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প্রশ্ন: আনম িানে যয, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম সনেনের নিে এবং রমযানের িু’নিে আনে যরািা 

রাখনে নেনেধ কনরনেে। নকন্তু এ নিেগুনলানে েে রমযানের েুনে যাওয়া সাওনমর কাযা করা নক আমার িেয ববধ 

েনব?  

িবাব: আল-োমিুনলল্লাে 

েযাাঁ, সনেনের নিে অথবা রমযানের এক অথবা িু’নিে পূনবে েে রমযানের কাযা করা ববধ। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনে ওয়াসাল্লাম যথনক প্রমানিে যয, নেনে সনেনের নিে সাওম পালে করনে নেনেধ কনরনেে। অেুরূপ নেনে 

একনিে অথবা িু’নিনের মাধযনম রমযােনক এনেনয় আেনে নেনেধ কনরনেে; নকন্তু এ নেনেধ মােুনের সাওম 

পালনের সাধারি অভ্যাস ো থাকনল যারা নেনিেষ্ট নিনে নেয়নমে সাওম রানখ োনির যেনে এ নেনেধাজ্ঞা প্রনযািয 

েনব ো। যযমে, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম বনলনেে, 

ُموا ال»  .«فَلْيَُصْمهُ  َصْوًما يَُصومُ  ََكنَ  رَُجل   إاِل يَْوَمْيِ  َوال يَْوم   بَِصْومِ  َرَمَضانَ  َتَقدَّ

“যোমরা একনিে বা িু’নিনের সাওনমর মাধযনম রমযােনক এনেনয় আেনব ো, েনব যসনিে যার সাওম রাখার 

অভ্যাস, যস যযে োনে সাওম পালে কনর।” (সেীে বুখারী, োিীস েং ১৯১৪; সেীে মুসনলম, োিীস েং ১০৮২)  

উিােরিে: যনি যকানো বযনি যসামবার সাওম যরনখ অভ্যস্ত েয়, আর যসনিেনে শাবানের যশে নিে েয়, েনব েফল 

নেনসনব যসনিে সাওম রাখা ববধ, যসনিনের সাওম যথনক োনক বারি করা েনব ো। 

যখে অভ্যাসেে েফল সাওম রাখা ববধ, েখে রমযানের কাযা যো ববধ েনবই, যযনেেু ো ওয়ানিব। নিেীয়ে: 

আেে রমযানের পর পযেন্ত কাযা নবলনিে করা ববধ েয়। 

ইমাম োওয়াবী রে. ‘মািমু’: (৬/৩৯৯), গ্রনে বনলনেে: আমানির সাথীবৃে বনলনেে: সনেনের নিনে রমযানের 

সাওম রাখা অববধ এনে যকানো নিমে যেই, েনব যসনিে যনি যস কাযা অথবা মােে নকংবা কাফফারার সাওম 

রানখ, েনব োর যথনক ো আিায় েনয় যানব। কারি, যনি যকানো কারনি যসনিে েফল সাওম রাখা ববধ েয়, েনব 

ফরয যো ববধ েনবই। নবেয়নে সালানের নেনেদ্ধ ওয়ানির মনো...  

নিেীয়ে: যনি োর উপর একনিনের যরািার কাযা থানক, েনব এনিে কাযা করা োর িেয নেধোনরে ও িুরনর। 

কারি, যসই সাওনমর কাযার সময় সংকীিে েনয় যেনে। 

সমাপ্ত 
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