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 নচীা� 

নং িবষয় াৃ�া 

1.  ি য়াম : অথর ও  পুম  

2.  রমযান মাে র ফযীলত  

3.  ি য়াম াালেনর ফযীলত  

4.  ি য়ােমর িশকা ও ওাপািরতা  

5.  ি য়াম তযাাপারীর শািি  

6.  চাঁদ  দখা   

7.  ি য়াম পােদর ওার ফরয  

8.  ি য়াম অব�ায় যা অবশয পররীয়  

9.  ি য়ােমর  ু�াত আদব  

10.  ি য়ােমর িনয়ত :  ময় ও া�িত  

11.  ি য়ােমর �পারেভদ  

12.  ি য়াম ভ� হওয়ার পারর মনহ  

13.   য ব পারের  ওম মাপরহ হেয় যায়  

14.  ি য়াম অব�ায়  য ব পাজ মুবাহ অথরাা ৈবধ  

15.  ি য়ােমর পাযা ও পাফফারার িবধান  

16.  অ ু� বযিির ি য়াম  
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17.  অিত বৃ�, অচল ও িচরেরাাীেদর ি য়াম  

18.  মু ািফেরর ি য়াম  

19.  াভরবতী ও িনযদানপারী নারীেদর ি য়াম  

20.  ঋতুবতী মিহলােদর ি য়াম  

21.  তারাবীহর  ালাত  

22.  িবতেরর  ালাত  

23.  লাললাতুল পদর  

24.  ল‘িতপাফ  

25.  িফত রা  

26.  ঈদ :  ংজা, �চলন ও  পুম আহপাম  

 ১-খাবার �হর  

 ২- মেয়েদর ঈেদর  ালােত অংশ�হর � ে�  

 ৩-ঈেদর  ালাত শূ ও  শষ  ময়  

 ৪-ঈেদর  ালােতর �ান  

 ৫-ঈেদর  ালােত আযান ও লপামাত  নল  

 ৬-ঈেদর  ালােত িভতরপার অিতিরি তাপবীর 
 ংখয 

 

 ৭-ঈেদর  ালাত আদােয়র া�িত  
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 ৮-ঈেদর খুাবা  

 ৯-ঈেদর জামাআত না  ােল  

 ১০-ঈেদর শেভভা িবিনময়  

 ১১-ঈেদ যা বজরনীয়  

27.  নফল ি য়াম  

 ১-শাওয়াল মাে র ৬িট  রাযা  

 ২-িযলহা� মাে র ১ম দশেপর ি য়াম  

 ৩-আরাফার িদেনর ি য়াম  

 ৪-মুহাররম মাে র  ওম  

 ৫-আশরার  ওম  

 ৬- �িত চ�মাে  ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরেখ ি য়াম  

 ৭- া�ািহপ   াম ও বৃহ�িতবােরর ি য়াম  

 ৮-শাবান মাে র ি য়াম  

 ৯-এপ িদন ার ার ি য়াম  

 ১০-িববােহ অ মথর যুবপেদর ি য়াম  



 

6 

১ম অধযায় 

ি য়াম : অথর ও  পুম 

�� ১ : ি য়ােমর শাি�প অথর িপ? 

ও�র : ি য়ােমর শাি�প অথর িবরত থাপাা ফা রী ভাষায় এটােপ  রাযা 
বলা হয়া 

�� ২ : রমযান মাে র ি য়ােমর  পুম িপ? 

ও�র : এটা ফরযা 

�� ৩ : এটা  পান িহজরী  ােল ফরয হেয়েছ? 

ও�র : ি�তীয় িহজরীেতা 

�� ৪ : ি য়াম ফরয হওয়ার দলীল জানেত চালা 

ও�র :  

(প) আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ يَامُ  َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ  َ�َ  ُكتَِب  َكَما �لّصِ َّ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن �
ّلُ�مۡ  ََ  ]  ١٨٣: القرة[ ﴾ ١ ََّتُقونَ  ََ

[১] ঈমানদারার!,  তামােদর ওার ি য়াম ফরয পরা হেয়েছ,  যমন 
ফরজ পরা হেয়িছল  তামােদর ানবরবতরী ও�ােতর ওারা যােত  তামরা 
মু�াপী হেত াারা (বাপারাহ : ১৮৩) 

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ  ﴿ َّ نزَِل  �
ُ
 َو�َُۡفۡرقَاِن�  �لُۡهَدىٰ  ّمِنَ  َوَ�ّيَِ�ٰتٖ  َِّلّناِس  ُهٗدى �َُۡقۡرَءانُ  �ِيهِ  أ

ۡهرَ  ِمنُ�مُ  َشهِدَ  َ�َمن َّ  ]  ١٨٥: القرة[ ﴾ ١… فَلَۡيُصۡمُهۖ  �ل
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[২] রমযান হেলা   ল মা   য মাে  পুরআন নািযল পরা হেয়িছলা 
মানবজািতর জনয িহদায়াত ও  ু�� াথ িনেদরশপ এবং হপ ও 
বািতেলর াাথরপয িনররয়পারীা পােজল  তামােদর মেধয যারাল এ মা  
াােব তারা  যন অবশযল ি য়াম াালন পেরা (বাপারাহ : ১৮৫) 

(খ) রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َالةِ  نُِ�َ  َّ ِِ َوََِِيِم ال  ا
ُُ ا رَُسو ّن ُ�َّمدا

َ
ُِ َوأ َ ِّّا ا

َ
نإ َا ِّإ

َ
َ َ إَه َدَةيَدةِ أ ََ َالُم  اإلِسإ

ََ َِّلإِه َسِبيإالا  ي ََ تَ ِن اسإ ََ  ِِ َيإ
إ
ا ال ِّ ِم َرَمَضيَن وََح  َوِِءتَيِل الّكَةِة وََووإ

ল লােমর িভি� াাঁচিট : এ মেমর  াকয  দয়া  য, আ�াহ ছাড়া আর 
 িতযপার  পান মাবুদ  নল এবং মুহা�াদ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
আ�াহর রা নল,  ালাত পােয়ম পরা, যাপাত  দয়া, হজ পরা এবং 
রমযান মাে র ি য়াম াালন পরাা (বুখারী : ৮; মু িলম : ১৬) 
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২য় অধযায় 

 فضل دةر رمضين

রমযান মাে র ফযীলত 

�� ৫ : রমযান মাে র ফযীলত ও মযরাদা  �েপর জানেত চালা 

ও�র : চ� মাে র এটা এপ অতযিধপ  ূুানরর মা া এ মাে র 
ফযীলত অাির ীমা নীেচ ধারাবািহপভােব রমযান মাে র িপছু ফযীলত 
তুেল ধরা হল : 

[১] ল লােমর াাঁচিট ূপেনর এপিট ূপন হল ি য়ামা আর এ 
ি য়াম াালন পরা হয় এ মাে লা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ يَامُ  َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ  َ�َ  ُكتَِب  َكَما �لّصِ َّ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن �
ّلُ�مۡ  ََ  ]  ١٨٣: القرة[ ﴾ ١ ََّتُقونَ  ََ

অথরাা  হ মুিমনার!  তামােদর ওার ি য়াম ফরয পরা হেয়েছ,  যমন 
ফরয পরা হেয়িছল  তামােদর ানবরবতরীেদর ওারা যােত  তামরা মু�াপী 
হেত াারা (বাপারাহ : ১৮৩) 

[২] এ মাে র ি য়াম াালন জা�াত লােভর এপিট মাধযমা 

নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

 ََ ََ ِِ وَ  نَ نإ آ  ُسوِإِ وَ �ِرَ نِي
َ
َّ  يمَ ََ أ َ  الّكَةةَ  وآت ةَ َال ال ََ ي    وََويَم َرَمَضيَن َةَن َحق 

َ
ِِ أ نإ ا

ِخلَ  َ ءُدإ
إ
  ةَ غّ ُه ال

অথরাা  য বযিি আ�াহ ও তাঁর রা নেলর �িত ঈমান আনল,  ালাত 
পােয়ম পরল, যাপাত আদায় পরল, রমযান মাে  ি য়াম াালন পরল 
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তার জনয আ�াহর ওার    বাাার অিধপার হল তােপ জা�ােত �েবশ 
পিরেয়  দয়াা (বুখারী : ২৭৯০) 

[৩] রমযান হল পুরআন নািযেলর মা  

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ  ﴿ َّ نزَِل  �
ُ
 َو�َُۡفۡرقَاِن�  �لُۡهَدىٰ  ّمِنَ  َوَ�ّيَِ�ٰتٖ  َِّلّناِس  ُهٗدى �َُۡقۡرَءانُ  �ِيهِ  أ

 ]  ١٨٥: القرة[ ﴾ ١…

অথরাা ‘‘রমাযান মা - যার মেধয পুরআন নািযল পরা হেয়েছ 
 লােপেদর াথ �দশরপ এবং িহদায়ােতর  ু�� বররনারো এবং  তয-
িমথযার াাথরপযপারীরোা’’ (আল-বাপারা : ১৮৫)  

ি য়াম  যমন এ মাে , পুরআনও নািযল হেয়েছ এ মাে লা 
লিতানেবরপার তাওরাত, যাবুর, ল�ীল হ যাবতীয়  পল আ মানী 
িপতাব এ মােহ রমযােনল নািযল হেয়িছলা ( হীহ আল জােম) 

এ মাে ল িজবরীল আলালিহ   ালাম নাবী  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম- প পুরআন শনােতন এবং তাঁর পাছ  থেপ িতলাওয়াত 
শেেনা আর রা নেলর  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম জীবেনর  শষ 
রমযােন ানরর পুরআন দু’বার খতম পেরেছনা (মু িলম) 

[৪] রমযান মাে  জা�ােতর দরজা েলা খুেল  দয়া হয় এবং 
জাহা�ােমর দরজা েলা বব পের  দয়া হয়া 

 َ يَيِط�إ َّ ِِ ال َد ِِا ّّيِر وَُو نإَواُا ا
َ
ِإ أ ِلَق ِإ

ُ
َّغَة َوأ

إ
نإَواُا ال

َ
ِإ أ َوِ�إ (َِّذا َجيَل َرَمَضيَن فُِتَأ
 َ يَيِط�إ َّ ِِ ال

ٍَ ُسلإِسلَ ِإ
 )لَ

‘‘যখন রমযান আে  তখন জা�ােতর দরজা েলা খুেল  দয়া হয় আর 
জাহা্�ােমর দরজা েলা বব পের  দয়া হয় এবং শয়তানেদর আব� 
পরা হয়া’’ (মু িলম : ২৫৪৭) 
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আর এজনযল এ মাে  মানুষ ধমর-পমর ও  নপ আমেলর িদেপ অিধপ 
তাার হয় এবং ম িজেদর মু �ীেদর ভীড় অিধপতর হয়া 

[৫] এ রমযান মাে র লাললাতুল পদেরর এপ রােতর লবাদত 
অারাার এপ হাজার মাে র লবাদেতর  চেয়ও  বিশা অথরাা ৮৩ 
বছর ৪ মাে র লবাদেতর  চেয়ও  বিশ  াওয়াব হয় এ মাে র ঐ এপ 
রজনীর লবাদেতা 

(প) আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

َِۡف  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �ََۡقۡدرِ  َ�ۡلَةُ  ﴿
َ
ُل  ٣ َشۡهرٖ  � ّ ََ ��َِكةُ  ََ ََ  ّمِن َرّ�ِِهم �ِإِۡذنِ  �ِيَها َو�لّروحُ  �لَۡم

ۡمرٖ  ُ�ِّ 
َ
ٰ  ِ�َ  مٌ َسَ�ٰ  ٤ أ َّ  ]  ٥  ،٣: القدر[ ﴾ ٥ �ََۡفۡجرِ  َمۡطلَعِ  ََ

অথরাা ‘‘পদেরর এপ রােতর লবাদত হাজার মাে র  চেয়ও ও�মা এ 
রােত  ফেরশতা আর রহ (িজরীল আা) তােদর রেবর অনুমিত�েম 
�েতযপ পােজ দুিনয়ায় অবতীরর হয়া (এ রােত িবরাজ পের) শািে আর 
শািে- তা ফজর ওদয় হওয়া াযরে থােপা’’ ( নরা �দর : ৪-৫) 

(খ) নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َُهي َ�َقدإ َحُرمَ ..... نإ َحُرَم َخ�إ ََ َر  ِف َدةإ
إ
ل
َ
نإ أ َِا  ٌ  ِ ِ�يإِه َلإلٌَة َخ�إ

‘‘এ মাে  এমন এপিট রাত রেয়েছ যা হাজার রােতর  চেয়  ��া  য 
বযিি এর পলযার  থেপ বি�ত হল    মনলতা  পল পলযার  থেপল 
বি�ত হলা’’ (না ায়ী : ২১০৬)  

[৬] এ াুেরা মা  জুেড় দু‘আ পবনল হয় 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ُعوإ نَِةي ِفإ َرَمَضيَن  ينٌَة ءَدإ ََ َت َوٌة ُمسإ ٍَ َدعإ ِل  ُمسإ
ا
ِ
ُُ  ِل
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অথরাা ‘‘এ রমযান মাে  �েতযপ মু লমান আ�াহর  মীো  য দু‘আল 
পের থােপ-তা ম�ুর হেয় যায়া’’ (আহমাদ : ২/২৫৪)  

[৭] এ মাে  মানুষেপ জাহা�াম  থেপ মুিি  দয়া হয় 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ٍإ َدعإ  غإُة َِ ّ َ�بإَد  ُُ َم َوَلإلََة، ِل  ءَوإ
ِ ُ�تََقيَل ِف ُ ّ ّ ُِ ينَةٌ ِّّن  ََ تَ  َوٌة ُمسإ

অথরাা (মােহ রমাযােন) �িতরাত ও িদেনর  বলায় ব  মানুষেপ আ�াহ 
তা‘আলা জাহা�াম  থেপ মুিির  ঘাষরা িদেয় থােপন এবং �িতিট রাত 
ও িদেনর  বলায় �েতযপ মু িলেমর দু‘আ- মুনাজাত পবনল পরা হেয় 
থােপা (মু নাদ আহমদ : ৭৪৫০) 

[৮] এ মা  জাহা�াম  থেপ মুিি লােভর মা  

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

غَيَد ُ ّ َلإلََة  َُ غَيِدمإ  َإِصإ َوِ: َُ
َ
ِا أ
ّّ َإِبلإ َوَ�ي نَيِ َ ال

َ
َ أ َ�إ
إ
ّّيِر  ءَي نَيِخَ اْ َن ا َِ ُ�تََقيُل 

 وََذلَِي ِفإ ُ ِا َلإلَةَ 

‘‘(এ মাে র)০F

1 �েতযপ রােত এপজন  ঘাষরাপারী এ বেল আহবান 
পরেত থােপ  য,  হ পলযােরর অনু বানপারী তুিম আেরা অ� র হও! 
 হ অ া পােজর ািথপ,  তামরা অনযায় াথ চলা বব পরা (তুিম িপ 
জান?) এ মাে র �িত রােত আ�াহ তা‘আলা পত  লাপেপ জাহা�াম 
 থেপ মুিি িদেয থােপনা (িতরিমযী : ৬৮২) 

[৯] এ মা  কমা লােভর মা   

                                                           
1. ওে�খয, শধু রমযােনল নয় াুেরা বছর জুেড়ল �িত রােত এমন পরা হয়া  
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এ মা  কমা লােভর মা া এ মা  াাওয়ার ারও যারা তােদর 
আমলনামােপ াাা-াি�লতা মুি পরেত াারল না রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম তােদরেপ িধ�ার িদেয় বেলেছন : 

 ُ
َ
َرإ ِِ اإ َّ ن 

َ
إَسلََ  َببإَل أ ٍّ اس َُ ُإُف رَُجَل َدَخَل َعلَيإِه َرَمَضيَن 

َ
ٍَ أ ِِ  َر

‘‘ঐ বযিির নাপ ধনলায় ধু িরত  হাপ যার পােছ রমযান মা  এে  
চেল  াল অথচ তার াাা েলা কমা পিরেয় িনেত াারল নাা’’ 
(িতরিমযী : ৩৫৪৫) 

[১০] রমযান মাে   া পেমরর �িতদান ব  ের বৃি� পের  দয়া হয় 

এ িবষেয় রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন- 

نإ �َ  ّدى ِ�يإِه ََ
َ
نإ أ ََ ُُ َو ّدى فَِر�إَضةا ِ�يإَمي ِسَوا

َ
ِ َةَن َمَمنإ أ

َ�إ
إ
َن اْ َِ لََة  َإ َ ِْ َقّرَا ِ�يإِه 

 ُُ َ فَِر�إَضةا ِ�يإَمي ِسَوا ّدى َسبإِع�إ
َ
 فَِر�إَضٌة َةَن َمَمنإ أ

‘ য বযিি রমযান মাে   পান এপিট নফল লবাদত পরল,     যন 
অনয মাে র এপিট ফরয আদায় পরলা আর রমযােন  য বযিি এপিট 
ফরয আদায় পরল,     যন অনয মাে র ৭০িট ফরয আদায় পরলা’ 
( হীহ লবন খুযালমা : ১৮৮৭, হাদী িট দুবরল)  

[১১] এ মাে  এপিট ওমরা পরেল এপিট হ� আদােয়র  ওয়াব হয় 
এবং তা আ�াহর রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম-এর  ােথ হ� 
আদােয়র মযরাদা রােখা 

প- হাদীে  রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

ِعإ  ََ ةا  َّ إ َح ِْ
َرةا ِفإ َرَمَضيَن َةَإ  ِّن ُ�مإ

 فَ

‘‘রমযান মাে  ওমরা পরা আমার  ােথ হ� আদায় পরার  মতুলয’’া 
(বুখারী : ১৮৬৩) 
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হাদীে  আেছ, 

খ-এপজন  মেয়েলাপ এে  রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম- প 
িজেজ  পরল, 

 ََ ََ ُُ حَ ي  ِد ََ َّ عإ َُ قَ ؟ �َ َي عَ ٌة  رَ :  ي  ينَ َض مَ ُة ِفإ رَ ُ�مإ

‘‘ পান লবাদেত আানার  াথী হেয় হ� পরার  মতুলয  াওয়াব 
াাওয়া যায়? িতিন ও�র িদেলন, ‘‘রমযান মাে  ওমরা পরা’’ (আবন 
দাওদ : ১৮৯৯০) 
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৩য় অধযায় 

 فضل الَييم

ি য়াম াালেনর ফযীলত 

�� ৬ : ি য়াম াালনপারীেপ আ�াহ পী পী াুর�ার  দেবন? 

ও�র : ি য়াম াালনপারীেপ  য ব াুর�ার ও �িতদান আ�াহ 
তা‘আলা  দেবন তার অংশ িবেশষ এখােন ওে�খ পরা হল : 

[১] আ�াহ �য়ং িনেজ ি য়ােমর �িতদান  দেবনা 

হাদীে  পুদ ীেত আেছ, আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ِكئ نِهِ  ُ ّ  جإ
َ
نَي أ
َ
 ِنُّه ِلإ َوأ

يَيَم فَ ا َِ ُ ِّّا ال
َ
 َ�َمِل نَِآإ آََدَم إ

‘‘মানুেষর �িতিট ভাল পাজ িনেজর জনয হেয় থােপ, িপ� ি য়াম 
শধুমা� আমার জনয, অতএব আিম িনেজল এর �িতদান  দবা (বুখারী 
: ১৯০৪) 

[২] ি য়াম অিত ও�ম  নপ আমল 

আবন  রালরাহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম’র এপিট হাদীে  িতিন 
বেলিছেলন : 

 ُ
َ
َُ إ  ِنُّه َا َعدإ

ِم فَ وإ َّ َُ َعلَيإَي نِيل ِ إ نَِعَمَل، ََي ِِ ُمرإ  ا
َُ  ءَي رَُسوإ

‘‘ হ রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম! আমােপ এপিট অিত 
ও�ম  নপ আমেলর িনেদরশ িদনা রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম বলেলন, তুিম ি য়াম াালন পরা  পননা এর  মমযরাদা 
 ��  পান আমল  নলা’’ (না াঈ : ২২২২)  
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অনযানয লবাদত মানুষ  দখেত াায়া িপ� ি য়ােমর মেধয তা  নলা 
 লাপ  দখােনার  পান আলামত ি য়াম াালেন থােপ নাা শধুল 
আ�াহেপ খুশী পরার জনয তা পরা হয়া তাল এ লবাদেতর মেধয 
রেয়েছ িবশ� লখলা া 

হাদীে  পুদ ীেত আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ِ�إ  جإ
َ
نإ أ َِ ُه  ََ َوتَُه َوَطَعي َُ َدةإ  ءََد

‘‘ি য়াম াালনপারী শধুমা� আমােপ খুশী পরার জনযল াানাহার ও 
 যৗন ওােভাা ািরহার পেরা’ (১৮৯৪)  

[৩] প- জা�াত লাভ  হজ হেয় যােবা 

 হীহ লবনু িহববান িপতােব আেছ আবন ওমামা রা নলু�াহ  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম- প িজজা া পরেলন- 

 ُ
َ
ْإَل إ َِ  ِنُّه َا 

ِم فَ وإ َّ َُ َعلَيإَي نِيل َّغَة ََي
إ
دإُخُل نِِه ال

َ
َ َ�َمَل أ ََ ِِ ُدلِّ�إ   ا

َُ  ءَي رَُسوإ

আবন ওমামা রািদয়া�া  আন  বলেলন,  হ আ�াহর রা নল! আমােপ 
এমন এপিট আমল বেল িদন যার পারের আিম জা�ােত  যেত াািরা 
িতিন বলেলন, তুিম ি য়াম াালন পরা  পননা এর  মমযরাদা �� 
 পান লবাদাত  নলা (না াঈ : ২২২১) 

খ. ি য়াম াালনপারীেপ িবনা িহে েব �িতদান  দয়া হয় 

অনযানয লবাদেতর �িতদান আ�াহ তা‘আলা তার দয়ার বেদৗলেত ১০ 
 থেপ ৭০০  র াযরে বািড়েয়  দনা িপ� ি য়ােমর �িতদান ও তার 
 াওয়াব এর  চেয়ও  বিহে বী  ংখযা িদেয়  র িদেয় বািড়েয়  দয়া 
হেবা হাদীে  পুদ ীেত আ�াহ বেলন, 
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يئَِة ِضعإ  َِ  َسبإِع 
َ
َْيلَِةي ِّل َإ

َ
ِ أ
ّإ ََسغَُة نَِع

إ
ُِ َعّك ُ ُا َ�َمِل انإِن آَدَم ءَُضيَ�ُف اَ َُ ا َف ََي

ِكم نِهِ (وََجّل  جإ
َ
نَي أ
َ
َم فَ ِنُّه ِلإ َوأ وإ َّ  )ِّّا ال

‘‘মানব  োেনর �িতিট  নপ আমেলর �িতদান দশ  থেপ  াতশত 
 র াযরে বৃি� পরা হেয় থােপা আ�াহ তা‘আলা বেলন, িপ� ি য়ােমর 
িবষয়িট িভ�া  পননা ি য়াম শধুমা� আমার জনয, আিমল এর �িতদান 
 দবা (মু িলম : ১১৫১) 

অথরাা িপ ািরমার  ংখযা িদেয়  র পের এর �িতদান বািড়েয়  দয়া 
হেব এর  পান িহ াব  নল, শধুমা� আ�াহল জােনন ি য়ােমর াুেরযর 
ভা�ার পত  ুিবশাল হেবা 

[৪] জাহা�াম  থেপ মুিি াাওয়ার জনয ি য়াম  াল �রা 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ّّيرِ  َن ا َِ َعبإُد 
إ
ّن نَِةي ال َِ تَ يَيُم ُجّغٌة َْسإ ا َِ  اَل

‘‘ি য়াম  াল �রাা এ �ারা বাাা তার িনেজেপ জাহা�ােমর আ ন 
 থেপ রকা পরেত াারা’’ (আহমাদ : ১৫২৯৯) 

[৫] জাহা�াম  থেপ বাঁচার জনয ি য়াম এপিট মজবুত দনার 

হাদীে  আেছ, 

َن اّّيرِ  َِ  ٌ �إ َِ ُن َح َإ يَيُم ُجّغٌة وَِح ا َِ  اَل

‘‘ি য়াম  াল�রা এবং জাহা�াম  থেপ বাঁচার এপ মজবুত দনারা’’ 
(আহমাদ : ৯২২৫) 

[৬] আ�াহর ােথ ি য়াম াালনপারীেপ আ�াহ জাহা�াম  থেপ দনের 
রােখনা 
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এ িবষেয় নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َ  -ا َةُه َعِن اّّيِر َسبإِع�إ ُِ نَِللَِي وَجإ ِِ ِّّا نَيَعَد ا ي ِفإ َسِبيإِل ا َا ُم ءَوإ وإ َُ نإ َ�بإَد ءَ َِ ي  ََ

ي ِا  َخِر�إ

(প) ‘‘ য  পও আ�াহর রািায় (অথরাা শধুমা� আ�াহেপ খুশী পরার 
জনয) এপিদন ি য়াম াালন পরেব, ত�ারা আ�াহ তােপ জাহা�ােমর 
অি�  থেপ  �র বছেরর রািা ািরমার দনরবতরী�ােন রাখেবনা (বুখারী 
: ২৮৪০; মু িলম : ১১৫৩) 

ي-ا ِا َ َخِر�إ ّّيِر َسبإِع�إ َةُه َعِن ا ُِ وَجإ ِِ نَيَعَد ا ي ِفإ َسِبيإِل ا َا نإ َويَم ءَوإ ََ 

(খ) ‘‘ য বযিি এপিদন আ�াহর ােথ ি য়াম াালন পরেব আ�াহ তার 
পাছ  থেপ জাহা�ামেপ  �র বছেরর রািা দনের  িরেয়  নেবনা 
(মু িলম : ১১৫৩) 

َُ -ج ُِ نِِه ََي ُعِ� ا َِ غإ ََ َر  مإ
َ
ِ  نِأ ِِ ُمرإ  ا

َُ َُ ءَي رَُسو ُِ َ�غإُه ََي إ ُهَر�إَرَة رَِضَ ا ِِ
َ
َ�نإ أ

 ُ
َ
ْإَل إ َِ يَيِم فَ ِنُّه َا  َّ  َعلَيإَي نِيل

(া) আবন  রালরাহ রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত  য, িতিন বেলন, 
‘‘আিম আ�াহর রা নলেপ বললাম,  হ আ�াহর রা নল! আমােপ এমন 
এপিট পােজর িনেদরশ িদন যার �ারা আিম লাভবান হেত াািরা িতিন 
বলেলন, তুিম ি য়াম াালন পরা  পননা এর  মপক (মযরাদা  ��) 
 পান লবাদত  নলা (না াঈ : ২২২১) 

[৭] লফতােরর  ময় ব   লাপেপ জাহা�াম  থেপ মুিি িদেয় থােপনা 

হাদীে  আেছ : 

ّّيِر، وََذلَِي ُ ا َلإلَةَ  َن ا َِ َر ُ�تََقيُل  َإ  فِ
ا
َد ُ ِ
 ِعغإ
َ
ِِ َ�َعيل  ِّّن 
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লফতােরর মনহন েতর আ�াহ রাববুল ‘আলামীন ব   লাপেপ জাহা�াম 
 থেপ মুিি িদেয় থােপনা মুিির এ �ি�য়ািট রমাযােনর �িত রােতল 
চলেত থােপা (আহমাদ : ৫/২৫৬) 

[৮] ি য়াম াালনপারীর মুেখর াব আ�াহর পােছ িমেশপর  চেয়ও 
ও�ম ( ুািবেত ািররত হয়)া 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

 ٍِ يئِ َّ ٍِ ال  فَ
ُُ ُلُوإ
َ
ِه ُ�َّمَد يِيَِدُِ ْ ِإ َُ مإ  ِ

ّ
ِي  َواي إِمسإ نإ ِر�إِح ال َِ  ِِ يَُب ِعغإَد ا طإ

َ
 .أ

যার হােত মুহা�াদ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম’র জীবন     �ার 
শাথ পের বলিছ, ি য়াম াালনপারীর মুেখর াব আ�াহ তা‘আলার 
পােছ িমশেপর �ােরর  চেয়ও ি�য় হেয় যায়া (বুখারী : ১৯০৪;   
মু িলম : ১১৫১) 

[৯] ি য়াম াালনপারীর জনয রেয়েছ দু’িট িবেশষ আনা মুহনতরা 

রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َد ِلَقيِل َر�ِاهِ 
ِرُِ َوفَرإَحٌة ِعغإ َإ ٍِ فَرإَحتَيِن فَرإَحٌة ِعغإَد فِ يئِ َّ  لِل

ি য়াম াালনপারীর জনয দু’ টা িবেশষ আনা মুহনতর রেয়েছ : এপিট 
হল লফতােরর  ময়, আর ি�তীয়িট হল তার রেবর  ােথ  াকােতর 
 ময়া (বুখারী : ৭৪৯২; মু িলম : ১১৫১) 

[১০] ি য়াম িপয়ামােতর িদন  ুাািরশ পরেব 

হাদীে  আেছ, 
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َعيَم  َّ تُُه ال غَعإ ََ مإ رَّا 
َ
يَيُم أ َّ ُُ ال ُقو ََ ِة  ََ ِقيَي

إ
َم ال َعيِن لِلإَعبإِد ءَوإ َِ َإ َ آُن ْ ُقرإ

إ
يَيُم َوال َّ اَل
ِِ نِ  َةَوا

َّ َُ َوال ِ� ِ�يِه ََي عإ ِّ ََ َم نِيللّيإِل فَ ّّوإ تُُه ا غَعإ ََ آُن  ُقرإ
إ
ُُ ال ِ� ِ�يِه َوَ�ُقو عإ ِّ ََ َّّةيِر فَ ي

َعيِن  ِّ ََ  فَُُ
ি য়াম ও পুরআন িপয়ামােতর িদন মানুেষর জনয এভােব  ুাািরশ 
পরেব  য, ি য়াম বলেব  হ আমার রব, আিম িদেনর  বলায় তােপ (এ 
ি য়াম াালনপারীেপ) াানাহার ও  যৗনতা  থেপ িবরত  রেখিছা তাল 
তার বযাাাের তুিম আমার  ুাািরশ পবনল পরা  

অনুরাভােব পুরআন বলেব,  হ আমার রব, আমােপ অধযয়নরত 
থাপায় রােতর ঘুম  থেপ আিম তােপ িবরত  রেখিছা তাল তার 
বযাাাের তুিম আমার  ুাািরশ পবনল পরা িতিন  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম বেলন, অতাার ওভেয়র  ুাািরশল পবনল পরা হেবা 
(আহমাদ : ২/১৭৪)  

[১১] ি য়াম হল  নােহর পাফফারা 

(প) আ�াহ তাআলা বেলন, 

 ]  ١١٤: هود[ ﴾ ١ اِت�  َٔ �لّسّ�ِ  يُۡذهِۡ�َ  �ۡ�ََسَ�ٰتِ  ِِنّ  ... ﴿

িন�য়ল  নপ আমল াাারািশ দনর পের  দয়া ( নরা  দ : ১১৪) 

(খ) নবীিজ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলন, 

ُِ وََجيرُِِ تُ الرّجُ  فِتإغَةُ  ِ
َ
يِإِ َوَول ََ ِلِه َو هإ

َ
رُ ِل ِف أ ِّ َالةُ َ� َّ مُ  َهي ال وإ َّ َدََةُ  َوال َّ ْيرى ( َوال

 )مسلٍو
ািরবার ািরজন, ধন- �দ ও �িতেবিশেদর িনেয় জীবন চলার ােথ 
 য ব  নাহ মানুেষর হেয় যায়  ালাত, ি য়াম ও দান খয়রাত    ব 
 নাহ মুেছ  ফেল  দয়া (বুখারী : ৫২৫; মু িলম : ১৪৪) 
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[১২] ি য়াম াালনপারীর এপ রমযান  থেপ ারবতরী রমাযােনর 
মধযবতরী  মেয় হেয় যাওয়া ছাীরা  নাহ েলােপ মাফ পের  দয়া হয়া 

প- আ�াহ তাআলা বেলন, 

ْ  ِِن ﴿  ّمۡدَخٗ�  َونُۡدِخلُۡ�م اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  نُ�مۡ عَ  نَُ�ّفِرۡ  َ�ۡنهُ  َُۡنَهۡونَ  َما َكَبآ�ِرَ  َ�َۡتنُِبوا
 ]  ٣١: النسيل[ ﴾ ٣ َكرِ�ٗما

‘‘ তামরা যিদ িনিষ� পবীরা  নাহ  থেপ িবরত থাপ তাহেল  তামােদর 
ছাীরা  নাহ েলােপ মুেছ  দব এবং (জা�ােত)  তামােদরেপ 
 �ানজনপ �ােন �েবশ পরাবা ( নরা িন া : ৩১) 

খ-রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ٌِ لَِمي نَُإغَُةّن  َرا ِّ �َ َُ  َرَمَضيَن 
َ
ُُمَعِة َوَرَمَضيُن ِّل

إ
 ال

َ
ُُمَعُة ِّل

إ
َمإُه َوال

إ
ُِ اْ لََوا َّ اَل

َكبَيئِرُ 
إ
ِِ ال تَنِبَ  َِّذا اجإ

াাঁচ ওয়াি  ালাত এর মধযবতরী  ময় ও এপ জুমুআ  থেপ অার 
জুমুআ এবং এপ রমযান  থেপ অার রমযান াযরে মধযবতরী  মেয়র 
মেধয হেয় যাওয়া ছাীরা  নাহ েলােপ (ওে�িখত লবাদেতর) 
পাফফারা�রা মুেছ  দয়া হয়    যিদ পবীরা  নাহ  থেপ  বঁেচ থােপা 
(মু িলম : ২৩৩) 

[১৩] ি য়াম াালনপারীর ানেবরপার  নাহ মাফ পের  দয়া হয়া 

নবীিজ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলন, 

نإ َويَم َرَمَضيَن ِّ  تِ ََ ِِ ءَميناي َواحإ ُِ َِ َسيناي  ي َ�َقّدَم  ََ  ُ
َ
 هِ نإ َذنإبِ َر إ

 য বযিি ঈমােনর  ােথ  াওয়াব হাি েলর আশায় রমযােন ি য়াম 
াালন পরেব, তার অতীেতর  ব  নাহ মাফ পের  দয়া হেবা (বুখারী  
: ৩৮; মু িলম : ৭৬৯) 
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[১৪] ি য়াম  যৗন�বৃি� িনয়�ের রােখ 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

ََ ءَ  َ ي  َّ َّ  عإ ََ بَ ال تَ يِا  ََ ََ نإ اسإ غإ  ي ٍإ َِ ُن  ُ� ََ حإ
َ
بََصِ َوأ

ّّ لِلإ َِ
َ
 ِنُّه أ
ّوجإ فَ َ ََ َيَلَة فَلإيَ

إ
ال

ُ وَِجي
َ
 ِنُّه إ

ِم فَ وإ َّ عإ َ�َعلَيإِه نِيل َِ تَ ٍإ َْسإ
َ نإ ل ََ ِج َو رإ َِ  لٌ لِلإ

 হ যুবেপরা!  তামােদর মেধয  য  ামথর রােখ     যন িববাহ পেরা 
 পননা িববাহ দৃি� ও ল�া�ােনর  হফাযতপারীা আর  য বযিি 
িববােহর  ামথর রােখনা     যন ি য়াম াালন পেরা পারর এটা তার 
জনয িনবৃতপারীা (অথরাা ি য়াম াালন  যৗন �বৃি� িনবৃত পের রােখ) 
(বুখারী : ১৯০৫; মু িলম : ১৪০০) 

[১৫] ি য়াম াালনপারীরা রালয়ান নামপ মিহমাি�ত এপ দরজা িদেয় 
জা�ােত �েবশ পরেবা 

 
َ
غإُه أ َِ ُخُل  ِة َا ءَدإ ََ ِقيَي

إ
َم ال يئُِموَن ءَوإ َّ غإُه ال َِ ُخُل  ُ الّرّ�يُن ءَدإ

َ
ُُ إ َقي َُ َّغِة نَيناي 

إ
َحٌد ِّّن ِف ال

َإَن 
َ
ُُ أ َقي َُ ٍإ  ُُه ٍإ َ��إ ِلَق َفلَ ِإ

ُ
ٍإ فَِ َذا َدَخلُوا أ ُُه َحٌد َ��إ

َ
غإُه أ َِ ُخُل  يئُِموَن َ�يَُقوُموَن َا ءَدإ َّ ال

َحٌد 
َ
غإُه أ َِ ُخلإ   ءَدإ

জা�ােত এপিট দরজা রেয়েছা যার নাম রালয়যানা িপয়ামেতর িদন শধু 
ি য়ামাালনপারীরা ঐ দরজা িদেয় �েবশ পরেবা তােদর ছাড়া অনয 
 পও   ল দরজা িদেয় �েবশ পরেত াারেব নাা   িদন  ঘাষরা পরা 
হেব, ি য়াম াালনপারীরা  পাথায়? তখন তারা দাঁিড়েয় যােব ঐ দরজা 
িদেয় �েবশ পরার জনযা তারা �েবশ পরার ার ঐ দরজািট বব পের 
 দয়া হেবা ফেল তারা বযতীত অনয  পও আর   ল দরজা িদেয় 
জা�ােত  ুপেত াারেবনাা (বুখারী : ১৮৯৬; মু িলম : ১১৫২) 

�� ৭ : পী ধরেনর শতর ানরর  াোেক ওাের বিররত অফুরে ফযীলত 
ও  ওয়াব হাি ল পরা যােব? 
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ও�র : ি য়ােমর বরপতময়  াওয়াব ও াুর�ার হাি েলর জনয িনেোি 
শতরাবলী ানরর পরা আবশযপ 

[১] শধুমা� আ�াহেপ খুশী পরার জনয ি য়াম াালন পরেত 
হেবা মেনর মেধয  লাপ  দখােনার লভা বা অারেপ শনােনার 
 পান কুষ অনুভন িত থাপেত াারেব নাা 

[২] ি য়াম াালন,  াহরী, লফতার ও তারাবীহ হ  পল লবাদত 
রা নেলর  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  ু�াত তরীপামত াালন 
পরেত হেবা 

[৩] খাওয়া-দাওয়া ও  যৗনাচার তযাোর মত িমথযা, �তাররা,  ুদ, 
ঘুষ, অ�ীলতা,  ধাপঁাবািজ ও ঝাড়ািববাদ হ  পল অনযায় পাজ 
 থেপ িবরত থাপেত হেবা  চাখ, পান, িজহবা ও হাত াা  পল 
ল�ীয়েপ অনযায় পাজ  থেপ  হফাযেত রাখেত হেবা 

রা নল্ু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

َعَمَل نِِه َوا-أ
إ
َُ الّكوِر َوال َإ ََوإ ٍإ ءََد َ نإ ل انَُه ََ ُه َوَشَ ََ ََ َطَعي نإ ءََد

َ
ِِ َحيَجٌة أ َل فَلَُإَه  َةإ

إ
ل

 )ْيرى(

প)  য বযিি িমথযা পথা ও পাজ এবং মুখরতা ািরতযাা পরেত 
াারলনা, তার  রাযা  রেখ শধুমা� াানাহার বজরেন আ�াহর  পান 
�েয়াজন  নলা (বুখারী : ১৯০৩) 

َحدِ ...-ا
َ
ِم أ ُم َووإ  َِذا َةَن ءَوإ

وإ فَ
َ
َحٌد أ

َ
 ِنإ َسينُّه أ

بإ فَ ََ َإ ئَِل َوَا ءَ ََ ْإ ءَوإ فَ ٍإ فََال ءَرإ ُُ

 ٌٍ ُرٌؤ َويئِ  امإ
ِّ
ِّ 
 ََيتَلَُه فَلإيَُقلإ

খ)  তামােদর মেধয  য বযিি ি য়াম াালন পরেব     যন অ�ীল 
আচরর ও  চচােমিচ পরা  থেপ িবরত থােপা যিদ  পও তােপ াািল 
 দয় বা তার িদেপ মারমুখী হেয় আে  তেব     যন তােপ বেল ‘আিম 
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 রাযাদার’া (অথরাা  রাযা অব�ায় আিম াািলাালাজ ও মারামাির পরেত 
াাির নাা (মু িলম : ১১৫১) 

ِه الّسَةُر -ج َِ نإ ِبيَي َِ ُه  ّّ ٍَ َح ُو َورُّا ََيئِ ََ َع
إ
َُ َوال ُو

إ
ِه ال َِ نإ ِويَي َِ ُه  ّّ ٍَ َح رُّا َويئِ

 )رواُ أحد(

া) এমন অেনপ  রাযাদার আেছ যার  রাযা  থেপ �াি� হেভ শধুমা� 
কুধা ও তৃতাা  তমিন িপছু নামাযী আেছ যােদর নামায  পান নামাযল 
হেভ নাা শধু  যন রাত জাােছা (অথরাা  ালাত আদায় ও ি য়াম 
াালন  ু�াত তরীপামত না হওয়ার পারের এবং িমথযা �তাররা ও 
াাাাচার তযাা না পরায় তােদর  রাযা ও নামায  পানটাল পবুল হেভ 
না) (আহমাদ : ৮৮৪৩) 

[৪] চতুথরতা ঈমান ভ� হেয় যায় বা ঈমান  থেপ বিহ�ৃত হেয় যায় 
এমন  পান াাাাচার  থেপ িবরত থাপা 

�� ৮ :  পান ধরেনর াাা পরেল এপজন মু িলম ল লাম  থেপ 
বিহ�ৃত হেয় যায়? এপজন মু লমান হেয় যায় অমু লমান- এ িবষেয় 
জানেত চালা 

ও: অযু  যমন ছুেট যায়, নামায  যমন ন� হয়,  রাযাও  যমন ভ� হেয় 
যায়  তমিন ল লামও ছুেট যায়, ঈমানও ভ� হয়  ূতর িপছু াাোর 
পারের, ফেল ঐ াািা বযিি মু লমােনর িম�াত  থেপ বিহ�ৃত হেয় 
যায়া অযন, নামায,  রাযা পী পারের ভ� হয় তা আমরা জািন, িপ� 
ঈমান ভ� হয় এবং   টা পী পারের হয় তা আমরা অেনেপল জািন 
নাা আর এটাল  বেচেয় বড় িবা�নপ িবষয়া  য  ব াাোর পারের 
ল লাম  থেপ মানুষ বিহ�ৃত হেয় যায় এবং তওবাহ না পরেল 
পােফরেদর মতল িচর�ায়ী জাহা�ামী হেত হেব    িবষয় েলা মা�া 
শরীেফর দাূল হাদীে র িশকপ ও ব  �হ �েরতা আ�ামা মুহা�দ 



 

24 

িবন জািমল যালনুর রচনাবলী  থেপ এর  ার  ংেকা িনেচ তুেল ধরা 
হেলা : 
 

ঈমান ভ�পারী আমল মনহ : 

ঈমান ভ�পারী িপছু াাা পাজ আেছ, যিদ  পান মু িলম এ েলার 
 পান এপিট াাাও পের  ফেল তেব    িশপর বা পুফুরী পের  ফললা 
যার ািররিতেত তার  মি  নপ আমল বরবাদ হেয় যায়া এ অব�ায় 
মৃতুযবরর পরেল    িচর�ায়ী জাহা�ামী হেবা তেব জীববশায় তাওবাহ 
পের িফের এেল আ�াহ তা‘আলা কমা পের িদেত াােরনা 

িনেচ এ জাতীয় াাাপােজর এপিট তািলপা তুেল ধরা হেলা : 

[১] আ�াহ ছাড়া অনয পােরা িনপট দু‘আ পরাা  যমন নবী বা মৃত 
আওিলয়ােদর িনপট িপছু চাওয়াা অথবা  পান ওিল আওিলয়ার 
অনুাি�িতেত দনর  থেপ তার পােছ  াহাযয চাওয়াা অথবা ঐ াীর 
বুজুোরর ওাি�িতেত তার পােছ এমন িপছু চাওয়া যা  দয়ার কমতা 
তার  নলা  

এ  �েব আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدعُ  َوَ�  ﴿ َّ َك  َ�  َما � َُ ّ  َوَ�  يَنَف ُُ ََلَۡت  فَإِن َكۖ يَ  ّمِنَ  ِِٗذا فَإِنّكَ  َ�
ٰلِِم�َ  َّ  ]  ١٠٦: ءوسه[ ﴾ ١ �َ

‘‘আর আ�াহেপ বাদ িদেয় এমন পাওেপ  ডেপা না,  য না পরেত 
াাের  তামার  পান ওাপার, আর না পরেত াাের  তামার কিতা আর 
যিদ তা পেরল  ফল, তেব অবশযল তুিম যািলমেদর অেভুরি হেয় 
যােবা’’ (অথরাা তুিম মুশিরপ হেয় যােবা’’) (লওনু  : ১০৬)  
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এ িবষেয় রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন,  

ّّيرَ ( ا َدَخَل ا ِِ نِد  ِن ا نإ ُدوإ َِ ُعو  َِ َوُهَو ءَدإ ي ََ نإ  ََ( 

অথরাা  য, বযিি এ অব�ায় মারা যায়  য,    আ�াহ বযতীত অনযেপ 
 মপক দাঁড় পিরেয় তার পােছ  াহাযয চায়, তাহেল    জাহা�ােমর 
আ েন �েবশ পরেবা (বুখারী : ৪২২) 

[২] তাওহীেদর পথা শেন যােদর মেন িবতৃতা আে  এবং িবােদ 
আােদ আ�াহর পােছ  াহাযয চাওয়া  থেপ দনের থােপা আর অেের 
মুহাববেতর  ােথ ডােপ রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�ামেপ এবং 
মৃত ওিল আওিলয়া ও জীিবত (অনুাি�ত), াীর মাশােয়খেদরেপ এবং 
 াহাযয চায় তােদরল পােছা এ িবষেয় মুশিরপেদর ওদাহরর � ে� 
আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ُ  ُذكِرَ  �َذا ﴿ َّ َدهُ  � َۡ َّۡت  َو ِينَ  قُلُوُب  �ۡشَمََ َّ ِينَ  ُذكِرَ  �َذا بِٱ�ِخَرةِ�  يُۡؤِمُنونَ  َ�  � َّ � 
ونَ  ُهمۡ  َِِذا ُدونِهِۦٓ  ِمن  ]  ٤٥: الكمر[ ﴾ ٤ �َۡسَتبِۡ�ُ

‘‘যখন আ�াহর নাম ও�ারর পরা হয়, তখন আিখরােতর ওার 
 বঈমান  লাপেদর অের িবতৃতায় ভের যায়া আর যখন আ�াহ ছাড়া 
অনয ওাা য (াীর বুজুোরর) নাম ও�ারর পরা হয়, তখন তােদর মেন 
আনা লাোা (যুমার : ৪৫) 

[৩] রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম অথবা  পান ওিলর নাম িনেয় 
াশ যবাল পরাা এটা িনেষধ পের আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

 ]  ٢: الكوثر[ ﴾ ٢ َو�ۡ�َرۡ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ  ﴿

‘‘ ুতরাং তুিম  তামার �িতাালেপর ওেবেশয  ালাত আদায় পর এবং 
তাঁরল জনয যেবহ পরা’’ (পাও ার : ২) 
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রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন :  

 ِِ ِ ا
نإ َذنََح ِلَا�إ ََ  ُِ  لََعَن ا

 য বযিি আ�াহ ছাড়া অনয পােরা ওেবেশয যবাল পাযর পের আ�াহ 
তা‘আলা �িত অিভশাা বষরর পেরনা (মু িলম : ১৯৭৮) 

ওে�খয  য, যবালেয়র  ময়  পও যিদ বেল, ‘‘খাজা বাবা িজাাবাদ’’ 
তাহেল এটা তার ঈমান ভে�র পারর হেয় দাঁড়ােবা 

[৪]  পান  ৃি�র ওেবেশয মা�ত পরা,  যমন পবের মাযাের মা�ত পরা 
(িশরনী  দয়া) অতযে ািহরত পাজ ও ঈমান িবন�পারী িশপর ও পবীরা 
 নাহা পারর, মা�ত এপমা� আ�াহর জনযল হেত হেবা  

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

َّرٗر� َ�ۡطِ�  ِ�  َما لََك  نََذۡرُت  ِِّ�ِ  َرّبِ  ... ﴿  ]  ٣٥: عمران اُ[ ﴾ ٣... ُُ

‘‘ হ াালনপতরা! আমার ােভর  য  োন রেয়েছ আিম তােপ  তামার 
ওেবেশয মা�ত পরলামা’’ (আেল-লমরান : ৩৫) 

[৫] ৈনপটয লাভ ও লবাদেতর িনয়েত  পান পবেরর চতুুােশর �দিকর 
বা তাওয়াফ পরা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ْ  ُُمّ  ﴿ ْ  َََفَثُهمۡ  ۡ�َۡقُضوا ْ  نُُذورَُهمۡ  َوۡ�ُوفُوا تِيقِ  بِٱۡ�َۡيتِ  َوۡ�َّطّوفُوا ََ  ]  ٢٩: اَّ[ ﴾ ٢ �َۡ

‘‘অতাার তারা  যন তােদর ৈদিহপ অািরভ�তা দনর পের, তােদর 
মা�ত ানরর পের, আর তারা  যন  বিশ  বিশ এ �াচীনতম (পাবা) ঘেরর 
তাওয়াফ পেরা (হা� : ২৯) 
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[৬] আ�াহ ছাড়া অনয পােরা ওার তাওয়া�ুল বা ভর া পরাা আ�াহ 
তা‘আলা বেলন  

لَۡيهِ  ... ﴿ ََ �َ  ْ ُٓوا َّ  ]  ٨٤: ءوسه[ ﴾ ٨ ّمۡسلِِم�َ  ُكنُتم ِِن تََو

‘‘এপমা� আ�াহর ওারল ভর া পর যিদ  তামরা মু িলম হেয় 
থাপা’’ (লওনু  : ৮৪) 

[৭]  জেন বুেঝ  পান রাজা, বাদশা বা  �ািনত  পান াীর বুজুার 
জীিবত বা মৃত বযিিেপ লবাদেতর িনয়েত ূপু বা ি জদা পরাা 
 পননা ূপু বা ি জদা এপমা� আ�াহর জনয িনধরািরত লবাদতা 

[৮] ল লােমর ূপন মনহ হেত  পান এপিট ূপন বা িভি�েপ 
অ�ীপার পরাা যথা :  ালাত,  ওম, হ� ও যাপাতা অথবা ঈমােনর 
িভি� মনেহর  পান এপিট িভি�েপ অ�ীপার পরাা আর    েলা হেলা 
আ�াহ, তাঁর রা নলার, তাঁর  ফেরশতাার, তাঁর িপতাব মনহ, 
তাপদীেরর ভালমা আ�াহর াক হেত এবং আেখরােতর �িত ঈমান 
আনাা এছাড়াও দীেনর অনযানয অতযাবশযপীয় পাযর মনহ যা দীেনর 
অেভুরি বেল  বরজন িবিদতা এ ব েলার ওার ঈমান আনেতল হেবা 
এর  পান এপিটেপ অ�ীপার পরেলও ঈমান িবন� হেয় যায়া 

[৯] ল লামী জীবন িবধান বা এর অংশ িবেশষেপ ঘৃরা পরাা এর 
 পান  পান িবধান াুরাতন ও অেপেজা হেয়  ােছ মেন পরাা 
আেলমার এপমত হেয়েছ এমন  পান লবাদেতর  কে� বা ৈবষিয়প 
 লনেদন িপংবা অথর্নিতপ পমরপা� অথবা চািরি�প িবষেয় ল লােমর 
ওােদশাবলীেপ ঘৃরার  চােখ  দখাা আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ِينَ  ﴿ َّ ْ  َو� ٗسا َ�َفُروا َۡ ّل  لُّهمۡ  َ�َت ََ َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َوأ

َ
َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٨ أ ْ  بََِ ٓ  َكرُِهوا نَزَل  َما

َ
ُ  أ َّ � 

َبَط  َۡ َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  فََ

َ
 ]  ٩  ،٨: �مد[ ﴾ ٩ أ
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‘‘আর যারা পুফুরী পেরেছ তােদর জনয রেয়েছ িনি�ত  ং া আর 
তােদর পমরফল বরবাদ পের  দয়া হেবা ঐ পারের  য, আ�াহর নািযল 
পরা (পুরআন বা তার অংশ িবেশষেপ) তারা অাছোর দৃি�েত  দেখা 
ফেল আ�াহ তােদর  পল  নপ আমল বরবাদ পের িদেবনা (মুহা�াদ 
: ৯) 

[১০] পুরআন পারীম বা  হীহ হাদীে র  পান িবষয় িনেয় ঠা�া িব�া 
পরাা িপংবা ল লােমর  পান  পুম আহপাম িনেয় তামাশা পরাা  

এ িবষেয় আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ِ  قُۡل  ... ﴿ َّ بِٱ
َ
ْ  َ�  ٦ �َۡسَتۡهزُِءونَ  ُكنُتمۡ  َورَُسوِ�ِۦ َوَءاَ�ٰتِهِۦ أ َتِذُروا َۡ دَ  مَ�َفۡرتُ  قَدۡ  ََ َۡ �َ 

 ]  ٦٦  ،٦٥: الو�ة[ ﴾ ٦ ... ِِيَ�ٰنُِ�مۚۡ 

‘‘বল,  তামরা িপ আ�াহ, তাঁর আয়াত মনহ ও তাঁর রা নলেপ িনেয় ঠা�া 
িব�া পেরিছেল? (পােজল আজ আমার  ামেন)  তামরা  পান ওজর 
আাি�  াশ পরার  চ�া পেরানাা ঈমান আনার ারও (   িব�োর 
পারের) াুনরায় অবশযল  তামরা পুফুরী পেরছা’’ (তাওবাহ : ৬৫-৬৬) 

[১১]  জেন শেন লভাপৃতভােব পুরআন পারীেমর িপংবা িবশ� 
হাদীে র  পান অংশ বা পথা অ�ীপার পরেল ল লাম  থেপ 
এেপবােরল বিহ�ার হেয় যায়া যিদও তা  পান কুষ িবষেয়  হাপা 

[১২] মহান রবেপ াািল  দয়া, �ীন ল লামেপ অিভশাা  দয়া, রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম- প াািল  দয়া বা তাঁর  পান অব�া িনেয় 
ঠা�া িব�া পরা, তার �দিশরত জীবন িবধােনর  মােলাচনা পরাা এ 
জাতীয় পমরপাে�র  পান এপিট পাজ পরেলও    পািফর হেয় যােবা 
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[১৩] আ�াহর  ুার নাম মনহ অথবা তাঁর  রাবলীর  পান এপিটেপও 
অ�ীপার পরা অথবা পুরআন হাদী  �ারা �মািরত আ�াহর  পান 
পাযরাবলী অ�ীপার পরা বা এ েলার অাবযাখযা পরাা  

[১৪] রা নলােরর �িত িব�া  না পরা, বা  বালেপ িব�া  পরেলও 
 পান এপজন নবীেপ অিব�া  পরাা অথবা নবী রা নলেদর পাওেপ 
তুভ ধাররা পরা বা তািভেলযর দৃি�েত  দখাা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

دٖ  َ�ۡ�َ  ََُفّرُِق  َ�  ... ﴿ ََ َ
 ]  ٢٨٥: القرة[ ﴾ ٢  ... ّرُسلِهِۦۚ  ّمِن أ

‘‘আমরা তাঁর রা নলােরর মেধয পােরা বযাাাের তারতময পির নাা’’ 
(বাপারা : ২৮৫)  

[১৫] আ�াহ �দ� িবধান বাদ িদেয় (মানব রিচত আলন িদেয়) িবচার 
ফায় ালা পরা- এ ধাররা পের  য, এ যুো ল লােমর আলন পানুন 
আর চলেব নাা পারর এ আলন অেনপ াুরাতনা অথবা আ�াহ �দ� 
আলেনর িবারীেত মানব রিচত আলনেপ জােয়য মেন পরা এবং 
আ�াহর আলেনর ওার মানুেষর ৈতরী আলনেপ �াধানয  দয়াা ঈমান 
ভে�র পারর িহে েব এিট এপিট  ং া�প আপীদাা আ�াহ তা‘আলা 
বেলন : 

ٓ  َ�ُۡ�م َّمۡ  َوَمن ... ﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ  أ َّ ��َِك  � ََ ْو

ُ
 ]  ٤٤: دة اليئ[ ﴾ ٤ �ََۡ�ٰفُِرونَ  ُهمُ  فََ

‘‘আর যারা আ�াহর অবতীরর িবধান অনুযায়ী শা ন পাযর ািরচালনা 
পের না, তারা পািফরেদর অেভুরি হেয় যায়া’’ (আল-মািয়দা : ৪৪) 

[১৬] ল লামী িবচাের  �� না হওয়াা ল লামী িবচাের অেের  ংেপাচ 
 বাধ পরা ও প� াাওয়াা বরং ল লাম বিহভুরত আলেনর পােছ 
িবচার�াথরী হেত �িি  বাধ পরাা আ�াহ তা‘আলা বেলন : 
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ٰ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ�  ﴿ َّ ْ  َ�  ُُمّ  بَيَۡنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  ََ ن ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 ُفِسِهمۡ أ

رَٗجا ْ  قََضيَۡت  ّمِّما ََ  ]  ٦٥: النسيل[ ﴾ ٦ �َۡسلِيٗما َو�َُسلُِّموا

‘‘িপ� না, ( হ মুহা�দ!)  তামার রেবর শাথা তারা ততকর াযরে 
মুিমন হেব না যতকর াযরে তারা তােদর িনেজেদর িববাদ-িব �বােদর 
মীমাং ার ভার  তামার ওার নযি না পের, অতাার  তামার 
ফায় ালার বযাাাের তােদর মেন  পান ি�ধা না থােপ, আর তারা 
 বরােপরের তার  ামেন িনেজেদরেপ ানরররো  মারর পেরা’’ (িন া : 
৬৫) 

[১৭] আ�াহর আলেনর  ােথ  াংঘিষরপ এমন ধরেনর আলন �রয়েনর 
জনয  পান মানুষেপ কমতা �দান পরা বা তা  মথরন পরাা অথবা 
ল লামী আলেনর  ােথ  াংঘিষরপ এমন ধরেনর  পান আলনেপ  িঠপ 
বেল  মেন  নয়াা আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

مۡ  ﴿
َ
ْ  لَُهمۡ  أ �ُؤا ََ َ ُُ  ْ َُعوا َذنۢ  لَمۡ  َما �ّ�ِينِ  ّمِنَ  لَُهم َُ

ۡ
ۚ  بِهِ  يََ ُ َّ  ]  ٢١: الَورا[ ﴾ ٢ ... �

‘‘তােদর িপ এমন অংশীদার আেছ যারা তােদর জনয এমন  পান জীবন 
িবধান �রয়ন (ও আলন পানুন ৈতরী) পের িনেয়েছ যার অনুমিত 
আ�াহ তােদরেপ  দনিনা (শনরা : ২১) 

[১৮] আ�াহ পতৃরপ ৈবধপৃত পাজেপ অ্বধ পের  নয়া এবং অ্বধ 
পাজেপ ৈবধ পের  ফলাা  যমন  ুদেপ ৈবধ বা হালাল পাজ বলা 
িপংবা হালাল মেন পরা লতযািদা আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ّل  ...﴿ ََ َ
ُ  َوأ َّ ّرمَ  �ۡ�َۡيعَ  � ََ ْۚ  َو  ]  ٢٧٥: القرة[ ﴾ ... �لّرَِ�ٰوا

‘‘আর আ�াহ বযব ােপ ৈবধ পেরেছন আর  ুদেপ পেরেছন হারামা’’ 
(আল-বাপারা : ১৭৫)  
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[১৯] আপীদা  ং া�প মতবােদর ওার ঈমান আনাা  যমন 
নািিপযবাদ, মা ুিনয়া, মাপর বাদ,  মাজত�, ধমরমুি  মাজ বযব�া বা 
ধমর িনরোকতাবাদ, বা এমন জাতীয়তাবাদ যা আরেবর 
অমু িলমেদরেপ অনাবর (আজমী) মু িলমেদর ওার �াধানয  দয়া 
আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ۡقَبَل  فَلَن دِيٗنا �ۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  يَبَۡتغِ  َوَمن ﴿  ﴾ ٨ �ََۡ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ��ِخَرةِ  ِ�  َوُهوَ  ِمۡنهُ  ُُ
 ]  ٨٥: عمران اُ[

‘‘আর  য  পও ল লাম বযতীত অনয িপছুেপ দীন িহে েব (অথরাা জীবন 
িবধান িহে েব) �হর পরেত চালেব, (আ�াহর  মীো) পকেনা তা 
পবনল পরা হেব নাা বরং    বযিি কিত�িেদর অেভুরি হেয় যােবা 
(আেল লমরান : ৮৫) 

[২০] �ীেনর িবিধ িবধান ািরবতরন পরা, এবং ল লাম  ছেড় অনয 
 পান ধেমর দীকা �হর পরা অথরাা মুরতাদ হেয় যাওয়াা আ�াহ 
তা‘আলা বেলন: 

��َِك  َ�فِرٞ  وَُهوَ  َ�َيُمۡت  دِينِهِۦ َعن ِمنُ�مۡ  يَۡرتَِددۡ  َوَمن ﴿ ََ ْو
ُ
بَِطۡت  فََ ۡعَ�ٰلُُهمۡ  ََ

َ
 ِ�  أ

ََۡيا ��َِك  َو��ِخَرةِ�  �ّ� ََ ْو
ُ
ۡصَ�ُٰب  َوأ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ�  أ  ]  ٢١٧: القرة[ ﴾ ٢ ِ�ُ

‘‘আর  তামােদর  য  পও িনেজর �ীন (ল লাম)  থেপ (অনয ধেমর) 
িফের যায়, অতাার    বযিি পািফর অব�ায় মৃতুযবরর পের তেব ঐ 
ধরেনর  লােপর ( মি  নপ) আমল, লহপাল ও ারপাল 
ওভয়জাহােনল বািতল হেয় যােবা ফেল তারা হেয় যােব আ েনর 
বাি াাা   খােন (জাহা�ােম) তারা �ায়ী হেব িচরপালা (বাপারা : 
২১৭) 



 

32 

[২১] মু লমানেদর িবূে� অমু িলমেদরেপ  াহাযয  হেযািাতা পরাা 
আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ّتِخذِ  ّ�  ﴿ ۡوِ�َآءَ  �ََۡ�ٰفِرِ�نَ  �لُۡمۡؤِمُنونَ  َُ
َ
ۡل  َوَمن �لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  ُدونِ  ِمن أ ََ ۡف  فَلَيَۡس  َ�ٰلَِك  َُ

ِ  ِمنَ  َّ ءٍ  ِ�  � ن ِِّ�ٓ  َ�ۡ
َ
ْ  أ ۗ  ِمۡنُهمۡ  ََّتُقوا َقٮٰٗة  ]  ٢٨: عمران اُ[ ﴾  ...َُ

‘‘মুিমনার  যন মুিমন  লাপ ছাড়া পােফরেদর  ােথ ববুু না পেরা 
যিদ  পও এমন পাজ পের তেব আ�াহর  ােথ তার আর  পান  �পর 
থাপেব নাা তেব বযিত�ম হেলা যিদ  তামরা তােদর যুু হেত 
আ�রকার জনয  তপরতা অবল�ন পরা (আেল লমরান : ২৮) 

[২২] অমু িলমেদরেপ অমু িলম না বলাা  পননা আ�াহ তা‘আলা 
পুরআেন তােদরেপ পািফর বেল আখযা িদেয়েছনা অতাার বেলেছন : 

ِينَ  ِِنّ  ﴿ َّ �  ْ ۡهلِ  ِمنۡ  َ�َفُروا
َ
ٓۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهّنمَ  نَارِ  ِ�  َو�لُۡمۡ�ِ�ِ�َ  �َِۡكَ�ٰبِ  أ  �ِيَها

��َِك  ََ ْو
ُ
ّ  ُهمۡ  أ ِّ�ةِ  َُ ََ  ]  ٦: الُغة[ ﴾ ٦ �َۡ

‘‘িন�য় িপতাবীেদর মেধয যারা পুফুরী পেরেছ, আর যারা মুশিরপ তারা 
জাহা�ােমর আ েন িচর�ায়ীভােব থাপেবা তারাল হল  ৃি�র মেধয 
 বেচেয় িনপৃ�তমা’’ (আর বালেয়যনা : ৬) 

[২৩] এ আপীদা  াাষর পরা  য,  বিপছুর মেধযল আ�াহ রেয়েছা 
এমনিপ পুপুর শপেরর মেধযওা াীজরার াাষীর মেধযও আ�াহ 
রেয়েছনা আ�াহল াাষীা আ�াহ  বর� িবরাজমান এ আপীদােপ 
অহদাতুল ওজনদ বলা হয়া এটা িশপরী িচোধারাা এেত ঈমান ভ� হেয় 
িচর�ায়ী জাহা�ামী হেয় যায়া 

[২৪] দীনেপ রা�ীয় িবষয় হেত াৃথপ পরাা আর এপথা বলা  য, 
ল লােম রাজনীিত  নলা এরা ধাররা ও মেবযও রা নেলর  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম জীবনাদশরেপ িমথযা �িতা� পেরা 
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[২৫] িপছু িপছু িব�াে  ুফীরা বেল  য, আ�াহ তা‘আলা দুিনয়া 
ািরচালনার চািব পুতব নামধারী পেয়পজন আওিলয়ার হােত অারর 
পেরেছনা তােদর এ ধাররা আ�াহর পাযরাবলীর  ােথ িশরপ বেল 
ািরািরত হয়া এ আপীদা আ�াহর বারীর িবােক চেল যায়া 

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

�ِض�  �لّسَ�َٰ�ٰتِ  َمَقاِ�دُ  ّ�ُۥ ﴿
َ
 ]  ٦٣: الكمر[ ﴾ َو�ۡ�

‘‘আ মান ও যমীেনর পতৃরু ও কমতার চািব শধুমা� আ�াহরল হােতা 
(যুমার : ৬৩) 

ওাের বিররত িবষয় েলা অযন ভে�র পারর মনেহর মতল ঈমান ভ�পারী 
িবা�নপ ওাাদানা এর  পান এপিট আপীদা বা আমল  পও যিদ 
পের তাহেল     লাপিট মু িলম  থেপ বিহ�ার হেয় যায়া ফেল তার 
 ালাত,  াওম লবাদত পবনলেতা হেবল নাা বরং অমু লমান হেয় 
আিখরােত পািফরেদর  ােথ িচর�ায়ী জাহা�ামী হেয় যােবা 
(নাওযুিব�াহ) 

�� ৯ :  জেন না  জেন বা ভুেল ওাের বিররত  পান এপ বা এপািধপ 
াাা যিদ  পও পের  ফেল তাহেল এ  থেপ শধরােনার ওাায় িপ? 

ও: তােপ আবার নতুন পের ল লাম �হর পরেত হেবা তাওবা পরেত 
হেব খােলছ িদেল, অনুেশাচনা পরা ও অনুত� হেত হেবা ভিবষযেত 
এমন াাোর ধাের পােছও আর যােবনা, এরা দৃৃ �িতজ হেত হেবা 
তার এ তাওবা হেত হেব মৃতুযর ানেবরা এেত লনশাআ�াহ তা‘আলা 
তাওবা পবুল হেব এবং আ�াহ তােপ মাফ পের  দেবনা আ�াহর 
নামেতা তওয়াব এবং িতিন াাফুূর রাহীমা 
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৪থর অধযায় : 

 الَييمائد فو

ি য়ােমর িশকা ও ওাপািরতা 

�� ১০ : ি য়ােমর মেধয মানুেষর জীবেন পী পী ওাপার রেয়েছ? 

ও�র : এর ওাপািরতা ব িবধ যার অংশিবেশষ িনেে তুেল ধরা হলা 

(প) �থমতা মানি প ওাপািরতা 

[১] ি য়াম তাপওয়া অজরন ও আ�াহ ভীূ হেত  হায়তা পেরা  

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ يَامُ  َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ  َ�َ  ُكتَِب  َكَما �لّصِ َّ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن �
ّلُ�مۡ  ََ  ]  ١٨٣: القرة[ ﴾ ١ ََّتُقونَ  ََ

[১] ঈমানদারার!,  তামােদর ওার ি য়াম ফরয পরা হেয়েছ,  যমন 
ফরজ পরা হেয়িছল  তামােদর ানবরবতরী ও�ােতর ওারা যােত  তামরা 
মু�াপী হেত াারা (বাপারাহ : ১৮৩) 

[২] শয়তানী শিি ও পু-�বৃি�র কমতা দুবরল পের  দয়া মানবেদেহর 
শরীেরর  য িশরা ওািশরা িদেয় শয়তান চলাচল পের ি য়ােমর ফেল 
   েলা িনেিজ ও পমরহীন হেয় ােড়া 

[৩] ি য়াম হল আ�াহর িনপট ানরর আ� মারন ও লবাদেতর �িশকরা 

[৪] আ�াহর আনুােতয ৈধযর ধারর ও হারাম ব �  থেপ দনের থাপার 
 হনশীলতার �িশকর  দয় এ ি য়ামা 
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[৫] ঈমান দৃৃপরর এবং বাাার �িত আ�াহর  াবরকিরপ নজরদারীর 
অনুভন িত  ৃি� পের  দয়া এজনয  রাযাদার  লাপচকুর আড়ােল 
 াাােনও  পান িপছু খায় নাা 

[৬] দুিনয়ার  ভাা িবলাে র  মাহ পিমেয় ি য়াম াালনপারীেপ 
আিখরাতমনখী হওয়ার দীকা  দয় এবং লবাদেতর �িত তার  ক� 
� ািরত পের  দয়া 

[৭] ি য়াম  াধনার ফেল বাাা  া  রাবলী ও  �িরে�র অিধপারী 
হেয় থােপা 

[৮] ি য়ােম কুধার অনুভন িতেত অভাবী ও দরীষ জনোা�ীর দনরাব�া 
অনুধাবন পরেত িশখায়া ফেল তােপ বি�ত ও অনাহারী মানুেষর �িত 
দয়াষ ও  হানুভুিতশীল পের তুেলা 

[৯]  ৃ� জীেবর   বা পরার দািয়ু �রর পিরেয়  দয়া 

[১০] ি য়াম াালন আ�াহর ৈনপটয অজরেন  াহাযয পেরা 

[১১] এ রমযান বাাােপ িনয়ম-শৃ�লা ও  ময়ানুবিতরতা িশকা  দয়া 

(খ) ি�তীয়তা ৈদিহপ ওাপািরতা :  

[১] ি য়াম মানব  দেহ নতুন  ন�  পাষ (ঈবষষ) াঠন পের থােপা 

[২] ি য়াম াাপ�লী ও ািরাাপত�েপ িব�াম িদেয় থােপা ফেল 
এ েলার পাযরপািরতা বৃি� াায় এবং তা আবার  েতজ ও �ারবে হেয় 
ওেঠা 

[৩] মাটা মানুেষর �নলতা পিমেয় আনেত ি য়াম  াহাযয পেরা 

[৪] মা�ািতিরি ওজন পিমেয় এেন অেনপ  রাাবালাল  থেপ িহফাযত 
পেরা 
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[৫] অেনপ অিভজ ডািােরর মেত ডালেবিট  ও াযাি্প  রাা 
িনরামেয় ি য়াম ফলদায়প ও এপ �পার  হজ িচিপা াা 
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৫ম অধযায় 

 الَييمعقو�ة تيرك 

ি য়াম তযাাপারীর শািি 

�� ১১ : যারা িবনা ওযের ি য়াম ভ� পের তােদর শািি পী হেব? 

ও: তারা ভীষর শািির  �ুখীন হেবা এ িবষেয় রা নেল পারীম 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম-এর পেয়পিট হাদী  িনেে ওে�খ পরা 
হল : 

[১] আবু ওমামা (রািয.)  থেপ বিররত, রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম বেলন, এপিদন আিম �ে�  দখলাম  য, এপিট  �দায় 
ওে�াভােব ঝুলেছা তােদর াালিট ফাড়াা তা  থেপ রি ঝরেছা আিম 
িজেজ  পরলাম এরা পারা? বলা হল, এরা ঐ ব বযিি যারা িবনা 
ওযের রমযান মাে র ি য়াম ভ� পেরিছলা ( হীহ লবেন খুযালমাহ) 

[২]  য বযিি (রমাযােনর) এ মুবারপ মাে ও আ�াহেপ রাজী পরােত 
াারল না,    বড়ল দুভরাাাা (লবেন িহববান) 

[৩]  য বযিি শরীয়তী ওযর ছাড়া এ (রমযান) মাে  এপিট  রাযাও 
 ছেড়  দেব,    যিদ এর বদেল  ারা জীবনও ি য়াম াালন পের তবু 
তার াাোর  খ ারত হেব নাা (বুখারী) 
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৬� অধযায় 

 الالُرؤ�ة 

চাদঁ  দখা 
�� ১২ : িপে র িভি�েত ি য়াম াালন শূ পরেত হয়?  

ও�র : চাঁদ  দখার িভি�েতা রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
বেলেছন : 

َ�ِتهِ  ُروا لُِرؤإ َِ
فإ
َ
َ�ِتِه َوأ  ُووُموا لُِرؤإ

[১]  তামরা চাঁদ  দেখ  রাযা রাখ এবং চাঁদ  দেখল তা ভ� পর (অথরাা 
ঈদ পর)া (বুখারী : ১৯০৯; না াঈ : ২১১৬) 

 ِِ  ا
َُ ُِ رَُسو َبإ خإ

َ
َُ فَأ إِةَال ُُ ال ّّي ُه  -و� اِ عليه وسلٍ-تََراَلى ا ََ ي ََ تُُه فَ َإ

َ
ِّ َرأ

َ
َ

هِ  َِ يَي َِ  نِ
َُ ّّي َمَر ا

َ
 َوأ

[২] লবেন ‘ওমার রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত িতিন বেলন, মানুষ 
দেল দেল চাঁদ  দখেত শূ পরলা এমিন  ময় আিম চাঁদ  দেখ 
রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম- প জানালামা আমার এ 
 ংবােদর ওার িভি� পের নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  রাযা 
রাখেলন এবং  বালেপ  রাযা রাখার িনেদরশ িদেলনা (আবন দাঊদ :  
২৩৪) 

 ّ ِِ
 اّّ
َ
ل ِّل ِِ َرا

عإ
َ
 ِّ  -و� اِ عليه وسلٍ-َجيَل أ

َُ ِ� َرَمَضيَن َ�َقي عإ ََ  َُ إِةَال ُِ ال ءإ
َ
ِّ َرأ

 َُ ُِ ََي نإ َا َِّإَ ِّّا ا
َ
َةُد أ َإ َ ش

َ
َُ أ َُ : َ�َقي ، ََي ٍإ َُ : ََُع ِِ ََي  ا

ُُ ا رَُسو ّن ُ�َّمدا
َ
َةُد أ َإ َ ش

َ
، : أ ٍإ َع َُ

 َُ ا: ََي دا َِ وُموا  َُ ُِ فَلإيَ ّّي ّذنإ ِف ا
َ
ُُ أ  ءَي نَِال

[৩] এপ �াময বযিি এে  নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�ামেপ 
জানােলন, আিম  তা চাঁদ  দেখিছ অথরাা রমাযােনর চাঁদা অতাার 
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রা নল বলেলন, তুিম িপ লা ললাহা ল�া�াহ-(পািলমার) ওার ঈমান 
এেনছ?  লাপিট ও�র িদল : হযাঁা রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
আবার িজেজ  পরেলন : তুিম িপ আশহাদু আ�া মুহা�াদার রা নলু�াহ 
(অথরাা মুহা�াদ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম আ�াহর রা নল) এ 
পথার ওার ঈমান এেনছ?  লাপিট ও�র িদল : হযাঁা অতাার রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম তার  াহাবী  বলাল রািদয়া�া  আন  
 প বলেলন,  হ  বলাল! মানুষেপ জািনেয় দাও, তারা  যন আাামীপাল 
 থেপ  রাযা রােখা (আবন দাঊদ : ২৩৪০ হাদী িট দুবরল) 

�� ১৩ : পমােক পতজন  লােপ চাঁদ  দখেল এ  াকী �হরেযাায 
হেব? 

ও�র : পমােক এপজন  লােপ  দখেলও হেবা ওাের বিররত 
হাদী  েলা এর দলীলা 

�� ১৪ : চাঁদ  দখার  কে�  াকীর িপ ধরেরর  রাবলী থাপা 
দরপার? 

ও�র : এপজন  াধারর মানুেষর  াকযও �হর পরা যােব যিদ তার 
 ততা ��িব� না হয়া যিদ তার আপল বুি�েত  পান দুবরলতার লি�ত 
বহন না পের এবং এর মেধয যিদ  পান বযিির �াথর না থােপা 

�� ১৫ : আপাশ  মঘলা হেল বা অনয  পান পারের চাঁদ  দখা না 
 ােল িপ পরব? 

ও�র : এমন হেল ৩০ িদন াুরা পরেব এবং এরােরর িদন  থেপ 
ি য়াম াালন শূ পরেবা হাদীে  আেছ- 

ِعّدةَ 
إ
ِملُوا ال ْإ

َ
ٍإ فَأ ٍّ َعلَيإُ� ُُ فَ ِنإ ُ� وُموا َحّ  تََروإ َُ وَن َلإلَةا فََال تَ ُ ّإ ٌع وَِع ُر شِسإ ةإ َّ ال

 َ�َِ  ثََال
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মা  হল ২৯ রাি�া তেব চাঁদ না  দেখ  তামরা  রাযা  রখ নাা যিদ 
আপাশ  মঘাভ� থােপ ফেল চাঁদ  দখা না যায়, তেব ি�শ িদন ানরর 
পরা (বুখারী : ১৮০৮) 

�� ১৬ : াি�পা বা পযােল�ােরর িহ াব অনুযায়ী  রাযা রাখা যােব 
িপ? 

ও�র : না, চাঁদ না  দেখ শধুমা� াি�পার  লখা বা পযােল�ার অনুযায়ী 
 রাযা বা ঈদ পরা যােব নাা 

�� ১৭ : িবিভ� পারের চাঁদ  দখেত না াারেলও রমযান হয়েতা শূ 
হেয়  ােছ এমন  োহ পের  রাযা রাখা শূ পরা যােব িপ? 

ও�র :  োেহর িদন  থেপ  রাযা রাখা শূ পরা- এটা  পান বুজুারী 
পাজ নয় বরং এটা  নােহর পাজা  োেহর িদন  রাযা রাখেত নাবী 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  �নরর িনেষধ পেরেছনা এেকে� 
অিতিরি  াবধানতা অবল�ন পরা ৈবধ নয়া হাদীে  আেছ, 

 ٍِ َقيِس
إ
نَي ال
َ
ُُ َ�َقدإ َعَص أ ّّي ّي ِ�يِه ا َُ َ م ْ ِ

ّ
َم اي َوإ

إ
نإ َويَم ال  -و� اِ عليه وسلٍ-ََ

 য বযিি  োহ  ংশয়ানরর িদেন  রাযা রাখেব    িনি�তল রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম- প অমানয পরলা (িতরিমযী : ৬৮৬) 

�� ১৮ : অিধপ ারেহযাারী পাজ মেন পের যিদ  পও দু’ এপিদন 
আো  থেপল  রাযা াালন শূ পের তাহেল িপ  ওয়াব হেব? 

ও�র : না, হেব নাা বরং এটা  নােহর পাজা হাদীে  আেছ, 

ِإ ُدونَُه َ�يَينَةٌ   ِنإ َحيلَ
َ�ِة فَ ُروا لِلّرؤإ َِ

فإ
َ
َ�ِة َوأ وُموا َببإَل َرَمَضيَن ُووُموا لِلّرؤإ َُ  َا تَ

 فَ 
َ
ِملُوا ثَ أ  َِ�َ َال ْإ
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‘‘ তামরা রমযান শূ হওয়ার আোল  রাযা রাখা শূ পেরা নাা চাঁদ 
 দেখ  রাযা শূ পর এবং ারবতরী চাঁদ  দেখল  রাযা রাখা বব পরা 
যিদ আপাশ  মঘাভ� থােপ তেব আেরা এপিদন অোকা পের (শাবান 
মা ) ি�শ িদন ানরর পরা’’ (না াঈ : ২১৩০) 

�� ১৯ :  য বযিি শাবান মাে  আো  থেপল নফল  রাযা রাখার 
অভযি    িপ রমযান শূ হওয়ায় আোর দু’ এপিদন নফল  রাযা 
রাখেত াারেব? 

ও�র : হযাঁ, ঐ বযিি াারেবা এ ধরেরর  লােপর জনয তা ৈবধা 
হাদীে  আেছ, 

ِ ِّاّ 
ََ�إ َم َوَا ءَوإ ِم ءَوإ وإ ََ َُ رَجُ  َا َ�َقّدُموا َرَمَضيَن نِ َُ  ومُ ٌل َةَن ءَ ي فَلإيَ َا هُ َووإ  مإ

চাঁদ না  দেখল  রাযা রাখা শূ পের  তামরা রমযানেপ এপ বা দু’িদন 
এিােয় িনেয় এে া নাা (অথরাা এপ বা দু’িদন আো  থেপল  রাযা 
রাখা শূ পের িদও না)া 

তেব  য বযিি আো  থেপ নফল  রাযা রাখেত অভযি তার িবষয়িট 
িভ�া (মু িলম : ১০৮২) 

�� ২০ : চাঁদ  দখার িবষয়িট িনি�ত হেত না াারায়  পও যিদ 
এমনভােব িনয়ত পের  য, যিদ চাঁদ ওেঠ থােপ তাহেল এটা আমার 
ফরজ  রাযা আর যিদ না ওেঠ থােপ তাহেল হেব নফল  রাযা এরা 
 দাদুলযমান িনয়ত পরা িপ জােয়য হেব? 

ও�র : না, এরা িনয়ত পরা জােয়য নয়া এমন  োহজনপ  পান 
 রাযা শ� হেব নাা 

�� ২১ :  পও যিদ দনরবীন িদেয় চাঁদ  দেখ তেব িপ তা জােয়য? 
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ও�র : হযাঁ,  দখেত াােরা এেত িনেষেধর িপছু  নলা তেব দনরবীন 
বযবহার পরা জূরী নয়া মানুেষর �াভািবপ দৃি�র ওার িনভরর পরাল 
যেথ�া 

�� ২২ : পখেনা পখেনা অিনি�ত ও ওেড়া খবর াাওয়া যায়  য, চাঁদ 
 দখা  ােছ     কে� িপ পরব? 

ও�র : যারা চাঁদ  দখেব তােদর �ধান দািয়ু হল  রপারী পতৃরাকেপ 
িবষয়িট জানােনাা অতাার  রপার িবষয়িট যাচাল পের  য ি �াে 
 দেব    অনুযায়ীল জনার  রাযা রাখেবা এেকে� এপপ  পান বযিি 
বা িপছু  লাপ  পান ি �াে িনেত াারেব নাা ি �াে  নেব শধু 
 রপারা অেনযরা শধু  রপারেপ  হায়তা পরেত াােরা রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

 َّ ُم ءَ ال مَ وإ ومُ تَ  وإ ُر ءَ وَ  ونَ َُ َإ ِِ
إ
مَ ال َح  وإ ضإ

َ
ُروَن َواأل َِ ِإ مَ  ءَ ُ�  ّأونَ تَُض  وإ

‘ যিদন  পেল  রাযা রাখেব  তামরাও   িদন  রাযা রাখেব ;  যিদন 
 পেল ঈদ পরেব  তামরাও   িদন ঈদ পরেবা  যিদন  পেল ঈদুল 
আযহা ওদযাান পরেব  তামরাও   িদনল তা পরেবা (অথরাা জনার 
বা জামাত  থেপ িবিভ� হেয়  পান িপছু পেরা না)’া (িতরিমযী : ৬৯৭) 

�� ২৩ : যিদ এমন হয়  য, আিম চাঁদ  দখলামা িপ� আমার  াকয 
 রপার �হর পরল নাা এমতাব�ায় পী পরব? 

ও�র : এ অব�ায় চুাচাা থাপাল ও�মা যাচাল বাছাল ানবরপ  রপার 
 য ি �াে  দেব   টাল  মেন  নেবনা জামাতচুযত হওয়া ৈবধ নয়া 
 পেলর  ােথ থাপাল এেকে� ওয়ািজবা (ফতওয়া লবেন তালিময়া খ� 
২৫, াৃা ২১৪-২১৮) 
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এ িবষেয় ওলামােয় িপরােমর ২য় আেরপিট মত হল,  য বযিি �চেক 
চাঁদ  দখেব    এপাপী হেলও  রাযা রাখেবা আর রাখেত না াােরল 
তা াের পাযা পের িনেবা (পুদুরী) 
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৭ম অধযায় 

 َن �ب الَييمَ 

ি য়াম পােদর ওার ফরয 
�� ২৪ : পােদর ওার ি য়াম াালন ফরয? 

ও�র : (১) �া� বয়�, (২)  ু� িবেবপ বুি� ��, (৩) মুপীম ও 
 মথরবান এমন  ব  র  �� �েতযপ মুি লম নর-নারীর ওার ি য়াম 
াালন পরা ফরযা 

�� ২৫ : পী অব�ায় পােদর ওার ি য়াম ফরয নয়? 

ও: িনেবিররত দশ�পার মানুেষর ওার ি য়াম াালন ফরয নয়, তারা 
হল : 

[১] অমু িলম 

[২] অ�া� বয়�/ অথরাা নাবােলা 

[৩] াাাল 

[৪] এমন বৃ�েলাপ  য ভাল-মা াাথরপয পরেত াাের না 

[৫] এমন বৃ� বযিি  য  রাযা রাখেত  মথর নয়া বা এমন  রাাী যার 
 রাামুিির  �াবনা  নলা এমন বযিিেদর ওার িফদলয়া  দয়া 
ওয়ািজবা 

[৬] মু ািফর 

[৭]  রাাা�াে বযিি 

[৮] ঋতুবতী মিহলা 
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[৯] াভরবতী ও দুুদানপারী নারী 

[১০] দুঘরটনায় ািতত বা িবাদ�ি  লাপেপ রকাপারী বযিিা  
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৮ম অধযায় 

ি য়াম অব�ায় যা অবশয পররীয় 
�� ২৬ : ি য়াম াালেনর  কে� পী পী পাজ ও আমল অতযাবশযপ? 

ও�র : ি য়াম অব�ায় অতযাবশযপীয় আমল মনহ : 

[১] াাঁচ ওয়াি ফরয  ালাত আদায় পরাা  পান শরয়ী ওযর না 
থাপেল  ালাত মা িজেদ িােয় জামাআেতর  ােথ আদায় পরাা 
জামাআেত  ালাত আদায়েপ িবজ ওলামােয় িপরাম ওয়ািজব বেলেছনা 
যারা জামাআেতর  ােথ  ালাত আদায় পের না তারা ২৭  র  াওয়াব 
 থেপ বি�তেতা হয়ল, ওার� ফজর ও ঈশার জামাআত 
ািরতযাাপারীেপ হাদীে  মুনািফেপর  ােথ তুলনা পরা হেয়েছা যারা 
অবেহলা পের িবনা ওযের  ালাত  দরী পের আদায় পের তার  ালাত 
এপশবার াড়েলও তা পবুল হেব না বেল ওলামােয় িপরাম মেবয 
পেরেছনা আর ম িজেদ িােয়  ালাত আদায়  থেপ িবরত থাপেত 
রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম অব বযিিেপও অনুমিত �দান 
পেরন িনা  

[২] িমথযা না বলাা 

[৩] াীবত না পরা- আর তা হেলা অ াকােত পােরা  দাষািট বা 
 মােলাচনা পরা 

[৪]  চাালেখারী না পরা- আর তা হেলা এপ জেনর িবূে� 
আেরপজনেপ িপছু বেল  কিােয়  তালা ও ঝাড়া লািােয়  দয়াা 

[৪] �য় িব�য় ও অনযানয পােজ পাওেপ  ধাঁপা না  দয়াা 



 

47 

[৫] াান াাওয়া ও বাদযয� বাজােনা  থেপ িবরত থাপা, মধুর পে� 
াাওয়া  যৗন ওে�জনামনলপ াান  থেপ আেরা  বিশ  াবধান থাপাা 

[৬]  পল �পার হারাম পাজ-পমর ািরহার পরাা 

জােবর রািদয়া�া  আন  বেলেছন, 

َذى 
َ
َإ َ�غإَي أ إَمَأيِرِم وََد َكِلِا َوال

إ
َك َولَِسينَُي ِعغإَد ال ُعَي َوَ�َصُ ٍإ َسمإ َُ َِ فَلإيَ َِّذا ُومإ

ِرَك َسَوال َإ ُم فِ ِمَي َوَ�وإ ُم َووإ َُ�نإ َعلَيإَي َوََير وََسِكيإغَة َوَا ءَُ�نإ ءَوإ
إ
َيِر َول

إ
 ال

যখন তুিম  রাযা রাখেব তখন  যন  তামার পরর, চকু এবং িজহবাও 
িমথযা ও হারাম পাজ  থেপ  রাযা রােখা তুিম �িতেবিশেপ প�  দয়া 
 থেপ িবরত থােপাা আ�মযরাদা ও �শােভাব  যন  তামার ওার 
বজায় থােপ এমন হেল  তামার  রাযা রাখা ও না রাখা  মান হেব নাা 
(লবন আবী শালবা : ৮৮৮০) 

[৭] ল লামেপ জীবেনর  পলেকে� অনু রর পরাা 

ম িজেদ  যমনভােব ল লাম  তমিন ািরবার,  মাজ, বযব া এবং 
রা�ীয় জীবেনও ল লামেপ এপমা� জীবন িবধান িহে েব বািবায়ন 
পরাা  

আ�াহ বেলন, 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا لۡمِ  ِ�  �ۡدُخلُوا  ]  ٢٠٨: القرة[ ﴾ َكفّفةٗ  �لّسِ

‘‘ হ ঈমানদারার!  তামরা ল লােম দািখল হও ািরানররভােব (অথরাা 
জীবেনর  বরেকে�)া (বাপারাহ ২০৮) 

[৮] ি য়াম আব�ায় াাাাচার তযাা পরা এবং অনযায় পাজ  থেপ 
িবরত থাপাা 

নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন :  
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ِه ِّّا  َِ نإ ِويَي َِ  ُ
َ
ٍِ لَُإَه إ نإ َويئِ َِ ٍإ  ِه ِّّا َُ َِ نإ ِبيَي َِ  ُ

َ
ٍِ لَُإَه إ نإ ََيئِ َِ ٍإ   َوَ�

َ
أ مإ ّّ ال

ر   الّسةإ

(প) পত ি য়াম াালনপারী আেছ যােদর  রাযা হেব শধু ওোা  থাপাা 
আর পতেলাপ রােতর লবাদতপারী আেছ যােদর রাত জাারর ছাড়া 
লবাদেতর িপছুল হেব নাা (অথরাা াাাপাজ  থেপ িবরত না হওয়ার 
পারের তার  রাযা  যন  রাযা নয়, তার রােতর  ালাতও  যন লবাদত 
নয়)া (আহমাদ : ৯৬৮৩; দােরমী : ২৭৬২) 

 َِذا َةَن ءَوإ 
ٍإ ُم َووإ فَ ُُ َحِد

َ
بإ  ِم أ ََ َإ ئَِل َوَا ءَ ََ ْإ ءَوإ ُف  ِنإ  فََال ءَرإ

وإ  فَ
َ
َحٌد أ

َ
ََيتَلَُه  َسينُّه أ

ا  يَُقلإ فَلإ  ِِ ُرؤٌ ِّ ٌٍ   امإ  َويئِ

(খ)  তামােদর মেধয  পও যিদ  রাযা রােখ,     যন তখন অ�ীল পাজ 
ও  শারোাল  থেপ িবরত থােপা  রাযা রাখা অব�ায়  পও যিদ তােপ 
াালাাািল ও তার  ােথ মারামাির পরেত আে ,     যন বেল ‘‘আিম 
 রাযাদার’’া (মু িলম : ১১৫১) 

 ِْ ِو َوالّرفَ اإ
َن اللّ َِ يَيُم  ا َِ َُّمي ال إِا ِّ ّّ ِل َوال

ْإ َن األَ َِ يَيُم  ا َِ  لَُإَه ال

(া) শধুমা� াানাহার তযাোর নাম  রাযা নয়, �পৃত  রাযা হল (ি য়াম 
অব�ায়)  ব দা ও অ�ীল পথা এবং পাজ  থেপ িবরত থাপাা (লবনু 
খুযালমা : ১৯৯৬) 

 ََ َ َُ َإ ََ دَ ٍإ ءَ نإ ل عَ الّكوِر وَ  وإ
إ
َ نِِه وَ  َل مَ ال

إ
َل ال هُ  ِِ  ُإَه لَ فَ  ةإ ََ ََ َطَعي نإ ءََد

َ
انَهُ  َحيَجٌة أ  َوَشَ

(ঘ)  য বযিি িমথযা পথা ও পাজ এবং অজতা  থেপ মুি হেত াােরিন 
   বযিির শধুমা� াানাহার বজরেনর (এ ি য়ােম) আ�াহর  পান 
�েয়াজন  নলা (বুখারী : ৬০৫৭) 

[৯]  রাযা রাখা (ও অনযানয লবাদত) এপমা� আ�াহেপ খুশী পরার 
জনয পরাা আ�াহ বেলন, 
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﴿  ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ  ِِّ�  ا ُبُدوا َۡ َ�ِ  َ َّ َنَفآءَ  �ّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  �  ]  ٥: الُغة[ ﴾ ... َُ

‘‘মানুষেপ এ িনেদরশ  দয়া হেয়েছ  য, তােদর লবাদত  যন শধুমা� 
আ�াহেপ খুশী পরার জনয হয়া’’ (বালেয়যনাহ : ৫) 

[১০]  পল  পুম আহপাম াালেন নাবীিজ  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম’র  ু�াত তরীপা অনু রর পরাা 

রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

ُرنَي َ�ُةَو رَدل الا َ�مَ  ِمَل نإ عَ ََ  مإ
َ
 لَُإَه َعلَيإِه أ

‘‘ য বযিি এমন (তরীপায়)  পান আমল পরল, রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম পতৃরপ িনেদরিশত   ল পাজ আ�াহর পােছ 
�হরেযাায  তা হেবল না রবং) তা হেব �তযাখযাত’া (মু িলম : ১৭১৮) 

[১১] ি য়াম ভে�র  হায়প পাজ-পমর ািরহার পরা �ামী-�ীর আিল�ন, 
চু�ন বা এপে� শয়ন জােয়য হেলও তা  যন  রাযা ভে�র াযরােয় িনেয় 
না যায়    িবষেয়  তপর থাপাা 

[১২] অেের ভয় ও আশা  াাষর পরাা 

 পান অজানা ভুেলর জনয  রাযািট  ভে� যায় িপনা এ ধরেনর ভয় থাপা 
এবং আ�াহর পােছ এর �িতদান াােবা এ আশাও  াাষর পরাা 
অেরেপ এ দু’ য়র মেধয  াম� য পের রাখেত হেবা 
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৯ম অধযায় 

ি য়ােমর  ু�াত আদব 
�� ২৭ : �েতযপ লবাদেতরল িপছু আদব পায়দা ও িশ�াচার রেয়েছ, 
ি য়ােমর আদব েলা পী পী? 

ও�র : ি য়াম াালেনর িপছু মুিাহাব বা  ু�াত আদব আেছ  য েলা 
াালন পরেল  াওয়াব  বেড় যােবা আর তা  ছেড় িদেল  রাযা ভ� হেব 
না বা  াানাহও হেব নাা তেব াুেরয ঘাটিত হেবা িপ� তা আদায় 
পরেল  ওয়ােবর ািরানররতা আে া িনেে এ ব আদব ওে�খ পরা হল 
:  

[১]  াহরী খাওয়াা 

রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

 ِّن ِف الّسُأوِر نََرَ�ةا 
 شََسّأُروا فَ

(প)  তামরা  াহরী খাও, পারর  াহরীেত বরপত রেয়েছা (বুখারী : 
১৯২৩; মু িলম : ১০৯৫) 

َ ِو  ي َي�إ ََ َِ ِل  يَيمِ غَي وَِو يَي هإ
َ
كِ  أ

إ
ْإلَُة الّسَأرِ  تَيِا ال

َ
 أ

(খ) আমােদর (মু িলমেদর) ও লয়াহনদী-না ারােদর ি য়ােমর মেধয 
াাথরপয হল  াহরী খাওয়াা (মু িলম : ১০৯৬) 

অথরাা আমরা ি য়াম াালন পির  াহরী  খেয়, আর লয়াহনদী-না ারারা 
 রাযা রােখ  াহরী না  খেয়া 

ٍَ َسأُ  إمُ  ورُ نِعإ رُ ال ِن اّلمإ َِ  مإ
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(া) মু’িমেনর  াহরীেত ও�ম খাবার হল  খজুরা (আবন দাঊদ : 
২৩৪৫) 

لُُه نََرَ�ةٌ  ْإ
َ
َِ َعّك  الّسُأوُر أ يَل فَ ِّن ا ََ نإ  َِ ٍإ ُجرإَعةا  ُُ َحُد

َ
ََ أ نإ َ�إَر

َ
ُُ َولَوإ أ فََال تََدُعو

ََ تَ ئِ�َ وََجّل َوَمالَ  َ  لّونَ ُه ءُ إُمتَ ََ  ّأِر�نَ سَ  ال

(ঘ) ( রাযাদারেদর জনয)  াহরী হল এপিট বরপতময় খাবারা তাল 
পখেনা  াহরী খাওয়া বাদ িদও নাা এপ   াপ াািন াান পের হেলও 
 াহরী  খেয় নাওা  পননা  াহরীর খাবার �হরপারীেপ আ�াহ তা‘আলা 
ও তাঁর  ফেরশতারা �রর পের থােপনা (আহামদ : ১০৭০২) 

[২]  াহরী  দরী পের খাওয়াা 

অথরাা তা  শষ ওয়ােি খাওয়া ও�মা রােতর  শষাংেশ �হরপৃত 
খাবারেপ  াহরী বলা হয়া 

[৩]  াহরীর  ময়েপ লবাদেত পােজ লাাােনাা �িতরােতর  শষ 
তৃতীয়াংশ আ�াহ  ুবহানা  ওয়া তা‘আলা আরশ  থেপ �থম আ মােন 
 নেম আে না আর বাাােদরেপ এল বেল আহবান পেরন : 

عُ  نإ ءَدإ ََ ُ
َ
يَب إ َِ تَ سإ

َ
لُ  وِ  فَأ

َ
أ نإ َْسإ ََ  َو

ُ
يَهُ ِ� فَأ َِ رُ  عإ ِِ تَاإ نإ َْسإ ََ ُ  ِ  َو

َ
َر إ ِِ

ِإ  َفأَ

‘‘এখন  য বযিি আমার পােছ দু‘আ পরেব আিম তা পবনল পরব, যা 
িপছু আমার পােছ এখন চালেব আিম তােপ তা িদব এবং  য আমার 
পােছ এখন মাফ চালেব আিম তােপ মাফ পের িদবা (বুখারী : ৬৩২১;  
মু িলম : ৭৫৮) 

অতএব তখন পুরআন অধযয়ন, িতলাওয়াত, তাহা�ুেদর  ালাত 
আদায়, তাওবাহ-লিিাফার ও দু‘আ পবনেলর জনয এটা এপ ও�ম 
 ময়া তােদর �শং ায় আ�াহ বেলন : 
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ۡسَحارِ  ﴿
َ
 ]  ١٨: ايار�يِ[ ﴾ ١ �َۡسَتۡغفُِرونَ  ُهمۡ  َو�ِٱۡ�

‘‘তারা  শষ রােত  জো ওেঠ তাওবাহ-লিিাফার পেরা’’ ( নরাহ 
যািরয়াত-১৮) 

[৪]  নযর অি যাওয়ামা� লফতার পরা অথরাা তাড়াতািড় লফতার পরাা 
অিতরি�ত  াবধানতার নােম লফতার িবল� না পরাা 

রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

 ُُ ّّ  َا ءََكا َ ا ِْ  ُُ ََ ي  َ
رَ َّ ي عَ �إ َإ ِِ

إ
 لُوا ال

(প) অথরাা মানুষ যতিদন াযরে তাড়াতািড় লফতার পরেব ততিদন 
পলযােরর মেধয থাপেবা (বুখারী : ১৯৫৭; মু িলম : ১০৯৮) 

ُُ َا ءَكَ  ََ ءُن َظ اِلا  ا ا  ّّ  َل َّ ي عَ يِهرا رَ ا َإ ِِ
إ
ُُ ال   ي

َ
َ  نّ ِأل

إ
ّّ وَ  ُةودَ ال  ّخُرونَ ى ءُمَ يرَ ََ ا

(খ) যতিদন মানুষ তাড়াতািড় লফতার পরেব ততিদন দীন ল লাম 
িবজয়ী থাপেবা  পননা, লয়াহনদী ও না ারােদর অভযা  হল লফাতর 
 দরীেত পরাা (আবন দাঊদ : ২৩৫৩) 

ّّبُّوِة  َالِا ا خإ
َ
نإ أ َِ َ : ثََالثَُة  ََ  ِ

َِم�إ
إ
ِع ال ِر َووَضإ ُ الّسُأوإ ِخ�إ

إ
يِر َوتَأ ََ يإُل اِإل�إ َِ َ�عإ

َالةِ  َّ ُِ ِف ال ِمي
َِا  ال

(া) িতনিট িবষয় নাবী চিরে�র অংশ :  ময় হওয়ামা� লফতার পের 
 ফলা,  াহরী  শষ ওয়ােি খাওয়া এবং  ালােত ডান হাত বাম হােতর 
ওার রাখাা (মাজমাওয যাওয়ােয়দ : ১০৫)  

َأيُا ُ�َّمَد  وإ
َ
ٍإ ُسُأوإراا -و� اِ عليه وسلٍ-َةَن أ ُه

ُ
أ ََ يإ
َ
يراا َوأ ََ َُ ِّ�إ  اّّي

َُ َ َإ  أَ
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(ঘ) রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এবং  াহাবীার  পেলর 
আো তাড়াতািড় লফতার পরেতন এবং  পেলর  চেয়  দরীেত  াহরী 
 খেতনা (মু া�াফ আা রাযযাপ : ৭৫৯১) 

[৬] মাািরেবর  ালােতর ানেবর লফতার পরা এবং  খজুর বা াািন �ারা 
লফতার পরাা 

আনা  রািদয়া�া  আন  বেলেছন, 

 ِِ  ا
ُُ َ  -و� اِ عليه وسلٍ-َةَن رَُسو ِ�ا ََ ن ءّ

َ
َِ َببإَل أ َ ُرَطبَي ََ ُر  َِ

ِإ َُ... 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম (মাািরেবর)  ালােতর াুেবর 
তাজা  খজুর �ারা লফতার পরেতনা যিদ তাজা  খজুর াাওয়া না  যত 
তেব শপেনা  খজুর �ারা লফতার পরেতনা আর যিদ শপনা  খজুর 
াাওয়া না  যত তাহেল পেয়প   াপ াািন �ারা লফতার পরেতনা 
(আহমাদ : ৩/১৬৪) 

তেব  াট ভিতর পের খাওয়া ল লাম  মথরন পের নাা রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন  

ِغهِ  َإ  ايإُن آَدَم وَِعُل َي
ُ
ي َمُ ََ 

‘‘ য বযিি  াট ভিতর পের খানা খায় তার ঐ  াট (আ�াহর পােছ) 
এপিট িনপৃ� াা�া’’ (িতরিমযী : ২৩৮০) 

 ু�াত হল  ােটর িতন ভাোর এপভাা খাবার খােব, আর িতনভাোর 
এপভাা াািন াান পরেবা বাপী এপ তৃতীয়াংশ �া  ��াে র জনয 
খালী  রেখ িদেবা (িতরিমযী : ২৩৮০) 

[৫] লফতােরর  ময় দু‘আ পরা 

এ মুহনতরিট জাহা�াম  থেপ মুিি  দয়ার  ময়া 
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রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

 فِ 
ا
َد ُ ِ
 ِعغإ

َ
ِِ َ�َعيل ٍإ دَ ِّّن  غإُة َِ ِا َ�بإَد 

ُُ ّّيِر وََذلَِي ُ ا َلإلََة ِل َن ا َِ َر ُ�تََقيُل  َوةا َإ  عإ
ينَةا  ََ تَ   ُمسإ

(প) লফতােরর  ময় আ�াহ রববুল ‘আলামীন ব   লাপেপ জাহা�াম 
 থেপ মুিি িদেয় থােপনা আর এ মুিি দােনর াালা রমাযােনর �িত 
রােতল চলেত থােপা     ময় ি য়াম াালনপারী �েতযপ বাাার দু‘আ 
পবনল হয়া’’ (আহমাদ : ৭৪৫০) 

(খ) রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম যখন লফতার পরেতন তখন 
বলেতন : 

ُِ ٍّ لََي ُو اَللّةُ  ُِ  مإ رإ ََ �إ
َ
ََِي أ َ ِرزإ ََ  َو

 হ আ�াহ!  তামার জনয  রাযা  রেখিছ, আর  তামারল িরিযপ �ারা 
লফতার পরিছা 

ওে�খয  য, আ�ামা নাি ূবীন আলবানী ওােরাি হাদী িটেপ দুবরল 
িহে েব আখযািয়ত পেরেছনা 

 (ঙ) নবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম লফতােরর  ময় িনেের এ 
দুআিট াাঠ পরেতন : 

ُر ِّنإ َديلَ  جإ
َ
َِ األ ََبَ ُا َو ُعُروإ

إ
ِِ ال

َميُل َوايإتَلّ ّّ ُِ  َذَهَب ال  ا

অথর : ‘‘িাাা া িনবািরত হল, িশরা ওািশরা ি ি হল এবং আ�াহর 
লভায় াুর�ারও িনধরািরত হলা’’ (আবন দাওদ : ২৩৫৭, দারাপুতনী : 
২২৭৯ আলবানী হাদী িটেপ হা ান বেলেছন) 
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লফতােরর  ময় যখন আযান হয় তখন আযােনর ােরর  ময়টা দু‘আ 
পবনেলর  ময়া হাদীে  আেছ আযান ও লপামেতর মধযবতরী  মেয়র 
দু‘আ পবনল হয়া 

[৬]  বিশ  বিশ পুরআন াাঠ পরা,  ালাত আদায়, িযপর ও দু‘আ 
পরাা 

রমযান  যেহতু পুরআন নািযেলর মা    েহতু এ মাে  পুরআন 
িতলাওয়াত ও অধযয়ন অনয  মেয়র  চেয়  বিশ পরা ওিচতা 

রা নলু�াহ বেলেছন, 

يَيمُ  َّ قُ  ال
إ
آنُ َوال قُ  رإ ََ ِة  ََ ِقيَي

إ
َم ال َعيِن لِلإَعبإِد ءَوإ َِ َإ َ ْ ُُ ا  و َِ مإ رَّا ال

َ
َعيَم  يَيُم أ َّ تُُه ال غَعإ ََ

 ِِ َةَوا َّ َّّةيرِ نِ  َوال ِّ  ي ََ ِ� فَ َم نِ  يهِ  �ِ عإ ّّوإ ُه ا
تُ غَعإ ََ آُن  ُقرإ

إ
ُُ ال ِّ  يللّيإِل َوَ�ُقو ََ ِ� فَ َُ  يهِ  �ِ عإ ََي

َعينِ  ِّ ََ  فَُُ

ি য়াম ও পুরআন িপয়ামেতর িদন (আ�াহর পােছ) মানুেষর জনয 
এভােব  ুাািরশ পরেব  য, ি য়াম বলেব,  হ রব! িদেনর  বলায় আিম 
তােপ াানাহার ও  যৗন ওােভাা  থেপ িবরত  রেখিছা তাল তার 
বযাাাের তুিম আমার  ুাািরশ পবনল পরা 

পুরআনও বলেব,  হ রব! (রােত পুরআন াােঠর পারের) রােতর িনষা 
 থেপ আিম তােপ িবরত  রেখিছা তাল এ াাঠেপর বযাাাের তুিম 
আমার  ুাািরশ ম�ুর পরা িতিন বেলন, অতাার ওভেয়রল  ুাািরশ 
�হর পরা হেবা (আহমাদ : ৬৫৮৯) 

[৭] লবাদেতর তাওফীপ পামনা ও আ�াহর দয়া অনুধাবন পরা 

আমরা  য লবাদত পির তাও আ�াহর দয়াা িতিন  য এ পােজ 
আমােদরেপ তাওফীপ িদেয়েছন   জনয আমরা তার শপিরয়া আদায় 
পিরা অেনেপর ভাল পাজও আবার পবনল হয় নাা আ�াহ বেলন : 
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َما...  ﴿ َّ ِ َتَقّبُل  ِ َُ  ُ َّ  ]  ٢٧: دة اليئ[ ﴾ ٢ �لُۡمّتقِ�َ  ِمنَ  �

‘‘ পবলমা� মু�াপীেদর পাজল আ�াহ পবনল পেরনা (মািয়দাহ : ২৭) 

ভয় ও আশা িনেয়  যন আমরা লবাদত পিরা াবর-অহ�ার ও িহং া 
বাাার লবাদতেপ ন� পের  দয় এবং পুফরী ও িশপর পরেল তার 
 পান  নপল আ�াহর পােছ  াৗেছ না, বরং লবাদত মনহ  ং  ও 
বািতল হেয় যায়া 

[৮] লয়াতীম, িবধবা ও ারীব িম পীনেদর �িত  হানুভন িতশীল হওয়া 
ও  বিশ  বিশ দান খয়রাত পরাা 

তােদরেপ যাপাত, িফত রা ও  াদাপাহ  দয়াা হাদীে  এে েছ : 

ِِ َةَن   ا
ُُ وَدَ  -لٍو� اِ عليه وس-رَُسو جإ

َ
َ اّّ  أ

إ
ُِ نِيْ ِ وَ ي
  نَ َ� �إ

َ
وَ أ ُ�وُن ِف ي ءَ ََ  دَ جإ

ِر رَ دَ   ينَ َض مَ ةإ

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম িছেলন মানুেষর মেধয  বেচেয় 
 বিশ দানশীল আর রমাযােন তাঁর এ দানশীলতা আেরা  বেড়  যতা 
(মু িলম : ২৩০৮) 

[৯] ও�ম চির� াঠেনর অনুশীলন পরাা 

রমযান ৈধযরধারেনর মা া আর ি য়াম হল এ পাযর �িশকেরর 
লিনি�িটওটা পােজল এ  ময় আমােদরেপ  ুার চির� াঠেনর 
অনুশীলন পরেত হেবা রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

 َِذا َةَن ءَوإ 
بإ ِم ُم َووإ فَ ََ َإ ئَِل َوَا ءَ ََ ْإ ءَوإ ُف ٍإ فََال ءَرإ ُُ َحِد

َ
َحدٌ  أ

َ
 ِنإ َسينُّه أ

وإ ََيتَلَُه  فَ
َ
أ

ُرؤٌ  ِّ امإ ِّ 
ٌٍ  فَلإيَُقلإ  َويئِ

‘ তামােদর মেধয  পও যিদ  রাযা রােখ,     যন তখন অ�ীল পাজ ও 
 শারোাল  থেপ িবরত থােপা  রাযা রাখা অব�ায়  পও যিদ তার 
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 ােথ াালাাািল ও মারামাির পরেত আে      যন বেল, ‘‘আিম 
 রাযাদার’’া (মু িলম : ১১৫১) 

[১০] অাচয় ও অযথা খরচ  থেপ িবরত থাপাা 

খাওয়া দাওয়া,  াাশাপ-ািরভদ ও আরাম আেয়েশ অেনেপল অাচয় 
ও অাবযয় পের থােপা এটা এপ ািহরত পাজা এ  থেপ িবরত থাপাা 

[১১] ূিটন পের  ময়টােপ পােজ লাাােনাা 

অেহতুপ পথাবাতরা, আ�া বািজ, া�- জব,  ব দা তপরিবতপর ািরহার 
পরাা ূিটন পের ািরপ�না িভি�প পাজ পরাা এেত জীবন 
অিধপতর ফল� ন হেবা 

[১২] দুিনয়াবী বযিতা পিমেয়  দয়াা 

রমাযােনর এ বরপতময় মাে  অথর ওাাজরন ও বযব া বািরেজযর 
বযিতা পিমেয় িদেয় আিখরােতর মুনাফা অজরেনর জনয অিধপতর  বিশ 
 ময়  দয়া আবশযপা দুিনয়া কর�ায়ী আর আিখরাত িচর�ায়ীা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

�  َخۡ�ٞ  َو��ِخَرةُ  ﴿ ََ �ۡ
َ
 ]  ١٧: ااعال[ ﴾ ١ َو�

‘‘আর আিখরােতর জীবন  েবরা�ম এবং িচর�ায়ীা’’ ( নরা আ‘লা : ১৭) 

[১৩] খাওয়া ও িনষায় ভার াময রকা পরাা 

 পও  পও এেতা  বিশ খাবার খায়  য নািা ও দুাুেরর খাবার শধু 
লফােতর এপ  বলায়ল তা াুিষেয়  নয়া আবার তারাবীহ ও   হরীর 
ওয়ােির ি� র িদেনর  বলায় ঘুিমেয় তা পাযা পেরা এভােব চলেল 
খাবার ও ঘুেমর পুরবানী হেলা পীভােব? তাল এ িবষেয়  রাযাদারেপ 
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তযাা তীিতকা পরেত হেব এবং এ দু’এর মেধয ভার াময বজায়  রেখ 
ি য়াম াালন পের  যেত হেবা 

[১৪] ফজর ওদয় হওয়ার ানেবরল  রাযার িনয়ত পরাা 

[১৫] আ�াহর িনয়ামেতর শপিরয়া আদায় পরাা 

রমাযােনর ািব� িদন ও রাত েলােত লবাদত পরার তাওফীপ  দয়ায় 
মাবুেদর �শং া পরাা 
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১০ম অধযায় 

 الَوم ووَته وطر�قتهنية 

ি য়ােমর িনয়ত :  ময় ও া�িত 
�� ২৮ : ফরয  রাযার িনয়ত পখন পরেত হয়? 

ও�র : ফজর ওদয় হওয়ার আোল অথরাা রােতর মেধযল িনয়ত পের 
 ফলেত হেবা রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ٍإ ُ�إمِ  َ نإ ل ََ َّ رِ عإ ال َإ َِ
إ
ُ فََال ِو  يَيَم َببإَل ال

َ
 يَيَم إ

১.  য বযিি ফজেরর ওয়াি শূ হওয়ার আোল ি য়াম াালেনর 
িনয়ত পরল না তার ি য়াম শ� হল নাা (আবন দাঊদ : ২৪৫৪) 

 ُ
َ
َن اللّيإِل فََال ِويَيَم إ َِ يَيَم  ا َِ ِِ ال ٍإ ءَِبيإ

َ نإ ل ََ 

২.  য বযিি রােতর মেধযল ি য়ােমর িনয়ত পরল না তার ি য়াম শ� 
হল নাা (এ িনেদরশ শধুমা� ফরয  রাযার  কে�) (না াঈ : ৪/১৯৬) 

�� ২৯ : িনয়ত পােপ বেল? এটা পীভােব পরব? 

ও�র : িনয়ত হল মেনর লভা,  �� বা �িতজা পরাা এটা অেেরর 
পাজ, মুেখ ও�ারর পরার িবষয় নয়া িজহবার  ােথ এর  পান  �পর 
 নলা আ�াহর  �ি� অজরেনর জনয  পান পােজর �ারে� মেনর 
মেধয  য লভা  াাষর পরা হয় এটােপল িনয়ত বলা হয়া 

�� ৩০ :  পও  পও িনয়ত পরার বদেল িনয়ত ােড়ন এবং আরবীেত 
ا دا َِ َم  ُووإ

َ
نإ أ
َ
ُِ أ  নাওয়ালতু আন’’ বেল আরবীেত িনয়ত শূ পেরন‘‘ نََو�إ

এমন পরেল িপ  ওয়াব  বিশ হেব? 
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ও�র : িনয়ত পখনল াড়েত বলা হয় িনা পরেত বলা হেয়েছা রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  াহাবােয় িপরাম এবং চার মাযহােবর 
লমামার  পওল মুেখ মুেখ িনয়ত ােড়নিনা পােজল যারা িনয়ত ােড়ন, 
মুেখ মুেখ বেলন এটা শ� নয়া আর  ওয়াব  বিশ হওয়ারেতা ��ল 
আে  নাা পরেত িনেদরশ িদেয়েছন াড়েত নয়া পােজল মুেখ মুেখ 
আরবীেত িনয়ত াড়েল এজনয  পান  ওয়াব হেব নাা 

িবজ ওলামােয় িপরাম বরং এটােপ িবদআত বেলেছনা িবশ� া�িত 
হল মেন মেন প�না পের িনয়ত পরাা 

�� ৩১ : ‘‘নাওয়ালতু আন’’ বেল িনয়ত শূ পরার �চলনটা পীভােব 
হল? 

ও�র : পােরা পােরা ধাররা পােয়দা বাাদাদীর  লখপ িনেজ  থেপ 
বািনেয় এটা শূ পের িদেয়িছেলনা ারবতরীপােল অনযানয বলেয়র 
 লখেপরা  পান যাচাল বাছাল ছাড়াল তােদর বল েলােতও এ েলা 
নপল পেরেছনা এ েলার  পান অিিু বা দলীল পুরআন-হাদীে  
 পাথাও  নলা 

�� ৩২ : রােতর  াহরী খাওয়া িনয়েতর জনয যেথ� হেব িপ? 

ও�র :  রাযার জনয িনয়ত পরা ফরযা  য বযিি ি য়াম াালেনর জনয 
 াহরী  খল- এ  াহরী �মার পের  য এটা তার শধুমা� ি য়াম 
াালেনর জনযল খাওয়া হেয়েছা পােজল এ  াহরী িনয়েতর �লািভিষি 
বেল ধের  নয়া যায়া 

�� ৩৩ : াুেরা রমাযােনর জনয শূর িদন এপবার িনয়ত পের িনেল 
িপ তা যেথ� হেব? 

ও�র : হাঁ, তা হেবা তেব �িতিদনল িনয়ত পরা মুিাহাব বা  ু�াতা 
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ওে�খয  য,  াহরী খাওয়া  ু�াত, িপ� িনয়ত পরা ফরযা 
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১১শ অধযায় 

 أَسيم الَييم

ি য়ােমর �পারেভদ 
�� ৩৪ : ি য়াম পত �পার ও পী পী? 

ও�র : চার �পারা যথা ১. ফরজ, ২. নফল, ৩. মাপরহ ৪. হারামা 

�থমত : ফরয ি য়াম : 

(প) রমযান মাে র ি য়াম 

(খ) পাযা ি য়াম 

(া) পাফফারার ি য়াম 

(ঘ) মা�ত ি য়াম 

ি�তীয়ত : নফল ি য়াম 

(প) শাওয়াল মাে র ছয়িট ি য়াম 

(খ) িযলহা� মাে র �থম দশেপর ি য়াম 

(া) আরাফােতর িদেনর ি য়াম 

(ঘ) মুহাররম মাে র ি য়াম 

(ঙ) আশরার ি য়াম 

(চ) �িত চ�মাে র ১৩. ১৪, ১৫- এ িতন িদেনর ি য়াম 

(ছ)  া�ািহপ   াম ও বৃহ�িতবােরর ি য়াম 
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(জ) শাবান মাে র ি য়াম 

(ঝ) দাঊদ (আা)’র ি য়াম 

(ঞ) িববােহ অ ামথর বযিিেদর ি য়ামা 

তৃতীয়ত : মাপরহ ি য়াম 

(প) হা� াালনরত অব�ায় আরাফােতর িদেনর ি য়াম 

(খ) িবরতীহীনভােব ি য়াম াালন 

(া) াানাহার িবহীন ি য়াম 

(ঘ)  পবলমা� জুমুআর িদেনর ি য়াম 

(ঙ) শধুমা� শিনবাের ি য়াম 

চতুথরত : হারাম ি য়াম : 

(প) দু’ ঈেদর িদন এবং পুরবানীর ঈেদর ারবতরী ৩ িদন 

(খ)  োহ ানরর িদেনর (৩০ শ শাবান) ি য়াম 

(া) �ামীর িবনা অনুমিতেত �ীর নফল ি য়াম 

(ঘ) মিহলােদর হােয়য িনফা পালীন  মেয়র ি য়াম 

(ঙ)  ূতর অ ু� অব�ায় ি য়ামা 
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১২শ অধযায় 

 َِسداِ الَوم

ি য়াম ভ� হওয়ার পারর মনহ 
�� ৩৫ : পী পী পারের ি য়াম ভ� হেয় যায়? 

ও�র : িনেোি  য  পান পারর  দখা  ােল ি য়াম ভ� হেয় যােব : 

১. লভা ানবরপ াানাহার ও ধুমাান পরাা 

২.  �ভায় বিম পরা 

৩. �ামী�ীর িমলন 

৪. ৈবধ অ্বধ  য  পান �পার  যৗনি�য়াা 

৫. াানাহােরর িবপ� িপছু �হর পরা,  যমন- লনেজপশান বা রি 
�হর পরাা আর তা এমন লনেজপশান যার মাধযেম খাবার  রবরাহ 
পরা হয়া 

৬. মাি প �াব ও � েবা�র �াব 

�� ৩৬ :  পও যিদ ভুল�েম িপছু  খেয়  ফেল তেব িপ তার ি য়াম 
ভ� হেয় যােব? 

ও�র : না, ভা�েব নাা 

নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

َل َوَشَِا فَلإيُ 
َْ َ فَأَ ِِ

َ هُ َِّذا س ََ ٍّ َووإ َعَمهُ  ِت طإ
َ
َُّمي أ ِ 

ُ  فَ ُّ ُُ  ا  وََسَقي
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১. যিদ  পও ভুল�েম াানাহার পের তেব     যন তার ি য়াম ানরর 
পের  নয়,  পননা আ�াহ তা‘আলাল তােপ এ াানাহার পিরেয়েছন 
(অথরাা এেত তার  রাযা ভাে�িন)া (বুখারী : ১৯৩৩; মু িলম : ১১৫৫) 

يَرةَ  ِّ َر ِفإ َرَمَضيَن نَيِسياي فََال َََضيَل َعلَيإِه َوَا َم ََ �إ
َ
نإ أ ََ 

২.  য বযিি ভুল বশতা রমাযােনর িদেন  বলায় িপছু  খেয়  ফলল : 
  জনয  পান পাযা ও পাফফারা িদেত হেব নাা (দারাপুতনী : ২৪; 
বায়হাপী : ৭৮৬৩) 

�� ৩৭ : অযু  াা েলর  ময় অ াবধানতা বশতা হঠাা পের িপছু 
াািন ালায়  ুেপ  ােল বা  জারানবরপ খাওয়ােনা হেল ি য়াম িপ ভ� 
হেয় যােব? 

ও�র : না, ভ� হেব নাা 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َِ وَضَع َ�نإ  َرُهوإا َعلَيإهِ ِّّن ا تَكإ ي اسإ ََ يَيَن َو أ َوالنِاسإ ََ َ
إ
ِ  اْ َّ

ُ
 أ

‘‘আ�াহ তা‘আলা আমার ও�ােতর ভুল-�ািে ও বাধয হেয় ঘেট যাওয়া 
াাারািশ মাফ পের িদেবনা (লবন মাজা : ২০৪৫) 

�� ৩৮ : ি য়াম অব�ায়  পও যিদ লভাপৃত বিম পের তাহেল তােপ 
পী পরেত হেব? 

ও�র : এ ি য়াম আবার পাযা পরেত হেবা 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

نإ ذرعه قل فَلَُإَه َعلَيإِه َََضيلا وِن استقيل فليقّ ََ 
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 য বযিি অিনভা বিম পরল তােপ ওি ি য়াম পাযা পরেত হেব নাা 
িপ�  য বযিি  �ভায় বিম পরল তােপ ওি ি য়াম অবশযল পাযা 
পরেত হেবা (আবন দাঊদ : ২৩৮০) 

�� ৩৯ : রমযান মাে  িদেনর  বলায়  �ভায় �জােন �ামী-�ীর িমলন 
হেল এর  পুম িপ? 

ও�র : এেত  রাযা ভ� হেয় যােবা এর ফেল পাযাও পরেত হেব এবং 
পাফফারাও িদেত হেবা 

(প) এপিদেনর  রাযার জনয এপাধাের দু’মা   রাযা রাখেত হেবা 
মাঝখােন এপিদন বাদ  ােল এর ােরর িদন  থেপ আবার এপাধাের 
ানরর দু’ মা   রাযা রাখেত হেবা অথবা 

(খ) ষাটজন িম িপনেপ এপ  বলা আহার পরােত হেবা 

�� ৪০ : ওােরাি ঘটনায় পারের  প পাযা পরেব? �ামী নািপ �ী? 

ও�র : ওভেয়ল পাযা পরেব এবং পাফফারা িদেবা তেব �ীেপ যিদ 
 জারানবরপ  �ম পের থােপ তাহেল পাযা ও পাফফারা িদেব শধু �ামী, 
�ী নয়া 

ওে�খয  য, ৈবধ ও অ্বধ  য  পান ওাােয় বীযরাাত ঘটােনা হেল 
ি য়াম ভ� হেয় যােবা 

�� ৪১ : রমযান মাে  রােতর  বলায় িপ �ী হবা  পরা যােব? 

ও�র : হা, তা জােয়য আেছা 

�� ৪২ :  পান �পার লনেজপশােন ি য়াম ভ� হেয় যােব? 

ও�র : 
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(প) রিশননযতা ানরর জিনত লনেজপশান 

(খ) শিি বধরপ লনেজপশান 

(া)  যালালন ও াানাহােরর �লািভিষি লনেজপশানা এর  পান 
এপটা াুশ পরেল ি য়াম ভ� হেয় যােবা 

তেব শধুমা�  ষধজিনত হেল ি য়াম ভ� হেব নাা 

�� ৪৩ : িদবে র  পান অংেশ রি�াব শূ হেল ি য়াম ভ� হেয় 
যােব? 

ও�র : িদবে র শূ বা  শষ  য  পান অংেশ �াব শূ হেল ি য়াম 
ভ� হেয় যােবা 

�� ৪৪ : মাি প �াব শূ হওয়া অনুভব পরেছ িপ� হয় িনা এ 
অব�ায় িপ ি য়াম ভ� হেয় যােব? 

ও�র : শূ না হওয়া াযরে ভ� হেব নাা 

�� ৪৫ : ঋতুবতরী মিহলারা িপ পাযা পরেব? 

ও�র : শধুমা� ি য়াম পাযা পরেবা  ালাত পাযা পরেত হেব নাা 
আিয়শাহ বেলন : 

 َِ ِ َةَن ءُ َمُر نِ يبُغَي َذل
مِ  َقَضيلِ َي َ�غُمإ وإ َّ َالةِ  ال َّ َمُر نَِقَضيِل ال  َوَا نُمإ

আমােদরও এটা ঘটত (অথরাা মাি প হেতা)া তখন আমরা শধু ি য়াম 
পাযা পরেত আিদ� হতামা িপ�  ালাত পাযা পরেত আিদ� হতাম 
নাা (মু িলম : ৩৩৫) 
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�� ৪৬ : ফাজেরর ওয়াি হয়িন মেন পের ফজর শূ হওয়ার ার 
াানাহার পরল, এমিনভােব  নযরাি হেয়  ােছ মেন পের অি যাওয়ার 
আোল লফতার পের  ফলল- এ ি য়াম িপ শ� হেব? 

ও�র : হা, শ� হেব এ জনয  য, এিট তার অজানা ও অজতাবশতা 
হেয়  ােছা আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ٓ  ُجَناحٞ  َعلَۡيُ�مۡ  َوََيَۡس  ﴿ تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَطَ

َ
ّمَدۡت  ّما َوَ�ِٰ�ن بِهِۦ أ ََ ُ  َوَ�نَ  قُلُوُ�ُ�مۚۡ  ََ َّ � 

يًما َ�ُفوٗر� َِ  ]  ٥: ااحكاا[ ﴾ ٥ ّر

‘ভুল�েম  পানিপছু পের  ফলেল এেত  পান  নাহ হেব নাা তেব 
 জেন শেন লভাপৃত ভােব  পান অারাধ পরেল অবশযল এেত  নাহ 
হেবা আ�াহ তা‘আলা অিতশয় কমাশীল ও  মেহরবান’া (আহযাব : ৫) 

�� ৪৭ : ি য়াম অব�ায় ভুেল াানাহার শর পের িদলা এমন  ময় 
হঠাা �রর হলা এ বযিি িপ পরেব? 

ও�র : মেন হওয়ামা� মুেখর বাপীখানা বা াানীয়  ফেল  দেব আর 
যতটুপু ভুেল খাওয়া হেয়  ােছ   জনয ি য়াম ভ� হেব নাা তেব এ 
দৃশয  য  দখেব তার ওার ফরয হল ি য়াম াালনপারীেপ �রর 
পিরেয়  দয়াা 

�� ৪৮ :  পও যিদ  পান ি য়ামপারীেপ জবরদিি পের  পান িপছু 
খাওয়ায় তাহেল িপ হেব? 

ও�র : এেত ি য়াম ভ� হেব নাা অনুরাভােব  জার পের  পান 
মুিমনেপ পািফর বানােত চালেল    পািফর হেব নাা 

অনুরাভােব �ীর  �িত বযিতেরেপ �ীেপ  জার পের  �ম পরেল 
�ীর ি য়াম ভা�েব না িপ� �ামীর ি য়াম অবশযল  ভে� যােবা 
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�� ৪৯ : িবনা ওযের  য লভা পের অতীেতর ি য়াম ভ� পেরেছ তার 
িপ পরেত হেব? 

ও�র : এিট এপিট মহাাাাা তােপ তাওবা পরেত হেব এবং এ ব 
 রাযা পাযা পরেত হেবা 

�� ৫০ : িদেনর  বলায় ঘুমে অব�ায় যিদ ��েদাষ হেয় যায় তাহেল 
িপ হেব? 

ও�র : এেত  রাযা ভা�েব নাা পারর ��েদাষ িনেজর লভাপৃত  পান 
ঘটনা নয়া 

�� ৫১ : ি য়াম অব�ায় থুথু পািশ িােল  ফলা  পমন? 

ও�র : মুেখ থাপা থুথু িােল  ফলেল অ ুিবধা  নলা তেব পািশ িােল 
 ফলা জােয়য নয়া  পননা পািশ থুথুর মত নয়া 

�� ৫২ : নাপ িদেয় রি াড়েল িপংবা দাঁত ওঠেল অথবা আহত হেয় 
রি �বািহত হেল িপ ি য়ােমর  পান কিত হেব? 

ও�র : না, এেত ি য়াম ভা�েব নাা  পান কিতও হেব নাা 

�� ৫৩ :  পান  রাযাদার বযিি তার ি য়াম ভ� পরার িনয়ত পরল 
িপ�    তখেনা  পান খানািানা খায়িন- তার ি য়াম িপ িঠপ আেছ, 
নািপ  ভে�  ােছ? 

ও�র : তার ি য়াম ভ� হেয়  ােছা পারর ি য়ােমর জনয িনয়ত ফরযা 
আর এ ফরয তার তরপ হেয়  ােছা পােজল  রাযা তার  ভে�  ােছ 
খাবার বা াানীয় �হর ছাড়ালা 
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১৩শ অধযায় 

 مكروهيِ الَوم

  য ব পারের  ওম মাপরহ হেয় যায় 
�� ৫৪ :  ওম মাপরহ হওয়ার অথর িপ? 

ও�র : মাপরহ শে�র অথর অাছানীয়া আর  ওেমর মাপরহ হল 
ি য়াম াালন অব�ায়  য ব পাজ পরা অাছানীয়া এ জাতীয় পাজ 
ি য়াম ভ� পের না িপ� এ ব চচরা পরা পখেনা পখেনা ি য়াম 
িবনে�র পাছাপািছ িনেয় যায়া এ ব পমরপা�  থেপ িবরত থাপা 
ওিচতা 

�� ৫৫ : পী পী পারের ি য়াম মাপরহ হয়? 

ও�র : ি য়াম অব�ায় িনে বিররত  য  পান পাজ পরেল ি য়াম 
মাপরহ হেয় যায় : 

(১) অযুর  ময় াড়াড়া পের পুিল পরা,  জাড় িদেয় নােপ াািন টানাা 
এেত ালা বা নাপ িদেয় িভতের াািন �েবশ পরার  �াবনা  থেপ যায়া 

(২) িবনা �েয়াজেন খােদযর �াদ  দখাা তেব �েয়াজন হেল  দখেত 
াােরা 

(৩) থুথু পফ মুেখ জিমেয় িােল  ফলাা অ� অ� থুথু িােল  ফলেল 
 পান অ ুিবধা  নলা 

(৪)  যৗন অনুভন িত িনেয় �ীেপ চু�ন ও আিল�ন পরা, বারবার তার 
িদেপ তাপােনা, বারবার  হবাে র প�না পরাা পারর এ ব পাযর�েম 
বীযরাাত ঘটা বা  হবাে  িল� হেয় যাওয়ার  �াবনা  থেপ যায়া 
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�� ৫৬ : িবনা �েয়াজেন যিদ  পান মিহলা �ীয় বা�ােপ  রাযা 
অব�ায় খাদয িচিবেয়  দয় তেব তার  পুম পী? 

ও:  রাযা মাপরহ হেব অথরাা অনয  লােপ যিদ খাদয িচিবেয়  দয়ার 
মেতা থােপ বা অনয  পান ওাােয় যিদ িশশেপ খাদয িচিবেয়  দয়া যায়, 
তাহেল  রাযাদার মিহলার জনয িচিবেয়  দয়া মাপরহ হেবা 

িব: ষ:- �েয়াজনবশত: িচিবেয় িদেল তা মাপরহ হেব না বরং িচিবেয় 
 দয়ার  ময়  তপর থাপেত হেব যােত  ােট খােদযর িপছু অংশ চেল না 
যায়া 
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১৪শ অধযায় 

 َبيحيِ الَييم

ি য়াম অব�ায়  য ব পাজ মুবাহ অথরাা ৈবধ 
�� ৫৭ : পী পী পাজ পরেল ি য়াম ভ� হয় না? অথবা ি য়াম 
অব�ায় পী পী পাজ ৈবধ? 

ও�র : ি য়াম অব�ায় িনেোি পাজ পরেল ি য়ােমর  পান কিত হেব 
না : 

[১] শধুমা�  রাা আেরাোযর জনয  য লনেজপশান  দয়া 
হয়া 

[২] পুিল পরা, নােপ াািন  দয়াা তেব াড়াড়া পরেব নাা 
নােপর খুব িভতের াািন টান িদেয়  নেব নাা 

[৩] িম ওয়াপ পরা, মাজন ও টুথো� বযবহার পরেত 
াারেবা তেব ালার িভতর যােত না  ুেপ    জনয  তপর 
থাপেত হেবা 

[৪] ারম  থেপ বাঁচার জনয মাথায় শীতল াািন  দয়া, 
 াা ল পরা, িভজা পাাড় াােয় জিড়েয় রাখাা 

[৫] িজহবা িদেয় খাদয বা তরী-তরপারীর �াদ  দখাা 

[৬]  ুরমা বযবহার,  চােখ বা পােন  ষধ বযবহারা 

[৭] �ীেপ �শর পরাা 

[৮] রাি�েবলায় �ী  হবা  পরাা 
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[৯]  পান িপছুর �ার  নয়াা তেব ধুমাান, আারবািত ও 
চান পােঠর  ধাঁয়া বা ধুা �হর পরেব নাা 

[১০] ি ংাা লাাােনাা 

ওােরাি পেয়পিট িবষেয় দলীল িনেে  দয়া হল : 

ينَيِلغإ  نإ تَُ�وَن َويئِما
َ
يِا ِّّا أ

ََ ِتنإ  ِف ااِسإ

(প) ি য়াম অব�ায় না থাপেল অযুর  ময় নােপর িভতর ও�মরো 
াািন  টেন  নেবা (িতরিমযী : ৭৮৮) 

نإ 
َ
َا أ َمرإ  لَوإ

َ َ
ِت أل َّ

ُ
َ أ ََ ُدّق 

َ
ٍإ أ  َواِك ِعغإَد ُ ّ وُُضولَ نِيلِسا  ُ�ُة

(খ) আমার ও�েতর প�েবাধ হেব এ আশ�া না থাপেল �েতযপ অযুর 
 ময় িম ওয়াপ পরার িনেদরশ িদতামা (বুখারী : ৭২৪০) 

 ِِ ُُ ا ّب  -و� اِ عليه وسلٍ- ةن رَُسو َُ إمَ  ءَ سِ  يلَ ال
إ
َ َرأ َِ َوُهَو َويئِ  هِ ََ ِو ٌٍ  ََ َع

إ
 نإ ال

 َِ وإ 
َ
َرّ أ

إ
 نإ اَ

(া) ি য়াম অব�ায় তাা বা িাাা ার পারের রা নলু�াহ  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম তার মাথায় াািন  ালেতনা (আবন দাঊদ : ২৩৬৫) 

 َ
إ
َا اْ ن ءُّلوإ

َ
َُ أ
إ
ٌٍ َا نَأ ِقِه َوُهَو َويئِ

ُخلإ َحلإ ٍإ ءَدإ َ يل ََ َل  إ َّ ِو ال
َ
 ّل أ

(ঘ) ালার িভতর �েবশ না পরেল ি য়াম অব�ায় তরপারী বা খােদযর 
�াদ  দখেত  পান অ ুিবধা  নলা (বুখারী : ৯২৭৭) 

ي سا
إ
ٍِ نَأ يئِ َّ ِل لِل ُكأإ

إ
ٍُ نِيل ََسُن َوِِنإَراِهيإ

إ
سٌَه َواَ

َ
ٍإ ءََر أ َ  ل

আনা  রািদয়া�া  আন , হা ান ও লবরাহীম (রহ.) ি য়াম 
াালনপারীেদর জনয  ুরমা বযবহার  পানরা অ ুিবধা মেন পরেতন 
নাা (বুখারী : ১৯২৯) 
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 ّ ِِ
ّّ ٌٍ َولِ�نإ  -وسلٍو� اِ عليه - َةَن ا َقبُّل َو�َُبيِشُ َوُهَو َويئِ ٍإ  َُ لََكُ� مإ

َ
َةَن أ

�ِ ِإلِ 
 هِ رإ

(ঙ) রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ি য়াম অব�ায় (�ী) চু�ন 
পরেতন, শরীের শরীর �শর পরেতনা  পননা, িতিন তার �বৃি�র 
( যৗন চািহদা) ওার  তামােদর  চেয় অিধপ িনয়�প িছেলনা (বুখারী : 
১৯২৭) 

 
َ
ّ اّّ  نّ أ ٍَ  -وسلٍو� اِ عليه - ِِ ََ َت ٌٍ  احإ  َوُهَو َويئِ

(চ) নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ি য়াম অব�ায় িনেজর শরীের 
িশ�া লািােয়েছনা (বুখারী : ১৯৩৮) 

 
َ
ّّ  نّ أ ّ ا ِر�ُ َةَن ءُ  -وسلٍو� اِ عليه - ِِ رُ  هُ دإ َإ َِ

إ
َُ غُ َو جُ َوهُ  ال ِلِه  هإ

َ
نإ أ َِ تَِسُل ٌب  اإ ََ  ٍّ 

 َُ  ومُ َوَ�

(ছ) িব�নবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম রােত  হবা  পের ফজর 
াযরে পািটেয়েছনা অতাার  াা ল পের ফজেরর  ালাত আদায় 
পরেছনা (বুখারী : ১৯২৬; মু িলম : ১১০৯) 

�� ৫৮ : িপডনী াির�ার পরেল,  চােখ বা পােন �া িদেল, দাঁত 
ওঠেল, কত�ােন বযাে�জ লাাােল, রি ারীকা পরার জনয রি িনেল 
 রাযা িপ  ভে� যােব বা কিত হেব?  

ও�র : না, এেত  রাযা ভা�েবও না কিতও হেব নাা 

�� ৫৯ : যিদ  ুবেহ  ােদপ হেয় যায় বা ফজেরর আযান শূ হেয় 
যায় আর মুেখ খাবার বা াানীয় থােপ তাহেল িপ পরেব? 

ও�র : মুেখ  যটুপু খাবার বা াািন আেছ তা  ফেল  দেবা ফেল তার 
 রাযা শ� হেয় যােবা এটা ফপীহেদর ঐপযমেতর রায়া 
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�� ৬০ :  রাযাদার যিদ আহত হয় বা নাপ িদেয় রি ঝের িপংবা 
 পান পারের অিনভাপৃতভােব ালায় াািন বা  তল  ুেপ যায় তাহেল 
 রাযার িপ হেব? 

ও�র : এেত  রাযা ন� হেব নাা 

�� ৬১ :  চােখর অ� যিদ ালায় �েবশ পের তাহেল িপ  রাযা  ভে� 
যােব? 

ও�র : না, এেত  রাযা ভা�েব নাা 

�� ৬২ :  রাযাদার বযিি যিদ আতেরর াব, চান পাঠ বা 
আারবািতর �ার শঁেপ তাহেল িপ হেব? 

ও�র : এেত  রাযার  পান কিত হেব নাা তেব  ধাঁয়া যােত ালায় 
�েবশ না পের    বযাাাের  াবধান থাপেত হেবা 

আেরা  য  ব পারের  রাযা ভ� হয়না তা হল : 

১া ভুল�েম  পান িপছু াানাহার পরেল ২া ভুল�েম  যৗন ে�াা 
পরেল ৩া ��েদাষ হেল ৪া �ীর িদেপ দৃি�াােতর দূন বীযরাাত হেল 
৫া  তল মািলশ পরেল ৬া িশ�া লাাােল ৭া  ুরমা লাাােল ৮া �ীেপ 
চু�ন পরেল ৯া আানা আািন বিম হেল ১০া মন�রালীেত  ষধ িদেল 
১১া পােন াািন  ােল, ১২া ধনলা �েবশ পরেলা 
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১৫শ অধযায় 

 القضيل والكِيرةأحكم 

ি য়ােমর পাযা ও পাফফারার িবধান 
�� ৬৩ : ি য়ােমর পাযা ও পাফফারা পী িজিন ? এ েলা পীভােব 
আদায় পরেত হয়? 

ও�র : অিনভাপৃত বা ওযরবশত ছুেট যাওয়া  াওেমর বদেল পাযা, 
আর ওযরছাড়া লভাপৃতভােব  ছেড়  দয়া  াওেমর বদেল িদেত হয় 
পাফফারাা পাযা হেল  ম ািরমার  াওম আদায় পরেত হয়া আর 
পাফফারা হেল,  াওম না রাখার পারের  ুিনিদর� িপছু পতরবয াালন 
পরেত হয়া পাফফারা িতন ধরেনরা (১)  াালাম আযাদ পরা, আর তা 
 �ব না হেল (২) এপাধাের ৬০িট  রাযা রাখা, আর   িটও  �ব না 
হেল (৩) ৬০ জন িম পীনেপ এপ  বলা খানা খাওয়ােনাা 

�� ৬৪ :  য বযিি িবনা ওযের িবনা পরের অতীেত ি য়াম ভ� 
পেরেছ    পীভােব পাযা ও পাফফারা আদায় পরেব? 

ও�র : এপ রমযােনর  াওম তােপ ারবতরী রমযােনর আো আদায় 
পরেত হেবা যিদ তা  �ব না হয় তেব  ারা জীবেন যত তাড়াতািড় 
 �ব তা পাযা পের িনেত হেবা এবং �িত  রাযার বদেল এপিট  রাযা 
াালন পরেত হেবা আর তা রাখেত শারীিরপভােব অকম হেল এপজন 
িম পীনেপ এপ  বলা খানা খাওয়ােত হেবা 

�� ৬৫ : িদেনর  বলায়  হবাে র পারের ি য়াম ভ� হেল তার িপ 
পরেত হেবা 

ও�র : এজনয তােপ পাযাও পরেত হেব এবং পাফফারাও িদেত হেবা 
এ দু’িটল তার জনয ফরয?  হবাে র পারের  য  রাযা ভ� হয় ঐ 
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এপটা  রাযার বদেল এপাধাের ষাট িদন  রাযা রাখেত হেবা এবং এর 
মাঝখােন  �ত পারর ছাড়া  পান িবরিত  দয়া যােব নাা 

যিদ মাঝখােন িবরিত  দয়া হয় তাহেল এরার  থেপ আবার নতন ন 
পের ষাট িদন িবরতীহীনভােব ি য়াম াালন পরেত হেবা 

�� ৬৬ : এপিট  রাযা ভা�ার পারের ষাটিট  রাযা রাখা, তাও আবার 
িবরতীহীনভােব এভােব আদায় পরেত যিদ  পও অকম বা অাারা হয় 
তাহেল িপ পরেব? 

ও�র : ৬০ জন অভাবী মানুষেপ এপেবলা খানা খাওয়ােবা �িতজেনর 
খাবােরর ািরমার হেব পমোক ৫১০ �ামা 

�� ৬৭ : পাওেপ চুমু  দয়ার পারের বা �ী বা  পান  মেয়র াা �শর 
হওয়ার পারের অনিভপৃতভােব বীযরাাত হেয়  ােল ঐ িদেনর ি য়াম 
পীভােব পাযা পরেব? 

ও�র :  াধারর িনয়েমল এপ  াওেমর িবারীেত এপ  াওম িহে েব 
পাযা পরেব 

�� ৬৮ :  পান পারের  রাযা ভ� হেল পাযা ও পাফফারা ওভয়ল 
ওয়ািজব হয়? 

ও:  রাযাব�ায় লভাপৃতভােব  হবা  পরেল পাযা ও পাফফারা ওভয়ল 
ওয়ািজব হেয় যায়া   েকে� ১িট  রাযা পাযা পরেব, অতাার ৬০িট 
 রাযা পাফফারা িহে েব আদায় পরেবা অথরাা ১  রাযার বদেল 
িবরিতহীনভােব  মাট ৬১িট  রাযা াালন পরেবা 

�� ৬৯ : লভাপৃতভােব াানাহার পরেল পী পরেব, পাযা না 
পাফফারা? 
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ও: অিধপাংশ আেলমেদর মেত শধু পাযা পরেবা অথরাা এপ  রাযার 
বদেল এপিট  রাযা াালন পরেবা তেব  পান  পান আেলেমর মেত 
পাযা ও পাফফারা ওভয়ল ওয়ািজব হেয় যােবা অথরাা ১  রাযার বদেল 
িবরিতহীনভােব  মাট ৬১িট  রাযা াালন পরেবা 

�� ৭০ :  পান  পান পারের  রাযা ভ� হেল শধু পাযা ওয়ািজব হয়? 

ও: ১া �ীেপ চু�ন/�শর পরার পারের বীযরাাত ঘটেলা ২া 
লভাপৃতভােব মুখ ভের বিম পরেল ৩া াাথর,  লাহার, টুপরা, ফেলর 
আঁিট লতযািদ িােল  ফলেল ৪া ভুল�েম িপছু  খেত আর� পের  রাযা 
ভ� হেয়েছ মেন পের াুনরায় আহার পরেলা ৫া পুিল পরার পরার 
 ময়  ােট াািন চেল  ােল ৬া মুেখ বিম এেল াুনরায় তা  ােট 
�েবশ পরােল ৭া দাঁেতর ফাঁপ  থেপ খাদয পরা  খেয়  ফলেল ৮া 
 রাযার িনয়ত না পের ভুল পের  রাযা ভ� হেয়  ােছ মেন পের 
াানাহার পরেলা 

�� ৭১ : রমযােনর  রাযা পাযা পরার  পুম িপ?  পও যিদ এপািধপ 
 রাযা ভ� পের তেব    িপ এ েলা এপাধাের পাযা পরেব? 

ও: ধারাবািহপভােব পাযা পরা মুিাহাবা তেব াৃথপ াৃথপভােব পাযা 
পরা জােয়য আেছা পাযাপারী ারবতরী রমজান আ ার ানেবর পরা 
ও�মা তেব  য  পান  মেয় তা পরেত াারেবা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

﴿  ٞ يّا�ٍ  ّمِنۡ  فََِّدة
َ
�  ۚ َخَر

ُ
 ]  ١٨٤: القرة[ ﴾ أ

‘‘অনয  ময় এ  ংখযা ানরর পের  নেবা (বাপারা : ১৮৪) 

�� ৭২ : এপ রমযােনর পাযা আদােয়র ানেবর অনয রমযান আামন 
পরেল পী পরেব? 
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ও: এমতাব�ায় চলিত রমযােনর  রাযা আদায় পরার ার ানেবরর 
 রাযা েলার পাযা াালন পরেবা 
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১৬শ অধযায় 

অ ু� বযিির ি য়াম 
�� ৭৩ : পী ািরমার অ ু� হেল ি য়াম ভ� পরেত হেব? 

ও�র :  রাোর পারের যিদ �াভািবপ  ু�তা হািরেয়  ফেল, ডািার 
যিদ বেল  য, এ ি য়ােমর পারের  রাোর মা�া বৃি�  ােত াাের, বা 
 রাাীর কিত হেত াাের বা  ু�তা িবলি�ত হেত াাের তেবল  রাযা 
ভা�েবা িপ�  ামানয অ ুখ  যমন মাথা বযাথা, শিদর, পািশ অনুরা 
 পান  াধারর  রাা বালালেয়র পারের ি য়াম ভ� পরা জােয়য হেব 
নাা মেন রাখেত হেব  য,  রাোর পারের  য ব ি য়াম ভ� হেব িঠপ 
অনুরা  ংখযপ ি য়াম াের পাযা পরেত হেবা 

�� ৭৪ : অ ু� হেলও ি য়াম াালেন খুব প� হেভ না এবং  পানরা 
কিতর আশ�াও  নল এমতাব�ায় িপ পরব? 

ও�র : ি য়াম াালন পরেবা এমন হেল ভ� পরা জােয়য হেব নাা 

�� ৭৫ : ি য়াম াালেন প� হেভ িপ�  রাাীর  পান কিতর আশ�া 
 নল- িপ পরেব? 

ও�র : এ  রাাী ি য়াম  ভে�  ফলেবা পারর আ�াহ তা‘আলা তাঁর 
বাাার �িত অিতশয় দয়ালুা অবশয াের এটা পাযা পের  নেবা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ﴿
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ يّا�ٍ  ّمِنۡ  فََِّدة

َ
�  ۗ َخَر

ُ
ُ  يُرِ�دُ  أ َّ  يُرِ�دُ  َوَ�  �َۡيُۡ�َ  بُِ�مُ  �

ۡ�َ  بُِ�مُ  َُ َۡ�  ْ  ]  ١٨٥: القرة[ ﴾ ١ �ََِّۡدةَ  َوِ�ُۡكِملُوا

‘‘পােজল  তামােদর মেধয  য বযিি এ (রমযান) মা  াােব,     যন 
এ মাে  ি য়াম াালন পের আর  য াীিড়ত িপংবা  ফের আেছ,    
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অনয  ময় এ  ংখযা ানরর পরেব, আ�াহ  তামােদর জনয যা  হজ 
তা চান, যা প�দায়প তা চান না  যন  তামরা  ময়াদ ানরর পরেত 
াারা (বাপারা : ১৮৫) 

�� ৭৬ : ি য়াম াালেন  রাাীর প� হেভ, তবু    ি য়াম ভ� পরেত 
রাজী নয়- এর  পুম িপ? 

ও�র : এ  রাাীর  রাযা াালন  িঠপ নয়, বরং মাপরহা পারর    
আ�াহর  দয়া  ুিবধা �হর না পের বরং িনেজেপ শািি িদেভা 
রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন,  

 ََ َ� رَُخ نإ تُمإ
َ
ّب أ ِ ُُ  َِ َعيِويإهِ ِّّن ا ََ  �َ نإ تُمإ

َ
ُُ أ ِر  ُه َمَمي ءَ�إ

আ�াহর অবাধয হওয়ােপ মাবুদ  যমন অাছা পেরন, তার  দয়া 
 ুিবধািদ �হর পরােপও িতিন  তমন াছা পেরনা (আহমাদ : 
২/১০৮) 

�� ৭৭ : ি য়াম াালেন  রাা বৃি� াােব এবং কিতও হেবা তবু 
ারেহজাারী মেন পের ি য়াম াালন পের যাওয়া  পমন? 

ও�র : অব�া এমন হেল ি য়াম চািলেয় যাওয়া  পান ারেহজাারী 
পাজ নয়া বরং এ অব�ায় ি য়াম াালন পরা িনেষধ এবং  ওম ভ� 
পরা জূরীা আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ْ  َوَ�  ... ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ََۡقُتلُٓوا
َ
َ  ِِنّ  أ َّ يٗما بُِ�مۡ  َ�نَ  � َِ  ]  ٢٩: النسيل[ ﴾ ٢ َر

 তামরা  তামােদর িনেজেদরেপ হতযা পেরা নাা িনা োেহ আ�াহ 
তা‘আলা  তামােদর �িত অিতশয় দয়ালুা ( নরা িন া : ২৯) 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন,  

ي ِسَي َعلَيإَي َحق  ِإ َ ِّ  ِّّن 
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‘‘ তামার ওার  তামার আ�ার হপ রেয়েছা’’ (আবন দাঊদ : ১৩৬৯ 
আলবানী হাদী িটেপ  হীহ বেলেছনা) 

িনেজর বা অেনযর পােরারল কিত পরার  পান অিধপার মানুেষর  নলা 

�� ৭৮ :  পান  ু� বযিি িদেনর  পান অংেশ অ ু� হেয় াড়ল, বাপী 
অংশ ি য়াম াালেন প� হেভ- পী পরেব? 

ও�র : ি য়াম ভ� পের  ফলেব এবং াের পাযা পের  নেবা 

�� ৭৯ :  পান  রাাী িদেনর মধযভাো  ু� হেয়  াল,   িপ িদেনর 
বাপী অংশ ি য়াম াালন পরেব? 

ও�র : না, পারর িদেনর শূেত  যেহতু ি য়াম িছল না পােজল িদেনর 
বাপী অংেশ খানা-িানা তযাোর দরপার  নলা 

কুধা ও িাাা ায় পাতর হেয় ােড় এবং জীবন নােশর আশ�া পের 
তেব পী পরেব? 

ও�র :  রাযা ভ� পরেব এবং াের এটা পাযা পরেবা 

�� ৮০ :  রাযা অব�ায় অজান হেয়  ােল পী পরেব? 

ও�র :  রাযা  ভে�  ফলেব এবং াের তা পাযা পরেবা 

�� ৮১ :  পান  রাাী  ু� হওয়ার ার পাযা আদায় পরার আোল 
মৃতুযবরর পরল তার জনয পী পরেত হেব? 

ও�র : তার  রেখ যাওয়া  �দ  থেপ �িত এপিদেনর  রাযার বদেল 
এপজন িম িপনেপ এপেবলা খানা খাওয়ােবা অথবা তার  পান আ�ীয় 
যিদ তারাক  থেপ পাযা আদায় পের তেব মালেয়যেতর জনয তা 
আদায় হেয় যােবা 
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�� ৮২ :  পান অ ু� বযিির পাযা  রাযা  ু� হওয়ার ার পাযা না 
পের শধু িফদলয়া িদেল িপ চলেব? 

ও�র : না, তা জােয়য হেব নাা পাযা পরেত হেবা 

�� ৮৩ : পিঠন শারীিরপ াির�ম যারা পের তারা িপ রমযােনর ফরয 
 রাযা ভা�েত াারেব? 

ও�র : না, াারেব নাা 

৮৪ �� : ারীকাথরী ছা�-ছা�ীরা অধযয়েনর চাোর পারের  রাযা িপ 
ভা�েত াারেব? 

ও�র : না, তাও াারেব নাা অধযয়ন  রাযা ভে�র ওযর িহে েব ারয 
হেব নাা 
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১৭শ অধযায় 

অিত বৃ�, অচল ও িচরেরাাীেদর ি য়াম 
�� ৮৫ : খুবল বৃ�  লাপা ি য়াম াালন তার জনয খুবল প�পরা 
তার ি য়াম াালেনর িপ  পুম? 

ও�র : তার ওার ি য়াম াালন জূরী নয়া তেব এ বযিি অনয 
পাওেপ িদেয় পাযা আদায় পরােব অথবা িফদলয়া িদেবা �িত এপ 
 রাযার জনয এপজন িম িপনেপ এপ  বলা খাবার খাওয়ােবা (ািরমার 
৫১০ �াম ািরমার ভাল খাবার) 

ِينَ  َوَ�َ  ﴿ َّ امُ  فِۡديَةٞ  يُِطيُقونَُهۥ � ََ  ]  ١٨٤: القرة[ ﴾ ِمۡسِكٖ��  َط

অথরাা ‘‘শিিহীনেদর ওার পতরবয হেভ িফিয়া �দান পরা, এটা 
এপজন িম পীনেপ অ�দান পরাা’’ (আল-বাপারা : ১৮৪)১F

2 

�� ৮৬ : এমন িচরেরাাী যার আেরাায লােভর  �াবনা  নলা  যমন- 
পযাাার বা এ ধরেরর  পান  রাাা এ ব  লােপর ি য়াম াালেনর 
 পুম িপ? 

ও�র : এ ধরেরর িচর  রাাীেদর ওার ি য়াম ফরয নয়া তেব 
তােদরেপ ানেবরর িনয়েম িফদলয়া িদেত হেবা আর  রাযার িফদলয়া 
হেলা িম পীনেপ খাবার খাওয়ােনাা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

﴿  ْ َُّقوا َ  فَٱ َّ ُتمۡ  َما � َۡ  ]  ١٦: الاينن[ ﴾ ... �ۡسَتَط

                                                           
2  
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[১]  তামরা  াধযানুযায়ী আ�াহেপ ভয় পের চেলাা (তাাাবুন : ১৬) 

ُ  يَُ�لُِّف  َ�  ﴿ َّ ۚ  ِِّ�  ََۡفًسا � َها ََ  ]  ٢٨٦: القرة[ ﴾ وُۡس

[২]  ােধযর বালের  পানিপছু আ�াহ পােরার ওার চািােয়  দন নাা 
(বাপারাহ : ২৮৬) 

�� ৮৭ : এমন বৃ�েলাপ  য ভাল মা াাথরপয পরেত াাের নাা 
িবেবপ বুি�  লাা  ােয়েছা তার ি য়ােমর  পুম িপ? 

ও�র : এমন বৃ�েলােপর ওার ি য়াম ফরয নয়া তােদর পাযা ও 
পাফফারা িপছুল  নলা 

�� ৮৮ : ানেবরাি বৃ�েলােপর যিদ পখেনা পখেনা  শ িফের আে , 
জান িফের াায় তাহেল িপ পরেব? 

ও�র : তাহেল  শ অব�ায় ি য়াম াালন পরেব,  ালাতও আদায় 
পরেব, ি য়াম  ালাত তখন ফরয হেয় যােবা 
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১৮শ অধযায় 

মু ািফেরর ি য়াম 
�� ৮৯ : মু ািফর পােপ বেল? 

ও�র :  য বযিি �মর বা  ফর পের তােপ  ফররত অব�ায় মু ািফর 
বেলা আবার যখন িনজ বাড়ী বা বা ভবেন চেল আে  তখন 
শরীয়ােতর ািরভাষায় তােপ বেল মুপীমা মুপীম অথর হেলা িনজ 
বা �ােন অব�ানপারী বযিি অথরাা মু ািফর ননা 

া� ৯০া পমােক পী ািরমার দনরু অিত�ম পরেল অথরাা  ফর 
পরেল এপজন �মরপারী বা যা�ীেপ মু ািফর বলা যায়? 

ও�র : হানাফী মাযহােব পমােক ৪৮ মাললা অনযানয মাযহােব 
 ফেরর িনেতম দনরু আেরা পমা 

�� ৯১ : মু ািফর অব�ায় ি য়াম ও  ালােতর িনয়ম িপ? 

ও�র : মু ািফর অব�ায় ি য়াম ভ� পরা জােয়য এবং চার রাপআত 
িবিশ� ফরয  ালাত েলা ২ রাপআত পের াড়েবা     ময় ফরয 
নামােযর আো বা াের  য  মি  ু�ােত রােতবাহ আেছ    েলা 
াড়েত হেব নাা 

�� ৯২ :  ফের থাপা অব�ায় ি য়াম ভ� পরা জােয়য এ িনয়েত 
 রাযার মাে   ফের  বর হওয়া িপ ৈবধ হেব? 

ও�র : এ িনয়েত  ফের  বর হেল ি য়াম ভ� পরা হারামা 

�� ৯৩ :  পান ধরেরর �মের ি য়াম ভ� পরা যােব? 
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ও�র : হ�, ওমরা, িজহাদ, াড়াশনা, বযব া,  বড়ােনা, াযরটন 
লতযািদা তেব অিধপাংশ  তযিন� আেলমেদর মেত অনযায় ও অ্বধ 
পােজর  ফের ি য়াম ভ� পরা হারামা 

�� ৯৪ : মু ািফেরর  রাযা ভ� পরেল ারবতরীপােল তা পাযা পরেব 
িপ না? 

ও: হযাঁ, পাযা পরেত হেবা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

وۡ  ّمرِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن ﴿
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ يّا�ٍ  ّمِنۡ  فََِّدة

َ
�  ۚ َخَر

ُ
 ]  ١٨٤: القرة[ ﴾ أ

‘‘ তামােদর মেধয  য বযিি অ ু� িপংবা মু ািফর    অনয  ময় এ 
 ংখযা ানরর পের (পাযা পের) িনেবা (বাপারা : ১৮৪) 

�� ৯৫ :  ফের ি য়াম ভ� পরা িপ বাধযতামনলপ নািপ লভাধীন? 

ও�র : লভাধীনা নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

 َِ رإ ِّنإ ِدئإ َِ
فإ
َ
َِ َوأ ٍإ ِّنإ ِدئإ  ُو

‘‘লভা পরেল ি য়াম াালন পর এবং চালেল  ভে�ও  ফলেত াারা’’ 
(মু িলম : ১১২১) 

�� ৯৬ :  ফের ি য়াম াালন পরা ও�ম না ভ� পরা ও�মা 

ও�র : মু ািফেরর জনয  যটা  হজ   টাল ও�মা  ফররত অব�ায় 
ি য়াম াালন যিদ প�পর হেয় যায় তাহেল  ভে�  ফলাল ও�মা অিত 
 বিশ প�পের ি য়াম াালন পরা িঠপ নয়া 

(প) আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ُ  يُرِ�دُ  ﴿ َّ ۡ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  �َۡيُۡ�َ  بُِ�مُ  � َُ  ]  ١٨٥: القرة[ ﴾ �َۡ
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‘‘আ�াহ  তামােদর জনয  হজ চান, পিঠন চান নাা’’ (বাপারাহ : ১৮৫) 

(খ) মা�াহ িবজেয়র বা র মা�ার ওেবেশয পুরা আলাামীম নামপ 
�ােন এে  রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  াহাবােদর  ামেন 
আ র বাদ ি য়াম ভ� পের াািন াান পরেলনা (মু িলম : ১১১৪) 

(া) জােবর রািদয়া�া  আন ’র এপ হাদীে  বিররত হেয়েছ  য,  ফের 
প� হওয়ার ার ও এপদল  লাপ ি য়াম াালন পেরল যােভা িবষয়িট 
জানার ার রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বলেলন, 

وَلِ 
ُ
يُة أ ََ َع

إ
وَلَِي ال

ُ
يةُ أ ََ َع

إ
 َي ال

‘‘তারা াাাী তারা াাাীা’’ (মু িলম : ১১১৪) 

ওােরাি হাদী  �ারা �মািরত হয়  য,  ফররত অব�ায়- অিতমা�ায় 
প� পের ি য়াম াালন পরা ারেহজাারীর পাজ নয়, বরং এটা াাোর 
পাজা 

(ঘ) এপবার রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এপজায়াায় িপছু 
মানুেষর ভীড়  দেখ এিােয়  দখেলন  য, এপ  লাপেপ ছায়া  দয়া 
হেভা িতিন বেলেলন,     প?  লােপরা বলল, এ বযিি  রাযাদারা 
অতাার রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বলেলন : 

رِ  َِ يَيُم ِف الّس ا َِ ِبِا اَل
إ
َن ال َِ  لَُإَه 

‘‘ ফের ি য়াম াালন পরা ভালপাজ নয়া (বুখারী : ১৯৪৬; মু িলম : 
১১১৫) 

এ ব দলীেলর িভি�েত �মািরত হয়  য,  ফর প�পর হেল  রাযা না 
রাখাল  �য়া আর �মর যিদ খুব  বিশ পে�র না হয় তাহেল ি য়াম 
াালন পরাল ও�মা 
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�� ৯৭ :  ফের  বল ও দুবরল বযিির ি য়ােমর  পুম িপ? 

ও�র :  বল হেল াালন পরা এবং দুবরল হেল  ভে�  ফলা ও�মা 

�� ৯৮ :  ফর যিদ বাড়ীেত থাপার মতল আরামদায়প হয় তাহেল 
ি য়াম িপ পরেব? 

ও�র :   েকে� ি য়াম াালনল ও�মা পারর এেত অিতিত 
দািয়ুমুি হওয়া যায়,  পেলর  ােথ ি য়াম াালন হয় এবং মা টাও 
থােপ ফযীলাতানররা 

�� ৯৯ : মু ািফর পখন তার ি য়াম ভ� পরেব? 

ও�র : তার �াম বা মহ�া  থেপ  বর হওয়ার আো নয়া ি য়াম ভ� 
পরেত হেল তার এলাপা  থেপ  বর হওয়ার ার ভ� পরেবা 

�� ১০০ :  নযরােির ার লফতারী পের িবমােন আপােশ ওেঠ  দখল 
 নযর  দখা যায়-    িপ পরেব? 

ও�র : তার  রাযা হেয়  ােছা পাযা পরার  পান পারর  নলা 

�� ১০১ : এপ বযিি মুপীম অব�ায়  রাযা রাখলা অতাার িদেনর 
 বলায়  ফর শূ পরলা    িপ পরেব? 

ও�র : লভা পরেল  রাযা ভ�েত াারেবা 

�� ১০২ :  ফরল যােদর চাপুরী  যমন ডাপ িবভাোর পমরচারী; বা  
ও  �েনর �ালভার, িবমােনর াাললট ও জাহােজর নািবপ তারা িপ 
পরেব? 

ও�র : তারা  রাযা ভ� পরেত াারেবা তেব তােদরেপ াের অবশযল 
পাযা আদায় পরেত হেবা 
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�� ১০৩ :  পও যিদ এপ  দেশ  রাযা রােখ অতাার িভ� রাে� চেল 
যায় তাহেল  রাযা শূ বা  শষ  পান  দেশর  ময় অনুযায়ী পরেব? 

ও�র : যখন  য  দেশ অব�ান পরেব     দেশর  লাপেদর  ােথ ঐ 
 দেশর  ময় অনুযায়ী  রাযা রাখেব ও ঈদ াালন পরেবা তারার যিদ 
 রাযার  ংখযা ২৯ এর পম হয় তেব ঈেদর াের ১িদ পাযা পরেবা 

�� ১০৪ : অ ু� বযিি  ু� হেয় এবং মু ািফর মুপীম হেয় িপছুিদন 
অব�ান পরার ার মারা  ােল তােদর পাযার ফায় ালা িপ? 

ও:  ু� এবং মুপীম অব�ায়  য পয়িদন জীিবত িছল    পয়িদেনর 
 রাযার পাযা ওয়ািজব হেবা  যমন  পান ূ� বযিি অ ু� অব�ায় 
১০িট  রাযা  ছেড় িদল এবং  ু� হেয় ৫িদন অব�ােনর ার মারা  াল 
ওি বযিির ওার ৫িদেনর ৫িট  রাযার পাযা ওয়ািজব হেবা অতএব, 
ওি িদেনর  রাযা না রাখেল িফদলয়াহ আদােয়র জনয অি য়ত পরেল 
মৃত বযিির মাল হেত িফদলয়াহ আদায় পরা ওয়ািজবা িপ� অি য়ত 
না পরেল ওয়ািজব হেব না বরং মুিাহাব হেবা 
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১৯শ অধযায় 

াভরবতী ও িনযদানপারী নারীেদর ি য়াম 
�� ১০৫ : াভরবতী ও িনযদানপারী নারীরা িপ ি য়াম াালন পরেব 
নািপ ভ� পরেব? 

ও�র : াভরবতী ও িনযদানপারীরী ি য়াম াালন পরেল িনেজর বা 
 োেনর কিতর আশ�া থাপুপ বা না থাপুপ ওভয় অব�ায় তােদর 
ি য়াম ভ� পরা জােয়জ আেছ এবং াের তা পাযা পের  নেবা াের 
পরেল তারা ি য়াম াালনও পরেত াােরা  

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

 وََض  ِّنّ 
َ
َِ َ�َعيل َالةِ ا َّ َر ال َإ َم وََد وإ َّ ُمَسيفِِر ال

إ َ �َ وَ  َع َ�نإ ال
إ
 نإ اَ

َ
إُمرإِضِع يِمِل أ وإ ال

 َّ مَ ال   وإ
َ
يَ أ َّ  يمَ وإ ال

‘‘আ�াহ রববুল ‘আলামীন মু ািফরেদর  ালাত অেধরপ পিমেয় িদেয়েছন 
এবং াভরবতী ও িনযদানপারী নারীেদর ি য়াম না  রেখ াের আদায় 
পরার অবপাশ িদেয়েছনা (িতরিমযী : ৭১৫) 

তােদর িবষয়িট  াধারর  রাাী ও মু ািফেরর ি য়ােমর মা আলার 
অনুরাা 

তাছাড়া মিহলা শারীিরপভেব যিদ শিিশালী হয় এবং  োেনর  পান 
কিতর আশ�া না পের তাহেল ি য়াম াালন পরেত াােরা আর 
যিদ  োেনর কিতর আশ�া থােপ তাহেল ি য়াম  ভে�  ফলা 
ওয়ািজবা 

�� ১০৬ : াভরবতী ও িনযদানপািরনী মিহলার ভা�া  রাযার বদেল িপ 
শধু পাযা পরেব নািপ িফদলয়া িদেব? 
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ও�র : শধু পাযা পরেবা 

�� ১০৭ : িফদলয়ার ািরমার পত? 

ও�র : এপ মুদ (৫১০ �াম) ািরমার ামা 

 ََ نإ ِحغإ َِ ا  د  َُ ِكيإغاي  َم ِمسإ  ءَوإ
ا
َكَن ُ ِ

ََ  ٍُ ِع َإ ُر َوُ� َِ ِإ  ةَ ُ�

অথরাা �িত এপিদেনর  রাযার বদেল এপজন িম পীনেপ এপ মুদ 
(৫১০ �াম) ািরমার াম (ভাল খাবার) �দান পরেবা (বালহাপী : 
৪/৩৮৯) 

তেব এ িবষেয় নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এর পাছ  থেপ 
 রা ির  পান হাদী  না থাপায় এেত অেনপ মতিবেরাধ রেয়েছা   

�� ১০৮ : াভরবতী নারীর াক  থেপ  প িফদলয়া  দেব? 

ও�র :  োেনর িাতা বা তার ভরর- াাষেরর িয�াদার বযিিা 

�� ১০৯ : াভরবতী ও দুুদানপারী নারীরা পাযা  রাযা পখন পরেব? 

ও�র : যখন তার জনয  হজ হেব এবং  োেনর কিতর  পান আশ�া 
যখন থাপেব না তখন পাযা পরেবা 
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২০শ অধযায় 

ঋতুবতী মিহলােদর ি য়াম 
�� ১১০ : ঋতুবতী মিহলা বলেত পী বুঝায়? 

ও�র : বােলা হওয়ার ার মিহলােদর �িতমাে  ৬/৭ িদন বা পমেবিশ 
 ময়ােদ শরীর  থেপ রিকরর হয়া এটােপ বলা হয় মাি প ঋতু�াব 
বা হােয়যা আর  োন � েবর ার রি রিকরর হয় �ায় ৪০ িদন 
বযাাীা এটােপ বলা হয় িনফা া এ দু’ অব�ায়ল মিহলােদরেপ ঋতুবতরী 
বলা হয়া তখন তারা নাাাপ বা অািব� থােপা 

�� ১১১ : এ দু’ অব�ায়  মেয়েদর পী পী পাজ ও লবাদত িনিষ�? 

ও�র :  ালাত,  াওম ও �ামী-�ীর  যৗন িমলন, পুরআন �শর পরা, 
মা িজেদ যাওয়া ও পাবা তাওয়াফ পরাা 

�� ১১২ : হােয়য ও িনফা   থেপ ািব� হওয়ার ার  ালাত,  রাযা 
পীভােব পাযা পরেব? 

ও�র :  ালাত পাযা পরেত হেব নাা তেব এ পারের যতটা  রাযা 
ভা�া  ােছ িঠপ ততটা  রাযাল আবার পাযা পরেত হেবা 

আেয়শা রািদয়া�া  আনহা বেলেছন : 

َمُر نِ 
مِ  َقَضيلِ َ�غُمإ وإ َّ َمُر نَِقَض  ال َالةِ َوَا نُمإ َّ  يِل ال

‘‘ি য়াম পাযা পরেত আমােদরেপ আেদশ  দয়া হেয়িছল, িপ�  ালাত 
পাযা পরেত আমােদরেপ িনেদরশ  দয়া হয় িনা’’ (মুি লম : ৩৩৫) 

�� ১১৩ : যিদ  পান ি য়াম াালনপারী নারীর  নযরােির  ামানয িপছু 
ানেবর মাি প �াব শূ হেয় যায় তাহেল িপ পরেব? 
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ও�র : ওি ি য়াম বািতল হেয় যােব এবং াের এটা পাযা পরেত 
হেবা 

�� ১১২ : যিদ  পান  মেয় রমযান মাে র িদেনর  বলায়  পান অংেশ 
হােয়য বা িনফা   থেপ ািব� হয় তাহেল িদবে র বাপী অংেশ িপ 
 রাযা রাখেব? 

ও�র : না, রাখেব নাা পারর ি য়ােমর শূ িদেনর �থম  থেপ হেত 
হেবা পােজল এ ি য়াম াের পাযা পরেবা তেব িদেনর বাপী অংেশ 
খাওয়া দাওয়া  থেপ িবরত থাপেবা 

�� ১১৪ : যিদ ফজেরর  ামানয আো হােয়য বা িনফা   থেপ ািব� 
হয় তাহেল িপ পরেব? 

ও�র : তাহেল ঐ িদেন ি য়াম াালন পরা তার ওার ফরযা এমনিপ 
 াা ল পরার  ময় না থাপেলওা 

�� ১১৫ : ফজেরর ানবরকের হােয়য বা িনফা   থেপ ািব� হলা িপ� 
 াা ল পরার  ময়  াল নাা এ অব�ায় িপ  রাযা রাখার িনয়ত 
পরেব? 

ও�র : হা, এ অব�ায়  রাযার িনয়ত পরেতল হেবা ঐ িদন ি য়াম 
াালন পরা তার ফরযা ফরয  াা ল ছাড়াল  রাযা শূ পরেত াারেবা 
িপ� ফজেরর  ালাত াড়েত হেব  াা েলর পাজ   েরা 

�� ১১৬ : অভযাে র পারের  য মিহলা জােন  য, আাামী পাল  থেপ 
তার মাি প শূ হেব     রাযার িনয়ত পরেব িপ পরেব না? 

ও�র : অবশযল  রাযার িনয়ত পরেবা যতকর াযরে রি  দখেত না 
াােব ততকর  রাযা ভ� পরেব নাা 
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�� ১১৭ :  োন � েবর পারের িনফা ওয়ালী মিহলা যিদ ৪০ িদেনর 
ানেবরল াাপ হেয় যায় তাহেল পী পরেব? 

ও:  াা ল পের াাপ হেয়  রাযা রাখা ও নামায াড়া শূ পের িদেবা 

�� ১১৮ : িনফা ওয়ালী নারীর যিদ ৪০ িদন াার হওয়ার ারও রি 
বব না হয় তাহেল িপ পরেব? 

ও�র : চি�শতম িদন াার হেল  াা ল পের  রাযা রাখা শূ পরেবা 
অিতিরি  ময়ােদর এ অব�ােপ ধের  নেব লেিহাদা বা রি�দর 
 রাাা আর রি�দর হেল  রাযা ভ� পরা জােয়য নয়া 

�� ১১৯ : যিদ  পান নারী মেন পের  য,  টবেলট  খেয় হােয়য বা 
মাি প বব পের ফরয  রাযা চািলেয় যােবা এ পাজিটর  পুম পী? 

ও�র : এটােপ জােয়য তেব পৃি�ম ওাােয় �াভািবপ ঋতু�াবেপ  দরী 
পরােনা ওিচত নয়া এ বযাাাের ডািােরর ারামশর  নয়া  যেত াােরা 

�� ১২০ : হােয়য ও িনফা ওয়ালী মিহলা পীভােব বুঝেব  য    
ঋতু�াব  থেপ ািব� হেয়  ােছ? 

ও�র : যখন  দখেব  য তার ঋতু�াব  াদা রেঙ ািররত হেয়  ােছ, 
তখন বুঝেব    াাপ হেয়  ােছা আিয়শা  রািদয়া�া  আনহা বলেতন : 

َيإَضيلَ 
إ
َة ال َّ ِق

إ
لإَن َحّ  تََر�ِّن ال ََ  َا َ�عإ

‘‘ তামরা তাড়া ড়া পের হােয়য বব হেয়  ােছ মেন পেরা নাা যতকর 
না শ� াািন  দখেত াাওা’’ (বুখারী : ৩১৯) 

�� ১২১ :  য মিহলা বােলা হওয়ার ার  পান  রাযা রােখ িনা    
এখন লি�ত, অনুত� ও তাওবাহ পরেত চায়া    িপ পরেব? 
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ও�র : এখন  থেপ ভিবষযেত আর ি য়াম ভ� না পরার দৃৃ �তযয় 
বযি পরেবা ানেবরর  াানােহর জনয আ�াহর পােছ মাফ চালেব, 
তাওবাহ পরেবা  ছেড়  দয়া �েতযপ  রাযার জনয এপিট পের  রাযা 
পাযা পরেত হেবা 

�� ১২২ :  য মিহলা মাি েপর  ময় না রাখা  রাযা েলা পাযা পেরিন 
   িপ পরেব? 

ও�র : ওাের বিররত এপল পায়দায়  মািরমার  রাযা পাযা পরেবা 

�� ১২৩ : �ামী ওাি�তা �ী নফল বা  ু�াত  রাযা রাখেত চায়, িপ 
পরেব? 

ও�র : �ামীর অনুমিত িনেত হেবা নতুবা জােয়য নয়া 

�� ১২৪ : �ী ফরয  রাযা রাখেছা এমতাব�ায় �ামীেপ  হবাে র 
অনুমিত িদলা এর  পুম পী? 

ও�র : �ামীর মতল �ীেপও এ অারােধ পাযা ও পাফফারা িদেত 
হেবা অথরাা দু’জেনর �েতযপেপল এপাধাের ৬০ িদন  রাযা রাখেত 
হেবা মাঝখােন  পান িবরিত  দয়া যােব নাা িবরিত িদেল শূ  থেপ 
আবার নতুন পের ১+৬০= ৬১  রাযা রাখেবা এভােব চািলেয় যােবা 
এেত অাারা হেল �িত এপটা  রাযার জনয ৬০ জন িম পীনেপ এপ 
 বলা খানা খাওয়ােত হেবা 

�� ১২৫ : �ােবর পারের পাযা ি য়াম  পান ওযর বা যুিি �ত 
পারর ছাড়া ারবতরী রমযান চেল আ ার আো পাযা পরেত াারল নাা 
এ অব�ায় িপ পরেব? 

ও�র : এরা িবলি�ত হওয়া  াানােহর পাজা এজনয তাওবাহ পরেত 
হেব এবং ানেবর বিররত িনয়েম পাযা পরেব অথরাা  য পটা  রাযা ভা�া 
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হেয়েছ শধু   প’িটল পাযা পরেত হেবা চলিত রমযােনর ফরয  রাযা 
 শষ পরার ারা 

�� ১২৬ : পাযা ও পাফফারা ওভয় ওয়ািজবা   েকে� পাযা  পানিট 
ও পাফফারা  পানিট? 

ও�র : পাযা হল ি য়ােমর বদেল ি য়াম াালন পরাা আর পাফফারা 
হেলা িম পীনেপ খাবার খাওয়ােনাা 
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২১শ অধযায় 

 او�حوالة الت

তারাবীহর  ালাত 
�� ১২৭ : তারাবীহ অথর িপ? এ  ালাতেপ  পন তারাবীহ নামপরর 
পরা হল? 

ও�র : তারাবীহ শে�র অথর িব�াম পরাা তারাবীহ ব  দীঘরািয়ত 
এপিট  ালাতা �িত চার রাপআত  শেষ যােত এপটু িব�াম �হর 
পরেত াাের   জনয এর নামপরর পরা হেয়েছ তারাবীহা 

�� ১২৮ : র ুল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম’র তারাবীহর  ালাত 
পী ধরেরর ৈবিশ�মি�ত িছল? 

ও�র : ল�া ও অেনপ আয়াত এবং দীঘর  ময় িনেয় িতিন তারাবীহ 
াড়েতনা 

রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম’ রােতর এপাপী  পল  ালাতল 
িছল অিত দীঘরা এমনিপ িপয়াম, ূপু,  াজদা  বল িছল খুব ল�া ও 
ধীরি�রা 

আ  ািয়ব লবেন লয়ািযদ রািদয়া�া  আন  বেলেছন : 

ِِ َحّ   ِِ اَءَي عإِ� نِِمئَي ََ ِمئإِ�َ 
إ  نِيل
ُ
َرأ قإ ََ َقيِرُئ 

إ
ُِ َةَن ال نإ ُطوإ َِ َعَص 

إ
َ ال ََ تَِمُد  َُعإ  ُمّغي 

ِقيَيمِ 
إ
 ال

অথরাা লমাম (াাঠপ)  ােহব তারাবীহেত শত শত আয়াত াড়েতনা 
ফেল  ুদীঘর  ময় দাঁড়ােনার পারের আমরা লািঠর ওার ভর িদেয় 
দাঁিড়েয় থাপতামা (মুয়া�া : ১/১১৪) 
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�� ১২৯ : তারাবীহ  বর�থম  পাথায় চালু হয়া 

ও: আ�াহর নবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  বর�থম ম িজেদ 
নববীেত তারাবীহর  ালাত  ু�াত িহে েব চালু পেরনা 

�� ১৩০ : রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম িপ িনয়িমত �তযহ 
জামা‘আেতর  ােথ তারাবীহ াড়েতন?  

ও�র : নাা  াহাবােয় িপরাম দুল বা িতন রাি� রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম’র লমামিতেত তারাবীহ ােড়িছেলনা ও�ােতর 
ওার এ  ালাত ফরয হেয় যাওয়ার আশ�ায় রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম াের জামাআেতর  ােথ ম িজেদ তারাবীহ াড়া  ছেড় 
িদেয়িছেলনা িতিন বেলন, 

 
َ
ٍإ ِّّا َ ِج َِّلإُ� ُُروإ

إ
َن اْ َِ ِ�إ  غَعإ مإ ََ ٍإ 

َ ٍإ وََذلَِي ِفإ َول ََ َعلَيإُ� َتَ ِإ نإ ُ�
َ
ُِ أ يإ َِ إ َخ

ا
ِِ

 َرَمَضينَ 

অথরাা (তারাবীহর  ালােত ম িজেদ  তামরা এপি�ত হেয় আমার জনয 
 যভােব অোকা পরিছেল তা  বল আিম  দেখিছ) িপ� আমার ভয় 
হিভল (আিম িনয়িমত এ  ালাত আদায় পরেল) তা  তামােদর জনয 
ফরয হেয়  যেত াােরা    পারের আিম (এ  ালােতর জনয) ঘর  থেপ 
 বর হলিনা আর এ ঘটনািট িছল রমযান মাে র ( পান এপ রােত)া 
(বুখারী : ২০১২; মু িলম : ৭৬১) 

�� ১৩১ : তারাবীহর  ালাত পত রাপ‘আত? 

ও�র : এিট এপিট লখিতলাফী অথরাা মতিবেরাধানরর মাাআলাা  পও 
 পও বেলেছন, িবতর হ তারাবীহ ৪১ রাপ‘আতা অথরাা িবতর ৩ 
রাপআত হেল তারাবীহ হেব ৩৮ রাপ‘আতা অথবা িবতর ১ রাপআত 
ও তারাবীহ ৪০ রাপআতা এভােব তারাবীহ ও িবতর িমেল : 
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 পও বেলেছন ৩৯ রাপআত (তারাবীহ ৩৬ + িবতর ৩) 

 পও বেলেছন ২৯ রাপআত (তারাবীহ ২৬ + িবতর ৩) 

 পও বেলেছন ২৩ রাপআত (তারাবীহ ২০ + িবতর ৩) 

 পও বেলেছন ১৯ রাপআত (তারাবীহ ১৬ + িবতর ৩) 

 পও বেলেছন ১৩ রাপআত (তারাবীহ ১১ + িবতর ৩) 

 পও বেলেছন ১১ রাপআত (তারাবীহ ৮ + িবতর ৩) 

২০ রাপ‘আত তারাবীহ  ালােতর ােক দলীল 

(প) িবতর ছাড়া ২০ রাপ‘আত তারাবীহ  ালােতর ােক দলীল হল 
মু া�ােফ আা রাযযাপ হেত বিররত ৭৭৩০ নং হাদী ,  যখােন বিররত 
হেয়েছ : 

 
َ
دى  نّ أ  ِّحإ

َ ََ ٍِ اّلارِمإ   تَِميإ
َ ََ َِ نِن َمَعَب َو

ُ
َ أ ََ َُ ِف َرَمَضيَن  ُ�َمَر َسََع اّّي

إَمئُِ� َرُؤَن نِيل قإ ََ َعِة 
إ
نإ َر� َِ �إَن  ِ

ّإ  وَِع

ওমার (রািয.) রমযােন ওবাল লবেন পাব ও তামীম আদদারীেপ 
লমামিতেত  লাপেদরেপ এপুশ রাপআত  ালােতর �িত জামাআতব� 
পেরিছেলনা (অথরাা তারাবীহ ২০ ও িবতর ১ রাপআত) 

(খ) আবদু�াহ লবেন আববা  বেলেছন  য, 

ا  ِ ِِ
ّّ ِإ َوَالُة ا َن اللّيإلِ  -و� اِ عليه وسلٍ-َةنَ َِ ِ�إ  عإ ََ َعةا 

إ
َة َر� َ َّ  ثََالَ  َع

‘‘নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম’র রােতর  ালাত িছল ১৩ 
রাপ‘আতা’’ (বুখারী : ১১৩৮; মু িলম : ৭৬৪) 

(া) মা আিয়শাহ  বেলন, 
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َعةا 
إ
ةَ َر� َ َّ دى َع َ ِّحإ ََ  ُِِ

ي َةَن ءَِك�إُد ِفإ َرَمَضيَن َوَا َ��إ ََ 

িতিন  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম রমযান ও অনয  মেয় (রােত) ১১ 
রাপআেতর অিধপ  ালাত আদায় পরেতন নাা (বুখারী : ২০১৩; 
মু িলম : ৭৩৮) অথরাা তারাবীহ ৮ রাপাআত এবং িবতর ৩ রাপাআতা 

(ঘ) লবেন লয়ািযদ রািদয়া�া  আন  বেলন,  

 ُِ َم لِلّغي ُقوإ َّ ن 
َ
إ نإِن َمَعَب َوتَِميإَمي اّلارِِما أ َِ

ُ
ُِ َ�غإُه أ يِا رَِضَ ا َّ َ

إ
َمَر ُ�َمَر نإِن اْ

َ
أ

َعةَ 
إ
َة َر� َ َّ دى َع  نِ حإ

‘ওমার লবনু খা�াব রািদয়া�া  আন  (তার দুল  �ী  াহাবী) ওবাল 
লবেন পাব তামীম আদদারীেপ এ মেমর িনেদরশ িদেলন  য, তারা  যন 
 লাপেদরেপ িনেয় (রমযােনর রােত) ১১ রাপআত িপয়ামু�ালল (অথরাা 
তারাবীহর  ালাত) আদায় পেরা (মুয়া�া মােলপ : ১/১১৫) 

ওে�খয  য,   ৗদী আরেবর ম িজদ েলােত তারাবীহ ও িবতর িমেল 
১১ বা ১৩ রাপআত াড়েলও মা�ার হারােম ও মাদীনার ম িজেদ 
নববীেত তারাবীহ ২০ এবং িবতর ৩ িমিলেয়  মাট ২৩ রাপআত ােড় 
থােপা 

�� ১৩২ : তারাবীহর  ংখযার মতিবেরােধর মেধয  পানিট  বরািধপ 
�হরেযাায? 

ও�র : মােলপী মাযহােবর লমাম মােলপ (রহা) বেলেছন, এপশ 
বছেররও  বিশ  ময় ধের  লােপরা ৩৬ রাপআত তারাবীহ ােড়েছা 
শােফঈ মাযহােবর লমাম শােফঈ (রহা) বেলেছন, িতিন তারাবীহ 
মদীনায় ৩৬ এবং মা�ায় ২০ রাপআত াড়েত  দেখেছনা   ৗদী 
আরেবর �যা� মুফতী  বরজন �ে�য় আেলেম �ীন আ�ামা মুহা�াদ িবন 
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 ােলহ আল ও ালমীন (রহ.) ১০ ও আট রাপআেতর মা আলােপ 
�াধানয িদেয়েছনা  

এ জাতীয় মত াাথরেপযর  মাধানপে� শালখুল ল লাম লমাম লবনু 
তালিময়যা (রহ.) বেলেছন, অিধপ  ংখযপ রাপআত াড়াল ও�মা আর 
যিদ  পও পম  ংখযপ রাপআত াড়েত চায় তাহেল তার ওিচত হেব 
িতলাওয়াত, িপয়াম, ূপু ও ি জদা দীঘর পরাা িতিন আেরা বেলেছন 
 য, তারাবীহেপ রাপআত  ংখযার মেধয  ীমাব� না  রেখ বরং  ময় 
বযেয়র ািরমার িদেয় মনলযায়ন পরা ওিচতা পারর রা নলু�াহ  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম শধু ১১ রাপআেতর মেধয ৫ ঘ�া  ময় অিতবািহত 
পেরেছনা  ালােতর িপয়ােম এত দীঘর  ময়  পেট  যত যার পারের 
 াহাবীার লািঠর ওার ভর িদেয় দাঁিড়েয় থাপেতনা 

 বেশেষ লমাম লবনু তালিময়যা (রহা) আেরপিট মত বযি পের 
বেলেছন,  ািবরপ িবে�ষের তারাবীহ ২০ রাপআত াড়াল ও�মা পারর 
এটা ১০ ও ৪০ রাপআেতর মাঝামািঝ এবং  বিশর ভাা মু লমােনর 
আমলও এরল ওারা 

তেব অতীব  ূুানরর িবষয় এল  য, আমােদর  দেশ তারাবীহ  যভােব 
তাড়া ড়া পের াড়া হয় তা ািরহার পের িবশ� ও ধীরি�র 
িতলাওয়াত, ূপু  থেপ ওঠার ার এবং দু’ ি জদার মােঝ আেরা এপটু 
 ময়েকার পরা,  ু�াত  মাতািবপ ও ধীরি�রভােব ূপু-ি জদাহ 
লতযািদ  ুার পের তারাবীহ আদায় পরা অতযাবশযপা  য া�িতেত 
রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম রােতর  ালাত আদায় পরেতন 
আমােদরও ওিচত    তরীপামত আদায় পরাা 

�� ১৩২ : তারাবীহ ও তাহা�ুেদর ফযীলত জানেত চালা 

ও�র : (প) রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 
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 ُ
َ
َرإ ِِ
ُِ تَِسيناي  َميناي ّوِاحإ َإ يَم َرَمَضيَن ِّ

نإ ََ نإ َذنإِبهِ  ََ َِ يَ�َقّدَم  ََ 

অথরাা  য বযিি ঈমান অব�ায়  াওয়ােবর আশায় রােত তারাবীহ ও 
তাহা�ুদ আদায় পরেব, আ�াহ তাঁর ানবরবতী ( াীরা)  নাহ েলা মাফ 
পের  দেবনা (বুখারী : ৩৭; মু িলম : ৭৫৯) 

َميناي َإ ِّ ঈমান অব�ায় অথর হল, এমন িব�া  �াান পরা  য, আ�াহ 

তােপ এ পােজর বদলা িদেবন এবং تَِسيناي  অথর হল, এমনভােব ِاحإ

 াওয়াব আশা পরেব  য, রােতর এ  ালাত আদায়  পান মানুষেপ 
 দখাবার বা শনাবার জনয নয় বরং শধুমা� আ�াহেপ খুিশ পরার জনয 
এবং তা শধুমা� আ�াহরল পাছ  থেপ াুর�ার লােভর আশায়া 

(খ) অনয হাদীে  নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ِر�إَضِة َوَالُة اللّيإِل  َِ
إ
َد ال َالةِ َيعإ َّ فَفإَضُل ال

َ
 أ

ফরয  ালােতর ার  েবরা�ম  ালাত হল রােতর  ালাত (অথরাা 
তাহা�ুেদর  ালাত)া (মু িলম : ১১৬৩) 

�� ১৩৩ : তারাবীহ  ালােতর জামাআেত নারীেদর শরীপ হওয়া িপ 
জােয়য? 

ও�র : িফতনা-ফযা ােদর আশ�া না থাপেল মা িজেদ তারাবীহর 
জামা‘আেত হািজর হওয়া  মেয়েদর জনয জােয়য আেছা আ�াহর নাবী 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ِِ َمَسيِجَد  اَ  يَل ا ََ ا ِّ غَُعوإ ِِ َ�مإ  ا

‘‘ তামরা আ�াহর বাাা নারীেদরেপ মা িজেদ  যেত িনেষধ পেরা 
নাা’’ (বুখারী : ৯০০; মু িলম : ৪৪২)  
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�� ১৩৪ : নারীরা মা িজেদ  ােল তােদর চালচলন ও  াাশাপ 
আশাপ পী ধরেনর হওয়া ওিচত? 

ও�র :  �নরর শরীয়াত �ত াদরা পের ম িজেদ যােবা বাহারী ও রঙ 
 বরেঙর  বারপা ও টালট-িফট  াাশাপ ারেব নাা া� জব ও 
আওয়াজ পের পথা বলেব নাা  মেয়েদর িনধরািরত �ােন িােয়  ালাত 
আদায় পরেবা লমাম  ােহব  ালাম িফরােনার ারারল ম িজদ  থেপ 
 বিরেয় যােবা 

�� ১৩৫ : জামাআেত  ালাত আদায় পরেল নারীেদর  পাথায় দাঁড়ােনা 
ও�ম? 

ও�র : নারীরা িাছেন দাঁড়ােবা এটাল  ু�াতা তারা যত িাছেন 
দাঁড়ােব ততল ও�মা নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ّولَُةي
َ
َهي أ ُِ النِاَسيِل آِخُرَهي َوَشّ وإ ُِ ُ ُو َهي آِخُرَهي وََخ�إ ّولَُةي َوَشّ

َ
ُِ أ ُِ الِراَجي وإ

ُِ ُ ُو  َخ�إ

াুূষেদর ও�ম পাতার হেলা �থম পাতার আর িনপৃ� হেলা  শষ 
পাতারা াকােের মিহলােদর জনয ও�ম হেলা  শষ পাতার আর িনপৃ� 
হেলা �থমপাতারা (মু িলম : ৪৪০) 
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২২শ অধযায় 

িবতেরর  ালাত 
�� ১৩৬ : িবতেরর  ালাত পত রাপআত? 

ও�র : িবতেরর  ালােতর  বরিনে  ংখযা হল এপ রাপ‘আত এবং 
 েবরা� হল ১১ রাপআতা 

(প) িবতেরর  ালাত ১ রাপআত াড়াও জােয়য আেছা আ�াহ নাবী 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َعلإ  ِإ تَِر نَِواِحَدَة فَلإيَ ن ءّمإ
َ
َحّب أ

َ
نإ أ ََ 

অথরাা  পও যিদ ১ রাপআত িবতর াড়েত চায়, তা    পরেত াােরা 
(আবন দাওদ : ১৪২২; না াঈ : ১৭১২) 

(খ) আবার িতন রাপআত িবতর াড়া যায়া রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম বেলন, 

تِرَ  ن ءّمإ
َ
َحّب أ

َ
نإ أ َعلإ  ََ ِإ  نََِْالَ  فَلإيَ

‘‘ য বযিি িবতেরর  ালাত ৩ রাপআত াড়েত চায়, তা    াড়েত 
াােরা’’ (আবন দাওদ : ১৪২২; না াঈ : ১৭১২)  

(া) িবতর ৫ রাপ‘আতও াড়ার িনয়ম আেছা নাবী  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম বেলেছন : 

نإ  ن ءّمإ  ََ
َ
َحّب أ

َ
َمإ أ ِْ ِإ َه فَلإ تَِر   َعلإ يَ

‘‘ পও ৫ রাপআত িবতর াড়েত চালেল তা    াড়েত াােরা’’ (আবন 
দাওদ : ১৪২২; না াঈ : ১৭১২)  
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এভােব ৭ বা ৯ বা ১১ রাপআত াযরে িবতেরর  ালাত আদায় পরার 
 ুেযাা আেছ, জােয়য আেছা 

�� ১৩৭ : িবতেরর  ালােত িপ এপবার নািপ দু’বার  ালাম িফরাব? 

ও�র : দু’টাল পরা জােয়য আেছা 

(প) এপ  ালােম িবতর াড়ার দলীল : 

িম ওয়ার িবন মাখরামা  থেপ বিররত, িতিন বেলন, 

َر َلإالا  نَي نَ�إ
َ
َُ ُ�َمرُ ، َدَ�ّغي أ وتِرإ «: َ�َقي

ُ
ٍإ أ َ ِّ ل ِّ ، ُُ غَي َوَراَل ِإ َِ ّ� نِغَي ثََالَ   ،َ�َقيَم وََو ََ َف

 َِ  ِف آِخرِِهنّ ، َرَ�َعي
ّ
ِّا ٍإ 

ٍإ َُْسلّ َ  »ل

রােতর  বলা আমরা আবন বাপার (রািদয়া�া  আন )  প দাফন 
পরলামা অতার ওমার (রািদয়া�া  আন ) বলেলন, ‘আিম িবতর 
ািড়িনা এল বেল িতিন দাঁড়ােলন আর আমার তারঁ  াছেন দাঁিড়েয় 
 ালামা এরার িতিন আমােদর িনেয় ৩ রাপআত িবতর াড়েতনা  শষ 
রাপআেতর আো িতিন  ালাম িফরােতন না (এপ  ালােম িতন রাপাত 
িবতর াড়েতন)া (ুহাবী : ১৭৪২) 

(খ) দু’  ালােম িবতর াড়ার দলীল : 

 ِّ ِر نِبَعإ مإ
َ
إِوتإِر َحّ  نِأ ِ ِف ال

َعتَ�إ َعِة َوالّرمإ َ الّرمإ ٍُ َي�إ ِِ نإِن ُ�َمَر َةَن َُْسِلا َ�نإ َ�بإِد ا
 َحيَجِتهِ 

আবদু�াহ লবেন ‘ওমার রািদয়া�া  আন  (িবতের  ালাত) �থম দুল 
রাপআত  শষ পের  ালাম িফরােতন এবং াের  শষ (তৃতীয়) 
রাপআেত আবার  ালাম িফরােতনা �থম দুল রাপআেতর  ালাম 
িফরােনর ার �েয়াজেন  পান পােজর িনেদরশও িদেতনা (বুখারী : 
৯২১)  
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�� ১৩৮ : িবতেরর  ালােতর আোল জামাত  ছেড় যাওয়া িপ 
জােয়য? 

ও�র : লমাম িবতর  শষ না পরা াযরে জামাআত  ছেড় চেল যাওয়া 
িঠপ নয়া পারর িবতর �ারা াুেরা রাি� জাারেরর অথরাা 
িপয়ামু�ালেলর ানরর  ওয়াব অিজরত হয়া 

রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

ُ ِبيَيُم َلإلَةَ 
َ
َُ ُمِتَب إ َصِ

غإ ََ يم َحّ   ََ َع اإل ََ نإ ََيَم  ََ نُّه 
َ
َ 

অথরাা লমাম নামায  শষ না পরা াযরে  য বযিি লমােমর  ােথ 
(জামাআেত) তারাবীহ াড়ল তার জনয ানরর রাত নফল াড়ার  াওয়াব 
 লখা হেয়  ালা (িতরিমযী : ৮০৬) 
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২৩শ অধযায় 

 رللة القد

লাললাতুল পদর 
�� ১৩৯ : লাললাতুল পদেরর মযরাদা, ৈবিশ�য ও ফযীলাত জানেত 
চালা  

ও�র : (১) এ রােত আ�াহ তা‘আলা াুরা পুরআন পারীমেপ লাওেহ 
মাহফুয  থেপ �থম আ মােন নািযল পেরনা তাছাড়া অনয আেরপিট 
মত আেছ  য, এ রােতল পুরআন নািযল শূ হয়া ারবতরী ২৩ বছের 
িবিভ�  নরা বা  নরার অংশিবেশষ িবিভ�  মেয় িবিভ� ঘটনা ও অব�ার 
 �িকেত রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম’র ওার অবতীরর হয়া 

(২) এ এপ রজনীর লবাদত হাজার মাে র লবাদেতর  চেয়ও ও�মা 

(৩) এ রােত াৃিথবীেত অ ংখয  ফেরশতা  নেম আে  এবং তারা তখন 
দুিনয়ার পলযার, বরপত ও রহমাত বষরর পরেত থােপা 

(৪) এটা শািে বষরেরর রাতা এ রােত লবাদত  জার বাাােদরেপ 
 ফেরশতারা জাহা�ােমর আযাব  থেপ মুিির বারী শনায়া 

(৫) এ রােতর ফাযীলত বররনা পের এ রােতল এপিট ানররা�  নরা 
নািযল হয়া যার নাম  নরা পদরা 

(৬) এ রােত নফল  ালাত আদায় পরেল মুিমনেদর অতীেতর  াীরা 
 নাহ েলা মাফ পের  দয়া হয়া 

রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

نإ ََيمَ  نإ َذنإِبهِ  ََ َِ ي َ�َقّدَم  ََ  ُ
َ
َر إ ِِ

ُِ تَِسيناي  َميناي ّواحإ َإ ِر ِّ
َقدإ
إ
 َلإلَُة ال
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অথর :  য বযিি ঈমান ও  াওয়াব লােভর আশায় পদেরর রােত নফল 
 ালাত আদায় ও রাত  জো লবাদত পরেব আ�াহ তার লেতাানেবরর 
 পল  াীরা ( ছাট)  নাহ কমা পেরেদনা (বুখারী : ১৯০১; মু িলম : 
৭৬০) 

�� ১৪০ :  পান রাতিট লাললাতুল পদর? 

ও�র : এ �ে�র ও�র �রা হাদীে  িনেবিররত বারী রেয়েছ : 

[১] এ রাতিট রমযান মাে া আর এ রােতর ফযীলত িপয়ামত াযরে 
জারী থাপেবা 

[২] এ রাতিট রমাযােনর  শষ দশেপা রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম বেলেছন : 

نإ َرَمَضينَ  َِ ِ األَواِخِر 
ّإ َع
إ
ِر ِف ال َقدإ

إ
َّروإا َلإلََة ال

َ
ُ 

‘‘রমাযােনর  শষ দশিদেন  তামরা পদেরর রাত তালাশ পরা’’ (বুখারী 
: ২০২০; মু িলম : ১১৬৯) 

[৩] আর এিট রমযােনর  বেজাড় রােত হওয়ার  �াবনা  বিশা রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َّروإ 
َ
نإ َرَمَضينَ ُ َِ َواِخِر 

َ
ِ األ

ّإ َع
إ
َن ال َِ ِوتإِر 

إ ِر ِف ال َقدإ
إ
 ا َلإلَُة ال

‘‘ তামরা রমাযােনর  শষ ১০ িদেনর  বেজাড় রাত েলােত পদেরর 
রাত  খাঁজ পরা’’ (বুখারী : ২০১৭) 

[৪] এ রাত রমযােনর  শষ  াত িদেন হওয়ার  �াবনা  বিশা রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َواِخرِ 
َ
�إَةي فَلإيَتََأِراَهي ِف الّسبإِع األ تََأِرا َُ  َ�َمنإ َةَن 
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‘‘ য বযিি লাললাতুল পদর (পদেরর রাত) অে�ষর পরেত চায়,    
 যন রমাযােনর  শষ  াত রােতর মধয তা অে�ষর পেরা’’ (বুখারী : 
২০১৫; মু িলম : ১১৬৫) 

[৫] রমাযােনর ২৭  শ রজনী লাললাতুল পদর হওয়ার  �াবনা 
 বেচেয়  বিশা 

প. ওবাল লবেন পাব হেত বিররত হাদীে  এে েছ, িতিন বেলন  য, 

 ِِ  ا
ُُ َمَرنَي رَُسوإ

َ
ّم َلإلََة ِ َ اللّيإلَُة الِّتإ أ

َ
ٍُ أ لَ عإ

َ
إ أل ا ِِ ِّ ِِ  -و� اِ عليه وسلٍ-َوا

�إنَ  ِ
ّإ َ َلإلَُة َسبإَع وَِع َِ  نِِقيَيِمَةي 

আ�াহর শাথ পের বলিছ, আিম যতদনর জািন রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম আমােদরেপ  য রজনীেপ পদেরর রাত িহে েব 
িপয়ামু�ালল পরেত িনেদরশ িদেয়িছেলন তা হল রমাযােনর ২৭ তম 
রাতা (মু িলম : ৭৬২) 

(খ) আ�ু�াহ িবন ‘ওমার  থেপ বিররত, রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম বেলেছন : 

�إنَ ََ  ِ
ّإ ِع
إ
�إَةي فَلإيَتََأِراَهي َلإلََة الّسبإِع َوال تََأِرا َُ  نإ َةَن 

‘‘ য বযিি পদেরর রাত অজরন পরেত লভুপ,     যন তা রমাযােনর 
২৭ শ রজনীেত অনু বান পেরা (আহমাদ : ২/১৫৭) 

[৬] পদেরর রাত হওয়ার বযাাাের  �াবনার িদপ  থেপ ারবতরী 
ি�তীয়  �াবনা হল ২৫ তািরখ, তৃতীয় হল ২৯ তািরেখা চতুথর হল ২১ 
তািরখা া�ম হল ২৩ তািরেখর রজনীা 

[৭]  বরেশষ আেরপিট মত হল- মিহমাি�ত এ রজনীিট �ানােরশীলা 
অথরাা �িত বা র এপল তািরেখ বা এপল রজনীেত তা হয় না এবং 
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শধুমা� ২৭ তািরেখল এ রাতিট আ েব তা িনধরািরত নয়া আ�াহর 
িহপমত ও তাঁর লভায়  পান বছর তা ২৫ তািরেখ,  পান বছর ২৩ 
তািরেখ,  পান বছর ২১ তািরেখ, আবার  পান বছর ২৯ তািরেখও হেয় 
থােপা 

�� ১৪১ :  পন এ রাতেপ অ�� পের  াাান রাখা হেয়েছা এটা 
�� পের িনিদর� পের বলা হয় িন  পন? 

ও�র : এ রােতর াুর�ার লােভর আশায়  প পত  বিশ  ি�য় অ�রী 
ভন িমপা াালন পের এবং পত  বিশ  েচ� হয়, আর  প নাফরমান ও 
আলে  ঘুিমেয় রাত পাটায়  �বতা এটা ারখ পরার জনযল আ�াহ 
তা‘আলা এ রাতেপ  াাান ও অ�� পের  রেখেছনা 

�� ১৪২ :  য রাতিট লাললাতুল পদর হেব   িট বুঝার িপ  পান 
আলামত আেছ? 

ও�র : হাঁ,    রােতর িপছু আলামত হাদীে  বিররত আেছা    েলা 
হল : 

(১) রাতিট াভীর অবপাের  ছেয় যােব নাা 

(২) নািতশীেতাত হেবা অথরাা ারম বা শীেতর তীীতা থাপেব নাা 

(৩) মৃদুমা বাতা  �বািহত হেত থাপেবা 

(৪)    রােত লবাদত পের মানুষ অোকাপৃত অিধপ তৃি�েবাধ পরেবা 

(৫)  পান ঈমানদার বযিিেপ আ�াহ �ে� হয়েতা তা জািনেয়ও িদেত 
াােরনা 

(৬) ঐ রােত বৃি� বষরর হেত াােরা 
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(৭)  পােল হালপা আেলাপরি� হ  নেযরাদয় হেবা যা হেব ানিররমার 
চাঁেদর মতা ( হীহ লবনু খুযালমাহ : ২১৯০ ; বুখারী : ২০২১ ; মু িলম : 
৭৬২) 

�� ১৪৩ : রমাযােনর  শষ দশ রােত রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম পী ধরেরর লবাদত পরেতন? 

ও�র : তাঁর লবাদেতর অব�া িছল িনেরা : 

১. �থম ২০ রাত রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ানরর রাত 
জাারর পরেতন নাা িপছু  ময় লবাদত পরেতন, আর িপছু অংশ 
ঘুিমেয় পাটােতনা িপ� রমাযােনর  শষ দশ রােত িতিন িবছানায় 
এেপবােরল  যেতন নাা রােতর াুেরা অংশটাল লবাদত পের পাটােতনা 

    ময় িতিন পুরআন িতলাওয়াত,  ালাত আদায়  দাপা �দান, 
িযপর, দু‘আ, আ� মােলাচনা ও তাওবাহ পের পাটােতনা আ�াহর 
রহমােতর আশা ও তার াজেবর ভয়ভীিত িনেয়  �নরর খুশখুজু ও 
িবন�িচে� লবাদেত মশ ল থাপেতনা 

২. হাদীে  এে েছ     ময় িতিন শি পের তার লুি� �ারা  পামর 
 বেধ িনেতনা এর অথর হল, রাত েলােতা তাঁর  মি �ম শধু 
লবাদেতর মেধযল িনম� িছলা িনেজ  যমন অিনষায় পাটােতন তাঁর 
�ীেদরেপও তখন জািােয় িদেতন লবাদত পরার জনযা 

৩. পদেরর রােতর লবাদেতর  ুেযাা যােত হাতছাড়া হেয় না যায় 
  জনয রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  শষ দশিদেনর াুেরা 
 ময়টােত লেতপাফরত থাপেতনা (মু িলম : ১১৬৭) 

�� ১৪৪ : মিহমাি�ত লাললাতুল পদের আমরা পী পী লবাদত পরেত 
াাির? 
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ও�র : রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  যভােব এ রাত পাটােতন 
এর ানরর অনু রর পরাল হেব আমােদর �ধান টাোরটা এ লেকয 
আমােদর িনেবিররত পাজ েলা পরা আবশযপ : 

(প) িনেজ রাত  জো লবাদত পরা এবং িনেজর অধীনি ও 
অনযেদরেপও জািােয় লবাদেত ও�ু� পরাা 

(খ) ল�া  ময় িনেয় তারাবীহ ও তাহা�ুদ াড়াা এ ব  ালােত 
িপরাআত ও ূপু-ি জদা ল�া পরাা ূপু  থেপ ওেঠ এবং দুল 
ি জদায় মেধয আেরা এপটু  বিশ  ময় অিতবািহত পরা, এ ময় িপছু 
দু‘আ আেছ    েল াড়াা 

(া) ি জদার মেধয তা বীহ াাঠ  শেষ দু‘আ পরাা  পননা ি জদাবনত 
অব�ায় মানুষ তার রেবর  বেচেয় িনপেট চেল যায়া ফেল তখন দু‘আ 
পবুল হয়া 

(ঘ)  বিশ  বিশ তাওবা পরেব আিাািফূ�াহ াড়েবা ছাীরা পবীরা 
 াানাহ  থেপ মাফ চালেবা  বিশ পের িশপরী  াানাহ  থেপ খােলছ 
ভােব তাওবা পরেবা পারর লিতানেবর  পান িশপর পের থাপেল  নপ 
আমল  তা পবুল হেবল না, বরং অিজরত অনয ভাল আমলও বরবাদ 
হেয় যােবা ফেল হেয় যােব িচর�ায়ী জাহা�ামীা 

(ঙ) পুরআন িতলাওয়াত পরেবা অথর ও বযাখযা হ পুরআন অধযয়নও 
পরেত াােরনা তা বীহ তাহলীল ও িযপর-আযপার পরেবনা তেব 
িযপর পরেবন চুিা াের, িনরেব ও এপাপী এবং  পান �পার  জাের 
আওয়ায পরা ছাড়াা এভােব িযপর পরার জনযল আ�াহ পুরআেন 
বেলেছন : 
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ّ  ََۡفِسَك  ِ�  ّرّ�َك  َو�ۡذُكر ﴿ َُ  َو��َصالِ  بِٱَُۡغُدّوِ  �ََۡقۡولِ  ِمنَ  �ۡ�َۡهرِ  َوُدونَ  َوِخيَفةٗ  ٗ� تَ
 ]  ٢٠٥: ااعراُ[ ﴾ ٢ �ََۡ�ِٰفلِ�َ  ّمِنَ  تَُ�ن َوَ� 

‘‘ পাল ও  বযায়  তামার রেবর িযপর পর মেন মেন িবনেয়র  ে� 
ভয়ভীিত  হপাের এবং  জাের আওয়াজ না পেরা এবং পখেনা  তামরা 
আ�াহর িযপর ও �রর  থেপ ওদা ীন হেয়ানাা’’ (আরাফ : ২০৫) 

অতএব, দলেবেধ  ম�ের  জাের  জাের ও� �ের িযপর পরা ৈবধ 
নয়া এভােব  ি�িলত  পান িযপর পরা পুরআেনও িনেষধ আেছ 
নবীিজ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ও তা পেরন িনা িযপেরর 
শ� েলা হল:  ুবহানা�াহ, আলহামদুিল�াহ, লা-ললাহা ল�া�াহ, আ�া  
আপবার লতযািদা 

(চ) এপা�িচে� দু‘আ পরাা  বিশ  বিশ ও বারবার দু‘আ পরাা আর 
এ ব দু‘আ হেব এপাপী ও িবন� িচে� পবুল হওয়ার �তযাশা িনেয়া 
দু‘আ পরেবন িনেজর ও আানজনেদর জনয. জীিবত ও মৃতেদর জনয, 
াাােমাচন ও রহমত লােভর জনয, দুিনয়ার শািে ও আিখরােতর মুিির 
জনযা তাছাড়া নবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এ রােত িনেের এ 
দু‘আিট  বিশ  বিশ পরার জনয ওা ািহত পেরেছন : 

إ  ُف َعِ�ا َو فَي�إ ِإ َع
إ
ّب ال ِ

ُ
ول ُ ُِ ٍّ ِّنَّي َ� ُة

 اَللّ

‘‘ হ আ�াহ! তুিম  তা কমার আধার, আর কমা পরােপ তুিম ভালবা া 
পােজল তুিম আমােপ কমা পের দাওা (িতরিমযী : ৩৫১৩) 
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২৪শ অধযায় 

 ُاعتك

ল‘িতপাফ 
�� ১৪৫ : ল‘িতপাফ পী? এর  পুম পী? 

ও�র : দুিনয়াবী  পল পাজ  থেপ মুি হেয়  �নরর আ�াহর লবাদেতর 
জনয ম িজেদ অব�ান পরােপ ল‘িতপাফ বলা হেয় থােপা লেতপাফ 
পরা  ু�াতা  

�� ১৪৬ : ল‘িতপােফর ওেবশয পী? 

ও�র : দুিনয়াদারীর ঝােমলা  থেপ  �নরর মুি হেয় এপা�িচে� 
আ�াহর লবাদেত মশ ল হওয়া, িবনয় ন�তায় িনেজেপ আ�াহর 
দরবাের  মারর পরা এবং িবেশষ পের লাললাতুল পদের লবাদত 
পরার  ুেযাা লাভ পরাল ল‘িতপােফর ওেবশযা 

�� ১৪৭ : ল‘িতপােফর জনয পী পী শতর ানরর আবশযপ? 

ও�র : (প) মু লমান হওয়া, (খ) জান থাপা, (া) বড় নাাাপী  থেপ 
ািব� থাপা,  াা ল ফরয হেল  াা ল পের  নয়াা (ঘ) ম িজেদ 
ল‘িতপাফ পরাা 

পােজল পািফর-মুশিরপ, অবুঝ িশশ, াাাল ও অািব�  লাপ এবং 
হােয়য-িনফা  অব�ায় নারীেদর ল‘িতপাফ শ� হেব নাা 

�� ১৪৮ : ল‘িতপােফর ূপন পয়িট ও পী পী? 

ও�র : এর ূপন ২িট : (প) িনয়ত পরা, (খ) মা িজেদ অব�ান পরা, 
িনজ বাড়ীেত বা অনয  পাথাও ল‘িতফাপ পরেল তা শ� হেব নাা 
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�� ১৪৯ :  মেয়রা িপ িনজ বা াৃেহ ল‘িতপাফ পরেত াারেব? 

ও�র : রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম-এর যামানায় নারীরা 
ম িজেদ ল‘িতপাফ পরেতনা 

�� ১৫০ : ল‘িতপাফ অব�ায় পী পী পাজ িনিষ�? 

ও�র : তা হল : 

(১) �ামী �ীর িমলন, �ীেপ চু�ন ও �শর পরা, 

(২) মা িজদ  থেপ  বর হওয়াা  বচােপনা, চাষাবাদ, এমনিপ  রাাীর 
  বা ও জানাযায় অংশ �হেরর জনযও মা িজদ  থেপ  বর হওয়া 
জােয়য নয়া  বর হেল লেতপাফ বািতল হেয় যােবা 

�� ১৫১ : িবেশষ �েয়াজেন ল‘িতপাফ অব�ায় মা িজদ  থেপ  বর 
হেত াারেব িপ? 

ও�র : মা িজেদর াি�র মেধয বযব�া না থাপেল শধুমা� মানিবপ 
�েয়াজেন ��াব-াায়খানা, খাওয়া-দাওয়া ও ািব�তা অজরেনর জনয 
মা িজদ  থেপ  বর হওয়া জােয়য আেছ, দলীল : 

ِإ  َة ََيلَ ََ ِ ّ : َ�نإ َع� ِِ
ّّ َِ  -و� اِ عليه وسلٍ-َةَن ا َيإ

إ
ُخُل ال تََكَف َا ءَدإ َِّذا ا�إ

إَسينَ  َيَجِة اِإلس َِ  ِّّا 

‘আেয়শা রািদয়া�া  আনহা বেলন, এপাে ( াশাব-াায়খানার) �েয়াজন 
ানরর ছাড়া নবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ম িজদ  ছেড় বািড়েত 
�েবশ পরেতন নাা’ (মু িলম : ২৯৭) 

তেব মা িজেদ এ ব বযব�া থাপার ার যিদ  পও বালের যায় তাহেল 
ল‘িতপাফ ভ� হেয় যােবা 
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ল‘িতপাফ অব�ায় এপ রােত রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম তাঁর 
�ী  ািফয়ােপ ঘের  াৗিছেয় িদেয় এে িছেলনা (বুখারী) 

�� ১৫২ : পী পী পারের ল‘িতপাফ ভ� হেয় যায়? 

ও�র : িনে বিররত  য  পান এপিট পাজ পরেল ল‘িতপাফ ভ� হেয় 
যােবা 

১.  �ভায় িবনা �েয়াজেন মা িজদ  থেপ  বর হেলা 

২.  পান িশপর বা পুফরী পাজ পরেলা 

৩. াাাল বা  বঁ শ হেয়  ােলা 

৪. নারীেদর হােয়য-িনফা  শূ হেয়  ােলা 

৫. �ী হবা  বা  য  পান �পার  যৗন ে�াা পরেলা 

�� ১৫৩ : ল‘িতপাফ অব�ায় পী পী পাজ পরা ৈবধ অথরাা মুবাহ? 

ও�র : ল‘িতপাফপারীেদর জনয িনেোি পাজ পরা ৈবধ : 

১. এপাে �েয়াজনীয় পথাবাতরা বলাা 

২. চুল আঁচড়ােনা, মাথা মু�ােনা, নখ পাটা, শরীর  থেপ ময়লা াির�ার 
পরা, এবং  ুািব বযবহার ও ও�ম  াাশাপ ািরভদ ািরধান পরাা 

৩. ম িজেদর িভতের াানাহার পরা, ঘুমােনা এবং িবেশষ �েয়াজেন 
িববােহর পািবননামা ও �য়-িব�েয়র চুিিও  �াদন পরা যােবা  

�� ১৫৪ : ল‘িতপাফপারীর দািয়ু ও পররীয় পাজ পী পী? এবং তাঁর 
পী ধরেনর লবাদত পরা ওিচত? 
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ও�র : ও�ম হল নফল লবাদত  বিশ  বিশ পরাা  যমন  ালাত 
আদায়, পুরআন িতলাওয়াত ও অধযয়ন পরা, িয�-আযপার ও তা বীহ, 
তাহলীল পরা অথরাা  ুবহানা�াহ, আল-হামদুিল�াহ, লা ললাহা ল�া�াহ, 
আ�া  আপবার, তাওবাহ-লেিাফার, দু‘আ, দুরদ লতযািদ লবাদেত 
 বরািধপ  ময় মশ ল থাপাা তাছাড়া শরীয়া িবষয়প ললম চচরা পরাা 

াািথরব বযাাাের পথাবাতরা বলা, অনথরপ া� জব ও আেলাচনা  থেপ 
িবরত থাপা ওিচত, তেব াািরবািরপ পলযারেথর ৈবধ  পান িবষেয় 
অ��� পথাবাতরা বলার মেধয  পান  দাষ  নলা 

�� ১৫৫ : ল‘িতপাফ শধুল রমযান মাে ? নািপ অনয  ময়ও পরা 
যায়? 

ও�র : বা েরর  য  পান  ময় ল‘িতপাফ পরা যায়া এজনয িনধরািরত 
ও িনিদর�  পান িদন তািরখ  নলা িযিন যখন চালেবন তখিন ল‘িতপাফ 
পরেত াারেবনা রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এপবার শাওয়াল 
মাে ও ল‘িতপাফ পেরেছনা ‘ওমার রািদয়া�া  আন  এপবার মা� 
এপ রাত ল‘িতপাফ পেরিছেলনা 

�� ১৫৬ : ল‘িতপােফর জনয  পানিট ও�ম  ময়? 

ও�র : রমযান মা  হেভ ল‘িতপােফর ও�ম  ময়া আেরা ও�ম হেভ 
রমযােনর  শষ দশিদন ল‘িতপাফ পরাা 

�� ১৫৭ :  বরিনে পী ািরমার  ময় ল‘িতপাফ পরা যায়? 

ও�র : এিট এপিট মতিবেরাধানরর মা আলাা শালখালেনর মেত 
ল‘িতপােফর ননযনতম  ময় ীমা ১িদনা  পননা, হানাফী মেত 
ল‘িতপােফর জনয  রাযা শতরা আর  রাযা ১ িদেনর পেম ানরর হয় নাা 

�� ১৫৮ : ল‘িতপাফ পখন শূ ও  শষ পরব? 
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ও�র : ফযেরর  ালাত আদায় পের বা  নযরােির ার ল‘িতপােফ �েবশ 
পরা  ু�াত/মুিাহাবা আর  শষ পরেব ঈেদর চাঁদ  দখা  ােলা নাবী 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এমনিটল পরেতনা 

�� ১৫৯ : রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম পতবার ল‘িতপাফ 
পেরেছন? 

ও�র : �েতযপ রমাযােনল িতিন  শষ দশ িদন ল‘িতপাফ পরেতনা 
িপ� জীবেনর  শষ রমযােন িতিন ল‘িতপাফ পেরিছেলন ২০ িদনা 
এভােব মৃতুযর ানবর াযরে  পান বছরল িতিন ল‘িতপাফ  থেপ িবরত 
থােপনিনা (বুখারী) 

�� ১৬০ : ল‘িতপাফ পত �পার ও পী পী? 

ও: ল লামী শরীয়েত ল‘িতপাফ ৩ �পারা 

(প) ওয়ািজব ল‘িতপাফ : ওলামােয়  পরােমর ঐপমেতয ওয়ািজব 
ল‘িতপাফ হেলা মানেতর ল‘িতপাফা আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ْ  ]  ٢٩: اَّ[ ﴾ ٢ ... نُُذورَُهمۡ  َوۡ�ُوفُوا

অথরাা ‘‘তারা  যন তােদর মানা ানরর পেরা’’ ( নরা হা� : ২৯) 

(খ)  ু�াত ল‘িতপাফ : রমযােনর  শষ ১০ িদেনর ল‘িতপাফা  ু�ােত 
মুয়া�াদাা  যমন : 

 ِِ  ا
ُُ نإ َرَمَضينَ  -اِ عليه وسلٍو� -َةَن رَُسوإ َِ َواِخِر 

َ
ِ األ

ّإ َع
إ
عإتَِكُف ال ََ 

‘রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম রমযােন  শষ দশিদন 
লিতপাফ পরেতনা’ (বুখারী : ২০২৫; মু িলম : ১১৭২) 

(া) মুিাহাব ল‘িতপাফ : ওে�িখত দু’�পার বযতীত বাপী  ব মুিাহাব 
লেতপাফা 



 

120 
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২৫শ অধযায় 

 َرز�ة الِ

িফত রা 
�� ১৬১ : িফত রা পী িজিন ? 

ও�র : রমযান মাে র ি য়ােমর ািট িবচুযিতর কিত ানররােথর এবং 
অভাব�িেদর খাবার �দােনর ওেবেশয ঈেদর  ালােতর ানেবর িনধরািরত 
ািরমােনর  য খাদয  াম�ী দান পরা হেয় থােপ- শরীয়ােতর ািরভাষায় 
তােপল যাপাতুল িফতর বা িফত রা বলা হেয় থােপা 

�� ১৬২ : িফত রা �দােনর  পুম পী? 

ও�র : িফত রা  দয়া ওয়ািজবা 

�� ১৬৩ :  পান বযিির ওার িফত রা  দয়া ওয়ািজব? 

ও�র : �েতযপ মু িলম নারী-াুূষ,  ছাট-বড়, �াধীন-ারাধীন, ধনী-
ারীব  পেলর ওার িফত রা  দয়া ওয়ািজবা 

�� ১৬৪ : পী ািরমার  �দ থাপেল িফতরা  দয়া ফরয হয়? 

ও: ঈেদর িদন যিদ  পান মু িলম বযিি ও তার ািরবারবোরর 
�েয়াজনীয় খাবােরর  চেয় অিতিরি আেরা ২  পিজ ৪০ �াম ািরমার 
িনিদর� খাবার মওজুদ থােপ তাহেল ঐ বযিি ও তার ািরবারবোরর 
 পল  দ যেদর ওার িফত রা �দান ফরয হেয় যােবা 

(প) আবদু�াহ লবেন ‘ওমার রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত, রা নলু�াহ 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম �াধীন, পৃতদা , নারী, াুূষ,  ছাট, বড় 
�েতযপ মু িলেমর �িত রমাযােনর ি য়ােমর পারের এপ  া‘আ  খজুর 
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বা এপ  া‘আ যব িফত রা িহে েব ফরয পের িদেয়েছনা (বুখারী : 
১৫০৩; মু িলম : ৯৮৪) 

(খ) আহমােদর এপিট িবশ� হাদীে  আবন  রালরাহ রািদয়া�া  আন  
 থেপ বিররত আেছ  য,  

نإ  َِ ا َويعا  ِآَ
َِ وإ 
َ
َ أ
َ فَِق�إ

وإ َمِب�إ
َ
َ أ
ََ َوِا�إ ُإ

ُ
 ُ ِا َحَرا َوَ�بإَد َذَمَر َوأ

َ ََ ِر  َإ ِِ
إ
ِفإ َزَ�ِة ال

 َ�َمرَ 

�েতযপ �াধীন, ারাধীন, নারী, াুূষ  ছাট, বড়, ফপীর-ধনী, �েতযেপর 
ওার জন�িত এপ  া‘আ (২  পিজ ৪০ �াম) ািরমার  খজুর িফত রা 
িহে েব দান পরা ওয়ািজবা 

তেব লমাম আবন হানীফার (রহ.) মেত ঈেদর িদন যাপােতর  ন াব 
ািরমার  �দ থাপেল অথরাা ঐিদন  ভাের �েয়াজেনর অিতিরি 
িহে েব যার ঘের  ােড়  াত  তালা �রর বা বায়া�  তালা  রৗায বা এর 
 মািরমার নাদ অথর থাপেব শধু ঐ ািরবােরর ওার িফত রা  দয়া 
ফরয হেবা 

�� ১৬৫ :  য দিরষ বযিি িফত রা �হর পরেব   ও িপ তার িনেজর 
ও ািরবােরর  দ যেদর িফত রা �দান পরেব? 

ও�র : না, িদেব নাা 

�� ১৬৬ : িফত রা পােপ িদব? 

ও�র : যারা যাপাত  খেত াাের তােদরেপল িফত রা  দেবনা 

�� ১৬৭ : এপািধপ  লােপর িফত রা িপ এপজন দিরষেপ  দয়া 
জােয়য? 
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ও�র : হা, তা জােয়যা অারিদেপ এপ বযিির িফত রা ভাা পের 
এপািধপ  লাপেপ  দয়াও জােয়য আেছা 

�� ১৬৮ : িফত রা িহে েব পী ধরেনর খাদযষবয  দয়ার িবধান আেছ? 

ও�র : াম, ভু�া, যব,  খজুর, িপ িম , ািনর, আটা, চাওল লতযািদ 
খাদযষবযা 

�� ১৬৯ : �িত এপজেনর ওার পী ািরমার িফত রা  দয়া ফরয? 

ও�র : এপ  া‘আ ািরমারা আেলমেদর মেত  া‘আর  মািরমার হল 
২  পিজ ৪০ �ামা 

(প) রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এর  াহাবী আবন  াঈদ 
খুদরী রািদয়া�া  আন  বেলেছন, 

وإ َويعا 
َ
نإ َ�َمَر أ َِ وإ َويعا 

َ
َ أ
نإ َدِع�إ َِ وإ َويعا 

َ
نإ َطَعيَم أ َِ ِر َويعا  َإ ِِ

إ
إِرُج َزَ�َة ال

ُ
ُمّغي ِ

نإ َز�ِيإَب  َِ وإ َويعا 
َ
نإ أَ  أ َِ 

‘আমরা িফত রা িদতাম মাথািাছু এপ  া‘আ ািরমার খাদয বা এপ 
 া‘আ যব বা এপ  া‘আ  খজুর বা এপ  া‘আ ািনর বা এপ  া‘আ 
িপ িম ’া (বুখারী : ১৫০৬; মু িলম : ৯৮৫) 

(খ) না াঈর অনয এপ হাদীে  আেছ  

نإ َطَعيمَ  َِ ِر َويعا  َإ ِِ
إ
 َوَدََُة ال

িফত রা হেভ এপ  া‘আ ািরমার খাদযব�া 

এ মা আলািট মতিবেরাধানররা লমাম আবন হািনফা (রহ.) বেলেছন, 
িফতরার ািরমার অেধরপ  া‘ অথরাা ১  পিজ ২০ �াম খাদযষবযা 
ওলামােয় িপরাম অেনপ যাচাল বাছাল পের  দেখেছন  য, অেধরপ  া‘ 
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এর ােকর অিধপাংশ হাদী ল দুবরলা    পারের  কম বযিিেদর এপ 
 া‘ ািরমার িফত রা �দান পরাল আিম ( লখপ) ও�ম মেন পরিছা 

�� ১৭০ : খাদযষবয না িদেয় এর বদেল টাপা ায় া িদেয় িপ িফত রা 
 দয়া জােয়য হেব? 

ও�র : মািলপী, শােফয়ী ও হা�ালী এ িতন মাযহােবর লমামার 
বেলেছন,  যেহতু হাদীে  খাদযষবয দান পরেত বলা হেয়েছ   েহতু 
টাপা ায় া িদেয় িফত রা িদেল তা জােয়য হেব নাা িপ� িপয়াে র 
আেলােপ হানাফী মাযহােব টাপা ায় া িদেয় িফত রা  দয়ােপ জােয়য 
বেলেছনা িবেবেপর িব�ষের আািন  য  পান এপটা মত �হর পরেত 
াােরনা 

�� ১৭১ : িফত রা  পান  ময় �দান পরব? 

ও�র : িফত রা  দয়ার দু’িট  ময় আেছ : এপিট হল ও�ম  ময়, 
অনযিট হল ৈবধ  ময়া ও�ম  ময় হল ঈেদর িদন ঈেদর  ালাত 
আদায় পরার ানেবর িফত রা �দান  শষ পরাা আর জােয়য  ময় হল 
ঈেদর দু’এপ িদন আোল িফত রা �দান পের  ফলাা লবনু ‘ওমার 
বেলেছন, 

 ّ ِإ ّن اّّ
َ
ُِ ِّ  -و� اِ عليه وسلٍ-أ ِج اّّي ِر َببإَل ُخُروإ َإ ِِ

إ
َمَر نَِكَ�ِة ال

َ
َالةِ أ َّ  ال

َ
 ل

নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  লাপেদর ঈেদর  ালাত আদায় 
পরার আোল িফত রা িদেয়  দয়ার িনেদরশ িদেয়িছেলনা (বুখারী : 
১৫০৯; মু িলম : ৯৮৬) 

�� ১৭২ : িফত রা �দােনর ফরয  ময় পখন শূ হয়? 

ও�র : ঈেদর আোর িদন  নযরােির ার  থেপা 
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�� ১৭৩ : যিদ  পান বযিি ঈেদর  ালাত আদােয়র ার িফত রা �দান 
পের তাহেল িপ তা আদায় হেব? 

ও:  ালাত আদােয়র ানেবর হেল তা িফারা িহে েব ারয হেবা আর 
 ালােতর ার হেল তা হেব  াধারর দানা আবদু�াহ লবনু আববা  
বিররত হাদীে  রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

َ َزَ�  ِمِه لِلإَمَسيِم�إ ِْ َوَطعإ ِو َوالّرفَ َن اللّاإ َِ  ٍِ يئِ َّ َرٌة لِل ِر ُطةإ َإ ِِ
إ
ّداَهي َببإَل  -ُة ال

َ
َ�َمنإ أ
 َِ نإ َوَدََي َِ َالِة فَِ�َ َوَدٌََة  َّ َد ال ّداَهي َيعإ

َ
نإ أ ََ لٌَة َو بُوإ قإ ََ َالِة فَِ�َ َزَ�ٌة  َّ  ال

ি য়াম াালনপারীর অ�েয়াজনীয় ও  বফা  পথাবাতরা  থেপ তােপ 
ািব�পরর এবং ারীব িম পীনেদর খাবার �দােনর ওেবেশয রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম িফত রা �দান পরােপ ফরয পের 
িদেয়েছনা অতএব  য বযিি ঈেদর  ালােতর আো তা ািরেশাধ পরেব 
  টা িফত রা িহে েব আ�াহর পােছ াৃহীত হেবা আর ঈেদর  ালােতর 
ার িদেল তা হেব এপটা  াধারর দান খয়রাতা (অথরাা তা িফত রা 
িহে েব ারয হেব না)া (আবন দাওদ : ১৬০৯; লবেন মাজাহ : ১৮২৭) 

�� ১৭৪ : ঈেদর িদন  নেযরাদেয়র আো  পান িশশ জ  �হর পরেল 
তার িপ  পান িফত রা  দয়া লাােব? 

ও�র : হা, লাােবা তেব   িদন  নেযরাদেয়র ার ভন িম� হেল িফত রা 
 দয়া লাােব নাা তেব িদেয় িদেল  াওয়াব হেবা অনুরাভােব ঈেদর 
আোর িদন  নযরােির ানেবর  পও লেেপাল পরেল তার িফত রা িদেত 
হেব নাা িপ�   িদন  নযরােির ার মারা  ােল তার ােক িফত রা িদেত 
হেবা পারর িফত রা �দােনর ফরয  ময় শূ হয় ঈেদর আোর িদন 
 নযরােির ার  থেপা 
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২৬শ অধযায় 

ঈদ : 

 ংজা, �চলন ও  পুম আহপাম 
�� ১৭৫ : ঈদ অথর পী? 

ওা ঈদ অথর আনাা এর শাি�প অথর হেলা ‘বারবার িফের আ া’ 
( ُعوإدُ -َعدَ  ا-ََ ِ�يإدا ) এ িদনিট বারবার িফের আে  বেল এর নামপরর 

হেয়েছ ঈদা আ�াহ তা‘আলা এিদেন তার বাাােপ িন‘আমাত ও 
অনু�হ �ারা বারবার ধনয পের থােপন, বারবার লহ ান পেরনা 
রমযােনর াানাহার িনিষ� পরার ার আবার াানাহােরর আেদশ �দান 
পেরনা িফত রা �দান ও �হর, হজ াালন ও পুরবানীর  াাশত ভকর 
লতযািদ িন‘আমাত বছর ঘুিরেয় িতিন বারবার বাাােদরেপ িফিরেয় 
 দনা এেত মানুেষর �াের আনোর  �ার হয়া এ ব পারের এ 
িদবে র নামপরর হেয়েছ ঈদা 

�� ১৭৬ : ঈদ  পান িহজরীেত শূ হয়? 

ওা �থম িহজরীেতল ঈদ শূ হয়া নাবী  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম’র আোর নাবীেদর  ময় ঈেদর �চলন িছল নাা 

�� ১৭৭ : ঈেদর �চলন পীভােব শূ হয়? 

ওা রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম যখন মা�া  থেপ মাদীনায় 
িহজরত পরেলন তখন মাদীনাবা ীেদর মেধয িবেশষ দু’িট িদব  িছল, 
   িদবে  তারা  খলাধুলা পরতা রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম িজেজ  পরেলন এ দু’িট িদেনর তাাাযর পী? মাদীনাবা ীরা 
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ও�র িদল আমরা জােহলী যুা  থেপ এ দু’িদেন  খলাধুলা পের আ িছা 
তখন রা নেল পরীম  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বলেলন,  

رِ  َإ ِِ
إ
ُم ال َضَح َوَ�وإ

َ
ُم األ غإُةَمي ءَوإ َِ ا  ا ُِ َخ�إ ٍُ ا نإَدلَُ�

َ
 ََدإ أ

আ�াহ রাববুল ‘আলামীন এ দু’িদেনর ািরবেতর এর  চেয়ও ও�ম দু’িট 
িদন  তামােদরেপ দান পেরেছনা আর   ল িদন দু’িট হল : ঈদুল 
আযহা ও ঈদুল িফতরা (আবন দাওদ : ১১৩৪; না াঈ : ১৫৫৬) 

�� ১৭৮ : ঈেদর  ালােতর  পুম পী? 

ওা লমাম আবন হানীফা (রহ.) বেলেছন, ঈেদর  ালাত �েতযপ বযিির 
ওার ওয়ািজবা লমাম লবেন তালিময়যাহ এপল মত  াাষর পেরনা 

�� ১৭৯ : ঈেদর  ালােতর আো আমােদর পররীয় পী পী? 

ওা িনেবিররত পাজ েলা পরা  ু�াত/মুিাহাবা 

১.  াা ল পরা, াির�ার  াাশাপ ািরধান পরা মুিাহাবা 

২. ঈদুল িফতেরর িদন খাবার  খেয় ঈেদর  ালােত যাওয়া, আর ঈদুল 
আযহার িদন না  খেয় ঈদাােহ যাওয়া  ু�াতা তাছাড়া ঈদুল আযহার 
 ালাত  শেষ পুরবানীর  াাশত িদেয় খাবার �হর পরা  ু�াতা 

৩. ঈদাােহ াােয়  হেট যাওয়া মুিাহাবা আর এপােথ যােব এবং িভ� 
াথ িদেয় আবার াােয়  হেটল আ া  ু�াতা 

৪. তাপবীর াড়া এবং তা  বিশ  বিশ ও ও��ের াড়া  ু�াতা রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ঘর  থেপ ঈদাাহ াযরে তাপবীর িদেত 
িদেত  যেতনা 

ওে�খয  য, ফজেরর  ালােতর ার ঈেদর  ালােতর ানেবর অনয  পান 
নফল  ালাত  নলা 
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�� ১৮০ : ঈেদর িদন রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম পী 
ধরেনর  াাশাপ ারেতন? 

ওা আ�ামা লবনু পালিয়ম (রহ.) তার  ু�ি � �হ যাদুল মা‘আেদ 
িলেখেছন, নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ঈেদর িদন ও�ম 
 াাশাপ ািরধান পরেতনা তাঁর এপ  জাড়া  াাশাপ িছল যা দু’ ঈদ ও 
জুমু‘আর িদন ািরধান পরেতনা অনয এপ হাদীে  রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

 َ ََ َمِتِه  ثََر نِعإ
َ
نإ ءَرى أ

َ
ّب أ ِ ُُ  

َ
َِ َ�َعيل  َ�بإِدُِ  ِّّن ا

আ�াহ রাববুল আলামীন তার বাাার ওার তার �দ� িন‘আমােতর 
�পাশ  দখেত াছা পেরনা (িতরিমযী : ২৮১৯) 

�� ১৮১ :  পান াুূষ  লাপ যিদ  রশমী পাাড় াের তাহেল এর 
 পুম িপ? 

ওা াুূষেদর জনয  রশমী পাাড় ারা হারামা আবদু�াহ লবেন ওমার 
রািদয়া�া  আন   থেপ বিররতা ওমার রািদয়া�া  আন  এপবার 
বাজার  থেপ এপিট  রশমী পাােড়র জু�া িনেয় এেলন এবং রা নেল 
পারীম  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�ামেপ তা িদেয় বলেলন : ( হ 
আ�াহর রা নল) আািন এিট িপেন িননা ঈেদর  ময় ও আাত 
ারযমানয অিতিথেদর  ােথ  াকােতর  ময় এটা ািরধান পরেবনা 
তখন রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বলেলন, 

 ُ
َ
نإ اََخَالَا إ ََ  ٌُ َمي َهِلُِ ِلَي ُّ ِّ 

‘এটা ঐ বযিির  াাশাপ  য আিখরােত আ�াহর পােছ িপছুল াােব 
নাা’ তাছাড়া বতরমান ি স িহে েব  য ব পাাড় াাওয়া যায়    েলাও 
 রশমী পাাড়া (বুখারী : ৯৪৮) 
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১-খাবার �হর 

�� ১৮২ : ঈেদর িদন খাবার �হর িবষেয় রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম’র  ু�াত পী িছল? 

ওা ১. নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ঈদুল িফতেরর িদন না 
 খেয় ঘের  থেপ  বর হেতন নাা আর ঈদুল আযহার িদন ঈেদর 
 ালাত আদায় না পের  পান িপছু  খেতন নাা 

ِِ َةَن   ا
ُُ َِ  -و� اِ عليه وسلٍ-رَُسوإ َل َ�َمَرا

ُْ إ ِر َحّ  ءَأ َإ ِِ
إ
َم ال ُدوإ ءَوإ اإ ََ  َا 

২. ঈদুল িফতেরর িদন রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  খজুর না 
 খেয় ঈদাােহ রওয়ানা হেতন নাা আনা  বেলন, আর  খজুর  খেতন 
 বেজাড়  ংখযায় (অথরাা িতনিট, াাঁচিট বা  াতিট এভােব)া (বুখারী : 
৯৫৩) 

�� ১৮৩ : ঈদাােহ পখন যাওয়া ও�ম? 

ওা ঈদাােহ তাড়াতািড় যাওয়া ওিচত যােত লমাম  ােহেবর পাছাপািছ 
ব া যায়, �থম পাতাের  ালাত আদায় পরা যায়া তাছাড়া  ালােতর 
জনয অোকা পরা এ ব অতীব  ওয়ােবর পাজা 

�� ১৮৪ : ঈেদর  ালােত যাওয়া-আ ায় রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম দু’িট াথ বযবহার পরেতনা এপােথ  যেতন, িভ� আর 
এপ ােথ বাড়ী িফরেতনা এর িহপমত পী? 

ওা ওলামােয় িপরাম এ িবষেয় িবিভ� িহপমাত বররনা পেরেছনা এর 
মেধয  পও  পও বেলেছন : 
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১. াথ িভ� িভ� হেল ওভয় ােথর  লাপেদর  ালাম  দয়া যায় এবং 
ঈেদর শেভভা িবিনময় পরা যায়া 

২. মু িলমেদর অব�া ও শান শওপত াযরেবকর পরেত াারা যায়া 

৩. াাছাালা তূলতা ও মািট মু �ীেদর ােক �াকী হেয় থাপেত 
াােরা 

�� ১৮৫ : ঈেদর িদন রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  য 
তাপবীর াড়েত াড়েত  যেতন   িট  পান তাপবীর? 

ওা তাপবীরিট হল : 

َ ِّاّ 
َ
َبُ َا ِّإ ْإ

َ
ُِ أ َبُ ا ْإ

َ
ُِ أ ُِ  اَ  ا

 ُِ َبُ  اَ ْإ
َ
ُِ  أ َمإدُ  ا

إ
ِِ اَ َبُ َو

ْإ  أَ

ও�ারর : আ�া  আপবার আ�া  আপবার লা ললাহা ল�া�াহা আ�া  
আপবার আ�া  আপবার ওয়া িল�ািহল হামদা 

অথর : আ�াহ মহান, আ�াহ অিতমহান, িতিন ছাড়া  িতযপার আর 
 পান মা‘বুদ  নলা আ�াহ মহান আ�াহ মহান আর  মি �শং া 
শধুমা� তাঁরল জনযা 

�� ১৮৬ : তাপবীর পীভােব াড়ব? 

ওা তাপবীর �পােশয ও ও��ের াড়া  ু�াতা আর তা  বিশ  বিশ 
াড়াও  ু�াতা 

�� ১৮৭ : তাপবীর াাঠ পখন শূ ও  শষ পরব? 
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ওা ঈদাােহর ওেবেশয ঘর  থেপ  বর হেয় তাপবীর াাঠ শূ পরেব 
এবং লমাম  ােহব  ালাত শূ পরার ানবর াযরে তাপবীর াাঠ পরেত 
থাপেবা 

লমাম লবেন তালিময়যাহ রািদয়া�া  আন  বেলেছন, ঈদুল িফে�র 
তাপবীর শূ পরেব ঈেদর চাঁদ ওিদত হওয়ার ার  থেপলা ঈেদর 
 ালাত  শষ হওয়া াযরে রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম তাপবীর 
াাঠ পরেতনা  
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২- মেয়েদর ঈেদর  ালােত অংশ�হর � ে� 

�� ১৮৮ :  মেয়েদর িপ ঈেদর  ালােত যাওয়া জােয়য আেছ? 

ওা হযা, অবশযলা ওলামােয় িপরাম এটােপ জূরী বেলেছনা তারা 
যােবা 

াাঁচওয়াি  ালাত ও জুমু‘আর জামােত শরীপ হওয়ার জনয 
 মেয়েদরেপ নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম অনুমিত িদেয়েছনা 
আর ঈেদর  ালােতর যাওয়ার জনয তােদর িনেদরশ িদেয়েছনা হাদীে  
আেছ  য, 

 ِِ  ا
ُُ َمَرنَي رَُسوإ

َ
ِإ أ ُِ َ�غإَةي ََيلَ ّيَة رَِضَ ا َِ ِما َع

ُ
نإ  -و� اِ عليه وسلٍ-َ�نإ أ

َ
أ

رِ  َإ ِِ
إ
إِرَج ِف ال

ُ
لن  ِ ِ

ََ َيّإ َ�يَعإ
إ
ي اَ َّ

َ
ُُدِر فَأ

إ
ِِ اْ َّ وََذَوا َيإ

إ
َعَوائَِق َواَ

إ
َح ال ضإ

َ
َواأل

 َ ِلِم�إ إُمسإ َوِة ال َ وََدعإ َ�إ
إ
َن اْ َةدإ َإ َ َالَة َوْ َّ ُن لََةي  ুال َدانَي َا ءَُ�وإ ِِ ِّحإ  ا

َُ ِإ ءَيرَُسوإ ََيلَ
ِتَةي خإ

ُ
َُ للبَسَةي أ  ِحلإبَيَا ََي

‘‘ওে� আতীয়াহ  থেপ বিররত হেয়েছ, িতিন বেলন  য, রা নলু�াহ 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম আমােদর এ মেমর িনেদরশ িদেয়েছন  য, 
আমরা  যন ািররত বয়�া, ঋতুবতী ও াৃিহনী হ  পল মিহলােপ 
ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার  ালােত শরীপ হওয়ার জনয ঘর  থেপ 
 বর পের িনেয় যালা এমনিপ মাি প হােয়য চলাপালীন  মেয়রাও 
(ঈদাােহ হািজর হেবা তেব তারা)  ালাত আদায়  থেপ িবরত থাপেবা 
িপ� ঈেদর পলযারপর অব�া তারা �তযক পরেব এবং মু িলমেদর 
 ােথ দু‘আয় ঋতুবতী মিহলারাও শরীপ হেবা 

ওে� আতীয়াহ   বলেলন,  হ আ�াহর রা নল, আমােদর মেধয পােরা 
পােরা ওড়না  নল (বড় চাদর নাল যা ািরধান পের ঈদাােহ  যেত াাের)া 
ও�ের রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বলেলন, যার ওড়না  নল 
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   তার অনয  বান  থেপ (ধার পের) ওড়না িনেয় তা ািরধান পের 
ঈদাােহ যােবা (মু িলম : ৮৯০) 

িবেশষভােব ওে�খয  য, বিররত এ হাদীে   য ঋতুবতী মিহলার ওার 
 ালাত আদায় ফরজ নয় তােপও রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
ঈদাােহ  যেত িনেদরশ িদেয়েছন এবং যার ওড়না  নল তােপও এপটা 
ওড়না ধার পের িনেয় ঈেদর  ালােত হািজর হওয়ার িনেদরশ িদেয়েছনা 

এ হাদী  �ারা অেনপ িবজ ওলামােয় িপরাম  মেয়েদর ঈেদর  ালােত 
যাওয়া ওয়ািজব বেলেছনা 

  য ব  লাপ এপথা বেলন  য, বতরমান যুা িফতনার যুা,  মেয়েদর 
িনরাা�া  নল এ ব পথা বেল  মেয়েদরেপ ঈেদর  ালাত  থেপ বি�ত 
রাখেছনা তােদর এ অজুহাত �হরেযাায নয়া 

তারা  যন �পারােের এ হাদীে র িবূে� পথা বলেছনা  শষ 
যামানার িফতনা বাড়েব এপথা নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
আমােদর  চেয়  বিশ অবাত থাপার ারও মিহলােদরেপ ঈেদর  ালােত 
 যেত  পুম িদেয়েছনা আর এ  পুম  ু�াত নয়, বরং ওয়ািজবা 

 মেয়রা ঈেদর  ালােত  ােল ািথমেধয তাপবীর বলা,  ালােত শরীপ 
হওয়া, বয়ান ও ওয়াজ ন ীহত  শানার   ৗভাায তােদর হেয় থােপা 
পােজল কিতর  য আশংপা পরা হয় এর  চেয় তােদর ওাপােরর িদপল 
 বিশা 

তাল  �ািনত ঈদাাহ পতৃরােকর ওিচত তারা  যন  মেয়েদর জনয 
াৃথপ াযাে�ল ৈতরীপের  দন আর  মেয়রাও  যন  �নরর শরয়ী াদরা 
পের অতযে শালীনভােব াথ চেলন, ঈদাােহ যাওয়া আ া পেরনা 
পাওেপ িড�াবর না পেরনা আ�াহ আমােদর  পলেপ  হীহ হাদী  
আমল পরার ও হপ ােথ থাপার তাওফীপ দান পূন- আমীন! 
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৩-ঈেদর  ালাত শূ ও  শষ  ময় 

�� ১৮৯ : ঈেদর  ালােতর  ময় পখন শূ ও  শষ হয়া 

ওা  নেযরাদেয়র ানর/িবশ িমিনট ার  থেপ  যাহেরর  ালােতর 
ানর/িবশ িমিটন ানেবর াযরে ঈেদর  ালােতর  ময় যােপ এ  ময়িট 
 ালাতুদ দুহা (অথরাা চাশেতর  ালােতর)  ময়া এ চাশেতর  ালাত 
আর ঈেদর  ালােতর  ময় এপলা 

হাদীে  আেছ, 

 ّ ِِ
ّّ َُ َةَن ا َ  -و� اِ عليه وسلٍ-َ�نإ ُجغإُدَا ََي ََ َه  مإ َّ َر َوال َإ ِِ

إ
إ نِغَي ال ِ�ا ََ ءُ

َح  َإ َ َبيإِد َر ََ َح  ضإ
َ
ِ َواأل

َ�إ  َبيإِد َر�إ

জুনদুব রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত, িতিন বেলেছন  য, নাবী 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম আমােদরেপ িনেয় ঈদুল িফতেরর  ালাত 
আদায় পরেতন  নযর যখন দু’ বশরা ািরমার ওাের ওঠত এবং ঈদুল 
আযহা আদায় পরেতন  নযর যখন এপ বশরা ািরমার ওাের ওঠতা 
(িফপ    ু�াহ : ১/৩১৯) 

�� ১৯০ : ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহা- এর  পানিট আওয়াল 
ওয়ােি (অথরাা �থম ওয়ােি) াড়ব? 

ওা লবনুল পািয়যম (রহ.) বেলেছন, 

নাবী পারীম  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ঈদুল িফতেরর  ালাত 
এপটু  দরী পের আদায় পরেতনা আর ঈদুল আযহার  ালাত �থম 
ওয়ােি তাড়াতািড় আদায় পরেতনা (যাদুল মা‘আদ) 
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এ িবষয়প  পল হাদী  িবে�ষর পরেল াির�ার বুঝা যায়  য, 
 নেযরাদেয়র ার  থেপ  দড় ঘ�ার মেধয ঈদুল আযহা এবং আড়াল 
ঘ�ার মেধয ঈদুল িফতর াড়া ও�মা 

�� ১৯১ : রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ঈদুল িফতেরর  ালাত 
ঈদুল আযহার  ালােতর  চেয় এপটু  দরী পের াড়েতন  পন? 

ওা তুলনামনলপ ভােব ঈদুল িফতেরর  ালাত রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম এপটু  দরী পের াড়েতন এ পারের যােত  লােপরা 
 াদাপাতুল িফতর (অথরাা িফত রা) �দােনর �েয়াজনীয় পাজ েলা 
  ের িনেয় ঈদাােহ  যেত াােরা 

আর ঈদুল আযহা তাড়াতািড় �থম ওয়ােি আদায় পরেতন যােত পের 
 ালাত  শষ পের পুরবানীর াশ জবালেয়র পাজ  �� পরেত াােরা 
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৪-ঈেদর  ালােতর �ান 

�� ১৯২ : ঈেদর  ালাত  পাথায় আদায় পরা  ু�াত? 

ওা  পান এপটা মােঠ ঈেদর  ালাত আদায় পরা  ু�াতা 

�� ১৯৩ : নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  পাথায় ঈেদর  ালাত 
আদায় পরেতন? 

ওা যাদুল মা‘আদ িপতােব লবনুল পািয়যম (রহ.) িলেখেছন  য, 
রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম আজীবন ঈেদর  ালাত 
ঈদাােহ আদায় পেরেছনা 

হাদীে  আেছ  য, 

رِِما  ُدإ
إ
إ َسِعيإَد اْ ِِ

َ
ِِ  َ�نإ أ  ا

ُُ َُ َةَن رَُسوإ ِر  -و� اِ عليه وسلٍ-ََي َإ ِِ
إ
َم ال َ�إُرُج ءَوإ

 
َ
ّ� َواأل ََ إُم  ال

َ
َح ِّل  ضإ

আবন  াঈদ খুদরী রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত িতিন বেলন, 
রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার 
 ালাত আদােয়র জনয ঈদাােহ  যেতনা (বুখারী : ৯৫৬) 

�� ১৯৪ : বৃি�, ঝড়-তুফান ও িনরাা�হীনতা লতযািদ অব�ায় 
মা িজেদ ঈেদর  ালাত আদায় পরা িপ জােয়য হেব? 

ওা হা, জােয়য আেছা 

আবন  রালরাহ রািদয়া�া  আন  বেলন, এপবার বৃি� হওয়ায় নাবী 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  বালেপ িনেয় মা িজেদ ঈেদর  ালাত 
আদায় পেরিছেলনা (আবন দাওদ, লবেন মাজাহ িমশপাত) 

(অবশয নাি ূবীন আলবানী (রহ.) এটােপ দুবরল হাদী  বেলেছন) 
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৫-ঈেদর  ালােত আযান ও লপামাত  নল 

�� ১৯৫ : ঈেদর  ালােত  পান আযান ও লপামাত  নল এ িবষেয় 
দলীল আেছ িপ? 

ওা হাঁ, দলীল আেছা 

(১) লবেন আববা  ও জােবর রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত, তারা 
বেলন, 

ِر وَ  َإ ِِ
إ
َم ال ٍإ ءَُ�نإ ءُمَِذانإ ءَوإ َ َح ل ضإ

َ
َم األ  َ�وإ

(রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম’র যামানায়) ঈদুল িফতর ও ঈদুল 
আযহার  ালােত আযান  দয়া হেতা নাা (বুখারী : ৯৬০) 

(২) জােবর লবেন  ামুরা রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত, িতিন বেলন, 

 ِِ ُِ ا َع رَُسوإ ََ  ُِ ِعيإَدءإ  -و� اِ عليه وسلٍ-َولّيإ
إ
ِ ال

ِ نَِا�إ
َ َمّرَة َوَا َمّرَ��إ ِن َ��إ

ةَ  ََ  آَذاَن َوَا ََِّي

আিম ব বার রা নেল পারীম  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম’র  ােথ দু’ 
ঈেদর  ালাত আদায় পেরিছ  পান আযান ও লপামাত ছাড়ালা (মু িলম 
: ৮৮৭) 

�� ১৯৬ : ঈেদর  ালাত পত রাপআত? 

ওা দুল রাপা‘আতা 

ওমার রািদয়া�া  আন  বেলন, 

ِر  َِ َعتَيِن وََوَالُة الّس
إ
َح َر� ضإ

َ
َعتَيِن وََوَالُة األ

إ
ِر َر� َإ ِِ

إ
َعتَيِن وََوَالُة ال

إ
ُُمَعِة َر�

إ
َوَالُة ال
َعتَينِ 

إ
 َر�
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জুমু‘আর  ালাত দু’ রাপ‘আত, ঈদুল িফতেরর  ালাত দু’ রাপ‘আত, 
ঈদুল আজহার  ালাত দু’ রাপ‘আত এবং  ফর অব�ায় (চার রাপ‘আত 
িবিশ� ফরয)  ালাত দুল রাপ‘আতা (না াঈ : ১৪২০) 

�� ১৯৭ : এ দু’ রাপ‘আত ঈেদর  ালােতর আো াের িপ রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  পান নফল  ু�াত  ালাত াড়েতন? 

ওা না, ঈেদর  ালােতর  ােথ এর আো াের রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম  পান নফল  ু�াত  ালাত আদায় পরেন িনা 
(মু নােদ আহমাদ) 
 

৬-ঈেদর  ালােত িভতরপার অিতিরি তাপবীর  ংখযা 

�� ১৯৮ : ঈেদর  ালােত দাঁিড়েয় তাপবীের তাহরীমা বাধার ার 
‘‘আ�া  আপবার বেল অিতিরি  য িপছু তাপবীর  দয়া হয় এর  মাট 
 ংখযা পত? 

ওা এ িবষেয় �ধানতা দু’িট মত রেয়েছ : 

প. ১ম ও ২য় রাপ‘আেত অিতিরি ৩ + ৩ =  মাট ৬ তাপবীরা এিট 
হানাফী মাযহােবর লমাম আবন হািনফার (রহ.) মতা 

(খ) ি�তীয়মত হল : 

১ম ও ২য় রাপ‘আেত যথা�েম অিতিরি ৭ + ৫ =  মাট ১২ তাপবীরা 
এিট বাপী ৩ মাযহােবর মতা 

�� ১৯৯ : যারা অিতিরি ৬ তাপবীের ঈেদর  ালাত আদায় পেরন 
তােদর দলীল িপ? 
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ওা লবেন মা ওদ রািদয়া�া  আন  বিররত এপিট  রওয়ােয়েত ৪ 
তাপবীের ঈেদর নামােযর �ােক এপিট হাদী  াাওয়া যায়া এপদল 
ফপীহ এ ৪ তাপবীরেপ �থম রাপােত তাপবীের ওলার  ােথ ৩ 
তাপবীর এবং ি�তীয় রাপােত ূপুর তাপবীর  হ ৩ তাপবীর-এভােব 
অিতিরি ৬ তাপবীেরর বযাখযা িদেয়েছনা ওে�খয, মুহািব  আ�ামা 
নাি ূবীন আলবানী (রহা) এটােপ দুবরল হাদী  বেলেছনা 

�� ২০০ : �থম রাপআেত অিতিরি ৭ এবং ি�তীয় রাপআেত 
অিতিরি ৫ তাপবীের (অথরাা অিতিরি  মাট ১২ তাপবীের) যারা 
ঈেদর  ালাত আদায় পের থােপন তােদর দলীল িপ? 

ও: (১) আেয়শা (রাা)  থেপ বিররত, িতিন বেলেছন  য, 

 ِِ َُ ا ّن رَُسوإ
َ
َ� َسبإَع  -وسلٍو� اِ عليه - أ وإ

ُ
َح ِف األ ِر َواألضإ َإ ِِ

إ
ُ ِف ال َةَن ءَُ�ِبا

ي ُِيَِة َ إسا َاِ َوِ�إ اّّي ِب�إ  تَ�إ

রা ুলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার 
 ালােত ১ম রাপআেত (অিতিরি) ৭িট তাপবীর ও ২য় রাপআেত 
(অিতিরি) ৫িট তাপবীর াাঠ পরেতনা (আবন দাওদ : ১০১৮) 

[২] হাদীে  আেরা এে েছ : 

بِ  يإدِ  العِ انُن عبيُ َمّبَ ِف  َة تَ�إ َ َّ ي ِف اثإنََ  َع ةا َسبإعا َ ي ِف �إ  وََ إسا
َ
وإ�
ُ
َخِ  األ  َرةِ  ا

(�খযাত  াহাবী) লবেন আ�া  রািদয়া�া  আন  ঈেদর  ালােত 
অিতিরি) ১২ তাপবীর বেলেছনা �থম রাপআেত ৭িট এবং ি�তীয় 
রাপআেত ৫িটা (বায়হাপী ৩/৪০৭) 

�� ২০১ : অিতিরি ৬ তাপবীর ও ১২ তাপবীেরর মেধয দলীল 
িহে েব  পানিট  বিশ শিিশালী? 
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ও: অিধপাংশ আেলম ১২ তাপবীেরর মা আলােপ  বিশ শিিশালী 
বেলেছনা তাছাড়া এ মা আলার ওার আমল পেরেছন এপল 
মাযহােবর লমাম আবন হানীফার অনু ারী তার দুল ছা� লমাম আবন 
লও ুফ (রহ.) ও লমাম মুহা�াদ (রহ.)া মািলপী, শািফঈ‘, হা�লী 
মাযহাব ও আহেল হাদীে র  লােপরা এবং মা�া ও মাদীনার লমামার 
এভােব অিতিরি ১২ তাপবীের ঈেদর  ালাত আদায় পের থােপনা 
(রাবুল মুহতার ৬৬৪ াৃা) 

�� ২০২ : আমরা যারা হানাফী মাযহােবর অনু ারী তারা িপ অিতিরি 
১২ তাপবীেরর মা আলািট আমল পরেত াাির? 

ও: হযাঁ, তা আমল পরা জােয়য আেছা িবখযাত হানাফী মাযহােবর 
 �ািনত লমাম আবু হানীফা (র.) বেলেছন,  পান মা আলায়  হীহ 
হাদী  াাওয়া  ােল তাঁর অনু ারীরা তা আমল পরেত াারেবা    
 কে� এটাও তাঁরল মাযহােবর অেভুরি বেল ারয হেবা িতিন বেলেছন 
: 

 َ
إ
لإ ِدءإ ّذا َوّح اَ ََ إ ُْ َ�ُةَو  ِِ  َه

‘‘ছহীহ হাদী  াাওয়া  ােল   টাল আমার মাযহাব বেল ারয হেবা’’  

�� ২০৩ : আ�া  আপবার বেল  য অিতিরি তাপবীর  দয়া হয় এর 
 পুম িপ? 

ওা হানাফী ও মােলপী মাযহােব বাড়িত তাপবীর বলা ওয়ািজবা এটা 
ছুেট  ােল  া  ি জদা িদেত হেবা 

াকােের অনযানয মাযহােব বাড়িত তাপবীর বলা  ু�াতা 

�� ২০৪ : বাড়িত তাপবীর বলার  ময় �েতযপ তাপবীেরল িপ হাত 
ওঠােত হেব? 
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ওা হযাঁা ি�তীয় খলীফা ওমার রািদয়া�া  আন  জানাযা ও ঈেদর 
 ালােত �েতযপ তাপবীের দু’হাত তুলেতনা (বায়হাপী) 

�� ২০৫ : �েতযপ তাপবীর বলার  ময়  পান াযরে হাত তুলেত 
হয়? 

ওা রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম তাপবীর বলার  য়ম দু’ হাত 
তাঁর পাঁধ বা পান াযরে তুলেতনা 

�� ২০৬ : অিতিরি তাপবীর েলা পখন বলেত হয়? 

ওা এ �ে�ও মতিবেরাধ রেয়েছা 

[প] �থম মত ৬ তাপবীেরর মা আলা :  

 ালােত দািড়েয় িনয়ত পের তাপবীেরর তাহরীমা বাঁধার ার অিতিরি 
আেরা ৩ তাপবীর িদেব এবং ২য় রাপ‘আেত িপরা‘আত  শষ হেল 
ূপুর ানেবর বাড়িত আেরা ৩ তাপবীর  দেবা অবেশেষ ৪থর তাপবীর 
িদেয় ূপুেত চেল যােবা 

[খ] ি�তীয় মত ১২ তাপবীেরর মা আলা :  

�থম রাপ‘আেত তাপবীের তাহরীমা (আ�া  আপবার) বলার ার 
অিতিরি আেরা ৭ বার তাপবীর বলেব এবং ি�তীয় রাপ‘আেতর 
শূেতও  নরা ফােতহা াড়ার আোল অিতিরি আেরা ৫ বার তাপবীর 
বলেবা 

 াহাবী আবদু�াহ লবেন ওমার রািদয়া�া  আন  বেলেছন, 

ِقَرا
إ
َاِ َببإَل ال ِب�إ  َسبإَع تَ�إ

َ
� وإ
ُ
َعِة األ إ ُهَر�إَرَة َفَكّبَ ِف الّرمإ ِِ

َ
َع أ ََ َر  َإ ِِ

إ
َح َوال ضإ

َ
ُِ األ َلِة َدِةدإ

ِقَراَلةِ 
إ
َِ َببإَل ال ا َ ِب�إ َِخَرِة َ إَه تَ�إ  َوِ� ا
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আিম ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার  ালাত ( াহাবী) আবন  রালরা 
রািদয়া�া  আন ’র  ােথ আদায় পেরিছা তােত িতিন �থম রাপাআেত 
িপরআত াাঠ (অথরাা  নরা ফািতহা শূ) পরার আোল ৭ ( াত) 
তাপবীর এবং ি�তীয় রাপআেত (এপল িনয়েম) িপরাআত াাঠ পরার 
ানেবরল ৫ (াাঁচ) তাপবীর বলেতনা (বায়হাপী : ৩/৪০৬) 

লমাম বায়হাপী বেলেছন, এটাল  ু�াতী িনয়মা 

�� ২০৭ : অিতিরি তাপবীর বলার  কে� �িত দু’ তাপবীেরর 
মাঝখােন রা ুল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম িপ  পান িপছু াড়েতন? 

ও: না, তখন িতিন চুা থাপেতনা  

�� ২০৮ : অিতিরি তাপবীর বলার  ময় হাত বাঁধেব নািপ  ছেড় 
 দেব? 

ও: হাত  বঁেধ  ফলেবনা 
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৭-ঈেদর  ালাত আদােয়র া�িত 

�� ২০৯ : শূ  থেপ  শষ াযরে পীভােব ঈেদর  ালাত আদায় 
পরব? 

ওা (প) �থম িনয়ম : 

রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এর  মেয় ঈদাােহ যাওয়ার 
 ময় এপিট লািঠ বা ব�ম বেয় িনেয় যাওয়া হত এবং  ালাত শূর 
আোল   টা তার  মেন ‘ ুতরা’ িহে েব মািটেত  ােড়  দয়া হতা 
(বুখারী াৃা ১৩৩) 

অতাার িতিন (িনয়ত পের) ‘আ�া  আপবার’ বেল তাপবীের তাহরীমা 
বেল হাত বাঁধেতনা এরার িতিন ‘ ুবহানাপা�া �া.........’’ াড়েতনা 
(লবেন খুযালমা) 

তারার  নরা ফািতহা াড়ার ানেবরল িতিন  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
এেপর ার এপ  মাট ৭ বার তাপবীর িদেতন (অথরাা আ�া  আপবার 
বলেতন)া �িত দু’ তাপবীেরর মাঝখােন িতিন এপটুখািন চুা 
থাপেতনা লবেন ওমার রািদয়া�া  আন  নাবী  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম’র  ু�াত অনু রেরর অিধপ াাবিা হওয়ার পারের �েতযপ 
তাপবীেরর  ােথ দু’ হাত তুলেতন এবং �েতযপ তাপবীেরর ার আবার 
হাত  বঁেধ  ফলেতনা (বায়হাপী) 

এভােব ৭িট তাপবীর বলার ার রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম  নরা ফািতহা াড়েতনা এরার িতিন আেরপিট  ুরা িমিলেয় 
াড়েতনা এরার িতিন ূপুও ি জদা পরেতনা 

এভােব �থম রাপ‘আত  শষ পরার ার  াজদাহ  থেপ ওেঠ ( নরা 
ফািতহা শূর ানেবরল) িতিন (২য় রাপােত) ারার ৫িট তাপবীর 
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িদেতনা তারার  নরা ফািতহা ােড় আেরপিট  নরা াড়েতনা এরার 
িতিন ূপু ও  াজদাহ পের দু’ রাপ‘আত ঈেদর  ালাত  শষ পরেতনা 
 ালাম িফরােনার ার িতিন এপিট তীেরর ওার ভর িদেয় যমীেন 
দাঁিড়েয় খুাবা িদেতনা তখন ঈদাােহ  পান িম�র  নয়া হত নাা 
তারার দু’আ পের  শষ পের িদেতনা (যাদুল মা‘আত ১ম খ�) 

(খ) ি�তীয় িনয়ম : 

ি�তীয় িনয়মিট �থমিটর মতলা শধু াাথরপয হল ১ম রাপ‘আেত 
তাপবীের তাহরীমার ার অিতিরি ৩ তাপবীর বলেব এবং এর �থম 
দু’ তাপবীের হাত  ছেড়  দেব এবং  শষ তাপবীের হাত  বঁেধ  ফলেবা 

আর ি�তীয় রাপ‘আেত  নরা  শেষ ূপুর ানেবর অিতিরি ৩ তাপবীর 
 দেব এবং �েতযপ তাপবীেরল হাত  ছেড়  দেবা অতাার ৪থর 
তাপবীর বেল ূপুেত চেল যােবা আর বাপী  ব িনয়মপানুন এপলা 

�� ২১০ :  লাতুল ঈেদ  নরা ফািতহা াড়ার ার  পান  নরা াড়া 
মু তাহাব? 

ওা �থম রাপ‘আেত  নরা আলা এবং ি�তীয় রাপআেত  নরা াািশয়াহ 
াড়াা অথবা 

�থম রাপ‘আেত  নরা পাফ এবং ি�তীয় রাপ‘আেত  নরা পামার াড়াা 
(মু িলম : ৮৯১) 

এভােব াড়া মুিাহাবা না াারেল  যেপান  নরা িদেয় াড়া জােয়য 
আেছা এেত  পান কিত  নলা 
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৮-ঈেদর খুাবা 

�� ২১১: ঈেদর খুাবা পখন িদেত হয়? 

ওা  ালাত  শেষ  ালাম িফরােনার ার (আর জুমু‘আর খুাবা িদেত হয় 
 ালােতর আো)া (মু িলম) 

�� ২১২ : ঈেদর খুাবা �বর ফরয, ওয়ািজব নািপ মুিাহাব? 

ওা মুিাহাবা আর জুমু‘আর খুাবা  শানা ওয়ািজবা তেব যারা ঈেদর 
খুাবা না শেন চেল যােব তােদর  াানাহ না হেলও তারা ঈেদর 
 ূুানরর দু‘আ ও ফযীলত  থেপ বি�ত হেবা 

�� ২১৩ : িপ শ� �ারা রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
খুাবা শূ পরেতন? 

ওা নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  মি খুাবাল ‘‘আলহামদু 
িল�াহ’’ বাপয �ারা শূ পরেতনা 

�� ২১৪ : ঈেদর খুাবায় রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম পী 
বলেতন? 

ওা �থেম িতিন  ালাত  শেষ মু ু�ীেদর িদেপ মুখ পের দাড়ঁােতনা 
অতাার খুাবা  দয়া শূ পরেতনা খুাবােত িতিন ওয়াজ-ন ীহত 
পরেতন, ওােদশ িদেতন এবং িবিভ� িনেদরশও িদেতনা আর এ 
অব�ায় মানুেষরা তােদর পাতাের বে  থাপতা (বুখারী) 

লমাম নববী (রহ.) বেলন, ঈদুল িফতের খুাবায় িফত রা এবং ঈদুল 
আযহার খুাবায় পুরবানী মা আলা-মা ােয়ল আেলাচনা পরা ওিচতা 
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�� ২১৫ : খুাবা িপ এপিট ধরাবাধা াদ? যা লমাম  ােহব ঈদাােহ 
াড়েবন? 

ওা নাা রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম যুোর চািহদা অনু াের 
 মেয়াােযাাী বিৃতা পরেতনা ঐ বৃিৃতাল িছল খুাবাা আমােদরও 
তাল পরা ওিচতা এজনয  ু�াত হেলা খুাবা  দয়া, খুাবা  দেখ  দেখ 
াড়া নয়া 

�� ২১৬ : খুাবা িপ বাংলায়  দয়া জােয়য হেব? 

ওা হা, তা জােয়য আেছা 

হারামালন শরীফালেনর লমাম  শখ আবদু�াহ  ুবালল বেলেছন, 
�েতযপ জািত তার িনেজর ভাষায় খুাবা িদেবা যােত খুাবায়  য 
ওােদশ  দয়া হয় তা  যন মু �ীরা বুঝেত াাের, ওাপৃত হেত াােরা 

িটিভ চযােনল এিটএন বাংলার ল লামী অনু�ােনর �ধান আেলাচপ  দশ 
বেররয আেলম অধযক  ালেয়যদ পামালুবীন জাফরী  াপা� ও�রার 
আযমাুর�  প�ীয় ঈদাাহ জােম মা িজেদ বাংলায় খুাবা িদেয় 
থােপনা 

তাছাড়াও বাংলােদেশর িবিভ� এলাপায় এখন িপছু িপছু মা িজেদ 
বাংলায় খুাবা  দয়া শূ হেয়েছা 

�� ২১৭ : ঈেদর খুাবা  শেষ দু‘আ িপ লমাম  ােহেবর  ােথ 
জামাতব�ভােব নািপ এপাপী- পানিট  ু�াত তরীপা? 

ওা  ু�াত হেলা এপাপী মুনাজাত পরাা ফরয, জুমু‘আ ও ঈেদর 
 ালােতর ার নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম জীবেন পখেনা 
লমােমর  াথ জামাতব�ভােব দু‘আ পেরনিনা তেব বৃি�র  ালাত, 
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পুননেত নািযলা ও িবতেরর  ালােতর  শেষ রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম লমাম ও মুিাদীরা জামাতব� হেয় দু‘আ মুনাজাত পেরেছনা 

আর ফরয  ালােতর ার  যেহতু দু‘আ পবনল হয়   েহতু আমােদরও 
ওিচত নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম-এর  ু�াত তারীপায় এপাপী 
মুনাজাত পরাা আর হদেয়র  মি আেবদন িনেবদন ও হাজত    
মুহন েতর আ�াহর পােছ  াশ পরাা চ��ােমর হাটহাজারী পওমী 
মাদরা া, ট�ীর িব� এজেতমা, নরি ংদীর জােময়া পাে িময়া পািমল 
মাদরা া, এপল  জলার রায়াুরা� ি রাজ নার ও�ুল পুরা মাদরা া, ও 
মা�া-মদীনায় লমাম-মুিাদীার ফরয  ালােতর  শেষ  ি�িলত দু‘আ 
পেরন নাা �েতযেপ এপাপী দু‘আ পের থােপনা আর এটাল হল  ু�াত 
তরীপাা 
 

৯-ঈেদর জামাআত না  ােল 

�� ২১৮ : ঈেদর জামাআত না  ােল িপ পরব? পাযা আদায় পরেত 
হেব িপ? 

ওা অেনপ িবজ ওলামােয় িপরােমর মেত দু’ রাপআত পাযা আদায় 
পরেত হেবা 

অারিদেপ আমােদর হানাফী মাযহােবর লমাম আবন হানীফা (রহ.) 
বেলেছন, ঈেদর  ালাত ধরেত না াারেল লভা পরেল পাযা আদায় 
পরেত াােরা আর না পরেলও  পান অ ুিবধা  নলা যিদ আদায় পের 
তেব চার রাপ‘আতও আদায় পরেত াাের, আবার দু’ রাপ‘আতও 
াােরা 



 

148 

 য বযিি জামাত াােব না    এপাও াড়েত াাের, আবার দু’ িতনজন 
াুূষ বা নারী  হাপ তােদরেপ িনেয় জামােতও াড়েত াােরা   েকে� 
খুাবা  দয়া �েয়াজন  নলা 

এপবার আনা  রািদয়া�া  আন  ঈেদর জামাআত না  ােয় িনজ 
ািরবােরর  দ যেদর িনেয় দু’রাপ‘আেত  ালাত আদায় পেরিছেলনা  
(বুখারী) 

জামা‘আেত যিদ এপ রাপ‘আত পম াায় তাহেল বাপী এপ রাপ‘আত 
িনেজ িনেজ ােড় িনেবা 
 

১০-ঈেদর শেভভা িবিনময় 

�� ২১৯ : ঈেদর শেভভা িবিনমেয়র িনিদর�  পান ািরভাষা আেছ িপ? 

ওা হাঁ,  াহাবােয় িপরাম ঈেদর িদন শেভভা িবিনমেয় এেপ অারেপ 
বলেতন : 

غّ  َل بّ قَ �َ  َِ  ُِ غإَي ي وَ ا َِ 

‘‘আ�হ তা‘আলা আমােদর ও আানার ভাল পাজ পবনল পূনা’’ 
(ফত ল বারী) 

এছাড়াও বলা  যেত াাের : 

 َ َ�إ ِْ ٍإ  ُإتُ
َ
 ُ ّ َعم َوأ

�িত বছরল আানারা ভাল থাপুনা 

অথবাা 

بَيرَكٌ ) َسِعيإدٌ  يإدٌ �ِ ) َُ  ِ�يإٌد 
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ঈদ  মাবারপ (আানােপ বরপতময় ঈেদর শেভভা)া 

�� ২২০ : ঈেদর  ালাত  থেপ বাড়ী িফের রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম �থেম  পান পাজিট পরেতন? 

ওা দু’রাপাত নফল  ালাত আদায় পরেতনা  াহাবী আবন  াঈদ খুদরী 
রািদয়া�া  আন  বেলেছন, 

نّهُ 
َ
ِإِ َوّ�  َ ِ

ِإ ََ  
َ
ِّل  َِذا رََجَع 

ِعيإِد َدُإئاي فَ
إ
إ َببإَل ال ِ�ا ََ ِ  َةَن َا ءُ َعَت�إ

إ
 َر�

নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম (ঈেদর িদন ফজেরর  ালােতর ার 
 থেপ) ঈেদর  ালােতর ানবর াযরে মধযবতরী  মেয়  পান �পার  ু�াত 
নফল  ালাত ােড়ন িনা (ঈদাাহ  থেপ) বাড়ী িফেরল িতিন �থেম 
দু’রাপ‘আত ( ু�াত)  ালাত আদায় পরেতনা (লবন মাজাহ : ১২৯৩) 

ওে�খয  য, ঈেদর  ময় আ�ীয়�জেনর বাড়ীেত  বড়ােত যাওয়া, 
তােদর  খাঁজ খবর  নয়া, তােদরেপ দাওয়াত  দয়া এ েলা ও�ম 
লবাদতা 

 

১১-ঈেদ যা বজরনীয় 

�� ২২১ : ািব� ঈেদর পলযার হাি েলর জনয পী ধরেরর পাজ  থেপ 
 তপর থাপা ওিচত? 

ওা িনেবিররত াাাাচার  থেপ দনের থাপা ফরয : 

(১) অমু িলমেদর  ােথ  াম� যানরর  াাশাপ ািরধান পরা ও আচার-
আচরর পরাা 

(২)  ছেলরা  মেয়েদর এবং  মেয়রা  ছেলেদর  বশ ধাররা 
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(৩)  বাানা নারী াুূষ এপে�  দখা  াকাা পরাা 

(৪) মিহলােদর  বাদরা ও  খালােমলা অব�ায় রািাঘাট ও বাজার বাের 
চলােফলা পরাা 

৫. াানবাদয পরা ও ি েনমা-নাটপ  দখাা 

�� ২২২ : পােরা  াাশাপ যিদ অনয ধমরীয়  লাপেদর  ােথ 
 াম� যানরর হয়, তাহেল এর  পুম িপ? 

ওা এটা হারামা 

নবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

نإ  ّبَه نَِقوإ  ََ ََ َ غإ ش َِ ٍإ َم َ�ُةَو   ُة

‘‘ য  পও অনয জািতর অনু রর পরেব       ঐ পওেমর (বা ধেমরর) 
 লাপ বেল িবেবিচত হেবা’’ (আবন দাওদ : ৪০৩১) 

�� ২২৩ :  াাশাপ-আশাপ, চুলটাপা ও চালচলেন  মেয়রা  ছেলেদর 
এবং  ছেলরা  মেয়েদর অনু রর পরেল এর  পুম িপ? 

ওা এ ধরেনর  ছেল ও  মেয়েদরেপ আ�াহর রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম অিভ �াত পেরেছনা (বুখারী ৫৮৮৪) 

�� ২২৪ :  য ব  মেয়  বাদরা অব�ায়  দাপানাাট ও রািাঘােট  বর 
হয় তােদর  �েপর রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম িপ বেলেছন? 

ওা আবন  রালরাহ রািদয়া�া  আন  বিররত এপ হাদীে  রা নলু�াহ 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন: 
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 َُ ّّي َن نَِةي ا ُ�وإ ِ
ِإ ََقِر ءَ

إ
ذإنَيِا ال

َ
ٌَ َمأ ٍإ َسيَي َعُة ََ ٌم  رَُهَمي ََوإ

َ
ٍإ أ َ ّّيِر ل ِل ا هإ

َ
نإ أ َِ يِن  َِ ِوغإ

وإ  ٌِ ُرؤإ يئَِال ََ  ٌِ ٌِ ُمِميإَال ٌِ َعِرَ�ي إَميئِلَِة َا َوسَِسيٌل َةِسيَي ِِ ال َإ َ
إ
غَمة ال سإ

َ
ُسُةّن َمأ

َة َمَلا َوَ�َلا َ نإ َمِس�إ َِ ََةي َلُوإَجُد  ُإ َةي َوِِّن ِر
َ ُإ َن ِر دإ َّغَة َوَا َ�ِ

إ
ُخلإَن ال  ءَدإ

দু’ ধরেনর  লাপ দুিনয়ায় আ েব যােদরেপ আিম এখেনা  দখেত 
াালিন (আমার যুোর াের তােদর আামন) এেদর এপদল  লাপ 
যােদর  ােথ াূর  লেজর নযায় চাবুপ থাপেব, তা িদেয় তারা 
 লাপজনেপ �হার পরেত থাপেবা আর এপদল  লাপ হেব এমন 
 মেয়েলাপ যারা  াাশাপ ািরধান পেরও ওল� মানুেষর মত থাপেব, 
অনয াুূষেপ িনেজর িদেপ আপষরর পরেব, অনযরা তােদর �িত আপৃ� 
হেয়ও যােব, তােদর মাথার চুেলর অব�া হেব ওেটর  হেল াড়া পুঁেজর 
মতা ঐ ব  মেয়রা জা�ােতেতা �েবশ পরেবল না, এমনিপ জা�ােতর 
 ুািবও তারা াােব না যিদও জা�ােতর  ুাবী ব দনর  থেপ াাওয়া 
যায়া (মু িলম : ২১২৮) 

�� ২২৫ :  দবেররা িপ ভাবীর  ােথ  দখা পরেত াারেব? 

ওা নাা নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন,  ُِ إَموإ ُو ال َمإ
إ
 اََ

‘‘ দবর-ভা ুর মৃতুয  মতুলয ভয়ানপ িবষয়া’’ অথরাা মৃতুয  যমন 
জীবেনর জনয ভয়ানপ, অনুরাভােব চাচােতা, মামােতা, খালােতা, 
ফুফােতা ভালেবান ও  দবর ভাবী ও শািলপা -দুলাভালেয়র  াকাত 
ঈমান আমেলর জনয ত�া ভয়ানপা 

�� ২২৬ : ল লােম াান বােদযর  পুম িপ? যােত ঈেদর  ময় 
মানুষেপ আেরা  বিশ িল� হেত  দখা যায়? 

ওা াান ও বাদযয� শরী‘আেত িনিষ�া এটা  �নরর হারামা রা নলু�াহ 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 
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 َ
إ
َِر�إَر َواْ

إ
ِّر َواَ

إ
َن اَ تَِألّوإ ِتإ َْسإ َّ

ُ
نإ أ َِ ي  َا َإَوا

َ
َن أ َُ ِلَُكوإ إَمَعيِز َر َوال  مإ

‘‘আমার ও�ােতর মেধয এমন এপদল  লাপ থাপেব যারা  যনা-
বযিভচার,  রশমী  াাশাপ ািরধান, মদ ও বাদযয�েপ হালাল (ৈবধ) 
মেন পরেবা (বুখারী : ৫৫৯০) 
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২৭শ অধযায় 

নফল ি য়াম 

�� ২২৭ :  ু�াত ও নফল ি য়ােমর মযরাদা  পমন? 

ও�র : এ জাতীয় ি য়াম াালন পরেল �চুর  াওয়াব অিজরত হয়া 
আর না পরেল  পান  নাহ হয় নাা 

�� ২২৮ : রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম িপ িনয়িমত  ু�াত ও 
নফল ি য়াম াালন পরেতন? 

ও�র : না িনয়িমত পেরন িনা িপ� যখন ি য়াম শূ পরেতন তখন 
িবরিতহীনভােব াালন পরেতনা  াহাবারা তখন মেন পরেতন  ু�াত 
ি য়াম  বাধ হয় আর তযাা পরেবন নাা আবার যখন ি য়াম ািরতযাা 
পরেতন তখন  াহাবােদর মেন হেতা রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম  বাধ হয় আর এ ব ি য়াম াালন পরেবন নাা 

�� ২২৯ : নফল ি য়াম  পান মাে  রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম  বিশ পরেতন? 

ও�র : শাবান মাে া 

�� ২৩০ : রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম তার জীবেন পী পী 
 ু�াত ও নফল ি য়াম াালন পেরেছন? 

ও�র : িনে বিররত ি য়াম িতিন াালন পরেছন : 

১. শাওয়াল মাে র ৬িট  রাযা 

২. িযলহা� মাে র �থম দশেপর ি য়াম 

৩. আরাফার িদেনর  ওম 
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৪. মুহররম মাে র  ওম 

৫. আশরার ি য়াম 

৬. শাবান মাে র  ওম 

৭. �িত মাে  ৩ িদন ি য়াম  

৮.   ামবার ও বৃহ�িতবার ি য়াম 

৯. এপিদন ার ার ি য়াম 

১০. িববােহ অ মথরেদর ি য়ামা 
 

১-শাওয়াল মাে র ৬িট  রাযা : 

�� ২৩১ : শাওয়াল মাে র ৬িট ি য়াম াালেনর ফযীলত জানেত চালা 

ও�র : রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

رِ  يَيِم اّلهإ َِ َُ َةَن َم نإ َدّوا َِ بََعُه ِست ي 
�إ
َ
ٍّ أ َُ نإ َويَم َرَمَضيَن  ََ 

‘‘ য বযিি রমযান মাে  ফরয ি য়াম াালন পরল, অতাার শাওয়াল 
মাে ও আেরা ৬ িদন  ওম াালন পরল    বযিি  যন  ারা বছর ধের 
 রাযা রাখলা’’ (মু িলম : ১১৬৪) 

�� ২৩২ :  পান ওযরবশত যিদ ফরয  রাযা পাযা হেয় যায় তাহেল 
পাযা  রাযা আো রাখেব নািপ  ু�ােতর ৬  রাযা আো রাখেব? 

ও�র : পাযা  রাযা আো রাখেবা 

�� ২৩৩ : শাওয়ােলর ৬িট  রাযা িপ এপাধাের রাখব, নািপ মােঝ 
িবরিত  দয়া যােব? 
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ও�র : মাঝখােন িবরিত  দয়া যােবা তেব এপাধাের িবরিতহীনভােব 
রাখেল  াওয়াব  বিশ াােবা 

�� ২৩৪ : শাওয়ােল ৬িট  রাযা ওি মাে  আদায় পরেত াাের িনা 
ােরর মাে  এ েলা পাযা পরেত াারেব িপ? 

ও�র : না, এ  ু�াত ি য়াম পাযা পরার িনয়ম নালা 

২-িযলহা� মাে র ১ম দশেপর ি য়াম 

�� ২৩৫ : িযলহা� মাে র �থম দশেপর িদন েলােত ি য়াম াালন 
ও অনযানয লবাদেতর ফযীলত জানেত চালা 

ও�র : এ িদন েলােত পৃত লবাদেতর ফযীলত  �েপর রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

َعَمُل 
إ
ءّيَم ال

َ
نإ َ َِ ي  يِلحُ  ََ َّ َحّب  ال

َ
  ِ�يَةي أ

َ
ءّيمِ ِّل

َ
نإ َهِلُِ األ َِ ِِ َعّك وََجّل  َُ ءَي   ا ِ َ�َقي

ّإ َع
إ
ال

َُ رسوُ اِ  ِِ َ�َقي َةيُد ِف َسِبيإِل ا ِ
إ
ِِ َوَا ال  ا

َُ َوَا  -و� اِ عليه وسلٍ-رَُسو
نإ ذ َِ ٍإ ءَرإِجعإ 

َ ٍّ ل َُ يِإِ  ََ ِسِه َو ِإ  َخَرَج نِغَ
ِِ ِّّا رَُجالا َةيُد ِف َسِبيِل ا ِ

إ
لَ ال إ ََ ِ  لَِي ِ

িযলহা� মাে র �থম দশ িদেনর লবাদত আ�াহর পােছ পােছ এত 
 বিশ ি�য় ও মযরাদা �� যার  মতুলয বছের আর  পান িদন  নলা এ 
পথা শেন  াহাবাার িজেজ  পরেলন, ‘‘ হ আ�াহর রা নল, আ�াহর 
রািায় িজহাদ পরাও িপ এর �ক হেব না?’’ রা নল  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম ও�র পরেলন, ‘‘না, তাও হেব নাা’’ তেব    বযিি িজহােদ 
িােয়েছ, এ পােজ অথর বযয় পেরেছ, জীবন ও িবিলেয় িদেয়েছ (জান ও 
মাল  বিপছু িব জরন িদেয় আ�াহর পােছ চেল  ােছ, বাড়ীেত ািরবার-
ািরজেনর পােজ) আর িফের আ েত াাের িন, অবশয তার াুর�ার 
িভ�া (আহমাদ : ১৯৬৯) 
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৩-আরাফার িদেনর ি য়াম 

�� ২৩৬ : আরাফার িদন  পানিট? 

ও�র : িযলহ� মাে র ৯ তািরখ  যিদন হাজীরা আরাফােতর মােঠ 
 মেবত হনা 

�� ২৩৭ : আরাফার িদেন  ওম াালনপারীেপ আ�াহ পী াুর�ার 
 দেবন? 

ও�র : এ িবষেয় এপ �ে�র জবােব রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম বেলেছন : 

ُُ ِويَيُم ءَ  َد َر الّسغََة الِّتإ َببإلَُه َوالّسغََة الِّتإ َيعإ ِِا نإ ءَُ�
َ
ِِ أ َ ا ََ تَِسُب  حإ

َ
ُم َعَرفََة أ  وإ

আরাফার িদেনর  ওম  �েপর আ�াহর পােছ আশা পির  য, তা 
িবাত এপবছর ও আাামী এপবছর (এ দুল বছর)’র াাোর পাফফারা 
িহে েব �হর পরা হেবা (মু িলম : ১১৬২) 

�� ২৩৮ : যারা আরাফােতর মােঠ হা� াালনরত থাপেব তারাও িপ 
এ  ওম াালন পরেব? 

ও�র : না, তারা এ  ওম াালন পরেব নাা নাবী  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম হা� াালন অব�ায় এ িদেন  রাযা রাখেনিনা হাে�র ারবতরী 
পাযর�ম  �াদেরন শিি অজরেনর জনয এ িদেন হাজীেদর  রাযা না রাখার 
মেধয  ওয়াব  বিশা 
 

৪-মুহাররম মাে র  ওম 

�� ২৩৯ : মুহাররম মাে র  ওেমর ফযীলত িপ? 
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ও�র : এ িবষেয় রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

 
إ
َد ال َالِة َيعإ َّ فإَضُل ال

َ
إُمَأّرِم َوأ ِِ ال ُر ا َد َرَمَضيَن َدةإ يَيِم َيعإ ا َِ َضُل ال

فإ
َ
ِر�إَضِة َوَالةُ أ َِ

 اللّيإِل 

রমযান মাে র ার  েবরা�ম  ওম হল আ�াহর মা  মুহাররেমর 
 ওমা আর ফরয  ালােতর ার  েবরা�ম  ালাত হল রােতর  ালাত 
(অথরাা তাহা�ুেদর  ালাত)া (মু িলম : ১১৬৩) 

এ মাে  অিধপ ািরমাের নফল  ওম াালন পরা ও�মা তেব ানরর 
মা  নয়া 

৫-আশরার  ওম 

�� ২৪০ : আশরার িদন  পানিট? 

ও�র : চা�মা  মুহাররেমর দশ তািরখা 

�� ২৪১ : আশরার িদেনর  ওেমর ফযীলত? 

ও�র : (প)  াহাবী আবন পাতাদাহ রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত, 

 َُ ِم َعُدوَراَل؟ َ�َقي ِم ءَوإ إَميِضيَةَ «: ُسئَِل َ�نإ َووإ ُر الّسغََة ال ِّ  »ءَُ�

এপ �ে�র জবােব রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 
যার মমরাথর হেলা : আশরার এপিদেনর  ওম িবাত এপ বছেরর 
 নােহর পাফফারা িহে েব াৃহীত হয়া (মু িলম : ১১৬২) 

(খ) আবন পাতাদাহ  থেপ বিররত অনয এপ হাদীে  রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

ُر الّسغََة الِّتإ َببإلَهُ  ِِا نإ ءَُ�
َ
ِِ أ َ ا ََ تَِسُب  حإ

َ
ِم َعُدوإراَِل أ  ِويَيُم ءَوإ
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আিম আশা পরিছ, আশরার িদেনর  ওমেপ আ�াহ তা‘আলা িবাত 
এপ বছেরর  নােহর পাফফারা িহে েব �হর পের  নেবনা (মু িলম : 
১১৬২) 

�� ২৪২ : আশরার  রাযা মুহাররেমর ১০ তািরেখ শধু এপিদন 
রাখেলল িপ যেথ� হেব? 

ও�র : না, তা যেথ� নয়া ৯ ও ১০ তািরখ এ দু’িদন রাখা ও�মা 
অথবা ১০ ও ১১ তািরেখও রাখা যায়া শধুমা� ১০ তািরেখ  রাযা 
রাখােপ ওলামােয় িপরাম মাপরহ বেলেছনা 

(প) লবেন আববা  রািদয়া�া  আন  বেলন, 

ُُ ِحَ� َويَم رَسُ  ِِ  و ِه ََيلُوا ءَي  -ِ عليه وسلٍو� ا-ا َِ يَي َِ َمَر نِ
َ
َم َعُدوَراَل َوأ ءَوإ
 ِِ  ا

ُُ َُ رَُسو يرَى َ�َقي ََ َُةوُد َواّّ
إ
ُمُه ال ّّ ٌم ُ�َع ِِ ِّنُّه ءَوإ  ا

َُ  -و� اِ عليه وسلٍ-رَُسو
غَي  ُِ ُومإ ِبُل ِّنإ َديَل ا

إُمقإ َعيُم ال
إ
 َِذا َةَن ال

َ فَ
إ
مَ ال  يِسعَ الّ  وإ

যখন  থেপ রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম আশরার  ওম 
াালন শূ পরেলন এবং অনযেদরেপও এ  ওম াালেনর িনেদরশ 
িদেলন তখন  াহাবারা রািদয়া�া  আন  বেল ওঠেলন, এটােতা লয়াহনদী 
ও খৃ�ানেদর  �ান পরার িদনা (এপল িদেন  ওম াালন পরেল 
আমরা িপ তােদর  াদৃশয বেন যােবা না?) ও�ের রা নলু�াহ  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম বলেলন, ( বঁেচ থাপেল) লনশাআ�াহ আাামী বছর 
(১০ তািরেখর  ােথ) ৯ তািরেখও  ওম াালন পরবা (ফেল আমােদর 
লবাদত অমু িলমেদর  ােথ আর  াম� ানরর হেব না)া িপ� ারবতরী 
বছর আ ার আোল রা নেল পারীম  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
লেেপাল পেরিছেলনা (মু িলম : ১১৩৪) 

(খ) অনয আেরপ হাদীে  রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম 
বেলেছন, 
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ي َا ُُ ءَوإ َد وإ َيعإ
َ
ي أ َا ُموإا َببإلَُه ءَوإ َُةوإَد، وَُووإ

إ
وإا ِ�يإِه ال ُِ َم َعُدوإَرال وََخيِل ُموإا ءَوإ  ُووإ

  তামরা আশরার িদবে   ওম াালন পর এবং লয়াহনদীেদর  ওম 
াালেনর া�িতর  ােথ িমল না  রেখ িভ�তরভােব তা াালন পরা 
আর   জনয  তামরা আশরার িদেনর  ােথ ৯ অথবা ১১ তািরেখ আেরা 
এপিট িদন িমিলেয় ২ িদন াালন পরা (আহমাদ : ১/২৪১ দুবরল  নে� 
বিররত) 

�� ২৪৩ : আশরার  ওম াালেনর এত  াওয়াব িপ লমাম   ালন 
রািদয়া�া  আন ’র শহীদ হওয়ার পারের? 

ও�র : না,   জনয নয়া বরং আশরার এ িদনিট ানবরবতরী যামানার 
নাবীেদর  ময়  থেপল অতীব  ূুানরর ও ফযীলতানর িদন িহে েব 
ারয হেয় আ েছা এ িদেন মন া (আা) প িফরআওেনর হাত  থেপ 
আ�াহ রকা পেরিছেলনা তেব এ িদেনর অেনপ পািহনী  শানা যায় 
যার িপছু হল দুবরল, আর  বিশর ভাাল তথয িনভরর নয়া এরারও এ 
িদনিট আ�াহর পােছ খুবল  ূুানরর ও মযরাদা  ��া 
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৬- �িত চ�মাে  ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরেখ ি য়াম 

�� ২৪৫ : বিররত এ ৩ িদেনর ি য়াম াালেনর  ূু  �েপর জানেত 
চালা 

ও�র : আবন  রালরা রািদয়া�া  আন  বররনা পেরেছন  য, 

إ  ِِ وإَوي
َ
نإ  ِويَيِم ثََالثَةِ : نََِْالَ   -و� اِ عليه وسلٍ-َخِليِ�إ  أ َِ ءّيَم 

َ
َر دَ  ُ ِا  َ

ةإ
عَ رَ وَ 
إ
  وَ  الّضَح َتإ �

َ
وتِرَ أ

ُ
  بإَل بَ  نإ أ

َ
 أ

َ
 يمَ نَ نإ أ

আমার ববু রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম আমােপ ৩িট িবষয় 
আমল পরেত আমােপ ওােদশ িদেয়েছনা    েলা হেলা (১) �েতযপ 
(চ� মাে ) ৩ িদন ি য়াম াালন পরা, (২) দুাুর হওয়ার ানেবর 
দু’রাপ‘আত ‘ লাতুদ দুহা’ আদায় পরা এবং (৩) িনষা যাওয়ার ানেবর 
িবতেরর  ালাত আদায় পরাা (বুখারী : ১৯৮১; মু িলম : ৭২১) 

�� ২৪৬ : এ ৩ িদেনর ি য়াম াালেনর মেধয রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম পী পী ফযীলত বররনা পেরেছন? 

ও�র : আবন পাতাদাহ রািদয়া�া  আন  বিররত এপ হাদীে  এে েছ 

رِ  ُم اّلهإ  َرَمَضيَن َووإ
َ
َر َوَرَمَضيَن ِّل  ُ ِا َدةإ

نإ َِ ءّيَم 
َ
ُم ثََالثَِة َ  َووإ

�েতযপ মাে  ৩ িদন ি য়াম এবং এপ রমযান  থেপ আেরপ রমযান 
াযরে ি য়াম াালন পরেল ানরর বছর ি য়াম আদােয়র  মািরমার 
 াওয়াব আমলনামায় িলিাব� হয়া (মু িলম : ১১৬২) 

�� ২৪৭ : �িত চ� মাে র  পান ৩ িদন এ ি য়াম াালন পরব তা 
িপ রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম িনধরািরত পের িদেয়েছন? 
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ও�র : হাঁ,    িদন েলা রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম ওে�খ 
পের িদেয়েছন আবন যার িাফারী রািদয়া�া  আন  বররনা পেরন  য, 
রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম তােপ এভােব বেলেছন : 

ِر ثََالثَةَ  ةإ َّ َن ال َِ  َِ نَي َذَرا َِّذا ُومإ
َ
ةَ وََ إَه  ءَي أ َ َّ َ�َع َع رإ

َ
ةَ َوأ َ َّ ٍإ ثََالَ  َع َُ ءّيَم فَ

َ
َ

ةَ  َ َّ  .َع

  হ আবন যার, যিদ তুিম �িত মাে  িতন িদন ি য়াম াালন পরেত চাও 
তাহেল (�িত চাঁেদর)  তর,  চৗব ও ােনর তািরেখ তা াালন পরা 
(িতরিযমী : ৭৬১) 

এ ৩ িদনেপ শরীয়ােতর ািরভাষায় ‘‘আলয়ামুল বীদ’’ বলা হয়া বীদ 
অথর  াদা বা আেলািপতা পারর এ ৩ িদেনর রজনী েলা ফুটফুেট 
চাঁেদর আেলােত ও�াি ত থােপা 

�� ২৪৮ : এ ৩ িদেনর ি য়াম াালন  তা  ু�াতা পােজল রা নল 
 া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম এটােপ পতটুপু  ূু িদেতন? 

ও�র : লবেন আববা  রািদয়া�া  আন  বেলন  য, 

ِِ  َةنَ   ا
ُُ َ -و� اِ عليه وسلٍ-رَُسو َِ َر َوَا ِف َح َِ ِّ ِف َس ِيإ

إ
ءّيَم ال

َ
ُر َ َِ ِإ َُ  َا 

রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  ফের  হাপ বা িনজ বাড়ীেত 
 হাপ- এ দু হালেতর  পান অব�ােতল আলয়যামুল বীেদর এ ৩ িদেনর 
ি য়াম পখেনা তযাা পরেতন নাা (না াঈ) 
 

৭- া�ািহপ   াম ও বৃহ�িতবােরর ি য়াম 
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�� ২৪৯ :  �ােহর   াম ও বৃহ�িতবার- এ দু’িদন ি য়াম াালন 
পরা  ু�াতা িপ� �� হল রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  পন 
এ দু’িদন  রাযা রাখেত াছা পরেতন? 

ও�র : (প) আবন পাতাদাহ রািদয়া�া  আন   থেপ বিররত হেয়েছ  য, 
রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  প   ামবাের  রাযা  �েপর �� 
পরা হেল িতিন এর ও�ের বেলিছেলন, 

َ ِ�يإهِ  ََ  َُ نإِك
ُ
وإ أ
َ
َِ ِ�يإِه أ َْ م نِعإ ِإ ِ�يإِه َوَ�وإ م ُوِلَ  َذلَِي ءَوإ

‘‘এ িদেন আমার জ  হেয়েছ এবং এ িদেন আমােপ নবুওয়াত  দয়া 
হেয়েছ বা আমার ওার পুরআন নািযল শূ হেয়েছা’’ (মু িলম : 
১১৬২) 

(খ) অনয আেরপ হাদীে  আবন  রালরাহ রািদয়া�া  আন   থেপ 
বিররত, রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন : 

نَي َويئِ 
َ
ََ َ�َمِ�إ َوأ َر عإ َُ نإ 

َ
ِحّب أ

ُ
َِمُإِه فَأ

إ
ِ َواْ

َم اِإلثإنَ�إ ُُ ءَوإ َمي �إ
َ
َُ األ َر  ٌٍ ُ�عإ

(�েতযপ  �ােহ)   ামবার ও বৃহ�িতবার বাাার আমল আ�াহর 
দরবাের  াশ পরা হেয় থােপা পােজল আিম  রাযাদার অব�ায় আমার 
আমল েলা আ�াহর দরবাের  াশ পরা  হাপ এমনিট আিম াছা 
পরিছা (িতরিমযী : ৭৪৭) 

(া) মা আিয়শা   বেলেছন, 

 ّ ِِ
ّن اّّ

َ
َِمُإِه ةَ  -و� اِ عليه وسلٍ-أ

إ
ِ َواْ

تََأّرى ِويَيَم اِإلثإنَ�إ ََ  َن 

নাবী  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম   ামবার ও বৃহ�িতবার ি য়াম 
াালেনর �িত িবেশষ  ূু �দান পরেতনা (না াঈ : ২৩৬০; 
িতরিমযী : ৭৪৫) 
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৮-শাবান মাে র ি য়াম 

�� ২৪৪ : শাবান মাে  রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম িপ 
ািরমার ি য়াম াালন পরেতন? 

ও�র : আেয়শা (রািয.)  থেপ বিররত, িতিন বেলন : 

 ِِ  ا
َُ ُِ رَُسوإ ءإ

َ
ي َرأ َر ِّّا َرَمَضيَن، َوَيَ  -و� اِ عليه وسلٍ-ََ َمَل ِويَيَم َدةإ تَكإ اسإ

بَينَ  غإُه ِفإ َدعإ َِ ي  َا َ ِويَي ََ
ْإ تُُه أَ َإ

َ
 َرأ

আিম রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম  প শাবান মা  বযতীত 
অনয মাে  এত অিধপ ািরমাের নফল ি য়াম াালন পরেত  দিখিনা  
(বুখারী ১৯৬৯) 

৯-এপ িদন ার ার ি য়াম 

�� ২৫০ : আ�াহর নাবী দাঊদ আলালিহ   ালাম পীভােব  ওম 
াালন পরেতন? 

ও�র : (প) এ িবষেয় রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

ي َا ُر ءَوإ َِ ِإ ي َوُ� َا ُم ءَوإ وإ َُ ِِ ِويَيُم َداوَُد َوَ�َن ءَ  ا
َ
يَيِم ِّل ا َِ َحّب ال

َ
 أ

‘‘আ�াহর পােছ (নফল ি য়ােমর মেধয)  বেচেয় ি�য় ি য়াম হল দাঊদ 
আলালিহ   ালাম’র ি য়ামা িতিন এপিদন ি য়াম াালন পরেতন, আর 
এপ িদন ি য়াম তযাা পরেতনা (মু িলম : ১১৫৯) 

(খ) অনয আেরপ হাদীে  আেছ, রা নলু�াহ  া�া�া  আলালিহ 
ওয়া া�াম এপ বযিিেপ মাে  ৩ িদন  রাযা রাখেত বলেল    বলল, 
আিম এর  চেয়ও  বিশ  রাযা াালেন  কমা তখন রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম তােপ বলেলন, 
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 ِ 
ي فَ َا رإ ءَوإ َِ

فإ
َ
ي َوأ َا ٍإ ءَوإ إ َداوَُد َعلَيإِه الّسَالمُ ُو ِِ

َ
ُم أ يَيِم َووإ َِا َضُل ال

فإ
َ
 نُّه أ

‘‘তাহেল এপিদন ি য়াম াালন পর ও এপিদন ভ� পরা  পননা 
এটাল  েবরা�ম ি য়াম যা আমার নবুওয়তী ভাল ায়াা�র দাওদ 
আলালিহ   ালাম াালন পরেতনা’’ (বুখারী : ৩৪১৮; মু িলম : ১১৫৯) 
 

১০-িববােহ অ মথর যুবপেদর ি য়াম 

�� ২৫১ : িববােহ অ মথর যুবপেদর ওেবেশয মহানাবীর  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম ওােদশ শনেত চালা 

ও�র : রা নল  া�া�া  আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

 ّّ َِ
َ
 ِنُّه أ
ّوجإ فَ َ ََ َيَلَة فَلإيَ

إ
ٍإ ال غإُ� َِ  ََ ي ََ تَ نإ اسإ ََ بَيِا  َّ َ ال َّ عإ ََ ُن  ءَي  ََ حإ

َ
بََصِ َوأ

لِلإ
ُ وَِجيلٌ 

َ
 ِنُّه إ

ِم فَ وإ َّ عإ َ�َعلَيإِه نِيل َِ تَ ٍإ َْسإ
َ نإ ل ََ ِج َو رإ َِ  لِلإ

 হ যুবেপরা,  তামােদর মেধয  য বযিি  যৗন িমলন ও ািরবােরর ভরর 
 াাষেরর কমতা রােখ     যন িববাহ পের,  পননা এেত দৃি� 
অবনিমত হয় এবং  যৗনাে�র  হফাযাত পরা হয়া আর  য যুবপ (�ীর 
বযয়ভার বহেনর) কমতা রােখ না     যন ি য়াম াালন পেরা  পননা 
ি য়াম াালন  যৗন �ৃহা দিমেয় রােখা (বুখারী : ৫০৬৬; মু িলম : 
১৪০০) 

�� ২৫২ :  পান বযিি যিদ  ু�াত ও নফল ি য়াম িবনা পারের ভ� 
পের তেব   টা িপ আবার পাযা পরেত হেব? 

ও�র : না, তার পাযা বা পাফফারা িপছুল  নল, রা নল  া�া�া  
আলালিহ ওয়া া�াম বেলেছন, 

 ٍُ يئِ َّ ِوا  ال ََ إُمتَ  ال
َ
َُ َُ أ  �ُ ِسِه ِّنإ دَ َِ

  يلَ ِِنإ دَ وَ  يمَ َو  يلَ ِإ
َ
ََ أ  رَ �إ
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নফল ি য়াম াালনপারী তার িনেজর ওার পতৃরু শীলা চালেল    
ি য়াম াালন পের যােব বা লভা পরেল তা নাও রাখেত াােরা 
(আহমাদ : ২৬৩৫৩; িতরিমযী : ৭৩২) 

 

 মা� 


