
 1436 

 
কাযা সম্পন্ন করার পূর্বে সসয়াম সবলসিত 

করার সিসিয়া আিায় প্রসঙ্গ 
 

 القضاء قبل الصيام تأخري فدية إخراج حكم
 

 <Bengal - বাঙালি -> بنغايل
 

   
ইসলাম সকউ, এ 

 

 وجواب سؤال اإلسالم
 

 

 
 

অনুবািক: সানাউল্লাহ নসির আহমি 
 সম্পািক: ড. আবু বকর মুহাম্মাি যাকাসরয়া 

  

 أمحد نذير اهلل ثناءترمجة: 
زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 



 

 

কাযা সম্পন্ন করার পূর্বে সসয়াম সবলসিত করার সিসিয়া আিায় প্রসঙ্গ  1  

 

কাযা সম্পন্ন করার পূর্বে সসয়াম সবলসিত করার সিসিয়া আিায় প্রসঙ্গ 

 

প্রশ্ন: িননকা নারীর ওপর রমযার্নর কাযা ও সিসিয়া ওয়াসিব। এখন সস আলািা আলািা প্রর্তেক সির্নর সিসিয়া 

আিায় করর্ব, না সমূ্পর্ে কাযা সের্ে একসার্ে সকল সির্নর সিসিয়া আিায় করর্ব? 

উত্তর: আল-হামিুসলল্লাহ 

পরবতেী রমযান পযেন্ত সয কাযা সবলি কর্র, আর এ সবলি যসি সকার্না অসুস্থতা অেবা গর্ে ধারর্ সকিংবা িুগ্ধ পান 

করার্না ইতোসি ওির্রর ির্ল হয়, তাহর্ল তার ওপর শুধু কাযাই ওয়াসিব। আর যসি সকার্না ওির ছাড়া হয়, 

তর্ব সস গুনাহগার হর্ব। তার ওপর কাযা ওয়াসিব। সিসিয়া ওয়াসিব হর্ব সক না? এ বোপার্র আর্লমর্ির মার্ে 

মতর্র্ি রর্য়র্ছ। অসধকািংে আর্লর্মর মর্ত তার ওপর সিসিয়া ওয়াসিব হর্ব। অেোৎ প্রর্তেক সির্নর পসরবর্তে 

একিন িসকরর্ক খািে িান করর্ত হর্ব। তর্ব সবশুদ্ধ মতানুযায়ী তার ওপর সিসিয়া ওয়াসিব হর্ব না। 

সতকেতামূলক সকউ আিায় করর্ল র্ার্লা। 

যারা সিসিয়া ওয়াসিব হওয়ার পর্ে রায় সির্য়র্ছন, তার্ির সনকট সিতীয় রমযান প্রর্বে করর্লই তা ওয়াসিব হয়। 

সস তা সস সময় আিায় সকিংবা কাযা পযেন্ত অর্পো করর্ত পার্র, তর্ব িায়মুক্ত হওয়ার িনে দ্রুত আিায় করাই 

উত্তম। 

الفقهية املوسوعة  (82/67)  গ্রর্ে রর্য়র্ছ: রমযার্নর কাযা ওয়াসিব সিরীর্ত হয়। িমহুর আর্লমগর্ বর্লর্ছন, সকন্তু 

কাযার সময় সেে করা যার্ব না অেোৎ পরবতেী রমযার্নর চাাঁি উিয় পযেন্ত সবলি করা যার্ব না। সযমন, প্রেম 

ওয়ার্ক্তর সালাত সিতীয় ওয়াক্ত পযেন্ত সবলি করা িুরস্ত নয়। আর্য়ো রাসিয়াল্লাহু ‘আনহা বর্লর্ছন, 
وم لعي  يكون اكن»  .« وسلم عليه اهلل صىل انليبي  ملاكن شعبان، يف إلي  أقضيه أن أستطيع فما رمضان، من الصي

‘‘আমার ওপর রমযার্নর কাযা োকত; সকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়াসাল্লার্মর উপসস্থসতর কারর্র্ আসম তা 

োবান ছাড়া কাযা করর্ত সেম হতাম না।’’ 

িমহুর আর্লর্মর সনকট সিতীয় রমযান পযেন্ত কাযা সবলি করা যার্ব না, যসি সকার্না কারর্ ছাড়া সবলি কর্র, তর্ব 
গুনাহগার হর্ব। এর িলীল হর্ে পূর্বোক্ত আর্য়ো রাসিয়াল্লাহু ‘আনহার হািীস। যলি লবিম্ব করে, তাহর্ল তার 

ওপর সিসিয়া ওয়াসিব হর্ব। প্রর্তেক সির্নর িনে একিন িসকরর্ক খািে প্রিান করর্ত হর্ব। সযমন, ইবন 
আব্বাস, ইবন উমার ও আবু হুরায়রা রাসিয়াল্লাহু ‘আনহুম সের্ক বসর্েত, তারা িননক বেসক্তর বোপার্র বর্লর্ছন, যার 
ওপর কাযা সছল; সকন্তু সস পরবতেী রমযান পযেন্ত কাযা কর্র সন, 

.«يوم لكي  مسكني وإطعام ، القضاء عليه»  

‘‘তার ওপর কাযা এবিং প্রর্তেক সির্নর িনে একিন িসকরর্ক খািে িান করা ওয়াসিব।’’ আর সবলর্ির এ সিসিয়া 

কাযার পূর্বে, কাযার পর ও কাযার সার্ে যখন ইো আিায় করা ববধ। 

সমরিাসব হািলী রহ. বর্লর্ছন: ‘‘কািিারা পসরমার্ খািে িান করর্ব। কাযার পূর্বে, কাযার সার্ে ও কাযার সের্ে 

সবোবস্থায় তা আিায় করা ববধ।  

মািি অেোৎ োইখুল ইসলার্মর িািা ইবন তাইসময়োহ রহ. বর্লর্ছন: কাযার পূর্বে আিায় করাই আমার্ির সনকট 

উত্তম। দ্রুত কলোর্ সম্পািন করা ও সিরী করার পাপ সের্ক মুক্ত হওয়ার সনসমর্ত্ত।’’ ইনসাি: )৩/৩৩৩( 
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