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শাউয়াল মাসের করণীয় বর্জনীয় 

আরবী বছর বা হির্রী বছর অনুযায়ী রমাযান মাসের পসরর মাে িসলা শাউয়াল মাে। এই মােসক “শাউয়ালুল মুকাররম” বলা িয়। এই 

মাসে আমসলর োসে হকছু হশক্ষণীয় হবষয় রসয়সছ। হনসে এর হবস্তাহরত বণজনা দেয়া িসলাোঃ 

প্রেম আমলোঃ ঈে পালন করা 

ঈসের রাসের ফযীলত 

নবী করীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরন, দয বযহি ঈসের রাসত র্াগ্রত দেসক ইবােসত হনমগ্ন োকসব তার অন্তর দেই হেনও 

মৃতুয বরণ করসব না দয হেন েকসলর অন্তর মৃতপ্রায় িসয় যাসব। (েুনাসন ইবসন মার্াি িােীে নং-১৭৮২) 

ঈসের আমসলর হবস্তাহরত হববরণ হযলিাজ্জ মাসের করণীয় বর্জনীয়সত হলহপবদ্ধ করা িসয়সছ। হকন্তু এই ঈে-যাপন হনসয় আমাসের মাসে একহি 

হবভ্রাহন্ত ছচাসত তা হনরশসন হনসে হকছু আসলাচনা করা িসলাোঃ 

োরা হবসে একইহেসন দরাযা ও ঈে 

শরীয়ত কী বসল? 

েম্প্রহত হকছু দলাক োরা হবসে একইহেসন দরাযা শুরু ও একই হেসন ঈে উেযাপন হনসয় দবশ বাচাবাহচ করসছ। আমাসের দেসশর হকছ ু

এলাকায় দেৌহেআরবসক মসেল বাহনসয় দেৌহেআরসবর োসে হমহলসয় দরাযা ও ঈে পালনও শুরু কসরসছ। এ বযাপাসর তাসের বিবয িসলা , 

‘িানাফী মাযিাসবই োরা হবসে এই হেসন দরাযা ও ঈে পালন করসত বলা িসয়সছ’। অেচ কুরআন-েুন্নাি, ইর্মা ও িানাফী মাযিাসবর 

আসলাসক এ কো প্রমাহণত দয, োরা হবসে একহেসন দরাযা ও ঈে শুরু করা শরীয়াসতর চাহিো নয় । বরং প্রসতযক েূরবতজী এলাকার দলাকর্ন 

হনসর্র এলাকার চাাঁে দেখা অনুযায়ী দরাযা ও ঈে শুরু করাই শরীয়াসতর হুকুম। হনসে এ বযাপাসর কুরআন, েুন্নাি, ইর্মা ও হফকসি িানাফীর 

উদ্ধৃহত তুসল ধরা িসলা যাসত হবভ্রাহন্তর হনরেন িয় এবং েতয দপ্রহমরা পে খুাঁসর্ পায়।  

এ বযাপাসর আল করুআসনর ভাষয:  

 فمن شهد منكم الشهر فليصمه
‘েুতরাং দতামাসের মসধয দয বযহিই রমযান মাে পাসব দে দযন এ েময় অবশযই দরাযা রাসখ।’ (েরূা বাকারা: ১৮৫) 

এ আয়াত দ্বারা বুো যাসত, দয অঞ্চসলর দলাসকরা যখন চাাঁে দেখসব তখন তারা দরাযা শুরু করসব। এখাসন োরা হবসে একই হেসন দরাযা শুরু 

করসত বলা িয়হন। 

েূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াসত ইরশাে িসত: االهلة عن يسئلونك  ‘দলাসকরা আপনার কাসছ নতুন মাসের চাাঁেেমূি েম্পসকজ হর্জ্ঞাো কসর...’ 

এই আয়াসতর বযাখযায় আল্লামা ইবসন কােীর আবুল আহলয়া দেসক বণজনা কসরন দয, হতহন বসলন আমার কাসছ েংবাে দপৌাঁসছসছ, োিাবাসয় 

দকরাম নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লামসক হর্জ্ঞাো কসরসছন, দি আল্লাির রােূল োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাম নতুন চাাঁসের রিেয 

কী? তখন এই আয়াত অবতীণজ িয়। হতহন বসলন, আল্লাি তা‘আলা দরাযা শুরু করা ও দরাযা খতম করার েময় হনধজারণী হিসেসব নতুন চাাঁে েৃহি 

কসরসছন। (তাফেীসর ইবসন কােীর : ১/৪৮৮) 

এখাসন লক্ষণীয় হবষয় িসলা এই আয়াসত চাাঁে বুোসনার র্নয لهال  শসের বহুবচন االهلة শে বযবিার করা িসয়সছ। যার অেজ নতুন চাাঁেেমূি। 
এখাসন বহুবচন বযবিার করাই িসয়সছ এ কো বুোসনার র্নয দয, মাতলা বা উেয়স্থসলর হভন্নতার হভহিসত দরাযা ফরয িওয়ার হবধান র্ারী 

িসব। অেজাৎ হভন্ন হভন্ন দিলাল তো নতুন চাাঁসের হভহিসত হভন্নহভন্ন উেয়স্থসলর দলাকসের উপর দরাযা ফরয িসব। আর কুরআসনর দযখাসন 

শসের মসধয বযাপকতা োসক তা শাসন নুযূল তো অবতীসণজর উৎে মূসলর মসধয েীমাবদ্ধ োসক না। (হবস্তাহরত র্ানসত দেখুন মাবাসিে ফী উলূহমল 

কুরআন প.ৃ৭৮ শাসয়খ মান্না কািা) 

এ বযাপাসর েনু্নাির ভাষয:  

১. িযরত আবূ হুরাইরা রাহয. দেসক বহণজত হতহন বসলন নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাম বসলসছন, ‘দতামরা চাাঁে দেসখ দরাযা শুরু কর, 

আবার চাাঁে দেসখ ইফতার (ঈদুল হফতর) কসরা, যহে আকাশ দমঘাতন্ন োসক তািসল শাবান মাে হেশহেন পূণজ কসরা।’ (েিীি বখুারী িা.নং১০৯০, 

মেুহলম িা.নং ২৫৬৭) 

এই িােীে দ্বারা শুধু এতিুকু বুসে আসে দয, চাাঁে দেসখ দরাযা রাখসত িসব, আবার চাাঁে দেসখই দরাযা ছাচসত িসব। কাসছর এলাকা বা শির 

দেসক যহে চাাঁে দেখার েংবাে আসে তা গ্রিণ করা যাসব হকনা? এ বযাপাসর এই িােীসে দকাসনা হনসেজশনা দনই। হকন্তু অপর এক িােীে দ্বারা 

বুো যায় যহে হনকিবতজী দকাসনা এলাকা দেসক চাাঁে দেখার েংবাে আসে তািসল হনসর্রা চাাঁে না দেখসলও তা গ্রিণ করা িসব। 

দযমন, িযরত ইবসন আব্বাে রাহয. দেসক বহণজত, গ্রাসম বেবােকারী র্ননক বযহি নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাসমর হনকি এসে 

বলসলন, আহম গত রাসত রমযাসনর নতুন চাাঁে দেসখহছ। নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাম তাসক হর্জ্ঞাো করসলন, তুহম হক োক্ষযপ্রোন 
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কর দয, আল্লাি তা‘আলা ছাচা েহতযকার দকাসনা ইলাি দনই? দলাকহি বলল িযাাঁ। রােূল োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাম হর্জ্ঞাো করসলন, 

তুহম হক োক্ষয প্রোন কর দয, আহম আল্লাির রােূল? দলাকহি উির হেল িযাাঁ। অতোঃপর নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাম দবলাল রাহয.সক 

লক্ষয কসর বলসলন, দি দবলাল! তুহম দলাকসেরসক র্াহনসয় োও তারা দযন আগামী হেন দেসক দরাযা রাখা শুরু কসর। (আবূ োঊে িা.নং ৬৯১, 

নাোয়ী িা.নং২১১২) 

বহণজত িােীসে আগত বযহি শিসরর বাহির দেসক এসে চাাঁসের োক্ষয প্রোন কসরসছন, রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাম তা গ্রিণও 

কসরসছন। এর দ্বারা এ কো স্পি বুসে আসে দয, হনসর্রা চাাঁে না দেখসলও কাসছর এলাকার বা শিসরর কাসরা দ্বারা চাাঁে দেখা প্রামাহণত িসলও 

দরাযা রাখা ফরয িসয় যাসব। হকন্তু েূরবতজী এলাকার চাাঁে দেখার েংবাে এসল বা দেখাসনর আমীর কতৃজক চাাঁে প্রমাহণত িওয়ার বযাপাসর 

ফয়োলার খবর এসল তা গ্রিণ করা িসব হকনা? দে বযাপাসর অপর একহি িােীসে হনসেজশনা পাওয়া যায়। 

‘কুরাইব রি. দেসক বহণজত, উমু্মল ফযল হবনসত িাসরে তাসক হেহরয়ায় িযরত মুআহবয়া রাহয. এর কাসছ পাঠাসলন (কুরাইব বসলন) আহম 

হেহরয়ায় দপৌাঁছলাম এবং প্রসয়ার্নীয় কার্ েমাধা করলাম। আহম হেহরয়ায় োকা অবস্থায় র্ুমআর রাসত রমযাসনর নতুন চাাঁে দেসখহছ। এরপর 

রমযাসনর দশষভাসগ আহম মেীনায় হফসর এলাম। আেুল্লাি ইবসন আব্বাে আমার হনকি হকছু প্রশ্ন করসলন এবং নতুন চাাঁে েম্পসকজ আসলাচনা 

করসলন। এরপর হতহন বলসলন, দতামরা দকান হেন নতুন চাাঁে দেসখছ? আহম বললাম র্ুমআর রাসত চাাঁে দেসখহছ। হতহন আবার প্রশ্ন করসলন, 

তুহম হক হনসর্ দেসখছ? আহম বললাম িযাাঁ, আর দলাসকরাও দেসখসছ এবং তারা দরাযাও দরসখসছ, মুআহবয়া রাহয.ও দরাযা দরসখসছন। তখন 

ইবসন আব্বাে রাহয. বলসলন, আমরা হকন্তু শহনবার েধ্যাযায় চাাঁে দেসখহছ এবং দেই হিোসবই আমরা দশষ পযজন্ত দরাযা োকসবা, অেজাৎ চাাঁে না 

দেখা দগসল হেশ হেন পূণজ করব অেবা ২৯ তাহরসখ হনসর্রাই চাাঁে দেখব। আহম বললাম, মুআহবয়া রাহয. এর চাাঁে দেখা ও দরাযা রাখা হক 

আপনার র্নয যসেি নয়? হতহন বলসলন, না। দকননা নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাম আমাসেরসক এরূপ করার হনসেজশ হেসয়সছন। 

(েিীি মুেহলম িা.নং১০৮৭, মেুনাসে আিমাে িা.নং২৭৮৯, আবূ োঊে িা.নং২৩৩২, হতরহমযী িা.নং ৬৯৩) 

এই িােীে দেসক পহরষ্কার বুসে আেসছ দয, যহে চাাঁে দেখার স্থান েূরবতজী িয়, তািসল দেখাসনর চাাঁে দেখা অনযসের র্নয যসেি িসব না। 

কারণ কুরাইব হবন আবী মুেহলম (মৃত: ৯৮হি.) একর্ন তাসবঈ ও হনভজরসযাগয বযহি এবং ইবসন আব্বাে রাহয. এর অহতঘহনি র্ন। আর 

ইবসন আব্বাে রাহয. এর হনকি রমযান েম্পসকজ এক বযহির েংবােই যসেি। হতহন হনসর্ই এ েম্পসকজ িােীে বণজনা কসরসছন যা আমরা 

ইহতপূসবজ উসল্লখ কসরহছ। আর কুরাইব শুধু হনসর্র চাাঁে দেখার েংবাে দেনহন বরং তখনকার আমীরুল মুহমনীন িযরত মুআহবয়া রাহয. এর 

কাসছ চাাঁে দেখা প্রামাহণত ও কাযজকর িওয়ার েংবাে হেসয়সছন। েুতরাং তার েংবাসের হভহিসত ইবসন আব্বাে রাহয. এর কাসছ চাাঁে দেখার 

এই েংবাে গ্রিণ করসত দকাসনা বাধা হছল না। এতেেসেও ইবসন আব্বাসে রহয. এর হনকি হেহরয়া েূরবতজী এলাকা গণয িওয়ায় হতহন দে 

েংবাে গ্রিণ করসলন না বরং বসল হেসলন : هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ‘নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাম আমাসেরসক 

এমনই আসেশ কসরসছন’ 

এ কো দেসক এ হবষয়হি স্পি িয় দয, ইবসন আব্বাে রাহয.এর মাযিাব এিাই হছল দয, েূরবতজী এলাকায় চাাঁে দেখার হভহিসত দরাযা ফরয 

িসব না। িসত পাসর ইবসন আব্বাে রাহয. নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাসমর বাণী ‘চাাঁে দেসখ দরাযা রাসখা ও চাাঁে দেসখ দরাযা ছাসচা’ 

এর উপর তার মাযিাসবর হভহি দরসখসছন। অেবা েরােহর নবীর্ী োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাসমর এমন আসেসশ আহেি িসয় এ কো 

বসলসছন। 

উম্মসতর ইর্মা: েূরবতজী এলাকার চাাঁে দেখা গ্রিণসযাগয না িওয়ার বযাপাসর ইর্মা তো মুেহলম উম্মাির ঐকযমতয প্রহতহিত িসয়সছ। 

ইমাম আব ূ বকর আল-র্ােোে আিকামলু করুআসন হলসখন: ‘আর এ বযাপাসর েকসলই ঐকযমত দপাষণ কসরসছন দয, েূরবতজী অঞ্চসলর 

প্রসতযক শিসরর র্নয তাসের চাাঁে দেখা ধতজবয িসব অসনযর দেখার অসপক্ষা করা ছাচাই।’ (আিকামলু কুরআন:১/৩০৫) 

ইমাম র্ােোে রি. এখাসন ইর্মার কো উসল্লখ কসরসছন দয, েূরবতজী অঞ্চসলর র্নয তাসের হনসর্সের চাাঁে দেখা ধতজবয। যহেও এর বযাখযায় 

হতহন হভন্ন দক্ষসের কো বসলসছন। হকন্তু মূল হবষয়হির বযাপাসর ইর্মার স্বীকাসরাহি হেসয়সছন। 

ইমাম ইবসন আেুল বার রি. মুআিা মাসলসকর ভাষয গ্রন্থ ‘আল ইেহতযকার’-এ হলসখসছন: ‘এ বযাপাসর ঐকযমতয প্রহতহিত িসয়সছ দয, 

েূরবতজী শির দযমন দখারাোন দেসক দস্পন, এমন দক্ষসে এক স্থাসনর চাাঁে দেখা অনয স্থাসনর র্নয গ্রিণসযাগয িসব না। তদ্রূপ প্রসতযক 

শিরবােীর র্নয তাসের চাাঁে দেখা ধতজবয, তসব বচ শির িসল বা চাাঁসের উেয়স্থল কাছাকাহছ িসল এমন শিসরর কো হভন্ন। অেজাৎ দে দক্ষসে 

পােজবতজী এলাকার চাাঁে দেখা ধতজবয িসব। (ইেহতযকার:৩/২৮৩) 

ইমাম ইবসন তাইহময়া রি. ইমাম ইবসন আেুল বাসরর পূসবজাি ইর্মার কো উসল্লখ কসর হদ্বমত দপাষণ কসরনহন। হতহন হলসখসছন: ‘ ইবসন 

আেুল বার উসল্লখ কসরসছন, এক এলাকার চাাঁে দেখা অনয এলাকার র্নয গ্রিণসযাগয িসব হকনা? এই মতাননকয ঐ েব এলাকার দক্ষসে দযেব 

এলাকার চাাঁসের উেয়স্থল এক িওয়ার েম্ভাবনা রসয়সছ। আর দযেব এলাকা েূরবতজী দযমন দখারাোন ও দস্পন এেব এলাকার দক্ষসে এ 

বযাপাসর দকাসনা মতাননকয দনই দয, এমন েূরবতজী এক এলাকার চাাঁে দেখা অনয এলাকার র্নয ধতজবয নয়।’ এ কো উসল্লখ করার হকছু পসরই 



 www.islamijindegi.com  

হতহন এ বযাপাসর ইমাম আিমাে হবন িাম্বসলর মাযিাব বণজনা কসর হলসখসছন: ‘েূরবতজী অঞ্চসলর চাাঁে দেখা ধতজবয না িওয়ার দয ইর্মা ইবসন 

আেুল বার বণজনা কসরসছন তা ইমাম আিমাে রি. এর েলীসলর দখলাফ না।’ (মার্মআূতলু ফাতাওয়া : ২৫/১০৩, ১৩/৬২) 

িাসফর্ ইবসন িার্ার রি. ফাতহুল বারীসত হলসখসছন: ‘ইবসন আেুল বার রি. েূরবতজী এক এলাকার চাাঁে দেখা অনয এলাকার র্নয গ্রিণসযাগয 

িসব না মসমজ ইর্মা নকল কসরসছন। হতহন বসলসছন, উলামাসয় উম্মত এ বযাপাসর একমত দপাষণ কসরসছন দয, েূরবতজী এক এলাকার চাাঁে 

দেখা অনয এলাকার র্নয যসেি নয়।’ (ফাতহুল বারী: ৪/১৫৫) 

ইমাম ইবসন রুশে দবোয়াতুল মুর্তাহিে হকতাসব হলসখসছন: ‘এ বযাপাসর ঐকযমত প্রহতহিত িসয়সছ দয, েূর দেসশর দক্ষসে এক স্থাসনর চাাঁে 

দেখা অনয স্থাসনর র্নয ধতজবয িসব না। দযমন: দস্পন ও দির্ার্।’ (সবোয়াতুল মুর্তাহিে দনিায়াতুল মুকতাহেে:২/৫০) 

আল্লামা ইউেুফ বানু্নরী মাআসরফুে েুনাসন হলসখসছন: ‘শাইখ আনওয়ার শাি কাশ্মীরী রি. বসলন, ইমাম যায়লায়ীর কোর উপর আমার 

হেদ্ধান্ত হস্থর হছল। পসর কাওয়াসয়সে ইবসন রুশে হকতাসব এ বযাপাসর ইর্মার বণজনা দপসয়হছ দয, েূরবতজী স্থান িসল উেয়স্থসলর হবহভন্নতা 

ধতজবয িসব। আর কতিুকু েূরসক েূর বসল ধরা িসব তা অবস্থার হশকার বযহি হেদ্ধান্ত হনসব, তার হনহেজি েীমা হনধজাহরত দনই।’ (মাআহরফুে েনুান: 

৫/৩৪০) 

তসব এ বযাপাসর গ্রিণসযাগয মত িসলা, দয দুই দেসশ বা এলাকার চাাঁে দেখার তাহরখ েব েময় একই িয় দে দুই দেশসক হনকিবতজী এলাকা 

গণয করা িসব। দয েব এলাকার মসধয চাাঁে দেখার বযাপাসর োধারণত একহেন বা তসতাহধক হেসনর পােজকয োসক দেেব এলাকাসক েূরবতজী 

শির বা এলাকা গণয করা িসব। (ফাতহুল মুলহিম: ৩/১১৩, হকতাবুল মার্ম ূ: ৬/১৮৩) 

আরব হবসের েসবজাচ্চ পযজাসয়র আসলম ে. ওয়ািবা আযুযিায়লী ‘আল হফকহুল ইেলামী ওয়া আহেল্লতুহু’ দত ও ইবসন রুশসের অনুরূপ ইর্মা 

নকল কসরসছন। (আল হফকহুল ইেলামী : ৩/১৬৫৮) 

পূসবজর আসলাচনা দেসক এ কো স্পি িসলা দয, েূরবতজী অঞ্চসলর চাাঁে দেখা অনয অঞ্চসলর র্নয প্রসযার্য নয়, এ বযাপাসর মুেহলম উম্মাির 

ঐকযমতয প্রহতহিত িসয়সছ। েুতরাং ইর্মার কো যখন বণজনা িসয়সছ এবং ইবসন তাইহময়া, ইবসন িার্ার ও ইমাম কাশ্মীরীর মত হবেগ্ধ 

উলামাসয় দকরামও ঐ ইর্মাসক অস্বীকার কসরনহন বরং ইবসন তাইহময়া দতা হবহভন্ন স্থাসন বারবার এ কো বসলসছন দয, এিা ইবসন আেুল 

বাসরর বণজনা করা ইর্মার দখলাফ না। েুতরাং বহণজত ইর্মাসক অস্বীকার করার দকাসনা েুসযাগ দনই। তাছাচা প্রেম যুসগর ইমামসের দেসক 

বহণজত মতামত িয়সতা একাহধক রসয়সছ অেবা মুর্মাল (বযাখযা োসপক্ষ)। েুতরাং দে মসতর কারসণ ইর্মার উপর দকাসনা প্রভাব পচসব না। 

(মাআসরফেু েনুান:৫/৩৪৩) 

যহেও মােআলাহি মূলত মুর্তাহিে ফীি িওয়ায় পরবতজী উলামাসয় দকরাম মতাননকয ও হভন্নহভন্ন বযাখযা-হবসেষণ কসরসছন।  

িানাফী মাযিাব: উেয়স্থসলর হবহভন্নতার েূরসত চাাঁে প্রমাহণত িওয়া না িওয়ার বযাপাসর আেিাসব মাযিাব অেজাৎ ইমাম আবূ িাহনফা, আবূ 

ইউেুফ ও মুিাম্মাে রি. দেসক দকাসনা মতামত আমরা পাইহন। আর পরবতজীসের মসধয দুই ধরসনর মতামত পাওয়া যায়। 

ক. ইখহতলাসফ মাতাসল গ্রিণসযাগয। অেজাৎ চসের উেয়স্থসলর পােজকয ধতজবয িসব। েুতরাং এক েূরবতজী দেসশর চাাঁে দেখা অনয েূরবতজী দেসশর 

র্নয গ্রিণসযাগয িসব না। িযাাঁ, হনকিবতজী দেশ িসল এক দেসশর চাাঁে দেখা অনয দেসশর র্নয গ্রিণসযাগয িসব। 

খ. ইখহতলাসফ মাতাসল গ্রিণসযাগয নয়। অেজাৎ চসের উেস্থসলর পােজকয ধতজবয নয়। েুতরাং এক অঞ্চসল চাাঁে দেখা দগসল অনয অঞ্চসলর র্নয 

তা গ্রিণসযাগয িসব। এ মতহির প্রসয়াগস্থল হনকিবতজী এলাকা না েূরবতজী এলাকা তা অস্পি এবং বযাখযািীন। 

হদ্বতীয় মসতর আসলাচনা ও তার বযাখযা পসর উসল্লখ করা িসব, প্রেসম প্রেম মসতর স্বপসক্ষ দযেব িানাফী উলামাসয় দকরাম মতামত বযি 

কসরসছন তাসের নাম ও হকতাসবর িাওয়ালা হনসে উসল্লখ করা িসলা:  

১. ইমাম হুোমুদ্দীন শিীে ‘আলফাতাওয়াল কুবরা’ (প.ৃ ১৬)  

২. ফকীি আবুল ফাতাি যিীরুদ্দীন আল ওয়ালওয়াসলর্ী ‘আল ফাতাওয়া আলওয়ালওয়াহলহর্য়যাি (১/২৩৬) দত,  

৩. আল্লামা কাোনী ‘বাোসয়উে োনাসয়’ (২/৫৭৯) 

৪. আল্লামা আইনী ‘শরহুল আইহন আলা কানহযদ্দাকাসয়ক’ (১/১৩৮)  

৫. ইমাম মুিাম্মাে হবন আেরু রশীে হকরমানী ‘র্াওয়াসিরুল ফাতাওয়া’ (১/৩২ : ৩৩) 

৬. দমাল্লা আলী কারী ‘ফাতহু বাহবল ইনায়া’ (১/৫৬৫)  

৭. ফকীহ্ আেরু রিমান ইবসন মুিাম্মাে শায়খী যাো ‘মার্মাউল আনহুর’ (১/৩৫৩)  

৮. ইমাম আেুল িাই লাখনাবী ‘মার্মূআতুল ফাতাওয়া’-এর রুয়াতুল দিলাল অধযায় (উেূজ ১/৩৪৪)  

৯. ফকীি আলী ইবসন উেমান ‘আল ফাতাওয়াে হেরাহর্য়যাি’ (৩১প)ৃ  

১০. ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী ‘তাবয়ীনুল িাকাসয়ক’ (২/১৬৪)  

১১. আল্লামা শাহব্বর আিমাে উেমানী ‘ফাতহুল মুলহিম’ (৩/১১৩)  
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১২. মুফতী শফী রি.  ‘র্াওয়াসিরুল হফকি’ (৩/৪৩৯) 

১৩. আল্লামা মুহেলী ‘আল ইখহতয়ার’ হকতাসব ‘ফাতাওয়া হুোহময়া’ দেসক উি মত বণজনা কসরসছন। এবং তার হনসর্র রুর্িানও দেহেসক 

িওয়া বুসে আসে। 

১৪. মক্কা-মেীনার উলামাসয় দকরাসমর ফাতাওয়াও অনুরূপ। (ফাতাওয়া উলামাউল বালাহেল িারাম প.ৃ৮৮৭) 

১৫. ‘মার্াহলসে তািকীকাসত শরইয়যাি নেওয়াতুল উলামা’-এর হেদ্ধান্তও এরূপ। (নাফাহয়েুল হফকি:৩/১৪১) 

আল্লামা ইবনুল হুমাম পূসবজ উসল্লহখত কুরাইব রি. দেসক বহণজত িােীেহি উসল্লখ করার পর বসলন: ‘এসত দকাসনা েসেি দনই দয, এ িােীসের 

অনুেরণ অহধকতর দেয়, কারণ েূরবতজী অঞ্চসলর চাাঁে দেখা গ্রিণসযাগয হকনা এ বযাপাসর এ িােীেহি েুস্পি বণজনা। তাছাচা এ েম্ভাবনা 

রসয়সছ দয, প্রসতযক অঞ্চসলর দলাকসেরসক তাসের হনসর্সের চাাঁে দেখা োসপসক্ষ দরাযা রাখার আসেশ করা িসয়সছ। (ফাতহুল কেীর: ২/৩১৯) 

আল্লামা কাোনী রি. হলসখসছন: (এক শিরবােী চাাঁে দেসখ হেশ দরাযা পুরা করার েূরসত অপর শরিবােী উনহেশ দরাযা রাখসল একহি দরাযা 

কাযা করসব।) ‘এিা দে দক্ষসে যখন দুই শির কাছাকাহছ িয়, উেয়স্থসলর পােজকয না িয়। আর যহে অপর শির েূসর িয়, তািসল এক 

শিরবােীর র্নয অনয শিসরর হুকুম আবশযক িসব না। কারণ শির বা অঞ্চসলর মাসে অসনক েূরত্ব িসল উেয়স্থলও হভন্ন হভন্ন িসয় যায়। 

েুতরাং এমন দক্ষসে প্রসতযক শিরবােীর র্নয তাসের উেয়স্থলই ধতজবয িসব অনযসেরিা নয়। (বাোসয়উে োনাসয়: ২/৫৭৯) 

আল্লামা ফখরুদ্দীন যায়লায়ী হলসখসছন: ‘েলীল প্রমাসণর হবচাসর েবজাহধক োমঞ্জেযপূণজ মত িসলা উেয়স্থসলর হবহভন্নতা ধতজবয িওয়া। কারণ 

প্রসতযক এলাকাবােী তাসের অবস্থা হিোসব েসম্বাহধত বা োহয়ত্ব প্রাপ্ত।’ (তাবয়ীনলু িাকাসয়ক: ২/১৬৪) 

দমাল্লা আলী কারী রি.  হলসখসছন: ‘ েলীল প্রমাসণর হবচাসর েবজাহধক োমঞ্জেযপূণজ মত িসলা উেয়স্থসলর হবহভন্নতা ধতজবয িওয়া।’ (ফাতাহু বাহবল 

ইনায়াি: ১/৫৬৭) 

‘ফাতাওয়া উলামাসয় বালাসে িারাম’ গ্রসন্থ উেয়স্থসলর হবহভন্নতা গ্রিণ করা িসব মতহি উসল্লখ করার পর বলা িসয়সছ: ‘আর এই মতহিই শে ও 

েহঠক গসবষণার হবচাসর শহিশালী’ (ফাতাওয়া উলামাসয় বালাসে িারাম প.ৃ৮৮৯) 

আবুল ফাতাি ওয়াল ওয়াসলর্ী হলসখসছন : ‘দুই দেসশর উেয়স্থল যহে হভন্ন িয়, তািসল এক দেসশর হুকুম অনয দেসশর র্নয আবশযক িসব 

না।’ (আল ফাতাওয়াল ওয়ালওয়াসলহর্য়াি : ১/৩২৬) 

হদ্বতীয় মসতর হবচার হবসেষণ : দযেব িানাফী উলামাসয় দকরাম হদ্বতীয় মত উসল্লখ কসরসছন তাসের নাম ও হকতাসবর নাম:  

১. োসিসব খুলাোতুল ফাতাওয়া ‘খুলাোতুল ফাতাওয়া’ (১/২৪৯) 

২. আল্লামা কাযী খান ‘ফাতাওয়া কাযীখান’ (১/১৯৮) 

৩. ফকীি আলম উবনুল আলা ‘তাতারখাহনয়া’ (৩/৩৬৫) 

৪. ইবসন নুর্াইম ‘বািরুর রাসয়ক’ (২/৪৭১) 

৫. আল্লামা বাযযাযী ‘ফাতাওয়া বাযযাহয়া’ (১/৮৬) 

৬. উমর ইবসন ইবরািীম ‘নািরুল ফাসয়ক’ (২/১৪) 

৭. োসিসব ফাতাওয়া হিহেয়া ‘ফাতাওয়া হিহেয়া’ (১/১৯৮) 

৮. আল্লামা শামী ‘ফাতাওয়াসয় শামী’ (২/৩৯৩) 

৯. আশরাফ আলী োনভী রি.  ‘ইমোদুল ফাতাওয়া’ (২/১০৭)  

১০. এবং ফাতাওয়াসয় োরুল উলূম েি আসরা হবহভন্ন হকতাসব এ কো বলা িসয়সছ দয, উেয়স্থসলর হবহভন্নতা ধতজবয না, এিাই র্াসিরুর 

দরওয়ায়াি। েুতরাং এক অঞ্চসল চাাঁে দেখা দগসল অনয অঞ্চসলও চাাঁে দেখা প্রমাহণত িসব। হনকিবতজী অঞ্চল ও েূরবতজী অঞ্চসলর মসধয দকাসনা 

পােজকয দনই। 

উসল্লখয দয, এ বযাপারহি কাসরা কাসছ অস্পি োকার কো নয় দয, ‘উেয়স্থসলর হবহভন্নতা েসেও এক স্থাসনর চাাঁে দেখা অনয স্থাসনর র্নয 

গ্রিণসযাগয িসব হকনা’ এ হবষয়হি মুর্তাহিে ফীি এবং মুখতালাফ ফীি ও বসি। ‘ফাতাওয়া আল লার্নাতুত োহয়মায়’ আেুল আর্ীর্ হবন 

আেুল্লাি হবন বায, আেরুরাযযাক আফীফী এবং আেুল্লাি হবন মুহন স্বাক্ষহরত ফাতাওয়াসত আসছ: ‘উেয়স্থসলর হবহভন্নতা েসেও এক স্থাসনর 

চাাঁে দেখা অনয স্থাসনর র্নয ধতজবয না িওয়ার মােআলাহি মাোসয়সল নার্হরয়যাি, এসত ইর্হতিাসের েুসযাগ রসয়সছ। আর এ মােআলার 

দক্ষসে মসতর হভন্নতা িসয়সছ তাসের যাসের ইলম ও দ্বীসনর দক্ষসে আলাো মযজাো রসয়সছ। আর এিা ঐ েকল মাোসয়সলর একহি যাসত 

ইর্হতিাে েহঠক িসল োবল োওয়াব, আর ভুল িসল অসধজক োওয়াব।’ (প্রাগুি : ১০/১০২) 

েুতরাং এ দক্ষসে মুর্তাহিে ইর্হতিাসের দযমন েুসযাগ রসয়সছ দতমহন পরবতজী ফকীিসের র্নয শতজ োসপসক্ষ দকাসনা একহি মত গ্রিণ করার 

অবকাশ রসয়সছ। আর মূলত এ মােআলাহি তারর্ীি বা অগ্রাহধকাসরর হভহিসত আমল করার মত একহি মােআলা। েুতরাং দকাসনা ‘আেিাসব 

তারর্ীি’ দযসকাসনা মতসক েলীসলর হভহিসত তারর্ীি অেজাৎ প্রাধানয হেসত পাসরন। 
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দশসষাি উলামাসয় আিনাসফর ইবারাসতর বণজনা দেসক এ কো প্রহতয়মাণ িয় দয, তারা উেয়স্থসলর হবহভন্নতা েসেও এক স্থাসনর চাাঁে দেখা 

অনয স্থাসনর র্নয গ্রিণসযাগয িওয়াসক অগ্রাহধকার হেসয়সছন এবং এমতহিসক তারা র্াসিরুল মাযিাব বসল োহব কসরসছন, আর র্াসিরুল 

মাযিাব িওয়ার কারসণই এই মতহিসক তারা অনয মতহির উপর অগ্রাহধকার হেসয়সছন। এখন দেখার হবষয় িসলা এই মতহি আেসলই 

র্াসিরুল মাযিাব বা র্াসিরুর দরওয়ায়াি হকনা? 

র্াসিরুর দরওয়ায়াি বা র্াসিরুল মাযিাসবর আসলাচনাোঃ  

শাইখুল ইেলাম আল্লামা তাকী উেমানী ো.বা. হলসখসছন : ‘র্াসিরুর দরওয়ায়ি বলা িয় ঐ েকল মাোসয়লসক দযগুসলা ইমাম মুিাম্মাে রি. 

এর হকতাব মাবেূত, হযয়াোত, র্াসমসয় েগীর, হেয়াসর েগীর, র্াসমসয় কাবীর, ও হেয়াসর কাবীসর পাওয়া যায়। (উেূলুল ইফতা:১১৩, উকূদু 

রেহমল মফুতী:৭৩) 

ইখসতলাফুল মাতাসল মু‘তাবার না। অেজাৎ উেয়স্থসলর হবহভন্নতা েসেও এক স্থাসনর চাাঁে দেখা অনয স্থাসনর র্নয ধতজবয িসব, এমন দকাসনা 

ফায়োলা আমরা র্াসিরুর দরওয়ায়ািসত পাইহন (র্াসিরুর দরওয়ায়াি এর প্রায় েব হকতাবই খুাঁসর্ দেখা িসয়সছ)। ইমাম োরাখেী রি. এর 

‘আল মাবেূত’ যা র্াসিরুর দরওয়ায়াি’ এর মােআলা-মাোসয়সলর েংহক্ষপ্ত েংকলন এবং ‘কাফী’র বযাখযা গ্রন্থ দেখাসনও এরূপ দকাসনা কো 

পাওয়া যায়হন। এমনহক নাহেরুর দরওয়ায়াসতও এমন কো স্পিভাসব পাওয়া যায়হন। 

েুতরাং িানাফীসের দকাসনা গ্রসন্থ ‘ইখহতলাসফ মাতাসল মু‘তাবার না’ এিাসক র্াসিরুর দরওয়ায়াি বলা এবং এ শুধু এ কারসণ এই মতসক 

তারর্ীি দেওয়ার বযাপাসর নতুন কসর দভসব দেখা উহচত। অসনক েময় এমন িয় দয, দকাসনা একহি মােআলা কাসরা হেসক হনেবত করা িয়, 

পরবতজীরাও তার অনুেরণ কসর হনসর্র হকতাসব তা উসল্লখ কসর দেয়। হকন্তু আেল হকতাব পুনরায় হনরীক্ষণ করসল তা দযভাসব উসল্লখ করা 

িসয়সছ দেভাসব পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবসন আসবেীন শামী রি.  শরহু উকূহে রেহমল মুফতীসত এ হবষসয় অসনকগুসলা েৃিান্ত দপশ 

কসরসছন। (শরহু উকূহে রেহমল মফুতী পৃ.৫৮) 

এই মােআলাহির উৎে: 

নাহেরুর দরওয়ায়ািসত একহি মােআলা পাওয়া যায় যার দেসক চাাঁসের মােআলাহি মুেতান্বাত বা দবর িসত পাসর। আিকামুল কুরআনেি 

কসয়কহি হকতাসব তার বণজনা রসয়সছ। 

ইমাম র্ােোে রি.  বসলন: ‘হবশর হবন ওয়ালীে আবূ ইউেুফ রি. দেসক এবং হিশাম মুিাম্মাে রাি., দেসক আমাসের আেিাবসের কাসরা 

মসতাহবসরাধ ছাচাই উসল্লখ কসরসছন দয, যখন দকাসনা শরিবােী চাাঁে দেসখ উনহেশ হেন দরাযা রাসখ, আর ঐ শিসর দকাসনা অেুস্থ বযহি দরাযা 

রাখসলা না, তার হুকুম িসলা েুস্থ িওয়ার পর দে উনহেশহি দরাযাই কাযা করসব। আর যহে দকাসনা অঞ্চসলর দলাক চাাঁে দেসখ হেশহি দরাযা 

রাসখ আর অপর অঞ্চসলর দলাসকরা চাাঁে দেসখ উনহেশহি দরাযা রাসখ তািসল পূসবজাি মােআলা দেসক বুসে আসে দয, যারা উনহেশহি দরাযা 

দরসখসছ তাসের র্নয একহি দরাযা কাযা করা র্রুরী। আর ঐ শিসরর অেুস্থ বযহির র্নয হেশহি দরাযা কাযা করসত িসব। (আিকামলু কুরআন 

হলল র্ােোে : ১/৩০৩) 

ইমাম র্ােোে আবূ ইউেুফ ও মুিাম্মাে রি. দেসক দয দুইহি মােআলা বণজনা কসরসছন েম্ভবত তার হদ্বতীয়হি দেসক ইখসতলাসফ মাতাসলর 

মােআলাহি ছাসবত করা িসয়সছ। অেজাৎ এক শিরবােী উনহেশ হেন দরাযা রাখল আর অপর শিরবােী চাাঁে দেসখ হেশ হেন দরাযা রাখল, 

তািসল দয শিরবােী উনহেশ হেন দরাযা দরসখসছ, তাসের বযাপাসর বলা িসয়সছ দয, তারা একহি দরাযা কাযা করসব। েুতরাং এর দ্বারা বুো যায় 

দয, দয শিরবােী উনহেশ হেন দরাযা দরসখসছ তাসের উপর ঐ শিরবােী যারা চাাঁে দেসখ হেশ হেন দরাযা দরসখসছ তাসের চাাঁে দেখার কারসণই 

একহি দরাযা কাযা করসত িসব। অতএব, এর দ্বারা বুো দগল অপর শিরবােীর চাাঁে দেখা ধতজবয। ফসল ইখহতলাসফ মাতাসল মু‘তাবার নয় 

োবযস্ত িসলা অেজাৎ উেয়স্থসলর পােজকয গ্রিণসযাগয নয়। 

এখাসন কসয়কহি হবষয় লক্ষণীয়:  

১. হদ্বতীয় মােআলার বযাপাসর ইমাম র্ােোে বসলসছন: ‘পূসবজাি মােআলা দেসক বুো যায় দয যারা উনহেশহি দরাযা দরসখসছ তারা একহি 

দরাযা কাযা করসব।’ এর দ্বারা বুো দগল হদ্বতীয় মােআলাহি প্রেম মােআলা দেসক ইহস্তম্বাত বা দবর করা িসয়সছ, এহি মানেূে আলাইহি 

দকাসনা মােআলা না। 

২. বহণজত মােআলায় দুই শিসরর উেয়স্থল হভন্ন হভন্ন নাহক এক, এ বযাপাসর দকাসনা হকছুই উসল্লখ নাই। তাই এ মােআলা দেসক ইখহতলাসফ 

মাতাসল মু‘তাবার না, এ কো প্রমাণ করা অেম্ভব। 

৩. তাছাচা এ মােআলাহি ‘মুিীসত বুরিানী’ এবং ‘তাতারখাহনয়াসত’ ‘মুনতাকা’-এর উদ্ধৃহতসত বণজনা করা িসয়সছ। আর মুনাতাকার বযাপাসর 

কাশফুযযনূুর এর দলখক হলসখসছন: ‘আল মুনতাকা ফী ফুরূইল িানাহফয়যাি িাসকম শিীে রি. এর দলখা। এসত মাযিাসবর নাওয়াহেরুর 

দরওয়ায়ি েহন্নসবহশত িসয়সছ।’ (কাশফুয যুনূন:১৮৫১) 

অতএব, দয বণজনার মসধয মাতাসল বা উেয়স্থসলর হভন্নতা েসেও চাাঁে প্রমাহণত িওয়ার দকাসনা আসলাচনাই দনই এবং দযিা নাহেরুর দরওয়ায়াি 

েহন্নসবহশত গ্রন্থ দেসক েংগৃিীত দেিাসক র্াসিরুর দরওয়ায়াি বলা হক কসর ববধ িসত পাসর? 
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তাই আমরা বলসত পাহর দয, ইখসতলাসফ মাতাসল মু‘তাবার না, এই মােআলাহিসক র্াসিরুর দরওয়ায়াি োহব কসর, র্াসিরুর দরওয়ায়াি 

িওয়ার কারসণই তারর্ীি বা প্রাধানয দেওয়া িসত, অেচ আমাসের আসলাচনা দ্বারা এ কো প্রমাহণত িসলা দয, এই মতহিসক র্াসিরুর 

দরওয়ায়াি োহব করার দকাসনা কারণ দনই। েুতরাং এ দক্ষসে আেিাসব মাযিাসবর মসতর বযাপাসর আমরা তাই বলসত চাই যা ইউেুফ বানু্নরী 

রি. বসলসছন। হতহন বসলন: ‘প্রকাশ োসক দয, মাযিাসবর উলামাসের দেসক শুধু এতিুকু বণজনা পাওয়া যায় দয, উেয়স্থসলর হবহভন্নতা ধতজবয 

না। কাসছর এলাকার বা েূসরর এলাকার অেবা অনযসকাসনা বযাখযা হবসেষণ ছাচা তাসের দেসক এই এর্মালী কো পাওয়া যায়... এ হেসক 

আমরা যখন র্ানসত পারলাম দয, েূরবতজী এলাকার দক্ষসে উেয়স্থসলর পােজকয ধতজবয িওয়ার বযাপাসর উম্মসতর ঐকযমত প্রহতহিত িসয়সছ, 

েুতরাং আইম্মা দকরাসমর মুতলাক (বযাখযা ছাচা) কোসক, হনকিবতজী অঞ্চসলর দক্ষসে উেয়স্থসলর পােজকয ধতজবয না, এরূপ শসতজর োসে 

শতজযিু করা আবশযক। আমাসের শাসয়খ আল্লামা কাশ্মীরী এিাই বলসত দচসয়সছন।’ (মাআহরফুে েুনান:৫/৩৪১:৪২) 

এখন আর িানাফীসের দুই প্রকার মসতর দক্ষসে দকাসনা েংঘষজ োকল না। শুধু এতিুকু পােজকয োকসলা দয, একহি মত হবস্তাহরতভাসব 

আসলাহচত িসয়সছ, আসরকহি মত দযহির আসলাচনা আমরা দশসষ কসরহছ দেহি অস্পিভাসব আসলাহচত িসয়সছ। হকন্তু হদ্বতীয় মতহির বযাখযা 

করার পর প্রেম মতহির োসে এর দকাসনা েংঘষজ বাহক োসক না। 

হপ্রয় পাঠক! আশা কহর আমাসের েংহক্ষপ্ত এই আসলাচনা পচার পর আপনার বুেসত বাকী দনই দয, হনকিবতজী এলাকার দকাসনা এলাকায় চাাঁে 

প্রমাহণত িসল তাাঁর পােজবতজী এলাকায় এই চাাঁে দেখা গ্রিণসযাগয িসত পাসর, তসব েূরবতজী এলাকার হুকুম হভন্ন। েূরবতজী এলাকার দক্ষসে এক 

অঞ্চল বা দেসশর চাাঁে দেখা অনয দেসশর র্নয যসেি নয়। বরং প্রসতযক েূরবতজী এলাকা হনসর্সের চাাঁে দেখা অনুযায়ী দরাযা ও ঈে পালন 

করসব। উসল্লহখত মােআলাহি হনহেজি দকাসনা মাযিাসবর একক হেদ্ধান্ত নয়। বরং মুেহলম উম্মাির অহধকাংশ উলামাসয় দকরাসমর ঐকযবদ্ধ 

হেদ্ধান্ত এহিই। েুতরাং এ মােআলার বযাপাসর আর দকাসনা হদ্বধা-দ্বসধ্যার অবকাশ নাই। দচৌদ্দশত বছর ধসর উম্মসতর আমল দযভাসব চসল 

আেসছ তাই েিীি এবং েলীল প্রমাণ েমহেজত আর ইর্মাও এর উপর প্রহতহিত। এই মােআলার হবসরাহধতা কসর নতুন দকাসনা আমল চালু 

করা মুেহলম েমাসর্ হবভ্রাহন্ত ছচাসনা ও কুরআন-েুন্নাসির হবসরাহধতার নামান্তর। 

েুতরাং আমাসের দেসশর গুহিকসয়ক হবেআতী ও দফতনা েৃহিকারী নামধারী আসলমসের কো শুসন ও তাসের দলখা পসচ হবভ্রান্ত িসবন না। 

তাসের কো অনুযায়ী োউেী আরসবর োসে হমহলসয় দরাযা ও ঈে পালন করা যাসব না। আল্লাি তা‘আলা আমাসের েবাইসক েহঠক বুে োন 

করুন এবং দিোয়াসতর উপর কাসয়ম োসয়ম রাখুন। আমীন। 

হদ্বতীয় আমলোঃ শাউয়াল মাসের দরাযা 

দয বযহি রমাযান মাসের দরাযা পালসনর পর শাউয়াল মাসে ৬হি দরাযা রাখসব, দে দযন োরা বছরই দরাযা রাখল। 

হপ্রয় নবী রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম বসলসছন, "দয বযহি রমাযাসনর দরাযা রাখার পসর-পসরই শাউয়াল মাসে ৬হি দরাযা 

রাসখ, দে দযসনা পূণজ এক বছর (৩৬০ হেন) দরাযা রাখার েমান েওয়াব লাভ কসর। (মেুহলম ১১৬৪, আবু োউে, হতরহমযী, নাোয়ী ও ইবসন মার্াি।) 

এই েওয়াব এই র্নয দয, উম্মসত মুিাম্মাহের দয দকউ একহি ভাসলা কার্ করসল আল্লাির অনুগ্রসি দে তার ১০ গুণ েওয়াব পাসব। আল্লাি 

তা‘আলা বসলন, "দকউ দকাসনা ভাসলা কার্ করসল দে তার ১০ গুণ প্রহতোন পাসব।" (েরুা আল-আন'আম, আয়াত ১৬০) 

অতএব, এই হভহিসত ৩০+৬ = ৩৬হি দরাযা রাখসল ৩৬×১০ = ৩৬০ অেজাৎ চে মাে অনুযায়ী োরা বছর দরাযা রাখার েমান েওয়াব পাওয়া 

যাসব।  

আল্লামা ইবসন রর্ব রি. বসলন, শাউয়াল মাসে দরাযা রাখার তাৎপযজ অসনক। রমাযাসনর পর শাউয়াসল দরাযা রাখা রমাযাসনর দরাযা কবুল 

িওয়ার আলামত স্বরূপ। দকননা আল্লাি তা‘আলা দকান বাোর আমল কবুল করসল, তাসক পসরও অনুরূপ আমল করার দতৌহফক হেসয় 

োসকন। দনক আমসলর প্রহতোন হবহভন্নরূপ। তার মসধয একহি িসলা পুনরায় দনক আমল করার দেৌভাগয অর্জন করা। তাই নামার্ দরাযা ও 

অনযানয ইবােত বাহক এগার মাসেও চালু রাখা চাই। দকননা হযহন রমাযাসনর রব, বাহক এগার মাসের রব হতহনই।  

হতহন আসরা বসলন, তসব ইবােসতর দমাকাসবলায় গুনাসির কার্ করসল দনয়ামসতর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। অতএব, দকান বযহি রমাযাসনর 

পরপরই িারাম ও গহিজত কাসর্ হলপ্ত িসয় দগসল, তার হেয়াম স্বীয় মুসখর উপর হনসক্ষপ করা িয়। এবং রিমসতর েরর্া তার র্নয বধ্যা িসয় 

যায়।  

গুনাসির পর ভাল কার্ করা কতইনা উৎকৃি আমল। হকন্তু তার দচসয় আসরা উৎকৃি আমল িসলা দনক কাসর্র পর আসরকহি দনক কাসর্ 

মশগুল িওয়া। অতএব, আল্লাির হনকি প্রােজনা কর, যাসত হতহন মৃতুয পযজন্ত িসকর উপর অিল োকার দতৌহফক োন কসরন। োসে োসে অন্তর 

হবপসে যাওয়া দেসক পহরোণ চাও। দকননা আনগুসতযর েম্মাসনর পর নাফরমাহনর দবইজ্জহত কতইনা হনকৃি।  

োওবান রাহয. দেসক বহণজত, রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরন, রমাযাসনর দরাযা েশ মাসের দরাযার েমতুলয আর 

(শাওয়াসলর) ছয় দরাযা দু’মাসের দরাযার েমান। েুতরাং এ িসলা এক বছসরর দরাযা। 
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অপর দরওয়াসয়সত আসছ, দয বযহি রমাযাসনর দরাযা দশষ কসর শাউয়াল মাসে ছয় হেন দরাযা রাখসব দেিা তার র্নয পুসরা বছর দরাযা রাখার 

েমতুলয। (েরূা আন‘আম আিমে : ৫/২৮০, োসরহম : ১৭৫৫) 

আল্লাি তা‘আলা আমাসের েবাইসক শাউয়াল মাসের ৬ দরাযা দরসখ োরা বছর দরাযা রাখার েমান োওয়াব পাওয়ার তাওফীক োন করুন, 

আমীন।  

ততৃীয় আমলোঃ শাউয়াল মাসে হববাি করা  

হববাি একহি গুরুত্বপূণজ ইবােত । এই েম্পসকজ রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরসছন, “বাো যখন হববাি করল তখন 

তার দ্বীনোরী অসধজক পূণজ িসয় দগল। অবহশি অসধজসকর বযাপাসর দে দযন আল্লািসক ভয় করসত োসক।” (হমশকাত শরীফ -২৬৭) 

মানুসষর অহধকাংশ গুনাি দুহি কারসণ েংঘহিত িয়। একহি িয় তার লজ্জা স্থাসনর চাহিো পূরসণর কারসণ আর অনযহি িয় দপসির চাহিো 

পূরসণর কারসণ। হববাসির কারসণ মানুষ প্রেমহি দেসক দিফার্সতর রাস্তা দপসয় যায়। েতুরাং তাসক দকবল হরহযসকর বযাপাসর হচন্তাহন্বত োকসত 

িয়। যাসত কসর দে িারাম দেসক দবাঁসচ োকসত পাসর। একর্ন দলাক খুব বচ আসবে, তািাজ্জুে-চাশত-আওয়াবীন ইতযাহে নফল নামায খুব 

পসচ; হকন্তু েংোসরর োসে তার দকান েংেব দনই। আসরকর্ন দলাক ফরর্, ওয়াহর্ব, েুন্নাসত মুআক্কাো আোয় কসর এবং হবহব বাচ্চার িক 

আোসয় তৎপর োসক ফসল তার দবশী দবশী নফল পচার দকান েময় িয় না। এতেেদেও শরী‘আত হকন্তু হদ্বতীয় বযহিসকই ইবাোতগুর্ার 

হিসেসব মযজাো প্রোন কসরসছ। অেজাৎ দয বযহি রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম এর েুন্নাত মুতাহবক হববাি-শােী কসর পহরবাসরর 

োয়-োহয়ত্ব কাাঁসধ হনসয় িালাল হরহযসকর হফহকর করসছ, দে ঐ বযহি অসপক্ষা অহধক মযজাোশীল দয চহব্বশ ঘণ্টা মেহর্সে পসচ োসক বা বসন 

র্ঙ্গসল েন্নযােীর মত র্ীবন যাপন কসর আর েব রকসমর োংোহরক োসমলা দেসক মুি দেসক তােবীি তািলীসল মশগুল োসক। 

হববাসির অনযতম আসরা একহি ফায়ো িসত এই দয, এর দ্বারা রােূসল আকরাম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম এর হনসেজশ পালন করা িয়। 

দকননা, হতহন ইরশাে কসরসছনোঃ “হববাি করা আমার েুন্নাত।” আসরক িােীসে এসেসছোঃ“ দতামাসের মসধয যাসের োমেজয আসছ, তারা হববাি 

কর। কারণ এর দ্বারা েৃহি ও লজ্জা স্থাসনর দিফার্ত িয়।” (হমশকাত শরীফ- ২৬৭ পোৃঃ) 

এছাচাও হববাসির দ্বারা মানুষ হনসর্সক অসনক গুনাসির কার্ দেসক বাাঁচাসত পাসর। দনক আওলাে িাহেল করসত পাসর। আর দনক আওলাে 

এমন এক েম্পে যা মৃতুযর পসর কহঠন অবস্থার উিরসণ পরম েিসযাহগতা করসত েক্ষম িয়। কাসরা যহে দনক েন্তান োসক তািসল তারা যত 

দনক আমল করসব, দেগুসলা হপতা-মাতার আমসল দযাগ দেয়া িসব। হববাি-শােী দযসিতু শরী‘আসতর েৃহিসত অতযন্ত মযজাোপূণজ একহি ইবােত, 

দেসিতু এর মসধয দকানভাসব গুনাি এবং আল্লাি তা‘আলার নাফরমানীর দকান েংহমেণ না িয় দেহেসক হবসশষভাসব লক্ষয রাখসত িসব। 

তাছাচা এসত দবপেজা, নাচ-গান, অপবযয়-অপচয়, ছহব দতালা, নার্াহয়য োবী-োওয়া দেসক েমূ্পণজরূসপ দুসর োকসত িসব। নতুবা মুবারক 

হববাসির েমস্ত বরকতই নি িসয় যাসব এবং স্বামী-স্ত্রী োম্পতয র্ীবসনর েুখ-শাহন্ত েূচনাসতই ধ্বংে িসয় যাসব। (হমশকাত শরীফ- ২/২৬৮) 

হববাি েম্পহকজত হকছ ুিােীে 

িযরত আব ুহুরাইরা রা. দেসক বহণজত আসছ রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরসছনোঃ হতন বযহিসক োিাযয করা আল্লাি 

পাক আবশযক মসন কসরন - 

(১) ঐ মুকাতাব বা োে দয হনসর্র মুহিপণ আোয় করসত চায়। 

(২) ঐ হববািকারী দয আপন চহরে রক্ষা করসত চায় এবং 

(৩) ঐ মুর্াহিে দয আল্লাির রাস্তায় হর্িাে কসর। (হতরহমযী শরীফ, হমশকাত-২৬৭) 

রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরসছনোঃ দয বযহি দকান মহিলাসক তার আহভর্াসতযর কারসণ হববাি করসব আল্লাি 

তা‘আলা তার অপমান ও অপেস্থতা অহধক িাসর বৃহদ্ধ করসবন। আর দয বযহি তার ধন-েম্পসের কারসণ তাসক হববাি করসব, আল্লাি তা‘আলা 

তার োহরদ্রতাসক (হেসন হেসন) বৃহদ্ধ কসর দেসবন। আর দয বযহি তাসক হববাি করসব তার বংশ দকৌলীনয দেসখ, আল্লাি তা‘আলা তার তুততা 

ও দিয়তা বাহচসয় দেসবন। আর দয বযহি দকান মহিলাসক শুধুমাে এই র্নয হববাি কসর দয, দে তার চকু্ষসক অবনত রাখসব এবং লজ্জা স্থানসক 

দিফার্ত করসব অেবা (আত্মীয়সের মসধয িসল) আত্মীয়তা রক্ষা করসব, তািসল আল্লাি তা‘আলা দেই নারী-পুরুষ উভসয়র র্ীবসনই বরকত 

োন করসবন। (তাবারানী) 

িযরত আবু হুরাইরা রা. দেসক বহণজত রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরসছনোঃ নারীসক চার কারসণ হববাি করা িয়। (১) 

তার ধন-েম্পসের কারসণ (২) তার বংশ মযজাোর কারসণ (৩) তার দেৌেসযজর কারসণ এবং (৪) তার দ্বীনোরীর কারসণ। েুতরাং তুহম দ্বীনোর 

হবহব লাভ কসর কাহময়াব িও। দতামাসের িস্তদ্বয় ধ্বংে দিাক অেজাৎ তুহম ধ্বংে িও (যহে দ্বীনোর বযতীত অনয নারী চাও)। (বুখারী-মেুহলম, 

হমশকাত-২৬৭) 

িযরত আেুল্লাি ইবসন আমর রা. দেসক বহণজত,রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরসছনোঃ দগািা দুহনয়াই িসলা েম্পে, আর 

দুহনয়ার দেি েম্পে িল দনককার হবহব। (মুেহলম শরীফ, হমশকাত- ২৬৭) 
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িযরত আব ুহুরাইরা রা. দেসক বহণজত, হতহন বসলন, রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরসছনোঃ যখন দতামাসের হনকি এমন 

দকান দলাক হববাসির প্রস্তাব দেয় যার দ্বীনোরী ও আখলাক দতামরা পছে কর, তখন হববাি হেসয় োও। (মাল েম্পসের প্রহত লক্ষয কর না) তা 

যহে না কর তািসল দেসশ বযাপকিাসর দফতনা-ফাোে দেখা হেদব। (হতরহমযী, হমশকাত শরীফ- ২৬৭) 

িযরত আসয়শা রা. দেসক বহণজত আসছ, নবীসয় কারীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম ইরশাে কসরসছনোঃ েবজাসপক্ষা বরকতপূজণ হববাি িসলা, 

যা েবজাসপক্ষা কম খরসচ েম্পাহেত িয়। (বাইিাকী, হমশকাত শরীফ- ২৬৮) 

হববাসির স্থান ও কাল 

হববাসির র্নয উিম িসলা র্ুমু‘আর হেন। পহঞ্জকায় দয শুভ অশুভ েময় দলখা আসছ, দেিা হিেসুের তরীকা। শরী‘আসতর েৃহিসত দয দকান 

মাসে, দয দকান হেসন এবং দয দকান েমসয় হববাি ববধ। তসব শাউয়াল মাসে এবং র্ুম‘আর হেসন হববাি করা েুন্নাত। (ফাতাওয়া শামী-৩/৮) 

প্রেমতোঃ রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম এর যুসগ মুেলমানসের হববাি মেহর্সেই েম্পন্ন িত। আর এিা নবীর্ীর েুন্নাতও বসি। 

শাউয়াল মাসে হববাি করা আসরকহি েুন্নাত। েুতরাং কাসরা পসক্ষ যহে েম্ভব িয় তািসল দে শাউয়াল মাসের র্ুম‘ুআর হেসন হববাি করসব। 

আর েম্ভব না িসল অনয দয দকান েমসয় করসত পাসর। তসব েম্ভব িসল মেহর্ে ও র্ুমু’আ হঠক রাখসব, এিাও েম্ভব না িসল দুসিার দকান 

একিা হঠক রাখসত দচিা করসব। তািসল ইনশাআল্লাি খাসয়র ও বরকত দেসক মািরুম িসব না। 

হদ্বতীয়তোঃ মেহর্সের হববাসি েুহবধা িসলা, এসত দকান ফালতু খরচ িয় না। হবছানা-পে এবং খাওয়া-োওয়ার বযাপাসর কাসরা দকান োবী-

োওয়ার েুসযাগ োসক না। দকননা, মেহর্ে িসত ইবােসতর র্ায়গা, দেখাসন মানুষ ইবােত করসত আসে। আল্লাির েন্তুহির কার্ করসত 

আসে। কার্ দশষ িসলই চসল যায়। (হমশকাত শরীফ -২/২৭১, ফাতাওয়াসয় মািমহুেয়া-৩/২৬৫) 

হববাি-শােীর প্রচহলত ভুলেমিূ 

হববাি-শােী মানব র্ীবসনর একহি গুরুত্বপূণজ অধযায়। যা মিান আল্লাি তা‘আলা তাাঁর বাোসেরসক হবসশষ দন‘আমত হিোসব োন কসরসছন। 

বাহিযক েৃহিসত হববাি-শােী দুহনয়াবী কার্ বা মুবাি মসন িসলও যো হনয়সম েুন্নাত তরীকায় যহে তা েম্পােন করা িয় তািসল দেিা 

বরকতপূণজ ইবােত ও অসনসক েওয়াসবর কার্ িয়। এর মাধযসম স্বামী-স্ত্রীর মধযকার োম্পতয র্ীবন েুখময় িয়। হকন্তু বতজমান েমাসর্ হববাি-

শােী েুন্নত তরীকায় দতা িয়ই না। উপরন্তু এিা হবহভন্ন ধরসনর কুপ্রো এবং বচ বচ অসনক গুনাসির কারণ িসয় োাঁহচসয়সছ। ফসল পাহরবাহরক 

র্ীবসন অশাহন্তর েচ বসয় চলসছ। এর্নয হনসে হববাি-শােী েম্পহকজত হকছু ভুল এবং কুপ্রো তুসল ধারা িল। যাসত এগুসলা দেসক বাাঁচা িয়। 

হববাসির পসূবজর ভুলেমিূ 

১. হববাি শােী দযসিতু ইবােত, েুতরাং এখাসন েীনোরীসক প্রাধানয হেসত িসব। দুহনয়াোরগণ দেৌেযজ, মাল, দেৌলত ও খাোনসক প্রাধানয 

হেসয় োসক। এিা রােূসলর েুন্নাসতর হবপরীত িওয়ায় শাহন্ত বসয় আসন না।   

২. দকান দকান র্ায়গায় অহভভাবক এবং োক্ষী ছাচা শুধ ুবর কসনর পরস্পসরর েন্তুহিসতই হববাসির প্রচলন আসছ। অেচ এভাসব হববাি হবশুদ্ধ 

িয় না। বরং এহি হযনা-বযহভচার বসল গণয িসব। োক্ষী োকা েসেও যহে দমসয় পসক্ষর অহভভাবসকর েম্মহত না োসক, আর দছসল দে দমসয়র 

“কুফ”ু তো েীনোরী মালোরী ও দপশাগত হেক দেসক োমঞ্জেযশীল না িয় তািসল দে হববািও শুদ্ধ িয় না। 

৩. দকউ দকউ ধারণা কসর দয মাহেক চলাকালীন েময় হববাি শুদ্ধ িয় না। অেচ এ অবস্থায়ও হববাি শুদ্ধ িসয় যায়। অবশয এ অবস্থায় েিবাে 

র্াহয়য দনই। 

৪. দকউ দকউ ধারণা কসর দয মুরীেনীর োসে পীর োসিসবর হববাি র্াহয়য দনই। অেচ রােূল োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাসমর স্ত্রীগণ 

েকসলই তাাঁর মুরীেনী হছসলন। 

৫. অসনসক অসনক বয়ে িওয়ার পরও হববাি কসর না হকংবা প্রেম স্ত্রীসক তালাক দেওয়ার পর বা দে মৃতুয বরণ করার পর আর ২য় হববাি 

কসর না। অেচ শারীহরক হবসবচনায় তার হববাি করা র্রুরী হছল। এ অবস্থায় োকা মাসন হযনা-বযহভচাসর র্হচত িওয়ার রাস্তা খুসল দেয়া। 

৬. অসনক দক্ষসে দেখা যায় (উোিরণ স্বরূপ) ৬০ বছসরর বয়স্ক দলাক অল্প বয়েী যুবতী দমসয়সক হববাি কসর বসে। ফসল ঐ দমসয় হনহিত 

র্ুলুসমর হশকার িয়। 

৭. অসনসক স্ত্রীর দখেমসত অক্ষম িওয়া েসেও দুবজলতা লুহকসয় দলাক দেখাসনার র্নয হবসয় কসর স্ত্রীর র্ীবনসক ধ্বংে কসর দেয়। এিা 

মারাত্মক গুনাসির কার্। 

৮. দকান দকান আধুহনক হশহক্ষত দলাক আধুহনক হশক্ষা তো োিাহর প্রসফোহর ইতযাহে হেহগ্র দেসখ দমসয় হবসয় কসর। তাসের ভাবা উহচৎ হবসয়র 

দ্বারা উসদ্দশয কী? যহে তার স্ত্রীর দ্বারা িাকা কামাসনা উসদ্দশয িয় তািসল এিা দতা বচ লজ্জার্নক কো দয, পুরুষ িসয় মহিলাসের কামাইসয়র 

আশায় বসে োকসব। মসন রাখসত িসব এধরসণর পহরবাসর শাহন্ত আসে না।  

৯. দকউ দকউ পালক পুসের তালাক দেয়া স্ত্রী হববাি করাসক না র্াহয়য মসন কসর। এিা র্াহিলী যুসগর বে-রেম। 
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১০. দকউ দকউ হবধবা মহিলাসের হববাি করাসক অপছে কসর। অেচ রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াোল্লাসমর অহধকাংশ স্ত্রী হবধবা 

হছসলন। (বুখারী িাোঃ নং ৫০৭৭) 

হববাসির েমসয়র ভুলেমিূ 

বর পসক্ষর ভুলেমিূ 

১. হববাি শােী দযসিতু ইবােত, েুতরাং হববািসক দকে কসর দকান প্রকার গুনাি না িয় দে হেসক দখয়াল রাখসত িসব। তািসল খাসয়র বরকত 

লাভ িসব। যহে হববািসক গুনাি মুি করা না যায় তািসল দেখাসন অশাহন্ত িওয়া হনহিত। ২. প্রোগতভাসব অসনক দলাসকর বর যােী হিসেসব 

যাওয়া। ৩. োওয়াতকৃত েংখযার অহধক দলাক হনসয় যাওয়া। ৪. দলাক দেখাসনার উসদ্দসশয কনযার র্নয দযৌতুক পাঠাসনা এবং এিাসক র্রুরী 

মসন করা। ৫. গায়সর মািরাম পুরুষ দ্বারা দমসয়র ইর্ন বা অনুমহত আনা। ৬. দবগানা পুরুষসের কনযার মুখ দেখা এবং দেখাসনা। ৭. নাচ-গান, 

বার্না ইতযাহে করা। ৮. োলামী গ্রিণ করা। ৯. দমািরানা েম্পসকজ চূচান্ত হেদ্ধান্ত পূসবজই না করা, বরং করাসক দোষ মসন করা। অতোঃপর 

হববাসির েময় তকজ-হবতকজ করা। ১০. দলাক দেখাসনার র্নয বা গসবজর োসে ওলীমা করা। ১১. দমািরানার হবষসয় গুরুত্ব না দেয়া এবং 

দমািরানা আোসয় গাফলতী করা। ১২. ইতাকৃত এমন কমজকাণ্ড করা দয কারসণ দকান পসক্ষর অেূরেহশজতা প্রমাহণত িয় অেবা তাসের 

অহস্থরতার কারণ িয়। আর হনসর্সের েুনাম প্রকাশ পায়। ১৩. হববাি অনুিাসনর কারসণ ফরয ওয়াহর্বেি শরী‘আসতর হবধাসনর বযাপাসর 

উোেীনতা এবং অনীিা প্রকাশ করা। 

কনযা পসক্ষর ভুলেমিূ 

১. বর যাোর চাহিো। ২. দছসলর র্নয উপস ৌকন/দযৌতুক প্রকাসশয পাঠাসনা, পাঠাসনাসক পছে করা এবং র্রুরী মসন করা। ৩. আত্মীয়-স্বর্ন 

মিল্লাবােীসের র্নয প্রোগত োওয়াত এবং খাওয়া-োওয়ার বযবস্থা করা। ৪. হববাসির েরঞ্জাম, অলংকারােী প্রকাসশয দেখা এবং অনযসেরসক 

দেখাসনা। ৫. হববাসির পর রেম হিোসব র্ামাতাসক শরবত পান করাসনা। ৬. দবগানা মহিলারা র্ামাতার োমসন আো। ৭. োলামী গ্রিণ করা। 

এিাসক র্রুরী মসন করা এবং দনয়া দেয়া। ৮. যাসত মিল্লায় খুব প্রহেদ্ধ িয় দে র্সনয ইতাকৃত দকান হকছু করা। ৯. ফরয-ওয়াহর্ব ইতযাহে 

হবষসয় উোেীন িওয়া। এছাচাও হববাি উপলসক্ষ অসনক দবপেজা, যুবক যুবতীসের অবাধ দমলা-দমশা, অপবযয়, ছহব এবং হভহেও ইতযাহে করা 

িয়, যাসত হববাসির েকল খাসয়র বরকত নি িসয় যায়। 

হববাসির হকছ ুকপু্রো 

১. দমসয়র ইহযন আনার র্নয দছসলপক্ষ স্বাক্ষী পাহঠসয় োসক, শরী‘আসতর েৃহিসত এর দকান প্রসয়ার্ন দনই।  

২. হববাসির েময় অসনসক বর-কসনর দ্বারা হতনবার কসর ইর্াব কবূল পাঠ কহরসয় োসক এবং পসর তাসের দ্বারা আমীন বলাসনা িয়। 

শরী‘আসত এর দকান হভহি দনই।  

৩. ইর্াব কবূসলর মাধযসম আকে েম্পােন িওয়ার পর মর্হলসে উপহস্থত েকলসক লক্ষয কসর োমসন োাঁহচসয় িাত উহঠসয় বর দয োলাম 

কসর োসক তারও দকান হভহি দনই। 

৪. েগচা-ফাোসের আশংকা োকা েসেও দখর্ুর হছিাসনাসক র্রুরী মসন করা িয়। অেচ এ েম্পহকজত িােীেসক মুিাহদ্দেীসন দকরাম যঈফ 

বসলসছন। 

হববাি শােীর আসরা কহতপয় কেুংস্কার 

১. অসনক র্ায়গায় হববাি রওয়ানা িওয়ার আসগ এলাকার প্রহেদ্ধ মাযার হযয়ারত কসর তারপর রওয়ানা িয়। শরী‘আসত এর দকান হভহি দনই।  

২. বসরর হনকি কসন পসক্ষর দলাসকরা িাত দধায়াসনার িাকা, পান পাসের পাসনর োসে িাকা হেসয় তার দেসক কসয়কগুণ দবশী িাকা দর্ার 

যবরেস্তী কসর আোয় কসর োসক। এিা না র্াহয়য। 

৩. অসনক র্ায়গায় দগি োহর্সয় দেখাসন বরসক আিসক দেয়া িয় এবং িাকা না দেয়া পযজন্ত দভতসর প্রসবশ করসত দেয়া িয় না। এিাও একিা 

গহিজত কার্। 

৪. খাওয়া োওয়া দশসষ কসন পসক্ষর দলাসকরা বসরর িাত দধায়ায়। পসর িাত দধায়াসনা বাবে িাকা োবী কসর। অসনক র্ায়গায় এ হনসয় 

অপ্রীহতকর ঘিনাও ঘিসত দেখা যায়। এিা এসকবাসরই অনুহচত। মূলতোঃ এেব হিেয়ুানী প্রো। েীঘজ হেন যাবত হিেসুের োসে বেবাে করার 

কারসণ আমাসের মসধয এই কুেংস্কারগুহল অনুপ্রসবশ কসরসছ। 

৫. হববাি পচাসনার আসগ বা পসর দযৌতুসকর হবহভন্ন হর্হনে-পে প্রকাশয মর্হলসে েকসলর োমসন উন্মুি কসর দেয়া িয়। এিাও অনযায় ও 

হনলজজ্জতার কার্।  

৬. হববাসির পসর নারী-পুরুষ েকসলর োমসন কসনর হপতা বা মাতা র্ামাই-দমসয়র িাত একোসে কসর তাসেরসক দু‘আ দেয়। কসনর হপতা 

র্ামাইসক বসল “আমার দমসয়সক দতামার িাসত োঁসপ হেলাম, তুহম এক দেসখ শুসন দরখ” এর দকান হভহি শরী‘আসত দনই। 
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৭. হববাি কসর আনার পর েশুর বাচীসত নববধূসক হবহভন্ন কায়োয় বরণ করা িয়। দকাোও ধান, দুবলা ঘাে, দুসধর স্বর ইতযাহে হেসয় বরণ 

করা িয় এবং নববধূর দচিারা েকলসক দেখাসনা িয়; এেবই হিেয়ুানী প্রো। দকান মুেলমাসনর র্নয এেব করা র্াহয়য দনই। 

৮. অসনক র্ায়গায় দমসয়র হবসয়র আসগর হেন আর দকাোও দমসয় েশুর বাচী যাওয়ার পসরর হেন দমসয়র বাচী দেসক দছসলর বাচীসত মাছ-

হমহি ইতযাহে পাঠাসনা িসয় োসক। দকাোও এিাসক দচৌহে বলা িয়। এিাও হবর্াতীয় নার্াহয়য প্রো। 

৯. বর বা কসনসক দকাসল কসর গাচী বা পালকী দেসক নাহমসয় ঘসর দতালাও চরম অভদ্রতা ববই হকছু নয়। 

১০. ঈসের েময় বা অনয দকান দমৌেুসম দমসয়র েশুর বাহচসত চাল, আিা, ময়ো, হপঠা ইতযাহে পাঠাসনা এবং এ প্রচলনসক র্রুরী মসন করার 

প্রো অসনক র্ায়গায় চালু আসছ। আবার অসনক র্ায়গায় আনুিাহনকভাসব র্ামাইসক এবং তার ভাই-দবানসেরসক কাপচ-দচাপচ দেয়ার প্রো 

আসছ। এমনহক এিাসক এতিাই র্রুরী মসন করা িয় দয, ঋণ কসর িসলও তা হেসত িয়। এিা শরী‘আসতর েীমালঙ্ঘন ছাচা আর হকছু নয়। 

১১. আর্কাল হববাি অনুিাসন দবগানা মহিলাসের োর্-েজ্জা কসর হনসর্সক হবকহশত কসর একহেত িসত দেখা যায় এবং যুবক যুবতীসের 

অবাধ দমলা-দমশা করসতও দেখা যায়। এধরসনর দবপেজা আর দবিায়াপনার কারসণ উি মর্হলসে উপহস্থত নারী পুরুষ েকসলই গুনািগার 

িসব। 

১২. হববাি উপলসক্ষ গান-বার্না, হভহেও, হভহেআর ইতযাহে মিামারী আকার ধারণ কসরসছ। আর দকান দকান এলাকায় দতা যুবতী তরুণী 

দমসয়রা একহেত িসয় নাচ গানও কসর োসক। শরী‘আসতর েৃহিসত এেব িারাম ও নার্াহয়য। 

১৩. আর্কাল হববাি অনুিান মাসনই গুনাসির ছচাছহচ। এমন এমন গুনাি দেখাসন েংঘহিত িয় যা ভাষায় বণজনা করা যায় না। তার মসধয 

অনযতম িসত ছহব দতালা ও হভহেও করা। শরী‘আসতর েৃহিসত দকান প্রাণীর ছহব দতালা চাই কযাসমরার মাধযসম দিাক হকংবা হভহেও এর 

মাধযসম দিাক বা অংকন করা দিাক েবই িারাম। 

১৪. হববাসির পসর দমসয়সক উহঠসয় দেয়ার আগ মুিূসতজ দমসয়র বাচীসত পাচা-প্রহতসবশী দমসয়রা একহেত িয়, আর বরসক অের মিসল এসন 

েকসল হমসল বি হুল্লা কসর তার মুখ েশজন কসর। দমসয়রা িাহে মর্াক কসর হবহভন্ন উপাসয় নতুন দুলাসক দবাকা বানাসনার দচিা কসর। আর 

হনলজজ্জ িাহে তামাশায় দমসত উসঠ। এধরসনর দবপসেজগী শরী‘আসতর েৃহিসত েমূ্পণজ িারাম। 

১৫. অসনক র্ায়গায় প্রো চালু আসছ দয, নববধূসক বর হনসর্ বা তার ভগ্নীপহত অেবা তার দছাি ভাই পালকী বা গাচী দেসক নাহমসয় দকাসল 

কসর ঘসর দনয়। তারপর উপহস্থত মিল্লাবােীর োমসন নববধূর মুখ খুসল দেখাসনা িয়। এ েকল কার্ িারাম এবং নার্াসয়য। 

হববাসির বযাপাসর হবস্তাহরত র্ানসত পচুন িযরত মুফতী মনেূরুল িক োসিসবর (ো.বা.) “ইেলামী হববাি” হকতাবহি। 

হব.দ্র. দকউ যহে শাউয়াল মাসের হনকিবতজী েমসয় হববাি করার র্নয বতরী োসক তসব তার র্নয পারমশজ িসলা দে দযন শাউয়াল মাসের 

অসপক্ষা কসর হকন্তু কাসরা হববাি যহে ২/৩ মাে আসগ বা পসর হঠক িয় তসব তার র্নয শাউয়াল মাে অসপক্ষা না কসর তাৎক্ষহনক হববাি করা 

উহচত। 

চতেুজ আমলোঃ শাউয়াল মাসে িাসজ্জর প্রস্তুহত 

এই মাসের আসরকহি আমল বা কার্ িসলা িসজ্জর প্রস্তুহত দনয়া। িসজ্জর র্নয যারা হনয়ত কসরসছ তাসের কার্ িসলা তারা দযন িসজ্জর 

যাবতীয় মােআলা মাোইল হশক্ষা কসর।  

িসজ্জর বযাপাসর হবস্তাহরত র্ানসত পচুন িযরত মুফতী মনেূরুল িক োসিসবর (ো.বা.) “হকতাবুল িাজ্জ” হকতাবহি। 

শাউয়াল মাসের হশক্ষাোঃ েিুবাত 

শাউয়াল মাসের হশক্ষা িসলা েিুবাত। রমাযান মাসের েুিবাসতর কারসণ শা’বান মাে এবং এই শাউয়াল মাে এসতা োমী িসয়সছ। েুিবাসতর 

কারসণ এই মােসক “শাউওয়ালুল মুকাররম” বলা িয়। হঠক দতমহন দনক দলাসকর েুিবাসতর কারসণই মানুষও োমী িয়। পহবে কুরআসন 

আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাে কসরসছন-   اِدِقَي َ َوكُّونُّوا َمَع الَصَ وا اّلَلَ َها الََِذيَن آَمنُّوا اَتَقُّ  দি ঈমানোরগণ ! আল্লািসক ভয় কর এবং েতযবােী দলাকসের   َيا أََيُّ

েংেসগজ োসকা। (েরূা তওবা, আয়াত ১১৯, পারা ১১) 

িযরত িানযালা রাহয. (একহি েীঘজ িােীসে) বণজনা কসরন, আমরা যখন আপনার (রােূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া োল্লাম) পহবে দখেমত 

িসত চসল আহে, তখন পহরবার-পহরর্ন, কার্-কারবার ও েম্পহির মসধয েুসব যাই এবং অসনক হবষসয়র দখয়ালও োসক না। রােূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص 

বলসলনোঃ দেই েোর কেম! যাাঁর িাসত আমার প্রাণ। দয অবস্থায় দতামরা আমার হনকি োসকা, যহে এই অবস্থা বা হযহকসর হনমগ্নতা স্থায়ী িয়, 

তসব দফসরশতাগণ দতামাসের োসে দতামাসের হবছানায় এবং পসে মুোফািা করসত োকসব। হকন্তু দি িানযালা! দকমন এসককহি মুিূতজ! দকমন 

এসককহি মুিূতজ! হতহন এই কোহি হতনবার বলসলন।’  (মেুহলম-৭১৪২ ও হতরহমযী) 
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োিাবাসয় দকরাম েকসলই আসলম হছসলন না, হকন্তু (োধারন োিাবীর মযজাোও েসবজাচ্চ দেনীর মুিাসদ্দে, ফকীি এবং বচ বচ ওলী-কুতুসবর 

উপর স্বীকৃত। এই মযজাো হনভজর কসর একমাে নবীর্ীর োিচযজ ও োহন্নসধযর উপর) তাাঁরা যা হকছু লাভ কসরসছন, তা শুধ ুমিানবী োল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়া োল্লাসমর েংেসগজর মাধযসমই দপসয়সছন। আল্লাহ্ওয়ালাগণ েো-েবজো েিুবত বা োিচযজসক অবশয করণীয় কতজবয মসন 

কসরসছন। তাাঁরা ইলসমর প্রহত এসতা মসনাসযাগ দেনহন যতিুকু মসনাসযাগ হেসয়সছন েংেসগজর প্রহত। 

অসনক এসলমওয়ালা দলাক দকান বচ আল্লাির ওলীর েুিবাসত যায়হন দতা হতহনও দগামরাি িসয়সছন বা দ্বীসনর দখেমসত দতমন আঞ্জাম হেসত 

পাসরন হন। অপরহেসক োধারন দলাক বচ আল্লাির ওলীর েুিবাসত হগসয় এমন োমী িসয়সছন দয পরবতজীসত বচ বচ আসলম উনার েুিবাসত 

োকসত পারা দেৌভাগয মসন কসরসছন। দযমন বতজমাসন (১৪৩৭ হিোঃ) পাহকস্তাসনর েবসচসয় বচ আসলম মুফতী তাকী উেমানী ো.বা. এবং 

পাহকস্তাসনর েবসচসয় প্রহেদ্ধ মাদ্রাো োরুল উলুম করাচীর মুিতাহমম োসিব মুফতী রাফী উেমানী ো.বা., উভসয়ই যার েুিবাতসক 

দেৌভাসগযর আলামত দভসবসছন হতহন হছসলন একর্ন োধারন দলাক। নাম, োোঃ আেুল িাই রি.। এই োোঃ আেুল িাই রি., গত শতােীর 

মুর্াহদ্দে িযরত মাওলানা আশরাফ আলী োনভী রি. এর েুিবাসত দেসক হনসর্সক এত োমী বাহনসয়হছসলন। োরা দুহনয়ার েমস্ত আসলম 

উনাসক োোঃ আেুল িাই আসরফী হিসেসব র্াসনন। েুিবাসতর বরকসত হতহন আহরফ হবল্লাি হিসেসব খযাত। এমন বহু মানুষ েুিবাসতর মাধযসম 

োমী িসয়সছন এবং িসতন। িযরত শামেুল িক ফহরেপুরী রি. বসলন, “েঙ্গ গুসণ রঙ্গ আসে।” তাই আমাসের র্নয র্রুরী িসলা দনক 

দলাসকর েুিবাতসক গহণমত মসন কসর তাসের োসে উঠাবো করা।  

আল্লাি তা‘আলা আমাসের েবাইসক বুসে আমল করার দতৌহফক োন করুন। আমীন   

 


