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সূবিপত্র 

 

ক্রম বিষয় পৃষ্ঠা 
1.  ভূবমো  
2.  প্রথম অধ্যয়: সাওসমর পবরিয়, ইবিহাস ও িাৎপযয  
3.  সাওসমর পবরিয়, সাওসমর অবভধ্াবনে অথয  
4.  সাওসমর ইবিহাস ও িাৎপযয, যুসে যুসে বিবভন্ন ধ্ময ও সম্প্রদাসয় সাওম  
5.  সাওসমর িাৎপযয  
6.  বিিীয় অধ্যয়: সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম  
7.  রমযাসনর সাওম ফরয হওয়া প্রসসে  
8.  রমযান ও সাওসমর ফযী ি  
9.  আল্লাহর রাস্তায় সাওসমর ফযী ি  
10.  সাওম গুনাসহর োফফারা  
11.  সাওম ঢা স্বরূপ  
12.  সাওম পা নোরীর জনয জান্নাসি রাইয়যান দরজা  
13.  রমযান নাবে রমযান মাস ি া হসি? কেউ কেউ িস সেন, উভয়বি ি া যাসি?   
14.  রমযাসনর িাাঁদ কদখা  
15.  কয িযবি ঈমাসনর সাসথ সাওয়াসির আশায় বনয়সির সাসথ সাওম পা ন েরসি  
16.  নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযান মাসস অবধ্ে দান েরসিন  
17.  কয িযবি সাওম পা সনর সময় বমথযা ি া ও কস অনুযায়ী আম  িজযন েসর বন   
18.  োউসে োব  কদওয়া হস  কস েী ি সি, আবম সাওম পা নোরী?  
19.  অবিিাবহি িযবি কয বনসজর ওপর বফিনার আশংো েসর িার জনয সাওম পা ন েরা  
20.  নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী, কিামরা িাাঁদ কদসখ সাওম পা ন শুরু 

েরসি, আিার িাাঁদ কদসখ সাওম কথসে বিরি থােসি 
 

21.  িাাঁদ কদখার িযাপাসর সাক্ষ্য গ্রহণ  
22.  িাাঁদ কদখসি েিজন সাক্ষ্য  ােসি?  
23.  প্রসিযে কদসশ আ াদা আ াদাভাসি িাাঁদ কদখা, এে কদসশ িাাঁদ কদখস  িার হুেুম  
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অসনযর জনয যসথষ্ট নয়। 
24.  িাাঁদ কোি িা িড় কদখা ধ্িযিয নয়, আল্লাহ িা‘আ া কদখার জনয িবধ্যি েসর বদসয়সেন। 

আর যবদ কমসের োরসণ কদখা না যায় িসি বত্রশ বদন পূণয েরসি।  
 

25.  ঈসদর দু’মাস েম হয় না  
26.  নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী: আমরা ব বখ না এিং বহসািও েবর না  
27.  ইয়াওমুশ শে িা সসেসহর বদসন সাওম পা ন ের  
28.  অধ্য শা‘িাসনর পসর নফ  সাওম পা ন েরা  
29.  আল্লাহর িাণী: বসয়াসমর রাসি কিামাসদর জনয কিামাসদর স্ত্রীসদর বনেি েমন হা া  

েরা হসয়সে 
 

30.  আর আহার ের ও পান ের যিক্ষ্ণ না ফজসরর সাদা করখা োস া করখা কথসে স্পষ্ট 
হয়। অিঃপর রাি পযযন্ত বসয়াম পূণয ের 

 

31.  নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী: বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর আযান কযন 
কিামাসদরসে সাহরী কথসে বিরি না রাসখ 

 

32.  সাহরী খাওয়ায় িাড়ািাবড় েরা  
33.  সাহরী ও ফজসরর সা াসির মাসে িযিধ্াসনর পবরমাণ  
34.  সাহরীসি রসয়সে অসনে িরেি বেন্তু িা ওয়াবজি নয়। কেননা নিী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর সাহািীেণ এেিানা সাওম পা ন েসরসেন অথি কসখাসন 
সাহরীর উসল্লখ কনই। 

 

35.  সাহরীসি যা খাওয়া মুস্তাহাি  
36.  আযান কদওয়া অিস্থায় োসরা হাসি খািাসরর পাত্র থােস  েী েরসি?  
37.  বদসনর কি ায় (নফ ) সাওসমর বনয়াি েরস   
38.  সাওম পা নোরী জুনুিী অিস্থায় সো  েরস ।  
39.  সাওম অিস্থায় স্ত্রী সহিাস েরা  
40.  সাওম অিস্থায় িুম্বন েরা  
41.  স্বামীর অনুমবিক্রসম স্ত্রীর নফ  সাওম পা ন  
42.  সাওম পা নোরীর কোস  েরা  
43.  সাওম পা নোরী ভুস  বেেু কখস  িা পান েরস   
44.  সাওম পা নোরীর শুেসনা ও কভজা বমসওয়াে িযিহার েরার হুেুম।   
45.  নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী: যখন অযু েরসি িখন নাসের বেদ্র বদসয়  
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পাবন কিসন বনসি 
46.  রমযাসন বদসনর কি ায় সহিাস েরস   
47.  রমযাসন বদসনর কি ায় স্ত্রী সহিাস েরস  সদো কদওয়ার বেেু না থােস , কস কযন 

বনসজ বনসজসে সদো বদসয় োফফারাস্বরূপ আদায় েসর।  
 

48.  রমযাসন সাওম পা নোরী অিস্থায় কয িযবি স্ত্রী সহিাস েসরসে কস িযবি বে 
োফফারা কথসে িার অভািগ্রস্ত পবরিারসে খাওয়াসি পারসি?  

 

49.  সাওম অিস্থায় বশো  াোসনা ও িবম েরা  
50.  সফর অিস্থায় সাওম পা ন েরা ও না েরা  
51.  সফর অিস্থায় কোন োসজর দাবয়ত্ব পা ন েরাো ীন সাওম ভে েরস  িার প্রবিদান  
52.  রমযাসন েসয়ে বদন সাওম পা ন েসর যবদ কেউ সফর আরম্ভ েসর   
53.  প্রিণ্ড েরসমর োরসণ কয িযবির উপর োয়ার িযিস্থা েরা হসয়সে িাাঁর সম্পসেয নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী: সফসর সাওম পা সন কোসনা কনেী কনই    
 

54.  সফর অিস্থায় সাওম পা সনর িযাপাসর নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাহািীেণ 
এসে অনযসে কদাষাসরাপ েরসিন না 

 

55.  সফর অিস্থায় সাওম ভে েরা, যাসি ক াসেরা কদখসি পায়।  
56.  যাসদর সাওম পা ন অবিশয় েষ্ট কদয় িাসদর সাওসমর পবরিসিয বফদইয়া িথা 

এেজন বমসেীনসে খাদয কদওয়া 
 

57.  রমযাসনর োযা সাওম েখন আদায় েরা হসি?  
58.  ঋিুিিী মবহ া সা াি ও সাওম উভয়ই িযাে েরসি  
59.  ঋিুিিী মবহ া সাওসমর োযা েরসি বেন্তু সা াসির োযা েরসি না  
60.  সাওসমর োযা বযম্মায় করসখ কয িযবি মারা কে ।   
61.  সাওম পা নোরীর জনয েখন ইফিার েরা হা া    
62.  পাবন িা সহজ ভয অনয বেেু বদসয় ইফিার েরসি   
63.  ইফিার ত্বরাবিি েরা   
64.  মােবরসির সা াসির পূসিয ইফিার েরা মুস্তাহাি এিং কয সি বজবনস িারা ইফিার 

েরা মুস্তাহাি 
 

65.  রমযাসন ইফিার েরার পসর যবদ সূযয কদখা কদয়   
66.  িাচ্চাসদর সাওম পা ন েরা   
67.  সাওসম কিসা  িা বিরবিহীনভাসি সাওম পা ন েরা  
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68.  কয অবধ্ে পবরমাণ সাওসম কিসা  পা ন েসর িাাঁসে শাবস্ত প্রদান  
69.  সাহরীর সময় পযযন্ত সাওসম কিসা  পা ন েরা   
70.  কোন িযবি িার ভাইসয়র নফ  সাওম ভসের জনয েসম বদস  এিং িার জনয এ 

সাওসমর োযা ওয়াবজি মসন না েরস , যখন সাওম পা ন না েরা িার জনয উত্তম 
হয় 

 

71.  সাওসমর বনয়ি েরা এিং কয িযবি রাসির কি ায় রমযাসনর সাওসমর বনয়ি েরসি না 
িার সাওম আদায় হসি না 

 

72.  নফ  সাওসমর বনয়ি বদসনর কি ায় সূযয কহস  যাওয়ার পূসিয েরা জাসয়য এিং নফ  
সাওম পা নোরীসে উযর িযিীিই সাওম ভে েরাসনা জাসয়য।  

 

73.  শা‘িান মাসসর সাওম   
74.  মুহাররম মাসসর সাওম পা সনর ফবয ি  
75.  নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাওম পা ন েরা ও না পা সনর িণযনা  
76.  নফ  সাওম পা সনর িযাপাসর কমহমাসনর হে  
77.  নফ  সাওসম শরীসরর হে   
78.  সারা িের সাওম পা ন েরা  
79.  সাওম পা সনর িযাপাসর পবরিার পবরজসনর হে  
80.  এেবদন সাওম পা ন েরা এেবদন কেসড় কদওয়া  
81.  দাউদ আ াইবহস সা াসমর সাওম  
82.  সাওসম িীয িা প্রবিমাসসর ১৩, ১৪ ও ১৫ িাবরসখ সাওম পা ন েরা   
83.  সাওম পা নোরী োসরা দাওয়াসি সাড়া কদওয়া  
84.  সাওম পা নোরীসে খািাসরর জনয ডােস  কস কযন িস , আবম সাওম পা নোরী   
85.  োসরা সাসথ কদখা েরসি কেস  নফ  সাওম ভে না েরা  
86.  সাওম পা নোরীসে ইফিার েরাসনার সাওয়াি  
87.  মাসসর কশষভাসে সাওম পা ন  
88.  জুমু‘আর বদসন সাওম পা ন  
89.  সাওম পা সনর িযাপাসর কোন বদন বে বনবদযষ্ট েরা যায়?   
90.  শাওয়া  মাসস েয়বি সাওম পা ন  
91.  বয হজ মাসসর সাওম পা ন  
92.  ‘আরাফাহ বদিসস সাওম পা ন   
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93.  ঈসদর বদসন সাওম পা ন  
94.  েুরিানীর বদসন সাওম পা ন  
95.  আইয়ামুি িাশবরসে সাওম পা ন  
96.  আশুরার বদসন সাওম পা ন  
97.  কসামিার ও িৃহস্পবিিার সাওম পা ন   
98.  কেউ স্বাভাবিে সাওসমর সাসথ অনয বেেু কযমন িুপ থাো ইিযাবদ বমবিি েসর   
99. রমযাসন ‘উমরা পা সনর ফযী ি  
100.  িৃিীয় অধ্যয়: সা ািুি িারািীহ  
101.  রমযাসন ঈমান ও সাওয়াসির আশায় কয রাি কজসে ইিাদি েসর িার ফযী ি  
102.  রমযাসন রাসি েি রাো‘আি সা াি?  
103.   াই ািু  েদসরর মযযাদা  
104.  কশষ সাি রাসি  াই ািু  েদর িা াশ েরসি  
105.  কশষ দশসের কিসজাড় রাসি  াই ািু  েদর িা াশ েরা  
106.  মানুসষর েেড়ার োরসণ  াই ািু  েদসরর বনবদযষ্ট িাবরখ হাবরসয় যায়  
107.   াই ািু  েদসরর ‘আ ামি  
108.   াই ািু  েদসর কযসি কদা‘আ পড়া মুস্তাহাি।  

109.  রমযাসনর কশষ দশসের আম   
110.  িিুথয অধ্যয়: ই‘বিোফ  
111.  রমযাসনর কশষ দশসে ইবিোফ েরা, সি মসবজসদ ইবিোফ েরা  
112.  হাসয়যপ্রাপ্তা িযবি ইবিোফোরীর িু  আাঁিড়াসনা  
113.  ই‘বিোফোরী প্রসয়াজন িযিীি েৃসহ প্রসিশ না েরা  
114.  ইবিোফোরীর কোস   
115.  রাসি ই‘বিোফ েরা  
116.  মবহ াসদর ই‘বিোফ   
117.  মসবজসদ ইবিোফ েরার উসেসশয িাাঁিু খািাসনা   
118.  ই‘বিোফোরী বে প্রসয়াজসন মসবজসদর দরজায় কির হসি পারসি?  
119.  ই‘বিোফ অধ্যয়, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বিশ িাবরখ সোস  

ই‘বিোসফর উসেসশয কির হসয়সেন   
 

120.  মুস্তাহাযা িা করাোক্রান্ত নারীর ইবিোফ েরা  
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121.  ই‘বিোফোরী স্বামীসে স্ত্রী কদখসি যাওয়া   
122.  ই‘বিোফোরী বে বনসজর কথসে সসেহ দূর েরসি?  
123.  কয িযবি প্রিুযসষ ই‘বিোফ কথসে বফসর আসস   
124.  শাওয়া  মাসস ই‘বিোফ েরা  
125.  যারা সাওম িযিীি ই‘বিোফ েরা বিধ্ মসন েসরন  
126.  কয িযবি জাসহ ী যুসে ই‘বিোসফর মানি েসরসে কস িা ইস াসম প্রসিশ েরস  িা 

আদায় েরসি 
 

127.  রমযাসনর মধ্য দশসে ই‘বিোফ েরা  
128.  ই‘বিোসফর বনয়ি েসর ই‘বিোফ না েরা  
129.  করাে িা সফসরর োরসণ রমযাসন ই‘বিোফ েরসি না পারস   
130.  ই‘বিোফোরী কোসস র জনয মাথা েসর ঢুবেসয় কদওয়া  
131.  ই‘বিোফোরী েখন ই‘বিোসফর স্থাসন প্রসিশ েরসি  
132.  পঞ্চম অধ্যয়: সদাোিু  বফির  
133.  সদোিু  বফির ওয়াবজি হওয়া প্রসসে  
134.  মুসব মসদর কো াম ও অনযাসনযর পক্ষ্ কথসে সদোিু  বফির আদায় েরা  
135.  সদোিু  বফির এে সা‘ পবরমাণ যি  
136.  সদোিু  বফির এে সা‘ পবরমাণ খাদয  
137.  সদোিু  বফির এে সা‘ পবরমাণ কখজুর  
138.  সদোিু  বফির এে সা‘ পবরমাণ বেসবমস কথসে  
139.  ঈসদর সা াসির পূসিযই সদোিু  বফির আদায় েরা   
140.  স্বাধ্ীন ও কো াসমর পক্ষ্ কথসে সদোিু  বফির আদায় েরা ওয়াবজি   
141.  অপ্রাপ্ত িয়স্ক ও প্রাপ্ত িয়স্কসদর পক্ষ্ কথসে সদাোিু  বফির আদায় েরা ওয়াবজি  
142.  ষষ্ঠ অধ্যয়: ঈসদর সা াি  
143.  দু’ঈদ ও সুের কপাশাে পবরধ্ান েরা  
144.  ঈসদর বদন িশযা ও ঢাস র কখ া  
145.  মুসব মসদর জনয উভয় ঈসদর রীবিনীবি  
146.  ঈদু  বফিসরর বদন সা াসি কির হওয়ার আসে আহার েরা   
147.  েুরিানীর বদন আহার েরা  
148.  বমম্বার না বনসয় ঈদোসহ েমন  
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149.  পাসয় কহাঁসি িা সাওয়ারীসি আসরাহণ েসর ঈসদর জামা‘আসি যাওয়া এিং আযান ও 
অোমি োড়া খুিিার পূসিয সা াি আদায় েরা  

 

150.  ঈসদর সা াসির পসর খুিিা কদওয়া  
151.  ঈসদর জামা‘আসি এিং হারাম শরীসফ অস্ত্র িহন বনবষদ্ধ  
152.  ঈসদর সা াসির জনয সো  সো  রওয়ানা হওয়া  
153.  ঈসদর বদন িশযা সামসন পুসি সা াি আদায় েরা  
154.  ঈসদর বদন ইমাসমর সামসন িল্লম িা িশযা িহন েরা  
155.  মবহ াসদর ও ঋিুিিীসদর ঈদোসহ েমন  
156.  িা েসদর ঈদোসহ েমন  
157.  ঈসদর খুিিা কদওয়ার সময় মুসল্লীসদর বদসে ইমাসমর মুখ েসর দাাঁড়াসনা   
158.  ঈদোসহ বিহ্ন রাখা  
159.  ঈসদর বদন মবহ ােসণর উসেসশয ঈমাসমর উপসদশ কদওয়া  
160.  ঈসদর সা াসি যাওয়ার জনয মবহ াসদর ওড়না না থােস   
161.  ঈদোসহ ঋিুিিী মবহ ারা পৃথে অিস্থান েরসি  
162.  ঈসদর বদন বফরার সময় কয িযবি বভন্ন পসথ আসস।  
163.  কেউ ঈসদর সা াি না কপস  কস দু’রাো‘আি সা াি আদায় েরসি।   
164.  ঈসদর সা াসির পূসিয ও পসর সা াি আদায় েরা  
165.  সপ্তম অধ্যয়: সংসক্ষ্সপ পবিত্র রমযান মাসস আমাসদর েরণীয় ‘আম   
166.  অষ্টম অধ্যায়: সাওম সম্পবেযি বেেু গুরুত্বপূণয মাসআ া  
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ভূবমো 
 

সে  প্রশংসা আল্লাহর, আমরা িাাঁর প্রশংসা েরবে, িাাঁরই োসে সাহাযয প্রাথযনা 

েরবে, িাাঁর বনেি ক্ষ্মা িাবি, িাাঁর োসে িাওিা েরবে। িাাঁর োসে আমাসদর 

অন্তসরর সি ে ুবষিা ও সি পাপ োজ কথসে পানাহ িাই। বিবন যাসে 

বহদায়াি দান েসরন কেউ িাসে কোমরাহ েরসি পাসর না আর বিবন যাসে 

পথ-ভ্রষ্ট েসরন কেউ িাসে বহদায়াি বদসি পাসর না। আবম সাক্ষ্য বদবি কয, 

আল্লাহ োড়া কোসনা ই াহ কনই, বিবন এে, িাাঁর কোসনা শরীে কনই। আবম 

আরও সাক্ষ্য বদবি কয, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর িাো 

ও রাসূ । আল্লাহ িাসে বহদায়াি ও সিয দীনসহ কপ্ররণ েসরসেন, যাসি িা 

সি দীসনর ওপর বিজয়  াভ েসর। বিবন িাাঁর বরসা াহ (দাওয়াি) কপৌঁসেসেন, 

আমানি আদায় েসরসেন, উম্মিসে উপসদশ বদসয়সেন, আল্লাহর পসথ যথাযথ 

প্রসিষ্টা েসরসেন। িাাঁর উম্মিসে সুস্পষ্ট দব   প্রমাসণর করসখ কেসেন, যার 

বদিারাবত্র সমানভাসিই স্পষ্ট, এেমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত োড়া কেউ কস পথ কথসে সসর 

যায় না। িাই আল্লাহর সা াি ও সা াম িাাঁর ওপর, িাাঁর পবরিার পবরজন, 

সাহািীেণ ও বেয়ামি পযযন্ত এেবনষ্ঠার সাসথ যারা িাাঁর অনুসরণ েরসি 

সেস র ওপর িবষযি কহাে। আল্লাহর োসে প্রাথযনা েরবে বিবন কযন আমাসে 

ও আপনাসদরসে প্রোশয ও অপ্রোশয সি োসজ িাাঁর অনুসারী েসরন। বযবন 

কযন িাাঁর নিী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর দস র অন্তভুযি েসর 

আমাসদরসে মৃিুয দান েসরন। িাাঁর উম্মসির োিাসর কযন হাশসরর বদসন 

এেবত্রি েসরন। িাাঁর শাফা‘আসির অন্তভুযি েসরন এিং বিবন কযন 

আমাসদরসে বিরস্থায়ী জান্নাসি িাাঁর সাসথ ও কস সি নিী রাসূ , বসবেেীন, 
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শুহাদা ও সাস হীন িাোসদর সাসথ এেবত্রি েসরন যাসদর ওপর আল্লাহ 

অনুগ্রহ েসরসেন।   

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ٱتذُقوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ نُتم إِلذ  َتُموُتنذ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ َحقذ  ٱّللذ

َ
ۡسلُِمونَ  َوأ : عمران ال] ﴾١٠٢ مُّ

٢٠١] 
“কহ মুবমনেণ, কিামরা আল্লাহর িােওয়া অি ম্বন ের, যথাযথ িােওয়া। আর 

কিামরা মুসব ম হওয়া োড়া মারা কযও না”। [সূরা আস  ইমরান, আয়াি: 

১০২] 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِي َربذُكمُ  ٱتذُقوا   ٱنلذاُس  َيَٰٓ ِن َخلََقُكم ٱَّلذ  َوَبثذ  َزۡوَجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َوَِٰحَدة   نذۡفس   م 
ا ٗ ا ِمۡنُهَما َ  َوٱتذُقوا   َونَِسآء    َكثرِي  ِي ٱّللذ رَۡحاَم   بِهِۦ تََسآَءلُونَ  ٱَّلذ

َ
َ  إِنذ  َوٱۡۡل ا َعلَۡيُكمۡ  ََكنَ  ٱّللذ  َرقِيب 

 [٢: النساء] ﴾١
“কহ মানুষ, কিামরা কিামাসদর রিসে ভয় ের, বযবন কিামাসদরসে সৃবষ্ট 

েসরসেন এে নফস  কথসে। আর িা কথসে সৃবষ্ট েসরসেন িার স্ত্রীসে এিং 

িাসদর কথসে েবড়সয় বদসয়সেন িহু পুরুষ ও নারী। আর কিামরা আল্লাহর 

িােওয়া অি ম্বন ের, যার মাধ্যসম কিামরা এসে অপসরর োসে কিসয় থাে। 

আর িােওয়া অি ম্বন ের রি-সম্পবেযি আত্মীসয়র িযাপাসর। বনশ্চয় আল্লাহ 

কিামাসদর ওপর পযযসিক্ষ্ে”। [সূরা আন-বনসা, আয়াি: ১] 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ٱتذُقوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ ا قَۡول   َوقُولُوا   ٱّللذ ۡعَمَٰلَُكمۡ  لَُكمۡ  يُۡصلِحۡ  ٧٠ َسِديد 

َ
 لَُكمۡ  َوَيۡغفِرۡ  أ

َ  يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَبُكۡم    [٠٢  ،٠٠: االحزاب] ﴾ ٧١ َعِظيًما فَۡوًزا فَازَ  َفَقدۡ  َورَُسوََلُۥ ٱّللذ
“কহ ঈমানদারেণ, কিামরা আল্লাহর িােওয়া অি ম্বন ের এিং সবিে েথা 

ি । বিবন কিামাসদর জনয কিামাসদর োজগুস াসে শুদ্ধ েসর কদসিন এিং 

কিামাসদর পাপগুস া ক্ষ্মা েসর কদসিন। আর কয িযবি আল্লাহ ও িাাঁর 
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রাসূস র আনুেিয েসর, কস অিশযই এে মহা সাফ য অজযন ের ”। [সূরা: 

আ -আহযাি, আয়াি: ৭০-৭১] 

মহান আল্লাহ িা‘আ া িাোসে শয়িাসনর কধ্াাঁো কথসে িাাঁিার জনয বেেু 

ইিাদি প্রিিযন েসর িাসদর ওপর অনুগ্রহ ও দয়া েসরসেন। কযসহিু বিবন 

সাওমসে িাোহর জনয দূেয ও ঢা  স্বরূপ েসরসেন। সাওসমর মাধ্যসম বিবন 

জান্নাসির পথ সুপ্রশস্ত েসরসেন। মানুসষর অন্তসরর েুপ্রিৃবত্ত দমন েসর িাসে 

েসরসেন পবিত্র। সমাসজর প্রবি দাবয়ত্বসিাধ্ জােরণ, দবরদ্র ও অসহায় মানুসষর 

েষ্ট উপ বি, শারীবরে সুস্থিা, সসিযাপবর মহান আল্লাহর বনেিয াভ ইিযাবদ 

হস া সাওসমর সওোি। সাওসমর অপবরসীম ফবয সির োরসণই আল্লাহ 

িস সেন, “সাওম আমার জনয, আর এর প্রবিদান আবম বনসজই বদি”। 

ইস ামী বেিাসির ভাণ্ডাসরর বদসে কেউ িাোস  কদখসি সাওম সম্পসেয 

অসংখয বেিাি বিবভন্ন ভাষায় রবিি হসয়সে। এ সি বেিাসি সহীহ ও দ‘য়ীফ 

হাদীস সবন্নসিবশি হসয়সে, ফস  সাধ্ারণ মানুসষর জনয সহীহ হাদীসসর ওপর 

‘আম  েরা েবিন হসয় পসড়। এসি েথা বিসিিনা েসরই িাং াসদসশর 

এেজন স্বনামধ্নয ‘আস ম, আমার সম্মাবনি উস্তাদ আমাসে “সহীহ হাদীসসর 

আস াসে সাওম বিশ্বসোষ” সংে সনর বনসদযশ কদন। শাইসখর আসদসশই আবম 

এ বেিািখানা ‘আস ম ও ামা ও সাধ্ারণ মানুসষর জনয ব বপিদ্ধ েসরবে। 

সংে সনর কক্ষ্সত্র আবম বনসের পদ্ধবি অনুসরণ েসরবে  

১- সহীহ িুখারীসে এ বেিাসির মূ  বহসসসি করসখবে। িুখারীর সি হাদীস 

হুিহু উসল্লখ েসরবে। এমনবে িুখারীর ‘িাব েসমূহও অসনে কক্ষ্সত্র উসল্লখ 

েসরবে। 

২- িুখারীর িাসির সাসথ অনযানয সহীহ হাদীসসর বেিাি কথসে হাদীস সংসযাে 
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েসরবে এিং প্রসয়াজসন আসরা িাি সংসযাজন েসরবে। 

৩- িুখারীর সাসথ মুসব সমরও হাদীসসমূহ উসল্লখ েসরবে।  

৪- িাখরীজ ও হুেুসমর কক্ষ্সত্র িুখারী ও মুসব ম কথসে হাদীস উসল্লখ েরস  

শুধু্ এ বেিাসির নাম উসল্লখ েসরবে। আ াদা কোসনা হুেুম উসল্লখ েবর বন। 

কেননা সি ‘আস মসদর ঐেযমসি এ দুই বেিাসির হাদীসসমূহ সহীহ। েখনও 

েখনও শুধু্ িুখারী িা শুধু্ মুসব ম উসল্লখ েসরবে। অথযাৎ এ দু’বেিাসির কয 

কোসনা এেবির নাম উসল্লখ েরা মাসনই হাদীসবি সহীহ প্রমাবণি হয়।  

৫- িুখারী ও মুসব ম োড়া অনযানয হাদীসসর বেিাি কথসে হাদীস উসল্লখ 

েরস  কস হাদীসসর হুেুম উি বেিািসমূসহ পাওয়া কেস  িা উসল্লখ েসরবে। 

িাসদর কদওয়া হুেুমসে আসরা শবিশা ী েরসি সাসথ সাসথ সুনাসনর কক্ষ্সত্র 

আল্লামা আ িানী রহ. ও মুসনাসদ আহমদ ও ইিন বহব্বাসনর কক্ষ্সত্র শাইখ 

শু‘আইি আরনাঊি-এর কদওয়া হুেুমও িণযনা েসরবে।  

৬- িুখারী, মুসব ম, সুনান, মুসিাদরাে হাবেম, ইিন বহব্বান, মুসনাসদ আহমদ 

ইিযাবদ হাদীসসর বেিাসির কক্ষ্সত্র হাদীস নম্বর উসল্লখ েসরবে। কেননা 

িিযমাসন হাদীস নম্বর বদসয় সহসজই সাধ্ারণ মানুষ উি বেিাসির োবিি 

হাদীসস কপৌঁেসি পাসর। কযসি বেিাসির হাদীস নম্বর পাওয়া যায় বন কস কক্ষ্সত্র 

বেিাসির খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উসল্লখ েসরবে।   

৭- কোসনা কোসনা সময় িীোসি হাদীসসর সাসথ সমৃ্পি মাসআ া থােস  িা 

উসল্লখ েসরবে, িসি এগুস া খুিই স্বল্প। আমার মূ  উসেশয হস া মানুষ 

সরাসবর সহীহ হাদীসসর ওপর আম  েরুে। িাই বফেবহ মাসআ া কিবশ 

উসল্লখ েবর বন।  
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৮- বেিাসির শুরুসি সাওসমর সংজ্ঞা, িাৎপযয, নানা ধ্সময সাওম পা ন বনসয় 

সংসক্ষ্সপ আস ািনা েসরবে, যাসি সাধ্ারণ মানুষ সাওম সম্পসেয বেেুিা ধ্ারণা 

পায়।  

৯- বেিাসির কশসষ সাওম সম্পবেযি জরুরী বেেু মাসআ া উসল্লখ েসরবে। 

১০- বেিািবি আিবি অধ্যাসয় সবন্নসিবশি হসয়সে। প্রথম অধ্যাসয় সাওসমর 

পবরিয়, ইবিহাস ও িাৎপযয, বিিীয় অধ্যাসয় সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম, 

িৃিীয় অধ্যাসয় সা ািুি িারািীহ, িিুথয অধ্যাসয় ই‘বিোফ, পঞ্চম  অধ্যাসয় 

সদোিু  বফির, ষষ্ঠ অধ্যাসয় ঈসদর সা াি, সপ্তম অধ্যাসয় সংসক্ষ্সপ পবিত্র 

রমযান মাসস আমাসদর েরণীয় ‘আম  এিং অষ্টম অধ্যাসয় সাওম সম্পবেযি 

বেেু গুরুত্বপূণয মাসআ া উসল্লখ েসরবে।  

পবরসশসষ সম্মাবনি ‘আস ম, িাব সি ই ম ও অনযানয সিার োসে অনুসরাধ্ 

থােসি এ বেিাসি কোসনা দ‘য়ীফ হাদীস পাওয়া কেস  অনুগ্রহ েসর জানাসিন। 

পরিিযী সংস্করসণ িা সংসশাধ্ন েসর কদওয়া হসি ইনশাআল্লাহ। কেননা আবম 

সহীহ হাদীসসর আস াসেই বেিািবি সাবজসয়বে। বেিািবির নামেরণ েসরবে, 

“সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ”। মহান আল্লাহ রাবু্ব  আ ামীসনর 

দরিাসর এ কদা‘আ েরবে কয, বিবন কযন আমাসদরসে সহীহ হাদীসসর ওপর 

সিযদা ‘আম  েরার িাওফীে দান েসরন। বিদ‘আি, দুিয  ও জা  হাদীসসর 

ওপর ‘আম  েরা কথসে বিরি রাসখন। বেয়ামসির বদন এ কু্ষ্দ্র োজবি 

নাজাসির অসী া েসর বদন। সি মুসব ম কযন এ বেিািবি কথসে উপেৃি 

হন। আমীন। 
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প্রথম অধ্যায়: সাওসমর পবরিয়, ইবিহাস ও িাৎপযয 

সাওসমর পবরিয় 

সাওসমর অবভধ্াবনে অথয: 

সাওম (  ْوم يَام) শব্দবি আরিী, এেিিন, এর িহু িিন হস া (الصَّ  সাওম। (الصِّ

সাওম পা নোরীসে ‘সাসয়ম’ ি া হয়। ফাবসযসি ি া হয় করাযা এিং করাযা 

পা নোরীসে ি া হয় করাযাদার। এর শাবব্দে অথয হস া, পানাহার ও 

বনজযনিাস কথসে বিরি থাো। অবভধ্াসন শব্দবির অথয সম্পসেয ি া হসয়সে,  

ْوم   ْك   اليشءِ  َعن اإلمساك  : اللَُّغة يِف  الصَّ  املْطعم نعَ  إلمساكه: َصائِم للصائمِ  َوقيل. َل   والَّتَّ
 .واملنكح َواملْْْشَب

“কোসনা বেেু কথসে বিরি থাো, সাওম পা নোরীসে ‘সাসয়ম’ ি া হয় এজনয 

কয, কস খাদয, পানীয় ও বজবিে িাবহদা কথসে বিরি কথসেসে।” 

م َعن إلمساكه َصائِم،: للصامت َوقيل   َمعَ  الَعلَف َعن إلمساكه َصائِم،: للفرِس  َوقيل. اللََْكَ
 .ِقيَامه

“িুপ থাো িযবিসে ‘সাসয়ম’ ি া হয়, কেননা কস েথা ি া কথসে বিরি 

কথসেসে। এমবনভাসি কয কোড়া খাদয খাওয়া কথসে বিরি রসয়সে িাসেও 

‘সাসয়ম’ ি া হয়।”  

ইিন ‘আরািী রহ. িস সেন, 

ْوم، َتَظلََّل  إِذا: الرجل   وصامَ  وَ  بالصَّ عَراِب  ابْن قال   شجر؛ وَه 
َ
  .اأْل

“কোসনা িযবি যখন োসের বনসি োয়া বনসি িাসে ি া হয় ‘সমার রজু ।” 

(স ােবি োয়ায় কথসে ি াসফরা কথসে বিরি কথসেসে)।  

 াইস রহ. িস সেন,  
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 14  

ْوم   م وتْرك   اأْلكل تَْرك  : الصَّ  . اللََْكَ

“সাওম হস া খাদয ও েথা ি া কথসে বিরি থাো।” কযমন েুরআসন এসসসে,  

ِب  فَُُكِ ﴿ ِي َوٱۡۡشَ ا   َوقَر  ا َعۡين  ا ٱۡلبََشِ  ِمنَ  تََريِنذ  فَإِمذ َحد 
َ
ا لِلرذِنَٰمۡح نََذۡرُت  إِن ِ  َفُقوِلٓ  أ  فَلَنۡ  َصۡوم 

َكل ِمَ 
ُ
ا ٱۡۡلَۡومَ  أ  [١٢: مريم] ﴾٢٦ إِنِسي  

“অিঃপর িুবম খাও, পান ের এিং কিাখ জুড়াও। আর যবদ িুবম কোসনা 

ক ােসে কদখসি পাও িাহস  িস  বদও, ‘আবম পরম েরুণামসয়র জনয িুপ 

থাোর মানি েসরবে। অিএি, আজ আবম কোসনা মানুসষর সাসথ বেেুসিই 

েথা ি ি না।” [সূরা মারইয়াম, আয়াি: ২৬] 

يح   وصاَمِت . َعمل بَِل  ِقيَام  : والصوم  . َيْعتَِلف لم إِذا: آِريِّه ىلع الَفَرس وََصامَ    .َرَكَدْت  إِذا: الرِّ

“কোড়া যখন খাদয খাওয়া কথসে বিরি থাসে িাসে ি া হয় ‘সমা  ফারাস’, 

আিার সাওম অথয কোসনা োজ না েরা। ি া হয়, ‘সমাবির বরহ’ িািাস যখন 

কথসম থাসে।” 

সুবফয়ান ইিন ‘উয়াইনাহ রহ. িস সেন, 

ْوم   و الصَّ ، ه  ْْب  َعامِ  ىلَعَ  اإِلنسان   يَْصِْب   الصَّ اِب  الطَّ َ   ث مَّ  َوانلََِّكِح، َوالْشَّ
َ
ونَ  ي َوّفَّ  إِنَّما: قََرأ ابِر   الصَّ

مْ  ْجَره 
َ
 .ِحساب   بَِغْيِ  أ

“সাওম অথয বধ্যয। কেননা মানুষ খাদয, পানীয় ও স্ত্রী সহিাস কথসে বধ্যয ধ্ারণ 

েসর। অিঃপর বিবন এ আয়ািবি পসড়ন, 

ونَ ٱ يَُوّفذ  إِنذَما﴿ َِِٰبُ جۡ  لصذ
َ
 [  ٢٠: الزمر] ﴾١٠ ِحَساب   بَِغرۡيِ  َرُهمأ

“কেি  বধ্যযশী সদরসেই িাসদর প্রবিদান পূণযরূসপ কদওয়া হসি কোসনা বহসাি 
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োড়াই”। [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ১০]1 

সাওসমর পাবরভাবষে সংজ্ঞা: 

আ -োমুসু  বফেবহ গ্রসে ি া হসয়সে,  
 شخص من خمصوص، وقت  يف حكما، أو حقيقة، املفطرات، عن إمساكالصوم هو 
 .انلية مع خمصوص،

 .املطعم تناول من الليل من بانلية امللكف إمساكالصوم هو وقيل: 

“সাওম হস া, বনবদযষ্ট সময় সুবনবদযষ্ট োযযাি ী কথসে বনয়িসহ সাওম ভেোরী 

হােীেী ও হুেমী (খাওয়া, পান েরা এিং কযৌনসসম্ভাে) বিষয় কথসে বিরি 

থাো।”2 

োরও োরও মসি, ‘সাওম হসি মুোল্লাফ িথা শরী‘আসির বনসদযশনা প্রসযাজয 

এমন ক াসের পক্ষ্ কথসে বনয়িসহ রাি কথসে খািার-পানীয় কথসে বিরি 

থাো।  

যুরযানী রহ. ি সন, 
عبارة عن إمساك خمصوص وهو اإلمساك عن األكل والْشب واجلماع من الصبح إىل 

 املغرب مع انلية.
“সুিসহ সাবদে কথসে মােবরি পযযন্ত খাদয গ্রহণ এিং কযৌনািার কথসে বনয়সির 

সাসথ বিরি থোর নাম হস া সাওম।”3 

িদরুেীন ‘আইনী রহ. িস ন, 

 الصوم هو اإلمساك عن املفطرات اثللثة نهاراً مع انلية.

                                           
1 কদখুন, িাহযীিু   ুোহ ১২/১৮২, ব সানু  ‘আরি: ১২/৩৫০।  
2 আ -োমুসু  বফেবহ, পৃ: ৩৫০।  
3 িা‘বরফাি ব   জুরজানী, পৃ: ১৭৮।  
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“খাওয়া, পান েরা এিং কযৌনসসম্ভাে -এ বিনবি োজ কথসে বনয়িসহ বিরি 

থাোর নাম হস া সাওম।”4 

শরী‘আসির দৃবষ্টসি সুিসহ সাবদে কথসে সুযযাস্ত পযযন্ত পানাহার, কযৌন সসম্ভাে ও 

শরী‘আি বনধ্যাবরি বিবধ্-বনসষধ্ কথসে বনয়িসহ বিরি থাোসে সাওম িস । 

শরী‘আসি ঈমান, সা াি ও যাোসির পসরই সাওসমর স্থান। যা ইস াসমর 

িিুথয রুেন। 

  

                                           
4 আ  বিনায়া শরসহ বহদায়া, ৪/৩।  
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সাওসমর ইবিহাস ও িাৎপযয 

যুসে যুসে বিবভন্ন ধ্ময ও সম্প্রদাসয় সাওম: 

সাওম িা করাযা নাম ও ধ্রণসভসদ বিবভন্ন জাবি-ধ্ময বনবিযসশসষ িহু  প্রিব ি 

এেবি ধ্মযীয় বিধ্ান, যা মুসব মসদর জনয অিশয পা নীয় (ফরয) এেবি 

ইিাদি। কশষ নিী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর শরী‘আসি কযমন 

আল্লাহর পক্ষ্ কথসে সাওসমর বিধ্ান কদওয়া হসয়সে, কিমবন সাওসমর বিধ্ান 

কদওয়া হসয়বে  পূিযিিযী নিীসদর শরী‘আসিও; পূিযিিযী জাবিগুস ার ধ্ময-

েসমযও। আসমানী ধ্ময োড়াও মানি রবিি বিবভন্ন ধ্ময ও সম্প্রদাসয় সাওসমর 

বিধ্ান রসয়সে। আল্লাহ িা‘আ া িস ন: 
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ ِينَ  ََعَ  ُكتَِب  َكَما ٱلص   لََعلذُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱَّلذ
 [٢٨١: ابلقرة] ﴾١٨٣ َتتذُقونَ 

“কহ ঈমানদারেণ! কিামাসদর ওপর সাওম ফরয েরা হসয়সে। কযরূপ ফরয 

েরা হসয়বে  কিামাসদর পূিযিিযী ক ােসদর ওপর। কযন কিামরা িােওয়া অজযন 

েরসি পার।” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৩]  

এ আয়াি িারা প্রমাবণি হয় কয, পূিযিিযী প্রসিযে নিী ও প্রসিযে জাবির 

মসধ্যই প্রিব ি বে  ‘সাওম’ িা করাযা নাসমর এই ধ্মযানুষ্ঠান। 

িাফসীসর েুরিুিীসি উি আয়াসির িযাখায় ি া হসয়সে,  

يامُ  َعلَي ُكمُ  ُكتَِب :الَْمْعَن  ِ يْ  الص 
َ
لِ  يِف  أ وَّ

َ
يَّام   ثََلثَةَ  اإْلِْسَلمِ  أ

َ
ِّ  ِمنْ  أ وَراَء، َويَْومَ  َشْهر   ك   َكما ََعش 

ِينَ  ََعَ  ُكتَِب  م   َقب لُِكم   ِمن   اَّلذ ود   وَه  يَّام   ثََلثَةَ  -َعبَّاس   ابِْن  قَْولِ  يِف  -اْْلَه 
َ
وَراءَ  َوَيْومَ  أ  ث مَّ . ََعش 

ةِ  َهِذهِ  يِف  َهَذا ن ِسخَ  مَّ
 
َعاذ   َوقَاَل . َرَمَضانَ  بَِشْهرِ  اأْل يذام   ب ذلك نسخ: جبل بن م 

َ
 ث مَّ  َمع ُدودات   أ

يَّام   ن ِسَخِت 
َ
 .بَِرَمَضانَ  اأْل
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“আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমার মসি, ইস াসমর প্রাথবমে যুসে 

প্রসিযে মাসস বিন বদন ও আশুরার বদসন সাওম ফরয বে , কযমবনভাসি 

কিামাসদর পূিযিিযী ইয়াহূদী সম্প্রদাসয়র ওপর মাসস বিন বদন ও ‘আশুরার বদসন 

সাওম ফরয বে । পরিিযীসি রমযান মাসসর িারা এ সাওম রবহি হয়। মু‘আয 

ইিন জািা  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, উি বিন বদসনর সাওম বনবদযষ্ট েসয়ে 

বদসনর সাওসমর িারা রবহি হয়। অিঃপর উি েসয়ে বদসনর সাওম আিার 

রমযাসনর সাওম িারা রবহি হয়।5 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَراَء، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َصامَ » َمرَ  ََعش 
َ
ا بِِصيَاِمهِ  َوأ  َعبْد   َوََكنَ  ،«ت رِكَ  َرَمَضان   ف رَِض  فَلَمَّ

 ِ ه   الَ  اّللَّ وم  نْ  إاِلَّ  يَص 
َ
 «َصْوَمه   ي َوافَِق  أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েসরসেন এিং 

এ বসয়াসমর জনয আসদশও পা ন েসরসে। পসর যখন রমযাসনর সাওম ফরয 

হস া িখন িা কেসড় কদওয়া হয়। ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এ সাওম 

পাব ন েরসিন না, িসি মাসসর কয বদনগুস াসি সাধ্ারন সাওম পা ন 

েরসিন, িাাঁর সাসথ বম  হস  েরসিন।6 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
وم   ََكنَْت  ق َريًْشا أ وَراءَ  يَْومَ  تَص  َمرَ  ث مَّ  اجلَاِهِليَِّة، يِف  ََعش 

َ
ول   أ ِ  رَس   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

، ف ِرَض  َحّتَّ  بِِصيَاِمهِ  ول   َوقَاَل  َرَمَضان  ِ  رَس  ْمه   َشاءَ  َمنْ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  َوَمنْ  فَلْيَص 
ْفَطرَ  َشاءَ 

َ
 «أ

                                           
5 কদখুনঃ িাফসীসর েুরিিী: ২/২৭৫।  
6 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯২। 
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“জাসহ ী যুসে েুরাইশেন ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েরি। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামও পসর এ সাওম পা সনর বনসদযশ কদন। 

অিসশসষ রমযাসনর সাওম ফরয হস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

ি স ন, যার ইিা ‘আশুরার সাওম পা ন েরসি এিং যার ইিা কস সাওম 

পা ন েরসি না।”7 

আমরা এখাসন আবদ বপিা আদম আ াইবহস সা াম কথসে শুরু েসর মুহাম্মদ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম পযযন্ত বিবভন্ন আসমানী ধ্সময ও মানি রবিি 

অনযানয ধ্ময ও সম্প্রদাসয়র যুসে যুসে সাওসমর বিধ্ান ও ধ্রণ বনসয় আস ািনা 

েরি।  

আদম আ াইবহস সা াসমর শরী‘আসি সাওম:  

প্রথম নিী আদম আ াইবহস সা াসমর শরী‘আসি বসয়াসমর বিধ্ান কদওয়া 

হসয়বে  িস  িাফসীর গ্রসে উসল্লখ পাওয়া যায়। অিশয কসই বসয়াসমর ধ্রণ ও 

প্রেৃবি কেমন বে  িা আমাসদর জানা কনই। এ বিষসয় িাইসি , েুরআন ও 

বিশুদ্ধ হাদীসসর বেিাি এসেিাসর বনশু্চপ। ি া হসয় থাসে, পূিযিিযী প্রসিযে 

নিীর শরী‘আসিই িান্দ্রমাসসর ১৩, ১৪ ও ১৫ িাবরসখ বসয়াসমর বিধ্ান বে । এ 

সাওম আইয়যাসম িীদ িা শুভ্ররাবত্রগুস ার বদসনর সাওম নাসম খযাি।  

নূহ আ াইবহস  সা াসমর সাওম:  

িাফসীসর ইিন োসীসর এসসসে,  
ونَ  اإْلِْسَلمِ  ابِْتَداءِ  يِف  َهَذا ََكنَ  قَدْ  وم  ِّ  ِمنْ  يَص  ، ثََلثَةَ  َشْهر   ك  يَّام 

َ
 َشْهرِ  بَِصْومِ  َذلَِك  ن ِسخَ  ث مَّ  أ

ِت  َكَما َرَمَضاَن،
ْ
نَّ  ر وي َوقَدْ . َبيَان ه   َسيَأ

َ
يَامَ  أ اًل  ََكنَ  الصِّ وَّ

َ
َمم   َعلَيْهِ  ََكنَ  َكَما أ

 
ِّ  ِمنْ  َقبْلَنَا، اأْل  ك 

يَّام   ثََلثَةَ  َشْهر  
َ
، َعنْ - أ َعاذ  ، َوابِْن  م  ود  ، َوابِْن  َمْسع  ، َعبَّاس  اكِ  َوَقتَاَدَة، َوَعَطاء  حَّ  بِْن  َوالضَّ

                                           
7 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৩।  
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 20  

َزاِحم   وًَع  َهَذا يََزْل  لَمْ : َوَزادَ . م  نْ  إىَِل  ن وح   َزَمانِ  ِمنْ  َمْْش 
َ
 .َرَمَضانَ  َشْهرِ  بِِصيَامِ  َذلَِك  اّللَّ   نََسخ أ

“প্রবসদ্ধ িাফসীরবিদ মু‘য়ায, আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ, ‘আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু, ‘আিা, োিাদা ও দাহহাে রহ. িণযনা েসরন, নূহ 

আ াইবহস সা াম হসি কশষ নিী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম পযযন্ত 

প্রসিযে নিীর যুসেই প্রবি মাসস বিনবি েসর বসয়াসমর বিধ্ান বে । পরিিযীসি 

ইহা রমযাসনর সাওম িারা রবহি হয়।8 

আবু্দল্লাহ ইিন আমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَل  َسِمْعت  » ِ  رَس  ول   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ْهَر، ن وح   َصامَ »: َيق   َوَيْومَ  الِْفْطرِ  يَْومَ  إاِلَّ  ادلَّ
ْضَح 

َ
  «اأْل

“আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনবে, নূহ 

আ াইবহস সা াম ঈদু  বফির ও ঈদু  আযহার বদন িাসদ সারা িের সাওম 

পা ন েরসিন।”9 

ইিরাহীম আ াইবহস  সা াসমর সাওম:    

মুসব ম বমল্লাসির বপিা সবহফাপ্রাপ্ত নিী ইিরাহীম আ াইবহস সা াসমর যুসে 

৩০বি সাওম বে  িস  কেউ কেউ ব সখসেন। 

দাউদ আ াইবহস  সা াসমর সাওম:   

আসমানী বেিাি ‘যিুর’ প্রাপ্ত বিখযাি নিী দাউদ আ াইবহস সা াসমর যুসেও 

সাওসমর প্রি ন বে ।  

                                           
8 কদখুনঃ িাফসীসর ইিসন োসীর: (১/৪৯৭), িাফসীসর েুরিিীঃ (২/২৭৫), িাফসীসর 
ত্বািারীঃ (৩/৪১১), িাফসীসর মানারঃ (২/১১৬। 

9 ইিসন মাজাহ, হাদীস নং ১৭১৪, আ িানী রহ. িস সেন হাদীসবি দ‘য়ীফ। কেননা এর সনসদ 
هليعة ابن  রসয়সেন, বযবন দ‘য়ীফ। 
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আবু্দল্লাহ ইিন আমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন,  

مْ » » فَْضَل  ص 
َ
يَامِ  أ َلم َعلَيْهِ  َداو دَ  َصْومَ  اهلِل، ِعنْدَ  الصِّ وم   ََكنَ  السَّ  «يَْوًما َوي ْفِطر   يَْوًما يَص 

“আল্লাহর োসে সিসিসয় কিষ্ঠ সাওম দাউদ আ াইবহস সা াসমর সাওম -বিবন 

এে বদন সাওম পা ন েরসিন এিং এে বদন বিনা সাওসম থােসিন”।10 

মূসা আ াইবহস সা াম ও ইয়াহূদী ধ্সময সাওম:  

ইয়াহূদীসদর ওপর প্রবি শবনিার, িেসরর মসধ্য মহররসমর ১০ িাবরসখ আশুরার 

বদন এিং অনযানয সময় সাওম ফরয বে । ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা 

কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
ى الَمِدينَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَِدمَ »

َ
ودَ  فََرأ وم   اْلَه  وَراَء، يَْومَ  تَص   َهَذا؟ َما: َفَقاَل  ََعش 

اِئيَل  بَِن  اّللَّ   نَّجَّ  يَْوم   َهَذا َصاِلح   يَْوم   َهَذا: قَال وا وِِّهْم، ِمنْ  إِْْسَ وََس، فََصاَمه   َعد  نَا: قَاَل  م 
َ
 فَأ

َحقُّ 
َ
وََس  أ ْم، بِم  ، ِمنْك  َمرَ  فََصاَمه 

َ
 «بِِصيَاِمهِ  َوأ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মবদনায় বহজরি েসর ইয়াহূদীসদর 

আশুরার বদসন সাওম অিস্থায় কপস ন। বিবন িাসদর বজসজ্ঞস েরস ন, ‘আজসে 

কিামরা বেসসর সাওম েরে?’ িারা ি  , ‘এিা কসই মহান বদন কযবদন আল্লাহ 

িা‘আ া মূসা আ াইবহস সা াম ও িাাঁর েওম িনী ইসরাই  বফর‘আউসনর 

েি  কথসে মুি েসরবেস ন। ফস  শুেবরয়াস্বরূপ মূসা আ াইবহস সা াম ঐ 

বদসন সাওম করসখবেস ন, িাই আমরা আজসে সাওম েরবে।’ এ েথা শুসন 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ‘আবম কিামাসদর অসপক্ষ্া 

মূসা আ াইবহস সা াসমর অবধ্ে বনেিিিযী। এরপর বিবন এ বদন সাওম 

                                           
10 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৯।  
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 22  

পা ন েসরন এিং সিাইসে সাওম রাখার বনসদযশ কদন”।11  

মূসা আ াইবহস সা াম িুর পাহাসড় আল্লাহর োে কথসে িাওরািপ্রাবপ্তর আসে 

৪০ বদন পানাহার িযাে েসরবেস ন। ইয়াহূদীসদর ধ্মযগ্রে িাওরাসি িবণযি 

আসে, মূসা আ াইবহস সা াম িুর পাহাসড় ৪০ বদন পানাহার না েসর 

োবিসয়বেস ন। িাই ইয়াহূদীরা সাধ্ারণভাসি মূসা আ াইবহস সা াসমর 

অনুসরসণ ৪০বি সাওম রাখা ভাস া মসন েরি। িন্মসধ্য ৪০িম বদনবিসি 

িাসদর ওপর সাওম রাখা ফরয বে । যা ইয়াহূদীসদর সপ্তম মাস বিশবরসনর 

দশম িাবরসখ পড়ি। এ জনয ঐ বদনবিসে আশুরা িা দশম বদন ি া হয়। এ 

োড়া ইয়াহূদী সবহফাসি অনযানয সাওসমরও সুস্পষ্ট হুেুম রসয়সে। ইয়াহূদীরা 

িিযমাসন ৯ আেস্ট ইয়াহূদী হাইো  িাইিু  মুোোস ধ্বংস বদিসস সাওম 

রাসখ, এ বদন িারা খাদয, স্ত্রী সহিাস ও জুিা পবরধ্ান কথসে বিরি থাসে। 

এোড়াও ১৩ নসভম্বর, ১৭ জু াই, ১৩ মািয ও বিবভন্ন বদিসস সাওম পা ন 

েসর। 

ঈসা আ াইবহস সা াম ও বিস্টান ধ্সময সাওম:   

আসমানী বেিাি ‘ইবি ’ প্রাপ্ত বিবশষ্ট নিী ‘ঈসা আ াইবহস সা াসমর যুসে 

সাওসমর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈসা আ াইবহস সা াসমর অনুসারী সম্প্রদায় 

সাওম রাখসিন। িিযমাসন িাসদর দু’ধ্রসণর সাওম আসে। 

প্রথম হস া, িাসদর ফাদাসরর উপসদসশ বনবদযষ্ট েসয়ে বদন খাদয পানীয় কথসে 

বিরি থাো আর ইফিার হসি বনরাবমষ বদসয়। মাে, মাংস ও দুগ্ধজাি বজবনস 

খাওয়া যাসি না। কযমন, িড় বদসনর সাওম, িাওিার সাওম যা ৫৫ বদন পযযন্ত 

দীেযাবয়ি হয়। এমবনভাসি সপ্তাসহ িুধ্ ও শুক্রিাসর সাওম।  

                                           
11 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০০৪,  ও সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩০।  
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বিিীয় ধ্রসণর সাওম হস া খাদয কথসে বিরি থাো, িসি মাে ভক্ষ্ণ েরা 

যাসি। এ সাওসমর মসধ্য কোি সাওম িা জন্মবদসনর সাওম, ইহা ৪৩ বদন 

দীেযাবয়ি হয়, দূিেসণর সাওম, মাবরয়াসমর সাওম ইিযাবদ। িসি িাসদর ধ্সময 

কোসনা সাওমই ফরয নয়; িরং কেউ ইিা েরস  রাখসি পাসর।   

গ্রীে ও করামানসদর সাওম:  
গ্রীস ও করামানরা যুসদ্ধর আসে সাওম রাখি যাসি কু্ষ্ধ্া ও েষ্ট সহয েরার 
ক্ষ্মিা িৃবদ্ধ পায়। বিস্টান পাদরীসদর ও পারবসে অবিপূজেসদর এিং বহেু 
কযােী ইিযাোর ধ্মযাি ম্বীসদর মসধ্য সাওসমর  বিধ্ান বে । পারবসে ও বহেু 
কযােীসদর সাওসমর ধ্রন বে  এরূপ -িারা সাওম থাো অিস্থায় মাে-মাংস, 
পাবখ ইিযাবদ ভক্ষ্ণ েরা কথসে বিরি থােি িসি; বেন্তু ফ -মূ  এিং সামানয 
পানীয় গ্রহণ েরি। মূবিযপূজে ঋষীরা সাওসমর িযাপাসর এিই েসিার বে  কয, 
িারা সাওম থাো অিস্থায় মাে-মাংস, পাবখ ইিযাবদ ভক্ষ্ণ েরা কথসে বিরি 
থােি, স্ত্রী সহিাস েরি না। সারা িের সাওম করসখ আত্মার েষ্ট বদি আর 
এভাসি িারা পবিত্রিা অজযসনর সাধ্না েরি। প্রািীন িীনা সম্প্রদাসয়র ক ােরা 
এোধ্াসর েসয়ে সপ্তাহ সাওম রাখি।  
জাসহ ী যুসে সাসি‘ঈ সম্প্রদাসয়র সাওম:   
ইিন নাবদম িার ‘বফহরাসাি’ বেিাসির নিম খসণ্ড উসল্লখ েসরন, সাসি‘ঈ 
সম্প্রদাসয়র ক াসেরা (যারা গ্রহ-নক্ষ্ত্র পূজা েসর) বত্রশ বদন সাওম পা ন 
েরি। আযার মাসসর ৮বদন অবিিাবহি হস  এ সাওম শুরু হসিা, োনুসন 
আউয়া  মাসস ৯বি, শািাি মাসস ৭বি সাওম। এ সাি সাওম পা সনর পসর 
িারা ঈদু  বফির উদযাপন েরি। সাওম অিস্থায় িারা খাদয, পানীয় ও স্ত্রী 
সহিাস ইিযাবদ কথসে বিরি থােি।  
বহেু ধ্সময সাওম িা উপিাস:   

কিসদর অনুসারী ভারসির বহেুসদর মসধ্যও ব্রি অথযাৎ উপিাস বে । প্রসিযে 
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বহবে মাসসর ১১ িাবরসখ ব্রাহ্মণসদর ওপর ‘এোদশীর’ উপিাস রসয়সে। এ 

বহসাসি িাসদর উপিাস ২৪বি হয়। কোসনা কোসনা ব্রাহ্মণ োবিযে মাসস 

প্রসিযে কসামিার উপিাস েসরন। েখসনা বহেু কযােীরা ৪০ বদন পানাহার 

িযাে েসর িবল্লসশ ব্রি পা ন েসরন। বহেু কমসয়রা িাসদর স্বামীসদর মে  

োমনায় োবিযে মাসসর ১৮িম বদিসস ‘োরওয়া িাওি’ নাসম উপিাস রাসখ।   

কিৌদ্ধ ধ্সময সাওম িা উপিাস:   
িারা িাসদর িন্দ্রমাসসর Upisata মাসস ১, ৯, ১৫ ও ২২ িাবরসখ ৪বদন 
উপিাস পা ন েসর। এোড়া কিৌদ্ধ গুরুরা দুপুসরর খািাসরর পর কথসে সি 
ধ্রসণর খাদয গ্রহণ কথসে বিরি থাসে। িারা এভাসি খাদয কথসে বিরি কথসে 
সংযম ও শারীবরে বনয়ন্ত্রণ েসর।  
মংসো ীরা প্রবি ১০বদন অন্তর ও যারাদাশবিরা প্রবি ৫বদন অন্তর সাওম পা ন 
েরি। 
জাসহ ী যুসে সাওম:  
ইস াসমর সিযসশষ নিী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর নিুওয়াি 
 াসভর আসে আরসির মুশবরেসদর মসধ্যও বসয়াসমর প্রি ন বে । কযমন 
আশুরার বদসন েুরাইশরা জাসহ ী যুসে সাওম রাখি এিং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম জাসহ ী যুসে ঐ সাওম রাখসিন। 

 

ইস াসম সাওম 

আল্লাহ িা‘আ া িস ন, 
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ ِينَ  ََعَ  ُكتَِب  َكَما ٱلص   لََعلذُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱَّلذ
 [٢٨١: ابلقرة] ﴾١٨٣ َتتذُقونَ 

“কহ ঈমানদারেণ! কিামাসদর ওপর সাওম ফরয েরা হসয়সে। কযরূপ ফরয 

েরা হসয়বে  কিামাসদর পূিযিিযী ক ােসদর ওপর। কযন কিামরা িােওয়া অজযন 
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েরসি পার।” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৩]  

ইস াসম সাওসমর রসয়সে েবিপয় শিয ও বিবশষ্টয। সুসযযাদয় কথসে সুযযাস্ত পযযন্ত 

ইিাদাসির বনয়সি যািিীয় পানাহার, স্ত্রী সহিাস কথসে বিরি থাোর নাম 

সাওম। সাহরী খাওয়া ইস ামী শরী‘আসির সাওসমর অনযিম বিবশষ্টয। 

ইস াসম রমযাসনর সাওম ফরয, অনযানয সাওম মুস্তাহাি, কযমন, ‘আরাফার 

সাওম, মহররসমর সাওম, শসি িরাসির সাওম, প্রবি িন্দ্র মাসস ১৩, ১৪, ১৫ 

িাবরসখর সাওম ইিযাবদ। 

সাওসমর িাৎপযয 

সংযম অজযন:  

সাওসমর ইবিহাস পযযাস ািনা েরস  কয বিষয়বি কিবরসয় আসস িা হসি 

সংযম। মূ ি সংযম ও আত্মশুবদ্ধর মাধ্যসম যুসে যুসে বিবভন্ন ধ্ময ও সমাসজ 

আল্লাহর বনেিয অজযসনর জনয সাওসমর প্রি ন বে । ইস ামী শরী‘আসি 

ফরযেৃি সাওম কসই  ক্ষ্য অজযসনর কক্ষ্সত্র সিসিসয় কিবশ সহায়ে। িাই 

প্রবিবি মুবমসনর জনয েিযিয হস া সাওসমর মাধ্যসম আল্লাহর সাবন্নধ্য  াসভ ব্রিী 

হওয়া। 

আমাসদর বপ্রয় নিী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, রমযান মাস 

হস া বধ্সযযর মাস আর বধ্সযযর প্রবিদান হস া জান্নাি। এ মাসসই আমাসদরসে 

পবরপূণযভাসি বধ্সযযর প্রবশক্ষ্ণ বনসি হসি। যাসি রমযান পরিিযী সমসয় প্রবিবি 

মুহূসিয, েথায় োসজ ও জীিসনর সে  কক্ষ্সত্র এর িাস্তি প্রবিফ ন েিাসনার 

জনযই সাওম।  

িােওয়া অজযন:  

সাওসমর মূ   ক্ষ্য উসেশয সম্পসেয আল্লাহ িায়া‘ া িস সেন,  
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َهاي﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ ََٰٗٗٗٓأ َيامُ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   َّلذ ِ ِينَ ٱ ََعَ  ُكتَِب  َكَما لص   لََعلذُكمۡ  لُِكمۡ َقبۡ  ِمن َّلذ
 [  ٢٨١: ابلقرة] ﴾٢٨١ َتتذُقونَ 

“কহ ঈমানদারেণ! কিামাসদর ওপর সাওম ফরয েরা হসয়সে। কযরূপ ফরয 

েরা হসয়বে  কিামাসদর পূিযিিযী ক ােসদর ওপর; কযন কিামরা িােওয়া অজযন 

েরসি পার” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৩] 

( مْ  ونَ  لََعلَّك  َتتَّق  ) যাসি কিামরা িােওয়ািান হও। এখাসনই সমাজ েিসন 
সাওসমর  ভূবমো স্পষ্ট হসয় উসি। িােওয়ার বভবত্তর ওপর কয সমাজ েবিি 

হসি কসখাসন থােসি না কোসনা বহংসা বিসিষ, মারামাবর, োিাোবি, দুনযীবি ও 

রাহাজাবন। সাওসমর  মূ  উসেশয হসি িােওয়া অজযন েরা। আল্লাহর সন্তুবষ্ট 

অজযসনর জনয সে  প্রোর নাফরমানী োজ কথসে দূসর থাোর নামই 

িােওয়া। মানুসষর মসনর কোপন কোসণ কয োমনা-িাসনা আসে, আল্লাহ 

িা‘আ া কস সম্পসেযও জ্ঞাি। আল্লাহর োসে িাোর মান-মযযাদা বনধ্যারসণর 

এেমাত্র উপায় িােওয়া। এ িােওয়াই মানুসষর মসন সৎ মানবিে গুণািব  

সৃবষ্ট েসর। সুিরাং যািিীয় অনযায় োজ কথসে বিরি কথসে ভাস া োজ 

েরসি পারস ই সাওম পা ন সফ  ও সাথযে হসি। এভাসি সাওম পা সনর 

মাধ্যসম অবজযি প্রবশক্ষ্ণ িারা বনসজসদর এেজন সৎ, আল্লাহভীরু নােবরে 

বহসসসি েসড় িু সি সসিষ্ট কথসে হসি। 

সাওম কথসে িােওয়া বশক্ষ্া গ্রহণ েরসি হসি। িােওয়া অজযন েরার কক্ষ্সত্র 

সাওসমর কোসনা বিেল্প কনই। সাওসমর বশক্ষ্া বনসয় িােওয়ার গুণািব  

অজযসনর মধ্য বদসয় মানুষ ইহো ীন ে যাণ ও পারস ৌবেে মুবি  াভ েরসি 

পাসর। ঈমান ও আত্মবিসেষসণর সসে সাওম রাখস  জীিসনর সি গুনাহ মাফ 

হসয় যায়। এ বশক্ষ্া যবদ িাবে ১১ মাস োসজ  াোসনা কযি, িাহস  পৃবথিীসি 
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এি অশাবন্ত, অনািার থােি না। পবিত্র েুরআসন এসসসে, 

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
َٰ  َمن لَحَ أ [  ٢١: األىلع] ﴾١٤ تََزّكذ  

“কয সংসশাবধ্ি হস া, কসই সফ োম হস া”। [সূরা আ -আ‘ া, আয়াি: ১৪]  

আবত্মে ও বদবহে সুস্থিা অজযন: 

সাওম মানুসষর কভির ও িাবহর -দুই বদসের সংসশাধ্ন েসর। মানুসষর 

কভিসরর অিস্থা পবরিিযন েরা অথযাৎ আস াবেি েরা এিং িার স্বভাি, িবরত্র, 

আিার-আিরণ সংসশাধ্নপূিযে প্রোশযভাসি সুের েসর েসড় কিা া সাওসমর  

গুরুত্বপূণয উসেশয। এ পবরসপ্রবক্ষ্সি সাওম মানুষসে পাবথযি ক াভ- া সা, 

বহংসা-বিসিষ, পরিিযা, পরবনো, বমথযািার, প্রিারণা, অবিবরি সম্পদ অজযসনর 

আোিা প্রভৃবি কথসে দূসর সবরসয় করসখ আত্মসংযসমর বশক্ষ্া কদয়। 

মানুসষর শারীবরে অিোিাসমা বিে রাখসি িিযমাসন বিবেৎসসেরা সাওম রাখার 

বনসদযশ বদসয় থাসেন। শরীর বিে কিা মন বিে। সমাসজ শাবন্ত শৃঙ্খ া িজায় 

রাখসি শারীবরে সুস্থিা অিযািশযেীয়।  

ইিন বসনা সাওমসে দুরাসরােয সি করাসের বিবেৎসা ি সিন। বমশসর 

কনসপাব য়াসনর আগ্রাসন পরিিযী যুসে হাসপািাস  করােীসদর বিবেৎসার জনয 

সাওম রাখসি ি া হসিা।  

সুের সমাজ েিন: 

সাওসমর  মাধ্যসম দবরদ্র ও অভুি মানুসষর দুঃখ দুদযশা অনুধ্ািন েরা যায়, 

ফস  সমাসজ এর প্রভাি সুদূর প্রসারী। সাওম সাধ্না সহমবমযিা বশক্ষ্া জাগ্রি 

েরার োযযের মাধ্যম। অনাহার োসে িস , খাদযাভাি োসে িস  যারা অনুভি 

েসর বন, িারা সমাসজর িবঞ্চি ও পীবড়ি মানুসষর েষ্ট েীভাসি িুেসি? সাওম 

রাখার োরসণ এই মানুষগুস া কু্ষ্ধ্ার যন্ত্রণা সম্পসেয সামানয হস ও ধ্ারণা 
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পাসি। ফস  প্রবিসিবশ ও োসে অিস্থানোরীসদর েসষ্টর জীিন বেেুিা 

অনুধ্ািন েরা সহজ হসি। সাওম রাখার োরসণ শরীসরর শবি েসম আসসি। 

িখন অধ্ীনস্থসদর োসজর ভার  ােি েরার প্রসয়াজনীয়িা অনুভূি হসি। আর 

এসি মবনি-ভৃসিযর দূরত্ব েসম এসে অপসরর পবরপূরে মসন েরার পবরসিশ 

সৃবষ্ট হসি। মাব ে পক্ষ্ ও িবমে পসক্ষ্র মসধ্য বিবরিা থােসি না। 

সাওম পা সনর িারা মানুসষর মসধ্য পারস্পবরে কেহ, ভাস ািাসা, মায়া-মমিা, 

আন্তবরেিা, দানশী িা, িদানযিা, উদারিা, ক্ষ্মা, পসরাপোবরিা, সহানুভূবি, 

সমসিদনা প্রভৃবি সদািরণ জন্মায়। সাওসমর  এ মহান বশক্ষ্া গ্রহণ েসর 

আমাসদর সমাজ ও পাবরিাবরে জীিসন শাবন্ত ও সম্প্রীবি প্রবিষ্ঠা েরসি হসি। 

রমযান মাস আসস  রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কিবশ কিবশ দান 

সদো েরসিন। কযমন হাদীসস এসসসে, ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
ْجوَدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »

َ
، انلَّاِس  أ ْجوَد   َوََكنَ  بِاخلَْيِ

َ
ون   َما أ  ِحيَ  َرَمَضانَ  يِف  يَك 

، يَلَْقاه   يل  يل   َوََكنَ  ِجْْبِ َلم   َعلَيْهِ  ِجْْبِ َّ  يَلَْقاه   السَّ  َعلَيْهِ  َيْعرِض   يَنَْسلَِخ، َحّتَّ  َرَمَضاَن، يِف  َْلْلَة   ك 
ْرآَن، وََسلَّمَ  هِ َعلَيْ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  يل   لَِقيَه   فَإَِذا الق  لَم ، َعلَيْهِ  ِجْْبِ ْجوَدَ  ََكنَ  السَّ

َ
يِح  ِمنَ  بِاخلَْيِ  أ  الرِّ

رَْسلَةِ   «الم 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ধ্ন সম্পদ িযয় েরার িযাপাসর সেস র 

কিসয় দানশী  বেস ন। রমযাসন বজিরী  আ াইবহস সা াম যখন িাাঁর সাসথ 

কদখা েরসিন, িখন বিবন আসরা অবধ্ে দান েরসিন। রমযান কশষ না হওয়া 

পযযন্ত প্রবি রাসিই বজিরী  আ াইবহস সা াম িাাঁর সাসথ এেিার সাক্ষ্াৎ 

েরসিন। আর নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে েুরআন কশানাসিন। 

বজিরী  আ াইবহস সা াম যখন িাাঁর সসে সাক্ষ্াৎ েরসিন িখন বিবন রহমি 
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কপ্রবরি িায়ূর কিসয় অবধ্ে ধ্ন-সম্পদ দান েরসিন।”12 

িাই সাওম পা সনর িারা সমাসজর দাবরদ্র মানুসষর পাসশ দাাঁড়াসনা উবিি। 

প্রেৃিপসক্ষ্ সাওম প্রবিবি মানুসষর িযবিেি জীিন কথসে পাবরিাবরে, 

সামাবজে, অথযননবিে, সাংসৃ্কবিে জীিনসহ সিযস্তসর অনুশী সনর দীক্ষ্া বদসয় 

যায়। িাই আসুন, সাওসমর প্রেৃি বশক্ষ্া ও উসেসশযর প্রবি যত্নিান হসয় সাওম 

পা সনর মাধ্যসম বনসজসদর মনুষযত্বসিাধ্সে জাগ্রি েবর, মানবিে গুণািব সি 

জীিনসে আস াবেি েবর; িাহস  আমাসদর সাওম সাধ্না অথযিহ হসি। িখন 

মানুসষর মসধ্য েসড় উিসি সুমধু্র সম্পেয, বিদায় কনসি অরাজেিা, অনযায়-

অনািার এিং দুনযীবি ও কভজা মুি হসয় আদশয জাবি বহসসসি আমরা মাথা 

িুস  দাাঁড়াসি পারি। সাওসমর মাসসর পবরসমাবপ্ত িসয় আনুে সমাজ জীিসন 

আমূ  পবরিিযন, আল্লাহভীবি, আত্মসংযম ও মানিসপ্রম। সাওসমর বশক্ষ্া ও 

প্রবশক্ষ্সণর আস াসে কযন সারা জীিন সৎভাসি অবিিাবহি েসর আল্লাহর 

অসশষ েরুণা ও ক্ষ্মা  াভ এিং জাহান্নাম কথসে মুবি কপসি পাবর, আল্লাহ 

পাে আমাসদর কস িাওফীে দান েরুন। আমীন। 

  

                                           
12 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০২।  
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বিিীয় অধ্যায়: সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম 

রমযাসনর সাওম ফরয হওয়া প্রসসে 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ ِينَ  ََعَ  ُكتَِب  َكَما ٱلص   لََعلذُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱَّلذ
 [٢٨١: ابلقرة] ﴾١٨٣ َتتذُقونَ 

“কহ মুবমনেণ, কিামাসদর ওপর সাওম ফরয েরা হসয়সে, কযভাসি ফরয েরা 

হসয়বে  কিামাসদর পূিযিিযীসদর ওপর। যাসি কিামরা িােওয়া অি ম্বন ের”। 

[সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৩] 

িা হা ইিন উিাইদুল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
ْعَرابِيًّا أ

َ
ولِ  إىَِل  َجاءَ  أ ِ  رَس  ِس، ثَائِرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

ْ
أ وَل  يَا: َفَقاَل  الرَّ ِ  رَس  ْخِْبِْن  اّللَّ

َ
 أ

َّ  اّللَّ   فََرَض  َماَذا َلةِ؟ ِمنَ  ََعَ لََواِت »: َفَقاَل  الصَّ نْ  إاِلَّ  اخلَْمَس  الصَّ
َ
وَّعَ  أ ْخِْبِْن : َفَقاَل  ،«َشيْئًا َتطَّ

َ
 أ

َّ  اّللَّ   فََرَض  َما يَاِم؟ ِمنَ  ََعَ نْ  إاِلَّ  َرَمَضانَ  َشْهرَ »: َفَقاَل  الصِّ
َ
وَّعَ  أ ِن : َفَقاَل  ،«َشيْئًا َتطَّ ْخِْبْ

َ
 بَِما أ

َّ  اّللَّ   فََرَض  ََكِة؟ ِمنَ  ََعَ ْخَْبَه  : َفَقاَل  الزَّ
َ
ول   فَأ ِ  رَس  ائِعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ : قَاَل  اإلِْسَلِم، ََشَ

ي ِ ْكَرَمَك، َواَّلَّ
َ
َتَطوَّع   الَ  أ

َ
ْنق ص   َوالَ  َشيْئًا، أ

َ
ا أ َّ  اّللَّ   فََرَض  ِممَّ ول   َفَقاَل  َشيْئًا، ََعَ ِ  رَس   َصّلَّ  اّللَّ

فْلَحَ » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل  
َ
وْ  َصَدَق، إِنْ  أ

َ
 «َصَدَق  إِنْ  اجلَنَّةَ  َدَخَل  أ

“এস াসমস া িু বিবশষ্ট এেজন গ্রাময আরি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর বনেি এস ন। িারপর ি স ন, ইয়া  রাসূ ুল্লাহ! আমাসে ি ুন, 

আল্লাহ িা‘আ া আমার ওপর েি (ওয়াি) সা াি ফরয েসরসেন? বিবন 

িস ন, পাাঁি (ওয়াি) সা াি; িসি িুবম যবদ বেেু নফ  আদায় ের িা স্বিন্ত্র 

েথা। এরপর বিবন ি স ন, ি ুন, আমার ওপর েি সাওম আল্লাহ িা‘আ া 

ফরয েসরসেন?  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, রমযান 

মাসসর সাওম; িসি িুবম যবদ বেেু নফ  ের িসি িা স্বিন্ত্র েথা। এরপর 
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বিবন ি স ন, ি ুন, আল্লাহ আমার ওপর েী পবরমাণ যাোি ফরয েসরসেন? 

িণযনাোরী িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে ইস াসমর 

বিধ্ান জাবনসয় বদস ন। এরপর বিবন ি স ন, ঐ সত্তার েসম, বযবন আপনাসে 

সিয বদসয় সম্মাবনি েসরসেন, আল্লাহ আমার ওপর যা ফরয েসরসেন, আবম 

এর মাসে বেেু িাড়াি না এিং েমািও না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ি স ন, কস সিয িস  থােস  সফ িা  াভ ের  বেংিা িস সেন, 

কস সিয িস  থােস  জান্নাি  াভ ের ।”13 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَراَء، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َصامَ » َمرَ  ََعش 
َ
ا بِِصيَاِمهِ  َوأ  َعبْد   َوََكنَ  ،«ت رِكَ  َرَمَضان   ف رَِض  فَلَمَّ

 ِ ه   الَ  اّللَّ وم  نْ  إاِلَّ  يَص 
َ
 «َصْوَمه   ي َوافَِق  أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েসরসেন এিং 

এ বসয়াসমর জনয আসদশও েসরসেন। পসর যখন রমযাসনর সাওম ফরয হস া 

িখন িা কেসড় কদওয়া হয়। ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এ সাওম পা ন 

েরসিন না, িসি মাসসর কয বদনগুস াসি সাধ্ারন সাওম পা ন েরসিন, িাাঁর 

সাসথ বম  হস  েরসিন।”14 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ل وس   ََنْن   بَيْنََما» ل   َدَخَل  الَمْسِجِد، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  ج  ، ىلَعَ  رَج  نَاَخه   ََجَل 
َ
 فَأ

، ث مَّ  الَمْسِجدِ  يِف  مْ  قَاَل  ث مَّ  َعَقلَه  مْ : لَه  يُّك 
َ
؟ أ د  َمَّ تَِّكئ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  َوانلَِّبُّ  حم   َبْيَ  م 

لْنَا َظْهَراَنيِْهْم، ل   َهَذا: َفق  ْبيَض   الرَّج 
َ
تَِّكئ   األ ل   َل   َفَقاَل . الم  ِلِب  َعبْدِ  اْبنَ  يَا: الرَّج  طَّ  َل   َفَقاَل  الم 

                                           
13 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯১। 
14 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯২। 
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َجبْت َك  قَدْ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ 
َ
ل   َفَقاَل . «أ  َسائِل َك  إِّنِّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  الرَّج 

د   َشدِّ لَِة، يِف  َعلَيَْك  َفم 
َ
دْ  فَلَ  الَمْسأ َّ  ََتِ ا َسْل »: َفَقاَل  َنْفِسَك؟ يِف  ََعَ ل َك : َفَقاَل  «لََك  بََدا َعمَّ

َ
ْسأ

َ
 أ

رَْسلََك  آّللَّ   َقبْلََك، َمنْ  َورَبِّ  بَِربَِّك 
َ
ِِّهْم؟ انلَّاِس  إىَِل  أ مَّ »: َفَقاَل  ُك  كَ : قَاَل . «َنَعمْ  اللَّه  د  نْش 

َ
، أ ِ  بِاّللَّ

َمَركَ  آّللَّ  
َ
نْ  أ

َ
َ  أ لََواِت  ن َصّلِّ مَّ »: قَاَل  َواللَّيْلَِة؟ اْلَْومِ  يِف  اخلَْمَس  الصَّ كَ : قَاَل . «َنَعمْ  اللَّه  د  نْش 

َ
، أ ِ  بِاّللَّ

َمَركَ  آّللَّ  
َ
نْ  أ

َ
ومَ  أ ْهرَ  َهَذا نَص  نَِة؟ ِمنَ  الشَّ مَّ »: قَاَل  السَّ كَ : قَاَل . «َنَعمْ  اللَّه  د  نْش 

َ
، أ ِ َمَركَ  آّللَّ   بِاّللَّ

َ
نْ  أ

َ
 أ

ذَ  خ 
ْ
َدقَةَ  َهِذهِ  تَأ ْغنِيَائِنَا ِمنْ  الصَّ

َ
َقَرائِنَا؟ ىلَعَ  َفتَْقِسَمَها أ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  ف 

مَّ » ل   َفَقاَل . «َنَعمْ  اللَّه  نَا بِِه، ِجئَْت  بَِما آَمنْت  : الرَّج 
َ
ول   َوأ نَا قَْوِِم، ِمنْ  َوَراِئ  َمنْ  رَس 

َ
 بْن   ِضَمام   َوأ

و َثْعلَبَةَ  خ 
َ
وََس  َوَرَواه   بَْكر   بِْن  َسْعدِ  بَِن  أ ُّ  إِْسَماِعيَل، ْبن   م  لَيَْمانَ  َعنْ  احلَِميِد، َعبْدِ  ْبن   َوََعِ  س 

ِغَيِة، بِْن  ، َعنْ  الم  ، َعنْ  ثَابِت  نَس 
َ
 «بَِهَذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  أ

“এেিার আমরা রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে মসবজসদ 

িসা বে াম। িখন এে িযবি সওয়ার অিস্থায় ঢুে । মসবজসদ (প্রােসণ) কস 

িার উিবি িবসসয় কিাঁসধ্ রাখ । এরপর সাহািীসদর  ক্ষ্য েসর ি  , 

‘কিামাসদর মসধ্য আল্লাহর রাসূ  কে?’ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িখন িার সামসনই কহ ান বদসয় িসা বেস ন। আমরা ি  াম, ‘এই কহ ান 

বদসয় িসা ফসযা রসের িযবিই হস ন বিবন।’ িারপর ক ােবি িাাঁসে  ক্ষ্য েসর 

ি  , ‘কহ আবু্দ  মুত্তাব সির পুত্র!’ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িাসে ি স ন, ‘আবম কিামার জওয়াি বদবি।’ ক ােবি ি  , ‘আবম আপনাসে 

বেেু প্রশ্ন েরি এিং কস প্রশ্ন েরার িযাপাসর েসিার হি, এসি আপবন রাে 

েরসিন না।’ বিবন ি স ন, ‘কিামার কযমন ইিা প্রশ্ন ের।’ কস ি  , ‘আবম 

আপনাসে  আপনার রি ও আপনার পূিযিিযীসদর রসির েসম বদসয় বজজ্ঞাসা 

েরবে, আল্লাহই বে আপনাসে সি মানুসষর জনয রাসূ রূসপ পাবিসয়সেন?’ বিবন 

ি স ন, ‘আল্লাহ সাক্ষ্ী, হযাাঁ।’ কস ি  , ‘আবম আপনাসে আল্লাহর েসম বদসয় 

ি বে, আল্লাহ্ই বে আপনাসে বদন ও রাসি পাাঁি ওয়াি সা াি আদায় েরসি 
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বনসদযশ বদসয়সেন?’ বিবন ি স ন, ‘আল্লাহ সাক্ষ্ী, হযাাঁ। কস ি  , ‘আবম 

আপনাসে আল্লাহর েসম বদসয় ি বে, আল্লাহই বে আপনাসে িেসরর এ মাসস 

(রমযান) সাওম পা সনর বনসদযশ বদসয়সেন?’ বিবন ি স ন, ‘আল্লাহ সাক্ষ্ী, 

হযাাঁ।’ কস ি  , ‘আবম আপনাসে আল্লাহর েসম বদসয় ি বে, আল্লাহ্ই বে 

আপনাসে বনসদযশ বদসয়সেন, আমাসদর ধ্নীসদর কথসে সদো (যাোি) উসূ  

েসর েরীিসদর মসধ্য ভাে েসর বদসি?’ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ি স ন, ‘আল্লাহ সাক্ষ্ী, হযাাঁ।’ এরপর ক ােবি ি  , ‘আবম ঈমান 

আন াম আপবন যা (সয শরী‘আি) এসনসেন িার ওপর। আর আবম আমার 

েওসমর করসখ আসা ক ােজসনর পসক্ষ্ প্রবিবনবধ্, আমার নাম বযমাম ইিন 

সা‘ ািা, িনী সা‘দ ইিন িের কোসত্রর এেজন। মূসা ও আ ী ইিন আবু্দ  

হামীদ রহ. আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সূসত্রও এরূপ িণযনা েসরসেন।”15 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نْ  ن ِهينَا»
َ
َل  أ

َ
وَل  نَْسأ ، َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ء  ْعِجب نَا فَََكنَ  ََشْ نْ  ي 

َ
ل   يَِِجءَ  أ  ِمنْ  الرَّج 

ْهِل 
َ
، ابْلَاِديَةِ  أ َل ، الَْعاقِل 

َ
، َوََنْن   فَيَْسأ ل   فََجاءَ  نَْسَمع  ْهِل  ِمنْ  رَج 

َ
، يَا: َفَقاَل  ابْلَاِديَِة، أ د  َمَّ تَانَا حم 

َ
 أ

ول َك  نََّك  نَلَا فََزَعمَ  رَس 
َ
م   أ نَّ  تَْزع 

َ
رَْسلََك، اهللَ  أ

َ
َماَء؟ َخلََق  َفَمنْ : قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  أ : قَاَل  السَّ

رَْض؟ َخلََق  َفَمنْ : قَاَل  ،«اهلل  »
َ
بَاَل، َهِذهِ  نََصَب  َفَمنْ : قَاَل  ،«اهلل  »: قَاَل  اأْل  َما ِفيَها وََجَعَل  اجْلِ

ي: قَاَل  ،«اهلل  »: قَاَل  َجَعَل؟ ِ َماَء، َخلََق  فَِباَّلَّ رَْض، وََخلََق  السَّ
َ
بَاَل، َهِذهِ  َونََصَب  اأْل  آّللَّ   اجْلِ

رَْسلََك؟
َ
ول َك  َوَزَعمَ : قَاَل  ،«َنَعمْ »: قَاَل  أ نَّ  رَس 

َ
: قَاَل  َوَْلْلَتِنَا، يَْوِمنَا، يِف  َصلََوات   ََخَْس  َعلَيْنَا أ

ي: قَاَل  ،«َصَدَق » ِ رَْسلَ  فَِباَّلَّ
َ
َمَركَ  آّللَّ   َك،أ

َ
ول َك  َوَزَعمَ : قَاَل  ،«َنَعمْ »: قَاَل  بَِهَذا؟ أ نَّ  رَس 

َ
 َزََكةً  َعلَيْنَا أ

ْمَوانِلَا، يِف 
َ
ِي: قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  أ رَْسلََك، فَبِاَّلَّ

َ
َمَركَ  آّللَّ   أ

َ
 َوَزَعمَ : قَاَل  ،«َنَعمْ »: قَاَل  بَِهَذا؟ أ

ول َك  نَّ  رَس 
َ
ي: قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  َسنَتِنَا، يِف  َرَمَضانَ  َشْهرِ  َصْومَ  َعلَيْنَا أ ِ رَْسلََك، فَبِاَّلَّ

َ
َمَركَ  آّللَّ   أ

َ
 أ

                                           
15 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৩। 
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ول َك  َوَزَعمَ : قَاَل  ،«َنَعمْ »: قَاَل  بَِهَذا؟ نَّ  رَس 
َ
: قَاَل  َسِبيًل، إَِْلْهِ  اْستََطاعَ  َمِن  ابْلَيِْت  َحجَّ  َعلَيْنَا أ

، ث مَّ : قَاَل  ،«َصَدَق » ي: قَاَل  َوَّلَّ ِ ، َبَعثََك  َواَّلَّ ِزيد   اَل  بِاحْلَقِّ
َ
، أ ْنق ص   َواَل  َعلَيِْهنَّ

َ
، أ نَّ  َفَقاَل  ِمنْه 

لَنَّ  َصَدَق  لَِئْ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ   «اجْلَنَّةَ  َْلَْدخ 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে কোসনা বিষসয় প্রশ্ন েরার 

িযাপাসর আমাসদর বনসষধ্ েরা হসয়বে । িাই আমরা িাইিাম কয, গ্রাম কথসে 

কোসনা িুবদ্ধমান িযবি এসস িাাঁসে প্রশ্ন েরুে আর আমরা িা শুবন। িারপর 

এেবদন গ্রাম কথসে এে িযবি এসস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লামসে ি  , কহ মুহাম্মদ! আমাসদর োসে আপনার দূি এসস িস সে, 

আপবন দাবি েসরসেন কয, আল্লাহ আপনাসে রাসু  বহসাসি পাবিসয়সেন। রাসু  

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, সিযই িস সে। আেন্তুে ি  , 

আসমান কে সৃবষ্ট েসরসেন? বিবন ি স ন, আল্লাহ। আেন্তুে ি  , জবমন কে 

সৃবষ্ট েসরসেন? রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন,  আল্লাহ। 

আেন্তুে ি  , এসি পিযিমা া কে স্থাপন েসরসেন এিং এর মসধ্য যা বেেু 

আসে িা কে সৃবষ্ট েসরসেন? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, 

আল্লাহ। আেন্তুে ি  , েসম কসই সত্তার! বযবন আসমান ও জবমন সৃবষ্ট 

েসরসেন এিং এসি পিযিমা া স্থাপন েসরসেন। আল্লাহই আপনাসে 

রাসু রূসপ পাবিসয়সেন? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

ি স ন, হযাাঁ। আেন্তুে ি  , আপনার দূি িস  কয, আমাসদর ওপর বদসন ও 

রাসি পাাঁি ওয়াি সা াি ফরয। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

ি স ন, সিযই িস সে। আেন্তুে ি  , বযবন আপনাসে রাসু রূসপ পাবিসয়সেন 

িাাঁর েসম, আল্লাহ-ই বে আপনাসে এর বনসদযশ বদসয়সেন? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, হযাাঁ। আেন্তুে ি  , আপনার দূি িস  কয, 

আমাসদর ওপর আমাসদর মাস র যাোি কদওয়া ফরয। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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 35  

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, বিেই িস সো আেন্তুে ি  , বযবন আপনাসে 

রাসু রূসপ পাবিসয়সেন, িাাঁর েসম, আল্লাহ-ই বে আপনাসে এর বনসদযশ 

বদসয়সেন? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, হযাাঁ। আেন্তুে 

ি  , আপনার দূি িস  কয, প্রবি িের রমযান মাসসর সাওম পা ন েরা 

আমাসদর ওপর ফরয। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, 

সিযই িস সে। আেন্তুে ি  , বযবন আপনাসে রাসু  বহসসসি পাবিসয়সেন, িার 

েসম, আল্লাহ-ই বে আপনাসে এর  বনসদযশ বদসয়সেন? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, হযাাঁ। আেন্তুে ি  , আপনার দূি িস  কয, 

আমাসদর মসধ্য কয  িায়িুল্লায় কযসি সক্ষ্ম িার ওপর হজ ফরয। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, সবিয িস সে। িণযনাোরী িস ন কয, 

িারপর আেন্তুে িস  কযসি কযসি ি  , বযবন আপনাসে সিযসহ কপ্ররণ 

েসরসেন িার েসম, আবম এর অবিবরিও েরি না এিং এর েমও েরি 

না। এ েথা শুসন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ক ােবি সিয 

িস  থােস  অিশযই কস জান্নাসি যাসি।”16 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَراَء، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َصامَ » َمرَ  ََعش 
َ
ا بِِصيَاِمهِ  َوأ  َعبْد   َوََكنَ  ،«ت رِكَ  َرَمَضان   ف رَِض  فَلَمَّ

 ِ ه   الَ  اّللَّ وم  نْ  إاِلَّ  يَص 
َ
 «َصْوَمه   ي َوافَِق  أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েসরসেন এিং 

এ বসয়াসমর জনয আসদশও েসরসেন। পসর যখন রমযাসনর সাওম ফরয হস া 

িখন িা কেসড় কদওয়া হয়। ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এ সাওম পা ন 

েরসিন না, িসি মাসসর কয বদনগুস াসি সাধ্ারণ সাওম পা ন েরসিন, িাাঁর 

                                           
16 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১২। 
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সাসথ বম  হস  েরসিন।”17 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, 

نَّ : َعنَْها، اّللَّ   رَِضَ  ََعئَِشةَ  َعنْ 
َ
وم   ََكنَْت  ق َريًْشا أ وَراءَ  يَْومَ  تَص  َمرَ  ث مَّ  اجلَاِهِليَِّة، يِف  ََعش 

َ
ول   أ  رَس 

 ِ ، ف ِرَض  َحّتَّ  بِِصيَاِمهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ول   َوقَاَل  َرَمَضان  ِ  رَس  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
ْمه   َشاءَ  َمنْ » ْفَطرَ  َشاءَ  َوَمنْ  فَلْيَص 

َ
 «أ

“জাসহ ী যুসে েুরাইশেণ ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েরি। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামও পসর এ সাওম পা সনর বনসদযশ কদন। 

অিসশসষ রমযাসনর সাওম ফরয হস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

ি স ন, যার ইিা ‘আশুরার সাওম পা ন েরসি এিং যার ইিা কস সাওম 

পা ন েরসি না।”18 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   قَاَل » ِ  رَس  نْ  َشَهاَدةِ : ََخْس   ىلَعَ  اإلِْسَلم   ب ِنَ "  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
نَّ  اّللَّ   إاِلَّ  إَِلَ  الَ  أ

َ
 َوأ

ًدا َمَّ ول   حم  ، رَس  ِ َلةِ، َوإِقَامِ  اّللَّ ََكِة، َوإِيتَاءِ  الصَّ ، الزَّ  «َرَمَضانَ  وََصْومِ  َواحلَجِّ

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, ইস াসমর বভবত্ত পাাঁিবি। 

আল্লাহ োড়া কোসনা ই াহ কনই এিং বনশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ  -এ েথার সাক্ষ্য দান, সা াি োসয়ম েরা, যাোি 

কদওয়া, হজ েরা এিং রমযাসনর সাওম পা ন েরা।”19 

আিু জামরা রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

                                           
17 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৬।  
18 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৩।  
19 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৬।  
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نْت  » د   ك  ْقع 
َ
ِن  َعبَّاس   ابِْن  َمعَ  أ ِْلس  يِرهِ  ىلَعَ  ُي  قِمْ : َفَقاَل  َْسِ

َ
ْجَعَل  َحّتَّ  ِعنِْدي أ

َ
 ِمنْ  َسْهًما لََك  أ

َقْمت   َمايِل 
َ
ا الَقيِْس  َعبْدِ  َوفْدَ  إِنَّ : قَاَل  ث مَّ  َشْهَريِْن، َمَعه   فَأ ا لَمَّ تَو 

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

؟ َمِن »: قَاَل  وْ  - الَقْوم 
َ
؟ َمِن  أ وْ  بِالَقْوِم، َمرَْحبًا»: قَاَل . َربِيَعة  : قَال وا «- الَوفْد 

َ
 َخَزايَا َغْيَ  بِالَوفِْد، أ

وَل  يَا: َفَقال وا ،«نََداَم  َوالَ  ِ  رَس  نْ  نَْستَِطيع   الَ  إِنَّا اّللَّ
َ
ِتيَك  أ

ْ
ْهرِ  يِف  إاِلَّ  نَأ  َوبَيْنََك  َوَبيْنَنَا احلََراِم، الشَّ

ارِ  ِمنْ  الَحُّ  َهَذا فَّ ، ك  ََضَ ْرنَا م  ْمر   َفم 
َ
، بِأ ِْْبْ  فَْصل  ْل  َوَراَءنَا، َمنْ  بِهِ  ُن  ل وه   اجلَنََّة، بِهِ  َونَْدخ 

َ
 َعِن  وََسأ

َبةِ  َْشِ
َ
مْ : األ َمَره 

َ
، فَأ ْرَبع 

َ
مْ  بِأ ، َعنْ  َوَنَهاه  ْرَبع 

َ
مْ  أ َمَره 

َ
ِ  بِاإِليَمانِ : أ تَْدر ونَ »: قَاَل  وَْحَده ، بِاّللَّ

َ
 َما أ

ِ  اإِليَمان   ول    اّللَّ  : قَال وا «وَْحَده   بِاّللَّ ، َورَس  ْعلَم 
َ
نْ  َشَهاَدة  »: قَاَل  أ

َ
نَّ  اّللَّ   إاِلَّ  إَِلَ  الَ  أ

َ
ًدا َوأ َمَّ ول   حم   رَس 

، ِ َلةِ، َوإِقَام   اّللَّ ََكِة، َوإِيتَاء   الصَّ نْ  َرَمَضاَن، وَِصيَام   الزَّ
َ
وا َوأ مْ  «اخل م َس  الَمْغنَمِ  ِمنَ  ت ْعط   َعنْ  َوَنَهاه 

ْرَبع  
َ
بَّاءِ  احلَنْتَمِ  َعِن : أ َزفَِّت  َوانلَِّقيِ  َوادلُّ بََّما ،" َوالم  ِ »: قَاَل  َور  َقيَّ نَّ »: َوقَاَل  «الم  وه  ْخِْب وا اْحَفظ 

َ
 َوأ

مْ  َمنْ  بِِهنَّ   «َوَراَءك 

“আবম ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমার সসে িসিাম। বিবন আমাসে িাাঁর 

আসসন িসাসিন। এেিার বিবন ি স ন, িুবম আমার োসে কথসে যাও, আবম 

কিামাসে আমার সম্পদ কথসে বেেু অংশ কদি। আবম দু’মাস িাাঁর সসে 

অিস্থান ের াম। িারপর এেবদন বিবন ি স ন, আবু্দ  োসয়সসর এেবি 

প্রবিবনবধ্ দ  রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর োসে আসস  বিবন 

বজজ্ঞাসা েরস ন, কিামরা কোন েওসমর? অথিা কোন প্রবিবনবধ্ দস র? িারা 

ি  , রািী‘আ কোসত্রর।’ বিবন ি স ন, মারহািা কস কোত্র িা কস প্রবিবনবধ্ 

দস র প্রবি, যারা অপদস্থ ও  বিি না হসয়ই এসসসে। িারা ি  , ইয়া 

রাসূ ুল্লহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম! বনবষদ্ধ মাসসমূহ োড়া অনয কোসনা 

সময় আমরা আপনার োসে আসসি পাবর না। (োরণ) আমাসদর এিং আপনার 

মােখাসন মুদার কোত্রীয় োবফরসদর িসিাস। িাই আমাসদর বেেু স্পষ্ট হুেুম 

বদন, যাসি আমরা যাসদর বপেসন করসখ এসসবে িাসদর জাবনসয় বদসি পাবর 

এিং যাসি আমরা জান্নাসি প্রসিশ েরসি পাবর। িারা পানীয় সম্পসেযও 
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বজজ্ঞাসা ের । িখন বিবন িাসদর িারবি বজবনসসর বনসদযশ এিং িারবি বজবনস 

কথসে বনসষধ্ েরস ন। িাসদর এে আল্লাহর প্রবি ঈমান আনার আসদশ বদসয় 

ি স ন, ‘এে আল্লাহ্ প্রবি ঈমান আনা বেভাসি হয় িা বে কিামরা জান?’ 

িাাঁরা ি  , ‘আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ ই ভা  জাসনন।’ বিবন ি স ন, ‘িা হস া এ 

সাক্ষ্য কদওয়া কয, আল্লাহ্ োড়া কোসনা ই াহ কনই এিং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ  এিং সা াি োসয়ম েরা, যাোি কদওয়া, 

রমযাসনর সাওম পা ন েরা আর কিামরা েণীমসির মা  কথসে এে-পঞ্চমাংশ 

প্রদান েরসি। বিবন িাসদরসে িারবি বজবনস কথসে বনসষধ্ েরস ন। িা হস া 

সিুজ ে সী, শুেসনা  াউসয়র কখা , কখজুর োসের গুাঁবড় কথসে বিবরেৃি পাত্র 

এিং আ োিরার পাব শেৃি পাত্র। িণযনাোরী িস ন, িণযনাোরী ( َزفَِّت  এর الم 
স্থস ) েখনও  ِ َقيَّ  উসল্লখ েসরসেন (উভয় শসব্দর অথয এেই)। বিবন আসরা الم 

িস ন, কিামরা এগুস া ভাস া েসর আয়ত্ত েসর নাও এিং অনযসদরও এগুব  

জাবনসয় বদও।”20 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িণযনা েসরন কয, 

نَّ »
َ
نَاًسا أ

 
وا الَْقيِْس  َعبْدِ  ِمنْ  أ ولِ  ىلَعَ  قَِدم   إِنَّا اهلِل، نَِبَّ  يَا: َفَقال وا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

ار   َوبَيْنََك  َوَبيْنَنَا َربِيَعَة، ِمنْ  َحي  فَّ ، ك  ََضَ رِ  يِف  إاِلَّ  َعلَيَْك  َنْقِدر   َواَل  م  ْشه 
َ
ِم، أ ْرنَا احْل ر  ْمر   َفم 

َ
 بِأ

ر   م 
ْ
ل   َوَراَءنَا، َمنْ  بِهِ  نَأ َخْذنَا ََنْن   إَِذا اجْلَنَّةَ  بِهِ  َونَْدخ 

َ
ول   َفَقاَل  بِِه، أ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

مْ "  ك  ر  ، آم  ْرَبع 
َ
مْ  بِأ ْنَهاك 

َ
ْربَع   َعنْ  َوأ

َ
وا: أ وا َواَل  اهللَ  اْعب د  ك  ْْشِ

ِقيم وا َشيْئًا، بِهِ  ت 
َ
َلةَ، َوأ  َوآت وا الصَّ

ََكَة، وا الزَّ وم   «َرَمَضانَ  وَص 

“আবু্দ  োয়স কোসত্রর েসয়েজন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 

                                           
20 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৭।  
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োসে উপবস্থি হসয় আরয ের , কহ আল্লাহর নিী! আমরা রািী’আ কোসত্রর 

ক াে। আপনার ও আমাসদর মধ্যিিী যািায়াি পসথ মুদার কোসত্রর োবফররা 

অিস্থান েরায় ‘হারাম মাস’ োড়া আমরা আপনার োসে আসসি পাবর না। 

অিএি, আপবন আমাসদর এমন োসজর আসদশ বদন, আমাসদর যারা আসস বন 

িাসদর জানাসি পাবর এিং যা পা ন েসর আমরা জান্নাসি প্রসিশ েরসি 

পাবর। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কিামাসদর িারবি 

বিষয় পা সনর এিং িারবি বিষয় কথসে বিরি থাোর বনসদযশ বদবি। পা নীয় 

িারবি বিষয় হস া, কিামরা আল্লাহর ইিাদি েরসি, িাাঁর সাসথ অনয োউসে 

শরীে েরসি না, সা াি োসয়ম েরসি, যাোি বদসি, রমযাসনর সাওম পা ন 

েরসি এিং েনীমসির এে-পঞ্চমাংশ প্রদান েরসি।”21
 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

تَاه   لِلنَّاِس، يَْوًما بَاِرًزا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »
َ
يل   فَأ ؟ َما: َفَقاَل  ِجْْبِ : قَاَل  اإِليَمان 

نْ  اإِليَمان  »
َ
ِ  ت ْؤِمنَ  أ ت بِِه، َوَمَلئَِكِتِه، بِاّللَّ

ِلهِ  َوبِِلَقائِِه، َوك   َما: قَاَل . «بِابْلَْعِث  َوت ْؤِمنَ  َور س 
؟ نْ : اإلِْسَلم  : " قَاَل  اإلِْسَلم 

َ
، َتْعب دَ  أ َ ْْشِكَ  َوالَ  اّللَّ

َلَة، َوت ِقيمَ  َشيْئًا، بِهِ  ت  َي  الصَّ ََكةَ  َوت ؤَدِّ  الزَّ
وَضَة، ومَ  الَمْفر  ؟ا َما: قَاَل ".  َرَمَضانَ  َوتَص  نْ »: قَاَل  إلِْحَسان 

َ
َ  َتْعب دَ  أ نََّك  اّللَّ

َ
نْ  لَمْ  فَإِنْ  تََراه ، َكأ  تَك 

؟ َمَّت : قَاَل  ،«يََراكَ  فَإِنَّه   تََراه   اَعة  ْعلَمَ  َعنَْها الَمْسئ ول   َما: " قَاَل  السَّ
َ
ائِِل، ِمنَ  بِأ ْخِْب كَ  السَّ

 
 َعنْ  وََسأ

اِطَها َْشَ
َ
ِت  إَِذا: أ َمة   َودَلَ

َ
نَّ  الَ  ََخْس   يِف  ابل نْيَاِن، يِف  ابل ْهم   اإِلبِِل  ر ََعة   َتَطاَوَل  َوإَِذا َربََّها، األ ه   َيْعلَم 

َ  إِنذ  ﴿: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  تَلَ  ث مَّ "  اّللَّ   إاِلَّ  اَعةِ ِعۡلمُ  ِعنَدهُۥ ٱّللذ  ث مَّ  ،[١١: لقمان] ﴾ٱلسذ
ْدبَرَ 

َ
وه  »: َفَقاَل  أ يل   َهَذا»: َفَقاَل  َشيْئًا، يََرْوا فَلَمْ  «ر دُّ َعلِّم   َجاءَ  ِجْْبِ مْ  انلَّاَس  ي  ب و قَاَل  «ِدينَه 

َ
 َعبْدِ  أ

 ِ َّه   َذلَِك  َجَعَل : اّللَّ  «اإِليَمانِ  ِمنَ  ُك 

“এেবদন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম জনসমসক্ষ্ িসা বেস ন, 
                                           
21 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৮।  
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এমন সময় িাাঁর োসে এে িযবি এসস বজজ্ঞাসা েরস ন ‘ঈমান েী?’ বিবন 

ি স ন, ‘ঈমান হস া, আপবন বিশ্বাস রাখসিন আল্লাহর প্রবি, িাাঁর 

বফবরশিােসণর প্রবি, (বেয়ামসির বদন) িাাঁর সসে সাক্ষ্াসির প্রবি এিং িাাঁর 

রাসূ েসণর প্রবি। আপবন আসরা বিশ্বাস রাখসিন পুনরুত্থাসনর প্রবি।’ বিবন 

বজজ্ঞাসা েরস ন, ‘ইস াম েী?’ বিবন ি স ন, ‘ইস াম হস া, আপবন আল্লাহর 

ইিাদি েরসিন এিং িাাঁর সসে শরীে েরসিন না, সা াি োসয়ম েরসিন, 

ফরয যাোি আদায় েরসিন এিং রমযাসনর সাওম পা ন েরসিন।’ ঐ িযবি 

বজজ্ঞাসা েরস ন, ‘ইহসান েী?’ বিবন ি স ন, ‘আপবন এমন ভাসি আল্লাহর 

ইিাদি েরসিন কযন আপবন িাাঁসে কদখসেন, আর যবদ আপবন িাাঁসে কদখসি 

না পান িসি (বিশ্বাস রাখসিন কয) বিবন আপনাসে কদখসেন।’ ঐ িযবি 

বজজ্ঞাসা েরস ন, ‘বেয়ামি েসি?’ বিবন ি স ন, ‘এ িযাপাসর যাসে বজজ্ঞাসা 

েরা হসি, বিবন বজজ্ঞাসাোরী অসপক্ষ্া কিবশ জাসনন না। িসি আবম আপনাসে 

বেয়ামসির আ ামিসমূহ িস  বদবি: িাাঁদী যখন িার প্রভুসে প্রসি েরসি 

এিং উসির নেণয রাখাস রা যখন িড় িড় অট্টাব ো বনমযাসণ প্রবিসযাবেিা 

েরসি। (বেয়ামসির বিষয়) কসই পাাঁিবি বজবনসসর অন্তভূযি, যা আল্লাহ োড়া 

কেউ জাসন না।’ এরপর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এই 

আয়ািবি কশষ পযযন্ত বি াওয়াি েরস ন, 

َ ٱ إِنذ ﴿ اَعةِٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  ّللذ  [١١: لقمان] ﴾لسذ

“বেয়ামসির জ্ঞান কেি  আল্লাহই বনেি..।” [সূরা  ুেমান, আয়াি: ৩৪], 

এরপর ঐ িযবি িস  কেস  বিবন ি স ন, ‘কিামরা িাসে বফবরসয় আন।’ িারা 

বেেুই কদখসি কপ  না। িখন বিবন ি স ন, ‘ইবন বজিরী  আ াইবহস 
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সা াম। ক ােসদর দীন কশখাসি এসসবেস ন।”22  

রমযান ও সাওসমর ফযী ি 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

يَام  » نَّة   الصِّ ؤ   َوإِنِ  َُيَْهْل، َوالَ  يَْرف ْث  فَلَ  ج  وْ  قَاتَلَه   اْمر 
َ
ْل  َشاَتَمه   أ َتْيِ  َصائِم   إِّنِّ : فَلْيَق  ِي َمرَّ  َواَّلَّ

ائِمِ  فَمِ  خَل ل وف   بِيَِدهِ  َنْفِس  ْطيَب   الصَّ
َ
ِ  ِعنْدَ  أ ابَه   َطَعاَمه   َيَّْت ك  » «الِمْسِك  ِريِح  ِمنْ  َتَعاىَل  اّللَّ  َوََشَ

ْجِّل  ِمنْ  وََشْهَوتَه  
َ
يَام   أ نَا يِل، الصِّ

َ
ْجِزي َوأ

َ
ْمثَالَِها بَِعْْشِ  َواحلََسنَة   بِهِ  أ

َ
 «أ

“সাওম ঢা স্বরূপ। সুিরাং অেী িা েরসি না এিং মুসখযর মসিা োজ েরসি 

না। যবদ কেউ িাাঁর সাসথ েেড়া েরসি িায়, িাাঁসে োব  কদয়, িসি কস কযন 

দুই িার িস , আবম সাওম পা ন েরবে। ঐ সত্তার শপথ, যার হাসি আমার 

প্রাণ, অিশযই সাওম পা নোরীর মুসখর েন্ধ আল্লাহর বনেি বমসসের েসন্ধর 

কিসয়ও উৎেৃষ্ট। কস আমার জনয আহার, পান ও োমািার পবরিযাে েসর। 

সাওম আমারই জনয। িাই এর পুরষ্কার আবম বনসজই দান েরি। আর প্রসিযে 

কনে োসজর বিবনময় দশ গুণ”।23 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

تَِّحْت  َرَمَضان   َجاءَ  إَِذا» بَْواب   ف 
َ
لَِّقْت  اجْلَنَِّة، أ بَْواب   وَغ 

َ
َدِت  انلَّاِر، أ فِّ يَاِطي   وَص   «الشَّ

“যখন রমযান আসস িখন জান্নাসির দরজাসমূহ উনু্মি েসর কদওয়া হয়, 

জাহান্নাসমর দরজাসমূহ িন্ধ েসর কদওয়া হয় এিং শয়িানগুস াসে বশেস  

                                           
22 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৯।  
23 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫১।   
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িেী েরা হয়”।24 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

تَِّحْت  َرَمَضان   ََكنَ  إَِذا» بَْواب   ف 
َ
لَِّقْت  الرَّْْحَِة، أ بَْواب   وَغ 

َ
لِْسلَِت  َجَهنََّم، أ يَاِطي   وَس   «الشَّ

“রমযান মাস আসস  জান্নাসির দরজাসমূহ উনু্মি েসর কদওয়া হয়, জাহান্নসমর 

দরজাসমূহ িন্ধ েসর কদওয়া হয় এিং শয়িানগুস াসে বশেস  িেী েরা 

হয়”।25 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে আরও িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ل   ََكنَ  إَِذا» وَّ
َ
َدِت  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  َْلْلَة   أ فِّ ، ص  يَاِطي  ، َوَمَرَدة   الشَّ لَِّقْت  اجِلنِّ بَْواب   وَغ 

َ
 انلَّاِر، أ

ْفتَحْ  فَلَمْ  ، ِمنَْها ي  تَِّحْت  بَاب  بَْواب   َوف 
َ
ْغلَقْ  فَلَمْ  اجلَنَِّة، أ ، ِمنَْها ي  نَاد   َوي نَاِدي بَاب   اخلَْيِ  بَاِغَ  يَا: م 

قِْبْل،
َ
ِّ  بَاِغَ  َوَيا أ ، الْشَّ قِِْصْ

َ
ِ  أ تََقاء   َوّلِلَّ ُّ  وََذلَك  انلَّاِر، ِمنَ  ع   .«َْلْلَة   ك 

“শয়িান ও দুষ্ট বজন্নসদরসে রমযান মাসসর প্রথম রাসিই শৃঙ্খ ািদ্ধ েরা হয়, 

জাহান্নাসমর দরজাগুস া িন্ধ েরা হয় এিং এর এেবি দরজাও িখন আর 

কখা া হয় না, খুস  কদওয়া হয় জান্নাসির দরজাগুস া এিং এর এেবি দরজাও 

িখন আর িন্ধ েরা হয় না। (এ মাসস) এেজন কোষণাোরী কোষণা বদসি 

থাসেন, কহ ে যাণ অসিষণোরী! অগ্রসর হও। কহ পাপাসি! বিরি হও। আর 

িহু ক ােসে আল্লাহ িা‘আ ার পক্ষ্ কথসে এ মাসস জাহান্নাম কথসে মুি েসর 

                                           
24 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৭৯।  
25 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৭৯। 
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কদওয়া হয় এিং প্রসিযে রাসিই এরূপ কথসে থাসে।”26 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

مْ » تَاك 
َ
بَارَك   َشْهر   َرَمَضان   أ مْ  وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   فََرَض  م  ، َعلَيْك  بَْواب   ِفيهِ  ت ْفتَح   ِصيَاَمه 

َ
َماِء، أ  السَّ

بَْواب   ِفيهِ  َوت ْغلَق  
َ
يَاِطِي، َمَرَدة   ِفيهِ  َوت َغلُّ  اجْلَِحيِم، أ ِ  الشَّ لِْف  ِمنْ  َخْي   َْلْلَة   ِفيهِ  ّلِلَّ

َ
، أ  َمنْ  َشْهر 

ِرمَ  ِرمَ  َفَقدْ  َخْيََها ح   «ح 

“কিামাসদর বনেি রমযান উপবস্থি হসয়সে, যা এেবি িরেিময় মাস। 

কিামাসদর ওপসর আল্লাহ িা‘আ া অত্র মাসসর সাওম ফরয েসরসেন। এ মাস 

আেমসনর োরসণ জান্নাসির দরজাসমূহ খুস  কদওয়া হয়, জাহান্নাসমর 

দরজাসমূহ িন্ধ েসর কদওয়া হয়, আর আল্লাহর অিাধ্য শয়িানসদর ে ায় 

ক াহার কিড়ী পরাসনা হয়। এ মাসস এেবি রাি রসয়সে যা এে হাজার মাস 

অসপক্ষ্াও উত্তম। কয িযবি কস রাসির ে যাণ কথসে িবঞ্চি রসয় কে  কস 

প্রেৃি িবঞ্চি রসয় কে ।”27 

ওয়াবস া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িস ন, 

نِْزلَْت »
 
ف   أ ح  َل  إِبَْراِهيمَ  ص  وَّ

َ
نِْزلَِت  َرَمَضاَن، َشْهرِ  ِمنْ  َْلْلَة   أ

 
 َرَمَضانَ  ِمنْ  َمَضْيَ  لِِست   اتلَّْوَراة   وَأ

نِْزَل 
 
يل   َوأ ْْنِ ةَ  ثِلََلَث  اإْلِ نِْزَل  َرَمَضاَن، ِمنْ  َمَضْت  َعْْشَ

 
ب ور   َوأ ةَ  ثِلََمانَ  الزَّ  ِمنْ  َخلَْت  َعْْشَ

                                           
26 বিরবমযী, হাদীস নং ৬৮২, ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, এ পবরসিসদ আবু্দর রহমান ইিন 
‘আউফ, ইিন মাস‘ঊদ ও সা মান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুম কথসে হাদীস িবণযি আসে। ইিন 
মাজাহ, ১৬৪২। আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। নাসায়ী, ২১০৭।    

27 নাসায়ী, হাদীস নং ২১০৬, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। মুসনাসদ আহমদ, 
৭১৪৮, শু ‘আইি আরনাঊি িস সেন, হাদীসবি সহীহ। 
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نِْزَل  َرَمَضاَن،
 
ْرآن   َوأ يَن َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ  الْق  ْرَبع  وَِعْْشِ

َ
 «أِل

“রমযাসনর প্রথম রাবত্রসি ইিরাহীম আ াইবহস সা াসমর ওপর সহীফা নাবয  

হয়, রমযাসনর েয় বদন অবিিাবহি হস  (মূসা আ াইবহস সা াসমর ওপর) 

িাওরাি নাবয  হয়, কির রমযান কশসষ (ঈসা আ াইবহস সা াসমর ওপর) 

ইবি  নাবয  হয়, আিাসরা রমযান কশষ হস  (দাউদ আ াইবহস সা াসমর 

ওপর) যািুর নাবয  হয় এিং িবব্বশ রমযান কশসষ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর ওপর) েুরআন নাবয  হয়।”28 

ো‘ি ইিন উজরাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এেিার ি স ন, 

وا» نَا الِْمنَْْبَ  اْحََض  ا فََحََضْ ا ، آِميَ : قَاَل  َدرََجةً  اْرَتَق  فَلَمَّ رََجةَ  اْرَتَق  فَلَمَّ  «آِميَ »: قَاَل  اثلَّاِنيَةَ  ادلَّ
ا رََجةَ  اْرَتَق  فَلَمَّ ا آِمَي،: قَاَل  اثلَّاثِلَةَ  ادلَّ وَل  يَا: ق لْنَا نََزَل  فَلَمَّ ِ  رَس   َشيْئًا اْْلَْومَ  ِمنَْك  َسِمْعنَا لََقدْ  اّللَّ

نَّا َما ه   ك  يَل  إِنَّ : قَاَل  نَْسَمع  َلة   َعلَيْهِ  ِجْْبِ َلم   الصَّ ْدرَكَ  لَِمنْ  ب ْعًدا: َفَقاَل  يِل  َعَرَض  َوالسَّ
َ
 َرَمَضانَ  أ

ا آِمَي،: ق لْت   َل   َيْغَفرْ  فَلَمْ   َعلَيَْك  ي َصلِّ  فَلَمْ  ِعنَْده   ذ ِكْرت   لَِمنْ  ب ْعًدا: قَاَل  اثلَّاِنيَةَ  َرِقيت   فَلَمَّ
ا آِمَي،: ق لْت   ْدرَكَ  لَِمنْ  ب ْعًدا: قَاَل  اثلَّاثِلَةَ  َرِقيت   فَلَمَّ

َ
بََواه   أ

َ
وْ  ِعنَْده   الِْكَْبَ  أ

َ
َما أ ه  َحد 

َ
 فَلَمْ  أ

 «آِميَ : ق لْت   اجْلَنَّةَ  ي ْدِخَله  

“কিামরা বমম্বার বনসয় আসসা, ফস  আমরা বমম্বার বনসয় আস াম। যখন বিবন 

বমম্বাসরর প্রথম বসাঁবড়সি উিস ন, ি স ন, আমীন। বিিীয় বসাঁবড়সি উসি আিার 

                                           
28 আ  ‘মুজামু  োিীর ব িিিরানী, হাদীস নং ১৮৫। জাসম‘উস সেীর ওয়াবযয়াদাহ, হাদীস 
নং ২৩৭৭। আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান, কদখুন, সহীহ জাসম‘উস সেীর, হাদীস 
নং ১৪৯৭। শু‘আিু  ঈমান ব  িাইহােী,  ২০৫৩। অবধ্োংশ িণযনায় ২৪কশ রমাদাসনর েথা 
উসল্লখ আসে, অথযাৎ ২৫কশ রমাদান রাসি েুরআন নাবয  হসয়সে। িসি মু‘জামু  োিীর 
এর িণযনায় ২৪কশ রমাদাসনর পবরিসিয ১৪ই রমাদান এসসসে।   
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ি স ন, আমীন। অনুরূ পভাসি িৃিীয় বসাঁবড়সি উসি ি স ন, আমীন। বিবন 

বমম্বার কথসে কনসম আসস  আমরা বজসজ্ঞস ের াম, কহ আল্লাহর রাসূ ! 

আপনার োসে আমরা আজ যা শুন াম ইসিাপূসিয েখনও এরূপ শুবন বন। বিবন 

ি স ন, বজিরী  আ াইবহস সা াম আমার োসে আসস ন, বিবন ি স ন, কস 

িযবি ধ্বংস কহাে কয রমযান কপস া অথি বনসজর গুনাহ মাফ েরাসি পার  

না, আবম ি  াম, আমীন। আবম যখন বিিীয় বসাঁবড়সি উি াম বজিরী  

আ াইবহস সা াম ি স ন, কস িযবি ধ্বংস কহাে যার োসে আপনার নাম 

উসল্লখ েরা হস া অথি কস আপনার ওপর দুরুদ ও সা াম কপশ ের  না। 

আবম ি  াম, আমীন। আিার আবম যখন িৃিীয় বসাঁবড়সি উি াম িখন 

বজিরী  আ াইবহস সা াম ি স ন, কস িযবি ধ্বংস কহাে কয িৃদ্ধ অিস্থায় 

িার বপিামািা দু’জনসে িা এেজনসে কপ  অথি িাসদর কসিা যত্ন েসর 

জান্নাসি কযসি পার  না। আবম ি  াম, আমীন।”29 

মু‘আয ইিন জািা  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نْت  » ، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  ك  ْصبَْحت   َسَفر 
َ
، َوََنْن   ِمنْه   قَِريبًا يَْوًما فَأ لْت   نَِسي  : َفق 

وَل  يَا ِن  اهللِ  رَس  ْخِْبْ
َ
ِّن  اجلَنَّةَ  ي ْدِخل ِن  بَِعَمل   أ تْلَِن  لََقدْ : قَاَل  انلَّاِر، َعِن  َوي بَاِعد 

َ
، َعنْ  َسأ  َعِظيم 

ه   َمنْ  ىلَعَ  لَيَِسي   َوإِنَّه   َ َ  َتْعب د   َعلَيِْه، اّللَّ   يََّسَّ ْْشِكْ  َوالَ  اّللَّ
َلَة، َوت ِقيم   َشيْئًا، بِهِ  ت  ََكةَ، َوت ْؤِت  الصَّ  الزَّ

وم   الَ : قَاَل  ث مَّ , ابَليَْت  َوََت جُّ  َرَمَضاَن، َوتَص 
َ
لَُّك  أ د 

َ
بَْواِب  ىلَعَ  أ

َ
ْوم  : اخلَْيِ  أ ، الصَّ نَّة  َدقَة   ج   َوالصَّ

ْطِفئ   َكَما اخلَِطيئَةَ  ت ْطِفئ   ِل  وََصَلة   انلَّاَر، الَْماء   ي   َتَتَجاَفَٰ  ﴿ تَلَ  ث مَّ : قَاَل  اللَّيِْل  َجوِْف  ِمنْ  الرَّج 
                                           
29 মুসিাদরাে হাবেম, হাদীস নং ৭২৫৬, ইমাম হাবেম রহ. িস সেন, হাদীসসর সনদবি 
সহীহ, িসি িুখারী ও মুসব ম কেউ উসল্লখ েসরনবন। ইমাম যাহািী রহ. সহীহ িস সেন। 
আিূ হুরাইরা, আনাস ও জাবির রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে অনুরূপ িণযনা আসে। কদখুন, 
বিরবমযী, হাদীস নং ৩৫৪৫। ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ। 
আ িানী রহ. হাদীসবিসে সহীহ িস সেন।  
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الَ : قَاَل  ث مَّ ,  َيع َملُونَ   بَلَغَ  َحّتَّ [ ٢٢: السجدة] ﴾ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُبُهمۡ 
َ
ْخِْب كَ  أ

 
ِس  أ

ْ
ْمرِ  بَِرأ

َ
 األ

ِّهِ  وِدهِ، ُك  وَل  يَا بََّل : ق لْت   َسنَاِمِه؟ وَِذْرَوةِ  َوَعم  س  : قَاَل  اهلِل، رَس 
ْ
ْمرِ  َرأ

َ
، األ ود ه   اإلِْسَلم   َوَعم 

َلة ، الَ : قَاَل  ث مَّ , اجِلَهاد   َسنَاِمهِ  وَِذْرَوة   الصَّ
َ
ْخِْب كَ  أ

 
ِِّه؟ َذلَِك  بَِمَلكِ  أ َخذَ  اهللِ، نَِبَّ  يَا بََّل : ق لْت   ُك 

َ
 فَأ

لْت   َهَذا، َعلَيَْك  ك فَّ : قَاَل  بِِلَسانِهِ  ونَ  َوإِنَّا اهلِل، نَِبَّ  يَا: َفق  َؤاَخذ  : َفَقاَل  بِِه؟ َنتلََكَّم   بَِما لَم 
َك  ثَِكلَتَْك  مُّ

 
َعاذ ، يَا أ بُّ  وََهْل  م  وِهِهمْ  ىلَعَ  انلَّارِ  يِف  انلَّاَس  يَك  وْ  و ج 

َ
 َحَصائِد   إاِلَّ  َمنَاِخرِِهمْ  ىلَعَ  أ

لِْسنَِتِهمْ 
َ
 .«أ

“আবম এেিার রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম-এর সসে এে সফসর 

বে াম। এেবদন ি ার সময় আবম িাাঁর বনেিিিযী হসয় কে াম। আবম ি  াম, 

কহ আল্লাহর রাসূ ! আমাসে এমন এেবি ‘আম  সম্পসেয অিবহি েরুন যা 

আমাসে জান্নাসি দাবখ  েরসি এিং জাহান্নাম কথসে দূসর সবরসয় বদসি। বিবন 

ি স ন, িুবম কিা বিরাি এেিা বিষসয় আমাসে বজজ্ঞাসা েরস । িসি আল্লাহ 

িা‘আ া যার জনয িা সহজ েসর কদন িার জনয বিষয়বি অিশয সহজ। 

আল্লাহর ইিাদি েরসি, িার সসে কোসনা বেেু শরীে েরসি না। সা াি 

োসয়ম েরসি, যাোি প্রদান েরসি, রমযাসনর সাওম পা ন েরসি, 

িায়িুল্লাহর হজ েরসি। এরপর বিবন ি স ন, সি ে যাসণর িার (দরজা) 

সম্পসেয বে আবম কিামাসে বদে-বনসদযশনা বদি? সাওম হস া ঢা স্বরূপ, পাবন 

কযমন আগুন বনবভসয় কদয় কিমবন সদোও গুনাহসমূহসে বনবশ্চহ্ন েসর 

কদয়  আর হস া মধ্য রাসির সা াি। এরপর বিবন বি াওয়াি েরস ন,  

 [٢٢: السجدة] ﴾ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُبُهمۡ  َتَتَجاَفَٰ  ﴿

“িারা (মুবমনরা েভীর রাসি) শযযা িযাে েসর।” [সূরা আস-সাজদা, আয়াি: 

১৬] িারপর ি স ন, কিামাসে এই সি বেেুর মাথা ও িুবনয়াদ এিং সসিযাচ্চ 

শীষযসদশ স্বরূপ আম  সম্পসেয অিবহি েরি বে? এরপর ি স ন, অিশযই, 
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ইয়া রাসূ াল্লাহ! বিবন ি স ন, সি বেেুর মাথা হস া ইস াম, িুবনয়াদ হস া 

সা াি আর সসিযাচ্চ শীষয হস া বজহাদ। এরপর ি স ন, এ সি বেেুর মূ  

পুাঁবজ সম্পসেয কিামাসে অিবহি েরি বে? আবম ি  াম, অিশযই, ইয়া 

রাসূ াল্লাহ! বিবন িাাঁর বজহ্বা ধ্সর ি স ন, এবিসে সংযি রাখ। আবম ি  াম, 

কহ আল্লাহর নিী, আমরা কয েথািািযা িব  কস োরসণও বে আমাসদর পােড়াও 

েরা হসি? বিবন ি স ন, কিামাসদর মা কিামাসে হাবরসয় কফ ুে, কহ মু‘আয! 

ক ােসদর অধ্ঃমুসখ জাহান্নাসম বনবক্ষ্প্ত হওয়ার জনয এ যিাসনর োমাই োড়া 

আর বে বেেু আসে নাবে?”30 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

ِ  آَمنَ  َمنْ » وِلِ، بِاّللَّ قَامَ  َوبَِرس 
َ
َلَة، َوأ ا ََكنَ  َرَمَضانَ  وََصامَ  الصَّ ِ  ىلَعَ  َحقًّ نْ  اّللَّ

َ
 اجلَنََّة، ي ْدِخلَه   أ

ِ  َسِبيِل  يِف  َجاَهدَ  وْ  اّللَّ
َ
رِْضهِ  يِف  َجلََس  أ

َ
دِلَ  الَِّت  أ وَل  يَا: َفَقال وا ِفيَها، و  ، رَس  ِ فَلَ  اّللَّ

َ
 انلَّاَس؟ ن بَْشِّ   أ

، ِمائَةَ  اجلَنَّةِ  يِف  إِنَّ : قَاَل  َها َدرََجة  َعدَّ
َ
َجاِهِدينَ  اّللَّ   أ ، َسِبيِل  يِف  لِلْم  ِ رََجتَْيِ  َبْيَ  َما اّللَّ  َبْيَ  َكَما ادلَّ

َماءِ  رِْض، السَّ
َ
تْل م   فَإَِذا َواأل

َ
، َسأ َ ل وه   اّللَّ

َ
وَْسط   فَإِنَّه   الِفْرَدوَْس، فَاْسأ

َ
ىلْعَ  اجلَنَّةِ  أ

َ
َراه   - اجلَنَّةِ  َوأ

 
 - أ

ر   َوِمنْه   الرَّْْحَِن، َعْرش   فَْوقَه   ْنَهار   َتَفجَّ
َ
د   قَاَل  «اجلَنَّةِ  أ َمَّ ، ْبن   حم  بِيهِ  َعنْ  ف لَيْح 

َ
 َعرْش   َوفَْوقَه  : أ

 «الرَّْْحَِن 

“আল্লাহ ও িাাঁর রাসূস র প্রবি কয ঈমান আন , সা াি আদায় ের  ও 

রমযাসনর সাওম পা ন ের  কস আল্লাহর পসথ বজহাদ েরুে বেংিা স্বীয় 

জন্মভূবমসি িসস থােুে, িাসে জান্নাসি প্রসিশ েবরসয় কদওয়া আল্লাহর দাবয়ত্ব 

                                           
30 বিরবমযী, হাদীস নং ২৬১৬, ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ। আ িানী 
রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। ইিন মাজাহ, ৩৯৭৩। মুসনাসদ আহমাদ, ২২০১৬। মুহাবিে 
শু ‘আইি আরনাঊি িস সেন, হাদীসবি বিবভন্ন সনসদ সহীহ।  
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হসয় যায়। সাহািীেণ ি স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আমরা বে ক ােসদর এ 

সুসংিাদ কপৌঁসে বদি না? বিবন িস ন, আল্লাহর পসথ মুজাবহদসদর জনয আল্লাহ 

িা‘আ া জান্নাসি এেশবি মযযাদার স্তর প্রস্তুি করসখসেন। দু’বি স্তসরর িযিধ্ান 

আসমান ও জবমসনর দুরসত্বর নযায়। কিামরা আল্লাহর োসে িাইস  কফরদাউস 

িাইসি। কেননা এিাই হস া সিসিসয় উত্তম ও সসিযাচ্চ জান্নাি। আমার মসন 

হয়, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এ-ও িস সেন, এর উপসর 

রসয়সে ‘আরসশ রহমান। আর কসখান কথসে জান্নাসির নহরসমূহ প্রিাবহি 

হসি। মুহাম্মদ ইিন ফু াইহ্ রহ. িাাঁর বপিার সূসত্র (বনঃসসেসহ) িস ন, এর 

উপসর রসয়সে ‘আরসশ রহমান।”31 

ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, 

وَل  يَا: َفَقال وا الَقيِْس  َعبْدِ  َوفْد   قَِدمَ » ، رَس  ِ ار   َوبَيْنََك  بَيْنَنَا َربِيَعَة، ِمنْ  الَحَّ  َهَذا إِنَّا اّللَّ فَّ ، ك  ََضَ  م 
ْهرِ  يِف  إاِلَّ  إَِْلَْك  نَِصل   فَلَْسنَا ْرنَا احلََراِم، الشَّ ْمر   َفم 

َ
ذ   بِأ خ 

ْ
و بِهِ  نَأ : " قَاَل  َوَراَءنَا، َمنْ  إَِْلْهِ  َونَْدع 

مْ  ك  ر  ، آم  ْرَبع 
َ
مْ  بِأ ْنَهاك 

َ
، َعنْ  َوأ ْرَبع 

َ
ِ  اإِليَمانِ  أ نْ  َشَهاَدةِ : بِاّللَّ

َ
، إاِلَّ  إَِلَ  الَ  أ  - بِيَِدهِ  َوَعَقدَ  - اّللَّ 

َلةِ، َوإِقَامِ  ََكِة، َوإِيتَاءِ  الصَّ نْ  َرَمَضاَن، وَِصيَامِ  الزَّ
َ
وا َوأ ِ  ت ؤَدُّ مْ  َغنِْمت ْم، َما َخ  َس  ّلِلَّ ْنَهاك 

َ
 َعِن : َوأ

بَّاِء، َزفَِّت  َواحلَنْتَِم، َوانلَِّقِي، ادلُّ  «َوالم 

“আবু্দ  োয়স কোসত্রর প্রবিবনবধ্ দ  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর বনেি এসস ি  , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আমরা রািী‘আ কোসত্রর 

এেবি উপদ । আপনার ও আমাসদর মাসে মুদার (োবফর) কোসত্রর িসিাস। 

িাই আমরা আপনার বনেি বনবষদ্ধ মাসসমূহ িযিীি অনয সময় আসসি পাবর 

না। োসজই আপবন আমাসদর এমন োসজর আসদশ েরুন, যার ওপর আমরা 

আম  েরি এিং আমাসদর পশ্চাসি যারা রসয় কেসে, িাসদ কেও িা আম  
                                           
31 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৭৯০।  
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েরসি আহিান জানাসিা। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, 

আবম কিামসদরসে িারবি োসজর আসদশ েরবে এিং িারবি োজ কথসে বনসষধ্ 

েরবে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম হাসির অেুস  িা েণনা েসর 

িস ন, আল্লাহ িা‘আ ার প্রবি ঈমান আন। আর িা হসি এ সাক্ষ্য দান েরা 

কয, আল্লাহ োড়া অনয কোসনা ই াহ কনই আর সা াি প্রবিষ্ঠা েরা, যাোি 

দান েরা, রমযান মাসস সাওম পা ন েরা এিং আল্লাহর জনয েনীমাি  ি 

সম্পসদর এে পঞ্চমাংশ আদায় েরা। আর আবম কিামাসদর শুল্ক  াউসয়র 

কখাস  বিবর পাত্র, কখজুর োসের মূ  িারা বিবর পাত্র, সিুজ মিো, 

আ োিরা প্রব প্ত মিো িযিহার েরসি বনসষধ্ েরবে।”32 

আল্লাহর রাস্তায় সাওসমর ফযী ি 

আিু সঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনবে, 

، َسِبيِل  يِف  يَْوًما َصامَ  َمنْ » ِ دَ  اّللَّ  «َخِريًفا َسبِْعيَ  انلَّارِ  َعِن  وَْجَهه   اّللَّ   َبعَّ

“কয িযবি আল্লাহর রাস্তায় এে বদনও সাওম পা ন েসর, আল্লাহ িার 

মুখমণ্ড সে (অথযাৎ িাসে) জাহান্নাসমর আগুন কথসে সত্তর িেসরর রাস্তা দূসর 

সবরসয় কনন।”33 

সাওম গুনাসহর োফফারা 

হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َمر   قَاَل » ، اّللَّ   رَِضَ  ع   قَاَل  الِفتْنَِة؟ يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  َحِديثًا ََيَْفظ   َمنْ  َعنْه 

                                           
32 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩০৯৫।  
33 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৮৪০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৩।  
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َذْيَفة   نَا ح 
َ
ول   َسِمْعت ه   أ ِل  فِتْنَة  »: َيق  ْهِلهِ  يِف  الرَّج 

َ
ر َها وََجارِهِ، َوَماِلِ  أ َلة   ت َكفِّ يَام   الصَّ  َوالصِّ

َدقَة   ل   لَيَْس : قَاَل  ،«َوالصَّ
َ
ْسأ

َ
ل   إِنََّما ِذهِ، َعنْ  أ

َ
ْسأ

َ
وج   الَِّت  َعِن  أ ، َيم وج   َكَما َتم   َوإِنَّ : قَاَل  ابَلْحر 

ْغلًَقا، بَابًا َذلَِك  د ونَ  وْ  َفي ْفتَح  : قَاَل  م 
َ
؟ أ ،: قَاَل  ي ْكََّس  ْجَدر   َذاكَ : قَاَل  ي ْكََّس 

َ
نْ  أ

َ
ْغلََق  الَ  أ  إىَِل  ي 

لْنَا الِقيَاَمِة، يَْومِ  وق   َفق  َكانَ  َسلْه  : لَِمَّْس 
َ
َمر   أ ؟ َمِن  َيْعلَم   ع  َل   ابَلاب 

َ
نَّ  َيْعلَم   َكَما َنَعْم،: َفَقاَل  فََسأ

َ
 أ

 «اللَّيْلَةَ  َغد   د ونَ 

“এেবদন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, বফিনা সম্পবেযি নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর হাদীসবি োর মুখস্ত আসে? হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

ি স ন, আবম নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনবে কয, 

পবরিার, ধ্ন-সম্পদ এিং প্রবিসিবশই মানুসষর জনয বফিনা। সা াি, সাওম 

এিং সদো এর োফফারা হসয় যায়। উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, এ 

বফিনা সম্পসেয আবম বজজ্ঞাসা েরবে না, আবম কিা বজজ্ঞাসা েসরবে ঐ বফিনা 

সম্পসেয, যা সমুসদ্রর কঢউসয়র মসিা আসোব ি কথসে থােসি। হুযায়ফা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, এ বফিনার সামসন িন্ধ দরজা আসে। উমার 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, এ দরজা বে খুস  যাসি, না কভসে যাসি? হুযায়ফা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, কভসে যাসি। উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, 

িাহস  কিা িা বেয়ামি পযযন্ত িন্ধ হসি না। আমরা মাসরূে রহ. কে ি  াম, 

হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে বজসজ্ঞস েরুন, উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বে 

জানসিন, কে কসই দরজা? বিবন ি স ন, হযাাঁ, বিবন এরূপ জানসিন কযরূপ 

আোমীোস র বদসনর পূসিয আজসের রাি।”34 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ি সিন, 

                                           
34 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৫।  
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لََوات  » ، الصَّ َرات   َرَمَضاَن، إىَِل  َوَرَمَضان   اجْل ْمَعِة، إىَِل  َواجْل ْمَعة   اخْلَْمس  َكفِّ نَّ  َما م   إَِذا بَيْنَه 
 «الَْكبَائِرَ  اْجتَنََب 

“পাাঁি ওয়াি সা াি, এে জুমু‘আ কথসে আসরে জুমু‘আ পযযন্ত এিং এে 

রমযান কথসে অপর রমযান পযযন্ত এসি িাসদর মধ্যিিযী সমসয়র জনয 

োফফারা হসয় যাসি, যবদ কস েিীরা গুনাহ কথসে বিরি থাসে।”35 

সাওম ঢা স্বরূপ 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

يَام  » نَّة   الصِّ ؤ   َوإِنِ  َُيَْهْل، َوالَ  يَْرف ْث  فَلَ  ج  وْ  قَاتَلَه   اْمر 
َ
ْل  َشاَتَمه   أ َتْيِ  َصائِم   إِّنِّ : فَلْيَق  ِي َمرَّ  َواَّلَّ

ائِمِ  فَمِ  خَل ل وف   بِيَِدهِ  َنْفِس  ْطيَب   الصَّ
َ
ِ  ِعنْدَ  أ ابَه   َطَعاَمه   َيَّْت ك   الِمْسِك  ِريِح  ِمنْ  َتَعاىَل  اّللَّ  َوََشَ

ْجِّل  ِمنْ  وََشْهَوتَه  
َ
نَا يِل، يَام  الصِّ  أ

َ
ْجِزي َوأ

َ
ْمثَالَِها بَِعْْشِ  َواحلََسنَة   بِهِ  أ

َ
 «أ

“সাওম ঢা স্বরূপ। সুিরাং অেী িা েরসি না এিং মুসখযর মসিা োজ েরসি 

না। যবদ কেউ িাাঁর সাসথ েেড়া েরসি িায়, িাাঁসে োব  কদয়, িসি কস কযন 

দুই িার িস , আবম সাওম পা ন েরবে। ঐ সত্তার শপথ, যার হাসি আমার 

প্রাণ, অিশযই সাওম পা নোরীর মুসখর েন্ধ আল্লাহর বনেি বমশসের ঘ্রাসণর 

িাইসিও উৎেৃষ্ট, কস আমার জনয আহার, পান ও োমািার পবরিযাে েসর। 

সাওম আমারই জনয। িাই এর পুরষ্কার আবম বনসজই দান েরি। আর প্রসিযে 

কনে োসজর বিবনময় দশ গুন।”36 

সা‘ঈদ ইিন আিু বহে রহ. কথসে িবণযি, 

                                           
35 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ২৩৩। 
36 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫১।   
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نَّ »
َ
فًا، أ َطرِّ ًل  م  ثَه   َصْعَصَعَة، بِْن  ََعِمرِ  بَِن  ِمنْ  رَج  نَّ  َحدَّ

َ
ثَْمانَ  أ ِب  ْبنَ  ع 

َ
 بِلََب   َل   َدََع  الَْعاِص، أ

، َطرِّف   َفَقاَل  ِليَْسِقيَه  ، إِّنِّ : م  ثَْمان   َفَقاَل  َصائِم  وَل  َسِمْعت  : ع  ِ  رَس   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
ول   يَام  »: َيق  نَّة   الصِّ نَّةِ  ج  مْ  َكج  َحِدك 

َ
 «الِْقتَالِ  ِمنَ  أ

“িনী ‘আসমর ইিন সা‘আসা‘আ কোসত্রর মুিারবরফ রহ. িাসে হাদীস িণযনা 

েসরসেন, বিবন িস ন, ওসমান ইিন আিু ‘আস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু দুধ্ পান 

েরার জনয িাসে দুধ্ বনসয় আসসি ি স ন। িখন মুিারবরফ রহ. ি স ন, 

আবম সাওম পা নোরী। ওসমান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, আবম নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনবে, বিবন িস সেন, সাওম এমন 

ঢা স্বরূপ, কিামাসদর যুসদ্ধ িযিহৃি ঢাস র নযায়।”37  

সাওম পা নোরীর জনয জান্নাসি রাইয়যান দরজা 

সাহ  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িস ন, 

َقال   بَابًا اجلَنَّةِ  يِف  إِنَّ » ، َل   ي  يَّان  ل   الرَّ ونَ  ِمنْه   يَْدخ  ائِم  ل   الَ  الِقيَاَمِة، يَْومَ  الصَّ َحد   ِمنْه   يَْدخ 
َ
 أ

ْم، َقال   َغْي ه  ْينَ : ي 
َ
وَن؟ أ ائِم  ونَ  الصَّ وم  ل   الَ  َفيَق  َحد   ِمنْه   يَْدخ 

َ
ْم، أ ْغِلَق  َدَخل وا فَإَِذا َغْي ه 

 
 فَلَمْ  أ

ْل  َحد   ِمنْه   يَْدخ 
َ
 «أ

“জান্নাসি রাইয়যান নামে এেবি দরজা আসে। এ দরজা বদসয় বেয়ামসির বদন 

সাওম পা নোরীরাই প্রসিশ েরসি। িাাঁসদর োড়া আর কেউ এ দরজা বদসয় 

প্রসিশ েরসি পারসি না। কোষণা কদওয়া হসি, সাওম পা নোরীরা কোথায়? 

িখন িারা দাাঁড়াসি। িাাঁরা োড়া আর কেউ এ দরজা বদসয় প্রসিশ েরসি না। 

িাাঁসদর প্রসিসশর পরই দরজা িন্ধ েসর কদওয়া হসি। যাসি এ দরজা বদসয় 

                                           
37 সুনাসন নাসায়ী, হাদীস নং ২২৩০, সহীহ ইিন বহব্বান, হাদীস নং ৩৬৪৯। হাদীসবি সহীহ।  



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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আর কেউ প্রসিশ না েসর।”38 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ْنَفَق  َمنْ »
َ
، َسِبيِل  يِف  َزوَْجْيِ  أ ِ بَْواِب  ِمنْ  ن وِدَي  اّللَّ

َ
ِ  َعبْدَ  يَا: اجلَنَّةِ  أ ، َهَذا اّللَّ  ِمنْ  ََكنَ  َفَمنْ  َخْي 

ْهِل 
َ
َلةِ  أ َلِة، بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصَّ ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  الصَّ

َ
 ََكنَ  َوَمنْ  اجِلَهاِد، بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  اجِلَهادِ  أ

ْهِل  ِمنْ 
َ
يَامِ  أ يَّاِن، بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصِّ ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  الرَّ

َ
َدقَةِ  أ َدقَةِ  بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصَّ  ،" الصَّ

ب و َفَقاَل 
َ
ِب : َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  بَْكر   أ

َ
نَْت  بِأ

َ
ِمِّ  أ

 
وَل  يَا َوأ ِ  رَس  بَْواِب  تِلَْك  ِمنْ  د ِعَ  َمنْ  ىلَعَ  َما اّللَّ

َ
 األ

وَرة ، ِمنْ  َحد   ي ْدَع  َفَهْل  ََض 
َ
بَْواِب  تِلَْك  ِمنْ  أ

َ
َِّها، األ و َنَعمْ »: قَاَل  ُك  رْج 

َ
نْ  َوأ

َ
ونَ  أ مْ  تَك   «ِمنْه 

“কয কেউ আল্লাহর পসথ কজাড়া কজাড়া িযয় েরসি িাাঁসে জান্নাসির দরজাসমূহ 

কথসে ডাো হসি, কহ আল্লাহর িাো! এিাই উত্তম। অিএি, কয সা াি 

আদায়োরী, িাাঁসে সা াসির দরজা কথসে ডাো হসি। কস মুজাবহদ িাাঁসে 

বজহাসদর দরজা কথসে ডাো হসি, কয সাওম পা নোরী, িাাঁসে রাইয়যাি দরজা 

কথসে ডাো হসি। কয সদো দানোরী িাাঁসে সদো দরজা কথসে ডাো হসি। 

এরপর আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আপনার জনয 

আমার বপিা-মািা েুরিান, সি দরজা কথসে োউসে ডাোর কোসনা প্রসয়াজন 

কনই, িসি বে োউসে সি দরজা কথসে ডাো হসি? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, হযাাঁ। আবম আশা েবর িুবম িাাঁসদর মসধ্য হসি।”39 

রমযান নাবে রমযান মাস ি া হসি? কেউ কেউ িস সেন, উভয়বি ি া যাসি? 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

                                           
38 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৬। 
39 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৭।  
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ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

بَْواب   ف ِتَحْت  َرَمَضان   َجاءَ  إَِذا»
َ
 «اجلَنَّةِ  أ

“যখন রমযান আসস িখন জান্নাসির দরজাসমূহ খুস  কদওয়া হয়।”40 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন ি সিন, রাসূ ুল্লাহ 

িস সেন, 

تَِّحْت  َرَمَضانَ  َشْهر   َدَخَل  إَِذا» بَْواب   ف 
َ
َماِء، أ لَِّقْت  السَّ بَْواب   وَغ 

َ
لِْسلَِت  َجَهنََّم، أ يَاِطي   وَس   «الشَّ

“রমযান আসস  আসমাসনর দরজাসমূহ খুস  কদওয়া হয় এিং জাহান্নাসমর 

দরজাসমূহ িন্ধ েসর কদওয়া হয় আর শয়িানসে শৃঙ্খব ি েসর কদওয়া 

হয়।”41 

রমযাসনর িাাঁদ কদখা 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম রাসূ ু াহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনবে, 

وه   إَِذا» ْيت م 
َ
وا، َرأ وم  وه   َوإَِذا فَص  ْيت م 

َ
وا، َرأ فِْطر 

َ
مَّ  فَإِنْ  فَأ مْ  غ  ر وا َعلَيْك   َعِن : َغْي ه   َوقَاَل  «َل   فَاقْد 

ثَِن  اللَّيِْث، ، َحدَّ َقيْل   «َرَمَضانَ  لِِهَللِ : َوي ون س   ع 

“যখন কিামরা িা (িাাঁদ) কদখসি িখন সাওম পা ন েরসি, আিার যখন িা 

কদখসি িখন ইফিার েরসি। আর যবদ আোশ কমোিন্ন থাসে িাহস  িাাঁর 

সময় বহসাি েসর (বত্রশ বদন) পূণয েরসি। ইয়াহইয়া ইিন িুোয়র রহ. িযিীি 

অনযরা  ায়স রহ. কথসে উোয় া এিং ইউনুস রহ. সূসত্র িণযনা েসরন, নিী 

                                           
40 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৮।  
41 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৯। 
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সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম েথাবি িস সেন রমযাসনর িাাঁদ সম্পসেয।”42 

কয িযবি ঈমাসনর সাসথ সাওয়াসির আশায় বনয়সির সাসথ সাওম পা ন েরসি 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে িণযনা 

েসরন, 

بَْعث ونَ »  «ِنيَّاتِِهمْ  ىلَعَ  ي 

“িারা (সাওম পা নোরী) িাসদর বনয়ি অনুসাসর বেয়ামসির বদন উবত্থি 

হসিন।”43 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا الَقْدرِ  َْلْلَةَ  قَامَ  َمنْ » مَ  َما َل   غ   إِيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َوَمنْ  َذنِْبِه، ِمنْ  َتَقدَّ
ِفرَ  َواْحتَِسابًا مَ  َما َل   غ   «َذنْبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“কয িযবি  াই ািু  ক্বাদসর ঈমাসনর সাসথ সওয়াসির আশায় রাি কজসে 

ইিাদাি েসর, িাাঁর বপেসনর সমস্ত গুনাহ মাপ েরা হসি। আর কয িযবি 

ঈমানসহ সওয়াসির আশায় রমযাসনর সাওম পা ন েরসি, িাাঁরও অিীসির 

সমস্ত গুনাহ মাফ েরা হসি”44 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযান মাসস অবধ্ে দান েরসিন 

ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

                                           
42 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০০।  
43 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২১১৮।  
44 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০১।  
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ْجوَدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »
َ
، انلَّاِس  أ ْجوَد   َوََكنَ  بِاخلَْيِ

َ
ون   َما أ  ِحيَ  َرَمَضانَ  يِف  يَك 

، يَلَْقاه   يل  يل   َوََكنَ  ِجْْبِ َلم   َعلَيْهِ  ِجْْبِ َّ  يَلَْقاه   السَّ  َعلَيْهِ  َيْعرِض   يَنَْسلَِخ، َحّتَّ  َرَمَضاَن، يِف  َْلْلَة   ك 
ْرآَن، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  يل   لَِقيَه   فَإَِذا الق  لَم ، َعلَيْهِ  ِجْْبِ ْجوَدَ  ََكنَ  السَّ

َ
يِح  ِمنَ  بِاخلَْيِ  أ  الرِّ

رْسَ   «لَةِ الم 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ধ্ন সম্পদ িযয় েরার িযাপাসর সেস র 

কিসয় দানশী  বেস ন। রমযাসন বজিরী  আ াইবহস সা াম যখন িাাঁর সাসথ 

কদখা েরসিন, িখন বিবন আসরা অবধ্ে দান েরসিন। রমযান কশষ না হওয়া 

পযযন্ত প্রবি রাসিই বজিরী  আ াইবহস সা াম িাাঁর এেিার সাক্ষ্াৎ েরসিন। 

আর নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে েুরআন কশানাসিন। বজিরী  

আ াইবহস সা াম যখন িাাঁর সসে সাক্ষ্াৎ েরসিন িখন বিবন রহমি কপ্রবরি 

িায়ূর কিসয় অবধ্ে ধ্ন-সম্পদ দান েরসিন।”45 

কয িযবি সাওম পা সনর সময় বমথযা ি া ও কস অনুযায়ী আম  িজযন েসরবন 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ورِ  قَْوَل  يََدعْ  لَمْ  َمنْ » ِ  فَلَيَْس  بِِه، َوالَعَمَل  الزُّ نْ  يِف  َحاَجة   ّلِلَّ
َ
ابَه   َطَعاَمه   يََدعَ  أ  «َوََشَ

“কয িযবি বমথযা ি া ও কস অনুযায়ী আম  িজযন েসরবন, িাাঁর এ পানাহার 

পবরিযাে েরায় আল্লাহর কোসনা প্রসয়াজন কনই।”46 

আিু হুরাইরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

                                           
45 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০২।  
46 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৩।  
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ه   َصائِم   ر بَّ » ، اجْل وع   ِصيَاِمهِ  ِمنْ  َحظُّ ه   قَائِم   َور بَّ  َوالَْعَطش  َهر   ِقيَاِمهِ  ِمنْ  َحظُّ   «السَّ

“বেেু সাওম পা নোরীর সাওসমর বিবনমসয় কু্ষ্ধ্া ও বপপাসা োড়া বেেুই পায় 

না, আিার রাসি জােরণোরী বেেু সা াি আদায়োরীর রাবত্র জােরণ িযিীি 

বেেুই পায় না।”47  

োউসে োব  কদওয়া হস  কস বে ি সি, আবম সাওম পা নোরী? 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

ُّ : اّللَّ   قَاَل » يَاَم، إاِلَّ  َل ، آَدمَ  ابِْن  َعَمِل  ك  نَا يِل  فَإِنَّه   الصِّ
َ
ْجِزي َوأ

َ
يَام   بِِه، أ ، َوالصِّ نَّة   يَْوم   ََكنَ  َوإَِذا ج 

مْ  َصْومِ  َحِدك 
َ
َحد   َسابَّه   فَإِنْ  يَْصَخْب، َوالَ  يَْرف ْث  فَلَ  أ

َ
وْ  أ

َ
، أ ْل  قَاتَلَه  ؤ   إِّنِّ  فَلْيَق  ِي َصائِم   اْمر   َواَّلَّ

د   َنْفس   َمَّ ائِمِ  فَمِ  خَل ل وف   بِيَِدهِ، حم  ْطيَب   الصَّ
َ
ِ  ِعنْدَ  أ ائِمِ  الِمْسِك  ِريِح  ِمنْ  اّللَّ  فَرَْحتَانِ  لِلصَّ

َما ه  ْفَطرَ  إَِذا: َيْفرَح 
َ
 «بَِصْوِمهِ  فَِرحَ  َربَّه   لَِقَ  َوإَِذا فَِرَح، أ

“আল্লাহ িা‘আ া িস সেন, সাওম িযিীি আদম সন্তাসনর প্রবিবি োজই িাাঁর 

বনসজর জনয, বেন্তু সাওম আমার জনয, িাই আবম এর প্রবিদান কদি। সাওম 

ঢা স্বরূপ। কিামাসদর কেউ কযন সাওম পা সনর বদন অেী িায় ব প্ত না হয় 

এিং েেড়া-বিিাদ না েসর। কেউ যবদ িাাঁসে োব  কদয় অথিা িাাঁর সসে 

েেড়া েসর, িাহস  কস কযন িস , আবম এেজন সাওম পা নোরী। যার হাসি 

মুহাম্মসদর প্রাণ িাাঁর শপথ! সাওম পা নোরীর মুসখর (না খাওয়াজবনি) ঘ্রাণ 

আল্লাহর বনেি বমশসের ঘ্রাসণর কিসয়ও কিবশ উত্তম। সাওম পা নোরীর জনয 

রসয়সে দু’বি খুশী যা িাাঁসে খুশী েসর। যখন কস ইফিার েসর, কস খুশী হয় 

                                           
47 ইিন মাজাহ, হাদীস নং ১৬৯০, ইিন খুযাইমা, হাদীস নং ১৯৯৭, ইিন বহব্বান, হাদীস নং 
৩৪৮১। হাদীসবির সনদ সহীহ।  
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এিং যখন কস িাাঁর রসির সাসথ সাক্ষ্াৎ েরসি, িখন সাওসমর বিবনমসয় 

আনবেি হসি।”48 

অবিিাবহি িযবি কয বনসজর ওপর বফিনার আশংো েসর িার জনয সাওম 

পা ন েরা 

আ োমা রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَا بَيْنَا»
َ
ْميِش، أ

َ
ِ  َعبْدِ  َمعَ  أ ، اّللَّ   رَِضَ  اّللَّ نَّا: َفَقاَل  َعنْه  : َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  ك 

ْج، ابَلاَءةَ  اْستََطاعَ  َمِن  وَّ َغضُّ  فَإِنَّه   فَلْيَََتَ
َ
، أ ْحَصن   لِلْبََِصِ

َ
 َفَعلَيْهِ  يَْستَِطعْ  لَمْ  َوَمنْ  لِلَْفْرِج، َوأ

ْوِم،  «وَِجاء   َل   فَإِنَّه   بِالصَّ

“আবম আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সসে ি সি বে াম িখন বিবন ি স ন, 

আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে বে াম, বিবন ি স ন, 

কয িযবির সামথযয আসে, কস কযন বিিাহ েসর কনয়। কেননা বিিাহ কিাখসে 

অিনি রাসখ এিং  িাস্থান সংরক্ষ্ণ েসর। আর যার সামথযয কনই, কস কযন 

সাওম পা ন েসর। কেননা সাওম িাাঁর প্রিৃবত্তসে দমন েসর”।49 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী, কিামরা িাাঁদ কদসখ সাওম পা ন 

শুরু েরসি, আিার িাাঁদ কদসখ সাওম কথসে বিরি থােসি 

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  وا الَ : َفَقاَل  َرَمَضانَ  َذَكرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ وم   َوالَ  الِْهَلَل، تََرو ا َحّتَّ  تَص 

وا مَّ  فَإِنْ  تََروْه ، َحّتَّ  ت ْفِطر  مْ  غ  ر وا َعلَيْك   «َل   فَاقْد 

                                           
48 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৪।  
49 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৫।  



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাসনর েথা আস ািনা েসর 

ি স ন, িাাঁদ না কদসখ কিামরা সাওম পা ন েরসি না এিং িাাঁদ না কদসখ 

ইফিার েরসি না। যবদ কমোেন্ন থাসে িাহস  িাাঁর সময় (বত্রশ বদন) পবরমাণ 

পূণয েরসি”।50 

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ْهر  » ونَ  تِْسع   الشَّ وا فَلَ  َْلْلًَة، وَِعْْش  وم  مَّ  فَإِنْ  تََروْه ، َحّتَّ  تَص  مْ  غ  ْكِمل وا َعلَيْك 
َ
ةَ  فَأ  «ثَلَِثيَ  الِعدَّ

“মাস ঊনবত্রশ রাি বিবশষ্ট হয়। িাই কিামরা িাাঁদ না কদসখ সাওম শুরু েরসি 

না। যবদ আোশ কমোিৃি থাসে িাহস  কিামরা বত্রশ বদন পূণয েরসি”।51 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

(দু’হাসির অেু ী িুস  ইশারা েসর) িস ন, 

ْهر  »  «اثلَّاثِلَةِ  يِف  اإِلبَْهامَ  وََخنََس  «وََهَكَذا َهَكَذا الشَّ

“মাস এি এি বদসন হয় এিং িৃিীয় িার িৃদ্ধােু ীবি িন্ধ েসর বনস ন”।52 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বিবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম অথিা আিু  োবসম সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

وا» وم  ْؤَيِتهِ  ص  وا لِر  فِْطر 
َ
ْؤَيِتِه، َوأ َ  فَإِنْ  لِر  بِّ مْ  غ  ْكِمل وا َعلَيْك 

َ
ةَ  فَأ  «ثََلِثيَ  َشْعبَانَ  ِعدَّ

“কিামরা িাাঁদ কদসখ সাওম আরম্ভ েরসি এিং িাাঁদ কদসখ ইফিার েরসি। 

                                           
50 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৬।  
51 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৭।  
52 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৮।  



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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আোশ যবদ কমসে ঢাো থাসে িাহস  শা‘িাসনর েণনা বত্রশ বদন পুরা 

েরসি”।53 

উসম্ম সা মা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
ا َشْهًرا، نَِسائِهِ  ِمنْ  آىَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ ونَ  تِْسَعة   َمَض  فَلَمَّ وْ  َغَدا يَْوًما، وَِعْْش 

َ
 أ

نْ  َحلَْفَت  إِنََّك : َل   فَِقيَل  َراحَ 
َ
َل  الَ  أ ْهرَ  إِنَّ : َفَقاَل  َشْهًرا، تَْدخ  ون   الشَّ ينَ  تِْسَعةً  يَك   «يَْوًما وَِعْْشِ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এে মাসসর জনয িাাঁর স্ত্রীসদর সসে ঈ া 

(পণ েরা) েরস ন। ঊনবত্রশ বদন পার হওয়ার পর সোস  িা সন্ধায় বিবন 

িাাঁসদর বনেি কেস ন। িাাঁসে প্রশ্ন েরা হস া, আপবন কিা এে মাস পযযন্ত না 

আসার শপথ েসরবেস ন? বিবন িস স ন, মাস ঊনবত্রশ হসয়ও থাসে”। 54
 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   آىَل » ِ  رَس  ْت  َوََكنَْت  نَِسائِِه، ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ، اْنَفكَّ قَامَ  رِْجل ه 
َ
َبة   يِف  فَأ  تِْسًعا َمْْش 

ينَ  وَل  يَا: َفَقال وا نََزَل  ث مَّ  َْلْلًَة، وَِعْْشِ ِ  رَس  ْهرَ  إِنَّ  :َفَقاَل  َشْهًرا، آَْلَْت  اّللَّ ون   الشَّ  تِْسًعا يَك 
ينَ   «وَِعْْشِ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম স্ত্রীসদর সসে ঈ া (পণ েরা) েরস ন। এ 

সময় িাাঁর পা মিসে বেসয়বে । িখন বিবন উপসরর োমরায় উনবত্রশ রাি 

অিস্থান েসরন। এরপর অিিরণ েরস  ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আপবন কিা এে 

মাসসর জনয ঈ া েসরবেস ন। বিবন ি স ন, মাস ঊনবত্রশ বদসনও হসয় 

থাসে”।55 

                                           
53 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৯।  
54 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১০।  
55 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১১।  
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যুহরী রহ. কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
قَْسمَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
نْ  أ

َ
َل  اَل  أ ْزَواِجهِ  ىلَعَ  يَْدخ 

َ
ِن : الزُّْهِريُّ  قَاَل  َشْهًرا، أ ْخَْبَ

َ
 فَأ

ْرَوة ، ا: قَالَْت  َعنَْها اهلل   رَِضَ  ََعئَِشةَ  َعنْ  ع  ونَ  تِْسع   َمَضْت  لَمَّ ، َْلْلَةً  وَِعْْش  نَّ ه  دُّ ع 
َ
َّ  َدَخَل  أ  ََعَ

ول     قَالَْت  - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
َ
لْت   - ِب  بََدأ وَل  يَا: َفق  قَْسْمَت  إِنََّك  اهلِل، رَس 

َ
نْ  أ

َ
 اَل  أ

َل  ينَ  تِْسع   ِمنْ  َدَخلَْت  َوإِنََّك  َشْهًرا، َعلَيْنَا تَْدخ  ، وَِعْْشِ نَّ ه  دُّ ع 
َ
ْهرَ  إِنَّ : َفَقاَل  أ ونَ  تِْسع   الشَّ  «وَِعْْش 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম পণ েরস ন কয, বিবন এে মাস পযযন্ত 

িাাঁর বিবিসদর োসে যাসিন না। যুহরী রহ. উরওয়া রহ. এর সুসত্র আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি কয, বিবন িস ন, যখন ঊনবত্রশ রাত্র 

অবিিাবহি হসয় কে , আবম িা বহসাি রাখবে াম, িখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমার বনেি আসস ন এিং আমার কথসেই আরম্ভ 

েরস ন। এ সময় আবম ি  াম, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আপবন কিা এেমাস পযযন্ত 

আমাসদর বনেি না আসার শপথ েসরসেন অথি আপবন ঊনবত্রশ িাবরসখর 

পরই িস  আসস ন আবম কিা গুসণ করসখবে। িখন বিবন ি স ন, মাস কিা 

উনবত্রশ বদসনও হসয় থাসে।”56 

জাবির রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » َل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  يَن، تِْسع   يِف  إَِْلْنَا فََخَرجَ  َشْهًرا، نَِساَءه   اْعََتَ  وَِعْْشِ
لْنَا وَن، تِْسع   اْْلَْوم   إِنََّما: َفق  ْهر   إِنََّما: َفَقاَل  وَِعْْش  َق  الشَّ ، ثََلَث  بِيََديْهِ  وََصفَّ ات   إِْصبًَعا وََحبََس  َمرَّ

 «اْْلِخَرةِ  يِف  َواِحَدةً 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এে মাসসর জনয িাাঁর স্ত্রীসদর কথসে 

পৃথে হসয় কেস ন। এরপর ঊনবত্রশ বদন পর বিবন আমাসদর বনেি কির হসয় 

                                           
56 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৮৩।  
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এস ন। আমরা ি  াম আজ কিা ঊনবত্রশিম বদিস। িখন বিবন িাাঁর উভয় 

হাি বদসয় বিনিার ইশারা েসর কশষিার এেবি আেূ  গুবিসয় করসখ ি স ন, 

মাস কিা এভাসিও হসয় থাসে।”57 

জাবির ইিন আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َل » يَن، تِْسع   َصبَاحَ  إَِْلْنَا فََخَرجَ  َشْهًرا، نَِساَءه   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  اْعََتَ  َفَقاَل  وَِعْْشِ
وَل  يَا: الَْقْومِ  َبْعض   ْصبَْحنَا إِنََّما اهلِل، رَس 

َ
يَن، ِلتِْسع   أ : " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  وَِعْْشِ

ْهرَ  إِنَّ  ون   الشَّ ينَ  تِْسًعا يَك  َتْيِ : ثََلثًا بِيََديْهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َطبََّق  ث مَّ  وَِعْْشِ  َمرَّ
َصابِعِ 

َ
َِّها، يََديْهِ  بِأ  «ِمنَْها بِتِْسع   َواثلَّاثِلَةَ  ُك 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর স্ত্রীসদর কথসে এে মাসসর জনয পৃথে 

হসয় কেস ন। িারপর ঊনবত্রশিম বদিসস কভার কি া বিবন আমাসদর বনেি 

আসস ন। কেউ কেউ ি স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

আজ কিা ঊনবত্রশিম বদসনর কভারসি া। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

সাল্লাল্লাহু ি স ন, মাস ঊনবত্রশ বদসনও হসয় থাসে। এরপর নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম উভয় হাসির সমস্ত আেু  খুস  দু’িার ইবেি েরস ন 

এিং িৃিীয়িার ইবেি েরস ন নয় আেু  িারা।”58 

সা‘দ ইিন আিু ওয়ািাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََضََب » ْخَرى، ىلَعَ  بِيَِدهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
 
ْهر  : َفَقاَل  اأْل  ث مَّ  وََهَكَذا َهَكَذا الشَّ

 «إِْصبًَعا اثلَّاثِلَةِ  يِف  َنَقَص 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর এে হাি অপর হাসির ওপর 

                                           
57 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৮৪।  
58 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৮৪। 
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কমসর ি স ন, মাস এভাসি এভাসি হসয় থাসে। িৃিীয়িার বিবন এেবি আেু  

গুবিসয় রাখস ন”।59 

িাাঁদ কদখার িযাপাসর সাক্ষ্য গ্রহণ 

আিু উমাইর ইিন আনাস ইিন মাব ে রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ثَِن » وَمِت، َحدَّ م  نَْصارِ  ِمنَ  ع 
َ
ْصَحاِب  ِمنْ  اأْل

َ
ولِ  أ ِ  رَس  ْغِمَ : قَال وا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

 
 أ

، ِهَلل   َعلَيْنَا ال  ْصبَْحنَا َشوَّ
َ
وا انلََّهاِر، آِخرِ  ِمنْ  َرْكب   فََجاءَ  ِصيَاًما، فَأ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِعنْدَ  فََشِهد 

مْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  نَّه 
َ
و ا أ

َ
ْمِس، الِْهَلَل  رَأ

َ
مْ  بِاأْل َمَره 

َ
ول   فَأ ِ  رَس  نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
وا، أ ْفِطر   ي 

نْ 
َ
وا َوأ  «الَْغدِ  ِمنَ  ِعيِدِهمْ  إىَِل  ََيْر ج 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাহািী এিং আনসার 

সম্প্রদায়ভুি আমার এে িািা আমার বনেি িণযনা েসরন, কমসের োরসণ 

আমরা শাওয়াস র নিুন িাাঁদ কদখসি পাই বন। আমরা (পসরর বদন) সাওম 

রাখ াম। বদসনর কশষভাসে এেবি োসফ া নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর বনেি এসস েিো  িাাঁদ কদখার সাক্ষ্য বদস া। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ক ােসদরসে ইফিার (সাওম ভে) েরার এিং 

পসরর বদন ঈদোসহ যাওয়ার বনসদযশ কদন।”60 

িাাঁদ কদখসি েিজন সাক্ষ্য  ােসি? 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْخَْبْت   الِْهَلَل، انلَّاس   تََراَءى»
َ
وَل  فَأ ِ  رَس  ّنِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ْيت ه   أ

َ
َمرَ  فََصاَمه َرأ

َ
 َوأ

 .«بصيامه انلَّاَس 
                                           
59 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৮৬। 
60 ইিন মাজাহ, হাদীস নং ১৬৫৩, আিু দাউদ, ১১৫৬। হাদীসবি সহীহ।  
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“এেিার ক ােজন িাাঁদ কদখ । আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর োসে বেসয় ি  াম কয, আবম িাাঁদ কদসখবে, ফস  বিবন বনসজ 

সাওম পা ন েরস ন এিং ক ােসদরসেও সাওম পা ন েরসি বনসদযশ 

বদস ন।”61  

প্রসিযে কদসশ আ াদা আ াদাভাসি িাাঁদ কদখা, এে কদসশ িাাঁদ কদখস  িার 

হুেুম অসনযর জনয যসথষ্ট নয় 

েুরায়ি রহ. কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
مَّ  أ

 
َعاِوَيةَ  إىَِل  َبَعثَتْه   احْلَارِِث، بِنَْت  الَْفْضِل  أ اِم، م  اَم، َفَقِدْمت  : قَاَل  بِالشَّ  َحاَجتََها، َفَقَضيْت   الشَّ

َّ  َواْست ِهلَّ  نَا َرَمَضان   ََعَ
َ
اِم، َوأ يْت   بِالشَّ

َ
َعِة، َْلْلَةَ  الِْهَلَل  فََرأ  آِخرِ  يِف  الَْمِدينَةَ  قَِدْمت   ث مَّ  اجْل م 

ْهِر، لَِن  الشَّ
َ
َما، اهلل   رَِضَ  َعبَّاس   ْبن   اهللِ  َعبْد   فََسأ ْيت م   َمَّت : َفَقاَل  الِْهَلَل  َذَكرَ  ث مَّ  َعنْه 

َ
 َرأ

لْت   الِْهَلَل؟ ْينَاه  : َفق 
َ
َعِة، َْلْلَةَ  َرأ نَْت : َفَقاَل  اجْل م 

َ
؟ أ ْيتَه 

َ
لْت   َرأ ، َوَرآه   َنَعْم،: َفق  وا انلَّاس   وََصام 

، وََصامَ  َعاِوَية  ْينَاه   لَِكنَّا: " َفَقاَل  م 
َ
بِْت، َْلْلَةَ  َرأ وم   نََزال   فََل  السَّ وْ  ثََلِثَي، ن ْكِمَل  َحّتَّ  نَص 

َ
 نََراه ، أ

لْت   وَ : َفق 
َ
ْؤَيةِ  تَْكتَِف  اَل  أ َعاِوَيةَ  بِر  َمَرنَا َهَكَذا اَل،: َفَقاَل  ِه؟وَِصيَامِ  م 

َ
ول   أ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

وْ  نَْكتَِف  يِف  ََيَْي  ْبن   ََيَْي  وََشكَّ "  وََسلَّمَ 
َ
 «تَْكتَِف  أ

“উমু্ম  ফয  বিনি হাবরস িাসে বসবরয়ায় মু‘আবিয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

বনেি পািাস ন। (েুরায়ি িস ন) আবম বসবরয়ায় কপৌঁে াম এিং িার 

প্রসয়াজনীয় োজবি সমাধ্া েসর বন াম। আবম বসবরয়া থাো অিস্থায়ই 

রমযাসনর িাাঁদ কদখা কে । জুমু‘আর বদন সন্ধযায় আবম িাাঁদ কদখ াম। এরপর 

রমযাসনর কশষ ভাসে আবম মদীনায় বফর াম। আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আমার বনেি বজজ্ঞাসা েরস ন এিং িাাঁদ সম্পসেয আস ািনা 
                                           
61 আিু দাউদ, ২৩৪২, ইিন বহব্বান, ৩৪৪৭, মুসিাদরাে হাবেম, ১৫৪১। ইমাম হাবেম রহ. 
িস সেন, হাদীসবি মুসব সমর শসিয সহীহ, িসি িুখারী ও মুসব ম কেউ িাখবরজ েসরন বন।  
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েরস ন। এরপর বজজ্ঞাসা েরস ন, কিামরা কোসনা বদন িাাঁদ কদসখে? আবম 

ি  াম, আমরা কিা জুমু‘আর বদন সন্ধায় িাাঁদ কদসখবে। বিবন আিার বজজ্ঞাসা 

েরস ন, িুবম বনসজ কদসখে বে? আবম ি  াম, হযাাঁ, আবম কদসখবে এিং 

ক াসেরাও কদসখসে। িারা সাওম পা ন েসরসে এিং মু‘আবিয়া রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুও সাওম পা ন েসরসেন। বিবন ি স ন, আমরা বেন্তু শবনিার সন্ধযায় 

িাাঁদ কদসখবে। আমরা সাওম পা ন েরসি থােি, কশষ পযযন্ত বত্রশ বদন পূণয 

েরি অথিা িাাঁদ কদখি। আবম ি  াম, মু‘আবিয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর িাাঁদ 

কদখা এিং িাাঁর সাওম পা ন েরা আপনার জনয যসথষ্ট নয় বে? বিবন ি স ন, 

না, যসথষ্ট নয়। কেননা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসে 

এরূপ েরার জনয বনসদযশ বদসয়সেন।”62 

িাাঁদ কোি িা িড় কদখা ধ্িযিয নয়, আল্লাহ িা‘আ া কদখার জনয িবধ্যি েসর 

বদসয়সেন। আর যবদ কমসের োরসণ কদখা না যায় িসি বত্রশ বদন পূণয েরসি 

আিু  িাখিারী রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْمَرِة، َخرَْجنَا» ا لِلْع  وَ : الَْقْومِ  َبْعض   َفَقاَل  الِْهَلَل، تََراَءْينَا: قَاَل  َُنْلَةَ  بِبَْطِن  نََزنْلَا فَلَمَّ ، ابْن   ه   ثََلث 
وَ : الَْقْومِ  َبْعض   َوقَاَل  ، ابْن   ه  ، اْبنَ  فَلَِقينَا: قَاَل  َْلْلَتَْيِ لْنَا َعبَّاس  ْينَا إِنَّا: َفق 

َ
 َفَقاَل  الِْهَلَل، َرأ

وَ : الَْقْومِ  َبْعض   ، اْبن   ه  وَ : الَْقْومِ  َبْعض   َوقَاَل  ثََلث  ، اْبن   ه  يَّ : َفَقاَل  َْلْلَتَْيِ
َ
وه ؟ َْلْلَة   أ ْيت م 

َ
 قَاَل  َرأ

لْنَا وَل  إِنَّ : َفَقاَل  َوَكَذا، َكَذا َْلْلَةَ : َفق  ه   اهللَ  إِنَّ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ْؤَيِة، َمدَّ  لِلرُّ
وَ  وه   لِلَيْلَة   َفه  ْيت م 

َ
  «َرأ

“আমরা ‘উমরা েরার উসেসশয রওনা হ াম এিং ‘িািসন নাখ া’ নামে স্থাসন 

উপবস্থি হ াম িখন আমরা (রমযাসনর) িাাঁদ! কদখসি কপ াম। এ সময় কেউ 

                                           
62 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৮৭।  
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কেউ ি সি  ােস ন এ কিা বিন িাবরসখর িাাঁদ। আিার কেউ কেউ ি স ন, 

এ কিা দুই িাবরসখর িাাঁদ। িারপর আমরা ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

সাসথ সাক্ষ্াৎ ের াম এিং ি  াম, আমরা কিা িাাঁদ কদসখবে। বেন্তু আমাসদর 

কেউ কেউ ি সেন, এ দু’রাবত্রর িাাঁদ। আিার কেউ কেউ ি স ন, এ 

এে রাবত্রর িাাঁদ। িখন বিবন বজজ্ঞাসা েরস ন, কিামরা কোসনা রাসত্র িাাঁদ 

কদসখে? আমরা ি  াম, অমুে অমুে রাসত্র। বিবন ি স ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, কদখার সুবিধ্াসথয আল্লাহ এসে িাঁবধ্যি 

েসর েসরসেন। মূ ি এ ঐ রাবত্ররই িাাঁদ কয রাসত্র কিামরা কদসখসো।”63 

ঈসদর দু’মাস েম হয় না 

আিু িােরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি কয, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

َصاِن، الَ  َشْهَرانِ » ،: ِعيد   َشْهَرا َينْق  ةِ  وَذ و َرَمَضان   «احلَجَّ

“দু’বি মাস েম হয় না। িা হস া ঈসদর দু’মাস রমযাসনর মাস ও বয হসজর 

মাস।” আিু ‘আবু্দল্লাহ রহ. িস সেন, আহমদ ইিন হাম্ব  রহ. িস ন, রমযান 

োিবি হস  বয হজ পূণয হসি। আর বয হজ োিবি হস  রমযান পূণয হসি। 

আিু  হাসান রহ. িস ন, ইসহাে ইিন রাহওয়াই রহ. িস ন, ফযী সির বদে 

কথসে এ দুই মাসস োিবি কনই, মাস ঊনবত্রশ বদসন কহাে িা বত্রশ বদসন 

কহাে।64 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী: আমরা ব বখ না এিং বহসািও েবর 

                                           
63 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৮৮।  
64 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১২।  
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না 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি,  নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ة   إِنَّا» مَّ
 
، أ يَّة  مِّ

 
، َوالَ  نَْكت ب   الَ  أ ب  ْهر   ََنْس  ةً  َيْعِن  «وََهَكَذا َهَكَذا الشَّ يَن، تِْسَعةً  َمرَّ ةً  وَِعْْشِ  َوَمرَّ

 «ثََلِثيَ 

“আমরা উম্মী জাবি, আমরা ব বখ না এিং বহসািও েবর না। মাস এরূপ এরূপ 

হয়। অথযাৎ েখনও ঊনবত্রশ আিার েখনও বত্রশ বদন হসয় থাসে”।65 

রমযাসনর এেবদন িা দু’বদন আসে সাওম শুরু েরসি না 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

َمنَّ  الَ » مْ  َيتََقدَّ ك  َحد 
َ
وْ  يَْوم   بَِصْومِ  َرَمَضانَ  أ

َ
، أ نْ  إاِلَّ  يَْوَمْيِ

َ
ونَ  أ ل   يَك  وم   ََكنَ  رَج  ، يَص   َصْوَمه 

مْ   «اْلَْومَ  َذلَِك  فَلْيَص 

“কিামরা কেউ রমযাসনর এেবদন বেংিা দুই বদন আসে কথসে সাওম শুরু 

েরসি না। িসি কেউ যবদ এ সময় সাওম পা সন অভযস্ত থাসে িাহস  কস 

কসবদন সাওম েরসি পারসি”।66 

ইয়াওমুশ-শে িা সসেসহর বদসন সাওম পা ন েরা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

                                           
65 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৮০। 
66 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৪। 
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َمنَّ  الَ » مْ  َيتََقدَّ ك  َحد 
َ
وْ  يَْوم   بَِصْومِ  َرَمَضانَ  أ

َ
، أ نْ  إاِلَّ  يَْوَمْيِ

َ
ونَ  أ ل   يَك  وم   ََكنَ  رَج  ، يَص   َصْوَمه 

مْ   «اْلَْومَ  َذلَِك  فَلْيَص 

“কিামরা কেউ রমযাসনর এেবদন বেংিা দুই বদন আসে কথসে সাওম শুরু 

েরসি না। িসি কেউ যবদ এ সময় সাওম পা সন অভযস্ত থাসে িাহস  কস 

কসবদন সাওম েরসি পারসি”।67 

বস া ইিন যুফার রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» ارِ  ِعنْدَ  ك  ِتَ  يَاِْس   بِْن  َعمَّ
 
، بَِشاة   فَأ ، إِّنِّ : َفَقاَل  الَقْوِم، َبْعض   َفتَنَحَّ  ُك  وا،: َفَقاَل  َمْصِليَّة   َصائِم 

ار   َفَقاَل  ي اْلَْومَ  َصامَ  َمنْ : َعمَّ ِ كُّ  اَّلَّ بَا َعَص  َفَقدْ  انلَّاس   ِفيهِ  يَش 
َ
 َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  الَقاِسمِ  أ

 .«وََسلَّمَ 

“আম্মার ইিন ইয়াবসর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনেসি আমরা উপবস্থি বে াম। 

এেবি ভুনা িেবর (খািাসরর উসেসশয) বনসয় আসা হস  বিবন ি স ন, কিামরা 

সেস ই খাও। বেন্তু কোসনা এে ক াে দূসর সসর বেসয় ি  , আবম সাওম 

পা নোরী। ‘আম্মার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, সসেহযুি বদসন কয ক াে 

সাওম পা ন েসর, কস ক াে আিু  োবসম (সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম) 

এর নাফরমাবন েসর”।68 

অধ্য শা‘িাসনর পসর নফ  সাওম পা ন েরা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

                                           
67 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৪। 
68 বিরবমবয, হাদীস নং ৬৮৬, হাদীসবি হাসান সহীহ, নাসায়ী, ২১৮৮, আ িনী রহ. িস ন, 
হাদীসবি সহীহ। ইিন বহব্বান, ৩৫৮৫।   
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وا فَلَ  َشْعبَانَ  ِمنْ  نِْصف   بَِقَ  إَِذا» وم   .«تَص 

“শা‘িাসনর অধ্যাংশ যখন িােী থাসে িখন আর কিামরা সাওম পা ন েরসি 

না”।69 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

 «َرَمَضان   يَِِجءَ  َحّتَّ  َصْومَ  فََل  َشْعبَانَ  ِمنْ  انلِّْصف   ََكنَ  إَِذا»

“শা‘িাসনর অধ্যাংশ িস  কেস  কিামরা রমযান না আসা পযযন্ত আর সাওম 

পা ন েরসি না”।70 

আল্লাহর িাণী: 

ِحلذ ﴿
ُ
َيامِ  َۡلۡلَةَ  لَُكمۡ  أ ِ فَُث  ٱلص  نُتمۡ  لذُكمۡ  ِِلَاس   ُهنذ  نَِسآئُِكۡم   إَِلَٰ  ٱلرذ

َ
ذُهنذ   ِِلَاس   َوأ ُ  َعلِمَ  ل  ٱّللذ

نذُكمۡ 
َ
نُفَسُكمۡ  ََتَۡتانُونَ  ُكنُتمۡ  أ

َ
وُهنذ  فَٱۡلَٰٔـنَ  َعنُكۡم   وََعَفا َعلَۡيُكمۡ  َفَتاَب  أ  َما َوٱۡبَتُغوا   َبَِٰشُ

ُ  َكَتَب   [٢٨٠: ابلقرة] ﴾لَُكۡم   ٱّللذ

“বসয়াসমর রাসি কিামাসদর জনয কিামাসদর স্ত্রীসদর বনেি েমন হা া  েরা 

হসয়সে। িারা কিামাসদর জনয পবরিদ এিং কিামরা িাসদর জনয পবরিদ। 

আল্লাহ কজসনসেন কয, কিামরা বনজসদর সাসথ বখয়ানি েরবেস । অিঃপর 

বিবন কিামাসদর িাওিা েিূ  েসরসেন এিং কিামাসদরসে ক্ষ্মা েসরসেন। 

অিএি, এখন কিামরা িাসদর সাসথ বমব ি হও এিং আল্লাহ কিামাসদর জনয 

যা ব সখ বদসয়সেন, িা অনুসন্ধান ের। [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৭] 

                                           
69 বিরবমবয, হাদীস নং ৭৩৮, হাদীসবি হাসান সহীহ। ইিন মাজাহ, ১৬৫১, ইিন বহব্বান, 
৩৫৮৯।  

70 ইিন মাজাহ, ১৬৫১। আ িানী রহ. িস ন, হাদীসবি সহীহ। 
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িারা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْصَحاب   ََكنَ »
َ
د   أ َمَّ ل   ََكنَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  حم  ، فََحََضَ  َصائًِما، الرَّج   َقبَْل  َفنَامَ  اإِلْفَطار 

نْ 
َ
ْفِطرَ  أ ْل  لَمْ  ي  ك 

ْ
، َحّتَّ  يَْوَمه   َوالَ  َْلْلَتَه   يَأ ْمِسَ َمةَ  ْبنَ  قَيَْس  َوإِنَّ  ي  نَْصارِيَّ  ِِصْ

َ
 َصائًِما، ََكنَ  األ

ا َت  اإِلْفَطار   َحََضَ  فَلَمَّ
َ
، أ تَه 

َ
ِعنَْدكِ : لََها َفَقاَل  اْمَرأ

َ
؟ أ نَْطلِق   َولَِكنْ  الَ : قَالَْت  َطَعام 

َ
ْطل ب   أ

َ
 لََك، فَأ

، يَْوَمه   َوََكنَ  ، فََجاَءتْه   َعيْنَاه ، َفَغلَبَتْه   َيْعَمل  ت ه 
َ
ا اْمَرأ تْه   فَلَمَّ

َ
ا لََك، َخيْبَةً : قَالَْت  َرأ  انْتََصَف  فَلَمَّ

ِكرَ  َعلَيِْه، غ يِشَ  انلََّهار   لَْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  َذلَِك  فَذ  ِحلذ ﴿: اْليَة   َهِذهِ  َفََنَ
ُ
 لَُكمۡ  أ

َيامِ  َۡلۡلَةَ  ِ فَُث  ٱلص  وا [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ نَِسآئُِكۡم   إَِلَٰ  ٱلرذ  َوُُكُوا  ﴿: َونََزلَْت  َشِديًدا، فَرًَحا بَِها َفَفرِح 
ُبوا   َٰ  َوٱۡۡشَ َ  َحّتذ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيذ

َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡۡل

َ
  [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱۡۡل

“মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এর সাহািীেসণর অিস্থা এই বে  কয, 

যবদ িাাঁসদর কেউ সাওম পা ন েরসিন ইফিাসর সময় হস  ইফিার না েসর 

েুবমসয় কে  কস রাসি এিং পসরর সন্ধযা পযযন্ত বেেুই কখসিন না। োয়স ইিন 

বসরমা আনসারী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু সাওম পা ন েসরবেস ন। ইফিাসরর সময় 

বিবন িাাঁর স্ত্রীর বনেি এসস বজসজ্ঞস েরস ন, কিামার বনেি বেেু খািার আসে 

বে? বিবন ি স ন, না, িসি আবম যাবি, কদবখ আপনার জনয বেেু িা াশ 

েসর আবন। বিবন োসজ রি থােসিন। িাই েুসম িাাঁর কিাখ িুসজ কে । 

এরপর স্ত্রী এসস যখন িাসে কদখস ন, িখন িাাঁসে ি স ন, হায়, কিামার জনয 

িঞ্ছনা! পরবদন দুপুর হস  বিবন জ্ঞান হাবরসয় কফ স ন। এ েিনাবি নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি উসল্লখ েরা হস  এ আয়ািবি নাবয  

হয়, 

ِحلذ ﴿
ُ
َيامِ  َۡلۡلَةَ  لَُكمۡ  أ ِ فَُث  ٱلص    [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ نَِسآئُِكۡم   إَِلَٰ  ٱلرذ

“বসয়াসমর রাসত্র কিামাসদর স্ত্রী সসম্ভাে হা া  েরা হসয়সে”। [সূরা িাোরা, 

আয়াি: ১৮৭] এ হুেুম সমসন্ধ অিবহি হসয় সাহািীেণ খুিই আনবেি হস ন। 
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এরপর নাবয  হস া, 

ُبوا   َوُُكُوا  ﴿ َٰ  َوٱۡۡشَ َ  َحّتذ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيذ
َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡۡل

َ
: ابلقرة] ﴾ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱۡۡل

٢٨٠] 

“কিামরা পানাহার ের যিক্ষ্ণ রাসির োস া করখা কথসে (কভাসরর) সাদা করখা 

স্পষ্ট কিামাসদর বনেি প্রবিভাি না হয়”। [সূরা িাোরা, আয়াি: ১৮৭]71 

ُبوا   َوُُكُوا  ﴿ َٰ  َوٱۡۡشَ َ  َحّتذ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيذ
َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡۡل

َ
وا   ُثمذ  ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱۡۡل تِمُّ

َ
 أ

َيامَ  ِ ِۡل   إَِل  ٱلص   [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ٱۡلذ

“আর আহার ের ও পান ের যিক্ষ্ণ না ফজসরর সাদা করখা োস া করখা 

কথসে স্পষ্ট হয়। অিঃপর রাি পযযন্ত সাওম পূণয ের। [সূরা আ -িাোরা, 

আয়াি: ১৮৭] 

‘আদী ইিন হাবিম রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ا» َٰ ﴿: نََزلَْت  لَمَّ َ  َحّتذ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيذ
َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡۡل

َ
: ابلقرة] ﴾ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱۡۡل

ْسوََد، ِعَقال   إىَِل  َعَمْدت   [٢٨٠
َ
ْبيََض، ِعَقال   َوإىَِل  أ

َ
َما أ ر   فََجَعلْت   وَِساَدِت، ََتَْت  فََجَعلْت ه  ْنظ 

َ
 يِف  أ

ولِ  ىلَعَ  َفَغَدوْت   يِل، يَْستَبِي   فَلَ  اللَّيِْل، ِ  رَس  : َفَقاَل  َذلَِك  َل   فََذَكْرت   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
 «انلََّهارِ  َوَبيَاض   اللَّيِْل  َسَواد   َذلَِك  إِنََّما»

যখন এই আয়াি নাবয  হস া,  

﴿ َٰ َ  َحّتذ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيذ
َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡۡل

َ
 [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱۡۡل

“কিামরা পানাহার ের রাবত্রর োস া করখা কথসে সাদা করখা যিক্ষ্ণ স্পষ্ট 

রূসপ কিামাসদর বনেি প্রবিভাি না হয়।” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৭] 

                                           
71 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৫। 
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িিক্ষ্ণ আবম এেবি োস া এিং এেবি সাদা রবশ বন াম এিং উভয়বিসে 

আমার িাব সশর বনসি করসখ বদ াম। রাসি আবম এগুস ার বদসে িারিার 

িাোসি থাবে; বেন্তু আমার বনেি পাথযেয প্রোবশি হস া না। িাই সোস ই 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি বেসয় এ বিষয় ি  াম। 

বিবন ি স ন, এসিা রাসির আধ্াাঁর এিং বদসনর আস া”।72 

সাহ  ইিন সা‘দ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نِْزلَْت »
 
ُبوا   َوُُكُوا  ﴿: أ َٰ  َوٱۡۡشَ َ  َحّتذ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتَبَّيذ

َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡۡل

َ
: ابلقرة] ﴾ٱۡۡل

ْل  َولَمْ [  ٢٨٠ وا إَِذا رَِجال   فَََكنَ  ،[٢٨٠: ابلقرة] ﴾ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ ﴿ َيَْنِ َراد 
َ
ْومَ  أ مْ  َرَبَط  الصَّ ه  َحد 

َ
 يِف  أ

ْبيََض  اخلَيَْط  رِْجِلهِ 
َ
ْسوََد، َواخلَيَْط  األ

َ
ك ل   يََزْل  َولَمْ  األ

ْ
َ  َحّتَّ  يَأ َما، َل   يَتَبَيَّ ْؤَيت ه  نَْزَل  ر 

َ
: َبْعد   اّللَّ   فَأ

وا [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ ﴿ نَّه   َفَعِلم 
َ
َما أ  « َوانلََّهارَ  اللَّيَْل  َيْعِن  إِنَّ

“যখন এ আয়াি নাবয  হস া, ‘’কিামরা পানাহার ের, যিক্ষ্ণ না োস া করখা 

সাদা করখা স্পষ্টরূসপ কিামাসদর বনেি প্রবিভাি না হয়। বেন্তু িখসনা েথাবি 

নাবয  হয় বন। িখন সাওম পা ন েরসি ইিুে ক াসেরা বনসজসদর দুই পাসয় 

এেবি ো  এিং এেবি সাদা সুিব  কিসধ্  বনসিন এিং সাদা োস া এ দু’বির 

পাথযেয না কদখা পযযন্ত িাাঁরা পানাহার েরসি থােসিন। এরপর আল্লাহ 

িা‘আ া শব্দবি নাবয  েরস  সেস ই িুেসি পারস ন কয, এ িারা উসেশয 

হস া রাি (এর আধ্ার) এিং বদন (এর আস া)।”73 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী: বি াস র আযান কযন কিামাসদরসে 

সাহরী কথসে বিরি না রাসখ 

                                           
72 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৬।  
73 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৭। 
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ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা এিং োবসম ইিি মুহাম্মদ রহ. ‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িণযনা েসরন, 

نَّ »
َ
، ي ؤَذِّن   ََكنَ  بَِلاًل  أ ول   َفَقاَل  بِلَيْل  ِ  رَس  ب وا ُك  وا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  ابْن   ي ؤَذِّنَ  َحّتَّ  َواَْشَ
مِّ 
 
، أ ، َيْطل عَ  َحّتَّ  ي ؤَذِّن   الَ  فَإِنَّه   َمْكت وم  نْ  َولَمْ : الَقاِسم   قَاَل  الَفْجر  َذانِِهَما َبْيَ  يَك 

َ
نْ  إاِلَّ  أ

َ
 َذا يَْرَق  أ

َل   «َذا َوَيَْنِ

“বি া  (রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু) রাসি আযান বদসিন। িাই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ইিন উসম্ম মােিূম রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আযান 

কদওয়া পযযন্ত কিামরা পানাহার ের। কেননা কস ফজর না হওয়া পযযন্ত আযান 

কদয় না। োবসম রহ. িস ন, এসদর উভসয়র মাসে শুধু্ এিিুেু িযিধ্ান বে  

কয, এেজন নামসিন এিং অনযজন উিসিন”।74 

সামুরা ইিন জুনদুি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস ন, 

مْ  اَل » نَّك  رَّ ، نَِداء   َيغ  وَ  َحّتَّ  ابْلَيَاض   َهَذا َواَل  بَِلل  وْ  الَْفْجر   َيبْد 
َ
 «الَْفْجر   َينَْفِجرَ  َحّتَّ  قَاَل  أ

“বি াস র আযান ও এ শুভ্রসরখা কযন কিামাসদরসে কধ্াোয় না কফস  যিক্ষ্ণ 

পযযন্ত না সুিসহ সাবদে সুস্পষ্টরূসপ প্রবিভাি হয়”।75 

সামুরা ইিন জুনদুি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

مْ  اَل » نَّك  رَّ مْ  ِمنْ  َيغ  وِرك  َذان   َسح 
َ
، أ ف ِق  َبيَاض   َواَل  بَِلل 

 
ْستَِطيل   اأْل  يَْستَِطيَ  َحّتَّ  َهَكَذا، الْم 

ْعََّتًِضا َيْعِن : قَاَل  بِيََديِْه، َْحَّاد   وََحََكه   َهَكَذا  م 
                                           
74 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৮। 
75 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৯৪।  
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“বি াস র আযান এিং আোশ প্রাসন্ত এ  া  করখা কযন কিামাসদরসে সাহরী 

খাওয়ার িযাপাসর কধ্াোয় না কফস  যিক্ষ্ণ পযযন্ত না এ শুভ্র করখা পূিযাোসশ 

এভাসি বিসৃ্তি হয়। হাম্মাদ রহ. িস ন, এ সময় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িার উভয় হাি িারা আড়াআবড় হওয়ার প্রবি ইংবেি েসরসেন”।76 

সামুরা ইিন জুনদুি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

مْ  اَل » نَّك  رَّ َذان   َيغ 
َ
، أ ودِ  - ابْلَيَاض   َهَذا َواَل  بَِلل  بِْح  ِلَعم   «َهَكَذا يَْستَِطيَ  َحّتَّ  - الصُّ

“বি াস র আযান এিং আোশ প্রাসন্ত এ  া  করখা কযন কিামাসদরসে সাহরী 

খাওয়ার িযাপাসর কধ্াোয় না কফস  যিক্ষ্ণ পযযন্ত না এ শুভ্র করখা পূিযাোসশ 

এভাসি বিসৃ্তি হয়”।77 

সামুরা ইিন জুনদুি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনবে কয, 

نَّ  اَل » رَّ مْ  َيغ  َحَدك 
َ
وِر، ِمنَ  بَِلل   نَِداء   أ ح   «يَْستَِطيَ  َحّتَّ  ابْلَيَاض   َهَذا َواَل  السَّ

“বি াস র আযান কযন কিামাসদরসে কধ্াোয় না কফস  এিং শুভ্র করখা যা 

স্তসম্ভর মসিা কদখা যায় যিক্ষ্ণ না িা বিসৃ্তিভাসি উদ্ভাবসি হসি”।78 

সাহরী খাওয়ায় িাড়ািাবড় েরা 

সাহ  ইিন সা‘দ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

                                           
76 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৯৪।  
77 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৯৪।  
78 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৯৪।  
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نْت  » ر   ك  تََسحَّ
َ
ْهِّل، يِف  أ

َ
ون   ث مَّ  أ َْعِت  تَك  نْ  ْس 

َ
ْدرِكَ  أ

 
ودَ  أ ج  ولِ  َمعَ  السُّ ِ  رَس   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

 «وََسلَّمَ 

“আবম আমার পবরিার-পবরজসনর মসধ্য সাহরী কখিাম। এরপর  রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে সা াসি শরীে হওয়ার জনয িাড়ািাবড় 

েরিাম”।79 

বযর রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

يَّ : حِل َذْيَفةَ  ق لْنَا»
َ
ْرَت  َساَعة   أ ولِ  َمعَ  تََسحَّ ِ  رَس  وَ »: قَاَل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ نَّ  إاِلَّ  انلََّهار   ه 

َ
 أ

ْمَس   «َتْطل عْ  لَمْ  الشَّ

“আমরা হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে ি  াম, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর  সাসথ আপবন েখন সাহরী কখসিন? বিবন ি স ন, খুি 

কভাসরই। িসি হযাাঁ, িখসনা সূযয উদয় হি না (সভার রাসত্রর কশসষর বদসে)।”80 

‘আদী রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম বযর ইিন হুিাইস রহ.সে ি সি 

শুসনবে, বিবন িস ন কয, 

ْرت  » َذْيَفَة، َمعَ  تََسحَّ َلةِ، إىَِل  َخرَْجنَا ث مَّ  ح  ا الصَّ تَيْنَا فَلَمَّ
َ
، َصلَّيْنَا الَْمْسِجدَ  أ ِقيَمِت  َرْكَعتَْيِ

 
 َوأ

َلة   َما َولَيَْس  الصَّ نَيَْهة   إاِلَّ  بَيْنَه   «ه 

“আবম হুযায়ফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাসথ সাহরী কখ াম। অিঃপর সা াি 

আদায় েরার জনয কির হ াম। যখন আমরা মসবজসদ কপৌসে দু’রাো‘আি 

সা াি আদায় ের াম (ফজসরর সুন্নাি)। িখনই (জামা‘আসির) ইোমাি ি া 

                                           
79 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৯।  
80 নাসায়ী, হাদীস নং ২১৫২, ইিন মাজাহ, ১৬৯৫। আ িনী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান। 
এ হাদীসসর িযাখায় পসরর হাদীস িারা েরা হসয়সে।  
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হস া। উভসয়র মােখাসন মাত্র অল্প বেেুক্ষ্ণ সমসয়র িযিধ্ান বে ।”81 

মুসান্নাফ আবু্দর রািাে রহ. িণযনায় এসসসে কয,   

«، بْت  َْشِ
ؤَذِّن   فَ ا»: قَاَل  الَْمْسِجدِ  يِف  ي ؤَذِّن   َوالْم  ِقيَمِت  الَْمْسِجدَ  َدَخلْنَا فَلَمَّ

 
َلة ، أ مْ  الصَّ  وَه 

ونَ   «َيْغِلس 

“আবম পাবন পান েরবে াম, িখন মসবজসদ মুয়াবিন আযান বদবি । আমরা 

যখন মসবজসদ প্রসিশ ের াম িখন সা াসির ইোমি কদওয়া হস া, ক ােজন 

িখন অন্ধোসর সা াি আদায় েরবে ”।82 

সাহরী ও ফজসরর সা াসির মাসে িযিধ্াসনর পবরমাণ 

যাসয়দ ইিন সাবিি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْرنَا» َلةِ  إىَِل  قَامَ  ث مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  تََسحَّ َذانِ  َبْيَ  ََكنَ  َكمْ : ق لْت   ،«الصَّ
َ
 األ

وِر؟ ح   «آيَةً  ََخِْسيَ  قَْدر  »: قَاَل "  َوالسَّ

“আমরা রাসূ ুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে সাহরী খাই, এরপর 

বিবন সা াসির জনয দাাঁড়ান। িণযনাোরী িস ন, আমরা বজসজ্ঞসা ের াম 

আযান ও সাহরীর মাসে েিিুেু িযিধ্ান বে ? বিবন ি স ন, পঞ্চাশ আয়াি 

(পাি েরা) পবরমান”। 83 

সাহরীসি রসয়সে অসনে িরেি বেন্তু িা ওয়াবজি নয়। কেননা নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর সাহািীেণ এেিানা সাওম পা ন েসরসেন অথি 

কসখাসন সাহরীর উসল্লখ কনই 

                                           
81 নাসায়ী, হাদীস নং ২১৫৩, আ িনী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ।  
82 মুসান্নাফ আবু্দর রাযযাে, ৭৬০৬।  
83 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২০।  
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‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
، فََواَصَل  َواَصَل، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ ْم، َعلَيِْهمْ  فََشقَّ  انلَّاس   إِنََّك : قَال وا َفنََهاه 

، مْ  لَْست  : قَاَل  ت َواِصل  َظلُّ  إِّنِّ  َكَهيْئَِتك 
َ
ْطَعم   أ

 
ْسَق  أ

 
 «َوأ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এেিানা সাওম পা ন েরসি থােস  

ক াসেরাও এেিানা সাওম পা ন েরসি শুরু েসর। এ োজ িাসদর জনয 

েষ্টের হসয় দাাঁড়া । নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসদর বনসষধ্ 

েরস ন। িারা ি  , আপবন কয এেনাোসড় সাওম পা ন েরসেন? বিবন 

ি স ন, আবম কিা কিামাসদর মসিা নই। আমাসে খাওয়াসনা হয় ও পান 

েরাসনা হয়”।84 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কখসে িবণযি, বিবন িস ন, নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

وا» ر  ورِ  يِف  فَإِنَّ  تََسحَّ ح   «بََرَكةً  السَّ

“কিামরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীসি িরেি রসয়সে”।85 

‘আমর ইিনু ‘আস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

ْهِل  وَِصيَامِ  ِصيَاِمنَا َبْيَ  َما فَْصل  »
َ
ْكلَة   الِْكتَاِب، أ

َ
َحرِ  أ  «السَّ

“আমাসদর ও আহস  বেিািীসদর বসয়াসমর মসধ্য পাথযেয হস া সাহরী 

                                           
84 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২২।  
85 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২৩।  
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খাওয়া”।86 

সাহরীসি যা খাওয়া মুস্তাহাি 

আিু হুরাইরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ِب  َعنْ 
َ
َريَْرَة، أ ور   نِْعمَ »: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  ه  ْؤِمِن  َسح   «اتلَّْمر   الْم 

“মুবমসনর উত্তম সাহরী হস া কখজুর িারা সাহরী খাওয়া”।87 

আযান কদওয়া অিস্থায় োসরা হাসি খািাসরর পাত্র থােস  েী েরসি? 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ূল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

م   َسِمعَ  إَِذا» ك  َحد 
َ
نَاء   انلَِّداءَ  أ  «ِمنْه   َحاَجتَه   َيْقِضَ  َحّتَّ  يََضْعه   فََل  يَِدهِ، ىلَعَ  َواإْلِ

“কিামাসদর কেউ যখন ফজসরর আযান িিণ েসর আর এ সময় িার 

হাসি 

খাসদযর পাত্র থাসে, কস কযন আযাসনর োরসণ খাদয গ্রহণ িন্ধ না েসর 

যিক্ষ্ণ না কস িিারা স্বীয় প্রসয়াজন পূণয না েসর”।88 

                                           
86 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৯৬।    
87 আিু দাউদ, ২৩৩৫, ইিন বহব্বান, ৩৪৭৫। আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ।  
88 আিু দাউদ, হাদীস নং ২৩৫০, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ। মুসিাদরাে 
হাবেম, হাদীস নং ৭২৯। বিবন িস সেন, এবি মুসব সমর শসিয সহীহ, ইমাম যাহািী রহ. িাাঁর 
সাসথ ঐেযমি কপাষন েসরসেন, (৭২৯)। 

এ হাদীসসর অথয হস া, যখন কেউ শরী‘য়ি বনসদযবশি আযান িিন েসর আর িখন খাদয ও 
পানীয় গ্রহণ েরসে িাহস  িার মুসখর বভিসরর খািার ও পানীয় কশষ েরসি। িসি 
িিযমাসন বেেু সাধ্ারণ মানুষ প্রথম আযান শুসন ইমসাে িথা খািার কথসে বিরি থাসে। 
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বদসনর কি ায় (নফ ) সাওসমর বনয়ি েরস  

উসম্ম দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িস ন, আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি সিন, 

مْ » ب و َوَفَعلَه   َهَذا يَْوِِم  َصائِم   فَإِّنِّ »: قَاَل  اَل،: ق لْنَا فَإِنْ  َطَعام ؟ ِعنَْدك 
َ
ب و َطلَْحَة، أ

َ
َريَْرةَ، وَأ  َوابْن   ه 

، َذْيَفة   َعبَّاس  مْ  اّللَّ   رَِضَ  وَح   «َعنْه 

“েসর বে খাদয আসে? যবদ আমরা ি িাম না, িসি বিবন ি সিন িাহস  

আজসে আবম সাওম পা নোরী। এমবনভাসি আিু িা হা, আিু হুরাইরা, ইিন 

আব্বাস ও হুযাইফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুম এ োজ েরসিন।”89 

সা ামাহ ইিন আেওয়া‘ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
ًل  َبَعَث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ نَاِدي رَج  وَراءَ  يَْومَ  انلَّاِس  يِف  ي  َكَل  َمنْ  إِنَّ  ََعش 

َ
 فَلْي تِمَّ  أ

وْ 
َ
ْم، أ ْل  لَمْ  َوَمنْ  فَلْيَص  ك 

ْ
ْل  فَلَ  يَأ ك 

ْ
 «يَأ

“আশুরার বদন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এে িযবিসে এ িস  

ক ােসদর মসধ্য কোষণা কদওয়ার জনয পািাস ন, কয িযবি কখসয় কফস সে কস 

কযন পূণয েসর কনয় অথিা িস সেন, কস কযন সাওম আদায় েসর কনয় আর কয 

এখসনা খায় বন কস কযন আর না খায়”।90 

সাওম পা নোরী জুনূিী (অপবিত্র) অিস্থায় সো  েরস  

                                                                                           
প্রথম আযান শুসন িারা খাদয গ্রহণ কথসে বনসজসদরসে িবঞ্চি েসর, অথি এসি বি সম্ব 
সাহরী খাওয়ার সুন্নি কথসে িারা িবঞ্চি হয়, কেননা প্রথন আযান হস া মানুষসে সাহরীর 
সময় কশষ হওয়া সম্পসেয সিেয েরা। িাোড়াও বিিীয় আযান শুরু হস ও োসরা মুসখ 
খািার িা পানীয় থােস  িা কফস  না বদসয় পূণয েরসি, িাহস  প্রথম আযান শুসন যারা 
খািার কথসে বিরি থাসে িারা েিিুেু সবিে োজ েসর? 

89 িুখারী, িাব ে, ৩/২৯। 
90 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৫।  
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 80  

মারওয়ান রহ. কথসে িবণযি কয, ‘আয়শা এিং উসম্ম সা ামা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা িাসে সংিাদ বদসয়সেন, 

نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  ه   ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ وَ  الَفْجر   ي ْدِرك  ن ب   وَه  ْهِلِه، ِمنْ  ج 

َ
، ث مَّ  أ  َيْغتَِسل 

وم    «َوَيص 

“বনজ বনজ স্ত্রীর সাসথ বম নজবনি জুনূিী অিস্থায় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর ফজসরর সময় হসয় কযি। িখন বিবন কোস  েরসিন 

এিং সাওম পা ন েরসিন।”91 

আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আিু হুরায়রা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে িাাঁর আস ািনায় ি সি শুসনবে কয, 

ْدَرَكه   َمنْ »
َ
ن بًا الَْفْجر   أ مْ  فََل  ج  بِيهِ   احْلَارِِث  بِْن  الرَّْْحَِن  ِلَعبْدِ  َذلَِك  فََذَكْرت   ،«يَص 

َ
نَْكرَ   أِل

َ
 فَأ

، َواْنَطلَْقت   الرَّْْحَِن  َعبْد   فَاْنَطلََق  َذلَِك، مِّ  ََعئَِشةَ  ىلَعَ  َدَخلْنَا َحّتَّ  َمَعه 
 
 اهلل   رَِضَ  َسلََمةَ  َوأ

َما، َما َعنْه  لَه 
َ
َما: قَاَل  َذلَِك، َعنْ  الرَّْْحَِن  َعبْد   فََسأ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ : قَالَْت  فلَِكْتَاه 

ن بًا ي ْصِبح   ، َغْيِ  ِمنْ  ج  ل م  وم   ث مَّ  ح   َل   َذلَِك  فََذَكرَ  َمْرَواَن، ىلَعَ  َدَخلْنَا َحّتَّ  فَاْنَطلَْقنَا: قَاَل  يَص 
ِب  إىَِل  َذَهبَْت  َما إاِلَّ  َعلَيَْك  َعَزْمت  : َمْرَوان   َفَقاَل  الرَّْْحَِن، َعبْد  

َ
َريَْرَة، أ ول   َما َعلَيْهِ  فَرََدْدَت  ه  : َيق 

بَا فَِجئْنَا: قَاَل 
َ
َريَْرَة، أ ب و ه 

َ
ِِّه، َذلَِك  َحاَِض   بَْكر   َوأ ب و َفَقاَل  الرَّْْحَِن، َعبْد   َل   فََذَكرَ : قَاَل  ُك 

َ
 أ

َريَْرةَ  َما: ه  ه 
َ
َما: قَاَل  َنَعْم،: قَاَل  لََك؟ قَاتَلَاه   أ ، ه  ْعلَم 

َ
ب و رَدَّ  ث مَّ  أ

َ
َريَْرةَ  أ ول   ََكنَ  َما ه   إىَِل  َذلَِك  يِف  َيق 

ب و َفَقاَل  الَْعبَّاِس، بِْن  الَْفْضِل 
َ
َريَْرةَ  أ ْسَمْعه   َولَمْ  الَْفْضِل، ِمنَ  َذلَِك  َسِمْعت  : ه 

َ
 اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِمنَ  أ

ب و فَرََجعَ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ 
َ
َريَْرةَ  أ ا ه  ول   ََكنَ  َعمَّ قَاتَلَا: الَْمِلِك  ِلَعبْدِ  ق لْت   َذلَِك، يِف  َيق 

َ
 يِف : أ

ن بًا ي ْصِبح   ََكنَ  َكَذلَِك : قَاَل  َرَمَضاَن؟ ل م   َغْيِ  ِمنْ  ج  وم   ث مَّ  ح   «يَص 

“জানািাি (অপবিত্র) অিস্থায় োসরা কভার হস  িার সাওম হসি না। এরপর 

                                           
91 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২৬।  
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এ েথাবি আবম আিদুর রহমান ইিন হাবরস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনেি িণযনা 

ের াম। বেন্তু বিবন িা অস্বীোর েরস ন। িারপর আবু্দর রহমান ি স ন। 

আবমও িাাঁর সাসথ সাসথ ি  াম। আমরা ‘আসয়শা এিং উসম্ম সা ামা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমার বনেি কে াম। এরপর আবু্দর রহমান িাাঁসদর উভয়সে 

এ সমসন্ধ বজজ্ঞাসা েরস ন। িারা ি স ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ইহবি াম িযাবিসরসে ও জানািাসির অিস্থায় 

কভার েরসিন এিং সাওম পা ন েরসিন। এরপর আমরা মারওয়াসনর বনেি 

আস াম এিং আবু্দর রহমান িার সাসথ এ বনসয় আস ািনা েরস ন। এরপর 

মারওয়ান ি স ন আবম কিামাসে েসম বদসয় ি বে, িুবম আিু হুরায়রার 

বনেি যাও এিং িার েথাবি রদ েসর দাও। এরপর আবম আিু হুরায়রার 

বনেি কে াম। এ সময় আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আিদুর রহমাসনর সাসথ 

বেস ন। আবু্দর রহমান এ বনসয় আিু হুরায়রার সসে আস ািনা েরস ন। আিু 

হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, কিামার বনেি িাাঁরা উভসয়ই বে এ েথা 

িস সেন? বিবন ি স ন হযাাঁ, িাাঁরা উভসয়ই এ েথা িস সেন। িখন আিু 

হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, িস্তুি িাাঁরাই সিযাবধ্ে অিেি। িারপর 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িাাঁর এ েথাবিসে ফয  ইিন আব্বাসসর প্রবি 

সম্পবেযি েসর ি স ন আবম এ েথাবি ফযস র (ইিন আব্বাস) কথসে 

শুসনবে াম, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

কথসে শুবন বন। িণযনাোরী িস ন, এরপর আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এ 

বিষসয় িাাঁর মি পবরিিযন েসরন। িণযনাোরী িস ন, আবম আবু্দ  মাব েসে 

বজিাসা ের াম। িারা রমযাসনর েথা িস সে বে? বিবন ি স ন হযাাঁ 

অনুরূপই নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ইহবি াম িযবিসরসেও জানািাি 
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অিস্থায় কভার েরসিন। এরপর সাওম পা ন েরসিন।”92 

আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
رَْسلَه   َمْرَوانَ  أ

َ
مِّ  إىَِل  أ

 
ل   َعنَْها اهلل   رَِضَ  َسلََمةَ  أ

َ
ِل  َعِن  يَْسأ ن بًا، ي ْصِبح   الرَّج  وم ؟ ج  يَص 

َ
: َفَقالَْت  أ

ول   ََكنَ » ن بًا ي ْصِبح   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ، ِمنْ  ج  ، ِمنْ  اَل  َِجَاع  ل م  ْفِطر   اَل  ث مَّ  ح   َواَل  ي 
 «َيْقِض 

“এেদা মারওয়ান িাসে উসম্ম সা ামা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার বনেি পািাস ন ঐ 

িযবি সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরার জনয যার জানািাি অিস্থায় কভার হস া, কস 

সাওম পা ন েরসি পারসি বে? বিবন ি স ন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর ইহবি াম িযবিসরসে স্ত্রী সহিাসসর োরসণ কোস  ফরয হওয়া 

অিস্থায় কভার হসিা। এরপর সাওম কভসে ইফিারও েরসিন েরসিন না এিং 

সাওসমর োযাও েরসিন না”।93 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
ًل  أ  يَا: َفَقاَل  ابْلَاِب، َوَراءِ  ِمنْ  تَْسَمع   َوِهَ  يَْستَْفِتيِه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  إىَِل  َجاءَ  رَج 

وَل  ِن  اهلِل، رَس  َلة   ت ْدِرك  نَا الصَّ
َ
، َوأ ن ب  وم ؟ ج  ص 

َ
فَأ

َ
ول   َفَقاَل  أ نَا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َ
 َوأ

ِن  َلة   ت ْدِرك  نَا الصَّ
َ
ن ب   َوأ وم   ج  ص 

َ
وَل  يَا ِمثْلَنَا، لَْسَت : َفَقاَل  «فَأ مَ  َما لََك  اهلل   َغَفرَ  قَدْ  اهلِل، رَس   تََقدَّ

َر، َوَما َذنِْبَك  ِمنْ  خَّ
َ
و إِّنِّ  َواهلِل،»: َفَقاَل  تَأ رْج 

َ
نْ  أَل

َ
ك ونَ  أ

َ
مْ  أ ْخَشاك 

َ
، أ ِ مْ  ّلِلَّ ْعلََمك 

َ
تَِّق  بَِما َوأ

َ
 «أ

“ফসিায়া বজজ্ঞাসা েরার জনয এে িযবি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 

বনেি আসস া। এ সময় বিবন দরজার কপেন কথসে েথাগুস া শুনবেস ন। 

ক ােবি ি  , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! জানািাি অিস্থায় আমার ফজসরর সা াসির 

                                           
92 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৯। 
93 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৯। 
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 83  

সময় হসয় যায়, এমিািস্থায় আবম সাওম পা ন েরসি পাবর বে? উত্তসর 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, জানািাি অিস্থায় আমারও 

ফজসরর সা াসির সময় হসয় যায় আবম কিা সাওম পা ন েবর। এরপর 

ক ােবি ি  , কহ আল্লাহর রাসূ ! আপবন কিা আমাসদর মসিা নন। আল্লাহ 

িা‘আ া আপনার পূিযাপর সমুদয় গুনাহ ক্ষ্মা েসর বদসয়সেন। িখন বিবন 

ি স ন, আল্লাহর শপথ! আমার আশা, আবম আল্লাহসে কিামাসদর কিসয় 

সিযাবধ্ে ভয় েবর এিং আবম সিযাবধ্ে অিেি ঐ বিষয় সম্পসেয যা কথসে 

আমার বিরি থাো আিশযে”।94 

সু াইমান ইিন ইয়াসার কথসে িবণযি,  

نَّه  »
َ
َل  أ

َ
مَّ  َسأ

 
ِل  َعِن  َعنَْها، اهلل   رَِضَ  َسلََمةَ  أ ن بًا ي ْصِبح   الرَّج  وم ، ج  يَص 

َ
ول   ََكنَ : قَالَْت  أ  َصّلَّ  اهللِ  رَس 

ن بًا ي ْصبِح   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   ، َغْيِ  ِمنْ  ج  وم   ث مَّ  اْحتَِلم   «يَص 

“বিবন উসম্ম সা ামা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহাসে ঐ িযবি সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরস ন 

কয জানািাি অিস্থায় কভার েরস া। কস বে সাওম পা ন েরসি? বিবন (উসম্ম 

সা ামা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা) িস ন, রমযান মাসস ইহবি াম োড়াই স্ত্রী 

সহিাসসর োরসণ জানািাি অিস্থায় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 

কভার হসিা, এরপর বিবন সাওম পা ন েরসিন”।95 

সাওম অিস্থায় স্ত্রী সহিাস েরা 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িস ন, 

م  » َها َعلَيْهِ  ََيْر  «فَرْج   

                                           
94 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১০। 
95 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৯। 
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“কযৌনাে বদসয় সহিাস েরা হারাম।” 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َقبِّل   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ » وَ  َوي بَاَِش   ي  ، وَه  مْ  َوََكنَ  َصائِم  ْملََكك 
َ
ْربِِه، أ  قَاَل : َوقَاَل  إِلِ

،[ ٢٨: طه] ﴾ارُِب َم ﴿ َعبَّاس   اْبن   ِل  َغرۡيِ ﴿: َطاو س   قَاَل  َحاَجة  و 
ُ
ۡرَبةِ أ [  ١٢: انلور] ﴾ٱۡۡلِ

ْْحَق  
َ
 «النَِّساءِ  يِف  َل   َحاَجةَ  الَ  األ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওসমর অিস্থায় িুমু কখসিন এিং োসয় 

ো  াোসিন। িসি বিবন িাাঁর প্রিৃবত্ত বনয়ন্ত্রসণ কিামাসদর িাইসি অবধ্ে সক্ষ্ম 

বেস ন। ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন,  মাসন হাজি িা   ارُِب َم 

িাবহদা। িাউস রহ. িস ন,  ِِل  َغرۡي و 
ُ
ۡرَبةِ أ ٱۡۡلِ  মাসন কিাধ্হীন, যার কমসয়সদর প্রবি 

কোসনা খাবহশ কনই।”96 

সাওম অিস্থায় িুম্বন েরা 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ  إِنْ » ِ  رَس  ْزَواِجهِ  َبْعَض  َْل َقبِّل   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
وَ  أ ، وَه   «َضِحَكْت  ث مَّ  َصائِم 

“সাওম পা ন অিস্থায় নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর কোসনা কোসনা 

স্ত্রীসে িুমু কখসিন। (এ েথা িস ) ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কহসস 

বদস ন।”97 

উসম্ম সা ামা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَا بَيْنََما»
َ
ولِ  َمعَ  أ ِ  رَس  ، ِحْضت   إِذْ  اخلَِميلَِة، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ َخْذت   فَانَْسلَلْت 

َ
 ثِيَاَب  فَأ

                                           
96 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২৭।  
97 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২৮।  
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نَِفْسِت؟ لَِك  َما :َفَقاَل  ِحيَضِت،
َ
ول   ِهَ  َوََكنَْت  اخلَِميلَةِ  يِف  َمَعه   فََدَخلْت   َنَعْم،: ق لْت   أ ِ  َورَس   اّللَّ

َقبِّل َها َوََكنَ  َواِحد   إِنَاء   ِمنْ  َيْغتَِسَلنِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  وَ  ي   «َصائِم   وَه 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে এেই িাাঁদসর আবম বে াম। 

এমন সময় আমার হাসয়য শুরু হস া। িখন আবম আমার হাসয়সযর োপড় 

পবরধ্ান ের াম। বিবন ি স ন, কিামার েী হস া? কিামার বে হাসয়য কদসখা 

বদসয়সে? আবম ি  াম, হযাাঁ। িারপর আবম আিার িাাঁর সসে িাাঁদসরর বভির 

ঢুসে পড় াম। বিবন এিং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এেই পাত্র 

কথসে কোস  েরসিন এিং সাওম পা ন অিস্থায় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে িুমু বদসিন।”98 

হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » َقبِّل   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  وَ  ي   «َصائِم   وَه 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম অিস্বায় িুমু বদসিন।”99 

উমার ইিন আিু সা ামা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّه  »
َ
َل  أ

َ
وَل  َسأ َقبِّل  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ي 

َ
؟ أ ائِم  ول   َل   َفَقاَل  الصَّ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

مِّ  «َهِذهِ  َسْل »: وََسلَّمَ 
 
، َسلََمةَ  أِل تْه  ْخَْبَ

َ
نَّ  فَأ

َ
وَل  أ : َفَقاَل  َذلَِك، يَْصنَع   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

وَل  يَا مَ  َما لََك  اهلل   َغَفرَ  قَدْ  اهلِل، رَس  َر، َوَما َذنِْبَك  ِمنْ  َتَقدَّ خَّ
َ
ول   َل   َفَقاَل  تَأ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َما»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
مْ  إِّنِّ  َواهلِل، أ ْتَقاك 

َ
، أَل ِ مْ  ّلِلَّ ْخَشاك 

َ
 «َل   َوأ

“এেদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে বজজ্ঞাসা েরস ন, সাওম 

পা নোরী িযবি িুম্বন েরসি পাসর বে? িখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

                                           
98 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২৯। 
99 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৭। 
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ওয়াসাল্লাম িাসে ি স ন, েথাবি উসম্ম সা মাসে বজজ্ঞাসা ের। 

(িাসে বজজ্ঞাসা েরার পর) বিবন ি স ন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম এরূপ েসরন। এরপর বিবন ি স ন, কহ আল্লাহর রাসু ! আল্লাহ 

কিা আপনার আসে পসরর সমূদয় গুনাহ ক্ষ্মা েসর বদসয়সেন। িখন রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসে ি স ন, কশান! আল্লাহর শপথ! আবম 

আল্লাহ িা‘আ াসে কিামাসদর সেস র কিসয় অবধ্ে ভয় েবর”।100 

স্বামীর অনুমবিক্রসম স্ত্রীর নফ  সাওম পা ন 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে 

িস ন, 

وم   الَ » ة   تَص 
َ
 «بِإِْذنِهِ  إاِلَّ  َشاِهد   َوَبْعل َها الَمْرأ

“কোসনা স্ত্রী স্বামীর উপবস্থবিসি িাাঁর অনুমবি োড়া নফ  সাওম রাখসি 

না”।101 

আিু সাঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন,  

ِب  َعنْ 
َ
ة   َجاَءِت : قَاَل  َسِعيد   أ

َ
وَل  يَا: َفَقالَْت  ِعنَْده ، َوََنْن   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  إىَِل  اْمَرأ  رَس 

، ِ ِل، بْنَ  َصْفَوانَ  َزْوِج  إِنَّ  اّللَّ َعطَّ ب ِن  الْم  ، إَِذا يََْضِ ِن  َصلَّيْت  ر  ، إَِذا َوي َفطِّ ْمت   ي َصّلِّ  َواَل  ص 
، َتْطل عَ  َحّتَّ  الَْفْجرِ  َصَلةَ  ْمس  َل  : قَاَل  ِعنَْده ، وََصْفَوان   قَاَل  الشَّ

َ
ا فََسأ وَل  يَا: َفَقاَل  قَالَْت، َعمَّ  رَس 

 ِ ا ،اّللَّ مَّ
َ
ب ِن  قَْول َها أ ، إَِذا يََْضِ   فَإِنََّها َصلَّيْت 

 
وَرَتْيِ  َتْقَرأ  ََكنَْت  لَوْ »: َفَقاَل : قَاَل  َنَهيْت َها، َوقَدْ  بِس 

وَرةً  ا ،«انلَّاَس  لََكَفِت  َواِحَدةً  س  مَّ
َ
ِن،: قَْول َها َوأ ر  َفطِّ وم ، َتنَْطِلق   فَإِنََّها ي  نَا َفتَص 

َ
ل   َوأ ، رَج   فََل  َشابي

، ْصِْب 
َ
ول   َفَقاَل  أ ِ  رَس  وم   اَل »: يَْوَمئِذ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ة   تَص 

َ
ا ،«َزوِْجَها بِإِْذنِ  إاِلَّ  اْمَرأ مَّ

َ
 َوأ

                                           
100 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৮। 
101 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫১৯২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০২৬।  
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َصّلِّ  اَل  إِّنِّ : قَْول َها
 
، َتْطل عَ  َحّتَّ  أ ْمس  ْهل   فَإِنَّا الشَّ

َ
رَِف  قَدْ  َبيْت   أ  نَْستَيِْقظ   نََكاد   اَل  َذاَك، نَلَا ع 

، َتْطل عَ  َحّتَّ  ْمس   «فََصلِّ  اْستَيَْقْظَت  فَإَِذا»: قَاَل  الشَّ

“জননো মবহ া নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর কখদমসি আেমন েসর 

এিং এ সময় আমরাও িাাঁর বনেি উপবস্থি বে াম। কস মবহ া িস ন, ইয়া 

রাসূ ুল্লাহ্! আমার স্বামী সাফওয়ান ইিন মু‘আত্তা , যখন আবম সা াি পবড় 

িখন আমাসে মারধ্র েসর আর আবম সাওম পা ন েরস  কস আমাসে সাওম 
ভােসি িস । অথি কস কস সূসযযাদসয়র পূসিয েখসনা ফজসরর সা াি পসড় না। 
বর্ণনাকারী বলেন, সাফওয়ানও িাাঁর বনেি উপবস্থি বেস ন। বিবন িাাঁর বনেি 

উি মবহ ার অবভসযাে সম্পসেয জানসি িাইস  বিবন িস ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! 

িার িিিয ‘আমাসে মারধ্র েসর, যখন আবম সা াি আদায় েবর।’ প্রেৃি 

িযাপার এই কয, কস এমন (দীেয) দু’বি সূরা  (সা াসির মসধ্য) পসড়, যা যা 

পড়সি িাসে আবম বনসষধ্ েবর। িণযনাোরী িস ন, বিবন িস সেন, যবদ কেউ 

(সোি) এেবি সূরা পসড়, িসি িা িার জনয যসথষ্ট হসি। আর িার িিিয 

‘আবম সাওম পা ন েরস  কস িা ভােসি িস ।’ িযাপার এই কয, কস সি 

সময়ই (নফ ) সাওম রাসখ। আর আবম যুিে হওয়ার োরসণ (স্ত্রী সহিাস 

িযিীি) থােসি পাবর না। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, 

আজ কথসে কোসনা স্ত্রীস াে স্বামীর অনুমবি িযিীি (নফ ) সাওম রাখসি 

পারসি না। আর িার িিিয কয, ‘আবম সূসযযাদসয়র পূসিয (ফজসরর) সা াি 

আদায় েবর না।’ এ সম্পসেয আমার িিিয এই কয, আমরা পাবন সরিরাহোরী 

পবরিাসরর ক াে। রাসির প্রথম ভাসে োজ েবর, কশষ রাসি বনদ্রা যাই এিং 

এিাই আমাসদর অভযাস। এ জনয আমরা সূসযযাদয় হওয়া িযিীি বনদ্রা কথসে 

জাগ্রি হসি পাবর না। বিবন িস ন, িুবম যখই বনদ্রা কথসে জাগ্রি হসি িখনই 
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সা াি পসড় বনসি।”102 

সাওম পা নোরীর কোস  েরা 

সাওমরি অিস্থায় ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা এেবি োপড় বভবজসয় 

োসয় বদসিন। শা‘িী রহ. কোস খানায় প্রসিশ েসরসেন। (অথযাৎ পাবন বদসয 

কোস  েসরসেন।) ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, হাাঁবড় কথসে বেেু 

িা অনয কোসনা বজবনস কিসি স্বাদ কদখায় কোসনা কদাষ কনই। হাসান রহ. 

িস ন, সাওম পা নোরীর েুব  েরা এিং িাণ্ডা  াোন কদাষনীয় নয়। ইিন 

মাস‘ঊদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, কিামাসদর কেউ সাওম পা ন েরস  কস 

কযন সোস  কি   াোয় এিং িু  আাঁিবড়সয় কনয়। আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

িস ন, আমার এেবি হাউজ আসে, আবম সাওম পা ন অিস্থায় িাসি প্রসিশ 

েবর। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে িবণযি কয, বিবন সাওম পা ন 

অিস্থায় বমসওয়াে েরসিন। ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু সাওম পা ন 

অিস্থায় বদসনর প্রথম ভাসে এিং কশষ ভাসে বমসওয়াে েরসিন। ‘আিা রহ. 

িস ন, থুিু বেস  কফ স  সাওম ভে হসয়সে ি া যায় না। ইিন সীরীন রহ. 

িস ন, োাঁিা িা কভজা বমসওয়াে িযিহাসর কোসনা কদাষ কনই। িাসে প্রশ্ন েরা 

হস া, োাঁিা বমসওয়াসের কিা স্বাদ রসয়সে? বিবন িস ন, পাবনরও কিা স্বাদ 

আসে অথি এ পাবন বদসয়ই িুবম েুব  ের। আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু, হাসান 

রহ. ও ইিরাহীম রহ. সাওম পা নোরীর সুরমা িযিহাসর কোসনা কদাষ মসন 

                                           
102 আিু দাউদ, হাদীস নং ২৪৫৯, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। ইিন বহব্বান, 
১৪৮৮, মুসিাদরাে হাবেম, ১৫৯৪, ইমাম হাবেম রহ. িস ন, এবি িুখারী ও মুসব সমর 
শসিয সহীহ, িসি িারা কেউ উসল্লখ েসরন বন।  
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েরসিন না।103 

‘উরওয়াহ এিং আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, ‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িস ন, 

ه  » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ » ، َغْيِ  ِمنْ  َرَمَضانَ  يِف  الَفْجر   ي ْدِرك  لْم  وم   َفيَْغتَِسل   ح   «َويَص 

“রমযান মাসস নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম-এর কভার হসিা ইহবি াম 

িযিীি (জুনুিী অিস্থায়)। িখন বিবন কোস  েরসিন এিং সাওম পা ন 

েরসিন।” 104 

আিু িাের ইিন ‘আবু্দর রহমান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نْت  » نَا ك 
َ
ِب  أ

َ
ْشَهد  : قَالَْت  َعنَْها اّللَّ   رَِضَ  ََعئَِشةَ  ىلَعَ  َدَخلْنَا َحّتَّ  َمَعه   فََذَهبْت   َوأ

َ
ولِ  ىلَعَ  أ  رَس 

 ِ ن بًا َْل ْصبِح   ََكنَ  إِنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ، َغْيِ  َِجَاع   ِمنْ  ج  ه   ث مَّ  اْحِتَلم  وم   َدَخلْنَا ث مَّ  يَص 
مِّ  ىلَعَ 

 
 «َذلَِك  ِمثَْل : َفَقالَْت  َسلََمةَ  أ

“আবম আমার বপিার সসে রওয়ানা হসয় ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার বনেি 

কপৌে াম। বিবন ি স ন, আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

সম্পসেয সাক্ষ্য বদবি, বিবন ইহবি াম োড়া স্ত্রী সহিাসসর োরসণ জুনূিী 

অিস্থায় সো  পযযন্ত কথসেসেন এিং এরপর সাওম পা ন েসরসেন। িারপর 

আমরা উসম্ম সা ামা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার বনেি কে াম। বিবনও অনুরূপ েথাই 

ি স ন।  

আিু জা‘ফর িস ন, ‘আবু্দল্লাহ রহ.-কে আবম বজজ্ঞাসা ের াম, কোসনা িযবি 

সাওম ভে েরস  কস বে স্ত্রী সহিাসোরীর মসিা োফফারা আদায় েরসি? 

                                           
103 িুখারী, ৩/৩০। 
104 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৯।  
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বিবন ি স ন, না; িুবম বে কস হাদীসগুস া সম্পসেয জান না যাসি িবণযি আসে 

কয, যুে যুে ধ্সর সাওম পা ন েরস ও িার োযা আদায় হসি না?105 

সাওম পা নোরী যবদ ভুস  বেেু কখস  িা পান েরস  

‘আিা রহ. িস ন, নাসে পাবন বদসি বেসয় যবদ িা েন্ঠনা ীসি ঢুসে যায়, আর 

কস বফরাসি সক্ষ্ম না হয় িা হস  কোসনা কদাষ কনই। হাসান রহ. িস ন, 

সাওম পা নোরী িযবির েন্ঠনা ীসি মাবে ঢুসে পড়স  িাাঁর বেেু েরসি হসি 

না। হাসান ও মুজাবহদ রহ. িস সেন, সাওম পা নোরী িযবি যবদ ভু িশিঃ 

স্ত্রী সহিাস েসর কফস , িসি িাাঁর বেেু েরসি হসি না। 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম কথসে িণযনা েসরন, বিবন িস সেন, 

َكَل  نَِسَ  إَِذا»
َ
، فَلْي تِمَّ  َوََشَِب، فَأ ْطَعَمه   فَإِنََّما َصْوَمه 

َ
 «وََسَقاه   اّللَّ   أ

“সাওমদার ভু ক্রসম যবদ আহার েসর িা পান েসর কফস  িাহস  কস কযন 

িার সাওম পুরা েসর কনয়। কেননা আল্লাহই িাসে পানাহার েবরসয়সেন।”106 

সাওম পা নোরীর শুেসনা ও কভজা বমসওয়াে িযিহার েরার হুেুম 

‘আবমর ইিন রিী‘আ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে সাওম পা ন অিস্থায় অসংখয িার বমসওয়াে 

েরসি কদসখবে। আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম কথসে িণযনা েসরন কয, বিবন িস সেন, আমার উম্মসির জনয যবদ 

েষ্টের মসন না েরিাম িসি প্রবিিার অযুর সময় আবম িাসদরসে 

                                           
105 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩১-১৯৩২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৯।  
106 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩৩।  
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বমসওয়াসের বনসদযশ বদিাম। জাবির ও যাসয়দ ইিন খাব দ রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুমার সূসত্র নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে অনুরূপ িবণযি 

হসয়সে এিং বিবন সাওম পা নোরী ও সাওম পা নোরী নয়, িাসদর মসধ্য 

কোসনা পাথযেয েসরন বন। ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম কথসে িণযনা েসরন কয, বমসওয়াে েরায় রসয়সে মুসখর পবিত্রিা ও 

আল্লাহর সন্তুবষ্ট। ‘আিা ও োিাদাহ রহ. িস সেন, সাওম পা নোরী িার 

মুসখর থুিু বেস  কফ সি পাসর। 

হুমরান রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

يْت  »
َ
ثَْمانَ  َرأ ، اّللَّ   رَِضَ  ع    َعنْه 

َ
أ فَْرغَ  تَوَضَّ

َ
، َتَمْضَمَض  ث مَّ  ثََلثًا، يََديْهِ  ىلَعَ  فَأ  َغَسَل  ث مَّ  َواْستَنََْثَ

 ثََلثًا، الَمْرفِِق  إىَِل  الي َّْسَى يََده   َغَسَل  ث مَّ  ثََلثًا، الَمْرفِِق  إىَِل  اْل ْمَن  يََده   َغَسَل  ث مَّ  ثََلثًا، وَْجَهه  
ِسِه، َمَسحَ  ث مَّ 

ْ
يْت  : قَاَل  ث مَّ  ثََلثًا، الي َّْسَى ث مَّ  ثََلثًا، اْل ْمَن  رِْجلَه   َغَسَل  ث مَّ  بَِرأ

َ
وَل  َرأ ِ  رَس   اّللَّ

  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ 
َ
أ وِئ  ََنْوَ  تَوَضَّ   َمنْ : قَاَل  ث مَّ  َهَذا وَض 

َ
أ وِئ  تَوَضَّ  َرْكَعتَْيِ  ي َصّلِّ  ث مَّ  َهَذا، و ض 

ث   الَ  َدِّ ، ِفيِهَما َنْفَسه   َي  ء  ِفرَ  إاِلَّ  بيَِشْ مَ  َما َل   غ   «َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“আবম ওসমান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে অযু েরসি কদসখবে। বিবন বিনিার 

হাসির উপর পাবন ঢা স ন। এরপর বিবন েুব  েরস ন, নাসে পাবন বদস ন। 

িারপর বিনিার কিহারা (মুখমণ্ড ) কধ্ৌি েরস ন। এরপর ডান হাি েনুই 

পযযন্ত বিনিার কধ্ৌি েরস ন এিং িামহাি েনুই পযযন্ত বিনিার কধ্ৌি 

েরস ন। এরপর বিবন মাথা মাসসহ েরস ন। িারপর ডান পা বিনিার কধ্ৌি 

েরস ন িারপর িাম পা  বিনিার কধ্ৌি েরস ন। এরপর ি স ন, আবম 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে অযু েরসি কদসখবে আমার এ 

অযুর মসিাই। এরপর বিবন িস সেন, কয িযবি আমার এ অযুর মসিা অযু 

েসর দুই রাো‘আি সা াি আদায় েরসি এিং মসন মসন কোসনা বেেুর বিন্তা 
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ভািনায় ব প্ত হসি না, িার অিীসির সে  গুনাহ মাফ েসর কদওয়া হসি।”107 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী: যখন অযু েরসি িখন নাসের বেদ্র 

বদসয় পাবন কিসন বনসি 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এ বিষসয় সাওম পা নোরী ও সাওম 

পা নোরী নয় এিসদাভসয়র মসধ্য কোসনা পাথযেয েসরন বন। হাসান রহ. 

িস ন, সাওম পা নোরীর জনয নাসে ঔষধ্ িযিহার েরায় কদাষ কনই যবদ িা 

েণ্ঠনা ীসি না কপৌঁসে এিং কস সুরমা িযিহার েরসি পারসি। ‘আিা রহ. 

িস ন, েুব  েসর মুসখর পাবন কফস  কদওয়ার পর থুিু এিং মুসখর অিবশষ্ট 

পাবন বেস  কফ ায় কোসনা ক্ষ্বি কনই এিং সাওম পা নোরী কোে (আিা) 

বিিাসি না। কোে বিবিসয় যবদ কেউ থুিু বেস  কফস , িাহস  িার সাওম নষ্ট 

হসয় যাসি, আবম এ েথা ি বে না, িসি এরূপ েরা কথসে বনসষধ্ েরা উবিি। 

 ােীি ইিন সাবিরা রহ. কথসে িবণযি, বিবন িাাঁর বপিা িণযনা েসরন, 

وَل  يَا ق لْت  » ِن  اهلِل، رَس  ْخِْبْ
َ
وِء؟ َعِن  أ ْسِبغِ : قَاَل  الو ض 

َ
وَء، أ َصابِِع، َبْيَ  وََخلِّْل  الو ض 

َ
 يِف  َوَباِلغْ  األ

نْ  إاِلَّ  االِْسِتنَْشاِق،
َ
ونَ  أ  .«َصائًِما تَك 

“আবম ি  াম, ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসে অযু 

সম্পসেয জ্ঞাি েরুন। বিবন ি স ন, অযু পবরপূণযভাসি েরসি। আেু সমূসহর 

মাসে বখ া  েরসি। খুি উত্তমরূসপ নাসে পাবন িযিহার েরসি, িসি 

সাওমরি থােস  বভন্ন েথা।”108 

                                           
107 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ২২৬।  
108 বিরবমবয, হাদীস নং ৭৮৮, ইমাম বিরবমবয রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ। নাসায়ী, 
হাদীস নং ৮৭, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। সহীহ ইিন খুযাইমাহ, হাদীস নং 



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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রমযাসন বদসনর কি ায় সহিাস েরস  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে এেবি মরফু‘ হাদীস িবণযি আসে, কয 

িযবি ওযর এিং করাে িযিীি রমযাসনর এেবি সাওম কভসে কফ  , িার সারা 

জীিসনর সাওসমর িারাও এর োযা আদায় হসি না, যবদও কস সারা জীিন 

সাওম পা ন েসর। ইিন মাস‘ঊদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুও অনুরূপ েথাই 

িস সেন। সা‘ঈদ ইিন মুসাবয়যি, শা‘িী, ইিন কযািাসয়র, ইিরাহীম, োিাদা ও 

হাম্মাদ রহ. িস সেন, িার স্থস  এেবদন োযা েরসি। 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ًل  إِنَّ » َت  رَج 
َ
َق، إِنَّه  : َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ َصبْت  : قَاَل  ،«لََك؟ َما»: قَاَل  اْحََّتَ

َ
ْهِّل  أ

َ
 أ

ِتَ  َرَمَضاَن، يِف 
 
ْينَ : َفَقاَل  الَعَرَق، ي ْدَع  بِِمْكتَل   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فَأ

َ
ق   أ ْحََّتِ : قَاَل  «الم 

نَا،
َ
ْق : قَاَل  أ  «بَِهَذا تََصدَّ

“এে িযবি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি এসস ি  , কস কিা 

জ্বস  কেসে। বিবন ি স ন, কিামার বে হসয়সে? ক ােবি ি  , রমযাসন আবম 

স্ত্রী সহিাস েসর কফস বে। এ সময় নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর োসে 

(সখজুর ভবিয) েুবড় আসস া, যাসে ‘আরাে (১৫ সা‘ পবরমাণ) ি া হয়। িখন 

নিীসাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, অবিদগ্ধ ক ােবি কোথায়? ক ােবি 

ি  , আবম। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, এগুস া সদো েসর 

দাও”।109 

                                                                                           
১৫০, ‘আযমী রহ. িস সেন, হাদীসসর সনদবি সহীহ। মুসিাদরাে হাবেম, ৫২২, ইমাম 
হাবেম রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ, িসি ইমাম িুখারী ও মুসব ম িাসদর বেিাসি উসল্লখ 
েসরনবন, ইমাম যাহািী রহ. ও হাদীসবিসে সহীহ িস সেন।  

109 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১২।  
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রমযাসন বদসনর কি ায় স্ত্রী সহিাস েরস  সদো কদওয়ার বেেু না থােস , কস 

কযন বনসজ বনসজসে সদো বদসয় োফফারাস্বরূপ আদায় েসর 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ل وس   ََنْن   بَيْنََما» ل   َجاَءه   إِذْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِعنْدَ  ج  وَل  يَا: َفَقاَل  رَج  ِ  رَس   اّللَّ
ِت  ىلَعَ  َوَقْعت  : قَاَل  لََك؟ َما»: قَاَل . َهلَْكت  

َ
نَا اْمَرأ

َ
، َوأ ول   َفَقاَل  َصائِم  ِ  رَس   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

د   َهْل : وََسلَّمَ  َها؟ َرَقبَةً  ََتِ نْ  تَْستَِطيع   َفَهْل : قَاَل  اَل،: قَاَل  ت ْعِتق 
َ
ومَ  أ ، َشْهَريِْن  تَص  تَتَابَِعْيِ  اَل،: قَاَل  م 

د   َفَهْل : َفَقاَل   َفبَيْنَا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَمَكَث : قَاَل  اَل،: قَاَل . ِمْسِكينًا ِستِّيَ  إِْطَعامَ  ََتِ
ِتَ  َذلَِك  ىلَعَ  ََنْن  

 
ْينَ : قَاَل  الِمْكتَل   َوالَعَرق    َتْمر   ِفيَها بَِعَرق   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  أ

َ
 أ

؟ ائِل  نَا،: َفَقاَل  السَّ
َ
ْذَها،»: قَاَل  أ ْق  خ  ل   َفَقاَل  بِهِ  َفتََصدَّ ىلَعَ : الرَّج 

َ
ْفَقرَ  أ

َ
وَل  يَا ِمنِّ  أ ؟ رَس  ِ ِ  اّللَّ  فََواّللَّ

َتْيِ  ي ِريد   - اَلبَتَيَْها َبْيَ  َما ْهل    احلَرَّ
َ
ْفَقر   َبيْت   أ

َ
ْهِل  ِمنْ  أ

َ
 َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فََضِحَك  بَيِْت، أ

، بََدْت  َحّتَّ  وََسلَّمَ  ْنيَاب ه 
َ
ْطِعْمه  »: قَاَل  ث مَّ  أ

َ
ْهلََك  أ

َ
 «أ

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি িসা বে াম। এমন 

সময় এে িযবি এসস ি  , ইয়া রাসূ াল্লাহ! আবম ধ্বংস হসয় বেসয়বে। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কিামার েী হসয়সে? কস 

ি  , আবম সাওম পা ন অিস্থায় আমার স্ত্রীর সাসথ বমব ি হসয়বে। রাসূ ুল্লাহ 

ি স ন, আযাদ েরার মসিা কোসনা ক্রীিদাস িুবম পাসি বে? কস ি  , না। 

বিবন ি স ন, িুবম বে এোধ্াসর দু’মাস সাওম পা ন েরসি পারসি? কস 

ি  , না। এরপর বিবন ি স ন, ষািজন বমসেীন খাওয়াসি পারসি বে? কস 

ি  , না। িণযনাোরী িস ন, িখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসম 

কেস ন, আমরাও এ অিস্থায় বে াম। এ সময় নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর োসে এে ‘আরাে কপশ েরা হস া যাসি কখজুর বে । ‘আরাে 

হস া েুবড়। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, প্রশ্নোরী কোথায়? কস 
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ি  , আবম। বিবন ি স ন, এগুস া বনসয় সদো েসর দাও। িখন ক ােবি 

ি  , ইয়া রাসূ াল্লাহ! আমার কিসয়ও কিবশ অভািগ্রস্ত কে সদো েরি? 

আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয়  ািা অথযাৎ উভয় (োস া পাথর বিবশষ্ট) প্রাসন্তর 

মসধ্য আমার পবরিাসরর কিসয় অভািগ্রস্ত কেউ কনই। রাসূ াল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কহসস উিস ন এিং িাাঁর দাাঁি (আনইয়াি) কদখা কে । 

এরপর বিবন ি স ন এগুস া কিামার পবরিারসে খাওয়াও”।110 

রমযাসন সাওম পা নোরী অিস্থা কয িযবি স্ত্রী সহিাস েসরসে কস িযবি বে 

োফফারা কথসে িার অভািগ্রস্ত পবরিারসে খাওয়াসি পারসি? 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ل   َجاءَ » تِهِ  ىلَعَ  َوَقعَ  اْلَخرَ  إِنَّ : َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  إىَِل  رَج 
َ
: َفَقاَل  َرَمَضاَن، يِف  اْمَرأ

د   ََتِ
َ
ر   َما أ َرِّ نْ  فَتَْستَِطيع  : قَاَل  اَل،: قَاَل  َرَقبًَة؟ َت 

َ
ومَ  أ ؟ َشْهَريِْن  تَص  تَتَابَِعْيِ َفتَِجد  : قَاَل  اَل،: قَاَل  م 

َ
 أ

ِتَ : قَاَل  اَل،: قَاَل  ِمْسِكينًا؟ ِستِّيَ  بِهِ  ت ْطِعم   َما
 
، ِفيهِ  بَِعَرق   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فَأ   َتْمر 

وَ  ، وَه  بِيل  ْطِعمْ : قَاَل  الزَّ
َ
ْحَوجَ  ىلَعَ : قَاَل  َعنَْك  َهَذا أ

َ
ْهل   اَلبَتَيَْها َبْيَ  َما ِمنَّا، أ

َ
ْحَوج   َبيْت   أ

َ
 ِمنَّا، أ

ْطِعْمه  : قَاَل 
َ
ْهلََك  فَأ

َ
 «أ

“এে িযবি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এর োসে এসস ি  , এই 

হিভাো রমযাসন স্ত্রী সহিাস েসরসে। বিবন ি স ন, িুবম বে এেবি কো াম 

আযাদ েরসি পারসি? ক ােবি ি  , না। বিবন ি স ন, িুবম বে ক্রমােি 

দু’মাস সাওম পা ন েরসি পারসি? ক ােবি ি  , না। বিবন ি স ন, িুবম বে 

ষািজন বমসেীন খাওয়াসি পারসি? কস ি  , না। এমিািস্থায় নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এর বনেি এে ‘আরাে অথযাৎ এে েুবড় কখজুর এ । 

                                           
110 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩৬, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১১।  
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নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, এগুস া কিামার িরফ কথসে 

ক ােসদরসে আহার েরাও। ক ােবি ি  , আমার কিসয়ও কিবশ অভািগ্রস্তসে? 

অথি মদীনার উভয়  ািার অথযাৎ হররার মধ্যিিযী স্থস  আমার পবরিাসরর 

কিসয় অবধ্ে অভািগ্রস্ত কেউ কনই। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, 

িাহস  কিামার পবরিারসেই খাওয়াও”।111 

সাওম অিস্থায় বশো  াোসনা ও িবম েরা 

ইমাম িুখারী রহ. িস সেন, ইয়াহইয়া ইিন সাব হ রহ. আমাসে িস সেন, আিু 

হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, িবম েরস  সাওম ভে 

হয় না। কেননা এসি বেেু কির হয়, বভিসর প্রসিশ েসর না। আিু হুরায়রা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে এও িবণযি আসে কয, বিবন িস সেন, সাওম ভে হসয় 

যাসি। প্রথম উবিবি কিবশ সহীহ। ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ও ‘ইেবরমা 

রহ. িস ন, কোসনা বেেু বভিসর প্রসিশ েরস  সাওম নষ্ট হয়। বেন্তু কির 

হওয়ার োরসণ নষ্ট হয় না। ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা সাওম পা ন 

অিস্থায় বশো  াোসিন। অিশয পরিিযী সময় বিবন বদসন বশো  াোসনা কেসড় 

বদসয় রাসি বশো  াোসিন। আিু মূসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসি বশো 

 াবেসয়সেন। সা‘ঈদ, যাসয়দ, ইিন আরোম ও উসম্ম সা ামা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুম সম্পসেয িবণযি আসে কয, িারা সেস ই সাওম অিস্থায় বশো 

 াোসিন। িুোয়র রহ. উসম্ম ‘আ োমা রহ. কথসে িণযনা েসরন কয, আমরা 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার সামসন বশো  াোিাম, বিবন আমাসদর বনসষধ্ 

েরসিন না। হাসান রহ. কথসে এোবধ্ে িণযনাোরী সূসত্র মারফু‘ হাদীসস আসে 

কয, বশো প্রসয়ােোরী এিং গ্রহণোরী উভসয়র সাওমই নষ্ট হসয় যাসি। ইমাম 

                                           
111 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩৭।  
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িুখারী রহ. িস ন, ‘আইয়াশ রহ. হাসান রহ. কথসে আমার বনেি অনুরূপ 

িণযনা েসরসেন। িাসে প্রশ্ন েরা হসয়বে , এ বে নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম কথসে িবণযি? বিবন ি স ন, হযাাঁ। এরপর বিবন ি স ন, আল্লাহই 

সিযাবধ্ে জ্ঞাি। 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
وَ  اْحتََجمَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ ، وَه  ِْرم  وَ  َواْحتََجمَ  حم   «َصائِم   وَه 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মুহবরম অিস্থায় বশো  াবেসয়সেন এিং 

সাওম পা ন অিস্থায়ও বসংো  াবেসয়সেন”।112 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  اْحتََجمَ »  «َصائِم   وَه 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম পা ন অিস্থায় বশো 

 াবেসয়সেন”।113 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে প্রশ্ন েরা হস া, 

نْت مْ » ك 
َ
ونَ  أ ائِِم؟ احِلَجاَمةَ  تَْكَره  ْجِل  ِمنْ  إاِلَّ  اَل،»: قَاَل  لِلصَّ

َ
ْعِف  أ ، َوَزادَ  ،«الضَّ َثنَا َشبَابَة   َحدَّ

، ْعبَة   «وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعْهدِ  ىلَعَ  ش 

“আপনারা বে সাওম পা নোরীর বশো  াোসনা অপেে েরসিন? বিবন 

ি স ন, না। িসি দূিয  হসয় যািার োরসণ অপেে েরিাম। শািািা রহ. 

শু’িা, রহ. কথসে   َوََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعْهدِ  ىلَع “নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

                                           
112 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১২০২।   
113 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৩৯।  
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ওয়াসাল্লাসমর যুসে েথাবি অবিবরি িণযনা েসরসেন”।114 

সফর অিস্থায় সাওম পা ন েরা ও না েরা 

আিু ইসহাে আশ-শায়িানী কথসে িবণযি, বিবন ইিন আিু আওফা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু কথসে শুসনসেন, বিবন িস ন, 

ولِ  َمعَ » ِ  رَس  ل   َفَقاَل  َسَفر   يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ وَل  يَا: قَاَل  يِل، فَاْجَدحْ  انِْزْل : لِرَج  ، رَس  ِ  اّللَّ
؟ ْمس  وَل  يَا: قَاَل  ،«يِل  فَاْجَدحْ  انِْزْل : قَاَل  الشَّ ِ  رَس  ؟ اّللَّ ْمس  َل  يِل، فَاْجَدحْ  انِْزْل : قَاَل  الشَّ  َفََنَ

َْشَِب، َل   فََجَدحَ 
نَا، َها بِيَِدهِ  َرَم  ث مَّ  فَ ْيت م   إَِذا: قَاَل  ث مَّ  ه 

َ
ْقبََل  اللَّيَْل  َرأ

َ
نَا، َها ِمنْ  أ ْفَطرَ  َفَقدْ  ه 

َ
 أ

، ائِم  ، تَاَبَعه   الصَّ ب و َجِرير 
َ
، ْبن   بَْكرِ  َوأ ، َعِن  َعيَّاش  يْبَاِّنِّ ِب  ابِْن  َعنْ  الشَّ

َ
ْوَّف  أ

َ
نْت  : قَاَل  أ  َمعَ  ك 

 «َسَفر   يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ 

“কোসনা এে সফসর আমরা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে বে াম। 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এে িযাবিসে ি স ন, সওয়ারী কথসে 

কনসম আমার জনয োিু গুব সয় আন। কস ি  , ইয়া রাসু াল্লাহ! সূযয এখসনা 

ডুসি বন। বিবন ি স ন, সওয়ারী কথসে নাসমা এিং আমার জনয োিু গুব সয় 

আন। িারপর কস সওয়ারী কথসে কনসম োিু গুব সয় আনস  বিবন িা পান 

েরস ন এিং হাসির ইশারায় ি স ন, যখন কদখসি রাি এবদে কথসে েবনসয় 

আসসে িখন িুেসি, সাওম পা নোরী িযবির ইফিাসরর সময় হসয়সে। 

জািীর এিং আিু িের ইিন ‘আইয়াশ শায়িানী কথসে, বিবন ইিন আিু 

‘আওফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে অনুরূপ হাদীস িণযনা েসরসেন। বিবন িস ন, 

কোসনা এে সফসর আবম নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে 

                                           
114 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪০। 
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বে াম”।115 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
ْسلَِمَّ  َعْمر و ْبنَ  َْحَْزةَ  أ

َ
وَل  يَا :قَاَل  األ ِ  رَس  ْْس د   إِّنِّ  اّللَّ

َ
ْومَ  أ  «الصَّ

“হামযা ইিন ‘আমর আস ামী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, ইয়া রাসু াল্লাহ! 

আবম ক্রমােি সাওম পা ন েরবে”।116 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
ْسلَِمَّ  َعْمر و ْبنَ  َْحَْزةَ  أ

َ
وم  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  قَاَل  األ ص 

َ
أ
َ
َفِر؟ يِف  أ  َكِثيَ  َوََكنَ   السَّ

يَامِ  ْم، ِشئَْت  إِنْ : َفَقاَل  ، الصِّ فِْطرْ  ِشئَْت  َوإِنْ  فَص 
َ
 «فَأ

“হামযা ইিন ‘আমর আস ামী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু অবধ্ে সাওম পা সন অভযস্থ 

বেস ন। বিবন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি স ন, আবম সফসরও 

বে সাওম পা ন েরসি পাবর? বিবন ি স ন, ইিা েরস  িুবম সাওম পা ন 

েরসি পার, আিার ইিা েরস  নাও েরসি পার”।117 

হামযা ইিন আমর আ -আস ামী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন 

ি স ন, 

وَل  يَا» ِجد   اهلِل، رَس 
َ
ةً  ِب  أ يَامِ  ىلَعَ  ق وَّ َفِر، يِف  الصِّ َّ  َفَهْل  السَّ ؟ ََعَ نَاح  ول   َفَقاَل  ج   اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َخذَ  َفَمنْ  اهلِل، ِمنَ  ر ْخَصة   ِهَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
َحبَّ  َوَمنْ  فََحَسن   بَِها، أ

َ
نْ  أ

َ
ومَ  أ نَاحَ  فََل  يَص   ج 

رْ  َولَمْ  ر ْخَصة   ِهَ  َحِديِثهِ  يِف  َهار ون   قَاَل  «َعلَيْهِ   اهللِ  ِمنَ : يَْذك 

                                           
115 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০১। 
116 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪২। 
117 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২১।  



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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“কহ আল্লাহর রাসূ ! সফর অিস্থায়ও আবম আমার মসধ্য সাওম রাখার মসিা 

শবি রাবখ। সাওম রাখস  বে আমার কোসনা অসুবিধ্া আসে? রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, সাওম না রাখা মহান আল্লাহর পক্ষ্ 

কথসে এেবি সুসযাে বিসশষ। অিঃপর কয িযবি িা গ্রহণ েরস া িার জনয িা 

উত্তম। আর কয িযবি সাওম রাখসি পেে ের  িার প্রবি এসি কোসনা 

প্রোর গুনাহ হসি না। হারুসনর িবণযি হাদীসস  َر ْخَصة   ِه  এরপর  َاهللِ  ِمن  শসব্দর 

উসল্লখ কনই”।118 

োযা‘আ রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َتيْت  »
َ
بَا أ

َ
، اهلل   رَِضَ  اخْل ْدرِيَّ  َسِعيد   أ وَ  َعنْه  ا َعلَيِْه، َمْكث ور   وَه  َق  فَلَمَّ ، انلَّاس   َتَفرَّ  إِّنِّ : ق لْت   َعنْه 

ل َك  اَل 
َ
ْسأ

َ
ا أ ل َك  َعمَّ

َ
اَلءِ  يَْسأ تْل ه   َعنْه   َهؤ 

َ
ْومِ  َعِن : َسأ َفِر؟ يِف  الصَّ ولِ  َمعَ  َسافَْرنَا: َفَقاَل  السَّ  اهللِ  رَس 

ةَ  إىَِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  ، َوََنْن   َمكَّ نْلَا: قَاَل  ِصيَام  اًل، َفََنَ ول   َفَقاَل  َمَْنِ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
مْ  :وََسلَّمَ  ْم، ِمنْ  َدنَْوت مْ  قَدْ  إِنَّك  وِّك  قْوَى َوالِْفْطر   َعد 

َ
مْ  أ  َصاَم، َمنْ  فَِمنَّا ر ْخَصًة، فَََكنَْت  «لَك 

ْفَطَر، َمنْ  َوِمنَّا
َ
اًل  نََزنْلَا ث مَّ  أ مْ : َفَقاَل  آَخَر، َمَْنِ و إِنَّك  َصبِّح  ْم، م  وِّك  قَْوى َوالِْفْطر   َعد 

َ
ْم، أ  لَك 

وا فِْطر 
َ
ْفَطْرنَا، َعْزَمًة، َوََكنَْت  فَأ

َ
يْت نَا لََقدْ : قَاَل  ث مَّ  فَأ

َ
، َرأ وم  ولِ  َمعَ  نَص   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َفرِ  يِف  َذلَِك، َبْعدَ   «السَّ

“এেিার আবম আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনেি কে াম। িাাঁর 

বনেি মানুসষর খুি বভড় বে । যখন ক ােজন পৃথে হসয় এবদে ওবদে িস  

কে  িখন আবম ি  াম, আবম আপনার বনেি ঐসি েথা বজজ্ঞাসা েরি, না 

যা ক াসেরা বজজ্ঞাসা েসরসে। আবম িাসে সফসরর অিস্থায় সাওম পা ন েরা 

সম্পসেয বজজ্ঞাসা ের াম। বিবন ি স ন আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর সাসথ সাওমরি অিস্থায় মিার বদসে রওনা ের াম। এরপর 
                                           
118 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং হাদীস নং ১১২১।  
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এেস্থাসন আমরা অিিরণ ের াম। িখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ি স ন, এখন কিামরা শত্রুসদর বনেিিিযী হসয় বেসয়ে। এখন 

ইফিারই কিামাসদর জনয শবিশা ী থাোর উপায় এিং এ কিামাসদর জনয 

বিসশষ এে অিোশ। িখন আমাসদর েিে ক াে সাওম পা ন ের  আিার 

েিে ক াে সাওম ভে ের । এরপর আমরা অনয এে স্থাসন অিিরণ 

ের াম। িখন বিবন ি স ন কভাসরই কিামরা শত্রুর মুোবি া েরসি। সুিরাং 

সাওম ভে েরা কিামাসদর জনয শবি িধ্যে। িাই কিামরা সাওম ভে ের। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর এ বনসদযশ অিশয পা নীয় বে । 

িাই আমরা সেস  সওম ভে ের াম। এরপর আমরা কদসখবে আমরা 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসমর সাসথ সফর অিস্থায় সাওম পা ন 

েরিাম”।119 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ، فََصامَ  َسَفر  ْفَطرَ  َبْعض 
َ
مَ  َبْعض   َوأ ونَ  َفتََحزَّ ْفِطر   الْم 

، وََضع َف  وََعِمل وا ام  وَّ ونَ  َذَهَب : َذلَِك  يِف  َفَقاَل : قَاَل  الَْعَمِل، َبْعِض  َعنْ  الصُّ ْفِطر   اْْلَْومَ  الْم 
ْجرِ 

َ
 «بِاأْل

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কোসনা এে সফসর বেস ন। িখন 

কেউ কেউ সাওম পা ন েরস ন আিার কেউ কেউ সাওম কেসড় বদস ন। 

এরপর যারা সাওম কেসড় বদসয়বেস ন িারা শবিমত্তার সাসথ োজ েরস ন 

এিং সাওম পা নোরী িযবিেণ সহসজ দুিয  হসয় পড়স ন। িখন রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, আজ সাওম পবরিযােোরীরা কনেী 

                                           
119 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২০। 
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অজযন েসর বন ”।120 

আিু সা‘ঈদ খুদরী ও জাবির ইিন আিদুল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

িারা উভসয় িস ন, 

ولِ  َمعَ  َسافَْرنَا» وم   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ، َفيَص  ائِم  ، َوي ْفِطر   الصَّ ْفِطر   يَِعيب   فََل  الْم 
مْ  ه   «َبْعض   ىلَعَ  َبْعض 

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ সফর 

েসরবে াম। এমিািস্থায় সাওম পা নোরী সাওম পা ন েসরসেন এিং সাওম 

ভেোরী সাওম ভে েসরসেন। বেন্তু এসি কেউ এসে অসনযর প্রবি কদাষাসরাপ 

েসরন বন”।121 

সফর অিস্থায় কোসনা োসজর দাবয়ত্ব পা ন েরাো ীন সাওম ভে েরস  িার 

প্রবিদান 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» نَا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  ك  ْكََث 
َ
ي ِظلًّ  أ ِ ا بِِكَسائِِه، يَْستَِظلُّ  اَّلَّ مَّ

َ
ينَ  َوأ ِ وا اَّلَّ  َصام 

ا َشيْئًا، َيْعَمل وا فَلَمْ  مَّ
َ
ينَ  َوأ ِ وا اَّلَّ ْفَطر 

َ
ََكَب  َفبََعث وا أ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  وَََعجَل وا، َواْمتََهن وا الرِّ

ونَ  َذَهَب : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ْفِطر  ْجرِ  اْلَْومَ  الم 
َ
 «بِاأل

“আমরা (সোসনা এে সফসর) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে 

বে াম। আমাসদর মসধ্য কসই িযবির োয়াই বে  সিযাবধ্ে  কয িার িাাঁদর িারা 

োয়া গ্রহণ েরবে । যারা সাওম পা ন েরবে  িারা কোসনা োজই েরসি 

পারবে  না। যারা সাওমরি বে  না, িারা উসির িত্তািধ্ান েরবে , 

                                           
120 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২০।  
121 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৭।  
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কখদমসির দাবয়ত্ব পা ন েরবে  এিং পবরিসমর োজ েরবে । িখন নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ‘যারা সাওম পা ন েসর বন িারাই 

আজ অবধ্ে সওয়াি হাবস  ের ”।122 

োযা‘আ রহ. িস ন, 

َتيْت  »
َ
بَا أ

َ
، اهلل   رَِضَ  اخْل ْدرِيَّ  َسِعيد   أ وَ  َعنْه  ا َعلَيِْه، َمْكث ور   وَه  َق  فَلَمَّ ، انلَّاس   َتَفرَّ  إِّنِّ : ق لْت   َعنْه 

ل َك  اَل 
َ
ْسأ

َ
ا أ ل َك  َعمَّ

َ
اَلءِ  يَْسأ تْل ه   َعنْه   َهؤ 

َ
ْومِ  َعِن : َسأ َفِر؟ يِف  الصَّ ولِ  َمعَ  َسافَْرنَا: َفَقاَل  السَّ  اهللِ  رَس 

ةَ  إىَِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  ، َوََنْن   َمكَّ نْلَا: قَاَل  ِصيَام  اًل، َفََنَ ول   َفَقاَل  َمَْنِ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
مْ »: وََسلَّمَ  ْم، ِمنْ  َدنَْوت مْ  قَدْ  إِنَّك  وِّك  قْوَى َوالِْفْطر   َعد 

َ
مْ  أ  َصاَم، َمنْ  فَِمنَّا ر ْخَصًة، فَََكنَْت  «لَك 

ْفَطَر، َمنْ  َوِمنَّا
َ
اًل  نََزنْلَا ث مَّ  أ مْ »: َفَقاَل  آَخَر، َمَْنِ و إِنَّك  َصبِّح  ْم، م  وِّك  قَْوى َوالِْفْطر   َعد 

َ
ْم، أ  لَك 

وا فِْطر 
َ
ْفَطْرنَا، َعْزَمًة، َوََكنَْت  «فَأ

َ
يْت نَا لََقدْ : قَاَل  ث مَّ  فَأ

َ
، َرأ وم  ولِ  َمعَ  نَص   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َفرِ  يِف  َذلَِك، َبْعدَ  وََسلَّمَ   السَّ

“এেদা আবম আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনেি কে াম। িাাঁর 

বনেি মানুসষর খুি বভড় বে । যখন ক ােজন পৃথে হসয় এবদে ওবদে িস  

কে  িখন আবম ি  াম, আবম আপনার বনেি ঐসি েথা বজজ্ঞাসা েরি না 

যা ক াসেরা বজজ্ঞাসা েসরসে। আবম িাসে সফসরর অিস্থায় সাওম পা ন েরা 

সম্পসেয বজজ্ঞাসা ের াম। বিবন ি স ন, আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম-এর সাসথ সাওমরি অিস্থায় মিার বদসে রওনা ের াম। এরপর 

এেস্থাসন আমরা অিিরণ ের াম। িখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ি স ন, এখন কিামরা শত্রুসদর বনেিিিযী হসয় বেসয়ে। এখন 

ইফিারই কিামাসদর জনয শবিশা ী থাোর উপায় এিং এ কিামাসদর জনয 

বিসশষ এে অিোশ। িখন আমাসদর েিে ক াে সাওম পা ন ের  আিার 
                                           
122 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৮৯০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৯।  
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েিে ক াে ইফিার ের । এরপর আমরা অনয এে স্থাসন অিিরণ 

ের াম। িখন বিবন ি স ন কভাসরই কিামরা শত্রুর মুোবি া েরসি। সুিরাং 

ইফিার কিামাসদর জনয শবি িধ্যে। িাই কিামরা ইফিার ের। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর এ বনসদযশ অিশয পা নীয় বে । িাই আমরা 

সেস  ইফিার ের াম। এরপর আমরা কদসখবে আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ সফসরর অিস্থায় সাওম পা ন েরিাম”।123 

রমযাসন েসয়েবদন সাওম পা ন েসর যবদ কেউ সফর আরম্ভ েসর 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  ةَ  إىَِل  َخَرجَ » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  الَكِديَد، بَلَغَ  َحّتَّ  فََصامَ  َرَمَضاَن، يِف  َمكَّ

ْفَطرَ 
َ
ْفَطرَ  ،«أ

َ
، فَأ ب و قَاَل  انلَّاس 

َ
ِ  َعبْدِ  أ ْسَفانَ  َبْيَ  َماء  : َوالَكِديد  : اّللَّ  «َوق َديْد   ع 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম অিস্থায় কোসনা এে রমযাসন 

মিার পসথ যাত্রা েরস ন। ‘োদীদ’ নামে স্থাসন কপৌঁোর পর বিবন সাওম ভে 

েসর কফ স  ক াসেরা সেস ই সাওম ভে েরস ন। আিু ‘আবু্দল্লাহ রহ. 

িস ন, ‘উসফান ও েুদায়দ নামে দুই স্থাসনর মসধ্য োদীদ এেবি েণযা।”124 

আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْسَفارِهِ  َبْعِض  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  َخرَْجنَا»
َ
ل   يََضعَ  َحّتَّ  َحار   يَْوم   يِف  أ  ىلَعَ  يََده   الرَّج 

ِسهِ 
ْ
ةِ  ِمنْ  َرأ ، ِشدَّ  «َرَواَحةَ  َوابِْن  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِمنَ  ََكنَ  َما إاِلَّ  َصائِم   ِفينَا َوَما احلَرِّ

“কোসনা এে সফসর প্রিন্ড েরসমর বদসন আমরা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর সসে রওয়ানা হ াম। েরম এি প্রিন্ড বে  কয, প্রসিযসেই বনজ 

                                           
123 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২০।  
124 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৩।   
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বনজ হাি মাথার উপসর িুস  ধ্সরবেস ন। এ সময় নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম এিং ইিন রাওয়াহা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু োড়া আমাসদর কেউই সাওম 

পা নোরী বে  না”।125 

প্রিণ্ড েরসমর োরসণ কয িযবির উপর োয়ার িযিস্থা েরা হসয়সে িার সম্পসেয 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িাণী: সফসর সাওম পা সন কোসনা কনেী 

কনই 

জাবির ইিন ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  ، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ى َسَفر 
َ
ًل  زَِحاًما فََرأ لَِّل  قَدْ  َورَج   َما»: َفَقاَل  َعلَيِْه، ظ 

،: َفَقال وا ،«َهَذا؟ ْوم   الِْبِّ  ِمنَ  لَيَْس : َفَقاَل  َصائِم  َفرِ  يِف  الصَّ  «السَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এে সফসর বেস ন, হিাৎ বিবন 

ক াসের জি া এিং োয়ার বনসি এে িযবিসে কদসখ বজজ্ঞাসা েরস ন, এর 

েী হসয়সে? ক াসেরা ি  , কস সাওম পা নোরী। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, সফসর সাওম পা সন কোসনা কনেী কনই”।126 

সফর অিস্থায় সাওম পা সনর িযাপাসর নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 

সাহািীেণ এসে অনযসে কদাষাসরাপ েরসিন না 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» ائِم   يَِعِب  فَلَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  ن َسافِر   ك  ْفِطِر، ىلَعَ  الصَّ ْفِطر   َوالَ  الم   ىلَعَ  الم 
ائِمِ   «الصَّ

                                           
125 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২২। 
126 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪৬, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৫।  
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“আমরা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে সফসর কযিাম। সাওম 

পা নোরী িযবি কয সাওম পা ন েরসে না, এিং কয সাওম পা ন েরসে না, 

কস সাওম পা নোরীসে কদাষাসরাপ েরসিা না”।127 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» و ك  ولِ  َمعَ  َنْغز  ائِم   فَِمنَّا َرَمَضاَن، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ، َوِمنَّا الصَّ ْفِطر  د   فََل  الْم   َُيِ
ائِم   ْفِطِر، ىلَعَ  الصَّ ْفِطر   َواَل  الْم  ائِِم، ىلَعَ  الْم  نَّ  يََرْونَ  الصَّ

َ
ةً  وََجدَ  َمنْ  أ  َحَسن   َذلَِك  فَإِنَّ  فََصاَم، ق وَّ

نَّ  َوَيَرْونَ 
َ
ْفَطرَ  َضْعًفا، وََجدَ  َمنْ  أ

َ
 «َحَسن   َذلَِك  فَإِنَّ  فَأ

“রমযান মাসস আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ ষুসদ্ধ 

অংশ গ্রহণ েরিাম। এ সময় আমাসদর কেউ সাওম পা ন েসরসেন আিার 

কেউ সাওম কেসড়ও বদসয়সেন। বেন্তু সাওম পা নোরী সাওম ভেোরীসে 

খারাপ মসন েরসিন না এরং সাওম ভেোরীও সাওম পা নোরীসে খারাপ 

মসন েরসিন না। িারা মসন েরসিন, যার সামথযয আসে কসই সাওম পা ন 

েরসে, এিাই িার জনয উত্তম। আর কয দুিয  কস সাওম কেসড় বদসয়সে, এিাও 

িার জনয উত্তম”।128 

আিু সা‘ঈদ খুদরী ও জাবির ইিন আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

িারা উভসয় িস ন, 

ولِ  َمعَ  َسافَْرنَا» وم   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ، َفيَص  ائِم  ، َوي ْفِطر   الصَّ ْفِطر   يَِعيب   فََل  الْم 
مْ  ه   «َبْعض   ىلَعَ  َبْعض 

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ সফর 

                                           
127 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪৭, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৮।  
128 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৬।  
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েসরবে াম। এমিািস্থায় সাওম পা নোরী সাওম পা ন েসরসেন এিং সাওম 

ভেোরী সাওম ভে েসরসেন। বেন্তু এসি কেউ এসে অসনযর প্রবি কদাষাসরাপ 

েসরন বন”।129 

সফর অিস্থায় সাওম ভে েরা, যাসি ক াসেরা কদখসি পায় 

ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   َخَرجَ « ِ  رَس  َة، إىَِل  الَمِدينَةِ  ِمنَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ْسَفاَن، بَلَغَ  َحّتَّ  فََصامَ  َمكَّ  ث مَّ  ع 
َيه   يََديْهِ  إىَِل  فََرَفَعه   بَِماء   َدََع  ِ ْفَطرَ  انلَّاَس، ِلي 

َ
َة، قَِدمَ  َحّتَّ  فَأ  ابْن   فَََكنَ  ، َرَمَضانَ  يِف  وََذلَِك  َمكَّ

ول   َعبَّاس   ول   َصامَ  قَدْ : َيق  ِ  رَس  ْفَطَر، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
 َشاءَ  َوَمنْ  َصامَ  َشاءَ  َفَمنْ  َوأ

ْفَطرَ 
َ
 «أ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনা কথসে মিায় রওয়ানা হস ন। 

িখন বিবন সাওম পা ন েরবেস ন। ‘উসফাসন কপৌোর পর বিবন পাবন আনার 

জনয আসদশ েরস ন। িারপর বিবন ক ােসদরসে কদখাসনার জনয পাবন হাসির 

উপর উিুাঁ েসর ধ্সর সাওম ভে েরস ন এিং এ অিস্থায় মিায় কপৌঁেস ন। এ 

বে  রমযান মাসস। িাই ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি সিন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম পা ন েসরসেন এিং সাওম ভেও 

েসরসেন। যার ইিা সাওম পা ন েরসি পাসর আর যার ইিা সাওম ভে 

েরসি পাসর”।130 

জাবির ইিন আিদুল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

َما، اهلل   رَِضَ  اهللِ  َعبْدِ  بِْن  َجابِرِ  َعنْ  نَّ  َعنْه 
َ
وَل  أ  الَْفتِْح  ََعمَ  َخَرجَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

                                           
129 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৭।  
130 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৩।  
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ةَ  إىَِل  َراعَ  بَلَغَ  َحّتَّ  فََصامَ  َرَمَضانَ  يِف  َمكَّ ، فََصامَ  الَْغِميِم، ك   َماء   ِمنْ  بَِقَدح   َدََع  ث مَّ  انلَّاس 
، : َفَقاَل  َصاَم، قَدْ  انلَّاِس  َبْعَض  إِنَّ : َذلَِك  َبْعدَ  َل   فَِقيَل  ََشَِب، ث مَّ  إَِْلِْه، انلَّاس   َنَظرَ  َحّتَّ  فََرَفَعه 

وََلَِك »
 
َصاة ، أ وََلَِك  الْع 

 
َصاة   أ  «الْع 

“মিা বিজসয়র িের রমযান মাসস সাওমরি অিস্থায় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মিার উসেসশয কির হস ন। এরপর যখন বিবন ‘েুরা‘উ  

োমীম’ নামে স্থাসন কপৌঁেস ন িখন ক াসেরাও সাওমরি বে । এরপর বিবন 

এেবি পাবনর পাত্র িাইস ন। এমনবে ক াসেরা িার বদসে িাোসি  াে । 

এরপর বিবন পাবন পান েরস ন। িখন িাাঁসে ি া হস া েবিপয় ক াে 

সাওমরি রসয়সে। বিবন ি স ন িারা অিাধ্য িারা অিাধ্য”।131 

যাসদর সাওম পা ন অবিশয় েষ্ট কদয় িাসদর সাওসমর পবরিসিয বফদইয়া িথা 

এেজন বমসেীনসে খাদয কদওয়া 

ইিন উমার ও সা ামা ইিন আেওয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িস ন, 

ِينَ  َوََعَ ﴿ باب   ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ ﴿ نََسَختَْها[  ٢٨١: ابلقرة] ﴾يُِطيُقونَهُ  ٱَّلذ نزَِل  ٱَّلذ
ُ
 ٱۡلُقۡرَءانُ  فِيهِ  أ

ى ِنَ  َوَبي َِنَٰت   ل ِلنذاِس  ُهد  ۡهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن َوٱۡلُفۡرقَاِن   ٱلُۡهَدىَٰ  م   ََكنَ  َوَمن فَۡلَيُصۡمُه   ٱلشذ
وۡ  َمرِيًضا

َ
َٰ  أ ة   َسَفر   ََعَ ِنۡ  فَعِدذ يذام   م 

َ
َخَر   أ

ُ
ُ  يُرِيدُ  أ  ٱۡلُعۡسَ  بُِكمُ  يُرِيدُ  َوَل  ٱۡليُۡسَ  بُِكمُ  ٱّللذ

ةَ  َوِِلُۡكِملُوا   وا   ٱۡلعِدذ ُ ِ َ  َوِِلَُكِب  َٰ  ٱّللذ َُٰكمۡ  َما ََعَ    «[٢٨١: ابلقرة] ﴾١٨٥ تَۡشُكُرونَ  َولََعلذُكمۡ  َهَدى

“অধ্যায়: ﴿ َِينَ  َوََع [٢٨١: ابلقرة] ﴾يُِطيُقونَهُ  ٱَّلذ  “আর যাসদর জনয িা (বফবদয়া 

প্রদান) সম্ভি হসি।” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৪] উি আয়ািসে রবহি 

েসরসে এ আয়াি: “রমযান মাস, যাসি েুরআন নাবয  েরা হসয়সে মানুসষর 

জনয বহদায়ািস্বরূপ এিং বহদায়াসির সুস্পষ্ট বনদশযনাি ী ও সিয-বমথযার 

                                           
131 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১১৪।  
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পাথযেযোরীরূসপ। সুিরাং কিামাসদর মসধ্য কয মাসবিসি উপবস্থি হসি, কস কযন 

িাসি সাওম পা ন েসর। আর কয অসুস্থ হসি অথিা সফসর থােসি িসি 

অনযানয বদিসস সংখযা পূরণ েসর কনসি। আল্লাহ কিামাসদর সহজ িান এিং 

েবিন িান না। আর যাসি কিামরা সংখযা পূরণ ের এিং বিবন কিামাসদরসে 

কয বহদায়াি বদসয়সেন, িার জনয আল্লাহর িড়ত্ব কোষণা ের এিং যাসি 

কিামরা কশাের ের”। [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৫] 

، اْبن   َوقَاَل » َثنَا ن َمْي  ، َحدَّ ْعَمش 
َ
َثنَا األ و َحدَّ َة، بْن   َعْمر  رَّ َثنَا م  ِب  اْبن   َحدَّ

َ
َثنَا َْلَّْل، أ  َحدَّ

ْصَحاب  
َ
د   أ َمَّ ْطَعمَ  َمنْ  فَََكنَ  َعلَيِْهْم، فََشقَّ  َرَمَضان   نََزَل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  حم 

َ
َّ  أ  يَْوم   ك 

ْومَ  تََركَ  ِمْسِكينًا نْ  الصَّ ، ِممَّ ه  َص  ي ِطيق  مْ  َور خِّ ن﴿: فَنََسَختَْها ذَلَِك، يِف  لَه 
َ
 ﴾لذُكمۡ  َخرۡي   تَُصوُموا   َوأ

وا[  ٢٨١: ابلقرة] ِمر 
 
ْومِ  فَأ  «بِالصَّ

“ইিন নুমাসয়র রহ. ইিন আিু  ায় া রহ. কথসে (সনদসহ) িণযনা েসরন কয, 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাহািীেণ আমাসদর োসে িণযনা 

েসরসেন, রমযাসনর হুেুম নাবয  হস  িা পা ন েরা িাসদর জনয েষ্টের 

হসয় দাাঁড়ায়। িাই িাসদর মসধ্য কেউ কেউ সাওম পা সন সক্ষ্ম হওয়া সসেও 

সাওম িযাে েসর প্রবিবদসনর পবরিসিয এেজন বমসেীনসে খাওয়াসিা। এ 

িযাপাসর িাসদর অনুমবিও কদওয়া হসয়বে । িারপর ن
َ
لذُكمۡ  َخرۡي   تَُصوُموا   َوأ  

“সাওম পা ন েরাই কিামাসদর জনয উত্তম” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৪] 

এ আয়ািবি পূসিযর হুেুমসে রবহি েসর কদয় এিং সিাইসে সাওম পা সনর 

বনসদযশ কদওয়া হয়।”132 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

                                           
132 িুখারী, িা‘ব ে, ৩/৩৪।  
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َ
يَةُ : قََرأ وَخة   ِهَ : قَاَل  َمَساكِّيَ  َطَعامِ  فِد   َمنْس 

“বিবন  َيَةُ  َطَعامِ  َمَساكِّي  আয়ািবি পসড় িস সেন কয, এবি রবহি।”133 فِد 

، َعنْ  ، ابْنَ  َسِمعَ  َعَطاء    َعبَّاس 
 
ينَ  وىلََعَ  َيْقَرأ ِ ق ونَه   اَّلَّ َطوَّ ونَه   فَلَ  ي   قَاَل  ِمْسِكي   َطَعام   فِْديَة   ي ِطيق 

وَخة   لَيَْسْت »: َعبَّاس   اْبن   وَ  بَِمنْس  يْخ   ه  ، الشَّ ة   الَكِبي 
َ
نْ  يَْستَِطيَعانِ  الَ  الَكِبَية   َوالَمْرأ

َ
وَما، أ  يَص 

ِّ  َمََكنَ  ْطِعَمانِ َفي    «ِمْسِكينًا يَْوم   ك 

‘আিা কথসে িবণযি, বিবন ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসে ি সি 

শুসনসেন কয বিবন পড়সেন,  َينَ  وىلََع ِ ق ونَه   اَّلَّ َطوَّ ونَه   فَلَ  ي  ِمْسِكي   َطَعام   فِْديَة   ي ِطيق   

অথযাৎ ‘আর যাসদর উপর সাওম েষ্টের হসি এিং িা আদায় েরসি অসমথয 

হসি িারা বমসেীনসে বফদইয়া বহসসসি খািার খাওয়াসি।’ “ইিসন আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, আয়ািবি রবহি নয়, িরং িা অবিশয় িৃদ্ধ, অিযন্ত 

িৃদ্ধার জনয, যারা সাওম রাখসি সমথয নয়, িারা প্রবিবদসনর সাওসমর পবরিসিয 

এেজন বমসেীন খাওয়াসি।”134   

ইমাম আিা রহ. িস ন, সিযপ্রোর করাসেই সাওম ভে েরা যাসি। কযমন 

আল্লাহ িস সেন। পক্ষ্ান্তসর ইমাম হাসান ও ইিরাহীম রহ. িস ন, সন্তাসনর 

দাত্রী এিং েভযিিী স্ত্রীস াে যখন বনজ প্রাণ অথিা িাসদর সন্তাসনর জীিসনর 

প্রবি হুমবের আশংো েসর িখন িারা উভসয় সাওম ভে েরসি পারসি। পসর 

িা আদায় েসর বনসি হসি। অবিিৃদ্ধ িযবি যখন সাওম পা সন অক্ষ্ম হসয় 

                                           
133 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৪৯।  
134 িস্তুি:   ونَه   فِْديَة   َطَعام   ِمْسِكي ينَ  ي ِطيق  ِ ونَه   এর وىلََعَ  اَّلَّ  অথয বনধ্যারসণর মসধ্যই এ ي ِطيق 
মিসভদ বনভযরশী । এর দু’বি পরস্পর বিসরাধ্ী অথয েরা সম্ভি। [সম্পাদে]  
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পসড় (িখন বফদইয়া আদায় েরসি।)135 

রমযাসনর োযা সাওম েখন আদায় েরা হসি? 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, পৃথে পৃথে রাখস  কোসনা ক্ষ্বি 

কনই। কেননা আল্লাহ িস সেন, ‘অনযবদসন এর সংখযা পূণয েরসি’। সা‘ঈদ ইিন 

মুসায়যাি রহ. িস সেন, রমযাসনর োযা আদায় না েসর বয হজ মাসসর প্রথম 

দশসে সাওম পা ন েরা উবিি নয়। ইিরাহীম নাখ‘ঈ রহ. িস ন, অিসহ ার 

োরসণ যবদ রমযান এসস যায় িাহস  উভয় রমযাসনর সাওম এে সাসথ আদায় 

েরসি। বমসেীন খাওয়াসি হসি িস  বিবন মসন েসরন না। আিু হুরায়রা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি এেবি মুরসা  হাদীসস এিং ইিন ‘আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি আসে কয, কস খাওয়াসি অথি আল্লাহ িা‘আ া 

খাওয়াসনার েথাবি উসল্লখ েসরন বন; িরং বিবন িস সেন ‘অনয বদসন এ সংখযা 

পূরণ েরসি’। 

আিু সা ামা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহাসে 

ি সি শুসনবে, বিবন িস ন, 

ون   ََكنَ » َّ  يَك  ْوم   ََعَ ْستَِطيع   َفَما َرَمَضاَن، ِمنْ  الصَّ
َ
نْ  أ

َ
قِْضَ  أ

َ
ْغل  : ََيَْي  قَاَل  َشْعبَاَن، يِف  إاِلَّ  أ  الشُّ

وْ  انلَِّبِّ  ِمنَ 
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  بِانلَِّبِّ  أ

“আমার ওপর রমযাসনর কয োযা কথসে কযসিা িা পরিিযী শা‘িান োড়া আবম 

আদায় েরসি পারিাম না। ইয়াবহয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িযস্তিার োরসণ বেংিা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

                                           
135 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৫০৫।  
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ওয়াসাল্লাসমর সসে িযস্তিার োরসণ।”136 

ঋিুিিী মবহ া সা াি ও সাওম উভয়ই িযাে েরসি 

আিু বযনাদ রহ. িস ন, শরী‘আসির হুেুম-আহোম অসনে সময় বেয়াসসর 

বিপরীিও হসয় থাসে। মুসব সমর জনয এর অনুসরণ োড়া কোসনা উপায় কনই। 

এর এেবি উদাহরণ হস া ঋিুিিী মবহ া সাওসমর োযা েরসি বেন্তু 

সা াসির োযা েরসি না। 

আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

لَيَْس »
َ
ْم، َولَمْ  ت َصلِّ  لَمْ  َحاَضْت  إَِذا أ  «ِديِنَها ن ْقَصان   فََذلَِك  تَص 

“এ েথা বে বিে নয় কয, হাসয়য শুরু হস  কমসয়রা সা াি আদায় েসর না 

এিং সাওমও পা ন েসর না। এ হস া িাসদর দীসনরই ত্রুবি”।137 

ঋিুিিী মবহ া সাওসমর োযা েরসি বেন্তু সা াসির োযা েরসি না 

মু’আজা রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহাসে 

বজজ্ঞাসা ের াম, 

َعاَذَة، َعنْ » لْت  : قَالَْت  م 
َ
لْت   ََعئَِشةَ  َسأ ْوَم، َتْقِض  احْلَائِِض  بَال   َما: َفق  َلةَ  َتْقِض  َواَل  الصَّ . الصَّ

وِريَّة  : َفَقالَْت  َحر 
َ
نِْت؟ أ

َ
، لَْست  : ق لْت   أ وِريَّة  ل   َولَِكنِّ  ِِبَر 

َ
ْسأ

َ
 َفن ْؤَمر   َذلَِك، ي ِصيب نَا ََكنَ : قَالَْت . أ

ْوِم، بَِقَضاءِ  َلةِ  بَِقَضاءِ  ن ْؤَمر   َواَل  الصَّ  «الصَّ

“আমাসদর কেউ বে িার হাসয়সযর বদনগুস ার সা াি োযা েরসি? ‘আসয়শা 

                                           
136 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৪৬।  
137 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫১, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৯-৮০।  
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রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ি স ন, িুবম বে হারুবরয়যা (খাসরজী)? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর যুসে আমাসদর োসরা হাসয়য হস  পসর িাসে (সা াি) 

োযা েরার বনসদযশ কদওয়া হি না।”138 

সাওসমর োযা বযম্মায় করসখ কয িযবি মারা কে  

হাসান রহ. িস সেন, িার পক্ষ্ কথসে বত্রশজন ক াে এেবদন সাওম পা ন 

েরস  হসি। 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

 «َوِْلُّه   َعنْه   َصامَ  ِصيَام   وََعلَيْهِ  َماَت  َمنْ »

“সাওসমর োযা বযম্মায় করসখ যবদ কোসনা িযবি মারা যায় িাহস  িার 

অবভভািসের পক্ষ্ কথসে সাওম আদায় েরসি।”139 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ل   َجاءَ » وَل  يَا: َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  إىَِل  رَج  ِ  رَس  ِمِّ  إِنَّ  اّللَّ
 
 َصْوم   وََعلَيَْها َماتَْت  أ

، قِْضيهِ  َشْهر 
َ
فَأ

َ
ِ  فََدْين  : قَاَل  َنَعْم،: قَاَل  َعنَْها؟ أ َحقُّ  اّللَّ

َ
نْ  أ

َ
ْقَض، أ لَيَْمان   قَاَل  ي  ، َفَقاَل : س   احلََكم 

، يًعا َوََنْن    وََسلََمة  ل وس   ََجِ َث  ِحيَ  ج  ْسِلم   َحدَّ َاِهًدا، َسِمْعنَا: قَاالَ  احلَِديِث  بَِهَذا م  ر   ُم   يَْذك 
، ابِْن  َعنْ  َهَذا، ِب  َعنْ  َوي ْذَكر   َعبَّاس 

َ
، أ َثنَا َخادِل  ، َحدَّ ْعَمش 

َ
ْسِلم   احلََكِم، َعِن  األ  ابَلِطِي، َوم 

، بِْن  وََسلََمةَ  َهيْل  ، بِْن  َسِعيدِ  َعنْ  ك  بَْي  ، ج  ، َوَعَطاء  َاِهد  ة   قَالَِت : َعبَّاس   ابِْن  َعنْ  َوُم 
َ
 لِلنَِّبِّ  اْمَرأ

ْخِت  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ 
 
ب و ََيَْي، َوقَاَل  َماتَْت، أ

َ
َعاِوَيةَ  َوأ ثَنَا: م  ، َحدَّ ْعَمش 

َ
، َعنْ  األ ْسِلم   م 

، بِْن  َسِعيدِ  َعنْ  بَْي  ة   قَالَِت : َعبَّاس   ابِْن  َعنْ  ج 
َ
ِمِّ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  اْمَرأ

 
 َماتَْت، أ

                                           
138 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩২১, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৩৩৫। 
139 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৪৭।  
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بَيْد   َوقَاَل  ِ  ع  ِب  بِْن  َزيْدِ  َعنْ : اّللَّ
َ
نَيَْسَة، أ

 
، بِْن  َسِعيدِ  َعنْ  احلََكِم، َعِن  أ بَْي  : َعبَّاس   ابِْن  َعنْ  ج 

ة   قَالَِت 
َ
ِمِّ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  اْمَرأ

 
، َصْوم   وََعلَيَْها َماتَْت  أ ب و َوقَاَل  نَْذر 

َ
، أ  َحِريز 

َثنَا ، َحدَّ ة   قَالَِت : َعبَّاس   ابِْن  َعنْ  ِعْكِرَمة 
َ
ِمِّ  َماتَْت : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  اْمَرأ

 
 وََعلَيَْها أ

 «يَْوًما َعَْشَ  ََخَْسةَ  َصْوم  

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি এে িযবি এসস ি  , ইয়া 

রাসূ াল্লাহ! আমার মা এে মাসসর সাওম বজম্মায় করসখ মারা কেসেন, আবম বে 

িার পক্ষ্ কথসে সাওম োযা েরসি পাবর? বিবন িস ন: হযাাঁ, আল্লাহর ঋণ 

পবরসশাধ্ েরাই হস া অবধ্ে কযােয। সু ায়মান রহ. িস ন, হাোম এিং 

সা ামা রহ. িস সেন, মুসব ম রহ. এ হাদীস িণযনা েরার সময় আমরা 

সেস ই এে সাসথ উপবিষ্ট বে াম। িাাঁরা উভসয়ই িস সেন কয, ইিন ‘আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে মুজাবহদ রহ.-কে এ হাদীস িণযনা েরসি আমরা 

শুসনবে। আিু খাব দ আহমার রহ. ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে 

িবণযি, বিবন িস ন, এেজন মবহ া নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কে 

ি  , আমার কিান মারা কেসে। ইয়াহইয়া রহ. ও আিু ম‘আবিয়া ইিন 

‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, এে মবহ া নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লামসে ি  , আমার মা মারা কেসেন। ‘উিায়দুল্লাহ রহ. ইিন ‘আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, এে মবহ া নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লামসে ি  , আমার মা মারা কেসেন অথি িার বযম্মায় মানসির সাওম 

রসয়সে। আিু হারীয রহ. ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, এে 

মবহ া নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি  , আমার মা মারা কেসেন 

অথি িার বযম্মায় পসনসরা বদসনর সাওম রসয় কেসে।”140 

                                           
140 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৩।  
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আবু্দল্লাহ ইিন িুরায়দা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িার বপিা কথসে িণযনা েসরন। বিবন 

িস ন, 

نَا بَيْنَا»
َ
ولِ  ِعنْدَ  َجالِس   أ َتتْه   إِذْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َ
ة ، أ

َ
قْت   إِّنِّ : َفَقالَْت  اْمَرأ  ىلَعَ  تََصدَّ

ِمِّ 
 
، أ ْجر ِك، وََجَب »: َفَقاَل : قَاَل  َماتَْت، َوإِنََّها ِِبَاِرَية 

َ
َها أ وَل  يَا: قَالَْت  الِْمَياث   َعلَيِْك  َورَدَّ  رَس 

، َصْوم   َعلَيَْها ََكنَ  إِنَّه   اهلِل، وم   َشْهر  ص 
َ
فَأ

َ
وِِم »: قَاَل  َعنَْها؟ أ ، ََت جَّ  لَمْ  إِنََّها: قَالَْت  َعنَْها ص   َقطُّ

جُّ  ح 
َ
فَأ

َ
ِجِّ : قَاَل  َعنَْها؟ أ  «َعنَْها ح 

“আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি িসা বে াম। 

এমিািস্থায় জননো মবহ া এসস ি স ন! আবম আমার মাসয়র জনয এেবি 

দাসী সদো েসরবে াম। বিবন মৃিুযিরণ েসরসেন। এেথা শুসন বিবন ি স ন, 

িুবম কিা কিামার সওয়াি কপসয় বেসয়ে। িসি উত্তরাবধ্োর কিামার বনেি িা 

বফবরসয় বদসয়সে। িখন ঐ মবহ া ি স ন, কহ আল্লাহর রাসু ! িার ওপর এে 

মাসসর সাওসমর োযা রসয়সে। আবম িার পক্ষ্ কথসে ঐ সাওম আদায় েরসি 

পাবর বে? বিবন ি স ন, িুবম িার পক্ষ্ কথসে সাওম পা ন ের। অিঃপর 

মবহ া ি স ন, বিবন কিা িখনও হজও আদায় েসরন বন আবম িার পক্ষ্ 

কথসে হজ আদায় েরসি পাবর বে? বিবন ি স ন, িুবম িার পক্ষ্ কথসে হজ 

আদায় ের”।141 

সাওম পা নোরীর জনয েখন ইফিার েরা হা া  

সূসযযর কো াোর িৃত্ত অদৃশয হওয়ার সাসথ সাসথই আিু সা‘ঈদ খুদরী 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ইফিার েরসিন। 

উমার ইিন খাত্তাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

                                           
141 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৪৯।  
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ول   قَاَل  ِ  رَس  ْقبََل  إَِذا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
نَا، َها ِمنْ  اللَّيْل   أ ْدبَرَ  ه 

َ
نَا، َها ِمنْ  انلََّهار   َوأ  ه 

ْمس   وََغَرَبِت  ْفَطرَ  َفَقدْ  الشَّ
َ
ائِم   أ  «الصَّ

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন: “যখন রাত্র এ বদে কথসে 

েবনসয় আসস ও বদন এবদে কথসে িস  যায় এিং সূযয ডুসি যায়, িখন সাওম 

পা নোরী ইফিার েরসি”।142 

‘আবু্দল্লাহ ইিন আিু আওফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» ولِ  َمعَ  ك  ِ  رَس  وَ  َسَفر   يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ، وَه  ا َصائِم  ْمس   َغَرَبِت  فَلَمَّ  بِلَْعِض  قَاَل  الشَّ
مْ  ف َلن   يَا: الَقْومِ  وَل  يَا: َفَقاَل  نَلَا، فَاْجَدحْ  ق  ِ  رَس  ْمَسيَْت؟ لَوْ  اّللَّ

َ
 يَا: قَاَل  نَلَا فَاْجَدحْ  انِْزْل : قَاَل  أ

وَل  ، رَس  ِ ْمَسيَْت؟ فَلَوْ  اّللَّ
َ
 نَلَا، فَاْجَدحْ  انِْزْل : قَاَل  َنَهاًرا، َعلَيَْك  إِنَّ : قَاَل  نَلَا، فَاْجَدحْ  انِْزْل،: قَاَل  أ

َل  ْم، فََجَدحَ  َفََنَ ْيت م   إَِذا :قَاَل  ث مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فََْشَِب  لَه 
َ
ْقبََل  قَدْ  اللَّيَْل  َرأ

َ
 َها ِمنْ  أ

نَا، ْفَطرَ  َفَقدْ  ه 
َ
ائِم   أ  «الصَّ

“কোসনা এে সফসর আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে 

বে াম। আর বিবন বেস ন সাওম পা নোরী। যখন সূযয ডুসি কে  িখন বিবন 

দস র োউসে ি স ন, কহ অমুে! উি। আমাসদর জনয োিু গুব সয় আন। কস 

ি  , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! সন্ধযা হস  ভাস া হসিা। বিবন ি স ন, কনসম যাও এিং 

আমাসদর জনয োিু গুব সয় আন। কস ি  , ইয়া রাসূ াল্লাহ! সন্ধযা হস  ভাস া 

হসিা। বিবন ি স ন, কনসম যাও এিং আমাসদর জনয োিু গুব সয় আন। কস 

ি  , ইয়া রাসূ াল্লাহ! সন্ধযা হস  ভাস া হসিা। বিবন ি স ন, কনসম যাও এিং 

আমাসদর জনয োিু গুব সয় আন। কস ি  , বদন কিা আপনার এখসনা রসয়সে। 

বিবন ি স ন, িুবম নাসমা এিং আমাসদর জনয োিু গুব সয় আন। িারপর কস 

                                           
142 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০০। 
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 117  

নামস া এিং িাাঁসদর জনয োিু গুব সয় আনস া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িা পান েরস ন, িারপর ি স ন, যখন কিামরা কদখসি, রাি 

এেবদে কথসে েবনসয় আসসে, িখন সাওম পা নোরী ইফিার েরসি”।143 

পাবন িা সহজ ভয অনয বেেু বদসয় ইফিার েরসি 

‘আবু্দল্লাহ ইিন আিু আওফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَا» ولِ  َمعَ  ِْسْ ِ  رَس  وَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ، وَه  ا َصائِم  ْمس   َغَرَبِت  فَلَمَّ  فَاْجَدحْ  انِْزْل : قَاَل  الشَّ
وَل  يَا: قَاَل  نَلَا، ِ  رَس  ْمَسيَْت؟ لَوْ  اّللَّ

َ
وَل  يَا: قَاَل  نَلَا، فَاْجَدحْ  انِْزْل : قَاَل  أ ، رَس  ِ  َنَهاًرا، َعلَيَْك  إِنَّ  اّللَّ

َل  ،«نَلَا فَاْجَدحْ  انِْزْل : قَاَل  ْيت م   إَِذا: قَاَل  ث مَّ  فََجَدحَ  َفََنَ
َ
ْقبََل  اللَّيَْل  َرأ

َ
نَا، َها ِمنْ  أ ْفَطرَ  َفَقدْ  ه 

َ
 أ

ائِم   َشارَ  الصَّ
َ
قِ  قِبََل  بِإِْصبَِعهِ  َوأ  «الَمْْشِ

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে রওয়ানা বদ াম এিং 

বিবন সাওমদার বেস ন। সূযয অস্ত কযসিই বিবন ি স ন, িুবম সওয়ারী কথসে 

কনসম আমাসদর জনয োিু গুব সয় আন। বিবন ি স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আর 

এেিু সন্ধযা কথসে বদন। বিবন ি স ন, িুবম কনসম যাও এিং আমাসদর জনয 

োিু গুব সয় আন। বিবন ি স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! এখসনা কিা আপনার সামসন 

বদন রসয়সে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, িুবম কনসম যাও 

এিং আমাসদর জনয োিু গুব সয় আন। িারপর বিবন সওয়ারী কথসে নামস ন 

এিং োিু গুব সয় আনস ন। এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

আেু  িারা পূিযবদসে ইশারা েসর ি স ন, যখন কিামরা কদখসি কয, রাি 

এবদে কথসে আসসে, িখনই সাওমদারসদর ইফিাসরর সময় হসয় কেস া”।144 

                                           
143 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০১।  
144 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৬, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০১। 
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ইফিার ত্বরাবিি েরা 

সাহ  ইিন সা‘দ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন: 

ْي   انلَّاس   يََزال   الَ »
ل وا َما ِِبَ  «الِفْطرَ  َعجَّ

“ক াসেরা যিবদন যািৎ ওয়াি হওয়া মাত্র ইফিার েরসি, িিবদন িারা 

ে যাসণর ওপর থােসি”।145 

ইিন আিু আওফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نْت  » ، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  ك  ْمَس  َحّتَّ  فََصامَ  َسَفر 
َ
ل   قَاَل  أ  يِل  فَاْجَدحْ  انِْزْل : لِرَج 

؟ َحّتَّ  اْنتََظْرَت  لَوِ : قَاَل  يَْت  إَِذا يِل، فَاْجَدحْ  انِْزْل : قَاَل  ت ْمِسَ
َ
ْقبََل  قَدْ  اللَّيَْل  َرأ

َ
نَا، َها ِمنْ  أ  َفَقدْ  ه 

ْفَطرَ 
َ
ائِم   أ  «الصَّ

“এে সফসর আবম নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে বে াম। বিবন 

সন্ধযা পযযন্ত সাওম পা ন েসরন। এরপর এে িযাবিসে ি স ন, সওয়ারী 

কথসে কনসম োিু গুব সয় আন। ক ােবি ি  , আপবন যবদ (পূণয সন্ধযা হওয়া 

পযযন্ত) অসপক্ষ্া েরসিন। বিবন (রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম) 

পুনরায় ি স ন, কনসম আমার জনয োিু গুব সয় আন। িারপর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, যখন িুবম এবদে (পূিযবদে) কথসে 

রাবত্রর আেমন কদখসি পাসি িখন সাওম পা নোরী ইফিার েরসি”।146 

আিু ‘আবিয়যা রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

                                           
145 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৭, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৯৮।  
146 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০১। 
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نَا َدَخلْت  »
َ
، أ وق  وق   لََها َفَقاَل  َعنَْها، اهلل   رَِضَ  ََعئَِشةَ  ىلَعَ  َوَمَّْس  َلنِ : َمَّْس  ْصَحاِب  ِمنْ  رَج 

َ
 أ

د   َمَّ َما وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  حم  ه  ل و اَل  لِِكَ
ْ
، َعِن  يَأ َما اخْلَْيِ ه  َحد 

َ
ل   أ َعجِّ ْفَطاَر، الَْمْغرَِب  ي   َواإْلِ

ر   َواْْلَخر   ْفَطاَر، الَْمْغرَِب  ي ؤَخِّ ل   َمنْ : َفَقالَْت  َواإْلِ َعجِّ ْفَطاَر؟ الَْمْغرَِب  ي   اهلِل، َعبْد   :قَاَل  َواإْلِ
ول   ََكنَ  َهَكَذا: َفَقالَْت   «يَْصنَع   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

“আবম ও মাসরুে রহ. ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার বনেি কে াম। এরপর 

মাসরুে রহ. িাসে ি স ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 

সাহািীসদর মসধ্য দুই িযবি যারা ে যাণজনে োসজ কোসনা প্রোর অিসহ া 

প্রদশযন েসর না। িাাঁসদর এেজন মােবরি এিং ইফিাসরর মসধ্য ত্বরা েসরন। 

আর অপর জন মােবরি ও ইফিাসর বি ম্ব েসরন। বিবন (‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহা) ি স ন কস কোসনা িযবি কয মােবরি ও ইফিার ত্বরা েসরন? বিবন 

ি স ন, বিবন হস ন ‘আবু্দল্লাহ। ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ি স ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এরূপ েরসিন।”147 

মােবরসির সা াসির পূসিয ইফিার েরা মুস্তাহাি এিং কয সি বজবনস িারা 

ইফিার েরা মুস্তাহাি 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

يْت   َما»
َ
وَل  َرأ ِ  رَس  ْفِطرَ  َحّتَّ  الَْمْغرِِب  َصَلةَ  َصّلَّ  َقطُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  اّللَّ  َشبة ىلع َولَوْ  ي 

 «ماء من

“আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে েখনও মােবরসির সা াি 

ইফিাসরর পূসিয পড়সি কদবখ বন , েমপসক্ষ্ এে কঢাে পাবন পান েসর হস ও 

                                           
147 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৯৯।  
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আসে ইফিার েরসিন।”148   

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْفِطر   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ » نْ  َقبَْل  ي 
َ
َ  أ ، ىلَعَ  ي َصّلِّ نْ  لَمْ  فَإِنْ  ر َطبَات   ر َطبَات   تَك 

، نْ  لَمْ  فَإِنْ  َفت َمْيَات   .«َماء   ِمنْ  َحَسَوات   َحَسا ت َمْيَات   تَك 

“বিবন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম (মােবরসির) সা াি আদাসয়র 

আসেই বেেু িাজা কখজুর বদসয় ইফিার েরসিন। িাজা কখজুর না কপস  বেেু 

শুেনা কখজুর বদসয় ইফিার েসর বনসিন। আর যবদ শুেনা কখজুর না কপসিন 

িসি েসয়ে কঢাে পাবন পান েসর বনসিন।”149 

রমযাসন ইফিার েরার পসর যবদ সূযয কদখা কদয় 

আসমা বিনসি আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْفَطْرنَا»
َ
، يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعْهدِ  ىلَعَ  أ ْمس   َطلََعِت  ث مَّ  َغيْم  : لِِهَشام   ِقيَل  ،الشَّ

وا ِمر 
 
ْدرِي الَ  ِهَشاًما َسِمْعت  : َمْعَمر   َوقَاَل  قََضاء   ِمنْ  ب دَّ  الَ : قَاَل  بِالَقَضاِء؟ فَأ

َ
قََضْوا أ

َ
مْ  أ

َ
 الَ  أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর যুসে এেিার কমোিন্ন বদসন আমরা 

ইফিার ের াম, এরপর সূযয কদখা যায়। িণযনাোরী বহশামসে বজজ্ঞাসা েরা 

হস া, িাসদর বে োযা েরার বনসদযশ কদওয়া হসয়বে ? বহশাম রহ. ি স ন, 

োযা োড়া উপায় বে? (অপর িণযনাোরী) মা‘মার রহ. িস ন, আবম বহশামসে 

                                           
148 সহীহ ইিন বহব্বান, হাদীস নং ৩৫০৪। শুয়া‘ইি আরনািূি িস ন, হাদীসবি িুখারী ও 

মুসব সমর শসিয সহীহ। আ িানী রহ. ‘িা‘ব োিু  হাসান ‘আ া সহীহ ইিন বহব্বান’ এ 
এসে সহীহ িস সেন।  

149 বিরবমযী, হাদীস নং ৬৯৬, ইমাম বিরবমযী রহ. িস ন, হাদীসবি হাসান েরীি। আিূ দাউদ, 
২৩৫৬, আ িানী রহ. িস ন, হাদীসবি হাসান সহীহ। সহীহ ইিন বহব্বান, ১৫৭৬। ইমাম 
হাবেম ও যাহািী রহ. এসে সহীহ িস সেন।  
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ি সি শুসনবে, িাাঁরা োযা েসরবেস ন বেনা িা আবম জাবন না।”150 

িাচ্চাসদর সাওম পা ন েরা 

উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু রমযাসন এে কনশাগ্রস্ত িযবিসে  ক্ষ্য েসর ি স ন, 

আমাসদর িাচ্চারা পযযন্ত সাওম পা ন েরসে। কিামার সিযনাশ কহাে! অিঃপর 

উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িাসে প্রহর েরস ন। 

রুিাবয়য‘ বিনসি মু‘আবব্বয রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

رَْسَل »
َ
وَراءَ  َغَداةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  أ نَْصارِ  ق َرى إىَِل  ََعش 

َ
ْصبَحَ  َمنْ : األ

َ
ْفِطًرا، أ  فَلْي تِمَّ  م 

ْصبَحَ  َوَمنْ  يَْوِمهِ  بَِقيَّةَ 
َ
مْ  َصائًِما، أ نَّا: قَالَْت  ،«فَليَص  ه   فَك  وم  ، نَص  م   َبْعد   َوَْنَْعل   ِصبْيَاَننَا، َون َصوِّ

م   مْ  بََكى فَإَِذا الِعْهِن، ِمنَ  اللُّْعبَةَ  لَه  ه  َحد 
َ
َعامِ  ىلَعَ  أ ْعَطيْنَاه   الطَّ

َ
ونَ  َحّتَّ  َذاكَ  أ  ِعنْدَ  يَك 

 «اإِلْفَطارِ 

“আশুরার সোস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আনসারসদর সে  

পল্লীসি এ বনসদযশ বদস ন, কয িযবি সাওম পা ন েসর বন কস কযন বদসনর 

িােী অংশ না কখসয় থাসে আর যার সাওম অিস্থায় সো  হসয়সে, কস কযন 

সাওম পূণয েসর। বিবন (রুিাবয়য‘) িস ন, পরিিযীসি আমরা ঐ বদন সাওম 

রাখিাম এিং আমাসদর বশশুসদর সাওম রাখািাম। আমরা িাসদর জনয পশসমর 

কখ না বিবর েসর বদিাম। িাসদর কেউ খািাসরর জনয োাঁদস  িাসে ঐ কখ না 

বদসয় ইফিার পযযন্ত ভুব সয় রাখিাম”।151 

সাওসম কিসা  িা বিরবিহীনভাসি সাওম পা ন েরা 

আল্লাহর িাণী ﴿  وا تِمُّ
َ
َيامَ  أ ِ ِۡل   إَِل  ٱلص  [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ٱۡلذ  “কিামরা রাসির আেমন 

                                           
150 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৯।  
151 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৬।  
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পযযন্ত সাওম পা ন ের। [সূরা িাোরা, আয়াি: ১৮৭] এর পবরসপ্রবক্ষ্সি রাসি 

সাওম পা ন েরা যাসি না িস  যারা অবভমি িযি েসরসেন। নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম উম্মসির ওপর দয়াপরিশি হসয় ও িাসদর স্বাস্থয রক্ষ্ার 

খাবিসর সাওসম কিসা  িা বিরবিহীনভাসি সাওম পা ন েরসি বনসষধ্ 

েসরসেন এিং কোসনা বিষসয় িাড়ািাবড় েরা বনেনীয়। 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িস সেন, 

، إِنََّك : قَال وا ،ت َواِصل وا الَ » َحد   لَْست  : قَاَل  ت َواِصل 
َ
مْ  َكأ ، إِّنِّ  ِمنْك  ْطَعم 

 
ْسَق، أ

 
وْ  َوأ

َ
بِيت   إِّنِّ  أ

َ
 أ

ْطَعم  
 
ْسَق  أ

 
 «َوأ

“কিামরা সাওসম কিসা  পা ন েরসি না। ক াসেরা ি  , আপবন কয সাওসম 

কিসা  েসরন? বিবন ি স ন, আবম কিামাসদর মসিা নই। আমাসে পানাহার 

েরাসনা হয়, (অথিা ি স ন) আবম পানাহার অিস্থায় রাি অবিিাবহি েবর”। 
152 

‘আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   َنَه » ِ  رَس  ، إِنََّك : قَال وا ،الوَِصالِ  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ مْ  لَْست   إِّنِّ  :قَاَل  ت َواِصل   ِمثْلَك 
ْطَعم   إِّنِّ 

 
ْسَق  أ

 
 «َوأ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওসম কিসা  পা ন েরসি বনসষধ্ 

েসরসেন। িখন ক াসেরা িাাঁসে ি  , আপবন কয সাওসম কিসা  েসরন? বিবন 

ি স ন, আবম কিামাসদর মসিা নই। আমাসে পানাহার েরাসনা হয়, (অথিা 

                                           
152 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬১, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৪।  
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ি স ন) আবম পানাহার অিস্থায় রাি অবিিাবহি েবর”। 153 

আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনসেন কয, 

مْ  ت َواِصل وا، الَ » يُّك 
َ
َرادَ  إَِذا فَأ

َ
نْ  أ

َ
َحِر، َحّتَّ  فَلْي َواِصْل  ي َواِصَل، أ وَل  يَا ت َواِصل   فَإِنََّك : قَال وا السَّ  رَس 

 ِ مْ  لَْست   إِّنِّ : قَاَل  اّللَّ بِيت   إِّنِّ  َكَهيْئَِتك 
َ
ْطِعم   يِل  أ ِن، م  ْطِعم   «يَْسِقيِ  وََساق   ي 

“কিামরা সাওসম কিসা  পা ন েরসি না। কিামাসদর কেউ সাওসম কিসা  

পা ন েরসি িাইস  কস কযন সাহরীর সময় পযযন্ত েসর। ক াসেরা ি  , ইয়া 

রাসূ াল্লাহ! আপবন কয সাওসম কিসা  পা ন েসরন? বিবন ি স ন, আবম 

কিামাসদর মসিা নই, আবম রাবত্র যাপন েবর এরূপ অিস্থায় কয, আমার জনয 

এেজন খাদয পবরসিশনোরী থাসেন বযবন আমাসে আহার েরান এিং এেজন 

পানীয় পবরসিশনোরী আমাসে পান েরান”।154 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   َنَه » ِ  رَس  ْم، رَْْحَةً  الوَِصالِ  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ، إِنََّك : َفَقال وا لَه   إِّنِّ : قَاَل  ت َواِصل 
مْ  لَْست   ِن  إِّنِّ  َكَهيْئَِتك  ْطِعم  ب و قَاَل  َويَْسِقِي، َرّبِّ  ي 

َ
ِ  َعبْدِ  أ رْ  لَمْ : اّللَّ ثَْمان   يَْذك  مْ  رَْْحَةً  ع   «لَه 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ক ােসদর ওপর দয়াপরিশ হসয় 

িাসদরসে সাওসম কিসা  কথসে বনসষধ্ েরস  িারা ি  , আপবন কয সাওসম 

কিসা  েসর থাসেন! বিবন ি স ন, আবম কিামাসদর মসিা নই, আমার রি 

আমাসে পানাহার েরান”। আিু ‘আবু্দল্লাহ িুখারী রহ. িস ন, িণযনাোরী 

                                           
153 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০২।  
154 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬৩।  
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‘উসমান রহ. ‘িাসদর প্রবি দয়াপরিশ হসয়’ েথাবি উসল্লখ েসরন বন।”155 

কয অবধ্ে পবরমাণ সাওসম কিসা  পা ন েসর িাাঁসে শাবস্ত প্রদান 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে এ িণযনা 

েসরসেন। 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   َنَه » ِ  رَس  ْومِ  يِف  الوَِصالِ  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ل   َل   َفَقاَل  «الصَّ ْسِلِميَ  ِمنَ  رَج  : الم 
وَل  يَا ت َواِصل   إِنََّك  ، رَس  ِ مْ  :قَاَل  اّللَّ يُّك 

َ
بِيت   إِّنِّ  ِمثِّْل، َوأ

َ
ِن  أ ْطِعم  ا َويَْسِقِي، َرّبِّ  ي  بَْوا فَلَمَّ

َ
نْ  أ

َ
 أ

وا و ا ث مَّ  يَْوًما، ث مَّ  يَْوًما، بِِهمْ  َواَصَل  الوَِصاِل، َعِن  يَنْتَه 
َ
رَ  لَوْ : َفَقاَل  الِْهَلَل، َرأ خَّ

َ
مْ  تَأ  لَزِْدت ك 

مْ  ََكتلَّنِْكيِل  بَْوا ِحيَ  لَه 
َ
نْ  أ

َ
وا أ  «يَنْتَه 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বিরবিহীন সাওম পা ন েরসি 

বনসষধ্ েরস  মুসব মসদর এে িযবি িাাঁসে ি  , ইয়া রাসূ াল্লাহ! আপবন কয 

বিরিীহীন সাওম পা ন েসরন? বিবন ি স ন, কিামাসদর মসধ্য আমার মি কে 

আে? আবম এমনভাসি রাি যাপন েবর কয, আমার রি আমাসে পানাহার 

েরান। এরপর যখন ক াসেরা সাওসম কিসা  েরা কথসে বিরি থাে  না, 

িখন বিবন িাসদরসে বনসয় বদসনর পর বদন সাওসম কিসা  েরসি থােস ন। 

এরপর ক াসেরা যখন িাাঁদ কদখসি কপ  িখন বিবন ি স ন, যবদ িাাঁদ উিসি 

আরও কদরী হসিা িসি আবম কিামাসদরসে বনসয় আরও কিবশ বদন সাওসম 

কিসা  েরিাম। এ েথা বিবন িাসদরসে শাবস্ত প্রদানস্বরূপ িস বেস ন, যখন 

িারা বিরি থােসি অস্বীেৃবি জাবনসয়বে ”।156 

                                           
155 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৫।  
156 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৩।  
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে 

িণযনা েসরন, বিবন িস ন, 

مْ » َتْيِ  َوالوَِصال إِيَّاك  ، إِنََّك : ِقيَل  َمرَّ بِيت   إِّنِّ : قَاَل  ت َواِصل 
َ
ِن  أ ْطِعم  وا َويَْسِقِي، َرّبِّ  ي   ِمنَ  فَاُْكَف 

ونَ  َما الَعَمِل   «ت ِطيق 

“কিামরা সাওসম কিসা  পা ন েরা কথসে বিরি থাে (িােযবি বিবন) দু’িার 

ি স ন। িাাঁসে ি া হস া, আপবন কিা সাওসম কিসা  েসরন। বিবন ি স ন, 

আবম এভাসি রাি যাপন েবর কয, আমার রি আমাসে পানাহার েবরসয় 

থাসেন। কিামরা কিামাসদর সাধ্যানুযায়ী ‘আম  েরার দাবয়ত্ব গ্রহণ েসরা”।157 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ْمت   فَِجئْت   َرَمَضاَن، يِف  ي َصّلِّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ل   وََجاءَ  َجنْبِهِ  إىَِل  َفق   رَج 
، يًْضا َفَقامَ  آَخر 

َ
نَّا َحّتَّ  أ ا رَْهًطا ك  نَّا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َحسَّ  فَلَمَّ

َ
ز   َجَعَل  َخلَْفه   أ  َيتََجوَّ

َلِة، يِف  ، َدَخَل  ث مَّ  الصَّ ْصبَْحنَا ِحيَ : َل   ق لْنَا: قَاَل  ِعنَْدنَا، ي َصلِّيَها اَل  َصَلةً  فََصّلَّ  رَْحلَه 
َ
َفَطنَْت  أ

َ
 أ

ِي َذاكَ  َنَعْم،: َفَقاَل : قَاَل  اللَّيْلَةَ  نَلَا ِي ىلَعَ  َْحَلَِن  اَّلَّ َخذَ : قَاَل  َصنَْعت   اَّلَّ
َ
ول   ي َواِصل   فَأ  اهللِ  رَس 

ْهِر، آِخرِ  يِف  وََذاكَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  َخذَ  الشَّ
َ
ْصَحابِهِ  ِمنْ  رَِجال   فَأ

َ
 انلَِّبُّ  َفَقاَل  ي َواِصل وَن، أ

مْ  ي َواِصل وَن، رَِجال   بَال   َما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  َما ِمثِّْل، لَْست مْ  إِنَّك 
َ
ْهر   يِل  َتَمادَّ  لَوْ  َواهلِل، أ  الشَّ

ونَ  يََدع   وَِصااًل  لََواَصلْت   ق  تََعمِّ مْ  الْم  َقه   «َتَعمُّ

“রমযান মাসস এেদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সা াি আদায় 

েরবেস ন। আবম িাাঁর পাসশ এসস দাাঁড়া াম! এরপর অনয এে িযবি এসসও 

িাাঁর পাসশ দাাঁড়াস ন। এভাসি আমরা এে দ  ক াে হসয় কে াম। এরপর নরী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম যখন িুেসি পারস ন কয আমরা িাাঁর কপেসন 

                                           
157 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬৬।  
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আবে িখন বিবন সা াি সংসক্ষ্প েসর কফ স ন। িারপর বিবন আপন েৃসহ 

িস  কেস ন এিং এমন (দীেয) সা াি আদায় েরস ন কয, এভাসি বিবন 

আমাসদর সাসথ সা াি আদায় েরসিন না। সোস  আমরা িাসে ি  াম, 

রাসত্র আপবন আমাসদর সম্পসেয িুেসি কপসরবেস ন বে? বিবন ি স ন, হযাাঁ, 

িাইসিা আমাসে অনুপ্রাবণি েসরসে ঐ োসজর যা আবম েসরবে। এরপর 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাসনর কশষভাসে আিার সাওসম 

কিসা  েরসি আরম্ভ েরস ন। এ কদসখ েবিপয় সাহািীও সাওসম কিসা  শুরু 

েরস ন। িখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ক ােসদর বে 

হস া িারা কয সাওসম কিসা  আরম্ভ েসরসে! কিামরা কিা আমার মি নও। 

আল্লাহর শপথ! যবদ মাস দীেযাবয়ি হসিা িসি আবম এমনভাসি সাওসম বিসা  

েরিাম যার ফস  সীমা ংেনোরীেণ সাওসম কিসা  েরা কেসড় বদি”।158 

সাহরীর সময় পযযন্ত সাওসম কিসা  পা ন েরা 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কখসে িবণযি, বিবন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনসেন কয, 

مْ  ت َواِصل وا، الَ » يُّك 
َ
َرادَ  فَأ

َ
نْ  أ

َ
َحِر، َحّتَّ  فَلْي َواِصْل  ي َواِصَل، أ وَل  يَا ت َواِصل   فَإِنََّك : قَال وا السَّ  رَس 

، ِ مْ  لَْست  : قَاَل  اّللَّ بِيت   إِّنِّ  َكَهيْئَِتك 
َ
ْطِعم   يِل  أ ِن، م  ْطِعم   «يَْسِقيِ  وََساق   ي 

“কিামরা সাওসম কিসা  েরসি না। কিামাসদর কেউ যবদ সাওসম কিসা  

েরসি িায়, িসি কযন সাহরীর সময় পযযন্ত েসর। সাহািীেণ ি স ন, ইয়া 

রাসূ াল্লাহ! আপবন কিা সাওসম কিসা  পা ন েসরন। বিবন ি স ন, আবম 

কিামাসদর মসিা নই। আবম এভাসি রাি যাপন েবর কয, আমার জনয এেজন 

                                           
158 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১০৪।  
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আহারদািা রসয়সেন বযবন আমাসে আহার েরান, এেজন পানীয় দানোরী 

আসেন বযবন আমাসে পান েরান”।159 

কোসনা িযবি িার ভাইসয়র নফ  সাওম ভসের জনয েসম বদস  এিং িার 

জনয এ সাওসমর োযা ওয়াবজি মসন না েরস , যখন সাওম পা ন না েরা 

িার জনয উত্তম হয় 

আউন ইিন আিু জুহায়ফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িার বপিা কথসে িণযনা েসরন, 

বিবন িস ন, 

ِب  َسلَْماَن، َبْيَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  آَخ »
َ
رَْداِء، َوأ بَا َسلَْمان   فََزارَ  ادلَّ

َ
رَْداِء، أ ى ادلَّ

َ
مَّ  فََرأ

 
 أ

رَْداءِ  لًَة، ادلَّ تَبَذِّ ن ِك؟ َما: لََها َفَقاَل  م 
ْ
وكَ : قَالَْت  َشأ خ 

َ
ب و أ

َ
رَْداءِ  أ ْنيَا، يِف  َحاَجة   َل   لَيَْس  ادلَّ  فََجاءَ  ادلُّ

ب و
َ
رَْداءِ  أ ؟: َفَقاَل  َطَعاًما، َل   فََصنَعَ  ادلَّ ْ ، فَإِّنِّ : قَاَل  ك  نَا َما: قَاَل  َصائِم 

َ
  َحّتَّ  بِآِك   أ

ْ
َل،تَأ : قَاَل  ك 

َكَل،
َ
ا فَأ ب و َذَهَب  اللَّيْل   ََكنَ  فَلَمَّ

َ
رَْداءِ  أ ، ادلَّ وم  وم   َذَهَب  ث مَّ  َفنَاَم، َنْم،: قَاَل  َيق  ا َنْم،: َفَقاَل  َيق   فَلَمَّ

ا، َعلَيَْك  لَِربَِّك  إِنَّ : َسلَْمان   َل   َفَقاَل  فََصلَّيَا اْلَن، ق مِ  َسلَْمان  : قَاَل  اللَّيْلِ  آِخرِ  ِمنْ  ََكنَ   َحقًّ
ا، َعلَيَْك  َونِلَْفِسَك  ْهِلَك  َحقًّ

َ
ا، َعلَيَْك  َوأِل ْعِط  َحقًّ

َ
َّ  فَأ ، َحق   ِذي ك  ه  َت  َحقَّ

َ
 اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  فَأ

 «َسلَْمان   َصَدَق »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  َل ، َذلَِك  فََذَكرَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সা মান ও আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুমার মাসে ভ্রািৃত্ব িন্ধন েসর কদন। (এেিার) সা মান রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাসথ সাক্ষ্াৎ েরসি এসস উসম্ম দারদা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহাসে মব ন োপড় পবরবহি কদখসি পান। বিবন এর োরণ 

বজজ্ঞাসা েরস  উসম্ম দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ি স ন, আপনার ভাই আিু 

দারদার পাবথযি কোসনা বেেুর প্রবি কমাহ কনই। বেেুক্ষ্ণ পসর আিু দারদা 

                                           
159 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬৭।  
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রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এস ন। িারপর বিবন সা মান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর জনয 

আহাযয প্রস্তুি েরান এিং িস ন, আপবন কখসয় বনন, আবম সাওম পা ন েরবে। 

সা মান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, আপবন না কখস  আবম খাসিা না। এরপর 

আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু সা মান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সসে কখস ন। রাি 

হস  আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু (সা াি আদাসয়) দাাঁড়াসি কেস ন। 

সা মান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, এখন েুবমসয় যান। আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু েুবমসয় পড়স ন। বেেুক্ষ্ণ পসর আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আিার 

সা াসি দাাঁড়াসি উদযি হস ন, সা মান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, েুবমসয় 

যান। যখন রাসির কশষভাে হস া, সা মান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আিু দারদা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ি স ন, এখন দাাঁড়ান। এরপর িারা দু’জসন সা াি 

আদায় েরস ন। পসর সা মান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িাাঁসে ি স ন, আপনার 

রসির হে আপনার ওপর আসে। আপনার বনসজরও হে আপনার ওপর 

রসয়সে। আিার আপনার পবরিাসররও হে রসয়সে। প্রসিযে হেদারসে িার 

হে প্রদান েরুন। এরপর আিু দারদা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি উপবস্থি হসয় এ েিনা িণযনা েরস ন। (সি 

শুসন) নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, সা মান বিেই িস সে”।160 

সাওসমর বনয়ি েরা এিং কয িযবি রাসির কি ায় রমযাসনর সাওসমর বনয়ি 

েরসি না িার সাওম আদায় হসি না 

হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে 

িণযনা েসরন, বিবন িস ন,   

يَامَ  ي بَيِِّت  لَمْ  َمنْ »  «َل   ِصيَامَ  فََل  الَْفْجرِ  َقبَْل  الصِّ

                                           
160 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬৮।  
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“কয িযবি (রমযাসনর সাওম িযিীি) রাসত্র সাওসমর বনয়ি না েসর িার সাওম 

পা ন েরা হসি না”।161 

হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা সূসত্র নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে 

িবণযি, বিবন িস ন, 

ِْمعِ  لَمْ  َمنْ » يَامَ  ُي  ل وِع  َقبَْل  الصِّ وم   فََل  الَْفْجِر، ط   «يَص 

“কয িযবি ফজর উদসয়র পূসিযই রাসত্র সাওসমর বনয়ি না েসর িার সাওম 

পা ন হসি না”।162 

নফ  সাওসমর বনয়ি বদসনর কি ায় সূযয কহস  যাওয়ার পূসিয েরা জাসয়য এিং 

নফ  সাওম পা নোরীসে ওযর িযিীিই সাওম ভে েরাসনা জাসয়য 

উমু্ম  মুবমনীন ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   يِل  قَاَل » ، يَا يَْوم   َذاَت : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  مْ  َهْل  ََعئَِشة  ء ؟ ِعنَْدك  : قَالَْت  ََشْ
لْت   وَل  يَا: َفق  ء   ِعنَْدنَا َما اهلِل، رَس  ول   فََخَرجَ : قَالَْت  َصائِم   فَإِّنِّ : قَاَل  ََشْ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
ْهِديَْت  وََسلَّمَ 

 
وْ   َهِديَّة   نَلَا فَأ

َ
ا: قَالَْت   َزْور   َجاَءنَا أ ول   رََجعَ  فَلَمَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

وَل  يَا: ق لْت   ْهِديَْت  اهلِل، رَس 
 
وْ   َهِديَّة   نَلَا أ

َ
ت   َوقَدْ   َزْور   َجاَءنَا أ

ْ
َو؟ َما: قَاَل  َشيْئًا، لََك  َخبَأ  «ه 

،: ق لْت   َكَل، بِهِ  فَِجئْت   َهاِتيه»:قَاَل  َحيْس 
َ
نْت   قَدْ : قَاَل  ث مَّ  فَأ ْصبَْحت   ك 

َ
: َطلَْحة   قَاَل  َصائًِما أ

ثْت   َاِهًدا فََحدَّ لَةِ  َذاكَ  :َفَقاَل  احْلَِديِث، بَِهَذا ُم  ِل  بَِمَْنِ ِْرج   الرَّج  َدقَةَ  َي  ، ِمنْ  الصَّ  َشاءَ  فَإِنْ  َماِلِ
ْمَضاَها

َ
ْمَسَكَها َشاءَ  َوإِنْ  أ

َ
 «أ

                                           
161 নাসায়ী, হাদীস নং ২৩৩১, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। আিূ দাউদ, ২৪৫৪, 

বিরবমযী, ৭৩০। 
162 নাসায়ী, হাদীস নং ২৩৩৩, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। সহীহ ইিন খুযাইমা, 

১৯৩৩, ‘আযমী রহ. িস সেন, হাদীসসর সনদবি সহীহ।  
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“এেদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসে ি স ন, কহ 

আসয়শা! কিামার বনেি (খাওয়ার মসিা) কোসনা বেেু আসে বে? আবম ি  াম, 

ইয়া রাসু াল্লাহ! আমার বনেি বেেুই কনই। িখন বিবন ি স ন, িাহস  আবম 

সাওম পা ন েরবে। ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িস ন, অিঃপর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাইসর িস  কেস ন। ইিযিসসর আমাসদর বনেি 

বেেু হাবদয়া আসস া বেংিা বিবন িস সেন, দশযনাথযী েবিপয় ক াে আমাসদর 

বনেি আসস ন। িারপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বফসর 

আসস  আবম ি  াম, ইয়া রাসু ল্লাহ! আমাসদর বেেু হাবদয়া কদওয়া হসয়সে 

বেংিা বিবন িস সেন, েবিপয় দশযনাথযী আমাসদর বনেি এসসসেন। আবম 

আপনার জনয বেেু খািার সযসত্ন করসখ বদসয়বে। বিবন ি স ন, িা েী? আবম 

ি  াম, হায়স অথযাৎ বে এিং পবনর বমবিি কখজুর। বিবন ি স ন, বনসয় 

আস। িখন আবম িা বনসয় এ াম। বিবন িা কখস ন। িারপর ি স ন, আবম 

কভাসর সাওম পা সনর বনয়ি েসরবে াম। িণযনাোরী িা হা রহ. িস ন, আবম 

এ হাদীস মুজাবহদ রহ.-এর বনেি িণযনা েরার পর বিবন ি স ন, এ োজবি 

ঐ িযবির মসিা কয িার মা  কথসে সদো কির েরস া। কস ইিা েরস  িা 

দান েরসি পাসরন আর ইিা েরস  করসখও বদসি পাসর।”163 

শা‘িান মাসসর সাওম 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  وم  "  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ وَل  َحّتَّ  يَص  ، الَ : َنق  ْفِطر  وَل  َحّتَّ  َوي ْفِطر   ي   الَ : َنق 
، وم  يْت   َفَما يَص 

َ
وَل  َرأ ِ  رَس  ْيت ه   َوَما َرَمَضاَن، إاِلَّ  َشْهر   ِصيَامَ  اْستَْكَمَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
 رَأ

ْكََثَ 
َ
 «َشْعبَانَ  يِف  ِمنْه   ِصيَاًما أ

                                           
163 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৪।  
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“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এোধ্াসর (এি কিবশ) সাওম পা ন 

েরসিন কয, আমরা ি ািব  েরিাম, বিবন আর সাওম পবরিযাে েরসিন না। 

(আিার েখসনা এি কিবশ) সাওম পা ন না েরা অিস্থায় এোধ্াসর োিাসিন 

কয, আমরা ি ািব  েরিাম, বিবন আর (নফ ) সাওম পা ন েরসিন না। 

আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে রমযান িযিীি কোসনা পুরা 

মাসসর সাওম পা ন েরসি কদবখ বন এিং শা’িান মাসসর কিসয় কোসনা মাসস 

কিবশ (নফ ) সাওম পা ন েরসি কদবখ বন”।164 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ِن  لَمْ » وم   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  يَك  ْكََثَ  َشْهًرا يَص 
َ
وم   ََكنَ  فَإِنَّه   َشْعبَاَن، ِمنْ  أ  َشْعبَانَ  يَص 

َّه   ول   َوََكنَ  ُك  وا: َيق  ذ  وَن، َما الَعَمِل  ِمنَ  خ  َ  فَإِنَّ  ت ِطيق  َحبُّ  ،َتَملُّوا َحّتَّ  َيَملُّ  الَ  اّللَّ
َ
َلةِ  َوأ  إىَِل  الصَّ

 «َعلَيَْها َداَومَ  َصَلةً  َصّلَّ  إَِذا َوََكنَ  قَلَّْت، َوإِنْ  َعلَيْهِ  د وِومَ  َما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম শা‘িান মাসসর কিসয় কিবশ (নফ ) সাওম 

কোসনা মাসস পা ন েরসিন না। বিবন (প্রায়) পুরা শা’িান মাসই সাওম পা ন 

েরসিন এিং ি সিন, কিামাসদর সাসধ্য যিিুেু সাধ্য আসে িিিুেু (নফ ) 

আম  ের। োরণ, কিামরা (আম  েরসি েরসি) ক্লান্ত হসয় না পড়া পযযন্ত 

আল্লাহ িা‘আ া (সওয়াি দান) িন্ধ েসরন না। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর োসে সিযাসপক্ষ্া বপ্রয় সা ািই বে  িাই যা যথাযথ বনয়সম সিযদা 

আদায় েরা হি। যবদও িা পবরমাসণ েম কহা এিং বিবন যখন কোসনা (নফ ) 

সা াি আদায় েরসিন পরিিযীসি িা অিযাহি রাখসিন”।165 

মুহাররম মাসসর সাওম পা সনর ফযী ি 
                                           
164 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৬৯, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৬।  
165 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৮২।  
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

فَْضل  »
َ
يَاِم، أ ، اهللِ  َشْهر   َرَمَضاَن، َبْعدَ  الصِّ م  َحرَّ فَْضل   الْم 

َ
َلِة، َوأ  «اللَّيْلِ  َصَلة   الَْفِريَضِة، َبْعدَ  الصَّ

“রমযাসনর বসয়াসমর পর সসিযাত্তম সাওম হসি আল্লাহর মাস মুহাররসমর সাওম 

এিং ফরয সা াসির পর সসিযাত্তম সা াি হসি রাসির সা াি”।166 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ئَِل » يُّ : س 
َ
َلةِ  أ فَْضل   الصَّ

َ
يُّ  الَْمْكت وَبِة؟ َبْعدَ  أ

َ
يَامِ  َوأ فَْضل   الصِّ

َ
فَْضل  : َفَقاَل  َرَمَضاَن؟ َشْهرِ  َبْعدَ  أ

َ
 أ

َلِة، َلةِ  َبْعدَ  الصَّ َلة   الَْمْكت وبَِة، الصَّ فَْضل   اللَّيِْل، َجوِْف  يِف  الصَّ
َ
يَامِ  َوأ  َرَمَضاَن، َشْهرِ  َبْعدَ  الصِّ

مِ  اهللِ  َشْهرِ  ِصيَام   َحرَّ  «الْم 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর োসে বজজ্ঞাসা েরা হস া, ফরয 

সা ািসমূসহর পর কোসনা সা াি এিং রমযান মাসসর বসয়াসমর পর কোসনা 

সাওম সসিযাত্তম? ি স ন, ফরয সা ািসমূসহর পর েভীর রাসির সা াি 

সসিযাত্তম এিং রমযান মাসসর বসয়াসমর পর আল্লাহর মাস মুহাররসমর সাওম 

সসিযাত্তম”।167 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাওম পা ন েরা ও না েরার িণযনা 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وم   ،َرَمَضانَ  َغْيَ  َقطُّ  ََكِمًل  َشْهًرا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َصامَ  َما» وَل  َحّتَّ  َويَص  : الَقائِل   َيق 
ِ  الَ  ، الَ  َواّللَّ ْفِطر  وَل  َحّتَّ  َوي ْفِطر   ي  ِ  الَ : الَقائِل   َيق  وم   الَ  َواّللَّ  «يَص 

                                           
166 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৩।  
167 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৩। 
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“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযান িযিীি কোসনা মাসস পুরা মাসসর 

সাওম পা ন েসরন নাই। বিবন এমনভাসি (নফ ) সাওম পা ন েরসিন কয, 

কেউ ি সি িাইস  ি সি পারসিা, আল্লাহর েসম! বিবন আর সাওম পা ন 

পবরিযাে েরসিন না। আিার এমনভাসি (নফ ) সাওম কেসড় বদসিন কয, কেউ 

ি সি িাইস  ি সি পারসিা আল্লাহর েসম! বিবন আর সাওম পা ন েরসিন 

না”।168 

হুমাইদ রহ. কথসে িবণযি, বিবন আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ি সি শুসনসেন, 

ول   ََكنَ »  ِ  رَس  ْفِطر   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ْهرِ  ِمنَ  ي  نَّ  َحّتَّ  الشَّ نْ  َنظ 
َ
ومَ  الَ  أ ، يَص  وم   ِمنْه   َوَيص 

نَّ  َحّتَّ  نْ  َنظ 
َ
ْفِطرَ  الَ  أ َصلِّيًا اللَّيِْل  ِمنَ  تََراه   تََشاء   الَ  َوََكنَ  َشيْئًا، ِمنْه   ي  ، إاِلَّ  م  ْيتَه 

َ
 إاِلَّ  نَائًِما َوالَ  َرأ

ْيتَه  
َ
، َوقَاَل  َرأ لَيَْمان  ، َعنْ  س  َيْد  نَّه   ْح 

َ
َل  أ

َ
نًَسا َسأ

َ
ْومِ  يِف  أ  «الصَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কোসনা মাসস এভাসি সাওম কেসড় 

বদসিন কয, আমরা মসন েরিাম, বিবন এ মাসস আর সাওম পা ন েরসিন 

না। আিার কোসনা মাসস এভাসি সাওম পা ন েরসিন কয, আমরা মসন 

েরিাম বিবন এ মাসস আর সাওম োড়সিন না। আর িুবম যবদ িাাঁসে রাসি 

সা াি আদায়রি অিস্থায় কদখসি িাইসি িসি িা কদখসি কপসি, আিার যবদ 

িুবম িাাঁসে েুমন্ত কদখসি িাইসি িসি িাও কদখসি কপসি। সু ায়মান রহ. 

হুমায়দ রহ. সূসত্র িস ন কয, বিবন আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে সাওম সম্পসেয 

বজজ্ঞাসা েসরসেন।”169 

হুমাইদ রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর নফ  সাওসমর িযাপাসর বজজ্ঞাসা েরস  বিবন 
                                           
168 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭১, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৭।  
169 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৮।  
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ি স ন, 

نْت   َما» ِحبُّ  ك 
 
نْ  أ

َ
َراه   أ

َ
ْهرِ  ِمنَ  أ ، إاِلَّ  َصائًِما الشَّ ْيت ه 

َ
ْفِطًرا َوالَ  َرأ ، إاِلَّ  م  ْيت ه 

َ
 قَائًِما اللَّيِْل  ِمنَ  َوالَ  َرأ

، إاِلَّ  ْيت ه 
َ
، إاِلَّ  نَائًِما َوالَ  َرأ ْيت ه 

َ
ةً  َمِسْست   َوالَ  َرأ لَْيَ  َحِريَرًة، َوالَ  َخزَّ

َ
ولِ  َكفِّ  ِمنْ  أ ِ  رَس   َصّلَّ  اّللَّ

ْطيََب  َعِبَيةً  َوالَ  ِمْسَكًة، َشِمْمت   َوالَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل  
َ
ولِ  َراِِئَةِ  ِمنْ  َراِِئَةً  أ ِ  رَس   اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

 «وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

“কয  কোসনা মাসস আবম িাাঁসে  সাওম পা নরি অিস্থায় কদখসি কিসয়বে, 

িাাঁসে কস অিস্থায় কদসখবে, আিার িাাঁসে সাওম পা ন না েরা অিস্থায় কদখসি 

িাইস  িাও কদখসি কপসয়বে। রাসি যবদ িাাঁসে সা াি আদায়রি অিস্থায় 

কদখসি কিসয়বে, িা প্রিযক্ষ্ েসরবে। আিার েুমন্ত কদখসি িাইস  িাও কদখসি 

কপসয়বে। আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর হাি কমািারে 

কথসে নরম কোসনা পশমী িা করশমী োপড় স্পশয েবর বন। আর আবম িাাঁর 

(শরীসরর) ঘ্রাণ কথসে অবধ্ে সুেন্ধযুি কোসনা বমশে িা আম্বর পাই বন”।170 

আবু্দল্লাহ ইিন শােীে রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

لْت  »
َ
وم   ََكنَ : َفَقالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َصْومِ  َعنْ  َعنَْها، اهلل   رَِضَ  ََعئَِشةَ  َسأ  َحّتَّ  يَص 

وَل  وَل  َحّتَّ  َوي ْفِطر   َصاَم، قَدْ  َصاَم، قَدْ : َنق  ْفَطَر، قَدْ : َنق 
َ
ْفَطَر، قَدْ  أ

َ
ْيت ه   َوَما: قَالَْت  أ

َ
 َشْهًرا َصامَ  َرأ

نْذ   ََكِمًل، نْ  إاِلَّ  الَْمِدينََة، قَِدمَ  م 
َ
ونَ  أ  «َرَمَضانَ  يَك 

“আবম ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর সাওম সম্পসেয বজজ্ঞাসা ের াম। বিবন ি স ন, বিবন সাওম 

পা ন েরসিন, এমনবে আমরা ি িাম বিবন সাওম পা ন েসরই যাসিন। 

আিার বিবন ইফিার অিস্থায় থােসিন এমনবে আমরা ি ািব  েরিাম, বিবন 

                                           
170 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৮। 
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সাওম ভে েসরই িস সেন (আর সাওম পা ন েরসিন না)। বিবন (আরও) 

িস ন, মদীনায় িাশরীফ কনওয়া পযযন্ত আবম িাাঁসে রমযান িযিীি পূণয মাস 

সাওম পা ন েরসি কদবখ বন।”171 

‘আবু্দল্লাহ ইিন শােীে রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
وم   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ  َهْل : َعنَْها اهلل   رَِضَ  ِلَعائَِشةَ  ق لْت  »  ِسوَى َمْعل وًما َشْهًرا يَص 

ْفَطَره   َواَل  لِوَْجِهِه، َمَض  َحّتَّ  َرَمَضاَن، ِسوَى َمْعل وًما َشْهًرا َصامَ  إِنْ  َواهلِل،: قَالَْت  َرَمَضاَن؟
َ
 أ

 «ِمنْه   ي ِصيَب  َحّتَّ 
“আবম ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে বজজ্ঞাসা ের াম, নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযান িযিীি অনয কোসনা সমসয় পূণয মাস সাওম পা ন 

েসরসেন বে? বিবন ি স ন, আল্লাহর েসম! রমযান িযিীি অনয সমসয় বিবন 

পূণয মাস সাওম পা ন েসরন বন, এমনবে বিবন ইসন্তো  েসরসেন। আিার 

পুসরা মাসও সাওম ভেোরী হসিন না, িরং িা কথসে বেেু না বেেু সাওম 
পা ন েরসিন।”172 

নফ  সাওম পা সনর িযাপাসর কমহমাসনর হে 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর ইিনু  ‘আস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন 

িস ন, 

َّ  َدَخَل » ول   ََعَ ِ  رَس  ا، َعلَيَْك  لَِزْورِكَ  إِنَّ  َيْعِن  احلَِديَث  فََذَكرَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  َوإِنَّ  َحقًّ
ا، َعلَيَْك  لَِزوِْجَك  لْت   َحقًّ ْهرِ  نِْصف  : قَاَل  َداو َد؟ َصْوم   َوَما: َفق   «ادلَّ

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমার োসে এস ন। এরপর বিবন 

(‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু) হাদীসবি িণযনা েসরন অথযাৎ কিামার ওপর 
                                           
171 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৬। 
172 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৬।  
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কমহমাসনর হে আসে, কিামার ওপর কিামার স্ত্রীর হে আসে। আবম বজজ্ঞাসা 

ের াম, সাওসম দাউদ আ াইবহস সা াম েী? বিবন ি স ন, ‘অসধ্যে িের’-

এর সাওম পা ন েরা”।173 

নফ  সাওসম শরীসরর হে 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর ইিনু  ‘আস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন 

িস ন, 

ول   يِل  قَاَل » ِ  رَس  ، َعبْدَ  يَا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ِ لَمْ  اّللَّ
َ
ْخَْبْ  أ

 
نََّك  أ

َ
وم   أ وم   انلََّهاَر، تَص   َوَتق 

لْت   ،«اللَّيَْل؟ وَل  يَا بََّل : َفق  ِ  رَس  مْ  َتْفَعْل  فَلَ »: قَاَل  اّللَّ فِْطْر، ص 
َ
مْ  َوأ  َعلَيَْك  جِلََسِدكَ  فَإِنَّ  َوَنْم، َوق 

ا، ا، َعلَيَْك  ِلَعيِْنَك  َوإِنَّ  َحقًّ ا، َعلَيَْك  لَِزوِْجَك  َوإِنَّ  َحقًّ ا، َعلَيَْك  لَِزْورِكَ  َوإِنَّ  َحقًّ  ِِبَْسبَِك  َوإِنَّ  َحقًّ
نْ 

َ
ومَ  أ َّ  تَص  ، ثََلثَةَ  َشْهر   ك  يَّام 

َ
لِّ  لََك  فَإِنَّ  أ ْمثَالَِها، َعْْشَ  َحَسنَة   بِك 

َ
ْهرِ  ِصيَام   َذلَِك  فَإِنَّ  أ ِِّه، ادلَّ  ُك 

، ْدت  دَ  فََشدَّ دِّ َّ  فَش  وَل  يَا: ق لْت   ََعَ ِ  رَس  ِجد   إِّنِّ  اّللَّ
َ
ةً  أ مْ : قَاَل  ق وَّ ِ  ِبِّ نَ  ِصيَامَ  فَص   َعلَيْهِ  َداو دَ  اّللَّ

، َلم  ِ  نَِبِّ  ِصيَام   ََكنَ  َوَما: ق لْت   ،«َعلَيْهِ  تَزِدْ  َوالَ  السَّ ؟ َعلَيْهِ  َداو دَ  اّللَّ َلم  ْهِر، نِْصَف : قَاَل  السَّ  ادلَّ
ِ  َعبْد   فَََكنَ  ول   اّللَّ  «وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ر ْخَصةَ  قَِبلْت   َْلْتَِن  يَا: َكِْبَ  َما َبْعدَ  َيق 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসে ি স ন, কহ আবু্দল্লাহ! আবম 

এ সংিাদ কপসয়বে কয, িুবম প্রবিবদন সাওম পা ন ের এিং সারা রাি সা াি 

আদায় েসর থাে। আবম ি  াম, বিে (শুসনসেন) ইয়া রাসূ ুল্লাহ! বিবন 

ি স ন, এরূপ েরসি না (িরং মাসে মাসে) সাওম পা ন ের আিার সাওম 

কেসড়ও দাও। (রাসি) সা াি আদায় ের আিার েুমাও। কেননা কিামার ওপর 

কিামার শরীসরর হে আসে, কিামার কিাসখর হে রসয়সে, কিামার ওপর কিামার 

স্ত্রীর হে আসে, কিামার কমহমাসনর হে আসে। কিামার জনয যসথষ্ট কয, িুবম 

                                           
173 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৯।  



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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প্রসিযে মাসস বিন বদন সাওম পা ন েরসি। কেননা কনে আমস র পবরিসিয 

কিামার জনয রসয়সে দশগুণ কনেী। এভাসি সারা িেসরর সাওম হসয় যায়। 

আবম ি  াম আবম এর কিসয়ও েসিার ‘আম  েরসি সক্ষ্ম। িখন আমাসে 

আরও েবিন আমস র অনুমবি কদওয়া হস া। আবম ি  াম, ইয়া রাসূ াল্লাহ! 

আবম আসরা কিবশ শবি রাবখ। বিবন ি স ন, িসি আল্লাহর নিী দাঊদ 

আ াইবহস সা াসমর সাওম পা ন ের, এর কথসে কিবশ েরসি কযসয়া না। 

আবম বজজ্ঞাসা ের াম, আল্লাহর নিী দাঊদ আ াইবহস সা াসমর সাওম 

কেমন? বিবন ি স ন, অসধ্যে িের। িণযনাোরী িস ন, ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু িৃদ্ধ িয়সস ি সিন, আহা! আবম যবদ নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত রুখসি (সহজির বিধ্ান) েিু  েসর বনিাম!”174 

সারা িের সাওম পা ন েরা 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে (সনদসহ) িবণযি, বিবন িস ন, 

، َعِن » ِن : قَاَل  الزُّْهِريِّ ْخَْبَ
َ
َسيِِّب، بْن   َسِعيد   أ ب و الم 

َ
نَّ  الرَّْْحَِن، َعبْدِ  بْن   َسلََمةَ  َوأ

َ
ِ  َعبْدَ  أ  ْبنَ  اّللَّ

ْخِْبَ : قَاَل  َعْمر و،
 
ول   أ ِ  رَس  ّنِّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ق ول   أ

َ
ِ : أ وَمنَّ  َواّللَّ ص 

َ
ق وَمنَّ  انلََّهاَر، أَل

َ
 َوأَل

، َما اللَّيَْل  لْت   ِعْشت  ِب  ه  ق لْت   قَدْ : َل   َفق 
َ
نَْت  بِأ

َ
ِمِّ  أ

 
مْ  َذلَِك، تَْستَِطيع   الَ  فَإِنََّك »: قَاَل  َوأ فِْطْر، فَص 

َ
 َوأ

مْ  مْ  َوَنْم، َوق  ْهرِ  ِمنَ  وَص  ، ثََلثَةَ  الشَّ يَّام 
َ
ْمثَالَِها، بَِعْْشِ  احلََسنَةَ  فَإِنَّ  أ

َ
ْهِر، ِصيَامِ  ِمثْل   وََذلَِك  أ  ادلَّ

ِطيق   إِّنِّ : ق لْت  
 
فَْضَل  أ

َ
مْ »: قَاَل  َذلَِك، ِمنْ  أ فِْطرْ  يَْوًما فَص 

َ
، َوأ ِطيق   إِّنِّ : ق لْت   يَْوَمْيِ

 
فَْضَل  أ

َ
 ِمنْ  أ

مْ : قَاَل  َذلَِك، فِْطرْ  يَْوًما فَص 
َ
لَم ، َعلَيْهِ  َداو دَ  ِصيَام   فََذلَِك  يَْوًما، َوأ وَ  السَّ فَْضل   وَه 

َ
يَاِم، أ لْت   الصِّ : َفق 

ِطيق   إِّنِّ 
 
فَْضَل  أ

َ
فَْضَل  الَ  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  َذلَِك، ِمنْ  أ

َ
 «َذلَِك  ِمنْ  أ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি আমার সম্পসেয এ েথা 

                                           
174 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৯।  
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কপৌসে যায় কয, আবম িস বে, আল্লাহর েসম, আবম যিবদন কিাঁসি থােি 

িিবদন সাওম পা ন েরি এিং রািভর সা াি আদায় েরি। বিবন আমাসে 

বজজ্ঞাসা েরায় আবম ি  াম, আপনার ওপর আমার বপিা-মািা েুরিান কহাে! 

আবম এেথা িস বে। বিবন ি স ন, িুবম কিা এরূপ েরসি সক্ষ্ম হসি না। 

িরং িুবম সাওম পা ন ের ও কেসড়ও দাও, (রাসি) সা াি আদায় ের ও 

বনদ্রা যাও। িুবম মাসস বিন বদন েসর সাওম পা ন ের। োরণ কনে োসজর 

ফ  িার দশ গুন, এভাসিই সারা িেসরর সাওম পা ন হসয় যাসি। আবম 

ি  াম, আবম এর কথসে কিবশ েরার সামথযয রাবখ। বিবন ি স ন, িাহস  

এেবদন সাওম পা ন ের এিং দু’বদন কেসড় দাও। আবম ি  াম আবম এর 

কথসে কিবশ েরার সামথযয রাবখ। বিবন ি স ন, িাহস  এেবদন সাওম পা ন 

ের এিং এেবদন কেসড় দাও। এিা হস া দাঊদ আ াইবহস সা াসমর সাওম 

এিং এই হস া সসিযাত্তম (সাওম)। আবম ি  াম, আবম এর কিসয় কিবশ েরার 

সামথযয রাবখ। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, এর কিসয় উত্তম 

সাওম (রাখার পদ্ধবি) আর কনই”।175 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْزَواِج  ب ي وِت  إىَِل  رَْهط   ثََلثَة   َجاءَ »
َ
ل ونَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  أ

َ
 َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِعبَاَدةِ  َعنْ  يَْسأ

ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   ْخِْب وا فَلَمَّ
 
مْ  أ نَّه 

َ
ْينَ : َفَقال وا َتَقالُّوَها، َكأ

َ
 َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِمنَ  ََنْن   َوأ

ِفرَ  قَدْ  وََسلََّم؟ مَ  َما َل   غ  َر، َوَما َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ خَّ
َ
مْ  قَاَل  تَأ ه  َحد 

َ
ا: أ مَّ

َ
نَا أ

َ
َصّلِّ  فَإِّنِّ  أ

 
بًَدا، اللَّيَْل  أ

َ
 َوقَاَل  أ

نَا: آَخر  
َ
وم   أ ص 

َ
ْهرَ  أ ، َوالَ  ادلَّ فِْطر 

 
نَا: آَخر   َوقَاَل  أ

َ
ل   أ ْعََتِ

َ
ج   فَلَ  النَِّساءَ  أ تََزوَّ

َ
بًَدا، أ

َ
ول   فََجاءَ  أ ِ  رَس   اّللَّ

ْنت م  »: َفَقاَل  إَِْلِْهْم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ 
َ
ينَ  أ ِ َما َوَكَذا، َكَذا ق لْت مْ  اَّلَّ

َ
ِ  أ مْ  إِّنِّ  َواّللَّ ْخَشاك 

َ
ِ  أَل  ّلِلَّ

مْ  ْتَقاك 
َ
وم   لَِكنِّ  َل ، َوأ ص 

َ
  أ

 
،َوأ َصّلِّ  فِْطر 

 
، َوأ ْرق د 

َ
ج   َوأ تََزوَّ

َ
نَِّت  َعنْ  رَِغَب  َفَمنْ  النَِّساَء، َوأ  س 

                                           
175 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭৬, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৯।   



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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 «ِمنِّ  فَلَيَْس 

“বিন জসনর এেবি দ  রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর ইিাদি 

সম্পসেয বজসজ্ঞস েরার জনয রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 

বিবিেসণর েৃসহ আেমন েরস া। যখন িাাঁসদরসে এ সম্পসেয অিবহি েরা 

হস া, িখন িারা এ ইিাদসির পবরমাণ কযন েম মসন ের  এিং ি  , 

আমরা রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সমেক্ষ্ কথসে পাবর না। 

োরণ, িার আসে ও পসরর সি গুনাহ মাফ েসর কদওয়া হসয়সে। এমন সময় 

িাসদর মধ্য কথসে এেজন ি  , আবম সারা জীিন রাসি সা াি আদায় 

েরসি থােি। অপর এেজন ি  , আবম সারা িের সাওম পা ন েরি এিং 

েখনও বিরবি বদি না। অপরজন ি  , আবম নারী বিিবজযি থােি, েখনও 

শাদী েরি না। এরপর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসদর বনেি 

এস ন এিং ি স ন, “কিামরা ঐ সে  িযবি যারা এরূপ েথািািযা িস ে? 

আল্লাহর েসম! আবম আল্লাহসে কিামাসদর কিসয় কিবশ ভয় েবর এিং 

কিামাসদর কিসয় িাাঁর প্রবি আবম কিশ আনুেিযশী  অথি আবম সাওম পা ন 

েবর, আিার সাওম কথসে বিরিও থাবে। সা াি আদায় েবর এিং েুমাই ও 

বিসয়-শাদী েবর। সুিরাং যারা আমার সুন্নাসির প্রবি বিরাে ভাি কপাষণ েরসি, 

িারা আমার দ ভুি নয়”।176 

আিু আইয়ুযি আনসারী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

تْبََعه   ث مَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ »
َ
، ِمنْ  ِستًّا أ ال  ْهرِ  َكِصيَامِ  ََكنَ  َشوَّ  «ادلَّ

                                           
176 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৪০১।    
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“রমযান মাসসর সাওম পা ন েসর পসর শাওয়া  মাসস েয় বদন সাওম পা ন 

েরা সারা িের সাওম রাখার মসিা”।177 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ب و ََكنَ »
َ
وم   الَ  َطلَْحةَ  أ ْجِل  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعْهدِ  ىلَعَ  يَص 

َ
ا الَغْزِو، أ  ق ِبَض  فَلَمَّ

رَه   لَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ 
َ
ْفِطًرا أ وْ  فِْطر   يَْومَ  إاِلَّ  م 

َ
ْضَح  أ

َ
 «أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর জীিনোস  আিু িা হা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু বজহাসদর োসরসণ সাওম পা ন েরসিন না। বেন্তু রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর ইসন্তোস র পর ঈদু  বফির ও ঈদু  আযহা িযিীি 

িাসে েখসনা সাওম কেসড় বদসি কদবখ বন।”178 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনবে কয, 

، َشْهر  » ْْبِ يَّام   َوثََلثَة   الصَّ
َ
ِّ  ِمنْ  أ ْهرِ  َصْوم   َشْهر   ك   «ادلَّ

“বধ্সযযর মাস হস া রমযান মাস। আর প্রসিযে মাসস বিন বদন সাওম পা ন 

েরা সারা িের সাওম পা ন েরার সমিু য”।179 

সাওম পা সনর িযাপাসর পবরিার পবরজসনর হে 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

ّنِّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  بَلَغَ »
َ
ْْس د   أ

َ
ْوَم، أ َصّلِّ  الصَّ

 
ا اللَّيَْل، َوأ رَْسَل  فَإِمَّ

َ
ا إِيَلَّ  أ ، َوإِمَّ  لَِقيت ه 

                                           
177 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৪।  
178 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৮২৮।  
179 নাসায়ী, হাদীস নং ২৪০৮, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। ইিন বহব্বান, ৩৬৫৯।  
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لَمْ : َفَقاَل 
َ
ْخَْبْ  أ

 
نََّك  أ

َ
وم   أ ، َوالَ  تَص  ؟ ت ْفِطر  مْ  َوت َصّلِّ فِْطْر، فَص 

َ
مْ  َوأ  َعلَيَْك  ِلَعيِْنَك  فَإِنَّ  َوَنْم، َوق 

ا، ْهِلَك  نِلَْفِسَك  َوإِنَّ  َحظًّ
َ
ا، َعلَيَْك  َوأ قَْوى إِّنِّ : قَاَل  َحظًّ

َ
لَِك، أَل مْ : قَاَل  َِّلَ  َعلَيْهِ  َداو دَ  ِصيَامَ  فَص 

َلم   وم   ََكنَ : قَاَل  َوَكيَْف؟: قَاَل  «السَّ  يَا بَِهِذهِ  يِل  َمنْ : قَاَل  اَلََق، إَِذا يَِفرُّ  َوالَ  يَْوًما، َوي ْفِطر   يَْوًما يَص 
؟ نَِبَّ  ِ ْدرِي الَ : َعَطاء   قَاَل  -اّللَّ

َ
بَدِ  ِصيَامَ  َذَكرَ  َكيَْف  أ

َ
 الَ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل  األ

بَدَ  َصامَ  َمنْ  َصامَ 
َ
َتْيِ  األ  «َمرَّ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি এ সংিাদ কপৌসে কয, আবম 

এেিানা সাওম পা ন েবর এিং রািভর সা াি আদায় েবর। এরপর হয়ি 

বিবন আমার োসে ক াে পািাস ন অথিা আবম িাাঁর সসে সাক্ষ্াৎ ের াম। 

বিবন ি স ন, আবম বে এ েথা বিে শুবন নাই কয, িুবম সাওম পা ন েরসি 

থাে আর োড় না এিং িুবম (রািভর) সা াি আদায় েরসি থাে আর েুমাও 

না? (রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন), িুবম সাওম পা ন ের 

এিং মাসে মাসে িা কেসড়ও দাও। রাসি সা াি আদায় ের এিং বনদ্রাও 

যাও। কেননা কিামার ওপর কিামার কিাসখর হে রসয়সে এিং কিামার বনসজর 

শরীসরর ও কিামার পবরিাসরর হে কিামার ওপর আসে। ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু ি স ন, আবম এর কিসয় কিবশ শবি রাবখ। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, িাহস  িুবম দাঊদ আ াইবহস সা াসমর সাওম 

পা ন ের। িণযনাোরী িস ন, ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, িা 

েীভাসি? বিবন ি স ন, দাঊদ আ াইবহস সা াম এেবদন সাওম পা ন 

েরসিন, এেবদন কেসড় বদসিন এিং বিবন (শত্রুর) সমু্মখীন হস  প ায়ন 

েরসিন না। ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, কহ আল্লাহর নিী, আমাসে 

এ শবি কে কযাোসি? িণযনাোরী ‘আিা রহ. িস ন, (এ হাদীসস) েীভাসি সি 

সমসয়র বসয়াসমর প্রসে আসস কস েথািুেু আমার মসন কনই (অিশয) এিিুেু 

মসন আসে কয, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম দু’িার এ েথাবি িস সেন, 
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“সি সমসয়র সাওম কোসনা সাওম নয়”।180 

এেবদন সাওম পা ন েরা এেবদন কেসড় কদওয়া 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস ন, 

مْ » ْهرِ  ِمنَ  ص  ، ثََلثَةَ  الشَّ يَّام 
َ
ِطيق  : قَاَل  أ

 
ْكََثَ  أ

َ
مْ : قَاَل  َحّتَّ  َزاَل  َفَما َذلَِك، ِمنْ  أ فِْطرْ  يَْوًما ص 

َ
 يَْوًما وَأ

ْرآنَ  اقَْرإِ : َفَقاَل  ِّ  يِف  الق  ، ك  ِطيق   إِّنِّ : قَاَل  َشْهر 
 
ْكََثَ  أ

َ
 «ثََلث   يِف : قَاَل  َحّتَّ  َزاَل، َفَما أ

“িুবম প্রবি মাসস বিন বদন সাওম পা ন ের। ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

ি স ন, আবম এর িাইসি কিবশ েরার শবি রাবখ। এভাসি বিবন িৃবদ্ধর 

আসিদন েরসি  ােস ন কয, অিসশসষ রাসূ ুল্লাহ ি স ন, এেবদন সাওম 

পা ন ের এিং এেবদন কেসড় দাও এিং আরও ি স ন, প্রবি মাসস (এে 

খিম) েুরআন পাি ের। বিবন ি স ন আবম এর কিসয় কিবশ শবি রাবখ। 

এভাসি ি সি  ােস ন, অিসশসষ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

ি স ন, িাহস  বিন বদসন (পাি ের)”।181 

দাউদ আ াইবহস সা াসমর সাওম 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর ইিনু  ‘আস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন 

িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসে বজজ্ঞাসা েরস ন, 

وم   إِنََّك » ْهَر، تَلَص  وم   ادلَّ لْت   اللَّيَْل؟، َوَتق  ، َل   َهَجَمْت  َذلَِك  َفَعلَْت  إَِذا إِنََّك »: قَاَل  َنَعْم،: َفق   الَعْي 
، َل   َونَِفَهْت  ْهَر، َصامَ  َمنْ  َصامَ  الَ  انلَّْفس  يَّام    ثََلثَةِ  َصْوم   ادلَّ

َ
ْهرِ  َصْوم   أ ِِّه، ادلَّ  فَإِّنِّ : ق لْت   ُك 

ِطيق  
 
ْكََثَ  أ

َ
مْ : قَاَل  َذلَِك، ِمنْ  أ ، َعلَيْهِ  َداو دَ  َصْومَ  فَص  َلم  وم   ََكنَ  السَّ  َوالَ  يَْوًما، َوي ْفِطر   يَْوًما يَص 

                                           
180 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭৭, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৯।  
181 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৯।   
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 «اَلََق  إَِذا يَِفرُّ 

“িুবম বে সি সময় সাওম পা ন ের এিং রািভর সা াি আদায় েসর থাে? 

আবম ি  াম, জী হযাাঁ। বিবন ি স ন, িুবম এরূপ েরস  কিাখ িসস যাসি এিং 

শরীর দুিয  হসয় পড়সি। কয সারা িের সাওম পা ন েসর কস কযন সাওম 

পা ন েসর না। মাসস বিন বদন েসর সাওম পা ন েরা সারা িের সাওম 

পা সনর সমিূ য। আবম ি  াম, আবম এর কিসয় কিবশ েরার সামথযয রাবখ। 

বিবন ি স ন, িাহস  িুবম দাউদ আ াইবহস সা াসমর সাওম পা ন ের, বিবন 

এেবদন সাওম পা ন েরসিন আর এেবদন কেসড় বদসিন এিং যখন শত্রুর 

সমু্মখীন কথসেন িখন প ায়ন েরসিন না”।182 

ِب  َعنْ »
َ
ِن : قَاَل  قَِلبََة، أ ْخَْبَ

َ
ب و أ

َ
بِيَك  َمعَ  َدَخلْت  : قَاَل  الَمِليِح، أ

َ
ِ  َعبْدِ  ىلَعَ  أ  َعْمر و، بِْن  اّللَّ

َثنَا نَّ : فََحدَّ
َ
وَل  أ ِ  رَس  ، فََدَخَل  َصْوِِم، َل   ذ ِكرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ َّ لَْقيْت   ََعَ

َ
 ِمنْ  وَِساَدةً  َل   فَأ

َدم  
َ
، َحْشو َها أ رِْض، ىلَعَ  فََجلََس  ِْلف 

َ
، يِْن بَ  الوَِساَدة   وََصارَِت  األ َما: َفَقاَل  َوَبيْنَه 

َ
 ِمنْ  يَْكِفيَك  أ

 ِّ ؟ ثََلثَة   َشْهر   ك  يَّام 
َ
وَل  يَا: ق لْت  : قَاَل  أ ، رَس  ِ وَل  يَا: ق لْت   ََخًْسا،: قَاَل  اّللَّ ، رَس  ِ  َسبًْعا،: قَاَل  اّللَّ

وَل  يَا: ق لْت   ، رَس  ِ وَل  يَا: ق لْت   تِْسًعا،: قَاَل  اّللَّ ، رَس  ِ ةَ، إِْحَدى: قَاَل  اّللَّ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل  ث مَّ  َعْْشَ
َلم   َعلَيْهِ  َداو دَ  َصْومِ  فَْوَق  َصْومَ  الَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  َهِر، َشْطرَ  السَّ مْ  ادلَّ فِْطرْ  يَْوًما، ص 

َ
 «يَْوًما َوأ

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সূসত্র িবণযি, বিবন িস ন, 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি আমার সাওসমর আস ািনা 

েরায় বিবন আমার এখাসন আেমন েসরন। আবম িাাঁর জনয কখজুসরর োস  

পবরপূণয িামড়ার িাব শ (সহ ান বদসয় িসার জনয) কপশ ের াম। বিবন মাবিসি 

িসস পড়স ন। িাব শবি িাাঁর ও আমার মাসে পসড় থাে । বিবন ি স ন, 

প্রবি মাসস িুবম বিন বদন সাওম রাখস  হয় না? ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
                                           
182 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৭৯, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৯।   
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িস ন, আবম ি  াম, ইয়া রাসূ াল্লাহ! (আসরা)। বিবন ি স ন সািবদন। আবম 

ি  াম, ইয়া রাসু াল্লাহ! (আসরা)। বিবন ি স ন, নয় বদন। আবম ি  াম, ইয়া 

রাসু াল্লাহ! (আসরা)। বিবন ি স ন, এোসরা বদন। এরপর নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, দাঊদ আ াইবহস সা াসমর সাওসমর কিসয় উত্তম 

সাওম আর হয় না। অসধ্যে িের, এেবদন সাওম পা ন ের ও এেবদন কেসড় 

দাও”।183 

সাওসম িীয িা প্রবিমাসসর ১৩, ১৪ ও ১৫ িাবরসখ সাওম পা ন েরা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَْصاِّن »
َ
يَّام   ثََلثَةِ  ِصيَامِ : بِثََلث   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  َخِليِّل  أ

َ
ِّ  ِمنْ  أ ، ك  َح، َوَرْكَعَتِ  َشْهر   الضُّ

نْ 
َ
وتِرَ  َوأ

 
نْ  َقبَْل  أ

َ
نَامَ  أ

َ
 «أ

“আমার িনু্ধ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসে বিনবি বিষসয় 

বনসদযশ বদসয়সেন, প্রবি মাসস বিন বদন েসর সাওম পা ন েরা এিং 

দু’রাে‘আি সা ািুদ-কদাহা এিং েুমাসনার পূসিয বিির সা াি আদায় 

েরা”।184 

َكانَ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َزْوج ََعئَِشة َعنْ 
َ
ول   أ وم   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس   ِمنْ  يَص 

 ِّ ؟ ثََلثَةَ  َشْهر   ك  يَّام 
َ
لْت   ،«َنَعمْ »: قَالَْت  «أ يِّ  ِمنْ »: لََها َفق 

َ
يَّامِ  أ

َ
ْهرِ  أ وم ؟ ََكنَ  الشَّ  لَمْ »: قَالَْت  «يَص 

نْ  بَايِل  يَك  يِّ  ِمنْ  ي 
َ
يَّامِ  أ

َ
ْهرِ  أ وم   الشَّ  «يَص 

এে িাসি‘ঈ িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর স্ত্রী ‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে জানসি িাই াম, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

                                           
183 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫৯।   
184 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮১, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭২১।  
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ওয়াসাল্লাম বে প্রবি মাসস বিন বদন সাওম পা ন েরসিন? বিবন ি স ন, হযাাঁ। 

আবম পূনরায় িাসে বজজ্ঞাসা ের াম, মাসসর কোসনা কোসনা বদন বিবন সাওম 

পা ন েরসিন? ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ি স ন, বিবন মাসসর কয কোসনা 

বদন সাওম পা ন েরসি বিধ্া েরসিন না।185 

সাওম পা নোরী োসরা দাওয়াসি সাড়া কদওয়া 

َمر ابْن َعنْ  اِع  إىَِل  َذَهَب  د ِعَ  إَِذا ََكنَ  ع  َكةِ  َدََع ,  َصائًِما ََكنَ  فَإِنْ ,  ادلَّ  َوإِنْ ,  انَِْصََف  ث مَّ ,  بِالَْْبَ
ْفِطًرا ََكنَ  َكَل  َجلََس  م 

َ
 .فَأ

َمرَ  اْبن   قَاَل : نَافِع   قَاَل  ول   قَاَل : ع  ِ  رَس   «فأجيبوا كراع إىل دعيتم إذا: " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  اّللَّ

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ 

ওয়াসাল্লামসে কেউ দাওয়াি বদস  বিবন কসখাসন কযসিন। সাওম পা নোরী 

হস  কসখাসন বেসয় িরেসির কদা‘আ েসর বফসর আসসিন আর সাওম 

পা নোরী না হস  িসসিন এিং কখসিন।  

নাবফ‘ রহ. িস ন, ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি কয, নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, “যখন কিামাসদর িেরীর পায়া 

খাওয়ার জনযও দাওয়াি কদওয়া হয় িিুও কিামরা িাসি সাড়া বদও”।186 

জাবির রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

مْ  د ِعَ  إَِذا» ك  َحد 
َ
، إىَِل  أ رِ  َولَمْ  تََرَك، َشاءَ  َوإِنْ  َطِعَم، َشاءَ  فَإِنْ  فَلْي ِجْب، َطَعام  ثَنَّ  اْبن   يَْذك  : الْم 

                                           
185 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬০।  
186 ইিন বহব্বান, হাদীস নং ৫২৯০। হাদীসবির বিিীয় অংশ মুসব সম আসে। সহীহ মুসব ম, 

হাদীস নং ১৪২৯।  
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 «َطَعام   إىَِل 

“যখন কিামাসদর োউসে খাওয়ার জনয দাওয়াি কদওয়া হয়, িখন কস কযন 

দাওয়াসি সাড়া কদয়। িারপর ইিা েরস  আহার েরসি, না হয় না েরসি। 

ইিন মুসান্না রহ. িার িণযনায় পানাহাসরর বদসে েথাবি উসল্লখ েসরন বন।”187 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ْم، د ِعَ  إَِذا» ك  َحد 
َ
، َصائًِما، ََكنَ  فَإِنْ  فَلْي ِجْب، أ ْفِطًرا، ََكنَ  َوإِنْ  فَلْي َصلِّ  «فَلْيَْطَعمْ  م 

“যখন কিামাসদর োউসে দাওয়াি কদওয়া হয় কস কযন িাসি সাড়া কদয়। যবদ 

কস সাওম পা নোরী হয় িাহস  কস (ওখাসন বেসয়) কদা‘আ ও সা ািরি 

থােসি। আর যবদ সাওম পা নোরী না হয় িাহস  কস আহার েরসি।”188 

সাওম পা নোরীসে খািাসরর জনয ডােস  কস কযন িস , আবম সাওম 

পা নোরী 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

مْ  د ِعَ  إَِذا» ك  َحد 
َ
، إىَِل  أ وَ  َطَعام  ، وَه  ْل  َصائِم   «َصائِم   إِّنِّ : فَلْيَق 

“কিামাসদর সাওমরি কোসনা িযবিসে যবদ খানা খাওয়ার জনয আহ্বান েরা 

হয়, িসি িার ি া উবিিৎ আবম সাওম পা নোরী”।189 

                                           
187 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৪৩০।  
188 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৪৩১।  
189 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৫০।  
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োসরা সাসথ কদখা েরসি কেস  নফ  সাওম ভে না েরা 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

مِّ  ىلَعَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َدَخَل »
 
، أ لَيْم  َتتْه   س 

َ
، بِتَْمر   فَأ وا: قَاَل  وََسْمن  ِعيد 

َ
مْ  أ  يِف  َسْمنَك 

مْ  ِسَقائِِه،  فََدََع  الَمْكت وَبِة، َغْيَ  فََصّلَّ  ابَليِْت، ِمنَ  نَاِحيَة   إىَِل  قَامَ  ث مَّ  َصائِم   فَإِّنِّ  وََِعئِِه، يِف  َوَتْمَرك 
مِّ 
 
لَيْم   أِل ْهِل  س 

َ
مُّ  َفَقالَْت  بَيِْتَها، َوأ

 
لَيْم   أ وَل  يَا: س  ، رَس  ِ ًة، يِل  إِنَّ  اّللَّ َويْصَّ ؟ َما: قَاَل  خ  : قَالَْت  ِهَ

َك  َ  َخاِدم  ن
َ
،أ ْنيَا َوالَ  آِخَرة   َخْيَ  تََركَ  َفَما س  مَّ : قَاَل  بِِه، يِل  َدََع  إاِلَّ  د  قْه   اللَّه  ا، َمااًل  اْرز   َوَبارِكْ  َوَودَلً

ْكََثِ  لَِمنْ  فَإِّنِّ  ِفيِه، َل  
َ
نَْصارِ  أ

َ
ثَتِْن  َمااًل، األ َميْنَة   ابْنَِت  وََحدَّ

 
نَّه  : أ

َ
لِْب  د فِنَ  أ اج   َمْقَدمَ  لِص   َحجَّ

ةَ  ونَ  بِْضع   ابَلِْصَ ، وَِعْْش  َثنَا َوِمائَة  ِب  ابْن   َحدَّ
َ
نَا َمْرَيَم، أ ْخَْبَ

َ
يُّوَب، ْبن   ََيَْي  أ

َ
ثَِن : قَاَل  أ  َحدَّ

، َيْد  نًَسا َسِمعَ  ْح 
َ
، اّللَّ   رَِضَ  أ  «وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  َعنْه 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম (আমার মািা) উসম্ম সু াইম রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহার েসর আেমান েরস ন। বিবন িাাঁর সামসন কখজুর ও বে কপশ 

েরস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কিামাসদর বে 

মশসে এিং কখজুর িার িরিসন করসখ দাও। োরণ আবম সাওম পা নোরী। 

এরপর বিবন েসরর এে পাসশ বেসয় নফ  সা াি আদায় েরস ন এিং উসম্ম 

সু াইম রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ও িাাঁর পবরজসনর জনয কদা‘আ েরস ন। উসম্ম 

সু াইম আরয েরস ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আমার এেবি কোি কেস  আসে। 

বিবন ি স ন, কে কস? উসম্ম সু াইম রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ি স ন, আপনার 

খাসদম আনাস। িখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমার জনয 

দুবনয়া ও আসখরাসির যািিীয় ে যাসণর কদা‘আ েরস ন। বিবন ি স ন, কহ 

আল্লাহ! িুবম িাসে মা  ও সন্তান-সন্তবি দান ের এিং িাসে িরেি দাও। 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, আবম আনসারেসণর মসধ্য অবধ্ে 

সম্পদশা ীসদর এেজন এিং আমার েনযা আমাসে জাবনসয়সে কয, হািাজ 
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(ইিন ইউসুফ) এর িসরায় আেমসনর পূিয পযযন্ত এেশি বিসশর অবধ্ে 

আমার সন্তান মারা কেসে।  

ইিন আিু মারইয়াম রহ. হুমায়দ রহ. আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে হাদীস িণযনা েরসি শুসনসেন।”190 

সাওম পা নোরীসে ইফিার েরাসনার সাওয়াি 

যাসয়দ ইিন খাব দ আ -জুহানী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

رَ  َمنْ » ْجرِِهْم، ِمثْل   َل   ََكنَ  َصائًِما َفطَّ
َ
نْ  َغْيِ  ِمنْ  أ

َ
َص  أ ورِِهمْ  ِمنْ  َينْق  ج 

 
 «َشيْئًا أ

“কেউ যবদ কোসনা সাওম পা নোরীসে ইফিার েরায় িসি িার জনযও 

অনুরূপ (বসয়াসমর) সাওয়াি হসি। বেন্তু এসি সাওম পা নোরীর সাওয়াসি 

কোসনা োিবি হসি না”।191 

মাসসর কশষ ভাসে সাওম পা ন 

‘ইমরান ইিন হুসাইন রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

َصْي   بِْن  ِعْمَرانَ  َعنْ  َما، اّللَّ   رَِضَ  ح  نَّه  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  َعنْه 
َ
َل   أ

َ
وْ  َسأ

َ
َل  أ

َ
 َسأ

ًل  ، وَِعْمَران   رَج  بَا يَا: َفَقاَل  يَْسَمع 
َ
، أ َما ف َلن 

َ
ْمَت  أ رَ  ص  ْهِر؟ َهَذا َْسَ نُّه  : قَاَل  الشَّ ظ 

َ
 َيْعِن : قَاَل  أ

ل   قَاَل  َرَمَضاَن، وَل  يَا الَ : الرَّج  ، رَس  ِ ْفَطْرَت  فَإَِذا: قَاَل  اّللَّ
َ
مْ  أ ، فَص  لِ  لَمْ  يَْوَمْيِ لْت   َيق  نُّه  : الصَّ ظ 

َ
 أ

ب و قَاَل  َرَمَضاَن، َيْعِن 
َ
ِ  َعبْدِ  أ ، َعنْ : ثَابِت   َوقَاَل : اّللَّ َطرِّف   اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  ِعْمَراَن، َعنْ  م 

                                           
190 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮২।  
191 বিরবমযী, হাদীস নং ৮০৭, ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ। ইিন 
মাজাহ, হাদীস নং ১৭৪৬, ইমাম আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। ইিন বহব্বান, 
৩৪২৯।  
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رِ  ِمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ   «َشْعبَانَ  َْسَ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে অথিা (িণযনাোরী িস ন) অনয এে 

িযবিসে বজজ্ঞাসা েসরন এিং ‘ইমরান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িা শুসনবেস ন। নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কহ অমুসের বপিা! িুবম বে এ মাসসর 

কশষ ভাসে সাওম পা ন ের বন? (িণযনাোরী) িস ন, আমার মসন হয় (আমার 

ওস্তাদ) িস সেন, অথযাৎ রমযান। ক ােবি উত্তর বদ , ইয়া রাসূ াল্লাহ! না। বিবন 

ি স ন, যখন সাওম পা ন কশষ েরসি িখন দু’বদন সাওম পা ন েসর বনসি। 

আমার মসন হয় সা ি রহ. রমযান শব্দবি িণযনা েসরন বন। সাবিি রহ. 

‘ইমরান সূসত্র নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে শা‘িাসনর কশষভাসে 

িস  উসল্লখ েসরসেন। আিু ‘আবু্দল্লাহ িুখারী রহ. িস ন, শা’িান শব্দবি 

অবধ্েির সহীহ।”192 

জুমু‘আর বদসন সাওম পা ন 

মুহাম্মদ ইিন ‘আব্বাদ রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম জাবির ইিন 

‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসে বজজ্ঞাসা ের াম কয,   

َعِة؟ يَْومِ  َصْومِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َنَه » ِب  َغْي   َزادَ  َنَعْم،: قَاَل  اجل م 
َ
، أ : َيْعِن  ََعِصم 

نْ 
َ
 «بَِصْوم   َينَْفرِدَ  أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বে জুমু‘আর বদসন (নফ ) সাওম পা ন 

েরসি বনসষধ্ েসরসেন? উত্তসর বিবন ি স ন, হযাাঁ। আিু ‘আবসম রহ. িযিীি 

অসনযরা অবিবরি িণযনা েসরসেন কয, পৃথেভাসি জুমু‘আর বদসনর সাওম 

                                           
192 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬১।  
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পা নসে বনসষধ্ েসরসেন।”193 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ি সি শুসনবে কয, 

وَمنَّ  الَ » مْ  يَص  ك  َحد 
َ
َعِة، يَْومَ  أ وْ  َقبْلَه   يَْوًما إاِلَّ  اجل م 

َ
 «َبْعَده   أ

“কিামাসদর কেউ কযন শুধু্ জুমু‘আর বদসন সাওম পা ন না েসর; বেন্তু িার 

আসে এেবদন িা পসরর বদন (যবদ পা ন েসর িসি জুমু‘আর বদসন পা ন 

েরা যায়)”।194 

জুয়াইবরয়া বিনসি হাবরস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
َعةِ  يَْومَ  َعلَيَْها َدَخَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ ، َوِهَ  اجل م  ْمِت : َفَقاَل  َصائَِمة  ص 

َ
ْمِس؟ أ

َ
 أ

نْ  ت ِريِدينَ : قَاَل  اَل،: قَالَْت 
َ
وِِم  أ فِْطِري،: قَاَل  اَل، :قَالَْت  َغًدا؟ تَص 

َ
 َسِمعَ : اجلَْعدِ  ْبن   َْحَّاد   َوقَاَل  فَأ

ثَِن  َقتَاَدَة، ب و َحدَّ
َ
يُّوَب، أ

َ
نَّ  أ

َ
َويِْرَيَة، أ َثتْه   ج  َمَرَها: َحدَّ

َ
ْفَطَرْت  فَأ

َ
 «فَأ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর বদসন িাাঁর বনেি প্রসিশ েসরন 

িখন বিবন (জুযাইবরয়া) সাওম পা নরি বেস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িাসে বজজ্ঞাসা েরস ন, িুবম বে েিো  সাওম পা ন েসরবেস ? 

বিবন ি স ন, না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বজজ্ঞাসা েরস ন, 

িুবম বে আোমীো  সাওম পা সনর ইিা রাখ? বিবন ি স ন, না। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, িাহস  সাওম কভসে কফ । হাম্মাদ 

ইিনু  জা‘দ রহ. স্বীয় সূসত্র জুয়াইবরয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িণযনা েসরন 

কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে আসদশ কদন এিং বিবন 

                                           
193 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৪৩।  
194 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৪৪।  
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সাওম ভে েসরন”।195 

সাওম পা সনর িযাপাসর কোসনা বদন বে বনবদযষ্ট েরা যায়? 

‘আ োমা রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ  َهْل : َعنَْها اّللَّ   رَِضَ  ِلَعائَِشةَ  ق لْت  » ِ  رَس  يَّامِ  ِمنَ  ََيْتَصُّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
 األ

مْ  ِديَمًة، َعَمل ه   ََكنَ  اَل، :قَالَْت  َشيْئًا؟ يُّك 
َ
ول   ََكنَ  َما ي ِطيق   َوأ ِ  رَس   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

 «ي ِطيق  

“আবম ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহাসে বজজ্ঞাসা ের াম কয, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বে কোসনা বদন কোসনা োসজর জনয বনবদযষ্ট 

েসর বনসিন? উত্তসর বিবন িস স ন, না; িরং িাাঁর ‘আম  স্থায়ী হসিা এিং 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কয সি ‘আম  েরার শবি সামথযয 

রাখসিন কিামাসদর মসধ্য কে আসে কয কস সসির সামথযয রাসখ?”196 

শাওয়া  মাসস েয়বি সাওম পা ন 

আিু আইয়ুযি আ -আনসারী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

تْبََعه   ث مَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ »
َ
، ِمنْ  ِستًّا أ ال  ْهرِ  َكِصيَامِ  ََكنَ  َشوَّ  «ادلَّ

“রমযান মাসসর সাওম পা ন েসর পসর শাওয়া  মাসস েয় বদন সাওম পা ন 

েরা সারা িের সাওম রাখার মি”।197 

                                           
195 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮৬।  
196 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮৭।  
197 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৪।  
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বয হজ মাসসর সাওম পা ন 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

يْت   َما»
َ
وَل  َرأ  «َقطُّ  الَْعْْشِ  يِف  َصائًِما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

“আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে (বয হসির) দশম িাবরসখ 

েখনও সাওম পা ন েরসি কদবখ বন।”198 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
مِ  لَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ  «الَْعْْشَ  يَص 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

(বয হসির) দশ িাবরসখ সাওম পা ন েসরন বন”।199 

ইিন ‘আিিাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন,  

يَّام   ِمنْ  َما»
َ
اِلح   الَْعَمل   أ َحبُّ  ِفيَها الصَّ

َ
ِ  إىَِل  أ يَّامِ  َهِذهِ  ِمنْ  اّللَّ

َ
يَّامَ  َيْعِن  «اأْل

َ
، أ  يَا: قَال وا الَْعْْشِ

وَل  ، رَس  ِ َهاد   َواَل  اّللَّ ؟ َسِبيِل  يِف  اجْلِ ِ َهاد   َواَل : قَاَل  اّللَّ ، َسِبيِل  يِف  اجْلِ ِ ل   إاِلَّ  اّللَّ  بِنَْفِسهِ  َخَرجَ  رَج 
، ء   َذلَِك  ِمنْ  يَرِْجعْ  فَلَمْ  َوَماِلِ  «بيَِشْ

“আল্লাহ িা‘আ ার বনেি বদনসমুসহর মসধ্য বয হজ মাসসর প্রথম দশ বদসনর 

‘আম  অবধ্ে বপ্রয়। সাহািীেণ বজজ্ঞাসা েসরন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! আল্লাহর 

রাস্তায় বজহাদ েরাও বে ঐরূপ উত্তম আম  নয়? বিবন িস ন না, আল্লাহ 

রাস্তায় বজহাদ েরাও নয়। অিশয কয িযবি স্বীয় জানমা সহ রাস্তায় 

                                           
198 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭৬।  
199 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭৬। 
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কির হওয়ার পর আর প্রিযািিযন েসর না, িার িযাপারবি স্বিন্ত্র”।200 

‘আরাফাহ বদিসস সাওম পা ন 

উমু্ম  ফাদ  বিনসি হাবরস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা সূসত্র িণযনা েসরন কয, 

نَّ »
َ
مْ  َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َصْومِ  يِف  َعَرفَةَ  يَْومَ  ِعنَْدَها َتَماَرْوا نَاًسا أ ه  وَ : َبْعض   ه 

، مْ  َوقَاَل  َصائِم  ه  ، لَيَْس : َبْعض  رَْسلَْت  بَِصائِم 
َ
وَ  لََب   بَِقَدِح  إَِْلْهِ  فَأ َبه   بَِعِيهِ، ىلَعَ  َواقِف   وَه  َْشِ

 «فَ

“বেেুসংখযে ক াে ‘আরাফাসির বদসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর সাওম পা ন সম্পসেয িাাঁর োসে সসেহ প্রোশ েসর। িাসদর 

কেউ ি  , বিবন সাওম পা ন েসরসেন। আর কেউ ি  , না, বিবন েসরন 

বন। এসি উমু্ম  ফাদ  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এে কপয়া া দুধ্ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি পাবিসয় বদস ন এিং বিবন িা পান েসর বনস ন। 

                                           
200 বিরবমযী, ৭৫৭, ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ েরীি। আিূ দাউদ, 

হাদীস নং ২৪৩৮, ইমাম আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। ইিন মাজাহ, হাদীস নং 
১৭২৭।  
উসল্লখয কয, এ হাদীসবি ‘বেিািুস সাওম’ এর মসধ্য না আনাই ভাস া। কেননা এ হাদীসবিসি 
বদসনর মযযাদা িুোসনা হসয়সে। বনবদযষ্ট েসর সাওসমর েথা ি া হয় বন; িরং সাওসমর 
িযাপাসর কয হাবদসবি এসসসে িা দ‘ঈফ। হাদীসবি হস া, আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কথসে িবণযি। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

يَّام   ِمنْ  َما»
َ
َحبُّ  أ

َ
نْ  اهللِ  إِىَل  أ

َ
تََعبَّدَ  أ ِة، ِذي َعْْشِ  ِمنْ  ِفيَها َل   ي  ِّ  ِصيَام   َيْعِدل   احِلجَّ ، بِِصَيامِ  ِمنَْها يَْوم   ك   َوِقَيام   َسَنة 

 ِّ  .«الَقْدرِ  ةِ َْلْلَ  بِِقيَامِ  ِمنَْها َْلْلَة   ك 
“এমন কোসনা বদন নাই কয বদনসমূসহর ইিাদি আল্লাহর বনেি বয হজ মাসসর দশ বদসনর 
ইিাদি অসপক্ষ্া অবধ্ে বপ্রয়। এর প্রবিবি বদসনর বসয়াম এে িেসরর বসয়াসমর সমিু য। 
এর প্রবিবি রাসির ইিাদি  ায় ািু  োদসরর ইিাদসির সমিু য।” (বিরবমযী, হাদীস নং 
১৭২৮) আ িানী রহ. হাদীসবিসে দ‘য়ীফ িস সেন। ইিন মাজাহ, ৭৫৮।  
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এ সময় বিবন উসির বপসি (‘আরাফাসি) উেূফ অিস্থায় বেস ন।”201 

মায়মূনা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি কয, বিবন ি স ন, 

وا انلَّاَس  إِنَّ » ولِ  ِصيَامِ  يِف  َشكُّ رَْسلَْت  َعَرفََة، يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
َ
ونَة   إَِْلْهِ  فَأ  َميْم 

َلِب  ، ِِبِ َبِ
وَ  اللَّ َْشَِب  الَْمْوقِِف، يِف  َواقِف   وَه 

ونَ  َوانلَّاس   ِمنْه   فَ ر   «إَِْلْهِ  َينْظ 

“বেেু সংখযে ক াে ‘আরাফাসির বদসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর সাওম পা ন সম্পসেয সসেহ প্রোশ েরস  বিবন স্বল্প পবরমাণ 

দুধ্ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি পাবিসয় বদস  বিবন িা 

পান েরস ন ও ক াসেরা িা প্রিযক্ষ্ েরবে । িখন বিবন (‘আরাফাসি) 

অিস্থান স্থস  উেূফ েরবেস ন”।202 

আিু োিাদা আ -আনসারী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّ «
َ
وَل  أ ئَِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ول   َفَغِضَب : قَاَل  َصْوِمِه؟ َعنْ  س   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َمر   َفَقاَل  وََسلََّم، د   ِدينًا، َوبِاإْلِْسَلمِ  َربًّا، بِاهللِ  رَِضينَا: َعنْه   اهلل   رَِضَ  ع  َحمَّ واًل، َوبِم   َوبِبَيَْعِتنَا رَس 
ئَِل : قَاَل . َبيَْعةً  ْهِر؟ ِصيَامِ  َعنْ  فَس  ْفَطرَ  َواَل  َصامَ  اَل  :َفَقاَل  ادلَّ

َ
وْ  أ

َ
ْفَطرَ  َوَما َصامَ  َما أ

َ
ئَِل : قَاَل  أ  فَس 

؟ َطارِ َوإِفْ  يَْوَمْيِ  َصْومِ  َعنْ  ئَِل : قَاَل  «َذلَِك  ي ِطيق   َوَمنْ : قَاَل  يَْوم  ، َصْومِ  َعنْ  وَس   َوإِْفَطارِ  يَْوم 
؟ نَّ  َْلَْت : قَاَل  يَْوَمْيِ

َ
انَا اهللَ  أ لَِك  قَوَّ ئَِل : قَاَل  «َِّلَ ، َصْومِ  َعنْ  وَس  ؟ َوإِْفَطارِ  يَْوم   َصْوم   َذاكَ : قَاَل  يَْوم 

ِخ 
َ
َلم َعلَيْهِ  - َداو دَ  أ ئَِل : قَاَل  السَّ ؟ يَْومِ  َصْومِ  َعنْ  وَس  ت   يَْوم   َذاكَ »: قَاَل  ااِلثْنَْيِ دِلْ  َوَيْوم   ِفيِه، و 

وْ  ب ِعثْت  
َ
نِْزَل  أ

 
َّ  أ ِّ  ِمنْ  ثََلثَة   َصْوم  : َفَقاَل : قَاَل   ِفيهِ  ََعَ ، ك   َصْوم   َرَمَضاَن، إىَِل  َوَرَمَضانَ  َشْهر 

ْهرِ  ئَِل : قَاَل  ادلَّ ر  : َفَقاَل  َعَرفََة؟ يَْومِ  َصْومِ  َعنْ  وَس  نَةَ  ي َكفِّ ئَِل : قَاَل  َوابْلَاِقيَةَ  الَْماِضيَةَ  السَّ  َعنْ  وَس 
وَراَء؟ يَْومِ  َصْومِ  ر  : َفَقاَل  ََعش  نَةَ  ي َكفِّ ْعبَةَ  ِرَوايَةِ  ِمنْ  احْلَِديِث  َهَذا َوِف  الَْماِضيَةَ  السَّ : قَاَل  ش 

                                           
201 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৩।  
202 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৮৯, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৪। 
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ئَِل  ا اخْلَِميِس  ِذْكرِ  َعنْ  فََسَكتْنَا َواخْلَِميِس؟ ااِلثْنَْيِ  يَْومِ  َصْومِ  َعنْ  وَس   «وَْهًما ن َراه   لَمَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাওম সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরা 

হস া। এসি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম অন্তুষ্ট হস ন। িখন উমর 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, আমরা আল্লাহর ওপর (আমাসদর) রি বহসসসি, 

ইস াসমর ওপর (আমাসদর) দীন বহসসসি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর ওপর (আমাসদর) রাসূ  বহসসসি এিং আমাসদর েৃি িায়‘আসির 

ওপর আমরা সন্তুষ্ট। অিঃপর সারা িের সাওম পা ন সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরা 

হস া। বিবন ি স ন, কস িযবি সাওম পা ন েসর বন, ইফিারও েসর বন িা 

কস িযবি সাওম পা ন েসর বন এিং সাওমহীনও থাসে বন। অিঃপর 

এোধ্াসর দুই বদন সাওম পা ন েরা ও এে বদন সাওম পা ন না েরা 

সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরা হস া। বিবন ি স ন এভাসি সাওম পা সনর সামথযয োর 

আসে? অিঃপর এেবদন সাওম পা ন ও দু বদন সাওম িযাে েরা সস্পসেয 

বজজ্ঞাসা েরা হস া। বিবন ি স ন, আল্লাহ কযন আমাসদর এরূপ সাওম 

পা সনর সামথযয দান েসরন। অিঃপর এেবদন সাওম পা ন েরা ও এেবদন 

না েরা সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরা হস া। বিবন ি স ন, িা আমার ভাই দাঊদ 

আ াইবহস সা াসমর সাওম। অিঃপর কসামিাসরর সাওম সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরা 

হস  বিবন ি স ন, এই বদন আবম জন্মগ্রহণ েসরবে এিং এই বদনই আবম 

নিুওয়াি প্রাপ্ত হসয়বে িা আমার ওপর (েুরআন) নাবয  েরা হসয়সে। আরও 

ি স ন, প্রবি মাসস বিন বদন এিং কোিা রমযান মাস সাওম পা ন েরাই 

হস া সারা িের সাওম পা সনর সমিু য। অিঃপর ‘আরাফাহ বদিসসর সাওম 

সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরা হস  বিবন ি স ন, িাসি পূিযিিযী িের ও পরিিযী 

িেসরর শুনাসহর োফফারা হসয় যাসি। অিঃপর ‘আশুরার সাওম সম্পসেয 

বজজ্ঞাসা েরা হস  বিবন ি স ন, িাসি বিেি িেসরর গুনাসহর োফফারা হসয় 
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যাসি। এই হাদীসস শু‘িা রহ.-এর িণযনায় আরও আসে, অিঃপর কসামিার ও 

িৃহস্প্রবিিাসরর সাওম সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরা হস া। বেন্তু আমাসদর মসি 

িৃহস্পবিিাসরর েথা ভু িশি িবণযি হসয়সে, িাই আমরা িার উসল্লখ কথসে 

বিরি থাে াম।”203 

ঈসদর বদসন সাওম পা ন 

িনু আযহাসরর আযাদেৃি কো াম আিু ‘উিায়দ রহ. কথসে িবণযি, বিবন 

িস ন, 

َمرَ  َمعَ  الِعيدَ  َشِهْدت  » اِب  بِْن  ع  ، اّللَّ   رَِضَ  اخلَطَّ ول   َنَه  يَْوَمانِ  َهَذانِ »: َفَقاَل  َعنْه  ِ  رَس   َصّلَّ  اّللَّ
مْ  يَْوم  : ِصيَاِمِهَما َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   ْم، ِمنْ  فِْطِرك  ل ونَ  اْلَخر   َواْلَْوم   ِصيَاِمك  ك 

ْ
 ِمنْ  ِفيهِ  تَأ

مْ  ِكك   «ن س 

“আবম এেিার ঈসদ উমার ইিন খাত্তাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সসে বে াম, িখন 

বিবন ি স ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এই দুই বদসন সাওম 

পা ন েরসি বনসষধ্ েসরসেন। (ঈদু  বফিসরর বদন) কয বদন কিামরা 

কিামাসদর সাওম কেসড় দাও। আসরে বদন, কযবদন কিামরা কিামাসদর েুরিানীর 

কোশি খাও।”204 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
وَل  أ ْضَح، يَْومِ  يَْوَمْيِ  ِصيَامِ  َعنْ  َنَه  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َ
 «الِْفْطرِ  َويَْومِ  اأْل

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম দু’বদন সাওম পা ন েরসি বনসষধ্ 

েসরসেন। এে হস া েুরিানীর বদন আর বিিীয় হস া ঈদু  বফিসরর 

                                           
203 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬২। ইিন বহব্বান, ৩৬৩৯।  
204 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৯০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৭।  
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বদন।”205 

োযাআ রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْعَجبَِن، َحِديثًا ِمنْه   َسِمْعت  »
َ
لْت   فَأ ولِ  ِمنْ  َهَذا َسِمْعَت  آنَْت : َل   َفق   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

ق ول  : قَاَل  وََسلََّم؟
َ
ولِ  ىلَعَ  فَأ ْسَمْع؟ لَمْ  َما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َ
ول   َسِمْعت ه  : قَاَل  أ  اَل  :َيق 

يَام   يَْصل ح   ْضَح  يَْومِ : يَْوَمْيِ  يِف  الصِّ
َ
 «َرَمَضانَ  ِمنْ  الِْفْطِر، َوَيْومِ  اأْل

“আবম আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে এেবি হাদীস িিণ েসরবে। 

হাদীসবি আমার োসে খুিই ভাস া ক সেসে। িখন আবম িাাঁসে বজজ্ঞাসা 

ের াম, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে আপবন এ হাদীস 

শুসনসেন বে? বিবন ি স ন, কয েথা আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম কথসে শুবন বন এমন েথা িাাঁর বদসে সসম্বাধ্ন েসর আবম ি সি 

পাবর বে? আবম শুসনবে বিবন িস সেন, দু’বদন সাওম পা ন েরা শুদ্ধ নয়, 

ঈদু  আযহার বদন এিং ঈদু  বফিসরর বদন।”206 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
وَل  أ ، ِصيَامِ  َعنْ  َنَه  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس   «انلَّْحرِ  َوَيْومِ  الِْفْطِر، يَْومِ  يَْوَمْيِ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম দু’বদন অথযাৎ ঈদু  বফিসরর বদন 

এিং েুরিানীর বদন সাওম পা ন েরসি বনসষধ্ েসরসেন।”207 

বযয়াদ ইিন জুিায়র রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ل   َجاءَ » َمرَ  ابِْن  إىَِل  رَج  َما، اهلل   رَِضَ  ع  نْ  نََذرْت   إِّنِّ : َفَقاَل  َعنْه 
َ
ومَ  أ ص 

َ
ْضَح  يَْومَ  فََواَفَق  يَْوًما، أ

َ
 أ

                                           
205 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৮।  
206 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৮২৭।  
207 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৮।  
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وْ 
َ
، أ َمرَ  اْبن   َفَقاَل  فِْطر  َما اهلل   رَِضَ  ع  َمرَ : َعنْه 

َ
ول   َوَنَه  انلَّْذِر، بَِوفَاءِ  َتَعاىَل  اهلل   أ  َصّلَّ  اهللِ  رَس 

 «اْْلَْومِ  َهَذا َصْومِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل  

“এে িযবি ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনেি এসস ি স ন, আবম এে 

বদন সাওম পা ন েরার মানি েসরবে াম। েিনাক্রসম িা ঈদু  আযহা িা 

ঈদু  বফিসরর বদন হসয় কেসে। িখন বিবন ি স ন, আল্লাহ িা‘আ া মানি 

পূণয েরার বনসদযশ বদসয়সেন এিং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এ 

বদন সাওম পা ন েরসি বনসষধ্ েসরসেন।”208 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   َنَه » ْضَح  َوَيْومِ  الِْفْطِر، يَْومِ : َصْوَمْيِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
َ
 «اأْل

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  বফির এিং ঈদু  আযহা -এ 

দু’বদন সাওম পা ন েরসি বনসষধ্ েসরসেন।”209 

আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

اِء، وََعِن  َوانلَّْحِر، الِفْطرِ  يَْومِ  َصْومِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َنَه » مَّ نْ  الصَّ
َ
 ََيْتَِبَ  َوأ

ل   ، ثَوْب   يِف  الرَّج  بِْح  َبْعدَ  َصَلة   َوَعنْ  َواِحد   «َوالَعِْصِ  الصُّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  বফিসরর বদন এিং েুরিানীর 

ঈসদর বদন সাওম পা ন েরা কথসে, ‘সাম্মা’ ধ্রসনর োপড় পবরধ্ান েরসি, 

এে োপড় পবরধ্ানরি অিস্থায় দুই হাাঁিু িুস  বনিসম্বর উপর িসসি (সেননা 

এসি সির প্রোশ পাওয়ার আশংো রসয়সে) এিং ফজর ও ‘আসসরর পসর 

                                           
208 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৯।  
209 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৪০।  
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সা াি আদায় েরসি বনসষধ্ েসরসেন।”210 

েুরিানীর বদসন সাওম পা ন 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَْه » ، َعنْ  ي  َلَمَسةِ  َوانلَّْحِر، الِفْطرِ : َوبَيَْعتَْيِ  ِصيَاَمْيِ نَابََذةِ  َوالم   «َوالم 

“দু’বদসনর সাওম ও দু’প্রোসরর ক্রয়-বিক্রয় বনসষধ্ েরা হসয়সে, ঈদু  বফির 

ও েুরিানীর (বদসনর) সাওম এিং মু ামাসা (পণয স্পশয েরস ই ক্রয় িাধ্য হসয় 

যাওয়া)ও মুনািাযা (সক্রিার প্রবি বনসক্ষ্প েরস ই ক্রয় িাধ্য হওয়া) পদ্ধবিসি 

ক্রয়-বিক্রয় কথসে বনসষধ্ েরা হসয়সে”।211 

বযয়াদ ইিন জুিাইর রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ل   َجاءَ » َمرَ  ابِْن  إىَِل  رَج  َما، اّللَّ   رَِضَ  ع  ل  : َفَقاَل  َعنْه  نْ  نََذرَ  رَج 
َ
ومَ  أ نُّه  : قَاَل  يَْوًما، يَص  ظ 

َ
: قَاَل  أ

، ، يَْومَ  َذلَِك  فََواَفَق  ااِلثْنَْيِ َمرَ  اْبن   َفَقاَل  ِعيد  َمرَ : ع 
َ
 اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َوَنَه  انلَّْذرِ  بَِوفَاءِ  اّللَّ   أ

 «اْلَْومِ  َهَذا َصْومِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

“এে িযবি এসস ‘আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ি   কয, এে 

িযবি কোসনা এে বদসনর সাওম পা ন েরার মানি েসরসে, আমার মসন হয় 

কস কসামিাসরর েথা িস বে । েিনাক্রসম ঐ বদন ঈসদর বদন পসড় যায়। ইিন 

উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, আল্লাহ িা‘আ া মানি পুরা েরার বনসদযশ 

বদসয়সেন আর নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এ (ঈসদর) বদসন সাওম 

পা ন েরসি বনসষধ্ েসরসেন।”212 

                                           
210 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৯১।  
211 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৯৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৫১১ (সংবক্ষ্প্তাোসর)।  
212 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৯৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৯।  
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আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে (সনদসহ) িবণযি, বযবন নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এর সসে িাসরাবি যুসদ্ধ অংশগ্রহণ েসরসেন, 

বিবন িস ন, 

َثنَا» ، ْبن   الَمِلِك  َعبْد   َحدَّ َمْي  بَا َسِمْعت  : قَاَل  قََزَعةَ  َسِمْعت  : قَاَل  ع 
َ
 اّللَّ   رَِضَ  اخل ْدرِيَّ  َسِعيد   أ

ةَ  ثِنَْتْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  َغَزا َوََكنَ  :َعنْه   ْرَبًعا َسِمْعت  : قَاَل  َغْزَوةً  َعْْشَ
َ
 انلَِّبِّ  ِمنَ  أ

ْعَجبْنَِن، وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ 
َ
ة   ت َسافِرِ  الَ : قَاَل  فَأ

َ
َها َوَمَعَها إاِلَّ  يَْوَمْيِ  َمِسَيةَ  الَمْرأ وْ  َزوْج 

َ
 ذ و أ

، ْضَح، الِفْطرِ : يَْوَمْيِ  يِف  َصْومَ  َوالَ  حَمَْرم 
َ
بِْح  َبْعدَ  َصَلةَ  َوالَ  َواأل ، َتْطل عَ  َحّتَّ  الصُّ ْمس   َوالَ  الشَّ

 َوَمْسِجدِ  احلََراِم، َمْسِجدِ : َمَساِجدَ  ثََلثَةِ  إىَِل  إاِلَّ  الرَِّحال   ت َشدُّ  َوالَ  َتْغر َب، َحّتَّ  الَعِْصِ  َبْعدَ 
قَْص،

َ
 «َهَذا َوَمْسِجِدي األ

“আবম নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে িারবি েথা শুসনবে, যা আমার 

খুি ভা  ক সেসে। বিবন িস সেন, স্বামী অথিা মাহরাম (যার সসে বিিাহ 

বনবষদ্ধ) পুরুষ োড়া কোসনা নারী কযন দুই বদসনর দূরসত্বর সফর না েসর। ঈদু  

বফির ও েুরিানীর বদসন সাওম কনই। ফজসরর সা াসির পসর সূসযযাদয় এিং 

‘আসসরর সা াসির পসর সূযযাস্ত পযযন্ত কোসনা সা াি কনই। মসবজসদ হারাম, 

মসবজসদ আেসা ও আমার এই মসবজদ িযিীি অনয কোসনা মসবজসদর 

উসেসশয কেউ কযন সফর না েসর।”213 

আইয়ামুি িাশবরসে সাওম পা ন 

বহশাম রহ. িার বপিার কথসে িণযনা েসরন কয, 

وم   َعنَْها اّللَّ   رَِضَ  ََعئَِشة   ََكنَْت » يَّامَ  تَص 
َ
يِق  أ ب وَها َوََكنَ  بِِمًن، التَّْْشِ

َ
َها أ وم   «يَص 

“আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা আইয়ামুি িাশবরসে বমনায় সাওম পা ন 

                                           
213 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৯৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৮২৭।  
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েরসিন, িার বপিাও কস বদন গুস াসি সাওম পা ন েরসিন”। 214
 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ও ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

িাাঁরা উভসয় িস ন, 

ْص  لَمْ » يَّامِ  يِف  ي رَخَّ
َ
يِق  أ نْ  التَّْْشِ

َ
دِ  لَمْ  لَِمنْ  إاِلَّ  ي َصْمَن، أ  «الَهْدَي  َُيِ

“যাাঁর বনেি েুরিানীর পশু কনই বিবন োড়া অনয োরও জনয আইয়যাসম 

িাশরীসে সাওম পা ন েরার অনুমবি কদওয়া হয় বন”।215 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

يَام  » ْمَرةِ  َتَمتَّعَ  لَِمنْ  الصِّ دْ  لَمْ  فَإِنْ  َعَرفََة، يَْومِ  إىَِل  احلَجِّ  إىَِل  بِالع  ْم، َولَمْ  َهْديًا َُيِ يَّامَ  َصامَ  يَص 
َ
 «ِمًن  أ

“কয িযবি এেই সসে হজ ও ‘উমরা পা সনর সুসযাে  াভ েরস া কস 

‘আরাফাি বদিস পযযন্ত সাওম পা ন েরসি। কস যবদ েুরিানী না েরসি পাসর 

এিং সাওমও পা ন না েসর  থাসে িসি বমনার বদনগুস াসি সাওম পা ন 

েরসি”।216 

নুিাইশা আ -হুযা ী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

يَّام  »
َ
يِق  أ يَّام   التَّْْشِ

َ
ْكل   أ

َ
ْب   أ  «َوَش 

“আইয়যাসম িাশরীে পানাহাসরর বদন”।217 

                                           
214 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৯৬,  
215 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৯৭।  
216 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৯৯।  
217 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৪১।  
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ো‘ি ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন,  

نَّ 
َ
وَل  أ وَْس  َبَعثَه   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َ
يَّامَ  احْلََدثَانِ  ْبنَ  َوأ

َ
يِق، أ نَّه  » َفنَاَدى التَّْْشِ

َ
 اَل  أ

ل   ْؤِمن   إاِلَّ  اجْلَنَّةَ  يَْدخ  يَّام   م 
َ
يَّام   ِمًن  َوأ

َ
ْكل   أ

َ
ْب   أ  «َوَش 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসে এিং আউস ইিন হাদসান 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসে আইয়যাসম িাশরীসের সময় পািাস ন এিং িস  বদস ন 

কিামরা কোষণা েসর দাও কয, মুবমনেণই জান্নাসি প্রসিশ েরসি এিং 

আইয়যাসম বমনা (আইয়যাসম িাশরীে) পানাহার েরিার বদন।”218 

আশুরার বদসন সাওম পা ন 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وم   ق َريْش   ََكنَْت » وَراءَ  تَص  ول   َوََكنَ  اجْلَاِهِليَِّة، يِف  ََعش  ه ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  وم  ا يَص   فَلَمَّ
َمرَ  َصاَمه   الَْمِدينَِة، إىَِل  َهاَجرَ 

َ
ا بِِصيَاِمِه، َوأ  َوَمنْ  َصاَمه   َشاءَ  َمنْ »: قَاَل  َرَمَضانَ  َشْهر   ف ِرَض  فَلَمَّ

 «تََرَكه   َشاءَ 

“জাসহ ী যুসে েুরাইসশর ক াসেরা ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েরসিা। 

রমযাসনর সাওম ফরয হওয়ার পূসিয রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

এিং মুসব মেণ এ বদন সাওম রাখসিন। অিঃপর মদীনায় বহজরি েরার 

পরার পর যখন রমযাসনর সাওম ফরয হস া িখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, “কয িায় ঐ বদসনর সাওম রাখসি পাসর আর কয 

িায় নাও রাখসি পাসর।”219 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

                                           
218 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৪২।  
219 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০০০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৬।  
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نَّ »
َ
وَراءَ  يَْومَ  أ ا اجْلَاِهِليَِّة، يِف  ي َصام   ََكنَ  ََعش   «تََرَكه   َشاءَ  َوَمنْ  َصاَمه   َشاءَ  َمنْ  اإْلِْسَلم   َجاءَ  فَلَمَّ

“রমযাসনর সাওম ফরয হওয়ার পূসিয রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

‘আশুরার বদসন সাওম পা ন েরার বনসদযশ বদসিন। যখন রমযাসনর সাওম 

ফরয েরা হস া িখন যার ইিা কস আশুরার বদসন সাওম পা ন েরসিা আর 

যার ইিা কস িা কেসড় বদসিা”।220 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ر   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  م 
ْ
نْ  َقبَْل  بِِصيَاِمهِ  يَأ

َ
ْفَرَض  أ ، ي  ا َرَمَضان   ف رَِض  فَلَمَّ

، وَراءَ  يَْومَ  َصامَ  َشاءَ  َمنْ  ََكنَ  َرَمَضان  ْفَطرَ  َشاءَ  َوَمنْ  ََعش 
َ
 «أ

“েুরায়শরা জাবহ ী যুসে ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েরি। রমযাসনর সাওম 

ফরয হওয়ার পূসিয রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ও এবদন সাওম 

পা ন েরার বনসদযশ বদসিন। রমযাসনর সাওম ফরয হওয়ার পর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, “যার ইিা, কস এবদন সাওম পা ন 

েরসি, আর যার ইিা কস িা কেসড় কদসি”।221 

‘আবু্দল্লাহ ইিন উমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে (সনদসহ) িবণযি, 

، َعنْ » ِن  نَافِع  ْخَْبَ
َ
َمرَ  بْن   اهللِ  َعبْد   أ َما، اهلل   رَِضَ  ع  نَّ  َعنْه 

َ
ْهَل  أ

َ
ونَ  ََكن وا اجْلَاِهِليَّةِ  أ وم   يَْومَ  يَص 

وَراَء، نَّ  ََعش 
َ
وَل  َوأ ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ونَ  َصاَمه  ْسِلم  نْ  َقبَْل  َوالْم 

َ
ْفََّتََض  أ ، ي   َرَمَضان 

ا َِض  فَلَمَّ ، اْفَّت  ول   قَاَل  َرَمَضان  وَراءَ  إِنَّ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  يَّامِ  ِمنْ  يَْوم   ََعش 
َ
 اهلِل، أ

 «تََرَكه   َشاءَ  َوَمنْ  َصاَمه   َشاءَ  َفَمنْ 

“জাসহ ী যুসে ক াসেরা আশুরার বদন সাওম রাখসিা। রমযাসনর সাওম ফরয 

                                           
220 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০০১, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৫। 
221 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৫। 
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হওয়ার পূসিয রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এিং মুসব মেণ এ বদন 

সাওম রাখসিন। অিঃপর যখন রমযাসনর সাওম ফরয হস া, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, আল্লাহর বদনগুস ার মসধ্য ‘আশুরাও 

এেবি বদন। োসজই কয িায় ঐ বদসনর সাওম রাখসি পাসর আর কয িায় নাও 

রাখসি পাসর।”222 

ইিন ‘উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

نَّه  »
َ
ولِ  ِعنْدَ  ذ ِكرَ  أ وَراءَ  يَْوم   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ول   َفَقاَل  ََعش   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

ه   يَْوًما ََكنَ »: وََسلَّمَ  وم  ْهل   يَص 
َ
َحبَّ  َفَمنْ  اجْلَاِهِليَِّة، أ

َ
مْ  أ نْ  ِمنْك 

َ
وَمه   أ ، يَص  ْمه   َكرِهَ  َوَمنْ  فَلْيَص 

 «فَلْيََدْعه  

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সামসন ‘আশুরা সম্পযসে েথা 

উিস া। বিবন ি স ন, “জাসহ ী যুসের ক াসেরা ঐ বদন সাওম রাখসিা। 

সুিরাং এখন কিামাসদর কেউ যবদ ঐ বদন সাওম রাখা পেে েসর িাহস  কস 

ঐ বদন সাওম রাখসি পাসর। আর অপেে েরস  কস নাও রাখসি পাসর”।223 

নাসফ‘ িস ন, ‘আবু্দল্লাহ ‘উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িার োসে িণযনা েসরসেন, 

বিবন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে ‘আশুরার বদন ি সি 

শুসনসেন, 
ه   ََكنَ  يَْوم   َهَذا إِنَّ » وم  ْهل   يَص 

َ
َحبَّ  َفَمنْ  اجْلَاِهِليَِّة، أ

َ
نْ  أ

َ
وَمه   أ ، يَص  ْمه  َحبَّ  َوَمنْ  فَلْيَص 

َ
نْ  أ

َ
 أ

َكه   ْكه   َيَّْت  ، اَل  َعنْه   اهلل   رَِضَ  اهللِ  َعبْد   َوََكنَ  «فَلْيََّْت  ه  وم  نْ  إاِلَّ  يَص 
َ
 " ِصيَاَمه   ي َوافَِق  أ

“আজসের এ বদসন জাসহ ী যুসের ক াসেরা সাওম রাখসিা। সুিরাং কয িযবি 

                                           
222 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৬।  
223 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৬। 
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 165  

এ বদসনর সাওম রাখা পেে েসর কস কযন )এ বদসন (সাওম রাসখ। আর কয 

িযবি অপেে েসর কস কযন এ বদসনর সাওম কথসে বিরি থাসে। আবু্দল্লাহ 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ঐ বদন সাওম রাখস া না। বেন্তু কযসি বদসন বিবন সাওম 

রাখার অভযস্ত বেস ন এর কোসনা এেবদন ‘আশুরা হস  বিবন কসবদনও সাওম 

রাখসিন”।224 

‘আবু্দর রহমান ইিন ইয়াযীদ রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْشَعث   َدَخَل »
َ
وَ  اهلِل، َعبْدِ  ىلَعَ  قَيْس   ْبن   اأْل ى وَه  بَا يَا: َفَقاَل  َيتََغدَّ

َ
د   أ َمَّ : َفَقاَل  الَْغَداِء، إىَِل  اْدن   حم 

َولَيَْس 
َ
وَراَء؟ يَْومَ  اْْلَْوم   أ وَراَء؟ يَْوم   َما تَْدرِي وََهْل : قَاَل  ََعش  َو؟ َوَما: قَاَل  ََعش  وَ  إِنََّما: قَاَل  ه   يَْوم   ه 

ول   ََكنَ  ه   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  وم  نْ  َقبَْل  يَص 
َ
َل  أ ا َرَمَضاَن، َشْهر   َيَْنِ  َشْهر   نََزَل  فَلَمَّ

ب و وقَاَل  «ت ِركَ  َرَمَضانَ 
َ
َريْب   أ  .«تََرَكه   ك 

“আশ‘আস ইিন োয়স রহ. আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনেি কেস ন, িখন 

বিবন দুপুসরর খািার খাবিস ন। বিবন ি স ন, কহ আিু মুহাম্মদ! িুবম খািার 

জনয োসে এসসা। বিবন ি স ন, আজ বে ‘আশুরার বদন নয়? বিবন ি স ন, 

িুবম বে জাসনা ‘আশুরা বদিস েী? আশ‘আস রহ. ি স ন, কস আিার েী? 

বিবন ি স ন, রমযাসনর সাওম ফরয হওয়ার পূসিয এ বদসন রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম পা ন েরসিন। যখন রমযাসনর সাওম 

ফরয হস া িখন িা কেসড় কদওয়া হস া”।225 

োয়স ইিন সাোন রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
ْشَعَث  أ

َ
، ْبنَ  اأْل وَراَء، يَْومَ  اهللِ  َعبْدِ  ىلَعَ  َدَخَل  قَيْس  وَ  ََعش  ، وَه  ك ل 

ْ
بَا يَا: َفَقاَل  يَأ

َ
د   أ َمَّ  اْدن   حم 

                                           
224 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৬। 
225 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৭।  
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، ْ ، إِّنِّ : قَاَل  فَُك  نَّا: قَاَل  َصائِم  ه   ك  وم   «ت ِركَ  ث مَّ  نَص 

“আশুরার বদন আশ‘আস ইিন োয়স রহ. আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে 

আসস ন। এ সময় বিবন আহার েরবেস ন। বিবন আশ‘আসসে  ক্ষ্য েসর 

ি স ন, কহ আিু মুহাম্মদ! বনেসি এসসা, খানা খাও। বিবন ি স ন, আবম কিা 

সাওম পা ন েরবে। এ েথা শুসন ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, 

আমরা এ সাওম পা ন েরিাম। পসর িা কেসড় কদওয়া হসয়সে।”226 

‘আ োমা রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْشَعث   َدَخَل »
َ
ود   ابِْن  ىلَعَ  قَيْس   ْبن   اأْل وَ  َمْسع  ك ل   وَه 

ْ
وَراءَ  يَْومَ  يَأ بَا يَا: َفَقاَل  ََعش 

َ
 إِنَّ  الرَّْْحَِن، َعبْدِ  أ

وَراءَ  يَْوم   اْْلَْومَ  نْ  َقبَْل  ي َصام   ََكنَ  قَدْ : َفَقاَل  ََعش 
َ
َل  أ ، َيَْنِ ا َرَمَضان  ، نََزَل  فَلَمَّ  فَإِنْ  ت ِرَك، َرَمَضان 

نَْت  ْفِطًرا ك   «فَاْطَعمْ  م 

“আশ‘আস ইিন োয়স রহ. ইিন মাসউদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনেি কেস ন। 

কসিা ‘আশুরার বদন বে । িখন বিবন খানা খাবিস ন। এ কদসখ আশ‘আস রহ. 

ি স ন, কহ ‘আবু্দর রহমাসনর বপিা! আজ কিা ‘আশুরার বদন। বিবন ি স ন, 

রমযাসনর সাওম ফরয হওয়ার পূসিয এ বদসন সাওম পা ন”।227 

জাবির ইিন সামুরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » نَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ر  م 
ْ
وَراَء، يَْومِ  بِِصيَامِ  يَأ نَا َعلَيِْه، َوََي ثُّنَا ََعش   َوَيتََعاَهد 

ا ِعنَْده ، ، ف ِرَض  فَلَمَّ ْرنَا، لَمْ  َرَمَضان  م 
ْ
 «ِعنَْده   َيتََعاَهْدنَا َولَمْ  َينَْهنَا َولَمْ  يَأ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার বদন আমাসদরসে সাওম 

পা সনর বনসদযশ বদসিন। বিবন এ িযাপাসর আমাসদরসে অনুপ্রাবণি েরসিন 

                                           
226 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৭। 
227 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৭। 
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এিং এ বিষসয় বিবন আমাসদর কখাাঁজ-খির বনসিন। বেন্তু যখন রমযাসনর 

সাওম ফরয হস া, িখন বিবন আমাসদরসে আসদশও েসরন বন, িাধ্যও েসরন 

বন এিং কোসনা কখাাঁজ-খির আর কনন বন।”228 

হুমাইদ ইিন ‘আবু্দর রহমান রহ. কথসে (সনদসহ) িবণযি, 

، ابِْن  َعِن » ِن  ِشَهاب  ْخَْبَ
َ
َيْد   أ نَّه   الرَّْْحَِن، َعبْدِ  ْبن   ْح 

َ
َعاِوَيةَ  َسِمعَ  أ ِب  بْنَ  م 

َ
ْفيَاَن، أ  َخِطيبًا س 

مْ  قَِدَمَها قَْدَمة   يِف  َيْعِن  بِالَْمِدينَةِ  وَراَء، يَْومَ  َخَطبَه  ْينَ : َفَقاَل  ََعش 
َ
ْم؟ أ لََماؤ ك  ْهَل  يَا ع 

َ
 الَْمِدينَِة، أ

وَل  َسِمْعت   ول   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  وَراَء، يَْوم   َهَذا اْْلَْومِ  لَِهَذا  :َيق   اهلل   يَْكت ِب  َولَمْ  ََعش 
مْ  ، َعلَيْك  نَا ِصيَاَمه 

َ
، َوأ َحبَّ  َفَمنْ  َصائِم 

َ
مْ  أ نْ  ِمنْك 

َ
ومَ  أ ْم، يَص  َحبَّ  َوَمنْ  فَلْيَص 

َ
نْ  أ

َ
ْفِطرَ  أ  ي 

 «فَلْي ْفِطرْ 

“বিবন এেবদন মু‘আবিয়া ইিন আিু সুবফয়ান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে মদীনায় 

খুিিায় ি সি শুনস ন অথযাৎ যখন মদীনায় এসসবেস ন িখন ‘আশুরার বদিসস 

বিবন িাসদর উসেসশয খুিিা বদসয়বেস ন। িাসি বিবন িস বেস ন, কহ 

মদীনািাসী! কিামাসদর ‘আস মেণ কোথায়? আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লামসে এ বদন সম্পসেয ি সি শুসনবে কয, এ হস া ‘আশুরা বদিস। 

কিামাসদর ওপর এ বদসনর সাওম ফরয েসরন বন। িসি আবম সাওম পা ন 

েরবে। িাই কিামাসদর মসধ্য কয সাওম পা ন েরসি পেে েসর, কস পা ন 

েরসি আর কয পেে েসর বন কস েরসি না।”229 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   قَِدمَ » ودَ  فَوََجدَ  الَْمِدينََة، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ونَ  اْْلَه  وم  وَراءَ  يَْومَ  يَص  ئِل وا ََعش   فَس 

                                           
228 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৮।  
229 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১২৯। 
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ِي اْْلَْوم   َهَذا: َفَقال وا َذلَِك؟ َعنْ  ْظَهرَ  اَّلَّ
َ
وََس، ِفيهِ  اهلل   أ اِئيَل  َوبَِن  م   َفنَْحن   فِرَْعْوَن، ىلَعَ  إِْْسَ

ه   وم  ْوََّل  ََنْن  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  َل ، َتْعِظيًما نَص 
َ
مْ  بِم وََس  أ َمرَ  ِمنْك 

َ
 «بَِصْوِمهِ  فَأ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম (বহজরি েসর) মদীনায় এস ন এিং 

বিবন ইয়াহূদীসদরসে ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েরসি কদখসি কপস ন। 

এরপর িাসদরসে এ সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরার পর িারা ি  , এ কস বদন কয 

বদন আল্লাহ মূসা আ াইবহস সা াম ও িনী ইসরাঈ সে বফর‘আউসনর ওপর 

বিজয়ী েসরবেস ন। িাাঁর সম্মানাসথয আমরা সাওম পা ন েসর থাবে। িখন নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, “আমরা কিামাসদর কিসয়ও মূসা 

আ াইবহস সা াসমর অবধ্ে বনেিিিযী। অিঃপর বিবন এ বদসন সাওম পা ন 

েরার বনসদযশ বদস ন”।230 

َما، اهلل   رَِضَ  َعبَّاس   ابِْن  َعِن  نَّ  َعنْه 
َ
وَل  أ  وََجدَ فَ  الَْمِدينَةَ  قَِدمَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

ودَ  وَراَء، يَْومَ  ِصيَاًما، اْْلَه  مْ  َفَقاَل  ََعش  ول   لَه  ِي م  اْْلَوْ  َهَذا َما»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس   اَّلَّ
؟ ونَه  وم  ،َعظِ  يَْوم   َهَذا: َفَقال وا «تَص  نَّْج  يم 

َ
وََس  ِفيهِ  اهلل   أ َق  َوقَْوَمه ، م   فََصاَمه   ،َوقَْوَمه   فِرَْعْونَ  وََغرَّ

وََس  ْكًرا، م  ، َفنَْحن   ش  ه  وم  ول   َفَقاَل  نَص  َحقُّ  َفنَْحن  »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
َ
ْوََّل وَ  أ

َ
 أ

وََس  مْ  بِم  ول   فََصاَمه   ِمنْك  َمرَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
َ
«بِِصيَاِمهِ  َوأ  

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় বহজরি েসর ইয়াহূদীসদরসে ‘আশুরার 

বদন সাওম পা নরি কদখসি কপস ন। এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম বজজ্ঞাসা েরস ন, কিামরা কোসনা বদসনর সাওম পা ন েরে? িারা 

ি  , এ মহান বদন আল্লাহ মুসা আ াইবহস সা াম ও িাাঁর সম্প্রদায়সে মুবি 

বদসয়সেন এিং বফর‘আউন ও িার জাবিসে ডুবিসয় বদসয়সেন। এরপর মুসা 
                                           
230 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩০।  
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আ াইবহস সা াম েৃিজ্ঞিা প্রোশ েরার  সক্ষ্য এ বদসন সাওম পা ন 

েসরসেন। িাই আমরাও এ বদসন সাওম পা ন েরবে। িারপর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, “আমরা কিা কিামাসদর কথসে মূসা 

আ াইবহস সা াসমর অবধ্ে বনেিিিযী এিং হেদার। অিপর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম পা ন েরস ন এিং সাওম পা ন েরার 

জনয সে সে বনসদযশ বদস ন”।231 

আিু মূসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَراءَ  يَْوم   ََكنَ » ه   يَْوًما ََعش  م  ، ت َعظِّ ود  ه   اْْلَه  ول   َفَقاَل  ِعيًدا، َوَتتَِّخذ  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
وه   وم  ْنت مْ  ص 

َ
 «أ

“ইয়াহূদী সম্প্রদায় ‘আশুরা বদিসসর সম্মান প্রদশযন েরসিা এিং িারা এ 

বদনসে ঈদ িস  েণয েরসিা। অিঃপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ি স ন, কিামরা এ বদসন সাওম পা ন ের”।232 

আিু মূসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْهل   ََكنَ »
َ
ونَ  َخيَْْبَ  أ وم  وَراَء، يَْومَ  يَص  ونَه   ََعش  ونَ  ِعيًدا َيتَِّخذ  مْ  َوي لِْبس  مْ  ِفيهِ  نَِساَءه  ِليَّه   ح 

ْم، ول   َفَقاَل  وََشاَرَته  وه  »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  وم  ْنت مْ  فَص 
َ
 «أ

“খায়িাসরর ইয়াহূদীরা ‘আশুরার বদন সাওম পা ন েরি, িারা এ বদনসে 

ঈদরূসপ িরণ েরি এিং িারা িাসদর মবহ াসদরসে অ ঙ্কার ও উত্তম 

কপাশাসে সুসবিি েরি। এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

                                           
231 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩০। 
232 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩১।  
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ি স ন, কিামরা এ বদসন সাওম পা ন ের”।233 

‘উিায়দুল্লাহ ইিন আিু ইয়াযীদ রহ. কথসে িবণযি, বিবন  ইিন ‘আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসে শুসনসেন, 

ئَِل » وَراءَ  يَْومِ  ِصيَامِ  َعنْ  وَس  نَّ  َعِلْمت   َما: َفَقاَل  ََعش 
َ
وَل  أ  يَْوًما َصامَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

يَّامِ  ىلَعَ  فَْضلَه   َيْطل ب  
َ
ْهرَ  َهَذا إاِلَّ  َشْهًرا َواَل  اْْلَْومَ  َهَذا إاِلَّ  اأْل  .«َرَمَضانَ  َيْعِن  الشَّ

“ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসে ‘আশুরার বদসন সাওম পা ন েরা 

সম্পসেয বজজ্ঞাসা েরার পর বিবন ি স ন, এ বদন িযিীি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কোসনা বদনসে অনয বদসনর িূ নায় উত্তম মসন েসর 

কসবদসন সাওম পা ন েসরসেন িস  আমার জানা কনই। অনুরূপভাসি রমযান 

িযিীি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কোসনা মাসসে অনয মাসসর 

িু নায় কিষ্ঠ মসন েসর সাওম পা ন েসরসেন িস ও আমার জানা কনই।”234 

হাোম ইিন ‘আরাজ রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َما، اهلل   رَِضَ  َعبَّاس   ابِْن  إىَِل  اْنتََهيْت  » وَ  َعنْه  د   وَه  تَوَسِّ لْت   َزْمَزَم، يِف  رَِداَءه   م  ْخِْبِْن : َل   َفق 
َ
 َعنْ  أ

وَراَء، َصْومِ  يَْت  إَِذا: َفَقاَل  ََعش 
َ
مِ  ِهَلَل  َرأ َحرَّ ْد، الْم  ْصِبحْ  فَاْعد 

َ
: ق لْت   َصائًِما، اتلَّاِسعِ  يَْومَ  َوأ

ول   ََكنَ  َهَكَذا ه   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  وم   «َنَعمْ : قَاَل  يَص 

“আবম ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমার োসে কপৌঁে াম। এ সময় বিবন 

যমযসমর োসে িাদর বিোসনা অিস্থায় িসা বেস ন। িখন আবম িাাঁসে ি  াম! 

আমাসে ‘আশুরা বদিসসর সাওম পা ন সম্পসেয সংিাদ বদন। উত্তসর বিবন 

ি স ন, মুহাররম মাসসর িাাঁদ কদখার পর িুবম এর িাবরখগুস া গুসণ রাখসি। 

                                           
233 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩১। 
234 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩২। 
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এরপর নিম িাবরসখ সাওম অিস্থায় কিামার কযন কভার হয়। িখন আবম িাাঁসে 

বজজ্ঞাসা ের াম, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বে কসবদন সাওম 

পা ন েসরসেন? বিবন ি স ন, হযাাঁ, েসরসেন”।235 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   َصامَ  ِحيَ » وَراءَ  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  َمرَ  ََعش 
َ
وَل  يَا: قَال وا بِِصيَاِمهِ  َوأ  إِنَّه   اهللِ  رَس 

ه   يَْوم   م  ود   ت َعظِّ ول   َفَقاَل  َوانلََّصارَى اْْلَه  ْقبِل   الَْعام   ََكنَ  فَإَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس   إِنْ  الْم 
ْمنَا اهلل   َشاءَ  ِت  فَلَمْ : قَاَل  اتلَّاِسعَ  اْْلَْومَ  ص 

ْ
، الَْعام   يَأ ْقِبل  َ  َحّتَّ  الْم  فِّ ول   ت و   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

 «وََسلَّمَ 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম যখন ‘আশুরার বদন সাওম পা ন 

েসরন এিং ক ােসদরসে সাওম পা সনর বনসদযশ কদন িখন সাহািীেণ 

ি স ন, ইয়া রাসু াল্লাহ! ইয়াহূদী এিং নাসারা এ বদসনর প্রবি সম্মান প্রদশযন 

েসর থাসে। এ েথা শুসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, 

ইনশাআল্লাহ আোমী িের আমরা নিম িাবরসখও সাওম পা ন েরি। 

িণযনাোরী িস ন, এখসনা আোমী িের আসস বন, এমিািস্থায় রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর মৃিুয হসয় যায়।”236 

َما، اهلل   رَِضَ  َعبَّاس   بِْن  اهللِ  َعبْدِ  َعنْ  ول   قَاَل : قَاَل  َعنْه   لَِئْ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
وَمنَّ  قَابِل   إىَِل  بَِقيت   ص 

َ
ِب  ِرَوايَةِ  َوِف  «اتلَّاِسعَ  أَل

َ
وَراءَ  يَْومَ  َيْعِن : قَاَل : بَْكر   أ  ََعش 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, “আবম যবদ আোমী িের কিসি থাবে িসি 

                                           
235 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৩। 
236 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৪। 
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মুহাররসমর নিম িাবরসখও সাওম পা ন েরি”। আিু িের রহ. িস ন, নিম 

িাবরখই হসি ‘আশুরার বদন।237 

সা ামা ইিন আেও‘য়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   َبَعَث » ًل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ْسلَمَ  ِمنْ  رَج 
َ
وَراَء، يَْومَ  أ َمَره   ََعش 

َ
نْ  فَأ

َ
 يِف  ي ؤَذِّنَ  أ

ْم، لَمْ  ََكنَ  َمنْ »: انلَّاِس  مْ  يَص  َكَل، ََكنَ  َوَمنْ  فَلْيَص 
َ
 «اللَّيِْل  إىَِل  ِصيَاَمه   فَلْي ِتمَّ  أ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার বদন আস াম কোসত্রর এে 

িযবিসে বনসদযশ বদসয় পািাস ন, কস কযন ক ােসদর মসধ্য এ েথা কোষণা েসর 

কয কয সাওম পা ন েসরবন, কস কযন সাওম পা ন েসর এিং কয আহার 

েসরসে, কস কযন রাি পযযন্ত িার সাওম স্পশয েসর”।238 

রুিাবয়য‘ বিনি মু‘য়াওয়ায ইিন ‘আফরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন 

িস ন, 

رَْسَل »
َ
ول   أ وَراءَ  َغَداةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  نَْصاِر، ق َرى إىَِل  ََعش 

َ
: الَْمِدينَةِ  َحْوَل  الَِّت  اأْل

ْصبَحَ  ََكنَ  َمنْ 
َ
، فَلْي ِتمَّ  َصائًِما، أ ْصبَحَ  ََكنَ  َوَمنْ  َصْوَمه 

َ
ْفِطًرا، أ نَّا، يَْوِمهِ  بَِقيَّةَ  فَلْي ِتمَّ  م   َبْعدَ  فَك 

، َذلَِك  ه  وم  م   نَص  َغارَ  ِصبْيَاَننَا َون َصوِّ مْ  الصِّ ، َشاءَ  إِنْ  ِمنْه  م   َفنَْجَعل   الَْمْسِجِد، إىَِل  َونَْذَهب   اهلل   لَه 
مْ  بََكى فَإَِذا الِْعْهِن، ِمنَ  اللُّْعبَةَ  ه  َحد 

َ
َعامِ  ىلَعَ  أ ْعَطيْنَاَها الطَّ

َ
ْفَطارِ  ِعنْدَ  إِيَّاه   أ  «اإْلِ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার বদন কভাসর এে িযবিসে 

মদীনার পাশযিিযী আনসারী সাহািীসদর জনপসদ এ বনসদযশ বদসয় পািাস ন, কস 

কযন এ কোষণা েসর কদয় কয, সাওমরি অিস্থায় যার কভার হসয়সে, কস কযন 

িার বদনসে পূণয েসর। আর যার ইফিার অিস্থায় কভার হসয়সে, কস কযন িার 

                                           
237 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৪। 
238 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৫। 
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বদসনর অিবশষ্ট অংশ পানাহার কথসে বিরি অিস্থায় পূণয েসর। এরপর আমরা 

এ বদন সাওম পা ন েরিাম এিং আমাসদর কোি কোি সন্তানসদরসেও আল্লাহ 

িাসহ কিা সাওম পা সন অভযস্ত েসর িু িাম। আমরা িাসদরসে মসবজসদ 

বনসয় কযিাম এিং িাসদর জনয পশসমর কখ না িাবনসয় বদিাম। যখন িারা 

খাওয়ার জনয োাঁদি, িখন আমরা িাসদরসে কস কখ না প্রদান েরিাম। 

এমবন েসর ইফিাসরর সময় হসয় কযি।”239 

কসামিার ও িৃহস্পবিিার সাওম পা ন 

আিু োিাদা আ -আনসারী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
وَل  أ ئَِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ؟ َصْومِ  َعنْ  س  ت   ِفيهِ : َفَقاَل  ااِلثْنَْيِ دِلْ نِْزَل  َوِفيهِ  و 

 
َّ  أ  «ََعَ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর োসে কসামিাসরর সাওম সম্পসেয 

বজজ্ঞাসা েরা হস  বিবন িস ন, ঐ বদন আমার জন্ম হসয়সে এিং ঐ বদন 

আমার ওপর (েুরআন) নাবয  হসয়সে”।240 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

 .«َواخلَِميِس  ااِلثْنَْيِ  َصْومَ  َيتََحرَّى وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কসাম ও িৃহস্পবিিাসরর সাওসমর প্রবি 

খুিই কখয়া  রাখসিন”।241 

কেউ স্বাভাবিে সাওসমর সাসথ অনয বেেু কযমন িুপ থাো ইিযাবদ বমবিি েসর 

                                           
239 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৩৬। 
240 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬২। 
241 বিরবমযী, হাদীস নং ৭৪৫, ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, হাবদসবি হাসান েরীি। ইিন 

মাজাহ, ১৭৩৯, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। নাসায়ী, ২৩৬০।  
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ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  بَيْنَا» ب  وَ  إَِذا ََيْط  ل   ه  ، بِرَج  َل  قَائِم 
َ
ب و: َفَقال وا َعنْه   فََسأ

َ
اِئيَل، أ  إِْْسَ

نْ  نََذرَ 
َ
ومَ  أ َد، َوالَ  َيق  ، َوالَ  َيْقع  ومَ  َيتلََكََّم، َوالَ  يَْستَِظلَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل . َوَيص 

ْره   ْد، َولْيَْستَِظلَّ  فَلْيَتلََكَّمْ  م  اِب، َعبْد   قَاَل  ،َصْوَمه   َوْْل ِتمَّ  َوْْلَْقع  َثنَا الوَهَّ ، َحدَّ يُّوب 
َ
 ِعْكِرَمَة، َعنْ  أ

 «وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن 

“এেদা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম খুিিা প্রদান েরবেস ন। এে 

িযবিসে দাাঁড়াসনা কদসখ িার সম্পসেয ক ােসদর োসে বজজ্ঞাসা েরস ন। 

ক াসেরা ি   কয, এ ক ােবির নাম আিু ইসরাঈ । কস মানি েসরসে কয, 

দাাঁবড়সয় থােসি, িসসি না, োয়াসি যাসি না, োরও সসে েথা ি সি না এিং 

সাওম পা ন েরসি। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ক ােবিসে 

িস  দাও কস কযন েথা িস , োয়াসি যায়, িসস এিং িার সাওম সমাপ্ত েসর। 

‘আবু্দ  ওয়াহহাি, আইউি ও ‘ইেরামা রহ. এর সূসত্র নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম কথসে অত্র হাদীস িণযনা েসরসেন।”242 

রমযাসন ‘উমরা পা সনর ফযী ি 

ইিন  ‘ আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َرادَ »
َ
ول   أ ِ  رَس  ة  : َفَقالَْت  احْلَجَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ِن  لَِزوِْجَها اْمَرأ ِحجَّ

َ
ولِ  َمعَ  أ ِ  رَس   َصّلَّ  اّللَّ

ِك  َما ِعنِْدي َما: َفَقاَل  ََجَِلَك، ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   ِحجُّ
 
ِن : قَالَْت  َعلَيِْه، أ ِحجَّ

َ
 ََجَِلَك  ىلَعَ  أ

، ِ  َسِبيِل  يِف  َحِبيس   َذاكَ : قَاَل  ف َلن  ، َعزَّ  اّللَّ َت  وََجلَّ
َ
وَل  فَأ ِ  رَس  : َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

ِت  إِنَّ 
َ
  اْمَرأ

 
َلمَ  َعلَيَْك  َتْقَرأ ، َورَْْحَةَ  السَّ ِ تَلِْن  َوإِنََّها اّللَّ

َ
ِن : قَالَْت  َمَعَك، احْلَجَّ  َسأ ِحجَّ

َ
ولِ  َمعَ  أ  رَس 

 ِ لْت   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ِك  َما ِعنِْدي َما: َفق  ِحجُّ
 
ِن  َفَقالَْت  َعلَيِْه، أ ِحجَّ

َ
 ََجَِلَك  ىلَعَ  أ

                                           
242 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৭০৪।  
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، لْت  فَ  ف َلن  ، َسِبيِل  يِف  َحِبيس   َذاكَ : ق  ِ َما: َفَقاَل  اّللَّ
َ
ْحَجْجتََها لَوْ  إِنََّك  أ

َ
 َسِبيلِ  يِف  ََكنَ  َعلَيْهِ  أ

؟ ِ َمَرتِْن  َوإِنََّها: قَاَل  اّللَّ
َ
نْ  أ

َ
لََك  أ

َ
ْسأ

َ
ةً  َيْعِدل   َما أ ول   َفَقاَل  َمَعَك، َحجَّ ِ  رَس   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

قِْرْئَها: وََسلَّمَ 
َ
َلمَ  أ ِ  َورَْْحَةَ  السَّ ْخِْبَْها َوَبَرََكتِِه، اّللَّ

َ
َها َوأ نَّ

َ
ةً  َتْعِدل   أ ْمَرةً  َيْعِن  َمِع  َحجَّ  يِف  ع 

 «َرَمَضانَ 

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম হসজর (বিদায় হজ) ইিা কপাষণ 

েরস  জননো মবহ া (উসম্ম মা‘ো ) িার স্বামীসেিস ন, আমাসে রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, আমার বনেি এমন কোসনা উি কনই, 

যার িারা আবম কিামাসে হসজ েমসনর িযিস্থা েরসি পাবর।িখন কস স্ত্রীস াে 

িস ন, আমাসে আপনার অমুে উসির িারা হসজ কপ্ররসণর িযিস্থা 

েরুন।জিাসি বিবন (স্বামী) ি স ন, এিা (উি উি) কিা 

আল্লাহর রাস্তায় বজহাসদর জনয আিদ্ধ। িখন উি িযবি (স্বামী) রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর কখদমসি উপবস্থি হসয় িস ন, আমার স্ত্রী 

আপনাসে সা াম িস সেন। আর বিবন আমার বনেি আপনার সাসথ হসজ 

যাওয়ার জনয িায়না ধ্সরসেন এিং িস সেন, আমাসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ হসজ েমসনর িযিস্থা েসর বদন। িখন আবম 

িাসে ি বে, আমার বনেি এমন বেেু কনই, যার িারা আবম কিামাসে হসজ 

পািাসি পাবর। িখন কস িস সে, আমাসে আপনার অমুে উষ্ট্রসযাসেহসজ কপ্ররণ 

েরুন। িখন আবম িাসে িব , এ উি কিা আল্লাহর রাস্তায় বজহাসদর জনয 

আিদ্ধ অথযাৎ বনধ্যাবরি। এিদিিসণ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িস ন, আমার পক্ষ্ কথসে িাসে সা াম কদসি এিং ি সি, রমযাসন উমরা 

পা ন আমার সাসথ হসজর সওয়াসির সমিু য হসি।”243 

                                           
243 আিু দাউদ, হাদীস নং ১৯৯০, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ।  
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িৃিীয় অধ্যায়: সা ািুি িারািীহ 

রমযাসন ঈমান ও সাওয়াসির আশায় কয রাি কজসে ইিাদি েসর িার ফযী ি 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িণযনা েসরন, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম  িস সেন, 

ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ » مَ  َما َل   غ   «َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“কয িযবি রমযাসনর রাসি সওয়াসির আশায় রাি কজসে ইিাদি েসর, িার 

পূসিযর গুনাহ মাফ েসর কদওয়া হয়”।244 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে রমযান সম্পসেয ি সি শুসনবে, 

ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا قَاَمه   َمنْ » مَ  َما َل   غ   «َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“কয িযবি ঈমাসনর সাসথ সাওয়াি  াসভর আশায় বেয়াসম রমযান অথযযাৎ 

িারািীর সা াি আদায় েরসি িার পূিযিিযী গুনাহসমূহ মাফ েসর কদওয়া 

হসি”।245 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িণযনা েসরন কয, রাসূ ুল্লাহ িস সেন, 

ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ » مَ  َما َل   غ  َ : ِشَهاب   ابْن   قَاَل  ،«َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ فِّ ول   َفت و   رَس 
 ِ ْمر   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ْمر   ََكنَ  ث مَّ  َذلَِك، ىلَعَ  َواأل

َ
ِب  ِخلَفَةِ  يِف  َذلَِك  ىلَعَ  األ

َ
، أ  بَْكر 

َمرَ  ِخلَفَةِ  ِمنْ  وََصْدًرا َما اّللَّ   رَِضَ  ع   «َعنْه 

“কয িযবি ঈমাসনর সাসথ সাওয়াি  াসভর আশায় িারািীর সা াসি দাাঁড়াসি 

                                           
244 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৭, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৫৯।  
245 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০০৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৫৯। 
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িার পূিযিিযী গুনাহসমূহ মাফ েসর কদওয়া হসি। হাদীসসর িণযনাোরী ইিন 

বশহাি রহ. িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ইসন্তো  েসরন 

এিং িারািীর িযাপারবি এ ভাসিই িা ু বে । এমনবে আিু িের রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুর বখ াফিোস  ও উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বখ াফসির প্রথম ভাসে 

এরূপই বে ।”246 

উমু্ম  মু’বমনীন ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  ، بَِصَلتِهِ  فََصّلَّ  الَمْسِجِد، يِف  َْلْلَة   َذاَت  َصّلَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  ث مَّ  نَاس 

َ  الَقابِلَِة، ِمنَ  َصّلَّ  ، فََكَث  وا ث مَّ  انلَّاس  وِ  اثلَّاثِلَةِ  اللَّيْلَةِ  ِمنَ  اْجتََمع 
َ
ابَِعِة، أ جْ  فَلَمْ  الرَّ  إَِْلِْهمْ  ََيْر 

ول   ِ  رَس  ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ْصبَحَ  فَلَمَّ
َ
يْت   قَدْ »: قَاَل  أ

َ
ِي َرأ  ِمنَ  َيْمنَْعِن  َولَمْ  َصنَْعت مْ  اَّلَّ

وِج  مْ  اخل ر  ّنِّ  إاِلَّ  إَِْلْك 
َ
نْ  َخِشيت   أ

َ
مْ  ت ْفَرَض  أ  «َرَمَضانَ  يِف  وََذلَِك  َعلَيْك 

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এে রাসি মসবজসদ সা াি আদায় 

েরবেস ন, বেেু ক াে িাাঁর সসে সা াি আদায় েরস া। পরিিযী রাসিও বিবন 

সা াি আদায় েরস ন এিং ক াে আসরা কিসড় কে । এরপর িৃিীয় বেংিা 

িিুথয রাসি ক ােজন সমসিি হস ন; বেন্তু রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম কির হস ন না। সো  হস  বিবন ি স ন, কিামাসদর োযযে াপ 

আবম  ক্ষ্য েসরবে। কিামাসদর োসে কিবরসয় আসার িযাপাসর শুধু্ এ আশংোই 

আমাসে িাধ্া বদসয়সে কয, কিামাসদর ওপর িা ফরয হসয় যাসি। আর েিনাবি 

বে  রমযান মাসসর (িারািীর সা াসির)।”247 

‘আবু্দর রাহমান ইিন ‘আিদ আ -ক্বারী রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

                                           
246 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০০৯, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৫৯। 
247 সহীহ িুখারী, হাদীস নং সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭১৬।  
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َمرَ  َمعَ  َخرَْجت  » اِب  بِْن  ع  ، اّللَّ   رَِضَ  اخلَطَّ  انلَّاس   فَإَِذا الَمْسِجِد، إىَِل  َرَمَضانَ  يِف  َْلْلَةً  َعنْه 
ْوَزاع  

َ
ق وَن، أ تََفرِّ ل   ي َصّلِّ  م  ل   َوي َصّلِّ  نِلَْفِسِه، الرَّج  ، بَِصَلتِهِ  َفي َصّلِّ  الرَّج  َمر   َفَقاَل  الرَّْهط   إِّنِّ : ع 

رَى
َ
، قَاِرئ   ىلَعَ  َهؤ الَءِ  ََجَْعت   لَوْ  أ ْمثََل  لَََكنَ  َواِحد 

َ
مْ  َعَزَم، ث مَّ  «أ َبِّ  ىلَعَ  فََجَمَعه 

 
، بِْن  أ  ث مَّ  َكْعب 

ْخَرى، َْلْلَةً  َمَعه   َخرَْجت  
 
َمر   قَاَل  قَاِرئِِهْم، بَِصَلةِ  ي َصلُّونَ  َوانلَّاس   أ  َوالَِّت  َهِذهِ، ابلِْدَعة   نِْعمَ : ع 

ونَ  فَْضل   َعنَْها َينَام 
َ
ونَ  الَِّت  ِمنَ  أ وم  ونَ  انلَّاس   َوََكنَ  اللَّيِْل  آِخرَ  ي ِريد   «َيق  وم  َل   َيق  وَّ

َ
 «أ

“আবম রমযাসনর এে রাসি উমার ইিনু  খাত্তাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সসে 

মসবজসদ নিিীসি বেসয় কদখসি পাই কয, ক াসেরা বিবক্ষ্প্ত জামা‘আসি বিভি। 

কেউ এোেী সা াি আদায় েরসে আিার কোসনা িযবি সা াি আদায় েরসে 

এিং িার ইসিদা েসর এেদ  ক াে সা াি আদায় েরসে। উমার রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু ি স ন, আবম মসন েবর কয, এই ক ােসদর যবদ আবম এেজন ক্বারীর 

(ইমাসমর) বপেসন এেবত্রি েসর বদই, িসি িা উত্তম হসি। এরপর বিবন উিাই 

ইিন ো‘ি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বপেসন সে সে এেবত্রি েসর বদস ন। পসর 

আর এে রাসি আবম িাাঁর (উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর) সসে কির হই। িখন 

ক াসেরা িাসদর ইমাসমর সাসথ সা াি আদায় েরবে । উমার রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু ি স ন, েি না সুের এই নিুন িযিস্থা! কিামরা রাসির কয অংসশ 

েুবমসয় থাে িা রাসির ঐ অংশ অসপক্ষ্া উত্তম কয অংসশ কিামরা সা াি 

আদায় ের, এর িারা বিবন কশষ রাি িুবেসয়সেন, কেননা িখন রাসির প্রথম 

ভাসে ক াসেরা সা াি আদায় েরি”।248 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে (সনদসহ) িবণযি, বিবন িস ন, 

، ابِْن  َعِن » ِن  ِشَهاب  ْخَْبَ
َ
ْرَوة ، أ نَّ  ع 

َ
تْه   َعنَْها، اّللَّ   رَِضَ  ََعئَِشةَ  أ ْخَْبَ

َ
نَّ : أ

َ
وَل  أ ِ  رَس   اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

ْصبَحَ  بَِصَلتِِه، رَِجال   وََصّلَّ  الَمْسِجِد، يِف  فََصّلَّ  اللَّيِْل، َجوِْف  ِمنْ  َْلْلَةً  َخَرجَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
 فَأ

                                           
248 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১০।  
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ث وا، انلَّاس   ْكََث   فَاْجتََمعَ  َفتََحدَّ
َ
مْ  أ ، فََصلَّْوا فََصّلَّ  ِمنْه  ْصبَحَ  َمَعه 

َ
ث وا، انلَّاس   فَأ َ  َفتََحدَّ ْهل   فََكَث 

َ
 أ

ول   فََخَرجَ  اثلَّاثِلَِة، اللَّيْلَةِ  ِمنَ  الَمْسِجدِ  ِ  رَس   بَِصَلتِِه، فََصلَّْوا فََصّلَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
ا ابَِعة   اللَّيْلَة   ََكنَِت  فَلَمَّ ْهِلِه، َعنْ  ِجد  الَمسْ  َعَجزَ  الرَّ

َ
بِْح، لَِصَلةِ  َخَرجَ  َحّتَّ  أ ا الصُّ  قََض  فَلَمَّ

ْقبََل  الَفْجرَ 
َ
َد، انلَّاِس، ىلَعَ  أ ا: قَاَل  ث مَّ  فَتََشهَّ مَّ

َ
، أ َّ  ََيَْف  لَمْ  فَإِنَّه   َبْعد  ْم، ََعَ  َولَِكنِّ  َمََكن ك 

نْ  َخِشيت  
َ
ْم، ت ْفََّتََض  أ وا َعلَيْك  َ  ،«َعنَْها َفتَْعِجز  فِّ ول   َفت و  ِ  رَس  ْمر   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
 َواأل

 «َذلَِك  ىلَعَ 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম েভীর রাসি কির হসয় মসবজসদ 

সা াি আদায় েসরন, বেেু সংখযে পুরুষ িাাঁর বপেসন সা াি আদায় েসরন। 

সোস  ক াসেরা এ সম্পসেয আস ািনা েসরন, ফস  ক াসেরা অবধ্ে সংখযায় 

সমসিি হন। বিবন সা াি আদায় েসরন এিং ক াসেরা িাাঁর সসে সা াি 

আদায় েসরন। সোস  িাাঁরা এ বিষসয় আ াপ আস অিনা েসরন। িৃিীয় 

রাসি মসবজসদ মুসল্লীর সংখযা আসরা কিসড় যায়। এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কির হসয় সা াি আদায় েসরন ও ক াসেরা িাাঁর সসে 

সা াি আদায় েসরন। িিুথয রাসি  মসবজসদ মুসল্লীর সংেু ান হস া না। 

বেন্তু বিবন রাসি আর কির না হসয় ফজসরর সা াসি কিবরসয় আসস ন এিং 

সা াি কশসষ ক ােসদর বদসে বফসর প্রথসম িাওহীদ ও বরসা সির সাক্ষ্য 

কদওয়ার পর ি স ন, কশান! কিামাসদর (েি রাসির) অিস্থান আমার অজানা 

বে  না; বেন্তু আবম এই সা াি কিামাসদর ওপর ফরয হসয় যািার আশংো 

েরবে (বিধ্ায় কির হই নাই)। কেননা কিামরা িা আদায় েরায় অপারে হসয় 

পড়সি। রাসূ ূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর মৃিুয হস া আর িযাপারবি 

এভাসিই কথসে যায়।”249 

                                           
249 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৬১। 
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আিু সা ামা ইিন ‘আবু্দর রাহমান রহ. কথসে িবণযি, বিবন ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহাসে বজজ্ঞাসা েসরন কয, 

ولِ  َصَلة   ََكنَْت  َكيَْف » ِ  رَس   يِف  يَِزيد   ََكنَ  َما: َفَقالَْت  َرَمَضاَن؟ يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
ةَ  إِْحَدى ىلَعَ  َغْيِهِ  يِف  َوالَ  َرَمَضانَ  ْرَبًعا، ي َصّلِّ  َرْكَعًة، َعْْشَ

َ
ْسنِِهنَّ  َعنْ  تََسْل  فَلَ  أ ، ح  ولِِهنَّ  ث مَّ  وَط 

ْرَبًعا، ي َصّلِّ 
َ
ْسِنِهنَّ  َعنْ  تََسْل  فَلَ  أ ، ح  ولِِهنَّ لْت   «ثََلثًا ي َصّلِّ  ث مَّ  َوط  وَل  يَا: َفق  ، رَس  ِ َتنَام   اّللَّ

َ
 َقبَْل  أ

نْ 
َ
، يَا: قَاَل  ت وتَِر؟ أ  «قَلِْب  َينَام   َوالَ  َتنَاَمانِ  َعيَْنَّ  إِنَّ  ََعئَِشة 

“রমযাসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সা াি বেরূপ বে ? 

বিবন ি স ন, রমযান মাসস ও রমযান োড়া অনয সমসয় (রাসি) বিবন এোসরা 

রাো‘আি কথসে িৃবদ্ধ েরসিন না। বিবন িার রাো‘আি সা াি আদায় 

েরসিন, কস িার রাো‘আসির কসৌেযয ও বদেযয বে  প্রশ্নািীি। এরপর িার 

রাে‘আি সা াি আদায় েরসিন, কস িার রাো‘আসির কসৌেযয ও বদেযয বে  

প্রশ্নািীি। এরপর  বিন রাো‘আি সা াি আদায় েরসিন। আবম (‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা) ি  াম, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আপবন বিির আদাসয়র আসে 

েুবমসয় যাসিন? বিবন ি স ন, কহ ‘আসয়শা! আমার দু’কিাখ েুমায় িসি; বেন্তু 

আমার ো ি বনদ্রাবভভূি হয় না।”250 

আিু যার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْمنَا» ولِ  َمعَ  ص  ْهِر، ِمنَ  َسبْع   بَِقَ  َحّتَّ  بِنَا، ي َصلِّ  فَلَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  اهللِ  رَس   بِنَا َفَقامَ  الشَّ
مْ  لَمْ  ث مَّ  اللَّيِْل، ث ل ث   َذَهَب  َحّتَّ  اِدَسِة، يِف  بِنَا َيق   َشْطر   َذَهَب  َحّتَّ  اخلَاِمَسِة، يِف  بِنَا َوقَامَ  السَّ

لْنَا اللَّيِْل، وَل  يَا: َل   َفق  لْتَنَا لَوْ  اهلِل، رَس   َحّتَّ  اإِلَمامِ  َمعَ  قَامَ  َمنْ  إِنَّه  : َفَقاَل  َهِذهِ؟ َْلْلَِتنَا بَِقيَّةَ  َنفَّ
ِتَب  َينَِْصَِف  ْهِر، ِمنَ  ثََلث   بَِقَ  َحّتَّ  بِنَا ي َصلِّ  لَمْ  ث مَّ , َْلْلَة   ِقيَام   َل   ك   اثلَّاثِلَِة، يِف  بِنَا وََصّلَّ  الشَّ

                                           
250 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৩৮।  
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ْهلَه   وََدََع 
َ
ْفنَا َحّتَّ  بِنَا َفَقامَ  َونَِساَءه ، أ ، َوَما: َل   ق لْت   الَفَلَح، ََتَوَّ ور  : قَاَل  الَفَلح  ح   .السُّ

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে আমরা সাওম পা ন েসরবে। 

বিবন রমযান মাসস আমাসদর বনসয় (নফ ) সা াি আদায় েসরন বন। অিসশসষ 

সাি বদন িােী বিবন আমাসদর বনসয় সা াি দাড়াস ন। এমনবে রাসির এে 

িৃিীয়াংশ এসি অবিিাবহি হসয় কে । এরপর আর ষষ্ঠ রাি আমাসদর বনসয় 

সা াসি দাড়াস ন না। বেন্তু প্রথম রাি থােসি আিার আমাসদর বনসয় সা াসি 

দাাঁড়াস ন। এমনবে এসি অসধ্যে রাি অবিিাবহি হসয় কে । আমরা িাাঁসে 

ি  াম, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আমাসদর অিবশষ্ট রািবিও যবদ নফ  আদায় েসর 

অবিিাবহি েসর বদসিন! বিবন ি স ন, কেউ যবদ ইমাসমর সসে (ফরয) 

সা াসি দাাঁড়ায় এিং ইমাসমর কশষ েরা পযযন্ত িার সাসথ দাাঁড়ায় িসি িার 

জনয সারারাি (নফ ) সা াি আদাসয়র সওয়াি ক খা হয়। এরপর বিন 

মাসসর বিন রাি অিবশষ্ট থাো পযযন্ত আমাসদর বনসয় সা াসি দাাঁড়াস ন না। 

িৃিীয় (২৭ কশ) রাি থােসি আিার বিবন আমাসদর বনসয় সা াসি দাাঁড়াস ন। 

এই রাি বিবন িাাঁর পবরজন ও স্ত্রীেণসেও কডসে িু স ন। অনন্তর বিবন এি 

দীেযক্ষ্ণ সা াি আদায় েরস ন কয, আমাসদর ফা াহ এর িযাপাসর এর 

আশংো সৃবষ্ট হসয় কে । িণযনাোরী জুিাইর ইিন নুফাইর রহ. িস ন কয, 

আবম আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ি  াম, ফা াহ বে? বিবন ি স ন, 

সাহরী খাওয়া।”251 

যাবয়দ ইিন সাবিি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি কয, 

                                           
251 বিরবমযী, হাদীস নং ৮০৬, ইমাম বিরবমযী রহ. িস ন, হাদীসবি হাসান সহীহ। নাসায়ী, 
হাদীস নং ১৬০৫, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। ইিন খুযাইমা, হাদীস নং 
২২০৬, ‘আযামী রহ. িস সেন, হাদীসসর সনদবি সহীহ। ইিন বহব্বান, ২৫৪৭। শু‘আইি 
আরনাঊি িস সেন, হাদীসসর সনদবি মুসব সমর শসিয সহীহ।  
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نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  َذَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ْجَرةً  اَتَّ نَّه   َحِسبْت  : قَاَل   ح 

َ
 يِف  َحِصي   ِمنْ  قَاَل  أ

، ِفيَها فََصّلَّ  َرَمَضاَن، ْصَحابِِه، ِمنْ  نَاس   بَِصَلتِهِ  فََصّلَّ  َْلَايِلَ
َ
ا أ ، َجَعَل  بِِهمْ  َعِلمَ  فَلَمَّ  َيْقع د 

ِي َعَرفْت   قَدْ : َفَقاَل  إَِْلِْهمْ  فََخَرجَ  يْت   اَّلَّ
َ
ْم، ِمنْ  َرأ َها فََصلُّوا َصنِيِعك  يُّ

َ
ْم، يِف  انلَّاس   أ  ب ي وتِك 

فَْضَل  فَإِنَّ 
َ
َلةِ  أ ان   قَاَل  الَمْكت وَبةَ  إاِلَّ  بَيِْتهِ  يِف  الَمْرءِ  َصَلة   الصَّ َثنَا: َعفَّ ، َحدَّ ثَنَا و َهيْب   م وََس، َحدَّ

بَا َسِمْعت  
َ
، أ ، َعنْ  انلََّْضِ ، َعنْ  ب َّْس   «وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  َزيْد 

“রাসূ ুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম) রমযান মাসস এেবি কোি োমরা 

িানাস ন। বিবন (িুসর ইিন সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু) িস ন, মসন হয়, 

যাবয়দ ইিন সাবিি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু োমরাবি িািাইর বিবর বে  িস  উসল্লখ 

েসরবেস ন। বিবন কসখাসন েসয়ে রাি সা াি আদায় েসরন। আর িাাঁর 

সাহািীেসণর মসধ্য বেেু সাহািীও িাাঁর সসে সা াি আদায় েরসিন। বিবন 

যখন িাাঁসদর সম্বসন্ধ জানসি পারস ন, িখন বিবন িসস থােস ন। পসড় বিবন 

িাসদর োসে এসস ি স ন, কিামাসদর োযযে াপ কদসখ আবম িুেসি কপসরবে। 

কহ ক াসেরা! কিামরা কিামাসদর েসরই সা াি আদায় ের। কেননা, ফজর 

সা াি িযিীি ক াসেরা েসর কয সা াি আদায় েসর িা-ই উত্তম। আফফান 

রহ. যাবয়দ ইিন সাবিি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম কথসে অনুরূপ িস সেন।”252 

রমযাসন রাসি েি রাো‘আি সা াি? 

আিু সা ামা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, 

َتيْت  »
َ
لْت   ََعئَِشَة، أ يْ : َفق 

َ
ّمهْ  أ

 
ْخِْبِيِن  أ

َ
ولِ  َصَلةِ  َعنْ  أ : َفَقالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

ةَ  ثََلَث  َوَغْيِهِ  َرَمَضانَ  َشْهرِ  يِف  َصَلت ه   ََكنَْت   «الَْفْجرِ  َرْكَعتَا ِمنَْها بِاللَّيِْل، َرْكَعةً  َعْْشَ

                                           
252 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৭৩১।  
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“আবম আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে বেসয় ি  াম, কহ আম্মাজান! 

আমাসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সা াি সস্পসেয অিবহি 

েরুন। বিবন ি স ন, িাাঁর সা াি বে  রমযান এিং রমযান োড়া অনযানয 

মাসস রাসির কি ায় কির রাো‘আি। এর মসধ্য ফজসরর দু’রাো‘আি (সুন্নাি) 
ও রসয়সে।”253 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
ًل  أ َل  رَج 

َ
وَل  َسأ ِ  رَس  ول   َفَقاَل  اللَّيِْل، َصَلةِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ِ  رَس   َعلَيْهِ  اّللَّ

َلم   م   َخيِشَ  فَإَِذا َمثَْن، َمثَْن  اللَّيِْل  َصَلة  : السَّ ك  َحد 
َ
بْحَ  أ  قَدْ  َما َل   ت وتِر   َواِحَدةً  َرْكَعةً  َصّلَّ  الصُّ

 «َصّلَّ 

“এে িযবি রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি রাসির সা াি 

সম্পসেয বজজ্ঞাসা ের । রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, 

রাসির সা াি দুই দুই রাো’আি েসর। আর কিামাসদর মসধ্য কেউ যবদ ফজর 

হওয়ার আশংো েসর, কস কযন এে রাো’আি বমব সয় সা াি আদায় েসর 

কনয়। আর কস কয সা াি আদায় ের , িা িার জনয বিির হসয় যাসি।”254 

আিু সা মা ইিন ‘আিদুর রাহমান রহ. কথসে িবণযি কয, বিবন ‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহাসে বজজ্ঞাসা েরস ন, 

ولِ  َصَلة   ََكنَْت  َكيَْف » ِ  رَس   يِف  يَِزيد   ََكنَ  َما: قَالَْت  َرَمَضاَن؟ يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
ةَ  إِْحَدى ىلَعَ  َغْيِهِ  يِف  َوالَ  َرَمَضانَ  ْرَبعَ  ي َصّلِّ  َرْكَعًة، َعْْشَ

َ
، أ ْل  فَلَ  َرَكَعات 

َ
ْسِنِهنَّ  َعنْ  تَْسأ  ح 

، ولِِهنَّ ْرَبًعا، ي َصّلِّ  ث مَّ  َوط 
َ
ْل  فَلَ  أ

َ
ْسِنِهنَّ  َعنْ  تَْسأ ، ح  ولِِهنَّ لْت   ثََلثًا، ي َصّلِّ  ث مَّ  َوط  وَل  يَا: َفق   رَس 

                                           
253 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৩৮।  
254 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৯০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৪৯।  
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 ِ نْ  َقبَْل  َتنَام   اّللَّ
َ
 «قَلِْب  َينَام   َوالَ  َعيِْن  َتنَام  »: قَاَل  ت وتَِر؟ أ

“রমযান মাসস (রাসি) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সা াি 

েীভাসি বে ? ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম রমযান মাসস ও অনযানয সি মাসসর রাসি এোসরা রাো’আসির 

কিবশ সা াি আদায় েরসিন না। প্রথসম িার রাো’আি সা াি আদায় 

েরসিন। এ িার রাো’আি আদাসয়র কসৌেযয ও বদসেযর সম্পসেয বজজ্ঞাসা 

েসরা না (ইহা িণযনািীি)। িারপর আসরা িার রাো’আি সা াি আদায় 

েরসিন। িারপর বিন রাো’আি (বিির) আদায় েরসিন। িখন আবম 

ি  াম, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আপবন বিির সা াি আদসয়র পূসিয েুবমসয় পসড়ন? 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, আমার িকু্ষ্ েুমায় িসি আমার 

অন্তর েুমায় না।”255 

 াই ািু  েদসরর মযযাদা 

﴿ ٓ نَزۡلَنَٰهُ  إِنذا
َ
ٓ  ١ ٱۡلَقۡدرِ  َۡلۡلَةِ ِف  أ ََٰك  َوَما ۡدَرى

َ
ِنۡ  َخرۡي   ٱۡلَقۡدرِ  َۡلۡلَةُ  ٢ ٱۡلَقۡدرِ  َۡلۡلَةُ  َما أ ۡلِف  م 

َ
 َشۡهر   أ

ُل  ٣ وحُ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َتََنذ ِن َرب ِِهم بِإِۡذنِ  فِيَها َوٱلرُّ ۡمر   ُك ِ  م 
َ
َٰ  ِهَ  َسَلَٰم   ٤ أ  ﴾٥ ٱۡلَفۡجرِ  َمۡطلَعِ  َحّتذ

 [١  ،٢: القدر]

“বনশ্চয় আমরা এবি (েুরআন) নাবয  েসরবে ‘ াই ািু  েদসর। কিামাসে 

বেসস জানাসি ‘ াই ািু  েদর’ েী? ‘ াই ািু  েদর’ হাজার মাস 

অসপক্ষ্া উত্তম। কস রাসি বফবরশিারা ও রূহ (বজিরী ) িাসদর রসির 

অনুমবিক্রসম সে  বসদ্ধান্ত বনসয় অিিরণ েসর। শাবন্তময় কসই রাি, ফজসরর 

সূিনা পযযন্ত।” [সূরা আ -োদর, আয়াি: ১-৫] 

                                           
255 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৫৬৯, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৩৮। 
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন: 

ِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ » مَ  َما َل   غ   إِيَمانًا الَقْدرِ  َْلْلَةَ  قَامَ  َوَمنْ  َذنِْبِه، ِمنْ  َتَقدَّ
ِفرَ  َواْحتَِسابًا مَ  َما َل   غ  لَيَْمان   تَاَبَعه   ،«َذنْبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ ، بْن   س   «الزُّْهِريِّ  َعِن  َكِثي 

“কয িযবি রমযাসন ঈমাসনর সাসথ ও সাওয়াি  াসভর আশায় সাওম পা ন 

েসর, িার পূিযিিযী গুনাহসমূহ মাফ েসর কদওয়া হয় এিং কয িযবি ঈমাসনর 

সাসথ সাওয়াি  াসভর আশায়  াই ািু  েদসর রাি কজসে দাাঁবড়সয় সা াি 

আদায় েসর, িার পূিযিিযী গুনাহসমূহ মাফ েসর কদওয়া হয়। সু ায়মান ইিন 

োসীর রহ. যুহরী রহ. কথসে অনুরূপ হাদীস িণযনা েসরসেন।”256 

কশষ সাি রাসি  াই ািু  েদর িা াশ েরসি 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
ْصَحاِب  ِمنْ  رَِجااًل  أ

َ
ر وا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  أ

 
بْعِ  يِف  الَمنَامِ  يِف  الَقْدرِ  َْلْلَةَ  أ  السَّ

َواِخِر،
َ
ول   َفَقاَل  األ ِ  رَس  رَى: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
مْ  أ ْؤَياك  ْت  قَدْ  ر 

َ
بْعِ  يِف  تََواَطأ َواِخرِ  السَّ

َ
 ،األ

يَها ََكنَ  َفَمنْ  تََحرِّ َها م  بْعِ  يِف  فَلْيَتََحرَّ َواِخرِ  السَّ
َ
 «األ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর েবিপয় সাহািীসে স্বপ্নসযাসে রমযাসনর 

কশসষর সাি রাসি  াই ািু  েদর কদখাসনা হয়। (এ কশাসন) রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, আমাসেও কিামাসদর স্বসপ্নর অনুরূপ 

কদখাসনা হসয়সে। (সিামাসদর কদখা ও আমার কদখা) কশষ সাি বদসনর কক্ষ্সত্র 

বমস  কেসে। অিএি, কয িযবি এর সন্ধান প্রিযাশী, কস কযন কশষ সাি রাসি 

                                           
256 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৬০।  
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সন্ধান েসর”।257 

আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَْسَط  الَعْْشَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  اْعتََكْفنَا»
َ
 َصِبيَحةَ  فََخَرجَ  َرَمَضاَن، ِمنْ  األ

ينَ  ِريت   إِّنِّ »: َوقَاَل  فََخَطبَنَا، ِعْْشِ
 
نِْسيت َها ث مَّ  الَقْدِر، َْلْلَةَ  أ

 
وْ  - أ

َ
يت َها أ وَها - ن سِّ  الَعْْشِ  يِف  فَاتْلَِمس 

َواِخرِ 
َ
يْت   َوإِّنِّ  الَوتِْر، يِف  األ

َ
ّنِّ  َرأ

َ
د   أ ْسج 

َ
، َماء   يِف  أ ولِ  َمعَ  اْعتََكَف  ََكنَ  َفَمنْ  َوِطي  ِ  رَس   َصّلَّ  اّللَّ

َماءِ  يِف  نََرى َوَما فَرََجْعنَا ،«فَلَْيِْجعْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل    َحّتَّ  َفَمَطَرْت  َسَحابَة   فََجاَءْت  قََزَعًة، السَّ
ِقيَمِت  انلَّْخِل، َجِريدِ  ِمنْ  َوََكنَ  الَمْسِجِد، َسْقف   َساَل 

 
َلة ، َوأ يْت   الصَّ

َ
وَل  فََرأ ِ  رَس   اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

د   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ِي، الَماءِ  يِف  يَْسج  يْت   َحّتَّ  َوالطِّ
َ
ثَرَ  َرأ

َ
يِ  أ  َجبَْهتِهِ  يِف  الطِّ

“আমরা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে রমযাসনর মধ্যে দশসে 

ই‘বিোফ েবর। বিবন বিশ িাবরসখর সোস  কির হসয় আমাসদরসে সসম্বাধ্ন 

েসর ি স ন, “আমাসে  াই ািু  েদর (এর সবিে িাবরখ) কদখাসনা 

হসয়বে , পসর আমাসে িা ভুব সয় কদওয়া হসয়সে। কিামরা কশষ দশসের 

কিসজাড় রাসি িার সন্ধান ের। আবম কদখসি কপসয়বে কয, আবম (ঐ রাসি) 

োদা পাবনসি বসজদা েরবে। অিএি, কয িযবি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর সসে ই‘বিোফ েসরসে কস কযন বফসর আসস (মসবজদ কথসে কির 

হসয় না যায়)। আমরা সোস  বফসর আস াম (সথসে কে াম)। আমরা আোসশ 

হা ো কমে খন্ডও কদখসি পাই নাই। পসর কমে কদখা বদ  ও এমন কজাসর িৃবষ্ট 

হস া কয, কখজুসরর শাখায় বিবর মসবজসদর োদ বদসয় পাবন েরসি  াে । 

সা াি শুরু েরা হস  আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে োদা 

পাবনসি বসজদা েরসি কদখ াম। পসর িাাঁর েপাস  আবম োাঁদার বিহ্ন কদখসি 

                                           
257 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৫।  
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পাই”।258 

কশষ দশসের কিসজাড় রাসি  াই ািু  েদর িা াশ েরা 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন: 

ْوا» َواِخرِ  الَعْْشِ  ِمنَ  الِوتِْر، يِف  الَقْدرِ  َْلْلَةَ  ََتَرَّ
َ
 «َرَمَضانَ  ِمنْ  األ

“কিামরা রমযাসনর কশষ দশসের কিসজাড় রাসি  াই ািু  েদসরর সন্ধান 

ের”।259 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  َاِور   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ْهِر، وََسِط  يِف  الَِّت  الَعْْشَ  َرَمَضانَ  يِف  ُي   ََكنَ  فَإَِذا الشَّ
ْمِس  ِحيَ  ينَ  ِمنْ  ي  ينَ  إِْحَدى َويَْستَْقِبل   َتْمِض، َْلْلَةً  ِعْْشِ  َمنْ  َورََجعَ  َمْسَكِنِه، إىَِل  رََجعَ  وَِعْْشِ
َاِور   ََكنَ  ، ُي  نَّه   َمَعه 

َ
قَامَ  َوأ

َ
 انلَّاَس، فََخَطَب  ِفيَها، يَرِْجع   ََكنَ  الَِّت  اللَّيْلَةَ  ِفيهِ  َجاَورَ  َشْهر   يِف  أ

مْ  َمَره 
َ
، َشاءَ  َما فَأ نْت  : قَاَل  ث مَّ  اّللَّ  َجاِور   ك 

 
، َهِذهِ  أ نْ  يِل  بََدا قَدْ  ث مَّ  الَعْْشَ

َ
َجاِورَ  أ

 
 الَعْْشَ  َهِذهِ  أ

َواِخَر،
َ
ْعتََكِفِه، يِف  فَلْيَثْب ْت  َمِع  اْعتََكَف  ََكنَ  َفَمنْ  األ ِريت   َوقَدْ  م 

 
نِْسيت َها، ث مَّ  اللَّيْلََة، َهِذهِ  أ

 
 أ

وَها َواِخِر، الَعْْشِ  يِف  فَاْبتَغ 
َ
وَها األ ِّ  يِف  َوابْتَغ  ، ك  يْت ِن  َوقَدْ  ِوتْر 

َ
د   َرأ ْسج 

َ
، َماء   يِف  أ  فَاْستََهلَِّت  َوِطي 

َماء   ْمَطَرْت، اللَّيْلَةِ  تِلَْك  يِف  السَّ
َ
َصّلَّ  يِف  الَمْسِجد   فََوَكَف  فَأ  َْلْلَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  م 

يَن، إِْحَدى َْت  وَِعْْشِ وَل  َعيِْن  َفبَِص  ِ  رَس   ِمنَ  انَِْصََف   إَِْلْهِ  َوَنَظْرت   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
بِْح  ه   الصُّ ْمتَِلئ   َووَْجه   «َوَماءً  ِطينًا م 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযান মাসসর মাসের দশসে 

ই‘বিোফ েসরন। বিশ িাবরখ অিীি হওয়ার সন্ধযায় এিং এেুশ িাবরসখর 

                                           
258 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১৬, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৭।  
259 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১৭, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৯।  
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শুরুসি বিবন এিং িাাঁর সসে যারা ই‘বিোফ েসরবেস ন সেস ই বনজ বনজ 

িাড়ীসি প্রস্থান েসরন। এরপর বিবন কয মাসস ই‘বিোফ েসরন ঐ মাসসর কয 

রাসি বফসর যান কস রাসি ক ােসদর সামসন ভাষণ কদন। আর িাসি 

মাশাআল্লাহ, িাসদরসে িহু বনসদযশ দান েসরন। িারপর িস ন কয, আবম এ 

দশসে ই‘বিোফ েসরবে াম। এরপর আবম বসদ্ধান্ত েসরবে কয, কশষ দশসে 

ই‘বিোফ েরি। কয আমার সসে ই‘বিোফ েসরবে  কস কযন িার ই‘বিোফ 

স্থস  কথসে যায়। আমাসে কস রাি কদখাসনা হসয়বে , পসর িা ভুব সয় কদওয়া 

হসয়সে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কশষ দশসে ঐ 

রাসির িা াশ ের এিং প্রসিযে কিসজাড় রাসি িা িা াশ ের। আবম স্বসপ্ন 

কদসখবে কয, মসবজসদ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সা াসির 

স্থাসনও িৃবষ্টর পাবন পড়সি থাসে। এিা বে  এেুশ িাবরসখর রাি। যখন বিবন 

ফজসরর সা াি কশসষ বফসর িসসন িখন আবম িাাঁর বদসয় িাবেসয় কদখসি 

পাই কয, িাাঁর মুখমণ্ড  োদা-পাবন মাখা।”260 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িস সেন কয, 
وا»  «اتَلِمس 

“কিামরা ( াই ািু  েদর) িা াশ ের”।261 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  َاِور   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ َواِخرِ  الَعْْشِ  يِف  ُي 
َ
ول   َرَمَضانَ  ِمنْ  األ ْوا: َويَق   َْلْلَةَ  ََتَرَّ

َواِخرِ  الَعْْشِ  يِف  الَقْدرِ 
َ
 «َرَمَضانَ  ِمنْ  األ

                                           
260 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৭।  
261 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১৯।  
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“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাসনর কশষ দশসে ই‘বিোফ 

েরসিন এিং ি সিন, কিামরা কশষ দশসে  াই ািু  েদর িা াশ ের”।262 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি কয, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন: 

وَها» َواِخرِ  الَعْْشِ  يِف  اتَلِمس 
َ
 يِف  َتبَْق، َسابَِعة   يِف  َتبَْق، تَاِسَعة   يِف  الَقْدِر، َْلْلَةَ  َرَمَضانَ  ِمنْ  األ

 «َتبَْق  َخاِمَسة  

“কিামরা িা ( াই ািু  োদর) রমযাসনর কশষ দশসে িা াশ ের।  াই ািু  

োদর (সশষ বদে কথসে েনণায়) নিম, সপ্তম িা পঞ্চম রাি অিবশষ্ট 

থাসে”।263 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

َواِخِر، الَعْْشِ  يِف  ِهَ »
َ
وْ  َيْمِضَي، تِْسع   يِف  ِهَ  األ

َ
، َوَعنْ  الَقْدِر، َْلْلَةَ  َيْعِن  «َيبَْقْيَ  َسبْع   يِف  أ  َخادِل 

وا َعبَّاس   ابِْن  َعنْ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  ْرَبع   يِف  اتَلِمس 
َ
ينَ  أ  وَِعْْشِ

“িা কশষ দশসে, িা অবিিাবহি নিম রাসি অথিা অিবশষ্ট সপ্তম রাসি অথযাৎ 

 াই ািু  েদর। ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে অনয সূসত্র িবণযি কয, 

কিামরা ২৪ িম রাসি িা াশ ের”।264 

সাব ম রহ. িার বপিার সূসত্র িণযনা েসরন, বিবন (বপিা) িস ন, 

ى»
َ
ل   َرأ نَّ  رَج 

َ
يَن، َسبْع   َْلْلَة   الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  أ رَى: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  وَِعْْشِ

َ
 أ

                                           
262 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২০, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৯।  
263 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২১।  
264 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২২।  
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مْ  ْؤَياك  َواِخِر، الَْعْْشِ  يِف  ر 
َ
 «ِمنَْها الِْوتْرِ  يِف  فَاْطل ب وَها اأْل

“এে িযবি (রমযাসনর) ২৭িম রাসি  াই ািু  েদর কদখসি কপ । নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, আমাসেও কিামাসদর মসিা স্বপ্ন 

কদখাসনা হসয়সে কয, িা রমযাসনর কশষ দশসে বনবহি আসে। অিএি, এর 

কিসজাড় রািগুস াসি িা অনুসন্ধযান ের”।265 

সাব ম ইিন ‘আবু্দল্লাহ ইিন উমার রহ. কথসে (সনদসহ) িবণযি, িার বপিা 

‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস সেন, 

، ابِْن  َعِن » ِن  ِشَهاب  ْخَْبَ
َ
َمَر، بِْن  اهللِ  َعبْدِ  ْبن   َسالِم   أ نَّ  ع 

َ
بَاه   أ

َ
، اهلل   رَِضَ  أ  َسِمْعت  : قَاَل  َعنْه 

وَل  ول   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  مْ  نَاًسا إِنَّ : الَْقْدرِ  لِلَيْلَةِ  َيق  ر وا قَدْ  ِمنْك 
 
َها أ نَّ

َ
بْعِ  يِف  أ  السَّ

َوِل،
 
رِيَ  اأْل

 
مْ  نَاس   َوأ نََّها ِمنْك 

َ
بْعِ  يِف  أ وَها الَْغَوابِِر، السَّ  «الَْغَوابِرِ  الَْعْْشِ  يِف  فَاتْلَِمس 

“আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে  াই ািু  েদর সস্পসেয 

ি সি শুসনবে, কিামাসদর েবিপয় ক ােসে কদখাসনা হস া কয, িা রমযাসনর 

প্রথম সাি বদসনর মসধ্য, আিার েবিপয় ক ােসে কদখাসনা হসয়সে কয, িা কশষ 

সাি বদসনর মসধ্য। অিএি, (রমযাসনর) কশষ দশসের মসধ্য িা অসিষণ 

ের”।266 

‘উেিা ইিন হুরাইস রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম ইিন উমার 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসে ি সি শুসনবে কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

وَها» َواِخرِ  الَْعْْشِ  يِف  اتْلَِمس 
َ
مْ  َضع َف  فَإِنْ  الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  َيْعِن  اأْل ك  َحد 

َ
وْ  أ

َ
ْغلََبَّ  فََل  َعَجَز، أ  ىلَعَ  ي 

                                           
265 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৫।  
266 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৫। 
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بْعِ   «ابْلََواِق  السَّ

“কিামরা রমযাসনর কশষ দশবদসন েদসরর রাি অনুসন্ধান ের। কিামাসদর 

কেউ যবদ দুিয  অথিা অপারে হসয় পসর, িসি কস কযন কশষ সাি রাসি 

অ সিা না েসর”।267 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

َواِخرِ  الَْعْْشِ  يِف  الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  ََتَيَّن وا»
َ
وْ  «اأْل

َ
َواِخرِ  التِّْسعِ  يِف » قَاَل  أ

َ
 «اأْل

“কিামরা (রমযাসনর) কশষ দশসে েদসরর রাি অনুসন্ধান ের অথিা বিবন 

িস সেন, কশসষর সাি রাসি”।268 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস ন, 

ِريت  »
 
ْيَقَظِن  ث مَّ  الَْقْدِر، َْلْلَةَ  أ

َ
ْهِّل، َبْعض   أ

َ
يت َها أ وَها فَن سِّ  وقَاَل  الَْغَوابِرِ  الَْعْْشِ  يِف  فَاتْلَِمس 

 «فَنَِسيت َها: َحْرَملَة  

“আমাসে স্বসপ্ন েদসরর রাি কদখবন হসয়বে । অিঃপর আমার পবরিাসরর 

কেউ আমাসে েুম কথসে জাোসনার ফস  আমাসে িা ভুব সয় কদওয়া হসয়সে। 

সুিরাং কিামরা িা কশষ দশসে অসম্বষণ ের”। িণযনাোরী হারমা া রহ. 

িস সেন, আবম িা ভুস  কেবে।”269 

‘আবু্দল্লাহ ইিন উনায়স রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                           
267 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৫। 
268 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৫। 
269 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৬। 
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আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

ِريت  »
 
نِْسيت َها، ث مَّ  الَْقْدِر، َْلْلَةَ  أ

 
َراِّن  أ

َ
بَْحَها َوأ د   ص  ْسج 

َ
ِطْرنَا: قَاَل  «َوِطي   َماء   يِف  أ  ثََلث   َْلْلَةَ  َفم 

يَن، ول   بِنَا فََصّلَّ  وَِعْْشِ ثَرَ  َوإِنَّ  فَانَِْصََف  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 
َ
يِ  الَْماءِ  أ  ىلَعَ  َوالطِّ

نِْفهِ  َجبَْهِتهِ 
َ
نَيْس   بْن   اهللِ  َعبْد   َوََكنَ : قَاَل  َوأ

 
ول   أ ينَ  ثََلث  : َيق   «وَِعْْشِ

“আমাসে েদসরর রাি কদখান হসয়বে । অিঃপর িা ভুব সয় কদওয়া হসয়সে। 

আমাসে ঐ রাসির কভার সম্পসেয স্বসপ্ন আরও কদখান হসয়সে কয, আবমপাবন ও 

োদার মসধ্য বসজদা েরবে। িণযনাোরী িস ন, অিএি, ২৩িম রাসি িৃবষ্ট হস া 

এিং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদর সাসথ (ফজসরর) 

সা াি আদায় েসর যখন বফরস ন, িখন আমরা িাাঁর েপা  ও নাসের ডোয় 

োদা ও পাবনর বিহ্ন কদখসি কপ াম। িণযনাোরী িস ন, ‘আবু্দল্লাহ ইিন উনায়স 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি সিন, িা বে  ২৩িম।”270 

উয়াইনা ইিন আিদুর রহমান িস ন, আমার বপিা আিদুর রহমান িস ন,  

ِب  ِعنْدَ  الَقْدرِ  َْلْلَة   ذ ِكَرْت 
َ
نَا َما: َفَقاَل  بَْكَرةَ  أ

َ
َها أ لْتَِمس  ء   م  ولِ  ِمنْ  َسِمْعت ه   ليَِشْ  َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َواِخِر، الَعْْشِ  يِف  إاِلَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ  
َ
ول   َسِمْعت ه   فَإِّنِّ  األ وَها: َيق  ، تِْسع   يِف  اتَلِمس  وْ  َيبَْقْيَ

َ
 َسبْع   يِف  أ

، وْ  َيبَْقْيَ
َ
، ََخْس   يِف  أ وْ  َيبَْقْيَ

َ
َواِخرِ  ثََلِث  يِف  أ

َ
، أ ب و َوََكنَ  َْلْلَة 

َ
ينَ  يِف  ي َصّلِّ  بَْكَرةَ  أ  ِمنْ  الِعْْشِ

نَِة، َسائِرِ  يِف  َكَصَلتِهِ  َرَمَضانَ   .اْجتََهدَ  الَعْْش   َدَخَل  فَإَِذا السَّ

আিু িােরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে এেিার  াই ািু  ক্বাদর সম্পসেয 

আস ািনা হস া। বিবন ি স ন, আবম  াই ািু  ক্বাদর রামাযাসনর কশষ দশ 

বদন োড়া অনয কোসনা রাসি অনুসন্ধান েরি না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর োে কথসে এেবি িাণী কশানার োরসণ িাসে ি সি শুসনবে কয, 

                                           
270 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৮। 
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কিামরা এ রািবিসে রমযাসনর নয় বদন িােী থােসি িা সািবদন িােী 

থােসি িা পাাঁি বদন িােী থােসি িা বিন বদন িােী থােসি িা এর কশষ 

রাসি অসেষণ ের। িণযনাোরী িস ন, আিু িােরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

রামাযাসনর বিশ বদন পযযন্ত অনযানয সুন্নাসির মসিাই সা াি আদায় েরসিন। 

বেন্তু কশষ দশ বদসনর কক্ষ্সত্র খুিই প্রসিষ্টা িা াসিন।”271 

মানুসষর েেড়ার োরসণ  াই ািু  েদসরর বনবদযষ্ট িাবরখ হাবরসয় যায় 

‘উিাদা ইিন সাবমি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َخَرجَ » َلنِ  َفتََلَح  الَقْدرِ  بِلَيْلَةِ  ِْل ْخِْبَ ْسِلِميَ  ِمنَ  رَج  : َفَقاَل  الم 
مْ  َخرَْجت   ك  ْخِْبَ

 
، ف َلن   َفتََلَح  الَقْدِر، بِلَيْلَةِ  أِل فَِعْت  َوف َلن  نْ  وََعَس  فَر 

َ
ونَ  أ ْم، َخْيًا يَك   لَك 

وَها ابَِعِة، اتلَّاِسَعِة، يِف  فَاتْلَِمس   «َواخلَاِمَسةِ  َوالسَّ

“এেিার নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসে  াই ািু  োদসরর 

(বনবদযষ্ট িাবরসখর) অিবহি েরার জনয কির হসয়বেস ন। িখন দু’জন মুসব ম 

েেড়া েরবে । িা কদসখ বিবন ি স ন, আবম কিামাসদরসে  াই ািু  

েদসরর সংিাদ বদিার জনয কির হসয়বে াম, িখন অমুে অমুে েেড়া 

েরবে , ফস  িার (বনবদযষ্ট িাবরসখর) পবরিয় হাবরসয় যায়। সম্ভিি এর মসধ্য 

কিামাসদর জনয ে যাণ বনবহি রসয়সে। কিামরা নিম, সপ্তম ও পঞ্চম রাসি িা 

িা াশ ের”।272 

                                           
271 বিরবমযী, ৭৯৪, ইমাম বিরবমযী রহ. িস ন, হাদীসবি হাসান সহীহ। ইিন বহব্বান, ৩৬৮৬, 
শু‘য়াইি আরনাঊি িস সেন, হাদীসসর সনদবি সহীহ। মুসিাদরাসে হাবেম, ১৫৯৮, ইমাম 
হাবেম রহ. িস সেন, হাদীসবির সনদ সহীহ, িসি ইমাম িুখারী ও মুসব ম রহ. িাখবরজ 
েসরনবন।   

272 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২৩।  
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 াই ািু  েদসরর ‘আ ামি 

বযর ইিন হুিাইশ রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন আবম উিাই ইিন ো’ি 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ি  াম, 

َخاكَ  إِنَّ »
َ
ود   اْبنَ  أ ول   َمْسع  مِ  َمنْ : َيق  َرادَ : اهلل   رَِْحَه   َفَقاَل  الَْقْدِر؟ َْلْلَةَ  ي ِصْب  احْلَْوَل  َيق 

َ
نْ  أ

َ
 اَل  أ

، َيتَُِّكَ  َما انلَّاس 
َ
نََّها َعِلمَ  قَدْ  إِنَّه   أ

َ
نََّها َرَمَضاَن، يِف  أ

َ
َواِخِر، الَْعْْشِ  يِف  َوأ

َ
نََّها اأْل

َ
 َسبْع   َْلْلَة   َوأ

يَن، نََّها يَْستَثِْن، اَل  َحلََف  ث مَّ  وَِعْْشِ
َ
يَن، َسبْع   َْلْلَة   أ لْت   وَِعْْشِ يِّ : َفق 

َ
ء   بِأ ول   ََشْ بَا يَا َذلَِك؟ َتق 

َ
 أ

نِْذِر، وْ  بِالَْعَلَمِة،: قَاَل  الْم 
َ
نَا الَِّت  بِاْْليَةِ  أ ْخَْبَ

َ
ول   أ نََّها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َ
 َتْطل ع   أ

، َعاعَ  اَل  يَْوَمئِذ   «لََها ش 

“আপনার ভাই আবু্দল্লাহ ইিন মাস‘উদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, কয িযবি 

কোিা িের রাি জােরণ েসর কস েদসরর রাসির সন্ধান পাসি। বিবন (উিাই) 

ি স ন, আল্লাহ িাসে রহম েরুন, এর িারা বিবন এেথা িুোসি িাসিন কয, 

ক াসেরা কযন কেি  এেবি রাসির ওপর ভরসা েসর িসস না থাসে। অথি 

বিবন অিশযই জাসনন কয, িা রমযান মাসস কশসষর দশ বদসনর মসধ্য এিং 

২৭িম রজনী। অিঃপর বিবন শপথ েসর ি স ন! িা ২৭িম রজনী। আবম 

(বযর) ি  াম, কহ আিু  মুনবযর! আপবন বেসসর বভবত্তসি িা ি সেন? বিবন 

ি স ন, বিবভন্ন আ ামি ও বনদশযসনর বভবত্তসি কয সস্পসেয রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদর অিবহি েসরসেন। কযমন, কসবদন সূযয 

উিসি বেন্তু িাসি আস াে রবি থােসি না।”273 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ولِ  ِعنْدَ  الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  تََذاَكْرنَا» مْ »: َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  يُّك 
َ
ر   أ  َطلَعَ  ِحيَ  يَْذك 

                                           
273 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৬২।  
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، وَ  الَْقَمر  ؟ ِشقِّ  ِمثْل   وَه   «َجْفنَة 

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সামসন েদসরর রাি 

সস্পসেয আ াপ আস ািনা েরবে াম। বিবন ি স ন, কিামাসদর মসধ্য কে কসই 

(রাি) স্মরণ রাখসি, যখন িাাঁদ উবদি হসয় থা ার এেবি িুেরার নযায় 

হসি”।274 

 াই ািু  েদসর কযসি কদা‘আ পড়া মুস্তাহাি 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَل  يَا» ، رَس  ِ يَْت  اّللَّ
َ
َرأ

َ
و؟ َما الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  َواَفْقت   إِنْ  أ ْدع 

َ
وِليَ : قَاَل  أ مَّ : َتق  وي  إِنََّك  اللَّه  ِبُّ  َعف   َت 

 «َعنِّ  فَاْعف   الَْعْفوَ 
“ইয়া রাসূ াল্লাহ! আবম যবদ েদসরর রাি কপসয় যাই িসি েী কদা‘আ পড়সিা? 

বিবন িস ন, িুবম ি সি, কহ আল্লাহ! িুবম ক্ষ্মাোরী, িুবম ক্ষ্মা েরসিই 

ভাস ািাসসা। অিএি, িুবম আমাসে ক্ষ্মা েসর দাও।”275 

রমযাসনর কশষ দশসের ‘আম  

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
ْحيَا ِمْْئَرَه ، َشدَّ  الَعْْش   َدَخَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »

َ
، َوأ ْيَقَظ  َْلْلَه 

َ
ْهلَه   َوأ

َ
 «أ

“যখন রমযাসনর কশষ দশে আসসিা িখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িাাঁর  ুবে েসষ বনসিন (সিবশ কিবশ ইিাদসির প্রস্তুবি বনসিন) এিং রাসত্র 

                                           
274 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭০। 
275 বিরবমযী, ৩৫৩১, ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ। ইিন মাজাহ, 

৩৮৫০, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। মুসিাদরাে হাবেম, ১৯৪২, ইমাম হাবেম 
রহ. িস সেন, হাবদসবি িুখারী ও মুসব সমর শিয অনুযায়ী সহীহ, িসি িারা কেউ িাখবরজ 
েসরনবন।  
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কজসে থােসিন ও পবরিার-পবরজনসে জাবেসয় বদসিন।”276 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িস ন, 
ول   ََكنَ » َواِخِر، الَْعْْشِ  يِف  َُيْتَِهد   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

َ
 «َغْيِهِ  يِف  َُيْتَِهد   اَل  َما اأْل

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম অনযানয সমসয়র িু নায় রমযাসনর 

কশষ বদসে অবধ্ে পবরমাসন এমনভাসি সসিষ্ট থােসিন যা অনয সমসয় 

থােসিন না।”277
 

  

                                           
276 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২৪, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭৪।  
277 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭৫।  
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িিুথয অধ্যায় : ই‘বিোফ 

রমযাসনর কশষ দশসে ই‘বিোফ েরা, সি মসবজসদ ই‘বিোফ েরা 

وُهنذ  َوَل ﴿ نُتمۡ  تَُبَِٰشُ
َ
َِٰكُفونَ  َوأ ۡ ٱ ِف  َع ِ ٱ ُحُدودُ  َك تِلۡ  َمَسَِٰجِد  ل ُ  َكَذَٰلَِك  َرُبوَها  َتقۡ  فََل  ّللذ ِ ُ ٱ يُبَّي   ّللذ

َٰتِهِ   [  ٢٨٠: ابلقرة] ﴾٢٨٠ َيتذُقونَ  لََعلذُهمۡ  لِلنذاِس  ۦَءاَي

“আর কিামরা মাসবজসদ ই‘বিোফরি অিস্থায় স্ত্রীসদর সাসথ বমব ি হসয়া না। 

এিা আল্লাহর সীমাসরখা। সুিরাং কিামরা িার বনেিিিযী হসয়া না। এভাসিই 

আল্লাহ িাাঁর আয়ািসমূহ মানুসষর জনয স্পষ্ট েসরন, যাসি িারা িােওয়া 

অি ম্বন েসর”। [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৭] 

‘আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  َواِخرَ  الَعْْشَ  َيْعتَِكف   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
 «َرَمَضانَ  ِمنْ  األ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাসনর কশষ দশে ই‘বিোফ 

েরসিন।”278 

নিী সহধ্বমযণী ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
َواِخرَ  الَعْْشَ  َيْعتَِكف   ََكنَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
، تََوفَّاه   َحّتَّ  َرَمَضانَ  ِمنْ  األ  ث مَّ  اّللَّ 

ه   اْعتََكَف  ْزَواج 
َ
 «َبْعِدهِ  ِمنْ  أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাসনর কশষ দশে ই‘বিোফ েরসিন। 

িাাঁর ওফাি পযযন্ত এই বনয়মই বে । এরপর িাাঁর স্ত্রীেণও (সস বদনগুস াসি) 

ই‘বিোফ েরসিন।”279 

                                           
278 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭১।  
279 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২৬, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭২।   
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আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  وَْسِط  الَعْْشِ  يِف  َيْعتَِكف   ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
 فَاْعتََكَف  َرَمَضاَن، ِمنْ  األ

يَن، إِْحَدى َْلْلَةَ  ََكنَ  إَِذا َحّتَّ  ََعًما، ج   الَِّت  اللَّيْلَة   َوِهَ  وَِعْْشِ  اْعِتََكفِِه، ِمنَ  َصِبيَحِتَها ِمنْ  ََيْر 
َواِخَر، الَعْْشَ  فَلْيَْعتَِكِف  َمِع، اْعتََكَف  ََكنَ  َمنْ : َل قَا

َ
ِريت   َوقَدْ  األ

 
نِْسيت َها، ث مَّ  اللَّيْلَةَ  َهِذهِ  أ

 
 أ

يْت ِن  َوقَدْ 
َ
د   َرأ ْسج 

َ
وَها َصِبيَحِتَها، ِمنْ  َوِطي   َماء   يِف  أ َواِخِر، الَعْْشِ  يِف  فَاتْلَِمس 

َ
وَها األ  يِف  َواتَلِمس 

 ِّ َماء   َفَمَطَرِت  ،«ِوتْر   ك  ، ىلَعَ  الَمْسِجد   َوََكنَ  اللَّيْلَةَ  تِلَْك  السَّ ، فََوَكَف  َعِريش  َْت  الَمْسِجد   َفبَِص 
وَل  َعيْنَاَي  ِ  رَس  ثَر   َجبَْهِتهِ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ِي، الَماءِ  أ بِْح  ِمنْ  َوالطِّ  إِْحَدى ص 

ينَ   «وَِعْْشِ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাসনর মধ্যম দশসে ই‘বিোফ 

েরসিন। এে িের এরূপ ই‘বিোফ েসরন, যখন এেুসশর রাি আসস া, কয 

রাসির সোস  বিবন িাাঁর ই‘বিোফ কথসে কির হসিন, বিবন ি স ন, যারা 

আমার সসে ই‘বিোফ েসরসে িারা কযন কশষ দশে ই‘বিোফ েসর। আমাসে 

স্বসপ্ন এই রাি ( াই ািু  োদর) কদখাসনা হসয়বে । পসর আমাসে িা (সবিে 

িাবরখ) ভুব সয় কদওয়া হসয়সে। অিশয আবম স্বসপ্ন কদখসি কপসয়বে কয, ঐ 

রাসির সোস  আবম োদা পাবনর মাসে বসজদা েরবে। কিামরা িা কশষ 

দশসে িা াশ ের এিং প্রসিযে কিসজাড় রাসি িা াশ ের। পসর এই রাসি 

আোশ কথসে িৃবষ্ট িবষযি হস া, মসবজসদর োদ বে  কখজুর পািার োউবনর। 

ফস  মসবজসদ িপিপ েসর িৃবষ্ট পড়সি  াে । এেুসশর রাসির সোস  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর েপাস  োদা পাবনর বিহ্ন আমার 

দু’কিাখ কদখসি পায়।”280 

                                           
280 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২৭, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৬৭।   
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 200  

হাসয়য মবহ া ই‘বিোফোরীর িু  আাঁিড়াসনা 

নিী সহধ্বমযণী ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َسه   إِيَلَّ  ي ْصِغ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »
ْ
وَ  َرأ َاِور   وَه  ل ه   الَمْسِجِد، يِف  ُم  رَجِّ

 
نَا فَأ

َ
 «َحائِض   وَأ

“মসবজসদ ই‘বিোফরি অিস্থায় নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমার 

বদসে িাাঁর মাথা েুবেসয় বদসিন আর আবম ঋিুিিী অিস্থায় িাাঁর িু  আাঁিবড়সয় 

বদিাম”।281 

ই‘বিোফোরী প্রসয়াজন িযিীি েৃসহ প্রসিশ না েরা 

নিী সহধ্বমযণী ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ  َوإِنْ » ِ  رَس  َّ  َْل ْدِخل  » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ َسه   ََعَ
ْ
وَ  َرأ ، الَمْسِجِد، يِف  وَه  ل ه  رَجِّ

 
 َوََكنَ  فَأ

ل   الَ  ْعتَِكًفا ََكنَ  إَِذا حِلَاَجة   إاِلَّ  ابَليَْت  يَْدخ   «م 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মসবজসদ থাোিস্থায় আমার বদসে 

মাথা িাবড়সয় বদসিন আর আবম িা আাঁিবড়সয় বদিাম এিং বিবন যখন 

ই‘বিোসফ থােসিন িখন (প্রােৃবিে) প্রসয়াজন োড়া েসর প্রসিশ েরসিন 

না।”282 

ই‘বিোফোরীর কোস  

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
ِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ » بَاَِش  نَا ي 

َ
، َوأ ِْرج   َوََكنَ  َحائِض  َسه   َي 

ْ
وَ  الَمْسِجدِ  ِمنَ  َرأ  وَه 

، ْعتَِكف  ْغِسل ه   م 
َ
نَا فَأ

َ
 «َحائِض   َوأ

                                           
281 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২৮, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ২৯৭।  
282 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০২৯, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ২৯৭। 



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমার ঋিুিিী অিস্থায় আমার সসে 

োিাসিন এিং বিবন ই‘বিোফরি অিস্থায় মসবজদ কথসে িাাঁর মাথা কির েসর 

বদসিন। আবম ঋিুিিী অিস্থায় িা ধু্সয় বদিাম।”283 

রাসি ই‘বিোফ েরা 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি,   

نَّ »
َ
َمرَ  أ َل  ع 

َ
نْت  : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسأ نْ  اجلَاِهِليَّةِ  يِف  نََذرْت   ك 

َ
ْعتَِكَف  أ

َ
 يِف  َْلْلَةً  أ

وِْف »: قَاَل  احلََراِم، الَمْسِجدِ 
َ
 «بِنَْذرِكَ  فَأ

“উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে বজজ্ঞাসা 

েসরন কয, আবম জাবহব য়যা যুসে মসবজদু  হারাসম এে রাি ই‘বিোফ েরার 

মানি েসরবে াম। বিবন (উত্তসর) ি স ন, কিামার মানি পুরা ের”।284 

মবহ াসদর ই‘বিোফ 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َواِخرِ  الَعْْشِ  يِف  َيْعتَِكف   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »
َ
نْت   َرَمَضاَن، ِمنْ  األ َْضِب   فَك 

َ
 َل   أ

بْحَ  َفي َصّلِّ  ِخبَاءً  ، ث مَّ  الصُّ ل ه  َذنَْت  يَْدخ 
ْ
نْ  ََعئَِشةَ  َحْفَصة   فَاْستَأ

َ
ِذنَْت  ِخبَاًء، تََْضَِب  أ

َ
 لََها، فَأ

َبْت  ا ِخبَاًء، فَََضَ تْه   فَلَمَّ
َ
َبْت  َجْحش   ابْنَة   َزيْنَب   َرأ ا آَخَر، ِخبَاءً  ََضَ ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
 اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  أ

ى وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
ْخِبيََة، َرأ

َ
، «َهَذا؟ َما»: َفَقاَل  األ ْخِْبَ

 
لْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  فَأ

َ
 ِْبَّ أ

ْهَر، َذلَِك  ااِلْعِتََكَف  َفََّتَكَ  بِِهنَّ  ت َرْونَ  ا اْعتََكَف  ث مَّ  الشَّ ال   ِمنْ  َعْْشً  «َشوَّ

“রমযাসনর কশষ দশসে নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ই‘বিোফ েরসিন। 
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আবম িািু বিবর েসর বদিাম। বিবন ফজসরর সা াি আদায় েসর িাসি প্রসিশ 

েরসিন। (নিী স্ত্রী) হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িাাঁিু খািািার জনয ‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে অনুবমবি িাইস ন। বিবন িাাঁসে অনুমবি বদস  

হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িািুাঁ খািাস ন। (নিী স্ত্রী) যয়নাি বিনসি জাহাশ 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িা কদসখ আসরেবি িািুাঁ বিবর েরস ন। সোস  নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িািুাঁগুস া কদখস ন। বিবন বজসজ্ঞস েরস ন 

এগুস া েী? িাাঁসে জানাসনা হস  বিবন ি স ন, কিামরা বে মসন ের এগুস া 

বদসয় কনেী হাবস  হসি? এ মাসস বিবন ই‘বিোফ িযাে েরস ন এিং পসর 

শাওয়া  মাসস ১০ বদন (োযাস্বরূপ) ই‘বিোফ েসরন।”285 

মসবজসদ ই‘বিোফ েরার উসেসশয িাাঁিু খািাসনা 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কখসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
َرادَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
نْ  أ

َ
ا َيْعتَِكَف، أ ِي الَمََكنِ  إىَِل  انَِْصََف  فَلَمَّ َرادَ  اَّلَّ

َ
نْ  أ

َ
 أ

ْخِبيَة   إَِذا َيْعتَِكَف 
َ
لِْْبَّ : َفَقاَل  َزيْنََب، وَِخبَاء   َحْفَصَة، وَِخبَاء   ََعئَِشَة، ِخبَاء   أ

َ
ول ونَ  أ  ث مَّ  «بِِهنَّ  َتق 

ا اْعتََكَف  َحّتَّ  َيْعتَِكْف  فَلَمْ  انَِْصََف، ال   ِمنْ  َعْْشً  «َشوَّ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ই‘বিোফ েরার ইিা েরস ন। এরপর 

কয স্থাসন ই‘বিোফ েরার ইিা েসরবেস ন কসখাসন এসস েসয়েবি িাাঁিু 

কদখসি কপস ন। (িাাঁিুগুস া হস া নিী সহধ্বমযণী) ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা, 

হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ও যায়নাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার িাাঁিু। িখন বিবন 

ি স ন, কিামরা বে এগুস া বদসয় কনেী হাবসস র ধ্ারণা ের? এরপর বিবন 

িস  কেস ন আর ই‘বিোফ েরস ন না। পসর শাওয়া  মাসস দশ বদসনর 
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ই‘বিোফ েরস ন।”286 

ই‘বিোফোরী বে প্রসয়াজসন মসবজসদর দরজায় কির কথসে পারসি? 

ইমাম যুহরী কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আ ী ইিন হুসাইন রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা আমাসে নিী স্ত্রী সাবফয়যা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে সংিাদ বদসয়সেন 

কয, 

نََّها»
َ
ولِ  إىَِل  َجاَءْت  أ ِ  رَس  ور ه   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  الَعْْشِ  يِف  الَمْسِجدِ  يِف  اْعِتََكفِهِ  يِف  تَز 

َواِخرِ 
َ
ثَْت  َرَمَضاَن، ِمنْ  األ ، قَاَمْت  ث مَّ  َساَعًة، ِعنَْده   َفتََحدَّ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقامَ  َتنَْقِلب 

مِّ  بَاِب  ِعنْدَ  الَمْسِجدِ  بَاَب  بَلََغْت  إَِذا َحّتَّ  َها،َيْقِلب   َمَعَها وََسلَّمَ 
 
لَنِ  َمرَّ  َسلََمَة، أ نَْصاِر، ِمنَ  رَج 

َ
 األ

ولِ  ىلَعَ  فََسلََّما ِ  رَس  َما َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  ىلَعَ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  لَه 
َما، َي   بِنْت   َصِفيَّة   ِهَ  إِنََّما رِْسِلك  بَْحانَ : َفَقاالَ  ،«ح  ِ  س  وَل  يَا اّللَّ ، رَس  ِ َ  اّللَّ  َفَقاَل  َعلَيِْهَما، َوَكْب 

يَْطانَ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ِم، َمبْلَغَ  اإِلنَْسانِ  ِمنَ  َيبْل غ   الشَّ نْ  َخِشيت   َوإِّنِّ  ادلَّ
َ
 َيْقِذَف  أ

َما يِف   «َشيْئًا ق ل وبِك 

“এেিার বিবন রমযাসনর কশষ দশসে মসবজসদ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম এর বখদমসি হাবযর হন। িখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ই‘বিোফরি বেস ন। বিবন িাাঁর সসে বেেুক্ষ্ণ েথা-িািযা িস ন। 

িারপর বফসর যািার জনয উসি দাাঁড়ান। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িাসে কপৌঁসে কদওয়ার উসেসশয উসি দাাঁড়াস ন। যখন বিবন (উমু্ম  মুবমনীন) 

উসম্ম সা মা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার েৃহ সং ি মসবজসদর দরজা পযযন্ত 

কপৌেস ন, িখন দু’জন আনসারী কসখান বদসয় যাবিস ন। িাাঁরা উভসয় 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে সা াম েরস ন। িাসদর দু’জনসে 
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 204  

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কিামরা দু’জন থাসমা। ইবন কিা 

(আমার স্ত্রী) সাবফয়যা বিনসি হুয়াই। এসি িারা দু’জসন সুিহানাল্লাহ ইয়া 

রাসূ ুল্লাহ িস  উিস ন এিং িাাঁরা বিব্রিসিাধ্ েরস ন। নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ‘শয়িান মানুসষর রি বশরায় ি াি  েসর। 

আবম আশংো ের াম কয, কস কিামাসদর মসন সসেসহর সৃবষ্ট েরসি 

পাসর’।”287 

ই‘বিোফ অধ্যায়, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বিশ িাবরখ সোস  

ই‘বিোসফর উসেসশয কির হসয়সেন 

আিু সা মা ইিন ‘আবু্দর রাহমান রহ. িস ন, আবম আিু সা‘ঈদ খুদরী 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে বজজ্ঞাসা ের াম, 

وَل  َسِمْعَت  َهْل » ِ  رَس  ر   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  َمعَ  اْعتََكْفنَا َنَعِم،: قَاَل  الَقْدِر؟ َْلْلَةَ  يَْذك 
ولِ  ِ  رَس  وَْسَط  الَعْْشَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
يَن، َصِبيَحةَ  فََخرَْجنَا: قَاَل  َرَمَضاَن، ِمنْ  األ  ِعْْشِ

ول   فََخَطبَنَا: قَاَل  ِ  رَس  ينَ  َصِبيَحةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ِريت   إِّنِّ : َفَقاَل  ِعْْشِ
 
 الَقْدِر، َْلْلَةَ  أ

يت َها، إِّنِّ وَ  وَها ن سِّ َواِخرِ  الَعْْشِ  يِف  فَاتْلَِمس 
َ
، يِف  األ يْت   فَإِّنِّ  ِوتْر 

َ
ّنِّ  َرأ

َ
د   أ ْسج 

َ
، َماء   يِف  أ  َوَمنْ  َوِطي 

ولِ  َمعَ  اْعتََكَف  ََكنَ  ِ  رَس   نََرى َوَما الَمْسِجدِ  إىَِل  انلَّاس   فَرََجعَ  فَلَْيِْجْع، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َماءِ  يِف  ، فََجاَءْت : قَاَل  قََزَعًة، السَّ ِقيَمِت  َفَمَطَرْت، َسَحابَة 

 
َلة ، َوأ ول   فََسَجدَ  الصَّ ِ  رَس   اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

يِ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  يْت   َحّتَّ  َوالَماءِ  الطِّ
َ
ثَرَ  رَأ

َ
يِ  أ ْرنَبَِتهِ  يِف  الطِّ

َ
 «وََجبَْهِتهِ  أ

“আপবন বে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে  াই ািু  োদর 

প্রসসে উসল্লখ েরসি শুসনসেন? বিবন ি স ন, হযাাঁ, আমরা রমযাসনর মধ্যম 

দশসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে ই‘বিোফ েসরবে াম। 
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িণযনাোরী িস ন, এরপর আমরা বিশ িাবরসখর সোস  কির কথসে িাই াম। 

বিবন বিশ িাবরসখর সোস  আমাসদরসে সসম্বাধ্ন েসর ভাষণ বদস ন। বিবন 

ি স ন, আমাসে (স্বপ্নসযাসে)  াই ািু  োদর (এর বনবদযষ্ট িাবরখ) কদখাসনা 

হসয়বে । পসর আমাসে িা ভুব সয় কদওয়া হসয়সে। কিামরা কশষ দশসের 

বিসজাড় িাবরসখ িা িা াশ ের। আবম কদসখবে কয, আবম পাবন ও োদার মসধ্য 

বসজদা েরবে। অিএি কয িযবি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এর 

সসে ই‘বিোফ েসরসে কস কযন বফসর আসস (সির হওয়া কথসে বিরি থাসে)। 

ক াসেরা মসবজসদ বফসর এ । আমরা িখন আোসশ এেখণ্ড কমেও কদখসি 

পাই বন। এেিু পসর এেখণ্ড কমে কদখা বদ  ও িষযণ হস া এিং সা াি শুরু 

হস া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম োদা পাবনর মাসে বসজদা 

েরস ন। এমনবে আবম িাাঁর েপাস  ও নাসে োদার বিহ্ন কদখসি 

কপ াম।”288 

মুস্তাহাযা িা করাোক্রান্ত নারীর ই‘বিোফ েরা 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ولِ  َمعَ  اْعتََكَفْت » ِ  رَس  ة   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
ْزَواِجهِ  ِمنْ  اْمَرأ

َ
، أ ْستََحاَضة   تََرى فَََكنَْت  م 

ْفَرَة، احل ْمَرَة، بََّما َوالصُّ ْسَت  وََضْعنَا فَر   «ت َصّلِّ  َوِهَ  ََتْتََها الطَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে িাাঁর এে মুস্তাহাযা স্ত্রী 

ই‘বিোফ েসরন। বিবন  া  ও হ ুদ রংসয়র স্রাি বনেযি কথসে কদখসি 

কপসিন। অসনে সময় আমরা িাাঁর বনসি এেবি োম া করসখ বদিাম আর বিবন 
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উহার উপর সা াি আদায় েরসিন।”289 

ই‘বিোফোরী স্বামীসে স্ত্রী কদখসি যাওয়া 

‘আ ী ইিন হুসাইন রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

ه   وَِعنَْده   الَمْسِجدِ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ » ْزَواج 
َ
َي   بِنِْت  لَِصِفيَّةَ  َفَقاَل  فَر ْحَن، أ  الَ  ح 

نَِْصَِف  َحّتَّ  َتْعَجِّل 
َ
َساَمَة، َدارِ  يِف  بَيْت َها َوََكنَ  َمَعِك، أ

 
 َمَعَها، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فََخَرجَ  أ

َلنِ  فَلَِقيَه   نَْصارِ  ِمنَ  رَج 
َ
َجاَزا، ث مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  إىَِل  َفنََظَرا األ

َ
َما َوقَاَل  أ  انلَِّبُّ  لَه 

َها َتَعاَْلَا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  َي   بِنْت   َصِفيَّة   إِنَّ بَْحانَ : قَاالَ  ،«ح  ِ  س  وَل  يَا اّللَّ ، رَس  ِ  إِنَّ »: قَاَل  اّللَّ
يَْطانَ  ِم، َُمَْرى اإِلنَْسانِ  ِمنَ  َُيِْري الشَّ نْ  َخِشيت   َوإِّنِّ  ادلَّ

َ
َما يِف  ي لِْقَ  أ ِسك  نْف 

َ
 «َشيْئًا أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর স্ত্রী সাবফয়যা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িণযনা 

েসরন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম (ই‘বিোফ অিস্থায়) মসবজসদ 

অিস্থান েরবেস ন, ঐ সমসয় িাাঁর বনেি স্বীয় স্ত্রীেণ উপবস্থি বেস ন। িারা 

যাওয়ার জনয রওয়ানা হন। বিবন (রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম) 

সাবফয়যা বিনসি হুয়াইসে ি স ন, িুবম িাড়ািাবড় েসরা না। আবম কিামার 

সাসথ যাসিা। িার (সাবফয়যা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর ের বে  উসামার 

িাড়ীসি। এরপর নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে সসে েসর কির 

হস ন। এমিািস্থায় দু’জন আনসার িযবির সাক্ষ্াি েিস  িারা নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে কদখসি কপসয় (দ্রুি) আসে কিসড় কেস ন। নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসদর দু’জনসে ি স ন, কিামরা এবদসে 

আসসা। এ কিা সাবফয়যা বিনি হুয়াই। িাাঁরা দু’জন িস  উিস ন, সুিহানাল্লাহ 

ইয়া রাসূ াল্লাহ! বিবন ি স ন, শয়িান মানি কদসহ রসির মসিা ি াি  
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েসর। আবম আশংোসিাধ্ ের াম কয, কস কিামাসদর মসন বেেু সসেহ ঢুবেসয় 

কদয়।290 

ই‘বিোফোরী বে বনসজর কথসে সসেহ দূর েরসি? 

আ ী ইিন হুসাইন রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
تَِت  َعنَْها، اّللَّ   رَِضَ  َصِفيَّةَ  أ

َ
وَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ ، وَه  ْعتَِكف  ا م   َمَش  رََجَعْت  فَلَمَّ

ه   َمَعَها، بَِْصَ
َ
ل   فَأ نَْصاِر، ِمنَ  رَج 

َ
ا األ ه   فَلَمَّ بَِْصَ

َ
بََّما َصِفيَّة   ِهَ  َتَعاَل : َفَقاَل  َدََعه   أ ْفيَان   قَاَل  َور  : س 

، َهِذهِ  يَْطانَ  فَإِنَّ  َصِفيَّة  ِم، َُمَْرى آَدمَ  ابِْن  ِمنَ  َُيِْري الشَّ ْفيَانَ  ق لْت   ادلَّ َتتْه  : لِس 
َ
 وََهْل : قَاَل  َْلًْل  أ

وَ   «َْلْل   إاِلَّ  ه 

“সাবফয়যা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা এেিার নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এর 

ই‘বিোফ অিস্থায় িাাঁর সসে সাক্ষ্াি েরসি আসসন। বিবন যখন বফসর যান 

িখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর সাসথ বেেু দূর কহাঁসি আসসন। ঐ 

সমসয় এে আনসার িযবি িাাঁসে কদখসি পায়। বিবন যখন িাসে কদখসি 

কপস ন িখন িাসে ডাে বদস ন ও ি স ন, এসসা, এ কিা সাবফয়যা বিনি 
হুয়াই। শয়িান মানি কদসহ রসির মি ি াি  েসর থাসে। িণযনাোরী িস ন, 
আবম সুবফয়ান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ি  াম, বিবন রাসি এসসবেস ন? বিবন 

ি স ন, রাসি োড়া আর বে? 291 

কয িযবি প্রিুযসষ ই‘বিোফ কথসে বফসর আসস 

আিু সাঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ولِ  َمعَ  اْعتََكْفنَا» ِ  رَس  وَْسَط، الَعْْشَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
ا األ ينَ  َصِبيَحةَ  ََكنَ  فَلَمَّ  ِعْْشِ
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تَانَا َمتَاَعنَا، َنَقلْنَا
َ
ول   فَأ ِ  رَس   إىَِل  فَلَْيِْجعْ  اْعتََكَف، ََكنَ  َمنْ »: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

ْعتََكِفِه، يْت   فَإِّنِّ  م 
َ
يْت ِن  اللَّيْلَةَ  َهِذهِ  َرأ

َ
د   َوَرأ ْسج 

َ
ا ،«وَِطي   َماء   يِف  أ ْعتََكِفهِ  إىَِل  رََجعَ  فَلَمَّ  وََهاَجِت  م 

، َماء  ِطْرنَا، السَّ ِي َفم  َماء   َهاَجِت  لََقدْ  بِاحلَقِّ  َبَعثَه   فََواَّلَّ  الَمْسِجد   َوََكنَ  اْلَْوِم، َذلَِك  آِخرِ  ِمنْ  السَّ
يْت   فَلََقدْ  َعِريًشا،

َ
نِْفهِ  ىلَعَ  َرأ

َ
ْرنَبَتِهِ  أ

َ
ثَرَ  َوأ

َ
يِ  الَماءِ  أ  «َوالطِّ

“আমরা রমযাসনর মধ্য দশসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম-এর 

সসে ই‘বিোফ েসরবে াম। বিশ িাবরসখ সোস  ই‘বিোফ কশষ েসর িস  

আসার উসেসশয আমরা আমাসদর আসিাি পত্র সবরসয় কফব । রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদর বনেি এস ি স ন, কয িযবি 

ই‘বিোফ েসরসে কস কযন িার ই‘বিোফস্থস  বফসর যায়। োরণ আবম এই 

রাসি  াই ািু  েদর কদখসি কপসয়বে এিং আসরাও কদসখবে কয, আবম পাবন 

ও োদায় বসজদা। এরপর যখন বিবন িাাঁর ই‘বিোফস্থস  বফসর কেস ন ও 

আোসশ কমে কদখা বদ , িখন আমাসদর উপর িৃবষ্ট িবষযি।কসই সত্তার েসম! 

বযবন িাাঁসেসখজুর পািার োউবনর। আবম িাাঁর নাসের অগ্রভাসে পাবন ও োদার 

বিহ্ন কদসখবে াম।”292 

শাওয়া  মাসস ই‘বিোফ েরা 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  ِّ  يِف  َيْعتَِكف   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ، ك   َمََكنَه   َدَخَل  الَغَداةَ  َصّلَّ  َوإَِذا َرَمَضان 
ي ِ َذَنتْه  : قَاَل  ِفيِه، اْعتََكَف  اَّلَّ

ْ
نْ  ََعئَِشة   فَاْستَأ

َ
ِذنَ  َتْعتَِكَف، أ

َ
بَْت  لََها، فَأ بًَّة، ِفيهِ  فَََضَ  فََسِمَعْت  ق 

، بَِها َبْت  َحْفَصة  بًَّة، فَََضَ َبْت  بَِها، َزيْنَب   وََسِمَعْت  ق  بَّةً  فَََضَ ْخَرى، ق 
 
ا أ ول   انَِْصََف  فَلَمَّ ِ  رَس   اّللَّ

بَِْصَ  الَغَداةِ  ِمنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ 
َ
ْرَبعَ  أ

َ
، أ ْخِْبَ  ،«َهَذا؟ َما»: َفَقاَل  قِبَاب 

 
، فَأ  َما»: َفَقاَل  َخَْبَه نَّ
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نَّ  ؟ َهَذا؟ ىلَعَ  َْحَلَه  وَها آلِْْبُّ َراَها فَلَ  انْزِع 
َ
َِعْت، ،«أ  اْعتََكَف  َحّتَّ  رَمَضانَ  يِف  َيْعتَِكْف  فَلَمْ  َفَن 

ال   ِمنْ  الَعْْشِ  آِخرِ  يِف   «َشوَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম প্রবি রমযাসন ই‘বিোফ েরসিন। 

ফজসরর সা াি কশসষ ই‘বিোসফর বনবদযষ্ট স্থাসন প্রসিশ েরসিন। ‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িাাঁর োসে ই‘বিোফ েরার অনুমবি িাইস  বিবন অনুমবি 

বদস ন। ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা মসবজসদ (বনসজর জনয) এেবি িািু েসর 

বনস ন। হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িা শুসন (বনসজর জনয) এেবি িািু বিবর 

েসর বনস ন এিং যায়নাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ও িা শুসন (বনসজর জনয) আর 

এেবি িাাঁিু বিবর েসর বনস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

ফজসরর সা াি কশসষ এসস িারবি িািু কদখসি কপসয় ি স ন, এবে? িাাঁসে 

িাাঁসদর িযাপাসর জানাসনা হস , বিবন ি স ন, কনে আমস র কপ্ররণা িাসদরসে 

এ োসজ উিুদ্ধ েসর বন। সি খুস  কফ া হস া। বিবন কসই রমযাসন আর 

ই‘বিোফ েরস ন না। পসর শাওয়া  মাসসর কশষ দশসে ই‘বিোফ 

েসরন।”293 

যারা সাওম িযিীি ই‘বিোফ েরা বিধ্ মসন েসরন 

উমার ইিন খাত্তাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وَل  يَا» ِ  رَس  نْ  اجلَاِهِليَّةِ  يِف  نََذرْت   إِّنِّ  اّللَّ
َ
ْعتَِكَف  أ

َ
 َصّلَّ  انلَِّبُّ  َل   َفَقاَل  احلََراِم، الَمْسِجدِ  يِف  َْلْلَةً  أ

وِْف »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل  
َ
 «َْلْلَةً  فَاْعتََكَف  نَْذرَكَ  أ

“ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আবম জাসহব য়যাসির যুসে মসবজসদ হারাসম এে রাি 

ই‘বিোফ েরার মানি েসরবে াম। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে 

                                           
293 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০৪১, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭৩।  
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ি স ন, কিামার মানি পুরা ের। বিবন এে রাসির ই‘বিোফ েরস ন।”294 

কয িযবি জাসহ ী যুসে ই‘বিোসফর মানি েসরসে কস িা ইস াসম প্রসিশ 

েরস  িা আদায় েরসি 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
نَّ »

َ
َمرَ  أ نْ  اجلَاِهِليَّةِ  يِف  نََذرَ  َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  ع 

َ
َراه  : قَاَل   احلََرامِ  الَمْسِجدِ  يِف  َيْعتَِكَف  أ

 
 ،:َْلْلَةً  قَاَل  أ

ول   َل   قَاَل  ِ  رَس  وِْف »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
 «بِنَْذرِكَ  أ

“উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু জাবহব য়যাসির যুসে মসবজসদ হারাসম ই‘বিোফ 

েরার মানি েসরবেস ন। (িণযনাোরী) িস ন, আমার মসন হয় বিবন এে 

রাসির েথা উসল্লখ েসরবেস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িাাঁসে ি স ন, কিামার মানি পুরা ের।”295 

রমযাসনর মধ্য দশসে ই‘বিোফ েরা 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
ِّ  يِف  َيْعتَِكف  » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ » ةَ  َرَمَضان   ك  ، َعَْشَ يَّام 

َ
ا أ ِي الَعام   ََكنَ  فَلَمَّ  اَّلَّ

ينَ  اْعتََكَف  ِفيهِ  ق ِبَض   «يَْوًما ِعْْشِ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম প্রবি রমযাসন দশ বদসনর ই‘বিোফ 

েরসিন। কয িের বিবন ইসন্তো  েসরন কস িের বিবন বিশ বদসনর ই‘বিোফ 

েসরবেস ন।”296 

ই‘বিোসফর বনয়ি েসর ই‘বিোফ না েরা 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, 
                                           
294 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০৪২, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৬৫৬।  
295 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০৪৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১৬৫৬।  
296 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০৪৪।  
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نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  نْ  َذَكرَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
َواِخرَ  الَعْْشَ  َيْعتَِكَف  أ

َ
ذََنتْه   َرَمَضانَ  ِمنْ  األ

ْ
 فَاْستَأ

، ِذنَ  ََعئَِشة 
َ
لَْت  لََها، فَأ

َ
نْ  ََعئَِشةَ  َحْفَصة   وََسأ

َ
ِذنَ  أ

ْ
ا َفَفَعلَْت، لََها، تَْستَأ ْت  فَلَمَّ

َ
 اْبنَة   َزيْنَب   َذلَِك  رَأ

َمَرْت  َجْحش  
َ
، أ ول   َوََكنَ : قَالَْت  لََها َفب ِنَ  بِِبنَاء  ِ  رَس   انَِْصََف  َصّلَّ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ  بِنَائِِه، إىَِل  بْنِيَِة، َفبَِص 
َ
ول   َفَقاَل  َوَزيْنََب، وََحْفَصَة، ََعئَِشَة، بِنَاء  : قَال وا «َهَذا؟ َما»: َفَقاَل  بِاأل  رَس 

 ِ لِْْبَّ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
رَْدنَ  أ

َ
نَا َما بَِهَذا، أ

َ
ْعتَِكف   أ ا فَرََجَع، ،«بِم  ْفَطرَ  فَلَمَّ

َ
 اْعتََكَف  أ

ا ال   ِمنْ  َعْْشً  «َشوَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রমযাসনর কশষ দশসে ই‘বিোফ 

েরার অবভপ্রায় প্রোশ েরস  ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িাাঁর োসে 

ই‘বিোফ েরার অনুমবি প্রাথযনা েরায় বিবন িাাঁসে অনুমবি বদস ন। এরপর 

হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার বনেি অনুমবি িাইস  

বিবন িাাঁসে অনুমবি বদস ন। িা কদসখ যায়নাি বিনি জাহাশ রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহা বনসজর জনয িাাঁিু  াোসনার বনসদযশ বদস  িা পা ন েরা হস া। 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

ফজসরর সা াি আদায় েসর বনসজর িাাঁিুসি বফসর এসস েসয়েবি িািু কদখসি 

কপস ন। িখন বিবন ি স ন, এ বে িযাপার? ক াসেরা ি  , ‘আসয়শা, হাফসা 

ও যায়নাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুন্নার িাাঁিু। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ি স ন, িারা বে কনেী কপসি িায়? আবম আর ই‘বিোফ েরি 

না। এরপর বিবন বফসর আসস ন। পসর সাওম কশষ েসর শাওয়া  মাসসর দশ 

বদন ই‘বিোফ েসরন।”297 

করাে িা সফসরর োরসণ রমযাসন ই‘বিোফ েরসি না পারস  

উিাই ইিন ো‘ি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
                                           
297 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০৪৫, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭৩।  
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َبِّ  َعنْ 
 
، بِْن  أ نَّ  َكْعب 

َ
َواِخرَ  الَْعْْشَ  َيْعتَِكف  »: ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
 َرَمَضاَن، ِمنْ  اأْل

ا ََعًما، فََسافَرَ  ْقِبِل  الَْعامِ  ِمنَ  ََكنَ  فَلَمَّ ينَ  اْعتََكَف  الْم   «يَْوًما ِعْْشِ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রামাযাসনর কশষ দশ বদন ই‘বিোফ 

েরসিন। বেন্তু এে িের বিবন ই‘বিোফ েরসি পাসরন বন। ফস  পরিিযী 

িের বিবন বিশ বদন ই‘বিোফ েসরন।”298 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  َواِخرِ  الَْعْْشِ  يِف  َيْعتَِكف   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
 َيْعتَِكْف  فَلَمْ  َرَمَضانَ  ِمنْ  اأْل

ا ََعًما، ْقِبل   الَْعام   ََكنَ  فَلَمَّ ينَ  اْعتََكَف  الْم   «ِعْْشِ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রামাযাসনর কশষ দশ বদন ই‘বিোফ 

েরসিন। বেন্তু এে িের বিবন ই‘বিোফ েরসি পাসরন বন। ফস  পরিিযী 

িের বিবন বিশ বদন ই‘বিোফ েসরন।”299 

ই‘বিোফোরী কোসস র জনয মাথা েসর ঢুবেসয় কদওয়া 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, 

                                           
298 বিরবমযী, হাদীস নং ৮০৩। ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ েরীি। 
ইিন মাজাহ, হাদীস নং ১৭৭০, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। আিূ দাউদ, 
২৪৬৩। ইিন বহব্বান, ৩৬৬৩, মুহাবিে শু‘য়াইি আরনাঊি িস সেন, হাদীসবি মুসব সমর 
শিয অনুযায়ী সহীহ।  

299 বিরবমযী, হাদীস নং ৮০৩। ইমাম বিরবমযী রহ. িস সেন, হাদীসবি হাসান সহীহ েরীি। 
ইিন মাজাহ, হাদীস নং ১৭৭০, আ িানী রহ. িস সেন, হাদীসবি সহীহ। আিূ দাউদ, 
২৪৬৩, মুসিাদরাে হাবেম, ১৬০১, ইমাম হাবেম রহ. িস সেন, হাদীসবি িুখারী ও 
মুসব সমর শসিয সহীহ, িসি িারা িাখবরজ েসরনবন। ইিন বহব্বান, ৩৬৬৪, মুহাবিে 
শু‘য়াইি আরনাঊি িস সেন, হাদীসবি মুসব সমর শিয অনুযায়ী সহীহ।  
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نََّها»
َ
ل   ََكنَْت  أ وَ  َحائِض   َوِهَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  ت رَجِّ ْعتَِكف   وَه   يِف  َوِهَ  الَمْسِجدِ  يِف  م 

ْجَرتَِها نَاِول َها ح  َسه   ي 
ْ
 «َرأ

“বিবন ঋিুিিযী অিস্থায় নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর িু  আাঁিবড়সয় 

বদসিন। ঐ সমসয় বিবন মসবজসদ ই‘বিোফ অিস্থায় থােসিন আর ‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িাাঁর হুজরায় অিস্থান েরসিন। বিবন ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহার বদসে িাাঁর মাথা িাবড়সয় বদসিন।”300 

ই‘বিোফোরী েখন ই‘বিোসফর স্থাসন প্রসিশ েরসি 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন,  

َواِخرِ  الَعْْشِ  يِف  َيْعتَِكف   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »
َ
نْت   َرَمَضاَن، ِمنْ  األ َْضِب   فَك 

َ
 َل   أ

بْحَ  َفي َصّلِّ  ِخبَاءً  ، ث مَّ  الصُّ ل ه  َذنَْت  يَْدخ 
ْ
نْ  ََعئَِشةَ  َحْفَصة   فَاْستَأ

َ
ِذنَْت  ِخبَاًء، تََْضَِب  أ

َ
 لََها، فَأ

َبْت  ا ِخبَاًء، فَََضَ تْه   فَلَمَّ
َ
َبْت  َجْحش   ابْنَة   َزيْنَب   َرأ ا آَخَر، ِخبَاءً  ََضَ ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
 اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  أ

ى وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
ْخِبيََة، َرأ

َ
، «َهَذا؟ َما»: َفَقاَل  األ ْخِْبَ

 
لِْْبَّ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  فَأ

َ
 أ

ْهَر، َذلَِك  ااِلْعِتََكَف  َفََّتَكَ  «بِِهنَّ  ت َرْونَ  ا اْعتََكَف  ث مَّ  الشَّ ال   ِمنْ  َعْْشً  «َشوَّ

“রমযাসনর কশষ দশসে নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ই‘বিোফ েরসিন। 

আবম িািু বিবর েসর বদিাম। বিবন ফজসরর সা াি আদায় েসর িাসি প্রসিশ 

েরসিন। (নিী স্ত্রী) হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িাাঁিু খািািার জনয ‘আসয়শা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে অনুমবি িাইস ন। বিবন িাাঁসে অনুমবি বদস  

হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িািুাঁ খািাস ন। (নিী স্ত্রী যয়নাি বিনসি জাহাশ 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা) িা কদসখ আসরেবি িািুাঁ বিবর েরস ন। সোস  নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িািুাঁগুস া কদখস ন। বিবন বজসজ্ঞস েরস ন 

                                           
300 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০৪৬, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ২৯৭।  
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এগুস া েী? িাসোঁ জানাসনা হস  বিবন ি স ন, কিামরা বে মসন ের এগুস া 

বদসয় কনেী হাবস  হসি? এ মাসস বিবন ই‘বিোফ িযাে েরস ন এিং পসর 

শাওয়া  মাসস ১০ বদন (োযাস্বরূপ) ই‘বিোফ েসরন।”301 

  

                                           
301 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০৩৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১১৭৩।  
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পঞ্চম অধ্যায়: সদোিু  বফির  

সদাোিু  বফির ওয়াবজি হওয়া প্রসসে 

আিু ‘আ ীয়া রহ. িস সেন, সদাোিু  বফির ফরয। 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   فََرَض » ِ  رَس  ، ِمنْ  َصاًَع  الِفْطرِ  َزََكةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ وْ  َتْمر 
َ
 ىلَعَ  َشِعي   ِمنْ  َصاًَع  أ

، الَعبْدِ  َكرِ  َواحل رِّ ْنََث، َواَّلَّ
 
ِغيِ  َواأل ْسِلِمَي، ِمنَ  َوالَكِبيِ  َوالصَّ َمرَ  الم 

َ
نْ  بَِها َوأ

َ
وِج  َقبَْل  ت ؤَدَّى أ ر   خ 

َلةِ  إىَِل  انلَّاِس   «الصَّ

“প্রসিযে কো াম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত িয়স্ক, অপ্রাপ্ত িয়স্ক মুসব সমর 

ওপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সদোিু  বফির বহসাসি কখজুর 

কহাে অথিা যি কহাে এে সা‘ পবরমাণ আদায় েরা ফরয েসরসেন এিং 

ক ােজসনর ঈসদর সা াি কির হওয়ার পূসিযই িা আদায় েরার বনসদযশ 

বদসয়সেন।”302 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َِن » ول   َوَّكَّ ِ  رَس  ْفِظ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ تَاِّن  َرَمَضانَ  َزََكةِ  ِِبِ
َ
َعامِ  ِمنَ  ََيْث و فََجَعَل  آت   فَأ  الطَّ

، َخْذت ه 
َ
لْت   فَأ ْرَفَعنََّك  َفق 

َ
ولِ  إىَِل  أَل ِ  رَس   إَِذا: َفَقاَل  ،- احلَِديَث  فََذَكرَ  - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َويَْت 
َ
  فَِراِشَك  إىَِل  أ

ْ
، آيَةَ  فَاقَْرأ ْرِِسِّ ِ  ِمنَ  َعلَيَْك  يََزاَل  لَنْ  الك  ، اّللَّ  َحّتَّ  َشيَْطان   َيْقَرب َك  َوالَ  َحافِظ 

وَ  َصَدقََك » َسلَّمَ وَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  ت ْصِبَح، وب   وَه   «َشيَْطان   َذاكَ  َكذ 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসে রমযাসনর যাোি (সদোসয় 

বফিসরর) বহফাজসির দাবয়ত্ব প্রদান েরস ন। এরপর আমার বনেি এেজন 
ক াে আসস া। কস িার দু’হাসির কোষ ভসর খাদযশসয গ্রহণ েরসি  ােস া। 
                                           
302 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫০৩।  
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 216  

িখন আবম িাসে ধ্সর কফ  াম এিং ি  াম, আবম অিশযই কিামাসে 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনেি বনসয় যাি। িখন কস এেবি 

হাদীস উসল্লখ ের  এিং ি  , যখন িুবম বিোনায় শুসি যাসি, িখন আয়ািু  

েুরসী পড়সি। িাহস  সিযদা আল্লাহর পক্ষ্ কথসে কিামার জনয এেজন 

বহফাজিোরী থােসি এিং কভার হওয়া পযযন্ত কিামার োসে শয়িান আসসি 

পারসি না। িখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কস কিামাসে 

সিয িস সে অথি কস বমথযািাদী এিং শয়িান বে ।”303 

মুসব মসদর কো াম ও অনযাসনযর পক্ষ্ কথসে সদোিু  বফির আদায় েরা 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  ، ِمنْ  َصاًَع  الِفْطرِ  َزََكةَ  فََرَض  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ وْ  َتْمر 

َ
 ىلَعَ  َشِعي   ِمنْ  َصاًَع  أ

 ِّ ، ك  ر  وْ  ح 
َ
وْ  َذَكر   َعبْد   أ

َ
ْنََث  أ

 
ْسِلِميَ  ِمنَ  أ  «الم 

মুসব মসদর প্রসিযে আযাদ, কো াম পুরুষ ও নারীর পক্ষ্ কথসে সদোিু  

বফির বহসাসি কখজুর অথিা যি কথসে এে সা‘ পবরমাণ আদায় েরা 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ফরয েসরসেন।”304 

সদোিু  বফির এে সা‘ পবরমাণ যি 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» َدقَةَ  ن ْطِعم   ك   «َشِعي   ِمنْ  َصاًَع  الصَّ

                                           
303 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩২৭৫।  
304 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫০৪। 
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“আমরা এে সা‘ পবরমাণ যি িারা সদোিু  বফির আদায় েরিাম।”305 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, 

نَّا» ِْرج   ك  ول   ِفينَا ََكنَ  إِذْ  ُن  ِّ  َعنْ  الِْفْطِر، َزََكةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس  ، ك  ر   َوَكبِي ، َصِغي   ح 
وْ 
َ
، أ ، ِمنْ  َصاًَع  َمْمل وك  وْ  َطَعام 

َ
، ِمنْ  َصاًَع  أ قِط 

َ
وْ  أ

َ
، ِمنْ  َصاًَع  أ وْ  َشِعي 

َ
، ِمنْ  َصاًَع  أ وْ  َتْمر 

َ
 َصاًَع  أ

ه   نََزْل  فَلَمْ  «َزبِيب   ِمنْ  ْرِج  َعاِوَية   َعلَيْنَا قَِدمَ  َحّتَّ  ُن  ِب  بْن   م 
َ
ْفيَانَ  أ ا، س  وْ  َحاجًّ

َ
ْعتَِمًرا أ  فلََكَّمَ  م 

، ىلَعَ  انلَّاَس  نْ  انلَّاَس  بِهِ  َُكَّمَ  ِفيَما فَََكنَ  الِْمنَْْبِ
َ
رَى إِّنِّ »: قَاَل  أ

َ
نَّ  أ

َ
يِْن  أ دَّ اِم، َسْمَراءِ  ِمنْ  م   الشَّ

َخذَ  «َتْمر   ِمنْ  َصاًَع  َتْعِدل  
َ
ب و قَاَل  بَِذلَِك  انلَّاس   فَأ

َ
ا»: َسِعيد   أ مَّ

َ
نَا فَأ

َ
َزال   فََل  أ

َ
ه   أ ْخرِج 

 
نْت   َكَما أ  ك 

، ه  ْخرِج 
 
بًَدا أ

َ
 «ِعْشت   َما أ

“আমরা সদোিু  বফির িািদ এে সা‘ খাদয েম অথিা এে সা‘ যি অথিা 

এে সা‘ কখজুর অথিা এে সা‘ পবনর বেংিা এে ‘সা বেসবমস প্রদান 

েরিাম।  

‘আবু্দল্লাহ ইিন মাস ামা ইিন ো‘নাি রহ. এর সনসদ আিু সা‘ঈদ খুদরী 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম যখন আমাসদর মসধ্য বেস ন, িখন আমরা কোি ও িড় স্বাধ্ীন ও 

ক্রীিদাস প্রসিযসের পক্ষ্ কথসে সদোিু  বফির িািদ এে সা‘ পবরমাণ খাদয 

অথিা এে সা‘ পবনর অথিা এে সা‘ যি অথিা এে সা‘ কখজুর অথিা এে 

সা‘ বেশবমশ প্রদান েরিাম। এভাসিই আমরা িা আদায় েরসি থাবে। পসর 

মু‘আবিয়া ইিন আিু সুবফয়ান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু হজ অথিা ‘উমরার উসেসশয 

যখন আমাসদর বনেি আসস ন িখন বিবন বমম্বসর আসরাহণ েসর উপবস্থি 

ক ােসদর সাসথ এ বিষসয় আ াপ-আস ািনা েরস ন। আস ািনার এে পযযাসয় 

                                           
305 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫০৫। 



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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বিবন ি স ন, আমার মসি বসবরয়ার দু-মুদ েম এে সা‘ কখজুসরর সামান। 

ক াসেরা িা গ্রহণ েসর বনস ন। আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, আবম 

কিা যি বদন জীবিি থােি ঐ ভাসিই সদোিু  বফির আদায় েরি, কয 

ভাসি আবম সদোিু  বফির আদায় েসর আসবে াম।306 

ইসমাঈ  ইিন উমাইয়যাহ কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আমাসে ইয়ায ইিন 

আবু্দল্লাহ ইিন সা‘দ ইিন আিু সারহ সংিাদ বদসয়সেন, বিবন আিু সাঈদ খুদরী 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ি সি শুসনসেন কয, 

نَّا» ِْرج   ك  ول   الِْفْطرِ  َزََكةَ  ُن  ِّ  َعنْ  ِفينَا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  َورَس  ، َصِغي   ك  ر   َوَكِبي   ح 
، ْصنَاف   ثََلثَةِ  ِمنْ  َوَمْمل وك 

َ
، ِمنْ  َصاًَع : أ ، ِمنْ  َصاًَع  َتْمر  قِط 

َ
ه   نََزْل  فَلَمْ "  َشِعي   ِمنْ  َصاًَع  أ ْرِج   ُن 

َعاِوَية   ََكنَ  َحّتَّ  َكَذلَِك، ى»: م 
َ
نَّ  فََرأ

َ
يِْن  أ دَّ ب و قَاَل  «َتْمر   ِمنْ  َصاًَع  َتْعِدل   ب ر   ِمنْ  م 

َ
ا»: َسِعيد   أ مَّ

َ
 فَأ

نَا
َ
َزال   فََل  أ

َ
ه   أ ْخرِج 

 
 «َكَذلَِك  أ

“রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম যখন আমাসদর মসধ্য বেস ন, িখন 

আমরা কোি ও িড়, স্বাধ্ীন ও ক্রীিদাস প্রসিযসের পক্ষ্ কথসে বিন প্রোর িস্তু 

কথসে সদোিু  বফির িািদ এে সা‘ কখজুর, এে সা‘ পবনর অথিা এে 

সা‘  যি প্রদান েরিাম। এভাসি আমরা সদোিু  বফির আদায় 

েরবে াম।  অিঃপর মু‘আবিয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সময় আসস া। িখন 
বিবন দু মুদ এে সা‘ কখজুসরর সমান ধ্াযয েসরন। আিু সা‘ঈদ খুদরী 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, আবম কিা সিযদা পূসিযর নযায়ই আদায় েরসি 

থােি।”307 

আিু সা‘ঈদ খুদুরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 
                                           
306 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৯৮৫।  
307 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৯৮৫। 
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نَّا» ِْرج   ك  ْصنَاف   ثََلثَةِ  ِمنْ  الِْفْطرِ  َزََكةَ  ُن 
َ
قِِط،: أ

َ
ِعيِ  َواتلَّْمِر، اأْل  «َوالشَّ

“আমরা পবনর, কখজুর ও যি -এ বিন প্রোর িস্তু কথসে সদোিুর বফির 

আদায় েরিাম।”308 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
َعاِوَيَة، أ ا م  اِع  نِْصَف  َجَعَل  لَمَّ ، ِمنْ  َصاع   َعْدَل  احْلِنَْطِة، ِمنَ  الصَّ نَْكرَ  َتْمر 

َ
ب و َذلَِك  أ

َ
، أ  َسِعيد 

ْخِرج   اَل : َوقَاَل 
 
ي إاِلَّ  ِفيَها أ ِ نْت   اَّلَّ ْخِرج   ك 

 
ولِ  َعْهدِ  يِف  أ  َصاًَع »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

، ِمنْ  وْ  َتْمر 
َ
، ِمنْ  َصاًَع  أ وْ  َزبِيب 

َ
، ِمنْ  َصاًَع  أ وْ  َشِعي 

َ
قِط   ِمنْ  َصاًَع  أ

َ
 «أ

“মুআবিয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন অধ্য সা‘ েমসে এে সা‘ কখজুসরর 

সমপবরমাণ বনধ্যারণ েরস ন, িখন আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িা কমসন 

বনস ন না এিং ি স ন, আবম সদোিু  বফির রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর সমসয় যা আদায় েরিাম এখনও িাই আদায় েরি। এে সা‘ 

কখজুর অথিা এে সা‘ বেশবমশ অথিা এে সা‘ যি বেংিা এে সা‘ 

পবনর”।309 

সদোিু  বফির এে সা‘ পবরমাণ খাদয 

ইয়ায ইিন আবু্দল্লাহ ইিন সা‘দ ইিন আিু সারহ আ -‘আসমরী বিবন আিু 

সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ি সি শুসনসেন কয, 

نَّا» ِْرج   ك  ، ِمنْ  َصاًَع  الِفْطرِ  َزََكةَ  ُن  وْ  َطَعام 
َ
، ِمنْ  َصاًَع  أ وْ  َشِعي 

َ
، ِمنْ  َصاًَع  أ وْ  َتْمر 

َ
 ِمنْ  َصاًَع  أ

، قِط 
َ
وْ  أ

َ
 «َزبِيب   ِمنْ  َصاًَع  أ

                                           
308 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৯৮৫। 
309 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৯৮৫। 
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“আমরা এে সা‘ পবরমাণ বেসবমস বদসয় সদোিু  বফির আদায় 

েরিাম।”310 

সদোিু  বফির এে সা‘ পবরমাণ কখজুর 

‘আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িস ন, 

َمرَ »
َ
، ِمنْ  َصاًَع  الِفْطرِ  بَِزََكةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  أ وْ  َتْمر 

َ
ِ  َعبْد   قَاَل  «َشِعي   ِمنْ  َصاًَع  أ  اّللَّ

يِْن  ِعْدَل   انلَّاس   فََجَعَل »: َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  دَّ  «ِحنَْطة   ِمنْ  م 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সদোিু  বফির বহসাসি এে সা‘ 

পবরমাণ কখজুর িা এে সা‘ পবরমাণ যি বদসয় আদায় েরসি বনসদযশ কদন। 

‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, ‘িারপর ক াসেরা যসির সমপবরমাণ 

বহসসসি দু’ মুদ (অথয সা‘) েম আদায় েরসি থাসে’।”311 

সদোিু  বফির এে সা‘ পবরমাণ বেসবমস কথসে 

আিু সা‘ঈদ খুদুরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» ، ِمنْ  َصاًَع  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َزَمانِ  يِف  ن ْعِطيَها ك  وْ  َطَعام 
َ
، ِمنْ  َصاًَع  أ وْ  َتْمر 

َ
 َصاًَع  أ

، ِمنْ  وْ  َشِعي 
َ
ا ،«َزبِيب   ِمنْ  َصاًَع  أ َعاِوَية   َجاءَ  فَلَمَّ ، وََجاَءِت  م  ْمَراء  رَى»: قَاَل  السَّ

 
ا أ دًّ  َهَذا ِمنْ  م 

يِْن  َيْعِدل   دَّ  «م 

“আমরা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর যুসে এে সা‘ খাদযদ্রিয িা এে 

সা‘ কখজুর িা এে সা‘ যি িা এে সা‘ বেসবমস বদসয় সদোিু  বফির আদায় 

েরিাম। মু‘আবিয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর যুসে যখন েম আমদানী হস া িখন 

                                           
310 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫০৬। 
311 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫০৭। 
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বিবন ি স ন, এে মুদ েম (পূসিযািগুস ার) দু’ মুদ-এর সমপবরমাণ িস  

আমার মসন হয়।”312 

ঈসদর সা াসির পূসিযই সদোিু  বফির আদায় েরা 

‘আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
َمرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
وِج  َقبَْل  الِفْطرِ  بَِزََكةِ  أ ر  َلةِ  إىَِل  انلَّاِس  خ   «الصَّ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ক ােসদরসে ঈসদর সা াসির উসেসশয 

কির হওয়ার পূসিযই সদোিু  বফির আদায় েরার বনসদযশ কদন।”313 

আিু সা‘ঈদ খুদুরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» ِْرج   ك  ولِ  َعْهدِ  يِف  ُن  ِ  رَس  ب و َوقَاَل  ،«َطَعام   ِمنْ  َصاًَع  الِفْطرِ  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
 أ

ِعي   َطَعاَمنَا َوََكنَ »: َسِعيد   بِيب   الشَّ قِط   َوالزَّ
َ
 «َواتلَّْمر   َواأل

“আমরা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর যুসে ঈসদর বদন এে সা‘ 

পবরমাণ খাদয সদোিু  বফির বহসাসি আদায় েরিাম। আিু সা‘ঈদ 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, আমাসদর খাদযদ্রিয বে  যি, বেসবমস, পবনর ও 

কখজুর।”314 

স্বাধ্ীন ও কো াসমর পক্ষ্ কথসে সদোিু  বফির আদায় েরা ওয়াবজি 

যুহরী রহ. িস সেন, িাবনবজযে পণয বহসসসি িযিসাসয়র জনয ক্রয় েরা 

কো াসমর যাোি বদসি হসি এিং িাসদর সদাোিু  বফিরও বদসি হসি। 

                                           
312 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫০৮। 
313 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫০৯। 
314 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫১০। 
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ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

وْ  الِفْطرِ  َصَدقَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فََرَض »
َ
َكِر، ىلَعَ  َرَمَضانَ : قَاَل  أ ْنََث، اَّلَّ

 
، َواأل  َواحل رِّ

، ِمنْ  َصاًَع  َوالَمْمل وكِ  وْ  َتْمر 
َ
، ِمنْ  َصاع   نِْصَف  بِهِ  انلَّاس   َفَعَدَل » َشِعي   ِمنْ  َصاًَع  أ  ابْن   فَََكنَ  ب ر 

َمرَ  َما، اّللَّ   رَِضَ  ع  ْعِطي «َعنْه  ْعَوزَ  ،» اتلَّْمرَ  ي 
َ
ْهل   فَأ

َ
ْعَطى اتلَّْمِر، ِمنَ  الَمِدينَةِ  أ

َ
 فَََكنَ  ،«َشِعًيا فَأ

َمرَ  اْبن   ْعِطي» ع  ِغِي، َعِن  ي  َمرَ  اْبن   َوََكنَ  ،«بَِنَّ  َعنْ  ِْل ْعِطي ََكنَ  إِنْ  َحّتَّ  َوالَكِبِي، الصَّ  رَِضَ  ع 
َما اّللَّ   ْعِطيَها» َعنْه  ينَ  ي  ِ ونَ  َوََكن وا َيْقبَل وَنَها، اَّلَّ ْعط  وْ  بِيَْوم   الِفْطرِ  َقبَْل  ي 

َ
 «يَْوَمْيِ  أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম প্রসিযে পুরুষ, মবহ া, আযাদ ও 

কো াসমর পক্ষ্ কথসে সদোিু  বফির অথিা (িস সেন) সদো-ই-রামাযান 

বহসাসি এে সা‘ কখজুর িা এে এে সা‘ যি আদায় েরা ফরয েসরসেন। 

িারপর ক াসেরা অধ্য সা‘ েমসে এে সা‘ কখজুসরর সমমান বদসি  াে । 

(িণযনাোরী নাসফ’ িস ন) ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কখজুর (সদোিু  

বফির বহসাসি) বদসিন। এে সময় মদীনায় কখজুর দু যভ হস  যি বদসয় িা 

আদায় েসরন। ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু প্রাপ্ত িয়স্ক ও অপ্রাপ্ত িয়স্ক 

সেস র পক্ষ্ কথসেই সদোিু  বফির আদায় েরসিন, এমনবে আমার 

সন্তানসদর পক্ষ্ কথসেও সদোর দ্রিয গ্রহীিাসদরসে বদসয় বদসিন এিং ঈসদর 

এে-দু’ বদন পূসিযই আদায় েসর বদসিন।” আিু ‘আবু্দল্লাহ রহ. িস ন, আমার 

সন্তান অথযাৎ নাসফ’ রহ. এর সন্তান। বিবন আরও িস ন, সদোর মা  

এেবত্রি েরার জনয বদসিন, ফেীরসদর কদওয়ার জনয নয়।315 

                                           
315 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫১১।  
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অপ্রাপ্ত িয়স্ক ও প্রাপ্ত িয়স্কসদর পক্ষ্ কথসে সদাোিু  বফির আদায় েরা 

ওয়াবজি 

আিু ‘আমর রহ. িস ন, উমার, আ ী, ইিন উমার, জাবির, আসয়শা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুম, িাউস, ‘আিা ও ইিন সীরীন রহ. ইয়াবিসমর মা  কথসে সদাোিু  

বফির আদায় েরার অবভমি িযি েসরসেন। যুহুরী রহ. িস ন, পােস র মা  

কথসে সদাোিু  বফির আদায় েরা হসি। 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   فََرَض » ِ  رَس  ، ِمنْ  َصاًَع  الِفْطرِ  َصَدقَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ وْ  َشِعي 
َ
 ىلَعَ  َتْمر   ِمنْ  َصاًَع  أ

ِغيِ   «َوالَمْمل وكِ  َواحل رِّ  َوالَكِبِي، الصَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম অপ্রাপ্ত িয়স্ক, প্রাপ্ত িয়স্ক, আযাদ ও 

কো াম প্রসিযসের পক্ষ্ কথসে এে সা‘ যি অথিা এে সা‘ কখজুর সদোিু  

বফির বহসাসি আদায় েরা ফরয েসর বদসয়সেন।”316
 

  

                                           
316 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫১২। 
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ষষ্ঠ অধ্যায়: ঈসদর সা াি 

দু’ঈদ ও সুের কপাশাে পবরধ্ান েরা 

‘আবু্দল্লাহ ইিন ওমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িস ন, 

َخذَ »
َ
َمر   أ بَّةً  ع  ق   ِمنْ  ج  وِق، يِف  ت بَاع   إِْستَْْبَ َخَذَها، السُّ

َ
َت  فَأ

َ
وَل  بَِها فَأ ِ  رَس   َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

وَل  يَا: َفَقاَل  وََسلََّم، ، رَس  ِ ْل  َهِذهِ  ابْتَعْ  اّللَّ ف وِد، لِلِْعيدِ  بَِها ََتَمَّ ول   َل   َفَقاَل  َوالو  ِ  رَس   اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َمر   فَلَِبَث  «َل   َخَلَق  الَ  َمنْ  بِلَاس   َهِذهِ  إِنََّما»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  نْ  اّللَّ   َشاءَ  َما ع 

َ
رَْسَل  ث مَّ  يَلْبََث، أ

َ
 أ

ول   إَِْلْهِ  ِ  رَس  ، ِِب بَّةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ْقبََل  ِديبَاج 
َ
، بَِها فَأ َمر  َت  ع 

َ
وَل  بَِها فَأ ِ  رَس   اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

وَل  يَا َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  ِ  رَس  رَْسلَْت  «َل   َخَلَق  الَ  َمنْ  بِلَاس   َهِذهِ  إِنََّما»: ق لَْت  إِنََّك : اّللَّ
َ
 إيَِلَّ  َوأ

ول   َل   َفَقاَل  اجل بَِّة، بَِهِذهِ  ِ  رَس  َها»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ وْ  تَِبيع 
َ
 «َحاَجتََك  بَِها ت ِصيب   أ

“িাজাসর বিবক্র হবি  এমন এেবি করশমী জুব্বা বনসয় উমার রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর োসে এসস ি স ন, ইয়া 

রাসূ াল্লাহ্! আপবন এবি বেসন বনন। ঈসদর সময় এিং প্রবিবনবধ্ দস র সসে 

সাক্ষ্ািোস  এবি বদসয় বনসজসে সবিি েরসিন। িথন নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসে ি স ন, এবি কিা িার কপাষাে যার (আবখরাসি) 

ে যাসণর কোসনা অংশ কনই। এ েিনার পর উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর 

যি বদন ইিা িিবদন অবিিবহি েরস ন। িারপর নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িার বনেি এেবি করশমী জুব্বা পািাস ন, উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

িা গ্রহণ েসরন এিং কসবি বনসয় নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর োসে 

এসস ি স ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আপবন কিা িস বেস ন, এিা িার কপাষাে যার 

(আবখরাসি) ে যাসণর কোসনা অংশ নাই। অথি আপবন এ জুু্ব্বা আমার বনেি 

পাবিসয়সেন। িখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসে ি স ন, িুবম 
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এবি বিবক্র েসর দাও এিং বিক্রয় ি অসথয কিামার প্রসয়াজন বমিাও।”317 

ঈসদর বদন িশযা ও ঢাস র কখ া 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َّ  َدَخَل » ول   ََعَ ِ  رَس   فَاْضَطَجعَ  ب َعاَث، بِِغنَاءِ  ت َغنِّيَانِ  َجاِرَيتَانِ  وَِعنِْدي وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َل  الِفَراِش، ىلَعَ  ، وََحوَّ ب و وََدَخَل  وَْجَهه 

َ
، أ يَْطانِ  ِمْزَماَرة  : َوقَاَل  فَاْنتََهَرِن  بَْكر   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِعنْدَ  الشَّ

ْقبََل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل  
َ
ول   َعلَيْهِ  فَأ ِ  رَس  َلم   َعلَيْهِ  اّللَّ َما»: َفَقاَل  السَّ ا ،«َدْعه  َما َغَفَل  فَلَمَّ  َغَمْزت ه 

، يَْومَ  َوََكنَ  فََخرََجتَا، وَدان   يَلَْعب   ِعيد  َرقِ  السُّ ا َواحِلَراِب، بِادلَّ لْت   فَإِمَّ
َ
 َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسأ

ا وََسلََّم، ِريَن؟ تَْشتَِهيَ »: قَاَل  َوإِمَّ لْت   «َتنْظ  قَاَمِن  َنَعْم،: َفق 
َ
ي َوَراَءه ، فَأ هِ، ىلَعَ  َخدِّ وَ  َخدِّ : َيق ول   وَه 

مْ » ْرفَِدةَ  بَِن  يَا د ونَك 
َ
، إَِذا َحّتَّ  «أ  «فَاْذَهِب »: قَاَل  َنَعْم،: ق لْت   «َحْسب ِك؟»: قَاَل  َمِللْت 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমার োসে এস ন িখন আমার বনেি 

দু’বি কমসয় িু’আস যুদ্ধ সংক্রান্ত েবিিা আিৃবত্ত েরবে । বিবন বিোনায় শুসয় 

পড়স ন এিং কিহারা অনযবদসে বফবরসয় রাখস ন। এ সময় আিু িের 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এস ন, বিবন আমাসে ধ্মে বদসয় ি স ন, শয়িানী িাদযযন্ত্র 

(দফ) িাজান হসি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর োসে। িখন 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িার বদসে মুখ বফবরসয় ি স ন, 

িাসদর কেসড় দাও। িারপর বিবন যখন অনয বদসে বফরস ন িখন আবম 

িাসদর ইবেি ের াম এিং িারা কির হসয় কে । আর ঈসদর বদন সুদানীরা 

িশযা ও ঢাস র িারা কখ া েরি। আবম বনসজ (এেিার) রাসূ াল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর েসে আরয েসরবে াম অথিা বিবন বনসজই িস বেস ন, 

িুবম বে িাসদর কখ া কদখসি িাও? আবম ি  াম, হযাাঁ, িারপর বিবন আমাসে 

                                           
317 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৪৮।  
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িাাঁর বপেসন এমনভাসি দাাঁড় েবরসয় বদস ন কয, আমার ো  বে  িার োস র 

সাসথ  াোন। বিবন িাসদর ি স ন, কিামরা যা েরসি বেস  িা েরসি থাে, 

কহ িনু আরবফদা। পবরসশসষ আবম যখন ক্লান্ত হসয় পড় াম, িথন বিবন 

আমাসে ি স ন, কিামার বে কদখা কশষ হসয়সে? আবম ি  াম, হযাাঁ, বিবন 

ি স ন, িাহস  িস  যাও।”318 

মুসব মসদর জনয উভয় ঈসদর রীবিনীবি 

িারা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ 

ওয়াসাল্লামসে খুিিা বদসি শুসনবে। বিবন িস সেন, 

َل  إِنَّ » وَّ
َ
  َما أ

 
نْ  َهَذا يَْوِمنَا ِمنْ  َنبَْدأ

َ
، أ َ َصاَب  َفَقدْ  َفَعَل  َفَمنْ  َفنَنَْحرَ  نَرِْجَع، ث مَّ  ن َصّلِّ

َ
نَّتَنَا أ  «س 

“আমাসদর আজসের এ বদসন আমরা কয োজ প্রথম শুরু েরি, িা হস া 

সা াি আদায় েরা। এরপর বফসর আসি এিং েুরিানী েরি। িাই কয এরূপ 

েসর কস আমাসদর রীবিনীবি সবিেভাসি পা ন ের ।”319 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ب و َدَخَل »
َ
نَْصارِ  َجَوارِي ِمنْ  َجاِريَتَانِ  وَِعنِْدي بَْكر   أ

َ
نَْصار   َتَقاَولَِت  بَِما ت َغنِّيَانِ  األ

َ
 يَْومَ  األ

، َولَيَْستَا: قَالَْت  ب َعاَث، َغنِّيَتَْيِ ب و َفَقاَل  بِم 
َ
َمَزاِمي  : بَْكر   أ

َ
يَْطانِ  أ ولِ  َبيِْت  يِف  الشَّ ِ  رَس   َصّلَّ  اّللَّ

، يَْومِ  يِف  وََذلَِك  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   ول   َفَقاَل  ِعيد  ِ  رَس  بَا يَا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
، أ  إِنَّ  بَْكر 

 ِّ نَا وََهَذا ِعيًدا قَْوم   ِلُك   «ِعيد 

“(এেবদন আমার েসর) আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এস ন িখন আমার 

বনেি আনসার দু’বি কমসয় িু’আস যুসদ্ধর বদন আনসারীেণ পরস্পর যা 

                                           
318 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৪৯। 
319 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৫১।  
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িস বেস ন কস সম্পসেয েবিিা আিৃবত্ত েরবে । বিবন িস ন, িারা কোসনা 

কপশােি োবয়ো বে  না। আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর েসর শয়িানী িাদযযন্ত্র। আর এবি বে  ঈসদর 

বদন। িখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কহ আিু িের! 

প্রসিযে জাবির জনযই আনে উৎসি রসয়সে আর এ হস া আমাসদর 

আনে।”320 

ঈদু  বফিসরর বদন সা াসি কির হওয়ার আসে আহার েরা 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কখসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  و الَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ك َل  َحّتَّ  الِفْطرِ  يَْومَ  َيْغد 
ْ
  َوقَاَل  «َتَمَرات   يَأ

 
أ رَجَّ  بْن   م 

، ثَِن  رََجاء  بَيْد   َحدَّ ، ع  ِ ثَِن : قَاَل  اّللَّ ، َحدَّ نَس 
َ
نَّ » وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  أ ل ه  ك 

ْ
 «ِوتًْرا َوَيأ

রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  বফিসরর বদন বেেু কখজুর না 

কখসয় কির কথসেন না। অপর এে িণযনায় আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে িণযনা েসরন কয, বিবন িা কিসজাড় 

সংখযে কখসিন।”321 

েুরিানীর বদন আহার েরা 

আনাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

َلِة، َقبَْل  َذبَحَ  َمنْ » ل   َفَقامَ  ،«فَلْي ِعدْ  الصَّ ، ِفيهِ  ي ْشتََه  يَْوم   َهَذا: َفَقاَل  رَج   ِمنْ  وََذَكرَ  اللَّْحم 
نَّ  ِجَيانِِه،

َ
، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  فََكأ قَه  َحبُّ  َجَذَعة   وَِعنِْدي: قَاَل  َصدَّ

َ
 َشاَتْ  ِمنْ  إِيَلَّ  أ

                                           
320 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৫২। 
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، َص  حَلْم  ْدرِي فَلَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َل   فَرَخَّ
َ
بَلََغِت  أ

َ
مْ  ِسَواه   َمنْ  الرُّْخَصة   أ

َ
 «الَ  أ

“সা াসির আসে কয যসিহ েরসি িাসে আিার যসিহ (েুরিানী) েরসি হসি। 

িখন এে িযবি দাাঁবড়সয় ি  , আজসের এবদন কোশি খাওয়ার আোংক্ষ্া 

েরা হয়। কস িার প্রবিসিবশসদর অিস্থা উসল্লখ ের । িখন নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কযন িার েথার সিযিা স্বীোর েরস ন। কস ি  , 

আমার বনেি এখন েয় মাসসর এমন এেবি কমষ শািে আসে, যা আমার 

োসে দু’বি হৃষ্টপুষ্ট িেরীর কিসয়ও কিবশ পিেনীয়। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িাসে কসিা েুরিানী েরার অনুমবি বদস ন। অিশয আবম জাবন না, 

এ অনুমবি িাসে োড়া অনযসদর জনযও বে না?”322 

িারা ইিন ‘আবযি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْضَح  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َخَطبَنَا»
َ
َلةِ، َبْعدَ  األ  َصَلَتنَا، َصّلَّ  َمنْ »: َفَقاَل  الصَّ

َكنَا، َونََسَك  َصاَب  َفَقدْ  ن س 
َ
َك، أ َلةِ، َقبَْل  نََسَك  َوَمنْ  النُّس  َلةِ  َقبَْل  فَإِنَّه   الصَّ َك  َوالَ  الصَّ  ،«َل   ن س 

ب و َفَقاَل 
َ
وَل  يَا: الَْبَاءِ  َخال   ِنيَار   ْبن   ب ْرَدةَ  أ ، رَس  ِ َلِة، َقبَْل  َشاِت  نََسْكت   فَإِّنِّ  اّللَّ نَّ  وََعَرفْت   الصَّ

َ
 أ

ْكل   يَْوم   اْلَْومَ 
َ
، أ ْب  ْحبَبْت   َوَش 

َ
نْ  َوأ

َ
ونَ  أ َل  َشاِت  تَك  وَّ

َ
 َشاِت  فََذَِبْت   بَيِْت، يِف  ي ْذبَح   َما أ

يْت   نْ  َقبَْل  َوَتَغدَّ
َ
َلَة، آِتَ  أ وَل  يَا: قَاَل  «حَلْم   َشاة   َشات َك »: قَاَل  الصَّ ، رَس  ِ  نَلَا َعنَاقًا ِعنَْدنَا فَإِنَّ  اّللَّ

َحبُّ  ِهَ  َجَذَعةً 
َ
، ِمنْ  إِيَلَّ  أ َفتَْجِزي َشاَتْيِ

َ
؟ أ َحد   َعنْ  ََتِْزَي  َولَنْ  َنَعمْ »: قَاَل  َعنِّ

َ
 «َبْعَدكَ  أ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  আযহার বদন সা াসির পর 

আমাসদর উসেসশয খুিিা দান েসরন। খুিিায় িস ন, কয আমাসদর মসিা 

সা াি আদায় ের  এিং আমাসদর মসিা েুরিানী ের , কস েুরিানীর 

রীবিনীবি যথাযথ পা ন ের । আর কয সা াসির আসে েুরিানী ের  িা 
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সা াসির আসে হসয় কে , বেন্তু এসি িার েুরিানী হসি না। িারা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুর মামা আিু িুরদাহ ইিন বনয়ার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িখন ি স ন, ইয়া 

রাসু ুল্লাহ! আমার জানামসি আজসের বদনবি পানাহাসরর বদন। িাই আবম 

পিে ের াম কয, আমার েসর সিযপ্রথম যসিহ েরা কহাে আমার িেরীই। 

িাই আবম আমার িেরীবি যসিহ েসরবে এিং সা াসি আসার পূসিয িা বদসয় 

নাশিাও েসরবে। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কিামার িেরীবি 

কোশসির উসেসশয যসিহ েরা হসয়সে। িখন বিবন আরয েরস ন, ইয়া 

রাসু ুল্লাহ! আমাসদর োসে এমন এেবি েয় মাসসর কশষ শািে আসে যা 

আমার োসে দু’বি িেরীর িাইসিও পিেীয়। এবি (েুরিানী বদস ) বে আমার 

জনয যসথষ্ট হসি? বিবন ি স ন, হযাাঁ, িসি িুবম িযিীি অনয োসরা জনয যসথষ্ট 

েসি না।”323 

বমম্বার না বনসয় ঈদোসহ েমন 

আিু সা‘ঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  ج   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ ْضَح  الِفْطرِ  يَْومَ  ََيْر 
َ
، إىَِل  َواأل َصّلَّ وَّل   الم 

َ
ء   فَأ   ََشْ

 
 َيبَْدأ

َلة ، بِهِ  ، ث مَّ  الصَّ وم   َينَِْصِف  َقابَِل  َفيَق  ل وس   َوانلَّاس   انلَّاِس، م  وفِِهمْ  ىلَعَ  ج  ف  ْم، ص  ه   َفيَِعظ 
ْم، َوي وِصيِهْم، ر ه  م 

ْ
نْ  ي ِريد   ََكنَ  فَإِنْ  َوَيأ

َ
، َبْعثًا َيْقَطعَ  أ وْ  َقَطَعه 

َ
رَ  أ م 

ْ
ء   يَأ َمرَ  بيَِشْ

َ
 «َينَِْصِف   ث مَّ  بِِه، أ

ب و قَاَل 
َ
وَ  - َمْرَوانَ  َمعَ  َخرَْجت   َحّتَّ  َذلَِك  ىلَعَ  انلَّاس   يََزلِ  فَلَمْ »: َسِعيد   أ ِمي   وَه 

َ
 يِف  - الَمِدينَةِ  أ

ْضًح 
َ
وْ  أ

َ
، أ ا فِْطر  تَيْنَا فَلَمَّ

َ
َصّلَّ  أ لِْت، بْن   َكثِي   َبنَاه   ِمنَْْب   إَِذا الم  نْ  ي ِريد   َمْرَوان   فَإَِذا الصَّ

َ
 يَْرتَِقيَه   أ

نْ  َقبَْل 
َ
، أ َ َلةِ  َقبَْل  فََخَطَب  فَاْرَتَفَع، فََجبََذِّن، بِثَْوبِِه، فََجبَْذت   ي َصّلِّ لْت   ،«الصَّ ْت مْ : َل   َفق   َغيَّ
، ِ بَا َفَقاَل  َواّللَّ

َ
لْت   ،«َتْعلَم   َما َذَهَب  قَدْ »: َسِعيد   أ ْعلَم   َما: َفق 

َ
ِ  أ ا َخْي   َواّللَّ ، الَ  ِممَّ ْعلَم 

َ
 إِنَّ »: َفَقاَل  أ

ون وا لَمْ  انلَّاَس  ونَ  يَك  َلِة، َبْعدَ  نَلَا َُيِْلس  َلةِ  َقبَْل  فََجَعلْت َها الصَّ  «الصَّ
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“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  বফির ও ঈদু  আযহার বদন 

ঈদোসহ েমন েসর কসখাসন বিবন প্রথম কয োজ শুরু েরসিন িা হস া 

সা াি। আর সা াি কশষ েসর বিবন ক ােসদর বদসে মুখ েসর দাাঁড়াসিন এিং 

িারা িাাঁসদর োিাসর িসস থােসিন। বিবন িাসদর নসীহি েরসিন, উপসদশ 

বদসিন এিং বনসদযশ দান েরসিন। যবদ বিবন কোসনা কসনাদ  পািািার ইিা 

েরসিন, িসি িাসদর আ াদা েসর বনসিন অথিা যবদ কোসনা বিষসয় বনসদযশ 

জারী েরার ইিা েরসিন িসি িা জাবর েরসিন। িারপর বিবন বফসর 

কযসিন। আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, ক াসেরা িরাির এই বনয়ম 

অনুসরণ েসর আসবে । অিসশসষ যখন মারওয়ান মদীনার আমীর হস ন, 

িখন ঈদু  আযহা িা ঈদু  বফিসরর উসেসশয আবম িার সসে কির হ াম। 

আমরা যখন ঈদোসহ কপৌঁে াম িখন কসখাসন এেবি বমম্বর কদখসি কপ াম, 

কসবি োসীর ইিন সা ি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বিবর েসরবেস ন। মারওয়ান 

সা াি আদাসয়র আসেই এর উপর আসরাহণ েরসি উদযি হস ন। আবম িার 

োপড় কিসন ধ্র াম। বেন্তু োপড় োবড়সয় খুিিা বদস ন। আবম িাসে ি  াম, 

আল্লাহর েসম! কিামরা (রাসুস র সুন্নাি) পবরিিযন েসর কফস ে। কস ি  , 

কহ আিু সা‘ঈদ! কিামরা যা জানসি, িা েি হসয় বেসয়সে। আবম ি  াম, 

আল্লাহর েসম! আবম যা জাবন, িা িার কিসয় ভাস া, যা আবম জাবন না। কস 

িখন ি  , ক ােজন সা াসির পর আমাসদর জনয িসস থাসে না, িাই আবম 

খুিিা সা াসির আসেই বদসয়বে।”324 

পাসয় কহাঁসি িা সাওয়ারীসি আসরাহণ েসর ঈসদর জামা‘আসি যাওয়া এিং 

আযান ও ইোমি োড়া খুিিার পূসিয সা াি আদায় েরা 
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‘আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
وَل  أ ِ  رَس  ْضَح  يِف  ي َصّلِّ  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ب   ث مَّ  َوالِفْطِر، األ َلةِ  َبْعدَ  ََيْط   «الصَّ

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  আযহা ও ঈদু  বফিসরর বদন 

সা াি আদায় েরসিন। আর সা াি কশসষ খুিিা বদসিন।”325 

জাবির ইিন ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, 

ول     الِفْطِر، يَْومَ  َخَرجَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  إِنَّ »: َيق 
َ
َلةِ  َفبََدأ  «اخل ْطبَةِ  َقبَْل  بِالصَّ

বিবন িস ন, “রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  বফিসরর বদন 

কির কথসেন। এরপর খুিিার আসে সা াি শুরু েসরন।”326 

أخْبن عطاء : أن عباس أرسل إىل ابن الزبي يف أول ما بويع ل إنه لم يكن يؤذن بالصلة »
 «يوم الفطر إنما اخلطبة بعد الصلة

িণযনাোরী িস ন, আমাসে আিা রহ. িস সেন কয, ইিন যুিায়র রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুর িাই‘আি গ্রহসণর প্রথম বদসে ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এ িস  

ক াে পািাস ন কয, ঈদু  বফিসরর সা াসি আযান কদওয়া হি না এিং খুিিা 

কদওয়া হসিা সা াসির পসর।”327 

ইিন ‘আব্বাস ও জাবির রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, িারা উভসয় িস ন, 

نْ  لَمْ » ْضَح  يَْومَ  َوالَ  الِفْطرِ  يَْومَ  ي ؤَذَّن   يَك 
َ
 «األ

                                           
325 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৫৭। 
326 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৫৮। 
327 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৫৯। 
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“ঈদু  বফির ও ঈদু  আদহার সা াসি আযান কদওয়া হসিা না”।328 

জাবির ইিন আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি আসে কয, 

ول     قَامَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  إِنَّ »: َيق 
َ
َلِة، َفبََدأ ، انلَّاَس  َخَطَب  ث مَّ  بِالصَّ ا َبْعد   نَِبُّ  فََرغَ  فَلَمَّ

 ِ َت  نََزَل، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
نَّ  النَِّساَء، فَأ َره  وَ  فََذكَّ   وَه 

 
أ ، يَدِ  ىلَعَ  َيتََوكَّ  بَاِسط   َوبَِلل   بَِلل 

تََرى: ِلَعَطاء   ت  ق لْ  «َصَدقَةً  النَِّساء   ِفيهِ  ي لِْق  ثَْوَبه  
َ
ا أ نْ : اْلنَ  اإِلَمامِ  ىلَعَ  َحقًّ

َ
ِتَ  أ

ْ
 النَِّساءَ  يَأ

نَّ  َره  غ ؟ ِحيَ  َفي َذكِّ مْ  َوَما َعلَيِْهمْ  حَلَقي  َذلَِك  إِنَّ »: قَاَل  َيْفر  نْ  لَه 
َ
 «َيْفَعل وا الَ  أ

“বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম দাাঁবড়সয় প্রথসম সা াি 

আদায় েরস ন এিং পসর ক ােসদর উসেসশয খুিিা বদস ন। যখন রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম খুিিা কশষ েরস ন, বিবন (বমম্বর কথসে) কনসম 

মবহ ােসণর (োিাসর) আসস ন এিং িাসদর নসীহি েরস ন। িখন বিবন 

বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাসি ভর েসরবেস ন এিং বি া  রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু িার োপড় জবড়সয় ধ্রস , মবহ ােণ এসি সদোর িস্তু বদসি 

 ােস ন। আবম আিা রহ.-কে বজজ্ঞাসা ের াম, আপবন বে এখসনা জরুরী 

মসন েসরন কয, ইমাম খুিিা কশষ েসর মবহ ােসণর বনেি এসস িাসদর 

নসীহি েরসিন? বিবন ি স ন, বনশ্চয় িা িাসদর জনয অিশযই জরুরী। 

িাসদর েী হসয়সে কয, িারা িা েরসি না?”329 

ঈসদর সা াসির পসর খুিিা কদওয়া 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ولِ  َمعَ  الِعيدَ  َشِهْدت  » ِ  رَس  ِب  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
، َوأ َمَر، بَْكر  ثَْمانَ  َوع   اّللَّ   رَِضَ  َوع 

                                           
328 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬০। 
329 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬১। 
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ْم، مْ  َعنْه  ُّه   «اخل ْطبَةِ  َقبَْل  ي َصلُّونَ  ََكن وا فَلك 

“আবম রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আিু িের, উমার এিং 

‘উসমান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুম-এর সসে সা াসি হাবযর বে াম। িারা সিাই 

খুিিার আসে সা াি আদায় েরসিন।”330 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   ََكنَ » ِ  رَس  ب و وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
، َوأ َمر   بَْكر  َما، اّللَّ   رَِضَ  َوع   الِعيَديِْن  ي َصلُّونَ  َعنْه 

 «اخل ْطبَةِ  َقبَْل 

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আিু িের এিং উমার রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা উভয় ঈসদর সা াি খুিিার পূসিয আদায় েরসিন।”331 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি কয, 

نَّ »
َ
َت  ث مَّ  َبْعَدَها، َوالَ  َقبْلََها ي َصلِّ  لَمْ  َرْكَعتَْيِ  الِفْطرِ  يَْومَ  َصّلَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
 أ

، َوَمَعه   النَِّساءَ  نَّ  بَِلل  َمَره 
َ
َدقَِة، فَأ ة   ت لِْق  ي لِْقيَ  فََجَعلْنَ  بِالصَّ

َ
رَْصَها الَمْرأ  «وَِسَخاَبَها خ 

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  বফিসর দু রাো‘আি সা াি 

আদায় েসরন। এর আসে ও পসর কোসনা সা াি আদায় েসরন বন। িারপর 

বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে সসে বনসয় মবহ াসদর োসে এস ন এিং সদো 

প্রদাসনর জনয িাসদর বনসদযশ বদস ন। িখন িারা বদসি  ােস ন। কেউ বদস ন 

আংবি, আিার কেউ বদস ন ে ার হার।”332 

িারাআ ইিন ‘আবযি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, নিী 

                                           
330 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬২। 
331 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬৩। 
332 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬৪। 
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সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

َل  إِنَّ » وَّ
َ
  َما أ

 
نْ  َهَذا يَْوِمنَا يِف  َنبَْدأ

َ
، أ َ َصاَب  َفَقدْ  َذلَِك  َفَعَل  َفَمنْ  َفنَنَْحَر، نَرِْجعَ  ث مَّ  ن َصّلِّ

َ
نَّتَنَا، أ  س 

َلةِ  َقبَْل  ََنَرَ  َوَمنْ  وَ  فَإِنََّما الصَّ َمه   حَلْم   ه  ْهِلِه، قَدَّ
َ
ء   يِف  النُّْسِك  ِمنَ  لَيَْس  أِل ل   َفَقاَل  «ََشْ  ِمنَ  رَج 

نَْصارِ 
َ
َقال   األ ب و َل   ي 

َ
وَل  يَا: ِنيَار   ْبن   ب ْرَدةَ  أ ، رَس  ِ ، ِمنْ  َخْي   َجَذَعة   وَِعنِْدي َذَِبْت   اّللَّ ِسنَّة  : َفَقاَل  م 

وْ  ت وِفَ  َولَنْ  َمََكنَه   اْجَعلْه  »
َ
َحد   َعنْ  ََتِْزَي  أ

َ
 «َبْعَدكَ  أ

“আজসের এ বদসন আমাসদর প্রথম োজ হসি সা াি আদায় েরা। এরপর 

আমরা (িাবড়) বফসর আসি এিং েুরিানী েরি। োসজই কয িযবি িা ের , 

কস আমাসদর বনয়ম পা ন ের । কয িযবি সা াসির আসে েুরিানী ের , িা 

শুধু্ কোশি িস ই েনয হসি, যা কস পবরিারিসেযর জনয আসেই েসর কফস সে। 

এসি েুরিানী বেেুই কনই। িখন আিু িুরদা ইিন বনয়ার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

নামে এে আনসারী ি স ন, ইয়া রাসূ ল্লাহ! আবম কিা (আসেই) যসিহ েসর 

কফস বে। এখন আমার বনেি এমন এেবি কমষ শািে আসে যা এে িের 

িয়সসর কমসষর কিসয় উত্তম। বিবন ি স ন, কসবির স্থস  এবিসে যসিহ েসর 

কফ । িসি কিামার পর অনয োসরা জনয িা যসথষ্ট হসি না।”333 

ঈসদর জামা‘আসি এিং হারাম শরীসফ অস্ত্র িহন বনবষদ্ধ 

হাসান িসরী রহ. িস সেন, শত্রুর ভয় িযিীি ঈসদর বদসন অস্ত্র িহন েরসি 

িাসদর বনসষধ্ েরা হসয়সে। 

সা‘ঈদ ইিন জুিাইর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نْت  » َمرَ  ابِْن  َمعَ  ك  َصابَه   ِحيَ  ع 
َ
ْمِح  ِسنَان   أ َْخَِص  يِف  الرُّ

َ
ه   فَلَِزقَْت  قََدِمِه، أ ََكِب، قََدم  ، بِالرِّ  َفََنَلْت 

ْعت َها اجَ  َفبَلَغَ  بِِمًن، وََذلَِك  َفََنَ ه ، فََجَعَل  احلَجَّ ود  اج   َفَقاَل  َيع  َصابََك، َمنْ  َنْعلَم   لَوْ : احلَجَّ
َ
 َفَقاَل  أ

                                           
333 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬৫। 
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َمرَ  اْبن   نَْت »: ع 
َ
َصبْتَِن  أ

َ
َلحَ  َْحَلَْت »: قَاَل  َوَكيَْف؟: قَاَل  «أ نْ  لَمْ  يَْوم   يِف  السِّ َْمل   يَك   ِفيِه، َي 

ْدَخلَْت 
َ
َلحَ  َوأ ِن  َولَمْ  احلََرمَ  السِّ َلح   يَك   «احلََرمَ  ي ْدَخل   السِّ

“আবম ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সসে বে াম যখন িশযার অগ্রভাে িার 

পাসয়র ি সদসশ বিদ্ধ হসয়বে । ফস  িার পা করোসির সাসথ আিসে 

বেসয়বে । আবম িখন কনসম কসবি কিসন কির েসর কফ  াম। এ েসি বে  

বমনায়। এ সংিাদ হািাসজর বনেি কপৌঁেস  বিবন িাসে কদখসি আসসন। 

হািাজ ি  , যবদ আবম জানসি পারিাম কে আপনাসে আোি েসরসে, 

(িাসে আবম শাবস্ত বদিাম)। িখন ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ি স ন, 

িুবমই আমাসে আোি েসরসে। কস ি  , িা েীভাসি? ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা ি স ন, িুবমই কসবদন (ঈসদর বদন) অস্ত্র ধ্ারণ েসরে, কয বদন অস্ত্র 

ধ্ারণ েরা হি না। িুবমই অস্ত্রসে হারাম শরীসফ প্রসিশ েবরসয়ে অথি হারাম 

শরীসফ েখসনা অস্ত্র প্রসিশ েরা হয় না।”334 

সা‘ঈদ ইিন ‘আস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

اج   َدَخَل : قَاَل  الَعاِص، بِْن  َسِعيدِ  َعنْ  َمرَ  ابِْن  ىلَعَ  احلَجَّ نَا ع 
َ
َو؟ َكيَْف : َفَقاَل  ِعنَْده ، َوأ : َفَقاَل  ه 

، َصابََك؟ َمنْ : َفَقاَل  َصاِلح 
َ
َصابَِن »: قَاَل  أ

َ
َمرَ  َمنْ  أ

َ
َلِح  ِِبَْمِل  أ  «َْحْل ه   ِفيهِ  ََيِلُّ  الَ  يَْوم   يِف  السِّ

اجَ  َيْعِن   احلَجَّ

“ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমার বনেি হািাজ এস া। আবম িখন িার 

োসে বে াম। হািাজ বজজ্ঞাসা েরস া, বিবন কেমন আসেন? ইিন উমার 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ি স ন, ভাস া। হাজ্জাজ জজজ্ঞাসা করলো, আপনাসে কে 

আোি েসরসে? বিবন ি স ন, আমাসে কস িযবি আোি েসরসে, কয কসবদন 

                                           
334 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬৬। 
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(ঈসদর) অস্ত্র ধ্ারসণর আসদশ বদসয়সে, কয বদন িা ধ্ারণ েরা বিধ্ নয়। অথযাৎ 

হািাজ।”335 

ঈসদর সা াসির জনয সো  সো  রওয়ানা হওয়া 

আবু্দল্লাহ ইিন িুসর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস সেন, আমরা িাশসির সা াসির 

সময় ঈসদর সা াি সমাপ্ত েরিাম। 

িারা ইিন ‘আবযি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َل  إِنَّ »: قَاَل  انلَّْحِر، يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َخَطبَنَا» وَّ
َ
  َما أ

 
نْ  َهَذا يَْوِمنَا يِف  بِهِ  َنبَْدأ

َ
 أ

، َ َصاَب  َفَقدْ  َذلَِك  َفَعَل  َفَمنْ  َفنَنَْحرَ  نَرِْجَع، ث مَّ  ن َصّلِّ
َ
نَّتَنَا، أ نْ  َقبَْل  َذبَحَ  َوَمنْ  س 

َ
، أ َ وَ  فَإِنََّما ي َصّلِّ  ه 

لَه   حَلْم   ْهِلهِ  َعجَّ
َ
ِك  ِمنَ  لَيَْس  أِل ء   يِف  النُّس  ب و َخايِل  َفَقامَ  ،«ََشْ

َ
، بْن   ب ْرَدةَ  أ وَل  يَا: َفَقاَل  ِنيَار   رَس 

، ِ نَا اّللَّ
َ
نْ  َقبَْل  َذَِبْت   أ

َ
َ  أ َصّلِّ

 
ِسنَّة   ِمنْ  َخْي   َجَذَعة   وَِعنِْدي أ وْ  - َمََكَنَها اْجَعلَْها: " قَاَل  م 

َ
: قَاَل  أ

َحد   َعنْ  َجَذَعة   ََتِْزَي  َولَنْ  - اْذَِبَْها
َ
 «َبْعَدكَ  أ

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম েুরিানীর বদন আমাসদর উসেসশয 

খুিিা বদসিন। বিবন িস ন, আজাসের বদসন আমাসদর প্রথম োজ হস া 

সা াি আদায় েরা। িারপর বফসর এসস েুরিানী েরা। কয িযবি এরূপ 

েরসি কস আমাসদর বনয়ম পা ন ের । আর কয িযবি সা াসির আসেই 

যসিহ েরসি, িা শুধু্ কোশসির জনযই হসি, যা কস পবরিাসরর জনয িাড়ািাবড় 

েসর কফস সে। েুরিানীর সাসথ এর কোসনা সম্পেয কনই। িখন আমার মামা 

আিু িুরদা ইিন বনয়ার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু দাাঁবড়সয় ি স ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! 

আবম কিা সা াসির আসেই যসিহ েসর কফস বে। িসি এখন আমার বনেি 

এমন এেবি েয় মাসসর (জায‘আ) কমষশািে আসে যা এে িেসরর (মুবসন্না) 

                                           
335 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬৭। 
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কমসষর িাইসিও উত্তম। িখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

ি স ন, িার স্থস  এবিই েুরিানী েসর নাও। অথিা বিবন ি স ন, এবিই 

যসিহ ের। িসি িুবম িযিীি আর োসরা জনযই কমষশািে যসথষ্ঠ হসি 

না।”336 

ঈসদর বদন িশযা সামসন পুসি সা াি আদায় েরা 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
اَمه   احلَْرَبة   ت ْرَكز   ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ  «ي َصّلِّ  ث مَّ  َوانلَّْحِر، الِفْطرِ  يَْومَ  ق دَّ

“ঈদু  বফির ও েুরিানীর বদন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 

সামসন িশযা পুসি কদওয়া হসিা। িারপর বিবন সা াি আদায় েরসিন।”337 

ঈসদর বদন ইমাসমর সামসন িল্লম িা িশযা িহন েরা 

ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

و وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ » َصّلَّ  إىَِل  َيْغد  ة   الم  ، يََديْهِ  َبْيَ  َوالَعََنَ َْمل  َصّلَّ  َوت نَْصب   َت   بِالْم 
 «إَِْلَْها َفي َصّلِّ  يََديِْه، َبْيَ 

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম যখন সো  কি ায় ঈদোসহ কযসিন, 

িথন িার সামসন িশযা িহন েরা হসিা এিং িার সামসন ঈদোসহ িা স্থাপন 

েরা হসিা এিং এসে সামসন করসখ বিবন সা াি আদায় েরসিন।”338 

মবহ াসদর ও ঋিুিিীসদর ঈদোসহ েমন 

                                           
336 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৬৮। 
337 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৭২।  
338 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৭৩। 
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উসম্ম ‘আিীয়যাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

َمَرنَا»
َ
نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  نَِبيُّنَا أ

َ
ِْرجَ  بِأ ورِ  وََذَواِت  الَعَواتَِق  ُن  يُّوَب، َوَعنْ  «اخل د 

َ
 َحْفَصةَ  َعنْ  أ

وْ : قَاَل  َحْفَصَة، َحِديِث  يِف  َوَزادَ  بِنَْحوِهِ 
َ
وِر، وََذَواِت  الَعَواتَِق »: قَالَْت  أ لْنَ  اخل د   احل يَّض   َوَيْعََتِ

َصّلَّ   «الم 

“(ঈসদর সা াসির উসেসশয) যুিিী ও পদযানশীন কমসয়সদর বনসয় যাওয়ার জনয 

আমাসদর আসদশ েরা হসিা। আইয়্যুব রহ. কথসে হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা 

সূসত্র অনুরূপ িবণযি আসে এিং হাফসা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার িণযনায় অবিবরি 

আসে কয, ঈদোসহ ঋিুিিী মবহ ারা আ াদা থােসিন।”339 

িা েসদর ঈদোসহ েমন 

আবু্দর রহমান ইিন ‘আসিস কথসে িবণযদ, বিবন িস ন, আবম ইিন ‘আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসে শুসনবে, বিবন িস ন, 

وْ  فِْطر   يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  َخرَْجت  »
َ
ْضَح  أ

َ
، أ َت  ث مَّ  َخَطَب، ث مَّ  فََصّلَّ

َ
 النَِّساَء، أ

، نَّ ، فََوَعَظه  نَّ َره  نَّ  وََذكَّ َمَره 
َ
َدقَةِ  َوأ  «بِالصَّ

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সসে ঈদু  বফির িা আযহার বদন 

কির হ াম। বিবন সা াি আদায় েরস ন। এরপর খুিিা বদস ন। িারপর 

মবহ ােসণর োসে বেসয় িাসদর উপসদশ বদস ন, িাসদর নসীহি েরস ন এিং 

িাসদরসে সদো দাসনর বনসদযশ বদস ন।”340 

ঈসদর খুিিা কদওয়ার সময় মুসল্লীসদর বদসে ইমাসমর মুখ েসর দাাঁড়াসনা 

                                           
339 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৭৪। 
340 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৭৫। 
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আিু সা‘ঈদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

মুসল্লীেসণর বদসে মুখ েসর দাাঁড়াসিন। 

িারা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ْضًح  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َخَرجَ »
َ
، فََصّلَّ  ابَلِقيِع، إىَِل  أ ْقبََل  ث مَّ  َرْكَعتَْيِ

َ
 َعلَيْنَا أ

َل  إِنَّ »: َوقَاَل  بِوَْجِهِه، وَّ
َ
ِكنَا أ نْ  َهَذا، يَْوِمنَا يِف  ن س 

َ
  أ

َ
َلةِ، َنبَْدأ  َفَعَل  َفَمنْ  َفنَنَْحَر، نَرِْجَع، ث مَّ  بِالصَّ

نَّتَنَا، َواَفَق  َفَقدْ  َذلَِك  وَ  فَإِنََّما َذلَِك، َقبَْل  َذبَحَ  َوَمنْ  س  ء   ه  لَه   ََشْ ْهِلهِ  َعجَّ
َ
ِك  ِمنَ  لَيَْس  أِل  يِف  النُّس 

ء   ، َفَقامَ  «ََشْ ل  وَل  يَا: َفَقاَل  رَج  ، رَس  ِ ؟ ِمنْ  َخْي   َجَذَعة   وَِعنِْدي َذَِبْت   إِّنِّ  اّللَّ ِسنَّة  : قَاَل  م 
َحد   َعنْ  تَِف  َوالَ  اْذَِبَْها،»

َ
 «َبْعَدكَ  أ

“এেিার নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  আযহার বদন িােী’ (নামে 

েিরস্থাসন) েমন েসরন। িারপর বিবন দু’রাো‘আি সা াি আদায় েসরন 

এরপর আমাসদর বদসে মুখ েসর দাাঁড়াস ন এিং বিবন িস ন, আজসের বদসনর 

প্রথম ইিাদাি হস া সা াি আদায় েরা। এরপর (িাবড়) বফসর বেসয় েুরিানী 

েরা। কয িযবি এরূপ েরসি কস আমাসদর বনয়ম অনুযায়ী োজ েরসি। আর 

কয এর পূসিযই যসিহ েরসি িা হস  িার যসিহ হসি এমন এেবি োজ, যা 

কস বনসজর পবরিারিসেযর জনযই িাড়ািাবড় েসর কফস সে, এর সাসথ েুরিানীর 

কোসনা সম্পেয কনই। িখন এে িযবি (আিু িুরদা ইিন বনয়ার রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু) দাবড়সয় বজজ্ঞাসা েরস ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আবম (সিা সা াসির 

পূসিযই) যসিহ েসর কফস বে। এখন আমার বনেি এমন এেবি কমষশািে 

আসে যা পূণযিয়স্ক কমসষর কিসয় উত্তম। (এিা েুরিানী েরা যাসি বে?) বিবন 

ি স ন, এিাই যসিহ ের। িসি কিামার পর আর োসরা জনয িা যসথষ্ট হসি 
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না।”341 

ঈদোসহ বিহ্ন রাখা 

িণযনাোরী িস ন, আবু্দর রহমান ইিন ‘আসিস আমার বনেি হাদীস িণযনা 

েসরন, বিবন িস ন, আবম ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাসে শুসনবে, 

َشِهْدَت : َل   ِقيَل 
َ
َغرِ  ِمنَ  َمََكِّن  َولَْوالَ  َنَعْم،»: قَاَل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  الِعيدَ  أ  َما الصِّ
َت  َحّتَّ  َشِهْدت ه  

َ
ي الَعلَمَ  أ ِ لِْت، بِْن  َكِثيِ  َدارِ  ِعنْدَ  اَّلَّ ، الصَّ َت  ث مَّ  َخَطَب، ث مَّ  فََصّلَّ

َ
 َوَمَعه   النَِّساءَ  أ

، ، بَِلل  نَّ ، فََوَعَظه  نَّ َره  نَّ  وََذكَّ َمَره 
َ
َدقَِة، َوأ نَّ  بِالصَّ ْيت ه 

َ
يِْديِهنَّ  َيْهِوينَ  فََرأ

َ
، ثَوِْب  يِف  نَه  َيْقِذفْ  بِأ  بِلَل 

وَ  اْنَطلََق  ث مَّ   «بَيِْتهِ  إىَِل  َوبَِلل   ه 

“িাসে বজজ্ঞাসা েরা হয়, আপবন বে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর সসে েখসনা ঈসদ উপবস্থি হসয়সেন? বিবন ি স ন হযাাঁ। যবদ 

িার োসে আমার মযযাদা না থােি িা হস  েম িয়সী হওয়ার োরসণ আবম 

ঈসদ উপবস্থি কথসে পারিাম না। বিবন কির হসয় োসীর ইিন সা সির েৃসহর 

োসে স্থাবপি বনশানার োসে এস ন এিং সা াি আদায় েরস ন। এরপর 

খুিিা বদস ন। িারপর বিবন মবহ ােসনর বনেি উপবস্থি হস ন। িখন িার 

সংসে বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বেস ন। বিবন িখন মবহ াসদর উপসদশ 

বদস ন, নসীহি েরস ন এিং দান সদো েরার জনয বনসদযশ বদস ন। আবম 

িখন মবহ াসদর বনজ বনজ হাি িাবড়সয় বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর োপসড় 

দান সামগ্রী কফ সি কদখ াম। এরপর বিবন এিং বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বনজ িাবড়র বদসে িস  কেস ন।”342 

                                           
341 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৭৬। 
342 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৭৭। 
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 241  

ঈসদর বদন মবহ ােসণর উসেসশয ঈমাসমর উপসদশ কদওয়া 

জাবির ইিন ‘আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

، الِفْطرِ  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَامَ »    فََصّلَّ
َ
َلِة، َفبََدأ ا َخَطَب، ث مَّ  بِالصَّ  نََزَل، فََرغَ  فَلَمَّ

َت 
َ
نَّ  النَِّساَء، فَأ َره  وَ  فََذكَّ   وَه 

 
أ ، يَدِ  ىلَعَ  َيتََوكَّ َدقَةَ  النَِّساء   ِفيهِ  ي لِْق  ثَْوَبه   بَاِسط   َوبَِلل   بَِلل   «الصَّ

ْقنَ  َصَدقَةً  َولَِكنْ  اَل،: قَاَل  الِفْطِر، يَْومِ  َزََكةَ : ِلَعَطاء   ق لْت   ، َيتََصدَّ  َوي لِْقَي، َفتََخَها، ت لِْق  ِحينَئِذ 
ت َرى: ق لْت  

َ
ا أ ؟ َذلَِك، اإِلَمامِ  ىلَعَ  َحقًّ نَّ ر ه  مْ  َوَما َعلَيِْهْم، حَلَقي  إِنَّه  : قَاَل  َوي َذكِّ ؟ الَ  لَه   َيْفَعل ونَه 

রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈদু  বফিসরর বদন দাাঁবড়সয় সা াি 

আদায় েরস ন, পসর খুিিা বদস ন। খুিিা কশসষ কনসম মবহ ােসণর বনেি 

আসস ন এিং িাসদর নসীহি েরস ন। িখন বিবন বি া  রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুর হাসির উপর ভর বদসয় বেস ন এিং বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িার 

োপড় প্রসাবরি েসর ধ্রস ন। মবহ ােণ এসি দান সামগ্রী কফ সি  ােস ন 

(আবম ইিন জুরাইজ) আিা রহ.-কে বজজ্ঞাসা ের াম, এ বে ঈদু  বফিসরর 

সদো? বিবন ি স ন না; িরং এ সাধ্ারণ সদো যা িারা ঐ সময় বদবিস ন। 

কোসনা মবহ া িার আংবি দান েরস  অনযানয মবহ ােণও িাসদর আংবি দান 

েরসি  ােস ন। আবম আিা রহ.-কে আিার বজজ্ঞাস ের াম, মবহ ােণসে 

উপসদশ কদওয়া বে ইমাসমর জনয জরুরী? বিবন ি স ন, অিশযই, িাসদর 

ওপর িা জরুরী। িাসদর (ইমামেণ) েী হসয়সে কয, িারা এরূপ েরসিন 

না?”343 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস সেন, 

ِب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  الِفْطرَ  َشِهْدت  »
َ
، َوأ َمَر، بَْكر  ثَْمانَ  َوع   َعنْه مْ  اّللَّ   رَِضَ  َوع 

                                           
343 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৭৮। 
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َْطب   ث مَّ  اخل ْطبَِة، َقبَْل  ي َصلُّوَنَها ، َي  ّنِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َخَرجَ  َبْعد 
َ
ر   َكأ ْنظ 

َ
 ِحيَ  إَِْلْهِ  أ

َلِّس   ْقبََل  ث مَّ  بِيَِدهِ، ُي 
َ
مْ  أ ه  قُّ ، َمَعه   النَِّساءَ  َجاءَ  َحّتَّ  يَش  َها﴿: َفَقاَل  بَِلل  يُّ

َ
أ  َجآَءكَ  إَِذا ٱنلذِبُّ  َيَٰٓ

َّ »: ِمنَْها فََرغَ  ِحيَ  قَاَل  ث مَّ [  ٢١: املمتحنة] ﴾ُيَبايِۡعَنَك  ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت  ة   قَالَِت  «َذلِِك؟ ىلَعَ  آْنت 
َ
 اْمَرأ

، َواِحَدة   نَّ بْه   لَمْ  ِمنْه  ِ
ْقنَ »: قَاَل  ِهَ  َمنْ  َحَسن   يَْدرِي الَ   َنَعْم،: َغْي َها ُي   بَِلل   فَبََسَط  «َفتََصدَّ

، ،»: قَاَل  ث مَّ  ثَْوَبه  نَّ  َهل مَّ ِب  فَِداء   لَك 
َ
ِمِّ  أ

 
 َعبْد   قَاَل  بَِلل   ثَوِْب  يِف  َواخلََواِتيمَ  الَفتَخَ  َفي لِْقيَ  «َوأ

زَّاقِ   «اجلَاِهِليَّةِ  يِف  ََكنَْت  الِعَظام   اخلََواِتيم  : الَفتَخ  : " الرَّ

 

“আবম নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম, আিু িের, উমার ও ‘উসমান 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসমর সংসে ঈদু  বফিসর আবম উপবস্থি বে াম। িারা 

খুিিার আসে সা াি আদায় েরসিন, পসর খুিিা বদসিন। নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কির হস ন, আবম কযন কদখসি পাবি বিবন হাসির 

ইশারায় (স ােসদর) িবসসয় বদসিন। এরপর িাসদর োিার ফাাঁে েসর অগ্রসর 

হসয় মবহ াসদর োসে এস ন। বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িার সসে বেস ন। 

িখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম েুরআসনর এ আয়াি পািা েরস ন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ  [٢١: املمتحنة] ﴾ُيَبايِۡعَنَك  ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت  َجآَءكَ  إَِذا ٱنلذِبُّ  َيَٰٓ

“কহ নিী যখন ঈমানদার মবহ ােণ আপনার বনেি এ শসিয িায়’আি েরসি 

আসসন” [সূরা আ -মুমিাবহনা, আয়াি: ১২] এ আয়াি কশষ েসর নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসদর বজজ্ঞাসা েরস ন, কিামরা এ িাই‘আসির 

ওপর আে? িসদর মসধ্য এেজন মবহ া ি  , হযাাঁ, কস োড়া আর কেউ এর 

জিাি বদ  না। হাসান রহ. জাসনন না, কস মবহ া কে? এরপর নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, কিামরা সদো ের। কস সময় বি া  রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু িার োপড় প্রসাবরি েসর ি স ন, আমার মা-িাপ আপনাসদর জনয 
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েুরিান কহাে, আসুন, আপনারা দান েরুন। িখন মবহ ােণ িাসদর কোি-িড় 

আংবিগুস া বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর োপসড়র মসধ্য কফ সি  ােস ন। 

‘আবু্দর রাযযাে রহ. িস ন,   الَفتَخ হস া িড় আংবি যা জাসহ ী যুসে িযিহৃি 

হি।”344 

ঈসদর সা াসি যাওয়ার জনয মবহ াসদর ওড়না না থােস  

হাফসা বিনি সীরীন রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

نَّا» نْ  َجَواِرَينَا َنْمنَع   ك 
َ
ة ، فََجاَءِت  الِعيِد، يَْومَ  ََيْر ْجنَ  أ

َ
لَْت  اْمَرأ ، بَِن  قَِْصَ  َفََنَ تَيْت َها، َخلَف 

َ
 فَأ

ثَْت  نَّ  فََحدَّ
َ
ْخِتَها َزْوجَ  أ

 
ةَ  ثِنَْتْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  َغَزا أ ْخت َها فَََكنَْت  َغْزَوًة، َعْْشَ

 
 أ

، ِستِّ  يِف  َمَعه   نَّا: َفَقالَْت  َغَزَوات  وم   فَك  وَل  يَا: َفَقالَْت  اللَكََْم، َون َداوِي الَمْرََض، ىلَعَ  َنق  ، رَس  ِ  اّللَّ
ىلَعَ 

َ
س   إِْحَدانَا أ

ْ
نْ  لَمْ  إَِذا بَأ نْ  ِجلْبَاب   لََها يَك 

َ
َج؟ الَ  أ  ِمنْ  َصاِحبَت َها تِل لِْبْسَها»: َفَقاَل  ََتْر 

ْؤِمِنيَ  وََدْعَوةَ  اخلَْيَ  فَلْيَْشَهْدنَ  ِجلْبَابَِها، ا: َحْفَصة   قَالَْت  «الم  مُّ  قَِدَمْت  فَلَمَّ
 
تَيْت َها َعِطيَّةَ  أ

َ
 أ

تْل َها
َ
َسِمْعِت : فََسأ

َ
ِب، َنَعمْ : قَالَْت  َوَكَذا؟ َكَذا يِف  أ

َ
 إاِلَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َذَكَرِت  َوقَلََّما بِأ

ِب : قَالَْت 
َ
ِج : " قَاَل  بِأ ورِ  َذَوات   الَعَواتِق   ِْلَْخر  وْ  - اخل د 

َ
وِر، وََذَوات   الَعَواتِق  : قَاَل  أ يُّوب   َشكَّ  اخل د 

َ
 أ

- ، ل   َواحل يَّض  ، احل يَّض   َوَيْعََتِ ْؤِمنِيَ  وََدْعَوةَ  اخلَْيَ  َولْيَْشَهْدنَ  الم َصّلَّ لْت  : قَالَْت "  الم  : لََها َفق 
؟ا لَيَْس  َنَعْم،: قَالَْت  حل يَّض 

َ
، تَْشَهد   احلَائِض   أ  «َكَذا َوتَْشَهد   َكَذا، َوتَْشَهد   َعَرفَات 

“আমরা ঈসদর বদন আমাসদর যুিিীসদর কির কথসে বনসষধ্ েরিাম। এেিার 

জননে মবহ া এস ন এিং িনু খা াসফর প্রাসাসদ অিস্থান েরস ন। আবম িার 

বনেি কেস  ি স ন, িার ভবিপবি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 

সাসথ িারবি যুসদ্ধ অংশগ্রহণ েসরসেন, এর মসধ্য েয়বি যুসদ্ধ স্বয়ং িার কিানও 

স্বামীর সাসথ অংশ গ্রহণ েসরসেন, (মবহ া িস ন) আমার কিান িস সেন, 

                                           
344 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৭৯। 
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আমরা রুিসদর কসিা েরিাম, আহিসদর কসিা েরিাম। এেিার বিবন প্রশ্ন 

েসরবেস ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! যবদ আমাসদর োসরা ওড়না না থাসে, িখন বে 

কস কির হসি? রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, এ অিস্থায় 

িার িান্ধিী কযন িাসে বনজ ওড়না পবরধ্ান েরসি কদয় এিং এভাসি 

মবহ ােণ কযন ে যাণের োসজ ও মুবমনসদর কদা‘আয় অংশগ্রহণ েসরন। 

হাফসা রহ. িস ন, যখন উসম্ম ‘আবিয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা এস ন, িখন আবম 

িাসে বজজ্ঞাসা ের াম কয, আপবন বে এসি িযাপাসর বেেু শুনসেন? বিবন 

ি স ন হযাাঁ, হাফসা রহ. িস ন, আমার বপিা, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর জনয উৎসবেযি কহাে এিং বিবন যখনই নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর নাম উসল্লখ েরসিন, িখনই এ েথা ি সিন। িািুসি 

অিস্থানোবরনী যুিিীেণ এিং ঋিুিিী মবহ ােণ কযন কির হন। িসি ঋিুিিী 

মবহ ােণ কযন সা াসির স্থান কথসে সসর থাসেন। িারা সেস ই কযন 

ে যাণের োসজ ও মুবমনসদর কদা‘আয় অংশগ্রহণ েসরন। হাফসা রহ. িস ন, 

আবম িাসে ি  াম ঋিুিিী মবহ ােণও? বিবন ি স ন, হযাাঁ, ঋিুিিী মবহ া 

বে ‘আরাফাি এিং অনযানয স্থাসন উপবস্থি হয় না?”345 

ঈদোসহ ঋিুিিী মবহ ারা পৃথে অিস্থান েরসি 

মুহাম্মাদ রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, উসম্ম ‘আবিয়যাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা 

িস ন, 

ِمْرنَا»
 
نْ  أ

َ
جَ  أ ورِ  وََذَواِت  َوالَعَواتَِق، احل يََّض، َفن ْخِرجَ  َُنْر  وِ : َعْون   اْبن   قَاَل  اخل د 

َ
 َذَواِت  الَعَواتَِق  أ

ورِ  ا اخل د  مَّ
َ
ْسِلِمَي، ََجَاَعةَ  فَيَْشَهْدنَ : احل يَّض   فَأ مْ  الم  لْنَ  وََدْعَوَته  مْ  َوَيْعََتِ ه  َصلَّ  « م 

                                           
345 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৮০। 
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“(ঈসদর বদন) আমাসদরসে কির হওয়ার জনয বনসদযশ কদওয়া হসয়বে । িাই 

আমরা ঋিুিিী, যুিিী এিং িািুসি অিস্থানোরীনী মবহ ােণসে বনসয় কির 

হিাম। ইিন ‘আওন রহ.-এর এে িণযনায় রসয়সে, অথিা িািুসি 

অিস্থানোরীনী যুিিী মবহ ােণসে বনসয় কির হিাম। অিঃপর ঋিুিিী 

মবহ ােণ মুসব মসদর জামা‘আি এিং িাসদর কদা‘আসি অংশ গ্রহণ েরসিন। 

িসি ঈদোসহ পৃথেভাসি অিস্থান েরসিন।”346 

ঈসদর বদন বফরার সময় কয িযবি বভন্ন পসথ আসস 

জাবির রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ِريَق  َخالََف  ِعيد   يَْوم   ََكنَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »   «الطَّ

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ঈসদর বদন (িাবড় কফরার সময়) বভন্ন 

পসথ আসসিন।”347 

কেউ ঈসদর সা াি না কপস  কস দু’রাো‘আি সা াি আদায় েরসি 

মবহ া ও যারা িাবড় ও পল্লীসি অিস্থান েসর িারাও এরূপ েরসি। কেননা, 

নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, “কহ মুসব মেণ! এ হস া 

আমাসদর ঈদ।” আর আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু যাবিরা নামে 

স্থাসন িার আযাদেৃি কো াম ইিন আিু উিিাসে এ আসদশ েসরবেস ন। 

িাই িার পবরিারিেয ও সন্তান সন্তবিসদর বনসয় শহসরর অবধ্িাসীসদর নযায় 

িােিীরসহ সা াি আদায় েসরন। ‘ইেবরমা রহ. িস সেন, গ্রাসমর অবধ্িাসীরা 

ঈসদর বদন সমসিি হসয় ইমাসমর নযায় দু’ রাো‘আি সা াি আদায় েরসি। 

                                           
346 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৮১। 
347 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৮৬। 
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‘আিা রহ. িস ন, যখন োসরা ঈসদর সা াি েুসি যায় িখন কস দু’রাো‘আি 

সা াি আদায় েরসি। 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
بَا أ

َ
، اّللَّ   رَِضَ  بَْكر   أ يَّامِ  يِف  َجاِرَيتَانِ  وَِعنَْدَها َعلَيَْها َدَخَل  َعنْه 

َ
َفاِن، ِمَن  أ َباِن، ت َدفِّ  َوتََْضِ

تََغش   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  َوانلَِّبُّ  َما بِثَْوبِِه، م  ب و فَاْنتََهَره 
َ
، أ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فََكَشَف  بَْكر 

َما»: َفَقاَل  وَْجِهِه، َعنْ  وََسلَّمَ  بَا يَا َدْعه 
َ
، أ يَّام   فَإِنََّها بَْكر 

َ
، أ يَّام   َوتِلَْك  ِعيد 

َ
يَّام   األ

َ
 َوقَالَْت  ،«ِمًن  أ

يْت  : ََعئَِشة  
َ
ِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َرأ نَا يَْسَّت  

َ
ر   َوأ ْنظ 

َ
مْ  احلَبََشةِ  إىَِل  أ  يِف  يَلَْعب ونَ  وَه 

مْ  الَمْسِجدِ  ، فَزََجَره  َمر  مْ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  ع  ْمنًا َدْعه 
َ
ْرفَِدةَ  بَِن  أ

َ
 ِمنَ  َيْعِن  «أ

ْمِن 
َ
 «األ

“আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িার বনেি এস ন। এ সময় বমনার 

বদিসগুস ার এে বদিসস িার বনেি দু’বি কমসয় দফ িাজাবি , রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িার িাদর আিৃি অিস্থায় বেস ন। িখন আিু 

িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কমসয় দুবিসে ধ্মে বদস ন। িারপর রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মুখমন্ড  কথসে োপড় সবরসয় বনসয় ি স ন, কহ 

আিু িের! ওসদর িাধ্া বদও না। কেননা, এসি ঈসদর বদন। আর কস বদনগুস া 

বে  বমনার বদন। ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা আসরা িস সেন, হািশীরা যখন 

মসবজসদ (এর প্রােসন) কখ াধু্ া েরবে , িখন আবম িাসদর কদখবে াম এিং 

আবম কদখবে, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসে আড়া  েসর 

করসখসেন। উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু হািশীসদর ধ্মে বদস ন। িখন রাসূ ুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ওসদর ধ্মে বদও না। কহ িনু 
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আরবফদা! কিামরা যা েরবেস  িা বনবশ্চসন্ত ের।”348 

ঈসদর সা াসির পূসিয ও পসর সা াি আদায় েরা 

আিু মু‘আল্লা রহ. িস ন, আবম সায়ীদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ইিন আব্বাস 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে ি সি শুসনবে কয, বিবন ঈসদর পূসিয সা াি আদায় 

েরা মােরূহ মসন েরসিন। 

ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
 َبْعَدَها َوالَ  َقبْلََها ي َصلِّ  لَمْ  َرْكَعتَْيِ  فََصّلَّ  الِفْطِر، يَْومَ  َخَرجَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

 «بَِلل   َوَمَعه  

“রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বি া  রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুসে সসে 

বনসয় ঈদু  বফিসরর বদন কির হসয় দু’রাো‘আি সা াি আদায় েসরন। বিবন 

এর আসে ও পসর কোসনা সা াি আদায় েসরন বন।”349
 

  

                                           
348 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৮৭-৯৮৮। 
349 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯৮৯।  
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সপ্তম অধ্যায়: সংসক্ষ্সপ পবিত্র রমযান মাসস আমাসদর েরণীয় 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ ِينَ  ََعَ  ُكتَِب  َكَما ٱلص   لََعلذُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱَّلذ
 [٢٨١: ابلقرة] ﴾١٨٣ َتتذُقونَ 

“কহ ঈমানদারেণ! কিামাসদর ওপর সাওম ফরয েরা হসয়সে। কযরূপ ফরয 

েরা হসয়বে  কিামাসদর পূিযিিযী ক ােসদর ওপর। কযন কিামরা িােওয়া অজযন 

েরসি পার” [সূরা আ -িাক্বারা, আয়াি: ১৮৩] 

ইস াসমর পঞ্চ স্তসম্ভর মসধ্য পবিত্র রমযান মাসসর সাওম পা ন এেবি 

অনযিম স্তম্ভ। শারীবরে ও মানবসে উৎেষযিা সাধ্ন, সমাসজর প্রবি 

দাবয়ত্বসিাধ্ জাগ্রি, আল্লাহর অফুরন্ত বনয়ামি প্রাপ্ত ও সিযত্র আল্লাহভীবি 

পবরষু্ফবিি হওয়া ইিযাবদর মহান িািযা বনসয় প্রবি িের আমাসদর দুয়াসর আসস 

েুরআন নাবযস র মবহমাবিি মাস রমযান। রহমি, মােবফরাি আর জাহান্নাম 

কথসে মুবির মহাপয়োম বনসয় সারা বিসশ্ব কনসম এসসসে রমযান, যার কোাঁয়ায় 

মানুষ আজ কোট্ট বশশুর নযায় আল্লাহ িা‘আ ার দরিাসর দু’হাি িুস  অসোর 

ধ্ারায় োাঁদসে। রমযান আজ মানুসষর মাসে ভ্রািৃসত্বর িন্ধন জাগ্রি েসর 

িুস সে। িাই স্বােিম কহ রমযান! কিামাসে সুস্বােিম। সমসয়র আিিযমাসন 

প্রবিিের আসস রমযান। আিার কস িস  যায় বনজ কদসশ। বেন্তু আমরা বে 

িার োবঙ্খি বন‘আমি অজযন েসরি কপসরবে? মানি জীিসনর পঞ্চাশ-ষাি 

িেসর পঞ্চাশ-ষাি িার রমযান আসসি, িন্মসধ্য দশ-পসনর িের আমরা থাবে 

অপ্রাপ্ত। সি বমব সয় েিিা রমযানই িা পাই? এই স্বল্প পবরসসরও যবদ আমরা 

রমযাসনর মি মহামূ যিান বন‘আমি হাবরসয় কফব  িসি আমাসদর মি হিভাো 

আর কে কথসে পসর?  

িাই আসুন রমযান মাসস আমরা েী েী ইিাদি-িসেেী েসর পবিত্র 
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রমযাসনর পুরষ্কার অজযন েরসি পাবর িা বনসয় বেিুক্ষ্ণ বিন্তা-ভািনা েরা 

যাে। 

১. বনয়সির পবরশুবদ্ধিা: সমস্ত োজ বনয়সির ওপর বনভযরশী । িাই প্রথসমই 

আমাসদর বনয়িসে পবরশুদ্ধ েরসি হসি। রমযাসন আমরা কয ভাস া োজই 

েবর না কেন িা সিই আল্লাহ িা‘আ ার সন্তুবষ্ট  াসভর জনয েরসিা। সাওম 

পা ন, িাহািুদ পড়া, িারািীহ পড়া, দান-সদো েরা, সাওম পা নোরীসে 

ইফিারী েরাসনা, ঈসদর হাবদয়া, যাোি-বফিরা ইিযাবদ বিিরণ সি ‘আমস র 

কপেসন এেমাত্র উসেশয থােসি আল্লাহ ও িাাঁর রাসূস র সন্তুবষ্ট ও ভাস ািাসা 

অজযন। 

২. েমযসূিী গ্রহণ: শা‘িান মাসসর কশসষর বদসে রমযাসনর জনয এেবি েমযসূিী 

প্রণয়ণ েরসি হসি। রমযাসন পড়া-শুনা, অবফসস যাওয়া, েুরআন বি াওয়াি, 

িাসিীহ-িাহ ী , সা াি, আত্মীয়-স্বজনসদর সসে কদখাশুনা েরা ও বিিাম 

ইিযাবদ বনসয় এেবি েমযসূিী প্রস্তুি েরা এিং কস কমািাসিে োজ েরা। 

৩. পবরিাসরর সিাই সাওম পা ন েরা: প্রাপ্ত িয়স্ক, সুস্থ, মুক্বীম সে  মুসব ম 

নর-নারীর ওপর সাওম পা ন ফরয। িাই বনসজ কযমন সাওম পা ন েরসি 

পবরিাসরর অনযানয সদসযসদরসেও সাওম পা সনর আসদশ েরসি হসি। মসন 

রাখসি হসি, রমযান মাসস সাওম পা নই সসিযাৎেৃষ্ট ইিাদাি। এভাসি 

কোিসদরসে সাওম পা সনর অভযাস েসড় িু সি হসি। আিু হুরায়রা 

রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا َرَمَضاَن، َصامَ  َمنْ » مَ  َما َل   غ   «َذنْبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“কয িযবি ঈমানসহ সওয়াসির আশায় রমযাসনর সাওম পা ন েসর, িার 
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পূসিযর গুনাহ মাফ েসর কদওয়া হয়”।350 

৪. জামা‘আসির সাসথ সা াি আদায়: বদবনে পাাঁি ওয়াি সা াি আদায় েরা 

ফরয। আর রমযান মাসস কোসনা কনে ‘আম  সত্তর গুণ িা িসিাবধ্ে িৃবদ্ধ 

পায়। িাই পাাঁি ওয়াি সা াি জামা‘আসির সাসথ আদায় েরার আপ্রাণ কিষ্টা 

েরা। 

৫. আল্লাহভীবি অজযন: সাওসমর মূ   ক্ষ্য হসি আল্লাহভীবি িথা িােওয়াহ 

অজযন। পবিত্র েুরআসনর ভাষায়:  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ ِينَ  ََعَ  ُكتَِب  َكَما ٱلص   لََعلذُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱَّلذ
 [٢٨١: ابلقرة] ﴾١٨٣ َتتذُقونَ 

“কহ ঈবমনদারেণ! কিামাসদর ওপর সাওম ফরয েরা হসয়সে। কযরূপ ফরয 

েরা হসয়বে  কিামাসদর পূিযিিযী ক ােসদর ওপর। কযন কিামরা পরসহযোরী 

অজযন েরসি পার”। [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৩] 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ورِ  قَْوَل  يََدعْ  لَمْ  َمنْ » ِ  فَلَيَْس  بِِه، َوالَعَمَل  الزُّ نْ  يِف  َحاَجة   ّلِلَّ
َ
ابَه   َطَعاَمه   يََدعَ  أ  «َوََشَ

“কয িযবি বমথযা ি া ও কস অনুযায়ী আম  িজযন েসরবন, িাাঁর এ পানাহার 

পবরিযাে েরায় আল্লাহর কোসনা প্রসয়াজন কনই”।351 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                           
350 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৮।  
351 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৩।  
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আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

ُّ : اّللَّ   قَاَل » يَاَم، إاِلَّ  َل ، آَدمَ  ابِْن  َعَمِل  ك  نَا يِل  فَإِنَّه   الصِّ
َ
ْجِزي َوأ

َ
يَام   بِِه، أ ، َوالصِّ نَّة   يَْوم   ََكنَ  َوإَِذا ج 

مْ  َصْومِ  َحِدك 
َ
َحد   َسابَّه   فَإِنْ  يَْصَخْب، َوالَ  يَْرف ْث  فَلَ  أ

َ
وْ  أ

َ
، أ ْل  قَاتَلَه  ؤ   إِّنِّ  فَلْيَق   " َصائِم   اْمر 

ِي» د   َنْفس   َواَّلَّ َمَّ ائِمِ  فَمِ  خَل ل وف   بِيَِدهِ، حم  ْطيَب   الصَّ
َ
ِ  ِعنْدَ  أ ائِمِ "  «الِمْسِك  ِريِح  ِمنْ  اّللَّ  لِلصَّ

َما فَرَْحتَانِ  ه  ْفَطرَ  إَِذا: َيْفرَح 
َ
 " بَِصْوِمهِ  فَِرحَ  َربَّه   لَِقَ  َوإَِذا فَِرَح، أ

“আল্লাহ িা‘আ া িস সেন, সাওম িযিীি আদম সন্তাসনর প্রবিবি োজই িাাঁর 

বনসজর জনয; বেন্তু সাওম আমার জনয, িাই আবম এর প্রবিদান কদসিা। সাওম 

ঢা স্বরূপ। কিামাসদর কেউ কযন সাওম পা সনর বদন অেী িায় ব প্ত না হয় 

এিং েেড়া-বিিাদ না েসর। কেউ যবদ িাাঁসে োব  কদয় অথিা িাাঁর সসে 

েেড়া েসর, িাহস  কস কযন িস , আবম এেজন সাওম পা নোরী। যার হাসি 

মুহাম্মসদর প্রাণ, িাাঁর শপথ! সাওম পা নোরীর মুসখর (না খাওয়াজবনি) ঘ্রাণ 

আল্লাহর বনেি বমসসের ঘ্রাসণর কিসয়ও উত্তম। সাওম পা নোরীর জনয রসয়সে 

দু’বি খুশী যা িাাঁসে খুশী েসর। যখন কস ইফিার েসর, কস খুশী হয় এিং 

যখন কস িাাঁর রসির সাসথ সাক্ষ্াৎ েরসি, িখন সাওসমর বিবনমসয় আনবেি 

হসি”।352 

অনয মাসসর মসিা রমযান মাসসও কোসনা মুবমন সুদ-েুষ, িুবর-ডাোবি, 

িাাঁদািাবজ-বেনিাই, সন্ত্রাসী, যু ুম, অিযািার ইিযাবদ েরসি পাসর না। ঈসদ স্ত্রী-

পুসত্রর জনয দামী-দামী কপাষাে কেনার জনয আমাসদর কদসশর েমযেিযা ও 

েমযিারীসদর েুষ ও িাাঁদািাবজ েরা ঐবিসহয পবরণি হসয় কেসে। িাই আসুন 

আর সুদ-েুষ নয়, দুনযীবি মুি সমাজ েিসনর দৃপ প্রিযয় এ রমযাসনই গ্রহণ 

েবর।  
                                           
352 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৪।  
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৬. েুরআন বি াওয়াি:  রমযান মাসসই কহরার পাদসদশ কথসে মানিিার 

মুবির দূি রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মানিেুস র বহদায়াির জনয 

আল্লাহ রাবু্ব  আ ামীসনর পক্ষ্ কথসে  মহাগ্রে আ -েুরআন প্রাপ্ত হন। আ -

েুরআসনর ভাষায়:  

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ ﴿ نزَِل  ٱَّلذ
ُ
ى ٱۡلُقۡرَءانُ  فِيهِ  أ ِنَ  َوَبي َِنَٰت   ل ِلنذاِس  ُهد   َشهِدَ  َفَمن وَٱلُۡفۡرقَاِن   ٱلُۡهَدىَٰ  م 

ۡهرَ  ِمنُكمُ  وۡ  َمرِيًضا ََكنَ  َوَمن فَۡلَيُصۡمُه   ٱلشذ
َ
َٰ  أ ة   َسَفر   ََعَ ِنۡ  فَعِدذ يذام   م 

َ
َخَر   أ

ُ
ُ  يُرِيدُ  أ  بُِكمُ  ٱّللذ

ةَ  َوِِلُۡكِملُوا   ٱۡلُعۡسَ  بُِكمُ  يُرِيدُ  َوَل  ٱۡليُۡسَ  وا   ٱۡلعِدذ ُ ِ َ  َوِِلَُكِب  َٰ  ٱّللذ َُٰكمۡ  َما ََعَ  َولََعلذُكمۡ  َهَدى
 [٢٨١: ابلقرة] ﴾ ١٨٥ تَۡشُكُرونَ 

“রমযান মাস, যাসি েুরআন নাবয  েরা হসয়সে মানুসষর জনয বহদায়ািস্বরূপ 

এিং বহদায়াসির সুস্পষ্ট বনদশযনাি ী ও সিয-বমথযার পাথযেযোরীরূসপ। সুিরাং 

কিামাসদর মসধ্য কয মাসবিসি উপবস্থি হসি, কস কযন িাসি সাওম পা ন েসর। 

আর কয অসুস্থ হসি অথিা সফসর থােসি িসি অনযানয বদিসস সংখযা পূরণ 

েসর কনসি। আল্লাহ কিামাসদর সহজ িান এিং েবিন িান না। আর যাসি 

কিামরা সংখযা পূরণ ের এিং বিবন কিামাসদরসে কয বহদায়াি বদসয়সেন, িার 

জনয আল্লাহর িড়ত্ব কোষণা ের এিং যাসি কিামরা কশাের ের”। [সূরা আ -

িাোরা, আয়াি: ১৮৫] 

সুিরাং রমযান মাসস কিবশ কিবশ েুরআন বি াওয়াি েরা উবিি।  

৭. বি ম্ব েসর সাহরী খাওয়া: রমযান মাসস সাহরী খাওয়া মুস্তাহাি। কেননা, 

আনাস ইিন মাব ে রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

وا» ر  ورِ  يِف  فَإِنَّ  تََسحَّ ح   «بََرَكةً  السَّ
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“কিামরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীসি রসয়সে িরেি”। 353 

‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু আনহা কথসে িবণযি, 

نَّ »
َ
، ي ؤَذِّن   ََكنَ  بَِلاًل  أ ول   َفَقاَل  بِلَيْل  ِ  رَس  ب وا ُك  وا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ  ي ؤَذِّنَ  َحّتَّ  َواَْشَ

مِّ  اْبن  
 
، أ نْ  َولَمْ : الَقاِسم   قَاَل  ،«الَفْجر   َيْطل عَ  َحّتَّ  ي ؤَذِّن   الَ  فَإِنَّه   َمْكت وم  َذانِِهَما َبْيَ  يَك 

َ
نْ  إاِلَّ  أ

َ
 أ

َل  َذا يَْرَق   َذا َوَيَْنِ

“বি া  রাবদয়াল্লাহু আনহু রাসি আযান বদসিন। িাই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, ইিন উসম্ম মােিূম-এর আযান কদওয়া পযযন্ত 

কিামরা পানাহার ের। কেননা ফজর না হওয়া পযযন্ত যা আযান কদয় না। 

োবসম রহ. িস ন, এসদর উভসয়র মাসে শুধু্ এিিুেু িযিধ্ান বে  কয, 

এেজন নামসিন এিং অনযজন উিসিন।”354 

িাোড়া বি ম্ব েসর সাহরী খাওয়া মুস্তাহাি। িসি অিশযই ফজসরর 

আযাসনর পূসিযই কশষ েরসি হসি। 

৮. আযাসনর সাথ সাসথ ইফিার েরা: সূযযাসস্তর সাসথ সাসথই ইফিার েরা 

মুস্তাহাি। সাহ  ইিন সা‘দ রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি কয, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ْي   انلَّاس   يََزال   الَ »
ل وا َما ِِبَ  «الِفْطرَ  َعجَّ

“ক াসেরা যিবদন যািৎ ওয়াি হওয়া মাত্র ইফিার েরসি, িিবদন িারা 

ে যাসণর ওপর থােসি”।355 

                                           
353 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯২৩, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ১০৯৫।  
354 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯১৮। 
355 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৭।  
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উমর ইিন খাত্তাি রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

ول   قَاَل  ِ  رَس  ْقبََل  إَِذا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
نَا، َها ِمنْ  اللَّيْل   أ ْدبَرَ  ه 

َ
نَا، َها ِمنْ  انلََّهار   َوأ  ه 

ْمس   وََغَرَبِت  ْفَطرَ  َفَقدْ  الشَّ
َ
ائِم   أ  «الصَّ

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, “যখন রাত্র কস বদে কথসে 

েবনসয় আসস ও বদন এবদে কথসে িস  যায় এিং সূযয ডুসি যায়, িখন সাওম 

পা নোরী ইফিার েরসি”।356 

৯. ইফিাসরর সময় কদা‘আ েরা: সাওম পা নোরীর জনয সুন্নাি হসি 

ইফিাসরর পূিয মুহূসিয কদা‘আ েরা। োরণ এ সময় কদা‘আ েিু  হয়। 

রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন,  

ْم، ت َردُّ  الَ  ثََلث  » ، اإِلَمام   َدْعَوت ه  ائِم   الَعاِدل  ، ِحيَ  َوالصَّ ْفِطر   «الَْمْظل ومِ  وََدْعَوة   ي 

“বিন িযবির কদা‘আ বফবরসয় কদওয়া হয় না। সাওম পা নোরী যখন ইফিার 

েসর, নযায়পরায়ণ িাদশাহ এিং বনযযাবিি িযাবির কদা‘আ”। 357  

                                           
356 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯৫৪।  
357 বিরবমযী, হাদীস নং ২৫২৬, ইিসন মাজাহ, হাদীস নং ১৭৫২। 
   ইফিাসরর সময় পবিি বনসোি কদা‘আ হাবদসবি দ‘য়ীফ। 

َعاذِ  َعنْ  نَّه   ز ْهَرَة، بِْن  م 
َ
نَّ » بَلََغه   أ

َ
ْفَطرَ  ِإَذا ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
مَّ »: قَاَل  أ ، لََك  اللَّه  ْمت   ِرْزقَِك  وىلََعَ  ص 

ْفَطْرت  
َ
 «أ

  আিূ দাউদ, হাদীস নং ২৩৫৮। আ িানী রহ. হাদীদবিসে দ‘য়ীফ িস সেন। িসি বনসন্মাি 
হাদীসবি হাসান, 

  َذَهَب »
 
َمأ ، َواْبتَلَِّت  الظَّ وق  ر  ْجر   َوَثَبَت  الْع 

َ
 «اّللَّ   َشاءَ  إِنْ  اأْل

“িৃষ্ণা িস  কেসে, বশরাগুস া আদ্র হসয়সে আর োওয়াি প্রবিবষ্ঠি হসয়সে।” রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়া সাল্লাম অনযত্র িস সেন, ‘বনশ্চয় ইফিাসরর সময় সাওমদাসরর 
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১০. সাওম পা নোরীসে ইফিার েরাসনা:  সাওম পা নোরীসে ইফিার 

েরাসনা রমযাসন এেবি বিসশষ সাওয়াসির োজ। যাসয়দ ইিন খাস দ আ -

জুহানী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম কথসে িণযনা 

েসরন কয,  

رَ  َمنْ » ِتَب  َصائًِما، َفطَّ ْجرِهِ، ِمثْل   َل   ك 
َ
نَّه   إاِلَّ  أ

َ
ْجرِ  ِمنْ  َينْق ص   اَل  أ

َ
ائِمِ  أ ء   الصَّ  «ََشْ

“কয িযবি কোসনা সাওম পা নোরীসে ইফিার েরাসি কস সাওম পা নোরীর 

সমপবরমাণ সাওয়াি পাসি। িসি সাওম পা নোরীর সাওয়াি েমাসনা হসি 

না।” 358  

১১. িারািীহর সা াি আদায়: রমযাসন িারািীহর সা াি আদায় েরা সুন্নাি। 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ » مَ  َما َل   غ   «َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“কয িযবি রমযাসনর রাসি সওয়াসির আশায় রাি কজসে ইিাদি েসর, িার 

পূসিযর গুনাহ মাফ েসর কদওয়া হয়”।359 

‘আবু্দর রাহমান ইিন ‘আিদ আ  -ক্বারী রহ. িণযনা েসরন, বিবন িস ন, 

َمرَ  َمعَ  َخرَْجت  » اِب  بِْن  ع  ، اّللَّ   رَِضَ  اخلَطَّ  انلَّاس   فَإَِذا الَمْسِجِد، إىَِل  َرَمَضانَ  يِف  َْلْلَةً  َعنْه 
ْوَزاع  

َ
ق وَن، أ تََفرِّ ل   ي َصّلِّ  م  ل   َوي َصّلِّ  نِلَْفِسِه، الرَّج  ، بَِصَلتِهِ  َفي َصّلِّ  الرَّج  َمر   َفَقاَل  الرَّْهط   إِّنِّ »: ع 

                                                                                           
কদা‘আ বফবরসয় কদওয়া হয় না।” (আিু দাউদ, হাদীস নং ২৩৫৭। আ িানী রহ. হাদীসবিসে 
হাসান িস সেন।)   

358 বিরবমযী, হাদীস নং ৮০৭, মুসনাসদ আহমাদ, হাদীস নং ১৭০৩৩। 
359 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৭, সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৫৯।  
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رَى
َ
، قَاِرئ   ىلَعَ  َهؤ الَءِ  ََجَْعت   لَوْ  أ ْمثََل  لَََكنَ  َواِحد 

َ
مْ  َعَزَم، ث مَّ  «أ َبِّ  ىلَعَ  فََجَمَعه 

 
، بِْن  أ  ث مَّ  َكْعب 

ْخَرى، َْلْلَةً  َمَعه   َخرَْجت  
 
َمر   قَاَل  قَاِرئِِهْم، بَِصَلةِ  ي َصلُّونَ  َوانلَّاس   أ  َوالَِّت  َهِذهِ، ابلِْدَعة   نِْعمَ »: ع 

ونَ  فَْضل   َعنَْها َينَام 
َ
ونَ  الَِّت  ِمنَ  أ وم  ونَ  انلَّاس   َوََكنَ  اللَّيِْل  آِخرَ  ي ِريد   «َيق  وم  َل   َيق  وَّ

َ
 «أ

“আবম রমযাসনর এে রাসি উমার ইিনু  খাত্তাি রাবদয়াল্লাহু আনহুর সসে 

মসবজসদ নিিীসি বেসয় কদখসি পাই কয, ক াসেরা বিবক্ষ্প্ত জামা‘আসি বিভি। 

কেউ এোেী সা াি আদায় েরসে আিার কোসনা িযবি সা াি আদায় েরসে 

এিং িার ইেসিদা েসর এেদ  ক াে সা াি আদায় েরসে। উমার 

রাবদয়াল্লাহু আনহু ি স ন, আবম মসন েবর কয, এ ক ােসদর যবদ আবম এেজন 

ক্বারীর (ইমাসমর) বপেসন এেবত্রি েসর বদই, িসি িা উত্তম হসি। এরপর 

বিবন উিাই ইিন ো‘ি রাবদয়াল্লাহু আনহুর বপেসন সে সে এেবত্রি েসর 

বদস ন। পসর আর এে রাসি আবম িার (উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু) সসে কির 

হই। িখন ক াসেরা িাসদর ইমাসমর সাসথ সা াি আদায় েরবে । উমার 

রাবদয়াল্লাহু আনহু ি স ন, েি না সুের এ নিুন িযিস্থা! কিামরা রাসির কয 

অংসশ েুবমসয় থাে িা রাসির ঐ অংশ অসপক্ষ্া উত্তম কয অংসশ কিামরা 

সা াি আদায় ের -এর িারা বিবন কশষ রাি িুবেসয়সেন। কেননা িখন 

রাসির প্রথমভাসে ক াসেরা সা াি আদায় েরি।360 

িারািীর সা াসি েুরআন খিম েরা মুস্তাহাি।  

১২. িাহািুসদর সা াি পড়া: নীরসি বনজযসন েভীর রজনীসি আল্লাহ িা‘আ ার 

সামসন দাাঁড়াস  পৃবথিীর সি সুখ কযন িখন উপসভাে েরা যায়। এ সময় িাো 

বেেু প্রথযনা েরস  আল্লাহ বফবরসয় কদন না। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন “ফরয সা াসির পর সসিযাৎেৃষ্ট সা াি হসি িাহািুসদর 

                                           
360 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২০১০।  
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সা াি।” (সহীহ মুসব ম) 

১৩. কশষ দশবদন ই‘বিোফ েরা: দুবনয়ার মায়াজা  বেন্ন েসর আল্লাহ 

িা‘আ ার সাবন্নধ্য  াসভর উসেসশয রমযাসনর কশষ দশ বদন কোসনা জাসম 

মসবজসদ এোগ্রবিসত্ত বযবের-আযোর, সা াি, েুরআন বি াওয়াি ইিযাবদ 

ইিাদি-িসেেীর মাসে কেসি কদওয়া হস া ই‘বিোফ। ই‘বিোফ েরা সান্নাসি 

মুয়ািাদা (বেফায়াহ) হাদীে শরীসফ এসসসে: “রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম মৃিুযর পূিয পযযন্ত রমযাসনর কশষ দশ বদন ই‘বিোফ েসরসেন। িাাঁর 

মৃিুযর পসর িাাঁর স্ত্রীেণ ই‘বিোফ েসরসেন”। ই‘বিোফোরী  াই ািু  

ক্বদসরর কসৌভােয প্রাপ্ত কথসে পাসরন।  

১৪. রমযান মাসস যাোি আদায় েরা: যাোি ইস াসমর িৃিীয় স্তম্ভ। 

সা াসির পসরই এর স্থান। প্রসিযে ধ্নিান িযবি যার সম্পদ যাোসির বনসাি 

পবরমাণ হসয়সে িাসদর যাোি আদায় েরা ফরয। রমযাসন এেবি ফরয আদায় 

েরস  সত্তরবি ফরয আদায় েরার সাওয়াি। িাই এ মাসস যাোি আদায় 

েরস  অবিবরি সাওয়াসির অবধ্োরী হওয়া যায়। 

১৫. সাধ্যমি দান-সদো েরা: রমযান মাসস কিবশ কিবশ নফ  দান-সদোহ 

েরা উবিি। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বেস ন সিসিসয় কিবশ 

দানশী  িযবি। আর রমযান আসস  বিবন আসরা কিবশ দানশী  কথসেন। 

হাদীসস এসসসে, ইিন ‘আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা িস ন, 

ْجوَدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »
َ
، انلَّاِس  أ ْجوَد   َوََكنَ  بِاخلَْيِ

َ
ون   َما أ  ِحيَ  َرَمَضانَ  يِف  يَك 

، يَلَْقاه   يل  يل   َوََكنَ  ِجْْبِ َلم   َعلَيْهِ  ِجْْبِ َّ  يَلَْقاه   السَّ  َعلَيْهِ  َيْعرِض   يَنَْسلَِخ، َحّتَّ  َرَمَضاَن، يِف  َْلْلَة   ك 
ْرآَن، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  يل   لَِقيَه   فَإَِذا الق  لَم ، َعلَيْهِ  ِجْْبِ ْجوَدَ  ََكنَ  السَّ

َ
يِح  ِمنَ  بِاخلَْيِ  أ  الرِّ

رَْسلَةِ   «الم 
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“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ধ্ন-সম্পদ িযয় েরার িযাপাসর সেস র 

কিসয় দানশী  বেস ন। রমযাসন বজিরী  আ াইবহস সা াম যখন িাাঁর সাসথ 

কদখা েরসিন, িখন বিবন আসরা অবধ্ে দান েরসিন। রমযান কশষ না হওয়া 

পযযন্ত প্রবি রাসিই বজিরী  িাাঁর এেিার সাক্ষ্াৎ েরসিন। আর নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাাঁসে েুরআন কশানাসিন। বজিরী  যখন িাাঁর সসে 

সাক্ষ্াৎ েরসিন িখন বিবন রহমি কপ্রবরি িায়ূর কিসয় অবধ্ে ধ্ন-সম্পদ দান 

েরসিন”। 361 

িাই সামথযিানসদর উবিি পাড়া-প্রবিসিশী, আত্মীয়-স্বজন, েরীি-দুঃখী 

সিাইসে সাধ্যমি দান-সদো বদসয় সহসযাবেিা েরা।  

১৬. সদোিু  বফির আদায় েরা: সাওসমর পবিত্রিাস্বরূপ সাওম 

পা নোরীসে সদোিু  বফির আদায় েরা ওয়াবজি। এ সদো িারা আমরা 

েরীি বমসেীনসদরসে ঈসদর আনসে শাবম  েরসি পাবর। ঈসদর সা াসির 

পূসিযই এই বফিরা আদায় েরা সুন্নাি। িসি বি ম্ব হস  ঈসদর পসরও িা 

আদায় েরা যায়। 

১৭. রমযাসন ‘উমরা পা ন: রমযাসন ওমরাহ পা ন েরার ফযী ি অসনে। 

রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন: “রমযাসন ওমরাহ পা ন 

হসির সমান।” (িুখারী ও মুসব ম) অনয আসরে হাদীসস এসসসে: “রমযাসন 

ওমরাহ পা ন হজ আদাসয়র সমান িা আমার সাসথ হজ আদাসয়র সমান।” 

(সহীহ মুসব ম) িাই যাসদর ওমরাহ পা সনর বনয়ি আসে িাসদর উবিি 

রমযাসন ওমরাহ পা ন েরা।  

                                           
361 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০২।  
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১৮.  াই ািুর ক্বদর িা াশ েরা: আল্লাহ িা‘আ িস ন  

﴿ ٓ نَزۡلَنَٰهُ  إِنذا
َ
ٓ  ١ ٱۡلَقۡدرِ  َۡلۡلَةِ ِف  أ ََٰك  َوَما ۡدَرى

َ
ِنۡ  َخرۡي   ٱۡلَقۡدرِ  َۡلۡلَةُ  ٢ ٱۡلَقۡدرِ  َۡلۡلَةُ  َما أ ۡلِف  م 

َ
 َشۡهر   أ

ُل  ٣ وحُ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َتََنذ ِن َرب ِِهم بِإِۡذنِ  فِيَها َوٱلرُّ ۡمر   ُك ِ  م 
َ
َٰ  ِهَ  َسَلَٰم   ٤ أ  ﴾٥ ٱۡلَفۡجرِ  َمۡطلَعِ  َحّتذ

 [١  ،٢: القدر]

“বনশ্চয় আমরা এবি (েুরআন) নাবয  েসরবে ‘ াই ািু  েদসর।’ কিামাসে 

বেসস জানাসি ‘ াই ািু  েদর’ েী? ‘ াই ািু  েদর’ হাজার মাস 

অসপক্ষ্া উত্তম। কস রাসি বফবরশিারা ও রূহ (বজিরী ) িাসদর রসির 

অনুমবিক্রসম সে  বসদ্ধান্ত বনসয় অিিরণ েসর। শাবন্তময় কসই রাি, ফজসরর 

সূিনা পযযন্ত”। [সূরা আ -োদর, আয়াি: ১-৫] 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়সাল্লাম িস সেন, 

مْ  َمنْ » ِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا الَقْدِر، َْلْلَةَ  َيق  مَ  َما َل   غ   «َذنْبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“কয িযবি ঈমাসনর সাসথ সওয়াসির আশায়  ায় ািু  েদর-এ ইিাদসি রাবত্র 

জােরণ েরসি, িার অিীসির গুনাহ মাফ েসর কদওয়া হসি”।362 

যর রহ. কথসে িবণযি, বিবন িস ন, আবম উিাই ইিন ো‘ি রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুসে ি সি শুসনবে,  

، َعنْ  َبَّ  َسِمْعت  : قَاَل  ِزر 
 
، بْنَ  أ ول   َكْعب  ، ْبنَ  اهللِ  َعبْدَ  إِنَّ  َل   َوِقيَل : َيق  ود  ول   َمْسع   قَامَ  َمنْ »: َيق 

نَةَ  َصاَب  السَّ
َ
َبي  َفَقاَل  ،«الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  أ

 
ِي َواهللِ »: أ َو، إاِلَّ  إَِلَ  اَل  اَّلَّ  َما ََيِْلف   َرَمَضاَن، لَِف  إِنََّها ه 

ْعلَم   إِّنِّ  َوَواهللِ  يَْستَثِْن،
َ
يُّ  أَل

َ
، َْلْلَة   أ َمَرنَا الَِّت  اللَّيْلَة   ِهَ  ِهَ

َ
ول   بَِها أ  َعلَيْهِ  اهلل   َصّلَّ  اهللِ  رَس 

                                           
362 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৫।  
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يَن، َسبْع   َصِبيَحةِ  َْلْلَة   ِهَ  بِِقيَاِمَها، وََسلَّمَ  َماَرت َها وَِعْْشِ
َ
نْ  َوأ

َ
ْمس   َتْطل عَ  أ  يَْوِمَها َصبِيَحةِ  يِف  الشَّ

َعاعَ  اَل  َبيَْضاءَ   «لََها ش 

যখন িাসে ি া হস া কয, আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রাবদয়াল্লাহু আনহু িস সেন, 

কয িযবি সারা িের (ইিাদসি) রাবত্র জােরণ েরসি কস  াই ািু -োদর 

পাসি। িখন উিাই রাবদয়াল্লাহু আনহু ি স ন, কসই আল্লাহর েসম বিবন 

িযিীি আর কোসনা মা‘িুদ কনই। িা অিশযই রমযাসন রসয়সে। বিবন েসম 

েসর িস বেস ন এিং বিবন কোসনা িযবিক্রম োড়াই েসম েসর িস বেস ন। 

আিার বিবন আল্লাহর েসম কখসয় ি স ন, ভাস া েসরই জাবন কয, কসবি কোন 

রাি? কসবি হস া কস রাি, কয রাি কজসে ইিাদি েরার জনয রাসু ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়সাল্লাম আমাসদর হুেুম েসরবেস ন। কয রাসির কভার 

হয়, সািাসশ রমযান। আর কস রাসির ‘আ ামি হস া এই কয, বদসনর সূযয 

উবদি হয় উি  হসয় িাসি (বেরসণর) িীব্রিা থাসে না”।363 

িাই রমযাসনর কশষ দশ বদন বিসশষ েসর কিসজাড় রাবত্রসি ইিাদসির 

মাধ্যসম েদসরর রাবত্র িা াশ েরা উবিি। 

১৯. সমাসজর প্রবি দাবয়ত্বসিাধ্ জাবেসয় কিা া: দীেয এে মাস সাওম পা ন 

েরার িারা মানুষ িুেসি পাসর দুঃখীজসনর কু্ষ্ধ্া-িৃষ্ণার মমযসিদনা। িাই 

ইস াম রমযাসনর সাওম ফরয েসর সমাসজর অিসহব ি মানুসষর প্রবি 

দাবয়ত্বসিাধ্ েসড় িুস সে িা আমাসদর ভুস  কেস  ি সি না। আিযমানিিার 

কসিায় বনসজসে বিব সয় কদওয়ার বশক্ষ্াই বদসয় যায় রমযান।  

২০. ইস ামী রাসষ্ট্রর ভাস ািাসায় অনুপ্রাবণি হওয়া:  রমযান মাস হস া আল্লাহ 

                                           
363 সহীহ মুসব ম, হাদীস নং ৭৬২।  
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িা‘আ ার সাহাসযযর মাস। এ মাসস আল্লাহ িা‘আ া মুসব মসদরসে যুসে যুসে 

শত্রুর কমাোসি ায় বিজয় দান েসরসেন। ইস াসমর ইবিহাসস ঐবিহাবসে 

িদসরর যুসদ্ধ সসিরই রমযান মদীনা রাসষ্ট্রর স্বাধ্ীনিা বিবেসয় রাখসি 

ইস াসমর বিজয় েসল্প মিার োবফরসদর বিরুসদ্ধ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম ও মুসব মেণ ঐবিহাবসে বিজয়  াভ েসরন। আল্লাহ িস সেন,  

ُكمُ  َولََقدۡ ﴿ ُ  نَََصَ نُتمۡ  بَِبۡدر   ٱّللذ
َ
ذِلذة    َوأ

َ
َ  فَٱتذُقوا   أ لَن لِلُۡمۡؤمِنِّيَ  َتُقوُل  إِذۡ  ١٢٣ تَۡشُكُرونَ  لََعلذُكمۡ  ٱّللذ

َ
 أ

ن يَۡكفَِيُكمۡ 
َ
ُكمۡ  أ ََٰثةِ َربُُّكم يُِمدذ ِنَ  َءاَلَٰف   بَِثَل  َوتَتذُقوا   تَۡصِِبُوا   إِن بََلَٰٓ   ١٢٤ ُمََنلِّيَ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ م 

تُوُكم
ۡ
ِن َوَيأ ِنَ  َءاَلَٰف   ِِبَۡمَسةِ َربُُّكم ُيۡمِدۡدُكمۡ  َهََٰذا فَۡورِهِمۡ  م  ۡ  م   ال] ﴾ ١٢٥ ُمَسو ِِمّيَ  َمَلَٰٓئَِكةِٱل

 [٢١١  ،٢١١: عمران

“আর অিশযই আল্লাহ কিামাসদরসে িদসর সাহাযয েসরসেন অথি কিামরা বেস  

হীনি । অিএি, কিামরা আল্লাহসে ভয় ের, আশা েরা যায়, কিামরা 

কশােরগুজার হসি। স্মরণ ের, যখন িুবম মুবমনসদরসে ি বেস , ‘কিামাসদর 

জনয বে যসথষ্ট নয় কয, কিামাসদর রি কিামাসদরসে বিন হাজার নাবয েৃি 

বফবরশিা িারা সাহাযয েরসিন’? হযাাঁ, যবদ কিামরা বধ্যয ধ্র এিং িােওয়া 

অি ম্বন ের, আর িারা হিাৎ কিামাসদর মুসখামুবখ এসস যায়, িসি কিামাসদর 

রি পাাঁি হাজার বিবহ্নি বফবরশিা িারা কিামাসদরসে সাহাযয েরসিন”। [সূরা 

আস  ইমরান, আযাি: ১২৩-১২৫] 

িাই প্রবি িের রমযান আমাসদরসে কদশসপ্রম বশক্ষ্া কদয়। িবহরােি 

শত্রুর কমাোসি ায় বপ্রয় মািৃভূবমসে বিসে রাখার দৃপ সংেল্প আমরা রমযান 

মাসস গ্রহণ েরসিা। 

২১. রমযাসন শরীসরর যত্ন কনওয়া: সুস্বাস্থয সে  সুসখর মূ । ইিাদি েরার 

জনয িাই শারীবরে সুস্থিা। প্রিাসদ িা া হয়: ‘কিামরা সাওম পা ন েসরা, সুস্থ 
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থাে।’ িাই রমযাসন পবরমাণ মসিা পানাহার েরা উবিি। অনযবদসে সাওসমর 

োরসণ মানুসষর অসনে করাে-িযাবধ্ দূর হয়। কযমন, খাদয বনয়ন্ত্রসণর ফস  কমদ, 

ডায়াসিবিস, েযাবষ্ট্রে, ব্লাড কপ্রসার, হৃদসরাে ও মানবসে অবস্থরিা দূর হয়। 

২২. আত্মসমাস ািনা েরা: রমযাসন িাাঁদ উবদি হস ই রহমসির দরজা কখা া 

হয়। প্রবিবি বদন অবিিাবহি হওয়ার সাসথ সাসথ বহসাি েরসি হসি আবম 

েিিুেু ভাস া িা খারাপ োজ েসরবে। মসন রাখসি হসি জীিসন েিবি 

রমযানই িা পাসিা। আোমী রমযাসন আবম বে কিাঁসি থােসিা? পর পাসরর জনয 

আবম েিিুেু সম্ব  অজযন েসরবে? এভাসি প্রবিবি বদন বহসসি েরস  এেবি 

সফ  রমযান অবিিাবহি েরা সম্ভি।  

২৩. রমযান পরিিযী েমযসূিী গ্রহণ: রমযাসনর পসর িােী এোরবি মাস েীভাসি 

ি সিা কস বসদ্ধান্ত রমযান মাসসই বনসি হসি। শাওয়াস র েয় সাওম, রমযাসনর 

পসর পুনরায় পাসপর জেসি বফসর না যাওয়া ইিযাবদ বিষসয় অি  অবিি  

পবরেল্পনা রমযান মাসসই গ্রহণ েরা। 

কহ েুমন্ত! কজসে ওি, আর েি ো  এভাসি েুমাসি? মৃিুযর পসর েিসর হাজার 

হাজার িের েুমাসি পারসি। রমযান বিদায় বনসি িুবম বে িার বন‘আমি প্রাপ্ত 

হসয়সো? সা াি-সাওম, দান-সদো, েুরআন বি াওয়াি, সৎোসজ আসদশ, 

অসৎ োসজ বনসষধ্ ইিযাবদর মাধ্যসম রমযানসে স্বােি জানাও। আল্লাহ 

আমাসদর সিাইসে েিু  েরুন। আমীন। 

অষ্টম অধ্যায়: সাওম সম্পবেযি বেেু গুরুত্বপূণয মাসআ া 

প্রশ্ন: োর ওপর সাওম ফরয? 

জওয়াি: প্রসিযে সুস্থ মবস্তষ্ক িাস ে মুসব সমর ওপর রমযাসনর সাওম পা ন 
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েরা ফরয। আল্লাহ িা‘আ া িস ন, 

ۡهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن ﴿  [٢٨١: ابلقرة] ﴾فَۡلَيُصۡمُه   ٱلشذ

“সুিরাং কিামাসদর মসধ্য কয িযবিই এ মাস পাসি কস কযন অিশযই সাওম পা 

ন েসর”। [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৫] 

প্রশ্ন: সাওম ফরয হওয়ার শিয েী েী?  

জওয়াি: সাওম ফরয হওয়ার শিয হস া:  

১ - ইস াম: অিএি, অমুসব সমর ওপর সাওম পা ন ফরয নয়। 

২ - প্রাপ্তিয়স্ক হওয়া: অিএি, অপ্রাপ্তিয়সস্কর ওপর সাওম পা ন ফরয 

নয়। িসি যবদ অপ্রাপ্ত িয়স্ক িা ে-িাব ো সাওম পা ন েরসি সক্ষ্ম হয় 

িসি সাওম পা সনর অভযাস েসড় কিা ার জনয এ িযাপাসর িাসদরসে বনসদযশ 

কদওয়া হসি। 

৩- সুস্থ মবস্তসষ্কর অবধ্োরী হওয়া: অিএি, পােস র ওপর সাওম পা ন 

ফরয নয়। 

৪ - সাওম পা ন রাখসি সক্ষ্ম হওয়া: অিএি, কয সাওম পা ন েরসি 

অপারে িার ওপর সাওম পা ন ফরয নয়। 

প্রশ্ন: সাওম েয় প্রোর? 

জওয়াি: সাওসমর প্রোরসভদ। সাওম প্রথমি দু’প্রোর:  

১- িাধ্যিামূ ে সাওম। আর িা দু’প্রোর:  

ে. আল্লাহ িা‘আ া েিৃযে িাোর ওপর কমৌব েভাসি ফরয েসর কদওয়া 

সাওম আর িা হস া রমযাসনর সাওম। এ সাওম ইস াসমর পাাঁি স্তসম্ভর 
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এেবি। 

খ. এমন সাওম যা িাো বনসজর ওপর ওয়াবজি েসর বনসয়সে, কযমন মানি 

ও োফফারার সাওম। 

২- মুস্তাহাি সাওম। আর িা হস া প্রসিযে ওই সাওম যা শরী‘আি প্রিিযসের 

োসে পেেনীয়। কযমন কসামিার ও িৃহস্পবিিাসরর সাওম, প্রবিমাসস বিন ১৩, 

১৪ ও ১৫ িাবরসখর সাওম, আশুরার সাওম, বয হজ মাসসর প্রথম দশসের 

সাওম ও ‘আরাফা বদিসসর সাওম।   

প্রশ্ন: সাওসমর বনয়ি েরার হুেুম েী? 

জওয়াি:  ফরয ও ওয়াবজি সাওমর কক্ষ্সত্র রাি কথসে সাওমর বনয়ি েরা 

আিশযে। আর যবদ নফ  সাওম হয়, িসি রাি কথসে বনয়ি েরা ওয়াবজি 

নয়; িরং বদসনর  কি ায় সূযয ঢস  যাওয়ার পূসিয বনয়ি েসর বনস ই সাওম 

রাখা শুদ্ধ হসি, যবদ সুসিহ সাসদসের পর কথসে এমনবেেু গ্রহণ না েরা হয় 

যা সাওম কভসে কদয়। আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন, 

‘এেদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদর োসে আসস ন ও 

বজজ্ঞাসা েরস ন, ‘কিামাসদর োসে বে কোসনা (খািার) আসে?’ আমরা 

ি  াম, ‘না, কনই।’ বিবন ি স ন, িাহস  আবম সাওম রাখ াম।’ (সহীহ 

মুসব ম)।  

প্রশ্ন : হসি পাসর আজ রমযাসনর ১ া িাবরখ ইহা মসন েসর শািান মাসসর 

কশষ বদন সিেযিাস্বরূপ সাওম পা সনর হুেুম েী?  

জওয়াি: সসেসহর বদন ি সি শা‘িান মাসসর ৩০ িাবরখসে িুোয়। ঐ বদন 

সিেযিা অি ম্বন েসর সাওম পা সনর হুেুম সম্পসেয বিশুদ্ধিম মি হস া ঐ 
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বদন সাওম পা ন হারাম। আম্মার বিন ইয়াসার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস সেন,  

 «من صام اْلوم اَّلي يشك فيه فقد عص أبا القاسم صّل اهلل عليه وسلم»

“কয িযবি সসেসহর বদন সাওম পা ন ের  কস নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাসমর অিাধ্য হস া”।   

িাোড়া সসেসহর বদন সাওম পা নোরী আল্লাহর কদওয়া সীমা অবিক্রম 

ের । কেননা আল্লাহ িা‘আ ার সীমা হস া, কেহ রমযাসনর িাাঁদ না কদসখ িা 

িাাঁদ প্রমাবণি না হস  রমযাসনর সাওম পা ন েরসি না। িাই কিা নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

«مهيصوم صوما فليصال يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومي، إال رجل َكن »  

“কিামাসদর কেহ কযন রমযান মাসসে এে িা দু‘বদন িাবড়সয় না কদয়। িসি 

যার অনয কোসনা বনয়বমি সাওম কস বদসন হসয় যায়, িার েথা আ াদা”। 

(রমযাসনর ১ া িাবরখ সসেহ েসর সাওম পা ন েরা যাসি না) 

প্রশ্ন : এমন িৃদ্ধ ক াে কয সাওম পা ন েরস  িার স্বাসস্থযর ক্ষ্বি হসি, কস বে 

সাওম পা ন েরসি?  

জওয়াি: যবদ সাওম পা সন িার ক্ষ্বি হয়, িার জনয সাওম পা ন জাসয়য 

নয়। োরণ, আল্লাহ রাবু্ব  আ ামীন িস ন, 

نُفَسُكۡم   َتۡقُتلُٓوا   َوَل ﴿
َ
َ  إِنذ  أ ا بُِكمۡ  ََكنَ  ٱّللذ  [١٢: النساء] ﴾رَِحيم 

 “কিামরা বনসজসদর হিযা েসরা না। আল্লাহ অিশযই কিামাসদর প্রবি 

দয়াশী ।” [সূরা আন-বনসা, আয়াি: ২৯] 

আল্লাহ রাবু্ব  ‘আ ামীন আসরা িস ন, 
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يِۡديُكمۡ  تُۡلُقوا   َوَل ﴿
َ
 [٢٢١: ابلقرة] ﴾ٱِلذۡهلَُكةِ  إَِل  بِأ

 “কিামরা বনসজসদর ধ্বংসসর বদসে কিস  বদওনা।” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: 

১৯৫] 

িাই কয িৃদ্ধ িযবির স্বাসস্থযর জনয সাওম ক্ষ্বিের িার জনয সাওম পা ন 

জাসয়য নয়। এর সাসথ ভবিষযসি সাওম পা সনর সামথযযিান হওয়ার সম্ভািনা 

যবদ না থাসে িাহস  কস প্রসিযেবি সাওসমর পবরিসিয এেজন বমসেীনসে 

খাদয খাওয়াসি িা দান েরসি। এসিই কস বসয়াসমর দায় কথসে মুি হসি। 

প্রশ্ন: সাওসমর রুেনসমূহ েী েী? 

জওয়াি: সাওসমর রুেনসমূহ:  

১- সুসিহ সাসদে উদয় হওয়ার পর কথসে সূযযাস্ত পযযন্ত সাওমভেোরী বিষয় 

কথসে বিরি থাো। আল্লাহ িস সেন,  

ُبوا   َوُُكُوا  ﴿ َٰ  َوٱۡۡشَ َ  َحّتذ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيذ
َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡۡل

َ
وا   ُثمذ  ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱۡۡل تِمُّ

َ
 أ

َيامَ  ِ ِۡل   إَِل  ٱلص   [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ٱۡلذ

“এিং কিামরা আহার ের ও পান ের যিক্ষ্ণ না ফজসরর সাদা করখা োস া 

করখা কথসে স্পষ্ট হয়। অিঃপর রাি পযযন্ত সাওম পূণয ের।” [সূরা আ -

িাোরা, আয়াি: ১৮৭] 

সাদা ও োস া করখার িারা উসেশয হস া, বদসনর শুভ্রিা ও রাসির েৃষ্ণিা।  

২- বনয়ি। অথযাৎ সাওমদার িযবি সাওমভেোরী বিষয়সমূহ কথসে বিরি 

থাোর মাধ্যসম আল্লাহ িাআ ার ইিাদি েরার বনয়ি েরসি। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, ‘বনশ্চয় আম  বনয়সির ওপর 
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বনভযরশী  আর প্রসিযসের জনয িাই বনধ্যাবরি যা কস বনয়ি েসরসে।’ 

প্রশ্ন: সাওম অিস্থায় েী েী েরা বিধ্? 

জওয়াি: সাওম  অিস্থায় যা যা েরা বিধ্:  

১ - কোস  েরা, িাণ্ডা পাবনসি িসা। 

২ – মুসখর থুিু ও োশ বেস  কফ া। 

৩ - বজহ্বা বদসয় কোসনা খাসদযর কেি  স্বাদ পরীক্ষ্া েসর কদখা। িসি শিয 

হস া কোসনাবেেুই কযন েসন্ঠর বনসি প্রসিশ না েসর।  

৪- আির-সুেবন্ধ ইিযাবদর ঘ্রাণ কনওয়া।  

৫- সাওমদাসরর বমসওয়াে িযিহার। কযসোসনা সময় বমসওয়াে িযিহার েরা 

বিধ্, কহাে িা সূসযয ঢস  যাওয়ার পূসিয অথিা পসর।  কহাে িা িাজা অথিা 

শুষ্ক। িসি বমসওয়াে িাজা হওয়ার কক্ষ্সত্র কখয়া  রাখসি হসি িা কযন েসন্ঠর 

বনসি িস  না যায়। কেননা এরূপ হস  সাওম কভসে যাসি। 

প্রশ্ন: সাওসমর সুন্নি ও মুস্তাহািসমূহ েী েী? 

জওয়াি: সাওসমর সুন্নি ও মুস্তাহািসমূহ:  

 ১ - সাহরী খাওয়া এিং িা কদরী েসর ফজসরর আযাসনর বেেু সময় পূসিয 

খাওয়া। 

হাদীসস এসসসে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, ‘কিামরা 

সাহরী খাও। কেননা সাহরীসি িরেি রসয়সে।’  

২ - দ্রুি ইফিার েরা। 
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সাওমদাসরর জনয মুস্তাহাি হস া দ্রুি ইফিার েরা। অথযাৎ সূযযাস্ত যাওয়ার 

িযাপাসর বনবশ্চি হস  সাসথ সাসথ ইফিার েরা। হাদীসস এসসসে, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম িস সেন, ‘মানুষ ভাস া থােসি যিক্ষ্ণ িারা দ্রুি ইফিার 

েসর যাসি।’  

িাজা কখজুর বদসয় ইফিার েরা মুস্তাহাি। িাজা কখজুর না পাওয়া কেস  

শুেসনা কখজুর বদসয় ইফিার েরা। কখজুর কিসজাড় সংখযায় হওয়া। যবদ কখজুর 

না পাওয়া যায় িসি েসয়ে কঢাে পাবন বদসয় ইফিার েরা। আনাস ইিন 

মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি এে হাদীসস এসসসে, ‘নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সা াসির পূসিয কিসজাড় সংখযে িাজা কখজুর বদসয় 

ইফিার েরসিন। িাজা কখজুর না কপস  শুেসনা কখজুর বদসয়। আর কখজুর না 

কপস  বিবন েসয়ে কঢাে পাবন পান েসর ইফিার েরসিন।’ 

৩- ইফিাসরর সময় কদা‘আ পড়া। হাদীসস এসসসে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম যখন ইফিার েরসিন, ি সিন, 

  َذَهَب »
 
َمأ ، َواْبتَلَِّت  الظَّ وق  ر  ْجر   َوَثبََت  الْع 

َ
 «اّللَّ   َشاءَ  إِنْ  اأْل

“িৃষ্ণা িস  কেসে, বশরাগুস া আদ্র হসয়সে আর োওয়াি প্রবিবষ্ঠি হসয়সে।” 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম অনত্র িস সেন, ‘বনশ্চয় ইফিাসরর 

সময় সাওমদাসরর কদা‘আ বফবরসয় কদওয়া হয় না।’ (আিু দাউদ, হাদীস নং 

২৩৫৭। আ িানী রহ. হাদীসবিসে হাসান িস সেন।)   

৪- অসহিুে ও অেী  েথা পবরিযাে েরা। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

«، َحد 
َ
ْم فََل يَْرف ْث،َواَل يَْصَخْب ، فَإِْن َسابَّه  أ َحِدك 

َ
ْل: إِِّنِّ  َوإَِذا ََكَن يَْوم  َصْوِم أ ْو قَاتَلَه  فَلْيَق 

َ
أ
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ؤ  َصائِم    «.اْمر 

“কিামাসদর কেউ যখন সাওম পা ন েরসি িখন কস কযন অেী  েথা, েেড়া 

ও হট্টসো  িজযন েসর। যবদ কেউ িাসে োব  কদয় অথিা িার সাসথ  ড়াইসয় 

ব প্ত হয় িখন কস কযন িস , আবম সাওম পা নোরী।” 

৫- কিবশ কিবশ ইিাদি েরা। কযমন, েুরআন বি াওয়াি, আল্লাহর বযের েরা, 

িারািীর সা াি পড়া, িাহািুসদর সা াি পড়া,  াই ািু  েদর যাপন েরা, 

ফরয সা াসির আসে-পসড়র সুন্নিগুস া আদায় েরা, দান-সদো েরা, ভাস া 

োজ সম্পাদসন অথয ও িম িযয় েরা, সাওমদারসদরসে ইফিার েরাসনা ও 

মাসহ রমযাসন উমরা আদায় েরা; কেননা মাসহ রমযাসন কনে আমস র োওয়াি 

িাবড়সয় কদওয়া হয়। ইিন ‘আব্বাস রাবরয়াল্লাহু ‘আনহুমা কথসে িবণযি, বিবন 

িস ন, ‘রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সি কথসে কিবশ দানশী  

বেস ন, আর বিবন রমযান মাসস সমবধ্ে দানশী  কথসেন, যখন বজিরী  

আ াইবহস সা াম িার সাসথ সাক্ষ্াৎ েরসিন। আর বজিরী  আ াইবহস 

সা াম রমযাসনর প্রবি রাসিই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়া সাল্লাসমর 

সাসথ সাক্ষ্াৎ েরসিন এিং িাাঁসে েুরআন িিযা েরাসিন। যখন বজিরী  

আ াইবহস সা াম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ সাক্ষ্াৎ 

েরসিন িখন বিবন দান খয়রাসি উনু্মি িািাস কথসেও অবধ্ে কিেিান 

কথসেন। 

প্রশ্ন: সাওম অিস্থায় েী েী োজ েরা মােরূহ? 

জওয়াি: সাওম অিস্থায় কযসি োজ েরা মােরূহ:  

১ - েুব  েরা ও নাসে পাবন কদওয়ায় অবিরবিি েরা।  কেননা এরূপ েরস  

কপসি পাবন িস  যাওয়ার আশঙ্কা কথসে যায়। এিদসংক্রান্ত এে হাদীসস 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন,  

وَن َصائًِما » ْن تَك 
َ
 «.َوَباِلْغ يف االِْسِتنَْشاِق إاِلَّ أ

“আর নাসে পাবন কদওয়ায় িুবম অবিরবিি েসরা, িসি যবদ সাওমদার হও।” 

২ - কযৌসনাসত্তজনাসহ িুম্বন েরা। সাওমদার িযবি যবদ িীযযপাি অথিা 

উসত্তজনা কিসড় যাওয়ার আশঙ্কা েসর িসি িার পসক্ষ্ িুম্বন েরা মােরূহ হসি। 

আর সাওমদার িযবির উবিি হসি এমন সি বিষয় িজযন েরা যার িারা 

কযৌনাসত্তজনা আসোব ি হয়। হযাাঁ, যবদ সাওম ভে হসি না িস  আত্মবিশ্বাস 

থাসে, িসি িার েথা বভন্ন। ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন 

িস ন, 

ْم إِلْربِهِ » ْملََكك 
َ
، َوََكَن أ َو َصائِم  ، َوي بَاَِش  وَه  َقبِّل   «ََكَن انلب ي 

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম রাখা অিস্থায় িুম্বন েরসিন, 

আব েন েরসিন। আর বিবন বেস ন কিামাসদর মসধ্য সি কথসে কিবশ িার 

প্রসয়াজনসে বনয়ন্ত্রণোরী।” এ োরসণই যুিেসদর কক্ষ্সত্র স্বামী-স্ত্রীর এসে 

অসনযর সাসথ জবড়সয় থাো মােরূহ। অিশয িৃদ্ধসদর কক্ষ্সত্র মােরূহ নয়। আিু 

হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, ‘এে িযবি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লামসে স্বামী-স্ত্রীর এসে অসনযর সাসথ জবড়সয় থাো সম্পসেয 

বজজ্ঞাসা েরস  বিবন িাসে অনুমবি বদস ন। অনয এে িযবি এসস অবভন্ন প্রশ্ন 

বজজ্ঞাসা ের , িসি বিবন িাসে বনসষধ্ েরস ন। কদখা কে , বিবন যাসে 

অনুমবি বদস ন কস বে  িৃদ্ধ। আর যাসে অনুমবি বদস ন না কস বে  যুিে।’ 

প্রশ্ন: েী েী োরসণ সাওম ভে হসয় যায়? 

জওয়াি: কযসি োরসণ সাওম ভে হসয় যায়:  
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 ১ - সাওম রাখািস্থায় ইিা েসর খািার ও পানীয় গ্রহণ। আল্লাহ িা‘আ া 

িস ন, 

ُبوا   َوُُكُوا  ﴿ َٰ  َوٱۡۡشَ َ  َحّتذ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيذ
َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡۡل

َ
وا   ُثمذ  ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱۡۡل تِمُّ

َ
 أ

َيامَ  ِ ِۡل   إَِل  ٱلص   [٢٨٠: ابلقرة] ﴾ٱۡلذ

“এিং কিামরা আহার ের ও পান ের যিক্ষ্ণ না ফজসরর সাদা করখা োস া 

করখা কথসে স্পষ্ট হয়। অিঃপর রাি পযযন্ত সাওম পূণয ের।” [সূরা আ -

িাোরা, আয়াি: ১৮৭] 

২ – সহিাস েরা। আল্লাহ িা‘আ া িস ন, 

ِحلذ  ﴿
ُ
َيامِ  َۡلۡلَةَ  لَُكمۡ  أ ِ فَُث  ٱلص   [٢٨٠: ابلقرة] ﴾نَِسآئُِكۡم   إَِلَٰ  ٱلرذ

“বসয়াসমর রাসি কিামাসদর জনয কিামাসদর স্ত্রীসদর বনেি েমন হা া  েরা 

হসয়সে।” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৭] 

৩- খাদযজািীয় ওষুধ্ িযিহার েরা সাওম ভসের োরণ। িসি ইনসসাব ন 

ইনসজেশন সাওমভেোরী নয়।  

খাদযজািীয় ইনসজেশনও সাওম ভসের োরণ। ইনসহই ার সাওম ভসের 

োরণ নয়। কিাসখর ড্রপ সাওমভেোরী নয়। িাোড়া সুরমা সাওম ভেোরী 

নয়।  

৪- বিবড়-বসোসরি সাওমভেোরী।  

প্রশ্ন: সাওম ভসের ওযরসমূহ েী েী?  

জওয়াি: কযসি ওযসর সাওম ভে েরা যায়:  

১ – অসুস্থিা: অসুস্থ িযবির জনয রমযান মাসস সাওম ভে েরা বিধ্। আল্লাহ 



 

 

সহীহ হাদীসসর আস াসে সাওম বিশ্বসোষ 
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িা‘আ া িস ন, 

رِيًضا ِمنُكم ََكنَ  َفَمن﴿ وۡ  مذ
َ
َٰ  أ ة   َسَفر   ََعَ ِنۡ  فَعِدذ يذام   م 

َ
َخَر   أ

ُ
 [٢٨١: ابلقرة] ﴾أ

“আর কয অসুস্থ হসি অথিা সফসর থােসি িসি অনযানয বদিসস সংখযা পূরণ 

েসর কনসি।” [সূরা আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৪] 

কয অসুস্থিার োরসণ রমযান মাসস সাওম ভে েরা িস  িা হস া এমন 

অসুস্থিা যার োরসণ সাওম রাখা অসনে েষ্টের হসয় দাাঁড়ায় অথিা সাওম 

রাখস  বনবশ্চি ক্ষ্বির আশঙ্কা থাসে। 

২ – সফর: মুসাবফর িযবির জনয রমযান মাসস সাওম ভে েরা বিধ্। িসি 

ভাো সাওমগুস া পরিিযীসি অিশযই োযা েরসি হসি। পবিত্র েুরআসন 

আল্লাহ িা‘আ া িস ন,  

رِيًضا ِمنُكم ََكنَ  َفَمن﴿ وۡ  مذ
َ
َٰ  أ ة   َسَفر   ََعَ ِنۡ  فَعِدذ يذام   م 

َ
َخَر   أ

ُ
 [٢٨١: ابلقرة] ﴾أ

“আর কয অসুস্থ হসি অথিা সফসর থােসি িসি অনযানয বদিসস সংখযা পূরণ 

েসর কনসি।” [সূরা আ -িাোরা, আযাি: ১৮৪] 

কয সফসর সাওম ভে েরা িস  িা হস া এেই ধ্রসনর সফর যার োরসণ 

সা াি েসর েরা িস ।  

বেন্তু যবদ মুসাবফর িযবি সাওম রাসখ িসি িার সাওম শুদ্ধ হসি। আনাস ইিন 

মাব ে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে িবণযি, বিবন িস ন, ‘আমরা রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়া সাল্লাসমর সাসথ সফর েরিাম। কয িযবি সাওম রাখি 

িাসেও বিবন কদাষাসরাপ েরসিন না, আিার কয সাওম রাখি না িাসেও 

কদাষাসরাপ েরসিন না।’  
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িসি শিয হস া সাওম কযন মুসাবফসরর জনয খুি েষ্টের না হয়। আর যবদ 

সাওম রাখা খুি েষ্টের হয় অথিা ক্ষ্বি হওয়ার আশঙ্কা থাসে, িাহস  সাওম 

ভে েরাই উত্তম হসি। কেননা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

সফরািস্থায় এে সাওমদার িযবিসে কদখস ন কয প্রিণ্ড েরসমর োরসণ িাসে 

োয়া কদওয়া হসি এিং ক ােজন িার িারপাসশ বভড় েরসে। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন, ‘সফর অিস্থায় সাওম রাখা উত্তম 

োসজর মসধ্য শাবম  নয়।’ 

৩- েভয ও দুগ্ধদান: েভযািস্থা অথিা দুগ্ধদান অিস্থায় নারী যবদ িার ক্ষ্বির 

আশঙ্কা েসর, িসি িার জনয সাওম ভে েরা বিধ্ হসি। িসি িাসে োযা 

েরসি হসি অসুস্থ িযবির মসিা। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 

িস ন, ‘বনশ্চয় আল্লাহ িা‘আ া মুসাবফর িযবির ওপর কথসে সাওম এিং 

সা াসির এোংশ উবিসয় বনসয়সেন। আর েভযধ্ারী ও দুগ্ধদানোরী নারীর ওপর 

কথসে বিবন সাওম উবিসয় বনসয়সেন।’ 

আর যবদ বনসজর ক্ষ্বির কোসনা ভয় না থাসে; বেন্তু িাচ্চার ক্ষ্বির আশঙ্কা 

থাসে িাহস ও সাওম ভে েরা বিধ্ হসি, িসি িাসে োযা েরসি হসি ও 

প্রবিবদসনর সাওমর পবরিসিয এেজন বমসেীনসে খাদযদান েরসি হসি। ইিন 

আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িস ন, ‘দুগ্ধদানোরী ও েভযধ্ারী নারী যবদ িার 

সন্তাসনর িযাপাসর আশঙ্কা েসর িাহস  কস সাওম ভে েরসি ও বমসেীনসে 

খাদযদান েরসি।’ 

৪- হাসয়য ও বনফাস: কয নারী হাসয়য ও বনফাসগ্রস্ত হসয়সে কস আিবশযেভাসি 

সাওম ভে েরসি। এ অিস্থায় সাওম রাখা হারাম হসি। এমিািস্থায় সাওম 

রাখস  িা শুদ্ধ হসি না। িসি ভাো সাওমগুস া পরিিযীসি োযা েরসি হসি। 
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এর প্রমাণ, আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহাসে হাসয়যগ্রস্ত নারী সাওম োযা েরসি 

বেনা -এ িযাপাসর প্রশ্ন েরা হস  বিবন িস ন, ‘বিষয়বি আমাসদরসেও স্পশয 

েরি, অিঃপর আমাসদরসে সাওম োযা েরার বনসদযশ কদওয়া হসিা, িসি 

সা াি োযা েরার বনসদযশ কদওয়া হসিা না।’ 

প্রশ্ন : এে িযবি েবিন হাপানী করাসে ভুেসে। দু িের পযযন্ত িার বিবেৎসা 

ি সে। ডািার িাসে রমযাসন সাওম পা ন েরসি বনসষধ্ েসরসে। িাসে 

িস সে যবদ কস সাওম পা ন েসর িসি করাে িৃবদ্ধ পাসি।  এ অিস্থায় সাওম 

িজযসনর হুেুম েী?  

জওয়াি: আ হামদুব ল্লাহ! আল্লাহ রাবু্ব  ‘আ ামীন িস ন,  

ۡهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن﴿ وۡ  َمرِيًضا ََكنَ  َوَمن فَۡلَيُصۡمُه   ٱلشذ
َ
َٰ  أ ة   َسَفر   ََعَ ِنۡ  فَعِدذ يذام   م 

َ
َخَر   أ

ُ
 ﴾أ

 [٢٨١: ابلقرة]

“কয কেউ রমযান মাস পাসি কস কযন সাওম পা ন েসর। আর কয করাোক্রান্ত 

অথিা সফসর থাসে কস কযন অনয সমসয় আদায় েসর কনয়।” [সূরা আ -

িাোরা, আয়াি: ১৮৫] 

অথযাৎ করাসের োরসণ সাওম পা সন যবদ েষ্ট হয় অথিা সুস্থিা  াসভ বিঘ্ন েসি 

িাহস  কস রমযাসন সাওম পা ন না েসর অনয সমসয় আদায় েরসি। িাই কিা 

আল্লাহ িা‘আ া িস ন, 

ُ  يُرِيدُ ﴿  [٢٨١: ابلقرة] ﴾ٱۡلُعۡسَ  بُِكمُ  يُرِيدُ  َوَل  ٱۡليُۡسَ  بُِكمُ  ٱّللذ

“আল্লাহ কিামাসদর জনয যা সহজ িা িান, যা েষ্টের িা িান না।” [সূরা 

আ -িাোরা, আয়াি: ১৮৫]  

ও ামাসয় কেরাম এ িযাপাসর িযাখযা বদসয়সেন কয, যবদ ডািার মুসব ম ও সৎ-
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নযায়পরায়ণ হন এিং িস ন সাওম করাসের ক্ষ্বি েরসি অথিা সুস্থিা  াসভ 

কদরী হসি িসি সাওম পা ন না েরা জাসয়য আসে। আর যবদ ডািার মুসব ম 

না হন অথিা মুসব ম বেন্তু সৎ নন িাহস  িার েথা গ্রহণসযােয নয়। িসি 

হযা, করােী যবদ অনুভি েসর কয সাওম িার জনয ক্ষ্বির োরণ হসি িাহস  কস 

সাওম পা সন বিরি থােসি পারসি। পসর সুসযাে মসিা সমসয় োযা আদায় 

েসর বনসি। োফফারা কদওয়ার প্রসয়াজন হসি না।  

রমযান মাসস ইস াম গ্রহণেরীর বসয়াসমর বিধ্ান 

প্রশ্ন : রমযাসনর েসয়েবদন অবিিাবহি হওয়ার পর যবদ কেহ ইস াম গ্রহণ 

েসর িাহস  িাসে বে িস  যাওয়া সাওম আদায় েরসি ি া হসি? 

জওয়াি: না িাসে বপেসনর সাওম আদায় েরসি হসি না। কেননা কস িখন 

োসফর বে । আর োসফর থাোো ীন সমসয় কয কনে োজ অবিিাবহি হসয় 

কেসে িাসে িা আদায় েরসি হসি না। আল্লাহ িা‘আ া িস ন,  

ِينَ  قُل﴿ ا لَُهم ُيۡغَفرۡ  يَنَتُهوا   إِن َكَفُرٓوا   ل َِّلذ  [١٨: االنفال] ﴾َسلََف  قَدۡ  مذ

“যারা োবফর িাসদর িস  দাও যবদ কিামরা েুফুরীর অিসান েিাও িাহস  

বিবন কিামাসদর অিীসি যা বেেু কেসে িা ক্ষ্মা েসর বদসিন” [সূরা আ -

আনফা , আয়াি: ৩৮] 

বিিীয়ি: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর যুসে যারা ইস াম গ্রহণ 

েসরসে িাসদর োউসে অিীসির সা াি, সাওম, যাোি আদায় েরসি বনসদযশ 

কদওয়া হয় বন। বেন্তু েথা কথসে যায়, কয রমযাসনর বদসনর মধ্যিিযী সমসয় 

ইস াম গ্রহণ েসর িাহস  িাসে বে খাওয়া-দাওয়া, কযৌনসসম্ভাে কথসে বিরি 

থােসি হসি, না োযা আদায় েরসি হসি -এ িযাপাসর ও ামাসদর মসধ্য 
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মিসভদ আসে। িসি বিশুদ্ধিম মসিা হস া িাসে বদসনর িােী সময়িা খাওয়া-

দাওয়া কথসে বিরি থােসি হসি। োযা আদায় েরসি হসি না। কেননা বদসনর 

শুরুসি যখন সাওম ওয়াবজি হওয়ার সময় এসসসে িখন িার ওপর িা 

ওয়াবজি হয় বন। িার মাসআ ািা ঐ বেসশাসরর মসিা কয বদসনর মধ্যিিযী 

সমসয় িাস ে হসয়সে। িাসে বিরি থােসি হসি। োযা েরসি হসি না। 

প্রশ্ন : কমসয়সদর হাসয়য ও বনফাস অিস্থায় সাওম পা সনর বিধ্ান েী? িারা 

যবদ এে রমযাসনর বসয়াসমর োযা অনয রমযান পযযন্ত বি বম্বি েসরন িা হস  

কোসনা অসুবিধ্া আসে বেনা?  

জওয়াি: হাসয়য ও বনফাে অিস্থায় কমসয়সদর জনয ওয়াবজি হস া সাওম িজযন 

েরা। এ অিস্থায় সা াি ও সাওম কোসনািাই আদায় েরা জাসয়য হসি না। 

সুস্থিার পর িাসদর সাওম োযাযা আদায় েরসি হসি। সা াসির োযা আদায় 

েরসি হসি না। হাদীসস এসসসে, ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি কয, 

িাসে বজসজ্ঞস েরা হস া, 

 بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء نؤمر كنا:  فقالت والصلة؟ الصوم احلائض تقض هل»
عليه متفق. «الصلة . 

“হাসয়য কথসে পবিত্রিার পর মবহ ারা বে সা াি ও সাওসমর োযা আদায় 

েরসি? বিবন ি স ন, এ অিস্থায় আমাসদর বসয়াসমর োযা আদায় েরসি 

বনসদযশ কদওয়া হসয়সে সা াসির নয়।” (িুখারী ও মুসব ম)।  

সাওম োযা েরা আর সা াি োযা না েরা সম্পসেয ‘আসয়শা রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহা যা িস সেন সে  ও ামাসয় কেরাম িার সাসথ এেমি কপাষণ 

েসরসেন অথযাৎ ইজমা িা ঐেযমি প্রবিবষ্ঠি হসয়সে।  
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এ বিধ্াসন আল্লাহর এে অনুগ্রসহর প্রোশ েসিসে। সাওম িেসরর এেিার 

আসস িস  িা োযা েরা েষ্টের হয় না। বেন্তু সা াি োযা েরার হুেুম হস  

িা েষ্টের হসয় কযি।  

যবদ শর‘ঈ ওযর (সংেি োরণ) িযিীি কেউ এে রমযাসনর বসয়াসমর োযা 

অনয আসরে রমযাসনর পর পযযন্ত বি বম্বি েসর িাহস  কস এ োসজর জনয 

িাওিা েরসি। োযা আদায় েরসি এিং প্রসিযেবি সাওসমর পবরিসিয এেজন 

বমসেীনসে খাদয দান েরসি। এমবনভাসি অসুস্থ িযবি ও মুসাবফর যার ওপর 

বসয়াসমর োযা আদায় েরা সহ োফফারা বদসি হসি অথযাৎ প্রবিবি সাওসমর 

পবরিসিয এেজন বমসেীনসে খাদয দান েরসি হসি এিং িওিা েরসি। 

প্রশ্ন : সাওম পা ন রি অিস্থায় যবদ থুিু বেস  কফস  িাসি অসুবিধ্া আসে 

বেনা?  

জওয়াি: সাওম পা নোরী যবদ মুসখ অিবস্থি থুিু বেস  কফস  িাসি কোসনা 

অসুবিধ্া কনই। আর এ মাসআ ায় ও ামাসদর মসধ্য কোসনা মিাননেয কনই। 

কেননা িারিার থুিু কফ া কযমন েষ্টের কিমবন থুিু না বেস  থাোও সম্ভি 

নয়। বেন্তু োবশ ও কেষ্মা যবদ মুসখ এসস যায় িসি িা কফস  বদসি হসি। 

সাওম পা নরি অিস্থায় উহা বেস  কফ া জাসয়য নয়। কেননা োবশ ও কেষ্মা 

থুথুর মসিা নয়। 

প্রশ্ন: সাওম পা নোরী বে রমযাসনর বদসনর কি ায় িুথসপস্ট িা িুথপাউডার 

িযিহার েরসি পারসিন?  

জওয়াি: যবদ ে ার মসধ্য না যায় িসি িুথসপস্ট ও পাউডার িযিহার েরসি 

কোসনা অসুবিধ্া কনই। এমবনভাসি বদসনর শুরুসি ও কশসষ কয কোসনা সমসয় 

বমসওয়াে েরসি কোসনা অসুবিধ্া কনই।  
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েবিপয় আস ম দুপুসরর পর বমসওয়াে েরাসে মােরূহ িস সেন। অিশয এ 

মি শুদ্ধ নয়। সবিে েথা হস া কয কোসনা সময় বমসওয়াে েরা যায়। কেননা 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বমসওয়াে সম্পসেয যা িস সেন িা 

“আম” অথযাৎ িযাপে। আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, নিী সাল্লাল্লাহু 

আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

«للرب مرضاة للفم مطهرة السواك»  

“বমসওয়াে মুখসে পবিত্র ও আল্লাহসে সন্তুষ্ট েসর।” (নাসায়ী)  

বিবন আসরা িস সেন,  

عليه متفق. «صلة ك عند بالسواك ألمرتهم أمّت ىلع أشق أن لوال»  

“যবদ আমার উম্মসির জনয েষ্টের না হি িাহস  আবম প্রসিযে সা াসি 

বমসওয়াে েরার বনসদযশ বদিাম।” (িুখারী ও মুসব ম) 

আর এ হাদীস কজাহর ও আেসরর সা ািসেও শাবম  েসর। োরণ এ দুই 

সা াি দুপুসরর পসরই হসয় থাসে। 

েভযিিী ও বশশুসে দুধ্ দানোরী মবহ ার সাওম না রাখা প্রসে 

প্রশ্ন : েভযিিী মবহ া বে রমযাসন সাওম কথসে বিরি থােসি পাসর?  

জওয়াি: েভযিিী মবহ ার দুই অিস্থার কয কোসনা এে অিস্থা থােসি। হয়সিা 

কস শবিশা ী হসি। বসয়াসমর োরসণ িার েষ্ট হসি না ও েভযবস্থি িাচ্চার 

ওপর িার প্রভাি পড়সি না। এমিািস্থায় িার সাওম পা ন েরসি হসি।  

আর যবদ কস দুিয  হয়। সাওম কস িরদাশি েরসি পারসি না িস  মসন হয় 

িাহস  কস সাওম আদায় েরসি না। িাচ্চার ক্ষ্বির আশঙ্কা থােস  সাওম 
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িজযন েরা িার জনয ওয়াবজি হসি। িাচ্চা প্রসসির পর কস োযা আদায় 

েরসি। সাওম পা ন েরস  অসনে সময় িাচ্চাসে দুধ্ পান েরাসনার সমসযা 

কদখা কদয়। কেননা দুগ্ধ দানোরী মাসয়র খািার-দািার গ্রহসণর প্রসয়াজন। 

বিসশষ েসর গ্রীষ্মোস  যখন বদন িড় হসয় থাসে। িখন কস সাওম িজযন 

েরসি িাধ্য হসয় পসড়। অনযথায় িার িাচ্চার ক্ষ্বি হসয় যাসি।  

 الصوم من فاتك ما تقضي فإنك العذر عنك زال وإذا أفطري

“এমিািস্থায় আমরা িাসে ি ি আপবন সাওম কথসে বিরি থােুন। যখন 

আপবন সমসযা মুি হসিন িখন োযা আদায় েরসিন।”  

কোসনা কোসনা ‘আস ম িস সেন েভযিিী ও দুগ্ধ দানোরী মবহ া সাওম কথসে 

বিরি থােসি পাসরন যখন বসয়াসমর োরসণ িাচ্চার ক্ষ্বি হওয়ার আশঙ্কা হয়, 

বনসজর ক্ষ্বির োরসণ নয়। িাই িার জনয ওয়াবজি হসি োযা আদায় েরা ও 

োফফারা। িসি োফফারা ঐ িযবি আদায় েরসিন যার দাবয়সত্ব রসয়সে এ 

সন্তাসনর ভরন-কপাষণ। বেন্তু বিশুদ্ধ মি হস া োফফারা আদাসয়র প্রসয়াজন 

হসি না।  

আর কয িযবি অনয োউসে পাবন িা আগুন কথসে উদ্ধার েরার জনয সাওম 

ভে েসরসে িার হুেুমও ঐ মবহ ার মসিা, কয িার িাচ্চার ক্ষ্বির আশঙ্কায় 

সাওম কথসে বিরি থাে  অথযাৎ কস সাওম কথসে বিরি থােসি ও পসর োযা 

আদায় েরসি।  

উদাহরণ: আপবন কদখস ন এেবি েসর আগুন ক সেসে। কস েসরর বভির 

মুসব মেণ আসেন িখন িাসদর উদ্ধার েরার জনয সাওম ভে েসর খািার 

গ্রহণ েসর শবি অজযন েরি িাসদর উদ্ধাসরর জনয প্রসিষ্টা িা াসিন। এিা শুধু্ 

জাসয়য নয়; িরং ওয়াবজি। 
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প্রশ্ন : রমযাসন সাওম পা সনর উসেসশয িযািস ি ইিযাবদ কখসয় মাবসে িন্ধ 

রাখা জাসয়য বেনা?  

জওয়াি: রমযাসন সাওম কযন িযাে েরসি না হয় এ উসেসশয মাবসে (হাসয়য) 

িন্ধ রাখার জনয ঔষধ্ গ্রহণ েরা মবহ াসদর জনয জাসয়য আসে। িসি শিয 

হস া সৎ-কনেোর বিবেৎসসের িারা কজসন বনসি হসি কয, এিা িার স্বাসস্থযর 

কোসনা ক্ষ্বি েরসি না এিং িার জরায়ুসি কোসনা প্রবিবক্রয়া িা সমসযা সৃবষ্ট 

েরসি না। বেন্তু এ ধ্রসনর িযিস্থা গ্রহণ না েরা উত্তম। যখন আল্লাহ রাবু্ব  

আ ামীন সাওম কথসে বিরি কথসে অনয সময় আদায় েরার সুসযাে বদসয়সেন 

িখন িা সন্তুষ্ট বিসত্ত গ্রহণ েরাই ভাস া। 

না কজসন ফজসরর ওয়াি হওয়ার পর খািার গ্রহণ েরার বিধ্ান 

প্রশ্ন : আবম সাহরী খাওয়ার জনয জাগ্রি হসয় পাবন পান ের াম। িারপর 

কদখ াম কিশ আসেই ফজসরর ওয়াি হসয় কেসে। এ অিস্থায় আমার সাওম 

িাবি  হসি বেনা? 

জওয়াি: ফজসরর ওয়াি হসয় কেসে অথি আপবন এখনও সাহরীর সময় আসে 

মসন েসর পানাহার েসরসেন। এ অিস্থায় আপনার কোসনা গুনাহ হসি না এিং 

সাওসমর োযা আদায় েরা দরোর হসি না। কেননা েুরআন ও হাদীসসর 

অসনে প্রমানাবদ িারা এেথা স্পষ্ট কয মানুসষর ভুস  যাওয়া ও অিেবি না 

থাোর োরসণ শাবস্ত কদওয়া হসি না। আিু হুরাইরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথসে 

িবণযি, বিবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন,  

 «وسقاه اهلل أطعمه فإنما صومه فليتم َشب أو فأكل صائم وهو نس من»

“কয িযবি ভুস  কে  কয আবম সাওম অিস্থায় আবে অিঃপর খাওয়া দাওয়া 
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ের  কস কযন িার সাওম অিযাহি করসখ পূণয েসর (কভসে না কফস )। কেননা 

আল্লাহ িা‘আ া িাসে আহার েবরসয়সেন।” 

প্রশ্ন : যবদ কোসনা পুরুষ রমযাসন বদসনর কি া িার স্ত্রীসে িুসমা কদয় িা 

আব েন েসর িা হস  িার সাওম বে নষ্ট হসয় যাসি?  

জওয়াি: যবদ সাওম অিস্থায় স্বামী িার স্ত্রীসে সহিাস িযিীি িুসমা কদয় িা 

আব েন েসর িসি িা জাসয়য। এসি সাওসমর কোসনা অসুবিধ্া হয় না। 

কেননা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম অিস্থায় স্ত্রীসে িুসমা বদসিন, 

আব েন েরসিন। িসি এসি যবদ সহিাসস ব প্ত হসয় পরার আশঙ্কা থাসে 

িসি িা মােরূহ হসি। আর িুসমা িা আব েসনর োরসণ যবদ িীযযপাি হসয় 

যায় িসি বদসনর িােী অংশ সাওম অিস্থায় কথসে পসর সাওসমর োযা আদায় 

েরসি। োফফারা আদায় েরসি হসি না। এিা অবধ্োংশ আস মসদর মি। 

িুসমা িা আব েসনর োরসণ যবদ মজী কির হয় িসি এসি সাওসমর কোসনা 

ক্ষ্বি েসর না। এিা অবধ্েির বিশুদ্ধ মি। 

প্রশ্ন : নাসে কিাসখ ড্রপ িযিহার, সুরমা িযিহার অথিা োসন ঔষধ্ িযিহার বে 

সাওম ভে েসর? 

জওয়াি: নাসে কদওয়া ঔষধ্ যবদ কপসি কপৌঁসে যায় অথিা ে ায় িস  যায় িা 

হস  সাওম কভসে যায়। 

 েীি ইিন সািুরা কথসে িবণযি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

«صائما تكون أن إال اإلستنشاق، يف بالغ»  

“কিামরা ভাস া েসর নাসে পাবন কপৌঁোও। বেন্তু সাওম পা নরি অিস্থায় 

নয়।”  
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অিএি, সাওম পা নোরীর জনয নাসে এমন ঔষধ্ িযিহার েরা জাসয়য কনই 

যা ে া অথিা কপসি িস  যায়। যবদ কপসি িা ে ায় না যায় িসি অসুবিধ্া 

কনই। আর কিাসখ িা োসন ঔষধ্ িযিহার েরস  অথিা কিাসখ সুরমা িযিহার 

েরস  সাওসমর কোসনা ক্ষ্বি হয় না। কেননা এসি সাওম ভসের িযাপাসর 

েুরআন-হাদীসসর কোসনা দ ী  কনই। কিাখ িা োন িারা েখসনা খাদয গ্রহণ 

েরা যায় না। কিাখ, োন শরীসরর অনযানয অে-প্রিযসের মসিাই। ও ামাসয় 

কেরাম িস সেন, যবদ কেউ পা িারা খাদয বপসষ আর খাসদযর স্বাদ কস মুসখ 

অনুভি েসর িিুও িার সাওম নষ্ট হসি না। কেননা পা িারা খািার গ্রহণ 

সম্ভি নয়।  

এমবনভাসি কিাসখ োসন ঔষধ্ বদস  অথিা সুরমা িযিহার েরস  িার স্বাদ যবদ 

অনুভূি হয় িসি সাওম নষ্ট হসি না। এমবন বনসদযশ যবদ কেউ োসয় কি  

িযিহার েসর িার স্বাদ অনুভি েসর িার সাওসমর কোসনা ক্ষ্বি হসি না। 

   

প্রশ্ন : কয বেসশাসরর িয়স পসনসরা িের পযযন্ত কপৌঁসে বন িাসে বে সাওম 

পা সনর বনসদযশ কদওয়া হসি, কযমন িাসে সা াি আদাসয়র বনসদযশ কদওয়া 

হসয় থাসে?  

জওয়াি: হযাাঁ, এ ধ্রসনর বেসশার-বেসশারীসদর সাওম আদাসয়র বনসদযশ কদওয়া 

হসি, যবদ িারা সাওম পা সনর সামথযয রাসখ। আর সাহািাসয় কেরাম 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুম িাসদর সন্তানসদরসে সাওম পা সনর বনসদযশ বদসিন।  

ও ামাসয় কেরাম িস সেন, অবভভািে িার অধ্ীনস্থ সে  অপ্রাপ্ত িয়স্কসদর 

সাওম আদাসয়র বনসদযশ বদসিন। যাসি িারা বশশু ো  কথসে ইস ামী আিার-

আেীদায় অভযস্ত হসয় যায় ও এর প্রবি ভাস ািাসা সৃবষ্ট হয়। সাওম পা ন যবদ 
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িাসদর েসষ্টর োরণ হয় িসি কজার-জিরদবস্ত েরসি না।  

অসনে বপিা-মািা আদসরর িশিিী হসয় িাসদর অপ্রাপ্ত িয়স্ক সন্তানসদর 

সাওম কথসে িারণ েসরন। এিা কমাসিই উবিি নয়। োরণ এিা সাহািাসয় 

কেরাসমর ‘আমস র কখ াফ। সন্তানসদর ইস ামী শরী‘আসির অনুশী ন ও 

িাসি অভযস্ত েরাই মূ ি িাসদর সবিযোর ভাস ািাসার দাবি। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন,  

 «رعيتة عن ومسئول بيته، أهل يف راع الرجل إن»

“প্রসিযে িযবি িার পবরিার িসেযর বজম্মাদার ও িার অধ্ীনস্থসদর সম্পসেয 

বজজ্ঞাবসি হসি।” িাই পবরিাসরর েিযার উবিি পবরিাসরর সে সে আল্লাহসে 

ভয় ও িার হুেুম আহোম পা সনর বনসদযশ কদওয়া। 

প্রশ্ন : যবদ কদখা যায় রমযাসনর বদসনর কি া কোসনা সাওম পা নোরী ভুস  

খাওয়া দাওয়া েরসে িখন বে িাসে সাওসমর েথা স্মরণ েবরসয় কদওয়া 

হসি? 

জওয়াি: যবদ কেউ কদসখ রমযাসন বদসনর কি ায় কোসনা সাওম পা নোরী 

িযবি পানাহার েরসে িখন িাসে সাওসমর েথা স্মরণ েবরসয় কদওয়া 

ওয়াবজি। কেননা এিা অনযায় োজ কথসে বিরি রাখার (নাহী আবন  মুনোর) 

অন্তভুযি। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন,  

  «فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغيه منكرا منكم رأى من»

“কিামাসদর মসধ্য কয অনযায় োজ কথসে কদখসি কস কযন হাি িারা িা 

প্রবিসরাধ্ েসর। যবদ কস এর সামথযয না রাসখ িসি কযন মুখ িারা িাধ্া কদয়। 

যবদ এরও সামথযয না রাসখ িসি অন্তর িারা।”  
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আর এসি কোসনা সসেহ কনই কয সাওম রি অিস্থায় পানাহার েরা এেবি 

অনযায় োজ। বেন্তু িার ভুস  যাওয়ার োরসণ কস ক্ষ্মা প্রাপ্ত। বেন্তু কয কদসখ 

িাধ্া না কদসি কস দাবয়ত্ব এড়াসি পারসি না। অিএি, সাওম পা নোরীসে 

বেেু কখসি কদখস  িাসে স্মরণ েবরসয় বদসি হসি।  

স্মরণ হওয়ার পর সাওম পা নোরীর উবিি হসি িাড়ািাবড় খাওয়া িন্ধ েসর 

কদওয়া। কস এ ভু সে খাওয়া-দাওয়া েরার সুসযাে মসন েসর িা কযন অিযাহি 

না রাসখ। যবদ মুসখ খািার থাসে িসি িাড়ািাবড় কফস  কদসি। স্মরণ হওয়ার 

পর বেস  কফ া জাসয়য হসি না।  

িাই ি বে বিনবি অিস্থায় সাওম ভেোরী বিষয়গুস া সংেবিি হওয়া সসেও 

িা সাওম ভে েসর না।  

১. যখন সাওসমর েথা ভুস  যায়।  

২. যখন অজ্ঞ হসয় যায়। 

৩. যখন অবনিােৃিভাসি পানাহার েসর।  

যবদ সাওসমর েথা ভুস  কযসয় পানাহার েসর িসি িার সাওম পূণয কথসে 

কোসনা অসুবিধ্া হসি না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 

 «وسقاه اهلل أطعمه فإنه صومه فليتم َشب أو فأكل صائم وهو نس من»

“কয সাওসমর েথা ভুস  কযসয় পানাহার েসর কস কযন িার সাওম অিযাহি 

রাসখ। োরণ িাসে আল্লাহ িা‘আ া পানাহার েবরসয়সেন।”  

“যখন অজ্ঞ হসয় যায়” এর উদাহরণ হস া, কযমন কেউ মসন ের  কয, এখনও 

ফজসরর ওয়াি হয় বন। িাই কস সাহরী কখ  অথিা মসন ের  সূযয অস্ত কেসে 

অথি িা অস্ত যায় বন। িাই কস ইফিার ের  িাহস  িার সাওম সহীহ হসি। 
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আসমা বিনসি আিু িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িস ন,  

 .«الشمس طلعت ثم غيم يوم يف وسلم عليه اهلل صّل انلب عهد يف أفطرنا»

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর যুসে এে কমোিন্ন বদসন সূযযাস্ত হসয়সে 

মসন েসর আমরা ইফিার ের াম। িারপর সূযয কদখা কে ।” অথি নিী 

সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িাসদর সাওম োযা েরসি িস ন বন। যবদ োযা 

েরা ওয়াবজি হসিা িসি বিবন অিশযই োযা েরসি আসদশ বদসিন। আর যবদ 

আসদশ বদসিন িা অিশযই আমাসদর োসে কপৌঁসে কযি। কেননা বিবন কোসনা 

বেেুর আসদশ েরস  িা আল্লাহর শরী‘আসি পবরণি হসয় যায় আর িার 

শরী‘আি বেয়ামি পযযন্ত রবক্ষ্ি ও সেস র োসে কপৌঁসে কেসে।  

আর অবনিােৃি ভাসি পানাহার েরার দৃষ্টান্ত কযমন কেহ েুব  েরার সময় 

পাবন বভিসর িস  কে  এসি সাওম ভােসি না। কেননা কস পান েরার ইিা 

েসর বন। এমবনভাসি োসরা স্বপ্নসদাষ হসয় িীযযপাি হস া এসি িার সাওসমর 

কোসনা ক্ষ্বি হসি না। কেননা কস বনদ্রায় বে , ইিা েসর বন।  আল্লাহ রাবু্ব  

‘আ ামীন িস ন, 

ٓ  ُجَناح   َعلَۡيُكمۡ  َولَۡيَس ﴿ تُم فِيَما
ۡ
ۡخَطأ

َ
ا َوَلَِٰكن بِهِۦ أ َدۡت  مذ  [  ١: االحزاب] ﴾قُلُوبُُكۡم   َتَعمذ

“কিামরা কোসনা ভু  েরস  কোসনা অপরাধ্ কনই। বেন্তু কিামাসদর অন্তর ইিা 

েরস  অপরাধ্ হসি।” [সূরা আ -আহযাি, আয়াি: ৫] 

প্রশ্ন : যবদ কেউ রমযাসনর বদসনর কি া ইিা েসর িীযযপাি েসর িাহস  িার 

েরণীয় বে? িাসে বে এ বদসনর সাওসমর োযা আদায় েরসি হসি? যবদ 

োযা আদায় েরার দরোর হয় বেন্তু কস পরিিযী রমযান আসার আসেও োযা 

আদায় ের  না িাহস  িার হুেুম েী? 
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জওয়াি: প্রথমি: বনজ স্ত্রী িযিীি অনয কোসনা ভাসি িীযযপাি েরা হারাম। 

আল্লাহ রাবু্ব  ‘আ ামীন িস ন,  

ِينَ ﴿ َٰٓ  إِلذ  ٥ َحَٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱَّلذ ۡزَوَِٰجِهمۡ  ََعَ
َ
وۡ  أ

َ
يَۡمَُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 َغرۡيُ  فَإِنذُهمۡ  أ

َٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡبَتَغَٰ  َفَمنِ  ٦ َملُوِمّيَ  َلَٰٓئَِك  َذ و 
ُ
 [٠  ،١: املؤمنون] ﴾٧ ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  فَأ

“(মুবমন িারা) যারা বনসজসদর কযৌনােসে সংযি রাসখ। বনসজসদর স্ত্রী অথিা 

অবধ্োরভুি দাসীেণ িযিীি। এসি িারা বনেনীয় হসি না। এসদর োড়া অনয 

বেেু োমনা েরস  িারা সীমা  ঙ্ঘনোরী হসি।” [সূরা আ -মুবমনূন, আয়াি: 

৫-৭] 

আর এ ধ্রসনর োসজ শরীসররও ক্ষ্বি। রমযাসনর বদসনর কি া কোসনা সাওম 

পা নোরী যবদ এ ধ্রসনর োজ ইিােৃি ভাসি েসর কফস  িাহস  কস 

গুনাহোর হসি। িার ঐ বদসনর সাওম োযা েরসি হসি। োরণ িীযযপাি েরা 

সহিাসসর মসিাই।  

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িস সন, 

 .«إلربه أملككم وَكن صائم، وهو يقبل وسلم عليه اهلل صّل رسول َكن»

“আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাওম অিস্থায় স্ত্রীসে িুসমা 

বদসিন। বেন্তু বিবন বনসজসে বনয়ন্ত্রসণ সামথযয বেস ন।” (সহীহ িুখারী) 

এেথার িারা িুসে আসস কয বনসজসে বনয়ন্ত্রণ েরসি পাসর না রমযাসনর 

বদসনর কি া সাওম অিস্থায় িার িুসমা কদওয়া জাসয়য কনই। িুসমা বদসি কযসয় 

োমাসিসে যবদ িীযযপাি হসয় যায় িাহস  সাওম নষ্ট হসয় যাসি। িসি 

োফফারা আদায় েরসি হসি না। োযা আদায় ও িওিা েরসি হসি।  

বিিীয়ি: যার ওপর সাওসমর োযা ওয়াবজি কস পরিিযী রমযান আসার আসে 
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যবদ োযা আদায় না েসর িসি িার এ অ সিার জনয িওিা ইবস্তেফার 

েরসি হসি, োযা আদায় েরসি হসি ও প্রবিবি সাওসমর পবরিসিয এেজন 

বমসেীনসে খাদয দান েরসি হসি। সাহািাসয় কেরাসমর এে জামা‘আি এ 

ফসিাওয়া বদসয়সেন। এেবি সাওসমর োফফারা হস া অধ্য সা‘ খাদয যা 

িিযমাসন প্রায় এে কেবজ পাাঁিশ গ্রাম পবরমাণ হসয় থাসে। 

প্রশ্ন : িারািীর সা াসির হুেুম েী?  

জওয়াি: রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িার উম্মসির জনয 

িারািীহসে সুন্নি েসরসেন। বিবন িার সাহািীসদর বনসয় বিন রাবত্র িারািীহ 

আদায় েসরসেন। উম্মসির ওপর ফরয হসয় কযসি পাসর এ আশঙ্কায় পসরর 

বদন বিবন আর জামা‘আসির সাসথ িারািীহ আদায় েসরন বন। মুসব মেণ আিু 

িের রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর কখ াফিো  ও উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

কখ াফসির প্রথম বদসে এ অিস্থায়ই বে । এরপর উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু 

িামীম আদদারী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ও উিাই ইিন ো‘আি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

ইমামবিসি িারািীসহর জামা‘আসির িযিস্থা েসরন। যা আজ পযযন্ত োসয়ম 

আসে। আ হামদুব ল্লাহ! এ িারািীসহর জামা‘আি শুধু্ রমযান মাসসই সুন্নাি।  

প্রশ্ন : কদখা যায় কোসনা কোসনা মুিাদী কেরাআসি ইমাম সাসহসির ভু  

সংসশাধ্সনর জনয িািণযনাোরীসি েুরআন মজীদ িহন েসরন অথি ইমাম 

সাসহসির ভু  সংসশাধ্সনর দরোর কনই। োরণ, বিবনও েুরআন মজীদ কদসখ 

কদসখ কি াওয়াি েরসেন। এ সম্পসেয বনসদযশ েী?  

জওয়াি: সা াসি েুরআন মজীদ িহন েরা উবিি নয়। িসি যবদ প্রসয়াজন 

কদখা কদয় িসি অনয েথা। কযমন, ইমাম সাসহি োউসে ি স ন, আবম ভাস া 

েসর কি াওয়াি েরসি জাবন না, আবম িাই িুবম েুরআন মজীদ বনসয় আমার 
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বপেসন থােসি যবদ আবম কোসনা ভু  েবর িসি িা ধ্বরসয় কদসি। এ ধ্রসনর 

োরণ োড়া মুিাদীর েুরআন িহন েরা বিে নয়। োরণ, এসি মন অনয 

বদসে িস  যায়। িা োড়া িুসের উপর ডান হাি িাম হাসির ওপর রাখার কয 

সুন্নি রসয়সে, িা আদায় েরসি বিঘ্ন সৃবষ্ট হয়। উত্তম হস া িবণযি োরণ 

িযিীি এ োজ পবরহার েরা। 

প্রশ্ন : সদোিু  বফিসর েী বহেমি িা ে যাণ আসে? িার পবরমাণ েি? 

এিং োর ওপর ওয়াবজি ?  

জওয়াি: প্রসিযে  মুসব সমর ওপর সদোিু  বফির ওয়াবজি। মবহ া, পুরুষ, 

কোি, িড়, স্বাধ্ীন, অধ্ীন সেস র জনয ওয়াবজি।  

ঈসদর বদসন যবদ কোসনা মুসব ম ও িার পবরিার িসেযর খািাসরর কিসয় এে সা 

(প্রায় ৩ কেবজ) খািার অবিবরি থাসে, িাহস  িার ওপর সদোিু  বফির 

ওয়াবজি হসয় যায়।  

এেজন মুসব ম কস বনসজর পক্ষ্ কথসে বফিরা আদায় েরসি কিমবন বনসজ 

যাসদর ভরন-কপাষসণর দাবয়ত্ব পা ন েসর িাসদর পক্ষ্ কথসেও আদায় েরসি।  

বফিরার পবরমাণ হস া মাথা বপেু এে সা‘ কখজুর অথিা এে সা‘ আিা িা 

বেসবমস অথিা েম। 

সেদািু  বফির প্রিিযসনর বহেমি অসনে। আমরা যা কদখবে িা হস া: 

১. সদোিু  বফির শরীসরর যাোি।  

২. এ িারা দবরদ্র মুসব মসদর প্রবি সহানুভূবি প্রোশ েরা হয়। ঈসদ আনে 

উপসভাসে িাসদর সাহাযয েরা হয়। যাসি ধ্নী- দবরদ্র সেস  ঈসদর আনসে 

শাবম  কথসে পাসর। রাসূ ুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস সেন, 
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 .«اْلوم هذا يف املسألة عن أغنوهم»

“এ বদসনর জনয কিামরা িাসদর ধ্নী েসর দাও”। 

৩. আল্লাহ িা আ া কয সাওম আদাসয়র িাওবফে বদসয়সেন এর শুেবরয়া 

আদায় েরা হয় সদোিু  বফির আদায় েসর।  

৪. যবদ সাওম পা সন কোসনা ভু - ত্রুবি হসয় থাসে িাহস  এর পূণযিার জনয 

সদোিু  বফিসরর ভূবমো আসে। 

মবহ াসদর ঈসদর সা াসি েমন  

প্রশ্ন: ঈদু  বফিসরর জামা‘আসি মবহ াসদর অংশ গ্রহণ জাসয়য বেনা?  

জওয়াি: হযাাঁ জাসয়য। িরং িাসদর ঈসদর জামা‘আসি অংশ গ্রহসণর প্রবি কজার 

কদওয়া হসয়সে।  

উসম্ম আিীয়াহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা কথসে িবণযি, বিবন িস ন: 

 ودعوتهم، املسلمي َجاعة فيشهدن اخلدور وذوات العيدين يوم احليض ُنرج أن أمرنا»
: قال جلباب، هلا ليس إحدانا اهلل، يارسول: امرأة قالت مصلهن، عن احليض ويعَتل
 . «جلبابها من صاحبتها تللبسها

“আমাসদর মবহ াসদর বনসদযশ কদওয়া হসয়সে যাসি মবহ ােণ মুসব মসদর 

জামা‘আসি প্রিযক্ষ্ েরসি পাসরন ও িাসদর সাসথ সা াসি শরীে হন।  

মাবসেগ্রস্ত মবহ ােণ ঈদোহ কথসে দুসর থােসি। এে মবহ া বজসজ্ঞস 

েরস ন, কহ আল্লাহর রাসূ ! আমাসদর এেজসনর ওড়না কনই, কস েীভাসি 

যাসি? বিবন ি স ন, কস িাসদর এে সাথীর ওড়না বনসয় পবরধ্ান েরসি ও 

যাসি।” বেন্তু মবহ ােণ সুেবন্ধ ও িােবিেযময় কিশ-ভূষা এিং পুরুষসদর সাসথ 
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এেবত্রি হওয়া পবরহার েরসিন। 

সমাপ্ত 


