
 

 

 
ফেতায়া িসয়াম  
 ( মাট ৫৬িট ফেতায়া) 

মলূ: আ ামা মহুা দ িবন সািলহ আল উছাইমীন (রাহ:) 

অনবুাদক: মহুা: আ ু াহ আল কাফী 
 

ঃ (৩৯২) িছয়াম ফরয হওয়ার িহকমত িক? 
উ রঃ পিব  করুআেনর িন  িলিখত আয়াত পাঠ করেলই আমরা জানেত পাির িছয়াম ফরয হওয়ার িহকমত িক? আর 

তা হে  তা ওয়া বা আ া   ভীিত অজন করা ও আ া  র ইবাদত করা। আ া   বেলন,  
 آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكْم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَیاَأیَُّھا الَِّذیَن 

হ ঈমানদারগণ! তামােদর উপর িছয়াম ফরয করা হেয়েছ, যমন ফরয করা হেয়িছল তামােদর পবূবতীেদর উপর। 

যােত কের তামরা তা ওয়া অজন করেত পার।(সূরা বা ারাঃ ১৮৩) তা ওয়া হে  হারাম কাজ পিরত াগ করা। ব াপক 

অেথ তা ওয়া হে , আ া  র িনেদিশত িবষয় বা বায়ন করা, তারঁ িনেষধ থেক দেূর থাকা। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন,  
ِللَِّھ َحاَجٌة ِفي َأْن َیَدَع َطَعاَمُھ َوَشَراَبُھ َفَلْیَس واْلَجْھَل َمْن َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِھ 

য ব ি  ( রাযা রেখ) িমথ া কথা, িমথ ার কারবার ও মূখতা পিরত াগ করল না, তার খানা-িপনা পিরহার করার 

মােঝ আ াহর কান দরকার নই।
1  

অতএব এ কথা িনি ত হেয় গল য, রাযাদার যাবতীয় ওয়ািজব িবষয় বা বায়ন করেব এবং সবধরেণর হারাম 

থেক দেূর থাকেব। মানুেষর গীবত করেব না, িমথ া বলেব না, চগুলেখারী করেব না, হারাম বচা- কনা করেব না, 
ধাকঁাবাজী করেব না। মাটকথা চির  ংসকারী অন ায় ও অ ীলতা বলেত যা বঝুায় সকল কার হারাম থেক িবরত 

থাকেব। আর একমাস এভােব চলেত পারেল বছেরর অবিশ  সময় সিঠক পেথ পিরচািলত হেব ইনশাআ া  ।  
িক  আফেসােসর িবষয় অিধকাংশ রাযাদার রামাযােনর সােথ অন  মােসর কান পাথক  কের না। অভ াস অনুযায়ী 

ফরয কােজ উদাসীনতা দশন কের, হালাল-হারােম কান পাথক  নই। তােক দখেল বঝুা যােব না তার মেধ  িছয়ােমর 

মযাদার কান মলূ  আেছ। অবশ  এ সম  িবষয় িছয়ামেক ভ  কের িদেব না। িক  িনঃসে েহ তার ছওয়াব িবন  কের 

িদেব। 
 

সারািবে  একসােথ রামাযােনর রাযা  করা।  
 

ঃ (৩৯৩) মসুিলম জািতর একতার লে  কউ কউ চাদঁ দখার িবষয়িটেক ম ার সােথ সংি  করেত চায়। তারা 

বেল ম ায় যখন রামাযান মাস  হেব তখন িবে র সবাই রাযা রাখেব। এ ব াপাের আপনার মতামত িক? 
উ রঃ িবষয়িট মহাকাশ গেবষণার িদক থেক অস ব। ইমাম ইবনু তায়িময়া (রহঃ) বেলন, চ  উদেয়র ান িবিভ  

হেয় থােক। এ িবষেয় অিভ  িব ানগণ ঐকমত । আর এই িবিভ তার দাবী হে  েত ক এলাকায় িভ  রকম িবধান হেব। 

একথার ¯ĉ‡¶ দলীল করুআন হাদীছ ও সাধারণ যিু ।  
আ া   তাআলা বেলন, َفَمْن َشِھَد ِمْنُكْم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ "অতএব তামােদর মেধ  য ব ি  এ মােস উপি ত হেব, 

স যন িছয়াম পালন কের।(সূরা বা ারাঃ ১৮৫) যিদ পিৃথবীর শষ সীমাে র লােকরা এ মােস উপি ত না হয় অথাৎ 

চাদঁ না দেখ আর ম ার লােকরা চাদঁ দেখ, তেব িকভােব এই আয়াত তােদর ে  েজায  হেব যারা িকনা চাদঁই 

দেখিন। আর নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) e‡jb, َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَیِتِھ ُصوُموا ِلُرْؤَیِتِھ   " তামরা চাদঁ দেখ রাযা 
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রাখ, চাদঁ দেখ রাযা ভ  কর।
2
 ম ার অিধবাসীগণ যিদ চাদঁ দেখ তেব পািক ান এবং তার পবূবতী এলাকার 

অিধবাসীেদর িকভােব আমরা বাধ  করেত পাির য তারাও িছয়াম পালন করেব? অথচ আমরা জািন য, তােদর আকােশ 

চাদঁ দখা যায়িন। আর নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) িছয়ােমর িবষয়িট চােঁদর সােথ সংি  কের িদেয়েছন।  
যিু গত দলীল হে , িব  ি য়াস যার িবেরাধীতা করার অবকাশ নই। আমরা ভাল ভােব অবগত য, পি ম 

এলাকার অিধবাসীেদর আেগই পবূ এলাকার অিধবাসীেদর িনকট ফজর উিদত হয়। এখন পবূ এলাকায় ফজর উিদত হেল 

িক আমরা পি ম এলাকার লাকেদর বাধ  করব একই সােথ খানা-িপনা থেক িবরত হেত? অথচ তােদর ওখােন এখনও 

রােতর অেনক অংশ বাকী আেছ? উ রঃ কখনই না। সূয যখন পবূ এলাকার অিধবাসীেদর আকােশ অ িমত হয়, তখন 

পি ম এলাকার িদগে  তা সূয দখাই যাে  তােদরেক িক আমরা ইফতার করেত বাধ  করব? উ রঃ অবশ ই না। 

অতএব চ ও স ণূ েপ সূেযর মতই। চে র িহসাব মােসর সােথ সংি । আর সূেযর িহসাব িদেনর সােথ সংি । 

আ া   বেলেছন,  
 ِنَساِئُكْم ُھنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُھنَّ َعِلَم اللَُّھ َأنَُّكْم ُكنُتْم َتْخَتاُنوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَبُأِحلَّ َلُكْم َلْیَلَة الصَِّیاِم الرََّفُث ِإَلى 

ُكْم اْلَخْیُط اْلَأْبَیُض ِمْن اْلَخْیِط َن َلَعَلْیُكْم َوَعَفا َعْنُكْم َفاآلَن َباِشُروُھنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اللَُّھ َلُكْم َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیَّ
اِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ َفَلا َتْقَرُبوَھا اْلَأْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الصَِّیاَم ِإَلى اللَّْیِل َوَلا ُتَباِشُروُھنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَس

 اِس َلَعلَُّھْم َیتَُّقوَنَكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ آَیاِتِھ ِللنَّ
িছয়ােমর রােত ীর সােথ সহবাস করা তামােদর জন  বধ করা হেয়েছ; তারা তামােদর জন  আবরণ এবং তামরা 

তােদর জন  আবরণ। তামরা য িনেজেদর িখয়ানত করিছেল, আ া   তা পির াত আেছন। এ জেন  িতিন তামােদরেক 

মা করেলন এবং তামােদর (ভার) লাঘব কের িদেলন; অতএব এ েণ তামরা ( রাযার রাে ও) তােদর সােথ সহবােস 

িল  হেত পার এবং আ া   তামােদর জন  যা িলিপব  কেরেছন তা অনুস ান কর। এবং তু েষ (রােতর) কােলা রখা 

হেত (ফজেরর) সাদা রখা কািশত হওয়া পয  তামরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাি  সমাগম পয  তামরা রাযা 

পণূ কর। তামরা মসিজেদ ইেতকাফ করার সময় ( ীেদর) সােথ সহবাস করেব না; এটাই আ াহর সীমা, অতএব তামরা 

তার িনকেটও যােব না। এভােব আ া   মানব ম লীর জেন  তাঁর িনদশন সমহূ িববতৃ কেরন, যন তারা সংযত হয়।(সূরা 

বা ারা- ১৮৭)  
সই আ া  ই বেলন, َفَمْن َشِھَد ِمْنُكْم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ অতএব তামােদর মেধ  য ব ি  এ মােস উপি ত হেব, স 

যন িছয়াম পালন কের।অতএব যিু  ও দলীেলর িনরীেখ িছয়াম ও ইফতােরর ে  েত ক ােনর জন  আলাদা িবধান 

হেব। যার স ক হেব বািহ ক আলামত বা িচ  ারা যা আ া   তা ’আলা করুআেন এবং নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) তারঁ সু ােত িনধারণ কের িদেয়েছন। আর তা হে  চাদঁ ত  করা এবং সূয বা ফজর ত  করা। 
 

মানুষ য এলাকায় থাকেব স এলাকায় চাঁদ দখার উপর িনভর কের রাযা ভ  করেব। 
 

ঃ (৩৯৪) রাযাদার যিদ এক দশ থেক অন  দেশ ানা র হয়, িক  আেগর দেশ ঈেদর চাঁদ দখার ঘাষণা দয়া 

হেয়েছ। সিক এখন রাযা ভ  করেব? উে খ  য, ি তীয় দেশ ঈেদর চাঁদ এখনও দখা যায়িন। 
উ রঃ কান মানুষ যিদ এক ইসলামী রা  থেক অপর ইসলামী রাে  গমণ কের আর উ  রাে  িছয়াম ভে র সময় 

না হেয় থােক, তেব স তােদর সােথ িছয়াম চািলেয় যােব, য পয  না তারা িছয়াম ভ  কের। কননা মানুষ যখন রাযা 

রােখ তখন রাযা রাখেত হেব, মানুষ যখন রাযা ভ  কের তখন রাযা ভ  করেত হেব। মানুষ যিদন করুবানীর ঈদ কের 

সিদন করুবানীর ঈদ করেব। যিদও তার একিদন বা ’িদন বশী হেয় যায় তার জন  এ িবধান েযাজ  হেব। যমন কান 

লাক রাযা রেখ পি ম িদেকর কান দেশ মেণ  করল। সখােন সূয অ  যেত দরী হে । তখন স সূযা  পয  

অবশ ই দরী করেব। যিদও সময় সাধারণ িদেনর চেয় ’ঘ া বা িতন ঘ া বা তার চাইেত বশী হয়।  
ি তীয় শহের স যখন পৗেঁছেছ তখন সখােন ঈেদর চাদঁ দখা যায়িন। অতএব স অেপ া করেব। কননা নবী 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আমােদরেক চাদঁ না দেখ রাযা রাখেত িনেষধ কেরেছন। িতিন বেলন,  ُصوُموا ِلُرْؤَیِتِھ
ِطُروا ِلُرْؤَیِتِھَوَأْف  তামরা চাদঁ দেখ রাযা রাখ, চাদঁ দেখ রাযা ভ  কর।
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ivgvhv‡bi †ivhv ivLv IqvwRe| 



 

 

এর িবপরীত কউ যিদ এমন দেশ সফর কের যখােন িনেজর দেশর পেূব চাদঁ দখা গেছ ( যমন কউ বাংলােদশ 

থেক সঊদী আরব সফর কের) তেব স ঐ দেশর িহসাব অনুযায়ী রাযা ভ  করেব এবং ঈেদর নামায পেড় িনেব। আর 

য কটা িছয়াম বাকী থাকেব তা রামাযান শেষ কাযা আদায় কের িনেব। চাই একিদন হাক বা িদন। কননা আরবী মাস 

২৯ িদেনর কম হেব না বা ৩০ িদেনর বশী হেব না। ২৯ িদন পূণ না হেলও রাযা ভ  করেব এজন  য, চাদঁ দখা গেছ। 

আর চাদঁ দখা গেল তা রাযা ভ  করা আবশ ক। িক  যেহতু একিট রাযা কম হল তাই রামাযান শেষ তা কাযা 

করেত হেব। কননা মাস ২৮ িদেন হয় না।  
িক  পেূবর মাসআলািট এর িবপরীত। নতনু চাদঁ না দখা পয  রাযা ভ  করা জােয়য নয়। কননা নতনু চাদঁ না উঠা 

পয  রামাযান মাস বহাল। যিদও একিদন বশী হেয় যায় তােত কান অসুিবধা নই। সটা এক িদেন কেয়ক ঘ া বিৃ  

হওয়ার মত। (অিতির  রাযা নফল িহেসেব গণ  হেব।) 
 

ক কর কিঠন কাজ করার কারেণ রাযা ভ  করা জােয়য নয়। 
 

ঃ (৩৯৫) য ব ি  ক কর কিঠন কাজ করার কারেণ রাযা রাখেত অসুিবধা অনুভব কের তার িক রাযা ভ  করা 

জােয়য? 
উ রঃ আিম যটা মেন কির, কাজ করার কারেণ রাযা ভ  করা জােয়য নয়, হারাম। রাযা রেখ কাজ করা যিদ স ব 

না হয়, তেব রামাযান মােস ছুিট িনেব, অথবা কাজ কিমেয় িদেব, যােত কের রামাযােনর িছয়াম পালন করা স ব হয়। 

কননা রামাযােনর িছয়াম ইসলােমর অন তম একিট কন। যার মেধ  িশথীলতা করা জােয়য নয়। 
 

ঋতরু িদন েলােত ছেড় দয়া রাযা কাযা আদায় করা আবশ ক।  
 

ঃ (৩৯৬) জৈনক বািলকা ছাট বয়েস ঋতবুতী হেয় গেছ। স অ তা বশতঃ ঋতরু িদন েলােত রাযা পালন 

কেরেছ। এখন তার করণীয় িক? 
উ রঃ তার উপর আবশ ক হে , ঋতু অব ায় য কয়িদেনর িছয়াম আদায় কেরেছ স েলার কাযা আদায় করা। 

কননা ঋতু অব ায় িছয়াম পালন করেল িব  হেব না এবং হণীয় হেব না। যিদও তা অ তা বশতঃ হেয় থােক। তাছাড়া 

পরবতীেত য কান সময় তা কাযা করা স ব। কাযা আদায় করার জন  িনিদ  কান সময় নই। 
এর িবপরীত আেরকিট মাসআলা হে , অ  বয়েস জৈনক বািলকা ঋতবুতী হেয় গেছ। িক  ল ার কারেণ িবষয়িট 

কােরা সামেন কাশ কেরিন এবং তার িছয়ামও পালন কেরিন। এর উপর ওয়ািজব হে , উ  মােসর িছয়াম কাযা আদায় 

করা। কননা নারী ঋতবুতী হেয় গেলই া  বয়  হেয় যায় এবং শরীয়েতর যাবতীয় িবিধ-িবধান পালন করা তার উপর 

ফরয হেয় যায়। 
 

ঃ (৩৯৭) জীিবকা িনবােহর কােজ ব  থাকার কারেণ িছয়াম ভ  করার িবধান িক?  
উ রঃ য ব ি  রামাযােনর িছয়াম পিরত াগ কের এই যিু েত য, স িনেজর এবং পিরবােরর জীিবকা উপাজেন 

ব । স যিদ এই তা’বীল বা ব াখ া কের য, অসু  ব ি  যমন রাযা ভ  না করেল বেঁচ থাকেত অ ম তমিন আিমও 

তা দির  অভাবী, জীিবকা উপাজন করেত হেল আমােক রাযা ভ  করেত হেব, তেব এই যিু  খাড়ঁা এবং িনঃসে েহ এ 

ব ি  মূখ। অতএব অ তার কারেণ এবং অপব াখ ার কারেণ স উ  সমেয়র কাযা আদায় করেব যিদ স জীিবত থােক। 

জীিবত না থাকেল তার পিরবার তার প  থেক কাযা আদায় কের িদেব। কউ কাযা আদায় না করেল তার প  থেক 

িতিদেনর িবিনমেয় একজন কের িমসকীনেক খাদ  খাওয়ােব। 
িক  যিদ কান ধরেণর ব াখ া না কের ই াকতৃভােব িছয়াম পিরত াগ কের থােক, তেব িব ানেদর মতামত সমেূহর 

মেধ  থেক িব  মত হে , সমেয়র সােথ সংি  ইবাদত সমহূ িবনা ওযের ই াকতৃভােব সময় অিতবািহত কের আদায় 

করেল তা কবলূ হেব না। তাই এ লােকর উপর আবশ ক হে , আ া  র কােছ তওবা করা, নক আমল ও নফল ইবাদত 

সমহূ বশী বশী স াদন করা ও ইে গফার করা। এর দলীল হে , নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  َمْن

                                                                                                                                                       
3 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg Aby‡”Q`: bex  Gi evYx hLb †Zvgiv Pvù  †`L‡e...| gymwjg, Aa¨vqt wQqvg Aby‡”Q`: Pvù  †`‡L ivgvhv‡bi †ivLv 
IqvwRe| 



 

 

য ব َعِمَل َعَمًلا َلْیَس َعَلْیِھ َأْمُرَنا َفُھَو َردٌّ ি  এমন আমল করেব যােত আমােদর িনেদশনা নই। তেব তা ত াখ াত।
4
 

সমেয়র সােথ িনিদ  ইবাদত সমহূ যমন সমেয়র পূেব আদায় করেল কবলূ হেব না। অনু পভােব সময় অিত া  হওয়ার 

পরও তা হণীয় হেব না। িক  যিদ অ তা বা ভেুলর কান ওযর থােক, তেব ভলু স েক নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন,  
ا َذِلَكَفْلُیَصلَِّھا ِإَذا َذَكَرَھا َلا َكفَّاَرَة َلَھا ِإلَّ أو نام عنھا َمْن َنِسَي َصَلاًة 

য ব ি  ছালাত আদায় না কের ঘুিমেয় থােক বা ভেুল যায়, তেব রণ হেলই স তা আদায় করেব। এটাই তার 

কা  ফারা।
5 

 

ঃ (৩৯৮) রাযা ভে র হণেযাগ  কারণ িক িক? 
উ রঃ রাযা ভে র কারণ সমহূ হে ঃ  
১) অসু তা, ২) সফর। পিব  করুআেন বিণত হেয়েছ। আ া   বেলন,  َوَمْن َكاَن َمِریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأیَّاٍم

আর য ব ُأَخَر ি  অসু  হেব অথবা সফের থাকেব ( স রাযা ভ  কের) অন  িদেন তা কাযা আদায় কের িনেব।(সূরা 

বা ারাঃ ১৮৫)  
৩) গভবতী নারীর িনেজর বা িশ র জীবেনর আশংকা করেল রাযা ভ  করেব।  
৪) স ানেক দানকারীনী নারী যিদ রাযা রাখেল িনেজর বা স ােনর জীবেনর আশংকা কের তেব রাযা ভ  

করেব।  
৫) কান িবপদ  মানুষেক বাচঁােত িগেয় রাযা ভ  করা: যমন পািনেত ডুব  ব ি েক উ ার, আ ন থেক বাচঁােত 

িগেয় দরকার হেল রাযা ভ  করা। 
৬) আ া  র পেথ িজহােদ থাকার সময় শরীের শি  বজায় রাখার জন  রাযা ভ  করা। কননা নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) ম া িবজেয়র সময় ছাহাবীেদরেক e‡jwQ‡jb,ِإنَُّكْم ُمَصبُِّحو َعُدوُِّكْم َواْلِفْطُر َأْقَوى َلُكْم َفَأْفِطُروا  
আগামীকাল তামরা শ র মাকােবলা করেব, রাযা ভ  করেল তামরা অিধক শি শালী থাকেব, তাই তামরা রাযা ভ  

কর।
6 
বধ কান কারেণ রাযা ভ  করেল িদেনর বাকী অংশ রাযা অব ায় থাকা আবশ ক নয়। কননা স তা হণেযাগ  

ওযেরর কারেণই রাযা ভ  কেরেছ। এজন  এ মাসআলায় িব  কথা হে ঃ কান গী যিদ অসু তার কারেণ িদেন রাযা 

ভ  কের আর িদন শষ হওয়ার আেগই সু  হেয় যায়, তেব িদেনর বাকী অংশ রাযা অব ায় থাকার কান আবশ কতা 

নই। কান মসুািফর যিদ রাযা ভ  অব ায় িদন থাকেতই সফর থেক িফের আেস তারও িদেনর বাকী অংশ রাযা 

অব ায় থাকার আবশ কতা নই। অনু প িবধান ঋতবুতী নারীর। কননা এরা সবাই বধ কারেণ রাযা ভ  কেরেছ। তাই 

ঐ িদবস তােদর জন ই। তােত তােদর িত িছয়ােমর আবশ কতা নই। কননা শরীয়ত তােদরেক রাযা ভে র অনুমিত 

দান কের আবার তা আবশ ক করেব না। 
এর িবপরীত মাসআলা হে , রামাযান মােসর চাদঁ দখা গেছ একথা যিদ িদেনর বলায় মািণত হয়, তেব খবর 

পাওয়ার সােথ সােথ রাযার িনয়ত কের িনেত হেব এবং িদেনর বাকী সময় রাযা অব ায় কাটােত হেব। উভয় মাসআলায় 

পাথক  সু । কননা যখন িকনা িদেনর বলায় রামাযান মাস  হওয়ার কথা মািণত হেয়েছ, তখন তােদর উপর স 

িদেনর িছয়াম পালন করা ওয়ািজব হেয় গেছ। িক  না জানার কারেণ তােদর ওযর হণেযাগ  এবং তােদর িছয়াম িব । 

এই কারেণ তারা যিদ জানেত পারত য আজ রামাযান  হেয়েছ, তেব রাযা রাখা তােদর জন  আবশ ক হত।  
 

ফজর হওয়ার পর যিদ জানেত পাের য রামাযান মাস  হেয়েছ, তখন িক করেব? 
 

ঃ (৩৯৯) রামাযান মাস  হেয়েছ িকনা এসংবাদ না পেয়ই জৈনক ব ি  রােত ঘুিমেয় পেড়। রােত স িছয়ােমর িনয়ত 

কেরিন ফজর হেয় গেছ। ফজেরর সময় স জানেত পারল আজ রামাযােনর থম িদন। এ অব ায় তার করণীয় িক? উ  

িদেনর িছয়াম িক কাযা আদায় করেত হেব? 
                                                

4 . gymwjg, Aa¨vqt wePvi dqmvjv Aby‡”Q`t evwZj dqmvjv f½ Kiv Ges bZzb welq cÖZ¨vL¨vb| 
5 . gymwjg, Aa¨vqt gmwR` I bvgv‡hi ’̄vb, Aby‡”Q`t Qy‡U hvIqv bvgvh Kvhv Av`vq Kiv| 
6 . gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t md‡i Kv‡Ri `vwq‡Z¡ _vK‡j †ivhv f½ Kivi cÖwZ`vb| 



 

 

উ রঃ যখন স জানেত পারেব তখনই রাযার িনয়ত কের ফলেব এবং িছয়াম পালন করেব। অিধকাংশ িব ােনর মেত 

এ িদনিটর িছয়াম পের স কাযা আদায় করেব। তেব ইমাম ইবনু তায়িময়া (রহঃ) এেত িবেরািধতা কেরেছন। িতিন বেলন, 
জানার সােথ িনয়েতর স ক। এ লাক তা জানেতই পােরিন। অতএব তার ওযর হণেযাগ । স জানেত পারেল রােত 

কখনই িছয়ােমর িনয়ত করা ছাড়েতা না। িক  স তা িছল অ । আর অ  ব ি র ওযর হণেযাগ । অতএব জানার পর 

যিদ রাযার িনয়ত কের ফেল তেব িছয়াম িব । তােক কাযা আদায় করেত হেব না। 
অিধকাংশ িব ান বেলন, তােক উ  িদেনর রাযা রাখা আবশ ক এবং তার কাযা আদায় করাও আবশ ক। এর কারণ 

িহেসেব বেলন, এ লােকর িদেনর একিট অংশ িনয়ত ছাড়া অিতবািহত হেয়েছ। তাই তােক কাযা আদায় করেত হেব। 
আিম মেন কির, সতকতা বশতঃ উ  িদেনর রাযা কাযা কের নয়াই উিচত। 

 
রাযা ভে র ওযর শষ হেয় গেল িক িদেনর বাকী অংশ রাযা অব ায় কাটােব? 

 

ঃ (৪০০) কারণ বশতঃ কান ব ি  যিদ রাযা ভ  কের আর িদন শষ হওয়ার আেগই উ  ওযর দূর হেয় যায়। স 

িক িদেনর বাকী অংশ রাযা অব ায় কাটােব? 
উ রঃ না, িদেনর বাকী অংশ িছয়াম অব ায় থাকা আবশ ক নয়। তেব রামাযান শেষ উ  িদবেসর কাযা তােক 

আদায় করেত হেব। কননা শরীয়ত অনুমিদত কারেণই স িছয়াম ভ  কেরেছ। উদাহরণ ¯îƒc অসু  ব ি র অপারগতার 

কারেণ শরীয়ত তােক ঔষুধ সবেনর অনুমিত িদেয়েছ। ঔষুধ সবন করা মােনই রাযা ভ । অতএব পণূ এই িদনিটর িছয়াম 

তার উপর আবশ ক নয়। িদেনর বাকী অংশ রাযা অব ায় থাকার অবশ কতায় শরীয়ত স ত কান ফােয়দা নই। যখােন 

কান উপকার নই তা আবশ ক করাও চেল না। 
উদাহরণ ¯îƒct জৈনক ব ি  দখল একজন লাক পািনেত ডুেব যাে । স বলেছ আিম যিদ পািন পান কির তেব এই 

ব ি েক উ ার করেত পারব। পািন পান না করেল তােক বাচঁােনা আমার পে  স ব হেব না। এ অব ায় স পািন পান 

করেব এবং তােক পািনেত ডুবা থেক উ ার করেব। অতঃপর িদেনর অবিশ  অংশ খানা-িপনা করেব। এ িদেনর স ান 

তার জন  আর নই। কননা শরীয়েতর দাবী অনুযায়ীই রাযা ভ  করা তার জন  বধ হেয়েছ। তাই িদেনর বাকী অংশ 

রাযা রাখা আবশ ক নয়।  
যিদ কান লাক অসু  থােক তােক িক আমরা বলব, ধুাত না হেল খানা খােব না? িপপািসত না হেল পািন পান 

করেব না? অথাৎ- েয়াজন না হেল খানা-িপনা করেব না? না, এ প বলব না। কননা এ লাকেক তা রাযা ভে র 

অনুমিত দয়া হেয়েছ। অতএব শরঈ দলীেলর িভি েত রামাযােনর রাযা ভ কারী েত ক ব ি র িদেনর অবিশ  অংশ 

রাযা অব ায় অিতবািহত করা আবশ ক নয়।  
এর িবপরীত মাসআলায় িবপরীত সমাধান। অথাৎ- িবনা ওযের যিদ রাযা ভ  কের তেব তােক িদেনর অবিশ  অংশ 

রাযা অব ায় থাকেত হেব। কননা রাযা ভ  করা তার জন  বধ িছল না। শরীয়েতর অনুমিত ছাড়াই স এিদেনর স ান 

ন  কেরেছ। অতএব িদেনর বাকী অংশ িছয়াম পালন করা যমন আবশ ক তমিন কাযা আদায় করাও য রী। 
 

কিঠন রােগ আ া  হেল রাযা ভ  কের িমসকীন খাওয়ােব। 
ঃ (৪০১) জৈনক মিহলা কিঠন রােগ আ া  হওয়ার কারেণ ডা ারগণ তােক রাযা রাখেত িনেষধ কেরেছ। এর 

িবধান িক? 
উ রঃ আ া   বেলন,  

ُكْم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ َوَمْن َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِھ اْلُقْرآُن ُھًدى ِللنَّاِس َوَبیَِّناٍت ِمْن اْلُھَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِھَد ِمْن
 َر َوَلا ُیِریُد ِبُكْم اْلُعْسَرَكاَن َمِریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأیَّاٍم ُأَخَر ُیِریُد اللَُّھ ِبُكْم اْلُیْس

রামাযান হে  সই মাস, যােত নািযল করা হেয়েছ করুআন, যা মানুেষর জন  হদায়াত এবং সত পথ যা ীেদর জন  

সু  পথিনেদশ। আর ন ায় ও অন ােয়র মােঝ পাথক  িবধানকারী। কােজই তামােদর মেধ  য লাক এ মাসিট পােব, 
স এ মােসর রাযা রাখেব। আর য লাক অসু  অথবা মসুািফর অব ায় থাকেব, স অন  িদেন গণনা পরূণ কের িনেব। 

আ া   তামােদর জন  সহজ করেত চান; তামােদর জন  কিঠন কামনা কেরন না।(সূরা বা ারাঃ ১৮৫) 
মানুষ যিদ এমন রােগ আ া  হয় যা থেক সু  হওয়ার কান আশা নই। তেব িতিদেনর িবিনমেয় একজন কের 

িমসকীনেক খাদ  খাওয়ােব। খাদ  দয়ার প িত হে , িমসকীনেক পিরমাণমত চাউল দান করা এবং সােথ মাংস ইত ািদ 



 

 

তরকারী িহেসেব দয়া উ ম। অথবা পেুর বা রােত তােক একবার খেত িদেব। এটা হে  ঐ গীর ে  যার সু  

হওয়ার কান স বনা নই। আর নারী এ ধরেণর রােগ আ া । তাই আবশ ক হে  স িতিদেনর জন  একজন কের 

িমসকীনেক খাদ  দান করেব। 
ঃ (৪০২) কখন এবং িকভােব মুসািফর নামায ও রাযা আদায় করেব? 

উ রঃ মসুািফর িনজ শহর থেক বর হওয়ার পর থেক িনেয় ত াবতন করা পয  ’  রাকাত নামায আদায় করেব। 

আেয়শা (রাঃ) বেলন,  
 َأوََّل َما ُفِرَضِت الصََّلاُة َرْكَعَتْیِن َفُأِقرَّْت َصَلاُة السََّفِر َوُأِتمَّْت َصَلاُة اْلَحَضِر

সব থম য নামায ফরয করা হেয়িছল তা হে  ’রাকাত। সফেরর নামাযেক ঐভােবই রাখা হেয়েছ এবং গৃেহ 

অব ােনর সময় নামাযেক পণূ (চার রাকাত) করা হেয়েছ।অন  বণনায় বলা হেয়েছ, গৃেহ অব ােনর সময় নামায বিৃ  করা 

হেয়েছ।
7
 আনাস িবন মােলক (রাঃ) বেলন, আমরা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সােথ মদীনা থেক ম ার 

উে েশ  যা া করলাম। িতিন মদীনা িফের আসা পয   রাকাত কের নামায আদায় করেলন। 
িক  মসুািফর যিদ ানীয় ইমােমর সােথ নামায আদায় কের তেব পণূ চার রাকাতই পড়েব। চাই নামােযর থম থেক 

ইমােমর সােথ থাককু বা পের এেস অংশ হণ ক ক। কননা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সাধারণ বাণী 

একথার দলীল।  
 وا َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّواُم اْلِإَقاَمَة َفاْمُشوا ِإَلى الصََّلاِة َوَعَلْیُكْم ِبالسَِّكیَنِة َواْلَوَقاِر َوَلا ُتْسِرُعوا َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُِّإَذا َسِمْعُت

যখন নামােযর ইকামত দান করা হয় তখন হেঁট হেঁট ধীর- ীর এবং শাি র সােথ নামােযর িদেক আগমণ করেব। 

তাড়া ড়া করেব না। অতঃপর নামােযর যতটুকু অংশ পােব আদায় করেব। আর যা ছুেট যােব তা পের পণূ কের িনেব।
8 

এ হাদীছিট ানীয় ইমােমর িপছেন নামায আদায়কারী মসুািফরেদরও শািমল কের। ইবনু আ াস (রাঃ) ক  করা 

হেয়িছল, এটা িক কথা মসুািফর একাকী নামায পড়েল ’রাকাত পড়েব আর ানীয় ইমােমর িপছেন পড়েল চার রাকাত 

পড়েব? িতিন বলেলন, এটা সু াত। 
মসুািফেরর জন  জামাআেতর নামায রিহত নয়। কননা আ া   বেলনঃ 

 َفِإَذا َسَجُدوا َفْلَیُكوُنوا ِمْن َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َوِإَذا ُكنَت ِفیِھْم َفَأَقْمَت َلُھْم الصََّلاَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُھْم َمَعَك َوْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَتُھْم
 َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُیَصلُّوا َفْلُیَصلُّوا َمَعَك

আর যখন আপিন তােদর সােথ থােকন আর তােদরেক জামাআেতর সােথ নামায পড়ান, তেব তা এইভােব হেব য, 
তােদর মেধ  থেক একদল আপনার সােথ নামােয দাড়ঁােব এবং িনেজেদর অ -শ  সােথ রাখেব। অন র যখন তারা 

িসজদা করেব (এক রাকাআত পণূ করেব), তখন তারা আপনােদর িপছেন চেল যােব এবং অন  দল যারা এখনও নামায 

পেড়িন তারা আসেব এবং আপনার সােথ নামায পেড় িনেব।(সূরা িনসাঃ ১০২)  
অতএব মসুািফর যিদ িনজ শহর ছেড় অন  শহের অব ান কের, তেব আযান নেলই মসিজেদ জামাআেতর নামােয 

উপি ত হেব। তেব যিদ মসিজদ থেক বশী দেূর থােক বা সফর স ীেদর িতর আশংকা কের তেব মসিজেদ না গেলও 

চলেব। কননা সাধারণ দলীল সমহূ একথাই মাণ কের য, আযান বা এ ামত নেলই জামাআেত উপি ত হওয়া 

ওয়ািজব। 
নফল বা সু াত নামােযর ে ঃ মসুািফর যাহর, মাগিরব ও এশার সু াত ছাড়া সবধরেণর নফল ও সু াত আদায় 

করেব। রােতর নফল (তাহা দু), িবতর, ফজেরর সু াত, চাশত, তািহয় াতলু ওয,ু তািহয় াতলু মসিজদ, সফর থেক 

ফরত এেস ’রাকাত নামায আদায় করেব।  
’নামায একি ত করার িবধান হে ঃ সফর যিদ চলমান থােক তেব উ ম হে  ’নামাযেক একি ত করা। যাহর ও 

আছর এবং মাগিরব ও এশা একি ত আদায় করেব। থম নামােযর সময়ই ’নামায একি ত আদায় করেব অথবা ি তীয় 

নামােযর সময় ’নামাযেক একি ত করেব। যভােব তার জন  সুিবধা হয় সভােব করেব। 

                                                
7 . eyLvix, Aa¨vqt bvgvh KQi Kiv, Aby‡”Q`t wbR GjvKv †_‡K †ei n‡j bvgvh KQi Kiv| gymwjg, Aa¨vqt gymvwd‡ii bvgvh Ges KQi Kiv, 
Aby‡”Q`t gymvwd‡ii bvgvh Ges KQi Kiv|  
8 . eyLvix, Aa¨vqt Avhvb, Aby‡”Q`t bvgv‡h `ª“Z hv‡e bv| gymwjg, Aa¨vqt gmwR` I bvgv‡hi ’̄vb, Aby‡”Q`t axi ’̄xifv‡e gmwR‡` AvMgY Kiv| 



 

 

িক  সফের িগেয় কান জায়গায় যিদ অব ান কের তেব উ ম হে  ’নামাযেক একি ত না করা। একি ত করেলও 

কান অসুিবধা নই। কননা উভয়িটই রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) থেক মািণত আেছ।  
িছয়ােমর ে  মসুািফেরর জন  উ ম হে  িছয়াম পালন করা। িছয়াম ভ  করেলও কান অসুিবধা নই। পের উ  

িদন েলার কাযা আদায় কের িনেব। তেব িছয়াম ভ  করা যিদ বশী আরাম দায়ক হয় তাহেল িছয়াম ভ  করাই উ ম। 

কননা আ া   বা ােক য ছুিট িদেয়েছন তা হণ করা িতিন পস  কেরন। সম  শংসা আ া   রা লু আলামীেনর জন । 
 

ঃ (৪০৩) সফর অব ায় ক  হেল রাযা রাখার িবধান িক? 
উ রঃ সফর অব ায় যিদ এমন ক  হয় যা সহ  করা স ব, তেব স সময় রাযা রাখা মাক হ। কননা একদা সফের 

নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) দখেলন জৈনক ব ি র পােশ লাকজন ভীড় করেছ এবং তােক ছায়ঁা করেছ। িতিন 

বলেলন, এর িক হেয়েছ? তারা বলল, লাকিট রাযাদার। তখন িতিন বলেলন, َلْیَس ِمَن اْلِبرِّ الصَّْوُم ِفي السََّفِر সফর 

অব ায় িছয়াম পালন করা কান পেূণ র কাজ নয়।
9 

িক  সফের রাযা রাখা যিদ অিধক ক দায়ক হয় তেব ওয়ািজব হে  রাযা ভ  করা। কননা সফর অব ায় লােকরা 

যখন নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর িনকট অিভেযাগ করল য তােদর ক  হে  তখন িতিন রাযা ভ  করেলন। 

অতঃপর বলা হল, িকছু লাক এখনও রাযা রেখেছ। িতিন বলেলন, ُأوَلِئَك اْلُعَصاُة ُأوَلِئَك اْلُعَصاُة  ওরা নাফরমান, ওরা 

নাফরমান।
10 

িক  রাযা রাখেত যার কান ক  হেব না, তার জন  উ ম হে  নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর অনুসরণ 

কের রাযা পালন করা। কননা সফর অব ায় িতিন রাযা রাখেতন। আবু দারদা (রাঃ) থেক বিণত। িতিন বেলন,  
َرَمَضاَن ِفي َحرٍّ َشِدیٍد َوَما ِفیَنا َصاِئٌم ِإلَّا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َشْھِر

 َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَعْبُد اللَِّھ اْبُن َرَواَحَة
একদা রামাযান মােস কিঠন গরেমর সময় আমরা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সােথ সফের িছলাম। 

তখন আমােদর মেধ  রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ও আব া   িবন রাওয়াহা ছাড়া আর কউ রাযা রােখন 

িন।
11  
 

সফর আরাম দায়ক হেল রাযা ভ  না করাই উ ম। 
ঃ (৪০৪) আধুিনক যুেগর যাতায়াত ব ব া উ ত ও আরাম দায়ক হওয়ার কারেণ সফর অব ায় রাযা রাখা 

মুসািফেরর জন  ক কর নয়। এ অব ায় রাযা রাখার িবধান িক?  
উ রঃ মসুািফর রাযা রাখা ও ভ  করার ব াপাের ই াধীন। আ া   বেলন, 

 اْلُعْسَرَوَمْن َكاَن َمِریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأیَّاٍم ُأَخَر ُیِریُد اللَُّھ ِبُكْم اْلُیْسَر َوَلا ُیِریُد ِبُكْم 
আর য লাক অসু  অথবা মসুািফর অব ায় থাকেব, স অন  িদেন গণনা পরূণ কের িনেব।(সূরা বা ারাঃ ১৮৫) 

ছাহাবােয় করাম নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সােথ সফের থাকেল কউ রাযা রাখেতন কউ রাযা ভ  

করেতন। কান রাযা ভ কারী অপর রাযাদারেক দাষােরাপ করেতন না, রাযাদারও রাযা ভ কারীেক দাষােরাপ 

করেতন না। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)ও সফর অব ায় রাযা রেখেছন। আবু দারদা (রাঃ) বেলন, একদা 

রামাযান মােস কিঠন গরেমর সময় আমরা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সােথ সফের িছলাম। তখন আমােদর 

মেধ  রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ও আব া   িবন রাওয়াহা ছাড়া আর কউ রাযা রােখ িন।
12  

মসুািফেরর জন  মলূনীিত হে , স রাযা রাখা ও ভ  করার ব াপাের ই াধীন। িক  ক  না হেল রাযা রাখাই উ ম। 

কননা এেত িতনিট উপকারীতা রেয়েছঃ 
থমতঃ রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর অনুসরণ। 

                                                
9 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t KwVb Mi‡g hv‡K Qvuqv †`qv nw”Qj Zvi m¤ú‡K© bex  Gi evYx: Òmdi Ae ’̄vq wQqvg cvjb Kiv †Kvb c~‡Y¨i 
KvR bq|Ó gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: cv‡ci mdi bv n‡j ivgvhvb gymvwd‡ii †ivhv ivLv I f½ Kiv DfqwUB ˆea| 
10 . gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: cv‡ci mdi bv n‡j ivgvhvb gymvwd‡ii †ivhv ivLv I f½ Kiv DfqwUB ˆea| 
11 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t bs 35| gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: md‡i †ivhv ivLv I f½ Kiv B”Qvaxb| 
12 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t bs 35| gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: md‡i †ivhv ivLv I f½ Kiv B”Qvaxb| 



 

 

ি তীয়তঃ রাযা রাখেত সহজতা। কননা সম  মানুষ যখন রাযা রােখ তখন সবার সােথ রাযা রাখা অেনক সহজ। 
ততৃীয়তঃ ত িনেজেক িয ামু  করা। 
িক  ক কর হেল রাযা রাখেব না। এ অব ায় রাযা রাখা পূেণ রও কাজ নয়। কননা এক সফের নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) দখেলন জৈনক ব ি র পােশ লাকজন ভীড় করেছ এবং তােক ছায়ঁা িদে । িতিন বলেলন, এর 

িক হেয়েছ? তারা বলল, লাকিট রাযাদার। তখন িতিন বলেলন, َلْیَس ِمَن اْلِبرِّ الصَّْوُم ِفي السََّفِر সফর অব ায় িছয়াম 

পালন করা কান পেূণ র কাজ নয়।
13  

এিভি েত আমরা বলব, বতমান যেুগ সাধারণতঃ সফের তমন কান ক  হয় না। তাই িছয়াম পালন করাই উ ম। 
 

মুসািফর ম ায় পৗঁেছ রাযা ছেড় িদেয় শাি র সােথ ওমরা করেত পাের। 
 

ঃ (৪০৫) রাযা অব ায় মুসািফর যিদ ম ায় পৗঁেছ। তেব ওমরা আদায় করেত শি  পাওয়ার জন  রাযা ভ  করা 

জােয়য হেব িক? 
উ রঃ নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ম া িবজেয়র সময় রামাযান মােসর িবশ তািরেখ ম ায় েবশ কেরন। 

স সময় িতিন রাযা ভ  অব ায় িছেলন। সখােন ’  রাকআত কের নামায কসর আদায় কেরেছন। আর ম াবাসীেদর 

বেলেছন, হ ম াবাসীগণ! তামরা নামায পণূ কের নাও। কননা আমরা মসুািফর।
14

 ছহী   বখুারীেত একথাও মািণত 

হেয়েছ, িতিন (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মােসর অবিশ  িদন েলা রাযা ভ  অব ােতই অিতবািহত কেরেছন। 

কননা িতিন িছেলন মসুািফর।  
তাই ওমরাকারী ম া পৗছঁেলই তার সফর শষ হেয় যায় না। যিদ রাযা ভ  অব ায় ম া পৗেঁছ থােক, তেব িদেনর 

বাকী অংশ পানাহার ত াগ করা আবশ ক নয়। িক  বতমান যুেগ যেহত ুসফর আরাম দায়ক তাই রাযা রাখাও তমন 

ক কর নয়। সেহতু কউ যিদ রাযা রেখ ম ায় পৗেঁছ অত িধক াি  অনুভব কের, তখন িচ া কের আিম িক রাযা পণূ 

কের ইফতােরর পর ওমরার কাজ  করেবা? নািক রাযা ভ  করব এবং সব থম ওমরা আদায় কের িনব?  
এ অব ায় আমরা তােক বলব, আপনার জন  উ ম হে , সু াব ায় ওমরা পালন করার জন  রাযা ভ  করা। কননা 

হ -ওমরা আদায়কারীর জন  সু াত হে , উ  উে েশ  ম া আগমণ করেল, সখােন পৗছঁার সােথ সােথই হ -

ওমরার কােজ আ িনেয়াগ করা। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ইহরাম অব ায় ম া আগমণ করেল ত 

মসিজেদ হারােম গমণ করেতন। এমনিক আেরাহীেক মসিজেদর িনকটবতী ােন বসােতন। 
অতএব ওমরাকারীর জন  উ ম হে , িদেনর বলায় কমশি  পাওয়ার উে েশ  রাযা ভ  কের ওমরা পালন করা। 

রাত পয  অেপ া না করা। 
ছহী   সূে  মািণত হেয়েছ, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ম া িবজেয়র জন  যখন সফের িছেলন এবং িতিন 

রাযা অব ায় িছেলন, তখন কিতপয় লাক এেস অিভেযাগ করল, রাযা রাখেত তােদর খবু ক  হে । আপিন িক করেছন 

এটা দখার অেপ ায় আেছ তারা। তখন সময়িট িছল আছেরর পর। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) পািন চাইেলন 

এবং পান করেলন। লােকরা সবাই দখল।
15

 অতএব নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) সফর অব ায় িদেনর শষ 

হের রাযা ভ  করেলন। একাজ য জােয়য একথা মাণ করার উে েশ  িতিন এ প কেরেছন।  
উে খ  য, সফের ক  ¯̂xKvi কের িকছু লাক য িছয়াম পালন করেতই থােক িনঃসে েহ তা সু া   িবেরাধী কাজ। তার 

ব াপােরই নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছনঃ َن اْلِبرِّ الصَّْوُم ِفي السََّفِرَلْیَس ِم  সফর অব ায় িছয়াম পালন করা 

কান পেূণ র কাজ নয়।
16  

 

ঃ (৪০৬) স ানেক দানকারীনী িক রাযা ভ  করেত পারেব? ভ  করেল িকভােব কাযা আদায় করেব? 
নািক রাযার িবিনমেয় খাদ  দান করেব? 

                                                
13 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t KwVb Mi‡g hv‡K Qvuqv †`qv nw”Qj Zvi m¤ú‡K© bex  Gi evYx: Òmdi Ae ’̄vq wQqvg cvjb Kiv †Kvb c~‡Y¨i 
KvR bq|Ó gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: cv‡ci mdi bv n‡j ivgvhvb gv‡m gymvwd‡ii †ivhv ivLv I f½ Kiv DfqwUB ˆea| 
14 . eyLvix, Aa¨vqt gvMvhx, Aby‡”Q`: ivgvhvb gv‡m g°v weR‡qi hy×| 
15 . gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: cv‡ci mdi bv n‡j ivgvhvb gv‡m gymvwd‡ii †ivhv ivLv I f½ Kiv DfqwUB ˆea| 
16 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t KwVb Mi‡g hv‡K Qvuqv †`qv nw”Qj Zvi m¤ú‡K© bex  Gi evYx: Òmdi Ae ’̄vq wQqvg cvjb Kiv †Kvb c~‡Y¨i 
KvR bq|Ó gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: cv‡ci mdi bv n‡j ivgvhvb gv‡m gymvwd‡ii †ivhv ivLv I f½ Kiv DfqwUB evav| 



 

 

উ রঃ দানকারীনী রাযা রাখার কারেণ যিদ স ােনর জীবেনর আশংকা কের অথাৎ রাযা রাখেল েন ধ কেম 

যােব ফেল িশ  িত  হেব, তেব মােয়র রাযা ভ  করা জােয়য। িক  পরবতীেত তার কাযা আদায় কের িনেব। কননা 

এ অব ায় স অসু  ব ি র অনু প। যার স েক আ া   বেলন,  
ِریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأیَّاٍم ُأَخَرَوَمْن َكاَن َم 

আর য লাক অসু  অথবা মসুািফর অব ায় থাকেব, স অন  িদেন গণনা পরূণ কের িনেব।(সূরা বা ারাঃ ১৮৫)  
অতএব রাযা রাখার ব াপাের যখনই বাধা দরূ হেব তখনই কাযা আদায় করেব। চাই তা শীতকােল অেপ াকতৃ ছাট 

িদেন হাক অথবা স ব না হেল পরবতী বছর হাক। িক  িফ  ইয়া ¯îƒc িমসকীন খাওয়ােনা জােয়য হেব না। তেব ওযর 

যিদ চলমান থােক অথাৎ সাব িণক রাযা রাখায় বাধা দখা যায় যা বাধা দরূ হওয়ার স বনা না থােক, তখন িতিট 

রাযার বদেল একজন কের িমসকীনেক খাওয়ােব। 
 

ঃ (৪০৭) ুধা-িপপাসা ও অিতির  াি র সােথ রাযা পালন করেল রাযার িব তায় িক কান ভাব 

পড়েব? 
উ রঃ ধুা-িপপাসা ও অিতির  াি র সােথ রাযা পালন করেল রাযার িব তায় এর কান ভাব পড়েব না। বরং 

এেত অিতির  ছওয়াব পাওয়া যােব। কননা রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আেয়শা (রাঃ) ক বেলিছেলন, 
তামার াি  ও ক  অনুযায়ী তিুম ছওয়াব পােব।
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 অতএব আ া  র আনুগেত র ে  মানুেষর াি  যত বশী হেব 

ততই তার িতদান বশী হেব। তেব রাযার াি  দরূ করার জন  মাথায় ঠা া পািন ঢালা বা ঠা া শীতল ােন আরাম 

হণ করা যেত পাের।  
রামাযােনর পূরা মােসর রাযার িনয়ত একবার কের িনেলই চলেব। 
 

ঃ (৪০৮) রামাযােনর েত ক িদেনর জন  আলাদা আলাদাভােব িক িনয়ত করা আবশ ক? নািক পূণ মােসর িনয়ত 

একবার কের িনেলই হেব? 
উ রঃ রামাযােনর থেম পণূ মােসর জন  একবার িনয়ত করেলই যেথ  হেব। কননা রাযাদার যিদ িতিদেনর জন  

রােত িনয়ত না কের, তেব তা রামাযােনর থেমর িনয়েতর শািমল হেয় তার িছয়াম িব  হেয় যােব। িক  সফর, 
অসু তা ভিৃত ারা যিদ মােসর মধ খােন িবি তা আেস, তেব নতনু কের আবার িনয়ত আবশ ক। কননা মােসর থেম 

স য িছয়ােমর িনয়ত কেরিছল তা সফর বা অসু তা ভিৃতর মাধ েম ভ  কের ফেলেছ। 
 

ঃ (৪০৯) রাযা ভে র জন  অ ের দঢ়ৃ িনয়ত করেলই িক রাযা ভ  হেয় যােব? 
উ রঃ একথা সবজন িবিদত য, িছয়াম হে  িনয়ত এবং পিরত ােগর সমি র নাম। অথাৎ রাযা িবন কারী যাবতীয় 

ব  পিরত াগ কের রাযাদার রাযার ারা আ া  র স ি  ও নকট  লােভর িনয়ত করেব। িক  সিত ই যিদ এটােক স 

ভ  করার দঢ়ৃ সংক  কের ফেল তেব তার িছয়াম বািতল হেয় যােব। আর এটা রামাযান মােস হেল িদেনর অবিশ  অংশ 

তােক পানাহার ছাড়াই কাটােত হেব। কননা িবনা ওযের য ব ি  রামাযােন িছয়াম ভ  করেব তােক যমন িদেনর বাকী 

অংশ িছয়াম অব ােতই কাটােত হেব, অনু পভােব তার কাযাও আদায় করেত হেব। 
িক  যিদ দঢ়ৃ সংক  না কের বরং ি ধা- ে  থােক, তেব তার ব াপাের িব ানেদর মতিবেরাধ রেয়েছ।  
কউ বেলেছন, তার িছয়াম বািতল হেয় যােব। কননা ি ধা-  দঢ়ৃতার িবপরীত। 
কউ বেলেছন, বািতল হেব না। কননা আসল হে , িনয়েতর দঢ়ৃতা অবিশ  থাকা, য পয  তা আেরকিট দঢ়ৃতা ারা 

িবি  না করেব। আমার দিৃ েত এমতই িব । (আ া  ই অিধক ান রােখন)  
 

ঃ (৪১০) রাজাদার ভুল েম পানাহার করেল তার িছয়ােমর িবধান িক? কউ এটা দখেল তার করণীয় িক? 
উ রঃ রামাযােনর রাযা রেখ কউ যিদ ভলু েম খানা-িপনা কের তেব তার িছয়াম িব । তেব রণ হওয়ার সােথ 

সােথ িবরত হওয়া ওয়ািজব। এমনিক খাদ  বা পানীয় যিদ মুেখর মেধ  থােক এবং রণ হয়, তেব তা ফেল দয়া 

ওয়ািজব। িছয়াম িব  হওয়ার দলীল হে , আবু রায়রা (রাঃ) হেত বিণত। িতিন বেলন, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন,   

                                                
17 . eyLvix, Aa¨vqt Igivn&, Aby‡”Q`t K¬vwš— Abyhvqx Igivi QIqve| gymwjg, Aa¨vqt n¾, Aby‡”Q`t †bdvm wewkó bvix‡`i Bnivg Kiv| 



 

 

 ُھ َوَسَقاُهَمْن َنِسَي َوُھَو َصاِئٌم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َفْلُیِتمَّ َصْوَمُھ َفِإنََّما َأْطَعَمُھ اللَّ
য ব ি  রাযা রেখ ভলু েম পানাহার কের, স যন তার িছয়াম পণূ কের। কননা আ া  ই তােক খাইেয়েছন ও 

পান কিরেয়েছন।
18

 তাছাড়া ভলু েম িনিষ  কাজ কের ফলেল তােক পাকড়াও করা হেব না। আ া   বেলন,  َربََّنا َلا
َأْخَطْأَنا ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا َأْو  হ আমােদর পালনকতা আমরা যিদ ভেুল যাই বা ভলু েম কান িকছু কের ফিল, তেব 

আমােদর পাকড়াও করেবন না।(সূরা বা ারাঃ ২৮৬) আ া   বেলন, আিম তাই করলাম। 
কউ যিদ দখেত পায় য ভলু েম কান মানুষ খানা-িপনা করেছ, তেব তার উপর ওয়ািজব হে , তােক বাধঁা দয়া 

এবং িছয়ােমর কথা রণ কিরেয় দয়া। কননা ইহা গিহত কােজ বাধা দয়ার অ গত। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন,  
 َذِلَك َأْضَعُف اْلِإیَماِنِھ َوَمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُیَغیِّْرُه ِبَیِدِه َفِإْن َلْم َیْسَتِطْع َفِبِلَساِنِھ َفِإْن َلْم َیْسَتِطْع َفِبَقْلِب

য ব ি  কান গিহত কাজ হেত দখেব, স যন হাত ারা বাধা দান কের, যিদ স ব না হয় তেব যবান ারা বাধা 

িদেব, যিদ তাও স ব না হয় তেব অ র ারা তা ঘৃণা করেব।
19

 সে হ নই রাযা রেখ খানা-িপনা করা একিট গিহত 

কাজ। িক  ভলু েম হওয়ার কারেণ তােক মা করা হেব। িক  য ব ি  তা দখেব তার জন  তােত বাধা না দয়ার 

কান ওযর থাকেত পাের না। 
 

ঃ (৪১১) রাযা রেখ সরুমা ব বহার করার িবধান িক? 
উ রঃ রাযাদােরর জন  সুরমা ব বহার করায় কান অসুিবধা নই। অনু পভােব চােখ বা কােন ঔষুধ ( প) ব বহার 

করেতও কান অসুিবধা নই, যিদও এেত গলায় েপর ¯v̂` অনুভব কের। এেত রাযা ভ  হেব না। কননা ইহা খাদ  বা 

পানীয় নয় বা খানা-িপনার িবক  িহেসেবও ব ব ত নয়। একথার দলীল হে , িছয়ােমর ে  য িনেষধা া তা হে  

খানা-িপনা করা। সুতরাং যা খানা-িপনার অ ভূ  নয় তা এই িনেষধা ার মেধ  গণ  হেব না। ইমাম ইবনু তাইিময়া (রহঃ) 

একথাই বেলেছন। আর এটাই িব  মত। 
িক  যিদ নােক প ব বহার কের এবং তা পেট পৗেঁছ, তেব রাযা ভ  হেব- যিদ রাযা ভে র উে শ  কের থােক। 

কননা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  
 َوَباِلْغ ِفي اِلاْسِتْنَشاِق ِإلَّا َأْن َتُكوَن َصاِئًما

িছয়াম অব ায় না থাকেল ওযরু ে  নােক অিতির  পািন িনেব।
20 

 

ঃ (৪১২) রাযা অব ায় মসওয়াক ও সুগি  ব বহার করার িবধান িক? 
উ রঃ িব  কথা হে  িদেনর থম ভােগ যমন শষ ভােগও তমন মসওয়াক করা সু াত। কননা নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  
 َمْرَضاٌة ِللرَّبِّوالسَِّواُك َمْطَھَرٌة ِلْلَفِم 

মসওয়াক হে  মেুখর পিব তা ও ভরু স ি  অজেনর মাধ ম।
21

 িতিন আেরা বেলন,  
  ِتي َأْو َعَلى النَّاِس َألَمْرُتُھْم ِبالسَِّواِك َمَع ُكلِّ َصالٍةَلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

আমার উ েতর জন  ক কর মেন না করেল আিম েত ক নামােযর সময় তােদরেক মসওয়াক করার িনেদশ 

িদতাম।
22 

অনু পভােব আতর-সুগি  ব বহার করাও রাযাদােরর জন  জােয়য। চাই তা িদেনর থম ভােগ হাক বা শষ ভােগ। 

চাই উ  সুগি  ভাপ হাক বা তল জাতীয় বা স  ভিৃত হাক। তেব ভােপর সুগি  নােক টেন নয়া জােয়য নয়। 

কননা ধায়ঁার মেধ  ত  ও অনুভবেযাগ  িকছু অংশ আেছ যা নাক ারা হণ করেল নােকর অভ ের অনু েবশ কের 

                                                
18 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t fyjµ‡g cvbvnvi Kiv| gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t fyjµ‡g cvbvnvi Ki‡j †ivhv f½ n‡e bv| 
19 . gymwjg, Aa¨vqt Cgvb, Aby‡”Q`t Mwn©Z Kv‡R evav †`qv Cgv‡bi Aš—f©~³| 
20 . Avey `vE`, Aa¨vq: bvK Svov, 142| wZiwghx, Aa¨vqt cweÎZv, Aby‡”Q`t Av½yj wLjvj Kivi eY©bv| bvmvC, Aa¨vqt cweÎZv, Aby‡”Q`: bv‡K 
cvwb †bqvq evovevwo Kiv| Beby gvRvn&, Aa¨vq: cweÎZv, Aby‡”Q`: Av½yj wLjvj Kivi eY©bv|  
21 . eyLvix gyAvjvK mb‡`, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: †ivhv`v‡ii KvuPv I ïKbv †gmIqvK e¨envi Kiv| 
22 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: †ivhv`v‡ii KvuPv I ïKbv †gmIqvK e¨envi Kiv| gymwjg, Aa¨vqt cweÎZv, Aby‡”Q`: †gmIqvK Kiv| 



 

 

পেট পৗছঁায়।
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 এজন  নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) লা ীত িবন ছাবরুা (রাঃ) ক বেলেছন,  َباِلْغ ِفي االْسِتْنَشاِق
َأْن َتُكوَن َصاِئًما ِإالَّ  িছয়াম অব ায় না থাকেল ওযরু ে  নােক অিতির  পািন িনেব।

24 
 

ঃ (৪১৩) িছয়াম ভ কারী িবষয় িক িক?  
উ রঃ িছয়াম ভ কারী িবষয় েলা হে  িন পঃ 
ক) ী সহবাস। 
খ) খাদ  হণ। 
গ) পানীয় হণ। 
ঘ) উে জনার সােথ বীযপাত করা। 
ঙ) খানা-িপনার অ ভূ  এমন িকছু হণ করা। যমন সলাইন ইত ািদ। 
চ) ই াকতৃভােব বিম করা। 
ছ) িশ া লািগেয় র  বর করা। 
জ) হােয়য বা নফােসর র  বািহত হওয়া। 
উে িখত িবষয় েলার দলীল িন পঃ 
সহবাস ও খান-িপনা স েক আ া   বেলন,  

ُض ِمْن اْلَخْیِط اْلَأْسَوِد ِمْن اْلَفْجِرَفاآلَن َباِشُروُھنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اللَُّھ َلُكْم َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیََّن َلُكْم اْلَخْیُط اْلَأْبَی 
 ُثمَّ َأِتمُّوا الصَِّیاَم ِإَلى اللَّْیِل

অতএব এ েণ তামরা ( রাযার রাে ও) তােদর সােথ সহবাস করেত পার এবং আ া   তামােদর জন  যা িলিপব  

কেরেছন তা অনুস ান কর। এবং তু েষ (রােতর) কাল রখা হেত (ফজেরর) সাদা রখা কািশত হওয়া পয  তামরা 

খাও ও পান কর; অতঃপর রাি  সমাগম পয  তামরা রাযা পূণ কর।(সূরা বা ারাঃ ১৮৭)  
উে জনার সােথ বীযপাত রাযা ভে র কারণ। দলীল, হাদীেছ কদুসীেত আ া   তা ’আলা রাযাদােরর উে েশ  বেলন, 

স খানা-িপনা ও উে জনা পিরত াগ কের আমারই কারেণ।
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 উে জনার সােথ বীযপাত করার ে  নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  
َأَرَأْیُتْم َلْو َوَضَعَھا ِفي َحَراٍم  َوِفي ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقٌة َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَیأِتي َأَحُدَنا َشْھَوَتُھ َوَیُكوُن َلُھ ِفیَھا َأْجٌر َقاَل

  ٌر َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَھا ِفي اْلَحَلاِل َكاَن َلُھ َأْجًراَأَكاَن َعَلْیِھ ِفیَھا ِوْز

ী স েমও তামােদর জন  সাদকার ছওয়াব রেয়েছ। সাহাবীগণ (আ য হেয়) িজে স করেলনঃ হ আ া  র রাসূল! 

আমােদর একজন তার উে জনার চািহদা মটােব, আর এেত ছওয়ােবর হকদার হেব এটা কমন কথা? িতিন জবােব বলেলনঃ 

তামরা িক মেন কর, স যিদ এই কাজ কান হারাম ােন করত তেব পােপর অিধকারী হত না? তমিন হালাল ােন ব বহার 

করার কারেণ অবশ ই স পরু ােরর অিধকারী হেব।
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 আর উে জনার চািহদা মটােনার মাধ ম হে  ¯̂‡e‡M বীয িনগত 

হওয়া। এজন  িব  মত হে , মযী
27

 বর হেল িছয়াম িবন  হেব না, যিদও তা উে জনা, Pz¤̂b ও শ করার কারেণ হয়। 
খানা-িপনার অ ভূ  এমন িকছু হণ করা রাযা ভে র কারণ। যমন, খানা-িপনার অভাব পণূ করেব এরকম 

সলাইন হণ করা। কননা ইহা যিদও সরাসির খানা-িপনা নয় িক  ইহা খানা-িপনার কাজ কের এবং তার েয়াজন 

মটায়। একারেণই তা ইহা ারা শরীেরর গঠন কিৃত িঠক থােক, খানা-িপনার অভাব অনুভব কের না।  
িক  খানা-িপনার কাজ কের না এরকম ই  েজকশন হণ করেল রাযা ভ  হেব না। চাই উহা িশরার মেধ  দান করা 

হাক বা পশীেত বা শরীেরর য কান ােন। 

                                                
23 . aygcv‡bi †¶‡Î †h‡nZz ayuqvUvB bv‡Ki g‡a¨ w`‡q wfZ‡i cÖ‡ek K‡i GRb¨ Zv Øviv †ivhv f½ n‡e| Aek¨ aygcvb g~jZt nvivg KvR| hv †_‡K 
†eu‡P _vKv gymjgvb †Zv Aek¨B cÖ‡Z¨K gvby‡li Rb¨ Acwinvh©| 
24 . Avey `vE`, Aa¨vq: bvK Svov, 142| wZiwghx, Aa¨vqt cweÎZv, Aby‡”Q`t Av½yj wLjvj Kivi eY©bv|   
25 . Beby gvRvn&, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: wQqv‡gi dhxjZ| 
26 . gymwjg, Aa¨vqt hvKvZ, Aby‡”Q`t cÖ‡Z¨K mrKvR‡K mv`Kv ejv nq Zvi eY©bv| 
27 . ghxt, ¿̄x k„½vi Kivi Kvi‡Y ev †h †Kvb fv‡e D‡ËwRZ n‡j wj‡½i AvMvq †h AvVv‡jv cvwb †ei nq Zv‡K Aviex‡Z ghx ejv nq| G‡Z Ihy 
Avek¨K nq †Mvmj bq|  



 

 

ই াকতৃ বিম করা। অথাৎ বিমর মাধ েম পেটর মেধ  যা আেছ তা মখু িদেয় বাইের বর করা। আবু রায়রা (রাঃ) 

থেক বিণত। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  
  َمْن َذَرَعُھ اْلَقْيُء َفَلْیَس َعَلْیِھ َقَضاٌء َوَمِن اْسَتَقاَء َعْمًدا َفْلَیْقِض

য ব ি  ই াকতৃভােব বিম করেব স যন রাযা কাযা আদায় কের। িক  অিন াকতৃ যার বিম হয় তার কান কাযা 

নই।
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 এর কারণ হে , মানুষ বিম করেল তার পট খাদ ন  হেয় যায়। তখন তার এই ন তা পরূেণর েয়াজন পেড়। 

এ কারেণ আমরা বলব, িছয়াম ফরয হেল কান মানুেষর বিম করা জােয়য নয়। কননা বিম করেল তার ফরয িছয়াম 

িবন  হেয় যােব। তেব অসু তার কারেণ অিন াকতৃভােব বিম হেল রাযা ন  হেব না।  
িশ া লাগােনা। অথাৎ িশ া লাগােনার মাধ েম শরীর থেক র  বর করা। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

বেলন, ُمَأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجو  য ব ি  িশ া লাগায় ও যার িশ া লাগােনা হয় উভেয়র রাযা ভ  হেয় যােব।
29 

হােয়য বা নফােসর র  বািহত হওয়া। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) নারীেদর স েক বেলন,  َأَلْیَس ِإَذا
স িক এমন নয় য, ঋতবুতী হেল নামায পড়েব না ও রাযা রাখেব না। َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصْم

30 
উে িখত িবষয় েলা িন  িলিখত িতনিট শেতর িভি েত রাযা ভে র কারণ িহেসেব গণ  হেবঃ 

1) ান থাকা। 
2) রণ থাকা। 
3) ই াকতৃভােব করা। 

থম শতঃ ান থাকা। অথাৎ উ  িবষেয় িল  হওয়ার ব াপাের শরীয়েতর িবধান স েক ান থাকা অথবা িছয়ােমর 

জন  য সময় িনিদ  স স েক অ  থাকা।  
যিদ শরীয়েতর িবধান স েক অ  থােক তেব তার িছয়াম িব  হেব। কননা আ া   বেলন,  َربََّنا َلا ُتَؤاِخْذَنا ِإْن

হ আমােদর পালনকতা আমরা যিদ ভেুল যাই বা ভলু َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا েম কান িকছু কের ফিল, তেব আমােদর 

পাকড়াও করেবন না।(সূরা বা ারাঃ ২৮৬) আ া   বেলন, আিম তাই করলাম। আ া   আেরা বেলন, 
َوَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح ِفیَما َأْخَطْأُتْم ِبِھ َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُلوُبُكْم  

ভলু েম তামরা যা কের ফল স স েক তামােদর কান না   নই। িক  তামােদর অ র যার ই া কের তার 

কথা িভ ।(সূরা আহযাবঃ ৫)  
সু া   থেক িছয়ােমর ে  িবেশষ দলীল হে , ছহী   হাদীেছ আ ’দী িবন হােতম (রাঃ) থেক বিণত। িতিন রাযা 

রাখার উে েশ  শষ রােত উট বাধঁার েটা রশী বািলেশর নীেচ রেখ িদেলন। একিট কােলা রেঙর অন িটর রং সাদা। 

এরপর খানা-িপনা করেত থাকেলন। যখন ¯̂vfvweK দিৃ েত সাদা ও কােলা রশী িচনেত পারেলন তখন খানা-িপনা ব  

করেলন। সকােল নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর দরবাের িগেয় িবষয়িট উে খ করেল িতিন তােক বলেলন, 
করুআেনর আয়ােত সাদা ও কােলা সুতা বলেত আমােদর পিরিচত সূতা বা রশী উে শ  নয়। এ ারা উে শ  হে , সাদা 

সুতা বলেত িদেনর তা (সুবেহ সােদক বা ফজর হওয়া) আর কােলা সূতা বলেত রােতর অ কার উে শ । িক  নবী 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তােক িছয়াম কাযা আদায় করার আেদশ কেরন িন।
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 কননা িবষয়িট স েক িতিন 

িছেলন অ । ভেবিছেলন এটাই আয়ােতর অথ। 
আর িছয়ােমর জন  য সময় িনিদ  স স েক অ  থাকেলও তার িছয়াম িব । দলীল: ছহী   বখুারীেত আসমা 

িবনেত আবু বকর (রাঃ) থেক বিণত। িতিন বেলন, আমরা একদা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর যেুগ আকাশ 

মঘা  থাকার কারেণ ইফতার কের িনেয়িছলাম। তার িকছু ণ পর আবার সূয দখা িগেয়িছল।িক  নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) তােদরেক উ  িছয়ােমর কাযা আদায় করার আেদশ কেরন িন। কননা কাযা আদায় করা ওয়ািজব 

হেল িতিন অবশ ই স আেদশ দান করেতন। আর স আেদশ থাকেল আমােদর কােছও তার বণনা পৗছঁেতা। কননা 

                                                
28 . Avey `vE`, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t B”QvK…Z ewg Kiv| wZiwghx, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t B”QvK…Zfv‡e ewg Kivi eY©bv| 
29 . eyLvix mb` wenxb gyAvjvK eY©bv K‡ib| Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t †ivhv`v‡ii wk½v jvMv‡bv I ewg Kiv| wZiwghx, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t 
†ivhv`v‡ii wk½v jvMv‡bv wVK bv| 
30 . eyLvix, Aa¨vqt nv‡qh, Aby‡”Q`t FZyeZxi wQqvg cvjb bv Kiv| gymwjg, Aa¨vqt Cgvb, Aby‡”Q`t †bK KvR Kg n‡j CgvbI K‡g hvq| 
31 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t Avjvn&i evYx, ÔcÖZz̈ ‡l (iv‡Zi) Kv‡jv †iLv n‡Z (dR‡ii) mv`v †iLv cÖKvwkZ nIqv ch©š— †Zvgiv LvI I cvb 
Ki|Õ gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t dRi Dw`Z n‡jB wQqvg ïi“ n‡q hv‡e| 



 

 

আ া   বেলন, ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن িন য় আিম িযিকর অবতীণ কেরিছ আর আিমই তার 

সংর ণকারী।(সূরা িহ  রঃ ৯) অতএব েয়াজন থাকা সে ও যখন এে ে  কান বণনা পাওয়া যায় না, তাই বঝুা যায় 

য, িতিন তােদরেক এর কাযা আদায় করার িনেদশ দান কেরন িন। অতএব অ তা বশতঃ িদন থাকেতই পানাহার কের 

ফলেল তার কাযা আদায় করা ওয়ািজব নয়। জানার সােথ সােথ পানাহার থেক িবরত থাকেব এবং িদেনর বাকী অংশ 

িছয়াম অব ায় অিতবািহত করেব। 
অনু পভােব কান লাক যিদ খানা-িপনা কের এই ভেব য এখনও রাত আেছ- ফজর হয়িন। িক  পের জানেলা য 

স ফজর হওয়ার পরই পানাহার কেরেছ, তেব তার িছয়াম িব  হেব। তােক কাযা আদায় করেত হেব না। কননা স িছল 

অ ।  
ি তীয় শতঃ রণ থাকা। অথাৎ স য রাযা রেখেছ একথা ভেুল না যাওয়া। অতএব রাযা রেখ ভলু েম কান 

মানুষ যিদ খানা-িপনা কের ফেল, তেব তার িছয়াম িব  এবং তােক কাযা আদায় করেত হেব না। কননা আ া   বেলন, 
হ আমােদর পালনকতা আমরা যিদ ভেুল যাই বা ভলু َربََّنا َلا ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا েম কান িকছু কের ফিল, 
তেব আমােদর পাকড়াও করেবন না।(সূরা বা ারাঃ ২৮৬) আ া   বেলন, আিম তাই করলাম। আব ু রায়রা (রাঃ) হেত 

বিণত, রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,   
 َصْوَمُھ َفِإنََّما َأْطَعَمُھ اللَُّھ َوَسَقاُه َمْن َنِسَي َوُھَو َصاِئٌم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َفْلُیِتمَّ

য ব ি  রাযা রেখ ভলু েম পানাহার কের, স যন তার িছয়াম পণূ কের। কননা আ া  ই তােক খাইেয়েছন ও 

পান কিরেয়েছন।
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ততৃীয় শতঃ ই াকতৃ করা। অথাৎ রাযাদার িনজ ই ায় উ  রাযা ভে র কােজ িল  হেব। অিন াকতৃভােব হেল তার 

িছয়াম িব  হেব চাই তােক জার জবরদ ী করা হাক বা না হাক। কননা বাধ  কের কফুরীকারীেক আ া   বেলন,  
ُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْیِھْم َغَضٌب ِمْن اللَِّھ اْلَمْن َكَفَر ِباللَِّھ ِمْن َبْعِد ِإیَماِنِھ ِإلَّا َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُھ ُمْطَمِئنٌّ ِباْلِإیَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِب

 َوَلُھْم َعَذاٌب َعِظیٌم
যার উপর জবরদ ী করা হেয়েছ এবং তার অ র িব ােস অটল থােক স ব তীত য কউ িব াসী হওয়ার পর 

আ া  েত অিব াসী হয় এবং কফুরীর জন  মন উ ু  কের দয় তােদর উপর আপিতত হেব আ া  র গযব এবং তােদর 

জেন  রেয়েছ শাি ।(সূরা নাহালঃ ১০৬) বাধ  অব ায় কফুরীেত িল  হওয়ার পাপ যিদ মা করা হয়; তেব তার িন  

পযােয়র পােপ বাধ  হেয় িল  হেল মা হওয়াটা অিধক যিু যু । তাছাড়া হাদীেছ নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

থেক বিণত হেয়েছ িতিন বেলন,  
 ِإنَّ اللََّھ َوَضَع َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَیاَن َوَما اْسُتْكِرُھوا َعَلْیِھ

িন য় আ া   তা ’আলা আমার উ েতর ভলু েম কের ফলা এবং আবিশ ক িবষয় করেত ভেুল যাওয়া ও বাধ  

অব ায় কের ফলা পাপ মা কের িদেয়েছন।
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এিভি েত কােরা নােক যিদ ধুলা ঢুেক পেড় এবং তার ¯̂v` গলায় পৗেঁছ ও পেটর িভতর েবশ কের, তেব তার রাযা 

ভ  হেব না। কননা স এটার ই া কেরিন। 
অনু পভােব কাউেক যিদ ইফতার করেত জবরদি  করা হয় আর স বাধ  হেয় ইফতার কের ফেল, তেব তার িছয়াম 

িব । কননা স অিন াকতৃভােব একাজ কেরেছ। 
এমিনভােব ঘুম  ব ি র ¯ĉœ‡`vl হেল, তার িছয়ামও িব । কননা স িছল ঘুম , ই াও িছল না তার একােজ। 

কান ব ি  যিদ ীেক তার সােথ সহবাস করেত বাধ  কের এবং ী বাধ গত হেয় সহবােস িল  হয়, তেব তার ( ীর) 

িছয়াম িব । কননা একােজ তার কান এখিতয়ার িছল না। 
একিট মাসআলাঃ খবুই সতক থাকা উিচত। কান মানুষ যিদ রামাযােন িদেনর বলায় ী সহবােস িল  হয়, তেব িন  

িলিখত পাচঁিট িবধান তার ে  েজায  হেবঃ  
1) স নাহগার হেব। 
2) িদেনর বাকী অংশ তােক িছয়াম অব ায় কাটােত হেব। 

                                                
32 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t fyjµ‡g cvbvnvi Kiv| gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t fyjµ‡g cvbvnvi Ki‡j †ivhv f½ n‡e bv| 
33 . Beby gvRvn&, Aa¨vqt ZvjvK, Aby‡”Q`t fyj µ‡g Ges eva¨ K‡i ZvjvK| 



 

 

3) তার উ  িছয়াম িবন  হেব। 
4) তােক কাযা আদায় করেত হেব। 
5) কা  ফারা আদায় করেত হেব। 

সহবােস িল  হেল িক ধরেণর কা  ফারা িদেত হেব এ স েক জানা থাক বা নাজানা থাক কান পাথক  নই। অথাৎ 

কান ব ি  রামাযােনর িদেনর বলায় ী সহবােস িল  হল- রাযাও তার উপর ফরয-
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 িক  তার এই ান নই য, 
একাজ করেল তােক এত কা  ফারা িদেত হেব, তবওু তার উপর উে িখত িবধান সমূহ েজায  হেব। কননা স 

ই াকতৃভােব রাযা ভ  কেরেছ। আর ই াকতৃভােব রাযা ভে র কােজ িল  হেল, তার উপর যাবতীয় িবধান েজায  

হেব। আবু রায়রা (রাঃ) থেক বিণত। জৈনক ব ি  নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর িনকট এেস বলল, হ 

আ া  র রাসূল! আিম ংস হেয় গিছ। িতিন বলেলন, িকেস তামােক ংস করল? স বলল, রামাযােনর রাযা রেখ আিম 

ী সহবাস কের ফেলিছ। তখন নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তােক কা  ফারা আদায় করার আেদশ করেলন।
35

 

অথচ লাকিট জানেতা না য তােক কা  ফারা িদেত হেব িক হেব না। 
আমরা বেলিছ, তার উপর রাযা ফরয। অথাৎ স মসুািফর নয় িনজ গৃেহ মু ীম িহেসেব অব ান করেছ। যিদ সফের 

থেক কান ব ি  রাযা ভ  কের এবং ী সহবাস কের তেব কা  ফারা িদেত হেবনা। কননা সফর অব ায় রাযা রাখা 

ফরয নয়। রাযা ভ  করা ও রাখার ব াপাের স ¯v̂axb| তেব ভ  করেল পের কাযা আদায় করেত হেব। 
ঃ (৪১৪) রাযা অব ায় াসকে র কারেণ (nabulijer) ব বহার করার িবধান িক? এ ারা িক িছয়াম ভ  

হেব? 
উ রঃ এই স  নােক েবশ কের িক  পট পয  পৗঁেছ না। তাই রাযা রেখ ইহা ব বহার করেত কান অসুিবধা 

নই। এেত রাযা ভ ও হেব না। কননা এটা এমন ব  যা উেড় বড়ায় নােক েবশ কের এবং িবলীন হেয় যায়, এর অংশ 

িবেশষ পেটর মেধ  েবশ কের না। তাই এ ারা িছয়াম ভ  হেব না। 
 

ঃ (৪১৫) বিম করেল িক রাযা ভ  হেব? 
উ রঃ কান লাক যিদ ই াকতৃভােব বিম কের তেব তার রাযা ভ  হেয় যােব। িক  অিন াকতৃভােব বিম হেল রাযা 

ভ  হেবনা। আবু রায়রা (রাঃ) থেক বিণত। িতিন বেলন, রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, 
َقْيُء َفَلْیَس َعَلْیِھ َقَضاٌء َوَمِن اْسَتَقاَء َعْمًدا َفْلَیْقِضَمْن َذَرَعُھ اْل 

য ব ি  ই াকতৃ বিম করেব স যন রাযা কাযা আদায় কের। িক  অিন াকতৃ যার বিম হয় তার কান কাযা 

নই।
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িক  বিম যিদ আপনােক পরািজত কের ফেল- বিম বর হেয়ই যায়, তেব রাযা ভ  হেবনা। মানুষ যিদ পেটর মেধ  

িখচনুী অনুভব কের, মেন হয় যন িভতর থেক সব িকছু বর হেয় আসেব, তখন তােত বাধা িদেবনা। সাধারণভােব থাকার 

চ া করেব। ই া কের কান িকছু বর করার চ া করেব না। িনেজ িনেজ বর হেয় আসেল কান িত হেবনা এবং 

রাযাও ন  হেবনা। 
 

ঃ (৪১৬) রাযাদােরর দাঁেতর মািড় থেক র  বর হেল িক রাযা ন  হেব? 
উ রঃ দাতঁ থেক র  বািহত হেল রাযার উপর কান ভাব পড়েব না। িক  সাধ ানুযায়ী র  িগেল নয়ার 

ব াপাের সতক থাকেব। অনু পভােব নাক থেক র  বর হেলও রাযা ন  হেব না। িক  র  িভতের যাওয়া থেক সতক 

থাকেব। নাক বা দাতঁ থেক র  বর হওয়া রাযা ভে র কারণ নয়। অতএব কাযা আদায় করার ই উেঠ না। 
 
ঋতবুতী ফজেরর পূেব পিব  হেল রাযা রাখেব।  
 

ঃ (৪১৭) ঋতুবতী যিদ ফজেরর পূেব পিব  হয় এবং ফজর হওয়ার পর গাসল কের, তেব তার রাযার িবধান িক? 
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উ রঃ ফজেরর পেূব পিব  হেয়েছ এব াপাের িনি ত হেল, তার িছয়াম িব  হেব। কননা নারীেদর মেধ  অেনেক এমন 

আেছ, ধারণা কের য পিব  হেয় গেছ অথচ স আসেল পিব  হয়িন। এই কারেণ নারীরা আেয়শা (রাঃ) এর কােছ 

আসেতন তােদর ল া ােন তলুা লািগেয় উ  তলুার িচ  দখােনার জন  য, তারা িক পিব  হেয়েছন? তখন িতিন 

বলেতন, َلا َتْعَجْلَن َحتَّى َتَرْیَن اْلَقصََّة اْلَبْیَضاَء  ‘ তামরা তাড়া ড়া করেব না যত ণ না তামরা কা  ছা বাইযা (বা সাদা 

পািন) না দখ।’ অতএব নারী অবশ ই ধীর ীরতার সােথ ল  করেব এবং িনি ত হেব পণূ েপ পিব  হেয়েছ িকনা। যিদ 

পিব  হেয় যায় তেব িছয়ােমর িনয়ত কের িনেব। ফজর হওয়ার পর গাসল করেব কান অসুিবধা নই। িক  নামােযর িদেক 

ল  রেখ ত গাসল সের নয়ার চ া করেব, যােত কের সমেয়র মেধ ই ফজর নামায আদায় স ব হয়। 
আমরা নেত পাই অেনক নারী ফজেরর পেূব বা পের ঋতু থেক পিব  হয়, িক  তারা গাসল করেত দরী কের 

নামােযর সময় পার কের দয়। পিরপণূ পিব  ও পির  হওয়ার যিু েত সূয উঠার পর গাসল কের। িক  এটা মারা ক 

ধরেণর ভলু। চাই তা রামাযান মােস হাক বা অন  মােস। কননা তার উপর ওয়ািজব হে  সময়মত নামায আদায় করার 

জন  ত গাসল সের নয়া। নামােযর ¯v̂‡_© গাসেলর ওয়ািজব কাজ েলা সারেলই যেথ  হেব। তারপর িদেনর বলায় 

আবােরা যিদ পিরপণূ েপ অিতির  পির তার জন  গাসল কের, তেব িক অসুিবধা আেছ?  
ঋতবুতী নারীর মত অন ান  নাপাক ব ি গণ ( যমন ী সহবাস বা ¯ĉœ দােষর কারেণ নাপাক) নাপাক অব ােতই 

িছয়ােমর িনয়ত করেত পারেব। এবং ফজর হওয়ার পর গাসল কের নামায আদায় করেব। কননা নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) কখেনা কখেনা ী সহবােসর কারেণ নাপাক অব ােতই িছয়ােমর িনয়ত করেতন এবং ফজর 

হওয়ার পর নামােযর আেগ গাসল করেতন।
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 (আ া  ই অিধক ান রােখন।) 
 

ঃ (৪১৮) রাযা অব ায় দাঁত উঠােনার িবধান িক? 
উ রঃ সাধারণ দাতঁ বা মািড়র দাতঁ উঠােনােত য র  বািহত হয়, তােত রাযা ভ  হেব না। কননা এেত িশ া 

লাগােনার মত ভাব পেড় না। তাই রাযাও ভ  হেব না। 
 

ঃ (৪১৯) রাযা রেখ র  পরী া (Blood test) করার জন  র  দান করার িবধান িক? এেত িক রাযা 

ন  হেব। 
উ রঃ াড ট  করার জন  র  বর করেল রাযা ভ  হেব না। কননা ডা ার অসু  ব ি র চক আপ করার জন  

র  নয়ার িনেদশ িদেত পাের। িক  এই র  নয়া অ  হওয়ার কারেণ িশ া লাগােনার মত এর কান ভাব শরীের 

দখা যায় না, তাই এেত রাযা ভ  হেবনা। আসল হে  িছয়াম ভ  না হওয়া- যত ণ পয  রাযা ভে র জন  শরীয়ত 

স ত দলীল না পাওয়া যােব। আর সামান  র  বর হেল রাযা ভ  হেব এখােন এমন কান দলীল পাওয়া যায় না। 
িক  রাগীর শরীের র  েবশ করার জন  বশী পিরমােণ র  দান করা রাযা ভে র অন তম কারণ। কননা এর 

মাধ েম িশ া লাগােনার মত শরীের ভাব পেড়। অতএব িছয়াম যিদ ওয়ািজব হয়, তেব এভােব বশী পিরমােণ র  দান 

করা জােয়য নয়। তেব রাগীর অব া যিদ আশংকা জনক হয়, মাগিরব পয  অেপ া করেল তার াণ নােশর স াবনা 

থােক এবং ডা ারেদর িস া  য, এই রাযাদােরর র ই ধু রাগীর উপকাের আসেব ও তার াণ বাচঁােনা স বপর 

হেত পাের, তেব এই অব ায় র  দান করেত কান অসুিবধা নই। র  দােনর মাধ েম রাযা ভ  কের পানাহার করেব। 

অতঃপর এই রাযার কাযা আদায় করেব। (আ া  ই অিধক ান রােখন।)  
 

ঃ (৪২০) রাযাদার হ  মথুন করেল িক রাযা ভ  হেব? তােক িক কান কা  ফারা িদেত হেব? 
উ রঃ রাযাদার হ  মথনু কের যিদ বীযপাত কের তেব তার রাযা ভ  হেয় যােব। িদেনর বাকী অংশ তােক িছয়াম 

অব ায় কাটােত হেব। এ অপরােধর জন  আ া  র কােছ তওবা করেত হেব এবং উ  িদেনর রাযা কাযা আদায় করেত হেব। 

িক  কা  ফারা আবশ ক হেব না। কননা কা  ফারা ধুমা  সহবােসর মাধ েম রাযা ভ  করেল আবশ ক হেব। 
 

ঃ (৪২১) রাযাদােরর জন  আতর-সুগি র াণ নয়ার িবধান িক? 

                                                
37 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t †ivhv`v‡ii †Mvmj Kiv| gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t bvcvK Ae ’̄vq dRi n‡q †M‡jI wQqvg weï× n‡e| 



 

 

উ রঃ রাযাদােরর আতর-সুগি র াণ নয়ােত কান অসুিবধা নই। চাই তল জাতীয় হাক বা ধায়ঁা জাতীয়। তেব 

ধায়ঁার সু াণ নােকর কােছ িনেয় কঁেব না। কননা এেত একজাতীয় পদাথ আেছ যা পট পয  পৗছঁায়, তখন রাযা ভ  

হেয় যােব। যমন পািন বা তদানু প ব । িক  সাধারণ ভােব তার সু াণ নােক ঢুকেল কান অসুিবধা নই। 
 

ঃ (৪২২) নােক ধাঁয়া টানা এবং চােখ বা নােক প দয়ার মেধ  পাথক  িক?  
উ রঃ উভেয়র মেধ  পাথক  হে , নােক ভােপর ধায়ঁা টানা িনজ ই ায় হেয় থােক। যােত কের ধায়ঁার িকছু অংশ 

পেট েবশ কের, তাই এেত রাযা ভ  হেয় যােব। িক  প ব বহার কের উহা পেট পৗছঁােনার ই া করা হয় না; বরং 

এেত উে শ  হে  নােক বা চােখ ধু প ব বহার করা। 
 

ঃ (৪২৩) রাযাদােরর নােক, কােন ও চােখ প ব বহার করার িবধান িক? 
উ রঃ নােকর প যিদ নাড়ী পয  পৗঁেছ তেব রাযা ভ  হেয় যােব। কননা লা ীত িবন সাবরুা (রাঃ) থেক বিণত 

হেয়েছ, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তােঁক বেলন, َوَباِلْغ ِفي اِلاْسِتْنَشاِق ِإلَّا َأْن َتُكوَن َصاِئًما িছয়াম অব ায় না 

থাকেল ওযরু ে  নােক অিতির  পািন িনেব।
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 অতএব পেট পৗেঁছ এরকম কের রাযাদােরর নােক প ব বহার করা 

জােয়য নয়। িক  পেট না পৗছঁেল কান অসুিবধা নই। 
চােখ প ব বহার করা সুরমা ব বহার করার ন ায়। এেত রাযা ন  হেব না। অনু পভােব কােন প ব বহােরও রাযা 

িবন  হেব না। কননা এসব ে  িনেষধা ার কান দলীল নই। এবং য সব ে  িনেষধা া এেসেছ এ েলা তারও 

অ ভূ  নয়। চাখ বা কান ারা পানাহার করা যায় না। এ েলা শরীেরর অন ান  চামড়ার লামকেুপর মত।  
িব ানগণ উে খ কেরেছন, কান লােকর পােয়র তলায় যিদ তরল কান পদাথ লাগােনা হয় এবং এর ¯v̂` গলায় 

অনুভব কের, তেব রাযার কান িত হেব না। কননা উহা খানা-িপনা হেণর ান নয়। অতএব সুরমা ব বহার করেল, 
চােখ বা কােন প ব বহার করেল রাযা ন  হেব না- যিদও এ েলা ব বহার করেল গলায় ¯v̂` অনুভব কের। 

অনু পভােব িচিকৎসার জন  অথবা অন  কান কারেণ যিদ কউ তল ব বহার কের, তােতও রাযার কান িত হেব 

না। 
এমিনভােব াস ক  দরূ করার জন  যিদ মেুখ পাইপ লািগেয় অি েজেনর মাধ েম াস- ােসর ি য়ােক চলমান 

করা হয়, এবং তা পেট পৗেঁছ, তােতও রাযার কান িত হেব না। কননা উহা পানাহােরর অ ভূ  নয়। 
 

ঃ (৪২৪) রাযা অব ায় ¯ĉœ‡`vl হেল িক িছয়াম িব  হেব? 
উ রঃ হ া,ঁ তার িছয়াম িব  হেব। কননা ¯ĉœ‡`vl রাযা িবন  কের না। ¯̂cœ‡`vl তা মানুেষর অিন ায় হেয় থােক। 

আর িন া অব ায় সংঘিটত িবষয় থেক কলম উিঠেয় নয়া হেয়েছ। 
এ সে  একিট সতকতাঃ বতমান যেুগ অেনক মানুষ রামাযােনর রােত জেগ থােক। কখেনা আেজবােজ কম এবং 

কথায় রাত কািটেয় দয়। তারপর গভীর িন ায় সম  িদন অিতবািহত কের। বরং মানুেষর উিচত হে , রাযার সময়টােক 

িযিকর, করুআন তলাওয়াত ভিৃত আনুগত পণূ ও আ াহর নকট দানকারী কােজ অিতবািহত করা। 
 

ঃ (৪২৫) রাযাদােরর ঠা া ব বহার করার িবধান িক? 
উ রঃ ঠা া-শীতল ব  অনুস ান করা রাযাদার ব ি র জন  জােয়য, কান অসুিবধা নই। রাসূল (ছা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) রাযা রেখ গরেমর কারেণ বা তৃ ার কারেণ মাথায় পািন ঢালেতন।
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 ইবনু ওমর (রাঃ) রাযা রেখ গরেমর 

চ তা অথবা িপপাসা াস করার জন  শরীের কাপড় িভিজেয় রাখেতন। কাপেড়র এই িস তার কান ভাব নই। 

কননা উহা এমন পািন নয়, যা নাড়ী পয  পৗেঁছ দয়। 
 

ঃ (৪২৬) রাযাদার কুিল করা বা নােক পািন নয়ার কারেণ যিদ পেট পৗঁেছ যায়, তেব িক তার রাযা ভ  

হেয় যােব? 

                                                
38 . Avey `vE`, Aa¨vq: bvK Svov, 142| wZiwghx, Aa¨vqt cweÎZv, Aby‡”Q`t Av½yj wLjvj Kivi eY©bv| bvmvC, Aa¨vqt cweÎZv, Aby‡”Q`t bv‡K 
cvwb †bqvq evovevwo Kiv| Beby gvRvn&, Aa¨vq: cweÎZv, Aby‡”Q`: Av½yj wLjvj Kivi eY©bv|  
39 . Avey `vE`, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t Z…òvq †ivhv`v‡ii gv_vq cvwb Xvjv| 



 

 

উ রঃ রাযাদার কিুল করা বা নােক পািন নয়ার কারেণ যিদ অিন াকতৃভােব পািন পেট পৗেঁছ যায়, তেব তার রাযা 

ভ  হেব না। কননা এেত তার কান ই া িছল না। আ া   বেলন,  
َوَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح ِفیَما َأْخَطْأُتْم ِبِھ َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُلوُبُكْم  

ভলু েম তামরা যা কের ফল স স েক তামােদর কান না   নই। িক  তামােদর অ র যার ই া কের তার 

কথা িভ ।(সূরা আহযাবঃ ৫)  
 

ঃ (৪২৭) রাযাদােরর আতেরর সু াণ ব বহার করার িবধান িক? 
উ রঃ ৪২১ নং ে র উ র দখনু। 

 
ঃ (৪২৮) নাক থেক র  বর হেল িক রাযা ন  হেব? 

উ রঃ নাক থেক র  বর হেল রাযা ন  হেব না- যিদও বশী পিরমােণ বর হয়। কননা এখােন ব ি র কান ই া 

থােকনা। 
 

সতকতা বশতঃ ফজেরর দশ/পনর িমিনট পূেব পানাহার ব  করা।  
 

ঃ (৪২৯) রামাযােনর কান কান ক ােল াের দখা যায় সা েরর জন  শষ টাইম িনধারণ করা হেয়েছ এবং তার ায় 

দশ/পনর িমিনট পর ফজেরর টাইম িনধারণ করা হেয়েছ। সু ােত িক এর পে  কান দলীল আেছ নািক এটা িবদআত? 
উ রঃ িনঃসে েহ ইহা িবদআত। সু ােত নববীেত এর কান মাণ নই। কননা আ া   তা’আলা স ািনত িকতােব 

বেলন,  
ا الصَِّیاَم ِإَلى اللَّْیِلَوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیََّن َلُكْم اْلَخْیُط اْلَأْبَیُض ِمْن اْلَخْیِط اْلَأْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّو 

এবং তু েষ (রােতর) কাল রখা হেত (ফজেরর) সাদা রখা কািশত হওয়া পয  তামরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাি  

সমাগম পয  তামরা রাযা পণূ কর।(সূরা বা ারাঃ ১৮৭)  
নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  

 ْجُرتَّى َیْطُلَع اْلَفَأنَّ ِبَلاًلا َكاَن ُیَؤذُِّن ِبَلْیٍل َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى ُیَؤذَِّن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم َفِإنَُّھ َلا ُیَؤذُِّن َح
িন য় বলাল রাত থাকেত আযান দয়, তখন তামরা খাও ও পান কর, যত ণ না ইবেন উে  মাকতেূমর আযান 

শান। কননা ফজর উিদত না হেল স আযান দয় না।
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 ফজর না হেতই খানা-িপনা ব  করার জন  লােকরা সময় 

িনধারণ কের য ক ােল ার তরী কেরেছ তা িনঃসে েহ আ া  র িনধািরত ফরেযর উপর বাড়াবাড়ী। আর এটা হে  

আ া  র ীেনর মােঝ অিতর ন। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, 
  َھَلَك اْلُمَتَنطُِّعوَن َھَلَك اْلُمَتَنطُِّعوَن َھَلَك اْلُمَتَنطُِّعوَن  

অিতর নকারীগণ ংস হাক। অিতর নকারীগণ ংস হাক। অিতর নকারীগণ ংস হাক।
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ঃ (৪৩০) এয়ারেপােট থাকাব ায় সূয অ  গেছ মুআ  িযন আযান িদেয়েছ, ইফতারও কের িনেয়েছ। িক  

িবমােন চেড় উপের িগেয় সূয দখেত পল। এখন িক পানাহার ব  করেত হেব? 
উ রঃ খানা-িপনা ব  করা অবশ ক নয়। কননা যমীেন থাকাব ায় ইফতােরর সময় হেয় গেছ সূযও ডুেব গেছ। 

সুতরাং ইফতার করেত বাধা কাথায়? রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  
 ِإَذا َأْقَبَل اللَّْیُل ِمْن َھا ُھَنا َوَأْدَبَر النََّھاُر ِمْن َھا ُھَنا َوَغَرَبِت الشَّْمُس َفَقْد َأْفَطَر الصَّاِئُم

এিদক থেক যখন রাত আগমণ করেব এবং ঐিদক থেক িদন শষ হেয় যােব ও সূয অ  যােব, তখন রাযাদার 

ইফতার কের ফলেব।
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অতএব এয়ারেপােটর যমীেন থাকাব ায় যখন সূয ডুেব গেছ, তখন তার িদনও শষ হেয় গেছ, তাই স শরীয়েতর 

দলীল মাতােবক ইফতারও কের িনেয়েছ। সুতরাং শরীয়েতর দলীল ব তীেরেক আবার তােক পানাহার ব  করার আেদশ 

দয়া যােব না। 
 

ঃ (৪৩১) রাযাদােরর কফ অথবা থথু ুিগেল ফলার িবধান িক? 
উ রঃ কফ বা ষা যিদ মেুখ এেস একি ত না হয় গলা থেকই িভতের চেল যায় তেব তার রাযা ন  হেব না। িক  

যিদ িগেল ফেল তেব স ে  িব ানেদর ’িট মত রেয়েছঃ 
১ম মতঃ তার রাযা ন  হেয় যােব। কননা উহা পানাহােরর লািভিষ । 
২য় মতঃ রাযা ন  হেব না। কননা উহা মেুখর সাধারণ থথুরু অ গত। মেুখর মেধ  সাধারণ পািন যােক থথুু বলা হয় 

তা ারা রাযা ন  হয় না। এমনিক যিদ থথুু মেুখর মেধ  একি ত কের িগেল ফেল তােতও িছয়ােমর কান িত হেব না। 
আমরা জািন আেলমগণ মতিবেরাধ করেল তার সমাধান করুআন-সু া   থেক খুঁজেত হেব। িক  এে ে  করুআন-

সু ােত সু  কান উি  নই। এ িবষেয় যখন সে হ হেয় গল, তার ইবাদতিট ন  হেয় গল না ন  হল না। তখন 

আমােদরেক মেূলর িদেক িফের যেত হেব। মলূ হে  দলীল ছাড়া ইবাদত িবন  না হওয়া। অতএব কফ িগেল িনেল রাযা 

ন  হেব না। 
মাটকথা কফ িনজ অব ায় ছেড় িদেব। উহা গলার নীেচ থেক মেুখ টেন িনেয় আসার চ া করেব না। িক  মেুখ 

এেস পড়েল বাইের ফেল িদেব। চাই রাযাদার হাক বা না হাক। িক  িগেল ফলেল রাযা ন  হেব এর জন  দলীল 

দরকার। 
 

ঃ (৪৩২) খােদ র ¯v̂` হণ করেল িক িছয়াম ন  হেব? 
উ রঃ খােদ র ¯v̂` হণ কের যিদ তা িগেল না ফেল, তেব িছয়াম ন  হেব না। িক  একা  দরকার না পড়েল এ প 

করা উিচত নয়। এ অব ায় অিন াকতৃ যিদ পেট িকছু ঢুেক পেড় তেব িছয়ােমর কান িত হেব না। 
 

ঃ (৪৩৩) রাযা রেখ হারাম বা অ ীল কথাবাতা উ ারণ করেল িক িছয়াম ন  হেব? 
উ রঃ আমরা আ া   তা’আলার িন  িলিখত আয়াত পাঠ করেলই জানেত পাির িছয়াম ফরয হওয়ার িহকমত িক? আর 

তা হে  তা ওয়া বা আ া   ভীিত অজন করা ও আ া  র ইবাদত করা। আ া   বেলন,  
َیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكْم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن 

হ ঈমানদারগণ! তামােদর উপর িছয়াম ফরয করা হেয়েছ, যমন ফরয করা হেয়িছল তামােদর পবূবতীেদর উপর। 

যােত কের তামরা তা ওয়া অজন করেত পার।(সূরা বা ারাঃ ১৮৩) তা ওয়া হে  হারাম কাজ পিরত াগ করা। ব াপক 

অেথ তা ওয়া হে , আ া  র িনেদিশত িবষয় বা াবায়ন করা, তারঁ িনেষধ থেক দেূর থাকা। নবী (ছা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) বেলন,  
 َفَلْیَس ِللَِّھ َحاَجٌة ِفي َأْن َیَدَع َطَعاَمُھ َوَشَراَبُھ واْلَجْھَل َمْن َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِھ

য ব ি  ( রাযা রেখ) িমথ া কথা, িমথ া অভ াস ও মখূতা পিরত াগ করল না, তার পানাহার পিরহার করার মােঝ 

আ াহর কান দরকার নই।
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 অতএব এ কথা িনি ত হেয় গল য, রাযাদার যাবতীয় ওয়ািজব িবষয় বা বায়ন করেব 

এবং সবধরেণর হারাম থেক দেূর থাকেব। মানুেষর গীবত করেব না, িমথ া বলেব না, চগুলেখারী করেব না, হারাম বচা-

কনা করেব না, ধাকঁাবাজী করেব না। মাটকথা চির  ংসকারী অন ায় ও অ ীলতা বলেত যা বঝুায় সকল কার হারাম 

থেক িবরত থাকেব। আর একমাস এভােব চলেত পারেল বছেরর অবিশ  সময় সিঠক পেথ পিরচািলত হেব ইনশাআ া  ।  
িক  আফেসােসর িবষয় অিধকাংশ রাযাদার রামাযােনর সােথ অন  মােসর কান পাথক  কের না। অভ াস অনুযায়ী 

ফরয কােজ উদাসীনতা দশন কের, হালাল-হারােম কান পাথক  নই। গিহত ও অ ীল কথা কােজ িল  থােক। িমথ া, 
ধাকঁাবাজী ভিৃত িনত ৈনিমি ক ব াপার। তােক দখেল বঝুা যােব না তার মেধ  িছয়ােমর মযাদার কান মলূ  আেছ। 

অবশ  এ সম  িবষয় িছয়ামেক ভ  কের িদেব না। িক  িনঃসে েহ তার ছওয়াব িবন  কের িদেব। 
 

ঃ (৪৩৪) িমথ া ¯v̂¶x দয়ার িবধান িক? ইহা িক িছয়াম ন  কের? 
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উ রঃ িমথ া ¯v̂¶x দয়া অন তম কাবীরা না  । আর তা হে  না জেন কান িবষেয় ¯v̂¶¨ দয়া অথবা জেন েন 

বা বতার িবপরীত সা  দান করা। এেত িছয়াম িবন  হেব না। িক  িছয়ােমর ছওয়াব কিমেয় িদেব। 
 

ঃ (৪৩৫) িছয়ােমর আদব িক িক? 
উ রঃ িছয়ােমর পণূ আদব হে , আ া  ভীিত অজন করা তথা আ াহর আেদশ বা বায়ন ও িনেষধা া থেক 

িবরত থাকা। কননা আ া   বেলন,  
ُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكْم الصَِّیا 

হ ঈমানদারগণ! তামােদর উপর িছয়াম ফরয করা হেয়েছ, যমন ফরয করা হেয়িছল তামােদর পবূবতীেদর উপর। 

যােত কের তামরা তা ওয়া অজন করেত পার।(সূরা বা ারাঃ ১৮৩)  
নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  

َفَلْیَس ِللَِّھ َحاَجٌة ِفي َأْن َیَدَع َطَعاَمُھ َوَشَراَبُھ واْلَجْھَل َمْن َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِھ 
য ব ি  ( রাযা রেখ) িমথ া কথা, িমথ া কাজ-কারবার ও মূখতা পিরত াগ করল না, তার পানাহার পিরহার করার 

মােঝ আ াহর কান দরকার নই।
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িছয়ােমর আেরা আদব হে , বশী বশী দান-খায়রাত করা, নককাজ ও জনকল াণ মলূক কাজ বা বায়ন করা। 

রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) িছেলন সবািধক দানশীল ব ি । রামাযান মােস যখন িজবরীল (আঃ) তােঁক 

করুআন িশ া িদেতন তখন িতিন আেরা বশী দান করেতন।
45 

আেরা আদব হে , আ া   যা হারাম কেরেছন তা থেক দেূর থাকা। যাবতীয় িমথ াচার, গািলগালাজ, ধাকা, িখয়ানত, 
হারাম অ ীল ব  দখা বা শানা ভিৃত থেক িনেজেক মু  রাখা িতিট মানুেষর উপর ওয়ািজব। িবেশষ কের 

রাযাদােরর জন  তা অবশ ই।  
রাযার আদব হে , সা র খাওয়া। এবং তা দরী কের খাওয়া। কননা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

বেলেছন, َتَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَكًة  তামরা সা র খাও। কননা সা ের রেয়েছ বরকত।
46 

িছয়ােমর আদব হে , ত ইফতার করা। সূয অ  যাওয়া িনি ত হেল বা অ  যাওয়ার অনুমান বল হেলই সােথ 

সােথ দরী না কের ইফতার করা। কননা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  َلا َیَزاُل النَّاُس ِبَخْیٍر َما َعجَُّلوا
মানুষ কল اْلِفْطَر ােণর মােঝ থাকেব, যতিদন তারা ত ইফতার করেব।

47 
ইফতােরর আদব হে , কাচঁা খজরু িদেয় ইফতার করা, স ব না হেল য কান খজরু ারা। খজরু না পেল পািন 

ারাই ইফতার করেব। 
 

ঃ (৪৩৬) ইফতােরর জন  কান ’আ িক মািণত আেছ? রাযাদার িক মআু  িযেনর জবাব িদেব নািক 

ইফতার চািলেয় যােব? 
উ রঃ ’আ কবলূ হওয়ার অন তম সময় হে  ইফতােরর সময়। কননা সময়িট হে  ইবাদেতর শষ মূ ত। তাছাড়া 

মানুষ সাধারণতঃ ইফতােরর সময় অিধক বল হেয় পেড়। আর মানুষ যত বল হয় তার অ র তত নরম ও িবনয়ী হয়। 

তখন ’আ করেল মেনােযাগ আেস বশী এবং আ া  র িদেক অ র ধািবত হয়। 
ইফতােরর সময় ’আ হে ঃ َوَعَلى ِرْزِقَك َأْفَطْرُت اللَُّھمَّ َلَك ُصْمُت  হ আ া   আপনার জন  রাযা রেখিছ এবং 

আপনার িরিযক ারা ইফতার করিছ।
48  

নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ইফতােরর সময় এই ’আ পাঠ করেতনঃ  َذَھَب الظََّمُأ َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق َوَثَبَت
তৃ اْلَأْجُر ِإْن َشاَء اللَُّھ া িবদিূরত হেয়েছ, িশরা-উপিশরা তরতাজা হেয়েছ এবং আ া   চােহ তা িতদান সুিনি ত 

                                                
44 . eyLvix, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: wQqvg †i‡L †h e¨w³ wg_¨v Ges Zvi Kvievi cwiZ¨vM K‡i bv| nv`xQwUi evK¨ Beby gvRvn& †_‡K †bqv n‡q‡Q| 
45 . eyLvix, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: bex  ivgvhv‡b mev©waK `vbkxj n‡Zb| 
46 . eyLvix, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: mvû‡ii eiKZ| gymwjg, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: mvû‡ii dhxjZ| 
47 . eyLvix, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: `ª“Z BdZvi Kiv| gymwjg, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: mvû‡ii dhxjZ| 
48 . Avey `vD`, Aby‡”Q`t wQqvg, Aby‡”Q`t BdZv‡ii ỳÕAv| Z‡e GB `yÕAvwUi mb` (m~Î) `ye©j ZvB Dnv MÖnY‡hvM¨ bq| (`ªt BiIqvDj Mvjxj, 
4/36-39 c„t hCd Avey `vE`, Avjevbx) 



 

 

হেয়েছ।
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 হাদীছ ’িটেত যিদও বলতা রেয়েছ িক  কান কান িব ান উহােক হাসান বেলেছন। মাটকথা এ েলা ’আ বা 

অন  কান ’আ পাঠ করেব। ইফতােরর সময় হে  ’আ কবলূ হওয়ার একিট পণূ মূ ত। কননা হাদীেছ এরশাদ হেয়েছ 

নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  درا تةً موعلَد طْرِهف دنمِ عائلصإِنَّ ل িছয়াম পালনকারীর ইফতােরর সময়কার ’আ 

ত াখ ান করা হয় না।
50  

আর ইফতােরর সময় মআু  িযেনর জবাব দয়া শরীয়ত স ত। কননা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, 
মআু ِإَذا َسِمْعُتُم اْلُمَؤذَِّن َفُقوُلوا ِمْثَل َما َیُقوُل  িযেনর আযান নেল তার জবােব স যা বেল তামরাও তার অনু প 

বল।
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 এ হাদীছিট েত ক অব ােক শািমল কের। তেব দলীেলর িভি েত কান অব া ব িত ম হেল িভ  কথা। 
 

ঃ (৪৩৭) িছয়াম কাযা থাকেল শাওয়ােলর ছয়িট রাযা রাখার িবধান িক? 
উ রঃ নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  

 َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُھ ِبِستٍّ ِمْن َشوَّاٍل َفَكَأنََّما َصاَم الدَّْھَر
য ব ি  রামাযােনর রাযা রাখার পর শাওয়াল মােস ছয়িট রাযা রাখেব, স সারা বছর রাযা রাখার িতদান লাভ 

করেব।
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 কান মানুেষর যিদ রাযা কাযা থােক আর স শাওয়ােলর ছয়িট রাযা রােখ, স িক রামাযােনর পেূব রাযা 

রাখল না রামাযােনর পর। 
উদাহরণঃ জৈনক লাক রামাযােনর ২৪িট রাযা রাখল। বাকী রইল ছয়িট। এখন স যিদ কাযা আদায় না কেরই 

শাওয়ােলর ছয়িট রাযা রােখ, তােক িক বলা যােব স রামাযােনর রাযা পণূ করার পর শাওয়ােলর ছয়িট রাযা রাখল? 
কননা স তা রামাযােনর রাযা পণূই কেরিন। অতএব রামাযােনর রাযা কাযা থাকেল শাওয়ােলর ছয় রাযার িতদান 

তার জন  মািণত হেব না। 
অবশ  আেলমেদর মেধ  মতিবেরাধ রেয়েছ, কােরা রাযা কাযা থাকেল তার জন  নফল রাযা জােয়য িক না? িক  

আমােদর এই মাসআলািট এই মতিবেরােধর অ ভূ  নয়। কননা শাওয়ােলর ছয়িট রাযা রামাযােনর সােথ স িকত। য 

ব ি  রামাযােনর রাযা পণূ কেরিন তার জন  উ  ছয় রাযার ছওয়াব সাব  হেবনা। 
 

                                                
49 . Avey `vD`, Aby‡”Q`t wQqvg, Aby‡”Q`t BdZv‡ii ỳÕAv| (G nv`xQwU Qnxn, ª̀t BiIqvDj Mvjxj nv/920) 
50 . [nv`xQ Qnxn] Beby gvRvn&, Aa¨vqt wQqvg nv/ 1743, 1753| 
51 . eyLvix, Aa¨vqt Avhvb, Aby‡”Q`t Avhvb ïb‡j wK ej‡Z nq| gymwjg, Aa¨vqt QvjvZ, Aby‡”Q`t gyAvh&wh‡bi Abyiƒc Reve †`qv gȳ —vnve| 
52 . gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t kvIqv‡ji QqwU †ivhv ivLv gȳ —vnve| 



 

 

কাযা রাযা বাকী রেখ মৃতু  বরণ করেল তার িবধান।  
 

ঃ (৪৩৮) জৈনক অসু  ব ি  রামাযােন রাযা কাযা কেরেছ। িক  পরবতী মাস  হওয়ার চারিদেনর মাথায় তার 

মৃতু  হয়। তার প  থেক িক কাযা রাযা েলা আদায় করেত হেব? 
উ রঃ তার এই অসুখ যিদ চলেতই থােক সু  না হয় এবং শষ পয  মতৃু  বরণ কের তেব তার প  থেক কাযা 

আদায় করেত হেবনা। কননা আ া   বেলন,  
َوَمْن َكاَن َمِریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأیَّاٍم ُأَخَر 

আর য লাক অসু  অথবা মসুািফর অব ায় থাকেব, স অন  িদেন গণনা পরূণ কের িনেব।(সূরা বা ারাঃ ১৮৫) 

অতএব অসু  ব ি র উপর ওয়ািজব হে , সু  হেলই কাযা রাযা েলা ত আদায় কের নয়া।  
িক  রাযা রাখেত সমথ হওয়ার পেূবই যিদ মতৃু  বরণ কের, তেব রাযার আবশ কতা রিহত হেয় যােব। কননা স 

তা এমন কান সময় পায়িন যােত স রাযা েলা কাযা আদায় করেত পাের। যমন একজন লাক রামাযান আসার পেূবই 

শাবােন মতৃু  বরণ করল। অতএব রামাযােনর রাযা রাখা তার জন  আবশ ক নয়। িক  অসু তা যিদ এমন হয় যা সু  

হওয়ার কান স াবনা নই, তেব তার প  থেক িতিদেনর িবিনমেয় একজন কের িমসকীনেক খাদ  দান করেব। 
 

ঃ (৪৩৯) রামাযােনর রাযা বাকী থাকাব ায় পরবতী রামাযান এেস গেল িক করেব? 
উ রঃ একথা সবার জানা য, আ া   তা ‘আলা বেলেছন,  

َفَمْن َشِھَد ِمْنُكْم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ َوَمْن َكاَن َمِریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأیَّاٍم ُأَخَر 
কােজই তামােদর মেধ  য লাক এ মাসিট পােব, স এ মােসর রাযা রাখেব। আর য লাক অসু  অথবা মসুািফর 

অব ায় থাকেব, স অন  িদেন গণনা পরূণ কের িনেব।(সূরা বা ারাঃ ১৮৫) অতএব এ লাকিট যখন শরীয়ত স ত 

দলীেলর িভি েত রাযা ভ  কেরেছ, তখন আ াহর িনেদশ বা বায়নােথ তা কাযা আদায় করা উিচত। পরবতী রামাযান 

আসার পেূবই উহা কাযা আদায় করা তার উপর ওয়ািজব। কননা আেয়শা (রাঃ) বেলন, ‘আমার রামাযােনর িকছু রাযা 

বাকী রেয় যত। িক  শাবান মাস না আসেল আিম উহা কাযা আদায় করেত পারতাম না।’53
 আর তার কারণ িছল 

রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সােথ তারঁ ব তা। সুতরাং আেয়শা (রাঃ)এর উ  বাণী থেক মািণত 

হয় য, পরবতী রামাযান আসার পেূব উহা অবশ ই কাযা আদায় করেত হেব। 
িক  স যিদ পরবতী রামাযান পয  দরী কের এবং রাযািট রেয়ই যায়, তেব তার উপর আবশ ক হে , আ া  র 

কােছ তওবা ইে গফার করা, এই শীিথলতার জন  লি ত অনুত  হওয়া এবং যত ত স ব তা কাযা আদায় কের 

নয়া। কননা দরী করেল কাযা আদায় করার আবশ কতা রিহত হেয় যায় না। 
 

ঃ (৪৪০) শাওয়ােলর ছয়িট রাযা পালন করার ে  উ ম প িত িক? 
উ রঃ শাওয়ােলর ছয়িট রাযা পালন করার ে  উ ম প িত হে , ঈেদর পর পরই উহা আদায় করা এবং পর র 

আদায় করা। িব ানগণ এভােবই িবষয়িট উে খ কেরেছন। কননা এেত রামাযােনর অনুসরণ বা বায়ন হয়। হাদীেছ বলা 

হেয়েছ য ব ি  রামাযােনর পের পের শাওয়ােলর ছয়িট রাযা রােখ..।তাছাড়া এেত নক কাজ স াদেন তাড়া ড়া করা 

হল, য ব াপাের িতেযািগতা করার িত উ ু  করা হেয়েছ। এছাড়া এেত বা ার দঢ়ৃতার মাণ রেয়েছ। দঢ়ৃতা মানুেষর 

পিরপণূতার ল ণ। সেচতন বা া সুেযাগ হাতছাড়া কের না। কননা মানুষ জােন না পরবতীেত িক তার জন  অেপ া 

করেছ। অতএব বা া কাি ত লে  পৗছঁেত চাইেল তােক িতিট নক কেমর িদেক ত অ সর হেত হেব সুেযােগর সৎ 

ব বহার করেত হেব। 
 

ঃ (৪৪১) শাওয়ােলর ছয়িট রাযা রাখার জন  িক ই ামত িদন িনধারণ করা জােয়য? নািক তার জন  কান সময় 

িনিদ  করা আেছ? এ িদন েলা রাযা রাখেল িক উহা ফরেযর মত হেয় যােব এবং িত বছর আবিশ কভােব রাযা পালন 

করেত হেব? 
উ রঃ নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) থেক ছহী   সূে  মািণত হেয়েছ িতিন বেলন,  

َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُھ ِبِستٍّ ِمْن َشوَّاٍل َفَكَأنََّما َصاَم الدَّْھَر 
                                                

53 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`: Kvhv wQqvg KLb Av`vq Ki‡e| 



 

 

য ব ি  রামাযােনর রাযা রাখার পর শওয়াল মােস ছয়িট রাযা রাখেব, স সারা বছর রাযা রাখার িতদান লাভ 

করেব।
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 এ ছয়িট রাযার জন  কান িদন িনিদ  করা নই। মােসর য কান সময় রাযা েলা রাখা যায়। চাই মােসর 

থম িদেক হাক বা মধ খােন বা শেষর িদেক। লাগাতার হাক বা ভে  ভে  হাক- সবই জােয়য। িবষয়িট শ - 

সুেযাগ স  (আ   হাম ি া  )। তেব রামাযান শষ হওয়ার পর পরই মােসর থম িদেক ত কের নয়া বশী উ ম। 

কননা এেত নক কােজ িতেযািগতা করা হল, যা কাম ।  
কান বছর এ িছয়াম পালন করেব কান বছর করেব না তােত কান অসুিবধা নই। কননা এ িছয়াম নফল ফরয নয়। 

 

ঃ (৪৪২) আ রা িছয়ােমর িবধান িক? 
উ রঃ নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) িহজরত কের মদীনা আগমণ কের দেখন ই দীরা মহুা  রােমর দশ 

তািরেখ রাযা পালন করেছ। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলনঃ 
 ُموَسى ِمْنُكْم َفَصاَمُھ َوَأَمَر ِبِصَیاِمِھَفَأَنا َأَحقُّ ِب

আমরা মসূার অনুসরণ করার ব াপাের তামােদর চাইেত অিধক হকদার। িতিন িনেজ স িদেনর রাযা রাখেলন এবং 

ছাহাবীেদরেকও িনেদশ িদেলন।
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 বখুারী ও মসুিলেম বিণত ইবনু আ ােসর হাদীেছ বলা হেয়েছ, নবী (ছা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) আ রা িদবেস রাযা রেখেছন এবং ছাহাবীেদরেক রাযা রাখার ব াপাের িনেদশ িদেয়েছন। এ রাযার 

ফযীলত স েক তােঁক িজে স করা হেল, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  َأْحَتِسُب َعَلى اللَِّھ َأْن ُیَكفَِّر
আ السََّنَة الَِّتي َقْبَلُھ া  র কােছ আশা কির িতিন িবগত এক বছেরর নাহ মা কের িদেবন।

56
 িক  ই দীেদর িবেরাধীতা 

করার জন  িতিন এর একিদন পেূব ৯ তািরখ অথবা এক িদন পের ১১ তািরখ রাযা রাখার িনেদশ িদেয়েছন। 
সুতরাং আ রার রাযার ে  উ ম হে , মহুা  রেমর দশ তািরেখর সােথ ৯ তািরখ অথবা ১১ তািরেখর রাযা রাখা। 

অবশ  ১১ তািরেখর চেয় ৯ তািরখ রাযা রাখা অিধক উ ম।  
 

ঃ (৪৪৩) শাবান মােস রাযা রাখার িবধান িক? 
উ রঃ শাবান মােস রাযা রাখা এবং অিধক হাের রাখা সু াত। আেয়শা (রাঃ) বেলন,  َما َرَأْیُتُھ َأْكَثَر ِصَیاًما ِمْنُھ ِفي

শাবান মাস ছাড়া অন َشْعَباَن  কান সময় আিম নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক এত বশী রাযা রাখেত 

দিখিন।
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 এ হাদীছ অনুযায়ী শাবান মােস অিধকহাের রাযা রাখা উিচত। 
িব ানগণ বেলন, শাবান মােস রাযা রাখা সু ােত মআু াদা নামােযর অনু প। এই রাযা যন রামাযান মােসর 

ভিুমকা। অথাৎ রামাযােনর পেূবর সু াত রাযা। অনু পভােব শাওয়ােলর রাযা রামাযােনর পেরর সু াত ¯îƒc| যমন 

ফরয নামােযর আেগ ও পের সু াত রেয়েছ। 
তাছাড়া শাবান মােস রাযার উপকািরতা হে , িনেজেক রামাযােনর রাযা রাখার ব াপাের ত করা, রাযায় অভ  

কের তালা। যােত কের ফরয রাযা রাখা তার জন  সহজসাধ  হয়।
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ঃ (৪৪৪) যার অভ াস আেছ একিদন রাযা রাখা ও একিদন ছাড়া। স িক বােরও রাযা রাখেত পাের? 
উ রঃ হ া।ঁ কান মানুষ যিদ এক িদন পর পর রাযা রাখার অভ াস কের থােক এবং তার রাযার িদন বার হয় বা 

শিনবার বা রাববার হয়, তেব কান অসুিবধা নই। তেব স িদন যন এমন না হয় যখন রাযা রাখা হারাম। যমন ’ঈেদর 

িদন, আইয় ােম তাশরীেকর িদন (করুবানী ঈেদর পেরর িতন িদনেক আইয় ােম তাশরীক বলা হয়)। তখন রাযা পিরত াগ 

করা ওয়ািজব। নারীেদর ে  ঋতু বা নফােসর িদন েলা রাযা রাখা হারাম। 
 

ঃ (৪৪৫) ছওেম িবছাল কােক বেল? এটা িক শরীয়ত স ত? 

                                                
54 . gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t kvIqv‡ji QqwU †ivhv ivLv gȳ —vnve| 
55 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t Avïivi †ivhv| gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t Avïivi †ivhv|  
56 . gymwjg, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t cÖ‡Z¨K gv‡m wZbwU Ges Avivdvi w`e‡m †ivhv ivLv gȳ —vnve| 
57 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t kvev‡bi †ivhv| 
58 . wKš‘ wbw`©ó AvKv‡i ïaygvÎ ga¨ kvev‡b A_©vr 15 Zvwi‡L †ivhv ivLv we`AvZ| Avgv‡`i †`‡k GUv‡K k‡e eiv‡Zi †ivhv ejv nq| †Kbbv Gi 
wfwË Qnxn& mybœvn& †_‡K cÖgvwYZ bq| Beby gvRvi eY©bvq ejv nqt Òga¨ kvevb G‡j †Zvgiv ivwÎ‡Z Bev`Z Ki‡e I w`‡b †ivhv cvjb Ki‡e..|Ó G 
nv`xQwU Rvj| †Kbbv Gi mb‡` Beby Avex mveivn& bvgK R‰bK eY©bvKvix i‡q‡Q| †m nv`xQ Rvj KiZ| (AvnKvgy iRe Iqv kvevb|)- Abyev`K| 



 

 

উ রঃ ছওেম িবসাল বা অিবি  িছয়াম হে , ইফতার না কের ’িদন একাধাের রাযা রাখা। নবী (ছা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) এরকম রাযা রাখেত িনেষধ কেরেছন। আর বেলেছন, কউ যিদ অিবি  করেত চায়, তেব শষ রােত 

সা েরর সময় পয  িমিলত করেত পাের।
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 সা র পয  রাযােক অিবি  করণ জােয়য, সু াত নয়; কান ফযীলতপণূ 

কাজও নয়। কননা রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) সূযাে র সােথ সােথ ইফতার করােক কল ােণর কাজ বেল 

উে খ কেরেছন। িতিন বেলন, 
النَّاُس ِبَخْیٍر َما َعجَُّلوا اْلِفْطَر ال َیَزاُل 

মানুষ ততিদন কল ােণর মােঝ থাকেব, যতিদন তারা ত ইফতার করেব।
60

 িক  সা েরর সময় পয  রাযােক 

চািলেয় যাওয়া বধ কেরেছন। লােকরা যখন বলল, হ আ া  র রাসূল! আপিন তা ইফতার না কেরই রাযা চািলেয় 

যান? িতিন বলেলন, আমার অব া তামােদর মত নয়, আমােক আমার পালনকতা খাওয়ান ও পান করান।
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ঃ (৪৪৬) িবেশষভােব জুমআর িদবস রাযা িনেষধ। এর কারণ িক? কাযা িছয়ামও িক এিদন রাখা িনেষধ? 
উ রঃ নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) থেক ছহী   সূে  মািণত হেয়েছ। িতিন বেলন,  َتُخصُّوا َیْوَم اْلُجُمَعِة ال

وال لیلتھا بقیامِبِصَیاٍم   এককভােব ধুমা  বােরর িদেন রাযা রাখেব না এবং রােত ি য়াম করেব না।
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 রাযা রাখার 

জন  এককভােব এ িদনেক বেছ নয়া িনেষেধর িহকমত হে , জমুআর িদন স ািহক ঈেদর িদন। জমুআ ইসলােমর 

ততৃীয় ঈদ িহেসেব গণ । থম ঈদ হে  রামাযান শেষ ঈ ল িফতর। ি তীয়িট করুবানীর ঈদ। আর ততৃীয়িট হে , 
সা ািহক ঈদ জমুআর িদন।

63
 একারেণই আলাদাভােব এিদেন রাযা রাখেত িনেষধ করা হেয়েছ। 

তাছাড়া এিদেন পু ষেদর জন  উিচত হে  আেগভােগ জমুআর নামােয যাওয়া, ’আ িযিকর ও করুআন তলাওয়ােত 

মাশ ল হওয়া। এিদনিট আরাফার িদবেসর অনু প। আরাফার িদবেস হাজীগণ রাযা রাখেবন না। কননা এিদন িতিন 

’আ ও িযিকের মাশ ল থাকেবন। একিট মলূনীিত হে : কেয়কিট ইবাদত যিদ একি ত হয়, তখন যটা িপছােনা স ব 

হেব না সটা তাৎ িণক আদায় করেব এবং যিট িপছােনা স ব হেব তা িপিছেয় িদেয় পের আদায় করেব।  
যিদ  করা হয় য, জমুআর িদন সা ািহক ঈেদর িদন হওয়ার কারেণ যিদ রাযা রাখা িনেষধ হেয় থােক, তেব তা অপর 

’িট ঈেদর মত এিদেন অন ান  রাযা রাখাও হারাম হেয় যায়? 
উ ের আমরা বলবঃ এিদনিটর িবধান অন  ’ঈেদর চেয় িভ । কননা ইহা িত মােস চারবার আগমণ কের। একারেণ 

এিদেন রাযা রাখার িনেষধা া স ণূ েপ হারাম নয়। তাছাড়া ’ঈেদর মােঝ আেরা িবেশষ য বিশ  রেয়েছ তা জমুআর 

িদেন নই। 
িক  যিদ জমুআর পেূব একিদন ও পের একিদন রাযা পালন কের, তখন বঝুা যােব য, এককভােব জুমআর িদবস 

রাযা পালন করার উে শ  িছল না। আর এটা জােয়য।
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এককভােব জুমআর িদেন রাযা রাখার িনেষধা া নফল এবং কাযা উভেয়র ে  েজায । কননা হাদীেছর 

িনেষধা া থেক সাধারণভােব একথাই বঝুা যায়। তেব যিদ কান মানুষ এরকম ব  থােক য, তার কাযা িছয়াম জমুআর 

িদবস ছাড়া অন  সময় আদায় করা স ব নয়, তখন তার জন  এককভােব স িদন রাযা পালন করা মাক হ নয়। কননা 

তার ওযর রেয়েছ। 
 
ই াকৃতভােব নফল িছয়াম ভ  কের ফলার িবধান। 

                                                
59 . eyLvix, Aa¨vqt wQqvg, Aby‡”Q`t mvû‡ii mgq ch©š— wQqvg wgwjZ Kiv| 
60 . eyLvix, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: `ª“Z BdZvi Kiv| gymwjg, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: mvûi LvIqvi dhxjZ| 
61 . eyLvix, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: mvûi LvIqvi eiKZ; wKš‘ mvûi LvIqv IqvwRe bq| gymwjg, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: wgwjZfv‡e †ivhv ivLv 
wb‡la| 
62 . gymwjg, Aa¨vq: wQqvg, Aby‡”Q`: GKKfv‡e RygAvi w`b †ivhv ivLv gvKiƒn| 
63 . im~jyjvn&  e‡jb, Òwbðq RygAvi w`b C‡`i w`b|Ó (Avngv` nv/7682) 
64 . ivm~jyjvn&  e‡jb, Ò†Zvgv‡`i †Kn †hb ïaygvÎ RygAvi w`e‡m †ivhv bv iv‡L| Z‡e Gi c~‡e© GKw`b ev c‡i GKw`b wgwj‡q †ivhv ivL‡Z 
cv‡i|Ó (eyLvix, Aa¨vqt wQqvg nv/1849) 



 

 

ঃ (৪৪৭) কান মানুষ যিদ নফল িছয়াম ই াকতৃ ভ  কের ফেল, তেব িক নাহগার হেব? যিদ সহবােসর মাধ েম 

ভ  কের, তেব িক কা  ফারা িদেত হেব? 
উ রঃ কান মানুষ নফল রাযা রেখ যিদ পানাহার বা ী সহবােসর মাধ েম ভ  কের ফেল, তেব কান না   নই। 

নফল রাযা  করেলই তা পণূ করা আবশ ক নয়। তেব হ -ওমরার কা  ফারার রাযা পণূ করেত হেব। িক  নফল 

িছয়াম  করার পর পণূ করাই উ ম। তাই নফল িছয়াম রেখ ী সহবােসর মাধ েম ভ  করেল কা  ফারা িদেত হেব 

না। কননা তা পণূ করা আবশ ক নয়।  
িক  িছয়াম যিদ ফরয হয় এবং ী সহবাস কের তেব তা নাজােয়য। কননা িবেশষ েয়াজন না দখা িদেল ফরয 

িছয়াম ভ  করা জােয়য নয়। তেব রামাযােনর রাযা যিদ তার উপর ফরয থােক এবং িদেনর বলা ী সহবােস িল  হয়, 
তেব কা  ফারা িদেত হেব। রামাযােনর রাযা যিদ তার উপর ফরয থােকএকথার অথ হে : যিদ ¯v̂gx-¯¿x ’জনই সফের 

থােক, ’জেনই রাযা রােখ, তারপর সহবােসর মাধ েম রাযা ভ  কের, তেব তারা নাহগার হেব না। তােদরেক 

কা  ফারা িদেত হেবনা। অবশ  তােদরেক উ  িদেনর িছয়াম কাযা আদায় করেত হেব। 
 

ঃ (৪৪৮) এেতকাফ এবং এেতকাফকারীর িবধান িক?  
উ রঃ এেতকাফ হে  িনঃস  অব ায় আ া  র আনুগত  করার জন  মসিজেদ অব ান করা। লায়লাতলু কদর 

অনুস ান করার জন  এেতকাফ করা সু াত। আ া   তা’আলা পিব  করুআেন এিদেক ইি ত কের এরশাদ কেরন, 
 َوَلا ُتَباِشُروُھنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد 

মসিজেদ এেতকাফ করা অব ায় তামরা ীেদর সােথ সহবাস কেরা না।(সূরা বা ারাঃ ১৮৭) ছহী   বখুারীেত মািণত 

আেছ, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এেতকাফ কেরেছন, তারঁ সােথ ছাহাবােয় করামও এেতকাফ কেরেছন।
65

 

এেতকােফর এই িবধান শরীয়ত স ত। তা রিহত হেয় যায়িন। ছহী   বখুারী ও মসুিলেম আেয়শা (রাঃ) থেক বিণত 

হেয়েছ, িতিন বেলন, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) রামাযােনর শষ দশেক এেতকাফ কেরেছন, এমনিক আ া   

তােক মতৃু  দান কেরেছন। মতৃু র পর তারঁ ীরা এেতকাফ কেরেছন।
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ছহী   মসুিলেম আব ুসাঈদ খদুরী (রাঃ) থেক বিণত। িতিন বেলন, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) রামাযােনর 

থম দশেক এেতকাফ কেরেছন। তারপর ি তীয় দশেক এেতকাফ কেরেছন। অতঃপর বেলন,  
یَل ِلي ِإنََّھا ِفي اْلَعْشِر اَألَواِخِر َفَمْن ِإنِّي اْعَتَكْفُت اْلَعْشَر اَألوََّل َأْلَتِمُس َھِذِه اللَّْیَلَة ُثمَّ اْعَتَكْفُت اْلَعْشَر اَألْوَسَط ُثمَّ ُأِتیُت َفِق

  َأَحبَّ ِمْنُكْم َأْن َیْعَتِكَف َفْلَیْعَتِكْف

িন য় আিম রামাযােনর থম দশেক এেতকাফ কের এই রাি  (লায়লাতলু কদর) অনুস ান কেরিছ। তারপর ি তীয় 

দশেক এেতকাফ কেরিছ। অতঃপর ঐশী আগ ক কতকৃ আমােক বলা হেয়েছ, িন য় উহা শষ দশেক। তামােদর মেধ  

কউ যিদ এেতকাফ করেত চায়, স যন এেতকাফ কের।
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 অতঃপর লােকরা তারঁ সােথ এেতকাফ কেরেছ। ইমাম 

আহমাদ (রহঃ) বেলন, ‘এেতকাফ করা য সু াত স স েক আেলমেদর মেধ  কান মতিবেরাধ আমার জানা নই।’  
তাই করুআন-সু া   ও ইজমার দলীেলর িভি েত এেতকাফ করা সু াত। 
এেতকাফ করার ান হে , য কান শহের অবি ত মসিজদ। যখােন জামােত নামায অনুি ত হয়। কননা আ া   

বেলেছনঃ মসিজদ সমেূহ ইেতকাফ করা অব ায়..।উ ম হে  জমুআর মসিজেদ এেতকাফ করা। যােত কের জমুআ 

আদায় করার জন  বর হেত না হয়। অন  মসিজেদ এেতকাফ করেলও কান অসুিবধা নই, তেব জমুআর জন  আেগ 

ভােগ মসিজেদ চেল যােব। 
এেতকাফ কারীর জন  সু াত হে , আ া  র আনুগত পণূ কাজ তথা করুআন তলাওয়াত, িযিকর, নফল নামায ভিৃতেত 

মাশ ল থাকা। কননা এেতকােফর উে শ ই হে  এটা। মানুেষর সামান  কথাবাতায় কান অসুিবধা নই িবেশষ কের কথা 

যিদ উপকারী হয়। 
এেতকাফকারীর জন  ী সহবাস ও ী সাহাগ বা শৃ ার ভিৃত হারাম। 
মসিজদ থেক বর হওয়া িতন ভােগ িবভ ঃ 

                                                
65 . eyLvix, Aa¨vqt BÔ‡ZKvd, Aby‡”Q`t GÔ‡ZKvd Kiv|  
66 . eyLvix, Aa¨vqt BÔ‡ZKvd, Aby‡”Q`t †kl `k‡K GÔ‡ZKvd Kiv| gymwjg, Aa¨vqt BÔ‡ZKvd, Aby‡”Q`t ivgvhv‡bi †kl `k‡K GÔ‡ZKvd Kiv| 
67 . eyLvix, Aa¨vqt BÔ‡ZKvd, Aby‡”Q`t †kl `k‡K GÔ‡ZKvd Kiv|  



 

 

1) জােয়য। শরীয়ত অনুমিদত ও অভ াসগত য রী কােজ বর হওয়া। যমন জমুআর নামােযর জন  বর হওয়া, 
পানাহার িনেয় আসার কউ না থাকেল স উে েশ  বর হওয়া। ওয,ু ফরয গাসল, পশাব-পায়খানার জন  বর 

হওয়া। 
2) ওয়ািজব নয় এমন নকীর কােজ বর হওয়া। যমন, রাগী দখেত যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া। তেব 

এেতকাফ  করার সময় এসম  কােজর জন  বর হওয়ার যিদ শত কের নয়, তেব জােয়য হেব। অন থায় 

নয়।  
3) এেতকােফর িবেরাধী কােজ বর হওয়া। যমন বাড়ী যাওয়া বা কনা- বচার জন  বর হওয়া। ী সহবাস করা। এ 

সম  কাজ কানভােবই এেতকাফকারীর জন  জােয়য নয়। 
 

 
wQqvg Aa¨vq mgvß 

 


