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প্রশ্ন: এক ব্যক্তি নফল ক্তিয়ামের ক্তিন ফজমরর পর পান কমরমে, তার ওপর ক্তক কাফফারা ওয়াক্তজব্? আক্তে প্রক্তত 

সিাে ও বৃ্হস্পক্ততব্ার নফল ক্তিয়াে পালন কক্তর। এক রামতর ঘটনা, আক্তে িাহরী সেময় পাক্তন পান না কমরই ঘুক্তেময় 

পক্তি, ফজমরর এক ঘণ্টা পর যেন ঘুে সেমক জাগ্রত হই, তেন েুব্ ক্তপপাক্তিত ক্তেলাে। অতঃপর আক্তে পাক্তন পান 

কক্তর এব্ং রাত পযযন্ত ক্তিয়াে পালন কক্তর। অেচ আোর জানা ক্তেল সয, ফজমরর পর এক ঘণ্টা হময় সেমে। এ 

ক্তিয়াে ক্তক শুদ্ধ না অশুদ্ধ? যক্তি শুদ্ধ না হয়, তাহমল আোর ওপর ক্তক কাফফারা আমে? 

উত্তর: আল-হােিুক্তলল্লাহ  

ক্তিয়াে শুদ্ধ হয় ক্তন। কারণ, ক্তিয়ামের জনয ফজর উক্তিত হওয়া সেমক িূযযাস্ত পযযন্ত উপব্াি জরুক্তর। আল্লাহ তা‘আলা 

ব্মলন, 
وُهنَ َفَٱۡلَٰٔـنََ﴿ ُ َََُكَتَبَََماََوٱۡبَتُغوا َََبَِٰشر ُبوا َََوُُكُوا ََلَُكۡمَ َٱّلل  ََََٰوٱۡۡشَ ََََحّت  ۡبَيُضََٱۡۡلَۡيُطََلَُكمََُيَتَبَّي 

َ
ۡسَودرََٱۡۡلَۡيطرََمرنَََٱۡۡل

َ
وا ََُثمَ َٱۡلَفۡجررَ َمرنَََٱۡۡل رمُّ ت

َ
َأ

َيامََ ر ۡلر ََإرَلََٱلص 
 [٧٨١: ابلقرة] ﴾َٱَّل 

“অতএব্, এেন সতােরা তামির িামে ক্তেক্তলত হও এব্ং আল্লাহ সতাোমির জনয যা ক্তলমে ক্তিময়মেন, তা অনুিন্ধান 

কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজমরর িািা সরো কাল সরো সেমক স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত 

পযযন্ত ক্তিয়াে পূণয কর।” [িূরা আল-ব্াকারা, আয়াত: ১৮৭] 

অতএব্, এ ক্তিয়ামে আপনার সকামনা প্রক্ততিান সনই, সযমহতু তা শরী‘আত িম্মত হয় ক্তন। এমত আপনার পাপও হয় 

ক্তন। কারণ, নফল ক্তিয়াে ভঙ্গ করা বব্ধ। আর আপনার ওপর কাফফারাও সনই। সয স্বােী ও স্ত্রীর ওপর ক্তিয়াে রাো 

ফরয, রেযামনর ক্তিমন তামির িহব্াি ব্যতীত সকামনা ক্তিয়ামেই কাফফারা ওয়াক্তজব্ হয় না। এ অব্স্থায় স্ত্রী যক্তি 

িম্মক্তত সিয়, তমব্ উভময়র ওপরই কাফফারা ওয়াক্তজব্ হমব্।  আর সি কাফফারা হমে, একজন সোলাে আযাি 

করা। যক্তি িম্ভব্ না হয়, তমব্ িু’োি লাোতার ক্তিয়াে পালন করা। যক্তি িম্ভব্ না হয়, তমব্ ষাটজন ক্তেিকীনমক 

োিয িান করা। আর যক্তি স্বােী-স্ত্রীর ওপর ক্তিয়াে ওয়াক্তজব্ না হয়, সযেন উভময়ই রেযামন েুিাক্তফর োমক, তমব্ 

িহব্ামির ফমল তামির কামরা ওপরই কাফফারা ওয়াক্তজব্ হমব্ না। কারণ, েুিাক্তফরমির জনয ইফতার করা হালাল। 

ক্তকন্তু িফর সেমক ক্তফরার পর সিক্তিমনর কাযা তামির ওপর ওয়াক্তজব্। যক্তি এেন হয় সয, তারা উভময় িফমর, সয 

িফমর ইফতার করা বব্ধ, আর তামত তারা ক্তিয়াে অব্স্থায় িহব্াি কমর, তবু্ও সকামনা িেিযা সনই এব্ং তামির 

ওপর সকামনা কাফফারাও সনই। তমব্ শুধু সিক্তিমনর কাযা ওয়াক্তজব্। 

িূত্র: শাইে েুহাম্মি ইব্ন উিাইেীন 
ادلرب ىلع نور فتاوى  
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