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সংটিপ্ত বর্িনা............. 
এ প্রবলে রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওয়াসাল্লালমর 
বার্ী, “যয বযটি রমযান মালসর টসয়াম পােন করার 
পলর শাওয়াে মালস ছয় টদন টসয়াম পােন করে যস 
যযন সারা বছর সাওম পােন করে।” শাওয়ালের 
ছয়টি সাওম পােন সম্পটকিত হাদীলসর ফালয়দা 
আলোচনা করা হলয়লছ। 
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শাওয়ালের ছয়টি সাওম পােন সম্পটকিত হাদীলসর 
ফালয়দা  

আবূ আউয়ূব আে-আনসারী রাটদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক 
বটর্িত, রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

ْهرِ » اٍل، ََكَن َكِصيَاِم ادلَّ تْبََعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ
َ
 .«َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ أ

“যয বযটি রমযান মালসর টসয়াম পােন করার পলর 
শাওয়াে মালস ছয় টদন টসয়াম পােন করে যস যযন সারা 
বছর সাওম পােন করে।”1 

১- শাওয়াে: টহজরী বছলরর দশম মাস হলো শাওয়াে 
এবং এ মাসটি হলজর মাসসমূলহর প্রেম মাস। 
শাওয়ােলক এ নালম অটিটহত করার কারর্ হলো এ সময় 
উি গিিবতী হওয়ার সময় হয় (তখন এর দুগ্ধ শুটকলয় 
যায় এবং যপি উচুুঁ হলত োলক)। এর বহুবচন হলো 

                                                           
1 সহীহ মুসটেম, হাদীস নং ১১৬৪।  
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   2 شواالت

২- দাহর: দীর্ি সমলয়র সমটিলক দাহর বলে। তলব 
এখালন দাহর বেলত চন্দ্র বছলরর পূর্ি এক বছরলক 
বুঝালনা হলয়লছ।3  

৩- হাদীলস শাওয়াে মাসলক টনটদিি করা হলয়লছ। যকননা 
রমযালনর সাওম পােলনর পলর এ সময় পানাহার করলত 
মানুষ খুব আগ্রহী হয়। তাই এ সময় সাওম পােন অটিক 
কিকর। সুতরাং এর সাওয়াবও অলনক যবটশ।4 

৪- সাওয়াব বহুগুলর্ বৃটি হওয়া যটদও সব িরলর্র ফরয 
(রমযালনর সাওম) ও নফে (শাওয়ালের ছয়টি সাওম) 
সাওলমর জনয সাবযস্ত তোটপ ফরয সাওলমর সাওয়াব 
নফে সাওলমর যচলয় অটিকহালর বৃটি পায়।5  

                                                           
2 তাওদীহুে আহকাম, ৩/৫৩৩।  
3 তাওদীহুে আহকাম, ৩/৫৩৩।  
4 ফায়দুে কাদীর, ৬/১৬১।  
5 আত-তানবীর শরলহ জালম‘উস সাগীর, ৫/২৭০।  
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৫- কটতপয় মানুষ শাওয়ালের অিম টদনলক সৎকাজ 
পােনকারীলদর ঈলদর টদন টহলসলব আখযাটয়ত কলরলছন; 
টকন্তু এিালব উি টদনলক ঈলদর টদন টহলসলব টবশ্বাস করা 
জালয়য যনই। যকননা শাওয়ালের অিম টদনটি উম্মলতর 
মুসটেমলদর ঐকযমলত ঈলদর টদন নয় এবং এ টদনটি 
ঈলদর যকালনা শা‘আটয়র তো টনদশিনও নয়।6  

৬- টনটদিি নফে সাওলমর টনয়ত রাটি যেলকই করা 
ওয়াটজব। যযমন, শাওয়ালের ছয়টি সাওম, ‘আরাফালতর 
টদলনর সাওম ‘আশুরার সাওম, যসামবার ও জুমু‘আবালরর 
সাওম। রাটি যেলক টনয়ত না করলে কাটিত সাওয়াব 
পাওয়া যালব না। তলব অনযানয সািারর্ নফে সাওলমর 
টনয়ত টদলনর যবোয় করলেও সহীহ হলব। শাইখ 
উসাইমীন রহ. এমতটি অগ্রাটিকার টদলয়লছন।7 

                                                           
6 হাটশয়াতুর রাওদুে মুরটব‘, ৩/৪৪৯।  
7 শরহুে মুমটত‘, ৬/৩৬০।  
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৭- সৎপূবিসূরী ও উত্তরসূরী জমহুর আলেম, টবলশষকলর 
ইমাম আবূ হাটনফা, শালফ‘ঈ ও আহমাদ রহ. শাওয়ালের 
ছয়টি সাওম পােন করালক মুস্তাহাব বলেলছন।8  

৮- যয বযটি রমযালনর সাওলমর সালে শাওয়ালের ছয়টি 
সাওম পােন করে যস যযন সারা বছর সাওম পােন 
করে। যযলহতু সৎকালজর সাওয়াব দশগুর্ কলর যদওয়া 
হয়, যসলহতু রমযালনর একমাস সাওম পােন মালন দশ 
মাস সাওম পােন, আর শাওয়ালের ছয়টি সাওম পােন 
অবটশি দু মাস সাওম পােলনর সমান। এিালব পুলরা 
বছর সাওম পােন পূর্ি হলয় যায়। তাই বান্দা আল্লাহর 
দয়া ও যমলহরবানীলত টবনা কলি সারা বছর সাওম 
পােলনর সাওয়াব োি কলর।9  

৯- ঈলদর টদলনর পলরর টদন যেলকই শাওয়ালের ছয়টি 
সাওম োগাতর পােন করা আলেমগর্ টনলনাি কারলর্ 

                                                           
8 তাওদীহুে আহকাম,, ৩/৫৩৩।  
9 তাওদীহুে আহকাম, ৩/৫৩৪। 



 

6 

 

মুস্তাহাব বলেলছন: 

ক- কেযালর্র কালজ দ্রুত এটগলয় আসা। 

খ- সাওলমর কালজ দ্রুত এটগলয় আসালত সাওম পােন ও 
আনুগলতযর কালজ বযটির আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ পায় 
এবং এলত টবরটি োলক না।  

গ- টবেম্ব করলে যকালনা টবপদ আপটতত হলত পালর, যা 
তালক সাওম পােলন টবরত রাখলত পালর।  

র্- রমযালনর সাওলমর পরপর শাওয়ালের ছয়টি সাওম 
পােন যযমন ফরয সাোলতর পলর নফে সাোত আদালয়র 
মলতা। সুতরাং রমযালনর পরাপরই এ সাওম পােন করা 
উটচৎ।10    

১০- উত্তম হলো ঈলদর টদলনর পলরর টদন যেলকই 
িারাবাটহকিালব ছয়টি সাওম আদায় করা। তলব যকউ 
একািালর পােন না করলে বা শাওয়ালের যশলষর টদলক 

                                                           
10 তাওদীহুে আহকাম, ৩/৫৩৪।  
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আদায় করলে উপলরাি সাওয়াব অটজিত হলব।11 

১১- রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওয়াসাল্লালমর বার্ী, 
“শাওয়ালের ছয়টি সাওম” দ্বারা বুঝা যায় যয, উি ছয়টি 
সাওম িারাবাটহকিালব বা টবটিন্নিালবও পােন করা 
জালয়য। শাওয়ালের শুরুলত বা মিযিালগ বা যশষিালগর 
যয যকালনা সময় মাস যশষ না হওয়া পযিন্ত এ সাওম 
পােন করা জালয়য।12 

১২- ফরয সাওম দাটয়লে োকা সলেও শাওয়ালের নফে 
সাওম পােন করার বযাপালর আলেমগর্ মতাননকয 
কলরলছন। টতন ইমাম জালয়য বলেলছন। তারা ফরয 
সাোলতর আলগ নফে সাোত আদায় করার ববিতার 
ওপর উি মাসআোলক টকয়াস কলরলছন।13 

                                                           
11 শরলহ মুসটেম, ইমাম নাওয়াবী, ৮/৫৬।  
12 তাসহীেুে ইেমাম, সাটেহ ফাওযান, ৩/২৪৪।  
13 তাওদীহুে আহকাম, ৩/৫৩৪। 
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১৩- শাওয়ালের ছয়টি সাওম টনটদিি সমলয়র মলিয আদায় 
করলত না পারলে তা টক কাযা করা যালব? এ বযাপালর 
আলেমলদর দু’টি মত রলয়লছ। অগ্রাটিকার প্রাপ্ত মত 
হলি, কাযা করা যালব না। যকননা এগুলো নফে সাওম 
যা তার টনটদিি সমলয়র সালে টনিিাটরত এবং যস সময় 
অটতক্রান্ত হলয় যগলছ।14 

আবার কটতপয় আলেম বলেলছন, শর‘ঈ ওযলরর কারলর্ 
যযমন, অসুস্থতা, হালয়য ও টনফাস ইতযাটদ কারলর্ ছুলি 
যগলে শাওয়াে মালসর পলরও কাযা করা যালব। শাইখ 
আবু্দর রহমান আস-সা‘দী ও শাইখ ‘উসাইমীন এ মতটি 
গ্রহর্ কলরলছন।15 

                                                           
14 তাওদীহুে আহকাম, ৩/৫৩৪।  
15 ফাতাওয়া সা‘দীয়া, পৃ. ২৩০; শরহুে মুমটত‘, ৬/৪৬৬।  
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১৪- শাওয়ালের ছয়টি সাওম শুরু কলর পূর্ি না করা 
জালয়য আলছ, তলব শর‘ঈ ওযর বযতীত যিলে যফো 
মাকরূহ। এটি শালফ‘ঈ ও হাম্বেী মাযহালবর অটিমত।16  

১৫- শাওয়াে মালসর শুিু জুমু‘আর টদন সাওম পােন 
করা মাকরূহ। তলব জুমু‘আর টদলনর আলগর বা পলরর 
টদন সাওম পােন করলে মাকরূহ হলব না। এটি শালফ‘ঈ, 
হাম্বেী ও কটতপয় হানাফী মাযহালবর অনুসারী 
আলেমগলর্র অটিমত।17 

১৬- উপলরাি হাদীস দ্বারা সারা বছর সাওম পােন 
করার ববিতার দেীে সাবযস্ত হলব না। যকননা শাওয়ালের 
ছয়টি সাওলমর সাওয়াব বাস্তলব সারা বছর সাওম 
পােলনর অনুরূপ নয়। তাছাড়া সারা বছর সাওম পােন 
করা মাকরূহ। যযলহতু এলত শারীটরক দুবিেতা ও 
                                                           
16 আে-মাজমু‘ শরটহে মুহাযযাব, ৬/৩৯২; কাশশাফুে টকনা‘, 
২/৩৪৩।  

17 আে-মাজমু‘ শরটহে মুহাযযাব, ৬/৪৩৬; কাশশাফুে টকনা‘, 
২/৩৪০; বাদাটয়‘উস সানাই‘, ২/৭৯।  
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সংসারতযাগী হওয়া অতযাবশযকীয় হলয় পলড়। আর 
শাওয়ালের শুিু ছয়টি সাওম পােলন এ সমসযা হয় না।18 

১৭- ইমাম কারাফী রহ. বলেলছন, িালো কালজর সাওয়াব 
বহুগুলর্ বৃটি হওয়া এ উম্মলতর ববটশিয। তাই রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওয়াসাল্লালমর বার্ী, 

ْهرِ » اٍل، ََكَن َكِصيَاِم ادلَّ تْبََعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ
َ
 .«َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ أ

“যয বযটি রমযান মালসর টসয়াম পােন করার পলর 
শাওয়াে মালস ছয় টদন টসয়াম পােন করে যস যযন সারা 
বছর সাওম পােন করে।”19 এ হাদীস রমযালনর সাওম 
পােলনর সালে সাদৃশ। আর শাওয়ালের ছয়টি সাওম 
পােন সারা বছর সাওম পােলনর সমান- এটিও শুিুমাি 
এ উম্মলতর ববটশিয। যকননা িালো কালজর সাওয়াব 
বহুগুলর্ বৃটি হওয়া শুিু এ উম্মলতরই ববটশিয।20 

                                                           
18 শরটহ বুেুগুে মারাম, ২/১৫৪।  
19 সহীহ মুসটেম, হাদীস নং ১১৬৪।  
20 আে-‘আোম টব ফাওয়াটয়টদ উমদাতুে আহকাম, ৫/৩৪০।  


