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زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 



 

 

শাবান মাসসর শশষাসধে সাওম ালসনর ববধান  1  

 

াফান ভাসয শলাসধে াভ ারসনয বফধান 

 
প্রশ্ন: াফান ভাসয সনয তাবযসখয য নপর াভ ারসনয বফধান েী? অবভ শুসনবি যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব 
োাল্লাভ াফাসনয সনয তাবযখ বতফাবত োয য নপর াভ শথসে বনসলধ েসযসিন।  
ঈত্তয: অফু হুযােযা যাবদোল্লাহু ‘অনহু শথসে ফবণেত, “যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ ফসরন, মখন াফান 

ভাসয সধেে বতফাবত ে তখন শতাভযা াভ শযসখা না”। (অফু দাঈদ াদী নং ৩২৩৭; বতযবভমী াদী নং 

৭৩৮; আফন ভাজা াদী নং ১৬৫১। অল্লাভা অরফানী য. ী বতযবভমী নাভে বেতাসফ াদীবিসে ী ফসর 

অখযাবেত েসযসিন। ৃ: ৫৯০) 

াদীবি দ্বাযা ুষ্টবাসফ প্রভাবণত ে, াফাসনয সনয বদন বতফাবত োয য ১৬ তাবযখ শথসে াভ ারন 

েযা বনবলদ্ধ, তসফ এ শেসে ভসন যাখসত সফ, এ বফলসে বফযীতভূখী াদী বফদ্ধভান অসি, শমগুসরা াভ যাখা 

জাসেম োসে প্রভাণ েসয। শমভন, ী ফুখাযী, াদী নং ১৯১৪; ী ভুবরভ, াদী নং ১০৮২-শত ফণেনা 

েসযন। 

অফু হুযােযা যাবদোল্লাহু ‘অনহু শথসে ফবণেত, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ ফণেনা েসযন, শতাভযা যভমাসনয 

এেবদন ফা দুআবদন ূফে শথসে াভ যাখা অযম্ভ েসয যভমান ভাসে এবিসে এসনা না। তসফ োসযা ূফে শথসেআ 

ঐ বদসন াভ যাখায বযা থােসর তায বফলেবি ফযবতক্রভ, তায জনয াভ যাখাআ ঈবিত, শ শমন াভ যাসখ।  

াদীবি দ্বাযা প্রভাবণত ে শম, ধে াফাসনয য াভ যাখসত বযস্ত এভন ফযবিয জনয াভ যাখা জাসেম 

অসি। শমভন, শোসনা ফযবিয বযা সরা প্রবত শাভফায থফা ফৃস্পবতফাসয াভ যাখা। ঘিনাক্রসভ াফাসনয 

২৯ তাবযখ শাভফায থফা ফৃস্পবতফায, তখন তায জনয তায বযাানুমাবে শবদন নপর াভ যাখাসত শোসনা 

ুবফধা শনআ থফা শোসনা ফযবি এেবদন যয াভ যাখসতা তায জনয াভ যাখাসত শোসনা ুবফধা 

শনআ।  

অসো যাবদোল্লাহু ‘অনা শথসে ফবণেত, বতবন ফসরন, “যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব োাল্লাভ ূণে াফান ভা 

াভ ারন েযসতন। বতবন াফান ভাস াভ ারন েযসতন, খুফ েভ ংখযে বদনআ াভ শথসে বফযত 

থােসতন”। (ী ফুখাযী, াদী নং ৯৭০; ী ভুবরভ, াদী নং ১৫৬) 

আভাভ নাোফী ফসরন, نا   ًُ  َكا - এ ফােযবি প্রথভ ফাসেযয ফযাখযাস্বরূ ুসযা াফান ভা াভ যাখসতন  قاِليال إِال ياُصَُن

এ েথা দ্বাযা বধোং ভে াভ যাখসতন ফরাআ ঈসেয। নযথাে বতবন এসেফাসয ধাযাফাবেবাসফ ূণে ভা 

েখসনাআ াভ যাখসতন না।  

াদীবি দ্বাযা প্রভাবণত ে, ধে াফাসনয য াভ যাখা জাসেম অসি, তসফ তে সরা ধে াফসনয ূসফেয 

ধাযাফাবেতা ফা শমািূেতা থােসত সফ। 

আভাভ াসপ‘ই য. ঈবল্লবখত ফ াদীসয যআ অভর েসযন। বতবন ফসরন, ধে াফাসনয য াভ যাখা বফধ 

সফ না, তসফ মবদ োসযা াভ যাখায বযা থাসে থফা শমািুে থাসে তাসর তায বফলেবি ফযবতক্রভ। তায 

জনয তায বযা নুমােী থফা শমািুেতা ধসয াভ যাখা বফধ। এ ভতবি (াদীসয ভসধয বনসলধবি াযাভ 

ফণেনায বনসলধ) াসপ‘ইসদয বধোংসয ভসত ফোবধে গ্রণসমািয এফং বফশুদ্ধ ভত। 
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অফায োসযা ভসত শমভন (শযাআোবন য.) এখাসন বনসলধবি াযাসভয জনয নে; ফযং বনসলধবি ভােরুসয জনয 

বনধোবযত। (অর ভাজভু-৬/৩৯৯-৪০০; পতহুর ফাযী ৪/১২৯) 

আভাভ নাোফী এ ধযাসেয অসরািনা েযসত বিসে ফসরন,  
 شعتان ىصف ةعد الصيام يكره ال/  قالَا عليً وبياء   ، شعتان ىصف ةعد الصيام عو انليه حديث تضعيف إىل العلهاء مجٍَر وذٌب

 . 

“জভহুয রাভায ভসত ধে াফাসনয য াভ যাখা বনসলধ ো ম্পেবেত াদীগুসরা দুফের। পসর তাযা ফসরন 

ধে াফাসনয য াভ যাখা ভােরূ নে”। (বযোদু-াসরীসনয ৃ: ৪১২) 

াসপম আফন াজায য. ফসরন, 
قاالا  َرُ  وا ٍُ اءِ  مُجْ َُزُ /  الُْعلاها مُ  َيا َْ َُّع   الصَّ ْعتاانا  ِنوْ  انلِّْصِف  باْعدا  تاطا ُفَا شا عَّ َاارِدا  اْْلاِديثا  واضا ْ ًِ  ال قاالا , ِفي ْْحادُ  وا

ا
اْبوُ  أ ِعين  وا ًُ  نا ر   إِىَّ  نو اٌ ُنيْكا

 .  والطحاوي ابليٍيق كذلك ضعفً وممو.  ابلاري فتح

“জভহুসয রাভাসদয ভসত ধে াফাসনয য নপর াভ যাখা জাসেম অসি। অয বনসলধাজ্ঞা ম্ববরত 

াদীগুসরাসে তাযা দুফের াদী ফসর অখযাবেত েসযন। অভদ আফন াম্বর এফং আফন ভুইন য. ঈবসে ফসরন, 

এফ াদী ভুনোয...। পতহুর ফাযী সত ংিৃীত।  

এ িাড়া আভাভ ফাআােী এফং আভাভ তাাফী য.- াদীগুসরাসে দুফের ফসর াফযস্ত েসযন।  

অল্লাভা আফসন েুদাভা য. ফসরন, াদীবি ম্পসেে আভাভ অভাদ ফসরন,  

াদীবি ভাসরািনা ভুি নে। অভযা অবু্দয যভান আফন ভাদীয বনেি প্রশ্ন েযসর বতবন াদীবিসে ী 

অখযা শদন বন এফং তায শথসে বতবন ভৃতুযয ূফে মেন্ত শোসনা াদী ফণেনা েসযন বন। অয আভাভ অভদ ফসরন, 

অরা য. এেজন বনবেযসমািয ফণেনাোযী, তায শথসে ফবণেত এ এেবি াদীসেআ প্রতযাখান েযা শমসত াসয।  

অরা সরা অবু্দয যভাসনয শিসর, শ াদীবি তায বতা শথসে এফং তায বতা অফু হুযােযা যাবদোল্লাহু ‘অনহু 

শথসে াদীবি ফণেনা েসযন।  

আফনুর োআসেযভ য. তামীফু-ুনান বেতাসফ মাযা াদীবিসে দুফের ফসরসিন তাসদয েথায ঈত্তয বদসেসিন। 

তায ঈত্তসযয াযাং বনম্নরু: 

ভুরত: আভাভ ভুবরসভয তোনুমাবে াদীবি ী। অরা য. ফণেনাোযীয এো (তাপাযরুদ) দ্বাযা াদীবি 

ম্পসেে শোসনা ভন্তফয গ্রণসমািয নে। োযণ, বতবন এেজন বনবেযসমািয ফণেনাোযী। আভাভ ভুবরভ তায ভুবরভ 

যীসপ (অরা তায বতা শথসে এফং তায বতা অফু হুযােযা শথসে) এ নসদ সনে াদী ফণেনা েসযসিন। 

ুতযাং অরা য.-এয তাপাযরুদ শোসনা শদালনীে বফলে নে। 

এ িাড়া সনে াদী এ যেভ াো মাে শম, বনবেযসমািয ফণেনাোযী এখাসন এো। তা সে ঈম্মত এ 

ধযসনয াদীসে গ্রণ েসযসি এফং তদানুমােী অভর েসয অসিন। ুতযাং াদীবি গ্রায োয ভসতা 

শমৌবিে শোসনা োযণ বফদযভান না থাোে গ্রণ েযাআ সরা আনাপ।   

তঃয বতবন ফসরন, তসফ এ শেসে দুআ ধযসনয াদী াো মাোে দ্বসেয শম ফো শদখা বদসেসি ভূরত 

এখাসন শোসনা দ্বেআ শনআ। োযণ, শম ফ াদীস াভ যাখায েথা এসসি -এফ াদী দ্বাযা ঈসেয সরা, শম 

ফযাবি াভ যাখসত বযস্ত থফা ূসফেয শমািুে ধসয াভ যাসখন তাসেআ শফাঝাসনা সেসি। থোৎ তায জনয 

ধে াফাসনয সয এ ধযসনয াভ যাখাসত শোসনা ুবফধা শনআ। অয অরা ফণেনাোযীয াদীস শম বনসলধ 
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াো মাসে, তা সরা ঐ ফযাবিয শেসে, শম ফযবি নতুনবাসফ াভ যাখা অযম্ভ েসয এফং তায ূফে াভ 

যাখায শোসনা শমািুে নাআ।  ...  

আফন ফাম য.-শে ধে াফাসনয য াভ যাখা বনসলধ ম্ববরত াদী ম্পসেে বজজ্ঞাা েযা সর বতবন ফসরন, 

াদীবি ী; শমভনবি অল্লাভা নাসয ঈবেন অর অরফাবন ফসরসিন। অয াদীসয ঈসেয সরা ধে াফাসনয 

য নতুনবাসফ াভ যাখসত অযম্ভ েযা। তসফ মবদ শেঈ বধোং ভা াভ যাসখ থফা ুসযা ভা াভ 

যাসখ শ ফযআ ুন্নাসতয নুাযী ফসর িণয সফ। (ভাজভুোসে পাতো াআখ আফন ফাম ১৫/৩৪৯) 

াআখ আফন ঈাআভীন য. বযোদু-াসরীন বেতাসফয ফযাখাে বরসখন, এভনবে মবদ ধসয শনো ে শম, াদীবি 

ী, তসফ াদীসয বনসলধবি াযাসভয জনয নে; ফযং এখাসন বনসলধবি শুধু ভােরূ ফুঝাসনায জনয, বধোং 

অসর আরভ এ ভতবিসেআ গ্রণ েসযসিন। বেন্তু মবদ শেঈ াভ যাখসত বযস্ত তসফ তায জনয ধে াফাসনয 

য াভ যাখা ভােরূ সফ না।   

ঈত্তসযয াযাং: শভািেথা াফান ভাসয বদ্বতীোসধে াভ যাখা বনসলধ। মবদ শেঈ াভ ারন েসয তসফ তায 

াভ েসতা ভােরূ সফ থফা োসযা ভসত াযাভ সফ। এেভাে শম ফযবি াভ যাখসত ূফে শথসে বযস্ত 

থফা মায ূফে শথসে শমািূে অসি, তায াভ ভােরূ ফা াযাভ সফ না। অল্লা-আ ফেজ্ঞাত।  

এখাসন বনসলসধয বেভত সরা, রািাতায াভ যাখায দ্বাযা েতফা যভমাসনয াভ যাখসত দুফের সে মাসফ, 

পসর তায যভমাসনয াভ যাখা ফযাত সফ।  

মবদ ফরা ে, সনে ভে এভন ে, ভাসয শুরুসত াভ যাখায োযসণ শ শফব দুফের সে মাসফ তখন বে 

েযা মাসফ? 

ঈত্তসয ফরা সফ, শম ফযাবি শুরু শথসে াভ যাসখ শ াভ যাখসত বযস্ত সে ড়সফ পসর তায জনয াভ 

যাখসত েষ্ট েভ সফ।  

শভাল্লা অরী োযী য. ফসরন, এখাসন বনসলধিা ভােরূস তানবমী। এসতআ ঈম্মসতয জনয নুগ্র, মাসত শ 

যভমাসনয াভ যাখসত দুফের সে না মাে এফং স্বােসে যভমাসনয াভ যাখসত াসয। অয শম াফাসনয ুসযা 

াভ যাখসফ শ যভমাসনয াভ যাখসত বযস্ত সে ড়সফ এফং তায শথসে েষ্ট দুয সে মাসফ। অল্লা-আ 

বাসরা জাসনন। 

ভাপ্ত 
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