
 
1437 

 

রমযানের বিষয়বিবিক হাদীস:  
বিক্ষা ও মাসানয়ল 

 [ Bengali – িাাংলা – بنغالي] 

  

   

ইিরাহীম ইিে মুহাম্মাদ আল-হাকীল 
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িূবমকা 
 

সকল প্রিাংসা দু’িাহানের পালেকতো আল্লাহ তা‘আলার িেয এিাং 

দুরূদ ও সালাম সিেনেষ্ঠ েিী ও রাসূনলর ওপর। 

অতঃপর...... রমযাে মাস এ উম্মনতর এক বিনিষ মাস। এ মানস তারা 

ইিাদত, আমল ও কলযাণকর কানি মনোনযা ী হয়, কুরআে, হাদীস 

ও উপনদি েিণ কনর, তাই অনেক আবলম এনত বিনিষ দরস ও 

মিবলনসর িযিস্থা কনরে, যা সাধারণত ফির ও এিার পর প্রদাে 

করা হয়। কতক দরস হয় সাংনক্ষপ, আিার কতক হয় দীর্ে ও 

বিস্তাবরত। কতক দরস ওয়াি-উপনদনি সীমািদ্ধ োনক, আিার কতক 

োনক মাসআলা-মাসানয়নল। কতক দরস হয় বিক্ষা ও আদনিের ওপর, 

আিার কতক হয় আমল ও ফযীলনতর ওপর। গকউ কুরআে-হাদীনস 

সীমািদ্ধ োনকে, গকউ তানত আনরা িৃবদ্ধ কনরে ইতযাবদ। আবম পূিে 

গেনক বসয়াম, ই‘বতকাফ, রমযানের বকয়াম ও লাইলাতুল কদর বিষনয় 

হাদীস িমা করনত বেলাম, সানে বলখনত বেলাম কতক ফায়দা ও 

মাসানয়ল, গযে বিনিষিানি দীনের দা‘ঈ ও মসবিনদর ইমাম ণ এিাং 

সাধারণিানি সকনল উপকৃত হয়। অতঃপর এসি হাদীস, বিক্ষা ও 

মাসানয়লসহ সুন্দরিানি বিেযাস কনর খুি সাংবক্ষপ্ত বত্রিবি দরস বতবর 

কবর, যা ফিনরর পর মসবিনদ গপি করার উপনযা ী। এগুনলানক আবম 

গিনিাড় সাংখযায় গরনখবে, গযমে ১, ৩, ৫ ও ৭োং দরসসমূহ। আর 

বত্রিবি দরস বতবর কবর একিু দীর্ে ও বিস্তাবরত, যা এিার পূনিে 
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মসবিনদ গপি করার উপনযা ী। এগুনলানক আবম গিাড় সাংখযায় 

গরনখবে, গযমে ২, ৪, ৬ ও ৮োং দরসসমূহ। কারণ, মসবিনদর ইমাম ণ 

রমযানে এ দু’বি সমনয় দরস বদনয় োনকে। এ দরসগুনলা বতবরনত 

আবম বেনের পদ্ধবত অেুসরণ কনরবে: 

এক: প্রনতযক দরনসর বিবি গরনখবে কুরআে ও হাদীনসর ওপর, যবদ 

বিনরাোনমর অেুকূনল গকানো আয়াত গপনয়বে, তাহনল তা উনল্লখ 

কনরবে, অতঃপর হাদীস উনল্লখ কনরবে। আর বিনরাোনমর অেুকূনল 

গকানো আয়াত ো োকনল সরাসবর উি বিষনয়র হাদীস উনল্লখ কনরবে। 

দুই: আবম বেবদেষ্ট বিষনয় সকল হাদীস িমা কবর বে, তনি গসখাে গেনক 

পবরপূণে ও উপযুি হাদীস িাোই করার গচষ্টা কনরবে। 

বতে: বিকানত সাংনক্ষনপ হাদীনসর সূত্র ও তার হুকুম উনল্লখ কনরবে। 

চার: হাদীস িাোই করার গক্ষনত্র দলীল বহনসনি গপি করার উপযুি 

সহীহ ও হাসাে হাদীসগুনলা বেিোচে কনরবে, দুিেল হাদীস এবড়নয় গ বে, 

তনি গযসি হাদীনসর গক্ষনত্র ইখবতলাফ রনয়নে, গসখানে বিশুদ্ধ অবিমত 

িাোই করার গচষ্টা কনরবে, যার সাংখযা খুি কম। 

পাাঁচ: প্রেনম সহীহ িুখারী ও মুসবলনমর হাদীস, অতঃপর তানদর একক 

িবণেত হাদীস, অতঃপর সুোনের চার বকতানির হাদীস উনল্লখ কনরবে, 

বিনিষ কারণ িযতীত এ বেয়নমর বিপরীত কবর বে। প্রেনম মারফূ, 

অতঃপর মাওকুফ, অতঃপর মেীষীনদর িাণী উনল্লখ কনরবে। 

েয়: হাদীস উনল্লখ কনর তার গেনক বেঃসাবরত বিক্ষা ও মাসানয়ল 

উনল্লখ কনরবে, যার কতক আমার বেনির  নিষণার ফল, তনি 
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অবধকাাংি সাংগ্রহ কনরবে বিবিন্ন িযাখযা গ্রন্থ, ফাতওয়া ও অেযােয গ্রন্থ 

গেনক। ইখবতলাফী মাসআলায় আমার বেকি গযবি অবধক বিশুদ্ধ মনে 

হনয়নে, তাই উনল্লখ কনরবে, ইখবতলাফ উনল্লখ কবর বে। বিনিষিানি 

গসৌবদ আরনির ফাতওয়ার অেুসরণ কনরবে, গযে মােুষ অপবরবচত 

ফাতওয়া েিণ কনর বিভ্রাবিনত বলপ্ত ো হয়। 

সাত: আবলমনদর ইিনতহানদর ফসল বিক্ষণীয় বিষয় ও মাসানয়ল 

উনল্লখ কনরবে। 

আি: হাদীসগুনলা হরকতসহ উনল্লখ করার গচষ্টা কনরবে, গযে পড়নত 

সমসযা ো হয়, পাঠক ও েিণকারী সহনি তার অেে উদ্ধানর সক্ষম 

হয়। 

আল্লাহ আমানদর এ সাংকলে গেনক উপকৃত হওয়ার তাওফীক দাে 

করুে। 

 

সাংকলক 
ইিরাহীম ইিে মুহাম্মাদ আল-হাকীল 
গসামিার, ১৩/৭/১৪২৭ বহ. 
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১. রমযানের পূনিে সাওনমর বেনষধাজ্ঞা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলে, 

َمنَّ أَحُدُكم َرَمَضاَن بَصوِم يوٍم أو يوَمنِي إال أْن يَكوَن رَُجٌل اكن يَُصوُم » ال َيتََقدَّ
 «.َصوَمه فَليَُصْم َذلَك ايلَوم

“গতামানদর গকউ গযে একবদে িা দু’বদনের সাওনমর মাধযনম রমযােনক 

এব নয় ো আনে, তনি কানরা যবদ পূনিের অিযাস োনক, তাহনল গস ঐ 

বদে সাওম রাখনি”।1 

বতরবমযীনত হাদীসবি এিানি এনসনে, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

هَر بِيَْوٍمٍٍ وال بِيَوَمني إال أن » ُموا الشَّ يَُوافَِق َذلَك َصْوماً اَكَن يَُصُوُمُه ال َتَقدَّ
َحُدُكم...

َ
 «.أ

“গতামরা একবদে িা দু’বদনের মাধযনম (রমযাে) মাস এন ানি ো, তনি 

গসবদে যবদ সাওনমর বদে হয়, যা গতামানদর গকউ পালে করত...” 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. রমযানের সতকেতার িেয তার পূনিে সাওনমর বেনষধাজ্ঞা আনরাপ 

করা হনয়নে। ওলামানয় গকরাম িনলনেে: হাদীনসর অেে: গতামরা 

                                                           
1 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮১৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৮২। 
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সাওনমর মাধযনম রমযানের সতকেতার বেয়নত রমযােনক এব নয় আেনি 

ো।2
 

ইমাম বতরবমযী রহ. িনলে, “আহনল ইলনমর আমল এ হাদীস 

গমাতানিক। তারা রমযাে মাস আসার আন  রমযাে বহনসনি সাওম 

পালে করা পেন্দ করনতে ো। হযাাঁ, গকউ যবদ পূিে গেনক বেবদেষ্ট বদে 

সাওম পালে কনর, আর গসবদে রমযানের আন র বদে হয়, তনি এনত 

তানদর বেকি গকানো সমসযা গেই”।3
 

দুই. রমযানের পূনিে (রমযানের সানে লাব নয়) েফল সাওম পালে করা 

বেনষধ।4
 

বতে. এ বদে যার সাওনমর বদে, গস এ গেনক িযবতক্রম, গযমে 

কাফ ফারা িা মান্ননতর সাওম এিাং যার এ বদে েফল সাওনমর অিযাস 

রনয়নে। গযমে, গসামিার ও িৃহস্পবতিার। 

চার. এ বেনষধাজ্ঞা সম্পনকে সিনচনয় গযৌবিক গয বহকমত িণেো করা 

হনয়নে তা হনলা, রমযানের সাওম ির‘ঈ চাাঁদ গদখার সনঙ্গ সাংবিষ্ট। 

সুতরাাং গয ির‘ঈিানি চাাঁদ গদখার এক িা দু’বদে আন  সাওম রাখল 

গস িরী‘আনতর এ বিধানে ত্রুবির বেনদেি করল এিাং গযসি ‘েস’ িা 

                                                           
2 ফাতহুল িাবর: (৪/১২৮)। 
3 সুোে বতরবমযী, হাদীস োং ৬৮৪। 
4 ফাতহুল িাবর: (৪/১২৮)। 
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দলীনল চাাঁদ গদখার সানে সাওম সমৃ্পি করা হনয়নে, তা গস প্রতযাখযাে 

করল।5 

পাাঁচ. এ হাদীনস ‘রানফবয’ সম্প্রদানয়র প্রবতিাদ রনয়নে, যারা চাাঁদ ো 

গদনখ সাওম পালে বিধ িনল।6 

েয়. এ হাদীস গেনক িাো গ ল, েফল ও ফরয ইিাদনতর মানে প্রাচীর 

ও বিরবত রনয়নে। গযমে, িািানের েফল ও রমযানের ফরনযর বিরবত 

সনন্দনহর বদে সাওম পালে করা হারাম। অেুরূপ রমযানের গিষ ও 

িাওয়ানলর প্রেম বদে তো ঈনদর বদে সাওম পালে করা হারাম। ইিে 

আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু ও একদল সলফ ফরয ও েফল সালানতর 

মানে বিরবত সৃবষ্ট করা গমাস্তাহাি িনলনেে। গযমে, কোিাতো িলা িা 

েড়াচড়ার করা িা সালানতর স্থানে আ -বপে হওয়া।7 

সাত. িরী‘আত আাঁকনড় ধরা ওয়াবিি, তানত িৃবদ্ধ িা হ্রাস করা বিধ 

েয়। কারণ, তা দীনের মনধয িাড়ািাবড় অেিা দীে গেনক বিচুযবতর 

আলামত। সতকেতামূলক রমযানের আন  রমযানের বেয়নত সাওনমর 

বেনষধাজ্ঞা গেনক এ বিষয়বি স্পষ্ট হয়। 

২. মানসর শুরু-নিষ বেধোরণ 

আবু্দল্লাহ ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একদা রমযাে প্রসনঙ্গ িনলে, 

                                                           
5 ফাতহুল িাবর: (৪/১২৮)। 
6 ফাহুল িাবর : (৪/১২৮)। 
7 আল-ইনস্তযকার: (৩/৩৭১)। 
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ال تَُصوُموا َحَّتَّ تََروا الِهالل، وال ُتْفِطروا َحَّتَّ تَروُْه، فَإِْن ُغمَّ عليُكُم فاقُْدُروا »
 «.لُ 

“গতামরা সাওম রাখনি ো যতক্ষণ ো গহলাল (েতুে চাাঁদ) গদখ, আর 

সাওম োড়নি ো যতক্ষণ ো তানক গদখ, আর যবদ গতামানদর গেনক 

তা অদৃিয হয়, তাহনল মাস পূণে কর”।   

িুখারীর অপর িণেোয় আনে: 

يتُموُه فأفِطُروا، فَإِْن َغمَّ َعلَيُكم فاقُدُروا ل»
َ
يتُُموهُ فُصوُموا، وإِذا َرأ

َ
 «.إِذا َرأ

“যখে গতামরা তা (েতুে চাাঁদ) গদখ সাওম পালে কর, আর যখে 

গতামরা তা গদখ সাওম িঙ্গ কর, যবদ তা গতামানদর গেনক আড়াল হয়, 

তনি বত্রি বদে পূণে কর”।8
 

িমহুর ওলামানয় গকরাম িনলে, যবদ ঊেবত্রি তাবরখ চাাঁদ গদখা ো 

যায়, তাহনল বত্রি বদে পূণে করনি।9 গযমে অেযােয িণেোয় এনসনে: 

ْغِمَ »
ُ
وا ثاَلثنيَ »، وِروايُة: «َعلَيُْكم فَاقُْدروا َلُ ثاَلِثني فَإِْن أ ِملُوا فَ »وِروايَُة: « َفُعدُّ ْْ َ

أ
 وُُكُّها يف َصِحيِح ُمْسِلٍم.« الَعَددَ 

“যবদ চাাঁদ গতামানদর গেনক আড়াল করা হয়, তাহনল তার বত্রি বদে 

পূণে কর”। অপর িণেোয় এনসনে: “বত্রি বদে  ণো কর”। অপর 

                                                           
8 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮০৭; বিতীয় হাদীস- সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮০১; 
সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৮০। 

9 িারহুে েিিী আলা মুসবলম, হাদীস োং ৭/১৮৬)। 
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িণেোয় এনসনে: “সাংখযা পূণে কর”। এসি িণেো সহীহ মুসবলনম 

রনয়নে।10  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলে,  

فِْطروا، فإن ُغمَّ َعلَيُكْم »
َ
يتُم الِهالَل فُصوُموا، وإِذا َرأيتُُموهُ فَأ

َ
ِثنَي فُصوُموا ثالإِذا رأ

 «.يَوماً 

“যখে গতামরা চাাঁদ গদখ সাওম পালে কর, আিার যখে গতামরা চাাঁদ 

গদখ সাওম তযা  কর। যবদ তা গতামানদর গেনক আড়াল করা হয়, 

তাহনল বত্রি বদে বসয়াম পালে কর”।  

অপর িণেোয় আনে: 

فِْطُروا لُِرْؤيَتِِه، فَإِن ُغمَّ َعلَيُْكْم »
َ
ةَ ُصوُموا لُِرْؤيَتِِه، وَأ ِْْملُوا ِعدَّ َ

 .«َشْعبَاَن ثاَلثنيَ  فَأ

“গতামরা চাাঁদ গদনখ সাওম রাখ ও চাাঁদ গদনখ সাওম তযা  কর, যবদ 

গতামানদর গেনক আড়াল করা হয়, তাহনল িািানের বত্রি বদে পূণে 

কর”।  

ةَ َشْعبَاَن ثاَلِثنيَ » ِْْملُوا ِعدَّ َ
 «.فَإِن َغِِبَ َعلَيُْكْم فَأ

                                                           
10 গদখুে: সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৮০-১০৮১। 
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অপর িণেোয় আনে: “যবদ তা গতামানদর গেনক লুবকনয় োনক, তাহনল 

িািানের বত্রি বদে পূণে কর”।11 

আবু্দল্লাহ ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

ْخََبُْت » 
َ
ْيتُُه فََص  صىل اهلل عليه وسلم رَُسوَل اهلل تََراَءى انلَّاُس اهلالَل فَأ

َ
ين رَأ

َ
اَمُه أ

َمَر انلَّاَس بِصيَاِمهِ 
َ
 «.وأ

“গলানকরা চাাঁদ গদখবেল, আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লামনক সাংিাদ বদলাম, আবম চাাঁদ গদনখবে, অতঃপর বতবে সাওম 

পালে কনরে ও গলাকনদর সাওম পালনের বেনদেি গদে”।12 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. রমযানের সাওম ির‘ঈ চাাঁদ গদখার ওপর বেিেরিীল। যবদ গমর্, 
ধুনলা, ধুাঁয়া ইতযাবদ চাাঁদ গদখার গক্ষনত্র অিরায় হয়, তাহনল িািাে 
মানসর বত্রি বদে পূণে করা ওয়াবিি।  

দুই. যবদ গমর্ িা ধুনলা ইতযাবদর কারনণ চাাঁদ গদখা ো যায়, তাহনল 

সতকেতাস্বরূপ িািানের গিষ বদে সাওম রাখনি ো। কারণ, রাসূলুল্লাহ 

                                                           
11 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮১০; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৮১। প্রেম দু’বি 
হাদীস মুসবলম গেনক ও তৃতীয় হাদীস িুখারী গেনক। 

12 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৪৩; দারাবম, হাদীস োং ১৬৯১; দারাকুতবে: (২/১৫৬; 
িায়হাবক: (৪/২১২); তািরাবে বফল আওসাত, হাদীস োং ৩৮৭৭; ইিে বহব্বাে, 
হাদীস োং ৩৪৪৭; হানকম: (১/৫৮৫)। হাদীসবি সহীহ িনলনেে। হানকম িনলনেে 
মুসবলনমর িতে গমাতানিক। আল-মািমু গ্রনন্থ ইমাম েিিী হাদীসবি সহীহ িনলনেে: 
(৬/২৭৬)। 



 

 

 
 13  

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেনষধ কনরনেে: “চাাঁদ ো গদখা পযেি 

সাওম পালে কর ো”। আর বেনষধাজ্ঞার দাবি হনে হারাম। 

বতে. যখে চাাঁদ গদখা প্রমাবণত হনল সাওম ওয়াবিি, তারপর গিযাবতষ্ক 

ও  ণকনদর কোয় কণেপাত করা যানি ো।13
 

চার. ইসলামী িরী‘আনতর সরলতার প্রমাণ গয, সাওম রাখা ও তযা  

করা চাাঁদ গদখার উপর বেিেরিীল কনরনে, যার িেয বিক্ষার প্রনয়ািে 

হয় ো, দৃবষ্ট সম্পন্ন প্রনতযক িযবি তা গদখনত পায়, পক্ষািনর যবদ তা 

েক্ষনত্রর উপর বেিেরিীল করা হত, তাহনল অনেক িায় ায় 

মুসবলমনদর বেকি চানদাঁর বিষয়বি কবঠে আকার ধারণ করত, গযখানে 

 ণক ও গিযাবতষ্ক অেুপবস্থত।14
 

পাাঁচ. গয গদনি চাাঁদ গদখা গ ল, তার অবধিাসীনদর ওপর সাওম 

ওয়াবিি। গয গদনি চাাঁদ গদখা যায় বে, তার অবধিাসীনদর ওপর সাওম 

ওয়াবিি েয়। কারণ, সাওনমর সম্পকে চাাঁদ গদখার সানে। বিতীয়ত 

চাাঁনদর কক্ষপে বিবিন্ন গদনি বিন্ন বিন্ন।15
 

েয়. রমযানের চাাঁদ গদখার গক্ষনত্র একিে বিশ্বস্ত (িরী‘আনতর িাষায় 

আনদল) িযবির সাক্ষী গ্রহণনযা য, যার প্রমাণ ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু 

আেহুর হাদীস। বকন্তু রমযাে সমাবপ্তর সাংিানদর িেয দু’িে বেিেরনযা য 

                                                           
13  িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/১৭৮)। 
14 িারহু ইিেুল িািাল আলাল িুখারী (৪/২৭)। 
15 গদখুে: িারহু ইিেুল মুলাবিে: (৫/১৮১-১৮২)। 
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গলানকর সাক্ষী অপবরহাযে। একাবধক হাদীস িারা এ বিষয়বি 

প্রমাবণত।16
 

সাত. বযবে গদনির প্রধাে বতবে সাওম িা ঈনদর গর্াষণা বদনিে।17
 

আি. গয চাাঁদ গদনখ তার দাবয়ত্ব গদনির প্রধাে িা তার প্রবতবেবধর 

বেকি সাংিাদ গপৌঁনে গদওয়া। 

েয়. আধুবেক প্রচার যন্ত্র গেনক প্রচাবরত রমযাে শুরু িা সমাবপ্তর সাংিাদ 

বিশ্বাস করা িরুবর, যবদ তা গদনির প্রধাে িা তার প্রবতবেবধ গেনক 

প্রচার করা হয়। 

দি. মানসর শুরু-নিষ িাোর িেয বত্রনি িািাে ও বত্রনি রমযানের 

চাাঁদ গদখা গমাস্তাহাি। 

                                                           
16 বতরবমযী রহ. তার িানম বতরবমযীনত: (৩/৭৪) িনলনেে: “সাওম তযা  করার 
বিষনয় দু’িে বেিেরনযা য িযবির সাক্ষী অপবরহাযে, এনত গকানো আবলনমর বিমত 
গেই”। ইমাম েিিী িারহু মুসবলনম িনলনেে: “অেোৎ কতক মুসবলনমর চাাঁদ গদখা 
যনেষ্ট, সিার গদখা িরুবর েয়, তনি কমপনক্ষ দু’িে বেিেরনযা য িযবির সাক্ষী 
অিিয িরুরী। বিশুদ্ধ অবিমত অেুযায়ী সাওনমর গক্ষনত্র এক িযবির সাক্ষী 
গ্রহণনযা য, বকন্তু সাওম িনঙ্গর গক্ষনত্র দু’িে বেিেরনযা য িযবির সাক্ষী িযতীত চাাঁদ 
গদখা গ্রহণ করা যানি ো, আিু সাউর িযতীত সিাই এ অবিমত িযি কনরনেে। 
বতবে সাওম িনঙ্গর গক্ষনত্র এক িযবির সাক্ষী যনেষ্ট মনে কনরে”। মািমু ফাতাওয়া 
ইিে িায: (১৫/৬২)  

17 িুলুগুল মারাম, আিু কুতাইিাহ বফরইয়াবির বিকাসহ: (১/৪১২), আনরা গদখুে: 
ফাতাওয়া সাবদয়া: (২১৬)। 



 

 

 
 15  

এ ার. োরী যবদ চাাঁদ গদনখ, তার সাক্ষী গ্রহণ করার িযাপানর 

আবলমনদর বিমত রনয়নে। িাইখ ইিে িায রহ. তার চাাঁদ গদখার সাক্ষী 

গ্রহণ ো করার অবিমত প্রাধােয বদনয়নেে। কারণ, চাাঁদ গদখা পুরুষনদর 

বিবিষ্টয, এ িযাপানর তারা োরীনদর গেনক অবধক জ্ঞানের অবধকারী।18 

৩. সাওম ইসলানমর পঞ্চম স্তম্ভ 

ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলে, 

داً  وأنَّ  اهللُ  إالَّ  إَل  ال أنَّ  شَهادةِ  :ٍمخَْس  ىلع اإلْسالمُ  بُنَ » ال وإِقَامِ  اهلل، رَُسوُل  حُممَّ  ِة،الصَّ
اَكة وإيتَاءِ   .«َرَمَضانَ  وََصومِ  واحلج   ،الزَّ

“ইসলানমর বিবি পাাঁচবি িস্তুর ওপর রাখা হনয়নে: সাক্ষয গদওয়া গয, 

আল্লাহ িযতীত গকানো মািুদ গেই এিাং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, 

সালাত কানয়ম করা, যাকাত প্রদাে করা, হি সম্পাদে করা ও 

রমযানের সাওম পালে করা”।19
 

আিু িামরাহ েসর ইিে ইমরাে রহ. িনলে, “একদা আবম ইিে 

আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহুমা ও গোতানদর মানে গদািাষীর কাি 

করবেলাম। বতবে িলনলে: আবু্দল কানয়স গ ানত্রর প্রবতবেবধ গ্রুপ 
                                                           
18 ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমার হাদীনসর ওপর বিবি কনর যারা চাাঁদ গদখার 
গক্ষনত্র এক িযবির সাক্ষী কিুল করা বিধ িনলে, তারা এ িযাপানর োরী ও 
গ ালানমর সাংিাদ গ্রহণনযা য মনে কনরে, গযমে খািাবি আিু দাউনদর বিকা 
মা‘আবলমুস সুোনে উনল্লখ কনরনেে: (২/৭৫৩)। 

19 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১৬। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর দরিানর উপবস্থত হে, বতবে 

তানদর িনলে, গকাে গ্রুপ িা গকানো সম্প্রদানয়র গলাক? তারা িলল: 

আমরা রাবিয়াহ গ ানত্রর। বতবে িলনলে: স্বা তম প্রবতবেবধ গ্রুপ িা 

স্বা তম রাবিয়াহ সম্প্রদায়, বতরষ্কার ও িৎেসো মুি। তারা িলল: 

আমরা আপোর বেকি আ মে কবর অনেক দূর গেনক। আপোর ও 

আমানদর মানে রনয়নে মুদার গ ানত্রর কাবফরনদর এ গ্রাম, এ িেয 

হারাম তো সম্মাবেত ও যুদ্ধ বেবষদ্ধ মাস িযতীত আপোর কানে আমরা 

আসনত পাবর ো। অতএি, আমানদরনক উপনদি বদে, যা আমরা 

আমানদর গরনখ আসা িাইনদর বেকি গপৌঁোি এিাং যার ওপর আমল 

কনর আমরা সকনল িান্নানত যাি। বতবে তানদর বেনদেি বদনলে চারবি 

বিষনয়র; বেনদেি বদনলে এক আল্লাহর ওপর ঈমানের। বতবে িলনলে: 

গতামরা বক িাে আল্লাহর ওপর ঈমাে কী? তারা িলল: আল্লাহ ও তার 

রাসূল িানলা িানেে। বতবে িলনলে: 

نَّ  َشَهاَدةُ »
َ
نَّ  اهلل إالَّ  إِل ال أ

َ
الةِ، وإِقَامُ  اهلل، رَُسوُل  حُممداً  وأ اَكِة، وإيتَاءُ  الصَّ  وَصومُ  الزَّ

ْخَِبُوهُ  اْحَفُظوهُ : قال... الَمْغنَم من اخلُُمَس  وُتْعُطوا َرَمَضاَن،
َ
  .«َوَراَءُكم َمنْ  وأ

“সাক্ষয গদওয়া গয, আল্লাহ িযতীত গকানো মা‘িুদ গেই, মুহাম্মাদ 

আল্লাহর রাসূল, সালাত কানয়ম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের 

সাওম পালে করা ও  বেমনতর এক পঞ্চমাাংি দাে করা... বতবে 

িলনলে: এগুনলা মনে রাখ ও গতামানদর গরনখ আসা িাইনদর িল”।20
 

                                                           
20 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৮৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১৬। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল:21 

এক. ঈমাে ও ইসলানমর িণেো, অেোৎ ঈমাে হনে অিনরর স্বীকৃবত 
আর ইসলাম হনে আত্মসমপেণ ও িাবহযক আেু তয। ঈমাে ও ইসলাম 
একসনঙ্গ উনল্লখ হনল এ অেে প্রকাি কনর, যবদ আলাদা উনল্লখ হয়, 
তখে এনক অপনরর অেে প্রকাি কনর। 

দুই. মূলতঃ ইসলাম হনে আল্লাহ ও তার রাসূনলর সাক্ষয গদওয়া, তনি 

ইসলানমর গমৌবলক আমল বহনসনি সালাত, যাকাত, সাওম ও হি তার 

সানে সমৃ্পি করা হয়। 

বতে. এ পাাঁচবি গরাকে িা তার আাংবিক তযা  করা আল্লাহর অিাধযতা 

প্রমাণ কনর। 

চার. ইসলানম বসয়ানমর গুরুত্ব অপবরসীম, তাই বসয়ামনক তার গরাকে 

বস্থর করা হনয়নে। 

পাাঁচ. দীনের  রুত্বপূণে বিষয়গুনলা িাো িরুবর। ওয়াবিনির ওপর 

আমল করা, হারাম গেনক বিরত োকা এিাং মােুনষর বেকি দীে গপৌঁনে 

গদওয়া, গযমে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানদরনক িনলনেে: 

“গতামরা এগুনলা মনে রাখ ও গতামানদর গরনখ আসা িাইনদর গপৌঁনে 

দাও”। 

                                                           
21 গদখুে: ইমাম েিিী কতৃেক মুসবলম িবরনফর িযাখযা গ্রন্থ: (১/১৪৮) 
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৪. রমযানের ফযীলত 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

بَْواُب  فُتَِحْت  َرَمَضانَ  َشهرُ  َدَخَل  إذا»
َ
َماِء، أ بَواُب  وَُغل َقْت  السَّ

َ
 وُسلِْسلَِت  َجَهنََّم، أ

يَاِطنيُ   .«الشَّ

“যখে রমযাে মাস আ মে কনর, তখে আসমানের দরিাসমূহ খুলা 

হয়, িাহান্নানমর দরিাসমূহ িদ্ধ করা হয় এিাং িয়তােগুনলা িৃঙ্খলািদ্ধ 

করা হয়”।22  

অপর িণেোয় আনে: 

ُل  اَكنَ  إذا» وَّ
َ
َدِت  َرَمَضانَ  َشهرِ  من يلْلَةٍ  أ ياِطنيُ  ُصف  ، وَمَرَدةُ  الشَّ  أبَواُب  وُغل َقْت  اجِلن 

بَواُب  وفُِتَحْت  بَاٌب، منَْها ُيْفتَحْ  فَلَمْ  انلَّارِ 
َ
: ُمنَادٍ  نَاِد ويُ  بَاٌب، منْها ُيْغلَْق  فلمْ  اجلَنَّةِ  أ

قِْبْل،: اخلَيِ  بَاِغَ  يا
َ
قْ : الّشَّ  بَاِغَ  ويا أ

َ
،أ  .«يَلْلَةٍ  ُكَّ  وَذلَك  انلَّار ِمنَ  ُعتََقاءُ  وهلل ِِصْ

“যখে রমযানের প্রেম রাত হয়, িয়তাে ও অিাধয বিন্নগুনলা িৃঙ্খবলত 

করা হয়, িাহান্নানমর সকল দরিা িন্ধ করা হয়; গখালা হয় ো তার 

গকানো িার, িান্নানতর দুয়ারগুনলা খুনল গদওয়া হয়; িদ্ধ করা হয় ো 

তার গকানো গতারণ এিাং একিে গর্াষক গর্াষণা কনর: গহ পুনণযর 

অনেষণকারী! অগ্রসর হও। গহ মনন্দর অনেষণকারী! ক্ষাি হও। আর 

                                                           
22 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮০০; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৭৯। 



 

 

 
 19  

আল্লাহর িেয রনয়নে িাহান্নাম গেনক মুবিপ্রাপ্ত অনেক িান্দা, এিা 

প্রনতযক রানত হয়”।23 

হাদীনস িবণেত “গহ পুনণযর অনেষণকারী অগ্রসর হও, গহ মনন্দর 

অনেষণকারী ক্ষাি হও”। অেে: গহ কলযাণ অেুসন্ধােকারী, তুবম আনরা 

কলযাণ অেুসন্ধাে কর। এিা গতামার মুখয সময়, এনত অল্প আমনল 

গতামানক অবধক প্রদাে করা হনি। আর গহ মনন্দর প্রতযািী, তুবম ক্ষাি 

হও, তাওিা কর, এিা তাওিা করার গমাক্ষম সময়।  

অপর িণেোয় আনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার 

সাহািীনদর সুসাংিাদ প্রদাে কনর িনলনেে: 

تَاُكمْ »
َ
بَواُب  فيه ُتَفتَّحُ  ِصيَاَمُه، وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  فََرَض  ُمبارَكٌ  َشهرٌ  َرَمَضانُ  أ

َ
 َماِء،السَّ  أ

بَْواُب  ِفيهِ  وُتْغلَُّق 
َ
ياِطنِي، َمَرَدةُ  فيه وُتَغلُّ  اجلَِحيِم، أ لِْف  ِمنْ  َخيٌ  يَللَةٌ  فيهِ  هلل الشَّ

َ
 أ

 .«ُحِرم َفَقدْ  َخيََها ُحِرمَ  َمنْ  َشْهٍر،

“গতামানদর বেকি িরকতময় মাস রমযাে এনসনে, আল্লাহ এর সাওম 

ফরয কনরনেে। এনত িান্নানতর িারসমূহ গখালা হয়, িাহান্নানমর 

দরিাসমূহ িদ্ধ করা হয়, বিকনল গিাঁনধ রাখা হয় িয়তােগুনলা। এনত 

                                                           
23 বতরবমযী, হাদীস োং ৬৮২; ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৬৪২; সহীহ ইিে খুযাইমাহ, 
হাদীস োং ১৮৮৩; সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৪৪৩৫; হানকম: (১/৫৮২), 
বতবে িুখারী ও মুসবলনমর িতে গমাতানিক হাদীসবি সহীহ িনলনেে। আলিাবে সহীহ 
িানম বতরবমযীনত এ হাদীস সহীহ িনলনেে। 
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একবি রিেী রনয়নে যা সহস্র মাস গেনক উিম। গয তার কলযাণ গেনক 

িবঞ্চত হনলা, গস প্রকৃত অনেে িবঞ্চত হনলা”।24 

আিু হুরায়রা অেিা আিু সাইদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, 

তারা িনলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

 .«ُمستََجابَةٌ  َدعَوةٌ  ِمنُْهم َعبدٍ  لُك   ويَللٍَة، يَْوٍمٍٍ ُك   يف ُعتََقاءَ  هلل إِنَّ »

“প্রনতযক বদনে ও রানত আল্লাহর মুবিপ্রাপ্ত িান্দা রনয়নে, তানদর 

প্রনতযনকর িেয রনয়নে গদা‘আ কিুনলর প্রবতশ্রুবত”।25 

িানির রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

 .«يَللَة ُكَّ  وَذلَك  ُعتََقاَء، فِْطرٍ  ُك   ِعنْدَ  هلل إنَّ »

“প্রনতযক ইফতানরর সময় আল্লাহর মুবি প্রাপ্ত িান্দা রনয়নে, আর তা 

প্রনতযক রানত”।26  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. রমযাে মানসর ফযীলত গয, এনত িান্নানতর দরিাসমূহ উনু্মি 
করা হয়, িাহান্নানমর দরিাসমূহ িদ্ধ করা হয় ও িয়তােগুনলা িৃঙ্খনল 

                                                           
24 োসাঈ: (৪/১২৯; আহমদ: (২/২৩০), আবু্দ ইিে হুমাইদ: (১৪২৯)। 
25 আহমদ: (২/২৫৪), তািরাবে বফল আওসাত: (৬/২৫৭), বিশুদ্ধ সেনদ। 
26 ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৬৪৩, আলিাবে ইিে মািাহ’য় হাদীসবি হাসাে ও সহীহ 
িনলনেে।। 
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আিদ্ধ করা হয়। রমযানের প্রনতযক রানত তা সাংর্বিত হয়, গিষ 
রমযাে পযেি অিযাহত োনক। 

দুই. এসি হাদীস প্রমাণ কনর গয, িান্নাত-িাহান্নাম আল্লাহর সৃষ্ট দু’বি 

িস্তু, এগুনলার দরিাসমূহ প্রকৃত অনেে গখালা ও িদ্ধ করা হয়।27 

বতে. ফযীলতপূণে গমৌসুম ও তানত সম্পাবদত আমল আল্লাহর সন্তুবষ্টর 

কারণ, গয কারনণ িান্নানতর দরিাসমূহ গখালা ও িাহান্নানমর 

দরিাসমূহ িদ্ধ করা হয়। 

চার. রমযানের সুসাংিাদ প্রদাে ও তার শুনিো বিবেময় বিধ। 

কারণ, সাহািীনদর সুসাংিাদ প্রদাে ও তানদরনক আমনলর প্রবত উিুদ্ধ 

করার িেয েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযানের এসি 

বিবিনষ্টযর িণেো বদনতে। অেুরূপ প্রনতযক কলযানণর সুসাংিাদ 

প্রদাে বিধ। 

পাাঁচ. অিাধয িয়তােগুনলানক এ মানস আিদ্ধ করা হয়। ফনল তানদর 

প্রিাি কনম যায় ও মােুষ অবধক আমল করার সুনযা  পায়। 

েয়. িান্দার ওপর আল্লাহর অেুগ্রহ গয, বতবে তানদর বসয়াম বহফািত 

কনরে, তানদর গেনক অিাধয িয়তানের প্রিাি দূর কনরে, গযে গস 

তানদর ইিাদত বিেষ্ট করার সুনযা  ো পায়।28 

                                                           
27 গদখুে: িারহু ইিে িািাল: (৪/২০); আল-মুফবহম: (৩/১৩৬)। 
28 যাবখরাতুল উকিা: (২০/২৫৫)। 
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সাত. এসি হাদীস গেনক িয়তানের অবস্তনত্বর প্রমাণ বমনল। তানদর 

িরীর রনয়নে, যা বিকনল িাাঁধা যায়। তানদর কবতপয় অিাধয, রমযানে 

যানদরনক িৃঙ্খলিদ্ধ করা হয়।29  

আি. রমযানের বিনিষ মযোদা গসসি মুবমে ণ অিেে করনি, যারা এর 

যোযে মযোদায় গদয় ও এনত আল্লাহর বিধাে পালে কনর। পক্ষািনর 

কাবফর, যারা এনত পাোহার কনর, এর গকানো মযোদা গদয় ো, তানদর 

িেয িান্নানতর দরিাসমূহ গখালা ও িাহান্নানমর দরিাসমূহ িদ্ধ করা 

হয় ো। তানদর িয়তােগুনলা িবন্দ করা হয় ো, তারা িাহান্নাম গেনক 

মুবির গযা য েয়।30 অতএি, এ মানস তানদর মৃতরা আল্লাহর িাবস্ত 

গেনক মুবি পানি ো। 

েয়. গয মুসবলম কাবফরনদর সনঙ্গ বমল রাখল, গযমে রমযানের মূলয 

বদল ো, এনত পাোহার করল, সাওম িঙ্গকারী কাি করল অেিা 

সাওনমর সাওয়াি হ্রাসকারী কনমে বলপ্ত হনলা, গযমে  ীিত, গচা লখুরী, 

বমেযা সাক্ষয গদওয়া ও এসি বিঠনক উপবস্থত হওয়া, িলা যায় গস 

রমযানের ফযীলত গেনক িবঞ্চত হনি, তার িেয িান্নানতর দরিাসমূহ 

উনু্মি ও িাহান্নানমর দরিাসমূহ িদ্ধ করা হনি ো, তার িয়তােগুনলা 

িৃঙ্খলািদ্ধ োকনি ো। 

দি. সুরানয় ‘সাদ’-এর ৫০োং আয়ানত িান্নানতর প্রিাংসায় িলা হনয়নে: 

                                                           
29 যাবখরাতুল উকিা: (২০/২৫৫)। 
30 গদখুে: ফাতাওয়া িায়খুল ইসলাম: (৫/১৩১-৪৭৪)। 
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َُّهُم ﴿ َفتََّحٗة ل َِّٰت َعۡدٖن مُّ َُّٰب َجنَّ بَۡو
َ
 [ 05﴾ ]ص: ٥٠ٱۡۡل

“বচরস্থায়ী িান্নাত, যার দরিাসমূহ োকনি তানদর িেয উনু্মি”। [সূরা 

সাদ, আয়াত: ৫০] এ আয়াত রমযানের উপনরাি বিবিনষ্টযর বিপরীত 

েয়। কারণ, এ আয়াত িান্নানতর দরিাসমূহ সিেদা উনু্মি োকার দাবি 

কনর ো। বিতীয়ত এ আয়াত বকয়ামনতর বদে সম্পনকে।  

অেুরূপ িাহান্নাম সম্পনকে সুরা আয-যুমার ৭১োং আয়াত: 

َُّٰبَها ﴿ بَۡو
َ
ٰٓ إَِذا َجآُءوَها فُتَِحۡت أ  [ 17﴾ ]الزمر: ٧١َحَّتَّ

“অিনিনষ তারা যখে িাহান্নানমর কানে এনস গপৌঁেনি তখে তার 

দরিাগুনলা খুনল গদওয়া হনি”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭১] হনত 

পানর এর পূনিে িাহান্নানমর দরিাসমূহ িদ্ধ োকনি।31
 

এ ার. লাইলাতুল কদর ফযীলতপূণে। এ রাত লাইলাতুল কদর বিহীে 

হািার মাস গেনক উিম। এ রানতর িরকত গেনক গয মাহরুম হনলা, 

গস অনেক কলযাণ গেনক মাহরুম হনলা। 

িানরা. রমযানের প্রনতযক রানত আল্লাহর মুি করা কবতপয় িান্দা 

োনক। যারা আল্লাহর মহব্বত, সাওয়ানির আিা ও িাবস্তর িনয় সাওম 

রানখ, সাওম বহফাযত কনর, বকয়াম কনর, ইহসানের প্রবত যত্নিীল 

োনক ও অবধক গেক আমল কনর, তারা মুবির গিবি হকদার। 

                                                           
31 যাবখরাতুল উকিা: (২০/২৫৩)। 
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গতর. িাহান্নাম গেনক মুি এসি িান্দার িেয আল্লাহর বেকি গদা‘আ 

কিুনলর ওয়াদা রনয়নে। তারা দু’বি কলযাণ লাি কনরনে: িাহান্নাম 

গেনক মুবি ও গদা‘আ কিুনলর প্রবতশ্রুবত। 

গচৌদ্দ. মুসবলমনদর উবচৎ সাওয়াি বিেষ্ট িা হ্রাসকারী কমে গেনক সাওম 

বহফাযত করা। গযমে, গচাখ, কাে ও িিাে সাংরক্ষণ করা, তাহনল 

ইেিাআল্লাহ িাহান্নাম গেনক মুবির সেদ বমলনি। 

পনের. সাওম পালেকারীর উবচৎ অবধক গদা‘আ করা। কারণ, তার 

গদা‘আ কিুনলর সম্ভািো রনয়নে। 

৫. ফরয সাওনমর বেয়ত 

হাফসা বিেনত উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

يامَ  ُُيِْمعِ  لم َمنْ »   «َل  ِصيامَ  فَال الَفْجرِ  قَبَل  الص 

“গয ফিনরর পূনিে সাওনমর বেয়ত করল ো, তার সাওম গেই”। ইমাম 

োসাঈ এিানি িণেো কনরনেে: 

يامَ  يُبَي ْت  لم َمنْ »  . «َلُ  ِصيامَ  فَال الَفْجرِ  َقبَْل  الص 
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“গয ফিনরর পূনিে রাত গেনক সাওম আরম্ভ করল ো, তার সাওম 

গেই”।32 আবু্দল্লাহ ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা িলনতে: 

مْجَعَ  َمنْ  إاِلَّ  يَُصومُ  ال»
َ
يامَ  أ  .«الَفْجرِ  َقبَْل  الص 

“সাওম রাখনি ো, তনি গয ফিনরর পূিে গেনক সাওম আরম্ভ 

কনরনে”।33 

রাত গেনক সাওম আরম্ভ করার অেে হনে: রাত গেনক সাওনমর দৃঢ় ও 

চূড়াি বেয়ত করা, গয ফিনরর পূনিে সাওনমর দৃঢ় বেয়ত করল ো, 

তার সাওম হনি ো।34 

ইমাম বতরবমযী রহ. িনলে, আবলমনদর বেকি এ হাদীনসর অেে হনে: 

রমযাে মানস ফিনরর পূনিে গয সাওম আরম্ভ করল ো অেিা রমযানের 

কাযা অেিা মান্ননতর সাওনম গয রাত গেনক বেয়ত করল ো, তার 

সাওম শুদ্ধ হনি ো। হযাাঁ, েফল সাওনমর বেয়ত গিার হওয়ার পর বিধ। 

এিা ইমাম িানফঈ, আহমদ ও ইসহানকর অবিমত।35
 

                                                           
32 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৪৫৪; বতরবমযী, হাদীস োং ৭৩০; োসাঈ: (৪/১৯৬); ইিে 
মািাহ, হাদীস োং ১৭০০; আহমদ: (৬/২৮৭); সহীহ ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং 
১৯৩৩, এ হাদীসবি মওকুফ ও মারফূ উিয়িানি িবণেত আনে, তনি মওকূফ িণেো 
অবধক বিশুদ্ধ। 

33 মুয়ািা মানলক: (১/২৮৮)। 
34 তুহফাতুল আহওয়াবয: (৩/৩৫২)। 
35 িানম বতরবমযী, হাদীস োং ৩/১০৮)। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. বসয়ানম ইিাদনতর বেয়ত করা িরুবর, যবদ গকউ স্বাস্থয রক্ষা, 

ডািানরর পরামিে, পাোহানরর প্রবত অেীহা িা অেয কারনণ খাদয ও 

স্ত্রী মে গেনক বিরত োনক, তার এ বিরত োকা ির‘ঈ সাওম  ণয 

হনি ো, গস এ কারনণ সাওয়াি পানি ো। 

দুই. বেয়ত অিনরর আমল। অতএি, যার অিনর এ ধারণা হনলা গয, 

আ ামীকাল গস সওম রাখনি, গস বেয়ত করল। 

বতে. ওয়াবিি সাওম গযমে রমযাে, মােত ও কাফ ফারার গক্ষনত্র পূণে 

বদে তো সুিনহ সাবদক গেনক সূযোস্ত পযেি সাওনমর বেয়নত োকা 

িরুবর। গয িযবি বদনের গকানো অাংনি সাওনমর বেয়ত করল, তার 

সাওম পূণে বদে িযাপী হনলা ো, তাই তার সাওম শুদ্ধ হনি ো। এ িেয 

ওয়াবিি সাওনম সুিনহ সাবদনকর পূিে গেনক বেয়ত করা িরুবর। 

চার. রানতর গয গকানো অাংনি ফরয িা েফল সাওনমর বেয়ত করা 

বিধ। বেয়ত করার পর সাওম পবরপন্থী গকানো কাি করনল বেয়ত েষ্ট 

হনি ো, েতুে বেয়নতর প্রনয়ািে গেই। 

৬. বসয়ানমর আদি 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

 شاتمه امرؤ فإن ُيهل، وال يرفث فال صائما أحدكم اكن فإذا جنة، الصيام»
 .«صائم إين صائم، إين:  فليقل
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“বসয়াম ঢাল, সুতরাাং গতামানদর গকউ বসয়াম অিস্থায় হনল গস গযে 

অিীলতা ও মুখেতা পবরহার কনর, যবদ গকউ তানক  াবল গদয়, গস গযে 

িনল: আবম সাওম পালেকারী, আবম সাওম পালেকারী”।36 অপর 

িণেোয় এনসনে: 

 يقلفل قاتله أو أحد سابه فإن يصخب، وال يرفث فال أحدكم صوم يوم اكن وإذا»
 .«صائم امرؤ إين

“গতামানদর কানরা যখে সাওনমর বদে হয়, গস গযে অিীলতা ও 

গিারন াল পবরহার কনর, গকউ যবদ তানক  াবল গদয় িা তার সানে 

মারামাবর কনর, গস গযে িনল: আবম সাওম পালেকারী”।37  

অপর িণেোয় এনসনে: 

 .«سفاجل قائما كنت وإن صائم، إين:  فقل أحد سابك وإن صائم، وأنت تساب ال»

“সাওম অিস্থায় তুবম  াবল গদনি ো, যবদ গকউ গতামানক  াবল গদয় 

তাহনল তানক িল: আবম সাওম পালেকারী। আর যবদ তুবম দণ্ডায়মাে 

োক, িনস যাও”।38 

                                                           
36 উবল্লবখত িব্দ মুয়ািা মানলক গেনক গেওয়া: (১/৩১০)। সহীহ িুখারী, হাদীস োং 
১৭৯৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৫১। 

37 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮০৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৫১) 
38 োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৩২৫৯; তায়াবলবস, হাদীস োং ২৩৬৭; ইিে 
খুযাইমাহ, হাদীস োং ১৯৯৪; ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৪৮৩, হাদীসবি সহীহ 
িনলনেে। 
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

ورِ  قَْوَل  يََدعْ  لَم َمنْ » نْ  َحاَجةٌ  هلل فَلَيَس  َواجلَْهَل  بِهِ  َوالَعَمَل  الزُّ
َ
ابَهُ  َطَعاَمهُ  يََدعَ  أ  .«وََشَ

“গয বমেযা কো ও তদেুরূপ কাি এিাং মূখেতা পবরতযা  করল ো, তার 

পাোহার িিেনে আল্লাহর গকানো প্রনয়ািে গেই।”39 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গেনক 

িণেো কনরে, বতবে িনলে, 

يامُ » ْصبَحَ  َفَمنْ  انلَّار، ِمنَ  ُجنَّةٌ  الص 
َ
 هِ َعلَي َجِهَل  اْمُرؤٌ  وإِنْ  يوَمئٍِذ، َُيَْهْل  فال َصائِماً  أ

 .«...صائِم إِين: َويْلَُقْل  يَُسبُّه، وال يَْشتُْمُه، فال

“বসয়াম িাহান্নানমর ঢাল, গয সাওম অিস্থায় গিার করল, গস গযে 

গসবদে মুখেতার আচরণ ো কনর। গকউ যবদ তার সানে দুিেযিহার কনর, 

গস তানক বতরষ্কার করনি ো,  াবল গদনি ো, িরাং িলনি: আবম সাওম 

পালেকারী।”40  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত: 

نَّهُ »
َ
ْصَحابُهُ  اَكنَ  أ

َ
رُ : وقَالَوا الَمْسِجِد، يف َقَعُدوا َصاُموا إَِذا وأ  .«ِصيَاَمنَا ُنَطه 

                                                           
39 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৫৭১০; আিু দাউদ, হাদীস োং ৩২৬২; োসাঈ বফল 
কুিরা, হাদীস োং ৩২৪৫-৩২৪৮; বতরবমযী, হাদীস োং ৭০৭। 

40 োসাঈ: (৪/১৬৭); তািরাবে বফল আওসাত, হাদীস োং ৪১৭৯, আলিাবে সহীহ 
োসাঈনত হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
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“বতবে ও তার সােী ণ যখে বসয়াম পালে করনতে মসবিনদ 

িনস োকনতে, আর িলনতে: আমানদর সাওম পবিত্র করবে”।41  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. বসয়াম িাহান্নাম গেনক মুবি গদয়। কারণ, গস প্রিৃবি গেনক বিরত 
রানখ, আর িাহান্নাম প্রিৃবি িারা আিৃত। 

দুই. সাওম পালেকারীর িেয রাফাস হারাম। রাফাস হনে অিীল কো, 

কখনো সহিাস ও তার আেুষবঙ্গক কমেকানণ্ড িযিহার হয়।42 এসি 

গেনক সাওম পালেকারী বিরত োকনি, তনি গয বেনির ওপর বেয়ন্ত্রণ 

রাখনত সক্ষম, তার িেয চুম্বে ও স্ত্রীর সানে গমলানমিা বিধ। 

বতে. সাওম পালেকারীর িেয মুখেতাপূণে আচরণ হারাম, গযমে বচৎকার 

ও গিারন াল করা, অযো ে ড়ায় বলপ্ত হওয়া ইতযাবদ। 

চার. সাওম পালেকারী যবদ কনরা  ালমন্দ, বচৎকার ও ে ড়ার সমু্মখীে 

হয়, তাহনল তার করণীয়: 

(১)  ালমন্দকারীনক অেুরূপ প্রবত উির করনি ো, িরাং বধযে ও 

সহেিীলতা অিলম্বে করনি। 

(২) তার সানে কো পবরহার করনি, গযে গস মূখেতার সুনযা  ো পায়। 

কতক িণেোয় এনসনে: 

                                                           
41 আহমদ বফয যুহদ, হাদীস োং ১৭৮; আিু েুয়াইম বফল বহলইয়াহ: (১/৩৮২)। 
42 ফাতহুল িাবর: (৪/১০৪)। 
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 .«يَُكل ْمهُ  فال إِنَسانٌ  َشتََمهُ  وإنْ »

“যবদ গকউ তানক  াবল গদয়, তার সানে কো িলনি ো”।43 

(৩) তানক িলনি: “আবম সাওম পালেকারী”। উচ্চস্বনর িলনি, গযে গস 

মূখেতা গেনক বিরত োনক ও প্রবত উির ো করার কারণ, িুেনত পানর। 

ফরয-েফল সি সাওনমর গক্ষনত্র অেুরূপ করনি।44  

(৪) যবদ গস বিরত ো হয়, তনি িারিার িলনি আবম সাওম পালেকারী, 

আবম সাওম পালেকারী। 

(৫) এ পবরবস্থবতনত যবদ গস দাাঁড়ানো োনক, িসার সুনযা  হনল িনস 

যানি, গযরূপ অেযােয িণেোয় এনসনে, গযে গ াস্বা বেিারণ হয়, প্রবতপক্ষ 

ও িয়তাে বপেু হনি। 

পাাঁচ. এ সকল হাদীস গেনক এ কো িুনে গেওয়ার অিকাি গেই গয, 

অিীলতা,  াবল ালাি, মুখেতার আচরণ, অসার ও অযো বিতকে শুধু 

সাওম অিস্থায় বেনষধ, অেয সময় েয়, িরাং সিোিস্থায় এগুনলা বেনষধ 

ও হারাম, তনি সাওম অিস্থায় এগুনলানত বলপ্ত হওয়া ির্েয অেযায়। 

কারণ, এসি সাওনমর মূল উনদ্দিযনক েসযাৎ কনর।45
 

                                                           
43 ফাতহুল িাবর: (৪/১০৪)। 
44 এ বিষনয় আবলমনদর মানে মতবিনরাধ রনয়নে।  
45 আল-মুফবহম: (৩/২১৪); ফাতহুল িাবর: (৪/১০৪)। 
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েয়. ইসলামী িীিে-দিেনের পবিত্রতা, তার অেুসারীনদর িদ্র আচরণ 

বিক্ষা গদওয়া ও মূখেনদর এবড়নয় চলার অবিেি গকৌিল। 

সাত. যবদ সাওম পালেকারীর ওপর গকউ যুলুম কনর, তাহনল সহিতর 

উপানয় তার প্রবতকার করনি, এ গেনক সাওম পালেকারীনক বেনষধ 

করা হয় বে।46 

আি. সবতযকানরর বসয়াম পাপ গেনক অঙ্গ-প্রতযনঙ্গর বসয়াম, বমেযা ও 

অিীলতা গেনক মুনখর বসয়াম, পাোহার গেনক গপনির বসয়াম, 

স্ত্রীসহিাস ও গযৌেতা গেনক বলনঙ্গর বসয়াম।47 

েয়. অবধকাাংি আবলম একমত গয,  ীিত, পরবেন্দা, বমেযা কো, 

মূখেতাপূণে আচরণ ইতযাবদ কািগুনলা বসয়াম িঙ্গ কনর ো, তনি তার 

সাওয়াি অিিযই হ্রাস কনর, এ িেয গস গুোহ ার হনি।48
 

দি. এ গেনক প্রমাণ হনলা গয, বসয়ানমর উনদ্দিয শুধু কু্ষধা-বপপাসা সহয 

করা েয়, িরাং মূল উনদ্দিয প্রিৃবি দুিেল করা, গ াস্বা বেিারণ করা, কু-

প্রিৃবির চাবহদা েসযাৎ করা ও েফনস মুতমাবয়ন্নার আেু তয করা, যবদ 

বসয়াম িারা এসি অিেে ো হয়, তাহনল বসয়াম রাখা িা ো রাখার 

মনতা। কারণ, বসয়াম তার ওপর গকানো প্রিাি গফলনত পানর বে।49  

                                                           
46 ফাতহুল িাবর: (৪/১০৫)। 
47 গদখুে: আহাবদসুস বসয়াম, আবু্দল্লাহ আল-ফাওযাে, হাদীস োং ৭৫। 
48 ফাতহুল িাবর: (৪/১০৪), উমদাতুল কাবর: (১০/২৭৬)। 
49 িায়যাবি গেনক উদৃ্ধত, গদখুে: ফাতহুল িাবর: (৪/১১৭), ফায়যুল কাবদর: (৬/২২৪)। 
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এ ার. এ হাদীস গেনক িুো যায় গয, বমেযা কো, বমেযা বেিের কাি 

সকল অেযানয়র মূল। এ িেয আল্লাহ বমেযানক বিনকের সানে উনল্লখ 

কনরনেে: 

ورِ ﴿ ۡوَثَِّٰن َوٱۡجَتنُِبواْ قَۡوَل ٱلزُّ
َ
 [05﴾ ]احلج: ٣٠فَٱۡجَتنُِبواْ ٱلر ِۡجَس ِمَن ٱۡۡل

“সুতরাাং মূবতেপূিার অপবিত্রতা গেনক বিরত োক এিাং বমেযা কো 

পবরহার কর”। [সূরা আল-হাি, আয়াত: ৩০] এ আয়ানত আল্লাহ 

গপৌিবলকতার অপরানধর সানে বমেযানক উনল্লখ কনরনেে। এ গেনক 

বমেযার িয়ািহতা প্রতীয়মাে হয়।50 

৭. এক সানে বসয়াম রাখা ও িঙ্গ করা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

ْومُ » ْضَح  ُتْفِطُرونَ  يَْومَ  والِفْطرُ  تَُصوُمونَ  يَْومَ  الصَّ
َ
ونَ  يَْومَ  واأل  .«تَُضحُّ

“গসবদে সাওম, গতামরা গযবদে সাওম পালে করনি, গসবদে ইফতার, 

গতামরা গযবদে ইফতার করনি, গসবদে কুরিাবে, গতামরা গযবদে 

কুরিাবে করনি”। বতরবমযী, বতবে িনলনেে: হাদীসবি হাসাে,  রীি। 

আিু দাউনদর এক িণেোয় আনে: 

ْضَحاُكمْ  ُتْفِطُرونَ  يَْومَ  َوفِْطُرُكمْ »
َ
ونَ  يَْومَ  َوأ  .«تَُضحُّ

                                                           
50 মুোবি আল্লামা বতবি গেনক িণেো কনরনেে, গদখুে: ফায়যুল কাবদর: (৬/২২৪)। 



 

 

 
 33  

“গতামানদর ইফতার, গযবদে গতামরা ইফতার করনি, গতামানদর 

কুরিােী, গযবদে গতামরা কুরিােী করনি”।51 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

ْضَح  انلَّاُس، ُيْفِطرُ  يَْومَ  الِفْطرُ »
َ
  «انلَّاُس  يَُضّح   يَْومَ  َواأل

“ইফতার, গযবদে মােুষ ইফতার কনর, কুরিাবে, গযবদে মােুষ কুরিােী 

কনর”।52 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. এ হাদীস ইসলাবম িরী‘আনতর গসৌন্দযে ও সহিতার প্রমাণ িহে 
কনর, মােুষ যা করনত পারনি ো, তার ওপর তা চাবপনয় গদওয়া হয় 
বে। ইিাদনতর সময় বেধোরনণ সিনচনয় সহি পদ্ধবত তো গচানখ গদখার 
উপর বেিের করা হনয়নে। 

দুই. ইসলামী িরী‘আত একতার প্রবত যনেষ্ট গুরুত্বানরাপ কনরনে, 

গযমে গস মুসবলমনদরনক এক সানে সাওম রাখা, িঙ্গ করা ও একসানে 

ঈদ উৎযাপনের বেনদেি বদনয়নে।  

                                                           
51 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩২৪; বতরবমযী, হাদীস োং ৬৯৭; ইিে মািাহ, হাদীস 
োং ১৬৬০; দারাকুতবে: (২/১৬৪); আবু্দর রায যাক, হাদীস োং ৭৩০৪; ইসহাক, 
হাদীস োং ৪৯৬। 

52 বতরবমযী, হাদীস োং ৮০২, বতবে িনলনেে এ সেনদ হাদীসবি হাসাে,  রীি ও 
সহীহ। ইসহাক, হাদীস োং ১১৭২। 
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বতে. চাাঁদ গদখায় ির‘ঈ পদ্ধবত অেুসরণ করা অেিা চাাঁদ গদখায় িাাঁধার 

কারনণ বত্রি বদে পূণে করার পর যবদ মানসর শুরু-নিষ িুল প্রমাবণত 

হয়, তাহনল তা ক্ষমানযা য। হানফয ইিে আবু্দল-িার রহ. িনলে, 

“সকল ওলামানয় গকরাম এ িযাপানর একমত গয, যবদ বযলহি মানসর 

চাাঁদ গদখার িুনলর কারনণ দি তাবরনখ ওকুনফ আরাফা কনর, তনি তা 

যনেষ্ট হনি। তদ্রূপ ঈদুল বফতর ও ঈদুল আযহা। আল্লাই িানলা 

িানেে”।53  

চার. এসি হাদীস প্রমাণ কনর গয, ঈদ হওয়ার িেয সিার এক হওয়া 

িরুবর। যবদ গকউ একা ঈনদর চাাঁদ গদনখ তার িেয িরুবর সিার সানে 

ঈদ করা। গস সিার সানে সাওম রাখনি, িঙ্গ করনি ও কুরিাবে 

করনি। ইিেুল কাইনয়যম রহ. িনলে, “এ গেনক প্রমাবণত হয়, একা 

চাাঁদ প্রতযক্ষকারীর ওপর চাাঁদ গদখার বিধাে িতোয় ো, সাওম রাখা ও 

িঙ্গ করার গক্ষনত্র গস অেযনদর মনতা”।54  

এ গেনক িলা যায়, গকউ যবদ একা চাাঁদ গদনখ, তাহনল তার সাক্ষয 

গ্রহণনযা য হনি ো। কারণ, গস একা সাওম রাখনি ো, িরাং মােুনষর 

সানে সাওম রাখনি। তার বিধাে অেযােয মােুনষর েযায়, এ হাদীস 

গেনক তাই িুনে আনস”।55 

                                                           
53 আত-তামবহদ: (১৪/২৫৬), িাইখ ইিে িায রহ. িনলনেে: “িরঈিানি চাাঁদ গদখার 
ওপর বেিের কনর যবদ মােুষ িুল কনর, তাহনল তারা সাওয়াি পানি ও পুরসৃ্কত 
হনি”। মািমু ফাতাওয়া ও রাসানয়ল: (১৫/১৩৩)। 

54 তাহবযিুস সুোে: (৬/৩১৭)। 
55 গদখুে: ফাতাওয়া সাবদয়াহ: (২১৬), মািমু ফাতাওয়া ও রাসানয়ল: (১৫/৭২-৭৩)। 
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৮. তারািীর সালানতর অেুনমাদে 

আবু্দর রহমাে ইিে আবু্দল কাবর রহ. গেনক িবণেত, বতবে িনলনেে: 

“আবম উমার ইিে খািানির সানে রমযানের রানত মসবিনদ যাই, তখে 

মােুনষরা পৃেকিানি বেি বেি সালাত আদায় করবেল। আিার গকউ 

কতক গলানকর সানে িামা‘আতসহ সালাত আদায় করবেল। উমার 

িলনলে: আমার মনে হয় এক ইমানমর বপেনে তানদর সকনলর সালাত 

আদানয়র িযিস্থা করনল, খুি সুন্দর হনি। অতঃপর বতবে উিাই ইিে 

কানির বপেনে সিাইনক সালাত আদানয়র বেনদেি গদে। পরিতেীনত 

গকানো রানত আবম তার সানে গির হনয় গদবখ গলানকরা এক ইমানমর 

বপেনে সালাত আদায় করনে, তখে উমার িলনলে: এিা খুি সুন্দর 

বিদআত। তনি যারা এ সালানত অেুপবস্থত, তারা উিম এনদর গেনক, 

অেোৎ গিষ রানত সালাত আদানয়র উনদ্দনিয প্রেম রানত যারা রু্মানে, 

তারা এনদর গচনয় উিম। তখে মােুনষরা প্রেম রানত সালাত আদায় 

করত”।56 

ইমাম মানলনকর এক িণেোয় আনে: “উমার ইিেুল খািাি রাবদয়াল্লাহু 

আেহু উিাই ইিে কা‘ি ও তাবমমুদ দাবর রাবদয়াল্লাহু আেহুমানক সিার 

সানে এ ানরা রাকাত সালাত আদানয়র বেনদেি বদনয়নেে। বতবে িনলে, 

ইমাম সানহি িত আয়ানতর অবধক বিবিষ্ট সূরাসমূহ বতলাওয়াত 

                                                           
56 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯০৬; মানলক: (১/১১৪); আবু্দর রায যাক, হাদীস োং 
৭৭২৩; ইিে আবি িায়িাহ: (২/১৬৫)। 
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করনতে, আমরা দীর্ে বকয়ানমর কারনণ লাবঠর উপর ির করতাম, 

আমরা ফিনরর আ  মুহূতে িযতীত িাবড় বফরতাম ো”।57 

ইিে খুযাইমার এক িণেোয় আনে: উমার িনলে, “আল্লাহর িপে, 

আমার ধারণা আবম যবদ এক ইমানমর বপেনে তানদর সিাইনক একত্র 

কবর, তাহনল খুি িানলা হনি। অতঃপর উমার চূড়াি বসদ্ধাি গ্রহণ 

কনরে। বতবে উিাই ইিে কা‘িনক সিার সানে সালাত আদানয়র বেনদেি 

গদে। পরিতেীনত উমার তানদর গদখনত যাে, তখে সিাই এক ইমানমর 

বপেনে সালাত আদায় করবেল, বতবে িনলে, এিা খুি সুন্দর বিদআত। 

যারা এ সালাত গেনক রু্বমনয় আনে তারা উিম, (অেোৎ প্রেম রানত 

রু্বমনয় যারা গিষ রানত সালাত আদায় কনর)। তখে গলানকরা প্রেম 

রানত সালাত আদায় করত। তারা রমযানের গিষানধে কাবফরনদর ওপর 

লা‘েত করত: 

ينَ  الَكَفَرةَ  قَاتِْل  الَّلُهمَّ » ِ ونَ  اَّلَّ بونَ  َسِبيِلك، َعنْ  يَُصدُّ  يُْؤِمنُونَ  وال رُُسلََك، وُيَكذ 
لِْق  ََكَِمتِهم، بنيَ  وَخالِْف  بِوَْعِدك،

َ
لِْق  الرُّْعَب، قُلُوبِِهم يف وأ

َ
 إِلَ  َك وَعَذابَ  رِْجَزكَ  َعلَيِْهم وأ

 «احلَق  

“গহ আল্লাহ, তুবম কাবফরনদর ধ্বাংস কর, যারা গতামার রাস্তা গেনক 

মােুষনদর বিরত রানখ, গতামার রাসূলনক বমেযানরাপ কনর, গতামার 

প্রবতশ্রুবতর ওপর ঈমাে আনে ো। তুবম তানদর মনধয অনেকয সৃবষ্ট কর, 

তানদর অিনর িীবতর সঞ্চার কর। গহ সতয ইলাহ, তুবম তানদর ওপর 

                                                           
57 মানলক: (১/১১৫; আবু্দর রায যাক, হাদীস োং ৭৭৩০; ইিে আবি িায়িাহ: 
(২/১৬২)। 
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গতামার আযাি ও িাবস্ত োবযল কর”। অতঃপর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর ওপর দুরূদ ও সালাম পাঠ কনর মুসবলমনদর িেয 

কলযানণর গদা‘আ ও ইনস্ত ফার করনি। বতবে িনলে, তারা কাবফরনদর 

ওপর লা‘েত, েিীর ওপর দুরূদ ও মুবমেনদর িেয গদা‘আ-ইনস্ত ফার 

গিনষ িলনতে: 

 بَّنا،رَ  رمََحتَك  ونَرُْجو وََنِْفُد، نَْسَع  وإِيَلَك  ٍُ،ونَْسُجد نَُصّل   ولََك  َنْعبُُد، إِياكَ  الَّلُهمَّ »
، َعَذابََك  وََنَاُف   «ُملِْحق ََعَديَت  ملن َعَذابَك  إِنَّ  اجِلدَّ

“গহ আল্লাহ আমরা একমাত্র গতামার ইিাদত কবর, গতামার িেয 

সালাত আদায় কবর ও সািদাহ কবর। আমরা গতামার বেকি গদৌনড় 

যাই ও গতামার বেকি দ্রুত ধাবিত হই। গতামার রহমত প্রতযািা কবর 

গহ আমানদর রি, গতামার আযাি িয় কবর, বেশ্চয় গতামার আযাি 

গতামার িত্রুনদর বেবশ্চত স্পিে করনি”। অতঃপর তাকিীর িলনি ও 

সািদার িেয েুাঁকনি”।58 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. তারািীর সালাত সুন্নাত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার 
সূচো কনরে, বকন্তু মুসবলমনদর ওপর ফরয হওয়ার আিঙ্কায় বতবে তা 
তযা  কনরে। গলানকরা এ সালাত একা একা আদায় করত তার ও 
আিু িকনরর যামাোয়, যখে উমানরর যু  আনস বতবে সিাইনক এক 

                                                           
58 ইিে খুযাইমা, হাদীস োং ১১০০, আলিাবে সহীহ ইিে খুযাইমার বিকায় হাদীসবি 
সহীহ িনলনেে। 
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ইমানমর বপেনে একত্র কনরে। এিানি বতবে েিীর সুন্নাত িীবিত 
কনরে। তার যামাো ও তার পরিতেী যামাোর মুসবলম ণ একমত গয, 
তারািীর িামা‘আত মুস্তাহাি।59 

দুই. কম মযোদাপূণে িযবি কখনো এমে সুন্নাত িীবিত কনরে, অবধক 

মযোদাপূণে িযবি যা করনত পানরে বে। গযমে মহাে এ সুন্নাত িীবিত 

করার তাওফীক আল্লাহ উমারনক বদনয়নেে, আিু িকরনক গদে বে, 

অেচ বতবে উমানরর গচনয় উিম। সকল কলযানণর গক্ষনত্র বতবে উমানরর 

গচনয় অগ্র ামী বেনলে। উমার িনলনেে: “আল্লাহর িপে আবম গকানো 

বিবেনস তার অগ্র ামী হনত পারি ো”।60 

রমযানে আলী রাবদয়াল্লাহু আেহু যখে মসবিনদর পাি বদনয় অবতক্রম 

করনতে, তানত িাবত জ্বালানো গদনখ িলনতে: “আল্লাহ উমানরর 

কিরনক েূরাবেত করুে, গযমে বতবে আমানদর মসবিদগুনলা েূরাবেত 

কনরনেে”।61 অেোৎ সালানত তারািী িারা। তাই মুসবলম গকানো 

কলযানণর িযাপানর বেনিনক গোি িা হীে মনে করনি ো, আল্লাহ তার 

গেনক এমে বখদমত বেনত পানরে, যা তার গচনয় উিম িযবিনদর গেনক 

গেেবে। এিা আল্লাহর অেুগ্রহ, বতবে যানক ইো এ অেুগ্রহ দাে কনরে। 

                                                           
59 একাবধক আবলম এ মনতর ওপর ইিমা িণেো কনরনেে, তার মনধয অেযতম ইমাম 
েিিী, গদখুে: তাহবযিুল আসমা ওয়াল লু াত: (২/৩৩২)। 

60 আিু দাউদ, হাদীস োং ১৬১৮; বতরবমযী, হাদীস োং ৩৬৭৫, বতবে হাদীসবি হাসাে 
ও সহীহ িনলনেে। 

61 ইিে আসানকর তার তাবরনখ িণেো কনরনেে: (৪৪/২৮০), এিাং ইিে আবু্দল িার 
তার তামবহদ গ্রনন্থ: (৮/১১৯)। 
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বতে. মুসবলমনদর িামা‘আত ও তানদর একতা বিবেন্নতা গেনক উিম। 

ইমানমর কতেিয মুসবলমনদর মানে একতা প্রবতষ্ঠা করা। 

চার. সুন্নানতর িযাপানর ইমানমর ইিবতহাদ গমনে গেওয়া অেযনদর ওপর 

অিিয িরুবর, এনত তার আেু তয করা ওয়াবিি। গযমে, উমার যখে 

তানদর সিাইনক এক ইমানমর বপেনে একত্র কনরে, সাহািানয় গকরাম 

তা গমনে গেে ও উমানরর আেু তয কনরে। 

পাাঁচ. সিাই বমনল সুন্নাত িীবিত করা ও একসানে ইিাদত আদায় করা 

িরকতপূণে। কারণ, িমা‘আনত প্রনতযনকর গদা‘আ প্রনতযকনক অিিুেি 

কনর। এ িেয িমা‘আনতর সালাত একাকী সালানতর গচনয় সিরগুণ 

গিবি ফযীলত রানখ। সাবয়দ ইিে িুিাইর রহ. িনলনেে: “আমার 

বেকি সূরা  াবিয়াহ পাঠকারী ইমানমর বপেনে সালাত আদায় করা 

অবধক উিম, একাকী সালানত আমার একি আয়াত বতলাওয়াত করার 

গচনয়”।62 

েয়. কারণিিতঃ গকানো আমল তযা  করনল, কারণ গিনষ তা পুেরায় 

আরম্ভ করা দুরস্ত আে। গযমে, উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু রমযানের 

তারািীর িামা‘আত পুেরায় আরম্ভ কনরে। 

সাত. কুরআনের হানফয ও কুরআনের অবধক জ্ঞানের অবধকারী িযবি 

যোসম্ভি ইমামবত করনিে, গযমে উমার তানদর মনধয িড় ক্বারী উিাই 

                                                           
62 ইিে আবু্দল িার বফত তামবহদ: (৮/১১৮)। 
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ইিে কা‘িনক প্রাধােয বদনয়নেে। এিা উিম বকন্তু ওয়াবিি েয়। কারণ, 

উমার তাবমনম দাবরনকও ইমামবতর দাবয়ত্ব বদনয়নেে, অেচ তার গচনয় 

িড় ক্বারী সাহািীনদর মনধয বিদযমাে বেল। 

আি. তারািীর সালানত অেযােয মুসবলমনদর েযায় োরীরা মসবিনদ 

উপবস্থত হনত পারনি, অেুরূপ বফতোর আিঙ্কা ো োকনল শুধু 

োরীনদর পুরুষ ইমামবত করনত পারনি। 

েয়. ইমাম যবদ ইমামনতর বেয়ত ো কনর, তিু মুসবল্ল তার বপেনে 

ইকবতদা করনত পারনি। 

দি. দুই সালাম অেিা চার সালাম অেিা বকয়ানমর পর যবদ ইমানমর 

বিরবত গেওয়ার অিযাস োনক, তাহনল এ বিরবতনত মুিাবদর েফল 

পড়া বিধ েয়। ইমাম আহমদ এিা মাকরূহ িনলনেে, বতেিে সাহািী 

গেনক বতবে তা িণেো কনরে: উিাদাহ ইিে সানমত, আিু দারদাহ ও 

উকিাহ ইিে আনমর রাবদয়াল্লাহু আেহুম।63 

এ ার. এক ইমানমর বপেনে তারািী গিষ কনর, যবদ অেয ইমানমর 

বপেনে তারািীর িমা‘আনত িরীক হয়, এনত গদাষ গেই।64 

িানরা. রমযানের েফল িযতীত অেয েফনলর িেয ক্রমােনয় একত্র 

হওয়া বিধ েয়, িরাং অেযােয েফল একসানে আদায় করা বিদ‘আত, 

                                                           
63 আল-ইনস্তযকার: (২/৭২)। 
64 আোস ইিে মানলক রাবদয়াল্লাহু আেহু এিা বিধ িনলনেে, ইমাম আহমদ িনলনেে 
এনত গকাে সমসযা গেই। গদখুে: মু বে: (১/৪৫৭)। 
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গযমে রানতর েফনলর িেয একত্র হওয়া অেিা বেবদেষ্ট রানত েফল 

আদানয়র িেয একত্র হওয়া ইতযাবদ। কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম রমযাে িযতীত গকানো েফনল সাহািীনদর একত্র কনরে বে। 

বতবে গযনহতু ফরয হওয়ার আিঙ্কায় তযা  কনরনেে, তাই পরিতেীনত 

উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু তা িীবিত কনরে। 

৯. সাওম পালেকারীর গ াসল ও িীতলতা অিেে করা 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

 املْسِجدِ  إىل َيْغُدو ثم يَغتَِسُل  ثُم ُجنُباً  يُْصبِحُ  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  اكنَ »
 .«ايلَوم َذلَك  يَُصوم ثم يَقُطرُ  وَرأُسهُ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রতুযষ করনতে োপাক 

অিস্থায়, অতঃপর গ াসল কনর মসবিনদ গযনতে, তখনো তার মাো 

গেনক পাবে িপকাত, অতঃপর গসবদনের সাওম পালে করনতে”।65 

আিু িকর ইিে আবু্দর রহমাে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

িনেক সাহািী গেনক িণেো কনরে, বতবে িনলনেে: 

يُت  لََقدْ »
َ
ِسهِ  ىلع يَصبُّ  بِالَعْرِج  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوَل  َرأ

ْ
 َصائِمٌ  وُهو املاءَ  رَأ

 .«احلَر   من أو الَعَطِش  ِمنَ 

                                                           
65 আহমদ: (৬/৯৯); োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ২৯৮৬; আিু ইয়ালা, হাদীস োং 
৪৭০৮; িায যার, হাদীস োং ১৫৫২; তায়াবলবস, হাদীস োং ১৫০৩, তার সেদ সহীহ, 
হাদীসবি িুখারী ও মুসবলনম আনে অেয িনব্দ। 
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আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক আরি োমক স্থানে 

গদনখবে, বতবে সাওম অিস্থায় মাোয় পাবে বদনেে, বপপাসার কারনণ 

অেিা  রনমর কারনণ”।66 

ইমাম িুখারী রহ. িনলে, ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু সাওম অিস্থায় 

কাপড় বিবিনয়  ানয় গরনখনেে। ইমাম িাবি সাওম অিস্থায় 

গ াসলখাোয় প্রনিি কনরনেে। ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, 

“সাওম অিস্থায় রান্নার গড  গচনখ গদখা িা গকানো িস্তুর স্বাদ পরীক্ষা 

করা গদানষর েয়”। হাসাে রহ. িনলে, “সাওম পালেকারীর কুবল ও 

িীতলতা অিেে গদানষর েয়”। ইিে মাসউদ রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, 

“যখে গতামানদর কানরা সাওনমর বদে হয়, গস গযে সকানল গতল গদয় 

ও বচরবে কনর”। আোস রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, “আমার গোি একবি 

হাউি আনে, তানত আবম সওম অিস্থায় ডুি গদই”।67 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. সাওম পালেকারীর িেয িানয়য আনে  রম িা তৃষ্ণা হালকা 
করার িেয পুনরা িরীর িা গকানো অাংনি পাবে গদওয়া, এিা ওয়াবিি 
গ াসল অেিা গমাস্তাহাি গ াসল অেিা বিো প্রনয়ািনে হনত পানর।68 
                                                           
66 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৬৫; আহমদ: (৩/৪৭৫); মুআিা মানলক: (১/২৯৪), 
তার গেনক মুসোনদ িাবফ: (১/১৫৭); হানকম: (১/৫৯৮), হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
ইিে আবু্দল িারর বফত তামবহদ: (২২/৪৭); হানফয বফ তা বলবকত তাবলক: 
(৩/১৫৩); আইবে বফ উমদাবতল কাবর: (১১/১১); আলিাবে বফ সহীহ আিু দাউদ। 

67 সহীহ িুখারী (২/৬৮১); গদখুে: তা বলকুত তাবলক: (৩/১৫১)। 
68 আউেুল মািুদ: (৬/৩৫২)। 
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দুই. সাওম পালেকারীর িেয পাবেনত ডুনি োকা বিধ, তনি সতকে 

োকনি গপনি গযে পাবে প্রনিি ো কনর।69 

বতে. ইিাদতকারীর কষ্ট হনল বিধ উপানয় তা লার্ি করা গদানষর েয়, 

এিানক অনধযে  ণয করা হনি ো, এর গেনক বিরত োকা বঠক েয়। 

চার. মােুষ দুিেল ও অপার , তার উবচৎ কষ্ট দূর করার িেয বিধ 

উপায় গ্রহণ করা। 

পাাঁচ. সাওম অিস্থায় গ াসলখাোয়  রম পাবে িযিহার করা বিধ, 

অেুরূপ সু বন্ধ ও বতল িযিহার করা, বচরবে করা বিধ, ঘ্রাণ িাতীয় 

িস্তুর কারনণ সাওম েষ্ট হয় ো, এগুনলা সাওম পালেকারীর িেয 

মাকরূহ েয়। 

েয়. সাওম পালেকারী ঠাণ্ডা ও পবিত্রতা অিেনের িেয হাউি, িযাাংবক, 

পুকুর ইতযাবদ িযিহার করনত পারনি, এ কারনণ সাওম েষ্ট হনি ো। 

সাত. প্রনয়ািনে িািুবচে খাোর স্বাদ পরীক্ষা করনত পারনি, তনি তা 

গযে গপনি প্রনিি ো কনর। ইমাম আহমদ রহ. িনলে, “আমার 

কানে পেন্দেীয় হনলা সাওম অিস্থায় খািানরর স্বাদ পরীক্ষা ো করা, 

তনি গকউ তা করনল সমসযা গেই”।70 

                                                           
69 বমরকাতুল মাফাবতহ: (৪/৪৪১)। 
70 আল-মু বে: (৩/১৯)। 
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গসৌবদ আরনির স্থায়ী ফাতওয়া পবরষদ সাওম অিস্থায় খািানরর স্বাদ 

গচনখ গদখা িানয়য ফাতওয়া বদনয়নে।71 

১০. বসয়াম ফরনযর ধাপসমূহ 

িারা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সাহািীনদর অিযাস বেল, তানদর বসয়াম গিনষ 

যখে খাো উপবস্থত হত, আর তারা খাো ো গখনয় যবদ রু্বমনয় গযনতে, 

তাহনল গস রাত ও পরিতেী বদনে তারা গখনতে ো। কাইস ইিে বসরমা 

আল-আেসারী রাবদয়াল্লাহু আেহু সাওম গিনষ খাোর সময় স্ত্রীর কানে 

এনস িলনলে: গতামার বেকি খািার আনে? উিনর স্ত্রী িলল: গেই, 

তনি আবম গতামার িেয িযিস্থা করবে। গস বেল বদনের কমেক্লাি, তার 

দু’গচানখ রু্ম এনস গ ল। তার স্ত্রী এনস তানক গদনখ িলল: আফনসাস 

আপবে িবঞ্চত হনলে। পরবদে যখে দুপুর হনলা, বতবে সাংজ্ঞাহীে হনয় 

পড়নলে। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক বিষয়বি অি ত 

করানো হনলা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা োবযল করনলে:  

فَُث إََِلَّٰ نَِسآئُِكۡمۚۡ ﴿ َياِم ٱلرَّ ِ ِحلَّ لَُكۡم ََلۡلََة ٱلص 
ُ
 [781﴾ ]ابلقرة:١٨٧أ

“বসয়ানমর রানত গতামানদর িেয গতামানদর স্ত্রীনদর বেকি  মে হালাল 

করা হনয়নে”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] তারা এ আয়ানতর 

কারনণ খুি খুবি হনলে, অতঃপর োবযল হনলা: 

                                                           
71 ফাতাওয়া লািো দানয়মা: ফাতাওয়া োং ৯৮৪৫) িাইখ উসাইবমে “ফাতাওয়া 
আরকােুল ইসলানম” বতবে অেুরূপ ফাতাওয়া বদনয়নেে, ফাতাওয়া োং (৪৮৪)। 
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ۡسَوِد ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ ﴿
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡۡلَۡيُط ٱۡۡل َّٰ يَتََبَّيَّ ُبواْ َحَّتَّ َوُُكُواْ َوٱۡۡشَ

 [781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧

“আর আহার কর ও পাে কর যতক্ষণ ো ফিনরর সাদা গরখা কানলা 

গরখা গেনক স্পষ্ট হয়”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]72 

মুয়ায ইিে িািাল রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

“সালানতর বতেবি ধাপ অবতক্রম কনরনে, অেুরূপ বসয়ানমর বতেবি ধাপ 

অবতক্রম কনরনে... বতবে সালানতর বতে ধাপ উনল্লখ কনরে। অতঃপর 

বসয়ানমর িযাপানর িনলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

প্রনতযক মানসর বতে বদে ও আশুরার সাওম পালে করনতে। অতঃপর 

আল্লাহ তা‘আলা োবযল কনরে: 

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم َيٰٓ ﴿ َياُم َكَما ُكتَِب لََعَ ٱَّلَّ ِ ْ ُكتَِب َعَلۡيُكُم ٱلص  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ

 [781-780﴾ ]ابلقرة:١٨٤ َطَعاُم ِمۡسِكَّٖيِۖ ﴿ :قَوِل  إىِل ﴾١٨٣لََعلَُّكۡم َتتَُّقونَ 

“গহ মুবমে ণ, গতামানদর উপর বসয়াম ফরয করা হনয়নে, গযিানি 

ফরয করা হনয়বেল গতামানদর পূিেিতেীনদর ওপর। যানত 

গতামরা তাকওয়া অিলম্বে কর... একিে দবরদ্রনক খািার প্রদাে 

করা”। সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৩-১৮৪] তখে যার ইো সাওম 

পালে করত, যার ইো ইফতার করত ও প্রনতযক বদনের বিবেমনয় 

                                                           
72 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮১৬; আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩১৪; বতরবমযী, হাদীস 
োং ২৯৬৮; আহমদ: (৪/২৯৫)। 
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একিে বমসবকেনক খাদয বদত। এিা তখে হালাল বেল, অতঃপর 

আল্লাহ তা‘আলা োবযল কনরে: 

نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءانُ ﴿
ُ
ِٓي أ َخَر  ﴿ إىِل ﴾َشۡهُر َرَمَضاَن ٱَّلَّ

ُ
يَّاٍم أ

َ
 [780﴾ ]ابلقرة:١٨٥ أ

“রমযাে মাস, যানত কুরআে োবযল করা হনয়নে... অেযােয বদিনস 

সাংখযা পূরণ কনর গেনি”। এরপর গেনক গয রমযাে পায়, তার ওপর 

সাওম ওয়াবিি হয়, মুসাবফর সফর গিনষ কাযা করনি, যারা িৃদ্ধ- 

সাওম পালনে অক্ষম, তানদর িযাপানর বফবদয়া তো খাদয দাে িহাল 

োনক”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] 

মুসোনদ আহমনদর অপর িণেোয় আনে: “আর বসয়ানমর ধাপ হনে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মবদোয় আ মে কনর প্রনতযক 

মানস বতে বদে সাওম পালে আরম্ভ কনরে। ইয়াবযদ ইিে হারুে 

িনলে, “বতবে েয় মাস তো রবিউল আউয়াল গেনক রমযাে পযেি 

প্রনতযক মানস বতে বদে ও আশুরার সাওম পালে কনরে। অতঃপর 

আল্লাহ তার উপর বসয়ানমর ফরয োবযল কনরে: 

﴿ ْ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم َيٰٓ َياُم َكَما ُكتَِب لََعَ ٱَّلَّ ِ ُكتَِب َعَلۡيُكُم ٱلص 

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكَّٖيِۖ ﴿اآليِة:  َهِذهِ  إىِل ﴾١٨٣لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن   ٱَّلَّ
 َولََعَ

 [ 781-780﴾ ]ابلقرة: ١٨٤

“গহ মুবমে ণ, গতামানদর ওপর বসয়াম ফরয করা হনয়নে, গযিানি 

ফরয করা হনয়বেল গতামানদর পূিেিতেীনদর ওপর... আর যানদর িেয 

তা কষ্টকর হনি, তানদর কতেিয বফদয়া, একিে দবরদ্রনক খািার প্রদাে 
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করা”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৩-১৮৪] বতবে িনলে, তখে 

যার ইো সাওম পালে করত, যার ইো খাদয প্রদাে করত, খাদযদাে 

যনেষ্ট বেল। বতবে িনলে, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা অপর আয়াত 

োবযল কনরে: 

نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءانُ ﴿
ُ
ِٓي أ ۡهَر ﴿ قَْوِلِ  إىِل ﴾َشۡهُر َرَمَضاَن ٱَّلَّ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ

 [ 581﴾ ]ابلقرة: ١٨٥فَۡلَيُصۡمُهُۖ 

“রমযাে মাস, যানত কুরআে োবযল করা হনয়নে... সুতরাাং 

গতামানদর মনধয গয মাসবিনত উপবস্থত হনি, গস গযে তানত বসয়াম 

পালে কনর”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] বতবে িনলে, আল্লাহ 

তা‘আলা মুবকম ও সুস্থ িযবির ওপর বসয়াম িরুবর কনর গদে, অসুস্থ 

ও মুসাবফরনক তানত বিবেলতা প্রদাে কনরে। আর গয বসয়াম পালনে 

অক্ষম, তার িযাপানর খাদযদাে িহাল োনক। এ হনলা দু’বি ধাপ। বতবে 

িনলে, তারা রু্নমর আ  পযেি পাোহার ও স্ত্রী মে করত, যখে তারা 

রু্মাইত তা গেনক বিরত োকত। বতবে িনলে, কানয়স ইিে বসরমাহ 

োমক িনেক আেসারী সাওম অিস্থায় সন্ধযা পযেি কাি কনরে, 

অতঃপর স্ত্রীর বেকি এনস এিার সালাত আদায় কনরে। অতঃপর 

পাোহার ো কনর রু্বমনয় পনড়ে, অিনিনষ সকানল উনঠে ও সাওম 

রানখে। বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানক 

গদনখে গয, গস খুি ক্লাি হনয় গ নে। বতবে িলনলে: কী হনয়নে, 

গতামানক এনতা ক্লাি গদখবে গকে? গস িলল: গহ আল্লাহর রাসূল, আবম 

 তকাল কাি কনরবে, অতঃপর িাবড়নত এনস শুনয় পবড় ও রু্বমনয় 
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যাই, যখে গিার কনরবে, সাওম অিস্থায় গিার কনরবে। বতবে িনলে, 

উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু রু্ম গেনক উনঠ স্ত্রী মে কনর বেনলে। বতবে 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি এনস িনলে, অতঃপর 

আল্লাহ তা‘আলা োবযল কনরে: 

ِحلَّ لَُكۡم ََلۡلََة ﴿
ُ
فَُث إََِلَّٰ نَِسآئُِكۡمۚۡ أ َياِم ٱلرَّ ِ َياَم إََِل : ﴿قَْوِل  إىِل ﴾ٱلص  ِ ْ ٱلص  وا تِمُّ

َ
ُثمَّ أ

ِۡل    [781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧ ]ٱَلَّ

“বসয়ানমর রানত গতামানদর িেয গতামানদর স্ত্রীনদর বেকি  মে হালাল 

করা হনয়নে... অতঃপর রাত পযেি বসয়াম পূণে কর”। [সূরা িাকারাহ, 

আয়াত: ১৮৭]  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. ইিাদনতর এ সহি রূপ িান্দার উপর আল্লাহর বিনিষ অেুগ্রহ। 
কারণ, বসয়াম ফরনযর ধাপগুনলানত গদখা যায়: সূযোনস্তর পর গয রু্বমনয় 
পড়ত অেিা এিা গেনক ফানর  হত, গস আ ামীকানলর সূযোস্ত পযেি 
পাোহার গেনক বিরত োকত, এ িেয তারা খুি কষ্ট ও ক্লাবির সনু্মখীে 
হত, গযমে উপনর এক সাহািীর র্িো গেনক িােলাম। অতঃপর 
আল্লাহ তা‘আলা রমযানের রানত পাোহার ও স্ত্রী মে বিধ কনর তানদর 
ওপর সহি করনলে, সূযোনস্তর পর রু্বমনয় যাক িা িাগ্রত োক। এিা 
বেল আল্লাহর পক্ষ গেনক রুখসত। সকল প্রিাংসা আল্লাহর। 

দুই. স্বামীর গখদমত করা একিে িানলা স্ত্রীর বিবিষ্টয ও একাি 

বহতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার আলামত। 
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বতে. এনত সাহািীনদর ধমেপরায়ণতা, আল্লাহর আনদনির কানে েবত 

স্বীকার করা, তাাঁর বিনরাবধতানক িয় করা এিাং প্রকানিয ও অপ্রকানিয 

আল্লাহনক স্মরণ করার দৃষ্টাি রনয়নে। কতক িণেোয় এনসনে: “স্ত্রী 

আসনত গদরী কনরে, ফনল গস রু্বমনয় যায়। স্ত্রী এনস তানক িাগ্রত 

কনরে, বকন্তু গস আল্লাহ ও তার রাসূনলর োফরমােী অপেন্দ কনর খাো 

গেনক বিরত োনকে ও সাওম অিস্থায় সকাল কনরে”।73 অপর িণেোয় 

আনে: “বতবে মাো গরনখ তন্দ্রায় যাে, তার স্ত্রী খাো বেনয় এনস িনল: 

খাে, গস িনল: আবম গতা রু্বমনয় বেলাম। গস িলল: আপবে রু্মাে বে। 

অতঃপর গস অিুি অিস্থায় প্রতুযষ কনর”।74 

চার. আল্লাহর পক্ষ গেনক রুখসত তো বিবেল বিধাে গপনয় আেন্দ 

প্রকাি করা বিধ, এিা আযীমনতর বিপরীত েয়। কারণ, উিয় আল্লাহর 

পক্ষ গেনক, বতবে গযরূপ রুখসত পেন্দ কনরে, অেুরূপ আযীমত পেন্দ 

কনরে। 

পাাঁচ. আল্লাহর পক্ষ গেনক িান্দার ওপর রহমত গয, বতবে তানদর িেয 

এমে ইিাদত রচো কনরে, যানত রনয়নে তানদর অির ও আত্মার 

পবরশুদ্ধতা। 

েয়. আল্লাহ অেিযস্ত বিষনয় বিধাে দানে বিবিন্ন ধাপ গ্রহণ কনরে, 

গযমে বতবে সালাত ও বসয়াম বতে ধানপ ফরয কনরে। অেুরূপ মদ 

                                                           
73 তািাবর: (২/১৬৭)। 
74 তািাবর: (২/১৬৮)। 
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বেনষধাজ্ঞার বিধাে বিবিন্ন ধানপ এনসনে, গযে তারা ধীনর ধীনর অিযস্ত 

হয়। 

সাত. সাওম ক্রমােনয় ফরয হনয়নে, কারণ, ইসলানমর সূচোকানল তারা 

গরাযায় অিযস্ত বেল ো। গযমে মুয়ায গেনক িবণেত হাদীনসর বিতীয় 

িণেোয় এনসনে, বতবে িনলে, “তারা বসয়ানম অিযস্ত বেল ো, তানদর 

উপর বসয়াম খুি কষ্টকর বেল”।75  

আি. বতে ধানপ বসয়াম ফরয হনয়নে: 

১. প্রবতমানস বতে বদে ও আশুরার সাওম। 

২. রমযানে সাওম পালে িা খাদয দাে, বসয়াম পালনে অবেেুকনদর 

গকানো একবি গিনে গেওয়ার ইখবতয়ার। 

৩. রমযানের সাওম সুস্থ িযবির ওপর ফরয, সাউমার পবরিনতে খাদয 

দানের বিধাে শুধু িৃদ্ধ িযবির িেয প্রনযািয, গয সাওম পালনে সক্ষম 

েয়, গস গরা ী এর অিিুেি, যার আনরা য লানির সম্ভািো গেই। 

১১. তারািীর সালানতর বিধাে 

যানয়দ ইিে সানিত রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম চািাই িারা একবি গোি 

হুিরার েযায় িাবেনয় তানত সালাত আদানয়র িেয গির হে, গলানকরা 

                                                           
75 আিু দাউদ, হাদীস োং ৫০৬; িায়হাবক বফস সুোে: (৪/২০১); ফাযানয়লুল 
আওকাত: (৩০), আলিাবে সহীহ আিু দাউনদ হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
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তার বপেু বেল ও তার সানে সালাত আদায় করনত লা ল। অতঃপর 

তারা পরিতেী রানত উপবস্থত হনলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম বিলম্ব করনলে, গির হনলে ো, তারা গিানর আওয়াি বদনত 

লা ল ও দরিায় গোি পাের বেনক্ষপ কনর িাোে বদবেল, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানদর বেকি রা াবেত অিস্থায় গির 

হনলে, অতঃপর িলনলে: গতামানদর এ কমে গদনখ আমার ধারণা হনে 

গতামানদর ওপর এ সালাত ফরয কনর গদওয়া হনি, গতামরা গতামানদর 

র্নর সালাত আদায় কর, কারণ, িযবির সালাত র্নরই উিম, শুধু ফরয 

িযতীত”।76 

অপর িণেোয় আনে: “আমার আিঙ্কা হনে গতামানদর ওপর এ সালাত 

ফরয করা হনি, আর যবদ ফরয করা হয় গতামরা তা আদায় করনত 

পারনি ো”।77 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. দুবেয়ার প্রবত েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর অোসবি, 

বতবে খুি েরমাল ও অোড়ম্বর আসিাি পত্র িযিহার করনতে। 

দুই. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অবধক ইিাদত করনতে, অেচ 

তার অগ্র-পশ্চানতর সকল পাপ গমাচে করা হনয়নে। 

                                                           
76 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৫৭৬২; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৮১। 
77 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৬৮৬০; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৮১। 
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বতে. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর আেু নতযর প্রবত 

সাহািীনদর আগ্রহ। 

চার. বকয়ামুল্লাইনলর ফযীলত, বিনিষ কনর রমযানে। 

পাাঁচ. মসবিনদ েফল সালাত বিধ।78 

েয়. তারািীর সালাত েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাত, 

বতবে এর সূচো কনরনেে। অতঃপর উম্মনতর ওপর ফরয হওয়ার 

আিঙ্কায় তা তযা  কনরে। পুেরায় উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু তা িীবিত 

কনরে।79
 

সাত. আবমর িা মুসবলম প্রধাে যখে অিযানসর বিপরীত বকেু কনরে, 

তখে তার কারণ, িনল গদওয়া উবচৎ, গযমে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে।80
 

আি. উম্মনতর ওপর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর দয়া গয, 

বতবে তানদর ওপর ইিাদনতর চাপ কবমনয় বদনয়নেে। আল্লাহ তানক 

আমানদর পক্ষ গেনক উিম প্রবতদাে দাে করুে। আবমর ও মুরুবব্বনদর 

উবচৎ েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর এ আদিে গ্রহণ করা।81
 

                                                           
78 িরহুে েিিী আলাল মুসবলম, হাদীস োং ৬/৬৯)। 
79 ফাতহুল িাবর: (৩/১৪)। 
80 ফাতহুল িাবর: (৩/১৪); তারহুত দাসবরি: (৩/৯০)। 
81 ফাতহুল িাবর: (৩/১৪)। 
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েয়. অবেষ্ট গেনক সুরক্ষার িেয কতক স্বােে তযা  করা বিধ, অেুরূপ 

অবধক গুরুত্বপূণেনক অগ্রাবধকার গদওয়া িরুবর।82
 

দি. িমা‘আনতর সানে েফল আদানয়র সময় আযাে ও ইকামত গেই, 

গযমে তারািীর সালাত।83
 

এ ার. েফল সালাত মসবিনদর তুলোয় র্নর পড়া অবধক উিম, তনি 

গয েফল িামা‘আতসহ পড়া উিম তা িযতীত, গযমে ইনস্তস্কা ও 

তারািীর সালাত।84 

১২. বসয়াম পাপ গমাচেকারী 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

ۡجٌر َعِظيٞم ﴿
َ
ۥٓ أ ُ ِعنَدهُ ۚۡ َوٱَّللَّ ۡوَلَُّٰدُكۡم فِۡتَنةٞ

َ
َّٰلُُكۡم َوأ ۡمَو

َ
َمآ أ  [70﴾ ]اتلغابن:١٥إِنَّ

“গতামানদর ধে-সম্পদ ও সিাে-সিবত গতা গকিল পরীক্ষা বিনিষ। 

আর আল্লাহর বেকিই মহাে প্রবতদাে”। [সূরা আত-তা ািুে, আয়াত: 

১৫]  

﴿ ُۖ ِ َوٱۡۡلَۡۡيِ فِۡتَنٗة  [ 70﴾ ]األنبياء:٣٥ِإَوََلَۡنا تُۡرَجُعوَن  َوَنۡبلُوُكم بِٱلّشَّ 

                                                           
82 িারহুে েিিী আলা মুসবলম, হাদীস োং ৬/৬৯); ফাতহুল িাবর: (৩/১৪)। 
83 ফাতহুল িাবর: (৩/১৪); তারহুত তাসবরি: (৩/৯০)। 
84 িারহুে েিিী আলাল মুসবলম, হাদীস োং ৬/৭০); বমরকাতুল মাফাবতহ: 
(৩/৩৩৪)। 



 

 

 
 54  

“আর িানলা ও মন্দ িারা আমরা গতামানদরনক পরীক্ষা কনর োবক এিাং 

আমানদর কানেই গতামানদরনক বফনর আসনত হনি”। [সূরা আল-

আবম্বয়া, আয়াত: ৩৫] আয়াতিনয় “বফতো” িব্দবি পরীক্ষা অনেে 

িযিহৃত হনয়নে। ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহুমা এর অেে িনলে, 

“আবম গতামানদরনক সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, প্রাচুযে-দাবরদ্র, হালাল-

হারাম, পাপ-পুণয এিাং বহদায়াত ও গ ামরাবহর মাধযনম পরীক্ষা 

করি”।85 

হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলনেে: 

نا: َفةُ ُحَذيْ  قَاَل  الِفتنَة؟ يف صىل اهلل عليه وسلم انلَِّب   َعِن  َحِديثاً  ََيَفُظ  َمنْ »
َ
 َسِمْعتُهُ  أ

ْهِلهِ  يف الرَُّجِل  فِتنَةُ : َيُقوُل 
َ
ُرَها وَجارِهِ  وَماِلِ  أ الةُ  تَُكف  يامُ  الصَّ َدقَةُ  والص   «والصَّ

“বফতো সম্পনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর হাদীস 

কার মনে আনে? হুযাইফা রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে: আবম তানক িলনত 

শুনেবে, িযবির বফতো তার পবরিার-পবরিনে, মাল-সম্পনদ ও তার 

প্রবতনিিীর মনধয, যার কাফ ফারা হয় সালাত, বসয়াম ও সদকা ।86 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর গেনক িণেো কনরে:  

اَرةٌ  َعَمٍل  لُِك  » ْومُ  ،َكفَّ نَا يل والصَّ
َ
ْجِز  َوأ

َ
 . «...به أ

                                                           
85 তাফবসনর ইিে কাবসর: (৩/২৮৬)। 
86 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৭৯৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১৪৪। 
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“প্রনতযক আমনলর কাফ ফারা রনয়নে, আর সাওম হনে আমার িেয, 

আবম তার প্রবতদাে গদি”।87  

মুসোনদ আহমানদ রনয়নে: 

اَرةٌ  الَعَمِل  ُكُّ » ْومُ  َكفَّ نَا يل والصَّ
َ
ْجِز  َوأ

َ
  «...به أ

“প্রনতযক আমল কাফ ফারা, আর সাওম আমার িেয, আবম তার 

প্রবতদাে গদি”।88
  

অপর িণেোয় আনে: 

اَرةٌ  الَعَمِل  ُكُّ » ْومَ  إاِلَّ  َكفَّ نَا يل الصَّ
َ
ْجِز  َوأ

َ
  . «...به أ

“প্রনতযক আমল কাফ ফারা, তনি সাওম আমার িেয, আবম তার 

প্রবতদাে গদি”।89
  

আিু হুরায়রাহ রাবদয়াল্লাহু আেহু িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িলনতে:  

لَواُت » راٌت  َرَمَضاَن، إىل وَرَمَضانُ  اجلُُمعِة، إىل واجلُمَعةُ  اخلَمُس، الصَّ  بَينَهنَّ  َما ُمَكف 
 .«الَكبَائرُ  اْجتُنِبَْت  إذا

                                                           
87 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৭১০০; আহমদ: (২/৫০৪)। 
88 আহমদ: (২/৪৫৭); তায়াবলবস, হাদীস োং ২৪৮৫। 
89 এ হাদীস ইিে রাহওনয়হ গেনক িবণেত, মািমাউয যাওয়ানয়নদ হায়সাবম তা আহমদ 
গেনক িণেো কনরনেে: (৩/১৭৯), বতবে িনলনেে: এর িণেোকারী ণ সহীহ গ্রনন্থর 
িণেোকারী। 
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“পাাঁচ ওয়াি সালাত, এক িুমু‘আ গেনক অপর িুমু‘আ, এক রমযাে 

গেনক অপর রমযাে, মধযিতেী সমনয়র িেয কাফ ফারাস্বরূপ, যবদ 

কিীরাহ গুোহ গেনক বিরত োকা হয়”।90
  

আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, আবম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক িলনত শুনেবে:  

َظ  ُحُدوَدهُ  وَعَرَف  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ » نْ  َل  يَنبَِغ  اَكنَ  مما وََتفَّ
َ
َظ  أ رَ كَ  فيهِ  َيتََحفَّ  ما فَّ

  .«َقبْلَه

“গয রমযানের সাওম পালে করল, তার সীমানরখা বঠক রাখল এিাং যা 

গেনক বিরত োকা দরকার তা গেনক গস বিরত োকল, তার পূনিের 

পাপ গমাচে করা হনি”।91 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. কলযাণ-অকলযাণ উিয় িারা মােুষনক পরীক্ষা করা হয়। কলযানণর 
পরীক্ষা গযমে, অবধক সম্পদ ও বে‘আমত। অকলযানণর পরীক্ষা গযমে, 
বিপদ-আপদ দুঃখ-গিদো, গরা -িযাবধ গলন  োকা। 

দুই. সিাে ও সম্পদ মােুনষর িেয পরীক্ষা। কারণ, মােুষ তানদর 

মহব্বত, িানলািাসা ও বহতকামোয় আল্লাহর হক েষ্ট কনর, পরকানল 

যা িাবস্তর কারণ। তানদর িারা পরীক্ষার অপর বদক হনলা, িরী‘আত 

                                                           
90 সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ২৩৩। 
91 আহমদ: (৩/৫৫; আিু ইয়ালা, হাদীস োং ১০৫৮; িায়হাবক: (৪/৩০৪); সহীহ ইিে 
বহব্বাে, হাদীস োং ৩৪৩৩। 
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আমানদরনক তানদর ওপর অনেক দাবয়ত্ব বদনয়নে। গযমে, তানদর 

বিক্ষা-দীক্ষা, িরে-গপাষণ ইতযাবদর িযিস্থা করা, গসসি বিষনয় ত্রুবি 

করা পরকানল িাবস্তর কারণ।92 

বতে. পাপ ও োফরমােী বফতোর অিিুেি, গযমে গি াো োরী অেিা 

হারাম মানল িবড়ত িযবি বফতোয় পবতত, অনেক সময় গেককার 

গলানকরা এনত পবতত হয়।93 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

وَن ﴿ ۡبِِصُ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا ۡيَطَِّٰن تََذكَّ َِن ٱلشَّ ُهۡم َطٰٓئِٞف م  ْ إَِذا َمسَّ َقۡوا ِيَن ٱتَّ ﴾ ٢٠١إِنَّ ٱَّلَّ
 [ 157]األعراف: 

“বেশ্চয় যারা তাকওয়া অিলম্বে কনরনে যখে তানদরনক িয়তানের 

পক্ষ গেনক গকানো কুমন্ত্রণা স্পিে কনর তখে তারা আল্লাহনক স্মরণ 

কনর। তখেই তানদর দৃবষ্ট খুনল যায়”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 

২০১] 

বতবে অেযত্র িনলে, 

نُوبِِهۡم َوَمن ﴿ َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ َِّلُ نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱَّللَّ
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َِّٰحَشًة أ ِيَن إَِذا َفَعلُواْ َف َوٱَّلَّ

َّٰ َما َفَعلُواْ وَُهۡم َيۡعلَُموَن َيۡغفُِر  واْ لََعَ ُ َولَۡم يُِِصُّ نُوَب إَِّلَّ ٱَّللَّ  [ 700﴾ ]آل عمران: ١٣٥ٱَّلُّ

                                                           
92 িারহুে েিিী আলা মুসবলম, হাদীস োং ২/১৭১)। 
93 আত-তামবহদ বল ইিে আবু্দল িারর: (১৭/৩৯৪)। 
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“আর যারা গকানো অিীল কাি করনল অেিা বেিনদর প্রবত যুলম 

করনল আল্লাহনক স্মরণ কনর, অতঃপর তানদর গুোনহর িেয 

ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ োড়া গক গুোহ ক্ষমা করনি? আর তারা যা 

কনরনে, গিনে শুনে তা তারা িার িার কনর ো”। [সূরা আনল ইমরাে, 

আয়াত: ১৩৫]  

চার. গকানো গুোনহ গয িারিার বলপ্ত হয়, তার উবচৎ অবধক সওয়ানির 

কাি করা, গকেো গেক কাি গুোহ মুনে গদয়। আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

﴿ ِ ي   [ 771﴾]هود: ١١٤ا ِۚ  إِنَّ ٱۡۡلََسَنَِّٰت يُۡذهِۡۡبَ ٱلسَّ

“বেশ্চয়ই িানলাকাি মন্দকািনক বমবিনয় গদয়। এবি উপনদি 

গ্রহণকারীনদর িেয উপনদি”। [সূরা হুদ, আয়াত: ১১৪] সনন্দহ গেই, 

অবধক পবরমাণ গেক কাি গুোনহর িৃঙ্খল গেনক গিবরনয় আসনত 

সাহাযয কনর। অতঃপর আল্লাহ তার গেক আমনলর কারনণ তানক 

খানলস তাওিা করার তাওফীক দাে কনরে। 

পাাঁচ. এসি হাদীস প্রমাণ কনর বসয়াম কাফ ফারা। সুতরাাং আিু হুরায়রার 

হাদীনস িবণেত ‘বসয়াম কাফ ফারা েয়’ এর অেে হনে, সাধারণ আমল 

শুধু কাফ ফারা, বকন্তু বসয়াম কাফ ফারা হওয়ার সানে সানে অবতবরি 

সওয়ািও আনে। একবেষ্ঠ-িানি আল্লাহর িেয সম্পাবদত বসয়ানম এ 

ফযীলত লাি হনি।94 

                                                           
94 ফাতহুল িাবর: (৪/১১১)। 
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েয়. ইমাম েিিী রহ. িনলে, “কখনো িলা হয়: অযু যবদ গ াোনহর 

কাফ ফারা হয় তাহনল সালাত বকনসর কাফ ফারা? আর সালাত যবদ 

কাফ ফারা হয়, তাহনল িামা‘আনতর সালাত, রমযানের সাওম, 

আরাফার সাওম, আশুরার সাওম এিাং বফবরিতানদর আমীনের সানে 

িান্দার আমীনের বমল বকনসর কাফ ফারা? কারণ, এসি আমল সম্পনকে 

িবণেত আনে এগুনলা কাফ ফারা। আবলম ণ এর উির বদনয়নেে: এসি 

আমল কাফ ফারার গযা য, যবদ কাফ ফারা করার িেয গোি পাপ োনক, 

তাহনল তার কাফ ফারা কনর, যবদ গোি-িড় পাপ ো োনক, তাহনল এর 

িারা গেকী বলখা হয় ও মযোদা িৃবদ্ধ করা হয়। আর যবদ গকানো কবিরা 

গ াোনহ বলপ্ত হয়, আিা কবর এ কারনণ তা হালকা হনি।95 

সাত. এসি আমল িারা িান্দার হক মাফ হয় ো, গোি িা িড় গেক 

আমনলর কারনণ গকানো হক মাফ হয় ো, িরাং তা গেনক অিিযই মুি 

হনত হনি অেিা তার গেনক হালাল কনর বেনত হনি।96 

আি. বসয়ানমর ফনল পাপ গমাচে হয়। 

েয়. বসয়ানমর এসি ফযীলত গস লাি করনি, গয সাওম বিেষ্টকারী িস্তু 

গেনক স্বীয় সাওম বহফাযত করনি, গযমে আিু সাঈদ খুদরীর হাদীনস 

এনসনে: 

َظ  ُحُدَدهُ  وَعَرَف » َظ  أنْ  لُ  ينْبَِغ  اَكنَ  مَما وََتَفَّ  «ِفيه يتََحفَّ

                                                           
95 িারহুে েিিী: (৩/১১৩); আদ-বদিায আলা মুসবলম, হাদীস োং ২/১৭)। 
96 তােবিরুল হাওয়ানলক: (২/৪২); তুহফাতুল আহওয়াবয: (১/৫৩৫)। 
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“সওনমর সীমানরখা বঠক রাখল ও গসসি িস্তু গেনক বেরাপদ োকল, 

যা গেনক বেরাপদ োকা িরুবর”। 

সারকো, মুসবলমনদর উবচৎ রমযানের রাত-বদে হারাম কো গযমে 

 ীিত, পরবেন্দা ও হারাম দৃবষ্ট গেনক বেনিনক বহফাযত করা, যা 

গিবলবিিে-ইন্টারনেি ও বিবিন্ন প্রচার যনন্ত্র প্রচার করা হয়, যার কুফল 

অেযােয সমনয়র গচনয় রমযানে গিনড় যায়। আল্লাহ আমানদরনক 

বহদায়াত ও সবঠক পনে োকার তাওফীক দাে করুে। 
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১৩. সাদা তা া ও কানলা তা ার অেে 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

﴿ ْ ُبوا ۡسَوِد ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ َوُُكُواْ َوٱۡۡشَ
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡۡلَۡيُط ٱۡۡل َّٰ يَتََبَّيَّ َحَّتَّ

 [ 781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧

“আর আহার কর ও পাে কর যতক্ষণ ো ফিনরর সাদা গরখা কাল গরখা 

গেনক স্পষ্ট হয়”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] 

আবদ ইিে হানতম গেনক িবণেত, বতবে িনলে, যখে োবযল হনলা:  

ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ ﴿
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡۡلَۡيُط ٱۡۡل َّٰ يَتََبَّيَّ ﴾ ]ابلقرة ١٨٧َحَّتَّ

:781 ] 

“যতক্ষণ ো ফিনরর সাদা গরখা কানলা গরখা গেনক স্পষ্ট হয়”। [সূরা 

আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]  

আবম একবি কাল রবি ও একবি সাদা রবি হানত বেই এিাং তা আমার 

িাবলনির বেনচ গরনখ গদই। অতঃপর আবম রানত িারিার তাকানত 

োবক, বকন্তু আমার বেকি তা স্পষ্ট হয়বে। প্রতুযনষ আবম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহ আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি এ র্িোর িণেো গদই। বতবে 

িলনলে: এিা হনে রানতর কানলা গরখা ও বদনের সাদা গরখা”।97  

                                                           
97 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮১৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৯০। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. আল্লাহর বেনদেি িাস্তিায়নে সাহািী ণ বেনলে অধীর আগ্রহী, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর োবযলকৃত ওহী তারা 
দ্রুত িাস্তিায়ে করনতে। অপর িণেোয় এনসনে: আবদ ইিে হানতম 
রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, “গহ আল্লাহর রাসূল, আপবে আমানক যা 
িনলনেে সি িুনেবে, তনি সাদা তা া ও কানলা তা া িযতীত। আবম 
 ত রানত দু’বি তা া সনঙ্গ কনর রু্মাই, একিার এ বদনক, আনরক িার 
গস বদনক তাকানত োবক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
গহনস বদনলে। অতঃপর িলনলে: এ কানলা তা া আর সাদা তা ার 
অেে আসমানে বিদযমাে রাত-বদনের সাদা-কানলা গরখা”।98 গদখার 
বিষয় আবদ এ আয়ানতর অেে িাস্তিায়নের িেয িাবলনির বেনচ সাদা 
ও কানলা তা া পযেি গরনখনেে।99 

দুই. সাহািানয় গকরাম ইিাদত সাংক্রাি বিষনয় িবিলতা সৃবষ্ট ো হনল 

প্রশ্ন গেনক বেিৃত োকনতে। িুোর িেয তারা যোযে গচষ্টা করনতে, 

যখে অপার  হনতে রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক 

বিজ্ঞাসা করনতে। অেুরূপ প্রনতযক মুসবলনমর কতেিয প্রেনম বিজ্ঞাসা 

ো কনর িুোর গচষ্টা করা, ইিাদত সাংবিষ্ট বিষনয় িবিলতা িযতীত 

বিজ্ঞাসা ো করা। 

বতে. আল্লাহ তা‘আলার িাণী: 

                                                           
98 তািরাবে বফল কাবির: (১৭/৭৯), হাদীস োং ১৭৫। 
99 আল-মুফবহম: (৩/১৪৮-১৫০)। 
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﴿ ْ ۡسَوِد ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ  َوُُكُوا
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡۡلَۡيُط ٱۡۡل َّٰ يَتََبَّيَّ ُبواْ َحَّتَّ َوٱۡۡشَ

 [ 781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧

“আর আহার কর ও পাে কর যতক্ষণ ো ফিনরর সাদা গরখা কানলা 

গরখা গেনক স্পষ্ট হয়”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] এর অেে 

হনে: গতামরা খাও এিাং পাে কর, যতক্ষণ ো বদনের সাদা গরখা 

রানতর কানলা গরখা গেনক স্পষ্ট হয়। আর এিা হয় সুিনহ সাবদক 

উবদত হওয়ার পর”।100     

চার. কবঠে মাসআলা ও দুনিোধয িব্দসমূহ বিজ্ঞ আবলমনদর বেকি 

বিজ্ঞাসা করা। 

পাাঁচ. এ আয়াত প্রমাণ কনর গয, ফিনরর পরিতেী সময় বদনের অাংি, 

রানতর েয়।101  

েয়. ফির উবদত হওয়া পযেি পাোহার বিধ। পাোহার অিস্থায় যবদ 

কানরা ফির উবদত হয়, আর গস মুনখর খাো গির কনর গফনল, তার 

সাওম শুদ্ধ, গখনত োকনল সাওম শুদ্ধ হনি ো।102 

                                                           
100 ইিে কাবসর: (১/২২২); ফাতহুল িাবর: (৪/১৩৪)। 
101 িারহুে েিিী আলা মুসবলম, হাদীস োং ৭/২০১); ফাতহুল িাবর: (৪/১৩৪)। 
102 ফাতহুল িাবর: (৪/১৩৫)। 
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১৪. ঋতুিতী োরীর ইফতার ও কাযা 

মুয়াযাহ বিেনত আবু্দল্লাহ আল-আদাবি রহ. িনলে, আবম আনয়িা 

রাবদয়াল্লাহু আেহানক িবল: “ঋতুিতী গকে সাওম কাযা কনর, সালাত 

কাযা কনর ো? বতবে িলনলে: তুবম বক হারুবর? আবম িললাম: আবম 

হারুবর ো, বকন্তু আবম বিজ্ঞাসা করবে, বতবে িলনলে: আমানদর এমে 

হত, অতঃপর আমানদরনক শুধু সাওম কাযার বেনদেি গদওয়া হত, 

সালাত কাযার বেনদেি গদওয়া হত ো”।103 

মুয়াযাহ গেনক ইমাম বতরবমযীর এক িণেোয় আনে, গস আনয়িা 

রাবদয়াল্লাহু আেহানক িনল: “আমানদর প্রনতযনক বক ঋতুকালীে সালাত 

কাযা করনি? বতবে িলনলে: তুবম বক হারুবর? আমানদর কানরা ঋতুস্রাি 

হনল, কাযার বেনদেি গদওয়া হত ো”।104 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আমরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর যুন  ঋতুিতী হতাম, 

অতঃপর পবিত্রতা অিেে করতাম, বতবে আমানদরনক সাওম কাযার 

বেনদেি বদনতে, বকন্তু বসয়াম কাযার বেনদেি বদনতে ো”। এ হাদীস 

ইমাম বতরবমযী িণেো কনরনেে, বতবে িনলনেে হাদীসবি হাসাে। 

অতঃপর বতবে িনলে, “এ হাদীস অেুযায়ী আহনল ইলনমর আমল, 

                                                           
103 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৩১৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৩৩৫। 
104 বতরবমযী, হাদীস োং ১৩০। 
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অেোৎ ঋতুিতী োরী বসয়াম কাযা করনি, সালাত কাযা করনি ো। এ 

িযাপানর তানদর বিমত সম্পনকে িাবে ো”।105 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা “তুবম বক হারুবর” িনল, এ প্রনশ্নর প্রবত 

অেীহা ও বিরবি প্রকাি কনরনেে। হারুবর খানরবি সম্প্রদানয়র একবি 

গ্রুপ। কুফার বেকনি অিবস্থত হারুরা িহনর তানদর িসবত, এ িেয 

তানদরনক হারুবর িলা হয়, গসখাে গেনক তানদর উৎপবি। তানদর মনধয 

বেল দীনের িযাপানর িাড়ািাবড় ও কনঠারতা।106 তানদর গকউ হাদীস ও 

ইিমার বিপরীত ঋতুিতী োরীর উপর ঋতুকালীে সালানতর কাযার 

বেনদেি বদত।107 এ িেয বতবে বিরবি প্রকািক িব্দ িারা তানক 

বিজ্ঞাসা কনরনেে, তুবম বক তানদর গকউ? 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. দীনের মনধয িাড়ািাবড় ও কনঠারতা হারাম। কুরআে-হাদীনসর 
সীমানরখায় অিস্থাে করা ও গস অেুযায়ী আমল করা ওয়াবিি। আল্লাহর 
গদওয়া বিবেলতা িা রুখসত গ্রহণ করা। দীনের িযাপানর গযরূপ 
িাড়ািাবড় খারাপ, অেুরূপ িাহাো তালাি বেন্দেীয়। মধযমপন্থা অিলম্বে 
করা উিম, অেোৎ কুরআে-হাদীনসর ওপর আমল করা। 

                                                           
105 বতরবমযী, হাদীস োং ৭৮৭। 
106 ফাতহুল িাবর: (১/৪২২)। 
107 গদখুে: আল-মু বে: (১/১৮৮); হাবিয়া বসেবদ আলা সুোে োসাঈ: (৪/১৯১); 
উমদাতুল কাবর: (৩/৩০০)। 
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দুই. দীনের িযাপানর কনঠারতা আনরাপকারীনদর বেনষধ করা বিধ, গযে 

সবঠকিানি িরী‘আনতর িাস্তিায়ে হয় এিাং গকানো সমসযার সৃবষ্ট ো 

হয়। 

বতে. গকানো প্রনশ্নর কারনণ প্রশ্নকারী সম্পনকে যবদ মুফবতর মনে খারাপ 

ধারণা িন্মায় তাহনল প্রশ্নকারীর িযাখযা গদওয়া উবচৎ গয, বতবে গ াড়া 

েে িরাং িােনত ইেুক, গযমে মুয়াযাহ িনলনেে: “আবম হারুবর েই, 

বকন্তু প্রশ্ন করবে” তখে মুফবতর কতেিয দলীল িারা তার প্রশ্ন দূর করা, 

গযমে আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা কনরনেে। 

চার. িরী‘আনতর মূল বিবি আল্লাহ ও তার রাসূনলর বেনদেি। এ িেয 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা তানক িনলনেে: েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম তানদর সাওম কাযার বেনদেি বদনতে, সালাত কাযার বেনদেি 

বদনতে ো। অেোৎ যবদ সালানতর কাযা ওয়াবিি হত, তাহনল েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অিিযই তানদর কাযা করার বেনদেি 

বদনতে। কারণ, বতবে বেনলে উম্মনতর সিনচনয় বহতাকাবঙ্খ, বতবে 

উম্মনতর িেয প্রনতযক বিষয় স্পষ্ট কনর গ নেে।108 মুসবলনমর কতেিয 

আল্লাহর বেনদেনি পবরপূণে গসাপদে হওয়া, তার িরী‘আতনক সম্মাে 

প্রদিেে করা ও দবলনলর সামনে গেনম যাওয়া। আনদিগুনলা িাস্তিায়ে 

করা, গযনহতু িরী‘আনতর আনদি, বেনষধাজ্ঞা গেনক বিরত োকনি, 

গযনহতু িরী‘আনতর বেনষধ, কারণ, িুো যাক িা ো যাক। 

                                                           
108 উমদাতুলকারী: (৩/৩০১)। 
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পাাঁচ. ইিে আবু্দল িার রহ. িনলনেে: “ঋতুিতী োরী বসয়াম পালে 

করনি ো, িরাং কাযা করনি, তনি সালাত কাযাও করনি ো। এ বিষনয় 

উম্মনতর ইিমা রনয়নে। আল-হামদুবলল্লাহ। সকল মুসবলম গযখানে 

একমত, গসিা সবঠক ও চূড়াি সতয”।109 

েয়. োরীর ওপর ইসলামী িরী‘আনতর োড় এই গয, তানদরনক সালাত 

কাযার বেনদেি গদওয়া হয় বে। কারণ, সালাত বদনে একাবধক িার, যার 

কাযা খুি কষ্টকর। এ িেয োরীনদর উবচৎ আল্লাহর গিাকর আদায় 

করা। 

সাত. োরী যবদ ফির উবদত হওয়ার সময় পাক হয়, তাহনল গস বদনের 

সাওম তার শুদ্ধ হনি ো, কাযা করা িরুবর। কারণ, যখে ফির উবদত 

হনয়নে, তখে গস ঋতুিতী। োরী যবদ সূযোনস্তর সামােয আন  ঋতুিতী 

হয়, তাহনল তার সাওম িাবতল, কাযা করা ওয়াবিি।110 

েয়. োরী যবদ সূযোস্ত যাওয়ার সামােয পর ঋতুিতী হয়, তাহনল গস 

বদনের সাওম শুদ্ধ। 

দি. োরী যবদ সাওম অিস্থায় রি আসা অেিা তার িযো অেুিি 

কনর, সূযোনস্তর আন  গির ো হয়, তাহনল তার সাওম শুদ্ধ।111 

                                                           
109 তামবহদ: (২২/১০৭)। 
110 ফাতাওয়া লািোনয় দানয়মা: (১০/১৫৫), ফাতাওয়া োং ১০৩৪৩। 
111“ফাতাওয়া আল-িানময়াহ বলল মারআল মুসবলমাহ” বল ইিে উসাইবমে: 
(১/৩২৫)। 
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এ ার. এ হাদীস গেনক িুোয় অসুস্থ িযবি সাওম িঙ্গ করনত পারনি, 

যবদও তার সাওনমর ক্ষমতা োনক, যবদ গরা  িৃবদ্ধর আিঙ্কা োনক। 

কারণ, ঋতুিতী োরী এনকিানর দুিেল হয় ো, িরাং রি গির হওয়ার 

কারনণ তার ওপর সাওম কষ্টকর, আর রি গির হওয়া একবি গরা ।112 

১৫. সাওম পালেকারীনক ইফতার করানোর ফযীলত 

িানয়দ ইিে খানলদ িুহাবে রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে 

িনলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

رَ  َمن» ْجرِهِ  ِمثُْل  ل اَكنَ  َصائماً  َفطَّ
َ
نَّهُ  َغْيَ  أ

َ
ْجرِ  ِمن يَنُقُص  ال أ

َ
ائِمِ  أ   «َشيئاً  الصَّ

“গয সাওম পালেকারীনক ইফতার করাল, তার সাওম পালেকারীর 

েযায় সাওয়াি হনি, তনি সাওম পালেকারীর গেবক বিনু্দমাত্র কমানো 

হনি ো”।113 অপর িণেোয় আনে : 

ر َمنْ » طَعَمهُ  َصائماً  َفطَّ
َ
ْجِرهِ  ِمثُْل  َلُ  اَكنَ  وَسَقاهُ  أ

َ
نْ  َغْيِ  ِمنْ  أ

َ
ْجِرهِ  ِمنْ  يَنُقَص  أ

َ
 .«ََشء أ

                                                           
112 িারহু ইিে িািাল আলাল িুখারী (৪/৯৭-৯৮) 
113 বতরবমযী, হাদীস োং ৮০৭; ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৭৪৬; োসাঈ বফল কুিরা, 
হাদীস োং ৩৩৩০-৩৩৩১; সহীহ ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ২০৬৪; ইিে বহব্বাে, 
হাদীস োং ৩৪২৯। োসাঈ আনয়িা গেনক মওকুফ বহনসনিও িণেো কনরনেে, গদখুে: 
োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৩৩৩২; আবু্দর রায যাক আিু হুরায়রা গেনক মওকুফ 
বহনসনি িণেো কনরনেে, গদখুে: আবু্দর রায যাক, হাদীস োং ৭৯০৬। 
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“গয সাওম পালেকারীনক ইফতার করাল, তানক পাোহার করাল, তার 

সাওম পালেকারীর সমাে সাওয়াি হনি, তনি তার গেবক গেনক 

বিনু্দমাত্র হ্রাস করা হনি ো”।114 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, তানক এক মবহলা 

ইফতানরর িেয দাওয়াত করল, বতবে তানত সাড়া বদনলে এিাং িলনলে: 

“আবম গতামানক িলবে, গয  ৃহিাসী গকানো সাওম পালেকারীনক 

ইফতার করানি, তানদর িেয তার অেুরূপ সাওয়াি হনি। মবহলা িলল: 

আবম চাই আপবে ইফতানরর িেয আমার কানে বকেুক্ষণ অিস্থাে 

করুে, িা এ িাতীয় বকেু িনলনে। বতবে িলনলে: আবম চাই এ গেবক 

আমার পবরিার হাবসল করুক।115  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. আল্লাহ তা‘আলার অসীম অেুগ্রহ গয, বতবে কলযানণর োো গক্ষত্র 
উনু্মি কনরনেে। গযমে বতবে মােুনষর প্রবত অেুগ্রহ করার আহ্বাে 
িাবেনয় মহাে সওয়ানির গর্াষণা বদনয়নেে।116 

দুই. সাওম পালেকারীনক ইফতার করানো একবি ফযীলতপূণে আমল, 

গয সাওম পালেকারীনক ইফতার করানি গস তার েযায় গেবক লাি 

করনি। 

                                                           
114 আবু্দর রায যাক, হাদীস োং ৭৯০৫; তািরাবে বফল কাবির: (৫/২৫৬), হাদীস োং 
৫২৬৯। 

115 মুসান্নাফ ইিে আবু্দর রায যাক, হাদীস োং ৭৯০৮। 
116 আনরযাতুল আহওয়াবয: (৪/২১)। 
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বতে. সাওম পালেকারীনক ইফতার করানল তার িদলা আল্লাহ বেনির 

পক্ষ গেনক প্রদাে কনরে, সাওম পালেকারীর পক্ষ গেনক েয়। অতএি 

সাওম পালেকারীর সামােয গেবক হ্রাস হনি ো, এিা আল্লাহর দয়া ও 

অেুগ্রনহর আলামত।117 

চার. এ গেনক িুো যায় ইফতানরর দাওয়াত গ্রহণ করা বিধ, িুিুব ে 

গদবখনয় িা গেবক কমার আিঙ্কায় তা প্রতযাখযাে করা িাড়ািাবড়। কারণ, 

অপনরর বেকি ইফতার করনল সাওম পালেকারীর পুণয কনম ো। তনি 

শুধু বমসবকেনদর িেয ইফতানরর দাওয়াত হনল, গসখানে ধেীনদর 

যাওয়া বঠক েয়। 

পাাঁচ. আত্মীয়নদর সনঙ্গ সদাচার ও তানদর খুবির িেয দাওয়ানত সাড়া 

গদওয়া ও ইফতার করা বিধ, গযে তানদর পুণয হাবসল হয়, গযমে আিু 

হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু কনরনেে। 

েয়. গয ইফতার করানি, গস গেবক ও অপনরর প্রবত ইহসানের বেয়ত 

করনি, বিনিষ কনর সাওম পালেকারী যবদ  বরি হয়। 

সাত. সাওম পালেকারীনক িাসায় বেনয় আপযায়ে করা, িা খািার প্রস্তুত 

কনর তার িেয পাবঠনয় গদওয়া ইফতার করানোর িাবমল, তনি অপচয় 

ো করা, বিনিষ কনর রকমাবর ইফতানরর এ যুন । 

                                                           
117 ফায়যুল কাবদর: (৬/১৮৭)। 
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আি. গকউ যবদ  বরিনক িাকা গদয়, যার বকেু বদনয় গস ইফতার করল, 

িাবকিা সাংগ্রনহ গরনখ বদল, িাহযত তা ইফতার করানোর হাদীনসর 

অিিুেি হনি, অবধকন্তু গস আবেেকিানি উপকৃত হনলা। 

১৬. রমযানে উমরার ফযীলত 

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হি গেনক এনস উনম্ম বসোে 

আেসারীনক িনলে, তুবম গকে হি কর বে? গস িলল: অমুনকর বপতা, 

অেোৎ তার স্বামীর কারনণ। তার চাষািানদর দু’বি উি বেল, একবি িারা 

গস হি কনরনে, অপরবি আমানদর িবম চাষ কনরনে। েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: “বেশ্চয় রমযানের উমরা আমার সানে 

হনির সমাে”।118 

অপর িণেোয় আনে: েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ة َتْعِدُل  فيه ُعْمرةً  فإنَّ  فاعتَمِر  َرَمَضانُ  َجاءَ  فإِذا»  .«َحجَّ

“যখে রমযাে আ মে কনর উমরা কর। কারণ, তখেকার উমরা হনির 

সমাে”।119 

উনম্ম মাকাল রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম তানক িনলনেে:  

                                                           
118 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৭৬৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১২৫৬। 
119 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৬৯০; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১২৫৬। 
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ة فإنَّها َرَمَضانَ  يف اْعتَمِر »  .داود أبو رواه «َكَحجَّ

“রমযানে উমরা কর। কারণ, তা হনির েযায়”।120 

অেুরূপ হাদীস িবণেত হনয়নে িানির, আোস, আিু হুরায়রা ও ওয়াহাি 

ইিে আোস রাবদয়াল্লাহু আেহুম গেনক।121  

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িাণী: “রমযানের উমরা হনির 

সমাে”। ইিে িািাল রহ. িনলে, “এর িারা িুো যায় েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানক গয হনির কো িনলনেে, তা েফল বেল। 

কারণ, উম্মত এ বিষনয় একমত গয, উমরা কখনো ফরয হনির 

স্থলাবিবষি হয় ো। এখানে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িাণী 

“হনির িরাির” িারা উনদ্দনিয সাওয়াি ও ফযীলত, যা মােুনষর বকয়াস 

ও ধারণার ঊনধ্বে, আল্লাহ যানক ইো তার অেুগ্রহ দাে কনরে”।122  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. িান্দার ওপর আল্লাহর অনিষ অেুগ্রহ গয, বতবে অল্প আমনলর 
বিবেনয় অবধক সাওয়াি দাে কনরে। এ িেয আমরা আল্লাহর গিাকর 
আদায় কবর। 

                                                           
120 আিু দাউদ, হাদীস োং ১৯৮৯; োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৪২২৬; বতরবমযী, 
হাদীস োং ৯৩৯, বতবে িনলনেে হাদীসবি হাসাে,  বরি। ইিে খুযাইমাহ, হাদীস 
োং ৩০২৫ ও হানকম: (১/৬৫৬), সহীহ িনলনেে, হানকম িনলনেে হাদীসবি সহীহ 
মুসবলনমর িতে গমাতানিক। 

121 গদখুে: িানম বতরবমযী (৩/২৭৬)। 
122 িারহু ইিে িািাল আলাল িুখারী (৪/৪২৮); গদখুে: বমেহাতুল িাবর: (৪/২৩৩)। 
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দুই. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উম্মনতর প্রবত সিা  দৃবষ্ট 

রাখনতে ও তানদর খির বেনতে। আল্লাহ যানক তার িান্দানদর দাবয়ত্ব 

দাে কনরে, তার উবচৎ অধীেনদর সানে দয়ার আচরণ করা, তানদর 

বহতকামো করা ও খিরাখির গেওয়া এিাং তানদর দীে ও দুবেয়ার 

স্বানেে কাি করা। 

বতে. ফরয হনির গমাকানিলায় যনেষ্ট েয় রমযানের উমরা। অিিয 

সাওয়ানির বদক গেনক সমাে, বকন্তু এ কারনণ ফরয আদায় হনি ো। 

এ িযাপানর সিাই একমত।123 

চার. সমনয়র মযোদার কারনণ আমনলর সাওয়াি গিনড় যায়, গযমে গিনড় 

যায় একাগ্রতা ও ইখলানসর কারনণ।124 

পাাঁচ. এসি হাদীনসর উদাহরণ, গযমে এনসনে সূরা ইখলাস কুরআনের 

এক তৃতীয়াাংনির সমাে, অেোৎ সওয়ানির বিনিচোয়, বকন্তু সূরা 

ইখলাস বতলাওয়াত করা পূণে কুরআে বতলাওয়াত করার সমাে েয়। 

ষষ্ট. রমযানের মযোদার কারনণ উমরা হনির সমমযোদা লাি কনর। 

কারণ, রমযাে মানস উমরাকারী উমরার ফযীলত ও রমযানের ফযীলত 

লাি কনর। এ িরকতপূণে সময় ও মিার পবিত্রতার কারনণ উমরা 

                                                           
123 ফাতহুল িাবর: (৩/৬০৪;, তুহফাতুল আহওয়াবয: (৪/৭)। 
124 গদখুে: ফাতহুল িাবর: (৩/৬০৪); আউেুল মািুদ: (৫/৩২৩); ফায়যুল কাবদর: 
(৪/৩৬১)। 
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হনির সমাে, গয হি বযলহি মানসর িরকতপূণে সময় ও মিার পবিত্র 

স্থানে আদায় করা হয়।125 

বিতীয়ত রমযানের উমরায় রনয়নে অবধক কষ্ট, কারণ, সাওম অিস্থায় 

আমল কষ্টকর, িা সফনরর কারনণ যবদ সাওম তযা  কনর, তিু সফনরর 

কষ্ট কম েয়, পরিতেীনত আিার কাযার কষ্ট। এরূপ কষ্ট রমযাে িযতীত 

অেয মানস হয় ো। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উমরার বেনদেি 

কনর আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহানক িনলে, 

و نََصِبك، قَْدرِ  ىلَع  إِنَّها»
َ
 .«َنَفَقِتك قَْدرِ  ىلَع : قَاَل  أ

“ওমরা হনে গতামার কষ্ট অেিা িনলনেে: গতামার খরচ অেুপানত”।126 

সাত. রমযাে মানস উমরাকারী এ সাওয়াি অিেে করনি, মিায় অিস্থাে 

করুক িা উমরা গিনষ িাবড় বফরুক। 

আি. এ হাদীস প্রমাণ কনর ো গয, তােবয়ম অেিা গহনরনমর িাইনর 

ব নয় একমানস িারিার উমরা করা অেিা একবদনে িারিার উমরা 

করা বিধ, িতেমাে যুন  প্রচবলত এ আমল সুন্নাত পবরপন্থী, সাহািীনদর 

আমনলর বিপরীত, তানদর কানরা গেনক িবণেত গেই গয, তারা এক 

সফনর একাবধক উমরা কনরনেে।127 

                                                           
125 মািমুউল ফাতাওয়া: (২৬/২৯৩)। 
126 মুসবলম, হাদীস োং ১২১১; গদখুে: আল-মুফবহম: (৩/৩৭০)। 
127 মািমুউল ফাতাওয়া: (২৬/২৯২); যাদুল মায়াদ: (২/৯৩); তাহবযিুস সুোে: 
(৭/৩৬)। 
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েয়. রমযানে উমরাকারী ও িায়তুল্লাহ িরীনফ ই‘বতকাফকারীর কতেিয 

আল্লাহর বেবষদ্ধ িস্তু গেনক অঙ্গ-প্রতযঙ্গ বহফািত করা। কারণ, মিার 

পাপ অেয স্থানের পানপর তুলোয় অবধক ক্ষবতকর, বিনিষিানি যবদ 

রমযানের মহাে মানস হয়। 

দি. পবরিার ও সিােসহ গয রমযাে মানস হারাম িরীনফ অিস্থাে 

কনর, তার কতেিয পবরিার ও সিােনদর প্রবত গখয়াল রাখা, গযে তারা 

হারানম বলপ্ত ো হয়, অেযোয় গস সাওয়ানির পবরিনতে পাপ ও গুোসহ 

িাবড় বফরনি, গযনহতু গস তানদর প্রবত গখয়াল রানখ বে। 

এ ার. যখে সাওম অিস্থায় উমরার বেয়নত মিায় গপৌঁনে, গস হয়নতা 

সাওম গিনঙ্গ উমরা আদায় করনি অেিা সূযোনস্তর অনপক্ষা কনর 

ইফতানরর পর তা আদায় করনি। সাওম িঙ্গ কনর উমরা আদায় করাই 

উিম। কারণ, উমরার বেয়ম মিায় গপৌঁো মাত্র তা আদায় করা, গযমে 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কনরনেে। 

১৭. সাহবরর ফযীলত (১) 

আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

ُحورُ » لُهُ  السَّ ْْ َ
نْ  َولَو تََدُعوهُ  فاَل بََرَكةٌ  أ

َ
 َعزَّ  اهللَ  فَإِنَّ  َماءٍ  ِمنْ  ُجرَْعةً  أَحُدُكمْ  َُيَرعَ  أ

رينَ  ىلَع  يَُصلُّونَ  وَمالئِكتَهُ  وََجلَّ   .«الُمتَسح 

“সাহবর িরকতময় খাো, গতামরা তা তযা  কর ো, যবদও গতামানদর 

গকউ একনঢাক পাবে  লাধঃকরণ কনর। কারণ, আল্লাহ সাহবরর 
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িক্ষণকারীনদর ওপর রহমত গপ্ররণ কনরে ও বফবরিতা ণ তানদর িেয 

ইনস্ত ফার কনরে”।128 

আবু্দল্লাহ ইিে হানরস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

িনেক সাহািী গেনক িণেো কনরে: “এক িযবি েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর বেকি আ মে কনরে, তখে বতবে সাহবর খাবেনলে, বতবে 

িলনলে: 

ُحورَ  إِنَّ » ْعَطاُكُموَها بَرَكةٌ  السَّ
َ
 «تََدُعوَها فاَل وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  أ

“বেশ্চয় সাহবর িরকতময়, আল্লাহ গতামানদরনক তা দাে কনরনেে, 

অতএি, গতামরা তা তযা  কর ো”।129 

আিু সূআইদ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

رينَ  ىلَعَ  َصل   اللَُّهمَّ »  «الُمتَسح 

                                                           
128 আহমদ: (৩/১২); িানম সব র: (৪৮০১) গ্রনন্থ সুয়ূবত হাদীসবি সহীহ িনলনেে, 
আলিাবে সহীহুল িানম গ্রনন্থ হাদীসবি হাসাে িনলনেে। 

129 আহমদ: (৫/৩৭০); োসাঈ: (৪/১৪৫), আলিাবে সবহহুল িানম: (১৬৩৬) গ্রনন্থ 
হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
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“গহ আল্লাহ সাহবর িক্ষণকারীনদর ওপর রহমত িষেণ করুে”। উিাদা 

ইিে োবস িনলে, মুনখমুনখ প্রচবলত বেল: “সাহবর খাও, যবদও পাবে 

িারা হয়। কারণ, প্রবসদ্ধ বেল: সাহবর িরকনতর খাো”।130 

ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ِرين ىلَع  يَُصلُّونَ  وَمالئِكتَهُ  اهللَ  إنَّ »  .«الُمتَسح 

“বেশ্চয় আল্লাহ সাহবর িক্ষণকারীনদর ওপর রহমত গপ্ররণ কনরে ও 

তার বফবরিতা ণ তানদর িেয ইনস্ত ফার কনরে”।131  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

 .«اتلَّْمر املْؤِمِن  َسُحورُ  نِْعمَ »

“গখিুর মুবমেনদর উিম সাহবর”।132 

                                                           
130 ইিে আবি আনসম বফল আহাদ ওয়াল মাসাবে, হাদীস োং ২৭৫৮; িায যার, হাদীস 
োং ৯৭৪; তািরাবে বফল কাবির: (২২/৩৩৭), হাদীস োং ৮৪৫, হানফয ইিে হািার 
হাদীসবি হাসাে িনলনেে। গদখুে: মুখতাসার যাওয়ানয়নদ মুসোবদল িায যার: 
(৬৯১)। 

131 সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৪৬৭; আিু োবয়ম বফল বহলইয়াহ: (৮/৩২০); 
সহীহুল িানম: (১৮৪৪) গ্রনন্থ আলিাবে হাদীসবি হাসাে িনলনেে। বসলবসলাতুস 
সাবহহাহ: (১৬৫৪)। 

132 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৪৫; িায়হাবক: (৪/২৩৬); সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস 
োং ৩৪৭৫, আলিাবে সহীহ আিু দাউনদ হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. সাহবর ফযীলতপূণে, সাহবর আল্লাহর পক্ষ গেনক রুখসত ও 
িরকত, এ িেয আমরা আল্লাহর গিাকর আদায় করি। 

দুই. সাহবরর িরকত গযমে আল্লাহ সাহবর িক্ষণকারীনদর ওপর দুরূদ 

গপ্ররণ কনরে ও তার বফবরিতা ণ তানদর িেয ইনস্ত ফার কনরে। 

আল্লাহর দুরূদ গপ্ররণ করার অেে হনে তানদর ওপর রহমত িষেণ করা, 

তানদর কনমের মন্তুবষ্ট প্রকাি করা ও তানদর প্রিাংসা করা। 

বফবরিতানদর দুরূদ গপ্ররণ করার অেে হনে তানদর িেয ইনস্ত ফার 

করা।133  

বতে. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহবর তযা  করনত বেনষধ 

কনরনেে, যা সাহবরর গুরুত্ব প্রমাণ কনর। 

চার. সামােয িস্তু িারা সাহবর হয়, যবদও তা একনঢাক পাবে, গযমে 

হাদীস গেনক স্পষ্ট। 

পাাঁচ. গখিুর সনিোিম সাহবর, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর 

প্রিাংসা কনরনেে। 

েয়. মুসবলমনদর উবচৎ এ সুন্নাত পালে করা। 

                                                           
133 গদখুে: কাবসদা ইিেুল কাইনয়ম: (২০); ফাতহুল িাবর বল ইিে হািার: (১১/১৫৬); 
ফায়যুল কাবদর: (৩/১৩৭)। 
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১৮. সাহবরর ফযীলত (২) 

আোস ইিে মাবলক রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ُروا» ُحور يف فَإِنَّ  تََسحَّ  .«بََرَكةً  السَّ

“গতামরা সাহবর খাও। কারণ, সাহবরনত িরকত রনয়নে”।134 

আমর ইিে আস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ْهِل  وِصيَامِ  ِصياِمنَا بنَيَ  َما فَْصُل »
َ
لَةُ  الِكتَاِب  أ َْ َ

َحر أ  .«السَّ

“আমানদর সাওম ও আহনল বকতাবিনদর সাওনমর পােেকয হনে সাহবর 

িক্ষণ করা”।135 

ইরিায ইিে সাবরয়াহ রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে,  

ُحور إىل صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  َدََعين»  ىلإ َهلُمَّ : فَقاَل  َرَمَضانَ  يف السَّ
  «الُمباركِ  الَغَداءِ 

                                                           
134 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮২৩; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৯৫, অেুরূপ হাদীস 
িবণেত আনে আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু আিু সাবয়দ, িানির, আনয়িা. আমর 
ইিে আস, হুযায়ফা, ইরিায, আিু লাইলা, তালক, ইয়াি ইিে তালক, উমার, 
উতিা ইিে আব্দ, আিু দারদা ও সালমাে রাবদয়াল্লাহু আেহুম প্রমুখনদর গেনক। 
গদখুে: িারহু ইিে মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/১৮৯); মািমাউয যাওয়ানয়দ: 
(৩/১৫৪)। 

135 সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১৯৬। 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমানক রমযানে সাহবরনত 

আহ্বাে কনর িনলে, িরকতপূণে খাোর িেয আস”।136 

বমকদাদ ইিে মা‘বদ কাবরি রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ُحور بَِغَداءِ  َعلَيُْكمْ »  .النسايئ رواه «املبَارَك الَغَداءُ  ُهوَ  فَإِنَّهُ  ؛السَّ

“গতামরা সাহবর অিিযই িক্ষণ কর। কারণ, তা িরকতপূণে 

খািার”।137 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. সাহবরনত িরকত বিদযমাে। আল্লাহ গযখানে ইো তার মাখলুনক 
িরকত রানখে, তন্মনধয সাহবর। 

দুই. সকল আবলম একমত গয, সাহবর গমাস্তাহাি, ওয়াবিি েয়, তনি 

এ উম্মনতর বিবিষ্টয।138  

বতে. সাহবরর িরকতসমূহ: 

                                                           
136 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৪৪; আহমদ: (৪/১২৬); োসাঈ: (৪/১৪৫); সহীহ ইিে 
খুযাইমাহ, হাদীস োং ১৯৩৮; ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৪৬৫, আলিাবে সহীহ আিু 
দাউনদ হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 

137 োসাঈ: (৪/১৪৬); আহমদ: (৪/১৪২), আলিাবে সহীহ োসাঈনত হাদীসবি সহীহ 
িনলনেে। 

138 গদখুে: িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/১৮৮); যাবখরাতুল উকিা: 
(২০/৩৬৬)। 
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(১) সাহবর খাওয়া িরী‘আনতর বেনদেি িাস্তিায়ে করা। কারণ, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর বেনদেি বদনয়নেে, এনত রনয়নে 

িান্দার ইহকাল ও পরকানলর সফলতা।139  

(২) সাহবরনত আহনল বকতানির বিনরাবধতা রনয়নে, তারা সাহবর খায় 

ো।140 আর তানদর বিনরাবধতা আমানদর দীনের মূল েীবত। তাই 

ইসলানমর দৃবষ্টনত তানদর সানে বমল রাখা ও তানদর আখলাক, বিবিষ্টয 

গ্রহণ হারাম। 

(৩) সাহবরর ফনল সাওম ও ইিাদনতর িবি অিেে হয়, কু্ষধা ও বপপাসা 

গেনক সৃষ্ট খারাপ অিযাস দূর হয়।141  

(৪). সাহবর িক্ষণকারী গদা‘আ কিুনলর মুহূনতে ইনস্ত ফার, বযকর ও 

গদা‘আ করার সুনযা  লাি কনর, যা রু্মি িযবির েবসি হয় ো। 

সাহবরর সময় ইনস্ত ফারকারীনদর আল্লাহ প্রিাংসা কনরনেে। 

(৫) সাহবর িক্ষণকারী যোসমনয় ফির সালানত হাবির হয়, অনেক 

সময় মসবিনদ আন  এনস প্রেম কাতার ও ইমানমর বেকিিতেী 

দাাঁড়ানোর সাওয়াি লাি কনর, আযানের িওয়াি গদয় ও ফিনরর 

                                                           
139 গদখুে: ফাতুহুল িাবর: (৪/১৪০); তাওবযহুল আহকাম: (৩/১৫৫)। 
140 ফাতুহুল িাবর: (৪/১৪০); তাওবযহুল আহকাম: (৩/১৫৫); িারহুে েিিী আলা 
মুসবলম (৭/২০৭)। 

141 ফাতহুল িাবর: (৪/১৪০)। 
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দু’রাকাত সুন্নাত আদানয় সক্ষম হয়, হাদীনস এনসনে দুবেয়া ও তার 

মনধয বিদযমাে সিবকেু গেনক ফিনরর দুই রাকাত সুন্নাত উিম। 

(৬) সাহবর িক্ষণকারী কু্ষধাতেনক খাদযদাে কনর িা সাহবরনত কাউনক 

অাংিীদার কনর সদকার সাওয়াি লাি করনত পানর।142  

(৭) সাহবরনত রনয়নে আল্লাহর বে‘আমনতর গিাকর ও তার রুখসনতর 

প্রবত সমেেে। কারণ, আল্লাহ আমানদর িেয সূযোস্ত গেনক ফির পযেি 

পাোহার বিধ কনরনেে, যা পূনিে হারাম বেল।143  

চার. মুসবলমনদর কতেিয সাহবরনত িাড়ািাবড় ো করা, বিনিষিানি 

গযনহতু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: “গতামরা তা তযা  

কর ো”। গেক বেয়নত সাওয়ানির আিায় সাহবর িক্ষণ করা, শুধু 

অিযানস পবরণত করা েয়।144 

পাাঁচ. সাহবরর দাওয়াত গদওয়া ও দাওয়াত গ্রহণ করা বিধ। কারণ, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরিায ইিে সাবরয়ানক তার সানে 

সাহবর গখনত ও একত্র হনত আহ্বাে কনরনেে। এক হাদীনস এরূপ 

এনসনে: “গতামরা িরকতপূণে খাোর িেয আস”।145 

েয়. ইমাম খািাবি রহ. িনলনেে: “এনত প্রমাবণত হয় গয, দীে সহি, 

তানত কনঠারতা গেই। বকতাবিনদর বিধাে বেল, তারা ইফতার গখনয় 
                                                           
142 ফাতহুল িাবর: (৪/১৪০)। 
143 আউেুল মািুদ: (৬/৩৩৬)। 
144 তাওবযহুল আহকাম: (৩/১৫৬); যাবখরাতুল উকিা: (২০/৩৬৬)। 
145 োসাঈ: (৪/১৪৫), আলিাবে সহীহ োসাঈনত হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
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রু্বমনয় পড়নল ফির পযেি আর সাহবর গখনত পারত ো। আল্লাহ 

তা‘আলা আমানদর গেনক তা রবহত কনরনেে: 

ۡسَوِد ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ ﴿
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡۡلَۡيُط ٱۡۡل َّٰ يَتََبَّيَّ ُبواْ َحَّتَّ َوُُكُواْ َوٱۡۡشَ

 [ 781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧

“আর আহার কর ও পাে কর যতক্ষণ ো ফিনরর সাদা গরখা কাল 

গরখা গেনক স্পষ্ট হয়”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]146
 আল্লাহর 

অসাংখয বে‘আমনতর িেয আমরা তার গিাকর আদায় করবে।    

১৯. সাহবরর সময় (১) 

ইিে মাসউদ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

َحَدُكمْ  َيْمنََعنَّ  ال»
َ
َذانُ  أ

َ
وْ  يُؤَذ نُ  فَإِنَّهُ  ُسُحورِهِ  ِمنْ  باِللٍ  أ

َ
 قَائُِمُكمْ  ِلَيِْجعَ  ُينَاِد : قَاَل  أ

نْ  الَفْجرُ  َولَيَْس  نَائَِمُكمْ  َويُنَب هَ 
َ
يْهِ كَ  الَقَطانُ  َسِعيدٍ  بنُ  ََيَي  ومَجَعَ  - َهَكذا َيُقوَل  أ  فَّ

بَابَتنَيِ  إِْصبََعيْهِ  ََيي وَمدَّ  - َهَكَذا َيُقوَل  َحَّتَّ  -  . «السَّ

“গিলানলর আযাে গযে গতামানদর কাউনক সাহবর গেনক বিরত ো 

রানখ। কারণ, গস আযাে গদয় অেিা বতবে িনলনেে: গস ডানক গযে 

গতামানদর িাগ্রতরা বফনর যায় ও রু্মিরা িাগ্রত হয়। ফির এিা েয় 

গয এরকম হনি, (ইয়াহইয়া ইিে সাবয়দ আল-কািাে বেি হানতর 

তালুিয় িনড়া করনলে (অেোৎ লম্বালবম্ব অিস্থায় আনলা প্রকাি গপনলই 

                                                           
146 মা‘আনলমুস সুোে: (২/৭৫৭); আউেুল মািুদ: (৬/৩৩৬)। 
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তা ফির বহনসনি ধতেিয হনি ো, িরাং তা সুিনহ কাবযি) যতক্ষণ ো 

এরকম হনি, (ইয়াহয়াহ তার তিেেীিয় প্রসাবরত করনলে অেোৎ আনলা 

ডানে িাাঁনয় িযাপকিানি প্রসার লাি করনলই গকিল ফির বহনসনি 

ধতেিয হনি, তখে তা হনি সুিনহ সাবদক)147  

সাহল ইিে সা‘দ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আবম 

আমার পবরিানর সাহবর গখতাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর সানে ফির সালানতর িেয দ্রুত েুিতাম”। 

িুখারীর অপর িণেোয় আনে: “আমার দ্রুততার কারণ বেল রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সনঙ্গ সািদায় অাংি গ্রহণ করা”।148 

বযর ইিে হুিাইি রাবহমাহুল্লাহ িনলে, আবম হুযায়ফার সনঙ্গ সাহবর 

করলাম, অতঃপর আমরা সালানতর িেয চললাম, মসবিনদ এনস 

দু’রাকাত সালাত আদায় করলাম, আর ইকামত আরম্ভ হনলা, উিনয়র 

মানে সামােয িযিধাে বেল”।149 

“গযে গতামানদর রু্মিরা বফনর যায়” অেে: গিলাল রানত আযাে গদয়, 

গতামানদর িাোনোর িেয গয, ফির গিবি গদবর গেই। গস তাহাজু্জনদ 

দণ্ডায়মােকারীনদর আরানমর িেয বফবরনয় গদয়, গযে সামােয রু্বমনয় 

                                                           
147 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৬৮২০; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৯৩। 
148 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৫৫২; বিতীয় িণেো সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮২০ ও 
আিু ইয়ালা, হাদীস োং ৭৫৩৩। 

149 োসাঈ: (৪/১২৪), আলিাবে সহীহ োসাঈনত হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
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উদযমতাসহ সকানল উঠনত পানর অেিা বিতর পনড় গেয়, যবদ তা পনড় 

ো োনক অেিা ফিনরর িেয প্রস্তুবত গেয় যবদ পবিত্রতার প্রনয়ািে 

োনক, িা অেযােয প্রনয়ািে গসনর গেয়, যা ফিনরর সময় িােনলই 

সম্ভি।150 

“রু্মিনদর িাগ্রত কনর” অেে: রু্মিরা গযে রু্ম গেনক গিন  

ফিনরর প্রস্তুবত গেয়, সামােয তাহাজু্জদ আদায় কনর অেিা বিতর 

আদায় ো করনল তা আদায় কনর অেিা সাওনমর ইো োকনল সাহবর 

খায় অেিা গ াসল িা অযু গসনর গেয় অেিা অেযােয প্রনয়ািে গসনর 

গেয়।151 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহািী ণ ফিনরর 
গিষ সময় পযেি সাহবর বিলম্ব করনতে। তানদর গকউ সময় গিষ 
হওয়ার আিঙ্কায় সাহবর সাংনক্ষপ করনতে। অতএি, ফিনরর পূিে পযেি 
সাহবর বিলম্ব করা সুন্নাত।152 

দুই. প্রনয়ািনের সময় দ্রুত আহার করা িানয়য। এ িযাপানর ইমাম 

িুখাবর একবি অধযায় কানয়ম কনরনেে: “গসহবর দ্রুত করার অধযায়”, 

বিনরাোনম। ইমাম মাবলক রাবহমাহুল্লাহ আবু্দল্লাহ ইিে আবি িকর 

গেনক, গস তার বপতা গেনক িণেো কনরে: “রমযানে আমরা সালাতুল 
                                                           
150 িারহুে েিিী আলা মুসবলম (৭/২০৪); আল-মুফবহম: (৩/১৫৩)। 
151 িারহুে েিিী আলা মুসবলম (৭/২০৪); আল-মুফবহম: (৩/১৫৩)। 
152 ফাতহুল িাবর: (৪/১৩৮)। 
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লাইল গিনষ এনতা গদবরনত িাবড় গযতাম গয, খানদমনদর দ্রুত খাো 

গপি করার িেয িলতাম, গযে ফির েুনি ো যায়”।153 

২০. সাহবরর সময় (২) 

আবু্দল্লাহ ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলে, 

ُبوا فَُُكُوا بِلَيٍْل  يُؤَذ نُ  باِلالً  إِنَّ » م   ابنُ  ُينَاِد َ  َحَّتَّ  َواَْشَ
ُ
 رَُجالً  نَ َوكَ : قَاَل  ُثمَّ  َمْكتُومٍ  أ

ْعَم 
َ
ْصبَْحَت : َلُ  يَقاَل  َحَّتَّ  ُينَاد  ال أ

َ
ْصبَْحَت  أ

َ
 .«أ

“বেশ্চয় গিলাল আযাে গদয় রানত। অতএি, গতামরা পাোহার কর 

যতক্ষণ ো আবু্দল্লাহ ইিে উনম্ম মাকতুম আযাে গদয়। অতঃপর বতবে 

িনলে, গস বেল অন্ধ, যতক্ষণ ো তানক িলা হত গিার কনরে, গিার 

কনরে গস আযাে বদত ো”। 

সহীহ মুসবলনমর অপর িণেোয় রনয়নে: 

م   وابْنُ  باِلٌل : ُمؤَذ نانِ  صىل اهلل عليه وسلم اهلل لِرَُسولِ  اَكنَ »
ُ
ْعَم  َمْكتُومٍ  أ

َ
 اَل َفقَ  األ

ُبوا فَُُكُوا بِلَيٍْل  يُؤَذ نُ  باِلالً  إِنَّ : صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل   اْبنُ  يُؤَذ نَ  َحَّتَّ  واَْشَ
م  
ُ
نْ  إاِلا  بَيْنَُهما يَُكنْ  َولم: قَاَل  َمْكتُوم أ

َ
َل  أ  . «َهَذا وَيْرَق  َهذا َيْْنِ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর দু’িে মুয়াবজ্জে বেল: 

গিলাল ও অন্ধ আবু্দল্লাহ ইিে উনম্ম মাকতুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলে, গিলাল রানত আযাে গদয় সুতরাাং গতামরা 

                                                           
153 মানলক : (১/১১৬; িায়হাবক: (২/৪৯৭)। 
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পাোহার কর, যতক্ষণ ো ইিে উনম্ম মাকতুম আযাে গদয়। বতবে 

িনলে, তানদর দু’িনের সমনয়র িযিধাে বেল একিে (আযানের 

স্থাে গেনক) োমনতে অপরিে উঠনতে”।154   

সামুরা ইিে িুেদুি রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরিাদ কনরে: 

نُكمْ  ال» ذانُ  ُسُحوِرُكم ِمنْ  َيُغرَّ
َ
فِِق  بَياُض  وال باِللٍ  أ

ُ
 َحَّتَّ  َهَكذا، املْستَِطيِل  األ

  .«ُمْعََتِضاً  َيْعِن : قَاَل  بِيََديِْه، َزيْدٍ  بنُ  مَحادُ  وََحََكهُ  «َهَكذا يَْستَطيَ 

“গিলানলর আযাে িা বদ নির লম্বা সাদা গরখা গযে গতামানদরনক 

সাহবর গেনক বিরত ো রানখ, যতক্ষণ ো তা এিানি প্রলবম্বত হয়”। 

হাম্মাদ ইিে যানয়দ দু’হানত ইিারা কনর তার িযাখযা গদে। বতবে ইবঙ্গত 

করনলে: অেোৎ প্রনস্থর বদক গেনক প্রসাবরত হওয়া। (মুসবলম) 

োসাঈর এক িণেোয় আনে:  

نُكمْ  ال» ذانُ  َيُغرَّ
َ
 :َيْعن «وََهَكذا َهكَذا الَفْجرُ  َينَْفِجرَ  َحَّتَّ  ابَليَاُض  َهَذا وال باِلٍل، أ

بو قَاَل  .ُمْعََتضاً 
َ
اً  وِشماالً  يَِميناً  بِيَديْهِ  َوبََسَط : الَطيالِسُ  َداوُدَ  أ  .«يََديْهِ  َمادَّ

“গিলানলর আযাে এিাং এ শ্রুভ্রতা গযে গতামানদরনক প্রতাবরত ো 

কনর, যতক্ষণ ো ফির এিানি এিানি েবড়নয় পনড়”। অেোৎ 

                                                           
154 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৫৯২; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৯২। 
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প্রনস্থরবদনক। আিু দাউদ তায়াবলবস িনলে, বতবে তার দু’হাত ডানে-

িানম লম্বাকনর প্রসাবরত করনলে”।155 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলে,  

َحُدُكمْ  َسِمعَ  إَِذا»
َ
  «ِمنهُ  َحاَجتَهُ  َيْقِضَ  َحَّتَّ  يََضْعهُ  فاَل يَِدهِ  ىلَع  واإِلنَاءُ  انل َداءَ  أ

“যখে গতামানদর গকউ আযাে েিণ কনর, আর হানত োনক খাোর 

গেি, গস তা রাখনি ো যতক্ষণ ো গসখাে গেনক তার প্রনয়ািে পূণে 

কনর”।156 

ইমাম আহমনদর এক িণেোয় অবতবরি িনলনেে:  

 .«الَفْجرُ  بََزغَ  إِذا يُؤَذ نُ  املؤَذ نُ  َوَكنَ »

“মুয়াবজ্জে আযাে বদত যখে সুিনহ সাবদনকর আনলা বিেুবরত হত”।157 

                                                           
155 সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৯৪; আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৪৬; বতরবমযী, হাদীস 
োং ৭০৬; োসাঈ: (৪/১৪৮)। 

156 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৫০; আহমদ: (২/৫১০); দারা কুতবে: (২/১৬৫); 
িায়হাবক: (৪/২১৮); হানকম: (১/৫৮৮), বতবে মুসবলনমর িনতে সহীহ িনলনেে, 
ইমাম যাহাবি তার সমেেে কনরনেে। 

157 আহমদ: (২/৫১০); তািাবর বফ তাফবসবরবহ: (২/১৭৫; িায়হাবক: (৪/২১৮)। 



 

 

 
 89  

বিক্ষা ও মাসানয়ল:158 

এক. ফির উবদত হওয়ার আ  পযেি পাোহার ও স্ত্রী মে বিধ। 

দুই. অন্ধ িযবির আযাে গদওয়া বিধ, যবদ গস সময় সম্পনকে িানে িা 

তানক িাোনোর গকউ োনক। 

বতে. ফিনরর িেয দু’িার আযাে গদওয়া বিধ: প্রেমিার ফিনরর পূনিে, 

বিতীয়িার: ফির উদয় হওয়ার পর। 

চার. সাওনমর বেয়নতর পর সাহবর খাওয়া বিধ, পাোহানরর কারনণ 

পূনিের বেয়ত েষ্ট হনি ো। কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

ফির উদনয়র পূিে পযেি পাোহার বিধ কনরনেে, অেচ ফির উদনয়র 

পর বেয়ত বিধ েয়, এ গেনক প্রমাবণত হয় বেয়নতর স্থাে খাোর পূনিে, 

তারপর পাোহানর সাওম েষ্ট হনি ো। অতএি, গকউ মাে রানত 

আ ামীকানলর সাওনমর বেয়ত কনর, গিষ রাত পযেি পাোহার করনল 

তার বেয়ত শুদ্ধ। 

পাাঁচ. ফির উদনয় সনন্দহ সৃবষ্ট হনল পাোহার করা বিধ, কারণ, রাত 

অিবিষ্ট আনে এিাই স্বািাবিক। দলীল বেনের আয়াত: 

﴿ َ َّٰ يَتََبَّيَّ ُبواْ َحَّتَّ ۡسَوِد ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ  َوُُكُواْ َوٱۡۡشَ
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡل

َ
لَُكُم ٱۡۡلَۡيُط ٱۡۡل

 [ 781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧

                                                           
158 আল-মুফবহম: (৩/১৫০); িারহুে েিিী: (৭/২০৪); ফাতহুল িাবর: (২/৯৯০-
১০০); বদিায: (৩/১৯৪)। 
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“গতামরা পাোহার করনত োক যতক্ষণ ো ফিনরর সাদা গরখা গেনক 

কানলা গরখা সুস্পষ্ট আলাদা ো হনয় যায়”। [সূরা আল-িাকারাহ, 

আয়াত: ১৮৭] সনন্দহকারীর বেকি ফিনরর সাদা গরখা সুস্পষ্ট হয়বে, 

তাই গস সাহবর গখনত পারনি। আবু্দল্লাহ ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু 

আেহুমা গেনক সহীহ সেনদ িবণেত: 

 «لَك  يَتَبنَيَ  حَّت َشَكَكَت  َما ُكْ »

“গতামার সনন্দহ পযেি তুবম খাও, যতক্ষণ গতামার বেকি স্পষ্ট হয়”।159 

এ বিধাে তখে, যখে গস স্বচনক্ষ ফির গদনখ বেবশ্চত হয়, বকন্তু গস 

যবদ আযাে অেিা র্বড়র ওপর বেিের কনর, তাহনল সনন্দনহর অিকাি 

গেই। কারণ, তখে বিজ্ঞাসা কনর বেবশ্চত হওয়া সম্ভি। 

েয়. সাহবর খাওয়া ও তানত বিলম্ব করা গমাস্তাহাি। 

সাত. “দুই মুয়াবজ্জনের মনধয সমনয়র িযিধাে: একিে োমনতে, 

অপরিে উঠনতে”। ইমাম েিিী রহ. িনলে, “এর অেে: গিলাল 

ফিনরর পূনিে আযাে বদনতে, আযানের পর গদা‘আ ইতযাবদর িেয 

অনপক্ষা করনতে। অতঃপর ফির পযেনিক্ষণ করনতে, যখে ফির 

র্বেনয় আসত, বতবে অিতরণ কনর উনম্ম মাকতুমনক খির বদনতে। 

                                                           
159 ইমাম েিিী িনলনেে: “যবদ ফির উদনয় সনন্দহ হয়, তাহনল তার িেয পাোহার 
ও স্ত্রী মে বিধ, এনত কানরা বিমত গেই, যতক্ষণ ো ফির স্পষ্ট হয়”। মািমু: 
(৬/৩১৩); গদখুে: যাবখরাতুল উকিা: (২০/৩৫৫)। 
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ইিে উনম্ম মাকতুম ওযু, ইনস্তঞ্জা গসনর প্রস্তুবত বেনতে, অতঃপর উপনর 

উনঠ ফির উবদত হওয়ার সানে সানে আযাে আরম্ভ করনতে”।160   

আি. এ গেনক প্রমাবণত হয়, ফিনরর পর রাত োনক ো, িরাং তা 

বদনের অাংি।161
 

েয়. িযবির িেয মানয়র পবরচয় গ্রহণ করা বিধ, যবদ গলানকরা তার 

মানয়র পবরচনয় তানক বচনে, িা তার প্রনয়ািে হয়।162 

দি. প্রেম ফির ও বিতীয় ফিনর পােেকয বতেবি:  

প্রেম পােেকয: বদ নির উির গেনক দবক্ষনণ লম্বালবম্ব সাদা গরখা বিতীয় 

ফিনরর আলামত। আর উধ্বে আকানি পূিে গেনক পবশ্চম পযেি সাদা 

লম্বা গরখা প্রেম ফিনরর আলামত। 

বিতীয় পােেকয: বিতীয় ফিনরর পর অন্ধকার োনক ো, িরাং সূনযোদয় 

পযেি ফসো ক্রমােনয় পায়। আর বিতীয় ফিনর আনলার পর অন্ধকার 

গমনে আনস। 

                                                           
160 কুরতুবি এ িযাখযা উনল্লখ কনর িনলে, এিাই যুবিযুি। আল-মুফবহম: (৩/১৫১); 
গদখুে: িারহুে েিিী: (৭/২০৪); বদিায: (৩/১৯৪)। 

161 আল-মুফবহম: (৩/১৫১); বদিায: (৩/১৯৪); গদখুে: ফাতহুল িাবর: (২/১০১)।  
162 ফাতহুল িাবর: (২/১০১)। 
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তৃতীয় পােেকয: বিতীয় ফিনরর সাদা গরখা বদ নির সানে বমবলত 

োনক। প্রেম ফিনর সাদা গরখা ও উধ্বে আকানির মানে অন্ধকার 

বিরাি কনর।163 

এ ার. মুয়াবজ্জে যখে ফিনরর আযাে গদয়, তখে যবদ সাওম 

পালেকারীর হানত খািার গেি োনক, গস পাোহার পূণে করনি, িন্ধ 

করনি ো, হাদীনসর িাবহযক অেে তাই িনল। এিা আল্লাহর পক্ষ গেনক 

োড়। তাাঁর িেয সকল প্রিাংসা ও কৃতজ্ঞতা।164  

২১. আযাে ও সাহবরর মানে িযিধাে 

আোস ইিে মাবলক রহ., যানয়দ ইিে সানিত রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক 

িণেো কনরে, বতবে িনলে, 

ْرنَا» الِة، إىِل قَامَ  ُثمَّ  صىل اهلل عليه وسلم انلَِّب   َمعَ  تََسحَّ  بنَيَ  اَكنَ  َكمْ  :قَلُْت  الصَّ
َذانِ 

َ
ُحوِر؟ األ   .«آيَةً  مَخِْسنيَ  قَْدرُ : قَاَل  والسَّ

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সনঙ্গ সাহবর 

গখলাম, অতঃপর বতবে সালানতর িেয দাাঁড়ানলে। আবম িললাম: আযাে 

ও সাহবরর মনধয িযিধাে বক বেল? বতবে িলনলে: পঞ্চাি আয়াত 

পবরমাণ”।165 

                                                           
163 বফকহুল ইিাদাত বল িাইখ উসাইবমে: (১৭২-১৭৩)। 
164 “মুখতাসানর মুেবযবরর” উপর িাইখ আহমদ িানকনরর বিকা: (৩/২৩৩); তামামুল 
বমন্নাহ বলল আলিাবে: (৪১৭-৪১৮)। 

165 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮২১; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৯৭; বতরবমযী, 
হাদীস োং ৭০৩; োসাঈ: (৪/১৩৪; ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৬৯৪। 
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সহীহ িুখারীর অপর িণেোয় আোস ইিে মাবলক গেনক িবণেত: 

نَّ »
َ
را ثَابٍِت  بنَ  َوَزيْدَ  صىل اهلل عليه وسلم انلَِّبَّ  أ  نَِبُّ  قَامَ  رِِهَماَسُحو ِمنْ  فَرََغ  فَلَما تََسحَّ

الةِ  إىِل صىل اهلل عليه وسلم اهلل ، الصَّ نٍَس  قُلْنَا فََصىلَّ
َ
 ِمنْ  مافَراِغهِ  َبنْيَ  اَكنَ  َكمْ  :أل

الِة؟ يف وَُدُخوهلما َسُحورِِهَما   َما قَْدرُ : قَاَل  الصَّ
ُ
 . «آيَةً  مَخسنيَ  الرَُجُل  َيْقَرأ

“েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও িানয়দ ইিে সানিত এক সনঙ্গ 

সাহবর খাে, যখে তারা সাহবর গেনক ফানর  হনলে, েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সালানতর িেয দাাঁড়ানলে ও সালাত আদায় 

করনলে। আমরা আোসনক িললাম: তানদর সাহবর ও সালাত আরনম্ভর 

মনধয িযিধাে বক বেল? বতবে িলনলে: যতিুকু সমনয় একিে িযবি 

পঞ্চাি আয়াত পনড়”।166 

বিক্ষা ও মাসানয়ল167: 

এক. সাহবরনত বিলম্ব করা সুন্নাত। এনত গযমে সাওনমর িবি অিেে 
হয়, গতমে বকতাবিনদর সুস্পষ্ট বিনরাবধতা হয়। 

দুই. সাহািীনদর সময় ইিাদনত পবরপূণে বেল, এ িেয যানয়দ কুরআে 

বতলাওয়ানতর পবরমাণ িারা সমনয়র পবরমাণ বেধোরণ কনরনেে। 

                                                           
166 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৫৫১। 
167 িারহুে েিিী আলা মুসবলম, হাদীস োং ৭/২০৭-২০৮), ফাতহুল িাবর: (৪/১৩৮-
১৩৯), তুহফাতুল আহওয়াবয: (৩/৩১৭); িারহু ইিে মুলাবিে আলাল উমদাহ: 
(১৯৩-১৯৪); ইযাহুল মাসানলক ইলা মুয়ািা ইমাম মানলক, বলল কান্দলিী: 
(৫/৫৮); যাবখরাতুল উকিা: (২০/৩৫৭-৩৭৭)। 
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বতে. িারীবরক কমে িারা সময় পবরমাপ করা বিধ, গযমে আরিরা 

িলত: িকবরর দুধ গদাহনের পবরমাণ, উনির িাচ্চা েহর করার পবরমাণ 

ইতযাবদ। 

চার. সাহবর ও আযানের িযিধাে মধযম  বতর বতলাওয়ানত স্বািাবিক 

পযোনয়র পঞ্চাি আয়াত পবরমাণ।168 

পাাঁচ. সাহবর বিলম্ব করা সুন্নাত, তনি সাহবরর গিষ পযেি স্ত্রী মে তার 

অিিুেি েয়, তার িারা সাওনমর িবি অিেে হয় ো, িরাং তানত 

কাফ ফারা ওয়াবিি ও সাওম বিেনষ্টর সম্ভািো রনয়নে। কারণ, কখনো 

এমে হনি, ফির উবদত হনে, বকন্তু গস উনিিোর কারনণ রমে বক্রয়া 

িন্ধ করনত পারনে ো। 

েয়. ইলম অিেে করা, মাসানয়ল িাো, সুন্নাত অেুসন্ধাে করা, 

ইিাদনতর সময় িাো ও তদেুরূপ আমল করা িরুবর। কারণ, আোস 

রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলনেে: “সাহবর ও আযানের িযিধাে কী বেল”? 

যানয়দ রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলনেে: “পঞ্চাি আয়াত পবরমাণ”। 

সাত. উম্মনতর ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর দয়া 

গয, বসয়ানমর িবির িেয সাহবরর বিধাে গদে, অতঃপর বতবে গস্বোয় 

তা বিলম্ব কনরে, গযে সাহািীরা এনত তার অেুসরণ কনর। বতবে সাহবর 

ো গখনল তার অেুসরণ করা তানদর িেয কষ্টকর বেল, আিার প্রেম 

রাত িা মধয রানত সাহবর গখনল সাহবরর অনেক উনদ্দিয বিফল হত। 

                                                           
168 গদখুে: ফাতহুল িাবর: (৪/১৩৮); তুহফাতুল আহওয়াবয: (৩/৩১৭)। 
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আি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে বিষ্টাচার ও 

আদি রক্ষা করা িরুবর। এখানে গযমে যানয়দ িনলনেে: “আমরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে সাহবর গখনয়বে”। 

বতবে িনলে বে: “আমরা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

সাহবর গখনয়বে”। কারণ, সােীত্ব আেু নতযর প্রমাণ িহে কনর। 

 

 

  



 

 

 
 96  

২২. সাওম পালেকারীর চুম্বে ও আবলঙ্গে করার বিধাে 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

 لَكنَّهُ و َصائٌِم، وَُهوَ  ويُبَاَِشُ  َصائٌِم، وهوَ  ُيَقب ُل  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  اَكنَ »
ْملَُكُكمْ 

َ
َربِهِ  أ

َ
 ْ  «أل

َ
ْملَُكُكمْ : أ

َ
 .«حِلَاَجِتهِ  أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম অিস্থায় চুম্বে 

করনতে, আবলঙ্গে করনতে, বকন্তু বতবে গতামানদর গচনয় তার চাবহদা 

অবধক বেয়ন্ত্রণকারী বেনলে। অেোৎ স্ত্রী মনের চাবহদা। 

অপর িণেোয় আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা িনলে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযানে সাওম অিস্থায় চুম্বে করনতে”।169 

মুসবলনমর অপর িণেোয় আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা িনলে, 

يُُّكمْ »
َ
َربَهُ  َيْمِلُك  وَأ

َ
َربَهُ  َيْمِلُك  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  اَكنَ  َكما أ

َ
 .«أ

“গতামানদর মনধয গক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর মনতা 

বেনির প্রিৃবির ওপর বেয়ন্ত্রণ রানখ”। 

আিু দাউনদর এক িণেোয় আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, 

বতবে িনলে,  

نا َصائَِمةٌ  صىل اهلل عليه وسلم اَكَن رَُسوُل اهلل»
َ
 .«ُيَقب لُِن وُهو َصائٌِم وأ

                                                           
169 সহীহ মুসবলম। 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমানক চুম্বে করনতে, 

অেচ বতবে ও আবম সাওম অিস্থায় োকতাম”। 

 ইিে বহব্বানের এক িণেোয় এনসনে, আিু সালমা ইিে আবু্দর রহমাে 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িণেো কনরে, বতবে িনলনেে: 

: عائَِشةَ ل قُلُت  َصائٌِم، وهوَ  نِسائِهِ  بَعَض  ُيَقب ُل  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  اَكنَ »
 .«واتلََّطوُّع الَفريَضةِ  يف َذلَك  ُك   يف: ََعئَِشةُ  قَالَْت  واتلَّطوُِّع؟ الَفريَضةِ  يف

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর কতক স্ত্রীনদর সাওম 

অিস্থায় চুম্বে করনতে। আবম আনয়িানক বিনজ্ঞস করলাম: ফরয ও 

েফনল? বতবে িলনলে: উিনয়”।170  

হাফসা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত: 

نَّ »
َ
 .«َصائِم وَُهوَ  يُقب ُل  اَكنَ  صىل اهلل عليه وسلم انلَِّبَّ  أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম অিস্থায় চুম্বে 

করনতে”।171 

উমার ইিে আিু সালমা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক বিজ্ঞাসা কনরে: “সাওম 

পালেকারী বক চুম্বে করনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
170 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮২৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১০৬; আিু দাউদ, 
হাদীস োং ২৩৮৪; আহমদ: (৬/৪৪), তৃতীয় িণেো মুসবলনমর, চতুেে িণেো আিু 
দাউদ ও আহমনদর, পঞ্চম িণেো ইিে বহব্বানের: (৩৫৪৫)। 

171 মুসবলম, হাদীস োং ১১০৭; ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৬৮৫; আহমদ: (৬/২৮৬)। 
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িলনলে: তানক (উনম্ম সালমা) বিজ্ঞাসা কর। উনম্ম সালমা তানক 

িনলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এরূপ কনরে। গস 

িলল: গহ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপোর অগ্র-পশ্চানতর সিগুোহ 

ক্ষমা কনর বদনয়নেে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানক 

িলনলে: গিনে গরখ, আল্লাহর িপে! আবম গতামানদর মনধয সিোবধক 

পরনহয ার ও আল্লাহিীরু”।172 

উমার ইিেুল খািাি রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

“সাওম অিস্থায় বিনোদনের েনল আবম চুম্বে কবর। আবম িললাম: গহ 

আল্লাহর রাসূল, আি এক ির্েয অপরাধ কনর গফনলবে, সাওম অিস্থায় 

চুম্বে কনরবে। বতবে িলনলে: িল গদবখ সাওম অিস্থায় পাবে িারা কুবল 

করনল কী হয়? আবম িললাম: বকেু হয় ো। বতবে িলনলে: তাহনল কী 

অপরাধ কনরে”।173 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. সাওম পালেকারীর চুম্বে ও আবলঙ্গে করা বিধ, সাওম ফরয 

গহাক িা েফল, সাওম পালেকারী িৃদ্ধ গহাক িা যুিক, রমযাে িা 

                                                           
172 মুসবলম, হাদীস োং ১১০৮; মানলক: (১/২৯১)। 
173 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৮৫), দারাবম, হাদীস োং ১৭২৪), আব্দ ইিে হুমাইদ: 
হাদীস োং ২১, হাদীসবি সহীহ িনলনেে ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৫৪৪। হানকম, 
বতবে িনলনেে িুখারী ও মসবলনমর িতে গমাতানিক, ইমাম যাহাবি তার সমেেে 
কনরনেে: (১/৫৯৬) ও আলিাবে, সহীহ আিু দাউনদ। 
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 ায়নর রমযাে সিোিস্থায়, যবদ স্ত্রী মে অেিা িীযেপাত গেনক বেরাপদ 

োনক ও বেনিনক বেয়ন্ত্রণ করনত সক্ষম হয়। 

দুই. হাদীনস আবলঙ্গে িারা উনদ্দিয িরীনরর সানে িরীনরর স্পিে, স্ত্রী 

সহিাস েয়। কারণ, স্ত্রী সহিাস সাওম িঙ্গকারী।174  

বতে. সাওম পালেকারীর স্ত্রী চুম্বে অেিা স্পিে অেিা আবলঙ্গনের ফনল 

যবদ িীযেস্খলে হয়, সাওম গিনঙ্গ যানি, তার অিবিষ্ট বদে পাোহার 

গেনক বিরত োকা, তাওিা, ইনস্ত ফার ও পরিতেীনত কাযা করা 

িরুবর। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা হাদীনস কুদসীনত িনলে, 

لَهُ  شْهَوتَه يََدعُ » ْْ َ
َبهُ  وأ ْجّل ِمنْ  وَُشْ

َ
تَه وَيَدعُ » ِروايةٍ  ويف «أ ْجّل، ِمنْ  ََّلَّ

َ
 ويََدعُ  أ

ْجّل ِمنْ  َزوَجتَه
َ
 .«أ

“গস আমার িেয তার প্রিৃবি ও পাোহার তযা  কনর”।175 অপর িণেোয় 

আনে: “গস আমার িেয স্বাদ ও স্ত্রী মে তযা  কনর”।176  

                                                           
174 তািাবর তার তাফবসর গ্রনন্থ িনলনেে: “আরিনদর িাষায় গমািািারা হনে চামড়ার 
সানে চামড়া বমলানো, আর পুরুনষর চামড়া হনে তার িাবহযক িরীর”: (২/১৬৮); 
গদখুে: ফাতহুল িাবর: (৪/১৪৯)। 

175 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৭০৫৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৫১। 
176 সহীহ ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ১৮৯৭; গদখুে: ফাতাওয়া ইিে িায: (২/১৬৪) 
এিাং তার মািমু ফাতাওয়া ও রাসানয়ল: (১৫/৩১৫)। 
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‘মবি’ গির হনল সাওম িাঙ্গনি ো, বিশুদ্ধ মতােুসানর এ কারনণ 

তার ওপর বকেু ওয়াবিি হনি ো।177 

সাওম পালেকারীর িেয উবচৎ গযৌে উনিিক আচরণ গেনক বিরত 

োকা, যা হারাম পযেি বেনয় যায়। 

চার. হাদীস প্রমাণ কনর গয, চুম্বে শুধু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর বিবিষ্টয েয়, িরাং সমগ্র উম্মনতর িেয তা বিধ, যবদ 

সহিাস িা িীযেপানতর আিঙ্কা ো োনক।178  

পাাঁচ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেনলে সিনচনয় আল্লাহ 

িীরু। কারণ, বতবে আল্লাহনক সিনচনয় গিবি িােনতে।179 

েয়. হাদীস প্রমাণ কনর গয, দীনের িযাপানর িাড়ািাবড় ও কনঠারতা 

বেনষধ অেিা এ বিশ্বাস করা গয, শুধু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর িেয স্ত্রী চুম্বে বিধ, উম্মনতর কানরা িেয তা বিধ েয়। 

কারণ, এ িযাপানর যখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক 

বিজ্ঞাসা করা হয়, বতবে স্বািাবিকিানি তা গেে বে, িরাং বতবে িনলে, 

ْتَقاُكم إين   واهلل أَما»
َ
ْخَشاُكم هلل أل

َ
ْعلَُمُكم»: اآلَخرِ  احلَِديِث  ويف «ل وأ

َ
 ِِبُُدودِ  َوأ

                                                           
177 ফাতাওয়া ইিে িায: (২/১৬৪); তার মািমু ফাতাওয়া ও রাসানয়ল: (১৫/২৬৮-
৩১৫); ফাতাওয়াস বসয়াম বল ইিে িািবরে: (৫৪)। 

178 িারহু ইিে িািাল: (৪/৫৬); বমেহাতুল িাবর: (৪/৩৬৪); তুহফাতুল আহওয়াবয: 
(৩/৩৫০)। 

179 আল-মুফবহম: (৩/১৬৫)। 
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 .«اهلل

“গিনে গরখ, আবম গতামানদর মনধয সিনচনয় পরনহয ার ও আল্লাহ 

িীরু”।180  

অপর হাদীনস এনসনে: “আবম গতামানদর গচনয় আল্লাহর বিধাে অবধক 

িাবে”। 

সাত. হাদীস গেনক সাহািীনদর হালাল-হারাম িাোর আগ্রহ ও আল্লাহ 

িীবত প্রমাণ হয়, তারা ইিাদত বিেষ্টকারী িা সাওয়াি হ্রাসকারী িস্তু 

গেনক সতকেতা অিলম্বে করনতে। 

আি. এ হাদীনস গসসি সূফীনদর প্রবতিাদ করা হনয়নে, যারা বিশ্বাস 

কনর গয, ঈমাে ও আমনল যানদর পূণেতা অিেে হনয়নে, তারা 

িরী‘আনতর বিধানের িাধযিাধকতা গেনক মুি! এখানে আমরা গদবখ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িরী‘আনতর বিধানে সিোবধক 

গুরুত্ব প্রদাে কনরে, অেচ তার ঈমাে ও আমল সিার গচনয় কানমল 

ও পবরপূণে বেল। এনত তানদরও প্রবতিাদ রনয়নে, যানদর ধারণা েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর পূিোপর পাপ ক্ষমা কনর গদওয়া 

হনয়নে, তাই বেবষদ্ধ কতক কাি তার িেয বিধ।181 

                                                           
180 িারহুে েিিী আলা মুসবলম (৭/২১৯)। 
181 অেুরূপ আরও িুল িুোর সম্ভািো রনয়নে, তৃতীয়িার পাপ গেনক তওিাকারীর 
হাদীস ও আল্লাহর িাণী গেনক: ما شئت فقد غفرت لك اعمل  “তুবম যা ইো কর, 

আবম গতামানক ক্ষমা কনর বদনয়বে”। মূলত: এ িুল িুোর সম্ভািো িাবতল। এর 
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েয়. উমার ইিেুল খািানির হাদীনস এক বিধানের গক্ষনত্র দু’বি িস্তুর 

তুলো করা ও বকয়ানসর বিধতা প্রমাবণত হয়, যবদ িস্তুিনয় সাদৃিয 

োনক। গযমে, পাবে িারা  ড় ড়ার ফনল  লায় ও গপনি পাবে প্রনিনির 

সম্ভািো োনক, গয কারনণ সাওম গিনঙ্গ যায়, অেুরূপ চুম্বনের ফনল 

স্ত্রী মনের সম্ভািো োনক, গয কারনণ সাওম গিনঙ্গ যায়, বকন্তু গযনহতু 

 ড় ড়ার ফনল সাওম িানঙ্গ ো, তাই চুম্বনের ফনল সাওম িাঙ্গনি 

ো।182 

 

 

  

                                                           

দলীল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িাণী: “আবম গতামানদর মনধয 
অবধক পরনহয ার ও আল্লাহ িীরু”। উপরন্তু এ িযাপানর উম্মনতর ইিমা রনয়নে 
গয, িযবি িুযু েী ও মযোদার গয স্তনর উপেীত গহাক, িরী‘আনতর বিধাে তার গেনক 
মওকুফ হনি ো”। আল-মুফবহম: (৩/১৬৪-১৬৫)। 

182 আিু দাউনদর বিকায় মা‘আনলমুস সুোে: (২/৭৮০)। 
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২৩. রমযানে পাোহার করার িাবস্ত 

আিু উমামা িানহবল রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক িলনত শুনেবে:  

تَاين إذْ  نَائِمٌ  أنَا بينَا»
َ
َتيَا - َعُضِد : أ  - بَضبِْع  فأَخَذا رَُجالنِ  أ

َ
 وَْعراً  بَالً جَ  يب فَأ

ِطيُقه، ال إين: فقلت اْصَعْد،: يل َفَقااَل 
ُ
لُه إنا: فَقااَل  أ  إذا َّتح فََصَعدُت  لك، َسنَُسه 

ْصواُت؟ َهذهِ  َما: َفُقلُْت  شِديَدٍة، بِأْصواٍت  أنا إذا اجلَبَل َسواءِ  يف ُكنُت 
َ
 ذاهَ : قَالَوا األ

ْهِل  ِعوى
َ
نا فَإِذا يب اْنُطِلَق  ثمَّ  انلَّاِر، أ

َ
َقةٍ  بَِعَراِقيبِهم، ُمَعلَِّقني بَِقومٍ  أ شْ  ُمَشقَّ

َ
 َداُقُهمأ

ين هُؤالءِ : قَاَل  َهُؤالِء؟ َمن: قُلُت : قَاَل  َدماً، أْشداُقُهم تَِسيُل  لَّة قَبَل  يُفِطُرون اَّلَّ  ََتِ
 «َصْوِمِهم

“একদা আবম রু্বমনয় বেলাম, সহসা দু’িে গলাক এনস আমার িাহু ধনর 

আমানকসহ তারা এক দু েম পাহানড় আ মে করল। তারা আমানক 

িলল: আনরাহে কর, আবম িললাম: আবম আনরাহণ করনত পাবর ো। 

তারা িলল: আমরা গতামানক সাহাযয করি। আবম ওপনর আনরাহণ 

করলাম। যখে পাহানড়র চূড়ায় গপৌঁেলাম, বিবিন্ন বিকি িনব্দর সমু্মখীে 

হলাম। আবম িললাম: এ আওয়াি বকনসর? তারা িলল: এগুনলা 

িাহান্নামীনদর গর্উ গর্উ আতেোদ। অতঃপর তারা আমানক বেনয় রওো 

করল, আবম এমে গলাকনদর সমু্মখীে হলাম, যানদরনক হাাঁিুনত েুবলনয় 

রাখা হনয়নে, তানদর গচায়াল ক্ষতবিক্ষত, অবিরত রি েরনে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: আবম িললাম: এরা 
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কারা? তারা িলল: এরা হনে গসসি গলাক, যারা সাওম পূণে হওয়ার 

আন  ইফতার করত”।183 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. এ হাদীনস কিনরর আযানির প্রমাণ রনয়নে। কিনরর আযাি 

কুরআে, সুন্নাহ ও উম্মনতর ইিমা িারা প্রমাবণত। ইমাম আহমদ রহ. 

িনলে, কিনরর আযাি সতয, গ ামরাহ ও পেভ্রষ্ট িযতীত গকউ তা 

অস্বীকার করনত পানর ো”।184   

দুই. কিনরর আযাি িরীর ও রূহ উিনয়র ওপর র্নি, যার স্বরূপ 

আল্লাহ িযতীত গকউ িানে ো। ইিেুল কাইনয়যম রহ. িনলে, “এ 

উম্মনতর পূিেসূবর ও ইমামনদর অবিমত হনে, মৃত িযবি যখে মারা 

যায়, গেয়ামত িা আযানি অিস্থাে কনর, যা তার িরীর ও রূহ উিয় 

গিা  কনর। িরীর গেনক আলাদা হওয়ার পর রূহ আরানম িা আযানি 

অিস্থাে কনর। কখনো গস িরীনরর সানে বমবলত হয়, তখে গস তার 

সানে আযাি িা গেওয়ামত গিা  কনর। অতঃপর যখে বকয়ামত 

                                                           
183 োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৩২৮৬; তািরাবে বফল কাবির: (৮/১৫৭), হাদীস 
োং ৭৬৬৭; মুসোনদ িাবমদীস োং ৫৭৭; িায়হাবক: (৪/২১৬), এ হাদীস সহীহ 
িনলনেে। ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ১৯৮৬; ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৭৪৬১; 
হানকম: (১/৫৯৫), বতবে িনলনেে মুসবলনমর িতে গমাতানিক, ইমাম যাহাবি তার 
সমেেে কনরনেে। 

184 আর-রূহ বল ইব বেল কাইনয়যম: (৫৭); গদখুে: আস-সুন্নাহ, বলল লানলকাবয়: 
(৬/১১২৭); ইসিাতু আযাবিল কাির বলল িায়হাবক: (১/১১০)। 



 

 

 
 105  

সাংর্বিত হনি, তখে সি রূহ িরীনর বফবরনয় গদওয়া হনি। আর তারা 

সিাই কির গেনক আল্লাহর সমীনপ উপবস্থত হনি”।185 

বতে. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক স্বনে কির আযানির 

কতক েমুো গদখানো হনয়নে। েিীনদর স্বে সতয ও অহীর অাংি। 

চার. এনত কির আযানির কবঠে বচত্র ফুনি উনঠনে, মুসবলমনদর উবচৎ 

কির আযাি িয় করা, তার উপকরণ গেনক গিনচ োকা ও তা গেনক 

সুরক্ষার আসিাি গ্রহণ করা। 

পাাঁচ. রমযানে গয িযবি গিনে ও ইোকৃতিানি গকানো কারণ িযতীত 

সময় হওয়ার পূনিে ইফতার কনর, তার িেয কনঠার হুবিয়াবর রনয়নে 

এ হাদীনস। এিা কবিরা গুোহ, যার িেয রনয়নে কবঠে িাবস্ত। 

েয়. সূযোনস্তর পূনিে ইফতানর যবদ এ িাবস্ত হয়, তাহনল গয রমযানে 

সাওম রানখ ো অেিা গকানো কারণ, িযতীত কনয়ক রমযাে ইফতার 

কনর, গস এরূপ িা তার গচনয় কবঠে িাবস্ত গিা  করনি সনন্দহ গেই। 

অতএি যার গেনক এরূপ র্নি তার কতেিয দ্রুত তওিা করা, গযে 

তানক কিনরর এ আযাি স্পিে ো কনর। 

 

  

                                                           
185 আর-রূহ বল ইিে কাইবয়যম: (৫২); গদখুে: মািমু ফাতাওয়া: (৪/২৮২)। 
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২৪. দ্রুত ইফতার করার ফযীলত 

আল্লাহ তা‘আলা িনলনেে: 

ِۡل  ﴿ َياَم إََِل ٱَلَّ ِ واْ ٱلص  تِمُّ
َ
 [781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧ُثمَّ أ

“অতঃপর রাত পযেি বসয়াম পূণে কর”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: 

১৮৭]  

সাহাল ইিে সাদ গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

لوا َما ِِبَْيٍ  انلَّاُس  يََزاُل  ال»  «الِفْطرَ  َعجَّ

“গলানকরা কলযাণ গেনক মাহরুম হনি ো, যতক্ষণ তারা দ্রুত ইফতার 

করনি”।186 

ইিে মািাহ’র এক িণেোয় আনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

لُوا َما ِِبَْيٍ  انلَّاُس  يََزاُل  ال» لُوا الِفطَر، َعجَّ ُرونَ  ايلَهودَ  فَإِنَّ  الِفطرَ  َعج   .«يُؤَخ 

“গলানকরা কলযানণ অিস্থাে করনি, যািত তারা দ্রুত ইফতার করনি। 

গতামরা দ্রুত ইফতার কর। কারণ, ইয়াহূদীরা বিলম্ব কনর”।187 

ইিে বহব্বাে ও ইিে খুযাইমার িণেোয় আনে:  

                                                           
186 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৫৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৯৮। 
187 সুোে ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৬৯৮। 
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ينُ  يََزاُل  ما» َل  ما َظاِهراً  ادل  ُرونَ  وانلَّصارى ايلَهودَ  إِنَّ  الفْطَر، انلَّاُس  َعجَّ  .«يُؤَخ 

“এ দীে বিিয়ী োকনি, যতবদে মােুনষরা দ্রুত ইফতার করনি, বেশ্চয় 

ইয়াহূদী ও োসারারা বিলম্ব কনর”।188  

অপর এক িণেোয় আনে: 

ِت  تََزاُل  ال» مَّ
ُ
 . «انلُّجوم بِفْطرَِها تَنتَظرْ  لم َما ُسنَِّت  ىلع أ

“আমার উম্মনতরা সুন্নানতর ওপর প্রবতবষ্ঠত োকনি, যতক্ষণ তারা 

ইফতানরর িেয েক্ষনত্রর অনপক্ষা ো করনি”।189 

আিুল আবতয়াহ হামদাবে রহ. িনলে, আবম ও মাসরুক আনয়িা 

রাবদয়াল্লাহু আেহার বেকি ব নয় বিজ্ঞাসা কবর: গহ উমু্মল মুবমেীে, 

রাসূনলর দু’িে সাহািী: একিে দ্রুত ইফতার ও দ্রুত সালাত আদায় 

কনরে, অপরিে গদবরনত ইফতার ও গদবরনত সালাত আদায় কনরে। 

বতবে িলনলে: গক দ্রুত ইফতার কনর ও দ্রুত সালাত আদায় কনর? 

বতবে িনলে, আমরা িললাম: আবু্দল্লাহ অেোৎ আবু্দল্লাহ ইিে মাসউদ। 

                                                           
188 সহীহ ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ২০৬০; সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৫০৩। 
189 ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ২০৬১; সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৫২০; হানকম: 
(১/৫৯৯), বতবে িনলনেে িুখারী ও মুসবলনমর িতে গমাতানিক, ইমাম যাহাবি তার 
সমেেে কনরনেে। 
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বতবে িলনলে: েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এরূপ করনতে। 

আিু কুরাইি িাবড়নয় িনলনেে: বিতীয় িযবি আিু মূসা”।190 

আোস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “ইফতার ো কনর 

কখনো েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক মা বরনির সালাত আদায় 

করনত গদবখ বে, তা এক গঢাক পাবে িারাই গহাক”।191  

আমর ইিে মায়মুে আওবদ রহ. িনলনেে: “েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর সাহািী ণ সিনচনয় দ্রুত ইফতার করনতে ও সিনচনয় 

বিলনম্ব সাহবর গখনতে”।192 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. গচানখ গদনখ অেিা বেিেরনযা য সাংিাদ শুনে অেিা প্রিল ধারণা 

হয় গয, সূযে ডুনিনে, তাহনল দ্রুত ইফতার করা গমাস্তাহাি। হাদীস তাই 

প্রমাণ কনর, সাহািীনদর আদিে এরূপ বেল। হানফয ইব্েু আবু্দল িার 

রহ. িনলনেে: “সকল আবলম একমত গয, মা বরনির সালানতর সময় 

                                                           
190 সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৯৯; আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৫৪; বতরবমযী, হাদীস 
োং ৭০২; োসাঈ: (৪/১৪৪); আহমদ: (৬/৪৬)। 

191 আিু ইয়ালা, হাদীস োং ৩৭৯২; িায যার, হাদীস োং ৯৮৪; িায়হাবক: (৪/২৩৯); 
সহীহ ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ২০৬৩; ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৫০৪-৩৫০৫; 
হায়সাবম মািমাউয যাওয়ানয়দ: (৩/১৫৫) গ্রনন্থ িনলনেে, আিু ইয়ালার 
িণেোকারী ণ সহীহ গ্রনন্থর িণেোকারী। 

192 আবু্দর রায যাক, হাদীস োং ৭৫৯১; িায়হাবক: (৪/২৩৮); হানফয ইিে হািার 
ফাতহুল িাবরনত : (৪/১৯৯), হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
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হনল সাওম পালেকারীর ইফতার হালাল হয়, বক ফরয বক েফল। 

মা বরি সালাত রানতর সালানতর অিিুেি, এনত কানরা বিমত গেই। 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে,193 

ِۡل  ﴿ َياَم إََِل ٱَلَّ ِ واْ ٱلص  تِمُّ
َ
 [ 781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧ُثمَّ أ

“অতঃপর রাত পযেি বসয়াম পূণে কর”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: 

১৮৭] 

দুই. দ্রুত ইফতার গযনহতু িরকতময়, তাই বিলনম্ব ইফতার 

িরকতহীে।194 

বতে. এ উম্মনতর একবি কলযাণ হনে তারা বকতাবি তো ইয়াহূদী ও 

োসারানদর বিপরীনত দ্রুত ইফতার কনর, তারা েক্ষত্র বিকবিত হওয়ার 

অনপক্ষা কনর।195 বকতাবিনদর বিনরাবধতা আমানদর দীনের এক 

গুরুত্বপূণে মূলেীবত। এিা এ উম্মনতর িড় বিবিষ্টয ও সকল উম্মনতর 

ওপর তার গেষ্ঠনত্বর প্রমাণ। এ িেয কাবফরনদর সানে বমল রাখা 

হারাম। 

চার. সূযোনস্তর পর ইফতার বিলম্ব করা সুন্নাত পবরহার ও বিদআত 

সৃবষ্টর আলামত। 

                                                           
193 আল-ইনস্তযকার: (৩/২৮৮)। 
194 আল-ইনস্তযকার: (৩/১৫৩)। 
195 ফাতহুল িাবর: (৪/১৯৯)। 
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পাাঁচ. এসি হাদীনস বিয়া-রানফযা ও তানদর অেুসারীনদর প্রতযাখযাে 

করা হনয়নে, যারা সূযোনস্তর পর ইফতানরর িেয স্পষ্টিানি তারকা 

গদখার অনপক্ষা কনর।196 

েয়. ইিাদনতর গক্ষনত্র বেবদেষ্ট সমনয়র পািন্দ হনল, গ াাঁড়াবম, দীে গেনক 

বিচুযবত ও িয়তাবে প্রিঞ্চো গেনক মুি োকা যায়, গযমে বেবশ্চত 

সূযোনস্তর পর দ্রুত ইফতার করা।197 

সাত. দ্রুত ইফতানর িান্দার অপার তা, আল্লাহর আেু তয ও তার 

রুখসনতর প্রবত আগ্রহ প্রকাি পায়।198 

আি. এ হাদীস প্রমাণ কনর লা াতার সাওম মাকরূহ। আনরা প্রমাণ 

কনর সালানতর পূনিে ইফতার করা িরুবর, এনত ইফতার দ্রুত হয়।199 

েয়. সুন্নানতর অেুসরণ করা ও তার বিনরাবধতা গেনক বিরত োকা, 

সুন্নাত তযা  করার কারনণ কনমে ফযাসাদ ও বিঘ্নতার সৃবষ্ট হয়। 

সাহািী ণ গকানো কনমে সফলতা ো গপনল পরখ করত, তানদর গেনক 

গকানো সুন্নাত েুনি গ নে, গকানো সুন্নাত খুাঁনি গপনল ধনর বেত, এ 

কারনণ তানদর এ সমসযা।200 

                                                           
196 ফাতহুল িাবর: (৪/১৯৯)। 
197 আল-মুফবহম: (৩/১৫৭); তুহফাতুল আহওয়াবয: (৩/৩১৪)। 
198 তুহফাতুল আহওয়াবয: (৩/৩১৫)। 
199 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৩১১)। 
200 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৩১০-৩১১)। 
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দি. এ উম্মনতর গসৌিা য তারা সুন্নাত লাি কনরনে, যা আল্লাহর 

মহব্বতনক িরুবর কনর। আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

ُ َوَيۡغفِۡر لَُكمۡ ﴿ َ فَٱتَّبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّللَّ ُ ُذنُوَبُكۡمۚۡ وَ  قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ٱَّللَّ ٱَّللَّ
 [ 07﴾ ]آل عمران: ٣١َغُفورٞ رَِّحيٞم 

“িল, ‘যবদ গতামরা আল্লাহনক িানলািাস, তাহনল আমার অেুসরণ কর, 

আল্লাহ গতামানদরনক িালিাসনিে এিাং গতামানদর পাপসমূহ ক্ষমা কনর 

গদনিে। আর আল্লাহ অতযি ক্ষমািীল, পরম দয়ালু”। সূরা আল-

িাকারাহ, আয়াত: ৩১]201 
  

                                                           
201 তুহফাতুল আহওয়াবয: (৩/৩১৬) 
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২৫. মুসাবফর,  িেিতী ও স্তেযদােকারীর বসয়াম িঙ্গ করা 

আোস ইিে মাবলক আল-কা‘বি রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িাবহেী আমার কাওনমর উপর 

আক্রমণ কনরবেল। তখে আবম তার বেকি এলাম, বতবে খাো 

খাবেনলে। বতবে িলনলে: কানে আস, খাও। আবম িললাম: আবম 

সাওম পালেকারী। বতবে িলনলে: িস, আবম গতামানক সাওম অেিা 

বসয়াম সম্পনকে িলবে। আল্লাহ তা‘আলা মুসাবফর গেনক অনধেক সালাত 

হ্রাস কনরনেে, মুসাবফর,  িেিতী ও স্তেয-দােকারী গেনক সাওম অেিা 

বসয়াম স্থব ত কনরনেে। হায় আফনসাস! গসবদে যবদ আবম রাসূনলর 

খাো গেনক বকেু িক্ষণ করতাম!202 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. িান্দার ওপর আল্লাহর দয়া গয, বতবে অক্ষম িযবিনদর গেনক 

কতক আহকাম স্থব ত কনর বদনয়নেে, যারা তা পালনে অপার  িা তা 

আদানয় কষ্ট ও ক্ষবতর সমু্মখীে হওয়ার সম্ভািো রনয়নে। 

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সদাচরণ গয বতবে 

আোসনক খাোর িেয আহ্বাে কনরনেে। বতবে উম্মনতর কলযানণ 

বেনলে অবত আগ্রহী, তাই প্রনয়ািেীয় বিবেস তানদর িাতনল বদনতে। 

                                                           
202 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৪০৮; আহমদ: (৪/৩৪৭); বতরবমযী, হাদীস োং ৭১৫, 
বতবে িনলনেে, হাদীসবি হাসাে। ইিে মািাহ: (১৬৬৭) তািরাবে বফল কাবির: 
(১/২৬৩) হাদীস োং ৭৬৫; িায়হাবক: (৪/২৩১) সহীহ আিু দাউদ বলল আলিাবে। 
িাইখ ইিে িাযও তার ফাতাওয়ায় হাদীসবি সহীহ িনলনেে: (১৫/২২৪)। 
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বতে. মুসাবফনরর িেয ইফতার ও কসর করা বিধ, এিা আল্লাহর পক্ষ 

গেনক রুখসত, আল্লাহ গযমে আবিমত পেন্দ কনরে, গতমে বতবে 

রুখসত পেন্দ কনরে। 

চার.  িেিতীর িেয আল্লাহ রমযানে বসয়াম সাধো স্থব ত কনর 

বদনয়নেে। কারণ,  নিে বিদযমাে িাচ্চা মানয়র খাদয গেনক খািার গ্রহণ 

কনর, যবদ মা বসয়াম পালে কনর, তনি তার কষ্ট হনত পানর িা তার 

ক্ষবতর সম্ভািো রনয়নে, তাই আল্লাহ তার গেনক বসয়াম স্থব ত কনর 

বদনয়নেে। 

পাাঁচ. স্তেয-দােকারীর ওপর আল্লাহ বসয়াম স্থব ত কনর বদনয়নেে, 

কারণ, স্তেয দােকারী মানয়র িারিার খািার গ্রহণ করা িরুবর, অেযোয় 

তার িা তার িাচ্চার ক্ষবতর সম্ভািো রনয়নে। 

েয়. জ্বলি িযবিনক িাাঁচানো, পাবেনত বেমবজ্জত িযবিনক উদ্ধার করা 

িা বেষ্পাপ বিশুনক মুি করার িেয যার বসয়াম িঙ্গ করা িরুবর হয়, 

গস এর অিিুেি।203 

সাত.  িেিতী ও স্তেয দােকারী যবদ বেনির িানের িয় অেিা বেনির 

ও িাচ্চার ক্ষবতর িনয় বসয়াম িঙ্গ কনর, তাহনল তানদর শুধু কাযা 

করাই যনেষ্ট, এনত কানরা বিমত গেই। কারণ, তারা অসুস্থ িযবিনদর 

েযায়, অতএি তানদর মত তারা সুবিধা গিা  করনি।204 আর মানয়রা 
                                                           
203 গদখুে: আি-িারহুল মুমবত: (৬/৩৫০-৩৫১); মুেতাকা বমে ফাতাওয়া িাইখ ইিে 
িায: (৩/১৪১)। 

204 আল-মু বে: (৪/৩৯৩-৩৯৪); যাবখরাতুল উকিা: (২১১/২১৪)। 



 

 

 
 114  

যবদ শুধু িাচ্চার আিঙ্কায় সাওম িঙ্গ কনর, তাহনল এনত আবলমনদর 

বিমত রনয়নে। তনি যার ওপর ফাতওয়া, ইেিাআল্লাহ তাই বিশুদ্ধ গয, 

তানদর শুধু কাযা করনত হনি। কারণ, তারা অসুস্থ িযবিনদর েযায়। 

বিতীয়ত েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম স্থব ত করার 

িযাপানর মুসাবফর ও তানদরনক একসানে উনল্লখ কনরনেে, এিা সিেিে 

বিবদত গয, মুসাবফর কাযা করনি, তার উপর খাদযদাে িরুবর েয়, 

অেুরূপ  িেিতী ও দুগ্ধ দােকারী। 
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২৬. সফনর সাওম িঙ্গ করা 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, 

سلَم   َعْمروٍ  بنَ  مَحَزةَ  أنَّ »
َ
ُصومُ : صىل اهلل عليه وسلم للنَِّب   قَاَل   األ

َ
أ
َ
فَ  يف أ  ِر؟السَّ

ياِم، َكثيَ  َوَكنَ  فِْطرْ  ِشئَْت  وإنْ  فَُصمْ  ِشئَْت  إنْ : فَقاَل  الص 
َ
 .«فَأ

“হামিাহ ইিে আমর আসলাবম রাবদয়াল্লাহু আেহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক িনলে, আবম বক সফনর সাওম রাখি? তার 

গরাযার খুি অিযাস বেল। বতবে িলনলে: যবদ চাও রাখ, অেযোয় 

ইফতার কর”।205 

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

 َدََع  ثُم اَن،ُعْسفَ  بَلَغَ  َحَّتَّ  فََصامَ  َرَمَضانَ  يف صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  َسافَرَ »
َّشَِب  َماءٍ  ِمنْ  بإِناءٍ 

ْفَطرَ  انلَّاُس، ِلَياهُ  َنَهاراً  فَ
َ
َة، قَِدمَ  َحَّتَّ  فَأ  َعباٍس  ابنُ  َوَكنَ  َمكَّ

َفرِ  يف صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  َصامَ : َيُقوُل  ْفَطر، السَّ
َ
 وَمنْ  امَ َص  َشاءَ  َفَمنْ  َوأ

ْفَطر َشاءَ 
َ
 .«أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযানে সফর কনর সাওম 

অিস্থায় উসফাে োমক স্থানে গপৌঁনেে। অতঃপর পাবের পাত্র গডনক 

পাঠানলে ও বদনে পাে করনলে, গযে গলানকরা তানক গদনখ। বতবে 

ইফতার কনর মিায় আ মে কনরে। ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু 

িলনতে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সফনর সাওম 

                                                           
205 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮১৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১২১। 
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গরনখনেে ও ইফতার কনরনেে। অতএি, যার ইো সাওম রাখ, যার 

ইো ইফতার কর।206 

আোস ইিে মাবলক রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, 

ائِمُ  يَِعِب  فَلَم صىل اهلل عليه وسلم انلَِّب   َمعَ  نَُسافِرُ  ُكنَّا»  الُمْفِطرُ  الو الُمْفِطرِ  ىلع الصَّ
ائِمِ  ىلَع    «الصَّ

“আমরা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে সফর করতাম, 

সাওম পালেকারী সাওম িঙ্গকারীনক িা সাওম িঙ্গকারী সাওম 

পালেকারীনক গকানো বতরস্কার কনর বে”।207 

আিু সাঈদ খুদবর রাবদয়াল্লাহু আেহু িণেো কনরে: 

ائِمُ  فَمنَّا َرَمَضانَ  يف صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسولِ  َمعَ  َنْغُزو ُكنَّا»  الُمفِطُر، اومنَّ  الصَّ
دُ  فال ائمُ  َُيِ ائِِم، ىلع الُمفِطرُ  وال الُمفِطِر، ىلع الصَّ ةً  وََجدَ  َمنْ  أنَّ  يَرونَ  الصَّ  فَإِنَّ  َصامَ ف قُوَّ

ْفَطرَ  َضْعَفاً  وََجدَ  من أنَّ  ويَرونَ  َحَسٌن، َذلَك 
َ
 .«َحَسن َذلَك  فَإِنَّ  فَأ

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে রমযানে যুদ্ধ 

করতাম, আমানদর গেনক গকউ হত সাওম পালেকারী, গকউ হত 

গরাযািঙ্গকারী। সাওম পালেকারী সাওম িঙ্গকারীনক ও সাওম িঙ্গকারী 

সাওম পালেকারীনক বতরস্কার করত ো। তারা মনে করত, যার িবি 

                                                           
206 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৪০২৯; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১১৩। 
207 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৪৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১১৮। 
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আনে গস সাওম রাখনি, এিা তার িেয িানলা, আর গয দুিেল গস সাওম 

িাঙ্গনি, এিা তার িেয িানলা”।208  

তার গেনক আনরা িবণেত, বতবে িনলে, 

ةَ  إىل صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسولِ  َمعَ  سافَْرنا» نْلَا ِصياٌم، وََنْنُ  مكَّ  َفَقاَل  ْْنِالً مَ  فَْنَ
قْوَى والِفْطرُ  َعُدو ُكم من َدنَوتُم قدْ  إنَُّكم: صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل 

َ
 لَُكْم، أ

فَطر، َمنْ  ومنَّا َصاَم، َمنْ  فِمنَّا رُخَصًة، فَكنَْت 
َ
 إِنَُّكم: فَقاَل  آَخرَ  َمْْنِالً  نََزنْلَا ثُم أ

ُكم ُمَصب ُحو قَْوى والِفطرُ  عُدو 
َ
ْفَطرنَا، َعْزَمةً  وَكنَت فأفِْطُروا، لكم أ

َ
 :قَاَل  ثم فَأ

يْتُنَا لَقد
َ
َفرِ  يف َذلَك  َبْعدَ  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسولِ  َمعَ  نَُصومُ  َرأ  .«السَّ

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে সাওম 

অিস্থায় মিার বদনক সফর কনরবে, আমরা একস্থানে অিতরণ করলাম, 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: গতামরা 

গতামানদর িত্রুনদর বেকিিতেী হনয়ে, পাোহার গতামানদর িবির িেয 

সহায়ক। এিা বেল রুখসত। আমানদর গকউ সাওম রাখল, গকউ গিনঙ্গ 

গফলল। অতঃপর আমরা অপর স্থানে অিতরণ করলাম, বতবে িলনলে: 

সকানল গতামরা গতামানদর িত্রুনদর মুনখামুবখ হনি, ইফতার গতামানদর 

িবি িৃবদ্ধ করনি। এিা চূড়াি বেনদেি বেল, আমরা সকনল ইফতার 

করলাম। অতঃপর বতবে িনলে, তারপর আমরা বেনিনদর গদনখবে, 

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে সফনর সাওম 

রাখতাম”।209 

                                                           
208 মুসবলম, হাদীস োং ১১১৬; বতরবমযী, হাদীস োং ৭১৩; আহমদ: (৩/১২)। 
209 মুসবলম, হাদীস োং ১১২০; আিু দাউদ, হাদীস োং ২৪০৬; আহমদ: (৩/৩৫)। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল210: 

এক. ইসলানমর উদারতা, ইসলাবম িরী‘আনতর োড় ও তার 

অেুসারীনদর ওপর সিা  দৃবষ্টর প্রমাণ রনয়নে এ হাদীনস। 

দুই. মুসাবফর সাওম রাখা ও িঙ্গ করার গক্ষনত্র ইোধীে, যা সহি তার 

পনক্ষ তাই সুন্নাত। এসি হাদীস বিবেলতা গ্রহণ করার দীক্ষা গদয়। 

বতে. যার পনক্ষ সাওম কষ্টকর, তার িেয সাওম ো রাখা উিম। আর 

যার পনক্ষ কাযা কষ্টকর, সফনর সাওম কষ্টকর েয়, তার পনক্ষ সফনর 

সাওম রাখা উিম। 

চার. লা াতার গয সফর কনর অেিা অবধকাাংি সময় সফনর োনক, 

চাকুরী িা গপিাদারী কানির িেয, তার পনক্ষ সফনর সাওম রাখা উিম, 

যবদ কষ্ট ো হয়। আর যবদ কাযার সময় ো বমনল, গযমে যানদর সারা 

িের অবতিাবহত হয় সফনর, তানদর পনক্ষ সফনর সাওম রাখা 

ওয়াবিি। 

পাাঁচ. যতদ্রুত সম্ভি িরী‘আনতর দাবয়ত্ব গেনক মুি হওয়া িরুবর। 

েয়. সফনর সাওম রাখা ও ইফতার করা উিয় েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম গেনক প্রমাবণত, যখে যার দাবি বেল, বতবে তখে বতবে তাই 

কনরনেে। মুসবলমনদর উবচৎ এ গক্ষনত্র েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর আদিে অেুসরণ করা। 

                                                           
210 গদখুে : িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/২৬৮-২৭২); তাহবযিুস সুোে: 
(৩/২৮৪)। 
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সাত. হামিাহ আসলাবম রাবদয়াল্লাহু আেহুর হাদীস প্রমাণ কনর গয, 

প্রনয়ািেীয় প্রনতযক বিষয় িাো উিম। সাহািানয় গকরাম এরূপ 

করনতে। 

আি. ইমাম যখে রুখসনতর বেনদেি গদে, তখে তা আবযমত হনয় যায়, 

তার বিনরাবধতা করা বিধ েয়। কারণ, তার আেু তয করা ওয়াবিি। 

এ গক্ষনত্র তার আেু তয করা আল্লাহর অিাধযতায় তার আেু তয করা 

েয়। 

েয়. ইমানমর কতেিয অধীেনদর সানে েরম আচরণ করা, তানদর 

দুিেলনদর প্রবত সহােুিূবতর দৃবষ্ট রাখা, গযমে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম সিাইনক ইফতার করার বেনদেি বদনয়নেে, গযে িত্রুর 

গমাকানিলায় তারা িবি প্রদিেনে সক্ষম হয়। অেচ তানদর মনধয এমে 

গলাক বেল, সাওম যানদর ওপর প্রিাি সৃবষ্ট করত ো, কারণ, তানদর 

তা অিযানস পবরণত হনয়বেল, বকন্তু এমেও গলাক বেল, সাওম যানদর 

দুিেল কনর বদত, তাই দুিেলনদর প্রবত লক্ষয গরনখ সিাইনক ইফতানরর 

বেনদেি গদে।  

দি. দু’বি বিধানের একবি গ্রহণ করার স্বাধীেতা মূলত মুসবলনমর উপর 

িরী‘আনতর উদারতা, গয গকানো একবি গ্রহনণ গস বতরস্কানরর উপযুি 

হনি ো। তদােুরূপ ইখবতলাবফ মাসাআলা, গযখানে কানরা পনক্ষ দলীল 

স্পষ্ট গেই, গসখানেও গয গকানো একবি গ্রহনণর প্রিস্ততা রনয়নে, 

ইেিাআল্লাহ। 
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এ ার. রুখসত গ্রহণ িা দলীল িুোর গক্ষনত্র মুসবলমনদর ইখবতলাফ 

গযে বিনেদ ও িত্রুতার কারণ ো হয়। 

িানরা. এসি হাদীস প্রমাণ কনর গয, সাহািীনদর মানে মহব্বত, ভ্রাতৃত্ব 

ও দীনের  িীর জ্ঞাে বেল। গযমে সাওম পালেকারী ও গরাযািঙ্গকারী 

গকউ কাউনক গদাষানরাপ কনর বে, গযনহতু সকনল িরী‘আনতর 

বেনদেবিত পন্থা অেুসরণ কনরনে। 

গতর. রমযাে মানস সফর করা বিধ, কারণ, ফাতনহ মিার িের 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাে মানস সফর 

কনরনেে।211 

গচৌদ্দ. আ ামীকাল সফনরর গয বেয়ত কনর, গস রাত গেনক ইফতানরর 

বেয়ত করনি ো। কারণ, বেয়ত িারা মুসাবফর হয় ো, যতক্ষণ ো গস 

সফর আরম্ভ কনর।212 

পনের. সফনরর বেয়তকারী িযবির মুবকম অিস্থায় ইফতার করা বিধ 

েয়, যতক্ষণ ো গস সফর আরম্ভ কনর, িা যােিাহনে চনড়।213 

 

 

  

                                                           
211 আত-তামবহদ: (২২/৪৮)। 
212 আত-তামবহদ: (২২/৪৯)। 
213 আত-তামবহদ: (২২/৪৯)। 
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২৭. সাওনমর মাধযনম গযৌে চাবহদা হ্রাস করা 

ইিে মাসউদ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, আমরা েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সনঙ্গ বেলাম, বতবে িনলে, 

َغضُّ  فَإِنَّهُ  فَلْيَََتَوَّجْ  ابلَاَءةَ  ِمنُْكمْ  اْستََطاعَ  َمنْ »
َ
ْحَصنُ  لِلْبََِصِ  أ

َ
 يَْستَِطعْ  مل وَمنْ  لِلَْفْرج، وَأ

ومِ  َفَعلَيهِ   .عليه متفق «وَِجاء ل فَإِنَّهُ  بالصَّ

“গতামানদর মনধয গয বিিানহর সামেেয রানখ গস গযে বিিাহ কনর, কারণ, 

তা দৃবষ্ট অিেতকারী ও লজ্জাস্থাে বহফাযতকারী। আর গয সামেেযিাে 

েয়, গস গযে সাওম আাঁকনড় ধনর। কারণ, তা গযৌে চাবহদার িেয 

িঙু্গরতা”।214 

িানির ইিে আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, এক যুিক েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর দরিানর এনস েপুাংসক হওয়ার 

অেুমবত চাইল। বতবে িলনলে:  

 .أمحد رواه «فَْضِله ِمنْ  وَجلَّ  َعزَّ  اهلل وَسِل  ُصمْ »

“সাওম রাখ আর আল্লাহ বেকি তার অেুগ্রহ প্রােেো কর”।215  

আবু্দল্লাহ ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি এক িযবি এনস 

                                                           
214 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮০৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১৪০০। 
215 আহমদ: (৩/৩৮২); ইিে মুিারক বফয যুহদ: (১১০৭), তার িণেোকারী ণ 
বেিেরনযা য; বকন্তু িানির গেনক িণেোকারী িযবি মািহুল ও অপবরবচত, তনি এর 
দু’বি িানহদ হাদীস আনে।  
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িলল: গহ আল্লাহর রাসূল, আমানক েপুাংসক হওয়ার অেুমবত বদে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: 

ِت  ِخَصاءُ » مَّ
ُ
يامُ  أ  .«والِقيام الص 

“আমার উম্মনতর খাসী করা িা েপুাংসকতা হনলা বসয়াম ও বকয়াম”।216 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. সাহািীনদর মনধয আল্লাহর ইিাদনতর আগ্রহ, তার অিাধযতার িয়, 

দীনের যািতীয় বিষয় অকপনি বিনজ্ঞস করা ও আবখরানতর প্রবত  িীর 

মনোনযান র প্রমাণ রনয়নে এ হাদীনস। 

দুই. গযৌো চাবহদা দমে করার িেয খাসী করা িা েপুাংসক হওয়া 

বেবষদ্ধ। এ িারা প্রতীয়মাে হয় গয, েপুাংসক হওয়া বিধ েয়।  

বতে. গযৌোনি  দমে করার িেয ঔষধ িযিহার করা বিধ, গযনহতু েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বসয়ানমর মাধযনম তা দমে করনত 

িনলনেে।217 

                                                           
216 আহমদ: (২/১৭৩), ি বি বফ িারবহস সুন্নাহ: (২২৩৮); হায়সাবম: (৪/২৫৩), 
বতবে তািরাবের সূনত্র উনল্লখ কনরনেে। বতবে িনলনেে এর িণেোকারী ণ 
বেিেরনযা য, কবতপনয়র িযাপানর বিমত রনয়নে, িাইখ আহমদ িানকর: (৬৬১২) ও 
আলিাবে: (১৮৩০), এ হাদীসবি সহীহ িনলনেে। তনি তানদর বিশুদ্ধ হাদীনস 
“বকয়াম” গেই। কারণ তা দুিেল, গযমে আলিাবে তা িণেো কনরনেে। 

217 িারহুস সুন্নাহ বলল ি বি: (৯/৬)। 
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চার. সামেেিাে িযবির িেয বিিাহ করা মযোদার, এিা িান্দার ইিাদত 

বহনসনি  ণয ও তার ওপর আল্লাহর অেুগ্রহ। 

পাাঁচ. যার বিিানহর সামেেয গেই, তার উবচৎ আল্লাহর বেকি বিিানহর 

খরচ প্রােেো করা এিাং বসয়াম পালে করা যতক্ষণ ো আল্লাহ তার 

িযিস্থা কনরে। 

েয়. খাদয, পােীয় ও স্ত্রী মে উপনিা  করা েিীর আদিে। ইিাদত ও 

িুিুব ে গিনি এসি গেনক বিরত োকা সুন্নানতর স্পষ্ট লঙ্ঘে। 
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২৮. তারািীর রাকাত সাংখযা 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাে বকাংিা  ায়নর রমযানে এ ানরা 

রাকানতর গিবি সালাত আদায় করনতে ো। বতবে চার রাকাত সালাত 

আদায় করনতে, তার গসৌন্দযে ও দীর্েকরণ সম্পনকে গতামানক বক িলি! 

অতঃপর বতবে চার রাকাত পড়নতে, তার গসৌন্দযে ও দীর্েকরণ সম্পনকে 

গতামানক কী িলি! অতঃপর বতবে বতে রাকাত আদায় করনতে। 

আনয়িা িনলে, আবম িললাম: গহ আল্লাহর রাসূল, আপবে বিতর পড়ার 

আন  রু্মাে, বতবে িলনলে: গহ আনয়িা আমার দু’গচাখ রু্মায় বকন্তু 

আমার অির রু্মায় ো”।218 

অপর িণেোয় আনে: েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রানত গতনরা 

রাকাত সালাত আদায় করনতে, তার মনধয বিতর ও ফিনরর দু’রাকাত 

বিদযমাে”।219 

মাসরুক রহ. গেনক িবণেত, বতবে িনলে, আবম আনয়িা রাবদয়াল্লাহু 

আেহানক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর রানতর সালাত 

সম্পনকে বিজ্ঞাসা কনরবে, বতবে িনলে, সাত রাকাত, েয় রাকাত ও 

এ ানরা রাকাত, ফিনরর দু’রাকাত িযতীত।220 

                                                           
218 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১০৯৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৩৮। 
219 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১০৮৯; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৩৮। 
220 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১০৮৮। 



 

 

 
 125  

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রানত গতনরা রাকাত সালাত আদায় 

করনতে”।221 

আবু্দর রহমাে ইিে হুরমুয আল-আ‘রাি রহ. িনলে, “আবম গলাকনদর 

গদনখবে তারা রমযানে কাবফরনদর ওপর লােত করত। বতবে িনলে, 

গকানো গকানো ইমাম আি রাকানত সূরা িাকারা খতম করনতে, আর 

যখে সূরা িাকারা িারা িানরা রাকাত পড়নতে, তখে গলানকরা মনে 

করত গয বতবে হাল্কা কনরনেে”।222 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর রানতর সালাত রমযাে ও 

 ায়নর রমযানে সমাে বেল।223  

দুই. েিীনদর গচাখ রু্মায়, বকন্তু তানদর অির রু্মায় ো, এ িেয তানদর 

স্বে সতয, এিা েিীনদর বিবিষ্টয।224 

                                                           
221 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১০৮৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৬৪। 
222 মুয়ািা মানলক: ১/১১৫; আবু্দর রায যাক, হাদীস োং ৭৭৩৪; িায়হাবক: (২/৪৯৭), 
তার সেদ সহীহ, আবু্দর রহমাে ইিে হুরমুয প্রখযাত তাবিবয়, বতবে এ িণেোয় 
মবদোিাসীনদর আমল িণেো করনেে। গদখুে তার িীিেী: বসয়ানর আলাবমে েুিালা: 
(৫/৬৯। 

223 আল-ইনস্তযকার: (২/৯৮)। 
224 আল-ইনস্তযকার: (২/১০১); িারহুে েিিী: (৬/২১)। 
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বতে. সকল আবলম একমত গয, রমযাে ও  ায়নর রমযানে রানতর 

সালাত সুন্নাত, এনত গকানো পবরমাণ বেবদেষ্ট গেই, যার ইো বকয়াম 

লম্বা কনর রাকাত সাংখযা কমানি, যার ইো বকয়াম সাংনক্ষপ কনর রাকাত 

সাংখযা িৃবদ্ধ করনি।225  

চার. রানতর সালানত বকরাত, রুকু ও সািদাহ দীর্ে করা েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাত, গোি বকরানত অবধক রাকানতর গচনয় 

দীর্ে বকরানত এ ানরা রাকাত অবধক উিম।226 

পাাঁচ. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কখনো এ ানরা রাকানতর 

অবধক গতনরা রাকাত পনড়নেে, কখনো বতবে এ ানরা রাকানতর কম 

সাত িা েয় রাকাত পনড়নেে, গযমে অেযােয হাদীস িারা প্রমাবণত, 

তনি আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

সচরাচর সালানতর িণেো কনরনেে, অেোৎ এ ানরা রাকাত বেয়বমত 

পড়া।227  

েয়. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রনতযক দু’রাকানতর পর 

সালাম বফরানতে, একসানে চার রাকাত িা তার অবধক পড়া েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সচরাচর আমল ও সুন্নাত পবরপন্থী। 

দলীল আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহার িণেো: “েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
                                                           
225 আল-ইনস্তযকার: (২/১০২); তামবহদ: (২১/৭০)। 
226 মািমুউল ফাতাওয়া িায়খুল ইসলাম: (২৩/৬৯-৭২)। 
227 গদখুে: ফাতাওয়া: োং (৯৩৫৩), ফাতাওয়া লািো দানয়মাহ। ফাতহুল িাবর বল 
ইিে হািার: (৩/২০); িারহুে েিিী: (৬/১৮); সুিুলুস সালাম: (২/১৩)। 
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ওয়াসাল্লাম প্রনতযক দু’রাকানতর পর সালাম বফরানতে, এক রাকাত 

িারা বিতর পড়নতে”।228 েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

“রানতর সালাত দু’রাকাত, দু’রাকাত”।229 এিা বিতর িযতীত। অতএি, 

মুসবলম বতে অেিা পাাঁচ রাকাত িারা বিতর পড়নি, তনি গিষ রাকাত 

িযতীত িসনি ো, গযমে আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহার হাদীনস এনসনে: 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রানত গতনরা রাকাত সালাত 

পড়নতে, তন্মনধয পাাঁচ রাকাত িারা বিতর পড়নতে, গিষ রাকাত িযতীত 

িসনতে ো”।230  

সাত. সাহািানয় গকরাম ও তানদর পরিতেী তানিবয় ণ মবদোয় সালানত 

তারািীহ খুি দীর্ে করনতে, গযমে বিবিষ্ট তানিবয় আবু্দর রহমাে ইিে 

হুরমুয রহ. উনল্লখ কনরনেে। 

আি. সালানত তারািীর ‘গদা‘আনয় কুেুনত’ কাবফরনদর িেয িদ-গদা‘আ 

ও তানদর ওপর লা‘েত করা বিধ। তারা আমানদর চুবির অধীনে োক 

িা ো-োক, কুফুরীর কারনণ তারা লা‘েনতর উপযুি, তনি এিা 

ওয়াবিি েয়। এ গক্ষনত্র েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাত 

হনে যুদ্ধিাি কাবফরনদর িেয ধ্বাংস ও িাবস্তর িদ-গদা‘আ করা। 

                                                           
228 মুসবলম, হাদীস োং ৭৩৬। 
229 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৯৪৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৪৯। 
230 মুসবলম, হাদীস োং ৭৩৭। 
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যানদর ইসলাম গ্রহণ করার সম্ভািো রনয়নে তানদর িেয বহদায়াত 

লানির গদা‘আ করা।231  

েয়. মবদোয় সাহািানয় গকরাম ও তানিঈনদর রমযানের ‘গদা‘আনয় 

কুেুত’ েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ‘কুেুনত োনযলা’ গেনক 

 ৃহীত, গয কুেুনত োনযলা বতবে রা‘ল, যাকওয়াে, িেু বলহইয়াে ও 

উসাইয়যাহ সম্প্রদানয়র ওপর কনরনেে, যারা কুরআনের কারীনদর হতযা 

কনরনে।232 মবদোিাসী রমযানের গিষাধে গেনক গিষ পযেি এ 

িদনদা‘আ করনতে। 

দি. মবদোর সাহািীনদর আমল গেনক িুমার বিতীয় খুতিায় 

কাবফরনদর ওপর িদনদা‘আ করার সুন্নাত  ৃহীত। হানফয ইিে আবু্দল 

িার রহ. এ বসদ্ধাি চূড়াি কনর িনলনেে: “আ‘রাি সাহািানয় গকরাম 

ও তানিঈনদর িড় এক িমা‘আনতর সাক্ষাত গপনয়নেে, এিা মবদোর 

আমল বেল”।233 

 

 

  

                                                           
231 আল-ইনস্তযকার: (২/৭৩); ইমাম িুখারী এ সাংক্রাি (৫৮), (৯৮), (৫৯) ও (১০০) 
োং িাি/অধযায়সমূহ রচো কনরনেে। 

232 আল-ইনস্তযকার: (২/৭৩)। 
233 আল-ইনস্তযকার: (২/৭৫) । 
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২৯. মুসাবফর কখে বসয়াম িাঙ্গনি?! 

িা‘ফর ইিে িাির রহ. গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আবম আিু িসরা 

ব ফাবর সাহািীর সানে রমযানে বমসনরর ফুসতাত গেনক িাহানি 

চনড়বেলাম, তানদরনক যখে িাহানি উঠানো হনলা, দুপুনরর খাো গপি 

করা হনলা। িা‘ফর তার হাদীনস িনলে, এখনো িাবড়-র্রগুনলা োবড়নয় 

যায়বে, বতবে দস্তরখাে হাবযর করনত িলনলে। বতবে িলনলে: বেকনি 

আস। আবম িললাম আপবে বক র্রগুনলা গদখনেে ো। আিু িসরাহ 

িলনলে: তুবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাত গেনক 

বিরত োকনত চাও? িা‘ফর তার হাদীনস িনলে, অতঃপর বতবে খাো 

গ্রহণ কনরে”।234  

মুহাম্মাদ ইিে কাি রহ. িনলে, “আবম রমযানে আোস ইিে মাবলনকর 

বেকি আবস, তখে বতবে সফনরর প্রস্তুবত বেবেনলে, তার িেয সওয়াবর 

প্রস্তুত করা হনয়নে, বতবে সফনরর গপািাক পবরধাে কনরে, অতঃপর 

খাো আেনত িনলে, বতবে খাো িক্ষণ কনরে, আবম তানক িললাম: 

                                                           
234 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৪১২; আহমদ: (৬/৩৯৮); দারাবম, হাদীস োং ১৭১৩; 
তািরাবে বফল কাবির: (২/২৭৯-২৮০), হাদীস োং ২১৬৯-২১৭০। িাওকাবে িনলে: 
এর িণেোকারী ণ বেিেরনযা য, োইলুল আওতার: (৪/৩১১); গদখুে: তুহফাতুল 
আহওয়াবয: (৩/৪৩০); আলিাবে ইরওয়া: (৪/১৬৩) গ্রনন্থ হাদীসবি সহীহ িনলনেে, 
হাদীস োং ৯২৮। 
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এিা বক সুন্নাত? বতবে িলনলে: সুন্নাত, অতঃপর সওয়ারীর উপর উনঠ 

িসনলে”।235  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. সফনর ইফতার করা েিীর সুন্নাত। তার গেনক িবণেত: বতবে সফনর 

সাওম পালে কনরনেে, গযমে বতবে ইফতার কনরনেে। অেুরূপ 

সাহািীনদর গেনক িবণেত: তারা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

সানে কতক সফনর সাওম পালে কনরনেে, কতক সফনর ইফতার 

কনরনেে। 

দুই. এসি হাদীস গেনক িুো যায় গয, যবদ গকউ সফর আরম্ভ কনর, 

তার িেয ইফতার করা বিধ, গস বেনির িহর িা গ্রাম অবতক্রম করুক 

িা ো-করুক। ইিেুল কাইনয়যম রহ. িনলে, “সাহািানয় গকরাম যখে 

সফর করনতে, তখে তারা িাবড় তযা  করার ভ্রুনক্ষপ ো কনর ইফতার 

করনতে, িলনতে এিা সুন্নাত ও েিীর আদিে”।236  

                                                           
235 বতরবমযী, হাদীস োং ৭৯৯-৮০০), বতবে হাদীসবি হাসাে িনলনেে। বদয়া’ বফল 
মুখতারাহ: (২৬০২; দারাকুতবে: (২/১৮৭; িায়হাবক: (৪/২৪৭), আলিাবে ইরওয়া: 
(৪/৬৪) ও সহীহ বতরবমযীনত হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 

236 যাদুল মায়াদ: (২/৫৬), এ মাসআলাবি বিমতপূণে, ইমাম আহমদ গেনক িবণেত, 
র্র গেনক গির হনয় ইফতার করনি। ইসহাক িনলনেে: িরাং যখে গস সফনর পা 
রাখনি তখে গেনক, গযমে আোস কনরনেে। গদখুে: মু বে: (৪/৩৪৫-৩৪৮), 
ফাতহুল িাবর: (৪/১৮০-১৮২) 
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বতে. এসি হাদীস প্রমাণ কনর, গয িযবি বদনের মধযিতেী সমনয় সাওম 

অিস্থায় সফর কনর, তার িেয ইফতার করা বিধ, যবদও গকউ গকউ 

এর বিনরাবধতা কনর োনক। ইিেুল কাইনয়যম রহ. িনলনেে: “এসি 

হাদীস গেনক স্পষ্ট িুো যায় গয, রমযানের বদনে গয সফর করনি, তার 

িেয গসবদে ইফতার করা বিধ”।237  

 

  

                                                           
237 যাদুল মায়াদ: (২/৫২); তাহবযিুস সুোে: (৭/৩৯)। এিাই িা’বি, আহমদ, 
ইসহাক, আিু দাউদ ও ইিে মুেবযনরর িযিিয। তনি বতে ইমাম ও ইমাম আওযাবয় 
এর বিপরীত মত প্রকাি কনরে, তানদর বেকি গয িযবি সাওম অিস্থায় সফর 
আরম্ভ কনর, গস ঐ বদে ইফতার করনি ো। গদখুে: মুখতাসারুস সুোে বলল 
মুেবযবর: (৩/২৯১)। 
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৩০. রমযানের বদনে সহিাস করা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আমরা 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি িনস বেলাম, এমতািস্থায় 

তার বেকি এক িযবি আ মে করল, গস িলল: গহ আল্লাহর রাসূল, 

আবম গতা ধ্বাংস হনয় গ বে। বতবে িলনলে: কী হনয়নে? গস িলল: 

সাওম অিস্থায় আবম আমার স্ত্রীর ওপর উপ ত হনয়বে। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: গতামার বক গ ালাম আনে? গস 

িলল: ো, বতবে িলনলে: তুবম বক দু’মাস লা াতার সাওম রাখনত 

পারনি? গস িলল: ো, বতবে িলনলে: তুবম বক ষািিে বমসবকেনক 

খাওয়ানত পারনি? গস িলল: ো, বতবে িনলে, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম বিরবত বেনলে। আমরা আমানদর অিস্থানে বেলাম, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একপাত্র গখিুর বেনয় হাবযর হনলে, 

অতঃপর িলনলে: প্রশ্নকারী গকাোয়? গস িলল: আবম। িলনলে: তুবম 

এিা গ্রহণ কনর সদকা কনর দাও। গস িলল: আমার গচনয়  বরি 

কাউনক গহ আল্লাহর রাসূল? আল্লাহর িপে আমার পবরিানরর গচনয় 

অবধক  বরি মবদোর আি-পানি আর গকানো পবরিার গেই। েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গহনস বদনলে, তার দাাঁত পযেি গদখা 

গ ল, অতঃপর িলনলে: এিা গতামার পবরিারনক খাওয়াও”।238 

                                                           
238 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৩৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১১১। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. রমযানের বদনে ওযর িযতীত গয স্ত্রী সহিাস করল, গযমে সফর, 

িুল ও িলপ্রনয়া , গস পাপ ও গুোহ করল, অিবিষ্ট বদে বিরত 

োকাসহ তার তাওিা করা ওয়াবিি, গস বদনের সাওম েষ্ট হনয় যানি, 

তার ওপর কাফ ফারা ওয়াবিি।239  

দুই. কাফ ফারা ক্রমােনয় ওয়াবিি হয়, প্রেনম গ ালাম আযাদ, অতঃপর 

লা াতার দু’মাস সাওম পালে, যবদ সামেেয ো োনক তাহনল ষািিে 

বমসবকেনক খাদয দাে করা। 

বতে. স্বামী-স্ত্রীর মানে র্নি যাওয়া র্িো প্রনয়ািনে িলা বিধ।240  

চার. পাপীর পাপ সম্পনকে ফনতায়া তলি করা, পাপ প্রকাি করার 

অপরাধ হনি ো।241  

                                                           
239 ফাতাওয়া আরকােুল ইসলাম বল ইিে উসাইবমে: (৪৭৪), িারহুল মুমবত: 
(৬/৪০১), িমহুর ও অবধকাাংি আবলম ণ িনলে কাফ্ফারার সানে কাযা করনত 
হনি। গদখুে: আল-মুফবহম: (৩/১৭২) িাইখুল ইিে তাইবময়াহ রহ. িনলনেে তার 
কাযা করনত হনি ো, যবদ কাযা ওয়াবিি হত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
অিিযই তানক তার বেনদেি বদনতে। 

240 ফাতহুল িাবর বল ইিে হািার: (৪/১৭৩)। 
241 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/২১৫)। 
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পাাঁচ. োত্রনদর সানে েরম িযিহার করা, বিক্ষার গক্ষনত্র বিেয়ী হওয়া, 

দীনের প্রবত গলাকনদর আগ্রহী করা, পানপর অেুনিাচো ও আল্লাহর 

িয় অিনর িাগ্রত রাখা িরুবর।242 

েয়. এক পবরিারনক পুনরা কাফ ফারা গদওয়া বিধ।243  

সাত. এ হাদীনস সাহািীনদর অিনরর পবিত্রতা ও অিরনক আযাি 

গেনক মুি করার িযাকুলতা প্রমাণ হয়।244 

আি.  বরি িযবি কাফ ফারার খাো বেনি খাওয়া ও বেি পবরিানরর 

ওপর সদকা করা বিধ।245  

েয়. স্বামীর ওপর পবরিানরর খরচ ওয়াবিি, যবদও গস  বরি হয়। এ 

হাদীস িারা ইমাম িুখারী একবি অধযানয়র োমকরণ কনরনেে।246 

দি. স্ত্রী মে কনর সাওম িঙ্গকারীর ওপর কাফ ফারা ওয়াবিি, পাোহার 

কনর সাওম িঙ্গকরীর ওপর কাফ ফারা ওয়াবিি েয়, এিাই 

ফাতওয়া।247  

                                                           
242 ফাতহুল িাবর: (৪/১৭৩)। 
243 ফাতহুল িাবর: (৪/১৭৪)। 
244 আল-বফরইয়াবি কতৃেক িুলুগুল মারানমর িযাখযা গ্রন্থ: (১/৪২৬)। 
245 আল-বফরইয়াবি কতৃেক িুলুগুল মারানমর িযাখযা গ্রন্থ: (১/৪২৬)। 
246 সহীহ িুখারী (৫/২০৫৩); গদখুে: িারহু ইিেল মুলাবিে: (৫/২৫৪)। 
247 হাোবফ ও মানলবক মািহানির আবলম ণ পাোহার কনর সাওম িঙ্গকারীর ওপর 
কাফ ফারা ওয়াবিি কনরে। গদখুে: আল-মুফবহম: (৩/১৭৩)। 
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এ ার. অধীেনদর দুবেয়াবি ও দীবে প্রনয়ািে পূরণ কনর ইমানমর খুবি 

প্রকাি করা বিধ।248  

িানরা. মােুষ বেনির অিানির কো এমে িযবির বেকি প্রকাি করনত 

পানর, গয তানক সাহাযয করনত সক্ষম, যবদ গস অিাি অবিনযা  

আকানর গপি ো কনর। 

গতর. যবদ কাফ ফারা আদায় ো কনর একাবধকিার বদনে সহিাস কনর, 

তাহনল তার ওপর এক কাফ ফারা ওয়াবিি হনি, এনত কানরা বিমত 

গেই।249  

গচৌদ্দ. যবদ রমযানের দু’বদে অেিা তার গচনয় অবধক সহিাস কনর, 

তাহনল প্রনতযক বদনের গমাকানিলায় একবি কনর কাফ ফারা বদনত 

হনি।250 

পনেনরা. রমযানের কাযায় যবদ সহিাস কনর, তাহনল শুধু কাযা ওয়াবিি 

হনি কাফ ফারা েয়, কারণ, বিশুদ্ধ মত অেুযায়ী কাফ ফারা শুধু রমযানের 

সম্মাে বিেনষ্টর কারনণ ওয়াবিি হয়।251  

                                                           
248 আল-বফরইয়াবি কতৃেক িুলুগুল মারানমর িযাখযা গ্রন্থ: (১/৪২৬)। 
249 আল-মািমু: (৬/৩৪৯); আল-আিিাহ ওয়াে োিানয়র বলস সুয়ূবত: (১২৭)। 
250 আল-মু বে: (৪/৩৮৬); আল-মািমু: (৬/৩৪৬); লািোনয় দানয়মার এিাই 
ফাতাওয়া। ফাতাওয়া োং ১৩৫৪৮। 

251 গদখুে: আল-উম্ম: (২/১০০); তাফবসরুল কুরতুবি: (২/২৮৪); আল-মু বে: 
(৪/৩৭৮), লািোনয় দানয়মার ফাতাওয়া অেুরূপ। ফাতাওয়া োং ১৩৪৭৫। 
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গষাল. সহিাস অিস্থায় যার উপর ফির উবদত হয়, গস যবদ সানে 

সানে উনঠ যায়, তাহনল তার ওপর বকেু ওয়াবিি হনি ো। আর যবদ 

গস তানত বলপ্ত োনক, তাহনল গস গুোহ ার হনি, তার ওপর তওিা ও 

কাফ ফারাসহ অিবিষ্ট বদে বিরত োকা ওয়াবিি।252  

সনতর. যবদ গকউ স্ত্রী মনের িেয পাোহার কনর সাওম িঙ্গ কনর, 

তাহনল গস গুোহ ার হনি। কারণ, গস বিো কারনণ ইফতার কনরনে 

ও িরী‘আনতর বিপরীনত িাহাোর আেয় বেনয়নে, এ িেয তার গেনক 

কাফ ফারা মওকুফ হনি ো।253  

আঠানরা. উপনরাি িযবির ওপর ইসলানমর উদারতা ও বিবেলতার 

প্রমাণ বমনল। গস রমযানে কবিরা গুোহ কনর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর বেকি িীতািস্থায় এনস িনলনে: “আবম ধ্বাংস হনয় গ বে”, 

অেয িণেোয় এনসনে: “আবম গতা গদখবে আবম ধ্বাংস হনয় গ বে”। এিা 

তার অেুনিাচো ও তওিার প্রমাণ, ফনল আল্লাহ তার তওিা কিুল 

কনরনেে। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানক কাফ ফারা প্রদাে 

                                                           
252 গদখুে: মািমুউল ফাতাওয়া: (৬/৩১৬); রওযাতুত তানলবিে: (২/৩৬৫), আল-
মু বে: (৪/৩৭৯); কাশ্িাফুল কাো: (২/৩২৫); ইমাম িায়হাবক তার সুোে গ্রনন্থ 
ইিে ওমর রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িণেো কনরে: “যবদ সালানতর আযাে গদয়া 
হয়, আর িযবি তার স্ত্রীর ওপর োনক, তানক গস বদনের সাওম গেনক বিরত রাখা 
হনি ো, যবদ গস সাওম রাখনত চায় উনঠ গ াসল করনি ও তার সাওম পুণে করনি”। 

ইেিাআল্লাহ এিা বিশুদ্ধ। 
253 মািমুউল ফাতাওয়া: (২৫/২৬০); ইলামুল মুয়াবিবয়ে: (৩/২৪৭)। 
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কনরে, গস তা বেনির পবরিানর খরচ কনর, তানদর অিানির কারনণ। 

এ িেয েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গহনসনেে।254 

উবেি. রমযাে ো গিনে যবদ স্ত্রী মে কনর, তাহনল কাফ ফারা ওয়াবিি 

হনি ো।255 

বিি. িুনল যবদ গকউ সহিাস কনর, তার সাওম বিশুদ্ধ, তার ওপর 

কাযা-কাফ ফারা বকেু ওয়াবিি হনি ো।256 

  

                                                           
254 বমেহাতুল িাবর: (৪/৩৭৯); ফাতহুল িাবর: (৪/১৭১)। 
255 ফাতাওয়া ইিে তাইবময়াহ: (২৫/২২৮); ইিে ইিরাবহম এর ফাতাওয়া: (৪/১৯৫) 
256 গদখুে: আল-উম্ম: (২/৯৯); আল-ইনস্তযকার: (১০/১১১); আল-মুফবহম: 
(৩/১৬৯); িারহু ইিে মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/২১৭)। 
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৩১. িামা‘আনতর সানে সালানত তারািীর ফযীলত 

আিুযর রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর সানে রমযানের সাওম পালে করলাম। বতবে মানসর 

গকানো অাংনি আমানদর বেনয় সালাত আদায় কনরে বে, যখে সাত বদে 

িাবক, বতবে আমানদর বেনয় দাাঁড়ানলে, রানতর এক তৃতীয়াাংি চনল 

গ ল। যখে ষষ্ঠ বদে িাবক, বতবে আমানদর সানে দাাঁড়ানলে ো। যখে 

পাাঁচ বদে িাবক, বতবে আমানদর বেনয় দাাঁড়ানলে রানতর অনধেক চনল 

গ ল। আবম িললাম: গহ আল্লাহর রাসূল, যবদ রানতর িাবক অাংি 

আমানদর বেনয় সালাত আদায় করনতে! বতবে িলনলে: 

 يَللٍَة، ِقيَامُ  ل ُحِسَب  يَنَِصَِف  َحَّتَّ  اإِلَمامِ  َمعَ  َصىلَّ  إذا الرَُّجَل  إنَّ 

“িযবি যখে ইমানমর প্রস্থাে পযেি তার সানে সালাত আদায় কনর, 

তার িেয পূণে রানতর সাওয়াি গলখা হয়”।  

বতবে িলনলে: যখে চতুেে রাত িাবক, বতবে দাাঁড়ানলে ো। যখে তৃতীয় 

রাত িাবক, বতবে বেি পবরিার, োরী ও গলাকনদর িমা কনর আমানদর 

সানে দাাঁড়ানলে, অিনিনষ আমরা আিঙ্কা করলাম, আমানদর গেনক 

‘ফালাহ’ ো েুনি যায়। বতবে িনলে, আবম বিজ্ঞাসা করলাম: ‘ফালাহ’ 

বক? বতবে িলনলে: সাহবর। অতঃপর মানসর অিবিষ্ট বদনে বতবে 

আমানদর সানে দাাঁড়াে বে”।257  

                                                           
257 আিু দাউদ, হাদীস োং ১৩৭৫; বতরবমযী, হাদীস োং ৮০৬), বতবে িনলনেে 
হাদীসবি হাসাে। োসাঈ: (৩/৮৩); ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৩২৭; আহমদ: 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. এ হাদীস প্রমাণ কনর সালানত তারািী সুন্নাত, েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সূচো ফরয হওয়ার িঙ্কায় তা তযা  কনরে। 

দুই. মসবিনদ মুসবলমনদর সানে োরীনদর তারািীহ পড়া বিধ। কারণ, 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেি পবরিার, স্ত্রী ও গলাকনদর িমা 

কনর তানদর সানে সালাত আদায় কনরনেে। 

বতে. ইমানমর সানে গয বকয়াম করল তার প্রস্থানের পূিে পযেি, তার 

িেয পূণে রানতর বকয়াম গলখা হনি। সুতরাাং মুসবলমনদর উবচৎ এ 

কলযানণ অলসতা ো করা। রমযানের প্রনতযক রানত মুসবলমনদর সানে 

তারািী পূণে করা। ইমাম আহমদ রহ.-নক বিজ্ঞাসা করা হনয়বেল: 

“রমযানে িামা‘আনতর সানে িযবির সালাত আপোর পেন্দ, ো 

একাকী সালাত? বতবে িনলে, িামা‘আনতর সানে সালাত আদায় করনি 

ও সুন্নাত িীবিত করনি। বতবে আনরা িনলে, আমার পেন্দ হনে 

ইমানমর সানে সালাত আদায় করা ও বিতর পড়া”।258 

চার. রানতর প্রেনম তারািীহ পড়া সুন্নাত, গযমে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম ও সাহািানয় গকরাম কনরনেে। ইমাম আহমদ রহ.-নক 

বিজ্ঞাসা করা হনয়বেল: “বকয়াম (তারািীহ) বক গিষ রাত পযেি বিলম্ব 

                                                           

(৫/১৬৩); ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ২২০৫ ও ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ২৫৪৭, 
হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 

258 তুহফাতুল আহওয়াবয: (৩/৪৪৮); গদখুে: আল-মু বে: (১/৪৫৭)। 
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করি? বতবে িলনলে: ো, মুসবলমনদর সুন্নাত আমার বেকি অবধক 

বপ্রয়”।259 িাইখ ইিে িায রহ.-নক বিজ্ঞাসা করা হনয়বেল: যবদ সিাই 

গিষ রানত বিতর পড়নত রাবি হয়? বতবে িলনলে: সিার সানে প্রেম 

রানত সালাত আদায় করা অবধক উিম। 

পাাঁচ. িযবি যবদ বেনির মনধয ইিাদনতর আগ্রহ ও িবি গদনখ, 

তাহনল মুসবলমনদর সানে প্রেম রানত সালাত পূণে করনি, অতঃপর 

গিষ রানত বেনির িেয যত ইো সালাত আদায় করনি। তাহনল গস 

দু’বি কলযাণ িমা করল: ইমানমর সানে সালানতর কলযাণ ও গিষ রানত 

সালানতর কলযাণ। 
  

                                                           
259 আল-মু বে: (১/৪৫৭)। 
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৩২. ইফতানরর সময় 

উমার ইিে খািাি রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

ْقبََل  إِذا»
َ
ْدبَرَ  ُهنَا َها ِمنْ  الَّليُْل  أ

َ
ْمُس  وََغَربَِت  ُهنَا َها ِمنْ  انلََّهارُ  وَأ ْفَطرَ  َفَقدَ  الشَّ

َ
ائِمُ  أ  .«الصَّ

“যখে রাত এখাে গেনক আ মে কনর ও বদে এখাে গেনক পশ্চাত 

 মে কনর এিাং সূযোস্ত যায়, তাহনল সাওম পালেকারী ইফতার 

হনলা”।260  

বতরবমযীর এক িণেোয় আনে:  

ْمُس  وََغبَِت » ْفَطْرَت  َفَقدْ  الشَّ
َ
 .«أ

“এিাং সূযে অদৃিয হনলা, তাহনল তুবম ইফতার করনল”।261  

আিু দাউনদর এক িণেোয় আনে: 

ْمُس  وَغبَِت  ،ُهنَا َها ِمنْ  انلََّهارُ  وََذَهَب  ُهنَا، َها ِمنْ  الَّليُْل  َجاءَ  إِذا» ْفَطرَ  َفَقدَ  الشَّ
َ
 أ

ائِمُ   .«الصَّ

                                                           
260 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৫৩; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১০০। 
261 িানম বতরবমযী, হাদীস োং ৬৯৮, বতবে হাদীসবি হাসাে ও সহীহ িনলনেে। 
আহমদ: (১/৩৫); দারাবম, হাদীস োং ১৭০০। 
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“যখে রাত এখাে গেনক আনস ও বদে এখাে গেনক প্রস্থাে কনর এিাং 

সূযে অদৃিয হয়, তাহনল সাওম পালেকারী ইফতার করল”।262 

আবু্দল্লাহ ইিে আিু আউফা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে 

িনলে, “গকানো এক সফনর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর সানে বেলাম, বতবে সাওম পালেকারী বেনলে। যখে সূযে 

ডুনি গ ল বতবে কাউনক িলনলে: গহ অমুক, উঠ আমানদর িেয ইফতার 

(পােীয় িাতীয়) বতবর কর। গস িলল: গহ আল্লাহর রাসূল, যবদ সন্ধযায় 

উপেীত হনয় বেনতে। বতবে িলনলে: আস আমানদর িেয ইফতার 

বতবর কর। গস িলল: গহ আল্লাহর রাসূল, যবদ সন্ধযায় উপেীত হনয় 

বেনতে। বতবে িলনলে: আস আমানদর িেয ইফতার বতবর কর। গস 

িলল: আপোর বদে এখনো িাবক। বতবে িলনলে: আস আমানদর িেয 

ইফতার বতবর কর। গস এনস তানদর িেয ইফতার বতবর করল, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পাে করনলে। অতঃপর িলনলে: যখে 

গতামরা গদখ রাত এখাে গেনক আ মে কনরনে, তখে সাওম 

পালেকারী ইফতার করল”।263 

মুসবলনমর এক িণেোয় আনে: “বতবে বেি হানত পূিে বদনক ইিারা 

কনরনেে”। আহমনদর এক িণেোয় আনে: “তখে ইফতার হালাল 

হনলা”।  

                                                           
262 সুোনে আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৫১; আহমদ: (১/৫৪); ইিে আবি িায়িাহ: 
(২/২৭৭)। 

263 সহীহ িুখারী ও মুসবলম। 
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আিু দাউনদর এক িণেোয় আনে: েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

গিলালনক িনলনেে।264  

বিক্ষা ও মাসানয়ল265: 

এক. সূযোস্ত হনলই ইফতার হালাল হয়। রাত আ মে ও বদে 

পশ্চাদ মে িারা তাই উনদ্দিয, অেোৎ সূনযের গ ালক অদৃিয হওয়া, 

বদ ি িা সূনযের কক্ষপনে আনলা োকনল তানত সমসযা গেই।266  

দুই. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ির‘ঈ বিধানের সানে সাংবিষ্ট 

বিষয়গুনলা গুরুত্বসহ িণেো কনরনেে ও স্পষ্ট িানকয তার িযাখযা প্রদাে 

কনরনেে, গযমে বতবে ইফতার আরনম্ভর বতেবি আলামত িণেো 

কনরনেে: রানতর আ মে, বদনের পশ্চাৎ  মে ও সূযোস্ত। এ বতেবি 

আলমত একসানে র্নি, একবি প্রকাি গপনল িাবক দু’বি অিিযই প্রকাি 

পায়। গকানো কারনণ গকউ সূযোস্ত গদখনত পায় ো, বকন্তু গস পুনির 

                                                           
264 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৫৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১০১; আিু দাউদ, 
হাদীস োং ২৩৫২; আহমদ: (৪/৩৮২)। 

265 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৫৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১০১; আিু দাউদ, 
হাদীস োং ২৩৫২; আহমদ: (৪/৩৮২)। 

266 ইমাম কুরতুবি রহ. িনলে: “এ কো গিলাল তানক এ িেয িনলনে, গযনহতু গস 
সূনযের আনলা উজ্জ্বল গদখবেল, যবদও গ ালক অদৃিয বেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সূনযের আনলা উনপক্ষা কনর, সূনযের িরীর অদৃিয হওয়ানক 
গ্রহণ কনরে। অতঃপর গয সূনযের িরীর গদখনত পায় ো, তার ইফতানরর আলামত 
িণেো কনরে অেোৎ গস পুিবদক গেনক রানতর আ মে  ণয করনি”। আল-মুফবহম: 
(৩/১৫৯)। 



 

 

 
 144  

অন্ধকার গদখনত পায়, তখে তার িেয ইফতার করা বিধ। এ িেয 

বতবে সিক’বি বেদিেে িণেো কনরনেে। 

বতে. যখে সূনযের গ ালক ডুনি গ ল, সাওম পালেকারী ইফতার করল, 

বদ নি বিদযমাে লাল আিা ধতেিয েয়। যখে সূনযের গ ালক ডুনি যায়, 

তখে পূিে বদক গেনক অন্ধকার প্রকাি পায়। 

চার. রানতর গকানো অাংি সাওম অিস্থায় োকা ওয়াবিি েয়, এ 

িযাপানর সকল আবলম একমত।267 ইফতার গদবর করা গমাস্তাহাি েয়, 

িরাং হাদীস অেুসানর দ্রুত ইফতার করা গমাস্তাহাি। 

পাাঁচ. মােুষ অিাো বিষয় দ্রুত অস্বীকার কনর, গযমে গিলাল েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেনদেি পালনে বিলম্ব কনরনে। কারণ, 

ইফতানরর সময় হনয়নে গিলানলর িাো বেল ো। 

েয়. সাহািানয় গকরাম সতকেতা অিলম্বে অেিা স্পষ্টিানি িাো অেিা 

অবধক িাোর িেয েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িরণাপন্ন 

হনতে, অতঃপর তৎক্ষণাৎ তার বেনদেি পালনে তৎপর হনতে, গযমে 

গিলাল সূযোনস্তর পর রবিম আিা ও উজ্জ্বলতা গদনখ গিনিবেল 

ইফতানরর সময় হয়বে, বকন্তু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যখে 

তানক িাবেনয় বদনলে, গস সানে সানে তা িস্তিায়ে করল। 

                                                           
267 ইিে িািাল তার িুখাবরর িযাখযা গ্রনন্থ এর ওপর ইিমা িণেো কনরনেে: (৪/১০২) 
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সাত. আবলম অেিা দাবয়ত্বিীলনক স্মরণ কবরনয় গদওয়া, যবদ তার িুনল 

যাওয়া িা অেযমেস্ক হওয়ার আিঙ্কা হয়, তনি তৃতীয়িানরর পর ো 

িলা। 

আি. গকউ যবদ গকানো বিধাে ো িানে, তার বিজ্ঞাসা করা ও িােনত 

চাওয়া গদাষণীয় েয়। 

েয়. এ হাদীনস বকতাবি তো ইয়াহূদী ও বিষ্টােনদর বিনরাবধতার ইবঙ্গত 

রনয়নে, কারণ, তারা সূযোনস্তর পর ইফতানর বিলম্ব কনর। আনরা রনয়নে 

বিয়ানদর কমেকানণ্ডর প্রবতিাদ, যারা ইফতানরর িেয েক্ষত্র বিকবিত 

হওয়ার অনপক্ষা কনর। 

দি. ক্ষবতর আিঙ্কা ো হনল সফনর সাওম বিধ। 

এ ার. ইফতানরর সময় মুয়াবজ্জনের িিাি গদওয়া ও আযাে পরিতেী 

বযকর পাঠ করা সাওম পালেকারীর িেয বিধ। কারণ, সাওম 

পালেকারী ও গরাযািঙ্গকারী সিাই দবলনলর িযাপকতার অিিুেি।268 

িানরা. সাওম রাখা, ইফতার করা ও সালানতর সময় বেরূপনণ মূল হনে 

যমীে, গযখানে গস অিস্থাে করনে অেিা গয িূনেয গস বিচরণ করনে। 

অতএি, বিমাে িন্দনর োকািস্থায় যার সূযোস্ত গ ল অেিা গসখানে 

মা বরনির সালাত আদায় করল, অতঃপর পবশ্চনমর উনদ্দনিয বিমাে 

উড্ডয়ে করল, ফনল গস পুেরায় সূযে গদখল, তাহনল তার পাোহার 

গেনক বিরত োকা িরুবর েয়, তার সালাত ও বসয়াম উিয় শুদ্ধ। 

                                                           
268 ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: (১/৫৩১-৫৩২)। 
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কারণ, গস গয িবমনত বেল তার বহনসনি ইফতার ও সালাত সম্পন্ন 

কনরনে, তাই পুেরায় তা আদায় করনত হনি ো। আর যবদ সূযোনস্তর 

সামােয আন  বিমাে উড্ডয়ে কনর, তার সানে বদে চলনত োনক, 

তাহনল তার িেয ইফতার ও সালাত আদায় বিধ েয়, যতক্ষণ ো তার 

আকানির সূযোস্ত যায়, গযখানে গস ভ্রমণ করনে। আর যবদ গস এমে 

গদনির ওপর বদনয়  মে কনর, যার অবধিাসীরা ইফতার ও সালাত 

আদায় কনরনে, বকন্তু গস ঐ গদনির আসমানে (িূনেয) সূযে গদখনে, তার 

সূযোনস্তর পূনিে ইফতার ও সালাত বিধ হনি ো।269  

  

                                                           
269 ফানতায়া লািোনয় দানয়মা: (২২৫৪); ফাতাওয়া ইিে িায: (১৫/২৯৩-৩০০-
৩২২)। 
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৩৩. সাওম পালেকারীর িবমর হুকুম 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

  «فلْيَقض اْستََقاءَ  َوإِن قََضاءٌ  َعلَيْهِ  فَليَس  َصائمٌ  وُهو ََقءٌ  َذرََعهُ  َمنْ »

“সাওম অিস্থায় যার িবম হনলা, তার ওপর কাযা িরুবর েয়। হযাাঁ, যবদ 

গস গস্বোয় িবম কনর, তাহনল গস গযে কাযা কনর”।270 

বম‘দাে ইিে তালহা রহ. গেনক িবণেত: “আিুদ দারদা রাবদয়াল্লাহু আেহু 

তানক িনলনেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িবম করার 

পর সাওম িঙ্গ কনরনেে। পরিতেীনত বদমািনকর এক মসবিনদ আবম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর দাস সাওিানের সনঙ্গ 

সাক্ষাত কবর, আবম িললাম: আিুদ দারদা আমানক িনলনে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িবম করার পর সাওম িঙ্গ কনরনেে। 

বতবে িলনলে: হযাাঁ, বতবে বঠক িনলনেে। আবম তার পাবে গঢনলবে”।271 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. িান্দার প্রবত আল্লাহর দয়া গয, তার অবেোয় গযসি কাি 

সাংর্বিত হয়, গস িেয বতবে তানক বিজ্ঞাসা করনিে ো। হযাাঁ, িান্দার 

                                                           
270 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৮০; আহমদ: (২/৪৯৮); সহীহ ইিে খুিাইমা, হাদীস 

োং ১৯৬০; সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৫১৮; সহীহ হানকম: (১/৮৫৫-৫৮৯)। 
271 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৮১; আহমদ: (৬/১৯); োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং 
৩২১০-৩১২৯; সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ১০৯৭; হানকম: (১/৫৮৮-৫৮৯)। 
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ইোধীে কানির িেয বিজ্ঞাসািাদ করা হনি। গযমে, িবম করা। অেোৎ 

আঙু্গল ঢুবকনয় িা  লায় বকেু প্রনিি কবরনয় অেিা দু েন্ধ শুনক অেিা 

বিরবিকর গকানো বিবেস গদনখ িা গকানো কারনণ িবম করল। যবদ 

গস ইোকৃত এমে কনর, তনি তার বসয়াম েষ্ট হনয় যানি, অবেোকৃত 

হনল বসয়াম েষ্ট হনি ো। 

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গেনক গয িবণেত আনে, 

বতবে িবম কনরনেে, অতঃপর সাওম িঙ্গ কনরনেে, এর অেে বতবে 

িবমর কারনণ দুিেল হনয়বেনলে বিধায় বসয়াম িঙ্গ কনরনেে। িবমর 

কারনণ বতবে সাওম িঙ্গ কনরে বে। ত্বাহাবির এক িণেোয় আনে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

ومِ  عن فََضُعْفُت  قِئُْت  ولَكن» فطرُت  الصَّ
َ
 .«فأ

“বকন্তু আবম িবম কনরবে, ফনল সাওম পালে গেনক দুিেল হনয় গ বে, 

তাই আবম বসয়াম িঙ্গ কনরবে”।272 

বতে. এসি হাদীস প্রমাণ কনর, গস্বোয় গয িবম করনি, তার সাওম 

গিনঙ্গ যানি, গহাক গস িবম বতি পাবে, খাো, কফ বকাংিা রি, কারণ, 

এসি হাদীনসর অেে ও িযাপকতার অিিুেি।273  

                                                           
272 তাহাবি: িরহুমাআবেল আসার: (২/৯৭); উমদাতুলকাবর: (১১/৩৬)। 
273 আল-মু বে বল ইিে কুদামাহ: (৩/২৪)। 
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চার. রমযানের বদনে সাওম পালেকারীর িবম করা বিধ েয়, কারণ, 

িবমর কারনণ তার সাওম গিনঙ্গ যানি। হযাাঁ, গকউ যবদ অসুস্থ হয়, তাহনল 

গরান র কারনণ অপার । আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

َّٰ َسَفرٖ  َفَمن ََكَن ِمنُكم﴿
ۡو لََعَ

َ
رِيًضا أ ۚۡ  مَّ َخَر

ُ
يَّاٍم أ

َ
ِۡن أ ةٞ م   [781﴾ ]ابلقرة: ١٨٤ فَعِدَّ

“তনি গতামানদর মনধয গয অসুস্থ হনি, বকাংিা সফনর োকনি, তাহনল 

অেযােয বদনে সাংখযা পূরণ কনর গেনি”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: 

১৮৪] অেোৎ গস রমযানে পাোহার কনর পনর কাযা করনি।274
 

পাাঁচ. ইোকৃতিানি গয িবম করনি, তার সাওম িনঙ্গর বিধাে ইসলাবম 

িরী‘আনতর ইেসাফনক প্রমাণ কনর। আনরা প্রমাণ কনর গয, আল্লাহর 

প্রনতযক বিধাে িান্দার ওপর ইেসাফ ও রহমত। িায়খুল ইসলাম ইিে 

তাইবময়াহ রহ. িনলনেে: “সাওম পালেকারীনক গসসি িস্তু গেনক িারণ 

করা হনয়নে, যা তার িবি িৃবদ্ধ কনর ও খানদযর গযা াে গদয়, গযমে 

খাদয ও পােীয়। অতএি, যা তানক দুিেল কনর ও যার ফনল তার খাদয 

গির হয়, তা গেনক তানক িারণ করা হনয়নে। যবদ তানক এর অেুবমত 

গদওয়া হয়, গস বেনিনক ক্ষবতগ্রস্ত করনি ও ইিাদনত সীমালঙ্গেকারী 

 ণয হনি।275 

                                                           
274 আস-সালাত বল ইিে কাইবয়যম: (১৩৪)। 
275 মািমুউল ফাতাওয়া : (২৫/২৫০-২৫১)। 
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৩৪. সাওম পালেকারীর সুরমা ও বমসওয়াক িযিহার করা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

نْ  لَْوال»
َ
ُشقَّ  أ

َ
مَّت ىلَع  أ

ُ
َمْرُتُهمْ  أ

َ
َواكِ  أل  .عليه متفق «َصالةٍ  ُك   َمعَ  بالس 

“যবদ আমার উম্মনতর ওপর কষ্ট ো হত, তাহনল আবম প্রনতযক 

সালানতর সময় তানদরনক অিিযই বমসওয়ানকর বেনদেি বদতাম”।276  

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

َواكُ »   «وََجلَّ  َعزَّ  لِلرَّب   َمرَْضاةٌ  لِلَْفمِ  َمْطَهَرةٌ  الس 

“বমসওয়াক মুখ পবিত্র রাখা ও আল্লাহনক সন্তুষ্ট করার িস্তু”।277 

ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা িনলনেে: “বদনের শুরু ও গিনষ 

বমসওয়াক করনি”।278
 

বতবে আনরা িনলনেে:  

َس  ال»
ْ
نْ  بَأ

َ
ائِمُ  يَْستَاكَ  أ َواكِ  الصَّ ْطِب  بِالس   .«َوايلَابِِس  الرَّ

                                                           
276 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৮৪৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ২৫২। 
277 আহমদ: (৬/৬২); োসাঈ: (১/১০); দারাবম, হাদীস োং ৬৮৪; আিু ইয়ালা, হাদীস 
োং ৪৯৪৬; সহীহ ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ১৩৫; সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং 
১০৬৭। 

278 সহীহ িুখারী (২/৬৮১)। 
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“সাওম পালেকারী শুষ্ক িা গিিা বমসওয়াক বদনয় বমসওয়াক করনি 

এনত সমসযা গেই”।279  

মু‘আয রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত: “েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম তানদরনক বমসওয়াক করার বেনদেি বদনয়নেে, বতবে 

িােনতে বমসওয়ানকর পর সাওম পালেকারীর মুনখ খুলুফ োকনি, 

বতবে তানদরনক গস্বোয় মুখ দু েন্ধময় করনত বেনদেি গদে বে, তানত 

গকানো কলযাণ গেই, িরাং তানত রনয়নে অবেষ্ট, তনি গয গরান  আক্রাি, 

যার গেনক মুবির পে গেই গস িযতীত।280  

আোস ইিে মানলক রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, “বতবে সাওম 

অিস্থায় সুরমা িযিহার করনতে”।281  

                                                           
279 ইিে আবি িায়িাহ: (২/২৯৬)। 
280 তািরাবে বফল কাবির: (২০/৭০), হাদীস োং ১৩৩; মুসোনদ িাবম, হাদীস োং 
২২৫০। হানফয ইিে হািার এর সেদ িাইনয়যদ িনলনেে: তালবখস: (২/২০২), 
বকন্তু হায়সাবম িকর ইিে খুোইস িণেোকারীর কারনণ হাদীসবি দুিেল িনলনেে, 
তনি বতবে িনলনেে: ইিে মুবয়ে তানক বেিেরনযা য িনলনেে। মািমাউয 
যাওয়ানয়দ: (৩/১৬৫)। 

281 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৭৮; ইিে আবি িায়িাহ: (২/৩০৪), এ হাদীস মওকুফ। 
বতরবমযী িনলনেে: এ অধযানয় েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গেনক মারফূ 
গকাে হাদীস গেই। বতরবমযী (৩/১০৫)। 
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হাসাে রহ. গেনক িবণেত: “বতবে সাওম পালেকারী িযবির সুরমা 

িযিহানর গকানো সমসযা মনে করনতে ো”।282  

যুহবর রহ. িনলে, “সাওম পালেকারীর সুরমা িযিহানর গকানো সমসযা 

গেই”।283
 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. বমসওয়ানকর ফযীলত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

প্রনতযক সালানতর সময় তার বেনদেি গদওয়ার ইো কনরনেে। 

দুই. উম্মনতর ওপর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর দয়া গয, 

বতবে তানদর ওপর কনষ্টর বিধাে চাবপনয় গদে বে। 

বতে. বদনের শুরু ও গিনষ সাওম পালেকারীর িেয বমসওয়াক করা 

বিধ। সাওম পালেকারী ও  ায়নর সাওম পালেকারী সিার িেয 

বমসওয়াক করা সুন্নাত, সিাই হাদীনসর হাদীনসর িযাপকতার অিিুেি। 

চার. কাাঁচা ও শুষ্ক সি বমসওয়াক সাওম পালেকারীর িেয বিধ।284  

                                                           
282 ইিে আবি িায়িাহ: (২/৩০৪); যুহবর রহ. গেনক িবণেত, বতবে িনলে: “সওম 
পালেকারীর সুরমা িযিহানর গকাে সমসযা গেই”। ইিে আবি িায়িাহ: (২/৩০৪)। 

283 ইিে আবি িায়িাহ: (২/৩০৪)। 
284 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ২/৬৮২); ফাতহুল িাবর: (৪/১৫৮); গদখুে: তামবহদ: 
(১৯/৫৮)। 



 

 

 
 153  

পাাঁচ. বমসওয়ানকর সময় দাাঁনতর মাবড় গেনক রি গির হনল সমসযা 

গেই, সাওম েষ্ট হনি ো, তনি রি  লাধঃকরণ করনি ো।285  

েয়. সাওম পালেকারী সুরমা িযিহার করনত পারনি, অেুরূপ কাে ও 

গচানখর ড্রপ িযিহার করনত পারনি, যবদও স্বাদ অেুিি হয়, এ িযাপানর 

গকানো বেনষধাজ্ঞা িা তার ইবঙ্গত গেই, বিতীয়ত এগুনলা খাদযোলী 

েয়।286 

সাত. োনকর ড্রপ যবদ গপনি যায়, তাহনল সাওম গিনে যানি, কারণ, 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োনক গিবি পাবে বদনত বেনষধ 

কনরনেে, যবদ গপনি ো গপৌঁনে, গকানো সমসযা গেই।287 

আি. ইেনহলার (হাাঁপাবের গে) ও এ িাতীয় িস্তু যা ফুসফুনস যায়, 

সাওম পালেকারী িযিহার করনত পারনি, এনত গকানো সমসযা হনি 

ো।288  

েয়. ইেনিকিনে সাওম িাঙ্গনি ো, মাাংস িা র  গযখানে গ্রহণ করা 

গহাক, হযাাঁ খানদযর িেয িযিহৃত ইেনিকিনে সাওম িাঙ্গনি।289  

                                                           
285 ফাতাওয়া লািোনয় দানয়মাহ: (১০/২৬৫), ফাতাওয়া োং ৩৭৮৫। 
286 মািমু ফাতাওয়া ইিে িায: (১৫/২৬০-২৬১), িাইখুল ইসলাম ইিে তাইবময়া 
রহ. এিা গ্রহণ কনরনেে। গদখুে: বফকহুল ইিাদাত বল ইিে উসাইবমে: (১৯১-
১৯২)। 

287 গদখুে: ফাতাওয়া ইিে িায: (১৫/২৬০); ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: (১/৫২০)। 
288 ফাতাওয়া ইিে িায: (১৫/২৬৫); ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: (১/৫০০)। 
289 মিমুউ ফাতাওয়া ও রাসানয়ল বল ইিে উসাইবমে: (১৯/২১৩-২১৫)। 
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দি. সাওম পালেকারী যবদ খাদয িাতীয় ইেনিকিে বেনত িাধয হয়, 

তাহনল অসুস্থতার িেয গস তা বেনি ও পনর সাওমবি কাযা করনি। 

এ ার. যবদ সাওম পালেকারী কবঠে ঘ্রাণযুি গতল িযিহার কনর, সাওম 

িঙ্গ হনি ো। কারণ, ঘ্রাণ যত িবিিালী গহাক সাওম িনঙ্গর কারণ 

েয়।290  

িানরা. অসুস্থতার িেয ডুি (সানপাবিির) িযিহার করনল সাওম িঙ্গ 

হনি ো। অতএি, সাওম পালেকারী এিা িযিহার করনত পানর।291  

গতর. দাাঁনতর মািে সাওম িঙ্গকারী েয়, িরাং তা বমসওয়ানকর মতই, 

তনি গপনি গযে ো যায় গস িেয সতকেতা অিলম্বে করা িরুবর, যবদ 

অবেোয় গপনি যায়, তনি সমসযা গেই।292 মািে িারা রানত দাাঁত 

মািাই উিম। 

গচৌদ্দ.  ড় ড়ার ঔষুনধর কারনণ সাওম িঙ্গ হনি ো, যবদ তা 

 লাধঃকরণ ো কনর, তনি বিনিষ প্রনয়ািে িযতীত রাত পযেি অনপক্ষা 

করা উিম।293 

                                                           
290 মিমুউ ফাতাওয়া ও রাসানয়ল বল ইিে উসাইবমে: (১৯/২২৫-২২৮)। 
291 ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: (১/২০৫)। 
292 মািমুউ ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: (১/২০৫)। 
293 মিমুউ ফাতাওয়া ও রাসানয়ল বল ইিে উসাইবমে: (১৯/২৯০)। 
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পনেনরা. মুনখর দু েন্ধ দূর করার িেয গে িযিহার করা বিধ, যবদ তার 

মূল ধাতু  লায় ো গপৌঁনে।294  

গষাল. সাওম পালেকারীর েু েু  লাধঃকরনণ সমসযা গেই, বকন্তু োনকর 

গিষ্মা িা কপ  লাধঃকরণ বিধ েয়। কারণ, এগুনলা গেনক বিরত োকা 

সম্ভি।295  

সনতর. মলিানর বসবরি িারা তরল পদােে প্রনিি করানল সাওম িাঙ্গনি 

ো।296 

  

                                                           
294 আল-মুেতাকা: (৩/১৩০)। 
295 ফাতাওয়া লািোনয় দানয়মাহ: (৯৫৮৪); ফাতাওয়া ইিে িায: (৩/২৫১)। 
296 তুহফাতুল ইখওয়াে বল ইিে িায: (৮২)। 
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৩৫. েফল সাওনমর ফযীলত 

আিু উমামা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

ْمرٍ  ُمْرين: َفُقلُْت  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رُسوَل  أتيُت »
َ
 َك َعلَيْ : قَاَل  َعنَْك، آُخُذهُ  بأ

وِمٍِ  .«َل  ِمثَْل  ال فَإِنَّهُ  بالصَّ

“আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি আ মে কবর, 

অতঃপর তানক িবল: আপবে আমানক একবি কানির বেনদেি বদে, যা 

আবম আপোর গেনক গ্রহণ করি, বতবে িলনলে: তুবম সাওম আাঁকনড় 

ধর। কারণ, তার সমকক্ষ বকেু গেই”।  

হাদীসবি অেয িনব্দ এিানি এনসনে: আিু উমামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক বিজ্ঞাসা কনরে:  

« ُّ 
َ
فَْضُل  الَعَمل أ

َ
وِمٍِ َعلَيَْك : قَاَل  ؟أ  .«َلُ  ِعْدَل  ال فَإِنَّهُ  بالصَّ

“গকাে আমল সনিোিম? বতবে িনলে, তুবম সাওম আাঁকনড় ধর। কারণ, 

তার সমকক্ষ বকেু গেই”। 

অপর িণেোয় এনসনে: আিু উমামা িনলনেে: “গহ আল্লাহর রাসূল, 

আমানক একবি বিবেনসর বেনদেি বদে, যার মাধযনম আবম িান্নানত 

প্রনিি করি, বতবে িলনলে: তুবম সাওম আাঁকনড় ধর।কারণ, সাওনমর 

গকানো তুলো গেই। িণেোকারী িনলে, আিু উমামার িাবড়নত গমহমাে 

আ মে িযতীত বদনে কখনো গধাাঁয়া গদখা গযত ো। যবদ তারা গধাাঁয়া 

গদখত, মনে করত আি তার িাবড়নত গমহমাে এনসনে”। 
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অপর িণেোয় এনসনে: আবম িললাম: “গহ আল্লাহর রাসূল, আমানক 

একবি আমনলর বেনদেি বদে, বতবে িলনলে: তুবম সাওম আাঁকনড় ধর। 

কারণ, তার গকানো তুলো গেই। িণেোকারী িনলে, আিু উমামা, তার 

স্ত্রী ও খানদমনদর সাওম িযতীত গদখা গযত ো। তানদর িাবড়নত বদনে 

আগুে গদখনল িলা হত গমহমাে এনসনে, গকানো আ ন্তুক এনসনে। 

িণেোকারী িনলে, এিানি গস এক দীর্ে সময় অবতক্রম কনর। অতঃপর 

আবম তার কানে এনস িবল: গহ আল্লাহর রাসূল, আপবে আমানদরনক 

সাওনমর বেনদেি বদনয়নেে, আিা কবর আল্লাহ তানত আমানদরনক 

িরকত দাে কনরনেে। গহ আল্লাহর রাসূল, আমানক আনরকবি আমনলর 

বেনদেি গদে, বতবে িনলে, গিনে রাখ, গতামার এমে গকানো গসিদা 

গেই, যার িারা আল্লাহ গতামার মতেিা িৃবদ্ধ কনরে ো ও গতামার পাপ 

গমাচে কনরে ো”।297 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. সাহািীনদর আবখরানতর আমল িাোর আগ্রহ। 

দুই. সাওম সনিোিম আমল, এ হাদীস তাই প্রমাণ কনর, অপর হাদীনস 

এনসনে গয, সালাত সনিোিম ইিাদত। গযমে, 

الة أعماِلُكمُ  خيَ  أنَّ  واعلَُموا»  ،«الصَّ

                                                           
297 গদখুে: োসাঈ: (৪/১৬৫); আহমদ: (৫/২৪৮); ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৪২৫; 
ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ১৮৯৩; হানকম: (১/৫৮২; হানফয ইিে হািার বফল 
ফাতহ: (৪/১০৪)। প্রেম দু’বি িণেো োসাঈ গেনক গেওয়া, তৃতীয় িণেো ইিে 
বহব্বাে গেনক গেওয়া, চতুেে িণেো আহমদ গেনক গেওয়া। 
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“গিনে গরখ, গতামানদর সনিোিম আমল সালাত”। 

স্পষ্টত িুো যায় আমনলর গেষ্ঠত্ব মােুনষর অিস্থার ওপর বেিের কনর, 

কতক মােুনষর পনক্ষ সাওম উিম। কারণ, সাওম তানদরনক হারাম 

প্রিৃবি গেনক বিরত রানখ, তানদর অিঃকরণনক আল্লাহর ইিাদনতর 

িেয পবরশুদ্ধ কনর। আিার কানরা পনক্ষ সালাত উিম, কারণ, তানদর 

িরীর সাওম পালনে সক্ষম েয় িা সাওনমর কারনণ অেযােয কতেনিয 

ত্রুবি হনি। ইব েুল কাইবয়যম রহ. িনলে, “োরীর প্রবত যার আগ্রহ 

গিবি, তার িেয সাওম উিম অেযােয ইিাদত গেনক”। 

বতে. সাওম মােুনষর প্রিৃবিনক েষ্ট কনর, যা অনেক পাপ সাংর্বিত 

কনর ও ইিাদত গেনক বিরত রানখ। গযসি যুিকরা বিিানহর সামেেয 

রানখ ো, বকন্তু তারা পানপর আিঙ্কা কনর, তানদরনক সাওম পালনের 

বেনদেি গদওয়া হনয়নে, এ বদক গেনক সাওনমর গকানো তুলো িা 

সমকক্ষ গেই”। 

চার. আিু উমামা ও তার পবরিার েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

সাওনমর বেনদেি অক্ষনর অক্ষনর পালে কনরনেে, এখাে গেনক িুো 

যায় গয, সাহািানয় গকরাম িরী‘আনতর আনদি দ্রুত ও যোযে 

িাস্তিায়ে করনতে। 

পাাঁচ. গমহমানের সম্মাে করা ইসলাবম বিধাে, তার সম্মানে েফল সাওম 

তযা  করা বিধ। 
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৩৬. সাওম পালেকারীর িেয বিঙ্গা িযিহার করা 

িাদ্দাদ ইিে আউস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধনর ‘িাবক’ োমক স্থানে এক িযবির 

বেকি আ মে কনরে, গয বিঙ্গা লা াবেল, তখে আঠানরা রমযাে। 

বতবে িলনলে:  

ْفَطرَ »
َ
  .«واملْحُجومُ  احلَاِجمُ  أ

“গয বিঙ্গা লা ায় আর যার লা ানো হয় উিয় ইফতার করল”।298  

                                                           
298 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৬৯; োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৩১২৬; ইিে 
মািাহ, হাদীস োং ১৬৮১; আহমদ: (৪/১২৩), আলী ইিে মাবদবে ও িুখারী হাদীসবি 
সহীহ িনলনেে। গদখুে: তালবখসুল হাবির: (২/১৯৩), আবু্দল্লাহ ইিে ইমাম আহমদ 
তার বপতার মাসআলা সমনগ্র েকল কনরে: গয বিঙ্গা লা ায় এিাং যার লা ানো হয়, 
উিনয়র সাওম িাঙ্গার িযাপানর এিা সিনচনয় বিশুদ্ধ হাদীস। মাসানয়নল ইমাম 
আহমদ: (৬৮২); সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৫৩৩; হানকম: (১/৫৯২), মািমু 
গ্রনন্থ হাদীসবি ইমাম েিিী সহীহ িনলনেে। বতবে িনলে: এ হাদীস ইমাম মুসবলনমর 
িতে গমাতানিক: (৬/৩৫০)। 
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সাওিাে299, রানফ ইিে খাবদি300 ও একদল সাহািী গেনক অেুরূপ 

িবণেত আনে, এ িেয একদল আবলম এ হাদীসনক মুতাওয়াবতর 

িনলনেে। 

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, “েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম ইহরাম অিস্থায় বিঙ্গা লাব নয়নেে, বতবে সাওম অিস্থায় 

বিঙ্গা লাব নয়নেে”। 

আিু দাউনদর এক িণেো আনে: “বতবে সাওম অিস্থায় বিঙ্গা 

লাব নয়নেে”।301 

শু‘িা রহ. গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আবম সানিত আল-িুোবেনক 

িলনত শুনেবে, বতবে মাবলক ইিে আোসনক বিনজ্ঞস কনরবেনলে: 

আপোরা বক সাওম পালেকারীর িেয বিঙ্গা অপেন্দ করনতে” বতবে 

িলনলে: ো, তনি দুিেলতার কারনণ”।302  

                                                           
299 গদখুে: সাওিাে রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত হাদীস: আিু দাউদ, হাদীস োং 
২৩৭১; ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৬৮০; দারাবম, হাদীস োং ১৭৩১; আহমদ: 
(৫/২৭৬); তায়াবলবস, হাদীস োং ৯৮৯; সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৫৩২); 
ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ১৯৬২-১৯৬৩। 

300 গদখুে: রানফ ইিে খাবদি গেনক িবণেত হাদীস: বতরবমযী, হাদীস োং ৭৭৪; আহমদ: 
(৩/৪৬৫); সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৫৩৫। 

301 গদখুে: সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৩৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১২০২; আিু 
দাউদ, হাদীস োং ২৩৭২-২৩৭৪; বতরবমযী, হাদীস োং ৭৭৫-৭৭৭। 

302 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৩৮। 
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আিু দাউনদর এক িণেোয় আোস গেনক িবণেত আনে, বতবে িনলে, 

“দুিেলতার কারনণ আমরা সাওম পালেকারীর িেয বিঙ্গা অপেন্দ 

করতাম”।303 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. একাবধক হাদীস প্রমাণ কনর গয, বিঙ্গা উিনয়র সাওম িঙ্গ কনর: 

গয লা ায় ও যার লা ানো হয়। আিার এর বিপরীনত অেযােয হাদীস 

রনয়নে, যা প্রমাণ কনর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম 

অিস্থায় বিঙ্গা লাব নয়নেে। তাই বিঙ্গার িযাপানর আবলমনদর ইখবতলাফ 

সৃবষ্ট হনয়নে। িমহুর আবলম িনলে সাওম পালেকারীর িেয বিঙ্গা 

লা ানো বিধ। বেনষধাজ্ঞার হাদীসগুনলা বিধতার হাদীস িারা রবহত ও 

মােসুখ।304 

ইমাম আহমনদর মাযহাি হনে, বিঙ্গা সাওম িঙ্গকারী। িাইখুল ইসলাম 

ও তার বিষয ইিেুল কাইনয়যম এ মত গ্রহণ কনরনেে।305 

                                                           
303 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৩৭৫। 
304 গদখুে: আিু সাঈদ খুদরী, ইিে মাসউদ ও উনম্ম সালামা গেনক িবণেত সাওম 
পালেকারীর িেয বিঙ্গা লা ানো বিধ। উরওয়া, সাঈদ ইিে িুিানয়র এিাং প্রবসদ্ধ 
বতে ইমাম: আিু হােীফা, মানলক ও ইমাম িানফ‘ঈ অেুরূপ অবিমত িযি 
কনরনেে। আল-মু বে: (৪/৩৫০); মুহাল্লা: (৬/২০৪-২০৫); ফাতহুল িাবর বল ইিে 
হািার: (৪/১৭৪-১৭৮); সুিুলুস সালাম: (২/১৫৮-১৬০); োইলুল আওতার: 
(৪/২৭৫)। 

305 গদখুে: যারা িনলনেে বিঙ্গার কারনণ সাওম গিনঙ্গ যানি, তানদর মনধয আতা ও 
আবু্দর রহমাে ইিে মাহবদ অেযতম, ইমাম আহমনদর এ মাযহাি। ইসহাক, ইিে 
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গসৌবদ আরনির লািোনয় দানয়মা অেুরূপ ফনতায়া প্রদাে কনরনে।306 

গসৌবদ আরনির অবধকাাংি আবলম এিাই গ্রহণ কনরনেে। অতএি, 

সাওম পালেকারীর বদনে বিঙ্গা পবরহার করাই সতকেতা, এনত গকানো 

ইখবতলাফ োনক ো। 

দুই. আোস রাবদয়াল্লাহু আেহুর হাদীস প্রমাণ কনর গয, বিঙ্গা সাওম 

দুিেল কনর, তাই বেনষধ করা হনয়নে। এিা িরী‘আনতর এক বিবিষ্টয, 

গস তার অেুসারীনদর গেনক কষ্ট দূরীিূত কনর। 

                                                           

মুেবযর ও ইিে খুযাইমাহ তদেুরূপ িনলনেে। ইিে কুদামা একদল সাহািী গেনক 
িণেো কনরনেে, তারা রানত বিঙ্গা লা ানতে। তানদর মনধয ইিে ওমর, ইিে 
আব্বাস, আিু মূসা ও আোস অেযতম। আল-মু বে: (৪/৩৫০); মািমুউল 
ফাতাওয়া: (২৫/২৫৭); বরসালা হাবককাতুস বসয়াম: (৮১-৮৪); তাহবযিুস সুোে: 
(৬/৩৫৪-৩৬৮); ইলামুল ময়াবিবয়ে: (২/৫২); ইিেুল কাইনয়যম রহ. িনলে: সাওম 
পালেকারীর িেয বিঙ্গা িানয়য মিিযকারী ণ চারবি বিষয় বেবশ্চত হওয়া িযতীত 
এ কো িলনত পানরে ো: 
(১) েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বিঙ্গা লাব নয়নেে সুস্থ অিস্থায়, অসুস্থ 
অিস্থায় েয়। 
(২) বতবে বিঙ্গা লাব নয়নেে মুবকম অিস্থায়, মুসাবফর অিস্থায় েয়। 
(৩) বতবে ফরয সাওনম বিঙ্গা লাব নয়নেে, েফল সাওনম েয়। 
(৪) বতবে বিঙ্গা লাব নয়নেে বেনষধ করার পর, আন  েয়। যখে এ চারবি বিষয় 
প্রমাণ হনি, তখে িলা যানি গয, গরাযাদানরর িেয বিঙ্গা লা ানো বিধ, অেযোয় 
েয়”। যাদুল মা‘আদ: (৪/৬১-৬২)। 

306 গদখুে: ফাতাওয়াল লািোহ: (১০/২৬১-২৬২), ফাতাওয়া োং ১১৯১। 
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বতে. বিঙ্গা িরীর দুিেল কনর, তাই সাওম িঙ্গকারী। গয বিঙ্গা লা ায় 

তার সাওম িনঙ্গর কারণ, হনে, রি গচাষনণর ফনল তার মুনখ রি 

প্রনিি করার সমূহ সম্ভািো োনক। হযাাঁ যবদ গস মুনখ ো গচানষ, আধুবেক 

যন্ত্র িারা গিনে গির কনর, তাহনল তার সাওম িঙ্গ হনি ো।307 

চার. অপানরিে িারা বিষাি রি গির করনল সাওম পালেকারীর 

সাওম গিনঙ্গ যানি, তনি ডািানরর সাওম িঙ্গ হনি ো।308 

পাাঁচ. মাো হালকা করা িা গকানো কারনণ গস্বোয় োক গেনক রি গির 

করনল সাওম গিনঙ্গ যানি, অবেোয় অবধক রি গির হনলও সাওম িঙ্গ 

হনি ো।309 রি গির হওয়ার কারনণ যবদ িরীর দুিেল হয় ও সাওম 

িাঙ্গার প্রনয়ািে হয়, তাহনল তার অেুমবত রনয়নে, কারণ, গস অসুস্থ। 

েয়. রি পরীক্ষা করনল সাওম িঙ্গ হনি ো, হযাাঁ ইখবতলাফ এবড়নয় 

োকার িেয এসি কাি রানত করা উিম। তনি রি গিবি গির হনল 

সাওম গিনঙ্গ যানি, তাই রাত িযতীত এসি কাি ো করা উিম। 

                                                           
307 গদখুে: িারহুল মুমবত: (৬/৩৮২)। 
308 গদখুে: ফাতাওয়ানয় লািোনয় দানয়মা: (১০/২৬২), ফাতাওয়া োং ৫৪৭। এিাই 
িাইখুল ইসলাম ইিে তাইবময়ার পেন্দেীয় অবিমত। মািমুউল ফাতাওয়া: 
(২৫/২৬৮), িাইখ মুহাম্মদ ইিে ইিরাবহম তার ফাতাওয়ানত এ মতবি প্রধােয 
বদনয়নেে: (৪/১৯১)। 

309 এিা িাইখুল ইসলাম ইিে তাইবময়াহ বফ ইখবতয়ারুল বফকবহয়যাহ: (১০৮); ইিে 
ইিরাবহম: (৪/১৯১) ও উসাইবমে: (১৯/২৪৯) প্রমুখ নণর অবিমত। গদখুে: 
ফাতাওয়া লািো দানয়মাহ: (১০/২৬৪), ফাতাওয়া োং ৩৪৫৫। 
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অসুনখর িেয প্রনয়ািে হনল করনি, তনি সাওম গিনঙ্গ যানি, পনর তা 

কাযা করনি।310
 

সাত. অবেোকৃতিানি সাওম পালেকারীর িরীর গেনক দুর্েিো অেিা 

যখনমর কারনণ অবধক রি গির হনল, সাওম েষ্ট হনি ো। যবদ 

দুিেলতার কারনণ সাওম িাঙ্গনত িাধয হয়, তাহনল গস অসুস্থ িযবির 

েযায় সাওম িাঙ্গনি ও কাযা করনি।311
 

আি. দাাঁত গির করার কারনণ সাওম িাঙ্গনি ো, যবদও গিবি রি গির 

হয়, কারণ, গস রি গির করার িেয তা গির কনরবে, রি তার ইো 

িযতীত গির হনয়নে, বকন্তু গস রি ব লনি ো, যবদ ইোকৃত রি ব নল 

গফনল, সাওম গিনঙ্গ যানি।312
 

েয়. ডািাবর যন্ত্র িারা বকডবে পবরষ্কার কনর গস রি বিবিন্ন গকবমকযাল 

গযমে সু ার, লিে ইতযাবদ বমবিনয় পুেরায় তা িরীনর প্রবতস্থাপে 

করনল সাওম গিনঙ্গ যানি।313
 

                                                           
310 গদখুে: ফাতাওয়া লািোনয় দানয়মা: (১০/২৬৩), ফাতাওয়া োং ৫৬; মািমু 
ফাতাওয়া ইিে িায: (৩/২৩৮-২৩৯); মািমু ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: 
(১৯/২৫০-২৫১)। 

311 গদখুে: ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: (১/৫১৪)। 
312 গদখুে: মািমু ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: (১৯/২৪৯-২৫৩)। 
313 গদখুে: ফাতাওয়া লািোনয় দানয়মা: (৪৪৯৯)। 
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দি. বিঙ্গার েযায় রি দাে করনল সাওম গিনঙ্গ যানি, তাই রাত িযতীত 

এ কাি করনি ো, তনি কাউনক িাাঁচানোর িেয রি গদওয়ার প্রনয়ািে 

হনল বদনি, সাওম িঙ্গ করনি ও পনর কাযা করনি।314
 

এ ার. খাদয িাতীয় ইেনিকিনের ফনল সাওম গিনঙ্গ যানি।315    

                                                           
314 গদখুে: ফাতাওয়া ইিে উসাইবমে: (১/৫১১)। 
315 গদখুে: ফাতাওয়া লািোনয় দানয়মা: (৫১৭৬)। 
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৩৭. বসয়ানমর ফযীলত 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

يَامُ »  .«ُجنَّة الص 

“বসয়াম ঢাল”।316 মুসোনদ আহমনদর এক িণেোয় আনে:  

يَامُ »  .«انلَّار من َحِصنيٌ  وِحْصنٌ  ُجنَّةٌ  الص 

“বসয়াম ঢাল ও িাহান্নাম গেনক সুরক্ষার মিিুত বকল্লা”।317  

িানির রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

يامَ  إنَّ » ةٌ  الص   .«انلَّارِ  من الَعبدُ  بها يَستَِجنُّ  ُجنَـّ

“বেশ্চয় বসয়াম ঢাল, িান্দা এর িারা িাহান্নাম গেনক সুরক্ষা লাি 

করনি”।318 

উসমাে ইিে আিুল আস সাকাবফ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, 

বতবে িনলে আবম েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক িলনত শুনেবে:  

يامُ » َحِدُكم َكُجنَّةِ  انلَّارِ  ِمنَ  ُجنَّـةٌ  الص 
َ
  .«الِقتَال من أ

                                                           
316 সহীহ িুখারী, হাদীস োং িুখাবর: (১৭৯৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৫১) 
317 আহমদ: (২/৪০২) 
318 আহমদ: (৩/৩৯৬) 
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“বসয়াম িাহান্নাম গেনক ঢাল, গতামানদর কানরা যুনদ্ধর ময়দানের ঢানলর 

েযায়”।319 

আিু উিাইদাহ ইিেুল িাররাহ রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, আবম েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক িলনত শুনেবে:  

ومُ »  .«ََيِْرْقَها لم ما ُجنَّـةٌ  الصَّ

“সওম ঢাল, যতক্ষণ ো তা িাঙ্গা হয়”।320 

                                                           
319 আহমদ: (৪/২২); োসাঈ: (৪/১৬৭; ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৬৩৯; সহীহ ইিে 
খুযাইমাহ, হাদীস োং ২১২৫; সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৬৪৯। 

320 োসাঈ: (৪/১৬৭); আহমদ: (১/১৯৫); তায়াবলবস, হাদীস োং ২২৭; আিু ইয়ালা, 
হাদীস োং ৮৭৮; দারাবম, হাদীস োং ১৭৩২; মুেবযবর হাদীসবি হাসাে িনলনেে: 
(২/৯৪০), হাদীস োং ১৬৪৩, িাইখ আহমদ িানকর হাদীসবি সহীহ িনলনেে: 
(১৬৯০), এ হাদীনসর সেনদ িাশ্িার ইিে আিু ইয়াসূফ আল-িুরবম রনয়নেে, 
যানক ইিে বহব্বাে িযতীত গকউ গ্রহণ গযা য িনলে বে, দাবয়নফ সুোে োসাঈনত 
আলিাবে হাদীসবি দুিেল িনলনেে, বতবে হয়নতা এ কারনণ হাদীসবি দুিেল িনলনেে, 
তনি অেযােয হাদীস িারা এবি িবিিালী হয়।  

320 ইমাম কুরতুবি সাওম সুরক্ষা ও ঢাল এর িযাখযায় িনলে: 
ক. সাওম প্রকৃত পনক্ষ ঢাল, তাই সাওম পালেকারীর কতেিয এ ঢানলর বহফািত 
করা, এ বদনক ইিারা কনর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

 «.فال يرفْث...»

খ. সাওম উপকাবরতার বিবিনত ঢাল স্বরূপ, অেোৎ প্রিৃবিনক দুিেল কনর -এ 
বহনসনি। এবদনক ইিারা কনর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

«يذر شهوته وطعامه من أجّل»  

“গস তার প্রিৃবি ও খাো আমার িেয তযা  কনর”। 
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 িনব্দর অেে: সুরক্ষা ও পদো। অেোৎ বসয়াম িাহান্নানমর আগুে গেনক اجلُنَّةُ 

সুরক্ষা ও পদোস্বরূপ।321 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. বসয়াম কু-প্রিৃবিনক িিীিূত কনর, গয কু-প্রিৃবি িযবিনক 

িাহান্নানম বেনয় যায়। এ িেয সাওম িাহান্নানমর ঢালস্বরূপ। ইরাবক 

িনলে, “সওম িাহান্নানমর ঢাল, কারণ, গস প্রিৃি গেনক বিরত রানখ, 

আর িাহান্নাম প্রিৃবি িারা আিৃত”।322  

দুই. সাওম ফযীলত পূণে, মুসবলমনদর উবচৎ অবধক পবরমাণ েফল 

সাওম পালে করা, যবদ গস তার ক্ষমতা রানখ ও তার গচনয় উিম 

আমনলর প্রবতিন্ধক ো হয়, গযমে বিহাদ ইতযাবদ।  

বতে. গস সাওম িাহান্নানমর ঢাল স্বরূপ, গয সাওনম সাওয়াি হ্রাসকারী 

িা সাওম বিেষ্টকারী কো িা কমে সাংর্বিত হয়বে, গযমে  ীিত, োমীমা, 

বমেযা ও  াবল। কারণ, আিু উিাইদার িণেো এনসনে: “সওম ঢাল, 

যতক্ষণ ো গস তা গিনঙ্গ গফনল”। সাওম িঙ্গ হয় হারাম কমে িারা, 

                                                           

 . সাওম সওয়ানির বহনসনি ঢাল স্বরূপ, এ বদনক ইিারা কনর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

 «.من صام يوماً يف سبيل اهلل باعد اهلل وجهه عن انلار سبعني خريفاً »
“আল্লাহর রাস্তায় গয একবদে সাওম পালে করল, আল্লাহ তার গচহারা িাহান্নানমর 
আগুে গেনক সির িেনরর দূরনত্ব বেনয় যানিে”। 

 
322 গদখুে: তারহুত তাসবরি বফ িারবহত তাকবরি: (৪/৯০)। 
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অতএি, সাওম পালেকারীর উবচৎ তার সাওমনক সাওয়াি বিেষ্টকারী 

অেিা সাওয়াি হ্রাসকারী কমেকাণ্ড গেনক বহফিত করা, গযে তার সাওম 

তার িেয িাহান্নানমর ঢাল হয়। 

চার. সাওনমর উনদ্দিয েফসনক পবিত্র করা ও অির সাংনিাধে করা, 

শুধু পাোহার গেনক বিরত োকা েয়। 
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৩৮. োপাক অিস্থায় প্রিাতকারীর বসয়াম 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

فَُث إََِلَّٰ نَِسآئُِكۡمۚۡ ﴿ َياِم ٱلرَّ ِ ِحلَّ لَُكۡم ََلۡلََة ٱلص 
ُ
 [ 781﴾ ]ابلقرة: أ

“বসয়ানমর রানত গতামানদর িেয গতামানদর স্ত্রীনদর বেকি  মে হালাল 

করা হনয়নে”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]  

বতবে আনরা িনলে, 

َ لَُكُم ﴿ َّٰ يَتََبَّيَّ ْ َحَّتَّ ُبوا ْ َوٱۡۡشَ ُ َلُكۡمۚۡ َوُُكُوا ْ َما َكَتَب ٱَّللَّ وُهنَّ َوٱۡبَتُغوا فَٱۡلَٰٔـَن َبَِّّٰشُ
ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ 

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡل

َ
 [ 781﴾ ]ابلقرة:  ٱۡۡلَۡيُط ٱۡۡل

“অতএি, এখে গতামরা তানদর সানে বমবলত হও এিাং আল্লাহ 

গতামানদর িেয যা বলনখ বদনয়নেে, তা অেুসন্ধাে কর। আর আহার 

কর ও পাে কর যতক্ষণ ো ফিনরর সাদা গরখা কানলা গরখা গেনক 

স্পষ্ট হয়”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] 

আনয়িা ও উনম্ম সালামা রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত: “রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর প্রিাত কখনো হত এমতািস্থায় গয, 

স্ত্রী মনের কারনণ বতবে োপাক োকনতে। অতঃপর গ াসল করনতে 

ও সাওম রাখনতে”।323  

মুসবলনমর এক হাদীনস উনম্ম সালামা গেনক িবণেত আনে, বতবে িনলে, 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম স্বে গদানষর কারনণ েয়, 

                                                           
323 সহীহ িুখারী ও মুসবলম। 
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িরাং স্ত্রী মনের কারনণ োপাক অিস্থায় প্রিাত করনতে, অতঃপর 

সাওম পালে করনতে, কাযা করনতে ো”।324 

মুসবলনমর অপর িণেোয় আনে: আিু িকর ইিে আবু্দর রহমাে রহ. 

িনলে, “আবম আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহুনক র্িো িলনত শুনেবে, 

বতবে তার র্িোয় িনলে, োপাক অিস্থায় যার গিার হয়, গস সাওম 

রাখনি ো। আবম এ র্িো আিু িকনরর বপতা আবু্দর রহমাে ইিে 

হানরসনক িললাম, বতবে অস্বীকার করনলে। আবু্দর রহমাে রওয়াো 

করনলে, আবম তার সােী হলাম, অিনিনষ আমরা আনয়িা ও উনম্ম 

সালামার বেকি এনস গপৌঁেলাম। আবু্দর রহমাে তানদরনক এ বিষনয় 

বিজ্ঞাসা করনলে: বতবে িনলে, তারা উিনয় িনলনেে: েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম স্বে গদাষ িযতীত োপাক অিস্থায় গিার করনতে, 

অতঃপর সাওম রাখনতে। বতবে িনলে, আমরা রওো কনর মারওয়ানের 

বেকি গপৌঁেলাম, আবু্দর রহমাে তানক র্িো িলনলে: মারওয়াে 

িলনলে: আবম গতামানক িলবে তুবম অিিযই আিু হুরায়রার কানে ব নয় 

তার কোর প্রবতিাদ কর। বতবে িনলে, আমরা আিু হুরায়রার বেকি 

গ লাম, আিু িকর এসি র্িোয় উপবস্থত বেল। বতবে িনলে, আবু্দর 

রহমাে তানক এ কো িলনলে। অতঃপর আিু হুরায়রা িলনলে: তারা 

উিনয় গতামানক এ কো িনলনে? বতবে িলনলে: হযাাঁ। আিু হুরায়রা 

িলনলে: তারা আমার গচনয় গিবি িানেে। অতঃপর আিু হুরায়রা এ 

বিষনয় যা িলনতে, ফযল ইিে আব্বানসর িরানত িলনতে। আিু 

                                                           
324 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮২৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১০৯। 
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হুরায়রা িলনতে: আবম ফযল ইিে আব্বাস গেনক শুনেবে, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গেনক শুবে বে। বতবে িনলে, আিু 

হুরায়রা তার পূনিের কো গেনক বফনর যাে। আবম আবু্দল মানলকনক 

িললাম: তারা বক রমযানের িযাপানর িনলনেে? বতবে িলনলে: হযাাঁ, 

বতবে স্বে গদাষ িযতীত োপাক অিস্থায় গিার করনতে, অতঃপর সাওম 

পালে করনতে”।325 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত: “এক িযবি েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি ফনতায়া তলনির িেয এনসনে, বতবে 

দরিার আড়াল গেনক শুেনত বেনলে, গস িলল: গহ আল্লাহর রাসূল, 

আমার োপাক অিস্থায় সালানতর সময় হয়, আবম বক সাওম রাখি? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: আমারও োপাক 

অিস্থায় সালানতর সময় হয়, অতঃপর আবম সাওম রাবখ। গস িলল: 

গহ আল্লাহর রাসূল, আপবে আমানদর মত েয়, আল্লাহ আপোর অগ্র-

পশ্চানতর সকল পাপ গমাচে কনর বদনয়নেে। বতবে িলনলে: আল্লাহর 

িপে আবম গতামানদর মনধয অবধক আল্লাহ িীরু এিাং তাকওয়া সম্পনকে 

গতামানদর চাইনত অবধক জ্ঞাত”।326 

                                                           
325 মুসবলম, হাদীস োং ১১০৯। োসাঈর এক িণেোয় আনে, আিু হুরায়রা এ হাদীস 
শুনেনেে উসামা ইিে যানয়দ গেনক। গদখুে: সুোেুল কুিরা: (২৯৩১), তাই গকউ 
িনলনেে: বতবে উিয় গেনক েিণ কনরনেে। গদখুে: িারহুে েিিী: (৭/২২২); 
আল-মুফবহম: (৩/১৬৮); িারহু ইিেল মুলাবিে: (৫/১৯৭)। 

326 সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১১০; মানলক: (১/২৮৯); ইিে বহব্বাে, হাদীস োং 
৩৪৯৫। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. রমযানের রানত স্ত্রী মে বিধ, তা গেনক পরনহয করা েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর আদনিের বিপরীত, তনি গিষ দিনক 

ই‘বতকাফকারী িযতীত। 

দুই. রমযানের রানত সহিাস অেিা স্বে গদানষর পর ফির উবদত 

হওয়ার পরিতেী সময় পযেি গয গ াসল বিলম্ব করল, গস সাওম পালে 

করনি, তার ওপর বকেু আিিযক হনি ো। এ িযাপানর সকল আবলম 

একমত।327 

বতে. এ হাদীনস উমু্মল মুবমেীেনদর গেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়, যারা েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর র্র ও তার পবরিার সাংবিষ্ট বিনিষ 

জ্ঞানের ধারক ও প্রচারকারী বেনলে। 

চার. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর পবরিার সাংক্রাি জ্ঞানের 

িযাপানর উমু্মল মুবমেীেনদর কো অেয সিার ঊনধ্বে। 

পাাঁচ. ফরয গ াসল গিার পযেি গদবর করা শুধু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর বিবিষ্টয েয়, িরাং তা উম্মনতর সিার িেয প্রনযািয। 

                                                           
327 িারহু ইিে িািাল আলাল সহীহ িুখারী (৪/৪৯), িারহুল উমদাহ বল ইবব্েল 
মুলাবিে: (৫/১৯৫); ফাতহুল িাবর বল ইিে হািার: (৪/১৪৭); োইলুল আওতার: 
(৪/৯১)। 
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েয়. উনম্ম সালামার িাণী: “েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

সহিানসর কারনণ োপাক অিস্থায় গিার করনতে, স্বে গদানষর কারনণ 

েয়”। এখানে দু’বি বিক্ষা: 

(১) েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বিধতা িণেো করার িেয 

রমযানে সহিাস করনতে ও ফির উদয় পযেি গ াসল বিলম্ব করনতে। 

(২) েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সহিানসর কারনণ োপাক 

অিস্থায় গিার করনতে, স্বে গদানষর কারনণ েয়। কারণ, স্বে গদাষ 

িয়তানের পক্ষ গেনক, বতবে বেনলে িয়তাে গেনক বেরাপদ।328 

                                                           
328 গদখুে: আল-মুফবহম: (৩/১৬৭); ফাতহুল িাবর: (৪/১৪৪), এ িযাপানর ইিে 
আব্বাস গেনক একবি দুিেল িাণী িবণেত আনে, বতবে িনলে: “গকাে েিীর স্বেনদাষ 
হয় বে, বেশ্চয় স্বে গদাষ হনে িয়তানের পক্ষ গেনক”। তািরাবে বফল কাবির: 
(১১/২২৫), হাদীস োং ১১৫৬৪), তািরাবে বফল আওসাত: (৮০৬২), হায়সাবম 
িনলনেে: আবু্দল্লাহ ইিে আব্বানসর এ িাণীর সেনদ আবু্দল আবযয ইিে আিু 
সানিত িনেক িযবি রনয়নেে, যার দুিেলতার িযাপানর সিাই একমত, যাওয়ানয়দ: 
(১/২৬৭), ইমাম েিিী প্রমাণ কনরনেে গয, েিীনদর স্বেনদাষ হয় ো। এ বহনসনি 
হাদীনসর অেে হনে গয, সহিানসর কারনণ বতবে োপাক অিস্থায় প্রিাত করনতে, 
বতবে স্বে গদানষর কারনে োপাক হনতে ো, কারণ স্বে গদাষ তার পনক্ষ অসম্ভি। 
এ কো মূলত আল্লাহর এ িাণীর েযায়: 

﴿ ِ ِ  َوَيۡقُتلُوَن ٱنلَّبِي   [ 15﴾ ]ابلقرة :َن بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَِّۗ 

“এিাং অেযায়িানি েিীনদরনক হতযা করত”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: 
৬১] আমরা সকনল িাবে গয, েিীনদর হতযা কখনো হকিানি হনত পানর ো। িারহু 
মুসবলম (৭/২২২); ইিেুল মুলাবিে বফ িারবহল উমদাহ: (৫/২০১)। 
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সাত. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অবধক আল্লাহ িীরু, অবধক 

মুিাকী ও তাকওয়া সম্পনকে অবধক জ্ঞানের অবধকারী বেনলে। 

আি. এসি হাদীস গেনক িুো যায়, োরী যবদ মাবসক ঋতু িা বেফাস 

গেনক ফিনরর পূনিে পবিত্র হয়, অতঃপর ফির উদয় পযেি গ াসল 

বিলম্ব কনর, তার সাওম বিশুদ্ধ, ইো িা অবেো িা গয কারনণ গ াসল 

বিলম্ব করুক, গযমে োপাক িযবি।329 

েয়. এসি হাদীনস েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর আদিে 

অেুসরনণ উিুদ্ধ করা হনয়নে, বেন্দা িাোনো হনয়নে চরম পন্থা, বিধ 

িস্তু তযা  করা ও গলৌবককতাপূণে প্রশ্ননক।330 

দি. রমযাে িা  ায়নর রমযাে সিেদা ফিনরর পর োপাক, হানয়স ও 

গেফাস গেনক পবিত্রতা অিেেকারীনদর সাওম বিশুদ্ধ। এ গক্ষনত্র 

ওয়াবিি অেিা মােত অেিা কাযা অেিা েফল সাওনম গকানো পােেকয 

গেই। 

এ ার. গকানো বিষনয় বিধা িা বিনরানধর সৃবষ্ট হনল জ্ঞােীনদর িরণাপন্ন 

হওয়া িরুবর, গযমে আিু হুরায়রা িনলনেে: “তারা গিবি িানে” অেোৎ 

আনয়িা ও উনম্ম সালামা রাবদয়াল্লাহু আেহুমা। কারণ, তারা পাবরিাবরক 

িযাপানর অেযনদর গচনয় অবধক জ্ঞাত। 

                                                           
329 গদখুে: আল-ইনস্তযকার: (১০/৪৮); িারহুে েিিী: (৭/২২২); িারহু ইিেল 
মুলাবিে: (৫/২০০)। 

330 গদখুে: আত-তামবহদ: (১৭/৪২০); ফাতহুল িাবর: (৪/১৪৯)। 
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িানরা. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাত বিনরানধর সময় 

চূড়াি বসদ্ধাি ও অকািয দলীল। 

গতর. িুল হনল িুল স্বীকার করা ও ইলনমর গক্ষনত্র আমােতদারী রক্ষা 

করা িরুবর, গযমে আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু স্বীকার কনরনেে 

বতবে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গেনক েিণ কনরে বে, িরাং 

অেয কানরা গেনক েিণ কনরনেে। 
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৩৯. ই‘বতকানফর বিধাে 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

َِّٰه ﴿ ُجوِد َم وََعِهۡدنَآ إََِلٰٓ إِبَۡر ِع ٱلسُّ كَّ آئِفََِّي َوٱۡلَعَِّٰكفََِّي َوٱلرُّ َِرا بَۡيَِّتَ لِلطَّ ن َطه 
َ
ِإَوۡسَمَِّٰعيَل أ

 [ 710﴾ ]ابلقرة: ١٢٥

“আর আবম ইিরাহীম ও ইসমাঈলনক দাবয়ত্ব বদনয়বেলাম গয, ‘গতামরা 

আমার  ৃহনক তাওয়াফকারী, ‘ই‘বতকাফকারী ও 

রুকূকারী-সািদাকারীনদর িেয পবিত্র কর”। [সূরা আল-িাকারাহ, 

আয়াত: ১২৫] 

অেযত্র িনলে, 

ِ فَََل َتۡقَرُبوَها  َكَذَّٰلَِك ﴿ َِّٰكُفوَن ِِف ٱلَۡمَسَِّٰجِد  تِۡلَك ُحُدوُد ٱَّللَّ نُتۡم َع
َ
وُهنَّ َوأ َوََّل تَُبَِّّٰشُ

َّٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيتَُّقوَن  ُ َءاَي ُ ٱَّللَّ ِ  [781﴾ ]ابلقرة: ١٨٧يُبََّي 

“আর গতামরা মাসবিনদ ই‘বতকাফরত অিস্থায় স্ত্রীনদর সানে বমবলত 

হনয়া ো”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]  

আবু্দল্লাহ ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযানের গিষ দিক 

ই‘বতকাফ করনতে”।331  

                                                           
331 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯২১; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৭১। 
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আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম মৃতুয পযেি রমযানের গিষ দিক ই‘বতকাফ করনতে, 

অতঃপর তার স্ত্রী ণ তার পরিতেীনত ই‘বতকাফ কনরনেে”।332  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. ই‘বতকাফ পূনিের উম্মনত বিদযমাে বেল। 

দুই. ই‘বতকাফ সুন্নানত মুয়ািাদাহ। ই‘বতকাফ মহাে ইিাদত, িান্দা এর 

মাধযনম আল্লাহর বেকিয অিেে কনর। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম সিেদা ই‘বতকাফ কনরনেে”। 

ইমাম যুহবর রহ. িনলনেে: মুসবলমনদর গদনখ আশ্চযে লান , তারা 

ই‘বতকাফ তযা  কনরনে, অেচ েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

মবদোনত আসার পর গেনক মৃতুয পযেি কখনো ই‘বতকাফ তযা  কনরে 

বে”।333  

আতা আল-খুরাসাবে রহ. গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আন  িলা হত: 

ই‘বতকাফকারীর উদাহরণ গস িান্দার মত, গয বেনিনক আল্লাহর সামনে 

গপি কনর িলনে: গহ আল্লাহ যতক্ষণ ো তুবম ক্ষমা কর, আবম গতামার 

দরিার তযা  করি ো, গহ আমার রি, যতক্ষণ ো তুবম আমানক ক্ষমা 

কর, আবম গতামার দরিার তযা  করি ো”।334 

                                                           
332 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯২২; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৭২। 
333 িারহুল ইিে িািাল আলাল িুখারী (৪/১৮১)। 
334 িারহুল ইিে িািাল আলাল িুখারী (৪/১৮২)। 
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বতে. মসবিদ িযতীত ই‘বতকাফ শুদ্ধ েয়, পানঞ্জ াো মসবিনদ ই‘বতকাফ 

শুদ্ধ। িুমার িেয মসবিদ গেনক গির হনল ই‘বতকাফ িাঙ্গনি ো, যবদও 

িুমআর সালানত যাওয়ার িেয তাড়াতাবড় মসবিদ গেনক গির গহাক ো 

গকে। 

চার. যার ওপর িামা‘আনত উপবস্থত হওয়া ওয়াবিি েয়, গস এমে 

মসবিনদ ই‘বতকাফ করনত পারনি, গযখানে িামা‘আত হয় ো, গযমে 

পবরতযি মসবিদ, িািানরর মসবিদ ও কৃবষ িবমর মসবিদ 

ইতযাবদ।335 

পাাঁচ. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযানের গিষ দিক 

ই‘বতকাফ করনতে, অেুরূপ তার স্ত্রী ণ ই‘বতকাফ করনতে। 

ই‘বতকানফর মূল উনদ্দিয লাইলাতুল কদর তালাি করা। 

েয়. ই‘বতকাফ অিস্থায় স্ত্রী মে বিধ েয়, ই‘বতকাফ অিস্থায় স্ত্রী মনের 

ফনল ই‘বতকাফ েষ্ট হনি, তনি তার ওপর কাফ ফারা িা কাযা ওয়াবিি 

হনি ো। ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, “ই‘বতকাফকারী 

সহিাস করনল তার ই‘বতকাফ গিনঙ্গ যানি, পুেরায় গস ই‘বতকাফ আরম্ভ 

করনি”।336  

                                                           
335 গদখুে: িারহুল মুমবত: (৬/৫০৯)। 
336 ইিে আবি িায়িাহ: (২/৩৩৮), আলিাবে ইরওয়াউল  াবলনল হাদীসবি সহীহ 
িনলনেে, বতবে িনলনেে: হাদীসবি িুখারী ও মুসবলনমর িতে গমাতানিক। ইরওয়াউল 
 াবলল: (৪/১৪৮)। 
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সাত. ই‘বতকাফকারী িুলক্রনম সহিাস করনল তার ই‘বতকাফ িঙ্গ হনি 

ো, গযমে িঙ্গ হনি ো তার বসয়াম। 
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৪০. একুনি রমযাে লাইলাতুল কদর তালাি করা 

আিু সালামা ইিে আবু্দর রহমাে গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আমরা 

লাইলাতুল কদর সম্পনকে আনলাচো করলাম, অতঃপর আবম আিু 

সাবয়দ খুদবর রাবদয়াল্লাহু আেহুর বেকি যাই, বতবে আমার একাি িনু্ধ 

বেনলে। আবম তানক িললাম: চলুে ো গখিুর িা ানে যাই? বতবে গির 

হনলে,  ানয় উনলর কানলা চাদর। আবম তানক িললাম: আপবে বক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক লাইলাতুল কদর সম্পনকে 

িলনত শুনেনেে? বতবে িলনলে: হযাাঁ,। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে রমযানের মধয দিক ই‘বতকাফ করলাম। 

বতবে একুনির সকানল গির হনয় আমানদরনক খুতিা বদনলে। বতবে 

িলনলে:  

ِريُت  إين
ُ
نِْسيتُها، أو نَِسيتُها وإين   الَقدِر، يَللَةَ  أ

ُ
  الَعّْشِ  يف فَاتَلِمُسوَها أ

َ
 ُك   من َواِخرِ األ

ِريُت  وإين   ِوتٍْر،
ُ
ين   أ

َ
ْسُجدُ  أ

َ
ىل اهلل ص اهلل رَُسولِ  مع اْعتََكَف  اَكنَ  فَمن وِطني ماءٍ  يف أ

 .فَلَيِجع عليه وسلم

“আবম লাইলাতুল কদর গদনখবে, বকন্তু আবম তা িুনল গ বে অেিা 

আমানক তা িুবলনয় গদওয়া হনয়নে। অতএি গতামরা তা গিষ দিনকর 

প্রনতযক গিনিাড় রানত তালাি কর। আমানক গদখানো হনয়নে আবম 

মাবি ও পাবেনত সািদাহ করবে, গয রাসূনলর সানে ই‘বতকাফ কনরবেল 

গস গযে বফনর আনস”। বতবে িনলে, আমরা বফনর গ লাম, বকন্তু 

আসমানে গকানো গমর্ গদবখ বে। বতবে িনলে, গমর্ আসল ও আমানদর 

উপর িবষেত হনলা, মসবিনদর োদ িপনক িৃবষ্টর পাবে পড়ল, যা বেল 
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গখিুর পাতার। সালাত কানয়ম হনলা, আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক গদখলাম পাবে ও মাবিনত সািদাহ করনেে। 

বতবে িনলে, আবম তার কপানল পযেি মাবির দা  গদনখবে”।337 

আিু সাবয়দ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত অপর িণেোয় আনে, বতবে 

িনলে, “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে মধযম 

দিক ই‘বতকাফ কনরবে, যখে বিি রমযানের সকাল হনলা আমরা 

আমানদর বিোো-পত্র স্থাোির করলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমানদর বেকি আসনলে, বতবে িলনলে: গয 

ই‘বতকাফ করবেল গস গযে তার ই‘বতকানফ বফনর যায়, কারণ, আবম 

আি রানত (লাইলাতুল কদর) গদনখবে, আবম গদনখবে আবম পাবে ও 

মাবিনত গসিদা করবে। যখে বতবে তার ই‘বতকানফ বফনর যাে, িনলে, 

আসমাে অিাি হনলা, ফনল আমানদর ওপর িৃবষ্ট িবষেত হনলা। গস 

সত্ত্বার কসম, গয তানক সতযসহ গপ্ররণ কনরনে, গসবদে গিনষ আসমাে 

অিাি হনয়বেল, তখে মসবিদ বেল চালার্র ও মাচার বতবর, আবম 

তার োক ও োনকর ড ায় পাবে ও মাবির আলামত গদনখবে”।338 

অপর িণেোয় আনে, আিু সাবয়দ খুদবর রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযানের মধযম দিক 

ই‘বতকাফ করনতে, যখে বতবে প্রস্থােরত বিনির রানত সন্ধযা কনর 

একুনির রানত পদাপেে করনতে, বেি র্নর বফনর গযনতে। গয তার 

                                                           
337 গদখুে: সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯১২; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৬৭। 
338 গদখুে: মুসবলম, হাদীস োং ১১৬৭; আনরা গদখুে: সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯৩৫। 
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সানে ই‘বতকাফ করত গসও বফনর গযত। বতবে গকানো এক রমযাে 

মানস গয রানত সাধারণত ই‘বতকাফ গেনক বফনর গযনতে গস রানত 

বফনর ো ব নয় বকয়াম (অিস্থাে) করনলে, অতঃপর খুতিা প্রদাে 

করনলে, আল্লাহর যা ইো বেল তাই বতবে গলাকনদর বেনদেি করনলে। 

অতঃপর িলনলে:  

  ُت نْ كُ »
ُ
 دَ بَ  دْ قَ  مَّ ثُ  ،ّْشَ العَ  هِ ذِ هَ  رُ اوِ جَ أ

َ
  نْ ا يل أ

ُ
  ّْشَ العَ  هِ ذِ هَ  رَ اوِ جَ أ

َ
اَكَن  نْ مَ فَ  ،رَ اخِ وَ األ

  دْ قَ وَ  ،هِ فِ كَ تَ عْ يف مُ  ْت بُ ثْ يَ لْ فَ  ِعَ مَ  َف كَ تَ اعْ 
ُ
  مَّ ثُ  ةَ لَ ليْ الَّ  هَ ذَ هَ  ريُت أ

ُ
ْ أ ا يف وهَ غُ تَ ابْ ا فَ هَ سيتُ ن

  ّْشِ العَ 
َ
 رَ  دْ قَ وَ  ،رٍ تْ وِ  ا يف ُك  وهَ غُ تَ وابْ  ،رِ اخِ وَ األ

َ
 تُ يْ أ

َ
 «نيٍ طِ وَ  اءٍ يف مَ  دُ جُ سْ ن أ

“আবম এ দিক ই‘বতকাফ করতাম, অতঃপর আমার বেকি স্পষ্ট হনলা 

গয আবম ই‘বতকাফ করি এ গিষ দিক। অতএি, গয আমার সানে 

ই‘বতকাফ কনরনে, গস গযে তার ই‘বতকানফ িহাল োনক। আমানক এ 

রাত গদখানো হনয়বেল, অতঃপর তা িুবলনয় গদওয়া হনয়নে, গতামরা তা 

তালাি কর গিষ দিনক। আর তা তালাি কর প্রনতযক গিনিাড় রানত। 

আবম গদনখবে, আবম পাবে ও মাবিনত সািদাহ করবে”। গস রানত 

আসমাে  িেে কনর সৃবষ্ট িষেণ করল। একুনির রানত েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সালানতর িায় ায় মসবিদ গফািা গফািা িৃবষ্টর 

পাবে গফলল। আমার দু’গচাখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লামনক গদনখনে, আবম তার বদনক দৃবষ্ট বদলাম, বতবে সকানলর 

সালাত গেনক বফরনলে, তখে তার গচহারা মাবি ও পাবে িবতে বেল”।339  

 
                                                           
339 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯১৪। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল340: 

এক. ইলম অনেষনণর িেয সফর করা এিাং উপযুি স্থাে ও সমনয় 

আবলমনদর বিজ্ঞাসা করা। 

দুই. বিক্ষকনদর কতেিয োত্রনদর সুনযা  গদওয়া, গযে তারা সুন্দরিানি 

প্রশ্ন উত্থাপে করনত পানর। 

বতে. মুসবল্লর গচহারায় গসিদার সময় গয ধুলা-মাবি লান  তা দূর করা 

উবচৎ েয়, তনি তা যবদ কনষ্টর কারণ হয়, সালানতর একাগ্রতা েষ্ট 

কনর, তাহনল মুেনত সমসযা গেই।341 মাবিনত গসিদা গদওয়া ও সালাত 

আদায় করা বিধ।342 

চার. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মােুষ, বতবে মােুনষর েযায় 

িুনল যাে, তনি আল্লাহ তানক যা গপৌঁোনোর বেনদেি বদনয়নেে তা 

                                                           
340 আত-তামবহদ: (২৩/৫১-৬৬), িারহুে েিিী আলা মুসবলম (৮/৬১); ফাতহুল 
িাবর বল ইিে হািার: (৪/২৫৭-২৫৯); উমদাতুল কাবর: (১১/১৩৩); হাবিয়া বসেবদ 
আলাে োসাঈ: (৩/৮০); আউেুল মািুদ: (৪/১৮২); বমরকাতুল মাফাবতহ: (৪/৫১২-
৫১৩)। 

341 িুখারী হুমাইবদ গেনক িণেো কনরে, মুসবল্লর িেয সুন্নত হনে সালানত গচহারা ো 
মুো। ইমাম েিিী িনলনেে: আবলম ণ অেুরূপ িনলনেে: সালানত গচহারা ো গমাো 
মুস্তাহাি। িারহু মুসবলম (৮/৬১), ইিে মুলাবিে িনলনেে: এ িযাপানর কানরা বিমত 
গেই। িারহুল উমদাহ: (৫/৪২৩); গদখুে; ইকমালুল মুয়াবল্লম: (৪/১৪৮)। 

342 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪২৫)। 
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িযতীত। কারণ, গস গক্ষনত্র আল্লাহ তানক িুল গেনক বহফাযত কনরে। 

েিীনদর স্বে সতয, তারা গযিানি গদনখে গসিানি তা র্নি। 

পাাঁচ. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর লাইলাতুল কদর গদখার 

অেে বতবে তা গিনেনেে অেিা তার আলামত গদনখনেে। আিু সাবয়দ 

রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক ইমাম িুখারী িণেো কনরে: বিিরীল তানক 

সাংিাদ বদনয়নেে গয, লাইলাতুল কদর গিষ দিনক।343 

েয়. আবলম যবদ গকানো বিষয় িাোর পর িুনল যায়, তাহনল সােীনদর 

িনল গদওয়া ও তা স্বীকার করা।344 

সাত. এ হাদীস প্রমাণ কনর গয, রমযানে ই‘বতকাফ করা গমাস্তাহাি। 

তনি প্রেম দিক গেনক মধযম দিক উিম, আিার মধযম দিক গেনক 

গিষ দিক উিম।345 

আি. িেসাধারনণর উনদ্দনিয ইমানমর খুতিা গদওয়া ও তানদর িরুবর 

বিষয় িণেো করা বিধ। 

েয়. এ হাদীস প্রমাণ কনর গয, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

উম্মতনক তানদর কলযানণর িস্তু িাোনোর িেয উদগ্রীি বেনলে। 

লাইলাতুল কদর তালানি বতবে ও তার সাহািী ণ সনচষ্ট োকনতে। 

                                                           
343 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৭৮০; মুেতাকা বলল িাবি: (২/৮২)। 
344 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪২৪)। 
345 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪২২)। 
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দি. রমযানের গিষ দিনক ই‘বতকাফ করার ফযীলত, িরাং সুন্নানত 

মুয়ািাদাহ, গযনহতু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কখনো তা তযা  

কনরে বে। 

এ ার. লাইলাতুল কদর গিষ দিনক, বিনিষ কনর গিনিাড় 

রাতগুনলানত, আনরা বিনিষ একুনির রাত। 

িানরা. সািদায় কপাল ও োক বস্থর রাখা ওয়াবিি, গযরূপ েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গরনখনেে। 

গতর. এ হাদীস প্রমাণ কনর গয, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

যুন  মুসবলম ণ দুবেয়ার সামােয িস্তু ও সাধারণ িীিে-যাপনে অিযস্ত 

বেনলে। তানদর মসবিদ বেল গখিুর পাতার, যখে িৃবষ্ট হত, সালানত 

োকািস্থায় তানদর উপর িৃবষ্টর পাবে েনর পড়ত। 

গচৌদ্দ. একুনি রমযানের ফযীলত, এিা সম্ভািয লাইলাতুল কদনরর রা। 

অতএি, এ রানত অিনহলা করা মুসবলমনদর উবচৎ েয়। 
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৪১. রমযানের গিষ দিনক রাবত্র িা রণ 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, যখে (রমযানের) 

গিষ দিক উপবস্থত হত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম লুবঙ্গ িি 

কনর িাাঁধনতে, রাবত্র িা রণ করনতে ও পবরিানরর সদসযনদর িাব নয় 

তুলনতে”।346 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযানের গিষ দিনক এমে মুিাহাদা করনতে, 

যা বতবে অেয সময় করনতে ো।347  

আলী রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম রমযানের গিষ দিনক বেি পবরিারনক িাগ্রত 

করনতে।348  

হাদীসবি ইমাম আহমদ রহ. এিানি িণেো কনরে: “রমযানের গিষ 

দিক শুরু হনল েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পবরিানর গলাকনদর 

িা ানতে ও লুবঙ্গ উাঁচু কনর বেনতে। আিু িকর ইিে আইইয়ািনক 

বিনজ্ঞস করা হনলা, লুবঙ্গ উাঁচু কনর পরার অেে কী? বতবে িলনলে : 

স্ত্রীনদর সঙ্গ তযা ।349 

 
                                                           
346 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯২০; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৭৪। 
347 মুসবলম, হাদীস োং ১১৭৫। 

348 বতরবমযী, হাদীস োং ৭৯৫। 
349 আহমদ: (১/১৩২)। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইিাদনতর িেয অবধক 

পবরেম করনতে, অেচ আল্লাহ তার পূিোপর সকল গুোহ মাফ কনর 

বদনয়নেে, তনি অেযােয রানতর তুলোয় রমযানের গিষ দিনকর 

রাতসমূনহ তার পবরেম অবধক বেল। 

দুই. রমযানের গিষ দিনক স্ত্রী-সঙ্গ তযা  কনর সালাত, বযবকর প্রিৃবত 

ইিাদনত আত্মবেনয়া  কনর বিবেদ্র রাত কািানো েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর অেযতম আদিে।  

বতে. রমযানের গিষ দিনকর রানত পবরিানরর সদসযনদর রু্ম গেনক 

ইিাদনতর িেয িাব নয় তুলা সুন্নত। যবদ রমযানে তানদর রাত িা ার 

অিযাস হয়, তাহনল গযে  ল্প-গুিি তযা  কনর সালাত ও বযবকর-

আযকানর বলপ্ত োনক।  

চার.  ৃহকতো স্ত্রী-সিােনদর ওপর েফল ইিাদত আিিযক ও তার চাপ 

প্রনয়া  করনত পানরে, এ গক্ষনত্র তার আেু তয তানদর ওপর 

ওয়াবিি।350 

পাাঁচ. রমযানের গিষ দিনকর রানত সালাত ও বযকনর মগ্ন োকা 

গমাস্তাহাি। কারণ, তা েিীসাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর আমল, 

উপনরর হাদীস তার প্রমাণ। আর সারারাত িাগ্রত োকার িযাপানর গয 

বেনষধাজ্ঞা রনয়নে, তার অেে সারা িের রাত িাগ্রত োকা, তনি 

                                                           
350 িারহু ইিে িািাল: (৪/১৫৯); আল-মুফবহম: (৩/২৪৯)। 
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গযসি রানত বিনিষ ফযীলত রনয়নে গযমে গিষ দিনকর রাত, তা 

িযাপক বেনষধাজ্ঞা গেনক িযবতক্রম।351
 

েয়. গিষ দিনকর রাতগুনলা িা ার উনদ্দিয লাইলাতুল কদর সন্ধাে 

করা। আল্লাহর অনিষ অেুগ্রহ গয বতবে লাইলাতুল কদর রমযানের 

গিষ দিনক সীমািদ্ধ গরনখনেে, যবদ সারা িের তার সম্ভািো োকত, 

তাহনল তার অেুসন্ধানে অনেনকর খুি কষ্ট হত, িরাং অবধকাাংি গলাক 

তার গেনক মাহরূম োকত।352 

                                                           
351 িারহুে েিিী আলা মুসবলম (৮/৭১); ফাতাওয়াল কুিরা বল ইিে তাইবময়াহ: 
(২/৪৯৮); বদিায: (৩/২৬৪); আউেুল মািুদ: (৪/১৭৬); আদদুরাবরল মুবদয়াহ বলি 
িাওকাবে: (১/২৩৪)। 

352 িারহু ইিে িািাল: (৪/১৫৯)। 
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৪২. লাইলাতুল কদনরর আলামত 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

ۡمرٖ ﴿
َ
ِ أ
ِن ُك  وُح فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهم م  ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ َّٰ َمۡطلَِع  ٤َتََنَّ ٌَّٰم ِِهَ َحَّتَّ َسَل

 [ 0-1﴾ ]القدر: ٥ٱۡلَفۡجرِ 

“গস রানত বফবরিতারা ও রূহ (বিিরীল) তানদর রনির অেুমবতক্রনম 

সকল বসদ্ধাি বেনয় অিতরণ কনর। িাবিময় গসই রাত, ফিনরর সূচো 

পযেি”। [সূরা আল-কাির, আয়াত: ৪-৫]  

বযর ইিে হুিাইি রহ. গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আবম উিাই ইিে 

কা‘িনক িলনত শুনেবে: তানক িলা হনয়বেল: আবু্দল্লাহ ইিে মাসউদ 

িনলে, গয িযবি সারা িের রাত িাগ্রত োকনি, গস লাইলাতুল কদর 

লাি করনি। উিাই িনলে, আল্লাহর িপে কনর িলবে, বযবে িযতীত 

গকানো ইলাহ গেই, সনন্দহ গেই লাইলাতুল কদর রমযানে। বতবে 

বেবদেষ্টিানি কসম কনর িনলে, আল্লাহর িপে আবম িাবে তা গকানো 

রাত, এিা গস রাত, যার বকয়ানমর বেনদেি আমানদরনক রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রদাে কনরনেে, তা হনে সাতানির 

সকানলর রাত, তার আলামত হনে গসবদে সকানল সূযে উবদত হনি 

সাদা, তার গকানো বকরণ োকনি ো”।353 

                                                           
353 সহীহ মুসবলম। 
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ইিে বহব্বানের এক িণেোয় আনে: “তার আলামত হনে গসবদে 

সকানল সূযে উবদত হনি সাদা, তার গকানো বকরণ োকনি ো, গযে তার 

আনলা মুনে গদওয়া হনয়নে।354 

ইিে মাসউদ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

بْع ِمنَ  انل ْصِف  يف الَقْدرِ  يَلْلَةَ  إِنَّ » َواِخرِ  السَّ
َ
ْمُس  َتْطلُعُ  َرَمَضانَ  من األ  ذْ إِ  َغَداةَ  الشَّ

 اهلل ُل رَُسو قَاَل  َكما فَوََجْدتُها إِيَلها َفنََظْرُت : َمْسُعودٍ  ابنُ  قَاَل  ُشَعاٌع، هلا لَيِْس  َصاِفيَةً 
 .«صىل اهلل عليه وسلم

“বেশ্চয় লাইলাতুল কদর হনে রমযানের গিষ সানতর মােখানে, গসবদে 

সকানল শুভ্রতা বেনয় সূযে উবদত হনি, তার মনধয গকানো বকরণ োকনি 

ো। ইিে মাসউদ িনলে, আবম সূনযের বদনক তাবকনয় গসরূপ গদনখবে, 

গযরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে”।355  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পনকে িনলনেে:  

وْ  َسابَِعةٍ  يَلْلَةُ  إِنَّها»
َ
رِْض  يف الَّليلَةَ  تِلَْك  الَمالئَِكةَ  إِنَّ  وِعّْشيَن، تَاِسَعةٍ  أ

َ
َْْثُ  األ َ

 ِمنْ  أ
 .«احلََص  َعَددِ 

                                                           
354 মুসবলম, হাদীস োং ৭৬২; ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৬৯০। 
355 আহমদ: (১/৪০৬); ইিে আবি িায়িাহ: (২/২৫০)। আহমদ িাবকর হাদীসবি 
সহীহ িনলনেে: (৩৮৫৭)। 



 

 

 
 192  

“এিা হনে সাতাি অেিা ঊেবত্রনির রাত, গস রানত কঙ্কনরর গচনয় 

অবধক সাংখযায় বফবরিতারা পৃবেিীনত অিস্থাে কনরে”।356 

উিাদা ইিে সানমত রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

َماَرةَ  إِنَّ »
َ
نَّها الَقْدرِ  يَلْلَةِ  أ

َ
 ْ  - بَلَْجةٌ  َصاِفيَةٌ  أ

َ
قَةٌ  ُمْسِفَرةٌ  أ نَّ  -ُمّْشِ

َ
 َقَمراً  ِفيَها َكأ

 ْ  - َساِجيَةٌ  َساِكنَةٌ  َساِطعاً،
َ
، َوال فيَها بَْردَ  ال -ُسُكونٌ  فيَها أ  ِلَكْوَكٍب  ََيِلُّ  َوال َحرَّ

نْ 
َ
َماَرتَها وإِنَّ  يُْصبَِح، َحَّت فيَها به يُْرَم  أ

َ
نَّ  أ

َ
ْمَس  أ  لَيَس  ويَةً ُمْستَ  ََتُْرجُ  َصبيَحتََها الشَّ

يَْطانِ  ََيِلُّ  ال ابْلَْدِر، يَلْلَةَ  الَقَمرِ  ِمثَْل  ُشَعاعٌ  هلا نْ  لِلشَّ
َ
 .«يَْوَمِئذٍ  َمَعَها ََيُْرجَ  أ

“বেশ্চয় লাইলাতুল কদনরর আলামত, তা হনি সাদা ও উজ্জ্বল, গযে 

তানত আনলাবকত চাাঁদ রনয়নে, গস রাত হনি বস্থর, তানত ঠাণ্ডা িা  রম 

োকনি ো, তানত সকাল পযেি গকানো তারকা িারা বঢল গোাঁড়া হনি 

ো। তার আনরা আলামত, গসবদে সকানল সূযে উবদত হনি সমােিানি, 

                                                           
356 আহমদ: (২/৫১৯); তায়াবলবস, হাদীস োং ২৫৪৫; সহীহ ইিে খুযাইমাহ, হাদীস 
োং ২১৯৪; ইিে কাবসর তার তাফবসনর িনলে, এর সেনদ সমসযা গেই: (৪/৫৩৫)। 
হায়সাবম িনলনেে: এ হাদীসবি আহমদ, িায যার ও তািরাবে আওসাত গ্রনন্থ িণেো 
কনরনেে, এর িণেোকারী সিাই বেিেরনযা য: (৩/১৭৫-১৭৬)। সহীহ ইিে 
খুিাইমার বিকায় আলিাবে হাদীসবি হাসাে িনলনেে: (৩/৩৩২), আনরা গদখুে: 
বসলবসলাতুল আহাবদবসস সাহীহা: (২২০৫)। 
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গচৌদ্দ তাবরনখর চাাঁনদর েযায়, তার গকানো বকরণ োকনি ো, গসবদে 

িয়তানের পনক্ষ এর সানে গির হওয়া সম্ভি েয়”।357 

িানির রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ريُت  ُكنُْت  إِين  »
ُ
َواِخِر، الَعّْشِ  يف َوِهَ  نَسيتَُها ثُم الَقْدرِ  يَلْلَةَ  أ

َ
 ال لَْجةٌ بَ  َطلَْقةٌ  َوِهَ  األ

ةٌ  نَّ  بَارَِدٌة، وال َحارَّ
َ
 ََيُْرجَ  َحَّت َشيَْطانُها ََيُْرجُ  ال َكَواِكبََها َيْفَضحُ  َقَمراً  فيَها َكأ

 .«فَْجُرَها

“আমানক লাইলাতুল কদর গদখানো হনয়বেল, অতঃপর তা িুবলনয় 

গদওয়া হনয়নে, আর তা হনে গিষ দিনক। গস রাত হনি সাদা-উজ্জ্বল, 

ো- রম, ো-ঠাণ্ডা, গযে আনলাবকত চাাঁদ েক্ষত্রগুনলানক আড়াল কনর 

আনে, ফির উবদত হওয়ার আ  পযেি গস রানতর িয়তাে গির হনত 

পানর ো”।358 

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

গেনক লাইলাতুল কদর সম্পনকে িনলে,  

ةٌ  ال َطلَْقةٌ  يَلْلَةٌ » ْمُس  تُْصبِحَ  بَارَِدةٌ  وال َحارَّ   «َضِعيَفة مَحَْراءُ  يَْوَمَها الشَّ

                                                           
357 আহমদ: (৫/৩২৪); তািরাবে বফ মুসোবদি িাবমবয়যে: (১১১৯); বদয়া বফল 
মুখতারাহ: (৩৪২); হায়সাবম বফয যাওয়ানয়দ: (৩/১৭৫)। এ হাদীনসর িণেোকারী ণ 
বেিেরনযা য। 

358 ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ২১৯০; ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৬৮৮। আলিাবে 
অেযােয িানহনদর কারনণ হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
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“লাইলাতুল কদর সাদা-উজ্জ্বল, ো  রম ো ঠাণ্ডা, গস বদে গিানর সূযে 

উবদত হনি দুিেল রবিম আিা বেনয়”।359 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. আবলম যবদ িানলা মনে কনরে, তনি িাো ইলম গ াপে করা 

বিধ, গযমে ইিে মাসউদ লাইলাতুল কদর গ াপে কনরনেে, গযে 

মােুনষরা অলসতা ো কনর ও পুনরা দি রানতর বকয়াম গেনক বিরত 

ো োনক। 

দুই. আবলম ণ মােুনষর িরুবর বিষয়গুনলা িণেো করনিে, গযমে উিাই 

ইিে কা‘ি লাইলাতুল কদর িণেো কনরনেে।  

বতে. মুসবলমনদর স্বােে বেরূপনণ আবলমনদর ইিবতহাদ ও ইখবতলাফ 

বিধ, এিা বেবষদ্ধ েয়, যবদ সবঠক পদ্ধবত ও সতয অনেষনণর িেয হয়। 

চার. লাইলাতুল কদর গিষ দিনক, এনত অবধক সম্ভািয রাত হনে 

গিনিাড় রাতগুনলা, এনতও অবধক সম্ভািয রাত হনে সাতানির রাত, 

গযমে উিাই ইিে কা‘ি কসম কনর িনলনেে। 

পাাঁচ. লাইলাতুল কদনরর অনেক আলামত রনয়নে: 

(১) অবধক সাংখযায় বফবরিতা োবযল হে। তানদর শুরুনত োনক 

বিিবরল আলাইবহস সালাম, তারা মুসবল্লনদর সানে মসবিনদর 

                                                           
359 ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ২১৯২। 
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িমা‘আনত অাংি গ্রহণ কনরে। তানদর সাংখযা কঙ্করনক পযেি োবড়নয় 

যায়, তনি এ আলামত মােুনষর বেকি প্রকাি পায় ো। 

(২) গস রানত আল্লাহর পক্ষ গেনক অবধক পবরমাণ সালাম িবষেত হয়, 

গযনহতু িান্দা ণ তানত আল্লাহর ইিাদনত মিগুল োনক। 

(৩) গস বদে সকানল সাদা ও উজ্জ্বলতাসহ সূযে উবদত হয়, তার বকরণ 

োনক ো। ওলামানয় গকরাম এর কারণ সম্পনকে িনলে, বফবরিতা ণ 

আসমানে চড়নত োনকে, ফনল তানদর েূর ও পাখা সূনযের বকরনণর 

আড়াল হয়।360 কারণ, গস রানত িহু বফবরিতা অিতরণ কনরে। 

(৪) এ রাত সাদা-উজ্জ্বল ও বস্থর, ো- রম, ো-ঠাণ্ডা, এিা তুলোমূলক 

বিষয়, বিবিন্ন গদনির বিবিনত ঠাণ্ডা- রম বিন্ন বিন্ন হনত পানর। অেোৎ 

লাইলাতুল কদর পূিোপর রানতর তুলোয় গিবি ঠাণ্ডা িা গিবি  রম 

হনি ো। 

(৫) িায়তাে লাইলাতুল কদনরর গিানর সূনযের সানে গির হনত পানর 

ো, লাইলাতুল কদর িযতীত সূযে িয়তানের দুই বিনের মধয বদনয় উবদত 

হয়। 

েয়. লাইলাতুল কদনরর অবধকাাংি আলামত লাইলাতুল কদর গিনষ 

িাো যায়। এর উপকাবরতা হনে: যারা লাইলাতুল কদর গপনয়নে, তারা 

                                                           
360 গদখুে: ইকমালুল মুয়াবল্লম: (৪/১৪৮); িারহুে েিিী আলা মুসবলম, হাদীস োং 
৮/৬৫); আল-মুফবহম: (২/৩৯১); বদিায: (৩/২৫৯); ফায়যুল কাবদর: (৫/৩৯৬)। 
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আল্লাহর গিাকর আদায় করনি, আর যারা পায় বে তারা অেুতপ্ত হনি 

ও আ ামী িেনরর িেয প্রস্তুবত বেনি। 

সাত. এসি আলামত প্রনতযক িের লাইলাতুল কদনর প্রকাি পায়, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর যুন র সানে খাস েয়।361 

আি. মুসবলমনদর উবচৎ লাইলাতুল কদর তালাি করা, গযনহতু তানত 

অনেক কলযাণ বিদযমাে। 

  

                                                           
361 আল-মুফবহম: (২/৩৯১)। 
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৪৩. গতইনি রমযাে লাইলাতুল কদর তালাি করা 

আবু্দল্লাহ ইিে উোইস িুহাবে রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ِريُت »
ُ
نْسيتُها ثُم الَقْدرِ  يَلْلَةَ  أ

ُ
َراين أ

َ
ْسُجدُ  ُصبَْحَها وأ

َ
 يَلْلَةَ  اَفُمِطرنَ : قَاَل  وِطنٍي، َماءٍ  يف أ

ثَرَ  وإِنَّ  فَانَِْصَف  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  بنا فََصىلَّ  ،وِعّشينَ  ثاَلٍث 
َ
 املاءِ  أ

نيِ  نِْفِه، َجبَْهِتهِ  ىلَع  والط 
َ
نيٍس  بنُ  َعبُداهلل َوَكنَ : قَاَل  َوأ

َ
  «ينَ وِعّش ثاَلٍث : َيُقوُل  أ

“আমানক লাইলাতুল কদর গদখানো হনয়বেল, অতঃপর তা িুবলনয় 

গদওয়া হনয়নে। আবম গদনখবে আবম গস রানতর সকানল পাবে ও মাবিনত 

গসিদা করবে। বতবে িনলে, আমানদর গতইি তাবরনখর রানত িৃবষ্ট 

হনয়বেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমানদর সানে 

সালাত আদায় কনর রু্নর িনসে, তখে তার কপাল ও োনকর ওপর 

পাবে ও মাবির আলামত বেল। বতবে িনলে, আবু্দল্লাহ ইিে উোইস 

িলনতে: গসিা বেল রমযানের গতইি তাবরখ”।362  

ইমাম মানলনকর এক িণেোয় আনে, আবু্দল্লাহ ইিে উোইস েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক িনলে, “গহ আল্লাহর রাসূল, আবম 

খুি দূনরর গলাক, আমানক একবি রানতর বেনদেি গদে গযে আবম আসনত 

পাবর। বতবে িলনলে:  

 .«َرَمَضانَ  ِمنْ  وِعّْشينَ  ثاَلٍث  يَلْلَةَ  انِْزل»

                                                           
362 মুসবলম, হাদীস োং ১১৬৮; আহমদ: (৩/৪৯৫); আিু দাউদ, হাদীস োং ১৩৭৯। 
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“তুবম রমযানের গতইনির রানত আস”।363 

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আবম 

রমযানে রু্বমনয় বেলাম, আমানক বেনয় আসা হনলা, িলা হনলা: আি 

কদনরর রাত। বতবে িনলে, আবম তন্দ্রাসহ দাাঁবড়নয় রাসূনলর তাাঁিুর রবি 

ধনর তার বেকি আ মে করলাম, বতবে সালাত আদায় করবেনলে। 

বতবে িনলে, আবম লক্ষয করলাম গস রাত বেল গতইনির রাত”।364  

আিু হুযায়ফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িনেক 

সাহািী গেনক, বতবে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গেনক িণেো 

কনরে: বতবে িনলনেে: “আবম লাইলাতুল কদনরর সকানল চাাঁনদর বদনক 

গদখলাম, আবম তা  ামলার অনধেক িুকরার েযায় গদখলাম। আিু ইসহাক 

সাবিহী িনলে, গতইনির রানত চাাঁদ অেুরূপ হয়”।365 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে,  

يُُّكم: َفَقاَل  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسولِ  ِعنْدَ  الَقْدرِ  يَلْلَةَ  تََذاَكْرنا»
َ
 َطلَعَ  ِحنيَ  يَْذُكرُ  أ

 .«َجْفنَة ِشق   ِمثُْل  وَُهوَ  الَقَمرُ 

                                                           
363 মুয়ািা ইমাম মানলক: (১/৩২০)। 
364 আহমদ: (১/২৫৫); ইিে আবি িায়িাহ: (২/২৫০); তািরাবে বফল কাবির: 
(১১/২৯২), হাদীস োং ১১৭৭৭; হায়সাবম মািমাউয যাওয়ানয়দ: (৩/৭৬) গ্রনন্থ 
িনলে: “আহমনদর িণেোকারী ণ সহীহ গ্রনন্থর িণেোকারী”। 

365 আহমদ: (৫/৩৬৯); োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৩৪১১, তার সেদ সহীহ। 

আহমদ এিা হুযায়ফা সূনত্র আবল গেনকও িণেো কনরনেে: (১/১০১); আহমদ 
িানকর তা হাসাে িনলনেে: (৭৯৩)। 
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“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি লাইলাতুল 

কদনরর আনলাচো করলাম, বতবে িলনলে: ‘গতামানদর মনধয গক স্মরণ 

করনত পানর গস সমনয়র কো যখে চাাঁদ উবদত হয়  ামলার অনধেক 

িুকরার েযায়?”366 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক লাইলাতুল কদর িুবলনয় 

গদওয়া হনয়নে, এর বহকমত হয়নতা: মােুষ গযে অলস ো হয় ও অেয 

রানত ইিাদত তযা  ো কনর। 

দুই. সাহািীদ ণ ইিাদত ও বযবকর করার উনদ্দনিয ফযীলতপূণে রাত 

অনেষণ করনতে ও তার সম্পনকে বিজ্ঞাসা করনতে। 

বতে. গতইনির রাত ফযীলতপূণে, এ রাত লাইলাতুল কদনরর একবি 

সম্ভািয রাত। অতএি, প্রনতযক মুসবলনমর উবচৎ এ রানত িাগ্রত োকা 

ও অবধক ইিাদত করা। 

চার. গতইনির রানত চাাঁদ িড়  ামলার (অনধেনকর) েযায় হয়, এসি 

হাদীস িারা িুো যায় উবল্লবখত রাত গস িের লাইলাতুল কদর বেল। 

 

  

                                                           
366 মুসবলম, হাদীস োং ১১৭০। 
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৪৪. লাইলাতুল কদনরর ফযীলত 

আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

َبََّٰرَكٍة  إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن ﴿ نَزۡلَنَُّٰه ِِف ََلۡلَةٖ مُّ
َ
ٓ أ ا ۡمٍر َحِكيٍم  ٣إِنَّ

َ
فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

 [ 1-0﴾]القدر: ٤

“বেশ্চয় আমরা এবি োবযল কনরবে িরকতময় রানত। বেশ্চয় আবম 

সতকেকারী। গস রানত প্রনতযক প্রজ্ঞাপূণে বিষনয় বসদ্ধাি অেুনমাবদত 

হয়”। [সূরা আল-কাির, আয়াত: ৩-৪]  

আল্লাহ তা‘আলা আনরা িনলে, 

ةِ ٱۡلَقۡدرِ ﴿
نَزۡلَنَُّٰه ِِف ََلۡلَ

َ
ُة ٱۡلَقۡدرِ  ١إِنَّآ أ

ََّٰك َما ََلۡلَ ۡدَرى
َ
ِۡن  ٢َوَمآ أ ََلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡۡيٞ م 

ۡلِف َشۡهرٖ 
َ
وُح فِيَها  ٣أ ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ ۡمرٖ َتََنَّ

َ
ِ أ
ِن ُك  ٌَّٰم ِِهَ  ٤بِإِۡذِن َرب ِِهم م  َسَل

َّٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ    [0-7﴾ ]القدر: ٥َحَّتَّ

“বেশ্চয় আমরা এবি োবযল কনরবে ‘লাইলাতুল কদনর। গতামানক বকনস 

িাোনি ‘লাইলাতুল কদর’ কী? ‘লাইলাতুল কদর’হািার মাস অনপক্ষা 

উিম। গস রানত বফবরিতারা ও রূহ (বিিরীল) তানদর রনির 

অেুমবতক্রনম সকল বসদ্ধাি বেনয় অিতরণ কনর। িাবিময় গসই রাত, 

ফিনরর সূচো পযেি”। [সূরা আল-কাির, আয়াত: ১-৫] 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

مَ  َما لُ  ُغِفرَ  واحتَِساباً  إيَماناً  الَقْدرِ  يَلْلَةَ  َيُقمْ  َمنْ »  .«َذنِْبهِ  ِمنْ  تَقدَّ
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“লাইলাতুল কদনর গয িযবি ঈমাে ও সওয়ানির বেয়নত বকয়াম করনি, 

তার পূনিের সকল পাপ গমাচে করা হনি”।367 

হাদীসবি অেয িনব্দ এিানি িবণেত আনে: 

مَ  َما ل ُغِفرَ  واحتَِساباً  إيماناً  الَقدرِ  يَلْلةَ  قَامَ  َمنْ »  «َذنِبهِ  من َتَقدَّ

“লাইলাতুল কদনর গয িযবি ঈমাে ও সাওয়ানির আিায় বকয়াম করনি, 

তার পূনিের সকল পাপ গমাচে করা হনি”।368 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পনকে িনলনেে:  

ينَ  تَاِسَعةٍ  أو َسابعةٍ  يَلْلَةُ  إنََّها» ْْ  األرِْض  يف اللَّيلةَ  تِلَْك  املالئَِكةَ  إِنَّ  وِعّْشِ
َ
 ِمنْ  َثُ أ

 .«احلََص  َعَددِ 

“লাইলাতুল কদর সাতাি অেিা ঊেবত্রনির রাত, গস রানত পৃবেিীনত 

বফবরিতানদর সাংখযা কঙ্কনরর গচনয় অবধক হয়”।369 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. লাইলাতুল কদনরর ফযীলনতর কনয়কবি বদক: 

১. এ রাত আল্লাহর বেকি খুি মযোদাপূণে। 

                                                           
367 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৩৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৬০। 
368 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮০২; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৬০। 
369 আহমদ: (২/৫১৯); তায়াবলবস, হাদীস োং ২৫৪৫। ইিে খুযাইমাহ হাদীসবি সহীহ 
িনলনেে: (২১৯৪)। 
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২. এ রাত এক হািার মানসর গচনয় উিম, গযখানে লাইলাতুল কদর 

গেই, যা প্রায় বতরাবি িের চার মানসর সমপবরমাণ। 

৩. এ রানত অ বণত বফবরিতানদর অিতরণ হয়, যানদর সাংখযা কঙ্কনরর 

গচনয় গিবি। 

৪. এ রানত কুরআেুল কারীম োবযল করা হনয়নে। 

৫. এ রানত অবধক পবরমাণ আযাি গেনক বেরাপিা োবযল হয়। কারণ, 

এনত িান্দা ণ অবধক পবরমাণ ইিাদত কনর, যার ফনল আল্লাহ 

তানদরনক রহমত, মা বফরাত ও িাহান্নাম গেনক মুবির সেদ দাে 

কনরে। 

৬. এ রাত িরকতময়। কারণ, এ রানতর ফযীলত অনেক। 

৭. এ রানত গয বিশ্বাস, আল্লাহর ওয়াদার ওপর আস্থা ও সাওয়ানির 

আিায় বকয়াম করনি, তার পূনিের পাপ গমাচে করা হনি। 

৮. এ রানত পূণে িেনরর তাকদীর গলখা হয়। 

৯. এ রানত গয বকয়াম করল ও িাগ্রত োকল, গস অিিযই আল্লাহর 

রহমত ও মা বফরানতর উপযুি হনলা। 

দুই. মুসবলমনদর উবচৎ লাইলাতুল কদর তালাি করা। এ িেয গিষ 

দিনক বকয়াম, সালাত, গদা‘আ ও বযকনর অবধক মিগুল োকা। মাহরুম 

ও িবঞ্চত িযতীত গকউ ফযীলতপূণে এ রাত গেনক  াবফল োনক ো। 
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আল্লাহর বেকি গদা‘আ করবে, বতবে আমানদরনক এ ফযীলত অিেনের 

তাওফীক দাে করুে। 

বতে. লাইলাতুল কদনরর িরকনতর অেে তানত সম্পাবদত আমনলর 

িরকত, কারণ, এ রানত গয যত্নসহ আমল করনি, তার আমল হািার 

মানসর আমনলর গচনয় উিম। এিা আল্লাহর মহাে অেুগ্রহ। 

চার. এ উম্মনতর ওপর আল্লাহর অেুগ্রহ গয, বতবে তানদরনক প্রবত িের 

এ রাত দাে কনরে। 

পাাঁচ. লাইলাতুল কদর অেয সকল রাত গেনক উিম, িুমু‘আর রাত 

লাইলাতুল কদর গেনক উিম এ কো শুদ্ধ েয়। হযাাঁ যবদ িুমু‘আর রানত 

লাইলাতুল কদর হয়, তাহনল তার ফযীলত িৃবদ্ধ হয় সনন্দহ গেই। 

েয়. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর গক্ষনত্র ইসরা ও গমরানির 

রাত লাইলাতুল কদর গেনক উিম। কারণ, এ রানত তানক আসমানে 

বেনয় যাওয়া হনয়নে, এ রানত তার সানে তার রি কো িনলনেে। এিা 

তার িেয সিনচনয় িড় সম্মাে ও মহাে মযোদা। তনি অেযােয মুসবলনমর 

বিনিচোয় ইসরা ও বম‘রানির রানতর তুলোয় লাইলাতুল কদর মহাে 

ও অবধক মযোদািীল।370 

সাত. কতক আবলম উনল্লখ কনরনেে লাইলাতুল কদর এ উম্মনতর 

বিবিষ্টয, কতক দুিেল হাদীনস এ রকম িণেো পাওয়া যায়। এর বিপরীনত 

                                                           
370 মািমু ফাতাওয়া ইিে তাইবময়াহ: (২৫/২৮৬)। 
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কতক হাদীনস এনসনে আমানদর পূনিের উম্মত িা তানদর েিীনদর 

মনধযও লাইলাতুল কদর বেল, তনি এসি হাদীস দুিেল।371 

                                                           
371 আমানদর পূনিে লাইলাতুল কদর বেল গযসি হাদীনস এনসনে, তার মনধয আিু যর 
রাবদয়াল্লাহু আেহুর হাদীস অেযতম, তানত এনসনে: 

 بل :قال القيامة؟ يوم إىل ه أم رفعت قبضوا فإذا اكنوا ما األنبياء مع تكون: قلت»
 «القيامة يوم إىل

“আবম িললাম: লাইলাতুল কদর বক েিীনদর যু  পযেি োনক, অতঃপর তা উবঠনয় 
গেয়া হয়, ো বকয়ামত পযেি োনক? বতবে িলনলে: িরাং বকয়ামত পযেি োনক”। 

আহমদ: (৫/১৭১; োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৩৪২৭; হানকম: (১/৩০৭), বতবে 
মুসবলনমর িতে গমাতানিক হাবকম হাদীসবি সহীহ িনলনেে, ইমাম যাহাবি তার 
সমেেে কনরনেে। বকন্তু আলিাবে ইিে খুিাইমার বিকায় তা দুিেল িনলনেে: 
(২১৭০), বতবে উনল্লখ কনরনেে এর সেনদ মুরবসদ যামাবে রনয়নে, গস মািহুল। 
উকাইবল িনলনেে: তার হাদীনসর গকাে ‘মুতানি’ পাওয়া যায় ো। 
আর গযসি হাদীনস এনসনে গয, লাইলাতুল কদর এ উম্মনতর সানে খাস, গযমে 
ইমাম মানলক িণেো কনরনেে: 

ر َ  ملسو هيلع هللا ىلص انلِب أن»
ُ
 هأمت أعمار تقارص فكأنه ذلك من اهلل شاء ما أو قبله انلاس أعمار أ

 خياً  القدر يللة اهلل فأعطاه العمر طول يف غيهم بلغ اَّل  مثل العمل من يبلغوا أال
 «شهر ألف من

“েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক তার পূনিের গলানকর িয়স গদখানো হনয়নে, 
অেিা আল্লাহ যা ইো তানক গদবখনয়নেে, অতঃপর বতবে বেনির উম্মনতর িয়স 
তুে জ্ঞাে কনরে গয, তারা তানদর পূনিের উম্মনতর আমনলর িরাির হনত পারনি 
ো, ফনল আল্লাহ তানক লাইলাতুল কদর দাে কনরে, যা হািার মানসর গচনয় 
উিম”। মানলক বফল মুয়ািা: (১/৩২১), হানফয ইিে আবু্দর িারর িনলনেে: “আবম 
িাবে ো, এ হাদীস গকউ মুসোদ বহনসনি িণেো কনরনেে বক-ো, আমানদর িাো 
মনত মুয়ািা িযতীত গকউ এ হাদীস মুরসাল িা মুসােনদ িণেো কনরে বে”। তামবহদ: 
(২৪/৩৭৩)। 
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আি. মুসবলনমর িণেোয় এনসনে:  

 «لُ  ُغِفرَ  واحتَِساباً  إيَماناً  َفيَُوافُقها الَقْدرِ  يَلْلَةَ  َيُقمْ  َمنْ »

“গয িযবি লাইলাতুল কদর গিনে ঈমাে ও সওয়ানির আিায় বকয়াম 

করনি, তার পাপ গমাচে করা হনি”। এ হাদীস তানদর দলীল, যারা 

িনল: লাইলাতুল কদর তার িেযই হনি, গয িানে গয আি লাইলাতুল 

কদর। বকন্তু হাদীনসর িাবহযক িব্দ তা প্রমাণ কনর ো, িরাং হাদীনসর 

অেে হনে, গয লাইলাতুল কদনর বকয়াম কনর লাইলাতুল কদনর বকয়াম 

করার বেয়নত, আর িাস্তবিক তা লাইলাতুল কদর হয় বকন্তু গস তা 

বেবশ্চত িানে ো গস লাইলাতুল কদর লাি করনি”।372 অতএি, 

                                                           

আোস গেনক িবণেত হাদীস: 
 «قبلكم اكن من يعطها ولم القدر يللة ألمت وهب وجل عز اهلل إن»

“বেশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতনক লাইলাতুল কদর দাে কনরনেে, যা পূনিের গকানো 
উম্মতনক দাে করা হয় বে”। দায়লাবম, হাদীস োং ৬৪৭; দাবয়ফুল িানম, হাদীস োং 
(১৬৬৯) গ্রনন্থ রনয়নে এ হাদীসবি মওিু ও িানোয়াি। ইমাম েিিী লাইলাতুল 
কদনরর বিবিষ্ট  ণোয় িনলে: “লাইলাতুল কদর এ উম্মনতর সানে খাস, আল্লাহ 
এ রানতর সম্মাে িৃবদ্ধ করুে, এ উম্মনতর পূনিে গকানো উম্মনত লাইলাতুল বেল 
ো... এিা বিশুদ্ধ ও প্রবসদ্ধ, আমানদর সােী ও িমহুর আবলমনদর এিা চূড়াি 
বসদ্ধাি”। মািমু: (৬/৪৫৭-৪৫৮) 

372 গদখুে: তারহুত তাসবরি: (৪/১৬৪); যবখরাতুল উকিা: (২১/৫১-৫২)। 
উনল্লখয: আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত: “গয িযবি এিার সালাত 
িামানত পড়ল গস লাইলাতুল কদর লাি করল”। ইিে খুযাইমাহ হাদীসবি িণেো 
কনরনেে, আলিাবে তার বিকায় তা দুিেল িনলনেে: (৩/৩৩৩), খবতনি িা দাবদ: 
(৫/৩৩২) এ হাদীসবি আোস গেনক িণেো কনরনেে, যা িানোয়াি। গদখুে: 
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মুসবলমনদর উবচৎ রমযানের গিষ দিনকর প্রনতযক রাতনক লাইলাতুল 

কদর জ্ঞাে কনর বকয়াম করা।, কারণ, গস রাত লাইলাতুল কদর হনত 

পানর, আর িাস্তবিক পনক্ষ যবদ গস রাত লাইলাতুল কদর হয়, তাহনল 

গস গিনে তানত বকয়াম করল। 

 

  

                                                           

যাওয়ানয়নদ তাবরনখ িা দাদ আলাল কুতুবিস বসিাহ বলি িাইখ খালদুে আল-
আহদাি: (৪/৫৯৪), হাদীস োং ৭৯২, মুয়ািায় সাবয়দ ইিে মুসাইনয়যি এর মুরসাল 
হাদীস বহনসনি উনল্লখ করা হনয়নে: (১/৩২১)। 
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৪৫. গিষ সাত রানত লাইলাতুল কদর তালাি করা 

ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর একদল সাহািীনক গিষ সাত রানত লাইলাতুল কদর 

গদখানো হনয়নে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: 

رَى»
َ
ْت  قَدْ  ُرْؤيَاُكمْ  أ

َ
بْعِ  يف تََواَطأ َواِخِر، السَّ

َ
 يف فَلْيَتََحَراها ُمتََحِريْها اَكنَ  َفَمنْ  األ

بْع َواِخر السَّ
َ
 . «األ

“আবম গদখবে গতামানদর সিার স্বে গিষ সানতর িযাপানর অবিন্ন, 

অতএি গয লাইলাতুল কদর তালাি করনত চায়, গস গযে তা গিষ 

সানত তালাি কনর”।373 

অপর িণেোয় আনে: 

َواِخر، الَعّْشِ  يف اتلَِمُسوَها»
َ
َحُدُكمْ  َضُعَف  فَإِنْ  األ

َ
وْ  أ

َ
 بْعالسَّ  ىلع ُيْغلََبَّ  فاَل َعَجزَ  أ

 .«ابَلواَِق 

“গতামরা গিষ দনি লাইলাতুল কদর তালাি কর, যবদ গতামানদর গকউ 

দুিেল হয় অেিা অপার  হয়, তনি গিষ সানত গযে তা অনেষণ করা 

তযা  ো কনর”। অপর িণেোয় আনে:  

وا» بْعِ  يف الَقْدرِ  يَلْلَةَ  ََتَرُّ َواِخر السَّ
َ
 .«األ

                                                           
373 সহীহ িুখারী ও মুসবলম। 



 

 

 
 208 

“গতামরা লাইলাতুল কদর গিষ সানত তালাি কর”।374  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. এ উম্মনতর সবম্মবলত িণেো, বসদ্ধাি ও স্বে বেিুেল। কারণ, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এখানে তানদর অবিন্ন স্বেনক গ্রহণ 

কনরনেে।375 

দুই. লাইলাতুল কদর তালাি করা ও তানত রাত িা া িরুবর। কারণ, 

তানত রনয়নে ফযীলত, িরকত ও কলযাণ, তনি এিা ওয়াবিি েয়, 

সুন্নাত।376  

বতে. এ হাদীস স্বনের গুরুত্ব প্রমাণ কনর, সম্ভািয র্িমাে বিষনয় তার 

ওপর বেিের করা বিধ, যবদ িরী‘আনতর বেনদেনির বিপরীত ো হয়।377 

তনি স্বনের ওপর অবধক বেিের করা বঠক েয়, যা মূল উনদ্দনিয বিচুযত 

র্িার কারণ, হয়। 

চার. স্বে কখনো আল্লাহর পক্ষ গেনক হয়, কখনো হয় মনের ধারণা ও 

কল্পোপ্রসূত, আিার কখনো হয় িয়তানের পক্ষ গেনক। গকানো বিষনয় 
                                                           
374 গদখুে: সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯১১; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৬৫। গিনষর 
দুইবি িণেো মুসবলনমর। 

375 গদখুে: ইলামুল মুয়াবিবয়ে: (১/৮৪); আর-রূহ: (১৩৬); ফাতহুল কাবদর: 
(১২/৩৮০)। 

376 গদখুে: আল-ইনস্তযকার: (৩/৪১৬)। 
377 গদখুে: ফাতহুল িাবর: (৪/২৫৭); িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: 
(৫/৪১১)। 
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যবদ মুবমেনদর স্বে অবিন্ন হয়, তাহনল গসিা সতয, গযমে তানদর 

সবম্মবলত বসদ্ধাি ও িণেো সতয। কারণ, একিনের িণেো অেিা 

বসদ্ধানি অসৎ উনদ্দিয গ াপে োকনত পানর, বকন্তু এ িযাপানর সকল 

মুসবলম একমত হনত পানর ো।378  

পাাঁচ. এ গেনক প্রমাবণত হয় গয, অবধকাাংনির কোর ওপর আমল করা 

যায়, যবদ কুরআে-হাদীস, ইিমা ও স্পষ্ট বকয়ানসর বিনরাধী ো হয়।379 

েয়. সাহািীগদর স্বে এ গক্ষনত্র অবিন্ন গয, রমযানের গিষ সানত 

লাইলাতুল কদর বিদযমাে, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গস িের 

তানদরনক গিষ সানত লাইলাতুল কদর তালাি করার বেনদেি বদনয়নেে। 

অতএি, এ রাতগুনলা অবধক সম্ভািোময়।380  

সাত. লাইলাতুল কদর কতকনক স্বনে অেিা িাগ্রত অিস্থায় গদখানো 

হয়, গস তার আলামত গদখনত পায় অেিা স্বনে কাউনক গদনখ, গয 

                                                           
378 গদখুে: বমেহািুি সুন্নাহ েিিীয়াহ: (৩/৫০০); মাদানরিুস সানলবকে: (১/৫১)। 
379 গদখুে: িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪১৪)। 
380 ইিে িািাল রহ. তার িুখাবরর িযাখযা গ্রনন্থ ইিে উমানরর হাদীনসর িযাখযায় িনলে: 
“লাইলাতুল কদর গিষ সানত তালাি কর”। এর অেে: এিা গস িেনরর র্িো, গয 
িের তানদর স্বে পরস্পর অবিন্ন বেল, অেোৎ গতইনির রাত। কারণ, বতবে আিু 
সাবয়নদর হাদীনস িনলনেে: “গতামরা লাইলাতুল কদর গিষ দনির গিনিাড় রানত 
তালাি কর, আবম গদখবে আবম মাবি ও পাবেনত সািদাহ করবে। (আিু সাঈদ 
িনলে:) আমানদর উপর একুনির রানত িৃবষ্ট িবষেত হনয়বেল। এ বহনসনি গদখা যায় 
আিু সাঈনদর হাদীনস লাইলাতুল কদর গিষ সানত বেল ো। ইমাম তাহাবি িনলে: 
এ িযাখযা বহনসনি হাদীনসর মনধয গকানো বিপবরত্ব োনক ো”। 
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তানক িনল: এিা লাইলাতুল কদর। কখনো আল্লাহ তার িান্দার অিনর 

এমে বেদিেে প্রকাি কনরে, যার িারা গস লাইলাতুল কদর স্পষ্ট 

িুেনত পানর।381  

 

  

                                                           
381 গদখুে: মিমুউল ফাতাওয়া: (২৫/২৮৬)। 



 

 

 
 211  

৪৬. োরীনদর ই‘বতকাফ 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রমযানের গিষ দিনক ই‘বতকাফ করার কো 

িনলে, আনয়িা তার কানে অেুমবত চাে। বতবে তানক অেুমবত প্রদাে 

কনরে। হাফসা আনয়িার কানে তার িেয অেুমবত গেওয়ার অেুনরাধ 

কনরে, বতবে তাই কনরে। এ গদনখ যয়েি বিেনত িাহাি তাাঁিু বতবরর 

বেনদেি গদে, তার িেয তাাঁিু বতবর করা হনলা। আনয়িা িনলে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সালাত গিনষ তার তাাঁিুনত 

যাে, বতবে গসখানে অনেক তাাঁিু গদখনত পাে। বিনজ্ঞস কনরে, এগুনলা 

কী? তারা িলল: আনয়িা, হাফসা ও যয়েনির তাাঁিু। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: “এর িারাই বক গতামরা গেবকর 

আিা কনরে?! আবম ই‘বতকাফই করি ো”। বতবে বফনর যাে। অতঃপর 

রমযাে গিনষ িাওয়ানলর দি বদে ই‘বতকাফ কনরে”।382 

মুসবলনমর এক িণেোয় আনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

যখে ই‘বতকাফ করার ইো করনতে, ফির সালাত আদায় কনর 

ই‘বতকানফর স্থানে প্রনিি করনতে। একদা বতবে মসবিনদ তার িেয 

তাাঁিু িাোনত আনদি করনলে, তাাঁিু িাোনো হনলা, বতবে রমযানের গিষ 

দিনক ই‘বতকাফ করার ইো কনর বেনলে। যয়েি তার িেয তাাঁিু 

িাোনত বেনদেি করনলে, িাোনো হনলা, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর অেযােয স্ত্রী ণ তাাঁিু িাোনত বেনদেি করনলে, তানদর িেয 

                                                           
382 সহীহ িুখারী ও সহীহ মুসবলম। 
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তাাঁিু িাোনো হনলা। বতবে যখে ফির সালাত আদায় করনলে, গদখনলে 

অনেকগুনলা তাাঁিু। বতবে িলনলে: গতামরা বক গেবকর আিা কনরে? 

বতবে তার তাাঁিু খুনল গফলার বেনদেি গদে ও রমযানের ই‘বতকাফ তযা  

কনরে, অতঃপর িাওয়ানলর প্রেম দনি ই‘বতকাফ কনরে”।383 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. মবহলানদর মসবিনদ ই‘বতকাফ করা বিধ, যবদ বফতোর আিঙ্কা 

ো োনক।384 

দুই. োরী তার স্বামীর অেুবমত িযতীত ই‘বতকাফ করনি ো, এনত কানরা 

ইখবতলাফ গেই।385 যবদ গস স্বামীর অেুমবত িযতীত ই‘বতকাফ কনর, 

তাহনল স্বামীর অবধকার রনয়নে তার ই‘বতকাফ িঙ্গ করানো। 

ই‘বতকানফর অেুমবত গদওয়ার পর স্বামী যবদ গকানো কারনণ তার 

ই‘বতকাফ িাঙ্গনত চায়, তাহনল তার অবধকার রনয়নে।386
 

                                                           
383 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯৪০; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৭২। 
384 িারহুে েিিী: (৮/৭০); আল-মুফবহম: (৩/২৪৮), িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল 
উমদাহ: (৫/৪২৯); ইিে আবব্দল িার আসরাম গেনক িণেো কনরে, বতবে িনলে: 
আবম শুনেবে আহমদ ইিে হাম্বলনক ইবতকাফকারী োরীনদর সম্পনকে বিজ্ঞাসা করা 
হনয়নে? বতবে িনলে: হযাাঁ, োরীরা ইবতকাফ কনরনে”। গদখুে: আত-তামবহদ: 
(১/১৯৫)। 

385 ইিেল মুলাবিে িারহুল উমদাহ গ্রনন্থ এ ইিমা েকল কনরনেে: (৫/৪২৯)। 
386 িারহুে েিিী: (৮/৭০); আল-মুফবহম: (৩/২৪৫); ফাতহুল িাবর: (৪/২৭৭)। 
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বতে. ই‘বতকাফ আরম্ভ কনর প্রনয়ািে হনল তা িঙ্গ করা বিধ।387
 

চার. মসবিদ িযতীত ই‘বতকাফ শুদ্ধ েয়, যবদ অেয গকাোও ই‘বতকাফ 

বিধ হত, তাহনল োরীর িেয বিধ হত তার সালানতর িায় ায় 

ই‘বতকাফ করা।388 

পাাঁচ. স্বামীর িেয বেি স্ত্রী ও পবরিারনক আদি বিক্ষা গদওয়া, তানদর 

সাংনিাধে করা িানয়য। গযমে, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

স্ত্রীনদর ই‘বতকানফর অেুমবত গদে, অতঃপর তানদর মনধয অোকাবঙ্খত 

ঈষোর আিাংকায় তানদরনক তা গেনক িারণ কনরে।389
 

েয়. েফল েুনি গ নল তা কাযা করা বিধ।390  

সাত. অবতবরি ঈষো খারাপ। কারণ, তা বহাংসার ফল, যা বেন্দেীয়। 

আি. িানলা কাি তযা  করা বিধ, যবদ তানত কলযাণ োনক।391  

েয়. শুধু বেয়নতর কারনণ ই‘বতকাফ ওয়াবিি হয় ো।392 

                                                           
387 ইিে িায রহ. িনলনেে: “বিশুদ্ধ মনত ইবতকাফ আরম্ভ করনল ওয়াবিি হয় ো 
এিাং িুমার কারনণ তা িঙ্গ হয় ো”। 

388 িারহুে েিিী: (৮/৬৮); ফাতহুল িাবর: (৪/২৭৭)। 
389 িারহুে েিিী: (৮/৬৯); আল-মুফবহম: (৩/২৪৫); বমেহাতুল িাবর: (৪/৪৬৪); 
হাবিয়াতুস বসেবদ আলাে োসাঈ: (২/৪৫)। 

390 বমেহাতুল িাবর: (৪/২৭৭)। 
391 িারহু ইিে িািাল: (৪/১৮২); ফাতহুল িাবর: (৪/২৭৭)। 
392 ইমাম েিিী িারনহ মুসবলনম এ িযাপানর ঐকযমত েকল কনরনেে: (৮/৬৮)। 
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দি. ই‘বতকাফকারী ই‘বতকানফর িেয মসবিনদর একিা অাংি বেনির 

িেয খাস কনর বেনত পারনি, যবদ তানত মুসবল্লনদর সমসযা ো হয়। 

িায় াবি বেধোরণ করা চাই মসবিনদর খাবল অাংনি িা গিষ প্রানি, গযে 

অেযনদর কষ্ট ো হয় এিাং তার বেিেেতা ও একাকীত্ব অিেে হয়।393
 

এ ার. স্ত্রীনদর সানে েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সুন্দর 

আখলাক ও তানদর সনঙ্গ চমৎকার হৃদযতা। গযমে, তানদরনক বতবে 

ই‘বতকাফ গেনক িারণ কনর, বেনিও তা তযা  কনরে, অেচ বতবে বেনি 

ই‘বতকাফ করনত পারনতে, বকন্তু আিবরকতা, সহমবমেতা ও তানদর 

আেনন্দ গিয়ার করার িেয তা কনরে বে।394 অেুরূপ প্রনতযক 

মুসবলনমর উবচৎ স্ত্রীনদর আদি বিক্ষা গদওয়ার গক্ষনত্র সীমালঙ্ঘে ো 

করা, যা প্রবতনিাধ ও গিদ দমনের পযোয় পনড়। 

                                                           
393 িারহুে েিিী: (৮/৬৯)। 
394 এিা ইমাম কুরতুবি উনল্লখ কনরনেে, অতঃপর বতবে িনলনেে: “অেিা তার 
ইবতকানফ িহাল োকনল এ আিঙ্কার িন্ম হত গয, ইবতকাফ শুধু তার িেয খাস, 
োরীনদর িেয েয়”। আল-মুফবহম: (৩/২৪৬), ইিে িািাল রহ. িনলনেে: “বতবে 
তানদর অিরনক খুবি করার িেয ইবতকাফ বপবেনয় গদে, গযে এমে ো হয় বতবে 
ইবতকাফ করনিে, আর তারা ইবতাকাফ করনি ো”। িারহুল সহীহ িুখারী 
(৪/১৬৯), িাইখ যাকাবরয়া আেসাবর উনল্লখ কনরনেে, বতবে তানদরনক কনঠারিানি 
বেনষধ করার িেয ইবতকাফ তযা  কনরনেে, অেিা মসবিদ সাংকীণে হনয় যানি 
আিঙ্কায়। গদখুে: বমেহাতুল িাবর: (৪/৪৪)। 
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িানরা. যবদ ই‘বতকাফকারী োরীর ঋতুস্রাি হয়, তাহনল ঋতুস্রাি তার 

ই‘বতকাফ গিনঙ্গ বদনি, গস মসবিদ তযা  করনি, অতঃপর পবিত্র হনয় 

পূনিের ই‘বতকাফ শুরু করনি।395
 

গতর. যবদ গকউ েফল ইিাদনতর বেয়ত কনর, বকন্তু এখনো তা শুরু 

কনরবে, তাহনল গস তা এনকিানর তযা  করনত পানর, আিার ইো 

করনল পরিতেীনত আদায় করা বিধ।396
 

গচৌদ্দ. যার মনধয গকানো ইিাদনতর বরয়া বেবশ্চত িাো যায়, তানক গস 

ইিাদত গেনক বেনষধ করা বিধ। কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াল্লাম িনলনেে: “গতামরা বক গেবক ইো কনরে”। অেোৎ গতামরা 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকিয ও তানক পাওয়ার আিা 

কনরে। এ িেয তানদর ই‘বতকাফ বেনষধ কনরে ও বেনির ই‘বতকাফ 

বপবেনয় গদে।397  

পনের. ই‘বতকানফ স্ত্রী, গলাকিে ও অেযনদর গেনক বেিেেতা অিলম্বে 

করা গমাস্তাহাি, তনি যখে প্রনয়ািে হয় তা িযতীত গযমে সালাত, 

খাো ইতযাবদ।398
 

                                                           
395 এিা িমহুনরর অবিমত। গযমে, যুহবর, রাবিয়াহ, মানলক, আওযাবয়, আিু হাবেফা 
ও িাবফ, ইিে িািাল তানদর গেনক এ িাণী েকল কনরনেে: (৪/১৭৪); ইমাম 
আহমদ অেুরূপ িনলনেে: (৪/৪৮৭)। 

396 িারহু ইিে িািাল: (৪/১৮৩)। 
397 িারহু ইিে িািাল: (৪/১৮৩)। 
398 িারহু ইিেুল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪৩৫)। 
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গষাল. রমযানে ইবতফাক করা সুন্নাত, এিা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর আদিে, এ হাদীস গেনক িুো যায়  ায়নর রমযানে 

ই‘বতকাফ করা বিধ, গযনহতু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

িাওয়ানল ই‘বতকাফ কনরনেে।399
 

সনতর. মসবিনদর গিতনরর রুনম ই‘বতকাফ করা বিধ, যার দরিা 

মসবিনদর বদনক গখালা, তার হুকুম মসবিনদর হুকুম, আর যবদ 

মসবিনদর িাইনর হয়, তাহনল গসিা মসবিনদর অাংি েয়, যবদও তার 

দরিা মসবিনদর বদনক।400  

  

                                                           
399 গদখুে: বফকহুল ইিাদাত বল ইিে উসাইবমে: (২০৮)। 
400 ফাতাওয়াল লািোহ: (৬৭১৮)। 
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৪৭. গিনিাড় রাতসমূনহ লাইলাতুল কদর তালাি করা 

উিাদাহ ইিে সানমত রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

 نم رَُجالنِ  َفتاَلَح  الَقْدرِ  بلَيْلَةِ  يِلُْخََبنا صىل اهلل عليه وسلم انلَِّبُّ  َخَرجَ »
ُكم َخرْجُت : فَقاَل  الُمسِلِمني، ْخَِبَ

ُ
 وَعَس  ْت،فَُرفِعَ  وفُالن، فاُلنٌ  فَتالَح  الَقْدرِ  بلَيْلَةِ  أل

نْ 
َ
ابِعةِ  اتلَّاِسَعةِ  يف فَاتَلِمُسوها لَُكم، َخَياً  يَُكونَ  أ  .«واخلَاِمَسة والسَّ

“েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমানদরনক লাইলাতুল কদনরর 

সাংিাদ গদওয়ার িেয গির হনয়নেে, অতঃপর দু’িে মুসবলম ে ড়ায় 

বলপ্ত হনলা। বতবে িনলে, আবম গতামানদরনক লাইলাতুল কদনরর সাংিাদ 

গদওয়ার িেয গির হনয়বে, বকন্তু অমুক অমুক ে ড়া করল, ফনল তা 

উবঠনয় গেওয়া হয়। খুি সম্ভি এিা গতামানদর িেয কলযাণকর। গতামরা 

তা েিম, সপ্তম ও পঞ্চম রানত তালাি কর”।401 

আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে,  

وَسَط  الَعّشَ  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  اْعتََكَف »
َ
 يَلْلَةَ  يَلتَِمُس  َرَمَضانَ  من األ

نْ  قَبَل  الَقْدرِ 
َ
ا َل، ُتبَانَ  أ َمرَ  اْنَقَضنيَ  فلَمَّ

َ
بِينَت ثم فُقو ض، بابِلنَاءِ  أ

ُ
 الَْعّْشِ  يف هاأنَّ  ل أ

َواِخِر،
َ
َمر األ

َ
ِعيَد، بابلِنَاءِ  فأ

ُ
 نَتاكَ  إنَّها: انلَّاس أيُّها يا :فقال انلَّاِس  ىلع َخَرجَ  ثمَّ  فأ

بِينَت
ُ
ُكم َخرَْجُت  وإين   الَقْدِر، يَلْلَةُ  يل أ خَِبَ

ُ
انِ  رَُجالنِ  فََجاءَ  بها، أل :  أ – ََيْتَقَّ

يَطاُن، َمَعُهما -ََيْتَِصمان يتُها الشَّ َواِخرِ  الَْعّْشِ  يف فَاتَلِمُسوها فَنُس 
َ
 َمَضان،ر من األ

ابَِعةِ  اتلَّاِسَعةِ  يف فاتَلِمُسوها   «واخلَاِمَسة والسَّ

                                                           
401 গদখুে: সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯১৯; োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৩৩৯৪; 
আহমদ: (৫/৩১৩)। 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর অনেষনণ 

রমযানের মধযম দিক ই‘বতকাফ কনরে, যখে তা প্রকাি করা হয়বে। 

যখে ই‘বতকাফ গিষ হয়, বতবে তাাঁিু গুিানোর বেনদেি গদে, অতঃপর 

তানক িলা হয় বেশ্চয় তা গিষ দিনক, ফনল পুেরায় বতবে তাাঁিু িাোনত 

বেনদি গদে, পুেরায় তাাঁিু িাোনো হয়। অতঃপর বতবে মােুনষর বেকি 

এনস িনলে, গহ গলাক সকল: আমানক লাইলাতুল কদর িলা হনয়বেল, 

আবম গতামানদরনক তার সাংিাদ বদনত গির হনয়বে, ইতযিসনর দু’িে 

িযবি ে ড়া বেনয় উপবস্থত হয়, তানদর সানে বেল িয়তাে, ফনল 

আমানক তা িুবলনয় গদওয়া হনয়নে, গতামরা তা রমযানের গিষ দিনক 

তালাি কর। গতামরা তা েিম, সপ্তম ও পঞ্চম রানত তালাি কর।402  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. বিনিদ ও ইখবতলাফ বেনষধ। দু’িে মুসবলনমর অেযায় ে ড়া 

কখনো তানদর ও অেযনদর ওপর অবেষ্ট গডনক আনে। কলযাণ বেবেনয় 

গেওয়া হয়, গযমে এখানে লাইলাতুল কদর একরাত গেনক অপর রানত 

বেনয় যাওয়া হনয়নে।403 ে ড়ার কারনণ তানদর মা নফরাত মওকুফ 

করা হয় এিাং তানদর আমল বিনিচোধীে রাখা হয়, যতক্ষণ ো তারা 

আনপাষ কনর।404  

                                                           
402 গদখুে: সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯১২; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৬৭। 
403 ইকমালুল মুয়াবল্লম: (৪/১৪৮)। 
404 গদখুে: আল-ইনস্তযকার: (৩/৪১২)। 
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দুই. এ হাদীস প্রমাণ কনর, বিনিষ িযবিনদর অপরানধর কারনণ কখনো 

সাধারণ গলাক তার গখসারত গদয়।405  

বতে. লাইলাতুল কদর বিদযমাে, এনত কানরা বিমত গেই, তনি তার 

বেবদেষ্ট বদেক্ষণ উবঠনয় গেওয়া হনয়নে এিাং েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লামনক তা িুবলনয় গদওয়া হনয়নে।406 

চার. লাইলাতুল কদর অবেবদেষ্ট করনণ একবি কলযাণ হনে গিষ 

দিনকর ইিাদত।407 

পাাঁচ. লাইলাতুল কদনরর সম্ভািয তাবরখ গিষ দিনকর গিনিাড় 

রাতগুনলা। 

েয়. লাইলাতুল কদর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর কানে 

প্রেনম গ াপে বেল, অতঃপর তানক িাোনো হয়, অতঃপর তা িুবলনয় 

গদওয়া হয়। 

সাত. লাইলাতুল কদর তালানি েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

আগ্রহ, গিষ দিনক িাোর পূনিে বতবে মধযম দিনক তা তালাি 

কনরনেে, অেচ আল্লাহ তার পূিোপর সকল পাপ ক্ষমা কনর বদনয়নেে। 

                                                           
405 গদখুে: ইকমালুল মুয়াবল্লম: (৪/১৪৬)। 
406 িারহু ইিে িািাল: (৪/১৫৭), ইিে মুলাবিে বফ িারবহল উমদানত িনলে: 
“বেিেরনযা য সকল আবলম একমত গয, লাইলাতুল সিেদা বিদযমাে আনে এিাং 
পৃবেিীর গিষ িের পযেি বিদযমাে োকনি”। আত-তামবহদ: (২/২০০)। 

407 বমেহাতুল িাবর: (৪/৪৫৫); িারহু ইিে িািাল: (৪/১৫৮)। 
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আি. লাইলাতুল কদনরর প্রবত  িীর আগ্রহ ও তা অনেষণ করা েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর আদিে, যা গিষ দিক িাগ্রত োকা 

িযতীত অিেে হয় ো, বিনিষ কনর গিনিাড় রাতগুনলা। 
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৪৮. ই‘বতকাফকারীর িেয যা বিধ 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত:  

ُل  اكنت أنها»  لَمْسِجدِ ا يف ُمْعتَِكٌف  وُهوَ  َحائٌِض  وه صىل اهلل عليه وسلم انلِبَّ  تُرَج 
 .«َرأَسهُ  ُينَاِوهُلا ُحْجَرتَِها يف َوِهَ 

“বতবে ঋতুস্রানির সময় েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর চুল 

আাঁচনড় বদনতে, যখে বতবে মসবিনদ ই‘বতকাফ করনতে, আর আনয়িা 

র্র গেনক তার মাো গ্রহণ করনতে”।408 

মুসবলনমর অপর িণেোয় আনে:  

 .«اإِلنَسان حلَاَجةِ  إال ابلَيَت  يَدُخُل  ال وكنَ »

“বতবে মােুবষক প্রনয়ািে িযতীত র্নর প্রনিি করনতে ো”। 

আিু দাউনদর এক িণেোয় আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, 

বতবে িনলে,  

َسهُ رَ  َفيُنَاِولُِن  الَمْسِجدِ  يف ُمْعتَِكَفاً  يَُكونُ  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  اَكنَ »
ْ
 من أ

ْغِسُل  احلُْجَرةِ  َخلَِل 
َ
َسهُ  فَأ

ْ
 . «َرأ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মসবিনদ ই‘বতকাফ করনতে, 

বতবে হুিরার ফাাঁক বদনয় আমার কানে তার মাো বদনতে, আবম তা 

ধুনয় বদতাম”। 

                                                           
408 সহীহ িুখারী ও সহীহ মুসবলম। 
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অপর িণেোয় আনে: “আবম ঋতুিতী অিস্থায় তার মাো বচরুবে 

করতাম”।409 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গেনক 

িণেো কনরে:  

نَّهُ »
َ
 .«ِمنَها البدَّ  الت اإلنَسانِ  حِلَاَجةِ  إال بَيتَهُ  يَدُخْل  لم اْعتَكَف  إَذا اَكنَ  أ

“যখে বতবে ই‘বতকাফ করনতে, প্রাকৃবতক িরুবর প্রনয়ািে িযতীত 

র্নর প্রনিি করনতে ো”।410 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, বতবে িনলে,  

ُل  فَما فيه والَمِريُض  للَحاَجةِ  ابلَيَت  ألْدُخُل  ُكنُت  إين  
َ
سأ

َ
ة وأنَا إالا  َعنْهُ  أ  .«َمارَّ

“আবম র্নর প্রনিি করতাম, গসখানে গরা ী োকত, বকন্তু চলি অিস্থায় 

িযতীত তার সম্পনকে আবম বিজ্ঞাসা করতাম ো”।411 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা িনলে, “ইনতকাফকারীর িেয সুন্নাত হনে 

গরা ী গদখনত ো যাওয়া, িাোিায় হাবযর ো হওয়া, স্ত্রীনক স্পিে িা 

তার সানে সহিাস ো করা, খুি িরুবর প্রনয়ািে িযতীত গির ো হওয়া, 

                                                           
409 গদখুে: মানলক: (১/৬০); সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯৪১; সহীহ মুসবলম, হাদীস 
োং ২৯৭; আিু দাউদ, হাদীস োং ২৪৬৯); সিেনিষ িণেো সহীহ িুখারী, হাদীস োং 
১৯২৪; সহীহ মুসবলম (১/৩১) এর িূবমকায় রনয়নে। 

410 গদখুে: মূল হাদীস সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯৪১ ও সহীহ মুসবলম, হাদীস োং 
২৯৭ রনয়নে, তনি এ িণেো োসাঈ বফল কুিরা গেনক গেওয়া: (৩৩৬৯)। 

411 সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ২৯৭। 
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সাওম িযতীত ই‘বতকাফ শুদ্ধ েয়, অেুরূপ িানম মসবিদ িযতীত 

ই‘বতকাফ শুদ্ধ েয়”।412 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. ঋতুিতী োরী পাক, তার ঋতুর স্থাে িযতীত।413 অেুরূপ যার 

ওপর গ াসল ফরয গসও পাক।414 

দুই. ই‘বতকাফকারী িরীনরর বকেু অাংি মসবিদ গেনক গির করনল 

িাইনর  ণয হনি ো, ই‘বতকাফ েষ্ট হনি ো, গযমে মসবিনদর িাোলা 

অেিা দরিা গেনক যবদ বকেু গেওয়া অেিা গ্রহণ করার ইো কনর, 

তাহনল এনত সমসযা গেই।415 

বতে. ই‘বতকাফকারীর মাো গধৌত করা, চুল আাঁচড়ানো, সু বন্ধ িযিহার 

করা, মাো েযাড়া করা ও গসৌন্দযে গ্রহণ করা বিধ।416 

                                                           
412 আিু দাউদ, হাদীস োং ২৪৭৩; দারা কুতাবে: (২/২০১), বতবে িনলনেে এখানে 
ইমাম িুহবর রহ. এর কো অিিুেি করা হনয়নে। িায়হাবক বফস সুোে: (৪/৩২১), 
বতবে িনলনেে এিা উরওয়া রহ. এর িাণী। গদখুে: (ফাতহুল িাবর: (৪/২৭৩); 
আত-তামবহদ: (৮/৩২০)। 

413 আত-তামবহদ: (৮/৩২৪), বতবে এ িযাপানর ইিমা েকল কনরনেে: (২২/১৩৭), 
অেুরূপ ইিমা েকল কনরনেে ইমাম েিিী িরনহ মুসবলনম: (১/১৩৪)। আনরা 
গদখুে: িাহরু ইিেুল িািাল: (৪/১৬৪)। 

414 গদখুে: িাহরু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪৩৭)। 
415 িারহুে েিিী: (৩/২০৮); আউেুল মািুদ: (৭/১০২)। 
416 আউেুল মািুদ: (৭/১০২)। 
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চার. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর চুল খুি র্ে বেল। 

পাাঁচ. যার চুল খুি র্ে, তার উবচৎ চুল পবরষ্কার রাখা, বচরুবে করা ও 

চুনলর যত্ন গেওয়া। গপািাক-আিাক ও িরীনরর পবিত্রতা তযা  করা 

সুন্নাত বকাংিা িরী‘আত েয়।417 

েয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর চুল বচরুবে করা গেনক 

প্রমাবণত হয়, মােুনষর িরীনরর প্রনয়ািেীয় সকল প্রকার খাদয, গতল 

ইতযাবদ গ্রহণ করা বিধ।418 

সাত. ই‘বতকাফকারীর স্ত্রীর বদনক তাকানো এিাং স্ত্রীর কাম সৃ্পহা িযতীত 

স্বামীর িরীনরর বকেু অাংি স্পিে করা বিধ।419 

আি. স্ত্রীর িেয স্বামীর বখদমত করা বিধ, গযমে তার মাো গধৌত করা, 

চুল আাঁচনড় গদওয়া, কাপড় গধায়া ইতযাবদ।420 

েয়. মােুবষক প্রনয়ািে িযতীত ই‘বতকাফকারীর মসবিদ গেনক গির 

হওয়া বিধ েয়, গযমে গপিাি-পায়খাো অেিা পাোহার, যবদ তা 

মসবিনদ গপৌঁনে গদওয়ার গকউ ো োনক, অেুরূপ প্রনয়ািেীয় প্রনতযক 

                                                           
417 আল-ইনস্তযকার: (১/৩৩০); িারহু ইিেল মুলাবিে: (৫/৪৩৮)। 
418 িারহু ইিে িািাল আলাল িুখারী (৪/১৬৫)। 
419 িারহুে েিিী: (১/১৩৪)। 
420 িারহুে েিিী: (৩/২০৮)। 
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িস্তু, যা মসবিনদ সম্পাদে করা সম্ভি েয়, তার িেয গির হনল 

ই‘বতকাফ েষ্ট হনি ো”।421 

দি. গয িযবি র্নর প্রনিি ো করার কসম কনরনে, গস যবদ র্নর মাো 

প্রনিি কনর, তাহনল তার কসম িঙ্গ হনি ো।422 

এ ার. ই‘বতকাফকারী িরুবর প্রনয়ািনে গির হনল দ্রুত হাাঁিা িরুবর 

েয়, িরাং অিযাস অেুযায়ী হাাঁিা, তনি প্রনয়ািে গিনষ দ্রুত বফনর আসা 

ওয়াবিি।423 

িানরা. ই‘বতকাফকারী গরা ী গদখা অেিা িাোিায় হাবির হনি ো, 

এিা িমহুর আবলমনদর অবিমত।424 তনি গস চলি অিস্থায় গরা ী 

সম্পনকে বিজ্ঞাসা করনত পারনি, বকন্তু োমনি ো।425 

                                                           
421 আত-তামবহদ: (৮/৩২৭); তারহুত তাসবরি: (৪/১৬৯); আল-ফুরু: (৩/১৩৪); 
আল-মু বে: (৩/৬৮)। 

422 আিু দাউনদর বিকায় মাআনলমুস সুোে: (২/৮৩৪); িারহু ইিে িািাল: 
(৪/১৬৬); িারহু ইিে মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪৩৭); আউেুল মািুদ: 
(৭/১০২)। 

423 আল-মু বে: (৩/৬৯)। 
424 িারহু ইিে িািাল আলাল িুখারী (৪/১৬৬)। 
425 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪৩৯)। 
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গতর. ই‘বতকাফকারী যবদ িরুবর প্রনয়ািনে গির হয়, গযমে বপতার 

মৃতুয অেিা সিানের মৃতুয, তাহনল প্রনয়ািে গিনষ েতুে কনর ই‘বতকাফ 

করনি, যবদ গস বিো িনতে ই‘বতকাফ কনর।426 

গচৌদ্দ. হাদীস গেনক প্রমাবণত হয়, োরী তার স্বামীর িাবড়নত অিস্থাে 

করনি, স্বামীর িাবড়নত যবদও গকানো প্রনয়ািে ো োনক অেিা গকানো 

িরয়ী কারনণ গস িাবড়নত প্রনিি করনত ো পানর, গযমে সফর ও 

ই‘বতকাফ। স্ত্রী স্বামীর অেুমবত িযতীত র্র গেনক গির হনি ো।427 

পনের. ই‘বতকাফকারী প্রনয়ািে িযতীত ই‘বতকানফর স্থাে গেনক গির 

হনল ই‘বতকাফ েষ্ট হনয় যানি।428 

গষাল. ই‘বতকানফর িেয সাওম ও িানম মসবিদ িতে বক-ো এ িযাপানর 

ইখবতলাফ রনয়নে। বিশুদ্ধ অবিমত অেুযায়ী ই‘বতকানফর িেয সাওম 

িতে েয়। কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িাওয়ানল 

ই‘বতকাফ কনরনেে। পানঞ্জ াো মসবিনদ ই‘বতকাফ বিধ, গযখানে পাাঁচ 

ওয়াি সালানতর িমাত হয়, বকন্তু িুমা হয় ো। ই‘বতকাফকারী 

িুমু‘আর সালানতর িেয িানম মসবিনদ গযনত পারনি, এ িেয তার 

ই‘বতকাফ েষ্ট হনি ো, তনি উিম িানম মসবিনদ ই‘বতকাফ করা।429 

  

                                                           
426 িারহু ইিে িািাল আলাল িুখারী (৪/১৬৬)। 
427 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪৪০)। 
428 আল-মু বে: (৩/৭০)। 
429 ফাতাওয়া লািোনয় দানয়মা, ফাতাওয়া োং ৬৭১৮। 
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৪৯. লাইলাতুল কদনরর গদা‘আ 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, আবম িনলবে: 

“গহ আল্লাহর রাসূল, আপবে বক লক্ষয কনরনেে, আবম যবদ লাইলাতুল 

কদর িােনত পাবর, আবম তানত বক িলি? বতবে িলনলে: তুবম িলনি: 

 «عن   فَاْعُف  الَعفوَ  َُتبُّ  َكريمٌ  َعُفو   إنَّك اللَُّهمَّ »

“গহ আল্লাহ তুবম ক্ষমািীল, মহাে দাতা-সম্মাবেত, ক্ষমা করানক তুবম 

িানলািাস। অতএি, তুবম আমানক ক্ষমা কর”। ইমাম বতরবমযী 

হাদীসবি িণেো কনরনেে, বতবে িনলনেে এ হাদীস হাসাে, সহীহ।430  

ইিে মািাহ’র িব্দ হনে: আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা িনলে, “গহ 

আল্লাহর রাসূল, আপবে বক গদনখনেে, আবম লাইলাতুল কদর গপনল কী 

গদা‘আ করি? বতবে িলনলে: তুবম িলনি:  

 «َعن   فَاْعُف  الَعْفوَ  َُتبُّ  َكريمٌ  َعُفو   إنََّك  اللَُّهمَّ »

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. লাইলাতুল কদনরর ফযীলত এিাং উমু্মল মুবমেীে আনয়িা 

রাবদয়াল্লাহু আেহার তা অনেষণ করা, তানত বকয়াম ও গদা‘আ করার 

 িীর আগ্রহ প্রমাবণত হয়। 

                                                           
430 বতরবমযী, হাদীস োং ৩৫১৩; ইিে মািাহ, হাদীস োং ৩৮৫০; োসাঈ বফল কুিরা, 
হাদীস োং ১০৭০৮; আহমদ: (৬/১৭১), হানকম হাদীসবি সহীহ িনলনেে এিাং 
িনলনেে: িুখারী ও মুসবলনমর িতে গমাতানিক: (১/৭১২)। 
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দুই. কলযাণকর িস্তু িাোর িেয সাহািীনদর প্রশ্ন করার আগ্রহ। 

বতে. লাইলাতুল কদনরর গদা‘আ ফযীলতপূণে এিাং তা কিুনলর সম্ভািো 

রানখ। 

চার. িযাপক অেেপূণে িনব্দর মাধযনম গদা‘আ করা গমাস্তাহাি। গদা‘আয় 

গলৌবককতা ও এমে িব্দ পবরহার করা, যার অেে অস্পষ্ট। 

পাাঁচ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িাতলানো এ গদা‘আ 

িযাপক অেেপূণে ও সিনচনয় উপকারী। এ গদা‘আনত দুবেয়া ও 

আবখরানতর কলযাণ বেবহত রনয়নে, কারণ, আল্লাহ যখে দুবেয়ানত 

গকানো িান্দানক ক্ষমা করনিে, বতবে তার গেনক িাবস্ত দূরীিূত করনিে, 

তার ওপর বেয়ামতরাবি িষেণ করনিে। আর যখে বতবে গকানো 

িান্দানক আবখরানত ক্ষমা করনিে, বতবে তানক আগুে গেনক মুবি 

গদনিে ও িান্নানত প্রনিি করানিে। 

েয়. এ হাদীনস আল্লাহর ‘িানলািাসা’ গুণবি প্রমাবণত হয়, গযিানি তার 

িেয িানলািাসা গুণবি উপনযা ী। আর বতবে ক্ষমা করা িানলািানসে। 

সাত. মােুষনদর ক্ষমা করার ফযীলত। কারণ, আল্লাহ ক্ষমা করা পেন্দ 

কনরে, অেুরূপ যারা মােুষনদর ক্ষমা কনর তানদর বতবে পেন্দ কনরে। 

আি. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেি উম্মনতর কলযাণ কামো 

কনরে ও তানদরনক উপকারী বিষয় বিক্ষা গদে। 
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৫০. ই‘বতকাফকারীর সানে সাক্ষাত 

সাবফয়যাহ বিেনত হুইয়াই গেনক িবণেত, বতবে িনলে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ই‘বতকানফ বেনলে, আবম রানত তাাঁর 

সাক্ষানতর িেয আবস। আবম তার সানে কো িবল, অতঃপর রওয়াো 

গদই ও রু্নর দাাঁড়াই, বতবে আমানক এব নয় গদওয়ার িেয দাাঁড়ানলে। 

তার র্র বেল উসামা ইিে যানয়নদর িাবড়নত। ইতযিসনর দু’িে 

আেসার অবতক্রম করল, তারা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক 

গদনখ দ্রুত চলল, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানদর িলনলে: 

োম, এ হনে সাবফয়যাহ বিেনত হুইয়াই। তারা আশ্চযে হনলা: 

সুিহাোল্লাহ গহ আল্লাহ রাসূল! বতবে িলনলে: বেশ্চয় িয়তাে মােুনষর 

রনির বিরায় বিচরণ কনর, আবম আিঙ্কা করবে, গস গতামানদর অিনর 

কুমন্ত্রণা বদনত পানর”।431 

আলী ইিে হাসাে রাবদয়াল্লাহু আেহুমা িনলে, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম মসবিনদ বেনলে, তার বেকি তার স্ত্রী ণ উপবিষ্ট বেল, 

অতঃপর তারা চনল গ ল। বতবে সাবফয়যাহ বিেনত হুইয়াইনক িলনলে: 

দ্রুত কর ো, যতক্ষণ ো আবম গতামার সানে চবল। সাবফয়যার র্র বেল 

উসামার িাবড়নত। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার সানে 

গির হনলে, তার সানে দু’িে আেসানরর সাক্ষাত হনলা, তারা েিীনক 

গদখল, অতঃপর দ্রুত চলল। বতবে তানদর দু’িেনক িলনলে: এ হনে 

                                                           
431 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৩১০৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ২১৭৫; বিতীয় িণেো 
সহীহ িুখারী, হাদীস োং ২৯৩৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ২১৭৫। 
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সাবফয়যাহ বিেনত হুইয়াই। তারা িলল: সুিহাোল্লাহ! গহ আল্লাহর রাসূল! 

বতবে িলনলে: বেশ্চয় িয়তাে মােুনষর রনির বিরায় বিচরণ কনর, 

আবম আিঙ্কা করবে, গস গতামানদর অিনর বকেু সৃবষ্ট করনত পানর”।432 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. এ হাদীনস উম্মনতর ওপর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

দয়া, তানদর স্বােে রক্ষা করা ও তানদরনক সবঠক বেনদেিো গদওয়ার 

প্রমাণ বমনল, যানত রনয়নে তানদর আত্মা ও অিনরর পবরশুদ্ধতা। কারণ, 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আিঙ্কা কনরনেে গয, িয়তাে 

তানদর অিনর তার সম্পনকে খারাপ ধারণা সৃবষ্ট করনত পানর, আর 

েিীনদর সম্পনকে খারাপ ধারণা কুফর, তাই বতবে তানদর সতকে 

করনলে।433 ইমাম িানফ‘ঈ রহ. িনলে, “বতবে তানদরনক এ িেয 

িনলনেে। কারণ, বতবে তানদর উপর কুফুরীর আিঙ্কা কনরনেে, যবদ 

তারা তাাঁর সম্পনকে কু-ধারণা করত, তাই তানদর অিনর িয়তানের 

কুমন্ত্রণা সঞ্চার করার পূনিে, যা তানদর ধ্বাংনসর কারণ, বেল, বতবে দ্রুত 

িাবেনয় বদনয় তানদর বহত কামো করনলে। 

দুই. ই‘বতকাফকারীর সানে সাক্ষাত করা বিধ, মসবিনদ স্ত্রী তার স্বামীর 

সানে সাক্ষাত ও কো িলনত পারনি রাত-বদে গয গকানো সময়, এনত 

ই‘বতকানফর ক্ষবত হনি ো। তনি অবতবরি  মো মে ইিাদনত বিঘ্ন 

                                                           
432 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ২০৩৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ২১৭৫। 
433 িারহুে েিিী: (১৪/৫৬)। 
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সৃবষ্ট কনর, কখনো ই‘বতকাফ বিেষ্টকারী কনমে বলপ্ত কনর, তাই তা গেনক 

বিরত োকা িরুবর। 

বতে. মুসবলমনদর উবচৎ অপিাদ ও সনন্দনহর স্থাে গেনক দূনর োকা, 

যখে খারাপ ধারণার আিঙ্কা হয় স্পষ্ট কনর বদনি গযে তা দূরীিূত হনয় 

যায়। বিনিষ কনর অেুসরণীয় আবলম ও গেককার গলাকনদর বিষয়, 

তানদর এমে কাি করা বিধ েয় যা মােুনষর অিনর সনন্দনহর িন্ম 

গদয়। অেুরূপ বিচারনকর বিচার িযাখযা কনর গদওয়া উবচৎ, যবদ বিিাদীর 

বেকি তার কারণ অস্পষ্ট োনক ও পক্ষপাত তুনষ্টর ধারণা িন্মায়। 

চার. িয়তাে ও তার ষড়যন্ত্র গেনক সতকে োকা ওয়াবিি। কারণ, গস 

িেী আদনমর রনির বিরায় বিচরণ কনর। 

পাাঁচ. আশ্চযে হনয় সুিহাোল্লাহ িলা বিধ। গযমে, আনয়িা রাবদয়াল্লাহু 

আেহার ওপর অপিানদর র্িোয় আনে:  

 [ 71﴾ ]انلور: ١٦ُبۡهَتٌَّٰن َعِظيٞم ُسۡبَحََّٰنَك َهََّٰذا ﴿

“তুবম অবত পবিত্র মহাে, এিা এক গুরুতর অপিাদ”। [সূরা আে-েূর, 

আয়াত: ১৬] 

েয়. ই‘বতকাফকারীর বিধ কানি বলপ্ত হওয়া িানয়য। গযমে, 

সাক্ষাতকারীনক উৎসাহ গদওয়া, তার সানে দাাঁড়ানো ও তার সানে কো 

িলা, তনি অবতবরি ো করা। 
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সাত. ই‘বতকাফকারীর পাঠ দাে করা, বিক্ষণীয় গপ্রাগ্রানম অাংি গ্রহণ 

করা ও দীবে বিষয় গলখা বিধ, তনি গিবি পবরমানণ েয়। কারণ, 

ই‘বতকানফর উনদ্দিয হনে শুধু ইিাদনতর িেয অিসর হওয়া। 

আি. ই‘বতকাফকারী প্রনয়ািেীয় দ্রিযাবদ ক্রয় করনত পারনি, গযমে 

খািার ইতযাবদ। 

েয়. স্ত্রীর সানে ই‘বতকাফকারী বেিেনে বমবলত হনত পারনি, তনি 

স্ত্রী মে গেনক সতকে োকনি। 

দি. বেরাপিা োকনল োরীনদর রানত গির হওয়া বিধ। 

এ ার. যার সানে তার স্ত্রী রনয়নে, তানক সালাম গদওয়া বিধ, কারণ, 

কতক িণেোয় এনসনে তারা উিনয় েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লামনক সালাম কনরবেল, বতবে তানদর বিরত কনরে বে। 

িানরা. যবদ িযবির সানে স্ত্রী িা মাহরাম োনক, গস গয কাউনক সনম্বাধে 

করনত পারনি, বিনিষ কনর যবদ তার প্রনয়ািে হয়, গকানো হুকুম িণেো 

করা অেিা গকানো অবেষ্ট দূর করা ইতযাবদ, এিা রুবচ বিনরাধী েয়।  

গতর. কো িা গকানো মাধযনম ই‘বতকাফকারী বেনির ওপর খারাপ 

ধারণা দূর করনত পারনি, অেুরূপ গস হানতর িারা কষ্ট দূর করনত 

পারনি, যবদ গকউ তার উপর সীমালঙ্ঘে করনত চায়। ই‘বতকাফকারী 

মুসবল্লর গচনয় গিবি েয়, মুসবল্লর িেয বিধ তার সামনে বদনয় 

অবতক্রমকারীনক িাাঁধা গদওয়া, অেুরূপ ই‘বতকাফকারী গস িযবিনক 
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িারণ করনত পারনি, গয তার উপর সীমালঙ্ঘে কনর, এ িেয তার 

ই‘বতকাফ েষ্ট হনি ো। 

গচৌদ্দ. একাি প্রনয়ািে ো হনল ধীনর কাি করা ও দ্রুততা পবরহার 

করা, কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানদরনক িনলনেে:  

رِْسِلُكَما ىلَعَ   “গতামরা ধীনর চল”। 

পনের. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম স্ত্রীনদর মানে ইেসাফ 

করনতে। গকেো তাাঁর স্ত্রী ণ তার ই‘বতকানফ তানক গদখনত এনসনেে, 

যখে তারা যাওয়ার ইো কনরে, বতবে সাবফয়যাহনক িলনলে: 

তাড়াহুনড়া কনরাো। সাবফয়যানক োকার বেনদেনির কারণ, সম্ভিত গস 

অেযনদর গচনয় গদরীনত এনসনে, তাই তানক গদবরনত গযনত িনলনেে, 

গযে তার বেকি অিস্থানের সময় সিার সমাে হয় অেিা তার িাবড় 

অেয স্ত্রীনদর িাবড় গেনক দূনর বেল, তাই েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম তার িযাপানর আিঙ্কা কনরনেে। মুসবলমনদর উবচৎ 

অেুরূপিানি স্ত্রীনদর মানে সমতা রক্ষা করা ও তানদর প্রবত যত্নিীল 

োকা। 

  



 

 

 
 234  

৫১. সাতানি লাইলাতুল কদর অনেষণ করা 

বযর ইিে হুিাইি রহ. িনলে, “আবম উিাই ইিে কা‘িনক বিজ্ঞাসা 

কনর িবল: গতামার িাই ইিে মাসউদ িনলে, গয িযবি সারা িের 

রানত বকয়াম করনি গস লাইলাতুল কদর লাি করনি। বতবে িলনলে: 

আল্লাহ তার ওপর রহম করুে, তার উনদ্দিয মােুষ গযে অলস ো হয়, 

অেযোয় বতবে িানলা কনর িানেে গয, লাইলাতুল কদর রমযানে, 

বিনিষ কনর গিষ দিনক, িরাং সাতানি। অতঃপর বতবে িপে কনর 

িনলে, এনত সনন্দহ গেই লাইলাতুল কদর সাতানি। আবম িললাম: 

আপবে তা কীিানি িনলে, গহ আিু আবু্দর রহমাে, বতবে িলনলে: 

বেদিেে গদনখ অেিা রাসূনলর িাতলানো আলামত গদনখ: 

نَّها»
َ
 «هلا ُشَعاعَ  ال يَْوَمئذٍ  َتْطلُعُ  أ

“গসবদে সূযে উবদত হনি গয, তার বকরণ োকনি ো”।434  

ইমাম আহমনদর এক িণেোয় আনে:  

نَّ »
َ
ْمَس  أ نَّها إِذْ  َغَداةَ  َتْطلُعُ  الشَّ

َ
 «ُشَعاعٌ  هَلا لَيَْس  َطْسٌت  َكأ

“গসবদে সকানল সূযে উবদত হনি, গযে তা  ামলা, যার গকানো আনলা 

গেই”।435
 

                                                           
434 সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৭৬২; আিু দাউদ, হাদীস োং ১৩৭৮; বতরবমযী, হাদীস 
োং ৩৩৫১; আহমদ: (৫/১৩০)। 

435 আহমদ: (৫/১৩০), ইিে বহব্বাে এ হাদীস সহীহ িনলনেে, হাদীস োং ৩৬৯০। 
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বতরবমযীর এক িণেোয় আনে, উিাই িনলনেে: “আল্লাহর িপে ইিে 

মাসউদ বেবশ্চত িানে গয, লাইলাতুল রমযানে এিাং তা সাতানি, বকন্তু 

বতবে গতামানদরনক সাংিাদ বদনত চাে বে, গযে গতামরা অলস িনস ো 

োক”।436  

মুয়াবিয়া রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

 .«وِعّْشينَ  َسبْعٍ  يَلْلَةُ  الَقْدرِ  يَلْلَةُ »

“লাইলাতুল কদর হনে সাতানির রাত”।437  

আবু্দল্লাহ ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহু িনলে, এক িযবি েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি এনস বিজ্ঞাসা কনর গহ আল্লাহর 

েিী, আবম খুি িৃদ্ধ ও অসুস্থ গলাক, আমার িারা দাাঁবড়নয় োকা খুি 

কবঠে, অতএি আমানক এমে এক রানতর কো িলুে, গযে গস রানত 

আল্লাহ আমানক লাইলাতুল কদর দাে কনরে, বতবে িলনলে: গতামার 

উবচৎ সাতাি আাঁকনড় ধরা”।438  

                                                           
436 বতরবমযী, হাদীস োং ৭৯৩। বতবে হাদীসবি হাসাে ও সহীহ িনলনেে। 
437 আিু দাউদ, হাদীস োং ১৩৮৬; ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৬৮০। আলিাবে তা 
সহীহ িনলনেে। 

438 আহমদ: (১/২৪০); িায়হাবক: (৪/৩১২); তািরাবে বফল কাবির: (১১/৩১১), হাদীস 
োং ১১৮৩৬; হায়সাবম বফ মািমাউয যাওয়ানয়দ’: (৩/১৭৬) গ্রনন্থ িনলে: হাদীসবি 
ইমাম আহমদ িণেো কনরনেে, এর সকল িণেোকারী সহীহ গ্রনন্থর িণেোকারী। 
িাইখ আহমদ িানকর হাদীসবি সহীহ িনলনেে, (২১৪৯)। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. আমানদর পূিেসূরী ণ কলযানণর প্রবত আগ্রহী বেনলে, তারা 

ইিাদনত মগ্ন োকার িেয ফযীলতপূণে সময় অেুসন্ধাে করনতে। 

দুই. কারণিিতঃ গকানো বিষয় ো িলা আবলনমর িেয বিধ। গযমে, 

মােুনষর অলসতা ও গেক আমনল ত্রুবির সম্ভািো ইতযাবদ। 

বতে. বেবশ্চত জ্ঞাে িা প্রিল ধারণার ওপর কসম করা বিধ। 

চার. বকরণহীে সাদা-উজ্জ্বলতা বেনয় সকানল সূনযের উদয় হওয়া, 

লাইলাতুল কদনরর আলামত। 

পাাঁচ. মুসবলমনদর উবচৎ ফযীলতপূণে গমৌসুনমর িেয বেনিনক প্রস্তুত 

করা, গযমে লাইলাতুল কদর অনেষনণ রমযানের গিষ দিক, গযে অল্প 

আমনল তার অবধক কলযাণ অিেে হয়। 

েয়. আবলমনদর বিশুদ্ধ মত হনে: লাইলাতুল কদর পবরিতেেিীল, তনি 

সাতানির রাত অবধক সম্ভািোময়, গযমে উিাই ইিে কা‘ি িপে কনর 

িনলনেে। 

সাত. েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িৃদ্ধ গলাকনক লাইলাতুল 

কদর সাতানি িলা অেযােয হাদীনসর পবরপন্থী েয়, গযখানে অেযরানত 

লাইলাতুল কদর িলা হনয়নে, কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম তানক গস িেনরর কো িনলনেে, গয িের গস বিজ্ঞাসা 

কনরনে। লাইলাতুল কদর সম্পনকে সি হাদীনসর মনধয সমতা রক্ষার 

িেয এ িযাখযার বিকল্প িযাখযা গেই। 
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৫২. সাওনমর িেয িান্নানতর একবি দরিা 

সাহাল ইিে সা‘দ গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলে,  

يَّانُ  يَُسمَّ  بَاٌب  فيَها أبَْواٍب  َثَماِنيَةُ  اجلنَّةِ  يف» ائُِمونَ  إاِلا  يَْدُخلُهُ  ال الرَّ   «الصَّ

“িান্নানত আিবি দরিা, তানত একবি দরিানক “রাইয়াে” িলা হয়, 

তা বদনয় সাওম পালেকারী িযতীত গকউ প্রনিি করনি ো”।439  

িুখারীর িবণেত িনব্দ হাদীসবি এনসনে এিানি: 

يَّانُ  لُ  ُيَقاُل  بَاباً  اجلَنَّةِ  يف إِنَّ » ائِمونَ  منهُ  يَدُخُل  الرَّ  أَحدٌ  نْهُ م يَدُخُل  ال الِقياَمةِ  يَْومَ  الصَّ
ْينَ : يَقاُل  َغيُُهْم،

َ
ائِموَن؟ أ َحدٌ  منْهُ  يَدُخُل  ال َفيَُقوُموَن، الصَّ

َ
ْغلِ  َدَخلُوا فَإِذا َغيُُهم، أ

ُ
 َق أ

َحدٌ  ِمنْهُ  يَدُخْل  فَلَم
َ
 .«أ

“বেশ্চয় িান্নানত একবি দরিা আনে, যানক িলা হয় রাইয়াে, 

বকয়ামনতর বদে তা বদনয় সাওম পালেকারী প্রনিি করনি, তানদর 

িযতীত গকউ গসখাে গেনক প্রনিি করনি ো। িলা হনি: সাওম 

পালেকারী ণ গকাোয়? ফনল তারা দাাঁড়ানি, তানদর িযতীত গকউ তা 

বদনয় প্রনিি করনি ো, যখে তারা প্রনিি করনি িন্দ কনর গদওয়া 

হনি, অতঃপর গকউ তা বদনয় গকউ প্রনিি করনি ো”।440 

                                                           
439 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৩০৮৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৫৫; বতরবমযী, 
হাদীস োং ৭৬৫; োসাঈ: (৪/১৬৮); ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৬৪০; আহমদ: 
(৫/৩৩৫)। 

440 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৭৯৭। 
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বতরবমযীর িবণেত িব্দ: 

يَّاُن، يُدَع  بَلاباً  اجلنَّةِ  يف إِنَّ » ائُِموَن، لُ  يُدَع  الرَّ ائِِمنيَ  ِمنَ  اَكنَ  َفَمنْ  الصَّ  َدَخلَُه، الصَّ
  لم َدَخلَهُ  َوَمنْ 

ْ
بَداً  َيْظَمأ

َ
 .«أ

“িান্নানত একবি দরিা আনে, যানক রাইয়াে িলা হয়, তার িেয সাওম 

পালেকারীনদরনক আহ্বাে করা হনি, গয সাওম পালেকারীনদর 

অিিুেি হনি, গস তানত প্রনিি করনি, গয তানত প্রনিি করনি কখনো 

বপপাসাতে হনি ো”।441  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলে,  

نَفَق  َمنْ »
َ
 َفَمنْ  ،َخْيٌ  َهَذا: َعبَداهلل يا: اجلَنَّةِ  أبْواِب  ِمنْ  نُوِدَ   اهلل َسبيلِ  يف َزوَجنيِ  أ

ْهِل  ِمنْ  اَكنَ 
َ
الةِ  أ الِة، بَاِب  ِمنْ  ُدِعَ  الصَّ  بَاِب  من ُدِعَ  اجِلهادِ  أْهِل  منْ  اَكنَ  وَمنْ  الصَّ

يَامِ  أْهِل  ِمنْ  اَكنَ  وَمنْ  اجِلهاِد، يَّاِن، بَاِب  من ُدِعَ  الص  ْهِل  ِمنْ  اَكنَ  وَمنْ  الرَّ
َ
َدقَةِ  أ  الصَّ

َدقَِة، بَاِب  من ُدِعَ  بو فَقاَل  الصَّ
َ
يب:  بَْكر أ

َ
ّم   بِأ

ُ
 ُدِعَ  َمن ىلَع  َما اهلل، رَُسوَل  يا وأ

بَواِب  تلَك  من
َ
وَرةٍ  ِمنْ  األ َحدٌ  يُْدَع  َفَهْل  ََضُ

َ
بَواِب  تِلَك  من أ

َ
 َنَعم،: قَاَل  َك ها؟ األ

رُجو
َ
 .«ِمنُهم تَُكونَ  أن وأ

“আল্লাহর রাস্তায় গয দু’বি বিবেস খরচ করল, তানক িান্নানতর 

দরিাসমূহ গেনক ডাকা হনি: গহ আবু্দল্লাহ, এিা কলযাণ। গয সালাত 

আদায়কারী তানক সালানতর দরিা গেনক ডাকা হনি। গয মুিাবহদ 

তানক বিহানদর দরিা গেনক ডাকা হনি। গয সাওম পালেকারী তানক 

                                                           
441 বতরবমযী, হাদীস োং ৭৬৫। বতবে িনলনেে: হাসাে-সহীহ- রীি। 
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রাইয়াে দরিা গেনক ডাকা হনি। গয দােিীল তানক সদকার দরিা 

গেনক ডাকা হনি। আিু িকর রাবদয়াল্লাহু আেহু িলনলে : গহ আল্লাহর 

রাসূল, আমার মাো-বপতা আপোর উপর উৎস ে। যানক এক দরিা 

গেনক ডাকা হনি ো, তার বিষয়বি পবরষ্কার, বকন্তু কাউনক বক সকল 

দরিা গেনক ডাকা হনি? বতবে িলনলে: হযাাঁ, আবম আিা করবে তুবম 

তানদর অিিুেি”।442  

িুখাবর ও মুসবলনমর অেয িনব্দ এনসনে: 

 ْ  بَاٍب: َخَزنَةِ  ُكُّ  اجلَنَِّة، َخَزنَةُ  دََعه»
َ
 .«َهلُمَّ  فُْل، أ

“িান্নানতর প্রহরী তানক ডাকনি, প্রনতযক দরিার প্রহরী িলনি: গহ 

অমুক, আস”।443  

ইমাম আহমানদর িবণেত িব্দ: 

ْهِل  ِلك  »
َ
بَْواِب  ِمنْ  بَاٌب  َعَمٍل  أ

َ
ْهِل  الَعَمل، بَذلَك  يُْدَعونَ  اجلَنَّةِ  أ

َ
يامِ  وأل  بَاٌب  الصَّ

يَّان،: َلُ  ُيَقاُل  ِمنُه، يُْدَعْونَ  بو فَقاَل  الرَّ
َ
َحدٌ  َهْل  اهلل، رَُسوَل  يا: بَكر أ

َ
 َك تِلْ  ِمنْ  يُْدَع  أ

بْواِب 
َ
رُجو َنَعم،: قَاَل  َُك ها؟ األ

َ
با يا ِمنُهم تَُكونَ  أنْ  وأ

َ
 .«بَْكر أ

“প্রনতযক আমনলর গলানকর িেয িান্নানত একবি কনর দরিা আনে, 

তানদরনক গস আমল িারা ডাকা হনি। সাওম পালেকারীনদর একবি 

দরিা রনয়নে, তানদরনক গসখাে গেনক ডাকা হনি, যানক িলা হয় 

                                                           
442 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৭৯৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০২৭। 
443 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ২৬৮৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০২৭। 
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রাইয়াে। আিু িকর রাবদয়াল্লাহু আেহু িলনলে: গহ আল্লাহর রাসূল, 

গকউ বক সি দরিা গেনক ডাকা হনি? বতবে িলনলে: হযাাঁ, আবম আিা 

করবে তুবম তানদর অিিুেি গহ আিু িকর”।444 

আিু িকর রাবদয়াল্লাহু আেহুর উনদ্দিয, যানক িান্নানতর এক দরিা 

বদনয় ডাকা হনলা, তার িেয এিাই যনেষ্ট, প্রনতযক দরিা গেনক ডাকার 

প্রনয়ািে গেই। কারণ, মূল উনদ্দিয িান্নানত প্রনিি করা, যা এক দরিা 

বদনয় সম্পন্ন হয়। তারপরও কাউনক বক সি দরিা গেনক ডাকা হনি? 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানক হযাাঁ িনল উির বদনলে। 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. সাওনমর ফযীলত গয, তার িেয িান্নানতর আিবি দরিা গেনক 

একবি বেবদেষ্ট করা হনয়নে। 

দুই. “িানি রাইয়াে” িান্নানতর একবি দরিার োম। “রাইয়াে” ِيَّان  الرَّ
িব্দবি     الر ধাতু গেনক গেওয়া, যা বপপাসার বিপরীত, সাওম পালেকারী 
গযনহতু বেনিনক পাবে গেনক বিরত রানখ, যা মােুনষর খুি প্রনয়ািে, 

গসনহতু তার যোযে প্রবতদাে বহনসনি আবখরানত তানক পাে করানো 

হনি, যারপর কখনো গস তৃষ্ণাতে হনি ো। 

বতে. হাদীনস উবল্লবখত ইিাদত: সালাত, বিহাদ, বসয়াম ও সদকা 

িান্নানতর এক একবি দরিা। প্রনতযক দরিা তার আমলকারীর িেয 

                                                           
444 মুসোনদ আহমদ: (২/৪৪৯)। 
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খাস োকনি, এখানে উনদ্দিয যার গয আমল গিবি তার িেয গস দরিা 

িরাদ্ধ। 

চার. িান্নানতর দরিায় বফবরিতানদর গেনক প্রহরী বেযুি রনয়নে, তারা 

প্রনতযক আমলকারীনক তার আমল অেুসানর তার িেয বেবদেষ্ট দরিা 

গেনক ডাকনি, এ গেনক প্রমাণ হয় গয, বফবরিতারা গেককার আদম 

সিােনদর মহব্বত কনর ও তানদর কারনণ খুবি হয়।445 

পাাঁচ. আিু িকর রাবদয়াল্লাহু আেহুর ফযীলত গয, তানক প্রনতযক দরিা 

গেনক ডাকা হনি, কারণ, গস প্রনতযক আমল করত। আিু িকনরর 

িযাপানর েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর আিা অিিযই সনতয 

পবরণত হনি। ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহুর হাদীনস এনসনে, আিু 

িকরনক প্রনতযক দরিা গেনক ডাকা হনি, িরাং িান্নানতর প্রনতযক  বল 

ও র্র গেনক ডাকা হনি।446  

েয়. হাদীস গেনক িুনে আনস, যানদরনক সি দরিা গেনক ডাকা হনি, 

তানদর সাংখযা খুি কম।447 

সাত. হাদীস গেনক আনরা িুনে আনস গয, এখানে উনদ্দিয েফল আমল, 

ওয়াবিি েয়, কারণ, ওয়াবিি আদায়কারীর সাংখযা প্রচুর হনি, তনি 

                                                           
445 ফাতহুল িাবর: (৭/২৯)। 
446 সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৬৮৬৭। ইিে আব্বানসর হাদীনস দুিেলতা রনয়নে, 
বকন্তু হায়সাবম তানক িবিিালী িনলনেে, মািমাউয যাওয়ানয়দ: (৯/৪৬)। 

447 ফাতহুল িাবর: (৭/২৮)। 
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তানদর সাংখযা খুি কম হনি, যানদর আমলোমায় অবধকহানর সিেপ্রকার 

আমল োকনি এিাং যানদরনক িান্নানতর সিদরিা গেনক ডাকা 

হনি।448
 

আি. সামনে মােুনষর প্রিাংসা করা বিধ, যবদ তার উপর  িে ইতযাবদর 

আিঙ্কা ো োনক।449
 

েয়. গয সি আমল কনর ও বেয়বমত কনর, তানক িান্নানতর সি দরিা 

গেনক ডাকা হনি, এিা তার প্রবত সম্মাে ও ইজ্জত প্রদিেে স্বরূপ, তনি 

গস প্রনিি করনি এক দরিা বদনয়। 

দি. সাধারণত প্রনতযক প্রকার গেক আমনলর তাওফীক একিে 

মােুনষর হয় ো, যার এক আমনলর তাওবফক হয়, তার গেনক অপর 

আমল গেনক েুনি যায়, এিাই স্বািাবিক। খুি কম গলানকর তাওফীক 

হয় প্রনতযক প্রকার আমল করা, আর গস কনমর অিিুেি আিু িকর।450
 

এ ার. যার গয আমল গিবি, গস আমল িারা গস প্রবসবদ্ধ লাি কনর ও 

গস আমনলর সানে তানক সমৃ্পি করা হয়, গদখুে েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর িাণী: “গয সালাত আদায়কারীনদর দলিুি 

হনি”। তার উনদ্দিয যার গয আমল গিবি, তানক গস আমল িারা ডাকা 

হনি। কারণ, সি মুসবলম সালাত আদায় কনর।451 

                                                           
448 ফাতহুল িাবর: ৭/২৮-২৯)। 
449 িারহুে েিিী আলা মুসবলম (৭/১১৭)। 
450 আত-তামবহদ: (৭/১৮৪-১৮৫)। 
451 আত-তামবহদ: (৭/১৮৫)। 
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৫৩. গয ই‘বতকাফ করার মােত কনরনে 

উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “গহ আল্লাহর রাসূল, 

আবম িানহবল যুন  মােত কনরবে, একরাত মসবিনদ হারানম ই‘বতকাফ 

করি। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তানক িলনলে: তুবম গতামার 

মােত পূণে কর, অতঃপর বতবে একরাত ই‘বতকাফ কনরে”।452 

মুসবলনমর এক িণেোয় রনয়নে, উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক বিজ্ঞাসা কনরনেে “বি‘রাো” োমক 

স্থানে, তানয়ফ গেনক বফনর। বতবে িনলে, গহ আল্লাহর রাসূল, আবম 

িানহবল যুন  মােত কনরবে মসবিনদ হারানম একরাত ই‘বতকাফ করি, 

আপোর বসদ্ধাি কী? বতবে িলনলে: যাও, একবদে ই‘বতকাফ কর”।453  

অপর িণেোয় রনয়নে, “আবম যখে ইসলাম গ্রহণ কনরবে, েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক এ সম্পনকে বিজ্ঞাসা কনরবে, বতবে িনলনেে: 

তুবম গতামার মােত পূণে কর”।454  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. িানহবল যুন  ই‘বতকাফ ও মােত প্রচবলত বেল। 

দুই. ইসলাম পূনিের মােত ইসলাম গ্রহণ করার পর পূণে করা বিধ, 

গকউ তা পূণে করা ওয়াবিি িনলনেে। 

                                                           
452 সহীহ িুখারী ও মুসবলম। 
453 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৯৩৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১৬৫৬। 
454 িায যার, হাদীস োং ১৪০; িায়হাবক : (১০/৭৬৩)। 
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বতে. উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুর িানহবল যুন র মােত গেনক দায় মুি 

হওয়ার আগ্রহ, এিা তার তাকওয়া ও পরনহয ারী প্রমাণ কনর। 

চার. ওয়াদা পূণে করার গুরুত্ব, কখনো তার গখলাফ করা বিধ েয়। েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উমারনক তা পূণে করার বেনদেি 

বদনয়নেে, অেচ তা িানহবল যুন র ওয়াদা বেল।455 

পাাঁচ. এ হাদীস গেনক প্রমাবণত হয় গয, একবদে অেিা একরাত 

ই‘বতকাফ করা বিধ। 

েয়. এ হাদীস তানদর দলীল, যারা িনল সাওম িযতীত ই‘বতকাফ বিধ। 

কারণ, রাত সাওনমর স্থাে েয়।456 

                                                           
455 িরহু ইিে িািাল : (৪/১৬৮)। 
456 ইবতকানফ যারা সাওম িেত িনলে, তানদর মনধয ইিে ওমর, ইিে আব্বাস, 
মানলক, িাবি, আওযাবয়, সাওবর, আহোফ এিাং এিা আহমনদর এক ফাতাওয়া। 

ইমাম কুরতুবি ও ইিেুল কাইনয়যম এ অবিমতনক িবিিালী কনরনেে। আর যারা 
িনলনেে ইবতকানফ সাওনমর িতে করা ো হনল, সাওম িরুরী েয়, তানদর মনধয 
আবল, ইিে মাসউদ, হাসাে িসবর, আতা ইিে আবি রািাহ, ওমর ইিে আবু্দল 
আবযয ও ইিে উসাইবমে রনয়নেে। লািোনয় দানয়মার ফাতাওয়া এর ওপর। 
গদখুে: আল-ইনস্তযকার: (১০/২৯১-২৯৩); তাহবযিুস সুোে: (৭/১০৫-১০৯); 
িারহুে েিিী: (১১/১২৪-১২৬); আল-মুফবহম: (৪/২৪১); িারহু ইিেল মুলাবিে 
আলাল উমদাহ: (৫/৪৪৬); তুহফাতুল আহওয়াবয: (১৫/১১৯); আল-ইফহাম বফ 
িারবহ িুলুগুল মারাম: (১/৩৭২); িারহুল মুমবত: (৬/৫০৬-৫০৭); ফাতাওয়া 
লািোনয় দানয়মা: (৬৭১৮)। 
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সাত. যারা িনলনেে সাওম িযতীত ই‘বতকাফ শুদ্ধ, আবলমনদর 

দু’ধরনণর িিিয গেনক তানদর কো সবঠক। এ কারনণ গরা ী ই‘বতকাফ 

করনত পারনি, গয গরান র িেয সাওম িঙ্গ করনে”।457  

আি. অিাো বিষয় আবলমনদর বেকি বিজ্ঞাসা করা, গযমে উমার 

রাবদয়াল্লাহু আেহু তার মােত সম্পনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লামনক বিজ্ঞাসা কনরনেে। অেুরূপ যানক প্রশ্ন করা হয়, তার 

ওয়াবিি িলা, গ াপে ো করা।458 

েয়. গকউ যবদ বতেবি মসবিদ িযতীত অেয গকাোও ই‘বতকানফর মােত 

কনর, আর গসখানে গপৌঁেনত দীর্ে সফনরর প্রনয়ািে হয়, তাহনল গস 

মােত পূণে িানয়য েয়। কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

িনলনেে: “বতেবি মসবিদ িযতীত সফর করা যানি ো”। তনি যবদ 

সফনরর প্রনয়ািে ো হনল িানয়য আনে।459 

 

 

৫৪. মৃতুয িযবির পক্ষ গেনক সাওম পালে করা 

আনয়িা রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে: 

                                                           
457 গদখুে: িারহুল মুমবত: (৬/৫০৭)। 
458 িারহু ইিেল মুলাবিে আলাল উমদাহ: (৫/৪৪৬)। 
459 ফাতাওয়া সাবদয়া : (২৩১-২৩২)। 
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 .«ويلُّهُ  َعنْهُ  َصامَ  ِصيامٌ  وَعلَيهِ  َماَت  َمنْ »

“গয মারা গ ল, অেচ তার বসয়াম রনয়নে, তার অবিিািক তার পক্ষ 

গেনক সাওম রাখনি”।460
  

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহুমা িনলে,  

ّم   إن اهلل، رَسوَل  يا: فَقاَل  صىل اهلل عليه وسلم انلَِّب   إىل رَُجٌل  َجاءَ »
ُ
 َعليهاو ماتَْت  أ

قِْضيهِ  َشْهٍر، َصومُ 
َ
فَأ

َ
الة َعليهِ  فَقاَل  َعنَْها؟ أ الم الصَّ َك  ىلع اكنَ  لَوْ : والسَّ م 

ُ
نْ  دينٌ  أ ُْ

َ
 َت أ

َحقُّ  اهلل فََدينُ : قال نعم،: قاَل  َعنها؟ قَاِضيْهِ 
َ
نْ  أ

َ
 .«يُقَض  أ

“এক িযবি েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি আসল, 

অতঃপর গস িলল: গহ আল্লাহর রাসূল, আমার মা মারা গ নে, তার 

বিম্মায় এক মানসর সাওম রনয়নে, আবম বক তার পক্ষ গেনক কাযা 

করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলনলে: যবদ গতামার 

মানয়র ওপর ঋণ োনক, তার পক্ষ গেনক তুবম বক তা আদায় করনি? 

গস িলল: হযাাঁ। বতবে িলনলে: অতএি আল্লাহর ঋণ গিবি হকদার, যা 

কাযা করা উবচৎ”।461 

সহীহ িুখারী ও মুসবলনমর অপর িণেোয় আনে: 

ّم   إنَّ  اهلل، رَُسوَل  يا: َفَقالْت  صىل اهلل عليه وسلم انلَِّب   إىل جاَءْت  امرأةً  أنَّ »
ُ
 ْت َماتَ  أ

ُصومُ  نَْذرٍ  َصْومُ  وَعلَيَْها
َ
فَأ

َ
يِت : قاَل  َعنَْها؟ أ

َ
ِك  ىلَعَ  اَكنَ  لَوْ  أرَأ مُّ

ُ
انَ  َفَقَضيتِهِ  َدْينٌ  أ َْ

َ
 ؤِْد يُ  أ

ِك  َعنْ  فَُصوِّم : قاَل  نَعم،: قالت عنها؟ ذلَك  م 
ُ
 .«أ

                                                           
460 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৫১; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৪৭। 
461 সহীহ িুখারী ও মুসবলম। 
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“িনেক োরী েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি এনস িলল: 

গহ আল্লাহর রাসূল, আমার মা মারা গ নে, তার ওপর মান্ননতর সাওম 

রনয়নে, আবম বক তার পক্ষ গেনক সাওম রাখি? বতবে িলনলে: তুবম 

বক মনে কর, গতামার মার ওপর যবদ ঋণ োনক, আর তুবম তা আদায় 

কর, তাহনল বক যনেষ্ট হনি? গস িলল: হযাাঁ, বতবে িলনলে: গতামার 

মানয়র পক্ষ গেনক তুবম সাওম রাখ”।462  

                                                           
462 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৫২; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৪৮। উিয় হাদীনসর 
িব্দ মুসবলম গেনক গেওয়া। ইমাম আহমনদর িণেোয় আনে: “আমার মা মারা গ নে, 
তার বিম্মায় রমযানের এক মাস গরাযা রনয়নে, আবম তার পক্ষ গেনক তা বক কাযা 
করি? বতবে িলনলে: তুবম বক লক্ষয করে, যবদ তার উপর ঋণ োকত তুবম তা 
পবরনিাধ করনত? গস িলল: হযাাঁ, বতবে িলনলে: অতএি আল্লাহর ঋণ কাযার গিিী 
দাবি রানখ”। মুসোনদ আহমদ: (১/৩৬২), িাইখ আহমদ িানকর হাদীসবি সহীহ 
িনলনেে: (৩৪২০), অতঃপর বতবে িনলনেে: “এ হাদীস স্পষ্ট কনর গয, রমযানের 
কাযা সম্পনকে প্রশ্ন বেল, বকন্তু হানফয এ কো িনলেবে, আনরা স্পষ্ট গয প্রশ্ন করার 
র্িো কনয়কিার র্নিনে, একিার মােত সম্পনকে, একিার রমযাে সম্পনকে, 
প্রশ্নকারী কখনো বেল পরুষ, কখনো বেল োরী”। 
আবম (নলখক) িবল: িাইখ শুআইি আরোউনতর তত্ত্বািধানে মুসোনদ আহমনদর 
যারা তাহবকক কনরনেে, তানদর বেকি এ অবতবরি িুল, অেোৎ “রমযাে মাস”, 
যবদও হানত গলখা কতক গমৌবলক কবপনত তা এনসনে, যার বিবিনত তারা মুসোনদর 
তাহবকক কনরনেে। কারণ, এসি গমৌবলক কবপর িবধেত অাংি “আতরানফ মুসোদ” 
ও “ইতহানফ মাহারানত” বিদযমাে হাদীনসর বিপরীত, তারা এ িবধেত অাংি িযতীত 
হাদীসনক সহীহ িনলনেে: (৩৪২০), এ িবধেত অাংনির উপর বেিের কনরনেে িাইখ 
ইিে িায তার কতক দরনস। স্পষ্ট গয বতবে এ িবধেত অাংিনক সহীহ মনে 
কনরনেে। যাই গহাক হাদীনসর িযাপকতা রমযােনক িাবমল কনর, বিশুদ্ধ অবিমত 
অেুযায়ী মােনতর সানে খাস েয়। অতঃপর আবম হানফয ইিে হািানরর “ইতহানফ 
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িুরাইদা রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

قُْت  إين  : فقالْت  امرأةٌ  أَتتْهُ  إذ صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَسولِ  عندَ  َجالٌس  أنَا بينَا»  تََصدَّ
جُركِ  وَجَب : فقاَل : قاَل . ماتْت  وإنها جبَاريةٍ  أّم   ىلع

َ
 رسوَل  يا: قالْت  املياث، عليِك  وردَّها أ

ُصومُ  َشهرٍ  صومُ  عليها اكنَ  إنَّه اهلل،
َ
 ُط،قَ  ََتُجَّ  لمْ  إنَّها: قالْت  عنَها، ُصوِّم : قال عنها؟ أفَأ

ُحجُّ 
َ
 .«عنها ُحّج  : قال عنَها؟ أفَأ

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর বেকি িনস বেলাম, 

ইতযিসনর তার বেকি এক োরী এনস িলল: আবম আমার মানক এক 

“দাসী” সদকা কনরবে, বকন্তু গস মারা গ নে। 

িণেোকারী িনলে, সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: গতামার 

সাওয়াি হনয় গ নে, তুবম তা বমরাস বহনসনি বফবরনয় োও। গস িলল: 

গহ আল্লাহর রাসূল, তার বিম্মায় একমানসর সাওম বেল, আবম বক তার 

পক্ষ গেনক সাওম রাখি? বতবে িলনলে: তার পক্ষ গেনক সাওম রাখ। 

গস িলল: বতবে কখনো হি কনরেবে, আবম বক তার পক্ষ গেনক হি 

করি? বতবে িলনলে: তার পক্ষ গেনক হি কর”।463  

                                                           

মাহারাহ” গদবখ, যা িানময়া ইসলাবময়াহ মবদোর সাংরবক্ষত কবপ, গসখানে আবম 
হাদীসবি গদবখ িবধেত অাংি িযতীত, হানফয যার তাখবরি কনরনেে ইিে খুযাইমাহ, 
আিু আওয়াোহ, ইিে বহব্বাে ও দারা কুতবে গেনক: (৭/১০১), হাদীস োং ৭৪১৯, 
এসি গেনক প্রমাবণত হয় িবধেত অাংি হাদীনস অেুপ্রনিি কনরনে, মূল হাদীনসর 
অাংি েয়। আল্লাহ িানলা িানেে।  

463 মুসবলম, হাদীস োং ১১৪৯; আিু দাউদ, হাদীস োং ২৮৭৭; বতরবমযী, হাদীস োং 
৬৬৭; োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৬৩১৪; ইিে মািাহ, হাদীস োং ২৩৯৪। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. িারীবরক ইিাদনত প্রবতবেবধত্ব হয় ো এিাই মূলেীবত, তনি বসয়াম 

এ েীবতর অিিুেি েয়, গযমে েয় হি। হানফয ইিে আবু্দল িার রহ: 

িনলনেে: “সালানতর িযাপানর সিাই একমত গয, গকউ কানরা পক্ষ 

গেনক সালাত আদায় করনি ো, ো ফরয, ো সুন্নাত, ো েফল, ো 

িীবিত িযবির পক্ষ গেনক, ো মৃত িযবির। অেুরূপ িীবিত িযবির পক্ষ 

গেনক বসয়াম, িীবিতািস্থায় এনকর সাওম অপনরর পক্ষ গেনক আদায় 

হনিো। এনত ইিমা রনয়নে, কানরা বিমত গেই। বকন্তু গয মারা যায়, 

তার বিম্মায় যবদ বসয়াম োনক, তার িযাপানর পূিোপর আবলমনদর 

ইখবতলাফ রনয়নে”।464 

দুই. মৃত িযবির বিম্মায় যবদ বসয়াম োনক, তার দুই অিস্থা: 

এক. কাযার সুনযা  ো গপনয় মারা যাওয়া, সমনয়র সাংকীণেতা অেিা 

অসুস্থতা অেিা সফর অেিা সাওনমর অক্ষমতার দরুে কাযার সুনযা  

পায়বে, অবধকাাংি আবলমনদর মনত তার ওপর বকেু গেই। 

দুই. কাযার সুনযা  গপনয় মারা যাওয়া, এ গক্ষনত্র সুন্নাত হনে 

তার অবিিািক তার পক্ষ গেনক সাওম রাখনি। 

বতে. মৃত িযবিনক দায়মুি করা বিধ, আত্মীয়-স্বিে িা অেয কানরা 

পক্ষ গেনক। হাদীনস িবণেত « َويلُّهُ  َعنْهُ  َصام»  অেে হনে ওয়াবরি ও 

                                                           
464 আল-ইনস্তযকার: (৪/৩৪০), এ বিষনয় ইিমা েকল কনরনেে কাবদ আয়াদ বফ 
ইকমাবলল মুয়াবল্লম: (৪/৪০৪) ও কুরতুবি বফল মুফবহম: (৩/২০৮-২০৯)। 
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উিরসূরী, অবধকাাংি গক্ষনত্র এমে হয়, অেযোয় তার পক্ষ গেনক তার 

বেকি আত্মীয় অেিা দূনরর কানরা বসয়াম পালে করা বিধ, ঋণ 

আদানয়র েযায়। িাইখুল ইসলাম ইিে তাইবময়াহ রহ. িনলনেে: “েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তা ঋনণর সানে তুলো কনরনেে, ঋণ 

গয গকউ কাযা করনত পানর। অতএি, প্রমাবণত হয় গয, এিা গয কানরা 

পক্ষ গেনক করা বিধ, শুধু সিানের সানে খাস েয়।465
 

চার. মৃতুয িযবির মােত কাযা করা ওয়াবিি েয়, গযমে েয় 

অবিিািকনদর ওপর তার ঋণ পবরনিাধ করা, তনি এিা মৃত িযবিনক 

দায়মুি করার িেয তানদর পক্ষ গেনক অেুগ্রহ।466
 

পাাঁচ. মৃনতর বিম্মায় যবদ অনেক বসয়াম োনক, গস সাংখযােুসানর তার 

পক্ষ গেনক কতক গলাক যবদ একবদে বসয়াম পালে কনর, তাহনল শুদ্ধ 

হনি, তনি গয সাওনম ধারািাবহকতা িরুবর তা িযতীত, গযমে বযহার 

                                                           
465 মািমুউল ফাতাওয়া: (২৪/৩১১); গদখুে: আল-মু বে: (৪/৪০০); ফাতহুল িাবর: 
(৪/১৯৪); িারহুল মুমবত: (৬/৪৫২)। 

466 গদখুে: আল-মু বে: (৪/৩৯৯-৪০০); িারহুল মুমবত: (৬/৪৫০)। ওয়াবিি ো 
হওয়ার কারণ আল্লাহ তা‘আলার িাণী: ﴿ تَِزرُ  َوََّل  ٞ ۡخَرىَّٰ  وِۡزرَ  َوازَِرة

ُ
[  ٤٦١: االنعام] ﴾أ

“আর গকানো িারিহেকারী অনেযর িার িহে করনি ো”। [সূরা আল-আে‘আম, 
আয়াত: ১৬৪], বিতীয়ত েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার তুলো কনরনেে 
ঋনণর সানে, আর ঋণ পবরনিাধ করা অবিিািনদর ওয়াবিি েয়। 
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ও হতযার কাফ ফারা, এ গক্ষনত্র একিে ধারািাবহকিানি বসয়াম পালে 

করনি।467 

েয়. যবদ তার পক্ষ গেনক গকউ বসয়াম পালে ো কনর, তনি তার 

অবিিািক ণ তার পক্ষ গেনক প্রনতযক বদনের পবরিনতে একিে 

বমসবকেনক খাদয বদনি, তার পবরতযি সম্পদ গেনক গদওয়া বিধ।468
 

সাত. ওয়াবরি ণ যবদ কাউনক সাওনমর িেয িাড়া কনর, তাহনল শুদ্ধ 

হনি ো। কারণ, গেবকর বিষনয় িাড়া করা বিধ েয়।469
 

আি. যবদ মােত কনর মুহাররাম মানস বসয়াম পালে করনি, অতঃপর 

গস বযলহি মানস মারা যায়, তার পক্ষ গেনক কাযা করা হনি ো, কারণ, 

                                                           
467 িুখারী হাসানের িাণী বিকা বহনসনি উনল্লখ কনরনেে: “যবদ একবদে বত্রি িযবি 
বসয়াম পালে কনর, বিধ হনি”: (২/৬৯০), দারাকুতবে তা পূণে সেনদ উনল্লখ 
কনরনেে, গযমে হানফয ইিে হািার উনল্লখ কনরনেে: (৪/১৯৩), গদখুে: িারহুল 
মুমবত: (৬/৩৫২-৩৫৩), িাইখ ইিে িায রহ. অেুরূপ িনলনেে। কারণ, এ 
িযাপানর হাদীসগুনলা িযাপক। বতবে মৃত িযবির পক্ষ গেনক কাফফারার বসয়াম 
সম্পনকে িনলে: “এ বসয়াম এক গ্রুনপর ওপর িা  কনর গদওয়া বিধ েয়, িরাং 
এগুনলা এক িযবি ধারািাবহকিানি পালে করি। গযমে, আল্লাহ তা‘আলা 
অেুনমাদে কনরনেে”। মািমু ফাতাওয়া ইিে িায: (১৫/৩৭৫)। 

468 িারহুল মুমবত: (৬/৪৫৬)। 
469 িারহুল মুমবত: (৬/৪৫৬), এ মাসআলানক িদবল হনির ওপর বকয়াস করা যানি 
ো। গযমে, িতেমাে যুন  কতক গলাক কনর োনক গয, তানদর অবিিািনকর পক্ষ 
গেনক গয হি করনি তানক তারা িাকা গদয়, যা তার হি পযেি সফর খরচ, বকন্তু 
গস কম খরচ কনর ও তা গেনক বকেু িাবচনয় রানখ। এ িেয আবলম ণ এমে 
গলাকনক হনি পাঠানত বেনষধ কনরনেে, যার উনদ্দিয শুধু অেে উপািেে।  
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গস ওয়াবিি হওয়ার সময় পায় বে, গযমে গকউ মারা গ ল রমযানের 

পূনিে।470
 

েয়. যার ওপর রমযানের কতক বদনের বসয়াম ওয়াবিি, গস যবদ তার 

বেকি আত্মীনয়র কাযা অেিা কাফ ফারা অেিা মান্ননতর সাওম পালে 

করনত চায়, তার ওপর ওয়াবিি আন  বেনির সাওম পালে করা, 

অতঃপর তার বেকি আত্মীনয়র সাওম পালে করা।471 

দি. বিশুদ্ধ মত অেুযায়ী কাযা সাওনম ধারািাবহকতা িতে েয়, তনি 

ধারািাবহকিানি কাযা করা উিম। কারণ, তার সানে আদানয়র বমল 

োনক।472
 

এ ার. কাফ ফারার দু’মাস বসয়ানমর ধারািাবহকতা ঈনদর বদনের কারনণ 

িঙ্গ হনি ো।473 

  

                                                           
470 িারহুল মুমবত: (৬/৪৫৬)। 
471 ফাতাওয়া লািোনয় দানয়মাহ: (৭৯৪২)। 
472 ফাতাওয়া ইিে িািবরে: (১২৫)। 
473 ফাতাওয়া ইিে িািবরে: (১০২)। 
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৫৫. সাওয়াি পবরপূণে যবদও মাস অসমূ্পণে হয় 

আিু িাকরা রাবদয়াল্লাহু আেহু েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গেনক 

িণেো কনরে, বতবে িনলনেে:  

ة وُذو َرمَضانَ  ِعيدِ  َشْهرا: َينُْقَصانِ  ال َشْهرانِ »  .«احِلجَّ

“দু’বি মাস কম হয় ো: রমযানের ঈদ ও বযলহনির মাস”।  

অপর িণেোয় আনে: 

ةَ  وُذو َرمَضانُ : َينُْقَصانِ  ال ِعيدٍ  َشْهرا»  .«احلِجَّ

“দুই ঈনদর মাস কম হয় ো: রমযাে ও বযলহি”।474  

এ হাদীনসর অেে গকউ িনলনেে: এ দু’বি মাস: রমযাে ও বযলহি, 

একিের একসনঙ্গ অসমূ্পণে হয় ো। একমাস অসমূ্পণে হনল অপর মাস 

পূণে হয়। সাধারণত এমে হয়। 

আিার গকউ িনলনেে: এ দু’মানসর সাওয়াি কম হয় ো, যবদও তার 

সাংখযা কম হয়। এিা অবধক গ্রহণনযা য।475 

 

                                                           
474 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮১৩; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৮৯। 
475 ইকমালুল মুয়াবল্লম বলল কাবদ ইয়াদ: (৪/২৪); আল-মুফবহম: (৩/১৪৫-১৪৬)। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. রমযাে ও বযলহি এ দু’মাসনক ইসলাম বিনিষ মযোদায় িূবষত 

কনরনে। কারণ, এর সানে বসয়াম ও হি সমৃ্পি।476 

দুই. ঈদুল বফতরনক রমযাে মানসর সাে সমৃ্পি করা বিধ, অেচ তা 

িাওয়ানলর প্রেম তাবরনখ অেুবষ্ঠত হয়। ইমাম আহমদ রহ. কতৃেক 

িবণেত এক হাদীনস এনসনে:  

ة وُذو َرَمَضانُ : ِعيدٌ  ِمنُْهما َواِحدٍ  ُك   يف َينُْقَصانِ  ال َشْهَرانِ »  .«احِلجَّ

“দু’বি মাস অসমূ্পণে হয় ো, যার প্রনতযকবিনত ঈদ রনয়নে: রমযাে ও 

বযলহি”।477 

বতে. মাস আরনম্ভর গক্ষনত্র িুল হওয়া স্বািাবিক, তনি এনত গকানো 

সমসযা গেই যবদ গলানকরা বিধিানি চাাঁদ গদনখ অেিা চাাঁদ গদখা অসম্ভি 

হনল বত্রি বদে পূণে করার উপর আমল কনর। 

চার. রমযাে ও বযলহি মানসর ফযীলত ও বিধাে িান্দা ণ অিিযই 

লাি করনি, রমযাে বত্রি বদে গহাক অেিা ঊেবত্রি বদনের, েিম বদে 

ওকুনফ আরাফ গহাক িা ো অেযবদনে, যবদ তারা যোযে চাাঁদ গদখার 

দাবয়ত্ব পালে কনর।478 

                                                           
476 ফাতহুল িাবর: (৪/১২৫)। 
477 আহমদ: (৫/৪৭), আইবে উমদাতুল কাবরনত এ হাদীস বিশুদ্ধ িনলনেে: 
(১০/২৮৫)। 

478 িারহুে েিিী: (৭/১৯৯); ফাতহুল িাবর: (৪/১২৬); উমদাতুল কাবর: (১০/২৮৫)। 
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পাাঁচ. এ হাদীনসর বিক্ষা: এসি হাদীনস তার মনের অতৃবপ্ত ও অিনরর 

সনন্দহ দূর করা হনয়নে, গয ঊেবত্রি বদে বসয়াম পালে করল অেিা 

িুনল  ায়নর আরাফার বদে ওকুফ করল, গযমে গকউ বযলহি মানসর 

চাাঁদ গদখার বমেযা সাক্ষী বদল, ফনল গলানকরা আি তাবরনখ ওকুনফ 

আরাফা করল, এনত গকানো সমসযা গেই, ইিাদত বিশুদ্ধ ও সাওয়াি 

পবরপূণে হনি ইেিাআল্লাহ।479 

েয়. এ হাদীস প্রমাণ কনর গয, আমনলর সাওয়াি সিেদা কনষ্টর ওপর 

বেিের কনর ো, িরাং কখনো আল্লাহ অসমূ্পণে মাসনক পূণে মানসর সানে 

যুি কনর পবরপূণে সাওয়াি প্রদাে কনরে।480 

সাত. এ হাদীস তানদর দলীল, যারা িনল রমযানের িেয এক বেয়ত 

যনেষ্ট। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা পূণে মাসনক এক ইিাদত  ণয 

কনরনেে। 

                                                           
479 ফাতহুল িাবর: (২/১২৬)। 
480 হানফয ইিে হািার ফাতহুল িাবরনত: (৪/১২৬) উনল্লখ কনরনেে, কতক মানলবক 
আবলম এ হাদীস িারা তার দবলল গপি কনরনেে। 
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৫৬. যাকাতুল বফতর 

ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

وْ  تَمرٍ  ِمنْ  َصاََعً  الِفْطرِ  َزَكةَ  صىل اهلل عليه وسلم اهلل رَُسوُل  فََرَض »
َ
 ِعيٍ شَ  ِمنْ  َصاَعً  أ

َكرِ  َواحلُر   الَْعبْدِ  ىلَعَ  ْنَث  َواَّلَّ
ُ
ِغيِ  َواأل َمرَ  املْسِلِمنيَ  ِمنَ  َوالَكِبيِ  َوالصَّ

َ
نْ  بها َوأ

َ
 تُؤَدَّى أ

الةِ  إىِل انلَّاِس  ُخُروِج  َقبَْل   .«الصَّ

“গ ালাম, স্বাধীে, পুরুষ, োরী, গোি, িড় সকল মুসবলনমর ওপর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এক ‘সা’ তামার (নখিুর) 

অেিা এক ‘সা’  ম যাকাতুল বফতর ফরয কনরনেে এিাং সালানতর 

পূনিে তা আদানয়র বেনদেি বদনয়নেে”।481 

িুখারীর অপর িণেোয় আনে, োনফ রহ. িনলনেে: “ইিে উমার গোি-

িড় সিার পক্ষ গেনক তা আদায় করনতে, বতবে আমার সিােনদর পক্ষ 

গেনক পযেি আদায় করনতে। যারা তা গ্রহণ করত, ইিে উমার 

তানদরনক তা প্রদাে করনতে, বতবে ঈদুল বফতনরর একবদে অেিা 

দু’বদে পূনিে তা আদায় করনতে”।482 

আিু সাবয়দ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “আমরা 

যাকাতুল বফতর আদায় করতাম এক ‘সা’ খাো অেিা এক ‘সা’  ম 

অেিা এক ‘সা’ গখিুর অেিা এক ‘সা’ পবের অেিা এক ‘সা’ বকিবমি 

                                                           
481 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৪৩২; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৯৮৪। 
482 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৪৪০। 
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িারা”।483 

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “সাওম 

পালেকারীনক অিীলতা গেনক পবিত্র করা ও বমসবকেনদর খানদযর 

িযিস্থা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যাকাতুল বফতর 

ফরয কনরনেে। সালানতর পূনিে গয আদায় করল, তা গ্রহণনযা য 

যাকাত, গয তা সালানতর পর আদায় করল, তা সাধারণ সদকা”।484 

কায়স ইিে সাদ রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “যাকাত 

ফরয হওয়ার পূনিে আমানদরনক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম সদকাতুল বফতর আদায় করার বেনদেি বদনয়নেে, যখে 

যাকাত ফরয হনলা, বতবে আমানদর বেনদেি গদে বে, বেনষধও কনরে 

বে, তনি আমরা তা আদায় করতাম”।485 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. যাকাতুল বফতর সকল মুসবলনমর ওপর ফরয, যা ফরয হনয়নে 

যাকানতর পূনিে। যাকাত ফরনযর পর পূনিের বেনদেনির কারনণ তা 

এখনো ফরয। 

                                                           
483 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৪৩৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৯৮৫। 
484 আিু দাউদ, হাদীস োং ১৬০৯; ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৮২৭, হানকম িনলনেে 
হাদীসবি সহীহ, িুখাবরর িতে গমাতানিক: (১/৫৬৮), আলিাবে সহীহ আিু দাউনদ 
হাদীসবি হাসাে িনলনেে। 

485 োসাঈ: (৫/৪৯); ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৮২৮; আহমদ: (৬/৬/), হানফয ইিে 
হািার হাদীসবি সহীহ িনলনেে, ফাতুহল িাবর: (৩/২৬৭)। 
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দুই. প্রনতযক মুসবলনমর বেি ও বেনির অধীেনদর পক্ষ গেনক, গযমে 

স্ত্রী-সিাে ও যানদর িরণ-নপাষণ তার ওপর েযস্ত, যাকাতুল বফতর 

আদায় করা ওয়াবিি। 

বতে. স্ত্রী-সিাে যবদ কমেিীিী অেিা সম্পদিালী হয়, তাহনল তানদর 

প্রনতযনকর বেনির পক্ষ গেনক যাকাতুল বফতর আদায় করা উিম, 

কারণ, তারা প্রনতযনক যাকাতুল বফতর প্রদানে আবদষ্ট। হযাাঁ, যবদ তানদর 

অবিিািক তানদর পক্ষ গেনক আদায় কনর, তাহনল িানয়য আনে, 

যবদও তারা সম্পদিালী। 

চার. যাকাতুল বফতনরর মূলয গদওয়া যনেষ্ট েয়, এিা িমহুর আবলনমর 

অবিমত। কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর বেনদেি গদে 

বে, বতবে এরূপ কনরে বে, তার গকানো সাহািী এরূপ কনর বে, অেচ 

প্রবত িের যাকাতুল বফতর আসত। অবধকন্তু ফবকরনক খাদয বদনল গস 

বেনি ও তার পবরিার তার িারা উপকৃত হয়, অেে প্রদানের বিপরীত, 

কারণ, গস অেে িমা কনর পবরিারনক িবঞ্চত করনত পানর। বিতীয়ত 

মূলয আদানয়র ফনল িরী‘আনতর এ বিধাে গতমে আড়ম্বরতা পায়ো। 

পাাঁচ. যাকাতুল বফতর আদানয়র প্রেম সময় আিানি রমযাে, সাহািানয় 

গকরাম ঈনদর একবদে অেিা দু’বদে পূনিে তা আদায় করনতে, সিেনিষ 

সময় ঈনদর সালাত, গযমে হাদীনস এনসনে। 

েয়. হকদার ফবকর-বমসবকেনদর এ যাকাত বদনত হনি, কারণ, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: “বমসবকেনদর খাদয স্বরূপ”। 

প্রবতনিিী ও আত্মীয়নদর গদওয়া িুল যবদ তারা অিািী ো হয়, গযমে 
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কতক গলাক কুরিাবে ও আবককার গ ািত-এর েযায় যাকাতুল বফতর 

পরস্পর আদাে প্রদাে কনর, এিা সুন্নানতর বিপরীত। কারণ, এিা 

যাকাত, হকদারনক গদওয়া ওয়াবিি, কুরিাবে ও আবককার গ ািত-এর 

অেুরূপ েয়, যা হাবদয়া বহনসনি গদওয়া বিধ। আনরকবি িুল গয, কতক 

মুসবলম প্রবত িের বেবদেষ্ট পবরিারনক যাকাতুল বফতর আদায় কনর, 

অেচ িতেমাে গস সেল হনত পানর, বকন্তু পূনিের েযায় যাকাত বদনত 

োনক, এিা বঠক েয়। 

সাত. বেি গদনির অিািীনদর যাকাতুল বফতর গদওয়া উিম, তনি অেয 

গদনি গদওয়া িানয়য, বিনিষ কনর যবদ গসখানে অিানির সাংখযা গিবি 

োনক, তানদর গচনয় গিবি অিািী বেি গদনির কানরা সম্পনকে িাো ো 

োনক অেিা তার গদনির অিািীনদর গদওয়ার অেয গলাক োনক। 

আি. যাকাতুল বফতনরর কতক বিধাে ও উপকাবরতা: 

(১) িান্দার ওপর আল্লাহর বেয়ামত প্রকাি করা হয়, গযমে বতবে পূণে 

মাস বসয়ানমর তাওফীক ও রমযাে গিনষ পাোহানরর অেুমবত প্রদাে 

বদনয়নেে। আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

َُّٰكۡم َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ﴿ َّٰ َما َهَدى َ لََعَ واْ ٱَّللَّ ُ ِ ةَ َوِِلَُكّب  ﴾ ]ابلقرة: ١٨٥َوِِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدَّ
780] 

“আর যানত গতামরা সাংখযা পূরণ কর এিাং বতবে গতামানদরনক গয 

বহদায়াত বদনয়নেে, তার িেয আল্লাহর িড়ত্ব গর্াষণা কর এিাং যানত 

গতামরা গিাকর কর”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] 
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(২) এিা িরীনরর যাকাত, যা আল্লাহ পূণে িের সুস্থ গরনখনেে। 

(৩) যাকাতুল বফতর িান্দার বসয়ামনক অিীলতা গেনক পবিত্র কনর। 

গযমে, হাদীনস এনসনে, যাকাতুল বফতর সাওম পালেকারীনক অিীলতা 

গেনক পবিত্র কনর। 

(৪) যাকাতুল বফতর িারা ফবকর-বমসবকেনদর প্রবত অেুগ্রহ ও 

তানদরনক বিক্ষা গেনক মুবি গদওয়া হয়, গযে ঈনদর বদে তারাও 

অেযােয মুসবলমনদর েযায় আেন্দ ও বিনোদে করনত পানর। 

(৫) যাকাতুল বফতর িারা সাওম পালেকারীনক অেুগ্রহ ও অেুদানের 

প্রবত উৎসাহী করা হয় এিাং তানক গলাি ও কৃপণতা গেনক রক্ষা করা 

হয়। 

েয়. এক বমসবকেনক এক পবরিার িা একাবধক িযবির সদকাতুল 

বফতর গদওয়া বিধ, গযমে বিধ একিনের সদকাতুল বফতর 

কনয়কিেনক িা  কনর গদওয়া। 

দি. গিষ রমযানের সূযোনস্তর ফনল সদকাতুল বফতর ওয়াবিি হয়, যবদ 

গকউ তার পূনিে মারা যায়, তার ওপর সদকাতুল বফতর ওয়াবিি হনি 

ো, কারণ, গস ওয়াবিি হওয়ার আন  মারা গ নে। অেুরূপ গকউ যবদ 

সূযোনস্তর পর িন্ম গ্রহণ কনর, তার পক্ষ গেনক সদকাতুল বফতর আদায় 

করা ওয়াবিি েয়, তনি গমাস্তাহাি। 

এ ার. কমেচারী ও িাড়ানি মিুরনদর পক্ষ গেনক সদকাতুল বফতর 

আদায় করা ওয়াবিি েয়, তনি চুবির মনধয তানদর সানে অেুরূপ িতে 
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োকনল আদায় করনত হনি। হযাাঁ, অেুগ্রহ ও দয়া বহনসনি তানদর পক্ষ 

গেনক মাবলনকর আদায় করা বিধ। 

িানরা. যবদ সদকাতুল বফতর আদায় করনত িুনল যায়, ঈনদর পর োড়া 

স্মরণ ো হয়, তাহনল গস তখে সদকা আদায় করনি, এনত সমসযা 

গেই। কারণ, িুনলর িেয গস অপার । 

গতর. যবদ কাউনক সদকাতুল বফতর ফবকনরর কানে গপৌঁনে গদওয়ার 

দাবয়ত্ব গদওয়া হয়, তাহনল ঈনদর আন  তার বেকি তা গপৌঁনে গদওয়া 

িরুবর। তনি যবদ গকানো ফবকর কাউনক সদকাতুল বফতর তার িেয 

সাংরক্ষণ কনর রাখার দাবয়ত্ব গদয়, তাহনল ঈনদর পর পযেি তার বেকি 

তা সাংরক্ষণ করা বিধ। 
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৫৭. সিেনিষ রানত লাইলাতুল কদর তালাি করা 

উতাইিাহ ইিে আবু্দর রহমাে িনলে, আমার বপতা আবু্দর রহমাে 

আমানক িনলনেে: “আিু িাকরার বেকি লাইলাতুল কদর উনল্লখ করা 

হনলা, বতবে িলনলে: আবম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

গেনক শুনেবে, তা কখনো আবম গিষ দিবদে িযতীত তালাি কবর ো। 

আবম তানক িলনত শুনেবে: লাইলাতুল কদর গতামরা রমযানের অিবিষ্ট 

েয় বদনে তালাি কর অেিা অিবিষ্ট সাতবদনে তালাি কর অেিা 

অিবিষ্ট পাাঁচবদনে তালাি কর অেিা অিবিষ্ট বতেবদনে তালাি কর 

অেিা সিেনিষ রানত তালাি কর”। বতবে িনলে, আিু িাকরাহ 

রমযানের বিি বদে সারা িেনরর েযায় স্বািাবিকিানি সালাত আদায় 

করনতে, যখে গিষ দিক পদাপেণ করত, তখে বতবে খুি ইিাদত 

করনতে”।486  

মু‘আবিয়া ইিে আিু সুবফয়াে রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে 

িনলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: “গতামরা 

লাইলাতুল কদর সিেনিষ রানত তালাি কর”। ইিে খুযাইমাহ এ 

সম্পনকে একবি অধযায় রচো কনরে: “রমযানের গিষ রানত লাইলাতুল 

                                                           
486 বতরবমযী, হাদীস োং ৭৯৪, বতবে িনলে, হাদীসবি হাসাে-সহীহ। আহমদ: (৫/৩৯); 
োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ৩৪০৩; িায যার, হাদীস োং ৩৬৮১; তায়াবলবস, 
হাদীস োং ৮৮১; তািরাবে বফ মুসোবদি িাবমবয়যে: (১১১৯)। 
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কদর তালাি করার বেনদেি প্রসনঙ্গ অধযায়, যবদও িেনরর গয গকানো 

সময় গস রাত হনত পানর”।487
 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. লাইলাতুল কদর গিষ দিনক, এর মনধয অবধক সম্ভািয হনে 

গিনিাড় রাত, তনি অিবিষ্ট রানতর বিনিচোয় গিাড় রানত হনত পানর 

যবদ মাস বত্রি বদনের হয়, এ িেয মুসবলমনদর উবচৎ গিষ দিনকর 

প্রনতযক রানত লাইলাতুল কদর তালাি করা। 

দুই. সাহািীনদর লাইলাতুল কদর অনেষণ করা ও তানত রাত িা ার 

আগ্রহ। 

বতে. কখনো রমযানের সিেনিষ রানত লাইলাতুল কদর হনত পানর, 

গযমে বিবিন্ন হাদীস তার স্থাোির হওয়া প্রমাণ কনর। 

চার. ঊেবত্রনি রমযাে অেিা ইমানমর কুরআে খতনমর পর সালাত, 

কুরআে বতলাওয়াত ও রাত িা রনণ অলসতা ো করা। কারণ, মূল 

উনদ্দিয লাইলাতুল কদর, যা সিেনিষ রানত হনত পানর। 

  

                                                           
487 আলিাবের সহীহ হাদীস সাংকলে: (১৪৭১), সহীহ ইিে খুিাইমা, হাদীস োং 
২১৮৯। 
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৫৮. চন্দ্র মানসর অিস্থা 

ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ْهرُ » : َيْعن وََهَكذا، وََهَكذا وََهَكذا: قَاَل  ُثمَّ  ثاَلثنَي،: َيْعن وََهَكذا، وََهَكذا َهَكذا الشَّ
ةً : َيُقوُل  وِعّْشيَن، تِْسعاً  ةً  ثاَلثنَي، َمرَّ  . «وِعّْشينَ  تِْسعاً  وَمرَّ

“মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। অেোৎ বত্রি বদে। অতঃপর বতবে িনলে, 

এরূপ, এরূপ ও এরূপ। অেোৎ ঊেবত্রি বদে। বতবে িনলে, কখনো 

বত্রি বদে, কখনো ঊেবত্রি বদে”।488 

সহীহ িুখারীর অপর িণেোয় আনে, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

িনলনেে: 

ةٌ  إِنَّا» مَّ
ُ
يةٌ  أ م 

ُ
ْهرُ  ََنُْسُب، َوال نَْكتُُب  ال أ ةً : َيْعن وََهَكذا، َهَكذا الشَّ  تِْسَعةً  َمرَّ
ةً  وَِعّْشيَن،  .«ثاَلثنيَ  َوَمرَّ

“আমরা উম্মী উম্মত, গলখা ও বহসাি িাবে ো, মাস হনে এরূপ ও 

এরূপ। অেোৎ কখনো ঊেবত্রি ও কখনো বত্রি”। 

সহীহ মুসবলনমর অপর িণেোয় আনে: 

ْهرُ » َق  وَكَذا، وَكَذا َكَذا الشَّ تنَي بِيََديْهِ  وَصفَّ َصابِْعهما، بُِكل   َمرَّ
َ
 ْفَقةِ الصَّ  يف وَنَقَص  أ

وْ  ايلُْمَن  إِْبَهامَ  اثلَّاثِلَةِ 
َ
 .«اليُْْسَى أ

                                                           
488 সহীহ িুখারী ও মুসবলম। 
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“মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। দুইিার উিয় হানতর পুনরা আঙু্গল িারা 

ইিারা করনলে, তৃতীয়িার ডাে িা িাম হনতর িৃদ্ধাঙু্গবল কম 

গদখানলে”। 

সহীহ মুসবলনমর অপর িণেোয় আনে: ইিে উমার রাবদয়াল্লাহু আেহু 

এক িযবিনক িলনত শুনেে: 

نَّ  يُْدِريَك  َما: َلُ  َفَقاَل . انل ْصُف  الَّليْلَةُ »
َ
هلل صىل ا اهلل رَُسوَل  َسِمْعُت  انل ْصُف؟ الَّليْلَةَ  أ

ْهرُ  :َيُقوُل  عليه وسلم ِشارَ  وََهَكذا، َهَكذا الشَّ
َ
َصابِِعهِ  وَأ

َ
تنَِي، الَعّْشِ  بِأ  يف وََهَكذا َمرَّ

َشارَ  اثلااثِلَِة،
َ
َصابِِعهِ  وَأ

َ
وَ  وََحبََس  َُك َها، بِأ

َ
 .«إِْبَهاَمهُ  َخنََس  أ

“আিনকর রাত মানসর অনধেক। বতবে তানক িলনলে: বকিানি িলনল 

আিনকর রাতবি মানসর অনধেক? আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লামনক িলনত শুনেবে: মাস এরূপ ও এরূপ, বতবে দুই িার 

হানতর দি আঙু্গল িারা ইিারা কনরে, তৃতীয়িার এিানি ইিারা কনরে, 

বতবে সি আঙু্গল িারা ইিারা কনরে, শুধু তার িৃদ্ধাঙু্গবল িদ্ধ রানখে”।489 

সাদ ইিে আবি ওয়ািাস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একহাত িারা অপর হানতর 

ওপর আর্াত করনলে, অতঃপর িনলে, “মাস এরূপ ও এরূপ, 

অতঃপর তৃতীয়িার এক আঙু্গল কম গদখাে”।490  

                                                           
489 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৪৯৯৬; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৮০। বিতীয় িণেো 
িুখাবরর: (১৮১৪), তৃতীয় ও চতুেে িণেো মুসবলনমর: (১০৮০)। 

490 সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১০৮৬; োসাঈ: (৪/১৩৮)। 
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ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহুমা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

গেনক িণেো কনরে, বতবে িনলনেে: 

تَاين»
َ
المُ  َعلَيْهِ  ِجَْبيُل  أ ْهرُ : َفَقاَل  السَّ ونَ  تِْسعٌ  الشَّ  . «يَْوماً  وِعّْشُ

“বিিরীল আলাইবহস সালাম আমার বেকি এনস িনলে, মাস ঊেবত্রি 

বদে”।491  

ইিে মাসউদ গেনক িবণেত, বতবে িনলে,  

َْْثَ  وِعّْشينَ  تِْسعاً  صىل اهلل عليه وسلم انلَِّب   َمعَ  ُصْمنَا ملَا» َ
  «ثاَلثنيَ  َعهُ مَ  ُصْمنَا مما أ

“েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সানে আমরা অবধক সময় 

ঊেবত্রি বদে সাওম পালে কনরবে, বত্রি বদনের তুলোয়”।492 

ইমাম বতরবমযী রহ. িনলে, এ অধযানয় ইিে উমার, আিু হুরায়রা, 

আনয়িা, সাদ ইিে আবি ওয়ািাস, ইিে আব্বাস, ইিে উমার, আোস, 

িানির, উনম্ম সালামা ও আিু িাকরা গেনক হাদীস িবণেত আনে গয, 

েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে: “মাস হয় ঊেবত্রি 

বদনে”।493 

 

                                                           
491 োসাঈ: (৪/১৩৮), আলিাবে সহীহ োসাঈনত হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 
492 আিু দাউদ, হাদীস োং ৩৩২২; বতরবমযী, হাদীস োং ৬৮৯; আহমদ: (১/৩৯৭); 
িায়হাবক: (৪/২৫০)। আলিাবে সহীহ আিু দাউনদ হাদীসবি সহীহ িনলনেে। 

493 িানম বতরবমযী (৩/৭৩)। 
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বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. চন্দ্র মাস, িরী‘আনতর বিধাে যার ওপর বেিেরিীল, তা কখনো 

বত্রি, আিার কখনো ঊেবত্রি বদনের হয়। 

দুই. মাস যখে অসমূ্পণে হয়, সাওয়াি পবরপূণে হয়। ইিে মাসউদ 

রাবদয়াল্লাহু আেহু সাংিাদ বদনয়নেে: তারা েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর সানে অবধক সময় ঊেবত্রি সাওম পালে কনরনেে, বত্রি 

বদনের তুলোয়। 

বতে. এ হাদীস গিযাবতষ্ক ও  ণকনদর প্রতযাখযাে কনর। এ হাদীস আনরা 

প্রমাণ কনর গয, ির‘ঈ বিধাে বসয়াম, বফতর ও হি ইতযাবদ চাাঁদ গদখার 

ওপর বেিেরিীল,  ণোর ওপর েয়। 

চার. ইিারা িযিহার করা বিধ, িরাং এিা বিক্ষা ও িযাখযার একবি 

মাধযম।494 

পাাঁচ. দুই মাস, বতে মাস ও চার মাস পযোয়ক্রনম ঊেবত্রনি মাস হনত 

পানর, তনি চার মানসর গিবি লা াতার ঊেবত্রি বদনে মাস হয় ো।495 

েয়. এ উম্মত উম্মী, কারণ, এনদর মনধয বিক্ষার হার কম, অেুরূপ 

তানদর েিী বেনলে উম্মী। গযমে, আল্লাহ তা‘আলা িনলে, 

ِي َبَعَث ِِف ﴿ ِ ُهَو ٱَّلَّ ِي  م 
ُ
ِۡنُهمۡ ٱۡۡل  [1﴾ ]اجلمعة: َن رَُسوَّٗل م 

                                                           
494 ফাতহুল িাবর: (৪/১২৭)। 
495 িারহুে েিিী আলাল মুসবলম (৭/১৯১)। 
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“বতবেই উম্মীনদর  মানে একিে রাসূল পাবঠনয়নেে তানদর মধয 

গেনক”। [সূরা আর-িুমু‘আ, আয়াত: ২]  

অেযত্র বতবে িনলে, 

ُهۥ بَِيِمينَِكُۖ إِذٗ  َوَما ُكنَت َتۡتلُواْ ِمن َقۡبلِهِۦ ِمن كَِتَّٰبٖ ﴿ ۡرتَاَب َوََّل ََتُطُّ وَن ٱلُۡمۡبِطلُ ا َّلَّ
 [ 18﴾ ]العنكبوت: ٤٨

“আর তুবম গতা এর পূনিে গকানো বকতাি বতলাওয়াত কর বে এিাং 

গতামার বেনির হানত তা বলখ বে গয, িাবতলপন্থীরা এনত সনন্দহ গপাষণ 

করনি”। [সূরা আল-‘আেকািূত, আয়াত: ৪৮] 

এ উম্মনতর ওপর আল্লাহর মহাে বে‘আমত গয, বতবে তানদরনক এ 

মহাে দীে দাে কনরনেে। তারা অপর গেনক এ বকতাি গ্রহণ কনর বে, 

িরাং তারা রাসূনলর মাধযনম আল্লাহর পক্ষ গেনক গ্রহণ কনরনে।496 

সাত. এ উম্মত বেনিনদর ইিাদত ও ইিাদনতর সময় বেধোরনণ বিক্ষা 

ও  ণকনদর মুখানপক্ষী েয়। কারণ, িরী‘আত তা ধাযে কনরনে গদখার 

ওপর, যা সিার বেকি সমাে।497 

আি. আমানদরনক বসয়াম, সালাত ও অেযােয ইিাদত সম্পাদনে বিক্ষা 

ও  ণনকর মুখানপক্ষী হনত িলা হয় বে, তার বেনদেি গদওয়া হয় বে, 

                                                           
496 উমদাতুল কাবর: (১০/২৮৬)। 
497 তাফবসর ইিে কাবসর: (১/১১৭)। 
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িরাং আমানদর ইিাদনতর সম্পকে প্রকািয বেদিেনের সানে, গযখানে 

বিবক্ষত-অবিবক্ষত সিাই সমাে।498 

েয়. গয একমাস বসয়াম পালে করার মােত িা কসম করল, গযমে 

রিি িা িািাে, অতঃপর যখে বসয়াম আরম্ভ করল, মাস ঊেবত্রনি 

গিষ হনলা, তাহনল গস মােত িা কসম পুনরা করল।499 

দি. গকউ যবদ মােত কনর অেিা কসম কনর একমাস বসয়াম পালে 

করনি, বকন্তু গস বেবদেষ্ট কনরবে, গস যবদ ঊেবত্রি বদে বসয়াম পালে 

কনর, ইেিাআল্লাহ যনেষ্ট হনি। কারণ, মাস সাধারণত এরূপ হয়।500 

এ ার. সনন্দনহর বদে িািানের মনধয  ণয, তানক রমযাে  ণয করা 

বঠক েয়। কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম চাাঁদ গদখার সানে 

রমযাে সমৃ্পি কনরনেে।501 

িানরা. হাদীস গেনক িুো যায়, চাাঁনদর িায় া বেধোরনণর িেয আধুবেক 

যন্ত্র গযমে দূরিীে ইতযাবদর সাহাযয গেওয়া গদানষর গেই, চাাঁদ গদখার 

                                                           
498 িারহু ইিে িািাল আলাল িুখারী (৪/৩১-৩২); আল-মুফবহম: (৩/১৩৯); 
উমদাতুল কাবর: (১০/২৮৭)। 

499 মাআবলমুস সুোে আলা হাবমবি আিু দাউদ (২/৭৪০)। 
500 আল-মুফবহম: (৩/১৩৮); খািাবি মাআবলমুস সুোে: (২/৭৪০) উনল্লখ কনরনেে। 
তার বত্রি বদে পুনরা করনত হনি, তনি আমার বেকি কুরতুবির অবিমত অবধক 
বিশুদ্ধ মনে হয়। বতবে গকে বত্রি িলনলে গসিা আমার বেকি স্পষ্ট েয়, অেচ মাস 
হয় ঊেবত্রি বদনে। 

501 আল-মুফবহম: (৩/১৪০)। 
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সুবিধানেে। এিা হাদীনস বেবষদ্ধ  ণোর অিিুেি েয়, তনি গচানখ গদখা 

অবধক গ্রহণ গযা য।502 

  

                                                           
502 িাইখ ইিে িায রহ. গক দূরিীে িারা গদখা সম্পনকে বিজ্ঞাসা করা হনয়বেল, 
বতবে িনলে এিা িযিহার করা গদানষর েয়, কারণ এিাও গদখার অিিুেি,  ণোর 
অিিুেি েয়। মািমু ফাতাওয়া ও রাসানয়ল: (১৫/৬৯-৭০)। 
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৫৯. িাওয়াল মানসর েয় গরাযার ফযীলত 

আিু আইয়ূি আেসারী রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

تبََعهُ  ُثمَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ »
َ
اَل  ِمنْ  ِستاً  أ هرِ  َكِصيَامِ  اَكنَ  َشوَّ  .«ادلَّ

“গয রমযানের বসয়াম পালে করল, অতঃপর তার অেু ামী করল 

িাওয়ানলর েয়বি, তা পুনরা িের বসয়ানমর েযায়”।503  

সাওিাে রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িনলনেে:  

ْشُهر، بَِعَّشةِ  َرَمَضانَ  ِصيامُ »
َ
تَّةِ  وِصيَامُ  أ نَة ِصيَامُ  فَذلك بَِشهَريِن  أيَّامٍ  الس   .«السَّ

“রমযানের বসয়াম দি মানসর সমতুলয, েয়বদনের বসয়াম দুই মানসর 

সমতুলয, এিাই পূণে িেনরর বসয়াম”।  

অপর িণেোয় রনয়নে: 

نة تَمامَ  اَكنَ  الِفْطرِ  َبْعدَ  أيَّامٍ  ِستَّةَ  َصامَ  َمنْ » ْمثَ  َعّْشُ  فَلَهُ  بِاحلََسنَةِ  َجاءَ  َمنْ ﴿ السَّ
َ
﴾ الَِهاأ

 .«[511:األنعام]

                                                           
503 মুসবলম, হাদীস োং ১১৬৪। 
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“গয ঈদুল বফতনরর পর েয়বদে বসয়াম পালে করনি, তা পূণে িৎসনর 

পবরণত হনি। আল্লাহ তা‘আলা িনলে, “গয সৎকাি বেনয় এনসনে, তার 

িেয হনি তার দি গুণ”। [সূরা আল-আে‘আম, আয়াত: ১৬০]504 

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. িাওয়ানলর েয় গরাযার ফযীলত প্রমাবণত হয়। প্রবত িের 

রমযানের বসয়ানমর সানে গয িাওয়ানলর েয় সাওম পালে করল, গস 

সারা িের সাওম রাখল। 

দুই. িান্দার ওপর আল্লাহর অনিষ রহমত, বতবে িান্দার অল্প আমনলর 

বিবেমনয় অনেক সাওয়াি ও বিরাি প্রবতদাে প্রদাে কনরে। 

বতে. ঈনদর পর দ্রুত িাওয়ানলর েয় সাওম পালে করা, গযে এ সাওম 

েুনি ো যায়, বকাংিা গকানো িযস্ততা এনস ো পনড়। 

চার. িাওয়ানলর শুরু-নিষ িা মানে, এক সনঙ্গ িা পৃেকিানি এ সাওম 

রাখা বিধ। িান্দা গযিানি তা সম্পাদে করুক, গস আল্লাহর বেকি এর 

পূণে সাওয়াি লাি করনি, যবদ আল্লাহ তা কিুল কনরে।505
 

পাাঁচ. যার ওপর রমযানের কাযা রনয়নে, গস প্রেনম কাযা আদায় করনি, 

অতঃপর িাওয়ানলর েয় সাওম আদায় করনি। হাদীনসর িাণী গেনক 

                                                           
504 আহমদ: (৫/২৮০); ইিে মািাহ, হাদীস োং ১৭১৫; দারাবম, হাদীস োং ১৭৫৫; 
োসাঈ বফল কুিরা, হাদীস োং ২৮৬০; সহীহ ইিে খুযাইমাহ, হাদীস োং ২১১৫৪; 
সহীহ ইিে বহব্বাে, হাদীস োং ৩৬৩৫। 

505 ইিে কুদামার মু বে: (৪/৪৪০); িারহুে েিিী আলা মুসবলম (৮/৫৬)। 
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এমে িুনে আনস, কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

িনলনেে: “গয রমযানের সাওম রাখল” অেোৎ পূণে রমযাে। যার ওপর 

কাযা রনয়নে, গস পূণে রমযাে সাওম রানখ বে। তার ওপর পূণে রমযাে 

সাওম রাখা প্রনয়া  হয় ো, যতক্ষণ ো গস কাযা কনর।506 বিতীয়ত 

েফল ইিাদনতর গচনয় ওয়াবিি কাযা আদায় করা গিবি গেয়। 

েয়. আল্লাহ তা‘আলা ফরনযর আন  েফনলর বিধাে গরনখনেে, গযমে 

েফনলর বিধাে গরনখনেে ফরনযর পর। গযমে, পাাঁচ ওয়াি সালানতর 

পূিোপর সুন্নাত রনয়নে, অেুরূপ রমযানের বসয়ানমর পূিোপর বসয়াম 

রনয়নে। অেোৎ িািাে ও িাওয়ানলর বসয়াম। 

সাত. এসি েফল ইিাদত ফরনযর মনধয র্নি যাওয়া ত্রুবিসমূহ দূর 

কনর। কারণ, এমে সাওম পালেকারী গেই গয অযো িাকযালাপ, কু-

দৃবষ্ট ও হারাম খািার ইতযাবদ িারা তার গরাযার ক্ষবত কনর বে।    

     

  

                                                           
506 িারহুল মুমবত: (৬/৪৬৬)। 
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৬০. ঈনদর বিধাে 

আোস রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যখে মবদোয় আ মে কনরে, তখে 

গসখানে দু’বি বদে বেল, গসবদে দু’বিনত তারা আেন্দ-ফুবতে করত। বতবে 

িলনলে: এ দু’বি বদে কী? তারা িলল: আমরা িানহবল যুন  এনত 

আেন্দ-ফুবতে করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িনলে, 

“আল্লাহ গতামানদর এ বদে দু’বির পবরিনতে আনরা উিম দু’বি বদে দাে 

কনরনেে: ঈদুল আযহা ও ঈদুল বফতর”।507 

আিু উিাইদ মাওলা ইিে আযহার িনলে, “আবম উমার ইিে খািানির 

সানে ঈদ কনরবে, বতবে িনলে, এ দু’বি বদনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বসয়াম বেনষধ কনরনেে: রমযানের বসয়াম গিনষ 

গতামানদর ঈদুল বফতনরর বদে। বিতীয় বদে হনে ঈদুল আযহা, গসবদে 

গতামরা গতামানদর কুরিােী গেনক খানি।508
 

                                                           
507 আিু দাউদ, হাদীস োং ১১৩৪; োসাঈ: (৩/১৭৯); আহমদ: (৩/১০৩); আিু ইয়ালা, 
হাদীস োং ৩৮৪১। হানকম হাদীসবি মুসবলনমর িতে গমাতানিক সহীহ িনলনেে: 
(১/৪৩৪), হানফয ফাতহুল িাবরনত সহীহ িনলনেে: (২/৪২২) আলিাবে সহীহ আিু 
দাউনদ সহীহ িনলনেে। 

508 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৮৯; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ১১৩৭। 
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আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আেহু গেনক িবণেত, বতবে িনলে, “েিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদুল বফতর ও কুরিাবের ঈনদর সাওম 

পালে বেনষধ কনরনেে”।509
 

ইিে আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আেহুমা গেনক িবণেত, “েিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদুল বফতর বদনে গির হে, অতঃপর দুই রাকাত 

সালাত আদায় কনরে, তার পূিোপর গকানো সালাত আদায় কনরে 

বে”।510
 

উনম্ম আবতয়যাহ রাবদয়াল্লাহু আেহা গেনক িবণেত, বতবে িনলে, 

“আমানদরনক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেনদেি 

বদনয়নেে, আমরা গযে যুিতী, ঋতুিতী ও বকনিারীনদর বেনয় ঈদুল 

বফতর ও ঈদুল আযহানত যাই, তনি ঋতুিতীরা সালাত গেনক দূনর 

োকনি, তারা গদা‘আ ও কলযানণ অাংি গ্রহণ করনি”।511  

বিক্ষা ও মাসানয়ল: 

এক. আল্লাহ তা‘আলা ঈদুল বফতর ও ঈদুল আযহা দাে কনর এ 

উম্মনতর ওপর অেুগ্রহ কনরনেে। মুসবলম উম্মাহনক বতবে এর মাধযনম 

িানহবল ঈদ ও উৎসি গেনক মুি কনরনেে। 

                                                           
509 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ১৮৯০; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৮২৭। 
510 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৯৪৫; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৮৮৪। 
511 সহীহ িুখারী, হাদীস োং ৯৩১; সহীহ মুসবলম, হাদীস োং ৮৯০। 
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দুই. আমানদর দু’বি ঈদ কাবফরনদর ঈদ ও উৎসি গেনক বিবিন্ন কারনণ 

আলাদা ও বিবিষ্টযমবণ্ডত। গযমে, 

(১) আমানদর ঈদ চাাঁদ গদখার ওপর বেিেরিীল,  ণোর ওপর েয়, 

গযমে কাবফরনদর উৎসিগুনলা  ণোর উপর বেিেরিীল। 

(২) আমানদর দু’বি ঈদ মহাে ইিাদত ও ইসলানমর ঐবতনহযর সানে 

সমৃ্পি। গযমে, বসয়াম, যাকাতুল বফতর, হি ও কুরিােী। 

(৩). দুই ঈনদ সম্পাবদত কািগুনলা ইিাদত, যা িান্দানক আল্লাহর 

বেকিয দাে কনর। গযমে, তাকিীর, সালাতুল ঈদ ও খুতিা ইতযাবদ, 

কাবফরনদর ঈদ ও উৎসনির বিপরীত, গযখানে কুফর ও গ ামরাবহর 

প্রদিেে হয়, বিবিন্ন প্রিৃবি ও িয়তাবে কমেকাণ্ড সাংর্বিত হয়। 

(৪) দুই ঈনদর বদনে অেুগ্রহ, দয়া ও পরস্পর দাবয়ত্বিীলতার 

িবহঃপ্রকাি র্নি, গযমে সদকাতুল বফতর, হাবদয়া ও কুরিােী। 

(৫) আমানদর দু’বি ঈদ ভ্রাি আকীদা ও কুসাংস্কানরর সানে সমৃ্পি 

েয়। গযমে, েিিষে, েক্ষনত্রর িন্ম-মৃতুয, কানরা স্মরণ, গকানো িযবির 

মযোদা অেিা সাম্প্রদাবয়কতা ও িাতীয়তার সানে সমৃ্পি েয়, িরাং এ 

ঈদ দু’বি একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার িেয। 

আমানদর ওপর ওয়াবিি হনে এসি বে‘আমনতর গমাকাবিলায় আল্লাহ 

তা‘আলার গিাকর আদায় করা, তার বেনদেি পালে করা ও তার বেনষধ 

গেনক বিরত োকা, ঈদ, খুবি ও আেনন্দর বদনে। 
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বতে. ঈনদর বদে আল্লাহর বে‘আমনতর ো-নিাকবর হনে ফরয তযা  

করা, োরীনদর গপািাক-আিানক বিবেলতা অিলম্বে করা ও পুরুষনদর 

সানে গমলানমিা করা। গপািাক-আিাক, পাোহার ও অেুষ্ঠানে অপচয় 

ও  াে-িাদয করা। 

চার. ঈনদর বদে সুন্নাত হনে ঈনদর সালানতর িেয গ াসল করা ও 

সুন্দর গপািাক পবরধাে করা। আমানদর সালানফ সানলহীে িা উিম 

পূিে পুরুষ ণ অেুরূপ করনতে। 

পাাঁচ. ঈদুল বফতনরর বদে ঈদ ানহ যাওয়ার পূনিে সকানল গখিুর খাওয়া 

সুন্নাত, কারণ, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অেুরূপ কনরনেে। 

আল্লাহর বেনদেি পালোনেে ঈনদর বদে দ্রুত পাোহার করা সুন্নাত। 

েয়. ঈনদর সালানত িাচ্চা ও োরীনদর যাওয়া সুন্নাত, তারা সালানত 

উপবস্থত হনি ও মুসবলমনদর গদা‘আয় অাংি গ্রহণ করনি। ঋতুিতী 

োরীরা সালানতর স্থাে গেনক দূনর োকনি, তারা শুধু খুতিা ও গদা‘আয় 

অাংি গ্রহণ করনি। 

সাত. ঈনদর সালানত গহাঁনি যাওয়া সুন্নাত, অেুরূপ এক রাস্তা বদনয় 

যাওয়া ও অপর রাস্তা বদনয় বফনর আসা। গযমে, েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম গেনক প্রমাবণত। 

আি. সালাত গিনষ খুৎিা েিণ করা ও গদা‘আয় আমীে িলার িেয 

সালানতর স্থানে িনস োকা উিম। েিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
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ঋতুিতী োরীনদর িযাপানর িনলনেে: ‘তারা কলযাণ ও মুসবলমনদর 

গদা‘আয় অাংি গ্রহণ করনি”। 

েয়. ঈনদর সালানত পূিোপর সালাত গেই, বকন্তু মুসবলম যখে মুসল্লা 

অেিা মসবিনদ প্রনিি কনর, গস দুই রাকাত সালানতর িযাপানর আবদষ্ট, 

বেবষদ্ধ সমনয় পযেি। কারণ, তাবহয়যাতুল মসবিদ মসবিনদ প্রনিনির 

কারনণ িরুবর হয়, যা বেবষদ্ধ সমনয় আদায় করা বিধ। 

দি. ইমাম সানহনির অনপক্ষার সমনয় তাকিীনর বলপ্ত োকা উিম, 

কারণ, এিা ইিাদনতর সময়, এ মুহূনতে গস কুরআে বতলাওয়াত িা 

েফল সালাত আদায় করনত পানর, যবদ বেবষদ্ধ সময় ো হয়, তনি 

তাকিীনর মিগুল োকা উিম। 

এ ার. যবদ গলানকরা সূযে ঢলার পূনিে ঈদ সম্পনকে িােনত ো পানর, 

তাহনল পরবদে সালাত আদায় করনি। যবদ গকউ ঈনদর সালানত 

ইমানমর তািাহহুনদ অাংি গ্রহণ কনর, গস তার সানে িনস যানি, 

অতঃপর দু’রাকাত কাযা করনি ও তানত তাকিীর পড়নি। 

িার. ঈনদর সালাত েুনি গ নল বিশুদ্ধ অবিমত অেুযায়ী তার কাযা 

গেই। কারণ, ঈনদর সালাত কাযা করার গকানো দলীল গেই। 

গতর. ঈনদর বদে আেন্দ করা বিধ, যবদ সীমালঙ্ঘে অেিা ওয়াবিি 

বিেষ্ট ো হয়। মুসবলমনদর উবচৎ ঈনদর বদে পবরিানর সেলতার িযিস্থা 

করা। কারণ, ঈনদর বদে আেন্দ করা দীনের একবি অাংি। 
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গচৌদ্দ. ঈনদর বদে খািানর অনেক গলাক একত্র হওয়া িানলা, কারণ, 

এনত ঈনদর বিবিষ্টয প্রকাি পায়, পরস্পর ভ্রাতৃত্ব িন্ধে দৃঢ় হয় ও 

মুসবলমনদর িমানয়ত হয়। 

পনের. ঈনদর শুনিো বিবেমনয় গকানো সমসযা গেই, আমানদর 

পূিেপুরুষ গেনক িবণেত, ঈনদর বদে সাক্ষানতর সময় তারা পরস্পরনক 

শুনিো বিবেময় করনতে। তারা িলনতে:  َوِمنُْكم ِمنَّا اهللُ  َتَقبََّل.  “আল্লাহ 

আমানদর গেনক ও আপোনদর গেনক কিুল করুে”। তনি শুনিোর 

িব্দ গদি ও অঞ্চল অেিা সমনয়র িযিধানে বিন্ন বিন্ন হনত পানর, যবদ 

হারাম িব্দ অেিা কাবফরনদর সানে সামঞ্জসয ো হয়, গযমে তানদর 

হারাম উৎসনি িযিহৃত শুনিো পদ্ধবত গ্রহণ করা। 

সমাপ্ত 
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রমযানের বিষয়বিবিক হাদীস : বিক্ষা ও মাসানয়ল িইবিনত 

বসয়াম, ইবতকাফ, রমযানের বকয়াম ও লাইলাতুল কদর 

ইতযাবদ বিষনয় ষািবি দরস বতবর করা হনয়নে, যা গেনক 

বিনিষিানি দীনের দাঈ‘ ও মসবিনদর ইমাম ণ এিাং 

সাধারণিানি সকল মুসবলম উপকৃত হনিে, ইেিাআল্লাহ। 

প্রনতযক দরনসর বিবি রাখা হনয়নে আর-কুরআে ও হাদীনসর 

ওপর। আল্লাহ সিাইনক এর িারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক 

দাে করুে। আমীে। 
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