
 

 

1436 

 

 

শাওযালের ছয সিযালের ক্ষেলে সি 

ধারাবাসিিতা বজায রাখা জরুসর? 
 

 شوال؟ من الست صيام يف اتلتابع يشرتط هل
 

Bengal - বাঙ -> بنغايل ালি> 
 

   
শাইখ েুিাম্মাদ িালেি আে-েুনাসিদ 

 

 املنجد صالح حممد
 

 

 
 

অনুবাদি: েু. িাইফুে ইিোে 
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প্রশ্ন: রেযান পরবততী শাওযালের ছয এিিালে ধারাবাসিিভালব আদায িলর ক্ষনওযা সি জরুসর, সভন্ন-সভন্নভালব 

আদায িরলে সি িলব না? আসে এ িাওেগুলো সতন দফায রাখলত চাই। অেতাৎ িপ্তািালের ছুসির দুই সদলন 

িাওেগুলো আদায িরলত চাই। 

 

উত্তর: আেিােদুসেল্লাি 

শাওযালের িাওে ধারাবাসিিভালব এিিালে রাখা জরুসর নয। এিিালে বা সভন্ন-সভন্ন উভযভালবই শাওযালের 

ক্ষরাযা আদায িরা যায। শাওযালের িাওে যত দ্রুত রাখা যায তলতাই িেযাণ। ইরশাদ িলযলছ: (ক্ষতােরা 

িেযাণিলেত প্রসতলযাসিতা িলরা), (ক্ষতােরা দ্রুত অগ্রির িও ক্ষতাোলদর রলবর পে ক্ষেলি োিসফরালতর প্রসত) 

েূিা আোইসিি িাোে বলেলছন: (ক্ষি আোর রব, আসে তাডাতাসড িলর  আপনার সনিি এলিসছ, যালত আপসন 

আোর উপর িন্তুষ্ট িন।) আর ক্ষদসর িরািা ক্ষখাদ এিসি িেিযা ও আপদ। শালফঈ এবং িাম্বেী োযিালবর 

অনুিারীিণ এ অসভেতই বযক্ত িলরলছন। তলব দ্রুত আদায না িরলেও ক্ষিালনা িেিযা ক্ষনই। ক্ষি সিলিলব যসদ 

োলির োঝখালন অেবা ক্ষশলে আদায িলর ক্ষনওযা যায তবুও ক্ষিালনা অিুসবধা িলব না। 

 

ইোে নববী রি. বলেলছন: আোলদর োযিালবর আলেেলদর বক্তবয িলো: শাওযালের ছয িাওে আদায িরা 

েুস্তািাব। এ সবেলয বসণতত িাদীি তালদর প্রোণ। তারা আলরা বলেলছন: শাওযালের িাওে ধারাবাসিিভালব 

এিিালে োলির শুরুলতই আদায িরা েুস্তািাব। যসদ সভন্ন-সভন্নভালব রাখা িয অেবা শাওযাে চলে যাওযার পলর 

রাখা িয তবুও তা জালযয িলব। িাদীলির বক্তলবয ক্ষযলিতু বযাপিতা রলযলছ, িালজই এরূপ বযসক্ত েূে িুন্নত 

আদায িলরলছ বলে ধলর ক্ষনওযা িলব। এ বযাপালর আোলদর েলধয ক্ষিালনা ইখসতোফ ক্ষনই। ইোে আিেদ ও 

দাউলদর বক্তবয এিাই। (আে োজেু‘ শারহুে েুিাযযাব) 
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