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প্রশ্ন: আমার স্ত্রীর ওপর পূনবের ককেু কসোম কাযা রনেনে; ককন্তু নস তার কৈকদেষ্ট সংখ্যা ভুনল নেনে, এখ্ৈ নস কী 

করনব? 

উত্তর: আল-হামদুকলল্লাহ 

নকানৈা কারনে নয বযকি রমযানৈর কসোম ভঙ্গ কনর, নযমৈ সফর, অসুস্থতা, হানেয অথবা কৈফাস, নস তার কসোনমর 

কাযা করনব। আল্লাহ তা‘আলা বনলৈ, 
رِيًضا ِمنُكم ََكنَ  َفَمن﴿ و   مَّ

َ
ى  أ ة   َسَفر   ََعَ ِن   فَعِدَّ يَّام   م 

َ
َخَر   أ

ُ
 [٤٨١: ابلقرة] ﴾ أ

“তনব নতামানদর মনযয নয অসুস্থ হনব ককংবা সফনর থাকনব, তাহনল অৈযাৈয কদনৈ সংখ্যা পূরে কনর নৈনব”। [সূরা 

আল-বাকারা, আোত: ১৮৪] 

অৈুরূপভানব আনেশা রাকদোল্লাহু আৈহানক কজজ্ঞাসা করা হনেকেল: 
َمُر بَِقَضاِء الصَّ » : ََكَن يُِصيبُنَا َذلَِك، َفنُؤح اَلَة، َفَقالَتح َم َوََل َتقحِِض الصَّ وح َائِِض َتقحِِض الصَّ اَلةِ َما بَاُل اْلح َمُر بَِقَضاِء الصَّ ِم، َوََل ؤُؤح  .«وح

“ঋতুবতী ৈারী কসোম কাযা কনর; ককন্তু সালাত কাযা কনর ৈা নকৈ? কতকৈ বলনলৈ: আমরা এর কশকার হতাম, 

তখ্ৈ আমানদরনক কসোম কাযা করার কৈনদেশ নদওো হনতা, সালাত কাযা করার কৈনদেশ নদওো হনতা ৈা”। (সহীহ 

মুসকলম, হাদীস ৈং ৩৩৫) 

আপৈার স্ত্রী নযনহতু কাযার সংখ্যা ভুনল নেনে এবং তার সনেহ সৃকষ্ট হনেনে নয তা েে কদৈ কেল, ৈা সাত কদৈ 

কেল উদাহরেস্বরূপ। তাহনল তার ওপর েে কদৈই ওোকজব হনব। কারে, “নমৌকলক ৈীকত হনে: দােমুি থাকা” 

(অকতকরি এককদনৈর দােবদ্ধতার নকানৈা বাযযবাযকতা ৈা থাকাই মূলৈীকত)  

ককন্তু যকদ নস সতকেতামূলক সাত কদৈ কসোম পালৈ কনর, তাহনল এটাই উত্তম। যানত কৈকিতভানব নস দােমুি  

হনত পানর। 

শাইখ্ ইবৈ উসাইমীৈনক কজজ্ঞাসা করা হনেকেল: জনৈক ৈারীর ওপর রমযানৈর কাযা রনেনে; ককন্তু তার সনেহ 

সৃকষ্ট হনেনে, কতৈ কদৈ, ৈা চার কদৈ। নস কদৈ কসোম পালৈ কনরনে, এখ্ৈ নস কী করনব? 

কতকৈ উত্তর কদনেনেৈ: কাযার বযাপানর কানরা সনেহ হনল, কম সংখ্যা গ্রহে করনব। নযমৈ, নকানৈা ৈারী বা পুরুনের 

সনেহ হে নয, তার ওপর কতৈ কদৈ, ৈা চার কদনৈর কাযা রনেনে? তখ্ৈ নস কম সংখ্যা গ্রহে করনব। কারে, কম 

সংখ্যা কৈকিত আর অকতকরিটা হনে সনেহযুি। আর “নমৌকলক ৈীকত হনে, দােমুি থাকা”। তনব সনেহযুি কদৈ 

কসোম পালৈ করাই উত্তম। যকদ এ কদৈকট তার ওপর ওোকজব থানক, তনব কৈকিতভানব তার কাযা আদাে হনলা। 

অৈযথাে ৈফল কহনসনব পকরেকেত হনলা। আল্লাহ নকানৈা বযকির আমল কবৈষ্ট কনরৈ ৈা।” 

সূত্র: ‘ফনতাো ৈূরুৈ আলাদ্দারব’ আল্লাহই ভানলা জানৈৈ।  
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