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১.রামাদ্বান মাসের আগমন উপলসে আমরা ককভাসে প্রস্তুকত কনে 

ফাত ওয়া নং - 92748 

প্রশ্ন : আমরা ককভাসে রামাদ্বাসনর জনয প্রস্তুকত কনে? এই মহান মাসে ককান কাজকি 

েসেবাত্তম? 

উত্তর : েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

প্রথমত :  

েম্মাকনত ভাই, আপকন প্রশ্নকি কসর কেশ ভাল কসরসেন। কারণ আপকন রামাদ্বান মাসের 

প্রস্তুকত েম্পসকব কজজ্ঞাো কসরসেন যখন কস্বয়াসমর প্রকৃত অেস্থা েম্পসকব েহু মানুসের 

ধ্যান ধ্ারণা কেকৃত হসয়সে। তারা এই মােসক খাদ্য, পানীয়, কমকি-মন্ডা, রাত জাগা ও 

েযাসিলাইি চ্যাসনল গুসলার কমৌেুম োকনসয় কফসলসে। এেং এ জনয তারা রামাদ্বান 

মাসের কেশ আসগ কথসকই প্রস্তুকত কনসত শুরু কসর এই আশংকায় কয, ককেু খাদ্য দ্রেয 

ককনা োদ্ পড়সত পাসর ো দ্রেযমূলয েৃকি কপসত পাসর। তাই তারা খাদ্য দ্রেয ককসন, 

হসরক রকম পানীয় প্রস্তুত কসর এেং কী অনুষ্ঠান কদ্খসে আর কী কদ্খসে না তা জানসত, 

েযাসিলাইি চ্যাসনলগুসলার গাইড কখাোঁজ খের কসর প্রস্তুকত কনয়।  

আর তারা রামাদ্বান মাসের প্রকৃত অেস্থা েম্পসকব েকতযকার অসথবই অজ্ঞ কথসক যায়। 

তারা এ মাসে ‘ইোদ্াত ও তাক্ব্ওয়া েমূ্পণবরূসপ পকরতযাগ কসর এেং এসক তাসদ্র 

উদ্রপূকতব ও চ্েুকেলাসের জনয পকরণত কসর।  

 

কদ্বতীয়ত : 

অপরকদ্সক অনযরা রামাদ্বান মাসের কস্বয়াসমর প্রকৃত অেস্থা েম্পসকব েসচ্তন হসয় 

শা‘োন মাে কথসকই এর প্রস্তুকত কনসত শুরু কসর, এমনকক তাসদ্র ককউ ককউ এর আগ 

কথসকই প্রস্তুকত কনসত শুরু কসর।  

রামাদ্বান মাে উপলসে প্রস্তুকত কনয়ার ককেু প্রশংেনীয় পদ্সেপ হল :  
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১. েকতযকার তাওোহ  

আর একি েেেমসয়র জনযই ওয়াকজে, তসে কযসহতু এক মহান মুোরাক (েরকতময়) 

মাসের কদ্সক কে একগসয় যাসে তাই তার ও তার রাসের মাসে কয গুনাহগুসলা আসে 

এেং তার ও মানুসের মাসে কয অকধ্কারেমূহ রসয়সে কেগুসলা কথসক দ্রুত তাওোহ 

করার জনয তার আরও কেকশ তৎপর হওয়া উকচ্ত; যাসত কসর কে এই মুোরক 

(েরকতময়) মাসে পূত-পকেত্র মন ও প্রশান্ত হৃদ্য় কনসয় প্রসেশ কসর আনগুতয ও 

‘ইোদ্াসত মশগুল হসত পাসর।  

আল্লাহ -তা‘আলা-েসলসেন : 

  ][ 

 “আর কতামরা েোই, কহ মু’কমসনরা, আল্লাহ র কাসে তাওোহ কর যাসত কসর 

েফলকাম হসত পার।” 

[২৪ আন-নূর : ৩১] 

আল-’আগার র ইব ন ইয়াোর-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-হসত েকণবত হসয়সে কয, নােী -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 

  

“কহ কলাক েকল, আপনারা আল্লাহ র কাসে তাওোহ করুন কারণ, আকম কদ্সন তাোঁর কাসে 

১০০ োর তাওোহ ককর।” 

[একি েণবনা কসরসেন মুেকলম (২৭০২)] 

 

২. দু‘আ’ পাঠ  

 

পূেবেতবীগণ (স্বাহােীগণ, তাকে‘ঈনগণ .....) হসত েকণবত হসয়সে কয, তাোঁরা ৬ মাে ধ্সর 

আল্লাহ র কাসে দু‘আ’ করসতন যাসত কতকন তাোঁসদ্র রামাদ্বান মাে পাওয়ার তাওফীক্ব কদ্ন, 
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এরপর (রামাদ্বান কশসে) ৫ মাে ধ্সর এই দু‘আ’ করসতন কযন (রামাদ্বাসনর ‘আমাল) 
তাসদ্র কাে কথসক কেুল করা হয়।  

   

তাই একজন মুেকলম তার রাে আল্লাহ-তা‘আলা-র কাসে দু‘আ’ করসে যাসত কতকন 

তাসক রামাদ্বান মাে পাওয়ার  তাওফীক্ব কদ্ন, েসেবাত্তম দ্বীকন  অেস্থা ও শারীকরক েুস্থতার 

মাসে এেং তাোঁর কাসে এই দু‘আ’ করসে যাসত কতকন তাসক তাোঁর আনুগসতয োহাযয কসরন 

এেং তার ‘আমাল কেুল কসরন।   

 

৩. এই মহান মাসের আেন্ন আগমসন আনকিত হওয়া   

 

রামাদ্বান মাসের আগমন একজন মুেকলম োিার প্রকত আল্লাহ র েুমহান 

কন‘আমাতগুসলার (অনুগ্রহেমূসহর) এককি, কারণ রামাদ্বান কলযাণময় এককি মওেুম। এ 

মাসে জান্নাসতর দ্রজােমূহ খুসল কদ্ওয়া হয়, জাহান্নাসমর দ্রজােমূহ েন্ধ কসর কদ্ওয়া 

হয়। একি হল ক্বুর‘আসনর মাে, আমাসদ্র দ্ীসনর গুরুত্বপূণব, চ্ূড়ান্ত েংগ্রাসমর মাে। 

 

 

আল্লাহ-তা‘আলা-েসলসেন : 

 

 

 “েলনু, একি আল্লাহ র অনগু্রসহ ও তাোঁর দ্য়ায়, েতুরাং, এসত তারা আনকিত কহাক ; 

তারা যা েঞ্চয় কসর তা কথসক একি উত্তম।” 

[১০  ইঊনুে : ৫৮] 

 

৪. ওয়াকজে কস্বয়াম হসত কনসজসক দ্াকয়ত্ব মুক্ত করা  

 

আেূ োলামাহ  হসত েকণবত কয, কতকন েসলসেন :  
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 “ আকম ‘আই’শাহ (আয়শা) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-কক েলসত শুসনকে কয, কতকন 
েসলসেন :  

 “আমার উপর কেগত রামাদ্বাসনর স্বাওম োকক থাকসতা, যার ক্বাদ্বা’(কাযা) আকম 

শা‘োন োড়া আদ্ায় করসত পারতাম না।” ”   
[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৮৪৯) ও মুেকলম (১১৪৬)] 

 

হাকফজ ইব নু হাজার-রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন :

 

 “এই হাদ্ীে দ্বারা তাোঁর [‘আ’ইশাহ (আয়শা)-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-] এর শা‘োন মাসে 
(কস্বয়াম পালসন) েসচ্ি হোর প্রমাণ পাওয়া যায়; তা হল এই কয, এক রামাদ্বান এর 

ক্বাদ্বা’(কাযা) আসরক রামাদ্বাসনর শুরু পযবন্ত কদ্রী করা জা’ইয (বেধ্) নয়।” 

[ফাত হ আল-োরী (৪/১৯১)] 

 

৫. পযবাপ্ত ‘ইল ম (জ্ঞান) অজবন করা, যাসত কস্বয়াসমর হুক ম-আহকাম এেং রামাদ্বান 

মাসের মযবাদ্া েম্পসকব জানা যায়। 

  

৬. রামাদ্বান মাসের ‘ইোদ্াত কথসক একজন মুেকলমসক মশগুল করসত পাসর এমন 

কাজেমূহ দ্রুত েম্পন্ন কসর কফলা। 

  

৭. পকরোসরর েদ্েযেগব কযমন-স্ত্রী ও েন্তানসদ্র োসথ েসে তাসদ্রসক কস্বয়াসমর আহকাম 

কশো কদ্য়া এেং কোিসদ্র কস্বয়াম পালসন উৎোকহত করা। 

 

৮. ককেু েই প্রস্তুত করা, যা োকড়সত েসে পড়া েম্ভে ো মাস্ কজসদ্র ইমামসক উপহার 

কদ্য়া, যা কতকন রামাদ্বান মাসে কলাকসদ্র পসড় কশানাসেন। 
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৯. রামাদ্বান মাসের প্রস্তুকত স্বরূপ শা‘োন মাে কথসকই কস্বয়াম পালন শুরু করা  

 ( 

 

‘আ’ইশাহ (আয়শা)–রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-কথসক েকণবত কয কতকন েসলসেন :   

 “রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু  ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এমনভাসে কস্বয়াম পালন করসতন 

কয, আমরা েলতাম – কতকন আর কস্বয়াম ভঙ্গ করসেন না এেং এমনভাসে কস্বয়াম ভঙ্গ 

করসতন কয আমরা েলতাম – কতকন আর কস্বয়াম পালন করসেন না। আকম রােূলুল্লাহ -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-কক রামাদ্বান োড়া অনয ককান মাসের কগািা অংশ স্বাওম 

পালন করসত কদ্কখকন এেং শা‘োন োড়া অনয ককান মাসে অকধ্ক কস্বয়াম পালন করসত 

কদ্কখকন।”  
[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৮৬৮) ও মুেকলম (১১৫৬)] 

 

 

উোমাহ ইব ন যাইদ্ হসত েকণবত কয কতকন েসলসেন : 

 

 “আকম েললাম : কহ রােূলুল্লাহ (-স্বাল্লাল্লাহু  ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-) আকম 

আপনাসক শা‘োন মাসের মত অনয ককান মাসে এত স্বাওম পালন করসত কদ্কখকন।” 
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কতকন (-স্বাল্লাল্লাহু  ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-) েলসলন : 

 

“একি রাজাে ও রামাদ্বাসনর মধ্যেতবী এককি মাে, যখন মানেু গাকফল হয় এেং এমন মাে 

যখন ‘আমালেমহূ রােুল ‘আলামীসনর কাসে ওঠাসনা হয়। তাই আকম পেি ককর কয, 

আমার ‘আমাল, আকম স্বাওম পালন রত অেস্থায় উঠাসনা হসে।”  
[েণবনা কসরসেন আন-নাো’ঈ (২৩৫৭) এেং আল-আলোনী এসক ‘স্বাহীহ আন-নাো’ঈ’ 

কত এসক হাোন েসল কচ্কিত কসরসেন।]  

 

শা‘োন মাসের স্বাওম পালসনর কহক মাহ -র েণবনায় হাদ্ীসে এসেসে কয, একি এমন মাে 

যখন ‘আমালেমূহ ওঠাসনা হয়। ‘আকলমগসণর মাসে ককউ ককউ অনযানয কহক মাহেমূহ 

উসল্লখ কসরসেন আর তা হল শা‘োসনর স্বাওম ফার দ্ব (ফরজ) স্বালাসতর পূসেবর েুন্নাহ র 

মত যা ফার দ্ব (ফরজ) আদ্াসয় মনসক প্রস্তুত কসর ও উৎোহ কযাগায়। একই েক্তেয 

প্রসযাজয রামাদ্বাসনর পূসেব শা‘োসনর কস্বয়াসমর কেসত্র।   

 

১০. ক্বুর’আন কতলাওয়াত  

 

োলামাহ ইব ন কুহাইল েসলসেন : 

 “শা‘োন মােসক ক্বারীগসণর মাে েলা হত।” 

আম র ইব ন ক্বাইে, শা‘োন মাে শুরু হসল, তাোঁর কদ্াকান েন্ধ কসর ক্বুর‘আন 

কতলাওয়াসতর জনয অেের কনসতন। 

 

আেূ োক র আল-োলখী েসলসেন : 

 “রাজাে মাে হল েীজ েপসনর মাে, শা‘োন মাে হল কেসত কেচ্ প্রদ্াসনর মাে 

এেং রামাদ্বান মাে হল ফেল কতালার মাে।” 

 

কতকন আরও েসলসেন :  

 “রাজাে  মাসের উদ্াহরণ হল োতাসের নযায়, শা‘োন মাসের উদ্াহরণ কমসের 
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নযায়, রামাদ্বান মাসের উদ্াহরণ েৃকির নযায়; তাই কয রাজাে  মাসে েীজ েপন করল না, 

শা‘োন মাসে কেচ্ প্রদ্ান করল না, কে কীভাসে রামাদ্বান মাসে ফেল তুলসত চ্াইসত 

পাসর? ” 

এখন রাজাে মাে গত হসয়সে, আর আপকন শা‘োন মাসে কক করসেন যকদ্ রামাদ্বান মাে 

কপসত চ্ান? এ হল এই মুোরাক (েরকতময়) মাসে আপনার নােী ও উম্মাসতর 

পূেবেতবীগসণর অেস্থা। এই েমস্ত আমল ও মযবাদ্াপূণব কাসজর কেসত্র আপনার অেস্থান কী 

হসে? 

 

তৃতীয়ত :  

রামাদ্বান মাসে একজন মুেকলসমর কী করা উকচ্ত কে আমলেমূহ েম্পসকব জানসত কদ্খুন 

(26869) ও (12468) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

 

 

 

আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা। 

 

 

Islam Q & A    
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.i-onlinemedia.net



24 
 

Ath-Thabāt Library 

 

 

 

 

 

অধ্যায় দুই :  কস্বয়াম ও এর ফাদ্বীলাহ 

(ফযীলত) 
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২.রামাদ্বান মাসের বেকশিযেমহূ 

ফাত ওয়া নং  - 13480 

 

প্রশ্ন :  রামাদ্বান কক? 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

রামাদ্বান...একি ‘আরােী’ োর মােগুসলার এককি, আর একি দ্বীন ইেলাসম এককি 

েম্মাকনত মাে। একি অনযানয মাে কথসক কেশ কসয়ককি বেকশিয ও ফাদ্বা’ইল 

(ফকযলতেমূহ)-এর কারসণ কেসশেভাসে উসল্লখসযাগয। কযমন : 

 

১. আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল-স্বাওমসক (করাযাসক) ইেলাসমর আরকাসনর মসধ্য চ্তুথব 

রুকন কহসেসে স্থান কদ্সয়সেন, কযমনকি আল্লাহ-তা‘আলা-েসলসেন :  

 

  “রামাদ্বান মাে কয মাসে কতকন আল-ক্বরু’আন নাকযল কসরসেন, তা মানেজাকতর জনয 
কহদ্ায়াসতর উৎে, কহদ্ায়াত ও েতয কমথযার মাসে পাথবকযকারী েসু্পি কনদ্শবন; েতুরাং 

কতামাসদ্র মাসে কয এই মাে পায়, কে কযন স্বাওম পালন কসর।”   
[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৫] 

 

" . 
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আর স্বাহীহ েুখারী (৮) ও স্বাহীহ মুেকলম (১৬)-এ ইেনু ‘উমার এর হাদ্ীে কথসক 

প্রমাকণত হসয়সে কয, নােী -আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত (প্রশাকন্ত)  ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ 

করুন- েসলসেন : 

 

  “ইেলাম পাোঁচ্কি স্তসম্ভর উপর প্রকতকষ্ঠত – (১) এই োেয কদ্ওয়া কয আল্লাহ 

োড়া আর ককান েতয ইলাহ (উপােয) কনই, এেং মুহাম্মাদ্ আল্লাহর োিা ও তাোঁর রােলূ; 

(২) স্বালাত ক্বা’ইম (প্রকতষ্ঠা) করা; (৩) যাকাত প্রদ্ান করা; (৪) রামাদ্বান মাসে স্বাওম 

পালন করা এেং (৫) োইসতর (কা‘োহ-এর) উসেসশয হাজ্জ করা”। 

 

 

২. আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল-এই মাসে আল ক্বুর’আন নাকযল কসরসেন, কযমনকি কতকন-

তা‘আলা-পূসেবর আয়াসত উসল্লখ কসরসেন : 

 

   “রামাদ্বান মাে, কয মাসে কতকন আল-ক্বরু’আন নাকযল কসরসেন, তা মানেজাকতর জনয 
কহদ্ায়াসতর উৎে, কহদ্ায়াত ও েতয কমথযার মাসে পাথবকযকারী েসু্পি কনদ্শবন; েতুরাং 

কতামাসদ্র মাসে কয এই মাে পায়, কে কযন স্বাওম রাসখ।” 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৫] 

 

কতকন -েুেহানাহু ওয়া তা‘আলা-আরও েসলসেন : 

 

  

 “কনশ্চয়ই আকম এসক (আল-ক্বরু’আন কক) লাইলাতলু ক্বাদ্ কর নাকযল কসরকে।”  
[৯৭ আল-ক্বাদ্ র  : ১]  

 

৩. আল্লাহ এ মাসে লাইলাতুল ক্বাদ্ র করসখসেন, কয মাে হাজার মাে কথসক উত্তম 

কযমনকি কতকন-তা‘আলা-েসলসেন : 
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 “১. কনশ্চয়ই আকম এসক লাইলাতলু ক্বাদ্সর (আল-ক্বরু’আন) নাকযল কসরকে। 
   ২. এেং আপকন কক জাসনন, লাইলাতলু ক্বাদ্ র  কক?  

  ৩. লাইলাতলু ক্বাদ্ র  হাজার মাে অসপো অকধ্ক উত্তম। 

 ৪. এসত কফসরশতাগণ এেং রূহ  (কজেরীল-‘আলাইকহে োলাম-) তাোঁসদ্র রাসের 

(েকৃিকতবা, মাকলক, করযক্বদ্াতা) অনমুকতক্রসম অেতরণ কসরন েকল কেিান্ত কনসয়। 

   ৫. শাকন্তময়  (ো কনরাপত্তাপণূব)  কেই রাত, ফাজ্ করর েচূ্না পযবন্ত।”   
[৯৭ আল-ক্বাদ্র : ১-৫] 

  

 

 

কতকন আরও েসলসেন :  

 

 

 

 “কনশ্চয়ই আকম এসক (আল-ক্বরু’আন) এক মেুারাক (েরকতময়) রাসত নাকযল 

কসরকে, কনশ্চয়ই আকম েতকবকারী।” 

[৪৪ আদ্-দুখান : ৩] 

 

আল্লাহ -তা‘আলা-রামাদ্বান মােসক লাইলাতুল ক্বাদ্ র কদ্সয় েম্মাকনত কসরসেন আর এই 

মুোরাক (েরকতময়) রাসত মযবাদ্ার েণবনায় েূরাতুল ক্বাদ্ র নাকযল কসরসেন। 

আর এ েযাপাসর েকণবত হসয়সে অসনক আহাদ্ীে (হাদ্ীেেমূহ, হাদ্ীসের েহুেচ্ন)। 

 আেূ হুরাইরাহ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-কথসক েকণবত হাদ্ীসে কতকন েসলসেন কয, রােূলুল্লাহ 
-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-েসলসেন : 
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 “কতামাসদ্র কাসে উপকস্থত হসয়সে রামাদ্বান, এক মেুারাক (েরকতময়) মাে। এ মাসে 

কস্বয়াম পালন করা আল্লাহ-‘আযযা ওয়া জাল্ল-কতামাসদ্র উপর ফার দ্ব (ফরজ) কসরসেন। 

এ মাসে আেমাসনর দ্রজােমহূ খুসল কদ্য়া হয়, এ মাসে জাহীসমর (জাহান্নাসমর) 

দ্রজােমহূ েন্ধ কসর কদ্য়া হয়, এ মাসে অোধ্য শাইত্বান (শয়তান)কদ্র কশকলেি করা হয় 

আর এ মাসে রসয়সে আল্লাহর এক রাত যা হাজার মাে কথসক উত্তম, কয এ রাত কথসক 

েকঞ্চত হল, কে প্রকতৃ পসেই েকঞ্চত হল।” 

[েণবনা কসরসেন আন-নাো’ঈ (২১০৬), আহমাদ্ (৮৭৬৯) এেং আল-আলোনী এসক 

স্বাহীহ কহসেসে েণবনা কসরসেন ‘োহীহুত তা্রগীে’ (৯৯৯) - এ] 

 

আর আেূ হুরাইরাহ-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-এর হাদ্ীে কথসক েকণবত কয, কতকন েসলসেন :  

রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  

 

 “কয ঈমান েহকাসর এেং প্রকতদ্াসনর আশায় লাইলাতলু ক্বাদ্ র  (ক্বাদ্সরর রাকত্রসত) 

কক্বয়াম  করসে তার অতীসতর েমস্ত গুনাহ  মাফ কসর কদ্য়া হসে।”  
[ একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৯১০) ও মুেকলম (৭৬০)]  

 

৪. আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল -এই মাসে ঈমান েহকাসর এেং প্রকতদ্াসনর আশায় 

কস্বয়াম পালন ও কক্বয়াম করাসক গুনাহ মাসফর কারণ কসরসেন, কযমনকি দুই স্বাহীহ গ্রন্থ  
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আল-েুখারী (২০১৪) ও মুেকলম (৭৬০) -এ েকণবত হসয়সে আেূ হুরাইরাহ-রাকদ্বয়াল্লাহু 

‘আনহ-এর হাদ্ীে কথসক কয নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-েসলসেন : 

 

   “কয রামাদ্বান মাসে ঈমান েহকাসর ও োওয়াসের আশায় স্বাওম পালন করসে তার 

অতীসতর েমস্ত গুনাহ  মাফ কসর কদ্য়া হসে।” 
 

এেং েুখারী (২০০৮) ও মুেকলম (১৭৪)-এ তাোঁর (আেূ হুরাইরাহ-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-) 

কথসক আরও েকণবত হসয়সে কয কতকন েসলসেন 

 

 

 

“কয রামাদ্বান মাসে ঈমান েহকাসর ও োওয়াসের (প্রকতদ্াসনর) আশায় কক্বয়াম করসে তার 

অতীসতর গুনাহ  মাফ কসর কদ্য়া হসে।” 

   

মুেকলমসদ্র মাসে রামাদ্বাসনর রাসত কক্বয়াম করা েুন্নাহ হওয়ার েযাপাসর 

ইজমা‘(ঐকমতয) রসয়সে। ইমাম আন-নাওয়াউয়ী উসল্লখ কসরসেন : 

 “রামাদ্বাসন  কক্বয়াম করার অথব হল তারাউয়ীসহর (তারােীসহর) স্বালাত আদ্ায় করা 
অথবাৎ তারাউয়ীসহর (তারােীসহর) স্বালাত আদ্াসয়র মাধ্যসম যাসত কক্বয়াম করার উসেশয 

োকধ্ত হয়।” 

 

৫. আল্লাহ-‘আযযা ওয়া জাল্ল-এই মাসে জান্নাতেমূসহর দ্রজা েমূহ খুসল কদ্ন, এ মাসে 

জাহান্নাসমর দ্রজা েমূহ েন্ধ কসর কদ্ন এেং শাইত্বান (শয়তান) কদ্র কশকলেি কসরন। 

কযমনকি প্রমাকণত হসয়সে, দুই স্বাহীহ গ্রন্থ আল-েুখারী (১৮৯৮) ও মুেকলম (১০৭৯)-এ 

আেূ হুরাইরাহ এর হাদ্ীে হসত কয, রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-

েসলসেন :  
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“যখন রামাদ্বান আকেভূবত হয় তখন জান্নাসতর দ্রজােমহূ খুসল কদ্ওয়া হয় এেং 

শাইত্বানসদ্র (শয়তানসদ্র) কশকলেি করা হয়।” 

 

৬. এ মাসের প্রকত রাসত আল্লাহ জাহান্নাম কথসক (তাোঁর োিাসদ্র) মুক্ত কসরন। ইমাম 

আহমাদ্ (৫/২৫৬) আেূ উমামাহ -এর হাদ্ীে কথসক েণবনা কসরসেন কয, নােী-স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-েসলসেন : 

  

“আল্লাহর রসয়সে প্রকত কফত্বসর (ইফত্বাসরর েময় জাহান্নাম কথসক) মুকক্তপ্রাপ্ত োিারা।”  

 

আল-মুনকযরী েসলসেন এর ইেনাসদ্ ককান েমেযা কনই। আর আল-আলোনী একিসক 

‘োহীহুত তারেীে’(৯৮৭) - এ স্বাহীহ েসল আখযাকয়ত কসরসেন। 

 

 

আল-োযযার (কাশফ ৯৬২) আেূ ো’ঈসদ্র  হাদ্ীে কথসক েণবনা কসরসেন কয, কতকন 

েসলসেন :   
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 “কনশ্চয়ই আল্লাহ -তাোরাকা ওয়া তা‘আলা -র রসয়সে (রামাদ্বান মাসে) প্রকত কদ্সন ও 
রাসত (জাহান্নাম কথসক) মকুক্তপ্রাপ্ত োিাগণ আর কনশ্চয়ই একজন মুেকলসমর রসয়সে প্রকত 

কদ্সন ও রাসত কেলু কযাগয দু‘আ’।” 

 

৭. রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করা পূেবেতবী রামাদ্বান কথসক কৃত গুনাহ েমূসহর 

কাফফারাহ লাসভর কারণ যকদ্ েড় গুনাহ েমূহ (কােীরাহ গুনাহ েমূহ) কথসক কেরত থাকা 

হয়, কযমনকি প্রমাকণত হসয়সে ‘স্বাহীহ মুেকলম (২৩৩)-এ কয নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  

ওয়া োল্লাম-েসলসেন :   

 

 "

 

 “পাোঁচ্ ওয়াক্বসতর পাোঁচ্োর স্বালাত, এক জমুু‘আহ কথসক অপর  জমুু‘আহ, এক 

রামাদ্বান কথসক অপর রামাদ্বান এর মাসে কতৃ গুনাহেমসূহর কাফফারাহ কসর যকদ্ েড় 

গুনাহ েমহূ (কােীরাহ গুনাহ েমহূ) কথসক কেরত থাকা হয়।” 

 

৮. এই মাসে স্বাওম পালন করা দ্শ মাসে কস্বয়াম পালন করার েমতুলয যা ‘স্বাহীহ 

মুেকলম’ (১১৬৪)-এ প্রমাকণত আেূ আইয়ূে আল-আনোরীর হাদ্ীে কথসক কনসদ্বশনা 

পাওয়া যায় কয, কতকন েসলসেন :  

 

   “কয রামাদ্বান মাসে কস্বয়াম পালন করল, এর পর শাউওয়াসলর েয়কদ্ন স্বাওম পালন 

করল, তসে তা োরা জীেন স্বাওম রাখার েমতলুয”। 
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আর ইমাম আহমাদ্ (২১৯০৬) েণবনা কসরসেন কয, নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম-েসলসেন : 

 

 

   “কয রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করল, তা দ্শ মাসের (স্বাওম পালসনর) েমতলুয 

আর ‘ঈদুল কফত্বসরর পর (শাউওয়াসলর মাসের) েয় কদ্ন স্বাওম পালন করা কগািা েেসরর 

(স্বাওম পালসনর) েমতলুয।” (**) 
 

৯. এই মাসে কয ইমাসমর োসথ, ইমাম স্বালাত কশে কসর চ্সল যাওয়া পযবন্ত কক্বয়াম 

কসর, কে োরা রাত কক্বয়াম কসরসে েসল কহোে করা হসে, যা ইমাম আেূ দ্াঊদ্ (১৩৭০) 

ও অনয েূসত্র আেূ যার -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- এর হাদ্ীে কথসক প্রমাকণত হসয়সে কয কতকন 

েসলসেন কয, রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-েসলসেন :  

 

 

  “কয ইমাম চ্সল যাওয়া পযবন্ত তাোঁর (ইমাসমর) োসথ কক্বয়াম করল, কে োরা রাত কক্বয়াম 

কসরসে েসল ধ্সর কনয়া হসে।”  

  

আল-আলোনী ‘স্বালাহ আত-তারাউয়ীহ’ েইসত (পৃৃঃ ১৫) এসক স্বাহীহ েসল কচ্কিত 

কসরসেন। 

 

১০. এই মাসে ‘উমরাহ করা হাজ্জ করার েমতলুয। ইমাম আল-েুখারী (১৭৮২) ও 

মুেকলম (১২৫৬) ইেনু ‘আোে কথসক েণবনা কসরসেন কয, কতকন েসলসেন :  

রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- আনোরসদ্র এক মকহলাসক প্রশ্ন করসলন : 
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 “ককসে আপনাসক আমাসদ্র োসথ হাজ্জ করসত োোঁধ্া কদ্ল?” 

 

কতকন (আনোরী মকহলা)েলসলন : 

 “আমাসদ্র শুধ্ ুপাকন েহনকারী দুকি উিই কেল।” 
তাোঁর স্বামী ও পুত্র এককি পাকন েহনকারী উসি কসর হাসজ্জ কগসয়কেসলন। 
 

কতকন েলসলন : 

   “আর আমাসদ্র পাকন েহসনর জনয  এককি পাকন েহনকারী উি করসখ কগসেন।” 

 

কতকন (রােূলুল্লাহ) েলসলন: 

   “তাহসল রামাদ্বান এসল আপকন ‘উমরাহ করুন, কারণ এ মাসে ‘উমরাহ করা হাজ্জ 

করার েমতলুয।” 

 

মুেকলসমর করওয়াইয়াসত আসে:  

 

    

“......আমার োসথ হাজ্জ করার েমতলুয।” 

 

১১. এ মাসে ই‘কতকাফ করা েুন্নাহ কারণ নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-তা 

কনয়কমতভাসে করসতন কযমনকি েকণবত হসয়সে ‘আ’ইশাহ (আয়শা)-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-

কথসক –  
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   “আল্লাহ তাোঁসক (রােূলুল্লাহ কক) ক্বােদ্ব (কেজ, মৃতুয দ্ান) না কদ্ওয়া পযবন্ত কতকন 

রামাদ্বাসনর কশে দ্শ কদ্সন ই‘কতকাফ করসতন। তাোঁর পসর তাোঁর স্ত্রীগণও ই‘কতকাফ 

কসরসেন।” 

[েণবনা কসরসেন আল েুখারী (১৯২২) ও মুেকলম (১১৭২)] 

  

১২. রামাদ্বান মাসে ক্বুর’আন অধ্যয়ন ও তা কেকশ কেকশ কতলাওয়াত করা খুেই তা’কীসদ্র 

(তাকগসদ্র)  োসথ করণীয় এক মুস্তাহাে (পেিনীয়) কাজ। আর ক্বুর’আন এসক অপসরর 

োসথ পরস্পর অধ্যয়ন ো মুদ্ারাোহ  -এর অথব হল, একজন অপরজনসক ক্বুর’আন পসড় 

কশানাসে এেং অপরজনও তাসক তা পসড় কশানাসে। আর তা মুস্তাহাে  হওয়ার দ্ালীল :   

 

 

 

  “কয কজেরীল রামাদ্বান মাসে প্রকত রাসত নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর 

োসথ োোৎ করসতন এেং ক্বরু’আন অধ্যয়ন করসতন।” 

[একি েণবনা কসরসেন আল েুখারী (৬) ও মুেকলম (২৩০৮)  ] 

 

ক্বুর’আন কক্বরা‘আত োধ্ারণভাসে মুস্তাহাে, তসে রামাদ্বাসন কেকশ তা’কীদ্ কযাগয। 

 

 

১৩. রামাদ্বাসন স্বাওম পালনকারীসক ইফত্বার করাসনা মুস্তাহাে যার দ্ালীল জাইদ্ ইেনু 

খাকলদ্ আল-জুহানী হসত েকণবত হাদ্ীে যাসত কতকন েসলসেন কয, রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 
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“কয ককান স্বা’ইমসক (স্বাওম পালনকারীসক) ইফত্বার করায়, তার (কয ইফত্বার করাসলা) 

তাোঁর (স্বাওম পালনকারীর) েমান োওয়াে হসে, অথচ্ কেই স্বাওম পালনকারীর োওয়াে 

ককান অংসশ কসম যাসে না”। 

 

[েণবনা কসরসেন আত-কতরকমযী (৮০৭), ইেনু মাজাহ (১৭৪৬) এেং আল আলোনী 

‘স্বাহীহ আত কতরকমযী’(৬৪৭) কত এসক স্বাহীহ েসল আখযাকয়ত কসরসেন ] 

 

কদ্খুন প্রশ্ন নং (12598) 

 

এেং আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

 

Islam Q & A 
 

 

 

(**) [কেৃঃদ্রৃঃ েূরাহ (৬) আল-আন‘আসমর ১৬০ নং আয়াত অনুোসর ককান মু’কমন ককান 

ভাল কাজ করসল আল্লাহ-তা‘আলা-তাসক দ্শ গুণ োওয়াে কদ্ন। েুেহানাল্লাহ ! তাই 

রামাদ্বান মাসে ৩০ কদ্ন স্বাওম পালসনর অথব এই দ্াোঁড়ায় (৩০×১০) = ৩০০ কদ্ন অথবাৎ 
দ্শ মাে কস্বয়াম পালন করা; আর ( শাউওয়াল মাসের) েয় কদ্ন স্বাওম পালন করার অথব 

দ্াোঁড়ায় (৬× ১০)=৬০ কদ্ন অথবাৎ  দুই মাে কস্বয়াম পালন করা। েুতরাং রামাদ্বান ও এর 
পরেতবী শাউওয়াসলর েয় কদ্ন স্বাওম পালন করা (১০ মাে+২ মাে) = ১২ মাে অথবাৎ  

কগািা েেসরর েমতুলয!  

 

“আর আল্লাহ যাসক ইো কেকহোে করযক্ব দ্ান কসরন”।  
(২৪ আন-নূর: ৩৮)] 

. 
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৩.কস্বয়াসমর রুক ন েমহূ কক কক? 

ফাত ওয়া  নং -13927 

প্রশ্ন  :  কস্বয়াসমর রুক ন েমহূ কক কক? 

উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

কফক্ব্ হ কেসশেজ্ঞগণ এ েযাপাসর একমত কয, েকতযকার ফাজ্ করর (**) উদ্য়নকাল 

কথসক েূযবাস্ত পযবন্ত েমস্ত স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ  (মুফাত্বকত্বরাত) কথসক কেরত 

থাকা কস্বয়াসমর রুক নগুসলার এককি।  

তসে তারা কনয়যাসতর েযাপাসর কভন্ন মত কপােণ কসরসেন।ইমাম আেূ হানীফা ও ইমাম 

আহমাদ্ ইেনু হাম্বাল এর মতানুোরীরা কনয়যাত করাসক স্বাওম শুি হওয়ার একিা শতব 

কহসেসে কেসেচ্না কসরন।  

অপরকদ্সক ইমাম মাকলক ও ইমাম শাকফ ঈ এর মতানুোরীরা এসক (কনয়যাতসক) 

স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ  (মুফাত্বকত্বরাত) কথসক কেরত থাকার পাশাপাকশ আসরককি  

রুক ন  কহসেসে গণয কসরসেন। 

কনয়যাতসক রুক ন কহসেসে কেসেচ্না করা কহাক আর শতব কহসেসেই কেসেচ্না করা কহাক; 

কনয়যাত োড়া শুধ্ু স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ  (মুফাত্বকত্বরাত) কথসক কেরত থাকার 

মাধ্যসম স্বাওম শুি হসে না-কঠক অনযানয ইোদ্াত েমূসহর মতই। [আল-োহর আর-
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রা ইক্ব (২/২৭৬), মাওয়াকহে আল-জালীল (২/৩৭৮), কনহাইয়াহ আল-মুখতাজ 

(৩/১৪৯, নাইল আল-মা আকরে শার হ দ্ালীল আত্ব-ত্বালীে (১/২৭৪)] 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q  & A 

(**) [ কেসশে দ্রিেয :   

ফাজ্ র দু রকসমর। প্রথম ফাজ্ র ো কমথযা ফাজ্ র : কমথযা ফাজ্ র  েলসত  কোোয় কয, ঊোর 

শুভ্র করখা-   

(১) লম্বালকম্ব ভাসে উত্তর-দ্কেণ েরাের উকদ্ত হয়,  

(২) কদ্গন্ত কথসক কেকেন্ন অেস্থায় উকদ্ত হয়,  

(৩) যা অল্প ককেুেণ পর অদ্ৃশয হসয় যায়, 

(৪) যা েতয ফাজ্ র এর আসগ দ্ৃশযমান হয়,  

(৫) যা শারী আসতর হুক ম আহকাসমর উপর ককান প্রভাে কফসল না।  

 

কদ্বতীয় ফাজ্ র ো েতয ফাজ্ র হল ঊোর শুভ্র আভা-  

(১) আড়াআকড় ভাসে পূেব-পকশ্চম েরাের উকদ্ত হয়,  

(২) কদ্গন্তজসুড় এর োসথ েংলগ্ন অেস্থায় উদ্য়নকাসল,  

(৩) যা ধ্ীসর ধ্ীসর কেস্তার লাভ করসত থাসক,   

(৪) যা কমথযা ফাজ্ র এর পসর দ্ৃশযমান হয়,   

(৫) যার উপর শারী আসতর হুক ম  আহকাম কনভবর কসর।]  
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৪.কস্বয়াম কখন কথসক ফার দ্ব (ফরয) হসয়সে ?  

ফাত ওয়া  নং- 37649 

প্রশ্ন : কত োসল মুেকলমসদ্র উপর কস্বয়াম পালন ফার দ্ব (ফরয) হসয়সে? 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

কদ্বতীয় কহজকর েসন রামাদ্বান মাসের কস্বয়াম ফার দ্ব (ফরয) হসয়সে। রােূল - স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- নয়কি রামাদ্বাসনর স্বাওম পালন কসরসেন।  

আন-নাওয়াউয়ী-রাকহমাহুল্লাহ- ‘ আল- মাজমূ‘ ’ (৬/২৫০) -এ েসলসেন : 

“ রােূল - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- নয় েেসরর রামাদ্বাসনর স্বাওম পালন 

কসরসেন কারণ, তা ২য় কহজকর েসনর শাোন মাসে ফার দ্ব (ফরয) করা হসয়কেল এেং 

নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- ১১ কহজকর োসলর রােী’উল ’আউয়াল মাসে 

মৃতুযেরণ কসরন।” েমাপ্ত   

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q  & A 
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৫.রামাদ্বান মাসের ফাদ্বীলাহ (ফযীলত) েমহূ েম্পসকব োলমান -রাকদ্বয়াল্লাহু 

‘আনহ- এর েকণবত হাকদ্েকি  দ্বা‘ঈফ 

ফাত ওয়া  নং -106480 

প্রশ্ন : এই অঞ্চসল মাস্ কজদ্ েমসূহর ককে ুখাত্বীে এক খুত্বোহ কদ্সয়কেসলন যার মসধ্য 

োলমান -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- এর হাদ্ীেকি কেল যাসত উসল্লকখত হসয়সে কয রােলূলু্লাহ -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-  শা’োন মাসে তাোঁসদ্র উসেসশয খুত্বোহ 

কদ্সয়কেসলন...... এর কেরুসি ককে ুভাইসয়রা প্রকাসশয কলাকসদ্র োমসন ইমাসমর 

কেসরাকধ্তা কসরকেসলন এই েসল কয োলমান -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-  এর  হাকদ্েেমহূ 

মাওদ্বূ‘ (জাল) এেং তাোঁর এ েক্তেয : “কয একজন স্বাওম পালনকারীসক কপি ভসর 

খাওয়ায় আল্লাহ তাসক আমার হাওদ্ব কথসক এমন পানীয় পান করাসেন কয কে জান্নাসত 

ক াকা পযবন্ত আর কপপাোতব হসে না।” এেং তাোঁর োণী : “কয তার অধ্ীনস্তসদ্র কাজসক 

েহজ কসর, আল্লাহ তাসক মাফ করসেন এেং জাহান্নাসমর আগুন কথসক তাসক মুকক্ত 

কদ্সেন।”  

এেং কতকন (কেসরাধ্ী ভাই) েসলসেন : “এই কথাগুকল রােলূ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম-  এর উপর কমথযা আসরাপ আর কয রােলূ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-  

এর উপর কমথযা আসরাপ কসর কে জাহান্নাসম কনসজর স্থান কসর কনয়............” এই  

হাকদ্েকি স্বাহীহ নাকক নয় ?  

উত্তর :  

 েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।   

 “ ইেনু খুযাইমাহ তাোঁর স্বাহীহ হাদ্ীে গ্রসন্থ  োলমান -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-এর 

হাদ্ীে েণবনা কসরসেন এেং েসলসেন :  

 রামাদ্বান মাসের ফাদ্বীলাহ (ফযীলত) েমূহ েম্পককবত অধ্যায়  

যকদ্ এ খের েতয েসল প্রমাকণত হয়,  

এরপর কতকন েসলসেন :  

আমাসদ্র েণবনা কসরসেন- ‘আলী ইেন হাজার আে-ো‘দ্ী’, কতকন েসলসেন, আমাসদ্র 
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েণবনা কসরসেন, ইউেুফ ইব ন কযয়াদ্, কতকন েসলসেন আমাসদ্র েণবনা কসরসেন- হুমাম 

ইেন ইয়াহ ইয়া, কতকন ‘আলী ইেন যাকয়দ্ ইেন জাদ্ ‘আন হসত কতকন ো‘ঈদ্ ইেন আল 

মুোইকয়যে হসত, কতকন োলমান হসত কয কতকন েসলসেন :   

 

 

রােূলুল্লাহ -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- আমাসদ্র উসেসশয শা‘োন এর কশে 

কদ্সন খুত্বোহ কদ্সলন। কতকন েলসলন : 

 “ কহ মানুে েকল, আপনাসদ্র কাসে আকেভূবত হসয়সে এক মহান মাে, এক মুোরাক্ব 
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মাে, এ মাসে এমন রাত আসে যা হাজার মাে কথসক উত্তম। এ মাসে কস্বয়াম পালন 

করা আল্লাহ ফারদ্ব (ফরজ) কসরসেন এেং এ মাসের রাসত কক্বয়াম করাসক নাফ্ ল 

কসরসেন, কয এ মাসে এককি ভাসলা কাজ (নাফ্ ল) কসর তা অনয মাসে এককি ফারদ্ব 

(ফরজ) কাজ করার েমান; আর কয এ মাসে এককি ফারদ্ব (ফরজ) কাজ কসর তা অনয 

মাসে েত্তরকি ফারদ্ব (ফরজ) কাজ করার েমান; একিই হল বধ্সযবযর মাে, আর বধ্সযবযর 

োওয়াে (প্রকতদ্ান) হল জান্নাত। একি হল েহানুভূকতর মাে এেং একি এমন মাে যাসত 

একজন মু’কমসনর করয ক্ব েৃকি পায়। কয এ মাসে একজন স্বাওম পালনকারীসক ইফত্বার 

করাসে  তা তার গুনাহ েমূহসক মাফ ককরসয় কদ্সে এেং তাসক জাহান্নাসমর আগুন কথসক 

মুকক্ত কদ্সে এেং তার কেই েযকক্তর (স্বাওম পালনকারীর) েমান োওয়াে (প্রকতদ্ান) 

হসে অথচ্ তার (কেই স্বাওম পালনকারীর) োওয়াসে (প্রকতদ্াসন) ককান কমকত হসে না।  

তাোঁরা েলসলন- আমাসদ্র মসধ্য েোই একজন স্বাওম পালনকারীসক ইফত্বার করাসনার 

মত ককেু পায় না। 

কতকন েলসলন : আল্লাহ এই োওয়াে (প্রকতদ্ান) কদ্সেন কয একজন স্বাওম 

পালনকারীসক এককি কখজুর অথো এক ক াক পাকন অথো এক চ্ুমুক দুধ্ কদ্সয় হসলও 

ইফত্বার করায়। একি এমন মাে যার প্রথম ভাগ রাহ মাত, কদ্বতীয় ভাগ মাগকফরাত, কশে 

ভাগ আগুন কথসক মুকক্ত। কয তার অধ্ীনস্থ দ্াসের কাজ েহজ কসর কদ্য় আল্লাহ তাসক 

মাফ কসরন এেং জাহান্নাসমর আগুন কথসক মুকক্ত দ্ান কসরন। েুতরাং আপনারা এ মাসে 

চ্ারকি কাজ কেকশ কসর করুন- দুকি হল যা কদ্সয় আপনারা আপনাসদ্র রােসক েন্তুি 

করসেন আর দুকি কাজ যা োড়া আপনাসদ্র ককাসনা গকত কনই। 

কয দুকি কাজ দ্বারা আপনাসদ্র রােসক আপনারা  েন্তুি করসেন :  (১) এ েসল োেয 

কদ্য়া কয, আল্লাহ োড়া ইোদ্াসতর কযাগয ককাসনা ইলাহ (মা‘েূদ্) কনই, এেং (২) তাোঁর 

কাসে েমা প্রাথবনা করসেন ।  

আর কয দুসিা কাজ যা োড়া আপনাসদ্র ককান গকত কনই  (৩) আপনারা আল্লাহর কাসে 

জান্নাত প্রাথবণা করসেন এেং (৪) জাহান্নাসমর আগুন কথসক তাোঁর কাসে আশ্রয় প্রাথবণা 

করসেন। আর কয এই মাসে একজন স্বাওম পালনকারীসক কপি ভসর খাওয়ায় আল্লাহ 

তাোঁসক আমার হাওদ্ব কথসক এমন পানীয় পান করাসেন যার পর কে জান্নাসত ক াকা পযবন্ত 

আর কপপাোতব হসে না।” 
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এর োনাসদ্ ‘আলী ইেন যাকয়দ্ ইেন জাদ্ ‘আন রসয়সেন কযকন দ্বা‘ঈফ (দুেবল) তার 

খারাপ মুখস্থ শকক্তর কারসণ।  

এই েনসদ্ আরও রসয়সে ইউেুফ ইব ন কযয়াদ্ আল-োস্বরী কয ‘মুনক্বারুল হাদ্ীে’।  

এসত আরও রসয়সে হুমাম ইেন ইয়াহ ইয়া ইেন দ্ীনার আল ‘আউদ্ী যার েম্পসকব ইেনু 

হাজার ‘আত-তাক্বরীে’- এ েসলসেন “কেশ্বস্ত এেং হসত পাসর ত্রুকিপূণব”।  

এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায়, এ হাদ্ীসের েনসদ্ ককান কমথযাোদ্ী কনই তসে  দুেবল 

রা’ওয়ী (রােী/েণবনাকারী) রসয়সে। 

এোড়াও রামাদ্বাসনর ফাদ্বীলাহ (ফযীলত) েমূহ আরও অসনক স্বাহীহ  হাদ্ীে দ্বারা 

প্রমাকণত। 

আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা।    

আল্লাহ আমাসদ্র নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-ও তাোঁর পকরোরেগব ও 

স্বাহাোগসণর উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন।”  েমাপ্ত।  

গসেেণা  ও ফাত ওয়া  ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ 

শাইখ ‘আব্দলু ‘আজীজ ইেন ‘আব্দুল্লাহ ইেন োয । শাইখ ‘আব্দুর রায যাক 

‘আফীকফয়য, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইেন গুদ্াইইয়যান, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইেন ক্বু‘ঊদ্। 

ফাতাওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কলল েুহূকেল ‘ইলকময়যাকত ওয়াল ইফতা’ 

(১০/৮৪-৮৬)] 

Islam Q & A 
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৬.“স্বাওম পালনকারীর েমু হল ‘ইোদ্াত ” হাদ্ীেকি দ্বা‘ঈফ (দুেবল) 

ফাত ওয়া  নং-106528 

প্রশ্ন : আকম একজন খাত্বীেসক নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর এককি হাদ্ীে 

েলসত শুসনকে কয “ স্বাওম পালনকারীর েমু হল ‘ইোদ্াত”। এই হাকদ্েকি কক স্বাহীহ ?  

উত্তর :    

 েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

হাকদ্েকি স্বাহীহ নয়। তা নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- হসত প্রমাকণত হয় কন।  

আল-োইহাক্বী  ‘শু‘আে আল ঈমান (৩/১৪৩৭)’ এ েণবনা কসরসেন ‘আব্দুল্লাহ ইেন 

আেী আওফা-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- হসত কয নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- 

েসলসেন : 

 

 

“ স্বাওম পালনকারীর েুম হল ‘ইোদ্াত, তার নীরেতা অেলম্বন কসর থাকা হল 

তােেীহ, তার দু‘আ’ হল কেুলসযাগয ও তার কাজ এর োওয়াে (প্রকতদ্ান) কদ্বগুণ করা 

হয়।” 

আল-োইহাক্বী এর ইেনাদ্সক দুেবল েসল আখযাকয়ত কসরসেন। কতকন েসলসেন : 

 “মা‘রূফ ইেন হােোন (কযকন ইেনাসদ্র একজন রা’ওয়ী/রােী) : দ্বা‘ঈফ 

(দুেবল), 

এেং েুলাইমান ইেন ‘আম র আন-নাখা‘ঈ তার কথসকও দ্বা‘ঈফ (দুেবল), 

আল ‘ইরাক্বী ‘ তাখরীজ ‘ ইহইয়া’ ‘উলূম আদ্ দ্বীন’ (১/৩১০) এ েসলসেন:  
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েুলাইমান আন-নাখা‘ঈ একজন কমথযাোদ্ীসদ্র একজন। 

 আল কমনাউয়ী ‘ফাইদ্ব আল ক্বাকদ্র’ (৯২৯৩) এ তাসক দ্বা‘ঈফ (দুেবল)েসল আখযাকয়ত 

কসরসেন।  

আল-আলোনী তাসক ‘ কেলকেলাহ আল আহাদ্ীে আদ্ব-দ্বা‘ঈফাহ ’ (৪৬৯৬) এ তাসক 

উসল্লখ কসরসেন এেং েসলসেন :  “কে দ্বা‘ঈফ (দুেবল)”।  

তাই োধ্ারণভাসে মেুকলমসদ্র উপর ওয়াকজে কতবেয হল, খাত্বীে ও ওয়া‘ইজ (ওয়াজ 

কসর যারা) কদ্র েক্তেয েম্পসকব কনকশ্চত হওয়া এেং ককান হাদ্ীেসক রােূলুল্লাহ -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর প্রকত আসরাপ করার আসগ, কনকশ্চতভাসে তা 

কজসন কনয়া। ককান কথা -যা কতকন েসলন কন - তা তাোঁর প্রকত আসরাপ করা জা’ইয (বেধ্) 

নয়।   রােূল -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :     

  “ কনশ্চয়ইআমার উপর কমথযা েলা অনয কয কাসরা উপর কমথযা েলার মত নয়। কয 

আমার েযাপাসর ইোকৃতভাসে কমথযা েলল কে জাহান্নাসমর আগুসন তার স্থান কসর 

কনল।” 

[েণবণা কসরসেন আল েুখারী (১৩৯১) ও মুেকলম তার স্বাহীহ  গ্রসন্থর ভূকমকায় (৪)] 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A 
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৭.রামাদ্বাসন ককানকি উত্তম  আল-ক্বরু’আন কতলাওয়াত নাকক স্বালাত আদ্ায়? 

ফাত ওয়া  নং -3455  

প্রশ্ন : রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলায় ককানকি উত্তম আল-ক্বরু’আন কতলাওয়াত নাকক নাফ্ ল 

স্বালাত আদ্ায়? 

উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয ।  

রামাদ্বান মাসে রােূলুল্লাহ -স্বাল্লালাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর েুন্নাহ হল কেকভন্ন 

ধ্রসণর ‘ইোদ্াত কেকশ কসর করা।   

কজেরীল -‘আলাইকহে োলাম- (রামাদ্বাসন) রাসতর কেলা তার োসথ ক্বুরআন  অধ্যয়ন 

করসতন। এেং কজেরীল তাোঁর োসথ কদ্খা করসল কতকন েসয় যাওয়া োতাসের চ্াইসতও 

কেকশ দ্ানশীল হসয় কযসতন। রামাদ্বাসন কতকন   েেসচ্সয় কেকশ দ্ানশীল হসয় কযসতন। 

এেং কেকশ কসর স্বাদ্াক্বাহ, ইহোন (কলযাণ করা), ক্বুরআন কতলাওয়াত, স্বালাত আদ্ায়, 

কযক র ও ই‘কতকাফ -এই মহান মাসে এেে ‘ইোদ্াত রােূল - স্বাল্লালাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া োল্লাম- এর েুন্নাহ। অপরকদ্সক একজন ক্বাকর’ এর কতলাওয়াহ ও একজন মুস্বাল্লী 

(মুোকল্ল) এর নাফ্ ল স্বালাত আদ্ায় এই দুইসয়র মসধ্য ককানকি উত্তম তা কনভবর কসর 

মানুসের কেকভন্ন অেস্থার উপর, এর েকঠক মূলযায়ন আল্লাহই -‘আযযা ওয়া জাল্ল-করসত 

পাসরন কারণ কতকন েে ককেু েম্পসকব েমু্মখ অেগত।    

[ ‘আব্দলু ‘আযীয  ইব ন োয  রকচ্ত ‘ আল জওয়ােুস্ব স্বাহীহ কমন আহকাকম স্বালাকতল 

লাইকল ওয়াত তারাউয়ীহ ’ (পৃৃঃ ৪৫) শীেবক েই হসত কনওয়া হসয়সে ]   

কখসনা ককাসনা কেসশে কাজ কাসরা কেসত্র কেকশ ভাসলা হসত পাসর। এেং অনয এককি 

কাজ অনয েযকক্তর কেসত্র উত্তম হসত পাসর। কে কাজকি তাসক আল্লাহ -‘আয যা ওয়া 

জাল্ল- এর কতিা কনকিেতবী করসে তার উপর কনভবর কসর। অসনসক ককেু নাফ্ ল 

‘ইোদ্াত দ্বারা প্রভাকেত হন এেং খুশূ‘ অেলম্বন কসরন। অনযানয কাজগুসলার তুলনায় 
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এই খুশু‘ ই তাসদ্রসক আল্লাহর অকধ্কতর কনকিেতবী কসর। কে কেসত্র তাসদ্র জনয কেই 

কাজগুসলাই উত্তম।  

আল্লাহই  েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।  

শাইখ মুহাম্মাদ্ স্বাকলহ আল-মুনাকজ্জদ্  

 

৮.কস্বয়াসমর োওয়াে কক কসির পকরমাসণর উপর কনভবর কসর ? 

ফাত ওয়া  নং -78247 

প্রশ্ন : কস্বয়াসমর োওয়াে কক আল্লাহর কাসে েমান নাকক স্বাওম পালনকারী কয কি েহয 

কসর তার োসথ েমৃ্পক্ত? ককউ আসে শীসতর কদ্সশ স্বাওম পালন কসর, কপপাোর কি 

অনুভে কসরনা; অপরপসে ককউ আসে গরম কদ্সশ স্বাওম পালন কসর। এোড়াও কস্বয়াসমর 

োসথ কলযাণমুখী কাযবক্রম কতা রসয়সেই, ককন্ত আকম শুধ্ ুকস্বয়াম পালসনর কথাই েলসত 

চ্াকে। 

উত্তর :  

 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

যকদ্ কি ‘ইোদ্াসতর এককি অকেসেদ্য অংশ হয় কয কেই কি েহয করা োড়া ইোদ্াত 

পালন করা েম্ভে নয়,তসে কেই কসির তীব্রতা যত কেকশ হসে, তার পুরস্কার ও 

োওয়ােও তত কেকশ হসে। কে কারসণই নােী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম 

‘আ’ইশাহ (আকয়শা) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-কক েসলসেন :  
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 কনশ্চয়ই কতামার শ্রম ও েযসয়র পকরমাণ অনযুায়ী কতামার জনয োওয়াে (প্রকতদ্ান) 

কনধ্বাকরত হসে।  

[একি েণবনা কসরসেন আল-হাকীম ও আল-আলোনী স্বাহীহ  আত-তারগীে ওয়া আত 

তারহীে  (১১১৬) এ এসক স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন, এ হাদ্ীসের মূল রসয়সে দুই 

স্বাহীহ গ্রসন্থ (অথবাৎ আল-েুখারী ও মুেকলসম)] 

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী-রাকহমাহুল্লাহ- শারহ  মুেকলম  এ েসলসেন: “নােী - স্বাল্লাল্লাহু  

আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর োণী : 

 

 “কতামার শ্রসমর পকরমাণ অনযুায়ী অথো েসলসেন কতামার েযয় ”  

এ কথসক আপাত দ্ৃকিসত স্পি কোো যায় কয, ‘ইোদ্াসতর োওয়াে ও মযবাদ্া শ্রম ও 

েযসয়র েৃকির োসথ োসথ কেসড় যায়। শ্রসমর অথব হল এমন শ্রম, যা শারী‘আত কনিা 

কসর না। একই ভাসে েযসয়র কেসত্রও একি প্রসযাজয।”  েমাপ্ত 

কসির পকরমাণ অনুযায়ী োওয়াে (প্রকতদ্ান) এই মূলনীকতকি েেককেুর কেসত্র 

েমানভাসে প্রসযাজয নয়। েরং এমন ককেু কাজ রসয়সে যা তুলনামূলক ভাসে কেকশ েহজ 

ককন্তু কেকশ োওয়াসের। 

আয-যারকাশী ‘আল-মানেূর  কফল ক্বাওয়া‘ইদ্’ (২/৪১৫-৪১৯)-এ েসলসেন : 
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“কাজ যত কেকশ ও ককঠন হয় তা তত উত্তম ; তা কথসক যা এর মত নয়।  ‘আ’ইশাহ  

(আকয়শা) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- এর হাদ্ীসে আসে :  

 

কতামার োওয়াে (প্রকতদ্ান) কতামার শ্রসমর পকরমাণ অনযুায়ী। 

তসে অল্প কাজ ককাসনা ককাসনা কেসত্র  কেকশ কাসজর কচ্সয় উত্তম : 

কযমন :  একজন মুোকফসরর জনয স্বালাত েংকেপ্ত কসর পড়া তা পূণব করা কথসক উত্তম। 

আরও কযমন :  জামা‘আসতর োসথ ১ োর স্বালাত আদ্ায় করা ২৫ োর একাকী স্বালাত 

আদ্ায় করা কথসক উত্তম।  

আরও কযমন : ফাজ্ করর দুই রাকা‘আত েুন্নাহ েংকেপ্ত কসর আদ্ায় করা তা দ্ীেব কসর 

পড়া কথসক উত্তম।  

আরও কযমন : ক্বুরোণীর কগাশত ককেু কলাকমা (করোঁসধ্) খাওয়া পুসরািা স্বাদ্াক্বাহ কসর 

কদ্ওয়া কথসক উত্তম। 

আরও কযমন :  স্বালাসত ককান কোি েমূ্পণব েূরাহ পড়া অনয েূরাহ-দ্ীেব হসলও-তার 

আংকশক পাঠ করা কথসক উত্তম; কারণ রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- 

এর ‘আমল কথসক অকধ্কাংশ কেসত্র তাই প্রতীয়মান হসয়সে।”  েমাপ্ত  

(পকরমাকজবত ও েংকেপ্ত) 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q  & A 

www.i-onlinemedia.net



49 

 

Ath-Thabāt Library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যায় কতন : কস্বয়াসমর আদ্াে  

(আদ্ে েমহূ) 
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৯.এক কমকনসি আপকন কক কক করসত পাসরন 

ফাত ওয়া নং- 4156 

 

প্রশ্ন : আমরা অকফসে ও কমবস্থসল েলসত কগসল ইোদ্াত ও ভাল কাসজর ককান েময়ই 

পাই না। কীভাসে আমরা কদ্সনর এই অল্প েময় কাসজ লাগাে? আর কীভাসেই ো আমরা 

এ কথসক উপকতৃ হসত পাকর? 

 

উত্তর :     

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

কনশ্চয়ই েময় হল মানুসের জীেন। যা কখসনাই অপচ্য় ও অেসহলা হসত কদ্য়ার নয়। 

েুকিমান ও অকভজ্ঞ কেই, কয তার েমসয়র েদ্া েদ্বযেহার কসর। তাই কে তা অসহতুক 

কাজ ও অথবহীন কথায় েযয় কসর না েরং তা (েময়) েীমােি রাসখ প্রশংেনীয় প্রসচ্িা ও 

কলযাণমুখী কাসজ, যা আল্লাহসক েন্তুি কসর এেং মানুসের উপকার েসয় আসন। তাই 

আপনার জীেসনর প্রকতকি কমকনসি আপকন এককি কসর প্রস্তর স্থাপন করসত পাসরন যা 

আপনার মযবাদ্ার ভেনসক উচ্চককত করসে এেং  তা কদ্সয় আপনার জাকত কেৌভাসগযর পথ 

পাকড় কদ্সে।   

যকদ্ আপকন আপনার েসেবাচ্চ মযবাদ্া ও আপনার জাকতর জনয কশ্রষ্ঠতম ও েুমহান 

কেৌভাগয অজবসন েসচ্ি হন, তসে আরাম আসয়শসক কেদ্ায় জানান এেং আপনার ও ক্রীড়া 

ককৌতুসকর মাসে প্রাচ্ীর স্থাপন করুন। 
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এক কমকনি েমসয়র মাসে অসনক কলযাণ করা কযসত পাসর এেং কেশাল োওয়াে 

(প্রকতদ্ান) অকজবত হসত পাসর। শুধ্ু এক কমকনসিই আপকন আপনার জীেসন কযাগ করসত 

পাসরন ককান ককেু দ্ান কসর, ককান ককেু আত্মস্থ কসর, মুখস্থ কসর, কলযাণমুখী কাজ 

কসর। শুধ্ু এক কমকনসি এগুসলা আপনার ভাসলা কাসজর খাতায় কলখা হসয় যাসে যকদ্ 

আপকন জাসনন ককভাসে তা কাসজ লাগাসেন ও তার ধ্ারাোকহকতা েজায় রাখসেন। 

েসচ্ি হন েৃহত্তর কলযাসণ... প্রকত কমকনসি।    

যকদ্ তা ভুসল যান তসে ভুলসেন েেসচ্সয় গুরুত্বপূণব কেেয়কি েরং প্রকৃত োস্তেতা..  . 

 

আল্লাহ র ইোয় এক কমকনসি কয কেকনসয়াগ প্রকল্প েমূহ আপকন েম্পন্ন করসত পাসরন, 

তার ককেু কনসে উসল্লকখত হল :  

(১) এক কমকনসি আপকন  েূরাহ আল-ফাকতহা পর পর  কতন োর কগাপসন পসড় কফলসত 

পাসরন। অসনসক েসলন েূরাহ আল-ফাকতহা পাসঠর োওয়াে ৬০০ হাোনাহ  এর কেকশ। 

তাই আপকন যকদ্ তা কতনোর পাঠ কসরন, তসে আল্লাহ র ইোয় আপনার ১৮০০ এর 

কেকশ হাোনাহ  (পুনয) অকজবত হসে, আর এর েেই এক কমকনসি।  

 

(২) এক কমকনসি আপকন েূরা আল-ইখলাস্ব “ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ্” পড়সত পাসরন 

কগাপসন পর পর ২০ োর, তা একোর পাঠ করা আল-ক্বুর’আন এর এক তৃতীয়াংশ 

পড়ার েমান তাই আপকন যকদ্ তা ২০ োর পাঠ কসরন তসে তা ৭ োর আল-ক্বুর’আন 

পড়ার েমতুলয। আর যকদ্ আপকন তা প্রকতকদ্ন এক কমকনসি ২০ োর পাঠ কসরন তসে 

মাসে ৬০০ োর আপনার পাঠ করা হয়, আর েেসর ৭২০০ োর পাঠ করা হয় যার 

োওয়াে (প্রকতদ্ান) আল-ক্বুর’আন ২৪০০ োর পড়ার েমতুলয হয়!!  
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(৩) আপকন এক কমকনসি আল্লাহর ককতাসের এক পৃষ্ঠা পাঠ করসত পাসরন।  

(৪) আপকন এক কমকনসি আল্লাহর ককতাসের এককি কোি আয়াহ মুখস্থ করসত পাসরন। 

(৫) এক কমকনসি আপকন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদ্াহু লা শারীকা লাহ লাহুল মুল কু 

ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুকল্ল শাই’ইন ক্বাদ্ীর” ২০ োর পড়সত পাসরন, যার 

োওয়াে (প্রকতদ্ান) ইেমা‘ঈল েংসশর ৮ জন দ্ােসক আল্লাহর রাস্তায় মুক্ত করার 

েমান। 

(৬) এক কমকনসি আপকন “েুব হানাল্লাকহ ওয়া কেহামকদ্হ ” ১০০ োর পড়সত  পাসরন, আর 

কয তা এক কদ্সন পসড় তার েমস্ত গুনাহ মাফ হসয় যায় যকদ্ও তা েমুসদ্রর কফনার মত 

হয়।   

(৭) এক কমকনসি আপকন “েুব হানাল্লাকহ ওয়া কেহামকদ্কহ েুব হানাল্লাকহল ‘আজীম” ৫০ 

োর পড়সত পাসরন, আর তা হল েহজপাঠয দুইকি োকয যা মীযাসনর ওজসন ভারী আর  

রাহমান (দ্য়াময়) এর অকত কপ্রয় কযমনকি রসয়সে আল-েুখারী (৭১২৪) ও মুেকলসম।  

(৮) নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – েসলসেন : 

 “েবু হানাল্লাহ, ওয়ালহামদুকলল্লাহ, ওয়া লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আক োর 

– একি পাঠ করা আমার কাসে কয েসের উপর েযূব উকদ্ত হসয়সে কেেে কথসক কপ্রয়।”  

[একি েণবনা কসরসেন মুেকলম (২৬৯৫)]  

এক কমকনসি আপকন এ েে োকয ১৮ োসরর কেকশ পড়সত পাসরন। এেে োকয আল্লাহর 

েেসচ্সয় কপ্রয়। আর তা হল কথার মসধ্য েসেবাত্তম এেং মীযাসনর ওজসন  অকত ভারী 

যার েণবনা স্বাহীহ হাদ্ীেেমূসহ এসেসে । 
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(৯) এক কমকনসি আপকন “লা- হাওলা ওলা- কুওওয়াতা ইল্লা-কেল্লা-হ” (ককান উপায়-

োমথব কনই, ককান শকক্ত কনই আল্লাহ োড়া) ৪০ োসরর কেকশ পড়সত পাসরন, আর তা 

হল জান্নাসতর  অমলূয ধ্নভাণ্ডারেমূসহর এককি, কযমনকি েকণবত হসয়সে আল-েুখারী ও 

মুেকলসম। একই ভাসে একি কি েহয করা ও ককঠন কাজেমূহ আয়সত্তর এক মহান 

কারণ। 

(১০) এক কমকনসি আপকন “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ োড়া ককান ইলাহ - উপােয 

কযাগয মা‘েুদ্ কনই) প্রায় ৫০ োর পড়সত পাসরন যা েেবসশ্রষ্ঠ োকয, আর তা হল 

তাওহীসদ্র োকয, আল-কাকলমাতুত্ব্  ত্বাকয়যোহ (উত্তম োকয), অিল-অকেচ্ল োকয, একি 

যার কশে কথা হয় কে জান্নাসত প্রসেশ কসর। এোড়া এর মযবাদ্া ও মাহাসত্মর 

কদ্ককনসদ্বশনায় আরও েণবনা রসয়সে।   

(১১) এক কমকনসি আপকন “েুব হানাল্লাকহ ওয়া কেহামকদ্হ  , ‘আদ্াদ্া খাল কক্বহ  ,ওয়া করদ্বা 

নাফ্ কেহ  , ওয়া কযনাতা ‘আর কশহ , ওয়া কমদ্া-দ্া কাকলমা-কতহ ”  (আল্লাহ মহা পকেত্র ও 

েকল প্রশংো তাোঁর;  তাোঁর েৃকির েংখযার েমান প্রশংো, তাোঁর েন্তুকির েমান প্রশংো , 

তাোঁর ‘আর সশর ওজসনর েমান প্রশংো, তাোঁর োকযেমূসহর কাকলর েমান প্রশংো ) ১৫ 

োসরর কেকশ পড়সত পাসরন এগুসলা এমন েে োকয যার প্রকতদ্ান তােকেহ  ও কযক র-এর 

প্রকতদ্ান হসত অসনক অসনক কেকশ যা নােী- স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – হসত 

স্বাহীহ েণবনা েূসত্র েকণবত হসয়সে।  

(১২) এক কমকনসি আপকন আল্লাহ –‘আয যা ওয়া জাল্ল– এর কাসে “আস্তাগকফরুল্লাহ” 

েসল ইকস্তগফার (মাফ চ্াওয়া) করসত পাসরন ১০০ োসরর কেকশ। এর ফাদ্বীলাহ 

(ফকজলত) আপনার অজানা নয়। একি হল েমা প্রাকপ্ত, জান্নাসত প্রসেসশর কারণ। একি 
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উত্তম জীেন উপকরণ, শকক্ত েৃকি, কেপদ্-আপদ্ করাধ্, েকল কেেয়াকদ্ েহজ করা, েৃকি 

েেবণ ও েম্পদ্, েন্তানাকদ্র আকধ্সকযর কারণ।  

[১১ হূদ্ : ৫২, ৭১ নূহ : ১০-১২] 

(১৩) এক কমকনসি আপকন েংকেপ্ত েক্তেয রাখসত পাসরন যা দ্বারা হয়ত আল্লাহ এমন 

কলযাসণর পথ খুসল কদ্সেন যা আপকন ভােসতও পাসরনকন।  

(১৪) এক কমকনসি আপকন নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -এর উপর ৫০ োর 

এই েসল “স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম” স্বালাত (দু‘আ’/দ্রূদ্) পাঠ করসত 

পাসরন , ফসল আল্লাহ আপনার উপর এর পকরেসতব ৫০০ োর স্বালাত (প্রশংো) পাঠ 

করসেন, কারণ এক োর স্বালাত পাসঠর মাধ্যসম ১০ োর প্রকতদ্ান পাওয়া যায়।  

(১৫) এক কমকনসি আপনার মন আল্লাহর শুক র (প্রশংো), তাোঁর ভালোো, তাোঁর ভয়, 

তাোঁর প্রকত আশা, এেং তাোঁর প্রকত উদ্গ্রীে হসত পাসর, ফসল আপকন ‘উেূকদ্য়যাহ -(দ্ােত্ব) 

এর স্তরেমূহ অকতক্রম করসত পাসরন যখন আপকন হয়ত আপনার কেোনায় শুসয় 

আসেন, অথো ককান পথ ধ্সর হাোঁিসেন।   

(১৬) এক কমকনসি আপকন েহসজ কোধ্গময উপকারী ককাসনা েইসয়র দুই পৃষ্ঠার কেকশ 

পড়সত পাসরন। 

(১৭) এক কমকনসি আপকন কিকলসফান কযাসগ আপনার আত্মীসয়র োসথ কযাগাসযাগ রো 

করসত পাসরন।  

(১৮) এক কমকনসি আপকন আপনার দুই হাত উকঠসয় জাওয়াকম‘ আদ্  -দু‘আ’ ’ (কয 

দু‘আ’  গুসলাসত েমস্ত দু‘আ’ েমূহ অন্তভুবক্ত) হসত পেিমত দু‘আ’ পড়সত পাসরন। 
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(১৯) এক কমকনসি আপকন কসয়কজনসক োলাম কদ্সত ও তাসদ্র োসথ হাত কমলাসত 

পাসরন।  

(২০) এক কমকনসি আপকন ককান েযকক্তসক, এককি মি কাজ করা কথসক কনসেধ্ করসত 

পাসরন।    

(২১) এক কমকনসি আপকন এককি ভাল কাসজর আসদ্শ করসত পাসরন। 

(২২) এক কমকনসি আপকন এক ভাইসক নাস্বীহাহ  (নকেহত) করসত পাসরন।  

(২৩) এক কমকনসি আপকন একজন দুৃঃখীসক োন্ত্বনা কদ্সত পাসরন। 

(২৪) এক কমকনসি আপকন পথ কথসক েকতকর েস্তু অপোরণ করসত পাসরন।   

(২৫) এক কমকনসির েদ্বযেহার োকক েে দ্ীেব অেসহকলত েমসয়র েদ্বযেহার করসত 

অনুসপ্ররণা কহোসে কাজ কসর। আশ-শাকফ‘ঈ - রাকহমাহুল্লাহ -েসলসেন :  

“যখন েুমন্ত কলাসকরা েুকমসয় পড়সলা তখন আকম আমার কচ্াসখর অশ্রু কফকল ... এেং 

(ককেতার) চ্রণ পাঠ ককর, েেসচ্সয় অননয ককেতা কথসক।   

একি কক খুে (েমসয়র) অপেযয় না কয রাতগুসলা ...পার হসয় যাসে জ্ঞান (অজবন) োড়া 

এেং তা (কেই েময়) আমার জীেন কথসক ককসি কনয়া হসে? ”  

েেসশসে আপনার ইখলাস্ব ও েসচ্সতনতা অনুযায়ী আপনার প্রকতদ্ান কেসড় যাসে। 

আপনার হাোনাত (পূনযেমূহ)ও কেসড় যাসে। 

কজসন রাখুন, এই কাজগুসলার কেকশরভাসগর কেসত্রই আপনাসক কতমন ককেু করসত হয় 

না। এগুসলার জনয আপনার ত্বাহারা(পকেত্রতা), ক্লাকন্ত অথো শ্রম কনসয়াসগর প্রসয়াজন 
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পসড় না। েরং আপকন তা করসত পাসরন যখন আপকন পাসয় কহোঁসি গাকড়সত চ্সড় ককাথাও 

যাসেন অথো শুসয়, দ্াোঁকড়সয়, েসে রসয়সেন অথো কারও জনয অসপো করসেন। 

একইভাসে এ কাজগুসলা কেৌভাগয, মসনর প্রশস্ততা ও দুৃঃখ-কি দ্ূরীভূত হওয়ার অসনক 

েড় কারণগুসলার এককি।  

আল্লাহ আমাসদ্রসক ও আপনাসদ্রসক তাওফীক্ব কদ্ন কে েমস্ত েযাপাসর যা কতকন পেি 

কসরন ও যাসত কতকন েন্তুি। আল্লাহ আমাসদ্র কনতা মুহাম্মাদ্ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম -এর উপর স্বালাত (প্রশংো) েেবণ করুন।  

Islam Q & A 

শাইখ মুহাম্মদ্ স্বাকলহ আল-মুনাকজ্জদ্  

১০.োহরূ (কেসহকর) এর েময় কক শারী‘আত েম্মত ককান দু‘আ’ আসে? 

ফাত ওয়া  নং -65955 

প্রশ্ন :  স্কসুল থাকাকাসল আকম মসন করতাম কয শুধ্ ুইফত্বাসরর েময় কেসশে দু‘আ’ 

আসে, োহরূ (কেসহকর) এর েময় নয়। কারণ োহরূ (কেসহকর) এর কনয়যাত এর স্থান হল 

মন। তসে আমার স্বামী আমাসক েসলসে কয, োহরূ (কেসহকর) এর ও কেসশে দু‘আ’ 

আসে।  

আশা ককর কেেয়কি স্পি করসেন, একি কক েকঠক? 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 
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হযাোঁ, েুন্নাহসত েকণবত ককেু কেসশে দু‘আ’ এর েণবনা এসেসে, যা একজন স্বাওম 

পালনকারী তার ইফত্বাসরর েময় েলসে। কে েলসে : 

 

 

 

    ‘‘কপপাো দ্রূীভূত হল, কশরা উপকশরা কেক্ত হল এেং োওয়াে প্রকতকষ্ঠত হল, যকদ্ 

আল্লাহ চ্ান।’’ 

এোড়া কে তার কনজ ইো অনুোসর দু‘আ’ করসত পাসর। একি এজনয নয় কয, এ 

েযাপাসর েুন্নাহ দ্বারা ককেু প্রমাকণত হসয়সে েরং এজনয কয, একি এককি ‘ইোদ্াসতর 

(অথবাৎ স্বাওসমর) কশে মুহূতব। তাই এেমসয়, একজন মুেকলসমর দু‘আ’ করা শারী‘আত 

েম্মত। 

শাইখ মুহাম্মাদ্ কেন স্বাকলহ আল-‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ- কক প্রশ্ন করা হসয়কেল : 

ইফত্বাসরর েময় নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-হসত েকণবত মা’েূর (েুন্নাহ কত 

প্রমাকণত) দু‘আ’ আসে কক? এর েময়ই ো কখন? 

একজন স্বাওম পালনকারী কক মু’আয কযসনর োসথ আযান পুনরােৃকত্ত করসেন নাকক তার 

ইফত্বার চ্াকলসয় কযসত থাকসেন ? 

কতকন উত্তসর েসলন : ‘‘ইফত্বাসরর প্রাক্কাল, দু‘আ’ ক্বেুল হওয়ার েময়, কারণ একি এককি ‘ইোদ্াসতর (অথবাৎ স্বাওসমর) কশে মুহূতব এেং এ কারসণ কয, ককান েযকক্ত অকধ্কাংশ কেসত্রই  ইফত্বাসরর েময় েেসচ্সয় কেকশ মানকেকভাসে দুেবল থাসক। আর কে যত মানকেকভাসে দুেবল ও আভযন্তরীণ কদ্ক কথসক অেহায় হয়, ততই কে আল্লাহ -‘আযযা 

ওয়া জাল্ল-এর প্রকত অনুগত ও কেনয়ী  হয়।  

এসেসত্র মা’েূর দু‘আ’কি হল : 
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‘‘কহ আল্লাহ আকম আপনার জনয স্বাওম পালন করলাম এেং আপনার কদ্য়া করযক্ব দ্বারা 

ইফত্বার করলাম।’’ 

আরও েকণবত হসয়সে কয নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর োণী : 

 

 

‘‘কপপাো দ্রূীভূত হল, কশরা উপকশরা কেক্ত হল এেং োওয়াে কনকশ্চত হল, যকদ্ আল্লাহ 

চ্ান।’’ 

এই দুকি হাদ্ীসের দুেবলতা থাকসলও ‘আকলমগসণর অসনসক একিসক হাোন হাদ্ীে 

কহসেসে কচ্কিত কসরসেন। যাই কহাক, আপকন  ইফত্বাসরর েময়, এই দু‘আ’ দ্বারা ো 

অনয ককান দু‘আ’- ই করুন, একি ক্বেুল হওয়ার মুহূতব।’’  েমাপ্ত  

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া  আশ-শাইখ ইেন ‘উোইমীন (প্রশ্ন নং ১৯/৩৪১)]  

‘‘ কপপাো দ্ূরীভূত হল......’’ ও ‘‘ কহ আল্লাহ, আপনার জনয স্বাওম পালন 

করলাম......’’এই দুই হাদ্ীসের তাখরীজ ( মূল হাদ্ীে গ্রসন্থ এর অেস্থান েংক্রান্ত 

কেেরণ) জানসত কদ্খুন (26879) নং প্রসশ্নর উত্তর। এসত প্রথমকির দুেবল ও কদ্বতীয়কির 

হাোন হওয়ার েণবনা রসয়সে এেং এই দু‘আ’ েংক্রান্ত শাইখুল ইেলাম ইেনু 

তাইকময়যাহ এর ফাত ওয়া  উসল্লকখত আসে।   
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অপরপসে োহূর (কেসহকর) এর কেসত্র, ককান কেসশে দু‘আ’র উসল্লখ কনই। শারী‘আত 

েম্মত হল, এর (খাওয়ার) শুরুসত আল্লাহর নাম কনওয়া এেং খাওয়ার কশসে তাোঁর 

প্রশংো করা, কযমনকি অনয েে খাওয়ার কেলায় করা হয়।     

তসে, কয তার োহূর (কেসহকর) কক রাসতর কশে তৃতীয়াংশ পযবন্ত কেলকম্বত কসর, কে এর 

দ্বারা- ইলাহী অেতরসণর েময় কপসয় যায়, আর একি হল দু‘আ’ ক্বেুসলর েময়।   

আেূ হুরাইরাহ-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- কথসক েকণবত কয, রােূলুল্লাহ  -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 

         ‘‘আমাসদ্র রাে (েকৃিকতবা, মাকলক, করযক্বদ্াতা) -তাোরাকা ওয়া তা ‘আলা- 

প্রকত রাসত দুকনয়ার আেমাসন, রাসতর কশে ততৃীয়াংশ োকক থাকসত অেতরণ কসরন 

(কযভাসে অেতরণ করা তার জনয কশাভনীয়), কতকন েলসত থাসকন, ‘কক আমাসক ডাকসে? 

আকম তার ডাসক োড়া কদ্ে; কক আমার কাসে চ্াইসে? আকম তাসক দ্ান করে; কক আমার 

কাসে েমা প্রাথবনা করসে? আকম তাসক েমা করে।’ ’’  

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১০৯৪) ও মুেকলম (৭৫৮)]  

েুতরাং, এ েমসয় দু‘আ’ করসে কারণ একি দু‘আ’ ক্বেুসলর েময়, োহূর (কেহকর) এর 

জনয নয়।  
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আর কনয়যাত করা, তা হসে মন কথসক, কজহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করা- শারী‘আত েম্মত 

নয়। শাইখুল ইেলাম ইেনু তাইকময়যাহ েসলসেন: 

‘‘ কয মসন মসন েংকল্প করসলা কয, কে পসরর কদ্ন স্বাওম পালন করসে,তসে তার 

কনয়যাত করা হসয় কগসলা । ’’  

কদ্খুন (37643) ও (22909) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q  & A 

 

১১.রামাদ্বান মাসে মসুখর দুগবন্ধ দ্রূীকরসণ যা েযেহৃত হয় 

ফাত ওয়া  নং- 22913 

প্রশ্ন : ফাসমবেীগুসলাসত মুসখর জনয কেসশে এক ধ্রসণর পারকফউম পাওয়া যায়। তা এক 

ধ্রসণর কের মত। রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলা মুসখর দুগবন্ধ দ্রূ করসত তা েযেহার করা 

কী জা’ইয (বেধ্) ? 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

কস্বয়ামরত অেস্থায় মুসখর এই কের কেকল্প কহসেসে কেওয়াক (কমেওয়াক) েযেহার 

করাই যসথি, কয েযাপাসর নােী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- উৎোকহত 

কসরসেন। তসে যকদ্ ককউ কে েযেহার কসর যা তার গলায় কপৌোঁসে না, তসে তাসত ককান 

েমেযা কনই। তসে একি লেণীয় কয, কস্বয়াসমর কারসণ একজন স্বাওম পালনকারীর মুসখ 
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েৃি ঘ্রাণ অপেি করা উকচ্ত নয়। কারণ একি আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল- এর এক 

কপ্রয় আনুগসতযর কচ্ি। আর হাদ্ীসে রসয়সে কয : 

  “একজন স্বাওম পালনকারীর মুসখর ঘ্রাণ আল্লাহর কাসে কমশসকর েেুাসের কথসকও 

অকধ্ক েগুন্ধময়।”  

[আল-মুনতাক্বা, ফাত ওয়া আশ-শাইখ স্বাকলহ আল-ফাওযান, ভকলউম ৩, পৃৃঃ ১২১] 

১২.ম’ুআয কযন কক আসগ ইফত্বার করসেন নাকক আযান কদ্সেন? 

ফাত ওয়া নং- 66605 

প্রশ্ন : একজন মু’আয কযন কখন ইফত্বার করসেন? আযাসনর আসগ না পসর? 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।   

একজন স্বাওম পালনকারীর ইফত্বার করার কেসত্র মূলনীকতকি হল - তা হসে েূযবাস্ত ও 

রাত শুরু হওয়ার পসর। এর দ্ালীল হল আল্লাহ তা‘আলার োণী :  

“আর কতামরা পানাহার কর যতেণ রাসতর কষৃ্ণ করখা কথসক ঊোর শুভ্র করখা স্পিরূসপ 

কতামাসদ্র কাসে প্রতীয়মান না হয়। অতৃঃপর কতামরা রাসতর আগমন (অথবাৎ েযূবাস্ত) পযবন্ত 

কস্বয়াম পণূব কর।”  (**)  
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[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৭]  

ইমাম আত্ব-ত্বাোরী েসলসেন : 

 আর আল্লাহর োণী  :  

 

“এরপর কতামরা কস্বয়াম রাত পযবন্ত েম্পন্ন কর ”  

 

এখাসন - কতকন স্বাওসমর কশে েমসয়র েীমা কেোঁসধ্ কদ্সয়সেন আর তা হল রাসতর প্রারম্ভ, 

কযমনভাসে কতকন ইফত্বার, খাদ্য-পানীয়-কমলন, মুোহ (বেধ্) হওয়া ও স্বাওসমর শুরুর 

ভাসগর েীমানা কেোঁসধ্ কদ্সয়সেন কদ্সনর প্রারম্ভ ও কশে রাসতর েমাকপ্তর মাধ্যসম; এ কথসক 

কনসদ্বশনা পাওয়া যায় কয, রাসত ককান স্বাওম কনই কযমনভাসে স্বাওসমর কদ্নগুসলাসত 

কদ্সনর কেলায় ককান পানাহার কনই।” েমাপ্ত 

[তাফেীর আত্ব-ত্বাোরী (৩/৫৩২)] 

স্বাওম পালনকারীর কেসত্র েুন্নাহ হল শীঘ্র ইফত্বার করা।  

োহ ল ইেনু ো‘দ্ - রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ - কথসক েকণবত কয, রােুলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  

‘‘মানেু ততকদ্ন পযবন্ত কলযাসণর উপর আসে যতকদ্ন তারা শীঘ্র ইফত্বার করসে।’’  

[ েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৮৫৬) ও মুেকলম (১০৯৮)] 

ইেনু ‘আকব্দল আল-োরর-রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন : 
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“েুন্নাহ হল ইফত্বার ত্বরাকিত করা ও োহূর (কেহকর) কেলকম্বত করা। ত্বরাকিত করার অথব 

হল েূযব অস্ত যাওয়ার েযাপাসর কনকশ্চত হওয়ার পর । েূযব অস্ত কগসয়সে ককনা এ েযাপাসর 

েসিহ কনসয় কাসরা জনয ইফত্বার করা জা’ইয  (বেধ্) নয়। কারণ কয ফারদ্ব (ফরজ) 

কনশ্চয়তার (ইয়াক্বীন) োসথ আেশযক হসয়সে, তা শুধ্ু কনশ্চয়তার মাধ্যসমই েমাপ্ত হসত 

পাসর।” েমাপ্ত  

[আত-তামহীদ্ (২১/৯৭, ৯৮)] 

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী-রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন : 

‘‘ এসত (এই হাদ্ীসে) েূযব অস্ত যাওয়া কনকশ্চত হওয়ার োসথ োসথ তাড়াতাকড় ইফত্বার 

কসর কফলার েযাপাসর উৎোকহত করা হসয়সে। এর অথব হল এই উম্মাসতর কাযবক্রম 

ততকদ্ন পযবন্ত েুশৃঙ্খল থাকসে এেং তারা কলযাসণর উপর থাকসে যতকদ্ন তারা এই 

েুন্নাহ পালসন কনয়কমত থাকসে।” 

েমাপ্ত 

[শারহ মুেকলম (৭/২০৮)]  

যকদ্ ককউ ইফত্বার করার জনয মু’আয কযসনর আযাসনর অসপোয় থাসক তসে তাোঁর উকচ্ত 

শীঘ্র আযান কদ্ওয়া যাসত কতকন মানুসের কদ্করসত ইফত্বার করার, কারণ না হন - যা 

েুন্নাসতর কখলাফ (কেপরীত)। 

তসে তার ইফত্বার যকদ্ োমানয ককেু কযমন, এক ক াক পাকন কদ্সয় হয় যার কারসণর 

আযান কেলকম্বত হসে না, তাহসল (আসগ ইফত্বার করায়) ককান েমেযা কনই। 

আর যকদ্ ককউ (ইফত্বার করার জনয) মু’আয কযসনর আযাসনর অসপোয় না থাসক, কযমন 

কতকন যকদ্ শুধু্ কনসজর জনয আযান কদ্ন, কেই েযকক্তর মত কয একা মরুভূকমসত আসে 

অথো কনকসি উপকস্থত ককান দ্সলর জনয আযান কদ্ন কযমন একদ্ল মুোকফসরর জনয, 
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তসে তাোঁর আযাসনর আসগ ইফত্বার করায় ককান কদ্াে কনই।কারণ তাোঁর োথীরা -আযান না 

কদ্ওয়া হসলও- তার োসথ ইফত্বার করসে এেং তাোঁর আযাসনর জনয অসপো করসে না। 

 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

Islam Q & A 

 

[(**) কেসশে দ্রিেয : ফাজ্ র দু রকসমর। প্রথম ফাজ্ র ো কমথযা ফাজ্ র : কমথযা ফাজ্ র  

েলসত  ঊোর শুভ্র করখার-  

(১) লম্বালকম্ব ভাসে উত্তর দ্কেণ েরাের উকদ্ত হয়,   

(২) কদ্গন্ত কথসক কেকেন্ন অেস্থায় উকদ্ত হয়,  

(৩) যা অল্প ককেুেণ পর অদ্ৃশয হসয় যায়, 

(৪) যা েতয ফাজ্ র এর আসগ দ্ৃশযমান হয়,  

(৫) যা শারী আসতর হুক ম আহকাসমর উপর ককান প্রভাে কফসল না।  

কদ্বতীয় ফাজ্ র ো েতয ফাজ্ র অথবাৎ ঊোর শুভ্র আভা-  

(১) আড়াআকড় ভাসে পূেব-পকশ্চম েরাের,  

(২) কদ্গন্তজুসর এর োসথ েংলগ্ন অেস্থায় উদ্য়নকাসল,  

(৩) যা ধ্ীসর ধ্ীসর কেস্তার লাভ করসত থাসক, 

(৪) যা কমথযা ফাজ্ র এর পসর দ্ৃশযমান হয়,  

(৫) যার উপর শারী আসতর হুক ম  আহকাম কনভবর কসর।] 

 

 

www.i-onlinemedia.net



65 

 

Ath-Thabāt Library 

 

 

 

 

 

 

অধ্যায় চ্ার : কস্বয়াসমর তাকলীফী 

হুক মেমহূ 
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১৩.কস্বয়াসমর তাকলীফী হুক কমর প্রকারসভদ্ 

ফাত ওয়া নং- 66909 

প্রশ্ন: কস্বয়াসমর তাকলীফী হুক কমর প্রকার েমহূ কক কক? 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

তাকলীফী হুক ম েমূহ ৫ প্রকার। (১) ওয়াকজে, (২) হারাম, (৩)মুস্তাহাে, (৪) 

মাকরূহ, (৫) মুোহ  এই ৫কি আহ কাম কস্বয়াসমর কেসত্রও প্রসযাজয। আমরা এই কেসত্র 

প্রসতযককি হুকুসমর অন্তভুবক্ত েেককেু উসল্লখ করে না, েরং যতিুকু েহজ হয় ততিুকু 

উসল্লসখর মাসেই েীমােি থাকে। 

প্রথমত :  ওয়াকজে স্বাওম 

(১) রামাদ্বাসনর স্বাওম  

(২) রামাদ্বাসনর ক্বাদ্বা  স্বাওম 

(৩) কাফ্ ফারাহ এর স্বাওম (ভুল কসর হতযার কাফ্ ফারাহ,  কজহার এর কাফ্ ফারাহ,  

রামাদ্বাসনর কদ্সনর কেলা কমলসনর কাফ্ ফারাহ,  চ্ুকক্ত ভসঙ্গর কাফ্ ফারাহ )  

(৪) হাজ্জ পালনকাসল মুতামাকত্ত‘ েযকক্তর স্বাওম, যকদ্ কতকন পশু না পান (ক্বুরোনী করার 

জনয), যার দ্ালীল হল আল্লাহ তা‘আলার োণী :   
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       “ েতুরাং কয হাজ্জ পালনকাসল  ‘উমরাহ দ্বারা তামাত্তু‘ কসর, কে তার োধ্য 

অনযুায়ী পশু ক্বরুোনী করসে; আর কয তা পাসে না কে হাজ্জ পালনকাসল কতন কদ্ন ও  

(গন্তেয স্থসল) কফসর যাওয়ার পর োত কদ্ন কস্বয়াম  পালন করসে।’’ 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৯৬] 

 (৫) নায র (মানত) এর স্বাওম 

কদ্বতীয়ত :  মুস্তাহাে স্বাওম 

(১) ‘আশূরা’ র কদ্সনর স্বাওম 

(২) ‘আরাফাহ (আরাফাত) কদ্সনর স্বাওম 

(৩) প্রকত েপ্তাসহ কোম ও েৃহস্পকতোসরর স্বাওম 

(৪) প্রকত মাসে কতন কদ্সনর স্বাওম 

(৫) শাউওয়াসলর (শাওয়াল) েয় কদ্সনর স্বাওম 

(৬) শা‘োন মাসের অকধ্কাংশ কদ্সনর স্বাওম 

(৭) মুহার রাম মাসের স্বাওম 
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(৮) এককদ্ন কস্বয়াম পালন ও অপরকদ্ন ইফত্বার করা। আর একি (মুস্তাহাে) কস্বয়াসমর 

েসেবাত্তম প্রকার। 

আর এর েেগুসলা (প্রকারেমূহ) হাোন ও স্বাহীহ হাদ্ীে দ্বারা প্রমাকণত এেং কেগুসলা 

এই ওসয়েোইসি রসয়সে। 

তৃতীয়ত : মাকরূহ স্বাওম 

(১) শুধ্ু জুমু‘আহ র (শুক্রোর) কদ্সন এককভাসে স্বাওম পালন করা। এর দ্ালীল হল 

নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর োণী :  

 

        “আপনারা জমু‘ুআহ র কদ্সন স্বাওম পালন করসেন না যকদ্ না তার আসগর কদ্ন ো 

তার পসরর কদ্ন স্বাওম পালন কসর থাসকন।’’ 

[আল েুখারী ও মুেকলম]  

(২) শুধ্ু শকনোর কদ্ন এককভাসে স্বাওম পালন।এর দ্ালীল হল নােী - স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর োণী : 
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“আপনারা শকনোর কদ্সন স্বাওম পালন করসেন না তা োড়া যা আল্লাহ আপনাসদ্র উপর 

ফার দ্ব (ফরজ) কসরসেন। আপনাসদ্র ককউ  যকদ্ আঙু্গসরর কখাো ো  গাসের কাকঠ ও পায় 

(তা কখসয় হসলও স্বাওম পালন কথসক কেরত থাকসত হসে)।’’ 

[ একি েণবনা কসরসেন আত-কতরকমযী (৭৪৪) এেং এসক হাোন কহসেসে কচ্কিত 

কসরসেন; আেূ দ্াঊদ্ (২৪২১), ইেনু মাজাহ (১৭২৬) এেং আল-আলোনী  ‘ 

’ইরওয়া’উল-গালীল ’ (৯৬০) এ]   

আত-কতরকমযী েসলসেন :   

“ তা মাকরূহ হওয়ার অথব ককান েযকক্তর শকনোরসক (এককভাসে) কস্বয়াম পালসনর জনয 

কনকদ্বি করা। কারণ ইয়াহূদ্ীরা শকনোরসক কেসশে মযবাদ্া কদ্য়।” (েমাপ্ত) 

চ্তুথবত :  হারাম স্বাওম 

(১) ‘ঈদুল কফত্বর, ‘ঈদুল ’আদ্বহা (আযহা), আইইয়ামুত তাশরীক্ব এর কদ্নগুসলা আর 

তা হল ক্বুরোনীর পসরর কতন কদ্ন (১১,১২,১৩ কজল হাজ্ব এর স্বাওম) 

(২) ইয়াওমশু শাক্ক -এর স্বাওম   

আর তা হল ৩০ শা‘োসনর কদ্ন যকদ্ আকাসশ নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খসত োোঁধ্া দ্ানকারী ককেু 

(কমে ো কধ্াোঁয়া ইতযাকদ্) থাসক। তসে যকদ্ আকাশ পকরষ্কার থাসক তসে েসিসহর  ককেু 

কনই। 

(৩) হা’ইদ্ব (হাসয়য) ও নুফাো’ (কনফাসে আক্রান্ত নারী)-এর স্বাওম 

পঞ্চমত :  মুোহ (বেধ্) স্বাওম  
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আর তা হল যা উপসর উসল্লকখত চ্ার প্রকাসরর অন্তভুবক্ত নয়।  

এখাসন মুোহ (বেধ্) হওয়ার েযাপাসর কনকদ্বি কসর ককান আসদ্শ ো কনসেধ্াজ্ঞা উসল্লকখত 

নয় কযমন মঙ্গল ও েুধ্োসর স্বাওম পালন।  

যকদ্ও নাফ্ ল (তাত্বাওউ / নফল) স্বাওসমর কেসত্র মূলনীকতকি হল তা এককি  মসু্তাহাে 

(পেিনীয়) ‘ইোদ্াত। 

কদ্খুন : [আল-মূেূ‘আহ  আল-কফক্বকহয়যাহ (কফক্বহী এনোইসক্লাকপকডয়া) (২৮/১০-১৯), 

আশ-শার হ আল- মুমকত আহ (৬/৪৫৭-৪৮৩) 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A 

 

১৪.শা‘োন কথসক রামাদ্বান পযবন্ত কেরকতহীন ভাসে স্বাওম পালন করা 

 ফাতওয়া নং- 38044 

 

প্রশ্ন : আল্লাহ আমাসক মাফ করুন,আকম ধ্মূপান তযাগ কসরকে এেং ৭ রজে কথসক 

শা‘োন এর কশে পযবন্ত একাধ্াসর কস্বয়াম পালন ককর এেং শা‘োন ও রামাদ্বাসনর মাসে 

ককান কেরকত কদ্ই কন কারণ, এই েযাপাসর কভন্ন কভন্ন ফাত ওয়া পাওয়া কগসে।  

উত্তর  : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর। 
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েমস্ত প্রশংো কেই আল্লাহর কযকন আপনাসক এই হারাম হসত কেরত থাকার তাওফীক্ব  

কদ্সয়সেন। আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাসে আমাসদ্র ও আপনার জনয মৃতুয পযবন্ত তাোঁর 

দ্বীসনর উপর অিল ও অকেচ্ল থাকার তাওফীক্ব  কচ্সয় প্রাথবনা করকে। 

আপনার শা‘োন ও রামাদ্বান এর মাসে কেরকতহীনভাসে কস্বয়াম পালন করা জা’ইয 

(বেধ্)।এসেসত্র আপকন আপনার এই কাজ দ্বারা েুন্নাহর উপর আমল কসরসেন। কদ্খুন 

প্রশ্ন নং (13726) ও (26850)। 

Islam Q & A 

 

১৫.এক স্বাওসম দুই কনয়যাত এককত্রত হওয়া এেং ‘ইোদ্াত েমসূহর এসক অপসরর 

মসধ্য প্রসেশ করা েংক্রান্ত মাে‘আলাহ 

ফাত ওয়া  নং- 1693 

প্রশ্ন : মাসের কতন কদ্সনর কস্বয়াম ও আরাফাসতর কদ্সনর কস্বয়াসমর কনয়যাত কক একোসথ 

করা যাসে? আমরা কক দুসিারই োওয়াে পাে? 

উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

‘ইোদ্াত েমূসহর এসক অপসরর মসধ্য প্রসেশ করা/অকধ্ক্রমণ দুই প্রকার :  

প্রথম প্রকার  :   

এই প্রকাসরর ‘ইোদ্াত েমূসহর এসক অপসরর মসধ্য প্রসেশ করা শুি নয়। আর তা হল 

(১) কে েমস্ত ‘ইোদ্াত  যা স্বতন্ত্রভাসে উকেি অথো (২) কে েমস্ত ‘ইোদ্াত  যা অনয 

‘ইোদ্াত েমূসহর অধ্ীন।  

www.i-onlinemedia.net



72 
 

Ath-Thabāt Library 

 

এসেসত্র এই ‘ইোদ্াত গুসলা এককি অপরকির মাসে প্রসেশ করসে না। 

কযমন ককান েযকক্তর যকদ্ ফাজ্ করর েুন্নাত স্বালাত েুসি যায় এেং েূযব উকদ্ত না হওয়া 

পযবন্ত কে তা না আদ্ায় কসর,এরপর স্বালাতুত দ্বহুা এর েময় উপনীত হয়-কেসেসত্র 

স্বালাতুত দ্বহুা এর েদ্সল ফাজ্ করর েুন্নাত যসথি হসে না অথো ফাজ্ সরর েুন্নাত এর 

েদ্সল স্বালাতুত দ্বহুাও যসথি হসে না; এ দুসিা একত্রীকরণও করা যাসে না কারণ 

ফাজ্ করর েুন্নাত স্বতন্ত্র এককি ‘ইোদ্াত এেং স্বালাতুত দ্বুহা স্বতন্ত্র আসরককি ‘ইোদ্াত। 

এককির পকরেসতব  আসরককি যসথি হসে না। 

একইভাসে যকদ্ ককান ‘ইোদ্াত তার আসগর ‘ইোদ্াতকির উপর কনভবরশীল হয় তসে 

কেগুসলার এসক অপসরর মসধ্য প্রসেশ করা শুি নয়। যকদ্ ককান েযকক্ত একথা েসল কয 

আকম ফাজ্ করর স্বালাসতর কনয়যাসত ফারদ্ব (ফরজ) ও েুন্নাত দুসিা একোসথ আদ্ায় 

করসত চ্াই, তসে আমরা েলে কেিা শুি হসে না, কারণ েুন্নাত স্বালাত ফারদ্ব (ফজর) 

এর অধ্ীন তাই তা এর পকরেসতব যসথি হসে না।  

কদ্বতীয় প্রকার :  

ককান ‘ইোদ্াসতর দ্বারা শুধু্ এর কাযবকক্রয়া উসেশয হসল এেং কেই ‘ইোদ্াত স্বতন্ত্রভাসে 

উকেি না হসল এসেসত্র এই ‘ইোদ্াত গুসলা এককি অপরকির মাসে প্রসেশ করসত পাসর।  

কযমন ককান েযকক্ত মাস্ কজসদ্ প্রসেশ কসর কদ্খল মানুে স্বালাতুল ফাজ্ র আদ্ায় করসে। 

একি জানা কেেয় কয ককউ মাস্ কজসদ্ প্রসেশ করসল দুই রাক ‘আত (তাকহয়যাতুল 

মাস্ কজদ্) এর স্বালাত আদ্ায় না কসর েেসে না।  তাই কে যকদ্ ইমাসমর োসথ ফারদ্ব 

(ফরজ) স্বালাসত অংশ কনয়, তসে তা কেই দুই রাক ‘আত (তাকহয়যাতুল মাস্ কজদ্) এর 

জনয যসথি হসে।    

ককন? 

কারণ এখাসন উসেশয, মাস্ কজসদ্ প্রসেসশর পর দুই রাকা‘আত স্বালাত আদ্ায় করা।  

একইভাসে ককান েযকক্ত স্বালাতুত দ্বুহার েময় মাস্ কজসদ্ প্রসেশ কসর যকদ্ দুই রাক ‘আত 

স্বালাত আদ্ায় কসর এেং এর দ্বারা স্বালাতুত দ্বহুা এরও কনয়যাত কসর তসে তা 

তাকহয়যাতুল মােকজদ্ এর স্থসলও যসথি হসে। আর যকদ্ কে উভসয়রই (তাকহয়যাতুল 

মােকজদ্ ও স্বালাতুত দ্বুহা এর) কনয়যাত কসর তসে তা অকধ্ক পূণবতাপ্রাপ্ত। 

www.i-onlinemedia.net



73 

 

Ath-Thabāt Library 

 

একি হল ‘ইোদ্াত েমূহ এককি অপরকির মাসে প্রসেশ করার কেসত্র মূলনীকত। 

একইভাসে কস্বয়াসমর কেসত্রও, কযমন : ‘আরাফাসতর কদ্সনর স্বাওম। এখাসন উসেশয 

হল এই কদ্সন আপকন কস্বয়াম পালনরত অেস্থায় থাকসেন, তা প্রকত মাসের কতন কদ্ন 

স্বাওম পালসনর কনয়যাসতই কহাক অথো ‘আরাফাসতর কদ্সনর কনয়যাসতই কহাক।  

তসে যকদ্ আপকন শুধু্ ‘আরাফাসতর কদ্সনর জনয কনয়যাত কসর থাসকন, তসে তা কেই 

কতন কদ্সনর কস্বয়াসমর জনয যসথি হসে না। আর যকদ্ (‘আরাফাসতর কদ্সন) কেই কতন 

কদ্সনর ককান এককদ্সনর কনয়যাসত কস্বয়াম পালন কসর থাসকন, তসে তা ‘আরাফাসতর 

কদ্সনর জনয যসথি হসে। 

আর যকদ্ উভসয়রই কনয়যাত কসরন, তসে তা কেশী ভাসলা। 

[কলক্বা’ আল োে আল মাফতূহ- ইেন ‘উোইমীন (৯৯/৫১)] 

 

১৬.করস্টসুরসের মাকলসকর কী স্বাওম ভঙ্গকারী ও কাকফরসদ্র কাসে  রামাদ্বান মাসের 

কদ্সনর কেলা খাোর কেকক্র করা জা’ইয (বেধ্)? 

 

ফাত ওয়া  নং- 78494 

প্রশ্ন : আকম কেসদ্সশ েেোে করকে এেং আমার ককে ুকরস্টসুরে আসে। মেুকলমসদ্র মসধ্য 

স্বাওম ভঙ্গকারী ককউ ককউ-তাসদ্র েংখযা অসনক-কদ্সনর কেলা (রামাদ্বান মাসে) আমার 

করস্টসুরসে কখসত চ্ায়। এেমস্ত স্বাওম ভঙ্গকারী ও অমেুকলমসদ্র কাসে খাোর কেকক্রর 

হুক ম কক ? 

উত্তর :  

 েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

প্রথমত : 
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এই ওসয়েোইসি আসগর কসয়ককি প্রসশ্নর উত্তসর কাকফরসদ্র কদ্শেমূসহ অেস্থাসনর 

েযাপাসর েতকব কসর কদ্য়া হসয়কেল।কারণ এসত একজন কলাসকর দ্বীন ও পকরোরও 

েুোঁককর েমু্মখীন। এর ফসল কেই েযকক্ত তার েন্তানসদ্রও আশােযঞ্জক ককান ইেলামী 

কশোয় কশকেত করসত পাসরনা। তাই একজন মুেকলসমর জনয এেমস্ত কদ্সশ অেস্থাসনর 

জনয কপশা ককান উযর (অজুহাত) নয়। কদ্খুন-(3 8 2 8 4 ), (1 3 3 6 3 ) নং 

প্রসশ্নর উত্তর। 

কদ্বতীয়ত : 

আর আপনার প্রসশ্নর কেসত্র, কজসন রাখুন কয রামাদ্বান মাসের কদ্সনর কেলা কাউসক 

খাোর কখসত কদ্য়া আপনার জনয জা ইয (বেধ্) নয় যকদ্ না ককউ মা যূর হসয় 

(শারী আত েম্মত কারসণ) স্বাওম ভঙ্গ কসর। কযমন অেুস্থ েযকক্ত ো  মুোকফর।  

এই হুক কমর েযাপাসর মুেকলম ও কাকফসরর মসধ্য ককান পাথবকয কনই। একজন স্বাওম 

ভঙ্গকারী মুেকলম, স্বাওসমর েযাপাসর আকদ্ি, তাই কে তার স্বাওম ভসঙ্গর কারসণ 

গুনাহগার হসে। আর রামাদ্বান মাসের কদ্সনর কেলায় তাসক খাোর ও পানীয় কখসত কদ্য়া 

হল পাপ ও েীমালঙ্ঘসন েহায়তা করা। একজন কাকফরও স্বাওম ও েমস্ত  হুক ম 

আহকাসমর েযাপাসর আকদ্ি, তসে তার আসগ কে দুই শাহাদ্াহ উচ্চারণ ও ইেলাসম 

প্রসেশ করসত আকদ্ি (মুত্বালাে)। 

তাই কক্বয়ামাসতর কদ্সন একজন কাকফর তার কুফ্ করর কারসণ শাকস্তপ্রাপ্ত হসে, আর 

একইভাসে ইেলামী শারী আসতর অনযানয কদ্কগুসলা পালন না করার জনয শাকস্তপ্রাপ্ত 

হসে। এসত কসর তার শাকস্ত জাহান্নাসম েৃকি ই কপসত থাকসে। 

www.i-onlinemedia.net



75 

 

Ath-Thabāt Library 

 

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী-রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন, েকঠক মতকি হল কয েযাপাসর মুহাকক্বক 

ও অকধ্কাংশ আকলমগণ মত প্রকাশ কসরসেন কয :   

কাকফররা শারী আসতর শাখাগত কেেয়েমূসহর েযাপাসর আকদ্ি। মুেকলমসদ্র উপর 

কযমন ভাসে করশম হারাম, কতমকনভাসে কাকফরসদ্র উপসরও তা হারাম।   েমাপ্ত 

[শার হ মুেকলম (১৪/৩৯)] 

শাইখ মুহাম্মাদ্ ইেনু স্বাকলহ আল উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ-কক প্রশ্ন করা হসয়কেল :  

ককয়ামসতর কদ্সন একজন কাকফসরর (শারী আসতর শাখাগত কেেয়েমূসহর েযাপাসর)  

কহোে ককভাসে কনয়া হসে কারণ কে শারী আসতর এই দ্ায় দ্াকয়সত্বর েযাপাসর 

দ্াকয়ত্বপ্রাপ্ত (মুত্বালাে) নয়। 

কতকন উত্তসর েসলন  :  

 এই প্রশ্নকি েকঠক েুসের উপর প্রকতকষ্ঠত নয়, কারণ একজন কাকফরসক কে েমস্ত 

েযাপাসরই কজজ্ঞাো করা হসে, কয েমস্ত েযাপাসর একজন মু কমনসক কজজ্ঞাো করা হসে, 

তসে যকদ্ও কে এই েযাপাসর দুকনয়াসত োধ্য নাও হসত পাসর।  

 

কে কয এই েযাপাসর কজজ্ঞাকেত হসে কে েযাপাসর দ্ালীল হল আল্লাহ তা আলার োণী :  

   ) :    .    .   .     .

      .     .     .   

 (  
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৩৯. তসে ডান পাসশর অকধ্োেীরা োড়া  

 ৪০.  জান্নাত েমসূহ তারা এসক অনযসক কজজ্ঞাো করসে  

 ৪১.  অপরাধ্ীসদ্র েম্পসকব 

  ৪২.  (তারা প্রশ্ন করসে) ককসে কতামাসদ্রসক োক্বাসর (এককি জাহান্নাম) 

পকরচ্াকলত করসলা ?  

 ৪৩.  তারা েলসে আমরা স্বালাত আদ্ায় করতাম না 

৪৪.  আমরা কমেকীনসদ্র ও খাওয়াতাম না 

৪৫.  আর আমরা অথবহীন কথাোতবায় কলপ্তসদ্র োসথ অংশ কনতাম না 

 ৪৬.  আর আমরা কশে কেচ্াসরর কদ্নসক কমথযা প্রকতপন্ন করতাম।   

[৭৪  আল-মুোেকের : ৩৯-৪৬]  

তারা যকদ্ স্বালাত ও কমেকীন কদ্র খাওয়াসনা তযাগ করার কারসণ শাকস্তপ্রাপ্ত না হসতা, 

তসে তারা তা উসল্লখ করসতা না। কারণ এেে কজকনে এমন অেস্থায় উসল্লখ করা হসে 

যখন তা উসল্লসখ ককান ফা ইদ্াহ থাকসে না। এর মাধ্যসম একিই প্রমাকণত হয় কয, তারা 

ইেলাসমর  শাখাগত কেেয়েমূসহর েযাপাসর শাকস্তপ্রাপ্ত হসে।একি কযমন দ্ালীল দ্বারা 

প্রমাকণত, কতমকন তা যুকক্তর দ্বারা প্রমাকণত। আল্লাহ যকদ্ তাোঁর ককান মু কমন োিাসক তাোঁর 

দ্বীসনর ককান ওয়াকজে দ্াকয়সত্ব  ত্রুকি হওয়ার কারসণ শাকস্ত কদ্ন, তসে ককন কাকফরসক 

শাকস্ত কদ্সেন না? েরং আকম একি কযাগ করসত পাকর কয একজন কাকফর, আল্লাহ তার 

উপর খাদ্য, পানীয় ইতযাকদ্ যত কন আমাহ (কনয়ামত) কদ্সয়সেন এেসের েযাপাসর 

শাকস্তপ্রাপ্ত হসেন। আল্লাহ তা আলা েসলন :  

   ) :             

           (  
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 যারা ঈমান এসনসে ও েৎ কাজ কসরসে তারা (পসূেব) যা আহার কসরসে কে 

েযাপাসর তাসদ্র ককান কদ্াে কনই যকদ্ তারা তাক্বওয়া অেলম্বন কসর , ঈমান 

আসন ও েৎ কাজ কসর, এরপর  তাক্বওয়া অেলম্বন কসর ও ঈমান আসন, এর 

পর তাক্বওয়া অেলম্বন কসর ও ইহোন কসর।আর আল্লাহ ইহোন কারীসদ্র 

পেি কসরন।  

[৫ আল-মা ইদ্াহ : ৯৩] 

এই আয়াত এর মানত্বূক (স্পি, েযক্ত) কদ্ক হল-মু কমনরা যা আহার কসরসে কে 

েযাপাসর তাসদ্র গুনাহ মাফ হসয় যাওয়া। 

এেং এই আয়াসতর মাফহূম (কোধ্গময) কদ্ক হল-কাকফররা যা আহার কসরসে কে 

েযাপাসর তাসদ্র গুনাহ হওয়া।   েমাপ্ত 

[মাজমূ  ফাত ওয়া  আশ-শাইখ ইেন উোইমীন (২/ প্রশ্ন নং ১৬৪) ] 

এর কভকত্তসত েলা যায়-রামাদ্বান মাসের কদ্সনর কেলায় একজন অমেুকলমসক খাোর 

পকরসেশন করা একজন মুেকলসমর জনয জা ইয  (বেধ্) নয়। কারণ কাকফররা 

শারী আসতর শাখাগত কেেয়েমূসহর েযাপাসর আকদ্ি। কনয়াহাতুল মুহতাজ  (৫/২৭৪) এ 

আকলমগণ হসত উসল্লকখত হসয়সে কয তাোঁরা রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা কাকফসরর কাসে 

খাোর কেকক্র করা হারাম োেযস্ত কসরসেন।সদ্খুন (4 9 6 9 4 ) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A 
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অধ্যায় পাোঁচ্ : রামাদ্বাসন নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা 
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১৭.চ্াোঁদ্ উঠার কেকভন্ন উদ্য়স্থল েংক্রান্ত মতসভদ্ কক কেসেচ্নাসযাগয?এ েযাপাসর 

অমেুকলম কদ্সশ মেুকলম ককমউকনকির অেস্থান 

ফাত ওয়া  নং -1248 

 

প্রশ্ন :  আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ককে ুমুেকলম োত্র। প্রকত েের রামাদ্বান মাসের শুরুসত 

আমাসদ্র এককি েমেযার মুসখামকুখ হসত হয় যা মুেকলমসদ্র কতনকি দ্সল ভাগ কসর কদ্য় : 

১. এক দ্ল, তারা কয কদ্সশ োে কসর কে কদ্সশর চ্াোঁদ্ কদ্সখ স্বাওম রাসখ। 

২. এক দ্ল, যারা েউকদ্ আরসে কস্বয়াম শুরু হসল স্বাওম পালন কসর। 

৩. এক দ্ল, যারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুেকলম োত্র ইউকনয়সনর খের (নতনু চ্াোঁদ্ কদ্খার) 

কপৌোঁেসল স্বাওম রাসখ যারা যুক্তরাসষ্ট্রর  কেকভন্ন স্থাসন চ্াোঁদ্ কদ্খার দ্াকয়ত্ব পালন কসর। তারা 

(কেই মুেকলম োত্র ইউকনয়ন) কদ্সশর ককান স্থাসন চ্াোঁদ্ কদ্খসল কেকভন্ন কেোরেমসূহ তা 

কদ্খার খের কপৌোঁসে কদ্য়। এরপর যুক্তরাসষ্ট্রর েমস্ত মুেকলমরা একই কদ্সন স্বাওম পালন 

কসর যকদ্ও এই শহরগুসলা অসনক দ্সূর দ্সূর অেকস্থত। 

এসেসত্র কস্বয়াম পালন, চ্াোঁদ্ কদ্খা ও এ েংক্রান্ত খেসরর েযাপাসর কারা কেকশ অনেুরণ 

কযাগয? 

আমাসদ্র এ েযাপাসর দ্য়া কসর ফাত ওয়া  কদ্ন, আল্লাহ আপনাসদ্রসক পরুস্কতৃ করুন, 

োওয়াে কদ্ন। 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

প্রথমত : 

 

নতুন চ্াোঁসদ্র কভন্ন কভন্ন উদ্য়স্থল থাকার েযাপারকি ইকিয় ও ‘আক্বল (েুকি) দ্বারা 

অেধ্াকরতভাসে জানা কেেয়গুসলার এককি কয েযাপাসর ‘আকলমগসণর ককউ কদ্বমত কপােণ 

কসরন কন। েরং মুেকলমসদ্র ‘আকলমগসণর মাসে কভন্ন কভন্ন উদ্য়স্থল কেসেচ্নাসযাগয ককনা 

তা কনসয় কভন্নমত রসয়সে। 

 

কদ্বতীয়ত : 

 

কভন্ন কভন্ন উদ্য়স্থল এেং তা কেসেচ্নাসযাগয না হওয়ার মাে’আলাহ কি তাকিক 

মাে’আলাহগুসলার এককি যাসত ইজকতহাসদ্র েুসযাগ রসয়সে। জ্ঞান ও দ্বীসনর েযাপাসর 
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কেসশেজ্ঞজনসদ্র মাসে এ েযাপাসর ইখকতলাফ (কদ্বমত) আসে। আর একি এমন এককি 

গ্রহণসযাগয মতসভদ্ কয েযাপাসর েকঠক মত প্রদ্ানকারী (মুজতাকহদ্) দুইোর োওয়াে 

পাসেন-ইজকতহাদ্ করার োওয়াে ও েকঠক মত প্রদ্ান করার োওয়াে এেং ভুল মত 

প্রদ্ানকারী (মুজতাকহদ্) শুধ্ু ইজকতহাদ্ করার োওয়াে পাসেন। 

 

এই মাে’আলাহকি কত ‘আকলমগণ দুকি মত প্রদ্ান কসরসেন : 

-তাোঁসদ্র ককউ ককউ কভন্ন কভন্ন উদ্য়স্থল কেসেচ্না কসরসেন 

-আোর তাোঁসদ্র ককউ ককউ কভন্ন কভন্ন উদ্য়স্থল কেসেচ্না কসরনকন 

 

তসে উভয়পেই ক্বুর‘আন ও েুন্নাহ কথসক দ্ালীল কদ্সয়সেন, এমনকক একই পাঠ কথসক 

দ্ালীল কদ্সয়সেন। কারণ তা দুই এর কেসত্রই দ্ালীল কহসেসে কপশ করা যায়। আর তা 

তাোঁর (আল্লাহ র-তা‘আলা) োণী : 

 

) 

 

 “তাোঁরা আপনাসক নতনু চ্াোঁদ্ েমহূ েম্পসকব কজসজ্ঞে কসর। েলনু তা মানসুের েময়েীমা 

(কনধ্বারণ) ও হাজ্জ এর জনয।” 

 [২ েূরাহ আল-োক্বারাহ : ১৮৯]  

 

ও তাোঁর (রােূলুল্লাহ) -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর োণী : 

 

 “কতামরা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ স্বাওম শুরু কর এেং তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ ইফত্বার 

(স্বাওম কশে) কর।” 

[েণবনা কসরসেন আল েুখারী(১৯০৯)ও মুেকলম (১০৮১)] 

আর তার (এ কভন্ন মতসভসদ্র) কারণ হল, পাঠ কোোর কেসত্র কভন্নতা হওয়া এেং এ 

েযাপাসর দ্ালীল কদ্য়ার কেসত্র উভসয়রই কভন্ন কভন্ন পন্থা অেলম্বন করা।  

 

তৃতীয়ত : 
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আল-হাই’আহ কাউকিল নতুন চ্াোঁদ্, কহোসের োহাসযয কনকশ্চত হোর েযাপাসর ক্বুর’আন 

ও েুন্নাহসত েকণবত দ্ালীল েমূহ গসেেণা কসর কদ্সখসেন এেং তাোঁরা এ েযাপাসর 

‘আকলমগসণর েক্তেয যাচ্াই কসরসেন। এরপর তাোঁরা ইজমা‘ (ঐকযমত) ক্রসম 

কজযাকতকেবজ্ঞাসনর কহোে দ্বারা -শারী‘আত েংক্রান্ত মাে’আলাহ েমূসহর কেসত্র - নতুন 

চ্াোঁদ্ কদ্খা কনকশ্চত করার েযাপারকি কেসেচ্না না করার কেিান্ত কনসয়সেন। এর দ্ালীল 

কহসেসে তাোঁরা েসলসেন, তাোঁর (রােূলুল্লাহ) -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর োণী : 

 “কতামরা তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ স্বাওম শুরু কর এেং তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ ইফত্বার 

(স্বাওম কশে ) কর।” 

[েণবনা কসরসেন আল েুখারী (১৯০৯)ও মুেকলম (১০৮১)] 

 

এেং তাোঁর (রােূলুল্লাহ) -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর োণী : 

 

 “কতামরা তা (নতনু চ্াোঁদ্) না কদ্খা পযবন্ত স্বাওম করসখা না ও তা (নতনু চ্াোঁদ্) না কদ্খা 

পযবন্ত ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কসরা না।” 

[মাকলক (৬৩৫)] 

এেং এর অসথব পসড় এমন অনযানয দ্ালীল েমূহ। 

 

গসেেণা ও ফাত ওয়া  ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ এ মত কপােণ কসর কয -

মুেকলম োত্র ইউকনয়ন - (অথো এ ধ্রসণর অনয ককান েংস্থা যারা ইেলামী ককমউকনকির 

প্রকতকনকধ্ত্ব কসর) অমেুকলম েরকার শাকেত কদ্শেমূসহ কেখাসন েেোেকারী মুেকলমসদ্র 

জনয নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা কনকশ্চত করার েযাপাসর মুেকলম েরকাসরর স্থলাকভকেক্ত হয়।  

 

আর পূসেব উসল্লকখত তসথযর কভকত্তসত এ কথা েলা যায় কয, এই ইউকনয়সনর দুসিা মসতর 

কয ককান এককি মত- কভন্ন কভন্ন উদ্য়স্থল কেসেচ্না করা ো না করা-এর কয ককান এককি 

কেসে কনয়ার ইখকতয়ার আসে।এরপর তারা কেই মতসক কে কদ্সশর েমস্ত মুেকলমসদ্র 

উপর প্রসয়াগ করসে। আর কে মুেকলমসদ্র কেই মতসক যা তাসদ্র উপর প্রসয়াগ করা 

হসয়সে তা কমসন কনয়া োধ্যতামূলক ঐসকযর স্বাসথব, কস্বয়াম শুরুর জনয এেং মতসভদ্ ও 

কেভ্রাকন্ত একড়সয় চ্লার জনয। 

এ েমস্ত কদ্সশ যারা োে কসর তাসদ্র উকচ্ত নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খার কেসত্র তৎপর হওয়া, 

তাসদ্র মাসে এক ো একাকধ্ক কেশ্বস্ত েযকক্ত যকদ্ তা (নতুন চ্াোঁদ্) কদ্সখ তসে তারা স্বাওম 
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পালন করসে এেং কেই ইউকনয়নসক খের কদ্সে যাসত তারা েোর উপর একি প্রসয়াগ 

করসত পাসর। একি হল মাে শুরু হওয়ার কেসত্র। 

আর তা (মাে) কশে হওয়ার কেসত্র শাউওয়াসলর নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা ো রামাদ্বাসনর কত্রশ কদ্ন 

পূণব করার  েযাপাসর দুইজন ‘আদ্ল েযকক্তর শাহাদ্াহ (োেয) অেশয প্রসয়াজন।এর 

দ্ালীল রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর োণী : 

 “কতামরা তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ স্বাওম পালন কর এেং তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ ইফত্বার 

(স্বাওম কশে ) কসরা। আর যকদ্ তা (নতনু চ্াোঁদ্) আকাশ কমোেন্ন হওয়ার কারসণ কদ্খা না 

যায় তসে কত্রশ কদ্ন পণূব কর।” 

 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

 

ফাতাওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/১০৯) 

 

Islam Q & A 

 

১৮.কস্বয়াম পালন ও ‘ঈদ্ উদ্যাপসনর কেসত্র কদ্শোেীর কেপরীত করা জা’ইয 

(বেধ্) নয় 

ফাত ওয়া  নং- 12660  

প্রশ্ন :  আমাসদ্র কদ্সশ এক দ্ল দ্বীনদ্ার ভাইসয়রা আসেন, তসে তারা ককে ুেযাপাসর 

আমাসদ্র কেপরীত কসর থাসকন, কযমন রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করা-তারা খাকল 

কচ্াসখ নতনু চ্াোঁদ্ না কদ্খা পযবন্ত স্বাওম পালন কসরন না। কখনও কখনও আমরা তাসদ্র 

এক ো দুই কদ্ন আসগ রামাদ্বাসনর স্বাওম পালন শুরু ককর। তারাও ‘ঈদুল কফত্বসরর এক 

ো দুই কদ্ন পসর ‘ঈদ্ উদ্যাপন কসর। যখনই আমরা তাসদ্রসক ‘ঈসদ্র  কদ্সন কস্বয়াম 

পালসনর েযাপাসর প্রশ্ন ককর, তখন তারা েসল, আমরা নতনু চ্াোঁদ্ খাকল কচ্াসখ না কদ্খা 

পযবন্ত স্বাওম ভঙ্গও করে না, স্বাওম পালনও করে না। কারণ নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  
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“কতামরা তা (নতনু চ্াোঁদ্)কদ্সখ স্বাওম পালন কর, এেং তা (নতনু চ্াোঁদ্)কদ্সখ ইফত্বার 

(স্বাওম ভঙ্গ) কর।”   

তসে আপনারা জাসনন কয, তারা যসন্ত্রর োহাসযয নতনু চ্াোঁদ্ কদ্খার পিকত স্বীকার কসরন 

না। একিও কজসন রাখা দ্রকার কয তারা দুই ‘ঈসদ্র  স্বালাত এর েময় কনধ্বারসণ 

আমাসদ্র কেপরীত কসরন। তারা তাসদ্র নতনু চ্াোঁদ্ কদ্খা অনুযায়ী  (আমাসদ্র কদ্শীয়) 

‘ঈসদ্র  পসর (‘ঈসদ্র) স্বালাত আদ্ায় কসরন। একইভাসে তারা ‘ঈদুল ‘আদ্বহা (আযহা) 

এর েময় পশু ক্বরুোনী ও ‘আরাফার েময় কনধ্বারসণ আমাসদ্র কেপরীত কসরন। তারা 

‘ঈদুল ‘আদ্বহা (আযহা) এর দুই কদ্ন পসর ‘ঈদ্ উদ্ যাপন কসরন। অথবাৎ েমস্ত 

মেুকলমরা  ক্বরুোনী করার পসরই তারা পশু ক্বরুোনী কসরন। তারা যা করসেন তা কক 

েকঠক? আল্লাহ আপনাসদ্র উত্তম প্রকতদ্ান দ্ান করুন।  

উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

তাসদ্র উপর ওয়াকজে হল অনয েকল মানুেসদ্র োসথ স্বাওম পালন করা, অনয েকল 

মানুেসদ্র োসথ ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করা এেং তাসদ্র কদ্সশর মুেকলমসদ্র োসথ দুই 

‘ঈসদ্র স্বালাত আদ্ায় করা। এর দ্ালীল হল নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-

এর োণী : 

 

 

 “কতামরা তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ স্বাওম পালন কর, তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ ইফত্বার 

(স্বাওম ভঙ্গ) কর। আর যকদ্ আকাশ কমোেন্ন হয়, তসে েংখযা (৩০ কদ্ন) পণূব কর।”  
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[আল েুখারী ও মুেকলম] 

এর (এই হাদ্ীসের) উসেশয হল স্বাওম পালন ও ভসঙ্গর আসদ্শ যকদ্ নতুন চ্াোঁদ্, খাকল 

কচ্াখ ো চ্াোঁদ্ কদ্খায় োহাযযকারী যন্ত্রপাকতর মাধ্যসম প্রমাকণত হয়। কারণ নােী -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

“স্বাওম হল কেইকদ্ন কযকদ্ন কতামরা েকসল স্বাওম পালন কর, ইফত্বার হল কেইকদ্ন 

কযকদ্ন কতামরা েকসল ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কর। আর ‘আদ্বহা কযকদ্ন কতামরা েকসল 

পশু ক্বরুোনী কর। ’’ 

আেূ দ্াঊদ্ (২৩২৪), আত-কতরকমযী (৬৯৭), আল-আলোনী ‘স্বাহীহ  আত-কতরকমযী’ 

(৫৬১) কত এসক স্বাহীহ  েসল কচ্কিত কসরসেন। 

আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা। আল্লাহ আমাসদ্র নােী মুহাম্মাদ্, তাোঁর পকরোরেগব ও তাোঁর 

স্বাহােীগসণর উপর স্বালাত (প্রশংো) োলাম (শাকন্ত) ও েেবণ করুন।  

গসেেণা ও ফাত ওয়া ইেুকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/৯৪)   

১৯.ককউ স্বাওম করসখ অনয কদ্সশ েফর করল, কযখাসন কস্বয়াম কদ্করসত শুরু হসয়সে, 

এসেসত্র কক তাসক ৩১ কদ্ন স্বাওম পালন করসত হসে? 

ফাত ওয়া  নং -4 5 5 4 5  
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প্রশ্ন :   আকম যকদ্ ককান কদ্সশ স্বাওম পালন  ককর এেং রামাদ্বান মাসের মাসে অনয কদ্সশ 

ভ্রমণ ককর কযখাসন রামাদ্বান এক কদ্ন পর শুরু হসয়সে এেং তারা ৩০ কদ্ন স্বাওম পালন  

কসরসে, তসে কক আমাসক তাসদ্র োসথ কস্বয়াম পালন করসত হসে? যকদ্ও ো আমার ৩১ 

কদ্ন কস্বয়াম পালন করসত হয়? 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয । 

 

যকদ্ ককান েযকক্ত এক কদ্সশ রামাদ্বান শুরু করার পর অনয কদ্সশ যায় কযখাসন ‘ঈদুল 

কফত্বর এক কদ্ন কদ্করসত আসে তাহসল কে কস্বয়াম পালন চ্াকলসয় যাসে যতকদ্ন না, কদ্বতীয় 

কদ্সশর কলাসকরা কস্বয়াম পালন কশে কসর। 

 

শাইখ ইেনু োয-রাকহমাহুল্লাহ-এর কাসে জানসত চ্াওয়া হসয়কেল-  

আকম পূেব একশয়ার কদ্শ কথসক এসেকে, কযখাসন কহজকর মাে েউকদ্ আরে এর কচ্সয় 

এককদ্ন কদ্করসত শুরু হয়। রামাদ্বান মাসে আকম আমার কদ্সশ যাে। আকম যকদ্ েউকদ্ 

আরসে কস্বয়াম পালন শুরু ককর এেং আমার কদ্সশ কগসয় কশে ককর, তাহসল আমার ৩১ 

কদ্ন স্বাওম পালন করা হসে। আমাসদ্র কস্বয়াসমর েযাপাসর হুক ম কক? আকম কতকদ্ন 

স্বাওম পালন করে?  

 

কতকন উত্তসর েসলন- 

“আপকন যকদ্ েউকদ্ আরে ো অনয ককান কদ্সশ কস্বয়াম পালন শুরু কসরন ককন্তু কনসজর 
কদ্সশ কগসয় োককিা পালন কসরন তাহসল আপনাসদ্র কদ্সশর কলাকসদ্র োসথই কস্বয়াম 

ভঙ্গ করসেন যকদ্ও ো তা ৩০ কদ্সনর কেকশ হয়। কারণ, নেী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 
োল্লাম-েসলসেন :  

 

(  

 

   “স্বাওম হল কেকদ্ন কযকদ্ন কতামরা (েকসল ) স্বাওম পালন কর, আর ‘ঈদুল কফত্বর 

হল কেকদ্ন কযকদ্ন কতামরা (েকসল ) ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কর।” 
 
ককন্তু আপকন যকদ্ তা করসত কগসয় ২৯ কদ্সনর কম স্বাওম পালন কসরন, তাহসল আপনাসক 

পসর এক কদ্ন স্বাওম এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় কসর কনসত হসে কারণ রামাদ্বান মাে ২৯ 

কদ্সনর কম হসত পাসরনা।” েমাপ্ত 
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[মাজমূ‘ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইেকন োয, (১৫/১৫৫)] 

 

শাইখ মুহাম্মাদ্ স্বাকলহ আল-‘উোইমীন -রাকহমাহুল্লাহ-এর কাসে জানসত চ্াওয়া হসয়কেল 

- 

এক মুেকলম কদ্শ কথসক যকদ্ আসরক কদ্সশ যাওয়া হয় কযখাসন কলাকজন প্রথম কদ্সশর 

কচ্সয় এক কদ্ন কদ্করসত রামাদ্বান আরম্ভ কসরসে, তসে কস্বয়াম পালসনর কেধ্ান কক হসে 

যখন কদ্বতীয় কদ্সশর কলাকজনসক অনুেরণ করার কেসত্র ৩০ কদ্সনর কেকশ কস্বয়াম পালন 

করসত হয়? এেং এর কেপরীত কেসত্র কী হসে? 

 

কতকন উত্তসর েসলন : 

 “যকদ্ ককউ এক মুেকলম কদ্শ কথসক  আসরক মুেকলম কদ্সশ ভ্রমণ কসর এেং কেই 
কদ্সশ রামাদ্বান কদ্করসত শুরু হয়, তসে কতকন ওই কদ্সশর কলাকরা কস্বয়াম ভঙ্গ না করা 

পযবন্ত কস্বয়াম পালন কসর যাসেন কারণ স্বাওম হল কেকদ্ন,  কযকদ্ন কলাসকরা (েকসল ) 

কস্বয়াম পালন কসর, আর ‘ঈদুল কফত্বর হল কেকদ্ন, কযকদ্ন কলাসকরা (েকসল ) ইফত্বার 

কসর আর ‘ঈদুল ’আদ্বহা (আযহা) হল কেকদ্ন, কযকদ্ন কলাসকরা পশু যসেহ কসর। 
 কে এই কাজ করসে যকদ্ও ো এজনয তাসক এক ো এর কেকশ কদ্ন কস্বয়াম পালন করসত 

হয়। 

 একি কেই পকরকস্থকতর অনুরূপ, যখন কে এমন কদ্সশ যায় কযখাসন েূযবাস্ত কদ্রীসত হয়, 

তসে কে েূযবাস্ত না হওয়া পযবন্ত স্বাওম পালন করসে যকদ্ও ো এর ফসল দুই ো কতন ো 

তসতাকধ্ক েণ্টা স্বাভাকেক কদ্ন (চ্কেশ েণ্টা) কথসক কেসড় যায়।  

একই কনয়ম প্রসযাজয হসে, যকদ্ কে এমন ককান কদ্সশ যায় -কযখাসন নতুন চ্াোঁদ্ এখনও 

কদ্খা যায়কন, কারণ নেী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-আমাসদ্রসক স্বাওম শুরু 

করসত ো ইফত্বার করসত কনসেধ্ কসরসেন যতেণ না আমরা তা কদ্কখ। কতকন েসলসেন :  

 

 “তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ স্বাওম শুরু কর এেং তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ ইফত্বার (স্বাওম 

েমাপ্ত) কর।” 

 

আর কেপরীত অেস্থার কেসত্র, যখন একজন েযকক্ত এক কদ্শ কথসক অনয কদ্সশ যায়, 

কযখাসন রামাদ্বান মাে প্রথম কদ্সশর তুলনায় আসগ শুরু হসয়সে, তসে কতকন তাসদ্র োসথই 

স্বাওম ভঙ্গ করসেন এেং কয কয়কদ্সনর স্বাওম োদ্ পসড়সে কেগুসলা পসর ক্বাদ্বা’(কাযা) 

আদ্ায় কসর কনসেন। যকদ্ এককদ্ন োদ্ পসর, তসে এককদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) করসেন, যকদ্ 

দুই কদ্ন োদ্ পসড়, তসে দুই কদ্সনর; কতকন ২৮ কদ্ন পর স্বাওম ভঙ্গ করসল, তাহসল দুই 
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কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসেন যকদ্ উভয় কদ্সশই মাে ৩০  কদ্সন কশে হয়, আর 

এক কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) করসেন যকদ্ উভয় কদ্সশ ো কয ককান এককি কদ্সশ ২৯ কদ্সন 

মাে কশে হয়।” 

[মাজমূ‘ ফাত ওয়া আশ-শাইখ  ইেকন ‘উোইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)] 

 

তাোঁর কাসে আরও জানসত চ্াওয়া হসয়কেল - 

ককউ হয়ত েলসে কয, ককন আপকন েলসেন কয প্রথম কেসত্র ৩০ কদ্সনর কেকশ স্বাওম 

পালন করসত হসে এেং কদ্বতীয় কেসত্র স্বাওসমর ক্বাদ্বা’ (কাযা) পালন করসত হসে? 

 

কতকন উত্তসর েসলন-  

 “কদ্বতীয় কেসত্র স্বাওসমর ক্বাদ্বা’(কাযা) স্বাওম পালন করসত হসে কারণ মাে ২৯ 
কদ্সনর কম হসত পাসর না আর কে প্রথম কেসত্র ৩০ কদ্সনর কেকশ স্বাওম পালন করসে 

কারণ তখনও নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা যায় কন।  

প্রথম কেসত্র আমরা তাসক েলে স্বাওম ভঙ্গ কর যকদ্ও কতামার ২৯ কদ্ন পূণব হয়কন কারণ 

নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা কগসয়সে আর নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা যাওয়ার পর স্বাওম ভঙ্গ করা োধ্যতামূলক, 

শাউওয়াল মাসের প্রথম কদ্ন স্বাওম পালন করা কনকেি। আর ককউ যকদ্ ২৯ কদ্সনর কম 

স্বাওম পালন কসর থাসক তাহসল তাসক ২৯ কদ্ন পূরণ করসত হসে। একি কদ্বতীয়  অেস্থা 

হসত কভন্ন কারণ কয কদ্সশ আো হসয়সে কেখাসন তখন রামাদ্বান চ্লসে, নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা 

যায় কন। কযখাসন এখনও রামাদ্বান চ্লসে কেখাসন ককভাসে স্বাওম ভঙ্গ করা কযসত 

পাসর?তাই আপনাসক স্বাওম পালন চ্াকলসয় কযসত হসে। আর যকদ্ তাসত মাে কেসড় যায়, 

তাহসল তা কদ্সনর বদ্েবয কেসড় যাওয়ার মত।” 

 [মাজম ূ‘ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইেকন ‘উোইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৫)] 

 

কদ্খুন, (38101) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 
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২০. নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খার কেসত্র কক কেই ‘আদ্ল েযকক্ত, যার কথা গ্রহণ কযাগয  

ফাত ওয়া  নং-26824 

প্রশ্ন : আকম (1 5 8 4 ) নং প্রসশ্নর উত্তসর পসড়কে কয, রামাদ্বান মাসের শুরু প্রমাকণত 

হওয়ার কেসত্র একজন কেশ্বস্ত ‘আদ্ল েযকক্তর োেযই যসথি। কক কেই ‘আদ্ল েযকক্ত?  

উত্তর :  

 েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।   

‘আদ্ল এর শাকব্দক অথব মুস্তাক্বীম অথবাৎ কয েতয পসথ অিল রসয়সে, এর কেপরীত হল 

েক্র। 

শারী‘আসতর পকরভাোয় : ‘আদ্ল হসলন কেই েযকক্ত, কয েমস্ত ফারদ্ব (ফরজ), 

ওয়াকজেেমূহ পালন কসরন এেং ককাসনা কােীরাহ (েড়) গুনাহ কসরন না ও স্বাগীরাহ 

(কোি) গুনাহ এর উপর প্রকতকনয়ত কলপ্ত থাসকন না।  

ওয়াকজে দ্াকয়ত্বেমূহ পালন করার অথব হল- ফারদ্ব (ফরজ) ‘ইোদ্াত েমূহ আদ্ায় 

করা, কযমন - পাোঁচ্ ওয়াক্্বত ফারদ্ব (ফরজ) স্বালাত আদ্ায় করা ইতযাকদ্।  

কােীরাহ (েড়) গুনাহ না করার অথব কযমন নামীমাহ  (কচ্াগলখুরী), গীোত (অপসরর 

অসগাচ্সর পরকনিা) না  করা ইতযাকদ্।   

‘আদ্ল হওয়ার আরও শতব হল :     

(১) কেই েযকক্তর দ্ৃকিশকক্ত প্রখর হওয়া, যাসত তার দ্ােীর েতযতা যাচ্াই করা যায়। 

দ্ৃকিশকক্ত দুেবল হসল ‘আদ্ল হওয়া েসিও তার োেয গ্রহণসযাগয হসে না। কারণ কতকন 

দুেবল দ্ৃকিশকক্ত কহসেসে োেয কদ্য়ায় েসিহজনক কহসেসে কেসেকচ্ত হসেন।  

এর পসে দ্ালীল হল কয, আল্লাহ-‘আয যা ওয়া জাল্ল- শকক্ত ও আমানত কক কাসজর 

দ্াকয়ত্ব েতবাসনার উপযুক্ত বেকশিয কহসেসে কেসেচ্না কসরসেন। 

www.i-onlinemedia.net



89 

 

Ath-Thabāt Library 

 

মূো –‘আলাইকহে োলাম- এর োসথ মাদ্ইয়াসনর (এক েৃি) অকধ্োেীর কাকহনীসত 

তার দুই কমসয়র একজন েসলকেসলন :  

“ কহ োো, আপকন তাসক এ কাসজ কনসয়াগ করুন, কনশ্চয়ই কয শকক্তশালী ও কেশ্বস্ত 

(আমীন), কে কাসজ কনসয়াগ কদ্য়ার কেসত্র েসেবাত্তম।”  

[২৮ আল-ক্বাস্বাস্ব : ২৬] 

 

কজ্বন্ কদ্র মসধ্য কয ‘ইফরীত, োো’ এর রানীর ‘আরশ (কেংহােন) আনসত কচ্সয়কেল 

কে েসলকেল :  

 

 [39 : النمل 27] 
 “এেং কনশ্চয়ই আকম এ েযাপাসর শকক্তশালী ও কেশ্বস্ত (আমীন)।” 

[২৭ আন নাম ল : ৩৯]  

তাই এ দুসিা বেকশিয [(১) শকক্ত (২) কেশ্বস্ততা]  প্রকতকি কাজ - এর অনযতম দুকি রুক ন 

কয কাজ গুসলার মসধ্য- শাহাদ্াহ (োেয প্রদ্ান) এককি।  

[আশ-শার হ আল-মুমকত‘ (৬/৩২৩)]   

আরও জানসত কদ্খুন [আল-মূেূ‘আহ  আল-কফক্বকহয়যাহ (কফক্বহী এনোইসক্লাকপকডয়া) 

(৫/৩০) 

প্রকাশনা-আল কুয়াইত] 

Islam Q & A  
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২১.কয একাই রামাদ্বান মাসের নতুন চ্াোঁদ্ কদ্সখসে, তার জনয কক স্বাওম পালন করা 

আেশযক? 

ফাত ওয়া  নং-66176 

 

প্রশ্ন : কয একাই রামাদ্বান মাসের নতনু চ্াোঁদ্ কদ্সখসে, তার জনয কক স্বাওম পালন করা 

কতবেয? আর যকদ্ তা আেশযক হয়, তসে তার কী দ্ালীল? 

 

উত্তর :    

 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

কয  রামাদ্বান এেং শাউওয়াল মাসের নতুন চ্াোঁদ্ একাই কদ্সখসে এেং এ েযাপাসর ক্বাদ্বী 

(কেচ্ারক) অথো কদ্শোেীসক / স্থানীয় কলাকজনসক তা জাকনসয়সে, ককন্তু তারা তার 

োেয (শাহাদ্াহ) গ্রহণ কসর কন, তসে কক কে একাই স্বাওম পালন করসে, নাকক েোর 

োসথ স্বাওম পালন করসে-এ েযাপাসর ‘আকলমগসণর মাসে কতনকি মত রসয়সে :   

প্রথম মত :    

কে এ দু কেসত্রই তার কনজ কদ্খা অনুযায়ী আমল করসে, একাকী মাসের শুরুসত স্বাওম 

পালন করসে এেং এর কশসে ইফত্বার করসে। একি ইমাম আশ-শাকফ‘ঈ -রাকহমাহুল্লাহ-

এর মত। 

তসে কে তা কগাপসন করসে এেং মানুসের প্রকাশয কেসরাকধ্তায় কলপ্ত হসে না, যাসত 

মানুে তার েম্পসকব খারাপ ধ্ারণা না কসর, কারণ এসেসত্র স্বাওম পালনকারীরা তাসক 

স্বাওম ভঙ্গকারী কহসেসে কদ্খসে। 

কদ্বতীয় মত :  

কে কনসজর কদ্খা অনুোসর মাসের শুরুসত আমল করসে এেং একাকী  স্বাওম পালন 

করসে, তসে মাসের কশসে কনসজর কদ্খা অনুোসর আমল করসেনা, েরং অনয েোর 

োসথ স্বাওম ভঙ্গ করসে। 
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একিই অকধ্কাংশ ‘আকলমগসণর মত। এসদ্র মসধ্য রসয়সেন ইমাম আেূ হানীফাহ, ইমাম 

মাকলক ও ইমাম আহমাদ্ –রাকহমাহুমুল্লাহ-এর মত। 

আর এ মতকি েমথবন কসরসেন শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ-। কতকন েসলসেন :  

 “ একি কনরাপদ্ অেস্থাসন থাকার জনয। এসেসত্র আমরা স্বাওম পালন ও তা 

ভসঙ্গর কেসত্র কনরাপদ্ অেস্থান কনওয়া হসে। স্বাওম পালসনর কেসত্র আমরা তাসক েলে 

কয, আপকন স্বাওম পালন করুন। ককন্তু স্বাওম ভসঙ্গর কেসত্র আমরা তাসক েলে, আপকন 

স্বাওম ভঙ্গ করসেন না। েরং স্বাওম পালন করুন।” েমাপ্ত  

[আশ-শারহ আল-মুমকত‘ (৬/৩৩০)] 

তৃতীয় মত :   

কে এ দু কেসত্রই (রামাদ্বাসনর নতুন চ্াোঁদ্ এেং শাউওয়াল মাসের চ্াোঁদ্ কদ্খা) তার কনজ 

কদ্খা অনুযায়ী আমল করসে না, মানুসের োসথ স্বাওম পালন ও স্বাওম ভঙ্গ করসে। 

এ মত কপােণ কসরসেন ইমাম আহমাদ্ তাোঁর অনয এক করওইয়াসত এেং শাইখুল 

ইেলাম ইেনু তাইকময়যাহ এসক েমথবন কসরসেন, এেং এ েযাপাসর অসনক দ্ালীল কপশ 

কসরসেন। 

 কতকন -রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন : 

 “ আর তৃতীয়ত : কে অনয েে মানুসের োসথ স্বাওম পালন ও স্বাওম ভঙ্গ 

করসে, একি মতগুসলার মসধ্য কেকশ শকক্তশালী। এর পসে দ্ালীল হল নােী -োল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর োণী :  

 “আপনাসদ্র স্বাওম হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল স্বাওম পালন কসরন, 

আপনাসদ্র স্বাওম ভঙ্গ (ঈদ্) হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল স্বাওম ভঙ্গ কসরন। 

আর আপনাসদ্র ’আদ্বহা (আযহা) এর কেইকদ্ন কযকদ্ন আপনারা েকসল পশু ক্বরুোনী 

কসরন।’’   

[েণবনা কসরসেন আত-কতরকমযী এেং কতকন েসলসেন একি হাোন,গারীে, একি আরও 

েণবনা কসরসেন আেূ দ্াঊদ্ ও ইেনু মাজাহ- কতকন শুধু্ কফত্বর ও ‘আদ্বহা (আযহা) উসল্লখ 
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কসরসেন।  

এেং একি আত-কতরকমযী েণবনা কসরসেন ‘আব্দুল্লাহ ইেনু জা‘ফর এর হাকদ্ে হসত, 

কতকন ‘উেমান ইেসন মুহাম্মাদ্ হসত, কতকন আল-মাখোকর হসত, কতকন আেূ ক্বুরাইরা হসত 

কয নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  

 

  “স্বাওম হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল স্বাওম পালন কসরন, স্বাওম ভঙ্গ 

(ঈদ্) হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল স্বাওম ভঙ্গ কসরন। আর ’আদ্বহা (আযহা) 

হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল পশু ক্বরুোনী কসরন। ’’   

আত-কতরকমযী েসলসেন : এই হাকদ্েকি হাোন গারীে। 

কতকন েসলসেন : ‘আকলমগসণর মসধ্য অসনসক এই হাকদ্েকিসক েযাখযা কসর েসলসেন , 

এর অথব হল- স্বাওম ও কফত্বর (‘ঈদ্) হল জামা’আত ও অকধ্কাংশ মানুসের োসথ 

(অথবাৎ আকাশ কমোেন্ন ো অনয ককাসনা কারসণ মাে শুরু ও কশে গণনায় ভুল হসলও 

কযকদ্ন েমাসজর েোই স্বাওম পালন কসর ও ঈদ্ উদ্যাপন কসর, শারী‘আসতর দ্ৃকিসত 

কেইকদ্ন দুকি রামাদ্বাসনর প্রথম কদ্ন ও ঈসদ্র কদ্ন কহসেসে গনয হসে ) ।”  েমাপ্ত 

[মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া  (২৫/১১৪)]  
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কতকন আরও দ্ালীল কহসেসে কপশ কসরসেন কয, ককউ যকদ্ জুলকহজ্জাহ (কজলহাজ্ব) 

মাসের নতুন চ্াোঁদ্ একাকী কদ্সখ তসে ‘আকলমগসণর মাসে ককউ একথা েসলন কন কয -

(হাজ্জ পালসনর কেসত্র) কে একাকী ‘আরাফাসত অেস্থান করসে। 

কতকন উসল্লখ কসরসেন কয, এই মাে’আলাহ এর মূলনীকতকি হল আল্লাহ -েুেহানাহূ ওয়া 

তা‘আলা- নতুন চ্াোঁদ্ ও মাসের হুক ম েম্পসকব েসলসেন : 

 

 

“তারা আপনাসক নতনু চ্াোঁদ্ েম্পসকব কজসজ্ঞে কসর, েলনু তা হল মানেজাকত ও হাজ্জ এর 

জনয েময় কনধ্বারক।” 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৯]   

এই মাে’আলাহ এর মূলনীকতকি উসল্লখ কসরসেন কয, আল্লাহ েুেহানাহু  ওয়া তা‘আলা 

এই হুক মসক নতুন চ্াোঁদ্ ও মাসের োসথ েম্পকৃ্ত কসরসেন।  

আর কহলাল (এর েহুেচ্ন হল ’আকহল্লাহ) েলসত কোোয়, যা কদ্সয় প্রারম্ভ করা হয় ও 

যার দ্বারা কোেণা কদ্য়া হয় ও প্রকাশ করা হয়। তাই যকদ্ আকাসশ তা উকদ্ত হয় ও 

মানুে কে েম্পসকব না জাসন এেং তা কদ্সয় মাে গণনা শুরু না কসর তসে তা ‘কহলাল’ 

কহসেসে কেসেকচ্ত হসে না।  

একইভাসে ‘শাহ র’(মাে) শব্দকি ‘শুহ রাহ’ (অথবাৎ জনকপ্রয়তা) শব্দ কথসক চ্য়ন করা 

হসয়সে। তাই যকদ্ কেই নতুন চ্াোঁদ্ মানুসের মাসে জনকপ্রয় না হয়, তসে নতুন মাে শুরু 

হসয়সে েসল গণয করা হসে না। েরং অসনক মানুে এই  মাে’আলাহ কত, তাসদ্র এই 

ধ্ারণার জনয ভুল কসর কয, আকাসশ নতুন চ্াোঁদ্ উকদ্ত হসলই তা  মাসের  প্রথম রাত 

কহসেসে ধ্রা হসে- তা মানুসের মাসে প্রকাকশত (জনকপ্রয়) হওয়ায় তারা তা দ্বারা নতুন 

মাে আরম্ভ করুক ো নাই করুক।  

ককন্তু েযাপারকি এমন নয়, েরং মানুসের কাসে নতুন চ্াোঁদ্ প্রকাশমান (জনকপ্রয়) হওয়া 
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এেং তাসদ্র এর দ্বারা নতুন মাে শুরু করা আেশযক। এজনয নােী - োল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  

  “আপনাসদ্র স্বাওম হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল স্বাওম 

পালন কসরন, আপনাসদ্র স্বাওম ভঙ্গ (ঈদ্) হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল স্বাওম 

ভঙ্গ কসরন। আর আপনাসদ্র আদ্বহা (আযহা) এর কেইকদ্ন কযকদ্ন আপনারা েকসল পশু 

ক্বরুোনী কসরন । ’’  

অথবাৎ এই কদ্ন কযকদ্ন আপনারা স্বাওম পালন, ‘ঈদ্ উদ্যাপন এেং আদ্বহা (আযহা) 

এর েময় কহসেসে জাসনন, আর যকদ্ আপনারা তা না জাসনন, তসে এর কারসণ 

আপানাসদ্র উপর ককান হুক ম েতবাসে না।”  েমাপ্ত 

[মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া (২৫/২০২)]  

আর এই মতকি কদ্সয় ফাত ওয়া  কদ্সয়সেন শাইখ ‘আব্দলু ‘আযীয ইেনু োয   

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া  আশ-শাইখ (১৫/৭২)]   

আর এ হাদ্ীেকি –  

 

    

 

“স্বাওম হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল স্বাওম পালন কসরন, স্বাওম ভঙ্গ (ঈদ্) 

হল কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল স্বাওম ভঙ্গ কসরন। আর ‘আদ্বহা (আযহা) হল 

কেইকদ্ন, কযকদ্ন আপনারা েকসল পশু ক্বরুোনী কসরন। ’’  
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 [এ কক আল আলোনী ‘স্বাহীহ  েুনান আত-কতরকমযী’ কত স্বাহীহ  েসল কচ্কিত কসরসেন 

(৫৬১)]  

আরও কদ্খুন কফক্বহ কেসশেজ্ঞসদ্র মতামত- ‘ আল মূেনী ’(৩/৪৭,৪৯), ‘ আল 

মাজমূ‘ ’ (৬/২৯০), ‘আল-মূেূ‘আহ  আল-কফক্বকহয়যাহ’ (১৮/২৮)]    

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।   

Islam Q  & A 
 

২২.নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খার কেসত্র কিকলসস্কাপ ইতযাকদ্ যন্ত্রপাকতর োহাযয কনওয়া জা’ইয 

(বেধ্) তসে কজযাকতকেবজ্ঞাসনর কহোসে গণনা কসর নয় 

 

ফাত ওয়া  নং - 1245 

 

প্রশ্ন :  নতনু চ্াোঁসদ্র েয়ে ৩০ েণ্টা হওয়ার আসগ এসক খাকল কচ্াসখ কদ্খা েম্ভে নয়। 

এোড়াও কখসনা আেহাওয়াজকনত কারসণ তা কদ্খা েম্ভে হয় না। এর উপর কভকত্ত কসর কক 

অযােট্রসনাকমকযাল তথযাকদ্র োহাসযয নতনু চ্াোঁদ্ কদ্খার েম্ভােয েময় ও রামাদ্বান মাে শুরু 

হওয়ার েময় কহোে করা জা’ইয (বেধ্)? নাকক েরক্বতময় রামাদ্বান মাে শুরু করার আসগ 

আমাসদ্র উপর নতনু চ্াোঁদ্ কদ্খা ওয়াকজে ?  

 

উত্তর : 

  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

 

নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খার জনয দ্ূরেীেণ যন্ত্র ইতযাকদ্র োহাযয কনয়া জা’ইয (বেধ্) এেং 

েরক্বতময় রামাদ্বান মাে শুরু ো ‘ঈদ্ কনধ্বারসণ কজযাকতকেবজ্ঞাসনর উপর কনভবর করা 

জা’ইয (বেধ্) নয়। 

 

 কারণ আল্লাহ আমাসদ্র জনয তাোঁর ককতাসে এেং তার নােীর -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া োল্লাম-এর েুন্নাসত তা শারী‘আত েম্মত কসরন কন েরং রামাদ্বান মাে শুরু প্রমাসণর 

কেসত্র নতুন চ্াোঁদ্ কদ্সখ স্বাওম পালন আরম্ভ এেং কশে হওয়ার কেসত্র শাউওয়াল এর 
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নতুন চ্াোঁদ্ কদ্সখ স্বাওম ভঙ্গ করা, ঈদুল কফত্বসরর স্বালাসতর জনয এককত্রত হওয়া 

শারী‘আত েম্মত কসরসেন; এেং নতুন চ্াোঁদ্সক মানুসের জনয ও হাসজ্জর েময়েীমা 

কহসেসে কনধ্বারণ কসরসেন।  

তাই ককাসনা মুেকলম এর জনয এোড়া অনয ককান ককেু কদ্সয় ‘ইোদ্াসতর েময়েীমা 

কনধ্বারণ জা’ইয (বেধ্) নয়, কযমন : রামাদ্বান মাসের স্বাওম, ‘ঈদ্ উদ্যাপন, কা’োহ 

এর উসেসশয হাজ্জ, ভুল েশতৃঃ হতযার কাফ্ ফারা, কজহার এর কাফ্ ফারা ইতযাকদ্র 

(েময়েীমা কনধ্বারসণর) কেসত্র।   

   

আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন :  

 

 

 

“কতামাসদ্র মসধ্য কয এই মাে কপসলা কে যাসত স্বাওম পালন কসর।” 

[২ আল-োক্বারাহ  : ১৮৫] 

আল্লাহ তা‘আলা  আরও েসলসেন : 

 

 

“তারা আপনাসক নতনু চ্াোঁদ্ েম্পসকব কজসজ্ঞে কসর, েলনু তা মানেজাকত ও হাজ্জ এর জনয 

েময় কনধ্বারক।” 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৯] 

এেং রােূল -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 
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 “কতামরা তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ স্বাওম পালন কর এেং  তা (নতনু চ্াোঁদ্) কদ্সখ 

ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কর। আর যকদ্ আকাশ কমোেন্ন হয়, তসে ৩০ কদ্ন পণূব কর।” 

এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায়, যারা তাসদ্র উদ্য়স্থসল পকরষ্কার আেহাওয়া অথো 

আকাশ কমোেন্ন অেস্থায় নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খসত কপসলা না তাসদ্র জনয শা’োন এর কত্রশ 

কদ্ন পূণব করা ওয়াকজে।” 

[ ফাতাওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/১০০) ]  

এ হল যকদ্ অনয অঞ্চসল নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা প্রমাকণত না হয়। অনয অঞ্চসল নতুন চ্াোঁদ্ কদ্খা 

শারী‘আত েম্মতভাসে প্রমাকণত হসল, তাসদ্র উপর কস্বয়াম পালন করা অকধ্কাংশ 

‘আকলমগসণর মসত ওয়াকজে।  

আল্লাহ তা‘আলাই ভাসলা জাসনন।  

শাইখ মুহাম্মাদ্ স্বাকলহ আল মুনাকজ্জদ্।  
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অধ্যায় েয়  : স্বাওম ওয়াকজে হওয়া 
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২৩.কাসদ্র উপর রামাদ্বাসনর স্বাওম পালন করা ওয়াকজে? 

ফাত ওয়া নং -26814 

 

প্রশ্ন :  কাসদ্র উপর রামাদ্বাসনর স্বাওম পালন করা ওয়াকজে? 

 

উত্তর : েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

কয েযকক্তর মসধ্য ৫কি শতব পাওয়া যায় তার উপর স্বাওম পালন করা ওয়াকজে - 

প্রথমত :  যকদ্ কে মুেকলম হয় 

কদ্বতীয়ত : যকদ্ কে মুকাল্লাফ (যার উপর শারী‘আসতর আহকাম প্রসযাজয) হয় 

তৃতীয়ত : যকদ্ কে স্বাওম পালন করসত েেম হয় 

চ্তুথবত : যকদ্ কে কনজ অঞ্চসল অেস্থানকারী হয় 

পঞ্চমত : যকদ্ স্বাওম পালসন োধ্াদ্ানকারী কেেয়েমূহ তার মসধ্য না পাওয়া যায় 

 

এই পাোঁচ্কি শতব কয েযকক্তর মসধ্য পাওয়া যায় তার উপর স্বাওম পালন করা ওয়াকজে। 

 

(এক.)  

প্রথম শসতবর মাধ্যসম একজন কাকফর েযকক্ত এর আওতা েকহভূবত হয়; একজন কাকফসরর 

জনয স্বাওম োধ্যতামূলক নয়, আর কে তা পালন করসলও শুি হসে না। আর যকদ্ কে 

ইেলাম কেুল কসর, তাহসল তাসক কেই কদ্নগুসলার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত আসদ্শ 

করা হসে না। 

 

 

আর এর দ্ালীল হল আল্লাহ তা‘আলার োণী : 

 

 “তাসদ্র দ্ানেমহূ কেলু হসত একিই োোঁধ্া কদ্সয়কেল কয তারা আল্লাহ এেং তাোঁর 

রােলূসক (মহুাম্মাদ্ আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) কফুরী 

(অকেশ্বাে) কসরকেল এেং তারা শুধ্ ুঅলেতা েশতই োলাসত উপকস্থত হত আর তারা শুধ্ ু

োধ্য হসয়ই অকনোকতৃভাসে  দ্ান করত।”   
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[৯ আত-তাওোহ : ৫৪] 

 

আর একি যকদ্ দ্ান-স্বাদ্াক্বাহ এর কেসত্র হসয় থাসক যার উপকার েহুমুখী, কয তা তাসদ্র 

কুফসরর (অকেশ্বাসের) কারসণ কেুল হয় না, তসে কেসশে ‘ইোদ্াত ( যার উপকার 

েহুমুখী নয়, েযকক্তগত কেসত্র েীমােি) েমূহ আরও কেকশ কেুল না হওয়ার কযাগয। 

আর কে যকদ্ ইেলাম কেুল কসর তসে তার ক্বাদ্বা’(কাযা) না আদ্ায় করার দ্ালীল হল 

তাোঁর-তা‘আলার োণী : 

 

 

   “আপকন তাসদ্রসক েলনু যারা অকেশ্বাে কসরসে যকদ্ তারা কেরত থাসক, তসে তাসদ্র 

পসূেব যা গত হসয়সে তা েমা কসর কদ্য়া হসে।” 

[৮ আল-আনফাল : ৩৮] 

 

আর একি তাওয়াতুর (প্রজন্ম কথসক প্রজন্ম, ধ্ারাোকহক)েূসত্র রােলূ (আল্লাহ তাোঁর উপর 

স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন)কথসক প্রমাকণত হসয়সে কয,ককউ ইেলাম গ্রহণ 

করসল কতকন তাসক েুসি যাওয়া ওয়াকজেেমূসহর ক্বাদ্বা’(কাযা)আদ্ায় করসত আসদ্শ 

করসতন না। 

  আর একজন কাকফর যকদ্ ইেলাম কেুল না কসর তসে কক কে কস্বয়াম তযাগ করার জনয 

আকখরাসত শাকস্তপ্রাপ্ত হসে? 

 

উত্তর :  

হযাোঁ, কে (কেই কাকফর)তা (স্বাওম পালন) তযাগ করার জনয শাকস্তপ্রাপ্ত হসে, আর কে 

েমস্ত ওয়াকজেেমূহ তযাগ করার জনযও শাকস্তপ্রাপ্ত হসে কারণ,আল্লাহর প্রকত অনুগত 

শারী‘আসতর  কেধ্ান পালনকারী,একজন মুেকলম যকদ্ শাকস্তপ্রাপ্ত হয়, তসে একজন 

অহংকারী (কাকফর)শাকস্ত পাওয়ার আরও কেকশ কযাগয। একজন কাকফর যকদ্ আল্লাহ’র 

অনুগ্রহেমূহ (কন‘আমাত)কযমন-খাোর,পানীয় ও কপাশাক ইতযাকদ্ উপসভাগ করার জনয 

শাকস্তপ্রাপ্ত হয়,তসে হারাম কাজ করা ও ওয়াকজেেমূহ তযাগ করার জনয শাকস্ত পাওয়ার 

আরও কেকশ কযাগয; আর একি হল কক্বয়াে। 

আর ক্বুর‘আন কথসক (এর)দ্ালীল হল আল্লাহ তা‘আলা ডানপাসশ অেস্থানকারীসদ্র 

েম্পসকব েসলসেন কয তারা অপরাধ্ীসদ্রসক (কাকফরসদ্র)েলসেন : 
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“৪২ . কতামাসদ্রসক কী োক্বাসর (এককি জাহান্নাসমর নাম )পকরচ্াকলত কসরসে?  

৪৩ . তারা েলসে : আমরা স্বালাত আদ্ায়কারী কেলাম না 

88 . আর আমরা কমেকীনসদ্র খাোর খাওয়াতাম না  

৪৫. আর আমরা েমাসলাচ্কসদ্র োসথ েমাসলাচ্না করতাম 

৪৬. আর আমরা প্রকতফল কদ্েেসক অস্বীকার করতাম।” 
 
[৭৪  আল-মুদ্ােকের  : ৪২- ৪৬] 

 

আর চ্ারকি কেেয়ই তাসদ্রসক জাহান্নাসম প্রসেশ ককরসয়সে। 

 (১) “আমরা স্বালাত আদ্ায়কারী কেলাম না”, স্বালাত; (২) “আমরা কমেকীনসদ্র খাোর 

খাওয়াতাম না”, যাকাত; (৩) “আর আমরা েমাসলাচ্কসদ্র োসথ েমাসলাচ্না 

করতাম”,আল্লাহর আয়াত েমূহসক কেদ্রূপ ইতযাকদ্ করা; (৪) “আমরা প্রকতফল কদ্েেসক 

অস্বীকার করতাম”। 

 

(দুই.) 

কদ্বতীয় শতব : যকদ্ কে মুকাল্লাফ (শারী‘আতেম্মত ভাসে দ্াকয়ত্বপ্রাপ্ত) হয়,আর মুকাল্লাফ 

হল  োকলগ,‘আকক্বল (েুকি-কেসেক েম্পন্ন)হওয়া। কারণ,কোি কশশু ও পাগসলর উপর 

ককান তাকলীফ (শারী‘আসতর  আহকাম) প্রসযাজয হয় না। 

আর েুলূগ (োকলগ হওয়া)কতনকি কেেসয়র কয ককান এককি পাওয়া কগসল োেযস্ত হয়,যা 

প্রশ্ন নং (20475) -এ পাসেন। 

আর ‘আকক্বসলর কেপরীত হল পাগল,অথবাৎ কয ‘আক্বল (েুকি-কেসেক)হাকরসয়সে এমন 

পাগল,আর তাই  তার ‘আক্বল-েুকি কয ককান কদ্ক কথসক হাকরসয় কফলুক না ককন কে 

মুকাল্লাফ নয়,তার উপর দ্বীসনর ওয়াকজে দ্াকয়ত্বেমূহ কযমন-স্বালাত,কস্বয়াম, ইত্ব‘আম 

(কমেকীনসক খাওয়াসনা) ইতযাকদ্র ককান ওয়াকজে দ্াকয়ত্বই প্রসযাজয হয় না,অথবাৎ তার 

উপর ককান ককেুই ওয়াকজে হয় না। 

 

www.i-onlinemedia.net



102 
 

Ath-Thabāt Library 

 

 

 

(কতন.) 

তৃতীয় শতব  েেম অথবাৎ কয কস্বয়াম পালসন েেম। আর কয অেম তার উপর কস্বয়াম 

পালন ওয়াকজে নয়,আর এর দ্ালীল আল্লাহ তা‘আলার োণী :  

 

 

  “আর কয অেসু্থ অথো োফ্ সর (ভ্রমসণ )আসে কে কেই েংখযায় অনয কদ্নগুসলাসত এর  

ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসে।”  
[২ আল-োক্বারাহ  :  ১৮৫] 

 

আর অেমতা দুই কশ্রণীসত কেভক্ত : অস্থায়ী ও স্থায়ী । 

(১.) আর অস্থায়ী অেমতা উসল্লকখত হসয়সে পূসেবর আয়াতকিসত কযমন-এমন করাগী যার 

েুস্থতার আশা করা যায় এেং মুোকফর; এ েমস্ত েযকক্তসদ্র জনয স্বাওম পালন না করা 

(ইফত্বার করা) জা’ইয (বেধ্)। এরপর তাসদ্র েুসি যাওয়া স্বাওম ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় 

করা ওয়াকজে। 

(২.) আর স্থায়ী অেমতা  কযমন-এমন করাগী যার েুস্থতা আশা করা যায় না এেং এমন 

েৃি কলাক কযকন কস্বয়াম পালসন অেম, আর তা উসল্লকখত হসয়সে তাোঁর-আল্লাহ তা‘আলার 

োণীসত :  

 

 

 “আর যারা স্বাওম পালসন অেম তারা কফদ্ইয়াহ কদ্সে (অথবাৎ কমেকীন খাওয়াসে)।”   

[২ আল-োক্বারাহ   : ১৮৪] 

 

এই আয়াতকিসক ইেনু ‘আোে (আল্লাহ তাসদ্র উভসয়র উপর েন্তুি হউন) তাফেীর 

কসর েসলসেন- 

 “েৃি ও েৃিা যাসদ্র অসনক েয়ে হসয়সে তারা যকদ্ স্বাওম পালসন েেম না হয়, 

তসে তারা প্রকতকদ্সনর েদ্সল একজন কমেকীনসক খাওয়াসে।” 
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(চ্ার.) 

চ্তুথব শতব : যকদ্ কে কনজ অঞ্চসল অেস্থানকারী হয়। েুতরাং কে যকদ্ মুোকফর হয় তসে 

তার উপর স্বাওম পালন করা ওয়াকজে নয়। এর দ্ালীল হল তাোঁর-আল্লাহ তা‘আলা-োণী : 

 

 

 

   “আর কয অেসু্থ অথো োফাসর (ভ্রমসণ )আসে কে কেই েংখযায় অনয কদ্নগুসলাসত 

এর  ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসে।” 

[২ আল-োক্বারাহ  : ১৮৫] 

 

আর ‘আকলমগণ এ েযাপাসর ইজমা‘ (ঐকমতয) প্রকাশ কসরসেন কয,একজন মুোকফসরর 

জনয স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্)। আর একজন মুোকফসরর জনয উত্তম হল তার জনয 

কযিা কেকশ েহজ তা করা। যকদ্ স্বাওম পালন করায় তার েকত হয় তসে তার 

(মুোকফসরর) জনয স্বাওম পালন করা হারাম। এর দ্ালীল হল তাোঁর-তা‘আলা োণী: 

 

  

   “কতামরা কনসজরা কনসজসদ্রসক হতযা কসরা না,কনশ্চয়ই আল্লাহ কতামাসদ্র প্রকত অকত 

দ্য়াময়।”    
[৪ আন-কনো  :  ২৯]  

 

এই আয়াতকি কথসক এই কনসদ্বশনা পাওয়া যায় কয,  

যা মানুসের জনয েকতকর তা তার জনয কনকেি। কদ্খুন প্রশ্ন নং-(2 0 1 6 5 )। 

 

যকদ্ আপকন েসলন কেই েকতর পকরমাণ কতিুক ুযা কস্বয়াম পালনসক হারাম কসর? 

তসে তার উত্তর হল :  

এমন েকত যা ইকিয় কদ্সয় অনুভে করা েম্ভে অথো কাসরা কদ্য়া তসথযর মাধ্যসম জানা 

েম্ভে। 

(১.) আর ইকিয় কদ্সয় অনুভে করা একজন করাগী কনসজই অনুভে করসে কয স্বাওম 

পালন করার কারসণ তার েকত হসে ও তা তার পীড়ার কারণ হসে যার কারসণ েুস্থতা 

কদ্রীসত হয় এ ধ্রসণর ককেু। 
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(২.) আর তসথযর মাধ্যসম এই েকত েম্পসকব জানার অথব হল, একজন কেজ্ঞ ও কেশ্বস্ত 

ডাক্তার তাসক (করাগীসক) এ তথয কদ্সে কয স্বাওম পালন করা তার জনয েকতকর। 

 

(পাোঁচ্.) 

পঞ্চম শতব : যকদ্ স্বাওম পালসন োধ্াদ্ানকারী কেেয়েমূহ না পাওয়া যায়। আর একি 

কেসশেভাসে নারীসদ্র জনয প্রসযাজয। হা‘ইদ্ব (ঋতুেতী) ও নুফােো’ (যার কনফাে 

হসয়সে) উভসয়র উপর স্বাওম পালন োধ্যতামূলক নয়। 

এেং এর দ্ালীল হল নােীর (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ও োলাম/শাকন্ত েেবণ 

করুন)স্বীকৃকতমূলক োণী :   

 

   “একজন নারীর হাইদ্ব (মাকেক) হসল  কে কক স্বালাত  ও স্বাওম তযাগ কসর না?” 

[আল- েুখারী : ২৯৮] 

 

েুতরাং ‘আকলমগসণর ইজমা’ (েেবেম্মকত) অনুোসর তার উপর স্বাওম পালন ওয়াকজে 

হয় না আর তা পালন করসল শুিও হয় না। 

তার উপর এই কদ্নগুসলা ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা ইজমা’ (েেবেম্মকত) ক্রসম 

োধ্যতামূলক। 

[আশ-শারহ আল-মুমকত‘(৬/৩৩০)] 

 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

 

Islam Q & A 

 

২৪.এসদ্র উপর কক স্বাওম পালন ওয়াকজে? তাসদ্র কক ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় 

আেশযক? 

ফাতওয়া নং- 65635 

প্রশ্ন :  এক কশশু োকলগ্  হওয়ার আসগ রামাদ্বাসনর স্বাওম পালন করত,রামাদ্বাসন কদ্সনর 

মাসে কে োকলগ হল। তার কক কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে? একইভাসে 
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রামাদ্বাসন কদ্সনর মাসে একজন কাকফর ইেলাম গ্রহণ করসল,একজন হা’ইদ্ব (হাসয়যপ্রাপ্ত 

নারী) পকেত্র হসল, পাগল েযকক্ত জ্ঞান কফসর পায়, মেুাকফর েযকক্ত স্বাওম ভঙ্গরত অেস্থায় 

স্বসদ্সশ কফসর আেসল,অেসু্থ েযকক্ত েসু্থ হসল- কয কেই কদ্ন স্বাওম ভঙ্গ কসর কফসলকেল- 

এ েমস্ত েযকক্তসদ্র কক কেই কদ্সনর োকক অংশ স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমহূ কথসক কেরত 

থাকা ও কেকদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে?  

উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

প্রসশ্ন উসল্লকখত েযকক্তসদ্র েোর কেসত্র একই হুক ম প্রসযাজয নয়। এ েযাপাসর আমরা 

‘আকলমগসণর কভন্ন মত  ও তাসদ্র েক্তেয েমূহ ককেুিা কেস্তাকরত আকাসর (49008) 

নং প্রসশ্নর উত্তসর উসল্লখ কসরকে।  

প্রসশ্ন উসল্লকখত েযকক্তসদ্র দুকি গ্রুসপ ভাগ করা কযসত পাসর :  

১) ককান কশশু যকদ্ োকলগ হয়,ককান কাকফর ইেলাম গ্রহণ কসর,ককান পাগল জ্ঞান কফসর 

পায়- তসে তাোঁসদ্র েোর হুক ম এক, আর তা হল ‘উয র (অজুহাত) চ্সল যাওয়ার োসথ 

োসথ কদ্সনর োকক অংসশ স্বাওম ভঙ্গকারী েমস্ত মুফাত্বকত্বরাত হসত কেরত থাকা 

ওয়াকজে এেং এসেসত্র তাসদ্র কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করা ওয়াকজে নয়।  

২) অপরকদ্সক হা’ইদ্ব (হাসয়জপ্রাপ্ত নারী) যকদ্ পকেত্র হয়,মুোকফর েযকক্ত স্বসদ্সশ কফসর 

আসে, অেুস্থ েযকক্ত যকদ্ আসরাগয লাভ কসর,এসদ্র েোর হুক ম এক। এসদ্র স্বাওম 

ভঙ্গকারী েমস্ত মুফাত্বকত্বরাত হসত কেরত থাকা ওয়াকজে নয়,কারণ তারা কেরত 
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থাকসলও ককান উপকার পাসে না এেং তাসদ্র উপর কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় 

করা ওয়াকজে।  

প্রথম ও কদ্বতীয় গ্রুসপর মসধ্য পাথবকয : 

প্রথম গ্রুসপর মসধ্য তাকলীসফর (দ্াকয়ত্বপ্রাপ্ত হওয়ার) শতব রসয়সে আর তা হল োকলগ 

হওয়া, মুেকলম হওয়া ও ‘আক্বল(েুকি) েম্পন্ন হওয়া, তাই যকদ্ তাোঁসদ্র কেসত্র 

শারী'আত েম্মতভাসে দ্াকয়ত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) হওয়া প্রমাকণত হয়, তসে তাোঁসদ্র উপর 

স্বাওম ভঙ্গকারী েমস্ত মুফাত্বকত্বরাত হসত কেরত থাকা ওয়াকজে এেং তাোঁসদ্র জনয কেই 

কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করা অেশয নয়। কারণ, যখন তাসদ্র স্বাওম ভঙ্গকারী 

েমস্ত মুফাত্বকত্বরাত হসত কেরত থাকা ওয়াকজে কেল তখন তাোঁরা তা কথসক কেরত কথসকসে 

এেং এর আসগ তাোঁরা কস্বয়াসমর েযাপাসর মুকাল্লাফ (শারীআত  েম্মত ভাসে দ্াকয়ত্ব) কেল 

না। 

অপর কদ্সক কদ্বতীয় গ্রুপকি কস্বয়াম এর েযাপাসর শারী‘আত েম্মতভাসে দ্াকয়ত্বশীল কেল। 

তাই তা পালন করা তাোঁসদ্র উপর ওয়াকজে কেল, তসে শারী‘আত অনুসমাকদ্ত 

‘উয র(অজুহাত) থাকায় তাোঁসদ্র জনয স্বাওম ভঙ্গ বেধ্ হসয়কেল কযমন হা'ইদ্ব 

(হাসয়জ),েফর,করাগ ইতযাকদ্ কারসণ আল্লাহ তাোঁসদ্র জনয েহজ কসর কদ্সয়সেন এেং 

তাোঁসদ্র জনয স্বাওম ভঙ্গ বেধ্ কসরসেন। তাই তাোঁসদ্র কেসত্র কেই কদ্সনর মযবাদ্াপূণব 

কতবেয পালসনর দ্াকয়ত্ব চ্সল যায়। 

তাোঁসদ্র ‘উয র েমূহ (শারী'আত অনুসমাকদ্ত অজুহাত েমূহ) রামাদ্বাসন কদ্সনর মাসে 

দ্ূরীভূত হসলও তারা স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ কথসক কেরত কথসক ককান উপকার পাসে 

না এেং তাসদ্র রামাদ্বাসনর পর কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করসত হসে।  
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শাইখ মুহাম্মাদ্ ইব ন স্বাকলহ আল-‘উোইমীন- রাকহমাহুমাল্লাহ তা‘আলা- েসলসেন  :  

“যকদ্ ককান মুোকফর তার কদ্সশ স্বাওম ভঙ্গ করা অেস্থায় কফসর আসে তসে তাোঁর জনয 

স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ কথসক কেরত থাকা ওয়াকজে নয়, কে কদ্সনর োকী অংসশ 

কখসত ও পান করসত পাসর কারণ তাোঁর কেরত থাকায় ককান উপকার হসে না। একি এজনয 

কয, তাোঁসক কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করসত হসে। একিই েকঠক মত। 

একি ইমাম মাকলক,ইমাম আশ-শাকফ‘ঈ এর মত এেং ঈমাম আহমাদ্ - রাকহমাহুমাল্লাহ 

এর দুকি করওয়াইয়াসতর এককি। তসে তাোঁর প্রকাসশয আহার ও পান করা উকচ্ৎ নয় ।” 

েমাপ্ত।  

[মাজমূ‘ ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইব ন ‘উোইমীন (১৯/৫৮ নং প্রশ্ন)]  

 

কতকন আরও েসলন  :   

"ককান হা’ইদ্ব (হাসয়জপ্রাপ্ত নারী) অথো  নুফাো'’ (যার কনফাে হসয়সে এমন নারী) 

কদ্সনর মাসে পকেত্র হসল তাসদ্র জনয স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ কথসক কেরত থাকা 

ওয়াকজে নয়, কে কখসত ও পান করসত পাসর, কারণ তাোঁর কেরত থাকায় ককান উপকার 

হসে না। একি এজনয কয, তাোঁসক কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করসত হসে।  

একি ইমাম মাকলক,ইমাম আশ-শাকফ‘ঈ এর মত এেং ঈমাম আহমাদ্ এর দুকি 

করওয়াইয়াসতর এককি। 

ইেন মাে‘ঊদ্ -রাকদ্বআল্লাহু ‘আন্ হ- কথসক েকণবত হসয়সে কয,কতকন েসলসেন:  

www.i-onlinemedia.net



108 
 

Ath-Thabāt Library 

 

“কয কদ্সনর প্রথম অংসশ কখল কে কযন কদ্সনর কশে অংসশও খায়।” 

অথবাৎ যার জনয কদ্সনর প্রথম অংসশ স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) তাোঁর জনয কদ্সনর 

কশে অংসশও স্বাওম ভঙ্গ করা বেধ্।“ েমাপ্ত  

 [মাজমূ‘ ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইব ন ‘উোইমীন (১৯/৫৯) নং প্রশ্ন)]  

 

 

এই শাইখসক আরও প্রশ্ন করা হসয়কেল  : 

কয রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলায় শারী‘আত  অনুসমাকদ্ত ‘উয সরর কারসণ স্বাওম ভঙ্গ করল, 

(কেই ‘উয র চ্সল যাওয়ার পর) কদ্সনর োকক অংসশ তার জনয খাওয়া ও পান করা কক 

জা’ইয (বেধ্) হসে? 

কতকন উত্তসর েসলন  : 

“তাোঁর জনয খাওয়া ও পান করা জা’ইয, কারণ কে শারী‘আত অনুসমাকদ্ত ‘উয সর 

(অজুহাসত) স্বাওম ভঙ্গ কসরসে। কে যকদ্ শারী‘আত েম্মত ‘উয সরর কারসণ স্বাওম ভঙ্গ 

কসর তসে তাোঁর কেসত্র কেই কদ্সনর েম্মানীয় কতবেয পালসনর দ্াকয়ত্ব চ্সল যায়। ফসল কে 

কখসত ও পান করসত পাসর।  

একি কেই েযকক্তর অেস্থা কথসক কভন্ন কয রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা ককান ‘উয র (শরীয়ত 

অনুসমাকদ্ত অজুহাত) োরা স্বাওম ভঙ্গ কসর। এসেসত্র আমরা েলে  : কয তাোঁর স্বাওম 
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ভঙ্গকারী কেেয়েস্তু কথসক (কদ্সনর োকক অংসশ) কেরত থাকা আেশযক। তাোঁর কেসত্র 

ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় আেশযক হসে।  

এই দুকি মাে’আলাহ এর পাথবসকযর কদ্সক েতকবতার োসথ  লেয করা ওয়াকজে। ” 

েমাপ্ত। 

[মাজমূ‘ ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইবন ‘উোইমীন (১৯/৬০) নং প্রশ্ন)]  

 

কতকন আরও েসলন : 

“কস্বয়াম েংক্রান্ত আমাসদ্র গসেেণায় আমরা উসল্লখ কসরকে কয, ককান নারী যকদ্ হা’ইদ্ব 

(হাসয়জপ্রাপ্ত) হয় এেং (রামাদ্বাসন) কদ্সনর মাসে পকেত্র হয় তসে কে কদ্সনর োকী অংসশ 

পানাহার কথসক কেরত থাকসেন কক না এ েযাপাসর ‘আকলমগণ কভন্ন মত কপােণ 

কসরসেন।   

আমরা েলে :  ইমাম আহমাদ্ - রাকহমাহুমাল্লাহ - এর কথসক এ-েযাপাসর দুকি 

করওয়াইয়াত েকণবত হসয়সে। 

তার মাশহুর (েেবজনকেকদ্ত) মতকি হল- কয তাোঁর স্বাওম ভঙ্গকারী েমস্ত মুফাত্বকত্বরাত 

কথসক কদ্সনর োকক অংসশ কেরত থাকা ওয়াকজে। কে খাসে না, পানও করসে না।  

কদ্বতীয়ত  : তাোঁর কেরত থাকা ওয়াকজে নয়, তাই তাোঁর খাওয়া ও পান করা জা’ইয 

(বেধ্)। 
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আমরা েলে  : কদ্বতীয় এই মতকি ইমাম মাকলক ও ইমাম আশ-শাকফ‘ঈ- 

রাকহমাহুমাল্লাহ- এর মত। একি ইব ন মাে‘ঊদ্ -রাকদ্বআল্লাহু ‘আনহ - কথসক েকণবত, কতকন 

েসলসেন  :  

"কয কদ্সনর প্রথম অংসশ কখল, কে কযন কদ্সনর কশে অংসশও খায়।"  

আমরা েলে কভন্ন মত আসে - এমন মাো'ইসলর (মাে’আলাহ েমূসহর) কেসত্র জ্ঞান 

অসিেণকারী কশোথবীর  কতবেয হল দ্ালীল েমূহ যাচ্াই করা এেং তাোঁর কাসে কয মতকি 

কেকশ শকক্তশালী েসল প্রতীয়মান হয় কে মতকি গ্রহণ করা এেং  কারও কভন্ন মসতর 

েযাপাসর পসরায়া না করা যতেণ পযবন্ত তাোঁর োসথ দ্ালীল আসে,কারণ আমাসদ্রসক 

রােূলসদ্র অনুেরণ করসত আসদ্শ করা হসয়সে। এ েযাপাসর আল্লাহ তা’আলার োণী  :    

"আর কেই কদ্ন যখন তাসদ্র আহোন করা হসে এেং েলা হসে কতামরা রােলূগণ কক কক 

উত্তর কদ্সয়কেসল?" 

[২৮ আল-ক্বাস্বাস্ব  : ৬৫] 

আর এই হাদ্ীে দ্বারা দ্ালীল কদ্য়া যা স্বাহীহ েসল প্রমাকণত হসয়সে কয, নােী –স্বাল্লালাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- কদ্সনর মাসে  ‘আশুরা’ এর কস্বয়াম পালসনর আসদ্শ 

কসরকেসলন,তখন কলাসকরা কদ্সনর োকক অংসশ স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েস্তু কথসক কেরত 

থাকসলন।   
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আমরা েলে, এই হাদ্ীে তাসদ্র পসে ককান দ্ালীল নয় কারণ ‘আশুরা’এর স্বাওসম 

‘োোঁধ্া দ্ানকারী কেেয়/ মাকন‘ (কযমন হাসয়জ, কনফাে, কুফর ইতযাকদ্) দ্ূরীভূত হওয়ার’ 

ককান েযাপার কনই। েরং এই কেসত্র ‘নতুন ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব েতবাসনার’ েযাপারকি 

রসয়সে। 

‘োধ্াদ্ানকারী কেেয় দ্ূরীভূত হওয়া’ ও ‘নতুন ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব েতবাসনার’ মসধ্য পাথবকয 

রসয়সে।  

‘নতুন ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব েতবাসনার’ অথব হল, কে কনকদ্বি কারণ (কযমন ‘আশুরা’ এর কদ্ন) 

উপকস্থকতর আসগ কেই হুক মকি প্রকতকষ্ঠত হয়কন।   

অপরকদ্সক ‘োধ্াদ্ানকারী কেেয় দ্ূরীভূত হওয়ার’ অথব হল- কেই োধ্াদ্ানকারী 

কেেয়কির (কযমন হাসয়জ, কনফাে, কুফর ইতযাকদ্) োসথই এই হুক মকি (কযমন স্বাওম 

পালন) প্রকতকষ্ঠত। যতেণ পযবন্ত এই ‘োধ্াদ্ানকারী কেেয়কি’ (কযমন 

হাসয়জ,কনফাে,কুফর) কেই হুক সমর (কযমন স্বাওম পালসনর) কারণ েমূসহর (কযমন- 

‘আশুরা’ এর কদ্ন উপকস্থত হওয়ার) োসথ আকেবভূত হয়, ততেণ এর অথব হল কেই 

কাজকি (কযমন স্বাওম পালন) এই ‘োধ্াদ্ানকারী কেেয়কির (কযমন-  

হাসয়জ,কনফাে,কুফর) উপকস্থকতর কারসণ শুি হসে না।   

প্রশ্নকারীর উসল্লকখত মাে’আলাহ এর মত আসরককি উদ্াহরণ হল- কদ্সনর মাসে যকদ্ 

ককউ  ইেলাম গ্রহণ কসর তসে তাোঁর কেসত্র ‘নতুন কসর ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব’ েতবায়।  

এরকম আসরককি উদ্াহরণ হল, ককান কশশু কদ্সনর মাসে স্বাওম ভঙ্গকারী অেস্থায় 

োকলগ হসল তাোঁর উপর ‘নতুন কসর ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব েতবায়। তাই কয কদ্সনর মাসে 
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ইেলাম গ্রহণ করল আমরা তাোঁসক েলে  : আপনার জনয (কদ্সনর োকক অংসশ) স্বাওম 

ভঙ্গকারী কেেয়েস্তু কথসক কেরত থাকা ওয়াকজে। তসে আপনার উপর ক্বাদ্বা’(কাজা) 

আদ্ায় করা ওয়াকজে নয়। 

একই ভাসে কদ্সনর মাসে কয কশশু োকলগ হসয়সে,তাোঁসক আমরা েলে  :  আপনার জনয 

(কদ্সনর োকক অংসশ) স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েস্তু কথসক কেরত থাকা ওয়াকজে। তসে 

আপনার উপর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করা ওয়াকজে নয়।  

তসে একজন হা’ইদ্ব (হাসয়জপ্রাপ্ত নারী) এর কেসত্র হুকুমকি কভন্ন হসে যকদ্ (কদ্সনর 

মাসে) কে পকেত্র হয়। ‘আকলমগসণর মাসে এ েযাপাসর ইজমা’(ঐকমতয) রসয়সে কয 

তাোঁর উপর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করা ওয়াকজে। একজন হা'ইদ্ব (হাসয়জপ্রাপ্ত নারী) 

কদ্সনর মাসে পকেত্র হসয় কদ্সনর োকক অংসশ স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ কথসক কেরত 

থাকসল, এই কেরত থাকা কয তার ককাসনা উপকাসর আেসে না ও স্বাওম েসল গণয হসে 

না এেং তাসক ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করসত হসে- এ েযাপাসর ‘আকমলগণ  ইজমা’ 

(ঐকমতয) কপােণ কসরসেন।  

এ কথসক ‘নতুন কসর ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব েতবাসনা’ ও ‘োধ্াদ্ানকারী কেেয় দ্ূরীভূত হওয়ার 

মসধ্য’ পাথবকয জানা কগল।  

েুতরাং একজন হা’ইদ্ব (হাসয়জ প্রাপ্ত নারী) পকেত্র হওয়ার মাে'আলাকি ‘োধ্াদ্ানকারী 

কেেয় দ্ূরীভূত হওয়া’ শীেবক কশসরানাসমর অন্তভুবক্ত এেং ককান কশশুর োকলগ হওয়া 

অথো প্রশ্নকারীর উসল্লকখত -রামাদ্বাসনর কস্বয়াম ফারদ্ব (ফরজ) হওয়ার পূেবকালীন যুসগ-

‘আশুরা’ কদ্সনর স্বাওম ওয়াকজে হওয়া- ‘নতুন কসর ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব েতবাসনা’ শীেবক 
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কশসরানাসমর অন্তভুবক্ত। আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা। ” েমাপ্ত।   

[মাজমূ‘ ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইবন ‘উোইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)]  

Islam Q & A 

২৫.রামাদ্বাসন কয মেুকলমরা স্বাওম পালন কসর না তাসদ্র কে ককভাসে দ্া‘ওয়াত 

করসে? 

ফাত ওয়া  নং – 50745  

প্রশ্ন : রামাদ্বাসন কযেে মুেকলমরা কস্বয়াম পালন কসরনা তাসদ্র প্রকত আচ্রণকেকধ্ কী 

ধ্রসনর হওয়া উকচ্ত? তাসদ্রসক কস্বয়াম পালসনর েযাপাসর দ্া‘ওয়াত কদ্য়ার েসেবাত্তম 

পিকত কক? 

উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

ঐ েমস্ত মুেকলমসদ্র স্বাওসমর প্রকত দ্া‘ওয়াত করা, তাসদ্র এ েযাপাসর উৎোকহত করা, 

এ েযাপাসর তাসদ্র ত্রুকি কেচ্ুযকত েম্পসকব োেধ্ান করা ওয়াকজে। তা কনসের কসয়ককি 

পিকত অনুযায়ী করা কযসত পাসর:  

এক :  

 স্বাওম ফার দ্ব (ফরজ) হওয়া, ইেলাসম এর েুমহান মযবাদ্া ইতযাকদ্ েম্পসকব তাসদ্রসক 

অেকহত করা কারণ একি হল এক মহান কভকত্ত ( কভকত্ত েমূসহর এককি ) যার উপর 

ইেলাম প্রকতকষ্ঠত।  

দুই : 

 স্বাওম পালসনর কেশাল প্রকতদ্ান েম্পসকব তাসদ্রসক স্মরণ ককরসয় কদ্য়া। কযমনকি 

রােূল- স্বাল্লালাহু আলাইকহ ওয়া োল্লাম – েসলসেন :
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 “কয রামাদ্বান মাসে ঈমাসনর োসথ প্রকতদ্াসনর আশায় স্বাওম পালন কসর,তাোঁর 

পসূেবর গুনাহ মাফ কসর কদ্ওয়া হয়।”  

[আল-েুখারী (৩৮) ও মুেকলম (৭৬০)] 

এেং রােূল -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর োণী :   

  

“ কয আল্লাহ ও রােসূলর প্রকত ঈমান আসন, স্বালাত কাসয়ম কসর, রামাদ্বাসন স্বাওম পালন 

কসর আল্লাহর উপর এই হক্ব এসে যায় কয, কতকন তাোঁসক জান্নাসত প্রসেশ করাসেন – কে 

আল্লাহর পসথ কজহাসদ্ করুক অথো তাোঁর জন্মভূকমসত অেস্থান করুক। 

তাোঁরা েলসলন : ইয়া রােলূুল্লাহ, আমরা কক মানেুসক (এর) েেুংোদ্ কদ্ে না?   

কতকন েলসলন : কনশ্চয়ই জান্নাসত রসয়সে ১০০কি স্তর। আল্লাহ তা আল্লাহর পসথ 

মজুাকহদ্গসণর জনয প্রস্তুত কসরসেন। দুই স্তসরর মসধ্য পাথবকয হল আেমান ও যামীন এর  

নযায়। তাই আপনারা যকদ্ আল্লাহর কাসে চ্ান তসে তাোঁর কাসে জান্নাতলু কফরদ্াউে চ্ান। 

কারণ তা জান্নাসতর মধ্যভাসগ ও এর েসেবাচ্চ পযবাসয়র। তাোঁর উপর আর-রাহমাসনর ( 

www.i-onlinemedia.net



115 

 

Ath-Thabāt Library 

 

পরম দ্য়াল ুআল্লাহর ) ‘আরশ। আর তা কথসক জান্নাসতর নদ্ীেমহূ উৎোকরত হয়। ” 

[ একি েণবনা কসরসেন আল- েুখারী (৭৪২৩)]   

এেং রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর োণী :   

 

 

 

 “ আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল-েসলন : স্বাওম আমারই জনয এেং আকমই এর  

প্রকতদ্ান কদ্ে। কে (স্বাওম পালনকারী) তাোঁর কামনা, আহার, পানীয় আমার জনয তযাগ 

কসর। স্বাওম হল  াল। স্বাওম পালনকারীর জনয রসয়সে দু’কি খুকশ-এককি খুকশ হল যখন 

কে ইফত্বার কসর, আসরককি হল যখন কে তার রাে এর (েকৃিকতবা, মাকলক, করকযক্বদ্াতা 

) োোত কসর। কনশ্চয়ই আল্লাহ র কাসে স্বাওম পালনকারীর মুসখর ঘ্রাণ কমেসকর 

েেুাসের চ্াইসতও অকধ্ক েগুন্ধময়।”        

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৭৪৯২) ও মুেকলম (১১৫১)]  

 

কতন :   

স্বাওম তযাগ করার ভয়ােহতা েম্পসকব তাসদ্র ভয় কদ্খাসনা, এ ধ্ারণা েুস্পি করা কয 

একি কােীরাহ (েড়) গুনাহেমূসহর এককি। ইেনু খুযাইমাহ (১৯৮৬) ও ইেনু কহোন 

(৭৪৯১) েণবনা কসরসেন আেূ উমামাহ আল োকহলী -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-হসত কতকন 

েসলসেন :     
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 আকম - রােুলুল্লাহ –স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম - কক েলসত শুসনকে :  

আকম যখন েুকমসয়কেলাম তখন আমার কাসে দুই েযকক্ত এসলা এেং আমার োহু ধ্সর 

দুগবম পাহাসড় কনসয় কগসলা। 

 তাোঁরা উভয়ই েলসলন :‘উপসর উঠুন’।  

আকম েললাম : আকম তা করসত েেম নই।  

তাোঁরা েলসলন : আমরা আপনার জনয েহজ কসর কদ্কে।এরপর আকম উসঠ পাহাসড়র 

চ্ূড়া পযবন্ত উঠলাম। কেখাসন প্রচ্ণ্ড কচ্ৎকাসরর শব্দ কশানা যাকেল।  

আকম েললাম : এ কী শব্দ ? 

তাোঁরা েলসলন : একি জাহান্নামী কলাকসদ্র কচ্ৎকার।   

এরপর তাোঁরা আমাসক কনসয় এমন ককেু কলাকসদ্র কনকি আেল, যারা তাসদ্র পাসয়র 

িাখনু দ্বারা েুলন্ত অেস্থায় কেল। তাসদ্র মুসখর ককনারা চ্ূণব কেচ্ূণব অেস্থায় কেল এেং তা 

হসত রক্ত প্রোকহত হকেল।  

আকম েললাম : এরা কারা ? 

কতকন েলসলন : এরা হল তারা যারা েময় হোর আসগ ইফত্বার করত।” 

[শাইখ আল-আলোনী এসক ‘ স্বাহীহ মাওয়াকরদ্ আজ-জাম’আন ’- এ (১৫০৯) এসক 

স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন।] 

আল-আলোনী -রাকহমাহুল্লাহ-এই েসল মন্তেয কসরসেন :     
 “ আকম েকল – এই শাকস্ত হল তাোঁর জনয কয স্বাওম করসখসে ককন্তু েময় হওয়ার পূসেব 

ইোকৃতভাসে ইফত্বার কসর কফসলসে, তাহসল কয এসকোসর স্বাওম রাসখকন তাোঁর কক 

অেস্থা হসত পাসর?! ”  
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আমরা আল্লাহর কাসে দুকনয়া ও আকখরাসত কনরাপত্তা ও েুস্থতা কামনা করকে। 

কদ্খুন (38747) নং প্রসশ্নর উত্তর।   

চ্ার : স্বাওম পালসনর েহজতা, এসত কয আনি, খুকশ, েন্তুকি, মসনর প্রশাকন্ত, অন্তসরর 

স্বকস্ত, এেং কেই োসথ এর কদ্সন ও রাসত ক্বুর’আন কতলাওয়াহ, ও কক্বয়ামুল লাইল 

ইতযাকদ্ ‘ইোদ্াত করার কয তৃকপ্ত রসয়সে, তা েণবনা করা। 

পাোঁচ্ : তাসদ্র ককেু কলকচ্ার শুনসত কদ্য়া, পত্র পকত্রকার (ইেলামী) ককেু পড়সত 

দ্া‘ওয়াত করা যাসত স্বাওম এর গুরুত্ব ও এ েমসয় একজন মুেকলসমর অেস্থা েম্পসকব 

আসলাচ্না কসর। 

েয় :  তাসদ্র েকতযকার কহদ্ায়াত ও মাগ্ কফরাসতর জনয দু‘আ’ করার পাশাপাকশ  নরম 

ভাো ও উত্তম োকয েযেহাসরর মাধ্যসম অনেরত দ্া‘ওয়াহ ও স্মরণ কসর কদ্য়ার কেসত্র 

ক্লান্ত না হওয়া। 

আমরা আল্লাহর কাসে আমাসদ্র ও আপনার তাওফীক্ব ও শুদ্ধ্বতা প্রাথবনা করকে।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

Islam Q & A      

২৬.স্বালাত তযাগ করসল কস্বয়াম কেলু হয় না 

ফাতওয়া নং - 49698 

প্রশ্ন : স্বালাত োড়া কী স্বীয়াম পালন জা’ইয (বেধ্) ? 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহ’র জনয। 
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স্বালাত তযাগকারীর ককাসনা আমলই কেুল হয় না, না যাকাত, না কস্বয়াম, না হাজ্জ, না 

অনয ককেু।  

আল েুখারী (৫২০) েণবনা কসরসেন, েুরাইদ্াহ হসত, কতকন েসলসেন : রােূলুল্লাহ –

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 “কয ‘আস্বসরর স্বালাত তযাগ কসর, তার কমবেমূহ কেফসল কগল।”  

আর “তার ‘আমল কেফসল কগল” এর অথব হল : তা োকতল হসয় কগল এেং তা তার 

ককাসনা কাসজ আেসে না। তার দ্বারা তার ককাসনা উপকার হসে না। 

এ হাদ্ীে কথসক কনসদ্বশনা পাওয়া যায় কয, স্বালাত তযাগকারীর ককাসনা ‘আমল আল্লাহ 

গ্রহণ করসেন না এেং স্বালাত তযাগকারী তার ‘আমল দ্বারা ককাসনাভাসেই উপকৃত 

হসেনা। তার ককাসনা ‘আমল আল্লাহ’র কাসে উঠাসনা হসে না। 

ইেনুল ক্বাকয়ম-রাকহমাহুল্লাহু তা’আলা-এ হাদ্ীসের অথব উসল্লখ করসত কগসয় তার ককতাে 

‘আে-স্বালাত’ (প-ৃ৬৫) এ েসলসেন – “এ হাদ্ীে দ্বারা যা কোো যায় কয, স্বালাত 

তযাগ করা দুই প্রকাসরর : 

(১) কচ্রতসর তযাগ করা- কয কখনই স্বালাত পসড় না, এসেসত্র তার েমস্ত ‘আমল  

কেফসল যাসে।  

(২) কেত্র কেসশসে, ককান কেসশে কদ্সন তযাগ করা-এসেসত্র তার কেসশে কদ্সনর ‘আমল 

কেফসল যাসে। 

 অথবাৎ পুসরাপুকর স্বালাত তযাগ করসল, তার পকরণাম হসলা পুসরাপুকর ‘আমল কেফসল 

যাওয়া এেং কেসশে কেসত্র স্বালাত তযাসগর পকরণাম হসলা কেসশে কেসত্র ‘আমল কেফসল 

যাওয়া।” েমাপ্ত।  
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শাইখ ইেন ‘উোইমীন কক প্রশ্ন করা হসয়কেসলা “ফাতাওয়া আস্ব-কস্বয়াম” (পৃ-৮৭) 

স্বালাত তযাগকারীর কস্বয়াসমর হুকুম েম্পসকব। কতকন উত্তসর েসলন:  স্বালাত তযাগকারীর 

স্বাওম শুি নয় এেং তা কেুল কযাগযও নয়, কারণ স্বালাত তযাগকারী কাকফর, মুরতাে।  

 

এর দ্ালীল আল্লাহ  তা‘আলার োণী : 

 

 

 

 

 “আর তারা যকদ্ তওো কসর ও স্বালাত ক্বাইম কসর ও যাকাত কদ্য় তসে তারা 

কতামাসদ্র দ্বীকন ভাই।” 

[৯ আত  তওো :  ১১] 

নেী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েসলসেন : 

 

“একজন েযকক্ত এেং কশর ক ও কুফসরর মসধ্য পাথবকয হসলা স্বালাত তযাগ করা।” 

[েণবনা কসরসেন মুেকলম (৮২)] 

 

এেং রােূলুল্লাহ- স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম এর োণী – 
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“আমাসদ্র ও তাসদ্র মাসে চ্কুক্ত হসলা স্বালাত, অতৃঃপর কয তা তযাগ করল, কে 

কনকশ্চত ভাসে কুফর করল।”  

[েণবনা কসরসেন কতরকমযী (২৬২১), আলোনী ‘স্বাহীহ আত-কতরকমযী’ কত এসক স্বাহীহ 

েসল কচ্কিত কসরসেন] 

আর এজনয কয একি োধ্ারণভাসে েমস্ত স্বাহােীগসণর েক্তেয যকদ্ও তা ইজ্ মা‘ 

(ঐকযমত) পযবাসয়র নয়। 

‘আব্দুল্লাহ ইব ন শাক্বীক্ব – রাকহমাহুমুল্লাহ – েসলসেন কযকন েুপকরকচ্ত তাকে‘ঈগসণর 

একজন :  

“ নােী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর স্বাহােীগণ স্বালাত োড়া ককান কাজ তযাগ 

করাসক কুফর মসন করসতন না, আর এর উপর কভকত্ত কসর যকদ্ ককান েযকক্ত স্বাওম 

পালন কসর এেং স্বলাত না পসড় তসে তার স্বাওম প্রতযাখযাত, কেুল কযাগয নয়। এেং 

তা আল্লাহ র কাসে কক্বয়ামাসতর কদ্ন ককান উপকাসরও আেসেনা। এেং তাসক আমরা 

েলসো স্বালাত আদ্ায় করুন, স্বাওম পালন করুন।   

অপরকদ্সক যকদ্ আপকন স্বাওম পালন কসরন অথচ্ স্বালাত আদ্ায় না কসরন, তসে 

আপনার স্বাওম প্রতযাখযাত হসে কারণ কাকফসরর কাে কথসক ককান ‘ইোদ্াত কেুল হয় 

না।” েমাপ্ত। 

 

আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কক প্রশ্ন করা হসয়কেল (১০/১৪০) -  

যকদ্ ককান েযকক্ত শুধু্মাত্র রামাদ্বাসন কস্বয়াম পালসন ও স্বালাত আদ্াসয় েসচ্ি হয় ককন্তু 

রামাদ্বান কশে হওয়ার োসথ োসথই স্বালাত তযাগ কসর, তসে তার কস্বয়াম কক কেুল 

কযাগয?  

তার উত্তসর েলা হয়-   

“ স্বালাত হসলা ইেলাসমর পাোঁচ্কি রুক ন গুসলার মসধ্য এককি আর একি হসলা দুই 

শাহাদ্াসতর পর রুক ন গুসলার মসধ্য েেসচ্সয় গুরুত্বপূণব এেং এককি ফারদ্বুল ‘আইন 

(ফরসজ আইন- অথবাৎ প্রসতযসকর জনয স্বতন্ত্রভাসে ফারদ্ব/ফরজ)। আর কয তা ফারদ্ব 

(ফরজ) হোর েযাপাসর অস্বীকার কসর অথো অেসহলা ো অলেতােশতৃঃ তযাগ কসর কে 
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কুফরী করসলা। আর যারা শুধু্ রামাদ্বাসন স্বালাত আদ্ায় কসর ও স্বাওম পালন কসর, 

তসে তা হসলা আল্লাহ র োসথ কধ্াোঁকাোকজ। কতইনা কনকৃি কেই জাকত যারা শুধ্ু আল্লাহ সক  

রামাদ্বান মাে োড়া কচ্সননা। েুতরাং তাসদ্র রামাদ্বান েযতীত স্বালাত তযাগ করায় কস্বয়াম 

শুি হসেনা েরং তারা েড় কুফর করার মাধ্যসম কাকফর কহসেসে োেযস্ত হসে, যকদ্ও 

তারা স্বালাত ফারদ্ব (ফরজ) হওয়া অস্বীকার কসরকন- ‘আকলমগসণর দুকি মসতর কেকশ 

েকঠক কি অনুোসর।” েমাপ্ত 

Islam Q & A 

 

২৭.পরীোর কারসণ রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলা আহার পানাহার 

ফাতওয়া নং -60296 

প্রশ্ন :  ইউকনভাকেবকি পড়াকালীন েময় কথসক রামাদ্বান মাসে আকম স্বাওম পালন করা 

অেস্থায় পড়াসশানা করসত পারতাম না, তাই দুই েের অসনক কয়কি কদ্ন স্বাওম ভঙ্গ 

কসরকে। আমার কক ক্বাদ্বা’(কাযা) করসত হসে নাকক কাফ্ ফারাহ আদ্ায় করসত হসে,না 

উভয়ই ?  

উত্তর :  

আলহামদুকলল্লাহ ।  

প্রথমত : রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন ইেলাসমর রুক ন েমূসহর এককি রুক ন  যার 

উপর ইেলাম প্রকতকষ্ঠত হসয়সে। 

ইব্নু ‘উমার -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- কথসক েকণবত কয কতকন েসলসেন :  

রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েসলসেন :   
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“ইেলাম পাোঁচ্কি রুকসনর উপর প্রকতকষ্ঠত : এই েসল োেয কদ্ওয়া কয, আল্লাহ োড়া 

ককান প্রকৃত ইলাহ কনই এেং মুহাম্মাদ্ (স্বাল্লালাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম) আল্লাহর 

রােূল, স্বালাত ক্বাকয়ম করা,যাকাত কদ্ওয়া,হাজ্জ আদ্ায় এেং রামাদ্বান মাসে স্বাওম 

পালন করা। ”  
েুতরাং কয স্বাওম তযাগ করল,কে ইেলাসমর রুক ন েমূসহর এককি রুক ন তযাগ 

করল,েরং কে কােীরাহ গুনাহ েমূসহর এককি ভয়ােহ গুনাহ কসর কফলল,েরং 

পূেবেতবীগসণর (স্বাহাোহ,তাকে’ঊন ও ’আতোউত তাকে‘ঈন) ককউ ককউ এ ধ্রসণর 

েযকক্তর কাকফর ও মুরতাে (দ্বীন তযাগী) হওয়ার েযাপাসরও মত প্রকাশ কসরসেন !  এ 

কথসক আল্লাহর কাসে আশ্রয় কামনা করকে।    

আয -যাহােী রকচ্ত ‘আল-কাো’ইর’ েই (পৃৃঃ ৬৪) কত েসলসেন :    

‘একি মু’কমনসদ্র মাসে এককি স্বীকৃত কেেয় কয, কয রামাদ্বান মাসে ককান করাগ ো কারণ 

োড়া (অথবাৎ বেধ্ কারণ োড়া) স্বাওম তযাগ কসর,তসে কে কযনাকারী ও মদ্যপ মাতাসলর 

কচ্সয়ও কনকৃিতম,েরং তাোঁরা তার  ইেলাসমর েযাপাসর েসিহ কপােণ কসরন এেং তার 

মাসে দ্বীন কদ্রাকহতা ও কেমুখতার ধ্ারণা কসরন।’ েমাপ্ত 

কদ্বতীয়ত :   

আর পরীোর কারসণ স্বাওম ভঙ্গকারীর েযাপাসর শাইখ ইব্নু োয -রাকহমাহুল্লাহ-কক প্রশ্ন 

করা হসয়কেল,   

কতকন েসলন : 
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“একজন মুকাল্লাফ (শারী‘আত েম্মতভাসে দ্াকয়ত্ব প্রাপ্ত) েযকক্তর জনয রামাদ্বান মাসে 

পরীোর কারসণ স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) নয়,কারণ কেকি শারী‘আত েম্মতভাসে 

বেধ্ কারণগুসলার এককি নয়,েরং তার উপর স্বাওম পালন করা ওয়াকজে;এসেসত্র কে 

পড়াসশানা রাসতর কেলায় করসত পাসর যকদ্ কদ্সনর কেলা তা কিকর হয়। 

আর পরীো গ্রহসণর েযাপাসর দ্াকয়ত্বশীলসদ্র উকচ্ত োত্রসদ্র প্রকত েহমমবী হওয়া এেং 

রামাদ্বান োসদ্ অনয েমসয় পরীো কনওয়ার েযেস্থা করা, দুই কলযাণসক (মাস্বলাহাহ) 

একসত্র পাওয়ার জনয (এক) কস্বয়াম পালসনর কলযাণ (দুই) পরীোর প্রস্তুকত কনওয়ার 

অেের।  

আর একি রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- হসত স্বাহীহ েসল প্রমাকণত 

হসয়সে কয, কতকন েসলসেন : 

  

 

“কহ আল্লাহ,কয আমার উম্মাসতর ককান েযাপাসর দ্াকয়ত্বপ্রাপ্ত হসয় তাসদ্র (উম্মাসতর) 

উপর দ্য়াশীল হসয়সে,আপকন তার উপর দ্য়াশীল কহান;আর কয আমার উম্মাসতর ককান 

েযাপাসর দ্াকয়ত্বপ্রাপ্ত হসয় তাসদ্র (উম্মাসতর) উপর কাকঠনয চ্াকপসয় কদ্সয়সে,আপকনও 

তার উপসর ককঠন কহান। ”  

[একি েণবনা কসরসেন মুেকলম তাোঁর স্বাহীহ গ্রসন্থ ]  

তাই পরীোর েযাপাসর দ্াকয়ত্বপ্রাপ্তসদ্র প্রকত আমার ওয়াকস্বয়যাত হল - তাোঁরা কযন 

োত্রোত্রীসদ্র প্রকত েহমমবী হন,আর তা (পরীো) যাসত রামাদ্বান মাসে না কফসল এর 

আসগ ো পসর কসরন। আর আমরা আল্লাহর কাসে েোর জনয চ্াই তাওফীক্ব।” েমাপ্ত 

[ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইব্ন োয (৪/২২৩)]  
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একইভাসে ‘আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ’ কক প্রশ্ন করা হসয়কেল :  

আকম রামাদ্বান মাসে একিানা োসড় ৬ েণ্টা ধ্সর পরীো কদ্ে, মাসে ৪৫ কমকনসির 

কেরকত আসে। এই একই পরীোয় আকম গত েের অংশ কনসয়কেলাম ককন্তু কস্বয়াম 

পালসনর কারসণ ভাসলাভাসে মসনাকনসেশ করসত পাকরকন। তাই পরীোর কদ্ন কী আমার 

স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয  হসে?  

আল-লাজ্ নাহ উত্তসর েসলসে :    

‘‘উসল্লকখত কারসণ স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) নয়, েরং তা হারাম হসে,কারণ তা 

রামাদ্বাসন স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) কসর, এমন  কারণগুসলার মসধ্য পসড়না।” 

েমাপ্ত 

[ফাতাওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ ,(১০/২৪০)]  

তৃতীয়ত :  

(েুসি যাওয়া স্বাওম) ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করার েযাপাসর কেস্তাকরত েযাখযা প্রসয়াজন :  

আপকন যকদ্ এই কভসে স্বাওম ভঙ্গ  কসরন কয পরীোর কারসণ  স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয 

,তসে আপনাসক এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে কারণ আপকন এই ভুল ধ্ারণা 
কপােসণর কারসণ মা‘যূরাহ (ওজর প্রাপ্ত) হসেন যা আপকন হারাম করার উসেসশ 

ইোকৃতভাসে কসরন কন। আর আপকন যকদ্ তা হারাম কজসন স্বাওম ভঙ্গ কসরন,তসে 

আপনার উপর অনুতপ্ত হওয়া,তাওোহ করা এেং মহাপাসপ পুনরায় কফসর না আোর দ্ৃঢ় 

প্রকতজ্ঞা করা ওয়াকজে।   

আর ক্বাদ্বা’ (কাযা) করার কেসত্র,আপকন যকদ্ কদ্সনর মাসে স্বাওম শুরু কসর কদ্ওয়ার 

পর ভঙ্গ কসরন,তাহসল আপনাসক এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে। আর যকদ্ 

আপকন শুরু কথসকই এসকোসর স্বাওম না করসখ থাসকন,তাহসল আপনার উপর ককান 

ক্বাদ্বা’ (কাযা) কনই। তার জনয ‘েকতযকার তাওোহ’ (**) (আত-তাওোতুন নাসূ্বহ)-ই  

যসথি  ইনশা’আল্লাহু-তা‘আলা। আর আপনার উকচ্ত কেকশ কেকশ ভাল কাজ করা,নাফল 

স্বাওম রাখা ইতযাকদ্ যাসত ফার দ্ব (ফরজ) েুসি যাওয়ায় েৃি োিকত/েকত পূরণ কসর।    
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শাইখ ইব্ন ‘উোইমীনসক -রাকহমাহুল্লাহু তা‘আলা- রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা কেনা ‘উযসর 

পানাহাসরর হুকুম েম্পসকব প্রশ্ন করা হসয়কেল,উত্তসর কতকন েসলন :  

‘রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা কেনা ‘উয সর পানাহার করা েেসচ্সয় মারাত্মক কােীরা  

গুনাহগুসলার এককি। এসত কসর একজন মানুে (মুেকলম), ফাকেক্ব (অথবাৎ কয কেীরাহ 
গুনাহ কসর অথো স্বাগীরাহ (কোি) গুনাহেমূসহ কনয়কমতভাসে কলপ্ত থাসক)  হসয় যায়। 

তার উপর ওয়াকজে আল্লাহর কাসে তাওোহ করা আর স্বাওম ভঙ্গ করা কদ্নগুসলার  

ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করা;অথবাৎ কে যকদ্ স্বাওম শুরু কসর কদ্সনর মাসে কেনা ‘উযসর 

স্বাওম ভঙ্গ কসর তাহসল তার গুনাহ হসে  এেং তাসক কে কদ্সনর  ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় 

করসত হসে কারণ কে স্বাওম শুরু কসরসে এেং ফার দ্ব কজসন তাসত প্রসেশ কসরসে - তাই 

এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করা আেশযক নায র (মান্নত) এর নযায়। আর যকদ্ শুরু কথসক 

ইো কসর  কেনা ‘উযসর স্বাওম তযাগ কসর,তসে শকক্তশালী মতকি হল :  

তার উপর ক্বাদ্বা’(কাযা) আেশযক হয়না,কারণ এসত কসর তার ককান উপকার হয় 

না,কযসহতু তার কথসক তা কেুল করা  হসে না।   

মূলনীকতকি হল :  প্রকতকি োমকয়ক ‘ইোদ্াত, যা ককান কেসশে েমসয়র জনয কনকদ্বি,তা 

কেনা ‘উয র োড়া কে েময় কথসক কদ্রী করসল তা তার কাে কথসক কেুল করা হয়না।    

কারণ নােী -স্বাল্লালাহু আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েসলসেন : 

 

 

       “কয ককান কাজ করল যার উপর আমাসদ্র দ্বীন প্রকতকষ্ঠত নয় ,তা প্রতযাখযাত।”  

[আল-েুখারী (২০৩৫), মুেকলম (১৭১৮)]  
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আর তা এ জনয কয এসত আল্লাহর -‘আয যা ওয়া জাল্ল-(কনধ্বাকরত) েীমা লঙ্ঘন করা  

হয়। আর আল্লাহ তা‘আলার (কনধ্বাকরত) েীমা লঙ্ঘন করা জুলুম/অকেচ্ার। আর কয 

জাকলম তার কথসক আমল কেুল করা হয় না।  আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন : 

  

 

 

 “যারা আল্লাহ তা‘আলার (কনধ্বাকরত) েীমা লঙ্ঘন কসর,তারাই কতা জাকলম (অকেচ্ারী)। 

” 

[২ আল-োক্বারাহ : ২২৯]  

আর এজনয কয, কে যকদ্ এই ‘ইোদ্াত কনকদ্বি েমসয়র আসগ অথবাৎ ওয়াক্্বত শুরু হওয়ার 

পূসেব করত তসে তা তার কাে কথসক কেুল করা হসতা না,একই ভাসে যকদ্ কনকদ্বি 

েমসয়র পসর তা আদ্ায় কসর,তাও তার কাে কথসক কেুল করা হসে না যকদ্ না কে 

মা‘যূর (অপারগ)হয়।’ েমাপ্ত 

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া  আশ শাইখ ইব্নু ‘উোইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫) ] 

চ্তুথবত : 

আপনার এই কয়কি েেসরর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্াসয় কদ্রী হওয়ার জনয আল্লাহর কাসে 

তাওোহ করা আেশযক। যার রামাদ্বাসনর কদ্নগুকলর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করা োকী 

আসে,তা পরেতবী রামাদ্বান আোর আসগই পূরণ কসর কফলা ওয়াকজে। আর যকদ্ কদ্রী 

কসর,তসে কে হারাম কাজ করসে। তার উপর কাফ্ ফারাহ (প্রকত কদ্সনর পকরেসতব 

একজন কমেকীন  খাওয়াসনা) আদ্ায় ওয়াকজে হসে ককনা এই কেলম্ব হওয়ার করার 

কারসণ -এ েযাপাসর ‘উলামার মাসে মতসভদ্ রসয়সে। কেকশ েকঠক মতকি হল -তার 

উপর কাফ্ ফারাহ আদ্ায় ওয়াকজে হয়না। তসে আপকন যকদ্ তা (কাফ্ ফারাহ) 

োেধ্ানতােশত আদ্ায় কসরন তসে তা ভাল।  
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আরও কদ্খুন (26865) নং প্রসশ্নর উত্তর।     

উত্তসরর োরমমব হল : 

আপকন যকদ্ পরীোর কারসণ স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয  মসন কসর স্বাওম ভঙ্গ কসর 

থাসকন,অথো কদ্সনর মাসে স্বাওম ভঙ্গ কসরন, তাহসল আপনাসক ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় 

করসত হসে, আর  ক্বাদ্বা’ (কাযা) করার োসথ কাফফারা আদ্ায় আেশযক নয়। আমরা 

দু‘আ’ করকে যাসত আল্লাহ আপনার তাওোহ কেুল কসরন।  

 আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A 

(**)[কেসশে দ্রিেয :‘েকতযকার তাওোহ’ করার শতবেমূহ : 

    

১. ইখলাস্ব-এর (এককনষ্ঠতার) োসথ তাওোহ করা 

২. কৃত পাসপর জনয অনুতপ্ত হওয়া 

৩. পাপকাজ কচ্রতসর তযাগ করা 

৪. কেই পাপকাসজ পুনরায় কফসর না যাওয়ার েযাপাসর দ্ৃঢ় েংকল্প করা  

৫. েময় কশে হওয়ার আসগ তাওোহ করা অথবাৎ মৃতুযকাসল জান কেসজর েময় গড়গড়ার 

আসগ, েূযব পকশ্চম কদ্সক উঠার আসগ তাওোহ কসর কনওয়া 

৬. তার উপর কারও হক থাকসল তা কফকরসয় কদ্ওয়া ো মাফ কচ্সয় কনওয়া। কেস্তাকরত জানসত 

কদ্খুন –(13990), (20236), (14289) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

 

২৮.কিকর কপশায় যারা কাজ কসর কযমন খকনজ পদ্াথব গলাসনা 

ফাতওয়া নং -12592  

প্রশ্ন : কয েে কমবীরা কিকর কাকয়ক পকরশ্রম কসর কেসশে কসর গ্রীসের 

মােগুসলাসত,তাসদ্র (স্বাওসমর) েযাপাসর ইেলামী শারী‘আসতর হুক ম কক? তাসদ্র কারও 

কারও কযমন - খকনজ পদ্াথব গলাসনার চ্ুল্লীর োমসন কাজ করসত হয়,তাসদ্র জনয 

রামাদ্বাসনর স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) কক?  

www.i-onlinemedia.net



128 
 

Ath-Thabāt Library 

 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।   

একি জানা কেেয় কয, ইেলাসম রামাদ্বান মাসে কস্বয়াম পালন করা প্রসতযক মুকাল্লাফ 

(শারী‘আত েম্মতভাসে দ্াকয়ত্বশীল) েযকক্তর উপর ফার দ্ব (ফরজ -অেশয পালনীয়) এেং 

তা ইেলাসমর রুক ন েমূসহর এককি  রুক ন  (স্তম্ভ)। তাই প্রসতযক মুকাল্লাফ েযকক্তর 

উকচ্ত আল্লাহ যা ফার দ্ব (ফরজ) কসরসেন তা োস্তোয়সন তথা কস্বয়াম পালসন েসচ্ি 

হওয়া,তাোঁর কাে কথসক োওয়াে (পুরস্কার) পাওয়ার আশায় ও তাোঁর শাকস্ত পাওয়ার ভসয় 

- তসে তা তার দুন্ইয়ার অংশ (অকধ্কার) ভুসল না কগসয় এেং তার দুন্ইয়াসকও 

আকখরাসতর উপসর প্রাধ্ানয না কদ্সয়।  

আর যকদ্ আল্লাহ ‘ইোদ্াত েমূহ কথসক তার উপর যা ফার দ্ব (ফরজ ) কসরসেন তা 

আদ্ায় করা ও তার দুন্ইয়ার কাজ োংেকেবক হয়,তসে তার  উপর এ দুইসয়র মাসে 

েমিয় করা ওয়াকজে যাসত কে দুই কাসজর উভয়ই করসত পাসর। কযমনকি এই প্রসশ্নর 

উদ্াহরসণ উসল্লকখত হসয়সে। কতকন রাসতর কেলা  তার দুন্ইয়ার কাসজর জনয কনকদ্বি 

করসেন,তা েম্ভে না হসল রামাদ্বান মাসে তার কাজ কথসক েকুি কনসেন কেতন োড়া 

হসলও,তা েম্ভে না হসল অনয কপশা কেসে কনসেন যাসত দুই ওয়াকজে একোসথ পালন 

করসত পাসরন। তাোঁর দুন্ইয়ার কদ্কসক আকখরাসতর উপর প্রাধ্ানয কদ্সেন না। কপশা 

অসনক রকসমর আসে আর অথব উপাজবসনর উপায় েমূহও এধ্রসনর কিকর কপশার 

মসধ্য েীমােি নয়। আল্লাহর ইোয় একজন মুেকলসমর এমন ককান মুোহ (বেধ্) 

কাসজর অভাে হসে না যার পাশাপাকশ কে আল্লাহর ফার দ্ব (ফরজ) কৃত ‘ইোদ্াত পালন 

করসত পাসর ।     

           “আর কয আল্লাহসক ভয় কসর, আল্লাহ তার জনয উপায় কসর কদ্সেন এেং এমন 

জায়গা কথসক তাসক করয্ক্ক্ব কদ্সেন যা কে কখনও কল্পনাও করসত পাসর কন। আর কয 
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আল্লাহর উপর (তাওয়াকু্কল) ভরো কসর তার জনয আল্লাহই যসথি ;কনশ্চয়ই আল্লাহ তাোঁর 

আসদ্শ োস্তোকয়ত করসেন, আল্লাহ েে ককেরু জনযই কনকদ্বি পকরমাণ কনধ্বারণ কসরসেন।” 

[৬৫  আত্ব-ত্বালাক : ২-৩]  

আর যকদ্ ধ্সর কনওয়া হয় কয,উকন উসল্লকখত কাজ োড়া অনয ককান কাজ পানকন,আর 

এসত তার কি হসে,তাহসল কযন কতকন তাোঁর দ্বীনসক কনসয় কেই ভূকম কেসড় অনয ভূকমসত 

পাকলসয় যান কযখাসন কতকন তাোঁর দ্বীন ও দুন্ইয়ার ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব একোসথ পালন 

করসত পারসেন এেং কেখাসন মুেকলমসদ্র োসথ পুণযকাজ ও তাক্বওয়ায় পরস্পর 

েহসযাকগতা করসেন। আর আল্লাহর ভূকম কতা প্রশস্ত।  

আল্লাহ তা‘আলা েসলন :  

 

               “আর কয আল্লাহর পসথ কহজরাত করসে,কে কেই মাকিসত অসনক জায়গা ও 

প্রশস্ততা পাসে।”  

[৪ আন-কনো’ : ১০০]  

আর আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন :  
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         “েলনু,কহ োিারা যারা ঈমান এসনসো,ভয় কর কতামাসদ্র রােসক 

(েকৃিকতবা,মাকলক,করযক্বদ্াতা) ;যারা এ দুন্ইয়াসত কলযাণ করসে ,তাসদ্র জনয রসয়সে 

হাোনাহ (পরুস্কার) ;আর আল্লাহর ভূকম প্রশস্ত,কনশ্চয়ই স্বাব রকারীসদ্রসক 

(বধ্যবশীলসদ্রসক) তাসদ্র প্রকতদ্াসন কেকহোে পরুস্কার কদ্ওয়া হসে”।  

[৩৯ আয-যুমার : ১০] 

তাোঁর যকদ্ এেে ককেুর ককানকিই েম্ভে না হয়,এেং কতকন প্রসশ্ন উসল্লকখত ককঠন কাজ 

করসত োধ্য হন কতকন স্বাওম রাখসেন যতেণ না পযবন্ত অেুকেধ্া অনুভে কসরন,এরপর 

খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করসেন যা কি/কাকঠনয দ্ূর কসর,এরপর আোর োকক েময় 

পানাহার কথসক কেরত থাকসেন এেং কস্বয়াম পালসনর জনয েুকেধ্া মত েমসয় এর ক্বাদ্বা’ 

(কাযা) আদ্ায় করসেন। 

আল্লাহই তাওফীক্বদ্াতা,আল্লাহ আমাসদ্র নােী মুহাম্মাসদ্র ও তাোঁর পকরোর েগব ও 

স্বাহাোহগসণর উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন।   

[ইেলাকম গসেেণা ও ফাতওয়া ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ ( ১০/২৩৩-

২৩৪) ]  

২৯.অতযন্ত গরম অঞ্চসলর অকধ্োেীসদ্র উপর কক তাসদ্র জনয কিকর হওয়ার 

পরও কস্বয়াম পালন ওয়াকজে? 

ফাত ওয়া নং-129831 

প্রশ্ন :  কেশাল োহ রা’ অঞ্চসল কখনও গ্রীেকাসল রামাদ্বান মাে আসে এেং কস্বয়াম পালন 

কিোধ্য হসয় পসড়। ককান ককান কেসত্র তাসদ্র জনয তা অেম্ভে হসয় পসড় এেং কসয়ক 

েের ধ্সর এই অেস্থা কেরাজমান থাসক। তারা ককভাসে স্বাওম পালন করসে ?   

উত্তর :  
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েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

 “রামাদ্বান মাে শুরু হসল প্রসতযক মুকাল্লাফ (শারী‘আত েম্মত ভাসে 

দ্াকয়ত্বশীল), মুকীম (আোকেক ো স্বসদ্সশ অেস্থানকারী ) েুস্থ মুেকলসমর উপর স্বাওম 

পালন করা ফারদ্ব (ফরজ)। আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন :  

 

 

“কতামাসদ্র মসধ্য কয এই মাে কপল, কে কযন এই মাসে স্বাওম পালন কসর। আর ককউ 

অেসু্থ থাকসল ককংো েফসর থাকসল, অনয েময় এই েংখযা পরূণ করসে।”   

 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৫] 
তাই গরসমর েময়ও কস্বয়াম পালন ওয়াকজে। কারণ রামাদ্বাসন কস্বয়াম পালন ইেলাসমর 

রুক ন গুসলার এককি। আর কয স্বাওম পালন কসর এরপর প্রচ্ণ্ড কপপাোয় প্রাণ চ্সল 

যাওয়ার আশংকা কসর, কে স্বাওম ভঙ্গ কসর অতিুকু গ্রহণ করসে -যা তার জীেন োোঁকচ্সয় 

রাখার জনয দ্রকার। এর পর আোর ও  মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) 

কথসক কেরত থাকসে এেং কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) অনযেময় আদ্ায় করসে। 

 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা। আল্লাহ আমাসদ্র নােী মুহাম্মাদ্, তাোঁর পকরোরেগব ও তার 

স্বাহােীগসণর উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন।” েমাপ্ত 

গসেেণা  ও ফাত ওয়া  ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ  আদ্-দ্া’ইমাহ 

শাইখ ‘আব্দলু ‘আজীজ ইেন ‘আব্দুল্লাহ ইেন োয , শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইেন গুদ্াইইয়যান, 

শাইখ স্বাকলহ আল ফাওযান, শাইখ ‘আব্দলু ‘আজীজ আল-আশ- শাইখ, শাইখ োকর 
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আেূ যাইদ্।  

 [ফাতাওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ, কদ্বতীয় গ্রুপ (পৃ-৯/১৪৫)]  

ফাতাওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ, কদ্বতীয় গ্রুপ (পৃ-৯/১৪৫) 

 

৩০.যাসদ্র কদ্সশ কদ্ন েড় হয় ো েযূব অস্ত যায় না তারা কীভাসে স্বালাত ও স্বাওম 

পালন  করসে 

ফাত ওয়া নং – 106527 

 

 

প্রশ্ন : যাসদ্র (অঞ্চসল) কদ্ন ২১ েণ্টা লম্বা হয়, তারা কীভাসে স্বালাত ও স্বাওম পালন 

করসে? তারা কক কস্বয়াসমর জনয এক ধ্রসনর কহোে কসর কনসে? যাসদ্র  কদ্ন খুে কোি, 

তারা কক করসে? একই ভাসে যাসদ্র ৬ মাে কদ্ন ও ৬ মাে রাত, তারা কী করসে? 

কীভাসে স্বালাত আদ্ায় ও স্বাওম পালন করসে?    

উত্তর : 

 

আলহামদুকলল্লাহ।  

 

যাসদ্র (অঞ্চসল) ২৪ েণ্টার পকরেসর রাত অথো কদ্ন হয়, তারা কদ্সন স্বাওম পালন 

করসে, তা কোি কহাক ো েড়। তাই তাসদ্র জনয যসথি, েকল প্রশংো আল্লাহর, কদ্ন  

কোসিা হসলও; অপর পসে যাসদ্র কদ্ন ও রাত (২৪ েণ্টা) কথসক দ্ীেব কযমন – ৬ মাে; 

তার স্বালাত ও স্বাওসমর জনয এককি েময়েীমা কনধ্বারণ কসর কনসে, কযমনকি নােী -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-আসদ্শ কসরসেন দ্াজ্জাল আকেভূবত হওয়ার কদ্সন যা 

হসে ১ েেসরর েমান, ১ মাে অথো ১ েপ্তাসহর েমান; এসেসত্র স্বালাসতর জনয এককি 

েময়েীমা কেোঁসধ্ কনসে।   
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েউদ্ী আরসের ‘হাই‘আহ ককোর আল-‘উলামা’ ’র এক কাঊকিল এই মাে’আলাহ কি 

গসেেণা কসর কদ্সখসেন এেং এর ৬১ নং কেিান্ত প্রকাশ কসরসে ১২/৪/১৩৯৮ কহজরী 

োসল যা হল : 

আলহামদুকলল্লাহ, স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েকেবত কহাক আল্লাহর রােূল, তাোঁর 

পকরোরেগব ও স্বাহােীগসনর উপর, অতৃঃপর : 

প্রথমত :  

ককউ যকদ্ এমন কদ্সশ অেস্থান কসর, কযখাসন েূসযবাদ্য় ও েূযবাসস্তর দ্বারা কদ্ন ও রাত 

কচ্কিত করা যায় এেং  গ্রীসে কদ্ন খুে েড় ও শীসত কোি হয়, তসে তার শারী‘আসত 

েকণবত পকরকচ্ত েমসয় ৫ ওয়াক্বসতর স্বালাত আদ্ায় করা ফারদ্ব (ফরজ), এর দ্ালীল 

আল্লাহ তা‘আলার োণী :  

 

 

 “েযূব  সল পড়ার পর কথসক রাসতর েন অন্ধকার পযবন্ত (অথবাৎ কজাহর কথসক ‘ইশা’) 

স্বালাত কা’ইম (কাসয়ম) করসে এেং কা’ইম (কাসয়ম) করসে ফাজ্ সরর স্বালাত। কনশ্চয়ই 

ফাজ্ সরর স্বালাত উপকস্থকতর েময়।” 

[১৭ আল ইস্ রা’ : ৭৮]  

এেং আল্লাহ তা‘আলা আরও েসলসেন : 
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“কনশ্চয়ই স্বালাত কনধ্বাকরত েমসয় আদ্ায় করা মু’কমনসদ্র উপর ফারদ্ব (ফরজ/ অেশয 

কতবেয)।” 

[ ৪ আল কনো’ : ১০৩]    

 

‘আব্দুল্লাহ ইব ন ‘আমর ইব ন আল-‘আস্ব -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুমা- কথসক প্রমাকণত 
হসয়সে কয, নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :    

 

 “জহু সরর (কজাহসরর) ওয়াক্বত্ হয় যখন েযূব  সল পসড় এেং কারও োয়া তার 

বদ্সেবযর েমান হয়, যতেণ না ‘আস্বসরর ওয়াক্বত্ উপকস্থত হয়; আর ‘আস্বসরর ওয়াক্বত্ 

থাসক যতেণ না েযূব হলসদ্ হসয় যায়; আর মাগ্ করসের স্বালাসতর ওয়াক্বত্ থাসক শাফাক্ব 

(অথবাৎ লাল আভা) চ্সল যাওয়া পযবন্ত; আর ‘ইশা’র স্বালাসতর েময় হল মধ্যরাত পযবন্ত; 

আর েকাসলর (ফাজ্ সরর) স্বালাসতর েময় হল ফাজ্ র উকদ্ত হওয়ার েময় কথসক েযূব 

উকদ্ত হওয়া পযবন্ত। এরপর যখন েযূব উসঠ তখন স্বালাত আদ্ায় করা কথসক কেরত 

www.i-onlinemedia.net



135 

 

Ath-Thabāt Library 

 

থাসকা, ককননা তা শাইত্বাসনর (শয়ত্বাসনর) দুই কশং এর মধ্য কদ্সয় উসঠ।”  

[েণবনা কসরসেন মুেকলম (৬১২)] 

এোড়া ৫ ওয়াক্বসতর স্বালাসতর েময়েীমা কথা ও কাসজর দ্বারা কনধ্বারণ েংক্রান্ত আরও 

হাদ্ীে েকণবত হসয়সে, এসেসত্র কদ্ন কোি ো েড় হওয়াসক আলাদ্া কসর কেসেচ্না করা 

হয়কন কযসহতু রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েকণবত আলামত দ্বারা 

স্বালাসতর েময়গুসলা আলাদ্াভাসে কচ্কিত করা যায়। এ হল তাসদ্র স্বালাসতর 

েময়েীমা কনধ্বারণ েংক্রান্ত েণবনা।  

আর, তাসদ্র কস্বয়াসমর েময়েীমা কনধ্বারসণর কেসত্র মুকাল্লাফ (শারী‘আত েম্মত ভাসে 

দ্াকয়ত্বশীল ) -কদ্র কতবেয হসে খাোর, পানীয় ও েকল প্রকার স্বাওমভঙ্গকারী 
মুফাত্বকত্বরাত কথসক তাসদ্র কদ্সশ ফাজ্ র উকদ্ত হয়ার েময় কথসক েূযবাস্ত পযবন্ত কেরত 

থাকা, যতেণ পযবন্ত তাসদ্র কদ্সশ রাত কথসক কদ্নসক পৃথকভাসে কচ্কিত করা যায় এেং 

এর কমাি েময়েীমা হল ২৪ েণ্টা।   

খাোর, পানীয়, কমলন ইতযাকদ্ তাসদ্র জনয শুধু্ রাসতর কেলা হালাল হসে, রাসতর বদ্েবয 

কোি হসলও। কারণ ইেলামী শারী‘আত েকল কদ্সশর মানুসের জনয েমানভাসে 

প্রসযাজয। আল্লাহ -তা‘আলা- েসলসেন :   

“আর কতামরা পানাহার কর যতেণ রাসতর কষৃ্ণ করখা কথসক ঊোর শুভ্র করখা স্পিরূসপ 

কতামাসদ্র কাসে প্রতীয়মান না হয়। অতৃঃপর কতামরা রাসতর আগমন পযবন্ত কস্বয়াম পণূব 

কর।”  
[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৭]   

আর কয, কদ্ন লম্বা হওয়ার কারসণ স্বাওম েম্পন্ন করসত েযথব হয় অথো কেকভন্ন 

আলামত/কচ্ি ো অকভজ্ঞতা ো কেশ্বস্ত দ্ে ডাক্তাসরর জানাসনা খেসরর মাধ্যসম জানসত 
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পাসর অথো তার প্রেল েম্ভােনা (গালাোতুজ জান্ন) থাসক কয, এই স্বাওম পালসনর 

কারসণ (১) মৃতুয ো (২) ককঠন করাগ কদ্খা কদ্সে ো (৩) তার েতবমান করাগ কেসড় যাসে 

ো (৪) তার েুস্থতা কেলকম্বত হসে –তসে কেসেসত্র কে স্বাওম ভঙ্গ করসে এেং কেই 

কদ্নগুসলার ক্বাদ্বা’ (কাযা) েুকেধ্া মত েমসয় আদ্ায় কসর কফলসে। আল্লাহ তা‘আলা 

েসলন :  

 

 

  “কতামাসদ্র মসধ্য কয এই মাে কপল, কে কযন এই মাসে স্বাওম পালন কসর। আর ককউ 

অেসু্থ থাকসল ককংো েফসর থাকসল, অনয েময় এই েংখযা পরূণ করসে।”   

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৫] 
আল্লাহ তা‘আলা আরও েসলন :  

 

 

“আল্লাহ োসধ্যর অকতকরক্ত কোো কারও উপর চ্াপান না।”  

[২ আল-োক্বারাহ : ২৮৬] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও েসলসেন : 
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  “কতকন কতামাসদ্র উপর দ্বীসনর মসধ্য ককান কাকঠনয রাসখন কন।”  

[২২ আল-হাজ্জ : ৭৮] 

কদ্বতীয়ত : 

ককউ যকদ্ এমন কদ্সশ অেস্থান কসর কযখাসন গ্রীসে েূযব ডুসে না ো শীসত েূযব উকদ্ত হয় 

না, অথো কদ্ন ৬ মাে ও রাত ৬ মাে স্থায়ী হয় –তসে তাসদ্র জনয প্রকত ২৪ েণ্টায় ৫ 

ওয়াক্বসতর স্বালাত আদ্ায় করা ফার দ্ব (ফরজ) হসে এেং তারা এর এককি েময়েীমা 

কনধ্বারণ করসে তাসদ্র কনকিেতবী কদ্সশর েময়েীমা অনুযায়ী কযখাসন ফরজ ৫ োসরর 

স্বালাসতর েময় এসক অসনযর কথসক পৃথকভাসে কচ্কিত করা যায়। কযমনকি প্রমাকণত 

হসয়সে, ‘ইেরা ও কম‘রাসজর হাদ্ীে’ – এ আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মসতর উপর 

প্রকতকদ্সন ও রাসত ৫০ (পঞ্চাশ) ওয়াক্বসতর স্বালাত ফার দ্ব (ফরজ) কসরকেসলন – নােী 

-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – তাোঁর রাসের (েৃকিকতবার, মাকলসকর, করয ক্বদ্াতার) 

কনকি েহজতা প্রাথবনা করসত থাকসলন যতেণ না কতকন (আল্লাহ ‘আয  ্যা ওয়া জাল্ল) 

েলসলন : 

 

 

     “কহ মুহাম্মাদ্, এগুসলা হল প্রকতকদ্সন ও রাসত ৫ োসরর স্বালাত।” 

[মেুকলম (১৬২)] 

এর আরও দ্ালীল হল – ত্বালহাহ ইব ন্  ‘উোইকদ্ল্লাহ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আন্ হ- কথসক 
প্রমাকণত হসয়সে কয, কতকন েসলসেন :   

 “রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম - এর কাসে নাজ্ দ্ কথসক এক 
কলাক এসলা, তার চ্লু কেল এসলাসমসলা, আমরা তার শসব্দর আওয়াজ শুনলাম, তসে কে 

কক েলল তা েুেলাম না যতেণ পযবন্ত না কে রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম- এর কাসে এসলা। এরপর কে প্রশ্ন করল ইেলাম েম্পসকব।  
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(উত্তসর) রােূলুল্লাহ - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – েলসলন :  

 

 

 

 “কদ্সন ও রাসত ৫ োর স্বালাত আদ্ায় করুন।”  
কে েলল :  

 “আমার উপর কক এোড়া আর ককান দ্াকয়ত্ব আসে?” 

কতকন েলসলন : 

 “না, তসে আপকন যকদ্ নাফ্ ল (কহোসে) করসত চ্ান।”   

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৪৬) ও মুেকলম (১১)] 

এোড়া প্রমাকণত হসয়সে কয, নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- তাোঁর স্বাহােীগণ 

কক দ্াজ্জাল (ভণ্ড) মােীহ েম্পসকব েসলসেন, তখন তাোঁরা (স্বাহােীগণ) েলসলন : 
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 “কে পৃকথেীসত কতকদ্ন থাকসে?”  
কতকন (রােূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-) েলসলন :  

 “চ্কল্লশ কদ্ন, আর এককদ্ন এক েেসরর েমান, আর এককদ্ন এক মাসের 

েমান, আর এককদ্ন এক জমুু‘আহ োসরর েমান, আর োকক কদ্নগুসলা আপনাসদ্র কদ্সনর 

মত।” 

আমরা েললাম :  

 “কহ রােূলুল্লাহ ! কেই কয কদ্নকি এক েেসরর নযায়, কে কদ্সন কী এককদ্সনর 

স্বালাত যসথি হসে?” 

কতকন েলসলন : 

 “না, আপনারা এর েময়েীমা কঠক কসর কনসেন।” 

[েণবনা কসরসেন মুেকলম (২৯৩৭)] 

েুতরাং কতকন (রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম) কয কদ্সনর বদ্েবয 

একেেসরর মত কেকদ্সন ৫ োর স্বালাত আদ্ায় যসথি ধ্সরন কন। েরং তার প্রকত ২৪ 

েণ্টায় ৫ োর স্বালাত আদ্ায় ফার দ্ব (ফরজ) কসরসেন এেং তাোঁসদ্র (স্বাহােীগণসক) 

তাসদ্র কদ্সশর স্বাভাকেক েময়েীমার মাত্রা কেসেচ্না কসর তাোঁসদ্র মাসে েময়েীমা ভাগ 

কসর কনওয়ার আসদ্শ কসরসেন।   

তাই কয কদ্সশর স্বালাসতর (কেসশে) েময়েীমা কনধ্বারণ েম্পসকব প্রশ্ন করা হসয়সে, কে 

কদ্সশর মুেকলমসদ্র উপর ওয়াকজে (ফার দ্ব/ফরজ) দ্াকয়ত্ব হল কয, তারা তাসদ্র 

েেসচ্সয় কনকিেতবী কদ্শ –কযখাসনর রাত ও কদ্ন আলাদ্াভাসে কচ্কিত করা যায়, প্রকত 

২৪ েণ্টায় শারী‘আত কনধ্বাকরত কচ্ি (আলামত) দ্বারা ৫ ওয়াক্্বত স্বালাসতর েময়েূচ্ী 

কনণবয় করা যায় – কে কদ্সশর েময়েূচ্ীর উপর কভকত্ত কসর তাসদ্র স্বালাসতর েময় 

কনধ্বারণ করসে।  
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একইভাসে তাসদ্র উপর রামাদ্বান মাসের কস্বয়াম পালন ফার দ্ব (ফরজ), তারা তাসদ্র 

কস্বয়াম পালসনর জনয রামাদ্বান মাে শুরু ও কশে কনধ্বারণ করসে, এর প্রকতকদ্ন স্বাওম 

শুরু ও ইফত্বাসরর েময় কনধ্বারণ করসে –তাসদ্র েেসচ্সয় কাসের কয কদ্সশ স্বাভাকেক 

২৪ েণ্টায় কদ্ন-রাত পৃথকভাসে কচ্কিত করা যায় –কে কদ্সশর ফাজ্ সরর ওয়াক্বসতর 

েময় ও েূসযবাদ্সয়র েময় অনুযায়ী। যার দ্ালীল পূসেব উসল্লকখত হসয়সে নােী -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – এর দ্াজ্জাল (ভণ্ড) মােীহ েম্পককবত হাদ্ীে এেং তাোঁর 

স্বাহােীগণ কক তাসত স্বালাসতর েময় কনধ্বারণ পিকত েম্পককবত ইরশাদ্ (উপসদ্শ) দ্বারা, 

কারণ কেসেসত্র স্বাওম ও স্বালাসতর মসধ্য ককান পাথবকয কনই।  

 

আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা। 

 

আল্লাহ আমাসদ্র নােী মুহাম্মাদ্, তাোঁর পকরোরেগব (োহাযযকারী আনোর ও অনুোরী) ও 

স্বাহাোহ-র উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন। েমাপ্ত  

[হাই’আহ ককোর আল-‘উলামা’ মাজম‘ূ ফাতাওয়া  শাইখ ইব ন োয (১৫/২৯২/৩০০)] 

েংকেপ্ত 

Islam Q & A  

 

৩১.কারােকি েযকক্ত যার েময় েম্পসকব ককান জ্ঞান কনই তার স্বালাত ও স্বাওম এর 

কেধ্ান 

ফাতাওয়া নং -81421 

প্রশ্ন : একজন কারােিী েযকক্ত ককভাসে স্বালাত আদ্ায় করসে কয মাকির কনসচ্ অন্ধকার 

কসে েিী অেস্থায় রসয়সে এেং স্বালাসতর েময় ও রামাদ্বান মাে কসে শুরু হসে তা 

জাসন না? 

উত্তর :  েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  
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প্রথমত :  

আমরা আল্লাহ তা’আলার কাসে প্রাথবনা করকে কযন, কতকন েমস্ত মুেকলম েিীসদ্র 

আেন্ন মুকক্ত দ্ান কসরন, এেং তাোঁর করুণা দ্বারা তাসদ্রসক বধ্যব ও োন্ত্বনা দ্ান কসরন, 

তাসদ্র অন্তরেমূহ প্রশাকন্ত ও ইয়াকক্বন দ্বারা পূণব কসরন এেং মুেকলমসদ্র কহদ্াসয়সতর 

পথ েহজ কসরন, যাসত তাোঁর ওয়ালীগণ (আউকলয়াগণ) েম্মাকনত হসেন ও তাোঁর শত্রুরা 

অপমাকনত হসেন।       

কদ্বতীয়ত :  

‘আকলমগণ এ েযাপাসর কেিান্ত  জ্ঞাপন কসরসেন কয, েিী ও কারােিী কথসক স্বালাত 

ও কস্বয়াম এর দ্াকয়ত্ব উসঠ যায় না। েরং তাসদ্র উপর ফারদ্ব (ফরজ) হল েময় 

কনধ্বারসণর যথাোধ্য কচ্িা ও শ্রম কনসয়াগ করা। এরপর যকদ্ স্বালাসতর ওয়াক্বত (েময়) 

শুরু হসয়সে েসল প্রেল ধ্ারণা হয়, তসে কে স্বালাত আদ্ায় করসে। একই ভাসে রামাদ্বান 

মাে শুরু হসয়সে েসল তার প্রেল ধ্ারণা হসল স্বাওম পালন করসে। কে খাোসরর েময় 

কখয়াল কসর অথো কারাগাসরর কলাকসদ্র কজসজ্ঞে কসর ইতযাকদ্ উপাসয় েময় কনধ্বারণ 

করসত পাসর।   

যকদ্ কে স্বালাত ও কস্বয়াম আদ্াসয়র জনয যথাোধ্য শ্রম ও কচ্িা কনসয়াগ কসর, তসে তার 

‘ইোদ্াত শুি ও গ্রহণসযাগয হসে, এরপসর যকদ্ও কে েুেসত পাসর কয, তার ‘ইোদ্াত 

েকঠক েমসয় ো পরেতবী েমসয় হসয়সে অথো কে যকদ্ েুেসত নাও পাসর তেুও তার 

‘ইোদ্াত শুি হসয় যাসে।  এর দ্ালীল আল্লাহ তা‘আলা এর োণী :  

 

 

 

“আল্লাহ কাউসক তার োসধ্যর অকতকরক্ত কোো চ্াপান না।”  

[ ২ আল-োক্বারাহ : ২৮৬ ] 

 

আল্লাহ –েুেহানাহু ওয়া তা‘আলা- এর োণী : 
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 “আল্লাহ যাসক কয পকরমাণ োমথব দ্ান কসরসেন, তার োইসর (কখসনা) ককাসনা 

কোো তার উপর কতকন চ্াকপসয় কদ্ন না।” 

[৬৫ আত্ব-ত্বালাক্ব : ৭] 

তসে যকদ্ কে জানসত পাসর, কে ‘ঈসদ্র কদ্সন স্বাওম আদ্ায় কসরসে, তাহসল তার উপর 

এর কাদ্বা’ (কাযা) করা ওয়াকজে। কারণ ‘ঈসদ্র কদ্সন কস্বয়াম পালন শুি নয়।   

যকদ্ কে পরেতবী কাসল কনকশ্চতভাসে জানসত পাসর কয, কে েকঠক েমসয়র পূসেব স্বালাত 

ো কস্বয়াম পালন কসরসে তাহসল তা পুনরায় আদ্ায় করা ওয়াকজে।  

[ ‘আল- মূেূআ’ আল-কফক্বকহইয়যাহ (২৮/৮৪-৮৫)’ ] এ রসয়সে : 

“কফক্বহ গসেেকগসণর অকধ্কাংসশর মসত যার কাসে মাসের কহসেসের েযাপাসর েসিহ 

রসয়সে তার কথসক রামাদ্বান এর স্বাওম পালসনর দ্াকয়ত্ব উসঠ যায় না েরং কেই স্বাওম 

পালন ফারদ্ব (ফরজ) হয় কারণ তার উপর তাক্বকলফ (শারী‘আত প্রদ্ত্ত দ্াকয়ত্ব) েতবায় 

ও কে তা পালসনর েযাপাসর আকদ্ি।” 

কে যকদ্ ইজকতহাদ্ কসর স্বাওম পালন কসর তসে এসেসত্র পাোঁচ্কি অেস্থা হসত পাসর : 

প্রথম অেস্থা :  

এই েমেযা (না জানার েমেযা) কেরাজমান থাকা এেং প্রকৃত অেস্থা প্রকাকশত না হওয়া, 

েকি েযকক্তর এই কেেয়কি না জানা, কয তার স্বাওম রামাদ্বাসনর আসগ না পসড় হসয়সে। 

এসেসত্র তার স্বাওম শুি হসে। এেং তাসক তা পুনরায় আদ্ায় করসত হসে না, কারণ কে 

তার শকক্ত োমথব অনুযায়ী কচ্িা কসরসে এেং এর কেকশ করার েযাপাসর শারী‘আত 

েম্মতভাসে কে দ্াকয়ত্বশীল (মুক্বাল্লাফ) নয়।   
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কদ্বতীয় অেস্থা :   

যকদ্ েকি েযকক্তর স্বাওম রামাদ্বান মাসে হসয় থাসক, তসে তা তার জনয যসথি হসে।  

তৃতীয় অেস্থা :  

যকদ্ েকি এ েযকক্তর স্বাওম রামাদ্বান পরেতবী েমসয় হসয় থাসক, তসে তা অকধ্কাংশ 

কফক্বহ কেসশেজ্ঞগসণর  মসত তার জনয যসথষ্ঠ হসে।  

চ্তুথব অেস্থা :  

এসেসত্র এর দু’কি কদ্ক রসয়সে : 

প্রথম কদ্ক, যকদ্ তার স্বাওম রামাদ্বাসনর পূসেব হসয় থাসক এেং রামাদ্বান শুরু হওয়ার 

আসগ কে তা জানসত পাসর, তসে এ েযাপাসর ককাসনা কভন্ন মত কনই কয, তার উপর 

স্বাওম পালন করা অেশয কতবেয। কারণ কে েমসয় তা পালন করার োমথব তার রসয়সে। 

কদ্বতীয় কদ্ক : যকদ্ তার স্বাওম রামাদ্বাসনর পূসেব হসয় থাসক এেং রামাদ্বান কশে হওয়ার 

আসগ কে জানসত না পাসর, তসে কেই স্বাওম পালন তার জনয যসথি হসে ককনা এই 

েযাপাসর দু’কি মত রসয়সে : 

 প্রথম মত : কেই রামাদ্বাসনর স্বাওম তার জনয যসথি হসে না েরং এর কাদ্বা’ 

(কাযা) আদ্ায় করা তার জনয ওয়াকজে।   

একি ইমাম মাকলক, ইমাম আহমাদ্ এর অনুোরী গসণর েক্তেয। এেং ইমাম আশ-

শাফী’ঈ এর অনুোরীগসণর েমকথবত মত। 

 কদ্বতীয় মত : কেই রামাদ্বাসনর স্বাওম তার জনয যসথষ্ঠ হসে, কযমকনভাসে 

‘আরাফাসতর কদ্সনর েযাপাসর যকদ্ হাজ্জ পালনকারীসদ্র েসিহ হয় এেং তারা েমসয়র 

পূসেবই ‘আরাফাসত অেস্থান কসর, তসে তাসদ্র হাজ্জ শুি হসে – একি ইমাম আশ- 

শাফী’ঈ র অনুোরীগসণর অসনসকর মত। 

পঞ্চম অেস্থা : 

“ েকি েযকক্তর স্বাওসমর এককি অংশ রামাদ্বান মাসে এেং অপর অংশ রামাদ্বাসনর 

োইসর হসল, যা রামাদ্বাসন ো এর পসর হসয়সে, তা তার জনয যসথি হসে আর কয স্বাওম 
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রামাদ্বান মাসের পূসেব হসয়সে তা তার যসথি জনয হসে না।” েমাপ্ত  

কদ্খুন- আল-মাজম‘ূ (৩/৭২-৭৩), আল-মুেনী (৩/৯৬) 

আল্লাহ তাআলাই  েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।  

Islam Q & A 

 

৩২.রামাদ্বান মাসের কদ্সনর কেলায় কোধ্ হীন কাউসক খাদ্য ও পানীয় পকরসেশসন 

কদ্াে কনই   

ফাতওয়া নং-130290  

প্রশ্ন : রামাদ্বান মাসের প্রথম কদ্সন একজন েিৃা আমার োসথ কদ্খা কসরকেসলন, তাোঁর 

েয়ে ১০০ এর মত হসে। কখনও তাোঁর হুশ থাসক আোর কখনও থাসক না। কতকন আমার 

কাসে ককফ চ্াইসল তাই আকম তাোঁসক ককফ পকরসেশন কসরকেলাম,এসত কক আমার গুনাহ 

হসে? আকম অেশয তাোঁসক েসলকেলাম কয,আমরা এখন রামাদ্বান মাসে আকে। আমাসক এর 

উত্তর জাকনসয় উপকতৃ করসেন। আল্লাহ আপনাসদ্র কলযাণ করুন। 

উত্তর :  

 

আলহামদুকলল্লাহ।  

“যকদ্ েকতয েকতযই উকন হুোঁশ হাকরসয় কফসলন এেং কেসেক কেপযবয় ও অকত োধ্বসকযরও 

কশকার হন তাোঁর জনয আপনার ককফ োকনসয় কদ্সত ককান েমেযা কনই,কারণ তাোঁর উপর 

কস্বয়াম পালন  আেশযক না। আর ককেু হুোঁশ আো- কযমন যকদ্ কতকন েসলন ;‘কতামরা 

একি কর ো একি দ্াও’ তা হুোঁশ-জ্ঞান থাকার প্রমাণ েহন কসর না,অকধ্কাংশ কেসত্র যার 

েয়ে ১০০-কত কপৌোঁসে,তার কেসেক কেপযবয় ও পকরেতবন কদ্খা কদ্য়। আপকন যকদ্  তাোঁর 

অেস্থা কদ্সখ কোসেন কয,কতকন হুোঁশ হাকরসয় কফসলসেন এেং ভারোমযহীন,তসে তাোঁর 

খাওয়া ও পান করায় ককান কদ্াে কনই। 
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আর আপকন যকদ্ একি কদ্সখন কয,তার হুোঁশ আসে এেং কতকন স্বাওম পালসন অেসহলা 

করসেন,তসে তাসক ককফ ো অনয ককেু কদ্সেন না - যাসত কসর আপকন তাসক োকত্বল 

কাসজ োহাযয না কসরন।  

আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন : 

 

 

    “পণুয কাজ ও তাক্বওয়ার েযাপাসর কতামরা পরস্পরসক েহসযাকগতা কর,পাপ ও েীমা 

লঙ্ঘসন এসক অনযসক েহসযাকগতা কর না।”  

[৫ আল-মা’ইদ্াহ : ২] 

তাই ককান েুস্থ মেুকলম রামাদ্বান মাসে খাোর চ্াইসল তাসক তা কদ্ওয়া হসে 

না,খাোর,পানীয়,ধূ্মপান ককেুই করসত কদ্ওয়া হসে না ো ককান োকত্বল কাসজ োহাযয 

করা হসে না। আর কয কেহুোঁশ কযমন-কোকা, েৃি,পাগল, েৃিা -তাসদ্র কেসত্র ককান গুনাহ 

হসে না (পানাহার করসল) - কারণ তাসদ্র উপর কথসক স্বাওম পালসনর দ্াকয়ত্ব উসঠ 

কগসে।” েমাপ্ত  

মাননীয় শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইব্নু োয - রাকহমাহুল্লাহ - (ফাতাওয়া নূর ‘আলাদ্ দ্বাে 

৩/১২৬৭) 

মাননীয় শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইব্নু োয - রাকহমাহুল্লাহ- (ফাতাওয়া নূর ‘আলাদ্ দ্বাে) 
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৩৩.তাোঁরা কদ্সনর কেলায় রামাদ্বান মাে শুরু হওয়া েম্পসকব জানসত কপসর স্বাওম 

পালন করসলা  

ফাত ওয়া নং - 26813 

প্রশ্ন :  আমাসদ্র ককে ুমুেকলম ভাইসয়রা েসূযবাদ্সয়র আগ পযবন্ত রামাদ্বান মাসের আগমন 

েম্পসকব জানসত না কপসর তাসদ্র কস্বয়াম েম্পন্ন কসর, তা কক তাসদ্র জনয যসথি হসে 

নাকক তাসদ্র স্বাওম পনুরায় আদ্ায় করসত হসে ?    

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

কদ্সনর োকক অংসশ স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ কথসক কেরত কথসক, তাোঁরা েকঠক কাজকি 

কসরসেন এেং কেই কদ্নকির েদ্সল তাসদ্র কাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে। 

[ গসেেণা ও ফাত ওয়া  ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আল-দ্া’ইমাহ (১০/২৪৫)]  

তাসদ্র কেই কদ্সনর পকরেসতব কাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় ওয়াকজে হওয়ার কারণ হল, তারা 

রাত কথসক কস্বয়াসমর কনয়যাত কসরনকন। রােূলুল্লাহ -স্বাল্লালাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- 

েসলসেন : 

"  " 

“কয ফাজ্ করর পসূেব কস্বয়াসমর (ফরজ কস্বয়াম) কনয়যাত োোঁসধ্ না, তার ককাসনা কস্বয়াম 

কনই।”   

 

[েণবনা কসরসেন আহমাদ্ (৬/২৮৭) , আেু দ্াঊদ্ (২৪৫৪), আত-কতরকমকয (৭৩০), 

আন-নাো’ঈ (২৩৩১), আল-আলোনী এসক ‘স্বাহীহ আকে দ্াঊদ্’ (২১৪৩) এ এসক 

স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন]  

Islam Q & A  
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৩৪.(রামাদ্বান মাসের) কদ্সনর কেলা কয ইেলাম গ্রহণ কসর, তার জনয কক খাদ্যদ্রেয 

কথসক কেরত থাকা আেশযক ? 

ফাত ওয়া  নং- 112150 

প্রশ্ন : যকদ্ ককান কাকফর রামাদ্বাসনর কদ্সনর কেলা ইেলাম গ্রহণ কসর, তসে কক তার ঐ 

কদ্সনর োকক অংশ মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমহূ) কথসক কেরত থাকা 

আেশযক?  

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

“ কজ্ব, তাসক ঐ কদ্সনর (কয কদ্ন ইেলাম গ্রহণ কসরসে) োকক অংশ মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম 

ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ) কথসক কেরত থাকা িার আেশযক। কারণ কে এখন ওয়াকজে দ্াকয়ত্ব 

পালনকারীসদ্র অন্তভুবক্ত হসয় কগসে, তাই তা তার জনয আেশযক হসে।    

একি  োধ্াদ্ানকারী কেেয় (মাকন‘/مانع  দ্ূরীভূত হওয়ার কেপরীত। তাই যকদ্ ককান োধ্া 

দ্ানকারী কেেয় (মাকন‘/مانع  উসঠ যায় তসে তার জনয কদ্সনর োকক অংশ মুফাত্বকত্বরাত 

(স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ) কথসক কেরত থাকা আেশযক নয়।  

কযমন : ককান নারী যকদ্ হাইদ্ব (হাসয়জ) কথসক কদ্সনর মাসে পকেত্র হয়, তসে তার জনয ঐ 

কদ্সনর োকক অংশ মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ) কথসক কেরত থাকা 

আেশযক নয়।  

একইভাসে যকদ্ ককান স্বাওম ভঙ্গকারী করাগী তার করাগ কথসক কদ্সনর মােখাসন েুস্থ হয়, 

তসে তার জনয (কদ্সনর োকক অংসশ) মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ) কথসক 
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কেরত থাকা আেশযক নয়। 

 কারণ কেই কদ্সন তার জনয স্বাওম ভঙ্গ করা মুোহ (বেধ্) করা হসয়কেল [শারী‘আত 

েম্মত ‘উযর (অজুহাত) েশত] কে দ্াকয়ত্বপ্রাপ্তসদ্র অন্তভুবক্ত হওয়া েসিও -অথবাৎ মুেকলম 

হওয়া েসিও- এ অেস্থাকি তার কথসক কভন্ন যার ইেলাম গ্রহণ কদ্সনর মােখাসন হসয়সে। 

তার জনয (কদ্সনর োকক অংসশ) মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ) কথসক কেরত 

থাকা আেশযক এেং তার উপর ক্বাদ্বা’(কাযা) করা আেশযক নয়।  

তসে তাসদ্র অথবাৎ হা’ইদ্ব ও অেুস্থ েযকক্তর জনয (কদ্সনর োকক অংসশ) মুফাত্বকত্বরাত 

(স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ) কথসক কেরত থাকা আেশযক নয় তসে ক্বাদ্বা’ (কাযা) 

আেশযক।”  েমাপ্ত 

ফাদ্বীলাতুশ শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ 

[প্রোেীসদ্র প্রশ্নােলীর উত্তরেমূহ (১/৭)]  

Islam Q & A 
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অধ্যায় োত :   

স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমহূ 
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৩৫.স্বাওম কেনিকারী কেেয়েমহূ 

ফাত ওয়া  নং -38023 

 

প্রশ্ন :  আশা ককর আপনারা স্বাওম োকতলকারী কেেয়েমহূ েংসেসপ উসল্লখ করসেন। 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

আল্লাহ-তা‘আলা-েসেবাচ্চ কহকমাহ’র আসলাসক শারী‘আসত স্বাওম পালসনর কেধ্ান 

করসখসেন। 

কতকন স্বা’ইম (স্বাওম পালনকারীসক) এমন মধ্যম পন্থায় স্বাওম পালন করসত েসলসেন 
যাসত কে কস্বয়াম পালসনর দ্বারা েকতগ্রস্ত না হয় আোর এমন ককেুও গ্রহণ না কসর যা  

কস্বয়াসমর কেপরীত। 

 

তাই মুফাত্বকত্বরাত (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) দুই ধ্রসণর : 

 

(এক.) 

ককেু মুফাত্বকত্বরাত (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) রসয়সে যা (শরীর কথসক) কনগবত হয় 

এমন ধ্রসণর  কযমন-কযৌন কমলন, ইোকৃতভাসে েকম করা, হাইদ্ব (মাকেক), ইহকতজাম 

(রক্ত কের কসর কচ্ককৎো করার এক ধ্রসণর পিকত)  ইতযাকদ্ কেসত্র যা শরীর কথসক কের 

হয় ও তা শরীরসক দুেবল কসর কদ্য়। তাই আল্লাহ -তা‘আলা-এগুসলাসক কস্বয়াম  

কেনিকারী  কেেয় কহসেসে োেযস্ত কসরসেন যাসত কসর স্বাওম পালসনর কারসণ েৃি 

দুেবলতা, এেে েস্তু কথসক কনগবত হওয়ার কারসণ েৃি দুেবলতার োসথ কযাগ হওয়ার 

ফলশ্রুকতসত একজন স্বাওম পালনকারী েকতগ্রস্ত না হয়; এসত কসর স্বাওম তার 

স্বাভাকেক মধ্যম পন্থার েীমাসরখা অকতক্রম কসর।  

(দুই.) 

আর মুফাত্বকত্বরাসতর ককেু হল যা (শরীসর) প্রসেশ কসর এমন ধ্রসণর কযমন-খাওয়া, পান 

করা ইতযাকদ্। একজন স্বা’ইম (স্বাওম পালনকারী) যকদ্ ককেু খায় ো পান কসর, তসে 

কস্বয়াম  পালসনর  মাধ্যসম উকেি কহকমাহ অকজবত হয়না।  

[মাজমূ‘উল ফাত ওয়া (২৫/২৪৮)] 

 

আর আল্লাহ -তা‘আলা- মূল মুফাত্বকত্বরাত (কস্বয়াম কেনিকারী কেেয়েমূহ) কক একোসথ 

উসল্লখ কসরসেন তাোঁর এই োণীসত :  
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 “েতুরাং এখন (রামাদ্বাসনর রাসত) কতামরা তাসদ্র (কতামাসদ্র স্ত্রীসদ্র) োসথ কমলন 
কর, আল্লাহ কতামাসদ্র জনয যা কলসখ করসখসেন তার কখাোঁজ কর, আর খাও ও পান কর 

যতেণ পযবন্ত না ফজসরর োদ্া করখা কাল করখা কথসক স্পি হয়। অতৃঃপর রাত (যার 

প্রারম্ভ েযূব) পযবন্ত কস্বয়াম পণূব কর।”  
[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৭] 

 

আল্লাহ -তা‘আলা-এই েম্মাকনত আয়াসত মূল মুফাত্বকত্বরাত (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) 

উসল্লখ কসরসেন। আর তা হল-(১) খাওয়া (২) পান করা ও (৩) কযৌন কমলন। 

 

আর েে মুফাত্বকত্বরাত (কস্বয়াম কেনিকারী কেেয়েমূহ) নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম-তাোঁর েুন্নাহসত েযাখযা কসরসেন। 

কস্বয়াম কেনিকারী কেেয়েমূহ োতকি, আর তা হল : 

১. কযৌন কমলন 

২. ইেকতমনা’ (কনজস্ব কক্রয়া) 

৩. খাওয়া ও পান করা  

৪. যা খাওয়া ও পান করার অসথব পসড় 

৫.কহজামাহ ইতযাকদ্র মাধ্যসম রক্ত কের করা 

৬. ইোকৃতভাসে েকম করা 

৭. একজন নারীর (শরীর) কথসক হাইদ্ব (মাকেক) ও কনফাে (প্রেে পরেতবী রক্তপাত) –

এর রক্ত কের হওয়া। 

 

(এক.) 

মুফাত্বকত্বরাসতর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) প্রথমকি হল :  কযৌন কমলন 
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একি মুফাত্বকত্বরাসতর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) মাসে েেসচ্সয় মারাত্মক ও েেসচ্সয় 

গুনাসহর কযাগয। 

কয রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলা ইোকৃতভাসে কযৌন কমলন কসর, যাসত কসর দুই (পুরুে 

ও নারীর) কখতান (খাতনা করা স্থানেমূহ) এককত্রত হয় এেং দুই গুপ্তাসঙ্গর কয ককান 

এককির হাশাফাহ (হাইসমন) লুপ্ত হয় (পসড় যায়), তসে কে তার স্বাওম নি করল, 

েীযবপাত েিাক ো নাই েিাক, এসেসত্র  

 (১) তার তাওোহ করসত হসে 

 (২) কেকদ্সনর োকক অংশ ( স্বাওম করসখ) পূণব করসত হসে 

 (৩) কেকদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে 

 (৪) েড় কাফফারাহ  আদ্ায় করসত হসে। 

 

এর দ্ালীল হল আেূ হুরাইরাহ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- কথসক েকণবত হসয়সে কয কতকন 

েসলসেন : 

 “এক েযকক্ত নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর কাসে এসে েলসলন, ‘আকম 
ধ্বংে হসয় কগসয়কে কহ রােূলুল্লাহ! 

কতকন (রােূলুল্লাহ) েলসলন, ‘আর ককসে আপনাসক ধ্বংে করল?  

কে েযকক্ত েলসলন, ‘আকম আমার স্ত্রীর োসথ রামাদ্বাসন (কদ্সনর কেলা কযৌন) কমলন 

কসরকে।’  

কতকন (রােূলুল্লাহ) েলসলন, ‘আপকন কক একজন দ্াে মুক্ত করসত পাসরন?’  

কতকন (কে েযকক্ত) েলসলন, ‘না’।  

কতকন (রােূলুল্লাহ) েলসলন, ‘তসে কক আপকন একাধ্াসর দুই মাে স্বাওম পালন করসত 

পাসরন?’  

কতকন (কে েযকক্ত) েলসলন, ‘না’।  
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কতকন (রােূলুল্লাহ) েলসলন, ‘তসে কক আপনার ককে ুআসে যা কদ্সয় োিজন কমেকীন 

খাওয়াসত পাসরন?’  

কতকন (কে েযকক্ত) েলসলন, ‘না’।........  

 

[ একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৯৩৬) ও মুেকলম (১১১১)] 

 

কযৌন কমলন োড়া অনয ককান মুফাত্বকত্বরাসতর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) কেসত্র 

কাফফারাহ  ওয়াকজে হয় না। 

 

(দুই.) 

মুফাত্বকত্বরাসতর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) কদ্বতীয়কি হল-কনজস্ব কক্রয়া। 

আর তা হল হাত ো ইতযাকদ্ কদ্সয় মানী কের করা। 

 

কনজস্ব কক্রয়া কয মুফাত্বকত্বরাসতর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূসহর) এককি, তার দ্ালীল 

হল ক্বুদ্েী হাদ্ীসে স্বা’ইম (স্বাওম পালনকারী) েম্পসকব আল্লাহ -তা‘আলা-র োণী : 

 

. 

  “কয তার খাোর, পানীয় ও কামনা োেনা আমার জনয তযাগ কসর” 

[ একি েণবনা কসরসেন আল েুখারী(১৮৯৪)ও মুেকলম(১১৫১)] 

 

আর মানী কনগবত করা কামনা োেনার মাসে পসড় যা একজন স্বা’ইসমর (স্বাওম 
পালনকারী) পকরতযাগ করসত হসে। 

কয রামাদ্বান মাসের কদ্সনর কেলা কনজস্ব কক্রয়া কসর, তার উপয় ওয়াকজে  হল (১) 

আল্লাহর কাসে তাওোহ করা, (২) কদ্সনর োকক অংশ মুফাত্বকত্বরাত (কস্বয়াম ভঙ্গকারী 

কেেয়েমূহ) কথসক কেরত থাকা এেং (৩) কেকদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে। 

 

যকদ্ কে কনজস্ব কক্রয়া শুরু কসর কথসম যায় এেং েীযবপাত না েিায়, তসে তাসক তাওোহ 

করসত হসে, আর তার স্বাওম শুি হসে, েীযবপাত না েিাসনার জনয তাসক ক্বাদ্বা’ (কাযা) 

আদ্ায় করসত হসে না। একজন স্বা’ইসমর (স্বাওম পালনকারী) কাম ভাে উসদ্রককারী 

েকল কেেয় কথসক দ্ূসর থাকা উকচ্ত এেং খারাপ কচ্ন্তা-ভােনা করাধ্ করা উকচ্ত। 
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আর মাযী এর কেসত্র শকক্তশালী মতকি হল এসত স্বাওম ভঙ্গ হয়না। 

 

(কতন.) 

মুফাত্বকত্বরাসতর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূসহর) তৃতীয়কি হল খাওয়া ও পান করা, আর 

তা হল মুসখর মাধ্যসম খাদ্য ও পানীয় পাকস্থলীসত কপৌোঁোসনা। 

 

একইভাসে যকদ্ নাক কদ্সয় পাকস্থলীসত ককান ককেু প্রসেশ করাসনা হয় তসে তা খাওয়া ও 

পান করারই েমতূলয। 

 

তাই নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-েসলসেন : 

  

 “[উদ্বূ’র (ওযুর) েময়] নাসক পাকন গভীর পযবন্ত প্রসেশ করাও যকদ্ না  স্বা’ইম (স্বাওম 

পালনকারী) হও।” 
 
[ একি েণবনা কসরসেন ইমাম আত-কতরকমযী(৭৮৮)এেং আল-আলোনী ‘স্বাহীহ আত 

কতরকমযী’(৬৩১) - কত এসক স্বাহীহ েসল আখযাকয়ত কসরসেন ] 

যকদ্ নাসকর মাধ্যসম পাকন পাকস্থলীসত প্রসেশ করা স্বাওসমর উপর প্রভাে না কফলত, তসে 

নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- নাসক [উদ্ব’ূর (ওযুর) েময়] গভীরভাসে পাকন 

প্রসেশ করাসত কনসেধ্ করসতন না। 

 

 

(চ্ার.) 

মুফাত্বকত্বরাসতর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) চ্তুথবকি হল যা খাওয়া ও পান করার অসথব 

পসড়। 

 

আর এর মাসে দুকি কেেয় অন্তভুবক্ত : 
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ক) স্বা’ইসমর (স্বাওম পালনকারী) শরীসর রক্ত ইনসজকশন করা কযমন কে যকদ্ 
রক্তপাসতর কশকার হয় তসে রক্ত ইনসজকশন করা হসল তার স্বাওম কভসঙ্গ যাসে কারণ 

রক্ত, খাদ্য ও পানীসয়র েমিসয় গকঠত খুে উোঁচ্ু মাসনর পুকি দ্ানকারী উপাদ্ান। 

খ) খাদ্য ও পানীসয়র স্থলাকভকেক্তকারী পুকি দ্ানকারী ইনসজকশন কারণ তা খাদ্য ও 

পানীসয়র স্থসল পসড়।  

[আশ-শাইখ ইেনু ‘উোইমীসনর ‘মাজাকলে শাহর রামাদ্বান’ এ (পৃৃঃ৭০) ] 

 

তসে কযেে ইনসজকশন যা খাদ্য ও পানীসয়র েদ্সল েযেহৃত হয় না, তসে কচ্ককৎো 

কেসত্র েযেহৃত হয় কযমন –কপকনেুকলন, ইনেুকলন ইতযাকদ্ অথো শরীসর শকক্ত কযাগাসনার 

জনয ো ভযাককেসনর জনয কপশীর মাধ্যসম কয ইনসজকশন কদ্ওয়া হয়, তা কস্বয়াসমর েকত 

কসর না। 

[ফাত ওয়া  মুহাম্মাদ্ ইেন ইেরাহীম (৪/১৮৯)] 

তসে কেকশ োেধ্ানতা হল এেে রাসতর কেলা হওয়া। 

 

আর ককডনী ডায়ালাইকেে, যার জনয তা পকরষ্কার করসত রক্ত কের কসর তা কককমকযাল 

পদ্াথব, পুকি দ্ানকারী উপাদ্ান কযমন – কচ্কন, লেণ ইতযাকদ্র োসথ কমকশসয় আোসরা 

তাসত (ককডনীসত) প্রসেশ করাসনা হয়, তা মুফাত্বকত্বর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়) েসল গণয 

হসে। 

 [ফাত ওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/১৯)] 

 

(পাোঁচ্.) 

মুফাত্বকত্বরাসতর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) পঞ্চমকি হল-কহজামাহ এর মাধ্যসম রক্ত 

কের করা। 

 

এর দ্ালীল হল নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর োণী :  

 

 

www.i-onlinemedia.net



156 
 

Ath-Thabāt Library 

 

 “হাকজম (কয কহজামাহ-র মাধ্যসম রক্ত কের কসর) এেং মাহজমূ (কহজামাহ-র মাধ্যসম 

যার রক্ত কের করা হয়)(উভয়ই) স্বাওম ভঙ্গ করল।” 
 
[একি েণবনা কসরসেন আেূ দ্াঊদ্ (২৩৬৭)এেং আল-আলোনী ‘স্বাহীহ আেী দ্াঊদ্’ এ 

(২০৪৭)এসক স্বাহীহ েসল আখযাকয়ত কসরসেন ] 

 

আর রক্ত দ্ান করা কহজামাহ-র মাধ্যসম রক্ত কের করার অসথব পসড় কারণ তা কহজামাহ-র 

নযায় শরীসরর উপর প্রভাে কফসল। 

আর তাই একজন স্বা’ইসমর (স্বাওম পালনকারীর) রক্ত দ্ান করা জা’ইয (বেধ্) নয় যকদ্ 

না একান্ত প্রসয়াজন হসয় পসড়, একান্ত প্রসয়াজন হসল তার জনয রক্ত দ্ান করা জা’ইয 

(বেধ্)। এসেসত্র রক্ত দ্ানকারীর স্বাওম ভঙ্গ হয় এেং তাসক কে কদ্সনর  ক্বাদ্বা’(কাযা) 

আদ্ায় করসত হসে। 

[ফাত ওয়া ইেনু ‘উোইমীসনর ‘মাজাকলে শাহর রামাদ্বান’ (পৃৃঃ৭১)] 

 

আর যার রক্তপাত হসয়সে, তার কস্বয়াম শুি হসে কারণ কে তা ইোকৃতভাসে কসর কন। 

[ফাত ওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/২৬৪)] 

 

আর দ্াোঁত কতালা ো েতস্থান কেকেং ো রক্ত পরীো ইতযাকদ্র জনয রক্ত কের হসল তা 

স্বাওম ভঙ্গ কসর না কারণ তা কহজামাহ নয় ,এর অসথবও পসড় না কারণ তা কহজামাহ-র 

নযায় শরীসরর উপর প্রভাে কফসল না। 

 

(েয়.) 

েষ্ঠ মুফাত্বকত্বর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়) ইোকৃতভাসে েকম করা। 

 

      এর দ্ালীল হল নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর োণী :  
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 “যার অকনোকতৃভাসে েকম আসে, তাসক ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে না; আর কয 

ইোকতৃভাসে েকম কসর, কে যাসত ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় কসর।” 
 
[েণবনা কসরসেন ইমাম আত-কতরকমযী (৭২০) এেং আল-আলোনী ‘স্বাহীহ আত 

কতরকমযী’-(৫৭৭) কত এসক স্বাহীহ েসল আখযাকয়ত কসরসেন ] 

 

আর ইেনুল মুনকযর েসলসেন : 

 “ ‘আকলমগসণর মাসে এ েযাপাসর ইজমা‘ (ঐকমতয)  রসয়সে কয ইোকৃতভাসে েকম 

করা স্বাওম োকতল কসর।”  

[‘আল-মুেনী’ (৪/৩৬৮)] 

 

েুতরাং, কয মুসখ আঙু্গল কদ্সয় ো কপি কচ্সপ ো ইোকৃতভাসে ককান দুগবন্ধ শুোঁসক ো েকম 

আসে এমন ককেুর কদ্সক দ্ীেবেণ তাককসয় কথসক ইোকৃতভাসে েকম করল, তাসক 

ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে। 

যকদ্ তার পাকস্থলী কফোঁসপ েকম আসে তসে তার েকম করাধ্ করা োধ্যতামূলক নয় কারণ 

তা তার েকতর কারণ হসে।  

[ ইেন ‘উোইমীসনর ‘মাজাকলে শাহর রামাদ্বান’ (পৃৃঃ ৭১)] 

 

(োত.) 

েপ্তম মুফাত্বকত্বর (কস্বয়াম ভঙ্গকারী কেেয়) হল: হাইদ্ব (মাকেক) ও কনফাে (প্রেে পরেতবী 

রক্তপাত) –এর রক্ত কের হওয়া। 

এর দ্ালীল হল নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর োণী :  

 

 “একজন নারীর হাইদ্ব (মাকেক) হসল কে কক স্বালাত ও স্বাওম তযাগ কসর না?” 

[একি েণবনা কসরসেন আল েুখারী (৩০৪) ] 

 

তাই যখনই ককান নারী হাইদ্ব (মাকেক) ো কনফাে (প্রেে পরেতবী রক্তপাত) –এর রক্ত 

কদ্সখ, তখনই তার স্বাওম ফাকেদ্ (কেনি) হসয় যায়, তা েূযবাসস্তর এক মুহূতব আসগও 

কহাক না ককন। 
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যকদ্ ককান নারী হাইসদ্বর (মাকেক) রক্ত চ্লাচ্ল অনুভে কসর আর তা েূযবাস্ত পযবন্ত কের 

না হয়, তসে তার স্বাওম শুি হসে এেং তার কেকদ্সনর জনয যসথি হসে। 

 

একজন হা’ইদ্ব ো নুফাো’ নারীর যকদ্ রাসত রক্ত পড়া েন্ধ হয় ও কে কস্বয়াম পালসনর 

কনয়যাত কসর এেং তার কগােল করার আসগই েূযব উকদ্ত হয় তসে েকল ‘উলামা’-র 

মসত তার কে স্বাওম শুি হসে।  

[আল-ফাতহ (৪/১৪৮)] 

 

একজন হা’ইদ্ব নারীর জনয উত্তম হল তার স্বভােজাত প্রকৃকতর উপর থাকা, আল্লাহ তার 

জনয যা কলসখ করসখসেন তার উপর েন্তুি থাকা, রক্ত েন্ধ কসর এমন ককেু গ্রহণ না করা 

এেং হাইসদ্বর (মাকেক) েময় ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করা ও পসর তা ক্বাদ্বা’(কাযা) করার 

কয কেধ্ান আল্লাহ তার জনয কেুল কসরসেন, তা গ্রহণ করা। এমনই কেসলন উমু্মল 

মু’কমনীনগণ, পরেতবী স্বাহােী ও তাকে‘ঈগসনর নারীরা। 

[ফাত ওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/১৫১)] 

 

এোড়া উসল্লখসযাগয কয কচ্ককৎোকেজ্ঞাসন রক্তপাত করাধ্কারী উপাদ্ান েমূসহর েহুমুখী 

েকত প্রমাকণত হসয়সে এেং অেংখয নারী এর ফলশ্রুকতসত অকনয়কমত হাইদ্ব (মাকেক) 

হওয়া জকনত কেপসদ্র কশকার হসয়সে। তসে ককান নারী যকদ্ তা কসর ও এমন ককেু গ্রহণ 

কসর যা তার রক্তপাত েন্ধ কসর এেং পকেত্র অেস্থায় স্বাওম পালন কসর, তসে তার 

কেকদ্সনর স্বাওম যসথি (শুি)হসে। 

 

এগুসলা হল স্বাওম ফাকেদ্কারী (কেনিকারী) কেেয়েমূহ, এগুসলার কারসণ - হাইদ্ব 

(মাকেক) ও কনফাে (প্রেে পরেতবী রক্তপাত) েযতীত - একজন স্বা’ইসমর(স্বাওম 

পালনকারী)স্বাওম ভঙ্গ হয় না যকদ্ না তার মাসে কতনকি শতব পাওয়া যায় :  

(১) কে যকদ্ এ েযাপাসর কজসন থাসক অথবাৎ অজ্ঞ না হয়। 

(২) তার যকদ্ এ েযাপাসর স্মরণ থাসক অথবাৎ ভুসল না যায়। 

(৩) কে যকদ্ এ েযাপার ইোকৃতভাসে কসর অথবাৎ োধ্য হসয় না কসর। 

 

আর আমাসদ্র আরও জানা উকচ্ত ককেু কেেয় যা স্বাওম ভঙ্গ কসর না :  
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১। এসনমাে, কচ্াসখর েপ, কাসনর েপ, দ্াোঁত কতালা, েতস্থান কেকেং করা এেে স্বাওম 

ভঙ্গ কসর না।  

[মাজমূ ফাত ওয়া  শাইখ আল-ইেলাম (২৫/২৩৩), (২৫/২৪৫)] 

 

২। এজমা (শ্বােকি) কচ্ককৎোয় কয  ঔেধ্ জাতীয় িযােসলি ো এ জাতীয় েস্তু কজসভর 

কনসচ্ রাখা হয় তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না যকদ্ না কগসল কফলা হয়। 

 

৩। ভযাজাইনাসত োসপাকেিরী, কলাশন ো ডাক্তাকর পরীোর জনয কয আঙ্গলু প্রসেশ 

করাসনা হয়, তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না। 

 

৪। মাতৃগসভব কস্পকুলাম ইতযাকদ্ প্রসেশ করাসনা ো আই.ইউ.কড (I.U.D) স্বাওম ভঙ্গ 

কসর না। 

 

৫। পুরুে ও নারীর ইউকরনারী ট্রযাক্ট কয কযাসথিার, কস্কাপ ো  অপাককউ ডাই প্রসেশ 

করাসনা হয়, এক্স-কর এর জনয এেং ব্লাডার কধ্ৌতকরসণ কয ঔেধ্ ো কমশ্রণ েযেহার করা 

হয়, তা স্বাওম ভঙ্গ কসরনা । 

 

৬। দ্াোঁত কফকলং, উঠাসনা, পকরষ্কার করা ো কমেওয়াক, িুথব্রাশ কদ্সয় দ্াোঁত মাজা স্বাওম 

ভঙ্গ কসর না যকদ্ না গলায় কপৌোঁসে এমন ককেু কগসল কফলা হয়। 

 

৭। কুকল করা, গড়গড়া করা, কচ্ককৎোসথব মুখ কদ্সয় কে গ্রহণ স্বাওম ভঙ্গ কসর না যকদ্ না 

গলায় কপৌোঁসে এমন ককেু কগসল কফলা হয়। 

 

৮। অকক্সসজন ো এসনস্ সথকেয়ার জনয েযেহৃত গযাে স্বাওম ভঙ্গ কসর না যকদ্ না 

করাগীসক পুকি দ্ানকারী তরল কদ্য়া হয়। 

 

৯। কক্রম, মলম ো কচ্ককৎোসথব চ্ামড়ায় েযেহৃত প্লাস্টার যাসত ওেুধ্ ো কককমকযাল পদ্াথব 

থাসক ইতযাকদ্র ককান ককেু শরীসরর চ্ামড়ার মাধ্যসম শরীসর প্রসেশ করাসনা হসল, তা 

স্বাওম ভঙ্গ কসর না। 

 

১০। কশরায়, হাসিবর ককান অংসশ ো অনয ককান অসঙ্গ  কচ্ককৎোসথব  ডায়সগাসনাকস্টক েকে 

কনওয়ার জনয কযাসথিার (কচ্কন কিউে) প্রসেশ করাসনা হসল, তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না। 
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১১। কপসির প্রাচ্ীর কদ্সয় ইনসিেিাইন পরীোর ো োকজবকাল অপাসরশন পকরচ্ালনার 

জনয কস্কাপ প্রসেশ করাসনা হসল তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না। 

 

১২। কলভাসরর ো অনয ককান অসঙ্গর োসয়াপকে করা যকদ্ ককান রাোয়কনক দ্রেয কমকশ্রত 

তরসলর োসথ না হয় তসে তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না। 

 

১৩। এসন্ডােককপ করা হসল এর োসথ যকদ্ ককান রাোয়কনক দ্রেয কমকশ্রত তরল প্রসেশ 

করাসনা না হয় তসে তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না। 

 

১৪। কব্রইন ো স্পাইনাল কাডব  এ ককান ইিট্রুসমে ো ওেুধ্ জাতীয় পদ্াথব প্রসেশ 

করাসনা হয় তসে তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না। 

 

কদ্খুন, আশ-শাইখ ইেনু ‘উোইমীসনর ‘মাজাকলে শাহর রামাদ্বান’ ও  এই ওসয়েোইসির 

(www.islam-qa.com) েইপত্র কেভাসগর ‘ কস্বয়াম েংক্রান্ত ৭০কি মাে‘আলাহ ’ 

কশসরানাসমর েুকসলিকি। 

 

এেং আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

 

Islam Q & A 

 

৩৬.আকপুাংচ্ার : তা কক কস্বয়াসমর উপর প্রভাে কফসল ?  

ফাতওয়া নং-141187   

প্রশ্ন :  ওজন কমাসনা ো োড়াসনার জনয আকপুাংচ্ার করসল কক স্বাওম ভঙ্গ হয় ? 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয।  

প্রথমত :   

েুোঁই ফুকিসয় েযথা কমাসনা ও অনযানয আরও করাসগর কচ্ককৎো - এককি প্রাচ্ীন চ্ীনা 

পিকত। শরীসরর কেকভন্ন অংসশ েুোঁই  ুককসয় তা করা হয়।   
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এ েযাপাসর কেসশেজ্ঞগণ - যাসদ্র ‘আকুপাংচ্াকরস্ট’ েলা হয় - তারা ককাসনা জায়গায় 

শত শত কনকদ্বি স্থাসনর েৃসত্তর লম্বালকম্ব ভাসে কচ্াখা েুোঁই প্রসেশ করান, যা ফুিাসনার 

কারসণ এক তীক্ষ্ণ অনুভূকতর েৃকি কসর,তসে খুে শীঘ্রই এই অনুভূকত চ্সল যায়;  যাসত 

এরপর  প্রস্থ েরাের হালকাভাসে েুোঁই ফিুাসনা অনুভূকত ো কেমাসনা, ভারী ভারী ভাে ো 

েযথার অনুভূকত কদ্য়। আর এেেই েসি, যখন েুোঁই জায়গা মত থাসক।   

 

েযথা কমাসনা,আর্থ্বাইকিে,অযাজমা,মাইসগ্রইন,ো (অযােকেকেে), কচ্াসখর করাগ েহ আরও 

কেকভন্ন  অেস্থা,এোড়া মানকেক করাসগর কচ্ককৎোসথবও আকুপাংচ্ার পিকত েযেহত হয়। 

চ্ীনারা পঞ্চাসশর দ্শসকর কশেভাগ কথসক কেংশ শতাব্দীর কশে কদ্ক পযবন্ত এই 

ঐকতহযোহী পিকত েযেহার কসর আেসে - গুরুত্বপূণব োজবাকরর েময় েযথা উপশসমর 

জনয। এসত কসর করাগী েজাগ থাসক, োমানয েযথা অনুভে কসর অথো এসকোসরই 

েযথা অনুভে কসর না। 

কদ্খুন : ‘আল-মাউেূ‘আহ আল-‘আরাকেয়যাহ আল-ইেলাকময়যাহ’ (আন্তজবাকতক আরেী 

ইনোইসক্লাকপকডয়া) ‘আল -ওয়াখযু কেল ইোর’ (আকুপাংচ্ার) কশসরানাসম।  

 

কদ্বতীয়ত :  

আেুল ওয়ালীদ্ ইেনু রুশদ্ েসলসেন :    

‘এ েযাপাসর েোই ইজ্ মা‘েি (ঐকযেি) হসয়সেন কয,স্বাওম পালনকারীর স্বাওম 

পালসনর েময়কাসল খাদ্য,পানীয় ও কযৌন কমলন কথসক কেরত থাকা ওয়াকজে 

(আেশযক)। 

এর দ্ালীল আল্লাহ তা‘আলার োণী :  
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“এখন কতামরা তাসদ্র (কতামাসদ্র স্ত্রীসদ্র) োসথ কমকলত হও আর আল্লাহ কতামাসদ্র জনয 

যা কনধ্বারণ কসর করসখসেন, তার কখাোঁজ কর ;আর কতামরা পানাহার কর যতেণ পযবন্ত 

রাসতর কষৃ্ণ করখা কথসক ঊোর শুভ্র করখা স্পিরূসপ কতামাসদ্র কাসে প্রকতভাত না হয়।” 

 [২ আল-োকারাহ : ১৮৭] 

এরপর তাোঁরা (‘আকলমগণ) কভন্ন কভন্ন মত কদ্সয়সেন ককেু মাো‘ইসল (মাে’আলাহ 

েমূসহ);  

(১) যার ককান ককানকির েযাপাসর শারী‘আত চ্ুপ কথসকসে  

(২) আোর ককান ককানকির েযাপাসর (শারী‘আত) স্পি কসর েসলসে  

কয েযাপাসর চ্ুপ থাকা হসয়সে, কেগুসলার এককি হল : যা পাকস্থলীসত প্রসেশ কসর ককন্তু 

তা পুকিদ্ায়ক নয়; 

আর যা কভতসর প্রসেশ কসর, খাদ্য ও পানীয় প্রসেসশর রাস্তা োসদ্ অনয পথ কদ্সয়, কযমন 

-ইনসজকশন। 

 তাোঁসদ্র কভন্নমত কপােণ করার কারণ হল : পুকিদ্ায়ক খাদ্য/পানীয় কক অপুকিদ্ায়ক  

খাদ্য/পানীসয়র উপর কক্বয়াে করা। এজনয কয,পুকিদ্ায়ক খাদ্য/পানীসয়র েযাপাসর 

পকরষ্কার েলা হসয়সে (শারী‘আসত)। তাই ‘আকলমগসণর মসধ্য, যারা এ মত কপােণ 

কসরন কয -স্বাওম পালন এমন এককি কেেয় যা ‘আক্ব্ ল (েুকি) দ্বারা অনুধ্ােন কযাগয, 

তাোঁরা পুকি দ্ায়ক খাদ্য/পানীয়সক এেং অপুকি দ্ায়ক খাদ্য /পানীয়সক এক কসর 

কদ্সখনকন ।  

আর যাোঁরা এমত কপােণ কসরসেন কয, ‘ইোদ্াত এমন কেেয় যা ‘আক্ব্ ল (েুকি) দ্বারা 

অনুধ্ােন করা যায় না েরং তারা মসন কসরন, শরীসর প্রসেশ কসর -এমন েেককেু কথসক 
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কেরত থাকা উকচ্ত,তাোঁরা পুকিদ্ায়ক ও অপুকিদ্ায়ক - এ দুই জাতীয় খাদ্য ও পানীয়সক 

এক কসর কদ্সখসেন।”  

[উিৃকতর েমাকপ্ত, ‘কেদ্ায়াতুল মজুতাকহদ্’-(২/৬৯৮) কথসক]   

তৃতীয়ত : 

কচ্ককৎো কেসত্র,  কয ইনসজকশন - পুকিদ্াসনর জনয েযেহার করা হয় না, তা ধ্মনী দ্বারা 

প্রসেশ করাসনা কহাক ো কপশী কদ্সয়ই কহাক, তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না। আর কয 

ইনসজকশন - পুকিদ্াসনর জনয েযেহৃত হয়,তা স্বাওম ভঙ্গ কসর - একি োম্প্রকতক 

কাসলর অকধ্কাংশ ‘আকলমগসণর মত। 

এর কেস্তাকরত েণবনা (65632)নং প্রসশ্নর উত্তসর এসেসে । 

কদ্খুন – ‘কস্বয়াম ভঙ্গকারী োম্প্রকতক কেেয়েমূহ’,ড. আহমদ্ আল-খালীল (পৃ : ৬৫-

৬৮) 

চ্তুথবত : 

আকুপাংচ্ার পুকিদ্ায়ক ইনসজকশসনর মসধ্য পসড়না,একি খাদ্য ো পানীয় অসথবও পসড় 

না, এর োহাসযয ককান দ্রেণ ো তরল জাতীয় পদ্াথবও শরীসর  ুকাসনা হয় না - যা 

কচ্ককৎোর জনয েযেহৃত অনযানয োধ্ারণ ইনসজকশসনর মতই ;েরং একি ককান প্রকার 

তরল দ্রেয  ুকাসনা োড়াই েুোঁই ফুকিসয় কনকদ্বি ককেু স্থানসক েচ্ল কসর - যা পূসেব 

উসল্লকখত হসয়সে।  

এর পকরসপ্রকেসত আমরা েলসত পাকর,একি (আকুপাংচ্ার) কস্বয়াসমর উপর প্রভাে কফসল 

না,তাই করাগীর উপকার ও ফা’ইদ্াহ (ফায়দ্া) প্রমাকণত হসল - এর দ্বারা কচ্ককৎো 

করাসত ককান কদ্াে কনই।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A  
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৩৭.ককৃত্রম অকক্সসজন দ্বারা শ্বাে-প্রশ্বাে গ্রহণ কক স্বাওম কেনি কসর  ? 

ফাতওয়া নং -124206 

প্রশ্ন : অসনক করাগী আসে,যাসদ্র শ্বাে কি কদ্খা যায়,তখন তাসদ্র ককৃত্রম অকক্সসজন 

গ্রহসণর প্রসয়াজন পসড়। একি কক কস্বয়াসমর উপর প্রভাে কফসল ? 

উত্তর : আলহামদুকলল্লাহ।  

অকক্সসজন গযাে,যা অসনক করাগীসক কদ্ওয়া হয়,তা কস্বয়াম কেনি কসর না,এর োসথ অনয 

ককান উপাদ্ান কমশাসনা হয় না। তাই এর হুক ম প্রাকৃকতক হাওয়া/ োতাে গ্রহণ করার 

মতই।  

তাই ‘মাজমা‘ আল-কফক্্বহী আল-ইেলামী’-এর কোেণায় কেিান্ত এসেসে কয : 

“উসল্লকখত েংকিি কেেয়গুসলা স্বাওম ভঙ্গ কসর না : ..... তার মসধ্য এককি অকক্সসজন 

গযাে।” েমাপ্ত 

 কদ্খুন : ‘মাজমা‘ আল-কফক্্বহী আল-ইেলামী’ মযাগাকজন (১০/২/৯৬,৪৫৪), ডক্টর 

আহমদ্ খালীল রকচ্ত ‘কস্বয়াম ভঙ্গকারী োম্প্রকতক কেেয়েমূহ’ েইসয়র পৃ : ৫০। 

Islam Q & A 

 

৩৮.মাযী কের হওয়া স্বাওম কেনি কসর না  

ফাতওয়া নং -107335 

 

প্রশ্ন :  ককান মকহলার োসথ তার স্বামী (েহোে েযতীত) কখলা করায় রামাদ্বাসন কদ্সনর 

কেলায় তার কগাপন অঙ্গ কেক্ত হসল -তার স্বাওম-এর হুক ম কক?  
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আর কেই মকহলা এই তরল পদ্াসথবর ধ্রণ েম্পসকব জাসননা -তা মানী না অনয ককে,ু কে 

এও জাসননা কয, কতকদ্ন এভাসে উপসভাগ কসরসে। 

উত্তর :  

েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

প্রথমত : 

(স্বাওম পালনরত অেস্থায়) স্বামী-স্ত্রীর প্রসতযসকর এসক অসনযর োসথ হাকে-মযাক (ো 

আকলঙ্গন করা) জা’ইয (বেধ্) এই শসতব কয, তারা মানী কনগবত না হওয়ার েযাপাসর 

কনসজসদ্র উপর কনয়ন্ত্রণ থাকসে। 

আল -েুখারী (১৯২৭) ও মুেকলম (১১০৬) েণবনা কসরসেন ‘আ’ইশাহ (আসয়শা) -

রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা কথসক কয,  কতকন েসলসেন :    

 

: َقاَلْت عنها اهلل رضي عائشة نع )     (  ومسلم )     (  البخاري روى لما  

) . ألْرِبِه َأْمَلَكُكْم َوَكاَن ، َصاِئٌم َوُهَو َوُيَباِشُر ُيَقبُِّل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َكاَن(    

‘নােী -স্বাল্লাল্লাহু  আলাইকহ ওয়া োল্লাম -স্বাওম পালনরত অেস্থায় চ্মুু কখসতন ও 

আকলঙ্গন করসতন আর কতকন কেসলন কামভাে দ্মসন কতামাসদ্র মসধ্য েেসচ্সয় কেকশ 

োমথবযোন।’  

ককান েযকক্ত তার  স্ত্রীর োসথ েহোে োড়া হাকে-মযাক  ো আকলঙ্গন করসল কেসেসত্র 

দুকি অেস্থা হসত পাসর : 

প্রথম অেস্থা :   

হাকে-মযাক  ো আকলঙ্গন এর কারসণ মানী (কদ্খুন কেসশে দ্রিসেয মানী ও মাযীর 

পাথবকয) কনগবত হওয়া। এসেসত্র স্বাওম কেনি হসে এেং যার মানী কনগবত হসে তার জনয 

(কেই কদ্সনর) ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে ।  

আন- নাওয়াউয়ী ‘ আল-মাজমূ‘ ’ (৬/৩৪৯)-কত েসলসেন :    
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‘গুপ্তাসঙ্গ পরুুোঙ্গ দ্বারা েহোে োড়া, যকদ্ ককান েযকক্ত (স্ত্রীর) চ্ুমু খায় ো আকলঙ্গন কসর 

অথো হাত ইতযাকদ্ দ্বারা স্ত্রীর ত্বক স্পশব কসর ; এর ফসল মানী কনগবত হসয় কগসল স্বাওম 

োকতল হসয় যাসে আর মানী কনগবত না হসল স্বাওম োকতল হসে না।’  

‘আল হাউয়ী'-এর কলখক এেং অনযানযরা এ েযাপাসর ইজ্ মা‘ (ঐকমতয) প্রকাশ 

কসরসেন কয– যার চ্ুমু খাওয়া ো গুপ্তাঙ্গ েযতীত আকলঙ্গন করার কারসণ মানী কনগবত হয়, 

তার স্বাওম োকতল হসে। েমাপ্ত   

শাইখ আল-‘উোইমীন -রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন :  

“যকদ্ ককান েযকক্ত তার স্ত্রীসক (কগাপন অসঙ্গ েহোে োড়া) আকলঙ্গন কসর, তা হাত 

দ্বারাই কহাক অথো মুসখ চ্ুমু কখসয় ই কহাক ো কগাপন অঙ্গ (েহোে েযতীত, অথবাৎ 

‘ঈলাজ েযতীত/প্রসেশ না ককরসয়) দ্বারাই কহাক ; তসে এর দ্বারা কে মানী কনগবত করাসল 

-তার স্বাওম ভঙ্গ হসে,আর মানী কনগবত না করাসল -স্বাওম ভঙ্গ হসে না ।” েমাপ্ত 

[আশ-শার হ আল-মুমকত‘ (৬/৩৮৮)] 

 

কদ্বতীয় অেস্থা :  

হাকে-মযাক ও আকলঙ্গসনর কারসণ মাযী কনগবত হসল স্বাওম ভঙ্গ হসে না। 

শাইখ ‘আব্দলু ‘আযীয ইব্নু োয -রাকহমাহুল্লাহ -েসলসেন :  

“ককান েযকক্তর তার স্ত্রীর োসথ েঙ্গম োড়া চ্ুমু কদ্ওয়া, হাকে-মযাক ও আকলঙ্গন করা -

এ েেই স্বাওম পালন করা অেস্থায় –জা’ইয (বেধ্) এেং এসত কদ্াে কনই কারণ, নােী-

স্বাল্লালাহু  আলাইকহ ওয়া োল্লাম-স্বাওম পালনরত অেস্থায় চ্মুু কখসতন, স্বাওম 

পালনরত অেস্থায় আকলঙ্গন করসতন। তসে কে েযকক্ত যকদ্ দ্রুত উসত্তজনা কেকশি হওয়ার 

কারসণ -আল্লাহ হারাম কসরসেন এমন ককেুসত কলপ্ত হওয়ার আশংকা কসর- তসে তা তার 

জনয মাক রূহ  হসে।  

তার মানী কনগবত হসল, তাসক কদ্সনর োকক অংশ পূরণ করসত হসে,কে কদ্সনর ক্বাদ্বা’ 
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(কাযা) আদ্ায় করসত হসে –এেং অকধ্কাংশ ‘আকলমগসণর মসত কাফ্ ফারাহ আদ্ায় 

করসত হসে না।   

তসে মাযী কনগবত হসল ‘আকলমগসণর দুকি মসতর অকধ্কতর েকঠককি অনুোসর, এর দ্বারা 

স্বাওম কেনি হয় না। কারণ, মূলনীকতকি হল-স্বাওম েকঠক হওয়া ও তা কেনি না 

হওয়া,আর এজনয কয, এ (মাযী) কথসক কেরত থাকা (োধ্ারণভাসে) কিকর। আর 

আল্লাহ ই তাওফীক্ব দ্াতা।” েমাপ্ত  

[ফাতাওয়া  আশ-শাইখ ইব ন োয (১৫/৩১৫)]  

শাইখ ইব্নু ‘উোইমীনসক প্রশ্ন করা হসয়কেল, 

এক েযকক্ত েম্পসকব কয তার স্ত্রীর োসথ স্বাওমরত অেস্থায় হাকে-মযাক করার কারসণ 

মাযী কনগবত হসলা। তার স্বাওসমর েযাপাসর হুক ম কক ?  

কতকন উত্তসর েসলন :  ‘যকদ্ ককান েযকক্ত তার স্ত্রীর োসথ হাকে-মযাক করার কারসণ মাযী 

কনগবত হয়,তসে তার স্বাওম শুি হসয়সে,এেং ‘আকলমগসনর মতামসতর মসধ্য আমাসদ্র 

মসত কেকশ েকঠককি অনুোসর, তার ককান ককেু করণীয় কনই। এজনয কয,তার স্বাওম ভঙ্গ 

হোর েযাপাসর ককান দ্ালীল কনই। আর মানীর উপর এর কক্বয়ােও েকঠক নয় কারণ, 

একি মানী কথসক হালকা পযবাসয়র। আর এই মতকি যা আমরা কেকশ শকক্তশালী েসল 

োেযস্ত কসরকে - তা ইমাম শাকফ‘ঈ ও ইমাম আেূ হানীফাহ র মত ; এই মতকি শাইখুল 

ইেলাম ইব্নু তাইকময়যাহ -রাকহমাহুল্লাহ-ও কেসে কনসয়সেন এেং ‘ আল ফুরূ‘ ’-কত 

েসলসেন :   

“একিই কেকশ েকঠক।” 

আর ‘আল-ইনস্বাফ’-এ েসলসেন :  

“একিই  েকঠক।”  েমাপ্ত 

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া  ইব্ন ‘উোইমীন (১৯/২৩৬) ]   

আর ও ফা’ইদ্াহ (ফায়দ্া/উপকার) কপসত কদ্খুন (37715) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

তৃতীয়ত : 
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যকদ্ এ েযাপাসর েসিহ হয় কয,কনগবত পদ্াথব মানী না মাযী,তসে - অকধ্কাংশ কেসত্র একি 

মাযী,কারণ এই মাযী হাকে-মযাক করার কারসণ কের হয়। শুধু্ েসিসহর েসশ স্বাওম 

কেনি হওয়ার হুক ম কদ্ওয়া যায় না। পূসেব এই ওসয়েোইসি মানী ও মাযীর মধ্যকার 

পাথবকয েযাখযা করা হসয়সে (99507)ও (2458) নং প্রসশ্নর উত্তসর।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন ।  

Islam Q & A 

[কেসশে দ্রিেয : [ (99507) ও (2458) নং ফাতওয়া হসত]  

 

মানী ও মাযীর মসধ্য পাথবকয - 

১. মানী : পুরুসের কেসত্র কনগবত োদ্া, গাঢ়, তরল আর নারীর কেসত্র তা হলুদ্ পাতলা।  

[মুেকলম : ৩১১,৪৬৯]  

আর অসনক নারীর কেসত্র তা োদ্াও হসত পাসর। 

আর মাযী : োদ্া, স্বে, আঠাসলা তরল;  যা উসত্তজনার েময় ো কচ্ন্তা ভােনা ইতযাকদ্র 

কারসণ কনগবত হয়। 

২. মানীর ঘ্রাণ পরাগ করণুর মত, কপস্ট এর নযায়।     

৩. মানী কনগবত হওয়ার েময় পকরপূণব তৃকপ্ত উপসভাগ হয়,আর তা কনগবত হসয় কগসল তৃকপ্ত 

কশে হসয় যায়। ককন্তু মাযীর কেসত্র পকরপূণব তৃকপ্ত উপসভাগ হয় না,তা কনগবত হসলও 

শাহওয়াহ (উসত্তজনা) কশে হসয় যায় না। 

৪. মানী েসেসগ স্খকলত হয় এক ো কসয়কোসর।   

৫. মানী জাগ্রত ো েুমন্ত অেস্থায় (ইহকতলাম) কনগবত হসল (জানাোহ-র) কগােল করা 

ফার দ্ব (ফরজ/আেশযক) হয়। আর মাযী কনগবত হসল শুধু্ উদূ্ব’ (ওজ)ু করা ওয়াকজে হয়।  
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[আল-েুখারী : ১৩২, ১৭৮, ২৬৯] 

মানী প্রমাকণত হওয়ার জনয েেগুসলা কেসশেত্ব উপকস্থত থাকা শতব নয়।] 

৩৯.স্বালাসতর মাসে দ্াোঁসতর কপসস্টর স্বাদ্ কপসল, দ্াোঁসতর ফাোঁসক খাোসরর 

অেকশিাংশ থাকসল কী করসে? থথু ুকগসল কফলসল কক স্বালাত ভঙ্গ হসে?  

ফাতওয়া নং -170010 

 

প্রশ্ন : আকম স্বালাত  আদ্াসয়র আসগ কপস্ট কদ্সয় দ্াোঁত পকরষ্কার ককর, ককন্তু আমার দ্াোঁসতর 

মাসে এর স্বাদ্ রসয় যায় যা আকম স্বালাত আদ্াসয়র েময় অনভুে ককর। আমার স্বালাত 

কক শুি হয়? স্বালাসতর মাসে থথু ুকগসল কফলার হুক ম কক? খাোর ও এর অেকশিাংশ 

স্বালাসতর মসধ্য কগসল কফলার হুক ম কক? 

উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

প্রথমত :  

স্বালাসতর মসধ্য থুথু কগসল কফলা, স্বালাসতর উপর ককান প্রভাে কফসল না, কারণ তা 

খাদ্য ো পানীয় নয়, আর এ দুইসয়র অসথবও পসড় না। যকদ্ থুথু কগসল কফলায় একজন 

স্বাওম পালনকারীর স্বাওম ভঙ্গ না হয়, তসে কে কারসণ স্বালাত োকতল আরও না 

হওয়ারই কথা। 

কদ্খুন –(1 4 4 9 7 0 ) এেং (12597) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

কদ্বতীয়ত : 

একজন স্বালাত আদ্ায়কারী যকদ্ থুথুর োসথ দ্াোঁসতর ফাোঁসক থাকা অকত োমানয ককেু 

খাোর কগসল কফসল তাসত স্বালাত োকতল হসে না, কারণ এ কথসক কেরত থাকা কিকর।     
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শাইখ ইব্ন ‘উোইমীন –রাকহমাহুল্লাহ –কক প্রশ্ন করা হসয়কেল : স্বালাসতর মাসে দ্াোঁসতর 

ফাোঁসক থাকা খাসদ্যর অেকশিাংসশর (কগসল কফলার কেসত্র) হুক ম কী? কতকন উত্তসর েসলন 

:  

 “দ্াোঁসতর ফাোঁসক থাকা খাোসরর অেকশিাংসশর কেসত্র, তা যকদ্ দ্াোঁসতর ফাোঁসক 

থাকা অেস্থায় ককউ স্বালাত আদ্ায় কসর, তসে তাসত ককান েমেযা কনই, তসে কেই 

খাোসরর অেকশিাংশ (দ্াোঁত কথসক) আলাদ্া হসয় কেকরসয় আেসল কগসল কফলসে না। 

কখনও তা দ্াোঁসতর মাসে আিসক কথসক ককেুেণ পর কের হসয় আসে, কখনও ো কজভ 

কদ্সয় তা নাড়াসনার কারসণ কের হসয় আসে, আমরা েকল কয -এসত েমেযা কনই তসে তা 

কগসল কফলসে না।” েমাপ্ত  

আল-োহুতী -রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন :  

 “তার মুসখ  লালায় প্রোকহত খানার অকত োমানয কয অেকশিাংশ রসয় যায়, 

তা কগসল কফলসল েমেযা কনই যকদ্ তা কচ্োসনা না হয় অথো না কচ্োসনা অেস্থায় দ্াোঁসতর 

ফাোঁসক রসয় যায়; কারণ যা লালার োসথ প্রোকহত হয় এেং অকত োমানয, তাসক খাোর 

েলা হয় না। আর যা লালার দ্বারা প্রোকহত না হসয় েরং কনসজই প্রোকহত হয় এেং জমাি 

োোঁসধ্, তা কগসল কফলসল স্বালাত োকতল হসে।” েমাপ্ত   

[কাশ্ শাফ আল-কক্বনা‘ (১/৩৩৯)] 

‘আল-মূেূ‘আহ আল-কফক্ব্ কহয়যাহ’-কত (২৭/১২৪) এসেসে : 

 “ফাক্বীহগণ (কফক্বব হকেদ্গণ) নীকতগতভাসে এেযাপাসর একমত হসয়সেন কয, 

খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করসল স্বালাত োকতল হয়......এেং এর কথসক েযকতক্রম গণয 

কসরসেন যা দ্াোঁসতর ফাোঁসক থাসক এেং তা েুসির কচ্সয় কোি হয় -এসত স্বালাত ভঙ্গ হয় 

না ; আর যকদ্ তা কগসল কফসল, এেযাপাসর তাোঁরা স্পি মত েযক্ত কসরসেন কয, তা কেকশ 

হসল ও কচ্কেসয় কফলসল স্বালাত ফাকেদ্ (কেনি) হসয় যাসে।” েমাপ্ত  

তৃতীয়ত : 

আর কপসস্টর ঘ্রাণ ও স্বাদ্ মুসখ রসয় কগসল তাসত স্বালাসতর শুিতা েকতগ্রস্ত হসে না 

কারণ, তা খাদ্য ও পানীয় কহোসে ধ্তবেয নয়। 
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আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

 

Islam Q & A 

৪০.ধূ্মপান হারাম এেং তা কস্বয়াম ভঙ্গকারী 

ফাতওয়া নং -106450 

প্রশ্ন : ককে ুমানেু েসল থাসক কয,রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলায় ধ্মূপান করা স্বাওম 

ভঙ্গকারী কেেয়গুসলার মসধ্য পসড় না কারণ তা খাদ্য ো পানীয় নয়। এ েযাপাসর 

আপনাসদ্র -মাননীয় (ফাদ্বীলাতকুমু) -রায় কী ?   

উত্তর :  

আলহামদুকলল্লাহ। 

 “আকম মসন ককর কয,একি এককি কভকত্তহীন কথা,েরং তা (ধূ্মপান) একধ্রসনর 

পানীয়,কযমনকি অসনসক েসল কয -কে ‘ধূ্মপান’ কসর অথবাৎ তারা তাসক পানীয় েসল 

অযাখযা কদ্য়। 

 আর এসত ককান েসিহ কনই কয,একি পাকস্থলী ও শরীসর প্রসেশ কসর। ককান ককেু 

পাকস্থলী ও শরীসর প্রসেশ করসলই তা স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফাত্বকত্বর) কহসেসে গণয হসে -

তা উপকারী কহাক ো অপকারীই কহাক। কযমন- ককউ যকদ্ তেেীর এককি পুোঁকথও কগসল 

কফসল অথো কলাহার ককান ককেু ইতযাকদ্, তসে তা স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফাত্বকত্বর) কহসেসে 

গণয হসে। 

 ককান খাদ্য ও পানীয় স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফাত্বকত্বর) কহসেসে কেসেকচ্ত হওয়ার জনয 

পুকিকর ো উপকারী হওয়া শতব নয়। ককান ককেু শরীসর (পাকস্থলীসত) প্রসেশ করসলই 

তা খাদ্য ও পানীয় েসল কেসেকচ্ত হসে। 

তারা কেশ্বাে কসর, েরং ভাল কসরই জাসন কয, একি (কেগাসরি) এক ধ্রসনর পানীয়, 

আর এর কেপরীত ককউ েসল থাকসল, কে দ্ম্ভকারী। 
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 এরপর প্রেঙ্গক্রসম আকম মসন ককর কয, তার জনয রামাদ্বান মাে এককি (কেরাি) 

েুসযাগ, কয দ্ৃঢ় প্রকতজ্ঞা কসরসে এেং এই খােীে, েকতকর  কেগাসরি তযাগ করার 

েংকল্প কসরসে।     

আকম মসন ককর কয, একি এককি (েকতযকার) েুসযাগ কারণ, এসত কসর কে 

(ধূ্মপানকারী) রামাদ্বাসন োরাকদ্ন কেগাসরি তযাগ করসে। আর রাসতর কেলা কে আল্লাহ 

যা মুোহ (বেধ্) কসরসেন খাদ্য-পানীয়, এখাসন-কেখাসন মােকজসদ্, েৎেঙ্গসদ্র কনকি 

েুরসত যাওয়া ইতযাকদ্র মাধ্যসম কেসনাদ্ন করসত পাসর;এেং যারা ধূ্মপাসনর (ভয়ােহ) 

কফতনায় পসড়সে তাসদ্র কথসক দ্ূসর থাকসত পাসর। যকদ্ কে এই মাে ধ্সর পকরতযাগ 

করসত পাসর, তসে তা জীেসনর োকক েমসয় পকরতযাগ করার জনয এককি কেরাি 

অনুসপ্ররণা/েহায়ক হসে। ধূ্মপানকারীসদ্র জনয অেশয পালনীয় ওয়াকজে (অেশযকতবেয) 

হল, এধ্রসনর েুসযাগ হাতোড়া না করা।” েমাপ্ত 

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া  ইব ন ‘উোইমীন, ফাতাওয়া আস্ব কস্বয়াম (২০৩, ২০৪)]  

 

Islam Q & A  

৪১.আকজবলাহ-শীশার (হুক্কার োহাসযয ধূ্মপান করার) হুক ম এেং এর েকতকর 

কদ্কেমসূহর েণবনা 

ফাতওয়া নং- 127312 

 

প্রশ্ন : শীশা কী হারাম? যকদ্ ককউ ককান ধ্রসনর তামাক েযেহার না কসর কগালাপ-পাকন 

েযেহার কসর,তসে তাও কী হারাম হসে? 

 

উত্তর :  

েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 
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প্রথমত :  

এসত ককান েসিহ কনই কয, ধূ্মপান েেসচ্সয় েকতকারক কেোক্ত পদ্াথবেমূসহর এককি 

যা গ্রহসণ অসনসক ধ্াকেত হসয় পসড়সে। তারা এ েযাপাসর কেমালুম গাকফল কয, একি কী 

কী করাসগর কারণ হসত পাসর যার কারসণ তাসদ্র অসনসক মৃতুযেরণ কসরসে।  

কেশ্ব স্বাস্থয েংস্থা ২০০৮ োসল এর এক করসপাসিব উসল্লখ কসরসে কয, 

 “তামাক কেেসনর কারসণ প্রকতেের ৫.৪ কমকলয়ন মানুে মারা যায়! অথবাৎ 

প্রকতকদ্ন গসড় ১৪,০০০ জন কলাক মারা যায়! আর এেযাপাসর যকদ্ জরুরী পদ্সেপ 

গ্রহণ না করা হয়, তসে ২০২০ োল নাগাদ্ প্রকত েের তামাক কেেসনর কারসণ ১০ 

কমকলয়ন কলাক মৃতুযেরণ করসে!” 

(7432) এেং (10922) নং প্রসশ্নর উত্তসর এই েকতকারক উকিদ্ (অথবাৎ তামাক) এর 

চ্াে,েযেো ও গ্রহণ হারাম হওয়ার েযাপাসর কেস্তাকরত কেেরণ রসয়সে।  

কদ্বতীয়ত :  

‘তামাক’ -ও এর নযায় কজরাক (যা তামাসকর নযায়) ও ‘ মু‘আস্ কেল ’  (যাসত হালকা 

তামাসকর কেইভার থাসক) -যা শীশা/আকজবলাহ এর োহাসযয গ্রহণ করা হয়, তা কাগসজ 

কমাড়াসনা পকরকচ্ত কেগাসরসির তামাক কথসক কভন্ন ককেু নয়, েরং এসত এমন েকতকর 

ককেু রসয়সে যা কেগাসরসি কনই। োহরাইসনর ‘ধূ্মপান করাধ্কারী েংস্থা'-র ওসয়ে োইসি 

েলা হসয়সে :  

 “শীশার উপকরণ : এর (শীশার) উপাদ্ানেমূহ তামাসকর কেগাসরসির 

উপাদ্ানেমূহ ও এর কধ্াোঁয়া কথসক কভন্ন ককেু নয় ; কারণ এর মসধ্য কমপসে ৪,০০০ 

কেোক্ত পদ্াথব রসয়সে, এর অনযতম (কেোক্ত উপাদ্ান েমূহ) হল –কনসকাকিন, কােবন-

ডাই-অক্সাইড, আলকাতরা, ভারী খকনজ পদ্াথব, করকডও অযাককিভ পদ্াথব,কযািার 

েৃকিকারী  পদ্াথব, ককৃেজ রাোয়কনক পদ্াথব, কপাকামাকড় মারার ওেুধ্েহ অনযানয 

কেোক্ত পদ্াথব। 

 তামাক প্রস্তুতকারী অসনক ককাম্পাকন, শীশার তামাক কথসক েম্পণূব ো অকধ্কাংশ 

আলকাতরা জাতীয় পদ্াথব অপোরণ করার দ্ােী কসরসে, কেই োসথ শীশার তামাসকর 

www.i-onlinemedia.net



174 
 

Ath-Thabāt Library 

 

োসথ অসনক ধ্রসণর অজ্ঞাত কেইভাকরং পদ্াথব কযাগ করা হয়, যার েকতর পকরমাণ 

েম্পসকব আমরা ককেুই জাকন না।  

যতই েলা কহাক কয, শীশা -আকজবলাহ-র োহাসযয তামাক কেেন ো কজরাক ো 

মু‘আস্ কেল (মধু্ কমকশ্রত) েযেহার কেপদ্মুক্ত -তা এসকোসরই েকঠক নয়। েউদ্ী আরসে 

৪ েের েযাপী এক গসেেণায় প্রমাকণত হসয়সে কয, মু‘আস্ কেল  আেসল ককান ধ্রসণর 

স্বাস্থযকেকধ্ োড়াই অতযকধ্ক মাত্রায় েযেহৃত ডাই (রং), রং ও কেইভার কমকশ্রত খাোঁকি 

তামাক। এেং এও প্রমাকণত হসয়সে কয, একি কেকভন্ন ধ্রসনর করাগ ও কযািাসরর কারণ।   

কজরাক ১৫% তামাক েহন কসর যা মধু্, ফলমূল, রান্নায় েযেহৃত কককমকযাল অযাকডকিভ 

ও ফারসমনকিভ উপাদ্াসনর োসথ কমকশ্রত থাসক।” েমাপ্ত    

তৃতীয়ত :    

ককেু কোকা প্রকৃকতর কলাসকরা মসন কসর কয, এই উকিদ্ (তামাক) ‘আকজবলাহ’/শীশা-র 

োহাসযয গ্রহণ করা হালাল! কারণ কধ্াোঁয়া আকজবলাহর পাকন হসয় অকতক্রম কসর!  এই 

কথা েতযতা কথসক েহু দ্ূসর, অকভজ্ঞজসনরা েসলন :    

১. একোর আকজবলাহ/শীশা/হুক্কা গ্রহণ কমপসে ১০ কি কেগাসরি খাওয়ার েমান। 

২. মু‘আস্ কেসলর  উপাদ্াসনর আংকশক দ্হসন আকজবলাহ-র/হুক্কার কেোক্ত পদ্াথব েমূহ 

কেসড় যায়। 

৩. কতক েংখযক েযকক্তর আকজবলাহ/হুক্কা েযেহার তাসদ্র মাসে পাকস্থলী েংক্রমণ করাগ 

োকড়সয় কদ্য়। 

৪. পাকন আকজবলাহ/হুক্কার কেোক্ত, কযািার েৃকিকারী পদ্াথব েমূহ পকরসশাধ্ন কসর না।     

োহরাইসনর ‘ধূ্মপান করাধ্ীকারী েংস্থা’-র ওসয়ে োইসি এসেসে কয :  

 “অসনসকর মাসে এই কেশ্বাে প্রচ্কলত আসে কয, শীশা/হুক্কার কধ্াোঁয়া পান করা 

কেগাসরি কথসক কম েকতকর -আর তা এই কেশ্বাসের কারসণ কয, কধ্াোঁয়া শীশা/হুক্কার 

পাকন অকতক্রম করায় কধ্াোঁয়ার েকতকারক পদ্াথবেমূহ পকরসশাকধ্ত হয়,এর ফসল 
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শীশা/হুক্কার কধ্াোঁয়া পাসন েকত কম হয়। এ ধ্ারণা ভুল প্রমাকণত হসয়সে। শীশা/হুক্কা 

কেেনকারীর মুখ কনৃঃেৃত কধ্াোঁয়া কেসিেণ কসর কদ্খা কগসে কয তা (শীশা/হুক্কা 

কেেনকারীর মুখ কনৃঃেৃত ধু্সয়া) কেগাসরসির কধ্াোঁয়ায় থাকা েকতকারক, কযািার 

েৃকিকারী একই উপাদ্ানগুসলা েহন কসর।”   

একইভাসে কেকভন্ন গসেেণায় প্রমাকণত হসয়সে কয শীশা/হুক্কা :    

১. কনশা েৃকি কসর।   

২. ফুেফুসের কাযবেমতা ককমসয় কদ্য়, ফুেফুে ফসুল যাওয়া ‘ইনসফজাইমা’র কারণ 

হসয় দ্াোঁড়ায় ও স্থায়ী ব্রংকাইকিে েিায় যা েৃকির োসথ োসথ একজন মানুসের স্বাভাকেক 

কাযবেমতা হ্রাে কপসত থাসক। 

৩. ফুেফুে, মুখ, কণ্ঠনালী (ইসোফযাগাে) ও পাকস্থলীর কযািার েৃকি কসর।  

৪. রসক্ত কােবন-ডাই-অক্সাইসডর েনত্ব োকড়সয় কদ্য়। 

৫. পুরুে ও নারী উভসয়র েন্তান ধ্ারণ েমতা ককমসয় কদ্য়। 

৬. শীশা/হুক্কা েযেহারকারীসদ্র মাসে পালসমানারী কিউোরকুসলাকেসের হার েৃকিসত 

েহায়তা কসর। 

৭. শীশা/হুক্কা কেেনকাকরণীসদ্র গভবধ্ারসণর েময় ভ্রূসণর ওজন ককমসয় কদ্য়, 

একইভাসে গসভবর েন্তান ভকেেযসত শ্বােকিজকনত করাসগ কভাগার অথো জসন্মর পর 

কশশুর হঠাৎ কেোনায় মৃতুযর (crib death after birth) হুমককর েমু্মখীন কসর।  

৮. শ্বাে ও কাপড় কথসক দুগবন্ধ েড়ায়, এর আরও ককেু কুপ্রভাে আসে কযমন-ককবশ কণ্ঠ, 

কচ্াখ জ্বালাসপাড়া করা,অল্প েয়সেই চ্ামড়া -কেসশে কসর মুসখর চ্ামড়া কুচ্সক যাওয়া 

ইতযাকদ্। 
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৯. এোড়াও শীশা/হুক্কার কধ্াোঁয়া, োকড়ের ও কযাসফর আসশপাসশ কযখাসন অকধ্ক েংখযক 

ধূ্মপানকারী থাসক এর োয়ু দ্ূেসণর প্রধ্ান কারণগুসলার এককি।” পূসেবর কলংক কথসক 

েমাপ্ত। 

েুতরাং, আকজবলাহ/শীশা/হুক্কার োহাসযয ধূ্মপান হারাম হওয়া েযাপারকি পকরষ্কার।  

শাইখ মুহাম্মদ্ ইব নু ইেরাহীম -রাকহমাহুল্লাহ- কক প্রশ্ন করা হসয়কেল : কাগসজ কমাড়াসনা 

কেগাসরসির ধূ্মপান ও শীশার কজরাক পাসনর মসধ্য পাথবকয কী? কতকন -রাকহমাহুল্লাহ -

ধূ্মপান হারাম হওয়ার েযাপাসর কেিান্ত কদ্সয় েসলন :  

 “যকদ্ একি প্রমাকণত হয়, তসে প্রস্তুত কাগসজর কমাড়াসনা কেগাসরসি ধূ্মপান ো 

অনযভাসে কযমন - েকতকারক শীশা/হুক্কার োহাসযয ধূ্মপাসনর মসধ্য ককান পাথবকয কনই 

-কেই কেগাসরি খাোঁকি তামাক ইতযাকদ্ উপাদ্ান কদ্সয় বতকর কহাক ো কজরাক ইতযাকদ্ 

কমকশ্রত কহাক। কারণ তা েকতকারক পদ্াথব দ্বারা বতকর। 

 আর নাম পকরেতবন ককাসনা কজকনসের োস্তেতা েদ্সল কদ্য় না। যকদ্ ককান হারাম কজকনে 

অনয কজকনসের োসথ কমকশ্রত হয়,তসে তা আসগর মতই হারাম থাসক। হাদ্ীসে েকণবত 

হসয়সে কয :  

 

 “কশে যামানায় ককে ুমানেু মদ্যপান করসে এেং তারা এর কভন্ন নামকরণ 

করসে।” 

[েণবনা কসরসেন আহমাদ্,আর আল-আলোনী তাোঁর ‘স্বাহীহ’ গ্রসন্থ এসক (৪১৪) স্বাহীহ 

েসল কচ্কিত কসরসেন] 

[‘ফাত ওয়া আশ-শাইখ মুহাম্মাদ্ ইব ন ইেরাহীম (১২/৯০) ] 
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আল-লাজ্ নাহ আদ্ -দ্া’ইমাহ এর ‘আকলমগণ েসলসেন :   

 “শীশা, নারজীলাহ ও কেগাসরি খাকেে/েকতকারক কজকনে গুসলার অন্তভুবক্ত 

এেং তা হারাম। কারণ শরীর, েম্পসদ্র উপর এর েকতকারক প্রভাে আসে। আল্লাহ 

তা‘আলা নােী মুহাম্মদ্ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর গুণােলী-র েণবনায় 

েসলসেন : 

        “এেং কতকন তাসদ্র জনয পকেত্র েস্তুেমহূ হালাল কসরন এেং অপকেত্র েস্তুেমহূ 

হারাম কসরন।” [৭ আল আ‘রাফ : ১৫৭] 

 

এেং নােী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম হসত প্রমাকণত হসয়সে কয কতকন েসলসেন :  

 

 

 “ককউ ককান েকত করসে না, তাহসল েকতগ্রস্ত ও হসে না।”   

তাই এেে কজকনে েযেহার, কেক্রয় ও প্রচ্লন করাসনা জা’ইয  (বেধ্) নয়। 

শাইখ ‘আেদুল ‘আযীয ইব ন ‘আব দুল্লাহ আল-আশ শাইখ, শাইখ ‘আব দুল্লাহ ইব নু 

গুদ্াইইয়ান, শাইখ স্বাকলহ আল-ফাওযান, শাইখ োক র আেূ যাইদ্। 

[ফাতাওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (২৬/৩৫১)]  

চ্তুথবত :  

আর আপনার প্রশ্ন অনুোসর তামাসকর েদ্সল কগালাসপর পাকন কদ্সয় শীশা/হুক্কা েযেহার 

-এ েযাপাসর আমরা জাকন না, এর উপকস্থকত কল্পনাও ককর না। এ কেসত্র দ্হনকৃত 
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উপাদ্ানকি কী? আর আপকন কী ই ো শ্বাসের োসথ গ্রহণ করসেন? ককান ককেুর েম্পসকব 

হুক ম েণবনা, কে কেেয় েম্পসকব ধ্ারনা থাকারই এককি শাখা। তাই আশা ককর আগামী-

োর এ েযাপারকি পকরষ্কার করসেন। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

Islam Q & A 

  

৪২.তরল পদ্াথব  খাদ্যনালী কত (ইসোফযাগাসে) উসঠ আেসল তা স্বাওম ভঙ্গ কসর 

কক ? 

ফাতওয়া নং -  

 

প্রশ্ন :  আকম পাকস্থলীসত অযাকেকডকি েমেযায় ভুগকে যার কারসণ খাদ্যনালী কত 

(ইসোফযাগাসের  মুসখ) তরল অযাকেড চ্সল আসে, একি কক স্বাওমভঙ্গকারী কেেয় েসল 

গণয হসে ? 

উত্তর :  

েকল প্রশংো আল্লাহর জনয।  

পাকস্থলীর তরল পদ্াথব উসঠ আো মানুসের ইোর োইসর, কখনও ো কে এই 

অযাকেকডকি ো কতক্ততা ইসোফযাগাসে অনুভে কসর এেং তা মুখ কথসক কের হয় না -

এসেসত্র তা স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূসহর অন্তভুবক্ত হসে না কারণ তা মুখ কথসক কের 

হয় কন। তসে যকদ্ মুখ কথসক কের হয়, তসে তা ক্বালে ো েকম কহসেসে কেসেকচ্ত হসে।    

ক্বাল ে – েলসত েকম কোোয়, আোর ককউ ককউ অল্প েকমসকও ক্বাল ে কহসেসে 

আখযাকয়ত কসরসেন; একি হল যা পাকস্থলী কথসক কের হয় ককন্তু মুখ ভকতব কসর না। এও 

েলা হসয়সে কয, ক্বাল ে  হল যা পাকস্থলীর পূণবতার েময় এর মুখ কথসক কের হয়।    

কদ্খুন আন-নাওয়াউইয়ী-র  ‘মাজ্ মূ’ আল -ফাতাওয়া’ (৪/৪)।   
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এর হুক ম হল – কে যকদ্ তা মুখ কথসক কের করসত েেম হওয়া েসিও পাকস্থলীসত 

কফরত পাঠায়, তসে তার স্বাওম ভঙ্গ হসে। আর যকদ্ কের করসত েম্ভে না হওয়ার 

কারসণ তা কগসল কফসল, তসে তা তার কস্বয়াসমর উপর প্রভাে কফলসে না।  

কদ্খুন - (12659) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

কতকন (শাইখ আহমাদ্ আদ্ -কদ্রদ্ীরী) ‘আশ-শার হ আস্ব-স্বাগীর’ (১/৭০০) –এ ক্বাল ে 

েম্পসকব েসলসেন :   

 “যকদ্ তা কনসেপ করা েম্ভে না হয় – যা গলা (হালক্ব) অকতক্রম কসর কন, 

তসে তার ককান প্রভাে (কস্বয়াসমর উপর) পড়সে না।” েমাপ্ত  

ইেনু হায ম ‘আল-মুহাল্লা’-(৪/৩৩৫) কত েসলসেন :  

 

"  

. . . 

“গলা কথসক কের হওয়া ক্বাল ে  স্বাওম ভঙ্গ কসর না যতেণ পযবন্ত না তা মুসখ আোর 

পর কফসল কদ্সত েেম হওয়ার পরও ইোকৃতভাসে কগসল কফলা হয় .........”  

 

 

এর পর কতকন (৪/৩৪৮) েসলসেন  :  

 

 

 . 
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 “ক্বাল ে  ও দ্াোঁত কথসক কের হওয়া রক্ত যা গলায় কফরত যায়না কেগুসলা 

স্বাওম োকত্বল কসর না  - এ েযাপাসর ককান কদ্বমত আমাসদ্র জানা কনই। যকদ্ এ েযাপাসর 

ককউ কদ্বমত কসরও থাসক তসে তা ধ্তবেয নয় কারণ কেগুসলার কারসণ স্বাওম ভঙ্গ 

হওয়ার েযাপাসর ককান দ্ালীল কনই।” েংকেপ্ত ও েমাপ্ত। 

কতকন (আল-োজী) ‘ আল-মুনাতাক্বা শারহ আল-মুওয়াত্বত্বা’ ’ (২/৬৫) – কত েসলসেন 

: 

"

 . 

 

 “ইমাম মাকলক হসত েকণবত কয কতকন েসলসেন : যার ক্বাল ে এসে  তার মুসখ 

কপৌোঁেল এেং কে তা কগসল কফলসলা – তাসক রামাদ্বাসনর স্বাওসমর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় 

করসত হসে না।” 

ইব নুল ক্বাকেম েসলসেন, ‘ইমাম মাকলক এই মত কথসক পসর কফসর এসেসেন এেং 

েসলসেন :  

 “তা যকদ্ এমন স্থাসন কপৌোঁসে কযখান কথসক কে চ্াইসল কফসল কদ্সত পাসর, 

এরপরও কগসল কফলসল, তাসক ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে।” 

শাইখ আেুল ক্বাকেম েসলসেন : 

 “যকদ্ কজসভ চ্সল আোর পর কগসল কফসল, তসে তাসক ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় 

করসত হসে, এর আসগ (কজসভ আোর আসগ) কগসল কফলসল তার উপর ককান করণীয় 

কনই।” েমাপ্ত 
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‘আল-ইনস্বাফ’-এ েলা হসয়সে : 

 “মুসখ েকম ো ক্বাল ে চ্সল আোর পর তা কগসল কফলসল, স্বাওম ভঙ্গ হসয় 

যাসে – এ েযাপাসর কতকন (ইমাম আহমাদ্) রায় কদ্সয়সেন ; তা অল্প হসলও স্বাওম ভঙ্গ 

হসে কারণ তা কথসক কেরত থাকা েম্ভে।” েমাপ্ত 

‘ হাকশয়াহ  আল ‘আদ্াওয়ী ’ (১/৪৪৮) – এ েকমর হুক ম উসল্লকখত হওয়ার পর েলা 

হসয়সে : 

 “ক্বাল ে েকমর মত, তা হল যা পাকস্থলীর মুখ কথসক তা পূণব হসল কের হয়।” 

েমাপ্ত  

 

Islam Q & A  

৪৩.ফাজ্ সরর ওয়াক্বত্ হওয়ার েযাপাসর েসিহ হসল কখসত পাসরন, তসে েযূবাসস্তর 

েযাপাসর েসিহ হসল একজন স্বাওমপালনকারী কখসত পাসরন না  

 ফাত ওয়া নং -111513 

 

প্রশ্ন : ১ – েযূবাসস্তর েযাপাসর েমূ্পণব ো অকধ্কতর কনকশ্চত (গালাোতজু জান্ন) না হসয় 

একজন স্বাওম পালনকারীর জনয স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) নয়; েযূবাসস্তর েযাপাসর 

েসিহ কনসয় ইফত্বার কসর যকদ্ পসর কে জানসত পাসর কয, আেসল ইফত্বাসরর েময় েযূব 

অস্ত যায় কন, তসে তাসক ঐ কদ্সনর কাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে।    

২ – ককউ ফাজ্ সরর েময় হসয়সে ককনা –এ েযাপাসর েসিহ কনসয় কখসল ো পান করসল 

তার কস্বয়াম শুি হসে। 
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ককন প্রথম মাে’আলাহকির কেসত্র ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে আর কদ্বতীয়কির 

কেসত্র ওয়াকজে নয়? 

উত্তর :  

আলহামদুকলল্লাহ। 

স্বাওমপালনকারী েূযবাসস্তর েযাপাসর েসিহ কনসয় ইফ্ত্ত্বার করসল (যকদ্ পসর জানসত 

পাসর কয, আেসল েূযব ডুসে যায় কন তসে) ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসে। এর দ্ালীল 

আল্লাহ তা‘আলার োণী :   

  “অতৃঃপর কতামরা রাসতর আগমন পযবন্ত কস্বয়াম পণূব কর।” 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৭]   

আর রাত শুরু হয় েূযবাসস্তর মাধ্যসম। স্বাওমপালনকারী এ েযাপাসর েমূ্পণব কনকশ্চত ো 

অকধ্কতর কনকশ্চত (গালােতুজ জান্ন) না হসয় কে স্বাওম ভঙ্গ করসে না। কারণ এসেসত্র 

মূলনীকতকি হল – কদ্ন োকক থাকা।  তাই কে েমূ্পণব কনকশ্চত ো অকধ্কতর কনকশ্চত 

(গালােতুজ জান্ন) না হসয় এই মূলনীকত কথসক েসর যাসে না /এর কেপরীত করসে না।   

আোর, একজন স্বাওম পালনকারী ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত হওয়ার েযাপাসর েসিহ কনসয় 

কখসল ো পান করসল, ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসে না। এর দ্ালীল আল্লাহ তা‘আলার 

োণী : 
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“আর কতামরা পানাহার কর যতেণ রাসতর কষৃ্ণ করখা কথসক ঊোর শুভ্র করখা স্পিরূসপ 

কতামাসদ্র কাসে প্রতীয়মান না হয়। অতৃঃপর কতামরা রাসতর আগমন পযবন্ত কস্বয়াম পণূব 

কর।” 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৭]  

এখাসন আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন :  

 

 

“যতেণ না স্পিরূসপ কতামাসদ্র কাসে প্রতীয়মান না হয়।” 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৭]।  

যা কথসক ফাজ্ সরর েময় কনকশ্চত হওয়ার আগ পযবন্ত খাওয়া ও পান করার দ্ালীল 

পাওয়া যায়। এজনয কয, কে এ েযাপাসর কনকশ্চত কেল কয, রাত োকক আসে। তাই 

ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত হওয়ার েযাপাসর কনকশ্চত না হওয়া পযবন্ত তার জনয খাওয়া হারাম হসে 

না। কারণ এসেসত্র মূলনীকতকি হল – রাত োকক থাকা।  

কদ্খুন -(3 8 5 4 3 )নং প্রসশ্নর উত্তর।   

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

৪৪.কয পকরমাণ রক্ত স্বাওম ভঙ্গ কসর 

ফাত ওয়া নং-  

প্রশ্ন : আকম জানসত চ্াই, কক পকরমাণ রক্ত আদ্ম েন্তাসনর শরীর কথসক কের হসল তা 

কস্বয়াম ভঙ্গ কসর? কারণ আকম অসনককদ্ন কথসক পাইলসের (পায়পুসথ কশরা উপকশরা 

ফসুল যাওয়া) করাসগ ভুগকে, কয কারসণ ককে ুরক্ত অকনয়কমত ভাসে কের হসয় যায়, যার 

পকরমাণ প্রায় অসধ্বক কাপ।   
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উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

আমরা প্রাথবনা করকে আল্লাহ আপনাসক কশফা’ কদ্সয় রহম করুন।   

কযসহতু এ রক্ত, করাসগর কারসণ কনগবত হসে তাই আপনার স্বাওম শুি হসে, এসেসত্র 

কেকশ পকরমাসণ রক্ত কনগবত হসলও আপনার ককেু করণীয় কনই (অথবাৎ স্বাওম শুি হসে), 

কযসহতু তা আপনার ইোর োইসর। 

 

স্বাওম ভঙ্গকারী রসক্তর পকরমাণ হল :    

মানুসের কদ্হ কথসক কনগবত রসক্তর  দুকি অেস্থা হসত পাসর :  

প্রথমত : ককান েযকক্ত কনসজর ইোয় তার রক্ত কের করসত পাসর, েযাপারকি েযাখযা 

করার প্রসয়াজন : 

১.  কে তার ‘কহজামাহ’ পিকতসত রক্ত কের করসল- এসেসত্র তার স্বাওম ভঙ্গ হসে।  

রােূলুল্লাহ – স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – েসলসেন :    

  “ হাকজম (কয কহজামাহ কসর ) ও মাহজমু ( কহজামাহ পিকতসত যার রক্ত কের 

করা হয় ), উভয়ই স্বাওম ভঙ্গ করল।”    

২.  কহজামাহ োড়া অনয পিকতসত কযমন কশরা হসত রক্ত কের করা, তা যকদ্ অসনক 

কেকশ হয় যা মানুসের শরীসর প্রভাে কফসল ( কযমন : দুেবল কসর কফলা ) তসে তার 

স্বাওম োকতল হসয় যাসে। কযমন : রক্তদ্ান কমবেূচ্ীর কেসত্র। 

আর যকদ্ তা পকরমাসণ অল্প হয় যা কেই েযকক্তসক েকতগ্রস্ত কসর না, তসে তার স্বাওম 

োকতল হসে না। কযমন- পরীো করার জনয, কয োমানয রক্ত কনয়া হয় তা স্বাওম কেনি 

কসর না।   
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কদ্বতীয়ত : অকনোকৃত ভাসে রক্ত কের হওয়া, কযমন- ককান দুেবিনা, নাসক রক্তেরণ ো 

শরীসরর ককান েতস্থান হসত রক্ত কের হসল, কে রক্ত কেকশ হসলও কে েযকক্তর স্বাওম 

শুি হসে।   

একি শাইখ ‘উোইমীন এর ফাত ওয়াহ এর োরাংশ। 

কদ্খুন ফাতাওয়া ইেলাকময়যাহ (২/১৩২) 

তসে ককাসনা েযকক্তর অকনোয় কের হওয়া রক্ত যকদ্ কেকশ হয় যা কস্বয়াম পালন করসত 

দুেবল কসর কদ্য় তার জনয ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ করা) হালাল (বেধ্) হসে। আর কে তার 

পকরেসতব  অনযকদ্ন, তার ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় কসর কনসে।   

Islam Q & A   

৪৫.স্বাওম পালসনর জনয কচ্ায়াসলর কব্রে খুসল কফলা ওয়াকজে নয় 

ফাত ওয়া  নং - 37665 

প্রশ্ন : কস্বয়াম পালসনর েময় আমার কচ্ায়াসলর পকরেতবন কযাগয কব্রে খুসল কফলা কী 

ওয়াকজে? কারণ, যখন একি মুসখ থাকা অেস্থায় আকম কথা েকল তখন অসনক কেকশ লালা 

কনৃঃেতৃ হয় - যা আকম কগসল কফলসত োধ্য হই। দ্য়া কসর আমাসদ্র অেকহত করুন। 

আল্লাহ আপনাসক উত্তম প্রকতদ্ান দ্ান করুন।  

উত্তর : 

 

আলহামদুকলল্লাহ। 

না, কস্বয়াম পালসনর জনয কচ্ায়াসলর পকরেতবন কযাগয কব্রে খুসল কফলা ওয়াকজে নয়। 

কারণ এ কথসক ককেু কের হসয় পাকস্থকলসত কপৌোঁসে না। আর এর অকতকরক্ত লালা কনৃঃেৃত 

করা -এসক (কব্রেসক) স্বাওম ভঙ্গকারী েস্তুসত পকরণত কসর না।  

‘আকলমগণ এ েযাপাসর মত প্রকাশ কসরসেন কয, একজন স্বাওম পালনকারীর জনয 

স্বাওম পালনরত অেস্থায় মুসখ এক কদ্রহাম (মুদ্রা) স্থাপন করা জা’ইয (বেধ্)। আর 
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কচ্ায়াসলর কব্রে স্থাপন, তাসত এক কদ্রহাম স্থাপসনর তুলনায় অকধ্কতর বেধ্ (জা’ইয)। 

কারণ কচ্ায়াসলর কব্রে মানেু, শুধু্ প্রসয়াজসনই স্থাপন কসর।  

 ইমাম আহমাদ্ – রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন :  
 “ কয স্বাওমরত অেস্থায় মুসখর মসধ্য এক কদ্রহাম ো এক কদ্নার স্থাপন কসর, 

এর স্বাদ্ গলায় না কপসল তাসত েমেযা কনই। আর যার স্বাদ্ পাওয়া যায়, কে েযাপারকি 

আকম েমথবন ককর না ”।  েমাপ্ত 

[ আল-মুগনী ( ৪/৩৫৯ )]     

এরপর যকদ্ থুথু কগসল কফসল, তা কেকশ হসলও স্বাওসমর ককান েকত কসর না। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

Islam Q & A   

৪৬.স্বাওম পালনকারীর োোঁতার কািা ও পাকনসত ডেু কদ্য়ার হুক ম 

ফাত ওয়া  নং-39232 

প্রশ্ন : একজন স্বাওম পালনকারীর োোঁতার কািা ও পাকনসত ডুে কদ্য়ার হুক ম কক? 

উত্তর : 

 েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।   

 “একজন স্বাওম পালনকারীর জনয পাকনসত ডুে কদ্সত ো োোঁতার কািসত 

েমেযা কনই, কারণ তা মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ) এর অন্তভুবক্ত নয়। 

তসে মূলনীকতকি হল- ককান ককেু (দুকনয়ােী উপকারী কেেয় েমূসহর কেসত্র) হালাল, 

যতেণ না তা মাকরূহ ো হারাম হওয়ার েযাপাসর দ্ালীল পাওয়া যায়।  

আর তা হারাম ো মাকরূহ হওয়ার েযাপাসর ককান দ্ালীল কনই। েরং ‘আকলমগসণর 

ককউ ককউ -অেসচ্তনভাসে গলায় পাকন কপৌোঁেুসত পাসর -এই ভসয় তা মাকরূহ েসল গণয 

কসরসেন। ” েমাপ্ত  
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[ফাতাওয়া ইব ন ‘উোইমীন (১৯/২৮৫)] 

কতকন আরও েসলসেন :  

“একজন স্বাওম পালনকারীর জনয োোঁতার কািসত ককান কদ্াে কনই, কে চ্াইসল োোঁতার 

কািসত পাসর, পাকনসত ডুে কদ্সত পাসর, তসে যাসত পাকন পাকস্থলীসত না কপৌোঁোয় কে 

েযাপাসর যথাোধ্য েসচ্ি হসে।”  েমাপ্ত 

[ফাতাওয়া  ইেন ‘উোইমীন ( ১৯/২৮৪)] 

“ফাতাওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ ” (১০/২৮২) কত এসেসে,  

“রামাদ্বাসনর কদ্সনর কেলা োোঁতার কািা  জা’ইয (বেধ্), তসে কয োোঁতার কাসি তাসক কে 

েযাপাসর যসথি েসচ্তন হসত হসে, কযন পাকন পাকস্থলীসত না কপৌোঁোয়।”  েমাপ্ত 

 

Islam Q & A 

 

৪৭.কমৌমাকে অথো কেোর কামড় কক স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় গুসলার এককি? 

ফাত ওয়া  নং -67168 

 

প্রশ্ন : আকম জানসত চ্াই কমৌমাকে অথো কেোর কামড় কক স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় গুসলার 

এককি ?  

উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

আমরা ‘আকলমগসণর মসধ্য এমন কাউসক জাকন না, কযকন েসলসেন কমৌমাকে অথো 

কেোর কামড় স্বাওম  ভঙ্গকারীর কেেয় গুসলার এককি। কমৌমাকে, কেো (তাসদ্র) কেে 

কামড় কদ্ওয়া েযকক্তর কদ্সহ প্রসেশ করায়। এেং কে (স্বাওম পালনকারী) এ দুকির 
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কামড় কথসক যথাোধ্য কেরত থাকার কচ্িা কসর। কস্বয়াম কেনিকারী েেককেুর কেসত্র, 

একি শতব কয-স্বাওম পালনকারী েযকক্ত তা ‘ইোকৃত’ ভাসে করসে।   

তসে যকদ্ কে েযকক্ত অকনোকৃত ভাসে কসর থাসক তসে তার স্বাওম ভঙ্গ হসে না। কযমন- 

উসড় এসে ককাসনা মাকে গলায় প্রসেশ করসল এেং তা কগসল কফলসল তাসত স্বাওম ভঙ্গ 

হসে না। েতবমান ‘আকলমগসণর মাসে এই েযাপাসর ককাসনা কদ্বমত কনই কয, চ্ামড়া ও 

কপকশর ইসঞ্জকশন েমূহ স্বাওম ভঙ্গ কসর না।   

মূলনীকতকি হল, স্বাওম পালন শুি হয় যতেণ পযবন্ত না তা কেনি হওয়ার েযাপাসর 

দ্ালীল প্রকতকষ্ঠত হয়। এই ইসঞ্জকশন যা খাদ্য ো পানীয় নয় অথো এ দুইসয়র অসথবও 

পসড় না এেং যা কচ্ককৎোসথব ঔেধ্ কহসেসে েযেহৃত হয়, তা স্বাওম ভঙ্গ কসর না।   

কেসেসত্র কেো (‘আক্বরাে) ও কমৌমাকের কামসড় স্বাওম ভঙ্গ হসে না, তা আরও কেকশ 

যুকক্তযুক্ত।     

স্বাওম কেনিকারী কেেয় েমূসহর কেস্তাকরত কেেরণ েম্পসকব জানসত কদ্খুন (38023) নং 

প্রসশ্নর উত্তর। 

কস্বয়াসমর উপর ঔেুধ্পত্র ও কমকডসকল যন্ত্রপাকত েযেহাসরর প্রভাে েম্পসকব জানসত 

কদ্খুন (2299) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।   

Islam Q & A   

৪৮.রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলা ভুলেশত পানাহার 

ফাত ওয়া  নং -12589 

প্রশ্ন : রামাদ্বান মাসে ভুলেশত পানাহাসরর হুক ম কী? 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয ।  
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ককাসনা েমেযা কনই, তার কস্বয়াম শুি হসয়সে। এর দ্ালীল আল্লাহ -েুেহানা ওয়া 
তা‘আলা-এর োণী েূরাহ আল-োক্বারাহ এর কশসে :  

 

 

 

       “কহ আমাসদ্র রে (েকৃিকতবা, মাকলক্ব, করকযক্বদ্াতা), আপকন আমাসদ্র পাকড়াও 

কসরন না, যকদ্ আমরা ভুসল যাই অথো ভুল ককর।’’  
[ ২ আল-োক্বারাহ : ২৮৬] 

রােূলুল্লাহ - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম - হসত একি স্বাহীহ েসল প্রমাকণত হসয়সে 
কয, আল্লাহ –েুেহানা - েসলসেন :  
 “কনশ্চয়ই আকম তা করলাম (এই দু‘আ’ কেলু করলাম)।”  
এেং আেূ  (হুরায়রাহ) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ - হসত েকণবত হসয়সে কয :   
নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েলসেন : 

          “ককউ স্বাওম পালন করসে -এ কথা ভুসল কগসয়, যকদ্ ককে ুখায় অথো পান 

কসর, তাহসল কে কযন তার স্বাওমসক পণূব কসর। কারণ আল্লাহই তাসক খাইসয়সেন এেং 

পান ককরসয়সেন।” 

[আল-েুখারী (৬৬৬৯) ও মুেকলম (১১৫৫) ]  
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একই ভাসে, যকদ্ ককউ ভুসল কগসয় (স্বাওম পালনরত অেস্থায়) েহোে/ কমলন কসর, 

তসে তার স্বাওম শুি হসে - ‘আকলমগসণর দুকি মসতর েেসচ্সয় েকঠককি অনুোসর এই 
মহান আয়াত ও হাদ্ীে শারীসফর কভকত্তসত। এর আরও দ্ালীল নােী -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – এর োণী :  

 

 

           “কয রামাদ্বান মাসে ভুসল কগসয় স্বাওম ভঙ্গ করল, তার উপর ককান কাদ্বা’ 

(কাযা) ও কাফফারা আেশযক নয়।”  
[ একি আল-হাককম েণবনা কসরসেন ও স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন, আল-আলোনী 

এসক স্বাহীহ ‘ আল-জাকম‘আ ’ (৬০৭০)-কত এসক হাোন েসল কচ্কিত কসরসেন।] 

 

আর এই শব্দকি (ইফত্বার শব্দকি) েহোে/কমলন ও অনযানয স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয় েমূহ 

মুফাত্বকত্বরাত এর কেসত্র প্রসযাজয, যকদ্ তা স্বাওমপালনকারী ভুলেশত কসর থাসকন। 

আর একি হল আল্লাহর দ্য়া, তাোঁর করুণা ও তাোঁর ইহোসনর েকহৃঃপ্রকাশ। তাই তাোঁরই 

জনয েমস্ত প্রশংো ও শুক র।  

 

Islam Q & A   

৪৯.অজ্ঞান হসয় যাোর কারসণ কক স্বাওম ভঙ্গ হসে ? 

ফাত ওয়া  নং-  

প্রশ্ন : একজন েযকক্ত যকদ্ স্বাওম পালনরত অেস্থায় অজ্ঞান হসয় যায়, তসে কক তার স্বাওম 

োকতল হসয় যাসে? 
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উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

ইমাম শাকফ‘ঈ ও ইমাম আহমাদ্, এই দুই ইমাসমর মত অনুোসর রামাদ্বাসন কেহুোঁশ হসয় 

যাওয়ার কেসত্র দুসিা অেস্থা হসত পাসর।   

প্রথমত : এই হুোঁশ হারাসনার অেস্থা োরাকদ্ন ধ্সর থাকসে অথবাৎ কে ফাজ্ করর আসগ জ্ঞান 

হারায় ও েূযবাসস্তর পসর তা কফসর পায়। 

এসেসত্র তার স্বাওম শুি হসে না এেং রামাদ্বাসনর পসর এই কদ্সন ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় 

করসত হসে। 

তার স্বাওম শুি না হওয়ার দ্ালীল হল- স্বাওম েলসত েুোয় কনয়যাসতর োসথ েমস্ত 

মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) কথসক কেরত থাকা। এ েযাপাসর ক্বুদ্েী 

হাদ্ীেকিসত েকণবত স্বাওম পালন কারী েম্পসকব আল্লাহ তা‘আলার োণী : 

 

কে তার খাদ্য, পানীয় ও কামনা তযাগ কসর আমার জনয।” 

[েণবনা কসরসেন আল েুখারী (১৮৯৪) ও মুেকলম (১১৫১)] 

এখাসন তযাগ করা (খাদ্য, পানীয় ও কামনা কক) েম্পককবত করা হসয়সে একজন স্বাওম 

পালনকারীর োসথ আর কেহুোঁশ হওয়া েযকক্তর োসথ এই তযাগ েম্পককবত নয়। 
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তার  ক্বাদ্বা’ কাযা) করা ওয়াকজে হওয়ার পসে দ্ালীল হল আল্লাহ-তা‘আলার োণী : 

  “আর ককউ অেসু্থ থাকসল ককংো েফসর থাকসল, অনয েময় এই েংখযা পরূণ করসে।” 
 [২ আল-োক্বারাহ : ১৮৫] 

কদ্বতীয়ত : কেহুোঁশ হওয়া েযকক্ত কদ্সনর ককেু অংশ-এক মুহূসতবর জনয হসলও- জ্ঞান কফসর 

পায়, এসেসত্র তার কস্বয়াম শুি হসে। তার জ্ঞান কদ্সনর প্রথম, কশে অথো মধ্য ভাসগ কয  

ককান েমসয়ই কফসরই আেুক না ককন। 

এই মাে’আলাহ কত ‘আকলমগসণর মতসভদ্ উসল্লখ প্রেসঙ্গ  ইমাম আন আন-

নাওয়াউয়ী-রাকহমাহুল্লাহ-েসলন :   

“ আর েেসচ্সয় েকঠক মতকি হল- কদ্সনর এককি অংসশ জ্ঞান কফসর পাওয়া শতব।” 

েমাপ্ত 

অথবাৎ কেহুোঁশ হওয়া েযকক্তর  স্বাওম শুি হওয়ার জনয কদ্সনর এককি অংসশ জ্ঞান কফসর 

পাওয়া শতব। 

কদ্সনর এককি অংসশ জ্ঞান কফসর কপসল তার স্বাওম শুি হওয়ার দ্ালীল হল, কয কে 

নীকতগতভাসে েমস্ত মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ) কথসক কেরত কথসকসে।  

কদ্খুন ‘ আর-রাওদ্ব আল-মুরকেয়া‘ ’ এর হাকশয়াহ ইব ন ক্বাকেম (৩/৩৮১) 

এই উত্তসরর োরমমব হল :  
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ককান েযকক্ত যকদ্ োরাকদ্ন কেহুোঁশ অেস্থায় থাসক অথবাৎ ফাজ্ করর েূচ্নাকাল কথসক েূযবাস্ত 

পযবন্ত, তসে তার স্বাওম শুি হসে না, তাসক  ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে। আর 

যকদ্ কে কদ্সনর ককান অংসশ জ্ঞান কফসর পায় তসে তার স্বাওম শুি হসে। একি ইমাম 

শাকফ‘ঈ, ইমাম আহমাদ্ এর মত এেং শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ-এই মত 

কনেবাচ্ন কসরসেন। 

কদ্খুন  আল-মাজম‘ূ (৬/৩৪৬), আল মুেনী (৪/৩৪৪), আশ-শারহ আল-মুমকত‘ 

(৬/৩৬৫)] 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A 
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অধ্যায় আি : স্বাওসমর কনয়যাত 
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৫০.কস্বয়াসমর কনয়যাত উচ্চারণ করা কেদ্‘আত 

ফাত ওয়া  নং- 37643  

প্রশ্ন : আমরা ভারসত কস্বয়াসমর জনয এই েসল কনয়যাত ককর ‘‘ আল্লাহুম্মা ’আসু্বম ুজা-োন 

লাকা ফাগকফরলী মা ক্বোমত ুওয়া মা আখ খার ত  (ত)ু ” আকম এর অথব কক জাকননা । 

তসে একিই কক েকঠক কনয়যাত? যকদ্ তা েকঠক  হসয় থাসক, তসে আশা ককর আপকন 

আমাসক এর অথব জানাসেন অথো ক্বরু’আন ো েনু্নাহ কথসক েকঠক কনয়যাতকি জানাসেন।   

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

রামাদ্বাসনর স্বাওম অথো এোড়া অনয েকল ‘ইোদ্াত কনয়যাত োড়া েকঠক/শুি হয়না। 

এর দ্ালীল নােী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -এর োণী :  

               “কনশ্চয়ই েমস্ত কাজ (এর ফলাফল) কনয়যাসতর উপর কনভবরশীল। প্রসতযক 

েযকক্তর জনয তাই কনধ্বাকরত, যা কে কনয়যাত কসর......” 

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১) ও মুেকলম (১৯০৭)] 

[ফার দ্ব (ফরজ) স্বাওসমর জনয] রাসতর কেলা ফাজ্ র শুরু হওয়ার আসগ, কনয়যাত করা 

শতব। এর দ্ালীল নােী      -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -এর োণী :   
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 “কয ফাজ্ করর আসগ কস্বয়াসমর কনয়যাত করসলা না, তার ককান কস্বয়াম কনই।” 

[ েণবনা কসরসেন আত-কতরকমযী (৭৩০) ও শব্দচ্য়ন আন-নাো’ঈ এর  (২৩৩৪) ] 

 

 “ কয রাত কথসক কস্বয়াসমর কনয়যাত েম্পন্ন করসলা না, তার ককান কস্বয়াম কনই।” 

[আল-আলোনী এসক ‘স্বাহীহ  আত-কতরকমযী’ (৫৮৩) এ এসক স্বাহীহ  েসল কচ্কিত 

কসরসেন।] 

এর অথব হল : কয [ফার দ্ব (ফরজ) স্বাওসমর জনয] কস্বয়াসমর কনয়যাত করসলা না এেং 

রাত কথসক তা করার েযাপাসর ককান দ্ৃঢ় েংকল্প কনল না -তার ককান কস্বয়াম কনই। 

কনয়যাত হল অন্তসরর কাজ। তাই, একজন মুেকলম তার মন কথসক এই েসল দ্ৃঢ় 

েংকল্পেি হসে কয, কে পসরর  কদ্ন কথসক স্বাওম পালন করসে। তার জনয তা 

(কনয়যাত) মুসখ উচ্চারণ করা -শারী‘আত েম্মত নয়। কযমন : এই কথা েলা 

“নাওয়াইতুকস্বয়ামা” অথো “আসু্বম ু জা-োন লাকা......” অথো এ ধ্রসণর অনয ককেু 

উচ্চারণ করা, যা মানুে নতুন কসর প্রচ্লন কসরসে।      

েকঠক কনয়যাত হল, এই েসল তার মসন দ্ৃঢ় েংকল্প করসে কয, কে পসরর কদ্ন কথসক 

স্বাওম পালন করসে। 

এই কারসণ শাইখুল ইেলাম -রাকহমাহুল্লাহ -‘আল ইখকতয়ারাত’ ( পৃৃঃ ১৯১) এ 

েসলসেন : 

www.i-onlinemedia.net



197 

 

Ath-Thabāt Library 

 

“ যকদ্ ককউ মসন মসন এই কথা েংকল্প কসর কয, পসরর কদ্ন কথসক স্বাওম পালন 

করসে, তসে তার কনয়যাত করা হসয় কগল।”  েমাপ্ত 

আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কক প্রশ্ন করা হসয়কেল : 

একজন েযকক্ত ককভাসে রামাদ্বাসনর কস্বয়াসমর কনয়যাত করসে? 

তাোঁরা উত্তসর েসলন :  

“কনয়যাত হসে, কস্বয়াসমর েযাপাসর দ্ৃঢ় েংকসল্পর মাধ্যসম এেং রামাদ্বাসনর কস্বয়াসমর 

কনয়যাত, প্রকত রাসত করসত হসে।” েমাপ্ত  

[ফাতাওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/২৪৬)] 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q  & A 

 

৫১.কখন একজন েযকক্ত স্বাওম পালসনর কনয়যাত করসে আর কদ্সনর কেলায় রামাদ্বান 

শুরু হসয় কগসে জানসল কে কী করসে? 

ফাত ওয়া  নং - 26863 

 

প্রশ্ন :  রামাদ্বাসন করাযা রাখার কনয়যাত কী রাসত করা ওয়াকজে নাকক কদ্সন? আর ককউ যকদ্ 

পেূবাসি এসে েসল কয আজসক রামাদ্বান, তাহসল তাসক তার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত 

হসে কক না? 

 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

রামাদ্বান মাসের স্বাওসমর কনয়যাত রাসত ফজসরর আসগ করািা ওয়াকজে। আর ঐকদ্ন 

কনয়যাত োড়া কদ্সনর কেলা স্বাওম রাখািা শুি হসে না। ককউ যকদ্ পূেবাসি এসে জানসত 

পাসর কয আজসক রামাদ্বান তাহসল কে করাযার কনয়যাত কসর েযূবাস্ত পযবন্ত পানাহার কথসক 
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কেরত থাকসে এেং পরেতবীসত তাসক ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে, কারণ,ইেনু 

‘উমার, হাফস্বাহ (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি কহান) কথসক  েণবনা কসরসেন কয,নােী-

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-েসলসেন : 

 

 “কয ফাজ্ সরর আসগ কস্বয়াসমর কনয়যাত োোঁসধ্ না, তার ককান কস্বয়াম কনই।”  

[একি ইমাম আহমাদ্ , আে-েুনাসনর েংকলকগণ, ইেনু খুযাইমাহ এেং ইেনু কহোন 

েণবনা কসরসেন;এেং কশসের দুজন এই হাদ্ীেকিসক স্বাহীহ এেং মারফূ‘ েসল োেযস্ত 

কসরসেন।] 

একি ফার দ্ব (ফরজ) করাযার কেসত্র প্রসযাজয। নাফল করাযার কেসত্র কদ্সনর কেলায় কনয়যাত 

করার অনুমকত আসে। যকদ্ আপকন ফাজসরর পসর খাওয়া ো পান করা ো কযৌন কমলন 

কথসক কেরত থাসকন। কারণ, ‘‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন) কথসক 

েকণবত হাকদ্ে কথসক প্রমাণ পাওয়া যায় কয, 

নােী (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) এককদ্ন তাোঁর কনকি 

পূেবাসি এসে েলসলন, 

 

“কতামাসদ্র কাসে ককে ু(খাোর)আসে কক?” 
 

কতকন [‘‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন)] েলসলন, “না।”   
কতকন (রােূলুল্লাহ-আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) েলসলন : 

 

 “তাহসল আকম স্বাওম (করাযা) রাখলাম।”  

[একি মুেকলম তাোঁর স্বাহীহ গ্রসন্থ কত েণবনা কসরসেন] 

 

আর আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা। আর আল্লাহর নােী মুহাম্মাদ্, (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত 

ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন)তাোঁর পকরোরেগব ও তাোঁর োহােীগসণর উপর স্বালাত ও 

োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন। 

 

গসেেণা ও ফাত ওয়া  ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/২৪৪) 

 

Islam Q & A 
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৫২.যকদ্ স্বাওম ভসঙ্গর কনয়যাত কসর তা কথসক আোর কফসর যায় 

ফাতওয়া নং -95766 

 

প্রশ্ন : একজন মুোকফর স্বাওম পালনকারী েযকক্ত যকদ্ রামাদ্বান মাসে স্বাওম ভসঙ্গর 

কনয়যাত কসর, এরপর খাওয়ার ককে ুনা কপসয়, আোর স্বাওম েলেত রাখার েংকল্প কসর 

মাগ্ করে পযবন্ত পানাহার কথসক কেরত কথসক স্বাওম েমূ্পণব কসর, তসে তার স্বাওম শুি হসে 

কক? 

উত্তর :   

আলহামদুকলল্লাহ।   

ককান স্বাওম পালনকারী েযকক্ত দ্ৃঢ়তার োসথ কদ্বধ্ামুক্ত হসয় স্বাওম ভসঙ্গর কনয়যাত 

করসল,তার স্বাওম ভঙ্গ হসয় যাসে। এরপর খাওয়ার ককেু না কপসয় আোর কনয়যাত 

েলেত রাখার কচ্িা করসলও স্বাওম ভঙ্গ হসে এেং তাসক এই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) 

আদ্ায় করসত হসে -একি ইমাম মাকলক ও ইমাম আহমাদ্ ইেনু হাম্বল ও তাসদ্র 

অনুোরীসদ্র মত। 

এর কেপরীত মত প্রকাশ কসরসেন ইমাম আেু হানীফাহ ও ইমাম শাকফ‘ঈ ও তাসদ্র 

অনুোরীগণ।  

কদ্খুন : োদ্া’ই‘উস্ব স্বানা’ই‘ (২/৯২), হাকশয়াতুদ্ দ্ােূক্বী (১/৫২৮), আল-

মাজ্ মূ‘(৬/৩১৩), কাশ্ শাফুল কক্বনা‘ (২/৩১৬)।  

তার স্বাওম োকত্বল হওয়ার মতকিই কেকশ শকক্তশালী, যার কারণ অকচ্সরই উসল্লখ করা 

হসে। তসে, কে যকদ্ স্বাওম ভসঙ্গর েযাপাসর দ্ৃঢ়তার োসথ কদ্বধ্ামুক্ত হসয় কনয়যাত কসর, 

এর পর খাোর ককেু না কপসয় তার কনয়যাত কথসক কফসর আসে, তসে তার স্বাওম ভঙ্গ 

হসে এেং তাসক এই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে। 

আর যকদ্ কে স্বাওম ভসঙ্গর েযাপাসর েকিহান থাসক অথো ককান ককেুর োসথ এসক 

েমৃ্পক্ত কসর কযমন- খাোর ও পানীয় কপসল স্বাওম ভঙ্গ করসে, এরপর (খাওয়ার) ককেু 

না পায়, তাহসল তার স্বাওম শুি হসে।  
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শাইখ ইেনু ‘উোইমীনসক প্রশ্ন করা হসয়কেল :  

একজন মুোকফর স্বাওম পালনকারী  েযকক্ত যকদ্ রামাদ্বান মাসে স্বাওম ভসঙ্গর কনয়যাত 

কসর, এরপর খাওয়ার ককেু না কপসয় আোর স্বাওম েলেত রাখার েংকল্প  কসর 

মাগ্ করে পযবন্ত পানাহার কথসক কেরত কথসক স্বাওম েমূ্পণব কসর, তসে তার স্বাওম শুি 

হসে কক?  

কতকন উত্তসর েসলন :  

 “তার স্বাওম শুি হয় কন, তার উপর (কেকদ্সনর) ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা 

ওয়াকজে (ফার দ্ব/ফরজ)। কারণ, কে যখন স্বাওম ভসঙ্গর কনয়যাত কসরসে, তখন তার 

স্বাওম ভঙ্গ হসয় কগসে। তসে কে যকদ্ েসল থাসক কয, ‘যকদ্ আকম পাকন পাই তসে পান 

করে, আর না হসল স্বাওম পালন রত অেস্থায় থাকে’, এরপর কে পাকন কপল না  -

এসেসত্র তার স্বাওম শুি হসে। কারণ, কে তার কনয়যাত ভঙ্গ কসরকন েরং তার স্বাওম ভঙ্গ 

করা ককান ককেুর পাওয়ার োসথ েম্পকৃ্ত কসরসে, এরপর তা পাওয়া যায় কন, তাই কে 

তার প্রথম কনয়যাসতর উপরই েলেত থাকল।”  

এরপর প্রশ্নকারী এই প্রশ্ন করল : 

 ককউ যকদ্ েসল, ‘আকলমগসণর মাসে কতা ককউ েসলনকন কয, কনয়যাত (ভঙ্গ) হসে স্বাওম 

ভঙ্গকারী কেেয়েমূসহর এককি- এর প্রকত উত্তসর আমরা কক েলসো?  

 

কতকন (শাইখ ‘উোইমীন) উত্তসর েসলন :  

 “কয একথা েলল, তাসক আমরা েলে কয- কে ‘আকলমগসনর েইপত্র -কফক্বহ 

ও এর েংকেপ্ত করা েংকলনেমূসহর  েযাপাসর ককেুই জাসন না। কযমন-‘ যাদুল 

মুেতাক্বকন‘ ’ -কত উসল্লখ আসে  ‘কয স্বাওম ভসঙ্গর কনয়যাত করল, তার স্বাওম ভঙ্গ হসয় 

কগল।’ 

তাই ভাইসয়রা, যারা েুদ্ৃঢ় েুপকরকচ্ত ‘আকলম (রাকেখ) নন, এমন েযকক্তসদ্র েযাপাসর 

আকম আপনাসদ্র োেধ্ান করকে। আকম আপনাসদ্র োেধ্ান করকে তাসদ্র েযাপাসর 

যারা  েসলন -এমন কথা (স্বাওম ভসঙ্গর কনয়যাত করসল স্বাওম ভঙ্গ হয়) েসলসে এমন 

কাউসক তারা কচ্সনন না ো এমনকি ককউ েসলকন; কারণ, তারা হয়ত এই কদ্ক কথসক 

েতযই  েসলসেন এইজনয কয-তারা ‘আকলমগসণর েইপত্র েম্পসকব জাসনন না, আর তা 
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পড়াশুনা কসরও কদ্সখনকন,কে েম্পসকব ককেু জাসননও না। যকদ্ ধ্সরও কনওয়া হয়, 

এধ্রসনর ককেু কনই ‘আকলমগসণর েইপসত্র, তসে কক নােী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম একথা েসলন কন :  

 

 

             “কনশ্চয়ই েকল কাজ (এর ফলাফল) কনয়যাত অনযুায়ী।”  

 [েুখারী : ১] 

কনশ্চয়ই কতকন তা েসলসেন, যকদ্ কতকন েসল থাসকন : “কনশ্চয়ই েকল কাজ (এর 

ফলাফল) কনয়যাত অনুযায়ী।” আর, এই েযকক্ত স্বাওম ভসঙ্গর কনয়যাত কসর থাসক, তসে 

কক তার স্বাওম ভঙ্গ হসে না? হযাোঁ, তার স্বাওম ভঙ্গ হসে।” েমাপ্ত 

[কলক্বা’উল োকেল মাফ্ তূহ (২০/২৯)]  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

Islam Q & A  

৫৩.ক্বাদ্বা’ (কাজা) এর কনয়যাসত নাফল কস্বয়াম পালসনর হুক ম 

        ফাতওয়া নং- 11784  

প্রশ্ন : যকদ্ ককান মুেকলমাহ কোম ও েহৃস্পকতোসরর কস্বয়াম পালসন অভযস্থ হসয় থাসক, 

তসে কক তাোঁর জনয কেই কস্বয়াসমর দ্বারা রামাদ্বান মাসের ফাউত হওয়া (েসুি হওয়া 

কদ্নগুসলার) ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করার েসুযাগ কনয়া জা’ইয (বেধ্) নাকক কনয়যাত স্বতন্ত্র 

(আলাদ্া) হওয়া ওয়াকজে?  

উত্তর  :  েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয।  
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   “রামাদ্বান মাসের েুসি যাওয়া কদ্নগুসলার ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করসত কোম ও 

েৃহস্পকতোসরর কস্বয়াম পালসন ককান কদ্াে কনই এই শসতব কয, কেই কস্বয়াম ক্বাদ্বা’(কাজা) 

আদ্ায় করার কনয়যাসত হসত হসে। হসত পাসর, কতকন একোসথ দুকি োওয়াে (প্রকতদ্ান) 

পাসেন- ক্বাদ্বা’(কাজা) এর োওয়াে ও নাফল কস্বয়াম এর োওয়াে; আল্লাহর করুণা কতা 

প্রশস্ত।  

আর যকদ্ ধ্সর কনয়া হয় কয, কতকন শুধ্ু ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করসত পারসেন, তসে 

ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় নাফল কস্বয়াম কথসক উত্তম, আর যকদ্ কতকন নাফল কস্বয়াসমর 

কনয়যাত কসর থাসকন এেং ক্বাদ্বা’(কাজা) এর কনয়যাত না কসর থাসকন, তসে এর দ্বারা 

ফারদ্ব (ফরজ) আদ্ায় হসে না এেং তাোঁসক রামাদ্বাসন ভঙ্গ করা স্বাওমগুসলার 

ক্বাদ্বা’(কাজা) আলাদ্াভাসে আদ্ায় করসত হসে।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। আল্লাহ আমাসদ্র নােী, তাোঁর পকরোরেগব ও 

স্বাহােীগসণর উপর োলাত (প্রশংো) েেবণ করুন।” েমাপ্ত। 

[ককতাে ফাত ওয়া ইেলাকময়যাহ (খন্ড-২,পৃৃঃ ১৪৯-১৫০), ফাত ওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-

দ্া’ইমাহ (খন্ড-১০,পৃৃঃ ৩৮৩)] 

Islam Q & A 

৫৪.োজবাকর অপাসরশন চ্লাকাসল একজন ডাক্তার কী তার ইফত্বার কদ্রীসত 

করসেন ? 

ফাত ওয়া  নং- 49716  

প্রশ্ন : আমার আত্মীয় একজন ডাক্তার, কতকন প্রশ্ন করসত চ্াসেন কয োজবাকর অপাসরশন 

করা কাসল কতকন কক তার ইফত্বার কদ্রীসত করসত পারসেন ? 
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উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

প্রথমত : 

েুন্নাত হল েূযব অস্ত যাওয়ার োসথ োসথ তাড়াতাকড় ইফত্বার কসর কফলা।এ েযাপাসর 

নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- কথসক ককেু হাদ্ীে েকণবত হসয়সে যার এককি 

হল আল-েুখারী (১৯৭৫) ও মুেকলম (১০৯৮) েণবনা কসরসেন োহ ল ইেনু ো‘দ্ হসত 

কয রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েসলসেন :  

‘‘মানেু ততকদ্ন পযবন্ত কলযাসণর উপর আসে যতকদ্ন তারা শীঘ্র ইফত্বার করসে।’’ 

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী -রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন :   

‘‘ এসত (এই হাদ্ীসে) েূযব অস্ত যাওয়া কনকশ্চত হওয়ার োসথ োসথ তাড়াতাকড় ইফত্বার 

কসর কফলার েযাপাসর উৎোকহত করা হসয়সে। এর অথব হল এই উম্মাসতর কাযবক্রম 

ততকদ্ন পযবন্ত েুশৃঙ্খল থাকসে এেং তারা কলযাসণর উপর থাকসে যতকদ্ন তারা এই 

েুন্নাহ পালসন কনয়কমত থাকসে। আর যকদ্ তারা তা কেলকম্বত কসর, তসে তা তাসদ্র 

ফযাোসদ্ (কেশৃঙ্খলতায়) পকতত হোর কচ্ি।’’  েমাপ্ত 
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আল হাকফজ েসলসেন :  

আল-মুহাল্লাে েসলসেন :  

 এর কহক মাহ হল যাসত রাসতর ককেু অংশ কদ্সন কযাগ কসর কদ্নসক দ্ীেবাকয়ত না করা 

হয়। আর একি এজনয কয,  তা স্বাওম পালনকারীর জনয অকধ্ক েহানুভূকতর পকরচ্ায়ক ও 

তার ‘ইোদ্াত  করার জনয কেকশ শকক্তদ্ায়ক। এ েযাপাসর ‘আকলমগণ ইকত্তফাক্ব 

(একমত) কপােণ কসরসেন কয, তা (শীঘ্র ইফত্বার) করসত হসে খাকল কচ্াসখ কদ্সখ েূযব 

অস্ত যাওয়া েম্পসকব কনকশ্চত হওয়ার মাধ্যসম অথো দুইজন ‘আদ্ল (কয ফাকেক্ব নয়-

অথবাৎ কয, কেীরা গুনাসহ কলপ্ত অথো েগীরা গুনাসহ কনয়কমত ভাসে কলপ্ত নয় এমন) 

েযকক্তর খের কদ্য়ার মাধ্যসম; একইভাসে একজন ‘আদ্ল (নযায়পরায়ণ) েযকক্তর খের 

কদ্য়ার মাধ্যসমও কনকশ্চত হওয়া কযসত পাসর -কেকশ শকক্তশালী মতকি অনুোসর।”  েমাপ্ত    

আসরককি কহক্বমাহ হল :  

‘‘আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল- যা গ্রহণ করা হালাল কসরসেন তার প্রকত ত্বরাকিত হওয়া। 

আল্লাহ -েুেহানাহু ওয়া তা‘আলা- মহানুভে। তাই মহানুভে আল্লাহ পেি কসরন কয, 

মানুে তাোঁর মহানুভেতা উপসভাগ করুক, তাই কতকন  পেি কসরন কয, কতকন যা হালাল 

কসরসেন তা গ্রহসণ তাোঁর োিারা েূযব অস্ত যাওয়ার োসথ োসথ শীঘ্রই ধ্াকেত হসে।’’  

েমাপ্ত  

[আশ-শারহ আল-মুমকত‘ (৬/২৬৮)]   

‘‘এই হাদ্ীসে শী‘আহ (কশয়া) কদ্র, তারকােমূহ উকদ্ত হওয়া পযবন্ত ইফত্বার কদ্রী 

করার েযাপারকি প্রতযাখযাত হসয়সে।’”  েমাপ্ত  

 -ইেনু দ্াক্বীক্ব আল-‘ঈদ্।    
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কদ্বতীয়ত :  

একজন স্বাওম পালনকারীর কেসত্র েুন্নাত হল েসতজ কখজুর দ্বারা ইফত্বার করা, যকদ্ তা 

না পায় তসে শুকসনা কখজুর দ্বারা, যকদ্ তা না পায় তসে পাকন দ্বারা, যকদ্ তা না পায় 

তসে কয খাোর অথো পানীয় েহজলভয তা দ্বারা। 

যকদ্ স্বাওম পালনকারী ইফত্বার করার জনয ককেুই না পায় তসে কনয়যাসতর দ্বারা ইফত্বার 

করসে অথবাৎ কে ইফত্বার করার কনয়যাত করসে। এর মাধ্যসম কে শীঘ্র ইফত্বার করল 

এেং েুন্নাসতর উপর আমল করল।  

শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন ‘ আশ-শারহ আল-মুমকত‘ ’ কত : 

(৬/২৬৯) 

‘‘ যকদ্ কে পাকন ো অনয পানীয় ো খাদ্য না পায় তসে কে তার মসন কনয়যাত করার 

মাধ্যসম ইফত্বার করসে, একিই যসথি।’’  েমাপ্ত 

এর কভকত্তসত েলা যায় এই ডাক্তার োসহে যকদ্ ইফত্বার করার জনয েসতজ কখজুর ো 

শুকসনা কখজুর না পায় তসে পাকন দ্বারা ইফত্বার করসে, তসে অপাসরশসন েযস্ত থাকার 

কারসণ তার পসে যকদ্ তাও েম্ভে না হয়,তসে কনয়যাসতর দ্বারা ইফত্বার করাই তার জনয 

যসথি হসে এেং এর দ্বারা েুন্নাসতর উপর আমল করা হসয় যাসে। 

আল্লাহ তা‘আলা-ই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

 Islam Q & A  
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অধ্যায় নয় :  রামাদ্বাসন নারী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.i-onlinemedia.net



207 

 

Ath-Thabāt Library 

 

 

৫৫.কীভাসে একজন নারী স্বালাত আদ্াসয়র জনয তার মাকেসকর কশে েময় কনধ্বারণ 

করসে 

ফাত ওয়া  নং - 5595 

 

প্রশ্ন :  একজন নারী তার মাকেক কশে হওয়ার পর কখন োলাত আদ্ায় করসে, তা 

কীভাসে েময় কনধ্বারণ করসে? একজন নারী তার মাকেসকর কশে েময় কশে হসয়সে কভসে 

স্বালাত আদ্ায় করল,ককন্তু তারপর তার আোর রক্ত কনগবমন ো োদ্ামী রঙ এর স্রাে কদ্খা 

কগল,তখন তার কক করা ওয়াকজে? 

 

উত্তর : েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

প্রথমত : 

 

যখন ককান নারীর মাকেক হয় তখন তা কথসক তার পকেত্রতার কচ্ি হল রক্ত পুসরাপুকর 

েন্ধ হসয় যাওয়া তা কম ো কেকশ েমসয়র জনয কহাক না ককন। ফাক্বীহগসণর অসনসকর 

(কফক্বহ কেসশেজ্ঞ) মসত, মাকেসকর েেবকনে েময় এক কদ্ন এক রাত এেং েসেবাচ্চ েময় 

১৫ কদ্ন। 

 

তসে শাইখুল ইেলাম ইেনু তাইকময়যাহ-রাকহমাহুল্লাহ'-র মসত, মাকেসকর েেবকনে ও 

েসেবাচ্চ েমসয়র ককান কনকদ্বি েীমাসরখা কনই। েরং যতেণ তার মসধ্য মাকেসকর (রসক্তর) 

বেকশিযগুসলা কেদ্যমান থাকসে তখনই কেিা হাইদ্ব (মাকেক) কহসেসে গণয হসে। কতকন 

েসলসেন :  

 “হাইদ্ব (মাকেক),আল্লাহ এর োসথ ক্বুর‘আন ও েুন্নাহ এ অসনক রকম আহকাম (কেকধ্ 

কেধ্ান, হুকম এর েহুেচ্ন ) েমৃ্পক্ত কসরসেন, আর এর ককান েেবকনে ো েসেবাচ্চ ককান 

েময় কনকদ্বি কসর কদ্ন কন, দুই হাইসদ্বর মােখাসন পকেত্রতার েময়কিও কনধ্বারণ কসর কদ্ন 

কন। কারণ,এসত কসর মানুসের জনয শরী’আসতর কেধ্ান পালন করা কিকর হসয় পসড় ... 

” 

 

এরপর কতকন েসলসেন : 

 “আর ‘উলামাগসণর মাসে অসনসক এর (মাকেসকর )েসেবাচ্চ ও েেবকনে েময় 

কনধ্বারণ কসরসেন। এরপর কেই কনধ্বাকরত েমসয়র েযাপাসর কভন্নমত কপােণ কসরসেন। 
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আোর তাোঁসদ্র মসধ্য অসনসক েসেবাচ্চ েময় কনধ্বারণ করসলও েেবকনে েময় কনধ্বারণ 

কসরনকন। তসে এখাসন তৃতীয় মতকি কেকশ েকঠক, আর তা হল: এর (মাকেসকর) েেবকনে 

ও েসেবাচ্চ েমসয়র ককান কনকদ্বি েীমাসরখা কনই।”  

[মাজমূ‘উল ফাত ওয়া (১৯/২৩৭ )] 

 

 

কদ্বতীয়ত :  

 

এোড়া আরও এক ধ্রসণর রক্ত আসে যাসক ইেকতহাদ্বাহ েসল,যা হাইসদ্বর রক্ত কথসক 

আলাদ্া। এর আহকাম  হাইসদ্বর আহকাম কথসক আলাদ্া। আর এই রক্তসক হাইসদ্বর রক্ত 

কথসক কনসচ্র কসয়ককি গুণােলী দ্বারা পৃথক করা যায়: 

 

রং -হাইসদ্বর রক্ত কালসচ্ আর ইেকতহাদ্বাহ’র রক্ত লাল। 

 

েনত্ব -হাইসদ্বর রক্ত েন, গাঢ় আর ইেকতহাদ্বাহ’র রক্ত পাতলা। 

 

ঘ্রাণ -হাইসদ্বর রক্ত দুগবন্ধযুক্ত আর ইেকতহাদ্বাহ’র রক্ত দুগবন্ধযুক্ত নয় কারণ একি কশরার 

স্বাভাকেক রক্ত।  

 

জমািেিতা -হাইসদ্বর রক্ত কের হওয়ার পর জমাি োোঁসধ্ না ককন্তু ইেকতহাদ্বাহ’র রক্ত 

জমাি োোঁসধ্, কারণ তা কশরার রক্ত। 

 

হাইসদ্বর কারসণ স্বালাত কনকেি হয় আর ইেকতহাদ্বাহ’র কারসণ স্বালাত কনকেি হয় না েরং 

কে নারী পযবাপ্ত েযেস্থা গ্রহণ করসে এেং প্রকত োলাসতর জনয উদূ্ব’(ওযু) করসে যকদ্ 

পরেতবী ওয়াক্বসতর স্বালাত পযবন্ত রক্ত পড়া অেযাহত থাসক, আর স্বালাত আদ্াসয়র 

েমসয় যকদ্ রক্ত পড়সত থাসক তসে তাসত ককান েমেযা কনই। 

 

মূলনীকতকি হল, কনগবত হওয়া রক্ত হাইসদ্বর (মাকেসকর) রক্ত যকদ্ তা কগািা মাে জুসড় 

অেযাহত না থাসক  - তসে তা শাইখুল ইেলাসমর মতানুোসর ইস্ কতহাদ্বাহ-এর রক্ত 

অথো হাইসদ্বর (মাকেসকর) েসেবাচ্চ েময়েীমা ১৫ কদ্সনর কেকশ অেযাহত থাকসল 

অকধ্কাংশ ‘আকলমগসনর মসত তা ইস্ কতহাদ্বা-এর রক্ত।  
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তৃতীয়ত :  

 

একজন নারী তার পকেত্রতা দুসিা কচ্সির কয ককান এককির মাধ্যসম জানসত পাসর। 

(১) আল-ক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’ (কশ্বতস্রাে): আর তা হল একধ্রসনর োদ্া তরল পদ্াথব যা 

জরায়ু কথসক কের হয়, একি পকেত্রতার এককি কচ্ি। 

(২) পূণব শুষ্কতা: যকদ্ ককান নারীর এই আল-ক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’ (কশ্বতস্রাে)না আসে, 

কেসেসত্র কে রক্ত কের হওয়ার স্থাসন োদ্া তুসলা প্রসেশ করাসে, তা যকদ্ পকরষ্কার অেস্থায় 

কের হয় তসে কে জানসে কয কে পকেত্র হসয় কগসে, এরপর কে কগােল কসর স্বালাত 

আদ্ায় করসে। 

 

আর যকদ্ কে তুসলা লাল,হলুদ্ ও খসয়রী রঙ এর কের হয় তাহসল কে স্বালাত আদ্ায় 

করসে না। 

 

আর মকহলা স্বাহােীগণ, ‘‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন) এর কাসে 

পাসত্র কসর তুসলা পাঠাসতন যাসত হলসদ্ রঙ (এর স্রাে) থাকসতা। 

 

 

 

কতকন ‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি কহান) েলসতন : 

 “আপনারা আল-ক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’(কশ্বতস্রাে) না কদ্খা পযবন্ত তাড়াহুসড়া করসেন 

না।” 

[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী মু‘আল্লাক্ব কহসেসে,(ককতাে আল-হাইদ্ব,োে ইক্বোল 

আল-মাহীদ্ব ওয়া ইদ্োকরহ)ও মাকলক (১৩০)]  

 

তসে যকদ্ এই হলসদ্ ো খসয়রী রঙ এর স্রাে কে নারীর পকেত্রতার  কদ্নগুসলাসত (অথবাৎ 

আল-কাস্বস্বাতুল োইদ্বা’ ো কশ্বতস্রাে কের হওয়ার পর) আসে,তা ধ্তবেয হসে না এেং কে 

নারী তার স্বালাত তযাগ করসে না,কগােলও করসে না [তসে তা পকরষ্কার কসর উদ্বূ’ (ওযু) 

করসে]কারণ তা কগােল ওয়াকজে কসর না আর তাসত জানাোহ-ও হয় না। 
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এর দ্ালীল হল উমু্ম ‘আকত্বয়যাহ (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন) কথসক েকণবত হাদ্ীে :  

 " . 

 “আমরা পকেত্রতার পর হলসদ্ ো খসয়রী স্রােসক  ককান ককেু কহসেসে (হাইদ্ব 

কহসেসে)গণয করতাম না।”  
[একি েণবনা কসরসেন আেু দ্াঊদ্ (৩০৭),আর েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৩২০) তসে 

“পকেত্রতার পর’’  কথাকি উসল্লখ কসরন কন] 

 

‘কুদ্ রাহ’ ো খসয়রী স্রাে ময়লা পাকনর নযায়। ‘ককান ককেু কহসেসে (হাইদ্ব কহসেসে)গণয 

করতাম না’ অথবাৎ হাইদ্ব কহসেসে গণয করতাম না তসে এসত উদূ্ব’ (ওজ)ু করা ওয়াকজে 

হয়। তসে যকদ্ খসয়রী ো হলুদ্ স্রাে (কশ্বতস্রাে) হাইসদ্বর োসথ কের হয় তসে তা হাইসদ্বর 

মসধ্য েসল গণয হসে।   

 

চ্তুথবত : 

 

যকদ্ ককান নারী মসন কসর কয কে পকেত্র হসয়সে এেং এরপর রক্ত কফসর আসে এেং কেই 

রক্ত হাইসদ্বর বেকশিয েহন কসর তসে তা হাইদ্ব (মাকেক। যকদ্ না কগািা মাে জুসড় 

অেযাহত থাসক।  

 

আর আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

 

Islam Q  & A 

 

শাইখ মহুাম্মাদ্ স্বাকলহ আল-মনুাকজ্জদ্ 
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৫৬.একজন নারী তার মাকেসকর পকেত্রতার েযাপাসর েসিহ কনসয় স্বাওম পালন 

কসরসে 

ফাত ওয়া  নং -106452 

 

প্রশ্ন :  একজন নারী তার মাকেসকর কশে েময় েসিহ কনসয় স্বাওম পালন কসরকেল। পসরর 

কদ্ন েকাসল কদ্খল কয কে পকেত্র হসয়সে। কযকদ্ন কে তার পকেত্রতা েম্পসকব কনকশ্চত না হসয় 

করাযা করসখকেল কে েযাপাসর শারী‘আতসত  কেধ্ান কী? 

 

উত্তর :  েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

“তার করাযাকি হয়কন এেং তাসক তার ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে,কারণ,মূলনীকতকি 

হসে তার মাকেক চ্লকেল,তার পকেত্রতার েযাপাসর কনকশ্চত না হসয় করাযা শুরু করার অথব 

হল েসিসহর োসথ ‘ইোদ্াত  শুরু করা। আর কনকশ্চত হসয় ককান ‘ইোদ্াত  শুরু করা 

হল কেই ‘ইোদ্াত  শুি হওয়ার এককি শতব, এই কারসণই তার করাযাকি হয়কন।”  
উিৃকতর েমাকপ্ত। 

 

ফাদ্বীলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ্ ইেনু ‘উোইমীন।  

[‘মাজমূ‘ ফাত ওয়া ইেন ‘উোইমীন’,ফাত ওয়া আস্ব-কস্বয়াম (১০৭,১০৮)] 

 

Islam Q  & A 

 

৫৭.জননক নারী তার হাইদ্ব কথসক পকেত্রতার েযাপাসর কনকশ্চত না হসয় স্বালাত 

আদ্ায় ও স্বাওম পালন কসরসে 

ফাত ওয়া নং -66062 

 

প্রশ্ন :  আকম রাসতর োহরূ (কেহরী)এর েময় কগােল কসরকে কারণ আকম জাকন কয আমার 

মাকেক এই কদ্সন কশে হসে,এরপর আকম কেহরী কখসয়কে,স্বাওম পালন কসরকে ও স্বালাতও 

আদ্ায় কসরকে। ককন্তু আমার এরপর ফাজর কথসক মাগকরসের আযান পযবন্ত েমসয় ককান 

ককে ুকের হয়কন।এরপর আকম যখন স্বালাত আদ্াসয়র জনয কগলাম কদ্খসত কপলাম কয 

আমার মাকেক আেসলই কশে হসয়সে, এসেসত্র আমার কস্বয়াম ও স্বালাত কক েকঠক 

হসয়সে? 
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উত্তর :  েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

 

একজন হা’ইদ্ব (ঋতুেতী)নারীর তা (হা’ইদ্ব ো মাকেক)কশে হওয়ার েযাপাসর কনকশ্চত 

হওয়ার আসগ হাইদ্ব কথসক কগােল করা,স্বালাত আদ্ায় করা ও কস্বয়াম পালন করায় 

তাড়াহুসড়া করা জা’ইয (বেধ্) নয়। 

 

আর একজন নারী তার হা’ইদ্ব (মাকেক) কশে হওয়ার েযাপারকি জানসত পাসর োদ্া স্রাে 

কের হওয়ার মাধ্যসম যা তাসদ্র (নারী েমাসজ)পকরকচ্ত আর তা হল আল-ক্বাস্বস্বাতুল 

োইদ্বা’ (কশ্বতস্রাে)। আর নারীসদ্র ককউ ককউ তার পকেত্রতা রসক্তর পুসরাপুকর শুককসয় 

যাওয়ার মাধ্যসম জানসত পাসর। 

 

েুতরাং, একজন নারীর উকচ্ত পকেত্রতার েযাপাসর (পুসরাপুকর) কনকশ্চত না হসয় কগােল 

করসে না করা। 

 

ইমাম আল-েুখারী (আল্লাহ তাোঁর উপর রহমত করুন)েসলসেন :  

 

 

-োে ইক্বোল আল-মাহীদ্ব ওয়া ইদ্োকরহ- 

 “আর মকহলা স্বাহােীগণ ‘‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন)-এর 

কাসে পাসত্র কসর তুসলা পাঠাসতন যাসত হলসদ্ রঙ থাকসতা।  

কতকন ‘‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন)েলসতন :  
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 “আপনারা আল-ক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’(কশ্বতস্রাে) না কদ্খা পযবন্ত তাড়াহুসড়া করসেন 
না।’ 

কতকন এর দ্বারা হাইদ্ব কথসক পকেত্র হওয়া কোোসতন। যাকয়দ্ ইেনু োকেসতর কনযার কাসে 

এই েণবনা কপৌোঁসেসে কয নারীরা গভীর রাসত আসলাকোকতর োহাসযয পকেত্রতা এসেসে 

ককনা তা কদ্খসতন। কতকন ‘নারীরা এরূপ করত না’ েসল তাোঁসদ্র কেসরাকধ্তা কসরন।” 
েমাপ্ত 

 

আল-হাকফজ ইেনু হাজার -রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন : 
 “ ‘আকলমগণ এ েযাপাসর একমত কপােণ কসরসেন কয, হাইসদ্বর শুরু কোো যায় তা 
হওয়ার েময় রক্ত পড়ার মাধ্যসম,এেং তারা তা কশে হওয়ার েযাপাসর কভন্নমত কপােণ 

কসরসেন।  

ককউ েসলসেন, তা জানা যায় শুষ্কতার মাধ্যসম আর তা হল কেখাসন ককান ককেু প্রসেশ 

করাসল তা যকদ্ শুষ্ক অেস্থায় কের হয়।  

আোর ককউ েসলন তা জানা যাসে আল-ক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’(কশ্বতস্রাে) এর মাধ্যসম। আর 

এই মতকি কলখক- অথবাৎ  ইমাম আল-েুখারী প্রাধ্ানয কদ্সয়সেন।” 

 

আর এসত আসে, কয আল-ক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’(কশ্বতস্রাে)হাইদ্ব কশে হওয়ার কচ্ি। আর এ 

দ্বারা পকেত্রতা শুরু হসয়সে তা কোো যায়। আর কতকন তাোঁসদ্র োসথ কদ্বমত কপােণ 

কসরসেন যাসদ্র মসত একি (পকেত্রতা)শুষ্কতার মাধ্যসম কোো যায় কারণ,হাইসদ্বর মাসেও 

(কভতসর প্রসেশ করাসনা )তুসলা শুষ্ক অেস্থায় কের হসত পাসর,কে কেসত্র এর মাধ্যসম হাইদ্ব 

কশে হওয়ার ইকঙ্গত পাওয়া যায় না,যার কেপরীত হসে ক্বাস্বস্বা আর তা এক ধ্রসণর োদ্া 

তরল যা  হাইসদ্বর কশসে জরায়ু কের কসর কদ্য়।  

  

ইমাম মাকলক েসলসেন : 

 “আকম নারীসদ্র এ েযাপাসর কজসজ্ঞে কসরকে, একি তাসদ্র মসধ্য পকরকচ্ত এককি 

েযাপার যা তারা পকেত্রতার েময় কদ্খা যায়।” েমাপ্ত 

[ফাত হ আল-োরী,(১/৪২০)] 

 

শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ তা‘আলা-কক প্রশ্ন করা হসয়কেল হা’ইদ্ব (ঋতুেতী 

নারী) যকদ্ ফাজ্ করর আসগ পকেত্র হয় ও পসর কগােল কসর তসে তার হুক ম কক?  

 

কতকন এর উত্তসর েসলন :  
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 “তার স্বাওম েকঠক হসয়সে যকদ্ কে ফাজ্ র উকদ্ত হওয়ার (অথবাৎ ফাজসরর েময় শুরু 

হওয়ার) আসগ পকেত্রতার েযাপাসর কনকশ্চত হয়। মূলনীকতকি হল,একজন নারীসক কে -কয 

পকেত্র হসয়সে- এ েযাপাসর কনকশ্চত হসত হসে কারণ, নারীসদ্র ককউ ককউ মসন কসর কয 

কে পকেত্র হসয়সে, ককন্তু আেসল কে পকেত্র হয় কন। এ কারসণ মকহলা স্বাহােীগণ ‘আ’ইশাহ 

(আয়শা) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাসে তুসলা কনসয় আেসতন এেং পকেত্রতার কচ্ি 
এসেসে ককনা তা জানসত তাোঁসক তা কদ্খাসতন, কতকন (‘আ’ইশাহ/ আয়শা-রাকদ্বয়াল্লাহু 

‘আনহা-) তাোঁসদ্রসক েলসতন :  

 “আপনারা আল-ক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’(কশ্বতস্রাে) না কদ্খা পযবন্ত  তাড়াহুসড়া করসেন 

না।”    
তাই একজন নারীর উকচ্ত ধ্ীরকস্থর ভাসে কনকশ্চত হওয়া কয কে পকেত্র হসয়সে কক না। কে 

পকেত্র হসল স্বাওম পালসনর কনয়যাত করসে যকদ্ও ো কে ফাজর উকদ্ত হওয়ার (অথবাৎ  

ফাজসরর েময় শুরু হওয়া) পসর কগােল কসর , তসে তার উকচ্ত স্বালাসতর েযাপাসর 

েতকব হওয়া এেং েময় মত ফাজসরর স্বালাত পড়ার জনয তাড়াতাকড় কগােল কসর 

কনওয়া…”  

[মাজমূ ‘ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইেন ‘উোইমীন (১৭/প্রশ্ন নং-৫৩)] 

 

আর প্রশ্নকাকরণী এমন েমসয় কগােল কসরসেন যখন কতকন হাইদ্ব কশে হওয়ার েযাপাসর 

কনকশ্চত হন কন,আর কতকন হাইদ্ব কথসক তাোঁর পকেত্রতার েযাপাসর কদ্রীসত জানসত কপসরসেন  

আর তা কেল যা তার েক্তেয অনুোসর েূযব অস্ত যাওয়ার পসর। 

 

কে কারসণ প্রশ্নকাকরণী যা কসরসেন তা েকঠক হয় কন এেং তার কে কদ্সনর স্বাওম শুি হয় 

কন। তাই তাসক কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা)আদ্ায় করসত হসে। 

 

আমরা আল্লাহর কাসে তাোঁর (প্রশ্নকাকরনীর জনয) উপকারী জ্ঞান ও ভাসলা কাসজর 

তাওফীক্ব চ্াই। 

 

আর আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

  

Islam Q  &  A 
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৫৮.দুধ্দ্ানকারী মা ও গভবেতীসদ্র কেসত্র কস্বয়াসমর হুক ম 

ফাতওয়া নং- 50005  

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমার দ্শ মাে েয়সের কেসলসক দুধ্ পান করায়,তার জনয কক রামাদ্বান 

মাসের স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয ?  

উত্তর :  

আলহামদুকলল্লাহ।  

দুধ্দ্ানকারী মা ও তার নযায় গভবেতী মাসয়র কেসত্র দু’কিা অেস্থা হসত পাসর : 

প্রথমত : 

এককি অেস্থা হল কয, কতকন এই কস্বয়াসমর দ্বারা প্রভাকেত হন না। এই কস্বয়াসমর কারসণ 

তার কি হয় না এেং এর কারসণ তার েন্তাসনর ও েকতর আশংকা কনই;তাহসল এ 

কেসত্র তার জনয কস্বয়াম পালন করা আেশযক (ফারদ্ব) এেং তার জনয স্বাওম ভঙ্গ করা 

জা’ইয নয়। 

কদ্বতীয়ত : 

আর এককি অেস্থা হল এই কয, কতকন তার কনসজর েযাপাসর অথো তার েন্তাসনর 

েযাপাসর কস্বয়াম দ্বারা েকতর আশংকা কসরন এেং তা তার জনয কিকর হয়;এসেসত্র 

কতকন স্বাওম ভঙ্গ করসত পাসরন এেং তাসক স্বাওম ভঙ্গ করা কদ্নগুসলার ক্বাদ্বা’ (কাযা) 

আদ্ায় করসত হসে । 

  এসেসত্র তার জনয কেকশ ভাল হল স্বাওম ভঙ্গ করা এেং তার জনয কস্বয়াম 

পালন করা মাকরূহ । এমনকক অসনক ‘আকলমগণ উসল্লখ কসরসেন কয,যকদ্ কেই মা 

তার েন্তাসনর েকত হওয়ার আশংকা কসরন, তার জনয স্বাওম ভঙ্গ করা ওয়াকজে এেং 

স্বাওম পালন করা হারাম । 
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‘আল মারদ্াওয়ী ‘আল ইনস্বাফ’ (৭/৩৮২) এ েসলসেন : 

 “এ অেস্থায় তার জনয স্বাওম রাখা মাকরূহ  ...... ইেনু ‘আককল েসলসেন : 

‘যকদ্ গভবেতী মা তার গসভবর েন্তাসনর েযাপাসর ো দুধ্দ্ানকারী মা, দুধ্পান করাসনা 

অেস্থায় তার েন্তাসনর েযাপাসর আশংকা কসরন তসে তার জনয স্বাওম পালন করা 

হালাল নয় । আর যকদ্ আশংকা না কসরন তসে স্বাওম ভঙ্গ করা হালাল নয়।’ েমাপ্ত ও 
েংসেকপত  

শাইখ ইেনু ‘উোইমীন -রাকহমাহুল্লাহ তা‘আলা-কক প্রশ্ন করা হসয়কেল ‘ফাতওয়াস্ব 

কস্বয়াম’ (পৃৃঃ ১৬১) এ : 

যকদ্ ককান েুস্থ - েেল ও কমবঠ গভবেতী ো দুধ্দ্ানকারী মা কেনা ‘উযসর ( অজুহাসত ) 

স্বাওম ভঙ্গ কসর অথচ্ কে কস্বয়াসমর দ্বারা প্রভাকেত হসে না তসে তার েযাপাসর হুক ম কক 

?  

কতকন উত্তসর েসলন : 

‘ককান ‘উযর (অজুহাত) োড়া ককান গভবেতী ো দুধ্দ্ানকারী মাসয়র জনয রামাদ্বান 

মাসের কদ্সনর কেলা স্বাওম ভঙ্গ করা হালাল নয়। যকদ্ ককান ‘উযর (অজুহাত) েশত 

তারা ( গভবেতী ও দুধ্ দ্ানকারী মা) স্বাওম ভঙ্গ কসর তসে তাসদ্র উপর ক্বাদ্বা’(কাযা) 

আদ্ায় করা ওয়াকজে ।’   

কারণ আল্লাহ-তা‘আলা অেুস্থসদ্র েযাপাসর েসলসেন : 

 

“আর ককউ অেসু্থ থাকসল ককংো েফসর থাকসল, অনয েময় এই েংখযা পরূণ করসে।” 

 [২  আল োক্বারাহ : ১৮৫] 
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এেং তাসদ্র েযাপাসর কস্বয়াসমর হুক ম অেুস্থসদ্র মত । 

যকদ্ তারা তাসদ্র েন্তাসনর েযাপাসর আশংকা কসরন তসে ককেু ‘আকলমগসণর 

মসত,তাসদ্র ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করার োসথ োসথ প্রকতকদ্সনর েদ্সল কমেকীন 

খাওয়াসত হসে। এই খাদ্য হসত পাসর গম ো চ্াল ো কখজুর ো মানুসের খাওয়ার 

উপসযাগী কয ককান খাোর। আোর অসনক ‘আকলমগণ এ মত কপােণ কসরসেন কয, েে 

অেস্থায় (কনসজর উপর ও েন্তাসনর েযাপাসর েকতর আশংকা হসল) তাসদ্র উপর শুধ্ ু

ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে,কারণ কমেকীন খাওয়াসনার েযাপাসর ক্বুর‘আন ও 

েুন্নাহসত ককান দ্ালীল কনই । আর মূলনীকতকি হল ইোদ্সতর কেসত্র দ্াকয়ত্বমুক্ত থাকা 

যতেণ না তা করা (তাকলীফ/দ্াকয়ত্ব) দ্ালীল দ্বারা প্রমাকণত হয় । একি ইমাম আেূ 

হানীফাহ –রাকহমাহুল্লাহ- এর মত,এেং একি শকক্তশালী । েমাপ্ত 

শাইখ ইেনু ‘উোইকমন -রাকহমাহুল্লাহ তা‘আলা - কক আরও প্রশ্ন করা হসয়কেল : 

গভবেতী নারী যকদ্ তার কনসজর েযাপাসর ো তার েন্তাসনর েযাপাসর আশংকা কসর স্বাওম 

ভঙ্গ কসর তসে তার েযাপাসর হুক ম কক ?   

কতকন উত্তসর েসলন : 

আমাসদ্র উত্তর হল : “গভবেতী নারীসদ্র কেসত্র দু’কিা অেস্থা হসত পাসর । 

প্রথম অেস্থা : এসেসত্র গভবেতী নারী কমবঠ ও েুস্থ - েেল থাকা যার স্বাওসমর কারসণ 

কি হয় না এেং তার ভ্রুসণর উপর ককান প্রভাে পসড় না এ ধ্রসণর নারীর উপর স্বাওম 

পালন করা ওয়াকজে এেং কস্বয়াম ভঙ্গ করার ককান কযৌকক্তক ‘উযর ( অজুহাত ) কনই । 

কদ্বতীয় অেস্থা : যকদ্ গভবেতী নারী কস্বয়াম পালসনর কি েহয করসত না পাসর - তার 

গসভবর েন্তাসনর ভাসরর জনয অথো তার শারীকরক দুেবলতার কারসণ ইতযাকদ্ অেস্থায় কে 

কস্বয়াম ভঙ্গ করসে; কেসশে কসর যকদ্ তার ভ্রুসণর জনয েকতকারক হয়, হসত পাসর তার 

জনয কে অেস্থায় স্বাওম ভঙ্গ করা ওয়াকজেও হসয় কযসত পাসর । 

 আর যকদ্ কে স্বাওম ভঙ্গ কসর তসে ‘উযর ( অজুহাত ) চ্সল যাওয়ার পর যারা ‘উযর 
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(অজুহাত) েশত কস্বয়াম ভঙ্গ কসর তাসদ্র মতই তার উপর কেই স্বাওসমর ক্বাদ্বা’ (কাযা) 

আদ্ায় করা ওয়াকজে । 

আর যকদ্ ককান মা েন্তান প্রেে কসর থাসকন তসে কনফাে কথসক পকেত্র হওয়ার পর তার 

উপর কেই স্বাওসমর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে।  

তসে কখনও কখনও গভবধ্ারসণর ‘উযর (অজুহাত) কশে হওয়ার পর, আর এককি ‘উযর 

( অজুহাত ) চ্সল আসে আর তা হল দুধ্ পান করাসনার ‘উযর (অজুহাত)। কখনও 

কখনও দুধ্ দ্ানকারী মাসয়র খাদ্য ও পানীসয়র প্রসয়াজন হসত পাসর - কেসশে কসর 

গ্রীসের লম্বা কদ্নগুসলাসত প্রচ্ণ্ড গরসম। তার েন্তানসক তার দুধ্ কথসক পুকি কদ্ওয়ার জনয 

তার স্বাওম ভঙ্গ করার প্রসয়াজন হসত পাসর। এ অেস্থার কেসত্রও আমরা তাসক েলে 

কয,আপকন স্বাওম ভঙ্গ করুন, এরপর আপনার ‘উযর (অজুহাত) চ্সল যাওয়ার পর 

আপকন অেশযই েুসি যাওয়া (ফাওত হওয়া) স্বাওসমর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসেন।” 

েমাপ্ত 

শাইখ ইেনু োয মাজমূ‘উল ফাতাওয়া (১৫/২২৪) এ েসলসেন ,   

“ গভবেতী ও দুধ্ দ্ানকারী মাসদ্র কেসত্র, আহমাদ্ কথসক আনাে ইেনু মাকলক আল 

কা‘কে এর হাদ্ীে ও েুনান এর েংকলকগণ হসত স্বাহীহ ইেনাদ্ েূসত্র নােী (স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম) কথসক প্রমাকণত হসয়সে কয, কতকন তাসদ্র স্বাওম ভঙ্গ করার 

েযাপাসর োড় কদ্সয়সেন এেং তাসদ্রসক মুোকফসরর মত কেসেচ্না কসরসেন । েুতরাং এ 

কথসক জানা কগল কয,তারা মুোকফসরর মতই কস্বয়াম ভঙ্গ করসে এেং ক্বাদ্বা’ (কাযা) 

আদ্ায় করসে । ‘আকলমগণ উসল্লখ কসরসেন কয, তাসদ্র জনয স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয 

নয়, যকদ্ না স্বাওম পালন করা তাসদ্র জনয কিকর হসয় পসড় অেুস্থ েযকক্তর নযায় 

অথো তারা তাসদ্র েন্তাসনর েযাপাসর েকতর আশংকা কসরন ।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন । ” েমাপ্ত  

আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ ( ১০/২২৬ ) নম্বর ফাতওয়াসত এসেসে :  
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“গভবেতীর কেসত্র স্বাওম পালন করা ওয়াকজে, যকদ্ এই স্বাওসমর দ্বারা কতকন তার 

কনসজর েযাপাসর ো তার েন্তাসনর েযাপাসর আশংকা না কসরন,আশংকা  করসল তাসক 

স্বাওম ভঙ্গ করার োড় কদ্ওয়া হসে এেং কে প্রেে করা এেং কনফাে কথসক পকেত্র 

হওয়ার পর তা ক্বাদ্বা’ (কাযা) করসে । ” 

েমাপ্ত 

 

Islam Q & A 

 

৫৯.জননক মকহলার প্রকত মাসে দুইোর কসর মাকেক হয়, কে কক স্বালাত ও কস্বয়াম 

তযাগ করসে? 

ফাতওয়া নং -49671 

প্রশ্ন : আকম এক ধ্রসনর করাসগ ভুগকে, একই মাসে আমার মাকেক দুইোর কসর আসে 

এেং ৭ কথসক ১০ কদ্ন পযবন্ত স্থায়ী হয়। একেসত্র  আকম কীভাসে রামাদ্বান মাসে স্বাওম 

পালন করে? আর কীভাসে স্বালাত আদ্ায় করে? 

উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

ককাসনা হুক ম, উপকস্থকত ও অনুপকস্থকতর কদ্ক কথসক এর কারসণর (‘ইল্লাহ) োসথ 

েমৃ্পক্ত। তাই যকদ্ বেকশিয ও েণব দ্বারা পকরকচ্ত হা’ইসদ্বর (হাসয়সজর)রক্ত কদ্খসত 

পাওয়া যায়, তাহসল একজন নারীর উপর স্বালাত-কস্বয়াম ও স্বামীর োসথ শারীকরক 

কমলন হারাম হওয়া েংক্রান্ত আহকাম (হুক ম এর েহুেচ্ন) ইতযাকদ্ েতবায়,তা প্রকতমাসে 

একাকধ্ক োর পুনরােৃত্ত হসলও, প্রকত মাসের স্বাভাকেক েংখযক কদ্নগুসলা কথসক কেকশ 

েময় স্থায়ী হসলও (হাইসদ্বর/হাসয়সজর হুক ম আহ কাম প্রসযাজয হসে)।  
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শাইখ ইেনু ‘উোইমীন -রাকহমাহুল্লাহ- কক প্রশ্ন করা হসয়কেল :   

একজন মকহলার মাকেক এসল তা কথসক পকেত্র হল ও কগােল করল। এরপর ৯ কদ্ন 

স্বালাত আদ্ায় করার পর আোর তার রক্ত কদ্খা কগল এেং কে ৩ কদ্ন অসপো করল, 

স্বালাত আদ্ায় করল না। এরপর পকেত্র হসয় কে ১১ কদ্ন স্বালাত আদ্ায় করল। এরপর 

তার স্বাভাকেক মাকেক এল। তাহসল কে কয ৩ কদ্ন স্বালাত আদ্ায় কসর কন তা কক 

পুনরায় ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসে নাকক তা হা’ইদ্ব (হাসয়জ) কহসেসে ধ্রসে?  

কতকন এর উত্তসর েসলন :   

“ হাইসদ্বর (হাসয়সজর) রক্ত কদ্খা কগসলই তা হাইদ্ব (হাসয়জ) কহোসে গণনা করা হসে -

আসগর হা’ইদ্ব (হাসয়জ) কথসক তা কদ্রীসত কহাক ো তাড়াতাকড়ই কহাক। তার হাইদ্ব হসল 

কে পকেত্র হসে, এর ৫ কদ্ন, ৬ কদ্ন ো ১০ কদ্ন পর কদ্বতীয় োর আোর মাকেক হসল কে 

অসপো করসে, স্বালাত আদ্ায় করসে না কারণ- তা হাইদ্ব, এভাসে েেেময়। পকেত্র 

হওয়ার পর হাইসদ্বর (হাসয়সজর) রক্ত (বেকশিয ও েণব দ্বারা কচ্কিত) আেসল তার জনয 

অসপো করা ওয়াকজে (অথবাৎ ফার দ্ব/ফরজ)। তসে এই রক্ত েেেময় স্থায়ী হসল ো 

অল্প ককেু োড়া একদ্ম েন্ধ না হসল, তা হসে ইকস্তহাদ্বাহ -কেসেসত্র কে শুধু্ তার 

মাকেসকর েময়িুকুসত অসপো করসে (অথবাৎ স্বালাত, স্বাওম ও শারীকরক কমলন কথসক 

কেরত থাকসে)।      

[মাজ্ মূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইব ন ‘উোইমীন (১১/প্রশ্ন নং ২৩০)] 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

 

Islam Q & A 
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৬০.কতকন গভবপাত জকনত রক্তসক কনফাসের রক্ত কভসে স্বাওম ভঙ্গ কসরকেসলন 

ফাত ওয়া  নং -81169 

 

প্রশ্ন :  রামাদ্বাসনর এককদ্সন আকম গভবপাত করাসত এককদ্ন হােপাতাসল কগসয়কেলাম কয, 

ভ্রূসণর েয়ে কতন মাে ও েম্পন্ন হয়কন। এজনয আকম ককে ুঔেধ্ কেেন কসরকেলাম। 

গভবপাসতর পর ককে ুখাোর কখসয় কফকল, এই কভসে কয, আমার জনয খাদ্য গ্রহণ করা 

জা’ইয (বেধ্)। তসে োড়ীসত কফরার পর ইোরসনসি কখাোঁজ কসর জানসত পারলাম, কয 

আমার জনয স্বাওম পালন ও স্বালাত আদ্ায় উভয়ই ওয়াকজে কারণ, কেকি ‘ফাোদ্ 

জকনত রক্ত’, এরপর  রামাদ্বান কশসে আকম কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় ককর। 
আকম যা কসরকে, তা কক যসথি নাকক আমার উপর আরও ককে ুকরা ওয়াকজে?    

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

প্রথমত :  

 ইোকৃতভাসে গভবপাত করার হুক ম এর কেেরণ জানসত কদ্খুন (42321) নং প্রসশ্নর 
উত্তসর।  

 একইভাসে কেকভন্ন পযবাসয় ভ্রূণ গভবপাত হওয়ার ফসল, কয হুক ম েমূহ েতবায় তা 

কেস্তাকরতভাসে পূসেব েকণবত হসয়সে (12475) নং প্রসশ্নর উত্তসর।  

 

কদ্বতীয়ত :   

ককান মকহলা যকদ্ তার গভবপাত েিায় এেং তাসত (কেই ভ্রূসণ) মাথা হাত পা েহ 

মানুসের আকৃকত কোো না যায়, তসে এর ফসল কনগবত রক্ত ‘ফাোদ্ জকনত রক্ত’ যা 

স্বালাত ও স্বাওম পালসন োধ্া কদ্য় না।   

আর যকদ্ তাসত মানুসের আকৃকত কোো যায়, তসে তা ‘কনফাসের রক্ত’ আর, কয 
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েেবকনে েময় মানুসের আকৃকত প্রতীয়মান হয় -তা হল ৮০ কদ্ন। যার কেস্তাকরত েণবনা 

রসয়সে (37784) নং প্রসশ্নর উত্তসর।  

তৃতীয়ত : 

 আর আপকন যকদ্ এই কভসে স্বাওম ভঙ্গ কসরন কয কনগবত রক্ত ‘কনফাসের রক্ত’ এরপর 

প্রতীয়মান হল কয, তা ‘ফাোদ্ জকনত রক্ত’। আর আপকন যকদ্ (েুসি যাওয়া) স্বাওম ও 

স্বালাসতর কাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় কসর থাসকন তসে আপনার উপর আর ককেু করা 

আেশযক নয়। আর আপকন যকদ্ কেই (েুসি যাওয়া) স্বালাসতর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় না 

কসর থাসকন তসে শীঘ্রই তার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করুন।     

আল্লাহ আমাসদ্রসক ও আপনাসক তাোঁর আনুগতয ও েন্তুকির পসথ তাওফীক্ব দ্ান করুন। 

আল্লাহই  েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।   

Islam Q & A 

৬১.রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা হাইসদ্বর (হাসয়সজর) কারসণ যার স্বাওম ভঙ্গ হসয়সে কে 

কক কখসত পারসে? 

ফাতওয়া নং - 65670  

 

প্রশ্ন : একি জানা কেেয় কয, একজন মকহলার মাকেক হসল কে স্বাওম পালন করসে না। 

তার জনয কক রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা খাওয়া জা’ইয? এসেসত্র কক ককাসনা কেকধ্ কনসেধ্ 

আসে?    

উত্তর :    

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  
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হা’ইদ্ব (ঋতুেতী নারী) ও নুফাো‘ (যার কনফাে হসয়সে) -নারী (রামাদ্বাসন) কদ্সনর 

মাসে পকেত্র হসল- তারা েফর কথসক আগত মুোকফর েযকক্তর মতই স্বাওম ভঙ্গকারী 

(মুফকত্বর) কহোসে গণয হসে,কযমনকি অেুস্থতার কারসণ স্বাওম ভঙ্গকারী করাগী 

(রামাদ্বাসন) কদ্সনর কেলায় েুস্থ হসয় কগসল, স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফকত্বর) কহসেসে গণয হয়। 

তারা কদ্সনর োকক অংশ স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ (মুফাত্বকত্বরাত) কথসক কেরত কথসক 

উপকৃত হয় না, কারণ তারা কতা ‘উয র (কারণ) েশত স্বাওম ভঙ্গ কসরসে। আর তাসদ্র 

কেরত থাকসত োধ্য হওয়া প্রমাণ করসত শারী‘আত হসত দ্ালীসলর প্রসয়াজন।      

শাইখ ইব্ন ‘উোইমীন -রাকহমাহুল্লাহু তা‘আলা -কক প্রশ্ন করা হসয়কেল :   

রামাদ্বান মাসে কদ্সনর মাসে হা’ইদ্ব (ঋতুেতী নারী) ও নুফাো’ (যার কনফাে হসয়সে) 

পকেত্র হসল কক তাসদ্র উপর স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ (মুফাত্বকত্বরাত) কথসক কেরত 

থাকা ওয়াকজে?      

কতকন উত্তসর েসলন :        

 “রামাদ্বান মাসে কদ্সনর মাসে হা’ইদ্ব (হাসয়জ) ও নুোফা‘ (যার কনফাে 

হসয়সে) পকেত্র হসল, তাসদ্র উপর স্বাওম ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ (মুফাত্বকত্বরাত) কথসক 

কেরত থাকা ওয়াকজে নয়, কে কখসত, পান করসত পাসর। কারণ পানাহার কথসক কেরত 

থাকা -তার ককান উপকাসর আেসে না, কারণ তার জনয এই কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) 

আদ্ায় করা ওয়াকজে (ফার দ্ব/ফরজ)। একি ইমাম মাকলক, ইমাম শাকফ‘ঈ ও ইমাম 

আহমাসদ্র দুই করওয়াইয়াসতর এককি অনুোসর। ‘আেদুল্লাহ ইব্ন মাস্‘উদ্ -রাকদ্বয়াল্লাহু 

‘আনহ -কথসক েকণবত হসয়সে কয, কতকন েসলসেন :  

         “কয কদ্সনর প্রথম ভাসগ কখল, কে কযন কদ্সনর কশে ভাসগও খায়।” 

অথবাৎ, যার জনয কদ্সনর প্রথম ভাসগ স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্), তার জনয কদ্সনর 

কশে ভাসগও বেধ্।” েমাপ্ত  
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[মাজ্ মূ‘  ফাতাওয়া  আশ-শাইখ ইব ন ‘উোইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৫৯)] 

আর এর মূলনীকত হল :    

রামাদ্বাসন যাসদ্র জনয স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্), কযমন -অেুস্থ,মুোকফর,হাইদ্ব 

(হাসয়জ) এসদ্রসক ‘আকলমগসণর অসনসক প্রকাসশয পানাহার করসত কনসেধ্ কসরসেন 

যাসত যারা জাসন না কয, তারা মা‘যূর, তারা কযন দ্বীসনর েযাপাসরও তাসদ্রসক 

গাকফলকতর অপোদ্ না কদ্য়।   

আর (‘আকলমগসণর) অসনসক উসল্লখ কসরসেন কয - যকদ্ তার ‘উয র (অযুহাত) প্রকাশয 

হয়, তসে প্রকাসশয পানাহাসর ককান কদ্াে কনই আর যকদ্ ‘উয র (অযুহাত) কগাপনীয় হয়, 

তসে কগাপসন পানাহার করসে।  

এই কদ্বতীয় মতকি কেকশ েকঠক। 

আল-মার দ্াউয়ী ‘আল-’ইনস্বাফ’ (৭/৩৪৮) -এ েসলসেন :  

 “আল-ক্বাদ্বী েসলসেন : ‘উয র (অযুহাত) থাকসলও রামাদ্বাসন প্রকাসশয 

পানাহার কারীর প্রকতোদ্ করা হসে। কতকন ‘আল-ফুরূ‘ -এ েসলসেন : ‘েকঠক মতকি হল 

(যাসদ্র ‘উয র (অযুহাত) আসে তাসদ্র প্রকাসশয পানাহার) এসকোসরই কনকেি।’ ইব্ন 

‘আক্বীল কক েলা হসয়কেল : ‘মুোকফর, অেুস্থ েযকক্ত ও হা’ইদ্ব (হাসয়জ) -কদ্র প্রকাসশয 

পানাহাসর কনসেধ্ করা কক ওয়াকজে, যাসত তাসদ্র অপোদ্ কদ্য়া না হয়? কতকন েসলন : 

‘যকদ্ ‘উয রেমূহ কগাপনীয় হয়, তসে (পানাহার) কনসেধ্ করসত হসে, কযমন -এমন 

করাগী যার োকহযক (অেুস্থতার) কচ্হ্ণ কনই এেং এমন মুোকফর যার মাসে (েফসরর) 

আলামত (কচ্ি) কনই।”  েমাপ্ত। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

Islam Q & A         
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৬২.তার েযূব অস্ত যাওয়া পযবন্ত  জানাোহ (েহোে,েপ্নসদ্াে ইতযাকদ্) হসত কগােল 

করসত মসন কেল না  

ফাত ওয়া নং -43307 

প্রশ্ন : ইেলাসম কেই নারীর কেসত্র হুক ম কী কয রামাদ্বান মাসে ককাসনা এককদ্ন জানাোহ 

(েহোে) কথসক পকেত্র হসত ভুসল কগসয়সে? এখাসন উসল্লখয কয, কমলন ফাজ্ করর আযাসনর 

পসূেবই হসয়কেল তসে মাগ্ করে হওয়ার আগ পযবন্ত তার কগােল করসত মসন কেল না।   

উত্তর :  েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

যকদ্ ককাসনা স্বাওম পালনকারী ইহকতলাম (স্বপ্নসদ্াে) অথো েহোসের কারসণ জুনুে 

(অপকেত্র) হয় ফাজ্ করর আযাসনর পূসেব, তসে তার উপর ককাসনা দ্াকয়ত্ব েতবায় না। এর 

দ্ালীল নােী –স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম –এর োণী :

  “ কতকন রামাদ্বাসন স্বপ্নসদ্াে েযতীত অপর কারসণ জুনুে (অপকেত্র) অেস্থায় ফাজ্ করর 

ওয়াসক্ত উপনীত হসল কগােল করসতন এেং স্বাওম পালন করসতন”। 

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৯২৬) ও মুেকলম (১১০৯) ‘আ’ইশাহ (আকয়শা) -

রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- হসত] 

এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায়, কেইকদ্সন আপনার স্বাওম শুি হসয়সে। তসে আপনার 

উপর ওয়াকজে কেল শীঘ্রই কগােল কসর কনয়া। কারণ আপনার স্বালাত আদ্ায় করা 

ফার দ্ব (ফরজ) এেং আপনাসক েময়মত অেশযই স্বালাত আদ্ায় করসত হসে, যা 

কেলকম্বত করা ককাসনা মসতই জা’ইয নয়।  
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ইেলাসম স্বালাসতর মযবাদ্া েুমহান। একি কস্বয়াম, যাকাত, হাজ্জ ও অনয েকল ইোদ্াত 

েমূহ কথসক কশ্রষ্ঠ ও কেকশ গুরুত্বপূণব। তাই একজন মুেকলসমর উকচ্ত, এই স্বালাতসক এর 

মযবাদ্া অনুযায়ী গুরুত্ব কদ্ওয়া।  

স্বালাত আদ্াসয় অলে েযকক্ত ভীেণ েকতর েমু্মখীন হয়। েযাপারকি এতই গুরুতর কয, 

‘আকলমগসণর অসনসক এক ওয়াসক্তর েময় চ্সল যাওয়া পযবন্ত, ককান ‘উযর 

(শারী‘আত অনুসমাকদ্ত কারণ) োড়া স্বালাত (ফার দ্ব/ফরজ) তযাগকারীসক কাকফর েসল 

আখযাকয়ত কসরসেন।    

এ েযাপাসর েতকব কসর নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 “ কয আস্বসরর স্বালাত তযাগ করল, তার আমল োকতল হসয় কগল ” 

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৫৫৩)]  

এর েযাখযা জানসত কদ্খুন (49698) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

প্রশ্নকত্রবীর উকচ্ত, স্বালাত তযাগ করা ও েময়মত আদ্াসয় অেসহলা করার জনয, আল্লাহর 

কাসে তাওোহ করা। যারা তাওোহ কসরন, আল্লাহ তাসদ্র তাওোহ কেুল কসরন এেং 

কয কফসর আসে ও অনুগত হয়, তাসক কতকন েমা কসরন। 

আল্লাহ তা’আলাই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।   

আরও ফা’ইদ্াহ কপসত কদ্খুন (21806) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

Islam Q & A  
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৬৩.হা’ইদ্ব (হাসয়জ) এর পসূেব কনগবত খসয়রী স্রাে  

ফাত ওয়া  নং -37840 

প্রশ্ন : আকম গভবধ্ারসণ োধ্াদ্ানকারী Contraceptive [IUD /coil] েযেহার ককর, 

কয কারসণ স্বাভাকেক হাইসদ্বর রক্ত কনগবত হওয়ার কতন কদ্ন আসগ কথসক খসয়রী স্রাে কনগবত 

হয়। তা কী আমার কস্বয়াম কেনি করসে এেং আমার কী ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত 

হসে?   

উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

শাইখ মুহাম্মাদ্ ইেন ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন : 

 “ এই খসয়রী স্রাে যকদ্ হাইসদ্বর প্রারম্ভ কনসদ্বশকারী হয়, তসে তা হাইদ্ব েসল 

কেসেকচ্ত হসে এেং তা হাইদ্ব (হাসয়য) জকনত কপসির েযথা, কমাচ্ড়াসনা ইতযাকদ্র দ্বারা 

জানা কযসত পাসর, যা োধ্ারণত একজন হা’ইদ্ব (হাসয়য প্রাপ্ত নারী) এর হসয় থাসক।  

আর হাইদ্ব এর পসর, খসয়রী স্রাে এর কেসত্র কে তা কনগবত েন্ধ হওয়া পযবন্ত অসপো 

করসে, যকদ্ কে খসয়রী স্রাে হাইসদ্বর োসথ োসথই কনগবত হয়। কারণ 

‘আ’ইশাহ(আকয়শা) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- েসলসেন :  

 “আপনারা ‘ আল ক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’ ’(োদ্া স্রাে) না কদ্খা পযবন্ত তাড়াহুসড়া 

করসেন না।” 

[প্রাকৃকতক রক্ত েংক্রান্ত করোলাহ , ৫৯]  

 

এর কভকত্তসত েলা যায়, যকদ্ এই খসয়রী স্রাে হাইদ্ব (হাসয়জ) কনসদ্বশকারী প্রারকম্ভক কচ্ি 

েমুসহর এককি হসয় থাসক, তসে তা হাইদ্ব (হাসয়জ) হসে এেং কেসেসত্র আপকন স্বালাত 

ও স্বাওম তযাগ করসেন এেং পকেত্রতার পর কেই স্বাওম এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় 

করসেন।   

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।   
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[কেসশে দ্রিেয :
 
 আর এই খসয়রী স্রাে যকদ্ ‘ আলক্বাস্বস্বাতুল োইদ্বা’ ’(োদ্া স্রাে) এর 

পর কনগবত হয় তসে তা ধ্তবেয নয় ককননা উমু্ম  

 

‘আকত্বয়যাহ-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- েসলসেন : 

 “আমরা পকেত্রতা (কশ্বত স্রাে ো েমূ্পণব শুষ্কতা) এর পর হলসদ্ ো খসয়রী স্রােসক (হাইদ্ব 

কহসেসে)গণয করতাম না।” -আল-েুখারী (৩২০)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.i-onlinemedia.net



229 

 

Ath-Thabāt Library 

 

 

 

 

 

 

অধ্যায় দ্শ :  রামাদ্বাসন স্বামী-স্ত্রী 
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৬৪.রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলা শারীকরক কমলন েংক্রান্ত ৬কি মাো‘ইল 

ফাতওয়া নং -12329 

 

প্রশ্ন : একি কারও অজানা নয় কয, রামাদ্বান মাসে কয কদ্সনর কেলা তার স্ত্রীর োসথ েহোে 

করসে,তার কাফ্ ফারাহ  হল একজন দ্াে মুক্ত করা অথো (তা না পারসল) দুই মাে 

একিানা কস্বয়াম পালন করা অথো (তা না পারসল) ৬০ জন কমেকীন কক খাওয়াসনা। প্রশ্ন 

হল :   

১- যকদ্ ককান েযকক্ত তার স্ত্রীর োসথ,  কভন্ন কভন্ন কদ্ন একাকধ্কোর কমকলত হয়, তাহসল কক 

তার প্রকত কদ্সনর পকরেসতব দুই মাে কসর স্বাওম পালন করসত হসে নাকক কয েংখযক কদ্সন 

কমকলত হসয়কেল তার পকরেসতব দুই মাসের স্বাওমই যসথি?   

২- স্ত্রীর োসথ কমকলত হসে (রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা) এমন ককউ যকদ্ উপসর উসল্লকখত 

(কাফ্ ফারাহ ’র) হুক ম না কজসন থাসক, েরং একি মসন কসর কয তাসক শুধ্ ুকেই কদ্সনর 

েদ্সল এককদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে,তসে কে েযাপাসর হুক ম কী? 

৩- স্বামীর নযায় স্ত্রীর উপরও কক একই আহকাম েতবায়? 

৪- খাোর খাওয়াসনার েদ্সল কক অথব প্রদ্ান করা জা’ইয? 

৫- তার কক কনসজর পে কথসক ও তার স্ত্রীর পে কথসক একজন কমেকীনসক খাওয়াসনা 

জা’ইয  (বেধ্)? 

৬- যকদ্ খাওয়াসনার মত কাউসক না পায়,ককান দ্াতেয েংস্থাসক (চ্যাকরকি ফাসন্ড) এর 

েমতলুয অথব প্রদ্ান করা যাসে কক না, কযমন- করয়াসদ্র আল-কের র দ্াতেয েংস্থা ো 

এধ্রসনর অনয ককান দ্াতেয েংস্থা? 

উত্তর :  

আলহামদুকলল্লাহ। 

যার উপর স্বাওম পালন ফার দ্ব (ফরজ);  
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প্রথমত :  

কে যকদ্ তার স্ত্রীর োসথ রামাদ্বাসন একই কদ্সন কদ্োভাসগ, একোর ো একাকধ্কোর 

কমকলত হয়, তসে তার উপর একোর কাফ্ ফারাহ আেশযক হয়- যকদ্ কে প্রথমোসরর 

কাফ্ ফারাহ আদ্ায় না কসর থাসক। আর যকদ্ কে রামাদ্বাসন কেশ কসয়ককদ্ন কদ্োভাসগ 

শারীকরক েম্পকব স্থাপন কসর, তসে তাসক কেই েংখযক কদ্সনর জনয কাফ্ ফারাহ আদ্ায় 

করসত হসে। 

কদ্বতীয়ত :  

তার উপর শারীকরক কমলসনর কাফ্ ফারাহ আদ্ায় করা ফার দ্ব (ফরজ) যকদ্ও কে এই 

েযাপাসর অজ্ঞ কথসক থাসক। 

তৃতীয়ত :   

স্ত্রীর উপরও শারীকরক েম্পসকবর কাফ্ ফারাহ  ফার দ্ব (ফরজ) - যকদ্ কে এ েযাপাসর তার 

স্বামীর অনুগত হসয় থাসক,তসে অকনোকৃত ভাসে োধ্য হসল, তার উপর ককেু ফরজ হয় 

না।  

চ্তুথবত :  

খাদ্য খাওয়াসনার েদ্সল েমমূলয অথব প্রদ্ান জা’ইয (বেধ্) নয়,খাওয়াসনার পকরেসতব তা 

যসথিও নয়। 

পঞ্চমত :   

একজন কমেকীনসক তার পে কথসক অসধ্বক স্বা‘ ও তার স্ত্রীর পে কথসক অসধ্বক স্বা‘ 

খাওয়াসনা জা’ইয (বেধ্)। এসত, তাসদ্র দুইজসনর পে কথসক ৬০ জন কমেকীসনর 

একজনসক খাওয়াসনা হসয়সে েসল গণয হসে।    

েষ্ঠত :  

েেই একজন কমেকীনসক প্রদ্ান জা’ইয (বেধ্) নয়, ো ককান চ্যাকরকি েংস্থা ইতযাকদ্সত 

প্রদ্ান জা’ইয (বেধ্) নয় কারণ তারা হয়ত ৬০ জন কমেকীসনর মাসে (খাদ্য) কেতরণ 

করসে না। 
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আর একজন মু’কমসনর উকচ্ত, তার কজম্মাহ-য় কাফ্ ফারাহ েহ কয েে ওয়াকজে েমূহ 

আসে,তা আদ্াসয় েসচ্ি হওয়া। 

আল্লাহই তাওফীক্বদ্াতা,আল্লাহ আমাসদ্র নােী মুহাম্মদ্,তার পকরোরেগব ও স্বাহােীগসণর 

উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন । 

গসেেণা  ও ফাতওয়া ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/৩২০) 

 

৬৫.জননক কলাক রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলায় মানী কনগবত না কসর োড়া স্ত্রীর োসথ 

কযৌনকমলন করল 

ফাত ওয়া  নং - 22938 

 

প্রশ্ন :  একজন কলাক রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলায় েীযবপাত োড়া স্ত্রীর োসথ কযৌনকমলন করল। 

এর হুক ম কী ? আর কে স্ত্রীর কী করণীয় যকদ্ কে এ েযাপাসর না কজসন থাসক ? 

 

উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলায় কয কযৌনকমলন কসর কে কনজ অঞ্চসল অেস্থানকারী স্বা’ইম 

(করাযাদ্ার) হসল তার উপর েড়-কাফফারাহ (আল কাফফারাতুল মুগাল্লাজাহ) ওয়াকজে 

হয়, আর তা হল একজন দ্াে মুক্ত করা, যকদ্ তা না পায় তাহসল একাধ্াসর দুইমাে 

কস্বয়াম পালন করা, আর যকদ্ তাও না পাসর তসে ৬০ জন কমেকীনসক খাওয়াসনা। 

 

একজন নারীর েযাপাসরও তা ওয়াকজে হয় যকদ্ কে রাজী থাসক। আর যকদ্ কে এ েযাপাসর 

অকনোকৃতভাসে োধ্য হয়, তাহসল তার উপর ককেু ওয়াকজে হয় না। 

 আর তারা যকদ্ উভসয়ই মুোকফর হয়, তসে তাসদ্র ককান গুনাহ হয় না, তাসদ্র উপর 

ককান কাফফারাহ ও ওয়াকজে হয় না এেং কদ্সনর োকক অংশ তাসদ্র পানাহার এেং 

কযৌনকমলন কথসক কেরত থাকসত হসে না, েরং তাসদ্র উভয়সকই ঐকদ্সনর স্বাওম 

ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে। তাসদ্র উভসয়র জনয এসেসত্র (মুোকফর অেস্থায়) 

স্বাওম পালন করা োধ্যতামূলক নয়।  
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একইভাসে কয, ককাসনা জরুরী প্রসয়াজসন স্বাওম ভঙ্গ কসরসে (ইফত্বার কসরসে)কযমন-

শারী‘আত েম্মতভাসে, যার জানমাল কনরাপদ্ এমন কাউসক ধ্বংসের হাত কথসক রো 

করার জনয,এমন েযকক্ত যকদ্ কেই কদ্ন কযৌনকমলন কসর,কযই কদ্সন ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) 

কসরকেল জরুরী প্রসয়াজন েশত: তসে তার উপর ককে ুওয়াকজে হয় না, কারণ,এসেসত্র 

কে ককান ওয়াকজে স্বাওম ভঙ্গ কসর কন। 

 

কনজ কদ্সশ অেস্থানকারী স্বা’ইম (করাযাদ্ার), যকদ্ কযৌনকমলন কসর, যার উপর স্বাওম 

োধ্যতামূলক, তার উপর পাোঁচ্কি কজকনে েতবায়: 

১। পাপ 

২। কেই কদ্সনর স্বাওম ফাকেদ্ (কেনি) হওয়া 

৩। কেই কদ্সনর োকক অংশ পানাহার ও কযৌনকমলন কথসক কেরত থাকা। 

৪। কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় ওয়াকজে হওয়া। 

৫। (েড়) কাফফারাহ  আদ্ায় ওয়াকজে হওয়া। 

 

আর কাফফারাহ  আদ্ায় করার দ্ালীল হল কেই হাদ্ীেকি, যা আেূ হুরাইরাহ (আল্লাহ 

তাোঁর উপর েন্তুি হউন) কথসক েকণবত হসয়সে, এক েযকক্ত রামাদ্বাসনর কদ্সনর কেলায় তাোঁর 

স্ত্রীর োসথ কযৌন কমলন কসরকেসলন। আর এই েযকক্ত একাধ্াসর দুইমাে স্বাওম পালন 

করসত ো োিজন কমেকীনসক খাওয়াসত অেম কেসলন,এসেসত্র তাোঁর কাফফারাহ 

ওয়াকজে হয়কন,কারণ,আল্লাহ কাউসক তার োসধ্যর অকতকরক্ত কোো কদ্ন না [২ আল-

োক্বারাহ :১৮৬] আর অপারগতার কেসত্র ককান ওয়াকজে কনই। 

কে (কনজ অঞ্চসল অেস্থানকারী ককান স্বা’ইম ো করাযাদ্ার)যকদ্ রামাদ্বান মাসের কদ্সনর 

কেলায় স্ত্রীর োসথ কযৌনকমলন কসর-মানী কনগবত করুক ো নাই করুক- তার উপর েড় 

কাফফারাহ ওয়াকজে হয়। 

তসে কযৌনকমলন োড়া মানী কনগবত করার েযাপাসর মতসভদ্ আসে। এসেসত্র তাসক 

কাফফারাহ  আদ্ায় করসত হসে না েরং তার গুনাহ হসে, তাসক (কদ্সনর োকক অংশ) 

কযৌনকমলন ও পানাহার কথসক কেরত থাকসত হসে এেং ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে। 

আল-ফাত ওয়া আল-জাকম‘আহ কলল-মার’আহ আল-মেুকলমাহ (খন্ড-১, পৃৃঃ ৩৪৮) 
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৬৬.জননক েযকক্ত তার স্ত্রীর োসথ কজমা‘/েহোে করকেল যখন ম‘ুআযাকযন 

’আযান কদ্কেসলন 

ফাতওয়া নং-124290 

প্রশ্ন : আকম আমার স্ত্রীর োসথ রামাদ্বাসন ফাজ্ র এর ’আযাসনর আসগ কজমা‘/েহোে 

করকেলাম,এরপর ’আযান চ্লাকালীন েমসয় আকম েহোে রত অেস্থাসতই কেলাম তসে 

আযান কশে হওয়ার আসগ কথসমকে। আমার ধ্ারণা কেল কয, মু’আয কযসনর ’আযান কশে 

করার পেূব পযবন্ত েহোে করসত পারসো। আমার এসেসত্র কী করণীয়? 

উত্তর :   

আলহামদুকলল্লাহ।   

প্রথমত : 

 যকদ্ ফাজ্ র এর ওয়াক্্বত হওয়ার োসথ োসথ মু‘আযকযন ’আযান কদ্ন, তাহসল 

ওয়াকজে (আেশযক) হল ফাজ্ র এর ওয়াক্্বত কথসক েূযবাস্ত পযবন্ত ‘স্বাওম ভঙ্গকারী 

কেেয়েমূহ’ (মুফাত্বকত্বরাত) কথসক কেরত থাকা। যকদ্ মু‘আযকযন েসলন : ‘আল্লাহু 

আক োর’ (অথবাৎ আল্লাহ মহান) তসে খাদ্য,পানীয়,কজমা‘/েহোে ও েকল স্বাওম 

ভঙ্গকারী কেেয়েমূহ (মুফাত্বকত্বরাত) কথসক কেরত থাকা আেশযক হসয় যায়।    

আন -নাওয়াউইয়ী -রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন :  

“যকদ্ ফাজ্ করর ওয়াক্্বত হওয়ার েময় কারও মুসখ খাোর থাসক, তসে কে কযন তা 

কফসল কদ্য়,(খাোর) কফসল কদ্সল - তার স্বাওম শুি হসে,আর কগসল কফলসল - তার 

স্বাওম ভঙ্গ হসয় যাসে। আর যকদ্ ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত হওয়ার েময় কে কজমা‘/েহোে রত 

অেস্থায় থাসক,তসে কে অেস্থা কথসক তাৎেকণক েসর কগসল - তার স্বাওম শুি হসে। আর 

যকদ্ ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত হওয়ার েময় কে কজমা‘/েহোে রত অেস্থায় থাসক এেং 

ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত হসয়সে কজসনও কজমা‘/েহোে-এ কলপ্ত থাসক,তসে তার স্বাওম ভঙ্গ 

হসে-এ েযাপাসর ‘আকলমগসণর মাসে ককান কদ্বমত কনই। আর কে অনুোসর তার উপর 

কাফ্ ফারাহ আেশযক হসে।”  েমাপ্ত  
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[আল-মাজ্ মু‘ (৬ /৩২৯) ] 

কতকন আরও েসলসেন (৬/৩৩৩) :   

“আমরা উসল্লখ কসরকে কয,ফাজ্ র উকদ্ত হওয়ার েময় যকদ্ কারও মুসখ খাোর থাসক, 

তসে কে তা কফসল কদ্সে ও তার স্বাওম েম্পন্ন করসে,আর যকদ্ তা ফাজ্ র হসয়সে 

কজসনও কে তা কগসল কফসল, তসে তার স্বাওম োকত্বল হসয় যাসে, আর এ েযাপাসর ককান 

মতসভদ্ কনই”।   

এর দ্ালীল হল ইব্নু ‘উমার ও ‘আ’ইশাহ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুম-এর হাদ্ীে কয, 

রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েসলসেন :  

      “কেলাল (-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ -) রাসত আযান কদ্ন,তাই আপনারা কখসত থাকনু ও 

পান করসত থাকনু যতেণ না ইব্ন ুউকম্ম মাকতমূ (-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ -) আযান কদ্ন।”    

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী ও মুেকলম,স্বাহীহ গ্রসন্থ এই অসথবর আরও হাদ্ীে রসয়সে]  

েমাপ্ত 

এ কপ্রকেসত েলা যায়,যকদ্ আপনার এলাকার মু’আয কযন ফাজ্ র এর ওয়াক্্বত হওয়ার 

পর আযান কদ্য়,তাহসল আপনাসক কজমা‘/েহোে কথসক তার ’আযাসনর প্রথম তাকেীর 

কশানার োসথ োসথ কেরত হসয় কযসত হসে। আর যকদ্ আপকন কজসন থাসকন 

কয,মু’আয কযন ফাজ্ র এর ওয়াক্্বত হওয়ার আসগই ’আযান কদ্সে ো এ েযাপাসর েসিহ 

কসরন কয, কতকন ফাজ্ র হওয়ার আসগ না পসর আযান কদ্সে, তাহসল আপনার ককেু 

করণীয় কনই। কারণ আল্লাহ তা’আলা ফাজ্ র হওয়া পযবন্ত খাওয়া, পান করা ও 

কজমা‘/েহোে-কক মুোহ কসরসেন।  
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আল্লাহ তা‘আলা েসলন :  

       “এখন কতামরা তাসদ্র (কতামাসদ্র স্ত্রীসদ্র োসথ) কমকলত হও আর আল্লাহ 

কতামাসদ্র জনয যা কনধ্বারণ কসর করসখসেন, তার কখাোঁজ কর;আর কতামরা খাও ও পান কর 

যতেণ পযবন্ত না কাসলা আভা কথসক ফাজ্ সরর োদ্া আভা স্পি হয়।” 

[২ আল-োকারাহ : ১৮৭] 

ফাতওয়া  ইেুযকারী  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ এর ‘আকলমগণসক প্রশ্ন করা 

হসয়কেল :  

ককান েযকক্ত ’আযান চ্লাকালীন েময় অথো ফাজ্ করর ‘আযান কদ্ওয়ার ১৫ কমকনি পর 

তার োহূর (কেসহরী) েম্পন্ন ও পাকন পান করসল এর হুক ম কক?  

তাোঁরা উওসর েসলন :  

  “প্রসশ্ন উকল্লকখত েযকক্ত যকদ্ কজসন থাসকন কয, কেই ‘আযান ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত 

হওয়ার আসগ কদ্ওয়া হসয়কেল, তসে তার উপর ককান ক্বাদ্বা’ (কাযা) কনই;আর যকদ্ 

কতকন কজসন থাসকন কয, তা ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত হওয়ার পসর হসয়সে, তসে তার উপর 

ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা আেশযক।   

আর যকদ্ কতকন তার খাওয়া ও পান করা, ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত হওয়ার আসগ না পসর 

হসয়কেল একি না কজসন থাসকন, তসে তার উপর ককান ক্বাদ্বা’(কাযা) কনই;কারণ 

মূলনীকতকি হল রাত োকক থাকা তসে একজন মু’কমসনর উকচ্ত তার কস্বয়াসমর েযাপাসর 

োেধ্ান থাকা এেং ’আযান কশানার োসথ োসথ স্বাওম ভঙ্গকারী েমস্ত কেেয় কথসক 
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কেরত থাকা। তসে যকদ্ কতকন কজসন থাসকন কয, এই ’আযান ফাজ্ সরর ওয়াক্্বত হওয়ার 

আসগ কদ্ওয়া হসয়কেল তাহসল কভন্ন কথা।” েমাপ্ত   
[ফাতাওয়া ইেলাকময়াহ : (২/২৪০) ] 

কদ্বতীয়ত :   

যকদ্ আপকন এই হুক সমর েযাপাসর না কজসন থাসকন, আর একি মসন কসর থাসকন কয, 

‘আযান কশে হসল স্বাওম ভঙ্গকারী েমস্ত কেেয় কথসক কেরত থাকসত হসে, তসে আপনার 

উপর ককান কাফ্ ফারাহ কনই,তসে কেই কস্বয়াসমর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসেন 

োেধ্ানতােশত। কেই োসথ দ্বীসনর কয কেেয় জানা আপনার জনয ওয়াকজে কেল, কে 

েযাপাসর অেসহলার জনয তাওোহ ও ইকস্তগফার করসত হসে ।   

আরও কদ্খুন (93866) এেং (37679) নং প্রসশ্নর উত্তর।   

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন । 

 

Islam Q & A 

 

৬৭.কে মাদ্ীনাহ এ তার কনসজর এক োকড়সত েফর কসরসে এেং রামাদ্বাসন কদ্সনর 

কেলা েীযবপাত োড়া েহোে কসরসে  

 

ফাত ওয়া  নং-148163 

 

প্রশ্ন : আকম েকুিসত কেলাম এেং মাক্কাহসত ‘উমরাহ এর উসেসশয েফর কসরকেলাম। 

এরপর মাদ্ীনাহ মুনাওওয়ারাহ কত যাই এেং রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা আমার স্ত্রীর োসথ 

েহোে ককর যাসত ককান েীযবপাত হয়কন। এসেসত্র আমার কক করণীয় ? যকদ্ আমার জনয 

ককে ুআেশযক হসয় থাসক তসে তা আমার জানা মসত (শারী‘আত েম্মতভাসে যুিলব্ধ) দ্াে 

মুকক্ত-আকম যসথি েম্পদ্ না থাকায় তা করসত েেম নই; আর না হসল দুই মাে একাধ্াসর 

কস্বয়াম পালন-আর আকম তা আমার কফল্ড ওয়াসকবর ধ্রসণর কারসণ যা -গ্রীসের গরসমর 

োসথ কিকর হসয় পসড়- করসত েেম নই। তসে কক আকম ৬০ জন কমেকীন  খাওয়াসো? 
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আমার স্ত্রীর উপর কক একই েযাপার করণীয় যকদ্ কে তাসত েন্তুি হসয় থাসক? এখাসন 

উসল্লখয কয, আমাসদ্র মাদ্ীনাহ মনুাওওয়ারাহ কত  এককি োকড় আসে এেং আকম করয়াদ্ব এর 

অকধ্োেী, মাদ্ীনাহ কত েকুি হসল যাই।  

 

উত্তর :  

 

েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয। 

কনজ এলাকায় েেোেরত স্বাওম পালনকারী রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা েহোে করসল, 

তার উপর ককঠন কাফ্ ফারাহ আেশযক হয়, আর তা হল (শারী‘আত েম্মতভাসে 

যুিলব্ধ) দ্াে মুকক্ত, তা যকদ্ না পাসর, তসে দুই মাে একাধ্াসর কস্বয়াম পালন-আর যকদ্ 

তা না পাসর তসে ৬০ জন কমেকীন কক খাওয়াসনা এেং কেই োসথ তার উপর তাওোহ  

এেং কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় আেশযক।   

কেই স্ত্রীর কেসত্রও একই হুক ম প্রসযাজয যকদ্ কে এই েযাপাসর েন্তুি কথসক থাসক। 

েীযবপাত না হওয়ার কারসণ, এসেসত্র ককান পাথবকয হসে না কারণ এসেসত্র কমলন অথবাৎ 

‘ঈলাজ’ (প্রসেশ করাসনা) েংেকিত হসয়সে যা  কাফ্ ফারাহ আদ্ায় করা ফারদ্ব (ফরজ) 

কসর কদ্য়। 

আর যকদ্ তারা উভসয়ই েফররত অেস্থায় থাসক, তসে তাসদ্র ককান গুনাহ হসে না, 

তাসদ্র উপর ককান কাফ্ ফারাহ কনই এেং কদ্সনর োকক অংশ মুফাত্বকত্বরাত (স্বাওম ভঙ্গ 

কারী কেেয়েমূহ) কথসক কেরত থাকসত হসে না। েরং তাসদ্র উভয়সক শুধু্ কেই কদ্সনর 

ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে, কারণ তাসদ্র উভসয়র জনয (েফররত অেস্থায়) 

স্বাওম পালন আেশযক নয়।  

আপকন যকদ্ করয়াসদ্বর অকধ্োেী হসয় থাসকন এেং মাদ্ীনাহসত আপনার আসরককি োকড় 

থাসক কযখাসন আপকন েুকির কদ্নগুসলাসত যান, তসে মাদ্ীনাহ কত কগসলও আপকন কনজ 

এলাকায় েেোেকারী ‘মুক্বীম’ কহসেসে গণয হসেন এেং আপনার উপর স্বালাত ও 

স্বাওম েম্পন্ন করা আেশযক হসে, েহোে ইতযাকদ্ দ্বারা স্বাওম ভঙ্গ করা হারাম হসে 

এেং েহোসের কারসণ আপনার উপর কাফ্ ফারাহ ওয়াকজে হসে। আর যকদ্ আপকন 
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মাক্কাহ (মক্কা)কত যান, তসে আপকন কনজ এলাকায় েেোেকারী ‘মুক্বীম’ কহসেসে গণয 

হসেন না যকদ্ না আপকন কেখাসন চ্ার কদ্সনর কেকশ থাকার কনয়যাত কসরন।যকদ্ এর কম 

েময় থাকার কনয়যাত কসরন, তসে আপনার উপর মুোকফসরর হুক ম প্রসযাজয হসে অথবাৎ 

মুোকফর কহসেসে গণয হসেন। 

শায়খ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ- কক প্রশ্ন করা হসয়কেল :   

“ একজন কলাক এক কদ্শ কথসক অনয কদ্সশ েফর কসরসে এেং কয কদ্সশ েফর 

কসরসে, কেখাসন তার এককি োকড় আসে। কে কক কেখাসন পুসরা স্বালাত আদ্ায় করসে, 

নাকক ক্বাের (েংকেপ্ত) করসে? 

শাইখ :  ককন্তু কে কক এই োকড়সত দুই কতন মাে অেস্থান কসর? আর অনয োকড়সতও দুই 

কতন মাে অেস্থান কসর? নাকক ককমন? 

প্রশ্নকারী :  কে কেখাসন গ্রীসের েুকিসত অেস্থান কসর। 

শাইখ : কে কক গ্রীেকালীন েমসয় কেখাসন আসে? 

প্রশ্নকারী : হযাোঁ। 

শাইখ :  তসে কে ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত) করসে না, কারণ প্রকৃতপসে তার দুকি োকড় 

আসে।” েমাপ্ত  

[কলক্বা’ আল োে আল মাফতূহ (২৫/১৬২)]  

এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায়, মাদ্ীনাহ কত  প্রসেসশর আসগ যকদ্ আপকন স্বাওম ভঙ্গ 

কসর থাসকন, তসে আপকন যা কসরসেন তাসত ককান েমেযা কনই, কেসেসত্র আপনাসক 

শুধ্ু কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে। কারণ আপকন েফসরর কারসণ 

(েফর রত অেস্থায়) স্বাওম ভঙ্গ কসরসেন।  

আর আপকন যকদ্ মাদ্ীনাহ কত প্রসেসশর পর, স্বাওম ভঙ্গ কসর থাসকন, তসে আপনার 

উপর কাফ্ ফারাহ ওয়াকজে হসে।   
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এসেসত্র নােীহাত হল কয, আপকন দুই মাে একাধ্াসর কস্বয়াম পালসনর কচ্িা করসেন। 

শীত অথো নাকতশীসতাষ্ণ কদ্সন যখন কদ্সনর বদ্েবয কোি হয় এেং কি কম হয় অথো 

অকফে কথসক কদ্য়া োৎেকরক েুকির কদ্নগুসলাসত ইতযাকদ্ েুসযাগ গুসলা কাসজ লাগাসনা 

কযসত পাসর আপনার উপর যা ওয়াকজে তা আদ্ায় কসর কনয়ার জনয। 

আর যকদ্ আপকন েকতয েকতয ই কস্বয়াম পালসন অেম হসয় থাসকন, তসে আপনার জনয 

তখনই ৬০ জন কমেকীন  খাওয়াসনা জা’ইয (বেধ্)। তা আপকন একোসথ খাওয়াসত 

পাসরন ো কেই েংখযায় (অথবাৎ ৬০) কসয়কোসর খাওয়াসত পাসরন।  

আপনার স্ত্রীর উপরও কস্বয়াম পালন আেশযক ।আর যকদ্ কে তা না পাসর তসে ৬০ জন 

কমেকীন খাওয়াসে। 

কদ্খুন (106532) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A 
 

৬৮.কে রামাদ্বান মাসের ক্বাদ্বা’ আদ্ায়কারী স্ত্রীর োসথ কমলন কসরসে। তাসদ্র 

উভসয়র কী করণীয় ? 

ফাত ওয়া  নং -50632  

প্রশ্ন : আকম রামাদ্বাসনর আসগ আমার স্ত্রীর োসথ কমলন কসরকে, যখন কে কেগত রামাদ্বান 

মাসের ককে ুকদ্সনর ক্বাদ্বা’ আদ্ায় করকেল এেং কে েে কদ্নগুসলার ক্বাদ্বা’ (কাযা ) আদ্ায় 

করসত পাসরকন। 

কেৃঃ দ্রৃঃ  কে আমার কাসে স্বাওম পালসনর অনমুকত কচ্সয়কেল এেং আকম তাসক অনমুকত 

কদ্সয়কেলাম। 

উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 
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প্রথমত :  

কয, ককান ওয়াকজে স্বাওম পালন শুরু কসর - কযমন : রামাদ্বাসনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় 
ো ওয়াদ্া ভসঙ্গর কাফফারাহ -তার জনয ককান ‘উযর (শারী‘আত অনুসমাকদ্ত অজুহাত) 

- কযমন : করাগ ো েফর োড়া স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) নয়।  

যকদ্ কে ককাসনা ‘উযর েশত ো উযর োড়া স্বাওম ভঙ্গ কসর, তসে তার কজম্মাহ -য় 

স্বাওম পালন োকক রসয় যায়। তার জনয কে কদ্সনর (কয কদ্সনর স্বাওম কেনি কসরকেল) 

পকরেসতব, অনয এককদ্ন স্বাওম পালন কসর কনসত হসে।    

এোড়া, কারও স্বাওম যকদ্ ‘উযর েযতীত ককান কারসণ ভঙ্গ হসয় থাসক, তসে তাসক কেই 

কস্বয়াসমর োসথ োসথ এই হারাম কাজ কথসক তাওোহ করসত হসে।   

আপনার স্ত্রীর উপর ককান কাফফারা কনই, কারণ কাফফারা শুধু্ রামাদ্বান মাসে কদ্সনর 

কেলা কমলসনর কারসণ ওয়াকজে হয়। এর কেস্তাকরত কেেরণ পূসেব উসল্লকখত হসয়সে, তা 

জানসত কদ্খুন (49985) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

কদ্বতীয়ত :  

আর আপকন আপনার স্ত্রী’র কস্বয়াম কেনি কসর খুেই খারাপ কসরসেন, কারণ আপনার স্ত্রী 

তার স্বামীর অনুমকতসত রামাদ্বাসনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) স্বাওম পালন করকেল - যা তার কেনি 

করা উকচ্ত হয়কন।   

তাই আপনাসদ্র দু’জসনর উকচ্ত আল্লাহর কাসে তাওোহ করা, এ কাসজর জনয অনুতপ্ত 

হওয়া। এ কাজ পুনরায় না করার েযাপাসর দ্ৃঢ় েংকল্পেি হওয়া। 

আর যকদ্ আপকন আপনার স্ত্রীসক কজার পূেবক োধ্য কসরন তসে, তার ককাসনা গুনাহ হসে 

না।  আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

Islam Q & A    
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অধ্যায় এগার  :  রামাদ্বাসন কশশু 
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৬৯.কশশুসদ্র স্বাওম পালসন অভযস্ত করার পিকত কী? 

ফাতওয়া নং-139252 

 

প্রশ্ন : আমার ৯ েেসরর এককি কেসল আসে,তাসক কীভাসে রামাদ্বাসন স্বাওম পালসন 

অভযস্ত করা যায়- এ েযাপাসর আশা ককর আমাসক োহাযয করসেন ইনশা’আল্লাহ,কারণ 

কে গত রামাদ্বাসন মাত্র ১৫ কদ্ন স্বাওম পালন কসরসে।  

উত্তর :  

আলহামদুকলল্লাহ।  

প্রথমত  :  

একি খুকশর কথা কয, আমরা এ ধ্রসনর এককি প্রশ্ন কদ্খকে,আর একি েন্তানসদ্র প্রকত 

কেসশে গুরুত্ব প্রদ্াসনর এককি উদ্াহরণ,একি আল্লাহ তা‘আলার আনগুসতয, তাসদ্র 

লালন-পালসনর েযাপাসর েুস্পি ইকঙ্গত েহন কসর। আর একি অধ্ীনস্তসদ্র কলযাণ 

কামনার অন্তভুবক্ত, যাসদ্র েযাপাসর আল্লাহ মা-োোর উপর দ্াকয়ত্ব অপবণ কসরসেন। 

কদ্বতীয়ত :  

৯ েেসরর কেসল শারী‘আসতর দ্ৃকিসকাণ কথসক, কস্বয়াম পালসন মুকাল্লাফ অথবাৎ (ইোদ্ত 

পালসন োধ্য) নয়,কারণ কে এখনও োকলগ হয় কন;তসে আল্লাহ তা‘আলা মা-োোসক, 

‘ইোদ্াসতর উপর তাসদ্র েন্তান লালন-পালসনর েযাপাসর দ্াকয়ত্বশীল কসরসেন। 

আল্লাহ-তা‘আলা তাসদ্রসক আসদ্শ কসরসেন, তাসদ্র েন্তানসদ্র ৭ েের েয়সে স্বালাত 

কশো কদ্সত। এরপর এ েযাপাসর অেসহলা করসল, ১০ েের হসল তাসদ্র কপিুকন কদ্সত 

েসলসেন। কযভাসে েম্মাকনত োহােীগণ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুম-তাোঁসদ্র েন্তানসদ্র, 

আল্লাহর এ মহান আনুগসতযর উপর অভযস্ত কসর কতালার জনয, কোিসেলা কথসকই 

তাসদ্র স্বাওম পালন করাসতন। আর এেেই, েন্তান-েন্তকতসদ্র েসেবাত্তম গুণােলী ও 

কসমবর উপর গসড় কতালার েযাপাসর কেসশে গুরুসত্বর ইকঙ্গত েহন কসর।    
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কযমন -স্বালাসতর কেসত্র : 

রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম - েসলসেন : 

“আপনারা আপনাসদ্র েন্তানসদ্র ৭ েের েয়সে স্বালাত আদ্ায় করসত আসদ্শ 

করুন,এ েযাপাসর অেসহলা করসল ১০ েের েয়সে তাসদ্র কপিুকন কদ্ন এেং তাসদ্র 

কেোনা আলাদ্া করুন।”  

[েণবনা কসরসেন আেূ দ্াঊদ্ (৪৯৫) এেং শাইখ আল-আলোনী-‘স্বাহীহ আেী দ্াঊদ্’-

এ এসক  স্বাহীহ হাকদ্ে েসল কচ্কিত কসরসেন] 

আর কস্বয়াসমর কেসত্র : 

আর-রােী‘ কেনত মু’আওউইয ইেন ‘আফরা’-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- কথসক েকণবত :  
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রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -‘আশূরা’-র েকাসল মাদ্ীনাহ’র 

আসশপাসশ আনস্বারসদ্র এলাকায় (এই কোেণা) পাঠাসলন :   

‘কয েযকক্ত স্বাওম অেস্থায় েকাল শুরু কসরসে,কে কযন তার স্বাওম পালন েম্পন্ন 

কসর;আর কয েকাসল কখসয় কফসলসে,কে কযন োকক কদ্নিুকু স্বাওম পালন কসর।’ 

এরপর কথসক, আমরা কে কদ্ন (‘আশুরা’)স্বাওম পালন করতাম এেং আমাসদ্র কোি 

কশশুসদ্র, আল্লাহর ইোয় স্বাওম পালন করাতাম। আমরা মাস্ কজসদ্ কযতাম,তাসদ্র জনয 

উল কদ্সয় কখলনা বতরী কসর রাখতাম,তাসদ্র ককউ খাোসরর জনয কাোঁদ্সল, তাসক তা 

(কেই কখলনা)  কদ্তাম ইফত্বার পযবন্ত।  

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৯৬০) ও মুেকলম (১১৩৬)]  

‘উমার রাকদ্য়াল্লাহু ‘আনহু রামাদ্বান মাসে এক মদ্যপ কক েসলকেসলন : 

‘কতামার ধ্বংে হল ! আমাসদ্র কোি কশশুরা স্বাওম পালন করসে!’ এরপর তাসক প্রহার 

করসলন।   

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী,মু‘আল্লাক্ব কহসেসে-কশশুসদ্র স্বাওম অধ্যাসয়]  

কয েয়ে কথসক মা-োো তাোঁসদ্র কশশুসদ্র স্বাওম কশো কদ্সেন,তা হল কস্বয়াম পালসন 

যখন কথসক তারা েেম হয়। আর তা, একজন কশশুর শারীকরক গঠসনর উপর কনভবর 

কসর। ‘আকলমগসণর মাসে ককউ ককউ এসক ১০ েের েসল কনধ্বারণ কসরসেন। 

এর কেস্তাকরত জোে কদ্খুন (65558) নং প্রসশ্নর উত্তসর,এসত গুরুত্বপূণব ককেু ফা’ইদ্াহ 

(ফায়দ্া) উসল্লখ করা হসয়সে।  

তৃতীয়ত : 
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কশশুসদ্র কস্বয়াম পালসন অভযস্ত কসর কতালার পন্থাগুসলার কেসত্র কসয়ককি কেেয় 

লেযণীয় : 

১। এসদ্র কস্বয়াসমর ফাদ্বীলাহ (মযবাদ্া) েম্পসকব েলা কয,একি জান্নাসত প্রসেসশর 

কারণগুসলার এককি অনযতম কারণ,আর জান্নাসত ‘আর-রাইইয়ান’ নাসম এককি দ্রজা 

আসে, যা কদ্সয়  স্বাওম পালনকারীরা (জান্নাসত) প্রসেশ করসে। 

২। কস্বয়াম পালসন, পূেব কথসকই অভযাে করাসনা,কযমন- শা’োন মাসে ককেুকদ্ন স্বাওম 

পালন করাসনা,যাসত তারা রামাদ্বাসন হঠাৎ স্বাওম পালসনর েমু্মখীন না হয়।   

৩। কদ্সনর ককেু অংসশ স্বাওম পালন করাসনা,এরপর ধ্ীসর ধ্ীসর কেই েময়সক োকড়সয় 

কদ্য়া।  

৪। কশে রাত পযবন্ত কদ্রীসত োহূর (কেসহকর) গ্রহণ করা,এসত কসর তাসদ্র কদ্সনর 

কেলায় স্বাওম পালন েহজ হসে।  

৫। স্বাওম পালসন উৎোকহত করসত তাসদ্র প্রকতকদ্সন ো প্রকত েপ্তাসহ পুরস্কার কদ্ওয়া।  

৬। ইফত্বার ও োহূসরর (কেসহরীর) েময়, পকরোসরর েোর োমসন তাসদ্র প্রশংো 

করা,যাসত তাসদ্র মানকেক উন্নয়ন েসি। 

৭। যার একাকধ্ক কশশু রসয়সে,তাসদ্র মাসে প্রকতসযাকগতার মসনাভাে েৃকি করা। তসে 

খুেই েতকবতার োসথ কখয়াল রাখসত হসে, যাসত প্রকতসযাকগতায় কপকেসয় পড়া কশশুকির 

প্রকত কসঠারতা প্রদ্শবন করা না হয়।   

৮। তাসদ্র মসধ্য যাসদ্র েুধ্া লাগসে,তাসদ্র েুম পাকড়সয় ো মুোহ (বেধ্)-কখলনা কদ্সয় 

ভুকলসয় রাখা,যাসত পকরশ্রম করসত না হয়, কযমনকি েম্মাকনত োহাোহগণ তাোঁসদ্র 

েন্তানসদ্র কেসত্র করসতন। কশশুসদ্র উপসযাগী ককেু অনুষ্ঠান রসয়সে,কেশ্বস্ত ইেলামী 

চ্যাসনল েমূসহ রেণশীল কািুবন কেকরজ পাওয়া যায়-তাসদ্র এগুসলা কদ্সয় েযস্ত রাখা 

কযসত পাসর। 
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৯। ভাল হয়, যকদ্ োো তার কেসলসক মাস্ কজসদ্ কনসয় যায়, কেসশে কসর ‘আস্বসরর পসর 

-স্বালাত এ অংশ কনসত,হালক্বাহ / দ্বীনী ক্লাসে অংশ কনসত এেং মাস্ কজসদ্ অেস্থান কসর 

ক্বুর‘আন কতলাওয়াত ও আল্লাহ তা’আলার কযক র করসত।    

১০। কদ্সন ও রাসতর কেলা ককেু েময় কনকদ্বি করা, কেেে পকরোরগুসলাসত কেড়াসত 

যাওয়ার জনয, যাসদ্র কোি েন্তাসনরা স্বাওম পালন করসে ,এসত কসর তাসদ্রসক কস্বয়াম 

পালন অেযাহত রাখসত উৎোকহত করা হসে। 

১১। ইফত্বাসরর পর ককেু মেুাহ (বেধ্) ভ্রমসণর মাধ্যসম তাসদ্র পুরস্কার কদ্ওয়া অথো 

এমন খাোর,চ্কসলি-কমকি,ফল-ফলাকদ্ ও শরেত প্রস্তুত করা, যা তারা কখসত পেি 

কসর।   

  আমরা এ েযাপাসর লেয রাখসত েলকে কয,কশশুর যকদ্ খুে কেকশ কি হয় তসে 

তাসক স্বাওম পালন করসত চ্াপ কদ্ওয়া উকচ্ত নয়;যাসত তার ‘ইোদ্াসতর’ প্রকত অনীহা 

না আসে ো তার কমথযা েলার কারণ না হয় ো তার অেুখ কেসড় যাওয়ার কারণ না হয়, 

ককননা কে শারী‘আত েম্মতভাসে মকুাল্লাফ ো দ্াকয়ত্ব পালসন োধ্য নয়। তাই, এ 

েযাপারকি কখয়াল রাখা উকচ্ত এেং কস্বয়াম পালসন আসদ্শ করার েযাপাসর কড়াককড় করা 

অনুকচ্ত।   

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 
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অধ্যায় োসরা  :  

 রামাদ্বাসন মেুকলম পকরোর 
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৭০.রামাদ্বান মাসে একজন মুেকলসমর জনয প্রস্তাকেত রুকিন 

ফাতওয়া নং - 26869 

 

প্রশ্ন : প্রথসম আকম আপনাসদ্র মাসহ  রামাদ্বান মাে উপলসে অকভনিন জানাকে, আশা 

ককর কযন আল্লাহ আমাসদ্র ও আপনাসদ্র কস্বয়াম ও কক্বয়াম কেলু কসরন। আশা ককর কয, 

আকম এই েসুযাগ ‘ইোদ্াত করায় ও োওয়াে হাকস্বসল যথােম্ভে কাসজ লাগাে। তাই 

অনসুরাধ্ রইল কয, আপনারা এককি উপসযাগী কপ্রাগ্রাম উপস্থাপন করসেন আমার ও 

আমার পকরোসরর জনয যাসত আমরা এই মাে কলযাণ ও আনগুসতযর কাসজ লাগাসত 

পাকর।    

উত্তর : 

 েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

আল্লাহ েোর কাে কথসক েৎ কথা ও কমব কেুল করুন এেং আমাসদ্র কগাপসন ও 

প্রকাসশয ইখলাস্ব (এককনষ্ঠতা) দ্ান করুন। 

 একি এই মুোরাক মাসে একজন মুেকলসমর জনয প্রস্তাকেত রুকিন : 

রামাদ্বাসন একজন মুেকলসমর কদ্ন : 

একজন মুেকলম তার কদ্ন ফাজ্ সরর স্বালাসতর আসগ োহূর (কেসহরী) কদ্সয় শুরু করসে। 

কেকশ ভাল হয় যকদ্ রাসতর কশে েময় পযবন্ত োহূর (কেসহরী) কদ্রী করা।  

এরপর কে আযাসনর আসগ ফাজ্ সরর স্বালাসতর জনয প্রস্তুকত কনসে, তার োকড়সত উদূ্ব’ 

(ওজ)ু করসে, এরপর আযাসনর আসগই মাস্ কজসদ্র উসেসশয কের হসে। 

মাস্ কজসদ্ প্রসেশ কসর ‘তাকহয়যাতুল মাস্ কজদ্’ অথবাৎ দুই রাক ‘আত স্বালাত আদ্ায় 

করসে, এরপর েসে দু‘আ’, ো ক্বুর‘আন কতলাওয়াত ো কযক র ইতযাকদ্সত মশগুল/েযস্ত 

থাকসে যতেণ না মু’আয ্ কযন আযান কদ্ন।  

আযান কদ্সল কে মু’আয কযসনর োসথ োসথ তাোঁর নযায় পুনরােৃকত্ত করসে (আযাসনর 

োকযগুসলা) এেং আযান েমাপ্ত হওয়ার পর নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- 
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হসত েকণবত দু‘আ’ পাঠ করসে।  

 

এরপর ফাজ্ সরর দুই রাক ‘আত েুন্নাত (রাকতোহ) স্বালাত আদ্ায় করসে। এরপর ফার দ্ব 

(ফরজ) স্বালাত ক্বা’ইম হওয়ার আগ পযবন্ত কযক র, দু‘আ’ ও ক্বুর‘আন কতলাওয়াসত 

মসনাকনসেশ করসে। স্বালাসতর জনয অসপো করা পযবন্ত কে স্বালাসত আসে েসল গণয 

হসে (োওয়াে পাসে)।     

[ েুখারী (৬৪৭) ও মুেকলম (৬৪৯)]  

জামা‘আসতর োসথ স্বালাত আদ্ায় কশসে োলাম কফরাসনার পর কে শারী‘আত 

অনুসমাকদ্ত দু‘আ’ েমূহ পাঠ করসত শুরু করসে। এরপর চ্াইসল েূসযবাদ্য় পযবন্ত 

মাস্ কজসদ্ কথসক কযক র, ক্বুর’আন কতলাওয়াত ইতযাকদ্সত েযস্ত থাকসে – একি কেকশ 

ভাল, নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- ফাজ্ সরর পর এমনকিই করসতন। 

এরপর েূযব উকদ্ত হসল, উপসর উঠসল এেং এর উদ্য়সনর পর প্রায় ১৫ কমকনসির মত 

অকতক্রান্ত হসল, কে চ্াইসল স্বালাতুদ্ব-দু্বহা (চ্াশ্ ত) আদ্ায় করসে (যার েেবকনে হল দুই 

রাকা‘আত) – একি ভাল ; আর চ্াইসল তা এর উত্তম েময় পযবন্ত কদ্রী করসে; আর কে 

েময়কি হল যখন উসির শােক রা প্রচ্ণ্ড উত্তাসপর কশকার হয় অথবাৎ েূযব উপসর উসঠ 

কগসল প্রখর উত্তাসপর েময়,একিই উত্তম।  

[মুেকলম (৭৪৮), কতরকমযী (৫৮৬)]   

এরপর তার কাসজ যাওয়ার প্রস্তুকত কনসত ককেু েময় েুমাসত চ্াইসল, তার এই েুসমর 

দ্বারা ‘ইোদ্সতর জনয শকক্ত পাওয়া ও করয ক্ব – এর অসিেসণর কনয়যাত করসে, যাসত কে 

এর (েুম) কারসণ োওয়াে কপসত পাসর ইনশা’আল্লাহু তা‘আলা ; আর যাসত েুসমর 

শারী‘আত েম্মত কথা ও কাজ – এর আদ্াে োস্তোয়সন েসচ্ি হসত পাসর। 

এরপর কে তার কাসজ যাসে। তারপর জুহ সরর (কযাহসরর) স্বালাসতর েময় হসল, 

যথােম্ভে শীঘ্রই (স্বালাসতর জনয) আযাসনর আসগ মাস্ কজসদ্ যাসে অথো আযাসনর পসর 

োসথ োসথই স্বালাসতর উসেসশ কের হসয় যাসে । কে যাসত স্বালাসতর জনয আগ কথসকই 

প্রস্তুকত কনসয় রাসখ। এরপর কে ২ োলাসম ৪ রাক ‘আত স্বালাত আদ্ায় (জুহ সরর পূেবেতবী 

রাকতোহ), এরপর ক্বুর‘আন কতলাওয়াসত মসনাকনসেশ করসে যতেণ পযবন্ত না স্বালাত 
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(ফার দ্ব/ফরজ) ক্বা’ইম(কাসয়ম) হয়। এরপর জামা‘আসতর োসথ স্বালাত আদ্ায় করসে, 

এরপর ২ রাকা আত স্বালাত (জুহ সরর পরেতবী রাকতোহ) আদ্ায় করসে।   

স্বালাত আদ্ায় কশসে তার োকক কাজ েম্পন্ন করসত কফসর যাসে যতেণ পযবন্ত না কাজ 

কশে হয়। তার কাজ কশসে যকদ্ ‘আস্বসরর স্বালাসতর েময় হওয়া পযবন্ত লম্বা েময় োকক 

থাসক তসে কে যাসত ককেু েময় কেশ্রাম গ্রহণ কসর। আর (‘আস্বসরর স্বালাত পযবন্ত) 

কেকশ েময় োকক না থাকসল যকদ্ েুকমসয় যাওয়ার কারসণ ‘আস্বসরর স্বালাত েুসি 

যাওয়ার আশংকা কসর, তসে স্বালাসতর ওয়াক্্বত  হওয়া পযবন্ত তার উপসযাগী ককান 

কাসজ েযস্ত হসে, কযমন – োোর কলাকজসনর প্রসয়াজনীয় দ্রেয োমগ্রী ককনসত োজাসর 

যাওয়া ইতযাকদ্; নতুো কাজ কশে হওয়ার পরপরই কোজা মাস্ কজসদ্ চ্সল যাসে এেং 

‘আস্বসরর স্বালাত কশে হওয়া পযবন্ত মাস্ কজসদ্ অেস্থান করসে।    

‘আস্বসরর পর একজন মানুে তার কনজ অেস্থা কেসেচ্না করসে ; কে যকদ্ মাস্ কজসদ্ েসে 

ক্বুর’আন কতলাওয়াসত কনসয়াকজত থাকসত পাসর, তসে তা এক মহান েুসযাগ আর কে 

ক্লাকন্ত কোধ্ করসল এ েমসয় কেশ্রাম কনসে যাসত রাসত তারাওয়ীহ (তারােীহ) এর 

স্বালাসতর জনয প্রস্তুকত কনসত পাসর।   

মাগকরসের আযাসনর আসগ কে ইফত্বাসরর জনয প্রস্তুকত কনসে। এই মুহূতবগুসলাসত, কেকভন্ন 

কলযাণকর কাজ কযমন- ক্বুর’আন কতলাওয়াত, দু‘আ’ ো পকরোর ও েন্তানসদ্র োসথ 

উপকারী কথা ইতযাকদ্সত কনসজসক েযস্ত রাখসে।    

এেমসয়র েেসচ্সয় ভাল কাজ হল – স্বাওম পালনকারীসদ্র ইফ্ত্ত্বার করাসনা -কত অংশ 

কনওয়া; তাসদ্র জনয খাোর এসন ো তা কেতরণ কসর ো তা োকজসয়। আর আসে 

অপকরেীম আনি, যা শুধু্ কে েযকক্তই উপলকব্ধ কসর, কয তা কসর কদ্সখসে।   

ইফত্বাসরর পর কে জামা‘আসতর োসথ স্বালাত আদ্াসয়র উসেসশয মাস্ কজসদ্ যাসে, 

এরপর দুই রাক ‘আত েুন্নাত (মাগকরসের রাকতোহ) স্বালাত আদ্ায় করসে, এরপর 

োোয় কফসর কে খাদ্য গ্রহণ করসে যা তার জনয েহজ – তসে অতযকধ্ক খাসে না। 
এরপর এই েময়সক তার ও তার পকরোসরর উপসযাগী উপকারী কাজ কদ্সয় পূরণ করসে 

কযমন –(কশেণীয়) গসল্পর েই, েযেহাকরক আহকাসমর েই কথসক পাঠ করা অথো 
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প্রকতসযাকগতা অথো মুোহ (বেধ্) আসলাচ্না অথো অনয কয ককান উপকারী কচ্ন্তা-ভােনা 

যা মানুে পেি কসর এেং যা কমকডয়ায় েম্প্রচ্াকরত হারাম কজকনেপত্র কথসক কেরত 

রাসখ। কারণ কমকডয়ার জনয একিই কপক-আওয়ার েসল কেসেকচ্ত, তাই আপকন কদ্খসেন 

এ েময়ই তারা েেসচ্সয় কেকশ আকেবণীয় অনুষ্ঠান েম্প্রচ্ার কসর যা ‘আক্বীদ্াহ গত 

ভাসে ত্রুকি পূণব ও বনকতক কদ্ক কথসক অিীলতাপূণব োতবা েহন কসর।  

তাই ভাই আপকন কসঠার কচ্িা করুন কনসজসক তা কথসক োোঁচ্াসত, এেং আপনার অধ্ীসন 

যারা আসে তাসদ্র েযাপাসর আল্লাহসক ভয় করুন কয েযাপাসর আপনাসক কক্বয়ামাসতর 

কদ্ন প্রশ্ন করা হসে ; কে প্রসশ্নর উত্তর বতকর করুন।  

এরপর ‘ইশা’-র স্বালাসতর জনয প্রস্তুকত কনন এেং মাস্ কজসদ্র উসেসশয রওনা হন, 

এরপর ক্বুর’আন কতলাওয়াত ো মাস্ কজসদ্ ককান দ্ার ে/কলকচ্ার শুনসত েযস্ত থাকুন।   

এরপর ‘ইশা’-র স্বালাত আদ্ায় করুন, অতৃঃপর ২ রাক ‘আত েুন্নাত (‘ইশা’-র 

রাকতোহ) আদ্ায় করুন, এরপর ইমাসমর কপেসনর তারাওয়ীসহর (তারােীসহর) স্বালাত 

খুশূ’, তাদ্ােুর, তাফাক কুর এর োসথ আদ্ায় করুন। ইমাম চ্সল  যাওয়ার আসগ চ্সল 

যাসেন না। নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 

 

 

           “কয ইমাম চ্সল যাওয়া পযবন্ত কক্বয়াম করল, তার জনয কেই পসুরা রাত কক্বয়াম 

করার োওয়াে কলখা হসে।”  

[এ কি েণবনা কসরসেন আে ূদ্াঊদ্ (১৩৭০) এেং অনযানযরা, আল-আলোনী ‘স্বালাততু  

তারাউয়ীহ’ েইসত (পৃৃঃ ১৫) এসক স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন] 
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স্বালাতুত  তারাওয়ীহ (তারােীহ) –এর পর আপকন আপনার জনয আপনার অেস্থা ও 

েযকক্তগত েযস্ততার োসথ উপসযাগী কপ্রাগ্রাম বতকর করুন, এসেসত্র কনেকলকখত কেেয়গুসলা 

লেণীয় : 

-েমস্ত হারাম এেং হারাসমর কদ্সক কনসয় যায় এমন কেেয়েস্তু কথসক কেরত থাকা।  

-আপনার োোর েদ্েযসদ্র হারাম ও এর কারণেমূহ কথসক কহক মাহ-র োসথ কেরত 

রাখসত েসচ্ি হওয়া, কযমন –তাসদ্র জনয আলাদ্া কপ্রাগ্রাম বতকর করা ো তাসদ্র কনসয় 

মুোহ (বেধ্) জায়গায় কপককনসক কের হওয়া ো অেৎেঙ্গ কথসক তাসদ্র দ্ূসর করসখ 

তাসদ্র জনয েৎেঙ্গসদ্র োহচ্সযবর কখাোঁজ করা।   

-কম গুরুত্বপূণব কেেয় োসদ্ কেকশ গুরুত্বপূণব/মযবাদ্াপূণব (ফাকদ্বল) কেেসয় েযস্ত হওয়া।  

এরপর েকাল েকাল েুকমসয় যাওয়ার কচ্িা করুন েুসমর শারী‘আত কনসদ্বকশত কাজ ও 

কথা েংকিি আদ্ে পালন কসর। েুসমর আসগ যকদ্ ককেু ক্বুর‘আন ো উপকারী েইপত্র 

কথসক পড়সত পাসরন, তসে তা ভাল, কেসশে কসর আপকন যকদ্ ক্বুর‘আন কথসক আপনার 

বদ্কনক উইর দ্ (ওয়াজীফাহ ) কশে না কসর থাসকন, তসে তা েম্পন্ন না কসর েুকমসয়ন না।  

এরপর োহূসরর (কেসহরীর) আসগ যসথি েময় কনসয় েুম কথসক উঠুন যাসত দু‘আ’ পাসঠ 

েযস্ত হসত পাসরন, কারণ এই েময় –রাসতর কশে তৃতীয়াংশ – ইলাহী ( আল্লাহ 

তা‘আলার)  অেতরসণর েময়। আল্লাহ -‘আয যা ওয়া জাল্ল- এেমসয় েমা 

প্রাথবনাকারীসদ্র প্রশংো কসরসেন, কযমনভাসে এেমসয় দু‘আ’কারীসদ্র দু‘আ’ ও 

তাওোহ কারীসদ্র তাওোহ  কেুসল ওয়াদ্া কসরসেন। তাই এই মহা েুসযাগ হাতোড়া 

কসরন না।   

জুমু‘আহ োর :  

জুমু‘আহর োর েপ্তাসহর কদ্নগুসলার মসধ্য েসেবাত্তম, তাই এই কদ্সনর ‘ইোদ্াত ও 

আনগুসতযর জনয কেসশে  কপ্রাগ্রাম থাকা উকচ্ত। এসেসত্র কনসের কেেয়গুসলা কখয়াল রাখা 

দ্রকার : 

# জুম‘ুআহ এর স্বালাসত উপকস্থকতর জনয আসগ আসগ কের হওয়া। 

# ‘আস্বসরর স্বালাসতর পর মাস্ কজসদ্ অেস্থান করা এেং একদ্সনর কশে মুহূতব পযবন্ত 

কতলাওয়াত ও দু‘আ’ করায় েযস্ত হওয়া, কারণ এেমসয় দু‘আ’ কেুল করার আশা করা 
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হয়।  

# েপ্তাসহর মাসে কয কাজগুসলা েম্পন্ন করসত পাসরনকন তা েম্পন্ন করসত এই কদ্নসক 

এককি েুসযাগ কহসেসে গ্রহণ করুন ; কযমন োপ্তাকহক ক্বুর’আসনর উইর দ্ (ওয়াজীফাহ) 

ো ককান েই পাঠ ো কযাসেি কশানা ইতযাকদ্ ভাল কাসজর ককেু  অেম্পন্ন থাকসল একদ্সন 

তা েম্পন্ন করুন।    

কশে দ্শক : 

কশে দ্শসক আসে লাইলাতুল ক্বাদ্ র যা হাজার মাে কথসক উত্তম। তাই এই দ্শসক 

শারী‘আসত মাস্ কজসদ্ ই‘কতকাফ করার কেধ্ান এসেসে, কযমনকি নােী -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- লাইলাতুল ক্বাদ্ সরর কখাোঁজ কসরসেন। তাই যার জনয এই 

ই‘কতকাফ করা েহজ হল, তা তার জনয আল্লাহর পে কথসক এক মহান করুণা। আর 

যার জনয েে (দ্শ) কদ্ন ই‘কতকাফ করা েহজ হল না কে যতিুকু েম্ভে ই‘কতকাফ 

করসে। আর তার জনয একদ্মই  ই‘কতকাফ করা েম্ভে না হসল, কে কযন কক্বরা’আত, 

কযক র, দু‘আ’ ইতযাকদ্ ‘ইোদ্াত ও আনগুতয দ্বারা রাত জাগসত েসচ্ি হয় এেং কে জনয 

কদ্সনর কেলা তার শরীরসক কেশ্রাম কদ্সয় প্রস্তুকত কনয় যাসত কে রাত জাগসত পাসর।   

লেণীয় কদ্কেমূহ  : 

# এই রুকিন এককি প্রস্তাকেত রুকিন। একি এককি  পকরেতবনসযাগয রুকিন যা কয ককউ 

তার কেসশে অেস্থা অনুযায়ী েদ্সল কনসত পাসর।  

# এই রুকিসন নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – এর প্রমাকণত/কনয়কমত 

েুন্নাতেমূহ যথাযথভাসে পালসনর প্রকত কখয়াল রাখা হসয়সে। এর মাসন এই নয় কয, 

এসত উসল্লকখত েেককেুই ওয়াকজে ও ফার দ্ব (ফরজ) দ্াকয়ত্ব, েরং এসত অসনক েুন্নাহ ও 

মুস্ তাহাে কাজ রসয়সে। 

# আল্লাহর কাসে েেসচ্সয় কপ্রয় হল কে কাজ যা কনয়কমত করা হয় – তা অল্প হসলও। 

তাই মানুে (রামাদ্বান) মাসে শুরুসত আনুগতয ও ‘ইোদ্সত খুে কযাশ কনসয় মসনাসযাগী 

হয়, এরপর অমসনাসযাগী হসয় পসড়। তাই এ কথসক োেধ্ান থাকুন এেং এই মহান 

মাসে করা েমস্ত কাজ কনয়কমতভাসে ধ্সর রাখসত েসচ্ি হউন।   

# একজন মুেকলসমর উকচ্ত এই মুোরক মাসে তার েমসয়র েকঠক েযেস্থাপনায় েসচ্ি 

হওয়া যাসত তার কথসক কলযাণ ও ভাল কাসজ একগসয় যাওয়ার েড় েড় েুসযাগ হাতোড়া 
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হসয় না যায় ; কযমন – (রামাদ্বান) মাে শুরু হোর আসগই পকরোসরর েদ্েযসদ্র 

প্রসয়াজনীয় দ্রেয োমগ্রী ককনসত েসচ্ি হওয়া, একইভাসে বদ্কনক প্রসয়াজনীয় দ্রেযাকদ্ 

এমন েমসয় ককনসত েসচ্ি হওয়া যখন োজাসর কভড় থাসক না। আসরককি উদ্াহরণ হল 

: েযকক্তগত ও পাকরোকরক কদ্খা োোসতর এমন ভাসে েযেস্থাপনা করা যাসত তা 

কাউসক তার ‘ইোদ্াত  কথসক েযস্ত না কসরন।   

# কেকশ কেকশ ‘ইোদ্াত ও আল্লাহর বনকিয লাভসক, এই মুোরক মাসে আপনার প্রথম 

ও প্রধ্ান লেয কহসেসে কনধ্বারণ  করুন।   

# মাসের শুরুসতই – স্বালাসতর কনধ্বাকরত েমসয়র পূসেবই মাস্ কজসদ্ যাওয়া, আল্লাহ -

‘আয যা ওয়া জাল্ল-এর ককতাে কতলাওয়াত কসর খাত ম (কশে) করা, এই মহান মাসে 

কনয়কমত কক্বয়ামুল লাইল করা, আপনার েম্পদ্ কথসক যথােম্ভে দ্ান করা –ইতযাকদ্র 

েযাপাসর দ্ৃঢ় প্রকতজ্ঞােি হউন।  

# এই রামাদ্বান মাসে আল্লাহ -‘আয যা ওয়া জাল্ল-এর ককতাসের (ক্বুর’আসনর) োসথ 

েম্পকব দ্ৃঢ় করার েুসযাগ -এর েদ্বযেহার করুন ; আর তা কনসে উসল্লকখত পিকতগুসলার 

মাধ্যসম হসত পাসর :   

-ক্বুর’আসনর আয়াত েকঠকভাসে কক্বরা’আত করা ; আর তা একজন দ্ে  মুক্বকর র ( 

এমন ক্বাকর কযকন অনযসক কক্বরা’আত কশখান ) কাসে কক্বরা’আত েংসশাধ্ন করার মাধ্যসম 

হসত পাসর। আর তা েম্ভে না হসল দ্ে ক্বারীগসণর কতলাওয়াসতর কযাসেি অনুেরণ 

করা। 

 [কেৃঃ দ্রৃঃ একি ক্বুর’আন শুি ভাসে কশখার জনয যসথি নয় েরং দ্ে ক্বারীর কাসে 

ক্বুর’আসনর প্রথম কথসক কশে পযবন্ত শুি ভাসে পড়সত কশখা প্রসতযক মুেকলসমর উপর 

ফার দ্ব (ফরজ)]     

-আল্লাহ-‘আয যা ওয়া জাল্ল - আপনাসক যতিুকু কহফ্ জ করার তাওফীক্ব কদ্সয়সেন তা 
করকভশন কদ্ওয়া এেং কহফ্ জ করার পকরমাণ োকড়সয় কদ্ওয়া।  

-ক্বুর’আসনর আয়াসতর তাফেীর পাঠ করা। কয আয়াত েুেসত আপনার েমেযা হয়, 

তার তাফেীর কনভবরসযাগয প্রধ্ান তাফেীর গ্রন্থগুসলা কথসক কজসন কনওয়া, কযমন –

তাফেীরুল োগাউয়ী, তাফেীর ইব ন কােীর ও তাফেীর আে-ো‘দ্ী ; অথো 

তাফেীসরর ককান এককি গ্রন্থ কথসক কনয়কমত পাসঠর জনয আপকন আপনার জনয এককি 
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রুকিন বতকর কসর প্রথসম জুয  ‘আম্মা (পারা-৩০) , এরপর জুয  তাোরাক (পারা-২৯) 

এভাসে পড়সত থাকা।    

আল্লাহ-‘আয যা ওয়া জাল্ল –এর ককতাসে কয আসদ্শােলী আসে, তা োস্তোয়সন যত্নশীল 

হওয়া।  

আমরা দু‘আ’ করকে যাসত আল্লাহ  -‘আয যা ওয়া জাল্ল- আমাসদ্র উপর রামাদ্বান মাে 

পাওয়ার কন‘আমাহ  (কনয়ামত) পূণব কসরন, এ মাসের কস্বয়াম, কক্বয়াম েম্পন্ন করার 

মাধ্যসম, আমাসদ্র কথসক (তা) কেুল কসরন এেং আমাসদ্র ত্রুকি-কেচ্ুযকতেমূহ মাফ কসর 

কদ্ন। 

  

Islam Q & A  

৭১.ইফত্বাসরর  অপচ্য় কী কস্বয়াসমর োওয়াে ককমসয় কদ্য়? 

ফাত ওয়া নং – 106459 

 

প্রশ্ন : ইফত্বাসরর  খাোর োনাসত অকতকরক্ত োড়াোকড় কী স্বাওসমর োওয়াে ককমসয় 

কদ্সে? 

উত্তর :  

প্রশংো আল্লাহর জনয।  

 

“(ইফত্বাসরর  খাোর োনাসত অকতকরক্ত োড়াোকড় করা) কস্বয়াসমর োওয়াে ককমসয় কদ্য় 

না, 

 ককান হারাম কাজ স্বাওসমর োওয়ােসক ককমসয় কদ্য় না,  তসে তা আল্লাহ তা‘আলার 

এই োণীর অন্তগবত :  
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“আর কতামরা খাও ও পান কর, আর অপচ্য় কসরা না, কনশ্চয়ই কতকন অপচ্য়কারীসদ্র 

পেি কসরন না।” 

 [৭ আল-আ‘রাফ : ৩১]      

অপচ্য় করািা এমকনসতই হারাম, আর কমতেযয়ীতা হল জীকেকার অসধ্বক ! তাই তাসদ্র 

প্রসয়াজসনর অকতকরক্ত ককেু থাকসল, তারা তা স্বাদ্াক্বাহ করুক, একিই উত্তম।” 

ফাদ্বীলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ্ ইব ন ‘উোইমীন –রাকহমাহুল্লাহ-। 

[ফাতাওয়া  ইেলাকময়যাহ (২/১১৮)] 

Islam Q & A  
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অধ্যায় কতর :  রামাদ্বাসন অেুস্থ েযকক্ত 
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৭২.কী ধ্রসনর করাগ একজন স্বা’ইসমর (করাযাদ্াসরর) জনয ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) 

বেধ্  কসর? 

ফাত ওয়া  নং - 12488 

 

প্রশ্ন :  ককান ধ্রসনর করাগ রামাদ্বান মাসে একজন মানসুের জনয ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) 

বেধ্ কসর? কয ককান করাসগ, যকদ্ তা অল্পও হয়, তসে কী ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) জা’ইয 

(বেধ্)? 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহ র জনয। 

 

‘আকলমগসণর অকধ্কাংসশর মসত,যাোঁসদ্র মসধ্য রসয়সেন চ্ার জন ইমাম (আে ূহানীফাহ, 

মাকলক, শাকফ‘ঈ ও আহমাদ্), একজন করাগীর জনয রামাদ্বান মাসে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) 

করা জা’ইয (বেধ্) নয় যকদ্ না তার করাগ তীব্র হয়। 

 

আর তীব্র করাসগর অথব হসলা : 

১.স্বাওসমর কারসণ যকদ্ করাগ কেসড় যায়। 

২.স্বাওসমর কারসণ যকদ্ আসরাগয লাসভ কদ্কর হয়। 

৩.স্বাওসমর কারসণ যকদ্ খুে কেকশ কি হয় যকদ্ও ো তার করাগ কেসড় না যায় ো েুস্থতা 

কদ্করসত না হয়। 

৪.এর োসথ ‘আকলমগণ আরও কযাগ কসরসেন এমন েযকক্তসক যার কস্বয়াম পালসনর 

কারসণ অেুস্থ ো করাগ হোর আশংকা আসে।  

 

ইেনু ক্বুদ্ামাহ-রাকহমাহুল্লাহ-‘আল-মুেন’ (৪/৪০৩)-কত েসলসেন : 

 “কয করাগ ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) মুোহ (বেধ্) কসর তা হসলা অতযকধ্ক করাগ যা স্বাওম 

পালসনর কারসণ কেসড় যায় ো তা (কে করাগ) কথসক েুস্থতা আসরাগয লাসভ কদ্কর হওয়ার 

আশংকা রসয়সে।” 

ইমাম আহমাদ্সক েলা হল, “একজন করাগী কখন ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করসত পাসর?” 

কতকন েলসলন, “যকদ্ কে (স্বাওম পালন করসত)না পাসর।” 

তাোঁসক েলা হসলা :“কযমন জ্বর?”  

কতকন েলসলন, “ককান করাগ জ্বর কথসক ককঠনতর !...” 
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আর েকঠক মতকি হসলা, যার কস্বয়াসমর কারসণ করাসগর আশংকা আসে, কযমন-কয করাগী 

(তার করাগ) কেসড় যাওয়ার ভয় কসর তার জনয কফত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) বেধ্,কারণ কে 

করাগীর জনযই কফত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) বেধ্ করা হসয়সে যার কস্বয়াসমর কারসণ নতুন কসর 

করাগ হওয়ার, কযমন তা কেসড় যাওয়ার ো কেকশ েময় স্থায়ী হওয়ার আসে,তাই নতুন 

কসর করাগ হওয়া এর অসথবই পসড়।” (উদ্বৃকতর েমাকপ্ত) 

 

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী “আল-মাজম‘ূ”-কত (৬/২৬১)েসলসেন :  

 “স্বাওম পালসন অেম করাগী যার করাসগর েুস্থতা আশা করা হয়,তার জনয স্বাওম 

পালন োধ্যতামূলক নয়....একি (এই হুকম) প্রসযাজয যকদ্ স্বাওসমর কারসণ কি হয় আর 

এসেসত্র একি শতব নয় কয, তাসক এমন অেস্থায় কপৌোসত হসে যখন এসকোসরই স্বাওম 

পালন েম্ভে নয়। েরং আমাসদ্র অসনসক েসলসেন :  

 “কফত্বর (স্বাওম ভঙ্গ)-এর কেসত্র শতব হসলা স্বাওসমর কারসণ এমন কি হওয়া যা েহয 

করা কিোধ্য।” (উদ্বৃকতর েমাকপ্ত) 

 

‘আকলমসদ্র মসধ্য ককউ ককউ েসলসেন কয ককান করাগীর জনযই কফত্বর জা’ইয (বেধ্) যকদ্ 

স্বাওসমর কারসণ কি নাও হয়, আর একি এককি কগৌণ মত,তাই অকধ্কাংশ ‘আকলমগণই 

তা প্রতযাখযান কসরসেন। 

 

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী েসলসেন : 

 “হালকা করাগ যার কারসণ কেসশে কি হয় না, তার জনয কফত্বর জা’ইয (বেধ্) নয়, 

এ  েযাপাসর আমাসদ্র মসধ্য ককান কদ্বমত কনই।” [আল-মাজমূ‘(৬/২৬১)] 

 

শাইখ ইেনু ‘উোইমীন েসলসেন : 

 “কয করাগী স্বাওম পালসনর কারসণ প্রভাকেত (েকতগ্রস্ত) হয় না, কযমন-হালকা েকদ্ব, 

হালকা মাথা েযথা, দ্াোঁসত েযথা ইতযাকদ্র কেসত্র কফত্বর করা হালাল নয় ; যকদ্ও 

‘আকলমগসণর ককউ ককউ েসলসেন তা তার জনয হালাল এই আয়াসতর কভকত্তসত – 

 

 

 

  “কতামাসদ্র মসধ্য কয এই মাে কপল, কে কযন এই মাসে স্বাওম পালন কসর। আর ককউ 
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অেসু্থ থাকসল ককংো েফসর থাকসল, অনয েময় এই েংখযা পরূণ করসে।”   

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৫] 
 

তসে আমাসদ্র েলসো -এই হুকমুকি এককি ‘ইল্লাহ (কারসণর)-র োসথ েমৃ্পক্ত আর তা 

হসলা যাসত কফত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) করা তার (করাগীর) জনয কেকশ আরামদ্ায়ক হয়।  

যকদ্ কে (করাগী) প্রভাকেত (স্বাওসমর কারসণ েকতগ্রস্ত) না হয়,তসে তার জনয কফত্বর 

(স্বাওম ভঙ্গ) জা’ইয (বেধ্) নয় এেং তার উপর স্বাওম রাখা ওয়াকজে।” 

 

[আশ-শারহ আল-মুমকত‘ (৬/৩৫২)] 

 

Islam Q & A 

 

৭৩. একজন ককডকনর করাগী কক ডাক্তার স্বাওম পালন না করার উপসদ্শ কদ্সয়সেন 

ফাতওয়া নং -153679 

প্রশ্ন : আকম কদ্রীসত জানসত পারলাম কয,আমার ককডকনসত পাথর হসয়সে এেং আমাসক 

একজন মুেকলম, তাক্বওয়াোন ডাক্তার (আমার যা মসন হসয়সে) রামাদ্বাসন স্বাওম ভঙ্গ 

করার পরামশব কদ্সয়সেন। েযাপারকি স্পি করার জনয েলকে- এই পাথর কথসক প্রকতকার 

হল োরাকদ্ন পাকন পান করা। আমার উপর কক রামাদ্বাসন স্বাওম ভঙ্গ করা ওয়াকজে? 

উত্তর : আলহামদুকলল্লাহ। 

যকদ্ কেশ্বস্ত মুেকলম ডাক্তার একথা জানান কয,স্বাওম পালন আপনার েকত করসে এেং 

আপনাসক স্বাওম ভঙ্গ করসত েসলন,তাহসল আল্লাহ তা‘আলার রুখস্বাহ / োড় কনওয়া 

শারী‘আত েম্মত। 

আল্লাহ -‘আয যা ওয়া জাল্ল-েসলসেন :  
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“আর ককউ অেসু্থ থাকসল ককংো েফসর থাকসল, অনয েময় এই েংখযা পরূণ করসে।” 

 [২ আল-োক্বারাহ : ১৮৪]  

ইেনু কােীর-রাকহমাহুল্লাহ -েসলসেন :  

“অথবাৎ, একজন অেুস্থ ও মুোকফর েযকক্ত অেুস্থ ো েফররত অেস্থায় স্বাওম পালন 

করসে না, কারণ এসত তাসদ্র কি হসে,েুতরাং তারা স্বাওম ভঙ্গ করসে এেং কেই 

েংখযায় অনয কদ্নগুসলাসত পূরণ কসর কনসে। ” েমাপ্ত।  

তাফেীর ইেনু কােীর (১/৪৯৮) 

আল্লাহ কযখাসন োড় কদ্সয়সেন,কেখাসন কারও তার কনসজসক কি কদ্ওয়া উকচ্ত নয়।  

আর রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -েসলসেন : 

 

 

“কনশ্চয়ই আল্লাহ  তাোঁর (কদ্ওয়া) অেকাশ/েসুযাগেমহূ গ্রহণ করা পেি 

কসরন,কযমনভাসে অপেি কসরন,তাোঁর অোধ্য হসয় পাপকসমব কলপ্ত হওয়া।”    

[েণবনা কসরসেন আহমাদ্ (৫৮৩২),আল-আলোনী এসক ‘স্বাহীহ আল-জাকম’ (১৮৮৬) 

-কত স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন] 

যকদ্ এমন করাগ হয়,যা কথসক আসরাগয লাভ আশা করা যায় না,কেসেসত্র করাগী স্বাওম 

ভঙ্গ করসে এেং প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন কমেকীনসক খাওয়াসে। আর যকদ্ এমন 

করাগ হয়, যা কথসক েুস্থতা আশা করা যায়,তসে েুস্থতার পর কেই কদ্নগুসলা ক্বাদ্বা’ 

(কাযা) পূরণ কসর কনসে।  
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শাইখ ইব্নু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন :  

“ ‘আকলমগণ কস্বয়াসমর কপ্রকেসত করাগসক দুই ভাসগ ভাগ কসরসেন : 

(১) এক ধ্রসনর করাগ,যা কথসক আসরাগয আশা করা যায়। এধ্রসনর করাগী স্বাওম ভঙ্গ 

করসে এেং েুস্থতার পসর তা ক্বাদ্বা’ (কাযা) করসে,  

(২) আসরক প্রকার করাগ হল, যা কথসক েুস্থতা আশা করা যায় না। এ ধ্রসনর করাগী 

প্রকতকদ্সনর েদ্সল একজন কমেকীনসক খাওয়াসে। কস্বয়াম পালসনর পকরেসতব এভাসে 

খাওয়াসনা হসে।” েমাপ্ত 

[‘ফাত ওয়া  ‘নূরুন ‘আলাদ্ দ্ার ে’ –ইব্নু ‘উোইমীন (৪৮/২১৬) ] 

আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কলল ইফ্ত্তা’ এর ‘আলীমগণসক প্রশ্ন করা হসয়কেল এক 

মকহলা েম্পসকব যার অপাসরশন করা হসয়কেল রামাদ্বান মাে শুরু হওয়ার আসগ। 

দুভবাগযক্রসম কে অপাসরশসনর পূসেবও কখসনা স্বাওম পালন কসরকন, আর অপাসরশনকি 

কেল এককি ককডনী এসকোসর কফসল কদ্ওয়া এেং কদ্বতীয় ককডকন কথসক পাথর অপোরণ 

করার জনয। ডাক্তাররা তাসক আজীেন কস্বয়াম পালন না করার পরামশব কদ্য়।  

তাোঁরা উত্তসর েসলন :  

‘যকদ্ কাউসক ককান মুেকলম কেশ্বস্ত ডাক্তার পরামশব কদ্য় কয,কস্বয়াম পালন করা তার 

জনয েকতকারক হসে,তসে কে স্বাওম ভঙ্গ করসে এেং রামাদ্বাসনর প্রকতকদ্সনর েদ্সল 

একজন কমেকীনসক অসধ্বক ো‘ (প্রায় ১.৫ কক.গ্রা.) োকলব, চ্াল,  কখজুর ো কদ্শীয় খাদ্য 

দ্রেয হসত এ জাতীয় ককেু খাওয়াসে আর অথবককড় কদ্সয় কাফ্ ফারাহ কদ্ওয়া জা’ইয হসে 

না।’ েমাপ্ত  

[ফাত ওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/১৮২-১৮৩)] 

শাইখ ইব্নু ‘উোইমীনসক -রাকহমাহুল্লাহ- প্রশ্ন করা হসয়কেল : 
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গত রামাদ্বান মুোরসকর শুরুর কদ্সক আমার োম ককডকনসত অপাসরশন হসয়কেল এেং 

আকম কেই কগািা মাে স্বাওম পালন ককরকন। কারণ আকম আধ্ েণ্টার জসনযও পাকন োড়া 

থাকসত পাকরকন;আর এখন পযবন্ত তা ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় ককরকন। এসেসত্র আমার কী 

করণীয় ? 

কতকন উত্তসর েসলন : 

“আপনার উপর ককান ককেু করণীয় কনই, কারণ আপকন অেমথব -এ অেস্থা অেযাহত 

থাকসলও। আর ডাক্তাররা েসলসেন :  এই অল্প েমসয়র মসধ্যও আপনাসক পাকন পান 

করসত,তাই আপনার উপর কস্বয়াম পালন ওয়াকজে নয়,কারণ এ অেস্থা অেযাহত থাকার 

েম্ভােনাই কেকশ। আর আপনাসক প্রকতকদ্সনর েদ্সল একজন কমেকীনসক খাওয়াসত 

হসে।” েমাপ্ত 

[ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ্ দ্বাে -ইব্নু উোইমীন (৪০/২১৬) ]   

এেসের কপ্রকেসত েলা যায়- আপনার জনয স্বাওম ভঙ্গ করা এেং প্রকতকদ্সনর েদ্সল 

একজন কমেকীন খাওয়াসনা শারী‘আত েম্মত -যকদ্ ডাক্তার আপনাসক একথা জানান 

কয- আপকন ভকেেযসত স্বাওম পালন করসত পারসেন না।  

যকদ্ ভকেেযসত কস্বয়াম পালন েম্ভে হয়,তসে আপকন স্বাওম ভঙ্গ করসেন এেং আল্লাহ 

আপনাসক েুস্থ করা পযবন্ত অসপো করসেন;এেং এরপর কযেে কদ্সনর স্বাওম ভঙ্গ 

হসয়সে কেকদ্নগুসলার ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসেন।” 

আরও কেকশ জানসত কদ্খুন : (12488)ও (23296) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A 
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৭৪.তাোঁর করাগ হসয়কেল যা কথসক আসরাগয আশা করা যায় না। ককন্তু এরপর আল্লাহ তাসক 

েসু্থ কসর কদ্সলন 

ফাত ওয়া নং- 106478 

প্রশ্ন : একজন মকহলাসক ডাক্তাররা তার হৃদ্সরাগ জকনত কারসণ স্বাওম পালন করসত 

কনসেধ্ কসরকেসলন, যা কথসক েসু্থতা আশা করা যায় কন। কতকন রামাদ্বাসন ইফতার কসর 

প্রসতযককদ্সনর পকরেসতব োসথ োসথ কফদ্ইয়াহ আদ্ায় করসতন। এরপর আল্লাহর ইোয় 

তাোঁর কচ্ককৎো েযেস্থার উন্নকত হয় এেং তাোঁর হাসিব ভাস র োজবাকর করা হয় এেং তা েফল 

হয় আলহামদুকলল্লাহ। তসে কতকন এরপর ককেু েময় ইনসিনকেভ ককয়াসর কচ্ককৎোর 

অধ্ীসন কেসলন। এরপর তাোঁর অেস্থার উন্নকত হসল আল্লাহ তাসক গত রামাদ্বাসন কস্বয়াম 

পালসনর তাওফীক্ব কদ্ন। কতকন জানসত চ্াসেন, কয কদ্নগুকলসত স্বাওম ভঙ্গ কসরকেসলন, 

কে েযাপাসর কক করসেন? কতকন কক কেই কদ্নগুসলার ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করসেন,যার 

েংখযা ১৮০ কদ্ন যা পরপর েয়  েের এর েমান নাকক কতকন কে েময় স্বাওসমর পকরেসতব 

কয  কফদ্ইয়াহ আদ্ায় কসরকেসলন তাই তাোঁর জনয যসথি হসে?  

উত্তর :  

েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয। 

“কতকন স্বাওম ভঙ্গ করায় প্রকতকদ্সনর পকরেসতব কয কফদ্ইয়াহ আদ্ায় কসরকেসলন তা তাোঁর 

জনয যসথি। তাোঁর কেই মােগুসলার ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করা ওয়াকজে নয়। কারণ কতকন 

মা‘যূর, (শারী‘আত অনুসমাকদ্ত কারসণ) কে েময় তাোঁর উপর যা ওয়াকজে কেল কতকন তা 

কসরসেন।  
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আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা। আল্লাহ আমাসদ্র নােী মুহাম্মাদ্, তাোঁর পকরোরেগব ও 

স্বাহােীগসণর উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন। ”  েমাপ্ত 

গসেেনা ও ফাত ওয়া ইেুযকারী আল-লাজনাহ আদ্-দ্া’ইমাহ 

শাইখ ‘আেদুল ‘আযীয ইব ন ‘আেকদ্ল্লাহ ইব ন োয, শাইখ ‘আেদুর রায যাক্ব 

‘আফীফী, শাইখ ‘আেদুল্লাহ ইব ন গুদ্াইইয়ান, শাইখ ‘আেদুল্লাহ ইব ন ক্বু‘ঊদ্।  

[ফাত ওয়া আল-লাজনাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কলল েুহূে আল-‘ইলকময়যাহ ওয়া আল ইফতা’ 

(১০/১৯৫,১৯৬)]  

Islam Q & A 

 

৭৫.কচ্ায়াসলর করাসগ আক্রান্ত স্বাওম পালনকারীর চ্ইুংগাম চ্াোসনা 

ফাত ওয়া  নং – 38552  

প্রশ্ন : আমার োো কচ্ায়াসলর েযথায় আক্রান্ত করাগী, ডাক্তার তাসক কচ্ায়াসলর নড়াচ্ড়ার 

েচ্লতা েজায় রাখসত চ্ইুংগাম কখসত েসলসেন। তাোঁর কস্বয়াম পালনকালীন েমসয় কক 

চ্ইুংগাম খাওয়া শুি (বেধ্) হসে ?  

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয ।  

চ্ুইংগাম (কককমকযাল) পদ্াথব মুক্ত নয় যা চ্াোসনার েময় কনৃঃেৃত হয় এেং পাকস্থলীসত 

প্রসেশ কসর। তাই রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলা স্বাওম পালনকারীর জনয একি েযেহার 
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জা’ইয  (বেধ্) নয়। এর কেকল্প কহসেসে কচ্ায়াসলর কেসশে েযায়াম দ্বারা এ কথসক কেরত 

থাকা েম্ভে। আপকন েূযব অস্ত যাওয়ার পর কথসক ফাজ্ র পযবন্ত েমসয়র মসধ্য শুধ্ু 

চ্ুইংগাম চ্াোসত পাসরন। 

তসে যকদ্ এমন ককান চ্ইুংগাম পাওয়া যায় যাসত (কককমকযাল) পদ্াথব কনই যা চ্াোসনার 

মাধ্যসম পৃথক হসয় কনৃঃেৃত হয়, তসে তা েযেহার করা জা’ইয  (বেধ্)। কারণ তা স্বাওম 

পালনকারীর স্বাওম ভঙ্গ কসরনা, একি এ কারসণ কয এর ককান অংশ পাকস্থলীসত প্রসেশ 

কসর না।  

তসে আপনার োোসক এই নাস্বীহাহ (নেীহত) করা হসে কয, কতকন কযন তা মানুসের 

োমসন না কচ্োন যাসত কসর যারা তাোঁর অেস্থা ও ‘উযর (ওজর) েম্পসকব জাসন না  তারা 

তাোঁসক দ্বীসনর েযাপাসর কদ্াোসরাপ না কসর।   

আর যকদ্ এ ধ্রসণর চ্ুইংগাম না পাওয়া যায় অথো আপনার োোর কদ্সনর (রামাদ্বাসনর) 

কেলায় প্রচ্কলত চ্ইুংগাম চ্াোসনার দ্রকার হয় এেং তা না করার কারসণ যকদ্ (১) 

েুস্থতা কেলকম্বত হয় অথো (২) করাগ কেসড় যায়, তসে রামাদ্বান মাসে তাোঁর জনয স্বাওম 

ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্); এসেসত্র কতকন স্বাওম ভঙ্গ করা কদ্ন গুসলার  ক্বাদ্বা’(কাযা) 

আদ্ায় করসেন।  

এর দ্ালীল হল আল্লাহ-তা‘আলার োণী : 
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“আর ককউ অেসু্থ থাকসল ককংো েফসর থাকসল, অনয েময় এই েংখযা পরূণ করসে।”  

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৫] 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q  & A 
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অধ্যায় কচ্ৌে :  রামাদ্বাসন মেুাকফর 
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৭৬.ইফত্বার ও ক্বাের স্বালাত বেধ্কারী েফসরর েেবকনে েীমা কতিকু?ু  

 

ফাত ওয়া  নং- 38079 

 

প্রশ্ন : ইফত্বার বেধ্কারী েফসরর েেবকনে েীমা কতিকু?ু 

উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

অকধ্কাংশ ‘আকলমগণ এই মত প্রকাশ কসরসেন কয, কয দ্ূরসত্ব স্বালাত েংকেপ্ত করা ও 

স্বাওম পালনকারীর ইফত্বার করা শারী‘আত েম্মত, তা হল ৪৮ মাইল। 

ইেনু ক্বুদ্ামা ‘আল-মুেনী’ কত েসলসেন : 

‘‘ আেূ আকব্দল্লাহ (অথবাৎ ইমাম আহমাদ্) এর মত হল ১৬ ফারোখ এর কম দ্ূরসত্ব 

ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) জা’ইয (বেধ্) নয়। এক ফারোখ হল কতন মাইল। 

েুতরাং (১৬ ফারোখ) দ্ূরত্ব হল ৪৮ মাইল। ইেনু ‘আোে এই পকরমাণ কনধ্বারণ 

কসরসেন, কতকন েসলসেন : (এই দ্ূরত্ব) ‘উেফান কথসক মাক্কাহ পযবন্ত, ত্বা’ইফ কথসক 

মাক্কাহ পযবন্ত, কজোহ কথসক মাক্কাহ পযবন্ত। 

এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায়, ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) বেধ্কারী  দ্ূরত্ব হল কেই 

গন্তসেযর উসেসশয দুই কদ্সনর ভ্রমণ। একি হল ইেনু ‘আোে ও ইেনু ‘উমার এর মত। 

এ েযাপাসর মাকলক, আল-লাইে ও আশ-শাকফ‘ঈ এ মত প্রকাশ কসরসেন।’’  েমাপ্ত  

ককসলাকমিাসর এর কহোে হল প্রায় ৮০ ককসলাকমিার। 
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শাইখ ইেনু োয ‘ মাজমূ আল-ফাতাওয়া ’ (১২/২৬৭)- এ েফসরর পকরমাণ েম্পসকব 

কয মত প্রকাশ কসরসেন তা হল :  

“এই  দ্ূরত্ব প্রায় ৮০ ককসলাকমিার ধ্সর কহোে করা তাসদ্র কেসত্র যারা গাকড়সত, কপ্লসন, 

জাহাসজ, কস্টমাসর ভ্রমণ কসর। এই দ্ূরত্ব ো তার কাোকাকে দ্ূরসত্ব ভ্রমণসক েফর েলা 

হয় এেং তা প্রচ্কলত প্রথা অনুোসর েফর কহসেসে মুেকলমসদ্র মাসে পকরকচ্ত। তাই 

যকদ্ ককউ উসি কসর অথো পাসয় কহোঁসি ো গাকড়সত অথো কপ্লসন অথো োমুকদ্রক যাসন 

কসর এই দ্ূরত্ব ো তার কেকশ অকতক্রম কসর, তসে কে মুোকফর েসল গণয হসে। ” 

েমাপ্ত 

আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (৮/৯০) কক প্রশ্ন করা , ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) 

বেধ্কারী দ্ূরত্ব েম্পসকব এেং ককান িযাকক্সচ্ালক, ৩০০ ককসলাকমিাসরর কেকশ পথ 

অকতক্রম করসল, কে ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত) করসে ককনা?  

তারা উত্তসর েসলন :  

“অকধ্কাংশ ‘আকলমগসণর রায় অনুোসর, ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) বেধ্কারী  

দ্ূরসত্বর পকরমাণ হল প্রায় ৮০ ককসলাকমিার। তাই িযাকক্সচ্ালক অথো অনযসদ্র জনয 

এসেসত্র স্বালাত েংকেপ্ত করা জা’ইয (বেধ্), যকদ্ কে  উত্তসরর প্রথসম আমাসদ্র 

উসল্লকখত  দ্ূরত্ব ো তার কেকশ পথ অকতক্রম করসত চ্ায়।” েমাপ্ত  

অনযকদ্সক ককেু ‘আকলমগণ এই মত প্রকাশ কসরসেন কয েফসরর ককান কনকদ্বি  দ্ূরত্ব 

কনধ্বারণ করা হয়কন েরং এ কেসত্র প্রচ্কলত প্রথার উপসর কেিান্ত কনয়া হয় । মানুে 

প্রচ্কলত প্রথা অনুযায়ী যা েফর েসল কেসেচ্না কসর, তা েফর েসল কেসেকচ্ত হসে যার 
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উপর কভকত্ত কসর একজন মুোকফসরর জনয দুই স্বালাত একত্রীকরণ (জাম‘), ক্বাের 

(স্বালাত েংকেপ্ত করা) ও স্বাওম ভঙ্গ করা ইতযাকদ্ শারা‘ঈ আহকাম প্রসযাজয হয়। 

শাইখুল ইেলাম ‘ আল-ফাতাওয়া ’ (২৪/১০৬) এ েসলসেন : 

“যারা ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) ও স্বাওম ভঙ্গ করা োধ্ারণ ভাসে েফরকাসল 

নীকতগতভাসে শারী‘আত েম্মত কসরসেন এেং ককান কেসশে েফরসক কনকদ্বি কসরনকন, 

দ্ালীল তাোঁসদ্র পসেই। একিই হল েকঠক মত।”  েমাপ্ত 

‘ফাতাওয়া আরকাকনল ইেলাম’ (পৃৃঃ ৩৮১) এ শাইখ ইেনু ‘উোইমীন কক প্রশ্ন করা 

হসয়কেল : 

মুোকফর েযকক্ত কয  দ্ূরসত্ব ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) করসত পাসর কে েম্পসকব এেং 

ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) না কসর শুধু্ (দুই স্বালাত) একত্রীকরণ (জাম‘) করা 

জা’ইয (বেধ্) ককনা। কতকন উত্তসর েসলন :  

“কয দ্ূরসত্ব ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) করা হয়, তা ককেু ‘আকলমগণ কনকদ্বি কসরসেন 

প্রায় ৮৩ ককসলাকমিাসর  দ্ূরত্ব। আোর ককেু ‘আকলমগণ প্রচ্কলত প্রথা অনুযায়ী েফসরর 

দ্ূরত্ব কনধ্বারণ কসরসেন, যকদ্ও তা ৮০ ককসলাকমিার দ্ূরসত্ব না হয়। আর মানুে যা েফর 

েসল কেসেচ্না কসর না তা েফর নয় যকদ্ও তা ১০০ ককসলাকমিার দ্ূরসত্বর হয়। 

কশসের এই মতকি শাইখুল ইেলাম ইেনু তাইকময়যাহ-রাকহমাহুল্লাহ- কেসে কনসয়সেন আর 

তা হল কয, আল্লাহ তা‘আলা ক্বাের (স্বালাত েংকেপ্ত করা) বেধ্কারী ককান কনকদ্বি দ্ূরত্ব 

কনধ্বারণ কসরন কন। একইভাসে নােী  - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-ও ককান কনকদ্বি 

দ্ূরত্ব কনধ্বারণ কসরন কন।  
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আনাে ইেনু মাকলক -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- েসলসেন : 

  

 

“রােলূলু্লাহ  -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- কতন মাইল অথো কতন ফারোখ দ্রূসত্বর 

পসথ কের হসল দুই রাক ‘আত স্বালাত আদ্ায় করসতন ( অথবাৎ স্বালাত েংকেপ্ত 

করসতন)।”  

[ েণবনা কসরসেন মুেকলম (৬৯১)] 

শাইখুল ইেলাম ইেনু তাইকময়যাহর এই  েক্তেয েকঠক মতকির কাোকাকে।  

প্রচ্কলত রীকত-প্রথায় কদ্বমত কদ্খা কগসল যকদ্ ককান েযকক্ত কনকদ্বি দ্ূরসত্বর মতকি (অথবাৎ 

প্রথম মতকি) গ্রহণ কসর তসে তাসত ককান কদ্াে কনই। কারণ একি অসনক ইমাম ও 

মুজতাকহদ্ ‘আকলমগসণর েক্তেয। তাই এসত ককান েমেযা কনই ইনশাআল্লাহু ওয়া 

তা‘আলা। 

তসে যকদ্ প্রচ্কলত রীকত-প্রথায় স্পি কদ্ক কনসদ্বশনা পাওয়া যায় তসে তা অনুোসর 

আমল করাই েকঠক।”  েমাপ্ত। 

Islam Q  & A 
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৭৭.কেমান কু্র রা ককভাসে স্বাওম পালন করসে  

ফাত ওয়া  নং- 37717 

প্রশ্ন : আকম কেমান ক্রসুদ্র একজন, রামাদ্বান মাসে পকশ্চসমর দুসিা কদ্সশর মসধ্য 

েফরকাসল কীভাসে স্বাওম পালন করে কয কেসত্র ভ্রমণ দ্ীেব েময় স্থায়ী হয় ?    

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

কযসহতু আপকন একজন কেমান ক্রু, কেসহতু আপকন একজন মুোকফর। েকল ‘আকলমগণ 

এ েযাপাসর ইজমা‘ (ঐকমতয) কপােণ কসরসেন কয, মুোকফসরর জনয রামাদ্বান মাসে 

স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয  (বেধ্)-তার জনয কস্বয়াম পালন করা কিকর কহাক ো নাই 

কহাক। 

একজন মুোকফসরর জনয - 

কস্বয়াম পালন করা কিকর না হসল তার জনয স্বাওম পালন করা উত্তম। 

আর তা (কস্বয়াম পালন করা) কিকর হসল তার জনয স্বাওম ভঙ্গ করা উত্তম। এসেসত্র 

তাসক স্বাওম ভঙ্গ করা কদ্নগুসলার  ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে। কদ্খুন প্রশ্ন নং 

(20165)।  

যকদ্ আপকন স্বাওম পালন করসত চ্ান, তসে আপনাসক আপকন কয স্থাসন আসেন তা 

ভূকমসতই কহাক ো শূসনযই কহাক, কেখাসন ফাজ্ করর েূচ্নাকাসল ফাজ্ র উদ্সয়র েযাপাসর 

কনকশ্চত হসয় স্বাওম ভঙ্গকারী েকল মুফাত্বকত্বরাত কথসক কেরত থাকসত হসে।     
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ইফত্বাসরর কেসত্রও এই একই হুক ম। তাই আপকন কয স্থাসন আসেন, কেই স্থাসন েূযব অস্ত 

না যাওয়া পযবন্ত ইফত্বার করসেন না। আপকন যকদ্ কপ্লসন থাকা অেস্থায়  েূযব কদ্খসত 

পান, তসে তা অস্ত না যাওয়া পযবন্ত আপনার জনয ইফত্বার করা জা’ইয (বেধ্) নয় 

যকদ্ও আপকন  কপ্লসন কয কদ্সশর আকাশ েীমানায় অেস্থান করসেন কেই কদ্সশর 

কদ্শোেীর োসপসে েূযব ডুসে যায়।    

কপ্লসন েফসরর কারসণ কদ্সনর বদ্েবয কোি ও েড়  হওয়া কস্বয়াসমর কেসত্র ককান প্রভাে 

কফসল না। 

একি জানা কেেয় , কদ্সনর কেলা আপনার েফর যকদ্ পূেব কদ্সক হয় তসে আপনার কেসত্র 

কদ্সনর বদ্েবয কসম যাসে আর যকদ্ আপনার েফর পকশ্চম কদ্সক হয় তসে কদ্সনর বদ্েবয 

কেসড় যাসে।  

েুতরাং, ফাজ্ করর েূচ্নাকাল ও েূযবাসস্তর েময় আপকন কয স্থাসন আসেন কেই স্থাসনর 

োসপসেই েময় কনধ্বারণ করসত হসে। 

কদ্খুন প্রশ্ন নং (38007)। 

Islam Q & A  

৭৮.কে পরকদ্ন েফর করসে -এই কনয়যাসত স্বাওম ভঙ্গ কসরকেল, ককন্তু কে েফর 

কসরকন 

ফাত ওয়া  নং -66086  

প্রশ্ন : একজন েযকক্ত েফসর যাওয়ার দ্ৃঢ় েংকল্প কসর স্বাওম ভঙ্গ করার কনয়ত কসর, 

এরপর ফাজ্ র শুরু হওয়ার পর কে তার মত পকরেতবন কসর এেং স্বাওম ভসঙ্গর ককাসনা 
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কাজ (কযমন পানাহার) করার আসগই েফর না করার কেিান্ত কনয়। এসেসত্র তার হুক ম 

কী ? 

উত্তর :   

েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয।    

ক্বুরআন, েুন্নাহ ও ইজমা‘ এর দ্ালীল েমূহ দ্বারা প্রমাকণত হয় কয, একজন মুোকফর 

রামাদ্বাসন স্বাওম ভঙ্গ করসত পাসর, তসে তাসক কেই েংখযক স্বাওসমর ক্বাদ্বা’ (কাযা) 

আদ্ায় করসত হসে। আল্লাহ -েুেহানা ওয়া তা‘আলা- েসলন :   

 

 

 

“আর ককউ অেসু্থ থাকসল ককংো েফসর থাকসল, অনয েময় এই েংখযা পরূণ করসে।”  

[২ আল-োক্বারা : ১৮৫] 

কয তার কনজ কদ্সশ আসে এেং েফর করার েযাপাসর দ্ৃঢ় েংকল্প কসরসে, কে কনজ 

কদ্সশর আোকেক এলাকা  কেসড় চ্সল না যাওয়া পযবন্ত ‘মুোকফর’ েসল কেসেকচ্ত হসে 

না, তাই এসেসত্র তার জনয শুধু্ েফসরর কনয়যাত করসলই, এর রুখস্বাত (অেকাশ) 

েমূহ, কযমন- কফত্ব ্র (পানাহার, েহোে ইতযাকদ্) ও কাস্ব ্র (স্বালাত েংকেপ্ত করা) 

ইতযাকদ্ গ্রহণ করা হালাল হসয় যায় না। কারণ আল্লাহ তা‘আলা মুোকফসরর জনযই 

স্বাওম ভঙ্গ করা বেধ্ কসরসেন। কে তার কনজ কদ্শ কেসড় চ্সল না যাওয়া পযবন্ত 

‘মুোকফর’ েসল গণয হসে না।    

ইেনু ক্বুদ্ামাহ ‘আল-মুগনী’ (৪/৩৪৭) এ কয েযকক্ত কদ্সনর মাসে েফর কসর  তার কথা 

উসল্লখ করার পর েসলসেন :  
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“যকদ্ একি প্রমাকণত হয়, তসে তার জনয স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয নয় যতেণ পযবন্ত না 

কে তার ের োকড় কপেসন কফসল আসে, অথবাৎ আোকেক এলাকা অকতক্রম কসর এেং 

এর ভেন েমূহ কথসক দ্ূসর চ্সল আসে।”   

আল -হাোন েসলসেন : 

     “কে চ্াইসল তার কনজ োকড়সত স্বাওম ভঙ্গ করসে, কযকদ্ন কে েফর করসত চ্ায়।” 

একই রকসমর েণবনা রসয়সে ‘আত্বা’ হসত ।  

ইেনু ‘আেকদ্ল োর র েসলসেন :   

               হাোন এর েক্তেয কগৌণ । কারও জনয কনজ কদ্সশ থাকা অেস্থায় স্বাওম ভঙ্গ 

করা জা’ইয (বেধ্) নয়। তা ককান েুকি ো দ্ালীল দ্বারা প্রমাকণত নয়। আল-হাোন হসত 

এর কেপরীত েকণবত দ্ালীলও রসয়সে।”  

এরপর ইেনু ক্বুদ্ামা েসলন :   

  “আল্লাহ তা’আলা েসলসেন :  

     “ কতামাসদ্র মসধ্য কয এই মােসক কপল, কে কযন এসত স্বাওম পালন কসর।” 

[ ২ আল-োক্বারা : ১৮৫ ] 

-একি, কয স্বসদ্সশ রসয়সে, তসে েফর কসরকন -তার কেসত্র এককি দ্ালীল- কে কনজ কদ্শ 

তযাগ না করা পযবন্ত মুোকফর েসল কেসেকচ্ত হসে না। যতেণ পযবন্ত না কে কনজ কদ্সশ 

অেস্থান করসে, ততেণ পযবন্ত স্বসদ্সশ  অেস্থানকারীসদ্র হুক মেমূহ তার উপর েতবাসে। 

তাই কে স্বালাত েংকেপ্ত করসে না”। েমাপ্ত   

শাইখ ইেন ‘উোইমীনসক প্রশ্ন করা হসয়কেল :  

এক েযকক্ত েম্পসকব, কয েফসরর কনয়যাসত কনজ োকড়সতই না জানার কারসণ স্বাওম  ভঙ্গ 

কসর কফসলকেল, এর পর কে েফর করসত কের হয় - তার উপর কাফফারা কদ্য়া কক 

ওয়াকজে? 
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কতকন উত্তসর েসলন : 

 “তার জনয কনজ োকড়সত স্বাওম ভঙ্গ করা হারাম। ককন্তু যকদ্ কে েফসর কের 

হওয়ার আসগ কনজ োকড়সত থাকা অেস্থায় ইফত্বার কসর কফসল, তাহসল তাসক শুধু্ ক্বাদ্বা’ 

(কাযা) আদ্ায় করসত হসে।” েমাপ্ত  

[ ফাতাওয়া  আে-কস্বয়াম (পৃৃঃ ১৩৩) ]   

‘ আশ-শারহ আল-মুমকত্ব‘ (৬/২১৮) ’ -এ েসলসেন :      
 “েুন্নাহ ও স্বাহােীগণ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুম- হসত েকণবত ‘আোর (েক্তেয) 

েমূসহ েকণবত হসয়সে কয, ককউ কদ্সনর মাসে েফর করসল, কে স্বাওম ভঙ্গ করসত পাসর; 

এসেসত্র, তার জনয কক কনজ এলাকা তযাগ করা শতব? নাকক কে েফর করার েযাপাসর দ্ৃঢ় 

েংকল্প কসর কের হসলই স্বাওম ভঙ্গ করসত পাসর?      

উত্তর :  

পূেবেতবীগণ (স্বাহােী, তাকে‘ঈ ও তাকে‘উত তাকে‘ঈ) হসত এ েযাপাসর দুইকি মত েকণবত 

হসয়সে।  

‘আকলমগসণর মসধ্য অসনসক এ মত কপােণ কসরসেন কয, ককউ যকদ্ েফসর যাওয়ার 

জনয প্রস্তুকত কনয় শুধু্ োহসন আসরাহণ করাই োকক থাসক, তাহসল তার স্বাওম ভঙ্গ করা 

জা’ইয। এ েযাপাসর তাোঁরা আনাে -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-হসত উসল্লখ কসরসেন কয, কতকন 

এমনকি করসতন।   

আপকন যকদ্ এই আয়াতকি পযবাসলাচ্না কসরন, তাহসল কদ্খসেন কয - তা শুি নয়। 

কারণ, এখন পযবন্ত কে েফসর কের হয়কন, তাই কে মুক্বীম (স্বসদ্সশ অেস্থানকারী 

েযকক্ত)। এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায়, তার জনয কনজ কদ্সশ োকড় ের তযাগ না করা 

পযবন্ত স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) নয়।    

েকঠক মতকি হল, কে কনজ এলাকা তযাগ না করা পযবন্ত স্বাওম ভঙ্গ করসে না। এ কারসণ 

তার জনয কনজ এলাকা তযাগ না করা পযবন্ত স্বালাত েংকেপ্ত করা বেধ্ নয়। একই ভাসে 

কনজ এলাকা কথসক কের না হওয়া পযবন্ত তার জনয স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বেধ্) নয়।” 
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েমাপ্ত   

[েংকেপ্ত ও ককেুিা পকরমাকজবত] 

এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায়, কয রাসত েফর করার েযাপাসর দ্ৃঢ় েংকল্প করল, তার 

জনয স্বাওম ভঙ্গকারী কহসেসে কদ্ন শুরু করা জা’ইয (বেধ্) নয়। েরং, তাসক স্বাওসমরই 

কনয়যাত করসত হসে। এরপর কে তার কদ্ন শুরু করসল এেং েফর করসল, তার কনজ 

এলাকা তযাগ করার পর স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয হসে।  

 

উপেংহাসর েলা যায় :   

 কয পরকদ্ন েফর করসে েসল রাত কথসক স্বাওম ভঙ্গ করার কনয়যাত কসরসে, কে 

অেশযই ভুল কসরসে। এসেসত্র তাসক কেই কদ্সনর পকরেসতব ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত 

হসে। যকদ্ও ধ্সর কনওয়া হয় কয, এরপর কে েফর কসরকন। কারণ রাত কথসকই কে 

কস্বয়াসমর কনয়যাত কসরকন। নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 

 

 

            “কয ফাজ্ র হওয়ার পসূেব কস্বয়াসমর কনয়যাত না োোঁসধ্ তার ককাসনা কস্বয়াম 

কনই।” 

[েণবনা কসরসেন আেূ দ্াঊদ্ (২৪৫৪) ও আত-কতরকমযী (৭৩০) এেং আল-আলোনী 

স্বাহীহ আেী দ্াঊদ্ এ এসক স্বাহীহ (েহীহ) েসল কচ্কিত কসরসেন।]  

এসেসত্র, এ েযকক্তর জনয –এই মাসের েম্মানাসথব – স্বাওম ভঙ্গকারী েকল কেেয় কথসক 

কেরত থাকা আেশযক,  কারণ শারী’আত অনুসমাকদ্ত ‘উযর (অজুহাত) োড়াই কে 

স্বাওম ভঙ্গ কসরসে। 

[‘ আশ্ -শারহ আল-মুমকত্ব‘ ’(৬/২০৯)] 
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তাই প্রশ্নকারীর উকচ্ত, আল্লাহর কাসে আন্তকরকভাসে মাফ চ্াওয়া এেং কে যা কসরসে, 

তা কথসক তাওোহ করা এেং কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করা। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।   

  

Islam Q & A 
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অধ্যায় পসনর :   

স্বাওসমর ক্বাদ্বা’ (কাযা) ও কাফফারাহ 

আদ্ায় 
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৭৯.তার কযম্মাহয় থাকা (েসুি যাওয়া)স্বালাসতর ও ওয়াকজে স্বাওসমর েংখযা মসন 

কনই,কে কী করসে? 

ফাত ওয়া  নং - 72216  

 

প্রশ্ন :  যকদ্ ককান মেুকলসমর েুসি যাওয়া স্বালাত ও কস্বয়াসমর েংখযা মসন না থাসক,তসে 

কে ককভাসে তার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসে? 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

 

প্রথমত: 

 

েুসি যাওয়া স্বালাসতর কেসত্র কতনকি অেস্থা হসত পাসর : 

 

প্রথম অেস্থা : 

 

েুম ো ভুসল যাওয়ার ‘উয সর (কারসণ) স্বালাত েুসি যাওয়া।এ অেস্থায় তার উপর 

ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে।এর দ্ালীল তাোঁর (নােীর-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম)োণী : 

 

  

- . 

 “কয স্বালাত আদ্ায় করসত ভুসল যায় ো কে েময় েুকমসয় থাকায় তা েসুি যায়,তার 

কাফফারাহ হসলা কে যখনই তা মসন করসে তখনই (োসথ োসথ) স্বালাত আদ্ায় কসর 

কনসে।”  

[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৫৭২) ও মুেকলম (৬৮৪)-এর লাফজ (শব্দ 

চ্য়ন)স্বাহীহ মুেকলসমর]  
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এেং কে তা ধ্ারাোকহকভাসে আদ্ায় করসে, কযমনকি তার উপর ওয়াকজে হসয়সে, প্রথমকি 

প্রথসম করসে। এর দ্ালীল জাকের ইেনু ‘আেদুল্লাহ এর হাদ্ীে - 

 

 

 “ ‘উমার ইেনুল খাত্বাে-রাকদ্বয়াল্লাহু-‘আনহ-খানদ্বাক্ব-(এর যুসি)-এর কদ্ন েূযবাসস্তর পর 

এসে ক্বুরাইশসদ্র কাকফরসদ্র গাকল কদ্সত লাগসলন, কতকন েলসলন :“কহ রােূলুল্লাহ, আকম 

‘আেসরর স্বালাত আদ্ায় করসত কযসত কযসত েূযব ডুসে কযসত লাগল !”  

 

নােী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া-োল্লাম েলসলন : 

  

     “আল্লাহর শপথ, আকমও এর (‘আেসরর) স্বালাত আদ্ায় ককর কন।” 

 

এরপর আমরা োত্বহান-এ দ্াোঁড়ালাম,কতকন (রােূলুল্লাহ) স্বালাসতর জনয 

উদ্বূ’(ওযু)করসলন, আমরাও তার (স্বালাসতর) জনয উদূ্ব’ করলাম। এরপর কতকন 

(রােূলুল্লাহ) েূযব অস্ত যাওয়ার পর ‘আেসরর স্বালাত আদ্ায় করসলন, এরপর মাগকরে 

(এর স্বালাত) আদ্ায় করসলন।” 

[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৫৭১) ও মুেকলম (৬৩১)] 

 

কদ্বতীয় অেস্থা: 

 

এমন ‘উযসর (অজুহাত, কারসণ)স্বালাত েুসি যাওয়া, কয েময় ককান হুোঁশ থাসক না, 

কযমন-ককামা। এ অেস্থার কেসত্র, তার উপর কথসক স্বালাত (আদ্াসয়র দ্াকয়ত্ব)উসঠ যায় 

এেং তার উপর তা ক্বাদ্বা’(কাযা) করা ওয়াকজে হয় না। 
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আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ-এর ‘আকলমগণসক এ েযাপাসর প্রশ্ন করা হসয়কেল : 

  

আমার এক গাকড়র দুেবিনা েসিকেল, ফসল কতন মাে হােপাতাসল শুসয় কেলাম, এ েমসয় 

আমার ককান হুোঁশ কেল না। এ পুসরা েময় আকম ককান স্বালাত আদ্ায় ককরকন। আমার 

উপর কথসক কক তা (স্বালাত আদ্াসয়র দ্াকয়ত্ব)উসঠ যাসে? নাকক পূসেবর েে (েসুি 

যাওয়া)স্বালাত পুনরায় আদ্ায় করসত হসে ? 

 

তাোঁরা উত্তসর েলসলন : 

 “উসল্লকখত েমসয়র স্বালাত [ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্াসয়র দ্াকয়ত্ব] আপনার কথসক েুসি যাসে 

কারণ আপনার তখন ককান হুোঁশ কেল না।” 

(উদ্বৃকতর েমাকপ্ত) 

 

তাোঁসদ্রসক আরও প্রশ্ন করা হসয়কেল : 

যকদ্ ককউ এক মাে অজ্ঞান অেস্থায় থাসক আর এ পুসরা মাে ককান স্বালাত আদ্ায় না 

কসর, তসে কে কীভাসে েুসি যাওয়া স্বালাত পুনরায় আদ্ায় করসে? 

 

তাোঁরা উত্তসর েসলন: 

 “এ েমসয় কয স্বালাত েমূহ োদ্ কগসয়সে তা ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসে না,কারণ কে 

উসল্লকখত অেস্থায় পাগসলর হুক কমর মসধ্য পসড়। আর পাগল েযকক্তর জনয কলম উঠাসনা 

হসয়সে (অথবাৎ তার উপর শারী‘আসতর আহকাম প্রসযাজয নয়)।” (উদ্বৃকতর েমাকপ্ত) 

[ফাত ওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (৬/২১)] 

 

তৃতীয় অেস্থা : 

 

ইোকৃতভাসে ককান ‘উযর (অজুহাত) োড়া স্বালাত তযাগ করা, আর তা ককেল দুই 

কেসত্রই হসত পাসর: 

 

এক: 

কে যকদ্ স্বালাতসক অস্বীকার কসর, এর ওয়াকজে [অথবাৎ ফার দ্ব (ফরজ)] হওয়াসক কমসন 

না কনয়, তসে কে কলাসকর কুফসরর েযাপাসর ককান কদ্বমত কনই। কারণ কে ইেলাসমর 

কভতসর কনই। তাসক (আসগ) ইেলাসম প্রসেশ করসত হসে, এরপর এর আরকান ও 
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ওয়াকজেেমূহ পালন করসত হসে। আর কাকফর থাকা অেস্থায় কয স্বালাত তযাগ কসরসে 

তার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা তার উপর ওয়াকজে নয় । 

 

দুই: 

 কে যকদ্ অেসহলা ো অলেতােশত স্বালাত তযাগ কসর, তসে তার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় 

শুি হসে না। কারণ কে যখন তা তযাগ কসরকেল, তখন তার ককান গ্রহণসযাগয ‘উযর 

(অজুহাত) কেল না। আর আল্লাহ তা েুকনধ্বাকরত, েুকনকদ্বি এক েমসয় ওয়াকজে কসরসেন। 

 

 

কতকন-েুেহানাহু ওয়া তা‘আলা েসলসেন :  

 

 

 

 “কনশ্চয়ই কনধ্বাকরত েমসয় স্বালাত আদ্ায় করা মু’কমনসদ্র জনয অেশয কতবেয।”  

[৪ আন-কনো : ১০৩] 

 

অথবাৎ এর েুকনকদ্বি েময় আসে। এর দ্ালীল হসলা রােূসলর-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম-োণী : 

“কয এমন ককান কাজ কসর যা আমাসদ্র (শারী‘আত এর) অন্তভুবক্ত নয়, তসে তা 

প্রতযাখযাত।” 

 

 

[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (২৬৯৭) ও মুেকলম (১৭১৮)] 

 

শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইেনু োয-রাকহমাহুল্লাহ-কক প্রশ্ন করা হসয়কেল : 

আকম ২৪ েের েয়সের আসগ স্বালাত আদ্ায় ককর কন।এখন আকম প্রকত ফার দ্ব (ফরজ) 

স্বালাত এর োসথ আসরকোর ফার দ্ব (ফরজ) স্বালাত আদ্ায় ককর। আমার জনয কক তা 

করা জা’ইয (বেধ্)? আকম কক এভাসেই চ্াকলসয় যাে নাকক আমার উপর অনয ককান 

করণীয় আসে? 
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কতকন েসলন : 

 “কয ইোকৃতভাসে স্বালাত তযাগ কসর,েকঠক মতানুোসর তার উপর ককান 

ক্বাদ্বা’(কাযা) কনই। েরং তাসক আল্লাহর-‘আযযা ওয়া জাল্ল-কাসে তাওোহ করসত হসে 

কারণ স্বালাত ইেলাসমর স্তম্ভ, তা তযাগ করা ভয়ােহ অপরাধ্েমূসহর এককি। েরং 

ইোকৃতভাসে তা (স্বালাত) তযাগ করা ‘েড় কুফর’ যা ‘আকলমগসণর দুকি মসতর মসধ্য 

েেসচ্সয় েকঠককি, কারণ রােূল-স্বাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া োল্লাম-হসত প্রমাকণত হসয়সে 

কয কতকন েসলসেন : 

 

 

 “আমাসদ্র ও তাসদ্র মাসে চ্কুক্ত হসলা স্বালাত; তাই কয তা তযাগ কসর, কে কফুকর 

করসলা।” 

[ইমাম আহমাদ্ ও েুনাসনর েংকলকগণ স্বাহীহ ইেনাদ্ েূসত্র েুরাইদ্াহ-রাকদ্বয়াল্লাহু 

‘আনহ-হসত েণবনা কসরসেন]  

আর রােূল-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়াোল্লাম-এর োণী : 

 

 “একজন েযকক্ত এেং কশরক ও কফুসরর মসধ্য পাথবকয হসলা স্বালাত তযাগ করা।” 

[ইমাম মুেকলম তাোঁর স্বাহীহ গ্রসন্থ জাকের ইেনু ‘আকব্দল্লাহ-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুমা-কথসক 

েণবনা কসরসেন েংকিি অধ্যাসয় এ েযাপাসর আরও অসনক হাদ্ীে রসয়সে যাসত এ 

েযাপাসর ইকঙ্গত পাওয়া যায়] 

 

এসেসত্র ভাই আপনার উপর ওয়াকজে হসলা আল্লাহর (আযযা ওয়া জাল্ল) কনকি েকতযকার 

অসথব তাওোহ করা। আর তা হসলা-(১)পূসেব যা গত হসয়সে তার েযাপাসর অনুতপ্ত 

হওয়া;(২)স্বালাত তযাগ এসকোসর কেসড় কদ্য়া এেং (৩)এ মসমব দ্ৃঢ় েংকল্প করা কয, এ 

কাসজ আপকন আর কখনও কফসর যাসেন না।  

আর আপনাসক প্রকত স্বালাসতর োসথ ো অনয স্বালাসতর োসথ ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় 

করসত হসে না, েরং আপনাসক শুধ্ু তাওোহ করসত হসে।আর েকল প্রশংো আল্লাহ’র। 
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কয তাওোহ কসর আল্লাহ তার তাওোহ কেুল কসরন।আল্লাহ-েুেহানাহ ওয়া তা‘আলা-
েসলসেন : 

 24 

 “কহ মু’কমনগণ, কতামরা েোই আল্লাহর কনকি তাওোহ কসরা,যাসত কতামরা েফলকাম 

হসত পার।”  

[ ২৮ আন-নূর :৩১] 

 

আর নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েসলন : 

 

 

 

 “পাপ কথসক তাওোহকারী এমন েযকক্তর নযায় যার ককান পাপই কনই।” 
 

তাই আপনাসক েকতযকার অসথব তাওোহ করসত হসে,কনসজর নাফসের োসথ কহোে-

কনকাশ করসত হসে,েকঠক েমসয় জামা‘আসতর োসথ স্বালাত আদ্াসয়র েযাপাসর েদ্া-

েসচ্ি থাকসত হসে, আপনার দ্বারা যা যা হসয়সে - কে েযাপাসর আল্লাহর কাসে মাফ 

চ্াইসত হসে এেং কেকশ কেকশ ভাল কাজ করসত হসে। আর আপনাসক কলযাসণর েুেংোদ্ 

জানাই, আল্লাহ-েুেহানাহূ ওয়া তা‘আলা -েসলসেন : 

 

 

 

 “আর কয তাওোহ কসর, ঈমান আসন, েৎকমব কসর এেং কহদ্ায়াসতর পথ অেলম্বন 

কসর, কনশ্চয়ই আকম তার প্রকত েমাশীল।” 

[২০ ত্বাহা :৮২]  

 

েূরাহ আল-ফুরক্বান-এ কশরক, হতযা, কযনা (েযকভচ্ার) উসল্লখ কসর কতকন-জাল্লা ওয়া 

‘আলা-েসলসেন : 
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 “আর কয তা করল, কে পাপ করল, কক্বয়ামাসতর কদ্ন তার শাকস্ত কদ্বগুণ কসর কদ্য়া হসে 

এেং কে কেখাসন অপমাকনত অেস্থায় কচ্রকাল অেস্থান করসে, তসে কে োড়া কয তাওোহ 

কসরসে, ঈমান এসনসে এেং ভাল কাজ কসরসে; আল্লাহ তাসদ্র খারাপ কাজ েমহূসক ভাল 

কাসজ পকরেতবন কসর কদ্সেন।আর কনশ্চয়ই আল্লাহ মহা েমাশীল, পরম দ্য়াময় ।”   
[২৫ আল-ফুরক্বান : ৬৯-৭০] 

 

আমরা আল্লাহ’র কাসে চ্াই আমাসদ্র ও আপনার জনয তাওফীক্ব, কেশুি তাওোহ ও 

কলযাসণর পসথ ইেকতক্বামাহ-অিলতা-অকেচ্লতা।”  

[মাজমূ‘ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইেন োয (১০/৩২৯,৩৩০)] 

 

কদ্বতীয়ত : 

আর কস্বয়াম ক্বাদ্বা’(কাযা) করার কেসত্র,আপনার কস্বয়াম তযাগ করা যকদ্ আপনার স্বালাত 

তযাগ করা অেস্থায় হয়, তসে আপনার উপর কে েে কদ্সনর, কয েে কদ্সন আপকন ইফত্বার 

(স্বাওম ভঙ্গ) কসরসেন তার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে নয়, কারণ কয স্বালাত 

তযাগ কসর, কে েড় কুফর েংেিনকারী কাকফর (যা (মুেকলম) কমল্লাত কথসক কের কসর 

কদ্য়)-কযমনকি পূসেব উসল্লকখত হসয়সে-আর ককান কাকফর যকদ্ ইেলাম কেুল কসর, কুফর 

অেস্থায় কে কয ‘ইোদ্াতগুসলা তযাগ কসরকেল, তা ক্বাদ্বা’(কাযা) করা তার জনয 

োধ্যতামূলক নয়।  

 

আর যকদ্ আপনার কস্বয়াম তযাগ স্বালাত আদ্ায় করা অেস্থায় হসয় থাসক, তসে এসেসত্র 

শুধ্ু দুসিা েম্ভােয েযাপারই েিসত পাসর : 

 

 

প্রথমত : 
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আপকন রাসত কস্বয়াসমর কনয়যাত কসরন কন, েরং কফত্বসরর (স্বাওম ভসঙ্গর) েযাপাসর 

েংকল্পেি কেসলন। এসেসত্র আপনার পে কথসক ক্বাদ্বা’ (কাযা) শুি হসে না। কারণ 

আপকন ককান ‘উযর (গ্রহণসযাগয অজহুাত) োড়া শারী‘আসত কনধ্বাকরত কনকদ্বি েমসয়র 

মসধ্য করণীয় ‘ইোদ্াত তযাগ কসরসেন। 

 

 

কদ্বতীয়ত : 

 

 আপকন কস্বয়াম শুরু করার পর কেই কদ্সন তা ভঙ্গ কসরসেন।এসেসত্র আপনার উপর 

ক্বাদ্বা’(কাযা)আদ্ায় করা ওয়াকজে। নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম -যখন 

রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলায় (কযৌন) কমলনকারী েযকক্তসক কাফফারাহ আদ্ায় করার 

আসদ্শ কদ্সলন, তখন েলসলন : 

 

 

আপকন কে কদ্সনর পকরেসতব এককদ্ন স্বাওম পালন করুন।

[একি েণবনা কসরসেন আেূ-দ্াঊদ্ (২৩৯৩), ইেনু মাজাহ (১৬৭১)এেং আল-আলোনী “ 

‘ইরওয়াউল গালীল ”-এ (৯৪০)-এসক স্বাহীহ কহসেসে উসল্লখ কসরসেন] 

 

আর শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহু তা‘আলা-কক রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলা 

ককান ‘উযর (কারণ) োড়া কফত্ব্ র (স্বাওম ভঙ্গ করার) েম্পসকব প্রশ্ন করা হসয়কেল। 

 

কতকন উত্তসর েসলন: 

 “রামাদ্বান মাসে কদ্সনর কেলা ককান ‘উযর োড়া কফত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) করা েেসচ্সয় 

েড় (কােীরাহ) গুনাহেমূসহর এককি, এ দ্বারা কে েযকক্ত ফাকেক্ব হসয় যাসে। তার উপর 

ওয়াকজে হসে আল্লাহর কাসে তাওোহ করা, কযকদ্ন কফত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) কসরকেল 

কেকদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা,অথবাৎ কে যকদ্ স্বাওম পালন শুরু কসর কদ্সনর মাসে 

ককাসনা ‘উযর (অযুহাত) োড়া স্বাওম ভঙ্গ কসরসে তার কাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত 
হসে। কারণ কযসহতু কে তা (স্বাওম) শুরু কসরসে, তার  েযাপাসর অঙ্গীকারেি কেল এেং 
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তা ফার দ্ব (ফরজ), এই কেশ্বাসে তাসত প্রসেশ কসরসে তাই তার উপর এর ক্বাদ্বা’আদ্ায় 

করা োধ্যতামূলক-নাযর (মান্নসতর)-এর নযায়। 

আর যকদ্ ককান ‘উযর োড়া ইোকৃতভাসে শুরু কথসকই স্বাওম তযাগ কসর, তসে অকধ্ক 

শকক্তশালী মতানুোসর তাসক তার ক্বাদ্বা’আদ্ায় করসত হসে না,কারণ কে এর দ্বারা ককান 

উপকার পাসে না। একি এজনয কয, তা তার কথসক কেুল করা হসে না। এসেসত্র 

মূলনীকতকি হসলা-েকল ‘ইোদ্াত যা কনকদ্বি েমসয়র মসধ্য কনধ্বাকরত,তা ককান ‘উযর 

(গ্রহণসযাগয কারণ) োড়া কেই কনকদ্বি েময় কথসক কেলসম্ব করা হসল, তা তার কথসক কেুল 

করা হসে না। এর দ্ালীল নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর োণী : 

 

 

 “কয এমন ককান কাজ করল যা আমাসদ্র (শারী‘আসতর) অন্তভুবক্ত নয়, তসে 

তা প্রতযাখযাত।\” 

কারণ তা আল্লাহর-‘আযযা ওয়া জাল্ল-কনধ্বাকরত েীমাসরখা লঙ্ঘন করার মসধ্য পসড় আর 

আল্লাহ-তা‘আলা- কনধ্বাকরত েীমাসরখা লঙ্ঘন করা জলুম (অকেচ্ার)। আর জাকলম েযকক্তর 

কাে কথসক তা (কেই জুলম) কেুল করা হসে না। আল্লাহ-তা‘আলা-েসলন : 
 

 

 “আর যারা আল্লাহ কনধ্বাকরত েীমাসরখা লঙ্ঘন কসর তারা হসলা জাকলম।”  

[২ আল-োক্বারাহ : ২২৯] 

 

আর একি এজনয কয , কে যকদ্ এই ‘ইোদ্াত কনধ্বাকরত েময় হোর পূসেবই করসতা , তসে 

তা তার কাে কথসক কেুল হত না। একই ভাসে কে যকদ্ তা (কেই  ‘ইোদ্াসতর) েময় 

কশে হসয় যাওয়ার পসর কসর, তসে তাও তার কাে কথসক কেুল হসে না তসে যকদ্ কে 

মা’যূর (অপারগ)না হয়।” েমাপ্ত। 

[মাজমূ‘ফাত ওয়া আশ-শাইখ ইেন ‘উোইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)] 

 

আর তার উপর ওয়াকজে হসলা েকল পাপ কাজ কথসক (আল্লাহর কাসে)েকতযকার অসথব 

তাওোহ করা [উপসর উসল্লকখত ইেনু োসযর ফাত ওয়ায় তাওোহর কতনকি শতব েহ], 
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ওয়াকজে কাজ েমূহ েময়মত অেযাহত রাখা,খারাপ কাজ তযাগ করা, কেকশ কেকশ নাফল 

ও বনকিয লাভ হয় এমন কাজ করা।  

 

আর আল্লাহই েেসচ্সয় কেকশ জাসনন। 

 

Islam Q  & A 

 

 

৮০.তার মা মারা কগসে যার উপর দুই রামাদ্বাসনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় োকক কেল 

ফাতওয়া নং : 130647 

 

প্রশ্ন :  আমার মা মারা কগসে এেং জীকেত থাকসত কতকন আমাসক েসল কগসেন কয,তার দুই 

েেসরর রামাদ্বান মাসের স্বাওম ক্বাদ্বা’ (কাযা) করা োকক আসে । এর পসর কয রামাদ্বান 

মাে এসেকেল তখন কতকন গভবেতী কেসলন এেং এর পসরই কতকন মারা যান এেং 

ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত পাসরন কন । আকম কক তার পসে স্বাওম আদ্ায় করে নাকক 

কমেকীন  খাওয়াে (কফদ্ ইয়াহ আদ্ায় করে)? এই কমেকীন  খাওয়াসনার (কফদ্ইয়াহ 

কদ্ওয়ার ) পিকত কক? আকম কক োগল জোই কসর কেই কগাস্ত  ৬০কি োকড়সত েণ্টন কসর 

কদ্ে নাকক কেই খাোসরর মূসলযর েমপকরমাণ অথব দ্ান কসর কদ্ে ?   

উত্তর :  

আলহামদুকলল্লাহ । 

 “ কেকশ ভাল হয় যকদ্ আপকন আপনার মাসয়র পে কথসক স্বাওম পালন কসর 

থাসকন।  

কারণ নােী -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :   

www.i-onlinemedia.net



292 
 

Ath-Thabāt Library 

 

      “ কয তার কজম্মায় কস্বয়াম পালন োকক করসখ মারা যায়, তার পে কথসক তার 

ওয়ালী (আত্মীয়-পকরজন) স্বাওম পালন করসে । ” 

[েুখারী ও মুেকলম ]  

ওয়ালী হসে আত্মীয়,যকদ্ আপনার পসে অথো আপকন োড়া আপনার মাসয়র 

আত্মীয়সদ্র পসে স্বাওম পালন েম্ভে না হয়,তসে আপকন তার করসখ যাওয়া েম্পদ্ 

কথসক কমেকীন খাওয়াসেন অথো আপনার েম্পদ্ কথসক স্বাওসমর েদ্সল একজন 

কমেকীন কক খাওয়াসেন। এর পকরমাণ হল, কদ্শীয় খাদ্যদ্রেয কথসক অসধ্বক স্বা‘ আর 

যকদ্ েে খাোর জমা কসর একজন ফককরসক কদ্ওয়া হয়, তসে তা যসথি হসে ।  

 আর আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা, আল্লাহ  আমাসদ্র নােী মুহাম্মাদ্, তাোঁর 

পকরোরেগব ও স্বাহােীগসণর উপর স্বালাত ( প্রশংো ) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন । ”    

েমাপ্ত 

গসেেণা ও ফাতওয়া ইেুযকারী  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ শাইখ ‘আব্দলু ‘আযীয 

কেন ‘আব্দুল্লাহ কেন োয, শাইখ ‘আব্দুর রায যাক্ব ‘আফীফী, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ কেন 

গুদ্াইয়ান ।  

 [ফাতাওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ, কদ্বতীয় ভাগ (৯/২৬০)]  
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৮১.কয মারা কগসে এেং তার উপর রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলা শারীকরক কমলসনর 

কারসণ ফার দ্ব (ফরজ) হওয়া 

কাফ্ ফারাহ োকক আসে, তার েন্তাসনরা কী করসে?  

ফাতওয়া নং -131660   

 

প্রশ্ন :  আমার োো মারা কগসেন রাকহমাহুল্লাহু তা‘আলা, কতকন কয েম্পদ্ করসখ কগসেন তা 

ওয়াকরেসদ্র মাসে েেন করা েম্পন্ন হসয়সে। তাোঁর মৃতযুর পর আমার মা আমাসক 

জাকনসয়সেন কয, কতকন রামাদ্বান মাসে তার োসথ কমলন কসরকেসলন ২৫-৩০ েের আসগ 

কয েযাপাসর আমার মা অেম্মত কেসলন –কতকন (মা) এক অপাসরশসনর পর হেকপিাল 

কথসক কের হসয় তাসক (োোসক) কে েময় েকুেসয়কেসলন কয একি জা’ইয (বেধ্) নয় এেং 

তার কে েযাপাসর কাউসক প্রশ্ন করা উকচ্ত। ককন্তু কতকন (োো) মাসক জাকনসয়সেন কয, কতকন 

তাওোহ কসরসেন এেং আল্লাহ মহােমাশীল, পরম দ্য়াময়।  

আমার মা জাকনসয়সেন কয, কতকন লজ্জার কারসণ এ প্রশ্ন করসত ো আমাসদ্র জানাসত 

পাসরনকন, এেং আমার মা কচ্সয়সেন দুই মাে (কাফ্ ফারাহ -র) স্বাওম রাখসত। আকম 

তাসক েসলকে কয, যা হসয়সে তাসত তার হাত কনই, তাই তার ককে ুকরসত হসে না, তাোড়া 

তার শারীকরক অেস্থাও এর জনয প্রস্তুত নয়। এখন আমাসদ্র মৃত কপতার েযাপাসর 

আমাসদ্র কী করণীয়? আর আমার মার উপর কী করণীয় ? 

উত্তর :   

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

প্রথমত :  

যকদ্ আপনার মা রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলায় তার স্বামী কতৃবক অকনোপূেবকভাসে োধ্য হসয় 

শারীকরক েম্পকব স্থাপন কসর থাসকন, তসে তার উপর ককান কাফ্ ফারাহ  কনই। এর 

দ্ালীল নােী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -এর োণী :   
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“কনশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাসতর ত্রুকি, ভুসল যাওয়া আর অকনচ্োয় েসি যাওয়া, 

োধ্যতামলূক ভাসে কতৃ অপরাধ্ েমা কসরসেন।” 

[েণবনা কসরসেন ইমাম ইেনু মাজাহ (২০৪৩), শাইখ আল-আলোনী এসক ‘স্বাহীহ ইেন 

মাজাহ’-কত এসক স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন] 

আর যকদ্ কতকন (স্ত্রী) তার (স্বামীর) আনগুতয কসর থাসকন, তসে তাসক ক্বাদ্বা’ (কাযা) ও 

কাফ্ ফারাহ উভয়ই আদ্ায় করসত হসে।   

ফাত ওয়া ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্ -দ্া’ইমাহ এর ‘আকলমগণ রামাদ্বান মাসে 

(কদ্সনর কেলা) শারীকরক েম্পকব স্থাপনকারীর হুক ম েম্পসকব েসলসেন :    

 “কয শারীকরকভাসে কমকলত হসয়সে, তার  উপর ওয়াকজে হল একজন দ্াে 

মুক্ত করা,যকদ্ তা না পাসর ,তসে এক নাগাসড় দুই মাে স্বাওম পালন করসত হসে, আর 

যকদ্ তাও না পাসর তাহসল ৬০ জন কমেকীনসক খাওয়াসে -প্রকত কমেকীসনর জনয এক 

মুে (অঞ্জলী) গম এেং তাসক কেই কদ্সনর পকরেসতব ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে।  

আর স্ত্রীর কেসত্র, কে যকদ্ অনুগত হসয় থাসক, তসে তার হুক ম স্বামীর নযায় (অথবাৎ 

ক্বাদ্বা’/কাযা ও কাফ্ ফারাহ  আদ্ায় করসত হসে) ; আর যকদ্ কে অকনোকৃতভাসে োধ্য 

হসয় থাসক, তসে তাসক শুধু্ ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্ায় করসত হসে।” েমাপ্ত     

[ফাতাওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/৩০২) ]    

আর যকদ্ তাোঁর উপর (আপনার মার) কাফ্ ফারাহ ওয়াকজেও হসয় থাসক, তসে আপকন 

উসল্লখ কসরসেন কয, কতকন (দুই মাে একাধ্াসর) কস্বয়াম পালসন েেম নন -তাই 

এসেসত্র তার জনয ৬০ জন কমেকীনসক খাওয়াসনা যসথি হসে।  
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 (রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলায় শারীকরক কমলসনর কারসণ ফরজ হওয়া কাফ্ ফারাহ  েম্পসকব 

জানসত) কদ্খুন-(১৬৭২) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

কদ্বতীয়ত :  

আপনার োোর কেসত্র ফার দ্ব (ফরজ) কেল পরপর দুই মাে একাধ্াসর স্বাওম পালন করা 

এেং শারীকরক কমলসনর দ্বারা কয কদ্সন স্বাওম ভঙ্গ কসরসেন, কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) 

আদ্ায় করা। ককন্তু কযসহতু কতকন তা না কসরই মারা কগসেন তাই একজন, নাফ্ ল 

োওয়াসের জনয তার পে কথসক কস্বয়াম পালন করসে দুই মাে একাধ্াসর। এর দ্ালীল 

নােীস্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -এর োণী :  

 

 

“কয তার কজম্মায় কস্বয়াম পালন োকক করসখ মারা যায়, তার পে কথসক তার ওয়ালী 

(আত্মীয়-পকরজন) স্বাওম পালন করসে । ” 

 [েণবনা কসরসেন মুেকলম (১১৪৭)]  

দুই মােসক একাকধ্ক জসনর মাসে ভাগ করা জা’ইয (বেধ্) হসে না, েরং একজসনর 

উপরই তা পালন করা শতব যাসত কসর তার উপর এ কথা প্রসযাজয হয় কয, কে দুই মাে 

একাধ্াসর স্বাওম পালন কসরসে অথো, তার পে কথসক প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন 

কমেকীনসক খাওয়াসত হসে।  

শাইখ ইব্নু ‘উোইমীন -রাকহমাহুল্লাহ -েসলসেন :  

 “যকদ্ ককান মৃত েযাকক্তর উপর একাধ্াসর দুই মাসের স্বাওম োকক থাসক, তসে 

তার ওয়াকরশসদ্র মধ্য কথসক ককউ নাফ্ ল দ্াকয়ত্ব কহসেসে কে স্বাওম পালন করসে, 

অথো প্রকতকদ্সনর েদ্সল একজন কমেকীনসক খাওয়াসে।” েমাপ্ত  

[আশ-শার হুল মুমকত‘ (৬/৪৫৩)] 
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কতকন আরও েসলসেন :  

 “নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -হসত প্রমাকণত হসয়সে কয, কয 

রামাদ্বাসনর ফার দ্ব (ফরজ) কস্বয়াম ো নায র (মান্নত) ো কাফ্ ফারাহ এর কস্বয়াম আদ্ায় 

না কসরই মারা কগল, তার ওয়ালী চ্াইসল তার পে কথসক স্বাওম পালন করসত পাসর।”  

[ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ্ দ্ার ে (২০/১৯৯) ] 

আশ-শাইখ আে-ো‘দ্ী-রাকহমাহুল্লাহ -েসলসেন : 

 “কয রামাদ্বাসনর ক্বাদ্বা ’(কাযা) োকক করসখ মারা কগল, কে েুস্থ হওয়ার পরও 

কেই স্বাওম পালন কসরকন ; কেসেসত্র তার পে কথসক, কে েংখযক কদ্সনর প্রকতকদ্সনর 

েদ্সল একজন কমেকীনসক খাওয়াসত হসে।”   

আর তাকক্বইউকেন [ইব্নু তাইকময়যাহ] -এর মসত :   

 “তার পে কথসক স্বাওম পালন করসল তা গ্রহণসযাগয হসে, এেং একি এককি 

শকক্তশালী গ্রহণসযাগয মত।” েমাপ্ত  

[ইরশাদু উকলল োস্বা’ইকর ওয়াল আলোে, পৃ: ৭৯] 

আর এই খাওয়াসনা, তার করসখ যাওয়া েম্পদ্ কথসক ওয়াকজে (ফার দ্ব/ফরজ) হসে, আর 

ককউ নাফ্ ল দ্াকয়ত্ব কথসক তা কনজ েম্পদ্ কথসক খাওয়াসল, ককান কদ্াে কনই।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

Islam Q & A 
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৮২.কতকন মারা কগসেন এেং করাসগর কারসণ রামাদ্বাসনর দুই কদ্সনর স্বাওম পালন 

োকক কেল,তার েন্তানসদ্র কী করণীয় ? 

ফাত ওয়া  নং-130283 

প্রশ্ন : আমার োো মারা কগসেন এেং কতকন মারা যাওয়ার আসগর েের তার করাসগর 

কারসণ রামাদ্বাসনর দুই কদ্সনর স্বাওম পালন োকক কেল। কতকন শাউওয়াল মাসে মারা যান 

এেং েসল কগসেন কয, দুই কদ্ন স্বাওম পালসনর পকরেসতব (কমেকীন) খাওয়াসেন। এসেসত্র 

হুক ম কক এেং আমাসদ্র উপরই ো কক করা ওয়াকজে ?  আমরা কক তার পে কথসক 

স্বাওম পালন করে এেং কফদ্ইয়াহ কদ্ে নাকক শুধ্ ুকফদ্ইয়াহ কদ্ে? উসল্লখয কয, আমরা 

জাকন না দুই কদ্সনর পকরেসতব কতকন কফদ্ইয়াহ (ইত্ব‘আম) কদ্সয়কেসলন নাকক স্বাওম 

করসখকেসলন। কতকন ডায়সেকিকে এ আক্রান্ত করাগী কেসলন এেং রামাদ্বাসন কি কসর স্বাওম 

পালন করসতন।   

উত্তর :  

 েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

“ যকদ্ আপনাসদ্র োো কেগত রামাদ্বাসনর কস্বয়াম ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্াসয় েমথবয হওয়া 

েসিও পরেতবী রামাদ্বান আো পযবন্ত এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্াসয় অেসহলা কসর থাসকন 

এেং এর পসর কতকন মারা যান, তসে আপনাসদ্র জনয উত্তম হল কেই দুই কদ্সনর  ক্বাদ্বা’ 

(কাযা) আদ্ায় করা। এ েযাপাসর দ্ালীল নােী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর 

োণী : 
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 “ কয তার কজম্মায় কস্বয়াম পালন োকক করসখ মারা যায়, তার পে কথসক তার 

ওয়ালী (আত্মীয়-পকরজন) স্বাওম পালন করসে।” 

[আল-েুখারী (১৮৫১) ও মুেকলম (১১৪৭) ] 

আর আপনারা যকদ্ তার পে কথসক কদ্শীয় খাসদ্যর এক স্বা‘ (দুই কদ্সনর অসধ্বক স্বা‘ ) 

কসর খাওয়ান, যা প্রায় কতন ককসলা এর েমান, তসে তা যসথি।  

আর যকদ্ রামাদ্বাসনর আসগ, কেই দুই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদ্াসয় করাসগর কারসণ 

েেম না হসয় থাসকন, তসে তার উপর ককান  ক্বাদ্বা’ (কাযা) এেং  কফদ্ইয়াহ (কমেকীন  

খাওয়াসনা) আদ্ায় করসত হসে না। কারণ এসেসত্র কতকন দ্াকয়ত্ব পালসন ককান অেসহলা 

কসরন কন। 

আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা।  

আল্লাহ আমাসদ্র নােী মুহাম্মাদ্, তাোঁর পকরোরেগব ও স্বাহােীগসণর উপর স্বালাত 

(প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত), েেবণ করুন।”  েমাপ্ত  

গসেেণা ও ফাত ওয়া  ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ 

শাইখ আব্দুল্লাহ ‘আযীয ইেন ‘আব্দুল্লাহ ইেন োয, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইেন গুদ্াইইয়ান, 

শাইখ স্বাকলহ আল ফাওযান, ‘আব্দুল ‘আযীয ’আল  আশ-শাইখ, শাইখ োক র ’আেূ 

যাইদ্।   
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ফাতাওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কদ্বতীয় গ্রুপ (৯/২৬১) 

ফাতাওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কদ্বতীয় গ্রুপ (৯/২৬১)   

৮৩.করাগজকনত কারসণ কস্বয়াসমর কাফফারাহ আদ্াসয় ধ্ারাোকহকতা ভঙ্গ হসল েকত  

কনই 

ফাত ওয়া  নং -130880 

 

প্রশ্ন : আকম রামাদ্বাসন কদ্সনর কেলায় েহোে / কমলসন কলপ্ত হওয়ায় কাফফারাহ -এর 

কস্বয়াম আদ্ায় শুরু কসরকেলাম। এর ৫৭ কদ্ন েম্পন্ন করার পর অতযন্ত অেসু্থ হসয় পকড় 

কয আকম আর স্বাওম পালন করসত পারকেলাম না। তাই এরপর দুইকদ্ন স্বাওম ভঙ্গ কসর 

আোর স্বাওম পালন শুরু ককর এেং ৬০ কদ্ন পরূণ ককর। তা কক আমার জনয যসথি হসে?    

উত্তর : 

েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয।    

 “ আপকন যা কসরসেন ভাসলা কসরসেন, আলহামদুকলল্লাহ। করাগজকনত কারসণ 

কাফ্ ফারার ধ্ারাোকহকতা ভঙ্গ হসল েকত কনই। কারণ করাগ হল শারী‘আহ অনুসমাকদ্ত 

‘উযর (কারণ) তাই এর কারসণ ধ্ারাোকহকতা ভঙ্গ হওয়ায় েমেযা কনই। তাই আপকন 

যখন এরপর আরও কতন কদ্ন স্বাওম পালন কসর তা (কাফফারা) েম্পন্ন করসলন, তখন 

আপনার স্বাওম শুি হসয়সে এেং আপনার কাফফারাও আদ্ায় হসয়সে। 

ওয়ালহামদুকলল্লাহ।”  েমাপ্ত ।  

মাননীয় শাইখ ‘আেুল ‘আকযয ইেন োয রাকহমাহুল্লাহ   

[ফাতাওয়া নূর ‘আলা আদ্-দ্ারে (৩/১২৩১)] 
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৮৪.তার দ্াদ্ী অেসু্থ, কেহুোঁশ; তার জনয কক স্বাওম না পালন করার ফসল 

কাফ্ ফারাহ  কদ্য়া আেশযক  

ফাত ওয়া নং -106965 

 

প্রশ্ন : আমার দ্াদ্ী/ নানী প্রায় কদ্ড় েের ধ্সর অেসু্থ। কতকন কেহুোঁশ এেং কথা েলসত 

পাসরন না। যকদ্ আমরা তাসক ককান খাোর কদ্ই তসেই কতকন খান। তার োসথ যারা কথা 

েসলন তাসদ্র কতকন কদ্াকচ্ৎ কচ্নসত পাসরন। উকন যা চ্ান তা আমাসদ্র েসলন না [এও 

েসলন না কয-আকম িয়সলসি যাে। আল্লাহ আপনাসদ্র েম্মাকনত করুন।(**)] তার অেস্থা 

হল কয কতকন ককান নড়াচ্ড়া োড়া কেোনার উপর েকুমসয় থাসকন, তার কেসলরা তাসক 

নড়াচ্ড়া করসত োহাযয কসর। আকম তার কস্বয়াম ও স্বালাসতর েযাপাসর প্রশ্ন করসত চ্াই। 

আমরা কক তার পে কথসক কফদ্ইয়াহ আদ্ায় করে এেং পসূেব গত অেস্থার জনয আমাসদ্র 

ককান করণীয় আসে ?   

[(**) আরােী ভাোভােীরা অপকেত্র কজকনে কযমন জসুতা, িয়সলি ইতযাকদ্র কথা উসল্লসখর পর 

োধ্ারণত ‘ আল্লাহ আপনাসদ্র েম্মাকনত করুন ’ এই দু‘আ’ কি কসর থাসক।]  

উত্তর : েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

কয েযকক্ত, োধ্বকযজকনত কদ্হ ও মসনর েমতার অেনকত অথো অকত দুেবলতার পযবাসয় 

কপৌোঁসে যায়, েুকি কলাপ পায়, কেহুোঁশ হসয় পসড়, তার উপর কথসক স্বাওম ও স্বালাসতর 

দ্াকয়ত্ব উসঠ যায়। তার উপর ককান কাফ্ ফারাহ  আদ্ায় করা আেশযক হয় না। কারণ 

তাকলীদ্ (দ্াকয়ত্ব) প্রাপ্ত হওয়ার জনয ‘আক্বল (েুকি) েম্পন্ন হওয়া শতব।  
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নােী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 “ কতন েযকক্তর উপর কথসক (দ্াকয়সত্বর) ক্বালাম (কলম) উকঠসয় কনয়া হসয়সেৃঃ 

(১) েমুন্ত েযকক্ত জাগ্রত হওয়া পযবন্ত (২) কশশু, োকলগ হওয়া পযবন্ত এেং (৩) 

পাগল,‘আক্বল (েকুি) কফসর পাওয়া পযবন্ত ।” 

[েণবণা কসরসেন আেূ দ্াঊদ্ (৪৪০৩), আত-কতরকমযী ( ১৪২৩), আন-নাো’ঈ 

(৩৪৩২), ইেনু মাজাহ (২০৪১)] 

আেূ দ্াঊদ্ েসলসেন :  

“ একি েণবনা কসরসেন ইেনু জরুাইজ আল-ক্বাকেম ইেনু ইয়াযীদ্ হসত, কতকন ‘আলী-

রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- হসত, কতকন নােী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- হসত; এসত 

কতকন  “َواْلَخِرِف ” শব্দকি কযাগ কসরসেন। 

এই হাকদ্েকি শাইখ আল-আলোনী ‘স্বাহীহ  আেী দ্াঊসদ্’ এসক স্বাহীহ  েসল কচ্কিত 

কসরসেন। 

‘আওন আল-মা‘েূদ্’ এ আসে : 

“আল-খাকরফ ” শব্দকি আল-খারাফ হসত- এর অথব হল োধ্বসকযর কারসণ ‘আক্বল 

(েুকি) কলাপ পাওয়া। আর এর অথব হল অকত েৃি েযকক্ত, োধ্বসকযর কারসণ যার েুকি ভ্রম 
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েসিসে। অকত েৃি েযকক্তর কখনও েুকি ভ্রম হসত পাসর যা তাসক (ভাল-মসির) পাথবকয 

করসত োোঁধ্া কদ্য়, তখন কে আর দ্াকয়ত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) েসল কেসেকচ্ত হয় না। এ 

অেস্থাসক পাগলাকমও েলা যাসে না। েমাপ্ত  

শাইখ ইেন ‘উোইমীন -রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন :  

“ স্বাওম পালন করা ওয়াকজে হয় না এই শতব েমূহ োড়া : 

প্রথমত : ‘আক্বল (েুকি) 

কদ্বতীয়ত : েুলূগ (োকলগ) হওয়া 

তৃতীয়ত : ইেলাম 

চ্তুথবত : োমথবয 

পঞ্চমত : আোকেক হওয়া (েফররত না থাকা) 

েষ্ঠত : নারীসদ্র কেসত্র হা’ইদ্ব ও কনফাে মুক্ত হওয়া  

প্রথমত :  আল-‘আক্বল, এর কেপরীত হল েুকিভ্রম হওয়া, তা পাগলাকমর কারসণ কহাক 

ো োধ্বকযজকনত অেমতার কারসণ ো দুেবিনাজকনত কারসণই কহাক না ককন যার কারসণ 

‘আক্বল ও অনুভে শকক্তর কেলুকপ্ত েসি। এসেসত্র েুকি কলাসপর কারসণ তার উপর ককান 

দ্াকয়ত্ব েতবায় না। এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায় কয, েৃি েযকক্ত যকদ্ োধ্বকযজকনত 

অেমতার অেনকতর চ্রম পযবাসয় কপৌোঁসে, তসে তাোঁর উপর ককান কস্বয়াম ো কফদ্ইয়াহ 

এর দ্াকয়ত্ব েতবায় না কারণ তাোঁর ককান ‘আক্বল (েুকি) কনই। ” েমাপ্ত  

[ কলক্বা’ আল-োে আল মাফতূহ ( ৪/২২০)]  
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আর পূসেব যা গত হসয়সে কে েমসয়র কেসত্র উনার অেস্থা যকদ্ এমন হসয় থাসক কয, 

উনার ককান জ্ঞান কনই ো উকন ককেু কোসেন না, তসে তাোঁর উপর ককান কস্বয়াম ো 

কাফ্ ফারাহ  কনই।  

আর যকদ্ তাোঁর জ্ঞান ও কোধ্ শকক্ত কথসক থাসক, ককন্তু করাসগর কারসণ কস্বয়াম তযাগ 

কসরসেন, কেসেসত্র দুকি অেস্থা হসত পাসর :  

(১) যকদ্ কে েময় তাোঁর করাগ কথসক েুস্থতা আশা করা হয়, ককন্তু করাগ দ্ীেবাকয়ত হওয়ার 

কারসণ কতকন আর েুস্থ না হন, তসে তার উপর ককান ককেু েতবায় না কারণ তাোঁর ওয়াকজে 

কেল েুস্থ হোর পর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা, আর কতকন েুস্থ হন কন। 

(২) আর যকদ্ কে েময় তার েুস্থতা আশা করা না হয়, তসে তার পে কথসক প্রকতকদ্সনর 

পকরেসতব কাফ্ ফারাহ  আদ্ায় করা ওয়াকজে। আর তা হসে কমস্ কীসনর খাদ্য-যা কদ্শীয় 

খাদ্য দ্রেয কথসক অসধ্বক ো‘। আর আপনারা যকদ্ তা আদ্ায় না কসর থাসকন, তসে তাোঁর 

েম্পদ্ কথসক তা আদ্ায় করুন। আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাসে তাোঁর েুস্থতা, আসরাগয 

এেং আপনাসদ্র জনয তাওফীক্ব, দ্ৃঢ়তা প্রাথবনা করকে। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A   
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অধ্যায় কোল :  কফদ্ইয়াহ আদ্ায় 
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৮৫.রামাদ্বাসনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় ও শাউওয়াসলর েয় কদ্সনর স্বাওম এক 

কনয়যাসত এক োসথ আদ্ায় করা শুি নয়। 

ফাত ওয়া নং- 39328 

প্রশ্ন : আমার জনয কক শাউওয়াসলর েয় কদ্সনর স্বাওম ও হা’ইদ্ব (হাসয়জ) জকনত কারসণ 

রামাদ্বাসন ভঙ্গ হওয়া কদ্নগুসলার ক্বাদ্বা’(কাজা) এক কনয়যাসত পালন করা জা’ইয (বেধ্)?  

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

না,তা শুি নয়,কারণ শাওয়াসলর েয় কদ্সনর কস্বয়াম রামাদ্বাসন েুসি যাওয়া কস্বয়াম 

পুসরাপুকর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় না করা পযবন্ত শুরু হসে না।   

শাইখ ইব ন ‘উোইমীন  ‘ফাত ওয়া আস্ব-কস্বয়াম’ (৪৩৮) -এ েসলসেন  : 

“কয ‘আরাফাসতর কদ্ন অথো ‘আশুরা’-এর কদ্সন স্বাওম পালন কসর এেং তাোঁর উপর 

রামাদ্বাসনর ক্বাদ্বা’ আদ্ায় োকী রসয়সে,তাোঁর কস্বয়াম শুি হসে,ককন্তু যকদ্ এই কদ্সন 

রামাদ্বাসনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্াসয়র ও কনয়যাত কসর তসে তাোঁর দুকি োওয়াে (প্রকতদ্ান) 

হসে- ‘‘আরাফাসতর কদ্ন অথো ‘আশুরা’র কদ্ন স্বাওম পালসনর োওয়াে ও 

ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্াসয়র োওয়াে।  

একি োধ্ারণ নাফল স্বাওসমর কেসত্র প্রসযাজয, যা রামাদ্বাসনর োসথ েম্পকৃ্ত নয়।  

তসে শাউওয়াসলর েয় কদ্সনর কস্বয়াম রামাদ্বাসনর োসথ েম্পৃক্ত এেং তা রামাদ্বাসনর 

ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্াসয়র পসরই হসত হসে। তাই যকদ্ ককউ ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্াসয়র আসগ 
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তা পালন কসর তসে তাোঁর োওয়াে (প্রকতদ্ান) হসে না কারণ নােী -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহে োলাম-েসলসেন  :   

“কয রামাদ্বাসনর স্বাওম পালন করল,এরপর শাওয়াসলর েয় কদ্সনর স্বাওম পালন করল, 

কে কযন কগািা েের স্বাওম রাখল।” 

আর একি জানা কেেয় কয, যার উপর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় োকী রসয়সে,কে রামাদ্বান এ 

স্বাওম পালন কসরসে েসল ধ্রা হসে না, যতেণ পযবন্ত না কে তাোঁর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় 

েমূ্পণব কসর।” েমাপ্ত।  

 

Islam Q & A 

 

 ৮৬.কস্বয়াসমর আয়াসত উসল্লকখত কফদ্য়াহ-এর পকরমাণ 

ফাত ওয়া  নং- 49944 

 

প্রশ্ন :  কস্বয়াসমর আয়াসত উসল্লকখত কফদ্য়াহ-এর পকরমাণ কক? 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

প্রথমত :  

 

অতযন্ত েৃি হওয়ার কারসণ কয রামাদ্বান (মাে)কপল, ককন্তু কস্বয়াম পালসন েেম হল না 

অথো কে এমন করাগী যার েুস্থতা লাসভর আশা করা যায় না,তার উপর কস্বয়াম পালন 
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ফারদ্ব (ফরজ) নয়,তার এই  অেমতার জনয। কে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করসে এেং 

প্রকতকদ্সনর েদ্সল একজন কমেকীনসক খাওয়াসে। 

 

আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন : 

 

   “কহ ঈমানদ্ারগণ,কতামাসদ্র উপর কস্বয়াম ফার দ্ব (ফরজ ) করা হসয়সে কযমনকি ফার দ্ব 

(ফরজ) করা হসয়কেল কতামাসদ্র পেূবেতবীসদ্র উপর যাসত কতামরা তাক্বওয়া অজবন করসত 

পাসরা। কনকদ্বি ককে ুকদ্সন । আর কতামাসদ্র মসধ্য কয অেসু্থ ো েফসর আসে, কে যাসত অনয 

কদ্নগুসলাসত তা আদ্ায় কসর কনয়, আর (কতামাসদ্র মসধ্য) যারা (তাসতও) অপারগ, তারা 

কযন কফদ্য়াহ কহসেসে কমেকীনসক খাোর খাওয়ায়, আর কয নাফল কলযাণ কহসেসে তা 

(কফদ্য়াহ) কেকশ কসর আদ্ায় কসর, তসে তা তার জনয উত্তম। আর কতামরা যকদ্ স্বাওম 

রাখ তসে তা কতামাসদ্র জনয উত্তম, যকদ্ তা কতামরা জানসত।” 
 
 [২ আল োক্বারাহ :  ১৮৩-১৮৪] 

 

আর আল-েুখারী (৪৫০৫) ইেনু ‘আোে হসত েণবনা কসরসেন কয কতকন েসলসেন : 

 “একি মানেূখ (রকহত)নয়,েরং তা অকত েৃি পুরুে ও নারীর কেসত্র প্রসযাজয- যারা 

স্বাওম  পালন করসত পারসে না, তারা প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন কমেকীনসক 

খাওয়াসেন।” 

 

ইেনু ক্বুদ্ামাহ “আল-মুগনী”-কত (৪/৩৯৬)েসলসেন : 

 “অকত েৃি পুরুে ও নারীর জনয স্বাওম পালন যকদ্ ককঠন ও অতযন্ত কিোধ্য হয়, 

তসে তাোঁরা ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ ) করসত পাসরন আর কেসেসত্র প্রকতকদ্সনর পকরেসতব 

একজন কমেকীনসক খাওয়াসেন…তসে কতকন যকদ্ (কমেকীন)খাওয়াসতও অেম হন,তসে 

তার উপর ককেু (ককান দ্াকয়ত্ব) েতবায় না। আর  
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 “আল্লাহ কারও উপর তার োসধ্যর অকতকরক্ত কোো চ্াপান  না।”  

[২ আল-োক্বারাহ  : ২৮৬]  

 

আর কে করাগী যার েুস্থতার আশা করা যায় না, কেও স্বাওম ভঙ্গ করসে এেং প্রকতকদ্সনর 

েদ্সল একজন কমেকীনসক খাওয়াসে। কারণ কে েৃি কলাসকর পযবায়ভুক্ত।” েমাপ্ত, 

েংকেপ্ত। 

 

আর “আল-মূেূ‘আহ আল-কফক্বকহয়যাহ”-কত (৫/১১৭)আসে :  

 “হানাফী,শাকফ‘ঈ ও হানোলী (কফক্বহী মাযহাসের)‘আকলমগণ এ েযাপাসর একমত 

কপােণ কসরসেন কয, কফদ্য়াহ তখনই আদ্ায় করা যাসে,যখন োধ্বসকযর ো এমন করাগ 

যার েুস্থতার আশা করা যায় না-এর কারসণ ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ)করা কদ্নগুসলার 

ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্াসয়র েযাপাসর কনরাশা কদ্খা কদ্সে। এর দ্ালীল -আল্লাহ তা‘আলার-

োণী : 

 

 

 “আর যারা তাসত (কস্বয়াম পালসন) অেম,তারা কফদ্য়াহ কহসেসে কমেকীন খাওয়াসে।” 
   [২ আল-োক্বারাহ : ১৮৪] 

 

এর অথব যাসদ্র উপর কস্বয়াম পালন কিোধ্য।” েমাপ্ত । 
 

আর শাইখ ইেনু ‘উোইমীন “ফাত ওয়া আস্ব-কস্বয়াম”-এ (পৃৃঃ ১১১) েসলসেন : 

 “আমাসদ্র জানা উকচ্ত কয করাগী দুই প্রকার : 

 

প্রথম প্রকার : 
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এমন করাগী  যার েুস্থতার আশা করা যায়। কযমন-হঠাৎ হওয়া করাগ যার কথসক েুস্থতা 

আশা করা যায়। তসে তার হুকম হল কযমনকি আল্লাহ-তা‘আলা েসলসেন : 

 

 

 “আর কতামাসদ্র মসধ্য কয অেসু্থ ো েফসর আসে,কে যাসত অনয কদ্নগুসলাসত তা 

আদ্ায় কসর কনয়।”  

[ ২ আল-োক্বারাহ : ১৮৪] 

 

কে (এরূপ করাগী) শুধ্ু েুস্থতার আশা করসে, এরপর স্বাওম পালন কসর কফলসে। যকদ্ 

এমন হয় কয তার করাগ কথসকই কগল এেং েুস্থ হওয়ার আসগই কে মারা কগল, তসে তার 

উপর ককেু েতবায় না। কারণ, আল্লাহ-তা‘আলা-তার উপর অনয কদ্নগুসলাসত 

ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় ওয়াকজে কসরকেসলন এেং তা পাওয়ার আসগই কে মারা কগসে। 

এসেসত্র কে ঐ েযকক্তর নযায় কয রামাদ্বান আোর আসগই শা‘োন মাসে মারা কগল, তার 

পে কথসক ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করসত হসে না। 

 

কদ্বতীয় প্রকার :  

 

এমন করাগ যা স্থায়ী। কযমন-কযািাসরর করাগ-আল্লাহর কাসে আশ্রয় চ্াই-ককডনীর করাগ, 

ডায়াসেকিে ো এ ধ্রসণর স্থায়ী করাগ (যা অেহনীয়) যা কথসক করাগী েুস্থতা আশা কসর 

না, কে করাগী রামাদ্বান মাসে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করসে  এেং এেং প্রকতকদ্সনর েদ্সল 

একজন কমেকীন খাওয়াসে কঠক কযমন েৃি পুরুে ও নারী, যারা কস্বয়াম পালসন েেম 

নয়, তারা ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ ) কসর  এেং  প্রকতকদ্সনর েদ্সল একজন কমেকীন 

খাওয়ায়। ক্বুর‘আন কথসক এর দ্ালীল হল আল্লাহ –তা‘আলার-োণী : 

 

 

“আর যারা তাসত (কস্বয়াম পালসন )অেম,তারা কযন কফদ্য়াহ কহসেসে কমেকীন খাওয়ায়।”  
[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৪] 

উিৃকতর েমাকপ্ত 

কদ্বতীয়ত : 
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আর ইত্ব‘আম-এর (খাওয়াসনার) পিকত হল প্রসতযক কমেকীনসক অসধ্বক স্বা‘ (প্রায় ১.৫ 

ককসলাগ্রাম) খাোর কযমন-চ্াল ো ইতযাকদ্ কদ্ওয়া অথো খাোর োকনসয় কমেকীনসদ্র 

কডসক খাওয়াসনা। 

 

ইমাম আল-েুখারী েসলসেন : 

 “আর েৃি েযকক্তর কেসত্র- কযকন স্বাওম পালসন েেম নন,কযমন আনাে (আল্লাহ তাোঁর 

উপর েন্তুি হউন) েৃি হওয়ার পর একেের ো দুইেের প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন 

কমেকীনসক রুকি ও কগাশত খাইসয়সেন এেং ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ)কসরসেন।” 

 

শাইখ ইেনু োযসক একজন অকত েৃিা নারী েম্পসকব জানসত চ্াওয়া হসয়কেল কযকন স্বাওম 

পালসন েেম নন, কতকন কী করসেন? 

 

কতকন উত্তসর েসলন : 

 

 “তাসক প্রকতকদ্সনর েদ্সল একজন কমেকীনসক আধ্া স্বা‘ খাোর খাওয়াসত হসে, তা 

কে কদ্সশর খাদ্য দ্রেয কথসক কযমন-কখজুর ো চ্াল ো এোড়া অনযানয ককে ুকথসক। ওজন 

কহসেসে এর পকরমাণ হল  প্রায় কদ্ড় (১.৫)ককসলাগ্রাম। কযমকন নােী (আল্লাহ তাোঁর উপর 

স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) এর একদ্ল স্বাহাোহ-(আল্লাহ তাোঁসদ্র উপর 

েন্তুি হউন) ফাত ওয়া  কদ্সয়সেন যাোঁসদ্র মাসে ইেনু ‘আোেও (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি 

হউন) আসেন। আর যকদ্ কতকন (অকত েৃিা নারী) দ্করদ্র হন অথবাৎ  খাওয়াসত েেম না 

হন, তসে তার উপর ককে ুেতবায় না, আর এই কাফফারাহ একজন (কমেকীন)-কক ো 

অসনকজনসক (কমেকীনসদ্র) কদ্ওয়া কযসত পাসর মাসের শুরুসত ো এর মাসে ো এর 

কশসে। আর আল্লাহই তাওফীক্বদ্াতা।” েমাপ্ত  

[মাজমূ‘ফাত ওয়া ইেন োয (১৫/২০৩)] 

 

আর শাইখ ইেনু ‘উোইমীন ফাত ওয়া আস্ব-কস্বয়াম’ (পৃৃঃ ১১১)-এ েসলসেন : 

 “তাই কচ্রস্থায়ী করাসগ আক্রান্ত করাগী, পুরুে ও নারীসদ্র মসধ্য যারা েয়স্ক, তারা যকদ্ 

স্বাওম পালসন অেম হয়, তসে তাসদ্র উপর প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন কমেকীন 

খাওয়াসনা ওয়াকজে। ফককরসক খাোর কদ্সয় কদ্ওয়ার মাধ্যসম কহাক ো মাসের কদ্সনর 

েমান েংখযক ফককরসদ্র দ্াওয়াত কসর খাওয়াসনা খাওয়াসনা কহাক কযভাসে আনাে ইেনু 

মাকলক (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন)-েৃি হওয়ার পর করসতন, কতকন এক মাসের 

পকরেসতব ৩০ জন কমেকীনসক একসত্র দ্াওয়াত কসর খাওয়াসতন।” 
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আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহসক (১১/১৬৪)  প্রশ্ন করা হসয়কেল অেম কযমন-োধ্বসকযর 

কারসণ অেম, েৃি েযকক্ত ও েৃিা নারী,এমন করাগী যার েুস্থতার আশা করা যায় না 

রামাদ্বান মাসে তার ইত্ব‘আম (কমেকীন খাওয়াসনা)েম্পসকব। 

 

তাোঁরা উত্তসর েসলন : 

 

 “কয োধ্বসকযর কারসণ রামাদ্বাসন স্বাওম পালসন অেম কযমন-েৃি েযকক্ত ও েৃিা নারী 

অথো স্বাওম পালন যার জনয খুেই কিোধ্য,তার কফত্বসরর (স্বাওম ভসঙ্গর)েযাপাসর 

কশকথলতা (োড়) আসে,তার জনয প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন কমেকীন খাওয়াসনা 

ওয়াকজে,তা হল গম,কখজুর,চ্াল ো এজাতীয় খাোর যা  কে কনজ পকরোরসক খাওয়ায় 

তার অসধ্বক স্বা‘ প্রদ্ান করা।একইভাসে এমন অেুস্থ েযকক্তও,কযকন স্বাওম পালসন অেম 

ো তা তার জনয অতযন্ত কিোধ্য ো তা কথসক েুস্থতা আশা করা যায় না-কেও তাই 

করসে।” 

এর দ্ালীল হল আল্লাহ তা‘আলার-োণী : 
 

 

 

 “আল্লাহ কারও উপর তার োসধ্যর অকতকরক্ত কোো চ্াপান না।”  

[২ আল-োক্বারাহ : ২৮৬]  

    

এেং আরও রসয়সে তাোঁর োণী :  

 

 

 “আর কতকন (আল্লাহ)দ্বীসনর েযাপাসর কতামাসদ্র উপর ককান কাকঠনয রাসখন কন।” 
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[২২ আল-হাজ্জ : ৭৮] 

 

 

 

এেং তাোঁর োণী :  

[  

 

 “আর যারা তাসত (কস্বয়াম পালসন) অেম, তারা কযন কফদ্য়াহ কহসেসে কমেকীন 

খাওয়ায়।” 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৪]  েমাপ্ত 

 

আর আল্লাহই েেসচ্সয় কেকশ ভাসলা জাসনন। 

 

Islam Q & A 

 

 

৮৭.কক কেই কমেকীন যাসক কস্বয়াসমর কফদ্ইয়া আদ্ায় করা যায়? এর পকরমাণ 

কতিকু?ু আর কী ই ো কদ্য়া উকচ্ত? 

ফাত ওয়া নং- 66886  

প্রশ্ন :  আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন :   

 “কফদ্ইয়া হল কমেকীন খাওয়াসনা”-কেই কমেকীনসক কক োকলগ ও মুকাল্লাফ 

(শারী‘আত েম্মতভাসে দ্াকয়ত্বশীল) হওয়া শতব? যকদ্ ককান েযকক্ত ৩০ জন কমেকীনসক 

খাওয়াসত চ্ায় তসে তাসদ্র মসধ্য কক তাসদ্র েন্তান ও পকরোসরর েদ্েযরাও কে েংখযার 

অন্তভুবক্ত হসে? তা কক খাসদ্যর পকরেসতব অথব কদ্সয় প্রদ্ান করা যসথি? এই ‘ইত্ব‘আম 

(খাওয়াসনা) এর পকরমাণ ককভাসে কনধ্বারণ করা হয়?  

উত্তর : েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 
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প্রথমত :  

কয রামাদ্বাসন কস্বয়াম পালসন েেম এেং  যার ককান শারী‘আত েম্মত ‘উযর (অজুহাত) 

কনই তার জনয স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইজ  (বেধ্) নয়। 

আর যাসদ্র স্বাওম ভঙ্গ করার েযাপাসর শারী‘আসত রুখোত (অেকাশ) রসয়সে, তাসদ্র 

প্রসতযকসকই প্রকতকদ্সনর পকরেসতব কমেকীন খাওয়াসত হসে না। েরং কমেকীন খাওয়াসনার 

েযাপারকি আসে অকত েৃি েযকক্ত ও অেুস্থ করাগীর কেসত্র কয করাগ কথসক েুস্থতার আশা 

করা হয় না।  

আল্লাহ  তা‘আলা েসলন :  

‘‘ আর যারা তা (স্বাওম পালসন) েেম নয় তারা (এর পকরেসতব) কফদ্ইয়াহ কহসেসে 

কমেকীন খাওয়াসে।’’ 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৪]   

ইেনু ‘আোে েসলসেন : 

“তারা হল অকত েৃি পুরুে ও নারী যারা স্বাওম পালন করসত েেম নয়, তারা উভসয়ই 

প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন কমেকীনসক খাওয়াসে।” 

[ এ কি েণবনা কসরসেন আল েুখারী (৪৫০৫)]  

একইভাসে কয অেুস্থ েযকক্ত, যার েুস্থতা আশা করা যায় না, তারও হুক ম অকত েৃিসদ্র 

নযায়। 

ইেনু ক্বুদ্ামাহ -রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন :     

“অেুস্থ েযকক্ত, যার েুস্থতা আশা করা যায় না কে স্বাওম ভঙ্গ করসে এেং প্রকতকদ্সনর 

পকরেসতব একজন কমেকীনসক খাওয়াসে কারণ কে অকত েৃি েযকক্তর অসথব পসড়।” েমাপ্ত 

[‘আল মূেনী’ (৪/৩৯৬)] 

কদ্বতীয়ত : এই কমেকীসনর োকলগ হওয়া শতব নয়। েরং েকল ইমাসমর ইকত্তফাক্ব 

(ঐকযমত) অনুোসর কোি কশশু কয খাোর খায়, তাসকও কফদ্ইয়াহ কদ্য়া কযসত পাসর। 
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তারা দুগ্ধসপােয কশশুসক কফদ্ইয়াহ কদ্য়ার েযাপাসর কদ্বমত কপােণ কসরসেন। 

‘আকলমগসণর অকধ্কাংশ এসক জা’ইজ (বেধ্) েসলসেন। যাসদ্র মাসে রসয়সেন ইমাম 

আেূ হানীফা,  ইমাম আশ-শাসফয়ী ও ইমাম আহমাদ্ কারণ কেই কশশু, আয়াসত 

উসল্লকখত কমেকীনসদ্র মাসে োধ্ারণ ভাসে অন্তভুবক্ত। ইমাম মাকলক-রাকহমাহুল্লাহ- এর 

কথা কথসক আপাতদ্ৃকিসত মসন হয় কয দুগ্ধসপােয কশশুসক কফদ্ইয়াহ কদ্য়া যাসে না। তসে 

কতকন েসলসেন :  

“দুধ্ োড়াসনা হসয়সে এমন কশশুসক কফদ্ইয়াহ কদ্য়া যাসে।” তাোঁর এ মতকি েমথবন 

কসরসেন ইেনু ক্বুদ্ামা -রাকহমাহুল্লাহ- 

[কদ্খুন ‘আল মূেনী’ (১৩/৫০৮) ‘আল ইনস্বাফ’(২৩/৩৪২) ও আল-মূেূ‘আহ  আল-

কফক্বকহয়যাহ(৩৫/১০১-১০৩)] 

 

তৃতীয়ত :  কমেকীসনর েন্তাসনরা, তার স্ত্রী ও পকরোরেগব যাসদ্র উপসর তার খরচ্ করা 

ওয়াকজে, তারাও এই েংখযার অন্তভুবক্ত হসে। যকদ্ তারা যা তাসদ্র জনয যসথি, তা না 

পায় এেং তাসদ্র জনয এই কমেকীন েযতীত খরচ্ করার আর ককউ না থাসক। 

তাই একজন কমেকীনসক যাকাসতর েম্পদ্ কথসক তাই কদ্য়া হয়, যা তার ও তার  

পকরোরেসগবর জনয যসথি।  

‘ আর রাউদ্ আল মুরকে‘ ’(৩/৩১১) এ রসয়সে :   

“দুই কশ্রণীসক কফদ্ইয়াহ কদ্য়া হসে- অথবাৎ ফকীর ও কমেকীনসদ্র-যা তাসদ্র ও তাসদ্র 

পকরোরেসগবর জনয যসথি।”  েমাপ্ত   

চ্তুথবত :  

আর যা খাওয়াসনা হসে ও তার পকরমাণ :  

একজন কমেকীন কক কদ্শীয় খাদ্যদ্রেয হসত অসধ্বক ো‘ (প্রায় ১.৫ কককজ) প্রদ্ান করা 

হসে, তা চ্াল ো কখজুর ো অনয যা ককেুই কহাক না ককন। আর যকদ্ এর োসথ উপযুক্ত 

োইড কডশ (কোল, োিার ইতযাকদ্) ো কগাশত কদ্য়া হয়, তসে তা উত্তম।   
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আল েুখারী কনশ্চয়তার ‘ তা‘কলক’ কহসেসে েণবনা কসরসেন আনাে ইেন মাকলক হসত 

কয, কতকন োধ্বসকয কপৌোঁোসনার পর যখন স্বাওম পালসন অেম হসলন, তখন স্বাওম ভঙ্গ 

করসতন এেং প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন কমেকীনসক রুকি ও কগাশত খাওয়াসতন। 

কফদ্ইয়াহ এর খাদ্য -এর েমপকরমাণ অথব দ্বারা প্রদ্ান করা জা’ইজ (বেধ্) নয়।  

শাইখ স্বাকলহ আল-ফাওযান-হাকফজাহুল্লাহ েসলসেন :    

এই ‘ইত্ব‘আম/কমেকীন  খাওয়াসনা  অথব প্রদ্াসনর মাধ্যসম হসে না, কযমনকি উসল্লখ 

কসরকে  েরং এই ‘ইত্ব‘আম হসে কদ্শীয় খাদ্য কথসক এেং তা এভাসে কয প্রকতকদ্সনর 

পকরেসতব প্রচ্কলত কদ্শীয় খাদ্য এর অসধ্বক ো‘ প্রদ্ান করার মাধ্যসম। অসধ্বক ো‘ এর 

পকরমাণ প্রায় ১.৫ কককজ। 

তাই আপনাসক কযমনকি আমরা উসল্লখ করলাম, কেই পকরমাসণ প্রকতকদ্সনর পকরেসতব  

কদ্শীয় খাদ্য কথসক প্রদ্ান করসত হসে। তা অথব প্রদ্াসনর মাধ্যসম নয়।    

আর আল্লাহ েুেহানাহু ওয়া তা‘আলা েসলসেন :    

( )

‘‘ আর যারা তা (স্বাওম পালসন) েেম নয়, তারা (এর পকরেসতব) কফদ্ইয়াহ কহসেসে 

কমেকীন খাওয়াসে।’’ 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৪]   

কতকন এখাসন খাসদ্যর কথা উসল্লখ কসরসেন।”  েমাপ্ত 

[আল-মুনতাক্বা কমন ফাতাওয়া আশ-শাইখ স্বাকলহ আল-ফাওযান (৩/১৪০)] 

কদ্খুন (39234) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

 

Islam Q & A 
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৮৮.োি জন কমেকীনসক একোসথ খাওয়াসনা (কফদ্ইয়াহ আদ্ায়) কক ওয়াকজে? 

কনজ পকরোরসক কক কাফফারাহ হসত খাওয়াসনা যায়? 

ফাতওয়া নং-132273 

প্রশ্ন : আকম রামাদ্বাসন এককদ্ন ইোকতৃভাসে স্বাওম ভঙ্গ কসরকেলাম এেং োি জন 

কমেকীনসক খাওয়াসত কচ্সয়কে। এখন প্রশ্ন হল কয,কমেকীনসদ্রসক কক একোসরই 

খাওয়াসনা শতব না কক আকম প্রকতকদ্ন চ্ার ো কতনজন কমেকীনসক খাওয়াসত পাকর? আমার 

জনয কক পকরোসরর েদ্েযসদ্রসক (কযমন আমার োো,মা ও ভাইসদ্র) খাওয়াসনা 

(কফদ্ইয়াহ দ্ান) জাই’য (বেধ্) যকদ্ তারা কমেকীন হসয় থাসক ? 

উত্তর  :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

             “ কজমা‘ (েহোে ো কমলন) োড়া অনয ককাসনা কারসণ যকদ্ রামাদ্বাসনর 

স্বাওম ভঙ্গ করা হসয় থাসক, তসে েকঠক মতকি হল এর ককান কাফফারাহ কনই। তসে 

এই কেসত্র ওয়াকজে হল তাওোহ করা এেং কেই কদ্সনর ক্বাদ্বা’ আদ্ায় করা, যকদ্ স্বাওম 
শুরু করার পর তা ভাঙ্গা হয়। আর যকদ্ কজমা‘(েহোে/কমলন) এর কারসণ স্বাওম ভঙ্গ 

করা হসয় থাসক তসে কে কেসত্র তাওোহ করা, কে কদ্সনর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় করা 

এেং কাফফারাহ আদ্ায় করা- আর তা হল একজন মুকমন দ্াে মুক্ত করা (শারী‘আত 

অনুসমাকদ্ত যুি লব্ধ কাকফর দ্াে মুেকলম হওয়ার পর)। তসে, কয তা কপল না, কে দুই 

মাে পরপর কস্বয়াম পালন করে আর যকদ্ কে তাও না পাসর, তসে কে োি জন কমেকীন 

কক খাওয়াসে (েংখযা োি ই হসত হসে)।  
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যকদ্ কে পূসেব উসল্লকখত দ্ােমুকক্ত ও কস্বয়াম পালসন অেমতার কারসণ কমেকীন খাওয়ায় 

তসে তাোঁর জনয কমেকীনসদ্র একোসথ খাওয়াসনা জা’ইয (বেধ্) এেং োধ্যমত কথসক 

কথসক কসয়কোসর খাওয়াসনাও জা’ইয (বেধ্); তসে কমেকীনসদ্র এই েংখযা (োি) 

অেশযই পূণব করসত হসে। 

এই কাফফারাহ এর খাোর েংশ মূল কযমন-  োো,মা,দ্াদ্া,দ্াদ্ী,নানা,নানী এসদ্র 

প্রদ্ান করা জা’ইয (বেধ্) নয়। একই ভাসে যার েংশধ্র (শাখা) কযমন কেসলসমসয়, 

তাোঁসদ্র কেসলসদ্র ও কমসয়সদ্র, তাোঁসদ্রও প্রদ্ান করা জা’ইয (বেধ্) নয়। 

আল্লাহই তাওফীক্ব দ্াতা। আল্লাহ আমসদ্র নােী মুহাম্মাদ্, তার পকরোরেগব ও 

স্বাহােীগসণর উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন।”  েমাপ্ত। 

[গসেেণ ও ফাত ওয়া ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ  আদ্-দ্া’ইমাহ ] 

আশ-শাইখ ইব ন ‘আেদুল্লাহ ইব ন ‘আেদুল ‘আযীয কেন োয, আশ-শাইখ ‘আেদুল্লাহ 

ইব ন গুদ্াইইয়ান, আশ-শাইখ স্বাকলহ আল ফাওযান,আশ-শাইখ ‘আেদুল ‘আযীয আল 

আশ-শাইখ, আশ-শাইখ োক র আেু যাইদ্। ফাত ওয়া আল-লাজনাহ  আদ্-দ্া’ইমাহ, 

কদ্বতীয় গ্রুপ (৯/২২১)] 

ফাত ওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ, কদ্বতীয় গ্রুপ (৯/২২১) 
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৮৯.োধ্বকযজকনত ো অেসু্থতার কারসণ স্বাওম পালসন অেম েযকক্তর কফদ্ইয়াহ এর 

পকরমাণ 

ফাত ওয়া নং- 93243 

প্রশ্ন :  আমার োো োধ্বকয জকনত ও অেসু্থতার কারসণ অেম হসয় পসুরা রামাদ্বান মাসে 

স্বাওম ভঙ্গ কসরসেন। এরপর কেই কস্বয়াম এর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদ্ায় না কসর কেই মাসেই 

মারা যান। তারপর আমরা দ্করদ্রসদ্রসক অথব দ্াসনর মাধ্যসম এর কাফফারাহ আদ্ায় 

ককর। এরপর জানসত পারলাম কয,এই কাফফারাহ (কফদ্ইয়াহ) শুধ্ ু খাদ্য খাওয়াসনার 

মাধ্যসমই আদ্ায় করসত হয়। আমাসদ্র কক পনুরায় তাোঁর পে কথসক কেই কাফফারাহ 

আদ্ায় করসত হসে? এেং এর পকরমাণ কত?   

উত্তর :  েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

প্রথমত :  

ইমাম মাকলক,ইমাম আশ-শাকফ'ঈ ও ইমাম আহমাদ্ ইব ন হাম্বাল এর অনুোরী 

ফাক্বীহগসণর (কফক্বহ  কেসশেজ্ঞগণ) অকধ্কাংসশর মসত অথবদ্াসনর মাধ্যসম স্বাওসমর 

কফদ্ইয়াহ আদ্ায় যসথি নয়। েরং ওয়াকজে হল তা খাদ্য দ্াসনর মাধ্যসম আদ্ায় করা।  

এর দ্ালীল আল্লাহ তা'আলার োণী :   
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"আর যারা তা (কস্বয়াম) পালসন অেম, তারা কফদ্ইয়াহ কহসেসে কমেকীন খাওয়াসে।" 

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৪] 

 ইেনু 'আোে-রাকদ্বয়াল্লাহু 'আনহুমা- েসলসেন : 

  

 

  "কতকন হসলন অকত েৃি, পুরুে ও নারী যারা স্বাওম পালসন অেম, তাোঁরা 

উভয়ই প্রকতকদ্সনর েদ্সল একজন কমেকীন খাওয়াসেন।" 

(একি  েণবনা কসরসেন আল-েুখাকর (৪৫০৫)] 

'ফাত ওয়া আল-লাজনাহ  আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/১৯৮) এ এসেসে  : 

  “যখন ডাক্তাররা এই কেিান্ত কদ্সলন কয আক্রান্ত করাসগর কারসণ আপকন 

স্বাওম পালন করসত পারসেন না এেং তা কথসক েুস্থতা আশা ও করা যায় না, তখন 

আপনাসক কেগত ও আগত মােগুসলার প্রকতকদ্সনর পকরেসতব একজন কমেকীন খাওয়াসত 

হসে, যার পকরমাণ হল কদ্শীয় খাদ্যদ্রেয কযমন কখজুর ইতযাকদ্ কথসক অসধ্বক স্বা’। আর 

যকদ্ আপকন (েুসি যাওয়া) কদ্নগুসলার েংখযায় একজন কমেকীনসক রাসতর ো দুপুসরর 

খাোর খাওয়ান তসে তা যসথি  হসে। আর অথব দ্াসনর মাধ্যসম কফদ্ইয়াহ আদ্ায় করসল 

তা যসথি হসে না।”  েমাপ্ত। 
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েৃি অথো অেুস্থ েযকক্ত যার েুস্থতা আশা করা যায় না, কতকন প্রকতকদ্সনর পকরেসতব 

একজন কমেকীন খাওয়াসেন। এর পকরমাণ কদ্শীয় খাদ্যদ্রেয কযমন গম অথো কখজুর 

অথো চ্াল ইতযাকদ্ এর অসধ্বক স্বা' আর তা প্রায় ১.৫ ককসলার েমান।  

কদ্খুন- 'ফাতাওয়াহ রামাদ্বান' (পৃষ্ঠা- ৫৪৫)  

কতকন েে কদ্সনর কফদ্ইয়াহ মাসের কশসে একোসর আদ্ায় করসত পাসরন। কযমন ৪৫ 

ককসলাগ্রাম চ্াল- তা যকদ্ করোঁসধ্ কমেকীনসদ্র দ্াওয়াত কসর খাওয়াসনা হয় তসে তা উত্তম 

কারণ ‘আনাে -রাকদ্বআল্লাহু ‘আনহ- এমনকি করসতন।  

কদ্বতীয়ত : আর আপনারা যকদ্ ককান ‘আকলসমর ফাত ওয়ার উপর কভকত্ত কসর অসথবর দ্বারা 

কফদ্ইয়াহ আদ্ায় কসর থাসকন, তসে তা পুনরায় আদ্ায় করসত হসে না।  

আর যকদ্ আপনারা কাউসক (না কজসজ্ঞে কসর) কনসজরা কনসজরাই তা কসর থাসকন, তসে 

কে কেসত্র ওয়াকজে হসে পুনরায় (খাসদ্যর মাধ্যসম) তা আদ্ায় করা যা আপনসদ্র োোর 

জনয কেকশ োেধ্াসনর ও কনরাপদ্- আল্লাহ তাোঁর উপর দ্য়া করুন ও তাোঁসক মাফ করুন।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।  

Islam Q & A 
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৯০.কস্বয়াসমর কফদ্ইয়াহ কহসেসে অমেুকলমসদ্রসক কক খাওয়াসনা যাসে?  

ফাত ওয়া  নং -106457 

প্রশ্ন : একজন অেসু্থ েযকক্তর উপর কফদ্ইয়াহ কহসেসে কমেকীন খাওয়াসনা ওয়াকজে 

হসয়সে, তার জনয কক এই খাদ্য অমেুকলমসদ্র প্রদ্ান করা জা’ইয (বেধ্)? কারণ কে 

এককি অমেুকলম কদ্সশ োে কসর।   

উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

“ যকদ্ ককউ ককাসনা অমুেকলম কদ্সশ োে কসর এেং তার উপর ইত্ব‘আম (কফদ্ইয়াহ) 

ওয়াকজে হসয় থাসক এেং কে কদ্সশ কফদ্ইয়াহ গ্রহসনর উপযুক্ত (হকদ্ার) মুেকলমরা 

েেোে কসর তসে কতকন তাসদ্র কক কফদ্ইয়াহ কহসেসে খাদ্য খাওয়াসেন, আর তা না 

হসল, তা ককান মুেকলম কদ্সশ দ্ান করসেন কয কদ্সশর মুেকলমসদ্র এই খাসদ্যর 

প্রসয়াজন।  

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।”  েমাপ্ত  

 

[মাজমূ‘  ফাতাওয়া  ইেন ‘উোইমীন, ফাতাওয়া  আস্ব-কস্বয়াম (১১২)] 

Islam Q & A 
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অধ্যায় েসতর :  

তারাউয়ীহ (তারােীহ)-এর স্বালাত 
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৯১.তারাউয়ীহ (তারােীহ)-এর স্বালাসতর  রাক ‘আত  েংখযা 

ফাত ওয়া  নং : 9036 

 

প্রশ্ন :  আকম প্রশ্নকি আসগও কসরকেলাম। আশা ককর এর উত্তর কদ্সয় আমাসক উপকতৃ 

করসেন কারণ, আকম এর ককান েসন্তােজনক জোে পাই কন। প্রশ্নকি হসলা তারাউয়ীহর 

(তারােীসহর) েম্পসকব, তা কক ১১  রাক ‘আত  নাকক ২০ রাক ‘আত? েুন্নাহ মসত কতা তা 

১১ রাক ‘আত । শাইখ আল-আলোনী –রকহমাহুল্লাহ –“আল-কক্বয়াম ওয়া আত-

তারাউয়ীহ”-েইসত েসলসেন (তা) ১১  রাক ‘আত । ককউ ককউ কেই মােকজসদ্ যায় 

কযখাসন ১১ রাক ‘আত  স্বালাত আদ্ায় হয়, আোর অসনসক কেই মােকজসদ্ যায় কযখাসন 

২০  রাক ‘আত  স্বালাত আদ্ায় হয়। তাই এই মাে’আলাহকি এখাসন যকু্তরাসষ্ট্র 

েংসেদ্নশীল হসয় কগসে। কয ১১  রাক ‘আত  স্বালাত আদ্ায় কসর কে ২০  রাক ‘আত  

স্বালাত আদ্ায়কারীসক কদ্াোসরাপ কসর; আোর এর কেপরীতকিও হয়। তাই (এই েযাপারকি 

কনসয়)কফতনাহ েকৃি হসয়সে। এমনকক আল-মােকজদ্ আল-হারাসমও ২০  রাক ‘আত  

স্বালাত আদ্ায় করা হয়। 

ককন আল-মােকজদ্ আল-হারাম ও আল-মােকজদ্ আন-নাোউয়ীসত েুন্নাহ কথসক কেপরীত 

করা হয়? ককন তারা আল-মােকজদ্ আল-হারাম ও আল-মােকজদ্ আন-নাোউয়ী-কত ২০  

রাক ‘আত  তারাউয়ীহ-এর স্বালাত আদ্ায় কসরন? 

 

উত্তর :   

 

েকল প্রশংো আল্লাহর জনয।   

 

আমরা মসন ককর না কয, ‘আকলমগসণর মসধ্য ইজকতহাদ্ী মাে’আলাহ েমূহ কনসয় একজন 

মুেকলসমর এ ধ্রসনর েংসেদ্নশীল আচ্রণ করা উকচ্ত যা মুেকলমসদ্র মাসে কেসভদ্ ও 

কফতনাহ েৃকির কারণ হয়। 

 

শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রকহমাহুল্লাহ,কয েযকক্ত ইমাসমর োসথ ১০ রাক ‘আত  আদ্ায় 

কসর উইতর (কেতর)-এর স্বালাসতর অসপোয় েসে থাসক এেং ইমাসমর োসথ 

তারাউয়ীহর স্বালাত পূণব কসর না, তার েম্পককবত মাে‘আলাহর েযাপাসর েলসত কগসয় 

উসল্লখ কসরন : 

  

www.i-onlinemedia.net



324 
 

Ath-Thabāt Library 

 

 “একি খুেই দুৃঃখজনক কয আমরা এই উন্মুক্ত ইেলামী উম্মাহর মসধ্য এমন এককি 

দ্ল কদ্কখ যারা কভন্ন মসতর েুসযাগ আসে এমন েযাপার কনসয় কেসভসদ্র েৃকি কসর। এর 

ফসল তারা কেই কভন্ন মতসক অন্তরেমূসহর কেসভসদ্র কারণ োকনসয় কদ্য়। স্বাহােীসদ্র 

েময় কথসকই এই উম্মাসতর মাসে কভন্ন মত কেল, ককন্তু তা েসিও তাোঁসদ্র অন্তরেমূহ কেল 

ঐকযেি।  

তাই ইেলাসমর েযাপাসর এককনষ্ঠ েকসলর, কেসশে কসর যুেকসদ্র উপর ওয়াকজে হসলা 

ঐকযেি ও এককত্রত হওয়া; কারণ শত্রুরা তাসদ্র কেরুসি েড়যসন্ত্র ওোঁত কপসত আসে।”  

[আশ-শারহ আল-মুমকত‘ (৪২২৫)] 

 

আর এই মাে’আলাহ এর েযাপাসর দুকি দ্ল োড়াোকড় কসরসে। প্রথম দ্লকি যারা ১১  

রাক ‘আত এর কেকশ পসড়সে তাসদ্র কেসরাকধ্তা কসরসে আর তাসদ্র কাজসক কেদ্‘আত 

কহসেসে আখযা কদ্সয়সে। আর কদ্বতীয় দ্লকি যারা শুধ্ ু১১ রাক ‘আত এ েীমােি কথসকসেন 

তাসদ্র কেসরাকধ্তা কসর েসলসে তারা ইজমা‘ এর কেপরীসত কগসে।  

 

চ্লুন আমরা শুকন েম্মাকনত শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রকহমাহুল্লাহ-এর উপসদ্শ কযখাসন 

কতকন েসলসেন :  

 “আমরা এসেসত্র েলে আমাসদ্র উকচ্ত না কেকশ োড়াোকড় ো অকতকরক্ত কম করা। 

ককউ ককউ েুন্নাহ -কত েকণবত েংখযা মানার েযাপাসর োড়াোকড় কসর এেং েসল : েুন্নাহ কত 

কয েংখযার েণবনা এসেসে তা কথসক োড়াসনা জা’ইয (বেধ্) নয়। েুতরাং কয তা (১১  

রাক ‘আত ) কথসক োকড়সয় পসড়, কে তার কসঠার কেসরাকধ্তা কসর এেং েসল - কে পাপী, 

েীমালঙ্ঘণকারী। 

আর এসত ককান েসিহ কনই কয একি (এমন ধ্ারনা) ভুল, কে ককভাসে পাপী, 

েীমালঙ্ঘণকারী হসে কযখাসন নােী-(স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম)-কক রাসতর 

স্বালাত েম্পসকব প্রশ্ন করা হসল কতকন েসলকেসলন :  

  

 “(তা) দুই দুই ( রাক ‘আত ) কসর।” 
 
কতকন ককান কনকদ্বি েংখযা কেোঁসধ্ কদ্ন কন। আর একি জানা কেেয় কয,কযকন রাসতর স্বালাত 

েম্পসকব প্রশ্ন কসরকেসলন, কতকন কেই (রাকা‘আসতর) েংখযা জানসতন না; কারণ কযকন 

(স্বালাসতর)পিকত জাসনন না, তার ( রাক ‘আত )েংখযা েম্পসকব আর না জানারই কথা। 

আর কতকন রােূসলর-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর কেেকও কেসলন না কয আমরা 
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এ কথা েলসত পাকর কয,কতকন তাোঁর (রােূসলর) োোর কভতসর কক হসে তা জানসতন। নােী 

-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-কযসহতু তাোঁসক (কে েযকক্তসক রাক‘আত) েংখযা কনকদ্বি 

না কসর স্বালাসতর পিকত েণবনা কসরসেন,তাই একি জানা কগল কয, এ েযাপারকিসত 

প্রশস্ততা আসে। েুতরাং,ককউ ১০০ রাক ‘আত  স্বালাত আদ্ায় কসর ১ রাক ‘আত  কদ্সয়ও 

উইতর (কেতর)আদ্ায় করসত পাসর।  

 আর তাোঁর-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-োণী : 

 

 “কতামরা আমাসক কযভাসে স্বালাত আদ্ায় করসত কদ্খসল কেভাসে স্বালাত আদ্ায় 

কর।” 
 

একি তাসদ্র কাসেও োধ্ারণভাসে (েেবসেসত্র) প্রসযাজয (হুকম) নয়। আর এ কারসণই 

তারা একোর ৫  রাক ‘আত , আর একোর ৭  রাক ‘আত , অনযোর ৯  রাক ‘আত  কদ্সয় 

উইতর (কেতর) আদ্ায় করা ওয়াকজে মসন কসর না। আর আমরা যকদ্ এসক (হাদ্ীেসক) 

োধ্ারণভাসে প্রসযাজয ধ্সর কনই তাহসল আমাসদ্র এ কথা েলসত হসে কয একোর ৫  

রাক ‘আত ,আর একোর ৭  রাক ‘আত , অনযোর ৯  রাক ‘আত  কদ্সয় ধ্সর ধ্সর ‘উইতর 

(কেতর) আদ্ায় করা ওয়াকজে। েরং “কতামরা আমাসক কযভাসে স্বালাত  আদ্ায় করসত 

কদ্খসল কেভাসে স্বালাত আদ্ায় কর”-এর দ্বারা েুোসনা হসয়সে স্বালাত আদ্াসয়র পিকত, 

রাক ‘আত  েংখযা নয়; ককেল মাত্র কয কনকদ্বি   রাক ‘আত  েংখযার েযাপাসর দ্ালীল 
প্রমাকনত হসয়সে তা েযতীত। 

আর যাই কহাক,একজন মানুসের জনয যাসত প্রশস্ততা আসে এমন ককান েযাপাসর 

কলাকসদ্র উপর চ্াপ প্রসয়াগ করা উকচ্ত নয়।েযাপারকি এ পযবন্ত গকড়সয়সে কয, আমরা 

কদ্সখকে কয ককেু ভাইসয়রা এ কেেয়কিসত কেকশ কজার প্রসয়াগ কসর,তারা কেেে 

ইমামগসণর উপর  কেদ্‘আসতর অপোদ্ কদ্য় যারা ১১ রাকা‘আসতর কেকশ আদ্ায় কসর, 

এেং তারা মােকজদ্ কথসক কের হসয় আসে। এসেসত্র তাসদ্র োওয়াে েুসি যায়, এ 

েযাপাসর রােূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-েসলসেন :  
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 “কয ইমাসমর োসথ ইমাম (স্বালাত েমাপ্ত কসর) চ্সল যাওয়া পযবন্ত কক্বয়াম কসর, তার 

জনয েমূ্পণব রাসতর কক্বয়াম (এর োওয়াে) কলখা হসে।”  
 
 [একি েণবনা কসরসেন আত-কতরকমযী (৮০৬) এেং আল-আলোনী ‘স্বাহীহ আত-

কতরকমযী’-কত (৬৪৬)-এসক স্বাহীহ আখযা কদ্সয়সেন] 

 

আোর তারা অসনক েময় ১০ রাক ‘আত  আদ্ায় কসর েসে থাসক ফসল কাতার ভঙ্গ 

হয়,আোর কখনও তারা কথা েলােকল কসর এেং মুস্বাল্লীসদ্র স্বালাসত কেঘ্ন েিায়। 

আমরা এ েযাপাসর ককান েসিহ কপােণ ককর না কয তাোঁরা ভাল চ্ান এেং তাোঁরা ইজকতহাদ্ 

কসরসেন, ককন্তু েে মুজতাকহদ্ েকঠক মসত কপৌোঁসেন না। 

আর কদ্বতীয় পেকি হসলা তাসদ্র কেপরীত। তারা,যারা ১১  রাক ‘আত  এর মসধ্য েীমােি 

থাসক তাসদ্র কসঠার কেসরাকধ্তা কসর এেং েসল : ‘তুকম ইজমা‘ কথসক কের হসয় কগে।’ 

আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন :  

 

 

 “আর কয তার কাসে েতয প্রকাকশত হওয়ার পর রােসূলর কেসরাকধ্তা কসর এেং 

মু’কমনসদ্র পসথর কেপরীত পথ অনেুরণ কসর আকম তাসক কেকদ্সক পকরচ্াকলত করে 

কযকদ্সক কে অকভমখুী হয় এেং আকম তাসক প্রসেশ করাে জাহান্নাসম আর তা কতই না 

খারাপ প্রতযােতবন।”  

 

[৪ আন-কনো’ : ১১৫ ] 

 

আর আপনার আসগ যারা গত হসয়সে তাসদ্র অসনসক শুধ্ ু২৩ রাক ‘আত েম্পসকবই 

জানসতন , এরপর যারা কসঠারভাসে তার কেসরাকধ্তা কসর তা আরও এককি ভুল। 
[আশ-শারহ আল মুমকত‘ (৩/৭৩-৭৫)]  
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আর তারাউয়ীহর (তারােীহর) স্বালাসত ৮ রাকা‘আসতর কেকশ পড়া জা’ইয না হওয়ার 

েযাপাসর এর মত কপােণকারীরা কয দ্ালীল কদ্সয়সেন তা হসলা আেূ োলামাহ ইেনু 

‘আেকদ্র রাহমান এর হাদ্ীে যাসত কতকন ‘আ’ইশাহ (আয়শা)-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-কক 

প্রশ্ন কসরকেসলন : 

  

 “রামাদ্বাসন রােূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর স্বালাত ককমন কেল?”  

 

 

কতকন েলসলন : 

  “কতকন (রােূলুল্লাহ) রামাদ্বাসন ো এর োইসর ১১ রাক‘আসতর কেকশ আদ্ায় করসতন 

না, কতকন ৪  রাক ‘আত   স্বালাত আদ্ায় করসতন- এর কেৌিযব ও বদ্েবয েম্পসকব প্রশ্ন 

করসেন না (অথবাৎ তা এতই েিুর ও দ্ীেব হত), এরপর কতকন আরও ৪  রাক ‘আত  
স্বালাত আদ্ায় করসতন-এর কেৌিযব ও বদ্েবয েম্পসকব প্রশ্ন করসেন না (অথবাৎ তা এতই 

েুির ও দ্ীেব হত), এরপর কতকন ৩  রাক ‘আত  স্বালাত আদ্ায় করসতন। আকম 

(‘আই’শাহ) [উইতর (কেতর) এর আসগ শুসত কদ্সখ] 
 েললাম :  

“কহ রােূলুল্লাহ! আপকন কক উইতর (কেতর) এর আসগ  েুকমসয় কনসেন?”  

কতকন (রােলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-) েলসলন :  
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 “কহ ‘আ’ইশাহ (আয়শা রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা), আমার দুই কচ্াখ কতা েুমায় ককন্তু অন্তর 

েমুায় না।” 

 [একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৯০৯) ও মুেকলম (৭৩৮)] 

  

তারা েসলন :   

এই হাদ্ীে কথসক রামাদ্বাসন ও এর োইসর রাসতর কেলা স্বালাসতর ( রাক ‘আত  েংখযার) 

েযাপাসর কনয়কমত থাকার কনসদ্বশনা পাওয়া যায়। 

 আর ‘আকলমগণ এ হাদ্ীেসক তাোঁর (স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম)-আচ্রসণর 

(কাসজর) দ্ালীল কহসেসে কপশ করাসক প্রতযাখযান কসরসেন। ককননা (তাোঁর) কাজ 

(আচ্রণ) কথসক ওয়াকজে হওয়ার কনসদ্বশনা পাওয়া যায় না। 

 

আর রাসতর স্বালাত-যার মসধ্য রসয়সে ‘তারাউয়ীহ’ (তারােীহ), যা ককান কনকদ্বি েংখযা 

দ্বারা কনধ্বাকরত নয়। এ েযাপাসর (েকণবত) স্পি দ্ালীলগুসলার এককি হসলা ইেনু ‘উমার 

এর হাদ্ীে, এক েযকক্ত রােূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-কক রাসতর স্বালাত 

েম্পসকব প্রশ্ন করসলন। রােূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম েলসলন : 

 

 

 “রাসতর স্বালাত দুই দুই ( রাক ‘আত ) কসর, এরপর আপনাসদ্র মসধ্য কয কভার 

(ফাজর) হোর আশংকা কসর কতকন কযন এক  রাক ‘আত  পসড় কনন যা আদ্ায় করা 

স্বালাসতর উইতর (কেতর, স্বালাসতর রাক‘আতেংখযাসক কেসজাড় করা)কহসেসে গণয হসে।” 
 

 [একি েণবনা কসরসেন,আল-েুখারী (৯৪৬)ও মুেকলম (৭৪৯)] 

 

কেকভন্ন গ্রহণসযাগয (কফক্বহী) মাযহাে েমূসহর ‘আকলমগসণর মতামসতর কদ্সক দ্ৃকি কদ্সল 

পকরষ্কার হয় কয, এ েযাপারকিসত প্রশস্ততা আসে, আর ১১ রাক‘আত-এর কেকশ পড়ায় 

ককান কদ্াে কনই। 

ইমাম আে-োরখােী, কযকন হানাফী (কফক্বহী) মাযহাসের ইমামগসণর একজন, েসলসেন :  

 “আমাসদ্র মসত উইতর (কেতর) োড়া তা (তারাউয়ীহ) ২০ রাক ‘আত ।”  
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[আল-মােসু্বত্ব (২/১৪৫)] 

ইেনু ক্বুদ্ামাহ েসলসেন :  

 “আেূ-‘আেকদ্ল্লাহ (অথবাৎ ইমাম আহমাদ্) রাকহমাহুল্লাহ-এর কাসে পেিনীয় মতকি 

হসলা তা ২০  রাক ‘আত ।আর ইমাম আে-োউরী,ইমাম আেূ-হানীফা ও ইমাম  আশ-

শাকফ ‘ঈ-ও এ মত েযক্ত কসরসেন।  

আর ইমাম মাকলক েসলসেন :  

 “(তা,তারাউয়ীহ) ৩৬ রাক‘আত।”  

[আল-মুেনী (১/৪৫৭)] 

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী েসলসেন :  

 “আকলমগসণর ইজমা‘ মসত তারাউয়ীহর স্বালাত েুন্নাহ। আর আমাসদ্র মাযহাসে তা 

১০ োলাসম ২০ রাক‘আত। তা একাকী ও জামা‘আসতর োসথ আদ্ায় করা জা’ইয।”  

[আল-মাজমূ‘(৪/৩১)] 

 

 এগুসলা হসলা তারাউয়ীহর স্বালাসতর রাক‘আসতর  েংখযার েযাপাসর চ্ার ইমাসমর 

মাযহােেমূহ, তাোঁসদ্র েোই ১১ রাক‘আসতর কেকশ পড়ার েযাপাসর  েসলসেন। কয কারসণ 

তাোঁরা ১১ রাক‘আসতর কেকশ পড়ার েযাপাসর েসলসেন েম্ভেত তা হসলা : 

 

১.তারা কদ্সখসেন কয,আই’শাহ (রাকদ্বআল্লাহু ‘আনহা)-এর হাদ্ীে কনকদ্বি ককান েংখযা 

কনধ্বারণ কসর না। 

 

২.পূেবেতবী স্বাহােী ও তাকে‘ঈ গসণর অসনসকর কাে কথসক (১১ রাক‘আসতর) কেকশ পড়ার 

েণবনা পাওয়া যায়।  

[আল-মুেনী (২/৬০৪)ও আল-মাজমূ‘ (৪/৩২)] 

 

৩.নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- কয ১১  রাক ‘আত  স্বালাত আদ্ায় করসতন তা 

এতিা দ্ীেব করসতন কয তার পুসরা রাতই কলসগ কযত, এমনকক এক রাসত নােী স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- তারাউয়ীহর স্বালাসত তাোঁর স্বাহাোগসণর োসথ কয স্বালাত 

আদ্ায় কসরকেসলন তা ফাজর উকদ্ত হওয়ার অল্প ককেুেণ আসগ কশে কসরকেসলন, 

এমনকক স্বাহােীগণ োহূর (কেসহরী) েুসি যাওয়ার আশঙ্কা কসরকেসলন। স্বাহােীগণও-

রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুম-রােূল-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর কপেসন স্বালাত আদ্ায় 

করসত পেি করসতন। এেং তাোঁরা তা (এভাসে স্বালাত আদ্ায়) এত দ্ীেব মসন করসতন 

না। তাই ‘আকলমগণ এই মত েযক্ত কসরসেন কয ইমাম যকদ্ এভাসে স্বালাত দ্ীেব কসরন 
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তসে তা মা‘মূমসদ্র (মুস্বাল্লীসদ্র) জনয কিকর হসয় যায় যা তাসদ্রসক (স্বালাত কথসক) 

কেমুখ করসত পাসর। তাোঁরা মসন কসরন একজন ইমাম কক্বরা‘আত েংকেপ্ত কসর  রাক ‘আত  

েংখযা োড়াসত পাসরন। 

 

োর কথা হসলা কয, নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-কথসক েকণবত পিকতসত ১১  

রাক ‘আত  স্বালাত পসড় কে ভাল করল এেং েুন্নাহ পালন করল। আর কয কক্বরা‘আত 

েংকেপ্ত কসর রাকাআসতর েংখযা োকড়সয় কদ্সয়সে কেও ভাল করল। কয এই দুকি কেেসয়র 

কয ককান এককি করল তার কেরুসি ককান অকভসযাগ কনই। 

 

 শাইখুল ইেলাম ইেনু তাইকময়যাহ েসলসেন : 

 “কয তারাউয়ীহর (তারােীহর) স্বালাত আেূ হানীফাহ, আশ-শাকফ ‘ঈ ও আহমাদ্-এর 

মাযহাে অনুোসর ২০ রাক ‘আত আদ্ায় করল অথো মাকলক এর মাযহাে অনুোসর ৩৬  

রাক ‘আত  আদ্ায় করল অথো ১৩ ো ১১ রাক ‘আত আদ্ায় করল কে ভাল করল, 

কযমনকি ইমাম আহমাদ্ মত কপােণ কসরসেন এ েযাপাসর েুস্পি কনসদ্বশনা না থাকার 

কারসণ। তাই  রাক ‘আত  েংখযা কেকশ ো কম করা কক্বয়াম দ্ীেব ো েংকেপ্ত করা অনুযায়ী 

হসে।”  

[আল-ইখকতয়ারাত (পৃষ্ঠাৃঃ ৬৪)] 

  

 

 

আে-েুয়ূত্বী েসলসেন : 

 “রামাদ্বাসন কক্বয়াম করার আসদ্শ  কদ্সয় ও এর েযাপাসর উৎোকহত কসর স্বাহীহ ও 

হাোন হাদ্ীে েমূসহ যা েকণবত হসয়সে তাসত ককান েংখযা কনকদ্বি করা হয়কন। আর নােী-

স্বাল্লাল্লাহু  ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর কাে কথসক এমনও প্রমাকণত হয় কন কয কতকন ২০  

রাক ‘আত  তারাউয়ীহ (তারােীহ) পসড়সেন। েরং কতকন রাসতর স্বালাত আদ্ায় কসরসেন 

যার (রাক‘আসতর)েংখযা উসল্লকখত হয়কন। এরপর কতকন ৪থব রাসত কদ্কর করসলন এই 

আশঙ্কায় কয তা (তারাউয়ীহর স্বালাত) তাোঁসদ্র উপর ফার দ্ব (ফরয) কসর কদ্য়া হসে আর 

তাোঁরা তা (পালন) করসত অেমথব হসেন।” 

 

 

ইেনু হাজার আল-হাইোমী েসলসেন : 
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 “নােী-স্বাল্লাল্লাহু‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর কাে কথসক তারাউয়ীহর স্বালাত ২০  

রাক ‘আত  হওয়ার েযাপাসর ককান স্বাহীহ েণবনা পাওয়া যায়কন। আর এই েযাপাসর যা 

েকণবত হসয়সে, “কতকন ২০  রাক ‘আত  স্বালাত আদ্ায় করসতন,-তা অতযন্ত দ্বা‘ঈফ 

(দুেবল)।” [আল-মূেূ‘আহ আল-কফক্বকহয়যাহ (২৭/১৪২-১৪৫)] 

       

আর এইেে এর পর প্রশ্নকারী ভাই, আপকন তারাউয়ীহর (তারােীহর) স্বালাত ২০  

রাক ‘আত  হওয়ার েযাপাসর অোক হসেন না। কারণ এর আসগ ইমামগণ প্রজসন্মর পর 

প্রজন্ম তা কসরসেন। আর তাোঁসদ্র েোর মসধ্যই কলযাণ আসে। 

 

আর আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

 

Islam Q & A 
 

৯২.তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর  স্বালাত ও কক্বয়ামলু লাইল এর মসধ্য কক ককান 

পাথবকয আসে ?  

ফাত ওয়া নং -2730   

প্রশ্ন :  আকম কক্বয়ামলু লাইল ও তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর মসধ্য পাথবকয জানসত চ্াই। 

উত্তর :    

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর স্বালাত হল কক্বয়ামুল লাইসলর অংশ (**)। তারা উভসয়ই 

পৃথক ককান স্বালাত নয়, কযমনকি োধ্ারণ মানুেসদ্র মাসে অসনসকই মসন কসর থাসক। 

েরং ‘কক্বয়ামুল লাইল’ ককই রামাদ্বান মাসে ‘স্বালাতুত তারাউয়ীহ (তারােীহ)’ েলা হয়, 

কারণ পূেবেূরীগণ (স্বাহােী, তাকে‘ঈ, তাকে‘উত তাকে‘ঈ গসণর প্রজন্ম) - রাকহমাহুমুল্লাহ 

–যখন কেই স্বালাত আদ্ায় করসতন, তখন কসঠার পকরশ্রসমর োসথ কক্বয়ামুল লাইসলর 

স্বালাত দ্ীেবাকয়ত কসর প্রকত দুই রাক ‘আত অথো চ্ার রাক ‘আত পর পর  ইেকতরাহাহ 
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অথবাৎ কেশ্রাম কনসতন, মহান প্রকতদ্াসনর কমৌেুসমর েদ্বযেহার স্বরূপ এেং রােূলুল্লাহ -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম - এর উসল্লকখত এই োওয়াসের (প্রকতদ্াসন) আশায় 

েসচ্ি হসয় :  

 

 

  “কয রামাদ্বান মাসে ঈমাসনর োসথ ও োওয়াসের (প্রকতদ্াসনর) আশায় কক্বয়াম কসর 

তার পসূেবর েমস্ত গুনাহ মাফ কসর কদ্য়া হসে”।   

[েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৩৬)] 

আল্লাহ তা‘আলাই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

Islam Q & A 

শাইখ মুহাম্মদ্ োকলহ আল-মুনাকজ্জদ্ 

[(**) কেসশে দ্রিেয : উইতসরর (কেতসরর) স্বালাতও কক্বয়ামুল লাইসলর অংশ - এ েম্পসকব 

কেস্তাকরত জানসত কদ্খুন (52875) নং প্রসশ্নর উত্তর।]   

 

 

৯৩.কে ‘ইশা’ (এশা) এর আসগ তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর স্বালাত আদ্ায় কসর 

কফসলসে! 

 

ফাত ওয়া  নং -37829 

 

প্রশ্ন : আকম মাস্ কজসদ্ কদ্রী কসর প্রসেশ কসরকে, ততেসণ েয় রাক ‘আত তারাউয়ীহ 

(তারােীহ) এর স্বালাত আমার কথসক েসুি কগসে। আকম তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর পর 

‘ইশা’ (এশা) স্বালাত আদ্ায় ককর। তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর কয েয় রাক ‘আত কথসক 

েসুি কগসে তার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদ্ায় করা আমার জনয কক ওয়াকজে? 
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উত্তর : 

  

েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয।  

  

‘ইশা (এশা) এর আসগ তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর স্বালাত শুি নয়। আপকন 

জামা‘আসতর োসথ ‘ইশা (এশা)র কনয়যাসত কযাগ কদ্সত পারসতন। ইমাম দুই রাক ‘আত 

এর পর োলাম কফরাসল, আপকন উসঠ দ্াোঁকড়সয় কগসয় োকক দুই রাকা‘আত কযাগ কসর 

আপনার স্বালাত েম্পন্ন করসতন। কক্বয়ামুল লাইল (তারােীহ, কেত্বর ইতযাকদ্) স্বালাত 

‘ইশা (এশা) এর আসগ হয় না েরং হয় এর পসর। েরং ‘ইশা (এশা) এর েুন্নাসতরও ( 

রাকত্বোহ) পসর। আপকন যা আদ্ায় কসরসেন তা োধ্ারণভাসে নাফ্ ল কহসেসে কেসেকচ্ত 

হসে, কক্বয়াসমর স্বালাত কহসেসে ধ্তবেয হসে না।   

শাইখ ‘আব্দলু ‘আজীজ ইেন োয সক প্রশ্ন করা হসয়কেল :  

 যকদ্ ককান মুেকলম মাস্ কজসদ্ এসে কলাকসদ্র তারাউয়ীহ  (তারােীহ) এর স্বালাত 

আদ্ায় রত অেস্থায় পায় এেং যখন কে ‘ইশা (এশা)র স্বালাতও আদ্ায় কসরকন কেসেসত্র 

কক তাসদ্র োসথ ‘ইশা (এশা)র কনয়যাসত কযাগ কদ্সত পারসে?  

 

কতকন উত্তসর েসলন :  

“ ‘আকলমগসণর দুকি মসতর অকধ্কতর েকঠক মতকি অনুোসর তাসদ্র োসথ ‘ইশা (এশা) 

এর কনয়যাসত কযাগ কদ্সয় স্বালাত আদ্ায় করসত ককান েমেযা কনই। ইমাম োলাম 

কফরাসল কে উসঠ দ্াোঁকড়সয় তার োকক স্বালাত েম্পন্ন করসে।” 

স্বাহীহ আল েুখারী ও মুেকলম এ মু’আয ইব ন জাো’ল -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- হসত 
প্রমাকণত হসয়সে কয, কতকন নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর োসথ ‘ইশা 

(এশা) -র  স্বালাত আদ্ায় কসর কনজ কগাসত্র কফসর কগসয় (ইমাম হসয়) আোরও তাসদ্রসক 

স্বালাত আদ্ায় করাসতন এেং নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এ েযাপারকির 

ইনক্বার (কেসরাকধ্তা) কসরন কন, যা নাফ্ ল স্বালাত আদ্ায়কারী েযকক্তর কপেসন ফারদ্ব 

(ফরজ) স্বালাত আদ্ায়কারী েযকক্তর স্বালাত আদ্ায় করা জা’ইয (বেধ্) হওয়ার দ্ালীল। 

  

নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- হসত স্বাহীহ গ্রসন্থ এসেসে কয, কতকন স্বালাতুল 

খাওসফ [ ভয়-ভীকতর েময় েংসেকপত স্বালাত], ককান গ্রুপসক কনসয় দুই রাক ‘আত 

স্বালাত আদ্ায় কসর, োলাম কফরাসনা কশসে আোর অনয এক গ্রুপসক দুই রাক ‘আত 

স্বালাত আদ্ায় ককরসয় োলাম কফরাসতন। এসেসত্র প্রথমোসরর স্বালাত আদ্ায় তাোঁর জনয 
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ফারদ্ব (ফরজ) কহসেসে কেসেকচ্ত, অপরকদ্সক কদ্বতীয় োসরর স্বালাত আদ্ায় তাোঁর জনয 

নাফ্ ল, ককন্তু তাোঁর কপেসন স্বালাত আদ্ায়কারীসদ্র জনয তা ফারদ্ব (ফরজ) কহসেসে 

কেসেকচ্ত। 

আল্লাহই  তাওফীক্ব দ্াতা। 

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া  আশ শাইখ ইেন োয (১২/১৮১)]   

 

শাইখ আরও েসলন :  

 “ েুন্নাহ হল তাহাজ্জুত এর স্বালাত রামাদ্বাসন ও অনযানয েমসয় ‘ইশা এর েুন্নাসতর 

পসর আদ্ায় করা, কযমনকি  নােী- স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম করসতন। এসেসত্র 

তাহাজ্জুত এর স্বালাত োড়ীসত ো মাস্ কজসদ্ আদ্াসয় ককান পাথবকয কনই।”  

 

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া  আশ শাইখ ইেন োয (১১/৩৬৮)]  

  

অপর কদ্সক আপনার তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর কয স্বালাত েুসি কগসে, কে েযাপাসর 

আপনার  অেকাশ রসয়সে; আপকন চ্াইসল তা আদ্ায় করসত পাসরন, আোর চ্াইসল তা 

কেসড়ও কদ্সত পাসরন। তারাউয়ীহ (তারােীহ) নাফ্ ল ‘ইোদ্াত েমূসহর এককি, এর ক্বাদ্বা’ 

(কাযা) আদ্ায় করা ওয়াকজে নয়, কযমন কি পাোঁচ্ ওয়াক্্বত স্বালাসতর কেসত্র ওয়াকজে।    

 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।  

 

শাইখ মুহাম্মাদ্ স্বাকলহ আল মুনাকজ্জদ্।  

 

৯৪.নারীসদ্র মাস্ কজসদ্র উসেসশয কের হওয়ার শতবেমহূ 

ফাত ওয়া নং- 49898  

প্রশ্ন :  একজন নারীর জনয কক তাহাজু্জসদ্র স্বালাত আদ্ায় করসত মাহরাম োড়া 

মাস্ কজসদ্ যাওয়া জা’ইয (বেধ্)? কারণ এই মাস্ কজদ্কি োকড়র পাসশই রসয়সে এেং 

োকড়র পরুুে কলাসকরা এই স্বালাত আদ্ায় কসর না। 

উত্তর :   েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  
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একজন নারীর মাস্ কজসদ্ যাওয়ার জনয, স্বালাসত কের হওয়া ককেু কেসশে শতবোসপসে 

জা’ইয (বেধ্)। তার োসথ মাহরাম থাকা এই শতবেমূসহর অন্তভুবক্ত নয়। তাই মাহরাম 

োড়া, স্বালাসতর জনয মাস্ কজসদ্ কযসত ককান েমেযা কনই। 

‘আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ’ (৭/৩৩২) এর ফাত ওয়া েমূসহ এসেসে তারা েসলসেন  

:  

একজন মুেকলম মকহলার জনয স্বালাত আদ্ায় করার জনয মাস্ কজসদ্ যাওয়া জা’ইয 

(জাসয়য/বেধ্)। কে তার স্বামীর কাসে অনুমকত চ্াইসল, কেসেসত্র তাসক কনসেধ্ করসত 

পারসে না যকদ্ কে পদ্বার মসধ্য থাসক এেং এমন ককেু তার কথসক প্রকাকশত না হয় যা 

গায়রু মাহরাম পুরুেসদ্র কদ্খাসনা হারাম।    

এর দ্ালীল ইেনু ‘উমার েণবনা কসরসেন কয কতকন েসলন :   

আকম রােূলুল্লাহ - োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-   কক েলসত শুসনকে :  

 

 “ আপনাসদ্র নারীরা যকদ্ আপনাসদ্র কাসে মাস্ কজসদ্ যাওয়ার অনুমকত চ্ায়, 

তাহসল তাসদ্রসক অনুমকত কদ্ন।” 

অনয এক করওয়াইয়াসত, 

 “ নারীসদ্রসক মাস্ কজসদ্ যাওয়ার কেসত্র, তাসদ্র অকধ্কার কথসক েকঞ্চত 

করসেন না, যকদ্ তাোঁরা আপানাসদ্র কাসে অনুমকত চ্ান।” 

কেলাল েসলসেন ( কতকন হসলন ‘আবু্দল্লাহ ইেন ‘উমার -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর পুত্র : 

আল্লাহর কেম আমরা তাসদ্রসক (নারীসদ্রসক) অেশযই কনসেধ্ করে।   
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তখন তাসক ‘আব্দুল্লাহ ইেন ‘উমার (-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুমা-)েলসলন : আকম েলকে  

রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েসলসেন আর তুকম েলে অেশযই আকম 

তাসদ্রসক কনসেধ্ করে?”  

[এ দুকি েণবনা কসরসেন মুেকলম (৪৪২)।]   

তসে কে যকদ্ পদ্বা না কসর থাসক এেং গাসয়র মাহরাম পুরুেসদ্র কদ্খাসনা হারাম এমন 

ককেু তার কথসক প্রকাকশত  হয় অথো কে েুগকন্ধ েযেহার কসর থাসক তসে তার জনয এ 

অেস্থায় োকড় কথসক কের হওয়া জা’ইয (বেধ্) নয়।   

আর এ অেস্থায় মাস্ কজসদ্ স্বালাসতর জনয কের হওয়া কতা আরও দ্ূসরর কথা। কারণ 

এসত কফতনা রসয়সে। 

আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন  : 

 

 

] .   :  النور   [    

   

“ আপকন মু’কমন নারীসদ্রসক েসল কদ্ন যাসত তারা তাসদ্র দ্কৃি নত রাসখ এেং তাসদ্র 

কগাপন অঙ্গেমহূ কহফাজত কসর এেং তাসদ্র কেৌিযব প্রকাশ না কসর, অতিকু ুোড়া 

যতিকু ুআপনা আপকন কের হসয় যায় এেং শক্ত কসর তাসদ্র ‘খুমরু’ কদ্সয় তাসদ্র 
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‘জয়ুেূ’ ক সক কদ্য় এেং তাসদ্র কেৌিযব প্রকাশ না কসর তাসদ্র স্বামীসদ্র কনকি োড়া।”   

[২৪ আন-নূর : ৩১] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও েসলন :  

 

 

  

 

 

     “কহ নােী, আপকন আপনার স্ত্রীসদ্রসক এেং আপনার কমসয়সদ্রসক এেং মু’কমন 

নারীসদ্রসক েসল কদ্ন যাসত তারা তাসদ্র কথসক তাসদ্র ‘জালােীে’ কিসন কনয়, এসত 

কসর তাসদ্র কচ্না েহজ হসে (তারা েম্ভ্রান্ত ককনা), ফসল তাসদ্র উতযক্ত করা হসে না, 

কনশ্চয়ই আল্লাহ অকত েমাশীল, অকত দ্য়াল।ু” 

 

[৩৩ আল-আহযাে : ৫৯]  (**)  

যাইনাে আে-োক্বাকফয়যাহ হসত প্রমাকণত হসয়সে কয, কতকন রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- হসত েণবনা কসরসেন কয, কতকন েসলসেন :  
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   “আপনাসদ্র (নারীসদ্র) ককউ ‘ইশা (এশা) এর স্বালাসত উপকস্থত হসল, কতকন কযন 

কেই রাসত েুগকন্ধ েযেহার না কসরন।”  

অনয এক করওয়াইয়াসত,  

“আপনাসদ্র (নারীসদ্র) ককউ মাস্ কজসদ্ উপকস্থত হসল, ককউ কযন েুগকন্ধ স্পশব না 

কসরন।” 

এ দুকি েণবনা কসরসেন মুেকলম তার স্বাহীহ  গ্রসন্থ (৪৪৩)।  

স্বাহীহ হাদ্ীে েমূসহ প্রমাকণত হসয়সে কয, মকহলা স্বাহােীগসণর ফাজ্ করর জামা‘আসতর 

োসথ উপকস্থত হসতন, তাসদ্র কাপড় কদ্সয় আেৃত অেস্থায় [ অথবাৎ তাসদ্র মুখ আেৃত 

অেস্থায়] এমনভাসে কয, তাসদ্রসক কলাসকরা কচ্নসত পারত না।   

 

‘আমরাহ কেনত ‘আব্দরু রাহমান কথসক প্রমাকণত হসয়সে কয, কতকন েসলসেন :    

 “ আকম নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর স্ত্রী ‘আ’ইশাহ (আকয়শা) 

-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-কক েলসত শুসনকে কয, “ যকদ্ রােূলুল্লাহ -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম- কদ্খসতন কয নারীরা কক েংেকিত করসেন তসে তাসদ্রসক মাস্ কজসদ্ আেসত 

োোঁধ্া কদ্সতন কযমন োনু ইেরাঈসল নারীরা কনকেি হসয়কেল। 

‘আমরাহ কক তখন েলা হল :    
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োনু ইেরাঈসলর নারীরা কক মাস্ কজসদ্ যাওয়া কথসক কনকেি হসয়কেল? 

কতকন  (‘আমরাহ) েলসলন :  ‘হযাোঁ’।  

েণবনা কসরসেন মুেকলম তার স্বাহীহ গ্রসন্থ (৪৪৫)। 

এই দ্ালীলগুসলার কথসক স্পি কনসদ্বশনা পাওয়া যায় কয, একজন মুেকলম নারী যকদ্ 

তার কপাশাসকর কেসত্র ইেলামী আদ্াে-নীকত অনুেরণ কসর এেং কফতনা উসদ্রককারী 

এেং দুেবল ঈমাসনর অকধ্কারী মনসক কেভ্রান্তকারী এমন েমস্ত আকেবণীয় কেৌিযব কথসক 

কেরত থাসক, তসে মাস্ কজসদ্ স্বালাত আদ্াসয়র কেসত্র তাসক কনসেধ্ করা হসে না।       

কে যকদ্ এমন অেস্থায় থাসক, যা মি কলাকসদ্র আকেবণ কসর ও যাসদ্র মসন েসিহ 

আসে তাসদ্র কফতনায় কফসল, তসে মাস্ কজদ্ েমূসহ প্রসেশ করসত তাসক কনসেধ্ করা 

হসে। েরং তাসক কনজ োকড়র োকহসর কের হওয়া ও নারী পুরুে উভসয়র জনয উন্মুক্ত 

এমন স্থাসন উপকস্থত হওয়া কথসক কনসেধ্ করা হসে।”  েমাপ্ত  

শাইখ মুহাম্মাদ্ ইেন ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ-‘ মাজম‘ূ আল-ফাতাওয়া ’ (১৪/২১১) -

এ েসলসেন : 

“তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর স্বালাসত নারীসদ্র উপকস্থত হওয়ায় ককান েমেযা কনই, যকদ্ 

কফতনার আশংকা না করা হয় এ শসতব কয তারা শালীনভাসে কেৌিযব প্রকাশ না কসর 

কের হসে এেং েুগকন্ধ েযেহার করসে না।”  েমাপ্ত 

শাইখ োকর আেূ যাইদ্ তার ‘কহরাোতুল ফাকদ্বলাহ’ (পৃ-৮৬) এ একজন নারীর 

মাস্ কজসদ্ কের হওয়ার শতবেমূহ একত্র কসর েসলসেন :  

“একজন নারীসক শারী‘আসতর আহকাম অনুোসর মাস্ কজসদ্ কযসত কনসের 

আহকামগুসলা কমসন চ্লসল অনুমকত কদ্য়া হসে :  

(১) তার কথসক এেং তার উপর কফতনা হসত আশংকামুক্ত হওয়া 

(২) তার কেখাসন উপকস্থত হওয়ায় ককান শারী‘আত কতৃবক কনকেি কেেয় েংেকিত না 

হওয়া 
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(৩) তার পসথ ও মাস্ কজসদ্ পুরুেসদ্র োসথ ভীড় না জমাসনা  

(৪) তার  তাকফলাহ অেস্থায় কের হওয়া অথবাৎ েুগকন্ধ েযেহার না কসর কের হওয়া  

(৫) তার  কহজােরত অেস্থায় থাকা অথবাৎ কেৌিযব প্রকাশ না কসর কের হওয়া 

(৬) মােকজসদ্ নারীসদ্র জনয আলাদ্া প্রসেশপথ থাকা এেং যাসত কে তা কদ্সয় প্রসেশ 

কসর ও কের হয়, কযমনকি ‘েুনান আেী দ্াঊদ্’ ও অনযানয েূসত্রর হাদ্ীে কথসক প্রমাকণত 

হসয়সে 

(৭) নারীসদ্র কাতার েমূহ পুরুেসদ্র কপেসন হওয়া   

(৮) নারীসদ্র কেসত্র কশে কাতার েসেবাত্তম, তসে পুরুেসদ্র কেসত্র তা কেপরীত 

(৯) ইমাম যকদ্ ভুল কসর তসে পুরুেরা তােেীহ পাঠ করসে এেং নারীরা তাকল কদ্সয় 

েতকব করসে 

(১০) নারীরা পুরুেসদ্র পূসেব মােকজদ্ কথসক কের হসে এেং পুরুেরা তাসদ্র স্থাসনই 

নারীরা কের হসয় তাসদ্র োকড়র উসেসশ যাওয়া পযবন্ত অসপো করসে, কযমনকি প্রমাকণত 

হসয়সে স্বাহীহ েুখারীসত উসল্লকখত উমু্ম োলামাহ-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- ও অনযানয েূসত্রর 

হাদ্ীে কথসক ।”  েমাপ্ত 

 

Islam Q & A 

(**)[ কেসশে দ্রিেয :  

 কখমার/ মাথার ওড়না : 

আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন  :  
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 “ আপকন মু’কমন নারীসদ্রসক েসল কদ্ন যাসত তারা তাসদ্র দ্কৃি নত রাসখ এেং 

তাসদ্র কগাপন অঙ্গেমহূ কহফাজত কসর এেং তাসদ্র কেৌিযব প্রকাশ না কসর,তসে অতিকু ু

োড়া যতিকু ুনা আপনা আপকন কের হসয় যায় এেং শক্ত কসর তাসদ্র ‘খুমরু’ কদ্সয় 

তাসদ্র ‘জয়ুেূ’ ক সক কদ্য় এেং তাসদ্র কেৌিযব প্রকাশ না কসর......।”  

[২৪ আন-নূর : ৩১] 

‘খুমরু’ ( ) হল কখমার( )-এর েহু েচ্ন। আর কখমার হল যা কদ্সয় মাথা  াকা 

হয়।   

‘জুয়ূে’ ( ) হল জাইে ( )-এর েহুেচ্ন। জাইে েলসত কাকমসজর কয ফাোঁকা 

কািা অংশ কদ্সয় মাথা ক াকাসনা হয়, তা ও এর েংলগ্ন আশপাসশর অংশসক কোোয়। 

অথবাৎ লম্বা, প্রশস্ত, কমািা মাথা  াকার ওড়না কদ্সয় গলা, েুক, কপঠ, কাোঁধ্, শরীসরর 

উধ্ববাংশ ইতযাকদ্ েে ক সক কফলসত হসে।      

স্বাকফয়যাহ কেনত শাইোহ হসত েকণবত কয, ‘আ’ইশাহ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-েলসতন : 

“যখন এই আয়াত কি নাকযল হল- “তারা যাসত শক্ত কসর তাসদ্র ‘খুমরু’/ওড়না েমহূ  
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কদ্সয় তাসদ্র ‘জয়ুেূ’ (অথবাৎ তাসদ্র গলা, েকু, কাোঁধ্, কপঠ, শরীসরর উধ্ববাংশ  ইতযাকদ্) 

ক সক কদ্য়”- তখন নারীরা তাসদ্র ইযার (এক ধ্রসনর েস্ত্র) এর পাড় কেোঁসড় তা কদ্সয় 

কনসজসদ্র আেৃত করসলন। ” 

[আল-েুখারী (৪৪৮১)]     

আসরক করওয়াইয়াসত ‘আ’ইশাহ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা-এর েক্তেয :  

“আল্লাহ প্রথম মুহাকজর নারীসদ্র উপর দ্য়া করুন। যখন এই আয়াতকি নাকযল হল- 

“তারা যাসত শক্ত কসর তাসদ্র ‘খুমরু’/ওড়না েমহূ  কদ্সয় তাসদ্র ‘জয়ুেূ’ (অথবাৎ তাসদ্র 

গলা, েকু, কাোঁধ্, কপঠ, শরীসরর উধ্ববাংশ ইতযাকদ্) ক সক কদ্য়” তখন তাোঁরা তাসদ্র 

েেসচ্সয় কমািা মুরূত্ব (এক ধ্রসণর েস্ত্র) কেসড় তা কদ্সয় কনসজসদ্র আেৃত করসলন। 

 [আে ূদ্াঊদ্ (৪১০২)]   

কজলোে :  

আল্লাহ তা‘আলা আরও েসলন : 

 

“কহ নােী আপকন আপনার স্ত্রীসদ্রসক এেং আপনার কমসয়সদ্রসক এেং মু’কমনসদ্র 

নারীসদ্রসক েসল কদ্ন যাসত তারা তাসদ্র উপর কথসক তাসদ্র ‘জালােীে’ েুকলসয় কদ্য়, 
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এসত কসর তাসদ্র কচ্না েহজ হসে (তারা েম্ভ্রান্ত ককনা), ফসল তাসদ্র উতযক্ত করা হসে 

না, কনশ্চয়ই আল্লাহ অকত েমাশীল, অকত দ্য়াল।ু” 

[৩৩ আল-আহযাে : ৫৯] 

‘জালােীে’( )হল ‘কজলোে’ ( ) এর েহুেচ্ন।‘কজলোে’ হল মাথা কথসক 

পা পযবন্ত লম্বা, প্রশস্ত, পুরু এক ধ্রসণর েস্ত্র, যা কখমার/মাথার ওড়না এর উপর কদ্সয় 

পকরধ্ান করা হয়, েমস্ত শরীর কক পকরকহত কপাশাক েহ ক সক কফলার জনয - 

স্বাহাোহগণ ও পরেতবী মফুাস্ কেরগসণর েংজ্ঞা অনুোসর।  

কারণ পকরকহত েস্ত্র (কাকমজ, শাকড়, স্কািব িপে ইতযাকদ্) কক ‘যীনাত’ (কেৌিযব) কহসেসে 

অকভকহত করা হসয়সে। 

উমু্ম ‘আকত্বইয়াহ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- হসত েকণবত কয, কতকন েসলসেন :      

“রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- আমাসদ্র কক আসদ্শ কসরসেন, যাসত 

আমরা োকলগ কনযাসদ্র, হা’ইদ্ব প্রাপ্ত নারীসদ্র ও কুমারীসদ্র ‘ঈদুল কফত্বর ও ‘ঈদুল 

‘আদ্বহা -এর উসেসশয কের ককর। হা’ইদ্ব প্রাপ্ত নারীরা স্বালাত এর স্থান কথসক পৃথক 

থাকসেন এেং কলযাণ ও মুেকলমসদ্র দ্া’ওয়াহ-র কাজ পকরদ্শবন করসেন।  

আকম েললাম : “কহ রােূলুল্লাহ আমাসদ্র কারও যকদ্ কজলোে না থাসক?” কতকন 

েলসলন : “তসে তার কোন তাসক, তার কজলোে হসত পকরধ্ান করাসে।”  ” 

কহজাে (কখমার, কজলোে) পাতলা হসত পারসে না :    

  

রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর কনকি এককি পুরু কমশরীয় েস্ত্র 

হাকদ্য়াহ কহসেসে এসল কতকন তা উোমাহ ইেন যাইদ্ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুমা-কক 
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পকরধ্ান করসত কদ্সলন, যখন জানসত পারসলন কয, উোমাহ ইেন যাইদ্ -রাকদ্বয়াল্লাহু 
‘আনহুমা-তাোঁর স্ত্রী কক কেকি পকরধ্ান ককরসয়সেন, তখন রােূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া োল্লাম তাোঁসক েলসলন : “তাসক (উোমাহ ইেন যাইদ্ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর 
স্ত্রী ) আসদ্শ কর যাসত কে এর কনসচ্ এককি কপাশাক পসর কনয় কারণ আকম ভয় ককর 

কয, একি তার হাসড়র আকৃকত কক প্রকাশ কসর  কদ্সে।”   

[আহমাদ্ (২১৮৩৪), আল-আলোনী এসক ‘কজলোে আল-মার’আহ আল-মুেকলমাহ’ 
(পৃষ্ঠা-১৩১) -এ এসক হাোন কহসেসে আখযাকয়ত কসরসেন।]     

 
 

পকরসধ্য় কপাশাক যীনাত (কেৌিযব) : 

আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন :   

 

“ কহ োনী ’আদ্ম কতামরা েকল ‘ইোদ্াত েমসূহর স্থাসন ‘যীনাত’ (কেৌিযব অথবাৎ 

কপাশাক) গ্রহণ কর।” 

[৭ আল-‘আরাফ : ৩১]   

এই আয়াসতর তাফেীসর েলা হসয়সে কয, েকল ‘ইোদ্াত েমূসহর স্থাসন  ‘যীনাত’ 

(কেৌিযব) গ্রহণ করসত অথবাৎ কপাশাক পকরধ্ান করসত।”    

কারণ, জাকহলী যসুগ নারী পুরুসেরা কেেস্ত্র অেস্থায় কা‘োহ এর চ্াকরপাসশ ত্বাওয়াফ 

করসতা। 

এেং নারীসদ্রসক ‘যীনাত’ (কেৌিযব) প্রকাশ করসত কনসেধ্ করা হসয়সে, যার মাসে 

পকরকহত েস্ত্র এককি।  আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন : 

    

  “ তারা কযন তাসদ্র ‘যীনাত’ (কেৌিযব) প্রকাশ না কসর, তসে অতিকু ুোড়া 
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যতিকু ুনা আপনা আপকন কের হসয় যায়।”   

[২৪ আন-নূর : ৩১]  

এ কথসক কোো কগল কয, অলংকার, প্রোধ্ন োমগ্রী, পকরকহত েস্ত্র (কাকমজ, শাড়ী, স্কািব 

ইতযাকদ্) এেেই ‘যীনাত’ (কেৌিযব) এর অন্তভুবক্ত যা ‘কজলোে’ দ্বারা ক সক কদ্সত হসে।  

এর োরমমব হল :  

(১) স্বতন্ত্রভাসে ‘কজলোে’ ো এর স্থলাকভকেক্ত হসত পাসর এমন ককেু পকরসধ্য় 

কপাশাসকর উপর কয পরসত হসে- তা কনসয় ককান কদ্বমত কনই, তসে ‘কজলোে’ কীভাসে 

পড়সত হসে এেং এর দ্বারা মুখ, হাসতর তালু এগুসলা কফতনামুক্ত পকরসেসশ ক সক 

কফলসত হসে ককনা- তা কনসয় কদ্বমত রসয়সে।   

(২) ককন্তু কফতনাযুক্ত পকরসেসশ ‘আকলমগণ একমত কপােণ কসরসেন কয, মুখ, হাসতর 

তালু ইতযাকদ্ েহ অনযানয ‘যীনাত’  াকা আেশযক।   

(৩) তসে নারীসদ্র পকরধ্ান কযাগয েস্ত্র -যা শরীসর পকরকহত নয়- আলাদ্াভাসে 

ক্রয়কেক্রসয়র উসেসশয প্রদ্শবন করসল ো  োকহসর করাসদ্র শুকাসত কদ্সল তা গায়রু 

মাহরাম পুরুেসদ্র জনয কদ্খা জা’ইয (বেধ্)। েুতরাং, নারীসদ্র শরীসর পকরকহত 

কপাশাক-গায়রু মাহরাম পুরুেসদ্র জনয কদ্খা জা’ইয (বেধ্) নয়। 

(৪) ‘কজলোে’ কক ‘লম্বা চ্াদ্র’ কহসেসে আখযাকয়ত করা েম্পণূব ভুল।  

(৫) ‘আকলমগসণর অসনসকই মত প্রকাশ কসরসেন কয, েতবমাসন যারা মাথা কথসক পা 

পযবন্ত প্রশস্ত কপাশাক অথবাৎ ‘কজলোে’ কদ্সয় পকরকহত েস্ত্র ইতযাকদ্ ক সক কদ্ন না, 

তাসদ্রসক এমন ককেু পকরধ্ান করসত হসে যা এই ‘কজলোে’ এর স্থলাকভকেক্ত হসত 

পাসর, কযমন-মাথা কথসক পাসয়র তালু পযবন্ত কমািা, প্রশস্ত আোয়াহ (কোরখা) ো 
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ওভারসকাি ো আসপ্রান পরসত হসে, যসথি লম্বা ওড়না েহ। কারণ কখমার (মাথার 

ওড়না) এেং ‘কজলোে’ পড়ার েযাপাসর ককান কদ্বমত কনই।   

(৬) তসে একজন মুেকলম নারীর জনয কজলোে োড়া শুধু্ পুরু পকরকহত কপাশাক 

(কাকমজ, শাড়ী, স্কািব ইতযাকদ্) দ্বারা েমূ্পণব েতর ক সক স্বালাত আদ্ায় করা বেধ্ যকদ্ 

ককাসনা গায়রু মাহরাম পুরুে উপকস্থত না থাসক। 

(৭) তসে আোয়াহ (কোরখা), ওভারসকাি  ইতযাকদ্ হসত কজলোে-ই উত্তম।  

(৮) ‘আকলমগসণর কারও কারও মসত, এই কজলোে শুধু্মাত্র অকত েৃি েয়সেই খুসল 

কফলা বেধ্, তসে তা ধ্সর রাখা উত্তম, এর দ্ালীল :    

 

 

  

“এেং নারীসদ্র মসধ্য যারা অকত েৃি েয়সে উপনীত হসয়সে এেং কেোসহর আশা কসর 

না, তাসদ্র জনয তাসদ্র োকহযক কপাশাক (কারও কারও মসত কজলোে, আোর অসনসকর 

মসত কনক্বাে, হাতসমাজা ইতযাকদ্) খুসল রাখসত কদ্াে কনই, তসে কেৌিযব প্রকাশ করসে 

না, আর তারা যকদ্ তা খুসল কফলা কথসক কেরত থাসক তসে তা তাসদ্র জনযই উত্তম। 

আর আল্লাহ েে কশাসনন েে জাসনন।” 

[২৪ আন-নূর : ৬০]  েমাপ্ত ] 
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৯৫.কতকন (একজন মেুকলমাহ) কশে রাসত তাহাজু্জদ্ আদ্ায় করসত চ্ান, কতকন কক 

ইমাসমর োসথ তারাউয়ীহ  (তারােীহ) এর স্বালাসত উইতর (কেতর) পসড় কনসেন?  

                           ফাত ওয়া  নং -65702   

প্রশ্ন :  আকম একজন মুেকলম নারী, কনয়কমত  তারাউয়ীহ  (তারােীহ) স্বালাত আদ্ায় 

ককর। কেকশরভাগ কেসত্রই আকম মাস্ কজসদ্ স্বালাত আদ্ায় করসত না কগসল আমার কোি 

ভাই, কেও যায় না। আর আমরা মাস্ কজসদ্  কগসল ইমাসমর োসথ উইতসরর (কেতসরর) 

স্বালাত আদ্ায়  ককর। আকম রাসতর কশে ভাসগ েমু কথসক উসঠ তাহাজু্জসদ্র স্বালাত আদ্ায়  

ও ক্বরু’আন কতলাওয়াসতর অভযাে গসড় তসুলকে। তসে উইতসরর (কেতসরর) স্বালাত 

আদ্ায় করার পর আকম আর তাহাজু্জসদ্র স্বালাত আদ্ায় করসত পাকর না। এখন আমার 

কেসত্র কেকশ ভাল ককানকি ? মাস্ কজসদ্ তারাউয়ীহ  (তারােীহ) এর স্বালাত আদ্ায় করা 

যাসত আমার ভাই মাস্ কজসদ্ স্বালাত আদ্ায় কসর, নাকক োোয় কথসক কশে রাসত 

তাহাজু্জসদ্র স্বালাত আদ্ায় করা। এই দুই এর মাসে  ককানকি কেকশ োওয়াসের 

(প্রকতদ্াসনর)? 

উত্তর :  

েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয। 

আপনার মাস্ কজসদ্ যাওয়া, জামা‘আসতর োসথ তারাউয়ীহ (তারােীহ) এ উপকস্থত 

হওয়া, আপনার মুেকলম কোনসদ্র োসথ কদ্খা করা, এ েেই কলযাণ ও কহদ্ায়াত-ওয়াল 

হামদুকলল্লাহ। এেং আপনার ভাইসক আপনার এই কলযাসণ েহায়তা করা আসরককি 

আনগুসতযর কাজ - যা এখাসন কযাগ করা কযসত পাসর।একি ও কশে রাসত আপনার 
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তাহাজ্জুদ্ আদ্ায় পরস্পসরর োসথ োংেকেবক নয়। আপকন এেে ফাদ্বীলাহ (ফযীলাত) 

পূণব কাজগুসলা একোসথই করসত পাসরন।   

তা দুকি উপাসয়র কয ককান একভাসে হসত পাসর : 

প্রথমত : আপকন ইমাসমর োসথ উইতর (কেতর) আদ্ায় করসেন, তারপর েুকেধ্ামত 

তাহাজ্জুদ্ আদ্ায় কসর কনসেন, অথবাৎ দুই, দুই রাক ‘আত কসর - যা আল্লাহ আপনার 

জনয কলসখ করসখসেন- কেই স্বালাত আদ্ায় করসেন তসে উইতসরর (কেতসরর) স্বালাত 

পুনরােৃকত্ত করসেন না, কারণ এক রাসত দুই োর উইতর (কেতর) হয় না।    

কদ্বতীয়ত : আপকন উইতর (কেতর) কশে রাত পযবন্ত কেলকম্বত করসেন। অথবাৎ ইমাম যখন 

উইতসরর (কেতসরর) স্বালাত আদ্ায়  কশসে োলাম কফরাসেন, তখন আপকন োলাম না 

কফকরসয় দ্াোঁকড়সয় যাসেন এেং অকতকরক্ত এক  রাক ‘আত কযাগ করসেন যাসত কশে রাসত 

আপনার উইতর (কেতর) আদ্ায় করসত পাসরন। 

শাইখ ইেনু োয-রাকহমাহুল্লাহ-কক প্রশ্ন করা হসয়কেল : 

ককেু মানুে ইমাম উইতর (কেতর) এর স্বালাত আদ্ায় কশে করসল দ্াোঁকড়সয় যায় এেং 

অকতকরক্ত এক রাক ‘আত কযাগ কসর যাসত কশে রাসত তার  উইতর (কেতর) পড়সত 

পাসর। এই কাসজর হুক ম কক? কে কক ইমাসমর োসথ স্বালাত েম্পন্ন কসরসে েসল ধ্রা 

হসে? 

কতকন উত্তসর েসলন : 

“ আমরা এসত ককান কদ্াে কদ্কখ না। ‘আকলমগণ  এ েযাপাসর মত প্রকাশ কসরসেন কয - 

এসত ককান কদ্াে কনই, যাসত তার উইতর (কেতর) কশে রাসত আদ্ায় করা যায়। এ 

কেসত্র কে ‘ইমাসমর োসথ কক্বয়াম কসরসে কতকন (ইমাম) চ্সল যাওয়া পযবন্ত’-এ েক্তেয 
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তার কেসত্র েতয হসে। কারণ কে ইমাসমর োসথ কক্বয়াম কসরসে কতকন (ইমাম) চ্সল 

যাওয়া পযবন্ত এেং এক রাক ‘আত কযাগ কসরসে এককি শারা‘ঈ (শারী‘আত েম্মত) 

কলযাসণর কারসণ, যাসত কশে রাসত কে তার উইতর (কেতর) আদ্ায় করসত পাসর,তাই 

এসত ককান েমেযা কনই। এর দ্বারা যারা ইমাসমর োসথ কক্বয়াম কসরসে, তাসদ্র মাসে 

তার অন্তভুবকক্ত োকতল হসয় যায় না। েরং কে ইমাসমর োসথই কক্বয়াম কসরসে, যতেণ 

পযবন্ত না কতকন স্থান তযাগ কসরন। তসে কে তার োসথ স্থান তযাগ কসর কন েরং ককেু কদ্কর 

কসরসে। ”  েমাপ্ত 

[মাজমূ‘  ফাতাওয়া  ইব ন োয ( ১১/৩১২) ]    

শাইখ ইেনু কজেরীন-হাকফজাহুল্লাহ- কক এই প্রসশ্নর মত এককি প্রশ্ন করা হসয়কেল, 

উত্তসর কতকন েলন  : 

“মা’মূম এর কেসত্র উত্তম হল ইমাসমর অনুেরণ করা, যতেণ পযবন্ত না কতকন 

তারাউয়ীহ ও উইতর (কেতর) আদ্ায় কসর স্থান তযাগ না কসরন, যাসত কসর তার কেসত্র 

এই কথাকি েতয হয় - কয কে ইমাসমর োসথ কতকন (ইমাম) চ্সল যাওয়া পযবন্ত স্বালাত 

আদ্ায় কসরসে। আর এসত কসর তার জনয োরারাত কক্বয়াম করার োওয়াে (প্রকতদ্ান) 

কলখা হসে কযমনকি  কসরসেন ইমাম আহমাদ্ ও অনযানয ‘আকলমগণ। ”     

এর উপর কভকত্ত কসর েলা যায় কয, যকদ্ কে তাোঁর (ইমাসমর) োসথ উইতর (কেতর) 

আদ্ায় কসর তাোঁর োসথ স্থান তযাগ কসর, তসে কশে রাসত উইতর (কেতর) আদ্ায় করার 

প্রসয়াজন কনই। যকদ্ কে কশে রাসত েুম কথসক উসঠ, তসে তার জনয যা কলসখ রাখা 

হসয়সে তা কজাড় েংখযায় (অথবাৎ দুই দুই রাকা‘আত কসর) আদ্ায় করসে। উইতর 

(কেতর) পুনরােৃকত্ত করসে না, কারণ এক রাসত দুই োর উইতর (কেতর) হয় না। 
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আর ককেু ‘আকলমগণ ইমাসমর োসথ উইতর (কেতর) কক কজাড় োকনসয় (অথবাৎ এক 

রাক ‘আত কযাগ কসর) পড়াসক উত্তম কহসেসে গণয কসরসেন। তা হল কয ইমাম োলাম 

কফরাসনা কশসে কে এক রাক ‘আত (অকতকরক্ত) স্বালাত আদ্ায় করসে, তারপর োলাম 

কফরাসে এেং উইতর (কেতর) কশে তাহাজ্জুসদ্র োসথ (োকক) রাখসে । এর দ্ালীল নােী 

- স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর োণী :  

       “ আপনাসদ্র মসধ্য ককউ সু্বব হ/ ফাজ্ র (এর েময় হসয় যাওয়ার) আশংকা করসল 

আদ্ায় করা স্বালাসতর োসথ এক রাক ‘আত উইতর (কেতর) পসড় কনসেন। ”  

কতকন আরও েসলসেন : 

 

 “আপনারা রাসত আপনাসদ্র স্বালাতসক উইতর (কেতর) দ্বারা কশে করুন।”  

েমাপ্ত 

[ফাতাওয়া  রামাদ্বান (পৃৃঃ ৮২৬) ]  

আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কদ্বতীয় েযাপারকিসক হাোন েসল ফাত ওয়া  কদ্সয়সে। 

[ফাত ওয়া  আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (৭/২০৭)] 

আমরা আপনার জনয আল্লাহর কাসে তাওফীক্ব ও দ্ৃঢ়তা প্রাথবনা করকে। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q  & A 
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৯৬.মা’মমূ (মেুল্লী) েযকক্তর ক্বরু’আন েহন েনু্নাসতর কেপরীত  

ফাত ওয়া  নং-10067 

প্রশ্ন :  রামাদ্বাসন তারাউয়ীহ  (তারােীহ) এর স্বালাসত মা’মূম (মেুল্লী) েযকক্তসদ্র 

ইমামসক অনেুরণ করসত কগসয় ক্বরু’আন েহন করার হুক ম কক? 

উত্তর :  

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

এই কারসণ ক্বুর’আন েহন করা েুন্নাসতর কেপরীত, আর তা কসয়ককি কদ্ক কথসক : 

প্রথম কদ্ক : এর দ্বারা (মুেল্লী েযকক্তর) দ্াোঁড়াসনা অেস্থায় োম হাসতর উপর ডান হাত 

রাখার (েুন্নাত) আমল েুসি যায়।  

কদ্বতীয় কদ্ক : এর কারসণ অকতকরক্ত নড়াচ্ড়া হয়, যার দ্রকার কনই, কযমন ক্বুর’আন 

কখালা, েন্ধ করা, োহুর কনসচ্ রাখা ইতযাকদ্। 

তৃতীয় কদ্ক : একি প্রকৃতপসে নড়চ্ড়ার মাধ্যসম মুেল্লী েযকক্তসক েযস্ত কসর কদ্য়। 

চ্তুথব কদ্ক :  এর কারসণ মুেল্লী েযকক্তর কেজদ্াহর স্থাসন দ্ৃকি কদ্য়ার (েুন্নাত) আমল 

েুসি যায় এেং অকধ্কাংশ ‘আকলমগণ এ মত েযক্ত কসরন কয, কেজদ্াহ করার স্থাসন দ্ৃকি 

কদ্য়া েুন্নাত ও উত্তম। 

পঞ্চম কদ্ক : কয এই কাজ কসর (স্বালাসত ক্বুর’আন েহন), কে হয়ত ভুসলই যায় কয, কে 

স্বালাসত রসয়সে যকদ্ না কে স্বালাসত েকতযকার অসথব মসনাকনসেশ কসর থাসক।   

ককন্তু যকদ্ কে খুশু‘ এর োসথ োম হাসতর উপর ডান হাত করসখ মাথা নত কসর  কেজদ্াহ 

করার স্থাসন তাককসয় স্বালাত আদ্ায় কসর, তসে তা -কে কয ইমাসমর কপেসন স্বালাত 

আদ্ায় করসে- তা মসন ককরসয় কদ্য়ার কেসত্র কেকশ উপসযাগী।  

ফাতাওয়া  আশ-শাইখ মুহাম্মাদ্ ইেন স্বাকলহ আল-‘উোইমীন, মাজাল্লাহ আদ্-

দ্া‘ওয়াহ (েংখযা ১৭৭১,  পৃৃঃ ৪৫)   
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৯৭.তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর স্বালাসত মা’মমূ (মেুল্লী) েযকক্তর ক্বরু’আন েহন 

ফাত ওয়া  নং- 52876 

প্রশ্ন :  তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর স্বালাসত ইমাসমর কপেসন মা’মূম (মেুল্লী) েযকক্তর কক 

ক্বরু’আন ধ্সর রাখা জা’ইয (বেধ্) ?  

উত্তর : েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

তার জনয কেকশ ভাসলা হল তা না করা এেং ইমাসমর কপেসন দ্াোঁকড়সয় চ্পু কসর 

কক্বরা’আত কশানা। শাইখ ‘আব্দুল ‘আজীজ ইেন ‘আকব্দল্লাহ ইেন োয  -রাকহমাহুল্লাহ-কক 

প্রশ্ন করা হসয়কেল :    

তারাউয়ীহ (তারােীহ) এর স্বালাসত মা’মূম (মুেল্লী) েযকক্তর ক্বুর’আন েহসনর হুক ম 

কক? 

কতকন উত্তসর েসলন :  

 “ এর ককান কভকত্ত আমার জানা কনই। আপাতদ্ৃকিসত একিই কেকশ শকক্তশালী 

মসন হয় কয, কে খুশু‘ অেলম্বন করসে এেং ধ্ীর কস্থরতা েজায় রাখসে এেং ক্বুর’আন 

েহন করসে না। েরং োম হাসতর উপর ডান হাত রাখসে যা এককি েুন্নাত ‘আমল, কে 

োম হাসতর ককি,োহু ও এর দু’কয়র মাোমাকে অেস্থাসনর উপর ডান হাত রাখসে এেং 

উভয়ই েুসকর উপর স্থাপন করসে। এই মতকিই অকধ্ক শকক্তশালী ও উত্তম। 

আর ক্বুর’আন েহন, এ েমস্ত েুন্নাত পালন কথসক মুেকল্লসক েযস্ত রাসখ এেং ইমাসমর 

কতলাওয়াত কশানা কথসক তার মন ও দ্ৃকিও েযস্ত হসয় কযসত পাসর পৃষ্ঠা ও আয়াত 

উল্টাসনার কাসজর ফসল।   

তাই আকম যা মসন ককর, তা হল স্বালাসত তা (ক্বুর’আন েহন) তযাগ করািাই হল েুন্নাহ 

এেং মসনাসযাগ কদ্সয় নীরে কথসক কতলাওয়াত কশানা, ক্বুর’আন েহন না করা। তার 

কাসে যকদ্ জ্ঞান থাসক, তসে কে তার ইমামসক স্মরণ ককরসয় কদ্সে আর তা না হসল 

কলাকসদ্র মসধ্য অনযরা স্মরণ ককরসয় কদ্সে।   

এরপর যকদ্ ধ্সর কনয়া হয় কয, ইমাম ভুল কসরসে এেং তাসক ককউ শুি ককরসয় কদ্য়কন, 
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তসে তা েূরাতুল ফাকতহাহ  োসদ্ অনয কেসত্র হসল েমেযা কনই। েরং কেসশে কসর 

েূরাতুল ফাকতহাহ  হসল েমেযা, কারণ েূরাতুল ফাকতহাহ  পাঠ করা রুক ন, যা অেশযই 

পাঠ করসত হসে। তসে েূরাতুল ফাকতহাহ  োসদ্ অনয ককান আয়াত যকদ্ োদ্ পসড় যায় 

এেং তাসক (ইমামসক) ককউ কপেন কথসক স্মরণ না ককরসয় কদ্য় তসে েমেযা কনই।  

আর যকদ্ ককান একজন, ইমাসমর জনয ক্বুর’আন েহন কসর প্রসয়াজসনর কারসণ, তসে 

তাসত ককান েমেযা কনই। আর প্রসতযসক যকদ্ তার হাসত এককি কসর ক্বুর’আন েহন 

কসর তসে তা েুন্নাসতর কখলাফ (কেপরীত)।” েমাপ্ত 

তাসক (ইব ন োয)-রাকহমাহুল্লাহ-কক প্রশ্ন করা হসয়কেল :    

মা’মূম (মুেল্লী)কদ্র মাসে  ককউ ককউ ইমামসক তার কক্বরা’আসতর েময় ক্বুর’আন েহন 

কসর অনুেরণ কসর। এসত কক ককান েমেযা আসে?   

কতকন উত্তসর েসলন :  

 “ যা কেকশ শকক্তশালী েসল মসন হয় তা হল, একি করা উকচ্ত নয়।  

েরং উত্তম হল স্বালাত ও খুশু‘র কদ্সক মসনাসযাগী হওয়া এেং দুই হাত েুসকর উপর 

কেোঁসধ্ ইমাসমর কক্বরা’আত পাসঠর কদ্সক গভীর মসনাকনসেশ করা। কারণ আল্লাহ -‘আযযা 

ওয়া জাল্ল-েসলসেন :  

 

 

 

“ যকদ্  ক্বরু’আন পাঠ করা হয়, তসে তা মসনাসযাগ কদ্সয় কশাসনা এেং কনরেতা অেলম্বন 

কর কযন কতামাসদ্র উপর দ্য়া করা হয়।”    

[৭ আল-‘আরাফ  :  ২০৪]  

এেং আল্লাহ েুেহানাহ  েসলসেন :  
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 “ কনশ্চয়ই মুকমনরা েফল হসয়সে। যারা তাসদ্র স্বালাসত খুশু‘ অেলম্বন 

কসরসে।” 

[২৩ আল-মু’কমনূন :  ১-২] 

নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  

 

 “ কনশ্চয়ই ইমামসক কনযকু্ত করা হসয়সে কযন তাসক অনুেরণ করা হয়, তাই 

যকদ্ কতকন তাকেীর কদ্ন তসে কতামরাও তাকেীর দ্াও এেং যকদ্ কতকন কতলাওয়াত 

কসরন তসে কতামরা নীরেতা অেলম্বন কর।”  

[মুেকলম (৪০৪)]   

েমাপ্ত  

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া  আশ শাইখ ইেন োয (১১/৩৪০-৩৪২)] 

 

কদ্খুন (10067) নং প্রসশ্নর উত্তর। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

Islam Q & A 
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৯৮.ইমাম ভুসল কগসয় তারাউয়ীহ স্বালাসত তৃতীয় রাকাসতর জনয উসঠ কগসয় েসে 

পড়সল   

ফাতাওয়া নং - 8413 

প্রশ্ন :  যকদ্ ইমাম তারাউয়ীহ স্বালাসত কদ্বতীয় রাক ‘আসতর পর তাশাহহুসদ্র জনয েেসত 

ভুসল কগসয়  দ্াোঁকড়সয় যান এেং েরুাতলু ফাকতহা না পসড়ই তাশাহহুদ্ পাসঠর জনয অল্প 

কসয়ক কেসকন্ড পর আোর শীঘ্রই েসে পসড়ন, তসে তাোঁর কী করণীয়? মা’মমূ (মসু্বাল্লী) 

এরই ো কী   করণীয় ?    

উত্তর :  

েমস্ত  প্রশংো আল্লাহর জনয।    

তাসদ্র েোইসক ই এই অকতকরক্ত কাসজর জনয েুজূদ্ আে-োহূ (ভুল করার োজদ্া) 

আদ্ায় করসত হসে। আর এ অকতকরক্ত কাজকি হল তৃতীয় রাক ‘আসতর জনয উসঠ 

দ্াোঁড়াসনা। 

কলসখসেন – শাইখ ‘আব্দুল কারীম আল-খুদ্বাইর 

 

৯৯.ইমাম যকদ্  অকতকরক্ত রাক ‘আত পড়ার জনয দ্াোঁকড়সয় যান, তসে মা’মমূ 

(মেুল্লী) কী করসে?  

ফাত ওয়া  নং- 87853 

প্রশ্ন : জামা’আসতর স্বালাসত একজন ইমাম ভুল কসর রাক ‘আত এর েংখযা কখয়াল না 

কসর কজাহসরর স্বালাত পাোঁচ্ রাক ‘আত আদ্ায় কসরন। তাসক মা’মূম  (মেুল্লী) কদ্র পে 

কথসক েতকব করা হসয়কেল, ককন্তু কতকন ইয়াক্বীসনর (কনশ্চয়তার) োসথ কতকন যা করসেন তা 

কঠক কভসে চ্াকলসয় কগসলন। এসেসত্র আমরা মা’মূম রা  (মেুল্লী) কক করে? 
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উত্তর :   

 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

প্রথমত :  

যকদ্ ইমাম কঠক কসরসেন েসল আত্মকেশ্বােী হসয় থাসকন এেং মা’মূম কদ্র (মুেল্লী) 

েতকব করার কদ্সক দ্ৃকিপাত না কসর স্বালাত েম্পন্ন কসরন এেং পাোঁচ্ রাক ‘আত স্বালাত 

আদ্ায় কসর থাসকন তসে তাোঁর স্বালাত শুি হসয়সে এেং তাোঁর উপর ককেু করণীয় কনই; 

এরপর োলাম কফরাসনা কশসে যকদ্ তাোঁর প্রকৃত অেস্থা (কতকন কয ভুল কসর পাোঁচ্ 

রাক ‘আত পসড়সেন) কখয়াল হয়, তসে কতকন ভুল করার জনয দুকি কেজদ্াহ কদ্সয় োলাম 

কফরাসেন।  

[আল-েুখারী, ককতােুে স্বালাত (৩৯২)]  

 

কদ্বতীয়ত :    

যকদ্ মা’মূম (মুেল্লী) একথা কজসন থাসক কয (কনকশ্চতভাসে) ইমাম অকতকরক্ত এক 

রাক‘আসতর জনয দ্াোঁকড়সয় কগসেন, তসে তার তাোঁসক (ইমামসক) েতকব করা ওয়াকজে। 

যকদ্ ইমাম তা না শুসন, তসে তার অনুেরণ করা জা’ইয (বেধ্) নয়। েরং কে এসেসত্র 

আলাদ্া হসয় েসে যাসে এেং কশে তাশাহ হুদ্ পাঠ কসর োলাম কফরাসে। যকদ্ কে একথা 

কনকশ্চতভাসে কজসন ইমামসক অনুেরণ কসর পঞ্চম রাক ‘আসতর জনয দ্াোঁকড়সয় যায়, তসে 

তার স্বালাত োকতল হসয় যাসে। আর যকদ্ না কজসন ো ভুল কসর ইমামসক অনুেরণ কসর  

পঞ্চম রাক‘আসতর জনয দ্াোঁড়ায়, তসে তার স্বালাত শুি হসে। 

‘ শার হ মুনতাহা আল-ইরাদ্াত (১/২২৩) এ রসয়সে :      

“ কয (ইমাম) ভুল কসর, তাসক দুইজন কেশ্বস্ত েযকক্ত েতকব করসে। এসেসত্র তাোঁর 

(ইমাসমর) কফসর আো আেশযক যকদ্ না কতকন তাোঁর কাজ েকঠক হওয়ার েযাপাসর কনকশ্চত 

www.i-onlinemedia.net



357 

 

Ath-Thabāt Library 

 

হন;  ইমাম  কনসজর কাজ েকঠক হওয়ার েযাপাসর কনকশ্চত হসল (মুেকল্লর কথা শুসন) 

কফসর আো জা’ইয (বেধ্) নয়।” 

এরপর উসল্লকখত হসয়সে কতকন (ইমাম) পঞ্চম রাক ‘আত এর জনয দ্াোঁকড়সয় কগসয়কেসলন। 

এসেসত্র মা’মূম (মুেল্লী)র জনয তাোঁসক অনুেরণ করা জা’ইয (বেধ্) নয়। কারণ কেই 

মা’মূম (মুেল্লী) তা ভুল হওয়ার েযাপাসর কনকশ্চত কেশ্বােী এেং এ েযাপাসর জ্ঞাত কয, 

কতকন (ইমাম) কয (অকতকরক্ত রাক ‘আত এর জনয) দ্াোঁকড়সয় কগসয়সেন তা তাোঁর স্বালাসতর 

অংশ নয়।   

যকদ্ কে এই ভুল না কজসন অথো ভুসল কগসয়  তাোঁর (ইমাসমর) অনুেরণ কসর অথো তার 

কথসক (ইমাসমর) আলাদ্া হসয় যায় তসে তার স্বালাত শুি হসে। কয প্রকৃত অেস্থার 

েযাপাসর কনকশ্চতভাসে জাসন, তার ইমাসমর কথসক আলাদ্া হসয় যাওয়া আেশযক।সে 

ইমাসমর অকতকরক্ত রাক‘আসতর জনয দ্াোঁকড়সয় যাওয়া কথসক আলাদ্া হসয় কগসয় োলাম 

কফরাসে এেং তাোঁসক েতকব করসে কফসর আোর েযাপাসর এেং কশে তাশাহ হুদ্ েম্পন্ন 

করার পর, তাোঁসক েতকব করসে ও কফসর আোর েযাপারকি েযাখযা করসে।” েমাপ্ত 

শায়খ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ- কক প্রশ্ন করা হসয়কেল :  

“যকদ্ ইমাম ভুল কসর পাোঁচ্ রাক ‘আত স্বালাত আদ্ায় কসর, তসে তাোঁর স্বালাসতর হুক ম 

কক এেং তাোঁর কপেসন যারা স্বালাত আদ্ায় কসরসে তাসদ্র হু্ক ম কক? কয কদ্রীসত এসে 

ইমাসমর োসথ এসে অংশ কনসয়সে, কে কক এই অকতকরক্ত রাক ‘আত গণনা করসে?  

কতকন উত্তসর েসলন :  

যকদ্ ইমাম ভুল কসর পাোঁচ্ রাক ‘আত স্বালাত আদ্ায় কসর তসে তাোঁর স্বালাত শুি হসে 

এেং তাোঁসক যারা ভুল কসর ো না কজসন অনুেরণ কসরসে, তাসদ্র স্বালাতও শুি হসয়সে। 

আর কয এই অকতকরক্ত রাক ‘আসতর েযাপাসর কনকশ্চতভাসে জাসন, ইমাম পঞ্চম 

রাক ‘আসতর জনয দ্াোঁকড়সয় কগসল তার েসে যাওয়া ও োলাম কফরাসনা ওয়াকজে। কারণ 

এ অেস্থার কেসত্র কে ইমাসমর স্বালাতসক োকতল েসল কনকশ্চতভাসে কেশ্বাে কসর। যকদ্ 

না কে আশংকা কসর কয, ইমাম ককান এক রাক ‘আসত েরূাতুল ফাকতহাসত (উদ্াহরণ 

স্বরূপ) ভুল করায়  অকতকরক্ত রাকা‘আত কির জনয দ্াোঁকড়সয় কগসেন, তসে কে োলাম 
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কফরাসে না, ইমাসমর োলাম কফরাসনা পযবন্ত অসপো করসে (অথবাৎ অসপো করসে 

যাসত ইমাসমর োসথ োলাম কফরাসত পাসর)।   

আর কয কদ্করসত এসে ইমাসমর োসথ কদ্বতীয় রাক ‘আসত কযাগ কদ্সয়সে এেং কশে পযবন্ত 

স্বালাত আদ্ায় কসরসে, এ অকতকরক্ত রাক ‘আতকি তার কেসত্র গণনা করা হসে। 

যকদ্ কে ইমাসমর োসথ কদ্বতীয় রাক ‘আসত অংশ কনয়, তসে কে ইমাসমর োসথ অকতকরক্ত 

রাক ‘আত েহ োলাম কফরাসে। 

আর যকদ্ কে তৃতীয় রাক ‘আসত এসে কযাগ কদ্য়, তসে ইমাসমর অকতকরক্ত রাক ‘আসতর 

পর োলাম কফরাসনা কশসে আসরক রাক ‘আত কযাগ করসে।   

কারণ আমরা যকদ্ েকল, কয কদ্করসত এসেসে তাোঁর কেসত্র অকতকরক্ত রাক ‘আতকি গণয 

হসে না, তসে তার ইোকৃতভাসে অকতকরক্ত এক রাক ‘আত কযাগ করসত হয় - যা 

স্বালাত োকতল হওয়ার কারণ। 

অপরকদ্সক এই ইমাম অকতকরক্ত রাক ‘আত আদ্ায় করার কেসত্র মা‘যূর। কারণ কতকন 

ভুসল কগসয়কেসলন। তাই তাোঁর স্বালাত োকতল হসে না।”  েমাপ্ত  

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইেন ‘উোইমীন (১৪/১৯)] 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।Islam Q & A 
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অধ্যায় আঠাসরা  :  লাইলাতুল ক্বাদ্ র 
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১০০.আমরা ককভাসে লাইলাতুল ক্বাদ্ র পালন করে এেং তা ককান কদ্ন? 

ফাত ওয়া  নং - 36832 

 

প্রশ্ন :  আমাসদ্র লাইলাতলু ক্বাদ্ র ককভাসে পালন করা উকচ্ত ? তা কক স্বালাত আদ্ায় 

করার মাধ্যসম পালন করসত হসে নাকক ক্বরু‘আন কতলাওয়াহ,রােলূ (স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া োল্লাম) এর েীরাহ পাঠ,আসদ্শ উপসদ্শ কদ্ওয়া/কশানা ও মােকজসদ্ অনষু্ঠান 

উদ্যাপন করার মাধ্যসম পালন করসত হসে? 

 

উত্তর :  েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয।  

 

প্রথমত : 

 

রােূলুল্লাহ (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) রামাদ্বাসনর কশে 

দ্শকদ্ন এমনভাসে স্বালাত আদ্ায়, ক্বুর‘আন কতলাওয়াহ ও  দু‘আ’ পাসঠর মাধ্যসম 

মসনাকনসেশ করসতন যা অনয েমসয় করসতন না। ‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাোঁর 

উপর েন্তুি হউন) কথসক  ইমাম আল-েুখারী এেং মুেকলম েণবনা কসরসেন কয 

(রামাদ্বাসনর) কশে দ্শরাকত্র শুরু হসল নােী (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) 

েেবণ করুন) রাসত জাগসতন এেং তাোঁর পকরোরেগবসকও জাগাসতন এেং স্ত্রী-কমলন কথসক 

কেরত থাকসতন। আহমাদ্ এেং মুেকলম েণবনা কসরসেন কয : 

 “কতকন কশে দ্শকদ্ন এমনভাসে মসনাকনসেশ করসতন যা অনয েমসয় করসতন না।” 

 

 

কদ্বতীয়ত : 

 

নােী -আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন- লাইলাতলু 

ক্বাদ্সর ঈমান েহকাসর ও প্রকতদ্াসনর আশায় রাত কজসগ ‘ইোদ্াত  করসত উৎোকহত 

কসরসেন। আেূ হুরাইরাহ (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন) কথসক েকণবত কয নােী -আল্লাহ 

তাোঁর উপর  স্বালাত (প্রশংো)  ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন-েসলসেন :  
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 “ঈমাসনর োসথ ও প্রকতদ্াসনর আশায় কয েযকক্ত লাইলাতলু ক্বাদ্সর কজসগ কক্বয়াম 

করসে, তার অতীসতর েমস্ত গুনাহ েমা কসর কদ্য়া হসে।”  

[স্বাহীহ আল-েুখারী ও মুেকলম] 

আর এই হাদ্ীসে লাইলাতুল ক্বাদ্সর রাত কজসগ কক্বয়াম করার শারী‘আত েম্মত হওয়ার 

েযাপাসর কনসদ্বশনা রসয়সে।  

 

 

তৃতীয়ত : 

 

লাইলাতুল ক্বাদ্সর েেসচ্সয় ভাসলা দু’আেমূসহর মসধ্য এককি পাঠ করা যায় যা 

‘আ’ইশাহ (আয়শা) কক (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন) রােূলুল্লাহ -আল্লাহ তাোঁর উপর 

স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন-কশো কদ্সয়কেসলন। আত-কতরকমযী একি 

‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি হউন)কথসক েণবনা কসরসেন এেং এসক 

স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন। কতকন েসলসেন :  

আকম েললাম,“কহ রােূলুল্লাহ যকদ্ আকম জাকন ককান রাসত লাইলাতুল ক্বাদ্ র  তসে আকম 

কেই রাসত কক েলাে?”  

কতকন েলসলন,েল : 

“আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফউুউন তকুহেুল ‘আফওয়া ফা ‘ফউু ‘আন্নী  

 

(কহ আল্লাহ আপকন েমাশীল, েমাসক ভাসলাোসেন, তাই আমাসক েমা কসর কদ্ন।)” 

 

চ্তুথবত : 

 

রামাদ্বাসন লাইলাতুল ক্বাদ্ করর রাত কঠক ককানকি, একি জানার জনয কেসশে োেয প্রমাসণর 

প্রসয়াজন আসে, ককন্তু কশে দ্শকদ্সনর কেসজাড় রাতগুসলা অনযানয রাসতর কচ্সয় কেকশ 

েম্ভােনাময় এেং োতাশ তম রাত (কশে দ্শকদ্সনর কেসজাড় রাতগুসলার মসধ্য) 

লাইলাতুল ক্বাদ্ র  হওয়ার েযাপাসর কেকশ েম্ভােনাময়। কযমনকি আমরা এ েযাপাসর 

কনসদ্বশ কসর এমন হাদ্ীেগুসলা  উসল্লখ কসরকে। 

 

পঞ্চমত : 
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আর কেদ্‘আত (দ্বীসনর মসধ্য নতুন প্রেকতবত কেেয়) কাজেমূহ, তা কখনই রামাদ্বান ো 

রামাদ্বাসনর োইসর ককান েমসয়ই জা’ইয (বেধ্) নয়। রােূলুল্লাহ (আল্লাহ তাোঁর উপর 

স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) কথসক প্রমাকণত হসয়সে কয কতকন েসলসেন :  

 

 

 “কয আমাসদ্র এই  কেেসয় (শারী‘আসত) নতনু ককে ুপ্রেতবন করল যা এর অন্তভুবক্ত 

নয়, তা প্রতযাখযাত।”  

অনয এক করওয়াইয়াসত আসে,  

  

 

 “কয ককান কাজ করল যা আমাসদ্র কেেসয়র (শারী‘আসতর) অন্তভুবক্ত নয়, তা 

প্রতযাখযাত।” 
 
আর রামাদ্বাসনর ককেু কনকদ্বি রাসত অনুষ্ঠান উদ্যাপসনর  েযাপাসর ককান কভকত্ত আমাসদ্র 

জানা কনই। েেসচ্সয় ভাসলা পথ-কনসদ্বশনা হসে মুহাম্মাসদ্র-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম- কদ্খাসনা পথ এেং েেসচ্সয় খারাপ কেেয় হসে (শারী‘আসত)নতুন প্রেকতবত 

কেেয়েমূহ (কেদ্’আত)। 

  

আর আল্লাহই তাওফীক্বদ্াতা।                                                   

 

গসেেণা ও ফাত ওয়া  ইেুযকারী আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ (১০/৪১৩) 

 

Islam Q & A 

 

১০১.কনকদ্বি ককান রাতসক লাইলাতুল ক্বাদ্ র  কহসেসে কনধ্বারণ করা কাসরা পসে 

েম্ভে নয় 

ফাত ওয়া  নং - 50693 

 

প্রশ্ন : অনয ককান রাকত্রসত আদ্ায় না কসর শুধ্ ুমাত্র লাইলাতলু ক্বাদ্ করর রাকত্রসত তাহাজু্জদ্ 

এর স্বালাত আদ্াসয়র েযাপাসর কেধ্ান কক? 
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উত্তর : েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

 

প্রথমত :  

 

লাইলাতুল ক্বাদ্ করর রাকত্রসত ‘ইোদ্াত  করার মহান ফযীলাত এর েযাপাসর দ্ালীল 

রসয়সে। আমাসদ্র রাে (েৃকিকতবা, মাকলক, করয  কদ্াতা) তাোরাকা ওয়া তা‘আলা- 

েসলসেন : 

 

 

 “এই রাসতর ‘ইোদ্াত হাজার রাসতর কচ্সয় উত্তম” 

[৯৭  আল-ক্বাদ্ র :  ৩] 

 

এেং নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 

 
 

 “কয ঈমান েহকাসর ও প্রকতদ্াসনর আশায় লাইলাতলু ক্বাদ্ করর রাকত্রসত কক্বয়াম করসে 

তার অতীসতর েমস্ত গুনাহ  মাফ কসর কদ্য়া হসে।” 

 

     আল্লাহ-তা‘আলা েসলসেন : 
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 “১. কনশ্চয়ই আকম এসক লাইলাতলু ক্বাদ্ সর নাকযল কসরকে। 

  ২. এেং আপকন কক জাসনন লাইলাতলু ক্বাদ্ র কক? 

 ৩. লাইলাতলু ক্বাদ্ র হাজার মাে অসপো অকধ্ক উত্তম। 

    ৪. এসত কফসরশতাগণ এেং রূহ (কজেরীল ‘আলাইকহ ে োলাম) তাোঁসদ্র রাসের ( 
েকৃিকতবা, মাকলক, করয  কদ্াতা) অনমুকতক্রসম অেতরণ কসরন েকল কেিান্ত কনসয়। 

  ৫. শাকন্তময় (ো কনরাপত্তাপণূব) কেই রাত, ফাজ্ করর েচূ্না পযবন্ত।”  
[৯৭ আল-ক্বাদ্ র : ১-৫] 

 

আেূ হুরাইরাহ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-কথসক েণবনা 

কসরসেন কয কতকন েসলসেন :  

 

“কয ঈমান েহকাসর এেং প্রকতদ্াসনর আশায় লাইলাতলু ক্বাদ্ র রাকত্রসত কক্বয়াম করসে তার 

অতীসতর েমস্ত গুনাহ  মাফ কসর কদ্য়া হসে।”  

 

[ একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (১৯০১) ও মুেকলম (৭৬০)]  

 

এখাসন “ঈমান েহকাসর” এর অথব : এই রাসতর মযবাদ্া ও তাসত আমল করা, 

শারী‘আত েম্মত হওয়ার েযাপাসর কেশ্বাে স্থাপন করা।  

আর “প্রকতদ্াসনর আশায়” এর অথব : আল্লাহ তা‘আলার জনয কনয়যাসতর েযাপাসর 

ইখলাস্ব (এককনষ্ঠতা) কপােণ করা।  

 

কদ্বতীয়ত : 

 

লাইলাতুল ক্বাদ্ র কনকদ্বি ককান্  রাত তা কনসয় ‘আকলমসদ্র মাসে এত কভন্নমত রসয়সে কয 

তা ৪০-এরও কেকশ মতামত পযবন্ত কপৌোঁসেসে কযমনকি ‘ফাত হ আল-োরী’ কত উসল্লকখত 

হসয়সে। এসেসত্র েেসচ্সয় েকঠক মতকি হল তা রামাদ্বান-এর কশে দ্শসকর কেসজাড় 

রাসতর ককান এককি। 
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 ‘‘আ’ইশাহ (আয়শা) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- কথসক েকণবত হসয়সে কয রােূলুল্লাহ -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  

 

 

 “লাইলাতলু ক্বাদ্ র রামাদ্বান-এর কশে দ্শসকর কেসজাড় রাসত অনেুন্ধান কর।” 
 
[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (২০১৭), এেং শব্দচ্য়ন তাোঁর ও মুেকলম (১১৬৯)]  

 

আল-েুখারী এই হাদ্ীেকিসক (রামাদ্বান এর) ‘কশে দ্শসকর কেসজাড় রাসত লাইলাতুল 

ক্বাদ্ র অনুেন্ধান’ নামক অধ্যাসয় অন্তভুবক্ত কসরসেন। 

 

এই রাতকি কনকদ্বি ককান কদ্সন তা অপ্রকাকশত রাখার কপেসন কহক মাহ (রহেয) হল 

মুেকলমসদ্রসক রামাদ্বান এর কশে দ্শসকর েেগুসলা রাসতই ‘ইোদ্াত , দু‘আ’ ও কযক র 

করার েযাপাসর তৎপর হসত েকক্রয় করাসনা। একই কহক মাহ এর কারসণ জুমু‘আহ এর 

কদ্সন কঠক ককান েময়কিসত দু‘আ’ কেুল করা হয় তাও কনকদ্বি কসর েলা হয়কন এেং 

আল্লাহ-তা‘আলা-এর কেই ৯৯ কি নামও কনকদ্বি কসর েলা হয়কন কয েম্পসকব নােী -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  

 

( 

 

 “কয তা (৯৯ কি নাম) গণনা করসে , [অথবাৎ, (১) মখুস্ত করসে, (২) এর অথব েেুসে, 

(৩) কে অনযুায়ী আমল করসে] কে জান্নাসত প্রসেশ করসে।” 

 [একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (২৭৩৬) ও মুেকলম (২৬৭৭)]   

 

আল-হাকফজ ইেনু হাজার -রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন : 

 “তাোঁর - অথবাৎ ইমাম আল-েুখারী-েক্তেয ‘অধ্যায় (োে): রামাদ্বান এর কশে 

দ্শসকর কেসজাড় রাসত লাইলাতুল ক্বাদ্ র অনুেন্ধান’ এই পাঠ কথসক রামাদ্বান মাসেই কয 
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লাইলাতুল ক্বাদ্ র হওয়ার েম্ভােনা প্রেল এই ইকঙ্গত পাওয়া যায়; এরপর এর 

(রামাদ্বাসনর) কশে দ্শসক এেং এরপর এর (কশে দ্শসকর) কেসজাড় রাতগুসলার কয 

ককান এককিসত। তসে েুকনকদ্বি ককান রাসত নয়। এই েংক্রান্ত একাকধ্ক েণবনা কথসক 

আমরা অনুরূপ ইকঙ্গত পাই।” 

[ফাত হ আল-োরী (৪/২৬০)] 

 

কতকন আরও েসলসেন : 

“ ‘আকলমগণ েসলন, এই রাতকির কনকদ্বি তাকরখ কগাপন রাখার কপেসন কহক মাহ হল 

মানুে একি পাওয়ার জনয কচ্িা োধ্না করসে। তসে কনকদ্বি তাকরখ জানা থাকসল মানুে 

শুধ্ু কেই রাসতই ‘ইোদ্াত  েীমােি রাখত কযমনকি এর আসগ েযাখযা করা হসয়সে 

জুমু‘আহ-র কদ্সনর (দু‘আ’ কেুসলর) েুকনকদ্বি েমসয়র (অজানা থাকার) েযাপাসর।” 

[ফাত হ আল-োরী (৪/২৬৬)] 

 

 

 

তৃতীয়ত :  

 

এই মসতর কভকত্তসত কাসরা পসে কনকশ্চত হওয়া েম্ভে নয় কয, ককান কনকদ্বি রাতকি 

‘লাইলাতুল ক্বাদ্ র’ কেসশে কসর যখন আমরা জাকন কয, নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম-একি ককান রাত তা েুকনকদ্বিভাসে উম্মাতসক জানাসত কচ্সয়কেসলন ককন্তু পসর কতকন 

জাকনসয়সেন কয, আল্লাহ –তা‘আলা-এই জ্ঞান উকঠসয় কনসয়সেন। 

 

‘উোদ্াহ ইেন আস্ব-স্বাকমত -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- কথসক েকণবত কয, রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- ‘লাইলাতুল ক্বাদ্ র’ এর েযাপাসর খের কদ্সত কের হসলন, (এ 

েময়) মুেকলমসদ্র মসধ্য দু েযকক্ত কেোসদ্ কলপ্ত হল। কতকন েলসলন : 
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 “আকম আপনাসদ্রসক ‘লাইলাতলু ক্বাদ্ র’ এর েযাপাসর খের কদ্সত কের হসয়কেলাম 

ককন্তু অমকু এেং অমকু েযকক্ত কেোসদ্ কলপ্ত হল, এরপর তা (কেই জ্ঞান) উকঠসয় কনয়া হল, 

আশা ককর তা আপনাসদ্র জনয কেকশ ভাল হসয়সে, আপনারা তা েপ্তম (২৭ তম), নেম 

(২৯ তম) এেং পঞ্চসম (২৫ তম তাকরসখ) অনেুন্ধান করুন।” 
[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৪৯)]  

 

আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ এর ‘আকলমগণ েসলন, 

 “রামাদ্বান মাসে কনকদ্বি ককান রাতসক লাইলাতুল ক্বাদ্ র কহসেসে কচ্কিত করার জনয 

েুস্পি দ্ালীসলর প্রসয়াজন। তসে অনযানয রাসতর কচ্সয় কশে দ্শসকর কেসজাড় 

রাতগুসলার ককান এককিসত হওয়ার েম্ভােনা কেকশ আর (এর মসধ্য) োতাশ তম রাসত 

হওয়ার েম্ভােনাই েেসচ্সয় কেকশ যার ইকঙ্গত পাওয়া যায় কেকভন্ন হাদ্ীে েমূসহ যা 

আমরা পূসেব উসল্লখ কসরকে।” 

 [ফাত ওয়া আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ কলল েুহূে আল-‘‘ইলকময়যাহ ওয়াল ইফতা’ 

(১০/৪১৩)] 

 

তাই একজন মুেকলসমর কনকদ্বি ককান রাতসক লাইলাতুল ক্বাদ্ র কহসেসে কচ্কিত করা 

উকচ্ত নয়, কারণ এসত এমন েযাপাসর দ্ৃঢ় কনশ্চয়তা কপােণ করা হয়, কয েযাপাসর দ্ৃঢ় 

কনশ্চয়তা  কপােণ করা েম্ভে নয়। আর এসত অসনক কলযাণ েুসি যাওয়ার েম্ভােনা 

আসে। হসত পাসর একি ২১তম রাসত অথো ২৩তম রাসত অথো ২৯তম রাসত। তাই কে 

যকদ্ শুধু্ ২৭তম রাসত কক্বয়াম কসর তসে তার কথসক অফুরন্ত কলযাণ েুসি কযসত পাসর, 

ককংো হয়ত কে এই মুোরাক (েরকতময়) রাত হাকরসয়ই কফলসত পাসর।    

 

েুতরাং একজন মুেকলসমর উকচ্ত কগািা রামাদ্বান জুসড়ই আনগুতয ও ‘ইোদ্াসতর কাসজ 

েসেবাচ্চ োধ্না চ্ালাসনা, আর কশে দ্শসক কে েযাপাসর কেকশ তৎপর হওয়া। একিই নােী-

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর আদ্শব। 

 ‘আ’ইশাহ (আয়শা) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- কথসক েকণবত কয কতকন েসলসেন : 
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 “(রামাদ্বাসনর কশে) দ্শ রাকত্র শুরু হসল নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- 

ককামর কেোঁসধ্ নামসতন, কতকন কনসজ তাোঁর রাত জাগসতন (‘ইোদ্াত  এর মাধ্যসম) এেং 

তাোঁর পকরোরেগবসক জাগাসতন (‘ইোদ্াসতর জনয)।” 
 

 [ একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (২০২৪) ও মুেকলম (১১৭৪)]   

 

এেং আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

 

Islam Q & A 

 

১০২.লাইলাতুল ক্বাদ্ কর একজন হা’ইদ্ব (হাসয়য প্রাপ্ত নারী) কী করসে ? 

ফাত ওয়া  নং- 26753 

প্রশ্ন : লাইলাতলু ক্বাদ্ কর একজন হা’ইদ্ব (হাসয়য প্রাপ্ত নারী) কী করসত পাসর? কে কক 

‘ইোদ্াসত মশগুল হসয় তার হাোনাহ (পণূয েমহূ) োড়াসত পাসর? যকদ্ উত্তর হযাোঁ হয়, 

তসে এই রাসত কে কী কী কাজ করসত পাসর? 

উত্তর :   

 েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

একজন হা’ইদ্ব (হাসয়য প্রাপ্ত নারী) েমস্ত ‘ইোদ্াত ই করসত পাসর, তসে স্বালাত, 

কস্বয়াম, কা‘োহ র ত্বাওয়াফ ও মাস্ কজসদ্ ই‘কতকাফ েযতীত।  
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নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- কথসক েকণবত হসয়সে কয কতকন রামাদ্বাসনর কশে 

দ্শসক রাত জাগসতন। ‘আ’ইশাহ (আকয়শা) -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা- কথসক েকণবত : 

 

“কশে দ্শক প্রসেশ করসল, নােী -োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- ককামর কেোঁসধ্ 

নামসতন, কতকন রাত জাগসতন এেং তাোঁর পকরোরেগবসক জাগ্রত করসতন।”   

[আল েুখারী (২০২৪) ও মুেকলম (১১৭৪)]   

রাত জাগা স্বালাত আদ্াসয়র কেসত্রই কেকশি নয়, েরং তা েকল আনগুসতযর কেসত্রই 

প্রসযাজয। এ দ্বারা ‘আকলমগণ েযাপারকি তাফেীর কসর েসলসেন : 

আল হাকফজ েসলসেন :  

“কতকন রাত জাগসতন” অথবাৎ কতকন ‘ইোদ্াত ও আনগুসতযর োসথ রাত জাগসতন।” 

আন-নাওয়াউয়ী-রাকহমাহুল্লাহ- েসলসেন :  

“ অথবাৎ কতকন স্বালাত ও অনয ‘ইোদ্াসত রাত কািাসতন। 

‘আউন আল-মা‘েূদ্ এ েলা হসয়সে :  

“ অথবাৎ স্বালাত, কযককর ও ক্বুর’আন কতলাওয়াসতর মাধ্যসম।” 

লাইলাতুল ক্বাদ্ সর ‘ইোদ্াত েমূসহর মসধ্য কক্বয়াম করা - একজন োিার জনয 

েসেবাত্তম। এজনয নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  
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  “কয লাইলাতুল ক্বাদ্ কর ঈমাসনর োসথ ও োওয়াসের আশায় কক্বয়াম করসে, তার 

পূসেবর গুনাহ েমূহ  মাফ কসর কদ্য়া হসে।”   

[েণবনা  কসরসেন আল েুখারী (১৯০১)ও মুেকলম (৭৬০)] 

আর কযসহতু একজন হা’ইদ্ব (হাসয়য প্রাপ্ত নারী) এর কেসত্র স্বালাত আদ্ায় কনকেি, তাই 

এসেসত্র কতকন স্বালাত োসদ্ অনয েে ‘ইোদ্াত করার জনয রাত জাগসত পাসরন। কযমন 

:  

১। ক্বুর’আন কতলাওয়াত করা, কদ্খুন (2564) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

২। কযকর কযমন : তােেীহ, তাহলীল, তাহমীদ্ ইতযাকদ্ এেং কতকন কেশী কসর 

‘েুব হানাল্লাহ, আলহামদুকলল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকের, েুেহানাল্লাকহ ওয়া 

কেহামকদ্হ(হী), েুেহানাল্লাকহল আযীম” ইতযাকদ্ পাঠ করসেন।  

৩ ।ইস্ কতগফার :  কতকন কেকশ কেকশ কসর ‘আস্তাগকফরুল্লাহ’ পাঠ করসেন। 

৪। দু‘আ করা : কতকন আল্লাহ তা‘আলার কাসে কেকশ কসর দু‘আ’ করসেন এেং তাোঁর 

কাসে দুকনয়া ও আকখরাসতর কলযাণ প্রাথবনা করসেন। দু‘আ’ হল  েসেবাত্তম ‘ইোদ্াত 

গুসলার এককি। একি এতিাই গুরুত্বপূণব কয, নােী – স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-  

েসলসেন :  

 “ দু‘আ’ ই হল ‘ইোদ্াত।”  

[আত-কতরকমযী (২৮৯৫) আল-আলোনী ‘স্বাহীহ  আত-কতরকমযী’ কত এসক স্বাহীহ  েসল 

কচ্কিত কসরসেন (২৩৭০)] 
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তাই একজন হা’ইদ্ব (হাসয়য প্রাপ্ত নারী)এর জনয লাইলাতুল ক্বাদ্ সর এ েমস্ত ‘ইোদ্াত 

ও অনযানয ‘ইোদ্াত করা েম্ভে।  

আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাসে প্রাথবনা করকে, কতকন যা পেি কসরন ও যাসত েন্তুি 

হন, কে েযাপাসর আমাসদ্র তাওফীক্ব কদ্ন এেং েৎ কাজ েমূহ কেুল কসরন।  

Islam Q & A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.i-onlinemedia.net



372 
 

Ath-Thabāt Library 

 

 

 

 

অধ্যায় ঊকনশ  :  ই কতকাফ 
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১০৩.ই‘কতকাসফর মলূ আদ্শব, ককন মেুকলমরা এই েনু্নাহ কেসড় কদ্সয়সে? 

ফাত ওয়া  নং - 49007 

 

প্রশ্ন :  ককন মুেকলমরা নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর েনু্নাহ হওয়া েসিও 

ই‘কতকাফ কেসড় কদ্সয়সে? আর ই‘কতকাসফর মূল লেযই ো কক? 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

প্রথমত : 

 

ই‘কতকাফ হল মু’আক্কদ্াহ েুন্নাহ যা রােূল -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- কনয়কমত 

পালন করসতন। 

 

এর শারী‘আত েম্মত হওয়ার েযাপাসর দ্ালীলগুসলা কদ্খুন (48999) প্রসশ্নর উত্তসর। 

 

আর এই েুন্নাহ কতা মুেকলমসদ্র জীেন কথসক হাকরসয়ই কগসে-কে েযতীত যাসক আমার 

রাে  দ্য়া কসরসেন-এর অেস্থা কে েুন্নাহগুসলার মতই যা মুেকলমরা এসকোসরই তযাগ 

কসরসে ো এসকোসর তযাগ করার পসথ। 

আর এর ককেু কারণ রসয়সে কযমন : 

 

১. অসনসকর মসন ‘ঈমাসনর দুেবলতা। 

 

২.দুনইয়ার জীেসনর েুখ স্বােিয, কভাগ কেলাসের প্রকত অতযকধ্ক মাত্রায় েুোঁসক পড়া যার 

কারসণ তারা অল্প েমসয়র জনয হসলও এেে কথসক দ্ূসর থাকসত অেম। 

 

৩. অসনক মানুসের মসন জান্নাত লাসভর আকাঙ্ক্ষার অভাে এেং আরাম-আসয়সশর কদ্সক 

তাসদ্র েুোঁসক পড়া, তাই তারা ই‘কতকাসফর োমানয কিও েহয করসত চ্ায় না যকদ্ও তা 

আল্লাহ-েুেহানাহূ ওয়া তা‘আলা-এর েন্তুকির জনয কহাক না ককন।  

কয জান্নাসতর মহান মযবাদ্া ও তার েুখ স্বােিয েম্পসকব জাসন, কে তার জনয তার 

েেসচ্সয় মূলযোন েম্পদ্ ক্বুরোন কসর হসলও তা লাসভর কচ্িা করসে। নােী -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 
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 “কনশ্চয়ই আল্লাহ’র পরুষ্কার/মাল অতযন্ত মূলযোন, আর কনশ্চয়ই আল্লাহ’র পরুষ্কার হল 

জান্নাহ।” 
 
[ইমাম আত-কতরকমযী  েণবনা কসরসেন এেং আল-আলোনী এসক স্বাহীহ েসল আখযাকয়ত 

কসরসেন (২৪৫০)] 

 

৪. অসনসকর মসন রােূল -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর জনয ভালোো শুধ্ু 

কমৌকখকভাসে েীমােি থাকা, কেকেধ্ ও োস্তকেক কদ্সক তার ককান প্রসয়াগ না থাকা কয 

মুহাম্মাদ্ী েুন্নাহ গুসলার এককি হল ই‘কতকাফ। আল্লাহ েসলসেন : 

 

 “কনশ্চয়ই রােলূুল্লাহ (স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম) এর মাসে আসে কতামাসদ্র 
জনয উত্তম আদ্শব, তার জনয (কতামাসদ্র  মাসে) কয আল্লাহ ও কশে কদ্েসের আশা কসর 

এেং আল্লাহ কক কেকশ কেকশ স্মরণ কসর।” 

 [৩৩ আল-আহযাে : ২১]   

 

ইেনু কােীর -রাকহমাহুল্লাহ-েসলসেন : (৩/৭৫৬) 

 “এই েম্মাকনত আয়াতকি রােূলুল্লাহর (-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-) েকল 

কথা, কাজ ও অেস্থা (েুন্নাহ) েেবােস্থায় অনুেরসণর েযাপাসর এককি মহান নীকত।” েমাপ্ত 

 

পূেবেতবী স্বাহােী, তাকে‘ঈ ও আতো‘উত তাকে‘ঈগসণর অসনসক মানুেসদ্র ই‘কতকাফ 

কেসড় কদ্ওয়ায় কেস্ময় প্রকাশ কসরসেন, কযখাসন নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-

তা কনয়কমত কসরসেন। 
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ইেনু কশহাে আয-যুহ রী েসলসেন :   

 

 “একি খুেই আশ্চযবজনক কয মুেকলমরা ই‘কতকাফ তযাগ কসরসে। 

 নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- মাদ্ীনাহ কত প্রসেশ করার পর কথসক আল্লাহ 

তাোঁসক মৃতুয দ্ান করা পযবন্ত কতকন ই‘কতকাফ তযাগ কসরন কন।” 

 

কদ্বতীয়ত : 

 

কয ই‘কতকাফ নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- কনয়কমতভাসে পালন কসরসেন, তা 

হল রামাদ্বান মাসের কশে দ্শ কদ্সন। এই কয়কি কদ্ন- েকতযকার অসথব এককি  কশোমূলক 

ইনসিনকেভ ককাসেবর নযায়, যার ইকতোচ্ক তাৎেকণক ফলাফল একজন মানুসের জীেসন 

ই‘কতকাসফর কদ্ন ও রাতগুসলাসতই পকরলকেত হয়। আর এর আরও ইকতোচ্ক প্রভাে 

রসয়সে একজন মানুসের জীেসন পরেতবী রামাদ্বান পযবন্ত, তার আগামী কদ্নগুসলাসত। 

তাই আমাসদ্র মুেকলম েমাসজ কতই না প্রসয়াজন এই েুন্নাহসক উজ্জীকেত করা এেং 

েকঠক পন্থায় তা ক্বা’ইম (প্রকতষ্ঠা) করা, যার উপর রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম-ও তাোঁর স্বাহােীগণ কেসলন। 

মানুসের এই গাকফলকত ও উম্মাসতর এই ফাোসদ্র েময় যারা েুন্নাহসক আকোঁসড় ধ্সর 

আসে, তাসদ্র পুরষ্কার কতই না মহান হসে! 

 

 

তৃতীয়ত : 

 

তাোঁর, (নােীর)-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-ই‘কতকাসফর মূল লেয কেল, 

লাইলাতুল ক্বাদ্সরর কখাোঁজ করা। 

 

ইমাম মুেকলম(১১৬৭) এ আেূ ো‘ঈদ্ আল-খুদ্রী কথসক েণবনা কসরসেন কয কতকন 

েসলসেন : 
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 “রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-রামাদ্বাসনর প্রথম দ্শ কদ্ন ই‘কতকাফ 
কসরকেসলন। এরপর কতকন মাসের দ্শ কদ্ন তুকবী ক্বুোহ-কত (এক ধ্রসণর কোি তাোঁেুসত) 

ই‘কতকাফ কসরকেসলন যার দ্রজায় এককি কাসপবি কেল।  
কতকন (রাউয়ী) েসলন: কতকন (রােূলুল্লাহ) তাোঁর হাত কদ্সয় কাসপবিকিসক ক্বুোহর এক পাসশ 

েকরসয় কদ্সলন; এরপর তাোঁর মাথা কের কসর কলাকসদ্র োসথ কথা েলসলন, তাোঁরা 

(উপকস্থত কলাসকরা) তাোঁর (রােসূলর) কাসে আেসলন; অতৃঃপর কতকন (রােূলুল্লাহ) 

েলসলন,  

 

 

 “আকম প্রথম দ্শ কদ্ন ই‘কতকাফ কসরকে, এই রাসতর (লাইলাতলু ক্বাদ্সরর ) কখাোঁসজ , 

এর মাসের দ্শ কদ্ন ই‘কতকাফ কসরকে, এরপর আমার কাসে এসে েলা হল: ‘একি কশে 

দ্শসক’। েতুরাং আপনাসদ্র মাসে কয ই‘কতকাফ করসত পেি কসর/চ্ায়, কে যাসত 

ই‘কতকাফ কসর। এরপর কলাসকরা তাোঁর োসথ ই‘কতকাফ করসলন।”’ 
  

আর এই হাদ্ীসে ককেু কশেণীয় কদ্ক রসয়সে : 

 

১. তাোঁর (রােূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম)  ই‘কতকাসফর মলূ লেয কেল 

লাইলাতুল ক্বাদ্সরর কখাোঁজ করা আর কেই রাসত কক্বয়াম করা ও তা উজ্জীকেত করার জনয 

প্রস্তুকত কনয়া, আর তা হল এই রাসতর মহান ফাদ্বীলাহ (ফজীলত) এর কারসণ। আর 

আল্লাহ-তা‘আলা- েসলসেন : 
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 “লাইলাতলু ক্বাদ্ র  হাজার মাে কথসকও উত্তম।’’ 
[৯৭ আল-ক্বাদ্র : ৩] 

 

২. এর (এই রাসতর)  েময়েীমা জানার আসগ–তা কখাোঁজার েযাপাসর তাোঁর (রােূলুল্লাহর-

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম) কসঠার পকরশ্রসম কলপ্ত হওয়া। কতকন শুরু কসরন প্রথম 

দ্শ কদ্সন, এরপর  মাসের দ্শ কদ্সন, এরপর মাসের কশে পযবন্ত চ্াকলসয় যান যতেণ 

পযবন্ত না তাোঁসক জানাসনা হয় কয, তা (লাইলাতুল ক্বাদ্ র ) কশে দ্শসক। আর এ হল 

লাইলাতুল ক্বাদ্সরর কখাোঁসজ এক েেবাত্মক োধ্না। 

 

৩. স্বাহােীগসণর–করদ্বওয়ানুল্লাকহ ‘আলাইকহম-রােূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম- অনুেরণ করা কারণ, তাোঁরা তাোঁর (রােূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-

) োসথ ই‘কতকাফ শুরু কসর মাসের কশে পযবন্ত তা অেযাহত করসখকেসলন, আর তা হল 

তাোঁসক (রােূলুল্লাহসক-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম) তাসদ্র (স্বাহােীগসণর) 

পূণবাঙ্গভাসে অনুেরসণর কারসণ। 

 

৪. তাোঁর (রােূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম), তাোঁর স্বাহােীগসণর প্রকত 

ভালোো ও দ্য়া। ই‘কতকাসফর কসির কথা তাোঁর জানা কেল েসল কতকন তাোঁসদ্র 

(স্বাহােীসদ্র) তাোঁর োসথ ই‘কতকাফ চ্াকলসয় যাওয়া অথো কের হসয় যাওয়ার ইখকতয়ার 

কদ্সয়কেসলন, েসলকেসলন : 

 

 “েতুরাং আপনাসদ্র মাসে কয ই‘কতকাফ করসত পেি কসর/চ্ায়, কে কযন ই‘কতকাফ 

কসর।” 

 

এোড়াও ই‘কতকাসফর অনযানয উসেশয রসয়সে, কযমন : 

 

১. মানুসের কথসক যথােম্ভে আলাদ্া হসয় আল্লাহ ‘আযযা ওয়া জাল্ল-এর োকন্নসধ্য 

একাকী হসয় যাওয়া। 
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২. আল্লাহ –তাোরাকা ওয়া তা‘আলা- র প্রকত েেবাত্মকভাসে মসনাকনসেশ কসর 

আত্মশুকিকরণ। 

 

৩. স্বালাত আদ্ায়, দু‘আ করা, কযক র পাঠ, কুর’আন কতলাওয়াসতর মাধ্যসম ‘ইোদ্াত  

করার জনয েমূ্পণবভাসে কলসগ যাওয়া। 

 

৪.নাফসের কু প্রেৃকত্ত ও কামনা োেনা যা- স্বাওসমর উপর প্রভাে কফসল তা কথসক 

স্বাওমসক রো করা। 

 

৫. দুকনয়ােী মুোহ কেেয়েমূহ কভাগ ককমসয় কদ্ওয়া এেং তার অকধ্কাংসশর েযাপাসর 

োমথবয থাকা েসিও কভাগ করার কেসত্র যুহদ্ 

 (কৃেতা) অেলম্বন করা।  

 

কদ্খুন আব্দলু লাত্বীফ োলতুে এর ‘ই‘কতকাফ- কশোমলূক দ্কৃিভকঙ্গ’ গ্রন্থকি 

 
 
 
Islam Q & A 

 

 

১০৪.ই‘কতকাসফর েেবকনে েময়েীমা 

ফাত ওয়া  নং - 49002 

 

প্রশ্ন :  ই‘কতকাসফর েেবকনে েময় কত? আকম কক অল্প ককে ুেমসয়র জনয ই‘কতকাফ 

করসত পাকর নাকক একোসথ ককে ুকদ্সনর জনয ই‘কতকাফ করসত হসে? 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

ই‘কতকাসফর েেবকনে েময়েীমার েযাপাসর ‘আকলমগসণর মাসে মতসভদ্ রসয়সে। 
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অকধ্কাংশ ‘আকলমগসণর মসত ই‘কতকাসফর েেবকনে েময় এক মুহূসতবর জনযও হসত 

পাসর। আর একি ইমাম আেূ হানীফাহ, ইমাম আশ-শাকফঈ ও ইমাম আহমাসদ্র মত। 

কদ্খুন: আদ্-দুরর আল-মুখতার(১/৪৪৫), আল-মাজমূ‘(৬/৪৮৯), আল-ইনস্বাফ 

(৭/৫৬৬)। 

 

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী ‘আল-মাজমূ‘’ (৬/৫১৪)-কত েসলসেন : 

 “আর ই‘কতকাসফর েেবকনে েময়েীমা েম্পসকব অকধ্কাংশ (‘আকলমগণ) কয মত 

তা‘কীসদ্র োসথ কপােণ কসরন এেং একিই েকঠক মত কয এর জনয মােকজসদ্ অেস্থান 

শতব (অথবাৎ  ই‘কতকাফ মােকজসদ্ হসত হসে) এেং তা কেকশ ো অল্প েমসয়র জনয হসত 

পাসর, ককেু েময় (ো‘আহ) ো মুহূসতবর জনযও” েমাপ্ত ও েংকেপ্ত। 
 

আর এ েযাপাসর তাোঁরা কেশ কসয়ককি দ্ালীল কদ্সয়সেন : 

 

১. ই‘কতকাসফর শাকব্দক অথব অেস্থান করা যা দ্ীেব ো েংকেপ্ত েমসয়র জনয হসত পাসর। 

আর শারী‘আসত এমন ককান  দ্ালীল পাওয়া যায় না, যা ককান কনকদ্বি েময়েীমা কেোঁসধ্ 

কদ্য়। 

ইেনু হাযম েসলসেন : 

 “ই‘কতকাফ আরেসদ্র ভাোয়-অেস্থান করা। তাই আল্লাহ-তা‘আলা-র মােকজসদ্ 

তাোঁর বনকিয লাসভর আশায় কয ককান অেস্থানই হল ই‘কতকাফ.........েময়েীমা কম 

কহাক ো কেকশ কহাক, কযসহতু কুর’আন ও েুন্নাহ কনকদ্বি ককান েংখযা ো েময় কনধ্বারণ 

কসরকন”  েমাপ্ত 

[আল-মুহাল্লা (৫/১৭৯)] 

 

২. ইেনু আেী শাইোহ, ইয়া‘লা ইেনু উমাইইয়াহ –রাকহমাহুল্লাহ-কথসক েণবনা কসরসেন 

কয কতকন েসলসেন : 

 “আকম মােকজসদ্ ককেু েময় (ো‘আহ) অেস্থান ককর আর আকম ই‘কতকাফ করার 

জনযই অেস্থান ককর।” 

 

একি দ্বারা ইেনু হাযম-‘আল-মুহাল্লা’-কত (৫/১৭৯) দ্ালীল কপশ কসরসেন।  

আল হাকফজ (অথবাৎ হাকফজ ইেনু হাজার), ‘আল-ফাতহ’- এ (অথবাৎ  ‘ফাতহুল োরী’-

কত) তা উসল্লখ কসর চ্পু কথসকসেন (অথবাৎ  ককান মন্তেয কসরন কন)।  

আর ো‘আহ হল েমসয়র ককেু অংশ, েতবমান পকরভাোয় েযেহৃত োি কমকনসির এক 
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েণ্টা নয়। [উসল্লখয কয োম্প্রকতক পকরভাোয় ‘আরােীসত এক েণ্টা(৬০ কম:) কক ো‘আহ 

েসল।] 

 

‘আকলমগসণর মসধ্য কারও কারও মসত এর (ই‘কতকাসফর)েেবকনে েময় এককদ্ন। একি 

ইমাম আেূ হানীফাহ’র এক করওয়াইয়াত এেং মাকলকী কফক্বহী মাযহাসে ককউ ককউ এ 

মত কপােণ কসরসেন। 

 

আর শাইখ ইেনু োয ‘মাজমূ‘আল ফাত ওয়া’ কত (১৫/৪৪১) েসলসেন : 

 “ই‘কতকাফ হল আল্লাহ-তা‘আলা-র আনুগসতযর উসেসশয মােকজসদ্ অেস্থান করা, 
েময় কম কহাক ো কেকশ কহাক। কারণ আমার জানা মসত এমন ককান েণবনা পাওয়া যায় 

না, যা এককদ্ন, দুই কদ্ন ো এর কেকশ ককেু কনকদ্বি হওয়ার েযাপাসর কনসদ্বশনা প্রদ্ান 

কসর। আর তা শারী‘আত েম্মত এককি ‘ইোদ্াত যকদ্ ককউ নাযর (মান্নত) কসর না 
থাসক,-নাযসরর (মান্নসতর) দ্বারা তা ওয়াকজে হসয় যায়। আর তা নারী ও পুরুসের জনয 

েমানভাসে প্রসযাজয।” 

 

Islam Q & A 

 

 

১০৫.মাস্ কজসদ্ নারীসদ্র ই’কতকাফ  

ফাত ওয়া  নং -37698 

 

প্রশ্ন :  একজন নারীর জনয রামাদ্বাসনর কশে দ্শকদ্সন ই‘কতকাফ করা জা’ইয কক না? 

 

উত্তর :  েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

হযাোঁ,একজন নারীর জনয রামাদ্বাসনর কশে দ্শকদ্সন ই‘কতকাফ করা জা’ইয। 

 

েরং,ই‘কতকাফ নারী এেং পুরুে উভসয়র জনযই েুন্নাহ, এেং উম্মাহাতুল মু’কমনীন –

রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুন্ন-নােীর (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) 

জীেেশায় ই‘কতকাফ কসরসেন এেং কতকন (রােূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-

) মারা যাওয়ার পরও ই‘কতকাফ পালন কসরসেন।  
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ইমাম আল-েুখারী (২০২৬)এেং মুেকলম (১১৭২),নােীর (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত 

ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন)স্ত্রী ‘আ’ইশাহ (আয়শা)-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা কথসক 

েণবনা কসরসেন কয :  

 

 

“নােী -আল্লাহ তাোঁর উপর  স্বালাত (প্রশাকন্ত) ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন- আল্লাহ 

তাোঁসক মৃতুয দ্াসনর আগ পযবন্ত রামাদ্বাসনর কশে দ্শকদ্ন ই‘কতকাফ পালন করসতন, 

তারপর তাোঁর স্ত্রীগণ ই‘কতকাফ পালন করসতন।” 

  

“ ‘আউন আল-মা‘েূদ্ ” এ েলা আসে-  

 “এসত দ্ালীল পাওয়া যায় কয ই‘কতকাসফর কেসত্র নারীরা পুরুেসদ্র েমতুলয।” 

 

শাইখ ‘আেদুল-আযীয ইেনু োয (আল্লাহ তাোঁর উপর দ্য়া প্রদ্শবন করুন) েসলসেন : 

 “ ই‘কতকাফ নারী এেং পুরুে উভসয়র জনয েুন্নাহ, নােী (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত 

ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) কথসক প্রমাকণত হসয়সে কয কতকন রামাদ্বাসন ই‘কতকাফ 

পালন করসতন, এেং েেসশসে তাোঁর ই‘কতকাফ কশে দ্শকদ্সন কস্থর হয় এেং তাোঁর ককে ু

স্ত্রীগণও তাোঁর োসথ ই‘কতকাফ পালন করসতন, তাোঁর -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-

(মৃতুযর)পর তাোঁরা (তাোঁর স্ত্রীগণ)ই‘কতকাফ পালন করসতন। আর ই‘কতকাসফর জায়গা হসে 

মােকজদ্েমূহ কযখাসন জামা‘আসতর স্বালাত আদ্ায় করা হয়।” েমাপ্ত 

 

ইোরসনসি শাইখ ইেনু োসযর ওসয়েোইি কথসক কনয়া হসয়সে।                                                                                  

 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

 

Islam Q & A 
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১০৬.একজন নারীর জনয তার েসর ই‘কতকাফ করা শুি নয় 

ফাত ওয়া  নং - 37911 

 

প্রশ্ন :  একজন নারীর জনয েসর ই‘কতকাফ করা জা’ইয ককনা? কে কী করসে যকদ্ তার 

রান্না করার  প্রসয়াজন পসড়? 

 

উত্তর :  েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

ই‘কতকাফ শুধ্ুমাত্র মােকজসদ্ করা বেধ্। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা েসলসেন : 

 

 “আর যতেণ কতামরা ই‘কতকাফ রত (দুকনয়ােী কাজ কথসক কেরত কথসক কনসজসক 

‘ইোদ্ত ও প্রাথবনার জনয মােকজসদ্র কভতর েীমােি রাখা) অেস্থায় মােকজসদ্ অেস্থান 

কর, ততেণ পযবন্ত স্ত্রীসদ্র োসথ কমকলত হসয়া না।”   

[২ আল-োক্বারাহ : ১৮৭] 

 

এই হুকম পুরুে ও নারী উভসয়র জনযই েমানভাসে প্রসযাজয।  

 

ইেনু ক্বুদ্ামাহ ‘আল-মুেনী’-কত (৪/৪৬৪)েসলসেন : 

 “একজন নারী েে মােকজসদ্ ই‘কতকাফ করসত পাসর এেং কে মােকজসদ্  

জামা‘আসত  স্বালাত  আদ্ায় করসত হসে এমন ককান শতব কনই, কারণ, একি 

(জামা‘আসত স্বালাত আদ্ায়) তার জনয োধ্যতামূলক নয়।” আর ইমাম আশ-শাকফ‘ঈ 

এই মত কপােণ কসরসেন। 

 

তার (নারীর)েসর ই‘কতকাফ করার কেধ্ান কনই,কারণ আল্লাহ েসলসেন :  
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 “আর যতেণ কতামরা ই‘কতকাফ (দুকনয়ােী কাজ কথসক কেরত কথসক কনসজসক 

‘ইোদ্ত ও প্রাথবনার জনয মােকজসদ্র কভতর েীমােি রাখা) অেস্থায়  মােকজসদ্ অেস্থান 

কর” 

[২ আল-োক্বারাহ :  ১৮৭] 

 

এেং  রােূসলর (আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন) স্ত্রীগণ তাোঁর 

কাসে মােকজসদ্ ই‘কতকাফ করার অনুমকত চ্াইসল কতকন তাোঁসদ্রসক অনুমকত কদ্সয়কেসলন। 

েমাপ্ত 

 

“ আল-মাজমূ‘” (৬/৪৮০) কত ইমাম আন-নাওয়াউইয়ী েসলসেন :  

  “পুরুে এেং নারী উভসয়র জনয মােকজসদ্র োইসর ই‘কতকাফ করা শুি নয়।” েমাপ্ত 

 

একি “ আশ-শারহ আল-মুমকত‘ ” (৬/৫১৩) কত শাইখ ইেনু ‘উোইমীন এই মতই 

কপােণ কসরসেন। 

 

আর আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

  

Islam Q & A 
 

 

 

১০৭.কতকন  ই‘কতকাফ (ইকতকাফ) করসত চ্ান এেং তার ডাক্তাসরর োসথ বেঠক 

আসে 

ফাত ওয়া  নং -93546 

 

প্রশ্ন : আকম ই‘কতকাফ এ েেসত চ্াই, ককন্তু কে েমসয় আমার ডাক্তাসরর োসথ গুরুিপণূব 
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বেঠক আসে। আকম কক ই‘কতকাফ এর েমসয় ডাক্তাসরর কাসে কযসত পারে? নাকক আমার 

ই‘কতকাফ করা ওয়াকজে নয় ?   

 

উত্তর : 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

ই‘কতকাফ হল মাস্ কজসদ্ এককি কনধ্বাকরত েময় পযবন্ত অনেরত অেস্থান করা।  

ই‘কতকাফ হল এককি মুস্তাহাে েুন্নাহ, রামাদ্বাসনর কশে ১০ কদ্ন গুসলাসত একি কেসশে 

গুরুত্ব েহন কসর, ককন্তু একি ওয়াকজে নয়, যকদ্ না ককান মুেকলম কনসজর উপর নায র 

(মানত) দ্বারা ওয়াকজে কসর কনয়। নায র (মানত) োড়া তা ওয়াকজে হসে না।    

কদ্খুন (48999) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

মূলনীকতকি হল- একজন ই’কতকাফকারী েযকক্ত, মাস্ কজসদ্ করা েম্ভে নয় -এমন ককাসনা 

প্রসয়াজন োড়া মাস্ কজদ্ কথসক কের হসে না – যা কে মাস্ কজসদ্ করসত পাসরনা – কযমন 

উদ্ূ’ (অযু),  কগােল, প্রাকৃকতক প্রসয়াজন পূরণ, এর দ্ালীল  ‘আই’শাহ (আকয়শা) -

রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহা -এর হাদ্ীে কয নােী -স্বাল্লালাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- যকদ্ 

ই‘কতকাফ করসতন, তখন োকড়সত প্রসেশ করসতন না, মানেীয় ককাসনা প্রসয়াজন োড়া। 

 [ েণবনা কসরসেন মুেকলম (২৯৭)]   

আর যকদ্ আপনার, ডাক্তাসরর কাসে যাওয়া প্রসয়াজন পসড় এেং কে বেঠক রামাদ্বাসনর 

পসর কেলকম্বত করা েম্ভে না হয় তসে প্রতীয়মান হয় কয, মাস্ কজদ্ কথসক কের হসয় 

ডাক্তাসরর কাসে যাওয়া তারপর আোর মােকজসদ্ কফসর আোয় ককাসনা েমেযা কনই। 

আন-নাওয়াউয়ী -রাকহমাহুল্লাহ- উসল্লখ কসরসেন ‘ আল-মাজম‘ূ ’ (৬/৫৪৫) – এ 

উসল্লখ কসরসেন কয অেুস্থ  ই‘কতকাফকারী েযকক্ত -  

 “যার অেুস্থতার কারসণ মাস্ কজসদ্ অেস্থান কিকর হসয় পসড় তার আলাদ্া 
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কেোনা, োহাযযকারী, ডাক্তাসরর কাসে যাওয়া ইতযাকদ্ কারসণ তার জনয মাস্ কজদ্ কথসক 

কের হওয়া মুোহ (বেধ্)।” েমাপ্ত  

শাইখ ইেন ‘উোইমীন - রাকহমাহুল্লাহ- ‘জালাোত রামাদ্বাকনয়াহ’ (১৪১১ কহজকর, 
েপ্তম মাজকলে, ১৪৪) – এ েসলসেন :  

 “ যার (ই‘কতকাফ কারীর) ডাক্তাসরর কাসে যাওয়ার প্রসয়াজন পসড় -কে 

মাস্ কজদ্ কথসক কের হসত পাসর, তা না হসল কে মাস্ কজসদ্ অেস্থান করসে।” েমাপ্ত  

আল্লাহই  েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন।  

Islam Q & A   
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অধ্যায় কেশ :  যাকাতুল কফত্বর 
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১০৮.যাকাতুল কফত্্ব র -এর  পকরমাণ এেং তা আদ্ায় করার েময় 

ফাত ওয়া  নং - 49793 

 

প্রশ্ন : আমরা মরসক্কার এককি েংস্থার েদ্েয,োসেবসলানাসত োে ককর। আমরা ককভাসে 

যাকাতলু কফত্্ব র কহোে করে? 

 

উত্তর : 

 

 েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

“রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- কথসক প্রমাকণত হসয়সে কয, কতকন 

মুেকলমসদ্র উপর যাকাতুল কফত্ব্ র ফার দ্ব (ফরজ) কসরসেন আর তা হল এক স্বা‘ কখজুর 

ো এক  স্বা‘ যে এেং কতকন স্বালাসতর অথবাৎ‘ঈসদ্র (কফত্ব ্করর) স্বালাসতর উসেসশয 

কলাকসদ্র কের হওয়ার আসগ তা আদ্ায় করসত আসদ্শ কসরসেন। দুই স্বাহীহ গ্রসন্থ 

(অথবাৎ  েুখারী ও মুেকলসম) আেূ ো‘ঈদ্ আল-খুদ্রী -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- কথসক েকণবত 

আসে কয কতকন েসলসেন : 

 

 “আমরা নােী  -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর েমসয় তা (যাকাতুল কফত্ব্ র) 

খাদ্যদ্রেয কথসক এক স্বা‘  ো কখজুর কথসক এক স্বা‘ ো যে কথসক এক স্বা‘ ো ককেকমে 

কথসক এক স্বা‘ কহসেসে কদ্তাম।” 

 [েুখারী (১৪৩৭)] 

একদ্ল ‘আকলম এই হাদ্ীসে েযেহৃত ‘খাদ্যদ্রেয’ শব্দকির েযাখযায় েসলসেন কয, তা হল 

গম (েুর র/ক্বাম হ)। 

 আোর অসনসক এর েযাখযায় েসলসেন কয এর উসেশয হল কে কদ্সশর অকধ্োেীগণ যা 

খায় তা গম, ভুট্টা,পালব কমসলি ( pearl millet) ো এোড়া অনয যাই কহাক না ককন-

আর একি েকঠক মত। কারণ যাকাত হল দ্করদ্রসদ্র প্রকত ধ্নীসদ্র েহানুভূকত, আর তার 
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(যাসক যাকাত কদ্য়া হয়) কদ্সশর খাদ্যদ্রেয নয় এমন ককেু কদ্সয় েহানুভেতা প্রকাশ করা 

একজন মুেকলসমর উপর ওয়াকজে নয়। আর এসত েসিহ কনই কয, চ্াল- হারামাইসনর 

কদ্সশর (েউকদ্ আরসের) প্রধ্ান খাদ্য, এক উত্তম ও মূলযোন খাদ্য কহসেসে কেসেকচ্ত যা 

োকলব কথসক উত্তম, কয (োকলব)  হাদ্ীসের পাসঠ (মাত কন) যসথি েসল উসল্লকখত হসয়সে। 

তাই এ কথসক জানা কগল কয চ্াল কদ্সয় যাকাতুল কফত্ব্ র আদ্ায় করায় ককান কদ্াে কনই। 

 

ওয়াকজে (অেশয কতবেয) হল েকল প্রকার খাোসরর এক স্বা‘ অথবাৎ নােী-স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম এর কহোে অনুযায়ী এক স্বা‘ (যাকাতুল কফত্ব্ র) আদ্ায় করা, 

আর তা (এর পকরমাপ ) হল স্বাভাকেক দুই পূণব হাসতর চ্ার মুসঠা- কযমনকি আসে আল-

ক্বামূে ও অনযানয অকভধ্াসন –ওজসনর কহোসে তা ৩ ককসলাগ্রাসমর কাোকাকে। যকদ্ ককান 

মুেকলম চ্াল ো তার কদ্সশর খাদ্যদ্রেয কথসক এক স্বা‘ কদ্সয় (যাকাতুল কফত্ব ্র) আদ্ায় 

কসর তসে তা তার জনয যসথি হসে যকদ্ও ো তা এই হাদ্ীসে উসল্লকখত- খাদ্যদ্রসেযর 

অন্তভুবক্ত নয় -‘আকলমগসণর দুই মসতর কেকশ শকক্তশালী মতানুোসর। আর তা ওজসনর 

কহসেসে প্রায় ৩ ককসলাগ্রাম কদ্ওয়াসত ককান েমেযা কনই। 

 

কোি-েড়,নারী-পুরুে, স্বাধ্ীন-দ্াে েকল মুেকলসমর পে কথসক যাকাতুল কফত্বর আদ্ায় 

করা ওয়াকজে। আর ‘আকলমগসণর ইজমা‘ (ঐকমতয) অনুোসর গসভবর ভ্রূসণর পে কথসক 

তা আদ্ায় করা ওয়াকজে নয়, তসে ‘উেমান-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ-(তা) কসরসেন েসল 

মুস্তাহাে। 

 

আর ওয়াকজে হল ‘ঈসদ্র  স্বালাসতর আসগই তা আদ্ায় করা, ‘ঈসদ্র  স্বালাসতর পর 

পযবন্ত কদ্কর করা জা’ইয (বেধ্) নয়। ‘ঈসদ্র  আসগ এক ো দুই কদ্ন আসগ তা আদ্ায় 

করায় ককান োোঁধ্া কনই। তাই এর মাধ্যসম জানা যায় কয, তা আদ্াসয়র েময় শুরু হয় 

‘আকলমগসণর মতামসতর েেসচ্সয় েকঠক মতকি অনুোসর-২৮তম রাসত; কারণ এই 

(রামাদ্বান) মাে ২৯ কদ্সনর হসত পাসর আোর ৩০ কদ্সনরও হসত পাসর। রােূলুল্লাহ -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর স্বাহােীগণ তা (যাকাতুল কফত্ব্ র) ‘ঈসদ্র  এক ো 

দুই কদ্ন আসগ আদ্ায় করসতন। 

 

আর তা কদ্সত হসে ফাক্বীর (ফককর) ও কমেকীনসদ্র। ইেনু ‘আোে-রাকদ্বয়াল্লাহু 

‘আনহুমা- কথসক প্রমাকণত হসয়সে কয, কতকন েসলসেন : 
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  “রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-যাকাতুল কফত্বর ফার দ্ব (ফরজ) 

কসরসেন একজন স্বা’ইসমর (স্বাওম পালনকারীর) অনথবক কাজ ও অিীলতা হসত 

পকেত্রতা স্বরূপ ও কমেকীনসদ্র খাওয়াসনার জনয। কয তা স্বালাসতর (‘ঈদুল কফত্ব্ করর) 
আসগ আদ্ায় কসর তা কেুল কযাগয যাকাত (কহসেসে গণয হসে) আর কয তা স্বালাসতর 

(‘ঈদুল কফত্বসরর) পর আদ্ায় কসর, তা স্বাদ্াক্বাহ েমূসহর মসধ্য এককি  েসল গণয হসে।” 

[ একি েণবনা কসরসেন আেূ দ্াঊদ্ (১৬০৯) এেং আল- আলোনী এসক ‘স্বাহীহ আেী 

দ্াঊদ্’ এ হাোন েসল আখযাকয়ত কসরসেন] 

 

আর ‘আকলমগসণর অকধ্কাংসশর মসত ও দ্ালীসলর কেসেচ্নায় কেকশ েকঠক মত অনুোসর 

মূলয দ্বারা (অথব কদ্সয়) তা (যাকাতুল কফত্বর) আদ্ায় করা জা’ইয (বেধ্) নয় েরং 

ওয়াকজে হল তা খাদ্যদ্রেয কথসক আদ্ায় করা কযমনকি নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম-ও তাোঁর স্বাহােীগণ কসরসেন এেং উম্মাসতর অকধ্কাংশই (‘উলামা’) এ মত প্রকাশ 
কসরসেন। আমরা আল্লাহর কাসে চ্াই যাসত কতকন আমাসদ্র ও েকল মুেকলমসদ্রসক তাোঁর 

দ্বীসনর কফক্বহ (েুে) ও তার উপর অিল অকেচ্ল থাকার তাওফীক্ব কদ্ন, আমাসদ্র 

অন্তরেমূহ ও কাজকমবসক শুি কসরন, কতকন কতা মহামকহম, পরম করুণাময়।” ( েমাকপ্ত) 
[মাজমূ ফাত ওয়া আশ শাইখ ইেন োয (১৪/২০০)] 

 

ককসলাগ্রাসমর কহসেসে শাইখ ইেনু োয-রাকহমাহুল্লাহ-এর মসত যাকাতুল কফত্বসরর 

পকরমাণ–প্রায় ৩ ককসলাগ্রাম।  

 

আর এভাসেই আল-লাজ্ নাহ আদ্-দ্া’ইমাহ- এর ‘আকলমগণ এর পকরমাণ কনধ্বারণ 

কসরসেন।(৯/৩৭১) 
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শাইখ ইেনু ‘উোইমীন-রাকহমাহুল্লাহ- চ্াল কদ্সয় এর পকরমাণ কনধ্বারণ কসরসেন ২১০০ 

গ্রাম (অথবাৎ  ২.১ককসলাগ্রাম) [কযমনকি উসল্লখ আসে, ‘ফাত ওয়া আয-যাকাত ’ (পৃৃঃ 

২৭৪-২৭৬)-এ] 

 

আর এই মতসভসদ্র কারণ হল স্বা‘-পকরমাণ দ্বারা কনধ্বাকরত, ওজন দ্বারা কনকদ্বি নয়। 

 

তসে ‘আকলমগণ তা ওজন দ্বারা কহোে কনধ্বারণ কসরসেন কারণ তা কহোে রাখার কেসত্র 

কেকশ েহজ ও কেকশ কেশুি। আর একি জানা কথা কয শসেযর দ্ানার ওজন কভন্ন কভন্ন হয় 

কারণ তার ককানকি হালকা আোর ককানকি ভারী,আোর ককানকি মাোকর ওজসনর; েরং 

কখসনা আোর একই প্রকার শেযদ্ানার এক স্বা‘ এর ওজনও  কভন্ন কভন্ন হয়। নতুন 

ফেসলর ওজন পুরাসনা ফেসলর ওজন কথসক কেকশ হয়। আর তাই যকদ্ ককউ েতকবতা 

েশত ককেু কেকশ আদ্ায় কসর, তসে তা কেকশ কনরাপদ্ ও উত্তম।   

 

কদ্খুন ‘আল-মুগনী’, (৪/১৬৮)।এসত ফেসলর যাকাসতর কনস্বাসের পকরমাণ ওজসনর 

কহোসে এরূপ উসল্লকখত হসয়সে। 

 

এেং আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন। 

 

Islam Q & A 
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অধ্যায় একুশ  :  

ঈদুল কফত্বর -এর স্বালাত 
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১০৯. দুই ‘ঈসদ্র  স্বালাসত রােলূ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- এর কদ্খাসনা 

আদ্শব 

ফাত ওয়া  নং -  49020 

 

প্রশ্ন :  আকম দুই ‘ঈসদ্র  োলাসত নেী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- এর কদ্খাসনা 

আদ্শব েম্পসকব জানসত চ্াই। 

 

উত্তর :  েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- দুই ‘ঈসদ্র  স্বালাত ‘ঈদ্গাসহ (মুস্বাল্লা-কত) 

আদ্ায় করসতন। কতকন -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- ‘ঈসদ্র  স্বালাত মােকজসদ্ 

আদ্ায় কসরসেন এমন ককান প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

 

ইমাম আশ-শাকফ‘ঈ ‘আল-উম্ম’- এ েসলসেন : 

 

 “আমাসদ্র কাসে এই েণবনা কপৌোঁসেসে কয, রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম-দুই ‘ঈসদ্র  কদ্ন মাদ্ীনাহর ঈদ্গাসহ কযসতন, তাোঁর পসরও েোই তাই করসতন 

যকদ্ না তা না করার কপেসন ককান ‘উয র (অজুহাত) থাকত কযমন েৃকি ইতযাকদ্।অনযানয 

অঞ্চসলর অকধ্োেীরাও তাই করসতন মক্কাোেীরা েযতীত।”  েমাপ্ত 

 

কতকন তাোঁর েেসচ্সয় েুির কপাশাক পসর (দুই ‘ঈসদ্র  স্বালাত আদ্ায় করসত) কের 

হসতন। তাোঁর -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এককি হুল্লাহ (এক কেসশে কপাশাক) 

কেল, কেকি পসর দুই ‘ঈদ্ এেং জুমু‘আহর স্বালাত আদ্ায় করসত কযসতন। 

 হুল্লাহ  দুই  খণ্ড  কাপড় যা একই (জাতীয়) উপকরসণ বতকর।  

  

কতকন ‘ঈদুল কফত্ব ্র-এর স্বালাত আদ্ায় করসত যাওয়ার আসগ কখজুর কখসতন এেং তা 

কেসজাড় েংখযায় কখসতন।  

 

ইমাম আল- েুখারী (৯৫৩) আনাে ইেনু মাকলক-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- কথসক েণবনা 

কসরসেন কয কতকন েসলসেন :  
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“রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- ‘ঈদুল কফত্ব্ র এর কদ্ন েকালসেলা 

কখজুর না কখসয় কের হসতন না, আর কতকন তা কেসজাড় েংখযায় কখসতন।” 

 

ইেনু ক্বুদ্ামাহ েসলসেন :  

 

 “ ‘ঈদুল কফত্ব্ র -এর কদ্ন তাড়াতাকড় খাোর কখসয় কফলা কয মুস্তাহাে, এ েযাপাসর 

ককান কভন্ন মত আমাসদ্র জানা কনই।” েমাপ্ত 

 

(‘ঈদুল কফত্ব্ করর কদ্সন) স্বালাত আদ্াসয়র আসগই কখসয় কফলার কপেসন কহক মাহ হল 

ককউ কযন একি না ভাসে কয স্বালাত আদ্ায় করা পযবন্ত না কখসয় থাকা অপকরহাযব।  

 

একিও েলা হসয় থাসক কয, (তাড়াতাকড় কখসয় কফলার কপেসন কহক মাহ হল) স্বাওম 

ওয়াকজে হওয়ার পর ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ করা) ওয়াকজে হওয়ার েযাপাসর আল্লাহ-

তা‘আলা-এর আসদ্শ পূণবাঙ্গভাসে অনুেরসণর জনয তৎপর হওয়া।  

 

যকদ্ একজন মুেকলম কখজুর না পায়, তাহসল কে অনয ককান ককেু, এমনকক পাকন কদ্সয় 

হসলও ইফত্বার করসে যাসত  নীকতগতভাসে েুন্নাহ অনুেরণ করসত পাসর আর তা হল, 

‘ঈদুল কফত্বর-এর োলাসতর আসগ ইফত্বার করা (ককেু খাওয়া ো পান করা)। 

 

আর ‘ঈদুল ’আদ্বহার (আযহার) কদ্ন কতকন মুস্বাল্লা (ঈদ্গাহ) কথসক কফরার আগ পযবন্ত 

ককেু কখসতন না, এরপর কতকন তাোঁর উদ্বকহয়যাহ (জসেহ করা পশুর কগাশত) কথসক কখসতন। 

 

এেং তাোঁর কথসক েকণবত হসয়সে কয কতকন দুই ‘ঈসদ্র  কদ্নই কগােল করসতন। 

ইেনুল ক্বাইকয়ম েসলসেন :  
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 “এ েম্পসকব দুইকি দ্বা‘ঈফ (দুেবল) হাদ্ীে রসয়সে......তসে ইেনু ‘উমার-রাকদ্বয়াল্লাহু 

‘আনহ- কযকন েুন্নাহ অনুেরসণর েযাপাসর অতযন্ত তৎপর কেসলন, তাোঁর কথসক  প্রমাকণত 

হসয়সে কয কতকন ‘ঈসদ্র  কদ্ন কের হওয়ার আসগ কগােল করসতন।” েমাপ্ত 

 

আর কতকন-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-’ঈসদ্র  স্বালাত আদ্ায় করসত কহোঁসি 

কযসতন এেং কহোঁসিই কফসর আেসতন।  

 

ইেনু মাজাহ (১২৯৫) ইেনু ‘উমার কথসক েণবনা কসরসেন কয, কতকন েসলসেন : 
 



 

 “রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-’ঈসদ্র  স্বালাত আদ্ায় করসত কহোঁসি 

কযসতন এেং কহোঁসিই কফসর আেসতন।” 

[আল-আলোনী স্বাহীহ ইেকন মাজাহ’ কত এসক হাোন েসল আখযাকয়ত কসরসেন। ]  

 

আর ইমাম আত-কতরকমযী (৫৩০) ‘আলী ইেনু আেী ত্বাকলে কথসক েণবনা কসরসেন কয, 

কতকন েসলসেন :  

 

 “ ‘ঈসদ্র  স্বালাত কহোঁসি আদ্ায় করসত যাওয়া েুন্নাহ ।” 

[আল-আলোনী ‘স্বাহীহ আত-কতরকমযী’- কত এসক হাোন েসল আখযাকয়ত কসরসেন। ] 

 

ইমাম আত-কতরকমযী েসলসেন : 

 “ অকধ্কাংশ ‘আকলমগণ এই হাদ্ীে অনুেরণ কসরসেন এেং ‘ঈসদ্র  কদ্সন কহোঁসি 
(স্বালাত আদ্াসয়র জনয) কের হওয়াসক মুস্তাহাে কহসেসে আখযাকয়ত কসরসেন . . .ককান 

গ্রহণসযাগয ‘উযর (অজুহাত) োড়া যানোহন েযেহার না করা মুস্তাহাে।” 
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কতকন  -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-যখন মুস্বাল্লায় (‘ঈদ্গাসহ) কপৌোঁেসতন, তখন 

ককান আযান ো ইক্বামাত ো ‘আস্ব-স্বালাতু জাকম‘আহ’ (স্বালাত শুরু হসত যাসে) এরূপ 

না েসলই স্বালাত শুরু করসতন, এগুসলার ককানকি না করাই েুন্নাহ । 

 

এেং কতকন ‘ঈদ্গাসহ ‘ঈসদ্র  আসগ ো পসর আর ককান স্বালাত আদ্ায় করসতন না।  

 

কতকন -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-খুত্বোহ -এর আসগ স্বালাত কদ্সয় শুরু করসতন।  

 

কতকন দুই রাকা‘আত স্বালাসতর প্রথম রাকা‘আসত তাকেীরাতুল ইহরাম (তাকেীসর 

তাহরীমা) েহ অথো তা োড়া পরপর োতকি তাকেীর  কদ্সতন।  

  

 

প্রকত দুই তাকেীসরর মাসে ককেু েময় কেরকত কনসতন। দুই তাকেীসরর মােখাসন কেসশে 

ককান দু‘আ’ পসড়সেন েসল েণবনা পাওয়া যায় না। তসে একি ইেনু মাে‘ঊদ্ হসত েকণবত 

হসয়সে কয :  

 “কতকন আল্লাহর প্রশংো করসতন, তাোঁর োনা’(প্রশংোর পুনরােৃকত্ত) পাঠ করসতন এেং 

নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এর উপর স্বালাত (দু‘আ’)পাঠ করসতন।” 

 

ইেনু ‘উমার কযকন েুন্নাহ অনুেরসণর েযাপাসর অতযন্ত  তৎপর কেসলন, কতকন প্রকত 

তাকেীসরর োসথ োসথ হাত উঠাসতন। 

 

তাকেীর  কশে করার পর কতকন কক্বরা‘আত আরম্ভ করসতন। কতকন েূরাহ আল ফাকতহাহ 

পাঠ করার পর দুই রাক‘আসতর কয ককান এক রাক‘আসত “ক্বাফ ওয়াল ক্বুর’আকনল 

মাজীদ্” (৫০ নং েূরাহ -ক্বাফ) এেং অপর রাক‘আসত “ইক্ব্ তারাোকতে ো‘আতু ওয়ান 

শাক্বক্বাল ক্বামার” (৬৪ নং েূরাহ- আল- ক্বামার) পড়সতন। আোর কখসনা “োকেকহস্ মা 

রাকেকাল আ‘লা” (৮৭ নং েূরাহ- আল- আ‘লা) ও “হাল আতাকা হাদ্ীেুল গাকশয়াহ” 

(৮৮নং েূরাহ আল- গাকশয়াহ) পড়সতন। এই দুকিই স্বাহীহ েণবনাসত পাওয়া যায়। এোড়া 

আর ককান েূরাহর কথা স্বাহীহ েণবনায় পাওয়া যায় না। 

 কক্বরা‘আত কশে করার পর কতকন তাকেীর  েসল রুকূ‘ করসতন। এরপর কেই  রাক ‘আত  

কশে  কসর  কথসক উসঠ দ্াোঁড়াসনার পর পরপর পাোঁচ্কি তাকেীর কদ্সতন। পাোঁচ্োর তাকেীর 
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কদ্য়া কশে করার পর আোর কক্বরা‘আত আরম্ভ করসতন। েুতরাং তাকেীরই প্রথম কজকনে 

যা দ্বারা কতকন প্রসতযক রাক‘আত শুরু করসতন। কক্বরা‘আত কশে করার পর কতকন রুকূ‘ 

করসতন। 

 

আত-কতরকমযী েণবনা কসরসেন কােীর ইেন ‘আকব্দল্লাহ ইেন ‘আমর ইেন ‘আওফ কথসক, 

কতকন তাোঁর োো কথসক, কতকন তাোঁর দ্াদ্া কথসক কয- 

 “রােূলুল্লাহ দুই ‘ঈসদ্র  স্বালাসত প্রথম রাক‘আসত কক্বরা‘আসতর পূসেব োতোর 

তাকেীর কদ্সতন এেং অপর রাক‘আসত কক্বরা‘আসতর পূসেব পাোঁচ্োর তাকেীর  কদ্সতন।”   
ইমাম আত-কতরকমযী েসলসেন :  

 “আকম মুহাম্মাদ্সক- অথবাৎ  ইমাম আল েুখারী-কক এই হাদ্ীে েম্পসকব কজসজ্ঞে 

কসরকেলাম। কতকন েসলন : ‘এই কেেসয় এর কচ্সয় স্বাহীহ আর ককান েণবনা কনই।’  

এেং আকমও এই মত কপােণ  ককর।” েমাপ্ত 

 

আর কতকন -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-যখন স্বালাত কশে করসতন, তখন কতকন 

েুসর েোর কদ্সক মুখ কসর দ্াোঁড়াসতন । েোই তখন কাতাসর েসে থাকত। কতকন তাসদ্রসক 

উপসদ্শ কদ্সতন, ওয়াকেয়যাত করসতন, আসদ্শ করসতন ও কনসেধ্ করসতন, ককান কমশসন 

পাঠাসত চ্াইসল, তা পাঠাসতন অথো কাউসক ককান আসদ্শ করসত হসল, কে েযাপাসর 

আসদ্শ করসতন। 

 

আর কেখাসন ককান কমম্বার থাকত না যার উপর কতকন -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-

দ্াোঁড়াসতন এেং মাদ্ীনাহর কমম্বারও আনা হত না। েরং কতকন -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া 

োল্লাম-তাসদ্রসক মাকির উপর দ্াোঁকড়সয়ই খুত্বোহ কদ্সতন। জাকের েসলসেন :  

 “আকম রােূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-র  োসথ ‘ঈসদ্র  স্বালাসত 
উপকস্থত কেলাম।কতকন খুত্বোহর আসগ ককান আযান এেং ইক্বামাত োড়াই স্বালাত শুরু 

করসলন। তারপর কতকন কেলাসলর কাোঁসধ্ কহলান কদ্সয় দ্াোঁড়াসলন। এরপর কতকন আল্লাহসক 

ভয় করার আসদ্শ কদ্সলন, আনুগতয করার েযাপাসর উৎোকহত করসলন, মানুেসদ্র 

উপসদ্শ কদ্সলন এেং তাসদ্র স্মরণ ককরসয় কদ্সলন। এরপর কতকন মকহলাসদ্র কাসে 

কগসলন, তাসদ্রসক আসদ্শ কদ্সলন ও তাসদ্রসক (আল্লাহর) কেেসয় স্মরণ ককরসয় 

কদ্সলন।” 

( আল-েুখারী ও মুেকলম)   

 

আেু ো‘ঈদ্ আল খুদ্রী -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ- েসলসেন :  
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 “নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- ‘ঈদুল কফত্ব্ র ও ‘ঈদুল ’আদ্বহা (আযহা)-
এর কদ্ন মুস্বাল্লায় (ঈদ্গাসহ) কযসতন, এরপর প্রথসমই স্বালাত কদ্সয় শুরু করসতন, 

তারপর কতকন -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- উসঠ কগসয় কলাকসদ্র কদ্সক মুখ কসর 

দ্াোঁড়াসতন, েোই তখন কাতাসর েসে থাকত।” 

(এই হাদ্ীেকি ইমাম মুেকলম েণবনা কসরসেন।) 

 

কতকন-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-তাোঁর েকল খুত্বোহ আল্লাহর প্রশংো দ্বারা শুরু 

করসতন। এমন এককি হাদ্ীেও পাওয়া যায় না কযখাসন েলা হসয়সে কতকন -স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-দুই ‘ঈসদ্র  দুই খুত্বোহ তাকেীর  কদ্সয় শুরু করসতন। েরং 

ইেনু মাজাহ তাোঁর েুনান গ্রসন্থ (১২৮৭) ো‘দ্ আল-ক্বারাজ কথসক েণবনা কসরসেন কযকন 

নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- এর মু’আয কযন কেসলন :   

 “নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-দুই খুত্বোহর মােখাসন তাকেীর পাঠ 

করসতন আর দুই ‘ঈসদ্র  খুত্বোহসত কেকশ কেকশ কসর তাকেীর পাঠ করসতন।”  

[ আল-আলোনী ‘দ্বা‘ঈফ (দুেবল) ইেন মাজাহ’-কত এসক দ্বা‘ঈফ (দুেবল) কহসেসে 

কচ্কিত কসরসেন;  

এই হাদ্ীেকি দ্বা‘ঈফ (দুেবল) হসলও এসত এমন ককান ইকঙ্গত পাওয়া যায় না কয  কতকন-

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-  ‘ঈসদ্র  খুত্বোহ তাকেীর  কদ্সয় শুরু করসতন। ] 

এেং কতকন (আল আলোনী) ‘তামাম আল- কমন্নাহ’ কত েসলসেন :  

 “ যকদ্ও এই হাদ্ীে ইকঙ্গত কসরনা কয খুত্বোহ তাকেীর  কদ্সয় শুরু করা শারী‘আত 
েম্মত, তারপরও একির ইেনাদ্ দুেবল এেং এসত এমন একজন েযকক্ত (রাউয়ী/রােী) 

আসেন  কযকন দ্বা‘ঈফ (দুেবল) এেং অপরজন কযকন অসচ্না। তাই এসক  খুত্বোহ 
চ্লাকালীন েমসয় তাকেীর  েলা েুন্নাহ হওয়ার েযাপাসর প্রমাণ কহসেসে েযেহার করা 

জা’ইয নয়।”  
 

ইেনুল ক্বাইকয়ম েসলসেন :  

 “দুই  ‘ঈদ্ ও ইস্ কতস্ ক্বা’ (েৃকি চ্াওয়ার স্বালাত)-এর খুত্বোহ কক কদ্সয় শুরু হসে তা 

কনসয় ‘আকলমগণ কেকভন্ন মত কপােণ কসরসেন। ককউ েসলসেন, উভয় (দুই  ‘ঈদ্ ও 

ইস্ কতস্ ক্বা’) খুত্বোহই তাকেীর  কদ্সয় শুরু হসে এেং ককউ েসলসেন, ইস্ কতস্ ক্বা’ (েৃকি 
চ্াওয়ার স্বালাত)-এর খুত্বোহ ইকস্তগফার (েমা প্রাথবনা) কদ্সয় শুরু হসে । আোর ককউ 

েসলসেন, উভয় (দুই  ‘ঈদ্ ও ইেকতেক্বা’-এর) খুত্বোহই (আল্লাহর) প্রশংো কদ্সয় শুরু 
হসে।   

শাইখুল ইেলাম ইেনু তাইকময়যাহ েসলসেন :  

www.i-onlinemedia.net



398 
 

Ath-Thabāt Library 

 

 “একিই েকঠক মত” 

...আর কতকন -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-তাোঁর েে খুত্বোহই আল্লাহর প্রশংো দ্বারা 

শুরু করসতন।”েমাপ্ত 

 

যারা ঈসদ্র স্বালাসত উপকস্থত হসয়সে, নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-তাসদ্রসক 

েসে খুত্বোহ কশানা ো চ্সল যাওয়া দুইসয়র ই অনুমকত কদ্সয়সেন।  

 

আেূ দ্াঊদ্ (১১৫৫) ‘আেদুল্লাহ ইেন আে- ো’ইে কথসক েণবনা কসরসেন কয, কতকন 

েসলসেন :  

 

 

 “আকম রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- এর োসথ ‘ঈসদ্র  স্বালাসত 
উপকস্থত কেলাম। কতকন স্বালাত আদ্ায় কশে কসর েলসলন,  

 

 “আমরা এখন খুত্বোহ প্রদ্ান করকে, তাই কয চ্ায় েসে খুত্বোহ শুনসত পাসর, আর কয 

চ্ায় কে চ্সল কযসত পাসর।” 

[আল-আলোনী এসক ‘স্বাহীহ আকে দ্াঊদ্’ কত  স্বাহীহ েসল আখযাকয়ত কসরসেন। ] 

 

রােূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-  ঈসদ্র কদ্ন পথ পকরেতবন করসতন। কতকন 

-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম-এক রাস্তা কদ্সয় কযসতন, আসরক রাস্তা কদ্সয় কফসর 

আেসতন।  

আল-েুখারী (৯৮৬) জাকের ইেন ‘আেকদ্ল্লাহ-রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহুমা-কথসক েণবনা 

কসরসেন কয, কতকন েসলসেন : 
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 . 

 “নােী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- ঈসদ্র কদ্ন রাস্তা পকরেতবন করসতন।” (*) 
 

Islam Q & A 
 

(*) [কেসশে দ্রিেয : 

 

 

ঈসদ্র স্বালাত আদ্ায় কসর োড়ীসত কফসর এসল দুই রাকা‘আত )েুন্নাত (স্বালাত আদ্ায় 

করা এককি েুন্নাত  ‘আমল, এর দ্ালীল হল :   

আেূ ো‘ঈদ্ খুদ্রী- রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ - হসত েকণবত কয -  রােূলুল্লাহস্বাল্লাল্লাহু

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম - ‘ঈসদ্র স্বালাসতর আসগ ককাসনা স্বালাত আদ্ায় করসতন না 
এরপর কতকন –স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- কনজ োড়ীসত কফসর এসল দুই 

রাকা‘আত স্বালাত আদ্ায় করসতন। 

[হাোন, আল-আলোনী রকচ্ত ‘স্বাহীহ ইেন মাজাহ’ )১০৬৯( ] 

(**) নারীসদ্র জনয পকরপূণব কহজাে (কখমার, কজলোে...) রো কসর ‘ঈসদ্র স্বালাসত 

অংশ কনওয়া এককি  মু’আক কাদ্ েুন্নাহ অথবাৎ তা আদ্ায় করাই উত্তম। 
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‘ঈসদ্ কয ভুলগুসলা হয় 

ফাত ওয়াহ নং -36856 

 

১১০.প্রশ্ন : দুই ‘ঈসদ্ কযেে ভুলেমহূ এেং খারাপ কাজগুসলার েযাপাসর আমরা  

মেুকলমসদ্র েতকব করসো কেগুসলা কী কী? আমরা তাসদ্র ককে ুকাজ কদ্সখ (কদ্াে কহসেসে 

অকভযকু্ত কসর ) এর কেসরাকধ্তা ককর, কযমন-‘ঈদ্ এর স্বালাসতর পসর কের কযরারত করা 

এেং ‘ঈসদ্র রাসত রাত কজসগ ‘ইোদ্ত করা… 

 

উত্তর :  েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

 

 ‘ঈদ্ ও তার আনি েমাগত হওয়ার োসথ োসথ আমরা ককেু কজকনসের েযাপাসর 

কনসদ্বশনা কদ্সত চ্াই কযগুসলা মানুে আল্লাহর শারী‘আতসক এেং রােূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর েুন্নাহসক না কজসন কসর থাসক। কযমন : 

 

১- ‘ঈসদ্র  োরারাত ‘ইোদ্সতর মাধ্যসম উজ্জীকেত করা শারী‘আত েম্মত এরূপ কেশ্বাে 

কপােণ করা :  

 

ককে ুমানুে কেশ্বাে কসর কয,‘ঈসদ্র রাত ‘ইোদ্সতর মাধ্যসম উজ্জীকেত করা শারী‘আত 

েম্মত একি একধ্রসণর নতুন প্রেকতবত কেেয় (কেদ্‘আত), যা ককনা নােী-আল্লাহ তাোঁর 

উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন-কথসক প্রমাকণত নয়। েরং একি 

দ্বা‘ঈফ (দুেবল) হাদ্ীসে েকণবত হসয়সে যাসত েলা আসে “কয ‘ঈসদ্র রাসত কজসগ 

থাকসে,তার হৃদ্য় কখসনা মারা যাসে না কযকদ্ন েে হৃদ্য় মারা যাসে।” একি  স্বাহীহ 

কহোসে প্রমাকণত হাদ্ীে নয়।একি েকণবত হসয়সে দুইকি ইেনাসদ্র মাধ্যসম,যার এককি হল 

মাউদ্বূ‘ (জাল) এেং অপরকি হল দ্বা‘ঈফুন কজোন (খুেই দুেবল)।  

 

কদ্খুন- আল-আলোনীর “কেলকেলাত আল-আহাদ্ীে আদ্ব-দ্বা‘ঈফাহ ওয়াল-

মাউদ্বূ‘আহ।” (৫২০,৫২১)  

 

তাই অনয রাতগুসলাসক োদ্ কদ্সয় কেসশেভাসে ‘ঈসদ্র  রাকত্রসক কক্বয়াসমর জনয োোই 

করা শারী‘আত েম্মত নয়। তসে যার কক্বয়াসমর অভযাে আসে, কেই কেসত্র ‘ঈসদ্র রাসত 

কক্বয়াম করায় ককান কদ্াে কনই। 
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 ২- দুই ‘ঈসদ্র  কদ্সন কের কযয়ারত করা  :  

 

একি ‘ঈদ্  উসেশয ও লসেযর োসথ োংেকেবক, যা ককনা আনি, েুখ ও উল্লাসের প্রকাশ 

এেং তা  রােূলুল্লাহ -আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ( প্রশংো)  ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ 

করুন-এেং পূেবেতবী স্বাহােী ও তাকে‘ঈগসণর ‘আমসলর (কশোর)কেরুসি যায়।  

োধ্ারণভাসে েলা যায় কয,ককান কনকদ্বি কদ্সন কেরস্থাসন যাওয়া এেং তাসক এককি উৎেে 

(‘ঈদ্ ) োকনসয় কনয়ার েযাপাসর নােীর কনসেিাজ্ঞা আসে,কযমনকি ‘আকলমগণ েসলসেন। 

 

আর একি কেরেমূহসক উৎেে (‘ঈদ্) কহসেসে গ্রহণ না করা  েংক্রান্ত রােূলুল্লাহ’র 

োধ্ারণ কনসেধ্াজ্ঞার আওতায় পসড় -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া োল্লাম- কারণ কেসশে 

ককে ুেমসয় ও পকরকচ্ত ককেু কমৌেুসম  কের কযয়ারত করা এসক ‘ঈদ্ কহসেসে গ্রহণ করার 

অসথব পসড়, এমনকিই  আকলমগণ উসল্লখ কসরসেন। 

কদ্খুন -আল-আলোনীর ‘আহকাম আল-জানা’ইয ওয়া কেদ্া‘উহা।’ (পৃৃঃ  ২১৯, ২৫৮) 

 

৩- জামা‘আসত স্বালাত পকরতযাগ করা এেং  েুকমসয় থাকার কারসণ স্বালাত েুসি যাওয়া : 

 

এ কি খুেই দুৃঃখজনক,আপকন কদ্খসেন কয ককেু মেুকলসমর স্বালাত েুসি যায় এেং তারা 

জামা‘আসতর োসথ স্বালাত পকরতযাগ কসর। নােী -আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ( প্রশংো)  

ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন-েসলসেন :  

 

 

“আমাসদ্র এেং তাসদ্র মসধ্য চ্কুক্ত হল  স্বালাত , কয তা পকরতযাগ করসে কে কফুরী 

করল।” 
 
[ একি েণবনা কসরসেন আত-কতরকমযী (২৬২১);আন-নাো’ঈ(৪৬৩)স্বাহীহ আল-আলোনী 

‘আত-কতরকমযী’-কত এসক স্বাহীহ েসল কচ্কিত কসরসেন।] 

 

এেং কতকন েসলসেন :
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 “মনুাকফক্বসদ্র জনয ‘ইশা’ এেং  ফাজ্ র এর  স্বালাত  েেসচ্সয় কোোস্বরূপ। তারা 

যকদ্ জানত তার মসধ্য (কী কলযাণ)আসে, তসে তারা হামাগুকড় কদ্সয় হসলও তাসত (কেই 

দুই স্বালাসত)উপকস্থত হত। আর আকম কচ্ন্তা কসরকেলাম কয স্বালাসতর আসদ্শ করে আর 

তা ক্বা’ইম (কাসয়ম) করা হসে এেং একজন কলাকসক আসদ্শ করে কয কলাকসদ্র কনসয় 

(ইমাম কহসেসে)স্বালাত  আদ্ায় করসে,এরপর আকম আমার োসথ ককে ুকলাক কনসয় যাসো 

যাসদ্র োসথ কাসঠর োকণ্ডল থাকসে,কেই েমস্ত কলাকসদ্র কাসে যারা জামা‘আসতর 

স্বালাসত উপকস্থত হয়কন,এরপর তাসদ্র োকড়েসর আগুন জ্বাকলসয় কদ্ে।”  

[ একি েণবনা কসরসেন মুেকলম(৬৫১)] 

 

৪-মুস্বাল্লা কত (স্বালাসতর স্থাসন ) রাস্তাোি ককংো অনয ককান স্থাসন পুরুেসদ্র োসথ 

নারীসদ্র এককত্রত হওয়া আর ঐেে জায়গায় পুরুেসদ্র োসথ তাসদ্র কভড় জমাসনা : 

 

এসত আসে মহা কফতনাহ ও েড় কেপদ্। এ েযাপাসর  ওয়াকজে হল নারী এেং পুরুে 

উভয়সকই েতকবোণী কদ্য়া এেং যতিুকু েম্ভে প্রকতসরাসধ্র জনয জরুকর পদ্সেপ কনয়া। 

নারীসদ্র পুসরাপুকর চ্সল যাোর আসগ পুরুে ও তরুণসদ্র  কখসনাই স্বালাসতর স্থান তযাগ 

করা উকচ্ত নয়। 

 

৫- ককেু নারীসদ্র েুগকন্ধ ও োজসগাজ কসর পদ্বা কেসড় কের হওয়া : 

 

এই েমেযাকি চ্ারকদ্সক েকড়সয় পসড়সে এেং ককেু মানুে এই েযাপারকিসক খুে হালকা 

ভাসে কনয়।  আল্লাহুল মুস্তা‘আন (এ েযাপাসর আমরা আল্লাহর োহাযয কামনা ককর।) ককেু 

নারী যখন তারা তারাউয়ীহ (তারােীহ),‘ঈসদ্র  স্বালাত  আদ্ায় অথো অনয জায়গায় 

কের হয় তখন তার েেসচ্সয় েুির কপাশাককি পকরধ্ান কসর এেং েেসচ্সয় েুির েুগকন্ধ 

েযেহার কসর- আল্লাহ তাসদ্রসক কহদ্ায়াত করুন। অথচ্ নােী –আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত 

( প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন-েসলসেন : 
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 “কয নারী েগুকন্ধ েযেহার কসর এেং কলাকজসনর পাশ কদ্সয় এমনভাসে যায় যাসত তারা 

তার কেৌরভ কপসত পাসর কে একজন েযকভচ্াকরণী।”  
 

[ একি েণবনা কসরসেন আন-নাো’ঈ (৫১২৬); আত-কতরকমযী (২৭৮৬);আল-আলোনী  

‘স্বাহীহ আল-তারগীে ওয়া আত-তারহীে’ (২০১৯)-এ  এসক  হাোন কহসেসে উসল্লখ 

কসরসেন।] 

 

 

আেূ হুরাইরাহ (আল্লাহ তাোঁর উপর েন্তুি কহান)কথসক েকণবত কয,  কতকন েসলসেন : 

“আল্লাহ’র রােূল -আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন– 

েসলসেন : 

 “জাহান্নাম-োেী দুসিা কশ্রণী আসে যাসদ্রসক আকম কদ্কখ কন। (১) তারা এমন মানেু 

যাসদ্র কাসে গরুর কলসজর নযায় চ্ােকু থাকসে যা কদ্সয় তারা কলাকসদ্র মারসে এেং (২) 

এমন নারী যারা কাপড় পরা েসিও কেেস্ত্র থাসক,কনসজরাও পথভ্রি এেং অপরসকও কেপসথ 

পকরচ্ালনা কসর, তাসদ্র মাথা কহসল যাওয়া উসির কুোঁসজর নযায়।তারা জান্নাসত প্রসেশ 

করসে না এমনকক এর কেৌরভও পাসে না, যকদ্ও এর কেৌরভ এই এই দ্রূত্ব কথসক পাওয়া 

যায়।” 

[একি েণবনা কসরসেন মুেকলম (২১২৮)] 
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নারীসদ্র অকভভােকসদ্র অেশযই আল্লাহসক ভয় করা উকচ্ত তাসদ্র স্বাসথব যারা তাসদ্র 

আশ্রসয় আসে এেং আল্লাহ তাসদ্র উপর কতৃবত্ব করা (এেং ভরণ-কপােণ করার জনয কয 

দ্াকয়ত্ব) ওয়াকজে কসরসেন তা েম্পাদ্ন করা,কারণ – 

 

 

   “পরুুসেরা নারীসদ্র উপর কতৃবত্বশীল এ জনয কয, আল্লাহ এসকর উপর অনযসক প্রাধ্ানয 

দ্ান কসরসেন এেং  এজনয কয তারা (পরুুসেরা ) তাসদ্র েম্পদ্ কথসক খরচ্ কসর।”      

 [ ৪  আন-কনো’ :৩৪ ] 

 

েুতরাং,তাসদ্র (নারীসদ্র অকভভােকসদ্র) উকচ্ত তাসদ্রসক অেশযই েকঠক পসথ 

পকরচ্াকলত করা এেং যাসত তাসদ্র জনয দুকনয়া ও আকখরাসত পকরত্রাণ ও কনরাপত্তা থাসক 

কেকদ্সক পকরচ্াকলত করা,তাসদ্রসক আল্লাহ যা কনসেধ্ কসরসেন তা কথসক দ্ূসর রাখা এেং 

উৎোহ কযাগাসনা যাসত তারা আল্লাহ র কনকিেতবী হসত পাসর। 

 

৬- হারাম গান কশানা : 

 

েতবমাসন মি কাজগুকলর মসধ্য যা চ্ারকদ্সক েকড়সয় পসড়সে তা হসে গান-োজনা। 

এগুসলা খুে েযাপকভাসে েকড়সয় পসড়সে এেং মানুে এই েযাপারকিসক হালকা ভাসে 

কনসে। একি এখন কিকভ, করকডও,গাকড়,েসর এেং মাসকবিগুসলাসত প্রকি রূপ ধ্ারণ 

কসরসে। লা হাওলা ওয়া লা ক্বুওওয়াতা ইল্লা কেল্লাহ ( ককান শকক্ত ও েমতা কনই আল্লাহ 

োড়া এ েে কথসক কফরাসনার)। এমনকক কমাোইল কফানও এই মি ও খারাপ কজকনে 

কথসক মুক্ত নয়। অসনক ককাম্পাকন আসে যারা কমাোইল কফাসন েেবাধু্কনক কমউকজক কিউন 

কদ্ওয়ার জনয প্রকতসযাকগতা কসর এেং এর োহাসযয েঙ্গীত এখন মােকজদ্ েমূসহ প্রসেশ 

কসরসে,ওয়াল ‘ইয়াযু কেল্লাহ (আল্লাহ আমাসদ্র রো করুন)…একি মহাকেপদ্ এেং খুেই 

মি েযাপারগুসলার এককি কয আল্লাহ র েরেমূসহ (মােকজদ্েমূসহ)আপকন কমউকজক শুনসত 

পান। প্রশ্ন নং- (3 4 2 1 7 ) কদ্খুন। একি নােী -আল্লাহ তাোঁর উপর স্বালাত ( প্রশংো) 

ও োলাম (শাকন্ত ) েেবণ করুন- এর েক্তসেযর েতযতা প্রমাণ কসর,  
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  “আমার উম্মাসতর মসধ্য ককে ুকলাক এমন থাকসে যারা েযকভচ্ার,করশম,মদ্ এেং 

োদ্যযন্ত্রসক হালাল কহোসে গণয করসে।” 

[একি েণবনা কসরসেন আল-েুখারী (৫৫৯০) ] 

 

প্রশ্ন নং-(5000), (34432) কদ্খুন। 

 

তাই একজন মুেকলসমর আল্লাহসক ভয় করা উকচ্ত এেং তার জানা উকচ্ত -তার উপর 

আল্লাহ র কয কন‘আমাত (অনুগ্রহ)আসে তার জনয তার কশাকর করা কতবেয। একি কখসনাই 

কন‘আমাসতর কশাকর করা নয় কয, একজন মুেকলম তার রাসের ( েৃকিকতবা, মাকলক, 

করয কদ্াতা) অোধ্যতা করসে কযকন তার উপর অেীম কন‘আমাত েেবণ কসরসেন। 

 

একজন নযায়পরায়ণ েযকক্ত ককেু কলাসকর পাশ কদ্সয় যাকেসলন যারা ‘ঈসদ্র  আনসি মত্ত 

হসয় গকহবত কাজ করকেল, তখন তাসদ্রসক কতকন েলসলন- 

  “যকদ্ কতামরা রামাদ্বাসন ইহোন (ভাসলা কসর) থাসকা তাহসল একি কেই ইহোসনর 

কশাকর করার ককান পথ নয়। আর যকদ্ কতামরা রামাদ্বাসন খারাপ কসর থাসকা,তাহসল 

আর-রাহমাসনর (পরম দ্য়ামসয়র) োসথ কয খারাপ েযেহার কসরসে, কে এমন করসত 

পাসর না।” 

 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাসলা জাসনন। 

 

Islam Q & A 
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১১১. ‘ঈদ্ অথো ইেকতেক্বা’ এর স্বালাসতর এক রাক ‘আত েসুি কগসল তা 

কীভাসে আদ্ায় করসে 

ফাত ওয়া  নং -138046 

প্রশ্ন : যার ইেকতেক্বা’ ো ‘ঈসদ্র  স্বালাসতর ককে ুঅংশ েসুি কগসে, কযমন - ককউ ২য় 

রাক‘আসত এসে অংশ কনসল অথো রুক‘ু অথো েজুদু্ (কেজদ্াহ) েসুি কগসল তার জনয 

কী করা ওয়াকজে?  

উত্তর :    েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জনয। 

‘আকলমগসণর েক্তেযেমূসহর মাসে েকঠককি হল, কয ইমাসমর োসথ এসে পসর স্বালাসত 

অংশ কনয়, ইমাসমর োসথ পাওয়া রাক ‘আতকি তার কেসত্র প্রথম রাক ‘আত কহসেসে গণয 

হসে; আর যা কে একাকী আদ্ায় করসে তা তার স্বালাসতর কশে রাক ‘আত/অংশ 

কহসেসে কেসেকচ্ত হসে। একি ইমাম শাকফ‘ঈ -রাকহমাহুল্লাহ- এর মত ও ইমাম আহমাদ্ -

রাকহমাহুল্লাহ- হসত েকণবত এককি করওইয়াত। 

কদ্খুন আন-নাওয়াউয়ী এর “ আল-মাজমূ‘ ” (৪/৪২০) 

এর পসে দ্ালীল হল নােী - োল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- এর োণী : 

 “ আপনারা ইক্বামাত শুনসল স্বালাত আদ্াসয়র জনয রওনা হন এেং ধ্ীর 

কস্থরতা অেলম্বন করুন, তাড়াহুসড়া না করুন, স্বালাসতর কয অংশ কপসয়সেন তা আদ্ায় 

করুন এেং যা েুসি কগসে তা েমূ্পণব করুন।” 

[েণবণা কসরসেন আল েুখারী (৬৩৬) ও মুেকলম (৬০২)] 

 

“েমূ্পণব করুন” এর অথব হল-পূণব করুন কযমনকি রসয়সে [‘ফাতহ আল োরী’ (২/১১৮) 

কত]। 
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 এর অথব হল কয কদ্রী কসর এসেসে, কে ইমাসমর োসথ যা কপল তা তার স্বালাসতর ১ম 

অংশ েসল গণয হসে। 

আরও কদ্খুন (49037) নং প্রসশ্নর উত্তর।  

এসেসত্র ফারদ্ব (ফরজ) স্বালাত অথো ‘ঈসদ্র  স্বালাত ো ইেকতেক্বা’ ো অনয েে 

স্বালাসতর মসধ্য ককান পাথবকয কনই। তাই (মা’মূম ) যকদ্ ‘ঈসদ্র  স্বালাসতর (কশে) এক 

রাক ‘আত (ইমাসমর োসথ) কপসয় যায়, তসে তা হসে তার জনয ১ম রাক ‘আত। এরপর 

ইমাম োলাম কফরাসল কে ২য় রাক ‘আত আদ্ায় করসে এেং এর শুরুসত পাোঁচ্োর 

তাকেীর কদ্সে কারণ একি তার জনয ২য় রাক ‘আত।   

আর যকদ্ ইেকতেক্বা’র স্বালাসতর (কশে) এক রাক ‘আত কপসয় যায়, তসে একইভাসে 

আসরক রাক ‘আত আদ্ায় কসর কনসে এেং এর প্রথসম পাোঁচ্োর তাকেীর পাঠ করসে 

কারণ একি তার কেসত্র ২য় রাক ‘আত। 

আর যকদ্ কে ২য় রাক‘আসতর েুজদূ্ (কেজদ্াহ) অথো কশে তাশাহহুদ্ এ এসে অংশ 

কনয় তসে (ইমাম োলাম কফরাসনার পর) দ্াোঁকড়সয় কগসয় দুই রাক ‘আত আদ্ায় করসে। 

প্রথম রাক‘আসত ‘তাকেীরাতুল ইহরাম’ পাঠ করার পর োত অথো েয়োর তাকেীর 

পাঠ করসেন এেং ২য় রাক‘আসত ‘তাকেীরাতুল কক্বয়াম’ (েুজদু্ কথসক উসঠ দ্াোঁড়াসনার 

েময় কয তাকেীর কদ্য়া হয়) োসদ্ পাোঁচ্োর তাকেীর পাঠ করসেন। 

আল্লাহই েেসচ্সয় ভাল জাসনন।   

 
 
Islam Q & A 
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অধ্যায় োইশ :   

রামাদ্বান পরেতবী নাস্বাহীহ  
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১১২.রামাদ্বান পরেতবী নাস্বীহাত (নকেহত/উপসদ্শ)  

ফাত ওয়া নং – 10505 

 

প্রশ্ন : রামাদ্বান পরেতবী নাস্বীহাত (নকেহত/উপসদ্শ) কী?  

উত্তর :     েকল প্রশংো আল্লাহর জনয। 

এমন  কক মসন হয় কয, রামাদ্বাসনর পর একজন স্বাওম পালনকারী রামাদ্বাসন কয অেস্থায় 

কেল ঐ অেস্থায়ই থাকসে নাকক কে কেই নারীর মত হসে  “কয মজেুত কসর েুসতা 

েুনসনর পর, তার েুনন খুসল নি কসর কদ্য় ?”   

[১৬ ‘আন-নাহ ল : ৯২]      

এমন কক মসন হয় কয, রামাদ্বান মাসে কয স্বাওম পালনকারী, ক্বুর’আন পাঠকারী ও 

কতলওয়াতকারী, স্বাদ্াক্বাহ প্রদ্ানকারী ও আল্লাহর পসথ খরচ্কারী, রাসত কক্বয়ামকারী 

এেং এসত দু‘আ’কারী কেল ; কে কী এ পসথর উপরই অিল থাকসে নাকক অনয পসথর 

পকথক হসে অথবাৎ শাইত্বাসনর (শয়ত্বাসনর) পসথ পকরচ্াকলত হসয় অপরাধ্, পাপকমব কসর 

ও পরম করুণাময়, অেীম দ্য়ালুসক রাগাকিত কসর এমন েেককেুসত কলপ্ত হসে?   

রামাদ্বাসনর পর একজন মুেকলসমর েৎকাসজর উপর অিল থাকা এেং এর উপর স্বাব র 

(বধ্যব) করা, তার মহানুভে, মহা দ্ানশীল রাসের (েৃকিকতবার, মাকলসকর, রাকযসক্বর) 

কনকি তার কেুল হওয়ার আলামত। আর যকদ্ কে রামাদ্বাসনর পর েৎকাজ কেসড় কদ্য় 

এেং শাইত্বাসনর (শয়ত্বাসনর) পসথ পকরচ্াকলত হয়, তসে তা হীনতা, অেমাননা, কনচ্ু 

মানকেকতা, নীচ্তা ও ভণ্ডাকমর দ্ালীল/পকরচ্য় েহন কসর। আর কযমনকি আল-হাোন 

আল-োস্বরী েসলসেন : 

(  )

 “তারা তাোঁসক (আল্লাহ তা‘আলাসক) অেসহলা, কহন কসরসে েসলই তাোঁর 

অোধ্যতা কসরসে, যকদ্ তাোঁসক (আল্লাহ তা‘আলাসক) েম্মান করত, তসে কতকন (আল্লাহ -

‘আয যা ওয়া জাল্ল-) তাসদ্রসক (পাপ কথসক) েুরকেত রাখসতন।”   
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আর কয োিা আল্লাহসক অেসহলা কসর, তাসক ককউ েম্মান কসর না। আল্লাহ -
তা‘আলা- েসলন : 

“আর আল্লাহ যাসক অপমাকনত কসরন, তাসক েম্মান করার ককউ কনই।” 

 [২২ আল-হাজ্জ : ১৮]   

অোক করার কেেয়কি হল কয, আপকন অসনক ককই পাসেন রামাদ্বান মাসে 

স্বাওমপালনকারী, কক্বয়ামকারী,  স্বাদ্াক্বাহ প্রদ্ানকারী, েমা প্রাথবনাকারী, রােুল 

‘আলামীসনর অনুগত; এরপর মাে কশে হসত না হসতই তার কফত্বরাহ (স্বভাে) েমূ্পণব 

উসল্ট যায়। তার রাসের (েৃকিকতবার, মাকলসকর, রাকযসক্বর) োসথ তার আখলাক্ব খারাপ 

হসয় যায় – তখন তাসক কদ্খসেন স্বালাত তযাগকারী, েৎকমব পকরতযাগকারী-এর কথসক 

কেরত, অপরাধ্কারী ও এসত কলপ্ত ; ফসল কে আল্লাহর- জাল্লা ওয়া ‘আলা- অোধ্যতা 

কসর নানা রকসমর অপরাধ্ ও পাপকাসজর দ্বারা, শাকন্তময়, মহা পকেত্র (ক্বুেূে) 

মাকলসকর আনুগসতযর পথ কথসক দ্ূসর েরাসনার দ্বারা।    

কতই না কনকৃি কেই ক্বাওম (কওম/জাকত) যারা রামাদ্বান মাে োড়া আল্লাহসক কচ্সন না 

!!! 

একজন মুেকলসমর উকচ্ত রামাদ্বান মাে কথসক তাওোহ করা, আনগুতয করা, 

আনগুসতযর কেসত্র কনয়কমত হওয়া, েেবদ্া আল্লাহ র মুরাক্বাোহ-য় থাকা (একি আনুধ্ােন 

করা কয, আল্লাহ েেেময় েে কদ্সখন ও শুসনন)– ইতযাকদ্র কেসত্র নতুন এক অধ্যাসয়র 

েূচ্না করা। তাই একজন মুেকলসমর উকচ্ত রামাদ্বাসন েৃকিজগসতর রাসের (েৃকিকতবার, 

মাকলসকর, রাকযসক্বর) বনকিয প্রাপ্ত কসর এমন কযেে আনুগসতযর কাসজ কে েযস্ত কেল, 

তা পরেতবীসত চ্ালু রাখা এেং রামাদ্বাসনর পরও কে েকল আনগুসতযর কাসজ কনয়কমত 

থাকা, পাপ ও মি কাজ কথসক কেরত হওয়া।    
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আল্লাহ র-জাল্লা ওয়া আলা-েসলসেন :    

“স্বালাত ক্বা’ইম (কাসয়ম) কর কদ্সনর দুই প্রান্তভাসগ এেং রাসতর প্রথমাংসশ (কদ্সনর 

প্রথম প্রান্তভাসগ ফজসরর স্বালাত, কদ্বতীয় প্রান্তভাসগ জহু র ও ‘আস্বসরর স্বালাত এেং 

রাকত্রর প্রথমাংসশ মাগকরে ও ‘ইশা’র স্বালাত। কমাি এই পাোঁচ্ ওয়াক্বত্ স্বালাত ফরজ)। 

কনশ্চয়ই ভাল কাজেমহূ পাপ কাজেমহূসক দ্রূীভূত কসর। একি হল স্মরণকারীসদ্র জনয 

এক স্মরণ।”   

[১১ হদূ্ : ১১৪]  

নােী -‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – েসলসেন :   

 

 

 “খারাপ কাজ েংেকিত হসল, এককি ভাল কাজ কসর দ্াও কারণ কে ভাল 

কাজকি খারাপসক দ্রূীভূত করসে এেং মানসুের োসথ পরস্পর উত্তম েযেহার কর।”  

 [ মেুনাদ্ আহমদ্ (২১৫৫৪) ] 

ককান েসিহ কনই কয, কয লসেয আল্লাহ এই েকৃিজগতসক েকৃি কসরসেন, তা হল শুধ্মুাত্র 

তাোঁর ইোদ্াত করা ও তাোঁর োসথ অনয কাউসক শারীক (অংশীদ্ার) োেযস্ত না করা, একি ই 

প্রধ্ান উসেশয ও েেসচ্সয় মহান লেয, আর তা হল – আল্লাহর –আয যা ওয়া জাল্ল- 

উেকূদ্য়যাত (েসিগী/দ্ােত্ব) োস্তোয়ন করা।     
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 আর তা রামাদ্বান মাসে কেশ েুিরভাসে েফল হসয়সে। আমরা কদ্সখকে মানুেসদ্র 

আল্লাহর েরেমূসহর (মাস্ কজদ্েমূসহর) কদ্সক রওনা হসয়সে দ্সল দ্সল ও এককভাসে। 

আমরা তাসদ্রসক কদ্সখকে ফার দ্ব (ফরজ) কাজেমূহ যথােমসয় আদ্াসয় ও দ্ান-খয়রাসত 

তারা েসচ্ি হসয়সে, ভাল কাসজ প্রকতসযাকগতা কসরসে, কে পসথ দ্রুতগামী হসয় েুসি 

কগসয়সে, “আর কে পসথই প্রকতসযাগীরা কজার প্রকতসযাকগতা করুক।” [৮৩ আল- 

মুত্বাফ্ কফফীন : ২৬] এেং তারা োওয়াে কপসয় কগসে ইনশা’আল্লাহু তা‘আলা।   

তসে এককি েযাপার োকক রসয় যায়, তা হল কাসক আল্লাহ তা‘আলা অিল অকেচ্ল 

রাখসেন “দুন্ ইয়ার জীেসন ও আকখরাসতর জীেসন অকেচ্ল োকয দ্বারা (আল কাকলমাতু 

ত্বাইসয়যোহ-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)”  

 [১৪ ইব রাহীম : ২৭] ।  

েুতরাং, যাসক আল্লাহ রামাদ্বাসনর পসর েৎকসমবর উপর অিল-অকেচ্ল রাখসেন, কেই 

েম্পসকব আল্লাহ -জাল্লা ওয়া ‘আলা -েসলন :  

     “তাোঁরই কদ্সক পকেত্র োণীেমহূ উকিত হয় এেং েৎ কাজ তাসক উন্নীত কসর। আর 

যারা মি কাসজর  চ্ক্রান্ত কসর, তাসদ্র জনয রসয়সে ককঠন শাকস্ত ; আর তাসদ্র েড়যন্ত্র 

েযথব হসেই।” 

 [৩৫ ফাকত্বর : ১০]    

ককান েসিহ কনই কয, েেবােস্থায় ভালকাজ, োিাসক তাোঁর রাসের (েৃকিকতবার, 

মাকলসকর, রাকযসক্বর) কনকিেতবী কসর। রামাদ্বান মাসে কযকন রাে (েৃকিকতবা, মাকলক, 

রাকযক্ব) জুমাদ্া, শা‘োন, যুলকহজ্জাহ, মুহার রম, স্বাফার ও অনয েে মাসেরও রাে 

কতকন।       
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একি এজনয কয, কয ‘ইোদ্াত আল্লাহ-‘আয যা ওয়া জাল্ল- শারী‘আসতর দ্বারা প্রণয়ন 

কসরসেন তা পাোঁচ্কি রুক কনর মধ্য কদ্সয় প্রকতফকলত হয়, যার মসধ্য কস্বয়াম এককি -যা 

কনকদ্বি েমসয়র মসধ্য েীমােি, আর তা কশসে োকক থাসক অনয রুক নগুসলা কযমন- 

হাজ্জ, স্বালাত, যাকাত, ইতযাকদ্। এেসের েযাপাসর আমরা আল্লাহ      -জাল্লা ওয়া 

‘আলা-এর কনকি দ্াকয়ত্বশীল এেং আমাসদ্র এেে এমনভাসে পালন করা উকচ্ত যা 

আল্লাহ -‘আয যা ওয়া জাল্ল-কক েন্তুি কসর যাসত আমরা কয লসেয েৃি হসয়কে, কেই 

লেয –উসেশয োস্তোয়ন করসত পাকর। আল্লাহ   -জাল্লা ওয়া ‘আলা- েসলসেন :    

 

“আকম কজন্ন (কজ্বন) ও মানেুসক শুধ্ ুএ জনযই েকৃি কসরকে যাসত, তারা আমার ‘ইোদ্াত   

কসর।” 

 [৫১ আয -যাকরয়াত : ৫৬]  

নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- তাোঁর স্বাহােীগণসক কলযাসণর পসথ প্রকতসযাকগতা 

ও দ্রুতগামী হওয়ার ইরশাদ্ কসর েসলসেন : 

 

 “[হসত পাসর এক কদ্রহাম, এক কদ্নার োকড়সয় কযসত পাসর (োওয়াসের কদ্ক কথসক)]  

েসেবাত্তম স্বাদ্াক্বাহ হল যা েেল অেস্থায় কথসক দ্ান করা হয়।”   

[আন-নাো ঈ (২৫৪৩)]   

 

আর নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-েণবনা কসরসেন কয, স্বাদ্াক্বাহ দ্ানকারী যকদ্ 

কৃপণ (শাহীহ), েুস্থ-েেল হয় ও দ্াকরসদ্রর ভয় কসর, তসে কেই স্বাদ্াক্বাহেমূহ আল্লাহ-

‘আয যা ওয়া জাল্ল-র কনকি কমযাসন ভারী ও েৎকসমবর অন্তভুবক্ত েসল গণয হসে। 
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অপরপসে কয কালসেপণ কসর, আর যখন কে করাগাক্রান্ত হয়, তখন কে এসক ওসক 

দ্ান করার কথা েলসত শুরু কসর –এই কাজ  -আল্লাহ র কাসে আশ্রয় চ্াই- এর 

েযাপাসর আশংকা করা হয় কয তা প্রতযাখযাত হসে এেং কেুল করা হসে না।  

আল্লাহ -তা‘আলা- েসলন : 

     “আল্লাহ অেশযই কেইেে কলাসকর তাওোহ  কেলু করসেন যারা ভুলেশত  মি কাজ 

কসর এেং এরপর শীঘ্রই তাওোহ কসর কফসল ; আল্লাহ তাসদ্রই  তাওোহ কেলু করসেন, 

আল্লাহ কতা েে জাসনন, মহাজ্ঞানী । তাওোহ তাসদ্র জনয নয় যারা তাসদ্র কারও মতৃযু 

আো পযবন্ত খারাপ কাসজ কলপ্ত থাসক, এরপর মৃতযু েময় আেন্ন হসল েসল, ‘আকম এখন 

তাওোহ করলাম’, তাওোহ তাসদ্র জনযও নয় যারা কাকফর অেস্থায় মারা যায় ; আকম 

তাসদ্র জনয খুেই কিদ্ায়ক শাকস্ত প্রস্তুত কসর করসখকে।”   

 [৪ আন-কনো’ :  ১৭-১৮] 

তাই একজন তাক্ব্ওয়াোন, পকেত্র ম’ুকমসনর উকচ্ত আল্লাহ –েুেহানাহূ ওয়া তা‘তালা- 

কক ভয় করা এেং আল্লাহ -তা‘আলা-র আনুগসতয েসচ্ি হওয়া, েেবােস্থায় তাক্ব্ওয়া 
অেলম্বন করা, েদ্া েেবদ্া কলযাণ, দ্া‘ওয়াহ, েৎকাসজর আসদ্শ ও অেৎকাসজর কনসেধ্ 

– ইতযাকদ্সত কসঠার শ্রম কনসয়াগ করা।    

একজন মু’কমসনর জনয এই দুন্ ইয়ার জীেসন তার কদ্ন ও রাতগুসলা গুদ্ামের,তাই কে 

যাসত লেয রাসখ তাসত কী গুদ্ামজাত করা হসে। তাসত যকদ্ কলযাণ েংরেণ করা হয়, 
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তসে তা কক্বয়ামাসতর কদ্ন তার রাসের (েৃকিকতবার, মাকলসকর, করয ক্বদ্াতার) কাসে 

োেয কদ্সে, আর এর কেপরীত হসল তা তার জনয মহাকেপসদ্র কারণ হসয় দ্াোঁড়াসে। 

আমরা আল্লাহর কাসে দু‘আ’ করকে যাসত কতকন আমাসক আর আপনাসদ্রসক এই েকত 

কথসক রো কসরন।  

এরপর ‘আকলমগণ -রাকহমাহুমুল্লাহ-েসলসেন :  
(ভাল) কাজ (আল্লাহ-তা‘আলার-র কনকি) কেুল হওয়ার কচ্ি/আলামত হল, আল্লাহ 

এক ভাল কাসজর পর আসরককি ভাল কাজ হসত কদ্সেন; ভাল কাজ েলসে (আসরক ভাল 

কাজসক আহোন করসে), ‘আমার কোন! আমার কোন!’ আর খারাপ কাজ (আসরক 

খারাপ কাজসক আহোন কসর) েলসে, ‘আমার কোন! আমার কোন!’ – আল্লাহ র কাসে 

আশ্রয় প্রাথবনা করকে।   

যকদ্ আল্লাহ এই োিার রামাদ্বান (এর কক্বয়াম-কস্বয়াম) কেুল কসরন, এেং কে এই 

(রামাদ্বাসনর) পাঠশালা কথসক উপকৃত হয়, ও আল্লাহ-‘আয যা ওয়া জাল্ল-এর 

আনগুসতযর পসথ অিল-অকেচ্ল হয়, তসে কে তাসদ্র োহসন আসরাহণ করল যারা 

আল্লাহর আহোসন োড়া কদ্সয় কে পসথ দ্ৃঢ়-অিল কথসকসে। আল্লাহ -জাল্লা ওয়া ‘আলা- 
েসলন :  

 

 

“যারা েসল, ‘আমাসদ্র রে আল্লাহ’,এরপর (এপসথ) অিল-অকেচ্ল থাসক –কনশ্চয়ই 

তাসদ্র উপর কফকরশতাগণ অেতরণ করসেন, তাোঁরা (কফকরশতাগণ) েলসেন, কতামরা ভয় 

কপসয়া না, দুৃঃখ কসরা না এেং কেই জান্নাসতর েেুংোদ্ গ্রহণ কর যার েযাপাসর কতামাসদ্র 
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ওয়াদ্া করা হসয়কেল। আমরা (কফকরশতাগণ) দুন্ ইয়ার জীেসন ও আকখরাসত কতামাসদ্র 

েঙ্গী, কতামাসদ্র জনয কেখাসন (জান্নাসত) তাই আসে যা কতামাসদ্র মন চ্ায় এেং 

কতামাসদ্র জসনয কেখাসন তাই আসে যা কতামরা চ্াও।”   

[৪১ ফুস্ব কস্বলাত : ৩০-৩১]  

কতকন আরও েসলন : 

“আর ককউ আল্লাহ ও তাোঁর রােলু এেং মু’কমনগণসক েনু্ধরূসপ গ্রহণ করসল, আল্লাহ র দ্ল 

ই কতা কেজয়ী হসে।”  

[৫ আল-মা’ইদ্াহ : ৫৬]  

কতকন আরও েসলন : 

“যারা েসল, আমাসদ্র রাে আল্লাহ, এরপর (কে পসথ) অিল-অকেচ্ল থাসক,কনশ্চয়ই 

তাসদ্র ককান ভয় কনই, তারা দুৃঃখ ও করসে না।” 

 [৪৬ আল-আহক্বাফ : ১৩] 

অথবাৎ অকেচ্লতার োহন এক রামাদ্বান মাে কথসক আসরক রামাদ্বান মাে 

পযবন্ত..........কারণ নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন :  
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 “এক স্বালাত কথসক আসরক স্বালাত, এক রামাদ্বান কথসক আসরক রামাদ্বান, এক 

হাজ্জ কথসক আসরক হাজ্জ -এর মাসে েংেকিত গুনাসহর জনয কাফ্ ফারাহ  কহসেসে কাজ 

করসে, যতেণ না কােীরাহ (ককেরা) গুনাহেমহূ কথসক কেরত থাকা হয়।” 

আল্লাহ তা‘আলা েসলন :

 

“কতামরা যকদ্ কাো’ইর (ককেরা কগানাহেমহূ) কথসক কেরত থাক, যা কথসক কতামাসদ্র 

কনসেধ্ করা হসয়সে, তসে আকম কতামাসদ্র মি কাজগুসলার কাফ্ ফারাহ  কসর কদ্ে এেং 

কতামাসদ্র প্রসেশ করাে এক মহান প্রসেশস্থসল (জান্নাসত)।”  

[৪ আন-কনো ’: ৩১]  

েুতরাং, একজন মু’কমসনর উকচ্ত তার অকস্তত্ব উপলকব্ধ করার পর কথসক কশে কনৃঃশ্বাে 

তযাগ করা পযবন্ত অকেচ্লতার োহসন ও মুকক্তর ত্বরীসত অিল থাকা, ‘লা ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ’-এর োয়াতসল আশ্রয় কনসয় অগ্রের হওয়া এেং আল্লাহ -‘আয যা ওয়া জাল্ল-

এর কন‘আমাহ (কনয়ামত) েমসূহর োয়া গ্রহণ করা। কারণ এই দ্বীনই হল একমাত্র েতয, 

তাই কযকন আমাসদ্র রামাদ্বান মাসে (েসতযর পসথ) অিল-অকেচ্ল থাকার তাওফীক্ব 

কদ্সয়সেন, কতকনই -েুব হানাহূ ওয়া তা‘আলা-তাোঁর অফরুন্ত কৃপা, অেীম দ্ান ও অপার 
দ্য়া দ্বারা রামাদ্বাসনর পরও কস্বয়াম-’ইোদ্াত ইতযাকদ্ চ্লমান করসখ আমাসদ্র েম্মাকনত 

করসেন।    

তাই ভাই আমার, আপকন ভুসল যাসেন না কয – আল্লাহ আপনাসক ই‘কতকাফ করার 

তাওফীক্ব কদ্সয় করুণা কসরসেন, আল্লাহ আপনাসক স্বাদ্াকাহ করার তাওফীক্ব কদ্সয় 

করুণা কসরসেন, আল্লাহ আপনাসক কস্বয়াম পালসনর তাওফীক্ব কদ্সয় করুণা কসরসেন, 
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আল্লাহ আপনাসক দু‘আ’ করার তাওফীক্ব ও তা কেুল কসর করুণা কসরসেন। েুতরাং 

ভাই, আপকন ভুসল যাসেন না এই পুণয কাজগুসলা এেং এই তাওফীসক্বর যথাযথ মযবাদ্া 

কদ্সত, তাই মি ও োকতল কাজ দ্বারা এসক দ্ূরীভূত কসর কদ্সয়ন না । তাই আপনার 

চ্লার পসথ েসচ্ি কহান কলযাণ ও কেৌভাগয আোদ্ করসত এেং আল্লাহ, তাোঁর রােূল ও 

আকখরাসতর কামনায় অিল-অকেচ্লতার োহসন অগ্রের হসত। তখনই আপনাসক েলা 

হসে -েুেংোদ্ কনন কেই জান্নাসতর-  

 “যা আেমানেমূহ ও যমীন পযবন্ত প্রশস্ত, যা তাক্বওয়াোনসদ্র জনয প্রস্তুত করা 

হসয়সে।”  

[৩ আল-‘ইমরান : ১৩৩]  

এর  মাধ্যসম আপকন আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাসকও োড়া কদ্সলন (কে আহোন হল) :  

 

“কহ কলযাণকামী অগ্রের হও, (জাহান্নাসমর) আগুন কথসক আল্লাহর অসনক মুকক্তপ্রাপ্ত 

োিা রসয়সে,  

 কহ, কয মসির কামনাকারী (মিকামী), কপেু হি।”  

এসত আপনারও নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – এর োণীর প্রকত োড়া কদ্ওয়া 

হসয় যাসে।  
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      “কয ঈমাসনর োসথ, োওয়াসের আশায় রামাদ্বান মাসে কক্বয়াম করল, তার পেূবেতবী 

েমস্ত গুনাহ মাফ কসর কদ্ওয়া হসে আর কয লাইলাতলু ক্বাদ্ কর ‘ঈমাসনর োসথ ও 

োওয়াসের আশায় কক্বয়াম করল, তার পসূেবর েে গুনাহ মাফ কসর কদ্ওয়া হসে।” 

[ স্বাহীহ আল-জাকম  (৬৪৪০-৬৪৪১) ] 

 

কেই আল্লাহর কাসে দু‘আ’ করকে কযকন আমাসদ্র কস্বয়াম, ই‘কতকাফ, ‘উম রাহ ও 

স্বাদ্াক্বাহ ইতযাকদ্ পালসনর তাওফীক্ব কদ্সয় করুণা কসরসেন, কতকন কযন আমাসদ্র 

কহদ্ায়াত, তাক্ব্ওয়া অজবন, আমাসদ্র  কাজ কেুল করা, েৎকাসজ কনসয়াকজত থাকা এেং 

এই পসথ অিল-অকেচ্ল থাকার তাওফীক্ব কদ্সয় করুণা কসরন ; কারণ েৎকাসজ 

কনসয়াকজত থাকা আল্লাহর বনকিয লাসভর অনযতম কারণ গুসলার এককি। তাই এক েযকক্ত 

নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম – এর কাসে এসে যখন েলল, “আমাসক 

ওয়াকস্বয়যাত করুন।” তখন কতকন (রােূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম) েলসলন 

:  

 “েলনু, ‘আকম আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম’, এরপর (এপসথ) অিল-অকেচ্ল 

থাকনু।”  

[আল েুখারী ও মুেকলম, স্বাহীহ আল-জাকম‘ (৪৩৯৫)]  

ইমাম আহ মদ্ কথসক েকণবত এক করওয়াসত আসে, কতকন (নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম) েসলসেন : 
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 “েলনু, ‘আকম আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম’, এরপর (এপসথ) অিল-অকেচ্ল 

থাকনু।” 

 কে েযকক্ত েলসলন, “ইয়া রােূলুল্লাহ! এ কথা কতা েে মানুেই েসল.........।” কতকন 

(নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম) েলসলন : 

 “আপনাসদ্র পেূবেতবীরাও এ কথা েসলসে তসে এরপর (কে পসথ) অিল-অকেচ্ল থাসক 

কন।” 

তাই মু’কমনসদ্র উকচ্ত আল্লাহর আনগুসতয অিল-অকেচ্লতার পসথ কনসজসদ্র কনসয়াকজত 

রাখা। 

“যারা ঈমান এসনসে, আল্লাহ তাসদ্রসক মজেতু করসেন মজেতু োকয দ্বারা এই দুন্ ইয়ার 

জীেসন ও আকখরাসত; আর আল্লাহ যুল মকারীসদ্র কেপথগামী কসরন আর আল্লাহ যা ইো 

তা কসরন।” 

 [১৪ ইব রাহীম : ২৭]  

তাই কয আল্লাহর আনুগসতযর পসথ অিল-অকেচ্ল থাসক, কতকন তার (োিার) এই 

দু‘আ’-য় োড়া কদ্সয়সেন যা কে কদ্সন ২৫ োসরর কেকশ পুনরােৃকত্ত কসর,  

 

 “আপকন আমাসদ্র েরল েহজ পসথ কহদ্ায়াত করুন।”  

[১ আল-ফাকতহাহ : ৫]  
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এই কেই আয়াত যা আমরা েূরাতুল ফাকতহাহ-কত পাঠ ককর। ককন আমরা তা মুসখ েকল 

ও মসন প্রাসণ তা তাকগসদ্র োসথ কেশ্বাে ককর? আমরা যকদ্ (এ পসথ) অিল-অকেচ্ল 

থাকক, আল্লাহ আমাসদ্র মাফ কসর কদ্সেন, ককন্তু আমরা তা োস্তসে োস্তোয়সনর কেসত্র 

মুেসড় পকড় – তাই আমাসদ্র উকচ্ত আল্লাহসক ভয় করা এেং তা োস্তোয়ন করা কাসজ, 

কেশ্বাসে ও কথায় এেং ‘ইহকদ্নাস্ব কস্বরাত্বাল মুস্তাক্বীম’ [আপকন আমাসদ্র েরল পসথ 

কহদ্ায়াত করুন] -এর োহসন দ্ৃঢ় প্রতযসয়র োসথ েসচ্ি হসত হসে, ‘ইয়যাকা না‘েুদু ওয়া 

ইয়যাকা নাস্ তা‘ঈন’ [আপনারই ‘ইোদ্াত আমরা ককর এেং আপনারই কাসে আমরা 

োহাযয চ্াই] -এ পসথ যাত্রাকারীসদ্র পদ্াঙ্ক অনুেরণ করসত হসে, ‘ইহকদ্নাস্ব কস্বরাত্বাল 

মুস্তাক্বীম’ [আপকন আমাসদ্র েরল পসথ কহদ্ায়াত করুন]-এর পথ ধ্সর কেই জান্নাসতর 

কদ্সক অগ্রের হসত হসে যা আেমানেমূহ ও যমীন পযবন্ত প্রশস্ত, যার চ্াকে ‘লা ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ’ [আল্লাহ োড়া ককান প্রকৃত মা‘েূদ্ (‘ইোদ্সতর কযাগয) কনই]। আল্লাহর কাসে 

প্রাথবণা করকে যাসত কতকন আমাসদ্র ও আপনাসদ্র কশে পকরণকত কলযাণময় কসরন।  

রামাদ্বান মাে কশসে মানুে কসয়ক ভাসগ কেভক্ত হসয় পসড় যার মসধ্য অনযতম দুকি :  

(১) একদ্ল যাসক আপকন রামাদ্বাসন আনগুসতযর পসথ কসঠার পকরশ্রমী পাসেন, তার 

উপর নজর পড়সলই তাসক কেজদ্াহকারী (কেজদ্া) ো কক্বয়ামকারী ো ক্বুরআন 

কতলাওয়াতকারী ো ক্রিনকারী কদ্খসত পাসেন-এমনকক তা আপনাসক পূেবেতবী (স্বাহােী, 

তাকে‘ঈ ও তাকে‘উত তাকে‘ঈ) গসণর ‘ইোদ্াত কারীগসণর কথা স্মরণ ককরসয় কদ্সে, 

এমনকক হয়ত আপকন তার ককঠন োধ্না ও উদ্যসমর কারসণ তার উপর করুণা কসর 

েেসেন; এরপর এই মযবাদ্াপূণব মাে কশে হসত না হসতই তাসক পাসেন গাকফলতা ও 

অোধ্যতার কাসজ কফসর কযসত, এমনভাসে কযন কে ‘আনুগসতযর কাসজর েিী’ কেল 

এতকদ্ন, তাই কামনা-োেনা, গাকফলকত ও ত্রুকত-কেচ্ুযকত –কত কোর কলপ্ত হসয়সে, কে 

মসন কসর এেে তার দুৃঃখ-কিসক দ্ূরীভূত করসে। অথচ্ এই কমেকীন এ কথা ভুসল 

যায় কয, এ েমস্ত পাপ কাজ ধ্বংসের কারণ, এ গুনাহেমূহ হল েতকচ্ি, হসত পাসর 

ককাসনা কোি েতকচ্ি এক হতযাযসজ্ঞর কদ্সক ধ্াকেত করাসত পাসর। কত পাপ কাজ 

োিাসক মৃতুযেসণ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ েলা কথসক েকঞ্চত কসরসে !! 
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ফসল পূণবাংগ এককি মাে ’ঈমান, ক্বুর’আন ও েেরকসমর বনকিয দ্ানকারী কাসজ মগ্ন 

থাকার পর কে কেপরীত কদ্সক কফসর যায় – ওয়া লা- হাওলা ওয়া লা- ক্বুওওয়াতা ইল্লা- 

কেল্লা-হ (ককান েমতা কনই, ককান শকক্ত কনই এক আল্লাহ োড়া)। এরা হল ‘কমৌেুকম’ 

‘ইোদ্াত কারী!! এরা কেসশে ককেু কমৌেুম, কেপদ্াপদ্ ো কি োড়া আল্লাহ তা‘আলাসক 

কচ্সন না !!!  

কতই না মি এই পন্থা!  

(ককেতা) 

‘মুস্বল্লী েযকক্ত স্বালাত আদ্ায় করল যাসত হয় তার উসেশয হাকস্বল 

আর যখন তা পুসরা হল তখন না স্বালাত আদ্ায় করল, না করল কস্বয়াম পালন 

আহা, তসে এই পুসরা মাসের ‘ইোদ্সত েসলা কক ফায়দ্া? 

যকদ্ তার পসর কফরসত হয় অেম্মানজনক পথ পকরক্রমায়?’  

[ককেতা কশে] 

(২) কদ্বতীয় দ্লকি হল তারা, যারা রামাদ্বান মাে চ্সল যাওয়ায় কি পায়, কারণ তারা 

এর েুকমি স্বাদ্  উপলকব্ধ কসরসে, ফসল স্বাব র (বধ্সযবর) –এর কতক্ততা তাসদ্র কাসে 

েীণ হসয় কগসে। কারণ তারা েকতযকার অসথব কনসজসদ্র কচ্নসত কপসরসে এেং তাসদ্র 

মাওলা-আল্লাহ তা‘আলা –এর কাসে ও তাোঁর আনুগসতযর প্রকত তাসদ্র দুেবলতা ও 

কনভবরশীলতা জানসত কপসরসে। কারণ তারা েকতযকার অসথব স্বাওম পালন কসরসে, অধ্ীর 

আগ্রসহ কক্বয়াম কসরসে, তাই রামাদ্বাসনর কেদ্াসয় তাসদ্র কচ্াখ অের ধ্াসর অশ্রুকেক্ত 

হসয়সে, তাসদ্র অন্তরেমূহ কেদ্ীণব হসয়সে। তাই তাসদ্র মাসে কয ‘পাপ কাসজ কনমকজ্জত 

েিী’ কে োড়া পাওয়ার আশা কসর, কামনা কসর জাহান্নাম কথসক মুকক্ত কপসত, যাসদ্র 

‘ইোদ্াত কেুল করা হসয়সে, তাসদ্র কাসফলায় শাকমল হসত......  

তাই ভাই আমার, আপকন কনসজসক প্রশ্ন করুন, আপকন এই দুকি দ্সলর ককানকির মসধ্য? 

আল্লাহর কেম! এই দুকি দ্ল কী েমান ?!! 

“েমস্ত প্রশংো আল্লাহর, েরং তাসদ্র কেকশর ভাগই জাসন না........” 

[১৬ আন-নাহল : ৭৫] 
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 মুফাস্ কেরগণ এই আয়াসতর তাফেীসর েসলসেন : 

 “েলনু, প্রসতযসকই কনজ প্রককৃত অনযুায়ী কাজ কসর থাসক।”  

[১৭ আল-ইস্ রা’ : ৮৪]    

প্রসতযক মানেু তার অভযস্ত হওয়া আখলাক্ব/চ্করত্র অনুযায়ী কাজ কসর। একি একজন 

কাকফসরর জনয কনিা এেং একজন মু’কমসনর জনয প্রশংো।  

তাই, ভাই আমার, কজসন রাখুন আল্লাহর কাসে েেসচ্সয় পেিনীয় কাজ হল যা কনয়কমত 

করা হয়, তা যত অল্পই কহাক না ককন। রােূল-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম েসলন 

:  

 

 

 “কহ কলাক েকল! আপনাসদ্র উকচ্ত আপনাসদ্র োধ্যমত কাজ করা, আল্লাহ 

ততেণ ক্লান্ত হন না যতেণ পযবন্ত না আপনারা ক্লান্ত হন। আর আল্লাহর কাসে েেসচ্সয় 

পেসির কাজ হল যা কনয়কমত করা হয়, তা যতই অল্প কহাক না ককন। আর মুহাম্মাদ্ -

স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম-এর ’আল (পকরোর েগব, অনেুারী ও োহাযযকারী; েতূ্র 

: আল ক্বামেূ আল মুহীত্ব ) ককান কাজ করসল, তা প্রকতকষ্ঠত রাখসতন।” 

 অথবাৎ তার উপর কনয়কমত থাকসতন।     

 [মেুকলম] 
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নােী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম –কক যখন প্রশ্ন করা হসয়কেল কয ককান কাজ 

আল্লাহর কাসে েেসচ্সয় কেকশ কপ্রয়। উত্তসর কতকন েলসলন :   

 

“যা েেসচ্সয় কনয়কমত করা হয় অল্প হসলও ।”  

[স্বাহীহ মুেকলম : ৭৮২]  

‘আ’ইশাহ (আসয়শা) –রাকদ্বআল্লাহু ‘আনহা -কক প্রশ্ন করা হসয়কেল রােূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম –এর আমল েম্পসকব তার ককানকি কেসশে ককাসনা কদ্সনর মসধ্য 

েীমােি ককনা। কতকন েলসলন : 

 

  

“না, তাোঁর আমল েদ্া কনয়কমত কেল। রােলূলু্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম -যা 
পারসতন, আপনাসদ্র মসধ্য কক তা পারসে?”  

[স্বাহীহ মুেকলম : ৭৮৩] 

‘ইোদ্াত েমূহ-এর শারী‘আত েম্মত হওয়া, কেকভন্ন শতবেমূসহর উপর প্রকতকষ্ঠত, কযমন 

আল্লাহ তা‘আলার কযক র, হাজ্জ, ‘উমরাহ ও এই দুইসয়র নাফ্ ল কাজেমূহ, েৎকাসজর 

আসদ্শ ও অেৎকাজ কথসক কনসেধ্, জ্ঞান অজবন, কজহাদ্, এেং অনযানয  েকল কাসজর 

কেসত্র আপনার োধ্যমত কনয়কমত হওয়ার েযাপাসর েসচ্ি কহান।   

আল্লাহ আমাসদ্র নােী মুহাম্মাদ্, তাোঁর পকরোরেগব (োহাযযকারী আনোর ও অনুোরী) ও 

তাোঁর স্বাহাোহগসণর উপর স্বালাত (প্রশংো) ও োলাম (শাকন্ত) েেবণ করুন।  

[মাজাল্লাহ আদ্-দ্া‘ওয়াহ,েংখযা-১৭৭৪, পৃষ্ঠা- ১২]   
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[ কেসশে দ্রিেয : ‘আেদুল্লাহ ইেনু মাস্ ‘ঊদ্ -রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ -কথসক েকণবত কয 
রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া োল্লাম- েসলসেন : 

 

    

 

“ককান েযকক্ত জান্নাতোেী মানেুসদ্র কাজ করসত করসত এই পযবাসয় কপৌোঁেসুে কয, তার ও 

জান্নাসতর মাসে শুধ্ ুএক হাত পকরমাণ েযেধ্ান থাকসে ককন্তু তার েযাপাসর যা 

কলখা/কনধ্বারণ করা হসয়কেল, তা তার উপর অেধ্াকরত হসে, ফসল কে জাহান্নাম োেীসদ্র 

কাজ করসে (এেং জাহান্নামী হসে); একই ভাসে ককান েযকক্ত জাহান্নাম োেীসদ্র কাজ 

করসত করসত এ পযবাসয় কপৌোঁেসে কয, তার ও জাহান্নাসমর মাসে শুধ্ ুএক হাত পকরমাণ 

েযেধ্ান থাসক ককন্তু তার েযাপাসর যা কলখা/কনধ্বাকরত হসয়কেল, তা তার উপর অেধ্াকরত 

হসে, ফসল কে জান্নাতোেীসদ্র কাজ করসে (এেং জান্নাসত প্রসেশ করসে)।    

[ আল-েুখারী (৩২০৮) ও মুেকলম (২৬৪৩) ]    

এ েযাপাসর েৃি ভুল কোোেুকের েমাধ্ান পাওয়া যায় কনসের হাদ্ীসে-ওয়াল 

হামদুকলল্লাহ : 

োহ ল (রাকদ্বয়াল্লাহু ‘আনহ) কথসক েকণবত হাদ্ীসে রােূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

োল্লাম –েসলসেন : 

 

( 

 ). 

 

 “কনশ্চয়ই ককান েযকক্ত জান্নাতোেীসদ্র মত কাজ করসত থাসক যা আপাতদ্কৃিসত 

www.i-onlinemedia.net



426 
 

Ath-Thabāt Library 

 

মানসুের কাসে মসন হয় অথচ্ কে জাহান্নাম োেী; একইভাসে ককান েযকক্ত জাহান্নাম 

োেীসদ্র কাজ করসত থাসক যা আপাত দ্কৃিসত মানসুের কাসে মসন হয় অথচ্ কে 

জান্নাতোেী।”   

[আল-েুখারী (৪২০৭) ও মুেকলম (১১২)] 

অথবাৎ কয েকতযকার অথব ’ঈমান ও ইখ লাসস্বর (এককনষ্ঠতার) োসথ জান্নাতোেীসদ্র 

কাজ কসর কনশ্চয়ই আল্লাহ তার েযাপাসর েুকেচ্ারক, পরম দ্য়াময় ও কৃপাশীল। 

কেস্তাকরত জানসত কদ্খুন, এই ওসয়েোইসির ফাত ওয়া নং – (96989)] 
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�&�
�� ����� ��'$�, (� ����	���)� *�+ ��� �� – (96989)] 

 

-الْحمد هللا الَّذي بِنِعمته تتم الصالحات  -  
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