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ষাি িি সমিকীিরক একিারে োওয়ারিা (সফদইয়াহ আদায়) সক
ওয়াসিি? সিি পসরিাররক সক কাফফারা হরত োওয়ারিা যায়?

৩১

িা‘িাি নেরক রমযারির পযবন্ত সিরসতহীি ভারি িাওম পালি করা।

2

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

3

রমযাি মারির আগমি উপলরে আমরা কীভারি প্রস্তুসত নিি?
ফাতওয়া িাং ৯২৭৪৮
প্রশ্ন: আমরা কীভারি রমযারির িিয প্রস্তুসত সিি? এই মহাি মারি
নকাি কািসি িরিবাত্তম?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
প্রেমত: িম্মাসিত ভাই, আপসি প্রশ্নসি করর নিি ভারলা করররেি।
কারণ, আপসি রমযাি মারির প্রস্তুসত িম্পরকব সিজ্ঞািা করররেি যেি
সিয়ারমর প্রকৃত অিস্থা িম্পরকব িহু মািু রষর র্যাি র্ারণা সিকৃত
হরয়রে। তারা এই মািরক োদয, পািীয়, সমসষ্ট্-মণ্ডা, রাত িাগা ও
িযারিলাইি িযারিলগুরলার নমৌিু ম িাসিরয় নফরলরে। আর এ িিয তারা
রমযাি মারির নিি আগ নেরকই প্রস্তুসত সিরত শুরু করর এই আিাংকায়
নয সকেু োদয দ্রিয নকিা িাদ পেরত পারর িা দ্রিযমূ লয িৃ সদ্ধ নপরত
পারর। তাই তারা োদয দ্রিয সকরি, হররক রকম পািীয় প্রস্তুত করর
এিাং কী অিু ষ্ঠাি নদেরি আর কী নদেরি িা তা িািরত িযারিলাইি
িযারিলগুরলার গাইড নোাঁি েির করর প্রস্তুসত নিয়।
আর এভারি তারা রমযাি মারির প্রকৃত অিস্থা িম্পরকব িসতযকার
অরেবই অজ্ঞ নেরক নগল। তারা এ মাি নেরক ইিাদাত ও তাকওয়া
িম্পূ ণবরূরপ সিসিন্ন করর সিল এিাং এরক তারদর উদরপূ সতব ও
িেুসিলারির িামগ্রীরত পসরণত করল।
সিতীয়ত: অপরসদরক অিযরা রমযাি মারির সিয়ারমর প্রকৃত অিস্থা
িম্পরকব িরিতি হরয় িা‘িাি মাি নেরকই এর প্রস্তুসত সিরত শুরু করর,
এমিসক তারদর নকউ নকউ এর আগ নেরকই প্রস্তুসত সিরত শুরু করর।
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রমযাি মাি উপলরে প্রস্তুসত নিওয়ার সকেু প্রিাংিিীয় পদরেপ হরলা:
১. িসতযকার তাওিা:
আর এসি িিিমরয়র িিযই ওয়াসিি, তরি নযরহতু এক মহাি মুিারাক
(িরকতময়) মারির সদরক নি এসগরয় যারি তাই তার ও তার ররির
মারে নয গুিাহগুরলা আরে এিাং তার ও মািু রষর মারে নয
অসর্কারিমূ হ ররয়রে নিগুরলা নেরক দ্রুত তাওিা করার িিয তার
আরও নিসি তৎপর হওয়া উসিৎ; যারত করর নি এই মুিারক
(িরকতময়) মারি পসিত্র মি ও প্রিান্ত হৃদয় সিরয় প্ররিি করর
আিু গতয ও ইিাদারত মিগুল হরত পারর। আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُّ َ ً َ َ َ ٓ ُ ُ َ
َ
]١٣ :﴾ [انلور٣١ْون
ْ ونْل َعلك ْۡمْتفل ُِح
ْ ٱّللَِْجِيعاْأي ْهْٱلمؤمِن
ْ ْل
ْ ِ ﴿وتوبواْْإ
“আর নতামরা িিাই, নহ মুসমরিরা, আিাহর কারে তাওিা কর যারত
করর িফলকাম হরত পার।” [িূ রা আি-িূ র, আয়াত: ৩১]
আল-আগার ইিি ইয়ািার রাসদয়ািাহু আিহু নেরক িসণবত, িিী
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
ي
َ
ََ
َِ َ ُ ُ ُ َُّ َ ُُّ َ َ
ُ ُ اَّلل فَإ ُِّن أَت
»وب ِِف اْلَ يومِ إِْلي ِه ِمائة َم َُّرة
«يا أيها انلاس توبوا إَِل
ِِ
“নহ নলাক িকল, আপিারা আিাহর কারে তাওিা করুি। কারণ, আসম
সদরি তাাঁর কারে ১০০ িার তাওিা কসর।”1
২. নদা‘আ পাঠ:
নকারিা নকারিা পূ িবিূরী (িাহািীগণ, তারি‘ঈিগণ .....) নেরক িসণবত
হরয়রে, তারা ৬ মাি র্রর আিাহর কারে নদা‘আ কররতি যারত সতসি

1

িহীহ িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ২৭০২।
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তারদর রমযাি মাি পাওয়ার তাওফীক নদি, এরপর (রমযাি নিরষ)
৫ মাি র্রর এই নদা‘আ কররতি নযি (রমযারির আমলিমূ হ) তারদর
কাে নেরক কিুল করা হয়।
তাই একিি মুিসলম তার ররির কারে নদা‘আ কররি যারত সতসি তারক
রমযাি মাি পািার তাওফীক নদি িরিবাত্তম দীসি অিস্থা ও িারীসরক
িু স্থতার মারে এিাং তাাঁর কারে এই নদা‘আ কররি যারত সতসি তারক
তাাঁর আিু গরতয িাহাযয কররি এিাং তাাঁর কারে এই নদা‘আ কররি যারত
সতসি তার আমল কিুল কররি।
৩. এই মহাি মারির আিন্ন আগমরি আিসেত হওয়া:
রমযাি মারির আগমি একিি মুিসলম িাোর প্রসত আিাহর িু মহাি
সি‘আমাতগুরলার (অিু গ্রহিমূ রহর) একসি। কারণ, রমযাি কলযাণময়
একসি মওিু ম। এ মারি িান্নারতর দরিািমূ হ েুরল নদওয়া হয়,
িাহান্নারমর দরিািমূ হ িন্ধ করর নদওয়া হয়। এসি হরলা কুরআরির
মাি, আমারদর দীরির গুরুত্বপূ ণব, িূ োন্ত িাংগ্রারমর মাি। আিাহ
তা‘আলা িরলরেি,
ۡ ۡ َ َ َٰ َ َ
َ
ۡ َ ُۡ
َۡ
َ ُ
َ
َ ۡ ٱّللِ ْ َوب َر
:﴾ [يونس٥٨ْ ون
ْ ير ْم َِما َْي َم ُع
ْ ۡ ِك ْفل َيف َر ُحواْ ْه َْو ْخ
ْ ۡحتِهِۦ ْفبِذل
ِْ ل ْبِفض
ْ ﴿ق
ِ ْ ْل
]٨٥

“িলু ি, আিাহর অিু গ্ররহ ও তাাঁর দয়ায়, অতঃপর এর িারা তারা
আিসেত নহাক; তা, তারা যা িঞ্চয় করর তা নেরক উত্তম।” [িূ রা
ইঊিু ি, আয়াত: ৫৮]
৪. ওয়াসিি সিয়াম নেরক সিরিরক দাসয়ত্ব মুি করা:
আিু িালামাহ নেরক িসণবত নয, সতসি িরলরেি,
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َ َ
ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ي ُ َ َ َ َ َ َُ َ ي
َُّ َع
َُّ َ َ ون
الص يو ُم ِم ين َر َم َضان ف َما
 «َكن يك:«س ِمعت َعئِشة ر ِِض اَّلل عنها تقول
َ َ ي
ُ َ ي َ ُ َ ي َي
.»يع أن أق ِضيَه ِإال ِِف شعبَان
أست ِط
“আিু িালামাহ িরলি, আসম আরয়িা রাসদয়ািাহু ‘আিহারক িলরত
শুরিসে, “আমার ওপর সিগত রমযারির িাওম িাসক োকত, যার কাযা
আসম িা‘িাি োো আদায় কররত পারতাম িা।”2
হারফয ইিি হািার রহ. িরলরেি, এ হাদীি িারা আরয়িা রাসদয়ািাহু
‘আিহা কতৃবক িা‘িাি মারি রমযারির সিয়াম পালরির নিষ্ট্া প্রমাণ
করর নয, এক রমযাি এর কাযা আররক রমযাি প্ররিি করা পযবন্ত
নদরী করা িারয়য িয়।3
৫. পযবাপ্ত ইলম (জ্ঞাি) অিবি করা, যারত সিয়ারমর হুকুম-সিসর্-সির্াি
এিাং রমযাি মারির মযবাদা িম্পরকব িািা যায়।
৬. রমযাি মারির ইিাদাত নেরক একিি মুিসলমরক সিরত কররত
পারর এমি কািিমূ হ দ্রুত িম্পন্ন করর নফলা।
৭. পসরিাররর িদিযিগব নযমি, স্ত্রী ও িন্তািরদর িারে িরি তারদররক
সিয়ারমর সিসর্-সির্াি সিো নদওয়া এিাং নোিরদর সিয়াম পালরি
উৎিাসহত করা।
৮. সকেু িই প্রস্তুত করা যা িাসেরত িরি পো িম্ভি িা মিসিরদর
ইমামরক উপহার নদওয়া, যা সতসি রমযাি মারি নলাকরদর পরে
নিািারিি।

2

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৮৪৯; িহীহ িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৪৬।

3

ফাতহুল িারী (৪/১৯১)।
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৯. রমযাি মারির প্রস্তুসত স্বরূপ িা‘িাি মাি নেরকই সিয়াম পালি শুরু
করা।
আরয়িা রাসদয়ািাহু ‘আিহা নেরক িসণবত নয, সতসি িরলি,
َ َُ
ي
َُ َ ُي
َِ ُ ُ َ َ َ
َُ اَّلل َص ََُّل
ُ اَّلل َعلَييه َو َسلَُّ َم يَ ُص
وم َح ََُّت نقول ال يف ِط ُر َو ُيف ِط ُر َح ََُّت نقول
«َكن رسول
ِ
َ
ي
ُّ
َ
َ َ َ ي
َِ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ي
اَّلل َعلَييه َو َسلَ َم ي
َُ اَّلل َص ََُّل
ام شهر إِال
استَك َمل ِصي
 فما رأيت رسول،ال يصوم
ِ
َ ََ َ َ َ َ َ ََي ُُ َ ي ََ َ ً يُ َ ي
.» وما رأيته أكَث ِصياما ِمنه ِِف شعبان،رمضان
“রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম এমিভারি সিয়াম পালি
কররতি নয, আমরা িলতাম সতসি আর সিয়াম ভঙ্গ কররিি িা এিাং
এমিভারি সিয়াম ভঙ্গ কররতি নয আমরা িলতাম, সতসি আর সিয়াম
পালি কররিি িা। আসম রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািামরক
রমযাি োো অিয নকারিা মারির নগািা অাংি িাওম পালি কররত
নদসে সি এিাং িা‘িাি োো অিয নকারিা মারি অসর্ক সিয়াম পালি
কররত নদসে সি।”4
উিামা ইিি যাইদ নেরক িসণবত, সতসি িরলি,
َ َ َ َ ي
ُُّ ُ ي ُ َ َ ُ َ َِ َ ي َ َ َ َ ُ ُ َ ي ً ي
ُ الش ُهور َما تَ ُص
: قال، وم ِم ين شعبَان
 يا رسول اَّلل لم أرك تصوم شهرا ِمن:«قلت
ِ
َ
ُ ي
َ ُ ُ َ ي
َ َ
َ
ُ َانل
َ اس َعني ُه َب ي
ُّ ك َش يه ٌر َي يغ ُف ُل
 َوه َو شه ٌر ت يرف ُع ِفي ِه األع َمال، ْي َر َجب َو َر َم َضان
ِ (ذل
ُ
َ
َ
ي
َ
َ
َ َ َ َ ُّ َ َ َ ُُّ ي
.»ب أن يُ يرف َع ع َم ِِ َوأَا َصائِ ٌم
ِإَل ر ِب اْعال ِمْي فُ ِح
“আসম িললাম, নহ আিাহর রািূ ল, আসম আপিারক িা‘িাি মারির
মত অিয নকারিা মারি এত িাওম পালি কররত নদসে সি। তেি
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলি, “এসি রিি ও

4

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৮৬৮; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৫৬।
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রমযারির মর্যিতবী একসি মাি, যেি মািু ষ গাসফল হয় এিাং এমি
মাি যেি আমলিমূ হ রাব্বু ল ‘আলামীরির কারে উঠারিা হয়। তাই
আসম পেে কসর নয আমার আমল আসম িাওম পালি রত অিস্থায়
উঠারিা হরি।”5
িা‘িাি মারির িাওম পালরির সহকমরতর িণবিায় হাদীরি এরিরে নয
এসি এমি মাি যেি আমলিমূ হ উঠারিা হয়। আরলমগরণর মারে নকউ
নকউ অিযািয সহকমাহিমূ হ উরিে করররেি, আর তা হরলা িা‘িারির
িাওম ফরয িালারতর পূ রিবর িু ন্নাহর মত যা ফরয আদারয় মিরক
প্রস্তুত করর ও উৎিাহ নযাগায়। সঠক একই িিিয প্ররযািয রমযারির
পূ রিব িা‘িারির সিয়ারমর নেরত্র।
১০. কুরআি সতলাওয়াত:
িালামাহ ইিি কুহাইল িরলরেি, “িা‘িাি মািরক ক্বারীগরণর মাি িলা
হত।”
আমর ইিি কাইি, িা‘িাি মাি শুরু হরল, তার নদাকাি িন্ধ করর
কুরআি সতলাওয়ারতর িিয অিির সিরতি।
আিু িকর আল-িালােী িরলরেি, “রিি মাি হরলা িীি িপরির মাি,
িা‘িাি মাি হরলা নেরত নিি প্রদারির মাি এিাং রমযাি মাি হরলা
ফিল নতালার মাি।”
সতসি আরও িরলরেি, “রিি মারির উদাহরণ হরলা িাতারির িযায়,
িা‘িাি মারির উদাহরণ নমরঘর িযায়, রমযাি মারির উদাহরণ িৃ সষ্ট্র
5

িািাঈ, হাদীি িাং ২৩৫৭ এিাং আলিািী এরক িহীহ আি-িািাঈরত হািাি
িরলরেি।
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িযায়। তাই নয রিি মারি িীি িপি করল িা, িা‘িাি মারি নিি
প্রদাি করল িা, নি কীভারি রমযাি মারি ফিল তুলরত িাইরত পারর?”
এেি রিি মাি গত হরয়রে, আর আপসি িা‘িাি মারি সক কররিি
যসদ রমযাি মাি নপরত িাি? এ হরলা এই িরকতময় মারি আপিার
িিী ও উম্মারতর পূ িবিূরীগরণর অিস্থা। এ িমস্ত আমল ও মযবাদাপূ ণব
কারির নেরত্র আপিার অিস্থাি কী হরি?
তৃতীয়ত: রমযাি মারি একিি মুিসলরমর কী করা উসিৎ নি
আমলিমূ হ িম্পরকব িািরত নদেুি (২৬৮৬৯) ও (১২৪৬৮) িাং প্ররশ্নর
উত্তর।
আিাহই তাওফীকদাতা।
ইিলাম সকউ.এ
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রমযাি মারির বিসিষ্ট্যিমূ হ
ফাতওয়া িাং ১৩৪৮০
প্রশ্ন: রমযাি কী?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
রমযাি...এসি ‘আরিী’ িার মািগুরলার একসি। আর এসি দীি ইিলারম
একসি িম্মাসিত মাি। এসি অিযািয মাি নেরক নিি করয়কসি বিসিষ্ট্য
ও ফসযলতিমূ হ-এর কাররণ সিরিষভারি উরিেরযাগয। নযমি:
১. আিাহ তা‘আলা িাওমরক (ররাযারক) ইিলারমর আরকারির মরর্য
িতুেব রুকি সহরিরি স্থাি সদরয়রেি, নযমিসি আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
َ ُ ٓ َ َ َ ََ ُۡ َ
َ ُ ۡ َٰ َ ُ ۡ َ
ُ ُۡ
َ انْ ُه ٗدىْل
ْان
ِْ ىْ َوٱلف ۡرق
ْ ِنْٱلهد
ْ اسْ َو َبي ِ َنَٰتْْم
ْ ِ ِلن
ْ ِيْأنزِ ْلْفِي ْهِْٱلق ۡر َء
ْ انْٱَّل
ْ ﴿شه ْرْرمض
ۡ
َ
َ
َ
َ
ُ
]٣٥٨ :ف َمنْش ِه َْدْمِنك ُْمْٱلش ۡه َْرْفل َي ُص ۡم ُْه﴾ [ابلقرة
“রমযাি মাি নয মারি আল-ক্বুরআি িাসযল করা হরয়রে, মািু রষর িিয
সহদায়ারতর উৎি, সহদায়াত ও িতয সমেযার মারে পােবকযকারী িু স্পষ্ট্
সিদিবি। িু তরাাং নতামারদর মারে নয এই মাি পায় নি নযি িাওম
পালি করর।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৫]
ইিি উমার এর হাদীি নেরক প্রমাসণত হরয়রে নয, িিী িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
«بين اإلسالم ىلع مخس شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا عبد اهلل ورسوهل وإقام
» وصوم رمضان وحج ابليت،الصالة وإيتاء الزاكة
“ইিলাম পাাঁিসি স্তরম্ভর ওপর প্রসতসষ্ঠত: (১) এই িােয নদওয়া নয
আিাহ োো আর নকারিা িতয ইলাহ (উপািয) নিই এিাং মুহাম্মাদ
আিাহর িাো ও তাাঁর রািূ ল (২) িালাত প্রসতষ্ঠা করা (৩) যাকাত
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প্রদাি করা (৪) রমযাি মারি িাওম পালি করা এিাং (৫) িাইতুিাহ’র
(কা‘িা-এর) উরেরিয হি করা”।6
২. আিাহ তা‘আলা এই মারি আল-কুরআি িাসযল করররেি, নযমিসি
আিাহ তা‘আলা পূ রিবর আয়ারত উরিে করররেি:
ۡ َ
َ ُ ٓ َ َ َ ََ ُۡ َ
ُ ُۡ
َ ان ْ ُه ٗدى ْل
ْى
َْٰ ِن ْٱل ُه َد
ْ اس ْ َو َبي ِ َنَٰتْ ْم
ْ ِ ِلن
ْ ِي ْأنزِ ْل ْفِيهِ ْٱلق ۡر َء
ْ ان ْٱَّل
ْ ﴿شه ْر ْرمض
َ ُۡ
]٣٥٨ :ان﴾ [ابلقرة
ِْ َوٱلف ۡرق
“রমযাি মাি নয মারি সতসি আল-কুরআি িাসযল করররেি, তা
মািিিাসতর িিয সহদায়ারতর উৎি, সহদায়াত ও িতয সমেযার মারে
পােবকযকারী িু স্পষ্ট্ সিদিবি।” [আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৫]
সতসি - িু িহািাহূ ওয়া তা‘আলা- আরও িরলরেি,
َ ۡ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ َ ٓ َ
]٣ :ْ﴾ [اْقدر١ِْفْ َۡللةِْٱلق ۡد ْر
ْ ِ ْ﴿إِنْاْأنزلن ْه
“সিিয় আমরা এরক (আল-কুরআি) লাইলাতুল কদরর িাসযল
কররসে।” [িূ রা আল-কদর, আয়াত: ১]
৩. আিাহ এ মারি লাইলাতুল কদর নররেরেি, নয মাি হািার মাি
নেরক উত্তম, নযমিসি আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
َۡ َُ َ
َۡ َُ َ
َ ۡ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ َ ٓ َ
َ
َ َۡ ٓ
ِْن
ْۡ يرْم
ْ ۡ ْ َۡلل ْةْٱلق ۡد ْرِْخ٢ِْكْ َماْ َۡلل ْةْٱلق ۡد ْر
ْ َٰ ْ َو َمْاْأد َرى١ِْفْ َۡللةِْٱلق ۡد ْر
ْ ِ ْ﴿ْإِنْاْأنزلن ْه
َ
ۡ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ۡ َ ْ ِ َأ ۡل
َََ
َ وح ْف
َ
ُّ لئك ُْة ْ َو
ْه
َْ ِ ْ ْ ْ َسلَٰم٤ْ ْك ْأ ۡمر
ِْ ْ ن ْ َرب ِ ِهم ْمِن
ِْ ِيها ْبِإِذ
ُْ ٱلر
ِ َٰٓ  ْتَن ْل ْٱلم٣ْ ْف ْشهر
َۡ َ
]٨ ،٣ :ْ﴾ [اْقدر٥ّْتْ َم ۡطلعِْْٱلف ۡج ِْر
َْٰ َ َح
“১. সিিয় আমরা এরক লাইলাতুল কদরর (আল-কুরআি) িাসযল
কররসে ২. এিাং আপসি সক িারিি লাইলাতুল কদর কী?

6

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৮; িহীহ িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১৬।
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৩. লাইলাতুল কদর হািার মাি অরপো অসর্ক উত্তম। ৪. এরত
সফসরিতাগণ এিাং রূহ (সিিরীল আলাইসহি িালাম) তারদর ররির
অিু মসতক্ররম অিতরণ কররি িকল সিদ্ধান্ত সিরয়। ৫. িাসন্তময় (িা
সিরাপত্তাপূ ণব) নিই রাত, ফিররর িূ িিা পযবন্ত।” [িূ রা আল-কদর,
আয়াত: ১-৫]
সতসি আরও িরলরেি,

ُ َ َ
َ َ ُ ََۡ ََٓ
]١ :﴾ [ادلخان٣ْين
َْ ِفْ َۡللةْْ ُّم َبَٰ َركةْْإِناْك َناْ ُمنذِر
ْ ِ ْ﴿إِنْاْأنزلنَٰ ْه

“সিিয় আমরা এরক (আল-কুরআি) এক মুিারাক (িরকতময়) রারত
িাসযল কররসে, সিিয় আসম িতকবকারী।” [িূ রা আদ-দু োি, আয়াত:
৩]
আিাহ

তা‘আলা রমযাি মািরক লাইলাতুল কদর সদরয় িম্মাসিত

করররেি, আর এই মুিারাক (িরকতময়) রারত মযবাদার িণবিায়
িূ রাতুল কদর িাসযল করররেি।
আর এ িযাপারর িসণবত হরয়রে অরিক হাদীি। তন্মরর্য আিু হুরায়রা
রাসদয়ািাহু আিহু নেরক িসণবত হাদীরি সতসি িরলরেি, রািূ লুিাহ
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
َُ ََ َ َ َ َ َي ُ ي َ َ ُ ُي
َ َ َ َ ُ ٌ ََ ُ ي َ َ َ ُ َ ي
 تفتَ ُح ِفي ِه،امه
ار ٌك ف َرض اَّلل عز وجل عليكم ِصي
«أتاكم رمضان شهر مب
َ
ي
َُُ
َ
ُ َي
ُ ََي
َ َ َُ َ
َ َ
ََُُي
َّلل
ِ  َوتغل ِفي ِه م َردة الشي،يم
ِ ِ ،ْي
ِ  وتغلق ِفي ِه أبواب اْل َ ِح،أبواب السما ِء
ِ اط
َي
َ ي َ ي ُ َ َ يَ َ ََ ي
ٌ فيه َْليلَ ٌة َخ ي
.»يها فقد ُح ِر َم
 من ح ِرم خ،ي ِم ين أْ ِف شهر
ِ ِ
“নতামারদর কারে উপসস্থত হরয়রে রমযাি, এক মুিারাক (িরকতময়)
মাি। এ মারি সিয়াম পালি করা আিাহ তা‘আলা নতামারদর ওপর
ফরয করররেি। এ মারি আিমারির দরিািমূ হ েুরল নদওয়া হয়, এ
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মারি িাহান্নারমর দরিািমূ হ িন্ধ করর নদওয়া হয়, এ মারি অিার্য
িয়তািরদর নিকলিদ্ধ করা হয়, আর এ মারি ররয়রে আিাহর এক
রাত যা হািার মাি নেরক উত্তম, নয এ রাত নেরক িসঞ্চত হরলা, নি
প্রকৃত পরেই িসঞ্চত হরলা।”7
আিু হুরায়রা রাসদয়ািাহু আিহুর হাদীি নেরক িসণবত নয সতসি িরলরেি,
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
َي
َ ي َ َ َيََ يَ ي
ي
ً َ
َ ََ
ُ َ احت َسابًا ُغف َر
»هل َما تقد َم ِم ين ذَ ِب ِه
ِ
ِ «من قام ْللة اْقد ِر إيماَا َو
“নয ঈমাি িহকারর এিাং প্রসতদারির আিায় লাইলাতুল কদর (কদররর
রাসত্ররত) সকয়াম কররি তার অতীরতর িমস্ত গুিাহ মাফ করর নদওয়া
হরি।”8
৪. আিাহ তা‘আলা এই মারি ঈমাি িহকারর এিাং প্রসতদারির আিায়
সিয়াম পালি ও সকয়াম করারক গুিাহ মারফর কারণ করররেি, নযমিসি
দু ই িহীহ গ্ররে িসণবত হরয়রে আিু হুরায়রা রাসদয়ািাহু আিহুর হাদীি
নেরক, িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
»«من صام رمضان إيماَا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذَبه
“নয রমযাি মারি ঈমাি িহকারর ও িাওয়ারির আিায় িাওম পালি
কররি তার অতীরতর িমস্ত গুিাহ মাফ করর নদওয়া হরি।”9

7

িািাঈ, হাদীি িাং ২১০৬; আহমাদ, হাদীি িাং ৮৭৬৯ এিাং আল-আলিািী এরক
‘িাহীহুত তারগীি’ গ্ররে িহীহ সহরিরি িণবিা করররেি (৯৯৯)।

8

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৯১০; িহীহ িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ৭৬০।

9

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ২০১৪; িহীহ িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ৭৬০।
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অিু রূপভারি তার (আিু হুরায়রা রাসদয়ািাহু আিহু) নেরক আরও িসণবত
হরয়রে, সতসি িরলরেি,
»«من قام رمضان إيماَا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذَبه
“নয রমযাি মারি ঈমাি িহকারর ও িাওয়ারির (প্রসতদারির) আিায়
সকয়াম কররি তার অতীরতর গুিাহ মাফ করর নদওয়া হরি।” িহীহ
িুোরী, হাদীি িাং ২০০৮; িহীহ িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১৭৪)
মুিসলমরদর মারে রমযারির রারত সকয়াম করা িু ন্নাহ হওয়ার িযাপারর
ইিমা‘ (ঐকমতয) ররয়রে। ইমাম আি-িাওয়াউয়ী উরিে করররেি:
“রমযারি সকয়াম করার অেব হরলা তারাউয়ীরহর (তারািীরহর) িালাত
আদায় করা অেবাৎ তারাউয়ীরহর (তারািীরহর) িালাত আদারয়র মার্যরম
সকয়াম করার উরেিয িাসর্ত হয়।”
৫. আিাহতা‘আলা এই মারি িান্নাতিমূ রহর দরিািমূ হ েুরল নদি, এ
মারি িাহান্নারমর দরিািমূ হ িন্ধ করর নদি এিাং িয়তািরদর
নিকলিদ্ধ কররি। নযমিসি প্রমাসণত হরয়রে দু ই িহীহ গ্ররে আিু
হুরায়রার হাদীি নেরক। রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম
িরলরেি,

ِ ُ
»وصفدت الشياطْي
,  وغلقت أبواب انلار, «إذا جاء رمضان فتحت أبواب اْلنة
“যেি রমযাি আসিভূ বত হয় তেি িান্নারতর দরিািমূ হ েুরল নদওয়া
হয় এিাং িয়তািরদর নিকলিদ্ধ করা হয়।”10

10

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৮৯৮; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১০৭৯।
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৬. এ মারির প্রসত রারত আিাহ িাহান্নাম নেরক (তাাঁর িাোরদর) মুি
কররি। আিু উমামাহ রাসদয়ািাহু ‘আিহু নেরক িসণবত, িিী িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
»«هلل عند لك فطر عتقاء
“আিাহর ররয়রে প্রসত সফতরর (ইফতাররর িময় িাহান্নাম নেরক)
মুসিপ্রাপ্ত িাোরা।”11
অিু রূপ আিু িাঈদ নেরক িসণবত, সতসি িরলরেি,
«إن هلل تبارك وتعاَل عتقاء ِف لك يوم وْللة يعين ِف رمضان وإن للك مسلم ِف
»لك يوم وْللة دعوة مستجابة
“সিিয় আিাহ তািারাকা ওয়া তা‘আলার ররয়রে (রমযাি মারি) প্রসত
সদরি ও রারত (িাহান্নাম নেরক) মুসিপ্রাপ্ত িাোগণ আর সিিয় একিি
মুিসলরমর ররয়রে প্রসত সদরি ও রারত কিুল নযাগয নদা‘আ।”12
৭. রমযাি মারি িাওম পালি করা পূ িবিতবী রমযাি নেরক কৃত
গুিাহিমূ রহর কাফফারা লারভর কারণ যসদ িে গুিাহিমূ হ (কিীরা
গুিাহিমূ হ) নেরক সিরত োকা হয়, নযমিসি প্রমাসণত হরয়রে িহীহ
মুিসলরম, িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
 مكفرات ما، ورمضان إَل رمضان، واْلمعة إَل اْلمعة،«الصلوات اخلمس
»بينهن إذا اجتنبت الكبائر

11

আহমাদ (৫/২৫৬) আল-মুিসযরী িরলরেি, এর ইিিারদ নকারিা িমিযা নিই।
আর আল-আলিািী এসিরক ‘িাহীহুত তারগীি’ (৯৮৭)-এ িহীহ িরল আেযাসয়ত
করররেি।

12

আল-িাযযার (কািফ ৯৬২)।
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“পাাঁি ওয়াি িালাত, এক িুমু‘আ নেরক অপর িুমু‘আ, এক রমযাি
নেরক অপর রমযাি, এর মারে কৃত গুিাহিমূ রহর কাফফারা করর যসদ
িে গুিাহিমূ হ (কিীরা গুিাহিমূ হ) নেরক সিরত োকা হয়।”
৮. এই মারি িাওম পালি করা দি মারি সিয়াম পালি করার িমতুলয
যা ‘িহীহ মুিসলম’-এ প্রমাসণত আিু আইয়ূ ি আল-আিিারীর হাদীি
নেরক সিরদবিিা পাওয়া যায় নয, সতসি িরলরেি,
» ثم أتبعه ستا من شوال َكن كصيام ادلهر،«من صام رمضان
“নয রমযাি মারি সিয়াম পালি করল, এর পর িাউওয়ারলর েয়সদি
িাওম পালি করল, তরি তা িারা িীিি িাওম রাোর িমতূ লয”।13
আর ইমাম আহমাদ িণবিা করররেি নয, িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম িরলরেি,
 وصيام ستة أيام بعد اْفطر فذلك تمام،«من صام رمضان فشهر بعرشة أشهر
»السنة

13

িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৬৪।
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“নয রমযাি মারি িাওম পালি করল, তা দি মারির (িাওম পালরির)
িমতূ লয আর ‘ঈদু ল সফত্বররর পর (িাউওয়ারলর মারির) েয় সদি িাওম
পালি করা নগািা িেররর (িাওম পালরির) িমতূ লয।”14”15
৯. এই মারি নয ইমারমর িারে, ইমাম িালাত নিষ করর িরল যাওয়া
পযবন্ত সকয়াম করর, নি িারা রাত সকয়াম করররে িরল সহিাি করা হরি
যা ইমাম ও অিয িূ রত্র আিু যর রাসদয়ািাহু আিহুর হাদীি নেরক
প্রমাসণত হরয়রে নয, সতসি িরলরেি নয রািূ লুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ
ওয়ািািাম িরলরেি,
»«إَه من قام مع اإلمام حَت ينرصف كتب هل قيام ْللة
“নয ইমাম িরল যাওয়া পযবন্ত তাাঁর (ইমারমর) িারে সকয়াম করল, নি
িারা রাত সকয়াম করররে িরল র্রর নিওয়া হরি।”16

14

সি.দ্র. িূ রা আল-আি‘আরমর ১৬০ িাং আয়াত অিু িারর নকারিা মুসমি নকারিা
ভারলা কাি কররল আিাহ তা‘আলা তারক দিগুণ িাওয়াি নদি। িু িহািািাহ!
তাই রমযাি মারি ৩০ সদি িাওম পালরির অেব এই দাাঁোয় (৩০×১০)=৩০০ সদি
অেবাৎ দি মাি সিয়াম পালি করা। আর (িাউওয়াল মারির) েয় সদি িাওম পালি
করার অেব দাাঁোয় (৬×১০)=৬০ সদি অেবাৎ দু ই মাি সিয়াম পালি করা। িু তরাাং
রমযাি ও এর পরিতবী িাউওয়ারলর েয় সদি িাওম পালি করা (১০ মাি+২ মাি)=
১২ মাি অেবাৎ নগািা িেররর িমতুলয! “আর আিাহ যারক ইিা সহিাি সিহীি
সরসযক দাি কররি”। (িূ রা আি-িূ র, আয়াত: ৩৮)] (অিু িাদরকর পে নেরক
িাংরযাসিত।)

15

আহমাদ, হাদীি িাং ২১৯০৬

16

আিু দাঊদ (১৩৭০) আল-আলিািী ‘িালাতুত-তারাউয়ীহ’ িইরত (পৃ . ১৫) এরক
িহীহ িরল সিসিত করররেি।
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১০. এই মারি উমরা করা হি করার িমতুলয। ইমাম িুোরী ইিি
আব্বাি নেরক িণবিা করররেি, সতসি িরলরেি, রািূ লুিাহ িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািাম আিিাররদর এক মসহলারক প্রশ্ন কররলি:
 فحج أبو ودلها وابنها، لم يكن نلا إال َاضحان:«ما منعك أن حتيج معنا؟ قاْت
 فإن، فإذا جاء رمضان فاعتمري: قال، وترك نلا َاضحا َنضح عليه، ىلع َاضح
»عمرة فيه تعدل حجة
“সকরি আপিারক আমারদর িারে হি কররত িাাঁর্া সদল?” সতসি
(আিিারী মসহলা) িলরলি: আমারদর শুর্ু পাসি িহিকারী দু ’সি উিই
সেল। তার স্বামী ও পুত্র একসি পাসি িহিকারী উরি করর হরি
সগরয়রেি। আর আমারদর পাসি িহরির িিয একসি পাসি িহিকারী
উি নররে নগরেি।” সতসি (রািূ লুিাহ) িলরলি, “তাহরল রমযাি এরল
আপসি উমরা করুি। কারণ, এ মারি উমরা করা হি করার িমতুলয।”
মুিসলরমর িণবিায় এরিরে: “আমার িারে হি করার িমতুলয।”17
১১. এ মারি ই‘সতকাফ করা িু ন্নাহ। কারণ, িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম তা সিয়সমতভারি কররতি, নযমিসি িসণবত হরয়রে আরয়িা
রাসদয়ািাহু ‘আিহা নেরক,
َ َ َ َ َيَ ُ يَ ي
َ َ
َ
َ ََ
َ انل
اخ َر ِم ين َر َم َضان َح ََت ت َوف ُاه
كف اْع
ِ رش األ َو
ِ ِب صَل اهلل عليه وسلم َكن يعت
ِ «أن
ي
ُ ُ ََُ ََ َ ُ َ ي َ َ َ َي
»ِاجه ِم ين َبع ِده
اَّلل تعاَل ثم اعتكف أزو

17

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৭৮২; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১২৫৬।
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“আিাহ তাাঁরক (রািূ লুিাহরক) মৃতুয িা নদওয়া পযবন্ত রমযারির নিষ
দি সদরি ই‘সতকাফ কররতি। তার পরর তাাঁর স্ত্রীগণও ই‘সতকাফ
করররেি।”18
১২. রমযাি মারি কুরআি অর্যয়ি ও তা নিসি নিসি সতলাওয়াত করা
েুিই তাকীরদর (তাসগরদর) িারে করণীয় এক মুস্তাহাি (পেেিীয়)
কাি। আর কুরআি অর্যয়ি হরলা একিি অপরিিরক কুরআি পরে
নিািারি এিাং অপরিিও তারক তা পরে নিািারি। আর তা মুস্তাহাি
হওয়ার দালীল:
َ ََ ي
ُ َ َُ َ َ َ َ ُِ َيَ ي
َ يل ََك َن يَلي ََق
َ
ار ُسه
د
ي
ف
ان
ض
م
ر
ن
م
ة
ل
ْل
لك
ِف
وسلم
عليه
اهلل
صَل
ِب
انل
ْب
ِ
ِ
ِ
ِ «أن ِج
ِ
َ ُي
»اْق يرآن
“সিিরীল রমযাি মারি প্রসত রারত িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািারমর

িারে

িাোৎ

কররতি

এিাং

কুরআি

অর্যয়ি

কররতি।”19
কুরআি সকরাত িার্ারণভারি মুস্তাহাি,

তরি রমযারি নিসি

তাকীদরযাগয।
১৩. রমযারি িাওম পালিকারীরক ইফতার করারিা মুস্তাহাি, যার দলীল
যাইদ ইিি োসলদ আল-িুহািী নেরক িসণবত হাদীি, যারত সতসি
িরলরেি নয, রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
َ ي
َ ي َأََ ُه ال َيني ُق ُص م ين أَ يجر
ُ َ « َم ين َف َط َر َصائ ًما ََك َن
َ  َغ ي،ِهل ِملي ُل أَ يجره
»الصائِ ِم شيئًا
ِ
ِ
ِ
ِ
18

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৯২২; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৭২।

19

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৬; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ২৩০৮।
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“নয নকারিা িাওম পালিকারীরক ইফতার করায়, তার (রয ইফতার
করারলা) তাাঁর (িাওম পালিকারীর) িমাি িাওয়াি হরি, অেি নিই
িাওম পালিকারীর িাওয়াি নকারিা অাংরি করম িা”।20
নদেুি প্রশ্ন িাং (১২৫৯৮)
আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ

20

সতরসমযী, হাদীি িাং ৮০৭; ইিি মািাহ, হাদীি িাং ১৭৪৬ এিাং আল-আলিািী
‘িহীহ সতরসমযী (৬৪৭) নত এরক িহীহ িরল আেযাসয়ত করররেি।
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িাাঁদ উঠার সিসভন্ন উদয়স্থল িাংক্রান্ত মতরভদ সক সিরিিিারযাগয? এ
িযাপারর অমুিসলম নদরি মুিসলম কসমউসিসির অিস্থাি
ফাতওয়া িাং ১২৪৮
প্রশ্ন: আমরা যু িরাষ্ট্র ও কািাডার সকেু মুিসলম োত্র। প্রসত িের রমযাি
মারির শুরুরত আমারদর একসি িমিযার মুরোমুসে হরত হয় যা
মুিসলমরদর সতিসি দরল ভাগ করর নদয়:
১. এক দল, তারা নয নদরি িাি করর নি নদরির িাাঁদ নদরে িাওম
রারে।
২. এক দল, যারা িউদী আররি সিয়াম শুরু হরল িাওম পালি করর।
৩. এক দল, যারা যু িরাষ্ট্র ও কািাডার মুিসলম োত্র ইউসিয়রির েির
(িতুি িাাঁদ নদোর) নপৌঁেরল িাওম রারে যারা যু িরারষ্ট্রর সিসভন্ন স্থারি
িাাঁদ নদোর দাসয়ত্ব পালি করর। তারা (রিই মুিসলম োত্র ইউসিয়ি)
নদরির নকারিা স্থারি িাাঁদ নদেরল সিসভন্ন নিন্টারিমূ রহ তা নদোর েির
নপৌঁরে নদয়। এরপর যু িরারষ্ট্রর িমস্ত মুিসলমরা একই সদরি িাওম
পালি করর, যসদও এই িহরগুরলা অরিক দূ রর দূ রর অিসস্থত।
এরেরত্র সিয়াম পালি, িাাঁদ নদো ও এ িাংক্রান্ত েিররর িযাপারর কারা
নিসি অিু িরণ নযাগয?
আমারদর এ িযাপারর দয়া করর ফাতওয়া সদি, আিাহ আপিারদররক
পুরস্কৃত করুি, িাওয়াি সদি।
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
প্রেমত: িতুি িাাঁরদর সভন্ন সভন্ন উদয়স্থল োকার িযাপারসি ইসিয় ও
িুসদ্ধ িারা অির্াসরতভারি িািা সিষয়গুরলার একসি। নয িযাপারর
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আরলমগরণর নকউ সিমত নপাষণ কররি সি, তরি মুিসলমরদর
আরলমগরণর মারে সভন্ন সভন্ন উদয়স্থল সিরিিিারযাগয সকিা তা সিরয়
সভন্নমত ররয়রে।
সিতীয়ত: সভন্ন সভন্ন উদয়স্থল এিাং তা সিরিিিারযাগয িা হওয়ার
মািআলাসি তাসিক মািআলাগুরলার একসি, যারত ইিসতহারদর িু রযাগ
ররয়রে। জ্ঞাি ও দীরির িযাপারর সিরিষজ্ঞিিরদর মারে এ িযাপারর
ইেসতলাফ (সিমত) আরে। আর এসি এমি একসি গ্রহণরযাগয মতরভদ
নয িযাপারর িসঠক মত প্রদািকারী (মুিতাসহদ) দু ইিার িাওয়াি পারিি,
ইিসতহাদ করার িাওয়াি ও িসঠক মত প্রদাি করার িাওয়াি এিাং
ভুল মত প্রদািকারী (মুিতাসহদ) শুর্ু ইিসতহাদ করার িাওয়াি
পারিি।
এই মািআলাসিরত আরলমগণ দু ’সি মত প্রদাি করররেি:
ক. তারদর নকউ নকউ সভন্ন সভন্ন উদয়স্থল সিরিিিা করররেি।
ে. আিার তারদর নকউ নকউ সভন্ন সভন্ন উদয়স্থল সিরিিিা কররি সি।
তরি উভয়পেই কুরআি ও িু ন্নাহ নেরক দলীল সদরয়রেি, এমিসক
একই পাঠ নেরক দলীল সদরয়রেি। কারণ, তা দু ’সি মরতর িপরেই
দলীল সহরিরি নপি করা যায়। আর তা আিাহ তা‘আলার িাণী:
ُۡ َ َۡ َ َ َ ُ َۡ
َ ۡ اسْ َو
]٣٥١ :ج﴾ [ابلقرة
ِْ ٱۡل
ْ ِ ِيتْل َِلن
ْ ُ هْ َم َوَٰق
َْ ِ ْل
ْ نْٱۡلهِلةِْْق
ِْ كْع
ْ سلون
ْ ﴿ي
“তারা আপিারক িতুি িাাঁদিমূ হ িম্পরকব সিরজ্ঞি করর। িলু ি, তা
মািু রষর িময়িীমা (সির্বারণ) ও হি এর িিয।” [িূ রা আল-িাকারা,
আয়াত: ১৮৯]
এিাং রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িাণী:
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»«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
“নতামরা িতুি িাাঁদ নদরে িাওম শুরু কর এিাং িতুি িাাঁদ নদরে িাওম
নিষ কর।”21
আর এ সভন্ন মতরভরদর কারণ হরলা পাঠ নিাোর নেরত্র সভন্নতা হওয়া
এিাং এ িযাপারর দলীল নদওয়ার নেরত্র উভরয়রই সভন্ন সভন্ন পো
অিলম্বি করা।
তৃতীয়ত: িাাঁদ নদো িাংক্রান্ত কসমসি িতুি িাাঁদ সহিারির িাহারযয সিসিত
হিার িযাপারর কুরআি ও িু ন্নারেরক িসণবত দলীলিমূ হ গরিষণা করর
নদরেরেি এিাং তারা এ িযাপারর আরলমগরণর িিিয যািাই করররেি।
এরপর তারা ইিমা‘ (ঐকমতয) ক্ররম নিযাসতসিবজ্ঞারির সহিাি িারা
িরী‘আত িাংক্রান্ত মািআলািমূ রহর নেরত্র িতুি িাাঁদ নদো সিসিত
করার িযাপারসি সিরিিিা িা করার সিদ্ধান্ত সিরয়রেি। এর দলীল
সহরিরি তারা িরলরেি, রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর
িাণী:
»«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
“নতামরা িতুি িাাঁদ নদরে িাওম শুরু কর এিাং িতুি িাাঁদ নদরে িাওম
নিষ কর।”22
এিাং তাাঁর িাণী: »“ «ال تصوموا حَت تروه وال تفطروا حَت تروهনতামরা তা
(িতুি িাাঁদ) িা নদো পযবন্ত িাওম নররো িা ও তা (িতুি িাাঁদ) িা
21

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৯০৯; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১০৮১।

22

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৯০৯; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১০৮১।
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নদো পযবন্ত িাওম নিষ কররা িা”23 ও এর অরেব অিযািয দলীলিমূ হও
ররয়রে।
গরিষণা ও ফাতাওয়া ইিু যকারী স্থায়ী কসমসি এ মত নপাষণ করর নয,
মুিসলম োত্র ইউসিয়ি (অেিা এ র্ররণর অিয নকারিা িাংস্থা যারা
ইিলামী কসমউসিসির প্রসতসিসর্ত্ব করর) অমুিসলম িরকার িাসিত
নদিিমূ রহ নিোরি িিিািকারী মুিসলমরদর িিয িতুি িাাঁদ নদো
সিসিত করার িযাপারর মুিসলম িরকাররর স্থলাসভসষি হরি।
আর পূ রিব উসিসেত তরেযর সভসত্তরত এ কো িলা যায় নয, এই
ইউসিয়রির দু ’নিা মরতর নয নকারিা একসি মত (সভন্ন সভন্ন উদয়স্থল
সিরিিিা করা িা িা করা) এর নয নকারিা একসি নিরে নিওয়ার
ইেসতয়ার আরে। এরপর তারা নিই মতরক নি নদরির িমস্ত
মুিসলমরদর ওপর প্ররয়াগ কররি। আর নি মুিসলমরদর নিই মতরক
যা তারদর ওপর প্ররয়াগ করা হরয়রে তা ঐরকযর স্বারেব, সিয়াম শুরুর
িিয এিাং মতরভদ ও সিভ্রাসন্ত এসেরয় িলার িিয নমরি নিওয়া
িার্যতামূ লক।
এ িমস্ত নদরি যারা িাি করর তারদর উসিৎ িতুি িাাঁদ নদোর নেরত্র
তৎপর হওয়া, তারদর মারে এক িা একাসর্ক সিশ্বস্ত িযসি যসদ তা
(িতুি িাাঁদ) নদরে তরি তারা িাওম পালি কররি এিাং নিই
ইউসিয়িরক েির সদরি যারত তারা িিার ওপর এসি প্ররয়াগ কররত
পারর। এসি হরলা মাি শুরু হওয়ার নেরত্র।

23

মাসলক, হাদীি িাং ৬৩৫।
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আর তা (মাি) নিষ হওয়ার নেরত্র িাউওয়ারলর িতুি িাাঁদ নদো িা
রমযারির সত্রি সদি পূ ণব করার িযাপারর দু ইিি ‘আদল িযসির িােয
অিিয প্ররয়ািি। এর দলীল রািূ লুিাহ

িািািাহু আলাইসহ

ওয়ািািারমর িাণী:
ً
»«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فُكملوا اْعدة ثالثْي يوما
“নতামরা িতুি িাাঁদ নদরে িাওম পালি কর এিাং িতুি িাাঁদ নদরে
িাওম নিষ কররা িা ঈদু ল সফতর আদায় কর। আর যসদ িতুি িাাঁদ
আকাি নমঘািন্ন হওয়ার কাররণ নদো িা যায় তরি (মািরক) সত্রি
সদি পূ ণব কর।”
আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ফাতাওয়া আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ (১০/১০৯)
ইিলাম সকউ.এ
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নকউ িাওম নররে অিয নদরি িফর করল, নযোরি সিয়াম নদসররত
শুরু হরয়রে, এরেরত্র সক তারক ৩১ সদি িাওম পালি কররত হরি?
ফাতওয়া িাং ৪৫৫৪৫
প্রশ্ন: আসম যসদ নকারিা নদরি িাওম পালি কসর এিাং রমযাি মারির
মারে অিয নদরি ভ্রমণ কসর, নযোরি রমযাি এক সদি পর শুরু হরয়রে
এিাং তারা ৩০ সদি িাওম পালি করররে, তরি সক আমারক তারদর
িারে সিয়াম পালি কররত হরি? যসদও িা আমার ৩১ সদি সিয়াম
পালি কররত হয়?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয ।
যসদ নকারিা িযসি এক নদরি রমযাি শুরু করার পর অিয নদরি যায়
নযোরি ‘ঈদু ল সফতর এক সদি নদসররত আরি তাহরল নি সিয়াম পালি
িাসলরয় যারি যতসদি িা সিতীয় নদরির নলারকরা সিয়াম পালি নিষ
করর।
িাইে ইিি িায রহ.-এর কারে িািরত িাওয়া হরয়সেল ‘আসম পূ িব
এসিয়ার নদি নেরক এরিসে নযোরি সহিরী মাি িউদী আররির নিরয়
একসদি নদসররত শুরু হয়। রমযাি মারি আসম আমার নদরি যাি।
আসম যসদ িউদী আররি সিয়াম পালি শুরু কসর এিাং আমার নদরি
সগরয় নিষ কসর তাহরল আমার ৩১ সদি িাওম পালি করা হরি।
আমারদর সিয়ারমর িযাপারর হুকুম কী? আসম কতসদি িাওম পালি
করি?
সতসি উত্তরর িরলি, ‘আপসি যসদ িউদী আরি িা অিয নকারিা নদরি
সিয়াম পালি শুরু কররি, সকন্তু সিরির নদরি সগরয় িাসকিা পালি
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কররি তাহরল আপিারদর নদরির নলাকরদর িারেই সিয়াম ভঙ্গ কররিি
যসদও িা তা ৩০ সদরির নিসি হয়। কারণ, িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম িরলরেি,
» واْفطر يوم تفطرون، «الصوم يوم تصومون
“িাওম হরলা নিসদি নযসদি নতামরা (িকরল) িাওম পালি কর, আর
‘ঈদু ল সফতর হরলা নিসদি নযসদি নতামরা (িকরল) িাওম ভঙ্গ কর।24”
সকন্তু আপসি যসদ তা কররত সগরয় ২৯ সদরির কম িাওম পালি কররি,
তাহরল আপিারক পরর এক সদি িাওম এর কাযা আদায় করর সিরত
হরি। কারণ, রমযাি মাি ২৯ সদরির কম হরত পারর িা।’25
িাইে মুহাম্মাদ িারলহ আল-উিাইমীি রহ.-এর কারে িািরত িাওয়া
হরয়সেল, এক মুিসলম নদি নেরক যসদ আররক নদরি যাওয়া হয়
নযোরি নলাকিি প্রেম নদরির নিরয় এক সদি নদসররত রমযাি আরম্ভ
করররে, তরি সিয়াম পালরির সির্াি সক হরি যেি সিতীয় নদরির
নলাকিিরক অিু িরণ করার নেরত্র ৩০ সদরির নিসি সিয়াম পালি
কররত হয়? এিাং এর সিপরীত নেরত্র কী হরি?
সতসি উত্তরর িরলি, “যসদ নকউ এক মুিসলম নদি নেরক আররক
মুিসলম নদরি ভ্রমণ করর এিাং নিই নদরি রমযাি নদসররত শুরু হয়,
তরি সতসি ওই নদরির নলাকরা সিয়াম ভঙ্গ িা করা পযবন্ত সিয়াম পালি
করর যারিি কারণ িাওম হরলা নিসদি নযসদি নলারকরা (িকরল) সিয়াম
পালি করর, আর ‘ঈদু ল সফতর হরলা নিসদি নযসদি নলারকরা (িকরল)
24

সতরসমযী, হাদীি িাং ৬৯৭ । (িম্পাদক)

25

মািমূ ‘ ফাতাওয়া িাইে ইিি িায, (১৫/১৫৫)।
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ইফতার করর অেবাৎ ঈদু ল সফতর পালি করর, আর ‘ঈদু ল আযহা হরলা
নিসদি নযসদি নলারকরা পশু যরিহ করর।
নি এই কাি কররি যসদও িা এিিয তারক এক িা এর নিসি সদি
সিয়াম পালি কররত হয়।
এসি নিই পসরসস্থসতর অিু রূপ যেি নি এমি নদরি যায় নযোরি িূ যবাস্ত
নদরীরত হয়, তরি নি িূ যবাস্ত িা হওয়া পযবন্ত িাওম পালি কররি যসদও
িা এর ফরল দু ই িা সতি িা তরতাসর্ক ঘণ্টা স্বাভাসিক সদি (িসব্বি
ঘণ্টা) নেরক নিরে যায়।
একই সিয়ম প্ররযািয হরি যসদ নি এমি নকারিা নদরি যায় নযোরি
িতুি িাাঁদ এেিও নদো যায় সি। কারণ, িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম আমারদররক িাওম শুরু কররত িা ইফতার কররত সিরষর্
করররেি যতেণ িা আমরা তা নদসে। সতসি িরলরেি,
»«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
“নতামরা তা (িতুি িাাঁদ) নদরে িাওম শুরু কর এিাং তা (িতুি িাাঁদ)
নদরে ইফতার তো িাওম িমাপ্ত কর।”
আর সিপরীত অিস্থার নেরত্র, যেি একিি িযসি এক নদি নেরক
অিয নদরি যায় নযোরি রমযাি মাি প্রেম নদরির তুলিায় আরগ শুরু
হরয়রে, তরি সতসি তারদর িারেই িাওম ভঙ্গ কররিি এিাং নয
কয়সদরির িাওম িাদ পরেরে নিগুরলা পরর কাযা করর সিরিি। যসদ
একসদি িাদ পরে, তরি একসদরির কাযা কররিি, যসদ দু ই সদি িাদ
পরে, তরি দু ই সদরির। সতসি ২৮ সদি পর িাওম ভঙ্গ কররল, তাহরল
দু ই সদরির কাযা কররিি, যসদ উভয় নদরিই মাি ৩০ সদরি নিষ হয়,
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আর এক সদরির কাযা কররিি যসদ উভয় নদরি িা নয নকারিা একসি
নদরি ২৯ সদরি মাি নিষ হয়।”26
িাইে মুহাম্মাদ ইিি িারলহ আল-উিাইমীরির কারে আরও িািরত
িাওয়া হরয়সেল, নকউ হয়ত িলরি নয, নকি আপসি িলরেি নয প্রেম
নেরত্র ৩০ সদরির নিসি িাওম পালি কররত হরি এিাং সিতীয় নেরত্র
িাওরমর কাযা পালি কররত হরি?
সতসি উত্তরর িরলি, “সিতীয় নেরত্র িাওরমর কাযা িাওম পালি কররত
হরি। কারণ, মাি ২৯ সদরির কম হরত পারর িা আর নি প্রেম নেরত্র
৩০ সদরির নিসি িাওম পালি কররি। কারণ, তেিও িতুি িাাঁদ নদো
যায় সি।
প্রেম নেরত্র আমরা তারক িলি িাওম ভঙ্গ কর, যসদও নতামার ২৯
সদি পূ ণব হয় সি। কারণ, িতুি িাাঁদ নদো সগরয়রে আর িতুি িাাঁদ নদো
যাওয়ার পর িাওম ভঙ্গ করা িার্যতামূ লক, িাউওয়াল মারির প্রেম
সদি িাওম পালি করা সিসষদ্ধ। আর নকউ যসদ ২৯ সদরির কম িাওম
পালি করর োরক, তাহরল তারক ২৯ সদি পূ রণ কররত হরি। এসি
সিতীয় অিস্থা হরত সভন্ন। কারণ, নয নদরি আিা হরয়রে নিোরি তেি
রমযাি িলরে, িতুি িাাঁদ নদো যায় সি। নযোরি এেিও রমযাি িলরে
নিোরি কীভারি িাওম ভঙ্গ করা নযরত পারর? তাই আপিারক িাওম
পালি িাসলরয় নযরত হরি। আর যসদ তারত মাি নিরে যায়, তাহরল তা
সদরির বদঘবয নিরে যাওয়ার মরতা।”27
26

মািমূ ‘ ফাতাওয়া িাইে ইিি উিাইমীি (১৯/ প্রশ্ন িাং ২৪)।

27

মািমূ ‘ ফাতাওয়া িাইে ইিি উিাইমীি (১৯/প্রশ্ন িাং ২৫)।
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ইিলাম সকউ.এ
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কারদর ওপর রমযারির িাওম পালি করা ওয়াসিি?
ফাতওয়া িাং ২৬৮১৪
প্রশ্ন: কারদর ওপর রমযারির িাওম পালি করা ওয়াসিি?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
নয িযসির মরর্য ৫সি িতব পাওয়া যায় তার ওপর িাওম পালি করা
ওয়াসিি। যোপ্রেমত: যসদ নি মুিসলম হয়
সিতীয়ত: যসদ নি মুকািাফ (যার ওপর িরী‘আরতর সিসর্-সির্াি
প্ররযািয) হয়
তৃতীয়ত: যসদ নি িাওম পালি কররত িেম হয়
িতুেবত: যসদ নি অিস্থািকারী (মুসকম) হয়
পঞ্চমত: যসদ িাওম পালরি িার্াদািকারী সিষয়িমূ হ তার মরর্য িা
পাওয়া যায়
এই পাাঁিসি িতব নয িযসির মরর্য পাওয়া যায় তার ওপর িাওম পালি
করা ওয়াসিি।
প্রেম িতব মুিসলম হওয়া: প্রেম িরতবর মার্যরম একিি কাসফর িযসি
এর আওতা িসহভূ বত হয়। একিি কাসফররর িিয িাওম িার্যতামূ লক
িয়, আর নি তা পালি কররলও শুদ্ধ হরি িা। আর যসদ নি ইিলাম
কিুল করর, তাহরল তারক নিই সদিগুরলার কাযা কররত আরদি করা
হরি িা।
আর এর দলীল হরলা আিাহ তা‘আলার িাণী:
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ََ
َ َ ٓ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ
َ ُۡ ََ
َ
ِ ٱّللِْ َوب ِ َر ُس
ْن
ْ ّلْيَأتو
ْ وِلِۦْو
ْ ِ ّلْأن ُه ْۡمْكف ُرواْْب
ْ ِ لْمِنه ْمْنفقته ْمْإ
ْ ﴿ْوماْمنعه ْمْأنْتقب
َ ُ َ
ُ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ َ
]٨٥ :ْ﴾ [اتلوبة٥٤ْون
ْ ّلْ َوه ْۡمْك َٰ ِره
ْ ِ ونْإ
ْ ّلْينفِق
ْ الْو
ْ ّلْوه ْمْكس
ْ ِ ٱلصلوْةْإ
“আর তারদর দািিমূ হ কিুল হরত এসিই িাাঁর্া সদরয়সেল নয, তারা
আিাহ এিাং তাাঁর রািূ ল (মুহাম্মাদ) এর িারে কুফুরী কররসেল এিাং
তারা শুর্ু অলিতা িিতই িালারত উপসস্থত হত আর তারা শুর্ু িার্য
হরয়ই অসিিাকৃতভারি দাি করত।” [িূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৫৪]
আর যসদ দাি-িদকা যার উপকার িহুমুেী, তা তারদর কুফুরীর কাররণ
কিুল হয় িা, তাহরল সিরিষ ইিাদাতিমূ হ (যার উপকার িযসিগত
নেরত্র িীমািদ্ধ) নিগুরলা আরও নিসি কিুল িা হওয়ার নযাগয।
আর নি যসদ ইিলাম কিুল করর তরি তার কাযা িা আদায় করার
দলীল হরলা তাাঁর-তা‘আলার িাণী:
َ َۡ
َ
ََ
ََ ُ
َ
َ َ َ ُ
َ َك َف ُر ٓواْْإنْي
ْت
ْ ُ س َن
ُْ ْت
ْ ۡ فِْإَونْ َي ُعودواْْفق ْۡدْ َمض
ْ نت ُهواْْ ُيغف ْۡرْل ُهمْ َماْق ْۡدْ َسل
ِْين
ْ ﴿قلْل َِّل
ِ
َۡ
]١٥ :ْ﴾ [االَفال٣٨ِْي
َْ ٱۡل َول
“আপসি তারদররক িলু ি যারা অসিশ্বাি করররে যসদ তারা সিরত োরক,
তরি তারদর পূ রিব যা গত হরয়রে তা েমা করর নদওয়া হরি।” [িূ রা
আল-আিফাল, আয়াত: ৩৮]
আর এসি তাওয়াতুর (প্রিন্ম নেরক প্রিন্ম, র্ারািাসহক) িূ রত্র রািূ ল
নেরক প্রমাসণত হরয়রে নয, নকউ ইিলাম গ্রহণ কররল সতসি তারক েু রি
যাওয়া ওয়াসিিিমূ রহর কাযা কররত আরদি কররতি িা।
আর একিি কাসফর যসদ ইিলাম কিুল িা করর তরি সক নি সিয়াম
তযাগ করার িিয আসেরারত িাসস্তপ্রাপ্ত হরি?
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উত্তর: হযাাঁ, নি (রিই কাসফর) তা (িাওম পালি) তযাগ করার িিয
িাসস্তপ্রাপ্ত হরি, আর নি িমস্ত ওয়াসিিিমূ হ তযাগ করার িিযও
িাসস্তপ্রাপ্ত হরি। কারণ, আিাহর প্রসত অিু গত িরী‘আরতর সির্াি
পালিকারী, একিি মুিসলম যসদ িাসস্তপ্রাপ্ত হয়, তরি একিি
অহাংকারী (কাসফর) িাসস্ত পাওয়ার আরও নিসি নযাগয। একিি কাসফর
যসদ আিাহর অিু গ্রহিমূ হ নযমি, োিার, পািীয় ও নপািাক ইতযাসদ
উপরভাগ করার িিয িাসস্তপ্রাপ্ত হয়, তরি হারাম কাি করা ও
ওয়াসিিিমূ হ তযাগ করার িিয িাসস্ত পাওয়ার আরও নিসি নযাগয আর
এসি হরলা সকয়াি।
আর কুরআি নেরক (এর) দলীল হরলা, আিাহ তা‘আলা ডাি পারি
অিস্থািকারীরদর

িম্পরকব

িরলরেি

নয

তারা

অপরার্ীরদররক

(কাসফররদর) িলরিি,
ۡ
ۡ َ ُ َ َۡ ُ َ
َ
ُ ُ َ ََۡ
ُ َ َ
ِْي
َْ كْن ۡطع ُِْمْٱل ِم ۡسك
ْ ْول ْمْن٤٣ِْي
َْ ِنْٱل ُم َصل
ْ كْم
ْ ْقالواْْل ْمْن٤٢ْفْ َسق َْر
ْ ِ ْ﴿ َماْ َسلكك ْۡم
ٓ َۡ َ ُ ُ َ َ ُ َ
َ ُ ُ
]٥٤ ،٥٤ :ْ﴾ [املدثر٤٦ِْين
ِْ ِبْب ِ َي ۡو ِْمْٱل
ْ ُ ْ َوك َناْنكذ٤٥ْي
َْ ض
ْ ْوكناَْن٤٤
ِ ِ وضْم َْعْٱۡلائ
“সকরি নতামারদররক িাক্বারর (একসি িাহান্নারমর িাম) প্ররিি
কসররয়রে? তারা িলরি: আমরা িালাত আদায়কারী সেলাম িা, আর
আমরা সমিকীিরদর োিার োওয়াতাম িা, আর আমরা িমারলািকরদর
িারে িমারলািিা করতাম, আর আমরা প্রসতফল সদিিরক অস্বীকার
করতাম।” [িূ রা আল-মুোিসির, আয়াত: ৪২-৪৬] িু তরাাং এ িারসি
সিষয়ই তারদররক িাহান্নারম প্ররিি কসররয়রে।
(১) “আমরা িালাত আদায়কারী সেলাম িা”, িালাত
(২) “আমরা সমিকীিরদর োিার োওয়াতাম িা”, যাকাত

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 34 

(৩) “আর আমরা িমারলািকরদর িারে িমারলািিা করতাম”, নযমি,
আিাহর আয়াতিমূ হরক সিদ্রূপ ইতযাসদ করা
(৪) “আমরা প্রসতফল সদিিরক অস্বীকার করতাম”।
সিতীয় িতব: যসদ নি মুকািাফ (িারী‘আতিম্মতভারি দাসয়ত্বপ্রাপ্ত) হয়,
আর মুকািাফ হরলা িাসলগ, আসক্বল (িুসদ্ধ-সিরিক িম্পন্ন) হওয়া।
কারণ, নোি সিশু ও পাগরলর ওপর নকারিা তাকলীফ (িারী‘আরতর
সিসর্-সির্াি) প্ররযািয হয় িা।
আর িাসলগ হওয়া সতিসি সিষরয়র নয নকারিা একসি পাওয়া নগরল
িািযস্ত হয়। (প্রশ্ন িাং ২০৪৭৫-এ পারিি)
আর আসক্বরলর সিপরীত হরলা পাগল, অেবাৎ নয ‘আক্বল (িুসদ্ধ-সিরিক)
হাসররয়রে এমি পাগল, আর তাই তার ‘আক্বল-িুসদ্ধ নয নকারিা সদক
নেরক হাসররয় নফলু ক িা নকি নি মুকািাফ িয়, তার ওপর দীরির
ওয়াসিি দাসয়ত্বিমূ হ নযমি, িালাত, সিয়াম, সমিকীিরক োওয়ারিা
ইতযাসদর নকারিা ওয়াসিি দাসয়ত্বই প্ররযািয হয় িা, অেবাৎ তার ওপর
নকারিা সকেু ই ওয়াসিি হয় িা।
তৃতীয় িতব: িেম অেবাৎ নয সিয়াম পালরি িেম। আর নয অেম
তার ওপর সিয়াম পালি ওয়াসিি িয়, আর এর দলীল আিাহ
তা‘আলার িাণী:

َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ ر
]٣٥٨ :ِنْأيَامْْأخ َْرْ﴾ [ابلقرة
ْ َعْسفرْْفعِد ْةْم
ْ ْنْم ِريضاْأ ْو
ْ ﴿ومنَْك

“আর নয অিু স্থ অেিা ভ্রমরণ আরে নি নিই িাংেযায় অিয সদিগুরলারত
এর কাযা কররি।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৫]
আর অেমতা দু ই নেসণরত সিভি: অস্থায়ী ও স্থায়ী ।
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(১) আর অস্থায়ী অেমতা উরিে হরয়রে পূ রিবর আয়াতসিরত। নযমি,
এমি নরাগী যার িু স্থতার আিা করা যায় এিাং মুিাসফর -এ িমস্ত
িযসিরদর িিয িাওম পালি িা করা িারয়য। এরপর তারদর েু রি
যাওয়া িাওম কাযা করা ওয়াসিি।
(২) আর স্থায়ী অেমতা। নযমি, এমি নরাগী যার িু স্থতা আিা করা
যায় িা এিাং এমি িৃ দ্ধ নলাক সযসি সিয়াম পালরি অেম, আর তা
উসিসেত হরয়রে তাাঁর িাণীরত:

َ ََ َ
ر
َ ُ
]٣٥٥ :امْم ِۡسكِيْ﴾ [ابلقرة
ُْ ِينْيُ ِطيقون ُهۥْف ِۡديَ ْةْ َط َع
َْ َعْٱَّل
ْ ﴿و

“আর যারা িাওম পালরি অেম তারা সফদয়া সদরি (অেবাৎ সমিকীি
োওয়ারি)।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৪]
এই আয়াতসিরক ইিি ‘আব্বাি রাসদয়ািাহু আিহুমা তাফিীর করর
িরলরেি:
“িৃ দ্ধ ও িৃ দ্ধা যারদর অরিক িয়ি হরয়রে তারা যসদ িাওম পালরি
িেম িা হয়, তরি তারা প্রসতসদরির িদরল একিি সমিকীিরক
োওয়ারি।”
িতুেব িতব: নি নযি মুকীম িা অিস্থািকারী হয়। িু তরাাং নি যসদ
মুিাসফর হয় তরি তার ওপর িাওম পালি করা ওয়াসিি িয়। এর
দলীল হরলা তাাঁর িাণী:

َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ ر
]٣٥٨ :ِنْأيَامْْأخ َْرْ﴾ [ابلقرة
ْ َعْسفرْْفعِد ْةْم
ْ ْنْم ِريضاْأ ْو
ْ ﴿ومنَْك

“আর নয অিু স্থ অেিা ভ্রমরণ আরে নি নিই িাংেযায় অিয সদিগুরলারত
এর কাযা কররি।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৫]
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আর আরলমগণ এ িযাপারর ইিমা‘ (ঐকমতয) প্রকাি করররেি নয,
একিি মুিাসফররর িিয িাওম ভঙ্গ করা িারয়য (নির্)। আর একিি
মুিাসফররর িিয উত্তম হরলা তার িিয নযিা নিসি িহি তা করা। যসদ
িাওম পালি করায় তার েসত হয় তরি তার (মুিাসফররর) িিয িাওম
পালি করা হারাম। এর দলীল হরলা তাাঁর িাণী:
ُ َ َ ََ َ ۡ ُ َ ُ َ َُُٓۡ ََ
ٗ ك ْۡمْ َرح
]٤١ :ْ﴾ [اْنساء٢٩ِْيما
ْ ٱّللَْك
ْ ْن
ْ ِ ّلْتقتلواْْأنفسك ْمْإ
ْ ﴿و
ِ نْب
“নতামরা সিরিরা সিরিরদররক হতযা কররা িা, সিিয় আিাহ নতামারদর
প্রসত অসত দয়াময়।” [িূ রা আি-সিিা, আয়াত: ২৯]
এই আয়াতসি নেরক এই সিরদবিিা পাওয়া যায় নয, যা মািু রষর িিয
েসতকর তা তার িিয সিসষদ্ধ। (নদেুি প্রশ্ন িাং ২০১৬৫)।)
যসদ আপসি িরলি নিই েসতর পসরমাণ কতিুকু যা সিয়াম পালিরক
হারাম করর?
তরি তার উত্তর হরলা: এমি েসত যা ইসিয় সদরয় অিু ভি করা িম্ভি
অেিা কাররা নদওয়া তরেযর মার্যরম িািা িম্ভি।
(১) আর ইসিয় সদরয় অিু ভি করা একিি নরাগী সিরিই অিু ভি
কররি নয িাওম পালি করার কাররণ তার েসত হরি ও তা তার
পীোর কারণ হরি যার কাররণ িু স্থতা নদরীরত হয় এ র্ররণর সকেু ।
(২) আর তরেযর মার্যরম এই েসত িম্পরকব িািার অেব হরলা, একিি
সিজ্ঞ ও সিশ্বস্ত ডািার তারক (ররাগীরক) এ তেয সদরি নয িাওম পালি
করা তার িিয েসতকর।
পঞ্চম িতব: যসদ িাওম পালরি িার্াদািকারী সিষয়িমূ হ িা পাওয়া
যায়। আর এসি সিরিষভারি িারীরদর িিয প্ররযািয। িু তরাাং হারয়য
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হরয়রে ও সিফাি হরয়রে এতদু ভরয়র ওপর িাওম পালি িার্যতামূ লক
িয়। এর দলীল হরলা িিীর স্বীকৃসতমূ লক িাণী:
»«أْيس إذا حاضت لم تصل و لم تصم
“একিি িারীর মাসিক ঋতুস্রাি হরল নি সক িালাত ও িাওম তযাগ
করর িা?”28
িু তরাাং আরলমগরণর ইিমা’ তো িিবিম্মত মত অিু িারর তার ওপর
িাওম পালি ওয়াসিি হয় িা আর তা পালি কররল শুদ্ধও হয় িা।
তরি তার ওপর এই সদিগুরলা কাযা করা ইিমা’ িিবিম্মসতক্ররম
িার্যতামূ লক।29
আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ

28

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ২৯৮।

29

আি-িারহুল-মুমসত‘ (৬/৩৩০)।
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িাওম সিিষ্ট্কারী সিষয়িমূ হ
ফাতওয়া িাং ৩৮০২৩
প্রশ্ন: আিা কসর আপিারা িাওম িাসতলকারী সিষয়িমূ হ িাংরেরপ
উরিে কররিি।
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
আিাহ তা‘আলা িরিবাচ্চ সহকমাহ’র আরলারক িরী‘আরত িাওম
পালরির সির্াি নররেরেি।
সতসি িাওম পালিকারীরক এমি মর্যম পোয় িাওম পালি কররত
িরলরেি, যারত নি সিয়াম পালরির িারা েসতগ্রস্ত িা হয় আিার এমি
সকেু ও গ্রহণ িা করর যা সিয়ারমর সিপরীত।
তাই সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ হ দু র্ররণর:
(এক) সকেু সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয় ররয়রে যা িরীর নেরক সিগবত হয়
এমি র্ররণর নযমি, নযৌি সমলি, ইিাকৃতভারি িসম করা, মাসিক
ঋতুস্রাি, সিঙ্গা ইতযাসদ নেরত্র যা িরীর নেরক নির হয় ও তা িরীররক
দু িবল করর নদয়। তাই আিাহ তা‘আলা এগুরলারক সিয়াম সিিষ্ট্কারী
সিষয় সহরিরি িািযস্ত করররেি, যারত করর িাওম পালরির দু িবলতা
এিি িস্তু সিগবত হওয়ার কাররণ িৃ ষ্ট্ দু িবলতার িারে নযাগ হওয়ার
ফলশ্রুসতরত একিি িাওম পালিকারী েসতগ্রস্ত িা হয়; ফরল িাওম
তার স্বাভাসিক মর্যম পোর িীমাররো অসতক্রম করর।
(দু ই) সকেু সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয় ররয়রে যা (িরীরর) প্ররিি করর
এমি র্ররণর নযমি, োওয়া, পাি করা ইতযাসদ। একিি িাওম
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পালিকারী যসদ সকেু োয় িা পাি করর, তরি সিয়াম পালরির মার্যরম
উসেষ্ট্ সহকমাহ অসিবত হয় িা।30
আর আিাহ তা‘আলা মূ ল সিয়াম সিিষ্ট্কারী সিষয়িমূ হরক একিারে
উরিে করররেি তাাঁর এই িাণীরত:
ُ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ َٰ َ َ ۡ َ
ْي ْْلك ُْم
ْ ّت ْيتب
ْ ٱّلل ْلك ْم ْوُكواْ ْوٱۡشبواْ ْح
ْ ْب
ْ ن ْوٱبتغواْ ْما ْكت
ْ َٰٔـن ْب ِِشوه
ْ ﴿فٱل
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َۡ َ َ َ
ۡ
ُ
ُ
ۡ َ َْ طْٱۡل ۡس َودِْْم
َ ِْن
َۡ
:ل﴾ [ابلقرة
ِْ لْٱَل
ْ ِ امْإ
ْ ٱلصي
ْ ِ ٱۡل ۡي
َْ ضْم
ْ طْٱۡل ۡب َي
ْ ُ ٱۡل ۡي
ِ ِْْنْٱلفج ِْرْث َْمْأت ُِّموا
]٣٥١

“িু তরাাং এেি (রমযারির রারত) নতামরা তারদর (রতামারদর স্ত্রীরদর)
িারে সমলি কর, আিাহ নতামারদর িিয যা সলরে নররেরেি তার নোাঁি
কর, আর োও ও পাি কর যতেণ পযবন্ত িা ফিররর িাদা নরো
কারলা নরো নেরক স্পষ্ট্ হয়। অতঃপর রাত (যার প্রারম্ভ িূ যব) পযবন্ত
সিয়াম পূ ণব কর।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৭]
আিাহ তা‘আলা এই িম্মাসিত আয়ারত মূ ল সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ হ
উরিে করররেি। আর তা হরলা (১) োওয়া (২) পাি করা ও (৩) নযৌি
সমলি।
আর সিয়াম সিিষ্ট্কারী যািতীয় সিষয় িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম তাাঁর িু ন্নাহ’নত িযােযা করররেি।
সিয়াম সিিষ্ট্কারী সিষয়িমূ হ িাতসি আর তা হরলা:
১. নযৌি সমলি
২. ইিসতমিা’ (সিিস্ব সক্রয়া/হস্তনমেুি)

30

মািমূ ‘উল ফাতাওয়া (২৫/২৪৮)।
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৩. োওয়া ও পাি করা
৪. যা োওয়া ও পাি করার অরেব পরে
৫. সহিামাহ িা সিঙ্গা ইতযাসদর মার্যরম রি নির করা
৬. ইিাকৃতভারি িসম করা
৭. একিি িারীর (িরীর) নেরক হারয়য (মাসিক) ও সিফাি (প্রিি
পরিতবী রিপাত)–এর রি নির হওয়া।
(এক)
সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ রহর প্রেমসি হরলা: নযৌি সমলি
এসি সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ রহর মারে িিরিরয় মারাত্মক ও িিরিরয়
গুিারহর নযাগয।
নয রমযাি মারি সদরির নিলা ইিাকৃতভারি নযৌি সমলি করর, যারত
করর দু ই (পুরুষ ও িারীর) সেতাি (োতিা করা স্থািিমূ হ) একসত্রত
হয় এিাং দু ই গুপ্তারঙ্গর নয নকারিা একসির হাইরমি লু প্ত হয় (পরে
যায়), তরি নি তার িাওম িষ্ট্ করল, িীযবপাত ঘিাক িা িাই ঘিাক,
এরেরত্র (১) তার তাওিা কররত হরি (২) নিসদরির িাসক অাংি (িাওম
নররে) পূ ণব কররত হরি (৩) নিসদরির িাওম কাযা কররত হরি (৪)
িে কাফফারা আদায় কররত হরি।
এর প্রমাণ হরি, আিু হুরায়রা রাসদয়ািাহু আিহু নেরক িসণবত হরয়রে
নয, সতসি িরলরেি,
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ٌ َ َ ِ َ َ َُ َ َي َ َ ََ ََ َ َ َ ي
 َو َما: قال.اَّلل
ِ  هلكت يا رسول:«جاء رجل ِإَل انل ِِب صَل اَّلل علي ِه وسلم فقال
َََ ي َ َ َ َ َ َ ي ُ ََ ي
َ َ ًَََ ُ ََ َ َ َ َ َي َ ُ َ ُي
َ
:َتد ما تع ِتق رقبة ؟ قال
ِ  هل: قال.  وقعت ىلع امرأ ِِت ِِف رمضان:أهلكك ؟ قال
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َ َ َ ََي
َ َ َ َ ََ ي َي َ ُ َ ي َ ُ َ َ يَي ََُ َي
ُ
َت ُد َما ت يط ِع ُم
ل
ه
ف
:
ال
ق
.
ال
:
ال
ْي ؟ ق
ِ
ِ  فهل تست ِطيع أن تصوم شهري ِن متتابِع: قال. ال
َ َ
ِ َ ي
»...  ال:كينًا ؟ قال
ِ ِستْي ِمس
“এক িযসি িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর কারে এরি িলরলি,
‘আসম ধ্বাংি হরয় সগরয়সে নহ রািূ লুিাহ! সতসি (রািূ লুিাহ) িলরলি,
‘আর সকরি আপিারক ধ্বাংি করল? নি িযসি িলরলি, ‘আসম আমার
স্ত্রীর িারে রমযারি (সদরির নিলা নযৌি) সমলি কররসে।’ সতসি
(রািূ লুিাহ) িলরলি, ‘আপসি সক একিি দাি মুি কররত পাররি?’
সতসি (রি িযসি) িলরলি, ‘িা’। সতসি (রািূ লুিাহ) িলরলি, ‘তরি সক
আপসি একার্ারর দু ই মাি িাওম পালি কররত পাররি?’ সতসি (রি
িযসি) িলরলি, ‘িা’। সতসি (রািূ লুিাহ) িলরলি, ‘তরি সক আপিার
সকেু আরে যা সদরয় ষািিি সমিকীি োওয়ারত পাররি?’ সতসি (রি
িযসি) িলরলি, ‘িা’।........31
নযৌি সমলি োো অিয নকারিা সিয়াম ভঙ্গকারী সিষরয়র নেরত্র
কাফফারা ওয়াসিি হয় িা।
(দু ই)
সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ রহর সিতীয়সি হরলা সিিস্ব সক্রয়া িা হস্তনমেুি।
আর তা হরলা হাত িা ইতযাসদ সদরয় িীযব নির করা।
হস্তনমেুি নয সিয়াম ভঙ্গকারী তার দলীল হরি, হাদীরি কুদিীরত
িাওম পালিকারী িম্পরকব আিাহ তা‘আলার িাণী:
َ ي
َُ َيُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ي
»ِِ َشابَه َوشه َوته ِم ين أج
«يْتك طعامه و
31

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৯৩৬; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১১১।
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“নয তার োিার, পািীয় ও কামিা িািিা আমার িিয তযাগ করর”।32
আর িীযব সিগবত করা কামিা িািিার মারে পরে যা একিি িাওম
পালিকারীরক পসরতযাগ কররত হরি।
নয রমযাি মারির সদরির নিলা হস্তনমেুি করর, তার ওপর ওয়াসিি
হরলা (১) আিাহর কারে তাওিা করা, (২) সদরির িাসক অাংি সিয়াম
ভঙ্গকারী সিষয়িমূ হ নেরক সিরত োকা এিাং (৩) নিসদরির িাওরমর
কাযা করা।
যসদ নি হস্তনমেুি শুরু করর নেরম যায় এিাং িীযবপাত িা ঘিায়, তরি
তারক তাওিা কররত হরি, আর তার িাওম শুদ্ধ হরি, িীযবপাত িা
ঘিারিার িিয তারক িাওম কাযা কররত হরি িা। একিি িাওম
পালিকারী কামভাি উরদ্রককারী িকল সিষয় নেরক দূ রর োকা উসিৎ
এিাং োরাপ সিন্তা-ভািিা নরার্ করা উসিৎ।
আর মাযী এর নেরত্র িসিিালী মতসি হরলা এরত িাওম ভঙ্গ হয় িা।
(সতি)
সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ রহর তৃতীয়সি হরলা োওয়া ও পাি করা, আর
তা হরলা মুরের মার্যরম োদয ও পািীয় পাকস্থলীরত নপৌঁোরিা।
একইভারি যসদ িাক সদরয় পাকস্থলীরত নকারিা সকেু প্ররিি করারিা
হয় তরি তা োওয়া ও পাি করারই িমতূ লয।
তাই িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
ََ ي
َ ي ي
َ ُ َ َ ي
»اق ِإال أن تكون َصائِ ًما
ِ «وبا ِْغ ِِف االس ِتنش
32

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৮৯৪; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৫১।
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“অযু র িময় িারক পাসি গভীর পযবন্ত প্ররিি করাও যসদ িা তুসম িাওম
পালিকারী হও।”33
যসদ িারকর মার্যরম পাসি পাকস্থলীরত প্ররিি করা িাওরমর ওপর
প্রভাি িা নফলত, তরি িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িারক অযু র
িময় গভীরভারি পাসি প্ররিি করারত সিরষর্ কররতি িা।
(িার)
সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ রহর িতুেবসি হরলা, যা োওয়া ও পাি করার
অরেব পরে। আর এর মারে দু ’সি সিষয় অন্তভুবি:
ক) িাওম পালিকারীর িরীরর ইিরিকিরির মার্যরম রি প্ররিি
করারিা, নযমি, নি যসদ রিপারতর সিকার হয় তরি ইিরিকিরির
মার্যরম রি প্রসিষ্ট্ করা হরল তার িাওম নভরঙ্গ যারি। কারণ, োদয ও
পািীরয়র িারা োিার গ্রহরণল িিবরিষ অিস্থা হরি রি বতরী হওয়া।
ে) োদয ও পািীরয়র স্থলাসভসষি হয় এমি োিার িাতীয় ইিরিকিি।
কারণ, তা োদয ও পািীরয়র অন্তভুবি।34
তরি নযিি ইিরিকিি যা োদয ও পািীরয়র িদরল িযিহৃত হয় িা,
তরি সিসকৎিা নেরত্র িযিহৃত হয় নযমি, নপিসিসলি, ইিিু সলি ইতযাসদ
অেিা িরীররক তৎপর করার িিয িা ভযাকসিরির িিয নপিীর মার্যরম
নয ইিরিকিি নদওয়া হয়, তা সিয়ারমর েসত করর িা।35

33

সতরসমযী, হাদীি িাং ৭৮৮। আলিািী ‘িহীহ সতরসমযী’ (৬৩১) গ্ররে এরক িহীহ
িরলরেি।

34

আি-িাইে ইিি উিাইমীরির ‘মািাসলি িাহর রমযাি’ এ (পৃ . ৭০)

35

ফাতাওয়া মুহাম্মাদ ইিি ইিরাহীম (৪/১৮৯)।
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তরি নিসি িাির্ািতা হরলা এিি রারতর নিলা হওয়া।
আর সকডিী ডায়ালাইসিি, যার িিয তা পসরষ্কার কররত রি নির করর
তা নকসমকযাল পদােব, পুসষ্ট্ দািকারী উপাদাি নযমি, সিসি, লিণ
ইতযাসদর িারে সমসিরয় আিাররা তারত (সকডিীরত) প্ররিি করারিা হয়,
তা সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয় িরল গণয হরি।36
(পাাঁি)
সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ রহর পঞ্চমসি হরলা সিঙ্গার মার্যরম রি নির
করা। এর দলীল হরলা িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িাণী:
َ ي َ َ يَ ُ َ ي َ ي
ُ ح
ُ ج
»وم
اجم والم
ِ «أفطر اْل
“সিঙ্গা প্রদািকারী (নয রি নির করর) এিাং সিঙ্গা গ্রহণকারী (যার রি
নির করা হয়) উভয়ই িাওম ভঙ্গ করল।”37
আর রি দাি করা, সিঙ্গার মার্যরম রি নির করার অরেব পরে। কারণ,
তা সিঙ্গার মরতাই িরীররর উপর প্রভাি নফরল।
আর তাই একিি িাওম পালিকারীর রি দাি করা িারয়য িয়; যসদ
িা একান্ত প্ররয়ািি হরয় পরে, একান্ত প্ররয়ািি হরল তার িিয রি
দাি করা িারয়য। এরেরত্র রি দািকারীর িাওম ভঙ্গ হয় এিাং তারক
নি সদরির কাযা কররত হরি।38

36

ফাতাওয়া আল-লাজিাহ আদ-দা’ইমাহ (১০/১৯)

37

আিু দাঊদ, হাদীি িাং ২৩৬৭। আল-আলিািী ‘িহীহ আিী দাঊদ’ এ (২০৪৭)
এরক িহীহ িরলরেি।

38

ইিি ‘উিাইমীরির ‘মািাসলি িাহর রমযাি’ (পৃ . ৭১)
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আর যার রিপাত হরয়রে, তার সিয়াম শুদ্ধ হরি কারণ নি তা
ইিাকৃতভারি করর সি।39
আর দাাঁত নতালা িা েতস্থাি নেসিাং িা রি পরীো ইতযাসদর িিয রি
নির হরল তা িাওম ভঙ্গ করর িা; কারণ তা সহিামাহ িা সিঙ্গা লাগারিা
িয়, এর অরেবও পরে িা। কারণ তা সহিামাহ িা সিঙ্গা লাগারিার িযায়
িরীররর ওপর প্রভাি নফরল িা।
(েয়)
ষষ্ঠ সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয় হরি, ইিাকৃতভারি িসম করা। এর দলীল
হরলা িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িাণী:
َي ي
َ َ ََ َ ي ََ َ ُ يَي ُ ََي َ َ َي َ َ ٌ َ َ ي ي
.»اء ع يم ًدا فليَق ِض
 ومن استق،«من ذرعه اْقء فليس علي ِه قضاء
“যার অসিিাকৃতভারি িসম আরি, তারক কাযা কররত হরি িা, আর
নয ইিাকৃতভারি িসম করর, নি যারত কাযা করর।”40
আর ইিিল মুিসযর িরলরেি, আরলমগরণর মারে এ িযাপারর ইিমা‘
(ঐকমতয) ররয়রে নয, ইিাকৃতভারি িসম করা িাওম িাসতল করর।’41
িু তরাাং নয মুরে আঙ্গুল সদরয় িা নপি নিরপ িা ইিাকৃতভারি নকারিা
দু গবন্ধ শুাঁরক িা িসম আরি এমি সকেু র সদরক দীঘবেণ তাসকরয় নেরক
ইিাকৃতভারি িসম করল, তারক কাযা কররত হরি।

39

ফাতাওয়া আল-লািিা আদ-দারয়মাহ (১০/২৬৪)

40

সতরসমযী, হাদীি িাং ৭২০। আল-আলিািী ‘িহীহ সতরসমযী’ (৫৭৭)-নত এরক িহীহ
িরল আেযাসয়ত করররেি।

41

আল-মুগিী (৪/৩৬৮)।
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যসদ তার পাকস্থলী নফাঁরপ িসম আরি, তরি তার িসম নরার্ করা
িার্যতামূ লক িয়। কারণ, তা তার েসতর কারণ হরি।42
(িাত.)
িপ্তম সিয়াম ভঙ্গকারী সিষয় হরলা হারয়য (মাসিক ঋতুস্রাি) ও সিফাি
(প্রিি পরিতবী রিপাত)–এর রি নির হওয়া। এর দলীল হরলা িিী
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িাণী:
َ َ ِ ُ َ ََي َ َ َ َ ي
.»ت ل يم ت َصل َول يم ت ُص يم
«أْيس ِإذا حاض
“একিি িারীর হারয়য (মাসিক) হরল নি সক িালাত ও িাওম তযাগ
করর িা?”43
তাই যেিই নকারিা িারী হারয়য িা সিফারির রি নদরে, তেিই তার
িাওম ফাসিদ (সিিষ্ট্) হরয় যায়, তা িূ যবারস্তর এক মুহূতব আরগও নহাক
িা নকি।
যসদ নকারিা িারী হারয়রযর রি িলািল অিু ভি করর আর তা িূ যবাস্ত
পযবন্ত নির িা হয়, তরি তার িাওম শুদ্ধ হরি এিাং তার নিসদরির িিয
যরেষ্ট্ হরি।
একিি হারয়য ওয়ালী িা সিফাি ওয়ালী িারীর যসদ রারত রি পো
িন্ধ হয় ও নি সিয়াম পালরির সিয়যাত করর এিাং তার নগািল করার
আরগই িূ যব উসদত হয়, তরি িকল ‘আরলম’ এর মরতই তার নি িাওম
শুদ্ধ হরি।44
42

ইিি ‘উিাইমীরির ‘মািাসলি িাহর রমযাি’ (পৃ . ৭১)।

43

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৩০৪।

44

আল-ফাতহ (৪/১৪৮)।
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একিি হারয়য ওয়ালী িারীর িিয উত্তম হরলা তার স্বভািিাত প্রকৃসতর
ওপর োকা, আিাহ তার িিয যা সলরে নররেরেি তার ওপর িন্তুষ্ট্
োকা, রি িন্ধ করর এমি সকেু গ্রহণ িা করা এিাং হারয়য তো
হারয়রযর িময় িাওম ভঙ্গ করা ও পরর তা কাযা করার নয সির্াি
আিাহ তার িিয প্রদাি করররেি, তা গ্রহণ করা। এমিই সেরলি উম্মু ল
মুসমিীিগণ, পরিতবী িাহািী ও তারি‘ঈগরণর িারীরা।45
এোো

উরিেরযাগয

নয

সিসকৎিাসিজ্ঞারি

রিপাত

নরার্কারী

উপাদািিমূ রহর িহুমুেী েসত প্রমাসণত হরয়রে এিাং অিাংেয িারী এর
ফলশ্রুসতরত অসিয়সমত হারয়য হওয়া িসিত সিপরদর সিকার হরয়রে।
তরি নকারিা িারী যসদ তা করর ও এমি সকেু গ্রহণ করর যা তার
রিপাত িন্ধ করর এিাং পসিত্র অিস্থায় িাওম পালি করর, তরি তার
নিসদরির িাওম যরেষ্ট্ (শুদ্ধ) হরি।
এগুরলা হরলা িাওম ফাসিদকারী সিষয়িমূ হ। এগুরলার কাররণ হারয়য
ও সিফাি িযতীত একিি িাওম পালিকারীর িাওম ভঙ্গ হয় িা যসদ
িা তার মারে সতিসি িতব পাওয়া যায়:
(১) নি যসদ এ িযাপারর নিরি োরক অেবাৎ অজ্ঞ িা হয়।
(২) তার যসদ এ িযাপারর স্মরণ োরক অেবাৎ ভুরল িা যায়।
(৩) নি যসদ এ িযাপার ইিাকৃতভারি করর অেবাৎ িার্য হরয় িা করর।
আর আমারদর আরও িািা উসিৎ সকেু সিষয় যা িাওম ভঙ্গ করর িা:

45

ফাতাওয়া আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ (১০/১৫১)।
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১। এরিমাি, নিারের েপ, কারির েপ, দাাঁত নতালা, েতস্থাি নেসিাং
করা এিি িাওম ভঙ্গ করর িা।46
২। এিমা (শ্বািকষ্ট্) সিসকৎিায় নয ঔষর্ িাতীয় িযািরলি িা এ িাতীয়
িস্তু সিরভর সিরি রাো হয় তা িাওম ভঙ্গ করর িা; যসদ িা সগরল নফলা
হয়।
৩। ভযািাইিারত িারপাসিিরী, নলািি, দু রসিেণ যন্ত্র, ডািাসর পরীোর
িিয নয আঙ্গুল প্ররিি করারিা হয়, তা িাওম ভঙ্গ করর িা।
৪। মাতৃগরভব নস্পকুলাম ইতযাসদ প্ররিি করারিা িা আই.ইউ.সড (I.U.D)
িাওম ভঙ্গ করর িা।
৫। পুরুষ ও িারীর ইউসরিারী ট্র্যারে নয কযারেিার, নস্কাপ িা অপাসকউ
ডাই প্ররিি করারিা হয়, এক্স-রর এর িিয এিাং ব্লাডার নর্ৌতকররণ
নয ঔষর্ িা সমেণ িযিহার করা হয়, তা িাওম ভঙ্গ করর িা।
৬। দাাঁত সফসলাং, উঠারিা, পসরষ্কার করা িা সমিওয়াক, িুেব্রাি সদরয়
দাাঁত মািা িাওম ভঙ্গ করর িা যসদ িা গলায় নপৌঁরে এমি সকেু সগরল
নফলা হয়।
৭। কুসল করা, গরগরা করা, সিসকৎিারেব মুে সদরয় নে গ্রহণ িাওম
ভঙ্গ করর িা, যসদ িা গলায় নপৌঁরে এমি সকেু সগরল নফলা হয়।
৮। অসক্সরিি িা এরিিরেসিয়ার িিয িযিহৃত গযাি িাওম ভঙ্গ করর
িা যসদ িা নরাগীরক পুসষ্ট্ দািকারী তরল নদওয়া হয়।

46

মািমূ ফাতাওয়া িাইেুল ইিলাম (২৫/২৩৩), (২৫/২৪৫)।
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৯। সক্রম, মলম িা সিসকৎিারেব িামোয় িযিহৃত প্লাস্টার যারত ওষু র্ িা
নকসমকযাল পদােব োরক ইতযাসদর নকারিা সকেু িরীররর িামোর মার্যরম
িরীরর প্ররিি করারিা হরল, তা িাওম ভঙ্গ করর িা।
১০। সিরায়, হারিবর নকারিা অাংরি িা অিয নকারিা অরঙ্গ সিসকৎিারেব
ডায়রগারিাসস্টক েসি নিওয়ার িিয কযারেিার (সিকি সিউি) প্ররিি
করারিা হরল, তা িাওম ভঙ্গ করর িা।
১১। নপরির প্রািীর সদরয় ইিরিিিাইি পরীোর িা িাসিবকাল
অপাররিি পসরিালিার িিয নস্কাপ প্ররিি করারিা হরল তা িাওম ভঙ্গ
করর িা।
১২। সলভাররর িা অিয নকারিা অরঙ্গর িারয়াপসি করা যসদ নকারিা
রািায়সিক দ্রিয সমসেত তররলর িারে িা হয়, তরি তা িাওম ভঙ্গ করর
িা।
১৩। এরডািকসপ করা হরল এর িারে যসদ নকারিা রািায়সিক দ্রিয
সমসেত তরল প্ররিি করারিা িা হয়, তরি তা িাওম ভঙ্গ করর িা।
১৪। নব্রইি িা স্পাইিাল কাডব এ নকারিা ইন্সট্র্ুরমন্ট িা ওষু র্ িাতীয়
পদােব প্ররিি করারিা হয়, তরি তা িাওম ভঙ্গ করর িা।
নদেুি, িাইে ইিি উিাইমীরির ‘মািাসলি িাহর রমযাি’ ও এই
ওরয়িিাইরির (www.islam-qa.com) িই পত্র সিভারগর ‘সিয়াম
িাংক্রান্ত ৭০সি মাি‘আলা’ সিররািারমর িুকরলিসি।
এিাং আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ
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কেি একিি িযসি িাওম পালরির সিয়যাত কররি আর সদরির
নিলায় রমযাি শুরু হরয় নগরে িািরল নি কী কররি?
ফাতওয়া িাং ২৬৮৬৩
প্রশ্ন: রমযারি িাওম রাোর সিয়যাত কী রারত করা ওয়াসিি িাসক সদরি?
আর নকউ যসদ পূ িবারি এরি িরল নয আিরক রমযাি, তাহরল তারক
তার কাযা কররত হরি সক িা?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
রমযাি মারির িাওরমর সিয়যাত রারত ফিররর আরগ করািা ওয়াসিি।
আর ঐসদি সিয়যাত োো সদরির নিলা িাওম রাোিা শুদ্ধ হরি িা।
নকউ যসদ পূ িবারি এরি িািরত পারর নয আিরক রমযাি তাহরল নি
নরাযার সিয়যাত করর িূ যবাস্ত পযবন্ত পািাহার নেরক সিরত োকরি এিাং
পরিতবীরত তারক কাযা কররত হরি। কারণ, ইিি উমার, হাফিাহ
নেরক িণবিা করররেি নয, িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
»«من لم جيمع الصيام قبل اْفجر فال صيام هل
“নয ফিররর আরগ সিয়ারমর সিয়যাত িাাঁরর্ িা, তার নকারিা সিয়াম
নিই।”47
এসি ফরয িাওরমর নেরত্র প্ররযািয। িাফল িাওরমর নেরত্র সদরির
নিলায় সিয়যাত করার অিু মসত আরে। যসদ আপসি ফিররর পরর োওয়া
িা পাি করা িা নযৌি সমলি নেরক সিরত োরকি। কারণ, ‘আরয়িা
47

ইমাম আহমাদ, আি-িু িারির িাংকলকগণ, ইিি েুযাইমাহ এিাং ইিি সহব্বাি
িণবিা করররেি এিাং নিরষর দু ’িি এই হাদীিসিরক িহীহ এিাং মারফূ‘ িরল িািযস্ত
করররেি।
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রাসদয়ািাহু ‘আিহু নেরক িসণবত হাসদি নেরক প্রমাণ পাওয়া যায় নয,
িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম একসদি তাাঁর সিকি পূ িবারি এরি
িলরলি, »“ «هل عندكم يشء؟নতামারদর কারে সকেু (োিার) আরে
ً
সক?” ‘আরয়িা িলরলি, “িা।” সতসি িলরলি, »“ «إِن إذا صائمতাহরল
আসম িাওম পালি করলাম।”48
আর আিাহই তাওফীক দাতা। আর আিাহর িিী মুহাম্মাদ, তাাঁর
পসরিারিগব ও তাাঁর িাহািীগরণর ওপর িালাত ও িালাম িষবণ করুি।
গরিষণা ও ফাতওয়া ইিু যকারী আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ (১০/২৪৪)
ইিলাম সকউ.এ

48

এসি ইমাম মুিসলম তার িহীহ গ্ররে িণবিা করররেি।
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কীভারি একিি িারী িালাত আদারয়র িিয তার মাসিরকর নিষ
িময় সির্বারণ কররি
ফাতওয়া িাং ৫৫৯৫
প্রশ্ন: একিি িারী তার মাসিক নিষ হওয়ার পর কেি িালাত আদায়
কররি, তা কীভারি িময় সির্বারণ কররি? একিি িারী তার মাসিরকর
নিষ িময় নিষ হরয়রে নভরি িালাত আদায় করল, সকন্তু তারপর তার
আিার রি সিগবমি িা িাদামী ররের স্রাি নদো নগল, তেি তার কী
করা ওয়াসিি?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহ িিয।
প্রেমত: যেি নকারিা িারীর মাসিক হয় তেি তা নেরক তার পসিত্রতার
সিি হরলা রি পুররাপুসর িন্ধ হরয় যাওয়া তা কম িা নিসি িমরয়র
িিয নহাক িা নকি। ফকীহগরণর অরিরকর মরত, মাসিরকর িিবসিম্ন
িময় এক সদি এক রাত এিাং িরিবাচ্চ িময় ১৫ সদি।
তরি িাইেুল ইিলাম ইিি তাইসময়যাহ রহ.-এর মরত, মাসিরকর
িিবসিম্ন ও িরিবাচ্চ িমরয়র নকারিা সিসদবষ্ট্ িীমাররো নিই, িরাং যতেণ
তার মরর্য মাসিরকর (ররির) বিসিষ্ট্যগুরলা সিদযমাি োকরি, তেিই
নিিা হারয়য সহরিরি গণয হরি। সতসি িরলরেি, “হারয়য, আিাহর িারে
কুরআি ও িু ন্নাহ এ অরিক রকম সিসর্-সির্াি িম্পৃ ি করররেি, আর
এর নকারিা িিবসিম্ন িা িরিবাচ্চ সিসদবষ্ট্ করর নদি সি, দু ই হারয়রযর
মােোরি পসিত্রতার িময়সিও সির্বারণ করর নদি সি। কারণ, এরত
করর মািু রষর িিয িরী‘আরতর সির্াি পালি করা কষ্ট্কর হরয়
পরে...”
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এরপর সতসি িরলরেি, “আর ‘আরলমগরণর মারে অরিরক এর
(মাসিরকর) িরিবাচ্চ ও িিবসিম্ন িময় সির্বারণ করররেি। এরপর নিই
সির্বাসরত িমরয়র িযাপারর সভন্নমত নপাষণ করররেি। আিার তারদর
মরর্য অরিরক িরিবাচ্চ িময় সির্বারণ কররলও িিবসিম্ন িময় সির্বারণ
কররি সি। তরি এোরি তৃতীয় মতসি নিসি িসঠক, আর তা হরলা: এর
(মাসিরকর) িিবসিম্ন ও িরিবাচ্চ িমরয়র নকারিা সিসদবষ্ট্ িীমাররো
নিই।”49
সিতীয়ত: এোো আরও এক র্ররণর রি আরে যারক ইিসতহাযা িরল,
যা হারয়রযর রি নেরক আলাদা। এর সিসর্-সির্াি হারয়রযর সিসর্-সির্াি
নেরক আলাদা। আর এই রিরক হারয়রযর রি নেরক সিরির করয়কসি
গুণািলী িারা পৃেক করা যায়:
রাং- হারয়রযর রি কালরি আর ইিসতহাযার রি লাল।
ঘিত্ব- হারয়রযর রি ঘি, গাঢ় আর ইিসতহাযার রি পাতলা।
ঘ্রাণ - হারয়রযর রি দু গবন্ধযু ি আর ইিসতহাযার রি দু গবন্ধযু ি িয়।
কারণ, এসি সিরার স্বাভাসিক রি।
িমািিদ্ধতা- হারয়রযর রি নির হওয়ার পর িমাি িাাঁরর্ িা, সকন্তু
ইিসতহাযা’র রি িমাি িাাঁরর্। কারণ, তা সিরার রি।
হারয়রযর কাররণ িালাত সিসষদ্ধ হয় আর ইিসতহাযার কাররণ িালাত
সিসষদ্ধ হয় িা; িরাং নি িারী পযবাপ্ত িযিস্থা গ্রহণ কররি এিাং প্রসত
িালারতর িিয অযু কররি যসদ পরিতবী ওয়ারির িালাত পযবন্ত রি

49

মািমূ ‘উল ফাতাওয়া (১৯/২৩৭)
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পো অিযাহত োরক, এমিসক িালাত আদারয়র িমরয়ও যসদ এ রি
পেরত োরক তরি তারত িালারতর নকারিা িমিযা হরি িা।
মূ লিীসতসি হরলা, সিগবত হওয়া রি হারয়রযর (মাসিরকর) রি সহরিরিই
র্তবিয হরি, যসদ িা তা প্রিাহমাি হয় এিাং নগািা মাি িুরে অিযাহত
োরক, (তেি তা ইরস্তহাযার রি সিরিসিত হরি) এ হরি িাইেুল
ইিলারমর মত অেিা হারয়রযর (মাসিরকর) িরিবাচ্চ িময়িীমা ১৫
সদরির নিসি অসতক্রান্ত হরল তরি অসর্কাাংি ‘আরলরমর মরত তা
ইিসতহাযা-এর রি িরল সিরিসিত হরি।
তৃতীয়ত: একিি িারী তার পসিত্রতা দু ’নিা সিরির নয নকারিা একসির
মার্যরম িািরত পারর:
(১) নশ্বতস্রাি: আর তা হরলা একর্ররির িাদা তরল পদােব যা িরায়ু
নেরক নির হয়। এসি পসিত্রতার একসি সিি।
(২) পূ ণব শুষ্কতা: যসদ নকারিা িারীর এই নশ্বতস্রাি িা আরি, নিরেরত্র
নি রি নির হওয়ার স্থারি িাদা তুরলা প্ররিি করারি, তা যসদ পসরষ্কার
অিস্থায় নির হয় তরি নি িািরি নয নি পসিত্র হরয় নগরে, এরপর নি
নগািল করর িালাত আদায় কররি।
আর যসদ নি তুরলা লাল, হলু দ ও েরয়রী রে এর নির হয় তাহরল নি
িালাত আদায় কররি িা।
আর মসহলা িাহািীগণ, ‘আরয়িা রাসদয়ািাহু ‘আিহার কারে পারত্র করর
তুরলা পাঠারতি যারত হরলারদ রে (এর স্রাি) োকরতা। সতসি (আরয়িা

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 55 

রাসদয়ািাহু ‘আিহা) িলরতি: “আপিারা নশ্বতস্রাি িা নদো পযবন্ত
তাোহুরো কররিি িা।”50
তরি যসদ এই হরলারদ িা েরয়রী ররের স্রাি নি িারীর পসিত্রতার
সদিগুরলারত (রশ্বতস্রাি নির হওয়ার পর) আরি, তা র্তবিয হরি িা
এিাং নি িারী তার িালাত তযাগ কররি িা, নগািলও কররি িা (তরি
তা পসরষ্কার করর অযু কররি) কারণ তা নগািল ওয়াসিি করর িা, আর
তা নেরক অপসিত্রও হয় িা।
এর দলীল হরলা উম্মু ‘আসত্বয়যাহ রাসদয়ািাহু ‘আিহা নেরক িসণবত
হাদীি:

ً
.»«كنا ال َعد الصفرة والكدرة بعد اْطهر شيئا

“আমরা পসিত্রতার পর হরলারদ িা েরয়রী স্রািরক নকারিা সকেু সহরিরি
(হারয়য সহরিরি) গণয করতাম িা।”51 তরি “পসিত্রতার পর’’ কোসি
উরিে কররি সি]
‘কুদরাহ’ িা েরয়রী স্রাি ময়লা পাসির িযায়। ‘নকারিা সকেু সহরিরি
(হারয়য সহরিরি) গণয করতাম িা’ অেবাৎ হারয়য সহরিরি গণয করতাম
িা, তরি এরত অযু করা ওয়াসিি হয়।
তরি যসদ েরয়রী িা হলু দ স্রাি হারয়রযর িারে নির হয় তরি তা
হারয়রযর মরর্য িরল গণয হরি।

50

এসি িণবিা করররেি িু োরী মু‘আিাক সহরিরি, (সকতাি আল-হারয়য, িাি ইক্বিাল
আল-মাহীি ওয়া ইদিাসরহ) ও মাসলক (১৩০)

51

আিু দাঊদ, হাদীি িাং ৩০৭; িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৩২০
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িতুেবত: যসদ নকারিা িারী মরি করর নয নি পসিত্র হরয়রে এিাং এরপর
রি সফরর আরি এিাং নিই রি হারয়রযর বিসিষ্ট্য িহি করর তরি তা
হারয়য (মাসিক)। যসদ িা নগািা মাি িুরে অিযাহত োরক।
আর আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ
িাইে মুহাম্মাদ িাসলহ আল-মুিাসিদ
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একিি িারী তার মাসিরকর পসিত্রতার িযাপারর িরেহ সিরয় িাওম
পালি করররে
ফাতওয়া িাং ১০৬৪৫২
প্রশ্ন: একিি িারী তার মাসিরকর নিষ িময় িরেহ সিরয় িাওম পালি
কররসেল। পররর সদি িকারল নদেল নয নি পসিত্র হরয়রে। নযসদি নি
তার পসিত্রতা িম্পরকব সিসিত িা হরয় নরাযা নররেসেল নি িযাপারর
িরী‘আতরত সির্াি কী?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
“তার িাওমসি হয় সি এিাং তারক তার কাযা কররত হরি। কারণ, মূ ল
িীসতসি হরি তার মাসিক িলসেল, তার পসিত্রতার িযাপারর সিসিত িা
হরয় নরাযা শুরু করার অেব হরলা িরেরহর িারে ইিাদাত শুরু করা।
আর সিসিত হরয় নকারিা ইিাদাত শুরু করা হরলা নিই ইিাদাত শুদ্ধ
হওয়ার একসি িতব, এই কাররণই তার িাওমসি হয় সি।” উদ্ধৃসতর
িমাসপ্ত।
ফাযীলাতুি িাইে মুহাম্মাদ ইিি উিাইমীি।
মািমূ ‘ ফাতাওয়া ইিি ‘উিাইমীি’, ফাতাওয়া আি-সিয়াম (১০৭, ১০৮)
ইিলাম সকউ.এ
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িনিক িারী তার হারয়য নেরক পসিত্রতার িযাপারর সিসিত িা হরয়
যসদ িালাত আদায় করররে ও িাওম পালি করররে
ফাতওয়া িাং ৬৬০৬২
প্রশ্ন: আসম রারতর িাহূ র (রিহরী)-এর িময় নগািল কররসে। কারণ,
আসম িাসি নয আমার মাসিক এই সদরি নিষ হরি, এরপর আসম নিহরী
নেরয়সে, িাওম পালি কররসে ও িালাত ও আদায় কররসে; সকন্তু আমার
এরপর ফির নেরক মাগসররির আযাি পযবন্ত িমরয় নকারিা সকেু নির
হয়সি। এরপর আসম যেি িালাত আদারয়র িিয নগলাম, নদেরত
নপলাম নয, আমার মাসিক আিরলই নিষ হরয়রে। এরেরত্র আমার
সিয়াম ও িালাত সক িসঠক হরয়রে?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
একিি হারয়য ওয়ালী িা ঋতুিতী িারীর মাসিক নিষ হওয়ার িযাপারর
সিসিত হওয়ার আরগ হারয়য নেরক নগািল করা, িালাত আদায় করা
ও সিয়াম পালি করায় তাোহুরো করা িারয়য (নির্) িয়।
আর একিি িারী তার হারয়য নিষ হওয়ার িযাপারসি িািরত পারর
িাদা স্রাি নির হওয়ার মার্যরম যা তারদর (িারী িমারি) পসরসিত, আর
তা হরলা, নশ্বতস্রাি। আর িারীরদর নকউ নকউ তার পসিত্রতা ররির
পুররাপুসর শুসকরয় যাওয়ার মার্যরম িািরত পারর।
িু তরাাং একিি িারীর উসিৎ পসিত্রতার িযাপারর (পুররাপুসর) সিসিত
িা হরয় নগািল কররি িা করা।
ইমাম িুোরী ‘ইক্বিাল আল-মাহীি ওয়া ইদিাসরহ’ অর্যারয় িরলরেি:
‘আর মসহলা িাহািীগণ আরয়িা রাসদয়ািাহু আিহার কারে পারত্র করর
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তুরলা পাঠারতি যারত হলরদ রে োকরতা। সতসি িলরতি: ‘আপিারা
নশ্বতস্রাি িা নদো পযবন্ত তাোহুরো কররিি িা।’ সতসি এর িারা হারয়য
নেরক পসিত্র হওয়া নিাোরতি। যাসয়দ ইিি িাসিরতর কিযার কারে
এই িণবিা নপৌঁরেরে নয, িারীরা গভীর রারত আরলাকিাসতর িাহারযয
পসিত্রতা এরিরে সকিা তা নদেরতি। সতসি ‘িারীরা এরূপ করত িা’
িরল তারদর িমারলািিা কররি।” িমাপ্ত
হাসফয ইিি হািার রহ. িরলরেি: আরলমগণ এ িযাপারর একমত
নপাষণ করররেি নয, হারয়রযর শুরু নিাো যায় তা হওয়ার িময় রি
পোর মার্যরম এিাং তারা তা নিষ হওয়ার িযাপারর সভন্নমত নপাষণ
করররেি’।
নকউ িরলরেি, তা িািা যায় শুষ্কতার মার্যরম, আর তা হরলা নিোরি
নকারিা সকেু প্ররিি করারল তা যসদ শুষ্ক অিস্থায় নির হয়।
আিার নকউ িরলি তা িািা যারি নশ্বতস্রাি এর মার্যরম। আর এই
মতসি নলেক অেবাৎ ইমাম িুোরী প্রার্ািয সদরয়রেি।”
আর এরত আরে, নশ্বতস্রাি হারয়য নিষ হওয়ার সিি। আর এ িারা
পসিত্রতা শুরু হরয়রে তা নিাো যায়। আর সতসি তারদর িারে সিমত
নপাষণ করররেি যারদর মরত এসি (পসিত্রতা) শুষ্কতার মার্যরম নিাো
যায়। কারণ, হারয়রযর মারেও (রভতরর প্ররিি করারিা) তুরলা শুষ্ক
অিস্থায় নির হরত পারর, নি নেরত্র এর মার্যরম হারয়য নিষ হওয়ার
ইসঙ্গত পাওয়া যায় িা, যা নশ্বতস্রাি এর সিপরীত। আর তা এক র্ররণর
িাদা তরল যা িরায়ু হারয়রযর নিরষ নির করর নদয়।
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ইমাম মাসলক িরলরেি: “আসম িারীরদর এ িযাপারর সিরজ্ঞি কররসে,
এসি তারদর মরর্য পসরসিত একসি িযাপার যা তারা পসিত্রতার িময়
নদো যায়।”52 িমাপ্ত।
িাইে ইিি উিাইমীি রহ.-নক প্রশ্ন করা হরয়সেল ঋতুিতী িারী যসদ
ফিররর আরগ পসিত্র হয় ও পরর নগািল করর তরি তার হুকুম কী?
সতসি এর উত্তরর িরলি: “তার িাওম িসঠক হরয়রে যসদ নি ফির
উসদত হওয়ার (অেবাৎ ফিররর িময় শুরু হওয়ার) আরগ পসিত্রতার
িযাপারর সিসিত হয়। মূ লিীসতসি হরলা, একিি িারীরক নি নয পসিত্র
হরয়রে এ িযাপারর সিসিত হরত হরি কারণ, িারীরদর নকউ নকউ মরি
করর নয নি পসিত্র হরয়রে, সকন্তু আিরল নি পসিত্র হয় সি। এ কাররণ
মসহলা িাহািীগণ আরয়িা রাসদয়ািাহু ‘আিহার কারে তুরলা সিরয়
আিরতি এিাং পসিত্রতার সিি এরিরে সকিা তা িািরত তারক তা
নদোরতি, সতসি (‘আরয়িা) তারদররক িলরতি: “আপিারা নশ্বতস্রাি িা
নদো পযবন্ত তাোহুরো কররিি িা।”
তাই একিি িারীর উসিৎ র্ীরসস্থরভারি সিসিত হওয়া নয নি পসিত্র
হরয়রে সক িা। নি পসিত্র হরল িাওম পালরির সিয়যাত কররি যসদও
িা নি ফির উসদত হওয়ার (অেবাৎ ফিররর িময় শুরু হওয়া) পরর
নগািল করর, তরি তার উসিৎ িালারতর িযাপারর িতকব হওয়া এিাং
িময় মত ফিররর িালাত পোর িিয তাোতাসে নগািল করর
নিওয়া…”53
52

ফাতহুল িারী, (১/৪২০)

53

মািমূ ‘ ফাতওয়া িাইে ইিি উিাইমীি (১৭/প্রশ্ন িাং ৫৩)
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আর প্রশ্নকাসরণী এমি িমরয় নগািল করররেি যেি সতসি হারয়য নিষ
হওয়ার িযাপারর সিসিত হি সি, আর সতসি হারয়য নেরক তাাঁর পসিত্রতার
িযাপারর নদরীরত িািরত নপরররেি, আর তা সেল যা তার িিিয
অিু িারর িূ যব অস্ত যাওয়ার পরর।
নি কাররণ প্রশ্নকাসরণী যা করররেি তা িসঠক হয় সি এিাং তার নি
সদরির িাওম শুদ্ধ হয় সি। তাই তারক নিই সদরির কাযা কররত হরি।
আমরা আিাহর কারে তাাঁর (প্রশ্নকাসরিীর িিয) উপকারী জ্ঞাি ও ভারলা
কারির তাওফীক িাই।
আর আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ
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িনিক নলাক রমযারি সদরির নিলায় িীযব সিগবত িা করর স্ত্রীর িারে
নযৌি সমলি করল
ফাতওয়া িাং ২২৯৩৮
প্রশ্ন: একিি নলাক রমযারি সদরির নিলায় িীযবপাত োো স্ত্রীর িারে
নযৌি সমলি করল। এর হুকুম কী? আর নি স্ত্রীর কী করণীয় যসদ নি
এ িযাপারর িা নিরি োরক?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
রমযাি মারি সদরির নিলায় নয নযৌি সমলি করর নি মুসকম তো
অিস্থািকারী িাওম পালিকারী হরল তার ওপর িে কাফফারা (আল
কাফফারাতুল মুগািাযাহ) ওয়াসিি হয়, আর তা হরলা একিি দাি
মুি করা, যসদ তা িা পায় তাহরল দু ই মাি পরপর একার্ারর সিয়াম
পালি করা, আর যসদ তাও িা পারর তরি ৬০ িি সমিকীিরক
োওয়ারিা।
একিি িারীর িযাপাররও তা ওয়াসিি হয় যসদ নি রািী োরক। আর
যসদ নি এ িযাপারর অসিিাকৃতভারি িার্য হয়, তাহরল তার ওপর সকেু
ওয়াসিি হয় িা।
আর তারা যসদ উভরয়ই মুিাসফর হয়, তরি তারদর নকারিা গুিাহ হয়
িা, তারদর ওপর নকারিা কাফফারাও ওয়াসিি হয় িা এিাং সদরির
িাসক অাংি তারদর পািাহার এিাং নযৌি সমলি নেরক সিরত োকরত
হরি িা; িরাং তারদর উভয়রকই ঐসদরির িাওম কাযা কররত হরি।
তারদর উভরয়র িিয এরেরত্র (মুিাসফর অিস্থায়) িাওম পালি করা
িার্যতামূ লক িয়।
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একইভারি নয িযসি নকারিা প্ররয়ািরি িাওম ভঙ্গ করররে নযমি,
িরী‘আত িম্মতভারি যার িািমাল সিরাপদ এমি কাউরক ধ্বাংরির
হাত নেরক রো করার িিয, এমি িযসি যসদ নিই সদি নযৌি সমলি
করর, নযই সদরি প্ররয়ািি িিতঃ িাওম ভঙ্গ কররসেল, তরি তার ওপর
সকেু ওয়াসিি হয় িা। কারণ, এরেরত্র নি নকারিা ওয়াসিি িাওম ভঙ্গ
করর সি।
মুসকম তো অিস্থািকারী িাওম পালিকারী যসদ নযৌি সমলি করর, যার
ওপর িাওম িার্যতামূ লক, তার ওপর পাাঁিসি সিসিি িতবায়:
১। পাপ
২। নিই সদরির িাওম ফাসিদ (সিিষ্ট্) হওয়া
৩। নিই সদরির িাসক অাংি পািাহার ও নযৌি সমলি নেরক সিরত
োকা।
৪। নিই সদরির কাযা ওয়াসিি হওয়া।
৫। (িে) কাফফারা আদায় ওয়াসিি হওয়া।
আর কাফফারা আদায় করার দলীল হরলা নিই হাদীিসি যা আিু
হুরায়রা রাসদয়ািাহু ‘আিহু নেরক িসণবত হরয়রে, এক িযসি রমযারির
সদরির নিলায় তাাঁর স্ত্রীর িারে নযৌি সমলি কররসেরলি। আর এই িযসি
একার্ারর দু ই মাি িাওম পালি কররত িা ষািিি সমিকীিরক
োওয়ারত অেম সেরলি, এরেরত্র তার কাফফারা ওয়াসিি হয় সি।
কারণ, আিাহ কাউরক তার িারর্যর অসতসরি নিাো নদি িা [িূ রা
আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৬] আর অপারগতার নেরত্র নকারিা ওয়াসিি
নিই।
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আর মুসকম (অিস্থািকারী) নকারিা িাওম পালিকারী যসদ রমযাি
মারির সদরির নিলায় স্ত্রীর িারে নযৌি সমলি করর (িীযব সিগবত করুক
িা িাই করুক) তার ওপর িে কাফফারা ওয়াসিি হয়।
তরি নযৌি সমলি োো িীযব সিগবত করার িযাপারর মতরভদ আরে।
এরেরত্র তারক কাফফারা আদায় কররত হরি িা, িরাং তার গুিাহ হরি,
তারক (সদরির িাসক অাংি) নযৌিসমলি ও পািাহার নেরক সিরত োকরত
হরি এিাং কাযা কররত হরি।54

54

আল-ফাতাওয়া আল-িাসম‘আ সলল-মারআহ আল-মুিসলমাহ (েণ্ড-১, পৃ . ৩৪৮)।

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 65 

কী র্ররির নরাগ একিি িাওম পালিকারীর িিয িাওম ভঙ্গ বির্
করর?
ফাতওয়া িাং ১২৪৮৮
প্রশ্ন: নকাি র্ররির নরাগ রমযাি মারি একিি মািু রষর িিয িাওম
ভঙ্গ বির্ করর? নয নকারিা নরারগ, যসদ তা অল্পও হয়, তরি কী িাওম
ভঙ্গ করা িারয়য (নির্)?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
আরলমগরণর অসর্কাাংরির মরত, যারদর মরর্য ররয়রেি িার িি ইমাম
(আিু হাসিফা, মাসলক, িারফ‘ঈ ও আহমাদ), একিি নরাগীর িিয
রমযাি মারি িাওম ভঙ্গ করা িারয়য িয় যসদ িা তার নরাগ তীব্র হয়।
আর তীব্র নরারগর অেব হরলা:
১. িাওরমর কাররণ যসদ নরাগ নিরে যায়।
২. িাওরমর কাররণ যসদ আররাগয লারভ নদসর হয়।
৩. িাওরমর কাররণ যসদ েুি নিসি কষ্ট্ হয় যসদও িা তার নরাগ নিরে
িা যায় িা িু স্থতায় সিলম্ব িা হয়।
৪. এর িারে আরলমগণ আরও নযাগ করররেি এমি িযসিরক যার
সিয়াম পালরির কাররণ অিু স্থ িা নরাগ হিার আিাংকা আরে।
ইিিু কুদামাহ রহ. িরলরেি, ‘নয নরাগ িাওম ভঙ্গ করা বির্ করর তা
হরলা অতযসর্ক নরাগ যা িাওম পালরির কাররণ নিরে যায় িা নি নরাগ
নেরক িু স্থতা লারভ নদসর হওয়ার আিাংকা ররয়রে।’55

55

আল-মুগিী (৪/৪০৩)।
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ইমাম আহমাদরক িলা হরলা, “একিি নরাগী কেি িাওম ভঙ্গ কররত
পারর?”
সতসি িলরলি, “যসদ নি (িাওম পালি কররত) িা পারর।”
তাাঁরক িলা হরলা: “নযমি জ্বর?”
সতসি িলরলি, “নকাি নরাগ জ্বর নেরক কসঠিতর!...”
আর িসঠক মতসি হরলা, যার সিয়ারমর কাররণ নরারগর আিাংকা আরে।
নযমি, নয নরাগী (তার নরাগ) নিরে যাওয়ার ভয় করর তার িিয িাওম
ভঙ্গ করা বির্। কারণ, নি নরাগীর িিযই িাওম ভঙ্গ করা বির্ করা
হরয়রে যার সিয়ারমর কাররণ িতুি করর নরাগ হওয়ার, নযমি তা নিরে
যাওয়ার িা নিসি িময় স্থায়ী হওয়ার িম্ভািিা আরে, তাই িতুি করর
নরাগ হওয়া এর অরেবই পরে।” (উদ্ধৃসতর িমাসপ্ত)
ইমাম আি-িাওয়াউয়ী িরলরেি, “িাওম পালরি অেম নরাগী যার
নরারগর িু স্থতা আিা করা হয়, তার িিয িাওম পালি িার্যতামূ লক
িয়....এই হুকুম প্ররযািয যসদ িাওরমর কাররণ কষ্ট্ হয় আর এরেরত্র
এসি িতব িয় নয, তারক এমি অিস্থায় নপৌোরত হরি যেি এরকিাররই
িাওম পালি িম্ভি িয়, িরাং আমারদর অরিরক িরলরেি, “িাওম ভঙ্গ
করার নেরত্র িতব হরলা িাওরমর কাররণ এমি কষ্ট্ হওয়া যা িহয করা
কষ্ট্িার্য।”56 (উদ্ধৃসতর িমাসপ্ত)
আরলমরদর মরর্য নকউ নকউ িরলরেি, নয নকারিা নরাগীর িিযই িাওম
ভঙ্গ করা িারয়য, যসদ িাওরমর কাররণ কষ্ট্ িাও হয়, আর এসি একসি
সিরল মত। তাই অসর্কাাংি আরলমই তা প্রতযােযাি করররেি।
56

‘আল-মািমূ ’ (৬/২৬১)।
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ইমাম আি-িাওয়াউয়ী িরলরেি: “হালকা নরাগ যার কাররণ সিরিষ কষ্ট্
হয় িা, তার িিয িাওম ভঙ্গ করা িারয়য িয়, এ িযাপারর আমারদর
মরর্য নকারিা সিমত নিই।”57
িাইে ইিি উিাইমীি িরলরেি, “নয নরাগী িাওম পালরির কাররণ
প্রভাসিত (েসতগ্রস্ত) হয় িা, নযমি-হালকা িসদব, হালকা মাো িযো,
দাাঁরত িযো ইতযাসদর নেরত্র িাওম ভঙ্গ করা হালাল িয়, যসদও
আরলমগরণর নকউ নকউ িরলরেি তা তার িিয হালাল এই আয়ারতর
সভসত্তরত:

َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ ر
]٣٥٨ :ِنْأيَامْْأخ َْر﴾ [ابلقرة
ْ َعْسفرْْفعِد ْةْم
ْ ْنْم ِريضاْأ ْو
ْ ﴿ومنَْك

“আর নয নকউ অিু স্থ হরি অেিা িফরর োকরি তরি অিযািয সদিরি
িাংেযা পূ রণ করর সিরি।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৫]
তরি আমরা িলি, এই হুকুমসি একসি কাররণর িারে িম্পৃ ি আর তা
হরলা, যারত িাওম ভঙ্গ করা নরাগীর িিয নিসি আরামদায়ক হয়। যসদ
নি নরাগী িাওরমর কাররণ েসতগ্রস্ত িা হয়, তরি তার িিয িাওম ভঙ্গ
িারয়য িয় এিাং তার ওপর িাওম পালি করা ওয়াসিি।”58
ইিলাম সকউ.এ

57

আল-মািমূ ‘ (৬/২৬১)।

58

আি-িারহ আল-মুমসত‘ (৬/৩৫২)।
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নকউ যসদ তার সযম্মায় োকা (েু রি যাওয়া) িালারতর ও ফরয
িাওরমর িাংেযা মরি কররত িা পারর, তরি নি কী কররি?
ফাতওয়া িাং ৭২২১৬
প্রশ্ন: যসদ নকারিা মুিসলরমর েু রি যাওয়া িালাত ও সিয়ারমর িাংেযা
মরি িা োরক, তরি নি কীভারি তার কাযা কররি?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
প্রেমত: েু রি যাওয়া িালারতর নেরত্র সতিসি অিস্থা হরত পারর। নযমি,
প্রেম অিস্থা: ঘুম িা ভুরল যাওয়ার কাররণ িালাত েু রি যাওয়া। এ
অিস্থায় তার ওপর কাযা করা ওয়াসিি। এর দলীল রািূ লুিাহ িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািারমর িাণী:
.»«من نيس صالة أو َام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
“নয িালাত আদায় কররত ভুরল যায় িা নি িময় ঘুসমরয় োকায় তা
েু রি যায়, তার কাফফারা হরলা নি যেিই তা মরি কররি তেিই
(িারে িারে) িালাত আদায় করর সিরি।”59
এিাং নি তা র্ারািাসহকভারি আদায় কররি নযমিসি তার ওপর ফরয
হরয়রে, প্রেমসি প্রেরম কররি। এর দলীল িাসির ইিি আিদু িাহ-এর
হাদীি:
«أن عمر بن اخلطاب رِض اهلل عنه جاء يوم اخلندق بعد ما غربت الشمس فجعل
 يا رسول اهلل ما كدت أصِ اْعرص حَت َكدت الشمس:يسب كفار قريش قال

59

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৫৭২; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ৬৮৪। িব্দ িয়ি িহীহ
মুিসলরমর।
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ُ فقمنا إَل بطحان فتوض، واهلل ما صليتها: قال انلِب صَل اهلل عليه وسلم،تغرب
َ
.» ثم صَل بعدها املغرب،للصالة وتوضَُا هلا فصَل اْعرص بعد ما غربت الشمس
“উমার ইিিু ল োত্তাি রাসদয়ািাহু ‘আিহু োিদারকর যু রদ্ধর সদি
িূ যবারস্তর পর এরি ক্বুরাইি কাসফররদর গাসল সদরত লাগরলি, সতসি
িলরলি: “নহ রািূ লুিাহ, আসম আিররর িালাত আদায় কররত নযরত
নযরত িূ যব ডুরি নযরত লাগল!” িিী িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাম
িলরলি, ‘আিাহর িপে, আসমও এর (আিররর) িালাত আদায় কসর
সি।’ এরপর আমরা িাত্বহাি-এ দাাঁোলাম, রািূ লুিাহ িািািাহু
‘আলাইসহ ওয়ািািাম িালারতর িিয অযু কররলি, আমরাও িালারতর
িিয অযু করলাম। এরপর রািূ লুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাম
িূ যব অস্ত যাওয়ার পর আিররর িালাত

আদায় কররলি, এরপর

মাগসরি এর িালাত আদায় কররলি।”60
সিতীয় অিস্থা: এমি ওযররর কাররণ িালাত েু রি যাওয়া, নয িময়
নকারিা হুাঁি োরক িা। নযমি, নকামা। এ অিস্থার নেরত্র তার ওপর
নেরক িালাত (আদারয়র দাসয়ত্ব) উরঠ যায় এিাং তার ওপর তা কাযা
করা ওয়াসিি হয় িা।
ফাতওয়া সিষয়ক স্থায়ী কসমসির আরলমগণরক এ িযাপারর প্রশ্ন করা
হরয়সেল:
আমার এক গাসের দু ঘবিিা ঘরিসেল, ফরল সতি মাি হািপাতারল শুরয়
সেলাম, এ িমরয় আমার নকারিা হুাঁি সেল িা। এ পুররা িময় আসম

60

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৫৭১; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ৬৩১।
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নকারিা িালাত আদায় কসর সি। আমার ওপর নেরক সক তা (িালাত
আদারয়র দাসয়ত্ব) উরঠ যারি িাসক পূ রিবর িি (েু রি যাওয়া) িালাত
পুিরায় আদায় করি?
তারা উত্তরর িলরলি:
“উসিসেত িমরয়র িালাত (কাযা আদারয়র দাসয়ত্ব) আপিার নেরক েু রি
যারি। কারণ, আপিার তেি নকারিা হুাঁি সেল িা।”
তারদররক আরও প্রশ্ন করা হরয়সেল:
যসদ নকউ এক মাি অজ্ঞাি অিস্থায় োরক আর এ পুররা মাি নকারিা
িালাত আদায় িা করর, তরি নি কীভারি েু রি যাওয়া িালাত পুিরায়
আদায় কররি?
তারা উত্তরর িরলি:
“এ িমরয় নয িালাতিমূ হ িাদ সগরয়রে তা কাযা কররি িা। কারণ,
নি উসিসেত অিস্থায় পাগরলর হুকুরমর মরর্য পরে। আর পাগল িযসির
িিয কলম উঠারিা হরয়রে (অেবাৎ তার ওপর িরী‘আরতর সিসর্-সির্াি
প্ররযািয িয়)।”61
তৃতীয় অিস্থা: ইিাকৃতভারি নকারিা ওযর (অিুহাত) োো িালাত
তযাগ করা, আর তা নকিল দু ই নেরত্রই হরত পারর:
এক. নি যসদ িালাতরক অস্বীকার করর, এর ফরয হওয়ারক নমরি িা
নিয়, তরি নি নলারকর কুফুরীর িযাপারর নকারিা সিমত নিই। কারণ,
নি ইিলারমর সভতরর নিই। তারক (আরগ) ইিলারম প্ররিি কররত

61

ফাতাওয়া আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ (৬/২১)।
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হরি, এরপর এর আরকাি ও ওয়াসিিিমূ হ পালি কররত হরি। আর
কাসফর োকা অিস্থায় নয িালাত তযাগ করররে তার কাযা করা তার
ওপর ওয়াসিি িয়।
দু ই. নি যসদ অিরহলা িা অলিতািিত িালাত তযাগ করর, তরি তার
কাযা শুদ্ধ হরি িা। কারণ নি যেি তা তযাগ কররসেল, তেি তার
নকারিা গ্রহণরযাগয ওযর (অিুহাত) সেল িা। আর আিাহ িালাতরক
িু সির্বাসরত, িু সিসদবষ্ট্ এক িমরয় ফরয করররেি। আিাহ তা‘আলা
িরলরেি,

ٗ ُ
َ َ ِ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ
]٣٠١ :ْ﴾ [اْنساء١٠٣ِْيْكِتَٰ ٗباْ َم ۡوقوتا
ْ َعْٱلمؤمن
ْ ْت
ْ نْٱلصلوْةَْكن
ْ ِ ﴿إ

“সিিয় সির্বাসরত িমরয় িালাত আদায় করা মুসমিরদর িিয অিিয
কতবিয।” [িূ রা আি-সিিা, আয়াত: ১০৩]
অেবাৎ এর িু সিসদবষ্ট্ িময় আরে। এর দলীল হরলা রািূ রলর িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািাম িাণী:

َ َ َ َي
َي
َ َ
»« َم ين َع ِمل ع َمال ْي َس َعليي ِه أم ُرَا ف ُه َو َرد

“নয এমি নকারিা কাি করর যা আমারদর (িরী‘আরতর) অন্তভুবি িয়,
তরি তা প্রতযােযাত।”62
িাইে আব্দু ল আযীয ইিি িায রহ.-নক প্রশ্ন করা হরয়সেল: আসম ২৪
িের িয়রির আরগ িালাত আদায় কসর সি। এেি আসম প্রসত ফরয
িালারতর িারে আররকিার ফরয িালাত আদায় কসর। আমার িিয

62

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ২৬৯৭; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১৭১৮।
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সক তা করা িারয়য? আসম সক এভারিই িাসলরয় যাি িাসক আমার ওপর
অিয নকারিা করণীয় আরে?
সতসি িরলি: “নয ইিাকৃতভারি িালাত তযাগ করর, িসঠক মতািু িারর
তার ওপর নকারিা কাযা নিই; িরাং তারক আিাহ তা‘আলার কারে
তাওিা কররত হরি। কারণ, িালাত ইিলারমর স্তম্ভ, তা তযাগ করা
ভয়ািহ অপরার্িমূ রহর একসি; িরাং ইিাকৃতভারি তা (িালাত) তযাগ
করা ‘িে কুফর’ যা আরলমগরণর দু ’সি মরতর মরর্য িিরিরয় িসঠকসি,
কারণ, রািূ ল িািািাহু আলাইসহ ওয়া িািাম নেরক প্রমাসণত হরয়রে,
সতসি িরলরেি,
»«اْعهد اذلي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
“আমারদর ও তারদর (কারফররদর) মারে িুসি হরলা িালাত। তাই নয
তা তযাগ করর, নি কারফর হরয় নগরলা।”63
আর রািূ ল িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািারমর িাণী:
» «بْي الرجل وبْي الرشك واْكفر ترك الصالة
“একিি িযসি এিাং সিকব ও কুফুরীর মরর্য পােবকয হরলা িালাত তযাগ
করা।”64

63

ইমাম আহমাদ ও িু িারির িাংকলকগণ িহীহ ইিিাদ িূ রত্র িু রাইদাহ রাসদয়ািাহু
আিহু নেরক িণবিা করররেি।

64

ইমাম মুিসলম তার িহীহ গ্ররে িাসির ইিি আসব্দিাহ রাসদয়ািাহু ‘আিহুমা নেরক
িণবিা করররেি। িাংসিষ্ট্ অর্যারয় এ িযাপারর আরও অরিক হাদীি ররয়রে, যারত
এ িযাপারর ইসঙ্গত পাওয়া যায়।
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এরেরত্র ভাই আপিার ওপর কতবিয হরলা আিাহর সিকি িসতযকার
অরেব তাওিা করা। আর তা হরলা (১) পূ রিব যা গত হরয়রে তার িযাপারর
অিু তপ্ত হওয়া (২) িালাত তযাগ এরকিারর নেরে নদওয়া এিাং (৩) এ
মরমব দৃ ঢ় িাংকল্প করা নয, এ কারি আপসি আর কেিও সফরর যারিি
িা।
আর আপিারক প্রসত িালারতর িারে িা অিয িালারতর িারে কাযা
কররত হরি িা, িরাং আপিারক শুর্ু তাওিা কররত হরি। আর িকল
প্রিাংিা আিাহর। নয তাওিা করর আিাহ তার তাওিা কিুল কররি।
আিাহ তা‘আলা িরলরেি:
ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُّ َ ً َ َ َ ٓ ُ ُ َ
َ
]١٣ :ْ﴾ [انلور٣١ْون
ْ ونْل َعلك ْۡمْتفل ُِح
ْ ٱّللَِْجِيعاْأي ْهْٱلمؤمِن
ْ ْل
ْ ِ ﴿وتوبواْْإ
“নহ মুসমিগণ নতামরা িিাই আিাহর সিকি তাওিা কররা, যারত
নতামরা িফলকাম হরত পার।” [িূ রা আি-িূ র, আয়াত: ৩১]
আর িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলি:
»«اتلائب من اذلَب كمن ال ذَب هل
“পাপ নেরক তাওিাকারী এমি িযসির িযায় যার নকারিা পাপই
নিই”।65
তাই আপিারক িসতযকার অরেব তাওিা কররত হরি, সিরির িাফরির
িারে সহিাি-সিকাি কররত হরি, িসঠক িমরয় িামা‘আরতর িারে
িালাত আদারয়র িযাপারর িদা-িরিষ্ট্ োকরত হরি, আপিার িারা যা
যা হরয়রে নি িযাপারর আিাহর কারে মাফ িাইরত হরি এিাং নিসি

65

ইিি মািাহ: হাদীি িাং ৪২৫০। [িম্পাদক]

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 74 

নিসি ভারলা কাি কররত হরি। আর আপিারক কলযারণর িু িাংিাদ
িািাই, আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َََ ر
ۡ ُ
]٥٤ :ْ﴾ [طه٨٢ْى
َْٰ لْصَٰل ِٗحاْث َْمْٱه َت َد
ْ نْوع ِم
ْ ابْوءام
ْ ارْل ِمنْت
ْ ِإَونْلغف
ْ ِ ْ﴿
“আর নয তাওিা করর, ঈমাি আরি, িৎকমব করর এিাং সহদায়ারতর
পে অিলম্বি করর, সিিয় আসম তার প্রসত েমািীল।” [িূ রা ত্বাহা,
আয়াত: ৮২]
িূ রা আল-ফুরক্বাি-এ সিকব, হতযা, সযিা (িযসভিার) উরিে করর আিাহ
তা‘আলা িরলরেি,
ۡ
ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
ُ ۡ
َ ۡ ُ َ ۡ َ َٰ َ ُ
ً
ٗ َقْ َأث
ْلْفِيهِۦْ ُم َهانا
ْۡ ابْيَ ۡو َْمْٱلق َِيَٰ َمةِْ َو َيخ
ْ ُ ِلْٱل َعذ
ْ ْف
ْ ْيضع٦٨ْاما
َْ ِكْيَل
ْ لْذل
ْ ﴿ومنْيفع
ُ
َ ُ َ ُ َ َٰٓ َ َ ٗ َٰ َ ٗ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْْيات ِ ِه ْۡمْ َح َس َنَٰت
ْ ِ ٱّللْ َس
ُْ ِْل
ْ كْيبد
ْ ِ لْصل ِحاْفأولئ
ْ لْعم
ْ نْوع ِم
ْ ابْوءام
ْ ّلْمنْت
ْ ِ ْإ٦٩
َ َ ََ
ٗ وراْ َرح
ٗ ٱّللْ َغ ُف
]٤١-٤١ :ْ﴾ [اْفرقان٧٠ِْيما
ُْ ْن
ْ وَك
“আর নয তা করল নি পাপ করল, সকয়ামারতর সদি তার িাসস্ত সিগুণ
করর নদওয়া হরি এিাং নি নিোরি অপমাসিত অিস্থায় সিরকাল
অিস্থাি কররি, তরি নি োো নয তাওিা করররে, ঈমাি এরিরে এিাং
ভারলা কাি করররে। আিাহ তারদর োরাপ কািিমূ হরক ভারলা কারি
পসরিতবি করর সদরিি। আর সিিয় আিাহ মহা েমািীল, পরম
দয়াময়।” [িূ রা আল-ফুরক্বাি, আয়াত: ৬৯-৭০]
আমরা আিাহর কারে িাই আমারদর ও আপিার িিয তাওফীক, সিশুদ্ধ
তাওিা ও কলযারণর পরে অসিিলতা।”66

66

মািমূ ‘ ফাতাওয়া িাইে ইিি িায (১০/৩২৯, ৩৩০)।
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সিতীয়ত: আর সিয়াম কাযা করার নেরত্র, আপিার সিয়াম তযাগ করা
যসদ আপিার িালাত তযাগ করা অিস্থায় হয়, তরি আপিার ওপর নি
িি সদরির, নয িি সদরি আপসি িাওম ভঙ্গ করররেি তার কাযা করা
ওয়াসিি িয়, কারণ নয িালাত তযাগ করর, নি িে কুফর িাংঘিিকারী
কাসফর (যা মুিসলম সমিাত নেরক নির করর নদয়) নযমিসি পূ রিব উরিে
হরয়রে। আর নকারিা কাসফর যসদ ইিলাম কিুল করর, কুফর অিস্থায়
নি নয ইিাদাতগুরলা তযাগ কররসেল, তা কাযা করা তার িিয
িার্যতামূ লক িয়।
আর যসদ আপিার সিয়াম তযাগ িালাত আদায় করা অিস্থায় হরয় োরক,
তরি এরেরত্র শুর্ু দু রিা িম্ভািয িযাপারই ঘিরত পারর:
প্রেমত: আপসি রারত সিয়ারমর সিয়যাত কররি সি, িরাং িাওম ভরঙ্গর
িযাপারর িাংকল্পিদ্ধ সেরলি। এরেরত্র আপিার পে নেরক কাযা শুদ্ধ
হরি িা। কারণ আপসি নকারিা ওযর (গ্রহণরযাগয অিুহাত) োো
িরী‘আরত সির্বাসরত সিসদবষ্ট্ িমরয়র মরর্য করণীয় ইিাদাত তযাগ
করররেি।
সিতীয়ত: আপসি সিয়াম শুরু করার পর নিই সদরি তা ভঙ্গ করররেি।
এরেরত্র আপিার ওপর কাযা করা ফরয। িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম যেি রমযাি মারি সদরির নিলায় (রযৌি) সমলিকারী
িযসিরক কাফফারা আদায় করার আরদি সদরলি, তেি িলরলি: «صم
ً
»“ يوما ماكَهতুসম নি সদরির পসরিরতব একসদি িাওম পালি কর।”67
67

আিু দাঊদ, হাদীি িাং ২৩৯৩; ইিি মািাহ, হাদীি িাং ১৬৭১ এিাং আল-আলিািী
“ইরওয়াউল গালীল”-এ (৯৪০) এরক িহীহ িরলরেি।
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আর িাইে ইিি উিাইমীিরক রমযাি মারি সদরির নিলা নকারিা ওযর
(িঙ্গতকারণ) োো িাওম ভঙ্গ করা িম্পরকব প্রশ্ন করা হরয়সেল, সতসি
উত্তরর িরলি: “রমযাি মারি সদরির নিলা নকারিা ওযর োো িাওম
ভঙ্গ করা িিরিরয় িে (কিীরা) গুিাহিমূ রহর একসি, এ িারা নি িযসি
ফাসিক্ব হরয় যারি। তার ওপর ওয়াসিি হরি আিাহর কারে তাওিা
করা, নযসদি িাওম ভঙ্গ কররসেল নিসদরির কাযা করা, অেবাৎ নি যসদ
িাওম পালি শুরু করর সদরির মারে নকারিা ওযর োো িাওম ভঙ্গ
করররে তার কাযা কররত হরি। কারণ নযরহতু নি িাওম শুরু করররে,
তার িযাপারর অঙ্গীকারািদ্ধ সেল এিাং তা ফরয এই সিশ্বারি তারত
প্ররিি করররে, তাই তার ওপর এর কাযা করা িার্যতামূ লক। িাযর
(মান্নরতর) এর িযায়।
আর যসদ নকারিা ওযর োো ইিাকৃতভারি শুরু নেরকই িাওম তযাগ
করর, তরি অসর্ক িসিিালী মতািু িারর তারক তার কাযা আদায়
কররত হরি িা, কারণ নি এর িারা নকারিা উপকার পারি িা। এসি
এিিয নয, তা তার নেরক কিুল করা হরি িা। এরেরত্র মূ লিীসতসি
হরলা িকল ইিাদাত যা সিসদবষ্ট্ িমরয়র মরর্য সির্বাসরত, তা নকারিা
ওযর (গ্রহণরযাগয কারণ) োো নিই সিসদবষ্ট্ িময় নেরক সিলরম্ব করা
হরল, তা তার নেরক কিুল করা হরি িা। এর দলীল িিী িািািাহু
َ َ َ َي
َي
َ َ
আলাইসহ ওয়ািািারমর িাণী:
»« َم ين َع ِمل ع َمال ْي َس َعليي ِه أم ُرَا ف ُه َو َرد
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“নয এমি নকারিা কাি করর যা আমারদর (িারী‘আরতর) অন্তভুবি িয়,
তরি তা প্রতযােযাত।”68
কারণ, তা আিাহর সির্বাসরত িীমাররো লঙ্ঘি করার মরর্য পরে আর
আিাহ তা‘আলা সির্বাসরত িীমাররো লঙ্ঘি করা যু লুম (অসিিার)। আর
যাসলম িযসির কাে নেরক নিই যু লুম কিুল করা হরি িা। আিাহ
তা‘আলা িরলি:

َ ُ َ َٰٓ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
َ
]٤٤١ :ْ﴾ [ابلقرة٢٢٩ْون
ْ كْه ُْمْٱلظَٰل ُِم
ْ ِ ٱّللِْفأولئ
ْ ْود
ْ ﴿ومنْيتع ْدْحد

“আর যারা আিাহ সির্বাসরত িীমাররো লঙ্ঘি করর তারা হরলা যাসলম”।
[িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ২২৯]
আর এসি এিিয নয, নি যসদ এই ইিাদাত সির্বাসরত িময় হিার আরগ
অেবাৎ তা করার িময় শুরু হিার আরগই করত, তরি তা তার কাে
নেরক কিুল হত িা। একই ভারি নি যসদ তা (রিই ইিাদারতর) িময়
নিষ হরয় যাওয়ার পরর করর, তরি তাও তার কাে নেরক কিুল হরি
িা যসদ িা নি মা‘যূ র (অপারগ িা িঙ্গত কারণ সিসিষ্ট্) হয়।”69
আর তার ওপর কতবিয হরলা িকল পাপ কাি নেরক (আিাহর কারে)
িসতযকার অরেব তাওিা করা (ইিি িারযর উসিসেত ফাতওয়ায় তাওিার
সতিসি িতবিহ), ফরয কািিমূ হ িময়মত অিযাহত রাো, োরাপ কাি
তযাগ করা, নিসি নিসি িফল ও বিকিয লাভ হয় এমি কাি করা।
আর আিাহই িিরিরয় নিসি িারিি।
ইিলাম সকউ.এ
68

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ২৬৯৭; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১৭১৮।

69

মািমূ ‘ ফাতাওয়া িাইে ইিি উিাইমীি (১৯/প্রশ্ন িাং ৪৫)।
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সিয়ারমর আয়ারত উসিসেত সফদয়া-এর পসরমাণ
ফাতাওয়া িাং ৪৯৯৪৪
প্রশ্ন: সিয়ারমর আয়ারত উসিসেত সফদয়া-এর পসরমাণ সক?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
প্রেমত: নয রমযাি (মাি) নপল সকন্তু সিয়াম পালরি িেম িয় অতযন্ত
িৃ দ্ধ হওয়ার িিয (অসত িার্বরকযর কাররণ) অেিা নি এমি নরাগী যার
িু স্থতা লারভর আিা করা যায় িা, তার ওপর সিয়াম পালি ফরয িয়,
অেমতার িিয। নি িাওম ভঙ্গ কররি এিাং প্রসতসদরির িদরল একিি
সমিকীিরক োওয়ারি।
আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
َ ََ َ ُ َ َ ُ َ
َ
ُ
ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ َٰٓ َ
ِْين ْمِن ْق ۡبل ِك ْۡم
َْ َع ْٱَّل
ْ ْ ِب
ْ ام ْكما ْكت
ْ ٱلصي
ْ ِين ْءامنواْ ْكت
ْ ﴿يأيها ْٱَّل
ِ ْ ِب ْعل ۡيك ُْم
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ ُ َ ُ َ َ
ُ َ ً ۡ َ َٰ َ َ ر
ٗ َْأي١٨٣ْون
ِْن
ْۡ َعْ َسفرْْفع َِد ْةْم
ْ ْنْمِنكمْمرِيضاْأ ْو
ْ اماْ َم ۡع ُدودَٰتْْف َمنَْك
ْ ل َعلك ْۡمْت َتق
َ ََ َ َ َ ُ ََ
َ ۡ َ َ ُ َ ٗۡ َ َ َ َ َ َ َ
ر
َ ُ
ْْيرْ ُِلۥ
ْ خ
ْ ْعْخياْفه ْو
ْ امْم ِۡسكِيْْفمنْتطو
ُْ ِينْيُ ِطيقون ُهۥْف ِۡديَ ْةْ َط َع
َْ َعْٱَّل
ْ أيامْْأخ ْرْو
َ َ َ ُ ُ
ُ َ ۡ َ ُ ُ َ ََ
]٣٥٥ ،٣٥١ :ْ﴾ [ابلقرة١٨٤ْون
ْ نت ْۡمْت ۡعل ُم
يرْلك ْۡمْإِنْك
ْ وأنْتصومواْْخ
“নহ ঈমািদারগণ, নতামারদর ওপর সিয়াম ফরয করা হরয়রে, নযমিসি
ফরয করা হরয়সেল নতামারদর পূ িবিতবীরদর ওপর, যারত নতামরা
তাক্বওয়া অিবি কররত পাররা। সিসদবষ্ট্ সকেু সদরি। আর নতামারদর মরর্য
নয অিু স্থ িা িফরর আরে, নি যারত অিয সদিগুরলারত তা আদায় করর
নিয়, আর (রতামারদর মরর্য) যারা (তারতও) অপারগ, তারা নযি সফদয়া
সহরিরি সমিকীিরক োিার োওয়ায়, আর নয িাফল কলযাণ সহরিরি
তা (সফদয়াহ) নিসি করর আদায় করর, তরি তা তার িিয উত্তম। আর
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নতামরা যসদ িাওম রাে তরি তা নতামারদর িিয উত্তম, যসদ তা নতামরা
িািরত।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৩-১৮৪]
আর ইিি আব্বাি রাসদয়ািাহু ‘আিহুমা নেরক িণবিা করররেি নয,
সতসি িরলরেি, “এসি মািিূ ে (রসহত) িয়, িরাং তা অসত িৃ দ্ধ পুরুষ
ও িারীর নেরত্র প্ররযািয যারা িাওম পালি কররত পাররি িা, তারা
প্রসতসদরির পসরিরতব একিি সমিকীিরক োওয়ারিি।”70
আর ইিি কুদামাহ িরলরেি, “অসত িৃ দ্ধ পুরুষ ও িারীর িিয িাওম
পালি যসদ কসঠি ও অতযন্ত কষ্ট্িার্য হয়, তরি তারা িাওম ভঙ্গ কররত
পাররি আর নিরেরত্র প্রসতসদরির পসরিরতব একিি সমিকীিরক
োওয়ারিি… তরি সতসি যসদ (সমিকীি) োওয়ারতও অেম হি, তরি
তার ওপর সকেু (রকারিা দাসয়ত্ব) িতবায় িা। নকিিা,
َ
َ
َۡ َُ
ُ َ
]٤٥٤ :ّلْ ُو ۡس َع َهاْ﴾ [ابلقرة
ْ ِ ٱّللْنف ًساْإ
ْ ِْف
ْ ّلْيُكل
ْ﴿
“আিাহ কারও ওপর তার িারর্যর অসতসরি নিাো িাপাি িা।” [িূ রা
আল-িাকারা, আয়াত: ২৮৬]
আর নি নরাগী যার িু স্থতার আিা করা যায় িা নিও িাওম ভঙ্গ কররি
এিাং প্রসতসদরির িদরল একিি সমিকীিরক োওয়ারি। কারণ, নি িৃ দ্ধ
নলারকর পযবায়ভুি।”71
আর ‘আল-মূ িূ‘আহ আল-সফক্বসহয়যাহ’-নত (৫/১১৭) আরে:
“হািাফী, িারফ‘ঈ ও হাম্বলী (সফকহী মাযহারির) আরলমগণ এ িযাপারর
একমত নপাষণ করররেি নয, সফদয়া তেিই আদায় করা যারি, যেি
70

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৪৫০৫।

71

আল-মুগিীরত (৪/৩৯৬)।
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িার্বরকযর িা এমি নরাগ যার িু স্থতার আিা করা যায় িা। এর কাররণ
িাওম ভঙ্গ করা সদিগুরলার কাযা আদারয়র িযাপারর সিরাি হরয় যারি।
এর দলীল আিাহ তা‘আলার িাণী:

َ ََ َ
ر
َ ُ
]٣٥٥ :امْم ِۡسكِيْ﴾ [ابلقرة
ُْ ِينْيُ ِطيقون ُهۥْف ِۡديَ ْةْ َط َع
َْ َعْٱَّل
ْ ﴿و

“আর যারা তারত (সিয়াম পালরি) অেম, তারা সফদয়া সহরিরি
সমিকীি োওয়ারি।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৪] এর অেব যারদর
ওপর সিয়াম পালি কষ্ট্িার্য।
িাইে ইিি উিাইমীি ‘ফাতাওয়া আি-সিয়াম (পৃ. ১১১)’-এ িরলরেি,
আমারদর িািা উসিৎ নয, নরাগী দু ই প্রকার:
প্রেম প্রকার: এমি নরাগী যার িু স্থতার আিা করা যায়। নযমি, হঠাৎ
হওয়া নরাগ যার নেরক িু স্থতা আিা করা যায়। তার হুকুম হরলা
নযমিসি আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
َ
َ َ
َ ُ َ ۡ ُ َ ً َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ ر
﴾ِنْأيَامْْأخ َْر
ْ َعْسفرْْفعِد ْةْم
ْ ْنْمِنكمْم ِريضاْأ ْو
ْ ﴿ف َمنَْك
“আর নতামারদর মরর্য নয অিু স্থ িা িফরর আরে, নি যারত অিয
সদিগুরলারত তা আদায় করর নিয়।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৪]
নি (এরূপ নরাগী) শুর্ু িু স্থতার আিা কররি, এরপর িাওম পালি
করর নফলরি। যসদ এমি হয় নয তার নরাগ নেরকই নগল এিাং িু স্থ
হওয়ার আরগই নি মারা নগল, তরি তার ওপর সকেু িতবায় িা। কারণ,
আিাহ তা‘আলা তার ওপর অিয সদিগুরলারত কাযা ওয়াসিি
কররসেরলি এিাং তা পাওয়ার আরগই নি মারা নগরে। এরেরত্র নি ঐ
িযসির িযায় নয রমযাি আিার আরগই িা‘িাি মারি মারা নগল, তার
পে নেরক কাযা কররত হরি িা।
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সিতীয় প্রকার: এমি নরাগ যা স্থায়ী। নযমি, কযান্সাররর নরাগ, (আিাহর
কারে আেয় িাই) সকডিীর নরাগ, ডায়ারিসিি িা এ র্ররণর স্থায়ী নরাগ
(যা অিহিীয়) যা নেরক নরাগী িু স্থতা আিা করর িা, নি নরাগী রমযাি
মারি িাওম ভঙ্গ কররি এিাং এিাং প্রসতসদরির িদরল একিি সমিকীি
োওয়ারি সঠক নযমি িৃ দ্ধ পুরুষ ও িারী, যারা সিয়াম পালরি িেম
িয়, তারা িাওম ভঙ্গ করর এিাং প্রসতসদরির িদরল একিি সমিকীি
োওয়ায়। কুরআি নেরক এর দলীল হরলা আিাহ তা‘আলার িাণী:
َ ََ َ
ر
َ ُ
]٣٥٥ :امْم ِۡسكِيْ﴾ [ابلقرة
ُْ ِينْيُ ِطيقون ُهۥْف ِۡديَ ْةْ َط َع
َْ َعْٱَّل
ْ ﴿و
“আর যারা তারত (সিয়াম পালরি) অেম, তারা নযি সফদয়া সহরিরি
সমিকীি োওয়ায়।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৪]
সিতীয়ত: আর ইত‘আম-এর (োওয়ারিার) পদ্ধসত হরলা প্ররতযক
সমিকীিরক অরর্বক িা‘ (প্রায় ১.৫72 সকরলাগ্রাম) োিার। নযমি, িাল
িা ইতযাসদ নদওয়া অেিা োিার িাসিরয় সমিকীিরদর নডরক োওয়ারিা।
ইমাম িুোরী িরলরেি, ‘আর িৃ দ্ধ িযসির নেরত্র সযসি িাওম পালরি
িেম িি, নযমি আিাি রাসদয়ািাহু ‘আিহু িৃ দ্ধ হওয়ার পর একিের
িা দু ইিের প্রসতসদরির পসরিরতব একিি সমিকীিরক রুসি ও নগািত
োইরয়রেি এিাং িাওম ভঙ্গ করররেি’।
িাইে ইিি িাযরক একিি অসত িৃ দ্ধা িারী িম্পরকব িািরত িাওয়া
হরয়সেল সযসি িাওম পালরি িেম িি, সতসি কী কররিি?

72

১.০৪০
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সতসি উত্তরর িরলি: ‘তারক প্রসতসদরির িদরল একিি সমিকীিরক
আর্া িা‘ োিার োওয়ারত হরি, তা নি নদরির োদয দ্রিয নেরক নযমিনেিুর িা িাল িা এোো অিযািয সকেু নেরক। ওিি সহরিরি এর
পসরমাণ হরলা প্রায় নদে (১.৫) সকরলাগ্রাম। নযমসি িিীর একদল
িাহািী ফাতওয়া সদরয়রেি, যারদর মারে ইিি আব্বািও আরেি। আর
যসদ সতসি (অসত িৃ দ্ধা িারী) দসরদ্র হি অেবাৎ োওয়ারত িেম িা হি,
তরি তার ওপর সকেু িতবায় িা, আর এই কাফফারা একিি
(সমিকীি)-রক িা অরিকিিরক (সমিকীিরদর) নদওয়া নযরত পারর
মারির শুরুরত িা এর মারে িা এর নিরষ। আর আিাহই
তাওফীকদাতা।’73
আর িাইে ইিি উিাইমীি িরলরেি, ‘তাই সিরস্থায়ী নরারগ আক্রান্ত
নরাগী, পুরুষ ও িারীরদর মরর্য যারা িয়স্ক, তারা যসদ িাওম পালরি
অেম হয়, তরি তারদর ওপর প্রসতসদরির পসরিরতব একিি সমিকীি
োওয়ারিা ওয়াসিি। ফসকররক োিার সদরয় নদওয়ার মার্যরম নহাক িা
মারির সদরির িমাি িাংেযক ফসকররদর দাওয়াত করর োওয়ারিা
োওয়ারিা নহাক, নযভারি আিাি ইিি মাসলক রাসদয়ািাহু ‘আিহু িৃ দ্ধ
হওয়ার পর কররতি, সতসি এক মারির পসরিরতব ৩০ িি সমিকীিরক
একরত্র দাওয়াত করর োওয়ারতি।’74
ফাতওয়া সিষয়ক স্থায়ী কসমসিরক (১১/১৬৪) প্রশ্ন করা হরয়সেল, অেম
িযসি নযমি, িার্বরকযর কাররণ অেম, িৃ দ্ধ িযসি ও িৃ দ্ধা িারী, এমি
73

মািমূ ‘ ফাতওয়া ইিি িায (১৫/২০৩)।

74

ফাতওয়া আি-সিয়াম, (পৃ . ১১১)।
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নরাগী যার িু স্থতার আিা করা যায় িা রমযাি মারি তার ইত‘আম
(সমিকীি োওয়ারিা) িম্পরকব।
তারা উত্তরর িরলি: ‘নয িার্বরকযর কাররণ রমযারি িাওম পালরি অেম,
নযমি িৃ দ্ধ িযসি ও িৃ দ্ধা িারী অেিা িাওম পালি যার িিয েুিই
কষ্ট্িার্য, তার িাওম ভরঙ্গর িযাপারর সিসেলতা আরে, তার িিয
প্রসতসদরির পসরিরতব একিি সমিকীি োওয়ারিা ওয়াসিি, তা হরলা
গম, নেিুর, িাল িা এিাতীয় োিার যা নি সিি পসরিাররক োওয়ায়
তার অরর্বক িা‘ প্রদাি করা। একইভারি এমি অিু স্থ িযসিও, সযসি
িাওম পালরি অেম িা তা তার িিয অতযন্ত কষ্ট্িার্য িা তা নেরক
িু স্থতা আিা করা যায় িা, নিও তাই কররি।’ এর দলীল আিাহ
َ َُ ُ َ ُ َ
ُ ْْن ۡف ًساْإ َّل
তা‘আলার িাণী:
]٤٥٤ :ْْو ۡس َع َهاْْ﴾ [ابلقرة
﴿ّلْْيكل ِفْْٱّلل
ِ
“আিাহ কারও ওপর তার িারর্যর অসতসরি নিাো িাপাি িা।” [আলিাকারা, আয়াত: ২৮৬]
এিাং আরও ররয়রে তাাঁর িাণী:

ُ َ ََ َ ََ
]١٥ :ِنْ َح َرجْْ﴾ [اْلج
ْۡ ِينْم
ِْ فْٱل
ْ ِ ْلْ َعل ۡيك ْۡم
ْ ﴿وماْجع

“আর সতসি (আিাহ) দীরির িযাপারর নতামারদর ওপর নকারিা কাসঠিয
রারেি সি।” [িূ রা আল-হাি, আয়াত: ৭৮] এিাং তাাঁর িাণী:
َ ََ َ
ر
َ ُ
]٣٥٥ :امْم ِۡسكِيْ﴾ [ابلقرة
ُْ ِينْيُ ِطيقون ُهۥْف ِۡديَ ْةْ َط َع
َْ َعْٱَّل
ْ ﴿و
“আর যারা তারত (সিয়াম পালরি) অেম, তারা নযি সফদয়া সহরিরি
সমিকীি োওয়ায়।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৪]
আর আিাহই িিরিরয় নিসি ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ
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তারািীরহর িালারতর রাকাত িাংেযা
ফাতাওয়া িাং ৯০৩৬
প্রশ্ন: আসম প্রশ্নসি আরগও কররসেলাম। আিা কসর এর উত্তর সদরয়
আমারক উপকৃত কররিি কারণ আসম এর নকারিা িরন্তাষিিক িিাি
পাই সি। প্রশ্নসি হরলা তারািীহ িম্পরকব, তা সক ১১ রাকাত িাসক ২০
রাকাত? িু ন্নাহ মরত নতা তা ১১ রাকাত। িাইে আল-আলিািী রহ.
‘আল-সক্বয়াম ওয়া আত-তারাউয়ীহ’ িইরত িরলরেি (তা) ১১ রাকাত।
নকউ নকউ নিই মিসিরদ যায় নযোরি ১১ রাকাত িালাত আদায় হয়,
আিার অরিরক নিই মিসিরদ যায়, নযোরি ২০ রাকাত িালাত আদায়
হয়। তাই এই মািআলাসি এোরি যু িরারষ্ট্র িাংরিদিিীল হরয় নগরে।
নয ১১ রাকাত িালাত আদায় করর নি ২০ রাকাত িালাত
আদায়কারীরক নদাষাররাপ করর, আিার এর সিপরীতসিও হয়। তাই
(এই িযাপারসি সিরয়) সফতিাহ িৃ সষ্ট্ হরয়রে। এমিসক মিসিদু ল
হারারমও ২০ রাকাত িালাত আদায় করা হয়।
নকি মিসিদু ল হারাম ও মিসিরদ িিিীরত িু ন্নাহ নেরক সিপরীত করা
হয়? নকি তারা মিসিদু ল হারাম ও মিসিরদ িিিীরত ২০ রাকাত
তারািীরহর িালাত আদায় কররি?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
আমরা মরি কসর িা নয আরলমগরণর মরর্য ইিসতহাদী মািআলািমূ হ
সিরয় একিি মুিসলরমর এ র্ররির িাংরিদিিীল আিরণ করা উসিৎ
যা মুিসলমরদর মারে সিরভদ ও সফতিাহ িৃ সষ্ট্র কারণ হয়।
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নয িযসি ইমারমর িারে ১০ রাকাত আদায় করর সিতর-এর িালারতর
অরপোয় িরি োরক এিাং ইমারমর িারে তারািীরহর িালাত পূ ণব করর
িা, তার িম্পসকবত মাি‘আলাহর িযাপারর িলরত সগরয় িাইে ইিি
উিাইমীি রহ. উরিে কররি: ‘এসি েুিই দু ঃেিিক নয, আমরা এই
উন্মু ি ইিলামী উম্মাহর মরর্য এমি একসি দল নদসে যারা সভন্ন মরতর
িু রযাগ আরে এমি িযাপার সিরয় সিরভরদর িৃ সষ্ট্ করর। এর ফরল তারা
নিই সভন্ন মতরক অন্তরিমূ রহর সিরভরদর কারণ িাসিরয় নদয়।
িাহািীগরণর িময় নেরকই এই উম্মারতর মারে সভন্ন মত সেল, সকন্তু
তা িরিও তারদর অন্তরিমূ হ সেল ঐকযিদ্ধ।
তাই ইিলারমর িযাপারর একসিষ্ঠ িকরলর ওপর, সিরিষ করর যু িকরদর
ওপর ওয়াসিি হরলা ঐকযিদ্ধ ও একসত্রত হওয়া; কারণ িত্রুরা তারদর
সিরুরদ্ধ ষেযরন্ত্র ওাঁত নপরত আরে।’75
আর এই মািআলা এর িযাপারর দু ’সি দল িাোিাসে করররে। প্রেম
দলসি যারা ১১ রাকারতর নিসি পরেরে তারদর সিররাসর্তা করররে আর
তারদর কািরক সিদ‘আত সহরিরি আেযা সদরয়রে। আর সিতীয় দলসি,
শুর্ু ১১ রাকাতই পরে ও এর মরর্য িীমািদ্ধ নেরকরেি, তারদর
সিররাসর্তা করর িরলরে নয, তারা ইিমা‘-এর সিপরীরত নগরে।
িলু ি আমরা শুসি িম্মাসিত িাইে ইিি উিাইমীি রহ.-এর উপরদি
নযোরি সতসি িরলরেি, ‘আমরা এরেরত্র িলি আমারদর উসিৎ িা নিসি
িাোিাসে িা অসতসরি কম করা। নকউ নকউ িু ন্নাহ-রত িসণবত িাংেযা

75

আি-িারহ আল-মুমসত‘ (৪২২৫)।
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মািার িযাপারর িাোিাসে করর এিাং িরল: িু ন্নাহ নত নয িাংেযার িণবিা
এরিরে তা নেরক িাোরিা িারয়য িয়। িু তরাাং নয তা (১১ রাকাত)
নেরক িাসেরয় পরে, নি তার করঠার সিররাসর্তা করর এিাং িরল, নি
পাপী, িীমালঙ্ঘিকারী।
আর এরত নকারিা িরেহ নিই নয এসি (এমি র্ারিা) ভুল, নি কীভারি
পাপী, িীমালঙ্ঘিকারী হরি নযোরি িিী িািািাহু ‘আলাইসহ
ওয়ািািামরক রারতর িালাত িম্পরকব প্রশ্ন করা হরল সতসি িরলসেরলি:
»«ملىن ملىن
“(তা) দু ই দু ই (রাকাত) করর”।76
সতসি নকারিা সিসদবষ্ট্ িাংেযা নিাঁরর্ নদি সি। আর এসি িািা কো নয,
সযসি রারতর িালাত িম্পরকব প্রশ্ন কররসেরলি সতসি তার (রাকারতর)
িাংেযা িািরতি িা। কারণ, সযসি (িালারতর) পদ্ধসত িারিি িা, তার
রাকাত িাংেযা িা িািারই কো। আর সতসি রািূ রলর িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািারমর নিিকও সেরলি িা নয আমরা এ কো িলরত পাসর নয,
সতসি রািূ রলর িািার সভতরর সক হরি তা িািরতি। িিী িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািাম নযরহতু নি িযসিরক রাকাত িাংেযা সিসদবষ্ট্ িা করর
িালারতর পদ্ধসত িণবিা করররেি, তাই এসি িািা নগল নয, এ
িযাপারসিরত প্রিস্ততা আরে। িু তরাাং নকউ ১০০ রাকাত িালাত আদায়
করর ১ রাকাত সদরয়ও সিতর আদায় কররত পারর।
আর তাাঁর িাণী:
»ِ«صلوا كما رأيتموين أص
76

িু োরী, হাদীি িাং ৪৭২; মুিসলম, হাদীি িাং ৭৪৯। [িম্পাদক]
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“নতামরা আমারক নযভারি িালাত আদায় কররত নদেরল নিভারি
িালাত আদায় কর।”77
এসি তারদর কারেও িার্ারণভারি (িিবরেরত্র) প্ররযািয (হুকুম) িয়।
আর এ কাররণই তারা একিার ৫ রাকাত, আর একিার ৭ রাকাত,
অিযিার ৯ রাকাত সদরয় সিতর আদায় করা ওয়াসিি মরি করর িা।
আর আমরা যসদ এরক (হাদীিরক) িার্ারণভারি প্ররযািয র্রর নিই
তাহরল আমারদর এ কো িলরত হরি নয একিার ৫ রাকাত, আর
একিার ৭ রাকাত, অিযিার ৯ রাকাত সদরয় র্রর র্রর সিতর আদায়
করা ওয়াসিি, িরাং “নতামরা আমারক নযভারি িালাত আদায় কররত
নদেরল নিভারি িালাত আদায় কর”-এর িারা িুোরিা হরয়রে িালাত
আদারয়র পদ্ধসত, রাকাত িাংেযা িয়। নকিল নয সিসদবষ্ট্ রাকাত িাংেযার
িযাপারর দলীল প্রমাসণত হরয়রে তা িযতীত।
আর যাই নহাক, একিি মািু রষর িিয যারত প্রিস্ততা আরে এমি
নকারিা িযাপারর নলাকরদর ওপর িাপ প্ররয়াগ করা উসিৎ িয়। িযাপারসি
এ পযবন্ত গসেরয়রে নয, আমরা নদরেসে নয সকেু ভাইরয়রা এ সিষয়সিরত
নিসি নিার প্ররয়াগ করর, তারা নিিি ইমামগরণর ওপর সিদ‘আরতর
অপিাদ নদয়, যারা ১১ রাকারতর নিসি আদায় করর এিাং তারা মিসিদ
নেরক নির হরয় আরি। এরেরত্র তারদর িাওয়াি েু রি যায়, এ িযাপারর
রািূ লুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
ُ
»«من قام مع اإلمام حَت ينرصف كتب هل قيام ْللة

77

িু োরী, হাদীি িাং ৬৩১।
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“নয ইমারমর িারে ইমাম (িালাত িমাপ্ত করর) িরল যাওয়া পযবন্ত
সকয়াম করর, তার িিয িম্পূ ণব রারতর সকয়াম (এর িাওয়াি) সলো
হরি।”78
আিার তারা অরিক িময় ১০ রাকাত আদায় করর িরি োরক ফরল
কাতার ভঙ্গ হয়, আিার কেিও তারা কো িলািসল করর এিাং
মুিিীরদর িালারত সিঘ্ন ঘিায়।
আমরা এ িযাপারর নকারিা িরেহ নপাষণ কসর িা নয, তারা ভারলা িাি
এিাং তারা ইিসতহাদ করররেি, সকন্তু িি মুিতাসহদ িসঠক মরত
নপৌঁরেি িা।
আর সিতীয় পেসি হরলা তারদর সিপরীত। তারা, যারা ১১ রাকারতর
মরর্য িীমািদ্ধ োরক তারদর করঠার সিররাসর্তা করর এিাং িরল: ‘তুসম
ইিমা‘ নেরক নির হরয় নগে।’ আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
َ َ
َ َ َٰ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ
َ
ُ َ ۡ ُۡ
ِْيْن َو ِِلِۦ
ْ يلْٱلمؤ ِْمن
ِْ ِ يْ َسب
َْ ۡ ىْ َو َيتب ِ ْۡعْغ
ْ ِلْٱلهد
ْ ْي
ْ ولْمِنْْبع ِْدْماْتب
ْ ٱلر ُس
ْ﴿ْ َو َمنْيُشاق ِِْق
ُ َٰ َ َ َ َ
ۡ ٓ
ً تْ َم ِص
]٣٣٨ :ْ﴾ [اْنساء١١٥ْيا
ْ ّلْ َون ۡصلِهِۦْ َج َه َن َْمْ َو َسا َء
ْ ماْتو
“আর নয তার কারে িতয প্রকাসিত হওয়ার পর রািূ রলর সিররাসর্তা
করর এিাং মুসমিরদর পরের সিপরীত পে অিু িরণ করর আমরা তারক
নিসদরক পসরিাসলত করি, নযসদরক নি অসভমুেী হয় এিাং আমরা তারক
প্ররিি করাি িাহান্নারম আর তা কতই িা োরাপ প্রতযািতবি।” [িূ রা
আি-সিিা, আয়াত: ১১৫]

78

সতরসমযী, হাদীি িাং ৮০৬ এিাং আল-আলিািী ‘িহীহ আত-সতরসমযী’-নত (৬৪৬)
এরক িহীহ আেযা সদরয়রেি।
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আর আপিার আরগ যারা গত হরয়রে তারা ২৩ রাকাত োো নকারিা
সকেু িািরতি িা। এরপর তারা এ মরতর সিররার্ীরদর ওপর
করঠারভারি আক্রমি করর িরি। এসিও একসি ভুল।”79
আর তারািীরহর িালারত ৮ রাকারতর নিসি পো িারয়য িা হওয়ার
মত নপাষণকারীরা নয দলীল সদরয়রেি তা হরলা, আিু িালামাহ ইিি
আিসদর রাহমারির হাদীি, যারত সতসি আরয়িা রাসিয়ািাহু ‘আিহারক
প্রশ্ন কররসেরলি:
 ما َكن:«كيف َكَت صالة رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم ِف رمضان ؟ فقاْت
يزيد ِف رمضان وال ِف غيه ىلع إحدى عرشة ركعة يصِ أربعا فال تسل عن
حسنهن وطوهلن ثم يصِ أربعا فال تسل عن حسنهن وطوهلن ثم يصِ ثالثا

َ
»عيين تنامان وال ينام قلِب
فقلت يا رسول اهلل أتنام قبل أن توتر قال يا َعئشة إن
“রমযারি রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িালাত নকমি
সেল?” সতসি িলরলি: সতসি (রািূ লুিাহ) রমযারি িা এর িাইরর ১১
রাকরতর নিসি আদায় কররতি িা, সতসি ৪ রাকাত িালাত আদায়
কররতি- এর নিৌেযব ও বদঘবয িম্পরকব প্রশ্ন কররিি িা (অেবাৎ তা
এতই িু ের ও দীঘব হত!), এরপর সতসি আরও ৪ রাকাত িালাত
আদায় কররতি -এর নিৌেযব ও বদঘবয িম্পরকব প্রশ্ন কররিি িা (অেবাৎ
তা এতই িু ের ও দীঘব হত!), এরপর সতসি ৩ রাকাত িালাত আদায়
কররতি। আসম (আরয়িা) (সিতররর আরগ শুরত নদরে) িললাম: ‘নহ

79

আি-িারহ আল মুমসত‘ (৩/৭৩-৭৫)।
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রািূ লুিাহ! আপসি সক সিতররর আরগ ঘুসমরয় সিরিি?’ সতসি িলরলি,
‘নহ আরয়িা, আমার দু ই নিাে নতা ঘুমায় সকন্তু অন্তর ঘুমায় িা।’80
তারা িরলি: এই হাদীি নেরক রমযারি ও এর িাইরর রারতর নিলা
িালারতর (রাকাত িাংেযার) িযাপারর সিয়সমত োকার সিরদবিিা পাওয়া
যায়।
আর আরলমগণ এ হাদীিরক তাাঁর (িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাম)
আিররণর (কারির) দলীল সহরিরি নপি করারক প্রতযােযাি করররেি।
নকিিা (তাাঁর) কাি (আিরণ) নেরক ওয়াসিি হওয়ার সিরদবিিা পাওয়া
যায় িা।
আর রারতর িালাত নযমি তারািীহ, যা নকারিা সিসদবষ্ট্ িাংেযা িারা
সির্বাসরত িয়। এ িযাপারর (িসণবত) স্পষ্ট্ দলীলগুরলার একসি হরলা,
ইিি উমাররর হাদীি, এক িযসি রািূ লুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ
ওয়ািািামরক রারতর িালাত িম্পরকব প্রশ্ন কররলি। রািূ লুিাহ
িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাম িলরলি:
«صالة الليل ملىن ملىن فإذا خيش أحدكم الصبح صَل ركعة واحدة توتر هل ما
َ
.»قد صَل
“রারতর িালাত দু ই দু ই (রাকাত) করর, এরপর আপিারদর মরর্য নয
নভার (ফির) হিার আিাংকা করর সতসি নযি এক রাকাত পরে নিি,
যা আদায় করা িালারতর উইতর (সিতর, িালারতর রাকাত িাংেযারক
নিরিাে করা) সহরিরি গণয হরি।”81
80

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৯০৯; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ৭৩৮।

81

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৯৪৬; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ৭৪৯।
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সিসভন্ন গ্রহণরযাগয (সফকহী) মাযহািিমূ রহর আরলমগরণর মতামরতর
সদরক দৃ সষ্ট্ সদরল পসরষ্কার হয় নয, এ িযাপারসিরত প্রিস্ততা আরে, আর
১১ রাকারতর নিসি পোয় নকারিা নদাষ নিই।
ইমাম আি-িারোিী, সযসি হািাফী (সফকহী) মাযহারির ইমামগরণর
একিি, সতসি িরলরেি, ‘আমারদর মরত সিতর োো তা (তারািীহ)
২০ রাকাত।’82
ইিি কুদামাহ িরলরেি, আিু আিসদিাহ (ইমাম আহমাদ) রহ.-এর
কারে পেেিীয় মতসি হরলা, তা ২০ রাকাত। আর ইমাম আি-িাউরী,
ইমাম আিু-হািীফা ও ইমাম আি-িারফ‘ঈ-ও এ মত িযি করররেি।
আর ইমাম মাসলক িরলরেি: ‘তা (তারািীহ) ৩৬ রাকাত।”83
ইমাম আি-িািিী িরলরেি, ‘আরলমগরণর ইিমা‘ মরত তারািীরহর
িালাত িু ন্নাহ। আর আমারদর মাযহারি তা ১০ িালারম ২০ রাকাত।
তা একাকী ও িামা‘আরতর িারে আদায় করা িারয়য।”84
এগুরলা হরলা তারািীরহর িালারতর রাকারতর িাংেযার িযাপারর িার
ইমারমর মাযহািিমূ হ, তারদর িিাই ১১ রাকারতর নিসি পোর িযাপারর
িরলরেি। নয কাররণ তারা ১১ রাকারতর নিসি পোর িযাপারর িরলরেি
িম্ভিত তা হরলা:

82

আল-মািিূ ত (২/১৪৫)।

83

আল-মুগিী (১/৪৫৭)।

84

আল-মািমূ ‘ (৪/৩১)।
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১. তারা নদরেরেি নয, আরয়িাহ রাসদয়ািাহু ‘আিহার হাদীি সিসদবষ্ট্
নকারিা িাংেযা সির্বারণ করর িা।
২. পূ িবিতবী িাহািী ও তারি‘ঈগরণর অরিরকর কাে নেরক (১১
রাকারতর) নিসি পোর িণবিা পাওয়া যায়।85
৩. িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম নয ১১ রাকাত িালাত আদায়
কররতি তা এতিা দীঘব কররতি নয, তার পুররা রাতই নলরগ নযত,
এমিসক এক রারত িিী িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাম তারািীরহর
িালারত তাাঁর িাহািীগরণর িারে নয িালাত আদায় কররসেরলি তা
ফির (িু িরহ িাসদক) উসদত হওয়ার অল্প সকেু েণ আরগ নিষ
কররসেরলি, এমিসক িাহািীগণ িাহরী েু রি যাওয়ার আিঙ্কা
কররসেরলি। িাহািীগণও রািূ ল িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর
সপেরি িালাত আদায় কররত পেে কররতি এিাং তারা তা দীঘব মরি
কররতি িা। তাই আরলমগণ এই মত িযি করররেি নয ইমাম যসদ
এভারি িালাত দীঘব কররি তরি তা মুিিীরদর িিয কষ্ট্কর হরয় যায়,
যা তারদররক (িালাত নেরক) সিমুে কররত পারর, এমতািস্থায় ইমাম
সকরাত িাংসেপ্ত করর রাকাত িাংেযা িাোরত পাররি।
িারকো হরলা নয, িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম নেরক িসণবত
পদ্ধসতরত ১১ রাকাত িালাত পরে নি ভারলা করল এিাং িু ন্নাহ পালি
করল। আর নয সকরাত িাংসেপ্ত করর রাকারতর িাংেযা িাসেরয় সদরয়রে

85

আল-মুগিী (২/৬০৪); আল-মািমূ ‘ (৪/৩২)
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নিও ভারলা করল। নয এই দু ’সি সিষরয়র নয নকারিা একসি করল,
তার সিরুরদ্ধ নকারিা অসভরযাগ নিই।
িাইেুল ইিলাম ইিি তাইসময়যাহ িরলরেি, ‘নয তারািীরহর িালাত
আিু হািীফাহ, আি-িারফ‘ঈ ও আহমাদ-এর মাযহাি অিু িারর ২০
রাকাত আদায় করল অেিা মাসলরকর মাযহাি অিু িারর ৩৬ রাকাত
আদায় করল অেিা ১৩ িা ১১ রাকাত আদায় করল নি ভারলা করল,
নযমিসি ইমাম আহমাদ মত নপাষণ করররেি এ িযাপারর িু স্পষ্ট্
সিরদবিিা িা োকার কাররণ। তাই রাকাত িাংেযা নিসি িা কম করা
সকয়াম দীঘব িা িাংসেপ্ত করা অিু যায়ী হরি।’86
আি-িু য়ূত্বী িরলরেি, ‘রমযারি সকয়াম করার আরদি সদরয় ও এর
িযাপারর উৎিাসহত করর িহীহ ও হািাি হাদীিিমূ রহ যা িসণবত হরয়রে
তারত নকারিা িাংেযা সিসদবষ্ট্ করা হয় সি। আর িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািারমর কাে নেরক এমিও প্রমাসণত হয় সি নয, সতসি ২০ রাকাত
তারািীহ পরেরেি; িরাং সতসি রারতর িালাত আদায় করররেি যার
(রাকারতর) িাংেযা উরিে হয় সি। এরপর সতসি ৪েব রারত নদসর কররলি
এই আিঙ্কায় নয, তা (তারািীরহর িালাত) তারদর ওপর ফরয করর
নদওয়া হরি, আর তারা তা (পালি) কররত অিমেব হরিি।’ ইিি
হািার আল-হাইিামী িরলরেি: ‘িিী-িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািারমর
কাে নেরক তারািীরহর িালাত ২০ রাকাত হওয়ার িযাপারর নকারিা

86

আল-ইেসতয়ারাত (পৃ . ৬৪)।
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িহীহ িণবিা পাওয়া যায় সি। আর এই িযাপারর যা িসণবত হরয়রে, “সতসি
২০ রাকাত িালাত আদায় কররতি, তা অতযন্ত দু িবল।”87
আর এইিরির পর প্রশ্নকারী ভাই, আপসি তারািীরহর িালাত ২০
রাকাত হওয়ার িযাপারর অিাক হরিি িা। কারণ, এর আরগ ইমামগণ
প্রিরন্মর পর প্রিন্ম তা করররেি। আর তারদর িিার মরর্যই কলযাণ
আরে।
আর আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ

87

আল-মূ িূ‘আহ আল-সফক্বসহয়যাহ (২৭/১৪২-১৪৫)।
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আমরা কীভারি লাইলাতুল কদর পালি করি এিাং তা নকারিা সদি?
ফাতওয়া িাং ৩৬৮৩২
প্রশ্ন: আমারদর লাইলাতুল কদর কীভারি পালি করা উসিৎ? তা সক
িালাত আদায় করার মার্যরম িাসক কুরআি সতলাওয়াত, রািূ রলর
িীরাহ পাঠ, আরদি উপরদি নদওয়া/রিািা ও মিসিরদ অিু ষ্ঠাি
উদযাপি করার মার্যরম পালি কররত হরি?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
প্রেমত: রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম রমযারির নিষ দি
সদি এমিভারি িালাত আদায়, কুরআি সতলাওয়াত ও নদা‘আ পারঠর
মার্যরম মরিাসিরিি কররতি, যা অিয িমরয় কররতি িা। আরয়িা
রাসদয়ািাহু ‘আিহা নেরক ইমাম িুোরী এিাং মুিসলম িণবিা করররেি
নয, (রমযারির) নিষ দি রাসত্র শুরু হরল িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম রারত িাগরতি এিাং তাাঁর পসরিারিগবরকও িাগারতি এিাং
স্ত্রী-সমলি নেরক সিরত োকরতি। আহমাদ এিাং মুিসলম িণবিা
করররেি নয, ‘সতসি নিষ দি সদি এমিভারি মরিাসিরিি কররতি যা
অিয িমরয় কররতি িা।’
সিতীয়ত: িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম লাইলাতুল কদরর ঈমাি
িহকারর ও প্রসতদারির আিায় রাত নিরগ ইিাদাত কররত উৎিাসহত
করররেি। আিু হুরায়রা রাসদয়ািাহু ‘আিহু নেরক িসণবত, িিী িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,

ً
ً
»«من قام ْللة اْقدر إيماَا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذَبه

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 96 

“ঈমারির িারে ও প্রসতদারির আিায় নয িযসি লাইলাতুল কদরর নিরগ
সকয়াম কররি, তার অতীরতর িমস্ত গুিাহ েমা করর নদওয়া হরি।”88
আর এই হাদীরি লাইলাতুল কদরর রাত নিরগ সকয়াম করার
িরী‘আতিম্মত হওয়ার িযাপারর সিরদবিিা ররয়রে।
তৃতীয়ত: লাইলাতুল কদরর িিরিরয় ভারলা নদা‘আিমূ রহর মরর্য একসি
পাঠ করা যায় যা আরয়িা রাসদয়ািাহু ‘আিহারক রািূ লুিাহ িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািাম সিো সদরয়সেরলি। ইমাম সতরসমযী এসি আরয়িা
রাসদয়ািাহু ‘আিহা নেরক িণবিা করররেি এিাং এরক িহীহ

িরল

সিসিত করররেি। সতসি িরলরেি, আসম িললাম, ‘নহ রািূ লুিাহ! যসদ
আসম িাসি নকারিা রারত লাইলাতুল কদর তরি আসম নিই রারত সক
িলি?’ সতসি িলরলি, িল:
» «امهلل إَك عفو حتب اْعفو فاعف عين
“আিাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউউি তুসহব্বু ল ‘আফওয়া ফা ‘ফুউ ‘আন্নী”
(রহ আিাহ! আপসি েমািীল, েমারক ভারলািারিি, তাই আমারক েমা
করর সদি।)”89
িতুেবত: রমযারি লাইলাতুল কদররর রাত সঠক নকারিাসি, এসি িািার
িিয সিরিষ িােয প্রমারণর প্ররয়ািি আরে, সকন্তু নিষ দি সদরির
সিরিাে রাতগুরলা অিযািয রারতর নিরয় নিসি িম্ভািিাময় এিাং
িাতািতম রাত (রিষ দিসদরির সিরিাে রাতগুরলার মরর্য) লাইলাতুল

88

িহীহ িু োরী ও মুিসলম।

89

সতরসমযী, হাদীি িাং ৩৫১৩। [িম্পাদক]
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কদর হওয়ার িযাপারর নিসি িম্ভািিাময়। নযমিসি আমরা এ িযাপারর
সিরদবি করর এমি হাদীিগুরলা উরিে কররসে।
পঞ্চমত: আর সিদ‘আত কািিমূ হ, তা কেিই রমযাি িা রমযারির
িাইরর নকারিা িমরয়ই িারয়য িয়। রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম নেরক প্রমাসণত হরয়রে নয, সতসি িরলরেি,
»«من أحدث ِف أمرَا هذا ما ْيس فيه فهو رد
“নয আমারদর এই সিষরয় (িরী‘আরত) িতুি সকেু প্রিতবি করল যা
এর অন্তভুবি িয়, তা প্রতযােযাত।”90
অিয এক িণবিায় আরে,

ً
»«من عمل عمال ْيس عليه أمرَا فهو رد

“নয নকারিা কাি করল যা আমারদর সিষরয়র (িরী‘আরতর) অন্তভুবি
িয়, তা প্রতযােযাত।91”
আর রমযারির সকেু সিসদবষ্ট্ রারত অিু ষ্ঠাি উদযাপরির িযাপারর নকারিা
সভসত্ত আমারদর িািা নিই। িিরিরয় ভারলা পে-সিরদবিিা হরি
মুহাম্মাদ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর নদোরিা পে এিাং িিরিরয়
োরাপ সিষয় হরি (িারী‘আরত) িতুি প্রিসতবত সিষয়িমূ হ (সিদ‘আত)।
আর আিাহই তাওফীকদাতা।
গরিষণা ও ফাতওয়া ইিু যকারী আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ (১০/৪১৩)
ইিলাম সকউ.এ
90

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ২৬৯৭; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১৭১৮, তরি মুিসলরমর

িণবিায় ররয়রে [ ما ْيس منهিম্পাদক]
91

িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১৭১৮।
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সিসদবষ্ট্ নকারিা রাতরক লাইলাতুল কদর সহরিরি সির্বারণ করা কাররা
পরে িম্ভি িয়
ফাতওয়া িাং ৫০৬৯৩
প্রশ্ন: অিয নকারিা রাসত্ররত িা আদায় করর শুর্ু মাত্র লাইলাতুল কদররর
রাসত্ররত তাহািু দ এর িালাত আদারয়র িযাপারর সির্াি সক?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
প্রেমত: লাইলাতুল কদররর রাসত্ররত ইিাদাত করার মহাি ফযীলারতর
িযাপারর দলীল ররয়রে। আমারদর রি িরলরেি,
َۡ ۡ َۡ َُ َۡ ۡ َ ۡ ر
َ
]١ :ْ﴾ [اْقدر٣ْْفْش ۡهر
ْ ِ ِنْأل
ْ يْم
ْ ﴿َْلل ْةْٱلقد ْرِْخ
“এই রারতর ইিাদাত হািার রারতর নিরয় উত্তম” [িূ রা আল-কদর,
আয়াত: ৩]
এিাং িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
َي
َ ََ َُ َ ُ ً َ َ ي َ َ َيََ يَ ي َ ً َ ي
»هل َما تقد َم ِم ين ذَ ِب ِه
«من قام ْللة اْقد ِر إِيماَا واحتِسابا غ ِفر
“নয িযসি ঈমাি িহকারর ও প্রসতদারির আিায় লাইলাতুল কদররর
রাসত্ররত সকয়াম কররি তার অতীরতর িমস্ত গুিাহ মাফ করর নদওয়া
হরি।”92
আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
َۡ َُ َ
َۡ َُ َ
َ ۡ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ َ ٓ َ
َ
َ َۡ ٓ
ِْن
ْۡ يرْم
ْ ۡ ْ َۡلل ْةْٱلق ۡد ْرِْخ٢ِْكْ َماْ َۡلل ْةْٱلق ۡد ْر
ْ َٰ ْ َو َمْاْأد َرى١ِْفْ َۡللةِْٱلق ۡد ْر
ْ ِ ْ﴿ْإِنْاْأنزلن ْه
َ
ۡ
َۡ
ُ
ُ
َ
ۡ َ ُ ُّ َ ُ َ َٰٓ َ َ
َ َ  ْ َت٣ْ ْف ْ َش ۡهر
ْه
َْ ِ ْ ْ ْ َسلَٰم٤ْ ْك ْأ ۡمر
ِْ ْ ن ْ َرب ِ ِهم ْمِن
ِْ ِيها ْبِإِذ
وح ْف
ْ َن ْل ْٱلملئِك ْة ْوٱلر
ْ ِ أل
َۡ َ
]٨ -٣ :ْ﴾ [اْقدر٥ّْتْ َم ۡطلعِْْٱلف ۡج ِْر
َْٰ َ َح

92

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৯০১; িহীহ মুিসলম মুিসলম, হাদীি িাং ৭৬০।
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“সিিয় আমরা এরক লাইলাতুল কদরর িাসযল কররসে এিাং আপসি সক
িারিি লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হািার মাি অরপো
অসর্ক উত্তম। এরত সফসরিতাগণ এিাং রূহ (সিিরীল ‘আলাইসহি
িালাম) তারদর ররির অিু মসতক্ররম অিতরণ কররি িকল সিদ্ধান্ত
সিরয়। িাসন্তময় (িা সিরাপত্তাপূ ণব) নিই রাত, ফিররর িূ িিা পযবন্ত।”
[িূ রা আল-কদর, আয়াত: ১-৫]
আিু হুরায়রা রাসদয়ািাহু আিহু িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম
নেরক িণবিা করররেি,
َي
َ ََ َُ َ ُ ً َ َ ي َ َ َيََ يَ ي َ ً َ ي
»هل َما تقد َم ِم ين ذَ ِب ِه
«من قام ْللة اْقد ِر ِإيماَا واحتِسابا غ ِفر
“নয ঈমাি িহকারর ও প্রসতদারির আিায় লাইলাতুল কদররর রাসত্ররত
সকয়াম কররি তার অতীরতর িমস্ত গুিাহ মাফ করর নদওয়া হরি।”93
এোরি “ঈমাি িহকারর” এর অেব: এই রারতর মযবাদা ও তারত আমল
করা, িরী‘আতিম্মত হওয়ার িযাপারর সিশ্বাি স্থাপি করা।
আর “প্রসতদারির আিায়” এর অেব: আিাহ তা‘আলার িিয সিয়যারতর
িযাপারর ইেলাি (একসিষ্ঠতা) নপাষণ করা।
সিতীয়ত: লাইলাতুল কদর সিসদবষ্ট্ নকান্ রাত তা সিরয় আরলমরদর মারে
এত সভন্নমত ররয়রে নয তা ৪০-এরও নিসি মতামত পযবন্ত নপৌঁরেরে
নযমিসি ‘ফাতহ আল-িারী’-নত উরিে হরয়রে। এরেরত্র িিরিরয় িসঠক
মতসি হরলা তা রমযারির নিষ দিরকর সিরিাে রারতর নকারিা একসি।

93

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৯০১; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ৭৬০।
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‘আরয়িা রাসদয়ািাহু ‘আিহা নেরক িসণবত, রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম িরলরেি,

َ
ي ي ي يَ ي
َََ ي َيََ يَ ي
َ
. »اخ ِر ِم ين َر َم َضان
ِ رش األ َو
ِ «حتروا ْللة اْقد ِر ِِف ال ِوت ِر ِمن اْع

“লাইলাতুল কদর রমযারির নিষ দিরকর সিরিাে রারত অিু িন্ধাি
কর।”94

ইমাম িুোরী এই হাদীিসিরক (রমযারির) ‘নিষ দিরকর সিরিাে রারত
লাইলাতুল কদর অিু িন্ধাি’ িামক অর্যারয় অন্তভুবি করররেি।
এই রাতসি সিসদবষ্ট্ নকারিা সদরি তা অপ্রকাসিত রাোর নপেরি সহকমাহ
(রহিয) হরলা মুিসলমরদররক রমযারির নিষ দিরকর িিগুরলা রারতই
ইিাদাত, নদা‘আ ও সযসকর করার িযাপারর তৎপর হরত িসক্রয় করারিা।
একই সহকমাহ-এর কাররণ িুমু‘আর সদরি সঠক নকারিা িময়সিরত
নদা‘আ কিুল করা হয় তাও সিসদবষ্ট্ করর িলা হয় সি এিাং আিাহ
তা‘আলার নিই ৯৯ সি িামও সিসদবষ্ট্ করর িলা হয় সি, নয িম্পরকব
িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,

َََ ي َ َ َ َ ي
»« َم ين أح َصاها دخل اْلَنة

“নয তা (৯৯ সি িাম) গণিা কররি, [অেবাৎ (১) মুেস্ত কররি, (২) এর
অেব িুেরি, (৩) নি অিু যায়ী আমল কররি] নি িান্নারত প্ররিি
কররি।”95
হাসফয ইিি হািার

রহ. িরলরেি, “তার (ইমাম িুোরীর) িিিয

‘অর্যায়: রমযারির নিষ দিরকর সিরিাে রারত লাইলাতুল কদর
94

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ২০১৭; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৬৯।
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িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ২৭৩৬; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ২৬৭৭।
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অিু িন্ধাি’ এই পাঠ নেরক রমযাি মারিই নয লাইলাতুল কদর হওয়ার
িম্ভািিা প্রিল এই ইসঙ্গত পাওয়া যায়। এরপর এর (রমযারির) নিষ
দিরক এিাং এরপর এর (রিষ দিরকর) সিরিাে রাতগুরলার নয নকারিা
একসিরত। তরি িু সিসদবষ্ট্ নকারিা রারত িয়। এই িাংক্রান্ত একাসর্ক
িণবিা নেরক আমরা অিু রূপ ইসঙ্গত পাই।”96
সতসি আরও িরলরেি, “আরলমগণ িরলি, এই রাতসির সিসদবষ্ট্ তাসরে
নগাপি রাোর নপেরি সহকমাহ হরলা মািু ষ এসি পাওয়ার িিয নিষ্ট্া
িার্িা কররি। তরি সিসদবষ্ট্ তাসরে িািা োকরল মািু ষ শুর্ু নিই রারতই
ইিাদাত িীমািদ্ধ রােত নযমিসি এর আরগ িযােযা করা হরয়রে িুমু‘আর
সদরির (রদা‘আ কিুরলর) িু সিসদবষ্ট্ িমরয়র (অিািা োকার) িযাপারর।”
তৃতীয়ত: এই মরতর সভসত্তরত কাররা পরে সিসিত হওয়া িম্ভি িয়
নকারিা সিসদবষ্ট্ রাতসি ‘লাইলাতুল কদর’। সিরিষ করর যেি আমরা
িাসি নয, িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম এসি নকারিা রাত তা
িু সিসদবষ্ট্ভারি উম্মাতরক িািারত নিরয়সেরলি, সকন্তু পরর সতসি
িাসিরয়রেি নয, আিাহ তা‘আলা এই জ্ঞাি উসঠরয় সিরয়রেি।
উিাদাহ ইিি িাসমত রাসদয়ািাহু আিহু নেরক িসণবত নয, রািূ লুিাহ
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ‘লাইলাতুল কদর’-এর িযাপারর েির
সদরত নির হরলি, (এ িময়) মুিসলমরদর মরর্য দু িযসি সিিারদ সলপ্ত
হরলা। সতসি িলরলি:

96

ফাতহুল িারী (৪/২৬০)।
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َ َ ي
ٌ َُ ٌ ُ َ َ َُ َ ِ َ َ ي ُ ُ ي َُ ي َيَ يَ ي
الن فَ ُرف َع ي
 َو َعس أن،ت
 و ِإَه تالح فالن وف،« ِإِن خرجت ألخ ِْبكم بِليل ِة اْقد ِر
ِ
ي
ِ
َ ُ ََ ُ َ َ يً َ ُ ي ي
َ وها ِف
.»السبي ِع َواْت يس ِع َواخل َ يم ِس
ِ  اتل ِمس،يكون خيا ْكم
“আসম আপিারদররক ‘লাইলাতুল কদর’-এর িযাপারর েির সদরত নির
হরয়সেলাম, সকন্তু অমুক এিাং অমুক িযসি সিিারদ সলপ্ত হরলা, এরপর
তা (রিই জ্ঞাি) উসঠরয় নিওয়া হরলা, আিা কসর তা আপিারদর িিয
নিসি ভারলা হরয়রে, আপিারা তা িপ্তম (২৭ তম), িিম (২৯ম) এিাং
পঞ্চরম (২৫ম তাসররে) অিু িন্ধাি করুি।”97
ফাতওয়া সিষয়ক স্থায়ী কসমসির আরলমগণ িরলি, “রমযাি মারি
সিসদবষ্ট্ নকারিা রাতরক লাইলাতুল কদর সহরিরি সিসিত করার িিয
িু স্পষ্ট্ দালীরলর প্ররয়ািি। তরি অিযািয রারতর নিরয় নিষ দিরকর
সিরিাে রাতগুরলার নকারিা একসিরত হওয়ার িম্ভািিা নিসি আর (এর
মরর্য) িাতাি তম রারত হওয়ার িম্ভািিাই িিরিরয় নিসি, যার ইসঙ্গত
পাওয়া যায় সিসভন্ন হাদীিিমূ রহ যা আমরা পূ রিব উরিে কররসে।”98
তাই সিসদবষ্ট্ নকারিা রাতরক লাইলাতুল কদর সহরিরি সিসিত করা
একিি মুিসলরমর িিয উসিৎ িয়। কারণ, এরত এমি িযাপারর দৃ ঢ়
সিিয়তা নপাষণ করা হয়, নয িযাপারর দৃ ঢ় সিিয়তা নপাষণ করা িম্ভি
িয়। আর এরত অরিক কলযাণ েু রি যাওয়ার িম্ভািিা আরে। হরত
পারর এসি ২১তম রারত অেিা ২৩তম রারত অেিা ২৯তম রারত। তাই
নি যসদ শুর্ু ২৭তম রারত সকয়াম করর তরি তার নেরক অফুরন্ত কলযাণ
97

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৪৯

98

ফাতাওয়া আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ সলল িু হূি আল-ইলসময়যাহ ওয়াল ইফতা
(১০/৪১৩)
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েু রি নযরত পারর, আিার হরত পারর নি এই মুিারাক রাত হাসররয়
নফলরত পারর।
িু তরাাং একিি মুিসলরমর উসিৎ নগািা রমযাি িুরেই আিু গতয ও
ইিাদারতর কারি িরিবাচ্চ িার্িা িালারিা, আর নিষ দিরক নি িযাপারর
নিসি তৎপর হওয়া। এসিই িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর
আদিব।
আরয়িা রাসদয়ািাহু ‘আিহা নেরক িসণবত, সতসি িরলরেি,
َ َ َ ي َ َُ َي
ُ َ ِب َص ََل
َ رش َش َد ِم ي
ُ اَّلل َعلَيي ِه َو َسلَ َم إ َذا َد َخ َل اْي َع ي
َ َ َ
ُ انل
َ َوأيق،  َوأحيَا ْليله، ْئ َر ُه
ِ
ِ «َكن
ََُي
. »أهله
“(রমযারির নিষ) দি রাসত্র শুরু হরল িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম নকামর নিাঁরর্ িামরতি, সতসি সিরি তাাঁর রাত িাগরতি
(ইিাদরতর মার্যরম) এিাং তাাঁর পসরিারিগবরক িাগারতি (ইিাদরতর
িিয)।”99
এিাং আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ

99

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ২০২৪; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৭৪।
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ই‘সতকারফর মূ ল আদিব, নকি মুিসলমরা এই িু ন্নাহ নেরে সদরয়রে?
ফাতওয়া িাং ৪৯০০৭
প্রশ্ন: নকি মুিসলমরা িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িু ন্নাহ হওয়া
িরিও ই‘সতকাফ নেরে সদরয়রে? আর ই‘সতকারফর মূ ল লেযই িা কী?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয
প্রেমত: ই‘সতকাফ হরলা মুআক্কদা িু ন্নাহ, যা রািূ ল িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম সিয়সমত পালি কররতি।
এর িরী‘আতিম্মত হওয়ার িযাপারর দলীলগুরলা নদেুি (৪৮৯৯৯)
প্ররশ্নর উত্তরর।
আর এই িু ন্নাহ নতা মুিসলমরদর িীিি নেরক হাসররয়ই নগরে (নি
িযতীত যারক আমার রি দয়া করররেি) এর অিস্থা নি িু ন্নাহগুরলার
মতই যা মুিসলমরা এরকিাররই তযাগ করররে িা এরকিারর তযাগ করার
পরে।
আর এর সকেু কারণ ররয়রে। নযমি,
১. অরিরকর মরি ঈমারির দু িবলতা।
২. দু সিয়ার িীিরির িু ে স্বািেয, নভাগ সিলারির প্রসত অতযসর্ক মাত্রায়
েুাঁরক পো। যার কাররণ তারা অল্প িমরয়র িিয হরলও এিি নেরক
দূ রর োকরত অেম।
৩. অরিক মািু রষর মরি িান্নাত লারভর আকাঙ্ক্ষার অভাি এিাং
আরাম-আরয়রির সদরক তারদর েুরাঁ ক পো, তাই তারা ই‘সতকারফর
িামািয কষ্ট্ও িহয কররত িায় িা যসদও তা আিাহ তা‘আলার িন্তুসষ্ট্র
িিয নহাক িা নকি।
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নয িান্নারতর মহাি মযবাদা ও তার িু ে স্বািেয িম্পরকব িারি, নি তার
িিয তার িিরিরয় মূ লযিাি িম্পদ কুরিাি করর হরলও তা লারভর
নিষ্ট্া কররি। িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
ََُ َ يََ َ َ ٌَ َ َ يََ َ ي
»اَّلل اْلَنة
ِ  أال ِإن ِسلعة،اَّلل َغ ِْلة
ِ «أال ِإن ِسلعة
“সিিয় আিাহর পণয অতযন্ত মূ লযিাি, আর সিিয় আিাহর পণয হরি
িান্নাত।”100
৪. অরিরকর মরি রািূ ল িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িিয
ভারলািািা শুর্ু নমৌসেকভারি িীমািদ্ধ োকা, িাস্তি তো কমবগত সদরক
তার নকারিা প্ররয়াগ িা োকা। অেি এ ভারলািািার িাস্তি সিত্র হরি
মুহাম্মাদ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িু ন্নারতর সিসভন্ন সদক
িাস্তিায়ণ করা। আর নি িু ন্নাতিমূ রহর একসি হরলা ই‘সতকাফ। আিাহ
িরলরেি,
ۡ ََ ُ َۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ر
َ َ
ُ َ َ َ ۡ ََ
ْٱّللْ َوٱَلَ ۡو َْمْٱٓأۡلخ َِْرْ َْوذك َْر
ْ ْْنْيرجوا
ْ ٱّللِْأسوةْْحسن ْةْل ِمنَْك
ْ ْفْ َر ُسو ِْل
ْ ِ ْنْلك ْۡم
ْ ﴿ْلق ْدَْك
َ ََ
]٤٣ :ْ﴾ [االحزاب٢١ْٱّللْكث ِٗيا
ْ
“সিিয় রািূ লুিাহর মারে আরে নতামারদর িিয উত্তম আদিব, তার
িিয, নয আিাহ ও নিষ সদিরির আিা করর এিাং আিাহরক নিসি
নিসি স্মরণ করর।” [িূ রা আল-আহযাি, আয়াত: ২১]
ইিি কািীর রহ. িরলরেি,

100

সতরসমযী এিাং আল-আলিািী এরক িহীহ িরল আেযাসয়ত করররেি (২৪৫০)।

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 106 

“এই িম্মাসিত আয়াতসি রািূ লুিাহর িকল কো, কাি ও অিস্থা
(িু ন্নাহ) িিবািস্থায় অিু িররণর িযাপারর একসি মহাি িীসত।”101
পূ িবিতবী িাহািী, তাসি‘ঈ ও আতিা‘উত তাসি‘ঈগরণর অরিরক মািু ষরদর
ই‘সতকাফ নেরে নদওয়ায় সিস্ময় প্রকাি করররেি, নযোরি িিী
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম তা সিয়সমত করররেি।
ইিিু সিহাি আয-যু হরী িরলরেি,
“এসি েুিই আিযবিিক নয, মুিসলমরা ই‘সতকাফ তযাগ করররে িিী
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম মদীিারত প্ররিি করার পর নেরক
আিাহ তাাঁরক মৃতুয দাি করা পযবন্ত সতসি ই‘সতকাফ তযাগ কররি সি।”
সিতীয়ত:

নয

ই‘সতকাফ

িিী

িািািাহু

আলাইসহ

ওয়ািািাম

সিয়সমতভারি পালি করররেি, তা হরলা রমযাি মারির নিষ দি সদরি।
এই কয়সি সদি িসতযকার অরেব একসি ইিরিিসিভ সিোমূ লক নকারিবর
িযায় যার ইসতিািক তসেৎ ফিল একিি মািু রষর িীিরি ই‘সতকারফর
সদি ও রাতগুরলারতই পসরলসেত হয়। আর এর আরও ইসতিািক
প্রভাি ররয়রে একিি মািু রষর িীিরি পরিতবী রমযাি পযবন্ত, তার
আগামী সদিগুরলারত।
তাই আমারদর মুিসলম িমারি কতই িা প্ররয়ািি এই িু ন্নাহরক
উিীসিত করা এিাং িসঠক পোয় তা প্রসতষ্ঠা করা, যার ওপর রািূ লুিাহ
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ও তাাঁর িাহািীগণ সেরলি।

101

ইিি কািীর (৩/৭৫৬)।
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মািু রষর এই গাসফলসত ও উম্মারতর এই ফািারদর িময় যারা িু ন্নাহরক
আকাঁরে র্রর আরে, তারদর পুরষ্কার কতই িা মহাি হরি!
তৃতীয়ত: িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর ই‘সতকারফর মূ ল লেয
সেল, লাইলাতুল কদররর নোাঁি করা।
ইমাম মুিসলম আিু িাঈদ েুদরী রাসদয়ািাহু ‘আিহু নেরক িণবিা
করররেি, সতসি
ُ َ
 ث َم، ِم ين َر َم َضان

িরলরেি,
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َي َ َ َ َ ي َ َ َ يَ ي
رش األ َول
اَّلل صَل اَّلل علي ِه وسلم اعتكف اْع
ِ « ِإن رسول
َ
َ َي
ُ ُ
َ َ
َ ك َف اْي َع ي
) بابها: خيمة صغية) َىلع ُسدتِ َها (أي:رش األ يو َس َط ِِف ق َبة ت ير ِك َية (أي
اعت
َ
ي
ََ َ َ ُ َ َ َ ي ُ َ ُ َ َ ي َ َ َ ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
ٌ َ
 ثم أطلع رأسه فّلَكم، احي ِة اْقب ِة
ِ َ  فُخذ اْل َ ِصي ِبي ِدهِ فنحاها ِِف: قال. ح ِصي
َُ َ َ َ ي
.» ف َدَ يوا ِمنه، اس
انل

“রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম রমযারির প্রেম দি সদি
ই‘সতকাফ কররসেরলি। এরপর সতসি মারের দি সদি তুকবী ক্বুব্বাহ-রত
(এক র্ররণর নোি তাাঁিুরত) ই‘সতকাফ কররসেরলি যার দরিায় একসি
কারপবি সেল। িণবিাকারী িরলি, সতসি (রািূ লুিাহ) তাাঁর হাত সদরয়
কারপবিসিরক ক্বুব্বাহর এক পারি িসররয় সদরলি। এরপর তাাঁর মাো
নির করর নলাকরদর িারে কো িলরলি, তারা (উপসস্থত নলারকরা)
তাাঁর (রািূ রলর) কারে আিরলি। অতঃপর সতসি (রািূ লুিাহ) িলরলি,
َ َ َيََ َُ يَ َ ي ُ يَ ي
ِ ي َ َ ي ُ يَ ي َ َ َ َي
ُ
َ
 ث َم،رش األ يو َس َط
 ثم اعتكفت اْع، رش األ َول أ َتل ِم ُس ه ِذهِ الليلة
«إِِن اعتكفت اْع
ََ
َ َ ُ ُ
َ َ ي َ َ َ ي ُ ي َ ي َ يَ َ َ يَ يَ ي
يَ ي
َ  إ َن:يل ل
،»كف
ع
ْا
ِف
ا
ه
ِ كف فليعت
ِ  فمن أحب ِمنكم أن يعت،اخ ِر
ِ رش األو
ِ ِ ِ أ ِتيت ف ِق
ِ
َ ََ ي
ُ
ُ انل
َ ك َف
»اس َم َعه
فاعت
“আসম প্রেম দি সদি ই‘সতকাফ কররসে, এই রারতর (লাইলাতুল
কদররর) নোাঁরি, এরপর মারের দি সদি ই‘সতকাফ কররসে, এরপর
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আমার কারে এরি িলা হরলা: ‘এসি নিষ দিরক’। িু তরাাং আপিারদর
মারে নয ই‘সতকাফ কররত পেে করর/িায়, নি যারত ই‘সতকাফ
করর।” এরপর নলারকরা তাাঁর িারে ই‘সতকাফ কররলি।102
এই হাদীরি সকেু সিেণীয় সদক ররয়রে:
১. রািূ লুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািারমর ই‘সতকারফর মূ ল লেয
সেল লাইলাতুল কদররর নোাঁি করা, আর নিই রারত সকয়াম করা ও
তা উিীসিত করার িিয প্রস্তুসত নিওয়া। আর তা হরলা এই রারতর
মহাি ফযীলরতর কাররণ। আর আিাহ তা‘আলা িরলরেি,
َۡ ۡ َۡ َُ َۡ ۡ َ ۡ ر
َ
]١ :ْ﴾ [اْقدر٣ْْفْش ۡهر
ْ ِ ِنْأل
ْ يْم
ْ ﴿َْلل ْةْٱلقد ْرِْخ
“লাইলাতুল কদর হািার মাি নেরকও উত্তম।” [িূ রা আল-কদর,
আয়াত: ৩]
২. এর (এই রারতর) িময়িীমা িািার আরগ তা নোাঁিার িযাপারর
রািূ লুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািারমর করঠার পসরেরম সলপ্ত
হওয়া। সতসি শুরু কররি প্রেম দি সদরি, এরপর মারের দি সদরি,
এরপর মারির নিষ পযবন্ত িাসলরয় যাি যতেণ পযবন্ত িা তাাঁরক িািারিা
হয় নয, তা (লাইলাতুল কদর) নিষ দিরক। আর এ হরলা লাইলাতুল
কদররর নোাঁরি এক িিবাত্মক িার্িা।
৩. িাহািীগরণর রািূ লুিাহর িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর অিু িরণ
করা কারণ, তারা রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িারে
ই‘সতকাফ শুরু করর মারির নিষ পযবন্ত তা অিযাহত নররেসেরলি, আর

102

িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৬৭।
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তা হরলা রািূ লুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািামরক তারদর
পূ ণবাাংগভারি অিু িররণর কাররণ।
৪. রািূ লুিাহ িািািাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািারমর, তাাঁর িাহািীগরণর প্রসত
ভারলািািা ও দয়া। ই‘সতকারফর করষ্ট্র কো তাাঁর িািা সেল িরল সতসি
তারদর (িাহািীরদর) তাাঁর িারে ই‘সতকাফ িাসলরয় যাওয়া অেিা নির
হরয় যাওয়ার ইেসতয়ার সদরয়সেরলি, িরলসেরলি:
َ َ ي َ َ َ ي ُ ي َ ي َ يَ َ َيَ يَ ي
»كف
ِ كف فليعت
ِ « فمن أحب ِمنكم أن يعت
“তরাাং আপিারদর মারে নয ই‘সতকাফ কররত পেে করর/িায়, নি
নযি ই‘সতকাফ করর।”
এোোও ই‘সতকারফর অিযািয উরেিয ররয়রে। নযমি,
১। মািু রষর নেরক যোিম্ভি আলাদা হরয় আিাহর িাসন্নরর্য একা হরয়
যাওয়া।
২.

আিাহ

তা‘আলার

প্রসত

িিবাত্মকভারি

মরিাসিরিি

করর

আত্মশুসদ্ধকরণ।
৩. িালাত আদায়, নদা‘আ করা, সযসকর পাঠ, কুরআি সতলাওয়ারতর
মার্যরম ইিাদাত করার িিয িম্পূ ণবভারি নলরগ যাওয়া।
৪. িাফরির কু-প্রিৃ সত্ত ও কামিা িািিা যা িাওরমর ওপর প্রভাি নফরল
তা নেরক িাওমরক রো করা।
৫. দু সিয়ািী মুিাহ সিষয়িমূ হ নভাগ কসমরয় নদওয়া এিাং তার
অসর্কাাংরির িযাপারর িামেবয োকা িরিও নভাগ করার নেরত্র যু হদ িা
কৃিতা অিলম্বি করা।
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নদেুি, আব্দু ল লাত্বীফ িালতুি-এর ‘ই‘সতকাফ সিোমূ লক দৃ সষ্ট্ভসঙ্গ’
গ্রেসি।
ইিলাম সকউ.এ
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ই‘সতকারফর িিবসিম্ন িময়িীমা
ফাতওয়া িাং ৪৯০০২
প্রশ্ন: ই‘সতকারফর িিবসিম্ন িময় কত? আসম সক অল্প সকেু িমরয়র িিয
ই‘সতকাফ কররত পাসর িাসক একিারে সকেু সদরির িিয ই‘সতকাফ
কররত হরি?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
ই‘সতকারফর িিবসিম্ন িময়িীমার িযাপারর আরলমগরণর মারে মতরভদ
ররয়রে।
অসর্কাাংি আরলমগরণর মরত ই‘সতকারফর িিবসিম্ন িময় এক মুহূরতবর
িিযও হরত পারর। আর এসি ইমাম আিু হািীফা, ইমাম িারফ‘ঈ ও
ইমাম আহমারদর মত।103
ইমাম িিিী িরলরেি, “আর ই‘সতকারফর িিবসিম্ন িময়িীমা িম্পরকব
অসর্কাাংি (আরলমগণ) নয মত তাসকরদর িারে নপাষণ কররি এিাং
এসিই িসঠক মত নয এর িিয মিসিরদ অিস্থাি িতব (অেবাৎ ই‘সতকাফ
মিসিরদ হরত হরি) এিাং তা নিসি িা অল্প িমরয়র িিয হরত পারর,
সকেু িময় িা মুহূরতবর িিযও”।104
আর এ িযাপারর তারা নিি করয়কসি দলীল সদরয়রেি:
১. ই‘সতকারফর িাসব্দক অেব অিস্থাি করা যা দীঘব িা িাংসেপ্ত িমরয়র
িিয হরত পারর। আর িরী‘আরত এমি নকারিা দলীল পাওয়া যায় িা,
যা নকারিা সিসদবষ্ট্ িময়িীমা নিাঁরর্ নদয়।
103

দু ররুল-মুেতার (১/৪৪৫), আল-মািমূ ‘ (৬/৪৮৯), আল-ইিিাফ (৭/৫৬৬)।

104

‘আল-মািমূ ‘’ (৬/৫১৪)।
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ইিি হাযম িরলরেি, “ই‘সতকাফ আরিরদর ভাষায়-অিস্থাি করা। তাই
আিাহ তা‘আলার মিসিরদ তাাঁর বিকিয লারভর আিায় নয নকারিা
অিস্থািই হরলা ই‘সতকাফ.........িময়িীমা কম নহাক িা নিসি নহাক,
নযরহতু কুরআি ও িু ন্নাহ সিসদবষ্ট্ নকারিা িাংেযা িা িময় সির্বারণ
কররসি”।105
২. ইিি আিী িাইিাহ, ইয়া‘লা ইিি উমাইইয়াহ রহ. নেরক িণবিা
করররেি নয সতসি িরলরেি, “আসম মিসিরদ ‘িা‘আহ’ িা সকেু িময়
অিস্থাি কসর আর আসম ই‘সতকাফ করার িিযই অিস্থাি কসর।” এসি
িারা ইিি হাযম-‘আল-মুহািা’-নত (৫/১৭৯) দলীল নপি করররেি।
হাসফয ইিি হািার ‘ফাতহুল িারী’-নত তা উরিে করর িুপ নেরকরেি
(অেবাৎ নকারিা মন্তিয কররি সি)।
আর িা‘আহ হরলা িমরয়র সকেু অাংি, িতবমাি পসরভাষায় িযিহৃত ষাি
সমসিরির এক ঘণ্টা িয়। [উরিেয নয িাম্প্রসতক পসরভাষায় ‘আরিীরত
এক ঘণ্টা (৬০ সম.)-নক িা‘আহ িরল।]
আরলমগরণর মরর্য কারও কারও মরত এর (ই‘সতকারফর) িিবসিম্ন িময়
একসদি। এসি ইমাম আিু হািীফাহ’র এক িণবিা এিাং মাসলকী সফক্বহী
মাযহারি নকউ নকউ এ মত নপাষণ করররেি।
আর িাইে ইিি িায িরলরেি, “ই‘সতকাফ হরলা আিাহ তা‘আলার
আিু গরতযর উরেরিয মিসিরদ অিস্থাি করা, িময় কম নহাক িা নিসি
নহাক। কারণ, আমার িািা মরত এমি নকারিা িণবিা পাওয়া যায় িা,

105

আল-মুহািা (৫/১৭৯)।
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যা একসদি, দু ই সদি িা এর নিসি সকেু সিসদবষ্ট্ হওয়ার িযাপারর
সিরদবিিা প্রদাি করর। আর তা িরী‘আতিম্মত একসি ইিাদাত যসদ
িা নকউ িাযর (মান্নত) করর,-িাযররর (মান্নরতর) িারা তা ওয়াসিি
হরয় যায়। আর তা িারী ও পুরুরষর িিয িমািভারি প্ররযািয।”106
ইিলাম সকউ.এ

106

মািমূ ‘উল ফাতাওয়া (১৫/৪৪১)।
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মিসিরদ িারীরদর ই’সতকাফ
ফাতওয়া িাং ৩৭৬৯৮
প্রশ্ন: একিি িারীর িিয রমযারির নিষ দিসদরি ই‘সতকাফ করা
িারয়য সক িা?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
হযাাঁ, একিি িারীর িিয রমযারির নিষ দিসদরি ই‘সতকাফ করা
িারয়য।
িরাং ই‘সতকাফ িারী এিাং পুরুষ উভরয়র িিযই িু ন্নাত এিাং উম্মাহাতুল
মুসমিীি িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িীিেিায় ই‘সতকাফ
করররেি এিাং সতসি মারা যাওয়ার পরও ই‘সতকাফ পালি করররেি।
(িহীহ িুোরী, হাদীি িাং ২০২৬; িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ১১৭২),
িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর স্ত্রী আরয়িা রাসদয়ািাহু ‘আিহা
নেরক িণবিা করররেি নয:
َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َي َ َ ََ َ َ َ يَ ُ يَ ي
َ َ
َ
َ «أن انل
اخ َر ِم ين َر َم َضان َح ََت ت َوف ُاه
كف اْع
ِ رش األ َو
ِ ِب صَل اَّلل علي ِه وسلم َكن يعت
ِ
َُ ُ َ ي َ َ َ َيَ ُ ُ ي َي
»ِ ثم اعتكف أزواجه ِمن بع ِده، اَّلل
“িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম আিাহ তাাঁরক মৃতুয দারির আগ
পযবন্ত রমযারির নিষ দিসদি ই‘সতকাফ পালি কররতি, তারপর তাাঁর
স্ত্রীগণ ই‘সতকাফ পালি কররতি।”
‘আউি আল-মা‘িূ দ গ্ররে িলা আরে “এরত দলীল পাওয়া যায় নয
ই‘সতকারফর নেরত্র িারীরা পুরুষরদর িমতুলয।”
িাইে ‘আিদু ল-আযীয ইিি িায িরলরেি,
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‘ই‘সতকাফ িারী এিাং পুরুষ উভরয়র িিয িু ন্নাত, িিী িািািাহু
আলাইসহ ওয়ািািাম নেরক প্রমাসণত হরয়রে নয, সতসি রমযারি
ই‘সতকাফ পালি কররতি এিাং িিরিরষ তাাঁর ই‘সতকাফ নিষ দিসদরি
সস্থর হয় এিাং তাাঁর সকেু স্ত্রীগণও তাাঁর িারে ই‘সতকাফ পালি কররতি।
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর (মৃতুযর) পর তাাঁর স্ত্রীগণ
ই‘সতকাফ

পালি

কররতি।

আর

ই‘সতকারফর

িায়গা

হরি

মিসিদিমূ রহ, নযোরি িামা‘আরতর িালাত আদায় করা হয়।”
(ইন্টাররিরি িাইে ইিি িারযর ওরয়িিাইি নেরক নিওয়া হরয়রে।)
আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ
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একিি িারীর িিয তার ঘরর ই‘সতকাফ করা শুদ্ধ িয়
ফাতওয়া িাং ৩৭৯১১
প্রশ্ন: একিি িারীর িিয ঘরর ই‘সতকাফ করা িারয়য সকিা? নি কী
কররি যসদ তার রান্না করার প্ররয়ািি পরে?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
ই‘সতকাফ শুর্ু মাত্র মিসিরদ করা বির্। কারণ, আিাহ তা‘আলা
িরলরেি,

َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َٰ َ ُ َ َ
َٰ َ فْٱل ۡ َم
]٣٥١ :ج ِْد﴾ [ابلقرة
ْ ِ ْون
ْ نت ْۡمْعَٰكِف
نْوأ
ْ ّلْتب ِِشوه
ْ ﴿و
ِ س

“আর যতেণ নতামরা ই‘সতকাফরত (দু সিয়ািী কাি নেরক সিরত নেরক
সিরিরক ইিাদত ও প্রােবিার িিয মিসিরদর সভতর িীমািদ্ধ রাো)
অিস্থায় মিসিরদ অিস্থাি কর, ততেণ পযবন্ত স্ত্রীরদর িারে সমসলত
হরয়া িা।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৭]
এই হুকুম পুরুষ ও িারী উভরয়র িিযই িমািভারি প্ররযািয।
ইিি কুদামাহ িরলরেি,
‘একিি িারী িি মিসিরদ ই‘সতকাফ কররত পারর এিাং নি মিসিরদ
িামা‘আরত িালাত আদায় কররত হরি এমি নকারিা িতব নিই। কারণ,
এসি (িামা‘আরত িালাত আদায়) তার িিয িার্যতামূ লক িয়।”107 আর
ইমাম িারফ‘ঈ এই মত নপাষণ করররেি।
িারীর িিয তার ঘরর ই‘সতকাফ করার সির্াি নিই। কারণ, আিাহ
িরলরেি,

107

আল-মুগিী (৪/৪৬৪)।
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َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ َٰ َ ُ َ َ
َ َۡ
َٰ
]٣٥١ :ج ِْد﴾ [ابلقرة
س
م
ٱل
ْ
ْ
ف
ْ
ْ
ون
نْوأنت ْمْعكِف
ْ ّلْتب ِِشوه
ْ ﴿و
ِ
ِ
“আর যতেণ নতামরা ই‘সতকাফরত (দু সিয়ািী কাি নেরক সিরত নেরক
সিরিরক ‘ইিাদত ও প্রােবিার িিয মিসিরদর সভতর িীমািদ্ধ রাো)
অিস্থায় মিসিরদ অিস্থাি কর, ততেণ পযবন্ত স্ত্রীরদর িারে সমসলত
হরয়া িা।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৭]
এিাং রািূ রলর িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম স্ত্রীগণ তাাঁর কারে
মিসিরদ ই‘সতকাফ করার অিু মসত িাইরল সতসি তারদররক অিু মসত
সদরয়সেরলি।’
ইমাম িিিী িরলরেি, “পুরুষ এিাং িারী উভরয়র িিয মিসিরদর
িাইরর ই‘সতকাফ করা শুদ্ধ িয়।”108
এসি “আি-িারহ আল-মুমসত‘” (৬/৫১৩) নত িাইে ইিি উিাইমীি
এই মতই নপাষণ করররেি।
আর আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ

108

‘আল-মািমূ ‘ (৬/৪৮০)।
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যাকাতুল সফতর - এর পসরমাণ এিাং তা আদায় করার িময়
ফাতওয়া িাং ৪৯৭৯৩
প্রশ্ন: আমরা মররক্কার একসি িাংস্থার িদিয, িারিবরলািারত িাি কসর।
আমরা কীভারি যাকাতুল সফতর সহিাি করি?
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
“রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম নেরক প্রমাসণত হরয়রে নয,
সতসি মুিসলমরদর ওপর যাকাতুল সফতর ফরয করররেি, আর তা হরলা
এক িা‘ নেিুর িা এক িা‘ িি এিাং সতসি িালারতর িিয অেবাৎ
ঈরদর (সফতররর) িালারত নির হওয়ার আরগ তা আদায় কররত আরদি
করররেি। আিু িা‘ঈদ েুদরী রাসদয়ািাহু আিহু নেরক িসণবত, সতসি
িরলরেি,
َ
ً  أَ يو َص،اَع م ين َط َعام
ً َ َ َ انل ِ َ َ َ ُ َ َ ي
ََ
َ َُ ُي
َ
،اَع ِم ين ت يمر
ِ ِب صَل اَّلل علي ِه َوسل َم ص
ِ «كنا نع ِطيها ِِف زم
ِ ان
ً  أَ يو َص، اَع م ين َشعي
ً َ َ
.»اَع ِم ين َزبِيب
ِ أ يو ص
ِ
“আমরা িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িমরয় তা (যাকাতুল
সফতর) োদযদ্রিয নেরক এক িা‘ িা নেিুর নেরক এক িা‘ িা িি
নেরক এক িা‘ িা সকিসমি নেরক এক িা‘ সহরিরি সদতাম।”109
একদল আরলম এই হাদীরি িযিহৃত ‘োদযদ্রিয’ িব্দসির িযােযায়
িরলরেি নয, তা হরলা গম (িুর/কামহ)।
আিার অরিরক এর িযােযায় িরলরেি নয এর উরেিয হরলা নি নদরির
অসর্িািীগণ যা োয় তা গম, ভুট্টা, পালব সমরলি (pearl millet) িা

109

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ১৪৩৭
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এোো অিয যাই নহাক িা নকি- আর এসি িসঠক মত। কারণ যাকাত
হরলা দসরদ্ররদর প্রসত র্িীরদর িহািু ভূসত, আর তার (যারক যাকাত
নদওয়া হয়) নদরির োদযদ্রিয িয় এমি সকেু সদরয় িহািু ভুসত প্রকাি
করা একিি মুিসলরমর ওপর ওয়াসিি িয়। আর এরত িরেহ নিই
নয, িাল- হারামাইরির নদরির (িউসদ আররির) প্রর্াি োদয, এক উত্তম
ও মূ লযিাি োদয সহরিরি সিরিসিত যা িাসলব নেরক উত্তম, নয (িাসলব)
হাদীরির পারঠ (মতরি) যরেষ্ট্ িরল উরিে হরয়রে। তাই এ নেরক
িািা নগল নয, িাল সদরয় যাকাতুল সফতর আদায় করায় নকারিা নদাষ
নিই।
ওয়াসিি হরলা িকল প্রকার োিাররর এক িা‘ অেবাৎ িিী িািািাহু
‘আলাইসহ ওয়া িািারমর সহিাি অিু যায়ী এক িা‘ (যাকাতুল সফতর)
আদায় করা। আর এর পসরমাপ হরলা স্বাভাসিক দু ই পূ ণব হারতর িার
মুরঠা, নযমিসি আরে আল-ক্বামূ ি ও অিযািয অসভর্ারি ওিরির সহিারি
তা ৩ সকরলাগ্রারমর কাোকাসে। যসদ নকারিা মুিসলম িাল িা তার
নদরির োদযদ্রিয নেরক এক িা‘ সদরয় (যাকাতুল সফতর) আদায় করর,
তরি আরলমগরণর দু ই মরতর নিসি িসিিালী মতািু িারর তা তার িিয
যরেষ্ট্ হরি যসদও িা তা এই হাদীরি উসিসেত োদযদ্ররিযর অন্তভুবি
িয়। আর তা ওিরির সহরিরি প্রায় ৩ সকরলাগ্রাম নদওয়ারত নকারিা
িমিযা নিই।
নোি-িে, িারী-পুরুষ, স্বার্ীি-দাি িকল মুিসলরমর পে নেরক
যাকাতুল সফতর আদায় করা ওয়াসিি। আর আরলমগরণর ইিমা‘
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(ঐকমতয) অিু িারর গরভবর ভ্রূরণর পে নেরক তা আদায় করা ওয়াসিি
িয়, তরি ‘উিমাি-রাসদয়ািাহু আিহু (তা) করররেি িরল মুস্তাহাি।
আর ওয়াসিি হরলা ঈরদর িালারতর আরগই তা আদায় করা, ঈরদর
িালারতর পর পযবন্ত নদসর করা িারয়য িয়। ঈরদর আরগ এক িা দু ই
সদি আরগ তা আদায় করায় নকারিা িাাঁর্া নিই। তাই এর মার্যরম িািা
যায় নয, তা আদারয়র িময় শুরু হয় আরলমগরণর মতামরতর িিরিরয়
িসঠক মতসি অিু িারর ২৮তম রারত। কারণ, এই (রমযাি) মাি ২৯
সদরির হরত পারর আিার ৩০ সদরিরও হরত পারর। রািূ লুিাহ
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িাহািীগণ যাকাতুল সফতর ঈরদর এক
িা দু ই সদি আরগ আদায় কররতি।
আর যাকাতুল সফতর সদরত হরি ফসকর ও সমিকীিরদর। ইিি
‘আব্বাি-রাসিয়ািাহু ‘আিহুমা নেরক প্রমাসণত, সতসি িরলরেি,
َ َ َ ي َي
َ ُ َُ َ ََ
َ اَّلل َعلَييه َو َسلَ َم َز َاك َة اْيف يطر ُط يه َر ًة ل
ُ َ اَّلل َص ََل
،ِ
لصائِ ِم ِمن اللغ ِو و
ِ
ِ
ِ الرف
ِ «فرض رسول
ِ ِ
َ ََ َ ي
َ َ الصالة فَ َ َ َ ٌ َ ي ُ َ ٌ َ ي َ َ َ َ ي
َ اها َقبي َل
َ ََُ يًَ ي
 من أد،ْي
ِ َومن أداها بعد الصالة،ه زاكة مقبوْة
ِ ِ
ِ وطعمة لِلمسا ِك
َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ي
. »ات
ِ ه صدقة ِمن الصدق
ِف
“রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম যাকাতুল সফতর ফরয
করররেি একিি িাওম পালিকারীর অিেবক কাি ও অিীলতা হরত
পসিত্রতাস্বরূপ ও সমিকীিরদর িিয োওয়ার সহরিরি। নয তা ঈদু ল
সফতররর িালারতর আরগ আদায় কররি, তার পে নেরক তা কিুল
নযাগয যাকাত সহরিরি গণয হরি। আর নয তা ঈদু ল সফতররর িালারতর
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পর আদায় কররি, তা িাদাকাহিমূ রহর মরর্য একসি িরল গণয
হরি।”110
আর আরলমগরণর অসর্কাাংরির মরত ও দলীরলর সিরিিিায় নিসি
িসঠক মত অিু িারর মূ লয িারা (অেব সদরয়) যাকাতুল সফতর আদায় করা
িসঠক িয় িরাং ওয়াসিি হরলা তা োদযদ্রিয নেরক আদায় করা; নযমিসি
িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ও তাাঁর িাহািীগণ করররেি এিাং
উম্মারতর অসর্কাাংিই (উলামা) এ মত প্রকাি করররেি। আমরা
আিাহর কারে িাই যারত সতসি আমারদর ও িকল মুিসলমরদররক তাাঁর
দীরির সফকহ (িুে) ও তার ওপর অিল অসিিল োকার তাওফীক
নদি, আমারদর অন্তরিমূ হ ও কািকমবরক শুদ্ধ কররি, সতসি নতা
মহামসহম, পরম করুণাময়।”111
সকরলাগ্রারমর সহরিরি িাইে ইিি িায-রসহমাহুিাহ-এর মরত যাকাতুল
সফত্বররর পসরমাণ–প্রায় ৩ সকরলাগ্রাম।
আর এভারিই ফাতাওয়া সিষয়ক স্থায়ী কসমসির আরলমগণ এর পসরমাণ
সির্বারণ করররেি। (৯/৩৭১)
িাইে ইিি উিাইমীি রহ. িাল সদরয় এর পসরমাণ সির্বারণ করররেি
২১০০ গ্রাম (অেবাৎ ২.১ সকরলাগ্রাম) [রযমিসি উরিে আরে ‘ফাতাওয়া
আয-যাকাত’ (পৃঃ ২৭৪-২৭৬)-এ]

110

আিু দাঊদ, হাদীি িাং ১৬০৯ এিাং আল- আলিািী এরক ‘িহীহ আিী দাঊদ’
এ হািাি িরল আেযাসয়ত করররেি।

111

মািমূ ফাতওয়া আি িাইে ইিি িায (১৪/২০০)
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আর এই মতরভরদর কারণ হরলা, িা‘ পসরমাণ িারা সির্বাসরত, ওিি
িারা সিসদবষ্ট্ িয়।
তরি আরলমগণ তা ওিি িারা সহিাি সির্বারণ করররেি কারণ তা
সহিাি রাোর নেরত্র নিসি িহি ও নিসি সিশুদ্ধ। আর এসি িািা কো
নয িরিযর দািার ওিি সভন্ন সভন্ন হয়। কারণ, তার নকারিাসি হালকা
আিার নকারিাসি ভারী, আিার নকারিাসি মাোরী ওিরির; িরাং কেরিা
আিার একই প্রকার িিযদািার এক িা‘-এর ওিিও সভন্ন সভন্ন হয়।
িতুি ফিরলর ওিি পুরারিা ফিরলর ওিি নেরক নিসি হয়। আর
তাই যসদ নকউ িতকবতািিত সকেু নিসি আদায় করর, তরি তা নিসি
সিরাপদ ও উত্তম।
নদেুি ‘আল-মুগিী’, (৪/১৬৮)। এরত ফিরলর যাকারতর সিিারির
পসরমাণ ওিরির সহিারি এরূপ উসিসেত হরয়রে।
এিাং আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ
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দু ই ঈরদর িালারত রািূ ল িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর নদোরিা
আদিব
ফাতওয়া িাং ৪৯০২০
প্রশ্ন: আসম দু ই ঈরদর িালারত িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর
নদোরিা আদিব িম্পরকব িািরত িাই।
উত্তর: িকল প্রিাংিা আিাহর িিয।
িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম দু ই ঈরদর িালাত ঈদগারহ আদায়
কররতি। সতসি িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ঈরদর িালাত মিসিরদ
আদায় করররেি এমি নকারিা প্রমাণ পাওয়া যায় িা।
ইমাম িারফ‘ঈ ‘আল-উম্ম’ এ িরলরেি, “আমারদর কারে এই িণবিা
নপৌঁরেরে নয, রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম দু ই ঈরদর সদি
মাদীিার ঈদগারহ নযরতি, তাাঁর পররও িিাই তাই কররতি যসদ িা তা
িা করার নপেরি নকারিা উযর (অিুহাত) োকত, নযমি িৃ সষ্ট্ ইতযাসদ।
অিযািয অঞ্চরলর অসর্িািীরাও তাই কররতি মক্কািািীরা িযতীত।”
িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম তাাঁর িিরিরয় িু ের নপািাক পরর
দু ই ঈরদর িালাত আদায় কররত নির হরতি। তাাঁর একসি হুিাহ (এক
সিরিষ নপািাক) সেল, নিসি পরর সতসি দু ই ঈদ এিাং িুমু‘আর িালাত
আদায় কররত নযরতি।
হুিাহ দু ই েণ্ড কাপে যা একই (িাতীয়) উপকররণ বতসর।
িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ‘ঈদু ল সফতর-এর িালাত আদায়
কররত যাওয়ার আরগ নেিুর নেরতি এিাং তা সিরিাে িাংেযায় নেরতি।
আিাি ইিি মাসলক রাসদয়ািাহু আিহু নেরক িসণবত, সতসি িরলরেি,
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ي
َ
َ َُ َ َ َ ُ َُ َ َ
َي
َ َُي
،اَّلل َعليي ِه َو َسل َم ال يغ ُدو يَ يو َم اْ ِف يط ِر َح ََت يَُكل ت َم َرات
اَّلل صَل
ِ «َكن رسول
ُُي
ي
.»َو َيُكل ُه َن ِوت ًرا
“রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ‘ঈদু ল সফতর এর সদি
িকালরিলা নেিুর িা নেরয় নির হরতি িা, আর সতসি তা সিরিাে
িাংেযায় নেরতি।”112
ইিি কুদামাহ িরলরেি,
ي
َ ي
َ ي ً ي
ي يَ َي
ََُي
 ِانتَه.يل األك ِل يَ يو َم اْ ِف يط ِر ِاخ ِتالفا
ِ ال نعلم ِِف ِاس ِتحب
ِ اب تع ِج
“ঈদু ল সফতর -এর সদি তাোতাসে োিার নেরয় নফলা নয মুস্তাহাি, এ
িযাপারর নকারিা সভন্ন মত আমারদর িািা নিই।”
‘ঈদু ল সফতররর সদরি িালাত আদারয়র আরগই নেরয় নফলার নপেরি
সহকমাহ হরলা নকউ নযি এসি িা ভারি নয িালাত আদায় করা পযবন্ত
িা নেরয় োকা অপসরহাযব।
এসিও িলা হরয় োরক নয, (তাোতাসে নেরয় নফলার নপেরি সহকমাহ
হরলা) িাওম ওয়াসিি হওয়ার পর িাওম ভঙ্গ করা ওয়াসিি হওয়ার
িযাপারর আিাহ তা‘আলা এর আরদি পূ ণবাঙ্গভারি অিু িররণর িিয
তৎপর হওয়া।
যসদ একিি মুিসলম নেিুর িা পায়, তাহরল নি অিয নকারিা সকেু ,
এমিসক পাসি সদরয় হরলও ইফতার কররি যারত িীসতগতভারি িু ন্নাহ
অিু িরণ কররত পারর; আর তা হরলা, ঈদু ল সফতর-এর িালারতর
আরগ ইফতার করা (সকেু োওয়া িা পাি করা)।

112

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৯৫৩।
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আর রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ঈদু ল আযহার সদি
ঈদগাহ নেরক নফরার আগ পযবন্ত সকেু নেরতি িা, এরপর সতসি তাাঁর
িরিহ করা পশুর নগািত নেরক নেরতি।
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম নেরক িসণবত, সতসি দু ই ঈরদর
সদিই নগািল কররতি।
ইিিু ল কাইরয়যম িরলরেি, “এ িম্পরকব দু ইসি দু িবল হাদীি
ররয়রে......তরি

ইিি

উমার-রাসদয়ািাহু

আিহুমা

সযসি

িু ন্নাহ

অিু িররণর িযাপারর অতযন্ত তৎপর সেরলি, তাাঁর নেরক প্রমাসণত নয,
সতসি ঈরদর সদি নির হওয়ার আরগ নগািল কররতি।”
আর রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ঈরদর িালাত আদায়
কররত নহাঁরি নযরতি এিাং নহাঁরিই সফরর আিরতি।
ইিি উমার নেরক িসণবত, সতসি িরলরেি,
َ ُ َُ َ َ
َ ُ  َم ً َ ي،اَّلل َعلَييه َو َسلَ َم ََيي ُر ُج إ ََل اْيعيد
ُ َ اَّلل َص ََل
.»اشيًا
ِ اشيا َوير ِجع م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ «َكن رسول
ِ
“রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ঈরদর িালাত আদায় কররত
নহাঁরি নযরতি এিাং নহাঁরিই সফরর আিরতি।”113
আর আলী ইিি আিী তাসলি নেরক িসণবত, সতসি িরলরেি,
ي ُ َ َ ي َي َ َ ي
َ
. »اشيًا
ِ « ِمن السن ِة أن َت ُرج ِإَل اْ ِعي ِد م
“‘ঈরদর িালাত নহাঁরি আদায় কররত যাওয়া িু ন্নাহ।”114

113

ইিি মািাহ, হাদীি িাং ১২৯৫। আল-আলিািী িহীহ ইিি মািাহ’নত এরক

হািাি িরল আেযাসয়ত করররেি।
114

সতরসমযী, হাদীি িাং ৫৩০। আলিািী ‘িহীহ আত-সতরসমযী’-নত এরক হািাি

িরল আেযাসয়ত করররেি।
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ইমাম সতরসমযী িরলরেি,
يَ َُ ََ َ َ ي
يَ َ يَ َ ي ي ي َي َ ُ َ َ ي َيُ َ َ ُ ُ َ ي
يد
َث أه ِل اْ ِعل ِم يست ِحبون أن َيرج
ِ الرجل ِإَل اْ ِع
ِ َواْعمل ىلع هذا اْل َ ِد
ِ يِ ِعند أك
ي
َ َ َوي ُ يست. . . َماشيًا
ُ ح
َ ب أَ ين ال يَ ير َك
ب إِال ِم ين ُعذر
ِ
“অসর্কাাংি আরলমগণ এই হাদীি অিু িরণ করররেি এিাং ঈরদর সদরি
নহাঁরি (িালাত আদারয়র িিয) নির হওয়ারক মুস্তাহাি সহরিরি আেযাসয়ত
করররেি ... নকারিা গ্রহণরযাগয ওযর (অিুহাত) োো যািিাহি িযিহার
িা করা মুস্তাহাি।”
তাোো রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম যেি ঈদগারহ
নপৌঁেরতি, তেি নকারিা আযাি িা ইক্বামাত িা ‘আি-িালাতু
িাসম‘আহ’ (িালাত শুরু হরত যারি) এরূপ িা িরলই িালাত শুরু
কররতি, এগুরলার নকারিাসি িা করাই িু ন্নাহ।
অিু রূপভারি রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ঈদগারহ ঈরদর
আরগ িা পরর আর নকারিা িালাত আদায় কররতি িা।
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম েুৎিা-এর আরগ িালাত সদরয়
শুরু কররতি অেবাৎ েুৎিা পরর সদরতি।
তদ্রূপ রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম দু ই রাকাত িালারতর
প্রেম রাকারত তাকিীরর তাহরীমািহ পরপর িাতসি তাকিীর সদরতি।
প্রসত দু ই তাকিীররর মারে সকেু িময় সিরসত সিরতি। দু ই তাকিীররর
মােোরি সিরিষ নকারিা নদা‘আ পরেরেি িরল িণবিা পাওয়া যায় িা।
তরি এসি ইিি মাি‘ঊদ নেরক িসণবত, “সতসি আিাহর প্রিাংিা
কররতি, তাাঁর িািা’ (প্রিাংিার পুিরািৃ সত্ত) পাঠ কররতি এিাং িিী
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িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর ওপর িালাত (রদা‘আ) পাঠ
কররতি।”
ইিি উমার সযসি িু ন্নাহ অিু িররণর িযাপারর অতযন্ত তৎপর সেরলি,
সতসি প্রসত তাকিীররর িারে িারে হাত উঠারতি।
তাকিীর নিষ করার পর সতসি সকরাত আরম্ভ কররতি। সতসি িূ রা
আল-ফাসতহা পাঠ করার পর দু ই রাকারতর নয নকারিা এক রাকারত
“ক্বাফ ওয়াল কুরআসিল মািীদ” (৫০ িাং িূ রা ক্বাফ) এিাং অপর
রাকারত “ইক্বতারািাসতি িা‘আতু ওয়াি িাক্কাল ক্বামার” (৬৪ িাং িূ রা
আল-ক্বামার) পেরতি। আিার কেরিা “িাসব্বসহসমা রাসব্বকাল আ‘লা”
(৮৭ িাং িূ রা আল- আ‘লা) ও “হাল আতাকা হাদীিু ল গাসিয়াহ”
(৮৮িাং িূ রা আল-গাসিয়াহ) পেরতি। এই দু ’সিই িহীহ িণবিারত
পাওয়া যায়। এোো আর নকারিা িূ রার কো িহীহ িণবিায় পাওয়া যায়
িা।
সকরাত নিষ করার পর সতসি তাকিীর িরল রুকু কররতি। এরপর
নিই রাকাত নিষ করর িািদাহ নেরক উরঠ দাাঁোরিার পর পরপর
পাাঁিসি তাকিীর সদরতি। পাাঁিিার তাকিীর নদওয়া নিষ করার পর
আিার সকরাত আরম্ভ কররতি। িু তরাাং তাকিীরই প্রেম সিসিি যা
িারা সতসি প্ররতযক রাকাত শুরু কররতি। সকরাত নিষ করার পর সতসি
রুকু কররতি।
কািীর ইিি ‘আসব্দিাহ ইিি ‘আমর ইিি ‘আওফ নেরক ইমাম
সতরসমযী িণবিা করররেি, সতসি তাাঁর িািা নেরক, সতসি তাাঁর দাদা নেরক
নয, “রািূ লুিাহ দু ই ঈরদর িালারত প্রেম রাকারত সকরারতর পূ রিব
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িাতিার তাকিীর সদরতি এিাং অপর রাকারত সকরারতর পূ রিব পাাঁিিার
তাকিীর সদরতি115।”
ইমাম সতরসমযী িরলরেি: “আসম মুহাম্মাদরক (ইমাম িুোরীরক) এই
হাদীি িম্পরকব সিরজ্ঞি কররসেলাম। সতসি িরলি, ‘এই সিষরয় এর
নিরয় িহীহ আর নকারিা িণবিা নিই।’ আর আসমও এই মত নপাষণ
কসর116।”
আর সতসি িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম যেি িালাত নিষ কররতি,
তেি সতসি ঘুরর িিার সদরক মুে করর দাাঁোরতি । িিাই তেি কাতারর
িরি োকত। সতসি তারদররক উপরদি সদরতি, অসিয়ত কররতি,
আরদি কররতি ও সিরষর্ কররতি, নকারিা সমিি পাঠারত িাইরল তা
পাঠারতি অেিা কাউরক নকারিা আরদি কররত হরল নি িযাপারর
আরদি কররতি।
আর নিোরি নকারিা সমম্বার োকত িা যার ওপর সতসি দাাঁোরতি এিাং
মাদীিার সমম্বারও আিা হত িা; িরাং সতসি তারদররক মাসির উপর
দাাঁসেরয়ই েুৎিা সদরতি। িাসির রাসদয়ািাহু আিহু িরলরেি, “আসম
রািূ লুিাহর িারে ঈরদর িালারত উপসস্থত সেলাম। সতসি েুৎিার আরগ
নকারিা আযাি এিাং ইকামাত োোই িালাত শুরু কররলি। তারপর
সতসি সিলারলর কাাঁরর্ নহলাি সদরয় দাাঁোরলি। এরপর সতসি আিাহরক
ভয় করার আরদি সদরলি, আিু গতয করার িযাপারর উৎিাসহত কররলি,
মািু ষরদর উপরদি সদরলি এিাং তারদর স্মরণ কসররয় সদরলি। এরপর
115

সতরসমযী, হাদীি িাং ৫৩৬। [িম্পাদক]

116

সতরসমযী, আল-‘ইলালু ল কািীর, ১/২৮৮। [িম্পাদক]
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সতসি মসহলারদর কারে নগরলি, তারদররক আরদি সদরলি ও তারদররক
(আিাহর) সিষরয় স্মরণ কসররয় সদরলি।” (িহীহ িুোরী ও মুিসলম)
আিু িা‘ঈদ েুদরী রাসদয়ািাহু আিহু িরলরেি, “িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম ঈদু ল সফতর ও ঈদু ল আযহা-এর সদি ঈদগারহ নযরতি,
এরপর প্রেরমই িালাত সদরয় শুরু কররতি, তারপর সতসি উরঠ সগরয়
নলাকরদর সদরক মুে করর দাাঁোরতি, িিাই তেি কাতারর িরি
োকত।”117
রািূ ল িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম তাাঁর িকল েুৎিা আিাহর প্রিাংিা
িারা শুরু কররতি। এমি একসি হাদীিও পাওয়া যায় িা নযোরি িলা
হরয়রে সতসি দু ই ঈরদর দু ই েুৎিা তাকিীর সদরয় শুরু কররতি। িরাং
িা‘দ আল-ক্বুরায নেরক িসণবত, সযসি িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািারমর মুআযসযি সেরলি, সতসি িরলি, “িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম দু ই েুৎিার মােোরি তাকিীর পাঠ কররতি আর দু ই ঈরদর
েুৎিারত নিসি নিসি করর তাকিীর পাঠ কররতি।”118
আলিািী ‘দ‘ঈফ (দু িবল) ইিি মািাহ’-নত এরক দ‘ঈফ সহরিরি সিসিত
করররেি। এই হাদীিসি দ‘ঈফ হরলও এরত এমি নকারিা ইসঙ্গত পাওয়া
যায় িা নয, সতসি িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ঈরদর েুৎিা তাকিীর
সদরয় শুরু কররতি।
এিাং সতসি (আলিািী) ‘তামাম আল-সমন্নাহ’নত িরলরেি, “যসদও এই
হাদীি ইসঙ্গত করর িা নয েুৎিা তাকিীর সদরয় শুরু করা
117

িহীহ মুিসলম।

118

ইিি মািাহ, হাদীি িাং ১২৮৭।
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িরী‘আতিম্মত, তারপরও এসির ইিিাদ দু িবল এিাং এরত এমি
একিি িযসি িণবিাকারী আরেি সযসি দু িবল এিাং অপরিি সযসি
অরিিা। তাই এরক েুৎিা িলাকালীি িমরয় তাকিীর িলা িু ন্নাহ
হওয়ার িযাপারর প্রমাণ সহরিরি িযিহার করা িারয়য িয়।”
ইিিু ল কাইরয়যম িরলরেি, “দু ই ঈদ ও ইসস্তস্কা’ (িৃ সষ্ট্ িাওয়ার িালাত)এর েুৎিা সক সদরয় শুরু হরি তা সিরয় আরলমগণ সিসভন্ন মত নপাষণ
করররেি। নকউ িরলরেি, উভয় (দু ই ঈদ ও ইসস্তস্কা’) েুৎিাই তাকিীর
সদরয় শুরু হরি এিাং নকউ িরলরেি, ইসস্তস্কা-এর েুৎিা ইসস্তগফার (েমা
প্রােবিা) সদরয় শুরু হরি। আিার নকউ িরলরেি, উভয় েুৎিাই
(আিাহর) প্রিাংিা সদরয় শুরু হরি।
িাইেুল ইিলাম ইিি তাইসময়যাহ িরলরেি: “এসিই িসঠক মত... আর
সতসি িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম তাাঁর িি েুৎিাই আিাহর প্রিাংিা
িারা শুরু কররতি।”
আর যারা ঈরদর িালারত উপসস্থত হরয়রে, িিী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম তারদররক িরি েুৎিা নিািা িা িরল যাওয়া উভরয়রই
অিু মসত সদরয়রেি।
আিদু িাহ ইিি আি-িা‘ইি নেরক িসণবত, সতসি িরলরেি,
َ َ َ َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َي َ َ ََ ي
َُ َ َ ُ َ ي
 « ِإَا:الصالة قال
 فل َما قض،يد
اَّلل صَل اَّلل علي ِه وسلم اْ ِع
ِ ول
ِ ش ِهدت مع رس
َيُ ُ َ َ ي َ َ َ َ ي َي َ ي ُ ي َ َ يَ ي
ب فَلييَ يذ َه ي
َ  َو َم ين أَ َح،جل يس
َ ب أَ ين يَ يذ َه
.»ب
ِ  فمن أحب أن جي ِلس لِلخطب ِة فلي،َنطب
“আসম রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িারে ঈরদর িালারত
উপসস্থত সেলাম। সতসি িালাত আদায় নিষ করর িলরলি, “আমরা
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এেি েুৎিা প্রদাি করসে, তাই নয িায় িরি েুৎিা শুিরত পারর, আর
নয িায় নি িরল নযরত পারর।”119
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ঈরদর সদি পে পসরিতবি
কররতি। সতসি এক রাস্তা সদরয় নযরতি, আররক রাস্তা সদরয় সফরর
আিরতি।
িাসির ইিি ‘আিসদিাহ রাসদয়ািাহু ‘আিহুমা নেরক িসণবত, সতসি
িরলরেি,

ُ َ ِب َص ََل
َ اْطر
َ اَّلل َعلَييه َو َسلَ َم إ َذا ََك َن يَ يو ُم عيد َخاَْ َف
َ َ َ
ُ انل
. »يق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ «َكن

“িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম ঈরদর সদি রাস্তা পসরিতবি
কররতি।”120
ইিলাম সকউ.এ

119

আিু দাঊদ, হাদীি িাং ১১৫৫। আলিািী এরক ‘িহীহ আসি দাঊরদ’ িহীহ

িরলরেি।
120

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৯৮৬।
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ঈরদ নয ভুলগুরলা হয়
ফাতওয়া িাং ৩৬৮৫৬
প্রশ্ন: দু ই ঈরদ নযিি ভুলিমূ হ এিাং োরাপ কািগুরলার িযাপারর আমরা
মুিসলমরদর িতকব কররিা নিগুরলা কী কী? আমরা সকেু কাি নদসে
নযগুরলা আমরা (রদাষ সহরিরি অসভযু ি করর) এর সিররাসর্তা কসর,
নযমি, ঈরদর িালারতর পরর কির সযরারত করা এিাং ঈরদর রারত
রাত নিরগ ইিাদত করা ইতযাসদ।
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
ঈদ ও তার আিে িমাগত হওয়ার িারে িারে আমরা সকেু সিসিরির
িযাপারর সিরদবিিা সদরত িাই নযগুরলা মািু ষ আিাহর িরী‘আতরক এিাং
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িু ন্নাহরক িা নিরি করর
োরক। নযমি,
১- ঈরদর আরগর রাত পুররািাই ইিাদরতর মার্যরম উিীসিত করা
িরী‘আতিম্মত এরূপ সিশ্বাি নপাষণ করা:
সকেু মািু ষ সিশ্বাি করর নয, ঈরদর রাত ইিাদরতর মার্যরম উিীসিত
করা িরী‘আতিম্মত। এসি এক র্ররণর িতুি প্রিসতবত সিষয়
(সিদ‘আত), যা সকিা িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম নেরক
প্রমাসণত িয়; িরাং এসি দু িবল হাদীরি িসণবত হরয়রে, যারত িলা আরে
“নয ঈরদর রারত নিরগ োকরি, তার হৃদয় কেরিা মারা যারি িা নযসদি
িি হৃদয় মারা যারি।” এসি িহীহ সহিারি প্রমাসণত হাদীি িয়। এসি
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িসণবত হরয়রে দু ইসি ইিিারদর মার্যরম, যার একসি হরলা িাল িা
িারিায়াি, আর অপরসি হরলা েুিই দু িবল।121
তাই অিয রাতগুরলারক িাদ সদরয় সিরিষভারি ঈরদর রাসত্ররক সকয়ারমর
িিয িাোই করা িরী‘আতিম্মত িয়। তরি যার সক্বয়ারমর (তাহািু দ
পোর) অভযাি আরে, নিই নেরত্র ঈরদর রারত সকয়াম করায় নকারিা
নদাষ নিই।
২- দু ই ঈরদর সদরি কির সযয়ারত করা:
এসি ঈদ উরেিয ও লরেযর িারে িাাংঘসষবক, যা সকিা আিে, িু ে ও
উিারির প্রকাি এিাং তা রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম
এিাং পূ িবিতবী িাহািী ও তারি‘ঈগরণর আমরলর সিররার্ী।
িার্ারণভারি িলা যায় নয, নকারিা সিসদবষ্ট্ সদরি কিরস্থারি যাওয়া এিাং
তারক একসি উৎিি (ঈদ) িাসিরয় নিওয়ার িযাপারর িিীর সিরষর্াজ্ঞা
আরে, নযমিসি আরলমগণ িরলরেি।
আর এসি কিরিমূ হরক উৎিি (ঈদ) সহরিরি গ্রহণ িা করা িাংক্রান্ত
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর িার্ারণ সিরষর্াজ্ঞার
আওতায় পরে। কারণ, সিরিষ সকেু িমরয় ও পসরসিত সকেু নমৌিু রম
কির সযয়ারত করা এরক ঈদ সহরিরি গ্রহণ করার অরেব পরে, এমিসিই
আরলমগণ উরিে করররেি।122

121

নদেুি- আলিািীর ‘সিলসিলাত আল-আহাদীি আদ-দ‘ঈফাহ ওয়াল-মাউদূ ‘আহ”
(৫২০, ৫২১)।

122

নদেুি- আলিািীর ‘আহকাম আল-িািাইয ওয়া সিদা‘উহা।’ (পৃ ঃ ২১৯, ২৫৮)।
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৩- িামা‘আরত িালাত পসরতযাগ করা এিাং ঘুসমরয় োকার কাররণ
িালাত েু রি যাওয়া:
এসি েুিই দু ঃেিিক, আপসি নদেরিি নয সকেু মুিসলরমর িালাত েু রি
যায় এিাং তারা িামা‘আরতর িারে িালাত পসরতযাগ করর। িিী
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
»«اْعهد اذلي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
“আমারদর এিাং তারদর মরর্য িুসি হরলা িালাত, নয তা পসরতযাগ
কররি নি কুফুরী করল।”123
রািূ লুিাহ িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম আরও িরলরেি,
َ ََُ ي
َ َ َُ َ َ ُ ي َ َ َ ُ يَ ي ََي َ ي
َ َ ََ َي
يه َما
ِ « ِإن أثقل صالة ىلع المنا ِف ِقْي صالة اْ ِعشا ِء وصالة اْفج ِر ولو يعلمون ما ِف
َ
ُ ام ُث َم
َ آم َر ب
ُ ت أَ ين
َ الصالة َفتُ َق
ُ ألتَ يو ُه َما َول َ يو َحبي ًوا َوَْ َق يد َه َم يم
َ ِب
َِ ِ آم َر َر ُجال َفيُ َص
اس
ِ انل
ِ
ِ
َ َ
ُ َي
َ ِ َ َُ َ َ َ ُ َ َ ي
َ
ي
َ
ث َم أن َط ِل َق َم ِع بِ ِر َجال َم َع ُه يم ُح َز ٌم ِم ين حطب ِإَل قوم ال يشهدون الصالة فُحرق
َ ُُ َ َي ي
َ وت ُه يم ب
»انلار
علي ِهم بي
ِ
“মুিাসফকরদর িিয ইিা এিাং ফািররর িালাত িিরিরয় নিাোস্বরূপ।
তারা যসদ িািত তার মরর্য (কী কলযাণ) আরে, তরি তারা হামাগুসে
সদরয় হরলও তারত (রিই দু ই িালারত) উপসস্থত হত। আর আসম সিন্তা
কররসেলাম নয, িালারতর আরদি করি আর তা কারয়ম করা হরি এিাং
একিি নলাকরক আরদি করি নয নলাকরদর সিরয় (ইমাম সহরিরি)
িালাত আদায় কররি, এরপর আসম আমার িারে সকেু নলাক সিরয়

123

সতরসমযী, হাদীি িাং ২৬২১; িািাঈ, হাদীি িাং ৪৬৩। আর আলিািী ‘িহীহ

আত-সতরসমযী’-নত এরক িহীহ িরল সিসিত করররেি।
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যারিা যারদর িারে কারঠর িাসণ্ডল োকরি, নিই িমস্ত নলাকরদর কারে
যারা িামা‘আরতর িালারত উপসস্থত হয় সি, এরপর তারদর িাসেঘরর
আগুি জ্বাসলরয় সদি।”124
৪- মুিািারত (িালারতর স্থারি) রাস্তাঘাি সকাংিা অিয নকারিা স্থারি
পুরুষরদর িারে িারীরদর একসত্রত হওয়া আর ঐিি িায়গায়
পুরুষরদর িারে তারদর সভে িমারিা:
এরত আরে মহা সফতিাহ ও িে সিপদ। এ িযাপারর ওয়াসিি হরলা
িারী এিাং পুরুষ উভয়রকই িতকবিাণী নদওয়া এিাং যতিুকু িম্ভি
প্রসতররারর্র িিয িরুসর পদরেপ নিওয়া। িারীরদর পুররাপুসর িরল
যািার আরগ পুরুষ ও তরুণরদর কেরিাই িালারতর স্থাি তযাগ করা
উসিৎ িয়।
৫- সকেু িারীরদর িু গসন্ধ ও িািরগাি করর পদবা নেরে নির হওয়া:
এই িমিযাসি িারসদরক েসেরয় পরেরে এিাং সকেু মািু ষ এই
িযাপারসিরক েুি হালকা ভারি নিয়। (এ িযাপারর আমরা আিাহর
িাহাযয কামিা কসর।) সকেু িারী যেি তারা তারাউয়ীহ (তারািীহ),
ঈরদর িালাত আদায় অেিা অিয িায়গায় নির হয় তেি তার িিরিরয়
িু ের নপািাকসি পসরর্াি করর এিাং িিরিরয় িু ের িু গসন্ধ িযিহার
করর (আিাহ তারদররক সহদায়াত করুি)। অথচ নবী িািািাহু আলাইসহ
ওয়ািািাম িরলরেি,
ٌ
ُ
ي
َُ َ ي َ ي َيَ ي َ َ ي ََ َي
َ ِ َحي َها ف
»ه َزا ِنيَة
ِ «أيما ام َرأة استعط َرت فم َرت ىلع قوم ِْلَ ِجدوا ِمن ِر
124

িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ৬৫১।
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“নয িারী িু গসন্ধ িযিহার করর এিাং নলাকিরির পাি সদরয় এমিভারি
যায় যারত তারা তার নিৌরভ নপরত পারর নি একিি িযসভিাসরণী”।125
আিু হুরায়রা রাসদয়ািাহু ‘আিহু নেরক িসণবত, সতসি িরলরেি: “রািূ ল
িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািাম িরলরেি,
َي
َ ُ يََ َ ي
َي َ ي َ َي ََ ُ َ َي ٌ َ َ ُ ي َ ٌ ََي
َ انل
َ ون ب َها
اس
ِ « ِصنف
ِ َار لم أرهما قوم معهم ِسياط كُذ
ِ ْضب
ِ اب ابلق ِر ي
ِ ان ِمن أه ِل انل
َ ي
ٌ ُُ ُ ُ َ َ َ ي َ يُ ي
َ ٌ َ َ
ٌ
ٌ
ٌ
ت ال َمائِل ِة ال
اء َك ِسيَات ََع ِر َيات ُم ِميالت َمائِالت رءوسهن كُس ِنم ِة
ونِس
ِ ابلخ
ََ َ َ َ َ َ َ ي ُ ي َ ي َ َ َ َ َ ي َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ي
»جيدن ِرحيها و ِإن ِرحيها ْلوجد ِمن م ِسي ِة كذا وكذا
ِ يدخلن اْلنة وال
“িাহান্নামীরা দু ’সি নেসণরত আরে যারদররক আসম নদসে সি। (১) তারা
এমি মািু ষ যারদর কারে গরুর নলরির িযায় িািুক োকরি যা সদরয়
তারা নলাকরদর মাররি এিাং (২) এমি িারী যারা কাপে পরা িরিও
সিিস্ত্র োরক, সিরিরাও পেভ্রষ্ট্ এিাং অপররকও সিপরে পসরিালিা
করর, তারদর মাো নহরল যাওয়া উরির কুাঁরির িযায়। তারা িান্নারত
প্ররিি কররি িা এমিসক এর নিৌরভও পারি িা, যসদও এর নিৌরভ
এই এই দূ রত্ব নেরক পাওয়া যায়।”126
িারীরদর অসভভািকরদররক যারা তারদর আেরয় আরে তারদর িযাপারর
অিিযই আিাহরক ভয় করা উসিৎ এিাং আিাহ তারদর ওপর নয কতৃবত্ব
করা (এিাং ভরণ-রপাষণ করার িিয নয দাসয়ত্ব) ওয়াসিি করররেি তা
যোযেভারি িম্পাদি করার িযাপারর। কারণ,
ََ
ََ َ ُ ََ ُ َ
َ َُ َ َ َ َ ِٓ َ
]١٥ :َعْ َب ۡعضْ﴾ [اْنساء
َْٰ ْٱّللْ َب ۡعض ُه ْۡم
ْ ْل
ْ َعْٱلن ِساءْْبِماْفض
ْ ْون
ْ الْقوَٰم
ْ ٱلرج
ِ ﴿
125

িািাঈ, হাদীি িাং ৫১২৬; সতরসমযী, হাদীি িাং ২৭৮৬। আলিািী ‘িহীহ আল-

তারগীি ওয়া আত-তারহীি’ (২০১৯) এ এরক হািাি সহরিরি উরিে করররেি।
126

িহীহ মুিসলম, হাদীি িাং ২১২৮।
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“পুরুরষরা িারীরদর ওপর কতৃবত্বিীল এ িিয নয, আিাহ এরকর ওপর
অিযরক প্রার্ািয দাি করররেি এিাং এিিয নয তারা (পুরুরষরা) তারদর
িম্পদ নেরক েরি করর।” [িূ রা আি-সিিা, আয়াত: ৩৪]
িু তরাাং তারদর (িারীরদর অসভভািকরদর) উসিৎ তারদররক অিিযই
িসঠক পরে পসরিাসলত করা এিাং যারত তারদর িিয দু সিয়া ও
আসেরারত পসরত্রাণ ও সিরাপত্তা োরক নিসদরক পসরিাসলত করা,
তারদররক আিাহ যা সিরষর্ করররেি তা নেরক দূ রর রাো এিাং যারত
তারা আিাহর সিকিিতবী হরত পারর নিিার প্রসত উৎিাহ নযাগারিা।
৬- হারাম গাি নিািা:
িতবমারি মে কািগুসলর মরর্য যা িারসদরক েসেরয় পরেরে তা হরি
গাি-িািিা। এগুরলা েুি িযাপকভারি েসেরয় পরেরে এিাং মািু ষ এই
িযাপারসিরক হালকা ভারি সিরি। এসি এেি সিসভ, নরসডও, গাসে, ঘরর
এিাং মারকবিগুরলারত প্রকি রূপ র্ারণ করররে। লা হাওলা ওয়া লা
কুওওয়াতা ইিাসিিাহ (রকারিা িসি ও েমতা নিই আিাহ োো এ
িি নেরক সফরারিার)। এমিসক নমািাইল নফািও এই মে ও োরাপ
সিসিি নেরক মুি িয়। অরিক নকাম্পাসি আরে যারা নমািাইল নফারি
িিবার্ু সিক সমউসিক সিউি নদওয়ার িিয প্রসতরযাসগতা করর এিাং এর
িাহারযয িঙ্গীত এেি মিসিদিমূ রহ প্ররিি করররে, (আিাহ আমারদর
রো করুি)… এসি মহাসিপদ এিাং েুিই মে িযাপারগুরলার একসি নয
আিাহর ঘরিমূ রহ (মিসিদিমূ রহ) আপসি সমউসিক শুিরত পাি। প্রশ্ন
িাং (৩৪২১৭) নদেুি। এসি িিী িািািাহু আলাইসহ ওয়ািািারমর
িিরিযর িতযতা প্রমাণ করর, সতসি িরলসেরলি,
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»ْلر واْلرير واخلمر واملعازف
ِ «ْلكوَن من أميت أقوام يستحلون ا
“আমার উম্মারতর মরর্য সকেু নলাক এমি োকরি যারা িযসভিার, নরিম,
মদ এিাং িাদযযন্ত্ররক হালাল সহিারি গণয কররি।”127
প্রশ্ন িাং (৫০০০, ৩৪৪৩২) নদেুি।
তাই একিি মুিসলরমর আিাহরক ভয় করা উসিৎ এিাং তার িািা
উসিৎ তার ওপর আিাহর নয সি‘আমাত আরে তার িিয তার নিাকর
করা কতবিয। এসি কেরিাই সি‘আমারতর নিাকর করা িয় নয, একিি
মুিসলম তার রারব্বর অিার্যতা কররি সযসি তার ওপর অিীম সি‘আমাত
িষবণ করররেি।
একিি িযায়পরায়ণ িযসি সকেু নলারকর পাি সদরয় যাসিরলি যারা
ঈরদর আিরে মত্ত হরয় গসহবত কাি করসেল, তেি তারদররক সতসি
িলরলি: “যসদ নতামরা রমযারি ইহিাি (ভারলা করর) োরকা তাহরল
এসি নিই ইহিারির নিাকর করার নকারিা পে িয়। আর যসদ নতামরা
রমযারি োরাপ করর োরকা, তাহরল রহমারির িারে নয োরাপ িযিহার
করররে, নি এমি কররত পারর িা।”
আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ

127

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৫৫৯০।
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তার নরাগ হরয়সেল যা নেরক আররাগয আিা করা যায় িা। সকন্তু
এরপর আিাহ তারক িু স্থ করর সদরলি।
ফাতাওয়া িাং ১০৬৪৭৮
প্রশ্ন: একিি মসহলারক ডািাররা তার হৃদররাগ িসিত কাররণ িাওম
পালি কররত সিরষর্ কররসেরলি, যা নেরক িু স্থতা আিা করা যায় সি।
সতসি রমযারি ইফতার করর প্ররতযক সদরির পসরিরতব িারে িারে
সফদইয়াহ আদায় কররতি। এরপর আিাহর ইিায় তার সিসকৎিা
িযিস্থার উন্নসত হয় এিাং তাাঁর হারিব ভারের িািবাসর করা হয় এিাং তা
িফল হয় আলহামদু সলিাহ। তরি সতসি এরপর সকেু িময় ইিরিিসিভ
নকয়ারর সিসকৎিার অর্ীরি সেরলি। এরপর তার অিস্থার উন্নসত হরল
আিাহ তারক গত রমযারি সিয়াম পালরির তাওফীক নদি। সতসি
িািরত িারিি, নয সদিগুসলরত িাওম ভঙ্গ কররসেরলি, নি িযাপারর
সক কররিি? সতসি সক নিই সদিগুরলার কাযা আদায় কররিি, যার
িাংেযা ১৮০ সদি যা পরপর েয় িের এর িমাি, িাসক সতসি নি িময়
িাওরমর পসরিরতব নয সফদইয়াহ আদায় কররসেরলি তাই তার িিয
যরেষ্ট্ হরি?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
“সতসি িাওম ভঙ্গ করায় প্রসতসদরির পসরিরতব নয সফদইয়াহ আদায়
কররসেরলি তা তাাঁর িিয যরেষ্ট্। তার নিই মািগুরলার কাযা করা
ওয়াসিি িয়। কারণ সতসি মা‘যূ র, (িরী‘আত অিু রমাসদত কাররণ) নি
িময় তার ওপর যা ওয়াসিি সেল সতসি তা করররেি।
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আিাহই তাওফীক দাতা। আিাহ আমারদর িিী মুহাম্মাদ, তাাঁর
পসরিারিগব ও িাহািীগরণর ওপর িালাত ও িালাম িষবণ করুি।”
গরিষণা ও ফাতওয়া ইিু যকারী স্থায়ী কসমসি
িাইে আিদু ল আযীয ইিি আিসদিাহ ইিি িায, িাইে আিদু র
রািাক আফীফী, িাইে আিদু িাহ ইিি গুদাইইয়াি, িাইে আিদু িাহ
ইিি কু‘ঊদ।
[ফাতাওয়া আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ সলল িুহূি আল-ইলসময়যাহ ওয়া
আল-ইফতা’ (১০/১৯৫,১৯৬)]
ইিলাম সকউ.এ

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 141 

িার্বকযিসিত িা অিু স্থতার কাররণ িাওম পালরি অেম িযসির
সফদইয়াহ-এর পসরমাণ।
ফাতাওয়া িাং ৯৩২৪৩
প্রশ্ন: আমার িািা িার্বকয িসিত ও অিু স্থতার কাররণ অেম হরয় পুররা
রমযাি মারি িাওম ভঙ্গ করররেি। এরপর নিই সিয়াম এর কাযা
আদায় িা কররই নিই মারিই মারা যাি। তারপর আমরা দসরদ্ররদররক
অেব দারির মার্যরম এর কাফফারা আদায় কসর। এরপর িািরত
পারলাম নয, এই কাফফারা (সফদইয়াহ) শুর্ু োদয োওয়ারিার মার্যরমই
আদায় কররত হয়। আমারদর সক পুিরায় তার পে নেরক নিই
কাফফারা আদায় কররত হরি এিাং এর পসরমাণ কত?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
প্রেমত: ইমাম মাসলক, ইমাম িারফ‘ঈ ও ইমাম আহমাদ ইিি হাম্বাল
এর অিু িারী ফকীহগরণর অসর্কাাংরির মরত অেবদারির মার্যরম
িাওরমর সফদইয়াহ আদায় যরেষ্ট্ িয়; িরাং ওয়াসিি হরলা তা োদয
দারির মার্যরম আদায় করা।
এর দলীল আিাহ তা'আলার িাণী:

َ ََ َ
ر
َ ُ
]٣٥٥ :امْم ِۡسكِيْ﴾ [ابلقرة
ُْ ِينْيُ ِطيقون ُهۥْف ِۡديَ ْةْ َط َع
َْ َعْٱَّل
ْ ﴿و

“আর যারা তা (সিয়াম) পালরি অেম, তারা সফদইয়াহ সহিারি সমিকীি
োওয়ারি।” [িূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৪]
ইিি আব্বাি রাসদয়ািাহু ‘আিহুমা িরলরেি,
ُِ َ َ
َ َ ُ َ َ ي ُ ي َ ُ َ يَ يَُ ي َ َُ َ ي
َ يع َ ي َ ُ َ َ ُ ي
ان َماكن لك يَ يوم
ِ ان أن يصوما فيط ِعم
ِ «هو الشيخ اْك ِبي والمرأة اْك ِبية ال يست ِط
ي
.»كينًا
ِ ِمس
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“সতসি হরলি অসত িৃ দ্ধ, পুরুষ ও িারী যারা িাওম পালরি অেম, তারা
উভয়ই প্রসতসদরির িদরল একিি সমিকীি োওয়ারিি।”128
“যেি ডািাররা এই সিদ্ধান্ত সদরলি নয আক্রান্ত নরারগর কাররণ আপসি
িাওম পালি কররত পাররিি িা এিাং তা নেরক িু স্থতা আিাও করা
যায় িা, তেি আপিারক সিগত ও আগত মািগুরলার প্রসতসদরির
পসরিরতব একিি সমিকীি োওয়ারত হরি, যার পসরমাণ হরলা নদিীয়
োদযদ্রিয নযমি নেিুর ইতযাসদ নেরক অরর্বক িা’। আর যসদ আপসি
(েু রি যাওয়া) সদিগুরলার িাংেযায় একিি সমিকীিরক রারতর িা
দু পুররর োিার োওয়াি, তরি তা যরেষ্ট্ হরি। আর অেব দারির মার্যরম
সফদইয়াহ আদায় কররল তা যরেষ্ট্ হরি িা।”129
িৃ দ্ধ অেিা অিু স্থ িযসি যার িু স্থতা আিা করা যায় িা, সতসি প্রসতসদরির
পসরিরতব একিি সমিকীি োওয়ারিি। এর পসরমাণ নদিীয় োদযদ্রিয
নযমি গম অেিা নেিুর অেিা িাল ইতযাসদ এর অরর্বক িা‘ আর তা
প্রায় ১.৫ সকরলাগ্রারমর িমাি।130
সতসি িি সদরির সফদইয়াহ মারির নিরষ একিারর আদায় কররত
পাররি। নযমি, ৪৫ সকরলাগ্রাম িাল- তা যসদ নরাঁরর্ সমিকীিরদর
দাওয়াত করর োওয়ারিা হয় তরি তা উত্তম কারণ, আিাি রাসদআিাহু
‘আিহু এমিসি কররতি।

128

িহীহ িু োরী, হাদীি িাং ৪৫০৫।

129

ফাতাওয়া আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ (১০/১৯৮)।

130

নদেুি- ফাতাওয়া রমযাি (পৃ . ৫৪৫)।
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সিতীয়ত: আর আপিারা যসদ নকারিা আরলরমর ফাতওয়ার ওপর সভসত্ত
করর অরেবর িারা সফদইয়াহ আদায় করর োরকি, তরি তা পুিরায়
আদায় কররত হরি িা।
আর যসদ আপিারা কাউরক (িা সিরজ্ঞি করর) সিরিরা সিরিরাই তা
করর োরকি, তরি নি নেরত্র ওয়াসিি হরি পুিরায় (োরদযর মার্যরম)
তা আদায় করা, যা আপিারদর িািার িিয নিসি িাির্ারির ও সিরাপদ
(আিাহ তার ওপর দয়া করুি ও তারক মাফ করুি)।
আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি।
ইিলাম সকউ.এ
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এরদর ওপর সক িাওম পালি ওয়াসিি? তারদর সক কাযা আদায়
আিিযক?
ফাতওয়া িাং ৬৫৬৩৫
প্রশ্ন: এক সিশু িাসলগ হওয়ার আরগ রমযারির িাওম পালি করত,
রমযারি সদরির মারে নি িাসলগ হরলা। তার সক নিই সদরির কাযা
আদায় কররত হরি? একইভারি রমযারি সদরির মারে একিি কাসফর
ইিলাম গ্রহণ কররল, একিি হারয়যপ্রাপ্ত িারী পসিত্র হরল, পাগল
িযসি জ্ঞাি সফরর পায়, মুিাসফর িযসি িাওম ভঙ্গরত অিস্থায় স্বরদরি
সফরর আিরল, অিু স্থ িযসি িু স্থ হরল (নয নিই সদি িাওম ভঙ্গ করর
নফরলসেল) এ িমস্ত িযসিরদর সক নিই সদরির িাসক অাংি িাওম
ভঙ্গকারী সিষয়িমূ হ নেরক সিরত োকা ও নিসদরির কাযা আদায় করা
ওয়াসিি?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
প্ররশ্ন উসিসেত িযসিরদর িিার নেরত্র একই হুকুম প্ররযািয িয়। এ
িযাপারর আমরা আরলমগরণর সভন্ন মত ও তারদর িিিয িমূ হ সকেু িা
সিস্তাসরত আকারর (৪৯০০৮) িাং প্ররশ্নর উত্তরর উরিে কররসে।
প্ররশ্ন উসিসেত িযসিরদর দু ’সি গ্রুরপ ভাগ করা নযরত পারর:
১) নকারিা সিশু যসদ িাসলগ হয়, নকারিা কাসফর যসদ ইিলাম গ্রহণ
করর, নকারিা পাগল যসদ জ্ঞাি সফরর পায়- তরি তারদর িিার হুকুম
এক, আর তা হরলা ওযর (অিুহাত) িরল যাওয়ার িারে িারে সদরির
িাসক অাংরি িাওম ভঙ্গকারী িমস্ত সকেু হরত সিরত োকা ওয়াসিি
এিাং এরেরত্র তারদর নিই সদরির কাযা আদায় করা ওয়াসিি িয়।

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 145 

২) অপরসদরক হারয়যপ্রাপ্ত িারী যসদ পসিত্র হয়, মুিাসফর িযসি স্বরদরি
সফরর আরি, অিু স্থ িযসি যসদ আররাগয লাভ করর, এরদর িিার হুকুম
এক। এরদর িাওম ভঙ্গকারী যািতীয় িস্তু নেরক সিরত োকা ওয়াসিি
িয়। কারণ, তারা সিরত োকরলও নকারিা উপকার পারি িা এিাং
তারদর ওপর নিই সদরির কাযা আদায় করা ওয়াসিি।
প্রেম ও সিতীয় গ্রুরপর মরর্য পােবকয:
প্রেম গ্রুরপর মরর্য তাকলীরফর (দাসয়ত্বপ্রাপ্ত হওয়ার) িতব ররয়রে আর
তা হরলা িাসলগ হওয়া, মুিসলম হওয়া ও ‘আক্বল (িুসদ্ধ) িম্পন্ন হওয়া,
তাই যসদ তারদর নেরত্র িরী‘আতিম্মতভারি দাসয়ত্বপ্রাপ্ত (মুকািাফ)
হওয়া প্রমাসণত হয়, তরি তারদর ওপর িাওম ভঙ্গকারী িকল সকেু
নেরক সিরত োকা ওয়াসিি এিাং তারদর িিয নিই সদরির কাযা আদায়
করা আিিযক িয়। কারণ, যেি তারদর িাওম ভঙ্গকারী িকল িস্তু
হরত সিরত োকা ওয়াসিি সেল তেি তারা তা নেরক সিরত নেরকরে
এিাং এর আরগ তারা সিয়ারমর িযাপারর মুকািাফ (িরী‘আতিম্মতভারি
দাসয়ত্ব) সেল িা।
অপর সদরক সিতীয় গ্রুপসি সিয়াম এর িযাপারর িরী‘আত িম্মতভারি
দাসয়ত্বিীল সেল। তাই তা পালি করা তারদর ওপর ওয়াসিি সেল, তরি
িরী‘আত অিু রমাসদত ওযর (অিুহাত) োকায় তারদর িিয িাওম ভঙ্গ
বির্ হরয়সেল নযমি হারয়য, িফর, নরাগ ইতযাসদ কাররণ আিাহ তারদর
িিয িহি করর সদরয়রেি এিাং তারদর িিয িাওম ভঙ্গ বির্ করররেি।
তাই তারদর নেরত্র নিই সদরির িম্মািীয় কতবিয পালরির দাসয়ত্ব িরল
যায়।
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তারদর ওযরিমূ হ (িরী‘আত অিু রমাসদত অিুহাতিমূ হ) রমযারি
সদরির মারে দূ রীভূ ত হরলও তারা িাওম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ হ নেরক
সিরত নেরক নকারিা উপকার পারি িা এিাং তারদর রমযারির পর নিই
সদরির িাওম কাযা কররত হরি।
িাইে মুহাম্মাদ ইিি িাসলহ আল-উিাইমীি রহ. িরলরেি, “যসদ
নকারিা মুিাসফর তার নদরি িাওম ভঙ্গরত অিস্থায় সফরর আরি তরি
তাাঁর িিয িাওম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ হ নেরক সিরত োকা ওয়াসিি িয়,
নি সদরির িাকী অাংরি নেরত ও পাি কররত পারর কারণ তার সিরত
োকায় নকারিা উপকার হরি িা। এসি এিিয নয, তাাঁরক নিই সদরির
কাযা আদায় কররত হরি। এসিই িসঠক মত।
এসি ইমাম মাসলক ও ইমাম িারফ‘ঈ-এর মত এিাং ঈমাম আহমাদ রহ.
এর দু ’সি িণবিার একসি। তরি তার প্রকারিয আহার ও পাি করা উসিৎ
িয়।131
সতসি আরও িরলি: “নকারিা হারয়যপ্রাপ্ত িারী অেিা সিফািপ্রাপ্ত িারী
সদরির মারে পসিত্র হরল তারদর িিয িাওম ভঙ্গকারী সিষয়িমূ হ নেরক
সিরত োকা ওয়াসিি িয়, নি নেরত ও পাি কররত পারর। কারণ, তার
সিরত োকায় নকারিা উপকার হরি িা। এসি এিিয নয, তারক নিই
সদরির কাযা আদায় কররত হরি।
এসি ইমাম মাসলক ও ইমাম িারফ‘ঈ-এর মত এিাং ঈমাম আহমাদএর দু ’সি িণবিার একসি।

131
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ইিি মাি‘ঊদ রাসদয়ািাহু ‘আিহু নেরক িসণবত, সতসি িরলরেি:
من أكل أول انلهار فليُكل آخره
“নয সদরির প্রেম অাংরি নেল নি নযি সদরির নিষ অাংরিও োয়।”
‘অেবাৎ যার িিয সদরির প্রেম অাংরি িাওম ভঙ্গ করা িারয়য তাাঁর িিয
সদরির নিষ অাংরিও িাওম ভঙ্গ করা বির্।’132
এই িাইেরক আরও প্রশ্ন করা হরয়সেল:
নয রমযারি সদরির নিলায় িরী‘আত অিু রমাসদত ওযররর কাররণ িাওম
ভঙ্গ করল, (রিই ওযর িরল যাওয়ার পর) সদরির িাসক অাংরি তার
িিয োওয়া ও পাি করা সক িারয়য হরি?
সতসি উত্তরর িরলি: “তার িিয োওয়া ও পাি করা িারয়য। কারণ,
নি িরী‘আত অিু রমাসদত ওযরর িাওম ভঙ্গ করররে। নি যসদ িরী‘আত
িম্মত ওযররর কাররণ িাওম ভঙ্গ করর তরি তার নেরত্র নিই সদরির
িম্মািীয় কতবিয পালরির দাসয়ত্ব িরল যায়। ফরল নি নেরত ও পাি
কররত পারর।
এসি নিই িযসির অিস্থা নেরক সভন্ন নয রমযারি সদরির নিলা নকারিা
ওযর োো িাওম ভঙ্গ করর। এরেরত্র আমরা িলি: নয তার িাওম
ভঙ্গকারী সিষয়িস্তু নেরক (সদরির িাসক অাংরি) সিরত োকা আিিযক।
তার নেরত্র িাওম কাযা করা আিিযক হরি।
এই দু ’সি মািআলা এর পােবরকযর সদরক িতকবতার িারে লেয করা
ওয়াসিি।”133
132
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সতসি আরও িরলি:
“সিয়াম িাংক্রান্ত আমারদর গরিষণায় আমরা উরিে কররসে নয নকারিা
িারী যসদ হারয়যপ্রাপ্ত হয় এিাং রমযারি সদরির মারে পসিত্র হয় তরি
নি সদরির িাকী অাংরি পািাহার নেরক সিরত োকরিি সক িা এ
িযাপারর আরলমগণ সভন্ন মত নপাষণ করররেি।
আমরা িলি: ইমাম আহমাদ রহ.-এর নেরক এ-িযাপারর দু ’সি িণবিা
ররয়রে।
তার মািহুর (িিবিিসিসদত) মতসি হরলা- তাাঁর িাওম ভঙ্গকারী যািতীয়
িস্তু নেরক সদরির িাসক অাংরি সিরত োকা ওয়াসিি। নি োরি িা,
পািও কররি িা।
সিতীয়ত: তাাঁর সিরত োকা ওয়াসিি িয়, তাই তাাঁর োওয়া ও পাি করা
িারয়য।
আমরা িলি: সিতীয় এই মতসি ইমাম মাসলক ও ইমাম িারফ‘ঈ রহ.এর মত। এসি ইিি মাি‘ঊদ রাসদয়ািাহু ‘আিহু নেরক িসণবত, সতসি
িরলরেি,
من أكل أول انلهار فليُكل آخره
“নয সদরির প্রেম অাংরি নেল নি নযি সদরির নিষ অাংরিও োয়।”
আমরা িলি সভন্ন মত আরে এমি মািআলািমূ রহর নেরত্র জ্ঞাি
অরেষণকারী সিোেবীর কতবিয হরলা, দলীলিমূ হ যািাই করা এিাং তার
কারে নয মতসি নিসি িসিিালী িরল প্রতীয়মাি হয় নিসি গ্রহণ করা
এিাং কারও সভন্ন মরতর িযাপারর পররায়া িা করা যতেণ পযবন্ত তার
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িারে দলীল আরে, কারণ আমারদররক রািূ লরদর অিু িরণ কররত
আরদি করা হরয়রে। এ িযাপারর আিাহ তা’আলার িাণী:
َ َٓ ُ ََُ ۡ
ۡ
]٤٨ :ْ﴾ [اْقصص٦٥ِْي
َْ ولْ َماذْاْأ َج ۡب ُت ُْمْٱل ُم ۡر َسل
ْ ﴿ َو َي ۡو َْمْ ُي َنادِي ِه ْمْفيق
“আর নিই সদি যেি তারদর আহিাি করা হরি এিাং িলা হরি নতামরা
রািূ লরদর সক উত্তর সদরয়সেরল?” [িূ রা আল-ক্বািাি, আয়াত: ৬৫]
আর এই হাদীি িারা দলীল নদওয়া যা িহীহ িরল প্রমাসিত হরয়রে
নয, িিী িািালাহু ‘আলাইসহ ওয়ািািাম সদরির মারে ‘আশুরা’-এর
সিয়াম পালরির আরদি কররসেরলি, তেি নলারকরা সদরির িাসক অাংরি
িাওম ভঙ্গকারী সিষয়িস্তু নেরক সিরত োকরলি।
আমরা িলি, এই হাদীি তারদর পরে নকারিা দলীল িয়। কারণ,
‘আশুরা’ এর িাওরম ‘িাাঁর্া দািকারী সিষয় (রযমি হারয়য, সিফাি,
কুফর ইতযাসদ) দূ রীভূ ত হওয়ার’ নকারিা িযাপার নিই; িরাং এই নেরত্র
‘িতুি ওয়াসিি দাসয়ত্ব িতবারিার’ িযাপারসি ররয়রে।
‘িার্াদািকারী সিষয় দূ রীভূ ত হওয়া’ ও ‘িতুি ওয়াসিি দাসয়ত্ব
িতবারিার’ মরর্য পােবকয ররয়রে।
‘িতুি ওয়াসিি দাসয়ত্ব িতবারিার’ অেব হরলা নিই সিসদবষ্ট্ কারণ (রযমি
‘আশুরা’ এর সদি) উপসস্থসতর আরগ নিই হুকুমসি প্রসতসষ্ঠত হয় সি।
অপরসদরক ‘িার্াদািকারী সিষয় দূ রীভূ ত হওয়ার’ অেব হরলা নিই
িার্াদািকারী সিষয়সি (রযমি হারয়য, সিফাি, কুফর ইতযাসদ)র উপসস্থসত
িরত্বও এই হুকুমসি (রযমি িাওম পালি) প্রসতসষ্ঠত। যসদ িা এ
‘িার্াদািকারী সিষয়সি’ (নযমি হারয়য, সিফাি, কুফর) ইতযাসদ তা নেরক
িার্া িা হরতা। আর সির্াি প্রদারির কারণ (রযমি, সিরিকিাি হওয়া)
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(নযমি, হারয়য হওয়া) এসি

উপসস্থত োকার অেব হরলা নিই কািসি (িাওম পালি) এই
‘িার্াদািকারী সিষয়সির (রযমি হারয়য, সিফাি, কুফর) উপসস্থসতর
কাররণ শুদ্ধ হরি িা।
প্রশ্নকারীর উসিসেত মািআলা-এর মরতা আররকসি উদাহরণ হরলা
সদরির মারে যসদ নকউ ইিলাম গ্রহণ করর, তরি তার নেরত্র ‘িতুি
করর ওয়াসিি দাসয়ত্ব’ িতবায়।
এরকম আররকসি উদাহরণ হরলা, নকারিা সিশু সদরির মারে িাওম
ভঙ্গকারী অিস্থায় িাসলগ হরল তাাঁর ওপর ‘িতুি করর ওয়াসিি দাসয়ত্ব
িতবায়। তাই নয সদরির মারে ইিলাম গ্রহণ করল আমরা তাাঁরক িলি:
আপিার িিয (সদরির িাসক অাংরি) িাওম ভঙ্গকারী সিষয়িস্তু নেরক
সিরত োকা ওয়াসিি। তরি আপিার ওপর কাযা আদায় করা ওয়াসিি
িয়।
একই ভারি সদরির মারে নয সিশু িাসলগ হরয়রে, তাাঁরক আমরা িলি:
আপিার িিয (সদরির িাসক অাংরি) িাওম ভঙ্গকারী সিষয়িস্তু নেরক
সিরত োকা ওয়াসিি। তরি আপিার ওপর কাযা আদায় করা ওয়াসিি
িয়।
তরি একিি হারয়যপ্রাপ্ত িারীর নেরত্র হুকুমসি সভন্ন হরি। যসদ (সদরির
মারে) নি পসিত্র হয়। আরলমগরণর মারে এ িযাপারর ইিমা’ (ঐকমতয)
ররয়রে নয তার ওপর িাওম কাযা করা ওয়াসিি। একিি হারয়যপ্রাপ্ত
িারী সদরির মারে পসিত্র হরয় সদরির িাসক অাংরি িাওম ভঙ্গকারী
সিষয়িমূ হ নেরক সিরত োকরল, এই সিরত োকা নয তাাঁর নকারিা
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উপকারর আিরি িা ও িাওম িরল গণয হরি িা এিাং তারক নয িাওম
কাযা কররত হরি- এ িযাপারর ‘আরলমগণ ইিমা’ (ঐকমতয) নপাষণ
করররেি।
এ নেরক ‘িতুি করর ওয়াসিি দাসয়ত্ব িতবারিা’ ও ‘িার্াদািকারী সিষয়
দূ রীভূ ত হওয়ার মরর্য’ পােবকয িািা নগল।
িু তরাাং একিি হারয়যপ্রাপ্ত িারী পসিত্র হওয়ার মাি‘আলাসি
‘িার্াদািকারী সিষয় দূ রীভূ ত হওয়া’ িীষবক সিররািারমর অন্তভুবি এিাং
নকারিা সিশুর িাসলগ হওয়া অেিা প্রশ্নকারীর উসিসেত ‘আশুরা’ সদরির
িাওম ওয়াসিি হওয়া (রমযারির সিয়াম ফরয হওয়ার পূ রিব) িতুি
করর ওয়াসিি দাসয়ত্ব িতবারিা’ িীষবক সিররািারমর অন্তভুবি। আিাহই
তাওফীক দাতা।”134
ইিলাম সকউ.এ

134

মািমূ ‘ ফাতাওয়া িাইে ইিি উিাইমীি (১৯/৬০ িাং প্রশ্ন)
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রমযারির কাযা আদায় ও িাউওয়ারলর েয় সদরির িাওম এক
সিয়যারত এক িারে আদায় করা শুদ্ধ িয়।
ফাতাওয়া িাং ৩৯৩২৮
প্রশ্ন: আমার িিয সক িাউওয়ারলর েয় সদরির িাওম ও হারয়য িসিত
কাররণ রমযারি ভঙ্গ হওয়া সদিগুরলার কাযা এক সিয়যারত পালি করা
িারয়য?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
িা, তা শুদ্ধ িয়, কারণ িাওয়ারলর েয় সদরির সিয়াম রমযারির েু রি
যাওয়া সিয়াম পুররাপুসর কাযা িা করা পযবন্ত শুরু হরি িা।
িাইে ইিি উিাইমীিিরলরেি, “নয ‘আরাফারতর সদি অেিা ‘আশুরা’এর সদরি িাওম পালি করর এিাং তাাঁর ওপর রামাযারির িাওম কাযা
করা িাকী ররয়রে, তাাঁর সিয়াম শুদ্ধ হরি, সকন্তু যসদ এই সদরি রমযারির
কাযা আদারয়র ও সিয়যাত করর তরি তাাঁর দু ই িার িাওয়াি (প্রসতদাি)
হরি- ‘আরাফারতর সদি অেিা ‘আশুরা’র সদি িাওম পালরির িাওয়াি
ও কাযা আদারয়র িাওয়াি।”135
এসি িার্ারণ িাফল িাওরমর নেরত্র প্ররযািয যা রমযারির িারে
িম্পৃ ি িয়।
তরি িাউওয়ারলর েয় সদরির সিয়াম রমযারির িারে িম্পৃ ি এিাং তা
রমযারির কাযা আদারয়র পররই হরত হরি। তাই যসদ নকউ কাযা

135

‘ফাতাওয়া আি-সিয়াম’ (৪৩৮)
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আদারয়র আরগ তা পালি করর তরি তার িাওয়াি হরি িা। কারণ,
িিী িািািাহু ‘আলাইসহি িালাম িরলরেি,
»«من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكَُما صام ادلهر
“নয রমযারির িাওম পালি করল, এরপর িাওয়ারলর েয় সদরির
িাওম পালি করল, নি নযি নগািা িের িাওম রােল।”
আর এসি িািা সিষয় নয, যার ওপর রমযারির কাযা িাওম িাকী
ররয়রে, নি রমযাি এর িাওম পালি করররে িরল র্রা হরি িা, নয
পযবন্ত িা নি তাাঁর কাযা িম্পন্ন করর।”
ইিলাম সকউ.এ
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কাযার সিয়যারত িাফল সিয়াম পালরির হুকুম
ফাতওয়া িাং ১১৭৮৪
প্রশ্ন: যসদ নকারিা মুিসলম িারী নিাম ও িৃ হস্পসতিাররর সিয়াম পালরি
অভযস্থ হরয় োরক, তরি সক তার িিয নিই সিয়ারমর িারা রমযাি
মারির ফাওত হওয়া (েু রি যাওয়া সদিগুরলার) কাযা আদায় করার
িু রযাগ নিওয়া িারয়য িাসক সিয়যাত স্বতন্ত্র (আলাদা) হওয়া ওয়াসিি?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
“রমযাি মারির েু রি যাওয়া সদিগুরলার কাযা আদায় কররত নিাম ও
িৃ হস্পসতিাররর সিয়াম পালরি নকারিা নদাষ নিই এই িরতব নয, নিই
সিয়াম রমযারির কাযা করার সিয়যারত হরত হরি। হরত পারর সতসি
একিারে দু ই িার িাওয়াি পারিি- কাযা এর িাওয়াি ও িাফল সিয়াম
এর িাওয়াি; আিাহর করুণা নতা প্রিস্ত।
আর যসদ র্রর নিওয়া হয় নয সতসি শুর্ু কাযা আদায় কররত পাররেি
তরি কাযা িাফল সিয়াম নেরক উত্তম, আর যসদ সতসি িাফল সিয়ারমর
সিয়যাত করর োরকি এিাং কাযা এর সিয়যাত িা করর োরকি, তরি
এর িারা ফরয আদায় হরি িা এিাং তারক রমযারি ভঙ্গ করা
িাওমগুরলার কাযা আলাদাভারি কররত হরি।
আিাহই িিরিরয় ভারলা িারিি। আিাহ আমারদর িািী, তাাঁর
পসরিারিগব ও িাহািীগরণর ওপর িালাত (প্রিাংিা) িষবণ করুি।”
[সকতাি ফাতওয়া ইিলাসময়যাহ (েড-২, পৃঃ ১৪৯-১৫০), ফাতওয়া
আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ (েণ্ড-১০, পৃঃ ৩৮৩)]
ইিলাম সকউ.এ
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ষাি িি সমিকীিরক একিারে োওয়ারিা (সফদইয়াহ আদায়) সক
ওয়াসিি? সিি পসরিাররক সক কাফফারা হরত োওয়ারিা যায়?
ফাতওয়া িাং ১৩২২৭৩
প্রশ্ন: আসম রমযারি একসদি ইিাকৃতভারি িাওম ভঙ্গ কররসেলাম এিাং
ষাি িি সমিকীিরক োওয়ারত নিরয়সে। এেি প্রশ্ন হরলা নয,
সমিকীিরদররক সক একিাররই োওয়ারিা িতব িা সক আসম প্রসতসদি
িার িা সতিিি সমিকীিরক োওয়ারত পাসর? আমার িিয সক
পসরিাররর িদিযরদররক (রযমি, আমার িািা, মা ও ভাইরদর)
োওয়ারিা (সফদইয়াহ দাি) িারয়য, যসদ তারা সমিকীি হরয় োরক?
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর িিয।
“িহিাি িা সমলি োো অিয নকারিা কাররণ যসদ রমযারির িাওম ভঙ্গ
করা হরয় োরক, তরি িসঠক মতসি হরলা এর নকারিা কাফফারা নিই।
তরি এই নেরত্র ওয়াসিি হরলা তাওিা করা এিাং নিই সদরির িাওম
কাযা করা, যসদ িাওম শুরু করার পর তা ভাঙ্গা হয়। আর যসদ
িহিাি/সমলি এর কাররণ িাওম ভঙ্গ করা হরয় োরক তরি নি নেরত্র
কতবিয হরি, তাওিা করা, নি সদরির িাওম কাযা করা এিাং কাফফারা
আদায় করা- আর তা হরলা একিি মুসমি দাি (িরী‘আত অিু রমাসদত
যু দ্ধলব্ধ) মুি করা। তরি, নয তা নপল িা, নি দু ই মাি সিরসতহীিভারি
সিয়াম পালি কররি; আর যসদ নি তাও িা পারর, তরি নি ষাি িি
সমিকীিরক োওয়ারি (িাংেযা ষাি ই হরত হরি)।
যসদ নি পূ রিব উসিসেত দািমুসি ও সিয়াম পালরি অেমতার কাররণ
সমিকীি োওয়ায় তরি তাাঁর িিয সমিকীিরদর একিারে োওয়ারিা
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িারয়য (নির্) এিাং িার্যমত নেরক নেরক করয়কিারর োওয়ারিাও
িারয়য (নির্), তরি সমিকীিরদর এই িাংেযা (ষাি) অিিযই পূ ণব কররত
হরি।
এই কাফফারা এর োিার িাংিমূ ল নযমি, িািা, মা, দাদা, দাদী, িািা,
িািী এরদর প্রদাি করা িারয়য িয়। একইভারি যার িাংির্র িাো
নযমি নেরলরমরয়, তারদর নেরলরদর ও নমরয়রদর, তাঁরদরও প্রদাি করা
িারয়য িয়।
আিাহই তাওফীক দাতা। আিাহ আমরদর িিী মুহাম্মাদ, তার
পসরিারিগব ও িাহািীগরির ওপর িালাত ও িালাম িষবণ করুি।”
িমাপ্ত।
[গরিষণ ও ফাতাওয়া ইিু যকারী আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ]
আি-িাইে ইিি আিদু িাহ ইিি আিদু ল আযীয সিি িায, িাইে
আিদু িাহ ইিি গুদাইইয়াি, িাইে িাসলহ আল ফাওযাি, িাইে
আিদু ল আযীয আল িাইে, িাইে িকর আিু যাইদ। ফাতওয়া আললািিাহ আদ-দারয়মাহ, সিতীয় গ্রুপ (৯/২২১)]
ফাতাওয়া আল-লািিাহ আদ-দারয়মাহ, সিতীয় ভাগ (৯/২২১)

সিয়াম সিষয়ক সিিবাসিত ফাতাওয়া

 157 

িা‘িাি নেরক রমযারির পযবন্ত সিরসতহীি ভারি িাওম পালি করা
ফাতওয়া িাং ৩৮০৪৪
প্রশ্ন: আিাহ আমরক মাফ করুি, আসম র্ূ মপাি তযাগ কররসে এিাং
সিয়াম পালি শুরু কররসে ৭ রিি নেরক িা‘িাি এর নিষ পযবন্ত এিাং
িা‘িাি ও রমযারির মারে নকারিা সিরসত নদই সি। কারণ, এই িযাপারর
সভন্ন সভন্ন ফাতওয়া পাওয়া নগরে।
উত্তর: িমস্ত প্রিাংিা আিাহর।
িমস্ত প্রিাংিা নিই আিাহর সযসি আপিারক এই হারাম নেরক সিরত
োকার তাওফীক সদরয়রেি। আমরা আিাহ তা‘আলার কারে আমারদর
ও আপিার িিয মৃতুয পযবন্ত তাাঁর দীরির ওপর অিল ও অসিিল োকার
তাওফীক নিরয় প্রােবিা করসে।
আপিার িা‘িাি ও রমযাি এর মারে সিরসতহীিভারি সিয়াম পালি
করা িারয়য। এরেরত্র আপসি আপিার এই কাি িারা িু ন্নারতর ওপর
আমল করররেি।
নদেুি প্রশ্ন িাং (১৩৭২৬) ও (২৬৮৫০)
ইিলাম সকউ.এ
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এসি িাওম সিষয়ক একসি ফাতওয়া িাংকলি। নযোরি
িাওম, রমযাি, রমযারির করণীয়, মসহলারদর িাওরমর
মািআলা, তারািীহ িাংক্রান্ত মািআলা, িাওরমর কাযার
সিসর্-সির্াি, যাকাতুল সফতররর মািআলািহ গুরুত্বপূ ণব
সকেু মািআলায় নিৌদী আরিস্থ িে িে আরলম ও
িরব্ববাচ্চ উলামা পসরষরদর ফাতাওয়া তুরল র্রা হরয়রে।
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