িসয়াম ভকারী িবষয়াবলী

:

¬◌
:

যা িকছ ু িসয়াম ভ কের তা থেক সূেযাদয় থেক সূযা পয িবরত থাকার নাম হল সওম, ব বচেন িসয়াম।
িসয়ামভকারী সকল কার িবষয় থেক িবরত না থাকেল িসয়াম আদায় হেব না। য সকল কাজ িসয়াম ভ কের তা
সাধারণত সাত কার।
থম : সহবাস :
িসয়াম অবায় সহবাস করেল িসয়াম বািতল হেয় যায়। িসয়াম ফরজ হাক িকংবা নফল। সহবােসর মাধেম িসয়াম বািতল
করা হেল তার কাজা ও কাফফারা উভয়িট আদায় করা জির।
কীভােব িসয়ােমর কাফফারা আদায় করা যায় ?
(১) মস
ু িলম দাস বা দাসী ম
ু কের দয়া। বতমােন যেহতু দাস থা নই। ইসলাম ধােপ ধােপ দাস থােক উেদ কেরেছ
তাই দাস ম
ু কের কাফফারা আদায় করার সেু যাগ নই।
(২)  মাস িবরিতহীন িসয়াম পালন করা। এ িবরিতহীন িসয়াম পালন করেত িগেয় সংগত কারণ বতীত যিদ িবরিত দয়া হয়
তেব আবার নতুন কের  মাস িসয়াম পালন করেত হেব।
(৩) যিদ িবরিত হীন ভােব  মাস িসয়াম পালেনর সামথ না রােখ তেব ষাট জন অভাবী মানষু েক খাদ দান করেত হেব।
েতেকর খাদ হেব এক িফতরার সম পিরমাণ।
িতীয় : ইাকের বীযপাত করা:
যমন কাউেক চেু মা দয়ার মাধেম বা শ করার কারেণ িকংবা হ মথনু ইতািদ কারেণ বীযপাত ঘটােনা হেল। এ সকল
কারেণ িসয়াম বািতল হেয় যায়। তেব এ সকল কারেণ কামভাব থাকা সেও যিদ বীযপাত না হয় তেব িসয়াম বািতল হেব
না। নবী কিরম সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম সওম অবায় ীেক চেু মা িদেতন ও শ করেতন। তেব িতিন িনেজেক পূণ
িনয়েণ রাখেত সমথ িছেলন। যিদ চেু মা ও শ ারা বীযপাত হওয়ার আশা থােক তেব এ সকল কাজ থেক িবরত থাকা
অত জির। ইসলািম শিরয়েতর একটা মূলনীিত হল যা িকছ ু অনায় বা হারাম কােজর িদেক িনেয় যায় বা তার সাবনা
স ৃি কের তা থেক দূের থাকা ওয়ািজব। এ কারেণ িসয়াম পালনকারীর জন কুিল করা নােক পািন দয়ার সময় সাবধানতা
অবলন করেত হয়। স কুিল করার সময় গডগ় ডা় করেব না। েদােষর কারেণ বীযপাত হেল িসয়াম ভ হেব না। কারণ
এটা অিনাকৃত ভােব হেয় গেছ। যা িকছ ু অিনাকৃতভােব হেয় যায় আাহ তা মা কের দন। এমিনভােব িনা ম বি
থেক কলম উিঠেয় রাখা হয়। কােজই িনাকােল যা িকছ ু ঘেট তার জন কাউেক দায়ী করা যায় না। এটা আমােদর িত
আাহ রাুল আলািমেনর একিট রহমত। কউ কান িবষয় কনা করার ফেল যিদ বীযপাত হেয় যায় এেত িসয়াম ভ হেব
না। রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলেছন :—

 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻴﻪ.ﻠﻢ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ أﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ أو ﺗﺘﻪ ﺗﺠﺎوز ﻋﻦ أﻣﺘإن اﻟ
‘অবশই আাহ তাআলা আমার উত যা কনা কের তা মা কের দন। যিদ না স কাজ বা কথার ারা তা বাবায়ন
কের।’ বণনায় : বাখাির ও মস
ু িলম
ত ৃতীয় : পানাহার করা:
আাহ রাুল আলািমন বেলন :—
. ﻞ اﻟﻠﱠﻴَﻟ اﺎمﻴﻮا اﻟﺼﻤﺗ اﺮِ ﺛُﻢ اﻟْﻔَﺠﻦدِ ﻣﻮﺳ اﻂ اﻟْﺨَﻴﻦ ﻣﺾﻴﺑﻂُ ا اﻟْﺨَﻴﻢَ ﻟﻦﻴﺘَﺒ ﻳﺘﱠﻮا ﺣﺑاﺷْﺮﻠُﻮا وﻛو
 اﻟﺒﻘﺮة: ১৭৮
‘আর তামরা পানাহার কর যতণ রােতর কােলা রখা হেত উষার  রখা েপ তামােদর িনকট িতভাত না হয়।
অতঃপর রােতর আগমন পয িসয়াম পূণ কর।’ নাক িদেয় ঔষধ সবন করা পানাহার করার মতই িসয়াম বািতল কের দয়।
কারণ রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলেছন :—
ﻮن ﺻﺎﺋﻤﺎ )رواه أﺑﻮ داود اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق إﻻ أن ﺗ)وﺑﺎﻟﻎ ﻓ
‘তামরা ওজরু সময় নােক পািন িদেত একটু অিতির করেব তেব িসয়াম অবায় নয়।’ বণনায় : আবু দাউদ
এ হািদস ারা মািণত হল িসয়াম অবায় নােকর িভতের এমনভােব পািন িদেত িনেষধ করা হেয়েছ যােত পািন িভতের চেল
যায়। অতএব নাক িদেয় িকছ ু িভতের েবশ করােল িসয়াম ন হেয় যায়।
চতুথ: যা িকছ ু পানাহােরর িবক, তা িসয়াম ভ কের এটা ভােব হেত পাের:
(১) িসয়াম পালনকারী শরীের র হণ করেল িসয়াম ন হেয় যায়। কারণ পানাহার ারা র তির হয়। তাই রহণ
পানাহােরর একিট িবক।
(২) খাবােরর িবক িহেসেব সালাইন বা ইনেজকশন হণ করা। তেব য সকল ইনেজকশন ও সালাইন খাবােরর িবক
নয় তা হণ করেত বাধা নই।
পম : হাজামা বা িশা লাগােনা:
য িশা লাগায় ও যােক িশা লাগােনা হয় উভেয়র িসয়াম ন হেয় যায়। যমন হািদেস এেসেছ—
)أﻓﻄﺮ اﻟﻬﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺠﻮم )رواه أﺣﻤﺪ
‘িশা য লাগাল ও যােক লাগােনা হেলা উভেয় িসয়াম ভ করল।’ বণনায়: আহমদ
িশা লাগােল শরীের এর ভাব পেড।় এটা র দােনর মতই। তাই িসয়াম পালনকারীর জন িশা ববহার জােয়জ নয়।
তেব েয়াজন হেল িসয়াম ভ কের িশা ববহার করেব পের িসয়াম কাজা করেব। নাক িদেয় র পডে় ল িকংবা দাঁত ওঠােল
অথবা আহত হেয় র বািহত হেল িসয়ােমর কান িত হয় না।
ষ : ইাকৃতভােব বিম করা:
যিদ কউ ইা কের বিম কের তেব তার িসয়াম পালন বািতল হেয় যােব। রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম
বেলেছন:—
 رواه ﻣﺴﻠﻢ.ء وﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎء ﻋﻤﺪا ﻓﻠﻴﻘﺾء ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻣﻦ ذرﻋﻪ اﻟﻘ

‘যার বিম হল তার কান িত নই। আর য িনেজর ইায় বিম করল স িসয়াম কাজা করেব।’ বণনায় : মস
ু িলম
তেব বিম আসেল তা আটেক রাখার চা করেব না।
সম : মিহলােদর মািসক ও সূিতবা আর হেল:
যিদ িসয়াম অবায় মািসেকর র দখা দয় তেব িসয়াম ভেঙ যােব। এমিনভােব সবজিনত র বািহত হেত থাকেল
িসয়াম ন হেয় যায়।
য সকল িবষয় িসয়াম ভ কের না ◌ঃ
ূ হয়। কান িকছরু াদ অনভ
ূ
সরু মা ববহার, চােখ বা কােন ঔষধ ববহার করেল িসয়াম ন হয় না, যিদও তার াদ অনভ
ু ত
ু ত
হেল িসয়াম ভ হয় না। িসয়াম ভ হওয়ার সক হল পানাহােরর সােথ। কান িকছরু াদ পরীা করার কারেণ িসয়াম ভ
হয় না যিদ না তা িগেল ফেল। কান িকছরু াণ িনেল িসয়াম ভ হয় না। তেব ধমু জাতীয় াণ িসয়াম অবায় হণ করেব
না। যমন আগরবািত বা চন কােঠর ধয়ু া িকংবা ধপ
ু হণ করেব না। কুিল করেল বা নােক পািন িদেল িসয়াম ভ হয় না
তেব গডগ় ডা় করেব না বা নােকর খবু িভতের পািন দেব না, বা নােক পািন িদেয় উপের টান দেব না। মসওয়াক বা াশ
করেল িসয়ােমর কান িত হয় না। িসয়াম অবায় িদেনর য কান সময় মসওয়াক িকংবা াশ করেত দাষ নই। এমিন
ভােব দাঁেতর মাজন বা টুথেপ ববহার করেল িসয়ােমর কান িত হয় না তেব তা যন গলার িভতের েবশ না কের তার
িত খয়াল রাখেত হেব। িসয়াম অবায় পেু রর পর মসওয়াক করা উিচত নয় বেল য কথা চিলত আেছ তার কান িভি
নই। গরম থেক বাঁচেত পািন গােয় দয়া বা িভজা কাপড় গােয় জডা় েত কান দাষ নই। এত িসয়ােমর কান িত হয় না।
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