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শা‘বান মাসের করণীয় বর্জনীয় 

শসব বারা‘আসের কারসন শা‘বাসনর মাসের গুরত্ব আমাসের ননকট অসনক ববশী। অসনসক এই বযাপাসর একবাসরই উোেীন আর নকছু ব াক 

এই আম সক োমসন বরসে অসনক শরী‘আে নবসরাধী কার্ কসর। কুরআন ও হােীসের আস াসক এর যথাথজ নবসেষণ ননসে বেয়া হস াোঃ  

শরী‘আসের েনৃিসে  াই াে ু বারা‘আে 

 াই ােু  বারা‘আসের ফযী ে ননর্জরসযাগ্য হােীে দ্বারা প্রমানণে। েনিন ে বকান রূপ না নেসয় এবং এ রাে উেযাপসনর নবসশষ বকান পন্থা 

উদ্ভাবন না কসর শনি ও োমথজয অনুযায়ী ববশী ববশী ইবােে করাও ননর্জরসযাগ্য বরওয়াসয়ে দ্বারা প্রমানণে। এোসন  াই ােু  বারা‘আসের 

ফযী ে ও করণীয় নবষসয়র নকছু হােীে যথাযথ উদ্ধৃনে ও েনসের ননর্জরসযাগ্যো েহ উসেে করা হস া। 

প্রথম হােীে 

হযরে মু‘আয ইবসন র্াবা  রানয. বস ন. নবী কারীম োোোহু ‘আ াইনহ ওয়া োোম ইরশাে কসরন আোহ ো‘আ া ১৫ই শা‘বাসনর রাসে 

েৃনির নেসক রহমসের েৃনি বেন এবং মুশনরক ও নবসদ্বষ বপাষণকারী বযেীে আর েবাইসক ক্ষমা কসর বেন। (েহীহ ইবসন নহব্বান-৫৬৬৫, 

নে নে ােু  আহােীনছে েহীহাহ-৩/৩১৫) 

নদ্বেীয় হােীে 

হযরে আ‘ া ইবনু  হাসরে বথসক বনণজে, হযরে আসয়শা রানয. বস ন, রাসে রােূ  োোোহু ‘আ াইনহ ওয়া োোম নামাসয োাঁড়ান এবং 

এে েীর্জ নের্ো কসরন বয, আমার ধারণা হস া নেনন হয়সো মৃেুযবরণ কসরসছন, আনম েেন উসে োাঁর বৃদ্ধাঙ্গু ী নাড়া নে াম, োাঁর বৃদ্ধাঙ্গু ী 

নড় । যেন নেনন নের্ো বথসক উেস ন এবং নামায বশষ করস ন, েেন আমাসক  ক্ষ কসর ব স ন, বহ আসয়শা/হুমাইরা! বোমার নক এ 

আশংকা হসয়সছ বয, আোহর রােূ  বোমার হক নি করসবন? আনম উত্তসর ব  াম, না; ইয়া রােূ ুোহ! আপনার েীর্জ নের্ো বথসক আমার 

আশংকা হসয়নছ , আপনন মৃেুযবরণ কসরসছন নকনা? নবীর্ী নর্জ্ঞাো করস ন. েুনম নক র্াসনা এটা বকান রাে? আনম ব  াম. আোহ ও োাঁর 

রােূ ই র্া  র্াসনন। রােূ  েেন ইরশাে করস ন, এটা অধজ শা‘বাসনর রাে। আোহ ো‘আ া এ রাসে বান্দার প্রনে মসনাসযাগ্ বেন এবং 

ক্ষমাপ্রাথজীসের ক্ষমা কসরন ও অনুগ্রহপ্রাথজীসের অনুগ্রহ কসরন। আর নবসদ্বষসপাষণকারীসের বছসড় বেন োসের অবস্থাসেই। (শু‘আবু  ঈমান-হােীে 

নং- ৩৬৩৫) 

েেৃীয় হােীে 

একো হযরে আসয়শা রানয. হুযুর োোোহু ‘আ াইনহ ওয়া োোমসক না বপসয় েুাঁর্সে ববর হস ন। োসক র্ান্নােু  বাকীসে বপস ন- েেন 

হুযুর োোোহু ‘আ াইনহ ওয়া োোম ব স ন ১৪ই শা‘বান নেবাগ্ে রাসে আোহ ো‘আ া প্রথম আকাসশ অবেরণ কসরন এবং ‘বনূ কা ব’ 

বগ্াসের পান ে ছাগ্  পাস র শরীসরর পশসমর বেসয়ও অনধক েংেযক বান্দাসক নেনন ক্ষমা কসর বেন। (নেরনমযী শরীফ-হাোঃ নং ৭৩৯, ইবসন মাযাহ- 

হাোঃ নং ১৩৮৫) 

েেথুজ হােীে 

হযরে আ ী ইবসন আবী োস ব রানয. বথসক বনণজে, রােূ  োোোহু ‘আ াইনহ ওয়া োোম বস সছন অধজ শা‘বাসনর রাে যেন আসে েেন 

বোমরা এ রানে ইবােে বসন্দগ্ীসে কাটাও এবং নেসনর বব া বরাযা রাে। বকননা এ রাসের েূযজাসের পর আোহ ো‘আ া প্রথম আেমাসন 

আসেন এবং বস ন, বকান ক্ষমা প্রাথজী আসছ নক? আনম োসক ক্ষমা করব। আসছ নক বকান নরনযক প্রাথজী? আনম োসক নরনযক নেব। এর্াসব 

েুবসহ োনেক পযজন্ত আোহ ো‘আ া মানুসষর প্রসয়ার্সনর কথা বস  োসক ডাকসে থাসকন। (েুনাসন ইবসন মার্াহ-১৩৮৪, শু’আবু  ঈমান-৩৮২৩-২২) 

মাে কসয়কনট হােীে বণজনা করা হস া। আসরা বহু হােীে নকোসব বনণজে আসছ।  

উসেনেে হােীে েমসূহর েনে নবষয়ক আস ােনাোঃ 

১ম হােীসের েনে েহীহ, এ র্নয ইমাম ইবসন নহব্বান এসক নকোবুে েহীহ-এ বণজনা কসরসছন। ইমাম মুননযরী, ইবসন রর্ব, কাোোনী, 

যুরকাবী, নুরুদ্দীন হাইোমী এবং অনযানয হােীে নবশারে এ হােীেনটসক আম সযাগ্য েহীহ বস সছন। (সেেুন! োরগ্ীব োরহীব ২/১১৮, ৩/৪৫৯ 

 াত্বাইফু  মা‘আনরফ ১৫১-৩, মার্মা‘উয যাওয়াসয়ে ৮/৬৫, শারহু  োওয়ানহব-১০/৫৬১)  

বেজমাসন আহস  হােীে র্াইসের প্রনেদ্ধ শাইে নােীরুদ্দীন আ বানী রহ. নে নে ােু  আহােীনেে েহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯-এ এই হােীসের 

েমথজসন আসরা আটনট হােীে উসেে করার পর ব সেন, ‘এ েব বরওয়াসয়সের মাধযসম এ হােীেনট ননোঃেসন্দসহ েহীহ প্রমানণে হয়।’ এরপর 

শাইে আ বানী রহ. ঐ েব ব াসকর বিবয েণ্ডন কসরন, যারা বকানধরসনর বোাঁর্-েবর ছাড়াই বস  বেন বয  াই ােু  বরা‘আসের বযাপাসর 

বকান েহীহ হােীে বনই। েদ্রূপ শাইে আব্দরু রহমান মুবারকপূরী েুহফােু  আহওয়ার্ী -২/৫৩-এ  াই ােু  বারা‘আসের হােীেসক 

আম সযাগ্য প্রমানণে কসরন।  

২য় হােীেনট ইমাম বাইহাকী রহ. বণজনা করার পর েনসের বযাপাসর বস সছন, ‘মুরো ুন র্ানয়যদুন’ অথজাৎ, আম সযাগ্য। ৩য় হােীেনট 

আমস র বক্ষসে গ্রহণসযাগ্য। েক  রাবী নেক্কাে, েনসের মসধয ইননিো থাকায় ইমাম বুোরী রহ. যয়ীফ বস সছন। (সেেুন! নে নে ােু  

আহােীনেে েহীহাহ-৩/৩১৮) 
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৪থজ হােীেনটর েনে যয়ীফ নকন্তু মুহানদ্দেীসন নকরাসমর েবজেিে নেদ্ধান্ত হস া- ফাযাসয়স র বক্ষসে যয়ীফ হােীে গ্রহণসযাগ্য। বেেুন! (নকোবু  

আযকার-৭, ফােহু  কােীর-১/৪৬৭, আ  আর্নববাে ু ফাসয াহ-৫৭) 

ফিুাহাসয় বকরাসমর েনৃিসে  াই াে ু বারা‘আে 

নফিসহ হানাফী 

আোমা শামী, ইবসন নুর্াইম, আোমা শরমবু া ী, শাইে আব্দু  হক বেহ র্ী, হাকীমু  উিে মাও ানা আশরাফ আ ী থানবী, মাও ানা 

আব্দু  হাই  াক্ষসনৌর্ী, মুফেী মুহািে শফী োসহব রহ. েহ প্রমুে উ ামাসয় বকরাসমর মসে  াই ােু  বারা‘আসে শনি োমথজয অনুযায়ী 

র্াগ্রে বথসক একাকীর্াসব ইবােে করা মুোহাব, েসব র্মাসয়ে হসয় নয়। (আে দুররু  মেুোর-২/২৪-২৫, আ  বাহরুর রানয়ক-২/৫২, মা ছাবাো 

নবেেনু্নাহ-৩৬, মারানক্ক  ফা াহ-২১৯, র্াওয়া ুে নেনাহ-১৭,  াই াে ু বরা‘আসের হািীিে- শাইেু  ইে াম মফুেী মুহািে োিী উেমানী) 

নফিসহ শাসফয়ী 

ইমাম শাফী রহ.-এর মসেও শা‘বাসনর ১৫েম রাসে অনধক অনধক দু‘আ কবূ  হসয় থাসক।  (নকোবু  উি-১/২৩১) 

নফিসহ হাম্ব ী 

শাইে ইবসন মুফন হ হাম্ব ী, আোমা মানেূর আ  বাহুেী এবং ইবসন রর্ব হাম্ব ী রহ. েহ প্রমূে উ ামাসয় নকরাসমর ননকট  াই ােু  

বারা‘আসে ইবাোে করা মুোহাব। (সেেুন! আ  মাবো-২/২৭, কাশশাফু  নকনা-১/৪৪৫,  াত্বানয়ফু  মা‘আনরফ-১৫১-৬০) 

নফিসহ মান কী 

ইবনু  হাজ্জ্ব মান কী রহ. বস ন ে সফ োন হীন েথা পূবজযুসগ্র আউন য়াগ্ণ এ রােসক যসথি েিান করসেন এবং এর র্নয পূবজ বথসক 

প্রস্তুনে গ্রহণ করসেন। (আ  মােো -১/২৯২-৯৩) 

োরকথাোঃ েক  মাযহাসবর উ ামাসয় নকরাসমর মসে  াই ােু  বারা‘আসে ইবাোে করা মুোহাব। 

আহ  ু হােীে র্াইসের প্রনে আসবেন 

 াই ােু  বারা‘আে েম্পসকজ বকান আপনত্ত থাকস  আপনারা শাইেু  ইে াম ইবসন োইনময়াহ রহ.-এর ইিনেযাউে নেরােু  মুোিীম-

২/৬৩১-৬৪৩, আ বানী রহ. এর নে নে ােু  আহােীনেে েহীহাহ-৩/১৩৫-১৩৯, ইমাম মুবারকপুরীর েুহফােু  আহওয়ার্ী-২/৫৩ এবং 

ইবসন রর্ব হাম্ব ীর  াত্বানয়ফু  মা‘আনরফ ১৫১-১৬০ ইেযানে প্রমুে উ ামাসের নকোব বেেনু। 

করণীয় ও বর্জনীয় 

এ রাসে করণীয়োঃ ববশী ববশী নফ  ইবােে, বযমন- কুরআন নে াওয়াে, বয বকান েূরা নেসয় নফ  নামায, নযনকর আযকার, দু‘আ 

ইনেগ্ফার। উি ইবাোেেমূহ েমসবে র্াসব নয় বরং একাকী করসে হসব। উসেেয উি রাসে বকান ধরা বান্ধা ননয়সম নফ  নামায পড়া 

হােীে দ্বারা প্রমানণে নয়। উসেেয  াই ােু  বারা‘আসের পরনেন বরাযা রাো নফ  ইবােে, বকউ শা‘বাসনর ১৩,১৪,১৫ োনরসে বরাযা 

রােসে পারস  উত্তম।  

বর্জনীয়োঃ আেশবার্ী, হা ুয়া রুনট, নশরণী-োবাররুক, মাইসক কুরআন নে াওয়াে ও শবীনা, আস াকেজ্জা করা, মেনর্সে বা বাড়ীসে 

র্মাসয়ে হসয় বড় আওয়াসর্ প্রেন ে মী াে-নকয়াম করা, বগ্ারস্থাসন যাওয়া, বম া বোসনা, র্ামা‘আসের োসথ ো ােুে োেবীহ বা 

োহাজ্জুসের নামায পড়া ইেযানে। (নবোনরে বেেুন! াই ােু  বরা‘আসের হািীিে মফুেী মুহািাে োিী উেমানী।) 


