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প্রশ্ন: েনে দকোশিো ইস োনম রোশে চোাঁে দেখো েোয়, আর  আনম দে দেশে েসেোস কনর, দসখোশি েোেোি ও রমেোি মোস 

নিে নেশি পুশরো করো হয়, তোহশ  আনম কী করে? রমেোি প্রসশে মোিুশের মতপোেথশকের কোরণ কী? 

জেোে: আ -হোমেুন ল্লোহ, আপিোর জিে সোওম আপিোর দেশের দ োকশের সোশে েোকোই আেেেক। তোরো েনে সোওম 

পো ি কশর তোশের সোশে আপনিও সোওম পো ি করশেি। আর তোরো েনে সোওম পো ি িো কশর, তশে আপনিও 
তোশের সোশে সোওম পো ি করশেি িো। কোরণ, রোসূ ুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আ োইনহ ওয়োসোল্লোম েশ শেি, 

ونَ » ْضََح يَْوَم تَُضحُّ
َ
ْوُم يَْوَم تَُصوُموَن، َوالِفْطُر يَْوَم ُتْفِطُروَن، َواأل  «الصَّ

‘‘দতোমরো দেনেি সোওম পো ি করশে দসনেিই সোওম, দেনেি ইফতোর করশে দসনেিই ইফতোর, আর দতোমরো দেনেি 

দকোরেোিী করশে দসনেিই দকোরেোিী।’’ (নতরনমেী, হোেীস িং ৬৯৭) 

নিতীয়ত: ইখনত োফ ভোশ ো নজনিস িয়, তোই আপিোর দেশের সোশে েোকোই আপিোর জিে জরুনর ও সেত। 

আপিোর দেশের মুসন মগণ েখি সোওম পো ি করশেি িো, আপনি তোশের সোশে সোওম পো ি করশেি িো। আর 

েখি তোরো সোওম পো ি করশে, আপনি তোশের সোশে সোওম পো ি করশেি। 

আর মতপোেথশকের কোরণ হশে, দকউ চোাঁে দেশখ, দকউ চোাঁে দেশখ িো। অতপর েোরো চোাঁে দেশখ, অিেরো তোশের উপর 

ভরসো কশর, তোশেরশক নেশ্বোস এেং তোশের দেখো অিুেোয়ী আম  কশর। আেোর কখশিো তোশের নেশ্বোস নকংেো 

তোশের দেখো অিুেোয়ী আম  করো হয় িো, ফশ  ইখনত োফ সংঘনিত হয়। দকোশিো দেে চোাঁে দেশখ এেং চোাঁে দেখোর 

ফয়সো ো দেয়, ফশ  দেেেোসী সোওম পো ি কশর অেেো ইফতোর কশর। আর অিে দেে এ দেখোর ওপর ভরসো 

নকংেো নেশ্বোস কশর িো দভৌগন ক নকংেো রোজনিনতক ইতেোনে কোরশণ। 

সক  মুসন শমর জিে আেেেক হশ ো চোাঁে দেশখই সোওম পো ি করশে আেোর চোাঁে দেশখ সোওম ভে করশে। দকিিো 

রোসূ ুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আ োইনহ ওয়োসোল্লোশমর হোেীস েেোপক: 

فِْطُروا، فَإِْن ُغمَّ َعلَيُْكْم فَُصوُموا ثاََلِثنَي يَْوم  »
َ
ْيتُُموُه فَأ

َ
ْيتُُم الِْهاَلَل فَُصوُموا، َوإَِذا َرأ

َ
 «اإَِذا َرأ

‘‘েখি দতোমরো চোাঁে দেখশে সোওম পো ি করশে, আেোর েখি চোাঁে দেখশে ইফতোর করশে। আর আকোে েনে 

দমঘোেন্ন হয়, তশে সংখেো নিে নেি পূরণ করশে।’’ (মুসন ম, হোেীস িং ১০৮১) 

েনে সকশ  চোাঁে দেখো নেশ্বোস কশর এেং মশি কশর দে, েোস্তনেকই তো দেখো দগশে, তশে দস নহশসশে সোওম পো ি 

করো ও ইফতোর করো ওয়োনজে। হেোাঁ, েনে েোস্তেতোর েেোপোশর মতপোেথশকের সৃনি হয়, আর দকউ কোউশক নেশ্বোস িো 

কশর, তখি আপিোর জিে সেত হশে আপিোর দেশের মুসন মগশণর সোশে সোওম পো ি করো এেং তোশের সোশে 

ইফতোর করো। কোরণ, রোসূ ুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আ োইনহ ওয়োসোল্লোম েশ শেি, 

ْوُم يَْوَم تَُصوُموَن، َوال» ونَ الصَّ ْضََح يَْوَم تَُضحُّ
َ
 «ِفْطُر يَْوَم ُتْفِطُروَن، َواأل
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‘‘দতোমরো দেনেি সোওম পো ি করশে দসনেিই সোওম, দেনেি ঈেু  নফতর করশে দসনেিই ঈেু  নফতর, ইফতোর, 

আর দতোমরো দেনেি দকোরেোিী করশে দসনেিই দকোরেোিী।’’ (নতরনমেী, হোেীস িং ৬৯৭)  

ইেি আব্বোস রোনেয়োল্লোহু আিহুমো দেশক প্রমোনণত, কুরোইে তোশক সংেোে নেশয়শেি দে, েোম দেশের দ োশকরো 

জুমু‘আর নেি সোওম পো ি কশরশে। ইেি আব্বোস ে শ ি, আমরো চোাঁে দেশখনে েনিেোর, আমরো েতক্ষণ িো চোাঁে 

দেখে সোওম পো ি করে িো, অিেেোয় নিে নেি পূণথ করে। নতনি েোমেোসীশের চোাঁে দেখোর ওপর আম  কশরি নি, 

দেশহতু উভয় দেশের মোশে েূরত্ব অশিক দেনে এেং উভশয়র উেয়স্থ ও নভন্ন। তোর েৃনিশত এিো ইজশতহোশের 

নেেয়। ইেি আব্বোস এেং তোর অিুসরণ কশর েোরো েশ শেি, নিজ দেশের সোশে সোওম এেং নিজ দেশের সোশে 
ইফতোর করোর জিে, তোশের মতই আমোশের জিে অিুসরণীয়।  

(েোইখ আবু্দ  আেীে ইেি েোে রহ., মজমু‘ ফোতোওয়ো ওয়োমোকো োত মুতোিোওশয়য়োহ) 
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