সাওম বিষয়ক আধুবিক
বকছু মাসআলা
] Bengali – িাাংলা – [ بنغالي

বিকহী গবিষণা সসন্টার, আল-ইমাম
ইউবিভাবসিবি


অিু িাদ: আব্দু ল আলীম ইিি কাওসার
সম্পাদিা: ড. আিু িকর মুহাম্মাদ যাকাবরয়া

الموسوعة الميسرة في فقه
القضايا المعاصرة
]قسم الصوم من العبادات[

مركز اتلمزي ابلحيث يف فقه القضايا
املعارصة


ترمجة :عبد العليم بن كوثر

مراجعة :د /أبو بكر حممد زكريا

1

সূচীপত্র
ক্র

বিবরািাম

পৃ ষ্ঠা

১

আধু বিক যন্ত্রপাবি িযিহাবরর মাধযবম চাাঁদ সদখা প্রসঙ্গ

২

চাাঁদ প্রমাবণর সেবত্র স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির ওপর
বিভির করার বিধাি

৩

সয িযবি সূ যিাবের পর ইিিার করল, অিঃপর বিমাি
উড্ডয়বির পর সূ যি সদখবি সপল

৪

সযসি সদবি রাি িা বদি ২৪ ঘন্টারও সিবি সমবয় প্রলবিি,
সসসি সদবি কীভাবি সাওম পালি করবি হবি?

৫

সাওম

পালিকারীর

শ্বাসকষ্ট

উপিমকারী

সে

(Inhaler/ইিবহলার িা Puffer/পািার) িযিহাবরর বিধাি
৬

সাওম পালিকারীর অবিব্ি সিওয়ার বিধাি

৭

সাওম পালিকারীর ্িয িাবকর ড্রপ িযিহাবরর বিধাি

৮

সাওম পালিকারীর ্িয কাবির ড্রপ িযিহাবরর বিধাি

৯

সাওম পালিকারীর ্িয সচাবখর ড্রপ িযিহাবরর বিধাি

১০

ব্হ্বার িীবচ সয িযািবলি রাখা হয়, সাওম পালিকারীর ্িয
িা িযিহাবরর বিধাি

১১

সাওম

পালিকারীর

্িয

পাকস্থলী

পযিবিেণ

(Gastroscope/গযাবরাবকাপ) িযিহাবরর বিধাি

যন্ত্র

2
১২

অিিকারক/অিু ভূবিিািক

ঔষধ/অবিদি

পদ্ধবি

(Anesthesia/এবিসবেবসয়া) সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি
বকিা
১৩

খাদযগুণ সমৃ দ্ধ ইিব্কিি সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি
বকিা

১৪

ঔষবধ ইিব্কিি সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি বকিা

১৫

সাওম পালিকারীর ্িয বিবকাবিি গাম িা বিবকাবিি পযাচ
(Nicotine Patch) িযিহাবরর বিধাি

১৬

সাওম পালিকারীর ্িয মাবলি, মলম ও প্লাস্টার িযিহাবরর
বিধাি

১৭

কযাবেিার (Catheter) বক সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি?

১৮

সহবমা-ডায়ালাইবসস (Hemodialysis) বক সাওবম সকাবিা
প্রভাি সিলবি?

১৯

সপবরবিাবিয়াল ডায়ালাইবসস (Peritoneal Dialysis) বক
সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি?

২০

সাওম পালিকারীর ্িয সাবপাব্বিাবর (Suppository) বক
সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি?

২১

সাওম পালিকারীর ্িয সেচ্ছায় রিদাবির বিধাি

২২

সাওম পালিকারীর রি পরীো করার বিধাি
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আধু বিক যন্ত্রপাবি িযিহাবরর মাধযবম চাাঁদ সদখা প্রসঙ্গ1
বিিরণ: সরাসবর খাবল সচাখ বদবয় চাাঁদ সদখাই হবচ্ছ
মূ লিীবি। ইসলাবমর প্রেম যু গ সেবক এই মূ লিীবির
ওপরই আমল হবয় আসবছ। বকন্তু িিিমাি যু বগ সকাবিা
বকছু বক িড় কবর সদখার ্িয সিবলবকাপসহ আধু বিক
অবিক যন্ত্রপাবিই আবিষ্কৃি হবয়বছ, সযগুবলার মাধযবম চাাঁদ
সদখা সম্ভি।
প্রশ্ন হবচ্ছ, এসি অিযাধু বিক যন্ত্রপাবির মাধযবম চাাঁদ
সদখবল িরী‘আবির দৃ বষ্টবি িা কিখাবি গ্রহণবযাগয হবি?
পযিাবলাচিা: িরী‘আবির দৃ বষ্টবি চাাঁদ সদখা িা িা সদখাই
হবচ্ছ মূ ল িযাপার। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িবলি,
1

মূ ল িইবয়র ৩৯৫ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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ََْ
َْ َ
ُ وه فَ ُص
ُ «إ َذا َرأَ ْيتُ ُم
» َوإِذا َرأيتُ ُموهُ فأف ِط ُروا،وموا
ِ
“সিামরা চাাঁদ সদবখ সাওম পালি করবি এিাং চাাঁদ সদবখই
সাওম সছবড় বদবি”।2
িবি িিিমাি যু বগর সকাবিা সকাবিা আবলম মবি কবরি
সয, সরাসবর সচাখ বদবয় চাাঁদ সদখবলই সকিল িা
িরী‘আবির দৃ বষ্টবি গ্রহণবযাগয হবি, অিযোয় িয়।
িাবদর মবি, চাাঁদ সদখার সেবত্র অিযাধু বিক এসি
যন্ত্রপাবির সহবযাবগিা সিওয়া সযবি পাবর, িবি
সম্পূ ণিরূবপ সসগুবলার ওপর বিভির করা যাবি িা। সু িরাাং
খাবল সচাবখ যবদ চাাঁদ সদখা িা যায়, বকন্তু এসি যন্ত্রপাবির
মাধযবম সদখা যায়, িাহবল এই দিিি গ্রহণবযাগয হবি িা।
িাবদর মবি, হাদীবস গ্রহণবযাগয চাাঁদ সদখার সয বিষয়বি
এবসবছ, িা শুধু মাত্র খাবল সচাবখ সদখার সাবে সম্পৃ ি।
সকিিা এসি যন্ত্রপাবি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর যু বগ বছল িা।
2

সহীহ িু খারী, হাদীস িাং ১৯০০; সহীহ মুসবলম, হাদীস িাং ১০৮০।
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অিিয িিিমাি যু বগর অবধকাাংি আবলবমর মবি, সয
সকাবিা উপাবয়ই সহাক িা সকি চাাঁদ সদখাই হবচ্ছ িড়
কো। সঊদী আরবির উচ্চ উলামা পবরষদ ‘মা্বলসু
হাইআবি বকিাবরল ওলামাও এই মবির পোিলিি
কবরবছ। ১৬/৫/১৪০৩ বহ্রী িাবরবখ পবরষবদর সকল
সদসয বিবনাি বসদ্ধান্তসমূ বহ একমি হি:
১. চাাঁদ সদখার কাব্ সহবযাগী বহবসবি মািমবির বিমিাণ
করা সযবি পাবর, এবি ির‘ঈ সকাবিা িাধা িা বিবষধ
সিই।
২. খাবল সচাবখ চাাঁদ সদখা সগবল িা গ্রহণবযাগয হবি,
যবদও মািমবিবরর মাধযবম িা সদখা িা যায়।
৩. সিবলবকাবপর মাধযবম যবদ সবিয সবিয চাাঁদ সদখা সম্ভি
হয়, িাহবল িাও গ্রহণবযাগয হবি, যবদও খাবল সচাবখ িা
সদখা িা যায়। মহাি আল্লাহ িবলি,
ۡ َ َّ
َ
َ
ُ
]٥٨١ :﴿ف َمن ش ِه َد مِنك ُم ٱلش ۡه َر فل َي ُص ۡم ُه﴾ [ابلقرة
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“িবল সিামাবদর মবধয সয সলাক এ মাসবি পাবি, সস এ
মাবসর সাওম পালি করবি”। [সূ রা আল-িাকারাহ,
আয়াি: ১৮৫]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িবলি,
ُ ْ َ
َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ى ََ ُْ ََ ُ ْ ُ ْ ى
ُ َ
 ف ِإن غ ىم َعليْك ْم،ُحَّت ت َر ْوه
 وَل تف ِطروا،«َل تصوموا حَّت تروه
َ َْ َ َ ََ ْ ُْ ى
َ ْ ان ثَ ََلث
»ْي يَ ْو ًما
فأك ِملوا ِعدة شعب
ِ
“(রমযাবির) চাাঁদ িা সদখা পযিন্ত সিামরা সাওম পালি
করবি িা। পোন্তবর (িাওয়াবলর) চাাঁদ িা সদখা পযিন্ত
সিামরা সাওম সছবড় বদবি িা। সমঘ িা অিয সকাবিা
কারবণ যবদ চাাঁদ সদখা িাধাগ্রে হয়, িাহবল িা‘িাি মাস
৩০ বদি পূ ণি করবি”।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অিযত্র িবলি,
َْ
ُ ْ َ
ْ
ْ
ُ َ
ُ « ُص
» فإِن غ ىم َعليْك ْم،وموا ل ِ ُرؤ َي ِت ِه َوأف ِط ُروا ل ِ ُرؤ َي ِت ِه
“সিামরা চাাঁদ সদবখ সাওম পালি করবি এিাং চাাঁদ সদবখ
সাওম সছবড় বদবি। যবদ সমবঘর কারবণ চাাঁদ সদখা
িাধাগ্রে হয়, িাহবল…”। উপবরাি হাদীসগুবলাবি চাাঁদ
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সদখার িিিাবরাপ করা হবয়বছ মাত্র, সসগুবলাবি খাবল
সচাখ, সিবলবকাপ িা অিয সকাবিা মাধযবম সদখা িা িা
সদখার সকাবিা িিিাবরাপ করা হয় বি। িাছাড়া হাাঁ-সূ চক
( )املثبتদলীল িা-সূ চক ( )انلايفদলীবলর ওপর
অগ্রাবধকারবযাগয।
৪. চাাঁদ সদখার সম্ভািিা োক িা িা োক মািমবিরগুবলার
বিবিষজ্ঞ দবলর বিকি চাাঁদ সদখবি পাওয়ার সম্ভািয
রাবত্রবি চাাঁদ সদখার প্রয়াস চালাবিার অিু বরাধ করা
হবচ্ছ।
৫. সঊদী আরবির চারবি বিভাগবক সু বিধা প্রদাবির
উবেবিয পবরপূ ণি যন্ত্রপাবি সিবলি মািমবির গবড় সিালা
ভাল মবি করা হবচ্ছ। এসি বিষবয় বিবিষজ্ঞ কিৃিক
মািমবির বিমিাবণর স্থাি এিাং খরচ বিধিারণ করা হবি।
৬. চাাঁদ সদখবি পাওয়ার সম্ভািয স্থািগুবলাবি চাাঁদ সদখার
প্রয়াস চালাবিার ্িয ভ্রামযমাি মািমবির গবড় সিালা
হবি। সাবে সাবে িীক্ষ্মদৃ বষ্ট সম্পন্ন মািু ষবদর সেবক চাাঁদ
সদখার কাব্ সহবযাবগিা বিবি হবি।
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িবি কাযীর বিকবি চাাঁদ দিিিকারীর িরী‘আি বিধিাবরি
িযায়পরায়ণিা প্রমাবণি হবি হবি।
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চাাঁদ প্রমাবণর সেবত্র স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির
ওপর বিভির করার বিধাি3
বিিরণ: চাাঁদ প্রমাবণর ্িয চাাঁদ দিিিই ইসলামী
িরী‘আবি গ্রহণবযাগয পন্থা; বকন্তু প্রশ্ন হবচ্ছ, এবেবত্র
স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির ওপর বিভির করা যাবি
বক? বিবিষ কবর িিিমাি যু বগর সকাবিা সকাবিা বিদযাি
িবল োবকি, স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাি চূ ড়ান্ত।
সকিিা আল্লাহ িবলি,
َۡ
ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َٰ َّ ﴿ َو ۡٱل َق َم َر قَ َّد ۡر َنَٰ ُه َم َناز َل َح
:﴾ [يس٣٩ ِيم
ِ ون ٱلقد
ِ ّت َعد كٱلعرج
ِ
]٩٣

“চাাঁবদর ্িয আবম বিবভন্ন মিবযল বিধিাবরি কবরবছ।
অিবিবষ সসবি পুরািি সখ্ুর িাখার আকার লাভ
কবর”। [সূ রা ইয়াসীি, আয়াি: ৩৯]
অিযত্র বিবি িবলি,

3

মূ ল িইবয়র ৪০০ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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َّ
َۡ
]١ :﴾ [الرمحن٥ ﴿ٱلش ۡم ُس َوٱلق َم ُر ِِبُ ۡس َبان
“সূ যি ও চন্দ্র বিধিাবরি বহসাি মবিা চবল”। [সূ রা আররহমাি, আয়াি: ৫] অেিাৎ সূ যি এিাং চন্দ্র সু বিবদিষ্ট বহবসি
অিু যায়ী পবরচাবলি, সয বহসাবির সকাবিা িযিযয় ঘবি িা।
অিু রূপভাবি চার ঋিুর বহবসবিরও সকাবিা পবরিিিি
ঘবি িা। িাছাড়া সকাবিা অভযাস যখি একই বিয়মিীবিবি চলবি োবক, িখি িা বিশ্চয়িার িায়দা সদয়।
িারা িবলি, িিিমাি যু বগ স্যাবিবিিদযা চরম উন্নবি সাধি
কবরবছ এিাং সূ ক্ষ্মভাবি িারকা, িেত্র এিাং ছায়াপবের
বহসাি-বিকাি রাখা সহ্সাধয হবয়বছ। আর সূ যি ও
চবন্দ্রর

বহসািবিা

স্যাবিবিিজ্ঞািীগবণর

বিকি

খুি

োভাবিক বিষবয় পবরণি হবয়বছ। িবল স্যাবিবিিজ্ঞািীগণ
স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকািবক চূ ড়ান্ত িবল দৃ ঢ়িা
প্রকাি কবর োবকি। এসি বকছু ই উপবরাি িিিযবক
আবরা িবিিালী কবর। িাহবল িরী‘আি সযবহিু চাাঁদ
প্রমাবণর ্িয চাাঁদ দিিবির বিয়ম বিধিারণ কবর বদবয়বছ,
সসবহিু স্যাবিবিিজ্ঞাবির এসি বহসাি-বিকাি বক সকাবিা
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আমবলই আিা যাবি িা? িাবক শুধু মাত্র চাাঁদ িা সদখার
পবের প্রমাণ বহসাবি এগুবলার প্রবি বিভির করা যাবি,
চাাঁদ সদখার সেবত্র িয়?
পযিাবলাচিা: আবগর এিাং িিিমাি যু বগর আবলমগণ এই
মাসআলায় বিিবি মি প্রকাি কবরবছি:
প্রেম মি: হািািী, িাবি‘ঈ, মাবলকী এিাং হািলী
মাযহাবির অবধকাাংি িকীহ’র মবি, চাাঁদ সদখা িা িা
সদখা সকাবিািার প্রমাবণ স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির
ওপর বিভির করা যাবি িা। মহাি আল্লাহ িবলি,
ۡ َ َّ
َ
َ
ُ
]٥٨١ :﴿ف َمن ش ِه َد مِنك ُم ٱلش ۡه َر فل َي ُص ۡم ُه﴾ [ابلقرة
“িবল সিামাবদর মবধয সয সলাক এ মাসবি পাবি, সস এ
মাবসর সাওম পালি করবি”। [সূ রা আল-িাকারাহ,
আয়াি: ১৮৫]
উি আয়াবি ()الشهادة-এর অেিই হবচ্ছ চাাঁদ দিিি। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িবলি,
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ََْ ُ ُ ََُْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ََُْ َ
ُ ْ َ
ُ َ
 ف ِإن غ ىم َعليْك ْم،وه فأف ِط ُروا
 و ِإذا رأيتم،« ِإذا رأيتم ال ِهَلل فصوموا
ُ فَ ُص
َ وموا ثَ ََلث
»ْي يَ ْو ًما
ِ
“সিামরা (রমযাবির) চাাঁদ সদবখ সাওম পালি করবি এিাং
(িাওয়াবলর) চাাঁদ সদবখ সাওম সছবড় বদবি। সমঘ িা অিয
সকাবিা কারবণ যবদ চাাঁদ সদখা িাধাগ্রে হয়, িাহবল ৩০
বদি সাওম পালি করবি”।4
অিয িণিিায় এবসবছ,
ََْ ُ ُ ُ ََْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ََْ َ َ
ُ ْ َ
ُ َ
 ف ِإن غ ىم َعليْك ْم،وه فأف ِط ُروا
 وإِذا رأيتم،ف ِإذا رأيتم ال ِهَلل فصوموا
ُفَاقْد ُروا َل
ِ
“সিামরা চাাঁদ সদবখ সাওম পালি করবি এিাং চাাঁদ সদবখ
সাওম সছবড় বদবি। যবদ (সমঘ িা অিু রূপ কারবণ) চাাঁদ
সদখা িাধাগ্রে হয়, িাহবল (৩০ বদি) বহসাি কর”।5

4

সহীহ িু খারী, হাদীস িাং ১৮১০; সহীহ মুসবলম, হাদীস িাং ১০৮১।

5

সহীহ িু খারী, হাদীস িাং ১৯০০; সহীহ মুসবলম, হাদীস িাং ১০৮০।
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এই পোিলিিকারীগণ িবলি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম চাাঁদ সদখার সাবে সাওম পালি এিাং সাওম
সছবড় সদওয়ার বিষয়বিবক িিিযুি কবরবছি। সাবে সাবে
বিবি উম্মিবক এমবমি বিবদিি বদবয়বছি সয, বত্রিিম
রাবি যবদ সমঘ িা অিয সকাবিা কারবণ চাাঁদ দিিি
িাধাগ্রে হয়, িাহবল িারা সযি ৩০বদি পূ ণি কবর সিয়।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম চাাঁদ প্রমাবণর ্িয
এিসি বহসাি-বিকাবির বিবদিি উম্মিবক সদি বি; িরাং
সকিল চাাঁদ দিিবির মবধযই িিুি মাস শুরু হওয়া িা
হওয়ার বিষয়বি সীমািদ্ধ কবর বদবয়বছি। অিএি,
িরী‘আবির দৃ বষ্টবি চাাঁদ দিিি িযিীি অিয সকাবিা উপায়
চাাঁদ প্রমাবণর সেবত্র গ্রহণবযাগয িয়। এই বিধািবি
বিয়ামি পযিন্ত িহুবর এিাং সিদু ঈি সকবলর ্িয
সমািভাবি প্রবযা্য। যবদ সময় বিধিারবণর অিয সকাবিা
উপায় োকি, িাহবল আল্লাহ িা িাাঁর িািাবদরবক িবল
বদবিি।
‘রাবিত্বািুল আলাম আল-ইসলামী-এর প্রবিষ্ঠাি ‘ইসলামী
বিিহ একাবডমী’ এই মবির পোিলিি কবরবছ।
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এমিবক সযসি এলাকার আকাবি সিবির ভাগ সময় সমঘ
োবক, সসসি এলাকাবিও এই বিধাি প্রবযা্য িবল মন্তিয
সপি কবরবছ।
‘মুিাযযামািুি-িা‘আউি আল-ইসলামী’-এর প্রবিষ্ঠাি
‘আন্ত্িাবিক ইসলামী বিকহ একাবডমী’ িবলবছ, চাাঁদ
দিিবির ওপর বিভির করা অপবরহাযি, িবি হাদীস এিাং
আধু বিক বিজ্ঞাবির প্রবি সখয়াল সরবখ এবেবত্র
স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির সহবযাবগিা সিওয়া
সযবি পাবর।
সঊদী আরবির িািওয়া সিাবডির স্থায়ী কবমবি ‘আললা্িাহ আদ-দাবয়মাহ বলল-িুহূছ আল-ইলবময়যাহ ওয়ালইিিা’-ও এই মি সমেিি কবরবছি।
বিিীয়ি: স্যাবিবিিজ্ঞািসহ জ্ঞাি-বিজ্ঞাবির অিযািয সয
সকাবিা িাখা কিিা উন্নবি লাভ কবরবছ িা করবি, সস
বিষবয় মহাি আল্লাহ সমযক অিগি। এিদসবেও বিবি
َۡ
َ
َّ
َ
ُ
িবলবছি, ﴾“ ﴿ف َمن ش ِه َد مِنك ُم ٱلش ۡه َر فل َي ُص ۡم ُهিবল
সিামাবদর মবধয সয সলাক এ মাসবি পাবি, সস এ মাবসর
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সাওম পালি করবি” এিাং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
َْ
ْ
ُ ُص
ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট িবল বদবয়বছি, وموا ل ِ ُرؤ َي ِت ِه َوأف ِط ُروا
ْ
“ ل ِ ُرؤ َي ِت ِهসিামরা চাাঁদ সদবখ সাওম রাবখা এিাং চাাঁদ সদবখ
সাওম সছবড় দাও”। এখাবি আল্লাহ চাাঁদ সদখার সাবে
সাওম পালি এিাং সাওম সছবড় সদওয়ার বিষয়বিবক
িিিযুি কবরবছি, স্যাবিবিিদযার বহসাি-বিকাবির সাবে
িিিযুি

কবরি

বি,

অেচ

আল্লাহ

্ািবিি,

স্যাবিবিিজ্ঞািীগণ স্যাবিষিাবে এবিা সিবি উন্নবি সাধি
করবি। অিএি, চাাঁদ সদবখ সাওম পালি করা এিাং চাাঁদ
সদবখ সাওম সছবড় সদওয়ার ইলাহী এই বিধাবির বদবক
বিবর যাওয়া প্রবিযকবি মুসবলবমর ওপর অপবরহাযি। এই
বিধািবি এক ধরবণর ‘ই্মা’য় পবরণি হবয়বছ। িবল সয
িযবি এর বিবরাবধিা কবর স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসািবিকাবির ওপর বিভির করবি, িার কো িযবিক্রমী
বহসাবি প্রমাবণি হবি এিাং িার কোর ওপর বিভির করা
যাবি িা।
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বিিীয় মি: চাাঁদ িা সদখবি পাওয়া িা সদখবি পাওয়া
উভবয়র প্রমাণ বহবসবি স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির
ওপর বিভির করা যাবি। এই অবভমিবি ইিি সু রাই্, যা
ইমাম িাবি‘ঈর একবি মি বহবসবি বিবি উবল্লখ
কবরবছি, মুত্বারবরি ইিি আব্দু ল্লাহ আি-বিখখীর, ইিি
কুিায়িা, ইিিস-সু িকী প্রমুবখর িবল মবি করা হয়।
অিিয ইিি আবব্দল িার এই অবভমিবি ইমাম িাবি‘ঈ
এিাং মুত্বারবরি-এর িয় িবল মন্তিয কবরবছি। ইিি
হা্ার রহ. িবলবছি, ইমাম িাবি‘ঈ এই মবির পবে
িি; িরাং বিবি সিবির ভাগ বিদযাবির মবির পবে।
িিিমাি যু বগর আবলম সমাব্র মবধয িাইখ আহমাদ
িাবকর এিাং িাইখ সমােিা যারিা রহ. মবি কবরি,
স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির ওপর পুবরাপুবরভাবি
বিভির করা যাবি।
িারা বিবনাি আয়ািবিবক দলীল বহসাবি সপি কবর
َّ
َۡ
োবকি, ]١ :﴾ [الرمحن٥ “﴿ٱلش ۡم ُس َوٱلق َم ُر ِِبُ ۡس َبانসূ যি ও
চন্দ্র বিধিাবরি বহসাি মবিা চবল” [সূ রা আর-রহমাি,
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আয়াি: ৫]। িারা িবলি, মহাি আল্লাহ এসি গ্রহ-িেত্র
বিবিষ বহসাি-বিকাি এিাং প্রজ্ঞার সাবে সৃ বষ্ট কবরবছি,
এগুবলা এবলাপািাবড়ভাবি প্রিহমাি িয়; িরাং আলকুরআবির িিিয অিু যায়ী এসি গ্রহ-িেত্র কীভাবি চবল,
সস সম্পবকি ্ািবি হবি। মহাি আল্লাহ িবলি,
ۡ َ َ
َۡ
َ َ
َ ٱۡل َِس
]٥١ :اب﴾ [اَلرساء
ٱلسن ِي و
ِ ﴿ َو ِِلَعل ُموا ع َدد
“আর যাবি সিামরা বস্থর করবি পার িছরসমূ বহর গণিা
ও বহসাি”। [সূ রা আল-ইসরা, আয়াি: ১২]
অিয আয়াবি এবসবছ,
َّ ُ
َ
َ
َ
َّ َ
ُ َۡ ٓ
﴿ه َو ٱَّلِي َج َعل ٱلش ۡم َس ضِ َياء َوٱلق َم َر نورا َوق َّد َرهُۥ َم َنازِل ِلِ َ ۡعل ُموا
َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
َ ُ َ َۡ
َ َ
ت
ِ ع َدد
ِ َٰ ٱۡل ِق ُيف ِصل ٱٓأۡلي
ِ ٱلسن ِي وٱۡل ِساب ما خلق ٱّلل ذَٰل ِك إِّل ب
َ
َ َ
]١ : ﴾ [يونس٥ ل ِق ۡوم َي ۡعل ُمون
“বিবিই সসই মহাি সত্তা, বযবি সূ যিবক উজ্জ্বল আবলাকময়
এিাং চন্দ্রবক বিগ্ধ আবলা বিিরণকারীরূবপ সৃ বষ্ট
কবরবছি। আর এর (গবির) ্িয মিযীলসমূ হ বিধিাবরি
কবরবছি, যাবি সিামরা িছরসমূ বহর সাংখযা ও বহসাি
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্ািবি পার। আল্লাহ এ সমে িস্তু যোেিিার সাবে সৃ বষ্ট
কবরবছি। বিবি এই প্রমাণাবদ বিিদভাবি িণিিা কবরি
ঐসি সলাবকর ্িয যারা জ্ঞািিাি।” [সূ রা ইউিূ স,
আয়াি: ৫] বিবনাি হাদীসিয়বক িারা দলীল বহসাবি
সপি কবর োবকি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িবলি,
ََْ
َْ َ
ُ َ ُ ْ َ
ُ «فَإ َذا َرأَ ْيتُ ُم الْه ََل َل فَ ُص
 فإِن غ ىم َعليْك ْم، َو ِإذا َرأيتُ ُموهُ فأف ِط ُروا،وموا
ِ
ِ
ُ»فَاقْد ُروا َل
ِ
“সিামরা চাাঁদ সদবখ সাওম পালি করবি এিাং চাাঁদ সদবখ
সাওম সছবড় বদবি। যবদ সমবঘর কারবণ চাাঁদ সদখা
িাধাগ্রে হয়, িাহবল বহসাি কর”।6 উি হাদীবস বহসািবিকাি করার এিাং মবেষ্ক ও িুবদ্ধ খািাবিার প্রবি ইবঙ্গি
করা হবয়বছ।
অিয হাদীবস রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িবলি,

6

সহীহ িু খারী, হাদীস িাং ১৯০০; সহীহ মুসবলম, হাদীস িাং ১০৮০।
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َ َ ُ ُ ْ َ َ ٌ ى ُ ى ٌ ُ ِّ ى
َْ َ َ َ َ َ َ ْ ى
ُ َل ََنْ ُس
 الشه ُر هكذا َوهكذا» يع ِِن،ب
 َل نكتب و،« ِإنا أمة أمية
َ
َ
َ  َو َم ىر ًة ثَلث،ين
َ َم ىر ًة ت ْس َع ًة َو ِع ْْش
»ْي
ِ
ِ
ِ
“আমরা বিরের ্াবি। আমরা বলবখ িা এিাং (গ্রহিেবত্রর) বহসািও কবর িা। িবি মাস এরূপ এরূপ হবয়
োবক অেিাৎ কখিও ঊিবত্রি বদবি আিার কখিও বত্রি
বদবি”।7
উি হাদীবস রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গ্রহিেবত্রর বহসাি-বিকাি িা ্ািার কারবণ চাাঁদ সদখার
ওপর বিভির করবি িবলবছি; বকন্তু এখি সযবহিু গ্রহিেবত্রর বহসাি-বিকাি িা ্ািার এই কারণবি সিই এিাং
মািু বষর আ্ চাাঁদ সদখার মি িা িার সচবয় সিবি
স্যাবিবিিজ্ঞাবির ওপর আস্থা রাখা সম্ভি হবয়বছ, সসবহিু
মািু ষ চন্দ্রমাবসর শুরু প্রমাবণর সেবত্র স্যাবিবিিজ্ঞাবির
ওপর বিভির করবি পাবর।

7

সহীহ িু খারী, হাদীস িাং ১৯১৩; সহীহ মুসবলম, হাদীস িাং ১০৮০।
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এই মিািলিীগণ আবরা িবলি, সচাবখর দিিি এিাং
স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাি চন্দ্রমাবসর শুরু প্রমাবণর
দু ’বি মাধযম মাত্র। এদু ’বির একবি অিযবির স্থলাবভবষি।
দু ’বির সযবকাি একবি বিদযমাি োকবল মাবসর শুরু
প্রমাবণি হবি। আর আমরা চাাঁদ দিিিবক ইিাদি মবি
কবর িা; িরাং চাাঁদবক মাস শুরু হওয়ার মাধযম বহসাবি
সৃ বষ্ট করা হবয়বছ মাত্র।
িারা মাবসর শুরু প্রমাবণর ্িয চাাঁদ দিিিবক সালাবির
ওয়াি প্রমাবণর ওপর বিয়াস কবর িবলবছি, সারা
পৃবেিীবি সালাবির ওয়াি আ্ স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসািবিকাবির ওপর বিভির কবর চবলবছ। আমরা এক্ি
আবলমবকও স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকািবক িাদ বদবয়
শুধু সূ যি সদবখ সালাবির ওয়াি প্রবিবির বহসাি কষবি
সদবখ িা। িাহবল বহ্রী মাবসর প্রারম্ভ বিধিারবণর সেবত্র
এই বহসাি-বিকাবির িােিায়ি সকি বিবষদ্ধ হবি!
িৃিীয় মি: চাাঁদ িা সদখবি পাওয়ার প্রমাণ বহসাবি
স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির ওপর বিভির করা যাবি;
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চাাঁদ সদখবি পাওয়ার প্রমাণ বহসাবি িয়। অেিাৎ
স্যাবিবিিদযার বহসাি-বিকাি যবদ বিবশ্চিভাবি প্রমাণ কবর
সয, (আ্) চাাঁদ সদখা সম্ভি িয়, সকিিা চাাঁদ আ্ সূ বযির
আবগ ডুবি যাবি, অিঃপর সূ যি ডুিার পবর সকউ সােয
সদয় সয, সস চাাঁদ সদবখবছ, িাহবল িার সােয প্রিযাখযাি
হবি। পোন্তবর স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি যবদ প্রমাণ কবর
সয, আ্ সূ যি ডুিার পবর চাাঁদ সদখা সম্ভি, বকন্তু সমঘ,
ধূ লা, সধাাঁয়া িা অিয সকাবিা কারবণ যবদ সদখা িা যায়,
িাহবল এবেবত্র স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি-বিকাবির ওপর
বিভির করা যাবি িা; িরাং ৩০ বদি পূ ণি করবি হবি।
িিিমাি যু বগর কবিপয় আবলম এই মিবক সমেিি
কবরবছি। িাবদর মবধয িাইখ মুহাম্মাদ ইিি ছাবলহ
আল-উসাইমীি রহ.-এর িাম বিবিষভাবি উবল্লখবযাগয।
িারা িবলি, িকীহগবণর বিকি অিু সৃি মূ লিীবি হবচ্ছ,
সকাবিা সােয যিেণ িাবক বমেযা প্রবিপন্নকারী বিষয়
সেবক মুি িা হবি পারবি, িিেণ সসই সােয
গ্রহণবযাগয হবি িা। এই মূ লিীবির আবলাবক সদখা যাবচ্ছ,
সূ যিাবের পর চাাঁদ সদখার সােয প্রদািকারীর সােয িার
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সােযবক বমেযা প্রবিপন্নকারী বিষয় সেবক মুি িয়।
সকিিা স্যাবিবিিজ্ঞাবির বহসাি বিবশ্চিভাবি িলবছ সয,
আ্ চাাঁদ সূ যিাবের পূ বিি অেবমি হবয় সগবছ।…
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সয িযবি সূ যাি বের পর ইিিার করল, অিঃপর বিমাি
উড্ডয়বির পর সূ যি সদখবি সপল8
বিিরণ: সকাবিা মুসাবির িযবির এমি হবি পাবর সয,
িার সাওম পালি অিস্থায় বিমাি উড্ডয়বির পূ বিি সূ যি
অে সগল। িবল সস ইিিার করল, বকন্তু বিমাি
উড্ডয়বির পবর সস সূ যি সদখবি সপল। এমিািস্থায় সস
বক খািা-বপিা পবরহার কবর চলবি িাবক খািা-বপিা
চাবলবয় যাবি?
পযিাবলাচিা: সূ যি ডুিার পর সয িযবি ইিিার করল,
অিঃপর বিমাি উড্ডয়বির পর সূ যি সদখবি সপল, সস
খািা-বপিা চাবলবয় সযবি পারবি এিাং িার সাওম বিশুদ্ধ
িবল পবরগবণি হবি।
সঊদী আরবির িািওয়া সিাবডির স্থায়ী কবমবি এিাং
িাইখ মুহাম্মাদ ইিি সাবলহ আল-উসাইমীি রহ. এই মি
গ্রহণ কবরবছি। িাইখ উসাইমীি রহ. িার মিামি
8

মূ ল িইবয়র ৪০৯ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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প্রকাবির পর বিবনাি হাদীসবি দলীল বহসাবি সপি
কবরি,
ُ َ ْ َُْ َََْ ى
َ ُ َ ْ ُ َ  َوأَ ْدبَ َر ى،اهنَا
َ َ
ت
«إِذا أقبل الليل ِمن ه
ِ  َوغ َرب،انلهار ِمن هاهنا
ى
 َف َق ْد أَ ْف َط َر ى،الش ْم ُس
»الصائِ ُم
“পূ িি বদক সেবক যখি রাি এবস যাবি এিাং পবশ্চম বদক
সেবক যখি বদি চবল যাবি ও সূ যি ডুবি যাবি, িখি
সাওম পালিকারী ইিিার করবি”।9 বিবি িবলি, ঐ
িযবি সযবহিু ির‘ঈ দলীবলর আবলাবক ইিিার কবরবছ,
সসবহিু অিয সকাবিা ির‘ঈ দলীবলর আবলাবক ছাড়া
খািা-বপিা িযাগ করা িার ্িয ্রুবর হবি িা।

9
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সযসি সদবি রাি িা বদি ২৪ ঘন্টারও সিবি সমবয়
প্রলবিি, সসসি সদবি কীভাবি সাওম পালি করবি
হবি?10
বিিরণ: বকছু বকছু সদবি বদি িা রাি ২৪ ঘন্টারও সিবি
সময় ধবর অিযাহি োবক। এমিবক সকাবিা সকাবিা সদবি
৬ মাস পযিন্ত দীঘিাবয়ি হয়। প্রশ্ন হবচ্ছ, িারা কীভাবি
সাওম পালি করবি? অিু রূপভাবি সকাবিা সকাবিা সদবি
২৪ ঘন্টায় রাি-বদি হয়, বকন্তু রাি-বদবির সকাবিা একবি
২০ ঘন্টা িা িারও সিবি সময় পযিন্ত লিা হয়। িাবদর
সাওম পালবির বিয়মইিা কী হবি?
পযিাবলাচিা: এসি সদবি সয সময় বহসাি কবর সালাবির
সময় বিধিারণ করবি হবি, সস বিষবয় উলামাবয় সকরাবমর
মবধয সকাবিা মিবভদ সিই। িাউওয়াস ইিি সাম‘আি
রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি,

10

মূ ল িইবয়র ৪১১ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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َ َ َ
َْ
َ ُ َ َ َْ ُ
َ
ُُ َ
 يَ ْو ٌم، «أ ْر َب ُعون يَ ْو ًما:هلل َو َما بلْثه ِيف اْل ْر ِض؟ قال
ِ  يا رسول ا:«قلنا
ََ
َ
ُْ ُ
ُ  َو َي ْو ٌم َك، َو َي ْو ٌم َك َش ْهر،َك َسنَة
 يَا: َو َسائِ ُر أيىا ِم ِه كأيىا ِمك ْم» قلنَا،ج ُم َع ٍة
ٍ
ٍ
َ
ى
ْ
َ َ َْ ُ َ َ
َ
َ َُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُْ
: أتك ِفينَا ِفي ِه صَلة يومٍ ؟ قال،اَّلي ك َسنَ ٍة
ِ هلل فذلِك اْلَوم
ِ رسول ا
ْ َ َُ ُ ُ ْ َ
»ل قد َر ُه
 اقدروا،«َل
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একবদি দাজ্জাল
সম্পবকি আবলাচিা করবলি। আমরা ব্বজ্ঞস করলাম, সহ
আল্লাহর রাসূ ল! পৃবেিীবি সস কিবদি অিস্থাি করবি?
বিবি িলবলি, ৪০ বদি। প্রেম বদি এক িছবরর সমাি,
বিিীয় বদি এক মাবসর সমাি এিাং িৃিীয় বদি এক
সপ্তাবহর সমাি। আর িাকী বদিগুবলা সিামাবদর
বদিগুবলার মবিাই। আমরা িললাম, সহ আল্লাহর রাসূ ল!
সয বদিবি এক িছবরর সমাি হবি, সস বদবি আমাবদর
একবদবির সালাি বক যবেষ্ট হবি? বিবি িলবলি, িা।
সিামরা ঐবদবির বহসাি করবি।”11

11

সহীহ মুসবলম, হাদীস িাং ২৯৩৭।
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সময় বহসাি কবর সালাি ও সাওবমর সময় বিধিারবণর
িযাপাবর ওলামাবয় সকরাম একমি হবলও কীভাবি সময়
বিধিারণ করবি হবি, সস িযাপাবর িাবদর মবধয বিিবি
মি পাওয়া যায়:
প্রেম মি: সিবিরভাগ ওলামাবয় সকরাবমর মবি, ঐসি
সদবির সিবচবয় কাছাকাবছ সযসি সদবি রাি-বদবির
োভাবিক আিিিি ঘবি এিাং িরী‘আি বিধিাবরি আলামি
অিু যায়ী সালাি ও সাওবমর সময় ্ািা যায়, সসসি
সদবির বহসাি অিু যায়ী সময় বিধিারণ করবি হবি।
‘রাবিত্বািুল আলাম আল-ইসলামী’-এর প্রবিষ্ঠাি ‘ইসলামী
বিকহ একাবডমী’ এই মবির পোিলিি কবরবছ। সঊদী
আরবির উচ্চ উলামা পবরষদও এ্ািীয় মি প্রকাি
কবরবছ।
বিিীয় মি: োভাবিক বহসাি অিু যায়ী সময় বিধিারণ
করবি হবি। অেিাৎ রািবক ১২ ঘন্টা এিাং বদিবক ১২
ঘন্টা বহসাি করবি হবি। হািলী মাযহাবির সকাবিা
সকাবিা আবলম এই অবভমি িযি কবরবছি। িারা িবলি,

 28 

সযবহিু ঐসি সদবি োভাবিক সময় অিু যায়ী রাি-বদি
হয় িা, সসবহিু সসগুবলাবি মধযমপন্থী সকাবিা এলাকার
সময় অিু যায়ী সময় বিধিারণ করবি হবি। বিক
ইবেহাযাগ্রে িারীর মবিা, যার হাবয়বযর সমবয়র
বিধিাবরি সকাবিা সময়সীমা সিই এিাং সস রি সদবখ
হাবয়য ও ইবেহাযার মবধয পােিকয করবি অেম। (িাবক
সযমি মধযম সময় অেিাৎ সবিিাচ্চ সময় হাবয়য বহবসবি
ধবর িাকী সময় সালাি আদায় করবি হয় সিমবি এ
িযবিরাও িাই করবি)।
িৃিীয় মি: কবিপয় িকীবহর মবি, মক্কার সময় অিু যায়ী
সময় বিধিারণ করবি হবি। সকিিা মক্কা হবচ্ছ ‘উম্মু ল
িুরা’ িা ্িপদসমূ বহর মা এিাং মুসবলমবদর বকিলা,
সসখাি সেবক ইসলাবমর আবলা ছবড়বয় পবড়বছ।
মাসআলাবির বিিীয় অাংি অেিাৎ সযসি সদবি রাি-বদি
২৪ ঘন্টায় হয়, বকন্তু রাি-বদবির সকাবিা একবি খুি সিবি
সময় পযিন্ত লিা হয়, সসসি সদবির সাওবমর ধরণ বিবয়
ওলামাবয় সকরাবমর দু ই রকম মি পাওয়া যায়:
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প্রেম মি: বদি অিযবধক লিা সহাক িা অিযবধক খাাঁবিা
সহাক ি্র উদয় হওয়া সেবক শুরু কবর সূ যিাে পযিন্ত
সাওম পালি করা এসি সদবির িাবসিাবদর ওপর
ওয়াব্ি। িবি বদি যবদ অিযবধক লিা হয় এিাং সকউ
অসু স্থিার কারবণ সাওম পালবি অেম হয়, িা িার
অসু খ সিবড় যায়, িা আবরাগয লাবভর গবি মন্থর হবয়
যায়, অেিা িাধিকয্বিি কারবণ িা অিয সকাবিা কারবণ
সাওম পালবি অেম হয়, িাহবল সস সাওম সছবড় বদবি
এিাং পরিিিীবি কাযা আদায় করবি।
‘রাবিত্বািুল আলাম আল-ইসলামী’-এর প্রবিষ্ঠাি ‘ইসলামী
বিকহ একাবডমী’ এিাং সঊদী আরবির উচ্চ উলামা
পবরষদ এই মবির পোিলিি কবরবছ। িারা িবলি,
িরী‘আবির বিধাি সি সদবির ্িয সমািভাবি প্রবযা্য
হবি। মহাি আল্লাহ িবলি,
ُ َ َ َّ َ َ َ َٰ َّ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ َ
َ ۡ ٱۡل ۡي ُط ۡٱۡلَ ۡب َي ُض م َِن
َ ۡ ك ُم
ٱۡل ۡي ِط
﴿وُكوا وٱۡشبوا حّت يتبي ل
َ ُ ۡ َۡ
َّۡ َ َ َ
َۡۡ
]٥٨١ :ٱلصيام إِل ٱَّل ِل﴾ [ابلقرة
ِ ٱۡلس َودِ م َِن ٱلفجرِ ث َّم أت ُِّموا
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“আর পািাহার কর যিেণ িা কাবলা সরখা সেবক
সভাবরর শুভ্র সরখা পবরষ্কার সদখা যায়। অিঃপর রাি
পযিন্ত সাওম পূ ণি কর”। [সূ রা আল-িাকারাহ, আয়াি:
১৮৭] িাইখ মুহাম্মাদ ইিি সাবলহ আল-উসাইমীি রহ.
িবলি, ‘যবদ সসখাবি রাি ও বদি হবয় োবক, িাহবল
লিা সহাক িা খাাঁবিা সহাক রাি ও বদি ধিিিয হবি।
এমিবক যবদ ধবর সিওয়া হয়, রাি ৪ ঘন্টা এিাং বদি ২০
ঘন্টা, িিুও রািবক রাি এিাং বদিবক বদি ধরবি হবি।
িবি যবদ সসখাবি রাি ও বদবির িযাপার িা োবক,
িাহবল সময় বহসাি করবি হবি। সযমি, সু বমরু ও
কুবমরুর অঞ্চলসমূ হ।
বিিীয় মি: বদি িা রাি সযবহিু অিযবধক লিা, সসবহিু
বহসাি কবর সময় বিধিারণ করবি হবি। িবি সময়
বিধিারবণর পদ্ধবি কী হবি িবিষবয় িারা মিবভদ
কবরবছি। িাবদর সকউ সকউ িবলবছি, মক্কার সময়
অিু যায়ী রাি-বদবির সময় বিধিারণ করবি হবি। বমিবরর
আল-আযহাবরর িািওয়া সিাডি এিাং ্ডিাবির িািওয়া
সিাডি এই পদ্ধবি গ্রহণ কবরবছ।
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আিার সকউ সকউ িবলবছি, িাবদর সিবচবয় কাছাকাবছ
সযসি সদবি রাি ও বদি োভাবিক গবিবি আিবিিি হয়,
সসসি সদবির সময় অিু যায়ী িারা সময় বিধিারণ করবি।
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সাওম পালিকারীর শ্বাসকষ্ট উপিমকারী সে
(Inhaler/ইিবহলার িা Puffer/পািার) িযিহাবরর
বিধাি12
বিিরণ: অবিক মািু ষ এযা্মা িা শ্বাসকবষ্ট সভাবগ এিাং
িাবদর অবিবকই সে িযিহার কবর। এই সের
সিািবলর মবধয োবক িরল ঔষধ, রাসায়বিক পদােি,
ঔষবধ অিযািয উপাদাি এিাং অবিব্ি। সে সচবপ ধবর
স্াবর বিঃশ্বাস সিওয়ার মাধযবম এই ঔষধ গ্রহণ করবি
হয়। মুখ বদবয় এবি গলিালীবি প্রবিি কবর এিাং সসখাি
সেবক শ্বাসিালী হবয় যকৃবি চবল যায়। এর বকছু অাংি
গলিালীবি সেবক যায়। আিার এর খুি সামািয পবরমাণ
সপবির সভিবরও প্রবিি কবর। এেবণ রামাযাবির বদিবস
সাওম পালিকারীর ্িয এই সে িযিহাবরর বিধাি কী?
পযিাবলাচিা: আধু বিক যু বগর ওলামাবয় সকরাম এই
মাসআলায় দু ই ধরবণর মিামি সপি কবরবছি:
12

মূ ল িইবয়র ৪১৯ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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প্রেম মি: রমযাবির বদবির সিলায় সাওম পালিকারীর
এই সে িযিহাবর সকাবিা সদাষ সিই। এবি সাওম
ভঙ্গকারী বহসাবি গণয হবি িা। সকিিা সের সয অাংি
পাকস্থলী পযিন্ত সপৌঁবছ, িা খুিই সামািয। িবল কুবল
করবল ও িাবক পাবি বদবল সযমি খুি সামািয পবরমাণ
পাবি সভিবর সগবলও সাওম সভবঙ্গ যায় িা, বিক সিমবি
সের এই সামািয অাংিও সাওম ভঙ্গকারী গণয হবি িা।
আবরকিু বিোবরি আবলাচিা করা যাক, শ্বাসকষ্ট
উপিমকারী একবি সের সিািবল সি বমবলবয় ১০ বম.
বল. িরল োবক, যা বদবয় ২০০ িার সে করা যায়। সদখা
যায়, প্রবিযক িার সেবি এক সিািারও কম িরল
পদােি োবক। এই এক সিািারও কম িরল পদােি
কবয়কবি ভাবগ বিভি হবয় যায়। সিবচবয় িড় ভাগবি
প্রবিি কবর শ্বাসিালীবি, সছাি ভাগবি সেবক যায়
গলিালীবি এিাং খুি সামািয পবরমাণ সপবি প্রবিি
করবি পাবর। এই অবি সামািয পবরমাণ িরল পদােি
সকাবিা িযাপার িা, সযমবিভাবি কুবল ও িাবকর সামািয
অাংি পাবি িযাপার িা, িরাং কুবল করবল ও িাবক পাবি
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বদবল সয পবরমাণ পাবি সভিবর প্রবিি কবর, িা সের
সভিবর প্রবিিকারী অাংবির সচবয় সিবি। আবরকবি বিষয়
হবচ্ছ, সের বকছু অাংি সয পাকস্থলীবি প্রবিি করবিই
িা বকন্তু বিবশ্চি িয়; প্রবিি করবিও পাবর, িাও পাবর।
বিয়ম হবচ্ছ, বিবশ্চি সকাবিা বিষয় সবিহপূ ণি সকাবিা
বিষবয়র িারা বিদূ বরি হবি িা ()اْلقْي َل يزول بالشك।
আবরকবি গুরুত্বপূ ণি বিষয় হবচ্ছ, ডািারগণ িবল োবকি,
আরাক গাবছর বমসওয়াবক আি প্রকার রাসায়বিক পদােি
োবক, যা দাাঁি ও মাবঢ়বক সরাগ-িালাই সেবক রো কবর।
পদােিগুবলা লালার সাবে বমবি গলিালীবি প্রবিি কবর।
আবমর ইিি রিী‘আহ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি,
ْ ُ َ
ُ ُ َ ْ َ َ ََْ ُ ى ى َ ى ُ َ َْ َ َ ى
اك َوه َو َصائِ ٌم» َما َل أح ِِص
«رأيت انل ِِب صَّل اهلل علي ِه وسلم «يست
َ َ
»أ ْو أ ُعد
“আবম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক সাওম
পালি

অিস্থায়

অসাংখয

িার

বমসওয়াক

করবি
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সদবখবছ”।13 বমসওয়াবকর ঐ পদােি খুি সামািয পবরমাণ
হওয়ার কারবণ এিাং উবেষ্ট িা হওয়ার কারবণ
পাকস্থলীবি সপৌঁছা সবেও িা সাওবমর সকাবিা েবি কবর
িা। অিু রূপভাবি বিক একই কারবণ সের সয সামািয
অাংি সভিবর প্রবিি কবর, িাও সাওবমর সকাবিা েবি
করবি িা।
সঊদী আরবির িািওয়া সিাবডির স্থায়ী কবমবি এই মি
গ্রহণ কবরবছি।
বিিীয় মি: শ্বাসকষ্ট উপিমকারী সে (ইিবহইলার)
গ্রহবণ সাওম সভবঙ্গ যাবি। সু িরাাং যরূরী প্রবয়া্বি যবদ
সাওম অিস্থায় সরাগীবক এই সে গ্রহণ করবি হয়,
িাহবল িাবক ঐ বদবির সাওম কাযা আদায় করবি হবি।
মুহাম্মাদ িািীউেীি উসমািী এিাং ড. ওয়াহিা যু হায়লী
এই মবির পোিলিি কবরবছি।

13

বিরবমযী, হাদীস িাং ৭২৫। বিবি হাদীসবিবক ‘হাসাি সহীহ
িবলবছি।
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িাবদর দলীল হবচ্ছ, সযবহিু এই সের উপাদাি পাকস্থলী
পযিন্ত সপৌঁবছ, সসবহিু িা সাওম ভঙ্গ করবি। িাবদর
মবি, যারা িলবছি সয, এবি পাকস্থলীবি যায় িা; িরাং
শ্বাসিালীবি সীমািদ্ধ োবক, িাবদর িিিয সবিক িয়।
িবল, এর সামািয অাংি হবলও সযবহিু পাকস্থলীবি যায়,
সেহেতু তা োওম ভঙ্গ করহে।
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সাওম পালিকারীর অবিব্ি সিওয়ার বিধাি14
বিিরণ: শ্বাস-প্রশ্বাস ্বিি সমসযার কারবণ সহ্ভাবি
বিঃশ্বাস সিওয়ার উবেবিয বকছু বকছু সরাগীবক অবিব্ি
সদওয়া হয়। অবিব্ি এক ধরবণর িায়ূ , যাবি খাদয
্ািীয় সকাবিা পদােি োবক িা। এর সিবিরভাগই যায়
শ্বাসিালীবি।

এেবণ,

রামাযাবির

বদিবস

সাওম

পালিকারীর ্িয এই অবিব্ি িযিহাবরর হুকুম কী?
হুকুম: অবিব্ি সাওম ভঙ্গকারী বিষয় বহসাবি গণয হবি
িা। অবিব্ি বিঃশ্বাবসর সাবে োভাবিক িায়ূ গ্রহবণর
মবিাই।

14

মূ ল িইবয়র ৪২৩ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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সাওমপালিকারীর ্িয িাবকর ড্রপ িযিহাবরর বিধাি15
বিিরণ: সকাবিা সকাবিা সময় মািু ষ এমি অসু বখ আক্রান্ত
হয় সয, িার ্িয িাবকর ড্রপ িযিহার করা অপবরহাযি
হবয় পবড়। সযমি, সকউ দীঘিস্থায়ী সবদিবি আক্রান্ত হবল
িা িাবক এলাব্ির সমসযা োকবল ড্রপ িযিহার করবি
হয়। এেবণ, রামাযাবির বদিবস সাওম পালিকারীর ্িয
িাবকর এই ড্রপ িযিহাবরর হুকুম কী?
হুকুম: আধু বিক যু বগর িকীহগণ এই মাসআলায় ৩
ধরবণর অবভমি িযি কবরবছি:
প্রেম অবভমি: িাবকর ড্রপ সমাবিও সাওম ভঙ্গ করবি
িা। সকিিা
প্রেমি: ড্রবপর মাধযবম সয উপাদািিুকু পাকস্থলী পযিন্ত
সপৌঁবছ, িা খুিই অল্প। সছাট্ট একবি চামবচর িরল
পদােিবক ৭৫ ভাবগ ভাগ করবল এর মাত্র ১ ভাগ

15

মূ ল িইবয়র ৪২৫ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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পাকস্থলী পযিন্ত সপৌঁবছ। কুবল করবল যিিুকু পাবি
পাকস্থলীবি যায়, িার সচবয় এর পবরমাণ আবরা কম।
সু িরাাং কুবল করবল সযমি সাওম ভঙ্গ হয় িা, িাবকর
ড্রপ িযিহার করবলও সিমবি সাওম ভঙ্গ হবি িা।
বিিীয়ি: িাবকর এই ড্রপ এক বদবক সযমি খুিই অল্প,
অিয বদবক সিমবি িা খাবদযর কা্ও সদয় িা; িরাং
সকাবিা অিস্থাবিই এবক খাদয িা পািীয় সকাবিািাই গণয
করা হয় িা। আর আল্লাহ সাওম ভঙ্গকারী হওয়ার ্িয
খাদয ও িবি সঞ্চারকারী হওয়ার িিিাবরাপ কবরবছি।
বিিীয় অবভমি: িাবকর ড্রপ সাওম ভঙ্গ করবি। িিিমাি
যু বগর ওলামাবয় সকরাবমর মবধয যাাঁরা এই মি িযি
কবরবছি, িাইখ আব্দু ল আযীয ইিি িায এিাং িাইখ
মুহাম্মাদ ইিি উসাইমীি রহ. িাবদর অিযিম। লািীি
ইিি সবিরা রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িবলি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িবলি,

ْ َ
َ ْ ْ
َ ُ َ ْ َ ى
» ِإَل أن تكون َصائِ ًما،اق
ِ «با ِلغ ِيف ِاَلس ِتنش
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“িাবকর সভির অবি উত্তমরূবপ পাবি বদবি, িবি যখি
িুবম সাওম অিস্থায় োকবি, িখি িয়”।16
উি হাদীস প্রমাণ কবর সয, পাকস্থলীবি সপৌঁছবি পাবর
এমি সকাবিা ড্রপ িাবক িযিহার করা সাওম পালিকারীর
্িয ্াবয়য সিই। আর হাদীস, িােিিা ও আধু বিক
বচবকৎসা বিজ্ঞাবির মাধযবম একো সিারই ্ািা সয, িাক
কণ্ঠিালীর প্রবিি পে।
উি হাদীস প্রমাণ কবর, িাক প্রেবম কণ্ঠিালী, অিঃপর
পাকস্থলী পযিন্ত সপৌঁবছ সদওয়ার অিযিম রাো। আধু বিক
বচবকৎসা বিজ্ঞািও এবি প্রমাণ কবরবছ। বিবিষ কবর
‘অঙ্গিযিবচ্ছদ বিদযা’ (এযািািবম/Anatomy) সবিবহর
এিিুকু সু বযাগ রাবখ বি সয, িাবকর সাবে কণ্ঠিালীর
গভীর সযাগসূ ত্র রবয়বছ।
িৃিীয় অবভমি: িিিমাি যু বগর সকাবিা সকাবিা আবলবমর
মবি, িাবকর ড্রপ িযিহাবরর বিষয়বি িযাখযা সাবপে। যবদ
16

সু িাি আিু দাঊদ, হাদীস িাং ১৪২।
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এর সকাবিা অাংি কণ্ঠিালী পযিন্ত িা সপৌঁবছ, িাহবল িা
সাওম ভঙ্গ করবি িা। সযমি, সকউ িা িাবকর এক প্রাবন্ত
িযিহার করল। পোন্তবর, যবদ এর সকাবিা অাংি
কণ্ঠিালী পযিন্ত সপৌঁবছ, িাহবল িা সাওম ভঙ্গ করবি।
িাাঁরা মূ লিঃ উবল্লবখি উভয় পবের দলীলসমূ বহর মবধয
সামঞ্জসয বিধাি করার প্রয়াস সপবয়বছি। িবি িাবদর
মবিও, সভিবর যিিুকু যায়, িার পবরমাণ খুিই সামািয;
কুবল করার পবর যিিুকু লািণয মুবখর মবধয অিবিষ্ট
োবক, বিক িার মিই। আর এই সামািয অাংি সাওবমর
সকাবিা েবি করবি িা মবমি ই্মা‘ রবয়বছ।
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সাওম পালিকারীর ্িয কাবির ড্রপ িযিহাবরর
বিধাি17
বিিরণ: সকউ সকউ কাবি িািা সমসযা অিু ভি কবর।
িবল িাবদরবক কখিও কখিও এমি ঔষধ সদওয়া হয়,
যা কাবি প্রবয়াগ করা হয়। এেবণ, রামাযাবির বদিবস
সাওম পালিকারীর ্িয কাবির এ ্ািীয় ঔষধ
িযিহাবরর হুকুম বক?
হুকুম: ওলামাবয় সকরাম এই মাসআলায় ২ ধরবণর িিিয
সপি কবরবছি:
প্রেম মি: হািািী, মাবলকী এিাং িাবি‘ঈবদর বিশুদ্ধির
মিািু যায়ী, কাবি সিল বদবল িা পাবি বদবল সাওম সভবঙ্গ
যাবি, িবি হািলীবদর মিািু যায়ী, িা যবদ মবেষ্ক পযিন্ত
সপৌঁবছ, িাহবল সাওম ভঙ্গ হবি।

17

মূ ল িইবয়র ৪২৯ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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িাবদর মবি, কাবি যা প্রবয়াগ করা হয়, িা সযবহিু
কণ্ঠিালী িা মবেবষ্ক যায়, সসবহিু িা সাওম ভঙ্গ করবি।
বিিীয় মি: ইিি হাযবমর মি ও িাবি‘ঈবদর বভন্ন
আবরকবি মিািু যায়ী, কাবি প্রবয়াগকৃি ঔষধ সাওম ভঙ্গ
করবি িা। িাবদর যু বি হবচ্ছ, কাবি প্রবয়াগকৃি ঔষধ
মবেষ্ক পযিন্ত সপৌঁবছ িা, িবি িা বিরা-উপবিরা ও
সলামকূবপর মাধযবম সপৌঁবছ।
মূ লিঃ উভয় মবির মবধয সকাবিা বিবরাধ সিই। সকিিা
কাবি প্রবয়াগকৃি ঔষধ সপবি প্রবিি কবর বকিা সসবিই
এখাবি মূ ল বিষয়। আর আধু বিক বচবকৎসা বিজ্ঞাি িলবছ
সয, কাি এিাং সপি ও মবেবষ্কর মবধয এমি সকাবিা িালা
সিই, সযখাি বদবয় িরল পদােি প্রবিি করবি পাবর।
িবি কাবির পদিায় বছদ্র োকবল সসিা বভন্ন কো।
আধু বিক বচবকৎসা বিজ্ঞাবির এই িেযািু যায়ী প্রবিযবকর
মিামবির কারণ বিবেষণ করবল সদখা যাবচ্ছ সয, কাবির
ড্রপ সাওম ভঙ্গ কবর িা।
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িবি যবদ কাবির পদিা িা োবক, িাহবল ‘ইউবস্টিি
বিউি’ (Eustachian tube) িামক িালার মাধযবম
গলবিবলর সাবে কাবির সম্পকি তিবর হবয় যায় এিাং
এবেবত্র কাি িাবকর মবিা হবয় যায়। অিএি, িাবকর
ড্রপ িযিহাবরর সয িিিয গি হবয় সগবছ, এখাবিও সসই
একই িিিয প্রবযা্য হবি।
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সাওম পালিকারীর ্িয সচাবখর ড্রপ িযিহাবরর
বিধাি18
বিিরণ: সকউ সকউ সচাবখর িািা সরাবগ সভাবগ। িবল
িাবদরবক কখিও কখিও এমি ঔষধ সদওয়া হয়, যা
সচাবখ প্রবয়াগ করা হয়। এেবণ, রমযাবির বদিবস সাওম
পালিকারীর ্িয সচাবখর এ ্ািীয় ঔষধ িযিহাবরর
হুকুম কী?
হুকুম: সু রমা িা এ ্ািীয় অিয বকছু সচাবখ বদবল সাওম
ভাঙ্গবি বকিা সস বিষবয় িকীহগণ বভন্ন মি সপাষণ
কবরবছি। িাবদর বভন্ন মি প্রকাবির কারণ হবচ্ছ এই
সয, সচাখ বক মুবখর মবিা সপবি সকাবিা বকছু প্রবিবির
পে বহবসবি গণয হবি িাবক সচাখ ও সপবির মবধয সকাবিা
সযাগসূ ত্র সিই? িাবক সচাবখ প্রবয়াগকৃি ঔষধ সপবি
প্রবিি কবর বিরা-উপবিরার মাধযবম?

18

মূ ল িইবয়র ৪৩২ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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* হািািী ও িাবি‘ঈবদর বিকি সচাখ ও সপি িা সচাখ ও
মবেবষ্কর মবধয সকাবিা প্রবিি পে সিই। িবল িাবদর
মবি, সচাবখ ঔষধ বদবল সাওম ভাঙ্গবি িা।
* পোন্তবর মাবলকী ও হািলীবদর বিকি, মুখ ও িাবকর
মি সচাখও কণ্ঠিালী পযিন্ত সপৌঁবছ সদওয়ার পে। অিএি,
সাওম পালিকারী যবদ সচাবখ সু রমা িযিহার কবর এিাং
গলিালীবি িার োদ পায়, িাহবল িার সাওম সভবঙ্গ
যাবি।
ইমাম ইিি িাইবময়যাহ রহ. সু রমা িযিহাবরর িযাপাবর
িকীহগবণর মিবভদ বিবয় বিের গবিষণা কবরবছি এিাং
িাাঁর কাবছ সু রমা সাওম ভঙ্গ করবি িা িবল প্রমাবণি
হবয়বছ। সাওম পালিকারীর ্িয সু রমা িযিহাবরর
িযাপাবর িিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সেবক
কবয়কবি হাদীস িবণিি হবয়বছ। িবি ইমাম বিরবমযী রহ.
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িবলবছি, “রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সেবক এ
বিষবয় সকাবিা সহীহ হাদীস পাওয়া যায় িা”।19
আধু বিক বচবকৎসা বিজ্ঞাি প্রমাণ কবরবছ সয, সচাখ, কাি,
অিঃপর গলিালী পযিন্ত সপৌঁবছ বদবি একবি বিবিষ িালা
রবয়বছ।
সচাবখর ড্রবপর িযাপাবর আবগর যু বগর ওলামাবয় সকরাবমর
সকাবিা িিিয পাওয়া যায় িা। িবি কাবির ড্রপ ও
সচাবখর সু রমার িযাপাবর িাবদর িিিয সেবক স্পষ্ট িুঝা
যায় সয, িাবদর বিকি মূ লিীবি হবচ্ছ, সচাখ সপবি সকাবিা
বকছু সপৌঁছার প্রবিি পে বকিা। সু িরাাং আমরা যবদ
আবগকার িকীহগবণর বিকি সচাবখর ড্রপ িযিহাবরর
হুকুম ্ািবি চাই, িাহবল সু রমার িযাপাবর িাবদর
মিবভদ ্ািবলই চলবি।
িবি িিিমাি যু বগর ওলামাবয় সকরাম সচাবখর ড্রবপর
িযাপাবর দু ই রকম মি প্রকাি কবরবছি:
19

্াবম‘ বিরবমযী, হাদীস িাং ৭২৬-এর আবলাচিা দ্রষ্টিয।
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প্রেম মি: িাইখ আব্দু ল আযীয ইিি িায, িাইখ
মুহাম্মাদ ইিি উসাইমীি, ওয়াহিা যু হায়লীসহ িিিমাি
যু বগর অবধকাাংি ওলামাবয় সকরাবমর বিকি সচাবখর ড্রপ
সাওম ভঙ্গ করবি িা।
কারণ সচাবখর সভিবর এক সিািার সিবি িরল পদােি
ধবর িা। আর এই এক সিািার পবরমাণ খুিই অল্প।
সকিিা সছাট্ট একবি চামবমর ধারণ েমিা ৫ ঘি
সসবন্টবমিার িরল পদােি। আর প্রবিযক ঘি সসবন্টবমিার
১৫ সিািা সমপবরমাণ। িবল সছাট্ট একবি চামবচ বিদযমাি
িরল পদাবেির ৭৫ ভাবগর ১ ভাগ হবচ্ছ ১ সিািা।
অিযভাবি িলা যায়, ১ সিািা িরল পদাবেির পবরমাণ
০.০৬ ঘি সসবন্টবমিার।
অিএি, সযবহিু প্রমাবণি হবলা সয, ১ সিািার পবরমাণ
খুিই সামািয, সসবহিু িা সাওম ভঙ্গ করবি িা। সকিিা
কুবল করার পবর যিিুকু লািণয মুবখর মবধয অিবিষ্ট
োবক, এর পবরমাণ িার সচবয়ও কম। এখাবি আবরকবি
বিষয় উবল্লখয সয, এই ১ সিািা িরল পদােি ‘অশ্রু
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েরণকারী গ্রবন্থ’ (লযাকবরমাল ডাকি/Lacrimal Duct)
বদবয় অবিক্রবমর সময় পুবরািাই সিাবষি হবয় যায়। িবল
িা গলিালী পযিন্ত সপৌঁবছ িা। িবি মুবখ সয োদ অিু ভূি
হয়, িা ঐ িরল পদােি গলিালী পযিন্ত সপৌঁছার কারবণ
িয়; িরাং ব্হ্বার কারবণ। সকিিা একমাত্র ব্হ্বাই হবচ্ছ
মািিবদবহবর োদ আোদি যন্ত্র। আর িরল ঐ বিিু
যখি সিাবষি হয়, িখি িা ব্হ্বার োদ আোদবির
এলাকায় চবল যায়। িবল সরাগী োদ অিু ভি কবর।
আবরা একবি বিষয় হবচ্ছ, সচাবখর ড্রবপর িযাপাবর
িরী‘আবির সকাবিা িিিয পাওয়া যায় িা। িাছাড়া সচাখ
পািাহাবরর সকাবিা রাোও িয়। সযমি, যবদ সকউ িার
দু ই পাবয়র পািায় সকাবিা বকছু মাখায় এিাং মুবখ িার
োদ অিু ভি কবর, িাহবল িা িার সাওম ভাঙ্গবি িা।
সকিিা িা পািাহাবরর রাো িয়।
বিিীয় মি: সচাবখর ড্রপ সাওম ভাঙ্গবি। এই মিািলিীরা
সচাবখর ড্রপবক সু রমার ওপর বিয়াস কবরবছি। সু রমা
সযমি কণ্ঠিালীবি সগবল সাওম সভবঙ্গ যায়, সিমবি
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সচাবখর ড্রপও কণ্ঠিালীবি সগবল সাওম সভবঙ্গ যাবি।
িাছাড়া অঙ্গিযিবচ্ছদ বিবিষজ্ঞরা (Anatomist) প্রমাণ
কবরবছি সয, মহাি আল্লাহ এমি িালীর সমন্ববয় সচাখ
সৃ বষ্ট কবরবছি, যার সাবে িাবকর, অিঃপর গলিালীর
সম্পকি রবয়বছ।
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ব্হ্বার বিবচ সয িযািবলি রাখা হয়, সাওম
পালিকারীর ্িয িা িযিহাবরর বিধাি20
বিিরণ: ব্হ্বার বিবচ ঔষধ রাখবল, িরীর িা সিবচবয়
দ্রুিগবিবি সিবি সিয়। সস্িয হৃদবরাগীবদর ্িয
বিবিষ িযািবলি তিরী করা হয়, যা ‘অযাি্াইিা
সপকিাবরস’ (Angina pectoris) িামক হৃদবরাগ এিাং
হাবিি রবির ্মািিদ্ধিা (Thrombosis/থ্রমবিাবসস)
প্রিমি কবর। সরাগী ব্হ্বার িীবচ এই িযািবলি রাখা
মাত্র খুি অল্প সমবয়ই সদহ িা সিবি সিয় এিাং রবির
মাধযবম হাবিি সপৌঁবছ যায়। আর এই িযািবলবির সকাবিা
অাংিই সপবি প্রবিি কবর িা। এেবণ রামাযাবির বদিবস
এই িযািবলি িযিহাবরর হুকুম কী?
হুকুম: এই িযািবলবির গবলি অাংিবক কণ্ঠিালীবি সপৌঁছা
সরাধ করবল িা সাওম ভঙ্গ করবি িা। সকিিা একবদবক

20

মূ ল িইবয়র ৪৩৬ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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সযমি এর সকাবিা অাংি সপি পযিন্ত যায় িা, সিমবি িা
খাদয িা পািীয়ও িয়।
সাওম পালিকারীর ্িয পাকস্থলী পযিবিেণ যন্ত্র
(Gastroscope/গযাবরাবকাপ) িযিহাবরর বিধাি21
বিিরণ: আধু বিক বচবকৎসা বিজ্ঞাি চরম উৎকষি সাধবির
িবল িিিমাি এমি এক ধরবণর বচবকৎসা সরঞ্জাম
আবিষ্কৃি হবয়বছ, যা মুখ, গলিালী, অিঃপর খাদযিালী
বদবয় পাকস্থলী পযিন্ত প্রবিি কবর। এর মাধযবম
পাকস্থলীর ঘা ইিযাবদ সম্পবকি ্ািার ্িয পাকস্থলীর
সভিবরর ছবি সিালা হয়, অেিা পরীোর ্িয পাকস্থলী
সেবক সছাট্ট িমুিা সির করা হয়। এেবণ, রামাযাবির
বদিবস সাওম পালিকারীর ্িয এই যন্ত্র িযিহাবরর হুকুম
কী?

21

মূ ল িইবয়র ৪৩৮ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।

 53 

হুকুম: পাকস্থলীবি সয সকাবিা বকছু প্রবিি করবলই বক
সাওম সভবঙ্গ যাবি িাবক খাদয প্রবিি িিি? ওলামাবয়
সকরাম এই মাসআলায় বিমি সপাষণ কবরবছি:
প্রেম মি: অবধকাাংবির মবি, সপবি যা বকছু ই প্রবিি
করুক িা সকি িা সাওম ভঙ্গ করবি। এমিবক সকউ যবদ
ইচ্ছাকৃিভাবি এক িুকরা সলাহা, িা কঙ্কর িা অিয বকছু
বগবল সিবল, িাহবল িার সাওমও সভবঙ্গ যাবি। িবি
হািািী আবলমগণ িিিাবরাপ কবরবছি সয, ঐ ব্বিসিা
সম্পূ ণিরূবপ সপবির সভিবর প্রবিি করবি হবি। অেিাৎ
যবদ িার বকছু অাংি িাইবর সেবক যায় িা িাইবরর
সকাবিা বকছু র সাবে িা সম্পবকিি োবক, িাহবল সাওম
ভাঙ্গবি িা।
িাবদর দলীল হবচ্ছ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
সাওম পালিকারীবক সু রমা পবরহার করবি িবলবছি22।
অিিয ইমাম বিরবমযী রহ. িবলবছি, “রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
22

সু িাি আিু দাঊদ, হাদীস িাং ২৩৭৯।
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আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সেবক এ বিষবয় সকাবিা সহীহ
হাদীস পাওয়া যায় িা”।23 উি হাদীবসর আবলাবক িারা
িলবছি, সু রমায় সকাবিা খাদয উপাদাি সিই। অিএি,
সাওম ভবঙ্গর ্িয সপবি প্রবিিকারী ব্বিসিাবক খাদয
হওয়া িিি িয়।
ইিি আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুমা সেবক িবণিি, বিবি
িবলি,

ْ ى
َْ َ َ َ
َ
»« ِإن َما ال ِف ْط ُر ِم ىما دخل َولي َس ِم ىما خ َر َج

“যা প্রবিি কবর, িার কারবণ সাওম ভঙ্গ হয়; যা সির
হয়, িার কারবণ িয়”।24 ইমাম িুখারী রহ. ‘মু‘আল্লাি’
ْ َُ
বহসাবি, িবি ‘বিবশ্চি িব্দ’ ( ِ ) ِصيْغة اْل َ ْزمিযিহার কবর
িণিিাবি উবল্লখ কবরবছি25।

23

্াবম বিরবমযী, হাদীস িাং ৭২৬-এর আবলাচিা দ্রষ্টিয।

24

িায়হাকী, সু িাি কুিরা, ৪/২৬১।

25

সহীহ িু খারী, হাদীস িাং ১৯৩৭।

 55 

িাাঁরা আবরা িবলি, সপবি প্রবিি কবর এমি সি বকছু
সেবক বিরি োকার িাম সাওম। বকন্তু সয ঐ যন্ত্র িযিহার
করল, সস সি বকছু সেবক বিরি োকল িা।
অিএি, অবধকাাংবির মিািু সাবর, গযাবরাবকাপ সাওম
ভঙ্গ করবি; বকন্তু হািািীবদর িিিািু সাবর, িা সাওম ভঙ্গ
করবি িা। সকিিা িাইবরর সকাবিা বকছু র সাবে িা
সম্পবকিি োবক।
বিিীয় মি: কাবরা কাবরা মবি, খাদয, পািীয় িা এ
্ািীয় সকাবিা বকছু ছাড়া বভন্ন বকছু পাকস্থলীবি সগবল
িা সাওম ভঙ্গ করবি িা। সকিিা কুরআি-হাদীবস খাদয
ও পািীয় িলবি মািু বষর োভাবিক প্রবসদ্ধ খাদয ও
পািীয়বক িুঝাবিা হবয়বছ। খাদয ও পািীয় িলবি বিশ্চয়
কঙ্কর, কবয়ি ইিযাবদবক িুঝাবিা হয় বি।
িবি িারা িিিাবরাপ কবরবছি সয, গযাবরাবকাপ-এর সবঙ্গ
সযি সকাবিা প্রকার িরল িা তিলাি পদােি সভিবর িা
যায়। যবদ যায়, িাহবল ঐ পদাবেির কারবণ সাওম ভঙ্গ
হবি; গযাবরাবকাপ-এর কারবণ িয়। িাইখুল ইসলাম
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ইিি িায়বময়যাহ ও িাইখ মুহাম্মাদ উসাইমীি রহ. এই
মবির পোিলিি কবরবছি।
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অিিকারক/অিু ভূবিিািক ঔষধ/অবিদি পদ্ধবি
(Anesthesia/এবিসবেবসয়া) সাওবম সকাবিা প্রভাি
সিলবি বকিা26
বিিরণ: বিবভন্ন কারবণ বকছু বকছু অপাবরিবি অিি কবর
সিওয়ার প্রবয়া্ি পবড়। অিি দু ই ধরবণর হবয় োবক:
১. সম্পূ ণি অিি, ২. বিবদিষ্ট সকাবিা অঙ্গ অিি। আর
কবয়কভাবি অিি করা হবয় োবক। সযমি,
ক. িাবকর মাধযবম অিি: এই পদ্ধবিবি সরাগী গযাসীয়
এক প্রকার পদােি শুাঁবক, যা িার িায়ু বি প্রভাি সিবল।
এভাবি অিি হবয় যায়।
খ. শুষ্ক অিি/অবিদি: এবি চীবির এক ধরবণর বচবকৎসা
পদ্ধবি। এবি সরাগীর ইবন্দ্রবয় চামড়ার বিবচ িরল িা
িায়িীয় আকাবর িয় এমি কবিি ও শুষ্ক সু াঁই প্রবিি
করাবিা হয়। এর বিবিষ কাযিকাবরিায় সরাগী অিু ভূবি
েমিা হাবরবয় সিবল। সিবিরভাগ সেবত্র এ পদ্ধবিবি
26

মূ ল িইবয়র ৪৪২ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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বিবদিষ্ট সকাবিা অঙ্গ অিি করা হয়। এবি িরীবরর
অভযন্তবর সকাবিা বকছু প্রবিি কবর িা।
গ. ইিব্কিবির মাধযবম অিি: এই পদ্ধবিবি কখিও
বিবদিষ্ট সকাবিা অঙ্গ, আিার কখিও সরাগীবক সম্পূ ণিরূবপ
অিি করা হয়। িবি সরাগীবক সম্পূ ণিরূবপ অিি করার
সময় দ্রুি কাযিকরী ওষু বধর মাধযবম বিরায় ইিব্কিি
সদওয়া হয়। এবি সরাগী কবয়ক সসবকবের মবধয ঘুবমবয়
যায়। এরপর িাবকর মাধযবম শ্বাসিালীবি সরাসবর পাইপ
প্রবিি করাবিা হয়। অিঃপর যবন্ত্রর মাধযবম শ্বাসপ্রশ্বাবসর িযিস্থা করা হয়। এই পদ্ধবিবি সম্পূ ণিরূবপ
অিু ভূবিিািক গযাসীয় পদােিও সভিবর প্রবিি করাবিা
হয়। এেবণ, এসি অবিদি পদ্ধবি সাওবম বক ধরবণর
প্রভাি সিলবি পাবর?
হুকুম: ইিব্কিবির মাধযবম সম্পূ ণিরূবপ অিি করার
পদ্ধবি ছাড়া উবল্লবখি আর সকাবিা পদ্ধবি সাওম ভঙ্গকারী
বহসাবি গণয হবি িা। প্রেম পদ্ধবিবি িাবকর মবধয সয
গযাসীয় পদােি প্রবিি করাবিা হয়, িার একবদবক সযমি
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সকাবিা িাবহযক অিয়ি সিই, অিযবদবক সিমবি িাবি
সকাবিা খাদয উপাদািও সিই। অিএি, িা সাওবম সকাবিা
প্রভাি

সিলবি

িা।

আর

চীবির

পদ্ধবি

এিাং

ইিব্কিবির মাধযবম বিবদিষ্ট সকাবিা অঙ্গ অিি করার
পদ্ধবিবি সযবহিু সপবি সকাবিা প্রকার পদােি প্রবিি কবর
িা, সসবহিু িাও সাওম ভঙ্গ করবি িা।
িবি সাওম পালিকারী সরাগীবক ইিব্কিবির মাধযবম
সম্পূ ণিরূবপ অিি করবল সস পুবরাপুবর অিু ভূবিিূ িয হবয়
যায়। আর সাওম পালিকারী অিু ভূবিিূ িয হবল িার
সাওম ভাঙ্গবি বকিা সস বিষবয় ওলামাবয় সকরাবমর মবধয
মিানিকয রবয়বছ। অিু ভূবি সলাপ দু ই ধরবণর হবয় োবক:
এক. সারা বদি অিু ভূবিিূ িয োকা: অবধকাাংি িিীহ্র
বিকি, সারা বদি কাবরা অিু ভূবি িা োকবল িার সাওম
শুদ্ধ হবি িা। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িবলি, আল্লাহ িবলি,
ْ َ ََ
ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ى ِّ َ َ َ ى
» فإِنه ِِل َوأنا أج ِزي بِ ِه،ام
 ِإَل الصي،«ُك عم ِل اب ِن آدم ل
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“সাওম িযিীি িিী আদবমর প্রবিযকবি আমল িার
বিব্র। সাওম আমার ্িয এিাং আবমই এর প্রবিদাি
সদি”।
সহীহ মুসবলবমর অিয িণিিায় এবসবছ,
ْ َ
ُ ْ ُ َ َُ ْ ََ ََُ ْ َ ُ َ َ
»ُش َبه ِم ْن أج ِل
«يدع شهوته وأكله و
“সস আমার ্িয িার সযৌি িাসিা এিাং খািা পবরিযাগ
কবরবছ”।27

হাদীবস

এসি

বিষয়

ি্িি

সাওম

পালিকারীর বদবক সিবিি করা হবয়বছ; বকন্তু সকাবিা
সিহুবির সেবত্র এমি সিি যোযে হবি িা।
মুহাম্মাদ উসাইমীি রহ. এই মি সমেিি কবরবছি।
কাবরা কাবরা মবি, ঐ সাওম পালিকারীর সাওম শুদ্ধ
হবি। সকিিা সস সাওবমর বিয়যি কবরবছ। আর
অিু ভূবিিূ িয হবয় যাওয়ার বিষয়বি বিক ঘুবমর মি; এবি
সকাবিা েবি হবি িা।
27

সহীহ িু খারী, হাদীস িাং ১৯০৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস িাং ১১৫১।
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দু ই. বদবির বকছু অাংি অিু ভূবিিূ িয োকা: ইমাম মাবলক
রহ.-এর মবি, এমিািস্থায় িার সাওম শুদ্ধ হবি িা।
ইমাম িাবি‘ঈ ও আহমাদ রহ.–এর মবি, সস বদবির সয
সকাবিা অাংবি জ্ঞাি বিবর সপবল িার সাওম শুদ্ধ হবি।
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খাদযগুণ সমৃদ্ধ ইিব্কিি সাওবম সকাবিা প্রভাি
সিলবি বকিা28
বিিরণ: বকছু বকছু সরাগীবক ইিব্কিবির মাধযবম খািার
সদওয়ার প্রবয়া্ি পবড়। গ্লুবকা্, লিি ও পাবির
সমন্ববয় এবি প্রস্তুি করা হয়। কখিও কখিও এবি
ঔষবধ উপাদািও যু ি করা হয়। সরাগীর বিরায় এই
ইিব্কিি সদওয়া হয়। িবল, িা পাকস্থলীবি িা সযবয়
সরাসবর রবি প্রবিি কবর। বকন্তু িা পািাহাবরর
স্থলাবভবষি হবয় োবক। সস্িয, সরাগী সকাবিা প্রকার
পািাহার িা কবর শুধু এর ওপর বিভির কবরই লিা সময়
সিাঁবচ োকবি পাবর। এেবণ এসি খাদযগুণ সমৃদ্ধ
ইিব্কিি বক সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি?
হুকুম: এ িযাপাবর ওলামাবয় সকরাবমর দু ই ধরবণর মি
পাওয়া যায়:

28
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প্রেম মি: এই ইিব্কিি সাওম ভঙ্গ করবি। িাইখ
আব্দু র রহমাি সা‘দী, িাইখ ইিি িায, িাইখ মুহাম্মাদ
উসাইমীিসহ আধু বিক যু বগর সিবিরভাগ আবলম এই মি
অিলিি কবরবছি। ‘আন্ত্িাবিক বিকহ একাবডমী’-ও
এই মি সমেিি কবরবছ।
িাবদর দলীল হবচ্ছ, সযবহিু এই ইিব্কিি খাবদযর
কা্ কবর, সসবহিু িা সাওম ভঙ্গ করবি।
বিিীয় মি: কবিপয় আবলবমর মবি, এই ইিব্কিি
সাওম ভঙ্গ করবি িা।
িাবদর দলীল হবচ্ছ, সযবহিু এর সকাবিা অাংিই োভাবিক
প্রবিি পে বদবয় সভিবর প্রবিি কবর িা, সসবহিু িা
সাওম ভঙ্গ করবি িা। আর সভিবর বকছু অাংি সগবলও
িা যায় মািিবদবহর কূপ বদবয়। আবরকবি বিষয় হবচ্ছ,
সভিবর সয অাংি যায়, িা সপি পযিন্ত সপৌঁবছ িা।
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ঔষবধ ইিব্কিি সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি
বকিা29
বিিরণ: খাদয উপাদাি সমৃদ্ধ ইিব্কিি ছাড়া অিযািয
সযসি ইিব্কিি বিবভন্ন সরাবগর বচবকৎসার ্িয
িযিহৃি হয়, সসগুবলাই ঔষবধ ইিব্কিি। এগুবলা
কখিও চামড়ায় সদওয়া হয়; সযমি, ইিসু বলি। আিার
কখিও মাাংসবপিী িা বিরায় সদওয়া হয়। এসি
ইিব্কিি পাকস্থলী পযিন্ত যায় িা। এেবণ সাওবম এর
কী ধরবণর প্রভাি রবয়বছ?
হুকুম: আধু বিক কাবলর প্রায় সকল আবলবমর মবি,
উবল্লবখি ইিব্কিি সাওম ভঙ্গ করবি িা। ‘আন্ত্িাবিক
বিিহ একাবডমী’, সঊদী আরবির ‘আল-লা্িাহ আদদাবয়মাহ বলল-িুহূছ আল-ইলবমইয়া ওয়াল-ইিিা’ এিাং
‘দারুল ইিিা আল-বমছবরইয়া’-ও এই িািওয়া বদবয়বছ।

29
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িারা িবলি, এসি ইিব্কিি খাদয, পািীয় িা এ
্ািীয় সকাবিা বকছু িয় িবল সসগুবলা সাওম ভঙ্গ করবি
িা।
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সাওম পালিকারীর ্িয বিবকাবিি গাম িা বিবকাবিি
পযাচ (Nicotine Patch) িযিহাবরর বিধাি30
বিিরণ: এক প্রকার পযাচ, গাম িা প্লাস্টার আবছ, যা
িরীবরর প্রবয়া্ি অিু যায়ী েয়াংবক্রয়ভাবি বিবকাবিি
ছাবড়। চামড়ার অভযন্তবর রবয়বছ রি িালী (Blood
vessel)। িবল চামড়ার উপবর যা রাখা হয়, িা তকবিক
িালীর (Capillary vessel) মাধযবম সিাবষি হবয় রবি
বগবয় বমবি। িবি এর সিাষণ েমিা খুিই ধীর গবি
সম্পন্ন। এভাবি িা ধূ মপায়ীবক ধূ মপাি িযাবগ সাহাযয
কবর। এেবণ, সাওবম এর বক সকাবিা প্রভাি রবয়বছ?
হুকুম: সু রমা এিাং সযসি ঔষধ মুখ-িাক ছাড়া অিযভাবি
গ্রহণ করা হয়, সসসি সম্পবকি িাইখুল ইসলাম ইিি
িায়বময়যাহ রহ-এর এক বিোবরি আবলাচিার ওপর
বভবত্ত কবর িলা যায়, বিবকাবিি পযাচ সাওম ভঙ্গ করবি

30
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িা, িবি িিিমাি যু বগর ওলামাবয় সকরাম এ বিষবয় বিমি
সপাষণ কবরবছি।
প্রেম মি: এই পযাচ িা গাম সাওম ভঙ্গ করবি িা।
‘আন্ত্িাবিক বিকহ একাবডমী’ এই িিিয সমেিি
কবরবছ।
বিিীয় মি: বিবকাবিি পযাচ সাওম িষ্ট কবর বদবি। সঊদী
আরবির ‘আল-লা্িাহ আদ-দাবয়মাহ বলল-িুহূছ আলইলবমইয়া ওয়াল-ইিিা’ এই পে সমেিি কবরবছ। ‘আললা্িাহ আদ-দাবয়মাহ’-এর ওলামাবয় সকরাম প্রশ্নকারীর
প্রবশ্নর ্িাবি িবলি, ‘আমরা আল্লাহর কাবছ প্রােিিা
কবর, বিবি আপিাবক ধূ মপাি সেবক িওিা করার
িাওিীি বদি এিাং আপিাবক িা পবরিযাগ করবি
সাহাযয করুি। সকিিা বসগাবরবি রবয়বছ বিছক েবি;
সকাবিা প্রকার কলযাণ এবি সিই। ধূ মপাি পবরিযাবগ
সহায়ক বহসাবি সাওম অিস্থায় সয পযাচ, গাম িা প্লাস্টার
িযিহাবরর কো আপবি ব্বজ্ঞস কবরবছি, সস সম্পবকি
আমরা িলবিা, আপিার ্িয এবির িযিহার ্াবয়য িয়।
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সকিিা এ বিষবয় বিবিষজ্ঞ ডািারগণবক ব্বজ্ঞস কবর
্ািা সগবছ, এই বিবকাবিি পযাচ সদবহ বিবকাবিি
সরিরাহ কবর এিাং িা রি পযিন্ত সপৌঁবছ। সু িরাাং
বসগাবরি সযমি সাওম িষ্ট কবর সদয়, এই প্লাস্টারও
সিমবি সাওম িষ্ট কবর বদবি। িলািল একই। আপিাবক
এই পদ্ধবি সছবড় ধূ মপাি িযাবগর ওপর দৃ ঢ় সাংকল্প
করবি হবি। মবি রাখবি হবি, কি ধূ মপায়ী আল্লাহর
কাবছ িওিা কবরবছ এিাং এই পদ্ধবির িযিহার ছাড়াই
ধূ মপাি ি্িি করবি সেম হবয়বছ। আর সয িযবি
আল্লাহর ্িয সকাবিা বকছু ি্িি কবর, আল্লাহ িাবক িার
সচবয়ও

উত্তম

িদলা

দাি

কবরি।

আল্লাহই

িাওিীকদািা!’31

31
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সাওম পালিকারীর ্িয মাবলি, মলম ও প্লাস্টার
িযিহাবরর বিধাি32
বিিরণ: চামড়ার অভযন্তবর রবয়বছ রি িালী (Blood
vessel)। িবল চামড়ার উপবর যা সদওয়া হয়, িা
তকবিক িালীর (Capillary vessel) মাধযবম সিাবষি
হবয় রবি বগবয় বমবি, িবি এর সিাষণ েমিা খুিই ধীর
গবি সম্পন্ন। যাবহাক, সাওম পালিকারী যবদ চামড়ায়
মাবলি, মলম ও প্লাস্টার িযিহার কবর, িাহবল বক িার
সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি?
হুকুম: এর হুকুম আবগর মাসআলার হুকুবমর মি, অেিাৎ
সু রমা এিাং সযসি ঔষধ মুখ-িাক ছাড়া অিযভাবি গ্রহণ
করা হয়, সসসি সম্পবকি িায়খুল ইসলাম ইিি
িায়বময়যাহ রহ.-এর এক বিোবরি আবলাচিার ওপর
বভবত্ত কবর িলা যায়, মাবলি, মলম ও প্লাস্টার সাওম ভঙ্গ

32
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করবি িা। ‘ইসলামী সাহাযয সাংস্থা’-ও এই মিািলিি
কবরবছ।
ইবিাপূ বিি িলা হবয়বছ, ঔষবধ ইিব্কিি সরাসবর রবি
সদওয়া সবেও সযবহিু িা সাওম ভঙ্গ কবর িা, সসবহিু
আবরা অগ্রাবধকার বভবত্তবি এসি মাবলি, মলম ইিযাবদ
সাওম ভঙ্গ করবি িা। িিিমাি যু বগর সকউ সকউ
িবলবছি, সকবলই একমি সয, এসি মাবলি, মলম
ইিযাবদ সাওম ভঙ্গ করবি িা।
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কযাবেিার (Catheter) বক সাওবম সকাবিা প্রভাি
সিলবি? 33
বিিরণ: সরাগীর মূ ত্রিালীবি বিবিষ এক ধরবণর প্লাবস্টক
পাইপ লাগাবিা হয়, যা সরাগীর অবিচ্ছা সবেও সপিাি
বিগিি কবর। এবিই হবচ্ছ, কযাবেিার। এর মাধযবম বিগিি
সপিাি একবি িযাবগ বগবয় ্মা হয়। সরাগীবক ডািার
কযাবেিার সদওয়ার অিযিম কারণ হবচ্ছ, সরাগীর
োভাবিক সপিাি িা হওয়া অেিা িার িয়বলবি সযবি
সমসযা হওয়া। এই কযাবেিার িযিহার সাওবম সকাবিা
প্রভাি সিলবি বক?
হুকুম: সকউ িার মূ ত্রিালীবি িরল িা সিল ্ািীয় বকছু
প্রবিি করাবল িার সাওম িষ্ট হবি বকিা সস বিষবয়
পূ িিিিিী িকীহগণ গবিষণা কবরবছি এিাং িারা বিমি
সপাষণ কবরবছি:

33
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প্রেম মি: অবধকাাংি িকীহর মবি, মূ ত্রিালীবি সিাাঁিায়
সিাাঁিায় বকছু প্রবিি করাবল সাওম ভাঙ্গবি িা। সকিিা
বলবঙ্গর অভযন্তর এিাং সপবির মবধয সকাবিা রাো সিই।
অিএি, মূ ত্রিালীবি সিািায় সিািায় বকছু প্রবিি করাবল
সাওম ভাঙ্গবি এমি কো িলার সকাবিা সু বযাগই সিই।
বিিীয় মি: কাবরা কাবরা মবি, মূ ত্রিালীবি সিাাঁিায়
সিাাঁিায় বকছু প্রবিি করাবল সাওম ভাঙ্গবি। ইমাম আিু
ইউসু ি রহ. এই মবির প্রিিা, িবি বিবি িিি কবরবছি
সয, সাওম িষ্ট হওয়ার ্িয ঐ ব্বিসিাবক মূ ত্রািয় পযিন্ত
সপৌঁছবি হবি। সকিিা মূ ত্রািয় এিাং সপবির মবধয
সযাগসূ ত্র রবয়বছ।
িবি আধু বিক বচবকৎসা বিজ্ঞািীগণ ছাি িবল বদবয়বছি
সয, মূ ত্রািয় এিাং পাকস্থলীর মবধয দূ রিম সকাবিা
সম্পকিও সিই।
আধু বিক বচবকৎসা বিজ্ঞািীগবণর িিিয প্রেম মিবক
িবিিালী কবর। অেিাৎ কযাবেিার সাওবমর বিশুদ্ধিায়
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সকাবিা প্রভাি সিলবি িা। ‘আন্ত্িাবিক বিকহ
একাবডমী’ এই মি সমেিি কবরবছ।
িবি বিিীয় মিািু যায়ী কযাবেিার সাওম ভঙ্গ করবি।
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সহবমা-ডায়ালাইবসস (Hemodialysis) বক সাওবম
সকাবিা প্রভাি সিলবি? 34
বিিরণ: মািি সদবহর অিযিম প্রধাি কা্বি কবর োবক
বকডিী। বিষ, অিযািয িরল পদােি এিাং অবিবরি লিণ
সেবক িরীবরর রি পবরবিাধবির কা্বি সস কবর
োবক। বকডিীর বক্রয়া অবকব্া হবয় সগবল যবদ উপযু ি
িযিস্থা বিবয় বকডিী সধায়ার িযিস্থা িা করা হয়, িাহবল
িা অিযন্ত মারাত্মক এিাং ্ীিবির ্িয ঝুাঁবক হবয়
দাাঁড়ায়। ডায়ালাইবসস-এর প্রকাবরর মবধয সহবমাডায়ালাইবসস অিযিম। এেবণ, সাওবম এর সকাবিা
প্রভাি আবছ বক?
হুকুম: দু ইভাবি বকডিী ডায়ালাইবসস করা হয়:
১. সহবমা-ডায়ালাইবসস: এই পদ্ধবিবি বিবিষ যবন্ত্রর
সাহাবযয বকডিী ডায়ালাইবসস করা হয়। এবেবত্র িরীবরর
রি বিবয় বিবিষ ঐ যবন্ত্র সদওয়া হয় এিাং যন্ত্র
34
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েবিকারক পদােি সেবক রি পবরবিাধি কবর বিরা বদবয়
আিার িা িরীবর বিবরবয় সদয়। এই পদ্ধবিবি কখিও
কখিও বিরা বদবয় খাদয উপাদাি সমৃদ্ধ বিবিষ িরল
পদােি সদওয়ার প্রবয়া্িও পবড়।
২. সপবরবিাবিয়াল ডায়ালাইবসস (Peritoneal Dialysis):
আগি মাসআলায় এ বিষবয় আবলাচিা করা হবি।
িিিমাি যু বগর ওলামাবয় সকরাম সহবমা-ডায়ালাইবসস
সাওবমর বিশুদ্ধিায় প্রভাি সিলবি বকিা সস বিষবয় দু ই
ধরবণর িিিয সপি কবরবছি:
প্রেম

মি:

অবধকাাংি

আবলবমর

মবি,

সহবমা-

ডায়ালাইবসস সাওম িষ্ট কবর বদবি। সঊদী আরবির
‘আল-লা্িাহ আদ-দাবয়মাহ বলল-িুহূছ আল-ইলবমইয়া
ওয়াল-ইিিা’ও এই িািওয়া বদবয়বছ।
সকিিা সহবমা-ডায়ালাইবসস করবি সগবল সরাগীবক বিবভন্ন
ধরবণর ঔষধ সদওয়ার প্রবয়া্ি পবড়। সযমি, ব্লাড
বেিার িা রি পািলা করার ঔষধ, হরবমাি, বভিাবমি,
সসাবডয়াম সলারাইড, কাবিিাহাইবড্রি। বিঃসবিবহ এসি
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পদােি সাওবম প্রভাি সিবল। আবরকবি বিষয় হবচ্ছ,
ডায়ালাইবসস িরীবর পবরচ্ছন্ন রি সমৃদ্ধ কবর। আিার
কখিও রবির পািাপাবি অিযািয খাদয উপাদািও সযাগাি
সদয়। এবিও সাওম ভঙ্গ কবর। িাহবল সদখা যাবচ্ছ,
ডায়ালাইবসস করবল একই সাবে দু ’বি সাওম ভঙ্গকারী
বিষয় যু ি হয়।
বিিীয় মি: িিিমাি যু বগর সকাবিা সকাবিা আবলবমর
মবি, সহবমা-ডায়ালাইবসস সাওম িষ্ট করবি িা। সকিিা
সহবমা-ডায়ালাইবসস ইিব্কিবির মিই; এবি খাদযও
িয়, আিার পািীয়ও িয়, িরাং এর মাধযবম সপবিবিাবরয়াম
(Peritoneum) িা সপবির অন্ত্রচ্ছবদ ইিব্কিি সদওয়া
হয় এিাং েবণক পবর িা আিার সির কবর সিওয়া হয়,
অেিা ডায়ালাইবসস যবন্ত্রর সাহাবযয রি সিওয়া হয় এিাং
পবরবিাধি কবর িা আিার িরীবর বিবরবয় সদওয়া হয়।
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সপবরবিাবিয়াল ডায়ালাইবসস (Peritoneal Dialysis)
বক সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি? 35
বিিরণ: মািি সদবহর অিযিম প্রধাি কা্বি কবর োবক
বকডিী। বিষ, অিযািয িরল পদােি এিাং অবিবরি লিণ
সেবক িরীবরর রি পবরবিাধবির কা্বি সস কবর
োবক। বকডিীর বক্রয়া অবকব্া হবয় সগবল যবদ উপযু ি
িযিস্থা বিবয় বকডিী সধায়ার িযিস্থা িা করা হয়, িাহবল
িা অিযন্ত মারাত্মক এিাং ্ীিবির ্িয ঝুাঁবক হবয়
দাাঁড়ায়। ডায়ালাইবসস-এর প্রকাবরর মবধয সম্প্রবি
আবিষ্কৃি সপবরবিাবিয়াল ডায়ালাইবসস অিযিম। এেবণ,
সাওবম এর সকাবিা প্রভাি আবছ বক?
হুকুম: দু ইভাবি বকডিী ডায়ালাইবসস করা হয়:
১. সহবমা-ডায়ালাইবসস: এর আবলাচিা গি হবয় সগবছ।

35

মূ ল িইবয়র ৪৬৫ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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২.

সপবরবিাবিয়াল

ডায়ালাইবসস:

এই

পদ্ধবিবি

সাধারণিঃ দু ই বলিার পবরমাণ গ্লুবকা্/সডিবরা্ একবি
িবলর

সাহাবযয

িাভীর

উপবরর

অাংবি

সপবির

সপবরবিাবিয়াল কযাবভবিবি (Peritoneal Cavity) প্রবিি
করাবিা হয় এিাং েবণক পবর িা আিার সির কবর
সিওয়া হয়। এক বদবি কবয়ক িার এ রকম করবি হয়।
িবল সপবরবিাবিয়াবমর মাধযবম রবি বিদযমাি আয়ি,
সসাবডয়াম সলারাইড, কাবিিাহাইবড্রি-এর মবধয সমন্বয়
সাবধি হয়। বচবকৎসা বিজ্ঞাি প্রমাণ কবরবছ সয,
সপবরবিাবিয়াল

কযাবভবির

মাধযবম

গ্লুবকা্

সাওম

পালিকারীর রবি সপৌঁবছ যায়।
সাওবমর বিশুদ্ধিায় এর প্রভাি আবছ বকিা সস বিষবয়
বিক আবগর মাসআলার মবিা দু ই ধরবণর মি পাওয়া
যায়।
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সাওম পালিকারীর ্িয সাবপাব্বিাবর
(Suppository) বক সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি? 36
বিিরণ: সরাগীর মবধয এমি বকছু উপসগি পাওয়া যায়,
যার কারবণ সরাগীর পাছায় সাবপাব্বিাবর সদওয়ার
প্রবয়া্ি পবড়। এবি অিি সরাবগর িযো কবম যাওয়া,
িরীবরর িাপমাত্রা সিবম যাওয়াসহ আবরা অবিক উপকার
হয়। অিু রূপভাবি মবহলাবদরবক সকাবিা সকাবিা সময়
িাবদর লজ্জাস্থাবি সাবপাব্বিাবর, ডুি (Douche),
কবল্পাবকাপ (Colposcope) বদবি হয়। এেবণ এসি
সাবপাব্বিাবর সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি বক?
হুকুম: আবগকার িকীহগণ মবহলাবদর সামবির রাো
বদবয় সিাাঁিা সিাাঁিা আকাবর সকাবিা িরল পদােি সদওয়ার
প্রবয়া্ি পড়বল িা িাবদর সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি
বকিা সস বিষবয় আবলাচিা কবরবছি। এবেবত্র িাবদর
দু ই ধরবণর মি পাওয়া যায়:
36

মূ ল িইবয়র ৪৬৭ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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প্রেম মি: মাবলকী এিাং হািলীবদর মবি, সকাবিা মবহলা
িার সামবির রাোয় সকাবিা িরল পদােি বদবল িা িার
সাওম ভঙ্গ করবি িা। সকিিা সমবয়বদর সযাবির সাবে
পাকস্থলীর সকাবিা সম্পকি সিই। িাছাড়া িা সদবহর
অিযািয িাবহযক অঙ্গ-প্রিযবঙ্গর মিই।
বিিীয় মি: হািািী এিাং িাবি‘ঈবদর মবি, সকাবিা
মবহলা িার সামবির রাোয় সকাবিা িরল পদােি বদবল িা
িার সাওম িষ্ট করবি। সকিিা সমবয়বদর মূ ত্রািবয়র
সাবে পাকস্থলীর সযাগসূ ত্র রবয়বছ। কাবি সকাবিা িরল
পদােি বদবল সযমি সাওম সভবঙ্গ যাবি, এবেবত্রও বিধাি
একই।
উপবরাি মিানিবকযর ওপর বভবত্ত কবর িলা যায়, প্রেম
মিািু যায়ী এসি সাবপাব্বিাবর সাওবম সকাবিা প্রভাি
সিলবি িা। ‘আন্ত্িাবিক বিিহ একাবডমী’ এই পে
সমেিি কবরবছ। িাইখ মুহাম্মাদ উসাইমীিও এই
িািওয়া বদবয়বছি।
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িবি বিিীয় মিািু যায়ী, এসি সাবপাব্বিাবর সাওম ভঙ্গ
করবি।
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সাওম পালিকারীর ্িয সেচ্ছায় রিদাবির বিধাি37
বিিরণ: িিিমাি যু বগর মি আবগ এভাবি রিদাি
কমিসূচীর িবিািে বছল িা। িিিমাবি ব্লাড িযাাংক বিবমিি
হবয়বছ, যার প্রধাি উৎসই হবচ্ছ, রিদাি। কারণ, বকছু
বকছু সরাগীর রবির ্রুবর প্রবয়া্ি পবড়। এেবণ, রি
বদবল িা রিদািকারীর সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি
বক?
হুকুম: সাওম পালিকারীর ্িয বিঙ্গা লাগাবিার
মাসআলার ওপর সেচ্ছায় রিদাবির এই মাসআলাবি
বিয়াস করা যায়। মাসআলা দু ’বির মবধয হুিহু বমল
রবয়বছ। কারণ দু ’বিবিই িরীর সেবক রি সির করার
প্রসঙ্গবি রবয়বছ। অিিয একবির উবেিয বচবকৎসা গ্রহণ
এিাং অপরবির উবেিয অিযবক সাহাযয। উবেিয যাই
সহাক, মূ ল বিষয় হবচ্ছ, সাওম পালিকারীর সদহ সেবক
রি সির হওয়া। পূ িিিিিী িকীহগণ সাওম পালিকারীর
37
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্িয বিঙ্গা লাগাবিার মাসআলাবি বিবয় গবিষণা কবরবছি।
এবেবত্র িাবদর দু ই ধরবণর মি পাওয়া যায়:
প্রেম মি: হািলী মাযহাি, ইসহাক, ইিিল মুিবযর এিাং
অবধকাাংি মুহাবেছ িকীহর মবি, বিঙ্গা লাগাবল সাওম
িষ্ট হবয় যাবি। িায়খুল ইসলাম ইিি িায়বময়া রহ. এই
মি গ্রহণ কবরবছি। সঊদী আরবির ‘আল-লা্িাহ আদদাবয়মাহ বলল-িুহূছ আল-ইলবমইয়া ওয়াল-ইিিা’ এই
পে সমেিি কবরবছি।38
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িবলি,

ْ َ َ ُ َ َ ََْ
ُ ح
ُ ج
»وم
اجم والـم
ِ «أفطر احل

“সয বিঙ্গা লাগায় এিাং যার লাগাবিা হয়, িাবদর উভবয়র
সাওম সভবঙ্গ যাবি”।39

38

িািওয়া িাং ১১৯১৭।

39

সু িাি বিরবমযী, হাদীস িাং ৭৭৪। ইমাম আহমাদ রহ. িবলবছি,
এই বিষবয় এবি বিশুদ্ধিম হাদীস।

 84 

বিিীয় মি: অবধকাাংবির মবি, বিঙ্গা লাগাবল সাওম িষ্ট
হবি িা। সকিিা ইিি আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুমা
িবলি,

َ ُ َْ َ َ ى َ ى
ُ ى
»اهلل َعليْ ِه َو َسل َم َوه َو َصائِ ٌم
«احتجم انل ِِب صَّل

“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বিব্ সাওম
অিস্থায় বিঙ্গা লাবগবয়বছি”।40
বিরবমযীর অিয িণিিায় এবসবছ,
َ ُْ َ َ َ َُ ُ ى َ ى ى
ُْ ُ ى
»اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم َوه َو حم ِر ٌم َصائِ ٌم
اَّلل صَّل
ِ «احتجم رسول
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বিব্ ইহরাম এিাং
সাওম অিস্থায় বিঙ্গা লাবগবয়বছি”।41 িারা িলবছি,
বিবচর হাদীস প্রেম হাদীসবিবক মািসূ খ িা রবহি কবর
বদবয়বছ। কারণ, িাোদ ইিি আওস রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু
িবণিি হাদীবস এবসবছ, বিঙ্গা লাগাবচ্ছবলি এমি এক্ি
40

সহীহ িু খারী, হাদীস িাং ১৯৩৯।

41

সু িাি বিরবমযী, হাদীস িাং ৭৭৪।
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িযবির পাি বদবয় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
মক্কা বি্বয়র িছর রামাযাবির ১৮ িাবরবখ সহাঁবি সগবলি
ْ َ َ ُ َ َ ََْ
ُ ح
ُ ج
এিাং িলবলি, وم
اجم والـم
ِ “ أفطر احلসয বিঙ্গা লাগায়
এিাং যার লাগাবিা হয়, িাবদর উভবয়র সাওম সভবঙ্গ
যাবি”। অপর পবে ইিি আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুমা
বিদায় হব্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে
বছবলি এিাং ইহরাম ও সাওম অিস্থায় বিবি িাাঁবক বিঙ্গা
লাগাবি সদবখবছি। িাহবল সদখা যাবচ্ছ, পবরর ঘিিা
আবগর িণিিাবক রবহি কবর বদবচ্ছ।
উপবরাি মিানিবকযর ওপর বভবত্ত কবর িলা যায়, প্রেম
মিািু যায়ী সেচ্ছায় রি বদবল িা সাওম িষ্ট করবি। িবি
বিিীয় মিািু যায়ী, িা সাওম ভঙ্গ করবি িা।
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সাওম পালিকারীর রি পরীো করার বিধাি42
বিিরণ: সরাগ বিণিবয়র ্িয বকছু বকছু সরাগীর রি
পরীো করার প্রবয়া্ি পবড়। বকন্তু কখিও কখিও সদখা
যায় সয, সরাগী সাওম সরবখবছ। এেবণ, রি পরীো
করাবল বক িা িার সাওবম সকাবিা প্রভাি সিলবি?
হুকুম: পরীোর ্িয িা অিয সকাবিা উবেবিয সামািয
পবরমাণ রি বিবল িা বিঙ্গা লাগাবিার মি বিবিবচি হবি
িা। সকিিা সকাবিা সকাবিা হাদীবস বিঙ্গা লাগাবল সকি
সাওম িষ্ট হবি, িার কারণ িযাখযা করা হবয়বছ। আর িা
হবচ্ছ, সরাগীর দু িিলিা সিাধ। বকন্তু সামািয রি বিবল
সসই দু িিলিা সৃ বষ্ট হয় িা। িাইখ মুহাম্মাদ উসাইমীি রহ.
এই মবির পবে যু বি-িকি উপস্থাপি কবর িািওয়া
বদবয়বছি।
সাওম িষ্ট িা হওয়ার ্িয িিি হবচ্ছ, সরাগীর সদহ সেবক
সাংগৃহীি রি অিিযই খুি সামািয হবি হবি। উবল্লখয সয,
42

মূ ল িইবয়র ৪৭৩ পৃ ষ্ঠা দ্রষ্টিয।
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সকাবিা সকাবিা সময় এক সাবে কবয়ক রকম পরীোর
্িয সিবি পবরমাণ রি সিওয়া হয়। আর সাংগৃহীি
রবির পবরমাণ যবদ সিবি হয়, িাহবল আবগর মাসআলার
মিবভদ এখাবিও প্রবযা্য হবি। সঊদী আরবির ‘আললা্িাহ আদ-দাবয়মাহ বলল-িুহূছ আল-ইলবমইয়া ওয়ালইিিা’-এর িািওয়ায় এবসবছ, ‘সাংগৃহীি রি যবদ
সামািয পবরমাণ হয়, িাহবল িাবক ঐ বদবির িাযা
আদায় করবি হবি িা। পোন্তবর সাংগৃহীি রি সিবি
হবল ঐ বদবির িাযা আদায় করবি হবি। িাহবল
একবদবক সযমি মিানিবকযর ঊববি োকা যাবি, অিযবদবক
43

সিমবি সািধািিা অিলিি করা হবি’।

43

িািওয়া িাং ৫৬।
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এবি মূ লিঃ বিকবহর আধু বিক বিষয়াবদ বিবয় রবচি িৃ হৎ
গবিষণা কবমির একবি েুদ্রিম অাংি। শুধু সাওম বিষয়ক
আধু বিক মাসআলাসমূ হ এখাবি আবলাবচি হবয়বছ।
সযমি, আধু বিক যন্ত্রপাবির মাধযবম চাাঁদ সদখা, সযসি
সদবি ২৪ ঘন্টার সিবি সময় রাি িা বদি অিবিষ্ট োবক
সসখািকার সাওবমর অিস্থা, সাওম পালিকারী কিৃিক
ইিবহলার িযিহার, অবিব্ি সিওয়া, িাক, কাি ও সচাবখ
ড্রপ িযিহার, ব্হ্বার বিবচ সিিবলি রাখা, এবিসবেবসয়া
করা, ইিব্কিি লাগাবিা, কযাবেিার, ডায়ালাইবসস,
সাবপাব্িরী ইিযাবদর বিধাি।
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