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রমযান মােসর ৩০ আসর 
িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

ভূিমকা 
িন�য়ই সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তাঁর �শংসা কির, তাঁর 

িনকট সাহাযয �াাথনা কির, তাঁর িনকট কমা �াাথনা কির, তাঁর 

কােছই তাওবা কির; আর আমরা আমােদর নফেসর জনয কিতকর 
এমন সকল খারািপ এবং আমােদর সকল �কার ম� আমল োেক 

আ�াহর িনকট আ�য় চাই। সুতরাং আ�াহ যােক পা �দশথন 
কেরন, তােক পা�� করার েকউ েনই; আর যােক িতিন পাহারা 

কেরন, তােক পা �দশথনকারীও েকউ েনই। আিম সাকয িদিি েয, 
একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, তাঁর েকান শরীক 

েনই এবং আিম আরও সাকয িদিি েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূল। আ�াহ তার ওপর, তার পিরবার-

পিরজন, সকল সাহাবী এবং িকয়ামত পযথ্ যারা সু�রভােব তােদর 

অনুসরণ করেব তােদর সবার উপর সালাত ও যাাযা সালাম েপশ 

করন।    

অতঃপর: 

এ হেি ‘মুবারক রমযান মােসর িকছু আসর’; যােত িসয়াম, িকয়াম, 

যাকাত ইতযািদ ও এ উউম মােসর উপেযাাী িকছু িববান  ান 

েপেয়েছ।  
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* আিম এটােক ৈদিনক অাবা রাি�কািলন আসররেপ সািজেয়িছ।  

* এর অিবকাংশ খুতবা বা আসেরর ভূিমকা আিম ‘কুররাতুল 

‘উয়ূিনল মুবিসরাহ িব তালখীেস িকতািবত তাবিসরাহ’ �� োেক 

যতটুকু যাা স�ব পিরপািট কের চয়ন কেরিছ।  

* আর আিম এখােন যত েবিশ স�ব হকুম-আহকাম, িবিব-িববান, ও 

আদাব িনেয় িনেয় এেসিছ; কারণ মানুেষর এটাই েবিশ �েয়াজন।  

* আর আিম এটােক ‘মাজািলসু শাহির রামাদান’ বা ‘রমযান মােসর 

আসরসমূহ’ নামকরণ কেরিছ।  

মহান আ�াহর কােছ �াাথনা কির, িতিন েযন আমােদর এ আমলটুকু 

একমা� আ�াহর উে�েশয বানান এবং এর  ারা উপকৃত কেরন। 

িন�য় িতিন অতযািবক দাতা ও স�ািনত।  
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�াম আসর 
রমযান মােসর ফযীলত 

 

সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন আসমান, যমীন ও তার 

মবযকার সকল িকছু সৃি� কেরেছন। রােতর অ�কাের কুষ 

পীিপিলকার েবেয় উঠাও যার দৃি� বিহভূথত নয় এবং আসমান ও 

যমীেনর িব�ু-িবসাথও যার জােনর বাইের নয়। “যা আেছ 

আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু’েয়র মবযবতথী  ােন এবং যা আেছ 

মািটর িনেচ সব তাঁরই। আর যিদ তুিম উ��ের কাা বল তেব 

িতিন োাপন ও অিত োাপন িবষয় জােনন। আ�াহ িতিন ছাড়া সতয 

েকােনা মা‘বুদ নাই; সু�র নামসমূহ তাঁরই।” [সূরা �া-হা: ৬-৮] 

িতিন আদম ‘আলাইিহস সালামেক সৃি� কেরেছন, অতঃপর তােক 

পরীকার মাবযেম মেনানীত কের সিঠক পা �দশথন কেরেছন। িতিন 

নুহ ‘আলাইিহস সালামেক নবী বািনেয় পািঠেয়েছন। অতঃপর িতিন 

আ�াহর িনেদথেশ েননকা ৈতির কেরেছন এবং েসটােক চািলেয়েছন। 

�ীয় অ্র� ব�ু ই�ািহম ‘আলাইিহস সালামেক আগন োেক 

নাজাত িদেয়েছন এবং েসটার উ�তােক সুশীতল ও আরামদায়ক 

কেরেছন। মুসা ‘আলাইিহস সালামেক নয়িট িনদশথন দান কেরেছন; 
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িক� েফরআউন েসটা  ারা নসীহত িনেত পােরিন, তার অব ান 

োেকও সের আেস িন। ঈসা ‘আলাইিহস সালামেক এমন িনদশথন 

দান কেরেছন যা সৃি�কুলেক িবি�ত কের িদেয়েছ। িতিন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর এমন একিট িকতাব 

অবতীণথ কেরেছন, যােত রেয়েছ সু�� �মাণ এবং েহদােয়ত।  

কৃতজতা জাপন করিছ তাঁর অফুর্ অসংখয ও অনবরত �াা 

েনয়ামেতর। অসংখয দরদ ও সালাম বিষথত েহাক উ�ুল কুরা 

(ম�ায়) ে�িরত মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর। 

অবািরত শাি্ বিষথত েহাক তাঁর ওপর, েহরা গহায় তার িনি�ত 

পরম স�ী আবূ বকর িস�ীক রািদয়া�াহ ‘আনহ, সেতযর ইি�ত �াা 

মেতর অিবকারী এবং আ�াহর আেলােত িযিন েদখেত েপেতন েস 

উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ, তাঁর দু কনযার �ামী িযিন িছেলন সতযভাষী 

েস উসমান রািদয়া�াহ ‘আনহ, তাঁর চাচাত  ভাই আলী রািদয়া�াহ 

আনহ, িযিন িছেলন জােনর সাার, বেনর বাঘ, তােদর সবার উপর 

এবং অপরাপর স�ািনত আহেল বাইত রািদয়া�াহ ‘আনহম, 

সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহ ‘আনহম যােদর ে��� জােত ছিড়েয় 

পেড়েছ এবং মুসিলম উ�াহর সকল সদেসযর ওপর সালাত ও 

সালাম বিষথত েহাক।  

o ি�য় ভাই সকল! আমােদর সামেন স�ািনত রমযান সমাাত যা 
ইবাদেতর মহৎ মওসুম। েয মােস আ�াহ তা‘আলা েনক 
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আমেলর সাওয়াব সীমাহীন বৃি� কের েদন এবং দান কেরন 

অফুর্ কলযাণ। উ�ু� কেরন েনক কােজ উৎসাহী বযি�র জনয 

কলযােণর সকল  ার। এ মাস কুরআন নািযেলর মাস। কলযাণ 

ও বরকেতর মাস। পুর�ার ও দােনর মাস। 

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ  ﴿ َّ نزَِل  �
ُ
َّاِس  ُهٗدى �ۡلُقۡرءَانُ  �ِيهِ  أ  �لُۡهَدىٰ  ِمِنَ  َو�َِيَِ�ٰتٖ  ِلِن

 ]  ١٨٥: بلقرة[ ﴾ ۡلُفۡرقَاِن� وَ�

‘রমযান মাস, যােত নািযল হেয়েছ মহা�� আল-কুরআন, যা িব� 

মানেবর জনয েহদােয়ত, সু�� পা িনেদথশ এবং হক ও বািতেলর 

মেবয পাাথকযকারী।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫} 

এ মাস রহমত, মাািফরাত এবং জাহা�াম োেক মুি�র মাস। যার 

�ােম রেয়েছ রহমত, মােঝ রেয়েছ মাািফরাত এবং েশেষ জাহা�াম 

হেত মুি�।  

 এ মােসর মযথাদা ও ফযীলেতর বযাপাের এেসেছ অেনক হাদীস 

সমূহ েযমন এেসেছ অেনক বাণী:  

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, িতিন বেলন, রাসুলূ�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন:  

نَْوبُب  َُُِّحْت  َرَمَضينُ  َجيءَ  إِذَب«
َ
َّغِ ، أ

ْ
غَّقْت  بْ ُُ نَْوبُب  ََ

َ
يِر، أ َّ َِّدِت  ب  »بلّشيَيِط�ُ  ََُص



 

8 

‘যখন রমযান মাস আামন কের, তখন জা�ােতর দরজাসমূহ খুেল 

েদওয়া হয়, জাহা�ােমর দরজাসমূহ ব� কের েদওয়া হয় এবং 

শয়তানেক শৃ�লাব� কের রাখা হয়’। ०

1 

এ মােস জা�ােতর  ারসমূহ খুেল েদয়া হয় অিবকহাের েনক আমল 

করার জনয এবং আমলকারীেদর উৎসাহ �দােনর জনয। আর 

জাহা�ােমর  ারসমূহ ব� কের েদয়া হয় ঈমানদারেদর গনাহ কম 

অনুি�ত হওয়ার কারেণ। শয়তানেক শৃ�লাব� করা হয়, যােত েস 

অনযানয মােসর মত এ মুবারক মােস মানুষেক পা ��তার িদেক 

িনেয় েযেত না পাের।  

* ইমাম আহমদ রহ. আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বণথনা 

কেরন, রাসুলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» ٌ َّ َهي أُ ََ ْْ ُُْع َ ِِ َرَمَضيَن، ل َْس ِصَاي ي  َْ ِم  َّ يَْت أُ َِ َْ ُ
ْْ  أ ِْ : َ�بْغَُه ِ ِْ بلّايئ

ََ ُُ ُصغُو
�ُّن  ََ ُ� ََ ُرَب،  َِ

ِْ ُُ  ّّ ئَِ�ُ  َح َِ َم
ْ
ُْ بل ُر لَُه ِِ َْْسَِْا ََ ِمْسِ ، 

ْ
ْن ِر�ِح بل َِ غَْد بّ ِ  َِ ْطيَُب 

َ
أ

َُُقوُ    ّْ ُُ ، ُُ ّ وَْو ي َجّغَِ ُّ َََجّك   َّ ََ ُقو :بّ ُ 
ْ
ْن وُغ

َ
بَيِدا بلّايِلُوَن أ َِ ُْ وُوِشُ   ب َ�ْغُه

 
َ

ُِ إِل ْغُُاوب ُِي ََ  َِ ُِ َمرََدةُ بلّشيَيِطِ�، ََ ي ُِ ُد  ِّ �َُا ََ  ، ِْ
َ

�َِاُ َب إِل ََ ذَ� 
َ ْ
بَ ََ َمَُو ََ  

ْ
بل

غَ ي  ْ ِِ خِصِر لَ  ْْ ُر لَُه َِ �ُْا ََ  ،ِ،ِ ْ�َ ِِ  ُِ ْ
َ

ْغُُاوَن إِل ََ ي َو ُوب  ِ�َ : ِ�يَك " ََ
َ
، أ وَ  بّ ِ ُُ وَي َر

ْغَ ُ 
َ

َقْدِر؟ قَيَ   ل
ْ
ُُ «: بل ْجَر،ُ إِذَب قََض َ�َمغَ

َ
ّّ أ َعيِمَك إِّمَمي وَُو

ْ
لَِ�ّن بل ََ  ،

َ
 »و

                                                           
1 বুখারী: ১৮৯৯; মুসিলম: ১০৭৯। 
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‘আমার উ�তেক রমযােন পাঁচিট ৈবিশ�য েদয়া হেয়েছ, যা পূবথবতথী 

েকােনা উ�তেক েদয়া হয়িন: ১। িসয়াম পালনকারীর মুেখর না 

খাওয়াজিনত া� আ�াহর কােছ িমসেকর সু�াণ োেকও উউম। ২। 

ইফতােরর পূবথ পযথ্ েফেরশতাাণ িসয়াম পালনকারীর জনয 

মাািফরােতর েদা‘আ করেত াােক। ৩। আ�াহ তা‘আলা �িতিদন 

তাঁর জা�াতেক সুসি�ত কের বেলন, আমার েনককার বা�াাণ ক� 

�ীকার কের অিতশী�ই েতামােদর কােছ আসেছ। ৪। দু� �কৃিতর 

শয়তানেদরেক শৃ�লাব� করা হয়, ফেল তারা অনয মােসর নযায় এ 

মােস মানুষেক োামরাহীর পো িনেত সকম হয় না। ৫। রমযােনর 

েশষ রজনীেত িসয়াম পালনকারীেদর কমা কের েদয়া হয়। বলা 

হেলা- েহ আ�াহর রাসূল, এ কমা িক কদেরর রােত করা হয়? 

রাসুলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, না, বরং েকােনা 

�িমকেক তার পাির�িমক তখনই েদয়া হয়, যখন েস কাজ েশষ 

কের’।१

2  

                                                           
2 আহমদ: ৭৯১৭। হাদীেসর সূ� খুব দুবথল। হাদীসিট আহমদ ও বাযযার সংকলন 

কেরেছন িহশাম িবন িযয়াদ আবুল িমকদাম সূে�। আর বণথনাকারী িহেসেব 

িতিন যঈফ। বুখারী তার স�েকথ বেলেছন, তার স�েকথ কাা আেছ। আবূ 

দাউদ বেলেছন, অিনভথরেযাায। আবূ হােতম বেলেছন, িতিন শি�শালী নন দুবথল 

বণথনাকারী। ইবন িহহান বেলেছন, িতিন িনভথরেযাাযেদর উ�ৃিতেত জাল হাদীস 

বণথনা করেতন। তার বিণথত হাদীস �মাণেযাায নয়। হােফয বেলেছন, 
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o আমার দীনী ভাইেয়রা! এ মূলযবান পাঁচিট ৈবিশ�য আ�াহ 
তা‘আলা অনয সকল উ�েতর মবয োেক েকবল আপনােদর 

দান কেরেছন এবং এর মাবযেম আপনােদর ওপর েনয়ামাত পূণথ 

কের িবেশষ ইহসান কেরেছন। এভােব আ�াহর কতই না 

েনয়ামত ও অনু�হ আপনােদর ওপর ছায়া হেয় আেছ; কারণ,  

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكَتُمۡ  ﴿
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
َّاِس  أ ُمُرونَ  لِن

ۡ
ََۡهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  تَأ  �لُۡمََكرِ  َعنِ  َوَ�

َُونَ  ِۗ  َوتُۡؤمِ َّ   ]  ١١٠: َمربن ب [ ﴾ بِٱ

‘েতামরা ে�� উ�ত। মানুেষর কলযােণর জনযই েতামােদর েবর করা 

হেয়েছ। েতামরা সৎ কােজর আেদশ করেব এবং অসৎ কাজ োেক 

িবরত রাখেব। আর আ�াহর �িত দৃঢ় ঈমান রাখেব’। {সূরা আেল 

ইমরান, আয়াত: ১১০}  

[হাদীেস বিণথত পাচঁিট ৈবিশে�যর িবেবষণ]  

�াম ৈবিশ�য:  

نْ « َِ غَْد بّ ِ  َِ ْطَيُب 
َ
ِْ أ ِْ بلّايئِ

ََ ُُ ِمْسِ   ُصغُو
ْ
 »ِر�ِح بل

‘িসয়াম পালনকারীর মুেখর না খাওয়াজিনত া� মহান আ�াহর 

কােছ িমসেকর েচেয়ও অিবক উউম �াণস��’।  

                                                                                                            
পিরতযাজয। [েদখুন, তারীখ ইবন মুঈন: ২/৬১৬; জারহ ওয়াত-তা‘দীল: ৯/৫৮; 

আল-কােমল: ৭/২৫৬৪; তাহযীব: ১১/৩৮; তাকরীব: ২/৩১৮]।  
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আরবী  ُُ  ,শ�িট �াম হরেফ েপশ ও যবর যু� হেয় অাথ েদয় ُصغُو

পাক িল খাবারশূনয হেল মুেখর �ােণর পিরবতথন এবং এক �কার 

িভ� া� সৃি� হওয়া। এ দুাথ� মানুেষর কােছ অি�য় হেলও আ�াহ 

তা‘আলার কােছ িমসক োেকও অিবক সু�াণস��। েকননা এ 

দুাথ� আ�াহর আনুাতয ও ইবাদেতর কারেণ সৃি� হেয়েছ। আর 

�েতযক অি�য় িজিনস যা আ�াহর আনুাতয ও তাঁর ইবাদেতর 

কারেণ সৃি� হয় তা আ�াহর কােছ ি�য় এবং এর জনয সংিব� 

বযি�েক কলযাণকর ে�� ও উউম �িতদান �দান করা হয়। 

েযমন েদখুন শহীদেদর �িত, িযিন আ�াহর কােলমােক সমু�ত 

রাখার উে�েশয শাহাদাত বরণ কেরন। িকয়ামেতর িদন িতিন এমন 

অব ায় উঠেবন েয, তার শরীেরর কত ান োেক র� টপটপ কের 

পড়েত াাকেব যার রং হেব রে�র িক� �াণ হেব িমসেকর �ােণর 

নযায়২ F

3
।  

                                                           
3 হাদীেস আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণথত, নবী সা�া�্াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, “যারাই আ�াহর রা�ায় যখম হেব, আর আ�াহই ভােলা 

জােনন েক আ�াহর রা�ায় যখম হেয়েছ, েস বযি�ই িকয়ামেতর িদন 

এমনভােব আসেব েয তার কত ান োেক র� �বািহত হেি, তার রং হেব 

রে�র অাচ তার া� হেব িমসেকর”। বুখারী, ২৮০৩, মুসিলম, ১৮৭৬।  
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অনুরপভােব হাজীেদর বযাপাের এেসেছ, আ�াহ তা‘আলা 

আরাফােতর ময়দােনর অব ানরতেদর বযাপাের েফেরশতােদর কােছ 

াবথ কের বেলন,   

  بمُْظُرَب«
َ

بَيِدا إِل ءِ  َِ
َ

ب ُشْعثًي َجيُءَِ�  َهُؤو  »ُ�ْبً
‘েতামরা আমার বা�ােদর �িত লকয কেরা, এরা আমার কােছ 

এেলােমেলা চুল, বুিলমাখা অব ায় হািজর হেয়েছ’। ३F

4 হাদীসিট ইমাম 

আহমাদ ও ইবন িহহান তার সহীহ �ে� সংকলন কেরেছন। 

এেকে� এেলােমেলা চুল আ�াহর কােছ ি�য় হওয়ার কারণ, তা 

আ�াহর আনুােতয  ইহরােমর িনিষ� ব�সমূহ পিরতযাা ও িবলািসতা 

বজথেনর মাবযেম সৃ� হেয়েছ। 

ি তীয় ৈবিশ�য:  

ُْ ب« ُر لَُه ِِ َْْسَِْا ُرَبََ َِ
ِْ ُُ  ّّ ئَِ�ُ  َح َِ َم

ْ
 »ل

‘িসয়ামপালনকারীর জনয ইফতােরর পূবথ পযথ্ েফেরশতাাণ 

মাািফরাত কামনা করেত াােকন।’ 

েফেরশতাাণ আ�াহর স�ািনত বা�া।   

َ  ونَ َ�ۡعُص  َّ  ﴿ َّ �  ٓ َمَرُهمۡ  َما
َ
 ]  ٦: بلحر�ْ[ ﴾ ٦ يُۡؤَمُرونَ  َما َو�َۡفَعنُونَ  أ

‘তারা আ�াহর েকােনা িনেদথশ অমানয কের না। বরং তাঁর সকল 

িনেদথশ পালন কের।’ {সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬}  

                                                           
4 ইবন িহহান: ৩৮৫২; মুসনােদ আহমাদ ২/৩০৫ নং ৮০৩৩। 
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েযেহতু আ�াহ তা‘আলা তােদরেক িসয়াম পালনকারীেদর জনয 

েদা‘আ করার অনুমিত িদেয়েছন। এজনয তােদর েদা‘আ আ�াহর 

কােছ কবুল হওয়াই অিবক যুি�যু�। এটা উ�েত মুহা�দীর 

ৈবিশ�য েয, আ�াহ তা‘আলা েফেরশতােদরেকও এ উ�েতর িসয়াম 

পালনকারীেদর জনয জনয েদা‘আ করার অনুমিত িদেয়েছন। যা 

তােদর মযথাদা বৃি�, তােদর �রণ সমাদৃত হওয়া এবং তােদর িসয়াম 

অিবক ফযীলতপূণথ হওয়ার �মাণ বহন কের।  

আর ইে�াফার হেি, মাািফরাত কামনা করা। দুিনয়া ও আেখরােত 

গনাহেক োাপন রাখা এবং এিড়েয় যাওয়া উে�শয। এটাই �বান 

আকা�া ও সেবথা� �ািার িবষয়। কারণ, �েতযক আদম স্ান 

গনাহাার, িনেজর উপর সীমাল�নকারী, মহান আ�াহর কমার 

েবিশ মুখােপকী।   

তৃতীয় ৈবিশ�য:  

ُقوُ  « َُ  ّْ ُُ ، ُُ َِ ّ وَْو ي َجّغ ُّ َََجّك   َّ ََ �ُّن بّ ُ  ََ ُ� ُقوب  :ََ
ْ
ْن وُغ

َ
بَيِدا بلّايِلُوَن أ َِ وُوِشُ  

  ِْ
َ

�َِاُ َب إِل ََ ذَ� 
َ ْ
بَ ََ َمَُو ََ  

ْ
ُْ بل   »َ�غُْه

‘িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা �িতিদন (মােহ রমযােন) জা�াতেক 

সুসি�ত কেরন এবং তােক লকয কের বেলন, অিত শী�ই আমার 

েনককার বা�াাণ দুিনয়ার ে�শ-যাতনা সহয কের েতামার কােছ 

আসেছ।’  
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আ�াহ তা‘আলা �তযহ জা�াতেক সুসি�ত কেরন তার েনককার 

বা�ােদর ��িত ও তােত �েবেশ উৎসাহ এবং ে�রণা েদওয়ার 

জনয।   

হাদীেস বিণথত �َذ
َ ْ
ََبَ َمَُو ََ  

ْ
 এর অাথ হেি: দুিনয়ার দুঃখ-ক�। بل

অতএব, দুিনয়ার ে�শ-যাতনা সহয করা এবং সদা সবথদা েনক 

আমেলর ��িত �হণ ও তােত িলা াাকার মেবযই রেয়েছ মুিমেনর 

ইহকালীন ও পরকালীণ সফলতা। এর মাবযেমই শাি্র আবাস ল 

জা�ােতর পা সুাম করা উিচত।  

চতুাথ ৈবিশ�য:  

دُ « ِّ �َُا ُِ َمرََدةُ بلّشيَيِطِ�  ََ  »ُِي
‘িবতািড়ত শয়তানেদর শৃ�লাব� করা হয়।’  

এর ফেল এরা আ�াহর েনককার বা�ােদর অনয মােসর মত 

োামরাহ করার এবং সৎ কাজ োেক িবরত রাখার সুেযাা পায় না। 

এটা আ�াহ তা‘আলার তরফ োেক েমেহরবানী েয, িতিন বা�ােদর 

োেক তােদর িচর শ� শয়তানেক বি� কের েরেখেছন েয 

শ�বািহনী মানুষেদরেক জাহা�ােম িনেয় েযেত চায়।  

এ কারেণ আপিন েদখেবন, েনককার বা�াাণ অনযানয মােসর 

তুলনায় এ মােস েনক কােজর �িত অিবক উৎসাহী হয় এবং 

গনােহর কাজ োেক অেনক দূের াােক।  

প�ম ৈবিশ�য:  
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ْغَ ي «
َ

ِِ خِصِر ل  ْْ ُر لَُه َِ �ُْا ََ«  

‘আ�াহ তা‘আলা মােহ রমযােনর েশষ রােত উ�েত মুহা�দীেক 

কমা কের েদন।’  

যখন তারা িসয়াম (েরাযা) ও িকয়াম (তারাবীর সালােতর) মাবযেম এ 

মুবারক মােসর হক আদায় কের। তখন আ�াহ তােদর িবেশষভােব 

কমা কেরন। 

আর িসয়াম পালন যাাযাভােব করা মহান আ�াহর পক োেক 

িনঃসে�েহ একিট েমেহরবানী। িতিন তােদর আমল েশেষ তােদর 

পিরপূণথ �িতদান িদেয় তােদর �িত দয়া ও েমেহরবানী কেরন। 

কারণ একজন কােজর েলাকেক কােজর েশেষই তার পাওনা পুরা 

কের িদেত হয়। 

 মহান আ�াহ তা‘আলা মােহ রমযােনর এ �িতদােনর মাবযেম 

তারঁ বা�ােদর ওপর িতন িদক োেক করণা ও েমেহরবানী 

কেরেছন। 

�ামত: আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ােদর জনয এ মােহ রমযােন েনক 

আমল করার এমন বযব া কেরেছন যা তােদর মযথাদা বুল� করাসহ 

তােদর োানাহ মােফর কারণ হেব।  

যিদ িতিন তােদর জনয এ বযব া না করেতন তাহেল তারা েনক 

আমেলর মাবযেম আ�াহর ইবাদত করেতা না। সুতরাং রাসূলােণর 
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কােছ ওহী ে�রণ ছাড়া েকােনা ইবাদতই আ�াহর কােছ �হণেযাায 

হয় না।  

এ জনযই যারা আ�াহ ছাড়া অনয কােরা ইবাদত করার বযব া 

কেরন। তােদর ওপর আ�াহ তা‘আলা অস�� হন এবং তােদর  

কাজেক িশরেকর অ্ভুথ� কেরন। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

مۡ  ﴿
َ
ْ  لَُهمۡ  أ ُٰؤا ََ َ ُُ  ْ َُعوا ذَنۢ  لَمۡ  َما �ِ�ِينِ  ِمِنَ  لَُهم َُ

ۡ
ُۚ  بِهِ يَأ َّ  ]  ٢١: �بلشور[ ﴾ �

‘না-িক তােদর জনয েকান শরীক বা অংশীদার বযি�বাথ আেছ যারা 

তােদর জনয েকান  ীন বা জীবনাদশথ চালু কেরেছ যা আ�াহ েমােটই 

অনুমিত েদনিন’। {সূরা আশ-শরা, আয়াত: ২১} 

ি তীয়ত: আ�াহ তাঁর বা�ােদর এ মােহ রমযােন েনক আমল করার 

তাওফীক দান কেরন। অাচ অিবকাংশ মানুষই এ েনক আমলেক 

পিরতযাা কের াােক। যিদ আ�াহর সাহাযয ও েমেহরবানী তােদর 

�িত না াাকেতা তেব তারা েনক আমেলর স�ান িদেত পারেতা 

না। 

সুতরাং এিট স�ূণথই আ�াহর দান এবং িতিনই পােরন কাউেক 

েনয়ামেতর েখাঁটা িদেত। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َّونَ  ﴿ نۡ  َعَنۡيكَ  َ�ُم
َ
ْۖ  أ ۡسنَُموا

َ
ْ  َّ  قُل أ َّوا ُم َ�  ّ َ ُ  بَلِ  إِۡسَ�َٰمُ�م�  ََ َّ  َعنَۡيُ�مۡ  َ�ُمنّ  �

نۡ 
َ
يَ�ٰنِ  مۡ َهَدٮٰ�ُ  أ  ]  ١٧: بلجربت[ ﴾ ١ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكَتُمۡ  إِن لِۡ�ِ

‘তারা আপনার �িত (ওেহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম) 

ইসলাম �হেণর ইহসান বা অনু�হ �কাশ করেছ। আপিন বেল 
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িদন, েতামরা ইসলাম �হণ কের আমার �িত অনু�হ �কাশ কেরা 

না। বরং আ�াহ েতামােদর �িত অনু�হ কেরেছন। িতিন 

েমেহরবানী কের েতামােদর ঈমােনর পো পিরচািলত কেরেছন। যিদ 

েতামরা েতামােদর দাবীেত সতযবাদী হও’। {সূরা আল-হজুরাত, 

আয়াত: ১৭} 

তৃতীয়ত: আ�াহ তা‘আলা এ মােহ রমযােন অেনক �িতদান িদেয় 

েমেহরবানী কেরেছন। �িতিট েনক আমল দশগণ হেত সাতশত বা 

তার েচেয়ও অিবক গেণ বিবথত হেব। সুতরাং েনক আমল কের 

অেনক সাওয়াব অজথন করা এটা আ�াহ তা‘আলারই করণা ও 

েমেহরবানী আর যাবতীয় �শংসা সকল সৃি�র রব আ�াহর জনযই।  

o আমার ভাইেয়রা! মােহ রমযান একিট িবরাট িনয়ামত। এ 
িনয়ামত তার জনয যার কােছ এ মাস েপৗছার পর েস 

যাাযাভােব এ মােসর হক পালন কের। োানাহ োেক েবঁেচ 

োেক েনক আমল ও আনুােতযর মাবযেম তার রেবর িদেক 

বািবত হয়, াাফলিত েছেড় আ�াহর িযিকের মউ হয় এবং তাঁর 

োেক দূর� েছেড় তাঁর ৈনকটয অজথন কের তাঁর িদেক এিােয় 

যায়। কিবর ভাষায়: 
 شعبين شهر ِ ر�ُ َص حّ  رجب ِ بلون كِي، َي بلا ذب وي

 َايين شهر أوضي  ،ـرا َِ  يـــنعدهم بلاو  شهر بظغ  لقد
 َقرخن ْسبيح شهر ُــــــَإ   دبــــ�ِه َيُ َُبح بلقرخن َبرك
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 وبنــَأص َج بن بهك ن� َن ُغف ِ صي  من رعُر كغت �ْ
 بلب� َن بلقيص بقرب َمي حيي  همو نعد نعد َبُتبقيك بلوت بَغيهْ

‘েহ অমুক বযি�! যার গনাহ রজব মােস যো� পিরমাণ হেয়েছ। 

এমনিক শাবান মােসও েস তার রেবর �িত নাফরমানী কেরেছ। 

রজব ও শাবান মােসর পর েতামার কােছ সুশীতল ছায়া িব�ার কের 

মােহ রমযান হািযর হেয়েছ। তােক তুিম পােপর মাস বািনেয় িনও 

না। 

কুরআন িতলাওয়াত কেরা, াভীর মেনািনেবশ িনেয় তাসবীহ পাঠ 

কেরা। কারণ এটা কুরআন িতলাওয়াত ও তাসবীহ পােঠর মাস। 

েতামার আ�ীয়-�জন, পিরবার-পিরজন, ভাই-েবান, পাড়া-�িতেবশী 

যােদর অেনকেকই তুিম িচনেত জানেত, তারা িসয়াম পালেনর মবয 

িদেয় িনেজেদর জীবন অিতবািহত কেরেছ।  

মৃতুয তােদরেক পৃিাবী োেক িবদায় কের িদেয়েছ। েতামােকও 

মরেত হেব। অবশয তুিম এখেনা পৃিাবীেত জীবতাব ায় আছ।  

তেব শেন রােখা! আমল করেত হেব। কারণ, িক কের আমল োেক 

দূের াাকা বযি� আমলকারী আ�াহর ৈনকটযশীল বা�াহর িনকেট বা 

সমপযথােয় আসেত পাের? 

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর জা�ত করন উদাসীনতার িনষা োেক, 

তাওফীক িদন � ােনর আোই তাকওয়ায় সুসি�ত হেত এবং 

অবসর সময়গেলা কােজ লাাােত। আর েহ ে�� করণাময়, আপিন 
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আপনার দয়ায় কমা করন আমােদরেক, আমােদর িপতামাতা ও 

সকল মুসিলমেক। 

আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ 

ও তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাাীেদর উপর।  
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ি তীয় আসর
িসয়ােমর ফযীলেতর বণথনা 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সূ�ষ�া, দয়ালু ও দয়া�দশথেনর 

মািলক, অমুখােপকী, শি�শালী কমতাবর, সিহ�ু, স�ািনত, 

করণাময় ও অিতশয় দয়াষথ, িতিনই �াম; তাঁর আো েকউ েনই, 

িতিনই সবথেশষ; তাঁর পের েকউ েনই। িতিন যােহর-সেবথাপের; তার 

ওপর িকছু েনই, িতিন বােতন-সবথিনকেট; তাঁর েচেয় িনকেট িকছু 

েনই। যা হেব এবং হেয়েছ সবই তাঁর জান ভা�ােরর আয়�াবীন। 

স�ািনত কেরন আবার অপমািনতও কেরন, িতিন িবউশালী বানান 

এবং িতিনই িবউহীন কেরন। যা ইিা তা কেরন তাঁর �জা অনুযায়ী; 

�িতিদন িতিন েকােনা না েকােনা গর�পূণথ কমথ কেরন। যমীনেক 

তার িবিভ� �াে্ পাহাড় িদেয় েপেরক েমের িদেয়েছন। ভারী 

েমঘমালােক পািন িনেয় পািঠেয়েছন যার মাবযেম যমীনেক জীিবত 

কেরন। যমীেনর বুেক বসবাসকারী �েতযেকর জনয মৃতুযর কণ 

িনবথারণ কেরেছন যােত কের যারা অপরাবী তােদরেক অপরােবর 

শাি� েদওয়া আর যারা ইহসান তাা সিঠক কাজ কেরেছ তােদর 

কােজর সিঠক �িতদান �দান করা যায়।  
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আিম তাঁর যাবতীয় পূণথ-সু�র গণাগেণর উপর তার �শংসা করিছ। 

তার পিরপূণথ েন‘আমেতর উপর তার শকিরয়া আদায় করিছ। আর 

শকিরয়ার মাবযেমই দান ও দয়ার পিরমাণ বৃি� পায়।  

আর আিম সাকয িদিি েয একমা� আ�াহ বযতীত েকােনা হক 

ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, িতিন রাজািবরাজ, যাাযা 

িবচারকারী। আর আিম সাকয িদিি েয, মুহা�াদ তাঁর বা�া ও 

রাসূল, যােক মানুষ ও িজন সবার জনয ে�রণ করা হেয়েছ।  

আ�াহ তাঁর উপর, তার পিরবার-পিরজন, সাহাবী ও যাবতকাল 

বযাপী তার অনুসারীেদর উপর দরদ পাঠ করন এবং তােদর �িত 

যাাযা সালাম ে�রণ করন।   

o  ীনী ভাইাণ! িন�য়ই িসয়াম হেি অনযতম উউম ইবাদত ও 
মহান পুণযকমথ। িবিভ� আয়াত ও হাদীেস এর ফযীলত বিণথত 

আেছ। আর এ বযাপাের মানুেষর মােঝ েবশ িকছু হাদীস বিণথত 

আেছ।  

িসয়াম পালেনর অনযতম ফযীলত:  

১। িসয়াম ফরয করা হেয়েছ:  

আ�াহ তা‘আলা �েতযক উ�েতর ওপর তা িলেখ িদেয়েছন এবং 

তােদর  উপর তা ফরয কেরেছন।   

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ َُوا يَامُ  َعنَۡيُ�مُ  ُكتَِب  ءَاَم َ  ُكتَِب  َكَما �لِصِ ََ  ِ َّ  َ�ۡبنُِ�مۡ  ِمن ينَ �

 ]  ١٨٣: بلقرة[ ﴾ ١ �َّتُقونَ  لََعّنُ�مۡ 
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“েহ ঈমানদারাণ! েতামােদর ওপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, 

েযমিন ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূবথবতথী উ�তেদর ওপর, 

যােত েতামরা মুউাকী হেত পােরা।” {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: 

১৮৩}  

আর যিদ এ িসয়াম সাবনা এমন একিট মহান ইবাদত না হেতা যার 

 ারা আ�াহর ইবাদত করা বযতীত সৃি�কুল অমুখােপকী হেত পাের 

না, আর তার উপর বযাপক সওয়ােবর িবষয়িট িনভথর না করত তেব 

আ�াহ সকল উ�েতর ওপর তা ফরয করেতন না।  

২। িসয়াম সাবনা মানুেষর পাপ েমাচেনর একিট উ�ত মাবযম:  

* বুখারী ও মুসিলম এেসেছ, আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

» ُِ ْن ذَ ِْب َِ ي ََُقّدَ   ََ  ُ
َ

َر َ ِِ
ُُ بْحِتَسينًي،  ََ ْن َصيَ  َرَمَضيَن، إِوَمي ًي  ََ« 

“েয বযি�  ঈমান ও সাওয়ােবর আশায় িসয়াম পালন করেব, তার 

পূবথবতথী পাপরাশী কমা কের েদয়া হেব”।४F

5  

অাথাৎ আ�াহর ওপর ঈমান ও িসয়াম ফরয হওয়ােক স�� িচেউ 

�হণ করার সে� সে� িসয়ােমর �িতদান �ািার আশায় এ িববান 

পালন করেলই েকবল উপেরা� ফযীলত পাওয়া যােব। িসয়াম ফরয 

হওয়ােত িবর� হওয়া এবং িসয়ােমর পুর�ােরর বযাপাের েকােনারপ 

                                                           
5 বুখারী: ৩৮; মুসিলম: ৭৬০। 
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সে�হ েপাষণ করা যােব না। এভােব িসয়াম পালন করেলই আ�াহ 

তা‘আলা অতীেতর পাপসমূহ মাজথনা কের েদেবন।  

* অনুরপ সহীহ মুসিলেম এেসেছ, আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ 

হেত বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,    

َْمُس «
ْ
ي بلّاغََوبُت بل ََ َربٌت  ِّ �َ َُ  َرَمَضيَن، 

َ
َرَمَضيُن ِإل ََ ُْمَعِ ، 

ْ
 بْ

َ
ُْمَعُ  إِل

ْ
ََبْ  ،

َكبَيئِرَ 
ْ
ب بْجَِغََب بل  »نَْْغَُهّن إِذَ

“পাঁচ ওয়াে�র সালাত, এক জুমআ হেত অনয জুমআর সালাত এবং 

এক রমযান হেত অনয রমযােনর িসয়াম মবযবতথী সমেয়র সকল 

অপরােবর কাফফারা�রপ, যিদ কবীরা গনাহ হেত িবরত াােক”।५F

6  

৩। িসয়াম পালনকারীর �িতদান েকােনা সংখযা  ারা সীিমত করা 

হয় িন, বরং িসয়াম পালনকারীেক তার সীমাহীন �িতদান েদয়া 

হেব:  

* বুখারী ও মুসিলেম আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

َّ  بهللاُ  قَيَ  « ّ : َََجّك  ََ ُ  خَد َ  بنِْن  َ�َمِك  ُّ
َ

َ  
ّ

ُُ  َ ،وْ بلّا  ِإو إِ ّ
 َي ِل  ََ

َ
َِا ََأ ْج

َ
، أ ُِ  نِ

ب ُجّغٌ ، ََبلّايَي ُ  ، َصْو ِ  وَْو ُ  َونَ  ََإِذَ ْْ َحِدُ�
َ
َِ  أ َُْث  ََ َِذي  وَْر ََ   وَْو

َ
و إِنْ  َخْب،ْا وَ  ََ

ََ 
 ُُ ينّ َحدٌ  َُ

َ
َْ  أ

َ
،قَيرَ  أ ُُ يَُقْك  غَ

ْ
ٌْ  بْمُرؤٌ  إِّ� : ََغ ا، َصيئِ ِ

ّ
ُس  ََبل ِْ ُُ  �ِيَِد،ِ، ُ�َّمدي  مَ ُغُو

َ
ِْ  ل ََ 

                                                           
6 মুসিলম: ২৩৩। 
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 ِْ ْطيَُب  بلّايئِ
َ
غْدَ  أ ِ ، وَْو َ  بِهللا، َِ ََ ِقيَي

ْ
نْ  بل ِمْسِ   ِر�ِح  َِ

ْ
ِْ ، بل  ََرَْحَِينِ  لِغّايئِ

رَُحُهَمي ِْ ب: َُ رَ  إِذَ ََ ُْ ِرِ،، ََِرحَ  أَ َْ ِِ ِ�ذَب نِ ُُ  لَِقَ  ََ ُِ  ََِرحَ  َرّ� َِ  »نَِاْو
“আ�াহ তা‘আলা বেলেছন, িসয়াম ছাড়া আদম স্ােনর �েতযক 

আমল তার িনেজর জনয, কারণ তা েকবল আমার জনয, আিমই এর 

�িতদান েদব। িসয়াম ঢাল �রপ। যিদ েতামােদর েকউ িসয়াম 

পালন কের, তাহেল েস েযন অবীল কাা না বেল, যিদ েকউ তােক 

াািল েদয় অাবা তার সে�  ে� িলা হয়, তেব েস েযন বেল, আিম 

িসয়াম পালনকারী। ওই সউার শপা! যার হােত আিম মুহা�দ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবন, িন�য়ই িসয়াম 

পালনকারীর মুেখর না-খাওয়াজিনত া� আ�াহর কােছ িমশক 

আ�েরর েচেয়ও অিবক ি�য়। েরাযাদােরর জনয দু’িট আন� রেয়েছ-

একিট যখন েস ইফতার কের, অনযিট যখন েস তাঁর রব আ�াহর 

িদদার লাভ করেব তখন আন� �কাশ করেব।” 6F

7  

* মুসিলম শরীেফর অনয বণথনায় রেয়েছ:  

ْعفي قَيَ  بّ ُ « ِِ بْعِميئَ   َُ  
َ

ثَيلَِهي إِل َْ
َ
ُ أ ُْ ََ ََسَغُ  

ْ
ّ َ�َمِك بنِْن خَدَ  وَُضيَ�ُف بل ُّ

ْن  َِ  ُُ ََ َََطَعي  ُُ ُِ وََدُع َشْهَورَ َِا نِ ْج
َ
 َي أ

َ
ََأ ُُ ِل  إِ ّ

 بلّاْوَ  ََ
ّ

َََجّك إِو  َّ ََ 
َ
 »جِ� أ

“�েতযক আদম স্ানেক তার েনক আমল দশগণ হেত সাতশত 

গণ পযথ্ বৃি� কের েদয়া হেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন: তা অবশয 

                                                           
7 বুখারী: ১৯০৪; মুসিলম: ১১৫১। 
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িসয়ােমর �িতদান ছাড়া; কারণ িসয়াম আমার জনয আর আিমই তার 

�িতদান েদব। েকননা আমার কারেণ িসয়াম পালনকারী তার 

েযননকাযথ ও আহার বজথন কের াােক।” ৭

8 

o এ তাৎপযথপূণথ হাদীসিট িবিভ� িদক োেক সাওেমর ফযীলেতর 
ওপর �মাণ বহন করেছ: 

�াম িদক: আ�াহ তা‘আলা সকল ইবাদেতর মবয োেক সাওমেক 

িনেজর জনয খাস কেরেছন। কারণ সাওম আ�াহর কােছ একিট 

মযথাদাপূণথ ইবাদত। সাওমেক আ�াহ ভালবােসন। সাওেমর মাবযেম 

মহান আ�াহর �িত ইখলাস �কাশ পায়। কারণ এটা বা�া ও তার 

রেবর মােঝ এমন এক োাপন েভদ যা আ�াহ বযতীত আর েকউ 

জানেত পাের না। েকননা িসয়াম পালনকারী ইিা করেল মানবশূনয 

জায়াা বা এলাকায় আ�াহ কতৃথক হারামকৃত ব� আহার করেত 

পােরন িক� িতিন তা কেরন না। কারণ িতিন জােনন তার একজন 

রব রেয়েছন, িযিন িনজথেনও তার অব া জােনন। আর িতিনই তার 

উপর এটা হারাম কেরেছন। তাই িতিন সাওেমর সাওয়াব লােভর 

আশায় এবং আ�াহর শাি� োেক বাঁচার ভেয় আহার িবহার 

পিরতযাা কেরন। 

                                                           
8 মুসিলম: ১১৫১। 
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এজনযই আ�াহ িসয়াম পালনকারী বা�ার এই ইখলােসর যাাযা 

গর� �দান কের সাওমেক সকল ইবাদত োেক িনেজর জনয 

িবিশ� কের িনেয়েছন। তাই েতা িতিন বেলেছন, 

ْجِ� «
َ
ْن أ َِ  ُُ ََ َطَعي ََ  ُُ  .»وََدُع َشْهَورَ

“আমার বা�া আমার কারেণ েযননকাজ ও আহার পিরতযাা কের 

াােক।” 

আর এ িবিশ�করেণর উপকািরতা দৃশযমান হেব িকয়ামত িদবেস। 

েযমনিট সুিফয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বেলন: 

َن ُيئر  د، َ�ؤدا َي َغيُ َن بلظيلْبلقييَ  �يُب بهللا َب إذب ون وو 
َ�دصغُ  وِحمك بهللا َغُ َي نق َن بلظيلْ إو بلاو ُ  وبق َمغُ حّ إذب لْ

 .غ  نيلاو بْ

‘যখন িকয়ামত িদবেস আ�াহ তার বা�ার িহসাব েনেবন এবং 

বা�ার সব আমল োেক তার পক োেক অেনযর উপর করা 

জুলুেমর িবিনময় িমিটেয় িদেবন। অবেশেষ যখন িসয়াম ছাড়া তার 

অনয েকােনা আমল াাকেব না তখন আ�াহ তাঁর পক হেত সব 

জুলুেমর িবষয়িট িনেজর দািয়ে� িনেয় বা�ােক শবু িসয়ােমর কারেণ 

জা�ােত �েবশ করােবন।’ 8F

9  
                                                           
9 মুনিযরী, তারাীব ওয়াত তারহীব: ২/৭। অাথাৎ িসয়াম  ারা জুলুেমর �িতকার 

করেবন না। েসটােক বযি�র অকয় আমল িহেসেব েহফাযত করেবন। 

[স�াদক] 
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ি তীয় িদক: সাওম স�েকথ আ�াহ তা‘আলা বেলন: »َنُ أجَا أ ي«  

‘সাওেমর �িতদান আিম িনেজ েদব।’ সাওেমর �িতদানেক আ�াহ 

তাঁর �ীয় সউার �িত স�কথযু� করেলন। কারণ অনযানয েনক 

আমেলর �িতদান ি গণ কের েদয়া হেব। �িতিট েনক ‘আমল তার 

দশগণ োেক সাতশ গণ ও তার েচেয়ও অিবকহাের েদয়া হেব। 

আর সাওেমর ছাওয়ােবর েকােনা সংখযা াণনা না কের আ�াহ 

তা‘আলা আপন সউার সে� স�কথযু� কেরেছন। আর আ�াহই 

হেলন সবেচেয় বড় ও মহান ই�েতর অিবকারী ও সবথে�� 

দানশীল। দান দানশীল অনুপােতই হেয় াােক। তাই সাওেমর 

সাওয়াব এমন িবরাট যার েকােনা িহেসব েনই। 

আর সাওম হেলা: আ�াহর আনুােতয ৈবযথ অবল�ন, আ�াহ কতৃথক 

হারাম ব�সমূহ হেত বাঁচার েকে� ৈবযথ অবল�ন এবং েদহ ও মেনর 

দুবথলতা এবং কুবা ও তৃ�ার মেতা আ�াহর িনবথািরত িববান পালেন 

ৈবযথ বারণ করার নামা্র।  

* সুতরাং সাওেমর মেবয ৈবেযথযর �কার�েয়র সবই এক� হেয়েছ। 

আর আ�াহ তা‘আলা সবর স�েকথ বেলেছন:  

ََّما ﴿ ِ َّ  إ ونَ  يَُو ُ�ِٰ َّ ۡجرَُهم �ل
َ
 ]  ١٠: بلَمر[ ﴾ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  أ

‘িনঃসে�েহ ৈবযথশীলেদরেক তােদর �িতদান িহেসব ছাড়া পূণথ কের 

েদয়া হয়।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০} 
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তৃতীয় িদক: সাওম ঢাল �রপ। অাথাৎ তা িসয়াম পালনকারীেক 

অনাথক কাাবাতথা ও অবীল সংলাপ হেত রকা কের। এ জনযই 

আ�াহর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

» ْْ َحِدُ�
َ
َو وَْاَخْب إِذَب َوَن وَْوُ  َصْوِ  أ ََ َِ وَْرَُْث  ََ« 

‘েতামােদর েকউ সাওম িদবেস াাকেল েস েযন অবীল ভাষায় কাা 

না বেল এবং িচৎকার কের বাকয িবিনময় না কের।’  

* আর িসয়াম তােক জাহা�ােমর অি� োেকও রকা করেব। েযমন 

ইমাম আহমদ রহ. জািবর রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক হাসান সনেদ 

বণথনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

َّيرِ « َن ب َِ َعبُْد 
ْ
يُ  ُجّغٌ ، َْْسَِِجّن نَِهي بل  »إِّمَمي بلّايَ

‘িসয়াম ঢাল �রপ যার  ারা িসয়াম পালনকারী িনেজেক জাহা�াম 

হেত বাঁচােত পাের।’9F

10 

চতুাথ িদক: িসয়াম পালনকারীর মুেখর না খাওয়া জিনত া� 

আ�াহর কােছ েমসেকর সুাি� হেতও ি�য়। কারণ এ া� েরাযার 

কারেণ হয় তাই তা আ�াহর কােছ সুাি� ও ি�য় বেল িবেবিচত 

হয়। এটা আ�াহর কােছ িসয়ােমর মযথাদা ও মাহাে�যর �মাণ। 

আ�াহর আনুােতযর মবয িদেয় িসয়াম পািলত হয় বেলই েরাযাদােরর 

                                                           
10 মুসনাদ আহমাদ: ১৫২৬৫। হাসান সূে� বিণথত। 
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মুেখর া� মানুেষর কােছ অপছ�নীয় হেলও আ�াহর কােছ তা 

সুি�য় ও পছ�নীয় হয়। 

প�ম িদক: িসয়াম পালনকারীর জনয দু’িট আন� রেয়েছ। একিট 

আন� ইফতােরর সময়, অনযিট আ�াহর দীদার লােভর সময়। 

ইফতােরর সময় আন�: ‘িসয়াম পালনকারী সেবথাউম েনক আমেলর 

অনযতম ইবাদত সাওম স�� করার কারেণ আ�াহ তার �িত েয 

অনু�হ কেরেছন এ জনয আন� �কাশ কের।  

কারণ বহ মানুষ এমন রেয়েছ যারা এ অনু�হ োেক বি�ত হেয়েছ; 

েকননা তারা সাওম পালন কের িন। বরং পানাহার ও �ী সহবাস যা 

আ�াহ তার জনয অনয অব ায় হালাল কেরেছন িক� সাওম অব ায় 

হারাম কেরেছন, তা িদেয় (অৈবব) আন�-উদযাপেন িলা। 

আ�াহর িদদার লােভর সময় আন�: ‘যখন একজন সাওম 

পালনকারী তার অিত দরকারী মুহূেতথ আ�াহর কাছ োেক পিরপূণথ 

�িতদান পােব তখন সাওেমর কারেণ আন� �কাশ করেব। যখন 

বলা হেব: 

نْ « َِ َْدُصغُوب بْغ   َن بلّايئُِموَن لَ ُْ ْْ نَيب بل أَ َحٌد َ�ْ ُُه
َ
 .»ر�ين  بلا َو وَْدُصُك أ

‘সাওম পালনকারীরা েকাাায়? তারা রাইয়ান নামক দরজা িদেয় েযন 

জা�ােত �েবশ কের, ওই দরজা িদেয় সাওম পালনকারীরা ছাড়া 

আর েকউ �েবশ করেত পারেব না।  
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o উপেরা� হাদীেস সাওম পালনকারীর জনয একিট িদকিনেদথশনা 

েদয়া হেয়েছ েয, েকউ যিদ তােক াালম� কের িকংবা তার 

সে� সংঘেষথ িলা হেত চায় েস তার অনুরপ ভূিমকা েনেব না। 

যােত না াাল-ম� ও সংঘষথ েবেড় যায়, আবার নীরবতা 

অবল�ন কের িনেজেক দুবথল িহেসেবও �কাশ করেব না। বরং 

বলেব ‘আিম েতা েরাযাদার।’ যােত ইি�ত করা হয় েয, 

�িতেশাব �হেণ অকমতার জনয নয়, বরং সাওেমর স�ানাোথ 

ঐ বযি�র অনুরপ আচরেণ েস িলা হেব না। আর এভােব 

ঝাড়া-িববাদ ও সংঘাত ব� হেয় যােব।  

ۡحَسنُ  ِ�َ  بِٱّلِ�  �ۡدَ�عۡ ﴿
َ
إِذَا أ ِي فَ َّ ٞ  َو�َۡيََُهۥ بَۡيَََك  � ّنُهۥ َعَ�َٰوة

َ
ّ  َكَ ِِ  َوَما ٣ َ�ِيمٞ  َو

 ٓ َّ  يُنَّقٮَٰها ِ ِينَ  إ َّ واْ  � ٓ  َوَما َصَ�ُ َّ  يُنَّقٮَٰها ِ  ]  ٣٥  ،٣٤: َاغت[ ﴾ ٣ َعِظي�ٖ  َحِظٍ  ذُو إ

‘তুিম উউম প�ায় �তুযউর কেরা। ফেল েতামার সাো এবং যার 

সাো েতামার শ�তা রেয়েছ েস েযন অ্র� ব�ু হেয় যায়। 

ৈবযথশীল বযিতেরেক েকউ তা করেত সকম হয় না এবং ভাাযবান 

বযি� ছাড়া েকউ তা লাভ করেত পারেব না।’ {সূরা ফুসিসলাত, 

আয়াত: ৩৪-৩৫} 

৪. িসয়াম পালনকারীর জনয িকয়ামেতর িদন িসয়াম সুপািরশ করেব:   

আবদু�াহ ইবন ‘আমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা োেক বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  
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قُ 
ْ
بل ََ ُقوُ  بلّايَي ُ بلّايَيُ   َُ  ، ِ ََ ِقيَي

ْ
َعبِْد وَْوَ  بل

ْ
َعيِن لِغ َِ ُُ : ْرخُن َْْش غَْعُِ ََ ْا َرّب، 

َ
أ

ُقْرخنُ 
ْ
�َُقوُ  بل ََ  ، ُِ ُِي ْعِ�  ِّ ََّهيِر، َََش بلّشَهَوبِت نِي ََ َعيَ   َّ َّْوَ  نِيلغّيِْك، : بل ُُ ب غَْعُِ ََ

ُِ ، قَيَ   ي ُِ ْعِ�  ِّ َعينِ «: َََش ِّ  »َََُْش

‘িসয়াম ও কুরআন বা�ার জনয সুপািরশ করেব। িসয়াম বলেব, েহ 

আ�াহ! আিম তােক পানাহার ও েযননাচার হেত িবরত েরেখিছ। 

সুতরাং তার বযাপাের আমার সুপািরশ �হণ করন। কুরআন বলেব, 

েহ আ�াহ! আিম রােতর ঘুম োেক তােক িবরত েরেখিছ, সুতরাং 

তার বযাপাের আমার সুপািরশ কবুল করন। উভেয়র সুপািরশ কবুল 

করা হেব।’ 10F

11  

o ি�য় ভাইেয়রা! িসয়ােমর উে�িখত ফযীলত ওই সকল বযি�র 

জনয, যারা গর�সহ এবং আদেবর সে� িসয়াম পালন কের। 

িনেজেদর িসয়ামেক িনখঁুত রাখেত এবং তার িবিবিববান পালেন 

েচ�া করন আর আপনারা িনেজেদর সাওেম �িট-িবচুযিতর 

জনয আ�াহর কােছ তাওবা করন।   

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর িসয়াম সংরকণ করন, িসয়ামেক 

সুপািরশকারী িহসােব �হণ করন এবং আমােদর, আমােদর িপতা-

মাতা ও মুসিলম উ�াহেক কমা করন।  

                                                           
11 আহমাদ: ৬৬২৬।  
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আর আ�াহ সালাত ও সালাম �দান করন আমােদর নবী মুহা�াদ, 

তাঁর পিরবার ও সাহাবীােণর ওপর।  
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তৃতীয় আসর 
িসয়ােমর িববান 

 

সকল �শংসা ওই আ�াহর জনয িযিন দান করেল আটকােনার েকউ 

েনই এবং িযিন িনেয় িনেল দান করার মেতা েকউ েনই, 

�মদাতােদর জনয তাঁর আনুাতয ে�� কামাই, তাকওয়া 

অজথনকারীেদর জনয তাঁর তাকওয়া সেবথা� বংশপদবী। িতিন িনজ 

ব�ুেদর অ্রসমূহেক ঈমােনর জনয ��ত ও তােত তা িলিপব� 

কের িদেয়েছন, তােদর জনয তাঁর আনুােতযর পো যাবতীয় �াি্েক 

সহজ কের িদেয়েছন; ফেল তাঁর েসবার পো তারা নূযনতম 

�াি্েবাব কের না। হতভাাারা যখন ব�পা অনুসরণ কেরেছ তখন 

িতিন তােদর জনয দুভথাায িনবথারণ কেরেছন, ফেল তারা িনপিতত 

হেয়েছ িনি�ত �ংেসর েচারাবািলেত। তারা তাঁর িদক োেক মুখ 

িফিরেয় িনেয়েছ, তার সাো কুফরী কেরেছ ফেল িতিন তােদর দ� 

কেরেছন েলিলহান আগেন। আিম �শংসা কির তাঁর, িতিন যা 

আমােদর দান কেরেছন এবং অনু�হ কেরেছন তার জনয।  

আিম সাকয �দান কির েয একমা� িতিন বযতীত েকােনা সতয ইলাহ 

েনই; তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, বািহনীসমূহেক পরািজত কেরেছন 
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এবং িবজয়ী হেয়েছন। আিম আরও সাকয �দান কির েয মুহা�দ 

তাঁর বা�া ও রাসূল, যােক আ�াহ মেনানীত কেরেছন এবং িনবথািচত 

কেরেছন।  

দরদ বিষথত েহাক তাঁর ওপর, তাঁর স�ী আবূ বকর িস�ীেকর ওপর 

িযিন মযথাদা ও ে��ে� সবাইেক ছািড়েয় োেছন,  উমেরর ওপর 

যােক েদেখ শয়তান েভো যায় এবং পলায়ন কের,  উসমােনর 

ওপর িযিন দুই নূেরর অিবকারী (রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর এেকরপর এক দুই েমেয়র জামাতা) ে�� আ�াহভীর 

ও উৎকৃ� বংশীয় বযি�, আলীর ওপর িযিন তাঁর জামাই এবং 

বংশাত িদক োেক চাচােতা ভাই এবং তাঁর অবিশ� সব সাহাবীর 

ওপর যারা দীেনর েকে� সেবথা� াবথ ও অজথন কামাই কেরেছন 

আর সকল তােবঈ-অনুসারীর ওপর যারা তাঁেদর সেবথাউম অনুসরণ 

কের পূবথ-পি�মেক আেলািকত কেরেছন। অনুরপ যাাযা সালামও 

বষথণ করন।  

o আমার ভাইেয়রা! িন�য় রমযােনর িসয়াম ইসলােমর অনযতম 

রকন ও গর�পূণথ ��।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

﴿  ٰ ّ�َهآَ
َ
ِينَ � َ َّ  ْ َُوا يَامُ � ُ�مُ َعنَيۡ  ُكتَِب  ءَاَم َ  ُكتَِب  َكَما لِصِ ِينَ � ََ  نُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َّ

يّامٗ  ١ �َّتُقونَ  لََعّنُ�مۡ 
َ
ٰ ّمعۡ  اَ وۡ  ّمرِ�ًضا مَُِ�م َ�نَ  َ�َمن ٖت� ُدوَ�

َ
ٰ  أ َ ٞ  َسَفرٖ  ََ  فَعِّدة

يّا�ٍ  ِمِنۡ 
َ
َ  ۚ َخَر

ُ
َ  أ ََ ِينَ � َو  َ�ُهوَ  �َخۡ�ٗ  َ�َطّوعَ  َ�َمن كِٖ�� ِمسۡ  َطَعامُ  يَةٞ فِدۡ  ۥيُِطيُقونَهُ  َّ
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ُ  َخۡ�ٞ  ن ۥۚ َّ
َ
ْ  َوأ ِيٓ � َرَمَضانَ  رُ َشهۡ  ١ نَ نَُمو�َعۡ  ُكَتُمۡ  إِن ّلُ�مۡ  َخۡ�ٞ  تَُصوُموا نزَِل  َّ

ُ
 أ

َّاِس  ىُهدٗ  ءَانُ ُقرۡ لۡ � �ِيهِ ِن ۡ � ِمِنَ  ٖت َو�َِيَِ�ٰ  ِل  مَُِ�مُ  َشهِدَ  َ�َمن قَاِن� ُفرۡ لۡ �وَ  ُهَدىٰ ل
هۡ � َّ وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ُهۖيَُصمۡ فَنۡ  رَ ل

َ
ٰ  أ َ ٞ  َسَفرٖ  ََ يّا�ٍ  ِمِنۡ  فَعِّدة

َ
َخَرۗ  َ

ُ
ُ � يُرِ�دُ  أ  بُِ�مُ  َّ

ََ  يُۡ�َ لۡ � ْ َوِ�ُكۡ  ُعۡ�َ لۡ � بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َو ْ  عِّدةَ لۡ � مِنُوا وا ُ َ � َوِ�َُكِ�ِ َّ  ٰ َ  ُ�مۡ َهَدٮٰ  َما ََ
َۡ  َولََعّنُ�مۡ  َ  ]  ١٨٥  ،١٨٣: بلقرة[ ﴾ ١ ُكُرونَ �

‘েহ মুিমনাণ, েতামােদর উপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, েযভােব 

ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূবথবতথীেদর উপর। যােত েতামরা 

তাকওয়া অবল�ন কর। িনিদথ� কেয়ক িদন। তেব েতামােদর মেবয 

েয অসু  হেব, িকংবা সফের াাকেব, তাহেল অনযানয িদেন সংখযা 

পূরণ কের েনেব। আর যােদর জনয তা ক�কর হেব, তােদর কতথবয 

িফদয়া- একজন দিরষেক খাবার �দান করা। অতএব েয ে�িায় 

অিতির� সৎকাজ করেব, তা তার জনয কলযাণকর হেব। আর 

িসয়াম পালন েতামােদর জনয কলযাণকর, যিদ েতামরা জান। রমযান 

মাস, যােত কুরআন নািযল করা হেয়েছ মানুেষর জনয িহদায়াত�রপ 

এবং িহদায়ােতর সু�� িনদশথনাবলী ও সতয-িমাযার 

পাাথকযকারীরেপ। সুতরাং েতামােদর মেবয েয মাসিটেত উপি ত 

হেব, েস েযন তােত িসয়াম পালন কের। আর েয অসু  হেব অাবা 

সফের াাকেব তেব অনযানয িদবেস সংখযা পূরণ কের েনেব। আ�াহ 

েতামােদর সহজ চান এবং কিঠন চান না। আর যােত েতামরা সংখযা 
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পূরণ কর এবং িতিন েতামােদরেক েয িহদায়াত িদেয়েছন, তার জনয 

আ�াহর বড়� েঘাষণা কর এবং যােত েতামরা েশাকর কর।’ {সূরা 

আল-বা�ারা, আয়াত: ১৮৩-১৮৫} 

* হাদীেস রেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

�ِقَ « ََ  ،ُ
ُ

وَ ُُ َر ََ ّن ُ�َّمًدب َ�بُْد،ُ 
َ
ََأ  بُهللا، 

ّ
َ ِإو

َ
 إَِ

َ
ْن و

َ
، َشَهيَدةِ أ ْسي َْ  َ ََ  ُ َِ ُْ

ِ
ْ

يِ  نُِ�َ بُ
َْيِت، َََصْوِ  َرَمَضينَ 

ْ
ّّ بل َوِة، َََح َّ �ِوَِيِء بل ََ ةِ، 

َِ  »بلّا

‘ইসলােমর িভিউ পাঁচিট, এ সাকয েদয়া েয, আ�াহ তা‘আলা ছাড়া 

সিতযকােরর েকােনা মা‘বুদ েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল, সালাত �িত�া করা, যাকাত �দান করা, 

বাইতু�াহর হজ করা এবং রমযােনর িসয়াম পালন করা।’ 11F

12 বুখারী 

ও মুসিলম।  

মুসিলেম ‘রমযােনর েরাযা রাখা’ এরপর ‘বাইতু�ায় হজ করা’ 

এভােব এেসেছ। 

 রমযােনর িসয়ােমর বযাপাের সকল মুসিলম ঐকমতয েপাষণ 

কেরেছন েয, এটা ফরয। এটা ইসলােম ��ত অকাটয ইজমা।  

সুতরাং েয বযি� িসয়াম ফরয হওয়ােক অ�ীকার করেব েস কােফর 

হেয় যােব। তখন তােক তাওবা করেত বলা হেব। যিদ তাওবা কের, 

িসয়ােমর ফরিযয়যাত �ীকার কের তেব ভােলা কাা অনযাায় কািফর 

                                                           
12 বুখারী: ৮; মুসিলম: ১৬। 
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ও মুরতাদ হওয়ার কারেণ তােক হতযা করা হেব। তােক মৃতুযর পর 

োাসল েদয়া হেব না এবং কাফন পরােনা হেব না, তার নামােয 

জানাযা পড়া হেব না এবং তার জনয রহমেতর েদা‘আ করা হেব না। 

তােক মুসিলমেদর করব ােন দাফন করা হেব না। েকবল দূরবতথী 

েকােনা  ােন তার জনয কবর খনন করা হেব এবং দাফন করা হেব, 

যােত মানুষ তার ািলত লােশর দুাথে� ক� না পায় এবং তােক 

েদেখ তার পিরবার পিরজনও েযন দুঃখ না পায়। 

o রমযােনর িসয়াম ি তীয় িহজরীেত ফরয হেয়েছ। ফেল রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নয় বছর রমযােনর িসয়াম পালন 

কেরেছন।  

 িসয়াম ফরয হেয়েছ দুিট পযথােয়: 

�াম পযথায়: �ােম িসয়াম পালন িকংবা খাদয �হণ উভেয়র 

অনুমিত িছল। তেব িসয়াম পালন উউম িছল।  

ি তীয় পযথায়: পের িসয়াম পালন বাবযতামূলক করা হয়। 

* বুখারী ও মুসিলেমর হাদীেস এেসেছ, সালমা ইবেন আকওয়া 

রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, িতিন বেলন: যখন এ আয়াত নািযল 

হল:  

﴿  َ ََ ِينَ � َو  ]  ١٨٤: بلقرة[ ﴾ ِكٖ�� مِسۡ  َطَعامُ  يَةٞ فِدۡ  ۥيُِطيُقونَهُ  َّ
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‘আর যােদর জনয তা ক�কর হেব, তােদর কতথবয িফদয়া- একজন 

দিরষেক খাবার �দান করা।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪} 

তখন যার ইিা েস িসয়াম ভ� কের িফদয়া �দান করত। িক� 

যখন পরবতথী আয়াত নািযল হল, তখন তা রিহত হেয় োল১২

13
।  

অাথাৎ িনে�র আয়ােতর মাবযেম পূবথবতথী আয়ােতর হকুম রিহত হেয় 

োল। আয়াতিট এই: 

هۡ � مَُِ�مُ  َشهِدَ  َ�َمن﴿ َّ نۡ  رَ ل وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ُهۖيَُصمۡ فَ
َ
ٰ  أ َ ٞ  َسَفرٖ  ََ يّا�ٍ  ِمِنۡ  فَعِّدة

َ
َ 

 ۗ َخَر
ُ
 ]  ١٨٥: بلقرة[ ﴾أ

‘সুতরাং েতামােদর মেবয েয মাসিটেত উপি ত হেব, েস েযন তােত 

িসয়াম পালন কের। আর েয অসু  হেব অাবা সফের াাকেব তেব 

অনযানয িদবেস সংখযা পূরণ কের েনেব।’ {সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত: ১৮৫} এর মাবযেম আ�াহ তা‘আলা িসয়াম পালনেক 

বাবযতামূলক কের অবকাশ রিহত কের েদন।  

 আর িসয়াম ততকণ ফরয হেব না, যতকণ রমযান মাস 

�মািণত না হয়। তাই মাস শর হওয়ার আোই সাওম শর 

করা যােব না। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন:  

                                                           
13 বুখারী, ৪৫০৭; মুসিলম, ১১৪৫।  
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ْن وَُ�وَن رَُجٌك َوَن «
َ
 أ

ّ
، ِإو ِ�ْ ََ َْ وَْو

َ
ْْ َرَمَضيَن نَِاْوِ  وَْو ي أ َحُدُ�

َ
ّن أ ََ َََُِقّد َو 

ْْ ذَلَِ  بَلْو َ  يَُا
ْ
، ََغ ُُ ََ  »وَُاوُ  َصْو

‘েতামােদর েকউ েযন রমযােনর আোর এক বা দুই িদন িসয়াম 

পালন না কের, তেব পূবথ োেক কােরা িসয়াম পালেনর অভযাস 

াাকেল, েস ওই িসয়াম পালন করেত পারেব।’ 13F

14 

o দু’িট িবষেয়র েকােনা একিট ঘটেল রমযােনর আামন বুঝা যােব:   

�াম িবষয়: নতুন চাদঁ েদখা োেল।  

- েযমন আ�াহর বাণী:  
هۡ � مَُِ�مُ  َشهِدَ  َ�َمن ﴿ َّ  ]  ١٨٥: بلقرة[ ﴾ هُۖ يَُصمۡ فَنۡ  رَ ل

‘সুতরাং েতামােদর মেবয েয মাসিটেত উপি ত হেব, েস েযন তােত 

িসয়াম পালন কের।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}  

- হাদীেস রেয়েছ, আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:   

» 
َ
َ  إِذَب رَأ َِ ِه

ْ
ُْ بل ُِ  »ََُاوُموب ُْ

‘যখন েতামরা রমযােনর চাঁদ েদখেব, তখন িসয়াম পালন করেব।’ 14F

15 

                                                           
14 বুখারী: ১৯১৪; অনুরপ মুসিলম: ১০৮২। 
15 বুখারী: ১৯০৫; মুসিলম: ১০৮১। 
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 তেব �েতযক বযি�র জনয চাঁদ েদখা শতথ নয়; বরং একজন 

িনভথরেযাায পুরষ সাকয িদেল সকেলর ওপর িসয়াম পালন 

জররী হেব। 

 চাদঁ েদখার সাকয �হণেযাায হওয়ার শতথ হেলা:  

সাকযদাতা বযি� �াা বয়�, বুি�মান, মুসিলম, দৃি� শি� স�� 

এবং তার আমানতদারীতার কারেণ িব�� হেত হেব তাা তার 

সংবােদর �হণেযাাযতা াাকেত হেব।  

- অতএব, নাবােলোর চাঁদ েদখার সাকয �হণেযাায হেব না। কারণ 
েস িব�� নয়। 

- আর পাােলর সাকযও নাবােলোর মত �হণেযাায নয়। 

- কািফেরর সাকয  ারাও মােহ রমযান সাবয� ও �মািণত হেব না। 

- কারণ আবদু�াহ ইবন আহাস রািদয়া�াহ আনহমা বেলন:  

ِن بنِْن َ�ّبيسي قَيَ   ََُقيَ  : ََ  ، َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  ّ َص ِّ
َّ  ب

َ
َربِل  ِإل َْ َ

وُْت إِّ� رَ : َجيَء أ
َ
أ

ََُقيَ   ْعِ� َرَمَضيَن،  َُ  ُِ ِِ َحِدوثِ ََسُن 
ْ
َ ، قَيَ  بل َِ ِه

ْ
 بّ ُ «: بل

ّ
َ ِإو

َ
 إَِ

َ
ْن و

َ
َْْشَهُد أ

َ
، » أ

، قَيَ  : قَيَ   ْْ ؟«: مََع وُ  بّ ِ ُُ ّن ُ�َّمًدب َر
َ
َْْشَهُد أ

َ
يَ  » أ ، قَيَ  : ، قَ ْْ ِِ «: مََع ْن 

ذّ
َ
ُ ، أ َِ

وَي نِ
 
ْ
َّيِس ََغ ًدبب َُ  »يَُاوُموب 

‘ইবেন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহমা বেলন, একজন েবদুঈন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ুেখ এেস বলল, 

িন�য়ই আিম (রমযােনর) চাঁদ েদেখিছ। এ কাা শেন িতিন বলেলন, 
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তুিম িক এ সাকয দাও েয, আ�াহ ছাড়া আর েকােনা ইলাহ েনই? 

েস উউের বলল, হযাঁ। িতিন বলেলন, তুিম িক এ সাকয দাও েয, 

মুহা�াদ আ�াহর রাসূল? েস বলল, হযাঁ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ েবলাল! তুিম েঘাষণা িদেয় দাও, 

েলােকরা েযন আাামীকাল িসয়াম পালন কের।’16 

- আর েয বযি� িমাযাবাদী িহেসেব �িস� িকংবা অিবক তাড়াহড়া 

কের এমন িকংবা দৃি�শি� এমন দুবথল ও কীণ েয তার  ারা চাঁদ 

েদখা অস�ব, এ বরেনর বযি�র সংবাদ �হণেযাায হেব না। তােদর 

 ারা মােহ রমযােনর চাঁদ েদখার সাকয �হণ করা যােব না। কারণ 

তােদর সতযতার বযাপাের সে�হ রেয়েছ অাবা িমাযার িদকটাই 

অিবক �াবানয পাওয়া �াভািবক। 
 

 িব�� একজেনর সাকয  ারাই রমযান মাস �েবশ করা সাবয� 

ও �মািণত হেব। েযমন আবদু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ 

আনহমা োেক বিণথত, িতিন বেলন: 
ّّ بُهللا  وَ  بّ ِ َص ُُ ْصَبُْت َر

َ
ََْ ، َ َِ ِه

ْ
َّيُس بل ُُ رََربَء� ب ُِ ُْ

َ
ّ� رَأ

َ
َ َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ َََايَ  «ََ

 ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ َّيَس نِِا َر َمَر ب
َ
ََأ  ، َْ غّ َُ َِ  » ُِ يَي

                                                           
16 িতরিমযী: ৬১৯; আবূ দাউদ: ২৩৪০; ইবন মাজাহ: ১৬৫২। তেব শায়খ 

আলবানী হাদীসিটেক দুবথল বেলেছন। েদখুন: ইরওয়াউল াালীল: ৯০৭। 
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“েলােকরা চাঁদ েদখল, পরকেণ আিম রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক চাঁদ েদখার সংবাদ িদেল িতিন িসয়াম 

পালন করেলন এবং েলাকেদর িসয়াম পালেনর িনেদথশ িদেলন।’17 

o আর েয বযি� িনি�তভােব চাঁদ েদেখ, তার উিচৎ �শাসনেক 

অবিহত করা।  

o এমিনভােব েয শাওয়াল ও িজলহেজর চাঁদ েদখেব, তারও উিচৎ 

�শাসনেক অবিহত করা। কারণ এর সাো সাওম, িফতর ও 

হজ এর ফরয আদায় হওয়া িনভথরশীল। আর “যা না হেল ফরয 

আদায় করা স�ব হয় না তাও ফরয িহেসেব িবেবিচত”।  

o েকােনা বযি� যিদ একা এত দূের চাঁদ েদেখ েয, দূরে�র কারেণ 

তার পেক �শাসেনর কােছ সংবাদ েপৗছােনা সাম না হয়। 

তাহেল েস িনেজ িসয়াম পালন করেব এবং �শাসেনর কােছ 

সংবাদ েপৗছােনার সাবযমত েচ�া করেব। 

o যখন �শাসেনর পক োেক েরিডও বা এ জাতীয় িকছুর মাবযেম 

চাঁদ েদখার েঘাষণা �দান করা হয়, রামযান মাস আামেনর 

জনয বা রমযান মাস েশষ হওয়ার বযাপাের েসটা অনুযায়ী আমল 

করা আবশযক। কারণ রােের পক োেক েঘাষণা আসা 

                                                           
17 দােরমী: ১৭৩৩; হািকম: ১৫৪১। মুসিলেমর শতথ অনুযায়ী সহীহ।  
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শরীয়েতর �মাণ িহেসেব িবেবিচত হেব যার উপর আমল করা 

ফরয।  

এ জনযই যখন রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর কােছ রমযান মাস �েবশ করার িবষয়িট সাবয� হেলা 

তখন িতিন েবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহেক মাস সাবয� হওয়ার 

িবষয়িট েঘাষণা েদওয়ার িনেদথশ িদেয়িছেলন; যােত তারা সাওম 

পালন কের। আর িতিন েস েঘাষণােক তােদর জনয সাওম পালেনর 

বাবযকারী িববান িহেসেব াণয করেলন।  

* তাই শরয়ী প�িত অনুযায়ী চাঁদ েদখা �মািণত হেল েসটাই বতথবয 

হেব, চে�র িবিবব উদয়া েলর িবষয়িট বতথবয হেব না, েকননা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাওম রাখার িববানিট চাদঁ 

েদখার সাো সংিব� কেরেছন, চাঁেদর িবিবব উদয়া েলর সাো 

স�ৃ� কেরন িন। িতিন বেলন:   

ُرَب « َِ
َْ
َ
ُُُِْمو،ُ ََْ

َ
ب رَأ �ِذَ ََ ُُِموُ، ََُاوُموب،  ُْ

َ
 »إِذَب رَأ

‘যখন েতামরা (রামযােনর) চাঁদ েদখ, তখন িসয়াম পালন কর এবং 

যখন (শাওয়ােলর) চাঁদ েদখ, তখন িসয়াম ভ� কর।’ 17F

18 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন:    

ُرَب«  َِ
َْ ََأَ �ِْن َشِهَد َشيِهَدبِن ُمْسغَِميِن، ََُاوُموب  ََ« 

                                                           
18 বুখারী: ১৯০০; মুসিলম: ১০৮০। 
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‘যিদ দু‘জন মুসিলম (চাঁদ েদেখ) সাকয েদয়, তখন িসয়াম পালন 

কর এবং ভ� কর।’19 

ি তীয় িবষয়: রমযান তাা নতুন মাস সাবয� হওয়ার জনয ি তীয় 

প�িত হেি, আোর মাসেক ৩০ িদন পূণথ করা।  

েকননা চা� মাস কখেনা ি�শিদেনর েবিশ বা ২৯ িদেনর কম হেত 

পাের না। আরবী মাস কখেনা কখেনা বারাবািহকভােব দু’মাস, 

িতনমাস অাবা চারমাস পযথ্ ি�শ িদেনর হেয় াােক। আবার 

কখেনা দু’মাস, িতনমাস অাবা চারমাস পযথ্ বারাবািহকভােব 

ঊনি�শ িদেনর হেয় াােক। িক� সাবারণত এক মাস, দু মাস পূণথ 

ি�শ িদন হেলও তৃতীয় মাস কম অাথাৎ ঊনি�শ িদেনর হেয় াােক।  

সুতরাং েকােনা মােসর ি�শিদন পূণথ হেল, শরীয়েতর হকুম অনুযায়ী 

পরবতথী মাসিট এেস োেছ বেল াণয হেব। যিদও চাঁদ েদখা না যায়।  

* কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ বেলন:  

» َ�ُِ
َِ ُعّدَب ثَ َُ ُْ بلّشْهُر  غَيُْ� ََ  َ َّ إِْن ُ�

ََ ، ُِ ِِ ُرَب لُِرْؤ�َ َِ
َْ ََأَ  ُِ ِِ  »ُصوُموب لُِرْؤ�َ

‘েতামরা চাঁদ েদেখ িসয়াম পালন করা এবং চাঁদ েদেখ িসয়াম ভ� 

কর। আকাশ যিদ েমঘাি� াােক, তখন ওই মাস ি�শ িদন িহসােব 

াণনা কর।’19F

20 

                                                           
19 আহমদ ৪/৩২১, নং ১৮৮৯৫; নাসাঈ ১/৩০০-৩০১। 
20 মুসিলম: ১০৮১। 



 

45 

* ইমাম বুখারীর শ� হেি,    

 » َ�ُِ
ّدةَ َشْعبَيَن ثََِ َِ ِمغُوب 

ْ
ْ
َ
ََْ ْْ غَْيُ� ََ  َ ّّ إِْن ُ�

ََ«  

‘চাঁদ যিদ অজাত াােক, তাহেল শাবান মাসিট ি�শিদন পূণথ কর।’ 20F

21 

* সহীহ ইবেন খুযাইমা �ে� আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা হেত 

বিণথত, িতিন বেলন,  

ْن  َونَ « َِ ُظ  ِّ َََُِح  
َ

ي و ََ ْن َشْعبَيَن  َِ ُظ  ِّ َََُِح  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ َر
ّْ َصي َ  ي ُُ ًَ َُِ� وَْو

َِ ّد ثَ ََ  ُِ غَْي ََ  ّْ إِْن ُ�
ّْ وَُاوُ  لُِرْؤ�َِ  َرَمَضيَن، ََ ُُ ،ِ،ِ ْ�َ« 

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শাবান মাসেক যত েবিশ 

িহসাব করেতন, অনয মাসেক তত েবিশ িহসাব করেতন না। এরপর 

িতিন চাঁদ েদেখ রমযােনর িসয়াম পালন করেতন। আর আকাশ 

েমঘাি� াাকেল শাবান মাসেক ি�শ িদন িহসাব কের িসয়াম পালন 

করেতন।’21F

22 

এসব হাদীস োেক �তীয়মান হয় েয, নতুন চাঁদ েদখার পূেবথ িসয়াম 

পালন শর করা যােব না, অতঃপর যিদ চাঁদ েদখা না যায় তেব 

শাবান মাসেক ি�শ িদন পূণথ করেত হেব। অবশয শাবােনর েস 

ি�শতম িদনিটেত েকােনাভােবই সাওম রাখা যােব না, চাই রােত 

আকাশ পির�ার াাকুক বা েমঘাি�। কারণ:  

                                                           
21 বুখারী: ১৯০৯। 
22 ইবন খুযাইমা: ১/২০৩; আবূ দাউদ: ২৩২৫; দারা কুতনী ২/১৫৬। 
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* আ�ার রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  

» ِ
ّ

ْن َصيَ  بلَْوَ  بل ََ ُِ غَيْ ََ ّّ بّ ُ  ِْ َص ُِ نَي بلَقي
َ
َص أ ََ ََُقْد  َّيُس  ُِ ب ي ُِ ا َُْشّ  

 َْ غّ َُ ََ« 

‘েয বযি� সে�েহর িদন িসয়াম পালন করল, েস আবূল কােসম 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাফরমানী করল।’ 22F

23 

েহ আ�াহ! আমােদরেক েহদায়াত অনুসরেণর তাওফীক দান করন 

এবং �ংস ও দুভথাোযর উপকরণ-উপায়ািদ োেক দূের রাখুন। 

আমােদর এ রমযান মাসেক আমােদর জনয কলযাণ ও বরকতময় 

করন। আর এ মােস আমােদর আপনার আনুাতয করার তাওফীক 

িদন এবং আপনার অবাবযতার পা োেক দূের রাখুন। েহ রাহমানুর 

রাহীম! অনু�হ কের আমােদর, আমােদর মাতা-িপতা ও সকল 

মুসিলমেক কমা করন।  

েহ আ�াহ! সালাত ও সালাম বষথণ করন আমােদর নবী মুহা�ােদর 

ওপর, তাঁর পিরবারবাথ, সাহাবােয় েকরাম ও িকয়ামত পযথ্ আাত 

তাঁেদর সু�রভােব অনুসরণকারীেদর ওপর।

                                                           
23 আবূদাউদ: ২৩৩৪; িতরিমযী: ৬৮৬; নাসায়ী: ২১৮৮; আর বুখারী মু‘আ�াকসূে� 

বণথনা কেরেছন ৪/১১৯ ফাতহল বারীসহ। 
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চতুাথ আসর 
রমযােন িকয়ামুল লাইেলর িববান 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন িনজ দয়ায় সামেন অ�সরমান 

পাগেলােক সাহাযয কেরন, আপন করণায় �ংস�ায় জীবনগেলােক 

উ�ার কেরন এবং যােক িতিন ইিা কেরন তােক সহজতর পা 

জা�ােতর রা�ােক সহজ কের েদন, ফেল তােক আিখরােতর �িত 

আ�হী কের েতােলন। আিম তাঁর �িত াাই তাবৎ সু�াদ ও িব�াদ 

িবষেয়র জনয।  

আিম সাকয �দান কির েয একমা� িতিন ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ 

েনই; তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, িতিন স�ান ও �িতপিউর 

অিবকারী; �িতিট অ্রই (তাঁর সামেন) লাি�ত ও দুদথশা��। আর 

আিম আরও সাকয েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূল, িতিন 

�কােশয ও োাপেন আপন রেবর িনেদথশ বা�বায়ন কেরেছন।   

আ�াহ সালাত ও সালাম বিষথত করন তাঁর ওপর, তাঁর সাাী আবূ 

বকেরর ওপর যােক �া্োা�ী তািতেয় িদেয়িছল, উমেরর ওপর 

যার আ�া িনেজই িনয়�ণ করত িনেজেক, উসমােনর ওপর অেঢল 

অাথ খরচকারী, আলীর ওপর িযিন ঘন েসনাবািহনীর সাো 
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লড়াইেয়ও �কৃত বীর কােক বেল িচিনেয় িদেতন এবং অবিশ� সব 

সাহাবীর ওপর আর তােদর সু�র অনুসারীেদর উপর, সামেন 

বাবমান পােয়র পদ�িন চলমান াাকা পযথ্।     

o আমার ভাইেয়রা, আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ােদর জনয িবিভ� 

বরেনর ইবাদত �বতথন কেরেছন, তারা যােত িবিভ� ইবাদত 

কের েস অনুযায়ী েনকী অজথন করেত পাের। যােত কের এক 

�কােরর ইবাদেত িবরি� েবাব কের অনয আমল েছেড় 

হতভাায না হয়। এসব ইবাদেতর মেবয িকছু রেয়েছ ফরয 

যােত েকােনা �কার কমিত বা �িট করা যােব না। আবার িকছু 

রেয়েছ নফল যা ফরেয পিরপূণথতা ও আ�াহর ৈনকটয অজথেন 

সহায়ক। 

* এসব ইবাদেতর মেবয অনযতম হেলা সালাত। আ�াহ তা‘আলা 

বা�ােদর ওপর ৈদিনক পাঁচ ওয়া� সালাত ফরয কেরেছন। যা 

কাযথত পাঁচ হেলও মীযােনর পা�ায় প�াশ। আ�াহ তা‘আলা নফল 

সালাতেক ফরয সালােতর কিতপূরণ এবং তার ৈনকটয লােভর 

মাবযম ি র কেরেছন।  

o এসব নফল সালােতর অনযতম হেি:  

 িকছু সু�াত সালাত, যা ফরয সালােতর সে� স�ৃ�। েযমন, 

ফজেরর ফরয সালােতর পূেবথ দু’রাকাত, েযাহেরর ফরেযর পূেবথ 
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চার রাকাত ও পের দু’রাকাত। মাািরেবর ফরেযর পর 

দু’রাকাত ও এশার ফরেযর পর দু’রাকাত।  

 আর এসব (ফরয ছাড়া অনযসব) নফল সালােতর অনযতম হেলা 

সালাতুল লাইল (রােতর সালাত বা তাহা�ুদ)  

* যা আদায়কারীেদর �শংসা কের আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِينَ �وَ  ﴿ دٗ  لَِرِ�ِهِمۡ  يَبِيُتونَ  َّ َّ  ]  ٦٤: بلِرقين[ ﴾ ٦ امٗ َوقَِ�ٰ  اُس

‘আর যারা তােদর রেবর জনয িসজদারত ও দ�ায়মান হেয় রাি� 

যাপন কের।’ {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৩}  

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলেছন:  

اَ�ٰ  ﴿ ََ ۡ � َعنِ  ُجَُو�ُُهمۡ  �َتَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َومِّما اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َرّ�ُهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل
ٓ  ٞس ََفۡ  نَمُ �َعۡ  فََ�  ١ يَُفُِقونَ  خۡ  ّما

ُ
ِ  ِمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  قُّرة

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما ءَ  َمنُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 ]  ١٧  ،١٦: لسجدةب[ ﴾ ١

‘তােদর পা�থেদশ িবছানা োেক আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা 

িনেয় তােদর রবেক ডােক। আর আিম তােদরেক েয িরযক দান 

কেরিছ, তা োেক তারা বযয় কের। অতঃপর েকােনা বযি� জােন না 

তােদর জনয েচাখ জুড়ােনা কী িজিনস লুিকেয় রাখা হেয়েছ, তারা যা 

করত, তার িবিনময়�রপ।’ {সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৬-১৭} 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ُة بلغّيْكِ «  َِ ِر�َضِ ، َص َِ ِة، �َْعَد بلْ َِ ََْضُك بلّا
َ
 »ََأ
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‘ফরয সালােতর পর অিবক ফযীলতপূণথ হল রােতর সালাত।’24 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয� বেলন:  

َّيُس « ب ََ رَْحيَ ، َََصغّوب 
َ ْ
َعيَ ، ََِصغُوب بَ َّ ْطِعُموب بل

َ
ََأ  ، َ َِ َُْشوب بلّس

َ
َّيُس، أ َهي ب ُّ وَي ََ

َِ ي  َّغَ  �َِس
ْ
 »مِيَيٌ  رَْدُصغُوب بْ

‘েহ েলাক সকল! সালােমর �সার ঘটাও, ারীব-দুঃখীেদর খাদয দান 

কর, আ�ীয়তার ব�ন অটুট রাখ, রােত যখন মানুষ ঘুিমেয় াােক, 

তখন সালাত আদায় কত, তাহেল িনরাপেদ জা�ােত �েবশ 

করেব।’24F

25 

 সালাতুল িবতর; যা সালাতুল লাইল তা রাি�র সালােতর  একিট 

অংশ। যার সবথিন� পিরমাণ এক রাকাত। আর সেবথা� এাােরা 

রাকাত।  

o অতএব েকবল এক রাকাত িবতরও পড়া যায়। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َعْك «  ِْ يَ
ْ
ْن وُورَِر نَِوبِحَدةي ََغ

َ
َحّب أ

َ
ْن أ ََ« 

‘েয িবতর সালাত এক রাকাত আদায় করেত যায়, েস েযন এক 

রাকাত আদায় কের।’25F

26 

                                                           
24 মুসিলম: ১১৬৫।  
25 আহমাদ ৫/৪১৫; িতরিমযী ২৪৫৮; হািকম: ৩/১৩, ৪/১৬০; এবং সহীহ বেল 

উে�খ কেরেছন আর যাহাবী তা সমাথন কেরেছন।  
26 আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২। 
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o িবতর সালাত িতন রাকাতও পড়া যায়। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ْن وُورِرَ « 
َ
َحّب أ

َ
ْن أ ََ َعْك  ََ ِْ َي

ْ
ثي ََغ

َِ  »نِثَ
‘েয িতন রাকাত িবতর পড়েত চায় েস েযন িতন রাকাত পেড়।’ 26F

27 

তেব েকউ যিদ এক সালােম িবতর সালাত েশষ করেত চায়, তাও 

পারেব। কারণ;  

* �হাবী রিহমাহ�াহ বণথনা কেরেছন:  

مر أنّ  َث َرَ�َعيتي  أَرر َغُ بهللا رض بلَيب ننَ  َُ َِ ْْ ، نِثَ ْْ َُْسغّ َ ِِ خِصِرِهّن  ل  
ّ

 إِو

‘উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ িতন রাকাত িবতর পেড়েছন ও সবথেশেষ 

সালাম িফিরেয়েছন।’ 27F

28 

অবশয েকউ যিদ দু’রাকাত পেড় সালাম িফিরেয় তৃতীয় রাকাত 

পড়েত চায়, তেব তাও পারেব। েকননা; 

* বুখারী নােফ‘ োেক বণথনা কেরন:  

 ُ َد بهللاِ ْ�َن ُ�َمَر َوَن ْ ّن َ�بْ
َ
ُمرَ نِبَعِْض أ

ْ
ّّ وَْ ِورِْر َح

ْ
ِِ بل  ِ�ْ َِ َع

ْ
بلّرك ََ َعِ  

ْ
ُْ �َْ�َ بلّرك َسغّ

 ُِ ِِ  .َحيَج

                                                           
27 আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২। 
28 �হাবী: ১৭৪২। 
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‘আ�ু�াহ ইবেন উমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা িতন রাকাত িবতর 

সালােতর দু’রাকাত আদােয়র পর সালাম িফিরেয়েছন। এমনিক 

িতিন �েয়াজেন েকােনা িনেদথশও িদেতন।’29  

o েতমিন পাঁচ রাকাত িবতর সালাতও আদায় করা যায়, তেব এসব 

রাকাত একে� আদায় করেব, সবথেশষ ৈবঠেকই শবু বসেত হেব 

এবং সালাম িফরােনা যােব।  

* কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

َعْك «  ِْ يَ
ْ
ْن وُورَِر ِبَْمسي ََغ

َ
َحّب أ

َ
 »ََُمْن أ

‘েয িবতর পাঁচ রাকাত আদায় করেত চায়, েস েযন পাঁচ রাকাত 

আদায় কের।’ 29F

30 

* অনুরপভােব ‘আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা োেক বিণথত, িতিন 

বেলন,  

َعً ، وُورُِر «
ْ
ةَ َر� َ ُْ ََ َث  َِ َن بلغّيِْك ثَ َِ َْ وَُاّ�  غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بهللاِ َص ُُ َوَن َر

ءي إِ  ِِ َشْ ْغُِس 
َْ  

َ
، و ْن ذَلَِ  ِبَْمسي ِِ خِصِرَهيَِ  

ّ
 .» و

‘‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রােত েতেরা রাকাত 

সালাত আদায় করেতন; ত�বয হেত পাঁচ রাকাত িবতর আদায় 

করেতন, যার েশেষই শবু িতিন ৈবঠক করেতন।’30F

31 

                                                           
29 বুখারী: ৯৯১। 
30 আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২। 
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o েতমিন পাঁচ রাকােতর নযায় একে� সাত রাকাত িবতরও আদায় 

করা যােব।  

* েযমন উে� সালামা রািদয়া�াহ আনহা বেলন,  

َِ ي « ِاُك نَْْغَُهّن �َِس ِْ َُ  
َ

ِبَْمسي و ََ َْ وُورُِر �َِسبْ ي  غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ َوَن َر
َِ ي   نَِ�

َ
 »ََو

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কখনও সাত রাকাত 

আবার কখনও পাঁচ রাকাত িবতর সালাত আদায় করেতন। তােত 

সালাম-কালােমর মাবযেম িবরিত িদেতন না।’31F

32  

o েতমিন নয় রাকাত িবতরও একে� আদায় করা যােব; ত�েবয 

অ�ম রাকােত বসেব, েসখােন তাশাহহদ ও েদা‘আ পড়েব িক� 

সালাম না িফিরেয়ই নবম রাকােতর জনয দাঁড়ােব, তারপর নবম 

রাকাত পড়ার পর বেস তাশাহহদ ও েদা‘আ কের সালাম 

িফরােব।  

* েযমন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহার হাদীেস রেয়েছ:  

َ�َْمُدُ، �ن ََ « ََ َُيَْذُكُر بَهللا  َغِ ،  َِ ِِ بَّي  
ّ

ُِيَهي إِو ْغُِس 
َْ  

َ
وَُاّ� ِْْسَ  َرَ�َعيتي و

َُيَُاّ�  َُُقوُ    ّْ ُُ ، ُْ  َُْسغّ
َ

و ََ ْغَهُض  َُ  ّْ و،ُ، ُُ َُ �َْد ََ  ّْ َعَ ، ُُ ُِ َُيَْذُكُر بَهللا  بّلي ْقُعُد  َُ

ُْ َْْسغِيًمي ُْْسِمُعغَي ّْ َُْسغّ و،ُ، ُُ َُ �َْد ََ َ�َْمُد،ُ  ََ«   

                                                                                                            
31 মুসিলম: ৭৩৭। 
32 আহমদ: ৬/৩২১, নং ২৬৪৮৬; নাসায়ী: ১৭১৫; ইবেন মাজাহ  ১১৯২। 
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‘িতিন নয় রাকাত সালাত আদায় করেতন, অ�ম রাকােত বসেতন 

এবং আ�াহর িযিকর, �শংসা ও েদা‘আ করেতন তাা তাশাহহদ 

পড়েতন। অতঃপর উঠেতন এবং সালাম না িফিরেয়ই দাঁিড়েয় 

েযেতন। এরপর নবম রাকাত আদায় করেতন, এরপর বসেতন 

এবং আ�াহর িযিকর, �শংসা ও েদা‘আ তাা তাশাহহদ পেড় 

আমােদর শিনেয় সালাম েফরােতন।’33  

o অনুরপভােব এাার রাকাত সালাতও আদায় করা যােব। 

এমতাব ায় ইিা করেল �িত দু’রাকােত সালাম িফরােনা যােব 

আর সবেশেষ এক রাকােতর মাবযেম িবতর আদায় করা যােব।  

* েযমন ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত হাদীেস রেয়েছ, 

িতিন বেলন:  

» 
َ

ِعَشيِء ِإل
ْ
ِة بل َِ ْن َص َِ  

َ
ُرَ ِْ َُ ْن 

َ
ي �َْ�َ أ ََ َْ وَُاّ�،  غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  ّ َص ِّ

َّ َوَن ب
 ّ ُّ  ِِ  ُْ

َعً ، َُْسغّ
ْ
َة َر� َ ُْ ََ ْجِر، إِْحَد�  َِ �ُورُِر نَِوبِحَدةي بلْ ََ  ،  » بثْنََِْ�ِ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইশা ও ফজেরর 

সালােতর মবযবতথী সমেয় এাার রাকাত সালাত আদায় করেতন, 

যার �িত দু’রাকােত সালাম িফরােতন। িতিন সবথেশেষ এক 

রাকােতর মাবযেম িবতর আদায় করেতন।’ 33F

34 

                                                           
33 মুসিলম: ৭৪৬; আহমদ: ৬/৯১, ১৬৩।  
34 মুসিলম: ৭৩৬; আবু দাউদ: ১৩৩৬; নাসাঈ ২/৩০; আহমদ: ৬/২১৫, ২৪৮।  
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অাবা ইিা করেল �ােম চার রাকাত, তারপর চার রাকাত আদায় 

করেতন এবং েশেষ িতন রাকাত সালাত আদায় করেতন। কারণ:  

* ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত, িতিন বেলন,  

غْ «  َ�ْن ُحْسِغِهّن ون بَّ صّ بهللا َغيُ َُ
ْ

 
َ
َََِ َْْسْ  ، ْر�ََ  َرَ�َعيتي

َ
وَُاّ� أ

ّْ وَُاّ�  ّْ وَُاّ� ثََِثًيََُطولِِهّن، ُُ ََُطولِِهّن، ُُ  َ�ْن ُحْسغِِهّن 
ْ

 
َ
َََِ َْْسْ ْر�ًَعي، 

َ
 » أ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম চার রাকাত সালাত 

আদায় করেতন, তা কত সু�র ও দীঘথ করেতন, তা কত সু�র ও 

দীঘথ িছল, েস স�েকথ িজজাসা কেরা না। তারপর পুনরায় চার 

রাকাত সালাত আদায় করেতন, তা কত সু�র ও দীঘথ করেতন, তা 

কত সু�র ও দীঘথ িছল, েস স�েকথ িজজাসা কেরা না। অতঃপর 

িতিন িতন রাকাত সালাত আদায় করেতন।’ 34F

35 

* হা�লী ও শােফয়ী ফকীহাণ বেলন, এক তাশাহহেদ এাার 

রাকাত িবতর অাবা দু’ তাশাহহেদ িবতর আদায় করা জােয়য, যার 

েশষ তাশাহহেদর পূেবথর রাকােতও একিট তাশাহহদ হেব।  

o তেব রমযােন সালাতুল লাইেলর �ত� িকছু ৈবিশ�য ও মযথাদা 

রেয়েছ। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন : 

ْن ذَ « َِ ي ََُقّدَ   ََ  ُ
َ

َر َ ِِ
ُُ ََبْحتَِسينًي،  يَ  َرَمَضيَن إِوَمي ًي  ْن قَ ََ ُِ  » ْبِ

                                                           
35 বুখারী: ৩৫৬৯; মুসিলম: ৭৩৮। 
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‘েয বযি� রমযােন ঈমােনর সে� ও ছাওয়ােবর আশায় রাত েজো 

সালাত আদায় করেব, তার পূেবথর সকল (সাীরা) গনাহ মাফ কের 

েদয়া হেব। ३५

36
 

এখােন ‘ঈমােনর সে�’ অাথাৎ আ�াহর �িত ঈমান েরেখ এবং তার 

পক হেত েয সাওয়াব রাখা হেয়েছ তােত িব�াস েরেখ।  

আর ‘ছাওয়ােবর আশায়’ অাথাৎ েকবল েনকীর আশায় করা হেব, 

েলাক েদখােনা, সুনাম অজথন, স�দ বা স�ান লােভর আশায় না 

হওয়া। 

ব�ত ‘িকয়ােম রমযান’ এিট রমযােনর রাি�েত সালােত দাঁড়ােনােক 

বুঝায়; চাই েসটা �াম রােত েহাক বা েশষ রােত। সুতরাং বুঝা 

োল েয,  

o তারাবীর সালাতও ি�য়ােম রমযােনর অ্ভুথ�। তাই উিচত 

হেলা, তারাবীর সালাতেক গর� েদয়া এবং এর মাবযেম 

আ�াহর কােছ সাওয়াব ও �িতদােনর আশা ও আ�হ �কাশ 

করা। এ সালাতুত তারাবীহ েতা হােতোানা কেয়কিট রাি� মা�। 

সুেযাা চেল যাওয়ার পূেবথই বুি�মান ঈমানদার বযি� এ সুেযাা 

�হণ করেব। 

                                                           
36 বুখারী: ৩৭; মুসিলম: ৭৫৯ 
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o তারাবীহ শে�র অাথ িব�াম করা। তারাবীহেক এজনয তারাবীহ 

বলা হয়; কারণ েলােকরা এ সালাত বহ দীঘথািয়ত কের আদায় 

করত। তাই যখনই চার রাকাত সালাত েশষ করত তখনই তারা 

একটু আরাম বা িব�াম কের িনত। 

o সবথ�াম আ�াহর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদ 

(নববীেত) তারাবীহর সালাত সু�ত িহেসেব চালু কেরন। তারপর 

উ�েতর ওপর ফরয হেয় যাবার আশংকায় িতিন এ সালাত 

েছেড় েদন। 

* বুখারী ও মুসিলেম রেয়েছ:  

غَِ� َرِضَ بّ ُ َ�غَْهي َِ  ّ بلُمْؤ
ُ
ََِشَ  أ َِ ّّ : َ�ْن  َص  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وَ  بّ ِ َص ُُ ّن َر

َ
أ

ْغَ ي 
َ

َّيُس، ذَبَت ل َ ب َُ َن بلَقينِغَِ ، َََك َِ  ّّ ّْ َص ُِ  َيٌس، ُُ رِ
ّّ نَِاَِ ِِ بلَمْسِجِد، َََا

ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ ْْ َر ِه ْ ُْرْإ إِلَ ََ  ْْ َِ بلّربنَِعِ ، ََغَ
َ
َِ  أ َِ َن بلغّيْغَِ  بَّي َِ ّْ بْجََِمُعوب  ُُ

ْصبََح قَ 
َ
، ََغَّمي أ َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ َن بلُُرَِإ «: يَ  ََ َِ ْمغَْعِ�  َُ  ْْ َ ل ََ  ْْ ا َصغَْعُِ ِ

ّ
وُْت بل

َ
ْد رَأ قَ

ِِ َرَمَضينَ  ََذَلَِ    ْْ غَيُْ� ََ  ََ َر ِْ ْن ُُ
َ
ّ� َصِشيُت أ

َ
َ 

ّ
ْْ إِو �ُْ

َ
 »إِل

‘আ�ুল মু’িমনীন ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা এক রােত 

মসিজেদ সালাত আদায় করেলন, েলাকজনও তার সে� সালাত 

আদায় করল। পরবতথী রােতও িতিন সালাত আদায় করেলন, তােত 

েলাকজন আেরা বৃি� েপল। তৃতীয় িকংবা চতুাথ রােত অেনক 

েলােকর সমাাম হল। িক� েস রােত রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম উপি ত হেলন না। সকােল িতিন বলেলন, েতামরা যা 

কেরছ, তা আিম েদেখিছ। িক� েতামােদর ওপর এ সালাত ফরয 

হেয় যাওয়ার ভেয় আিম উপি ত হইিন। ‘বণথনাকারী বেলন, ঘটনািট 

রমযান মােস ঘেটিছল।’37 

হাদীেস আেরা বিণথত আেছ: 

ّر قَيَ   ِل ذَ
َ
ُِ : َ�ْن أ غَيْ ََ ّّ بّ ُ  وِ  بّ ِ َص ُُ َ  َر ََ ّّ  ُصْمغَي  ْْ وَُاّك نِغَي، َح َْ ََغَ غّ َُ ََ

 ، ِ َُ ِِ بلّسيِد ْْ نِغَي  ُق َُ  ْْ َ ّْ ل ّّ ذََهَب ثُغُُث بلغّيِْك، ُُ ي َح ََُقيَ  نِغَ َن بلّشْهِر،  َِ ْبٌ   َُ نَِقَ 
 ُ
َ

غَي َ
ْ
ُقغ َُ ُر بلغّيِْك،  َْ ّّ ذََهَب َش ِِ بلَيِمَسِ ، َح قَيَ  نِغَي  وَ  بّ ِ : ََ ُُ ي وَي َر َِغَ

ْ
غ ِّ ، لَْو مَ

ََُقيَ   ؟  ْغَِِغَي َهِذ،ِ
َ

غَ ي «: نَِقّيَ  ل ْ ُ ِ�يَي ُ لَ
َ

َُ ُكَِِب َ
ِ

َِ غْ َُ  ّّ يِ  َح ََ ُِ َ  ب ََ ْن قَيَ   ََ  ُُ  »إِ ّ

‘আবূ যর িাফারী রািদয়া�াহ ‘আনহ বণথনা কেরন, আমরা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� িসয়াম পালন করিছলাম। 

(এর মেবয) রমযােনর সাতিদন বািক াাকার পূবথ পযথ্ (�াম ২৩ 

িদন) িতিন আমােদর িনেয় সালাত আদায় কেরন িন। বািক 

সাতিদেনর �াম রােতর এক তৃতীয়াংশ পযথ্ িতিন আমােদর িনেয় 

সালাত আদায় করেলন। তারপর ষ� রােত আমােদর িনেয় সালাত 

আদায় করেলন না। প�ম রােতর অবথাংশ পযথ্ পুনরায় আমােদর 

িনেয় সালাত আদায় করেলন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বািক রােত যিদ আমােদর িনেয় 

                                                           
37 বুখারী: ১১২৯; মুসিলম: ৭৬১। 
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নফল সালাত আদায় করেতন? রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম উউের বলেলন, িন�য়ই েয বযি� ইমােমর সে� েশষ 

পযথ্ সালাত আদায় করেব, তার আমলনামায় সারারাত সালাত 

আদােয়র সাওয়াব েলখা হেব।’38  

 িবতর সালাতসহ তারাবীর সংখযা কত হয় তা িনেয় সালেফ 

সািলহীেনর মেবয মতেভদ রেয়েছ।  

েকউ বেলন ৪১ রাকাত, েকউ ৩৯ রাকাত, েকউ ২৯, েকউ ২৩, 

আবার েকউ ১৩, এবং েকউ বেলন ১১ রাকাত। এসব মতামেতর 

মেবয ১১ অাবা ১৩ রাকােতর মতামত অ�াণয।  

* কারণ, ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত, তােক �� করা 

হল, রমযােন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালাত 

েকমন (কত রাকাত) িছল? িতিন বলেলন, 

» َ ََ  ِ،ِ ْ�َ ِِ  
وَ ََ ِِ َرَمَضيَن  �ُد  َِ

ي َوَن وَ َعً  ََ
ْ
ةَ َر� َ ُْ ََ  »ِإْحَد� 

‘রমযান এবং রমযােনর বাইের ১১ রাকােতর েবিশ িছল না।’38F

39  

* অনুরপ ইবেন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহমা োেক বিণথত, িতিন 

বেলন,   

َْ ثََِ « غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  ّ َص ِّ
َّ ُة ب َع ً َو َْت َصَِ

ْ
َة َر� َ ُْ ََ ْعِ� » َث  ِك َن َُ  بلغّيْ

                                                           
38 িতরিমযী: ৮০৬; ইবন মাজাহ : ১৩৭৫; চার সুনান িকতােবই সহীহ সনেদ 

সংকিলত হেয়েছ। 
39 বুখারী: ১১৪৭; মুসিলম: ৭৩৮। 
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‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালাত ১৩ রাকাত 

িছল।’ অাথাৎ রােত৩ ৯

40
। 

* অনুরপ মুওয়াউায় সােয়ব ইবন ইয়াযীদ রািদয়া�াহ আনহ োেক 

বিণথত, িতিন বেলন,   

ي لِغغّ  ََ ُقو َُ ْن 
َ
رَِميًمي بّلبِرّا أ ََ َلّ �َْن َكْعبي 

ُ
يِب أ َّ َ َمَر ُ�َمُر �ُْن بلْ

َ
يِس نِإِْحَد� أ

َع ً 
ْ
ةَ َر� َ ُْ ََ 

‘উমর ইবনুল খাউাব রািদয়া�াহ ‘আনহ উবাই ইবন কা‘আব ও 

তামীমু�ারী রািদয়া�াহ ‘আনহেক েলাকেদর ১১ রাকাত সালাত 

পড়ােত িনেদথশ িদেয়েছন।’ 40F

41 

 সালােফ সােলহীন তাা েনককার পূবথসুরীরা তারাবীহ খুব ল�া 

েকরােত আদায় করেতন।  

* েযমন সােয়ব ইবন ইয়ািযদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:  

ِقيَي ِ 
ْ
ْن ُطوِ  بل َِ  ّ ِِ ِع

ْ
َ بل ََ ّّ ُكّغي مَْعَِِمُد  ِمََِ�، َح

ْ
 نِيل

ُ
ْقَرأ َُ َقيرِرُ 

ْ
 .َوَن بل

‘�ারীাণ শত শত আয়াত পড়েতন। এমনিক আমরা দীঘথ রাকােতর 

কারেণ লািঠর ওপর ভর িদেয় সালাত আদায় করতাম।’41F

42   

                                                           
40 বুখারী: ১১৩৮। 
41 মুয়াউা মােলক: ১/১৩৬, ১৩৭।  
42 পূবথবতথী হাদীেসর অংশ।  
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িক� আজেকর িদেনর মানুষ এর িবপরীত কের। তারা অেনক 

�তািতেত তারাবীহ সালাত আদায় কের; যার ফেল শাি্ ও বীর-

ি রতার সাো সালাত আদায় করা যায় না। অাচ বীর-ি রতা ও 

শাি্র সাো সালাত আদায় করা সালােতর েরাকনসমূেহর একিট; 

যা বযতীত সালাত িবশ� হয় না।  

তারা এ গর�পূণথ েরাকনিটেক ন� কের এবং তারা তােদর িপছেনর 

দুবথল, অসু  ও বৃ� বয়সী মুসি�েদর ক� েদয়। এেত িনেজেদর 

উপর যুলুম কের এবং অনযেদর উপরও যুলুম কের াােক। 

উলামােয় েকরাম রােহমাহমু�াহ বেলন, মুকতাদীাণ নামােযর সু�ত 

আদায় করেত পাের না এমন �তািতেত ইমােমর সালাত পড়ােনা 

মাকরহ। তাহেল ওয়ািজব তরক করেত বাবয হয় এমন �ততা 

অবল�ন করেল িকরপ হেব!? আমরা আ�াহর কােছ  এরপ কাজ 

োেক আ�য় চাই।  

o পুরষেদর জনয তারাবীহর সালােতর জামাত উেপকা করা উিচৎ 

নয়। যতকণ ইমাম তারাবীহ ও িবতর েশষ না কেরন, ততকণ 

পযথ্ � ান করেব না; যােত সারারাত দাঁিড়েয় সালাত আদােয়র 

সাওয়াব পাওয়া যায়।  
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o যিদ মিহলােদর  ারা বা মিহলােদর জনয েফৎনার আশংকা না 

াােক, তাহেল মসিজেদ তারাবীহর জামােত মিহলােদর উপি ত 

হওয়া জােয়য।  

* কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:    

يَء بّ ِ « ََ  » َمَسيِجَد بّ ِ َو َُْمغَُعوب إِ
‘েতামরা আ�াহর বা�ীেদর (নারীেদর) মসিজেদ আসেত বাবা িদও 

না।’ 42F

43 

* তাছাড়া এটা সালােফ সািলহীেনর আমলও বেট। তেব শতথ হেলা: 

পদথার সে� আসেত হেব। েখালােমলা, সুাি� বযবহার কের, উ� 

আওয়াজ কের এবং েসন�যথ �দশথন কের আসা ৈবব নয়। কারণ, 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

﴿  ََ َّ  زِ�َََتُهنّ  ِدينَ ُ�بۡ  َو ِ َۡ  َظَهرَ  َما إ  ]  ٣١: بَور[ ﴾ َهاۖ مِ

‘আর যা সাবারণত �কাশ পায় তা ছাড়া তােদর েসন�যথ তারা 

�কাশ করেব না।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১} 

অাথাৎ েবারকা, ল�া চাদর বা এ জাতীয় েপাশাক বযবহােরর পরও যা 

�াভািবকভােব �কাশ পায়, তােত েকােনা কিত েনই। কারণ তা 

লুকােনা বা আবৃত করা স�বও নয়।  

                                                           
43 বুখারী: ৯০০; মুসিলম: ৪৪২। ইবন উমর রািদয়া�াহ আনহমার হাদীেস বিণথত। 
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তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীেদর ঈেদর 

সালােত অনুমিত িদেল উে� আিতয়া রািদয়া�াহ ‘আনহা বলেলন,  

بَيٌب 
ْ
 وَُ�وُن لََهي ِجغ

َ
وَ  بهللاِ ِإْحَدب َي و ُُ بَينَِهي«: ، قَيَ  وَي َر

ْ
ْن ِجغ َِ َُِهي  ْص

ُ
بِْسَهي أ

ْ
 »ِلُغ

‘েহ আ�াহর রাসূল! আমােদর কারও কারও েতা েবারকা েনই। 

(তাহেল েস কী করেব?) িতিন বলেলন, ‘তার েকােনা েবান তােক 

িনজ েবারকাসমূহ োেক একিট েবারকা পরােব।’43F

44   

o নারীেদর জনয সু�ত হেলা: তারা পুরষেদর েপছেন কাতার 

বাঁবেব এবং তােদর োেক দূর� অবল�ন করেব। সবথেশষ 

কাতারগেলায় দাঁড়ােব। কারণ তােদর েবলায় উউম কাতােরর 

িবেবচনা পুরষেদর উেো।  

* কারণ, আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত হেয়েছ, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» َّ
َ
ُِ بلرَّجيِ  أ و ُِ َهي َصْ ُ ُص ّ ََ ََ ُِ بلنَّسيِء خِصُرَهي،  و ُِ َََصْ ُ ُص َهي خِصُرَهي،  ّ ََ ََ لَُهي، 

لَُهي َّ
َ
 »أ

‘পুরষেদর জনয উউম হল �াম কাতার এবং ম� হল েপছেনর 

কাতার। আর নারীেদর জনয উউম হল েপছেনর কাতার এবং ম� 

হল �াম কাতার।’ 44F

45 

                                                           
44 বুখারী: ৩৫১; মুসিলম: ৮৯০।  
45 মুসিলম: ৪৪০।  
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o নারীাণ ইমােমর সালাম িফরােনার পরপরই ঘের িফের যােব। 

ওযর ছাড়া িবল� করেব না।  

* কারণ, উে� সালামা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলন:  

» ، ُُ َُْقِض َْْسغِيَم َْ قَيَ  بلنَّسيُء ِحَ�  غّ َُ َْ إِذَب  غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ َوَن َر
ُقو َ  َُ ْن 

َ
ُِ َِْسً ب َ�بَْك أ َِ َقي ََ  ِِ �َْمُكُث ُهَو  ُْ  - ََر� : ، قَيَ   »ََ غَ َْ َ

ّن ذَلَِ   -ََبّ ُ أ
َ
أ

َن بلرَّجي ِ  َِ َحٌد 
َ
ْن وُْدِرَ�ُهّن أ

َ
َُ بلنَّسيُء، َ�بَْك أ

ِ
َِ ْغ َُ  َوَن لَِ�ْ 

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালাম িফরােতন, 

তখন সালাম েশষ করার সে� সে� নারীাণ দাঁিড়েয় েযেতন। িতিন 

দাঁড়ােনার পূেবথ সামানয িকছুকণ বেস াাকেতন। বণথনাকারী ইবন 

িশহাব যুহরী বেলন, আমার মেন হয় (আ�াহই ভােলা জােনন) েসটা 

এজনয করেতন, যােত নারীরা পুরষেদর েবর হওয়ার পূেবথ িফের 

েযেত পাের।’45F

46 

েহ আ�াহ! ঐ সকল (পূবথবতথী) েলাকেদর েযভােব আমল করার 

তাওফীক িদেয়েছন েতমিনভােব আমােদরও আমল করার তাওফীক 

িদন। েহ দয়াময় �ভু! আমােদর িপতা-মাতা এবং সকল মুসিলমেক 

কমা করন। দরদ ও সালাম বষথণ করন আমােদর নবী মুহা�াদ ও 

তাঁর বংশবর ও সকল সাহাবীর ওপর।   

                                                           
46 বুখারী: ৮৭০। 
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প�ম আসর 
কুরআন িতলাওয়ােতর ফযীলত 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন তাঁর দরজার িদেক আ�ান 

কেরন, যােক চান িতিন সিঠক পোর িদশা েদন, িনেজর িকতাব 

নািযেলর মবয িদেয় িযিন েনয়ামতবনয কেরন, েয িকতাব ‘মুহকাম’ 

ও ‘মুতাশািবহ’ সংবিলত, ফেল যােদর অ্ের রেয়েছ সতযিবমুখ 

�বণতা তারা মুতাশািবহ আয়াতগেলার েপছেন েলো াােক। আর 

যারা জােন পিরপ�, তারা বেল, আমরা এগেলার �িত ঈমান 

আনলাম। আিম তাঁর �শংসা কির এ জনয েয িতিন আমােক সুপোর 

স�ান িদেয়েছন এবং এর উপায়-উপকরণ সহজলভয কেরেছন।  

আর সাকয িদিি েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই, 

তাঁর েকােনা শরীক েনই, এমন সাকয িদিি যা  ারা আিম তাঁর শাি� 

োেক নাজাত �তযাশা কির, আিম আরও সাকয িদিি েয মুহা�দ 

তাঁর বা�া ও রাসূল, িযিন পৃিাবীেত আামন ও পৃিাবী োেক 

ামনকােল কাযথেকে� িছেলন সবেচ পূণথা� মানুষ।  

দরদ বিষথত েহাক তাঁর ওপর, াাের েহরায় তার পরম স�ী ে�� 

সাহাবী আবূ বকেরর ওপর, উমেরর ওপর যার মাবযেম আ�াহ তাঁর 
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দীনেক স�ািনত কেরেছন এবং দুিনয়ােক তার  ারা অিবচল 

েরেখেছন, উসমােনর ওপর িযিন িনজ বাসায় ও িনজ িমহরােব শহীদ 

হেয়েছন, আলীর ওপর িযিন ইলমী িবষেয়র জিটলতা িনরসন ও 

অ�কাশয াূঢ় িবষয় উে�াচনকারী, আর নবীর পিরবার-পিরজন ও 

সকল সাহাবীর ওপর যারা তাঁর ি�য়জন িছেলন। আর তাঁর উপর 

যাাযা সালাম �দান করন।  

o আমার ভাইেয়রা!  

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

ِينَ  إِنّ ﴿ َّ ِ  كَِ�َٰب  َ�ۡتنُونَ  � َّ �  ْ قَاُموا
َ
نَفُقواْ  �لّصنَٰوةَ  َوأ

َ
� َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  مِّما َوأ  وََعَ�ََِيةٗ  ِ�ِٗ

ُجورَُهمۡ  ِ�َُوِ�ِيَُهمۡ  ٢ ورَ �َبُ  ّلن تَِ�َٰرةٗ  يَرُۡجونَ 
ُ
 َ�ُفورٞ  إِنُّهۥ فَۡضنِهِۦٓۚ  ِمِن َو�َزِ�َدُهم أ

 ]  ٣٠  ،٢٩: َيطر[ ﴾ ٣ َشُكورٞ 

‘যারা আ�াহর িকতাব পাঠ কের, সালাত কােয়ম কের, আমার েদয়া 

িরিযক োেক োাপেন ও �কােশয বযয় কের, তারাই আশা করেত 

পাের এমন বযবসার, যা কখেনা কিত�� হেবনা, কারণ আ�াহ 

তােদর কেমথর পূণথ �িতদান েদেবন এবং িনজ অনু�েহ আেরা অিবক 

দান করেবন। িতিন কমাশীল ও দয়ালু।’ {সূরা আল-ফািতর, আয়াত: 

২৯-৩০}  

 আ�াহর িকতােবর িতলাওয়াত দু’�কার। যাা- 

১। �াম �কার: হকমী িতলাওয়াত। এটা হেলা আ�াহর কাােক 

িব�াস করা, তাঁর িনেদথশ েমেন িনেয় তাঁর িনিষ� িবষয়সমূহ োেক 
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বজথন কের িকতাব তাা আল কুরআেনর সকল হকুম-আহকাম 

বা�বায়ন করা। এ িবষেয় অনয আসের িব�ািরত আেলাচনা আসেব 

ইনশাআ�াহ। 

২। ি তীয় �কার: শাি�ক িতলাওয়াত। এটা হেলা আল কুরআন 

পাঠ করা। এর ফযীলেতর বযাপাের কুরআন ও সু�াহ হেত অেনক 

দলীল �মাণ রেয়েছ। ফযীলত হয়েতা পুরা কুরআেনর বযাপাের 

আবার হয়েতা িনিদথ� েকােনা সূরার বযাপাের রেয়েছ আবার কখেনা 

হয়েতা িনিদথ� েকােনা আয়ােতর বযাপাের রেয়েছ। 

* েযমন বুখারী ও মুসিলেম উসমান ইবন আফফান রািদয়া�াহ 

আনহ োেক বিণথত হেয়েছ, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন:  

» ُُ غَّم ََ ََ َْ بلُقْرخَن  ْن ََُعغّ ََ  ْْ �ُ  »َصْ ُ

“েতামােদর মেবয সেবথাউম ওই বযি� িযিন কুরআন মাজীদ িশকা 

কেরন এবং অনযেক িশকা েদন।” ৪৬F

47  

* বুখারী ও মুসিলেম আেরা বিণথত হেয়েছ আেয়শা রািদয়া�াহ 

আনহা োেক, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন:   

                                                           
47 বুখারী: ৫০২৭। 
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ََُهَو «  ُِ ي ُِ �َتََِْعَُِ   ََ ُقْرخَن 
ْ
 بل

ُ
َُْقَرأ  � ِ

ّ
ََبل َرةِ  َبَ

ْ
ِكَربِ  بل

ْ
َرةِ بل َِ َ  بلّس ََ ُقْرخِن 

ْ
َميِهُر نِيل

ْ
بل

ْجَربِن 
َ
ُ أ

َ
َ  ّ ُِ َشي غَيْ ََ«. 

“আল-কুরআেন দক ও পি�ত বযি�বাথ স�ািনত পুণযবান 

েফেরশতােদর সে� াাকেবন। েয বযি� কুরআন আটেক আটেক 

িতলাওয়াত কের এবং তা তার জনয ক�কর হয়, তার জনয দু’িট 

�িতদান রেয়েছ।” ৪৭F

48  

দুিট �িতদােনর �ামিট হেলা: িতলাওয়ােতর, ি তীয়িট হেলা: 

পাঠকারীর কে�র।  

* অনুরপভােব বুখারী ও মুসিলেম আবু মূসা আল-আশ‘আরী 

রািদয়া�াহ আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন:   

َََطْعُمَهي َطيٌّب، « رْرُّجِ ، ِر�َُهي َطّيٌب 
ُ
ِك بَ  بلُقْرخَن َكَمثَ

ُ
َُْقَرأ ا  ِ

ّ
ِن بل َِ ُك بلُمْؤ ثَ ََ

 بلُقْرخَن َكَمثَِك بلّ 
ُ
َُْقَرأ ا َو  ِ

ّ
ِن بل َِ ثَُك بلُمْؤ ََ ٌو، ََ

ْ
َطْعُمَهي ُحغ ََ  »ْمَرِة، وَ ِر�َح لََهي 

“েয মুিমন কুরআন িতলাওয়াত কের তার দৃ�া্ কমলােলবুর মত, 

যা সু�াদু ও সু�াণযু�। আর েয মুিমন কুরআন িতলাওয়াত কের না, 

তার দৃ�া্ েখজুেরর নযায় যার েকােনা �াণ েনই িক� তার �াদ 

িমি�।” ৪৮F

49  

                                                           
48 বুখারী: ৪৯৩৭; মুসিলম: ৭৯৮। 
49 বুখারী: ৫৪২৭; মুসিলম: ২৪৩।  
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* তাছাড়া সহীহ মুসিলেম আবূ উমামা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত 

বিণথত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন,  

يًعي« ِِ ِ  َش ََ ِقيَي
ْ
ِت وَْوَ  بل

ْ
ُُ وَْ  ّ إِ

ُقْرخَن ََ
ْ
ُِ  بقْرَُءَب بل ْصَحينِ

َ
َِ «. 

“েতামরা কুরআন িতলাওয়াত কর। েকননা কুরআন িকয়ামেতর িদন 

িতলাওয়াতকারীর জনয সুপািরশ করেব।” ৪৯ F

50  

* অনুরপভােব সহীহ মুসিলেম উকবা ইবন ‘আেমর রািদয়া�াহ 

‘আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন,  

ْن ِكَِيِب بهللاِ « َِ  ِ�ْ
 خوَتَ

ُ
َُْقَرأ  َْ

َ
، أ ُْ َُيَْعغَ َمْسِجِد 

ْ
 بل

َ
ْْ ِإل َحُدُ�

َ
َ أ ْاُد َُ  َِ ََ

َ
َََجّك،  أ  َّ ََ

ْن  َِ ََ  ، ْر�َ ي
َ
ْن أ َِ  ُ

َ
ْر�ٌَ  َصْ ٌ َ

َ
ََأ  ، ثي

َِ ْن ثَ َِ  ُ
َ

ٌث َصْ ٌ َ َِ ثَ ََ  ، ِ�َِْ ْن  َيَ� َِ  ُ
َ

َصْ ٌ َ
نِكِ  ِ

ْ
َن بُ َِ َدبِدِهّن  َْ َ

 »أ
“েতামােদর েকউ িক এরপ করেত পার না েয, সকােল মসিজেদ 

িােয় মহান আ�াহ র িকতাব োেক দুেটা আয়াত জানেব অাবা 

পড়েব; এটা তার জনয দু’েটা উেীর তুলনায় উউম। আর িতনিট 

আয়াত িতনিট উেী োেক উউম, চারিট আয়াত চারিট উেী োেক 

                                                           
50 মুসিলম: ৮০৪।  
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উউম। আর (শবু উেীই নয়, বরং একইসাো) সমসংখযক উট লাভ 

করা োেকও তা উউম হেব।” ৫০

51  

* ত�প সহীহ মুসিলেম আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বিণথত  

হাদীেস রেয়েছ, িতিন বেলন, িন�য় নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন:  

» ُُ و َ ُُ �َََِدبَر ََ ِْغُوَن كَِِيَب بّ ِ  َُ  ،
َ

ْن �ُيُوِت بّ ِ ََُعيل َِ ِِ �َيْتي  ََِمَ  قَْوٌ   ي بْج ََ

شِ  َُ ََ ُْ بلّسِكيغَُ ،  غَيِْه ََ لَْت  ََ َ  
ّ

، إِو ْْ ئَِ�ُ ، نَْْغَُه َِ َم
ْ
ُْ بل ُِْه ِّ َََح  ، َُ ْْ ُْ بلّر َُِْْه

غَْد،ُ  َِ يَمْن  ُِ ُْ بّ ُ   »ََذََكَرُه

“যখন আ�াহর েকােনা ঘের (মসিজেদ) েলাকজন একি�ত হেয় 

কুরআন িতলাওয়াত কের এবং িনেজেদর মােঝ তা অবযয়ণ কের, 

তখন তােদর ওপর �শাি্ অবতীণথ হয়, আ�াহর রহমত তােদরেক 

আবৃত কের রােখ, েফেরশতাাণ তােদর েব�ন কের রােখন এবং 

আ�াহ তাঁর কােছ অবি ত েফেরশতােদর কােছ তােদর আেলাচনা 

কেরন।” ৫১F

52  

* তাছাড়া আেরা এেসেছ, রাসুলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন:  

                                                           
51 মুসিলম: ৮০৩।  
52 মুসিলম: ২৬৯৯; আবু দাউদ, ১৪৫৫।  
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ُس ُ�َّمدي �ِيَِد،ِ لَُهوَ « ِْ ا مَ ِ
ّ

ُقْرخَن، َََوبل
ْ
ِِ  ََُعيَهُدَب َهَذب بل نِِك  ِ

ْ
َن بُ َِ ي  غًِّ َِ َشّد َُ

َ
أ

 .» ُ�ُقغَِهي

“েতামরা কুরআেনর যাাযা য� নাও, তা িহফাযত ও সংরকণ কর। 

ওই সউার শপা! যার হােত মুহা�ােদর জীবন, অবশযই উট তার 

রিশ োেক েযমন �ত পািলেয় যায় তার েচেয়ও আেরা তী� েবো 

এ কুরআন চেল যায়। (অাথাৎ কুরআেনর �িত য�বান না হেল 

কুরআন �ৃিত োেক �ত চেল যােব।)” ৫২F

53  

* রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন:  

» 
َ

ْْ  َُُقْك  و َحُدُ�
َ
َ�يَْت، َكيَْت  خوَ َ  �َِسيُت  أ َ  ُهوَ  نَْك  ََ ِّ ُ �« 

“েতামােদর েকউ েযন না বেল আিম অমুক অমুক আয়াত ভুেল 

োিছ। বরং তােক ভুিলেয় েদয়া হেয়েছ।’ 53F

54 

হাদীেস سيت� ‘আিম ভুেল োিছ’ এ কাা বলেব না এজনয েয, এেত 

কের কুরআন মুখ  করার পর গর�হীনতার কারেণ ভুেল োেছ 

বুঝা যায়। তাই এভােব বলা যােব না। 

* অনুরপ আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

রাসুলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
53 বুখারী: ৫০৩৩; মুসিলম: ৭৯১। অাথাৎ একটু াােফল ও কুরআেনর �িত 

অয�বান হেল কুরআন মুখ  োেক �ত চেল যােব। 
54 মুসিলম: ৭৯০।  
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ُقوُ  بلْ «
َ
 أ

َ
ثَيلَِهي، و َْ

َ
ِ أ

ُْ ََبلََسَغُ  نَِع ُِ َحَسَغٌ ،   نِ
ُُ ْن كَِِيِب بّ ِ ََغَ َِ ي   َحْرًَ

َ
ْن قََرأ ََ

 ٌُ ٌْ َحْر ي َِ ََ  ٌُ ٌ  َحْر
َ

ََو  ٌُ لٌِف َحْر
َ
لَِ�ْن أ ََ  ، ٌُ  »َحْر

“েয বযি� কুরআেনর একিট হরফ (অকর) পাঠ করেব, তােক 

একিট েনকী �দান করা হেব। আর �িতিট েনকী দশগণ বৃি� করা 

হেব। আিম বিল না েয, আিলফ-লাম-মীম একিট হরফ। বরং 

আিলফ একিট হরফ, লাম একিট হরফ, মীম একিট হরফ।” ৫৪ F

55  

* আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত আেরা বিণথত 

আেছ, িতিন বেলন:  

ُدنَُ  بّ ِ ََي�ْ «
ْ
ْ ََ ُقْرخَن 

ْ
ْْ إِّن َهَذب بل ْعُِ ََ َِ ُْ ي ب ََ  ُِ ُدنَِِ

ْ
ْ ََ ْن  َِ ُك بَغُوب  ُقْرخَن َحبْ

ْ
إِّن َهَذب بل

 
َ

، و ُُ َيٌة لَِمْن رَبَِع
َ

� ََ  ، ُِ ْاَمٌ  لَِمْن ََُمّسَ  نِ َِ يَُِ   َّ يُء ب َِ بلّش ََ ُمِبُ�، 
ْ
وُر بل َّ ب ََ  ، بّ ِ

 َُغْ 
َ

و ََ ُيَقّوُ ،  َُ ْعَوّإ  َُ  
َ

و ََ ََُْْسَِْعََِب،    ُ� َِ
ةِ بلّرّد، وَ َ َْ ْن َك َِ ْغَُق  ََ  

َ
و ََ  ، ُُ َجيئُِب ََ َقِض 

قُوُ  بلْ 
َ
 أ

َ
ي إِّ� و ََ

َ
، أ َ َحَسغَيتي ُْ ََ ُي  ّ َحْر ُّ  ُِ رِ ََ

َِ
َ رِ ََ  ْْ ُجُرُ�

ْ
إِّن بّ َ وَْ

برْغُو،ُ ََ
لَِ�ْن  ََ  ، ٌُ لٌِف َحْر

َ
ٌُ  أ  ٌ  َحْر

َ
ٌُ  ََو ٌْ  َحْر ي َِ ََ  ٌُ  .» َحْر

‘িন�য়ই এ কুরআন আ�াহর দ�রখান। েতামরা যাাস�ব তার 

দ�রখান োেক �হণ কর। এ মহা�� আল-কুরআন আ�াহর 

মজবুত রিশ, সুদীা েজযািত, উউম িনরাময়কারী, েয তা আঁকেড় 

বরেব তার জনয কুরআন �াতা, েয অনুসরণ কের তা তার জনয 

নাজাত ও মুি�র মাবযম। েস সতয োেক এমনভােব িবচুযত হেব না 

                                                           
55 িতরিমযী: ২৯১০। 
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েয তােক ভৎথসনা করা হেব। েস ব� পো এমনভােব যােব না েয 

তােক েসাজা করেত হেব। কুরআেনর িব�েয়র েশষ েনই। অিবক 

পুনরাবৃিউর কারেণ তা পুরাতন হয় না (অাথাৎ কুরআেনর আয়ােতর 

পুনরাবৃিউ হেলও তােত নতুন� খঁুেজ পাওয়া যায়। কারণ তার 

আেবদন িচর্ন।) েতামরা কুরআন িতলাওয়াত কেরা, কারণ আ�াহ 

েতামােদরেক িতলাওয়াতকৃত �িতিট হরেফর িবিনমেয় দশিট কের 

েনকী েদেবন। েজেন রাখ, আিম বিল না আিলফ-লাম-মীম একিট 

হরফ, বরং আিলফ একিট, লাম একিট, এবং মীম একিট হরফ।” ৫৫

56 

o আমার ভাইেয়রা! এই হেলা আল-কুরআন পােঠর ফযীলত। অ� 

আমেল অিবক সাওয়াব, তেব তা শবু েস েলােকর জনযই েয 

আ�াহর স�ি� ও তাঁর পক োেক সাওয়াব কামনা কের। 

সুতরাং �তািরত ও �বি�ত েসই বযি� েয কুরআেনর বযাপাের 

ৈশিালয �দশথন কের। আর েস েলাকই েতা কিত�� েয লাভ 

এমনভােব হাতছাড়া হেয় োেছ েয েস েসটােক আর কািটেয় 

উঠেত পাের িন। এই েয ফযীলতসমূেহর েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ 

তার োাটা কুরআনেকই শািমল কের।  

                                                           
56 হাদীসিটর সূ� দুবথল। যা হােকম তার মু�াদরােক বণথনা কেরেছন, ১/৫৫৫, 

হাদীস নং ২০৪০। ইবনুল জাওযী রহ. বেলন, এিট রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর হাদীস নয়, স�বত এিট আবদু�াহ ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহ 

‘আনহর উি�। [আল-ইলাল আল-মুতানািহয়া: ১/১০১]  
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o আর কুরআেনর সুিনিদথ� সূরার ফযীলেতর বযাপােরও অেনক 

হাদীস বিণথত রেয়েছ।  

 েসসেবর মেবয সূরা ফােতহা অনযতম:  

* সহীহ বুখারীেত আবু সাঈদ ইবনুল মু‘আ�া রািদয়া�াহ আনহ 

হেত বিণথত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন: 

» ُْ ْ�َظ
َ
وَرةً ِ�َ أ ُُ غَّمّغَ   ََ ُ َ

َْمدُ  َ
ْ
يَ  بل ُقْرخِن قَ

ْ
ِِ بل وَرةي  َعيلَِمَ� ِ�َ  ُُ

ْ
ِ َرّب بل ّ ِ

ُقْرخنُ  بلّسبْ ُ 
ْ
بل ََ َمثَيِ� 

ْ
ُْ  بل َعِظي

ْ
ُُ  بل ُِ َرِْ

ُ
ِا أ

ّ
 .»بل

‘অবশযই আিম েতামােক কুরআেনর বড় সূরািট েশখােবা। েসটা হেলা 

সূরা আল-ফােতহা ‘‘আলহামদু িল�ািহ রািহল আলামীন’’ এটাই 

‘সাব‘উল মাসানী’ (বা বারবার পিঠত ৭িট আয়াত) এবং মহা 

কুরআন যা আমােক েদওয়া হেয়েছ।” ৫৬F

57 

* সূরা ফািতহার এ ফযীলেতর কারেণই সালােতর মেবয এ সূরা পাঠ 

করা সালােতর রকন িহেসেব সাবয� হেয়েছ; যা ছাড়া সালাত শ� 

হয় না। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

يِتَ ِ  َِ  نِ
ْ
ْقَرأ َُ  ْْ َ ةَ لَِمْن ل َِ  َص

َ
ِكَِيِب  و

ْ
 .بل

‘সূরা ফািতহা েয বযি� পড়ল না তার সালাতই পূণথ হেব না।’ 57F

58 

                                                           
57 বুখারী: ৫০০৬।  
58 বুখারী: ৭৫৬; মুসিলম: ৩৯৪।  
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* আবূ হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, িতিন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ُِيَهي«  
ْ
َُْقَرأ  ْْ َ ةً ل َِ ّّ َص ْن َص ِكَِيِب ََِ�  ََ

ْ
يِتَِ  بل َِ ثًي وقولي »ِصَدبإٌ  نِ َِ  ََِقيَك  .ثَ

ِل ُهَر�َْرةَ 
َ
َربءَ  َِ ََ ي ِ  إِ ّي  َُ�وُن  ََ ِ

ْ
  ََُقيَ   ،بُ

ْ
ِسَ   بقَْرأ ِْ ِِ مَ  ...نَِهي 

“েয বযি� এমন েকােনা সালাত পড়ল যােত েস সূরা ফািতহা পাঠ 

কের িন েসটা অস�ূণথ।” কাািট িতিন িতনবার বেলেছন। তখন  

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহেক িজজাসা করা হেলা, আমরা 

ইমােমর েপছেন াাকেল কী করেবা? িতিন বলেলন:  তখন তা মেন 

মেন পাঠ করেব।’ 58F

59 

 অনুরপ সুিনিদথ� সূরার মেবয সূরা বাকারা ও সূরা আেল ইমরান 

অনযতম।  

* নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ّمُهَمي «
َ
ِ  َكَ ََ ِقيَي

ْ
ُِيَيِن وَْوَ  بل

ْ
إِّمُهَمي رَْ

ْمَربَن ََ َِ وَرَة خِ   ُُ ََ ََقَرةَ  �ِْن بلْ ََ ْهَرب َّ بقْرَُءَب بل
 ُّ ْن َطْ ي َصَوب َِ ّمُهَمي َِْرقَيِن 

َ
َْ َكَ

َ
ََُِيِن أ ّمُهَمي َ�يَي

َ
َْ َكَ

َ
َِيِن أ ََ َيّجيِن َ�ْن  َ�َمي

ُ
ت

يُعَهي  َِ  َْْسَِ
َ

و ََ ٌة  رَْرَكَهي َحْسَ ََ ْصَذَهي نََرَ�ٌ  
َ
إِّن أ

ََقَرِة ََ
ْ

وَرةَ بل ُُ ْصَحينِِهَمي بقْرَُءَب 
َ
أ

غَ ُ  ََ َ  »بلْ

“েতামরা যাহরাওয়াইন তাা পু� য় পাঠ কেরা, তা হেলা সূরা 

বাকারা ও সূরা আেল ইমরান। কারণ এ দুেটা সূরা িকয়ামেতর িদন 

                                                           
59 মুসিলম: ৩৯৫।  
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দু’িট েমঘমালার নযায় অাবা দু’দল পািখর ঝাঁেকর মেতা 

সািরব�ভােব উড়েব এমতাব ায় েয, তারা তােদর পাঠকেদর পক 

িনেয় বাক-িবত�া করেব। (জাহা�াম োেক বাঁচােনার জনয অাবা 

জাহা�ােমর িফিরশতা যাবািনয়ােদর সাো)। েতামরা সূরা বাকারা পাঠ 

কেরা। কারণ তা �হণ (করা বা মুখ ) করায় রেয়েছ বরকত আর 

তা পিরতযাা করায় রেয়েছ পিরতাপ। আর েকােনা ‘বাতালা’ অাথাৎ 

জাদুকর এটা অজথন করেত পাের না।’60  

* আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণথত, নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :  

 وَ «
َ

ُِ بلََقَرُة و ي ُِ  
ُ
ا ُُْقَرأ ِ

ّ
ينُ إِّن بلَيَْت بل ََ ُُ بلّشيْ  »ْدُصغُ

‘েয ঘের সূরা বাকারা পাঠ করা হয় েসখােন শয়তান �েবশ কের 

না।’ 60F

61 

আর শয়তান এজনয ঘের �েবশ কের না; কারণ তােত আয়াতুল 

কুরসী রেয়েছ। 

* আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম োেক িবশ� সনেদ 

বিণথত আেছ েয, 

                                                           
60 মুসিলম: ৮০৪।  
61 িতরিমযী: ২৮৭৭। যিদও ��কার বেলেছন েয এটা ইমাম মুসিলম বণথনা 

কেরেছন। ব�ত ইমাম মুসিলেমর শ� হেি, (৭৮০)  
ينَ  إِنّ « ََ رُ  بلّشيْ ِِ غْ نَ  َُ َيِْت  َِ

ْ
ا بل ِ

ّ
  بل

ُ
ُِ  ُُْقَرأ ي وَرةُ  ُِ ََقَرةِ  ُُ

ْ
 »بل
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» 
َ
وَ  َغيُ َن بهللا حيَظ َو وقر�ُ شيَين حّ  َن قرأهي ِ لغ  لْ نّ أ

 .»وابح

“েয বযি� এ আয়াতুল কুরসী রাি� েবলায় পাঠ করল, আ�াহর পক 

োেক তার জনয একজন সংরকণকারী সাবথকিণকভােব াাকেব এবং 

শয়তান সকাল হওয়া পযথ্ তার কােছ আসেত পারেব না।” ৬১F

62  

* অনুরপভােব ‘আ�ু�াহ ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহমা োেক 

বিণথত, 

َْ َهَذب نَيٌب قد َِح َن « غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بّ ُ  ّ َص ِّ
َّ َد ب غْ َِ أن جبئيك قي  َهو 

ْ  :بلسميء َي َِح قط، قي  ُِ ْ �
َ
غْ أ ُُ َمغٌَ  َْن بَّ صّ بهللا َغيُ َُ غْ َِ   َ َ ََ َُ

ْْ وُْؤَُُهَمي  َ  َ َرَُِِْهَمي ل
ُ
ََقَرةِ لَْن نِغُوَر�ِْن أ

ْ
وَرةِ بل ُُ  ُْ َََصَوبُِي ِكَِيِب 

ْ
ِّ  َ�بْغََ  ََيِتَُ  بل

 ُُ َِ ي َِ َْ ُ
 أ

ّ
ْغُهَمي ِإو َِ ُي  َْر ِِ  

َ
 .»َُْقَرأ

“িজ�াঈল আ�াহর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ 

াাকা অব ায় বলেলন, এই েদখুন এটা একটা দরজা আকাশ োেক 

েখালা হেয়েছ- ইেতাপূেবথ কখেনা তা েখালা হয়িন। রাবী বলেলন, 

এরপর ওই দরজা োেক একজন েফেরশতা নািযল হেয় আ�াহর 

নবীর স�ুেখ হািযর হেয় বলেলন: আপিন দু’েটা নূেরর সুসংবাদ 

�হণ করন যা আপনার পূেবথ েকােনা নবীেক েদয়া হয়িন, েসটা 

হেলা (১) সূরা ফািতহা। (২) সূরা বাকারার েশষ আয়াতগেলা, 

                                                           
62 বুখারী: ২৩১১।  
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আপিন এ দুেটা িতলাওয়াত কের েয েকােনা হরফ  ারা যা চাইেবন 

তা আপনােক েদয়া হেব।” ৬ ২

63 

 েয সম� সূরা িবেশষ ফযীলেতর জনয সুিনিদথ� সূরা ইখলাস 

(কুল হয়া�াহ আহাদ) তােদর অনযতম।  

* সহীহ বুখারীেত আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ সূরার বযাপাের বেলেছন:  

ْ �ِيَِد،ِ « ِِ
ِْ ْا َم ِ

ّ
ُقْرخنِ إ ََبل

ْ
 .» هي َُْعِدُ  ثُغَُث بل

‘েসই সউার কসম কের বলিছ যার হােত আমার জীবন িনিহত, 

িন�য়ই এ সূরা ইখলাস কুরআেনর এক তৃতীয়াংেশর সমান।’63F

64 

অবশয ফযীলেতর েকে� এটা কুরআেনর এক তৃতীয়াংেশর সমান এ 

কাািটর অাথ এই নয় েয তা পুেরা কুরআেনর িবক�। এজনয যিদ 

েকউ এ সূরা সালােত িতনবার পেড় তা তার জনয সূরা ফােতহার 

িবক� িহেসেব �হণীয় হেব না। ব�ত েকােনা িকছু ফযীলেতর 

েকে� অনয িকছুর সমপযথােয়র হেলই এটা আবশযক নয় েয তা 

অপরটার িবক� হেব। েযমন সহীহ বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, আবূ 

আইয়ুব আল আনছারী রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণথত, িতিন বেলন, 

নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
63 মুসিলম: ৮০৬।  
64 বুখারী: ৫০১৩।  
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َ َمّربت َوَن  َن قي  َُ ََ َْمُد 
ْ
ُ بل

َ
َ ََ   ُ

ْ
ُمغ

ْ
ُ بل

َ
َ ُ

َ
َ  َ� ِ

ََ  
َ

ََْحَد،ُ و  بّ ُ 
ّ

َ إِو
َ

 ِإَ
َ

و
 .َن َل إُميَيك  ِسي أَكَمْن أَِق أر�ع  

“েয বযি� বলল, 

 بّ ُ 
ّ

َ ِإو
َ

 إَِ
َ

ُ  ََْحَد،ُ  و
َ

َ  َ� ِ
ََ  

َ
ُ  و

َ
َ   ُ

ْ
ُمغ

ْ
ُ  بل

َ
َ َْمدُ  ََ

ْ
 .بل

‘একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, 

সকল রাজ� তাঁর, তাঁর জনয সকল �শংসা।’ এ েদা‘আ বা িযকরিট 

১০ বার পেড়, েস েযন ইসমাইল ‘আলাইিহস সালােমর স্ানেদর 

মেবয চারজন োালামেক আযাদ কের িদল।” ৬৪F

65 

তাবরানীর বণথনায় বলা হেয়েছ,  

 » ُ َِ ُِ بلّس غَيْ ََ َميِ�يَك  ُْ ِ ِإ
َ

ل ََ ْن  َِ ِ ِرقَيبي 
َُ ََ ُ َكِعْدِ  

َ
 »ُ�ّن َ

‘তা তার জনয ইসমাঈল ‘আলাইিহস সালােমর বংশবরেদর মবয হেত 

চারজনেক আযাদ করার সমতুলয হেব।’65F

66  

এ েদা‘আর এ ফযীলত সে�ও যিদ কােরা উপর ৪ জন োালাম 

আযাদ করার কাফফারা বাযথ হয় তখন েস এ িযকরিট করেল 

োালাম আযােদর জনয যো� হেব না; যিদও ফযীলত বা সওয়ােবর 

িদক োেক মান সমান হয়। 

                                                           
65 বুখারী: ৬৪০৪; মুসিলম: ২৬৯৩।  
66 তাবরানী, আল-মু‘জামুল কাবীর ৪/১৬৫, নং ২০৪০।  
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 ফযীলত স�িকথত সুিনিদথ� সূরার মেবয সূরা মুয়াওয়াযাতাইন 

তাা (কুল ‘আউযু িবরািহল ফালাক) ও (কুল ‘আউযু িবরািহন 

নাস) উে�খেযাায। 

* ‘উকবা ইবন আেমর রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

وذُ نَِرّب «
َُ َ
ْك أ ثْغُُهّن َ�ّط قُ َِ ْْ وَُر  َ لَْت بلغّيْغََ  ل َِ

ْ 
ُ
ْْ رََر خوَيتي أ َ ل

َ
َِ  أ

ْ
وذُ نَِرّب  غَِق بل َُ َ

قُْك أ ََ 
َّيِس   »ب

“তুিম িক েদখিন? আজ রাি�েত নািযল হওয়া েসই আয়াতসমূহ! 

এরপ আয়াত আর লকয করা যায় না। েসগেলা হেলা সূরা ফালাক 

ও সূরা নাস। তাা কুল ‘আউযু িবরািহল ফালাক ও কুল ‘আউযু 

িবরািহন নাস।” ৬৬F

67 

* নাসাঈেত এেসেছ, 

 ّّ ّ َص ِّ
َّ ّن ب

َ
َْ  أ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ َمَر َقب  أن وقرأ نهمي«بُهللا 

َ
ّّ بُهللا  »أ ّ َص ِّ

َّ ثْ قي  ب
 َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ي« :ََ يئٌِك نِِمثْغِِهَمي ََ َُ   َ

َ
ْ ََِعيذَ ُمْسَِِعيٌذ نِِمثْغِِهَمي َُ ُْ ب

َ
و ََ«. 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ‘উকবা রািদয়া�াহ 

আনহেক িনেদথশ িদেলন এ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করার 

জনয।” তারপর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

“েকােনা �াাথনাকারী এ দুেটা সূরায় বিণথত �াাথনার মত �াাথনা কের 

                                                           
67 মুসিলম: ৮১৪।  
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না। আর েকান আ�য়কারীও এ সূরায় বিণথত িবষেয়র মত আ�য় 

চায় না।” ৬ ৭

68 

o সুতরাং েহ আমার �াতৃবৃ�! েবিশ েবিশ কুরআন িতলাওয়ােত 

রত াাকুন। িবেশষ কের এ মােস যােত কুরআন নািযল হেয়েছ। 

কারণ এ মােস অিবক কুরআন েতলাওয়ােতর িবেশষ ৈবিশ�য 

রেয়েছ।  

- িজ�াঈল (আলাইিহস সালাম) রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়সা�ােমর কােছ �েতযক বছর রমযান মােস একবার পুেরা 

কুরআন েপশ করেতন, পুনরাবৃিউ করেতন। অবেশেষ রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতুযর বছর িতিন েসটা দু’বার 

েপশ কেরন; যােত তা রাসূেলর হদেয়  ায়ী ও ি র হেয় যায় 

এবং পাশাপািশ িবষয়িট েজারােলাভােব �িত�া করার জনয 

এমনিট কেরেছন।६८

69  

- অনুরপভােব সালােফ সােলহীন তাা আমােদর েনককার 

পূবথসুরীাণ রমযান মােস সালােত ও সালােতর বাইের কুরআন 

েবিশ েবিশ িতলাওয়াত করেতন। 

                                                           
68 নাসাঈ ৮/২৫৩, ২৫৪। 
69 বুখারী: ৪৯৯৮।  
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* ইমাম যুহরী (রহ.) রমযান মাস আামন করেল বলেতন, এটা েতা 

শবু কুরআন িতলাওয়াত ও মানুষেক খাবার খাওয়ােনার মাস। 

* এ মােহ রমযান আামন করেল ইমাম মােলক (রহ.) হাদীস পাঠ, 

ইলমী মজিলস পিরতযাা করেতন এবং মুসহাফ োেক কুরআন 

েতলাওয়ােতর �িত মেনািনেবশ করেতন। 

* কাতাদা (রহ.) সবথদা �িত সাােহ একবার কুরআন খতম 

করেতন। আর রমযােন �িত িতন িদেন একবার খতম করেতন 

এবং রমযােনর েশষ দশ িদন �িতিদন এক খতম কের পড়েতন। 

* ই�াহীম নাখ‘য়ী (রহ.) রমযােন �িত িতন রাি�েত কুরআন খতম 

করেতন এবং েশষ দশ রাি�েত �িত দুই রাি�েত খতম করেতন। 

* আসওয়াদ (রহ.) �িত মােসই দুই রাি�েত পুরা কুরআন পাঠ 

করেতন। 

o �াতৃবৃ�! আপনােদর �িত আ�াহ রহম করন। অতএব 

আপনারা এসব পুণযবান মনীষীেদর অনুসরণ করন, তাঁেদর পো 

অনুাামী হেয় পূতঃহদয় পুণযবান েফেরশতােদর স�ী েহান। আর 

রাত ও িদেনর সময়গেলা এমন িকছুেত কােজ লাাান যা 

আপনােদরেক �তাপশালী কমাশীল রেবর ৈনকটযশীল করেব; 

েকননা বয়স �তই িনঃেশষ হেয় যােি, সময় �ত বেয় যােি, 

এ েযন িদেনর এক মুহূতথকাল মা�! 
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েহ আ�াহ, আপিন আমােদর েসভােব কুরআন িতলাওয়ােতর 

তাওফীক িদন েযভােব করেল আপিন খুিশ হেবন এবং এর মাবযেম 

আপিন আমােদর শাি্র পা েদখান, এর  ারা আমােদরেক অ�কার 

োেক আেলায় েবর কের আনুন, আর এেক আমােদর িবপেক নয় 

আমােদর পেক �মাণ বািনেয় িদন েহ সৃি�কুেলর পালনকতথা।  

েহ আ�াহ আপনার আপন করণায় এ কুরআেনর মাবযেম জা�ােত 

আমােদর উঁচু �র �দান করন এবং জাহা�ােমর �রসমূহ োেক 

নাজাত িদন। আর আমােদর যাবতীয় গনােহর কিতপূরণ কের িদন। 

আমােদরেক এবং িপতা-মাতা ও সকল মুসিলমেক কমা করন েহ 

পরম করনাময়! আর সালাত ও সালাম বষথণ করন আমােদর নবী 

মুহা�দ, তাঁর পিরবার ও সকল সাহাবীর ওপর।    
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ষ� আসর 
িসয়ােমর িববােনর িদক োেক মানুেষর �কারেভদ 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িতিন িনজ �জা অনুযায়ী যা সৃি� ও 

িনমথাণ কেরেছন তা কেরেছন সুিনপুণ। পা ও প�িত িহেসেব �বতথন 

কেরেছন শরীয়তেক, যােত রেয়েছ দয়া ও �জার সমসয়। 

আমােদরেক িনেদথশ িদেয়েছন আনুাতয করার, তাঁর িনেজর 

�েয়াজেন নয় বরং আমােদরই �েয়াজেন। কমা কেরন তােক েয 

তার রেবর কােছ িফের আেস এবং তাঁর কােছ যায় আর িবপুল 

পিরমান দান কেরন তােক েয সৎকমথশীল হয়।  

ِينَ ﴿ َّ ْ  وَ� َُّهمۡ  �ِيََا َ�َٰهُدوا َۡهِدَ� ََ  ۚ     ]  ٦٩: بلعغكبوت[ ﴾ ُسبُنَََا

“আর যারা আমােদর পো সবথা�ক �েচ�া চালায়, আমরা তােদরেক 

অবশযই আমােদর পো পিরচািলত করব।’ {সূরা আল-‘আনকাবূত, 

আয়াত: ৬৯} আিম তাঁর েন‘আমতসমূেহর ওপর তাঁর �িত াাই ও 

�শংসা কির।  

আর আিম সাকয �দান কির েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয 

ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, এমন সাকয যা  ারা আিম 

দারন নাঈম তাা েন‘আমত ও আন�পূণথ বাড়ী জা�াত লাভ বনয 



 

85 

হেত পাির। আিম আরও সাকয েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও 

রাসূল, যােক িতিন সব আসমান ছািড়েয় উপের িনেজর কােছ 

িনেয়িছেলন ফেল িতিন তাঁর ৈনকটয লাভ কেরিছেলন।  

আ�াহ সালাত েপশ করন তাঁর ওপর, তাঁর সাাী আবূ বকেরর 

ওপর িযিন ইবাদেতর কে�র উপর �িতি�ত োেকেছন স��িচেউ, 

যােক আ�াহ তার বাণী,  

ِٰحبِهِۦ َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿ ََ ِ َ  إِنّ  َ�َۡزنۡ  ََ  ل َّ اۖ  �  ]  ٤٠: بلو� [ ﴾َمَعََ

“যখন িতিন তার সাাীেক বলিছেলন, েপেরশান হেয়া না, িন�য় 

আ�াহ আমােদর সাো রেয়েছন”। [সূরা আত-তাওবাহ: ৪০]  ারা 

স�ািনত কেরেছন। অনুরপভােব উমেরর ওপর, িযিন ইসলােমর 

িবজয়োনরব িছিনেয় এেনেছন ফেল তা আর দুবথল অসহায় াােকিন, 

উসমােনর ওপর িযিন তাকদীের স�� োেকেছন অাচ তার দুয়াের 

মৃতুয হাতছািন িদেয়েছ। ত�প আলীর ওপর, িযিন বংশাত িদক 

োেক রাসূেলর িনকটজন এবং িযিন লেকয েপৗেছেছন। তাছাড়া 

রাসূেলর সকল পিরবার-পিরজন এবং িব�� ও স�ািনত সাহাবীর 

ওপর। আর আ�াহ তােদর উপর যাাযা সালামও বষথণ করন।     

o ভাইেয়রা আমার, তৃতীয় আসের উে�িখত হেয়েছ েয, 
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সাওেমর ফরয হওয়া �ামত দুিট পযথােয় িবভ� িছল। এরপর 

সাওেমর িববান  ায়ীভােব �িতি�ত হয়। ৬৯

70  

o িক� এ িসয়াম পালেনর েকে� মানুেষর দশিট �কার রেয়েছ:  

�াম �কার: ঐ সব মানুষ যারা মুসিলম, বােলা বা �াা বয়�, 

সু  জানস��, মুকীম, সামাথযবান ও বাবামু�।  

এ �কার মানুষেদর উপর রমযােনর সাওম যাাসমেয় আদায় করা 

ওয়ািজব। কুরআন, সু�াহ ও ইজমার দলীলসমূহ এর উপর 

�মাণবহ।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِيٓ � َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل  َّ
ُ
َّاِس  ىُهدٗ  ءَانُ ُقرۡ لۡ � �ِيهِ  أ ِن ۡ � ِمِنَ  تٖ َو�َِيَِ�ٰ  ِل  ُهَدىٰ ل

هۡ � مَُِ�مُ  َشهِدَ  َ�َمن قَاِن� ُفرۡ لۡ �وَ  َّ  ]  ١٨٥ :بلقرة[ ﴾ هُۖ يَُصمۡ فَنۡ  رَ ل
‘রমযান মাস, যােত কুরআন নািযল করা হেয়েছ মানুেষর জনয 

িহদায়াত�রপ এবং িহদায়ােতর সু�� িনদশথনাবলী ও সতয-িমাযার 

পাাথকযকারীরেপ। সুতরাং েতামােদর মেবয েয মাসিটেত উপি ত 

হেব, েস েযন তােত িসয়াম পালন কের।’ {সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত: ১৮৫} 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

»  َ َِ ِه
ْ
ُْ بل ُِ ُْ

َ
 » ََُاوُموب إِذَب رَأ

                                                           
70 েদখুন, পৃ.  
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‘যখন েতামরা রমযােনর চাঁদ েদখেব, তখন িসয়াম পালন করেব।’71 

* আর পৃিাবীর সব মুসিলম রমযােনর িসয়াম ফরয হওয়ার বযাপাের 

ইজমা বা ঐকমতয েপাষণ কেরেছন।  

 কািফেরর ওপর িসয়াম ফরয নয় এবং কািফেরর িসয়াম 

িবশ�ও হেব না। কারণ েস ইবাদত করার েযাায নয়। তাই 

যিদ েস মােহ রমযােনর মাঝখােন মুসিলম হয়, তাহেল িবাত 

িদনগেলার িসয়াম কাযা করা তার উপর আবশযক নয়।  

* কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ِينَ  قُل ﴿ َّ ِ ْ َ�َفُروٓ  ِل ْ  إِن ا  ]  ٣٨: بو ِي [ ﴾َسنََف  قَدۡ  ّما لَُهم َفرۡ ُ�غۡ  يََتَُهوا

‘যারা কুফরী কেরেছ তুিম তােদরেক বল, যিদ তারা িবরত হয় 

তাহেল অতীেত যা হেয়েছ তােদরেক তা কমা করা হেব।’ {সূরা 

আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮}  

তেব যিদ কািফর রমযােনর েকােনা িদেনর মবযভাো মুসিলম হয়, 

তাহেল এই িদেনর বাকী সময় িসয়াম পালন করা তার জনয 

আবশযক। কারণ িবরত াাকার সময় পাওয়ার পর োেক িবরত 

াাকার িববান মানেত েস বাবয।  

ি তীয় �কার: নাবােলা িশশ।  

                                                           
71 বুখারী: ১৯০৫; মুসিলম: ১০৮১। 



 

88 

তার ওপর িসয়াম ফরয হেব না; যতকণ না েস বােলা হেব। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:   

ثي 
َِ ُْ َ�ْن ثَ َقغَ

ْ
ِن : ُرََِ  بل ََ ََ  ، ّّ وَْ�ُبَ ِن بلّاِاِ  َح ََ ََ ّّ َْْستَْيِقَظ،  ِْ َح يئِ َّ ِن ب ََ

يَق  ِِ َْ وُ
َ
ْعِقَك أ َُ  ّّ َمْجغُوِن َح

ْ
 بل

“িতন বযি�র জনয কলেমর িলখন ব� রাখা হেয়েছ। (শর‘ঈ 

িববােনর বাবয-বাবকতার আওতামু� রাখা হেয়েছ) (১) ঘুম্ বযি� 

যতকণ না জা�ত হেব, (২) নাবােলা যতকণ না েস বােলা হেব 

এবং (৩) পাাল যতকণ না তার জান িফের আসেব।” ৭১F

72 

িক� সালােফ সােলহীেনর অনুকরণ ও অনুসরেণ অিভভাবাণ িনজ 

িনজ নাবােলা স্ানেক িসয়ােমর চচথা করােব, যােত বােলা হওয়ার 

পর ইবাদত সহজ হয়।  

কারণ, সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহ আনহম তােদর েছাট েছাট 

নাবােলা স্ানেদর েরাযা রাখােতন এবং মসিজেদ িনেয় েযেতন 

এবং তােদর জনয তুলা, পশম ইতযািদর েখলনা বািনেয় িদেতন। 

খাবার না েপেয় কাঁদেল তারা ওই েছাট স্ানেদর েখলনা িদেতন, 

ওরা েখলনা েপেয় েখলত এবং খাবােরর কাা ভুেল েযত৭২ F

73
। 

                                                           
72 মুসনােদ আহমাদ ৬/১০০, ১০৪; আবূ দাউদ: ৪৩৯৮; নাসাঈ: ৬/১৫৬ নং 

৩৪৩২; মু�াদরােক হােকম ২/৫৯।  
73 েদখুন, বুখারী: ১৯৬০; মুসিলম: ১১৩৬। হাদীসিট আশরার সাওেমর সাো 

সংিব� হেলও ফরয সাওেমর সাো তা আরও েবিশ যুি�যু�। কারণ, তখন 



 

89 

আজেকর িদেন অেনক অিভভাবকেক এ িবষেয় াােফল ও উদাসীন 

েদখা যায়। তারা নাবােলা িশশ-স্ানেদর িসয়াম পালেনর িনেদথশ 

েদন না। বরং আ�হ াাকা সে�ও তােদর �িত অনুিচত মায়া 

েদিখেয় িসয়াম পালেন িনেষব কেরন।  

অাচ বা�বতা হেলা, ইসলােমর েমনিলক িনদশথনাবলী ও তার 

মূলযবান িশকার ওপর �িশকণ েদয়াই স্ােনর �িত �কৃত 

ভােলাবাসার দাবী। সুতরাং েয অিভভাবক নাবােলা িশশস্ানেদর 

িসয়াম পালন োেক িনেষব কেরন অাবা এ বযাপাের ৈশিালয �দশথন 

কেরন, িতিন তােদর জনয যােলম িহেসেব িবেবিচত হেবন এবং 

িনেজর উপরও। হযাঁ! যিদ তারা সাওম পালন শর কের েদওয়ার পর 

িতিন েদখেত পান েয িসয়াম পালেন তােদর কিত হেয় যােব তখন 

তােদরেক তা োেক িনেষব করায় েকােনা অসুিববা েনই।  

o উে�খয, িতনিট িবষেয়র েয েকােনা একিটর মাবযেম পুরষ 

স্ােনর বােলা তাা �াাবয়� হওয়া �মািণত হেব:   

এক: ��েদাষ বা অনয েকােনাভােব বীযথপাত হওয়া।  

* কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

                                                                                                            
আশরার সাওম ফরয িছল, পের েসটা সু�াত কের িদেয় রমযােনর সাওম ফরয 

করা হেয়েছ। [স�াদক] 
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ا﴿  � بَنَغَ  �ذَ
َ
ْ  ٔۡ َ� يَسۡ فَنۡ  نُمَ ۡ�ُ � ِمَُ�مُ  ُل َ�ٰ طۡ ۡ� ِينَ � َذنَ  ٔۡ َ� سۡ � َكَما ِذنُوا  ﴾نِهِمۚۡ َ�بۡ  مِن َّ

 ]  ٥٩: بَور[

‘আর েতামােদর স্ান-স্িত যখন �াাবয়� হয়, তখন তারাও 

েযন অনুমিত �াাথনা কের েযমিনভােব তােদর অ�জরা অনুমিত 

�াাথনা করত।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৯}  

* অনুরপ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ْي « ّ ُ�َِْغِ ُّ  َ ََ ََبِجٌب   »ُُْسُك وَْوِ  بُُْمَعِ  

‘�িতিট বােলোর জনয জুম‘আর িদন োাসল করা ওয়ািজব।’ 73F

74 

দুই: নাভীর িনেচর পশম াজােনা। এ বযাপাের আিতয়া আল-কুরাযী 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  

 ْْ َ ْن ل ََ ََ مَْبَت قَُِِك، 
َ
ْن أ ََ ، وَْو َ قَُر�َْظَ ، َََكَن  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  ّ َص ِّ

َّ َ ب ََ غَي  ِْ ِر َُ

 ُُ ِبيغَ َُ  ّّ  وُنْبِْت َص
 ‘যুে�র িদন আমােদর বি� কের রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর সামেন উপি ত করা হেয়িছল। অতঃপর যােদর নাভীর 

িনেচ পশম ািজেয়িছল, তােদর হতযা করা হেয়িছল। যােদর পশম 

াজায়িন তােদর েছেড় েদয়া হেয়িছল।’ 74F

75 

িতন: ১৫ বছর বয়েস উপনীত হওয়া।  

                                                           
74 বুখারী: ৮৭৯; মুসািলম: ৮৪৬।  
75 আহমদ: ৪/৩৪১, ৫/৩৭২; নাসাঈ: ৬/১৫৫, নং ৮৫৬৭।  
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* এ বযপাের আ�ু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহমা বেলন,  

َة « َ ُْ ََ ْر�ََ  
َ
 َي ب�ُْن أ

َ
ََأ  ، ُحدي

ُ
َْ وَْوَ  أ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وِ  بّ ِ َص ُُ َ َر ََ ُت  ِْ ِر َُ

 �ِ َْ ِ
ُْ  ْْ غًَ ، ََغَ َُ« 

‘‘আমােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সামেন উহদ 

যুে�র িদন যুে�র জনয েপশ করা হেলা। আমার বয়স তখন ১৪ 

বছর িছল। িতিন তখন আমােক যুে� যাওয়ার অনুমিত েদন িন 

(আিম নাবােলা বেল আমােক যুে� যাবার অনুমিত েদন িন)’।’ 75F

76 

ইমাম বায়হাকী ও ইবেন িহহান সহীহ �ে� িবশ� সনেদ বিবথত 

আকাের বণথনা কেরন: আ�ু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ 

বেলন,  

» ْْ َ ل ّْ  نَغَْاُت  وََرِ�  ََ رُِِت  ُُ َُ  ُِ غَيْ ِّ  وَْو َ  ََ َغَْد
ْ
 َي بل

َ
َْس  ب�ْنُ  ََأ ةَ  َْ َ ُْ َجيَزِ�  ََ

َ
ْ ََ«  

‘িতিন মেন কেরন িন েয আিম বােলা তাা �াাবয়� হেয়িছ। 

অতঃপর খ�েকর যুে�র সময় আমােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সামেন যুে�র জনয েপশ করা হেলা, তখন 

আমার বয়স ১৫ বছর। েস সময় িতিন আমােক যু্ে�র অনুমিত 

িদেলন।’৭৬F

77 

                                                           
76 ইবন মাজাহ: ২৫৪৩। 
77 বাইহাকী: ৩/৮৩, ৬/-৫৫, ৮/২৬৪, ৯/২১,২২। ইবেন িহহান: ৪৭২৮। 
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তাছাড়া বাইহাকী ও ইবন িহহান এর সহীহ �ে� সহীহ সনেদ 

আরও এেসেছ,  » َرخ� نغاُت« “আর িতিন মেন করেলন েয, আিম 

বােলা হেয়িছ।”  

َ ُ�َمَر نِْن َ�بِْد بلعَ  :قَيَ   َيَِ ٌ  ََ ُت  َْ ُُ َهَذب بلَِدوَث ََُقِد َََحّدُُِْ  ، ٌ َِ ََُهَو َصغِي  َِ � َِ
وب «: ََُقيَ   ُِ ِر ِْ َُ ْن 

َ
ِ أ َِ  ُ�ّمي

َ
ََِب إِل �َ ََ بلَكِبِ ،  ََ َد  �َْ�َ بلّاِاِ  

َ
ّن َهَذب ل وع� َن (إِ

ةَ ) بلعَيء َ ُْ ََ َس  ْ َْ  »لَِمْن نَغََ  

‘নােফ‘ (রহ.) বেলন, তারপর আিম উমর ইবেন আ�ুল আযীয 

(খলীফাতুল মুসিলমীন)-এর কােছ ামন কের এ হাদীসিট বণথনা 

করেল িতিন বলেলন, “এিটই হেলা েছাট ও বড়র মেবয সীমােরখা।” 

তারপর িতিন কমথচারীেদর উে�েশ িলখেলন, “যারাই ১৫ বছর 

বয়েস উপনীত হেব তােদর জনযই রাজেকাষ োেক ভাতা িনবথারণ 

করা হেব।’ 77F

78 

* আর েমেয়রা বােলাা (�াা বয়�া) হেব পুরষেদর বােলা হওয়ার 

মতই তেব তােদর উপেরা� িতনিটর সাো চতুাথ একিট আলমতও 

রেয়েছ। আর েস চতুাথিট  হেলা: হােয়য বা ঋতুবতী হওয়া।  

সুতরাং যখন েমেয়েদর হােয়য হয়, তখন তার ওপর শরীয়েতর 

যাবতীয় িনেদথশ পালন করা আবশযক। যিদও বয়স ১০ বছর না 

হয়।  

                                                           
78 বুখারী: ২৬৬৪ ও ৪০৯৭।  
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আর যিদ েকউ রমযান মােস িদেনর েবলায় বােলা-বােলাা হয়, 

তাহেল যিদ েস িদন সাওম পালনরত অব ায় বােলা-বােলাা হয় 

তাহেল েস তার সাওম পূণথ করেব। আর যিদ েস িদন সাওম 

ভ�কারী িহেসেব াােক তেব িদেনর বািক সময় পানাহার োেক 

িবরত াাকেব; কারণ িসয়াম পালন যােদর ওপর ওয়ািজব একেন 

েস তােদর অ্ভুথ� হেয়েছ। তেব তােক এ িদেনর সাওম কাযা 

করেত হেব না; কারণ সাওেমর জনয পানাহার ইতযািদ োেক িবরত 

াাকার সময় (সুবেহ সািদেকর সময়) যােদর উপর পানাহার ইতযািদ 

োেক িবরত াাকেত হয় েস তখন তােদর অ্ভুথ্� িছল না।  

তৃতীয় �কার: পাাল তাা সু জানশূনয বযি�  

সুতরাং পাাল, অেচতন ও মাতােলর ওপর িসয়াম ফরয নয়। েযমন 

পূেবথা� হাদীস োেক জানা োল: রাসূলু�াহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ثي 
َِ ُْ َ�ْن ثَ َقغَ

ْ
ِن : ُرََِ  بل ََ ََ  ، ّّ وَْ�ُبَ ِن بلّاِاِ  َح ََ ََ ّّ َْْستَْيِقَظ،  ِْ َح يئِ َّ ِن ب ََ

َمجْ 
ْ
يَق بل ِِ َْ وُ

َ
ْعِقَك أ َُ  ّّ  غُوِن َح

‘িতন বযি�র জনয কলেমর িলখন ব� রাখা হেয়েছ। (শর‘ঈ 

িববােনর বাবয-বাবকতার আওতামু� রাখা হেয়েছ) (১) ঘুম্ বযি� 
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যতকণ না জা�ত হেব, (২) নাবােলা যতকণ না েস বােলা হেব 

এবং (৩) পাাল যতকণ না তার জান িফের আসেব।’79 

পাাল যিদ িসয়াম পালন কের তাহেল তা সহীহ হেব না। কারণ 

পাােলর কােছ এমন িবেবক েনই যা  ারা েস ইবাদত বুঝেব ও 

তার িনয়ত বুঝেব। আর িনয়ত ছাড়া ইবাদত িবশ� হয় না। কারণ, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

�ِّممَ « ََ ْ�َميُ  نِيَّّييِت 
َ ْ
ي  ََو�إِّمَمي بَ ََ ّ بْمِرري  ُُ  »ي ِل

‘সকল আমল বা কােজ ফলাফল িনয়েতর ওপর িনভথরশীল। আর 

�েতযক মানুেষর জনয তা-ই রেয়েছ যা েস িনয়ত করল।’79F

80 

যিদ কখনও পাালামী কের আবার কখেনা সু  হয়, তাহেল 

পাালামী অব া বােদ সু  অব ায় িসয়াম পালন করা আবশযক। 

যিদ িদেনর মবয ভাো পাাল হেয় যায়, তাহেল তার িসয়াম বািতল 

হেব না। েযমিনভােব েকউ অসু  বা অনয েকােনা কারেণ জান 

হািরেয় েফলেলা তার িসয়াম ভ� বা বিতল হয় না। কারণ েস 

িসয়ােমর িনয়ত কেরেছ সু  ও জান াাকা অব ায়। বািতল বলার 

সপেক েকােনা দলীল েনই; িবেশষ কের যখন এটা জানা যােব েয, 

                                                           
79 আবূ দাউদ: ৪৩৯৯; নাসাঈ: ৩৪৩২। 
80 বুখারী: ৬৬৮৯; মুসিলম: ১৯০৭।  
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তার পাালামী সুিনিদথ� িকছু সময় সংঘিটত হেয় াােক।  সুতরাং 

তার িসয়াম বািতল হেব না।  

তাই েযিদন পাালামী কেরেছ ওই িদেনর িসয়াম কাযা করাও 

আবশযক নয়।  

আর যিদ পাাল রমযান মােস িদেনর েবলায় সু  হয়, তাহেল 

েসিদেনর বািক অংশ তার জনয িসয়াম পালন আবশযক; কারণ েস 

তখন যােদর উপর িসয়াম পালন করা ফরয তােদর অ্ভুথ� 

হেয়েছ। তেব তার ওপর এ সাওমিট কাযা করা আবশযক নয়। 

েযমনিট িশশ বােলা হেল এবং কােফর মুসিলম হেল কাযা আবশযক 

হয় না। 

চতুাথ �কার: �ৃিত হারােনা ও ভােলা-মে�র তারতময েবাবশূনয 

বেয়াবৃ� বযি�।  

এ বরেণর বযি�েদর  ওপর িসয়াম পালন িকংবা িমসকীন খাওয়ােনা 

েকােনাটাই আবশযক নয়। কারণ ভােলা-ম� িনণথয় করার জান না 

াাকার কারেণ িতিন শরয়ী মুকা�াফ (বাবয-বাবকতা) অব ায় াােকন 

না। এ বরেনর েলাকেক ভােলা-ম� পাাথকয করেত পাের না এমন 

িশশ িহেসেব াণয করা হেব। 

যিদ তাঁর কখেনা পাাথকয করার জান াােক আবার কখেনা পাাথকয 

করার জান াােক না এমন অব া হয়, তাহেল পাাথকয করার জান 

াাকা অব ায় সাওম ফরয হেব। জানশূনয অব ায় ফরয হেব না। 
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আর সালাত িসয়ােমর মেতাই। জানহীন অব ায় সালাত পড়া 

আবশযক নয়, জান াাকা অব ায় সালাত পড়া অবশযক। 

প�ম �কার: সাওম পালেন এমন বারাবািহক অকম বযি� যার 

অকমতা দূর হওয়ার স�াবনা েনই:  

েযমন অিতশয় বেয়াবৃ� বযি� বা এমন েরাাী যার েরাা আেরাায 

হওয়া আশা করা যায় না। এর উদাহরণ হেি, কযানসার বা অনুরপ 

েরাা। অতএব এমন বযি�র জনয িসয়াম পালন ফরয নয়। কারণ 

েস এেত অকম।  

* আর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :  

﴿  ْ َ  فَٱّ�ُقوا َّ  ]  ١٦: بلاينن[ ﴾ �ۡستََطۡعتُمۡ  َما �
‘যতটুকু পার েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কেরা।’ {সূরা 

আত-তাাাবুন, আয়াত: ১৬} 
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলেছন: 

ُ  يَُ�ِنُِف  ََ  ﴿ َّ َّ  ََۡفًسا � ِ  ]  ٢٨٦: بلقرة[ ﴾ وُۡسَعَهاۚ  إ
‘আ�াহ সােবযর বাইের কাউেক দািয়� চািপেয় েদন না।’ {সূরা আল-

বাকারাহ , আয়াত: ২৮৬} 

তেব ওই অকম বযি�র জনয �িত সাওেমর বদেল েরাজ একজন 

িমসকীনেক খাওয়ােনা আবশযক। কারণ আ�াহ তা‘আলা সাওম ফরয 

হবার �াািমক সমেয় খাবার খাওয়ােনােক সাওম পালেনর সমান 

বেল াণয কেরিছেলন, যখন এতেদাভেয়র েয েকােনা একিট করার 
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অনুমিত িছল। সুতরাং সাওম পালেন অকম বযি�র জনয �েতযক 

সাওেমর বদল িহেসেব খাবার খাওয়ােনা সুিনবথািরত হেয় োল; 

কারণ খাবার খাওয়ােনা সাওম পালেনর িবক�। 

 আর খাবার খাওয়ােনার বযাপাের দু’িটর েয েকােনািট �হণ 

করার সুেযাা রেয়েছ,  

- �েতযক িমসকীনেক আলাদাভােব খাদয ভাা কের েদয়া যায়। 

�েতযেকর জনয এক মু� উ�ত াম, যা নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সা‘ এর চারভাোর একভাা। আর এক মু� এর 

পিরমান হেি, “আবা িকেলা ও ১০ �াম” ভারী ভােলা াম। 

- আবার খাবােরর আেয়াজন চূড়া্ কের সব িমসকীনেক দাওয়াত 

িদেয় িনবথািরত িদেনর িহেসব অনুযায়ী খাওয়ােনা েযেত পাের। 

ইমাম বুখারী বেলন:  

 ِ�ْ ََ َِ  َْ
َ
ي أ ًَ َِ ي َكِبَ  ََ �ٌَس �َْعَد 

َ
َْ أ ْطَع

َ
ََُقْد أ ْق بلّايَي َ  َِ ْْ وُ َ ب ل َكبُِ  إِذَ

ْ
ي بلّشيُْخ بل َّ

َ
ََأ

رَ  ََ ُْ ََأَ ًْمي 
َ
ل ََ ب  ً ْْ ّ وَْو ي ِمْسِكيغًي ُص ُّ 

‘বয়� বৃ� েলাক যখন িসয়াম পালেন অকম হেবন, তখন িতিন 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহর পদাংক অনুসরণ করেবন। আনাস বয়� 

হবার পর এক বছর িকংবা দু’বছর �েতযক িদন একজন 

িমসকীনেক রিট ও োাশত খাওয়ােতন এবং সাওম ভা�েতন।८०F

81’ 

                                                           
81 বুখারী (বযাখা�� ফাতহল বারীসহ) : ৮/১৭৯ 
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ইবেন আহাস রািদয়া�াহ আনহমা বৃ� পুরষ, বৃ�া নারীর বযাপাের 

বেলেছন, তারা যিদ সাওম পালেন অকম হন, তাহেল �িত সাওেমর 

 েল একজন িমসকীনেক খাওয়ােব।’82 

o আমার ভাইেয়রা! শরীয়ত মহান আ�াহর পক োেক িহকমত ও 

রহমত�রপ। আ�াহ এর  ারা বা�ােদর �িত অনু�হ 

কেরেছন। কারণ এ শরীয়েতর মূল িভিউই হেি সহজতা ও 

�জা এবং সুচাররপ ও �জার উপর। আ�াহ তা‘আলা �েতযক 

বযি�র অব ানুযায়ী িসয়াম ফরয কেরেছন, যােত �েতযেকই 

িনজ িনজ কাযথ আআাম িদেত পাের এবং এর  ারা তার অ্ের 

লাভ কের �শাি্ এবং মেন আেস তৃিা। যােত �েতযেকই রব 

িহেসেব আ�াহ, দীন িহেসেব ইসলাম ও নবী িহেসেব মুহা�দ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর স�� হেত পাের।  

o সুতরাং েহ মুিমনাণ, আপনারা আ�াহর �শংসা ও শকিরয়া 

আদায় করন, এ মূলযবান দীেনর ওপর আর আপনােদর 

েহদােয়েতর মাবযেম েয অফুর্ েনয়ামত আপনােদর িদেয়েছন 

তার ওপর। কারণ পৃিাবীেত বহ মানুষ পা�� ও পাহারা হেয় 

োেছ। আর আ�াহর িনকট আপনারা �াাথনা করন যােত িতিন 

আপনােদরেক আমৃতুয দীেনর ওপর অটল ও অিবচল রােখন।  

                                                           
82 বুখারী: ৪৫০৫।  
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েহ আ�াহ! আমরা আপনার কােছ �াাথনা করিছ; কারণ আপিনই 

আ�াহ, আপিন বযতীত েকােনা সতয ইলাহ েনই, আপিন একক 

অি তীয়, অমুখােপকী, যার েকােনা স্ান েনই, িযিন কারও স্ান 

নন এবং েকউ তাঁর সমকক নন, েহ মিহমািসত, স�ািনত ও 

অনু�হ�দশথনকারী, েহ আসমান ও জিমেনর সৃি�কতথা! েহ িচরআীব, 

েহ অিবন�র! আমরা আপনার কােছ চাই েযন আপিন আমােদরেক 

েসটার তাওফীক িদন যা আপিন আপিন পছ� কের এবং যােত 

আপিন স�� এবং আমােদর অ্ভুথ� করন তােদর মেবয যারা 

আপনােক রব িহেসেব, ইসলামেক দীন ও মুহা�দ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক নবী িহেসেব আ্িরকভােব �হণ কেরেছন। 

আপনার কােছ আরও �াাথনা কির, আপিন আমােদর আমৃতুয এর 

ওপর ি র ও অিবচল রাখুন। আর আপিন আমােদর জীবেনর সমুদয় 

পাপরািশ কমা করন এবং আপনার পক োেক আমােদর জনয 

করণা বষথণ করন। িন�য় আপিন মহান দাতা।  

আর সালাত ও সালাম বষথণ করন আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর 

পিরবার, সাহাবীাণ ও িকয়ামত পযথ্ আাত সব অনুসারীর ওপর। 
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সাম আসর 
িসয়ােমর িববােনর িদক োেক মানুেষর �কারেভেদর অবিশ� 

আেলাচনা 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সকল সমকেকর উে�থ, সব 

বরেনর �িট ও ৈবপির� োেক মু�, �ী ও স্ানেদর োেক পিব�, 

দৃঢ় সাক (সাত আসমান) উেউালনকারী, খঁুিটিবহীন ওপের 

 াপনকারী, ভূম�লেক সমতলকারী, মজবুত েপেরকসমূহ 

(পবথতমালা)  ারা সুি রকারী, মেনর োাপনীয়তা ও অ্েরর েভদ 

স�েকথ অবাত, সিঠক-�া্ পিাক যা হেয়েছ ও হেব তার 

িনবথারণকারী, তাঁর ে�হসমুেষ বা�ােদর বাহনগেলা চলাচল কের 

এবং তাঁর ভােলাবাসার ময়দােন সংসারিবরাাী বা�ােদর েঘাড়াগেলা 

িবচরণ কের। িতিনই তালাশকারীেদর তালাশ ল এবং পিাকেদর 

া্বয ল। বহনকারীরা তাঁর জনযই বহন কের এবং �েচ�াকারীরা 

তাঁর জনযই েচ�া কের। অ�কাের কােলা িপঁপেড়র পদিবেকপও িতিন 

েদেখন। োাপন েচতনা োেক নফেস েয কুম�ণার জ� িতিন তারও 

খবর রােখন। �াাথনাকারীেদর �িত িতিন বদানযতা েদখান এবং 

তােদর পাোয় আরও বািড়েয় েদন। আর লকয পােন িন�কমথীেদর 
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িতিন অিবক দান কেরন। আিম তাঁর �িত াাই সকল সংখযা ছািড়েয় 

এবং তাঁর েনয়ামেতর উপর শকিরয়া জানাই, আর যখনই তার 

েশাকর আদায় করা হয় তখনই তা যায় েবেড়। 

আর আিম সাকয �দান কির েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয 

ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, িতিনই মািলক ও বা�ােদর 

�িত দয়ালু, আিম আরও সাকয েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও 

রাসূল, িযিন সব েদেশর সব মানুেষর জনয ে�িরত হেয়েছন।  

আ�াহ সালাত পাঠ করন তাঁর ওপর, তাঁর সাাী আবূ বকেরর ওপর 

িযিন িনেজর জান, মাল যো� পিরমাণ বযয় কেরেছন, উমেরর ওপর 

িযিন ইসলােমর িবজয় কৃিত� েদিখেয়েছন এবং চমৎকার ৈনপুণয 

�দশথন কেরেছন, উসমােনর ওপর িযিন কেঠার সমেয় 

ৈসনযবািহনীেক রসদ সরবরাহ কেরেছন, িকয়ামেতর িদন তার কতই 

না োনরব হেব! অনুরপভােব আলীর ওপর িযিন বীর� ও 

িনভথীকতায় সুিবিদত, আ�াহ আরও সালাত েপশ করন নবীর সকল 

পিরবার-পিরজন, স�ী-সাাী ও িকয়ামত পযথ্ অনাাত সব সু�র 

অনুসারীর ওপর। আর আ�াহ তােদর উপর যাাযা সালামও েপশ 

করন।       

o ি�য় ভাইেয়রা! িসয়াম পালেনর হকুম আহকােমর বযাপাের 
মানুেষর পাঁচিট ে�ণীর আেলাচনা পূেবথ েপশ কেরিছ। এ আসের 

এসব �কােরর মবয োেক আেরকিট দেলর আেলাচনা করেবা:  
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ষ� �কার: মুসািফর বযি� িযিন সাওম ভা�ার েকনশল িহেসেব 

সফেরর সংক� কেরন িন।  

o যিদ মুসািফর সাওম ভা�ার েকনশল িহেসেব সংক� সফর শর 

কের তাহেল সাওম ভা�া তার জনয হারাম হেব। তখন সাওম 

পালনই তার জনয ফরয হেয় যােব। 

o পকা্ের েস যিদ সফরেক েকনশল িহেসেব �হণ না কের তেব 

েস সাওম পালন বা সাওম ভ� করার এখিতয়ার পােব। তার 

সফেরর সময়সীমা দীঘথ েহাক িকংবা সংিকা। েহাক তার সফর 

েকােনা উে�েশয আকি�ক িকংবা বারাবািহক। েযমন পাইলট বা 

ভাড়া াািড়র �াইভার। কারণ, 

* আ�াহর বাণীেত সফেরর কাা বযাপকাোথই এেসেছ:  

وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن﴿
َ
ٰ  أ َ ٞ  َسَفرٖ  ََ يّا�ٍ  ِمِنۡ  فَعِّدة

َ
َخَرۗ  َ

ُ
ُ  يُرِ�دُ  أ َّ ََ  �ۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  �  َو

 ]  ١٨٥: بلقرة[ ﴾ �ۡلُعۡ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ 

‘আর েতামােদর মেবয েয বযি� অসু  বা মুসািফর, েস তার িসয়াম 

অনয সময় আদায় কের েনেব। েতামােদর পেক যা সহজ আ�াহ 

তাই চান এবং েতামােদর জনয যা ক�কর তা িতিন চান না।’ {সূরা 

আল-বাকারাহ , আয়াত: ১৮৫} 

* বুখারী ও মুসিলেম আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহ আনহ হেত 

বিণথত, িতিন বেলন:  
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» َّ َ  ب ََ َو ُكّغي �َُسيَُِر  ََ ِر،  َِ
ِْ َ بلُم ََ  ُْ ْْ وَِعِب بلّايئِ َْ ََغَ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  ّ َص ِّ

 ِْ َ بلّايئِ ََ ُر  َِ
ِْ  »بلُم

“আমরা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� সফর করতাম, 

তখন িসয়াম পালনকারী ভ�কারীেক েদাষ িদত না এবং িসয়াম 

ভ�কারীও পালনকারীেক েদাষােরাপ করত না।’ 82F

83  

* সহীহ মুসিলেম বিণথত ‘আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ 

োেক বিণথত, িতিন বেলন:  

َر « ََ ُْ
َ
ي، ََْ ًِ ْع َِ َََجَد  ْن  ََ ّن 

َ
َن أ َْ �ََر ََ ّن ذَلَِ  َحَسٌن  إِ

َََجَد قُّوةً َََايَ ، ََ ْن  ََ ّن 
َ
َن أ َْ وََر

إِّن ذَلَِ  َحَسنٌ 
ََ« 

“তারা (সাহাবীাণ) মেন করেতন, েয িনেজর মেবয শি� অনুভব 

কের ও িসয়াম পালন কের েসটা তার জনয উউম। পকা্ের েয 

িনেজর মেবয দুবথলতা অনুভব কের ও সাওম ভ� কের েসটা তার 

জনয উউম।’ 83F

84 

* সুনােন আবূ দাউেদ হামযা ইবন আমর আল-আসলামী রািদয়া�াহ 

আনহ হেত বিণথত, িতিন বেলন:  

» ُُ ُُ  وَ  بّ ِ إِّ� َصيِحُب وَي َر ُ ِْ َِ ُ
يَِرُ  َظْهري أ َُ ُ

ُُ  أ ّ ِ� ََ  ُِ ِر�
ْ
ْ
َ
ََأ  ُِ غَيْ ُرّ�َمي َصيَدََِ�  ََ

ِجدُ  َهَذب بلّشْهرُ 
َ
 َي أ

َ
ََأ ْعِ� َرَمَضيَن  وَ  بّ ِ  َُ ُُ ُصو َ وَي َر

َ
ْن أ

َ
ِجُدنِْ

َ
أ ََ  َي َشيب  

َ
ََأ ُقّوةَ 

ْ
بل

                                                           
83 বুখারী: ১৯৪৭; মুসিলম: ১১১৮। 
84 মুসিলম: ১১১৬।  
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ؤَ 
ُ
ْن أ

َ
ْن أ َِ  ّ ْهَوَن َعَ

َ
ُصو ُ  َُيَُكونُ  ّصَر،ُ أ

َ
ََْ

َ
ي أ ُْغً ُْ  َد ْ�َظ

َ
وَ  بّ ِ أ ُُ رُ  وَي َر َِ

َْ
ُ
َْ أ

َ
ْجِرا أ

َ
َِ 

ّا 
َ
ةُ  قَيَ  أ ََ ْ َْ  »ذَلَِ  ِشََْت وَي 

“েহ আ�াহর রাসূল! আিম মালামাল বহনকারী পশর মািলক, আিম 

তা সফেরর জনয পিরচযথা কের াািক এবং তা ভাড়া েদই। কখেনা 

এ মাস রমযানও আমােক সফেরর মেবয েপেয় বেস। আর আিম 

যুবক মানুষ, সাওম পালেনর শি�ও আেছ। েহ আ�াহর রাসূল 

সাওম পালন আমার জনয পের িপিছেয় রাখার েচেয় অিবকতর 

সহজ। পের সাওম পালন করেল এটা আমার কােছ ঋেণর েবাঝার 

মেতা হেয় যায়। তাহেল িক আিম বড় বরেনর সাওয়ােবর আশায় 

সাওম পালন করেবা নািক েভে� েফলেবা? তখন আ�াহর রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ হামযা! েযটা ইিা 

েতামার েসটাই করেত পােরা।” ৮৪F

85 অাথাৎ ইিা করেল সাওম পালন 

করেত পােরা আবার ভা�েতও পার। 

o অতএব াািড়র �াইভার িযিন ভাড়ায় াাড়ী চালান এবং তােক 

তা সবথকণই করেত হয়, রমযান মােস সফর অব ায় তী� 

ারেমর কারেণ যিদ তাঁর সাওম পালন করা কিঠন হেয় পেড়, 

তাহেল িতিন যখন আবহাওয়া ঠা�া হেব এবং তার জনয সাওম 

                                                           
85 আবূ দাঊদ: ২৪০৩। দুবথল সনেদ। 
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পালন করা সহজ হেব এমন সমেয় েস সাওম (কাযা িহেসেব) 

পালন করেত পারেবন।  

তেব মুসািফেরর জনয সেবথাউম হেলা সাওম পালন বা ভা�ার মেবয 

েযটা তুলনামূলক সহজ হয় তাই করা।  

যিদ দু’েটাই সমান হয় তাহেল সাওম পালনই ে�য়। কারণ এটা 

তাড়াতািড় িজ�ামু� হেত সহায়ক এবং অনযেদর সে� হবার কারেণ 

উৎসাহবযআকও বেট। তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আমলও এমন। 

* েযমন সহীহ মুসিলেম আবূ দারদা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, 

িতিন বেলন- 

» ّّ ِِ َحّر َشِدودي َح ِِ َشْهِر َرَمَضيَن   َْ
غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بّ ُ  وِ  بّ ِ َص ُُ َ  َر ََ َصرَْجغَي 

وُ  بّ ِ  ُُ  َر
ّ

ٌْ إِو ُِيغَي َصيئِ ي  ََ ََ َّر 
ْ
ْن ِشّدةِ بل َِ  ُِ ُِ

ْ
َ َرأ ََ ََضُ  وََد،ُ  َحُد َي لَ

َ
 إِْن َوَن أ

َ�بُْد بّ ِ �ْنُ  ََ  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بّ ُ  بَح َ  َص ََ  »َر

‘আমরা রাসূলু�াহ  সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাো রমযান 

মােস �চ� ারেমর িদেন েবর হলাম। এমনিক আমােদর েকউ েকউ 

�চ� ারেমর কারেণ তার হাত মাাার ওপর রােখ। আমােদর মেবয 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও আ�ু�াহ ইবন রাওয়াহা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ ছাড়া আর েকউ েরাযাদার িছল না।’85F

86 
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আবার কখনও কখনও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

কােছ যখন এ খবর েপৗছল েয, সাওম েহতু সাহাবীােণর ক� হেি, 

তখন িতিন তাঁর সাহাবীেদর অব ার �িত লকয কের সাওম েভে� 

েফলেলন।  

* েযমন জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত হেয়েছ:  

نّ «
َ
وَ   أ ُُ ّّ  بّ ِ  َر ُِ  بّ ُ  َص غَْي ََ  َْ غّ َُ   َصَرإَ  ََ

َ
ّك َ  إِل ِِْح، َِ َ  ََ َِ ّّ  َََاي َ  بل  نَغَ َ  َح

، ُكَربعَ  ِْ َّيُس  َََصي َ  بلَاِمي ، ب ُُ َع ُ  ََِقيَك  ََ
َ

َّيَس  إِنّ : َ ُْ  َشّق  قَدْ  ب غَيِْه يُ ، ََ �ِنّ  بلّايَ ََ 
َّيَس  َت، ُِيَمي َُغُْظُرَنَ  ب

ْ
َعغ َُ  َِ نْ  نَِقَدحي  َََد يءي  َِ ، �َْعدَ  ََ ِ

ِْ َِب، بلَع
َُ َّيُس  ََ ب ََ 

ُِ  َُغُْظُرَنَ  ْ  . »إِلَ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া িবজেয়র বছর ম�ার 

উে�েশ েবর হেলন। এরপর িতিন সাওম পালন শর কের কুরােয় 

াামীম (নামক  ােন) েপৗছেলন। তাঁর সে� েলাকজনও সাওম 

রাখেলন। অতঃপর তাঁর উে�েশ বলা হেলা, েলাকজেনর সাওম 

রাখেত ক� হেি। আপিন কী করেছন তারা তা লকয করেছ। তখন 

িতিন বাদ আসর পািনর েপয়ালা আনেত বলেলন। এরপর সবাইেক 

েদিখেয় িতিন পািন পান করেলন।’ 86F

87  

* আর আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ বিণথত হাদীেস এেসেছ, 
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نّ «
َ
َْ  أ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بّ ُ  ّ َص ِّ

َّ ِِ وَْو ي  ب َّيُس ِصيَيٌ   ب ََ ْن بلّسَميِء  َِ َ مََهري  ََ َن 
َ
أ

َ �َاْ  ََ ّ بّ ِ  ِّ
َ ََ َقيَ  َصيئِفي ُمَشيًة  َُ  ُ

َ
َّيُس قَيَ   غَ ي َ َهي ب ُّ �ُوب ََ َ َْ نَْوب قَيَ   ب

َ
إِّ�  ََْ

نَْوب قَيَ  
َ
ْْ إِّ� َربِكٌب ََْ �ُ َْْسُ

َ
ّ� أ ْْ إِ ثْغَُ� َِ ُِ  لَْسُت  غَْي ََ ّّ بّ ُ  وُ  بّ ِ َص ُُ َُثََر َر

 َْ غّ َُ ََ   َ َ ََ َُ َِب  ََِخَذ،ُ 
َُ َِب  ََ

ََ ي وَ  ََ ََ ََ َّيُس  ََب  نَ ب ُْ َ ْن ْ
َ
ُِ  وُِر�ُد أ غَيْ ََ ّّ بّ ُ  َص

 َْ غّ َُ  رَب، أْد »ََ

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বৃি�র পািনসৃ� এক নালার 

স�ুেখ ামন করেলন। তখন েলাকজন ারেমর িদেন পােয় েহঁেট 

সাওম পালন করিছল। আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বসা িছেলন তাঁর একিট খ�েরর িপেঠ। এমতাব ায় িতিন 

বলেলন, েহ েলাক সকল! েতামরা পািন পান কেরা। তারা পান 

করেত ইত�ত করেত লাােলন। তখন িতিন বলেলন,  েদখ  আিম 

েতামােদর মত নই। আিম েতামােদর েচেয় েবশ আরােম আিছ। 

আিম েতা আেরাহী (আর েতামরা পদ�েজ)। তারপরও তােদর 

ইত�তভাব কাটেলা না। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তখন িনজ উর েমাবারক সিরেয় খ�েরর িপঠ োেক েনেম 

পড়েলন। এরপর (সবার সামেন) পািন পান করেলন। আর (তাঁর 

েদখােদিখ) েলাকজনও পািন পান করেলা। আসেল িতিন পািন পান 

করেত চাইিছেলন না।’87F

88  
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o আর যখন মুসািফর বযি�র জনয সাওম পালন ক�কর হেয় 

দাঁড়ায়, তখন েস সাওম েভে� েফলেব; সফের সাওম পালন 

করেব না। েযমন, 

* পূেবথাি�িখত জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহর হাদীেস উে�খ রেয়েছ:  

ّّ بّ ُ « ّن بَّ َص
َ
َْ لي بََر ح� شق بلاو  َ بَيس قيك َ أ غّ َُ ََ  ُِ غَْي أن  :ََ

  َِ
َ

َل
ُ
َقيَ  أ َُ ُعَايةُ  نعض بَيس قد صي ، 

ْ
ُعَايةُ  بل

ْ
َِ  بل

َ
َل

ُ
 رَب، مسغْ» أ

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সফের যখন েলাকজেনর েরাযা 

রাখা ক�কর হেলা তখন িনেজ সাওম েভে� েফলেলন। তাঁেক বলা 

হেলা, েকােনা েকােনা েলাক সাওম েরেখেছ। িতিন বলেলন, ওরাই 

অবাবয, ওরাই পাপী।’ 88F

89 

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম জােবর রািদয়া�াহ আনহ হেত আরও 

বিণথত হেয়েছ:  

وُ  بّ ِ « ُُ ُِ  َوَن َر غَيْ ََ ّّ بّ ُ  ُِ  َص غَيْ ََ ًِ قَْد ُظغَّك  ََرَُج ي  ًَ � زَِحي
َ
ري َََرأ

َِ َُ  ِِ  َْ
غّ َُ ََ 

ِبّ 
ْ
ْن بل َِ ََُقيَ  لََْْس   ٌْ ََُقيلُوب َصيئِ ي َهَذب  ََ رِ  ََُقيَ   َِ ِِ بلّس  »بلّاْوُ  

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এক সফের িছেলন, িতিন 

এক ােন মানুেষর জটলা েদখেলন, েসখােন তারা এক েলাকেক ছায়া 

িদেি। িতিন িজেজস করেলন, কী হেি এখােন? তারা বলেলা, 

                                                           
89 মুসিলম: ১১১৪।  
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সাওম পালনকারী। উউের িতিন বলেলন, সফর অব ায় সাওম 

পালেন েকােনা পুণয েনই।’90 

o যিদ িসয়াম পালনকারী িদেনর মবযভাো সফর কের এবং িসয়াম 

পূণথ করা তার জনয ক�কর হয়, তাহেল িনজ শহর োেক েবর 

হবার পর তার জনয িসয়াম ভ� করা জােয়য। েকননা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িসয়াম পালন কেরেছন এবং 

েলােকরাও তার সে� িসয়াম পালন কেরেছন। অবেশেষ 

‘কুরা‘উল াামীম’ নামক  ােন েপৗছার পর তাঁর কােছ সংবাদ 

েপৗছল েয, েলাকেদর জনয িসয়াম পালন খুব ক�কর হেি। 

তখন িতিন সাওম ভ� করেলন এবং তাঁর েদখােদিখ অনযরাও 

িসয়াম ভ� করল।’91  

আর কুরা‘উল াামীম হেলা হাররা বা কােলা পাারগেলার পা�থি ত 

একিট কােলা পাহাড়; যা মাররয-যাহরান ও ‘উসফান নামক  ােনর 

মবযভাো অবি ত ‘াামীম’ নামক উপতযকা পযথ্ �সািরত। 

o আর যিদ মুসািফর রমযান মােস �ীয় শহের িদেনর েবলায় 

িসয়াম পিরতযাা অব ায় আামন কের, ওই িদন তার জনয বাকী 

সমেয়র িসয়াম রাখা সহীহ হেব না। েকননা েস িদেনর �াম 
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ভাো িসয়াম ভ�কারী িছল। আর ফরয িসয়াম সুবেহ সািদক 

উদয় হওয়ার সময় োেকই েকবল সহীহ হয়। 

তেব িদেনর অবিশ�াংশ িক তার জনয পানাহার োেক িবরত াাকা 

জররী?  

এ বযাপাের উলামােয় েকরাম একািবক মত �কাশ কেরেছন: 

* েকউ বেলেছন, তার জনয সমেয়র �িত স�ান �দশথন কের 

িদেনর অবিশ�াংশ পানাহার োেক িবরত াাকা ওয়ািজব। আর 

তােক এর কাযাও করেত হেব ওই িদেনর সাওম শ� না হবার 

কারেণ। এটাই ইমাম আহমাদ রহ.-এর মাযহােবর �িস� মত।  

* আবার েকােনা েকােনা আেলম বেলেছন, িদেনর বািক অংেশর 

সাওম পালন আবশযক নয়; কারণ েযেহতু তােক সাওম কাযা করেত 

হেব। তাই বািক িদন সাওম পালেন েকােনা ফায়দা েনই। আর 

রমযান মােসর মযথাদা রকার িবষয়িট েতা িদেনর �ারে� �কাশয বা 

োাপেন তার ৈববভােব েরাযা ভা�ার  ারাই েশষ হেয় োেছ।  

* আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলেছন:    

 .»صر،خَ  بَهير َغيْْك أْك أَن «

‘েয রমযােনর িদেনর �াম ভাো েখল েস েযন েশষ ভাোও খায়।’  

অাথাৎ শরয়ী ওযেরর কারেণ যার জনয িদেনর �াম ভাো ভকণ 

করা ৈবব হেলা, তার জনয িদেনর েশষভাো ভকণ করাও ৈবব। 
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এটা ইমাম মােলক রহ. শােফয়ী রহ.-এর মাযহাব এবং ইমাম 

আহমদ রহ.-এরও একিট েরওয়ােয়ত।  

তেব তার েরাযা ভা�ার োাপনীয়তা রকার জনয পানাহােরর কাা 

�কাশ করেব না। কারণ তার স�েকথ এেত বারণা খারাপ হেব 

িকংবা তার অনুসরণ করা হেব। 

সাম �কার: এমন েরাাী যার েরাামুি�র আশা করা যায়।  

এর িতনিট অব া: 

�ামত: যিদ এমন হয় েয, সাওম তার জনয ক�কর নয় আবার 

তার কিতও করেব না, তাহেল তার জনয সাওম ফরয হেব। কারণ 

তার েকােনা শর‘ঈ ওযর েনই যা সাওম ভা�ােক ৈবব করেব। 

ি তীয়ত: যিদ এমন হয় েয, সাওম তার জনয ক�কর, তেব তার 

কিত করেব না। এমতাব ায় েস সাওম ভ� করেব।  

* েযেহতু আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن﴿
َ
ٰ  أ َ ٞ  َسَفرٖ  ََ يّا�ٍ  ِمِنۡ  فَعِّدة

َ
َ  

ُ
ۗ أ  ]  ١٨٥: بلقرة[ ﴾ َخَر

‘েয বযি� অসু  িকংবা সফর অব ায় াাকেব েয অনযসময় াণনা 

কের সাওম পূণথ কের েনেব।’ {সূরা আল-বাকারাহ , আয়াত: ১৮৫} 

এমতাব ায় তার জনয ক�কর হেল সাওম পালন মাকরহ হেব। 

কারণ েস আ�াহর েদওয়া সুেযাা োেক েবর হেয় িনেজেক শাি� 

িদল।  

* হাদীেস এেসেছ: 
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» ُُ ْعِايَُِ ََ ْن رُْؤَ� 
َ
، َكَمي وَْ�َر،ُ أ ُُ ْن رُْؤَ� رَُصُا

َ
 »إِّن بّ َ ُ�ِّب أ

‘িন�য় আ�াহ তাঁর েদওয়া সুেযাা �হণেক ভােলাবােসন েযমিনভােব 

তার নাফরমানী করােক অপছ� কেরন।’ ৯১F

92 

তৃতীয়ত: যিদ এমন হয় েয, সাওম তার কিত করেব। তাহেল তার 

জনয সাওম ভা�া ওয়ািজব এবং সাওম পালন ৈবব নয়। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন: 

﴿  ََ ْ  َو نُفَسُ�مۚۡ  َ�ۡقتُنُٓوا
َ
َ  إِنّ  أ َّ  ]  ٢٩: بلنسيء[ ﴾ ٢ رَِحيٗما بُِ�مۡ  َ�نَ  �

‘েতামরা িনেজেদরেক হতযা কেরা না। িন�য় আ�াহ েতামােদর �িত 

অতয্ েমেহরবান।’ [সূরা আন-িনসা, আয়াত: ২৯} 

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:   

﴿  ََ ْ  َو يِۡديُ�مۡ  تُۡنُقوا
َ
 ]  ١٩٥: بلقرة[ ﴾ �ّ�ۡهنَُكةِ  إَِ�  بَِ

‘েতামরা েতামােদর িনেজেদর হাতেক �ংেসর িদেক িনেকপ কেরা 

না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫} 

* অনুরপভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 » َ َِ ّن  غَْيَ  َحّقي إِ ََ ِسَ   ِْ« 
‘িন�য় েতামার িনেজর ওপর িনেজর িকছু হক রেয়েছ।’ ৯২ F

93  

                                                           
92 আহমদ: ৫৮৬৬; সহীহ ইবেন িহহান: ২৭৪২; সহীহ খুযাইমা: ৯৫০।  
93 বুখারী: ১৯৬৮।  
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আর আ�ার হক হেলা, আ�াহ ছাড় েদয়া সে�ও সাওম পালন কের 

িনজ আ�ার কিত না করা।  

* েকননা আেরক হাদীেস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 

برَ « وَ ِضَ ََ َر    »وََضَ

‘িনেজর ও অেনযর কিত করা যােব না।’ ৯৩F

94 

ইমাম নাওয়াওয়ী বেলন, হাদীসিটর িবিভ� বণথনায় এেসেছ েযগেলা 

পর�রেক শি�শালী কেরেছ। 

o রমযান মােস সাওম পালনকােল যিদ তার অসু তা েদখা েদয় 

আর সাওম পূণথ করা তার জনয ক�কর হয়, তাহেল তার জনয 

ৈবব কারণ াাকায় তার সাওম ভ� করা জােয়য।  

o পকা্ের েরাযা ভ�কারী অসু  বযি� যিদ রমযােন িদেনর েবলা 

সু  হয় তাহেল েসিদেনর সাওম তার জনয সহীহ হেব না। 

কারণ িদেনর শরেতই েস সাওম ভ� কেরেছ। আর সাওম 

পালন সুবেহ সািদেকর সময় োেক করা বযতীত সহীহ হয় না। 

িক� ঐ িদেনর বাকী অংশ িক তার সাওম পালন করেত হেব?  

                                                           
94 ইবেন মাজাহ : ২৩৪০; অনুরপ মুসনােদ আহমাদ ৫/৩২৬, ৩২৭।  



 

114 

এ স�েকথ উলামােয় েকরােমর মতিবেরাব রেয়েছ, যা ইেতাপূেবথ 

মুসািফর কতৃথক সফর অব ায় িনেজ েদেশ সাওম ভ� করা অব ায় 

েফরা স�িকথত আেলাচনায় াত হেয়েছ।  

 যিদ িচিকৎসা  ারা সাবয� হয় েয, সাওম েরাা বৃি� করেব,  

তাহেল েরাা োেক বাঁচার জনয শারীিরক সু তার িদেক লকয 

েরেখ সাওম ভা�া জােয়য। 

যিদ এ ঝঁুিক দূর হেয় যাওয়ার আশা করা যায় তাহেল দূর হওয়া 

পযথ্ অেপকা করেব। তারপর েযসব সাওম েভে�েছ তা কাযা কের 

েনেব। আর যিদ তার েরাামুি�র আশা করা না যায়, তাহেল তার 

হকুম হেব প�ম �কােরর হকুম; সাওম ভা�েব এবং �েতযক 

িদেনর পিরবেতথ একজন কের িমসকীন খাওয়ােব। 

েহ আ�াহ! আমােদর এমন আমল করার তাওফীক িদন যা 

আপনােক স�� কের। আর আমােদরেক আপনার অস�ি� ও 

নাফরমািনর কারণ োেক দূের রাখুন। আর আপনার িবেশষ অনু�েহ 

আমােদরেক, আমােদর িপতা-মাতােক এবং সকল মুসিলমেক কমা 

কের িদন। আর সালাত ও সালাম বষথণ করন আমােদর নবী 

মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর।    
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অ�ম আসর 
িসয়াম পালন এবং এর কাযার িববােনর িদক োেক মানুেষর 

�কারেভেদর অবিশ� আেলাচনা 

 

যাবতীয় �শংসা আ�াহর জনয িযিন অননয, মহান, �বল, কমতাবান, 

শি�শালী, মহা�তাপশালী; ক�না ও দৃি�শি�র মাবযেম আয়� 

করার উে�থ; �েতযক সৃি�েক িতিন মুখােপিকতার ৈবিশে�য িচি ত 

কেরেছন; আপন শি�মউা �কাশ কেরেছন িদবারাি�র আবতথেনর 

মবয িদেয়; দুরােরাায েরাাীর ��ন েশােনন, েয িনজ অসুিববার 

অনুেযাা-অিভেযাা কের; গহাভয্ের আঁবার রােত কৃ�কায় 

িপঁপেড়র পদিচ  িতিন েদেখন; অ্েরর অবয� এবং মেনর লুকােনা 

িবষয়ও িতিন জােনন; তাঁর গণাবিলও তাঁর সউার মেতাই 

(েযমিনভােব তাঁর সউার �কৃত বরণ েকউ জােন না েতমিনভােব 

তাঁর গণাগেণর �কৃত রপ েকউ জােন না), যারা তার সাদৃশয 

িনবথারণ কের (মুশািহহা) তারা কােফর; কুরআন ও সু�ায় িতিন 

িনেজেক েযসব গেণ গণািসত কেরেছন আমরা তা �ীকার কির: 

َ�َمنۡ ﴿ 
َ
ّسَس  أ

َ
ََُهۥ أ ٰ�َ َۡ �ُ  ٰ َ ِ  مِنَ  َ�ۡقَوىٰ  ََ َّ م َخۡ�ٌ  َورِۡضَ�ٰنٍ  �

َ
ّسَس  ّمنۡ  أ

َ
َ�ََُٰهۥ أ َۡ ُ� 

 ٰ َ   ]  ١٠٩: و� بل[ ﴾ َهارٖ  ُجُرٍف  َشَفا ََ
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‘েয তার াৃেহর িভিউ আ�াহর তাকওয়া ও স�ি�র উপর �িত�া 

করল েস িক উউম নািক ঐ বযি� েয তার াৃেহর িভিউ �িত�া 

কেরেছ এক ােতথর পতেনা�ুখ িকনারায়?’ {সূরা আত-তাওবা, 

আয়াত: ১০৯} আিম পিব� ও মহান েস সউার �শংসা কির, আন� 

ও েবদনা সবথাব ায়। 

আর আিম সাকয �দান কির েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয 

ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, সৃি� ও পিরচালনায় িতিন 

এক-অি তীয়: 

نُقُ  َوَرّ�كَ  ﴿ آءُ  َما َ�ۡ ََ َ �  ۗ   ]  ٦٨: بلقاص[ ﴾ َو�َۡختَاُر

‘আর আপনার রব যা ইিা সৃি� কেরন এবং মেনানীত কেরন।’ 

{সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮} আিম আরও সাকয েদই েয 

মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূল, িযিন ে��তম পুণযা�া নবী।  

আ�াহ সালাত তাা উউম �শংসা বষথণ করন তাঁর ওপর, তাঁর 

েহরা গহার সাাী আবূ বকেরর ওপর, কােফরেদর মূেলাৎপানকারী 

উমেরর ওপর, �াৃহ াের শহীদ উসমােনর ওপর, েশষ রােত সালাত 

আদায়কারী আলীর ওপর এবং তার সকল পিরবারবাথ, সকল 

সাহাবী মুহািজর ও আনসারীােণর ওপর। আর আ�াহ তােদর উপর 

যাাযা সালাম েপশ করন।   
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o আমার ভাইেয়রা! ইেতাপূেবথ িসয়াম পালেনর েকে� সাত �কার 

মানুেষর কাা আেলাচনা কেরিছ। আর এই হেলা অবিশ� 

�কােরর মানুেষর আেলাচনা। 

অ�ম �কার: ঋতুবতী মিহলা।  

সুতরাং ঋতুবতী মিহলার জনয িসয়াম পালন করা হারাম; তার  ারা 

িসয়াম পালন সহীহ হেব না।  

* কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :  

ذَْهَب لِغُّب بلرّ «
َ
ََِدوني أ ْن  َيقَِايِت َ�ْقكي  َِ وُْت 

َ
ي رَأ ْن ِإْحَدبُ�نّ جُ ََ َِ ، »ِك بلَيِزِ  

نَ 
ْ
؟ قَيَ  : قُغ وَ  بّ ِ ُُ َ�ْقغِغَي وَي َر ََ ي مُْقَايُن ِدونِغَي  ََ َك «: ََ ثْ َِ ةِ 

َ
لََْْس َشَهيَدةُ بلَمْرأ

َ
أ

نَ »  ِْاِف َشَهيَدةِ بلّرُجكِ 
ْ
، قَيَ  : قُغ َّ لََْْس إِذَب «: نَ

َ
ْن مُْقَايِن َ�ْقغَِهي، أ َِ َََذلِِ  

ْت  َِ ْْ َحي ْْ رَُا َ ل ََ ْْ رَُاّك  َ نَ » ل
ْ
، قَيَ  : قُغ َّ ْن مُْقَايِن ِدوغَِهي«: نَ َِ  »َََذلِِ  

‘েতামােদর মেতা দীন ও জানাত অস�ূণথতা সে�ও আর কাউেক 

িবচকণ েলােকর বুি� হরেণ এমন পার�ম েদিখিন। তারা �� 

করল, েহ আ�াহর রাসূল! আমােদর দীন ও জানাত অস�ূণথতা 

কী? িতিন বলেলন, নারীর সাকয িক পুরেষর সােকযর অেবথক নয়? 

তারা বলল, িন�য়। িতিন বলেলন, এটাই হেলা েতামােদর জানাত 

কমিত। আর ঋতু অব ায় তার সালাত ও িসয়াম পালন করেত হয় 
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না, এমন নয় িক? তারা বলল হযাঁ, িতিন বলেলন, এটাই হেলা দীনী 

কমিত।’95  

হােয়য হেলা: �কৃিতাত র�করণ িনিদথ� কেয়ক িদেনর জনয যা  

নারীেদর িনয়িমত হেয় াােক। 

o িসয়াম পালনকারী নারীর যিদ সূযথাে�র িকছুকণ পূেবথও ঋতুুাব 

েদখা েদয়, তাহেল তার ওই িদেনর িসয়াম বািতল হেয় যােব। 

তেব তা কাযা করেত হেব। তেব নফল িসয়াম হেল এর কাযা 

করাও নফল হেব।  

o আর যিদ েকােনা নারী রমযােনর িদেনর মবযভাো ঋতুুাব োেক 

পিব� হয়, তেব িদেনর শরেত িসয়াম পালেনর �িতব�কতা 

াাকার কারেণ ওই িদেনর বাকী অংেশও িসয়াম পালন সহীহ 

হেব না।  

�� হেলা, িদেনর অবিশ�াংশ েস পানাহার োেক িবরত াাকেব িক 

না?  

এ বযাপাের উলামােয় েকরােমর মেবয মতেভদ রেয়েছ। মুসািফেরর 

িসয়াম স�িকথত মাসআলায় এ িবষয়িট আেলািচত হেয়েছ।  

o আর যিদ রমযােনর রােত সুবেহ সািদক উদেয়র সামানয পূেবথও 

েকােনা নারী ঋতুুাব োেক পিব� হয়, তেব তার ওপর িসয়াম 

                                                           
95 বুখারী: ৪০৩; মুসিলম: ১৩২। 
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পালন আবশযক। েকননা েস িসয়াম পালেন সকমেদর অ্ভুথ�, 

িসয়াম পালেন তার েতা এখন েকােনা বাবা েনই। তাই তার 

ওপর িসয়াম পালন ওয়ািজব। যিদ েস সুবেহ সািদেকর পর 

োাসল কের তবুও িসয়াম শ� হেব। েযমন অপিব� বযি� সুবেহ 

সািদক উদয় হওয়ার পর োাসল করেলও তার িসয়াম শ� হেব।  

* কারণ, আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা হেত বিণথত, িতিন বেলন,  

وُ  بِهللا « ُُ َِ ي إِْن َوَن َر
، َ�ْ ِ بْحِِ ْن ِجَيعي َِ ُْابُِح ُجُغبًي  َْ لَ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  َص

ّْ وَُاو ُ   »ِِ َرَمَضيَن، ُُ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ��েদাষ ছাড়া 

সহবাসজিনত নাপাক অব ায় সুবেহ সািদেকর পর পিব�তা অজথন 

করেতন এবং রমযােনর িসয়াম পালন করেতন।’ ৯৫ F

96 

o আর িনফাসওয়ালী মিহলােদর িববান পূেবথা� হােয়যওয়ালী 

মিহলােদর িববােনর মেতাই।  

o হােয়য ও িনফাস অব ায় নারীর েয কয়িদন িসয়াম বাদ পড়েব, 

েস িদনগেলার কাযা তার ওপর ওয়ািজব।  

* কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

﴿  ٞ يّا�ٍ  ِمِنۡ  فَعِّدة
َ
َخَرۚ  َ

ُ
 ]  ١٨٤: بلقرة[ ﴾ أ

                                                           
96 বুখারী: ১৯৩১; মুসিলম: ১১০৯। 
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‘তেব অনয িদেন এগেলা াণনা (কাযা) কের েনেব।’ {সূরা আল-

বাকারাহ , আয়াত: ১৮৪}  

* অনুরপ আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহােক িজেজস করা হেয়িছল:  

ةَ  َِ َُْقِض بلّا  
َ

و ََ َُْقِض بلّاْوَ ،  َيئِِض 
ْ
ي نَيُ  بل َقيلَْت . ََ ُت : َُ

ْ
 ِْت؟ قُغ

َ
َحُرَِرّ�ٌ  أ

َ
: أ

َُرَرِ  ِِ ُ  لَْسُت 
َ
ْ ُْ َ

لَِكّ� أ ََ  ، َُغُْؤَمُر نَِقَضيِء بلّاْوِ ، «: قَيلَْت . ّ� ي َوَن وُِايبُغَي َذلَِ ، 
ةِ 

َِ   ُْؤَمُر نَِقَضيِء بلّا
َ

 »ََو

‘ঋতুবতীর কী হেলা েয, েস িসয়াম কাযা কের অাচ সালাত কাযা 

কের না? উউের িতিন বলেলন, তুিম িক হাররী? (অাথাৎ খােরিজ 

স�দায়ভু�?) েস বলল, আিম হাররী নই, বরং জানার জনয 

িজেজস করলাম, িতিন বলেলন, আমােদরও এ অব া হেয়িছল। 

তখন আমরা িসয়াম কাযা করার জনয আিদ� হেয়িছ। সালােতর জনয 

নয়।’ ৯৬F

97 

নবম �কার: েয দু�বতী িকংবা াভথবতী নারী সাওম পালেনর 

কারেণ িনেজর বা স্ােনর কিতর আশআা করেছন  

এমতাব ায় িতিন িসয়াম পালন করেবন না; সাওম ভ� করেবন। 

* কারণ, আনাস ইবন মােলক আল-কা‘বী রািদয়া�াহ ‘আনহর 

হাদীেস বিণথত হেয়েছ, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
97 বুখারী: ৩২১; মুসিলম: ৩৩৫। 
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َر ب«  َْ ِر َش ُمَسيَِ
ْ
ِن بل ََ   َ َِ ََ َََجّك   َّ ََ ّن بّ َ  َيِمِك إِ

ْ
ََبل ِر  ُمَسيَِ

ْ
ِن بل ََ ََ ِة،  َِ لّا

َِ بلّايَي َ 
َ
ِ  بلّاْوَ ، أ ِِ ُمْر

ْ
بل ََ«  

‘আ�াহ তা‘আলা মুসািফরেদর সালাত অেবথক কেরেছন। আর 

াভথবতী, �নযদানকািরনী ও মুসািফর োেক িসয়াম িশিাল 

কেরেছন।’ ৯৭F

98 

েয কিদন তারা িসয়াম তযাা কেরেছন শবুমা� ওই িসয়ামগেলা কাযা 

করা আবশযক। যখন তােদর জনয কাযা করা সহজ হয় এবং শআা 

দূর হেয় যায় তখনই তা কাযা করেব। েযমন অসু  বযি� যখন সু  

হেব তখনই েকবল তার কাযা করেব। 

দশম �কার: অেনযর অতযাবশযক �েয়াজন পূরেণর িনিমেউ যার 

সাওম ভা�া �েয়াজন।  

েযমন: েকােনা িনরপরাব মানুষেক ডুেব যাওয়া িকংবা আগেন েপাড়া 

অাবা বেস পড়া ইতযািদ োেক বাঁচােনা। 

অতএব যিদ খাবার ও পানীয় পান না কের তােক বাঁচােনা স�ব না 

হয় তাহেল তার জনয সাওম ভা�া জােয়য হেব। বরং তখন সাওম 

ভা�া ওয়ািজব হেব। কারণ িনরপরাব মানুষেক �ংস োেক বাঁচােনা 

ওয়ািজব। আর “যা বযিতেরেক ওয়ািজব স�� করা যায় না, তাও 

                                                           
98 আবূ দাঊদ: ২৪০৮; নাসাঈ: ২২৭৫; িতরিমযী: ৭১৫; ইবন মাজাহ: ১৬৬৭।  
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ওয়ািজব।” তেব পরবতথীেত ভা�া সাওমগেলা কাযা করা তার উপর 

আবশযক।  

আর তার উদাহরণ ঐ বযি�র নযায়, েয আ�াহর পো িজহােদ শ� 

িনবেনর লেকয শি� অজথেনর জনয িসয়াম ভ� কের। েস িসয়াম ভ� 

করেব এবং পের তার কাযা করেব। চাই েস িজহােদর সফের েহাক 

িকংবা িনজ শহের, শ� যিদ সামেন এেস যায়, সবথাব ায় সাওম 

ভ� কের শি� স�য় করার ৈববতার মেবয েকােনা েহরেফর েনই। 

েকননা এ সময় িসয়াম ভ� করা মুসিলমেদর োেক �িতেরাব ও 

মহান আ�াহর কােলমা উঁচু করার জনয। 

* সহীহ মুসিলেম আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত 

হেয়েছ, িতিন বেলন,  

يََْر َي« ي َُ َ
ْ

َ َ ََ َُ يٌ  قَيَ   ُْن ِصيَ
َ

َ ََ ّكَ   ََ  
َ

َْ إِل غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بّ ُ  وِ  بّ ِ َص ُُ َ  َر ََ 
 
ً

و ِ
َْ ْن  ََ َِ  ْْ ُُ ْد َد َْو ْْ قَ �ُ ّ َْ إِ

غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بّ ُ  وُ  بّ ِ َص ُُ ْْ ََُقيَ  َر �ُ َّ ُد ََ

ََِمّغي ْْ َََك َْت رُْصَاً   قَْو� لَُ�
َ
ُر أ َْ ِِ

ْ
بل ّغي ََ َِ ََ ْن َصيَ   َي ََ

ْ
َ ََ َ  ّْ َر ُُ ََ ُْ ْن أَ ََ  

ً
و ِ

َْ ََ 
ُرَب َِ

َْ
َ
ََْ ْْ قَْو� لَُ�

َ
ُر أ َْ ِِ

ْ
بل ََ  ْْ �ُ َّ ُد ََ ْْ ُمَاّبُحو  �ُ ّ ََُقيَ  إِ ً   خَصَر  ََ َْ ََ َ� َْت  ََ

ْر َي ََ ُْ َََْ« 

‘আমরা রাসূেল করীম সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� ম�ায় 

সফের েবর হলাম, তখন আমরা সাওম পালনকারী িছলাম। এরপর 

আমরা একিট  ােন অবতরণ করলাম। আ�াহর রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েতামরা েতামােদর শ� পেকর 
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িনকটবতথী হেয় োছ। আর সাওম েভে� েফেল েতামােদর জনয শি� 

স�েয় সহায়ক হেব। ফেল সাওম ভা�া ৈবব িছল। এরপর আমােদর 

মেবয েকউ েকউ সাওম রাখেলা আর েকউ েকউ েভে� েফলল। 

তারপর আমরা আেরকিট  ােন নামলাম তখন আ�াহর রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েতামরা খুব শী�ই 

শ�পেকর েমাকােবলা করেব। আর সাওম েভে� েফলা শি� 

স�েয়র জনয অিবক সহায়ক হেব। সুতরাং েতামরা সবাই সাওম 

েভে� েফল। আর এটা বাবযকারী িনেদথশ িছল, তাই আমরা সবাই 

সাওম েভে� েফেলিছলাম।’ ৯৮

99 

এ হাদীস োেক েবাঝা যায়, সফর ছাড়াও যুে�র জনয শি� স�য় 

করা একিট কারণ; যার িনিমেউ িসয়াম ভ� করা জােয়য। েকননা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শ�র িবরে� যু� করার 

জনয শি� স�য় করােক িসয়াম েভে� েফলার জনয �ত� একিট 

কারণ িহেসেব িচি ত কেরেছন। সফর �ত� আেরকিট কারণ। এ 

জনয িতিন �াম  ােন িসয়াম ভে�র িনেদথশ েদন িন।  

o উে�িখত কারণসমূেহ যােদর িসয়াম ভ� করা ৈবব, তােদর 

িসয়াম ভে�র িবষয়িট �কাশ করায় েকােনা বাবা েনই। যিদ 

                                                           
99 মুসিলম: ১১২০।  
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তার �� কারণ াােক। েযমন অসু  বা বেয়াবৃ� বযি� িযিন 

িসয়ােম অকম।  

পকা্ের যিদ িসয়াম ভে�র কারণ অ�কাশয বা অ�� হয়, 

েযমন ঋতুবতী মিহলা এবং ওই বযি� েয েকােনা িবপদ�� 

বযি�েক রকা করেত িােয় িসয়াম ভ� কেরেছ- েস আড়ােল 

পানাহার করেব। যােত তার �িত েকােনা অপবাদ না আেস 

িকংবা েকােনা অবুঝ েবাঁকায় পেড় এ বারণা না কের েয েকােনা 

কারণ ছাড়াই িসয়াম ভ� করা ৈবব।  

o আর উপেরা� �কারসমূেহর মবয োেক যার সাওম কাযা করা 

আবশযক, েস েয কিদন সাওম ভা�েব িহেসব কের তার  সাওম 

কাযা কের েনেব।  

* কারণ আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :  

﴿  ٞ يّا�ٍ  ِمِنۡ  فَعِّدة
َ
َخَرۚ  َ

ُ
 ]  ١٨٤: بلقرة[ ﴾ أ

‘তাহেল অনযানয িদেন সংখযা পূরণ কের েনেব।’ {সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত: ১৮৪} 

* হযাঁ, েয বযি� পুেরা মাসই সাওম ভাে� তার জনয পুেরা মােসর 

সবকটা সাওমই রাখেত হেব। যিদ ৩০ িদেন মাস হয় তাহেল ৩০টা 

সাওম রাখেব এবং ২৯ িদেন মাস হেল ২৯টা সাওম রাখেব। 
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 আর উউম হেলা, উযর েশষ হওয়ামা� �ততম সমেয় তার 

সাওমগেলা কাযা কের েনওয়া। েকননা এেত �ত কলযােণর 

িদেক যাওয়া যায় ও িয�াদারী োেক তাড়াতািড় মু� হওয়া 

যায়।  

 তেব ছুেট যাওয়া িসয়াম জররী উযরসােপেক পরবতথী রমযান 

পযথ্ িবল� করাও ৈবব। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

﴿ ٞ يّا�ٍ  ِمِنۡ  فَعِّدة
َ
َ  ۗ َخَر

ُ
ُ  يُرِ�دُ  أ َّ ََ  �ۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  � : بلقرة[ ﴾ �ۡلُعۡ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َو

١٨٥[  
‘তেব েস অনযানয িদবেস সংখযা পূরণ কের েনেব। আ�াহ েতামােদর 

সহজ চান এবং কিঠন চান না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}  

িসয়াম কাযার েকে� িবলে�র ৈববতাই হেলা চরম সহজীকরণ। তাই 

যিদ কারও ওপর রমযােনর ১০ িদেনর িসয়ােমর কাযা ফরয হয় 

তাহেল পরবতথী রমযান আসার ১০ িদন পূবথ পযথ্ িবল� করা তার 

জনয জােয়য।  

 তেব েকােনা উযর ছাড়াই ি তীয় রমযান পযথ্ িবল� ৈবব নয়।  

* কারণ, আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলন:  

ِِ َشْعبَيَن «  
ّ

ُُ إِو ِضَي
قْ
َ
ْن أ

َ
يُ  أ َِ َِ ُْ َ

ََُمي أ ْن َرَمَضيَن،  َِ ّ بلّاْوُ    »َوَن وَُ�وُن َعَ
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‘আমার ওপর রমযােনর িসয়াম কাযা হেয় েযেতা; িক� আিম শাবান 

মাস আসার আা পযথ্ কাযা করেত সকম হতাম না।’ ৯৯

100  

* তাছাড়া ি তীয় রমযান পযথ্ িবল� করেল তার দািয়ে� অেনক 

সাওম জমা হেয় যােব। ফেল কখেনা েস তা পালেন অপারা িকংবা 

মৃতুযর েকােল ঢেল পড়েত পাের। আর সাওম েযেহতু এমন ইবাদত 

যা বারবার আেস তাই �ামিটেক িবল� কের ি তীয়িটর সময় পযথ্ 

েপৗিছেয় েদয়া জােয়য নয়, েযমন সালাত। 

 আর যিদ কারও ওযর মৃতুয পযথ্ বহাল াােক এবং েস িসয়াম 

কাযা করেত বযাথ হয়, তাহেল তার ওপর িকছুই আবশযক হেব 

না। েকননা আ�াহ তা‘আলা অনয সমেয় কাযা করােক আবশযক 

কেরেছন যা তার পেক স�ব হয় িন। তাই তার োেক িসয়াম 

ওই বযি�র মত রিহত হেয় যােব েয রমযান মাস আামেনর 

পূেবথই মারা োেছ ফেল তার ওপর িসয়াম আবশযক হয় িন।  

 তেব েস যিদ কাযা করেত সকম হয় িক� অলসতা েহতু কাযা 

না কের মারা যায়, তাহেল েয সকল িসয়ােমর কাযা করা মৃত 

বযি�র সুেযাা িছল তার উউরািবকারীাণ েস সকল িসয়ােমর 

কাযা করেব।  

* কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

                                                           
100 বুখারী: ১৯৫০; মুসিলম: ১১৪৬।  
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» ُُ ِلّ ََ  ُُ ُِ ِصيَيٌ  َصيَ  َ�ْغ غَيْ ََ ََ يَت  ََ ْن  ََ« 

‘েয বযি� িসয়াম আদায় না কের মারা যােব তার অলী তাা 

উউরািবকারীাণ তার পক োেক িসয়াম আদায় কের েনেব।’ ১০০ F

101  

অলী হেলা, তার ওয়ািরশাণ অাবা িনকটবতথী আ�ীয়বাথ। আর তাই 

িদন অনুপােত (তার অলী বা আ�ীয়বোথর মবয োেক) একদল 

েলাক একই িদন তার পক োেক িসয়াম আদায় কের, তেব তাও 

ৈবব হেব।  

* ইমাম বুখারী রহ. বেলন,  

ََسُن إِْن َصي َ  قَيَ  
ْ
ثُونَ َ�غْ  بل َِ بِحًدب َجيزَ  ُُ ثَ ََ ي  ًَ ًِ وَْو  رَُج

‘হাসান বছরী রহ. বেলেছন, যিদ তার পেক োেক ৩০ জন েলাক 

একিদেনই িসয়াম পালন কের তাহেল তা জােয়য হেব।’ ১০১F

102  

যিদ তার েকান অলী বা অিভভাবক না াােক িকংবা অিভভাবক 

াােক িক� তারা তার পক োেক সাওম রাখেত চায় না, তাহেল ওই 

বযি�র েরেখ যাওয়া স�িউ োেক কাযা করা স�ব িছল এমন 

িদনগেলার সংখযা িহেসব কের �েতযক িদেনর জনয একজন 

                                                           
101 বুখারী: ১৯৫২; মুসিলম: ১১৪৭।  
102. ফাতহল বারী: ৪/১৯২। [তেব হানাফী মাযহােব অলী িসয়াম কাযা করেব না 

বরং �িতিদেনর জনয কাফফারা িহেসেব িমসকীনেক একিদেনর খাবার েদেব। 

অনুবাদক]   
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িমসকীনেক খাওয়ােত হেব। �েতযক িমসকীনেক এক মুদ ভােলা াম 

েদেব, যার ওজন বতথমােন ‘আবা িকেলা ও ১০ �াম।’ 

o ি�য় ভাইেয়রা! এই হেলা িসয়ােমর িববােনর েকে� িবিভ� 

ে�ণীর মানুষ। আ�াহ তা‘আলা  ান ও অব ানুযায়ী �েতযক 

�কােরর মানুেষর সাওেমর িববান কী হেব তা বেল িদেয়েছন। 

অতএব এ শরীয়েত আপনােদর �িতপালেকর িহকমত ও �জা-

রহসয েজেন িনন। আ�াহ তাঁর শরীয়তেক সহজ করার মাবযেম 

েয েনয়ামত িদেয়েছন তার শকিরয়া আদায় করন এবং তাঁর 

কােছ আমরণ এ দীেনর ওপর অটল াাকার তাওফীক �াাথনা 

করন।  

েহ আ�াহ! আমােদর যাবতীয় পাপ, যা আমােদর ও আপনার 

িযকেরর মােঝ অ্রায় সৃি� কেরিছল তা েমাচন করন, আর 

আপনার আনুাতয ও শকিরয়ায় আমােদর ঘাটিত মাজথনা করন, 

আপনার পো অিবরাম অিবচল রাখুন এবং আমােদর েস নূর দান 

করন যা িদেয় আমরা আপনার পা খঁুেজ পাব।  

েহ আ�াহ! আপনার মুনাজােতর �াদ আমােদর আ�াদন করান আর 

আমােদর পিরচািলত করন আপনােক স��কারীেদর পো। েহ 

আ�াহ! িনেজেদর অবঃামন োেক আমােদর রকা করন, িনেজেদর 

অলসতা োেক জািােয় িদন, আমােদর কলযােণর পোর স�ান িদন 

এবং আপন কৃপায় আমােদর পাচলােক সু�র করন।  
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েহ আ�াহ! আমােদর শািমল করন আপিন মুউাকীেদর কাতাের আর 

অ্ভুথ� করন আপনার েনককার বা�ােদর দেল।  

আর আ�াহ দরদ ও সালাম বষথণ করন আমােদর নবী মুহা�দ, 

তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর। আমীন।  
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নবম আসর 
িসয়াম পালেনর িহকমত বা তাৎপযথসমূহ  

 

যাবতীয় �শংসা আ�াহর জনয িযিন রাত ও িদেনর িববতথন ঘটান, 

মাস ও বছেরর আবতথন ঘটান; িযিন বাদশা, মহাপিব�, �িটমু�; 

বড়�,  ায়ী� ও অমরে� অননয; যাবতীয় �িট-িবচুযিত ও মানিবক 

তুলনা োেক পিব�; িশরার েভতর  ও অি র অভয্র  িজিনসও 

েদেখন; কীণ�র ও সূ� িবষয়ািদও েশােনন; অিবক দাতা দয়ালু 

ইলাহ , কমতাবান ও কিঠন �িতেশাব �হণকারী রব; িতিন সকল 

িবষয় িনবথারণ কেরন অতঃপর তােক সেবথাউম িনয়েম পিরচালনা 

কেরন; িতিন শরীয়েতর িববানাবিল �বতথন কেরেছন অতঃপর তােক 

সু�ি�ত ও িনখঁুত কেরেছন; তাঁর কমতায় বাতাস �বািহত হয় এবং 

েমঘমালা পির�মণ কের; তারই দয়া ও �জানুসাের িদন ও রােতর 

আবতথন ঘেট। আিম গণকীতথন কির তাঁর মহান গণাবিলর ও 

চমৎকার েনয়ামতরািজর ওপর, আর শকিরয়া আদায় কির অিবক 

েনয়ামত �াাথনাকারী ও তা লাভ করার ইিােপাষণকারী বযি�র 

শকিরয়া।  
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আর আিম সাকয �দান কির েয একমা� আ�াহ  ছাড়া েকােনা সতয 

ইলাহ েনই; তাঁেক জান বা ক�নায় েব�ন করা স�ব নয়।  আিম 

আরও সাকয েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূল, িযিন ে��তম 

মানব।  

আ�াহ সালাত ও সালাম বষথণ করন তাঁর ওপর, তাঁর সাাী আবূ 

বকেরর ওপর িযিন ইসলাম �হেণ িছেলন অ�াামী, উমেরর ওপর 

যােক েদেখ শয়তান পলায়ন করত, উসমােনর ওপর িযিন কিঠন 

যুে� (তাবুেকর যুে�) রসদ সরবরাহ কেরেছন, আলীর ওপর িযিন 

িবশাল সাার ও দুবথার িসংেহর মেতা এবং তাঁর সকল 

পিরবারসদসয, সাহাবী ও অনাাতকােলর সু�র আনুসারীেদর ওপর।  

o আ�াহর বা�াাণ! েজেন রাখুন িনঃসে�েহ মহান আ�াহ যা 

সৃজন কেরেছন আর েয িববান �বতথন কেরেছন সব িকছুেতই 

তাঁর পিরপূণথ হকুম ও িহকমত িবদযমান। িতিন সৃজন ও িববান 

�বতথেন �জাময়। িতিন তার বা�ােদর েখলািেল সৃি� কেরন 

িন, িতিন তােদর অনাথক েছেড় েদন িন এবং শরীয়তেক েবহদা 

�বতথন কেরন িন। বরং আ�াহ তাঁর বা�ােদরেক িবরাট কমথযজ 

আআাম েদবার িনিমেউ সৃি� কেরেছন। তােদরেক বড় বরেনর 

িকছু করার জনয ��ত কেরেছন। তােদর জনয সু��ভােব 

সরল-সিঠক পা বাৎেল িদেয়েছন। আর তােদর জনয শরীয়ত 

�বতথন কেরেছন, যার মাবযেম তােদর ঈমান বৃি� পায় এবং 
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তােদর ইবাদত পূণথতা লাভ কের। বা�ােদর জনয �বিতথত এমন 

েকােনা ইবাদত েনই যার েপছেন পিরপূণথ িহকমত েনই। যারা এ 

িহকমত জানার �েচ�া কেরেছ তারা তা েজেনেছ আর যারা অজ 

াাকার ইিা কেরেছ তারা অজ োেকেছ। আমােদর েকােনা 

ইবাদেতর িহকমত না জানা তার িহকমত না াাকার �মাণ নয়। 

বরং তা আ�াহর িহকমতজান স�েকথ আমােদর বযাথতা ও 

অকমতার দলীল। আ�াহ সুবহানাহ ওয়াতা‘আলা বেলেছন: 

﴿  ٓ وتِيتُم َوَما
ُ
َّ  �ۡلعِۡنمِ  ِمِنَ  أ ِ   ]  ٨٥: بءبوس[ ﴾ ٨ قَنِيٗ�  إ

‘েতামােদরেক ইলেমর সামানয িকছু েদয়া হেয়েছ।’ {সূরা বনী 

ইসরাঈল, আয়াত: ৮৫}  

o আ�াহ তা‘আলা ইবাদতসমূহ �বতথন কেরেছন আর েলনেদন 

বযব াপনা চালু কেরেছন তাঁর বা�ােদর পরীকা-িনরীকার 

অিভ�ােয়। যােত পির�ার হেয় যায় েক আসল রেবর দাস� 

কের আর েক �বৃিউর।  

অতএব েয বযি� এই শরীয়ত ও িবিবিববানেক �শ� বেক ও 

�শা্ মেন �হণ কেরেছ েসই েতা আসল �ভুর োালাম। েস তাঁর 

শরীয়েত স�� আর িনজ রেবর আনুাতযেক েস �াবানয েদয় আপন 

�বৃিউর ওপর।  

আর েয িনজ আ�হ ও অিভরিচর বাইের েকােনা ইবাদত �হণ কের 

না এবং আ�াহ �দউ িববান বা রীিতনীিতর অনুসরণ কের না, েস 
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হেলা �বৃিউর োালাম। েস আ�াহর শরীয়েত অস�� এবং তার 

রেবর আনুাতযিবমুখ। েস তার �বৃিউর আনুাত হেয়েছ তােক 

বানায়িন অনুাত। েস চায় আ�াহর শরীয়ত তার রিচর অনুকূল 

হেব, অাচ তার জান কতই না অপূণথ এবং তার �জা কতই না 

��। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন : 

ۡهَوآءَُهمۡ  �ۡ�َّق  �ّ�بَعَ  َولَوِ ﴿
َ
�ُض  �لّسَ�َٰ�ُٰت  َلَفَسَدتِ  أ

َ
�َۡيَ�ُٰهم بَۡل  �ِيِهنّۚ  َوَمن َو�ۡ�

َ
َ 

 ]  ٧١: بلؤَغون[ ﴾٧ ّمۡعرُِضونَ  ذِۡكرِهِم َعن َ�ُهمۡ  بِِذۡ�رِهِمۡ 

‘আর যিদ হক তােদর �বৃিউেক অনুসরণ করেতা তাহেল অবশযই 

িবশাল আকাশ ও যমীন ও এর মবযবতথী সবিকছুই িবশৃ�ল হেয় 

েযত। বরং আমরা তােদর কােছ তােদর উপেদশ িনেয় এেসিছ, িক� 

তারা উপেদশ োেক মুখ িফিরেয় েনয়।’ {সূরা আল-মু’িমনূন, আয়াত: 

৭১}  

 আর আ�াহর িহকমত হেলা, িতিন ইবাদতেক িবিভ� বরেনর 

বািনেয়েছন যােত ইবাদত (মেন�ােণ) �হণ ও এর �িত সে্াষ 

হওয়া �� হেয় যায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َص  ﴿ ُ  َوِ�َُمِحِ َّ ِينَ  � َّ  ]  ١٤١: َمربن ب [ ﴾ ءَاَمَُواْ  �

‘যােত িতিন ঈমানদারেক পরীকা-িনরীকা, যাচাই-বাছাই করেত 

পােরন।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৪১} 

েকননা মানুেষর মেবয েকউ েকউ এমন রেয়েছন িযিন এ �কার 

ইবাদেতর �িত স�� াােকন এবং তা পালন কেরন অাচ অনয 
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�কার ইবাদেতর �িত অস�� াােকন এবং তােত উদাসীনতা 

েদখান। তাই আ�াহ তা‘আলা ইবাদেতর মেবয নানা ৈবিচ�য 

েরেখেছন:  

- েকােনা েকােনা ইবাদতেক স�ৃ� কেরেছন েদেহর সে�, েযমন 

সালাত।  

- েকােনা েকােনা ইবাদেতর স�কথ নফেসর ি�য় স�দ বযেয়র 

সে�, েযমন যাকাত।  

- েকােনা েকােনা ইবাদেত শরীর ও স�দ উভয়ই স�ৃ�,  

েযমন হজ ও িজহাদ।  

- েকােনা েকােনা ইবাদত স�ৃ� েলাভনীয় ও ি�য়ব� োেক 

নফসেক িবরত রাখার সে�, েযমন িসয়াম। 

সুতরাং আ�াহর বা�া যখন িবিচ� ইবাদত েকােনা বরেনর অস�ি� 

ও সীমালংঘন ছাড়াই পিরপূণথভােব পালন কের, এেত কের েস তার 

রেবর আনুােতয, তাঁর িনেদথশ পালনাোথ এবং তাঁর শরীয়েত স�� 

হেয় ক� সহয কের, আমল কের, ি�য় ব� বযয় কের এবং তার 

�বৃিউ যা কামনা কের তা োেক িবরত াােক। এটা বা�ার পক 

োেক তার রেবর �িত পিরপূণথ দাস�, পূণথ আনুাতয ও ভােলাবাসা 

ও স�ান করার �মাণ বহন কের। এর মাবযেম সৃি�কুেলর রব 

আ�াহর দাসে�র গণ পুেরাপুির �িতফিলত হয়।  
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উে�িখত িবষয়গেলা �� হবার পর জানবার িবষয় হেলা, 

সাওেমরও অেনক িহকমত ও তাৎপযথ রেয়েছ যা এেক ইসলােমর 

একিট রকন ও ফরয হওয়া দাবী কের।  

িসয়াম ফরয হওয়ার িহকমত ও তাৎপযথ:  

িসয়াম পালেনর রেয়েছ অসংখয উপকািরতা ও িহকমত। এগেলার 

মেবয উে�খেযাায কেয়কিট আেলাচনা করা হেলা।  

o �াম িহকমত: ঈমােন িন�া ও দাসে�র পূণথতা লাভ  

িসয়াম আ�াহ তা‘আলার অনযতম ইবাদত। বা�া পানাহার, �ী 

সহবাস ইতযািদ েলাভনীয় ও ি�য় ব� তযাোর মাবযেম আ�াহ 

তা‘আলার িনকটবতথী হয়। এর  ারা তার ঈমােনর সততা, দাসে�র 

পূণথতা, আ�াহ তা‘আলােক হদয় উজাড় কের ভােলাবাসা ও তাঁর 

কােছ যা িকছু আেছ এগেলার বযাপাের তাঁর ওপর অতযািবক 

িনভথরতা �কাশ পায়। েকননা মানুষ ততকণ পযথ্ েকােনা ব� তযাা 

কেরনা, যতকণ তার কােছ এর েচেয়ও বড় ব� না াােক। যখন 

মুিমন এটা জানল েয, আকষথণ াাকা সে�ও েলাভনীয় কামবৃিউ তযাা 

কের িসয়াম পালন করার মেবয আ�াহ তা‘আলার স�ি� িনিহত, 

তখন েস তার �বৃিউর ওপর আ�াহ তা‘আলার স�ি�েক �াবানয 

েদয়। ফেল অিবক আ�হ াাকা সে�ও েস তা তযাা কের। েকননা 

আ�াহ তা‘আলার জনয তা েছেড় েদয়ার মােঝ েস আ��শাি্ ও 

�াদ অনুভব কের। এজনযই এমন অেনক মুিমন রেয়েছ যিদ 
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তােদরেক িবনা ওজের রমযােনর একিট িসয়াম ভা�ার জনয �হার 

করা হয় বা বি� করা হয়, তবুও েস িসয়াম তযাা করেব না। এটাই 

হেলা িসয়ােমর বড় িহকমত।  

o ি তীয় িহকমত: তাকওয়া অজথন  

িসয়াম পালেনর মাবযেম তাকওয়া অজথন করা যায় এটা িসয়ােমর 

অনযতম িহকমত। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ ءَ  � َُوا يَامُ  َعنَۡيُ�مُ  ُكتَِب  اَم َ  ُكتَِب  َكَما �لِصِ ِينَ  ََ َّ  َ�ۡبنُِ�مۡ  ِمن �

 ]  ١٨٣: بلقرة[ ﴾ ١ �َّتُقونَ  لََعّنُ�مۡ 

‘েহ ঈমানদারাণ! েতামােদর ওপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, েযমিন 

ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূবথবতথী উ�তেদর ওপর, যােত 

েতামরা মুউাকী হেত পােরা।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩} 

কারণ, িসয়াম পালনকারীেক ভােলা কাজ করা ও ম� কাজ োেক 

িবরত াাকার িনেদথশ েদওয়া হেয়েছ।  

* েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» ُِ ََبلَعَمَك نِ َِر  َّ ْْ وََدْع قَْوَ  بل َ ْن ل ِ َحيجَ َبْهَك  ََ ُُ ، ََغََْْس ِ ّ ََ ْن وََدَع َطَعي
َ
ِِ أ   ٌ

 ُُ بنَ َ ََ ََ« 
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‘েয িসয়াম অব ায় িমাযা বলা ও তদনুযায়ী আমল করা এবং মূখথতা 

তযাা করেত পারেলা না, তার পানাহার তযাো আ�াহর েকােনা 

�েয়াজন েনই।’103 

যখন েকােনা বযি� িসয়াম অব ায় েকােনা পাপাচােরর ইিা কের 

তৎকণাৎ েস েযন �রণ কের েয, েস িসয়াম পালনকারী। তাহেল 

তার জনয পাপ কাজ োেক িবরত াাকা সহজ হেব।  

* এজনযই রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িসয়ামরত 

বযি�েক এ কাা বলেত িনেদথশ িদেয়েছন েয, যিদ েকউ তােক াািল 

েদয় বা তার সে� ঝাড়া িববােদ িলা হয় তাহেল েস বেল “আিম 

িসয়াম পালনকারী বযি�।” এটা সাওম পালনকারীেক সাববান করার 

জনয েয, তােক াািল-াালাজ োেক িবরত াাকেত িনেদথশ েদওয়া 

হেয়েছ, আর তােক �রণ কিরেয় েদওয়ার জনয েয, েস সাওম 

পালনরত অব ায় আেছ সুতরাং তােক কটূি� ও াালাাািলর জবাব 

�দান োেক িবরত াাকেত হেব।  

o তৃতীয় িহকমত: আ�াহর �রণ ও তার সৃি�েত িচ্ার জনয 

একা্ হওয়া।  

এটাও িসয়ােমর িহকমত েয, িসয়াম পালনকারীর হদয় আ�াহ 

তা‘আলার �রণ ও বযােন ম� াােক। েকননা �বৃিউর দাস� ও 

                                                           
103 বুখারী: ১৯০৩। 
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অিবক েভাজন উদাসীনতােক অববািরত কের। আর েক�িবেশষ 

অ্রেক কেঠার কের ও েচাখেক সতয দশথেন অ� বািনেয় েদয়।  

* এ কারেণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পানাহার 

কমােনার কাা বেলেছন। িতিন বেলেছন:  

إِْن «
ََ ، ُُ بَ

ْ
ٌت وُِقْمَن ُصغ َِ ُْ ُ

، َحْسُب بنِْن خَدَ  أ ني
َْ ْن �َ َِ ب  ّ ََ ًء  َِ

َِ  ب�ُْن خَدَ  
َ
ي َمَ  ََ

ثُغُُث  ََ  ، َُثُغُُث َطَعي ي  َ�َيلََ ، 
َ

ُِ  َوَن و ِس ِْ َ َِ ثُغٌُث  ََ  ، ببي َ ََ« 

‘আদম স্ান েপেটর েচেয় িনকৃ� েকােনা পা� পূণথ কের না। অাচ 

আদম স্ােনর জনয েমরদ� েসাজা াােক এমন কেয়ক েলাকমা 

খাদযই যো�। অাতযা যিদ েখেতই হয়, তাহেল েপেটর এক 

তৃতীয়াংশ খােদযর জনয, অপর তৃতীয়াংশ পানীেয়র জনয এবং বাকী 

তৃতীয়াংশ �াস-��ােসর জনয রাখেব।’ 103F

104  

* সহীহ মুসিলেম এেসেছ, হানযালাহ  আল-উসাইদী রািদয়া�াহ 

আনহ, িতিন িছেলন ওহী িলখকেদর একজন, িতিন নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক একিদন বলেলন, হানযালাহ মুনােফকী 

কেরেছ। তখন আ�াহর রাসূল বলেলন: 

                                                           
104 আহমাদ ৪/১৩২; নাসাঈ, আল-কুবরা, ৮/৫০৯; িতরিমযী ২৩৮০; ইবন 

মাজাহ: ৩৩৪৯। ম্ু�াদরােক হািকম ৪/১২১। আর যাহাবী তা সমাথন কেরেছন।  
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ي« ََ ُت  »؟ذَبكَ  ََ
ْ
وَ   وَي قُغ ُُ غَْدكَ   َُ�ونُ « بّ ِ  َر يرِ  رَُذّكُر َي َِ َّ َّغ  نِي

ْ
ّّ  ََبْ ي َح ّ 

َ
 َكَ

اُ 
ْ
نْ  َصرَْجغَي ََإِذَب ،َ�ْ�ي  رَأ غِْدكَ  َِ ََْسغَي َِ ََبإَ  َِ ْز

َ ْ
دَ  بَ

َ
و َْ َ بَْ بلّضيَْعيِت  ََ يَ ََ  نَِسْغَ

  بلدوث...  »َكثًِ ب

অাথাৎ েহ হানযালা! েসটা কী রকম? িতিন উউের বলেলন, েহ 

আ�াহর রাসূল! আমরা যখন আপনার িনকট াািক আপিন 

আমােদরেক জা�াত ও জাহা�ােমর �রণ কিরেয় েদন েযন আমরা 

তা �চেক েদিখ। অতঃপর যখন আপনার িনকট োেক েবর হেয় 

চেল যাই তখন �ী-স্ানািদ ও জিম-জমা িনেয় বয� হেয় পিড়; 

তখন অেনক িকছু-ই (আেখরােতর কাা) ভুেল যাই।’  

এ হাদীেস রেয়েছ, “েহ হানযালা! এক ঘ�া, এক ঘ�া ও এক 

ঘ�া।” িতন বার বলেলন।” ১০৪ F

105  

* আবূ সুলাইমান আদ-দারানী রহ. বেলন- 

بلقغب ََ شبعت َ�ذب َرّ بلقغب صِي َََشت جيَت إذب بَِس أن  

“যখন নফস কুবাতথ ও িপপাসাতথ াােক তখন অ্র �ি এবং 

েকামল াােক। আর যখন খাবাের পিরপূণথ ও পিরতৃা াােক তখন 

অ্র অ� াােক।” 

o চতুাথ িহকমত: বনী বযি� কতৃথক েনয়ামত উপলি�   

                                                           
105 মুসিলম: ২৭৫০। (অাথাৎ িকছু সময় আ�াহর জনয অবশযই াাকেব, হযাঁ িকছু 

সময় েতামার দুিনয়ার জনযও বযয় হেব।) [অনুবাদক] 
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িসয়ােমর অনযতম একিট িহকমত হেলা, এর মাবযেম বনী বযি� তার 

�িত আ�াহর েদয়া বন স�েদর মযথাদা বুঝেত পাের। েযেহতু 

আ�াহ তা‘আলা তােক খাদয, পানীয় ও �ীর মত েনয়ামত �দান 

কেরেছন, যা োেক সৃি� জােতর অেনেকই বি�ত রেয়েছ। ফেল 

েস এসব েনয়ামেতর জনয আ�াহর �শংসা কের, সুখ �ািে�র 

জনয শকিরয়া আদায় কের এবং এর মাবযেম েস তার ওই সকল 

ভাইেদর কাা �রণ কের যারা কুবাতথ ও অসহায় অব ায় রাত 

যাপন কের। ফেল েস তােদর �িত সাহােযযর হাত বািড়েয় েদেব, 

য ারা তারা িনেজেদর ল�া িনবারণ করেব ও কুবা িমটােব।  

* এজনযই “রাসুলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মানব 

সমােজর বড় দানশীল। িতিন আরও েবিশ দানশীল হেয় েযেতন 

যখন রমযান আসত আর িজ�াইল ‘আলাইিহস সালাম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� সাকাৎ করেতন ও তাঁর 

সাো কুরআন পাঠ করেতন।” ১০৫

106  

o প�ম িহকমত: আ�িনয়�েণর �িশকণ লাভ  

িসয়ােমর অনযতম িহকমত হেলা এর মাবযেম আ�িনয়�েণর 

অনুশীলন, তার ওপর কতৃথ� অজথন এবং তা দমেনর মাবযম; যােত 

কের নফেসর উপর িনয়�ণ �িত�াসহ তােক কলযাণ ও েসনভাোযর 

                                                           
106 বুখারী: ৬; মুসিলম: ২৩০৮।  
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পো পিরচািলত করেত পাের। এটা িনি�ত েয, নফস ম� কােজরই 

পা িনেদথশ কের। তেব আ�াহ যােক দয়া কেরন েস বযিতত। 

সুতরাং মানুষ যখন আ�ােক লাাামমু� কের েদয়, তখন তােক 

�ংেসর অতল া�ের িনেকপ কের। পকা্ের যখন েস তার ওপর 

কতৃথ�বান হয় ও িনয়�ণ �িত�া কের, তখন সুউ�  ােন ও অিভ� 

লেকয েপনছেত সকম হয়।  

o ষ� িহকমত: কু�বৃিউ িনয়�ণ ও অহংকার োেক মুি�  

িসয়ােমর অনযতম িহকমত হেি, কু�বৃিউেক িনি�য় ও অহংকার 

োেক মু� করা; যােত েস সেতযর �িত িবনয়ী ও সৃি�র �িত 

েকামল হয়। েকননা পিরতৃা হওয়া, আন� উ�াস করা ও নারীর 

সে� অিবক েমলােমশা করা, এর �েতযকিটই মানুষেদরেক ম�, 

াবথ, অহংকার, সৃি�র উপর দাি�কতা ও হক �হণ না করার িদেক 

বািবত কের। েকননা নফস যখন মেন কের েয তার এগেলা 

�েয়াজন তখন েস এগেলা অজথেন বয� হেয় পেড়। অতঃপর েস 

যখন েসটা অজথেন সমাথ হয় তখন েস মেন কের েয েস কাি�ত 

ব� েপেয় োেছ, ফেল েস ািহথত আন� পায় ও তা িনেয় অহংকার 

কের, যা পরবতথীেত তার �ংেসর কারণ হেয় দাঁড়ায়। �কৃতপেক 

এ অব া োেক েস-ই িনরাপদ াাকেত পাের, আ�াহ যােক রকা 

কেরন।  

o সাম িহকমত: র� চলাচেলর পা সংকুিচত হওয়া  
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িসয়ােমর আরও িহকমত হেলা, কুবা তৃ�ার কারেণ মানুেষর র� 

চলাচেলর পা সংকুিচত হেয় পেড়। ফেল েদেহর অভয্ের 

শয়তােনর চলাচেলর পা সংকীণথ হেয় যায়।  

* েকননা “শয়তান আদম স্ােনর রে�র সে� িশরা উপিশরা িদেয় 

চলাচল কের।” েযমনিট বুখারী ও মুসিলেম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম োেক বিণথত হেয়েছ,   

» َِ ِْرا  َْ يَن  ََ �َْسيِن َ�َْر� بّل ِ إِّن بلّشيْ ُِ  » َن ب

‘িন�য় শয়তান মানুেষর িশরায় িশরায় িবচরণ কের।’ 106F

107  

মূলত িসয়ােমর মাবযেম মানুষ শয়তােনর �েরাচনা োেক িনরাপদ 

াােক এবং ে�াব ও কাম�বৃিউর উ�উতা �াস পায়। এ জনযই 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যুবকেদর উে�শয কের 

বেলেছন:  

َ بلّشبَيب« َُ ْع ََ َُّض ! وي  َ
ُُ أ  ّ إِ

ْإ، ََ َّ َوَ يَ
ْ
يَع بلَيَءةَ ََغ ََ َِ ُْ ِن ب ْحَاُن ََ

َ
أ ََ  ، ِ

َِ بَ
ْ
لِغ

ََِجيءٌ   ُ
َ

َ ُُ إِ ّ
ُِ نِيلّاْوِ ، ََ َعغَيْ َُ   ْ َِ ْْ َْْسَِ َ ْن ل ََ ََ ْرِإ،  َِ  »لِغْ

‘েহ যুবক স�দায়! েতামােদর মেবয েয, বযি� িববাহ করেত সকম, 

েস েযন িববাহ কের। েকননা িববাহ দৃি� অবনত রােখ ও ল�া ান 

                                                           
107 বুখারী: ২০২৩; মুসিলম: ২১৭৫।  
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েহফাজত কের। আর েয িববাহ করেত সকম নয়, েস েযন িসয়াম 

পালন কের। েকননা িসয়াম তােক কামভাব োেক িবরত রাখেব।’108  

o অ�ম িহকমত: বহিবব �া যাত উপকার  

িসয়ােমর আরও একিট িহকমত হেলা এর  ারা বহিবব �া যাত 

উপকার হয়, যা সুিনিদথ� সমেয়র জনয আহার িনয়�ণ ও 

পিরপাকতে�র িব�াম দােনর মাবযেম অিজথত হয় এবং শরীেরর 

অনযানয বাড়িত কিতকর ব� ও জলীয় পদাাথ �াস কের।  

আহ িসয়াম সাবনার মােঝ আ�াহ তা‘আলার কত মহান ও চমৎকার 

িহকমত িবদযমান! আর তাঁর িবিব-িববান সৃি�কূেলর জনয কতই না 

উপেযাাী, উপকারী এবং বা�বস�ত।  

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর দীেনর াভীর �জা ও শরীয়েতর 

রহসযাবিলর জান দান করন।  ীন- দুিনয়ার যাবতীয় কাজ িবশ� 

কের িদন। েহ দয়াময়! �ীয় অনু�েহ আমােদরেক, আমােদর িপতা-

মাতােক ও সকল মুসিলমেক কমা করন।  

আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, 

তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর। 

                                                           
108 বুখারী: ১৯০৫, ৪০৬৬; মুসিলম: ১৪০০।  
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দশম আসর 
িসয়াম পালেনর ফরয আদবসমূহ 

 

যাবতীয় �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সৃি� তাা মানুষেক পূণথতর 

িশ�াচােরর িদেয়েছন িদক-িনেদথশনা, তােদর জনয িনজ দয়া ও 

দােনর সবথ�কার ভা�ার কেরেছন উ�ু�, মুিমনেদর দৃি�েক 

কেরেছন আেলািকত ফেল তারা উপলি� করেত সকম হেয়েছ াূঢ় 

বা�বতা এবং তালাশ কেরেছ সাওয়াব, তাঁর আনুাতয 

উেপকাকারীেদর দৃি�েক কের িদেয়েছন অ� ফেল তােদর ও তাঁর 

নূেরর মােঝ পেড় োেছ পদথা। িতিন িনজ িহকমত ও ইনসাফ 

অনুযায়ী তােদর িদেয়েছন েহদায়াত, আর অনযেদর কেরেছন পা��। 

িন�য় এেত রেয়েছ জানীেদর জনয উপেদশ।    

আর আিম সাকয �দান করিছ েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয 

ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, রাজ� তাঁরই, িতিন �বল-

পরা�মশালী ও মহাদাতা। আিম আরও সাকয িদিি েয মুহা�দ তাঁর 

বা�া ও রাসূল, িযিন উৎকৃ�তম ইবাদত ও পূণথতর িশ�াচার িনেয় 

ে�িরত হেয়িছেলন।  
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আ�াহ সালাত বষথণ করন তাঁর ওপর, তাঁর সকল পিরবার-পিরজন 

ও সাহাবীর ওপর এবং িকয়ামত পযথ্ তােদর উউমরেপ 

অনুসরণকারীেদর ওপর। আর িতিন যাাাথ সালামও েপশ করন।    

o আমার ভাইেয়রা! েজেন রাখুন, িসয়ােমর অেনক আদব বা  

পালনীয় িবষয় রেয়েছ যা ছাড়া িসয়াম পূণথতা পায় না এবং যা 

যাাযাভােব স�� না করা হেল িসয়ােমর উৎকষথ সাবন হয় 

না।  

আর তা দুই �কার:  

১- �াম �কার: ফরয করণীয়সমূহ, যা �িতিট সাওম 

পালনকারীেকই অবশযই েখয়াল রাখেত হয় এবং েসগেলার 

�িত যাাযা য�বান াাকেতই হয়।   

২- ি তীয় �কার: মু�াহাব করণীয়সমূহ, আর তা এমন িকছু 

মু�াহাব আদব; সাওম পালনকারীেক েসগেলার �িত য�শীল 

হওয়া ও লকয রাখা উিচত।  

 ওয়ািজব আদবসমূেহর মেবয রেয়েছ: আ�াহ তা‘আলা িসয়াম 

পালনকারীর ওপর েযসব েমনিখক ও কািয়ক ইবাদত আবশযক 

কেরেছন তা বা�বায়ন করা।  

o এসব ইবাদেতর মেবয ঈমােনর পর সবেচেয় গর�পূণথ ইবাদত 

ফরয সালাত। সালাত ইসলােমর অনযতম রকন। সালােতর শতথ, 

রকন ও ওয়ািজবসমূহ আদায় কের িনয়িমত সালাত �িত�ার 
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মাবযেম তার য� েনয়া এবং সময়মত জামােতর সে� মসিজেদ িােয় 

আদায় করা। েকননা এটা তাকওয়ার অ্ভুথ�, যা অজথেনর জনয 

িসয়ােমর িববান �বতথন করা হেয়েছ এবং উ�েতর জনয ফরয করা 

হেয়েছ। আর সালাত পিরতযাা করা তাকওয়ার পিরপ�ী এবং শাি�র 

আবশযককারী।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ْ  َخۡنٌف  �َۡعِدهِمۡ  مِنۢ  ۞فََخنََف ﴿ َضاُعوا
َ
ْ  �لّصنَٰوةَ  أ َهَ�ِٰت�  وَ�ّ�بَُعوا َّ  يَۡنَقۡونَ  َفَسۡوَف  �ل

َّ  ٥ َ�ّيا ِ ٰ�ِكَ  َ�ٰنِٗحا وََعمَِل  وَءَاَمنَ  تَاَب  َمن إ ََ ْو
ُ
َّةَ  يَۡدُخنُونَ  فَأ َ ۡۡ �  ََ  ُ�ۡظنَُمونَ  َو

 ]  ٦٠  ،٥٩: مر�ْ[ ﴾ ٦ ا ٔٗ َشۡ� 

‘তােদর পের আসল এমন এক অসৎ বংশবর যারা সালাত িবন� 

করল এবং কু�বৃিউর অনুসরণ করল। সুতরাং শী�ই তারা 

জাহা�ােমর শাি� �াা হেব। তেব তারা নয় যারা তাওবা কেরেছ, 

ঈমান এেনেছ এবং সৎকমথ কেরেছ; তারাই জা�ােত �েবশ করেব 

এবং তােদর �িত েকান যুলম করা হেব না।’ {সূরা মারইয়াম, 

আয়াত: ৫৯-৬০} 

 সাওম পালনকারীেদর মেবয েকউ েকউ তার উপর জামায়ােত 

সালাত আদায় ওয়ািজব হওয়া সে�ও তােত অবেহলা কের। 

অাচ আ�াহ তাঁর িকতােব জামােত সালােতর িনেদথশ �দান 

কেরেছন।  

* িতিন বেলেছন:  
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َ�ۡمَت  �ِيهِمۡ  ُكََت  �ذَا﴿
َ
َُۡهم َطآ�َِفةٞ  فَۡنتَُقمۡ  �لّصنَٰوةَ  لَُهمُ  فَأ ُخُذٓواْ  ّمَعكَ  ِمِ

ۡ
 َوۡ�َأ

ۡسنَِحتَُهمۖۡ 
َ
إِذَا أ ْ  فَ ُدوا ََ ْ  َس تِ  مۡ َوَرآ�ِ�ُ  ِمن فَۡنيَُكونُوا

ۡ
ۡخَرىٰ  َطآ�َِفةٌ  َوۡ�َأ

ُ
 يَُصّنواْ  لَمۡ  أ

 ْ ْ  َمَعكَ  فَۡنيَُصّنوا ُخُذوا
ۡ
ۡسنَِحتَُهمۗۡ  ِحۡذرَُهمۡ  َوۡ�َأ

َ
 ]  ١٠٢: بلنسيء[ ﴾ َوأ

‘(েহ রাসূল) যখন আপিন তােদর মােঝ (যু�েকে�) াােকন তারপর 

তােদর িনেয় সালাত কােয়ম কেরন তাহেল তােদর একিট  দল েযন 

আপনার সে� দাঁড়ায় এবং তারা েযন তােদর যুে�র অ�ািদ সে� 

রােখ। আর যখন তারা িসজদা কের -তােদর সালােতর �াম রাকাত 

স�� কের- তখন েযন িপছেন চেল যায় এবং েযন আবার ২য় 

দলিট আামন কের যারা সালাত আদায় কের িন। অতঃপর তারা 

েযন আপনার সে� সালাত আদায় কের এবং তােদর সতকথতা 

অবল�ন কের এবং যুে�র অ�ািদ সে� রােখ।’ {সূরা আন-িনসা, 

আয়াত: ১০৬} 

েদখুন, যু� চলাকােল এবং ভীিতকর মুহূেতথও  আ�াহ জামােতর সে� 

সালাত আদােয়র িনেদথশ িদেয়েছন! তাহেল িনরাপদ ও শা্ অব ায় 

এর গর� কত েবিশ!  

* জামা‘আেত সালাত আদায় করা স�েকথ আবু হরায়রা রািদয়া�াহ 

বিণথত হাদীেস এেসেছ, িতিন বেলন,  

» ًِ ْ�َ� قَيَ   أن رَُج
َ
ُ : أ

َ
َمْسِجِد ََرَّصَص َ

ْ
 بل

َ
ُقوُدِ� إِل َُ وَ  بّ ِ لََْْس ِل قَيئٌِد  ُُ وَي َر

،ُ َقَيَ  َهْك  َِ  َد
ّ

ّ ََ ْْ  ََغَّمي  ةِ قَيَ  مََع َِ ِجْب قَيَ  ََ  َْْسَمُ  بََّدبَء نِيلّا
َ
ْ«  
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‘একজন অ�েলাক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

স�ুেখ এেস িনেবদন করেলন, েহ আ�াহর রাসূল! আমার মসিজেদ 

িনেয় আসার মত েকােনা েলাক েনই। এ কাা শেন িতিন তােক 

জামা‘আেত না আসার অনুমিত �দান করেলন। অতঃপর েলাকিট 

যখন িপছন িফের চেল যািিল তখন িতিন তােক েডেক পাঠােলন 

এবং বলেলন, তুিম িক আজান শনেত পাও? িতিন উউের বলেলন, 

হযাঁ। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তাহেল েতামােক 

আযােনর ডােক সাড়া িদেত হেব অাথাৎ জামায়ােত আসেত হেব।’১০৮

109  

এ হাদীেস েদখা যােি েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েলাকিটেক জামাত পিরতযাা করার অনুমিত েদন িন, যিদও েলাকিট 

িছল অ� আর তার েকােনা পিরচালক িছল না।  

আর জামাত তযাাকারী শবু ওয়ািজবই বাদ েদন না, বহগণ 

সাওয়াবসহ অেনক কলযাণ োেক বি�ত হন। কারণ জামােত 

সালােতর সওয়াব বহগণ বৃি� পায়।  

* েযমন সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আ�ু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ 

‘আনহমা োেক বিণথত হেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন,   

ُضُك « ِْ َُ   ِ ََ ََمي
ْ
ةَ بْ َِ �َن َدرََج ً  َص ِ

ُْ َِ ََ ّذ �َِسْب ي  َِ َة بلْ َِ  »َع َص

                                                           
109 মুসিলম: ৬৫৩।  
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‘জামােত সালাত আদায় করা একাকী সালােতর েচেয় সাতাশ গণ 

েবিশ মযথাদা রােখ।’ ১০৯

110  

আর েস নানা সামািজক কলযাণ োেকও বি�ত হয়, যা মুসিলমাণ 

একসে� হবার মাবযেম অজথন কের াােকন। েযমন েসনহাদথয ও 

স�ীিত  াপন, অজেক িশকা েদয়া এবং অভাবীেক সহেযািাতা 

করা ইতযািদ।  

েতমিন সালােতর জামাত তযাোর কারেণ শাি�েযাায অপরাব হয় 

এবং মুনািফকেদর সে�ও সাদৃশয সৃি� হয়। েযমন,  

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আবূ হরাইরা রািদয়া�াহ আনহ কতৃথক 

বিণথত হেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َُْقَك َصغََوبِت «
َ
ِعَشيءِ  أ

ْ
ةُ بل َِ ُمغَيَِِقَ� َص

ْ
َ بل ْجرِ  ََ َِ ةُ بلْ َِ عْ  َََص َُ لَْو  ُِيِهَمي ََ ي  ََ غَُموَن 

ةِ 
َِ ْن خُمَر نِيلّا

َ
لََقْد َهَمْمُت أ ََ لَْو َحْبًوب  ََ رَْوُهَمي 

َ َ
َُيَُاّ�َ  َ  ًِ ّْ خُمَر رَُج ََُُِقيَ  ُُ

َّيِس  ةَ  نِي َِ  َْْشَهُدََن بلّا
َ

 َقْو ي و
َ

بي ِإل ََ ْن َح َِ  ٌ ََ ْْ ُح َعُه ََ ِ  نِرَِجي ي  ََ َق  غِ ََ مْ
َ
ّْ أ ُُ

 َّ َحّر
ُ
يرِ  ََْ َّ ْْ نِي ْْ �ُيُوَُُه غَيِْه ََ« 

‘মুনািফকেদর জনয সবেচেয় কিঠন সালাত হেলা ফজর ও এশার 

সালাত। তারা যিদ জানেতা এ দু’ সালােতর মেবয কী ফযীলত 

রেয়েছ তাহেল অবশযই হামাগিড় িদেয় উপি ত হেতা। আর আমার 

মেন চায় েয, আিম সালােতর জনয িনেদথশ েদই। তারপর সালােতর 

                                                           
110 বুখারী: ৬৪৫; মুসিলম: ৬৫০। 



 

150 

ইকামত েদয়া হেব। অতঃপর আিম একজন েলাকেক িনেদথশ েদই 

েস েযন েলাকেদর িনেয় সালাত আদায় কের। আর  আিম লাকিড় 

হােত িকছু েলাক িনেয় ওইসব েলােকর কােছ যােবা যারা সালােতর 

জামােত হািযর হয় না। এরপর আিম তােদর বািড়ঘর আগন িদেয় 

�ািলেয় েদই।’ ১১০

111  

* সহীহ মুসিলেম আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত 

বিণথত হেয়েছ, িতিন বেলন:  

ءِ «
َ

َ َهُؤو ََ يَُحيَِْظ 
ْ
ًدب ُمْسغًِمي ََغ َُ َا بّ َ 

ْ
ْن وَغ

َ
ُ، أ ْن َسّ ُُغَيَد� بلّاغََوبِت  ََ  َحْيُث 

 ُِ غَيْ ََ ّّ بّ ُ  ْْ َص َبِيُّ� َِ َع  َ ََ إِّن بّ َ 
�ِّمُهّن  نِِهّن ََ ََ ُهَد� 

ْ
َ بل ََ ُُ  َْ غّ َُ ََ  ِ

ََ ُُ ْن  َِ 
 ِّ ي َِ ْعغُوُ  بَّ ََ ٌق  غَيَِ َُ  

ّ
َََُِخغُّف َ�غَْهي ِإو ي  ََ ََ ي  وْتُغَ

َ
لََقْد رَأ ََ ُهَد�، قَيَ  

ْ
لََقْد َوَن  بل ََ

 ُِ ِِ بلّاّف  َُُهيَد� �َْ�َ بلرُّجغَْ�ِ  بلرُّجُك وُْؤَ� نِ َقيَ   ُُ  ّّ  »َح

‘েয বযি� এটা পছ� কের েয, আাামীকাল তাা মৃতুযর পর আ�াহর 

সে� মুসিলম িহেসেব সাকাত করেব তার উিচত েস েযন এ 

সালাতসমূেহর বযাপাের য�বান হয়; যখনই এগেলার জনয ডাকা 

হয়। কারণ, আ�াহ েতামােদর নবীর জনয েহদায়ােতর রীিতনীিত 

�বতথন কেরেছন। আর এ সালাতগেলা েস েহদায়ােতর নীিতসমূেহর 

মেবয অনযতম।’ বণথনাকারী বেলন, ‘আমরা আমােদরেক েদেখিছ 

এরকম েয, �� কপটতা আেছ এমন মুনািফক ছাড়া েকউ 

                                                           
111 বুখারী: ৬৫৭; মুসিলম: ৬৫১।  
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সালােতর জামাত োেক িপছপা হেতা না। এমনিক তখনকার সময় 

েকােনা েকােনা মানুষেক দু’জেনর কাঁেব ভর কের জামােত উপি ত 

করা হেতা এবং তােক কাতাের দাঁড় কিরেয় েদওয়া হেতা।’ ১১১

112  

 েকােনা েকােনা সাওম পালনকারী আেছ যারা আরও সীমাল�ন 

কের াােক, তারা সময়মত সালাত আদায় না কের ঘুিমেয় 

াােক। এটা সবেচ িনি�ত কাজ এবং সালাত িবনে�র সবেচ 

ঘৃিণত রপ।  

এমনিক বহ আেলম বেলেছন: ‘েয বযি� শরয়ী েকােনা ওযর 

বযিতেরেক সালাতেক তার সময় োেক িবল� করেব তার সালাত 

১০০ বার পড়েলও �হণেযাায হেব না।’ ১১২

113 

* েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

َُُهَو رَد  « ْمُر َي 
َ
ُِ أ غَيْ ََ ًِ لََْْس  ِمَك َ�َم ََ ْن  ََ« 

‘েয বযি� এমন আমল করল েয আমল আমােদর আমল নয় (েয 

আমেলর সে� আমােদর আমেলর েকােনা িমল েনই), েসটা বািতল 

বেল াণয হেব।’ ১১৩F

114  

                                                           
112 মুসিলম: ৬৫৪।  
113 ইবনুল কাইিয়ম, আস-সালাত ওয়া হকমু তািরিকহা, পৃ. ৭৩/৭৬। 
114 মুসিলম: ১৭১৮।  
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আর সময়মত সালাত আদায় না কের েদরী কের আদায় করা নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আমল নয়। সুতরাং েয বযি� 

এমনিট করেব তা �তযাখযাত হেব, �হণেযাায হেব না। 

 িসয়ােমর অনযতম ওয়ািজব আদব হেি: আ�াহ েয সকল কাা 

ও কাজ হারাম কেরেছন সাওম পালনকারী তা োেক েবঁেচ 

াাকেব। েযমন:   

o িমাযা োেক েবেঁচ াাকেব:  

আর িমাযা হেলা বা�বতার িবপরীত কাা বলা। সবেচেয় িনকৃ�তম 

িমাযা হেলা আ�াহ তা‘আলা ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর নােম িমাযা বলা েযমন, েকােনা হালালেক হারাম ও 

হারামেক হালাল বলার িবষয়িটেক আ�াহর িদেক স�কথযু� কের 

বলা।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

﴿ ََ ََتُُ�مُ  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُواْ  َو لِۡس
َ
واْ  َحَرامٞ  َوَ�َٰذا َحَ�ٰلٞ  َ�َٰذا �ۡلَكِذَب  َ َۡفَ�ُ ِ�ِ  َ ََ 

 ِ َّ ِينَ  إِنّ  �ۡلَكِذَبۚ  � َّ ونَ  � َ  َ�ۡفَ�ُ ََ  ِ َّ  مۡ َولَهُ  قَنِيلٞ  َمَ�ٰعٞ  ١ ُ�ۡفنُِحونَ  ََ  �ۡلَكِذَب  �
ِ�مٞ  َعَذاٌب 

َ
 ]  ١١٧  ،١١٦: بَحك[ ﴾ ١ أ

‘আ�াহর �িত িমাযা আেরাপ কের েতামােদর িজ�া েযন এ কাা 

না বেল এটা হালাল এবং এটা হারাম। যারা আ�াহর �িত িমাযা 

আেরাপ করেব তারা সফলকাম হেব না। তােদর সুখ সে�াা 
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কিণেকর জনয। তােদর জনয রেয়েছ েবদনাদায়ক শাি�।’ {সূরা 

আন-নাহল, আয়াত: ১১৬-১১৭}  

* সহীহ বুখারী ও মুসিলমসহ অনযানয হাদীস �ে� আবূ হরাইরা ও 

অনযানয রাবী োেক বিণথত আেছ, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 

َّيرِ « ْن ب َِ ْقَعَد،ُ  ََ  
ْ
َيتَبَّوأ

ْ
ََِعّمًدب ََغ َُ  ّ ْن َكَذَب َعَ ََ« 

“েয বযি� আমার ওপর ইিা কের িমাযা বলেলা েস েযন তার 

 ানেক জাহা�ােম িনবথারণ কের িনল।” ১১৪F

115  

* তাছাড়া নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমাযা োেক সতকথ 

কের বেলেছন:  

َُْهِدا« ُجوَر  ُِ �ِّن بلْ ََ ُجوِر،  ُِ  بلْ
َ

َُْهِدا ِإل َكِذَب 
ْ
إِّن بل

َكِذَب، ََ
ْ
بل ََ  ْْ �ِوّيُ� ََ  

َ
ِإل
َد بهللاِ َكّذبنًي غْ َِ ََِب  ّّ وُْ� َكِذَب َح

ْ
�َََِحّر� بل ََ بُ  بلرُّجُك وَْ�ِذُب  ََ ي وَ ََ ََ يِر،  َّ  »ب

‘েতামরা িমাযা পিরহার কর। েকননা িমাযা পাপাচােরর িদেক িনেয় 

যায়, আর পাপাচার জাহা�ােমর িদেক বািবত কের। েকােনা েলাক 

সবথদা িমাযা কাা বলেত াাকেল ও এেত �েচ�া চালােত াাকেল 

তার নাম আ�াহ তা‘আলার কােছ িমাযাবাদী িহেসেব িলিপব� হেয় 

যায়।’ 115F

116 

                                                           
115 বুখারী: ১০৭।  
116 বুখারী: ৬০৯৪; মুসিলম: ২৬০৭।  
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o াীবত োেক েবেঁচ াাকেব:  

াীবত হেি, েকােনা মুসিলম ভাইেয়র অোাচের তার বযাপাের এমন 

আেলাচনা করা, যা েস অপছ� কের। চাই এটা তার শারীিরক 

�িট-িবচুযিতই েহাক না েকন। েযমন কাউেক িন�া ও েদাষােরাপ 

করার উে�েশয লযাংড়া, টযারা বা অ� বলা। েতমিন কােরা চািরি�ক 

�িট তুেল বরা যা েস অপছ� কের, েযমন েবাকা, িনেবথাব, ফােসক 

ইতযািদ। বা�েব ওই েলােকর মেবয এ সকল েদাষ-�িট িবদযমান 

াাকুক বা না াাকুক।  

* েকননা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক াীবত 

স�েকথ িজজাসা করা হেল িতিন বেলন:  

َصيَك نَِمي وَْ�َر،ُ «
َ
ُرَك أ

ْ
قُوُ ؟ قَيَ  » ِذك

َ
ي أ ََ ِخ 

َ
ِِ أ ْن َوَن  وَْت إِ

َ
َََرأ

َ
ُِ «: ِ�يَك أ ي ُِ ْن َوَن  إِ

 ُُ ِّ َقْد �ََه َُ  ُِ ي ُِ ْْ وَُ�ْن  َ �ِْن ل ََ  ،
ُُ َِ َِبْ َقِد بْ� َُ ي َُُقوُ ،  ََ« 

‘এটা হেলা েতামার ভাই স�েকথ এমন আেলাচনা করা যা েস 

অপছ� কের। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা 

করা হেলা, আিম যা বিল তা যিদ আমার ভাইেয়র মেবয াােক 

তাহেল এ বযাপাের আপনার মতামত কী? রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জবাব িদেলন, তুিম যা বেলা তা যিদ তার 
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মেবয াােক তাহেল তুিম াীবত করেল, আর যিদ না াােক তাহেল 

তুিম তােক অপবাদ িদেল।’117 

আ�াহ তা‘আলা কুরআনুল কারীেম াীবত করেত িনেষব কেরেছন ও 

এেক িনকৃ� ব� তাা আপন মৃত ভাইেয়র োা� খাওয়ার সে� 

তুলনা কেরেছন।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿ ََ ِّب  �َۡعًضاۚ  ّ�ۡعُضُ�م ۡغتَب�َ  َو ُُ َ
َحُدُ�مۡ  َ

َ
ن أ

َ
ُ�َل  أ

ۡ
مَ  يَأ ِخيهِ َ�ۡ

َ
 َمۡيٗتا أ

 ۚ  ]  ١٢: بلجربت[ ﴾ فََكرِۡهتُُموهُ

‘আর েতামরা কােরা াীবত কেরা না, েতামােদর েকউ িক তার মৃত 

ভাইেয়র োাশত েখেত পছ� করেব? ব�ত েতামরা এটােক ঘৃণাই 

কর।’ {সূরা আল-হজুরাত: ১২} 

* অনুরপভােব নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জািনেয়েছন েয,  

» ْْ ُُ َمّر نَِقْو ي لَُه ّ 
َ
نْ  َ َِ يٌر  َِ ْظ

َ
ْْ  أ َُُجوَهُه ُْمُشوَن  ََ َيسي 

ُ
َ  ْْ نْ  ََُصُدََرُه ََ ُت 

ْ
ُقغ َُ 

 ِِ �ََقُعوَن  ََ َّيِس  ُوَ  ب
ُ
غُوَن ل ُْ ْ

وَن وَْ ِ
ّ

ِء بل
َ

يَ  َهُؤو �ُك قَ ِء وَي ِجْبِ
َ

ْْ َهُؤو ِه ِِ َرب َْ َ
  أ

‘িতিন েমরােজর রাে� েকােনা এক স�দােয়র পাশ িদেয় যািিেলন 

যােদর িপতেলর নখ রেয়েছ তারা এগেলা িদেয় তােদর মুখম�ল ও 

বেক আঘাত করেছ। তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, েহ িজ�াইল এরা কারা? িজ�াঈল উউের বলেলন, এরা ওই 

                                                           
117 মুসিলম: ২৫৮৯।  
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সম� েলাক যারা পৃিাবীেত মানুেষর োাশত েখেতা এবং মানুেষর 

স�ানহািন ঘটােতা।’ ১১৭

118  

o নামীমা বা চুালেখারী োেক েবেঁচ াাকেব:  

নামীমা বা চুালেখারী হেি, পার�িরক স�কথ িবনে�র উে�েশয 

েকােনা বযি� অপর বযি�র বযাপাের েকােনা কাা বলেল অপর 

বযি�র কােছ তা েফির কের েবড়ােনা। এিট অনযতম কিবরা গনাহ।  

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বযাপাের বেলন:  

َّغَ  َمّمي ٌ «
ْ
 وَْدُصُك بْ

َ
 »و

‘চুালেখার জা�ােত �েবশ করেব না।’ 118F

119  

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহমা হেত 

বিণথত, িতিন বেলন,  

» ّ ِّ
َّ َقيَ  إِّمُهَمي َمّر ب َُ �ِْن  َْ نَِقْبَ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بّ ُ  ي َص ََ ََ َُعّذنَيِن  ِِ َكبِ ي  لَ َعّذنَيِن  ُُ

ي َّ
َ
َحُدُهَمي َََكنَ  أ

َ
َ، أ  َْْستَ

َ
َْو ِ  و ْن بلْ َِّميَم ِ  َِ َُْمِ  نِي َصُر َََكَن 

ْ
ي بر َّ  »ََأَ

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একদা দুিট কবেরর পােশ িদেয় 

অিত�ম করেলন। তারপর বলেলন, দুেটা কবরবাসীেক আযাব েদয়া 

হেি। অবশয িবরাট েকােনা কিঠন কােজর জনয তােদর শাি� হেি 

না। (অাথাৎ যা োেক েবঁেচ াাকা েকােনা কিঠন িবষয় িছল না) 

                                                           
118 আবু দাউদ: ৪৮৭৮; মুসনােদ আহমাদ ৩/২২৪।  
119 মুসিলম: ১০৫।  
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তােদর একজন �ুাব কের পিব�তা অজথন করেতা না। অপরজন 

মানুেষর মেবয চুালেখাির কের েবড়াত।’ ১১৯

120 

ব�ত: নামীমা বা চুালেখাির বযি�, সমাজ ও মুসিলমেদর মেবয 

িবিি�তা সৃি� করা এবং তােদর মেবয শ�তার আগন লািােয় 

েদওয়া। 

﴿  ََ ّ  تُِطعۡ  َو ِ  َهّمازٖ  ١ ّمهِ�ٍ  َحّ�ٖف  ُُ آء َّ  ]١١  ،١٠: بلقغْ[ ﴾ ١ بََِِمي�ٖ  ّم

‘আর তুিম আনুাতয কেরা না �েতযক এমন বযি�র েয অিবক 

কসমকারী, লাি�ত। িপছেন িন�াকারী ও েয চুালেখারী কের 

েবড়ায়।’ {সূরা আল-কালাম, আয়াত: ১০-১১} 

সুতরাং েয আপনার কােছ অপেরর িন�া ও চুালেখাির কের েস 

আপনার বযাপােরও চুালেখাির কের েবড়ায়। সুতরাং তার োেক 

সতকথ াাকুন। 

o সকল �কার �তারণা ও েবাকঁা �দান োেক েবেঁচ াাকেত হেব:   

িসয়ামপালনকারী �য়-িব�য়, ভাড়া, িশ�, ব�ক ও অনযানয যাবতীয় 

েলনেদেনর মেবয �তারণা োেক িবরত াাকেব। অনুরপভােব সব 

বরেনর উপেদশ ও পরামেশথর েকে�ও �তারণা পিরহার করেব। 

েকননা ‘�তারণা একিট মারা�ক কবীরা গনাহ।  
* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

                                                           
120 বুখারী: ১৩৭৮; মুসিলম: ২৯২। 
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ّغي «  َِ ّشغَي ََغََْْس  َُ ْن  ََ«.  
‘েয আমােদরেক েবাঁকা েদয় েস আমােদর অ্ভুথ� নয়।’ ১২০F

121 

অনয বণথনায় এেসেছ, 

ّر «  َِ غََْْس  ََ ّّ َُ ْن  ََ«. 

‘েয �তারণা কের েস আমার অ্ভুথ� নয়।’121F

122 

হাদীেস উে�িখত ‘আল-িাশ’ শে�র অাথ েবাঁকা েদয়া, েখয়ানত, 

আমানত িবন� করা, মানুেষর মেবয �হণেযাাযতা হািরেয় েফলা। 

আর �তারণার মাবযেম যা অিজথত হয় তা িনকৃ�, হারাম ও ঘৃণয। 

�তারণা  ারা �তারক ও আ�াহর মােঝ েকবলমা� দূর�ই বৃি� 

পায়।  

o সব বরেনর বাদযয� োেক েবেঁচ াাকা:  

সকল �কার বাদযয� োেক দূের াাকা উিচত। েযমন- বীণা, 

একতারা, েবহালা, হারেমািনয়াম, িাটার, িপয়ােনা, েঢাল-তবলা ও 

অনযানয বাদযয�। েকননা এসব হারাম। এগেলার হারাম ও গনাহ 

আরও বৃি� পায় যখন এর সাো িমিলত হয় উেউজনামূলক াান ও 

িমি� আওয়াজ।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

                                                           
121 মুসিলম: ১০১।  
122 মুসিলম: ১০২।  
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َ�ِي َمن �َّاِس  َوِمنَ  ﴿ َۡ َ ِ  َسبِيلِ  َعن ِ�ُِضّل  �ۡ�َِديِث  لَۡهوَ  � َّ  عِۡن�ٖ  بَِغۡ�ِ  �
ٰ�ِكَ  ُهُزًو�ۚ  َو�َّتِخَذَها ََ ْو

ُ
 ]  ٦: لقمين[ ﴾ ٦ ّمهِ�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  أ

‘মানুেষর মেবয েকউ েকউ অজতাবশতঃ আ�াহর পা োেক িবচুযত 

করার জনয াান বােদযর উপকরণ �য়-িব�য় কের এবং আ�াহ 

�দিশথত পা িনেয় ঠাাা িব�প কের। তােদর জনয রেয়েছ 

অবমাননাকর কেঠার শাি�।’ {সূরা লুকমান, আয়াত: ৬} 

* আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহেক এ আয়াত স�েকথ 

িজেজস করা হেল িতিন বলেলন,  

 »هللا بلا و � ُ ،ُ هو بلاغيءَب«

‘িযিন বযতীত আর েকােনা ইলাহ েনই েসই আ�াহর শপা কের 

বলিছ, এটা হেি াান’ ১২২ F

123
।  

* অনুরপভােব ইবন আহাস, ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ আনহম 

োেকও এ তাফসীর সহীহ সনেদ বিণথত হেয়েছ। তাছাড়া ‘আ�ামা 

ইবন কাসীর এ তাফসীরিট জােবর রািদয়া�াহ আনহ, ইকিরমা, 

সা‘ঈদ ইবন জুবাইর ও মুজািহদ রােহমাহ�াহ োেকও উে�খ 

কেরেছন১২৩F

124
।  

                                                           
123 ইবন জারীর তাবারী ২১/৬২; মু�াদরােক হািকম ২/৪১১; হাসান সনেদ।  
124 আ�ু�াহ ইউসুফ আল-জুদাই‘ এর ‘আহাদীস যাি�ল িানা ওয়াল মা‘আিযফ 

িফল মীযান’ ��খািনেত এ সব বাণী ও েসগেলার উপর িব�ািরত আেলাচনা 

করা হেয়েছ। পৃ. ১৪৮-১৫৪।  
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* হাসান বসরী রহ. বেলন, ‘এ আয়াতিট াান ও বােদযর বযাপাের 

নািযল হেয়েছ।’ ১২৪

125  

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বাদযয� োেক সতকথ 

কেরেছন। িতিন এসবেক েযনা-বযিভচােরর সে� তুলনা কেরেছন।  

িতিন বেলেছন:  

 » َُ َمَعيِز
ْ
بل ََ َْمَر 

ْ
بل ََ َِر�َر 

ْ
بل ََ َِر 

ْ
َِِحغّوَن بل قَْوبٌ  َْْس

َ
ِّ أ

َّ ْن أُ َِ َُكومَّن   .» لَ

‘আমার উ�েত এমন একদল েলাক হেব যারা েযনা-বযিভচার, 

েরশম, মদ ও বাদযয�েক হালাল মেন করেব।’ 125F

126 

হাদীেস বিণথত ‘ َِر
ْ
-শ�িটর অাথ হেি, ল�া ান, যার  ারা েযনা ’بل

বযিভচার বুঝােনা হেয়েছ। আর ‘ ََِِحغّون  এর অাথ হেি এমনভােব ’َْْس

�েকপহীনভােব করা েযমন হালাল মেন েকউ েকােনা কাজ কের 

াােক।  

বতথমান সমেয় এমন মানুষ রেয়েছ যারা এসব বাদযয� বযবহার কের 

াােক অাবা েসগেলা এমনভােব �বণ কের াােক েযন এগেলা 

হালাল িজিনস।  

                                                           
125 এ আয়ােতর উপর আরও বযাখযা েদখুন, ইবনুল কাইেয়যম এর ‘ইাাসাতুল 

লাহফান’ �ে� (১/৩৩৮-৩৪১)।  
126 বুখারী: ৫৫৯০।  
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এটা এমন এক ষড়য� যা  ারা ইসলােমর শ�রা মুসিলমেদরেক 

ষড়যে�র জােল আব� করেত সফলতা লাভ কেরেছ। এেত কের 

তারা মুসিলমেদরেক আ�াহ তা‘আলার িযকর-�রণ, তােদর  ীন ও 

দুিনয়ার গর�পূণথ কাজ োেক িবরত রাখেছ। অব া এমন পযথােয় 

েপৗেছেছ েয, মুসিলমেদর অেনেকই কুরআন ও হাদীেসর পাঠ, 

বমথেবউাােণর শরীয়ত ও িহকমত সমৃ� বয়ােনর েচেয়ও এগেলার 

�িত েবশী এসব াান ও বাদযযে� আস� হেয় পড়েছ।  

েহ মুসিলমাণ! আপনারা িসয়াম িবন�কারী ও তােত �িট সৃি�কারী 

িবষয় োেক সতকথতা অবল�ন করন এবং িমাযা বলা ও তদানুযায়ী 

কাজ তযাা কের িসয়ােমর হক আদায় করন।  

* নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন : 

» ُِ َعَمَك نِ
ْ
بل ََ َِر  َّ ْْ وََدْع قَْوَ  بل َ ْن ل ُُ  َبْهَك  ََ ََ ْن وََدَع َطَعي

َ
ِِ أ ِ َحيَجٌ    ََغََْْس ِ ّ

 ُُ بنَ َ ََ ََ« 

‘েয বযি� িমাযা কাা ও িমাযার মাবযেম আমল করা ও মূখথতা 

পিরতযাা করেত পােরিন, তার পানাহার পিরতযাা করায় আ�াহর 

েকােনা �েয়াজন েনই।’ ১২৬F

127   

জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:  

                                                           
127 বুখারী: ১৯০৩।  
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 ََ  مَت إِذَب ُص «
ْ
َدع َغ   َ  عُ مْ َُ  ْْ ُا يَ غ َ�ِك َلسي   َن بلكذب َبلحير  

ُكيغ  َوو�ن وو  صوم  َ�و  ََرك أذ� بْير، َل�ن َغي  َقير َ
 »ُوبء

‘যখন তুিম সাওম রাখেব েতামার কণথ, চকু, িজ�াও েযন িমাযা কাা 

ও সব হারাম বজথেনর মাবযেম সাওম পালন কের। তুিম �িতেবিশেক 

ক� েদয়া োেক িবরত াােকা। অবশযই তুিম আ�স�ান ও 

�শা্ভাব বজায় রাখেব। আর েতামার সাওেমর িদন ও সাওমিবহীন 

িদন েযন সমান না হয়।’ ১২৭ F

128  

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর জনয আমােদর দীন রকা করন, 

আমােদর অ�-�তয�গিলেক আপনােক অস��কারী িবষয়ািদ োেক 

িবরত রাখুন, আমােদরেক এবং আমােদর বাবা-মা ও সকল 

মুসিলমেক আপনার দয়ায় কমা করন েহ জােতর ে�� করণাময়। 

আর সালাত ও সালাম বষথণ করন আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর 

পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর।   

                                                           
128 ইবন রজব, লাতােয়ফুল মা‘আিরফ, পৃ. ২৯২। 
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একাদশ আসর 
িসয়ােমর মু�াহাব আদবসমূহ 

 

সকল �শংসা েস আ�াহর জনয, িযিন �তযাশাকারীেক �তযাশার 

ওপের েপৗছান এবং �াাথনাকারীেক �াাথনার েবিশ েদন। আিম তাঁর 

গণকীতথন কির েহদায়াত দান ও তা অজথেনর জনয। আর আিম �মাণ 

ও মূলনীিতসহ েজেন তাঁর তাওহীেদর �ীকৃিত েদই।  

সালাত ও সালাম বষথণ হেত াাক যতিদন পুব-পি�ম ও উউর-

দিকেণ বাতােসর �বাহ অবযাহত াাকেব তাঁর বা�া ও রাসূল 

আমােদর নবী মুহা�েদর ওপর; তাঁর সাাী আবূ বকেরর ওপর িযিন 

সফর ও  ায়ী সবথাব ায় িছেলন তাঁর পােশ; উমেরর ওপর িযিন 

এমন িনভথীকতার সে� ইসলােমর সাহাযয কেরেছন েয েকােনা 

খানাখ� বা পতনেক ভয় পানিন; উসমােনর ওপর িযিন িছেলন 

িবপেদ অনঢ় ৈবযথশীল; আলী ইবন আবী তািলেবর ওপর িযিন আপন 

বীর� িদেয় শ�েদর স�� কেরেছন হামলার আোই এবং তাঁর 

সকল পিরবার-পিরজন ও সাহাবীর ওপর যারা দীেনর মূল ও 

শাখাাত িবষয়ািদেত �িতেযািাতায় অনযেদর হাত োেক 

িবজয়েটাপর িছিনেয় িনেয়েছন।    
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o ি�য় ভাইেয়রা আমার! এ আসরিট িসয়ােমর আদেবর ি তীয় 

�কার তাা মু�াহাব আদব �সে�। িসয়ােমর মু�াহাব 

আদবসমূেহর মেবয রেয়েছ:  
 

 সাহরী খাওয়া:  

সাহরী বলা হয়, রােতর েশষাংেশর খাওয়ােক। এেক সাহরী বলার 

কারণ হেি এ খাবারিট ‘সাহর’ তাা রােতর েশষাংেশ অনুি�ত হয়। 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ِِ بلّسُحوِر نََرَ� ً « إِّن 
 »ََْسّحُرَب ََ

‘েতামরা সাহরী খাও, েকননা সাহরীেত বরকত িনিহত রেয়েছ।’ 128F

129  

* সহীহ মুসিলেম ‘আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:   

غَُ  بلّسَحرِ «
ْ
ْ
َ
ِكَِيِب، أ

ْ
ْهِك بل

َ
ي ََِصيَيِ  أ غَ َِ ي َ�ْ�َ ِصيَي ََ  »ََْاُك 

‘আমােদর ও আহেল িকতাবেদর িসয়ােমর মেবয পাাথকয হেলা সাহরী 

খাওয়া।’129F

130 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েখজুর িদেয় সাহরী 

�হেণর �শংসা কের বেলেছন:  

ِن بّلْمرُ « َِ ُمْؤ
ْ
ُحوُر بل َُ  َْ  » ِْع

                                                           
129 বুখারী: ১৯২৩; মুসিলম: ১০৯৫। 
130 মুসিলম: ১০৯৬। 
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‘মুিমনেদর েখজুর িদেয় সাহরী �হণ কতই না উউম।’131  

* রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছন:  

َْرعَ « َْ ْن 
َ
لَْو أ ََ و،ُ  َُ َِ رََد ُُ نََرَ�ٌ  ََ غُ

ْ
ْ
َ
إِنّ  بلّسُحوُر أ

يءي ََ ََ ْن  َِ   ً ََ ْْ ُجْر َحُدُ�
َ
 بّ َ  أ

 َّ ُُ وَُاغّونَ  َََجّك  ََ َِ ئَِ� َِ َم ُمتََسّحِر�نَ  ََ
ْ
َ بل ََ« 

‘সাহরী খাওয়া বরকতপূণথ। সুতরাং সাহরী পিরতযাা কেরা না, যিদও 

এক েঢাক পািন পান কের হয়। কারণ আ�াহ ও তাঁর েফেরশতাাণ 

সাহরী ভকণকারীর ওপর সালাত েপশ কেরন।’ ১৩ ১F

132 

* সাহরী ভকণকারী বযি�র উিচত, সাহরী খাওয়ার বযাপাের িনয়ত 

কের েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদথশ পালন এবং 

তাঁর িনেদথেশর অনুসরেণ তা �হণ করেছ; যােত তার সাহরী হয় 

ইবাদত। তাছাড়া আরও িনয়ত করেব েয, সাহরী খাওয়ার মাবযেম 

েস সাওম পালেন সামাথয হেব; যােত কের এর  ারা সাওয়াব অিজথত 

হয়। 

* সু�াত হেি সুবেহ সািদক উদেয়র আা পযথ্ িবল� কের সাহরী 

খাওয়া। েকননা নবী কারীম সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনই 

করেতন।  

                                                           
131 আবু দাঊদ: ২৩৪৫।  
132 আহমদ: ৩/১২।  
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* কাতাদা রহ. আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহ আনহ োেক বণথনা 

কেরন,  

نّ 
َ
ّ  أ ِّ

ّّ  بّ ِ   َ ُِ  بهللاُ  َص غَيْ ََ  َْ غّ َُ َز�ْدَ  ََ نْ  َََرَغ  ََغَّمي ََْسّحَرب«: ثَينِتي  �ْنَ  ََ َِ 
ُحوِرِهَمي، ّ  قَي َ  َُ ِّ

ّّ  بّ ِ   َ ُِ  بهللاُ  َص غَيْ ََ  َْ غّ َُ ََ  
َ

ِة،بل إِل ّّ  ّاَِ َا غَي ،»ََ
ْ
�َسي  قُغ

َ
َِ :

 ْْ ِهَمي �َْ�َ  َونَ  َ� ُِ نْ  َََرب ُحوِرِهَمي َِ ةِ؟ ِِ  ََُدُصولِِهَمي َُ
ي قَْدرُ «: قَيَ   بلّاَِ ََ  

ُ
ْقَرأ َُ 

ِْس�َ  بلرُّجُك   »خوَ ً  َْ

‘আ�াহর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও যােয়দ ইবন সােবত 

সাহরী �হণ করেলন। যখন সাহরী �হণ করা েশষ করার পর 

আ�াহর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘সালােতর 

িদেক’ (চল)। তারপর িতিন সালাত আদায় করেলন। আমরা 

আনাসেক বললাম, তাঁেদর সাহরী েশষ করা ও সালােত �েবশ 

করার মেবয কত সময় িছল? িতিন বলেলন, ‘একজন েলাক প�াশ 

আয়াত পড়ার মত সময়’। ১৩ ২F

133   

* ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, িতিন বেলন, েবলাল 

রািদয়া�াহ ‘আনহ রাত াাকেতই আযান িদেতন; তাই রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,  

» َْ َُ  ّّ ُُ َو وُؤَذُّن َح إِ ّ
ََ ، ْكُِو ي ََ   ّ

ُ
ّّ وُؤَذَّن ب�ُْن أ �ُوب َح َ َْ ب ََ ْجرُ ُرُوب  َِ  »غَُ  بل

                                                           
133 বুখারী: ১৩৩৪।  
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‘আ�ু�াহ ইবন উে� মাকতুম আযান না েদয়া পযথ্ েতামরা 

পানাহার কর। েকননা েস সুবেহ সািদক উদেয়র পরই আযান 

েদয়।’134  

* িবল� কের সাহরী খাওয়া িসয়াম পালনকারীর জনয অিবক 

উপকারী ও ফজেরর সালাত আদায় করার পূেবথ ঘুিমেয় যাওয়া োেক 

অিবক িনরাপদ। সাহরী খাওয়া ও সাওেমর িনয়ত করার পরও 

দৃঢ়ভােব সুবেহ সািদেকর সময় �েবশ করা পযথ্ সাওম 

পালনকারীর জনয পানাহার করার অিবকার রেয়েছ।  

* েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ْ ْ  َوُ�ُوا �ُوا َ ُۡ ۡ�يَُض  �ۡ�َۡيُط  َلُ�مُ  يََََبّ�َ  َحّ�ٰ  وَ�
َ
ۡسَودِ �ۡ�َۡيِط  مِنَ  �ۡ�

َ
 مِنَ  �ۡ�

رِ �لۡ  َۡ  ]  ١٨٧: بلقرة[ ﴾َف

“আর েতামরা পানাহার কর যতকণ রােতর কােলােরখা োেক ঊষার 

সাদা েরখা ��রেপ েতামােদর িনকট �কাশ না হয়”। [সূরা আল-

বাকারাহ: ১৮৭] 

* আর সুবেহ সািদক উিদত হওয়ার িবষয়িট িনবথািরত হেব: সরাসির 

আকােশর �া্েদশ �তযক করার মাবযেম অাবা িনভথরেযাায 

সংবােদর মাবযেম েযমন আযান ইতযািদ  ারা। অতঃপর যখন সুবেহ 

সািদক উিদত হেব তখনই (পানাহার ইতযািদ োেক) িবরত াাকেব, 

                                                           
134 বুখারী: ১৯১৮।  
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আর মেন মেন িনয়ত করেব, তেব েকােনাভােবই মুেখ িনয়ত 

উ�ারণ করা যােব না; কারণ িনয়ত উ�ারণ করা িবদ‘আত।  

 িসয়ােমর মু�াহাব আদেবর মেবয অনযতম হেি, তাড়াতািড় 

ইফতার করা:  

�তযক করার মাবযেম সূযথা� স�েকথ িনি�ত হওয়া অাবা আযান বা 

অনুরপ িনভথরেযাায সংবােদর মাবযেম সূযথাে�র িবষেয় �বল বারণা 

হওয়ার সে� সে�ই ইফতার করা।  

* সাহ ল ইবন সা‘দ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন:   

رَ « َْ ِِ ّجغُوب بل ََ ي  ََ ْ ي 
َّيُس ِبَ بُ  ب ََ  »َو وَ

‘মানুষ যতকণ তাড়াতািড় ইফতার করেব, ততকণ পযথ্ কলযােণর 

মেবয াাকেব।’134F

135 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাদীেস কুদসীেত বণথনা 

কেরন, আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َحّب «
َ
ًرب إِّن أ َْ َِ ْْ َجغُُه َْ َ

ّ أ
َ

بَيِدا ِإل َِ«. 

‘তারা আমার সবথািবক ি�য় বা�া, যারা তাড়াতািড় ইফতার 

কের।’135F

136 

                                                           
135 বুখারী: ১৯৫৭; মুসিলম: ১০৯৮। 
136 আহমদ:২/৩২৯; নং ৮৩৬০; িতরিমিয: ৭০০। (হাসান হাদীস)  
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* আর সু�াত হেি, কাচঁা েখজুর  ারা ইফতার করা। কাচঁা েখজুর 

না পাওয়া োেল শকেনা েখজুর  ারা ইফতার করেব। আর যিদ 

তাও না পাওয়া যায় তাহেল পািন  ারা ইফতার করেব। কারণ, 

আনাস রািদয়া�াহ আনহ বেলন - 
ْْ رَُ�ْن « َ إِْن ل

َ ُرَطبَيتي ََ ََ ْن وَُاّ�َ 
َ
ُر َ�بَْك أ َِ

ِْ ُُ  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بّ ُ  ّ َص ِّ
َّ َوَن ب
ْْ رَُ�ْن رُ رم رَُطبَيٌت  َ إِْن ل

يءي مرَ َربٌت ََ ََ ْن  َِ   »بٌت َحَسي َحَسَوبتي 

“নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মাািরব নামায আদােয়র পূেবথ 

িকছু কাঁচা েখজুর  ারা ইফতার করেতন। যিদ কাঁচা েখজুর না 

াাকেতা তাহেল শকেনা েখজুর  ারা ইফতার করেতন। যিদ শকেনা 

েখজুর না াাকেতা তাহেল কেয়ক েঢাক পািন  ারা ইফতার 

করেতন।” ১৩৬F

137 

যিদ েকােনা কাঁচা েখজুর, শকেনা েখজুর ও পািন না পাওয়া যায় 

তাহেল হালাল খাদয ও পানীয় যা সহেজ িমেল তা  ারা-ই ইফতার 

করেব। যিদ েকােনা িকছুই না পাওয়া যায় তাহেল অ্ের ইফতােরর 

িনয়ত করেব।  

তেব তার আ�ুল চুষেব না এবং মুেখ লালা জমা কের িােল েফলেব 

না। েযমনিট েকােনা েকােনা সাবারণ েলােকরা কের াােক!! 

* ইফতােরর সময় পছ�নীয় েদা‘আ করা উিচত:  

                                                           
137 আহমাদ ৩/১৬৪; আবু দাউদ: ২৩৫৬; িতরিমযী: ৬৯৬।  
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* েকননা সুনান ইবন মাজায় রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম োেক বিণথত হেয়েছ, িতিন বেলেছন:   

ي رُرَدّ إّن « ََ َوةٌ  َْ ِرِ، َد َْ غَْد َِ َِ  ِْ  »لِغّايئِ

‘িন�য়ই ইফতােরর সময় িসয়াম পালনকারীর একিট েদা‘আ রেয়েছ 

যা েফরত েদওয়া হয় না।’137F

138 

* অনুরপ আবু দাউদ মু‘আয ইবন যাহরা োেক মুরসাল সনেদ 

বণথনা কেরন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইফতার 

করার সময় এই েদা‘আ পড়েতন:  

ْرُت « ََ ُْ َ ِرْزقَِ  أَ ََ ََ ّْ لََ  ُصْمُت،   »بلغُّه

‘েহ আ�াহ! আিম আপনারই জনয িসয়াম পালন করলাম ও আপনার 

েদয়া িরিযক িদেয় ইফতার করলাম।’ 138F

139  

* আবু দাউদ অনুরপভােব ‘আ�ু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ 

োেক বণথনা কেরন েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ইফতার করার সময় বলেতন:  

ْجُر إِْن َشيَء بّ ُ «
َ ْ
َُبََت بَ ََ  ، ُّ ُعُرَ

ْ
ب�َِْغِّت بل ََ  

ُ
 »ذََهَب بلّظَمْ

‘িপপাসা দূর হেলা, িশরা-উপিশরা সেতজ হেলা এবং আ�াহর ইিায় 

�িতদান �িতি�ত হেলা।’ ১৩ ৯F

140  
                                                           
138 ইবন মাজাহ: ১৭৫৩। যিদও যাওয়ােয়েদ হাদীেসর সূ�েক সহীহ বলা হেয়েছ। 

তবুও সনদিট দুবথল।  
139 আবু দাউদ: ২৩৫৮। তেব এর সনদ দুবথল।   
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 িসয়ােমর মু�াহাব আদেবর মেবয অনযতম হেি, েবিশ কের 

কুরআন িতলাওয়াত করা, িযিকর করা, েদা‘আ করা, সালাত 

আদায় করা ও দান-সাদকা করা।  

* হাদীেস এেসেছ,  
ورٌ ََ  َرَمَضينَ  ِِ  بّ ِ  ذَبكِرُ « ُِ ُ  ْا

َ
َ« 

“রমযােন েয আ�াহর িযিকর করেব, েস কমা�াা হেব।” ১৪০F

141  

* অনুরপভােব সহীহ ইবেন খুযাইমা ও ইবেন িহহান �ে� এেসেছ, 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
ثَ ٌ « َِ   ثَ

َ
ْْ  رُرَدّ  و َوُُُه َْ ُْ : َد ّّ  بلّايئِ َر، َح َِ

ِْ ي ُ  ُُ ََ ُِ ب َوةُ  ،بلَعيِدُ   ََ َْ  بلَمْظغُو ِ  َََد
ُعَهي َُ َّ  بّ ُ  وَْر َِحُ  بلَاَمي ِ  ََْو ِْ َ� نَْوبَب  لََهي ََ

َ
�َُقوُ   بلّسَميءِ  أ ِ� : بلّرّب  ََ َّ َِ ِل  ََ َِ  َََج

  ِّ َ ُِ ْ 
َ َ
لَوْ  َ  »ِح�ي  �َْعدَ  ََ

“িতন বযি�র েদা‘আ েফরত েদওয়া হয় না। (১) েরাযাদার বযি� 

ইফতার করা পযথ্, (২) নযায়পরায়ণ ইমাম বা রােপিত, (৩) মযলুম 

বযি�র েদা‘আ। তার েদা‘আ আ�াহ আকােশ েমঘমালার উপের তুেল 

েনন এবং এর জনয আকােশর দরজাগেলা খুেল েদয়া হয় এবং 

                                                                                                            
140 আবু দাউদ: ২৩৫৭।  
141 হাদীসিট মু‘জামুল আওসা� িলত তাবারানীেত সংকিলত হেয়েছ। এর সনদ 

দুবথল। েদখুন, মাজমাউয যাওয়ােয়দ: ৩/১৪৩।  
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মহান রব বেলন, আমার ইয যত ও মাহাে�যর কসম কের বলিছ, 
অবশযই আিম েতামােক সাহাযয করেবা, িকছু সময় পর হেলও।” ১৪১

142 

* তাছাড়া বুখারী ও মুসিলেম ইবন আহাস রািদয়া�াহ আনহমা 

োেক বিণথত, িতিন বেলন:  

» ِِ ي وَُ�وُن  ََ ْجوَُد 
َ
َ�َن أ ََ َّيِس،  ْجوََد ب

َ
َْ أ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ َوَن َر

 ْ
َ

ّ ل ُّ  ِِ َقي،ُ 
ْ
َ�َن وَغ ََ �ُك،  َقي،ُ ِجْبِ

ْ
ُُ بلُقْرخَن، َرَمَضيَن ِحَ� وَغ ُُ َُيَُدبِر ْن َرَمَضيَن  َِ غَ ي 

غَ ِ  َُ َن بلّر�ِح بلُمْر َِ ْجَوُد نِيلَْ ِ 
َ
َْ أ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ  »ََغََر

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুেষর মেবয েবিশ 

দানশীল িছেলন। আর রমযান মােস িতিন আেরা েবিশ দানশীল হেয় 

েযেতন; যখন িজ�াইল (‘আলাইিহস সালাম) তাঁর সে� সাকাত 

করেতন। িজ�াইল রমযােনর �িত রােত তার সাো সাকাত কের 

পর�ের কুরআন পড়েতন, তখন িতিন �বািহত বায়ুর েচেয়ও 

অিবক হাের দান করেতন।’ 142F

143  

* আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দান িছল সািবথক 

ও সববরেণর। েযমন আ�াহর  ীনেক সমু�ত করা ও আ�াহর 

বা�ােদর পা�দশথেনর জনয জান, জান ও মাল বযয় করা। 

অনুরপভােব আ�াহর বা�ােদর কােছ সব রকেমর কলযাণ েপৗেছ 

                                                           
142 আহমাদ ২/৩০৫; িতরিমযী: ৩৫৯৮। (হাসান সনেদ) 
143 বুখারী: ৬; মুসিলম: ৫০।  
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েদওয়ার জনয যত পা ও প�িত রেয়েছ সবই িতিন অবল�ন 

করেতন, েযমন মূখথেদর জানদান, তােদর অভাব-অিভেযাা পূরণ, 

তােদর মবযকার কুবাতথেদর আহার �দান। আর তাঁর দান রমযােন 

বহগণ েবেড় যাওয়ার কারণ হেি, সমেয়র মযথাদা স�েকথ 

সেচতনতা, সওয়ােবর পিরমােন বিবথত হওয়া। তাছাড়া 

ইবাদতকারীেদর ইবাদেত সহেযািাতা করাও রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনযতম উে�শয িছল। এভােব িতিন সাওম 

ও খাবার খাওয়ােনা এ দু’িট কাজেক একসাো করেতন, এ দুেটা 

কাজই জা�ােত �েবেশর অনযতম মাবযম। ১৪৩

144 

* অনুরপভােব সহীহ মুসিলেম আবূ হরাইরা রািদয়া�াহ আনহ হেত 

বিণথত, নবী ‘সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একবার সাহাবীেদর লকয 

কের বলেলনঃ  

نْ « ْصبَحَ  ََ
َ
ُْ  أ ْغُ� َْو َ  َِ

ْ
نُو قَيَ   »َصيئًِمي؟ بل

َ
ُُ  بهللاُ  رَِضَ  نَْ�ري  أ  َي،: َ�غْ

َ
 ََُمنْ «: قَيَ   أ

ُْ  رَبِ َ  ْغُ� َْو َ  َِ نُو قَيَ   »َجغَيَزةً؟ بلْ
َ
ُُ  بهللاُ  رَِضَ  نَْ�ري  أ  َي،: َ�غْ

َ
َْ  ََُمنْ «: قَيَ   أ ْطَع

َ
 أ

 ُْ غُْ� َْو َ  َِ نُو يَ  قَ  »ِمْسِكيغًي؟ بلْ
َ
ُُ  بهللاُ  َرِضَ  نَْ�ري  أ  َي،: َ�ْغ

َ
َمنْ «: قَيَ   أ دَ  َُ َِ  ُْ  َِغُْ�

َْو َ 
ْ

نُو قَيَ   »َمِر�ًضي؟ بل
َ
ُُ  بهللاُ  رَِضَ  نَْ�ري  أ  َي،: َ�ْغ

َ
وُ   ََُقيَ   أ ُُ ّّ  بهللاِ  َر ُِ  بهللاُ  َص غَيْ ََ 

 َْ غّ َُ ي«: ََ ، ِِ  بْجََِمْعنَ  ََ   بْمِرري
ّ

َّغ َ  َدَصَك  إِو
ْ
 »بْ

                                                           
144 েদখুন, ইবন রাজাব, লাতােয়ফুল মা‘আিরফ পৃ. ৩০৬।  
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“েতামােদর মেবয েক আজ সাওম অব ায় �তুযেষ উপনীত হেয়ছ? 

আবূ বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, আিম। রাসূল বলেলন, 

েতামােদর মেবয েক আজ জানাযার সালােত শরীক হেয় জানাযার 

িপছু িনেয়েছা? আবু বকর রািদয়া�াহ আনহ উউের বলেলন, আিম। 

রাসূল বলেলন, েতামােদর মেবয েক আজ একজন িমসকীনেক 

খাইেয়ছ?  আবু বকর বলেলন, আিম। রাসূল বলেলন, েতামােদর 

মেবয েক আজ একজন েরাাীর েসবা কেরছ? আবূ বকর রািদয়া�াহ 

আনহ বলেলন, আিম। তখন রাসূলু�াহ ‘সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম 

বলেলন, “েয বযি�র মেবয এসব গণ গেলা িমিলত হেয়েছ েস 

অবশয-ই জা�ােত যােব।” ১৪৪

145 

 িসয়ােমর মু�াহাব আদেবর মেবয অনযতম হেি, আ�াহ �দউ 

িনয়ামেতর কাা অ্ের সদা জাারক রাখা।   

িসয়ােমর মু�াহাব আদবসমূেহর অনযতম হেলা, িসয়াম পালনকারী 

িসয়াম পালেনর মাবযেম আ�াহ �দউ েনয়ামেতর কাা সবথদা �রণ 

করেব; েযেহতু আ�াহ তা‘আলা তােক িসয়াম পালেনর তাওফীক 

িদেয়েছন, তার জনয সহজ কের িদেয়েছন, ফেল েস এ িদেনর 

িসয়াম পূণথ করেত েপেরেছ, এ মােসর িসয়াম পুেরাপুিরভােব আদয় 

করেত েপেরেছ। কারণ, এমন অেনক েলাক রেয়েছ যারা িসয়াম 

                                                           
145 মুসিলম: ১০২৮।  
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পালেনর েন‘আমত োেক মাহরম হেয়েছ, তােদর েকউ েকউ �াা 

বয়� হবার পূেবথ মারা োেছ, আবার েকউ িছল িসয়াম পালেন 

অকম, আবার তােদর েকউ পা��তা ও  ীন িবমুিখতার ফেল 

িসয়াম পালন করেত পােরিন।  

তাই িসয়াম পালনকারীর উিচত হেলা এ েনয়ামেতর জনয আ�াহর 

�শংসা করা; যা োানােহর কমা, ম�-পাপাচার োেক মুি�,  ায়ী 

েন‘আমতপূণথ দারন না‘ঈম জা�ােত মহান স�ািনত রেবর পােশ 

াাকার মত সুউ� মযথাদা লােভর মাবযম।  

o ভাইেয়রা আমার! িসয়ােমর আদবগেলা রকা করন। আর 

(আ�াহর) াযব (ে�াব) ও শাি�র কারণগেলা োেক 

িনেজেদরেক মু� রাখুন। সালােফ সােলহীন তাা সৎকমথশীল 

পূবথসুরীেদর গেণ গণািসত েহান, েকননা পূবথবতথীরা েযভােব 

আ�াহর আনুাতয কের এবং পাপাচার োেক িবরত োেক 

সংেশািবত হেয়িছেলন, েশষ যামানার উ�তেদরও েস একই 

প�িতেত সংেশািবত হেত হেব। 

* ইবন রজব রহ. বেলন, িসয়াম পালনকারীরা দু�ের িবভ�:  

�াম �র: ওই সকল েলাক, যারা আ�াহ তা‘আলার স�ি�র জনয 

�ীয় পানাহার ও কাম�বৃিউ তযাা কের এবং জা�ােত তার িবিনময় 

আশা কের। িতিন েতা আ�াহ তা‘আলার সে� বযবসা কেরেছন ও 

েলন-েদন কেরেছন। আর আ�াহ সৎকমথশীলেদর �িতদান কখনও 
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ন� কেরন না, েয তাঁর সাো েলনেদন করেব েস কখনও আশাহত 

হেব না বরং সবেচেয় বড় বরেনর লােভ বনয হেব।  

* একবার রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এক েলাকেক 

উে�শ কের বলেলন:   

» ُُ ْغ َِ ب   خرَيَك بّ ُ َصْ ً
ّ

، ِإو ِ  »إِ َّ  لَْن رََدَع َشًَْْي بَُّقيًء ِ ّ
‘িন�য় তুিম যা িকছুই আ�াহর তাকওয়া অবল�েনর কারেণ 

পিরতযাা করেব, তার েচেয়ও উউম ব� িতিন েতামােক �দান 

করেবন।’ ১৪৫F

146  

এ বরেনর িসয়াম পালনকারীর চািহদা মত আ�াহ তা‘আলা জা�ােত 

তােক ে��তম খাদয-পানীয় ও �ী দান করেবন।  

* আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:  

﴿ ْ ْ  ُ�ُوا �ُوا َ ُۡ ۢ َهَِٓ�  وَ� َٔ �  ٓ ۡسنَۡفتُمۡ  بَِما
َ
يّامِ  ِ�  أ

َ
 ] ٢٤: بليق [ ﴾ ٢ �ۡ�َاِ�َةِ �ۡ�

‘(বলা হেব) ‘িবাত িদনসমূেহ েতামরা যা অে� ে�রণ কেরছ তার 

িবিনমেয় েতামরা তৃিা সহকাের খাও ও পান কর।’ {সূরা আল-

হা�াহ , আয়াত: ২৪} 

* মুজািহদ রহ. সহ আেরা অেনেক বেলন, এ আয়াত িসয়াম 

পালনকারীেদর বযাপাের নািযল হেয়েছ।  

                                                           
146 আহমাদ ৫/৭৯।  
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* আ�ুর রহমান ইবন সামুরা রািদয়া�াহ ‘আনহ বিণথত হাদীেস 

এেসেছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ে� েদেখেছন:  

ِم ََ «  َّ ْن أُ َِ  
ًِ وُْت رَُج

َ
ًشي ُرَّمي رَأ ََ َهُث َ�

ْ
ن   َيدَ  وَغ َي َِ غِ َ  َحْو ، َََجيَءُ، َُطِردَ  َُ
ب،ُ  ََ ْر

َ
ََأ  »ِصيَيُ  َرَمَضيَن َََسَقيُ، 

‘আর আিম আমার উ�েতর এক েলাকেক েদখেত েপলাম েস 

িপপাসায় িজ�া েবর কের হাঁপােি। যখন েস পািন পােনর জনয 

হাউেজর কােছ যায়, তখন তােক েসখােন বাবা েদয়া হয় এবং েস 

ওখান োেক িবতািড়ত হয়। অতঃপর তার কােছ রমযােনর িসয়াম 

এেস উপি ত হেলা এবং তােক পািন পান কিরেয় তৃা করােলা।’ 146F

147  

o েহ আমার জািত! এ রমযােন আ�াহ তা‘আলার সে� (কুরআন 

িতলাওয়াত ও নফল সালােতর মাবযেম) কাা বলার িক েকউ 

েনই?  

তাঁর অনুাত বা�ােদর জনয জা�ােত সংরিকত েনয়ামতরািজর 

�িত আ�হী িক েকউ েনই?  

কিবর ভাষায় বলেত হয়:  

غَينِ  ِ
ْ
َ  بْ

ْ
ْن وُرِْد ُمغ يَدْع َغُ بلوب�  ََ

ْ
 َغ

                                                           
147 তাবারানী তারঁ মু‘জামুল কাবীর �ে� হািদসিট সংকলন কেরন, েদখুন, 

মাজমাউয যাওয়ােয়দ ৭/১৭৯। তেব হাদীসিট দুবথল।  
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َْقْ ِ ُظغمِ  
ْ

 إل  وِر بلُقرخنِ   ِ    بل�َل

َِاْك صوَيًناو ي  َّ ََينِ    َلْ  إن هذب بلَعْ

ُّ ِجوبرُ  ََينِ  بهللا    إ ّمي بلعْ  ِ دبِر ب

েয হেত চায় জা�ােতর মািলক েস েযন ছােড় অবেহলা 

েস েযন দাঁড়ায় রােতর আঁবাের কুরআেনর আেলা িনেয় 

েস েযন পযথায়�েম পালন কের িসয়াম িন�য় এ জীবন ন�র  

�কৃত জীবন হেলা আ�াহর �িতেবশীে� জা�ােতর বাড়ীেত।  

িসয়াম পালনকারীেদর ি তীয় �র: এমন িকছু েলাক রেয়েছ, যারা 

আ�াহ বযতীত পািাথব সব িকছু েছেড় িবরত াাকার সাওম পালন 

কের। তারা মি��েক ম� িচ্া োেক এবং উদরেক পূণথ খাবার 

মু� রােখ। মৃতুয ও মৃতুযর পর পঁেচ-ােল যাবার কাা �রণ কের 

এবং আিখরােতর উে�েশ দুিনয়ার েসন�যথ তযাা কের। এমন 

েলােকর জনযই েতা তার রেবর সাো সাকাত ও তাঁর দশথন লাভ 

হেব �কৃত ‘ঈদুল িফতর’। 

কিব বেলন,  

‘িবেশষ (�কৃত) িসয়াম পালনকারীেদর িসয়াম হেলা, িজ�ােক িমাযা 

বলা ও অপবাদ েদয়া োেক িবরত রাখা।  
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আ�াহর সাবক ও সাি�েবয বনয বযি�েদর িসয়াম হেলা, অ্রেক 

অনয কােরা অনু�েবশ ও তাঁর পদথা োেক েহফাযত করা।  

o আ�াহর পিরচয় �াাাণেক পািাথব জােতর সুরময অাািলকা 

�ীয় রেবর দশথেনর িবপরীেত �শাি্ িদেত পাের না। তাঁর দশথন 

ছাড়া েকােনা ঝণথাবারা তােদর পিরতৃা করেত পাের না। তােদর 

িচ্া-েচতনা চাওয়া-পাওয়া এগেলা োেক অেনক মহৎ।  

o েয বযি� আ�াহর আেদশ পালনাোথ আজ দুিনয়ােত �বৃিউর 

চািহদা োেক িবরত রাখার সাওম পালন করেব, আাামীকাল 

জা�ােত েস ঐসব চািহদা লাভ করেব, আর েয বযি� আ�াহ 

বযতীত অপর সব িকছু োেক িনেজেক িবরত রাখার সাওম 

পালন করেব, তার ঈদ বা খুশী েতা েসিদন হেব েয িদন েস 

আ�াহর সাকাত লাভ করেব। 

ِ  لَِقآءَ  يَرُۡجواْ  َ�نَ  َمن﴿ َّ َجَل  فَإِنّ  �
َ
ِ  أ َّ  ﴾ ٥ �ۡلَعنِيمُ  �لّسِميعُ  َوُهوَ  �ٖت�  �

 ]  ٥: بلعغكبوت[

‘েয আ�াহর সাকাৎ কামনা কের (েস েজেন রাখুক) িন�য় আ�াহর 

িনবথািরত কাল আসেব। আর িতিন সবথে�াতা, সবথজানী।’ {সূরা আল-

‘আনকাবূত, আয়াত: ৫}  

o তাই েহ তাওবাকারীাণ! আজ �বৃিউর কামনা-বাসনা োেক 

িবরত াাকার মাবযেম িসয়াম পালন করন, তাহেল �িতপালেকর 
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সাকােতর িদন ঈদুল িফতেরর আন� উপেভাা করেত 

পারেবন। ১৪৭

148  

েহ আ�াহ! আপনার �িত িন�া সৃি� কের আমােদর অ্রেলাকেক 

েসন�যথমি�ত করন এবং আমােদর আমলগেলােক আপনার রাসূেলর 

আনুাতয আর তাঁর আদব অনুকরেণর মাবযেম  সুষমামি�ত করন।  

েহ আ�াহ! আমােদর আলেসযর িনষা োেক জািােয় িদন, অবঃপতন 

োেক রকা করন এবং আমােদর অপরাব ও পাপরািশ কমা করন। 

েহ ে�� দয়াময়! আপনার দয়ায় আমােদরেক, আমােদর িপতামাতা 

ও জীিবত-মৃত সকল মুসিলমেক কমা কের িদন। আর সালাত ও 

সালাম বষথণ করন আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও 

সকল সাহাবীর ওপর। 

 

                                                           
148 ইবন রাজাব, লাতােয়ফুল মা‘আিরফ পৃ. ২৯৫, ৩০০।  
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 াদশ আসর 
কুরআন িতলাওয়ােতর ি তীয় �কার 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন অজু দানকারী তার জনয েয 

তাঁর আনুাতয কের এবং তাঁর কােছ �তযাশা কের; িযিন কেঠার 

শাি� �দানকারী েয তার িযকর োেক োেক মুখ িফিরেয় েনয় এবং 

তাঁর অবাবযাচরণ কের। িনজ দয়ায় িতিন যােক চান িনবথািচত কের 

কােছ েটেন েনন এবং ৈনকটয দান কেরন আবার িনজ ইনসােফর 

িভিউেতই িতিন যােক চান দূের েঠেল েদন ফেল তােক েসিদেকই 

িফিরেয় েদন েযিদেক েস িফরেত চায়। িতিন নািযল কেরেছন 

কুরআন সৃি�কুেলর জনয রহমত�রপ এবং পিাকেদর জনয 

আেলাকবিতথকা িহেসেব, সুতরাং েয এেক আঁকেড় বরেব েস তার 

লেকয েপৗছেব, আর েয এর সীমােরখা অিত�ম কের এবং অিবকার 

িবন� কের, েস তার দুিনয়া ও আিখরাত সবই হারায়।  

আিম তাঁর �শংসা কির িতিন যত অনু�হ ও দান কেরেছন তার 

ওপর। তাঁর শকিরয়া আদায় কির দীনী ও দুিনয়াবী সব েনয়ামেতর 

ওপর। আর শকিরয়াকারী কত অিবক লােভর েযাায হয় ও কত 

অিবক�াা হয়!  
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আিম সাকয িদিি েয, এক আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই, 

তাঁর েকােনা শরীক েনই; িতিন তাঁর গণাবিলেত পিরপূণথ, সমককতা 

ও সাদৃশযতা োেক বহ উে�থ। আিম আরও সাকয িদিি েয মুহা�দ 

তাঁর বা�া ও রাসূল, যােক িতিন সকল সৃি�র মবয িনবথািচত ও 

মেনানীত কেরেছন।  

আ�াহ সালাত েপশ করন তাঁর ওপর, তাঁর পিরবার-পিরনজন, 

সাহাবী ও অনাাত সকল সু�র অনুসারীর ওপর- যতিদন �ভাত 

ফুেট েবর হেব এবং তার িকরণ আেলািকত করেব। আর যাাযা 

সালামও তােদর �িত বষথণ করন।  

o আমার ভাইেয়রা! 

প�ম আসের আেলািচত হেয়েছ েয, কুরআন িতলাওয়াত দুই 

�কার:  

�ামত: কুরআেনর শাি�ক পঠন, যার আেলাচনা ইেতাপূেবথ১৪৮ 149 করা 

হেয়েছ।  

ি তীয়ত: হকমী বা �ােয়ািাক পঠন অাথাৎ কুরআেনর িববানেক 

েতলাওয়াত করা। আর তার অাথ হেি, কুরআন�দউ যাবতীয় 

সংবাদেক আ্িরকভােব িব�াস করা, সকল আিদ� িবষয় পালন ও 

                                                           
149 েদখুন, পৃ�া নং  



 

183 

িনিষ� িবষয় পিরতযাা করার মাবযেম তার িববানাবিলেক েমেন 

েনওয়া।  

ব�ত এ �কারই হেি কুরআন নািযেলর বৃহউম লকয। েযমন,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿
َ
َّدبُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  كَ إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ ِ�ِ ْ ْ  َوِ�َتََذّكرَ ۦ تِهِءَاَ�ٰ  ا ْولُوا

ُ
 � أ

َ
: ص[ ﴾ ٢ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

٢٩  [ 

‘আমরা আপনার �িত নািযল কেরিছ এক বরকতময় িকতাব, যােত 

তারা এর আয়াতসমূহ িনেয় াভীরভােব িচ্া কের এবং যােত 

বুি�মানাণ উপেদশ �হণ কের।’ {সূরা েসায়াদ, আয়াত: ২৯} 

এ জনয সালােফ সােলহীন রহ. কুরআন িতলাওয়ােতর এ প�িতর 

উপর চেল কুরআন িশকা কেরেছন, এর উপর িব�াস  াপন 

কেরেছন এবং মজবুত আ�ীদা-িব�ােসর উপর িভিউ কের এর 

যাবতীয় িববানাবিলেক ইিতবাচক বারায় বা�বািয়ত কেরেছন। আবূ 

আ�ুর রহমান আসসুলামী রহ. বেলন:  

، ننُ  ََبُدبهللا َِينَ  ننُ  َثمين بلقرخن، وُقِرؤَ غي و وب بلون حّدثَغي  مسعودي
ّّ  َنَ  رعغُّموب إذب و َوب َْ ّه َُ همي، غّْ َغيُ بهللا صّ بَ َُ  َُ  لْ خويتي  ََ

ْ َن ُِيهي ََي وِعغّموهي حّ وِجيَزَهي
ْ
عغ

ْ
َعَمك، بل

ْ
 بلقرخنَ  ََِعغّمغَي: قيلوب َبل

 َْ ً  َبلعمَك  َبلعغ  .جيعي
‘উসমান ইবন আফফান, আবদু�াহ ইবন মাসউদ �মুখ যারা 

আমােদরেক কুরআন িশকা িদেতন তারা বেলেছন, তারা যখন 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম োেক দশিট আয়াত 

িশখেতন, যতকণ পযথ্ তা ভােলাভােব না িশখেতন ও তােত েয 

সকল জান ও আমল করার কাা রেয়েছ তা বা�বায়ণ না করেতন 

ততকণ পযথ্ সামেন অ�সর হেতন না। তারা বেলন, আমরা 

এভােবই কুরআন, জান ও আমল সবই িশেখিছ।” ১৪৯

150  

আর এটাই হেলা কুরআন িতলাওয়ােতর ওই �কার যার ওপর 

েসনভাায ও দুভথাায িনভথর কের।’ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

  فَإِّما﴿
ۡ
َُّ�ميَأ ََ  يَِضّل  فََ�  ُهَدايَ  ّ�بَعَ � َ�َمنِ  ىُهدٗ  ِمِِ�ِ  تِيَ َۡ  َو َ  َوَمنۡ  ١ َ�ٰ �

عۡ 
َ
ِ  ِريذِكۡ  َعن رََض أ ةٗ  ۥََُ  نّ فَإ ََ هُ َوَ�ۡ  َضَٗ�  َمعِي �ۡ  َمةِقَِ�ٰ لۡ � مَ يَوۡ  ۥُ�ُ

َ
 قَاَل  ١ َ�ٰ أ

�ۡ  تَِ�ٓ َحَ�ۡ  لِمَ  َرِبِ 
َ
ٰ  قَاَل  ١ �بَِص�ٗ  ُكَُت  َوقَدۡ  َ�ٰ أ َ�تۡ  لِكَ َكَ�

َ
 فَََِسيتََهاۖ  تََُاءَاَ�ٰ  كَ َ

 ٰ ٰ  ١ تََُ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ � لِكَ َوَ�َ� ۡ�َ  َمنۡ  زِيَ�ۡ  لِكَ َوَ�َ�
َ
ٰ � مِنۢ يُؤۡ  َولَمۡ  َف أ  ۦۚ َرِ�ِهِ تِ َ�

َشدّ  ِخَرةِ �� َولََعَذاُب 
َ
�ۡ  أ

َ
 ]  ١٢٧  ،١٢٣: طُ[ ﴾ ١ َ�ٰ َوَ

‘অতঃপর যখন েতামােদর কােছ আমার পক োেক িহদায়াত 

আসেব, তখন েয আমার িহদায়ােতর অনুসরণ করেব েস িবপাাামী 

হেব না এবং দুভথাাাও হেব না। আর েয আমার �রণ োেক মুখ 

িফিরেয় েনেব, তার জনয হেব িন�য় এক সংকুিচত জীবন এবং 

                                                           
150 তাফসীর ইবন জারীর আত-�াবারী: ১/৮০; ইবন তাইিময়া, মাজমূ‘ ফাতাওয়া: 

৭/১৬৮। 
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আিম তােক িকয়ামত িদবেস উঠােবা অ� অব ায়। েস বলেব, ‘েহ 

আমার রব, েকন আপিন আমােক অ� অব ায় উঠােলন? অাচ 

আিম েতা িছলাম দৃি�শি� স��? িতিন বলেবন, ‘এমিনভােবই 

েতামার িনকট আমার িনদশথনাবিল এেসিছল, িক� তুিম তা ভুেল 

িােয়িছেল এবং েসভােবই আজ েতামােক ভুেল যাওয়া হল। আর 

এভােবই আিম �িতফল দান কির তােক, েয বাড়াবািড় কের এবং 

তার রেবর িনদশথনাবিলেত ঈমান আেন না। আর আিখরােতর আযাব 

েতা অবশযই কেঠারতর ও অিবকতর  ায়ী।’ {সূরা �-হা, আয়াত: 

১২৩-১২৭} 

এ আয়াতসমূেহ আ�াহ তা‘আলা যা যা বণথনা কেরেছন তা হেলা:  

- রাসূলােণর িনকট পাঠােনা েহদায়াত অনুসরণকারীেদর 

�িতদান। আর েস মহান েহদায়াত হেলা, আল-কুরআন। সে� 

সে� েহদায়াত িবমুখেদর শাি�র কাাও বণথনা কেরেছন। 

েহদায়াত অনুসারীেদর বড় �ািা হল তারা পা�� হেব না ও 

দুভথাাা হেব না। তােদর োেক ��তা ও দুভথাায দূর করার অাথ 

হেি তােদর জনয দুিনয়া ও আেখরােতর েসনভাায ও পূণথ 

েহদায়াত সাবয� করা।  

- পকা্ের অহংকারবশত কুরআন িনেদথিশত আমল িবমুখেদর 

শাি� হল, দুিনয়া ও আেখরােত তারা দুভথাাা ও হতভাাা হওয়া। 

তােদর জীবন হেব খুবই সংকীণথ।  
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েস দুিনয়ােত: দুি�্া ও অি রতা তাা সমসযা সআুল অব ায় 

াাকেব। তার েকােনা িবশ� আকীদা েনই, েনই েকােনা সৎ আমল।  

﴿ ٰ ََ ْو
ُ
 ٱكَ  �ِكَ أ

َ
ۚ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� َضّل

َ
ََٰ  أ ْو

ُ
ربُ[ ﴾فِنُونَ َ�ٰ لۡ � ُهمُ  �ِكَ أ  ]  ١٧٩: بَو

‘তারা চতু�দ জ�র মত; বরং তারা অিবক পা��। তারাই হেি 

াােফল।’ {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত: ১৭৯} 

আর েস কবের: াাকেব সংকীণথ অব ায়। তার কবর হেব সংকুিচত। 

এমনিক তার এক পাঁজেরর হাড় অনয পাঁজের িমেল যােব। আর েস 

হাশেরর িদন হেব অ�, ফেল িকছুই েদখেত পােব না।  

ٰ  َمةِقَِ�ٰ لۡ � مَ يَوۡ  ُ�ُُهمۡ َوَ�ۡ ﴿ َ   اۖ َوُصمِٗ  امٗ َوُ��ۡ  ايٗ ُ�مۡ  ُجوهِهِمۡ وُ  ََ
ۡ
ٰ ّمأ مُۖ  ُهمۡ َوٮ َّ  ُ�َّما َجَه

 ]  ٩٧: بوسبء[ ﴾ ٩ �َسعِ�ٗ  ُهمۡ َ�ٰ زِدۡ  َخبَۡت 

‘আর আিম িকয়ামেতর িদেন তােদরেক এক� করব উপুড় কের, 

অ�, মূক ও বিবর অব ায়। তােদর আ�য় ল জাহা�াম; যখনই তা 

িনে�জ হেব তখনই আিম তােদর জনয আগন বািড়েয় েদব।’ {সূরা 

বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৯৭}  

তারা েযেহতু দুিনয়ােত সেতযর বযাপাের অ�, সতয �বণ োেক বিবর 

ও সতয বলা োেক িবরত িছল, আর তারা বলত: 

ةٖ  ِ�ٓ  قُنُو�ََُا﴿ َّ �ِ
َ
ٓ تَدۡ  ِمِّما أ ٓ  هِ إَِ�ۡ  ُعونَا َِ ابٞ  َِكَ َو�َيۡ  اَََِ بَيۡ  َوِمنۢ  رٞ َوقۡ  ءَاذَانََِا َو ََ  ﴾ِح

 ]  ٥: َاغت[

‘আপিন আমােদরেক যার �িত আ�ান করেছন েস িবষেয় আমােদর 

অ্রসমূহ আিািদত, আমােদর কােনর মেবয রেয়েছ বিবরতা আর 
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আপনার ও আমােদর মেবয রেয়েছ অ্রায়।’ {সূরা ফুসিসলাত, 

আয়াত: ৫} েসেহতু আ�াহ তা‘আলা আিখরােত তােদরেক েসরপ 

�িতদানই েদেবন েযরপ তারা দুিনয়ােত কেরিছল। আর আ�াহ 

তােদরেক ওইভােব �ংস করেবন, েযভােব তারা আ�াহর 

শরীয়তেক �ংস কেরেছ।  

�ۡ  تَِ�ٓ َحَ�ۡ  لِمَ  َرِبِ  قَاَل ﴿
َ
ٰ  قَاَل  ١ �بَِص�ٗ  ُكَُت  َوقَدۡ  َ�ٰ أ َ�تۡ  لَِك َكَ�

َ
اءَاَ�ٰ  كَ َ  تََُ

ٰ  فَََِسيتََهاۖ   ]  ١٢٦  ،١٢٥: طُ[ ﴾ ١ ََ�ٰ تُ  مَ وۡ ۡ�َ � لِكَ َوَ�َ�

‘েস বলেব, ‘েহ আমার রব, েকন আপিন আমােক অ� অব ায় 

উঠােলন? অাচ আিম েতা িছলাম দৃি�শি� স��? িতিন বলেবন, 

‘এমিনভােবই েতামার িনকট আমার িনদশথনাবলী এেসিছল, িক� 

তুিম তা ভুেল িােয়িছেল এবং েসভােবই আজ েতামােক ভুেল যাওয়া 

হল।’ {সূরা � হা, আয়াত: ১২৫-১২৬}  

﴿  ٓ  ]  ٢٦: بَبي[ ﴾ ٢ وِفَاقًا ءٗ َجَزا

‘উপযু� �িতফল�রপ।’ {সূরা আন-নাবা’, আয়াত: ২৬} 

ٓ  َوَمن﴿ ِ  ءَ َجا ِينَ � َزىُ�ۡ  َفَ�  لّسِيِئَةِٱب َّ  ْ َّ  اتِ  َٔ لّسِ�ِ � َعمِنُوا ِ ْ  َما إ  ﴾َمنُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
 ]٨٤: بلقاص[

‘আর েকউ পাপ িনেয় আসেল তেব যারা ম�কমথ কেরেছ তােদর 

শবু তারই �িতদান েদওয়া হেব যা তারা কেরেছ।’ {সূরা আল-

�াসাস, আয়াত: ৮৪} 
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* সহীহ বুখারীেত সামুরা ইবন জুনদুব রািদয়া�াহ আনহ োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন েকােনা 

সালাত আদায় করেতন (অনয বণথনায় এেসেছ, যখন ফজেরর সালাত 

আদায় করেতন) তখন িতিন আমােদর িদেক মুখ কের বসেতন এবং 

িজজাসা করেতন, 

ُْ بلغّيْغََ  ُرْؤ�َي؟« ْغُ� َِ  �
َ
ْن رَأ َُيَُقوُ  : قَيَ  » ََ َحٌد قَّاَهي، 

َ
� أ

َ
ْن رَأ إِ

ي َشيَء بّ ُ «: ََ ََ «
َقيَ   َُ ي  ًَ َي وَْو

َ
َ

َ
غْ «: َََسْ َِ َحٌد 

َ
� أ

َ
ْْ ُرْؤ�َي؟َهْك رَأ غَي» ُ�

ْ
وُْت «: وَ، قَيَ  : قُغ

َ
لَِكّ� رَأ

َُيَيِ� 
َ
رَْْغَي  )َسيّ بلدوث ََيُ( بلغّيْغََ  رَُجغَْ�ِ أ

َ
ّّ أ غَْقغَي َح ََ َ ََيمْ  رَُجكي  ََ

، ِج ي ََ ب ُمْض �ِذَ ٌْ  خَصرُ  ََ ُِ  قَيئِ غَيْ �ِذَب نَِاْخَرةي، ََ ْهِوا ُهوَ  ََ ُِ  نِيلّاْخَرةِ  َُ ُِ
ْ
 يَثْغَ ُ َُ  لَِرأ

، ُُ َُ ْ
ي، َهي بلََجرُ  َُيَََِدْهَد،ُ  رَأ ُصُذ،ُ، بلََجرَ  َُيَتَْب ُ  ُهغَ

ْ
َِ  َُيَْ ُِ  وَرِْج ُ  ََ ْ ّّ  إِلَ  وَِاّح  َح

 ُُ ُُ ْ
ّْ  َوَن، َكَمي رَأ ُعودُ  ُُ َُ  ُِ غَيْ َعُك  ََ ِْ يَ َُ  ُِ ثَْك  نِ ي َِ َعَك  ََ   بلَمّرةَ  َُ

َ
َّ

ُ
ُت : " قَيَ   »بَ

ْ
 قُغ

بْحَ : لَُهَمي ي بّ ِ  ينَ ُُ غِِق : ِل  قَيوَ : " قَيَ  "  َهَذب؟ ََ ََ غِقْ  بْم ََ  )َذكر بلدوث ََيُ( " بمْ
ي َّ

َ
ُ   بلرُّجُك  أ َّ ا بََ ِ

ّ
َُْيَت  بل

َ
ُِ  أ غَيْ ثْغَ ُ  ََ ُُ  ُُ ُُ ْ

ُُ  نِيلََجِر، رَأ  ّ إِ
ُصذُ  بلّرُجُك  ََ

ْ
 بلُقْرخنَ  وَْ

 ُُ َُُض �َغَي ُ  ََُ ْ ِن  ََ ةِ  ََ
 »....و�َِ ،بلَمْكُِ  بلّاَِ

‘েতামােদর েকউ িক আজ রােত েকােনা �� েদেখছ? বণথনাকারী 

বেলন, যিদ েকউ েদখত তাহেল বণথনা করত। তখন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেতন, মাশাআ�াহ। এরপ িতিন 

একিদন আমােদর িজজাসা করেলন, েতামােদর মেবয েকউ িক আজ 

রােত েকােনা �� েদেখছ? আমরা বললাম না। তখন িতিন বলেলন, 

আজ রােত আিম �� েদখলাম, দু’জন েলাক আমার িনকট এল 
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(তারপর িতিন দুই বযি�র িববরণ িদেলন অতঃপর হাদীেস এেসেছ), 

আমরা চলেত চলেত একজন শািয়ত বযি�র কােছ েপৗছলাম, 

েসখােন এক বযি�েক পাার হােত তার িশয়ের দাঁড়ােনা েদখেত 

েপলাম। যখন েস ওই পাারিট শািয়ত বযি�র মাাায় িনেকপ কের, 

তখন পাারিট তার মাাা চূণথ-িবচূণথ কের দূের িছটেক যায়। পুনরায় 

পাারিট িনেয় আসার পূেবথই তার মাাািট আবার পূেবথর নযায় হেয় 

যায়। অতঃপর েস তার িনকট িফের এেস পূেবথর নযায় একই 

আচরণ কের। আিম আ�যথ হেয় িজজাসা করলাম, এটা কী? তারা 

দু’জন বলল, সামেন অ�সর েহান। (িতিন হাদীসিট বণথনা করেলন, 

তােত রেয়েছ) েয েলাকিটর িনকট আিম এেসিছলাম এং যার মাাা 

পাার িদেয় চূণথ-িবচূণথ করা হিিল, েস কুরআন িশকা কেরেছ, অাচ 

েস অনুযায়ী আমল কের িন। আর েস ফরয সালাত আদায় না কের 

ঘুিমেয় েযেতা।’ ১৫০

151 

* অনুরপভােব ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহমা োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হেজর ভাষেণ 

জনতার উে�েশ বেলন: 

                                                           
151 বুখারী: ১৩৮৬ ও ৭০৪৭। উপেরা� বণথনািটেত দু’িট হাদীেসর সমসয় রেয়েছ। 

[স�াদক]  
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َو� ذَلَِ  « ُِ ُِيَمي  يَع  ََ ُُ ْن 
َ
ُُ َرِضَ أ لَِكّغ ََ  ْْ �ُ ِِ ْر

َ
ْعبََد نِْ ُُ ْن 

َ
يُن نِْ ََ َس بلّشْي َِ قَْد وَ

َيقِ 
ُ

ي إِِن ِمّمي ت ََ  ْْ يُ� ُِ ُت 
ْ
ْد رََر� َّيُس إِّ� قَ َهي ب ُّ ْْ ، ََيْحَذُرَب وَي ََ ْ�َميِلُ�

َ
ْن أ َِ ُرََن 

نًَدب كَِِ 
َ
ُِ ََغَْن رَِضغّوب أ ْْ نِ

ُِ بْ�ََِاْمُِ ّغَ   َبِيّ ُُ ََ  »يَب بهللاِ 
‘িন�য় শয়তান েতামােদর ভূখে� (ম�া-মদীনায়) তার ইবাদত করার 

বযাপাের িনরাশ হেয়েছ। তেব েস এটুকুেতই স�� াাকেব েয 

েতামরা তুি মেন কের তার ইবাদত ছাড়াও এমন িকছু কাজ করেব 

যােত তার অনুসরণ হেয় যােব। সুতরাং শয়তােনর বযাপাের েতামরা 

সাববান হও। েহ মানুষ সকল! আিম েতামােদর মােঝ এমন ব� 

েরেখ যািি, যিদ তা আঁকেড় বর, তাহেল েতামরা কখনও পা�� 

হেব না। তা হেলা: আ�াহর িকতাব এব তাঁর নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ।” ১৫১F

152 

* ‘আমর ইবন শ‘আইব তার বাবা োেক, তার বাবা তার দাদা 

োেক বণথনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 

» ًِ ِ  رَُج ََ ِقيَي
ْ
ُقْرخُن وَْوَ  بل

ْ
َيََِمّثُك َُُمّثُك بل َُ ْمَر،ُ، 

َ
ُُ َََخيلََف أ غَ َ َْ ْد  َُيُْؤَ� نِيلّرُجِك قَ  ،

يَُقوُ   َُ  ُ
َ

ّيَ  َََربئِِض، : َصْاًمي َ َِ ََ َِدا،  ّ َحيِمكي ََُعّد� ُحُد َُ ُُ إِوّيَا ََ َِ
ْ
غ ّ َْ وَي َرّب 

غَيْ  ََ  ُُ ْقِذ َُ بُ   ََ ََُمي وَ ِم،  ََ رََرَك َطي ََ ْعِايَِم،  ََ َر�َِب  َقيَ  ََ ُُ  ّّ ِّ َح َُج
ْ
: ُِ نِيل

يرِ  َّ ِِ ب غِْخِرِ،  ََ  َ ََ  ُُ ّّ وَُ�ّب ُُ َح غُ ُِ ََُمي وُْر ُصُذ �ِيَِدِ،، 
ْ
ْ َُيَ  ُِ  َُ  نِ

ْ
 »َََشْ

                                                           
152 হািকম: ৩/১০৯, ১৪৮। ৩১৮, সহীহ সূে� বিণথত।  



 

191 

‘িকয়ামেতর িদন কুরআনেক এক বযি�র আকার েদয়া হেব। 

অতঃপর একজন েলােকর সামেন তােক উপি ত করা হেব। েস 

কুরআন বহণ কেরিছল ও তার িনেদথশ ল�ন কেরিছল। তখন 

কুরআনেক তার িবরে� বাদী িহেসেব দাঁড় করােনা হেব। তখন 

কুরআন বলেব, েহ আমার �ভু! আপিন তােক আমার বহনকারী 

বিনেয়িছেলন, অাচ েস কতইনা িনকৃ� বহনকারী িছল। েস আমার 

সীমাল�ন কেরেছ, আমার ফরযসমূহ ন� কেরেছ ও আমার 

নাফরমািন কেরেছ এবং আনুাতয পিরতযাা কেরেছ। কুরআন 

অনবরত তার িররে� �মাণ েপশ কের তােক লাি�ত করেতই 

াাকেব। পিরেশেষ তােক বলা হেব, েতামার বযাপাের কুরআেনর এ 

অিভেযাা। তখন কুরআন তােক আপন হােত বের িনেয় অবঃমুখী 

কের জাহা�ােম িনেকপ করেব।’153 

* সহীহ মুসিলেম আবূ মােলক আশআরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

غَيَْ  «َ ََ  َْ
َ
ُقْرخُن ُحّجٌ  لََ  أ

ْ
 .»بل

‘কুরআন েতামার পেক অাবা িবপেক দলীল হেব।’ 153F

154 

                                                           
153 ইবন আবী শায়বা: ৬/১২৯, নং ৩০০৪৪। অনুরপ আবু নু‘আইম তার িহলইয়া 

�ে� ২/২২০। আর হাইসামী তার মাজমা‘উয যাওয়ােয়দ ৭/১৬১ �ে� েসটা 

উে�খ কেরেছন।  
154 মুসিলম: ২২৩।  
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* অনুরপ ‘আবদু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ আনহ বেলন,  

» ََ ُُ أ ََُمْن َجَعغَ  ، ٌ ِّ ُقْرخُن َشيٌَِ  ُمَش
ْ
َف َظْهِرِ، بل

ْ
ُُ َصغ ْن َجَعغَ ََ ََ َّغِ ، 

ْ
 بْ

َ
ُُ قَيَد،ُ إِل ََ ي

يرِ  َّ  ب
َ

 »قَيَد،ُ إِل

‘কুরআন এমন সুপািরশকারী যার সুপািরশ �হণ করা হেব। েয 

বযি� কুরআনেক স�ুেখ রাখেব, কুরআন তােক জা�ােতর িদেক 

িনেয় যােব। আর েয কুরআনেক েপছেন রাখেব, কুরআন তােক 

তািড়েয় জাহা�ােমর িদেক িনেয় যােব।’ 154F

155 

সুতরাং েহ বযি�! কুরআন যার িবপেক বাদী িহসােব দাঁড়ােব, 

িকভােব তুিম েতামার পেক তার সুপািরেশর আশা কর? ওই 

েলােকর জনয আফেসাস! যার সুপািরশকারী িবচার িদবেস তার 

িবপেক বাদী হেয় যােব।  

o আ�াহর বা�াাণ! এটা আ�াহর িকতাব, যা আপনােদর সামেন 

িতলাওয়াত কের েশানােনা হেি। এটা ওই কুরআন, যিদ তা 

েকােনা পাহােড়র উপর নািযল হত তাহেল েদখেতন তা ভেয় 

ারার কের কাঁপেছ। তদযিপ েকােনা কান শনেছ না, েকােনা 

েচাখ কাঁদেছ না, েকােনা অ্র ভীত হেি না। কুরআেনর 

িনেদথশেকও েতা পালন করা হেি না েয েসটার িবিনমেয় তার 
                                                           
155  ইবন আবী শায়বা: ৬/১৩১, নং ৩০০৫৪। তেব এ মওকুফ হাদীসিট সহীহ 

সনেদ সহীহ ইবন িহহান ও অনযানয হাদীস �ে� জােবর রা. োেক বিণথত 

হেয়েছ। [স�াদক]  
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সুপািরেশর আশা করা যােব। হদয়সমূহ তাকওয়াশূনয 

জনমানবহীন মরভূিমতুলয, যােত পােপর কািলমা �পাকাের 

জিড়েয় আেছ। ফেল েস না পায় েদখেত আর না শনেত।  

o আমােদর সামেন কত আয়াত পড়া হেি, অাচ আমােদর হদয় 

পাােরর মত িকংবা এর েচেয়ও েবিশ কিঠন। আর আমােদর 

সামেন কত রমযান মাস এেস চেল োেছ, অাচ আমােদর 

অব া হতভাাযেদর মতই রেয়ই োেছ। না েকােনা যুবক 

অেশাভন কামনা োেক িবরত হেি। না েকােনা বৃ� ম� কাজ 

পিরহার কের েনককারেদর অ্ভুথ� হেি। ওই স�দােয়র 

তুলনায় আমরা েকাাায় আিছ, যারা আ�াহর পো 

আ�ানকারীর ডাক েশানা মা�ই সাড়া িদত? আর যখন তােদর 

সামেন কুরআেনর আয়াত পাঠ করা হেতা, তােদর অ্রা�া 

েকঁেপ উঠত? তারাই ওই েলাক যােদর ওপর আ�াহ তা‘আলা 

অনু�হ কেরেছন, তারা আ�াহর হক িচনেত েপেরেছ। ফেল 

তারা �িতা অবল�ন করেত সকম হেয়েছ।  

* আবদু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেতন: 

َّيُس وَنْبَِغ لِ « �ِغََهيرِ،ِ إِذَب ب ََ َّيُس  َيئُِموَن،  ُِ إِذَب ب  نِغَيْغِ
َُ ْعَر ُُ ْن 

َ
ُقْرخِن أ

ْ
َقيرِِر بل

 ُِ ِِ �َِاْم ََ وَن،  َُ ْغِ ََ َّيُس  َذب ب ُِ إِ َِ �َِوَر ََ َّيُس وَْضَحُكوَن،  ب ب ُِ إِذَ �ِبَُكئِ ََ ُرََن،  َِ
ِْ َُ

ب  ُِ إِذَ َِ ِبُُشو ََ وَن،  ُِ ُو ََ َّيُس  َِْيلُونَ إِذَب ب ََ َّيُس   »ََِ ُ إذب بَيُس وِرحون ب
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‘কুরআন িতলাওয়াতকারীর উিচৎ তােক েযন েচনা যায় তার রােত 

(সালােত) যখন মানুষ ঘুিমেয় াােক। তার িদেন (সাওেম) যখন 

মানুষ খাওয়া-দাওয়া কের। তার ��েন, যখন মানুষ হােস। তার 

তাকওয়ায়, যখন মানুষ ভােলা-ম� িমিশেয় েফেল। তার নীরবতায়, 

যখন মানুষ খারাপ িকছু িকংবা পরিন�ায় িলা াােক। তার িবনয় ও 

ন�তায়, যখন মানুষ অহংকার কের। তার িচ্া ও েপেরশানীেত, 

যখন মানুষ হইহে�াড় কের। ১৫৫

156  

কিবর ভাষায়:  

১। েহ আ�া! েনককার েলাকজন সফলকাম হেয়েছ তাকওয়ার 

মাবযেম। তারা সতয েদেখেছ অাচ আমার হদয় অ�।  

২। তােদর েসন�যথ কতই না েবিশ েয, রাত তােদর েঢেক েফেলেছ 

অাচ তরকারািজর আেলার ওপর তােদর আেলা �বানয েপেয়েছ।  

৩। তারা রােত মবুর সুের িযিকর কেরেছ। মূলত তােদর জীবন 

িযিকেরর মাবযেম বনয হেয়েছ।  

৪। িযিকেরর জনয তােদর অ্র সবথদাই ��ত হেয় আেছ। তােদর 

েচােখর পািন েযন সুসি�ত মিন-মু�া।  

৫। �ীয় আেলায় তােদর রােতর েশষাংশ আেলািকত হেয়েছ, আর 

কমা লাভই হেলা উউম েসনভাায।  

                                                           
156 ইবন রাজাব, লাতােয়ফুল মা‘আিরফ পৃ. ৩২১।  
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৬। তারা অনাথক কাজ োেক িনেজেদর িসয়ামেক মু� েরেখেছ 

এবং িবনয়ী হেয় রােত িযিকের ম� োেকেছ।  

৭। িবক েহ আ�া! পা ফসেক যাবার পূেবথ তুিম িক তা লােভর জনয 

জা�ত হেব না?  

৮। কামনা বাসনায় েকেটেছ অতীত, তাই সময় াাকেত  ীন আঁকেড় 

বর ও সুেযাা �হণ কর। ১৫৬

157 

o ি�য় ভাইসকল! সময় েশষ হওয়ার পূেবথই কুরআনেক েহফয 

করন এবং নাফরমানী ও সীমাল�ন োেক তার িববানসমূেহর 

সীমােরখা েহফাযত করন। েজেন রাখুন, কুরআন আপনােদর 

পেক বা িবপেক আ�াহর দরবাের সাকয েদেব। কুরআন 

অবতীেণথর শকিরয়া এটা নয় েয, তার �িত অবেহলা �দশথন 

করব। আ�াহর িববানসমূেহর স�ান এটা নয় েয, এগেলােক 

উপহাস করব। 

ٰ  لّظالِمُ � َ�َعّض  مَ َو�َوۡ ﴿ َ ٰ  َ�ُقوُل  هِيََديۡ  ََ َذۡ � ََِ� َنيۡ َ�  ٢ َسبِيٗ�  لّرُسولِ � َمعَ  ُت َّ
 ٰ ِذۡ  لَمۡ  ََِ� َ�ۡ  نََ�ٰ َو�ۡ َ� َّ َ

َضّنِ�  ّلَقدۡ  ٢ َخنِيٗ�  فَُ�نًا َ
َ
ِكۡ � َعنِ  أ ٓ  إِذۡ  دَ �َعۡ  رِ َِ ِ�� َجا  ءَ

يۡ � َوَ�نَ  َّ َٗ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  نُ َ�ٰ ل ٰ  لّرُسوُل � َوقَاَل  ٢ َخُذو ْ � ِ� قَوۡ  إِنّ  َرِبِ َ� َُذوا  َذاَ�ٰ  َّ
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হেয়েছ। পৃ. ৩২৩, ৩২৪। ঈষৎ পিরবিতথত।  
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ٰ  ٣ �ورٗ َُ َمهۡ  ءَانَ ُقرۡ لۡ � ۡ � ِمِنَ  �َعُدوِٗ  نَِ�ٍِ  لُِ�ِِ  ََاَجَعنۡ  لَِك َوَ�َ� َۡ ل  بَِرِ�َِك  َوَ�َ�ٰ  رِمَِ�ۗ ُم
 ]  ٣١  ،٢٧: بلِرقين[ ﴾ ٣ �َونَِص�ٗ  اَهادِيٗ 

‘আর েসিদন যািলম িনেজর হাত দুেটা কামিড়েয় বলেব, ‘হায়, আিম 

যিদ রাসূেলর সাো েকােনা পা অবল�ন করতাম! ‘হায় আমার 

দুেভথাা, আিম যিদ অমুকেক ব�ুরেপ �হণ না করতাম। অবশযই েস 

েতা আমােক উপেদশবাণী (কুরআন) োেক িব�া্ কেরিছল, আমার 

কােছ তা আসার পর। আর শয়তান েতা মানুেষর জনয চরম 

�তারক। আর রাসূল বলেব, ‘েহ আমার রব, িন�য় আমার কওম 

এ কুরআনেক পিরতযাজয াণয কেরেছ। আর এভােবই আিম �েতযক 

নবীর জনয অপরাবীেদর মবয োেক শ� বািনেয়িছ। আর পা�দশথক 

ও সাহাযযকারী িহেসেব েতামার রবই যো�।’ {সূরা আল-ফুরকান, 

আয়াত: ২৭-৩১} 

েহ আ�াহ! আমােদর যাাযাভােব কুরআন িতলাওয়ােতর সুেযাা 

িদন। আমােদরেক তােদর অ্ভুথ� করন, যারা এর মাবযেম 

সফলতা ও েসনভাায অজথন কেরেছ।  

েহ আ�াহ! আমােদর েতনিফক িদন কুরআেনর অাথ ও শ� বুেঝ তা 

�িত�াকারী হওয়ার, তার সীমােরখার েহফাযতকারী ও তার যাাযা 

স�ােনর েখয়ালকারী হওয়ার।  

েহ আ�াহ আমােদর কুরআেনর াভীর জানী করন, যারা হেব 

কুরআেনর সু�� ও অ�� আয়াতসমূেহ িব�াসী, তার সংবাদ 
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সতযায়নকারী এবং হকুমসমূহ বা�বায়নকারী। েহ রহমেতর আঁবার, 

আপন রহমেত আমােদর, আমােদর িপতা-মাতা ও সকল মুসিলমেক 

কমা কের িদন।  

আর সালাত ও সালাম বষথণ করন, আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর পিরবারবাথ ও সাহাবীােণর ওপর।
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�েয়াদশ আসর 
কুরআন িতলাওয়ােতর আদব 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, যার কুদরেতর সামেন �িতিট বা�া 

িবনীত হয়; যার মাহাে�যর কােছ �িতিট রকু-িসজদাকারী িবািলত 

হয়; যার মুনাজােতর �াদ �হেণর জনয তাহা�ুদগযার েজো াােক 

এবং িবিনষ রজনী যাপন কের; যার েনকীর �তযাশায় মুজািহদ 

িনেজর জীবন বযয় কের এবং �েচ�া চালায়।  পিব� সউা িতিন, 

িযিন এমন কাা বেলন যা সৃি�কুেলর কাার সে� তুলনা োেক 

উে�থ ও বহদূের; তাঁর কাার মেবয অনযতম হেি তাঁর নবীর ওপর 

অবতীণথকৃত িকতাব, যা আমরা িদনরাত পিড় ও বারবার আওড়াই। 

বারবার পড়ায় তা পুরেনা হয় না, িবরি� আেস না আর যােক 

কখনও অ�হণেযাায বেল উিড়েয়ও েদওয়া যায় না। আিম তাঁর 

�শংসা কির এমন বযি�র নযায় েয তাঁর দুয়াের অব ােনর �তযাশা 

কের েকােনারপ িবতাড়েনর শংকা ছাড়াই।  

আর আিম সাকয েদই েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ 

েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই- ওই বযি�র সাকয েয আ�াহর �িত 

িন� এবং তাঁর অনুাত বা�া। আিম আরও সাকয েদই েয মুহা�দ 
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আ�াহর বা�া ও তাঁর রাসূল, িযিন ইবাদেতর দািয়� পালন 

কেরেছন এবং পাোয় সং�হ কেরেছন।  

আ�াহ সালাত বষথণ করন তাঁর ওপর; তাঁর স�ী আবূ বকর 

িস�ীেকর ওপর, যার শ�েদর অ্র অিনঃেশষ কেত পূণথ হেয়েছ; 

‘উমেরর ওপর, িযিন অিবরাম ইসলােমর শি� বৃি� কেরেছন; 

উসমােনর ওপর, িযিন িনঃশআ িচেউ শাহাদােতর েপয়ালায় চুমুক 

িদেয়েছন; আলীর ওপর, িযিন আপন তেলায়ার িদেয় িবরামহীন 

কােফরেদর েকত িনমূল কেরেছন। আর রাসূেলর সকল পিরবার-

পিরজন ও সাহাবীর ওপর, অন্কালবযাপী িবরামহীন। আর িতিন 

তােদর উপর যাাযা সালামও েপশ করন।    

o আমার ভাইেয়রা! এই েয কুরআন, যা আপনােদর কােছ আেছ, 

আপনারা িতলাওয়াত করেছন, শনেছন, মুখ  করেছন এবং 

িলিপব� করেছন, তা আপনােদর রব ও সৃি�কুেলর রব ও 

পূবথবতথী-পরবতথীেদর মা‘বুেদর বাণী; এটা তাঁর সুদৃঢ় রিশ, তাঁর 

সরল পািনেদথশ, বরকতময় উপেদশবাণী ও সু�� নূর। মহান 

আ�াহর স�ান ও মাহাে�র সাো েযভােব মানায় েসভােব 

আ�াহ তা‘আলা এ কুরআন  ারা বা�িবকই কাা বেলেছন। 

িতিন কুরআনেক ৈনকটযশীল স�ািনত েফেরশতােদর একজন 

িজ�াইল আমীেনর িনকট ে�রণ কেরেছন। িতিন এরপর এ 

কুরআন িনেয় মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওসা�ােমর হদেয় 
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নািযল কেরেছন। যােত িতিন সু�� আরবী ভাষায় মানুষেক 

সতকথকারীেদর অ্ভুথ্� হেত পােরন। আ�াহ তা‘আলা বড় বড় 

িবেশষেণ কুরআনেক িবেশষািয়ত কেরেছন যােত আপনারা 

কুরআেনর যাাযা মযথাদা ও স�ান করেত পােরন। েযমন,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,  

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ ﴿ َّ نزَِل  �
ُ
َّاِس  ُهٗدى �ۡلُقۡرءَانُ  �ِيهِ  أ ِن  �لُۡهَدىٰ  ِمِنَ  َو�َِيَِ�ٰتٖ  ِل

 ]  ١٨٥: بلقرة[ ﴾ وَ�ۡلُفۡرقَاِن� 

‘রমযান মাস যােত নািযল হেয়েছ আল-কুরআন, যা মানুেষর জনয 

েহদায়াত ও সু�� িদক িনেদথশনা এবং হক ও বািতেলর মেবয 

পাাথকযকারী।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫} 

ِۡكرِ  ��َ�ٰتِ  ِمنَ  َعنَۡيكَ  ََۡتنُوهُ  َ�ٰلِكَ  ﴿ َِ  ]  ٥٨: َمربن ب [ ﴾ ٥ �ۡ�َِكيمِ  وَ�

* ‘এিট আমরা আপনার উপর িতলাওয়াত করিছ, আয়াতসমূহ ও 

�জাপূণথ উপেদশ োেক।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ৫৮}  

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ٓ  ّرِ�ُِ�مۡ  ِمِن بُۡرَ�ٰنٞ  َجآءَُ�م قَدۡ  �َّاُس  َٓ َا َۡ نَز

َ
ا نُوٗر� إَِ�ُۡ�مۡ  َوأ َٗ  ﴾١ ّمبِي

 ]  ١٧٤: بلنسيء[

* ‘েহ মানুষ! অবশযই েতামােদর িনকট েতামােদর রেবর পক োেক 

দলীল এেসেছ আর আমরা েতামােদর িনকট সু�� নূর নািযল 

কেরিছ।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত:  ১৭৪}  
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ِ  ِمِنَ  َجآءَُ�م قَدۡ ﴿ َّ ُ  بِهِ  َ�ۡهِدي ١ ّمبِ�ٞ  َو�َِ�ٰٞب  نُورٞ  � َّ  رِۡضَ�ٰنَُهۥ �ّ�بَعَ  َمنِ  �
 ]  ١٦  ،١٥: دة بليئ[ ﴾ �لّسَ�ٰمِ  ُسبَُل 

* ‘অবশযই আ�াহর পক োেক েতামােদর িনকট নূর ও সু�� �� 

এেসেছ। এর মাবযেম আ�াহ েহদায়াত দান করেবন তাা শাি্র 

পা জা�ােতর িদেক পািনেদথশ করেবন- তােক েয আ�াহর স�ি�র 

অনুসরণ কের।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত: ১৫-১৬}  

ن �ۡلُقۡرءَانُ  َ�َٰذا َ�نَ  َوَما﴿
َ
ىٰ  أ ِ  ُدونِ  مِن ُ�ۡفَ�َ َّ ِي ِديقَ تَۡص  َوَ�ِٰ�ن � َّ  يََديۡهِ  �َۡ�َ  �

 ]  ٣٧: وو�س[ ﴾ ٣ �ۡلَ�ٰنَِم�َ  ّرِبِ  مِن �ِيهِ  َرۡ�َب  ََ  �ۡلكَِ�ٰبِ  َو�َۡفِصيَل 

* আর এ কুরআন আ�াহ ছাড়া অনয কােরা রচনা হওয়া স�ব নয়। 

বরং এর আো যা নািযল হেয়েছ এটা তার সতযায়ন এবং আল 

িকতােবর িবশদ বযাখযা। এেত েকান সে�হ েনই েয, এটা সৃি�কুেলর 

রেবর পক োেক।’ {সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৭} 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ  وَُهٗدى �لّصُدورِ  ِ�  لَِِما وَِشَفآءٞ  ّرِ�ُِ�مۡ  ِمِن ّموۡعَِظةٞ  َجآءَۡتُ�م قَدۡ  �َّاُس  َٓ
 ]  ٥٧: وو�س[ ﴾ ٥ ِلِۡنُمۡؤِمَِ�َ  َورَۡ�َةٞ 

* ‘েহ মানবকুল! েতামােদর িনকট উপেদশ বাণী এেসেছ েতামােদর 

রেবর পক োেক এবং অ্েরর েরাোর িনরাময় ও েহদায়াত ও 

রহমত মুিমনেদর জনয।’ {সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭} 

ۡحِكَمۡت  كَِ�ٌٰب  الٓر� ﴿
ُ
نَۡت  ُُمّ  ءَاَ�ٰتُُهۥ أ نۡ  مِن فُِصِ  ]  ١: هود[ ﴾١ َخبِ�ٍ  َحِكي�ٍ  ّ�ُ
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* ‘আিলফ লাম রা, এটা এমন িকতাব, যার আয়াতসমূহ সুদৃঢ় ও 

সু�িতি�ত, �াজ ও সবথেজর পক োেক।’ {সূরা হূদ, আয়াত: ১} 

َا َ�ۡنُ  إِنّا﴿ َۡ ِۡكرَ  نَّز َِ ا � ۥ �نّ ُ  ]  ٩: بلجر[ ﴾ ٩ لََ�ِٰفُظونَ  ََ

* ‘িন�য় আিম উপেদশবাণী তাা কুরআন নািযল কেরিছ এবং 

িনঃসে�েহ এর েহফাজেতর দািয়�ভার আিম িনেজই িনেয় িনলাম।’ 

{সূরা আল-িহজর, আয়াত: ৯} 

ََۡيكَ  �َُمّدنّ  ََ  ٨ �ۡلَعِظيمَ  وَ�ۡلُقۡرءَانَ  �لَۡمثَاِ�  ِمِنَ  َسۡبٗعا ءَا�َۡيَ�ٰكَ  َولََقدۡ  ﴿  َما إَِ�ٰ  َ�ۡي
ۡزَ�ٰٗجا بِهِۦٓ  َمّتۡعََا

َ
ُهمۡ  أ َۡ ََ  ِمِ  ﴾٨ لِۡنُمۡؤِمَِ�َ  َجََاَحكَ  َو�ۡخِفۡض  َعنَۡيهِمۡ  َ�َۡزنۡ  َو

  ]  ٨٨  ،٨٧ :بلجر[

* ‘আিম আপনােক সাতিট বার বার পিঠতবয আয়াত এবং মহান 

কুরআন দান কেরিছ। আপিন চকু তুেল ঐ ব�র িদেক েদখেবন না, 

যা আিম তােদর মেবয কেয়ক �কার েলাকেক েভাা করার জনয 

িদেয়িছ। তােদর জনয েপেরশান হেবন না। আর ঈমানদারেদর জেনয 

�ীয় বাহ নত করন।’ {সূরা আল-িহজর, আয়াত: ৮৭-৮৮} 

َا﴿ َۡ ا �ۡلكَِ�َٰب  َعنَۡيَك  َونَّز َٗ ِ  تِۡبَ�ٰ ءٖ  ِلُِ�ِ ىٰ  َورَۡ�َةٗ  وَُهٗدى َ�ۡ  ﴾٨ لِۡنُمۡسنِمِ�َ  َو�ُۡ�َ
 ]  ٨٩: بَحك[

* ‘আমরা আপনার িনকট িকতাবিট নািযল কেরিছ। এিট এমন েয 

তা সবিকছুর সু�� বণথনা, আর এটা েহদায়াত, রহমত ও 

মুসিলমেদর জনয সুসংবাদ�রপ।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত:৮৯}   
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ۡقَومُ  ِ�َ  لِّنِ�  َ�ۡهِدي �ۡلُقۡرءَانَ  َ�َٰذا إِنّ ﴿
َ
ُ  أ ِينَ  �لُۡمۡؤِمَِ�َ  َو�ُبَِ�ِ َّ  َ�ۡعَمنُونَ  �

ٰنَِ�ٰتِ  َّ نّ  �ل
َ
ۡجٗر� لَُهمۡ  أ

َ
نّ  ٩ َكبِٗ�� أ

َ
ِينَ  َوأ َّ ِ  يُۡؤِمَُونَ  ََ  � ۡ�تَ  بِٱ�ِخَرة

َ
 لَُهمۡ  ۡدنَاأ

ِ�ٗما َعَذابًا
َ
 ]  ١٠  ،٩: بوسبء[ ﴾ ١ أ

* ‘িন�য় এ কুরআন েযটা যাাাথ ও সিঠক েস িদেকই পািনেদথশ 

কের এবং ঈমানদারেদর সুসংবাদ �দান কের, যারা েনক কাজ 

কের। িনঃসে�েহ তােদর জনয মহা �িতদান রেয়েছ।’ {সূরা আল-

ইসরা, আয়াত: ৯-১০}  

ُِل  ﴿ ََ  ِلِۡنُمۡؤِمَِ�َ  َورَۡ�َةٞ  ِشَفآءٞ  ُهوَ  َما �ۡلُقۡرءَانِ  نَ مِ َوََُ�ِ ٰنِِم�َ  يَزِ�دُ  َو َّ َّ  �ل ِ  إ
 ]  ٨٢: بوسبء[ ﴾ ٨ َخَساٗر�

* আর আমরা নািযল কির এমন কুরআন যা েরাোর িনরাময় এবং 

মু’িমনেদর জনয রহমত�রপ। আর এটা জািলমেদরেক কিত ছাড়া 

অনয িকছুই বৃি�  কের না।’ {সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮২} 

�ُس  �ۡجتََمَعِت  ّل�ِنِ  قُل ﴿ نّ  �ۡ�ِ ِ
ۡۡ ٰ  َو� َ ن ََ

َ
تُواْ  أ

ۡ
تُونَ  ََ  �ۡلُقۡرءَانِ  َ�َٰذا بِِمۡثلِ  يََ

ۡ
 يََ

ۡعٖض  �َۡعُضُهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  بِمِۡثنِهِۦ  ]  ٨٨: بوسبء[ ﴾ ٨ َظهِٗ�� ِ�َ

* আপিন বেল িদন! যিদ মানব ও ি�ন জািত সবাই িমেল একি�ত 

হয় েয, তারা এ কুরআন অনুরপ িকছু আনয়ন করেব- তারা এ 

কুরআেনর অনুরপ িকছুই আনয়ন করেত পারেব না যিদও তারা 

এেক অপেরর সাহাযযকারী েহাক।’ {সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮}  
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﴿ ٓ َا َما َۡ نَز
َ
َ�ٰ  �ۡلُقۡرءَانَ  َعنَۡيكَ  أ َۡ َّ  ٢ لََِ ِ َ�ٰ  لَِِمن تَۡذكَِرةٗ  إ  ِمِّمنۡ  تَ�ِ�ٗ�  ٣ َ�ۡ
�َض  َخنَقَ 

َ
 ]  ٤  ،٢: طُ[ ﴾ ٤ �ۡلُعَ�  وَ�لّسَ�َٰ�ٰتِ  �ۡ�

* ‘আমরা আপনার ওপর কুরআনেক এ জনয নািযল কিরিন েয, 

আপিন দুঃখ-ক� করেবন। অবশয এটা উপেদশবাণী �রপ েয 

আ�াহেক ভয় কের তার জনয এটা নািযল হেয়েছ। সুউ� আকাশ ও 

যমীনেক িযিন সৃি� কেরেছন এমন সউার পক োেক।’ {সূরা ত-হা, 

আয়াত: ২-৪}  

ِي �َبَاَركَ  ﴿ َّ ٰ  �ۡلُفۡرقَانَ  نَّزَل  � َ : بلِرقين[ ﴾ ١ نَِذيًرا لِۡنَ�ٰنَمِ�َ  ِ�َُكونَ  َ�ۡبِدهِۦ ََ
١  [ 

* ‘বরকতময় েসই সউা িযিন হক ও বািতেলর মেবয পাাথকয 

িববানকারী কুরআন তাঁর বা�াহর �িত নািযল কেরেছন; যােত িতিন 

বা তা সৃি�কুেলর জনয সতকথকারী হয়।’ {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: 

১} 

ِم�ُ  �لّروحُ  بِهِ نََزَل  ١ �ۡلَ�ٰنَِم�َ  َرِبِ  َ�َ�ِ�ُل  �ّنُهۥ ﴿
َ
�ۡ� ١  ٰ َ ۡنبِكَ  ََ  مِنَ  ِ�َُكونَ  قَ

ٖ  بِنَِسانٍ  ١ �لُۡمَِذرِ�نَ  ّولِ�َ  ُز�ُرِ  لَِ�  ّنُهۥ� ١ ّمبِ�ٖ  َعَرِ�ِ
َ
وَ  ١ �ۡ�

َ
 لُّهمۡ  يَُ�ن لَمۡ  أ

ن ءَايَةً 
َ
ْ  َ�ۡعنََمُهۥ أ ُؤا ٰ ََ ٰءِيَل  بَِ�ٓ  ُعَن ََ  ]  ١٩٧  ،١٩٢: بلشعربء[ ﴾ ١ إِۡس

* ‘িন�য়ই এ কুরআন েতা সৃি�কুেলর রেবর পক োেক অবতীণথ। 

িব�� েফের�া (িজ�াঈল) এেক িনেয় অবতরণ কেরেছ, আপনার 

অ্ের যােত আপিন ভীিত �দশথন কারীেদর অনযতম েহান, সু�� 



 

205 

আরবী ভাষায়। িন�য়-ই এর উে�খ আেছ পূবথবতথী িকতাব সমূেহ। 

তােদর জেনয এটা িক িনদশথন নয় েয, বনী-ইসরাইেলর আেলমাণ 

এটা অবাত আেছন।’ {সূরা আশ-শ‘আরা, আয়াত: ১৯২-১৯৭}  

لَۡت  َوَما﴿ َ�ِٰط�ُ  بِهِ �ََ�ّ َّ : بلشعربء[ ﴾ ٢ �َۡستَِطيُعونَ  َوَما لَُهمۡ  يَ�بَِ�  َوَما ٢ �ل
٢١١  ،٢١٠  [ 

* ‘আর শয়তানরা এ কুরআন িনেয় অবতরণ কের না। আর তােদর 

জনয উিচতও নয় এবং তারা পারেবও না।’ {সূরা আশ-শ‘আরা, 

আয়াত: ১০-১১} 

ِ ُصُدورِ  ِ�  �َِيَِ�ٰتٞ  ءَاَ�ُٰتۢ  ُهوَ  بَۡل  ﴿ َّ ْ  ينَ � وتُوا
ُ
 ]  ٤٩: بلعغكبوت[ ﴾�ۡلعِۡنمَۚ  أ

* ‘বরং এ কুরআন কিতপয় িনদশথন ও যােদরেক জান দান করা 

হেয়েছ এেদর হদেয় কিতপয় সু�� িদক িনেদথশনা।’ {সূরা আল-

‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৭}   

َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿ ِ َُِذرَ  ٦ ّمبِ�ٞ  َوقُۡرءَانٞ  ذِۡكرٞ  إ ا َ�نَ  َمن ِ�ِ َ  �ۡلَقۡوُل  ِحقّ َو�َ  َحِيٗ ََ 
 ]  ٧٠  ،٦٩: ْس[ ﴾ ٧ �ۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

* ‘এটা েতা েকবল এক উপেদশবাণী ও �কাশয কুরআন। যােত 

িতিন সতকথ করেত পােরন জীিবতেক এবং যােত কােফরেদর 

িবরে� অিভেযাা �িতি�ত হয়।’ {সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬৯-৭০} 

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب ﴿
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�ۡكَ  أ َّدبُّرٓوا ْ  َوِ�َتََذّكرَ  ءَاَ�ٰتِهِۦ ِ�ِ ْولُوا

ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
: ص[ ﴾ ٢ �ۡ�

٢٩  [ 



 

206 

* ‘আমরা আপনার িনকট অবতীণথ কেরিছ এক বরকতপূণথ িকতাব; 

যােত তারা এর আয়াতসমূহ িনেয় িচ্া ােবষণা করেত পাের, আর 

জানীরা েযন উপেদশ �হণ করেত পাের।’ {সূরা েছায়াদ, আয়াত: 

২৯} 

 ]  ٦٧: ص[ ﴾ ٦ َعِظيمٌ  ََبٌَؤاْ  ُهوَ  ۡل قُ  ﴿

* ‘আপিন বেল িদন! এটা তাা এ কুরআন এক মহা সংবাদ।’ {সূরা 

েছায়াদ, আয়াত: ২৭} 

﴿ ُ َّ ۡحَسنَ  نَّزَل  �
َ
بِٗها كَِ�ٰٗبا �ۡ�َِديثِ  أ عِرّ  ّمثَاِ�َ  ّمَََ�ٰ ََ هُ  �َۡق َۡ ِينَ  ُجنُودُ  مِ َّ � 

ۡونَ  ََ ِۚ  ذِۡكرِ  إَِ�ٰ  َوقُنُو�ُُهمۡ  نُوُدُهمۡ جُ  تَنِ�ُ  ُُمّ  َرّ�ُهمۡ  َ�ۡ َّ ِ  ُهَدى َ�ٰلِكَ  � َّ  َ�ۡهِدي �
ۚ  َمن بِهِۦ آءُ ََ َ  ]  ٢٣: بلَمر[ ﴾�

* ‘আ�াহ উউম বাণী তাা কুরআন নািযল কেরেছন। যা 

সামআসযপূণথ বারবার পিঠত ��। এেত তােদর েলাম কাঁটা িদেয় উেঠ 

চামড়ার ওপর, যারা তােদর রবেক ভয় কের, এরপর এেদর চামড়া 

ও অ্র আ�াহর �রেণ িবন� হয়। এটাই আ�াহর পা িনেদথশ, 

এর মাবযেম আ�াহ যােক ইিা পা �দশথন কেরন।’ {সূরা আয-

যুমার, আয়াত: ২৩} 

ِينَ  إِنّ ﴿ َّ �  ْ ِۡكرِ  َ�َفُروا َِ �ِيهِ  َّ  ٤ َعزِ�زٞ  لَكَِ�ٌٰب  �نُّهۥ َجآءَُهمۖۡ  لَّما بِٱ
ۡ
 �ۡلَ�ِٰطُل  يَأ

ََ  يََدۡيهِ  �َۡ�ِ  مِنۢ   ] ٤٢  ،٤١: َاغت[ ﴾ ٤ َ�ِيدٖ  َحكِي�ٍ  ِمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  َخۡنِفهۦِۖ  ِمنۡ  َو
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* ‘িন�য়ই কুরআন তােদর িনকট আামন করার পর যারা তা 

অ�ীকার কের। (তােদরেক কিঠন শাি� েদয়া হেব)। এটা অবশযই 

মিহমাময় ��।’ বািতল তার সামেন বা িপছেন িদেয় আসেত পাের 

না, এটা েতা �জাপূণথ �শংিসেতর পক োেক নািযলকৃত।’ {সূরা 

ফুসিসলাত, আয়াত: ৪১-৪২}  

ٓ  َوَ�َ�ٰلِكَ ﴿ وَۡحۡيََا
َ
َك  أ ۚ  ِمِنۡ  ُروٗحا إَِ�ۡ ۡمرِنَا

َ
ََ  �ۡلكَِ�ُٰب  َما تَۡدرِي ُكََت  َما أ يَ�ٰنُ  َو ِ�ۡ� 

ۡهِدي نُوٗر� َجَعۡنَ�ٰهُ  َوَ�ِٰ�ن آءُ  نمَ  بِهِۦ َّ ََ ّ ۚ  مِنۡ  � ادِنَا  ]  ٥٢: بلشور�[ ﴾ عِبَ

“এমিনভােব আমরা আপনার িনকট রহ ে�রণ কেরিছ আমােদর 

আেদশ�েম। আপিন জানেতন না িকতাব িক এবং ঈমান কী? িক� 

আমরা এেক কেরিছ নূর। যার  ারা আমরা আমার বা�ােদর মেবয 

োেক যােক ইিা পা �দশথন কির।’ {সূরা আশ-শরা, আয়াত: ৫২} 

مِِ  ِ�ٓ  �نُّهۥ ﴿
ُ
ۡ�ََا �ۡلكَِ�ٰبِ  أ َعِ�ّ  َ�َ َصُر[ ﴾ ٤ َحكِيمٌ  لَ  ]  ٤: بل

* ‘িন�য় এ কুরআন আমােদর িনকেট সমু�ত অটল অকু� রেয়েছ 

লওেহ মাহফুেয।’ {সূরা আয-যুখরফ, আয়াত: ৪} 

�ِرُ  َ�َٰذا﴿ ٰ ََ َّاِس  بَ  ]  ٢٠: بْيثي [ ﴾ونَ يُوقَُِ  ِلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٞ  وَُهٗدى لِن

* ‘এটা মানুেষর জনয সু�� দলীল, জানবিতথকা, েহদায়াত ও 

রহমত দৃঢ়িব�াসী স�দােয়র জেনয।’ {সূরা আল-জািসয়াহ , আয়াত: 

২০}  

يدِ  وَ�ۡلُقۡرءَانِ ﴿ َِ  ]  ١: ّ[ ﴾ �لَۡم
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* ‘�ফ, মযথাদাপূণথ কুরআেনর কসম।’ {সূরা �ফ, আয়াত: ১} 

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ومِ  بَِمَ�ٰقِعِ  ِسمُ أ َُ  لَُقۡرءَانٞ  إِّنُهۥ ٧ َعِظيمٌ  �َۡعنَُمونَ  ّلوۡ  َلَقَسمٞ  �نُّهۥ ٧ �َّ
ۥٓ  َّ  ٧ ّمۡكَُونٖ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  ٧ َكرِ�مٞ  َّ  َ�َمّسُه ِ  ّرِبِ  ِمِن تَ�ِ�لٞ  ٧ �لُۡمَطّهُرونَ  إ

 ]  ٨٠  ،٧٥: بلوبقع [ ﴾ ٨ �ۡلَ�ٰنَمِ�َ 

* ‘অতএব আিম তারকারািজর অ�াচেলর শপা করিছ। িন�য় এটা 

মহা শপা যিদ েতামরা জানেত। িন�য় এটা স�ািনত কুরআন, যা 

আেছ এক সংরিকত �ে� তাা লওেহ মাহফুেয। যারা পাক-পিব� 

তারা ছাড়া অনয েকউ এেক �শথ করেব না। এটা সৃি�কুেলর রব 

আ�াহর পক োেক অবতীণথ।’ {সূরা আল-ওয়ািক‘আ, আয়াত: ৭৫-

৮০} 

َا لَوۡ ﴿ َۡ نَز
َ
ٰ  �ۡلُقۡرءَانَ  َ�َٰذا أ َ ۡ�َتُهۥ َجبَلٖ  ََ

َ
ٗعا ّلَرَ َِ ٰ�َ  �ٗ يَةِ ِمِنۡ  ّمتََصِدِ َۡ ِۚ  َخ َّ � 

ۡمَ�ُٰل  َوتِۡنكَ 
َ
َّاِس  نَۡ�ِ�َُها �ۡ�  ]  ٢١: بلُ[ ﴾ ٢ َ�تََفّكُرونَ  لََعّنُهمۡ  لِن

* ‘যিদ আমরা নািযল করতাম এ কুরআনেক পাহােড়র ওপর তাহেল 

অবশযই আপিন েদখেত েপেতন পাহাড় িবনীত হেয় আ�াহর ভেয় 

িবদীণথ হেয় োেছ। আমরা এসব দৃ�া্ মানুেষর জনয উপ াপন 

কির; যােত তারা িচ্া-ভাবনা করেত পাের।’ {সূরা আল-হাশর, 

আয়াত: ২১}  

আ�াহ তা‘আলা ি�ন জািতর কাার উ�ৃিত িদেয় বেলন:  

عۡ  إِنّا ﴿ ٗبا قُۡرءَانًا ََاَسمِ ََ ا َٔ َ�  �لّرۡشدِ  إَِ�  َ�ۡهِديٓ  ١ َع َّ  ]  ٢  ،١: بْن[ ﴾ بِهۦِۖ  اَم
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* ‘িন�য় আমরা িব�য়কর এক কুরআন শেনিছ যা েহদায়ােতর 

পো পিরচািলত কের। সুতরাং আমরা এর �িত ঈমান আনলাম।’ 

{সূরা আল-িজন, আয়াত: ১-২}  

ِيدٞ  قُۡرءَانٞ  ُهوَ  بَۡل  ﴿ ِۢ  لَۡوحٖ  ِ�  ٢ َّ ُفو ۡ  ]  ٢٢  ،٢١: بلبَإ[ ﴾ ٢ ّّ

* ‘বরং এটা স�ািনত কুরআন। যা লওেহ মাহফুয বা সংরিকত 

ফলেক রেয়েছ।’ {সূরা আল-বুরজ, আয়াত: ২১-২২} 

এ সম� মহান গণাবিল যা কুরআেনর বযাপাের উে�খ করলাম, আর 

েযসব গণাবিল উে�খ কিরিন, সবই এ কুরআেনর মাহা�য,  

কুরআনেক স�ান করার আবশযকতা, আদেবর সে� কুরআন 

িতলাওয়াত করা এবং তা িতলাওয়ােতর সময় উপহাস, ঠাাা-িব�প 

োেক িবরত াাকার ওপর �� দলীল বহন কের। 

কুরআন িকছু িতলাওয়ােতর আদব:  
o িনয়যাত খােলস করা:  

আর কুরআন েতলাওয়ােতর আদব হেলা আ�াহ তা‘আলার জনয 

িনয়যাতেক খািলস করা। কারণ কুরআন িতলাওয়াত একিট মহৎ 

ইবাদত। এর ফযীলত ইেতাপূেবথ আেলািচত হেয়েছ।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َ  فَٱۡ�بُدِ  ﴿ َّ نِٗصا � ۡ�ُ  ُ  ]  ٢: بلَمر[ ﴾ ٢ �ِ�ِينَ  َّ

‘সুতরাং আপিন একিন�ভােব আ�াহর ইবাদত করন।’ {সূরা আয-

যুমার, আয়াত: ২}  
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* আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন: 

﴿  ٓ ْ  َوَما مُِرٓوا
ُ
َّ  أ ِ ْ  إ َ  ِ�َۡعبُُدوا َّ  ]  ٥: بلْغ [ ﴾ ُحَََفآءَ  �ِ�ِينَ  ََُ  ُ�ۡنِِص�َ  �

‘তােদরেক একমা� িনেদথশ েদয়া হেয়েছ এজনয েয, তারা আ�াহর 

ইবাদত করেব খাঁিট মেন ইখলােসর সে�।’ {সূরা আল-বািয়যনা, 

আয়াত: ৫}  

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :  

» ُِ ب�َُِْاوب نِ ََ ُقْرخَن، 
ْ
َُ بقْرَُءَب بل ِقْدِح، َج

ْ
َ  بل ََ ُُ إِقَي ِتَ َقْو ٌ وُِقيُمو َ

ْ
ْن وَْ

َ
ْن َ�بِْك أ َِ  ، بّ َ

 ُُ ّجغُو َ
َ
ََُِْ  

َ
و ََ  ، ُُ  »َََُِعّجغُو َ

‘েতামরা কুরআন িতলাওয়াত কর এবং এ িতলাওয়ােতর মাবযেম 

আ�াহর স�ি� কামনা কর। এ আমল কর ওই স�দােয়র 

আামেনর পূেবথ, যারা কুরআন তীেরর মত েসাজা কের পড়েব, 

কুরআন �ত পড়েব তাা এর  ারা দুিনয়ার �িতদান তালাশ 

করেব। তারা কুরআন বীরি রভােব িতলাওয়াত করেব না।’ 157F

158  

o উপি ত-মন িনেয় িতলাওয়াত করা:  

যা পড়েব তা িনেয় াভীর িচ্া-ভাবনা করেব এবং এর অাথ 

অনুবাবেনর েচ�া করেব এবং েস সময় তার অ্রটা িবনয়ী হেব 

এবং েস িনেজর অ্রেক এমনভােব হািযর করেব েযন এ কুরআেন 

                                                           
158 আহমাদ ৩/৩৫৭, নং ১৪৮৫৫; আবু দাউদ: ৮৩০।  
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আ�াহ তার সে� সংলাপ করেছন। কারণ কুরআন েতা মহান 

আ�াহর বাণী।  

o পিব� অব ায় িতলাওয়াত করা:  

এটা আ�াহর �িত স�ান �দশথেনর অংশ। অপিব� বযি�, অাথ যার 

ওপর োাসল ফরয, এমন বযি� োাসল না করা পযথ্ কুরআন পাঠ 

করেব না। স�ব হেল পািন  ারা পিব�তা অজথন করেব। যিদ পািন 

না পাওয়া যায় িকংবা েরাোর কারেণ পািন বযবহার করেত অকম 

হয় তাহেল তায়া�ুম কের পিব�তা অজথন করেব। অবশয অযু বা 

োাসল ফরয এমন বযি� আ�াহর িযিকর করেত পারেব এবং 

কুরআেন আেছ এমন েদা‘আ পাঠ করেত পারেব তেব কুরআন 

পােঠর িনয়যত করেব না। েযমন বলেব:  

﴿  ٓ ٓ  إَِ�ٰهَ  َّ َّ ِ نَت  إ
َ
ٰنِِم�َ  مِنَ  ُكَُت  إِِ�ِ  ُسۡبَ�َََٰك  أ َّ  ]  ٨٧: بو بييء[ ﴾ ٨ �ل

‘আ�াহ আপিন ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই। আপনার পিব�তা 

েঘাষণা করিছ। িন�য় আিম জািলমেদর অ্ভুথ�।’ {সূরা আল-

আি�য়া, আয়াত: } িকংবা পড়েব:  

ََََا إِذۡ  �َۡعدَ  قُنُو�َََا تُزِغۡ  ََ  َرّ�ََا﴿ َا وََهۡب  َهَديۡ نكَ  مِن ََ ُ�ّ  ۚ نَت  إِنّكَ  رَۡ�ًَة
َ
 �لۡوَّهاُب  أ

 ]  ٨: َمربن ب [ ﴾ ٨
‘েহ আমােদর রব! আপিন আমােদরেক েহদায়াত দান করার পর 

আমােদর অ্রসমূহেক ব� কের িদেবন না। আর আপিন 
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আমােদরেক আপনার পক োেক দান করন রহমত।’ {সূরা আেল 

ইমরান, আয়াত: ৮}  

o েনাংরা জায়াা িকংবা মেনােযাা কাড়েব না এমন 

জনসমাাম ােন কুরআন িতলাওয়াত না করা:  

েনাংরা িকংবা এমন  ান েযখােন িতলাওয়াত েশানার মত পযথাা 

একা�তার অভাব েসখােন কুরআন িতলাওয়াত কুরআনেক অপমান 

করার শািমল। টয়েলেট িকংবা েপশাব-পায়খানার জনয বরা�কৃত 

 ােন কুরআন িতলাওয়াত করা জােয়য েনই। কারণ এসব  ােন 

কুরআন িতলাওয়াত করা কুরআনুল কারীেমর মযথাদার সে� 

মানানসই নয়। 

o িতলাওয়ােতর িতলাওয়ােতর শরেত তা‘আউউয পড়া:  

কুরআন িতলাওয়ােতর আেরকিট আদব হেলা, িতলাওয়ােতর শরেত 

তা‘আউউয তাা (আউযুিব�ািহ িমনাশ-শায়�ািনর রজীম) পড়া। 

েকননা আ�াহ বেলেছন : 

َت  فَإِذَا ﴿
ۡ
َرأ ِ  فَٱۡستَعِذۡ  �ۡلُقۡرءَانَ  قَ َّ ۡيَ�ٰنِ  مِنَ  بِٱ َّ  ]  ٩٨: حكبَ[ ﴾ ٩ �لّرِجيمِ  �ل

‘যখন আপিন কুরআন পাঠ করেবন তখন িবতািড়ত শয়তান োেক 

আ�াহর িনকট আ�য় চাইেবন।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৮}  

যােত কের শয়তান কুরআন িতলাওয়াত োেক িকংবা িতলাওয়াত 

পিরপূণথ করা োেক বাঁবা না িদেত পাের। আর সূরার মাঝখান োেক 

িতলাওয়াত শর করেল িবসিম�াহ পড়েব না। সূরার শর োেক পাঠ 



 

213 

করেল িবসিম�াহ বলেব। অবশয সূরা তাওবার শরেত িবসিম�াহ 

পড়েব না। কারণ এ সূরার সূচনায় িবসিম�াহ েনই। 

কারণ কুরআন িলিপব� করার সময় সাহাবীােণর এ িবষয়িট িনেয় 

সে�েহর উেষক হেয়িছল। সূরা তাওবা িক স�ূণথ আলাদা সূরা 

নািক এটা সূরা আনফােলর অংশ। তখন তারা উভয় সূরার মােঝ 

িবসিম�াহ িলখা বাদ িদেয়েছন।  

o ক� সু�র করা এবং সুর িদেয় িতলাওয়াত করা:  

* কারণ, সহীহ বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, আবূ হরাইরা রািদয়া�াহ 

আনহ হেত বিণথত আেছ। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন :  

ِذَن «
َ
ي أ ّ َحَسِن ل ءي كمي أذن  بهللاُ ََ ِّ

َ ُقْرخنِ  بلّاْوِت  َِ
ْ
ََِاّر نِيل َُ  ُِ َْهُر نِ َْ« 

‘আ�াহ তা‘আলা েকােনা িকছুর �িত এরকমভােব �বণ কেরন না 

েযভােব িতিন সু�র �রিবিশ� নবীর পড়ােক �বণ কেরন। িযিন 

তােক �দউ কুরআন তাা িকতাবেক উ�সুের সুর িদেয় পেড়ন।’ ১৫৮ F

159 

* অনুরপ সহীহ বুখারী ও মুসিলেম জুবাইর ইবন মুত‘িয়ম 

রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, িতিন বেলন:  

َحًدب 
َ
ِمْعُت أ َُ ََُمي  وِر  َّ َمْاِرِب نِيل

ْ
ِِ بل  

ُ
ْقَرأ َُ  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بّ ُ  ّ َص ِّ

َّ ِمْعُت ب َُ

ْحَسَن أَ قربءة َغُ
َ
 أ

                                                           
159 বুখারী: ৫০২৩, ৫০২৪; মুসিলম: ৭৯২। 
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‘আিম মাািরব সালােত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সূরা 

তুর পড়েত শেনিছ। এত সু�র ক� ও িকরাত আিম আর কােরা 

োেক শিন িন।’ ১৫৯

160 

অবশয যিদ পাঠেকর আশপােশ এমন েকউ াােক েয উ� �ের 

িকরাত পাঠ করেল ক� পায়, েযমন ঘুম্ বযি� এবং সালাত 

আদায়রত বযি� ইতযািদ, তাহেল এমন উ� আওয়ােজ পড়েব না যা 

তার জনয িবরি�কর িকংবা ক�দায়ক েদয়। কারণ,  

* আ�াহর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েলাকজেনর িনকট 

েবর হেলন তখন তারা উ� িকরােত সালাত আদায় করিছেলন। 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন:  

ُُ َُبَيرَكَ « ِِ َرّ� ي غَ ُُ ُمَاّ�َ 
ْ
َ �َْعضي  إِّن بل ََ  ْْ َْهْر �َْعُضُ� َْ  

َ
و ََ  ُِ ُُغَيِجي يَْغُظْر نَِمي 

ْ
ََغ

ْ بلقرخن ِِ« 

‘সালাত আদায়কারী তার রেবর িনকট কাকুিত িমনিত কের �াাথনা 

কের েস েযন লকয কের তার �াাথনা েস িকভােব করেব। আর 

কুরআন পােঠর সময় েতামােদর একজন অপেরর ওপর েযন উ� 

না কের।’ ১৬ ০F

161 ইবন আবিদল বার বেলন, হাদীসিট সহীহ। 

                                                           
160 বুখারী: ৭৬৫; মুসিলম: ৪৬৩।  
161 মুওয়াউা মািলক ১/৮০।  
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o তারতীল বা বীরি রভােব সু�ররেপ িতলাওয়াত করা:  

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :  

 ]  ٤: بلَمك[ ﴾ ٤ تَۡر�ِيً�  �ۡلُقۡرءَانَ  َوَرتِِلِ  ﴿

‘আর আপিন কুরআনেক তারতীেলর সে� তাা বীরি রভােব োেম 

োেম সু�ররেপ িতলাওয়াত করন।’ {সূরা আল-মুযযাি�ল, আয়াত: 

৪} 

কুরআন িতলাওয়াত করেব বীরি রভােব, �ত নয়; কারণ 

বীরি রভােব িতলাওয়াত, শ� ও অকর সিঠকভােব উ�ারণ এবং 

কুরআেনর অাথ অনুবাবেন অিবক সহায়ক।  

* সহীহ বুখারীেত এেসেছ:   

�ٌَس َ�ْن قَِربَءةِ «
َ
ََِك أ ُُ  ُ ُ أ  ّ  َن أ�س نن َيل  رض بهللا َغ ِّ

َّ ُِ  ب غَيْ ََ ّّ بّ ُ   َص
� 

َ
َرأ ّْ قَ ّدب ُُ ََ ََُقيَ  َو َْت   َْ غّ َُ ِن  بّ ِ  ََ َ ْْ ِْ  بلّر ِْ  بلرِّحي ُمّد نِبِْس �َُمّد  بّ ِ  َُ ََ

َِن  ْْ ِْ  نِيلّر �َُمّد نِيلّرِحي ََ« 

‘আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ আনহেক আ�াহর নবী ‘সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েকরােতর বযাপাের িজজাসা করা হেয়িছল। 

তখন িতিন বলেলনঃ তার েকরাত িছল দীঘথ আকােরর। রাসুল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েটেন েটেন পড়েতন। এরপর িতিন 

পড়েলন ْن بهللا �س بلرحيْ بلْر  িতিন ْبهللا �س  িবসিম�াহেক দীঘথ 
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করেলন। ن  আর بلرحيْ আর রাহমানেক দীঘথ করেলন। بلْر

রাহীমেক দীঘথ করেলন।’ ১৬ ১F

162  

* েতমিন উে� সালমা রািদয়া�াহ ‘আনহােক রাসূলু�াহ  সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িকরাত স�েকথ িজজাসা করা হেল িতিন 

বলেলন: 

ن-وقَ  قربءرُ خو  خو  ون« -بلمد هللا رب بلعيل�-بلرحيْ �سْ بهللا بلْر
ن  »ل  وو  بلونَي-بلرحيْ بلْر

‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট একিট আয়াত কের 

আলাদা আলাদা ভােব পড়েতন। িতিন পড়েতন- ْن بهللا �س بلرحيْ بلْر  

তার পর  ( َْمدُ 
ْ
ِ  بل َعيلَِم�َ  َرّب  ِ ّ

ْ
بل ) তারপর ( َِن  ْْ ِْ  بلّر بلرِّحي ) ও তারপর 

( يلِِ   بّلوِن  وَْو ِ  ََ ) এভােব আলাদা ভােব পড়েতন।’ ১৬ ২F

163 

* ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,    

َ،ُ  وَ « ُ َُ ْ َ  رَن َْ َ،ُ  ََوَ  بّلقْك مَ وب ، بلّشْعرِ  َكَهذّ  َُُهّذ ُِ غْدَ  ِق َِ  ُِ َجيئِِب ُِ  َََحّرُكوب ، ََ  نِ
ُقغُوَب 

ْ
وَ  ، بل ّْ  وَُ�ونُ  ََ ْْ  َه َحِدُ�

َ
 . »بلّسوَرةِ  خِصرَ  أ

‘েতামরা এেক (কুরআন) ন� েখজুেরর মেতা ছিড়েয় িছিটেয় পেড়া 

না িকংবা কিবতার মেতা ািতময় ছে�ও পেড়া না। বরং এর েযখােন 

িব�েয়র কাা আেছ েসখােন াােমা এবং তা িদেয় হদয়েক 

                                                           
162 বুখারী: ৫০৪৬।  
163 আহমাদ ৬/৩০২; আবু দাউদ: ৪০০১; িতরিমযী: ২৯২৭।  
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আে�ািলত কেরা। আর সূরার সমািােত েপৗছা েযন েতামােদর 

কােরা লকয না হয়।’ ১৬৩

164 

অবশয এমন �ত পােঠ েকােনা সমসযা েনই েযখােন েকােনা অকর 

িবলুা করেল বা ছুেট োেল শাি�ক েকােনা �িট-িবচুযিত হয় না 

িকংবা েযখােন ইদাাম করা িবশ� নয় েসখােন ইদাাম করেল 

শাি�ক েকােনা �িট-িবচুযিত হয় না এবং অোথরও েকােনা পিরবতথন 

হয় না। আর যিদ এেত শাি�ক �িট িবচুযিত হয় তাহেল হারাম হেব 

কারণ এটা কুরআনেক পিরবতথন করার শািমল। 

o িতলাওয়ােত িসজদায় িােয় িসজদা করা:  

কুরআন িতলাওয়াতকারী যখন অযু অব ায় াােকন তখন িদন 

িকংবা রাি� েয েকােনা সময় িসজদার আয়াত িতলাওয়াত করেল 

িসজদা আদায় করেত হেব।  

িসজদা আদােয়র িনয়ম হেলা: িসজদার জনয �ােম আ�াহ আকবার 

বেল িসজদায় যােব এবং িসজদায় িােয় বলেব: َبَ ر� ُبحين  এবং 
েদা‘আ করেব। অতঃপর িসজদা োেক তাকবীর ও সালাম ছাড়াই 

মাাা উঠােব। কারণ েতলাওয়ােত িসজদা োেক উঠার সময় তাকবীর 

ও সালাম েদওয়ার েকােনা বণথনা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম োেক পাওয়া যায় না। তেব যিদ িতলাওয়ােত িসজদািট 

                                                           
164 ইবন আিব শাইবাহ, মুসা�াফ: ২/২৫৬, নং ৮৭৩৩।  
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সালােতর মেবয হয় তখন িসজদা েদওয়ার সময় এবং িসজদা োেক 

মাাা উঠােনার সময়ও তাকবীর িদেব। েকননা,  

* আবূ হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত েয: 

ُُ َونَ  ّ 
َ
َض  َ َِ َُ َ  وَُ�ّبُ ُرَّمي َص َر نّ  ََ

َ
ُ�َّدُث أ وَ   ََ ُُ َْ  بّ ِ  َر غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بّ ُ   َص

ِْ  َونَ   َعُك ذَلَِ  َُ

িতিন যখনই মাাা অবনত করেতন এবং উেউালন করেতন তখনই 

তাকবীর বলেতন; আর িতিন (আবু হরায়রা রা.) বলেতন েয, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এিটই করেতন।’ ১৬ ৪F

165  

* অনুরপ আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, 

িতিন বেলন:  

غْ و�ب ِ ّ رَ  َصِض َقيي  َقعودرأوت بَّ ص«  »ّ بهللا َغيُ َُ

‘আিম নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক মাাা উঠােনা, মাাা 

অবনত করা, দাঁড়ােনা ও বসা এ �িতিট েকে� আ�াহ আকবার  

বলেত শেনিছ।’ ১৬ ৫F

166 

আর এটা সালােতর িসজদা ও সালােত িতলাওয়ােত িসজদা 

উভয়েকই শািমল কের।  

                                                           
165 মুসিলম: ৩৯২।  
166 আহমাদ ১/৪৪২, ৪৪৩; নাসাঈ ৩/৬২; িতরিমযী: ১১৪৮।  
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এ হেলা কুরআন িতলাওয়ােতর কিতপয় আদব। সুতরাং আপনারা 

এসব আদেবর �িত যাাযা লকয েরেখ িতলাওয়াত করেবন এবং 

আ�াহর েমেহরবানী ও করণা অেসষণ করেবন। 

েহ আ�াহ! আমােদরেক আপিন আপনার স�ািনত ব�গেলার স�ান 

করার, আপনার দানগেলা আহরণ কের সফলতা লােভর, আপনার 

জা�াতসমূেহর ওয়ািরস হওয়ার তাওফীক িদন। আর েহ পরম 

করণাময়! আপিন আমােদরেক, আমােদর িপতা-মাতা ও সকল 

মুসিলমেক �ীয় রহমেত কমা করন।  

আর আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন এবং সাহাবীেদর 

�িত সালাত ও সালাম েপশ করন।  



 

220 

 

চতুদথশ আসর 
িসয়াম ভে�র কারণসমূহ 

 

সকল �শংসা েস আ�াহর জনয িযিন �কাশয ও অ�কাশয সকল 

িবষেয়র যাাযা জান রােখন। িযিন বা�ার োাপন, �কাশয ও বারণা 

স�েকথও জাত। িযিন তাঁর সৃি�েক ৈতরী ও তার ৈশি�ক িবনযােস 

একক। িযিন �িতিট সৃি�র যাবতীয় নড়া-চড়া ও ি রতা সবই 

িনয়�ণ কেরন। �িতিট ব� সৃি� কেরেছন সু�রভােব, কণথ িবদীণথ 

কেরেছন এবং েচােখর মিণ িনবথারণ কেরেছন। াােছ তার শাখা ও 

ডােল কত পাতা আেছ তা িতিনই গেণ েরেখেছন। যমীনেক িব�ৃত 

কেরেছন এবং েসটােক ছািড়েয় িদেয়েছন, আকাশেক �শ� 

কেরেছন এবং েসটােক উপের উিঠেয়েছন। তারকাসমূেহর তােদর 

ককপো পিরচািলত কেরেছন এবং অ�কার রােত ও তমসায় 

েসগেলােক উিদত কেরেছন। বৃি�েক নািযল কেরেছন মুষল ও 

হা�াভােব, আর এর মাবযেম িতিন বীজেক শিকেয় যাওয়া োেক 

যাাাথভােব উ�ার কেরেছন। “এ হেি আ�াহর সৃি� সুতরাং েতামার 

েদখাও িতিন বযতীত অনযরা িক সৃি� কেরেছ?” [সূরা লুকমান: ১১] 

আিম তাঁর �শংসা করিছ তাঁর দান ও দািকেণযর উপর।  
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আর আিম সাকয িদিি েয, একমা� আ�াহ বযতীত েকােনা হক 

ইলাহ েনই, যাঁর ইবাদেত েকােনা শরীক েনই, তাঁর কমতােতও 

েকােনা শরীক েনই। আর আিম সাকয িদিি েয মুহা�াদ তাঁর বা�া 

ও রাসূল, যাঁেক তাঁর পক োেক দলীল-�মাণািদ িদেয় সাহাযয-

সহেযািাতা করা হেয়েছ।  

আ�াহ তার উপর সালাত েপশ করন, অনুরপ আবু বকেরর ওপর 

িযিন সবথাব ায় তার সাাী িছেলন, উমেরর উপর িযিন খসর 

পারেভযেক তার সুরময অাািলকায় অ�ি�েত েফেলিছেলন, 

উসমােনর ওপর িযিন কুরআন িনেয় িবিনষ রজনী যাপন 

কেরিছেলন, আলীর ওপর িযিন খাইবােরর দরজা উপেড় 

েফেলিছেলন এবং েসখানকার দূাথসমূহেক  ানচুযত কেরিছেলন। 

আর তার পিরবার-পিরজন, স�ী-সাাীাণ যােদর �েতযক বযি� তার 

নড়া-চড়া ও ি রতার মেবয তার রেবর আনুােতয যাাযা �ম বযয় 

কেরেছন। আর আ�াহ তােদর উপর যাাাথ সালাম েপশ করন।  

o ভাই সকল: 
আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

وُهنّ  فَٱۡل�نَ ﴿ ُ�ِٰ ََ  ْ ُ  َكتََب  َما وَ�ۡ�تَُغوا َّ ْ  َلُ�مۚۡ  � �ُواْ  َوُ�ُوا َ ُۡ ََبَّ�َ  َحّ�ٰ  وَ�  َلُ�مُ  يَ
ۡ�يَُض  �ۡ�َۡيُط 

َ
ۡسَودِ �ۡ�َۡيِط  مِنَ  �ۡ�

َ
رِ�  مِنَ  �ۡ� َۡ تِّمواْ  ُُمّ  �ۡلَف

َ
يَا أ ِل�  إَِ�  مَ �لِصِ ۡ�ّ�﴾ 

 ]  ١٨٧: بلقرة[
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‘আর এখন েতামরা �ীেদর সে� সহবাস করেত পােরা এবং আ�াহ 

যা িকছু েতামােদর জনয িলিপব� কেরেছন বা দান কেরেছন তা 

আহরণ কর। আর ভকণ কেরা, পান কেরা যতকণ না রােতর কাল 

েরখা োেক েভােরর শ� েরখা পির�ার েদখা যায়। অতঃপর 

েতামরা রাত পযথ্ সাওমেক পূণথ কর।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: 

১৮৭} 

এ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা িসয়াম ভে�র েমনিলক নীিতমালা উে�খ 

কেরেছন। আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাদীেস তা 

পিরপূণথভােব উে�খ কেরেছন।  

o িসয়াম ভে�র কারণসমূহ ৭ �কার:  

�াম কারণ: �ী সহবাস  

সহবাস বলেত বুঝায়, পুরেষর িল� মিহলার জনেনি�েয় �েবশ 

করােনা। এটা িসয়াম সাওম ভে�র বড় কারণ এবং িসয়াম অব ায় 

সবেচেয় বড় োানােহর কাজ। সুতরাং েয িসয়াম অব ায় �ী সহবাস 

করল তার িসয়াম ন� হেয় যােব। চাই তা ফরয েহাক িকংবা নফল।  

o তাই িসয়াম পালনকারী যিদ রমযােনর িসয়াম পালন অব ায় �ী 

সহবাস কের, তাহেল তার জনয িসয়ােমর কাযাসহ ‘কেঠার 

কাফফারা’ আদায় করা আবশযক। এই কাফফারা হেলা: একজন 

মুসিলম কৃতদাস-দাসীেক আযাদ করা। যিদ েস কৃতদাস-দাসী না 
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পায় তাহেল শরয়ী ওযর ছাড়া একাবাের দুই মাস িসয়াম পালন 

করা। শরয়ী ওযর হেলা: দুই ঈেদর িদন, আইয়যােম তাশরীক 

িকংবা শািররীক ইি�য়�াহয ওজর। েযমন- েরাাা�া্ হওয়া 

িকংবা িসয়াম ভা�ার িনয়ত ছাড়া সফর করা।  

o  এর মেবয যিদ েস েকােনা ওযর ছাড়া একিদনও িসয়াম ভ� 

কের, তাহেল পুনরায় তােক শর োেক িসয়াম পালন করেত 

হেব। যােত একাবাের দু’মাস িসয়াম পালন করা হয়। যিদ দু’মাস 

একাবাের িসয়াম পালেন সকম না হয় তাহেল ৬০জন িমসিকনেক 

খানা খাওয়ােত হেব। �িত িমসকীনেক ‘আবা িকেলা ও ১০ �াম’ 

ভাল মােনর াম িদেত হেব। 

* সহীহ মুসিলেম এেসেছ: 

ْ َن ذل  ني َق  إن رجِ« غ َُ ُ ّ بهللا َغي ّ ص ِ رمضين َيُِِم بَ مرأرُ 
وع� َِِينع� (هك ْسَِي  صيي  شهر�ن،  :قي  ،هك تد رقب ؟ قي  و :َقي 
َصر� كمي َهو ِ  »طعْ ُت� مسكيغيَْ :قي  ،و :قي ) ِ بلرَبويت ب

 بلاحيح� ََوو

‘জৈনক েলাক রমযােন তার �ীর সে� সহবাস কের নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট এ বযাপাের ফতওয়া জানেত চাইল? 

তখন িতিন বলেলন: তুিম িক কৃতদাস আযাদ করেত পারেব। েস 

উউের বলেলা ি�-না। তখন িতিন বলেলন: তুিম িক একাবাের 



 

224 

দু’মাস সাওম রাখেত পারেব। (একাবাের িনরবিি�ভােব সাওম 

রাখা অনয েরওয়ােয়েত বিণথত হেয়েছ) েস বলল: ি�-না। তখন 

আ�াহর রাসূল বলেলন: তাহেল তুিম ৬০ জন িমসকীনেক 

খাওয়াও।’ হাদীসিট বুখারী ও মুসিলেম দীঘথাকাের এেসেছ। ১৬৬

167 
 

ি তীয় কারণ: ইিাকৃত বীযথপাত ঘটােনা  

চাই তা চু�ন, �শথ বা হ�ৈমাুন অাবা কামভাবসহ এমন িকছু 

করার মাবযেম েহাক যা বীযথপাত ঘটায়, এমন হেল িসয়াম েভে� 

যােব। কারণ এগেলা এমনসব কাজ েযগেলা পিরতযাা করা বযতীত 

সাওম সংঘিটত হেত পাের না। েযমন,    

* হাদীেস কুদসীেত রেয়েছ:  

ْجِ�  َدعُ وَ «
َ
ْن أ َِ  ُُ ُُ َََشْهَورَ بنَ َ ََ ََ  ُُ ََ  »َطَعي

‘(আ�াহ তা‘আলা বেলন) িসয়াম পালনকারী আমার কারেণ তার 

পানাহার ও কামভাব োেক িবরত াােক।’ 167F

168  
 

আর চু�ন বা �শথ করােত যিদ বীযথপাত না হয় তাহেল িসয়াম ভ� 

হেব না। কারণ,  

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা োেক 

এেসেছ, িতিন বেলন,  

                                                           
167 বুখারী: ১৯৩৬; মুসিলম: ১১১১।  
168 বুখারী: ১৮৯৪।  
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غْ ون وقبك َهو صيئْ َ�بيَ َهو صيئْ َلكغُ َغيُ أن بَّ صّ بهللا« َُ 
ُِ ْ َ�مغكأون   .»ِر�ِ

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাওম অব ায় �ী চু�ন 

করেতন এবং সাওম অব ায় িতিন �ীেদর সে� েমলােমশা 

করেতন। িক� িতিন তাঁর কামভাব েতামােদর েচেয় অিবক িনয়�ণ 

করেত সকম িছেলন।’ ১৬৮F

169  

* অনুরপ সহীহ মুসিলেম এেসেছ:  

ّّ بّ ُ أّن « وَ  بّ ِ َص ُُ َ  َر
َ
ْ َُ غََمَ   َُ ِل 

َ
ََ  ُ�َمَر نِْن أ  ُِ غَيْ َُُقبُّك ََ َْ أَ غّ َُ  ُْ ََُقيَ   بلّايئِ

 ُ
َ

وُ   َ ُُ ّّ بّ ُ  َر ُُ  بّ ِ َص رْ ْصَبَ
َ
غََمَ  ََْ َُ   ّ

ُ
َِ ْك َهِذ،ِ  َُ  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَْي وَ  بّ ِ  ََ ُُ ّن َر

َ
أ

ّّ بّ ُ  َْ وَْاغَ ُ  َص غّ َُ ََ  ُِ غَْي َر بّ ُ  ََ َِ وَ  بّ ِ قَْد َ� ُُ ََُقيَ  وَي َر لَِ   َِْن  ذَ ي ََُقّد َ  ََ لََ  
 ُ
َ

َقيَ  َ َُ ّصَر 
َ
ي رَْ ََ ََ وُ   ذَ ْبَِ   ُُ ّّ بّ ُ  َر ْْ  بّ ِ َص َُْقيُ�

َ َ
ََبّ ِ إِّ� َ ي  ََ

َ
َْ أ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ

 ُ
َ

َ ْْ ْصَشيُ�
َ
ََأ  ِ ّ ِ«. 

‘উমর ইবন আবূ সালমা রাসুল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

িজেজস করেলন। সাওম পালনকারী িক চু�ন করেত পারেব? তখন 

আ�াহর নবী বলেলন, এেক িজজাসা কর অাথাৎ উে� সালমােক 

(িযিন রাসূেলর সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ী িছেলন) অতঃপর 

উে� সালমা বেল িদেলন, আ�াহর রাসূল এমনিট করেতন। তখন 

িতিন আরয করেলন ইয়া রাসুলা�াহ! আ�াহ িক আপনার পূবথাপর 

                                                           
169 বুখারী: ১৮৯৪; মুসিলম: ১১৫১।  



 

226 

সকল োানাহ কমা কের েদন িন? নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, শেন রাখ আ�াহর কসম কের বলিছ, িন�য়ই 

আিম েতামােদর েচেয় অিবক তাকওয়ার অিবকারী এবং আিম 

আ�াহেক অিবক ভয় কির।’ ১৬৯

170 

অবশয যিদ সাওম পালনকারী চু�ন বা অনয িকছুর মাবযম বীযথপােতর 

আশআা েবাব কের িকংবা তােদর এ চু�ন সহবাস পযথ্ েপৗিছেয় 

েদেব এবং েস তার কাম উেউজনােক িনয়�ণ করেত পারেব না। 

তখন তার ওপর চু�ন ও অনয আচরণগেলা হারাম হেব। এটা হেি 

অনযােয় পা র� করা এবং সাওম ভ� োেক সাওমেক েহফাজত 

করার জনয। এ জনযই আ�াহর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

সাওম পালনকারী অযুকারীেক নােকর মেবয ভােলাভােব পািন টানার 

েকে� বাড়াবািড় করেত িনেষব কেরিছেলন। কারণ, সাওম 

পালনকারী ভােলাভােব নােক পািন িদেল েপেটর েভতের পািন চেল 

যাবার আশআা আেছ তাই রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এরপ করেত িনেষব কেরেছন; যােত সাওম ফােসদ না হেয় যায়।  

o তেব েকােনা ��েদােষর মাবযেম িকংবা েকােনা িচ্া-ভাবনা 

ছাড়াই যিদ বীযথপাত হয় তাহেল সাওম ভ� হেব না। কারণ 
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��েদাষ সাওম পালনকারীর ইিায় হয়িন। আর িচ্া-ভাবনার 

িবষয়িট কমারেযাায। কারণ,  

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন : 

َز َ�نْ « ََ َي
َ

ي َحّدثَْت  إِّن بّ َ ت ََ ِم  َّ ْْ  أُ َ ي ل ََ َسَهي  ُِ مْ
َ
ُِ أ َْ  َُْعَمْك  نِ

َ
ْْ  أ ّ ََ َِ َُ« 

‘িন�য় আ�াহ আমার উ�তেক কমা কের িদেয়েছন, যা আমার 

উ�ত মেন মেন ক�না কের যাবৎ তা বা�বায়ন কের িকংবা 

আলাপ কের।” ১৭০F

171
 

 

তৃতীয় কারণ: পানাহার করা  

পানাহার করা বলেত, েয েকােনা �কার খাদয বা পানীয় ষবয মুখ বা 

নাক িদেয় িভতের �েবশ করােনােক বুঝায়। কারণ,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿ ْ ْ  َوُ�ُوا �ُوا َ ُۡ ۡ�يَُض  �ۡ�َۡيُط  لَُ�مُ  يََََبّ�َ  َحّ�ٰ  وَ�
َ
ۡسوَ  �ۡ�َۡيِط  مِنَ  �ۡ�

َ
رِ�  مِنَ  دِ �ۡ� َۡ  �ۡلَف

ْ  ُُمّ  تِّموا
َ
يَامَ  أ ِل�  إَِ�  �لِصِ  ]  ١٨٧: بلقرة[ ﴾ �ّ�ۡ

‘েতামরা পানাহার কর, যতকণ না রােতর কােলা েরখা োেক 

েভােরর সাদা েরখা েতামােদর কােছ �� হয়। অতঃপর িসয়ামেক 

রাত পযথ্ পূণথ কর।’ {সূরা আল-বাকারা: ১৮৭}  

আর নাক িদেয় িকছু �েবশ করােনা পানাহােরর মেতাই। কারণ,  

* লাকীত ইবেন সুবরা রািদয়া�াহ ‘আনহর হাদীেস এেসেছ:  

                                                           
171 বুখারী: ২৫২৮; মুসিলম: ১২৭।  
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» 
ّ

ِّ ِإو ِِنَْشي ُْ ِِ بِو �َيلِْ   ْن رَُ�وَن َصيئًِمي ََ
َ
 »أ

‘(রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: ) তুিম অযুর 

সময় নােক ভােলাভােব পািন েপৗিছেয় দাও অবশয সাওম পালনকারী 

হেল এমন করেব না।’ ১৭১ F

172 

আর নােক াে�র �াণ িনেল সাওম ভা�েব না। কারণ �ােণর এমন 

েকােনা দৃশযমান শরীর েনই যা েপেটর েভতের �েবশ করেব। 
 

চতুাথ কারণ: পানাহােরর অনুরপ ব� �হণ করা 

এটা দু’ বরেনর হেয় াােক।  

এক: িসয়াম অব ায় র�পাত িকংবা অনয েকােনা কারেণ রে� 

�েয়াজন হেল যিদ র� েদয়া হয়, তাহেল িসয়াম েভে� যােব। 

েকননা পানাহােরর পুি�র চূড়া্ পযথায় হেলা র�। র� �হেণর 

মাবযেম েস-ই পুি� অিজথত হয়।  

দুই: েযসব ইনেজকশন খাদয ও পানীেয়র িবক�, তা �েয়াা করা 

হেলও িসয়াম েভে� যােব। যিদও তা বা�েব খাদয ও পানীয় নয়, 

িক� খাদয-পানীেয়র িবক�। সুতরাং তা খাদয ও পানীেয়র িববান 

রাখেব।  

                                                           
172 মুসনােদ আহমাদ ৪/৩২, ৩৩, ২১১; আবু দাউদ: ২৩৬৬; িতরিমযী: ৭৮৮; 

নাসাঈ ১/৮৭।  
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আর েয ইনেজকশন খােদযর পিরপূরক নয়: তা  ারা িসয়াম ভ� 

হেব না। যিদও ইনেজকশন মাংসেপশী িকংবা রো েনয়া হয়। 

এমনিক ক�নালীেতও যিদ এর �ভাব যায় তাহেলও িসয়াম ভ� 

হেব না। েকননা তা খাদযও নয় পানীয়ও নয়; তাছাড়া তা খাদয বা 

পানীেয়র অোথও পেড় না। সুতরাং এর  ারা খাদয বা পানীেয়র 

িববান �েযাজয হেব না।  

আর খাদয বা পানীয় ছাড়া ক�নালীেত অনয েকােনা �ােদর �ভাব 

বতথবয নয়।  

* এজনয আমােদর ফকীহাণ বেলন: ‘যিদ সাওম পালনকারীর পােয় 

েকােনা িত� িজিনস ঘষথেণর ফেল েস এর �াদ ক�নালীেত পায় 

তাহেল সাওম ভা�েব না।’  

* শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. তাঁর ‘হাকীকতুস িসয়াম’ 

িরসালায় বেলেছন: ‘কুরআন ও সু�াহর দলীল-�মাণািদেত এমন 

িকছু আেস িন যার িভিউেত দািব করা যায় েয, আ�াহ ও তাঁর 

রাসূেলর িনকট তা-ই সাওম ভ�কারী যা মােজ েপৗেছ িকংবা 

শরীের েপৗেছ িকংবা েকােনা া�র িদেয় �েবশ কের অাবা 

মুখা�ের �েবশ কের, িকংবা এবরেনর অনযানয েযসব িবষয়েক এ-

মতামেতর �ব�াাণ আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িনকেট এ হকুেমর 

মূল কারণ িহেসেব িচি ত কের াােকন। (অাথাৎ এগেলার 

েকােনািটই সাওম ভে�র মূল কারণ িহেসেব �মািণত হয় িন।)  
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িতিন আরও বেলন: ‘যখন এটা �মািণত হেলা না েয, আ�াহ ও 

তাঁর রাসূল এসব ৈবিশ�য বা কারণেক সাওম ভ� হওয়ার কারণ 

বেল িনবথারণ কেরেছন, তখন েকউ যিদ বেল েয, আ�াহ ও তাঁর 

রাসূল এগেলােক সাওম ভে�র কারণ িনবথারণ কেরেছন, তেব তা 

হেব আ�াহর উপর না েজেন কাা বলা।’ ১৭২

173 
 

প�ম কারণ: িস�ার মাবযেম র� েবর করা  

কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ََبلَمْحُجو ُ «  ُْ َر بلَيِج ََ ُْ  »أَ

‘িস�া েয লাাায় ও েয িস�া �হণ কের- উভেয়র িসয়াম ভ� 

হেব।’ 173F

174  

ইমাম বুখারী রহ. বেলন. ‘এ অবযােয় এর েচেয় অিবক িবশ� হাদীস 

আর েনই।’  

আর এটাই ইমাম আহমদ ও অিবকাংশ ফকীেহর মাযহাব। 

                                                           
173 হাকীকাতুস িসয়াম, পৃ. ৫২-৫৩। আর আ�াহর উপর না েজেন কাা বল 

হারাম ও সবেচেয় বড় গনাহ; সুতরাং মাজ বা শরীের েপৗছা অাবা েকােনা 

রা�া িদেয় �েবশ করা, অাবা েপেট �েবশ করা এগেলার েকােনািটই সাওম 

ভে�র কারণ নয়। [অনুবাদক ও স�াদক] 
174 মুসনােদ আহমাদ ৫/২৭৭, ২৮০, ২৮২, ২৮৩; আবু দাউদ ২৩৬৭; ইবন 

খুযাইমাহ: ১৯৬২, ১৯৬৩; মু�াদরােক হািকম ১/৪২৭।   
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o িস�া  ারা র� েবর করার অোথ আেরা রেয়েছ িশরা েকেট র� 

েবর করা ও এ জাতীয় কমথকা�; যা িদেয় র� �দান করেল 

শরীের িশ�া েদওয়ার মত �ভাব পেড়।  

সুতরাং ফরয িসয়াম পালনকারীর জনয কাউেক র�দান করা ৈবব 

নয়; তেব যিদ এমন েকােনা অতযাবশযক অব ায় পিতত হয়; যা 

ফরয িসয়ামপালনকারীর র�দান  ারাই েকবল সমাবান হেত পাের, 

আর র� েদওয়ার কারেণ সাওমপালনকারীরও কিত না হয় তখন 

অতযাবশযকতার কারেণ র� �দান করা জােয়য হেব এবং েস ওই 

িদেনর সাওম ভ� করেব ও পরবতথীেত তা কাযা কের িনেব।   

অবশয নাক িদেয় র� পড়া, কেফর সে� র� েবর হওয়া, অশথ 

েরাোর কারেণ র� েবর হওয়া, দাঁত উঠােনাজিনত কারেণ র� 

েবর হওয়া, কত ান েফেট র� েবর হওয়া িকংবা সুঁই িদেয় েখাচা 

িদেয় র� েবর করা ও এ জাতীয় কােজ সাওম ভ� হয় না। কারণ; 

এগেলা িশ�াও নয়, তার মতও নয়; েকননা এগেলা শরীের িশ�ার 

মত �ভাব েফেল না।  
 

ষ� কারণ: ইিাকৃত মুখ ভের বিম করা  

বিম হেি, পাক লীেত খাবার বা পানীয় যা িকছু রেয়েছ তা মুখ 

িদেয় েবর কের েদওয়া। বিম  ারা সাওম ন� হয়, কারণ;  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  



 

232 

يَْقِض «
ْ
ََِقيَء َ�ْمًدب ََغ ُْ ْن ب ََ ََ ُِ قََضيٌء،  غَيْ ََ غََْْس  ُء، ََ ُُ بلَقْ ََ ْن ذََر ََ« 

‘েয বযি�র অিনিাকৃত বিম হেলা, তার ওপর েকােনা কাযা েনই। 

তেব েয ইিাকৃত বিম করল, েস েযন কাযা কের েনয়।’ 174F

175  

ইিাকৃত বিম করেল িসয়াম ভ� হেয় যােব। চাই েপট েচেপ বিম 

করক, িকংবা ক�নালীেত িকছু �েবশ কিরেয় বিম করক িকংবা 

এমন ব�র �াণ িনল, যােত বিম আেস, অাবা এমন ব�র িদেক 

ইেি কের নজর িদল যার কারেণ বিম হয়। এসব কারেণ িসয়াম 

েভে� যােব।  

আর যিদ েকােনা কারণ ছাড়া বিম হয়, তাহেল সাওেমর েকােনা 

কিত েনই।  

আর যিদ পাক লী বিম করেত চায় তাহেল েসটােক েচেপ রাখাও 

সাওমপালনকারীর জনয আবশযক নয়; েকননা এটা তার কিত 

করেব, বরং েসটােক তার অব ায় েছেড় িদেব, অাথাৎ েস বিম 

করেত েচ�া করেব না, বিম ব� করেতও েচ�া করেব না।  
 

সাম কারণ: হােয়য তাা ঋতু বা েনফাস তাা স্ান �সেবর র� 

েবর হওয়া।  

* কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

 » ْْ ْْ رَُا َ ل ََ ْْ رَُاّك  َ ْت ل َِ لََْْس إِذَب َحي
َ
 »أ

                                                           
175 িতরিমযী: ৭২০; আবু দাউদ: ২৩৮০; মুসনাদ আহমদ: ২/৪৯৮, নং ১০৪৬৩।  
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‘নারীর যখন হােয়য হয়, তখন সালাত আদায় কের না এবং 

িসয়ামও পালন কের না, তা নয় িক?’176  

যখন েকােনা মিহলার হােয়য হয় িকংবা েনফােসর র� েদেখ তখন 

তার সাওম েভে� যােব। চাই েস িদেনর শরেত েদখুক িকংবা 

েশষভাো েদখুক। এমনিক যিদও তা সূযথ েডাবার এক কিনক 

আোও হয়।   

আর যিদ েস অনুভব কের েয র� েবর হওয়া শর হেি, িক� সূযথ 

েডাবার পরই শবু েসটা েবর হয়, তেব তােত তার সাওম শ� হেয় 

যােব।  

 সাওম পালনকারীর উপর হারাম হেব, উপেরা� সাওম ভে�র 

কারণসমূেহর েয েকােনা একিট করা, যিদ সাওমিট হয় ফরয 

সাওম, েযমন রমযােনর সাওম। অাবা যিদ েসটা হয় ওয়ািজব 

সাওম েযমন, কাফফারার সাওম ও মা�েতর সাওম। অবশয যিদ 

সাওম ভা�ার শরয়ী ওযর াােক তাহেল েসটা িভ� কাা। কারণ 

েয বযি� ওয়ািজব শর কের তার জনয সহীহ েকােনা ওযর 

ছাড়া এটা পিরপূণথ করাটা আবশযক। তারপর যিদ েকউ েকােনা 

ওযর ছাড়া রমযােনর িদেনর েবলায় এ হারামসমূেহর েকােনা 

একটা কের বেস তাহেল তার ওপর বাকী িদন পানাহার োেক 

                                                           
176 বুখারী: ৩০৪। 
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িবরত াাকা এবং কাযা করা ওয়ািজব। অবশয অনযানয ওয়ািজব 

সাওেমর েকে� শবু কাযা করেত হেব, পানাহার োেক িবরত 

াাকেত হেব না।  

আর যিদ নফল সাওম হয়, তাহেল েকােনা ওযর ছাড়াই সাওম 

ভা�া জােয়য। িক� সাওম পুরা করাই উউম। 

o ি�য় ভাইসব! েতামরা আ�াহর আনুােতযর বযাপাের য�বান হও। 

পাপাচার ও হারাম োেক িবরত াাক। আসমান ও যমীেনর 

সৃি�কতথার িদেক কায়মেনাবােকয �াাথনা কর, তাঁর দােনর িবেশষ 

সময়গেলােক যাাযাভােব কােজ লাাাও; িতিন েতা অফুর্ 

দানশীল। আর েজেন েরেখা! েতামরা েতামােদর মাওলার 

আনুােতয েয সময় কািটেয়ছ দুিনয়া োেক তা-ই শবু েতামােদর 

�ািা। সুতরাং সময় চেল যাওয়ার পূেবথ সময়েক ানীমত মেন 

কের তার যাাযা স যবহার কেরা। কিত আপিতত হওয়ার 

আোই লাভেক েবেছ নাও।  

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর সময়গেলােক কােজ লাাাবার তাওফীক 

িদন, আর আমােদরেক েনক কমথসমূেহ বয� রাখুন।  

েহ আ�াহ! আমােদর উপর দয়া ও অনু�হ দান করন আর 

আমােদর সে� কমা ও মাজথনার আচরণ করন।  

েহ আ�াহ! আমােদর জনয েনক কাজ তাা জা�ােতর রা�াসমূহেক 

সহজ কের িদন আর কিঠন কাজ তাা জাহা�ােমর আমল োেক 
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আমােদরেক দূের রাখুন এবং আমােদরেক আেখরাত ও দুিনয়ােত 

কমা নসীব করন।  

েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক আমােদর নবীর শাফা‘আত নসীব 

করন এবং আমােদরেক তাঁর হাউেজ উপনীত করন আর তা োেক 

পান কিরেয় এমনভােব পিরতৃা করন েয আর কখেনা িপপাসা না 

লাো েহ সৃি�কুেলর রব। 

েহ আ�াহ আপিন সালাত, সালাম ও বরকত নািযল করন আপনার 

বা�া ও নবী মুহা�ােদর ওপর এবং তার পিরবার-পিরজন ও সকল 

স�ী-সাাীর ওপর।  
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প�দশ আসর 
িসয়াম ভে�র শতথাবিল এবং েয কােজ িসয়াম ভােঙ না আর 

সাওম পালনকারীর জনয যা করা জােয়য 

  

সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন �জাময় ু�া, মহীয়ান সিহ�ু 

সতযবাদী, দয়ালু স�ািনত িরিযকদাতা, সাত রা�া তাা আসমানেক 

েকােনা �কার খঁুিট ও লি� ছাড়াই উপের উিঠেয়েছন, যমীনেক 

সুঊ� পাহাড়  ারা সুি রভােব �িতি�ত কেরেছন, তাঁর সৃি�র কােছ 

দলীল-�মাণািদ ও েমনিলক তে�র মাবযেম পিরিচত হেয়েছন, সকল 

সৃি�কুেলর িরিযেকর দািয়� িনেজই �হণ কেরেছন, মানুষেক সৃি� 

কেরেছন সেবো �িলত পািন োেক, তােক শরীয়ত িদেয় েবঁেব 

িদেয়েছন যােত েস স�কথ িঠক রােখ, েযগেলা তাঁর মনঃপুত হয় না 

এমন ভুল-�াি্ তার োেক মাজথনা কেরেছন। আিম তার �শংসা 

কির যতকণ িনবথাক চুপ াােক আর যতকণ েকােনা কাক কাা 

বেল।  

আর আিম সাকয িদিি েয, একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ 

েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, এটা িন�াবােনর সাকয েকােনা 

মুনািফেকর সাকয েনই। আিম আরও সাকয িদিি েয, মুহা�াদ তাঁর 
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বা�া ও রাসূল যার দাওয়াত উপর-নীচ সকল  ানেক বযাপকভােব 

অ্ভুথ� কের। আ�াহ তাঁর উপর সালাত েপশ করন, অনুরপ তাঁর 

সাাী আবু বকেরর উপর, িযিন উপযু� িবচকণতার সাো 

মুরতাদেদর িবরে� দাঁিড়েয়িছেলন, আর ‘উমােরর ওপর, িযিন 

কােফরেদর মাাাবযাাার কারণ হেয়িছেলন এবং ব� দরজা 

খুেলিছেলন, আর ‘উসমােনর উপর, যার স�ানেক পাষ�-

সীমাল�নকারী বযতীত েকউ ন� কেরিন, অনুরপভােব ‘আলীর 

ওপর, িযিন তাঁর বীরে�র কারেণ সংকীণথ পোও হাটেত সকম 

িছেলন। ত�প রাসূেলর সকল পিরবার-পিরজন, সকল সাহাবী 

যােদর �েতযেকই অনযেদর উপর েপেয়িছেলন ে���। আর আ�াহ 

তােদর যাাযা সালামও �দান করন।  

o আমার ভাইেয়রা! পূেবথ আমরা িসয়াম ভে�র কারণসমূহ িনেয় 

আেলাচনা কেরিছ। হােয়য ও েনফাস ছাড়া িসয়াম ভে�র অনযানয 

কারণসমূহ েযমন, সহবাস করা, সরাসির বীযথপাত ঘটােনা, খাদয 

িকংবা এ জাতীয় িকছু খাওয়া বা বযবহার করা এবং িশ�া 

লাাােনা ও বিম করা এ সব িকছু  ারা েকবল তখনই সাওম ভ� 

হেব যখন তা েজেন শেন, �রণ কের ও ��েণািদত হেয় কের।  

o সুতরাং েবাঝা োল েয, সাওম ভ� হওয়ার জনয িতনিট শতথ 

রেয়েছ:  

�াম শতথ: িসয়াম ভে�র কারণ স�েকথ জান াাকা 
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তাই যিদ না েজেন উপেরা� িবষেয়র েকােনা একিটেত িলা হয়, 

তাহেল িসয়াম ভ� হেব না। কারণ,  

* আ�াহ তা‘আলা সূরা আল-বাকরায় বেলন:  

ٓ  ََ  َرّ�ََا ﴿ ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا وۡ  �ِّسيََا
َ
ۚ  أ نَا

ۡ
ۡخَطَ

َ
 ]  ٢٨٦: بلقرة[ ﴾ أ

‘েহ আমােদর রব! আপিন আমােদর পাকড়াও করেবন না, যিদ 

আমরা ভুেল যাই িকংবা েকােনা ভুল কের বিস।’ {সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত: ২৮৬} তখন আ�াহ তা‘আলা বলেলন, “অবশযই আিম তা 

কবুল কেরিছ”। ১৭৬F

177  

* অনয আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ٓ  ُجََاحٞ  ُ�مۡ َعنَيۡ  َولَۡيَس  ﴿ تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَطَ

َ
 َوَ�نَ  قُنُوُ�ُ�مۚۡ  �ََعّمَدۡت  ّما َوَ�ِٰ�ن بِهِۦ أ

 ُ َّ  ]  ٥: بوحَبب[ ﴾ ٥ ّرِحيًما َ�ُفوٗر� �

‘আর েতামরা ভুেল যা কর, তােত েকােনা অপরাব েনই। অবশয 

ইিাপূবথক েতামােদর হদয় যা করেছ তার বযাপাের জবাবিদিহ 

করেত হেব। আর আ�াহ অতয্ কমাশীল, অিতশয় দয়ালু।’ {সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত: ৫} 

না জানার কারেণ সাওম না ভা�ার িবষয়িট বযাপক, হেত পাের েস 

শরীয়েতর হকুম স�েকথ অজ। েযমন, েস বারণা কের েয এ 

িজিনসটা সাওম ভা�েব না, ফেল তা কের বেস। অাবা কাজ করা 

                                                           
177 মুসিলম: ১২৬। 
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অব ায় বা সমেয় েসিট তার অজানা িছল। েযমন, েস বারণা কের 

েয, ফজর বা সুবেহ সািদক এখনও উিদত হয়িন, ফেল েস খাওয়া-

িপনা চািলেয় যায় অাচ ফজর উিদত হেয় োেছ। িকংবা সূযথ 

অ�িমত হেয় োেছ মেন কের েখেয় েফলল অাচ সূযথ তখনও অ� 

যায় িন। এসব কারেণ সাওম ভ� হেব না। কারণ,  

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আদী ইবেন হােতম রািদয়া�াহ আনহ 

হেত বিণথত হেয়েছ, িতিন বেলন,  

وَدِ ﴿لي  َلت هذ، برو  « ُْ َ َْيِط بَْ
ْ
َن بل َِ �ْيَُض 

َ ْ
َْيُط بَ

ْ
ُْ بل ّّ وَتَبَّ�َ لَُ�  ﴾َح

يدت مَقيل� أحدهمي أُود َبرصر أنيض َجعغِه َمدت إل ي تت َُ
 حُت بود أمسكت َغمي أصر إلهمي َغمي رب� ل بَنيض َن بَُظَجعغت أ 

ّ بهللا ُدَُت  و  بهللا ص ُِ  إل ُر غْ َغي ُُ نيلا صغعُت، َقي  بَّ  َُ َْصبرُ
غْ يد إن: صّ بهللا َغيُ َُ ن ون بليط بَنيض َبَُود إذن لعر�ض إك َُ

يدك وبد بلغيك ،تت َُ  .»إ مي ذل  نييَ بَهير َُ

“যখন নািযল হেলা এই আয়াতিট,  
ّّ وَتَبَّ�َ لَ ﴿ وَدِ َح ُْ َ َْيِط بَْ

ْ
َن بل َِ �َْيُض 

َ ْ
َيُْط بَ

ْ
ُْ بل  ]١٨٧: بلقرة[﴾ ُ�

“যতকণ না ��ভােব েদখা যায় কােলা েরখা োেক শ� েরখা” 

তখন আিম দু’িট সুতা িনলাম, একটা কােলা অপরিট সাদা। 

উভয়টােক আমার বািলেশর নীেচ রাখলাম এবং উভেয়র িদেক 

তাকাতাম। অতঃপর যখন আমার িনকট কােলা সূতা োেক শ� 

সুতাটা পির�ার ভােব েদখা োল তখন আিম পানাহার োেক িবরত 
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াাকলাম। অতঃপর যখন সকাল হেলা তখন আিম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট িােয় যা করলাম েস ঘটনা 

জানালাম। তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তাহেল 

েতামার বািলশ েতা েবশ বড় ও �শ�, যিদ েতামার বািলেশর নীেচ 

াােক �� ও কােলা সুতা। এটা েতা িদেনর শ�তা ও রােতর 

কৃ�তা।” ১৭৭

178 

এ হাদীেস েদখা যােি েয, ‘আদী রািদয়া�াহ আনহ সুবেহ 

সািদক উিদত হওয়ার পরও েখেয়েছন। দুেটা েরখা পির�ার েদখা 

না যাওয়া পযথ্ িতিন পানাহার পিরতযাা কেরন িন। আর নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক সাওমিট কাযা করার িনেদথশও 

েদনিন; কারণ িতিন এর হকুম স�েকথ অজ িছেলন।  

* অনুরপ সহীহ বুখারীেত আসমা িবনেত আিব বকর রািদয়া�াহ 

আনহা এর হাদীেস এেসেছ। িতিন বেলন, 
غْ وو  أ«  .»ُيْ ثْ طغعت بلشمسََر ي ِ َهد بَّ صّ بهللا َغيُ َُ

“আমরা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুো ইফতার 

কেরিছলাম এক েমঘলা িদেন তারপর সূযথ েদখা িােয়িছল।” ১৭৮F

179  

                                                           
178 বুখারী: ১৯১৬; মুসিলম: ১০৯০।  
179 বুখারী: ১৯৫৯।  
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এখােন িতিন উে�খ কেরনিন েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তােদরেক সাওমিট কাযা করার িনেদথশ িদেয়িছেলন; কারণ তােদর 

সময় অজানা িছল। আর কাযার িনেদথশ যিদ রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম িদেয়ই াাকেতন তেব তা অবশযই বিণথত হেতা; 

েকননা এিট অতয্ গর�পূণথ িবষয় যা বণথনার েকে� মানুেষর 

িহ�েতর অভাব হেতা না।  

বরং শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়যাহ তার ‘হািককাতুস িসয়াম’ 

নামক েরসালায় বেলন, 
مرَب ؤلْ و أ هْ: َن أنيُ َرَة وِث دِ بلَ  ةرَب أحدُ  ةَ ََ رْ َُ  ننُ  ي ُ شَ هِ  قَك  ُ إ«

 .»نيلقضيء

এ হাদীস বণথনাকারীেদর অনযমত িহশাম ইবেন ‘উরওয়াহ তার িপতা 

‘উরওয়াহ োেক বণথনা কেরন, “তােদরেক কাযা করার িনেদথশ 

েদওয়া হয় িন।” ১৭৯F

180 

                                                           
180 হাকীকাতুস িসয়াম, পৃ. ৩৪, ৩৫।  

বুখারীর পূেবথা� বণথনায় এেসেছ, িহশামেক বলা হেলা, তােদরেক কী কাযা 

করার িনেদথশ েদওয়া হেয়িছল? িতিন বলেলন, কাযার কী �েয়াজন? আর 

মা‘মার বেলন, আিম িহশামেক বলেত শেনিছ, “আিম জািন না তারা তা কাযা 

কেরিছল িক না?”  
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িক� যখনই জানেত পারেব েয, িদন এখনও বাকী রেয়েছ এবং সূযথ 

অ� যায়িন, তখন োেক (িদেনর অবিশ�াংশ) সূযথ অ�িমত হওয়া 

পযথ্ পানাহার ইতযািদ োেক িবরত াাকেব।  

উদাহরণ�রপ, যিদ েকউ সুবেহ সািদক উিদত হওয়ার পর ভকণ 

কের এ মেন কের েয সুবেহ সািদক এখেনা উিদত হয় িন। 

অতঃপর তার িনকট �� হেলা েয, সুবেহ সািদক উিদত হেয় 

োেছ, তাহেল তার েরাযা সহীহ হেব, তার উপর কাযা আবশযক হেব 

না। কারণ েস সমেয়র বযাপাের অজ িছল। আর আ�াহ তা‘আলা 

তার জনয পানাহার ও সহবাসেক সুবেহ সািদক �� হওয়ার পূবথ 

পযথ্ হালাল কেরেছন। আর অনুমিত েদয়া ৈবব িজিনেসর কাযা 

করার িনেদথশ েদয়া হয় না।  
 

ি তীয় শতথ: িসয়ােমর কাা �রণ াাকা  

সুতরাং যিদ িসয়াম পালনকারী িনজ িসয়ােমর কাা ভুেল সাওম 

ভ�কারী েকােনা কাজ কের েফেল তাহেল তার িসয়াম শ� হেব, 

তােক আর েসটা কাযা করেত হেব না। েযমনিট সূরা বাকারার 

আয়ােত াত হেয়েছ।  

* তাছাড়া আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

َقي،ُ « َُ ََ ُُ بُهللا  ْطَعَم
َ
إِّمَمي أ

ََ ، ُُ ََ ّْ َصْو ِِ يُ
ْ
َِب، ََغ

ََ  َْ
َ
َك أ َْ َ

ََْ ، ٌْ ََُهَو َصيئِ  َ ِِ
َ ْن � ََ« 
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‘েয িসয়াম পালনকারী ভুেল পানাহার করল, েস েযন তার িসয়াম 

পূণথ কের; েকননা আ�াহই তােক পানাহার কিরেয়েছন।’181 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃথক সাওম পিরপূণথ করার 

িনেদথশ �দান েস সাওম সহীহ হওয়ার �� দলীল। আর ভুেল 

যাওয়া বযি�র খাওয়ােনা ও পান করােনার স�কথ আ�াহর িদেক 

করা �মাণ কের েয এর উপর েকােনা পাকড়াও বা জবাবিদিহতা 

েনই।  

o িক� যখনই �রণ হেব িকংবা েকউ �রণ কিরেয় েদেব তখনই: 

েসটা োেক িবরত াাকেব এবং মুেখ িকছু াাক 

েল তাও িনেকপ করেব; কারণ এখন তার ওযর দূরীভূত 

হেয়েছ।  

o আর যখন েকউ েদখেব েয, সাওম পালনকারী বযি� খােি 

িকংবা পান করেছ, তখন তার উিচত হেব সাওম পালনকারীেক 

সতকথ কের েদওয়া। কারণ,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

﴿  ْ َ  َو�ََعاَونُوا ََ  ِ  ] ٢: دة بليئ[ ﴾ وَ�ّ�ۡقَوىٰۖ  �ۡلِ�ِ

“েতামরা সদাচারণ ও তাকওয়ার কােজ পর�র সহেযািাতা কর।” 

[সূরা আল-মােয়দাহ: ২] 
                                                           
181 বুখারী: ১৯৩৩; মুসিলম: ১১৫৫।   
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তৃতীয় শতথ: �তঃ�ূতথভােব িসয়াম ভ� করা 

অাথাৎ িসয়াম ভ�কারী িনেজর পছ� ও ইিা অনুযায়ী যিদ িসয়াম 

ভ�কারী িকছু কের তেবই েকবল তার িসয়াম ন� হেব। অনযাায় 

যিদ িসয়াম পালনকারীেক েজার-জবরদি� কের িসয়াম ভ� করােনা 

হয় তেব তার িসয়াম িবশ� হেব, তার আর েসটা কাযা করা লাােব 

না। কারণ, আ�াহ তা‘আলা কুফুরীর হকুমেক েস বযি� োেক 

উিঠেয় িনেয়েছন যােক কুফুরী করেত েজার কের বাবয করা হেয়েছ, 

যখন তার অ্র ঈমােনর ওপর অটল াােক।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِ  َ�َفرَ  َمن﴿ َّ َّ  إِيَ�َِٰهِۦٓ  �َۡعدِ  مِنۢ  بِٱ ِ ۡ�رِهَ  َمنۡ  إ
ُ
يَ�ٰنِ  ُمۡطَم�ِنّۢ  َوقَۡنُبُهۥ أ  بِٱۡ�ِ

حَ  ّمن َوَ�ِٰ�ن َ ِ  ِمِنَ  َغَضٞب  َ�َعنَۡيهِمۡ  �َصۡدرٗ  بِٱۡلُ�ۡفرِ  َُ َّ  َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  �
 ]  ١٠٦: بَحك[ ﴾ ١

“েকউ তার ঈমান আনার পর আ�াহ র সাো কুফরী করেল এবং 

কুফরীর জনয হদয় উ�ু� রাখেল তার উপর আপিতত হেব 

আ�াহ র াযব এবং তার জনয রেয়েছ মহাশাি� ; তেব তার জনয 

নয়, যােক কুফরীর জনয বাবয  করা হয় িক� তার িচউ ঈমােন 

অিবচিলত।” {সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬} 



 

245 

সুতরাং যিদ আ�াহ তা‘আলা েজার-জবরদি� ও বাবয করার কারেণ 

কুফিরর হকুমও তুেল িদেয়েছন তাহেল কুফিরর েচেয় েছাট অপরাব 

েতা উেঠ যােবই।  

* অনুরপভােব রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

» ُِ غَْي ََ ُِْكِرُهوب  ُْ ي ب ََ ََ ََبلنّْسيَيَن ،   ، 
َ
ْ ََ َ ِم بلْ َّ َز َ�ْن أُ ََ َي

َ
ْد ت  .»إِّن بّ َ قَ

‘িন�য় আ�াহ আমার উ�েতর ভুল, িব�ৃিত এবং বাবয হেয় করা 

িবষয় কমা কেরেছন।’ 181F

182 

o আর যিদ েকােনা েলাক তার �ীেক সহবাস করেত বাবয কের 

অাচ েস সাওম পালনকািরনী, তাহেল মিহলার সাওম শ� হেব। 

তােক েসটার েকােনা কাযা করেত হেব না। যিদও েলাকিটর 

জনয ৈবব নয় �ীেক সাওম অব ায় সহবােস বাবয করা। হযাঁ, 

যিদ েকােনা মিহলা তার �ামীর উপি িতেত তার অনুমিত বযতীত 

নফল সাওম পালন কের েসটা িভ� কাা।  

o যিদ েকােনা বুলা-বািল উেড় িােয় সাওম পালনকারীর েপেটর 

িভতের চেল যায় িকংবা অিনিাকৃতভােব েপেটর মেবয েকােনা 

িকছু ঢুেক িকংবা কুিল বা নােক পািন েদওয়ার ফেল  

অিনিাকৃতভােব েপেটর েভতর িকছু পািন �েবশ কের, তেব 

তার সাওম িবশ� হেব। তার উপর কাযা করেত হেব না।  

                                                           
182 ইবন মাজাহ: ২০৪৩; সহীহ ইবন িহহান: ৭১৭৫।  
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o আর েচােখ সুরমা ও ঔষব বযবহার করেল সাওম ভ� হেব না। 

যিদও এর �াদ েস ক�নালীেত পায়। কারণ এটা খাদয ও পানীয় 

নয় এবং সমপযথােয়রও নয়।  

o কােনর মেবয েফাটা েফাটা কের ঔষব িদেলও সাওম ভা�েব না। 

আর েকােনা কত  ােন ঔষব িদেলও সাওম ভ� হয় না। যিদও 

েস ঔষেবর �াদ ক�নালীেত পায়। কারণ এটা খাদয নয় পানীয় 

নয়- এবং উভেয়র সমপযথােয়রও নয়। 

* শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া তার ‘‘হাকীকাতুস িসয়াম’’ �ে� 

বেলন, আমরা জািন, কুরআন ও সু�ায় এমন িকছু েনই যা �মাণ 

কের েয এ ব�গেলা  ারা সাওম ভ� হেব, তাই আমরা জানলাম েয, 

এগেলা সাওম ভ�কারী নয়।’ ১৮২

183  

* িতিন আেরা বেলন, িসয়াম মুসিলমেদর  ীেন এমন একিট িবষয় 

যা সাবারণ মানুষ ও িবেশষ মানুষ সকেলরই জানা দরকার। যিদ 

এসব িবষয় আ�াহ ও তার রাসূল িসয়াম অব ায় হারাম কের 

াাকেতন এবং এর  ারা সাওম ন� হেতা, তেব অবশযই এটা বণথনা 

করা রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর আবশযক 

হেতা। আর যিদ িতিন এটা উে�খ করেতন তাহেল সাহাবােয় েকরাম 

রািদয়া�াহ আনহমও তা েজেন েযেতন এবং তারা তা োাটা 

                                                           
183 হাকীকাতুস িসয়াম পৃ. ৪০, ৪১।  
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উ�তেক েপৗিছেয় িদেতন েযমিন ভােব তারা পুরা শরীয়তেক 

েপৗিছেয় িদেয়েছন। সুতরাং যখন েকােনা আেলম নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম োেক না েকােনা সহীহ,  ‘য়ীফ, মুসনাদ, িকংবা 

মুরসাল েকােনা �কার হাদীসই বণথনা কেরন িন, তখন জানা োেলা 

েয, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এগেলার েকােনা িকছুই  

উে�খ কেরন িন। আর সুরমার বযাপাের বিণথত হাদীস অাথাৎ ‘নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরামদায়ক সুরমা বযবহার করার 

িনেদথশ িদেয়েছন এবং বেলেছন,  
 »لِقُ بلايئْ«

“েরাযাদার েযন এর বযবহার োেক িবরত াােক।” এটা দুবথল 

হাদীস। ইমাম আবু দাউদ তার সুনান �ে� এটােক সংকলন 

কেরেছন। িতিন বযতীত অনয েকউ এটা বণথনা কেরন িন। ইমাম আবূ 

দাউদ বেলন, আমােক ইয়াহইয়াহ ইবেন মা‘ঈন বেলন, এ হাদীসিট 

মুনকার।’ ১৮৩F

184 

* শাইখুল ইসলাম আেরা বেলন, ‘েয সব হকুম-আহকাম জািতর 

জনয জানা জররী, অবশযই নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ অসা�ামেক তা 

সাবারণভােব বণথনা করেত হেতা। আর অবশযই উ�তরা এটা বণথনা 

করেতা। অতঃপর যখন এটা এটা পাওয়া োল না, তখন বুঝা োল 

                                                           
184 হাকীকাতুস িসয়াম পৃ. ৩৭, ৩৮।  
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েয, এটা তাঁর  ীেনর অ্ভুথ� িবষয় নয়।’ শাইেখর ব�বয এখােনই 

েশষ। শাইেখর এ ব�বয অতয্ সুদৃঢ় যা সু�� দলীল ও �িতি�ত 

িনয়ম-নীিতর উপর �িতি�ত। 

o আর খাবােরর �াদ �হণ করেল যখন না িালা হয় তখন তােত 

সাওম ভ� হেব না। আর েকান সু�াণ ও বুেপর �ােণও সাওম 

ভ� হেব না। িক� বুেপর েবায়ঁা নােক �হণ করেব না। কারণ 

তার অেনক অংশিবেশষ আেছ যা ঊেবথ উেঠ াােক; হয়েতা বা 

তার িকছু পাক লীেত েপৗেছ যােব। অনুরপভােব কুিল করা ও 

নােক পািন েদওয়ােতও সাওম ভ� হয় না; িক� তােত 

অিতরিআত করেব না। কারণ কখেনা িকছু পািন েপেটর িভতের 

ঢুেক েযেত পাের। 

* েযমন হাদীেস এেসেছ, লাকীত ইবন সুবরা রািদয়া�াহ আনহ 

বণথনা কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َصغك ن� بَصين  َ�يل  ِ بوأ« وء   »ُِنشيّ إو أن ر�ون صيئميُب  بلِو

“উউম রেপ অজু কেরা এবং আ�ুেলর মােঝ িখলাল কেরা আর 

ভােলা ভােব নােক পািন দাও- অবশয সাওম পালনকারী হেল 

নয়।” ১৮৪F

185 

                                                           
185 আহমাদ ৪/৩২-৩৩, ২১১; আবু দাউদ ২৩৬৬; িতরিমযী ৭৮৮; নাসাঈ ১/৮৭; 

ইবন মাজাহ: ৪০৭।  
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o সাওম পালনকারী েমসওয়াক করেল সাওম ভ� হেব না। বরং 

সাওম ভ�কারীেদর মত সাওম পালনকারীর জনযও িদেনর �াম 

ও েশষ ভাো েমসওয়াক করা সু�াত। কারণ,  

* নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  
 »َغد ّ صِةهْ نيلسوبك رمر َملوو أن أشق َ أَ«

“যিদ আমার উ�েতর ওপর ক�কর না হেতা, তাহেল অবশযই 

�েতযক সালােতর সময় েমসওয়াক করার িনেদথশ িদতাম।” ১৮৫F

186 

এটা সাওম পালনকারী ও সাওম ভ�কারী সকেলর জনয সব সময় 

�েযাজয হকুম। 

* অনুরপভােব ‘আেমর ইবন রাবী‘আহ রািদয়া�াহ আনহ বেলন, 
غْ َيرأوت بَّ صّ بهللا«  »حص وتسوك َهو صيئْأو   َغيُ َُ

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সাওম অব ায় অািণত বার 

েমসওয়াক করেত েদেখিছ”। ১৮৬F

187 

o সাওম পালনকারীর জনয েপ� বা দােতর মাজন িদেয় দাঁত 

পির�ার করা উিচত নয়। কারণ এর শি�শালী �ভাব রেয়েছ, 

ফেল আশংকা করা হয় েয, মুেখর লালার সাো খাদযনালীর 

                                                           
186 বুখারী: ৮৮৭; মুসিলম: ২৫২। 
187 মুসনােদ আহমাদ ৩/৪৪৫; আবু দাউদ ২৩৬৪; িতরিমযী: ৭২৫। (দুবথল 

সনেদ) 
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িভতের এর েকােনা িকছু ঢুেক যােব। িমসওয়াক বযবহার েসটার 

িবক� হেত পাের এবং েস অব া োেক েবঁেচ াাকা যায়। 

o আর সাওম পালনকারীর এমন িকছু করা জােয়য যা তােক �চ� 

ারম ও িপপাসা োেক িকছুটা হালকা করেব। েযমন, পািন  ারা 

ঠা�া হওয়া বা অনুরপ িকছু। কারণ,  

* ইমাম মােলক ও ইমাম আবূ দাউদ েকােনা এক সাহাবী 

রািদয়া�াহ আনহ হেত বণথনা কেরেছন, িতিন বেলন,  
غْ رأوت بَّ « واب بليء َ رأُُ ) بُْ مِو (نيلعرإ صّ بهللا َغيُ َُ

  »َهو صيئْ َن بلعَّ، أَ َن بلر

“আিম নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ‘আরজ’ নামক  ােন 

সাওম পালনরত অব ায় িপপাসা িকংবা ারেমর কারেণ তার পিব� 

মাাা েমাবারেক পািন ঢালেত েদেখিছ।” ১৮৭F

188  

* ‘আ�ু�াহ ইবেন ‘উমার রািদয়া�াহ আনহ একিট কাপড় িভিজেয় 

িনেজর উপর সাওম পালনরত অব ায় েরেখেছন।  

* আনাস ইবেন মােলক রািদয়া�াহ আনহ এর একিট েখাদাই করা 

পাার িছল এটা কূেপর সাো সাদৃশযপূণথ িছল। িতিন যখন সাওম 

পালনরত অব ায় ারম অনুভব করেতন, তখন তােত অবতরণ 

                                                           
188 মুওয়াউা ইমাম মািলক: ২/২৯৪; আবু দাউদ: ২৩৬৫।  
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করেতন। আ�াহ ভােলা জােনন, মেন হেি েযন এটা পািনেত 

পিরপূণথ াাকত।  

* হাসান বেলন, সাওম পালনকারীর জনয কুিল করা ও ঠা�া হওয়ায় 

েকােনা অসুিববা েনই। 

এ বণথনাগেলা ইমাম বুখারী তা‘লীক িহেসেব সহীহ বুখারীেত উে�খ 

কেরেছন। 
 

o ি�য় �াতৃবৃ�! আ�াহর দীন ভােলাভােব জানুন, যােত েজেন-

শেন আ�াহর ইবাদত করেত পােরন। কারণ যারা জােন এবং 

যারা জােন না তারা সমান হেত পাের না। আর   

ِِ ب«  ُُ ّقْه َِ ُُ ب  ُِ َصْ ً ْن وُرِِد بّ ُ نِ  »ّلوِن ََ

‘আ�াহ যার কলযাণ চান তােক দীেনর াভীর জান দান কেরন।’188F

189 

েহ আ�াহ! আমােদরেক দীন বুঝা এবং েসটার উপর আমেলর 

তাওফীক িদন। আর আমােদরেক দীেনর উপর সু�িতি�ত রাখুন। 

আমােদরেক মুিমন িহেসেব মৃতুয িদন এবং েনক বা�ােদর অ্ভুথ� 

করন। আর েহ দয়ালুেদর েচেয় ে�� দয়ালু আপনার একা্ দয়ায় 

আমােদরেক ও আমােদর মা-বাবা এবং সকল মুসিলমেক কমা 

করন।  

                                                           
189 বুখারী: ৭১; মুসিলম: ১০৩৭। 
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আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�দ, 

তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর।  
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েষাড়শ আসর 
যাকাত 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন পদ�লন িমিটেয় েদন ও উেপকা 

কেরন, কমা কেরন আেবাল-তােবাল কাা ও ছাড় েদন। েয েকউ 

তাঁর কােছ আ�য় চায় েস সফল হয়, েয েকউ তার সাো েলন-েদন 

কের েসই লাভবান হয়, িতিন আকাশেক িবনা খঁুিট উপের 

উিঠেয়েছন সুতরাং তুিম িচ্া কর এবং খাঁিট ও �ি হও। িতিন 

নািযল কেরেছন বৃি� ফেল ফসলািদেক েদখা যায় পািনেত 

সাতরােত। �াচুযথও �দান কেরন আবার দািরষযতাও েদন, কখনও 

কখনও দািরষযতা হয় বা�ার জনয উপেযাাী। এমন বহ �াচুযথশীল 

রেয়েছ, যার �াচুযথ তােক াবথ অহংকােরর খুব িনকৃ�তম পযথােয় 

িনপিতত কেরেছ। এ েতা ‘কারন’ অেনক িকছুরই েস মািলক 

হেয়িছল, িক� েস সামােনযর বযাপাের ছাড় িদেত রাযী িছল না, তােক 

সাববান করা হেয়িছল িক� েস জা�ত হয় িন, তােক িতর�ার করা 

হেয়িছল িক� িতর�ার তার কােজ আেস িন, িবেশষ কের যখন তার 

জািতর েলােকরা তােক বেলিছল, ‘তুিম েবিশ খুিশ হেয়া না। আিম 
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তাঁর �শংসা কির যতকণ পযথ্ িদন ািড়েয় িবেকল হেব, আর রাত 

েপিরেয় হেব সকাল।  

আর আিম সাকয িদিি েয, আ�াহ বযতীত েকােনা সতয ইলাহ েনই, 

িতিন অমুখােপকী, দানবীর, �শ� দান করার মাবযেম দয়া কেরেছন 

এবং নতুন িদা্ উে�াচন কেরেছন। আিম আরও সাকয িদিি েয, 

মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূল, িযিন আ�াহর জনয তাঁর জান ও মাল 

বযয় কেরেছন, সতযেক কেরেছন �� ও �কািশত।  

আ�াহ তা‘আলা তাঁর উপর সালাত েপশ করন, আর তার সাাী 

আবু বকেরর উপর, িযিন সফের ও অব ান ল সবথদা তার সাো 

িছেলন, কখনও তােক পিরতযাা কেরন িন। অনুরপ উমােরর উপর, 

িযিন িদেনর স�ান ও �িতপিউ বৃি�েত িছেলন সদা সেচ�। আর 

উসমােনর উপর, িযিন আ�াহর রা�ায় বহ খরচ কেরেছন এবং 

সংেশাবন কেরেছন। ত�প আলীর উপর, িযিন িছেলন রাসূেলর 

চাচােতা ভাই, তার বযাপাের যারা বাড়াবািড় িকংবা স�ানহািন োেক 

তােদর োেক িতিন িছেলন স�ূণথ মু�; অনুরপভােব বাকী 

সাহাবীােণর উপর এবং যারা সু�রভােব তােদরেক অনুসরণ 

কেরেছন তােদরও উপর। আর আ�াহ তােদর উপর যাাযা 

সালামও েপশ করন।  

o ি�য় ভাইেয়রা!  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
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﴿  ٓ ْ  َوَما مُِرٓوا
ُ
َّ  أ ِ ْ  إ َ  ِ�َۡعبُُدوا َّ ْ  ُحَََفآءَ  �ِ�ِينَ  ََُ  ُ�ۡنِِص�َ  �  َو�ُۡؤتُواْ  �لّصنَٰوةَ  َو�ُقِيُموا
 ۚ  ]  ٥: بلْغ [ ﴾ ٥ �ۡلَقِيَِمةِ دِينُ  َوَ�ٰلِكَ  �لّزَكٰوةَ

‘তােদর এ মেমথ আেদশ করা হেয়েছ েয, তারা িনিব� মেন 

একা্ভােব শবুমা� আ�াহর ইবাদত করেব, সালাত �িত�া করেব 

এবং যাকাত �দান করব। আর এটাই হেলা সু�িতি�ত  ীন।’ {সূরা 

আল-বািয়যনাহ, আয়াত: ৫}  

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

﴿  ْ �ِيُموا
َ
ْ  �لّصنَٰوةَ  َوأ ْ  �لّزَكٰوةَ  وَءَاتُوا ۡقرُِضوا

َ
َ  َوأ َّ اۚ  قَۡرًضا � َٗ ُمواْ  َوَما َحَس  �َُقِدِ

نُفِسُ�م
َ
ِ  ِعَدَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ِمِنۡ  ِ� َّ � ُهوَ  � ۡ�َظمَ  َخۡ�ٗ

َ
ۡجٗر�ۚ  َوأ

َ
ْ وَ�ۡستَۡغفِ  أ ۖ  ُروا َ َّ  إِنّ  �

 َ َّ ۢ  َ�ُفورٞ  �  ]  ٢٠: بلَمك[ ﴾ ٢ رِّحيُم

‘আর সালাত কােয়ম কর, যাকাত দাও এবং আ�াহেক উউম ঋণ 

দাও। আর েতামরা িনজেদর জনয ম�লজনক যা িকছু অে� পাঠােব 

েতামরা তা আ�াহর কােছ পােব �িতদান িহেসেব উৎকৃ�তর ও 

মহউর রেপ। আর েতামরা আ�াহর কােছ কমা চাও। িন�য় আ�াহ 

অতীব কমাশীল, পরম দয়ালু।’ {সূরা আল-মুযযাি�ল, আয়াত: ২০}  

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿ ٓ ْ  ِرِٗ�ا ِمِن ءَاتَۡيتُم َوَما �َُوا ۡمَ�ٰلِ  ِ�ٓ  ِلَِ�ۡ
َ
ِۖ  ِعَدَ  يَۡر�ُواْ  فََ�  �َّاِس  أ َّ  ِمِن ءَاتَۡيتُم َوَمآ  �

ِ  وَۡجهَ  تُرِ�ُدونَ  َزَ�ٰو�ٖ  َّ ٰ�ِكَ  � ََ ْو
ُ
 ]  ٣٩: بلرَ [ ﴾ ٣ �لُۡمۡضعُِفونَ  ُهمُ  فَأ
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‘আর েতামরা েয সূদ িদেয় াাক, মানুেষর স�েদ বৃি� পাওয়ার 

জনয তা মূলত আ�াহর কােছ বৃি� পায় না। আর েতামরা েয যাকাত 

িদেয় াাক আ�াহর স�ি� কামনা কের (তাই বৃি� পায়) এবং 

তারাই বহগণ স�দ �াা।’ {সূরা আর-রম, আয়াত: ৩৯}  

এ ছাড়াও যাকাত ফরয হওয়ার িববান স�েকথ অেনক আয়াত 

রেয়েছ।  

o হাদীেসর আেলােক যাকােতর িববান:  

* ‘আ�ু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, িতিন 

বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

শেনিছ, িতিন বেলন:  

َوِة، ََِصيَيِ  « َّ �ِوَِيِء بل ََ ِة،  َِ �ِقَيِ  بلّا ََ ْن وُوَّحَد بُهللا، 
َ
َ أ ََ  ، َْس ي َْ  َ ََ   ُ َِ ُْ

ِ
ْ

نُِ�َ بُ
 ّّ َ ََبلْ ََُقيَ  رَُجٌك » َرَمَضيَن،  يُ  َرَمَضيَن، قَيَ  : ،  ، ََِصيَ ّّ َ ، ِصيَيُ  َرَمَضيَن، «: بلْ

َ
و

 ّّ َ  »ََبلْ

‘ইসলােমর িভিউ পাঁচিট, যাা- এ কাার সাকয েদওয়া েয, আ�াহ 

ছাড়া আর েকােনা সিতযকােরর মাবুদ েনই। সালাত আদায় করা, 

যাকাত �দান করা, রমযােনর িসয়াম পালন করা ও হজ আদায় 

করা। এ কাা শেন একবযি� বলেলন, হজ তারপর িক রমযােনর 

িসয়াম? িতিন বলেলন, না বরং �ােম রমযােনর িসয়াম তারপর 
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হজ। এ বারাবািহকতায় আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ।’ ১৮৯

190  

* অনয বণথনায় রেয়েছ: (ইসলােমর িভিউ হেলা) এ সাকয �দান করা 

েয ‘এক আ�াহ ছাড়া অনয েকােনা সতয ইলাহ েনই, মুহা�দ 

(সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) আ�াহর রাসূল’। তারপর পূেবথা� 

হাদীেসর অনুরপ। ১৯০

191  

সুতরাং েবাঝা োল, যাকাত ইসলােমর একিট রকন ও েমনিলক 

িভিউগেলার একিট।  

আর কুরআেনর বহ জায়াায় সালােতর পাশাপািশ যাকােতর িবষয়িট 

আেলািচত হেয়েছ।  

o ইজমা:  

সকল মুসিলম অকাটযভােব একমত েয, যাকাত একিট ফরয িববান। 

সুতরাং যাকাত ফরয েজেনও যিদ েকােনা বযি� তা অ�ীকার কের, 

তাহেল েস কােফর হেয় যােব।  

আর েয যাকাত �দােন কৃপণতা করেব বা পিরমােনর েচেয় কম 

েদেব, েস লা�না ও কিঠন শাি�র উপযু� হেব। 
 

o চার বরেনর স�েদ যাকাত ফরয: 

                                                           
190 মুসিলম: ১৬।  
191 বুখারী: ৮; মুসিলম: ১৬ 
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�াম �কার: ভূিম োেক উৎপািদত শসয ও ফল-ফলাদী 

* কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  ءَاَمَُٓوا نِفُقوا

َ
ٓ  َكَسۡبتُمۡ  َما َطِيَِ�ٰتِ  ِمن أ ۡخرَۡجََا َوِمّما

َ
 ِمِنَ  َلُ�م أ

�ِض� 
َ
 ]  ٢٦٧: بلقرة[ ﴾ �ۡ�

‘েহ মুিমনাণ! েতামরা েতামােদর ৈবব উপাজথন এবং আমরা 

েতামােদর জনয ভুিম োেক েয শসয উৎপ� কির তা োেক আ�াহর 

িনেদথিশত পো বযয় কর।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭}  

* অনয আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿  ْ ِۦۖ  يَۡومَ  َحّقُهۥ وَءَاتُوا  ]  ١٤١: بو عي [ ﴾ َحَصادِه

‘আর েতামরা ফসল কাটার সময় তার হক (যাকাত) আদায় কর।’ 

{সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪১}  

আর স�েদর সবেচেয় বড় হক হেি যাকাত।  

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َّْضِح  ِْاُف « ِقَ نِي ُُ ي  ََ ََ  ، ُ ُْ ّ�ي بلُع ِ
ََ َْ َوَن َ�

َ
بلُعيُوُن أ ََ َقِت بلّسَميُء  َُ ُِيَمي 

 ِ ُْ  »بلُع
‘আসমান ও ঝণথার পািনেত িকংবা ে�িা উৎপািদত ফসেলর মেবয 

এক দশমাংশ আর যা েসেচর মাবযেম আবাদ হয় তার মেবয 

িবশভাোর এক ভাা যাকাত �েদয়।’191F

192  

                                                           
192 বুখারী: ১৪৮৩।  
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ফসেলর ওপর যাকাত ফরয হওয়ার িনবথািরত পিরমাণ হেলা  পাঁচ 

ওসক। কারণ,  

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

» ّّ  ََُمري َصَدقٌَ ، َح
َ

و ََ ِِ َحّب  َُْلََْْس 
َ
َْسَ  أ َْ َُبْغَُ    »قي  

‘শসয বা ফলমুেলর ওপর যাকাত ফরয হেব না। যতকণ  তা পাঁচ 

ওসক পিরমাণ না হয়।’ 192F

193  

আর ওসেকর পিরমাণ হেলা; রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর বযবহত সা‘ এর ৬০ সা‘ সমপিরমাণ। তাহেল িনসাব 

হেলা, িতনশ সা‘, আর এক সা‘র পিরমাণ হেলা ২০৪০ �াম (দুই 

েকিজ চি�শ �াম)। সুতরাং িনসােবর পিরমাণ দাঁড়ােলা ৬১২ েকিজ। 

তাই এর কেম যাকাত ফরয নয়। ওই িনসােব িবনা�েম �াা 

ফসেলর যাকােতর পিরমাণ হেলা এক দশমাংশ আর �ম বযেয় �াা 

ফসেলর এক িবশমাংশ।  

o ফলমূল, শাক-সবিজ, তরমুজ ও জাতীয় ফসেলর ওপর যাকাত 

ফরয নয়।  

* েকননা ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলেছন, ‘শাক-সবিজেত 

যাকাত েনই’।  

                                                           
193 মুসিলম: ৯৭৯।  
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* েতমিন আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলেছন, ‘আেপল বা এ জাতীয় 

ফেলর ওপর যাকাত ফরয নয়।  

* তাছাড়া েযেহতু এগেলা (িনতয�েয়াজনীয়) খাবার জাতীয় শসয বা 

ফল নয়, তাই এর ওপর যাকাত েনই। তেব যিদ এসব টাকার 

িবিনমেয় িবি� করা হয় তাহেল মূেলযর ওপর িনসাব পূণথ হেয় এক 

বছর অিত�া্ হবার পর যাকাত ফরয হেব।   

ি তীয় �কার: েয সকল �াণীর ওপর যাকাত ফরয হয়  

তাহেলা: উট, ার, ছাাল, েভড়া ও মিহষ। যিদ এ সকল �াণী 

‘সােয়মা’ হয় তাা মােঠ চের চেষ খায় এবং এগেলােক বংশ বৃি�র 

জনয পালন করা হয় এবং তা িনসাব পিরমাণ হয়, তাহেল এেদর 

যাকাত িদেত হেব। উেটর িনসাব নূযনতম ৫িট, ারর ৩০িট, আর 

ছাােলর ৪০িট।  

‘সােয়মা’ ওই সকল �াণীেক বেল, েযগেলা সারা বছর বা বছেরর 

অিবকাংশ সময় চারণভূিমেত ঘাস েখেয় েবড়ায়। যিদ এসব �াণী 

সােয়মা না হয়, তেব এর ওপর যাকাত ফরয নয়। িক� যিদ 

এগেলা  ারা টাকা-পয়সা কামাই করার উে�শয াােক; েযমন েবচা-

েকনা,  ানা্র ইতযািদর মাবযেম টাকা-পয়সা আয় করা, তাহেল তা 

বযবসািয়ক পণয িহেসেব িবেবিচত হেব; আর তখন েসগেলা সােয়মা 

িকংবা মা‘লুফাহ (যােক ঘাস েকেট খাওয়ােনা হয়) যা-ই েহাক না 

েকন তােত বযবসািয়ক পেণযর যাকাত আসেব; যিদ তা �য়ং িনসাব 
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পিরমাণ হয় অাবা এসেবর মূলয অনয বযবসািয়ক স�েদর সে� 

যু� করেল িনসাব পিরমাণ হয়। 
 

তৃতীয় �কার: �ণথ-েরনেপযর ওপর (িনসাব পিরমাণ হেল) সবথাব ায় 

যাকাত ফরয। কারণ, 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِينَ  ﴿ َّ ونَ  وَ� َهَب  يَۡ�ِ�ُ َّ ََ  وَ�ۡلفِّضةَ  � َََها َو ِ  َسبِيلِ  ِ�  يَُفُِقو َّ ُهم � ۡ  بِعََذاٍب  فَبَِ�ِ
 ٖ��ِ

َ
َۡ�ٰ  يَۡومَ  ٣ أ َّمَ  نَارِ  ِ�  َعنَۡيَها ُُ  َوُظُهورُُهمۖۡ  وَُجَُو�ُُهمۡ  ِجبَاُهُهمۡ  بَِها َ�تُۡكَوىٰ  َجَه

�ُمۡ  َما َ�َٰذا نُفِسُ�مۡ  َكَ�ۡ
َ
�ِ  ْ ونَ  ُكَتُمۡ  َما فَُذوقُوا  ]  ٣٥  ،٣٤:  بلو�[ ﴾٣ تَۡ�ِ�ُ

‘আর যারা েসানা ও রপা জমা কের রােখ অাচ তা আ�াহর 

িনেদথিশত পো বযয় কের না (যাকাত েদয় না)। আপিন তােদর 

য�ণাদায়ক শাি�র সংবাদ �দান করন। িকয়ামত িদবেস ওই 

েসানারপােক জাহা�ােমর আগেন উউা কের তা  ারা তােদর ললাট, 

পাশথ ও পৃে� েছকা েদয়া হেব এবং বলা হেব এ হেলা েতামােদর েস 

সকল বন-স�দ যা েতামরা িনেজেদর জনয স�য় কের রাখেত। 

সুতরাং আজ জমা কের রাখার �াদ �হণ কর।’ {সূরা আত-তাওবা, 

আয়াত: ৩৪-৩৫}  

আয়ােত ‘জমা কের রাখা’ বলেত আ�াহর রা�ায় বযয় না করা 

বুঝােনা হেয়েছ। আর আ�াহর রা�ায় বযয় করার সবেচেয় বড় খাত 

হেি, যাকােত বযয় করা।  
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* তাছাড়া সহীহ মুসিলেম আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

» 
ْ
 إِذَب َوَن وَْوُ  بل

ّ
ْغَهي َحّقَهي، إِو َِ  وُؤَّدا 

َ
، و  َِّض ي

َ
و ََ ْن َصيِحِب ذََهبي  َِ ي  ََ ، ِ ََ ِقيَي

 ُُ ُب َُيُْكَو� نَِهي َجغْ  ، َْ ِِ  َيِر َجَهّغ غَْيَهي  ََ  َ َِ ْح
ُ
ْ ْن  َيري، ََ َِ يئُِح  َِ ُ َص

َ
َحْت َ ِّ ُص

 ، غَ ي َُ َف 
ْ
ل
َ
ِْسَ� أ َْ ْقَدبُرُ،  َِ ِِ وَْو ي َوَن   ،ُ

َ
ِ�يَدْت َ

ُ
َظْهُر،ُ، ُرَّمي نَرََدْت أ ََ  ُُ َََجبُِْغ

ِعبَ 
ْ
ُُْقَض �َْ�َ بل  ّّ  »يِد َح

‘েয সকল েসানা-রপার মািলকাণ তােদর স�দ োেক িনবথািরত 

হক (যাকাত) আদায় না কের, িকয়ামত িদবেস তার জনয কতগেলা 

আগেনর পাত ��ত কের তা জাহা�ােমর আগেন উউা কের তা 

 ারা ওই েলাকেদর ললাট ও িপেঠ েচেপ বরা হেব। তাপ কেম 

োেল উউা কের পুনরায় েচেপ বরা হেব। প�াশ বছর দীঘথ সময় 

বা�ােদর িহসাব-িনকাশ েশষ না হওয়া পযথ্ এভােব শাি� চলেতই 

াাকেব।’193F

194 

* ‘েসানা-রপার হক’ আদায় না করার অাথ, যাকাত আদায় না করা। 

যা অনয বণথনায় সু��ভােব উে�খ রেয়েছ। েযখােন এেসেছ,  

 »َي َن صيحب كَ و وؤدا ز�رُ«

‘েয সকল েসানা-রপার মািলকাণ তােদর স�েদর যাকাত আদায় 

না কের....’।  

                                                           
194 মুসিলম: ৯৮৭।  
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েসানা-রপার যাবতীয় �কাের যাকাত ফরয হেব। চাই তা েহাক 

টাকা পয়সা, চাকা বা টুকরা, পিরেবয় অলংকার বা বার েদওয়ার 

মত অলংকার অাবা অনয �কার েসানা-রপা এসব িকছুর ওপর 

যাকাত ফরয। কারণ েসানা-রপার উপর যাকাত ফরয কের বিণথত 

সকল আয়াত বা হাদীস বযাপকভােব এর উপর �মাণবহ। 

* ‘আবদু�াহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, িতিন বেলন,  

وَ  بّ ِ  ُُ رَْت َر
َ
ةً أ

َ
ّن بْمَرأ

َ
غْ-أ ِّ وَِد بنْنََِِهي  -صّ بهللا َغيُ َُ ََ َعَهي ب�ْغٌَ  لََهي  ََ ََ

غِيَظَِيِن 
َُ ََُقيَ  لََهي َمَسَكَِيِن  ْن َذَهبي  َ� َزَ�َة َهَذب « َِ َِ ُُْع

َ
قَيَ  . قَيلَْت وَ . »أ

ْن  َيري « َِ َوبَر�ِْن  ُِ   ِ ََ ِقيَي
ْ
ْن َُْسّورَِك بّ ُ نِِهَمي وَْوَ  بل

َ
ِك أ َُْسّ

َ
قَيَ  َََخغََعُِْهَمي . »أ

 ّ ِِ
َّ  ب

َ
َقُِْهَمي ِإل

ْ
ل
َ
غْ-ََْ قَيلَْت هُ  -صّ بهللا َغيُ َُ ََ ِ َِ و ُُ لَِر ََ َََجّك   َّ ََ  ِ  .َمي ِ ّ

‘একদা একজন মিহলা তার েমেয়েক সে� িনেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ুেখ এেলন। ওই েমেয়র হােত �েণথর 

দুিট ভাির ও েমাটা বালা িছেলা। তা েদেখ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম িক এসেবর যাকাত দাও? 

েমেয়িট বলল, না। িতিন বলেলন, তুিম িক এটা পছ� কর েয 

িকয়ামেতর িদন আ�াহ এসেবর  ারা দুিট আগেনর চুিড় বািনেয় 

েতামার হােত পিরেয় েদেবন? েমেয়িট এ কাা শেন বালা দুিট খুেল 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িদেয় বলল, এসব 

আ�াহর রা�ায় দান করলাম।’195  

* অনয এক হাদীেস আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত, িতিন 

বেলন,  

وُ  بّ ِ  ُُ ّ َر َ ََ غْ-َدَصَك  ّي  -صّ بهللا َغيُ َُ ِر ََ ْن  َِ ََِخيتي  َُ � ِف وَِد� 
َ
َََرأ

ََِشُ  « ََُقيَ   َِ ي َهَذب وَي  ََ« . َ ّ�ُن ل ََ رَ
َ
ُت َصغَْعُُِهّن أ

ْ
وَ  بّ ِ َ  وَ َُُقغ ُُ رُؤَّدوَن «قَيَ  . ي َر

َ
أ

ي َشيَء بّ ُ . »َزَ�َُُهّن  ََ  َْ
َ
ُت وَ أ

ْ
يِر «قَيَ  . قُغ َّ َن ب َِ  .»ُهَو َحْسبُِ  

‘একবার রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমার কােছ 

এেলন, তখন আমার হােত কেয়কিট বড় বড় রপার আংিট িছল। 

িতিন বলেলন, এসব কী? আিম বললাম, আপনার সামেন েসন�যথ 

�কাশ করার জনয এগেলা ৈতির কেরিছ। িতিন বলেলন, তুিম িক 

এসেবর যাকাত �দান কেরা? আিম বললাম, না। িতিন বলেলন,  

েতামার জাহা�ােম যাওয়ার জনয এতটুকুই যো�।’ 195F

196  

                                                           
195 আহমাদ ২/১৭৮; আবু দাউদ: ১৫৬৩; নাসাঈ ৫/৩৭; িতরিমযী: ৬৩৭। ইবনুল 

কাউান এটােক সহীহ হাদীস বেলেছন। শাইখ উসাইমীন এর সনদেক 

‘শি�শালী’ বেলেছন।  
196 আবু দাউদ: ১৫৬৫; বাইহাকী ৪/১৩৯; হােকম ১/৩৮৯-৩৯০। হােকম 

বেলেছন বুখারী ও মুসিলেমর শতথ অনুযায়ী, ইমাম যাহাবী তার সাো একা�তা 

েঘাষণা কেরেছন। শাইখ মুহা�াদ নািসর�ীন আল-আলবানী তার ইরওয়াউল 

াালীল �ে� (৩/২৯৭) বেলেছন, হািদসিট তারা দু’জন েযমন বেলেছন 
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হাদীসিট আবু দাউদ সংকলন কেরেছন। অনুরপ বাইহাকী ও 

হােকম, আর িতিন েসটােক সহীহ বেলেছন এবং আরও বেলেছন 

েয, এিট বুখারী ও মুসিলেমর শতথ অনুযায়ী।  

ইবন হাজার ‘আত-তালখীস’ �ে� বেলন, এিট বুখারী শতথ অনুযায়ী। 

ইবন দাকীিকল ‘ঈদ বেলন, এিট মুসিলেমর শতথ অনুযায়ী।   
 

 েসানার িনসাব পূণথ না হেল তার ওপর যাকাত ফরয হেব না। 

আর েস িনসাব হেলা, ২০ িদনার। কারণ,  

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েসানার বযাপাের 

বেলেছন,  

ََن ِدوغَيًرب« ُ ُْ َِ ّّ وَُ�وَن لََ   ٌء َح غَيَْ  َءْ ََ لََْْس  ََ« 

‘(�েণথর যাকাত িহেসেব) েতামার ওপর িকছুই ওয়ািজব হেব না 

যাবৎ েতামার কােছ িবশ িদনার পিরমাণ �ণথ না হেব।’ 196F

197  

* িদনার বলেত ইসলামী িদনার উে�শয যার ওজন এক িমছকাল। 

িমছকাল সমান েসায়া চার �াম। েস িহসােব েসানার িনসাব হেলা 

৮৫ �াম। যা সা‘উদী মােপ এাার জুনাইহ ও এক জুনাইহ এর িতন 

সামাংশ। ১৯৭F

198  

                                                                                                            
েতমনই।  

197 আবু দাউদ: ১৫৭৩।  
198 এ েদশীয় মােপ ৭.৫ ভির হয়। [অনুবাদক ও স�াদক] 
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o রপার িনসাব পূণথ না হেল তােত যাকাত ফরয নয়। আর তার 

েনসাব হেলা: পাঁচ ওিকয়যা। কারণ,  
* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ّي َصَدقَ ٌ « ب ََ
َ
ِْس أ َْ ُِيَمي ُدََن   »لََْْس 

‘পাঁচ ওিকয়যার কম রপার ওপর যাকাত েনই।’ 198F

199  

এক ওিকয়যা সমান ৪০ ইসলামী িদরহাম।  

েস মেত রপার িহসাব হেলা: ২০০ িদরহাম।  

আর এক িদরহাম হেলা, এক িমসকােলর সাত দশমাংশ। এর েমাট 

ওজন ১৪০ িমসকাল, যার বতথমান �চিলত ওজন হেলা: ৫৯৫ 

�াম। ১৯৯F

200 যা আরবী ৫৬ েরনপয িরয়াল মুষা।  

েরনপয ও �েণথর যাকােতর পিরমাণ হেি, চার দশমাংশ বা ৪০ 

ভাোর এক ভাা।  
o কাােজর ৈতির েনাট (টাকা) এর ওপরও যাকাত ফরয; কারণ 

েনাটগেলা রপার বদেলই চলমান। সুতরাং এসব রপার 

 লািভিষ� হেব এবং এর মূলযমান রপার িনসােবর সমপিরমাণ 

হেল তােত যাকাত ফরয হেব।  

                                                           
199 বুখারী: ১৪৫৯; মুসিলম: ৯৭৯।  
200 যা এ েদশীয় মােপ ৫২.৫ ভির। [অনুবাদক ও স�াদক] 
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o েসানা-রপা ও কাােজর েনাট ইতযািদ ওপর সবথাব ায় যাকাত 

ফরয। চাই তা হােত মজুদ াাকুক বা অনয কােরা িয�াদারীেত 

াাকুক।  

এ োেক বুঝা যায়, সব বরেনর ঋণ, চাই তা কজথ েহাক বা 

িব�য়কৃত ব�র মূলয েহাক িকংবা ভাড়া বা এ বরেনর যা-ই েহাক 

না েকন, তার ওপর যাকাত ফরয। তারপর যিদ েস ঋণ এমন 

েলােকর কােছ াােক েয সিল এবং সহেজ পাওয়ার স�াবনা াােক, 

তখন েস �িত বছর অনযানয স�েদর সে� সে� এসেবর যাকাত 

িদেব, অাবা েস ঋণ আদায় করা পযথ্ েদরী কের যত বছর যাকাত 

েদয় িন তত বছেরর যাকাত িহেসব কের আদায় করেব।  

আর যিদ দিরষ বা ঋণ আদােয় টালবাহানাকারী েলাকেক ঋণ েদয়া 

াােক, যার কাছ োেক েসটা আদায় করা কিঠন হেয় পেড়  তাহেল 

ঋণ আদায় হওয়ার পর শবু ওই ঋণ উসুল করা বছেরর যাকাত 

�দান করেব; পূবথবতথী বছরগেলার যাকাত িদেত হেব না।  

o েসানা-রপা ছাড়া অনয সকল খিনজ পদাাথ যিদও তা আরও 

মূলযবান হয়, তােত যাকাত ফরয নয়। তেব তা যিদ বযবসার 

পণয হেয় াােক; তাহেল িনসাব পূণথ হেল অবশযই বযবসায়ী পণয 

িহেসেব যাকাত িদেত হেব।  
 

চতুাথ �কার: বযবসায়ী পণয  
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বযবসায়ী পণয বলেত বুঝায়: এমন যাবতীয় ব� যা  ারা মুনাফা 

অজথন িকংবা বযবসার উে�শয িনবথারণ কের রাখা হেয়েছ। েযমন, 

জিম, জীব-জ�, খাবার, পানীয় ও াাড়ী ইতযািদ সব বরেনর স�দ।  

সুতরাং বছরাে্ েসগেলার মূলয িনবথারণ কের তার চার দশমাংশ বা 

৪০ ভাোর এক ভাা যাকাত িদেত হেব। চাই েসটার মূলযমান 

�য়মূেলযর সমপিরমান েহাক, অাবা কম েহাক অাবা েবিশ েহাক।   

মুিদ েদাকানদার, েমিশনাির েদাকানদার বা খুচরা য�াংশ িবে�তা  

ও এ জাতীয় বযবসায়ীেদর কতথবয হেলা, েছাট বড় সকল অংেশর 

মূলয িনবথারণ কের েনেব, যােত েকােনা িকছু বাদ না পেড়। পিরমাণ 

িনণথেয় যিদ জিটলতা েদখা েদয়, তাহেল সতকথতামূলক েবিশ দাম 

বের যাকাত আদায় করেব, যােত েস স�ূণথভােব দািয়�মু� হেত 

পাের।  

o মানুেষর িনতয�েয়াজনীয় ব� যাা খাবার, পানীয়, িবছানা, 

আসবাবপ�, াাকার ঘর, বাহন, াাড়ী, েপাশােকর (বযবহাযথ 

েসানা-রপা ছাড়া) ওপর যাকাত েনই। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ُِ َصَدقٌَ  «  ُِ وَ َََر ََ ِْ ِف َ�بِْد،ِ  ُمْسغِ
ْ
َ بل ََ  .»لََْْس 

‘মুসিলেমর দাস-দাসী, েঘাড়ার ওপর যাকাত েনই।’ 200F

201  

                                                           
201 বুখারী: ১৪৬৪; মুসিলম: ৯৮২। 
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o  অনুরপভােব ভাড়া েদওয়ার জনয ��তকৃত পণয েযমন জিম-

জমা, াাড়ী ইতযািদর ওপর যাকাত আসেব না। তেব েসসব 

োেক �াা অোথর ওপর বছর পূিতথর পর েসটা  ারা �য়ং িনসাব 

পূণথ েহাক বা এ জাতীয় অনয স�েদর সাো িমেশ িনসাব পূণথ 

েহাক তােত যাকাত েদয়া ফরয হেব।   
 

o ি�য় মুসিলম ভাইেয়রা! েতামরা েতামােদর স�েদর যাকাত 

যাাযাভােব আদায় কর, আর এেত েতামােদর মন েযন খুশী 

াােক। ব�ত এটা লাভজনক, জিরমানামূলক নয়। মুনাফা�রপ, 

কিত�রপ নয়। েতামরা েতামােদর সকল যাকাতেযাায স�দ 

ভােলাকের িহেসব কর। আর আ�াহর কােছ যা েতামরা বযয় কর 

তা কবুল করার জনয এবং যা েতামােদর কােছ অবিশ� েরেখছ 

তােত বরকত েদওয়ার জনয �াাথনা কর।  

আর সকল �শংসা সৃি�কুেলর রব আ�াহর জনয।  

আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, 

তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।     
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সাদশ আসর 
যারা যাকােতর হকদার 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন িনচু করেল উপের েতালার েকউ 

েনই, আর িতিন উপের উঠােল িনচু করার েকউ েনই। িতিন দান 

করেল বাবা েদওয়ার েকউ েনই, িতিন িনেষব করেল েদওয়ার েকউ 

েনই। িতিন েয স�কথ িঠক েরেখেছন তা কাটার কারও কমতা েনই, 

িতিন েয স�কথ কতথন কেরেছন তা েজাড়া েদওয়ার েকউ েনই। 

সুতরাং কতই না পিব� িতিন! িতিন মহা পিরচালক, �াজ ও দয়ালু 

ইলাহ, তাঁর �াজতার কারেণই কিত অনুি�ত হয় আর তার 

রহমেতই উপকার সািবত হয়। আিম তাঁর সকল কমথকাে�র উপর 

তাঁর �শংসা কির, তার �শ� বযাপক দােনর কারেণ তার শকিরয়া 

আদায় কির।  

আিম আরও সাকয িদিি েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ 

েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, যা শরীয়ত িহেসেব িদেয়েছন তা 

দকতার সাো িদেয়েছন, যা ৈতরী কেরেছন স�ূণথ নতুনভােব তা 

কেরেছন। আিম সাকয িদিি েয মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূল, যােক 

িতিন এমন সময় পািঠেয়েছন যখন কুফির উপের উেঠিছল এবং উঁচু 

হেয় িােয়িছল, আ�মণ কেরিছল, জমােয়ত হেয়িছল, িক� িতিন েস 
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ঊঁচু অব ান োেক েসটােক নীেচ নািমেয় েরেখিছেলন এবং দমন 

কেরিছেলন, আর যারা কিত করার জনয একি�ত হেয়িছল িতিন 

তােদরেক শতবা িবভ� কের িদেয়েছন।  

আ�াহ তাঁর উপর সালাত েপশ করন, অনুরপ তাঁর সাাী আবু 

বকেরর উপর, যার বীরে�র তারকা মুরতাদেদর সাো যুে� েদখা 

িদেয়িছল এবং উিদত হেয়িছল। আর ‘উমােরর উপর, যার  ারা 

আ�াহ ইসলামেক কেরেছন স�ািনত ও অ�িতেরাবয। ত�প 

‘উসমােনর উপর, িযিন মাযলুমভােব িনহত হেয়িছেলন। অনুরপ 

আলীর উপর, িযিন তাঁর িজহাদ  ারা কুফিরেক কেরেছন িবন� ও 

দমন। তাছাড়া রাসূেলর সকল পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর 

উপর, যতিদন সালাত আদায়কারীরা িসজদা ও রকু করেব। আর 

আ�াহ তাঁেদর উপর যাাযা সালামও েপশ করন।  
 

o ি�য় ভাইেয়রা!  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ََّما﴿ ِ ِك�ِ  لِۡنُفَقَرآءِ �لّصَدَ�ُٰت  إ َِ  قُنُو�ُُهمۡ  وَ�لُۡمَؤّلَفةِ َعَنۡيَها وَ�ۡلَ�ٰمِنِ�َ  وَ�لَۡمَ�ٰ  َو
َِ  ِم�َ وَ�ۡلَ�ٰرِ  �لِرِقَابِ  ِ  َسبِيلِ  َو َّ ِۗ  ِمِنَ  فَرِ�َضةٗ  �لّسبِيِل�  وَ�بۡنِ  � َّ �  ُ َّ  َعنِيمٌ  وَ�
 ]  ٦٠: بلو� [ ﴾ ٦ َحكِيمٞ 

‘িন�য়ই ফকীর, িমসকীন, যাকাত আদােয় িনযু� কমথচারী, 

(ইসলােমর �িত অমুসিলমেদর) হদয় আকৃ� করার জনয, দাস মুি�, 
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ঋণ�� বযি�, আ�াহর পো িজহােদ রত এবং মুসািফরাণ 

যাকােতর হকদার, এ িববান আ�াহর পক োেক িনবথারণ কের 

েদওয়া হেয়েছ, আ�াহ জানী ও �জাময়।’ {সূরা আত-তাওবা, 

আয়াত: ২০}   

এ মহতী আয়ােত: আ�াহ তা‘আলা যাকাত বযেয়র খাত ও তার 

হকদারেদর িবষয়িট তাঁর জান, �জা, ইনসাফ ও দয়া অনুসাের ওই 

আট �কাের সুিনিদথ� কের িদেয়েছন।  

িতিন আরও বণথনা কেরেছন েয, এেদর মােঝই যাকাত ব�ন করা 

আবশযকীয় ফরয। আর এ ব�ন আ�াহর জান ও �জা োেক 

উি�ত। সুতরাং এর বযিত�ম করা ও যাকাতেক অনয খােত বযবহার 

করা জােয়য েনই। কারণ, আ�াহ তা‘আলাই তাঁর সৃি�র কলযাণ 

স�েকথ সবেচেয় ভােলা জােনন এবং �েতযক িবষয়েক তার 

যাা ােন রাখেত িতিনই ে�� �জার অিবকারী।  

ۡحَسنُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ِ  مِنَ  أ َّ  ]  ٥٠: دة بليئ[ ﴾ ٥ يُوقَُِونَ  ِلَِقۡو�ٖ  ُحۡكٗما �

“আর িনি�ত িব�াসী কওেমর জনয িববান �দােন আ�াহর েচেয় 

েক অিবক উউম? {সূরা আল-মািয়দাহ , আয়াত: ৫০} 
 

�াম ও ি তীয় �কার হকদার: ফকীর ও িমসকীন   

এরা হেলা ওই সকল েলাক, যােদর পিরবােরর ভরণ-েপাষণ ও 

অনযানয �েয়াজন েমটােনার জনয তােদর নাদ অাথ, েবতন ভাতা, 
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�িতি�ত িশ� ও আয় েরাজাার যো� নয়। অেনযর সাহাযয 

সহায়তার �েয়াজন হয়।  

* উলামােয় েকরােমর মেত, এেদরেক এ পিরমাণ যাকােতর অংশ 

েদয়া উিচত, যােত সামেনর বছর যাকােতর সময় আসা পযথ্ আর 

অোথর �েয়াজন না হয়।  

- ারীবেদর িববাহ স�াদেন িবেয়র �েয়াজন পূরেণ যাকাত 
েদওয়া যােব।  

- ারীব  ীনী �িত�ােনর ছা�-ছা�ীেদর িকতাব �েয়ও েদওয়া 

যােব। 

- ারীব চাকরীজীিব, যােদর েবতন ভাতা িনেজর ও পিরবােরর 
জনয যো� নয়, এেদরেক �েয়াজন পূরেণ যো� পিরমাণ 

যাকাত েদয়া উিচত।  

পকা্ের যার আয়-েরাজাার িনেজর ও পিরবােরর জনয যো�, 

তােক যাকাত েদয়া যােব না। তােক বরং এ অৈবব যাচনা োেক 

িবরত াাকার উপেদশ �দান করাই কতথবয।  

এ িবষেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম োেক 

একািবক হাদীস বিণথত হেয়েছ। েযমন, 

* আবদু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহমা োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

»» 
َ

بُ   و ََ لَ ُ  رَ
َ
َمْسْ

ْ
َحدِ  بل

َ
ْْ نِْ �ُ  ّّ َا  َح

ْ
لََْْس  بَهللا، وَغ ََ  ِِ  ُِ ََ ُ  ََْجِه َْ ْي  ُم ْ

َ
 »ل
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‘মানুেষর কােছ বযি� চাইেত াােক, এমনিক িকয়ামেতর িদন তােক 

এমন অব ায় উঠােনা হেব েয তার েচহারায় েকােনা োাশত অবিশ� 

াাকেব না।’202  

* অনুরপ আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» ْ َِ َْ لَِْْسَِْك
َ
َْْسَِِقّك أ

ْ
ُ  َجًْرب ََغ

َ
ّمَمي َْْسْ إِ

ب، ََ ً َّ ْْ رََ� ْمَوبلَُه
َ
َّيَس أ َ  ب

َ
ْ َُ ْن  ََ« 

‘েয বযি� িনেজর স�দ বৃি�র জনয অেনযর কােছ িভকা চায়, েস 

মূলত আগেনর টুকরাই চায়, এখন েস িভকা চাওয়া বাড়ােতও পাের 

বা কমােতও পাের।’ 202F

203  

* হাকীম ইবন িহযাম রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َصَذُ، «
َ
ْن أ ََ ََ  ، ُِ ُِي  ُ

َ
سي نُوِرَك َ ِْ ةِ مَ ََ َصَذ،ُ �َِسَخي

َ
ََُمْن أ َوٌة، 

ْ
ةٌ ُحغ َ ِِ إِّن َهَذب بلَميَ  َص

 َ َْ
ِد نِإِ َن بلَ َِ يَي َصْ ٌ 

ْ
ََوَ َْْشبَُ ، بلَُد بلُعغ ُك  ُْ ْ

ا وَْ ِ
ّ

، َول ُِ ي ُِ  ُ
َ

ُُبَيرَْك َ  ْْ َ ِْسي ل ُِ مَ ب
 َّ ِْ  »بلّس

‘এই স�দ হেলা আকষথণীয় িম� েভাা উপকরণ। সুতরাং েয এেক 

�হণ কের অ্েরর বদানযতার সে� তার জনয তােত বরকত েদয়া 

হয়। আর েয এেক �হণ কের আ�হ আিতশেযযর সে� তার জনয 

                                                           
202 বুখারী: ১৪৭৪; মুসিলম: ১০৪০।  
203 মুসিলম: ১০৪১। 
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তােত বরকত েদয়া হয় না। েযমন ওই বযি� েয খায় িক� তৃা হয় 

না। উচু হাত িনচু হােতর েচেয় ে�য়।’204  

* আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َُِح �َ «  ِْ َُ و  َُْقري ََ ُِ نَيَب  غَْي ََ َََُِح بّ ُ  لَ ي إِو 
َ
 »بٌْد نَيَب َمْسْ

‘েয বযি� িভকার পা অবল�ন কের, আ�াহ তার জনয অভােবর 

দরজা খুেল েদন।’ 204F

205 

যিদ অপিরিচত েলাক যাকাত �াাথনা কের যার মেবয বনাঢযতার ছাপ 

��, তােক দান করা যােব। তেব তােক এ কাা জািনেয় িদেত হেব 

েয বনী এবং কামাই করেত সকমেদর জনয যাকােত েকােনা অংশ 

নাই। েকননা,  

* হাদীেস আেছ, একবার দু’জন েলাক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস যাকােতর অাথ োেক িকছু 

চাইেলা। িতিন তােদর েদেখ বুঝেত পারেলন তারা সামাথযবান। 

তােদর িতিন বলেলন,  

ْكتَِسبي  إِنّ « َُ  لَِقِوّا 
َ

و ََ  ، ُِيَهي لَِاِ�ّ  َحّظ 
َ

و ََ يُُِْكَمي،  ََ �ْ
َ
َُِمي أ  »ِشَْ

                                                           
204 বুখারী: ১৪৭২; মুসিলম: ১০৩৫। 
205 িতরিমযী: ২৩২৫; মুসনাদ আহমাদ: ১৬৭৪ 
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‘েতামরা চাইেল েতামােদর েদব; তেব েজেন েরেখা, বনী ও 

সামাথযবানেদর জনয যাকােত েকােনা অংশ েনই।’206 
 

তৃতীয় �কার: যাকাত আদােয়র কােজ িনেয়ািজত কমথচারী  

এরা হেলন �শাসেনর পক োেক যাকাত আদায়, সংরকণ ও 

যাা ােন বযয় করার দািয়ে� িনেয়ািজত বযি�বাথ। তােদর িনজ িনজ 

কমথ ও �ম অনুপােত যাকােতর অাথ �দান করা হেব, যিদও তারা 

বনী হয়। তেব বযি�াতভােব যিদ েকউ েকােনা েলাকেক তার 

যাকাত ব�েনর কােজ ওিকল বা �িতিনিব িহেসেব িনেয়াা কের, 

তাহেল েস যাকােতর কমথচারী বেল িবেবিচত হেব না। সুতরাং তােক 

ওকালিতর কােজ যাকােতর েকােনা অংশ েদওয়া যােব না।  

এ ওিকল বা �িতিনিবাণ যিদ িব��তা ও �ম বযয় কের 

হকদারেদর মেবয এ কাজ িবনা পাির�িমেক সওয়ােবর আশায় কের 

তেব অবশযই তারা যাকাতদাতার সওয়ােব শরীক হেবন। কারণ;  

* বুখারীেত এেসেছ, আবূ মুসা আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ُذ « ِِ غْ ُُ ا  ِ
ّ

َ� بل َِ
َ ْ
َْ بَ ُمْسغِ

ْ
َيِزَن بل

ْ
ي  -إِّن بل َِ ْع ُُ ُرّ�َمي قَيَ   ََ-  ُِ ي َِ يُْع َُ  ، ُِ ِمَر نِ

ُ
ي أ ََ

ًَّرب، طَ  ًِ ُمَو ُِ َوِم ُ نِ
َ

ِمَر َ
ُ
ا أ ِ

ّ
 بل

َ
ُُ إِل ُع

َُ يَْد َُ  ، ُُ ُس ِْ ُِ مَ ُمََِاّدَ�ْ�ِ  -ّيبًَ  نِ
ْ
َحُد بل

َ
 »أ

                                                           
206 আহমাদ ৪/২২৪; আবূ দাউদ: ১৬৩৩; নাসাঈ: ২৫৯৭।  
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‘িব�� মুসিলম েকাষাবযক, িযিন তােক যা িনেদথশ করা হয় তা সু�র 

ও পিরপূণথভােব যাাযা ও স��িচেউ; যােক িদেত িনেদথশ েদয়া 

হেয়েছ তার জনয তা বা�বায়ণ কেরন -অাবা বেলেছন: �দান 

কেরন, েসও দুই সদকাকারীর একজন।’207 

আর যিদ এ ওিকল বা �িতিনিবাণ িবনা পাির�িমেক এ ব�েনর 

দািয়� �হণ করেত না চায়, তেব স�েদর মািলক তােক িনজ 

স�দ োেক পাির�িমক �দান করেবন, যাকাত োেক নয়।  
 

চতুাথ �কার: যােদর হদয় আকষথণ করা �েয়াজন 

তারা হেি এমন নতুন মুসিলম যােদর অ্র এখেনা েদাদুলযমান 

অাবা এমন েলাক যােদর কিতর আশংকা করা হয়; তাই তােদর 

ঈমানেক মজবুত করার জনয অাবা তােদর কিত �িতহত করার 

জনয তােদরেক যাকাত োেক �দান করা যােব; যিদ তােদর কিত 

�িতহত করার অনয উপায় না াােক।  
 

প�ম �কার: দাস মুি�র জনয  

েয সকল দাস-দাসী আপন মুিনেবর সে� অোথর িবিনমেয়  

িনেজেদর মুি�র বযাপাের চুি�ব� হেয়েছ, তােদর যাকাত োেক এ 

পিরমাণ অাথ েদয়া যােব, যােত তারা এর মাবযেম মুি�লাভ করেত 

পাের।  
                                                           
207 বুখারী: ১৪৩৮; মুসিলম: ১০২৩।  
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অনুরপভােব যাকােতর অাথ িদেয় সাবারণ দাস-দাসী �য় কেরও 

মু� করা যােব।  

তাছাড়া মুসিলম কেয়িদেদরেকও মু� করা যােব। কারণ এটাও 

দাসমুি�র বযাপক িনেদথেশর অ্ভুথ�।  
 

ষ� �কার: যারা ঋেণর েবাঝা বহন করেছ 

যারা ঋেণর েবাঝা বহন কের তারা দু’�কার:  

১) েয বযি� সমােজ পার�িরক স�কথ সুদৃঢ়করণ এবং সমাজ 

োেক িবশৃ�লার আগন েনভােত িােয় ঋেণর িশকার হেয়েছ, 

যাকােতর অাথ োেক তােক ঋণ পিরমাণ অাথ �দান করা যােব। 

েযন েস এমন মহতী কােজ আরও উৎসািহত হয়, যােত সমােজ 

িবশৃ�লা ও িহংসা-িববাদ দূর হেয় মুসিলমেদর মেবয পর�র 

স�কথ সুদৃঢ় হয়।  

* কাবীসা ইবন মুখািরক রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, িতিন 

বেলন,  

ََُقيَ   يَهي  ُِ  ُ
ُ

َ
َ
ْ ُْ َ

َْ أ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وَ  بّ ِ َص ُُ َُيُْت َر
َ
يلًَ  ََْ َ َْ ُت 

ْ
َّمغ

َ
ْْ وَي «: ت قِ

َ
أ

ُمَر لََ  
ْ
َُغَْ رَِْغَي بلّاَدَقُ ، 

ْ
ّّ رَْ ّّ : قَيَ  » قَبِيَاُ  َح وُ  بّ ِ َص ُُ ، قَيَ  َر ّْ ُُ  ُِ غَيْ ََ بُهللا 

 َْ غّ َُ ثَ ي «: ََ َِ َحِد ثَ
َ
َِ  

ّ
ّك إِو ِ

َ
 ت

َ
ّن بلّاَدقََ  و َيلًَ ، َََحغّْت : وَي قَبِيَاُ  إِ َْ َّمَك  رَُجكي تَ

ْمِسَ   ُُ  ّْ ّّ وُِايبََهي ُُ ّّ َح لَُ  َح
َ
َمْسْ

ْ
ُ بل

َ
َ...«   
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‘একবার আিম অপেরর ভার (ঋণ বা সমসযা সমাবােনর দািয়�) 

িনেজর উপর িনেয় িনলাম। অতঃপর আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস িবষয়িট জািনেয় এ িবষেয় 

সহেযািাতা চাইলাম। তখন িতিন বলেলন, ‘েহ কাবীসা! তুিম আমার 

িনকট অব ান কর; যােত আমার কােছ যাকােতর মাল আেস। যখন 

েসটা আসেব তখন আিম েতামােক তা �দান করার িনেদথশ েদব। 

তারপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ 

কাবীসা! সাদাকা েকবল িতন বযি�র জনয হালাল: (তােদর মেবয 

একজন) ওই বযি� েয পেরাপকার করেত িােয় ঋণী হেয়েছ ফেল 

তার জনয চাওয়া ৈবব; যােত তা পিরেশাব করেত পাের। অতঃপর 

যা�া োেক িবরত াােক।...’208 

২) েয বযি� িনেজর বা পিরবােরর �েয়াজন পূরেণ ঋণ�� হেয়েছ, 

িক� তার ঋণ পিরেশাব করার েকােনা বযব া েনই, তােক ঋণ েশাব 

পিরমাণ অাথ যাকাত োেক �দান করা যােব; যিদও তার পিরমাণ 

েবিশ হয়। অাবা তলবকৃত বযি� (ঋণী)র কােছ না িদেয় সরাসির 

তলবকারীেক অাথ িদেয় েদয়া যােব। কারণ তলবকারীর কােছ অাথ 

হ�া্েরর মাবযেমই তলবকৃত বযি� দািয়� োেক অবযাহিত লাভ 

করেব। 
 

                                                           
208 মুসিলম: ১০৪০।  
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সাম �কার: আ�াহর রা�ায়  

‘আ�াহর রা�ায়’ বলেত ‘িজহাদ ফী সাবীিল�াহ’ বুঝায়; েয িজহােদর 

একমা� উে�শয আ�াহর বাণীেক সমু�ত করা। িনেজর বীর� বা 

ে��� অাবা দলীয় িকংবা োা�ীয় োাড়ামী �দশথেনর জনয নয়। 

সুতরাং এ িনয়যেত েয িজহাদ করেব েস মুজািহদেক যাকাত োেক 

এমন অাথ �দান করা যােব যা িজহােদর পো তার �েয়াজন পূরেণ 

যো� হেব। অাবা ইসলােমর সাহাযয ও তার শ�েদর িবতাড়ন এবং 

আ�াহর বাণীেক িবজয়ী করার জনয আ�াহর রা�ায় িজহাদকারী 

মুজািহদেদর জনয যাকােতর অাথ োেক যু�া� ও যু� সাম�ী েকনা 

যােব। 
 

অ�ম �কার: মুসািফর  

েয মুসািফেরর আসবাবপ� েশষ হেয় োেছ, যাকাত োেক তােক এ 

পিরমাণ অাথ েদওয়া যােব যােত েস সফর পূণথ কের িনজ আবােস 

েপৗছুেত পাের।  

এ জাতীয় মুসািফর যিদ তার িনজ েদেশ বনী েলাকও হয় এবং 

এমন কাউেক পাওয়া যায় েয তােক ঋণও �দান করেব, তারপরও 

তােক যাকাত োেক �দান করা যােব।  

তেব এভােব যাকােতর টাকা েনওয়ার মানিসকতা িনেয় অ�-পিরমাণ 

টাকা-পয়সা িনেয় সফের েবর হওয়া মুসািফেরর জনয উিচত নয়। 
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o আর েকােনা �েমই যাকােতর স�দ কািফরেদরেক েদয়া যােব 

না। তেব যিদ তােদর মন আকৃ� করার জনয হয় তাহেল তা 

িভ� কাা। অনুরপভােব েকােনা বনী েলাক, যার কােছ তার 

�েয়াজন পূরেণর বযব া রেয়েছ, েযমন বযবসায়ী, কািরার, িশ�ী 

এবং িনয়িমত েবতনেভাাী, �চুর ফসেলর মািলক অাবা 

অতযাবশযক খরচ েমটােনার বযব া রেয়েছ এমন বযি�, তােদর 

কাউেকই যাকােতর স�দ োেক েদয়া ৈবব হেব না। তেব তারা 

যিদ যাকাত সং�েহর জনয রাে কতৃথক িনযু� কমথচারী হয় অাবা 

যিদ তারা আ�াহর পো িজহাদকারী হয় অাবা েকােনা বনী 

বযি� যিদ সামািজক সমসযা সমাবান করেত িােয় ঋণ�� হেয় 

যায়, তেব বনী হওয়া সে�ও তােদরেক যাকােতর স�দ োেক 

েদয়া যােব। 

o উপের বিণথত কাজগেলা বযতীত অনয েকােনা ওয়ািজব কাজ 

স�াদেনর জনয যাকাত োেক বযয় করা যােব না। সুতরাং 

েকােনা েমহমানেক েমহমানদারীর জনয যাকাত োেক েদওয়া 

যােব না। অনুরপভােব যােদর েখার-েপাষ তার উপর ওয়ািজব, 

েযমন �ী বা িনকটা�ীয়, তােদরেক তােদর জনয খরেচর 

পিরবেতথ যাকাত োেক েদওয়া যােব না। তেব �ী ও 

িনকটা�ীেয়র ওয়ািজব খরচ বােদ অনয কােজ তােদর �েয়াজেন 
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যাকাত োেক েদওয়া যােব। সুতরাং �ামী যাকাত োেক তার 

�ীর একা্ ঋণ, যা েস পিরেশাব করেত অকম, তা পিরেশাব 

করেত পারেব। অনুরপভােব েকউ তার িপতা-মাতা বা 

িনকটা�ীেয়র ঋণ যা তারা পিরেশাব করেত পারেছ না েসটাও 

যাকাত োেক পিরেশাব করেত পারেব। 

o অনুরপভােব িনকটা�ীয়েদর স�দ যিদ তােদর খরচ েমটােত 

অ�তুল হয়, তেব তােদর খরচ েমটােনার জনয তােদরেক যাকাত 

োেক েদওয়া যােব; যিদ তােদর খরচ েমটােনার দািয়� 

যাকাতদাতার উপর ওয়ািজব না হয়।   

o ত�প েকােনা �ী তার �ামীেক ঋণ পিরেশাব বা এ জাতীয় 

কােজর জনয যাকােতর স�দ োেক িদেত পারেব। কারণ, 

আ�াহ তা‘আলা যাকােতর হকদার করার িবষয়িট এমন সাবারণ 

গণাগেণর সাো স�ৃ� কেরেছন যা তােদরেক ও 

অনযানযেদরেক সমভােব স�ৃ� কের। সুতরাং নস তাা কুরআন 

ও সু�াহর ভাষয  অাব ইজমা বযতীত তােদরেক হকদােরর 

তািলকা োেক বাদ েদওয়া যােব না। তাছাড়া এর সপেক 

হাদীসও রেয়েছ। েযমন,     

* বুখারী ও মুসিলেম ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহ ‘আনহর প�ী 

যায়নাব সাকািফয়া রািদয়া�াহ ‘আনহার ঘটনা বিণথত হেয়েছ, 

একবার রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মিহলােদর 
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সাদাকাহ েদয়ার িনেদথশ িদেলন। তখন যায়নাব রািদয়া�াহ আনহা 

বলেলন,  

غِْدا ُحِ�  « َِ َ�َن  ََ َمْرَت بَلْو َ نِيلّاَدقَِ ، 
َ
، إِ َّ  أ ّ بّ ِ ِّ

َّ وَي  َ رََاّد
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
 ِل، ََْ

َْ ب�ُْن َمْسُعودي  �َ ََ ََ ، ُِ ّّ : نِ ّ َص ِّ
َّ ََُقيَ  ب  ، ْْ ِه غَيْ ََ  ُِ ُت نِ

ْن رََاّدقْ ََ َحّق 
َ
،ُ أ َ لَ ََ ََ  ُُ ّ 

َ
َ

 َْ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ُِ «: بُهللا  ْن رََاّدقِْت نِ ََ َحّق 
َ
ِك أ ُ لَ ََ ََ َُْجِ   ، َز َّ بْ�ُن َمْسُعودي  َصَد

 ْْ غَيِْه ََ« 

“েহ আ�াহর রাসূল! আমরা িকছু াহনা আেছ, আিম এটা  ারা 

সাদাকা করেত চাই। এিদেক ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহ ‘আনহ মেন 

করেলন িতিনই সাদাকার েযাায হকদার। িবষয়িট েজেন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ইবন মাসঊদ িঠকই 

বেলেছন; তুিম যােদর কােছ তা সাদাকা করেব তােদর মেবয েতামার 

�ামী ও স্ানরাই এর অিবক হকদার।’ 208F

209 

* সালমান ইবন আেমর রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�হ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِْ ثْنََِيِن َصَدقَ ٌ «  َ ِذ� بلرِّح ََ ِى  ََ ِمْسِكِ� َصَدَقٌ  
ْ
َ بل ََ  .»ََِصغٌَ   بلّاَدقَُ  

                                                           
209 বুখারী: ১৪৬২।  
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‘ফকীর-িমসকীনেক সাদাকাহ িদেল শবু সাদাকাই করা হয় আর 

আ�ীয়েদর সাদাকাহ িদেল দুিট কাজ হয়: সাদাকাহও েদওয়া হয় 

আবার আ�ীয়তার স�কথও রকা করা হয়।’210  
o েকােনা দিরষ েলােকর কােছ �াপয ঋণ মাফ কের িদেয় 

যাকােতর িনয়ত করেল যাকাত আদায় হেব না। কারণ, 

- যাকাত হেলা �হণ ও �দােনর সমি�।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ۡمَ�ٰلِهِمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
 َسَ�نٞ  َصنَٰوتََك  إِنّ  َعنَۡيِهمۖۡ  وََصِلِ  بَِها َوتَُزِ�ِيهِم ُ�َطِهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  أ

ُ  لُّهۡمۗ  َّ  ]  ١٠٣: بلو� [ ﴾ ١ َعنِيمٌ  َسِميعٌ  وَ�

‘আপিন তােদর স�দ োেক সদাকা িনন, এর মাবযেম তােদরেক 

আপিন পিব� ও পিরশ� করেবন। আর তােদর জনয েদা‘আ করন, 

িন�য় আপনার েদা‘আ তােদর জনয �শাি্কর। আর আ�াহ 

সবথে�াতা, সবথজ।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩}  

* আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

غَ «  ََ  ََ ْد َََر ّن بّ َ قَ
َ
ْْ أ َُُقَربئِِه  َ ََ َُُدَّد   ْْ غِيَيئِِه ُْ

َ
ْن أ َِ ْْ َزَ�ًة رُؤَْصُذ   .»يِْه

‘আ�াহ তােদর স�েদ যাকাত ফরয কেরেছন, বনীেদর োেক তা 

েনয়া হেব আর দিরষেদর েদয়া হেব।’ 210F

211 

                                                           
210 ইবন মাজাহ: ১৪৮৮; নাসাঈ: ২৫৮২। 
211 বুখারী: ১৩৯৫; মুসিলম: ৩৩২। 
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আর ঋণ মাফ করার মেবয েযেহতু এ আদান-�দান েনই, েসেহতু 

তা িদেয় যাকাত আদায় হেব না।  

- তাছাড়া ফকীেরর িয�ায় েয ঋণ রেয়েছ তা অনুপি ত ঋণ, 

যােত েকােনা িকছু করার েনই, তাই েসটা উপি ত স�দ যােত 

িকছু করার আেছ েসটার জনয তা যো� হেব না।  

- অনুরপভােব ঋেণর বযাপারিট উপি ত স�েদর েচেয় অ্ের 

কমই �ভাব েফেল, তাই েসটা িদেয় ঋণ েদওয়া েযন ভােলার 

বদেল ম� �দান করা।   

o আর যিদ যাকাতদাতা তার �েচ�া চালােনার পর যাকােতর 

হকদার মেন কের কাউেক যাকাত েদয়, তারপর জানেত পাের 

েয েস যাকােতর হকদার নয়, এমতাব ায় যাকাতদাতার যাকাত 

আদায় হেয় যােব। কারণ েস তার সাবযানুসাের েচ�া কেরেছ ও 

আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কেরেছ। আর আ�াহ কাউেক তার 

সােবযর বাইের ক� েদন না।  

* আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত ল�া হাদীেসর 

অংশিবেশষ হেলা:  

ِرّ « َُ َعَهي ِف وَِد  َِ َو ََ ُِ رََاّدَ�ّن بلغّيْغََ  نَِاَدقَ ي َََخَرَإ نَِاَدقَِِ
َ
قَيَ  رَُجٌك َ

 َّ ََِحّدثُوَن رُُاّد َُ ْصبَُحوب 
َ
ِرّ ََْ َُ  َ رََاّدَ�ّن . ََ

َ
ِرّ َ َُ  َ ََ َْمُد 

ْ
ّْ لََ  بل ُه قَيَ  بلغّ

ُق ِمّمي . نَِاَدقَ ي  ِِ ُيغْ َُ ْعَِِبُ  َُ َاِرّ 
ْ
لََعّك بل ََ َقْد قُبِغَْت  َُ ي َصَدَ�َُِ   َّ ُ أَ

َ
ِنَ ََِقيَك َ

ُ
ََْ
ي،ُ بّ ُ  ََ �ْ

َ
 .»أ
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‘(পূবথবতথী উ�তেদর মবয হেত) এক বযি� শপা কের বলল, আজ 

রােত আিম সাদাকাহ  করব... তােত এেসেছ, “পের েস এক বনী 

েলাকেক (না েজেন) সাদাকাহ  িদেয় বসল। এেত েলােকরা তার 

সমােলাচনা কের বলেত লাােলা েয বনীেক সাদাকাহ েদওয়া 

হেয়েছ। েলাকিট বলল, েহ আ�াহ আপনার �শংসা, যিদও আিম 

বনীেক িদেয়িছ।... অতঃপর েলাকিটেক �ে� এেস জানােনা হেলা 

েয, ওই বনী েলাক স�বত এ োেক িশকা েনেব এবং তােক আ�াহ 

েয স�দ দান কেরেছন তা োেক েস দান করেব।’212 সহীহ 

মুসিলেমর অপর বণথনায় �� এেসেছ েয, তােক �ে� এেস বলা 

হেলা েয, েতামার সাদাকাহ  াৃহীহ হেয়েছ। ... আর ওই বনী 

েলাক...।   

* মা‘আন ইবন ইয়াযীদ রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, িতিন 

বেলন:  

َمْسِجِد ، ََِجَُْت «
ْ
َد رَُجكي ِف بل غْ َِ َعَهي  َِ ُّ نَِهي َََو َََُِاّد ْصَرَإ َد َيمَِ  

َ
�ُد أ َِ

ِ  وَ
َ
َوَن أ

رَْدُت 
َ
ي إِوّيَك أ ََ ََبّ ِ  ََُقيَ   ُُ نَِهي  رَُِْْ

َ
َصْذَُُهي ََْ

َ
ََْ . 

َ
ُُ ِإل ُِ وِ  بّ ِ َََخيَصْم ُُ صّ  - َر

غْ  ْعُن « ََُقيَ   -بهللا َغيُ َُ ََ َصْذَت وَي 
َ
ي أ ََ لََ   ََ �ُد ،  َِ

ي  ََو�َْت وَي وَ ََ    .» لََ  
‘আমার বাবা ইয়াযীদ দান করার উে�েশ �ণথমুষা মসিজেদ এক 

বযি�র কােছ রাখেলন। অতঃপর আিম েসখােন িােয় তা �হণ 

                                                           
212 বুখারী: ১৪২১; মুসিলম: ১০২২।  
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করলাম, তারপর েসটা িনেয় তার কােছ এলাম। িতিন বলেলন, 

আ�াহর কসম, আিম েতা েতামােক েদব এমন িনয়ত কিরিন। তখন 

আিম এর সমাবােনর জনয নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

কােছ োলাম। িতিন বলেলন, ‘েহ ইয়াযীদ তুিম যা িনয়ত কেরছ 

তাই পােব আর েহ মা‘আন তুিম যা �হণ কেরেছ তাই েতামার’।’213  

o ভাই সকল! যাকাত ততকণ আদায় হেব না যতকণ না তা তার 

সিঠক ও উপযু�  ান েযখােন আ�াহ িদেত বেলেছন েসখােন 

েদওয়া হেব।  

o সুতরাং, আ�াহ েতামােদরেক রহমত করন, েতামরা সকেল 

যাকাতেক তার সিঠক ও যাাযা  ােন েদওয়ার জনয �েচ�া 

চালাও ও য�বান হও; যােত েতামরা দািয়�মু� হও, েতামােদর 

স�দ পিব� হয়, েতামােদর রেবর িনেদথশ বা�বািয়ত হয় এবং 

েতামােদর সাদাকাসমূহ কবুল হয়। আ�াহ আমােদর তাওফীক 

দান করন। আমীন।  

আর সকল �শংসা সৃি�কুেলর রব আ�াহর জনয, আ�াহ সালাত 

ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, তার পিরবার-

পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।  

 

                                                           
213 বুখারী: ১৪২২।  
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অ�াদশ আসর 
বদর যু� 

 

সকল �শংসা আ�াহর িযিন শি�শালী সুদৃঢ়, পদানতকারী িবজয়ী 

কতৃথ�শীল, �কাশয সতয, মৃদু কা�ার শ�ও যার �বণ োেক োাপন 

াােক না, যার মহে�র কােছ কমতাবর নরপিতরা হীন হেয় োেছ। 

িতিন তাঁর �জা অনুযায়ী ফয়সালা কেরন, আর িতিন মহািবচারক।  

আর আিম সাকয িদিি েয, একমা� আ�াহ বযতীত েকােনা ইলাহ 

েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, িতিন পূেবথর ও পেরর সবার ইলাহ। 

আিম আরও সাকয িদিি েয, মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূল, যাঁেক 

িতিন সকল সৃি�কুল োেক েবঁেছ িনেয়েছন, বদর �া্ের েফেরশতা 

িদেয় সাহাযয কেরেছন।  

আ�াহ তাঁর উপর সালাত েপশ করন, অনুরপ তার পিরবার-

পিরজন, সকল সাহাবী এবং িকয়ামত পযথ্ সু�রভােব তােদর 

অনুসারীেদর সবার উপর। আর িতিন তােদর উপর যাাযা সালামও 

�দান করন।  

o স�ািনত ভাইেয়রা! এ পিব� মােসই আ�াহ তা‘আলা মহান 

বদর যুে� মুসিলমেদরেক তােদর শ� মুশিরকেদর িবরে� 
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িবজয় দান কেরেছন। এ কারেণই আ�াহ তা‘আলা এ িদবসেক 

‘ইয়াওমুল ফুরকান’ তাা সতয-িমাযার পাাথকয িনরপেণর িদন 

বেল নাম েরেখেছন; েকননা আ�াহ তা‘আলা েসিদন তাঁর রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও মুিমনেদর িবজয়ী এবং কািফর 

ও মুশিরকেদর পরািজত করার মাবযেম হ� ও বািতেলর পাাথকয 

সূিচত কেরেছন।  

o এ মহা িবজেয়র ঘটনািট ঘেটিছল ি তীয় িহজরীর রমযান মােস।  

o এ যুে�র কারণ িছল, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এ মেমথ সংবাদ েপেলন েয, আবূ সুিফয়ান কুরাইশ কািফরেদর 

একিট বািনজয দল িনেয় িসিরয়া োেক ম�া িফরেছ। তাই 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবীেদরেক 

কুরাইশেদর বািনজয কােফলার ািতেরােবর জনয েবর হওয়ার 

আ�ান জানােলন। েকননা কুরাইশরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীেদর িবরে� যু� েঘাষণা 

কেরিছল। তােদর মােঝ েকােনা �কার চুি� িছল না। আর 

কািফর কুরাইশরা মুসিলমেদরেক তােদর ঘর-বািড় ও বন-স�দ 

হেত েবর কের িদেয়িছল এবং ইসলােমর সতযবাণীর দাওয়ােতর 

িবরে� অব ান িনেয়িছল। তাই রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীাণ বািনজয কােফলার সাো যা করার 

ইিা কেরিছেলন তা িছল যাাাথ।  
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o অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ৩১০ এর 

েবিশ িকছু সাহাবীেক িনেয় বদর অিভমুেখ রওয়ানা হন। তােদর 

িছল েকবলমা� দুিট েঘাড়া ও সউরিট উট; যােত তারা পালা�েম 

চড়িছেলন। এ যুে� ৭০ জন মুহািজর এবং অনযরা আনসার 

মুজািহদ িছেলন। তারা বািনজয কােফলা বরেত েচেয়িছেলন, যু� 

করেত চান িন। িক� আ�াহ তা‘আলা অিনবথািরত সমেয় তাঁর 

িস�া্ বা�বায়েনর জনয মুসিলম ও শ�েদর মােঝ মুেখামুিখ 

দাঁড় করােলন।  

আবূ সুিফয়ান মুসিলমেদর অব া জানেত েপের কুরাইশেদর 

কােছ এ মেমথ একজন িচৎকারকারী সংবাদবাহক পাঠায় েযন 

কুরাইশরা মুসিলমেদর িবরে� তার সাহােযয এিােয় আেস। তাই 

আবূ সুিফয়ান রা�া পিরবতথন কের সমুষ উপকূল বের রওয়ানা 

িদল এবং িনরাপেদ েপৗেছ োল।  

o িক� কুরাইশ স�দায়; তােদর কােছ িচৎকারকারীর মাবযেম 

সংবাদ েপৗছা মা�ই তােদর েনতৃ ানীয় একহাজার েলাক 

সদলবেল যুে�র উে�েশয রওয়ানা িদল। তােদর িছল ১০০িট 

অ� ও ৭০০ উে। তারা েবর হেয়িছল  

ٓ  ��ََطرٗ ﴿ ِۚ � َسبِيلِ  َعن َو�َُصّدونَ  َّاِس � ءَ َورِئَا ُ �وَ  َّ ِيٞط  َمنُونَ َ�عۡ  بَِما َّ ُّ ٤ ﴾ 
  ]  ٤٧: بو ِي [
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‘অহআার ও েলাক েদখােনার উে�েশয এবং আ�াহর রা�া োেক 

বাবা �দান করেত, আর তারা যা করিছল, আ�াহ তা 

পিরেব�নকারী।’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৭} 

তােদর সে� িছেলা নতথকী দল, যারা মুসিলমেদর বদনািম ও 

িব�প কের াান াাইিছেলা। আবূ সুিফয়ান যখন কুরাইশেদর 

যা�ার কাা জানেত পারল, তখন েস িনেজর িনরাপেদ িফের 

আসার সংবাদ জািনেয় কুরাইশেদর যু� ছাড়াই িফের েযেত 

অনুেরাব করল। িক� কুরাইশ বািহনী যু� ছাড়া িপছু িফের েযেত 

অ�ীকার করল।  

আবূ েজেহল বলল, “আ�াহর শপা, আমরা যতকণ পযথ্ বদর 

�া্ের না েপৗছব ততকণ িফের যাব না। আমরা বদর �া্ের 

িতনিদন অব ান করব। তাায় উট জবাই করব, খাদয খাব, মদ 

পান করব আর তােত আরব জািত আমােদর োনবরাাাা শেন 

সবথদা ভয় পােব”। 

o অনযিদেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন 

কুরাইশেদর েবর হবার খবর জানেত পারেলন, সাহাবীেদর 

এক� কের পরামেশথ বসেলন। তােদর উে�েশ িতিন বলেলন, 

‘আ�াহ তা‘আলা আমার সে� ওয়াদা কেরেছন দু’িট দেলর 

একিট (মুসিলমেদর মাবযেম পদানত হেব) হয়েতা বযবসায়ী 

কােফলা অাবা অনযিট ৈসনযবািহনী।’  
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* অতঃপর মুহািজর সাহাবী িমকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রািদয়া�াহ 

‘আনহ দাঁিড়েয় বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! আ�াহ আপনােক েয 

বযাপাের িনেদথশ িদেয়েছন তা বা�বায়েনর জনয ��ত েহান। 

আ�াহর শপা! আমরা আপনােক এমন কাা বলব না, েযমন মুসা 

(‘আলাইিহস সালাম) েক তাঁর জািত বনী ইসরাইল বেলিছল:  

نَت  �ۡذَهۡب ﴿
َ
ا إِنّا فََ�ٰتَِ�ٓ  َوَرّ�كَ  أ  ]  ٢٤: دة بليئ[ ﴾ ٢ َ�ٰعُِدونَ  َ�ُٰهََ

‘েহ মুসা! তুিম ও েতামার রব যাও এবং যুে� অবতীণথ হও। 

আমরা এখােন বেস াাকলাম।’ {সূরা আল-মািয়দাহ , আয়াত: ২৪} 

বরং আমরা আপনার ডােন, বােম, সামেন এবং িপছেন যু� 

করব।  

* এ কাা শেন আউস োাে�র েনতা সা‘দ ইবন মু‘আয আল-

আনসারী রািদয়া�াহ ‘আনহ দাঁিড়েয় বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! 

স�বত আপিন আনসারেদর বযাপাের এ আশংকা করেছন েয, 

তােদর অিবকার আেছ তােদর বাড়ী-ঘর োেক দূের আপনােক 

সাহাযয না করার। তাই আিম আনসারেদর পক োেক বলিছ এবং 

তােদর পক োেক জবাব িদিি, েয িদেক আপিন চলুন, যার সে� 

ইিা আপিন স�কথ ােড় তুলুন, যার োেক ইিা স�কথ কতথন 

করন, আমােদর স�দ হেত যা ইিা �হণ করন, ত�বয হেত যা 

ইিা আমােদর দান করন, আপিন যা আমােদর জনয েছেড় যােবন 

তার েচেয় যা আমােদর োেক �হণ করেবন তা-ই আমােদর িনকট 
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অিবক ি�য়। আপিন আমােদর যা িনেদথশ েদেবন আমােদর িনেদথশ 

েসখােন আপনার িনেদথেশর অনুাামী হেব। আ�াহর শপা! আপিন 

যিদ আমােদর িনেয় াামদান হেত বুরাক পযথ্ চেলন, তাহেল 

অবশযই আমরা আপনার সে� চলব। আর যিদ আপিন আমােদর এ 

সাাের ঝাঁপ িদেত বেলন, আমরা তাই করব। আমরা এটা পছ� 

কির না েয, আপিন আাামী িদন আমােদর িনেয় শ�েদর েমাকািবলা 

করেবন। িন�য় আমরা যুে� অতয্ ৈবযথশীল, শ�েদর েমাকািবলায় 

সেতযর পেক দৃঢ় অব ানকারী। আমরা আশা রািখ আ�াহ আপনােক 

আমােদর পক োেক এমন িকছু েদখােবন য ারা আপনার চকু 

শীতল হেব।  

o রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মুহািজর ও আনসার 

সাহাবীেদর কাা শেন খুিশ হেয় সুসংবাদ িদেয় বলেলন:  

َب« ُ ْ َب َُ ُ ُِ ْ  »بلقو ِ  َمايِرِع  إل أمُْظرَ  لََكَّ�  ََوبهللا َأ�

‘েতামরা চলেত াাক আর সুসংবাদ �হণ কেরা। আ�াহর শপা, 

আিম েযন (মুশিরক) োা�ীর মৃত েদহ পেড় াাকার জায়াাগেলা 

েদখেত পািি।’213F

214 

                                                           
214 দালােয়লুন নাবুওয়াহ: ৩/৩৪। ইবন িহশাম িফস সীরাহ, ১/৬২৫; ইবন কাসীর, 

আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়াহ: ২/৩৯৫।  
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o রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর ৈসনযদল 

সাহাবীেদর সে� িনেয় চলেলন এবং বদর কূপসমূেহর কােছর 

পািনর কূেপর স�ুেখ যা�ািবরিত িদেলন। হবাব ইবনুল মুনিযর 

ইবন ‘আমর ইবনুল জুমুহ রািদয়া�াহ ‘আনহ রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! এটা িক 

এমন  ান েযখােন অব ােনর জনয আ�াহ িনেদথশ িদেয়েছন, যা 

োেক আমােদর এিদক-েসিদক যাওয়ার সুেযাা েনই; নািক এটা 

যু� সং�া্ কমথেকনশল ও অিভমত?  

উউের িতিন বলেলন, বরং এটা যু� সং�া্ েকনশল ও িস�া্। 

হবাব রািদয়া�াহ ‘আনহ পুনরায় বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! 

এটা েতা ভােলা  ান নয়, তাই আমােদরেক কুরােয়েশর 

িনকটবতথী কূেপর িনকট িনেয় চলুন। েসখােন আমরা অব ান 

করব এবং এর িপছেনর কূপগেলা ন� করব। অতঃপর েস 

কূেপর কােছ হাওজ বািনেয় তা পািন িদেয় পূণথ কের রাখব, ফেল 

আমরা পািন পান করব অাচ তারা পািন পান করেত পারেব 

না। ২১৪

215 

                                                           
215 সীরােত ইবন িহশাম: ১/৬২০; িবদায়া ওয়ান িনহায়া: ৩/১৬৭; যাদুল মা‘আদ 

৩/১৭৫।  
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এ মতিট রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম পছ� 

করেলন। এরপর তারা েসখান োেক রওয়ানা হেয় মদীনার িদক 

োেক িনকটবতথী ‘উদওয়াতুদ দুিনয়া’েত (উপতযকার িনকটবতথী 

অংেশ) অবতরণ করেলন, অনয িদেক কুরাইশরা ম�ার িদক 

োেক ‘উদওয়াতুল কুসওয়া’েত (উপতযকা োেক দূেরর অংেশ) 

অব ান করল। ওই রােতই আ�াহ তা‘আলা এমন মুষলবাের 

বৃি� বষথণ করেলন যা কািফরেদর জনয িবরাট িবপদ ও দুদথশার 

কারণ হেয় দাঁড়ায়, তােদর মািট কাদা ও িপিিল হেয় পেড়। 

ফেল তারা স�ুেখ অ�সর হেত পােরিন। অপরিদেক বৃি� 

মুসিলমেদর জনয খুব হা�া িছল ফেল তা তােদরেক পিব� করল 

এবং তােদর যমীনেক চলাচল উপেযাাী কের িদল, বালুেক শ� 

করল, অব ানেক অনুকুল করল এবং পদসমূেহ ি রতা �দান 

করল।  

o আর মুসিলমরা যুে�র মােঠ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর জনয উঁচু  ােন একিট তাঁবু বানােলন, েযখান োেক 

যুে�র ময়দান েদখা যায়, িতিন েসখােন অব ান কেরিছেলন। 

তারপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েসখান োেক 

নামেলন, সাহাবীােণর কাতার সু�র কের সাজােলন, যুে�র 

ময়দােন চলেত াাকেলন এবং মুশিরকেদর পতেনর  ল ও 

হতযার  ানসমূেহর িদেক ইি�ত করেত াাকেলন, আর িতিন 
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বলিছেলন, “আ�াহ চােহত এটা অমুেকর পিতত হওয়ার জায়াা, 

এটা অমুেকর মৃতুয ান।” পরবতথীেত েদখা োল েয, রাসূেলর 

ইি�েতর জায়াা োেক ঐ েলাকেদর মৃতুয সামানযও েহরেফর 

হয়িন। ২১৫

216 ।  

এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সাহাবী 

মুসিলম মুজািহদ এবং কািফর কুরাইশেদর িদেক তাকােলন। 

আ�াহর কােছ দু’হাত তুেল েদা‘আ কের বলেলন, “েহ আ�াহ! এ 

কািফর কুরাইশ দল অহংকার ও ােবথা�ত হেয় এখােন এেসেছ 

তােদর যাবতীয় ৈসনয-সাম্ িনেয়, আপনার িবরে� চযােলআ েঘাষণা 

করেছ এবং আপনার রাসূলেক িমাযা �িতপ� করেছ। েহ আ�াহ! 

এ কিঠন মুহূেতথ আপিন আমােক সাহাযয করন, যার সাহােযযর 

�িত�িত আপিন আমােক িদেয়েছন। েহ আ�াহ! আপিন েয 

�িত�িত িদেয়েছন তা বা�াবায়ন করন। েহ আ�াহ আিম আপনার 

�দউ �িত�িত ও অি�কােরর বা�বায়ণ চাই। েহ আ�াহ, আপিন 

যিদ চান েতা আপনার ইবাদত করা হেব না। েহ আ�াহ! যিদ এ 

মুসিলম দলেক আপিন �ংস কের েদন, তাহেল আজ োেক 

আপনার ইবাদত করার মত েকউ াাকেব না।” ২১৬

217  

                                                           
216 আহমাদ ১/১১৭; অনুরপ মুসিলম: ১৭৭৯।  
217 মুসিলম : ১৭৬৩।  
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o মুসিলমাণ �ীয় রেবর কােছ সাহাযয �াাথনা করেলন এবং তাঁর 

কােছ উ�ার কামনা করেলন। তখন আ�াহ তা‘আলা মুসিলমেদর 

ডােক সাড়া িদেলন।  

ۡ � إَِ�  َرّ�َك  يُوِ�  إِذۡ ﴿ ٰ ل ََ ِ�ِ  ةِ �ِكَ َم
َ
ِينَ � َ�ثَِبِتُواْ  َمَعُ�مۡ  َ َّ  ْۚ َُوا لۡ  ءَاَم

ُ
 قُنُوِب  ِ�  ِ� َسَ

ِينَ � َّ  ْ  � َق فَوۡ  �ُواْ ۡ�ِ ٱفَ  َب لّرعۡ � َ�َفُروا
َ
َۡ  �ُواْ ۡ�ِ �وَ  ََاقِ �ۡ ۡ� ّ  ُهمۡ مِ ٰ  ١ �َََانٖ  ُُ  لَِك َ�

َُّهمۡ  ْ َشآ بََِ َ � ّقوا َّ  ُ ََ اقِقِ  َوَمن ۥۚ َورَُسو ََ ُ � � َ َّ  ُ ََ َ � فَإِنّ ۥ َورَُسو  ١ عَِقابِ لۡ � َشِديدُ  َّ
 ٰ نّ  فَُذوقُوهُ  لُِ�مۡ َ�

َ
ٰ لِنۡ  َوأ  ]  ١٤  ،١٢: بو ِي [ ﴾١ َّارِ � َعَذاَب  ِفرِ�نَ َ�

‘�রণ কর, যখন আপনার রব েফেরশতােদর �িত ওহী ে�রণ 

কেরন েয, ‘িন�য় আিম েতামােদর সাো আিছ। সুতরাং যারা ঈমান 

এেনেছ েতামরা তােদরেক অনড় রাখ। অিচেরই আিম ভীিত েঢেল 

েদব তােদর হদেয় যারা কুফরী কেরেছ। অতএব েতামরা আঘাত 

কর ঘােড়র উপের এবং আঘাত কর তােদর �েতযক আঙুেলর 

অ�ভাো। এিট এ কারেণ েয, তারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর 

িবেরািবতা কেরেছ। আর েয বযি� আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর 

িবেরািবতা করেব, তেব িন�য় আ�াহ শাি� দােন কেঠার। এিট 

আযাব, সুতরাং েতামরা তা আ�াদন কর। আর িন�য় কািফরেদর 

জনয রেয়েছ আগেনর আযাব।’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ১২-

১৪}  

অতঃপর দু’িট দল (মুসিলম ও মুশিরক) পর�র মুেখামুিখ হল এবং 

যু� চলেত াাকল এবং �চ� রপ লাভ করল। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁবুেত অব ান করেলন। তার সে� িছেলন 

আবূ বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ ও সা‘দ ইবন মু‘আয রািদয়া�াহ 

‘আনহ। তারা দু’জনই রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

পাহারা িদিিেলন। এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

�ীয় রেবর িনকট দীঘথ সময় পযথ্ কাতর �াাথনা জানােলন, সাহাযয 

ও িবজেয়র �াাথনা করেলন, উ�ার চাইেলন। তারপর রাসূল 

সামানযতম সমেয়র জনয ত�াি� হেলন, তারপর এ অব া োেক 

েবর হেয় বলেলন, “অবশযই কািফররা পরািজত হেব এবং পৃ�েদশ 

েদিখেয় পলায়ন করেব।” [সূরা আল-কামার: ৪৫]২১৭

218  

o আর িতিন মুসিলম েযা�ােদর যুে�র �িত উৎসাহ িদেয় বলেলন, 

“ওই সউার শপা! যার হােত মুহা�েদর �াণ, আজ েয বযি� 

আ�াহর স্ি� অজথেনর লেকয কােফরেদর িবরে� যু� করেব, 

ৈবযথবারণ কের সওয়ােবর আশায় সামেন অ�সর হেয় পৃ�েদশ 

�দশথন না কের যু� কের মারা যােব, িন�য়ই আ�াহ তােক 

জা�ােত �েবশ করােবন।” এ কাা শেন ‘উমাইর ইবনুল হমাম 

আল আনসারী রািদয়া�াহ ‘আনহ দাঁড়ােলন, আর তার হােত িছল 

িকছু েখজুর; যা িতিন খািিেলন; িতিন বলেত লাােলন: েহ 

আ�াহর রাসূল! জা�াত িক আকাশ ও জিমন পিরমাণ �শ�? 

                                                           
218 েদখুন, বুখারী: ৩৯৫৩।  



 

299 

উউের রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, হযাঁ। 

তখন ‘উমাইর রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, িবরাট বযাপার, িবরাট 

বযাপার, েহ আ�াহর রাসূল! আমার মােঝ আর জা�ােত �েবেশর 

মােঝ পাাথকয এতটুকুই েয, ওই কািফররা আমােক হতযা করেব। 

আিম যিদ এ েখজুরগেলা খাওয়া েশষ করা পিরমান সময় জীিবত 

াািক তাহেল েতা অেনক ল�া সময় অেপকা করেত হেব, এ 

কাা বেলই িতিন েখজুরগেলা িনেকপ কের যুে� অংশ�হণ 

করেলন এবং িনহত হেলন, আ�াহ তাঁর উপর স�� েহান। ২১৮

219  

o আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এক মুি� মািট বা 

পাার িনেয় কািফর দেলর �িত ছঁুেড় মারেলন, রাসূেলর িনিকা 

পাার তােদর সকেলর েচােখ িব� হল। তােদর সকেলর েচােখই 

েসটা পূণথ কের িদল, তারা তােদর েচােখর মািট ছাড়ােত বয� 

হেয় পড়ল; যা িছল আ�াহর িনদশথনসমূেহর একিট িনদশথন। 

ফেল মুশিরক ৈসনযেদর পরাজয় হল এবং তারা যুে�র মাঠ 

েছেড় পৃ�েদশ �দশথন কের পলায়ন করল। আর মুসিলমাণ 

তােদর িপছু িনেয় তােদর হতযা ও বি� করা অবযাহত রাখল। 

এভােব তােদর ৭০ জন কািফর িনহত ও ৭০ জন বি� হল। 

িনহেতর মবযকার ২৪ জন কািফর কুরাইশ েনতৃবৃ�েক বদেরর 

                                                           
219 মুসিলম: ১৯০১।  
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একিট নদথমা� কূেপ িনেকপ করা হেলা। এেদর মেবয িছল আবূ 

জাহল, শায়বা ইবন রবী‘আ ও তার ভাই ‘উতবা এবং তার েছেল 

অলীদ ইবন ‘উতবা।  

* সহীহ বুখারীেত ‘আবদু�াহ ইবন মাস‘ঊদ রািদয়া�াহ ‘আনহ 

োেক বিণথত, “রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকবলামুখী 

হেয় কািফর কুরাইশেদর এ চারজেনর িবরে� বদ েদা‘আ 

কেরিছেলন”। ইবন মাস‘উদ বেলন, আিম আ�াহর সাকয িদেয় 

বলিছ, িন�য়ই আিম এ কািফর কুরাইশ েনতৃবৃ�েক মৃত েদখেত 

েপেয়িছ; সূযথ তােদর েচহারাগেলােক পিরবতথন কের িদেয়িছল। আর 

েসিদন খুব ারম িছল।” ২১৯

220  

* অনুরপভােব বুখারীেত আবূ তালহা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, “রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বদর যুে�র িদন 

২৪ জন কুরাইশ েনতৃবৃ�েক বদেরর িনকৃ� কূেপর মেবয েফলেত 

িনেদথশ িদেয়িছেলন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

িনয়ম িছল েয, িতিন কারও উপর িবজয়ী হেল েসখােন িতন িদন 

অব ান করেতন। েস অনুসাের বদেরর তৃতীয় িদেন িতিন তাঁর 

বাহন ��েতর িনেদথশ িদেলন, তা বাঁবা হেল িতিন চলেত লাােলন 

সাহাবীাণ তাঁর িপছু িনেলন। অবেশেষ িতিন কূেপর পা�থেদেশ 
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দাঁড়ােলন এবং �েতযেকর নাম ও িপতার নাম বের ডাকেলন এবং 

বলেত লাােলন, েহ অমুেকর পু� অমুক, েহ অমুেকর পু� অমুক, 

আজ েতামােদর জনয িক এটা আ�দায়ক হত না, যিদ েতামরা 

আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনুাতয করেত? আমােদর রব আমােদর 

িবজয় দান করার বযাপাের েয ওয়াদা কেরিছেলন, তা আমরা যাাাথ 

েপেয়িছ। েতামরা িক েতামােদর রেবর ওয়াদা েপেয়ছ? ‘উমার 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! আপিন এমন 

েলাকেদর সে� িক কাা বলেছন যােদর েদহ আেছ িক� আ�া 

েনই? রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,  

 ْْ ْغُه َِ قُوُ  
َ
َمَ  لَِمي أ ُْ َ

ْْ نِْ
ُِ مْ

َ
ي أ ََ ُس ُ�َّمدي �ِيَِد،ِ  ِْ ِا مَ

ّ
 ََبل

ওই সউার শপা! যার হােত মুহা�েদর �াণ, আিম তােদর সে� যা 

বলিছ, েতামরা তা তােদর েচেয় েবিশ শনেত পাি না।” ২২০F

221  

o আর ব�ীেদর বযাপার: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তােদর বযাপাের সাহাবীেদর পরামশথ চাইেলন। সা‘দ ইবন মু‘আয 

রািদয়া�াহ ‘আনহর কােছ তােদর িবষয়িট খুবই মারা�ক ও 

খারাপ মেন হেয়েছ, তাই িতিন বলেলন, এটাই সবথ�াম ঘটনা 

যা আ�াহ মুশিরকেদর উপর ঘিটেয়েছন। আর যুে� র� 
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�বািহত কের েদওয়া আমার কােছ তােদরেক জীিবত রাখার 

েচেয়ও েবিশ ি�য়।  

* ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, আিম মেন কির, েহ আ�াহর 

রাসূল! আপনার অনুমিত াাকেল আমরা কািফরেদর ঘােড় আঘাত 

কের হতযা করব। অতএব আলীেক (রািদয়া�াহ ‘আনহ) আকীেলর 

বযাপাের িনেদথশ িদন, িতিন েযন তােক হতযা কেরন। আর আমােক 

অমুেকর (িযিন তার আ�ীয় িছেলন তার) বযাপাের অনুমিত িদন তার 

ঘােড় আিম এখিনই আঘাত হানব। েকননা এরা সকেলই কািফর 

েনতৃবৃ� ও �বান বযি�বাথ।” 

* আর আবূ বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, “এরা েতা আমােদরই 

চাচােতা ভাই, আমােদরই োা�ীর েলাক। তাই আিম মেন কির, 

তােদর কাছ োেক িবিনময় �হণ করা েহাক। এেত কের কািফরেদর 

উপর আমােদর কমতা বৃি� পােব, তাছাড়া হেত পাের তােদরেক 

আ�াহ ইসলােমর �িত েহদায়াত করেবন।” ২২১

222 

অতঃপর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িবিনময় (মুি�পণ) 

�হণ করেলন। তােদর সেবথা� িবিনমেয়র পিরমাণ িছল ৪০০০ 

িদরহাম োেক শর কের ১০০০ িদরহাম পযথ্।  
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- আর তােদর েকউ েকউ মদীনায় েছাট েছাট েছেল-েমেয়েদর 

পড়া-েলখা করােনার মাবযেম মুি�পণ আদায় করল।  

- েকউ মুি� েপল কুরাইেশর কােছ বি� মুসিলেমর মুি�র 

িবিনমেয়।  

- আবার কাউেক মুসিলমেদর �িত কিঠন ক�দায়ক আচরেনর 

কারেণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হতযা করেলন।  

- আবার কাউেক িতিন িবেশষ �াোথর কারেণ দয়া কের িবনা 

িবিনমেয়ই মু� কের িদেলন।   

 এ হেি বদর যু�। েয যুে� অ� সংখযক ৈসনযবািহনী েবিশ 

সংখযক ৈসনযবািহনীর ওপর িবজয় অজথন কেরিছল।  

ِ � َسبِيلِ  ِ�  تُِل تَُ�ٰ  فَِئةٞ  ﴿ خۡ  َّ
ُ
ٞ  َرىٰ َوأ  ]  ١٣: َمربن ب [ ﴾ َ�فَِرة

‘একিট দল লড়াই করিছল আ�াহর পো এবং অপর দলিট 

কািফর। {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৩}  

অ� সংখযক েলােকর দলিট িবজয় অজথন কেরিছল। েকননা 

তারা আ�াহর  ীেনর ওপর �িতি�ত িছল। তারা আ�াহর 

 ীেনর কােলমা বুল� করার জনয ও আ�াহর  ীেনর পেক 

�িতেরাব করার জনয যু� কেরিছল। ফেল মহান আ�াহ তােদর 

িবজয় দান কেরিছেলন। অতএব েহ মুসিলম ভাইসব! আপনারা 

 ীেনর ওপর �িতি�ত াাকুন; যােত আপনােদর শ�েদর ওপর 

িবজয়ী হেত পােরন এবং ৈবযথ বারণ করন, অপরেক ৈবযথ 
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বারেণর উপেদশ িদন, ি র াাকুন এবং আ�াহর তাকওয়া 

অবল�ন করন। আশা করা যায় আপনারা সফল হেবন।  

েহ আ�াহ! আমােদর ইসলাম িদেয় আমােদরেক িবজয় দান করন, 

আমােদরেক আপনার  ীেনর সাহাযযকারী এবং আপনার  ীেনর দা‘ঈ 

িহেসেব কবুল করন আর আপনার সাকােতর সময় পযথ্ আপিন 

আমােদরেক এ  ীেনর ওপর অটল রাখুন। 

আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ 

ও তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।  
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ঊনিবংশ আসর 
ম�া িবজয় 

আ�াহ এ নারেক স�ািনত করন 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন সবিকছু সৃি� কেরেছন অতঃপর 

তা পিরিমত কেরেছন। �িতিট সৃি�র অবতরণ ল ও েবর হওয়ার 

 ান েজেনেছন, িতিন যা েচেয়েছন তা লাওেহ মাহফুেজ সি�েবিশত 

কেরেছন এবং িলেখ েরেখেছন। সুতরাং িতিন যা সামেন িনেত 

চাইেবন তা েকউ েপছােত সকম হেব না, আর িতিন যা িপছেন 

েফলেবন তা েকউ এিােয় িদেত পারেব না। িতিন যােক অপমান 

করেবন তার েকােনা সাহাযযকারী েনই, আর িতিন যার সাহাযয 

করেবন তার েকােনা অপমানকারী েনই। রাজ�,  ায়ী অি��, স�ান 

ও �িতপিউেত িতিন একক, সুতরাং েয েকউ এগেলােত তার সাো 

 ে� িলা হেব তােক িতিন তুি বািনেয় ছাড়েবন। সবথজ, সিবেশষ 

অবিহত সুতরাং তাঁর কােছ বা�া যা োাপন বা লুিকেয় রাখেব তা 

েকােনাভােবই োাপন াাকেব না। আিম তাঁর �শংসা করিছ তাঁর 

সকল েনয়ামেতর উপর যা িতিন আমােক �াবানয িদেয় �দান 

কেরেছন এবং সহজলভয কের িদেয়েছন।  
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আিম সাকয িদিি েয, একমা� আ�াহ বযতীত েকােনা হক ইলাহ 

েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, অপরাবীর তাওবা কবুল কেরেছন, 

তােক তার গনাহ োেক মু� কেরেছন এবং তােক কমা কেরেছন। 

আিম আরও সাকয িদিি েয, মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূল; যার 

মাবযেম িতিন েহদায়ােতর পা �� কের িদেয়েছন এবং আেলািকত 

কেরেছন। আর তার মাবযেম িশেকথর অ�কার ও তমাসা দূর 

কেরেছন। আর িতিন তাঁর হােত ম�া িবজেয়র োনরব তুেল 

িদেয়েছন, ফেল আ�াহর ঘর োেক মূিতথ দূর কেরেছন এবং ঘরেক 

পিব� কেরেছন।  

আ�াহ তা‘আলা তার উপর সালাত েপশ করন, তাঁর পিরবার-

পিরজেনর উপর, অনুরপ তাঁর সৎকমথশীল স�ািনত সাহাবীােণর 

উপর, আর তাঁেদর সু�র অনুসারীর উপর, যতিদন চাঁেদর পূণথতা ও 

সূ�তা চলেব ততিদন পযথ্। আর আ�াহ তােদর উপর যাাযা 

সালামও �দান করন।   
 

o ি�য় ভাইেয়রা! েযমিনভােব এ রমযান মােস বদর �াে্ যু� 

অনুি�ত হেয়েছ; যােত ইসলামেক িবজয়ী করা হেয়েছ এবং তার 

িমনার বুল� হেয়েছ, েতমিনভােব অ�ম িহজরীর এ মােস 

িনরাপদ নারী ম�া িবজেয়র যু�ও অনুি�ত হেয়েছ। এ িবজেয়র 

মাবযেম আ�াহ তা‘আলা ম�া নারীেক িশকথমু� ইসলামী শহের 
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পিরণত কেরন। েযখােন িশেকথর পিরবেতথ এক�বাদ �িত�া লাভ 

কের। কুফরীর পিরবেতথ ঈমান, অহংকােরর পিরবেতথ ইসলাম 

তাা আ�সমপথন �িতি�ত হয়। এক মহা�তাপশীল আ�াহর 

ইবাদত েঘািষত হেলা, িশকথী মুিতথগেলা এমনভােব েভেঙ েফলা 

হেলা েয েসগেলা আর েকােনািদন েজাড়া লাোিন।  

o এ মহান িবজেয়র কারণ স�েকথ বলা হয়, যখন ৬� িহজরীেত 

হদায়িবয়া �া্ের কুরাইশ ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর মােঝ সি� হয়, তখন েকউ ে�িায় রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দলভু� হল আবর েকউ 

কুরাইেশর দলভু�। খুযা‘আ োা� রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর দেল েযাা িদল এবং বনু বকর কুরাইেশর দেল 

েযাা িদল। ২২২

223  

এ োা� েয়র মােঝ জােহিলয়যােতর যুো র�কয়ী যু� িছল। বনূ 

বকর এ সি�র সুেযাােক কােজ লাাাল এবং খুযা‘আর ওপর 

িনরাপদ অব ায় হামলা কের বসল। কুরাইশরা োাপেন তােদর 

দলভু� বনূ বকরেক জনশি� ও অ� িদেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দলভু� খুযা‘আেক আ�মেণ সাহাযয 

করল। অতঃপর খুযা‘আ োাে�র একিট �িতিনিব দল রাসূলু�াহ 

                                                           
223 েদখুন, যাদুল মা‘আদ ২/৩৯৪, ৩৯৮।  
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস বনূ বকেরর 

কাযথ�ম ও কুরাইেশর সাহাযয স�েকথ তাঁেক অবিহত করল। 

তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, “আিম 

অবশযই েতামােদর পক হেয় েতামােদর োেক �িতেরাব করব 

েযভােব আিম িনেজর বযাপাের �িতেরাব কের াািক।”  

o িক� কুরাইশ; তারা িবপদ আঁচ করেত পারল ও িকংকতথবযিবমূঢ় 

হেলা, তারা বুঝেত পারল েয, তারা তােদর এসব কমথকাে�র 

মাবযেম হদায়িবয়ার সি� ভ� কের েফেলেছ। তাই তারা তােদর 

আবূ সুিফয়ানেক সি� পুনবথহাল ও েময়াদ বৃি�র জনয রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ পাঠােলা। আবু সুিফয়ান 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� এ বযাপাের 

কাা বলল। িক� রাসূল তার কাার েকােনা উউর িদেলন না। 

এরপর েস আবূ বকর ও উমর রািদয়া�াহ ‘আনহমার সাো কাা 

বলল; যােত তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

কােছ সুপািরশ কের িক� তােতও েস সফল হেত পারেলা না, 

তারপর েস আলী রািদয়া�াহ ‘আনহর সুপািরশ েচেয়ও কাজ হল 

না। তখন আবূ সুিফয়ান আলী রািদয়া�াহ ‘আনহেক বলল, েহ 

হাসােনর িপতা! েতামার কী অিভমত? তখন িতিন বলেলন, আিম 

এমন িকছু েদিখ না যা েতামার কােজ আসেব। িক� তুিম বনী 

েকনানার সদথার। তুিম যাও আর েলাকেদরেক িনরাপউা ও আ�য় 



 

309 

দাও। আবূ সুিফয়ান বলল, আপিন িক মেন কেরন এটা আমার 

েকােনা কােজ আসেব? উউের আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন: 

না, আ�াহর শপা! িক� এ-ছাড়া অনয িকছু েতামার জনয আিম 

পািি না। অতঃপর আবূ সুিফয়ান তা-ই করল এবং কুরাইশেদর 

কােছ িফের োল। তখন কুরাইেশর েলােকরা বলল, েতামার 

অিভযােনর সংবাদ কী? আবূ সুিফয়ান বলল, আিম মুহা�ােদর 

কােছ িােয়িছ এবং কাাবাতথা বেলিছ। আ�াহর কসম িতিন 

েকােনা উউর েদন িন। অতঃপর আিম ইবন আিব কুহাফা (আবু 

বকর) ও ইবনুল খাউােবর কােছ িােয়িছ, তার োেকও েকােনা 

ভােলা িকছু পাইিন। অতঃপর আিম আলীর কােছ িােয়িছ, িতিন 

আমােক একিট িবষেয় পরামশথ িদেয়েছন; যা আিম কেরিছ। আিম 

মানুষেদরেক পর�েরর োেক িনরাপউা ও আ�য় িদেয়িছ। 

তখন তারা বলল, মুহা�দ কী এ বযাপাের অনুমিত িদেয়েছন? েস 

বলল, না। তখন তারা বলল, তুিম �ংস হও, তুিম েকােনা কাজ 

করেত পােরা িন। বরং েস (আলী) েতামার সে� তামাশা 

কেরেছ।  

o এিদেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর 

সাহাবীাণেক যুে�র ��িত েনয়ার হকুম িদেলন। তােদরেক তাঁর 

ইিা স�েকথ অবিহত করেলন। আর িতিন তাঁর চারপােশর 

োা�সমূহেকও যুে�র জনয েবর হওয়ার আ�ান জানােলন। 
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এরপর এ বেল েদা‘আ করেলন, “েহ আ�াহ! কুরাইশ 

গাচরেদর কােছ আমােদর এ সংবাদ েপৗছা ব� কর, যােত 

আমরা হঠাৎ কের তােদর েদেশ েপৗছুেত পাির।” ২২৩

224  

o তারপর িতিন মদীনা োেক �ায় দশ হাজার েযা�া সাহাবী িনেয় 

েবর হেলন। আর আ�ু�াহ ইবন উে� মাকতূমেক মদীনার 

দািয়� �দান কেরন।  

o পিামেবয িতিন যখন ‘জুহফা’য় িছেলন, তখন তাঁর চাচা আহাস 

রািদয়া�াহ ‘আনহর সে� তাঁর সাকাৎ হল, িতিন সপিরবাের 

ইসলাম �হণ কের িহজরত কের মদীনা আসিছেলন। অতঃপর 

যখন িতিন আবওয়া নামক  ােন েপৗছেলন তখন রাসূেলর চাচা 

আবু সুিফয়ান ইবনুল হােরস ইবেন আবিদল মুউািলব ও তাঁর 

ফুফােতা ভাই আবদু�াহ ইবন আিব উমাইয়যা তার সাো সাকাৎ 

করেলন। তারা উভেয়ই িছল তাঁর েঘার শ�; িক� তারা উভেয় 

ইসলাম �হণ করল। রাসূল তােদর ইসলাম �হণ েমেন িনেলন। 

িতিন আবু সুিফয়ান ইবনুল হােরস স�েকথ বলেলন, “আিম আশা 

কির িতিন হামযার  লািভিষ� হেবন”। ২২৪

225  

                                                           
224 সীরােত ইবেন িহশাম ২/৩৮৯।   
225 েদখুন, যাদুল মা‘আদ: ৩/৪০১।  
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o তারপর যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ার 

িনকটবতথী “মাররয যাহরান” নামক  ােন েপৗছেলন, তখন িতিন 

ৈসনয বািহনীেক আগন �ালােত িনেদথশ িদেলন, তারা ১০,০০০ 

আগেনর চুলা �ালােলন। আর মুসিলম েসনাবািহনীর �হরায় 

উমর রািদয়া�াহ ‘আনহেক িনযু� করেলন। আহাস রািদয়া�াহ 

‘আনহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর খ�ের 

আেরাহণ কের এমন এক বযি�েক তালাশ করেত লাােলন েয 

কুরাইশেদর কােছ এ সংবাদ িনেয় যােব েয, তারা েযন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ুেখ এেস যু� 

পিরহার কের িনরাপউা চায়। যােত ম�ায় যু�-িব�হ ও র�পাত 

না ঘেট। আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহ চলেত চলেত হঠাৎ আবূ 

সুিফয়ান (ইবেন হারব) এর কাার আওয়াজ শনেলন, েস বুদাইল 

ইবন ওয়ারাকােক বলেছ, “াত রােতর মেতা এত আগন 

��িলত হেত আিম আর কখেনা েদিখিন। তখন বুদাইল বলল, 

এ েতা েখাযা‘আ োা�। আবূ সুিফয়ান বলল, েখাযা‘আরা েতা 

এরেচেয় অেনক কম ও হীন েলাক। আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহ 

আবূ সুিফয়ানেদর আওয়াজ বুঝেত েপের ডাকেলন, আবূ 

সুিফয়ান বলল, েহ আবূল ফযল! েতামার কী হেয়েছ? আহাস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, এই েতা আ�াহর রাসূল সকেলর 

মােঝ উপি ত। আবূ সুিফয়ান বলল, এখন আিম কী করব? 



 

312 

আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, আমার সে� চল, আিম 

েতামােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ িনেয় 

যাব এবং েতামার জনয িনরাপউা চাইব। এরপর আহাস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ তােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর কােছ িনেয় এেলন। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ আবূ সুিফয়ান েতামার জনয 

�ংস, এখেনা িক েতামার বুেঝ আেসিন েয, আ�াহ তা‘আলা 

ছাড়া সিতযকােরর েকােনা মা‘বুদ েনই? উউের আবূ সুিফয়ান 

বলল, আপনার �িত আমার িপতামাতা উৎসাথ েহাক! আপিন 

কতই না সিহ�ু, স�ািনত ও আ�ীয়পরায়ণ। আিম ভােলাভােব 

জািন েয, যিদ আ�াহ ছাড়া অনয েকউ াাকত, তাহেল এখন েস 

আমার কােজ লাাত।  

অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম 

িক এখেনা বুঝেত পােরািন েয আিম আ�াহর রাসূল? এ কাা 

শেন আবূ সুিফয়ান ইত�ত করেত লাােলন। তােক উে�শ কের 

আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, েতামার জনয �ংস; ইসলাম 

�হণ কর। এরপর আবূ সুিফয়ান কােলমােয় শাহাদাৎ পাঠ কের 

ইসলাম �হণ করেলন।’ ২২৫

226  
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o পরকেণই রাসূলূ�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আহাস 

রািদয়া�াহ ‘আনহেক িনেদথশ িদেলন, িতিন েযন আবূ সুিফয়ানেক 

িনেয় পাহােড়র সংকীণথ উপতযকায় অব ান কেরন এবং মানুষ 

েযন তার পাশ িদেয় যাতায়াত কের। এরপর তার পাশ িদেয় 

িবিভ� োাে�র েলাকজন তােদর ঝা�াসহ অিত�ম করেত 

লাাল। েয োা�ই অিত�ম করত আবূ সুিফয়ান রািদয়া�াহ 

‘আনহ আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহেক োাে�র পিরিচিত স�েকথ 

িজজাসা করেতন, তখন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহ উভেয়র 

মােঝ পিরচয় কিরেয় িদেতন। আর আবু সুিফয়ান বলেতন, 

‘আমােদর মােঝ ও তােদর কী হেলা’? ইেতামেবয একিট কােফলা 

তার মুেখামুিখ হেল আবু সুিফয়ান িজজাসা করেলন এরা কারা?  

আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, এরা হেলা মদীনার আনসার, 

তােদর েনতা হেলন সা‘দ ইবন উবাদা রািদয়া�াহ ‘আনহ তার 

সে�ই ঝা�া িছল, যখন সা‘দ রািদয়া�াহ ‘আনহ তার পাশাপািশ 

আসেলন, তখন িতিন বলেলন, েহ আবূ সুিফয়ান! আজেকর িদন 

�ংসযেজর িদন, আজ কা‘বায় র�পাত হালাল করা হেয়েছ।  

o অতঃপর েছাট অাচ স�ািনত একিট কােফলা এেলা যােদর 

মেবয রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবােয় 

িকরামও িছেলন। তােদর ঝা�া িছল যুবােয়র ইবন ‘আওয়াম 

রািদয়া�াহ ‘আনহর হােত। যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম আবূ সুিফয়ােনর পাশ িদেয় যািিেলন, আবু সুিফয়ান 

তখন তােক সা‘দ ইবন ‘উবাদা রািদয়া�াহ যা বেলিছেলন েস 

স�েকথ রাসূলেক িজজাসা করা হেল িতিন বলেলন:  

ُِ بلَكعْبَ ُ « ي ُِ �َْو ٌ رُْ�َس  ََ ُِ بلَكْعَبَ ،  ُِي ُْ بّ ُ  َعّظ ُُ لَِ�ْن َهَذب وَْو ٌ  ََ ْعٌد،  َُ »َكَذَب 

  

‘সা‘দ ভুল বেলেছ, বরং আজ এমন এক িদন যােত আ�াহ তা‘আলা 

কা‘বােক স�ািনত কেরেছন। আজ কা‘বােক িালাফািািদত করা 

হেব।’ ২২৬F

227 

o অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সা‘দ 

রািদয়া�াহ ‘আনহর হাত োেক ঝা�া িনেয় তার েছেল কােয়েসর 

হােত েদয়ার িনেদথশ িদেলন। িতিন লকয রাখিছেলন েয যখন 

ঝা�াটা তার েছেলর হােত েদয়া হিিল তখন তা স�ূণথরেপ 

সা‘দ রািদয়া�াহ ‘আনহর হ�চুযত হয় িন।  

o তারপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সামেন অ�সর 

হেলন, িতিন তাঁর ঝা�ািট ‘হাজুন’ নামক  ােন  াপন করেত 

বলেলন। এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

দৃঢ়পেদ িবজয়ী েবেশ ম�ায় �েবশ করিছেলন। িতিন েসখােন 

আ�াহ তা‘আলার �িত িবনীত হেয় মাাা ঝঁুিকেয় �েবশ 
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করিছেলন। এমনিক তাঁর মাাা বাহেনর সে� িমেশ যািিল এবং 

িতিন উঁচু আওয়ােজ বার বার পড়িছেলন:  

َٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  ََاَ�تَحۡ  إِنّا ﴿  ]  ١: بلِِح[ ﴾ ١ اّمبِي

‘িন�য় আিম েতামােক সু�� িবজয় িদেয়িছ।’ {সূরা আল-ফাতহ, 

আয়াত: ১}  

িতিন ম�া নারীর এক �াে্ খািলদ ইবন ওয়ািলদ রা. এবং 

অনয �াে্ েযাবােয়র ইবন ‘আওয়াম রা. েক ে�রণ কের এ 

েঘাষণা িদেত বলেলন, “েয বযি� মাসিজেদ হারাম তাা 

বায়তু�াহেত �েবশ করেব, েস িনরাপদ। েয আবূ সুিফয়ােনর 

ঘের �েবশ করেব েস িনরাপদ। আর েয বযি� িনেজর ঘের 

�েবশ কের দরজা ব� করেব েসও িনরাপদ।” ২২৭F

228  

o এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সামেন অ�সর 

হেয় মসিজেদ হারােম �েবশ কের িতিন তার বাহেনর উপর 

োেকই তাওয়াফ করেলন। তখন বাইতু�াহর পােশ ৩৬০িট মূিতথ 

িছল। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সে� াাকা 

বনুেকর অ�ভাা িদেয় মূিতথগেলার াােয় আঘাত কের িতর�ার 

কের বলিছেলন:  

﴿ ٓ ۚ َ�ٰ لۡ � َوزََهقَ  قّ ۡ�َ � ءَ َجا  ]  ٨١: بوسبء[ ﴾ ٨ ازَُهوقٗ  َ�نَ  ِطَل َ�ٰ لۡ � إِنّ  ِطُل

                                                           
228 বুখারী: ৪২৮০।  



 

316 

‘হক এেসেছ এবং বািতল িবলুা হেয়েছ। িন�য় বািতল িবলুা 

হওয়ারই িছল’। {সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১} আরও পড়েলন,  

﴿ ٓ  ]  ٤٩: ُبي[ ﴾ ٤ يُعِيدُ  َوَما ِطُل َ�ٰ لۡ � ِدئُ ُ�بۡ  َوَما قّ ۡ�َ � ءَ َجا

‘সতয এেসেছ এবং বািতল িকছু সৃি� করেত পাের না, আর িকছু 

পুনরাবৃিউও করেত পাের না’।’ {সূরা সাবা’, আয়াত: ৪৯} আর তখন 

মূিতথগেলা আপনা আপিন মুখ াুবেড় পেড় যািিল। ২২৮F

229  

o এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কা‘বার িভতের 

�েবশ করেলন। িতিন েসখােন িকছু ছিব েদখেত েপেলন। িতিন 

েসগেলােক িমিটেয় েদবার িনেদথশ িদেল তা িনি�  করা হেলা। 

তারপর িতিন েসখােন সালাত আদায় করেলন; সালাত েশষ 

করার পর িতিন কা‘বার িবিভ� িদেক ঘুের িফের েদখেলন এবং 

সবিদেক তাওিহেদর বাণী উ�ারণ করেলন। তারপর িতিন 

বায়তু�াহর দরজার উপর আসেলন, আর কুরাইশরা িছল তাঁর 

নীেচ; তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িক কেরন 

তা �তযক করার অেপকায় িছল। অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কা‘বার দরজার দুপা�া বের বলেলন: 

একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সিতযকােরর মা‘বুদ েনই। তাঁর 

েকােনা শরীক েনই। সকল রাজ� তাঁরই, তাঁর জনযই সকল 
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�শংসা, িতিন সকল িবষেয় কমতাবান। িতিন �ীয় ওয়াদা সতয 

কের েদিখেয়েছন। �ীয় বা�ার সাহাযয কেরেছন। একাকী সম� 

শ� বািহনীেক পরািজত কেরেছন। েহ কুরাইশ স�দায়! আ�াহ 

তা‘আলা েতামােদর োেক জািহিলয়যােতর অহিমকা ও 

পূবথপুরষেদর িনেয় অহংকার দূর কের িদেয়েছন। সকল মানুষ 

আদম ‘আলাইিহস সালাম োেক জ� িনেয়েছ। আর আদম 

‘আলাইিহস সালাম মািটর ৈতির।  

﴿ ٰ َٓ 
َ
نَ�ٰ  ذََكرٖ  ِمِن ُ�مَ�ٰ َخنَقۡ  إِنّا َّاُس � ّ�َهاَ

ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعنۡ  َوأ  �َِل َوَ�بَا

ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �ۡ  إِنّ  ا
َ
ِ � عَِدَ  َرَمُ�مۡ أ َّ  ۡ�

َ
َ � إِنّ  ُ�مۚۡ َقٮٰ َ : بلجربت[ ﴾١ َخبِ�ٞ  َعنِيمٌ  َّ

١٣  [ 

‘েহ মানুষ, আিম েতামােদরেক এক নারী ও এক পুরষ োেক সৃি� 

কেরিছ আর েতামােদরেক িবিভ� জািত ও োাে� িবভ� কেরিছ; 

যােত েতামরা পর�র পিরিচত হেত পার। েতামােদর মেবয আ�াহর 

কােছ েসই অিবক মযথাদাস�� েয েতামােদর মেবয অিবক 

তাকওয়াস��। িন�য় আ�াহ েতা সবথজ, সমযক অবিহত।’ [সূরা 

আল-হজুরাত, আয়াত ১৩]  

তারপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ 

কুরাইশ স�দায়! আমার স�েকথ েতামােদর কী বারণা? আিম 

েতামােদর সে� েকমন আচরণ করব? তারা বলল, আমরা শবু 

উউমই আশা কির, স�ািনত ভাই এবং স�ািনত ভাতু�ু�। 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম েতামােদর 

েতমিন বলব েযমন ইউসূফ ‘আলাইিহস সালাম তাঁর ভাইেদর 

উে�েশ বেলিছেলন:  

ۖ وۡ ۡ�َ � ُ�مُ َعنَيۡ  �َب �َۡ�ِ  ََ ﴿ ُ � فِرُ َ�غۡ  َم ف[ ﴾لَُ�مۡ  َّ  ]  ٩٢: وُو

‘আজ েতামােদর �িত েকােনা ভৎথসনা েনই, আ�াহ েতামােদর কমা 

করন। {সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯২} েতামরা যাও, েতামরা মু�। 

েতামােদর োেক েকােনা �িতেশাব েনওয়া হেব না।’ ২২৯F

230  

o ম�া িবজেয়র ি তীয় িদন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ভাষণ েদওয়ার জনয দাঁড়ােলন। �ােম আ�াহ 

তা‘আলার �শংসা ও �িত েপশ করেলন এরপর বলেলন, 

“িন�য় আ�াহ তা‘আলা ম�া নারীেক স�ািনত কেরেছন। 

েকােনা মানুষ তা স�ািনত েঘাষণা কের িন। সুতরাং েয বযি� 

আ�াহ ও আিখরােতর উপর ঈমান রােখ, তার জনয এখােন 

র�পাত এবং াাছ কতথন করা ৈবব নয়। সুতরাং েতামােদর 

েকউ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুে�র কারেণ 

এখােন যুে�র অবকাশ চাইেল তােক বলেব, আ�াহ তা‘আলা 

�ীয় রাসূলেক অনুমিত িদেয়িছেলন, েতামােদর অনুমিত েদন িন। 

িতিন বলেলন, আমােক িদেনর িকছু অংশ অনুমিত েদওয়া 

                                                           
230 েদখুন, যাদুল মা‘আদ ৩/৩৫৯।  
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হেয়িছল। আজ ম�ার হরমত ও স�ান পুনরায় বহাল হেলা, 

েযমনিট াতকাল িছল। েতামােদর উপি তরা েযন আমার বাণী 

অনুপি তেদর কােছ েপৗেছ েদয়।” ২৩ ০

231  

আর েয সময়টুকু রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

জনয ম�ায় যু� হালাল করা হেয়িছল, তা হেলা িবজেয়র িদন 

সূেযথাদয় োেক িনেয় ওই িদন আসর পযথ্। এরপর িতিন ম�ায় 

১৯ িদন অব ান কেরিছেলন এবং তখন সালাত কসর 

কেরিছেলন।” ২৩ ১

232 আর মােসর অবিশ� িদনগেলােত িতিন 

িসয়ামও পালন কেরন িন।” ২৩ ২

233 েকননা তখনও িতিন সফর েশষ 

করার িনয়ত কেরন িন। িতিন েসখােন অব ান কেরিছেলন 

তাওহীদ তাা আ�াহর এক�বােদর িশকােক সুদৃঢ় করা, 

ইসলােমর িভিউ অ্ের ব�মূল কের েদয়া, ঈমান দৃঢ় করা এবং 

মানুেষর কাছ োেক বাই‘আত �হণ করার জনয।  

* সহীহ বুখারীেত মুজােশ‘ রািদয়া�াহ ‘আনহর বণথনায় উে�িখত 

হেয়েছ, িতিন বেলন, “আিম আমার ভাইেক িনেয় ম�া িবজেয়র পর 

িহজরেতর জনয বাই‘আত �হেণর জনয রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেল িতিন বলেলন, “িহজরতকারীরা 
                                                           
231 বুখারী: ৪২৯৫; মুসিলম: ১৩৫৪।  
232 বুখারী: ৪২৯৮।  
233 বুখারী: ৪২৭৫।  
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িহজরেতর সকল কলযাণ িনেয় অ�াামী হেয় োেছ। তাই এখন 

আিম তােক ইসলাম, ঈমান ও িজহােদর ওপর বাইয়াত �হণ 

করিছ।” ২৩ ৩

234  

o আর এ �কাশয িবজেয়র মাবযেম আ�াহর সাহাযয পূণথা� রপ 

েফেলা, েলােকরা দেল দেল ইসলােম �েবশ করেত লাাল। আর 

আ�াহর নারী ম�া পুনরায় ইসলামী রপা্িরত হেলা; েযখােন 

আ�াহ তা‘আলার এক�বাদ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সতযতা এবং আ�াহর িকতােবর দৃঢ়তার েঘাষণা 

�দউ হেলা। আর এর কমতা মুসিলমেদর হােত চেল এেলা। 

িশকথ দূরীভূত হেলা এবং তার আঁবার িবলুা হেলা। আ�াহই 

সবেচ বড়, আ�াহর জনযই সকল �শংসা; আর এিট 

িকয়ামতাবিব তাঁর বা�ােদর ওপর তাঁর রহমেতর বিহঃ�কাশ 

মা�।  

েহ আ�াহ! আমােদর এ মহান িনয়ামেতর শকিরয়া আদােয়র 

তাওফীক িদন। সব জায়াায় সব সময় মুসিলম উ�াহর িবজয় 

িনি�ত করন। আমােদর ও আমােদর িপতামাতা এবং সকল 

মুসিলমেক আপনার দয়ায় কমা করন, েহ পরম করণাময়।  

                                                           
234 বুখারী: ৪৩০৫, ৪৩০৬; মুসিলম: ১৮৬৩।  
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আর আ�াহ সালাত ও সালাম বষথণ করন আমােদর নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সাহাবীােণর ওপর। 
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িবংশ আসর 
আ�াহর সাহাযয �ািার �কৃত কারণসমূহ 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন তাঁর মযথাদায় মহান, তাঁর দমেন 

�বল পরা�মশালী, বা�ার োাপন ও �কাশয সকল অব া স�েকথ 

সমযক জানী, িজহাদকারীর উপর িবজয় �দােনর মাবযেম বদানযতা 

�দশথনকারী, তাঁর জনয িবনয় অবল�নকারীেক উঁচু মযথাদায় 

আসীনকারী, িতিন ছ� েলখার সময় কলেমর খচখচ শ� শনেত 

পান, জনমানবহীন মর�া্ের িপপড়ার চলার ািত েদখেত পান। 

আিম তার �শংসা করিছ তাকদীেরর ফয়সালা, তা িম� েহাক িকংবা 

িত�।  

আিম সাকয িদিি েয, একমা� আ�াহ বযতীত েকােনা হক ইলাহ 

েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, এ সাকয তার �রণেক �িত�া করার 

জনযই। আিম আরও সাকয িদিি েয মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূল, 

যােক িতিন জেল- েল সবথ ােনর সৃি�কুেলর �িত রহমত িহেসেব 

ে�রণ কেরেছন।  

আ�াহ তাঁর উপর সালাত েপশ করন আর তাঁর সাাী আবু বকেরর 

উপর, িযিন তাঁর অ্ের আছেড় পড়া ঈমান িনেয় সবথ�াম সাড়া 

িদেয়িছেলন, অনুরপ ‘উমােরর উপর, িযিন তাঁর সাববানতা ও 
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িনয়�ণকমতা  ারা ইসলামেক স�ািনত কেরেছন, আর উসমােনর 

উপর, িযিন িছেলন দুই নূেরর মািলক, কিঠন িবপেদর মেবয িনেজর 

িবষেয় পূণথ ৈবযথশীল। ত�প আলীর উপর, িযিন িছেলন তাঁর চাচােতা 

ভাই ও জামাতা। আর তাঁর সকল পিরবার-পিরজেনর উপর, সকল 

সাহাবীর উপর এবং তােদর সকল সু�র অনুসারীর উপর যতিদন 

েমঘ তার বৃি� িনেয় বদানযতা েদখােব। আর আ�াহ তােদর সবার 

উপর যাাযা সালামও �দান করন।   
 

o ি�য় মুসিলম ভাইেয়রা! আ�াহ তা‘আলা মুিমনেদর বহ  ােন 

সাহাযয কেরেছন। েযমন, বদর, আহযাব, ম�া িবজয় ও 

হনাইেনর যু�সহ অনযানয  ােন। আ�াহ রাহুল আলামীন 

তােদরেক তার কৃত অ�ীকার পূরণাোথ,   

* িতিন বেলেছন:  

 ]  ٤٧: بلرَ [ ﴾ ٤ �لُۡمۡؤمَِِ�َ  نَۡ�ُ  َعنَۡيََا َحّقا َوَ�نَ  ﴿

‘আর মুিমনেদর সাহাযয করা আমার কতথবয।’ {সূরা আর-রম, 

আয়াত: ৪৭} 

* আরও বেলন,  

ََُ�ُ  إِنّا﴿ ِينَ  رُُسنَََا ََ َّ ْ  وَ� ِ  ِ�  ءَاَمَُوا َۡ  �ۡ�َيَٰوة ۡشَ�ٰدُ  َ�ُقومُ  َو�َۡومَ  يَا�ّ�
َ
 ََ  يَۡومَ  ٥ �ۡ�

ٰنِمِ�َ  يَََفعُ  َّ  ]  ٥٢  ،٥١: غَر[ ﴾٥ �ّ�ارِ  ُسوٓءُ  َولَُهمۡ  �لّنۡعََةُ  َولَُهمُ  َمۡعِذَر�ُُهمۖۡ  �ل
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“িন�য় আমরা আমােদর রাসূলেদরেক এবং যারা ঈমান এেনেছ 

তােদরেক সাহাযয করব দুিনয়ার জীবেন, আর েযিদন সাকীাণ 

দাঁড়ােব। েযিদন যািলমেদর ‘ওজর-আপিউ তােদর েকান কােজ 

আসেব না। আর তােদর জনয রেয়েছ লা‘নত এবং তােদর জনয 

রেয়েছ িনকৃ� আবাস।”। {সূরা াােফর:৫১-৫২} 

আ�াহ তা‘আলা তােদরেক এ কারেণ সাহাযয কেরেছন েয, 

মুিমনরা তােদর  ীন ইসলােমর উপর অটল োেকেছ। আর ইসলাম 

এমন একিট  ীন যাহা অনযসব  ীেনর উপর িবজয়ী। অতঃপর েয 

বযি� এ মহান  ীনেক আকেড় বেরেছ েস অবশযই অনযানয জািতর 

উপর িবজয়ী হেব। 

ِيٓ  ُهوَ  ﴿ َّ ۡرَسَل  �
َ
ُۥ أ ََ ِقِ  َودِينِ  بِٱلُۡهَدىٰ  رَُسو َ  ِ�ُۡظهَِرُهۥ �ۡ�َ  َكرِهَ  َولَوۡ  ُ�ِِهِۦ �ِ�ِينِ  ََ

 ]  ٣٣: بلو� [ ﴾ ٣ �لُۡمۡ�ُِ�ونَ 

“িতিনই েস মহান সউা িযিন তার রাসূলেক ে�রণ কেরেছন 

েহদায়াত ও সতয ীনসহ েযন িতিন অনযসব  ীেনর উপর  ীন 

ইসলামেক িবজয়ী করেত পােরন। যিদও মুশিরকরা তা অপছ� 

কের াােক।”  

মহান আ�াহ তােদরেক সাহাযয কেরন; েকননা তারা ব�াত ও 

মানিসক উভয় �কার সাহাযয ও িবজয় লােভর উপকরণ িনেয় 

আ�াহর জনয দাঁিড়েয়িছেলন। তাঁেদর কােছ িছল এমন দৃঢ়তা যা 

তােদরেক শ�েদর িবরে� জয়ী কেরিছল। তারা �হণ কেরিছল 
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আ�াহ তা‘আলার পক োেক তােদর জনয �দউ িদক-িনেদথশনা, 

তারা তাঁর েদওয়া েহদায়াত অনুসাের চেলিছল আর িতিন তােদরেক 

সৃদৃঢ় কেরিছেলন।  

﴿  ََ ََ  تَِهَُواْ  َو ْ  َو َزنُوا نتُمُ  َ�ۡ
َ
ۡعنَۡونَ  َوأ

َ
 قَۡرحٞ  َ�ۡمَسۡسُ�مۡ  إِن ١ ّمۡؤِمَِ�َ  ُكَُتم إِن �ۡ�

ُنُهۥۚ  قَۡرحٞ  �ۡلَقۡومَ  َمّس  َ�َقدۡ  يّامُ  َوتِۡنكَ  ِمِۡث
َ
  ،١٣٩: َمربن ب [ ﴾�َّاِس  �َۡ�َ  نَُداوِلَُها �ۡ�

١٤٠  [  

“আর েতামরা িন�ুর হেয়া না, হতাশ হেয়া না। আর েতামরাই 

িবজয়ী হেব; যিদ েতামরা মুিমন হেয় াাক। যিদ েতামােদরেক আঘাত 

�শথ কের াােক তেব েতামােদর মতই তােদর উপরও ইিতপূেবথ 

আঘাত এেসিছল। আর এভােবই আমরা িদনগেলা মানুেষর মােঝ 

চ�াকাের ঘুিরেয় াািক।” {সূরা আেল-ইমরান: ১৩৯-১৪০} 

ْ  ََ وَ  ﴿ ْ  إِن �ۡلَقۡوِم�  �ۡبتَِغآءِ ِ�  تَهَُِوا لَُمونَ  تَُ�ونُوا
ۡ
ُهمۡ  تََ َّ ِ لَُمونَ  فَإ

ۡ
لَُموَنۖ َكَما يََ

ۡ
 تََ

ِ  مِنَ  َوتَرُۡجونَ  َّ ُ  َوَ�نَ  يَرُۡجوَنۗ  ََ  َما � َّ  ]  ١٠٤: بلنسيء[ ﴾ ١ َحكِيًما َعنِيًما �
“আর আর শ� স�দােয়র স�ােন েতামরা হেতাদযম হেয়া না। যিদ 

েতামরা য�ণা পাও তেব তারাও েতা েতামােদর মতই য�ণা পায় 

এবং আ�াহ র কােছ েতামরা যা আশা কর ওরা তা আশা কের না। 

আর আ�াহ সবথজ, �জাময়।” {সূরা আন-িনসা: ১০৪} 

ْ  فََ�  ﴿ َُوا نتُمُ  �لّسۡنمِ  إَِ�  َوتَۡدُعٓواْ  تَهِ
َ
ۡعنَۡونَ  َوأ

َ
�ۡ�  ُ َّ ُ�مۡ  َولَن َمَعُ�مۡ  وَ�  يَِ�َ

ۡعَ�ٰنَُ�مۡ 
َ
ََّما ٣ أ ِ ا �ۡ�َيَٰوةُ  إ َۡيَ ۚ  لَعِبٞ  �ّ�  ]  ٣٦  ،٣٥: �مد[ ﴾َولَۡهوٞ
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“কােজই েতামরা হীনবল হেয়া না এবং সি�র ��াব কেরা না, 

যখন েতামরা �বল; আর আ�াহ েতামােদর সে� আেছন  এবং 

িতিন েতামােদর কমথফল কখেনা কু্ করেবন না। দুিনয়ার জীবন 

েতা শবু েখল-তামাশা।” {সূরা মুহা�াদ: ৩৫-৩৬} 

সুতরাং তারা এ শি� ও সৃদৃঢ়করণ  ারা শি�, দৃঢ়তা ও পূণথ 

আ্িরকতার সে� পা চেলিছল এবং সব বরেণর শি� োেক িকছু 

অংশ িনেত সকম হেয়িছল।  

* এ বযাপাের তারা আ�াহর িনেদথেশর আনুাতয কেরেছন। িতিন 

বেলন, 

﴿  ْ عِّدوا
َ
  ]  ٦٠: بو ِي [ ﴾قُّو�ٖ  ِمِن �ۡستََطۡعتُم ّما لَُهم َوأ

“আর েতামরা েতামােদর সাবযানুযায়ী শি� সামাথয িনেয় ��িত �হণ 

কর।” {সূরা আল-আনফাল: ৬০।} 

আ�াহ তা‘আলা তােদরেক অ�কাশয আ�শি� এবং �কাশয 

ৈসনযশি� িদেয় যুে� সাহাযয কেরিছেলন; কারণ তারা তার  ীনেক 

সাহাযয-সহেযািাতায় িনেজেদর িনেয়ািজত কেরিছল।  

* আ�াহ বেলন, 

نّ ﴿ ُ  َوَ�ََُ�َ َّ ۥٓۚ  َمن � ُه َ  إِنّ  يََُ�ُ َّ ِينَ  ٤ َعزِ�زٌ  َلَقوِيّ  � َّ  ِ�  ّمّكّ�ُٰهمۡ  إِن �
�ِض 

َ
�ۡ�  ْ قَاُموا

َ
ْ  �لّصنَٰوةَ  أ ْ  ةَ �لّزَكوٰ  وَءَاتَُوا َمُروا

َ
ْ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوأ ِ  �لُۡمََكرِ�  َعنِ  َوَََهۡوا ّ َِ  َو

ُمورِ  َ�ٰقَِبةُ 
ُ
 ] ٤١  ،٤٠: بلّ[ ﴾ ٤ �ۡ�
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“আর অবশযই আ�াহ তােদর সাহাযয করেবন যারা আ�াহেক 

সাহাযয করেব, িন�য় আ�াহ শি�শালী ও �বল পরা�মশালী। 

যােদরেক আমরা যমীেনর বুেক �িতি�ত করেল তারা সালাত 

�িত�া কের, যাকাত �দান কের, সৎ কােজর আেদশ েদয় ও অসৎ 

কােজর িনেষব কের। আর আ�াহর জনযই সকল কােজর পিরণাম 

ফল িনবথািরত হেয় আেছ।” {সূরা আল-হজ: ৪০-৪১} 

উে�িখত আয়াত দু’িটেত আ�াহ তা‘আলা তােদরেক িবজয় ও 

সাহাযয করার ওয়াদা িদেিন যারা তার  ীনেক সাহাযয করেব। আর 

এ ওয়াদা শ�াত ও অাথাত সববরেণর তািােদর মাবযেম েদওয়া 

হেয়েছ।  

o ত�েবয শ�াত তািাদ হেি: োাপন শপা, কারণ, এখােন অাথ 

হেি, “আ�াহর শপা অবশযই অবশযই আ�াহ তােদরেক সাহাযয 

করেবন যারা আ�াহেক সাহাযয কের।” অনুরপভােব 

‘লাইয়ানসুরা�া’ শে�র মেবয ‘লাম’ এবং ‘নূন’ িনেয় আসা 

হেয়েছ, যা তািােদর জনয বযবহত হয়।  

o আর অাথাত তািকদ হেি: মহান আ�াহর বাণী,  ّإِن  َ َّ  لََقوِيّ  �
 িন�য় আ�াহ শি�শালী ও �বল পরা�মশালী” এ কাার“ َعزِ�زٌ 

মেবয। এর  ারা েবাঝা োল েয, মহান আ�াহ শি�মান তােক 

েকউ দুবথল করেত পাের না, িতিন �বল �তাপশালী তােক েকউ 
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হীন করার কমতা রােখ না। সুতরাং েয েকােনা শি� ও �তাপ 

তাঁর িবপরীেত দাঁড়ােত চাইেব েস অবশযই অপমািনত ও দুবথল 

হেত বাবয।  

* অনুরপভােব আ�াহর বাণী,  ِ ّ َِ ُمورِ  َ�ِٰقبَةُ  َو
ُ
�ۡ�  “আর আ�াহর 

জনযই সকল কােজর পিরণাম ফল িনবথািরত হেয় আেছ”। এর 

মাবযেম মুিমনেদর অ্রেক সুদৃঢ় করা হেয়েছ, যখন মুিমেনর দৃি�েত 

সাহাযয আসা সুদূর পরাহত মেন হেব, কারণ তার সাহাযয আসার 

মত উপায়-উপকরণ অবল�ন করেত পাের িন। তাই আ�াহ 

তা‘আলা মুিমনেক সা�না ও তার অ্রেক দৃঢ়তা �দান করার 

জনযই বেলেছন, সবিকছুর েশষ পিরণাম েতা আ�াহর হােতই, 

সুতরাং িতিন তাঁর �জা অনুসাের যখন ইিা অব া পিরবতথন কের 

িদেত সকম।  

আর এ আয়াত দুিটেত: েয সব গণাবলী াাকেল আ�াহ তা‘আলার 

পক োেক সাহাযয-সহেযািাতা পাওয়ার অিবকারী হয় তার বণথনা 

রেয়েছ। মুিমন এগণগেলা যমীেনর বুেক �িতি�ত হওয়ার পর 

অজথন করেব, সুতরাং যমীেনর বুেক �িতি�ত হেয়েছ বেল েস েযন 

াবথ, অহংকার, অহিমকা, সীমাল�ন ও েফতনা-ফাসােদ জিড়ত না 

হয়, বরং এ �িতি�ত হওয়া েযন আ�াহর  ীেনর জনয শি�ববথক 

িহেসেব কাজ কের এবং  ীনেক শ�ভােব আঁকেড় বের, এটাই 

িশকা েদওয়া হেয়েছ। 
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  আ�াহর সাহাযয পাওয়ার জনয অপিরহাযথ গণাবিল: 

�াম গণ: “যােদরেক আমরা যমীেনর বুেক �িতি�ত করেল তারা 

সালাত �িত�া কের।” 

তেব যমীেন �িত�া লােভর পূবথশতথ হেি, একমা� আ�াহর ইবাদত 

বা�বায়ণ করা। ইবাদত শবুমা� আ�াহর জনয িনিদথ� না করা 

(অাথাৎ িশকথ ব� না করা) পযথ্ যমীেনর বুেক �িত�া লাভ করেত 

পারেব না। েযমন,  

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ُ  وََعدَ ﴿ َّ ِينَ  � َّ �  ْ ْ  ِمَُ�مۡ  ءَاَمَُوا ٰنَِ�ٰتِ  وََعمِنُوا َّ َُّهمۡ  �ل �ِض  ِ�  لَيَۡستَۡخنَِف
َ
�ۡ� 

ِينَ  �ۡستَۡخنََف  َكَما َّ ّ  َ�ۡبنِِهمۡ  مِن � ََ ِي دِيََُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمِكِ َّ  لَُهمۡ  �ۡرتََ�ٰ  �
ُّهم ََ اۚ  َخۡوفِهِمۡ  �َۡعدِ  ِمِنۢ  َوَ�ُبَِدِ َٗ ۡم

َ
 ]  ٥٥: بَور[ ﴾اۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  �ُۡ�ُِ�ونَ  ََ  َ�ۡعبُُدونَِ�  أ

‘েতামােদর মেবয যারা ঈমান আনেব এবং সৎকাজ করেব, তােদর 

সে� আ�াহর ওয়াদা হেলা, আ�াহ অবশযই পৃিাবীেত তােদরেক 

�িতিনিব বানােবন, েযমন পূবথবতথীেদর বািনেয়িছেলন। আর তােদর 

জনয মেনানীত  ীন (ইসলাম) েক িতিন তােদর জনয �িতি�ত কের 

েদেবন, তােদর ভয়-ভীিতর পিরবেতথ িনরাপউা দান করেবন, যারা 

শবুমা� আমার ইবাদত করেব, আমার সে� কাউেক শরীক করেব 

না।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৫}  
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সুতরাং বা�া যখন তার কাা, কাজ ও ইিায় একা্ভােব একমা� 

আ�াহর ইবাদত করেব, শবু আ�াহর স�ি� ও আেখরােতর 

সফলতাই তার লকয াাকেব, েকােনা মান-মযথাদা, স�দ, মানুেষর 

�শংসা বা জাািতক অনয িকছু তার কাময হেব না, সুেখ দুঃেখ 

িবপদাপেদ সবথাব ায় অিবচলভােব একমা� আ�াহর ইবাদেত অটল 

াাকেব তখন আ�াহ তােদরেক পৃিাবীর কমতায় অিবি�ত করেবন।  

তাহেল বুঝা োল েয, যমীেনর বুেক কমতায় অিবি�ত হেত হেল 

এর আো একিট গর�পূণথ গণ অজথন করেত হেব, আর েসিট 

হেি: একমা� আ�াহর ইবাদত করা, যার েকােনা শরীক েনই।  

আর যমীেনর বুেক �িতি�ত ও ইখলােসর পর আসেব ি তীয় 

গণিট।  
 

ি তীয় গণ: সালাত �িত�া করা:  

আর সালাত �িত�া করার অাথ হেি, বা�ার কাছ োেক েযভােব 

সালাত আদায় চাওয়া হেয়েছ েসভােব েসটা সংঘিটত হওয়া, তার 

সকল শতথ, রকন ও ওয়ািজবসমূহ যাাযাভােব �িত�া করা। 

আর এর পূণথরপ হেি, সালােতর যাবতীয় মু�াহাব পালন করা,  

সুতরাং সু�রভােব অযু করেব, রকু, িসজদা, িকয়াম ও বসা 

সু�রভােব স�� করেব, সমেয়র �িত যাাযা য�বান হেব, 

জুম‘আ ও জামাআেতর �িত গর� িদেব, সালােত খুশ‘ তাা 
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িবনয়াবনত হেব, আর তা হেি, সালােত মন উপি ত রাখা ও অ�-

�তয� সুি র রাখা। েকননা সালােতর মূল ও �াণই হেি 

িবনয়াবনত াাকা। িবনয়াবনত বযতীত সালাত আদায় েযন আ�া 

বযতীত শরীর।  

* আ�ার ইবন ইয়ােসর রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণথত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, “িন�য় 

েকােনা েলাক সালাত োেক িফের এমতাব ায় েয তার সালােতর 

এক দশমাংশ িলখা হেয়েছ, এক নবমাংশ, এক অ�মাংশ, এক 

সামাংশ, এক ষ�াংশ, এক প�মাংশ, এক চতুাথাংশ, এক 

তৃতীয়াংশ, অেবথক েলখা হেয়েছ।” ২৩ ৪

235  
 

তৃতীয় গণ: যাকাত �দান  

﴿ ْ ﴾�لّزَكٰوةَ  وَءَاتَُوا  যাকােতর িববান অনুসাের তার সিঠক �াপকেক 

েকােনা �কার �িট ছাড়া খুিশ মেন আ�াহর স�ি� লােভর আশায় 

যাকাত েদওয়া। এর মাবযেম িনেজর আ�ার পিরশি�, স�েদর 

পিব�তা এবং ারীব দুঃখী ইতযািদ অভাবী ভাইেদর উপকার হয়। 

                                                           
235 আবু দাউদ ৭৯৬; নাসাঈ, আল-কুবরা (তুহফাতুল আশরাফ অনুসাের) 

৭/৪৭৮)।  



 

332 

যাকােতর হকদার কারা এ িবষয়িট সাদশ আসের িব�ািরত বিণথত 

হেয়েছ।
 236

   
 

চতুাথ গণ: সৎকােজ আেদশ করা  

﴿ ْ َمُروا
َ
﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  َوأ  মা‘রফ হেি, আ�াহ তাঁর রাসূল কতৃথক 

িনেদথিশত সকল ওয়ািজব ও মু�াহাব কাজ। সুতরাং যারা আ�াহর 

সাহাযয েপেত চায় তারা শরীয়েতর পূনজথীবন দান করা, বা�ােদর 

সং�ার এবং আ�াহর রহমত ও স�ি� কামনায় এ কাজগেলা কের 

াােক।  

ব�ত মুিমন হেি েদয়ােলর মত। যার একিট ইট অপরিটেক মজবুত 

কের। সুতরাং একজন মুিমন েযভােব িনেজর জনয পছ� কের েয 

েস তার রেবর আনুােতয সদা তৎপর াাকেব, েসভােব েস িনেজর 

মত কের তার অনযানয ভাইেদর জনযও আ�াহর আনুােতয অটল 

াাকা পছ� করা ওয়ািজব।  

সৎকােজর িনেদথশ যিদ সিতযকােরর ঈমান ও সততার মাবযেম 

অনুি�ত হয় েসটা আবশযক কের েয িনেদথশদাতা িনেজও েসটা 

যাাযাভােব পালন করেব; েকননা েস সৎকােজর আেদেশর 

উপকািরতা ও ইহ ও পারেলনিকক ফলাফল স�েকথ ঈমান ও পূণথ 

আ�িব�ােসর কারেণই েস েসটার িনেদথশ �দান কের াােক।   

                                                           
236 েদখুন, পৃ.  
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প�ম গণ:  মে�র �িতকার  

﴾�لُۡمََكرِ�  َعنِ  َوَََهۡواْ ﴿  মুনকার বলেত বুঝায়: এমন �েতযক িবষয় যা 

োেক আ�াহ ও তাঁর রাসূল িনেষব কেরেছন। ইবাদেতর সাো 

সংিব� িকংবা চিরে�র সাো সংিব� অাবা েলন-েদেনর সাো 

স�ৃ� সকল কবীরা গনাহ, সাীরা গনাহ এর অ্ভুথ্�। সুতরাং 

যারা আ�াহর সাহাযয েপেত চায় তারা আ�াহর  ীনেক েহফাযত 

করার জনয, আ�াহর বা�ােদর রকা করার জনয এবং েফতনা-

ফাসাদ ও শাি�র কারণসমূহ োেক পির�াণ পাওয়ার জনয এসকল 

কাজ োেক িনেষব কের াােকন।  

 

ব�ত উ�েতর  ািয়�, স�ান ও একতা বজায় রাখার জনয সৎ 

কােজর আেদশ �দান এবং মে�র �িতিববান দু’িট শি�শালী 

��িবেশষ। যােত কের উ�তেক �বৃিউর তাড়না িবিি� করেত 

এবং িবিভ� মত ও পা তােদরেক িছ�-িভ� করেত সকম না হয়। 

আর এজনযই সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ োেক িনেষব 

 ীেনর গর�পূণথ একিট িবষয়; যা সকল মুসিলম নারী-পুরেষর 

ওপর সাবযানুযায়ী ফরয।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
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ّمةٞ  ِمَُِ�مۡ  َوۡ�َُ�ن ﴿
ُ
ُمرُ  �ۡ�َۡ�ِ  إَِ�  يَۡدُعونَ  أ

ۡ
ََۡهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  ونَ َو�َأ  َعنِ  َو�َ

ٰ�ِكَ  �لُۡمََكرِ�  ََ ْو
ُ
ََ  ١ �لُۡمۡفنُِحونَ  ُهمُ  َوأ ْ  َو ِينَ  تَُ�ونُوا َّ ْ  َكٱ ْ  �ََفّرُقوا  مِنۢ  وَ�ۡختَنَُفوا

ٰ�ِكَ  �ۡ�َِيَِ�ُٰتۚ  َجآءَُهمُ  َما �َۡعدِ  ََ ْو
ُ
 ]  ١٠٥  ،١٠٤: َمربن ب [ ﴾ ١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َوأ

“আর েযন েতামােদর মবয োেক এমন একিট দল হয়, যারা 

কলযােণর �িত আ�ান করেব, ভাল কােজর আেদশ েদেব এবং ম� 

কাজ োেক িনেষব করেব। আর তারাই সফলকাম। আর েতামরা 

তােদর মত হেয়া না, যারা িবভ� হেয়েছ এবং মতিবেরাব কেরেছ 

তােদর িনকট �� িনদশথনসমূহ আসার পর। আর তােদর জনযই 

রেয়েছ কেঠার আযাব।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১০৪-১০৫}  

যিদ ভােলা কােজর আেদশ �দান আর মে�র �িতিববান না 

াাকেতা তেব মুসিলম সমাজ কুষ কুষ দেল িবভ� হেয় িছ�-িবিি� 

হেয় েযত। এমন হেতা েয, �েতযক দলই তার কােছ যা আেছ তা 

িনেয় খুশী হেয় েযেতা। (অাচ সতয কখেনা মানুেষর �বৃিউর 

অনুসরণ কের না।) 

এ আ�ান াাকার ফেলই এ উ�ত অনযেদর ওপর ে��� লাভ 

করেত েপেরেছ। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكَتُمۡ  ﴿
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
َّاِس  أ ُمُرونَ  لِن

ۡ
ََۡهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  تَأ  �لُۡمََكرِ  َعنِ  َوَ�

َُونَ  ِۗ  َوتُۡؤمِ َّ   ]  ١١٠: َمربن ب [ ﴾بِٱ
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“েতামরা হেল সেবথাউম উ�ত, যােদরেক মানুেষর জনয েবর করা 

হেয়েছ। েতামরা ভাল কােজর আেদশ েদেব এবং ম� কাজ োেক 

বারণ করেব, আর আ�াহর �িত ঈমান আনেব।’ {সূরা আেল 

ইমরান, আয়াত: ১১০} 

যারা সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কাজ োেক িনেষব কের না তােদর 

স�েকথ আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِينَ  لُعِنَ  ﴿ َّ �  ْ ٰءِيَل  بَِ�ٓ  مِنۢ  َ�َفُروا ََ ٰ  إِۡس َ  َ�ٰلَِك  َمۡر�َمَۚ  �بۡنِ  وَعِيَ�  َداوُۥدَ  لَِسانِ  ََ
ْ  َعَصواْ  بَِما ۚ  ّمََكرٖ  َعن يَََََاَهۡونَ  ََ  َ�نُواْ  ٧ َ�ۡعتَُدونَ  ّوَ�نُوا  َ�نُواْ  َما َ�ِۡئَس  َ�َعنُوهُ

 ]  ٧٩  ،٧٨: دة بليئ[ ﴾ ٧ نَ َ�ۡفَعنُو

“বনী ইসরাঈেলর মেবয যারা কুফরী কেরেছ তােদরেক দাঊদ ও 

মারইয়াম পু� ঈসার মুেখ লা‘নত করা হেয়েছ। তা এ কারেণ েয, 

তারা অবাবয হেয়েছ এবং তারা সীমাল�ন করত। তারা পর�রেক 

ম� োেক িনেষব করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা 

কতইনা ম�! {সূরা আল-মািয়দাহ , আয়াত: ৭৮-৭৯}  
 

o উে�িখত পাঁচিট গণসহ আ�াহর িনেদথিশত সতকথতা, দৃঢ়তা ও 

বািহযক ব�াত শি� যখন লাভ করেব, তখন আ�াহর সাহাযয 

অবশযই আসেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন:   

ِۖ  وَۡعدَ ﴿ َّ نُِف  ََ  � ۡ�ُ  ُ َّ ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نّ  وَۡعَدهُۥ �
َ
 َ�ۡعنَُمونَ  ٦ َ�ۡعنَُمونَ  ََ  اِس �َّ  أ

ِ  ِمِنَ  َ�ٰهِٗر� يَا �ۡ�َيَٰوة َۡ  ]  ٧  ،٦: بلرَ [ ﴾٧ َ�ٰفِنُونَ  ُهمۡ  ��ِخَرةِ  َعنِ  وَُهمۡ  �ّ�
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‘আ�াহর ওয়াদা। আ�াহ তাঁর ওয়াদা েখলাফ কেরন না। িক� 

অিবকাংশ েলাক জােন না। তারা দুিনয়ার জীবেনর বািহযক িদক 

স�েকথ জােন, আর আিখরাত স�েকথ তারা াািফল।’ {সূরা আর-

রম, আয়াত: ৬-৭} 

সুতরাং এ গণগেলা অিজথত হেল উ�ত অক�নীয় আসমানী সাহাযয 

 ারা বনয হেব। আর আ�াহর �িত পূণথ আ াশীল বযি� িনি�তরেপ 

জােন েয বািহযক উপকরণ যতই শি�শালী েহাক তা এগেলার ু�া 

ও অি��দানকারী আ�াহর শি�র সামেন অিত নাণয।  

* আদ স�দায় িনেজেদর শি�মউায় অ� হেয় েঘাষণা কেরিছল:  

َشدّ  َمنۡ ﴿
َ
ا أ َّ ۖ  مِ   ﴾قُّوةً

“অাথাৎ েক আমােদর েচেয় েবিশ শি�মান?!!” 

আ�াহ তা‘আলা তার উউের বেলন,  

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ نّ  يََرۡوا

َ
َ  أ َّ ِي � َّ َشدّ  ُهوَ  َخنََقُهمۡ  �

َ
َُۡهمۡ  أ ۖ  ِم ْ  ُقّوٗة  ١ َ�َۡحُدونَ  َ�ٰتََِا� َوَ�نُوا

ۡرَسۡنََا
َ
� رِ�ٗحا َعنَۡيهِمۡ  فَأ ٗ�َ يّا�ٖ  ِ�ٓ  َ�ۡ

َ
ُِذيَقُهمۡ  ّ�َِساتٖ  َ ِ  �ۡ�َيَٰوةِ  ِ�  �ۡ�ِۡزيِ  َعَذاَب  َِ

َۡيَاۖ  ِ  َولََعَذاُب  �ّ� ۡخَزىٰۖ  ��ِخَرة
َ
ونَ  ََ  وَُهمۡ  أ  ]  ١٦  ،١٥: َاغت[ ﴾ ١ يََُ�ُ

“তেব িক তারা লকয কেরিন েয, িন�য় আ�াহ িযিন তােদরেক সৃি� 

কেরেছন তােদর েচেয় অিবক শি�শালী? আর তারা আমার 

আয়াতগেলােক অ�ীকার করত। তারপর আিম তােদর উপর অশভ 

িদনগেলােত ঝ�াবায়ু পাঠালাম যােত তােদরেক দুিনয়ার জীবেন 

লা�নাদায়ক আযাব আ�াদন করােত পাির। আর আিখরােতর আযাব 
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েতা অিবকতর লা�নাদায়ক এবং তােদরেক সাহাযয করা হেব না।’ 

{সূরা ফুসিসলাত, আয়াত: ১৫-১৬}  

* িফর‘আউন কতই না দ� কেরিছল তার িমসেরর রাজ� িনেয় 

এবং েয সকল নদী-নালা তার িন�ভাো �বািহত আেছ তা িনেয়!! 

অতঃপর আ�াহ তােক েস পািনেতই ডুেব েমেরিছেলন যা িনেয় েস 

অহংকাের েফেট পেড়িছল। আর তার রাজে�র ওয়ািরস বািনেয়েছন 

মূসা ও তার জািতেক; যারা িছল েফর‘আউেনর দৃি�েত হীন ও কাা 

বলেত অকম। 

* আর এই েয কুরাইশ, তারা তােদর মযথাদা আর ে��ে�র 

অহংকাের অ� হেয় সবথশি� িনেয় তােদর েনতা ও কতথা বযি�রা 

াবথ ও েলাকেদখােনার জনয েবিরেয় পেড়িছল। তারা েঘাষণা 

িদেয়িছল, আমরা ততকণ কখেনা িফরেবা না যতকণ না বদের 

েপৗছব, েসখােন উট যেবহ করব, মদ পান করব, আমােদর উপর 

াায়ক-াািয়কা, নতথকীরা াান াাইেব এবং আমরা েসটা উপেভাা 

করব, আর আরবরা েসটা শনেব এবং সব সমেয়র জনয 

আমােদরেক ভয় েপেত াাকেব!!২৩ ৬

237  

িক� তারা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার সাহাবীেদর 

হােত সবেচেয় িনকৃ�তম ও েশাচনীয় পরাজয় বরণ কেরিছল। আর 

                                                           
237 েদখুন, পৃ.  
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তােদর লাসগেলা বদেরর দুাথ�ময় কূেপ েটেন-েহঁচেড় েফলা 

হেয়িছল। এভােব তারা অপমান-অপদে র জনয দৃ�া্ িহেসেব 

মানুেষর মুেখ িকয়ামত পযথ্ আেলািচত হেব।    

আমরা মুসিলমরা যিদ এ যুোও আ�াহর সাহােযযর জনয অপিরহাযথ 

গণাবিল অজথন করেত পাির, যিদ দীেনর �িতিট িনেদথশ মানয কের 

চলেত পাির, যিদ আমরা অনযেদর জনয অনুকরণীয় আদশথ হেত 

পাির, অনযেদর অনুসারী না হেয় পা�দশথক হেত পাির, 

অনুসরণকারী না হেয় অনুসরণীয় হেত পাির, নযায়-িন�া আর 

পিরশ� মানিসকতা িনেয় যুে�র যাবতীয় আবুিনক সাম�ী অবল�ন 

করেত পাির, তাহেল অবশযই আ�াহ আমােদরেক শ�র ওপর 

িবজয়ী করেবন; েযমন অতীেত আমােদর পূবথসূরীেদর সাহাযয 

কেরিছেলন, আ�াহ তাঁর ওয়াদা সতয কেরিছেলন, তাঁর বা�ােক 

সাহাযয কেরিছেলন এবং যাবতীয় িবেরাবী শি�েক একাই পরা� 

কেরিছেলন।  

ةَ  ﴿ َّ ِ  ُس َّ ِينَ  ِ�  � َّ ۖ  مِن َخنَۡواْ  � ةِ  َ�ِدَ  َوَلن َ�ۡبُل َّ ِ  لُِس َّ : بوحَبب[ ﴾ ٦ �َۡبِديٗ�  �
٦٢ [ 

‘েতামােদর পূেবথ যারা াত হেয়েছ তােদর বযাপাের এিট আ�াহর 

িনয়ম; আর আপিন আ�াহর িনয়েম েকােনা পিরবতথন পােব না।’ 

{সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬২}  
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েহ আ�াহ! আপিন আমােদর জনয আপনার এমন সাহােযযর উপায়-

উপকরণগেলার বযব া কের িদন, যােত রেয়েছ আমােদর িবজয়, 

ইয যত, স�ান আর ইসলােমর জনয উঁচু মযথাদা ও কুফির ও 

অবাবযতার জনয অপমান ও হীনতা। িন�য় আপিন দানশীল ও 

দাতা।  

আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, 

তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।  
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একিবংশ আসর 
রমযােনর েশষ দশ িদেনর ফিযলত 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন মাহা�য, িচর ািয়�, মহ� ও ােবথ 

একক, এমন স�ােনর অিবকারী যার ইিা েকউ করেত পাের না, 

এক ও একক, অননয ও অমুখােপকী, এমন বাদশাহ িযিন কারও 

�েয়াজন েবাব কেরন না, িচ্ায় েয সব িনকৃ�তা আেস তা োেক 

িতিন বহ উে�থ, িতিন এমন মহ� ও ে��ে�র অিবকারী েয েকােনা 

িবেবক ও বুঝ তােক আয়� করেত পাের না, তাঁর সকল সৃি� োেক 

িতিন �য়ংস�ূণথ; কারণ যমীেনর বুেক যা-ই রেয়েছ সবাই তার �িত 

 ায়ীভােব মুখােপকী, িতিন যােক ইিা তাওফীক িদেয়েছন ফেল েস 

তাঁর উপর ঈমান এেনেছ এবং তােত সুদৃঢ় রেয়েছ; তারপর তােক 

তার �ভুর সাো োাপেন আলাপ করার �াদ িদেয়েছ ফেল েস 

আরােমর ঘুম তযাা কেরেছ এবং এমন ব�ুেদর সাাী হেয়েছ যােদর 

পা�থেদশ িবছানা োেক দূের াােক, তােদর আশা-আকা�া হেি 

মহান �ভুর সামেন দাঁড়ােনা। আপিন যিদ তােদর েদখেতন যখন 

তােদর কােফলা িনি�ষ অ�কাের চলেত শর কেরেছ, তােদর েকউ 

তার পদ�লন োেক কমা �াাথনা করেছ, অপর েকউ েবদনার 
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বিহঃ�কাশ ঘটােি, আবার েকউ তার িযিকের বয� াাকার কারেণ 

িকছু চাওয়া োেক িবরত াাকেছ, সুতরাং ঐ স�া কতই পিব�! িযিন 

এেদর জািােয় িদেয়েছন অাচ অনয মানুষরা সবাই ঘুেম িবেভার, 

আর ঐ স�া কতই বরকতময়! িযিন কমা কেরন ও অপরাব িমিটেয় 

েদন, েদাষ-�িট োাপন কেরন ও যো� কেরন, সবার উপর সব 

রকেমর েনয়ামত েঢেল িদেয়েছন। আিম তার �শংসা কির তার বড় 

বড় েনয়ামতসমূেহর উপর আর তার শকিরয়া জাপন কির এবং তাঁর 

কােছ ইসলাম নামক েনয়ামতিট েহফাযত করার িবনীত �াাথনা 

কির।  

আর আিম সাকয িদিি েয, একমা� আ�াহ বযতীত েকােনা হক 

ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, েয তাঁর  ারা �িতপিউ অজথন 

করেত চায় েস হয় স�ািনত ফেল তার উপর েকউ যুলুম করেত 

পাের না। েয তাঁর আনুাতয করেত অহআার কের ও গনােহ িলা 

াােক েস হয় অপমািনত। আিম সাকয িদিি েয মুহা�াদ তাঁর বা�া 

ও রাসূল, িযিন হালাল ও হারাম বণথনা কেরেছন।  

আর আ�াহ সালাত েপশ করন তাঁর উপর, অনুরপ তাঁর সাাী আবু 

বকর আস-িস�ীক তাা মহাসতযবাদীর উপর, িযিন সাওর িাির 

গহায় তাঁর উউম সহচর িহেসেব িছেলন, আর ‘উমার ইবনুল 

খাউােবর উপর, িযিন সিঠক কাা কােজর িছেলন তাওফীক�াা, আর 

‘উসমােনর উপর, িযিন িবপেদ ৈবযযবারণ কেরিছেলন এবং শ�েদর 
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হােত মহান শাহাদােতর মযথাদা অজথন করেত েপেরিছেলন, আর তাঁর 

চাচােতা ভাই আলী ইবন আবী তােলেবর উপর, অনুরপ সকল 

সাহাবী ও তাঁেদর সু�র অনুসারীেদর উপর, যতিদন আকােশর 

িদাে্ নক� লুকােত াাকেব। আর আ�াহ তাঁেদর উপর যাাযা 

সালামও েপশ করন।  
 

o ি�য় ভাইসকল! আ�াহ আপনােদর রমযােনর েশষ দশ িদেন 
েপনিছেয়েছন। এ দশ িদেনর রেয়েছ অেনক কলযাণ ও অিবক 

সওয়াব; অেনক ফযীলত ও তাৎপযথ। ত�েবয অনযতম হেি,  

o রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অনযানয সমেয়র েচেয় 
এেত েবিশ আমল করেতন।  

* সহীহ মুসিলেম ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত হেয়েছ, 

িতিন বেলন:  

» ِِ َِِْهُد  َْ  
َ

ي و ََ بِصِر،  ََ
َ ْ
ِ بَ

ُْ َع
ْ
ِِ بل َِِْهُد  َْ  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بِهللا َص ُُ َوَن َر

 ِ،ِ ْ�َ« 

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েশষ দশেক েয পিরমাণ 

আমল করেতন অনয েকােনা সময় এত েবিশ আমল করেতন 

না।’ 237F

238 

                                                           
238 মুসিলম: ১১৭৫।  
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* বুখারী ও মুসিলেম  উ�ুল মুিমনীন ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 

োেক আরও বিণথত হেয়েছ, িতিন বেলন:  

» ََ َرُ،،  ْئَ َِ ُ َشّد  ُْ ب َدَصَك بلَع َْ إِذَ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  ّ َص ِّ
َّ َقَظ َوَن ب ُْ ََأَ  ، ُُ ْغَ

َ
ي ل ْحيَ

َ
أ

 ُُ ْهغَ
َ
 »أ

‘যখন রমযােনর েশষ দশিদন আসত, তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম পিরেবয় ব�েক শ� কের বাঁবেতন, রাত েজো 

ইবাদত করেতন এবং পিরবার-পিরজনেক জািােয় িদেতন।’ 238F

239 

* মুসনােদ ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক আরও বিণথত হেয়েছ, 

িতিন বেলন:  

، ََإِذَب َوَن « ََ َْو ي ةي 
َِ �َن نَِا ِ

ُْ ِع
ْ
ْغُِط بل ََ  َْ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ َوَن َر

َر  ِمْئَ
ْ
ُ َشّمَر َََشّد بل ُْ َع

ْ
 »بل

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �াম িবশ িদন সালাত 

আদায় করেতন ও ঘুমােতন। িক� েশষ দশ িদন ঘুমােতন না, বরং 

পিরেবয় ব�েক মজবুত কের েবঁেব সালােত মেনািনেবশ 

করেতন।’239F

240 

o এ সকল হাদীস এ কাার �মাণ বহন কের েয, রমযােনর েশষ 

দশিদেনর গর� অেনক েবিশ। েকননা, 

                                                           
239 বুখারী: ২০২৪; মুসিলম: ১১৭৪।  
240 আহমাদ ৬/৬৮, ১৪৬।  
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* রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয সমেয়র েচেয় এ 

দশিদন অিবক আমল করেতন। এ দশিদেন সকল �কার ইবাদত 

তাা সালাত, কুরআন িতলাওয়াত, িযিকর ও সদাকাহ ইতযািদ েবিশ 

করেতন।  

* অনুরপভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ‘পিরেবয় 

ব� খুব মজবুত কের বাঁবেতন।’ এর অাথ হেলা, িতিন �ীেদর োেক 

দূের অব ান করেতন, েযন সালাত ও িযিকের অিবক ম� হেত 

পােরন।  

* তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ রাতগেলােত 

সারা রাত জা�ত োেক মন, িজ�া ও অ��তযে�র  ারা িযিকর, 

কুরআন িতলাওয়াত ও সালােত অিতবািহত করেতন। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এটা করেতন রাতগেলার স�ানাোথ 

এবং লাইলাতুল কদেরর েখাঁেজ, কারণ, লাইলাতুল কদর এমন এক 

রাত, েয রােত ঈমান ও সাওয়ােবর আশায় েকউ সালাত আদায় 

করেল, আ�াহ তার পূবথবতথী োানাহসমূহ কমা কের েদন। 

এ হাদীেসর �� ভাষয োেক বুঝা যায় েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সারা রাত তাঁর রেবর ইবাদত তাা সালাত, 

কুরআন িতলাওয়াত, িযিকর ও েশষ রােত সাহরী খাওয়ার মবয িদেয় 

সমাা করেতন।  
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* এ ব�েবযর মাবযেম উপেরা� হাদীস ও সহীহ মুসিলেম আেয়শা 

রািদয়া�াহ আনহা োেক যা বিণথত হেয়েছ েয িতিন বেলেছন,  

غْ قي  لغً  حّ بلا«  »بيحَي أَغمُ صّ بهللا َغيُ َُ

“আিম জািন না রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা 

রাত সকাল পযথ্ দাঁিড়েয়েছন।” ২৪০F

241 এ দুেয়র মেবয সামআসযিববান 

হেয়েছ। কারণ; রমযােনর েশষ দশ িদন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম িকয়াম তাা সালােতর জনয দাঁড়ােনার সাো সাো অনযানয 

ইবাদতও করেতন, পকা্ের আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা যা িনেষব 

কেরেছন তা হেি শবু িকয়াম তাা সালােত দ�ায়মান হেয় সারা 

রাত িনঃেশষ করা। ‘আ�াহই সবেচেয় েবিশ জােনন’।  

o এ হাদীস োেক েশষ দশেকর আরও েয ফযীলত জানা যােি 
তা হেলা, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সালাত ও 

িযিকেরর জনয িনজ পিরবারবাথেকও জা�ত রাখেতন এ আশায় 

েযন তারা েশষ ১০ রােতর উপেযাাী ইবাদেতর মাবযেম বরকত 

লাভ করেত পােরন।  

িনঃসে�েহ �িতিট মানুেষর জীবেন এটা একিট সুবণথ সুেযাা। যােক 

আ�াহ তাওফীক দান কেরন েস-ই এ অমূলয েনয়ামত লাভ করেত 

পাের। সুতরাং বুি�মান মু’িমন ও তার পিরবার-পিরজেনর জনয এ 

                                                           
241 মুসিলম: ৭৪৬।  
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মূলযবান সময় অবেহলায় কাটােনা উিচৎ হেব না। ব�ত এ মূলযবান 

সময় খুব হােতোানা িনিদথ� কেয়কিট রাত; হেত পাের েকােনা েলাক 

এ মূলযবান রােত আ�াহর রহমেতর একটু পরশ পাওয়ার েসনভাায 

অজথন করেব। ফেল েসটা তার জনয দুিনয়া ও আেখরােতর েসনভাায 

িহেসেব িবেবিচত হেয় যােব।  

তেব েকউ েকউ এ মহান রাত অবেহলায় কািটেয় দুিনয়া ও 

আিখরােতর �ভুত কলযাণ োেক মাহরম ও বি�ত হয়। েকােনা 

েকােনা মুসিলমেক েদখা যায়, তারা এ মূলযবান সময় অবেহলায় 

কাটায়। রােতর েবিশর ভাা সময় হািস-ঠাাা ও অনাথক েখলাবুলায় 

কািটেয় েদয়। অতঃপর সালােতর সময় ঘুিমেয় াােক। এভােব 

ইবাদতিবহীন রাত কািটেয় িনেজরা অেনক কলযাণ োেক বি�ত 

হয়। তারা এ মূলযবান রাত আর নাও েপেত পাের।  

আর এসব হেি শয়তােনর কমথকা� ও �তারণা, যা আ�াহর রা�া 

হেত িফিরেয় রাখার ও পা�� করার এক অশভ পিরক�না।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َّ  ُسۡنَ�ٰنٌ  َعنَۡيِهمۡ  لََك  لَۡيَس  عِبَادِي إِنّ ﴿ ِ : بلجر[ ﴾٤�ۡلَغاوِ�نَ  مِنَ  �ّ�بََعَك  َمنِ  إ
٤٢  [ 

‘িন�য় আমার বা�ােদর ওপর েতামার সামানযতম আিবপতয েনই; 

তেব িবপাাামীেদর মেবয যারা েতামার অনুসরণ কের চেল, তারা 

ছাড়া।’ {সূরা আল-িহজর, আয়াত: ৪২} 
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বুি�মান ও জানী বযি� আ�াহ ছাড়া শয়তানেক কখেনাই ব�ুরেপ 

�হণ করেত পাের না। েকননা এটা জান ও ঈমােনর িবপরীত 

কাজ।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َ�تَّتِخُذونَُهۥ﴿
َ
ۥٓ  أ ۡوِ�َآءَ  َوذُِرِّ�َتُه

َ
ٰنِمِ�َ  بِۡئَس  �ۚ َعُدّوۢ  َلُ�مۡ  وَُهمۡ  ُدوِ�  مِن أ َّ َٗ  لِن  ﴾بََد

 ]  ٥٠: بلكهف[

‘তেব িক েতামরা আমার পিরবেতথ তােক (শয়তানেক) ও তার 

বংশবরেদরেক ব�ুরেপ �হণ করছ? তারা েতা েতামােদর শ�, 

এটা কতই না িনকৃ� িবক�।’ {সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ৫০}  

* আেরক আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ۡيَ�ٰنَ  إِنّ  ﴿ َّ ُِذوهُ  َعُدوِٞ  لَُ�مۡ  �ل َّ ََّما َعُدّو�ۚ  فَٱ ِ ْ  إ  مِنۡ  ِ�َُكونُواْ  ِحۡز�َُهۥ يَۡدُعوا
ۡصَ�ٰبِ 

َ
 ]  ٦: َيطر[ ﴾ ٦ �لّسعِ�ِ  أ

‘িন�ই শয়তান েতামােদর শ�। সুতরাং তােক শ� িহেসেবই াণয 

কর, েস েতা তার দলবলেক জাহা�ামী হওয়ার জনযই আ�ান 

কের।’ {সূরা ফািতর, আয়াত: ৬} 
 

o ই‘িতকাফ রমযােনর েশষ ১০ িদেনর অনযতম ৈবিশ�য: 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ ১০ িদেন মসিজেদ 

ই‘িতকাফ করেতন।  
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আর ই‘িতকাফ হেলা, আ�াহর আনুাতয করার জনয পািাথব কাজ 

োেক অবসর হেয় মসিজেদ অব ান করা। ই‘িতকাফ করা সু�াত, 

যা কুরআন ও হাদীস  ারা �মািণত।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ََ وُهنّ  َو نتُمۡ  تَُ�ِٰ�ُ
َ
دِ�  ِ�  َ�ِٰكُفونَ  َوأ َِ  ]  ١٨٧: بلقرة[ ﴾ �لَۡمَ�ٰ

‘েতামরা মসিজেদ ই‘িতকাফ অব ায় েতামােদর �ীেদর সাো েমলা-

েমশা কেরা না।’ {সূরা আল-বাকারাহ , আয়াত: ১৮৭}  

তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ই‘িতকাফ করেতন 

সাহাবাাণও ই‘িতকাফ করেতন।  

* আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােনর �াম ১০ িদন ই‘িতকাফ 

করেলন, এরপর ি তীয় ১০ িদন ই‘িতকাফ করেলন, এরপর 

বলেলন,  

 » َ
ْ

ل
َ
َ  أ َّ َ بََ ُْ َع

ْ
ُت بل ِْ ّْ إِّا بْ�ََِك َط ُُ َُ َْ َ بََ ُْ َع

ْ
ُت بل ِْ ّْ بْ�ََِك ِمُس َهِذ،ِ بلغّيْغََ  ُُ

يَعَِِْكْف 
ْ
ْعَِِكَف ََغ َُ ْن 

َ
ْْ أ ْغُ� َِ َحّب 

َ
ََُمْن أ بِصِر  ََ

َ
ِ بَ

ُْ َع
ْ
ُِيُت ََِقيَك ِل إِّمَهي ِف بل

ُ
أ
«. 

‘আিম �াম ১০ িদন ই‘িতকাফ কের এ মহান রাতিট খঁুজলাম, 

এরপর ি তীয় ১০ িদন ই‘িতকাফ করলাম, িক� তােত কদর নামক 

রাতিট েপলাম না। এরপর আমােক বলা হেলা, এ রাতিট েশষ ১০ 
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িদেনর মােঝ িনেহত রেয়েছ। সুতরাং েতামােদর মেবয েয বযি�ই 

ই‘িতকাফ করেত চায়, েস েযন েশষ দশেক ই‘িতকাফ কের।’242  

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম ‘আেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহ ‘আনহা 

োেক বিণথত,  

 ُُ بُج ََ ْز
َ
ّْ بْ�ََِكَف أ ي،ُ بّ ُ ُُ َّ ّّ رََو ْن َرَمَضيَن َح َِ بِصَر  ََ

َ
َ بَ ُْ َع

ْ
ْعَِِكُف بل َُ َوَن 

ْن �َْعِد، َِ. 
‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মৃতুযর পূবথ পযথ্ রমযােনর 

েশষ ১০ িদেন ই‘িতকাফ কেরেছন। তাঁর ইে্কােলর পর তাঁর 

�ীাণও ই‘িতকাফ করেতন।’ 242F

243 

* সহীহ বুখারীেত ‘আেয়শা িছ�ীকা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক আরও 

বিণথত,  

وّي ي ََغَّمي َوَن 
َ
َة َ َ ُْ ََ ّ َرَمَضيَن  ُّ  ِِ ْعَِِكُف  َُ غْ  ّ صّ بهللا َغيُ َُ ِّ

َّ َوَن ب
ي ًَ �َن وَْو ِ

ُْ َِ ََِكَف  ُِ بْ� ي ُِ ا قُِبَض  ِ
ّ

َعيُ  بل
ْ
 .بل

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতযক রমযােন ১০ িদন 

ই‘িতকাফ করেতন। আর িতিন েয বছর মারা যান, েস বছর ২০ 

িদন ই‘িতকাফ কেরেছন।’ 243F

244 

                                                           
242 মুসিলম: ১১৬৭।  
243 বুখারী: ২০২৬; মুসিলম: ১১৭২।  
244 বুখারী: ২০৪৪।  
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* আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত,  

ي ًَ َِ ْعَِِكْف  َُ  ْْ ْن َرَمَضيَن ََغَ َِ ََبِصَر 
َ
َ بَ ُْ َع

ْ
ْعَِِكُف بل َُ َعيُ   َوَن 

ْ
ََغَّمي َوَن بل

ْغَ ً 
َ

�َن ل ِ
ُْ َِ ََِكَف  ُمْقبُِك بْ�

ْ
 .بل

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােনর েশষ ১০ িদন 

ই‘িতকাফ করেতন, পুেরা বছর আর েকােনা ই‘িতকাফ করেতন না। 

পরবতথী বছর রমযােন ২০ িদন ই‘িতকাফ কেরেছন।’244F

245 

* ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, “রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ই‘িতকাফ করেতন, ফজেরর সালাত 

আদায় করেতন তারপর ই‘িতকােফর জনয িনবথািরত  ােন �েবশ 

করেতন। একবার আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা তার কােছ অনুমিত 

চাইেলন, িতিন তােক অনুমিত িদেলন, অতঃপর তার জনযও তাঁবু 

টা�ােনা হেলা। এরপর হাফসা রািদয়া�াহ আনহা আেয়শার কােছ 

তার জনয রাসূেলর কাছ োেক অনুমিত েনওয়ার অনুেরাব জানােলন, 

িতিন তাই করেলন, ফেল তার জনযও তাঁবু টা�ােনা হেলা,  অতঃপর 

যখন যায়নার রািদয়া�াহ ‘আনহা েসটা েদখেলন, িতিন তার জনয 

তাঁবু টা�ােনার িনেদথশ িদেলন, ফেল তাই করা হেলা। অতঃপর যখন 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অেনকগেলা তাঁবু েদখেলন 

তখন বলেলন, এটা িক? তারা বলল, এ হেি আেয়শা, হাফসা ও 

                                                           
245 িতরিমযী: ৮০৩; ইবন মাজাহ: ১৭৭০; ইবন খুযাইমাহ: ৩/৩৪৬।  
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যাইনােবর তাঁবু। তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, “তারা কী এর মাবযেম সাওয়াব পাওয়ার ইিা করেছ? 

েতামরা এগেলােক খুেল েফল, আিম এগেলােক েদখেত চাই না। 

ফেল এগেলা খুেল েফলা হেলা, আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম রমযােনর ই‘িতকাফ পিরতযাা করেলন; েশষপযথ্ রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শাওয়ােল �াম দশক ই‘িতকাফ 

করেলন।” (বুখারী ও মুসিলেমর িবিভ� বণথনা োেক সংাৃহীত। ২৪৫

246 

* ইমাম আহমাদ ইবন হা�ল রহ. বেলন, “আিম জািন না েকােনা 

আেলম ি মত কেরেছন িক না েয: ই‘িতকাফ সু�াত।”  
 

o ই’িতকােফর উে�শয  
“েকােনা মানুষ সাবারণ মানুষেদর োেক িবিি� হেয় আ�াহর ঘর 

মসিজদসমূেহর েকােনা মসিজেদ বেস তাঁর অনু�হ, সাওয়াব এবং 

লাইলাতুল কদর লােভর আশায় একা্ভােব আ�াহর আনুােতয বযয় 

করা। এ জনয �েতযক ই‘িতকাফকারীর উিচৎ আ�াহর িযিকর, 

কুরআন িতলাওয়াত, সালাত ও অনযানয ইবাদেত বয� াাকা এবং 

দুিনয়াবী অনাথক কাা-বাতথা োেক েবঁেচ াাকা।  

তেব পিরবার বা অনয কারও সাো েকােনা ৈবব িবষেয় অ� কাা-

বাতথায় েকােনা েদাষ েনই। কারণ,  

                                                           
246 বুখারী: ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৪৫; মুসিলম: ১১৭১।  
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* উ�ুল মুিমনীন সািফয়যাহ রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত, িতিন 

বেলন,  

» ّْ ُُ ُُ ُِ ًِ َََحّدُْ ْ ُزَُرُ، لَ
َ
ُُ أ ُِ ْ رَْ

َ
ْ ي ََ ًِ ْعَِِك َُ غْ  وُ  بِهللا صّ بهللا َغيُ َُ ُُ َوَن َر

ُ إل نْم،: غَِب، أامْقَ َ ُ�ْمُت  َقي َ  َ ِ ّ صَُّ ْ  بَ غ َُ ُ ِ  بهللا َغي ََ«  ...
 .َِِق َغيُ. بلدوث

আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ই‘িতকাফ অব ায় 

রােত তাঁর সে� সাকাৎ করেত োলাম এবং িকছুকণ কাাবাতথা 

বললাম, আেলাচনা েশেষ যখন বািড়েত িফের আসেত চাইলাম, তখন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক িবদায় েদয়ার জনয 

উেঠ দাঁড়ােলন।’ 246F

247 

o ই‘িতকাফকারীর জনয �ী সহবাস ও তার পূবথি�য়া েযমন- চু�ন 
করা, পূণথ উেউজনার সে� �শথ করা িনেষব। কারণ, আ�াহ 

তা‘আলা বেলন: 

﴿  ََ وُهنّ  َو نتُمۡ  تَُ�ِٰ�ُ
َ
دِ�  ِ�  َ�ِٰكُفونَ  َوأ َِ  ]  ١٨٧: بلقرة[ ﴾ �لَۡمَ�ٰ

‘েতামরা মসিজেদ ই‘িতকাফ অব ায় সহবাস ও তােদর সে� অনযানয 

েযননকমথ করেব না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭}  

                                                           
247 বুখারী: ২০৩৮; মুসিলম: ২১৭৫।   
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o আর ই‘িতকাফকারীর মসিজদ হেত েবর হওয়ার বযপাের িববান 
হেলা, যিদ শরীেরর িকছু অংশ বাইের েবর কের তেব েকােনা 

েদাষ েনই। কারণ,  

* ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত, িতিন বেলন,  

ْ َوَن « غ َُ ُ ّ بهللا َغي ّ ص ُُ بَ ُ ُِْسغ
َ
ْعَِِكٌف ََْ َُ ََْهَو  َمْسِجِد 

ْ
َن بل َِ  ُُ َُ ْ

ِْرُإ رَأ َُ

 َي َحيئٌِض 
َ
 .»ََأ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ই‘িতকাফ অব ায় মসিজদ 

হেত মাাা েবর করেতন আর আিম ঋতু অব ায় তাঁর মাাা েবনত 

করতাম।’ 247F

248 

* অনয বণথনায় এেস,  

َمْسِجِد 
ْ
ِِ بل ْعَِِكٌف  َُ ََْهَو  ِ�َ َحيئٌِض  ََ غْ  ّ صّ بهللا َغيُ َُ ِّ

َّ َو َْت رُرَّجُك ب
 ُُ َُ ْ

لَُهي َرأ َِ غَي ُُ ِِ ُحْجَررَِهي   َ�ْ ََ 

‘‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা ঋতু অব ায় রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর চুল আঁচেড় িদেতন। তখন আেয়শা 

রািদয়া�াহ ‘আনহা তার কেকই াাকেতন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর মাাা েবর কের আেয়শা রািদয়া�াহ 

‘আনহার িদেক িদেতন।’248F

249 

                                                           
248 বুখারী: ৩০১, ২০৩১; মুসিলম: ২৯৭।  
249 বুখারী: ২০২৮; মুসিলম: ২৯৭।  
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o ই‘িতকাফকারী মসিজদ োেক সারা শরীর িনেয় েবর হওয়ার 
িতন অব া:  

�াম: েকােনা �েয়াজেন মসিজেদর বাইের যাওয়া। তা �ভাবাত 

েহাক বা শরীয়তস�ত েহাক। েযমন েপশাব-পায়খানা, উযু, ফরয 

োাসল, ইতযািদ ও পানাহার হয়, আর ওই কমথকাে�র বযব া 

মসিজেদ না াােক বা সমিজেদ স�ব না হয়, তা হেল 

ই‘িতকাফকারীর জনয বাইের যাওয়া জােয়য হেব। আর যিদ ওই 

কাজগেলা মসিজেদ করা স�ব হয় বা তার বযব া াােক, তাহেল 

ই‘িতকাফকারীর মসিজেদর বাইের যাওয়া জােয়য হেব না। োেল 

ই‘িতকাফ ভ� হেয় যােব।  

ি তীয়: েকােনা ইবাদত জাতীয় কােজর জনয েবর হওয়া, যা তার 

ওপর ওয়ািজব নয়। েযমন- অসু  বযি�েক েদখার জনয যাওয়া ও 

জানাযায় উপি ত হওয়া ইতযািদ। এসব অব ায় েবর হওয়া জােয়য 

েনই; তেব যিদ ই‘িতকােফর �ােমই শতথ কের েনয় েয, তেব েবর 

হওয়ােত কিত েনই। েযমন, ই‘িতকাফকারীর েকােনা েরাাী াােক; 

যােক েস েদখা-েশানা করেত চায়, অাবা যিদ তাঁর মৃতুযর আশংকা 

াােক আর ই‘িতকাফ শরর পূেবথই তােক েদখেত যাওয়ার শতথ কের 

াােক তেব সমসযা েনই।  

তৃতীয়: ই‘িতকাফকারী এমন েকােনা কােজর জনয েবর হওয়া যা 

ই‘িতকােফর উে�শয িবেরাবী। েযমন, েযমন �য়-িব�য়, �ী সহবাস 
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অাবা তােদর সাো েমলা-েমশা ইতযািদ কমথকাে�র জনয মসিজদ 

োেক েবর হওয়া। ই‘িতকাফকারী এগেলা করেত পাের না। এর 

জনয শতথ করেলও েকােনা লাভ েনই। শতথ করা না করা সমান। 

কারণ, এগেলা ই‘িতকাফ ন� কের েদয় এবং তার মূল উে�েশযর 

পিরপি�।   

o রমযােনর এই েশষ দশ িদেনর আরও অনযতম ৈবিশ�য হেলা, 
এ ১০ িদেনর মেবয রেয়েছ লাইলাতুল কদর, যা হাজার মােসর 

েচেয়ও উউম। সুতরাং আ�াহ েতামােদরেক রহমত করন, 

েতামরা এ ১০ িদেনর ফযীলত স�েকথ জান, সাববান! এ 

মূলযবান সময়গেলা ন� করেব না; েকননা এ সময়গেলা অতীব 

মূলযবান, এর কলযাণ �� ও �কাশয। 

েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক এমন কেমথর েতনিফক িদন যােত 

আমােদর  ীন ও দুিনয়ার ম�ল িনিহত রেয়েছ। আর আমােদর েশষ 

পিরণাম সু�র করন এবং স�ান জনক িঠকানা দান করন। আর 

আমােদরেক এবং আমােদর িপতা-মাতা ও সকল মুসিলমেদরেক 

আপনার কৃপায় কমা কের িদন।  

আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, 

তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।     
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 ািবংশ আসর 
রমযােনর েশষ দশেকর ইবাদত ও লাইলাতুল �দর 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন োাপন ও �কাশয স�েকথ সবথজ, 

িনজ �তাপ ও �িতপিউর মাবযেম িনপীড়কেদর দমনকারী, নদীেত 

�বাহমাণ পািনর েফাটার সংখযা াণনাকারী, রােতর অ�কার 

সৃি�কারী যােক েভােরর আেলা িমিটেয় দূিরভূত কের েদয়। 

ইবাদতকারীেদর জনয সাওয়ােব পিরপূণথতা �দানকারী এবং তােদর 

�িতদােন উৎকষথতা �দানকারী, েচােখর েখয়ানত ও অ্েরর োাপন 

ইিা স�েকথ যাাযা জানী, তাঁর িরিযক সকল সৃি�কুলেক অ্ভুথ� 

কেরেছ, ফেল বালুেত অব ানরত েকােনা িপপড়া িকংবা নীেড় 

অব ানরত পাখীর বািাও বাদ যায় িন। বনী কেরন, দিরষ কেরন 

আর তাঁরই �জায় অনুি�ত হয় বনাঢযতা িকংবা দািরষযতা। েকােনা 

েকােনা সৃি�জীবেক অপর সৃি�জীেবর উপর �াবানয িদেয়েছন 

এমনিক সমেয়র েকে�ও, লাইলাতুল কদর, স�ািনত রাি�, যা 

হাজার মােসর েচেয়ও উউম। আিম তার এমন �শংসা করিছ যা 

েকােনা সংখযায় েশষ হবার নয়, আর এমন শকিরয়া জাপন করিছ 

যা তার আরও সাহাযযেক েটেন আেন।  



 

357 

আিম সাকয িদিি েয একমা� আ�াহ বযতীত েকােনা হ� ইলাহ 

েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, একজন ঐকাি্ক িব�াসীর সাকয, 

আর আিম আরও সাকয িদিি েয মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূল যাঁর 

আ�ুেলর ফাকঁ িদেয় পািন �বািহত হেয়িছল। আ�াহ তাঁর উপর 

সালাত ে�রণ করন, অনুরপ আবু বকেরর ওপর, িযিন সুেখ িকংবা 

দুঃেখ তাঁর সাাী িছেলন, অনুরপ উমেরর ওপর, িযিন িছেলন 

ইসলােমর কাঁব ও বাজু, আর উসমােনর উপর, িযিন িছেলন 

কুরআেনর িবনযাস ও এক�কারী। আর আলীর উপর িযিন একাই 

যুে� বীর� �দশথেন যো� ৈনপূণযতা �দশথনকারী, অনুরপ রাসূেলর 

সকল পিরবার-পিরজন ও সাহাবীােণর ওপর, যাঁেদর �েতযেকই 

তােদর আমল ও উে�েশয িছেলন সৎ ও কলযাণকামী। আর আ�াহ 

তােদর উপর যাাযা সালামও ে�রণ করন। 
 

o ি�য় ভাইেয়রা! রমযােনর েশষ দশিদেন রেয়েছ বরকতময় 
�দেরর রাত। এ মাসেক আ�াহ তা‘আলা অনযানয মােসর 

তুলনায় অিবক মযথাদা িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা উ�তেক এ 

রােত অফুর্ সাওয়াব ও কলযাণ দান কের অনু�হ কেরেছন।  

* আ�াহ তা‘আলা তাঁর সু�� িকতাব আল-কুরআেন এ রােতর 

মযথাদা িবেশষভােব উে�খ কের বেলেছন: 
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﴿  َّ ِ ٓ إ نَزۡلَ�ٰهُ  ا
َ
نَةٖ  ِ�  أ ا إِنّا ّمَ�َٰرَ�ٍة�  َ�ۡ َّ ّ  ُ�ۡفَرُق  �ِيَها ٣ ُمَِذرِ�نَ  ُك ۡمرٍ  ُُ

َ
 ٤ َحِكي�ٍ  أ

ۡمٗر�
َ
ٓۚ  ِمِنۡ  أ ا إِنّا ِعَِدنَا َّ  ٦ �ۡلَعنِيمُ  �لّسِميعُ  ُهوَ  إِنُّهۥ ّرِ�َِكۚ  ِمِن رَۡ�َةٗ  ٥ ُمۡرِسنِ�َ  ُك

�ِض  �لّسَ�َٰ�ٰتِ  َرِبِ 
َ
ٓۖ  َوَما وَ�ۡ� ٓ  ٧ ّموقَِِ�َ  ُكَتُم إِن بَۡيََُهَما َّ  إَِ�ٰهَ  ََ ِ ۦ ُهوَ  إ  يُۡ�ِ

ّولِ�َ  ءَابَآ�ُِ�مُ  َوَرّب  َرّ�ُ�مۡ  َو�ُمِيُتۖ 
َ
 ]  ٨  ،٣: بلصين[ ﴾ ٨ �ۡ�

“িন�য় আমরা এটা নািযল কেরিছ এক মুবারক রােত; িন�য় 

আমরা সতকথকারী। েস রােত �েতযক চুড়া্ িস�া্ ি রকৃত হয়, 

আমােদর পক োেক আেদশ�েম, িন�য় আমরা রাসূল ে�রণকারী। 

আপনার রেবর রহমত�রপ; িন�য় িতিন সবথে�াতা, সবথজ-- 

আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু’েয়র মবযবতথী সম� িকছুর রব, যিদ 

েতামরা িনি�ত িব�াসী হও। িতিন ছাড়া েকান সতয ইলাহ েনই, 

িতিন জীবন দান কেরন এবং িতিনই মৃতুয ঘটান; িতিন েতামােদর 

রব এবং েতামােদর িপতৃপুরষেদরও রব।” {সূরা আদ-দুখান, 

আয়াত: ৩-৮} 

মহান আ�াহ এ রাতেক মুবারক বেল গণািসত কেরেছন; কারণ 

এেত রেয়েছ অতযািবক কলযাণ, বরকত ও মযথাদা।  

 এ রােতর বরকেতর মেবয অনযতম হেি,  এ বরকতময় 

কুরআন ওই রােতই নািযল হেয়েছ। এর গণ বণথনা করেত 

িােয় আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বেলেছন েয, এ রােত 

�েতযক চুড়া্ িস�া্ ি রকৃত হয়, অাথাৎ লাওেহ মাহফূয 

োেক েলখক েফেরশতােদর কােছ ি িরকৃত হয়, এ বছর 
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আ�াহর িনেদথেশ িরিযক, বয়স সীমা, ভাল ও ম� ইতযািদ যত 

�জাপূণথ কাজ রেয়েছ সবই। এ সবই আ�াহর �জাপূণথ ও 

িহকমতপূণথ িনেদথশ যােত েনই েকােনা েদাষ, কমিত, 

অিবেবচনা�সূত িকংবা বািতল িকছু; সবথজ, মহাস�ািনেতর 

কাছ োেক সুিনবথািরতরেপ।  

* মহান আ�াহ বেলন,  

﴿ ٓ ا َّ ِ نَزۡلَ�ٰهُ  إ
َ
نَةِ  ِ�  أ ۡدَرٮٰكَ  آ َومَ  ١ �ۡلَقۡدرِ  َ�ۡ

َ
نَةُ  َما أ نَةُ  ٢ �ۡلَقۡدرِ  َ�ۡ  ِمِنۡ  َخۡ�ٞ  �ۡلَقۡدرِ  َ�ۡ

ۡلِف 
َ
ُل  ٣ َشۡهرٖ  َ �َِكةُ  �ََ�ّ ٰ ََ ِ  ِمِن َرِ�ِهِم �ِإِۡذنِ  �ِيَها وَ�لّروحُ  �لَۡم ِ ۡمرٖ  ُُ

َ
 ِ�َ  َسَ�ٰمٌ  ٤ أ

رِ  َمۡطنَعِ  َحّ�ٰ  َۡ  ]  ٥  ،١: بلقدر[ ﴾ ٥ �ۡلَف

“িন�য় আমরা কুরআন নািযল কেরিছ ‘লাইলাতুল কদের’; আর 

আপনােক িকেস জানােব ‘লাইলাতুল কদর’ কী? ‘লাইলাতুল কদর 

হাজার মােসর েচেয় ে��। েস রােত িফির�াাণ ও রহ নািযল হয়  

তােদর রেবর অনুমিত�েম সকল িস�া্  িনেয়। শাি্ময়  েস 

রাত, ফজেরর আিবভথাব পযথ্।’ {সূরা আল-�দর, আয়াত: ১-৫} 
 

�দর শ�িট স�ান ও মযথাদা অোথ বযবহত হয়। আবার এর অপর 

অাথ হেি, তাকদীর ও ফয়সালা করা; েকননা �দেরর রাত 

অতযািবক স�ািনত ও মহ�পূণথ রাত, এ রােত আ�াহ তা‘আলা এ 

বছর যা িকছু হেব তা িনবথারণ কেরন এবং �েতযক গর�পূণথ 

বযাপাের িস�া্ �হণ কের াােকন।  
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আর “কদেরর রাি� হাজার মােসর েচেয় উউম” কাািটর অাথ হেলা: 

ফিযলত, স�ান, অতযািবক সাওয়াব ও পুর�ােরর িদক োেক তা 

হাজার মােসর েচেয়ও উউম। তাই েয বযি� পূণথ ঈমান ও 

সাওয়ােবর আশা িনেয় এ রােতর সালাত (িকয়ামুল-লাইল) আদায় 

করেব, তার পূেবথর গনাহসমূহ কমা কের েদয়া হেব।  

আর “েফেরশতা নািযল হওয়া” এর অাথ হেলা: েফেরশতাােণর 

অবতরণ; তারা আ�াহর এক �কার বা�া; যারা িদন-রাত আ�াহর 

ইবাদেত রত াােক। “তারা অহংকার-বেশ তাঁর ‘ইবাদাত করা হেত 

িবমুখ হয় না এবং িবরি� েবাব কের না। তারা িদন-রাত তাঁর 

পিব�তা ও মিহমা েঘাষণা কের, তারা �া্ও হয় না।” {সূরা আল-

আি�য়া: ১৯-২০} তারা লাইলাতুল �দেরর কলযাণ, বরকত ও 

রহমত িনেয় পৃিাবীেত অবতরণ কেরন।  

আর “রহ” বলেত িজ�াঈল ‘আলাইিহস সালামেক বুঝােনা হেয়েছ। 

মযথাদা ও স�ােনর কারেণ তাঁেক িবেশষভােব উে�খ করা হেয়েছ।  

আর “শাি্ বষথণ” করার অাথ হেলা: লাইলাতুল �দর মুিমনেদর 

জনয যাবতীয় ভীিত�দ ব� হেত শাি্র রাত; কারণ আ�াহ 

তা‘আলা বহ েলাকেক এ রাি�েত জাহা�াম োেক মুি� িদেয় 

াােকন, এর মাবযেম অেনেকই তাঁর আযাব োেক মুি� িনরাপউা 

পায়।  



 

361 

আর “ফজর উদয় পযথ্ ” এর অাথ হেলা: �দেরর রােতর 

পিরসমািা ঘেট ফজর উদেয়র মাবযেম; কারণ এর মাবযেম রােতর 

যাবতীয় কাজ েশষ হেয় যায়।   

 এ সূরায় �দেরর রােতর িবিবব মযথাদার কাা বিণথত হেয়েছ, 

েযমন:  

�াম ফযীলত: আ�াহ তা‘আলা এ রােত কুরআন নািযল কেরেছন; 

যা মানুেষর জনয সিঠক পা িনেদথিশকা এবং দুিনয়া ও আিখরােতর 

েসনভাায।  

ি তীয় ফযীলত: “আপনােক িকেস জানােব ‘লাইলাতুল কদর’ কী?” 

এ ��েবাবক আয়াত এ রােতর বড় গর� ও মহে�র উপর 

�মাণবহ।  

তৃতীয় ফযীলত: এটা এমন এক রাত, যা হাজার মােসর েচেয়ও 

উউম। 

চতুাথ ফযীলত: এ রােত েফেরশতারা দুিনয়ার বুেক অবতরণ কের 

াােকন; যারা েকবল কলযাণ, বরকত ও রহমত বষথণ করেতই 

অবতরণ কের াােকন।  

প�ম ফযীলত: এটা শাি্ ও িনরাপউাময়; কারণ বা�া এ রাত 

আ�াহর আনুাতয ও ইবাদেত কািটেয় েদয় ফেল আ�াহ শাি� ও 

আযাব োেক অিবক পিরমােন শাি্ ও িনরাপউা �দান কেরন। 
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ষ� ফযীলত: আ�াহ তা‘আলা এ রােতর স�ােন একিট পূণথা� সূরা 

অবতীণথ কেরেছন, যা িকয়ামত পযথ্ িতলাওয়াত করা হেব। 

 এ রােতর ফযীলেতর মেবয আরও রেয়েছ:     

* বুখারী ও মুসিলেম আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত 

হেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ْغََ  بل«
َ

يَ  ل ْن قَ ََ ُِ ْن ذَ ِْب َِ ي ََُقّدَ   ََ  ُ
َ

َر َ ِِ
ُُ ََبْحتَِسينًي   »َقْدِر إِوَمي ًي 

‘েয বযি� ঈমান ও সাওয়ােবর আশায় �দেরর রােত দ�ায়মান 

াাকেব (ইবাদত করেব), তার পূেবথর গনাহ কমা কের েদয়া 

হেব।’ 249F

250 

রাসূেলর বাণী: “ঈমান ও সাওয়ােবর আশায়” এর অাথ হেলা: 

আ�াহর উপর এবং যারা এ রাি�েত িকয়াম করেব (সালাত আদায় 

করেব) তােদর জনয আ�াহ তা‘আলা েয �িতদান ৈতরী কের 

েরেখেছন েসটার উপর তার পূণথ ঈমান রেয়েছ। আর সওয়াব ও 

�িতদােনর আশাও তার াাকেত হেব।  

এ বরেনর সাওয়াব �ািার যারা জােন ও যারা জােন না সবার 

জনযই সাবয� হেব। কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এ সওয়াব �ািার জনয জানা াাকা শতথ কেরন িন।  

                                                           
250 বুখারী: ১৯০১; মুসিলম: ৭৬০।  
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 আর লাইলাতুল কদর অবশযই রমযান মােস; কারণ, আ�াহ 

তা‘আলা এ রােতই কুরআন অবতীণথ কেরেছন; আর িতিন 

িনেজই জািনেয়েছন েয িতিন কুরআনেক রমযান মােস নািযল 

কেরেছন।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ ٓ ا َّ ِ نَزۡلَ�ٰهُ  إ
َ
نَةِ ِ�  أ  ]١: بلقدر[ ﴾ ١ �ۡلَقۡدرِ  َ�ۡ

“আর অবশযই আমরা এ কুরআনেক লাইলাতুল কদের নািযল 

কেরিছ”। {সূরা আল-কাদর: ১} 

* আরও বেলন,  

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ  ﴿ َّ نزَِل  �
ُ
 ]  ١٨٥: بلقرة[ ﴾ �ۡلُقۡرءَانُ  �ِيهِ  أ

‘রমযান এমন একিট মাস, যােত কুরআন অবতীণথ হেয়েছ।’ {সূরা 

আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫} 

এর  ারা িনবথািরত হেয় োল েয, পিব� �দেরর রাত রমযােনর 

মেবযই রেয়েছ। এিট সকল উ�েতর মেবয িছল আর এ উ�েতর 

জনয িকয়ামত পযথ্ বহাল াাকেব। কারণ,  

* এ বযাপাের ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ রহ. আবূ যর রািদয়া�াহ 

‘আনহ োেক বণথনা কেরন, িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক িজজাসা কেরন, েহ আ�াহর রাসূল! আমােক �দেরর 

রত স�েকথ সংবাদ িদন তা িক রমযােন না অনয েকােনা মােস? 

উউের রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তা 
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রমযােনই রেয়েছ। এরপর আবূ যর আবার �� করেলন, তা িক 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যত িদন জীিবত ততিদন 

অবিশ� াাকেব, নািক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

ইে্কােলর পর িকয়ামত পযথ্ অবিশ� াাকেব? উউের িতিন 

বলেলন, িকয়ামত পযথ্ অবিশ� াাকেব।” ২৫০

251... আল-হাদীস।  

িক� এ রােতর এ মহান মযথাদা ও বৃহৎ পুর�ার এ উ�েতর জনযই 

িনিদথ�। েযমন এ উ�তেক জুম‘আর ফযীলত ও এ জাতীয় অনযানয 

ফযীলত  ারা িবেশিষত করা হেয়েছ। সুতরাং আ�াহর জনযই 

যাবতীয় �শংসা। 

 আর �দেরর রাত অবশযই রমযােনর েশষ দশ রােত রেয়েছ। 

কারণ,  

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ْن َرَمَضينَ « َِ بِصِر  ََ
َ
ِ بَ

ُْ ِِ بلَع غََ  بلَقْدِر  ْ َْب لَ َّر  »تَ

‘েতামরা রমযােনর েশষ দশেক লাইলাতুল �দর অেসষণ কেরা।’251F

252 

 আর তা েজাড় রাি�গেলার েচেয় েবেজাড় রাি�গেলার মেবয 

হওয়ার স�াবনা েবিশ।  

* েকননা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
                                                           
251 মুসনােদ আহমাদ ৫/১৭১; নাসাঈ, তুহফাতুল আশরাফ অনুসাের ৯/১৮৩; 

মু�াদরােক হােকম ১/৪৩৭। তেব এর সনদ দুবথল।  
252 বুখারী: ২০২০; মুসিলম: ১১৬৯।  
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ْن َرَمَضينَ « َِ بِصِر  ََ
َ
ِ بَ

ُْ َن بلَع َِ ِِ بلِورِْر،  غََ  بلَقْدِر  ْ َْب لَ َّر  »تَ

‘েতামরা রমযােনর েশষ দশেকর েবেজাড় রােত লইলাতুল �দর 

অে�ষণ কেরা।’ 252F

253 

 আর লাইলাতুল �দর রমযােনর েশষ সাত িদেনর মবয হওয়ার 

স�াবনাই েবিশ। েকননা, 

* ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ আনহমার হাদীেস এেসেছ,  

» ِِ ِِ بلَمغَيِ   غََ  بلَقْدرِ  ْ ُرَب لَ
ُ
، أ َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  ّ َص ِّ

َّ ْصَحيِب ب
َ
ْن أ َِ  

ً
ّن رَِجيو

َ
أ

 َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ ََُقيَ  َر بِصِر،  ََ
َ
ْد «: بلّسبِْ  بَ ْْ قَ َر� ُرْؤ�َيُ�

َ
أ

بِصرِ  ََ
َ
ِِ بلّسبِْ  بَ ََِحّرَهي  يَ

ْ
ََِحّر�َهي ََغ َُ ََُمْن َوَن  بِصِر،  ََ

َ
ِِ بلّسبِْ  بَ ْت 

َ
 »رََوبَطْ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুো কিতপয় সাহাবী 

রমযােনর েশষ সাত িদেন লাইলাতুল �দর �ে� েদেখিছেলন। তখন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম েদখেত 

পািি েয েতামােদর সবার �� েশষ সাত িদেনর বযাপাের এেস 

একা�তা েঘাষণা করেছ। অতএব েতামােদর মেবয েয বযি� �দেরর 

রাতেক িনিদথ� করেত চায়, েস েযন েশষ সাত িদেনর মেবয তা 

িনবথারণ কের।’ ২৫৩F

254 

                                                           
253 বুখারী: ২০১৭।  
254 বুখারী: ২০১৫; মুসিলম: ১১৬৫।  
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* অনুরপভােব সহীহ মুসিলেম এেসেছ, রাসুলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ََبِصِر «
َ ْ
ِ بَ

ُْ َع
ْ
ِِ بل َِمُسوَهي 

ْ
َقْدِر  -بل

ْ
غََ  بل ْ ْعِ� لَ َُ-  َْ

َ
ْْ أ َحُدُ�

َ
ُعَف أ َِ إِْن 

ََ
ََوبِق 

ْ
َ بلّسبِْ  بل ََ ْاغََلّ  ُُ  َِ ََ ، ََ َج ََ« 

‘েতামরা রমযােনর েশষ দশ রােত লাইলাতুল �দর অেসষণ কর। 

যিদ েতামােদর েকউ দুবথল াােক অাবা অকম হয়, তাহেল েস েযন 

েশষ সাত রােত েসটা েখাঁজেত অপারা না হয়।’254F

255 

 আর েশষ সাতিদেনর েবেজাড় রাতগেলার মেবয ২৭ তম 

রাি�িটই লাইলাতুল �দর হওয়ার স�াবনা েবিশ। কারণ,  

* উবাই ইবন কা‘আব রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  

غَُمَهي« َْ َ َ
َْ نِِقيَيِمَهي، ِ�َ  ََبِهللا، إِّ� َ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بهللاِ َص ُُ َمَر َي َر

َ
بلغّيْغَُ  بلِّم أ

�نَ  ِ
ُْ َِ ََ ْب ي  َُ ْغَُ  

َ
 » ل

আ�াহর শপা! আিম অবশযই েস রাতিটেক জািন েয রাতিটেত 

িকয়াম করার (সালাত িনেয় দাঁড়ােনার) কাা আমােদরেক রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেদথশ িদেয়িছেলন, তা হেলা, 

রমযােনর ২৭ তম রাত।’ ২৫৫ F

256 

                                                           
255 মুসিলম: ১১৯৫।  
256 মুসিলম: ৭৬২।  
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 তেব �িত বছেরই �দেরর রাত ২৭ তািরেখ হেব তা িনবথািরত 

নয়; বরং েসিট  ানচুযত হয়; েকােনা বছর ২৭, আবার েকােনা 

বছের ২৫ হেয় াােক। এেত একমা� আ�াহর িহকমত ও ইিা 

িনিহত।  

এর �মাণ হেি, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কাা। 

িতিন বেলেছন,  

ِ  ِِ  بلَِمُسوَهي« ُْ ََبِصرِ  بلَع
َ
نْ  بَ ْغَ َ  َرَمَضينَ  َِ

َ
َع ي  ِِ  بلَقْدِر، ل ُِ ينَِع ي  ِِ  َُبَْا، رَي َُ 

 »َُبَْا  َصيِمَس ي  ِِ  َُبَْا،

“েতামরা এ রাতিটেক রমযােনর েশষ দশেক তালাশ কর; নয় রাত 

বাকী াাকেত তালাশ কেরা, সাত রাত বাকী াাকেত তালাশ কেরা, 

পাঁচ রাত বাকী াাকেত তালাশ কেরা”। ২৫৬F

257  

ইমাম ইবন হাজার রহ. তার ফাতহল বারীেত বেলন, “আিম �াবানয 

িদিি েয, এিট রমযােনর েশষ দশেকর েবেজাড় রাি�গেলােত 

রেয়েছ এবং এিট  ানা্র হেয় াােক।” ২৫৭F

258  

আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ােদর ওপর অনু�হ�রপ এ রাতেক 

োাপন েরেখেছন। যােত �েতক বা�া এ রাত অে�ষেণ েবিশ কের 

আমল করেত পাের। এ মিহমাি�ত রােত সালাত, িযিকর ও দু’আ 

                                                           
257 বুখারী: ২০২১।  
258 ফাতহল বারী: ৪/২৬৬।  
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কের আ�াহর ৈনকটয ও অিবক সাওয়াব অজথন করেত পাের। 

আ�াহ তা‘আলা এ রাত োাপন েরেখেছন বা�ােক পরীকা করার 

জনয েয, েক এ রাত অে�ষেণ অিবক সেচ� হয়, আর েক অলস 

ঘুমায়। েকননা েয বযি� েকােনা ব�র আকা�ী হয় েস তা অজথেন 

অিবক েচ�া-সাবনা চালায় এবং তা অজথন করার জনয সবথশি� বযয় 

কের াােক। এ পো তা লাভ করেত ও সিঠক মিআেল মাকসূেদ 

েপৗছুেত যত ক�ই েহাক না েকন েসটা তার কােছ োনণ িহেসেব 

পিরািণত হয়। তেব কখেনা কখেনা আ�াহ তা‘আলা িকছু িকছু 

বা�ার জনয িকছু আলামত ও িচ  িদেয় এ রােতর জানেক �কাশ 

কের াােকন।  

* েস কারেণই একবার রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েস 

রােতর আলামত িহেসেব েদেখিছেলন েয েস রাি�র সকাল েবলা 

পািন ও মািটর মেবয ফজেরর সালাত আদায় করেছন। অতঃপর েস 

রাি�েত বৃি� বিষথত হেল েসিদন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ফজেরর সালাত বৃি� ও মািটর মােঝ আদায় কেরন। ২৫৮

259 

o স�ািনত ভাই সকল! �দেরর রােত আ�াহর রহমেতর 

দরজাসমূহ খুেল েদয়া হয়। ি�য় বা�ােদর আ�াহ তা‘আলার 

ৈনকটয লােভর সুেযাা কের েদয়া হয়। আর বা�া যা িকছু 

                                                           
259 বুখারী: ২০২৭; মুসিলম: ১১৬৭।  
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আ�াহর কােছ চায় আ�াহ তা �বণ কেরন, বা�ার চািহদা ও 

�াাথনার উউর েদন ও সৎ কমথশীলেদর জনয মহা পুর�ার 

িনবথারণ কেরন। েকননা �দেরর রাত হাজার মােসর েচেয়ও 

উউম।  

o তাই আপনারা �দেরর রােতর মযথাদা লােভর অেসষেণ যাাসাবয 
েচ�া করন। আর াািফলিত ও অলসতা োেক সাববান েহান, 

কারণ এ বরেনর াািফলিতেত �ংস অিনবাযথ।  

াত হেয় োেছ পুেরা জীবন ভুেল ও েখলা এবং কিত��তায় 

আমার জীবেনর েয সময়টুকু ন� কেরিছ তার জনয আফেসাস 

জীবেনর েয সময়টুকু আিম ন� কেরিছ তােত আমার েকােনা ওযর 

েনই 

আিম �শংসা ও শকিরয়ার কতথবয োেক কত াােফল হলাম!! 

েযেহতু আ�াহ আমােদরেক একিট মাস িদেয়েছন, তা আবার এমন 

মাস 

েয মােস দয়াময় সবেচেয় সবথে�� িযিকর নািযল কেরেছন।  

এ মােসর সাো কী আর েকােনা মােসর তুলনা চেল েযখােন আেছ 

লাইলাতুল কদর?  

কারণ, এ রাি�র সংবাদ িদেয় বহ সহীহ হাদীস রেয়েছ।  

�হণেযাায বণথনাকারীেদর োেক আমােদর কােছ বিণথত হেয়েছ েয 

তা েখাঁজা হেব েবেজাড় রাি�েত 
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সুতরাং েস বযি�র জনয সুসংবাদ েয এটােক এর েশষ দশেক 

তালাশ কের 

এেত নািযল হয় েফেরশতারা যাবতীয় নূর ও সৎকাম িনেয় 

আর এজনযই বলা হেয়েছ, শাি্ আর শাি্ যতকণ না উিদত হেব 

ফজর।  

সাববান! এটােক োাপন মূলবন িহেসেব জমা কের রাখ, এটা েতা 

সেবথাউম মূলবন।  

কারণ, এেত রেয়েছ বহ মানুষ যারা জাহা�াম োেক মুি� পােব 

অাচ েস জােন না। 260
   

 

েহ আ�াহ! আমােদরেক তােদর মেবয াণয করন যারা এ মােসর 

সিতযকােরর িসয়াম পালন কেরেছ, লাইলাতুল �দর লাভ কেরেছ, 

এবং এর মাবযেম বযাপক সাওয়াব ও �িতদান �াা হেয়েছ।  

েহ আ�াহ! আমােদর অ্ভুথ� করন তােদর মেবয, যারা ভােলা 

কােজ �িতেযািাতা কের, সকল অনযায় ও ািহথত কাজ োেক 

পলায়নকারী, জা�ােতর সুউ� �সাদসমূেহ িনরাপদ অব ানকারী, 

                                                           
260 এ কিবতাগেলা ইবেন রাজােবর লাতােয়ফুল মা‘আিরেফ রেয়েছ, পৃ. ৩৫১, 

৩৫২।  
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তােদর সাো যােদর ওপর আপিন অনু�হ কেরেছন ও গনােহর 

কাজ োেক েহফাযত কেরেছন। 

েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক আ�য় িদন পা��কারী িফতনা 

োেক, বাঁিচেয় রাখুন অবীলতা োেক যা �কাশ েপেয়েছ এবং যা 

োাপন রেয়েছ।   

েহ আ�াহ! আপনার িনয়ামেতর শকিরয়া আদায় করার এবং উউম 

ইবাদত করার তাওফীক িদন। আর আমােদরেক আপনার 

আনুাতযশীল ও ওলীেদর কাতাের শািমল করন। আর দুিনয়া ও 

আিখরােত আমােদর কলযাণ দান করন ও জাহা�ােমর শাি� োেক 

রকা করন। আমােদরেক, আমােদর িপতা-মাতােদরেক এবং সকল 

মুসিলমেক আপনার দয়ায় কমা করন। েহ দয়াময়।  

আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, 

তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।  
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�েয়ািবংশ আসর 
জা�ােতর বণথনা 

আ�াহ আমােদরেক তার অিববাসী করন 

 

সকল �শংসা ওই আ�াহর জনয, িযিন �তযাশাকারীেক �তযাশার 

ওপের েপৗছান এবং �াাথনাকারীেক �াাথনার েবিশ েদন। 

তাওবাকারীর ওপর কমা ও �হেণর  ারা অনু�হকারী, সৃি� 

কেরেছন মানুষ এবং ৈতরী কেরেছন একিট ঘর েসখােন অবতরেণর 

জনয, আর দুিনয়ােক কেরেছন েসখােন নািযল হওয়ার একিট 

পযথায়রেপ। যারা �কৃত ঘেরর মযথাদা স�েকথ অজ তারা তােদর 

েবাকামীির কারেণ এ দুিনয়ােকই তােদর মূল আবাস বািনেয় িনেয়েছ, 

অতঃপর তােদরেক েসখান োেক তােদর আশা-আকা�া পূরণ 

হওয়ার পূেবথই তােদর ইিার িবরে� িনেয় যাওয়া হেয়েছ। তারা েয 

সকল স�দ িকংবা স্ান-স�িত অজথন কেরিছল তা তােদর েকােনা 

কােজ আেস িন, তােদর সবাইেকই এেত পরািজত হেত হেয়েছ; 

তুিম িক কাকেদরেক তােদর ভ�াংেশর উপর কাঁদেত েদখিন? িক� 

যােক আ�াহ তাওফীক িদেয়েছন েস দুিনয়ােক সিঠকভােব িচনেত 

েপেরেছ, ফেল তার সামেন আজাবহ হেয় পেড় াাকেলও েস দুিনয়া 
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 ারা �তািরত হয় িন, েস আ�াহর কমা ও এমন জা�াত লােভর 

জনয �িতেযািাতায় িলা হেয়েছ যার �শ�তা আসমান ও 

যমীনবযাপী। যা শবু তােদর জনয ৈতরী করা হেয়েছ যারা আ�াহ ও 

তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান এেনেছ।  

আিম সাকয িদিি েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ েনই, তাঁর 

েকােনা শরীক েনই, এমন সাকয েয সাকীদাতা েস সােকযর দলীল-

�মাণািদ ও মূলনীিত স�েকথ সমযক অবাত। আিম আরও সাকয 

িদিি েয মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূল। আ�াহ তাঁর উপর সালাত 

েপশ করন, যতিদন মৃদু বাতাস তার উউর, দিকন োেক �বািহত 

হেব এবং েসটা সামেন ও িপছেন বেয় েযেত াাকেব। আরও েপশ 

করন আবু বকেরর উপর িযিন সফর ও অব ান সবথাব ায় তাঁর 

সাাী িছেলন, অনুরপ ‘উমােরর ওপর, িযিন ইসলামেক এমন 

তেলায়ার িদেয় েহফাযত কেরিছেলন যার মেবয েকােনা �কার খাঁজ 

পড়ার ভয় িছল না, অনুরপভােব ‘উসমােনর উপর, িযিন তার উপর 

আপিতত িবপেদ ৈবযথবারণকারী িছেলন, আর আলীর উপর, িযিন 

তাঁর উপর কারও হামলা হওয়ার আোই িনেজর বীরে� িছেলন 

স�ুখাামী। অনুরপভােব রাসূেলর সকল পিরবার-পিরজন, 

সাহাবীাণ এবং যুা যুা বের তােদর সু�র অনুসারীেদর উপর। 

আর আ�াহ তােদর উপর যাাযা সালামও ে�রণ করন।  
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o ি�য় ভাইেয়রা! আপনার রেবর কমা ও জা�ােতর িদেক অ�সর 

েহান, যার �শ�তা আসমান এবং জিমেনর সমান; যােত এমন 

িনয়ামত রেয়েছ, যা েকােনা চকু েকােনা িদন েদেখ িন, েকােনা 

কান শেন িন এবং েকােনা অ্র ক�নাও কের িন, এমন 

জা�ােতর �িত �ত এিােয় চলুন।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ةِ  ۞ّمثَُل  ﴿ َّ َ ۡۡ ۡ  وُعِدَ  �ّلِ�  � ۖ  َ�ۡتَِها مِن َ�ۡرِي ُمّتُقونَۖ �ل نَۡ�ُٰر
َ
ُ�نَُها �ۡ�

ُ
ۚ  َدآ�ِمٞ  أ  ﴾َوِظّنَها

د[  ]  ٣٥: بلَر

‘মুউাকীেদর েয জা�ােতর �িত�িত েদয়া হেয়েছ, েসিটর দৃ�া্ 

এরপ, তার তলেদেশ নদীসমূহ �বািহত। তার খাদযসাম�ী ও তার 

ছায়া সাবথকিণক।’ {সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ةِ  ّمثَُل  ﴿ َّ َ ۡۡ نَۡ�ٰرٞ  �ِيَهآ  �لُۡمّتُقونَۖ  وُعِدَ  �ّلِ�  �
َ
نَۡ�ٰرٞ  ءَاِسنٖ  َ�ۡ�ِ  ّمآءٍ  ِمِن َ

َ
 ّلمۡ  ّلَ�ٖ  ِمِن َوَ

نَۡ�ٰرٞ  َطۡعُمُهۥ َ�تََغّ�ۡ 
َ
رٖ  ِمِنۡ  وََ ةٖ  َ�ۡ ّ َّ  َ�ِ� نَۡ�ٰرٞ  ِلِنّ�ٰرِ

َ
�  َعَسلٖ  ِمِنۡ  َوَ  �ِيَها َولَُهمۡ  ّمَصِ�ٗ

ِ  مِن ِ ََّمَ�ٰتِ  ُُ �  ٞ َرة  ]١٥: �مد[ ﴾ّرِ�ِهِمۖۡ  ِمِن َوَمۡغفِ

‘মুউাকীেদরেক েয জা�ােতর ওয়াদা েদয়া হেয়েছ তার দৃ�া্ হল, 

তােত রেয়েছ িনমথল পািনর নহরসমূহ, দুেবর ঝনথাবারা, যার �াদ 

পিরবিতথত হয়িন, পানকারীেদর জনয সু�াদু সুরার নহরসমূহ এবং 

আেছ পিরেশািবত মবুর ঝণথাবারা। তাায় তােদর জনয াাকেব সব 
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বরেনর ফলমূল আর তােদর রেবর পক োেক কমা।” {সূরা 

মুহা�াদ, আয়াত: ১৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿ ِ ِينَ  َو�َِ�ِ َّ �  ْ ٰنَِ�ٰتِ  وََعمِنُواْ  ءَاَمَُوا َّ نّ  �ل
َ
رِ  َجّ�ٰتٖ  لَُهمۡ  أ تَِها مِن يَ�ۡ نَۡ�ُٰرۖ  َ�ۡ

َ
�ۡ� 

ْ  ُ�َّما ََۡها ُرزِقُوا ْ  ِرِۡزٗقا ََُمَر�ٖ  ِمن مِ ِي َ�َٰذا قَالُوا َّ ۖ  مِن ُرزِۡ�ََا � ْ  َ�ۡبُل تُوا
ُ
بِٗهاۖ  بِهِۦ وََ  ُمَََ�ٰ

ۡزَ�ٰجٞ  �ِيَهآ  َولَُهمۡ 
َ
ونَ  �ِيَها وَُهمۡ  ّمَطّهَرةٞۖ  أ  ]  ٢٥: بلقرة[ ﴾ ٢ َ�ِٰ�ُ

‘(েহ রাসূল!) আপিন তােদর সুসংবাদ িদন, যারা ঈমান এেনেছ ও 

সৎকমথ কেরেছ। িন�য়ই তােদর জনয রেয়েছ এমন জা�াত, যা 

তলেদশ িদেয় নহরসমূহ �বািহত। যখন জা�াতবাসীেদর েকােনা 

ফল-ফলািদ �দান করা হেব, কখন তারা বলেব, এ েতা ওই িরিযক 

যা আমােদরেক ইেতাপূেবথ েদয়া হেয়িছল এবং অনুরপ ফলও �দান 

কর হেয়িছল। আর তাায় তােদর জনয রেয়েছ পিব�তমা �ীাণ। 

আর তারা েসখােন  ায়ী হেব।’ {সূরা আল-বাকারাহ , আয়াত: ২৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

 ِمِن ََِيةٖ � َعنَۡيهِم َو�َُطاُف  ١ تَۡذِ�ٗ�  ُ�ُطوُ�َها َوذُِلِنَۡت  ِظَ�ٰنَُها َعَنۡيهِمۡ  َوَداَِيَةً  ﴿
 ِ ۡ�َواٖب  ّضةٖ ف

َ
۠  َ�نَۡت  َوأ ْ  ١ َقَوارِ�َرا  َو�ُۡسَقۡونَ  ١ �َۡقِديٗر� قَّدُروَها فِّضةٖ  مِن َقَوارِ�َرا

ٗسا �ِيَها
ۡ
ا ١ َز�َبِيً�  مَِزاُجَها َ�نَ  َكأ َٗ  ۞َو�َُطوُف  ١ َسۡنَسبِيٗ�  �َُسّ�ٰ  �ِيَها َ�ۡي
ونَ  وِۡلَ�ٰنٞ  َعنَۡيهِمۡ  ۡ�َتهُ  إِذَا ّ�َّ�ُ

َ
يَۡت  �ذَا ١ ّمَثُوٗر� لُۡؤلُٗؤ� َحِسۡبتَُهمۡ  مۡ رََ

َ
يَۡت  َُمّ  رََ

َ
 َرَ

 ]  ٢٠  ،١٤: بو�سين[ ﴾ ٢ َكبًِ�ا َوُمۡنٗ�  نَعِيٗما
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‘তােদর উপর সি�িহত াাকেব উদযােনর ছায়া এবং তার ফলমূেলর 

োাকাসমূহ তােদর স�ূণথ আয়উাবীন করা হেব। তােদর চারপােশ 

আবিতথত হেব েরনপযপা� ও �িটক �ি পানপা�- রপার নযায় শ� 

�িটক পা�; যার পিরমাপ তারা িনবথারণ করেব। েসখােন তােদরেক 

পান করােনা হেব পা�ভরা আদা-িমি�ত সুরা, েসখানকার এক ঝণথা 

যার নাম হেব সালসাবীল। আর তােদর চারপােশ �দিকণ করেব 

িচরিকেশােররা; তুিম তােদরেক েদখেল িবিকা মু�া মেন করেব। 

আর তুিম যখন েদখেব তুিম েসখােন েদখেত পােব �াি�য ও িবরাট 

সা�াজয।’ {সূরা আন-ইনসান, আয়াত: ১৪-২০} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ةٍ  ِ�  ﴿ َّ رٞ  �ِيَها ١ َجارِ�َةٞ  َ�ۡ�ٞ  �ِيَها ١ َ�ٰغِيَةٗ  �ِيَها �َۡسَمعُ  َّ  ١ َ�ِ�َةٖ  َج ُ�ُ 
ۡ�َوابٞ  ١ ّمۡرفُوَعةٞ 

َ
َََمارِقُ  ١ ّمۡوُضوَعةٞ  َوأ  ﴾ ١ َمۡبثُوثَةٌ  َوَزَراِ�ّ  ١ َمۡصُفوَفةٞ  َو

 ]  ١٦  ،١٠: بلايشي [
‘তারা সুউ� জা�ােত অব ান কেব, আর তারা েসখােন েকােনা 

অনাথক কাা-বাতথা শনেত পােব না এবং তাায় তােদর জনয াাকেব 

�বাহমান ঝণথাবারা। তাায় রেয়েছ সুউ� পালংক, সদা ��ত পান-

পা�, সািরব� বািলশ ও উ�ত মানস�� িবছানাসমূহ।’ {সূরা আল-

াািশয়া, আয়াত: ১০-১৬} 

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َّنۡونَ ﴿ َساوِرَ  مِنۡ  �ِيَها ُُ
َ
 ]  ٢٣: بلّ[ ﴾ ٢ َحرِ�رٞ  �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  َولُۡؤلُٗؤ�ۖ  ذََهبٖ  مِن أ
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‘জা�াতীেদর �েণথর ও মিনমু�ার অলআার পিরবান করােনা হেব 

এবং েরশমী কাপেড়র েপাশাক পিরবান করােনা হেব।             

{সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৩} 

* আ�াহ আেরা বেলন: 

ٞقۖ  ُخۡ�ٞ  ُسَُدٍس  ُِيَاُب  َ�ٰنِيَُهمۡ ﴿ ْ  �ۡسََۡ�َ َساوِرَ  وَُحّنٓوا
َ
 ُهمۡ َر�ّ  وََسَقٮُٰهمۡ  فِّضةٖ  مِن أ

ابٗا َ  ]  ٢١: بو�سين[ ﴾ ٢ َطُهوًرا َُ

‘তােদর উপর াাকেব সবুজ ও িমিহ েরশেমর েপাশাক এবং েমাটা 

েরশেমর েপাশাক, আর তােদরেক পিরবান করােনা হেব রপার চুিড় 

এবং তােদর রব তােদরেক পান করােবন পিব� পানীয়।’ {সূরা 

আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ২১} 
 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ٰ  �َ  ِٔ ُمّتِ� ﴿ َ ن[ ﴾ ٧ ِحَسانٖ  وََ�ۡبَقرِِيٍ  ُخۡ�ٖ  َرۡفَرٍف  ََ  ]  ٧٦: بلْر

‘তারা সবুজ বািলেশ ও সু�র কারকাযথ খিচত াািলচার উপর েহলান 

েদয়া অব ায় াাকেব।’ {সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৬৭} 
 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َ  �ِيَها �َ  ِٔ ّمّتِ� ﴿ َرآ�ِِك�  ََ
َ
ََ  َشۡمٗسا �ِيَها يََرۡونَ  ََ  �ۡ� : بو�سين[ ﴾١َزۡمَهرِ�ٗر� َو

١٣  [ 
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‘তারা েসখােন সুউ� আসেন েহলান িদেয় আসীন াাকেব। তারা 

েসখােন না েদখেব অিতশয় ারম, আর না অতযিবক শীত।’ {সূরা 

আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ১৩} 
 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

مِ�ٖ  َقا�ٍ مَ  ِ�  �لُۡمّتِق�َ  إِنّ ﴿
َ
 ُسَُدٖس  مِن يَۡنبَُسونَ  ٥ وَُ�يُونٖ  َجّ�ٰتٖ  ِ�  ٥ أ

قٖ   بُِ�ِلِ  �ِيَها يَۡدُعونَ  ٥ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  َوَزوّۡجَ�ُٰهم َكَ�ٰلِكَ  ٥ ّمتََ�ٰبِنِ�َ  �ۡسََۡ�َ
 ]  ٥٥  ،٥١: بلصين[ ﴾ ٥ ءَامَِِ�َ  َ�ٰكَِهةٍ 

‘িন�য় মুউাকীরা াাকেব িনরাপদ  ােন, বাা-বািাচা ও ঝণথাবারার 

মেবয, তারা পিরবান করেব পাতলা ও পুর েরশমী ব� এবং বসেব 

মুেখামুখী হেয়। এরপই ঘটেব, আর আিম তােদরেক িবেয় েদব 

ডাার নয়না হূরেদর সাো। েসখােন তারা �শা্িচেউ সকল 

�কােরর ফলমূল আনেত বলেব।’ {সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৫১-

৫৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿ ْ ةَ  �ۡدُخنُوا َّ َ ۡۡ نتُمۡ  �
َ
ۡزَ�ُٰجُ�مۡ  أ

َ
ونَ  َوأ  ذََهبٖ  ِمِن بِِصَحاٖف  َعنَۡيهِم ُ�َطاُف  ٧ ُ�َۡ�ُ

ۡ�َواٖب� 
َ
تَهِيهِ  َما َو�ِيَها َوأ َۡ َ نُفُس  �

َ
�ۡ�  ّ ََ ۖ  َوتَ ُ�ُ�ۡ

َ
نتُمۡ  �ۡ�

َ
ونَ  �ِيَها َوأ ُ�ِٰ�َ ٧﴾ 

َصُر[  ]  ٧٤  ،٧٠: بل
‘েতামরা স�ীক সানে� জা�ােত �েবশ কর। �ণথখিচত াালা ও 

পানপা� িনেয় তােদরেক �দিকণ করা হেব, েসখােন মন যা চায় 
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আর যােত েচাখ তৃা হয় তা-ই াাকেব এবং েসখােন েতামরা হেব 

 ায়ী।’ {সূরা আয-যুখরফ, আয়াত: ৭০-৭১} 
 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

َ  �لّطۡرِف  َ�ِٰصَ�ُٰت  �ِيهِنّ  ﴿ ََ  َ�ۡبنَُهمۡ  إِ�ٞس  َ�ۡطِمۡثُهنّ  مۡ ل يِِ  ٥ َجآنِٞ  َو
َ
ٓءِ  َفبِأ ََ  ءَا

بَانِ  َرِ�ُِ�َما َُّهنّ  ٥ تَُ�ِذِ ن[ ﴾ ٥ وَ�لَۡمرَۡجانُ  �ۡ�َاقُوُت  َكََ  ]  ٥٨  ،٥٦: بلْر

‘েসখােন াাকেব �ামীর �িত দৃি� সীিমতকারী মিহলাাণ, যােদরেক 

ইতঃপূেবথ �শথ কেরিন েকান মানুষ আর না েকান িজন। সুতরাং 

েতামােদর রেবর েকান িন‘আমতেক েতামরা উভেয় অ�ীকার করেব? 

তারা েযন প�রাা ও �বাল। {সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৫৬-৫৭} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

يِِ  ٧ ِحَسانٞ  َخۡيَ�ٌٰت  �ِيهِنّ  ﴿
َ
ٓءِ  َفبِأ ََ بَانِ  َرِ�ُِ�َما ءَا ٰ  ُحورٞ  ٧ تَُ�ِذِ  ِ�  تٞ ّمۡقُصوَ�

ن[ ﴾ ٧ �ۡ�ِيَامِ   ]  ٧٢  ،٧٠: بلْر
‘েসই জা�াতসমূেহ াাকেব উউম চির�বতী অিন�য সু�রীাণ। 

সুতরাং েতামােদর রেবর েকান িনআমতেক েতামরা উভেয় অ�ীকার 

করেব? তারা হূর, তাঁবুেত াাকেব সুরিকতা।’ {সূরা আর-রহমান, 

আয়াত: ৭০-৭২}    

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ٓ  ََۡفٞس  �َۡعنَمُ  فََ�  ﴿ ۡخِ�َ  ّما
ُ
ِ  ِمِن لَُهم أ ّرة ۡ�ُ�ٖ  قُ

َ
ۢ  أ  ﴾ ١ َ�ۡعَمنُونَ  َ�نُواْ  بَِما َجَزآءَ

 ]  ١٧: بلسجدة[
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‘েকউ জােন না তােদর জনয নয়ন �ীিতকর কী িনয়ামত লুিকেয় 

রাখা হেয়েছ, তােদর কৃতকেমথর পুর�ার�রপ।’ {সূরা আস-িসজদা, 

আয়াত: ১৭} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِينَ  ﴿ َّ ِ ْ  ۞ِل َُوا ۡحَس
َ
ََ  َوزِ�َاَدةٞۖ  �ۡ�ُۡسَ�ٰ  أ ََ  وُُجوَهُهمۡ  يَۡرَهقُ  َو ۚ  َ�َ�َٞو �َِك  ذِّلٌة ٰ ََ ْو

ُ
 أ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ةِ�  أ َّ َ ۡۡ ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �  ]  ٢٦: وو�س[ ﴾ ٢ َ�ِٰ�ُ

‘যারা সৎকমথ কেরেছ, তােদর জনয রেয়েছ হসনা তাা সু�র 

�িতদান এবং তা আেরা বাড়িত িকছু। আর তােদর মুখম�লেক 

আবৃত করেব না মিলনতা িকংবা অপমান। তারাই জা�ােতর 

অিবকারী, েসখায় অন্কাল বসবাস করেত াাকেব।’ {সূরা ইউনুস, 

আয়াত: ২৬} 

এ আয়ােত বিণথত ‘হসনা’ বা সু�র হেলা জা�াত; েকননা জা�ােতর 

েচেয় সু�র আর েকােনা আবাস েনই। আর আয়ােত বিণথত আেরা 

বাড়িত িকছু হেি আ�াহ তা‘আলার দশথন। আ�াহ তা‘আলা �ীয় 

করণা ও দয়ায় আমােদর তা দান করন। 

তাছাড়া জা�ােতর গণাগণ, িনয়ামতরািজ, স�ি� ও আন�দায়ক 

িবষেয়র বণথনায় কুরআনুল কারীেমর বহ আয়াত রেয়েছ।  
 

o হাদীেস জা�ােতর িববরণ:  
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জা�াত স�েকথ েযসব 

িববরণ িদেয়েছন, নমুনা �রপ তার িকছু িনে� উে�খ করা হেলা:   

* আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, িতিন বেলন, 

غَي«
ْ
ي نِغَيُؤَهي؟ قَيَ  : قُغ ََ َّغِ ، 

ْ
ِن بْ ََ ي  ، َحّدُْغَ وَ  بّ ِ ُُ ِ «: وَي َر

َ
، ل ِغَُ  َِّض ي

َ
ل ََ َغُ  ذََهبي 

ْن  ََ َربُن،  َِ �ْ َّ رَُرب�َُهي بل ََ َيقُوُت، 
ْ

ََبل َََحْابَيُؤَهي بلغّْؤلُُؤ  ذََُْر، 
َ ْ
ِمْسُ  بَ

ْ
ُطَهي بل َِ ِم ََ

 ُُ َر َشبَينُ ِْ َُ  
َ

و ََ  ُُ َّ ُِيَينُ بْ َُ  
َ

ُموُت، و َُ  
َ

و ََ  ُ�ُْ ََ ََ ُس، 
َ
َُبْْ  

َ
و ََ  ُْ غَْع َُ  »وَْدُصغَُهي 

‘আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! আমােদর জা�াত স�েকথ বণথনা 

করন, তা িকেসর ৈতির? উউের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, �ণথ ও েরনেপযর ইেটর ৈতির, তার াাঁাুনী হেব 

িমশক আ�েরর। তার নুিড় বা কংকর হেব মিনমু�া ও ইয়াকুত 

পাােরর। আর তার মািট যা‘ফরােনর। েয তােত �েবশ করেব েস 

(অেশষ) িনয়ামত�াা হেব। িনরাশ হেব না, বা অভাব েবাব করেব 

না, েস তাায় িচর ায়ী হেব; মৃতুযবরণ করেব না। তার  েপাশাক 

(কখনও) পুরাতন হেব না। তার েযনবন েশষ হেব না।’ ২৬ ০F

261  

* সহীহ মুসিলেম এেসেছ, সাহাবী উৎবাহ ইবন াাযওয়ান একিদন 

ভাষণ িদেত িােয় আ�াহর �শংসা ও তার �িত �কাশ কের 

বলেলন,  

                                                           
261 আহমাদ: ২/৩০৫, ৪৪৫; িতরিমযী: ২৫২৬।  
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ي �َْعُد،  َّ
َ
 ُصبَينٌَ  «أ

ّ
ْغَهي إِو َِ َُبَْق   ْْ َ ل ََ لّْت َحّذبَء،  ََ ََ ْ ي  َِ

إِّن بّلمْيَي قَْد خذَ َْت نِ
ََ

 
َ

غَْهي إِل َِ ْغَِِقغُوَن  َُ  ْْ �ُ ّ ِ� ََ َََُِايّ�َهي َصيِحُبَهي،  ِ َيِء، 
ْ

بَ  لََهي، َكُابَينَِ  بُ ََ  َز
َ

َدبري و
 ، َْ ِ  َجَهّغ َِ ْن َش َِ َا 

ْ
ََجَر وُغ

ْ
ّن بل

َ
َي أ

َ
ْد ذُِكَر َ ُُ قَ إِ ّ

ََ ، ْْ رُِ� َ ِْ َ ِِ ي  ََ  ِ ْ
ََيمَِِْقغُوب ِبَ

لََقدْ  ََ ؟  ْْ َعِجبُِْ َُ ّن، أَ
َ
ُْمَ 

َ
بهللاِ ل ََ ََ  وُْدِرُك لََهي َ�ْعًرب، 

َ
ي، و ًَ َِ بِْعَ�  َُ ُِيَهي  ذُكَِر َُيَْهِوا 

غَيَْهي  ََ  ّ�َُِ
ْ
َْ

َ
ل ََ َغً ،  َُ ْر�َِعَ� 

َ
َّغِ  َمِسَ ةُ أ

ْ
ْن َمَايِر�ِ  بْ َِ بَ�ْ�ِ  َ ِْ ي �َْ�َ ِم ََ ّن 

َ
َي أ

َ
َ

ََّحي ِ  وَْو ٌ  َن بل َِ   » ََُهَو َكِظيٌظ 

‘অতঃপর, দুিনয়া তার সমািার এবং প�াদাপসারেণর েঘাষণা 

িদেি। দুিনয়ার িকছুই বাকী াাকেব না, একমা� ততটুকু যা পাে�র 

িনেচ অবিশ� াােক; যা পাে�র মািলক �হণ কের াােক। িন�য়ই 

েতামরা এমন এক বাড়ীর িদেক অ�সর হেিা যা েশষ হওয়ার নয়। 

অতএব েতামরা উউম আমলসহ েসিদেক  ানা্িরত হও। আর 

আমােদর কােছ বণথনা করা হেয়েছ েয, জা�ােতর দরজার দুই 

কপােটর মবযকার বযববান চি�শ বছেরর রা�ার সমপিরমাণ। অাচ 

এমন একিদন আসেব েযিদন েসখােনও �চ� ভীড় াাকেব।’ 261F

262 

* অনয হাদীেস রেয়েছ, সাহল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত 

বিণথত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ُِيَهي نَيٌب «  ، نَْوببي
َ
 بلّايئُِمونَ  ِِ بَّْغِ  ََُميمِيَُ  أ

ّ
ُُ إِو

 »َُْسّ� بلّرّ�يَن، َو وَْدُصغُ
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‘জা�ােতর আটিট দরজা আেছ, ত�েবয একিট দরজার নাম 

রাইয়যান। এ দরজা িদেয় িসয়াম পালনকারী ছাড়া অনয েকউ �েবশ 

করেব না।’263 

* হাদীেস আরও রেয়েছ: 

، قَيَ   َ  نِْن َز�ْدي ََ ي َُ ُ
ّّ : َ�ْن أ ّ َص ِّ

َّ ُِ قَيَ  ب ْصَحينِ
َ
َِ َْ ذَبَت وَْو ي  غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ :   بّ ُ 

» ،
ُ َ
َ

ْ
 َََُِ َكْعبَِ   ُوٌر 

ْ
َرّب بل ََ  ، َر لََهي ِ�َ ََ  َص

َ
َّغَ  و

ْ
إِّن بْ

َجّغِ ، ََ
ْ
 َهْك ُمَشّمري لِغ

َ
و

َ
أ

ََيكَِهٌ  َكثِ  ََ ِرٌد،  َّ َُ مَْهٌر  ََ ٌ ُمَشّيٌد،  ِْ َق ََ  ، َُْهَوّ َرْ�َي َ ٌ  َزََْجٌ  َحْسغَيءُ ََ ََ َ ةٌ  َِضيَجٌ ، 
غِيَم ي نَِهّي ي  َُ ِلَ ي  َِ ِِ َدبري  ةي  َ ِْ َ ََ ةي  ِِ َحْبَ نًَدب 

َ
َقي ي أ ََ  ِِ ََُحغٌَك َكثَِ ةٌ  يغٌَ ،  ، »َجِ

، قَيَ  : قَيلُوب وَ  بّ ِ ُُ ُمَشّمُرََن لََهي وَي َر
ْ
ُْن بل  »إِْن َشيَء بّ ُ : قُولُوب«: ََ

‘উসামা ইবন যােয়দ হেত বিণথত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, সাববান! জা�ােত যাওয়ার ঐকাি্ক 

আ�হ ও �েচ�াকারী েকউ আেছ কী? েকননা জা�াত এমন এক 

ব� যার অব া স�েকথ ক�নাও উিদত হয় না।  কা‘বার রেবর 

কসম! তা হেি, উ�ল আেলােক উ�ািসত, চকচককারী, সুাি� 

সুবাতাস, সুরময অঅািলকা, �বাহমান নদী, পাকা বা সু�াদু ফল, 

অিন�য সু�রী �ী এবং বাহারী েপাশাক, তা হেব শাি্র িচর ায়ী 

নীড়। িনরাপদ বাস ান, ফল-মূল, িচরসবুজ, েনয়ামতপূণথ ও সুউ� 

সুদৃশয মহ�া। সাহাবাাণ আরজ করেলন, ইয়া রাসূলা�াহ! আমরা 
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েতা ওই জা�ােতর �িত �চ� আকা�ী ও এর জনয �েচ�াকারী। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ সা�াম বলেলন, েতামরা বল ইন-

শাআ�াহ। অতঃপর উপি ত েলােকরা বলেলন, ইন-শাআ�াহ।’264 

* অনুরপভােব আবু সা‘ঈদ আল-খুদরী রািদয়া�াহ আনহ বিণথত 

হেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

» ْْ َعُِْه ُِ ََِمُعوب ِف ِإْحَدبُهّن لََو َعيلَِمَ� بْج
ْ
ّن بل

َ
يئََ  َدرََج ي لَْو أ َِ َّغِ  

ْ
 .»إِّن ِف بْ

‘িন�য় জা�ােতর একশ �র রেয়েছ, যিদ পৃিাবীর সকল অিববাসী 

তার একিট �ের একি�ত হয়, তবুও তার িব�ৃিত অকু্� 

াাকেব।’ ২৬ ৪F

265 

অনয এক হাদীেস ‘আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, 

িতিন বেলন; রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

» ، بِيِك بّ ِ َُ  ِِ ُمَجيِهِدوَن 
ْ
ّدَهي بّ ُ لِغ ََ َ

، أ يئََ  َدرََج ي َِ ِِ بَّْغِ   ْ�ِ إِّن  َِ ي َ�ْ�َ بّلرََج ََ

ُط بَّْغِ   َُ َْ ُُ أَ إِ ّ
ََْس، ََ رَْد ِِ لُو،ُ بل

َ
ْ ُْ ي ََ ، ُْ بّ َ ُ لْ

َ
ْ َُ ، ََإِذَب  َِ ْر

َ
بَ ََ َكَمي �َْ�َ بلّسَميِء 

َ بَّْغِ   َْ َ
َرب،ُ  -ََأ

ُ
ْمَهيُر بَّْغ ِ  -أ

َ
ّجُر أ َِ َُ  ُُ ْغ َِ ََ َِن،  ْْ ْرُر بلّر ََ  ُُ  »ََْوقَ

‘িন�য়ই জা�ােতর একশতিট �র রেয়েছ। আ�াহ তার রা�ায় 

িজহাদকারীেদর জনয তা ৈতির কেরেছন। �িত দু’ �েরর মেবয 

আসমান ও জিমেনর বযববান রেয়েছ। সুতরাং েতামরা যখন আ�াহর 
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কােছ জা�াত �াাথনা করেব, তখন জা�াতুল িফরদাউস �াাথনা 

করেব। কারণ তা জা�ােতর মাঝখােন অবি ত এবং সেবথা� 

জা�াত, েসখান োেকই জা�ােতর নদীসমূহ �বিহত হয়, এর ওপরই 

আ�াহর আরশ অবি ত।’ ২৬ ৫

266 

* অনয হাদীেস আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ْهَك بلُارَ «
َ
َن أ َْ بَء ََُدَ ْهَك بَّْغِ  

َ
َن بلَكْوَكَب بّلّرّا إِّن أ َْ بَء َدَ َُ ، َكَمي  ْْ ْن ََْوقِِه َِ  ُِ

 ْْ ي نَْْغَُه ََ ِك  ُِ ي َِ َِ بلَمْاِرِب، ِلَ
َ
ِّ أ ِ

ُْ َن بلَم َِ ِق،  َُ
ُ
ِِ بَ وَ  بّ ِ » بلَاينَِر  ُُ قَيلُوب وَي َر

، قَيَ   ْْ ُه َُبْغُُاَهي َ�ْ ُ  ْبِيَيِء وَ 
َ
غَيِزُ  بَ ََ   َ

ْ
ِ «: رِغ

ّ
ََبل  َّ غُوب نَ ََ ِِ �ِيَِد،ِ، رَِجيٌ  خ

ِْ ا مَ
غِ�َ  َُ  »نِيّ ِ َََصّدقُوب بلُمْر

‘জা�াতবাসীরা পর�র পর�রেক কেক অব ানরত উপেরর িদেক 

েদখেত পােব, েযমন- েতামরা দূর আকােশর �া্েদেশ পূবথ বা 

পি�েম েমািতর নযায় উ�ল তারকারাজী েদেখ াােকা। আর এটা 

হেব তােদর পর�েরর মযথাদার িভিউেত। সাহাবীাণ বেলন, ইয়া 

রাসূলা�াহ ওই  ান িক নবীেদর? তাায় তাঁরা ছাড়া আর েকউ িক 

েপৗছেত পারেব না? রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, হযাঁ, ওই সউার কসম যার হােত আমার জীবন! তারা হেি 
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এমন েলাক যারা আ�াহর উপর ঈমান এেনেছ এবং রাসূলেদর 

যাাযা সতয বেল িব�াস কেরেছ।’267 
 

* অনুরপভােব আবূ মােলক আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত হাদীেস রেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন:    

َرًَي وَُر� إِنّ  « ُُ َّغِ  
ْ
َِ  ِِ بْ �َيِطغَُهي  ََ ْن نَيِطغَِهي،  َِ ََُقيَ  رَُجٌك » ْن َظيِهُرَهيَظيِهُرَهي   ، :

 َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ ََُقيَ  َر  ْبِيَيِء، 
َ ْ
غَيِزُ  بَ ََ   َ

ْ
وَ  بّ ِ رِغ ُُ ََّدَهي «: وَي َر َ

أ
ّّ نِيلغّيِْك، َدبَ  بلّايَيَ ، َََص

َ
أ ََ  ، َ َِ ََْل بلّس

َ
ََأ َعيَ ،  َّ َْ بل ْطَع

َ
َّيُس  بّ ُ لَِمْن أ ب ََ

 .» مِيَي ٌ 

‘িন�য়ই জা�ােতর মােঝ অেনকগেলা কামরা াাকেব। যার েভতর 

োেক বাইের এবং বাইের োেক েভতের েদখা যােব। আ�াহ তা 

ৈতির কেরেছন ওই সকল বযি�র জনয, যারা মানুষেক খাদয েদয়, 

িসয়াম পালন কের এবং মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তারা সালােত ম� 

াােক।’267F

268 

* অনয হাদীেস আবূ মুসা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  
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ِن « َِ ُمْؤ
ْ
، لِغ ًِ ي َِ وَن  ِّ ُِ ، ُطولَُهي  ََ ي ََبِحَدةي ُ�َّو ْن لُْؤلَُؤةي  َِ َيَْمً  

َ
َّغِ  ل

ْ
ِِ بْ ِن  َِ ُمْؤ

ْ
إِّن لِغ

ْهغُونَ 
َ
ْْ �َْعًضيُِيَهي أ َِ وََر� �َْعُضُه ُن ََ َِ ُمْؤ

ْ
ِْ بل غَيِْه ََ  ُُ و َُ َُ  ،« 

‘িন�য়ই মুিমনেদর জনয জা�ােত একিট সুরিকত েমািতর তাবু 

াাকেব। আসমােনর িদেক তার ৈদঘথয হেব ষাট মিআল। আর 

মুিমনেদর জনয েসখােন এমন পিরবারসমূহ াাকেব, মুিমন েস 

তাঁবুগেলার চারপােশ েঘারােফরা করেব অাচ তােদর েকউ কাউেক 

েদখেত পােব না।’268F

269 

* অনুরপভােব আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত হাদীেস 

রেয়েছ, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

» ّْ ْغََ  بلَْدِر، ُُ
َ

َ ُصوَرةِ بلَقَمِر ل ََ َ  ُزْمَرةي وَْدُصغُوَن بَّْغَ   َّ َ  إِّن أَ ََ  ْْ وَن وَغُومَُه ِ
ّ

بل
َو  ََ غُوَن  ِِ ِْ َُ َو  ََ َََُِاّوُطوَن،  َو  ََ ُبولُوَن  َُ يَءةً، َو  َِ ِِ بلّسَميِء إِ َشّد َكْوَكبي ُدّرّا 

َ
أ

ُودُ  ُوُإ،َ 
ْ
�

َ
لُّوةُ بَ

َ
ْْ بَ َ�َيِمُرُه ََ ُْ بلِمْسُ ،  ََرَْشُحُه ُْ بّلَهُب،  ْمَشيُطُه

َ
وَن، أ َُ َُْمَِِخ

 َّ ْْ خَدَ ، بل �ِيِه
َ
َ ُصوَرِة أ ََ  ، ََبِحدي ِق رَُجكي 

ْ
َ َصغ ََ ُْ بلُوُر بلِعُ�،  بُجُه ََ ْز

َ
ََأ يِب 

ِِ بلّسَميءِ   ًِ ِّوَن ِذَرب ُِ« 
‘সবথ�াম েয দল জা�ােত �েবশ করেব, তােদর েচহারা হেব 

পুিণথমার চাঁেদর নযায়। তারপর েয দলিট �েবশ করেব তারা হেব 

আকােশর সবেচেয় আেলািকত তারকার েচেয় উ�ল। যারা জা�ােত 

যােব তারা েপশাব করেব না, পায়খানা করেব না, াুতু আসেব না, 
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কফ-েবষাও আসেব না। তােদর িচরনী হেব �েণথর, ঘাম হেব 

েমশেকর নযায় সুাি�যু�। তােদর সুাি� কাঠ হেব মুলযবান 

আলাআুজ (সুাি�যু� কাঠ) সকেলর াঠন হেব আিদ িপতা আদম 

‘আলাইিহস সালােমর নযায় ল�ায় ঘাট হাত ল�া।’270  

অনয বণথনায় আেছ,  

ََبِحٌد، َُْسبُّحوَن بّ َ نُْ�َرًة «  ٌب 
ْ
ْْ قَغ َض، قُغُو�ُُه ُُ وَ َُبَي ََ  ْْ َُ نَْْغَُه َِِِ َو بْص

ِشّيي ََ ََ« 

‘তােদর মেবয েকােনা মতৈনকয াাকেব না। তারা পর�র িহংসা 

করেব না, তারা সকেল এক আ�া সদৃশ হেব এবং সকাল-স�যায় 

আ�াহর �শংসা করেব।’ 270F

271 

অনয বণথনায় এেসেছ,  

ُْ بلُوُر بلِع�ُ « ََبُجُه ْز
َ
 »ََأ

“আর তােদর �ীাণ হেবন ডাার নয়না হূরীাণ” ২৭১F

272
।  

 

* অনয হাদীেস রেয়েছ, জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 
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» 
َ

ََو َََُِاّوُطوَن   
َ

و ََ َُبُولُوَن   
َ

و ََ غُوَن  ُِ ِْ َُ  
َ

و ََ �ُوَن،  َ ُْ َ ْ ََ ُِيَهي  غُوَن  ُْ ْ
َّغِ  وَْ

ْ
ْهَك بْ

َ
إِّن أ

ونَ  َُ َعيِ ؟ قَيَ  : قَيلُوب» َُْمَِِخ َّ َهُموَن «: ََُمي نَيُ  بل
ْ
ِمْسِ ، وُغ

ْ
ََرَْشٌح َكرَْشِح بل ُجَشيٌء 

َس  َِ َّ َهُموَن ب
ْ
ََبّلْحِميَد، َكَمي رُغ ْسبِيَح 

 »بلتّ

‘িন�য় জা�াতীাণ পানাহার করেব অাচ াুতু েফলেব না, েপশাব-

পায়খানাও করেব না, নাকও ঝাড়েব না। সাহাবীাণ বলেলন, তাহেল 

খােদযর িক হেব? রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

তারা েঢকুর েদেব এবং িমশেকর নযায় ঘাম েবর হেব। তােদর 

তাসবীহ ও তাহমীদ িশিখেয় েদয়া হেব েযমিন তােদরেক �াস-

��ােসর ইলহাম হেব।’272F

273 

* অনয হাদীেস রেয়েছ, যােয়দ ইবন আরকাম োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

» ُ
َ

ْْ ل َحَدُه
َ
ّن أ ِِ �ِيَِدِ، ، إِ

ِْ ا مَ ِ
ّ

ِب ََبل َ ُْ َم
ْ
بل ََ  ِْ َع َْ َم

ْ
ِِ بل ََِ  رَُجكي  َِ ُ قُّوَة  ََ ْع

َميِع  ِ
ْ
ََبْ بلّشْهَوةِ  ْن ُجغُ . ََ َِ يُض  ِِ ٌّ وَ َر ََ  ْْ َحِدِه

َ
ِمْسِ  َحيَجُ  أ

ْ
ثُْك ِر�ِح بل َِ  ْْ ، وِدِه

ُمرَ  َِ ْد  ُن قَ َْ َ  .»ََإِذَب بلْ

‘শপা ওই সউার! যার হােত মুহা�ােদর জীবন, িন�য়ই তােদর মবয 

হেত অাথাৎ জা�াতবাসীেদর মবয হেত �েতযকেক একশত বযি�র 

নযায় পানাহার, সহবাস শি� ও চািহদা �দান করা হেব। তােদর 

শরীেরর �েয়াজন (পয়ঃিন�াষেণর বযব া) হেব শরীেরর চামড়ার 
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উপর োেক েবর হওয়া ঘাম, যা িমশেকর নযায় সুাি�যু� হেব। 

অতঃপর তােদর েপট আবার খািল হেয় যােব।’274 

* অনয হাদীেস রেয়েছ, আনাস রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণথত, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

لََقيُب « ، قَْوِس  ََ ْْ َحِدُ�
َ
َْ  أ

َ
ِِ ُ  أ نَ  قََد ي  َمْو نَ  َصْ ٌ  بَّْغِ ، َِ ي بّلمْيَي َِ ََ لَوْ  ُِيَهي، ََ ََ 

نّ 
َ
ةً  أ

َ
نْ  بْمَرأ ْهِك  �َِسيءِ  َِ

َ
  بّطغََعْت  بَّْغ ِ  أ

َ
َِ  إِل ْر

َ
يَءْت  بَ َِ َ َ

ي َ ْت  نَْْغَُهَمي، ََ
َ
لََمَ   ََي ََ

َهي ِر�ًي، نَْْغَُهَمي ُِ َِاي ََ ْعِ�  - ََ نَ  َصْ ٌ  - بِلَميرَ  َُ ي بّلمْيَي َِ ََ  »ُِيَهي ََ

“জা�ােত েতামােদর কারও বনুক অাবা কারও পা রাখার  ান 

দুিনয়া ও তােত যা আেছ তা োেকও উউম। যিদ েকােনা জা�ািত 

মিহলা যমীেনর িদেক তাকােতা তেব যমীন পযথ্ সকল  ান 

আেলািকত হেয় েযেতা, আর তার সুাে� এ সকল  ান পূণথ হেয় 

েযেতা। জা�ািত মিহলার একিট উড়না দুিনয়া ও তার মেবয যা আেছ 

তা োেক উউম।’ ২৭৪F

275  

* অনয হাদীেস রেয়েছ, আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ 

োেক বিণথত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, 
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» ْْ َُُجوِهِه َِْحثُو ِف  َُ ََُُِهّب ِر�ُح بلّشَميِ   ّ ُجَُع ي  ُّ رُومََهي 
ْ
َّغِ  لَُسوقًي وَْ

ْ
إِّن ِف بْ

َْدبُدََن ُحْسغًي َََجَ  ََ َُ  ْْ ُِيَينِِه قَِد بزَْدبُدَب ُحْسغًي َََجَيًو ََ ََ  ْْ ْهغِيِه
َ
 أ

َ
ََُ ِْجُعوَن ِإل يوً 

ْْ �َْعَد َي ُحْسغًي َََجَيوً  ََبّ ِ لََقِد بزَْدْدُُ  ْْ ْهغُوُه
َ
ْْ أ ََبّ ِ . َُيَُقوُ  لَُه  ْْ مُِْ

َ
ََأ َُيَُقولُوَن 

ْْ �َْعَد َي ُحْسغًي َََجَيوً   .»لََقِد بزَْدْدُُ
‘িন�য় জা�ােত একিট বাজার রেয়েছ। জা�াতীাণ �িত শ�বার েস 

বাজাের আসেবন। অতঃপর উউেরর বাতাস তােদর মুখম�ল ও 

কাপেড়র উপর �বািহত হেব। এেত তােদর েসন�যথ আরও বৃি� 

পােব। অতঃপর তারা যখন িনজ পিরবােরর কােছ �তযাবতথন করেব, 

তখন তােদর �ীরা বলেব, আ�াহর শপা! আমােদর কাছ োেক 

যাওয়ার পর েতামােদর েসন�যথ ও িচউাকষথকতা আেরা েবেড় 

োেছ।’275F

276 

* তাছাড়া অনয হাদীেস রেয়েছ, ‘আবূ সাঈদ রািদয়া�াহ ‘আনহ 

োেক বিণথত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

غَيدي « َُ  : ُُغَيِدا 
َ
َِ َْْسَقُموب أ ْن رَِاّحوب ََ

َ
ْْ أ َِ إِّن لَُ� َيْوب ََ ْ

َ
ْن ت

َ
ْْ أ ّن لَُ� ِ� ََ نًَدب، 

 َِ ْن َُغَْعُموب ََ
َ
ْْ أ ّن لَُ� ِ� ََ نًَدب، 

َ
َِ َُْهَرُموب أ ْن َِْشّبوب ََ

َ
ْْ أ �ِّن لَُ� ََ نًَدب، 

َ
َُُمورُوب أ

نًَدب
َ
وب أ ُُ َ

َََجّك  »َُبْْ  َّ ََ  ُ
ُ

ُُِمو{: َََذلَِ  قَْوَ َِرُْ
ُ
َّغُ  أ

ْ
ُْ بْ �ُ

ْ
ْن رِغ

َ
ْْ ََ ُوُدَب أ َهي نَِمي ُكغُِْ

ََربُ[} َُْعَمغُونَ   ]٤٣: ب
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জা�াতীাণ যখন জা�ােত �েবশ করেব, তখন একজন আ�ানকারী 

েঘাষণা করেবন: েজেন রাখ! েতামরা সবথদা সু য াাকেব; অসু  হেব 

না। জীিবত াাকেব; কখনও মরেব না; সবথদা যুবক াাকেব; কখনও 

বৃ� হেব না। িনয়ামত �াা হেব; কখনও বি�ত হেব না। এটাই 

হেি মহান আ�াহর বাণী: “েতামরা েয (ভােলা) আমল করেত, 

তারই জনয েতামােদরেক এই জা�ােতর উউরািবকারী করা হেয়েছ।’ 

{সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত: ৪৩}’ ২৭৬

277  

* অনয হাদীেস রেয়েছ, আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َر «قَيَ  بّ ُ  ََ وَ َص ََ ِمَعْت،  َُ ٌن  ذُ
ُ
وَ أ ََ ْت، 

َ
ي وَ َ�ْ�ٌ رَأ ََ َدْدُت لِِعبَيِدا بلّايِلَِ�  َْ َ

أ
ْ�ُ�ي 

َ
ْن قُّرةِ أ َِ  ْْ َ لَُه ِِ ْص

ُ
ي أ ََ ٌس  ِْ ُْ مَ َِ َُْعغَ ََ ْْ ، ََيقْرَُءَب إِْن ِشَُِْ ي

َُ َ ِب �
ْ
َ قَغ قَيَ  » ََ

نُو 
َ
ْْ : ُهَر�َْرةَ أ ُِ ْ�ُ�ي { :بقْرَُءَب إِْن ِشَْ

َ
ْن قُّرةِ أ َِ  ْْ َ لَُه ِِ ْص

ُ
ي أ ََ ٌس  ِْ ُْ مَ َِ َُْعغَ ََ {

 ]١٧: بلسجدة[
‘আ�াহ তা‘আলা বলেছন: আিম আমার পুণযবান বা�ােদর জনয 

এমন সব িনয়ামত ��ত কের েরেখিছ, যা কখনও েকােনা চকু 

েদেখ িন, েকােনা কান শেন িন এবং েকােনা অ্করণ ক�নাও কের 

িন। (িতিন বেলন) এর সতযতা �মােণ েতামরা ইিা করেল এই 

আয়াতিট পাঠ করেত পার। “েকােনা �াণী জােন না, কৃতকেমথর 
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�িতদান�রপ চকু শীতলকারী আন�দায়ক কী বরেনর িনয়ামত 

তােদর জনয সংরিকত রেয়েছ।” {সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: 

১৭}’ ২৭৭

278 

* অনয হাদীেস রেয়েছ, সুহাইব রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ْهُك  َدَصَك  إِذَب«
َ
َّغ ِ  أ

ْ
َّغَ ، بْ

ْ
ْهُك  بْ

َ
يرِ  ََأ َّ يَر، ب َّ غَيدي   َيَد� ب ْهَك  وَي: َُ

َ
َّغِ ، أ

ْ
ْْ  إِنّ  بْ  لَُ�

غْدَ  ًدب بّ ِ  َِ َِ نْ  وُِر�دُ  َمْو
َ
ُ�ُموُ،، أ ََ ي: َُيَُقولُونَ  ُُغِْج ََ ْْ  ُهَو؟ ََ َ ل

َ
ثَّقْك  أ  َمَوبِز�نَغَي، ُُ

�ُبَيّْض  ي، ََ غَي َُُجوَهغَ
ْ
�ُْدِصغ َّغَ ، ََ

ْ
ْر َي بْ ِ

ُْ نَ  ََ يرِ  َِ َّ ُْ  َُيُْكَشُف «: قَيَ  "  ب َِجيُب  لَُه
ْ
 بل

ُِ  َُيَغُْظُرَنَ  ْ ي َََوبّ ِ «: قَيَ   »إِلَ ََ  ْْ يُه ََ �ْ
َ
َحّب  ًَْْيشَ  أ

َ
ْْ  أ ِه ْ نَ  إِلَ ََّظرِ  َِ ، ب ُِ ْ

َ
  إِل

َ
و قَرّ  ََ

َ
 أ

 ْْ ْ�يُغِِه
َ
َِ« 

‘যখন জা�াতবাসী জা�ােত �েবশ করেব, তখন এক েঘাষক েঘাষণা 

কের বলেব, েহ জা�াতীাণ! আ�াহ েতামােদর জনয েয �িত�িত 

িদেয়িছেলন তা িতিন পূণথ করেত চাও। তারা উউের বলেব েসটা 

আবার কী? িতিন িক আমােদর আমেলর পা�ােক ভারী কের েদন 

িন? আমােদর েচহারা উ�ল কের েদন িন? আমােদেক জা�ােত 

�েবশ করান ন? জাহা�াম োেক মুি� দান কেরন িন? িতিন বেলন, 

তখন তােদর জনয পদথা উে�াচন করা হেব। তখন তারা তাঁর 

(আ�াহর) িদেক তাকােবন। আ�াহর কসম! তাঁর দশথেনর েচেয় 

                                                           
278 বুখারী: ৩২৪৪; মুসিলম: ২৮২৪।  
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অিবক ি�য় এবং চকু শীতলকারী েকােনা ি�য় ব�ই িতিন মানুষেক 

দান কেরন িন।’279  

* অনয হাদীেস রেয়েছ, আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

» 
َ
َِ َُُقوُ    

َ
ََُعيل ََ َخُط : ْهِك بَّْغ ِ إِّن بّ َ َُبَيرََك  ُْ َ

َوبِ�، َََِ أ ِْ ْْ ِر غَيُْ� ََ ِحّك 
ُ
أ

نًَدب
َ
ْْ �َْعَد،ُ أ غَيُْ� ََ« 

‘আ�াহ রাহুল আলামীন জা�াতীেদর বলেবন, আিম েতামােদর 

ওপর িচর িদেনর জনয স�� হেয় োলাম। আর কখনও অস�� হব 

না।’ 279F

280  
 

েহ আ�াহ! আমােদর জা�ােতর  ায়ী বািস�া কের িদন এবং 

আমােদর ওপর স�ি�র অবািরত ঝণথাবারা বষথণ করন। আর 

আপনার দশথন ও সাকাৎ লােভ বনয হবার তাওফীক দান করন; েয 

দশথেন াাকেব না েকােনা বরেণর কিত ও কিতকারী এবং ��কারী 

িফতনা।   

েহ আ�াহ! সালাত ও সালাম বষথণ করন আপনার বা�া ও নবী 

মুহা�াদ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহবীর ওপর।  
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চতুিবথংশ আসর 
জা�াতীেদর ৈবিশ�যাবিল 

আ�াহ তারঁ িবেশষ দয়া ও অনু�েহ আমােদরেক তােদর অ্ভুথ� 

করন 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সকল �াণবানেক সৃি� কেরেছন 

এবং তার াঠন সুিনপুণ বািনেয়েছন। আসমানসমূহ ও যমীনেক 

পৃাক কের িদেয়েছন ইেতাপূেবথ উভেয় ওতে�াতভােব িমেশ িছল। 

আপন �জানুযায়ী বা�ােদর ভাাযবান ও হতভাাার ে�ণীেত িবভ� 

কেরেছন। ভাাযবানেদর িকছু কারণ িনবথারণ কেরেছন যা মুউাকী 

অবল�ন কের। তারা অ্দৃথি� িদেয় পিরণােমর �িত লকয কের যা 

অন্কােলর তাই পছ� কের। আিম �শংসা কির তাঁর, আর এ 

�ীকৃিত �দান করিছ েয আিম তার �শংসার হক আদায় করেত 

সমাথ নই। আিম তাঁর কৃতজতা জাপন কির আর িতিন অন্ 

কৃতজতা পাবার েযাায।  

আিম সাকয েদই েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই; 

তাঁর েকােনা শরীক েনই। িতিন সকল সৃি�কুেলর সিতযকােরর 

মািলক; তারা সবাই তার দাস। আিম আরও সাকয েদই েয মুহা�দ 
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তাঁর বা�া ও রাসূল। িযিন সুরত ও সীরােত তাা েচহারা ও চিরে� 

পূণথতর ও সু�রতম বযি�।  

আ�াহ সালাত ও সালাম বিষথত করন তাঁর ওপর, তাঁর সাহাবী আবূ 

বকেরর ওপর িযিন অনুসারীেদর মেবয মযথাদায় িছিনেয় েনয়ায় 

িবজয়ী �িতেযাাী, উমেরর ওপর িযিন িছেলন নযায়িবচারক যার 

তুলনা নয় েকােনা মানুষ, উসমােনর ওপর িযিন �তযশা মািফক 

শাহাদােতর জনয িনেজেক সমপথণ কেরেছন, আলীর ওপর িযিন 

কিণেকর িবষয়াবিল িবিকেয়েছন এবং অনে্র িবষয়ািদ খিরদ 

কেরেছন এবং তাঁর পিরবার-পিরজন আর আ�াহর দীেনর যাাাথ 

সাহাযযকারী তাঁর সাহাবীােণর ওপর। 
 

o মুসিলম ভাইেয়রা! আপনারা জা�ােতর িনয়ামতসমূহ ও তােত 
িবিভ� �কােরর খুিশ ও আনে�র ব� স�েকথ শেনেছন। 

আ�াহর শপা, জা�াত এতই উপযু� েয এর জনয �েতযক 

আমলকারী আমল করেব এবং �িতেযাাীরা এেত �িতযেযািাতা 

করেব। আর মানুষ এর অেসষেণ জীবন িবসজথন করেব; এর 

েচেয় িন�মােনর ব� োেক িবমুখ হেব।  

o যিদ েতামরা আমােক িজেজস কর েয, এর জনয কী আমল 
করেত হেব এবং তা লােভর পা কী?  
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তাহেল বলব েয, এর উউর আ�াহ তা‘আলা �ীয় কালােম ওহীর 

মাবযেম সেবথাউম সৃি� মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

যবানীেত বণথনা কেরেছন।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন,    

﴿  ْ ةٍ  ّرِ�ُِ�مۡ  ِمِن َمۡغفَِر�ٖ  إَِ�ٰ  ۞وََسارُِعٓوا َّ �ُض  �لّسَ�َٰ�ُٰت  َعۡرُضَها وََج
َ
عِّدۡت  وَ�ۡ�

ُ
 أ

ِينَ  ١ لِۡنُمّتقِ�َ  َّ آءِ ِ�  يَُفُِقونَ  � آءِ �لّ�ّ  َعنِ  وَ�ۡلَعا�ِ�َ  �ۡلَغۡيَظ  وَ�ۡلَ�ِٰظِم�َ  وَ�لّ�ّ
ُ  �َّاِس�  َّ ِّب  وَ� ِينَ  ١ �لُۡمۡحِسَِ�َ  ُُ َّ ْ  إِذَا وَ� ةً  َ�َعنُوا ََ وۡ  َ�ِٰح

َ
ْ  أ نُفَسُهمۡ  َظنَُمٓوا

َ
 أ

 ْ َ  ذََكُروا َّ �  ْ نُو�ِهِمۡ  فَٱۡستَۡغَفُروا ُ نُوَب  َ�ۡغفِرُ  َوَمن َِ َّ �  َّ ِ ُ  إ َّ ْ  َولَمۡ  � وا ٰ  يُِ�ّ َ  َما ََ
 ْ  ] ١٣٥  ،١٣٣: َمربن ب [ ﴾ ١ َ�ۡعنَُمونَ  وَُهمۡ  َ�َعنُوا

‘আর েতামরা িনজ রেবর কমা এবং জা�ােতর িদেক �ত অ�সর 

হও, যার �শ�তা আসমান ও যমীন সমপিরমাণ, যা মুউাকীেদর 

জনয ৈতির করা হেয়েছ। যারা �িলতায় ও অভােবর সময় (আ�াহর 

পো) বযয় কের, িনেজেদর োা�া সংবরণ কের এবং মানুেষর �িত 

কমা �দথশন কের আ�াহ সৎকমথশীলেদর ভােলাবােসন। তারা 

কখনও েকােনা অবীল কাজ কের েফলেল িকংবা েকােনা ম� কােজ 

জিড়ত হেয়) িনেজর ওপর জুলুম কের েফলেল, আ�াহেক �রণ 

কের এবং িনেজর পােপর জনয কমা �াাথনা কের। আ�াহ ছাড়া 

আর েক পাপ কমা করেত পাের? তারা িনেজর কৃতকেমথর জনয 
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হঠকািরতা �দশথন কের না এবং েজেন শেন (ওই পাপ) 

একিবকবার কের না।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৫} 

উি�িখত আয়াতসমূেহ জা�াতীেদর গণাবিল বণথনা করা হেয়েছ: 

১ম গণ: তারা মুউাকী  

তারা হেি ঐসব বযি�বাথ, যারা তােদর রেবর শাি� োেক পির�াণ 

পাওয়ার জনয �িতেরাব বযব া িহেসেব তাঁর আনুাতয ও সওয়ােবর 

আশায় যাবতীয় িনেদথেশর বা�বায়ন কেরেছ এবং তার আনুাতয ও 

শাি�র ভেয় যাবতীয় িনিষ� ব� পিরতযাা কেরেছ। 

২য় গণ: তারা �িলতা ও অভােবর সময় বযয় কের  

তারা আ�াহর আিদ�  ােন বযয় কের েযমন-যাকাত, সাদকা, 

�েতযক পূেণযর  ান ও আ�াহর পো তাা-িজহাদ ও অনযানয ভােলা 

কােজ �কােশয ও োাপেন বযয় কের।  

�িলতার কারেণ অোথর �িত তােদর মহহত বৃি� পায় না আর 

অোথর েলােভ কৃপণতা তােদরেক �শথ কের না। অনুরপভােব 

অভাব-অনটন বা দািরষয তােদরেক �েয়াজন পড়েত পাের এ 

আশংকায় স�দ বযয় করা োেক িবরত রােখ না। 

৩য় গণ: তারা োা�া সংবরণ কের 

তারা যখন ে�াবািসত হয় তখন িনেজেদর ে�াব হজম কের, ফেল 

তারা সীমাল�ন কের না এবং এর কারেণ অেনযর ওপর িহংসা-

ে েষ জিড়ত হেয় পেড় না।  
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৪াথ গণ: তারা মানুেষর �িত কমা �দশথন কের  

অাথাৎ যারা তােদর ওপর জুলুম কের ও সীমাল�ন কের, তােদর 

ওপর �িতেশাব েনয়ার কমতা াাকা সে�ও িনেজেদর জনয 

�িতেশাব েনয় না।  

* এ কারেণই আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿  ُ َّ ِّب  وَ�  ]  ٣٤: َمربن ب [ ﴾ ١ �لُۡمۡحِسَِ�َ  ُُ
‘আ�াহ সৎ কমথশীলেদর ভােলাবােসন।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: 

১৩৪} এর মেবয ইি�ত রেয়েছ েয, কমা করা েসখােনই �শংসনীয়, 

েযখােন েসটা ইহসান তাা অনু�েহর মেবয পড়েব, যখন েসটা 

কমার  ােন হয়, অাথাৎ এর মাবযেম অপরাবীর সংেশাবেনর আশা 

করা যায়। িক� যিদ কমার কারেণ েস বযি�র অপরাব েবেড় 

যাওয়ার স�াবনা াােক তেব েসখােন তােক কমা করা েযমন 

�শংসনীয় কাজ নয় েতমিন তার  ারা সাওয়ােবরও আশা করা যায় 

না।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ۡصنَحَ  َ�َفا َ�َمنۡ  ﴿
َ
ۡجرُ  َوأ

َ
َ  هُۥفَأ ََ  ِۚ َّ  ]  ٤٠: �بلشور[ ﴾�

‘েয কমা কের ও সংেশাবন কের, তার �িতদান েতা রেয়েছ 

আ�াহর কােছ।’ {সূরা আশ-শরা, আয়াত: ৪০} 

৫ম গণ: তারা অবীল কাজ হয় োেল িকংবা িনেজেদর উপর যুলুম 

করেল িনেজেদর অপরােবর জনয কমা �াাথনা কের  
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‘ফােহশা’ বা অবীলতা ওই জাতীয় পাপেক বেল: েয পাপ মানুষ ঘৃণয 

ও িনকৃ� মেন কের। আর তা হেি কবীরা গনাহ। েযমন, ১. 

মানুষেক অনযায়ভােব হতযা করা, ২. িপতা-মাতার অবাবয হওয়া, ৩. 

সুদ খাওয়া, ৪. ইয়াতীেমর মাল ভকণ করা, ৫. যুে�র ময়দান োেক 

পলায়ন করা, ৬. িযনা করা, ৭. চুির করা ইতযািদ। 

আর ম� কােজ জিড়ত হেয় িনেজর ওপর জুলুম করা: এটা বযাপক 

িবষয়, যা সাীরা ও কবীরা উভয় গনাহেক অ্ভুথ� কের। 

সুতরাং যখন তারা েকােনা েদাষ বা গনাহ কের বেস তখনই েস 

িবরাট স�ার কাা �রণ কের যার অবাবযতা তারা করেছ; ফেল 

তারা তাঁেক ভয় পায়; িক� সাো সাো তারা কমা ও দয়ােকও 

�রণ কের এবং েস কমা পাওয়ার উপায়সমূহ অবল�েন সেচ� হয় 

আর তাঁর কােছ তােদর গনােহর জনয কমা �াাথনা কের; আর তাঁর 

কােছ চায় িতিন েযন এ গনাহগেলােক তাঁর কমা িদেয় েঢেক েদন, 

েসগেলার উপর শাি� েদওয়া োেক িবরত াােকন।  

আর আ�াহ তা‘আলার বাণী: “আ�াহ ছাড়া আর পাপ মাজথনাকারী 

কী েকউ আেছ?” এর  ারা ইি�ত রেয়েছ েয, তারা আ�াহ ছাড়া 

আর কারও কােছ কমা চায় না; কারণ, িতিন বযতীত েকউই কমা 

করেত পাের না।   

৬� গণ: তারা জাতসাের পাপ কাজ বারবার কের না: 
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অাথাৎ তারা েয কাজিট কেরেছ েসটােক পাপ েজেন, যাঁর অবাবয 

হেয়েছ েস িবরাট স�ার কাা েজেন, তাঁর কমার িবষয়িট িনকেট 

মেন কের বারবার েস পাপিট কের না; বরং তারা েস পাপ �ত 

বজথন কের ও তাওবা কের; কারণ েজেন-বুেঝ েছাট গনাহ বারবার 

করার ফেল তা কবীরা গনােহ রপা্িরত হেয় যায়। আর তা বীের 

বীের গনাহাারেক কিঠন পিরণিতর িদেক বািবত করেব।  
 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡفنَحَ  قَدۡ  ﴿
َ
َُونَ  أ ِينَ  ١ �لُۡمۡؤمِ َّ ُعونَ  َصَ�تِهِمۡ  ِ�  ُهمۡ  � َِ ِينَ  ٢ َ�ٰ َّ  َعنِ  ُهمۡ  وَ�

ِينَ  ٣ ُمۡعرُِضونَ  �لّنۡغوِ  َّ ِينَ  ٤ َ�ٰعِنُونَ  لِنّزَكٰوةِ  ُهمۡ  وَ� َّ  َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجهِمۡ  ُهمۡ  وَ�
٥  َّ ِ ٰ  إ َ ۡزَ�ِٰجهِمۡ  ََ

َ
وۡ  أ

َ
َُُهمۡ  َمنََكۡت  َما أ ۡيَ�ٰ

َ
ُهمۡ  َ َّ ِ  �ۡ�تََ�ٰ  َ�َمنِ  ٦ َمنُومِ�َ  َ�ۡ�ُ  فَإ

ٰ�ِكَ  َ�ٰلِكَ  َوَرآءَ  ََ ْو
ُ
ِينَ  ٧ �ۡلَعاُدونَ  ُهمُ  فَأ َّ َ�َٰ�ٰتِهِمۡ  ُهمۡ  وَ�

َ
 ٨ َ�ُٰعونَ  وََ�ۡهِدهِمۡ  ِ�

ِينَ  َّ ٰ  ُهمۡ  وَ� َ َافُِظونَ  َصنََ�ٰتِهِمۡ  ََ ٰ�ِكَ  ٩ ُُ ََ ْو
ُ
ِينَ  ١ �ۡلَ�ٰرِثُونَ  ُهمُ  أ َّ  يَرِثُونَ  �

ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �ۡلفِۡرَدۡوَس   ]  ١١  ،١: بلؤَغون[ ﴾ ١ َ�ِٰ�ُ

‘১. মুিমনাণ সফলকাম হেয়েছ। ২. যারা িনেজর সালাত িবনয় ও 

ন�তার সে� আদায় কের। ৩. যারা অনাথক কাাবাতথায় িলা হয় 

না। ৪. যারা যাকাত �দান কের। ৫. যারা িনজ েযননা� সংযত 

রােখ। ৬. তেব তােদর �ী ও মািলকানাভু� দাসীেদর েকে� সংযত 

না রাখেল িতর�ৃত হেব না। ৭. অতঃপর েকউ এেদর ছাড়া অনযেক 

কামনা করেল তারা সীমাল�নকারী হেব। ৮. এবং যারা আমানত 
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ও অ�ীকার স�েকথ হিশয়ার াােক। ৯. এবং যারা তােদর 

সালাতসমূেহর িহফাযত কের। ১০. তারাই উউরািবকারী। ১১. যারা 

জা�াতুল িফরদাউেসর উউরািবকার লাভ করেব, তারা তােত 

িচরকাল াাকেব।’ {সূরা আল-মুিমনূন, আয়াত : ১-১১}  

উি�িখত আয়াতসমূেহ জা�াতীেদর আেরা িকছু গণাবিল বণথনা করা 

হেয়েছ:  

১ম গণ: যারা ঈমান এেনেছ  

যারা আ�াহর ওপর ঈমান রােখ এবং �েতযক ওই সকল ব�র 

ওপর ঈমান আেন, যার �িত ঈমান আনা আবশযক। েযমন-

েফেরশতাাণ, িকতাবসমূহ, রাসূলাণ ও আেখরােতর ওপর। েতমিন 

তাকদীেরর ভােলা-মে�র উপর িব�াস রােখ। তারা েসই িব�াস 

এমন দৃঢ়তার সে� রােখ েয, তা তােদরেক েসগেলা স�ূণথভােব 

�হণ কের িনেত, �ীকৃিত িদেত, কাা ও কােজ পিরণত করেত বাবয 

কের। 

২য় গণ : যারা িবনয়াবনত হেয় সালাত আদায় কের  

সালােত তারা তােদর অ্রেক হািযর রােখ, অ�-�তয�সমূহেক ি র 

রােখ, এটা মেনর মেবয আনয়ন কের েয, তারা তােদর সালােত 

মহান আ�াহর সামেন দ�ায়মান। আ�াহর সে� তাঁর কাা িদেয় 

কােপাকান করেছ, আ�াহর ৈনকটয অজথন করেছ তাঁর িজিকেরর 
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মাবযেম, আ�াহর কােছ আ�য় িনেি তার দু‘আর মাবযেম। সুতরাং 

তারা বািহযক ও আ্িরক সািবথকভােব �কৃত িবনয়াবনত।  

৩য় গণ: যারা অনাথক কাা ও কাজ োেক িবরত াােক  

আয়ােত বিণথত ‘লাাও’ বা অযাা বলেত এমন কাা ও কাজেক 

বুঝায় যােত েকােনা ফায়দা েনই, েনই েকােনা কলযাণ। সুতরাং তারা 

এসব েবহদা কাা ও কাজ োেক িবমুখ াােক তােদর দৃঢ় ইিাশি�, 

কিঠন হিশয়ারী কারেণ। তারা তােদর মূলযবান সময়েক উপকারহীন 

কােজ ন� কের না। সুতরাং েযরেপ তারা িনজ সালাতেক খুশ‘ বা 

িবনয়াবনত হওয়ার মাবযেম সংরকণ কের, েতমিন তারা তােদর 

মূলযবান সময়েক ন� না করার মাবযেম েহফাযত কের। আর যখন 

তােদর ৈবিশ�যই হেি েয, তারা অযাা ও উপকারহীন কােজ তােদর 

সময়েক ন� কের না, তখন েয সকল কাজ তােদর জনয কিতর 

কারণ হেব তারা তা োেক দূের াাকেব এটাই �াভািবক।  

৪াথ গণ: যারা তােদর যাকাতেক পালন কের াােক  

এখান যাকাত শ�  ারা েস স�দ উে�শয হেত পাের যা ফরয 

িহেসেব �দান করেত হয়। আবার হেত পাের তা  ারা উে�শয হেি 

এমন সকল কাা ও কাজ যা  ারা অ্র পিব� ও �ি হয়।  

৫ম গণ: যারা তােদর ল�া ান েহফাজত কের  

তারা িনেজেদর ল�া ান িযনা-বযিভচার ও সমকািমতা তাা েযননা� 

 ারা যত �কার চািরি�ক অঘটন হওয়া স�ব তা েতেক মু� রােখ; 
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কারণ এেত রেয়েছ আ�াহর অবাবযতা, সামািজক ও চািরি�ক 

অবঃপতন। এখােন ল�া ােনর িহফাযত  ারা বযাপকভােব এসব 

ছাড়াও অনযানয িকছুও অ্ভুথ� হেব। েযমন- পর নারীর �িত কৃদৃি� 

েদয়া বা কাউেক অৈববভােব �শথ করা। 

* আ�াহর বাণী “তারা িতর�ৃত হেব না” এর  ারা ইি�ত রেয়েছ 

েয, মূল হেি একজন মানুষ এসব কাজ  ারা িতর�ৃত হেব; 

েকবলমা� �ী ও িনেজর কৃতদাসী এর বযিত�ম। কারণ মানুেষর 

এর �েয়াজন রেয়েছ; এর মাবযেম েস �াকৃিতক চািহদা েমটােত 

পাের এবং স্ান-স্িত লাভ করেত পাের।  

* আর আ�াহর বাণী “অতঃপর েকউ এেদর ছাড়া অনযেক কামনা 

করেল তারা সীমাল�নকারী হেব” এর বযাপকতা �মাণ কের েয, 

অনয েয েকােনা প�ায় েযননকুবা িমটােল েস িতর�ৃত হেব; সুতরাং 

হ� ৈমাুন (যােক খারাপ অভযাসও বলা হয়) তা হারাম হেব। েযেহতু 

এর  ারা �ী ও কৃতদাসী ছাড়া অপাে� বীযথপাত করা হয়।  

৬� গণ: যারা আমানত ও অ�ীকার রকা কের 

আমানত অাথ অেনযর কােছ েকােনা কাা, কাজ ও স�দেক 

িনঃশআিচেউ ািিত রাখা। সুতরাং েকউ যিদ েতামার কােছ োাপন 

কাা বেল, তাহেল েস তােক কাািট েতামার কােছ আমানত িহেসেব 

েরেখেছ। অনুরপভােব যিদ েকােনা বযি� েতামার িনকট এমন কাজ 

কের যা েস অেনযর কােছ �কাশ করা অপছ� কের, তাহেল েস 
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ওই কাজিট েতামার কােছ আমানত িহেসেব েরেখেছ। ত�প যিদ 

েকউ েকােনা স�দ েতামার কােছ সংরকেনর জনয েসাপদথ কের 

তাহেল ওই স�দ েস েতামার কােছ আমানত েরেখেছ। 

আর অ�ীকার হেি: মানুষ িনেজর উপর অেনযর জনয যা বাবয কের 

েনয়। েযমন আ�াহর জনয েকােনা িকছু মানত করা এবং মানুেষর 

মেবয �চিলত ওয়াদা-অ�ীকার বা চুি�।  

সুতরাং জা�ািতরা তােদর মবযকার আমানত এবং তােদর মবযকার 

পর�র কৃত অ�ীকার ও আ�াহর সাো কৃত অ�ীকার পূরেণর 

উপর সদা �িতি�ত াােক।  

তাছাড়া �য়-িব�েয়র েকে� অাবা েকােনা ৈবব শতথ পূরেণর 

িবষয়িটও এর অ্ভুথ� হেব। 

৭ম গণ: যারা সালাত আদােয়র �িত য�বান াােক  

তারা সালাতেক ন� করা োেক েহফাযত করার বযাপাের সবথদা 

সেচ� াােক। তাই তারা েসটার সমেয়র �িত লকয শতথ, রকন ও 

ওয়ািজবসমূহ যাাযাভােব আদায় কের াােক।  

o উপের বিণথত জা�ািতেদর গণাবলী ছাড়াও কুরআনুল কারীেম 
আ�াহ তা‘আলা জা�ািতেদর আরও বহ গণ বণথনা কেরেছন; 

যােত কের যারা জা�ােত েযেত চায় তারা এসব গেণ গণািসত 

হেত পাের।  
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এ ছাড়াও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অসংখয 

হাদীেস জা�াতী হওয়ার প�িত বলা হেয়েছ: েযমন,   

* আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

َّغِ  «َ
ْ
 بْ

َ
ُِ َطِر�ًقي إِل ُ نِ

َ
ّهَك بُهللا َ َُ ًمي، 

ْ
غ َِ  ُِ ي ُِ َِِمُس 

ْ
غََ  َطِر�ًقي وَغ َُ ْن  ََ« 

‘আর েয বযি� ইলেম  ীন অজথেনর জনয েকােনা পা অবল�ন কের 

আ�াহ তা‘আলা তার জনয জা�ােতর একিট রা�া সহজ কের 

েদন।’ 280F

281 

* আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ োেক আরও বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

» 
َ

ُ ِإل ََ ُ ُِ بّلرََجيِت؟ بلْ ُ  نِ
َُ �َْر ََ يوَي  ََ َ ُِ بلْ ُر بّ ُ نِ ِّ ي وَُ� ََ  َ ََ  ْْ ُدلُّ�

َ
 أ

َ
و

َ
أ

 
ْ
غَْد بل َِ وِء  ُِ ُو

ْ
 بل

ُ
بَيَ ُْ �ِ ََ َمَسيِجِد، 

ْ
ةِ، َََذلَِ  بل

َِ ِة �َْعَد بلّا َِ ب َِِْظيُر بلّا ََ َمَكرِ،ِ، 
 »بلّر�َيُط 

‘আিম িক েতামােদর বলব না েকান িজিনস গনাহেক িবলুা কের ও 

মানুেষর মযথাদা বৃি� কের? সাহাবীাণ বলেলন, বলুন েহ আ�াহর 

রাসূল! িতিন বলেলন, শীতকােল ঠা�ার মেবয উউমরেপ ওযু করা, 

                                                           
281 মুসিলম: ২৬৯৯।  
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েবিশ েবিশ মসিজেদর িদেক পদেকপ এবং এক সালােতর পর অনয 

সালােতর অেপকা করা।’282 

* সহীহ মুসিলেম ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ْشهَ « 
َ
ُقوُ  أ َُ  ّْ وءَ ُُ ُِ ُو

ْ
ََُْْسبُِ  بل  

ُ
ْ ِّ َو َِ َُ َحدي 

َ
ْن أ َِ  ْْ غُْ� َِ ي  ّن ََ

َ
ََأ َ إِّو بّ ُ 

َ
ْن وَ إَِ

َ
ُد أ

َُّهي َشيءَ  ْن ََ َِ َيُ  وَْدُصُك  َّغِ  بََّميمِ
ْ
نَْوبُب بْ

َ
ُ أ

َ
َِِحْت َ

ُ إِوّ َُ
ُ

وَ ُُ َر ََ ُد بّ ِ   .»ُ�َّمًدب َ�بْ

‘েতামােদর মবযকার েয েকউ উউমরেপ সব  ােন পািন েপৗিছেয় 

ওযু কের, অতঃপর কােলমা শাহাদাত তাা ‘আিম সাকয িদিি েয 

আ�াহ বযতীত েকােনা হক ইলাহ েনই, আর মুহা�াদ আ�াহর বা�া 

ও রাসূল’ এটা পাঠ কের, আ�াহ তা‘আলা তার জনয জা�ােতর ৮িট 

দরজা খুেল েদন। েস েয দরজা িদেয় ইিা জা�ােত �েবশ 

করেব।’282F

283 

* অনুরপভােব ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত আরও বিণথত আেছ, 

দীঘথ হাদীেস িতিন বেলন, েয বযি� অ্র িদেয় মুয়াি�েনর আ�ােন 

আ্িরকভােব সাড়া েদয় তাা �িতিট বােকযর উউর েদয় এবং 
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সালােত শরীক হয়, েস জা�ােত �েবশ করেব। ২৮৩

284 (হাদীেসর 

সারাংশ) 

* উসমান ইবন আফ ফান রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত আরও বিণথত 

আেছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

نْ   « ُِ  وَبَِِْغ  َمْسِجًدب َ�َر  ََ َُ  نِ ُ  بهللاُ  َ�َر   بهللاِ  ََْج
َ

َّغ ِ  ِِ  نًَِْْي َ
ْ
 »بْ

‘েয বযি� আ�াহ তা‘আলার স্ি�র জনয মসিজদ বানায়, আ�াহ 

তা‘আলা তার জনয জা�ােত ঘর িনমথাণ কেরন।’ 284F

285 

* উবাদা ইবন সািমত রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ي «  غُْهّن َشًَْْ َِ   ْ ْْ وَُضيّ َ ََُمْن َجيَء نِِهّن ل ِعبَيِد 
ْ
َ بل ََ ُْس َصغََوبتي َكَِبَُهّن بّ ُ  َْ

َد بّ ِ �َ  غْ َِ  ُ
َ

َّقِهّن َوَن َ ِِ ي 
يًَ َِ ِِْخ ُْ َّغ َ ْهٌد ب

ْ
ُُ بْ ْن وُْدِصغَ

َ
 .»أ

‘আ�াহ তা‘আলা বা�ার ওপর পাঁচ ওয়া� সালাত ফরয কেরেছন। 

েয বযি� ওই সালাতসমূহ উউমরেপ আদায় কের এবং তা আদােয়র 

বযাপাের েকােনা �কার ৈশিালয �দশথন না কের, আ�াহ তা‘আলা 

তােক জা�ােত �েবশ করােবন।’ ২৮৫F

286 
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* সাওবান রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা হেলা, েকান আমল  ারা 

জা�াতী হওয়া যায়? উউের িতিন বলেলন,  

َعَ  بّ ُ نَِهي َدرََجً  « َُ ْجَدةً إِّو َر َُ  ِ إِ َّ  وَ َْْسُجُد ِ ّ
ََ ِ ةِ بلّسُجوِد ِ ّ َ َْ غَيَْ  نَِ� ََ

  ًََ ي َِ  .»َََحّط َ�ْغَ  نَِهي َص

‘তুিম অিবক পিরমােণ িসজদা কর। যত েবিশ িসজদা করেব আ�াহ 

েতামার মযথাদা ততখািন বৃি� কের েদেবন এবং গনাহ মাফ কের 

েদেবন।’ 286F

287  

* উে� হাবীবা রািদয়া�াহ ‘আনহা হেত বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ي«  ًِ َ�ْ َ ََِر�َض ي ِإّو  ََ ّو ََ َعً  َُ
ْ
ةَ َر� َ ُْ ََ  ْ َّ ْ ّ وَْو ي ثِن ُّ  ِ ّ ِ ّّ ْي وَُا ْن َ�بْدي ُمْسغِ َِ
َّغِ  

ْ
ُ �َْيٌت ِف بْ

َ
َْ ِإّو نُِرَ َ

َ
َّغِ  أ

ْ
ُ نًَِْْي ِف بْ

َ
 .»�ََر بّ ُ َ

‘যিদ েকােনা মুসিলম আ�াহ তা‘আলার স্ি�র জনয ফরয ছাড়াও 

িদবারােত বােরা রাকাত সু�ত সালাত আদায় কের, আ�াহ তা‘আলা 

তার জনয জা�ােত একিট ঘর িনমথাণ কেরন। ২৮৭ F

288  
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আর েসগেলা হেি: চার রাকাআত েজাহেরর পূেবথ, দু রাকাআত 

েজাহেরর পর, দু রাকাআত মাািরেবর পর, দু রাকাআত ইশার পর 

ও দু রাকাআত ফজেরর ফরেযর পূেবথ। 

* মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, িতিন বেলন:  

يرِ  َّ َن ب َِ ُدِا  َِ �ُبَي ََ َّغَ  
ْ
ِِ نَِعَمكي وُْدِصغُِر بْ

ْصِبْ
َ
وَ  بّ ِ أ ُُ ُت وَي َر

ْ
لََقْد « قَيَ  . قُغ

ُد ب ُِ َُْعبُ غَيْ ََ ،ُ بّ ُ  ْن َّْسَ ََ  َ ََ ُُ لََِْسٌ   ّ ِ� ََ ْي  ِظي ََ َِر َ�ْن  لْ
َ
ْ َُ ُِ ُِك نِ

ُْ ُ َو ْ ََ  َ ّ
َيَْت 

ْ
ّّ بل ُ تَ ََ رَُاوُ  َرَمَضيَن  ََ َوةَ  َّ رُْؤِ� بل ََ َة  ُْ بلّاَِ رُِقي ََ ي   .»َشًَْْ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করলাম, 

আপিন আমােক এমন আমেলর কাা বেল িদন, যা আমােক জা�ােত 

�েবশ করােব এবং জাহা�াম োেক দূের রাখেব। উউের িতিন 

বলেলন, তুিম বড় এক িবষেয় িজজাসা কেরছ। তেব তা ওই বযি�র 

জনয সহজ, যার জনয আ�াহ সহজ কের িদেয়েছন। তা হেলা: ১। 

তুিম আ�াহর ইবাদত করেব, তাঁর সে� কাউেক শরীক করেব না, 

২. সালাত কােয়ম করেব, ৩. যাকাত �দান করেব, ৪. রমযান মােস 

িসয়াম পালন করেব এবং ৫. বাইতু�াহর হজ পালন করেব।’288F

289 

* সাহাল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,   
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 » ََ ِقيَي
ْ
ُُ بلّايئُِموَن وَْوَ  بل غْ َِ ُ بلّرّ�يُن وَْدُصُك 

َ
َُُقيُ  َ َّغِ  نَينًي 

ْ
ِ  َو وَْدُصُك إِّن ِف بْ
َحٌد 

َ
ْْ أ َعُه ََ«. 

‘িন�য়ই জা�ােত একিট দরজা আেছ যার নাম রাইয়যান। ওই দরজা 

িদেয় শবুমা� িসয়াম পালনকারীাণ �েবশ করেবন। তােদর সে� 

অনয েকউ �েবশ করেব না।’289F

290 

* আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,   

َّغُ  « 
ْ
بٌء إِّو بْ ََ ُ َج

َ
َمْبَُُر لََْْس َ

ْ
ّّ بل َ ََبلْ يَرةٌ لَِمي نَْْغَُهَمي  ِّ ُعْمَرةِ َك

ْ
 بل

َ
ُعْمَرةُ ِإل

ْ
 .»بل

‘এক উমরা হেত ি তীয় উমরা উভেয়র মবযবতথী সমেয়র জনয 

কাফফারা�রপ। আর হে� মাবরর বা কবূল হে�র সাওয়াব 

জা�াত ছাড়া অনয িকছু নয়।’ ২৯০ F

291 অাথাৎ েয বি� কবূল হজ করল, 

েস জা�াতী।’ 

* জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

» َ
ْ
ُ بْ

َ
َََجبَْت َ غُُهّن ،  ُِ �َْ� ََ ُُهّن ،  َْ �َْر ََ �ِهّن ،  َِ ُ ثََُِث �َغَيتي وُْؤ

َ
ْن ُ�ّن َ ََ  ََِّ

ْ
ّغُ  بل

وَ  بهللاِ  :ِ�يَك  :، قَيَ   ُُ إِْن َو َْت بثْنََِْ�ِ ؟ قَيَ   :وَي َر
َِْ�ِ ، قَيَ   :ََ �ِْن َو َْت بثْنَ ََ:  �

َ
َََرأ

ََبِحَدًة ، لََقيَ    ُ
َ

ْن لَْو قَيلُوب َ
َ
َقْوِ  ، أ

ْ
بِحَدةً  :�َْعُض بل ََ«. 
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‘েয বযি� িনজ ৩িট কনযা স্ানেক লালন-পালন কের এবং তােদর 

আদর য� কের সুিশকায় িশিকত কের তার জনয জা�াত ওয়ািজব। 

তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলা হেলা, যিদ 

দু’িট কনযা স্ান হয়? িতিন উউর িদেলন, তবুও ওয়ািজব। 

সাহাবীাণ েকউ েকউ বেলন, যিদ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর কােছ ১িট কনযা স্ান স�েকথ িজজাসা করা হত, 

তাহেল িতিন অবশযই একই উউর িদেতন।’292 

* আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত,  

وُ  بّ ِ  ُُ ََِك َر غْ-ُُ َُ ُ ّ بهللا َغي ََُقيَ   -ص َّغَ  
ْ
َّيَس بْ ي وُْدِصُك ب ََ  ِ

ََ ْْ
َ
« َ�ْن أ

 ََ ُغُِق َُْقَو� بّ ِ 
ْ
 .»ُحْسُن بل

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা হেলা, 

েকান িজিনস মানুষেক েবিশ জা�ােত �েবশ করায়? িতিন উউর 

িদেলন, আ�াহর ভয় ও উউম চির�।’ 292F

293 

* ‘ইয়াদ ইবন িহমার আল-মুজােশ‘য়ী রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِب «
ْ
َقغ

ْ
ٌْ َرِ�يُق بل رَُجٌك رَِحي ََ ٌق  ُّ ٌّ ُمَو ََِاّد َُ ْقِسٌط  َُ يني  ََ غْ ُُ ثٌَ  ذَُ  َِ َّغِ  ثَ

ْ
ْهُك بْ

َ
أ

ٌف ذَُ ِ�يَي ي  ِّ ََِع َُ يٌف  ِِ ََ ََ ْي  ُمْسغِ ََ ّ ِذا قُْرَ�  ُُ  »... لِ

                                                           
292 আহমাদ ৩/৩০৩।  
293 িতরিমযী: ২০০৪; ইবন মাজাহ: ৪২৪৬; ইবন িহহান: ৪৭৬।  
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“জা�াতী িতন �কার: ১. নযায়-িবচারক, সদকাদানকারী, 

েতনিফক�াা বাদশাহ, ২. দয়াবান, েকামল হদেয়র অিবকারী, 

আ�ীয়-�জন ও �েতযক মুসিলেমর সে� ন� বযবহারকারী ও ৩. 

স�ির� ও যা�া করা োেক পিব� বযি� অাচ েস বড় পিরবােরর 

অিবকারী অভাবী।’294 

েহ �াতাাণ! এখােন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

এমন িকছু হাদীস বণথনা করা হেলা, যােত জা�াতী বযি�ােণর 

গণাবিল উে�খ করা হেয়েছ। েয বযি� জা�ােত যাওয়ার ইিা কের 

এটা শবু তার জনয।  

আ�াহর কােছ তাওফীক চাই েযন িতিন আমােদর ও আপনােদর েস 

পোর অনুসারী কেরন এবং আমােদর জা�ােতর পো অটল রােখন। 

িন�য় িতিন দাতা ও দয়ালু।  

আর আ�াহ সালাত েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, তাঁর 

পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।  

                                                           
294 মুসিলম: ২৮৬৫।  
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প�িবংশ আসর 
জাহা�ােমর বণথনা 

আ�াহ আমােদরেক তা োেক আ�য় িদন 

 

সকল �শংসা িচরআীব সবথস�ার বারক আ�াহর জনয, িতিন �াশত 

আর েকউ নয়। িতিন আসমান উপের  াপন কেরেছন এবং 

তারকারািজ িদেয় সুসি�ত কেরেছন। পাহাড়রািজ িদেয় ভূপৃ�েক 

মহাশূেনয ি র কেরেছন। আপন কুদরেত এসব েদহবারীেক সৃি� 

কেরেছন অতঃপর তােক মৃতুয িদেয়েছন এবং িচ টুকুও িমিটেয় 

িদেয়েছন। আবার িতিন ছিবগেলায় �াণ ফঁুিকেয় েদেবন আর সহসা 

মৃতরা দাঁিড়েয় যােব। তােদর একদল েনয়ামত ান তাা জা�ােত 

যােব। আেরকদল শাি� ান তাা জাহা�ােম যােব, তােদর সামেন 

এর দরজা উ�ু� করা হেব, �িতিট দরজার জনয রেয়েছ তােদর 

মবয োেক িনিদথ� একিট ে�ণী। তােদরেক �লি�ত ��সমূেহ আব� 

কের রাখা হেব িচ্া ও কে�র মেবয। েসিদন তােদরেক তােদর 

ওপর ও িনচ োেক শাি� �াস করেব, তােদর েকউ করণা�াা হেব 

না।  
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আিম সাকয েদই েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই; 

তাঁর েকােনা শরীক েনই। এমন বযি�র সাকয েয মুি�র �তযাশা 

কের। আিম আরও সাকয েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূল। 

যার আনীত দীনেক আ�াহ পারসয ও েরাম সা�ােজযর ওপর িবজয় 

দান কেরেছন।  

আ�াহ সালাত ও সালাম বিষথত করন তাঁর ওপর, তাঁর পিরবার, 

সাহাবী এবং যতিদন েমঘমালা মুষলবাের বৃি� বষথণ কের ততিদন 

পযথ্ আাত তাঁর সকল অিন�য অনুসারীর ওপর। 

o েহ মুসিলম ভাইাণ! আ�াহ তা‘আলা কুরআন মাজীেদ 
জাহা�ােমর আগন স�েকথ ভয় েদিখেয়েছন এবং আমােদর 

িবিভ� �কার আযােবর খবর িদেয়েছন। যা শনেল অ্রা�া 

েকঁেপ উেঠ। জান েফেট যাওয়ার উপ�ম হয়। িতিন আমােদর 

ওপর করণাময় বেলই আমােদর িবিভ� বরেণর ভয় েদিখেয় 

সতকথ কেরেছন; যােত আমরা ভােলাভােব সাববান ও ভীত হেত 

পাির।  

o সুতরাং আ�াহর িকতাব কুরআেন মাজীেদ এবং রাসূল সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ােত জাহা�ােমর আযাব স�েকথ 

যা এেসেছ তা শনুন; যােত আপনারা উপেদশ �হণ করেত 

পােরন। 
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﴿ ْ نِيبُٓوا
َ
ْ وَ  َرِ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  َوأ ۡسنُِموا

َ
ۥ أ ُ ن َ�ۡبلِ  مِن ََ

َ
�ِيَُ�مُ  أ

ۡ
ونَ  ََ  ُُمّ  �ۡلَعَذاُب  يَأ  تََُ�ُ

 ]  ٥٤: بلَمر[ ﴾ ٥

‘েতামরা �ীয় রেবর অিভমুখী হও এবং তার আজাবহ ও অনুাত 

হও েতামােদর কােছ আযাব আসার পূেবথ। এরপর েতামােদর সাহাযয 

করা হেব না।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৪} 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ْ عِّدۡت  �ّلِ�ٓ  �َّارَ  وَ�ّ�ُقوا
ُ
 ]  ١٣١: َمربن ب [ ﴾ ١ لِۡنَ�ٰفِرِ�نَ  أ

‘েতামরা ওই আগনেক ভয় কর, যা কােফরেদর জনয ৈতির করা 

হেয়েছ।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ৩১} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٓ ا َّ ِ ۡ�تَۡدنَا إ
َ
  َسَ�ِٰسَ�ْ  لِۡنَ�ٰفِرِ�نَ  أ

َ
 ]  ٤: بو�سين[ ﴾ ٤ وََسعًِ�ا ۡغَ�ٰٗ� َوأ

‘িন�য় আমরা কােফরেদর জনয ��ত কের েরেখিছ িশকল, েবিড় ও 

��িলত অি�।’ {সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ৪} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٓ ا َّ ِ ۡ�تَۡدنَا إ
َ
ٰنِمِ�َ  أ َّ َحاَط  نَاًرا لِن

َ
ادُِ�َهاۚ  بِِهمۡ  أ   ] ٢٩: بلكهف[ ﴾ُ�َ

‘িন�য় আমরা যািলমেদর জনয আগন ��ত কেরিছ, যার 

�াচীরগেলা তােদরেক েব�ন কের েরেখেছ। {সূরা আল-কাহফ, 

আয়াত: ২৯} 

* আ�াহ তা‘আলা শয়তানেক লকয কের বলেছন: 
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َّ  ُسۡنَ�ٰنٌ  َعنَۡيهِمۡ  لََك  لَۡيَس  عِبَاِدي إِنّ ﴿ ِ مَ  نّ � ٤ �ۡلَغاوِ�نَ  مِنَ  �ّ�بََعَك  َمنِ  إ َّ  َجَه
ۡ�َعِ�َ  لََموۡعُِدُهمۡ 

َ
بَۡ�ٰبٖ  َسۡبَعةُ  لََها ٤ أ

َ
َ  ِ َُۡهمۡ  بَابٖ  ِلُِ�ِ : بلجر[ ﴾٤ ّمۡقُسومٌ  ُجۡزءٞ  ِمِ

٤٤  ،٤٢  [ 

‘িন�য় আমার বা�ােদর উপর েতামার েকােনা কমতা েনই, তেব 

পা��রা ছাড়া যারা েতামােক অনুসরণ কেরেছ। আর িন�য় 

জাহা�াম তােদর সকেলর �িত�ত  ান। তার সাতিট দরজা 

রেয়েছ। �িতিট দরজার জনয রেয়েছ তােদর মবয োেক িনিদথ� 

একিট ে�ণী।’ {সূরা আল-িহজর, আয়াত: ৪২-৪৪} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِينَ  وَِسيقَ  ﴿ َّ �  ْ مَ  إَِ�ٰ  َ�َفُرٓوا َّ ا َحّ�ٰ  ُزَمًر�ۖ  َجَه بَۡ�ٰ�َُها ُفتَِحۡت  َجآءُوَها إِذَ
َ
مر[ ﴾َ : بَل

٧١  [ 
‘আর কািফরেদরেক দেল দেল জাহা�ােমর িদেক হাঁিকেয় িনেয় 

যাওয়া হেব। অবেশেষ তারা যখন জাহা�ােমর কােছ এেস েপৗছেব 

তখন তার দরজাগেলা খুেল েদয়া হেব।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৭১} 

* আ�াহ তা‘আলা অনয� বেলন: 

ِينَ  ﴿ َّ ِ ْ  َول َّمَۖ  َعَذاُب  ِ�ِهِمۡ بِرَ  َ�َفُروا ٓ  ٦ �لَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس  َجَه ْ  إِذَا ۡلُقوا
ُ
 َسمُِعواْ  �ِيَها َ

ُ  تََ�ادُ  ٧ َ�ُفورُ  َوِ�َ  َشِهيٗقا لََها َّ  ]  ٨  ،٦: بلغ [ ﴾�ۡلَغۡيِظ�  مِنَ  �ََم
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‘আর যারা তােদর রবেক অ�ীকার কের, তােদর জনয রেয়েছ 

জাহা�ােমর আযাব। আর কতইনা িনকৃ� েসই �তযাবতথন ল! যখন 

তােদরেক তােত িনেকপ করা হেব, তখন তারা তার িবকট শ� 

শনেত পােব। আর তা উািলেয় উঠেব। ে�ােব তা িছ�িভ� হবার 

উপ�ম হেব।’ {সূরা আল-মুলক, আয়াত: ৬-৮} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ٮُٰهمُ  يَۡومَ  ﴿ ََ رُۡجنِهِمۡ  تِ َ�ۡ  َومِن فَۡوقِهِمۡ  مِن �ۡلَعَذاُب  َ�ۡغ
َ
 ]  ٥٥: بلعغكبوت[ ﴾أ

‘েযিদন আযাব তােদরেক তােদর উপর োেক ও তােদর পােয়র 

নীেচ োেক আি� কের েফলেব’ {সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: 

৫৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۚ  َ�ۡتِِهمۡ  َومِن �َّارِ  ِمِنَ  ُظنَلٞ  َفۡوقِهِمۡ  ِمِن لَُهم ﴿ ُ  ُ�َِوُِف  َ�ٰلِكَ  ُظنَٞل َّ ۥۚ  بِهِۦ �  ِعبَاَدهُ
 ]  ١٦: بلَمر[ ﴾ ١ فَٱّ�ُقونِ  َ�ٰعِبَادِ

‘তােদর জনয তােদর উপেরর িদেক াাকেব আগেনর আিাদন আর 

তােদর িনেচর িদেকও াাকেব (আগেনর) আিাদন; এ ারা আ�াহ 

তাঁর বা�ােদরেক ভয় েদখান। ‘েহ আমার বা�ারা, েতামরা আমার 

তাকওয়া অবল�ন কর’।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৬} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 
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ۡصَ�ُٰب  ﴿
َ
َمالِ  َوأ ِ َِ ٓ  �ل ۡصَ�ُٰب  َما

َ
َمالِ  أ ِ َِ  ِمِن َوِظِلٖ  ٤ وََ�ِي�ٖ  َسُمو�ٖ  ِ�  ٤ �ل

ُۡمو�ٖ  ََ  بَارِ�ٖ  َّ  ٤ َُ  ]  ٤٤  ،٤١: بلوبقع [ ﴾ ٤ َكرِ��ٍ  َو

‘আর বাম িদেকর দল, কত হতভাায বাম িদেকর দল! তারা াাকেব 

তী� ারম হাওয়া এবং �চ� উউা পািনেত, আর �চ� কােলা 

েবাঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়।’ {সূরা আল-ওয়ািকয়া, 

আয়াত: ৪১-৪৪} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿ ْ ْ  ََ  َوقَالُوا ۗ  ِ�  تََفُِروا مَ  نَارُ  قُۡل  �ۡ�َِرِ َّ َشدّ  َجَه
َ
�ۚ  أ  ] ٨١: بلو� [ ﴾ َحِرٗ

‘তারা (মুনািফকরা) বেল, এ ারেম অিভযােন েবর হেয়া না। বেল 

দাও, জাহা�ােমর আগন এর েচেয়ও �চ� উউা।’ {সূরা আত-

তওবা, আয়াত: ৮১} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٓ ۡدَرٮٰكَ  َوَما
َ
 ]  ١١  ،١٠: بلقيَر [ ﴾ ١ َحامَِي� نَارٌ  ١ هَِيهۡ  َما أ

‘আপিন িক জােনন তা কী? তা হেলা: ��িলত অি�।’ {সূরা আল-

কাির‘আহ, আয়াত: ১০-১১} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

رِِم�َ  إِنّ  ﴿ َۡ ٰ  �َّارِ  ِ�  �ُۡسَحُبونَ  يَۡومَ  ٤ وَُسُعرٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  �لُۡم َ  ذُوقُواْ  وُُجوهِهِمۡ  ََ
 ]  ٤٨  ،٤٧: بلقمر[ ﴾ ٤ َسَقرَ  َمّس 
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‘িন�য় অপরাবীরা রেয়েছ পা��তা ও (পরকােল) ��িলত 

আগেন। েসিদন তােদরেক উপুড় কের েটেন িহঁচেড় জাহা�ােম েনয়া 

হেব। (বলা হেব) জাহা�ােমর েছাঁয়া আ�াদন কর।’ {সূরা আল-

কামার, আয়াত: ৪৭-৪৮} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٓ ۡدَرٮٰكَ  َوَما
َ
ََ  �ُۡبِ�  ََ  ٢ َسَقرُ  َما أ   ،٢٧: بلدثر[ ﴾ ٢ ِلِۡنبََ�ِ  اَحةٞ لَوّ  ٢ تََذرُ  َو

٢٩  [ 
‘িকেস আপনােক জানােব জাহা�ােমর আগন কী? এটা অবিশ�ও 

রাখেব না এবং েছেড়ও েদেব না। চামড়ােক দ� কের কােলা কের 

েদেব।’ {সূরা আল-মু�াসিসর, আয়াত: ২৭-২৯} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  ءَاَمَُوا نُفَسُ�مۡ  ُقٓوا

َ
ۡهنِيُ�مۡ  أ

َ
اَرةُ  �َّاُس  َوقُوُدَها نَاٗر� َوأ ََ  َو�ۡ�ِ

�َِكةٌ  َعنَۡيَها ٰ ََ ۢٞ  َم َ  َ�ۡعُصونَ  َّ  ِشَدادٞ  غَِ� َّ �  ٓ َمرَُهمۡ  َما
َ
 ٦ يُۡؤَمُرونَ  َما َو�َۡفَعنُونَ  أ

 ]  ٦: بلحر�ْ[ ﴾

‘েহ মুিমনাণ! েতামরা িনেজেদর এবং পিরবার-পিরজনেদর েস অি� 

োেক রকা কর, যার ই�ন হেব মানুষ ও ��র। যােত িনেয়ািজত 

আেছ পাষাণ হদয় ও কিঠন �ভােবর েফেরশতাাণ। তারা আ�াহ 

তা‘আলা যা আেদশ কেরন তা অমানয কের না এবং যা করেত 

আেদশ করা হয় তাই কের।’ {সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 
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ََّها ﴿ ِ رٖ  تَۡرِ�  إ نُّهۥ ٣ َكٱۡلَقۡ�ِ  �َِ�َ
َ
ِت[ ﴾ ٣ ُصۡفرٞ  ِجَ�ٰنَتٞ  َكَ  ]  ٣٣  ،٣٢: بلُر

‘িন�য় তা (জাহা�াম) ছড়ােব �াসাদসম �ুিল�। তা েযন হলুদ 

উেী।’ {সূরা আল-মুরসালাত, আয়াত: ৩২-৩৩} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

رِِم�َ  َوتََرى ﴿ َۡ ۡصَفادِ  ِ�  �َ ّمَقّرَِ  يَۡوَم�ِذٖ  �لُۡم
َ
ا�ِينُُهم ٤ �ۡ�  َو�َۡغَ�ٰ  َقِطَرانٖ  ِمِن َ�َ

 ]  ٥٠  ،٤٩: بنربهيْ[ ﴾ ٥ �َّارُ  وُُجوَهُهمُ 
‘আর েস িদন তুিম অপরাবীেদর েদখেব তারা িশকেল বাঁবা। তােদর 

েপাশাক হেব আলকাতরার এবং আগন তােদর েচহারাসমূহেক েঢেক 

েফলেব।’ {সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৯-৫০} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡغَ�ُٰل  إِذِ  ﴿
َ
ۡعَ�ِٰقهِمۡ  ِ�ٓ  �ۡ�

َ
 ]  ٧٢  ،٧١: غَر[ ﴾ ٧ �ُۡسَحبُونَ  وَ�لّسَ�ِٰسُل  أ

‘যখন তােদর ালেদেশ েবড়ী ও িশকল াাকেব, তােদরেক েটেন 

িনেয় যাওয়া হেব- ফুট্ পািনেত, অতঃপর তােদরেক আগেন 

েপাড়ােনা হেব।’ {সূরা াািফর/আল-মুিমন, আয়াত: ৭১-৭২} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِينَ  ﴿ َّ ْ  فَٱ َعۡت  َ�َفُروا  ١ �ۡ�َمِيمُ  رُءُوِسهِمُ  فَۡوقِ  مِن يَُصّب  نّارٖ  ِمِن ُِيَابٞ  لَُهمۡ  ُ�ِطِ
ُنُودُ  �ُُطونِهِمۡ  ِ�  َما بِهِۦ يُۡصَهرُ  ۡۡ ٓ  ٢ َحِديدٖ  مِنۡ  ّمَ�ٰمِعُ  َولَُهم ٢ َو� ْ  ُ�َّما َراُدٓوا

َ
ن أ

َ
 أ

ْ َ�ۡرُ  ََۡها ُجوا ْ  َ��ٍِ  ِمنۡ  ِم ِ�يُدوا
ُ
 ]  ٢٢  ،١٩: بلّ[ ﴾ ٢ �ۡ�َرِ�قِ  َعَذاَب  َوذُوقُواْ  �ِيَها أ
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‘তেব যারা কুফরী কের তােদর জনয আগেনর েপাশাক ��ত করা 

হেয়েছ। তােদর মাাার উপর োেক েঢেল েদয়া হেব ফুট্ পািন। 

যার  ারা তােদর েপেটর অভয্ের যা িকছু রেয়েছ তা ও তােদর 

চামড়াসমূহ িবািলত করা হেব। আর তােদর জনয াাকেব েলাহার 

হাতুিড়। যখনই তারা য�ণাকাতর হেয় তা োেক েবর হেয় আসেত 

চাইেব, তখনই তােদরেক তােত িফিরেয় েদয়া হেব এবং বলা হেব, 

দহন-য�ণা আ�াদন কর।’ {সূরা আল-হজ, আয়াত: ১৯-২২} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ِ ِينَ  نّ إ َّ �  ْ ۡت  ُ�َّما نَاٗر� نُۡصنِيهِمۡ  َسۡوَف  َ�ٰتََِا� َ�َفُروا ََ  بَّدۡلَ�ُٰهمۡ  ُجنُوُدُهم نَِض
ْ  َ�ۡ�ََها ُجنُوًدا  ]  ٥٦: بلنسيء[ ﴾�ۡلَعَذاَبۗ  ِ�َُذوقُوا

‘িন�য় যারা আমার িনদশথনসমূহ অ�ীকার করেব, আিম তােদর 

আগেন িনেকপ করব। তােদর চামড়াগেলা যখন �েল পুেড় যােব 

তখন আবার আিম অনয চামড়া িদেয় তা পােে েদব। যােত তারা 

আযাব েভাা করেব পাের।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত:  ৫৬} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َرَت  إِنّ  ﴿ ََ ُِيمِ  َطَعامُ  ٤ �لّزّقومِ  َش
َ
 َكَغۡ�ِ  ٤ �ۡ�ُُطونِ  ِ�  َ�ۡغِ�  َكٱلُۡمۡهلِ  ٤ �ۡ�

 ]  ٤٦  ،٤٣: بلصين[ ﴾ ٤ مِيمِ �ۡ�َ 

‘িন�য় যা�ূম বৃক। পাপীর খাদয; ািলত তামার মত, উদরসমূেহ 

ফুটেত াাকেব। ফুট্ পািনর মত।’ {সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৪৩-

৪৬} 
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* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ََّها﴿ ِ ٞ  إ َرة ََ ُۡرجُ  َش ۡصلِ  ِ�ٓ  ََ
َ
َِحيمِ  أ ۡۡ نُّهۥ َطۡنُعَها ٦ �

َ
َ�ِٰط�ِ  وُس رُءُ  َكَ َّ  ﴾٦ �ل

 ]  ٦٥  ،٦٤: بلايَيت[

‘এিট একিট বৃক যা উদাত হয় জাহা�ােমর মূল োেক। এর গি 

শয়তােনর ম�েকর নযায়।’ {সূরা আস-সাফফাত: ৬৪-৬৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ّ�َها إِنُّ�مۡ  ُُمّ  ﴿
َ
بُونَ  �لّضآّلونَ  َ ََ  مِن �ِ�ُونَ  ٥ �لُۡمَكِذِ  ٥ زَّقو�ٖ  ِمِن رٖ َش

 َِ ََۡها ونَ  ُٔ َ�َما َب  فََ�ٰرِ�ُونَ  ٥ �ۡ�َمِيمِ  مِنَ  َعنَۡيهِ  فََ�ٰرِ�ُونَ  ٥ �ۡ�ُُطونَ  ِم ۡ  �لِۡهيمِ  ُُ
 ]  ٥٥  ،٥١: بلوبقع [ ﴾ ٥

‘অতঃপর েহ পা�� িমাযােরাপকারীরা! েতামরা অবশযই ভকণ 

করেব যা�ুম বৃেকর ফল, তা  ারা উদর পূণথ করেব। অতঃপর পান 

করােব উউা পািন, পান করেব িপপািসত উেটর নযায়।’ {সূরা আল-

ওয়ািক‘আ, আয়াত: ৫১-৫৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ْ  �ن﴿ وِي َكٱلُۡمۡهلِ  بَِمآءٖ  ُ�َغاثُواْ  �َۡستَغِيثُوا َۡ َ �  ۚ اُب  بِۡئَس  �لۡوُُجوهَ  ُمۡر�َفًَقا وََسآءَۡت  �لّ�َ
 ]  ٢٩: بلكهف[ ﴾ ٢

‘যিদ তারা পান করার জনয �াাথনা কের তখন তােদর পঁুেজর নযায় 

পানীয় ষবয েদয়া হেব। যা তােদর মুখম�ল দ� করেব। তা কতই 
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না িনকৃ� পািন এবং খুবই ম� আ�য় ল।’ {সূরা আল-কাহফ, 

আয়াত: ২৯} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ْ ٓ  َ�َقّطعَ  َ�ِيٗما َمآءً  وَُسُقوا ۡمَعا
َ
 ]  ١٥: �مد[ ﴾ ١ ءَُهمۡ أ

‘এবং তােদর ফুট্ পািন পান করােনা হেব। যা তােদর নাড়ী-ভুিড় 

িছ�-িভ� কের েফলেব।’ {সূরা মুহা�াদ, আয়াত: ১৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

رُّعُهۥ ١ َصِديدٖ  ّمآءٖ  ِمن َو�ُۡسَ�ٰ  ﴿ ََ ََ  َ�َت �ِيهِ  �ُِسيُغُهۥ يََ�ادُ  َو
ۡ
ِ  مِن �لَۡمۡوُت  َو�َأ ِ ُُ 

 ]  ١٧  ،١٦: بنربهيْ[ ﴾ ١ َغنِيٞظ  َعَذاٌب  َوَرآ�ِهِۦ َوِمن بَِمِيِٖت�  ُهوَ  َوَما َمَ�نٖ 

‘তােদর পঁুজ েমশােনা পািন পান করােনা হেব। েঢাক িােল তা পান 

করেব। তা ালার েভতর �েবশ করেল মেন হেব চতুিদথক োেক 

তার কােছ মৃতুয আামন করেছ। এরপরও েস মরেব না। তার 

িপছেন অেপকা করেছ কেঠার আযাব।’ {সূরা ইবরাহীম, আয়াত: 

১৬-১৭} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

رِمِ�َ  إِنّ  ﴿ َۡ َّمَ  َعَذابِ  ِ�  �لُۡم ونَ  َجَه َُۡهمۡ  ُ�َفّ�ُ  ََ  ٧ َ�ِٰ�ُ  ُمۡبنُِسونَ  �ِيهِ  َوُهمۡ  َ�
ْ  َوَ�ِٰ�ن َظنَۡمَ�ُٰهمۡ  َوَما ٧ ٰنِمِ�َ  ُهمُ  َ�نُوا َّ ْ  ٧ �ل ا ِ�َۡقِض  َ�َٰ�ٰنِكُ  َونَاَدۡوا  َعَنۡيََ

َصُر[ ﴾ ٧ ّ�ِٰكثُونَ  إِنُّ�م قَاَل  َرّ�َكۖ   ]  ٧٧  ،٧٤: بل
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‘িন�য়ই অপরাবীরা জাহা�ােম িচরকাল াাকেব। তােদর আজাব 

লাঘব করা হেব না। তারা তাায় হতাশ হেয় াাকেব। আমরা 

তােদর �িত জুলুম কিরিন বরং তারাই িছল জােলম। তারা েডেক 

বলেব েহ মািলক! (েফেরশতার নাম) েতামার রবেক বল, েযন 

আমােদর বযাপাের ফয়সালা কের েদন (আমােদর মৃতুয েদন)। েস 

বলেব িন�য়ই েতামরা িচরকাল জাহা�ােম াাকেব।’ {সূরা আয-

যুখরফ, আয়াত: ৭৪-৭৭} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َوٮُٰهمۡ  ﴿
ۡ
َّمُۖ  ّمأ  ]  ٩٧: بوسبء[ ﴾ ٩ َسعِٗ�� َ�ُٰهمۡ زِدۡ  َخبَۡت  ُ�َّما َجَه

‘তােদর িঠকানা হেলা জাহা�াম। যখনই িনবথািপত হওয়ার উপ�ম 

হেব আিম তখন অি� আরও বৃি� কের েদব।’ {সূরা বনী ইসরাইল, 

আয়াত: ৯৭} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ �  ْ ُ  يَُ�نِ  لَمۡ  َوَظنَُمواْ  َ�َفُروا َّ ََ  لَُهمۡ  فِرَ ِ�َغۡ  � َّ  ١ َطرِ�ًقا ِ�َۡهِدَ�ُهمۡ  َو ِ  إ
مَ  َطرِ�قَ  َّ ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَه بَٗد�ۚ  �ِيَها

َ
َ  َ�ٰلِكَ  َوَ�نَ  َ ََ  ِ َّ   ،١٦٨: بلنسيء[ ﴾ ١ �َِسٗ�� �

١٦٩  [ 

‘িন�য়ই যারা কুফুরী কের এবং  যুলম কের, আ�াহ তােদর কমা 

করেবন না। িতিন তােদর জাহা�ােমর পা ছাড়া অনয েকােনা পা 

েদখােবন না। তারা েসখােন িচরকাল াাকেব। আর এটা আ�াহর 

জনয সহজ।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত: ১৬৮-১৬৯} 
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* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َ  إِنّ  ﴿ َّ َعدّ  �ۡلَ�ٰفِرِ�نَ  لََعنَ  �
َ
 ]  ٦٤: بوحَبب[ ﴾ ٦ َسعًِ�ا لَُهمۡ  َوأ

‘িন�য় আ�াহ তা‘আলা কােফরেদর লা‘নত কেরেছন। তােদর জনয 

অি� ��ত কের েরেখেছন।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َ  َ�ۡعِص  َوَمن ﴿ َّ ۥ � ُ ََ ۥ فَإِنّ  َورَُسو ُ مَ  نَارَ  ََ َّ ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَه بًَدا �ِيَها
َ
: بْن[ ﴾ ٢ َ

٢٣  [ 

‘েয বযি� আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আেদশ অমানয কের তার জনয 

রেয়েছ জাহা�ােমর আগন তারা তাায় িচরকাল াাকেব।’ {সূরা 

আল-িজন, আয়াত: ২৩} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡدَرٮَٰك  َوَمآ  ﴿
َ
ِ  نَارُ  ٥ �ۡ�َُطَمةُ  َما أ َّ َ  �َّطنِعُ  �ّلِ�  ٦ �لُۡموقََدةُ  � ََ  �ۡ

َ
�ۡ�ِٔ  ِ ََّها ٧ َدة ِ  إ

ٞ  َعنَۡيهِم ِ  َ�َمدٖ  ِ�  ٨ ّمۡؤَصَدة  ]  ٩  ،٥: بلمَة[ ﴾ ٩ ّمَمّدَدة

‘আর িকেস আপনােক জানােব হতামা কী? আ�াহর ��িলত 

আগন। যা হৎিপ� পযথ্ েপৗেছ যােব। িন�য় তা তােদরেক আব� 

কের রাখেব �লি�ত ��সমূেহ।’ {সূরা আল-হমাযা, আয়াত: ৫-৯} 

এছাড়াও জাহা�ােমর আগেনর বণথনা ও িবিভ� �কােরর য�ণাদায়ক 

 ায়ী শাি� স�েকথ বহ আয়াত রেয়েছ।  
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অনুরপভােব হাদীেসও জাহা�ােমর বণথনা রেয়েছ: েযমন, 

* হাদীেস রেয়েছ, আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বণথনা 

কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َف َمغَ ي وُْؤَ� «
ْ
ل
َ
بُْعوَن أ َُ ي ي  ََ ّ ِز ُّ   َ ََ ي ي  ََ َف ِز

ْ
ل
َ
بُْعوَن أ َُ َِذي لََهي  ََ َْ وَْو  ِهََهّغ

ُّرَمََهي  َْ«. 

‘জাহা�ামেক িকয়ামেতর ময়দােন আনা হেব। যা ৭০ হাজার 

েফেরশতা ৭০ হাজার িশকল  ারা (েবঁেব) েটেন উঠােব।’294F

295 

* হাদীেস আেরা রেয়েছ, আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َيً  « ُِ وَ  بهللاِ إِْن َو َْت لََك ُُ َْ ِ�يَك وَي َر ْن  َيرِ َجَهّغ َِ ًَْءب  بِْعَ� ُج َُ ْن  َِ ٌَْء  ْْ ُج  َيُرُ�
ًَْءب ُرُّهّن  تَّ� ُج ُِ ََ غَيِْهّن نِتِْسَع ي  ََ ثُْك َحّرَهيقَيَ  َُّضغَْت  َِ«. 

‘দুিনয়ার আগন োেক জাহা�ােমর আগেনর তাপ সউর গণ েবিশ। 

তখন সাহাবীাণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! এ দুিনয়ার আগনই 

েতা শাি� েদয়ার জনয যো�। িতিন উউর িদেলন, এর তাপ দুিনয়ার 

আগেনর ওপর ৬৯ গণ বৃি� কের েদয়া হেব। �েতযকিটই এর মত 

ারম।’ ২৯৫F

296 
 

* হাদীেস আেরা আেছ, আবূ হরায়রা োেক বিণথত, িতিন বেলন,  

                                                           
295 মুসিলম: ২৮৪২।  
296 বুখারী: ৩২৬৫; মুসিলম: ২৮৪৩।  
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وِ  بّ ِ « ُُ َ  َر ََ غْ-ُكّغي  َُ ُ ّ بهللا َغي ّ  -ص ِِ
َّ َقيَ  ب َُ ََْجَبً   ِمَ   َُ ّ بهللا -إِذْ  ص

غْ ي َهَذب «  -َغيُ َُ ََ ُْ . »رَْدُرََن  غَ َْ َ
ُ أ

ُ
وَ ُُ َر ََ ي بّ ُ  غَ

ْ
 َهَذب َحَجرٌ « قَيَ  . قَيَ  قُغ

غُ بهللا ِ جهغْ  ي ََ أُر ًِ ِعَ� َصِر� بْ َُ ُذ  غْ  َ�ْعِرَهي � يرَن حَُ
َ

ََ ِإل  .»بمَِْ
‘আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ুেখ হািজর 

িছলাম হঠাৎ আমরা একটা শ� শনেত েপলাম। িতিন বেলন, 

েতামরা িক জান এটা িকেসর শ�? আমরা বললাম আ�াহ ও তাঁর 

রাসূলু�াহ এ বযাপাের েবিশ জােনন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, এটা জাহা�ােমর একিট পাােরর শ�। যা 

আ�াহ ৭০ বছর পূেবথ জাহা�ােম িনেকপ কেরিছেলন, আজ তা 

জাহা�ােমর েশষ �াে্ েপৗছল।’ 296F

297 

* উৎবাহ ইবন াাযওয়ান রািদয়া�াহ আনহ তার খুৎবার মেবয 

জাহা�ােমর বযাপাের আেলাচনা করিছেলন, িতিন বেলন, 

ي وَ وُْدرُِك لََهي  ًَ َِ بِْعَ�  َُ ُِيَهي  َيْهِو�  َُ  َْ ِ  َجَهّغ َِ ْن َش َِ َا 
ْ
ََجَر وُغ

ْ
ّن بل

َ
َي أ

َ
قَْد ذُكَِر َ

 ْْ َعِجبُِْ َُ ّن أَ
َ
ُْم 

َ
ََبّ ِ ل ََ  َ�ْعًرب 

‘জাহা�ােমর একিট পাার জাহা�ােমর িকনারা োেক িনেকপ করা 

হেব তা িনচ পযথ্ েপৗছেত ৭০ বছর লাােব। এতদসে�ও জাহা�াম 

পাপীেদর  ারা ভিতথ হেয় যােব। েতামরা িক আ�যথাি�ত হেয়ছ?’ ২৯৭F

298 

                                                           
297 মুসিলম: ২৮৪৪।  
298 মুসিলম: ২৯৬৭।  
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* ‘ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক হাদীেস আরও রেয়েছ, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

» 
َ
َ أ ََ ََْسَدْت  ي ََ َرْت ِف َدبرِ بّلمْيَ َِ

ّقوِ  قُ َّ َن بل َِ َرةً  َْ ّن َ�
َ
ْْ لَْو أ َعيَِْشُه ََ ي   .»ْهِك بّلمْيَ

‘যিদ জাহা�ােমর যা�ুম ফল দুিনয়ােত িনেকপ করা হয়, তাহেল 

তার দুাথে� দুিনয়াবাসীর জীবন-যাপন অস�ব হেয় যােব।’ 298F

299 আবু 

ঈসা িতরিমযী হাদীসিটেক ‘হাসান সহীহ’ বেলেছন। 

* অনয হাদীেস নু‘মান ইবন বশীর রািদয়া�াহ ‘আনহ বণথনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

 » ُُ ُُ ي ََ ْغُهَمي ِد َِ  ِّ ْا
َُ ْن  َيري  َِ بَوِن  َ َِ ََ ُ مَْعَِِن 

َ
ْن َ ََ َذبنًي  ََ يِر  َّ ْهِك ب

َ
ْهَوَن أ

َ
إِّن أ

َذبنًي كَ  ََ  ْْ ْهَومُُه
َ
َ ُُ ّ ِ� ََ َذبنًي 

ََ  ُُ ْغ َِ َشّد 
َ
َحًدب أ

َ
ّن أ

َ
ي وََر� أ ََ ِمرَْجُك 

ْ
ِّ بل ْا

َُ  .»َمي 

‘জাহা�ােম যােক সব েচেয় কম শাি� েদয়া হেব, তােক জাহা�ােমর 

দু’িট সযাে�ল পিরবান করােনা হেব যার িফতা য় হেব আগেনর। 

তার উউােপ মাাার মাজ টাবা করেত াাকেব েডোর ফুট্ 

পািনর নযায়। েস মেন করেব তােক সবেচেয় েবিশ শাি� েদয়া 

হেি। মূলত তােক সবেচেয় কম শাি� েদয়া হেি।’ 299F

300 

* আরও হাদীেস রেয়েছ, আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বণথনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

                                                           
299 আহমাদ ১/৩০১, ৩৩৮; িতরিমযী: ২৫৮৫; ইবন মাজাহ: ৪৩২৫।  
300 বুখারী: ৬৫৬১, ৬৫২৬; মুসিলম: ২১৩।  
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 » 
َ
ِْ أ مَْع

َ
ّْ َُُقيُ  وُْؤَ� نِْ َّيرِ َصبَْاً  ُُ َُيُْابَُ  ِف ب   ِ ََ ِقيَي

ْ
َّيرِ وَْو َ بل ْهِك ب

َ
ْن أ َِ ي  ْهِك بّلمْيَ

ََبّ ِ وَي رَّب  َيُقوُ  وَ  َُ ٌْ َ�ّط  ب َ�ّط َهْك َمّر نَِ   َِعي وَْت َصْ ً
َ
�ُْؤَ�  .وَي ب�َْن خَد َ َهْك رَأ ََ

ي ِف ب ًُ َّيِس نُْؤ َشّد ب
َ
ُ وَي ب�َْن نِْ

َ
َُيَُقيُ  َ َّغِ  

ْ
َُيُْاَبُ  َصبَْاً  ِف بْ َّغِ  

ْ
ْهِك بْ

َ
ْن أ َِ ّلمْيَي 

ي َمّر ِ  نُُؤٌس  ََ ََبّ ِ وَي َرّب  َيُقوُ  وَ  َُ ي َ�ّط َهْك َمّر نَِ  ِشّدةٌ َ�ّط  ًُ وَْت نُْؤ
َ
خَد َ َهْك رَأ

وُْت ِشّدًة َ�ّط 
َ
َو رَأ ََ  .»َ�ّط 

‘িকয়ামেতর ময়দােন দুিনয়ার মেবয সব েযেয় বনাঢয ও সুখী বযি�েক 

আনা হেব, অতঃপর তােক জাহা�াম োেক অ� সময় ঢুিকেয় এেন 

িজজাসা করা হেব, েহ আদম স্ান! তুিম িক কখনও দুিনয়ােত 

সুখ-শাি্েত িছেল? তুিম িক কখনও দুিনয়ার িনয়ামত েপেয়িছেল? 

েস বলেব, না-আ�াহর কসম! েহ আমার রব! আিম কখনও দুিনয়েত 

শাি্ পাই িন। িঠক ত�প দুিনয়ায় েয বযি� সবথািবক ক�কর ও 

অশাি্েত িছেল, তােক অ� সমেয়র জনয জা�ােত ঢুিকেয় িনেয় 

আসা হেব, অতঃপর তােক বলা হেব, েহ আদম স্ান! তুিম িক 

কখনও অভাব অনটেন িছেল? েস আ�াহর কসম কের বলেব, না, 

আিম কখনও েকােনা অভাব-অনটেন বা কে� িছলাম না।’300F

301 

অাথাৎ জাহা�ামী বযি� দুিনয়ার সকল শাি্ ও েনয়ামেতর কাা ভুেল 

যােব। আর জা�াতী বযি� দুিনয়ার সকল ক�-ে�েশর কাা ভুেল 

যােব। 

                                                           
301 মুসিলম: ২৮০৭।  
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* অপর হাদীেস রেয়েছ, আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহ ‘আনহ 

বণথনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

» ِ ََ ِقيَي
ْ
يِر وَْوَ  بل َّ ْهِك ب

َ
ْن أ َِ ْن  :َُُقيُ  لِغرُّجِك  َِ  َِ ْر

َ
َ بَ ََ ي  ََ وَْت لَْو َوَن لََ  

َ
رَأ

َ
أ

ُِ ؟ قَيَ   ِدوًي نِ
َِ ِْ َُ ْغَت  ُْ

َ
ءي أ َيُقوُ   :َشْ ْْ ، قَيَ   :َُ ْهَوَن  :َُيَُقوُ   :مََع

َ
غَْ  أ َِ رَْدُت 

َ
ْد أ قَ

نْ  ْن  َِ
َ
�َيَْت إِّو أ

َ
َِك ِل َشًَْْي ، ََْ

ُْ ُ ْن َو ْ
َ
ِِ َظْهِر خَدَ  أ غَيَْ   ََ َصْذُت 

َ
ذَلَِ  ، قَْد أ

ِكَ 
ُْ ُ ْ«. 

‘িকয়ামেতর ময়দােন এক জাহা�ামী বযি�েক িজজাসা করা হেব, 

তুিম দুিনয়ার সম� স�েদর মািলক হেল িক তা �ােণর 

িফদয়া�রপ খরচ করেত? েস বলেব েহ আমার রব! আিম তা 

করতাম। তখন আ�াহ বলেবন, েহ আমার বা�া! আিম েতামােক 

তার েচেয়ও সহজ হকুম িদেয়িছলাম, যখন আিম েতামােক আদম 

(‘আলাইিহস সালাম) এ িপঠ োেক েবর কেরিছলাম। তখন 

বেলিছলাম তুিম আমার সে� কাউেক শরীক করেব না। িক� তুিম 

আমার কাা অমানয কের আমার সে� অনযেক শরীক কেরিছেল।’301F

302 

* অনয হাদীেস, 

َيَ  ، « غْ َُ َّ نِْن  ْع َُ ـ َ�ْن  يِر  :َهو بنن أَي ، ََغيُ أَُ  َّ ْهِك ب
َ
َََجّك َ  َّ ََ َُ بّ ُ  وُنِْش

ْدلَِهّمً  ، ََإِذَ  َُ ْظغَِمً   َُ وَْدبَء  َُ َحينًَ   ْْ  َيدَ َُ غَيِْه ََ ََْت  َ َْ َ
ْْ بب أ ّا  :ُه

َ
يِر، أ َّ ْهَك ب

َ
 وَي أ

ا  ِ
ّ

َميَء بل
ْ
بل ََ ي ،  َحيَب بّلمْيَ َُ ْذُكُرََن نَِهي  َُيَ لُوَن ، 

َ
ا ُْْسْ ِ

ّ
ي بل ََ ََ غُبُوَن ؟  َْ ءي َُ َشْ

                                                           
302 বুখারী: ৩৩৩৪, ৬৫৫৭; মুসিলম: ২৮০৫;  
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َُيَُقولُونَ   ، ْْ غَيِْه ََ   ُ ِ
َْ َُ ِِ  :َوَن  بُد  ََ ُِْو رُ َ

ْْ أ ِه غَيْ ََ ُر  َِ ُيْم َُ بِب ،  َ ُّ ُ  نَيرَِد بل
َ
�َْسْ

 ََ َك رُ ُِ ِ َُ ََ  ، ْْ ُِْلِِه َ
ْْ أ غَْيِه ََ يَر  َّ ِهُب ب

ْ
ْْ ، َََجًْرب رُغ غِِه ُِ ِ َُ  ِِ  »بُد 

‘ইয়া‘লা ইবন মুনইয়াহ – তাঁর িপতার নাম উমাইয়া আর মুনইয়াহ 

তার মােয়র নাম- বণথনা কেরন, আ�াহ রাহুল আলামীন 

জাহা�ামীেদর জনয ঘন কােলা েমঘ সৃি� করেবন। যখন েমঘ তােদর 

সামেন েদখা যােব তখন েমঘ তােদর েডেক বলেব, েহ জাহা�ামীরা! 

েতামরা েমঘ োেক িক িকছু চাও, তখন তারা দুিনয়ার েমেঘর কাা 

িচ্া করেব এবং দুিনয়ার পািনর কাা ভাবেব, তাই তারা বলেব, 

আমরা িপপািসত, আমরা েমঘ োেক বৃি� চাই, পািন চাই। অতঃপর 

েমঘ তােদর জনয আগেনর েবড়ী, িশকল ও আগেনর কয়লা অিবক 

পিরমােণ বষথণ হেত াাকেব। আর আগেনর কয়লা আগেনর দাহয 

আরও শি� বািড়েয় েদেব।’ 302F

303 

* অনয হাদীেস রেয়েছ, আবূ মূসা রািদয়া�াহ ‘আনহ বণথনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َّغ َ «
ْ
ْي  :ثََِثٌَ  وَ وَْدُصغُوَن بْ قَيِطُ  رَِح ََ ري ، 

ْ َْ ُن  َِ ْد ٌّ نِيلّسْحِر  َُ ُمَاّد ََ ْن . ،  ََ ََ

ُاوَطِ  
ْ
ْن مَْهِر بل َِ َََجّك   َّ ََ َقي،ُ بّ ُ  َُ َخْمِر 

ْ
ي لِغ غً َِ ْد َُ يَت  ُاوَطِ  ؟  :ِ�يَك . ََ

ْ
ي مَْهُر بل ََ ََ

ْْ  :قَيَ   يِر ِر�ُح َُُرَِجِه َّ ْهَك ب
َ
ُموِمَسيِت وُؤِْذا أ

ْ
ْن َُُرَِإ بل َِ ِْرا  َْ  .»مَْهٌر 

                                                           
303 ফাওয়ােয়দ তামাম: ৯৬১; তাবারানী িফল আওসা�, েদখুন: মাজমাউয 

যাওয়ােয়দ ১০/৩৯০। দুবথল।  
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‘িতন বযি� জা�ােত �েবশ করেব না ১. মদযপায়ী, ২. আ�ীয়তার 

স�কথ িছ�কারী ও ৩. জাদুেত িব�াসী। েয বযি� মদ পান কের 

মারা যােব, আ�াহ তােক গও�াহ নদীর র� পান করােবন। তােক 

িজজাসা করা হেলা, নহের গও�াহ কী? িতিন উউের বলেলন, েয 

নদী িদেয় জাহা�ামী মিহলােদর ল�া ােনর দুাথ�যু� র� বইেত 

াাকেব, তার দুাথ� �েতযক জাহা�ামীর ক� বৃি� করেব।’304 

* অনয হাদীেস জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ বণথনা কেরন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

» َ ُْ َ َََجّك َ�ْهًدب لَِمْن ْ  َّ ََ َ بِهللا  ََ َبَي ِ إِّن 
ْ
ْن ِطيَغِ  بل َِ  ُُ ْن َْْسِقَي

َ
ُمْسِكَر أ

ْ
» ُب بل

َبَيِ ؟ قَيَ  : قَيلُوب
ْ
ي ِطيَغُ  بل ََ ََ وَ  بهللاِ،  ُُ َّيرِ «: وَي َر ْهِك ب

َ
ُّ أ َر ََ « َْ

َ
ْهِك «أ

َ
َايَرةُ أ َُ

يرِ  َّ  »ب
‘আ�াহ তা‘আলার ওয়াদা; েয বযি� েনশা করেব আ�াহ অবশযই 

তােক ‘তীনাতুল খাবাল’ োেক পান করােবন। সাহাবাাণ িজজাসা 

করেল, েহ আ�াহর রাসূল! তীনাতুল খাবাল িক? িতিন বলেলন, 

জাহা�ামীেদর পঁুজ বা দুাথ�যু� ঘাম।’304F

305 

* বুখারী ও মুসিলেমর হাদীেস রেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ইয়াহূদী ও নাসারােদর বলা হেব,  

                                                           
304 আহমাদ ৪/৩৯৯; মু�াদরােক হােকম ৪/১৪৬। দুবথল।  
305 মুসিলম: ২০০২।  
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يذَب َُبْ  ِقغَي ؟ُاونَ ََ ُْ ي ي وَي َرّ�غَي ََ ْشغَ َِ ََ وَ رَرُِدَنَ . قَيلُوب 
َ
ْْ أ ِه ْ   ؟َََُْشيرُ إِلَ

َ
ََن إِل ُ َُ َُيُْح

يرِ  َّ وَن ِف ب َُ َيتََسيَ� َُ ُْ �َْعُضَهي �َْعًضي  َِ بٌب َ�ْ ّمَهي َسَ
َ
يِر َكَ َّ  .ب

‘েতামরা কী চাও? তারা বলেব েহ রব! আমরা িপপািসত। আপিন 

আমােদরেক পািন পান করেত িদন। তখন তােদরেক ইি�ত কের 

বলা হেব েয েতামরা িক হাওেয নামেব না? এরপর তােদরেক 

জাহা�ােম একি�ত করা হেব; তারা েদখেত পােব জাহা�ামেক 

মরীিচকার মত; যার একাংশ আেরক অংশেক িব�ংস করেছ; 

তারপর তারা জাহা�ােম পিতত হেব।’305F

306 

হাসান বছরী রহ. বেলন, ‘েতামােদর ওই জাহা�ামীেদর স�েকথ কী 

বারণা, যারা ৫০ হাজার বছর পােয়র ওপর ভর িদেয় দাঁিড়েয় 

াাকেব, েযখােন তারা েকােনা খাবােরর �াদ �হণ করেত পারেব না 

এবং এক েফাঁটা পািনও পান করেত পারেব না। পািনর িপপাসায় 

ালা শিকেয় কাঠ হেয় েদহ োেক িবিি� হওয়ার উপ�ম হেব। 

তােদর েপট কুবায় আগেনর মত �লেত াাকেব। অতঃপর তােদর 

জাহা�ােমর আগেনর িদেক িনেয় যাওয়া হেব, আর েসখােন 

তােদরেক ফুট্ ারম পািন পান করেনা হেব। যার উউাতার 

েকােনা তুলনা েনই, েয উ�তা ও উউাতা পিরপ�তা েপেয়েছ।’306F

307 

                                                           
306 বুখারী: ৪৫৮১; মুসিলম: ১৮৩।  
307 (বুখারীর বযাখযা��) উমদাতুল কারী: ২৮/৪৮৩।  
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ইবনুল জাওযী রহ. জাহা�ােমর বণথনা িদেত িােয় বেলন, জাহা�াম 

এমন ঘর যার অিববাসীেদর শাি্ োেক দূের রাখা হেয়েছ। সকল 

�কােরর আন� ও শাি্ েতেক বি�ত রাখা হেয়েছ। তােদর সাদা 

চামড়া কাল রেঙ পিরবতথন কের েদয়া হেয়েছ। তােদর পাহােড়র 

েচেয় শ� হাতুিড়  ারা িপটােনা হেি। েসখােন শাি� েদওয়ার জনয 

কেঠার হদেয়র ও কিঠন শাি�দাতা েফেরশতা রেয়েছ। হায়! যিদ 

তুিম তােদরেক েদখেত েসই ফুট্ পািনেত সাঁতার কাটেত। কিঠন 

ঠা�ােত িনিকা হেত। িচ্া ও ক� সবথকণ তােদর সাাী াাকেব, 

ফের তারা কখনও খুশী হেত পারেব না। তােদর অব ান সুিনিদথ� 

কের েদওয়া হেয়েছ, তাই তারা েস  ান তযাা করেত পারেব না। 

 ায়ীভােব, িচরকাল েসখােন তারা াাকেব, তারা তা োেক মুি� 

পােব না। তােদর শাি� েদয়ার জনয েফেরশতা িনযু� করা হেব, 

যারা কেঠার হদেয়র হেব। যােদর বমক আযাব োেক বড় ক�দায়ক 

হেব। যােদর অনুেশাচনা তােদর িবপেদর েচেয়ও অিবক শি�শালী। 

তােদর েযনবনকালেক পাপ  ারা �ংস করার কারেণ তার কাঁদেত 

াাকেব। তারা যত কাঁদেব কেঠার হদয় কিঠন েফেরশতাাণ 

তােদরেক তত েবিশ ক� িদেত াাকেব। হায় আফেসাস তােদর জনয 

েয তারা তােদর রেবর েরাষানেল পেড়েছ! হায় আফেসাস তােদর 

বড় িবপেদর জনয! আহা তােদর কত অপমান েয সকল মানুেষর 

সামেন অপমািনত হেি। েহ সৃি�র ঘৃিণত বযি�রা! এখন েতামােদর 
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দুিনয়ার হারাম উপাজথন েকাাায় োল? আজ েতামােদর পাপ করার 

আ�হ েকাাায় োল? মেন হেব েযন তা িছল তােদর আকাশ কুসুম 

ক�না। তারপর তােদর এ শরীরেক জাহা�ােম েপাড়ােনা হেব, 

যখনই তােদর শরীর পুেড় যােব, আ�াহ নতুন েদহ পিরবতথন কের 

েদেবন। যখন শরীেরর চামড়া পুেড় যােব, নতুন চামড়া  ারা 

পিরবতথন েদেবন। েসখােন তােদর শাি� বাড়ােনার জনয কিঠন 

হদেয়র েফেরশতা সবথকণ িনযু� াাকেব।’ 

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর জাহা�ােমর আযাব োেক বাঁচান। 

আমােদর িচর ায়ী আপমান ও �ংস হেত বাঁচান। েহ আ�াহ 

আপিন আপনার রহমেত আমােদরেক মুউাকীেদর ঘেরর বািস�া 

করন করন। আর আমােদর ও আমােদর িপতা-মাতাসহ 

মুসিলমেদর কমা কের িদন। েহ করণাময় রব!  

আর আ�াহ আমােদর নবী মুহা�দ ও তাঁর পিরবার-পিরজন ও 

সাহাবীােণর ওপর সালাত েপশ করন।  
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ষ�িবংশ আসর 
জাহা�ােম �েবেশর কারণ 

 

সকল �শংসা শি�মান, সুদৃঢ়, িবজয়ী, শি�শালী, সুউ� আ�াহর 

জনয, কীণতর �রও যার �বেণর বাইের নয়; াভথ  িশশর নড়াচড়াও 

যার দৃি�েত োাপন নয়। তাঁর বড়ে�র সামেন �তাপশালী বাদশাও 

িবনীত হয়। তাঁর কমতার স�ুেখ চ�া্কারীর চ�া্ িবফল হয়। 

ভুলকারীর ওপর িতিন েযমন চান তাঁর ফয়সালা বা�বায়ন কেরন। 

িতিন যােক চান সৃি�কূেলর মবয োেক তােক িনবথািচত কেরন। আর 

এরাই বামপ�ী দল আর ওরাই ডানপ�ী। কমথস�াদনকারীেদর 

কমথস�াদেনর আোই এ স�েকথ ভাাযিলিপ চূড়া্ হেয়েছ। যিদ এ 

ে�ণীকরণ না হত তেব মুজািহদেদর িজহাদ িবফেল েযত এবং 

কােফরেদর মবয োেক ঈমানদারেদর িকংবা িব�াসীেদর মবয োেক 

সে�হবাদীেদর েচনা েযত না। এ িবনযাসকরণ না হেল অপরাবীেত 

জাহা�াম পূণথ হত না। {আর যিদ আিম ইিা করতাম, তাহেল 

�েতযক বযি�েক তার িহদায়াত দান করতাম। িক� আমার কাাই 

সেতয পিরণত হেব েয, ‘িন�য় আিম িজন ও মানুষ উভয়  ারা 

জাহা�াম পূণথ করব’।} ওই হেলা আ�াহর িহকমত েহ আমার ভাই 



 

438 

আর িতিন সকল �জাবানেদর মেবয ে�� �জাবান। আিম পিব� েস 

সউার �শংসা কির েশাকরগযারেদর অনুরপ �শংসা। তাঁর কােছ 

�াাথনা কির ৈবযথশীলেদর অনুরপ সাহাযয। আিম তাঁর কােছ 

অপমানজনক শাি� োেক পির�াণ চাই।  

আিম সাকয েদই েয আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই; িতিনই 

সতয ও �কাশয মািলক। আিম আরও সাকয েদই েয মুহা�দ তাঁর 

বা�া ও সুিনবথািচত িব�� রাসূল।  

আ�াহ সালাত ও সালাম বিষথত করন তাঁর ওপর, তাঁর সাহাবী আবূ 

বকেরর ওপর িযিন দীেনর েকে� পুরষেদর মেবয তাঁর �াম 

অনুসারী, উমেরর ওপর িযিন আ�াহর িনেদথেশর েকে� দৃঢ় ও 

অনড়, উসমােনর ওপর িযিন রাসূেলর দুই কনযার �ামী ও উউম 

েজাড়ার অিবকারী, আলীর ওপর িযিন িবদযার সাার ও মু� বেকর 

অিবকারী এবং জাহা�ােমর অি�র কারণসমূহ োেক পিব�। আর 

রাসূেলর সব পিরবার-পিরজন, পুণযা�া সব সাহাবী ও িকয়ামত 

পযথ্ আাত তাঁর দীেনর সকল অনুসারীর ওপর।  
 

o মুসিলম ভাইাণ! েজেন িনন েয, জাহা�ােম �েবেশর িকছু কারণ 
রেয়েছ, যা আ�াহ তা‘আলা কুরআন মজীেদ ও তাঁর রাসূেলর 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যবানীেত বণথনা কেরেছন, 
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যােত কের মানুষ তা োেক সাববান হয় ও তা োেক িনেজেদর 

বাঁিচেয় রােখ।    

এ কারণসমূহ দু’ভাো িবভ�:  

�াম: এমন কারণ যা মানুষেক কািফর বানায়। এ রকম কােজ িলা 

বযি� ঈমান োেক েবর হেয় কািফর হেয় যায় এবং তা তার জনয 

িচর ায়ী জাহা�াম অববািরত কের।  

ি তীয়: এমন কারণ য ারা মানুষ ফািসক হয়। এরকম অপরােব 

িলা বযি� নযায়-পরায়ণতা োেক পাপাচারী হেয় পেড়; এবং তা 

তােক জাহা�ােম শাি� েভাা করার উপেযাাী বািনেয় েদয়; যিদও 

তােক েসখােন িচর ায়ী কের না।  

 �াম ে�ণীর েলাকেদর �কারেভদ: 

১ম �কার: আ�াহর সে� শরীক করা  

যা সংঘিটত হয় আ�াহর রবূিবয়যাত, উলূিহয়যাত এবং আসমা 

ওয়াস-িসফােতর মেবয িশকথ করার মাবযেম। েযমন- এ িব�াস করা 

েয, আ�াহর সে� ি তীয় েকােনা ু�া আেছ, সৃি�র বযাপাের তার 

সংিব�তা আেছ অাবা েস এককভােব িকছু সৃি� করেত পাের। 

েতমিন এ বারণা েপাষণ করা েয, আ�াহর সাো েকােনা ইলাহ 

রেয়েছ েয ইবাদত পাওয়ার উপেযাাী অাবা আ�াহর সাো অনয 

কারও ইবাদত করা, ফেল তার জনয িকছু ইবাদত িনেবিদত করা 

অাবা এ িব�াস করা েয, আ�াহর মত অনয কারও েস রকম জান, 



 

440 

কমতা িকংবা স�ান রেয়েছ; এ জাতীয় েয েকােনা িব�াসই িশরেক 

আকবার বড় িশকথ; যা ঐ বরেণর িব�াসীেক িচর ায়ীভােব 

জাহা�ােমর অিববাসী বানােব। 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِ  �ُۡ�ِكۡ  َمن إِنُّهۥ ﴿ َّ ُ  َحّرمَ  َ�َقدۡ  بِٱ َّ ةَ  َعنَۡيهِ  � َّ َ ۡۡ َوٮٰهُ  �
ۡ
ۖ  َوَمأ ٰنِمِ�َ  اَومَ  �َّاُر َّ  مِنۡ  لِن

نَصارٖ 
َ
 ]  ٧٢: دة بليئ[ ﴾ ٧ أ

‘িন�য় েয বযি� আ�াহর সে� িশকথ কের, আ�াহ তার জনয জা�াত 

হারাম কের েদেবন। তার িঠকানা হেব জাহা�াম। আর জািলমেদর 

েকােনা সাহাযযকারী েনই।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত: ৭২} 
 

২য় �কার: আ�াহর সে� কুফুরী করা অাবা তারঁ েফেরশতাাণ 

অাবা রাসূলাণ অাবা িকয়ামত িদবস অাবা তাকিদেরর ভােলা-

ম�েক অ�ীকার করা।  

সুতরাং যারাই উপযুথ� িবষয়সমূেহর েকােনা িকছু িমাযা মেন করেব 

িকংবা অ�ীকার করেব অাবা সে�হ েপাষণ করেব েস অবশযই 

কােফর হেয় যােব এবং িচর ায়ীভােব জাহা�ােম অব ান করেব।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ ِ  يَۡ�ُفُرونَ  � َّ ن َو�ُرِ�ُدونَ  َورُُسنِهِۦ بِٱ
َ
ْ  أ ِ  �َۡ�َ  ُ�َفِرِقُوا َّ  َورُُسنِهِۦ �

ن َو�ُرِ�ُدونَ  بِبَۡعٖض  َونَۡ�ُفرُ  بِبَۡعٖض  نُۡؤمِنُ  َو�َُقولُونَ 
َ
ْ  أ  ١ َسبِيً�  َ�ٰلِكَ  َ�ۡ�َ  َ�ّتِخُذوا
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وْ 
ُ
ٰ�ِكَ أ اۚ  �ۡلَ�ٰفُِرونَ  ُهمُ  ََ ۡ�تَۡدنَا َحِقٗ

َ
ا َعَذابٗا لِۡنَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ َٗ   ،١٥٠: بلنسيء[ ﴾ ١ ّمهِي

١٥١  [ 
‘িন�য় যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর সাো কুফরী কের এবং আ�াহ 

ও তাঁর রাসূলেদর মেবয ঈমােনর বযাপাের পাাথকয করেত চায়, আর 

আমরা কিতপয় রাসূেল ঈমান রািখ ও কিতপয় রাসূলেক অ�ীকার 

কির; ব�ত এরা মবযবতথী েকােনা পা অবল�ন করেত চায়, 

�কৃতপেক এরাই িনেরট কােফর। আর আমরা কােফরেদর জনয 

ৈতির কের েরেখিছ অপমানজনক আযাব।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত: 

১৫০-১৫১} 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َ  إِنّ  ﴿ َّ َعدّ  �ۡلَ�ٰفِرِ�نَ  لََعنَ  �
َ
ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ٦ َسعًِ�ا لَُهمۡ  َوأ بَٗد�ۖ  �ِيَها

َ
ا َ�ُِدونَ  َّ  َ  َوِ�ِٗ

 ََ ٓ  َ�ُقولُونَ  �َّارِ  ِ�  وُُجوُهُهمۡ  �َُقّنُب  يَۡومَ  ٦ نَِصٗ�� َو َطۡعََا َ�ٰنَۡيََََا
َ
َ  أ َّ ا � َطۡعََ

َ
 َوأ

 ۠ ََ ْ  ٦ �لّرُسو ٓ  َوقَالُوا ٓ  َرّ�ََا ا َّ ِ َطۡعََا إ
َ
اَسادَ  أ آءَنَا �َََ َضّنونَا َوُ�َ�َ

َ
ٓ  ٦ �لّسبِيَ�۠  فَأ  ءَاتِهِمۡ  َرّ�ََا

َُۡهمۡ  �ۡلَعَذابِ  مِنَ  ِضۡعَفۡ�ِ  ا وَ�ۡلَع َٗ  ]  ٦٨  ،٦٤: بوحَبب[ ﴾ ٦ َكبِٗ�� لَۡع
‘িন�য় আ�াহ কািফরেদর ওপর লা‘নত কেরেছন ও তােদর জনয 

জাহা�ােমর আগন ��ত কের েরেখেছন। তারা তাায় িচরকাল 

াাকেব। েসখােন েকােনা ব�ু বা েকােনা সাহাযযকারী পােব না। 

েযিদন তােদর েচহারা আগেন উলট পালট করা হেব েসিদন তারা 

বলেব, হায় আফেসাস! যিদ আমরা আ�াহ ও রাসূেলর অনুসরণ 
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করতাম! আমরা েতা আমােদর েনতােদর ও বড়েদর অনুসারী 

িছলাম। তারা আমােদর পা�� কেরেছ। েহ আমােদর রব! আপিন 

তােদর ি গণ শাি� �দান করন এবং তােদর �িত মহা অিভস�াত 

করন।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪-৬৮} 
 

৩য় �কার: ইসলােমর প� িভিউর েকােনা একিট ফরযেক অ�ীকার 

করা।   
- সুতরাং েয েকউ আ�াহর এক�বাদ ফরয হওয়া অ�ীকার কের 

অাবা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জনয িরসালােতর 

সাকয �দান অ�ীকার কের অাবা তাঁর িরসালত সকল মানুেষর 

জনয হওয়ােক অ�ীকার কের অাবা পাঁচ সালােতর ফরয, 

অাবা যাকাত অাবা রমযােনর িসয়াম অাবা হজ অ�ীকার 

কের, েস কািফর বযি� হেব। কারণ; েস আ�াহ, তাঁর রাসূল ও 

মুসিলমেদর ঐকমতয তাা ইজমােক িমাযা সাবয� কেরেছ।  

- িঠক ত�প েকউ যিদ আ�াহর সে� িশকথ হারাম হওয়ােক 

অ�ীকার কের অাবা যােদর হতযা করা আ�াহ হারাম েঘাষণা 

কেরেছন তােদর হতযা করা হারাম মেন করেত অ�ীকার করল 

অাবা িযনা-বযিভচার অাবা পুং ৈমাুন অাবা মদ পান ইতযািদ 

েযগেলা হারাম হওয়ার বযাপাের আ�াহর কুরআন ও রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ায় �কাশয ভাষয রেয়েছ 
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েসগেলােক হারাম মানেত অ�ীকার করল েসও কােফর হেয় 

যােব; কারণ  েস আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর উপর 

িমাযােরাপকারী। িক� যিদ েস নও মুসিলম হয়, আর এ গেলার 

েকােনা িকছুেক অজতার কারেণ অ�ীকার কের বেস, তেব 

যতকণ না েসটা জানেব ততকণ কােফর হেব না। তেব যিদ 

জানার পর অ�ীকার কের তেব েসও কােফর হেয় যােব।  
 

৪াথ �কার: আ�াহ তা‘আলা অাবা তাঁর  ীন অাবা তারঁ রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেয় ঠাাা-িব�প করা।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ۡ�َُهمۡ  َولَ�ِن﴿
َ
ََّما َ�َُقولُنّ  َسَ ِ ا إ َّ ۡل  َونَۡنَعُبۚ  َ�ُوُض  ُك ِ  قُ َّ بِٱ

َ
ِۦ وَءَاَ�ٰتِهِۦ أ َِ  َورَُسو

ْ  ََ  ٦ �َۡستَۡهزِءُونَ  ُكَتُمۡ   ]  ٦٦  ،٦٥: بلو� [ ﴾إِيَ�َُِٰ�مۚۡ  �َۡعدَ  َ�َفۡرتُم قَدۡ  �َۡعتَِذُروا
‘আর যিদ আপিন তােদরেক �� কেরন, অবশযই তারা বলেব, 

‘আমরা আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা করিছলাম। বলুন, ‘আ�াহ, 

তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূেলর সাো েতামরা িব�প করিছেল’? 

েতামরা ওযর েপশ কেরা না। েতামরা েতামােদর ঈমােনর পর 

অবশযই কােফর হেয় োছ।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬৫-৬৬} 

আর আয়ােত বিণথত ‘ইে�হযা’ বা িব�প করার অাথ হেি, ঠাাা 

করা, বয� করা। এটা আ�াহ, তাঁর  ীন ও রাসূেলর সাো বড় 
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বরেণর অপমানজনক কাজ ও বড় বরেণর অপদ  ও অস�ান 

�কাশ। মহান আ�াহ তা োেক বহ উে�থ।  
 

৫ম �কার : আ�াহ তা‘আলা, তারঁ  ীন ও তাঁর রাসূলেক াািল েদয়া 

াািল  ারা উে�শয, েদাষ-�িট তালাশ করা, ভুল েবর কের েবড়ােনা 

এবং এমনভােব উে�খ করা যা  ারা তােদর অপমান, খােটা করা 

অাবা স�ানহািন ইতযািদ বুঝায়; যাা- লা‘নত েদওয়া িকংবা তােদর 

খারাপ ভাষায় কাা বলা ও খারাপ গেণ গণািসত করা ইতযািদ। 

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়যাহ রািহমাহ�াহ বেলন, ‘েয বযি� 

আ�াহ অাবা তাঁর রাসূলেক াািল েদেব কের েস কািফর বেল 

িবেবিচত হেব; �কাশয ও অ�কাশয সািবথকভােব েস কােফর। চাই েস 

াািল েদয়ােক হালাল মেন করক বা হারাম মেন করক অাবা 

িব�ােসর কাািট ভুেল ৈশিালয �দশথন কেরই বলুক।... আর 

আমােদর আেলমাণ আরও বেলন, যিদ ওই কাা েকউ ঠাাা কের 

অাবা ঐকাি্কভােব বেল, সবথাব ায় েস কািফর হেয় যােব। আর 

এটাই হেি সিঠক ও অকাটয কাা।  

ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াই োেক বণথনা করা হেয়েছ েয, িতিন 

বেলেছন: ‘সকল মুসিলেমর এ িবষেয় ইজমা‘ তাা ঐকমতয েয, েয 

েকউ আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলেক াািল েদেব অাবা আ�াহ 

তা‘আলা যা নািযল কেরেছন তার সামানযতম অংশেকও �িতহত 
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করেত চাইেব েস কািফর বেল িবেবিচত হেব। যিদও েস আ�াহ যা 

নািযল কেরেছ তা �ীকারকারী বেল মুেখ দািব কের াাকুক।’  

শাইখুল ইসলাম আরও বেলন, ‘অনযানয নবীেক াািল েদওয়ার িববান 

আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক াািল েদওয়ার 

িববােনর মতই। তাই যিদ েকউ কুরআেন যােদরেক নবী িহেসেব 

নাম িনেয় উে�খ করা হেয়েছ তােদরেক াািল েদয়, অাবা যােদর 

নবুওয়েতর িবষয়িট �িস� হয় েযমন রাসূেলর হাদীেস তােদর 

উে�খ এেসেছ েয একজন নবী এমন কেরেছন অাবা এমন 

বেলেছন এটা শেন েকউ যিদ তাঁেক নবী জানার পরও াািল েদয় 

তেব েসও ওই হকুেমর অ্াথত। অাথাৎ কােফর হেয় যােব।  

তেব নবীাণ বযতীত অনযেদর াািল েদওয়া: যিদ এ াািল  ারা  

রাসূলেকই াািল েদওয়া উে�শয হয়, েযমন েকউ রাসূেলর 

সাহাবীাণেক াািল িদল, যার  ারা রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক খােটা করা উে�শয হয়, তাহেল েসও কািফর িহেসেব 

বতথবয হেব। কারণ রাসূেলর সাো াাকার কারেণই তােদরেক াািল 

েদওয়া হেি।  

এর উদাহরণ হেি, েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর েকােনা �ীর �িত বযিভচার ইতযািদর অপবাদ েদওয়া 

(নাউযু িব�াহ)। এর মাবযেম এ বযি� কােফর হেয় যােব; কারণ এর 
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 ারা েখাদ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক অপমান ও 

তােক াািল েদওয়া হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

 ]  ٢٦: بَور[ ﴾لِۡنَخبِيثِ�َ  �ۡ�َبِيَ�ُٰت  ﴿

‘দু�ির�া নারীরা দু�ির� পুরষেদর জনয।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: 

২৬}  

৬� �কার: আ�াহ যা নািযল কেরেছন তা বযতীত িবচার-ফয়সালা 

করা; এ িব�ােস েয, এিট েবিশ বা�ব এবং মানুেষর জনয আ�াহর 

আইন োেক অিবক কলযাণকর  

* সুতরাং েয বযি� আ�াহ যা নািযল কেরেছন তা বযতীত অনয িকছু 

িদেয় েসটােক েবিশ বা�ব এবং মানুেষর জনয আ�াহর আইন োেক 

অিবক কলযাণকর িব�াস েপাষণ কের িবচার ফয়সালা করেব েস 

কােফর হেয় যােব। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ُۡ�م ّلمۡ  َوَمن ﴿ َُ  ٓ نَزَل  بَِما
َ
ُ  أ َّ �َِك  � ٰ ََ ْو

ُ
 ]  ٤٤: دة بليئ[ ﴾ �ۡلَ�ٰفُِرونَ  ُهمُ  فَأ

‘যারা আ�াহর পক োেক অবতীণথ িববান অনুযায়ী িবচার-ফয়সালা 

কের না তারাই কািফর।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত: ৪৪} 

* ত�প েকউ যিদ মেন কের াায়র�াহর (মানুেষর) ফয়সালা 

আ�াহর ফায়সালা োেক ে�� অাবা মেন কের েয, মানুেষর 

ফয়সালা আ�াহর ফয়সালার সমান অাবা েস মেন করল েয 

আ�াহর িববান ছাড়া অনয িকছু  ারা িবচার-ফয়সালা েদওয়া জােয়য; 

এসব অব ায়ও েস কািফর হেব; যিদও েস ঐ িবচার না কের। 
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কারণ, এর মাবযেম েস আ�াহর বাণীেত িমাযােরাপ কেরেছ। আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন : 

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ  ِمنَ  أ َّ  ]  ٥٠: دة بليئ[ ﴾ يُوقَُِونَ  ِلَِقۡو�ٖ  ُحۡكٗما �

‘আর িনি�ত িব�াসী কওেমর জনয িববান �দােন আ�াহর েচেয় েক 

অিবক উউম?’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত: ৫০} 

৭ম �কার: মুনািফকী 

অাথাৎ অ্ের কুফরী োাপন েরেখ মানুেষর স�ুেখ কাা ও কােজ 

িনেজেক মুসিলম িহেসেব �কাশ করা। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ۡسَفلِ  �ّ�ۡركِ  ِ�  فِِق�َ �لُۡمَ�ٰ  إِنّ  ﴿
َ
: بلنسيء[ ﴾ ١ نَِصً�ا لَُهمۡ  َ�ِدَ  َولَن �َّارِ  مِنَ  �ۡ�

١٤٥  [ 

‘িন�য়ই মুনািফকরা জাহা�ােমর তলেদেশ াাকেব। আপিন তােদর 

েকােনা সাহাযযকারী পােবন না।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত: ১৪৫} 

এই দল (মুনািফকরা) পূেবথর দল হেত িনকৃ�তম। সুতরাং এেদর 

শাি� কািফরেদর োেকও েবিশ হেব। তারা জাহা�ােমর িন�তম 

 ােন অব ান করেব। েকননা এরা কুফরী, েবাঁকাবাজী এবং আ�াহ, 

তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূেলর সে� ঠাাা করাসহ িবিবব পােপ 

জিড়ত।  

* আ�াহ তা‘আলা এেদর �সে� বেলেছন : 

ا َ�ُقوُل  َمن �َّاِس  َومِنَ ﴿ َّ ِ  ءَاَم َّ  ٨ بُِمۡؤِمَِ�َ  ُهم َوَما ��ِخرِ  َو�ِٱۡ�َۡومِ  بِٱ
َ  يَُ�ِٰدُعونَ  َّ ِينَ  � َّ ْ  وَ� ٓ  َ�َۡدُعونَ  َوَما ءَاَمَُوا َّ نُفَسُهمۡ  إِ

َ
ُعُرونَ  َوَما أ َۡ َ � ٩  �ِ 
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ُ  فََزاَدُهمُ  ّمرَٞض  قُنُو�ِهِم َّ ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َمرَٗضاۖ  � ِ�ُم
َ
ْ  بَِما أ  �ذَا ١ يَۡ�ِذبُونَ  َ�نُوا

ْ  ََ  لَُهمۡ  �ِيَل  �ِض  ِ�  �ُۡفِسُدوا
َ
ََّما قَالُٓواْ  �ۡ� ِ نُ  إ ٓ  ١ ُمۡصنُِحونَ  َ�ۡ ََ َُّهمۡ  ََ ِ  ُهمُ  إ

ُعُرونَ  َّ  َوَ�ِٰ�ن �لُۡمۡفِسُدونَ  َۡ َ  قَالُٓواْ  �َّاُس  ءَاَمنَ  َكَمآ  ءَامَُِواْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �ذَا ١ �
نُۡؤمِ 

َ
ٓ  نُ َ ۗ  ءَاَمنَ  َكَما ٓ  �لّسَفَهآءُ ََ َُّهمۡ  ََ ِ ْ  �ذَا ١ َ�ۡعنَُمونَ  َّ  َوَ�ِٰ�ن �لّسَفَهآءُ  ُهمُ  إ  َلُقوا

ِينَ  َّ �  ْ َُوا ْ  ءَاَم ا قَالُٓوا َّ ْ  �ذَا ءَاَم ََّما َمَعُ�مۡ  إِنّا قَالُٓواْ  َشَ�ِٰطيَِهِمۡ  إَِ�ٰ  َخنَۡوا ِ نُ  إ ۡ�َ 
ُ � ١ ُمۡستَۡهزِءُونَ    ،٨: بلقرة[ ﴾١ َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�َِٰهِمۡ  ِ�  َو�َُمّدُهمۡ  بِهِمۡ  �َۡستَۡهزِئُ  َّ

١٥  [ 

‘মানুেষর মেবয এমন িকছু েলাক আেছ যারা বেল, আমরা ঈমান 

এেনিছ আ�াহর ওপর েশষ িদবেসর ওপর, বা�েব তারা মুিমন নয়। 

তারা আ�াহেক ও মুিমনাণেক েবাঁকা েদয়। ব�ত তারা িনেজেদর 

েবাঁকা েদয় িক� তারা তা বুেঝ না। তােদর অ্ের েরাা রেয়েছ। 

আর আ�াহ তােদর েরাা বৃি� কের েদন। তােদর জনয রেয়েছ 

য�নাদায়ক শাি� তােদর িমাযা বলার কারেণ। আর যখন তােদরেক 

বলা হয়, েতামরা জিমেন েফৎনা সৃি� কেরা না, তখন তারা বেল 

আমরা মীমাংসাকারী। েজেন রাখ! তারাই �কৃত েফৎনা সৃি�কারী 

িক� তারা বুেঝ না। আর যখন তােদর বলা হয়, েতামরা েস রকম 

ঈমান আন, েযভােব অনয েলাকজন ঈমান এেনেছ। তখন তারা 

বেল, আমরা িক ঈমান আনব েবাকােদর মত? মেন েরখ, 

�কৃতপেক তারাই েবাকা িক� তারা তা েবােঝ না। আর তারা যখন 
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ঈমানদারেদর সে� সাকাত কের তখন বেল, আমরা ঈমান এেনিছ। 

আবার যখন তােদর শয়তানেদর সে� একাে্ সাকাৎ কের, তখন 

বেল আমরা েতামােদর সে�ই রেয়িছ। আমরা েতা মুসিলমেদর সে� 

শবু উপহাস করিছ। বরং আ�াহই তােদর সে� উপহাস কেরন আর 

তােদর অবকাশ েদন েযন তারা িনেজেদর অহংকার ও কুমতলেব 

হয়রান েপেরশান াােক।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮-১৫} 

মুনািফকেদর অেনকগিল আলামত বা িনদশথন আেছ: 

 আ�াহর যা নািযল কেরেছন তােত সে�হ করা, যিদও েস 

িনেজেক ঈমানদার বেল �কাশ কের। েযমন, 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ََّما ﴿ ِ ِينَ  ِذنَُك  ٔۡ �َۡسَ�  إ َّ ِ  يُۡؤِمَُونَ  ََ  � َّ  ِ�  َ�ُهمۡ  قُنُو�ُُهمۡ  وَ�ۡرتَابَۡت  ��ِخرِ  وَ�ۡ�َۡومِ  بِٱ
 ]  ٤٥: بلو� [ ﴾ ٤ َ�َ�َّدُدونَ  َرۡ�بِهِمۡ 

‘িনঃসে�েহ তারাই আপনার কােছ অবযাহিত চায় যারা আ�াহ ও 

েশষ িদবেস ঈমান রােখ না এবং তােদর অ্র সে�হ বািতক হেয় 

পেড়েছ। সুতরাং সে�েহর অবেতথ তারা ঘুরপাক খােি।’ {সূরা 

আত-তাওবা, আয়াত: ৪৫} 

 আ�াহ ও তারঁ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েদওয়া 

হকুম-আহকাম ও িবিব-িববান অপছ� করা। েযমন, 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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لَمۡ  ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  َ َّ َُّهمۡ  يَۡزُ�ُمونَ  � ََ  ْ ٓ  ءَاَمَُوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  إَِ�ۡكَ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 َ�ۡبنَِك  مِن أ

ن يُرِ�ُدونَ 
َ
ْ  أ ْ  َوقَدۡ  �لّ�ُٰغوتِ  إَِ�  َ�تََحاَكُمٓوا مُِرٓوا

ُ
ن أ

َ
ْ  أ ۡيَ�ٰنُ  َو�ُرِ�دُ  بِهۦِۖ  يَۡ�ُفُروا َّ  �ل

ن
َ
ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �ذَا ٦ بَعِيٗدا َضَ�َٰ�ۢ  يُِضّنُهمۡ  أ نَزَل  َمآ  إَِ�ٰ  �ََعالَۡوا

َ
ُ  أ َّ  �لّرُسولِ  �َ�  �

 
َ
 ]  ٦١  ،٦٠: بلنسيء[ ﴾ ٦ ُصُدوٗدا َعَكَ  يَُصّدونَ  �لُۡمَ�ٰفِِق�َ  يَۡت رََ

‘আপিন িক তােদর েদেখন িন যারা দািব কের েয, তারা আপনার 

এবং আপনার পূবথবতথীেদর ওপর অবতীণথ িবষেয় ঈমান এেনেছ, 

তারা িবেরাবপূণথ িবষেয় �াগেতর কােছ িনেয় েযেত চায় (মীমাংসার 

জনয)। অাচ তােদর িনেদথশ েদয়া হেয়েছ, যােত তারা েযন �াগতেক 

অমানয কের। আর শয়তান তােদরেক পা��তায় বহ দূর িনেয় 

েযেত চায়। আর যখন আপিন তােদর বেলন, যা আ�াহ নািযল 

কেরেছ এবং িতিন যা রাসূেলর �িত নািযল কেরেছন েস িদেক 

আস, তখন আপিন মুনািফকেদর েদখেবন, ওরা আপনার কাছ োেক 

স�ূণথরেপ সের যােি।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত: ৬০-৬১} 

 ইসলােমর িবজয় এবং মুসিলমেদর সাহাযয করােক অপছ� 

করা এবং মুসিলমেদর অপমান-লা�নায় খুিশ হওয়া। েযমন, 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ْ  ُمِصيَبةٞ  تُِصۡبكَ  �ن �َُسۡؤُهمۖۡ  َحَسََةٞ  تُِصۡبكَ  إِن ﴿ َخۡذنَ  قَدۡ  َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ۡمَرنَا ا

َ
 َ�ۡبُل  مِن أ

 ْ  ]  ٥٠: بلو� [ ﴾ ٥ فَرُِحونَ  ّوُهمۡ  َو�َتََوّلوا
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‘আপনােক েকােনা কলযাণ �শথ করেল তােদর তা ম� লাো, 

পকা্ের আপনার েকােনা িবপদ এেল তারা বেল, আমরা পূবথ 

োেকই িনেজেদর কাজ সামেল িনেয়িছ এবং তারা উ�ািসত মেন 

িফের যায়।’ {সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৫০} 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ا ﴿ ْ  َلُقوُ�مۡ  �ذَ ا قَالُٓوا َّ ا ءَاَم ْ  �ذَ ْ  َخنَۡوا نَامَِل  َعنَۡيُ�مُ  َعّضوا
َ
 ُموتُواْ  قُۡل  �ۡلَغۡيِظ�  مِنَ  �ۡ�

َ  إِنّ  بَِغۡيِظُ�مۗۡ  َّ �  ۢ  ن� �َُسۡؤُهمۡ  َحَسََةٞ  �َۡمَسۡسُ�مۡ  إِن ١ �لّصُدورِ  بَِذاتِ  َعنِيُم
ْ  َسِيَِئةٞ  تُِصۡبُ�مۡ  ْ  �ن بَِهاۖ  َ�ۡفرَُحوا وا ْ  تَۡصِ�ُ ۗ  ًٔ َشۡ�  َكۡيُدُهمۡ  يَُ�ُّ�مۡ  ََ  َو�َّتُقوا  إِنّ  ا

 َ َّ ِيٞط  َ�ۡعَمنُونَ  بَِما �  ]  ١٢٠  ،١١٩: َمربن ب [ ﴾ ١ ُّ

‘যখন তারা েতামােদর সে� িমেশ তখন বেল, আমরা ঈমান এেনিছ। 

পকা্ের তারা যখন পৃাক হয় তখন েতামােদর ওপর 

আে�াশবশত আ�ুল কামড়ােত াােক। বলুন, েতামরা িনজ 

আে�ােশই মরেত াাক। িন�য় আ�াহ অ্েরর কাা স�েকথ 

সিবেশষ অবাত। েতামােদর যিদ েকােনা কযলযাণ হয়, তাহেল 

তােদর ম� লাো আর েতামােদর যিদ েকােনা অকলযাণ হয়, তাহেল 

তারা আনি�ত হয়। আর যিদ েতামরা ৈবযথয বর এবং তাকওয়া 

অবল�ন কর, তাহেল তােদর �তারণায় েতামােদর েকােনাই কিত 

হেব না। িন�য়ই তারা যা িকছু কের েস সবই আ�াহর আয়ে� 

রেয়েছ।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১১৯-১২০} 
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 মুসিলমেদর মেবয িবেভদ ও েফৎনা-ফাসাদ সৃি� করা এবং 

মুসিলমেদর মেবয অৈনকয ৈতরী করা এবং এটা করেত পছ� 

করা। েযমন, 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ْ  لَوۡ ﴿ َّ  َزاُدوُ�مۡ  ّما �ِيُ�م َخرَُجوا ِ َٗ  إ ْ  َخبَا ۡوَضُعوا
َ
ةَ  َ�ۡبُغونَُ�مُ  ِخَ�ٰنَُ�مۡ  َوَ� ََ  �ۡلِفۡت

 ]  ٤٧: بلو� [ ﴾لَُهمۡ  َسّ�ُٰعونَ  َو�ِيُ�مۡ 

‘যিদ তারা েতামােদর সাো েবর হত, তেব েতামােদর মেবয ফাসাদই 

বৃি� করত এবং েতামােদর মােঝ ছুেটাছুিট করত, েতামােদর মেবয 

িফতনা সৃি�র অনুস�ােন। আর েতামােদর মেবয রেয়েছ তােদর কাা 

অিবক �বণকারী।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৪৭} 

 ইসলােমর দুশমন ও কােফর েনতৃবৃ�েক ভােলাবাসা, তােদর 

�শংসা করা এবং তােদর ইসলাম িবেরাবী মতাদশথ �চার-�সার 

করা। েযমন,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

لَمۡ  ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  ۞َ َّ �  ْ ُ  َغِضَب  قَۡوًما تََوّلۡوا َّ ََ  ِمَُِ�مۡ  ُهم ّما َعنَۡيهِم � ُهمۡ  َو َۡ  مِ

َ  َو�َۡحنُِفونَ   ]  ١٤: بلجيدل [ ﴾ ١ َ�ۡعنَُمونَ  وَُهمۡ  �ۡلَكِذِب  ََ

‘আপিন িক তােদর �িত লকয কেরন িন যারা আ�াহর াজেব 

িনপিতত স�দােয়র সে� ব�ু� কের। তারা মুসিলমেদর দলভু� 

নয় অনুরপভােব তারা তােদরও দলভু� নয়; আর তারা েজেন শেন 

িমাযা শপা কের।’ {সূরা আল-মুজাদালাহ , আয়াত: ১৪}  
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 মুিমনেদর িনেয় িট�নী কাটা, তােদর ইবাদেতর েকে� েদাষ 

খুেঁজ েবড়ােনা। েযমন,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِينَ  ﴿ َّ ِينَ  �لّصَدَ�ٰتِ  ِ�  �لُۡمۡؤِمَِ�َ  مِنَ  �لُۡمّطِوِِ��َ  يَۡنمُِزونَ  � َّ َّ  َ�ُِدونَ  ََ  وَ� ِ  إ
ُهمۡ  فَيَۡسَخُرونَ  ُجۡهَدُهمۡ  َۡ ُ  َسِخرَ  مِ َّ َُۡهمۡ  � ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِم

َ
 ]  ٧٩: بلو� [ ﴾ ٧ أ

‘মুিমনেদর মেবয যারা �তঃ�ূতথভােব সদকা েদয় এবং যারা িনজ 

�ম ছাড়া িকছুই পায় না, তােদরেক যারা েদাষােরাপ কের। অতঃপর 

তারা তােদর িনেয় উপহাস কের, আ�াহ তােদরেক িনেয় উপহাস 

কেরন; আর তােদর জনয রেয়েছ য�ণাদায়ক শাি�।’ {সূরা আত-

তাওবা, আয়াত: ৭৯} 

অাথাৎ যারা অিবক ইবাদত করেত তােদরেক মুনািফকরা িরয়াকারী 

বা �দশথনকারী বলত। আর যারা অকম িছল তােদরেক ৈশিালযকারী 

বেল েদাষ িদত।  

 ঘৃণা ও তুি তািিেলযর সে� মুিমনেদর ডােক সাড়া েদওয়া 

োেক িবরত াাকা। েযমন,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �ذَا ﴿ ِ  رَُسوُل  َلُ�مۡ  فِرۡ �َۡستَغۡ  �ََعالَۡوا َّ ۡ�تَُهمۡ  رُءُوَسُهمۡ  لَّوۡواْ  �
َ
 يَُصّدونَ  َورََ

ونَ  وَُهم  ]  ٥: بلغيَقون[ ﴾ ٥ ّمۡستَۡكِ�ُ

‘যখন তােদর বলা হয় েতামরা এেসা! আ�াহর রাসূল েতামােদর 

জনয কমা �াাথনা করেবন, তখন তারা মুখ ঘুিরেয় েনয়। আর 
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আপিন তােদর েদখেবন তারা দ�ভের িফের যায়।’ {সূরা আল-

মুনািফকূন, আয়াত: ৫} 

 সালাতেক ভারী মেন করা ও তা োেক অলসতা। েযমন,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َ  يَُ�ِٰدُعونَ  �لُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنّ  ﴿ َّ ِ  إَِ�  قَاُمٓواْ  �ذَا َ�ِٰدُ�ُهمۡ  وَُهوَ  � ْ  �لّصنَٰوة  كَُساَ�ٰ  قَاُموا
ََ  �َّاَس  يَُرآءُونَ  َ  يَۡذُكُرونَ  َو َّ �  َّ  ]  ١٤٢: بلنسيء[ ﴾ ١ قَنِيٗ�  إِ

‘অবশযই মুনািফকরা �তারণা করেছ আ�াহর সে�। ব�ত তারা 

িনেজরা িনেজেদর �তািরত কের। তারা যখন সালােত দাঁড়ায় তখন 

অলসভােব েলাক েদখােনার জনয দাঁড়ায়; আর তারা আ�াহেক খুব 

অ�ই �রণ কের।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত: ১৪২} 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ْجرِ « َِ ُة بلْ َِ ِعَشيِء، َََص
ْ
ةُ بل َِ ُمغَيَِِقَ� َص

ْ
َ بل ََ ةي 

َِ َُْقَك َص  »إِّن أَ

‘মুনািফকেদর পেক ইশা ও ফজেরর সালাত আদায় করা বড় 

কিঠন।’ 307F

308 

 আ�াহ ও তারঁ রাসূলেক ক� েদওয়া এবং যারা আ�াহ ও তারঁ 

রাসূেলর উপর ঈমান এেনেছ এমন মুিমনেদর ক� েদওয়া।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ُهمُ  ﴿ َۡ ِينَ  َومِ َّ  ]  ٦١: بلو� [ ﴾�َِّ�ّ  يُۡؤذُونَ  �

                                                           
308 বুখারী: ৬৫৭; মুসিলম: ৬৫১।  
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‘আর তােদর মেবয এমন েলাক আেছ, যারা নবীেক ক� েদয়।’ {সূরা 

আত-তাওবা, আয়াত: ৬১} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِ إِنّ ﴿ َّ َ  يُۡؤذُونَ  ينَ � َّ ۥ � ُ ََ ََُهمُ  َورَُسو ُ  لََع َّ ا ِ�  � َۡيَ َعدّ  وَ��ِخَرةِ  �ّ�
َ
ا لَُهمۡ  َوأ  َعَذابٗ

ا َٗ ِينَ  ٥ ّمهِي َّ ْ  َما بَِغۡ�ِ  وَ�لُۡمۡؤمَِ�ٰتِ  �لُۡمۡؤمَِِ�َ  يُۡؤذُونَ  وَ� َََسبُوا  �ۡحتََمنُواْ  َ�َقدِ  �ۡ�
ا َٗ ا �ثٗۡما �ُۡهَ�ٰ َٗ  ]  ٥٨  ،٥٧: بوحَبب[ ﴾ ٥ ّمبِي

‘িন�য় যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূলেক ক� েদয়, আ�াহ তােদরেক 

ইহকাল ও পরকােল অিভশা কেরন আর তােদর জনয েরেখেছন 

অবমাননাকর শাি�। আর যারা িবনা অপরােব মুিমন পুরষ ও মুিমন 

নারীেদর ক� েদয়, তারা িমাযা অপবাদ ও �কাশয পােপর েবাঝা 

বহণ কের।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৭-৫৮} 

o এখােন িকছু গর�পূণথ মুনািফেকর িনদশথনাবলী আেলািচত হেলা, 
আমরা এগেলা উে�খ কেরিছ; যােত এগেলা োেক সাববান 

করা যায় এবং এ পোর পিাক হওয়া োেক িনেজর অ্রেক 

পিব� রাখা যায়।  

েহ আ�াহ! আমােদরেক িনফাক োেক আপনার কােছ আ�য় িদন। 

আমােদরেক েযরপ ঈমান াাকেল আপিন স�� েহান েসরপ ঈমান 

নসীব করন।  

েহ সৃি�কুেলর রব! আপিন আমােদর, আমােদর িপতা-মাতা এবং 

সকল মুসিলমেক কমা কের িদন।  
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আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, 

তাঁর পিরবার-পিরজন এবং সাহাবীােণর ওপর। 
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সািবংশ আসর 
জাহা�ােম �েবেশর আেরা িকছু কারণ 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন আপন কমতায় সকল সৃ�েক সৃি� 

কেরেছন। তােদর মেবয িনজ িব�য়কর �জার �কাশ ঘিটেয়েছন। 

তাঁর িনদশথনাবিল  ারা িনজ এককে�র স�মাণতা তুেল বেরেছন। 

অপরাবীর জনয তাঁর িবর�াচারেণর শাি�র ফয়সালা কেরেছন। 

অতঃপর তাওবার আ�ান জািনেয়েছন এবং তার তাওবা কবুেলর 

মাবযেম তার �িত বদানযতা েদিখেয়েছন। অতএব আ�াহর 

আ�ায়েকর ডােক সাড়া দাও এবং তাঁর জা�ােতর �িত �িতেযাাী 

হও। িতিন েতামােদর পাপসমূহ মাজথনা করেবন এবং েতামােদরেক 

িনজ দয়া োেক ি গণ অংশ েদেবন।    

আিম তাঁর �শংসা কির তাঁর মহান গণাবিলর এবং পূণথতর 

িবেশষণসমূেহর। আিম তাঁর কৃতজতা �কাশ কির তাঁর তাওফীক 

দান এবং তাঁর পযথাা েনয়ামতরািজর জনয।  

আর আিম সাকয েদই েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ 

েনই; তাঁর ইবাদত িকংবা �িতপালেন েকােনা শরীক েনই। আিম 

আরও সাকয েদই েয মুহা�াদ তাঁর বা�া এবং রাসূল। িযিন িনিখল 
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সৃি�র �িত ে�িরত হেয়েছন; মুিমনেদর জা�ােতর সুসংবাদদাতা 

িহেসেব এবং কােফরেদর তাঁর জাহা�াম ও শাি� োেক সতকথকারী 

িহেসেব। আ�াহ সালাত ও সালাম বষথণ করন তাঁর ওপর, তাঁর 

উ�েতর মেবয তাঁর খলীফা আবূ বকেরর ওপর, কােফরেদর �িত 

দৃঢ়তা ও শি�মউতায় িবখযাত উমেরর ওপর, িনজ দািয়� পালেন 

মৃতুযেক আিল�নকারী উসমােনর ওপর, তাঁর চাচােতা ভাই ও 

জামাতা আলীর ওপর এবং রাসূেলর সকল পিরবার-পিরজন, সাহাবী 

ও আদেশথর অনুসারীর ওপর।  
 

o মুসিলম ভাইাণ! পূবথ আসের �াম �কার জাহা�ামী যারা 
 ায়ীভােব জাহা�ােম �েবশ করেব, তােদর কারণসমূহ িনেয় 

আেলাচনা কেরিছ।  

এ আসের আ�াহর তাওফীেক আমরা ি তীয় �কার 

জাহা�ামীেদর কেয়কিট কারণ আেলাচনা করব।  

ি তীয় �কার হেি ঐ সব কারণ, েকউ েসগেলা করেল 

সামিয়কভােব জাহা�ামী হেয় াােক। ত�েবয: 

১ম কারণ: মাতা-িপতার অবাবয হওয়া।  

অবাবয হওয়া অাথ, তােদর সে� অপিরহাযথ স যবহার ও সুস�কথ 

বজায় রাখার িনেদথষ ল�ন করা বা কাা ও কােজর মাবযেম তােদর 

সে� দুবথযবহার করা। েযমন,  
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* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َّ  َرّ�كَ  َوقََ�ٰ ﴿ ََ  َ� ْ ٓ  ۡعبُُدٓوا َّ ِ يۡنِ  إِيّاهُ  إ  �ۡلكَِ�َ  عََِدكَ  َ�ۡبنَُغنّ  إِّما إِۡحَ�ًَٰاۚ  َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ
 ٓ َحُدُهَما

َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ ٓ  َ�ُقل فََ�  ِ�َ ِفٖ  لُّهَما

ُ
ََ  أ ََۡهۡرُهَما َو َٗ  لُّهَما َوقُل َ� ۡو  ٢ َكرِ�ٗما قَ

ِلِ  َجََاحَ  لَُهَما وَ�ۡخفِۡض  َّ  ﴾٢ َصغِٗ�� َرّ�يَاِ�  َكَما �رَۡ�ُۡهَما ّرِبِ  َوقُل ةِ�لّرۡ�َ  مِنَ  �
 ]  ٢٤  ،٢٣: بوسبء[

‘আর আপনার রব আেদশ িদেয়েছন িতিন ছাড়া অনয কােরা 

‘ইবাদাত না করেত ও িপতা-মাতার �িত স যবহার করেত। তারা 

একজন বা উভয়ই েতামার জীব�শায় বাবথেকয উপনীত হেল 

তােদরেক ‘উফ’ বেলা না এবং তােদরেক বমক িদও না; তােদর 

সাো স�ানসূচক কাা বল। আর মমতাবেশ তােদর �িত ন�তার 

পকপুট অবনিমত কর এবং বল, ‘েহ আমার রব! তাঁেদর �িত দয়া 

করন েযভােব ৈশশেব তাঁরা আমােক �িতপালন কেরিছেলন।’ {সূরা 

বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৪} 

* অনয� আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  
َ
يَۡك  ِ�  �ۡشُكرۡ  نِ أ  ]  ١٤: لقمين[ ﴾�لَۡمِص�ُ  إَِ�ّ  َولَِ�ِٰ�َ

‘আমার �িত ও েতামার িপতা-মাতার �িত কৃতজ হও। অবেশেষ 

আমারই কােছ িফের আসেত হেব।’ {লুকমান: ১৪} 

* রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
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 َُ ََ َُبَيرََك  َّغ َ ثََِثٌَ  قَْد َحّرَ  بّ ُ 
ْ
ُْ بْ غَيِْه ََ  

َ
ّّ  :َعيل َعي

ْ
بل ََ َْمِر ، 

ْ
ُن بل َِ ْد  لوبلوُ َُ

ُْبَث 
ْ
ُِ بل ْهغِ

َ
ِِ أ ا وُِقّر  ِ

ّ
 .ََبّلوّوُث بل

‘িতন বযি�র ওপর আ�াহ জা�াত হারাম কেরেছন। ১ম: মদ পােন 

আস� ২য়: িপতা-মাতার নাফরমান স্ান ও ৩য়: দায়ুযস েয, িনজ 

পিরবােরর অবীলতা সমাথন কের।’308F

309 

২য় কারণ: আ�ীয়তার স�কথ িছ� করা।  

এর  ারা উে�শয, েকােনা েলাক কতৃথক তার আ�ীয়েদর সাো 

স�কথচুযিত ঘটােনা; ফেল েস তােদরেক তােদর �াপয শািররীক ও 

আিাথক অিবকার �দান করা োেক িবরত াােক। 

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম জুবাইর ইবন মুত‘ইম রািদয়া�াহ ‘আনহ 

হেত বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َّغَ  قَيِطٌ  « 
ْ
 .»وَ وَْدُصُك بْ

(আ�ীয়তার স�কথ) িছ�কারী জা�ােত �েবশ করেব না।’309F

310 

সুিফয়ান রােহমাহ�হ বেলন: িছ�কারী অাথাৎ আ�ীয়তার স�কথ 

িছ�কারী।  

* অনুরপভােব বুখারী ও মুসিলেম আরও এেসেছ, আবূ হরায়রা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

                                                           
309 আহমাদ ২/৬৯; নাসাঈ ৫/৮০।  
310 বুখারী: ৫৯৮৪; মুসিলম: ২৫৫৫।  
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ওয়াসা�াম বেলন: “যখন আ�াহ তা‘আলা সকল সৃি�কুলেক অি�ে� 

আনেলন, তখন ‘রােহম’ তাা আ�ীয়তার স�কথ দাঁিড়েয় আ�াহেক 

বলল,  

َعيئِ «
ْ
َقيُ  بل ََ ْن َََصغَِ  َهَذب  ََ ِصَك 

َ
ْن أ

َ
ْ�َ أ َِ ي رَْر ََ

َ
ْْ أ يَعِ  قَيَ  مََع َِ َق

ْ
َن بل َِ ِذ نَِ  

وُ  بِهللا صّ بهللا َغيُ  ُُ َُْهَو لَِ  قَيَ  َر َّ وَي َرّب قَيَ   َعِ  قَيلَْت نَ ََ ْن َ� ََ   َ ََ �ْ
َ
ََأ

غْ َُ:  ْْ ْن ِشَُِْ نْ {ََيقَْرُؤَب إِ
َ
ْْ أ ُِْ

ّ
ْن رََول ْْ إِ َسُِْْ ََ َهْك  عُوب  َُ َّ َُُق ََ  َِ ْر

َ
ِِ بَ ِسُدَب  ِْ ُُ

 ْْ �ُ ََ رَْحي
َ
 }أ

‘আমােক িবিি� করা োেক আপনার কােছ আ�য় �াাথনার  ান 

(সময়) এটা। আ�াহ বেলন, হযাঁ, তেব তুিম িক এেত স�� নও েয, 

েয েতামার সে� স�কথ বজায় রাখেব আিম তার সে� স�কথ বজায় 

রাখব এবং েতামােক েয িছ� করেব আিম তার সে� স�কথ িছ� 

করব? শেন আ�ীয় বলল, অবশযই। তখন আ�াহ বলেলন, েতামার 

জনয এরপই করা হেব। অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, ইিা করেল েতামরা এ আয়াতিট পড়েত পােরা:  

تُمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َ�َهۡل  ﴿ ن تََوّ�ۡ
َ
ْ ُ�ۡفسِ  أ �ِض  ِ�  ُدوا

َ
�ۡ�  ْ ُعٓوا رَۡحاَمُ�مۡ  َو�َُقِطِ

َ
ٰ�ِكَ  ٢ أ ََ ْو

ُ
 أ

ِينَ  َّ َعََُهمُ  � ُ  لَ َّ َصّمُهمۡ  �
َ
ۡ�َ�ٰ  فَأ

َ
ٰرَُهمۡ  َوأ ََ بۡ

َ
 ]  ٢٣  ،٢٢: �مد[ ﴾ ٢ َ

‘কমতা লাভ করেল স�বত েতামরা পৃিাবীেত অনাথ সৃি� করেব 

এবং আ�ীয়তার ব�ন িছ� করেব। এেদর �িতই আ�াহ 
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অিভস�াত কেরন, অতঃপর তােদর বিবর ও দৃি� শি�হীন কেরন।’ 

{সূরা মুহা�াদ, আয়াত: ২২-২৩}311 

আফেসােসর িবষয়, েকােনা েকােনা মুসিলম আজ িপতা-মাতা ও 

আ�ীয়-�জেনর অিবকার স�েকথ এেকবােরই াােফল। তারা 

আ�ীয়-�জেনর সে� িমলেনর েসতুব�নেক িছ� কের চলেছ। 

তােদর কারও কারও ব�বয হেি, আ�ীয়রাই স�কথ বজায় 

রাখেছন না। িক� এ ব�বয তােদর েকােনা উপকাের আসেব না। 

কারণ, েয স�কথ িঠক রাখেব, শবু তার সে� স�কথ বজায় রাখেত 

হেব-এ যিদ নীিত হয়, তাহেল তা আ�াহর জনয হেলা না; বরং 

বদলা �রপ। েযমন,  

* ‘আ�ু�াহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহ সূে� বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ُُ َََصغََهي« ُ ِْ َعْت َر ََ ب َ� ا إِذَ ِ
ّ

َوبِصُك بل
ْ
لَِ�ِن بل ََ  َِ ُمَكَِ

ْ
َوبِصُك نِيل

ْ
 .»لََْْس بل

‘েস আ�ীয়তার স�কথ  াপনকারী বেল াণয হেব না েয শবু 

বদলা�রপ স�কথ বজায় রােখ; বরং েসই স�কথ  াপনকারী েয 

তার সে� স�কথ িছ� করেলও জুেড় েদয়।’311F

312 

                                                           
311 বুখারী: ৪৮৩০; মুসিলম: ২৫৫৪।  
312 বুখারী: ৫৯৯১।  
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* অনুরপভােব আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, জৈনক 

বযি� রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস বলল: 

وَ  بّ ِ إِّن  ُُ ُْ وَي َر ْحغُ
َ
ََأ  ّ

َ
َُوَن إِل ُِْسْ ََ  ْْ ِه ْ ْحِسُن إِلَ

ُ
ََأ  ِِ ُعو ََ �َْق ََ  ْْ ِصغُُه

َ
ِل َقَربنًَ  أ

 ّ َ ََ َْهغُوَن  َْ ََ  ْْ بُ  « ََُقيَ  . َ�غُْه ََ ََوَ وَ َمّك 
ْ
ُْ بل ُه ِّ ّمَمي ُِْس

َ
َََكَ َت 

ْ
لَِ ْ ُكغَْت َكَمي قُغ

ي دُ  ََ  ْْ غَْيِه ََ َن بّ ِ َظِهٌ   َِ َعَ   َ ذَلَِ  ََ ََ َت  َْ«. 
‘আমার িকছু আ�ীয় এমন তােদর সে� স�কথ যতই জুিড়, ততই 

তারা িছ� কের, যতই সৎ বযবহার কির, তারা দুবথযবহার কের, 

সহনশীলতা অবল�ন করেলও তারা বুঝেত চায় না; তারা আমার 

সাো মূেখথর আচরণ কের। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, যিদ বযাপার এমনই হয়, েযমন তুিম বলেল, 

তাহেল তুিম েযন তােদর �িত ারম বালু িনেকপ করেল, (েযন তুিম 

তােদরেক তা-ই খাইেয়ছ) আর তুিম েযভােব তােদর সে� বযবহার 

কের চলছ, তা যিদ অবযাহত রাখেত পার, তাহেল আ�াহ সবথদা 

েতামার সাহাযযকারী াাকেবন।’ 312F

313 

বা�া যখন স�কথ িছ� করা সে�ও তার সে� স�কথ  াপন করেব, 

তখন তার পিরণাম �শংসনীয় হেব এবং শী�ই এমন ফল হেব েয, 

তারা িনেজরাই এেস স�কথ  াপন করেব; েযমনিট েস স�কথ 

ৈতরী কেরেছ; যিদ আ�াহ তােদর কলযাণ চান।  

                                                           
313 মুসিলম: ২৫৫৮।  
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৩য় কারণ: সুদ খাওয়া।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٰ ّ�َهآَ
َ
ِينَ  َ َّ �  ْ ْ  ََ  ءَاَمَُوا ُ�نُوا

ۡ
ْ  تَأ ۡضَ�ٰٗفا �لِرِ�َٰوا

َ
ۖ  أ ْ  ّمَ�َٰعَفٗة َ  وَ�ّ�ُقوا َّ  لََعّنُ�مۡ  �

ْ  ١ �ُۡفنُِحونَ  عِّدۡت  �ّلِ�ٓ  �َّارَ  وَ�ّ�ُقوا
ُ
ْ  ١ لِۡنَ�ٰفِرِ�نَ  أ ِطيُعوا

َ
َ  َوأ َّ  وَ�لّرُسوَل  �

 ]  ١٣٢  ،١٣٠: َمربن ب [ ﴾ ١ تُۡرَ�ُونَ  لََعّنُ�مۡ 
‘েহ মুিমনাণ! েতামরা চ�বৃি� হাের সুদ েখও না আর আ�াহেক 

ভয় করেত াাক, যােত েতামরা কলযাণ অজথন করেত পার। েতামরা 

েস আগনেক ভয় কর, যা কােফরেদর জনয ��ত করা হেয়েছ। 

েতামরা আনুাতয কর আ�াহ ও রাসূেলর, যােত েতামােদর ওপর 

রহম করা হয়।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৩০-১৩২} 

আ�াহর পক হেত উপেদশ ও সতকথপাণী েপৗছার পরও েয সুেদ 

িলা, আ�াহ তা‘আলা তার জনয  ায়ী জাহা�ােমর বমক িদেিন।  

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِينَ  ﴿ َّ ُ�نُونَ  �
ۡ
ْ  يَأ َّ  َ�ُقوُمونَ  ََ  �لِرِ�َٰوا ِ ِي َ�ُقومُ  َكَما إ َّ ۡيَ�ٰنُ  تََخّبُطهُ �َ  � َّ  مِنَ  �ل

 ۚ َُّهمۡ  َ�ٰلِكَ  �لَۡمِسِ ْ  بََِ ََّما قَالُٓوا ِ ْۗ  مِۡثُل  �ۡ�َۡيعُ  إ َحّل  �لِرِ�َٰوا
َ
ُ  َوأ َّ  َ�َمن �لِرِ�َٰواْۚ  وََحّرمَ  �ۡ�َۡيعَ  �

ۥٓ  َسنََف  َما فَنَُهۥ فَٱنتََ�ٰ  ّرِ�ِهِۦ ِمِن َموۡعَِظةٞ  َجآءَهُۥ ۡمُرُه
َ
ِۖ  إَِ�  َوأ َّ ٰ�ِكَ  َ�دَ  َوَمنۡ  � ََ ْو

ُ
 فَأ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ�  أ  ]  ٢٧٥: بلقرة[ ﴾ ٢ َ�ِٰ�ُ

‘যারা সুদ খায় তারা িকয়ামেতর িদন দ�ায়মান হেব ওই বযি�র 

নযায় যােক শয়তান আছর কের েমাহািব� কেরেছ। তােদর এ 
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অব ার কারণ হেলা: তারা বেলেছ, �য়-িব�য় েতা সুেদর মতই। 

অাচ আ�াহ �য়-িব�য় ৈবব কেরেছন এবং সুদ হারাম কেরেছন। 

অতঃপর যার কােছ তার রেবর পক োেক উপেদশ এেসেছ এবং 

েস িবরত রেয়েছ, তাহেল পূেবথ যা হেয় োেছ, তা (মূলবন) তারই 

াাকেব, আর তার বযাপারিট আ�াহর ওপর িনভথরশীল। আর যারা 

পুনরায় সুদ �হণ কের, তারাই জাহা�ােম যােব। তারা েসখােন  ায়ী 

হেব।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫} 

৪াথ কারণ: ইয়াতীেমর স�দ ভকণ করা।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِينَ  إِنّ ﴿ َّ ُ�نُونَ  �
ۡ
ۡمَ�َٰل  يَأ

َ
ََّما ُظۡنًما �ۡ�ََ�َٰ�ٰ  أ ِ ُ�نُونَ  إ

ۡ
 نَاٗر�ۖ  �ُُطونِِهمۡ  ِ�  يَأ

 ]  ١٠: بلنسيء[ ﴾ ١ َسعِٗ�� وََسيَۡصنَۡونَ 
‘িন�য় যারা ইয়াতীেমর মাল অনযায়ভােব ভকণ (�াস) কের তারা 

িনেজেদর েপট আগন িদেয় ভিতথ কের, অিচেরই তারা ��িলত 

আগেন �েবশ করেব।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত: ১০} 

ইয়াতীম: �াাবয়� হওয়ার পূেবথ যার িপতা মৃতুযবরণ কেরেছ তােক 

শরীয়েতর পিরভাষায় ইয়াতীম বলা হয়। 

৫ম কারণ: িমাযা সাকয �দান করা। 

* আ�ু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহমা বণথনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

َّيرَ « ُ ب
َ

ّّ وُوِجَب بّ ُ َ َِر َح َّ َََُ  قََدُ  َشيِهِد بل  .»لَْن رَ
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‘িমাযা সাকযদাতার পা � ান হেত ততকণ পযথ্ নড়েব না যতকণ 

না আ�াহ তার জনয জাহা�ােমর আগন অববািরত করেবন।’314 

িমাযা সাকয বলা হয়, অজানা বা বা�েবর িবপরীত সাকয �দান 

করােক। কারণ সাকযদাতার জনয জানা িবষয় ছাড়া অনয িকছুর 

সাকয �দান ৈবব নয়।  

* হাদীেস রেয়েছ:  

‘জৈনক বযি�েক িজজাসা করা হেলা, তুিম িক সূযথ েদেখছ? েস 

বলল হযাঁ, তখন িতিন তােক বলেলন, এ বরেনর িবষেয় সাকয েদেব; 

নতুবা িবরত াাকেব।’ ৩ ১৪

315  

৬� কারণ: িবচার-ফয়সালায় ঘুষ।  

* ‘আবদু�াহ ইবন ‘আমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা বণথনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

يرِ  َّ ِِ ب ُمْرَِْ  
ْ
بل ََ  .بلّربِش 

‘ঘুষদাতা ও ঘুষ�হীতা উভেয় জাহা�ােম যােব।’ 315F

316 

হাদীসিট তাবারানী বণথনা করেছন। তার বণথনাকারীরা সবাই 

�হণেযাায ও �িস�। েযমিট তারাীব ওয়াত তারহীেব এেসেছ।  

                                                           
314 ইবন মাজাহ: ২২৭৩; মু�াদরােক হােকম: ৪/৯৮। হািদসিট বােনায়াট।  
315 কাশফুল খাফা: ২/৭১। তেব এর সনদ দুবথল।  
316 তাবারানী িফস সাাীর, ১/২৮। দুবথল সনেদ।  
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িনহায়া �ে� বলা হেয়েছ, ‘হাদীেস বিণথত ‘রা-শী’ অাথ ঘুষদাতা আর 

‘মুরতাশী’ অাথ ঘুষ�হীতা।  

তেব নযাযয অিবকার �ািা বা জুলুম োেক রকার জনয বাবয হেয় 

িকছু �দান করেত হেল, তা এর অ্ভুথ� হেব না।’৩ ১৬

317   

৭ম কারণ: িমাযা শপা করা।  

* হােরস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, আিম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক হেজ (িমনার পাার মারার  ান) 

দু’জামরার মবযবতথী  ােন বলেত শেনিছ, 

يِر ، ِلُبَغّْ  « َّ َن ب َِ ْقَعَد،ُ  ََ  
ْ
يَتََبّوأ

ْ
يِجَرةي ََغ ِْ �َِيِم�ي ََ ُمْسغِ

ْ
ُِ بل ِصي

َ
يَ  أ ََ   َ ََ ِن بْ�َِ ََ

ْْ َمرّ  ْْ َغئَِبُ� َْ ثََِثًيَشيِهُدُ�
َ
ْ�ِ أ

َُ«. 

‘েয বযি� তার ভাইেয়র স�দ িমাযা শপোর  ারা িছিনেয় েনয়, েস 

েযন জাহা�ােম তার  ান কের েনয়। কাািট উপি ত সকেলই 

েতামােদর অনুপি তেদর বেল েদেব। এভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ওই বাণীিট দু’বার অাবা িতনবার বেলেছন।’317F

318 

আর শপােক ‘াামূস’ বলার কারণ হেি, েয বযি� এ বরেনর শপা 

করেব তােক তা গনােহ ডুিবেয় েদয়, তারপর তােক জাহা�ােম 

ডুবায়।  

                                                           
317 আন-িনহায়া ফী াারীিবল আসার, ইবনুল আসীর কৃত ২/২২৬।  
318 আহমাদ ৫/৭৯; মু�াদরােক হািকম ৪/২৯৪, ২৯৫ নং ৫১৬৫।  
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িমাযা শপা কের েকােনা দাবীকৃত ব�র ফয়সালা িনেজর পেক িনেয় 

আসা, অাবা িমাযা শপা কের অ�ীকারকৃত ব� োেক তার 

দায়মুি�র েঘাষণা আদায় করা উভয়িটই গনােহর িদক োেক েকােনা 

পাাথকয েনই।  
৮ম কারণ: মানুেষর মেবয না েজেন িবচার করা অাবা যুলুম ও 

পকপািত� কের িবচার করা।  

* বুরাইদা ইবনুল হসাইন রািদয়া�াহ আনহ বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

بحِ «  ََ ُقَضيُة ثََِثٌَ  
ْ
َُ بل َر ََ ََرَُجٌك  َّغِ  

ْ
� ِف بْ ِ

ّ
ي بل َّ يِر َََْ َّ بُْغَيِن ِف ب ََ َّغِ  

ْ
ٌد ِف بْ

ََرَُجٌك قََض  يِر  َّ ُهَو ِف ب َُ  ِْ �ُْ
ْ
َّق َََجيَر ِف بل

ْ
َُ بل َر ََ ََرَُجٌك   ُِ ََُقَض نِ َّق 

ْ
بل

يِر  َّ ُهَو ِف ب َُ َ َجْهكي  ََ  .»لِغّغيِس 

‘িবচারক িতন �কার। এক �কার জা�ােত যােব এবং দুই �কার 

যােব জাহা�ােম। েয জা�ােত যােব েস হেলা, েয িবচারক সতয 

উ�াটন কের এবং তদনুযায়ী নযায়িবচার কের। আর েয বযি� সতয 

েজেনও অনযায় িবচার কের েস জাহা�ামী। আেরকজন মানুেষর 

িবচার কের না েজেনই, েসও আগেন যােব।’318F

319 

৯ম কারণ: �জােদর েবাকঁা েদয়া এবং তােদর কলযাণ কামনা না 

করা।  

                                                           
319 আবু দাউদ: ৩৫৭৩; িতরিমযী: ১৩২২; ইবন মাজাহ: ২৩১৫।  
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অাথাৎ এমনভােব রাে বা িবচারকাযথ পিরচালনা করা, যােত 

জনসাবারেণর কলযােণর �িত লকয রাখা হয় না এবং কাজিটও 

অনুপকারী হয়। কারণ,  

* মা‘কাল ইবন ইয়াসার রািদয়া�াহ ‘আনহ সূে� বিণথত, িতিন 

বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

শেনিছ:   

ُِ إِّو َحّرَ  « ِِ ََُهَو َغر  لَِرِ�ّي ُموُت  َُ ُموُت وَْوَ   َُ ُِ بّ ُ َرِ�ّيً   ِ�ي ْن َ�بْدي َْْسَدْ َِ ي  ََ

َّغَ  
ْ
ُِ بْ غَيْ ََ  .»بّ ُ 

‘যােক আ�াহ জনােণর শাসক িহেসেব িনযু� কেরেছন, যিদ 

�জােদর েবাঁকা েদয়া অব ায় তার মৃতুয হয়, তাহেল আ�াহ 

তা‘আলা তার জনয জা�াত হারাম কের েদেবন।’ 319F

320 

এ হাদীসিট বযাপক অাথেবাবক। এটা াৃহকতথা কতৃথক তার পিরবার 

পিরচালনা এবং শাসক কতৃথক তার রাে পিরচালনােকও অ্ভুথ� 

কের। কারণ,  

* ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহমার সূে� বিণথত, িতিন বেলন, 

আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, 

ََُهَو « َّيِس َربعي  َ ب ََ ا  ِ
ّ

يُ  بل ََ ُِ ، ََي ُِ ِِ ْْ َمْسَُوٌ  َ�ْن َرِ�ّي �ُ
ّ
 ُ ََ ْْ َربعي  وَ ُرُّ�

َ
أ

ََبلرُّجُك َربعي   ، ُِ ةُ  َمْسَُوٌ  َ�ْن َرِ�ّيِِ
َ
بلَمرْأ ََ  ، ُِ ََُهَو َمْسَُوٌ  َ�ْن َرِ�ّيِِ  ، ُِ ِِ ْ ْهِك نَْ

َ
َ أ ََ

                                                           
320 বুখারী: ৭১৫০; মুসিলম: ১৪২।  
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 َ ََ ُد بلرُّجِك َربعي  َ�بْ ََ  ، ْْ ِ�َ َمْسَُولٌَ  َ�غُْه ََ  ِ، ِ
َ

ل ََ ََ َِْجَهي،  ْهِك �َيِْت َز
َ
َ أ ََ َربِ�يٌَ  

 
ّ
 ُ ََ ْْ َربعي  �ُّ َُ ََ وَ 

َ
، أ ُُ ََُهَو َمْسَُوٌ  َ�ْغ يِّد،ِ  َُ يِ   ََ ُِ ْْ َمْسَُوٌ  َ�ْن َرِ�ّيِِ �ُ« 

‘মেন েরেখা েতামরা �েতযেকই অিভভাবক, েতামােদর �েতযকেক 

আপন আপন দািয়� স�েকথ িজজািসত হেত হেব, শাসক রকক, 

অতএব তােক তার �জা স�েকথ িজজাসা করা হেব, াৃহকতথা তার 

পিরবােরর অিভভাবক, তােক তার দািয়� স�েকথ জবাবিদিহ করেত 

হেব, �ী তার �ামীর সংসােরর দািয়�শীল, অতএব তােক তার 

দািয়� স�েকথ যাাযা িহসাব িদেত হেব, খােদম তার মিনেবর 

স�েদর িহফাযতকারী, কােজই েসও তার দািয়� স�েকথ 

িজজািসত হেব, অতএব েতামরা �েতযেকই দািয়�শীল, সকলেক 

িনজ িনজ দািয়� স�েকথ িজজািসত হেত হেব।’ 320F

321 

১০ম কারণ: �াণীর মূিতথ ৈতির করা।  

অাথাৎ েয সকল সৃি�র �াণ তাা রহ আেছ, েযমন-মানুষ, জীব-জ� 

উতযািদ। এ সকল �াণীর মূিতথ ৈতির বা িচ�াআন করা। কারণ,  

* ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহমা বেলন, আিম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ: 

» َْ ِِ َجَهّغ  ُُ ََُُِعّذنُ ًسي  ِْ ، نُِ�ّك ُصوَرةي َصّورََهي، َم ُ
َ

َْعُك َ َْ يِر،  َّ ِِ ب ّ ُمَاّوري  ُّ« 

                                                           
321 বুখারী: ৭১৩৮; মুসিলম: ১৮২৯।  
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‘�েতযক অআনকারী জাহা�ামী, তার ৈতিরকৃত বা অিআত �েতযকিটর 

আ�া তার েদেহ �িব� কের তােক জাহা�ােম শাি� েদয়া হেব।’322 

* বুখারীর অনয বণথনায় এেসেছ: 

نًَدب«
َ
ُِيَهي أ لََْْس نِغَيَِخي  ََ ُِيَهي بلّرََح،  َخ  ُِ غْ َُ  ّّ ُُ َح َعّذنُ َُ ّن بّ َ  إِ

ْن َصّورَ ُصوَرًة، ََ ََ« 

‘েয বযি� েকােনা িচ�াআন বা মূিতথ ৈতির করেব, অবশযই আ�াহ 

তােক ততকণ শাি� �দান করেত াাকেবন, যতকণ েস মুিতথ বা 

িচে� আ�া স�ার না করেব। অাচ েস কখনও তােত আ�া 

স�াের সকম হেব না।’322F

323 

তেব ফল, বৃক, লতা-পাতা উি�দ ইতযািদ যার বাড়্ শরীর আেছ 

িক� �াণ েনই, এ বরেনর সৃি�র িচ� আঁকেত েকােনা অসুিববা 

েনই। অিবকাংশ উলামােয় েকরাম এ মত েপাষণ কেরন।  

* অবশয িকছু সংখযক আেলম সহীহ বুখারীর হাদীেসর বযাপকতার 

কারেণ তাও িনেষব কেরেছন। হাদীসিট আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ 

‘আনহ োেক বিণথত, িতিন বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ُْ ِمّمْن ذَهَ « ْظغَ
َ
ْن أ ََ َْ َشِعَ ةً ََ

َ
َْ ِلَْخغُُقوب َحّبً  أ

َ
يَْخغُُقوب ذَّرةً أ

ْ
ِق، ََغ

ْ
ْغُُق َكَخغ ََ  »َب 

                                                           
322 মুসিলম: ২১১০।  
323 বুখারী: ২২২৫।  
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‘তার েচেয় বড় জােলম আর েক হেত পাের েয আমার সৃি�র 

অনুরপ িকছু সৃি� করেত চায়। েস একিট যব বা শষযদানা বা িব�ু 

পিরমাণ একটা িকছু সৃি� কের েদখায় না েকন?’৩ ২৩

324  

১১তম কারণ: কেঠারত, কৃপণতা ও অহআার।  

* হােরস ইবন ওয়াহাব রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ٍي ُمْسَِْكِبي «  ّك َجّوب ُِ�ُ ّ ُّ يِر؟  َّ ْهِك ب
َ
ْْ نِْ �ُ ْصِبُ

ُ
َو أ

َ
 »أ

‘আিম িক েতামােদর জাহা�ামীেদর স�েকথ সংবাদ েদব না? তারা 

হেি �েতযক কেঠারতাকারী, স�দ স�য়কারী কৃপণ ও 

অহংকারী।’324F

325 

(উতু�) বলা হয় অতযিবক কিঠন বযি�, যার হদয় সতয �হণ বা 

মানুেষর জনয িবািলত হয় না।  

(জাওয়ায) বলা, হয়, েলাভী ও কৃপণেক। অাথাৎ েস স�দ ািিত 

ও স�য়কারী এবং স�দ িবতরেণ বাবা �দানকারী।  

(মু�াকিবর) েয অহআারবশত সতযেক উেপকা কের এবং মানুেষর 

জনয িবন� হয় না, েয িনেজেক মানুষ োেক উঁচু ও বড় মেন কের 

এবং তার মতেক বা�েবর িবপরীত হেলও সিঠক মেন কের। 

                                                           
324 বুখারী: ৫৯৫৩; মুসিলম: ২১১১।  
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১২ তম কারণ: পানাহােরর েকে� নারী-পুরষ িনিবথেশেষ �ণথ-

েরনেপয পা� বযবহার করা।  

* বুখারী ও মুসিলেম উে� সালামা রািদয়া�াহ ‘আনহা সূে� বিণথত, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» َْ ُِ  َيَر َجَهّغ ِغ َْ َ� ِِ َرِْجُر  ُْ ّضِ  إِّمَمي  ِِ ِِ إِ َيِء بل ُب  َ ُْ َ ِا ْ
ّ

 »بل

‘েয বযি� রপার পাে� পান কের, মূলত েস িনজ েপেট আগন ভিতথ 

কের।’ 325F

326 

মুসিলেমর অপর বণথনায় এেসেছ:  

ُِ  َيَر « ِغ َْ َ� ِِ َرِْجُر  ُْ إِّمَمي 
ّضِ ، ََ ِِ

ْ
بل ََ َيِ  بّلَهِب  ِِ خمِ ُب  َ ُْ َ ْ َْ

َ
ُك أ ُْ ْ

ا وَْ ِ
ّ

إِّن بل
 َْ  .» َجَهّغ

‘েয �ণথ-রপার পাে� খায় বা পান কের, েস মূলত �ীয় েপেট 

জাহা�ােমর আগনই ভের।’ 326F

327 

* ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহমা বেলন, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম জৈনক বযি�র হােত �েণথর আংিট েদেখ তা 

খুেল িনেকপ কের বলেলন:  

ِِ وَِد،ِ « يَْجَعغَُهي  َُ ْن  َيري  َِ  َجَْرةي 
َ

ْْ ِإل َحُدُ�
َ
ْعِمُد أ َُ« 

                                                           
326 বুখারী: ৫৬৩৪; মুসিলম: ২০৬৫।  
327 মুসিলম: ২০৬৫।  
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‘েতামােদর েকউ িক কের আগেনর অ�ােরর ইিা কের েসটােক 

হােত েরেখ েদয়? রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম চেল োেল 

তােক বলা হেলা, েতামার আংিটিট �হণ কর এবং এর  ারা উপকৃত 

হও। িতিন বলেলন, আ�াহর শপা! কখেনা নয়, আিম েসটা েনেবা 

না, েকননা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তা েফেল 

িদেয়েছন।’328 

o সুতরাং ভাইেয়রা আমার! আপনারা জাহা�ােম �েবেশর 
কারণসমূহ োেক সাববান েহান এবং এমন পদেকপ �হণ 

করন যা আপনােদরেক জাহা�াম োেক দূের রাখেব। এর ফেল 

 ায়ী জা�াত েপেয় বনয হেবন। আর েজেন রাখুন! দুিনয়া তুি 

ব� মা�, যা �ত কয়�াা ও �ংস�াা।  

কােজই �ীয় রেবর দরবাের আজীবন সেতযর ওপর অটল াাকার 

�াাথনা করন। আরও �াাথনা করন িতিন েযন আপনােদরেক এমন 

মুিমন পুরষ ও নারীেদর সাো হাশর করান যােদর উপর আ�াহ 

তার েনয়ামত �দান কেরেছন।  

েহ আ�াহ! িনজ দয়ায় আমােদরেক হেকর ওপর অটল রাখুন এবং 

তার ওপর মৃতুয দান করন। আর আমােদরেক, আমােদর িপতা-

মাতা ও সকল মুসিলমেক কমা করন। েহ ে�� দয়ালু!  

                                                           
328 মুসিলম: ২০৯০।  
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আর আ�াহ আমােদর নবী মুহা�াদ, তাঁর পিরবার-পিরজন এবং 

তাঁর সকল সাহাবীর �িত সালাত েপশ করন। 
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অ�ািবংশ আসর 
যাকাতুল িফতর 

 

সকল �শংসা মহাজানী, মহা�জাবান, সেবথা�, মহান আ�াহর জনয। 

িতিন িতিন সব িকছু সৃি� কেরেছন। অতঃপর তা িনপুণভােব 

িনরপণ কেরেছন। িতিন তাঁর শরীয়েতর িববানাবিলেক আপন 

�জানুযায়ী সুদৃঢ় কেরেছন সৃি�র জনয সু�� ও িশকা িহেসেব। 

আিম তাঁর �শংসা কির তাঁর পূণথা� গণাবিলর উপর। আিম তাঁর 

শকিরয়া আদায় কির তাঁর পিরপূণথ েনয়ামতসমূেহর উপর।  

আর আিম সাকয েদই েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ 

েনই; তাঁর েকােনা শরীক েনই। রাজ� তাঁর এবং �শংসাও তাঁর। 

িতিন সবিকছুর ওপর কমতাবান। আিম আরও সাকয েদই েয 

মুহা�দ তাঁর বা�া এবং  সুসংবাদদাতা ও সতকথকারী রাসূল। 

আ�াহ সালাত ও সালাম বষথণ করন তাঁর ওপর, তাঁর পিরবার-

পিরজন, সাহাবীবৃ� এবং সবার �তযাবতথন ও িফের যাওয়ার িদন 

পযথ্ সু�রভােব তাঁেদর আদেশথর সকল অনুসারীর ওপর। 

o ভাইেয়রা আমার! স�ািনত মাস রমযান াত হেত চেলেছ, তার 

সামানয অংশই বাকী আেছ; সুতরাং েয বযি� এটা যাাযা 

মূলযায়েনর সাো অিতবািহত কেরেছ েস েযন আ�াহ তা‘আলার 
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�শংসা কের অতঃপর এটা কবুল হওয়ার জনয আ�াহ 

তা‘আলার িনকট �াাথনা কের। আর েয এটা অলসতায় 

অিতবািহত কেরেছ, েস েযন আ�াহর িনকট তওবা কের এবং 

িনজ �িট িবচুযিতর জনয আ�াহর তাআলার িনকট কমা �াাথনা 

কের, কারণ মৃতুযর পূেবথ ওযর েপশ করা �হণেযাায হেব।  

o ভাইেয়রা আমার! িন�য় আ�াহ তাআলা এই মােসর েশেষ 
আপনােদর উপর যাকাতুল িফতর ফরয কেরেছন; আর এটা 

েদওয়ার িনেদথশ িদেয়েছন ঈেদর নামােযর পূেবথই।  

আজেকর মজিলেস এ যাকাতুল িফতর িবষেয় কাা বলব। এর 

িববান, েহকমত, ে�ণী, পিরমাণ, ওয়ািজব হওয়ার সময়, �দােনর 

সময় ও  ান স�েকথ আেলাচনা করব। 

যাকাতুল িফতেরর িববান বা হকুম:  

যাকাতুল িফতর �দান করা ফরয। এটােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম সকল মুসিলেমর উপর অপিরহাযথ বেল েঘাষণা 

কেরেছন। আ�াহর রাসূল যা ফরয কেরেছন অাবা করেত িনেদথশ 

�দান কেরেছন েসগেলাও যা আ�াহ ফরয কেরেছন ও িনেদথশ 

িদেয়েছন তার হকুম রােখ। অাথাৎ তা মানাও অবশয�াবী।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َطاعَ  َ�َقدۡ  �لّرُسوَل  يُِطعِ  ّمن ﴿
َ
َۖ  أ َّ ٰ  َوَمن � ِّ ۡرَسۡنَ�ٰكَ  َ�َمآ  تََو

َ
 ﴾ ٨ َحِفيٗظا َعنَۡيهِمۡ  أ

 ]  ٨٠: بلنسيء[
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‘েয রাসূেলর হকুম মানয করল, েস আ�াহর হকুমই মানয করল। 

আর েয তা োেক িবমুখতা অবল�ন করল, আিম আপনােক তােদর 

জনয পযথেবকণকারী িনযু� কের পাঠাই িন।’ {সূরা আন-িনসা, 

আয়াত: ৮০} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

اقِقِ  َوَمن ﴿ ََ ُ َّبِعۡ  �لُۡهَدىٰ  ََُ  تَبَّ�َ  َما �َۡعدِ  نۢ مِ �لّرُسوَل  �  �لُۡمۡؤمَِِ�َ  َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َ
ِۦ ِ َِ ٰ  َما نَُو ِّ َّمَۖ  َونُۡصنِهِۦ تََو  ]  ١١٥: بلنسيء[ ﴾ ١ َمِصً�ا وََسآءَۡت  َجَه

‘েয েকউ রাসূেলর িবর�াচারণ কের, তার কােছ সরল পা 

�কািশত হওয়ার পর এবং মুিমনেদর অনুসৃত পোর িবরে� চেল, 

আিম তােক ওই িদেক িফরােবা েয েস িফরেত চায় এবং আিম 

তােক জাহা�ােম িনেকপ করব। তা িনকৃ�তম া্বয ল।’ {সূরা 

আন-িনসা, আয়াত: ১১৫} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٓ هُ  َََهٮُٰ�مۡ  َوَما َفُخُذوهُ  �لّرُسوُل  ءَاتَٮُٰ�مُ  َوَما َۡ �َ  ْۚ  ]  ٧: بلُ[ ﴾فَٱنتَُهوا

‘আর রাসূল েতামােদরেক যা িদেয়েছন তা �হণ কর এবং যা িনেষব 

কেরন তা োেক িবরত াাক।’ {সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭} 

আর যাকাতুল িফতর মুসিলম নারী-পুরষ, েছাট-বড়, �াবীন-কৃতদাস 

সকেলর ওপর ফরয।  

* আ�ু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  
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وُ  « ُُ ََ َر ْن  َََر َِ  ًِ َْ َصي
َ
، أ َُْمري ْن  َِ  ًِ ِر َصي َْ ِِ َْ َزَ�ةَ بل غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  بّ ِ َص

َن بلُمْسغِِم�َ  َِ بلَكبِِ   ََ ََبلّاِاِ    ، ََ مْ
ُ
بَ ََ ََبّلَكِر  بلُّر،  ََ َ بلَعبِْد  ََ  »َشِع ي 

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান মােস �াবীন, োালাম, 

নারী, পুরষ, েছাট-বড় সকল মুসিলেমর ওপর এক সা‘ েখজুর, বা 

এক সা‘ যব যাকাতুল িফতর ফরয কেরেছন।’328F

329 

* েপেটর বা�ার পক োেক যাকাতুল িফতর েদয়া ওয়ািজব নয়, 

িক� েকউ যিদ আদায় কের, তাহেল েকােনা সমসযা েনই। কারণ,  

* ‘উসমান রািদয়া�াহ ‘আনহ েপেটর বা�ার পক হেত িফতরা 

আদায় করেতন।  

 িফতরা িনেজর পক োেক এবং যােদর ভরণ-েপাষণ তার 

দািয়ে� রেয়েছ েযমন-�ী ও এমন িনকটা�ীয় যােদর িনেজেদর 

িফতরা িনেজেদর েদওয়ার সামাথ েনই স্ান তােদর পক 

োেকও আদায় করা আবশযক। আর যিদ তারা িনেজেদর িফতরা 

িনেজরা েদওয়ার সামাথ রােখ তেব িনেজেদর যাকাতুল িফতর 

িনেজরাই আদায় করা উউম। কারণ ওয়ািজব হওয়ার সে�াবন 

তােদরেকই েমনিলকভােব করা হেয়েছ। 

 আর যাকাতুল িফতর েকবল তােদর উপরই আবশযক যার 

ঈেদর িদন ও রাে�র খরচ স�াদেনর পর অিতির� স�দ 

                                                           
329 বুখারী: ১৫০৩; মুসিলম: ৯৮৪।  
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াাকেব। যিদ এক সা‘ এর েচেয় কম পিরমাণ স�দও কারও 

অিতির� াােক তেব তােক তা-ই যাকাতুল িফতর িহেসেব 

�দান করেত হেব। কারণ,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :   

﴿  ْ َ  فَٱّ�ُقوا َّ  ]  ١٦: بلاينن[ ﴾ �ۡستََطۡعتُمۡ  َما �

‘েতামরা সাবয অনুপােত আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর।’ {সূরা 

আত-তাাাবুন, আয়াত: ১৬} 

* অনুরপ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

َ» ْْ ْعُِ ََ َِ ُْ ي ب ََ  ُُ غْ َِ رُوب 
ْ
ْمري ََْ

َ
ْْ نِْ َمْررُُ�

َ
 »إِذَب أ

‘আিম যখন েতামােদর েকােনা িবষেয় আেদশ কির, েতামরা তখন 

তা সাবযানুযায়ী পালন কেরা।’ 329F

330 
 

যাকাতুল িফতর �বতথেনর িহকমত বা রহসয: 

ব�ত: যাকাতুল িফতেরর িহকমত অতয্ ��। কারণ:  

 এর  ারা দিরষ বযি�র �িত সদয় বযবহার করা হয়; যােত তারা 

ঈেদর িদেন িভকা করা োেক িবরত োেক ঈেদর িদনগেলােত 

বনীেদর সাো ঈেদর আনে� শরীক হেত পাের; ফেল ঈদ হেব 

সাবথজনীন। তাছাড়া এর মেবয বদানযতা ও সহমিমথতার মত মহৎ 

চির�  ারা গণািসত হওয়া যায়। চওয়ার �েয়াজন না হয় 

                                                           
330 বুখারী: ৭২৮৮; মুসিলম: ১৩৩৭।  
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 িসয়াম পালনকারীর িসয়ােম েয ৈশিালয বা �িট-িবচুযিত ব গনাহ 

হেয় াােক, এর মাবযেম িসয়াম পালনকারীেক তা োেক পিব� 

করা যায়।  

 যাকাতুল িফতর আদােয়র  ারা আ�াহর িনয়ামেতর শকিরয়া 

আদায় করা হয়। িতিন িনজ দয়ায় বা�ােক পূণথ একমাস িসয়াম 

পালেনর তাওফীক িদেয়েছন, সে� সে� িকয়ােমরও সুেযাা 

িদেয়েছন এবং এর মেবয যতটুকু স�ব িকছু সৎ কােজরও 

সুেযাা িদেয়েছন।  

* আ�ু�াহ ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহমা বেলন,  

َن « َِ  ِْ ِر ُطْهَرًة لِغّايئِ َْ ِِ
ْ
َْ َزَ�َة بل غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ ََ َر بلغّْاِو َََر

ّدبَهي 
َ
ْن أ ََ ََ ْقبُولٌَ ،  ََ ةِ، ََِ�َ َزَ�ةٌ 

َِ َك بلّا ّدبَهي َ�بْ
َ
ْن أ ََ َمَسيِكِ�، 

ْ
ََُطْعَمً  لِغ بلّرََِث،  ََ

َن بلّاَدقَيِت  َِ ةِ، ََِ�َ َصَدقٌَ   َِ  »�َْعَد بلّا

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকাতুল িফতর ফরয 

কেরেছন অনাথক ও অবীল কাা-বাতথা  ারা িসয়ােমর েয �িট-

িবচুযিত হেয়েছ তা োেক পিব� করা এবং িমসকীনেদর খাদয 

�দােনর জনয। ঈেদর সালােতর পূেবথ আদায় করেল তা যাকাতুল 

িফতর িহসােব াণয হেব। আর ঈেদর সালােতর পর আদায় করেল 

তা অনযানয সাবারণ দােনর মত একিট দান হেব।’ 330F

331  

                                                           
331 আবু দাউদ: ১৬০৯; ইবন মাজাহ: ১৮২৭; মু�াদরােক হােকম ১/৪০৯।  
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যাকাতুল িফতেরর ে�ণী িবভাা: 

মানুেষর সাবারণ খাদয জাতীয় ব�; েযমন-েখজুর, আটা, চাল, 

িকসিমস, পিনর ইতযািদ। অাবা এর বাইের সাবারণত যা মানুেষর 

খাদয িহেসেব পিরািণত তাও েদওয়া যােব।   

* বুখারী ও মুসিলেম ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, 

িতিন বেলন,  

» ََ ْن َََر َِ  ًِ َْ َصي
َ
، أ َُْمري ْن  َِ  ًِ ِر َصي َْ ِِ َْ َزَ�ةَ بل غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ َر

 »َشِع ي 

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকাতুল িফতর ফরয 

কেরেছন, েখজুর অাবা যব োেক এক সা‘ পিরমাণ।’ ৩৩ ১F

332  

আর ওই যুো তােদর খাদয িছেলা যব।’ েযমন,  

* আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, িতিন বেলন,  

ْن َطَعي ي « َِ  ًِ ِر َصي َْ ِِ َْ وَْو َ بل غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  وِ  بّ ِ َص ُُ ِِ َ�ْهِد َر ِْرُإ  ، » ُكّغي جُ
ِعيدي  َُ نُو 

َ
قَيَ  أ ِقُط «: ََ

َ
ََبَ �ِيُب  َّ بل ََ غَي بلّشِعُ   ََ َ�َن َطَعي  »ََبّلْمرُ ََ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জামানায় আমরা 

যাকাতুল িফতর আদায় করতাম এক সা‘ খাদয  ারা। তখন 

আমােদর খাদয িছল যব, িকসিমস, পিনর এবং েখজুর।’ 332F

333 

                                                           
332 বুখারী: ১৫০৩।  
333 বুখারী: ১৫০৮; মুসিলম: ৯৮৫।  
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 অতএব, পশর খাদয  ারা যাকাতুল িফতর আদায় করেল, আদায় 

হেব না। কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িমসকীনেদর খাদযষবয িহেসেব যাকাতুল িফতর ফরয কেরেছন 

জীব-জ�র খাদয িহেসেব নয়। 

 তাছাড়া কাপড়, িবছানা-কােপথট, পানপা�, খাদয-রসদ ইতযািদ যা 

মানুেষর খাদয বেল িবেবিচত নয় তা  ারা িদেল তাও �হণেযাায 

হেব না। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম খাদয 

 ারা েদওয়া ফরয কেরেছন সুতরাং রাসূল েযটা িনবথারণ 

কেরেছন েসটা অিত�ম করা যােব না।  

 অনুরপ খােদযর মূলয পিরেশােবর মাবযেমও আদায় করা যােব 

না। কারণ, 

- তা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ আেদেশর 

িবপরীত। আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম োেক 

সাবয� হেয়েছ েয, িতিন বেলেছন: 

َُُهَو رَد  « ْمُر َي 
َ
ُِ أ غَيْ ََ ًِ لََْْس  ِمَك َ�َم ََ ْن  ََ« 

‘েয বযি� এমন েকােনা আমল করল, েয বযাপাের আমােদর েকােনা 

আেদশ েনই, তা অ�হণেযাায।’৩৩৩F

334 অপর বণথনায় এেসেছ: 

ْمِر َ «
َ
ِِ أ ْحَدَث 

َ
ْن أ َُُهَو رَد  ََ  ، ُِ ي ُِ ي لََْْس  ََ  »ي َهَذب 

                                                           
334 বুখারী: ৭৩৫০।  
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‘েয আমােদর এ  ীেন এমন িকছু আিব�ার করেব, যা এর অ্ভুথ� 

নয়, তা �তযাখযাত হেব।’ এিট ইমাম মুসিলম সংকলন কেরেছন। 

তেব এর মূল কাা বুখারী-মুসিলম উভয়িটেতই রেয়েছ।’ ৩৩ ৪

335  

- তাছাড়া খাদযমূলয �দান সাহাবীােণর আমেলর পিরপ�ী। কারণ, 

তারা খাদযজাতীয় ব�  ারাই যাকাতুল িফতর আদায় করেতন।  

* আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

يِء بلّربِشِدوَن بلَمْهِدوَّ� «  َِ ّغِ  بلُغَ ُُ ََ ْْ �ُِسّنِم  غَْيُ�  »َن نعداََ

‘েতামরা অপিরহাযথভােব আমার সু�াতেক আকেড় বেরা এবং আমার 

পরবতথীেত সিঠক পো পিরচািলত ও িহদায়ােতর ওপর �িতি�ত 

খুলাফােয় রােশদীেনর সু�াত বা আদশথ অনুসরণ কের চেলা।’335F

336 

- তাছাড়া যাকাতুল িফতর সুিনিদথ� �কার িনবথারণ কের-েদওয়া 

ইবাদত। িববায় তা সুিনিদথ� ব�র বাইের অনয িকছু  ারা আদায় 

করেল �হণেযাায হেব না। েযমিনভােব সুিনিদথ� সমেয়র পের 

েবর করেল তা যো� হয় না।  

- তাছাড়া রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকাতুল িফতর 

িবিভ� �কােরর খাদযষবয  ারা িনবথারণ কেরেছন, আর েস 

খাদযষেবযর মূলয সমান নয়। সুতরাং মূলযই যিদ বতথবয হয়, 
                                                           
335 বুখারী: ২৬৯৭; মুসিলম: ১৭১৮।  
336 আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭; আবু দাউদ: ৪৬০৭; িতরিমযী: ২৬৭৬; ইবন মাজাহ: 

৪২, ৪৩।  
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তাহেল িনিদথ� েকােনা এক �কােরর এক সা‘ পিরমাণ িনবথািরত 

হেতা এবং অনযানয �কার োেক একই মূেলযর সমান িনবথািরত 

হেতা।  

- আর মূলয �দান করেল যাকাতুল িফতর �কাশয ইবাদাত োেক 

পিরণত হয় োাপন ইবাদেত। েযেহতু এক সা‘ খাদয �দান 

করেল তা মুসিলমেদর মােঝ �কাশয হয়, েছাট-বড় সকেলই তা 

জানেত পাের, �চেক তার পিরমাপ ও ব�ন েদেখ এবং তারা 

পর�র তা �হণ কের। িক� মূলয হেল দাতা ও �হীতার মেবয 

তা োাপেন আদান-�দান হেয় যায়। 

যাকাতুল িফতেরর পিরমাণ: 

যাকাতুল িফতেরর পিরমাণ হেলা: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর যুোর এক সা‘। যার ওজন: উ�ত মােনর ােমর চার 

শত আিশ িমসকাল াম। আর �ােমর ওজেন ‘দুই েকিজ ৪০ �াম’ 

াম। েযেহতু এক িমসকাল সমান েসায়া চার �াম, তাই ৪৮০ 

িমসকাল সমান ২০৪০ �াম।  

অতএব রাসূেল যুোর সা‘ জানেত ইিা করেল, তােক দুই েকিজ 

চি�শ �াম াম ওজন কের এমন পাে� রাখেত হেব, যা মুখ পযথ্ 

ভের যােব। অতঃপর তা  ারা পিরমাপ করেত হেব।  

যাকাতুল িফতর ওয়ািজব হওয়ার সময়: 
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ঈেদর রােত সূযথাে�র সময় জীিবত াাকেল তােদর ওপর যাকাতুল 

িফতর আদায় করা আবশযক; নতুবা নয়।  

সুতরাং েকউ সুযথাে�র এক িমিনট পূেবথ মারা োেল তার ওপর 

ওয়ািজব হেব না।  

আর এক িমিনট পের মারা োেল অবশযই তার পক োেক আদায় 

করেত হেব।  

যিদ েকােনা িশশ সূযথাে�র কেয়ক িমিনট পর ভূিম� হয়, তার 

ওপরও আবশযক হেব না। তেব আদায় করা সু�াত হেব। যার 

আেলাচনা পূেবথ অিতবািহত হেয়েছ।  

আর সূযথাে�র কেয়ক িমিনট পূেবথ ভূিম� হেল তার পক োেক 

আদায় করেত হেব।  

যাকাতুল িফতর আবশযক হওয়ার সময় রামযােনর েশষ িদেনর 

সূযথাে�র পর এজনয িনবথারণ করা হেয়েছ েয, তখন োেক িফতর 

তাা খাওয়ার মাবযেম রমযােনর িসয়াম সমাা হয়। এ কারেণই 

এেক রমযােনর যাকাতুল িফতর বা িসয়াম ভা�ার যাকাত বলা হয়। 

এেত বুঝা োল েয, িফতর তাা িসয়াম েশষ হওয়ার সময়টাই 

যাকাতুল িফতর ওয়ািজব হওয়ার সময়। 

যাকাতুল িফতর আদােয়র সময়: 

যাকাতুল িফতর আদােয়র দুিট সময় রেয়েছ:  

১. ফযীলতপূণথ সময় ও ২. জােয়য সময়।  
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 ফযীলতপূণথ সময়: ঈেদর িদন সকােল ঈেদর সালােতর পূেবথ। 

কারণ;  

* সহীহ বুখারীেত আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, 

িতিন বেলন,  

ْن َطَعي ي « َِ  ًِ ِر َصي َْ ِِ َْ وَْو َ بل غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وِ  بّ ِ َص ُُ ِِ َ�ْهِد َر ِْرُإ   »ُكّغي جُ

‘আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যামানায় যাকাতুল 

িফতর ঈদুল িফতেরর িদেন এক সা‘ পিরমাণ খাদয আদায় 

করতাম।’ 336F

337 

অনুরপভােব বুখারীেত ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত 

আেছ, িতিন বেলন,  

ْن رُؤَّد� َ�بَْك ُصُرَِإ «
َ
ِر، أ َْ ِِ

ْ
َ�ةِ بل ََ َمَر نِ

َ
َْ أ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وَ  بهللاِ َص ُُ ّن َر

َ
أ

ةِ 
َِ  بلّا

َ
َّيِس إِل  »ب

‘রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুষেক ঈেদর সালাত 

পড়েত যাওয়ার পূেবথ যাকাতুল িফতর আদায় করার আেদশ 

িনেয়েছন।’ 337F

338 অনুরপভােব হািদসিট ইমাম মুসিলম ও অনযানযরা 

বণথনা কেরেছন।  

                                                           
337 বুখারী: ১৫১০।  
338 বুখারী: ১৫০৩; মুসিলম: ৯৮৬।   
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ইবন ‘উয়াইনা �ীয় তাফসীর �ে� ‘আমর ইবন দীনােরর সূে� 

ইকিরমা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বণথনা কেরন, িতিন বেলন, মানুষ 

ঈেদর িদন যাকাতুল িফতর ঈেদর সালােতর পূেবথ আদায় করেব। 

কারণ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ۡفنَحَ  قَدۡ  ﴿
َ
ٰ  َمن أ َّ  ]  ١٥  ،١٤: َبَ[ ﴾ ١ فََصّ�ٰ  َرِ�ِهِۦ �ۡسمَ  َوذََكرَ  ١ تََز

‘িন�য়ই সাফলয লাভ করেব েস, েয শ� হয় এবং তার পালনকতথার 

নাম �রণ কের, অতঃপর সালাম আদায় কের।’ {সূরা আ‘লা, 

আয়াত: ১৪-১৫} 

সুতরাং ঈদুল িফতেরর সালাত একটু িবল� কের পড়া উউম; যােত 

মানুষ যাকাতুল িফতর আদায় করেত পাের।  

 জােয়য সময়: ঈেদর একিদন দু’িদন পূেবথ যাকাতুল িফতর 

আদায় করা।  

* সহীহ বুখারীেত নােফ‘ বণথনা কেরন, ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ 

‘আনহ িনেজর এবং েছট-বড় স্ানেদর পক হেতও যাকাতুল 

িফতর �দান করেতন। এমনিক িতিন আমার স্ানেদর যাকাতুল 

িফতরও �দান করেতন। িতিন যারা যাকাতুল িফতর �হণ করত 

তােদরেকই �দান করেতন। আর তারা ঈেদর একিদন বা দু’িদন 

পূেবথ যাকাতুল িফতর িদেতন। ৩৩৮F

339 

                                                           
339 বুখারী: ১৫১১।  
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 ঈেদর সালােতর পর আদায় করা জােয়য েনই। তাই িবনা 

কারেণ সালােতর পর পযথ্ িবল� করেল তা �হণেযাায হেব 

না কারণ তা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদথেশর 

পিরপ�ী।  

* পূেবথ ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহর হাদীস উ�ৃত হেয়েছ, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

ّدبَهي �َ «
َ
ْن أ ةِ، ََِ�َ َصَدقٌَ  ََ

َِ ّدبَهي �َْعَد بلّا
َ
ْن أ ََ ََ ْقبُولٌَ ،  ََ ةِ، ََِ�َ َزَ�ٌة 

َِ َك بلّا بْ
َن بلّاَدقَيِت  َِ« 

‘ঈেদর সালােতর পূেবথ আদায় করেল তা যাকাতুল িফতর িহসােব 

াণয হেব। আর ঈেদর সালােতর পর আদায় করেল তা অনযানয 

সাবারণ দােনর মত একিট দান হেব।’339F

340 

 আর যিদ েকােনা স�ত কারণবশত িবল� কের, তাহেল েকােনা 

অসুিববা েনই। েযমন েস এমন  ােন আেছ েয তার কােছ 

আদায় করার মত েকােনা ব� েনই বা এমন েকােনা বযি�ও 

েনই, েয এর হকদার। অাবা হঠাৎ তার কােছ ঈেদর সালােতর 

সংবাদ েপৗছল েয কারেণ েস সালােতর পূেবথ আদায় করার 

সুেযাা েপল না অাবা েস েকান বযি�েক দািয়� িদেয়িছল, আর 

                                                           
340 আবু দাউদ: ১৬০৯; ইবন মাজাহ: ১৮২৭; মু�াদরােক হােকম ১/৪০৯।  



 

490 

েস আদায় করেত ভুেল োেছ। এমতাব ায় সালােতর পর 

আদায় করেল েকােনা অসুিববা েনই। কারণ েস অপারা। 

ওয়ািজব হেি, যাকাতুল িফতর তার �াপেকর হােত সরাসির বা 

উিকেল মাবযেম যাাসমেয় সালােতর পূেবথ েপৗছােনা। যিদ িনিদথ� 

েকােনা বযি�েক �দােনর িনয়ত কের, িক� যাকাতুল িফতর েবর 

করার সময় তার সে� বা তার েকােনা ওিকল বা �িতিনিবর সে� 

সাকাৎ না ঘেট তাহেল অনয েকােনা যাকাতুল িফতেরর উপযু� 

বযি�েক �দান করেব। েকােনা �েমই িনিদথ� সময় োেক িবল� 

করেব না।  

যাকাতুল িফতর �দােনর  ান: 

যাকাতুল িফতর �দােনর সময় িফতরা �দানকারী েয এলাকায় েস 

অব ান করেছ েস এলাকার ারীবরাই এর হকদার; েস (িফতরা 

�দানকারী) উ� এলাকার  ায়ী অিববাসী েহাক বা অ ায়ী েহাক। 

িবেশষ কের যিদ স�ািনত  ান হয় েযমন ম�া বা মদীনা অাবা 

েসখানকার ফকীররা এর �িত েবিশ মুখােপকী হয় তেব েসখােন 

েবর করাই িনিদথ�। িক� যিদ েস এমন এলাকায় াােক েযখােন 

েকােনা হকদার না াােক বা হকদার েচনা অস�ব হয়, তাহেল তার 

পক োেক একজন উিকল িনযু� করেব েয উিকল উপযু� বযি� 

খঁুেজ তার যাকাতুল িফতর আদায় কের েদেব।  

যাকাতুল িফতেরর হকদার: 
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সদকাতু িফতেরর হকদার হেি (১) দিরষ, (২) ঋণ��, যারা তা 

আদােয় অকম। সুতরাং তােদরেক �েয়াজন পিরমাণ েদয়া যােব।  

একিট যাকাতুল িফতর অেনক ফকীরেক েদওয়া জােয়য।  

আবার অেনকগেলা যাকাতুল িফতর এক িমসকীনেকও েদয়া যােব। 

কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকাতুল িফতেরর 

পিরমাণ িনবথারণ কেরেছন। িক� তােদর কতটুকু েদওয়া হেব তা 

িনবথারণ কেরন িন।  

এর উপর িভিউ কের বলা যায় েয, যিদ একদল েলাক তােদর 

যাকাতুল িফতর ওজন করার পর একিট পাে� জমা কের, তারপর 

েসখান োেক পুনরায় পিরমাপ ছাড়া ব�ন কের তেব তা আদায় 

হেয় যােব।  

িক� ফকীরেক জািনেয় েদয়া উিচৎ েয, তােক তারা যা িদেি তার 

পিরমাণ তারা জােন না; যােত কের (ফকীর) িনেজ কাউেক িদেত 

িােয় তার পিরমাপ না েজেন েবাঁকায় না পেড়।  

আর ফকীেরর জনয ৈবব, কােরা োেক যাকাতুল িফতর �হেণর পর 

িনেজর পক োেক বা পিরবােরর অনয সদসযেদর পক োেক 

পিরমাপ করার পর যাকাতুল িফতর �দান করা। অাবা তা পিরপূণথ 

আেছ বেল দাতার কাায় িব�াস কের পিরমাপ ছাড়াই �দান করা।  
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েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক আপনার স�ি� অনুযায়ী আনুাতয 

করার তাওফীক িদন। আমােদর আ�া, কাা ও কাজ পিরশ� কের 

িদন। আমােদরেক খারাপ আকীদা-িব�াস, খারাপ কাা ও খারাপ 

কাজ োেক পিব� করন। িন�য় আপিন উউম দানশীল ও 

করণাময়।  

েহ আ�াহ! আপিন সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী 

মুহা�াদ, তাঁর সকল পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর। 
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ঊনি�ংশ আসর 
তওবা স�েকথ 

 

সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন �েতযক সৃি�েত আপন 

এককে�র ওপর �মাণ  াপন কেরেছন। আপন সৃি�েত েযভােব 

চান ইয যত ও কমতার হ�েকপ কেরন। মুউাকীেদর িনবথািচত কের 

তােদর ঈমান ও িনরাপউা দান কেরন। অপরাবীেদর আপন সংযম 

ও করণায় কমা ও মাজথনা কেরন। তাঁর অবাবযেদর িরিযক ব� 

কেরন না দয়া ও করণাবশত। িন�াবান মুিমনেদরেক আপন 

ৈনকেটযর মৃদু বায়ূ  ারা �শাি্ দান কেরন এবং িহসাব িদবেস তার 

মহািবপদ স�েকথ সতকথ কেরন। তাঁর স�ি�র পা অবল�নকারীেক 

িতিন িনজ আ�ানায় েহফাযত কেরন। মুিমনেক তার অ্ের ঈমান 

অিআত কের স�ািনত কেরন। িনজ সৃি�েত িতিন িবিব-িববান 

�বতথন কেরন, তাই তােদর জনয জারী কেরন আেদশ-িনেষব। 

আপন সহেযািাতায় দাঁড় করান ফেল েকউ েস আেদশ পালন 

করেত সমাথ হয় আবার েকউ তােত অপারা হয়। েয উদাসীন ও 

িব�ৃত�ায় তােক িনজ উপেদশবাণী িদেয় জা�ত কেরন। িতিন 

গনাহাারেক তার গনাহ মােফর জনয তাওবার িদেক আ�ান 
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কেরন। িতিন মহান রব; সৃি�জােত তাঁর েকােনা তুলনা েনই। িতিন 

দয়ালু দাতা; িযিন পানাহােরর মুখােপকী নন। সকল সৃি� সবথদা তাঁর 

মুখােপকী এবং িদবারাি� তাঁর করণার িভখারী। আিম তাঁর �শংসা 

কির এমন �শংসা যা েকােনা রেবর ইবাদতকারী কের াােক এবং 

আর তাঁর কােছ ওযর েপশ করিছ িনজ পাপ ও �িটর জনয।  

আর আিম সাকয েদই েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ 

েনই; তাঁর েকােনা শরীক েনই, িনজ মন োেক একিন� বযি�র 

সাকয। আিম আরও সাকয েদই মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূল, যােক 

তাঁর দল োেক বাছাই করা হেয়েছ।  

আ�াহ সালাত ও সালাম বষথণ করন তাঁর ওপর, তাঁর ে��তম স�ী 

আবূ বকেরর ওপর, উমেরর ওপর যার চলার পো শয়তান চলত 

না, উসমান শহীেদর ওপর, িযিন যুে�র কাতাের শহীদ হনিন, 

আলীর ওপর িযিন তাঁর যুে�র সাহাযযকারী এবং তাঁর পিরবার-

পিরজন, সাহাবীবৃ� ও তাঁর আদেশথর অনুসারীেদর ওপর।  
 

o ভাইেয়রা আমার! রমযান মাস েশষ করন, আ�াহর কােছ 
গনাহ োেক তাওবার মাবযেম, তাঁর স�ি� অনুযায়ী কাজ কের 

তাঁর কােছ �তযাবতথেনর মাবযেম। েকননা, মানুষ গনাহ ও ভুল-

�িট োেক মু� নয়। �েতযক আদম স্ান গনাহ কের তেব 

সেবথাউম পাপী হেলা, তাওবাকারী।  
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আ�াহ তা‘আলা �ীয় িকতােব এবং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁর বাণীেত আ�াহর কােছ কমা �াাথনা ও তাঁর কােছ 

তাওবার �িত উ ু� কেরেছন। 

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

نِ  ﴿
َ
ْ  َوأ ْ  ُُمّ  َرّ�ُ�مۡ  �ۡستَۡغفُِروا َجلٖ  إَِ�ٰ  َحَسًَا َ�ًٰعامّ  ُ�َمِتِۡعُ�م إَِ�ۡهِ  تُو�ُٓوا

َ
 ّمَسِ�ٗ  أ

ّ  َو�ُۡؤتِ  ٓ  تََوّلۡواْ  �ن فَۡضنَُهۥۖ  فَۡضلٖ  ذِي ُُ َخاُف  فَإِِ�ِ
َ
 ٣ َكبِ�ٍ  يَۡو�ٖ  َعَذاَب  َعنَۡيُ�مۡ  أ

 ]  ٣: هود[ ﴾

‘আেরা েয, েতামরা েতামােদর রেবর কােছ কমা �াাথনা কর, 

তারপর তাঁর িদেক িফের আস, িতিন েতামােদরেক এক িনিদথ� 

কােলর এক উউম জীবন উপেভাা করেত েদেবন এবং িতিন 

�েতযক গণীজনেক তার �াপয মযথাদা দান করেবন। আর যিদ 

েতামরা মুখ িফিরেয় নাও, তেব িন�য় আিম েতামােদর উপর 

মহািদেনর শাি�র আশংকা কির।’ {সূরা হূদ, আয়াত: ৩} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

ََّمآ  قُۡل  ﴿ ِ نَا۠  إ
َ
ٓ  إَِ�ّ  يُوَ�ٰ  ِمِۡثنُُ�مۡ  �ََ�ٞ  َ َما َّ هِ فَٱۡستَِقيُمٓواْ  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  ََ  إَِ�ۡ

 ]  ٦: َاغت[ ﴾وَ�ۡستَۡغفُِروُهۗ 

‘(েহ মুহা�াদ) আপিন বলুন, আিমও েতামােদর মতই মানুষ, তেব 

আমার �িত ওহী আেস েয, েতামােদর মা‘বুদ একমা� মা‘বুদ। 

অতএব তাঁরই পা দৃঢ়ভােব অবল�ন কর এবং তারঁ কােছ কমা 

�াাথনা কর।’ {সূরা হা-মীম-িসজদাহ, আয়াত: ৬} 
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* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  

﴿  ْ ِ  إَِ�  َوتُو�ُٓوا َّ يّهَ  َ�ِيًعا �
َ
َُونَ  َ  ]  ٣١: بَور[ ﴾ ٣ �ُۡفنُِحونَ  لََعّنُ�مۡ  �لُۡمۡؤمِ

‘েহ মুিমনাণ, েতামরা সকেলই আ�াহর িনকট তাওবা কর, যােত 

েতামরা সফলকাম হেত পার।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১}  

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  ءَاَمَُوا ِ  إَِ�  تُو�ُٓوا َّ ن َرّ�ُ�مۡ  َعَ�ٰ  نُّصوًحا تَۡو�َةٗ  �

َ
 يَُ�ِفِرَ  أ

تَِها مِن َ�ۡرِي َجّ�ٰتٖ  َو�ُۡدِخنَُ�مۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسِ�ِ  َعَُ�مۡ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡ
َ
 ]  ٨: بلحر�ْ[ ﴾�ۡ�

‘েহ ঈমানদারাণ, েতামরা আ�াহর কােছ তাওবা কর, খাঁিট তাওবা; 

আশা করা যায় েতামােদর রব েতামােদর পাপসমূহ েমাচন করেবন 

এবং েতামােদরেক এমন জা�াতসমূেহ �েবশ করােবন যার 

পাদেদেশ নহরসমূহ �বািহত।’ {সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮} 

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َ  إِنّ  ﴿ َّ ِّب  �  ]  ٢٢٢: بلقرة[ ﴾ ٢ �لُۡمَتَطِهِرِ�نَ  َو�ُِحّب  �ّ�ّ�ٰ�ِ�َ  ُُ

‘িন�য় আ�াহ তাওবাকারী এবং পিব�তা অজথনকারীেদর পছ� 

কেরন।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২২}  

আর তাওবার বণথনায় বহ আয়াত রেয়েছ।  

হাদীসসমূহ:  

* আাারথ ইবন ইয়াসার আল-মুযানী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

يئََ ، َمّرةي « َِ  ُِ ْ
َ

َْوِ  إِل
ْ

ِِ بل رُوُب، 
َ
إِّ� أ

 بهللاِ، ََ
َ

َّيُس رُو�ُوب ِإل َهي ب ُّ  »وَي ََ
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‘েহ েলাকসকল! েতামরা আ�াহর কােছ তাওবা কর ও কমা �াাথনা 

কর। কারণ, আিম �িতিদন একশত বার তাওবা কির।’341  

* আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, আিম রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ:  

بِْعَ� َمّرةً « َُ ْن  َِ  َ ََ
ْ
ْ
َ
ِِ بلَْوِ  أ  ُِ ْ

َ
رُوُب إِل

َ
ََأ ُر بّ َ  ِِ َِْا ُْ َ  »ََبّ ِ إِّ� ََ

‘আ�াহর শপা, অবশযই আিম �িতিদন আ�াহর কােছ কমা �াাথনা 

কির ও তাওবা কির ৭০ বােররও অিবক।’341F

342 

* আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» 
َ
ْن أ َِ  ، ُِ ْ

َ
ُِوُب إِل َُ َِْو�َِ  َ�بِْد،ِ ِحَ� 

َشّد ََرًَحي نِ
َ
ُ أ ّ َ ُِ َ َربِحغَِِ ََ ْْ َوَن  َحِدُ�

َن َشَجَرًة، 
َ
ْغَهي، ََْ َِ َِْس 

َ
ََْ ، ُُ بنُ َ ََ ََ  ُُ َُ غَيَْهي َطَعي ََ ََ  ُُ غْ َِ غََِْت  َِ ، ََيمْ ةي

َِ ََ َِ ْر
َ
نِْ

َُبَْْغَي ُهَو َكَذلَِ  إِذَب ُهَو نَِهي، قَيئَِمً    ، ُِ ْن َربِحغَِِ َِ َِْس 
َ
ِِ ِظغَّهي، قَْد أ َجَ   ََ ِْ ََي

غْدَ  َرِح َِ َِ ْن ِشّدةِ بلْ َِ ّْ قَيَ   يِمَهي، ُُ ََ َصَذ ِبِ
َ
ْ  َي َرّ�َ ، : ،ُ، ََ

َ
ََأ  َْت َ�بِْدا 

َ
ّْ أ بلغُه

َرِح  َِ ْن ِشّدِة بلْ َِ  
َ
ْ ََ ْص

َ
 »أ

‘বা�া যখন আ�াহর কােছ তাওবা কের, তখন আ�াহ ওই বযি�র 

েচেয়ও অিবক খুিশ হন, েয িবশাল িব�ৃত ভূিমেত সফর করিছল, 

হঠাৎ তার বাহন পািলেয় োল, েয বাহেন তার খাদয ও পানীয় িছল। 

                                                           
341 মুসিলম: ২৭০২।  
342 বুখারী: ৬৩০৭।  
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েকােনা উপায় না েদেখ স�ূণথ িনরাশ হেয় মৃতুযর অেপকায় একিট 

বৃেকর ছায়ায় শেয় পড়ল। এমতাব ায় হঠাৎ বাহনিট তার পােশই 

উপি ত েপল। েস লাাাম হােত িনেয় আনে�র অিতশেযয বেল 

েফলেলা, আ�াহ! তুিম আমার বা�া এবং আিম েতামার �ভু। অিত 

আনে� ভুল বেল েফলল।’343  

আ�াহ সুবহানাহ বা�ার তাওবােত খুিশ হওয়ার কারণ হেি িতিন 

তাওবা ও কমা করেত ভােলাবােসন। অনুরপভােব িতিন এটাও 

ভােলাবােসন েয বা�া তার কাছ োেক পলায়ন করার পর আবার 

তার কােছ িফের আসেছ।  

* আনাস এবং ইবন আহাস রািদয়া�াহ ‘আনহম হেত বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» 
ّ

ي،ُ إِو
ََ 

َ
َُْمَ  لَْن  ََ بِدوَيِن،  ََ  ُ

َ
ْن وَُ�وَن َ

َ
َحّب أ

َ
ْن ذََهبي أ َِ بِدوًي  ََ ّن ِونِْن خَدَ  

َ
لَْو أ

ْن رَيَب  ََ  َ ََ �َُِوُب بّ ُ  ََ  »بلّدَبُب، 

‘বনী আদেমর যিদ �েণথর একিট উপতযকা ােক, তাহেল েস তখন 

দু’িট উপতযকার কামনা কের। মািটই একমা� তার মুখ ভরেত 

পাের। আর েয তাওবা কের, আ�াহ তার তাওবা কবুল কেরন।’343F

344 

                                                           
343 মুসিলম: ২৭৪৭।  
344 বুখারী: ৬৪৩৬; মুসিলম: ১০৪৯। 
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 তাওবা: আ�াহর নাফরমানী েছেড়, তার আনুােতয িফের 

আসােক তাওবা বেল। কারণ, আ�াহ তা‘আলাই সিতযকােরর 

মা‘বুদ। আর ইবাদেতর তাৎপযথ হেি ভােলাবাসা ও স�ানাোথ 

মা‘বুদ সমীেপ িবনয়ী ও অনুাত হওয়া। অতএব, যখনই বা�ার 

পক হেত �ভুর অবাবযতা �কাশ পােব, তখন েসটা োেক 

তাওবা হেি, তার কােছ দীন, হীন, ভীত, স��, লি�ত ও নত 

হেয় তার দরবাের িফের আসা ও তার দরজায় দাড়ােনা।  

 তাওবা করা ওয়ািজব; তাৎকিণকভােব। িবল� করা বা ািড়মিস 

করা জােয়য েনই। কারণ;  

- আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বযাপাের 

আেদশ কেরেছন। আর আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আেদশ তৎকণাৎ পালনীয়। কারণ, 

বা�ার জানা েনই িবলে� কী পিরণিত হেব। হেত পাের হঠাৎ 

তার মৃতুয এেস যােব, আর তাওবার সুেযাা ঘটেব না।  

- তাছাড়া বারবার গনাহ করা অ্রেক কিঠন কের েদয়, আ�াহ 

হেত দুের সিরেয় েদয় ও ঈমানী শি� দুবথল কের েদয়। 

পকা্ের আনুাতয ঈমান বৃি� কের ও নাফরমানী কিমেয় েদয়।  

- বারংবার গনােহ িলাতা, ওই গনােহর �িত মুহাহত ও দৃঢ়তা 

সৃি� কের। কারণ, নফস েকােনা িবষেয় অভয� হেয় োেল তা 

বজথন করা কিঠন হয়। এ কারেণই আ�াহর নাফরমানী হেত 
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মু� হওয়া ক�কর। তখন শয়তান পূেবথর েচেয় বড় গনােহ 

জিড়েয় েদয়।  

* এজনয আ�াহ ওয়ালা আেলমাণ বেলন, ‘গনাহ কুফরীর 

দূত�রপ।’৩ ৪৪

345 �মশ গনােহ জিড়ত হেত াােক, পিরণােম  ীন 

োেক সের পেড়। আ�াহর কােছ এ োেক িনরাপউা চাই। 

 আ�াহ েয তাওবার আেদশ কেরেছন, তা হেলা খােলস তাওবা। 

খােলস তাওবার জনয পাচঁিট শতথ:  

�াম শতথ: তাওবা একা্ভােব আ�াহর জনয হেত হেব 

আ�াহর ভােলাবাসা, তাঁর �িত স�ান, সাওয়ােবর আশা, শাি� ভয় 

তােক তাওবার �িত উ ু� করেব। এ তাওবার মেবয মাখলুেকর 

মহহত বা দুিনয়ার তুি েকােনা �াাথ াাকেত পারেব না। অনযাায় 

তাওবা কবুল হেব না। কারণ, েস আ�াহর কােছ তওবা কের িন; 

বরং ওই উে�েশযর কােছ েস তাওবা কেরেছ।   

ি তীয় শতথ: কৃত অপরােবর জনয লি�ত হেত হেব 

েস তার অপরােবর জনয অনুতা হেব, এই গনাহ যিদ না হেতা—

এমন আশা করেব। ফেল এই ল�া ও েপেরশানীর কারেণ েস 

আ�াহর িদেক িফের যােব, তাঁর সমীেপ নত হেব এবং েয নফস 

তােক অনযায় করেত �েরািচত কেরিছল তার �িত ঘৃণার  উেষক 

                                                           
345 ইবনুল কাইয়যম: আদ-দা ওয়াদ দাওয়া পৃ. ১০০।  
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হেব; আর এভােবই তার তাওবা হেব িব�াস ও সিঠক অনুবাবন 

োেক উ�ূত। 

তৃতীয় শতথ: তৎকণাৎ েস গনাহ বজথন করা 

তাই নাফরমানী যিদ হারাম কাজ করার ফেল হয়, তাহেল তৎকণাৎ 

তা পিরতযাা করেব।  

আর যিদ নাফরমানী ওয়ািজব বজথন করার কারেণ হয়, তেব তা 

তখনই করেত হেব, যিদ তার কাযা স�ব হয়, েযমন, যাকাত, হজ।  

 গনােহ িলা াাকা অব ায় তওবা কবুল হয় না। উদাহরণ�রপ: 

- েকউ সুদী েলনেদেন িলা োেক বলেলা, আিম সুদ োেক 

তাওবা করিছ। তাহেল তাওবা সহীহ হেব না; বরং এ হেলা 

আ�াহর সে� ঠাাার শািমল, যা বা�ােক আ�াহ োেক আেরা 

দূের সিরেয় েদয়।  

- অনুরপ জামােতর সে� সালাত আদায় না করার গনাহ োেক 

তাওবা করল অাচ এখেনা জামােত সালাত আদায় বজথন কেরই 

চেল তেব তার েস তাওবা িবশ� হয়িন।  

 আর যিদ গনাহ মানুেষর অিবকার স�িকথত হয়, তাহেল 

তােদর োেক িন�িউ না করা পযথ্ তাওবা সহীহ হেব না। 

- সুতরাং যিদ গনাহিট হয় কারও স�দ িছিনেয় েনওয়া অাবা 

স�দ অ�ীকার করা, তাহেল েসটার হকদােরর কােছ তা 

েপৗছােত হেব, যিদ েস জীিবত াােক। আর যিদ হকদার মারা 
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িােয় াােক তেব তা ওয়ািরসেদর কােছ েপৗেছ িদেত হেব। আর 

যিদ ওয়ািরসও না াােক তাহেল বায়তুল মােল (রােীয় 

েকাষাাাের) জমা িদেত হেব। আর যিদ �াপক জানা না াােক, 

তার পক োেক দান কের েদেব। আর এ স�েকথ আ�াহই 

জানেবন।  

- আর নাফরমানী যিদ েকােনা মুসিলেমর াীবত তাা পরিন�া 

হয়, তেব তার কােছ কমা েচেয় েনেব; যিদ েস তার াীবত করা 

স�েকথ জানেত পাের অাবা যিদ এ আশংকা াােক েয েলাকিট 

তার াীবত স�েকথ েজেন যােব। আর যিদ এরকম িকছু না হয় 

তেব েসই াীবেতর মজিলেসই তার ভােলা �শংসা করেব। 

কারণ, েনক কাজ গনাহেক িবলুা কের েদয়।  

 িনিদথ� গনাহ োেক তাওবা করা যােব, যিদও অনয গনােহ িলা 

াােক। কারণ ‘আমল েযনিাক িবষয়, আর ঈমান বােড়-কেম। 

তেব যতকণ পযথ্ সব গনাহ োেক তাওবা না করেব, ততকণ 

পযথ্ তাওবার গণ তার জনয সাবয� হেব না এবং 

তাওবাকারীেদর উঁচু মযথাদা ও �শংসার অিবকারীও েস হেব না।  

চতুাথ শতথ: ভিবষযেত আর গনাহ না করার দৃঢ় সংক� করেত হেব।  

কারণ, তাওবার ফলাফল এটাই, যা তাওবাকারীর সতযবািদতার 

�মাণ।  
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যিদ বেল েয ‘েস তাওবাকারী’ অাচ েস েকােনা একিদন গনাহ 

করার সংক�ব� বা েদাদুলযমান াােক, তাহেল তার তাওবা িবশ� 

হেব না। কারণ, এটা সামিয়ক তাওবা, এ তাওবাকারী উপযু� 

সমেয়র অেপকায় আেছ যখন েস আবার এ গনাহিট করেব। এর 

মাবযেম েলাকিটেক ঘৃণাবশত গনাহ োেক আ�াহর আনুােতযর িদেক 

�তযাবতথনকারী বুঝায় না। 

প�ম শতথ: তাওবা কবুেলর সময় অিত�া্ না হওয়া 

েকননা, সময় অিত�ম করার পর তাওবা করেল, তা াৃহীত হেব 

না।  

তাওবা কবুেলর েশষ সময় দু’ �কার:  

১. সকেলর জনয সমানভােব ও ২. �েতযক বযি�র জনয িবেশষ।  

 ত�েবয সকেলর জনয সাবারণভােব: সূযথ পি�ম িদেক উিদত 

হওয়া। তখন আর তাওবা েকােনা উপকাের আসেব না।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِ�  يَۡومَ  ﴿
ۡ
ََُها ََۡفًسا يَََفعُ  ََ  َرِ�َِك  ءَاَ�ِٰت  �َۡعُض  يَأ وۡ  َ�ۡبُل  مِن ءَاَمََۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  إِيَ�ٰ

َ
 أ

�ۗ  إِيَ�ََِٰها ِ�ٓ  َكَسبَۡت    ] ١٥٨: بو عي [ ﴾َخۡ�ٗ

‘েয িদন আপনার পালনকতথার েকােনা িনদশথন আসেব, েস িদন 

এমন েকােনা বযি�র ঈমান আনয়ন তার জনয ফল�সু হেব না েয 

পূবথ োেক ঈমান আনয়ন কের িন িকংবা �ীয় ঈমান অনুযায়ী 

েকােনারপ সৎকমথ কের িন।’ {সূরা আল-আন‘আম,  আয়াত: ১৮৫} 
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এখােন িনদশথন  ারা পি�ম িদক হেত সূযথ উদয় হওয়া উে�শয। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বযাখযা �দান কেরেছন।৩ ৪৫

346  

* ‘আ�ু�াহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ْاِر�َِهي، «  ََ ْن  َِ غَُ  بلّشْمُس  َْ َُ ّّ ّ َو رَب  بلو�  رقبك َح ُّ  َ ََ ََإِذَب َطغََعْت ُطبَِ  
َعَمَك 

ْ
َّيُس بل َ ب ِِ �ُ ََ  ُِ ي ُِ بي نَِمي 

ْ
 »قَغ

‘তাওবা সবথদা কবুল হেত াােক সূযথ পি�ম আকাশ হেত উিদত 

হওয়া পযথ্। উদয় হেল �েতযেকর অ্ের েমাহর েমের েদয়া হয়। 

মানুেষর জনয তার আমল যো� হেয় যায়।’ 346F

347 ইবন কাসীর 

হাদীেসর সূ�েক ‘হাসান’ বেলেছন। 

* আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» ُِ غَيْ ََ ْاِر�َِهي، رَيَب بُهللا  ََ ْن  َِ غَُ  بلّشْمُس  َْ ْن َُ
َ
ْن رَيَب َ�بَْك أ ََ« 

‘েয বযি� সূযথ পি�ম িদক হেত উদেয়র পূেবথ তাওবা করেব আ�াহ 

তার তাওবা কবুল করেবন।’ 347F

348 

 �েতযক বযি�র জনয িবেশষভােব: মৃতুযমুেখ পিতত হওয়া।  

                                                           
346 েদখুন, বুখারী: ৭১২১।  
347 আহমাদ ১/১৯২; ইবন কাসীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া: পৃ. ১৩৭।   
348 মুসিলম: ২৭০৩। 
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যখন কােরা মৃতুয উপি ত হেব এবং মৃতুয �তযক করেব তখন 

তাওবা তার েকােনা উপকাের আসেব না এবং াৃহীতও হেব না। 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِينَ  �ّ�ۡو�َةُ  َولَۡيَسِت ﴿ َّ ِ َحَدُهمُ  َحَ�َ  إِذَا َحّ�ٰ  اتِ  َٔ �لّسِ�ِ  َمنُونَ َ�عۡ  ل
َ
 إِِ�ِ  قَاَل  �لَۡمۡوُت  أ

 ]  ١٨: بلنسيء[ ﴾�ۡل�نَ  �ُۡبُت 

‘আর এমন েলাকেদর তাওবা কবুল হেব না যারা ম� কাজ কের। 

এমনিক যখন তােদর কােরা কােছ মৃতুয উপি ত হয় তখন বলেত 

াােক আিম এখন তাওবা করিছ।’ {সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১৮}  

‘আবদু�াহ ইবন ‘উমার ইবনুল খাউাব রািদয়া�াহ আনহমা োেক 

বিণথত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

رْ « ُِ َاْر ُُ  ْْ َ ي ل ََ ْقبَُك رَْو�ََ  بلَعبِْد  َُ  »إِّن بّ َ 

‘আ�াহ বা�ার তাওবা ারারার (রহ ও�াাত হবার) পূবথ পযথ্ 

কবুল কেরন।’348F

349 

 সকল শতথ পূরেণর মাবযেম তাওবা যখন সহীহ ও াৃহীত হেব 

তখন আ�াহ তার কৃত পাপ যত বড়ই েহাক তা মুেছ েদেবন।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

                                                           
349 আহমাদ: ২/১৩২; িতরিমযী: ৩৫৩৮; ইবন মাজাহ: ৪২৫৩। িতরিমযী 

হাদীসিটেক হাসান বেলেছন। 
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ِينَ  َ�ِٰعبَادِيَ  قُۡل  ﴿ َّ ۡ�َفُواْ  �
َ
ٰ  أ َ نُفِسهِمۡ  ََ

َ
ِۚ  رّۡ�َةِ  مِن �َۡقََُطواْ  ََ  أ َّ َ  إِنّ  � َّ  ۡغفِرُ �َ  �

نُوَب  َّ  ]  ٥٣: بلَمر[ ﴾ ٥ �لّرِحيمُ  �ۡلَغُفورُ  ُهوَ  إِنُّهۥ َ�ِيًعاۚ  �

‘েহ আমার বা�ারা যারা িনেজেদর ওপর যুলম কেরেছা েতামরা 

আ�াহর রহমত োেক িনরাশ হেয়া না। িন�য় আ�াহ সকল গনাহ 

মাফ করেবন। িতিন কমাশীল দয়ালু।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৫৩}  

এ আয়াতিট মহান পালনকতথার অনুাত ও আজাবহ তাওবাকারীেদর 

জনয সুসংবাদ�রপ।  

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

وۡ  ُسٓوءًا َ�ۡعَمۡل  َوَمن ﴿
َ
َ  �َۡستَۡغفِرِ  ُُمّ  ََۡفَسُهۥ َ�ۡظنِمۡ  أ َّ َ  َ�ِدِ  � َّ  ١ رِّحيٗما َ�ُفوٗر� �

 ]  ١١٠: بلنسيء[ ﴾

‘েয গনাহ কের িকংবা িনেজর ওপর যুলম কের অতঃপর আ�াহর 

কােছ কমা �াাথনা কের তখন েস আ�াহেক কমাশীল ও করণাময় 

পােব।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত: ১১০}  

 অতএব আপনারা িনেজর জীবেনর সময় াাকেত হঠাৎ কের 

মৃতুয আসার পূেবথই �ত �ীয় রেবর কােছ খােলস তাওবা 

করন। কারণ তখন আর উ�ােরর েকােনা উপায় াাকেব না।  

েহ আ�াহ!  আমােদরেক এমন আ্িরকভােব তাওবা করার 

তাওফীক িদন; যা আমােদর কৃত পাপসমূহ িমিটেয় েদেব এবং 

আমােদরেক সহজ পা জা�ােতর রা�া সহজ কের িদন। কিঠন পা 
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জাহা�ােমর রা�া োেক দূের রাখুন। আর আপনার �ীয় করনায় 

আমােদরেক এবং আমােদর িপতামাতা ও সকল মুসিলমেক কমা 

করন, েহ সবথে�� দয়াময়।  

আর আ�াহ আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল 

সাহাবােয় িকরােমর ওপর সালাত েপশ করন। 
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ি�ংশ আসর 
রমযান মােসর সমািা 

 

সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন �শ�, মহান, বদানয, 

দানশীল, দয়ালু। িতিন সব িকছু সৃি� কেরেছন। অতঃপর তা 

িনপুণভােব িনরপণ কেরেছন। িতিন শরীয়ত নািযল কেরেছন আর 

তা সহজ কেরেছন। িতিন মহা�জাবান ও সবথজাতা। িতিন সৃি�র 

সূচনা কেরেছন অতঃপর তা স�� কেরেছন। [আর সূযথ �মণ কের 

তার িনিদথ� পো, এটা মহাপরা�মশালী সবথজ (আ�াহ)-র িনবথারণ। 

আর চাঁেদর জনয আিম িনবথারণ কেরিছ মানিযলসমূহ, অবেশেষ েসিট 

েখজুেরর শ� পুরাতন শাখার মত হেয় যায়। সূেযথর জনয স�ব নয় 

চাঁেদর নাাাল পাওয়া, আর রােতর জনয স�ব নয় িদনেক অিত�ম 

করা, আর �েতযেকই কক পো েভেস েবড়ায়।] {সূরা ইয়াছীন, 

আয়াত : ৩৮-৪০}  

�শংসা করিছ িতিন যা �দান কেরেছন এবং েহদায়াত িদেয়েছন 

তার। কৃতজতা জাপন করিছ তাঁর অনু�হ ও দােনর। আিম সাকয 

িদিি েয িতিন ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই। িতিনই মুিনব, উ� ও 

সেবথা�। িতিন �াম তাঁর আো িকছু েনই। িতিন েশষ তাঁর পের 
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িকছু েনই। িতিন িবজয়ী তাঁর ওপর েকউ েনই। িতিন িনকেট তাঁর 

েচেয় কােছ িকছু েনই। িতিন সবিকছুই জােনন। আর সাকয িদিি 

েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূল, যােক িতিন সকল সৃি�কুল োেক 

িনবথািচত কেরেছন।  

আ�াহ সালাত ও সালাম বষথণ করন তাঁর ওপর; তাঁর সাাী ে��তম 

সতযবাদী আবূ বকেরর ওপর; বমথকেমথ বীরে� খযািতমান উমেরর 

ওপর; দু�ৃিতকারীেদর হােত অনযায়ভােব িনহত উসমােনর ওপর; 

সুিনি�তভােব সবেচ িনকটা�ীয় আলীর ওপর এবং তাঁর সকল 

পিরবার-পিরজন, সাহাবী ও িকয়ামত পযথ্ আাত সুচাররেপ 

তাঁেদর অনুসরণকারীেদর ওপর।   
 

o �াতৃবৃ�! অিত শী�ই রমযান মাস আমােদর কাছ োেক িবদায় 

িনেি এবং নতুন একিট মাস আামন করেছ। িক� রমযান 

মাস আমােদর আমল অনুযায়ী আমােদর পেক িকংবা িবপেক 

সাকী হেয় াাকেব। এ মােস েয বযি� ভােলা আমল করেত 

েপেরেছ, েস েযন আ�াহর শকিরয়া আদায় কের। ও শভ 

পিরণােমর অেপকায় াােক। িন�য় আ�াহ ভােলা আমলকারীর 

আমল ন� কেরন না। আর েয বযি� এ মােস অনযায় কাজ 

কেরেছ, েস েযন তা �ভুর কােছ খােলস তাওবা কের। েযেহতু 

আ�াহ তা‘আলা তাওবাকারীর তাওবা কবুল কেরন। 
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আ�‘হ তা‘আলা আমােদর জনয এ রমযােনর েশেষ িকছু ইবাদত 

িনবথারণ কেরেছন, যা আমােদরেক আ�াহর ৈনকটয বািড়েয় িদেব, 

ঈমানী শি� বৃি� পােব এবং আমলনামায় অিবক সাওয়াব েলখা 

হেব।  

o আ�াহ আমােদর জনয �বতথন কেরেছন যাকাতুল িফতর: যার 
িব�ািরত আেলাচনা পূেবথ করা হেয়েছ।  

o িতিন আমােদর জনয �বতথন কেরিছন ‘তাকবীর’: রমযােনর 
সময় পূণথ হওয়ার পর সূযথ েডাবার পর ঈেদর চাঁদ উঠা োেক 

শর কের ঈেদর সালাত আদায় পযথ্ তাকবীর পাঠ করা।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿ ْ ْ  �ۡلعِّدةَ  َوِ�ُۡكمِنُوا وا ُ َ  َوِ�َُكِ�ِ َّ �  ٰ َ ُكُرونَ  َولََعّنُ�مۡ  َهَدٮُٰ�مۡ  َما ََ َۡ َ � ١ ﴾ 
 ]  ١٨٥: بلقرة[

‘যােত েতামরা াণনা পূরণ কেরা এবং েতামােদর েহদায়াত দান 

করার দরন আ�াহ তা‘আলার মহ� বণথনা কেরা (তাকবীর বেলা) 

আর যােত েতামরা কৃতজতা �ীকার করেত পােরা।’ {সূরা আল-

বাকারাহ , আয়াত: ১৮৫}  

তাকবীেরর প�িত হেলা: অিবকহাের িনে�র এ তাকবীর পড়া: 

 »بهللا أْب بهللا أْب و إَِ ِإّو بهللا َبهللا أْب بهللا أْب َهللا بلمد«
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 আর সু�াত হেি, পুরষাণ মসিজেদ, বাজাের এবং ঘের সকল 

জায়াায় উ��ের তাকবীর িদেব, আ�াহর মহে�র েঘাষণা 

েদওয়া, তাঁর ইবাদত ও কৃতজতা �কাশ করার জনয।  

আর মিহলারা তােদর �র িনচু কের তাকবীর িদেব। েযেহতু 

তার িনেজেদরেক ও িনেজেদর ক��রেক োাপন করার জনয 

আিদ� হেয়েছ।  

কতইনা সু�র ঈেদর িদেন মানুেষর অব া। তােদর িসয়াম 

সাবনার মাস েশেষ তারা সবথ� তাকবীর �নী  ারা আ�াহর 

বড়� ও মহ� �কাশ কের এবং তারা আ�াহর তাকবীর, 

�শংসা ও এক�বােদর েঘাষণা িদেয় আকাশ-বাতাশ মুখিরত 

কের েতােল। তারা আ�াহর রহমেতর আশাবাদী এবং তাঁর 

আযােবর ভেয় শংিকত !!  

o অনুরপভােব আ�াহ সুবাহানাহ ওয়া তা‘আলা ঈেদর িদন তাঁর 
বা�ােদর জনয ঈেদর সালাত �বতথন কেরেছন; যা মহান 

আ�াহর িযিকর বা �রণেক পূণথতা �দান কের। তাছাড়া 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামও তাঁর উ�েতর নারী-

পুরষ সবাইেক এ আেদশ িদেয়েছন। আর িনেদথশ িশেরাবাযথ। 

কারণ,  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ٓوا َُ ْ  ءَاَم ِطيُعوا

َ
َ  أ َّ �  ْ ِطيُعوا

َ
ََ  �لّرُسوَل  َوأ ْ  َو ۡعَ�ٰنَُ�مۡ  ُ�ۡبِطنُٓوا

َ
 ﴾٣ أ

 ]  ٣٣: �مد[

‘েহ ঈমানদারাণ! েতমরা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনুাতয কর। 

েতামােদর আমলসমূহেক ন� কেরা না।’ {সূরা মুহা�াদ, আয়াত: 

৩৩} 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীেদর ঈেদর সালাত 

আদােয়র জনয ঈদাােহ েযেত বেলেছন। যিদও তােদর জনয ঈেদর 

সালাত ছাড়া অনযানয সালাত ঘের পড়াই উউম। যা �মাণ কের েয 

ঈদাােহ নারীেদর উপি িত একা্ভােব কাময।  

* উে� আিতয়যাহ  রািদয়া�াহ ‘আনহা বণথনা কেরন:  

َح، « ِْ َ ْ
ََبَ ِر  َْ ِِ

ْ
ِِ بل ْرَِجُهّن  ْن جُ

َ
، أ َْ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بِهللا َص ُُ َمَر َي َر

َ
أ

 
ْ
ل َُيَْعَوِ ُّيُض 

ْ
ي بل َّ ُُدَِر، َََْ

ْ
ََبِت بل ََذَ ُّيَض، 

ْ
بل ََ َعَوبرَِق، 

ْ
َْ َ، بل

ْ
َََْْشَهْدنَ بل ةَ،  َِ َن بلّا

ُت 
ْ
ُمْسغِِمَ�، قُغ

ْ
َوةَ بل َْ بَيٌب، قَيَ  : َََد

ْ
 وَُ�وُن لََهي ِجغ

َ
وَ  بِهللا إِْحَدب َي و ُُ : وَي َر

بَينَِهي«
ْ
ْن ِجغ َِ ْصَُِهي 

ُ
بِْسَهي أ

ْ
 »ِلُغ

‘রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িনেদথশ িদেয়েছন 

যােত আমরা যুবতী, ঋতুবতথী এবং পদথানশীনা নারীেদরেক ঈদুল 

িফতর ও ঈদুল আ হােত সালােতর উে�েশয েবর কির। তেব 

ঋতুবতী নারীাণ সালােত অংশ �হণ করেব না। ঈদাােহ এক 

পােশ াাকেব, কলযাণ �তযক করেব এবং েদা‘আয় শরীক হেব। 

িতিন বেলন, আিম আরজ করলাম, েহ আ�াহর রাসূল! আমােদর 
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�েতযেকর িজলবাব বা েবারকা েনই। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম উউর িদেলন, েস তার েবােনর েবারকা িনেয় হেলও 

ঈেদর সালােত শরীক হেব।’350 

o সু�াত হেি, ঈদুল িফতেরর সালােত যাওয়ার পূেবথ েখজুর 

খাওয়া। িতন, পাঁচ বা তেতািবক েবেজাড় সংখযায়। কারণ,  

* আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  

َك « ُْ ْ
ّّ وَْ ِر َح َْ ِِ ْاُدَ وَْوَ  بل َُ َْ وَ  غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ  ََُمَربتي  َوَن َر

رًْربََ  َِ غُُهّن  ُْ ْ
َْ�« 

‘রাসূলু�াহ  সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈদুল িফতেরর সালােত 

েখজুর না েখেয় েবর হেতন না এবং িতিন েবেজাড় সংখযায় িহসাব 

কের েখেতন।’ 350F

351 

o অনুরপ আরও সু�াত হেি, ঈদাােহ পােয় েহেঁট যাওয়া। 

েকননা,  

* আলী ইবন আবী তােলব রািদয়া�াহ ‘আনহমা বেলন,  

يِشيًي « ََ  بلِعيِد 
َ

ُْرَإ ِإل ْن ََ
َ
َن بلّسّغِ  أ َِ« 

‘সু�াত হেলা, ঈদাােহ পােয় েহঁেট যাওয়া।’ 351F

352 

                                                           
350 বুখারী: ৩৫১; মুসিলম: ৮৯০।  
351 বুখারী: ৯৫৩।  
352 িতরিমযী: ১২৯৬।  
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o আরও সু�াত হেি, পুরষাণ েসন�যথ অবল�ন করেবন এবং 

সবেচেয় সু�র েপাশাক পের সি�ত হেব। েযমন, 

* সহীহ বুখারীেত ‘আ�ু�াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত হেয়েছ, িতিন বেলন,  

َن نَِهي «
َ
َصَذَهي، ََْ

َ
ََْ ، ِّ ِِ بلّسو ّي ُُبَيُع  تَْبَ ُْ ْن ِإ َِ َصَذ ُ�َمُر ُجّبً  

َ
ّّ أ وَ  بّ ِ َص ُُ َر

ََُقيَ    ، َْ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ُ : بُهللا 
َ

ََُقيَ  َ بلُوَُوِد،  ََ ِعيِد 
ْ
َّمْك نَِهي لِغ

َ
، ب�َِْْ  َهِذ،ِ ت وَ  بّ ِ ُُ وَي َر

 َْ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وُ  بّ ِ َص ُُ ُ  إِّمَمي َهِذ،ِ «: َر
َ

َ َّ ْن َو َصَِ ََ   »ِلَيُس 

‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ একিট েরশমী েপাশাক বাজার োেক এেন 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস বলেলন, েহ 

আ�াহর রাসূল! আপিন এটা �য় কের ঈেদর িদন এবং েমহমােনর 

উপি িতেত বযবহার করন। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েরশমী কাপেড়র দরণ অস�� হেলন এবং বলেলন: েরশমী েপাশাক 

ওই সকল বযি�েদর জনয যারা আেখরােতর িকছুই পােব না।’352F

353 

পুরেষর জনয েরশমী েপাশাক বা �ণথলআার বযবহার ৈবব নয় িববায 

রাসূল এ কাা বেলেছন। এর োেক বুঝা যায় েয, অনয সু�র 

েপাষাক পরা সু�াত।  

                                                           
353 বুখারী: ৯৪৮।  
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 পুরষেদর জনয েকােনা �কার েরশমী কাপড় এবং েকােনা 

বরেনর �ণথালআার পিরবান করা জােয়য েনই। কারণ এগেলা 

উ�েত মুহা�াদীর পুরষেদর জনয হারাম।  

 তেব নারীাণ, ঈদাােহ সাজ-স�াহীন, আতর বযবহার ছাড়া, 

পূণথ পদথাসহ যােব। কারণ তােদরেক বাইের েবর হওয়ার সময় 

উল�পনা, েসন�যথ �দশথন এবং সু�াণ বযবহার করেত িনেষব 

করা হেয়েছ এবং োাপনীয়তা ও পদথার আেদশ করা হেয়েছ।  

o ঈেদর সালাত িবনয়াবনত ও একা�িচেউ আ�াহর ভয়-ভীিত 

সহকাের আদায় করেব। েবিশ েবিশ কের আ�াহর িযকর 

করেব এবং েদা‘আ পড়েব। তাঁর রহমেতর আশা ও আযােবর 

ভয় করেব। ঈদাােহ সবাই একি�ত হওয়ার িবষয়িটেক 

িকয়ামেতর িদন মহান আ�াহর সামেন হাশেরর মােঠ মহা 

অব ান েল একি�ত হওয়ার সাো তুলনা কের তা োেক 

িশকা �হণ করেব। আর এ ঈদাাহ মােঠ মানুেষর মবযকার 

মযথাদার তারতমযেক আেখরােতর েসিদন বড় বরেনর তারতময 

হেব েসটাও �রণ করেব।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ٰ  ُهمۡ �َۡعضَ  فَّضۡنََا َكۡيَف  �نُظرۡ ﴿ َ ۡ�َ�ُ  َوَل�ِخَرةُ  �َۡعٖض�  ََ
َ
ۡ�َ�ُ  َدَرَ�ٰٖت  أ

َ
 َوأ

 ]  ٢١: بوسبء[ ﴾ ٢ �َۡفِضيٗ� 
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‘েহ নবী! আপিন লকয করন, আমরা িকভােব তােদর একদলেক 

অেনযর উপর ে��� িদেয়িছ, আিখরাত েতা অবশযই মযথাদায় মহউর 

ও ে��ে� বৃহউর।’ {সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২১} 
 

আর �েতযেক েযন রমযােনর মত আ�াহর বড় েনয়ামত �ািা এবং 

িতিন েয এেত বা�ােক সালাত, িসয়াম, কুরআন িতলাওয়াত, সাদকা 

ইতযািদ ইবাদত করা সহজ কের িদেয়েছন েস জনয আ�াহর 

শকিরয়া জাপন কের। কারণ তা দুিনয়া ও তার মেবয যা আেছ তা 

োেকও উউম।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِ  بَِفۡضلِ  قُۡل  ﴿ َّ ْ  فَبَِ�ٰلِكَ  َو�ِرَۡ�َتِهِۦ � َمُعونَ  ِمِّما َخۡ�ٞ  ُهوَ  فَۡنَيۡفرَُحوا ۡ�َ ٥ ﴾ 
 ]  ٥٨: وو�س[

‘বলুন, ‘এটা আ�াহর অনু�েহ ও তাঁর দয়ায়; কােজই এেত তারা 

েযন আনি�ত হয়।’ তারা যা পুআীভূত কের তার েচেয় এটা উউম।’ 

{সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৮} 

কারণ, ঈমান ও সওয়ােবর আশায় রমযােনর িসয়াম ও িকয়াম গনাহ 

মােফর ও পাপ োেক মুি�র অনযতম উপায়। সুতরাং মুিমনাণ 

রমযান মাস েপেল খুিশ হয়। আর দুবথল ঈমানদার রমযান মাস পূণথ 

হেল খুিশ হয়; কারণ েস সাওম োেক মুি� েপেয়েছ যা তার উপর 
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ভারী িছল এবং যা িনেয় তার অ্র সংকীণথ িছল। আর এ দু’দেলর 

মেবয পাাথকয েয িবরাট তা ��।  

o েহ আমার ভাই সকল! রমযান মাস েশষ হেয় োল। িক� 
মুিমেনর আমল েতা মৃতুযর আা পযথ্ েশষ হেব না।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

�ِيََك  َحّ�ٰ  َرّ�كَ  وَ�ۡ�بُدۡ  ﴿
ۡ
 ]  ٩٩: بلجر[ ﴾ ٩ �ۡ�َِق�ُ  يَأ

‘আপিন আপনার �ভুর ইবাদত করন, আপনার মৃতুয আসা পযথ্।’ 

{সূরা িহজর, আয়াত: ৯৯} 

* িতিন আেরা বেলন: 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ َُوا َ  �ّ�ُقواْ  ءَاَم َّ ََ  ُ�َقاتِهِۦ َحقّ  � َّ  �َُمو�ُنّ  َو ِ نتُم إ

َ
 ١ ّمۡسنُِمونَ  َوأ

 ]  ١٠٢: َمربن ب [ ﴾

‘েহ ঈমানদারাণ! েতামরা আ�াহর যাাযা তাকওয়া অবল�ন কর। 

আর েতামরা মুসিলম না হেয় মৃতুযবরণ কেরা না।’ {সূরা আেল-

ইমরান, আয়াত: ১০২} 

* আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» ُُ َ  َ�َمغُ ََ �َْسيُن بمَْق ُِ يَت ب ََ  »...  إِذَب 

‘মানুষ যখন মৃতুযবরণ কের, তখন তার আমল ব� হেয় যায়।’ 353F

354 

                                                           
354 িতরিমযী: ১৩৭৬।  



 

518 

এখােন একমা� মৃতুযেকই মানুেষর আমেলর পিরসমািা বরা হেয়েছ। 

সুতরাং রমযান মােসর সাওম েশষ হেলও ঈমানদােরর আমল িসয়াম 

পালেনর  ারাই ব� হেয় যােব না; কারণ িসয়াম েতা তারপরও �িত 

বছর াাকেব। আর আ�াহর জনযই সকল �শংসা। েযমন,   

* সহীহ মুসিলেম আবূ আইয়ূব আনসারী রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

، َوَن َكِايَيِ  بّلْهرِ « ْن َشّوب ي َِ ي  ِّ ُِ  ُُ ُْبََع
َ
ّْ أ ْن َصيَ  َرَمَضيَن ُُ ََ« 

‘েয বযি� রমযােন িসয়াম পালন করেব, অতঃপর শাওয়ােলর আেরা 

ছয়িট িসয়াম পালন করেব, েস সারা বছর িসয়াম রাখার সমতুলয 

সাওয়াব �াা হেব।’354F

355 

এ ছাড়া �িত মােস িতনিট কের িসয়াম পালন করা: রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এ স�েকথ বেলন,  

» ُِ ََُهَذب ِصيَيُ  بّلْهِر ُرّ  َرَمَضيَن، 
َ

َرَمَضيُن إِل ََ  ، ّ َشْهري ُّ ْن  َِ ٌث 
َِ  »ثَ

‘�িত মােস িতনিট এবং এক রমযােনর পর অনয রমযান িসয়াম 

পালন করা সারা বছর িসয়াম পালেনর সমান।’ 355F

356 

* অনুরপ আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  

ثي «
َْ نِثََِ غّ َُ ََ  ُِ غَيْ ََ ّّ بُهللا  ََْصيِ� َصغِيِ� َص

َ
ّ َشْهري « ...أ ُّ ْن  َِ وّي ي 

َ
 »ِصيَيِ  ثََِثَِ  َ

                                                           
355 মুসিলম: ১১৬৪।  
356 মুসিলম: ১১৬২।  
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‘আমােক আমার ব�ু রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িতনিট 

িবষেয় অিসয়ত কেরেছন।... এর মােঝ উে�খ করেলন: �িত মােস 

িতন িদন িসয়াম পালন। ৩ ৫৬

357  

তেব উউম হেি, এ িতন িদেনর সাওম  ِيض أوي
ْ

بل  অাথাৎ চ� 

মােসর ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরেখ হওয়া। কারণ,   

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আবূ যর রািদয়া�াহ ‘আনহেক 

বলেলন: 

َة، « َ ُْ ََ ْر�ََ  
َ
ََأ َة،  َ ُْ ََ َث  َِ ْْ ثَ وّي ي ََُا

َ
ثََ  َ َِ َن بلّشْهِر ثَ َِ ّر، إِذَب ُصْمَت  نَي ذَ

َ
وَي أ

ةَ  َ ُْ ََ َْس  َْ ََ« 

‘েহ আবূ যর! তুিম যখন �িত মােস িতনিদন িসয়াম পালন করেব 

তখন তা ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরেখ পালন করেব।’357F

358 

* অনুরপভােব সহীহ মুসিলেম এেসেছ, ‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ আরাফার িদেনর িসয়ােমর ফযীলত 

স�েকথ িজেজস করা হেল, িতিন উউর িদেলন, ‘তা এক বছেরর 

আোর গনাহ ও এক বছেরর পেরর গনােহর কাফফারা�রপ।’ আর 

তাঁেক আশরার িসয়াম স�েকথ িজেজস করা হেল িতিন বলেলন, 

‘তা পূেবথর এক বছেরর গনাহ মাফ কের।’ আর �িত েসামাবােরর 

                                                           
357 বুখারী: ১১৭৮; মুসিলম: ৭২১।  
358 আহমদ ৫/১৫০; িতরিমযী: ৭৬১।  
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িসয়াম স�েকথ িজজাসা করা হেল, িতিন বলেলন, ‘েসামবার আিম 

জ��হণ কেরিছ ও েসামবার নবুওয়াত �াা হেয়িছ এবং েসামবার 

আমার ওপর কুরআন নােযল হেয়েছ।’359 

* তাছাড়া সহীহ মুসিলেম আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক 

বিণথত, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ িজেজস করা 

হেলা, 

ََُقيَ  «َ ََْضُك �َْعَد َشْهِر َرَمَضيَن؟ 
َ
ّا بلّايَيِ  أ

َ
ُمَحّر ِ : أ

ْ
 »ِصيَيُ  َشْهِر بِهللا بل

‘রমযােনর পের েকান মােস িসয়াম পালন উউম? িতিন উউর 

িদেলন, আ�াহর মাস মুহাররেমর িসয়াম।’ ৩ ৫৯F

360 

* বুখারী ও মুসিলেম ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা হেত বিণথত, িতিন 

বেলন,  

 َرَمَضيَن، «
ّ

َِْكَمَك ِصيَيَ  َشْهري َ�ّط ِإو ُْ َْ ب غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وَ  بّ ِ َص ُُ وُْت َر
َ
ي رَأ ََ

 ًَ َ ِصيَي ََ
ْ
ْ
َ
ِِ َشْهري أ  ُُ ُِ

ُْ َ ي رَأ ََ ِِ َشْعبَينَ ََ  ُُ ْغ َِ  »ي 

‘আিম রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রমযান ছাড়া অনয 

েকােনা সময় পূণথ এক মাস িসয়াম পালন করেত েদিখ িন। েতমিন 

                                                           
359 মুসিলম: ১১৬২।  
360 মুসিলম: ১১৬৩।  
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শাবান মাস ছাড়া অনয মােস অিবক নফল িসয়াম পালন করেত 

েদেখ িন।’361 

* অনয শে� এেসেছ, ‘িতিন শা‘বােনর অ�িকছু ছাড়া পুেরাটারই 

সাওম পালন করেতন।’৩৬১

362  

* ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক অপর বণথনায় আেছ,  

َِمِْس «
ْ
ََبل ََِحّر� ِصيَيَ  بِوثْنَْ�ِ  َُ َْ َوَن  غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  وَ  بّ ِ َص ُُ  »إّن َر

‘রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাােহ েসামবার ও 

বৃহ�িতবার িসয়াম পালন করার বযাপাের য�বান িছেলন।’৩৬ ২F

363 এ 

হাদীসিট আবু দাউদ বযতীত ছয় ��কােরর বাকী সবাই সংকলন 

কেরেছন। আবু দাউেদ তা উসামা ইবন যােয়দ োেক বিণথত।  

* আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ْ�َميُ  وَْو َ «
َ
َُ بَ ٌْ  ُُْعَر  َي َصيئِ

َ
ََأ ََ َ�َمِ�  ْعَر ُُ ْن 

َ
ِحّب أ

ُ
ْ بلَِمِْس، ََ ََ  » بِوثْنَْ�ِ 

                                                           
361 বুখারী: ১৯৬৯; মুসিলম: ১১৫৬।  
362 মুসিলম: ১১৫৬।  
363 আহমাদ: ৬/৮০, ৮৯, ১০৬; িতরিমযী: ৭৪৫; নাসাঈ: ৪/২০২, ২০৩; ইবন 

মাজাহ: ১৭৩৯।  
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‘বনী আদেমর আমল সাােহ েসামবার ও বৃহ�িতবার আ�াহর 

দরবাের েপশ করা হয়। আমার আমল িসয়াম অব ায় েপশ হওয়া 

আিম পছ� কির।’364   
 

রমযান মাস েশষ হওয়ার  ারা রাত জাারণ িক� েশষ হেয় যায় না; 

বরং বছের �েতযক রােত নফল সালাত ও তাহা�ুদ পড়ার মাবযেম 

রােতর িকয়াম শরীয়েত অনুেমািদত। আর আ�াহর জনয সকল 

�শংসা। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম কাা ও কাজ 

 ারা সারা বছর তাহা�ুদ সালাত আদােয়র িবষয়িট �মািণত। 

* সহীহ বুখারীেত মুাীরাহ ইবন শ‘বা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত 

বিণথত, িতিন বেলন,   

 َْ غّ َُ ََ  ُِ غَْي ََ ّّ بُهللا  ّ َص ِّ
َّ َُقو ُ َوَن ب

َ
َُيَُقوُ   ِلَُاّ�َ  ل  ، ُ

َ
َُيَُقيُ  َ ي،ُ،  ََ ّّ رَِرَ  قََد : َح

ُْوُن َ�بًْدب َشُكوًرب« َ
َِ أ ََ

َ
 »أ

‘রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রােত এত অিবক নফল 

সালাত আদায় করেতন েয, তাঁর পা মুবারক ফুেল েযত। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা হেল িতিন বলেলন, 

আিম িক শকরগজার বা�া হব না?’৩৬৪F

365 

                                                           
364 িতরিমযী: ৭৪৭।  
365 বুখারী: ৪৮৬৩।  
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* অনুরপ আ�ু�াহ ইবন সালাম রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

» ََ َعيَ ،  َّ ْطِعُموب بل
َ
ََأ  ، َ َِ َُْشوب بلّس

َ
َّيُس، أ َهي ب ُّ َّيُس مِيَيٌ   نِيلغّيْكِ  َصغّوبََ ب ََ

َِ ي   »رَْدُصغُوَن بَّْغَ  �َِس

‘েহ েলাকসকল! েতামরা সালােমর �সার কর, খাদয খাওয়াও,  আর 

যখন মানুষ ঘুেম াােক তখন রােত নফল সালাত আদায় কর, 

তাহেল েতামরা শাি্র সাো জা�ােত �েবশ করেত পারেব।’ 365F

366 

* অনুরপ আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ োেক বিণথত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ُة بلغّيْكِ «َ َِ ِر�َضِ ، َص َِ ِة، �َْعَد بلْ َِ ََْضُك بلّا
َ
 »أ

‘ফরয সালােতর পর সেবথাউম সালাত হেলা রােতর (তাহা�ুদ) 

সালাত।’ 366F

367 
 

আর রােতর সালােত সব বরেনর নফল এবং িবতর অ্ভুথ�। 

রােতর সালাত দু’ দু’ রাকাত কের আদায় করেত াাকেব। সময় 

েশষ হওয়ার ভয় হেল এক রাকাত িমিলেয় িবতর পেড় েনেব। 

অাবা চতুাথ আসের েযভােব বিণথত হেয়েছ েসভােবও পড়া েযেত 

পাের।  

                                                           
366 িতরিমযী: ২৪৮৫; ইবন মাজাহ: ১৩৩৪। 
367 মুসিলম: ১১৬৩।  
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* বুখারী ও মুসিলেম আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণথত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

َُبَْا ثُغُُث بلغّيِْك برِصُر «  بلّسَميِء بّلمْيَي، ِحَ� 
َ

ْغَ ي إِل
َ

ّ ل ُّ  
َ

ََُعيل ََ ُ  َرّ�غَي َُبَيرََك  ِ
َْ َُ

نْ : َُيَُقوُ   ََ  ،ُ
َ

َِِجيَب َ ُْ َ
وِ� ََْ َُ ْن وَْد ََ  

َ
َر َ ِِ

ُْ َ
ُرِ� ََْ ِِ ْن َْْسَِْا ََ  ، ُُ َي َِ َْ ُ

لُِ� ََْ
َ
 »َْْسْ

‘আ�াহ রাহুল আলামীন �িত রােত এক তৃতীয়াংশ বাকী াাকেত 

(েশষ রােত) �াম আসমােন অবতরণ কেরন এবং বলেত াােকন, 

আমােক েক ডাকেব েয আিম তার ডােক সাড়া েদব? আমার কােছ 

চাওয়ার মত েক আেছ েয আিম তােক দান করেবা? েক আেছ 

আমার কােছ কমা �াাথনা করেব েয আিম তােক কমা কের 

েদব।’367F

368 
 

 তাছাড়া রেয়েছ, ৈদিনক ১২ রাকাত সু�ােত মুআ�াদাহ। চার 

রাকাত েজাহেরর পূেবথ ও দু’রাকাত পের। দু’রাকাত মাািরেবর 

পর। দু’রাকাত ইশার পর ও দু’রাকাত ফজেরর সালােতর 

পূেবথ।  

* উে� হাবীবা রািদয়া�াহ ‘আনহা োেক বিণথত, িতিন বেলন, আিম 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ শেনিছ, 

» َ ْ�َ ، ًِ ّو ََ َعً  َُ
ْ
ةَ َر� َ ُْ ََ ّ وَْو ي ثِنَْمْ  ُّ  ِ ْي وَُاّ� ِ ّ ْن َ�بْدي ُمْسغِ َِ ي  ِر�َض ِ بلََ َِ 

ّ
، ِإو

َّغ ِ 
ْ
ِِ بْ ُ نًَِْْي 

َ
 »�ََر بُهللا َ

                                                           
368 বুখারী: ১১৪৫; মুসিলম: ৭৫৮।  
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‘যিদ েকােনা মুসিলম বা�া ফরয ছাড়া বার রাকাত সু�াত সালাত 

�িতিদন আদায় কের, আ�াহ তার জনয জা�ােত একিট ঘর িনমথাণ 

কেরন।’369 
 

 আরও রেয়েছ পাচঁ ওয়া� ফরয সালাত আদােয়র পর িকছু 

িযকর। এ িযকর করেত আ�াহ তাঁর িকতােব িনেদথশ িদেয়েছন, 

অনুরপভােব রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামও এ 

বযাপাের উ ু� কেরেছন।  

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ْ  �لّصنَٰوةَ  قََضۡيتُمُ  فَإِذَا ﴿ ٱۡذُكُروا َ  فَ َّ ٰ  َوُ�ُعوٗدا قَِ�ٰٗما � َ ََ : بلنسيء[ ﴾ ُجَُو�ُِ�مۚۡ  َو
١٠٣  [ 

‘অতঃপর যখন েতামরা সালাত স�� কর, তখন দ�ায়মান, উপিব� 

ও শািয়ত অব ায় আ�াহেক �রণ কর।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত: 

১০৩} 

* অনুরপভােব রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ফরয 

সালাত োেক সালাম িফরােতন, তখন িতনবার ইে�াফার করেতন। 

অতঃপর এ েদা‘আ পড়েতন:  

َت ذَ «
ْ
ُ ، َُبَيَر� َِ ْغَ  بلّس َِ ََ   ُ َِ  َْت بلّس

َ
ّْ أ َرب ِ بلغُه

ْ
ك ِ

ْ
ََبُ   ِ َِ َ  »ب بْْ

                                                           
369 মুসিলম: ৭২৮। 



 

526 

‘েহ আ�াহ! আপিনই শাি্ আর আপনার কাছ োেকই আেস শাি্; 

আপিন বড়ই বরকতময় েহ স�ান ও �িতপিউর অিবকারী’। ৩৬৯

370 

* রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলেছন,  

»،�َُِ
َِ ثَ ََ ثًي  َِ ةي ثَ

َِ ّ َص ُّ ِِ ُدنُِر  ّبَح بَهللا  َُ ْن  َ�ّبَ  ََ ََ  ،�َُِ َِ ثَ ََ ثًي  َِ َد بَهللا ثَ ِ َْ ََ

قَيَ   ََ ِْْسُعوَن،  ََ َُِْغَِ  ِْْسَعٌ    ،�َُِ
َِ ثَ ََ ثًي  َِ ِميئَ ِ : بَهللا ثَ

ْ
ََْحَدُ، : ََُمي َ بل  بُهللا 

ّ
َ ِإو

َ
 إَِ

َ
و
 ُُ ءي قَِدوٌر  ّ َشْ ُّ  َ ََ ََُهَو  َْمُد 

ْ
ُ بل

َ
َ ََ   ُ

ْ
ُمغ

ْ
ُ بل

َ
َ ،ُ

َ
َ  َ� ِ

ََ  
َ

ْن و ِ� ََ  
يوَي،ُ ََ َرْت َص ِِ

َْحرِ 
ْ

ثَْك َز�َِد بل َِ  »َو َْت 

‘েয বযি� �েতযক ফরয সালােতর পর ৩৩ বার সুবহানা�াহ, ৩৩ 

বার আলহামদুিল�াহ ও আ�াহ আকবার ৩৩ বার েমাট ৯৯ বার। 

সবথেশেষ ১০০ পূণথ করেত বলেব:  

 ُ
َ

َ ،ُ
َ

َ  َ� ِ
ََ  

َ
ََْحَدُ، و  بُهللا 

ّ
َ ِإو

َ
 إَِ

َ
ءي قَِدورٌ و ّ َشْ ُّ  َ ََ ََُهَو  َْمُد 

ْ
ُ بل

َ
َ ََ   ُ

ْ
ُمغ

ْ
  بل

তাহেল তার গনাহ সমুষ েফনা পিরমাণ হেলও আ�াহ তা মাফ কের 

েদেবন।’ 370F

371 

o সুতরাং েহ আমার ভাইাণ! আপনারা পূেণযর কােজ েবিশ কের 

আ�িনেয়াা করন। পাপ ও গনাহ োেক েবঁেচ াাকুন। যােত 

আপনােদর পািাথব জীবন সুখময় হয় আর মৃতুযর পর িচর ায়ী 

শাি্র অিবকারী হেত পােরন।  

                                                           
370 মুসিলম: ৫৯১।  
371 মুসিলম: ৫৯৭।  
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* আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

وۡ  ذََكرٍ  ِمِن َ�ٰنِٗحا َعمَِل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ُهۥ ُمۡؤِمنٞ  وَُهوَ  أ َّ ۖ  َحيَٰوةٗ  فَنََُۡحيِيَ  َطِيَِبٗة

َُّهمۡ  زِ�َ َۡ َ ََ ۡجرَُهم َو
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ْ  َما بِأ  ]  ٩٧: بَحك[ ﴾ ٩ َ�ۡعَمنُونَ  َ�نُوا

‘পুরষ ও নারীেদর মবয োেক েয ঈমানসহ সৎকমথ কের, আমরা 

তােক পিব� জীবন দান করব এবং তােদরেক তােদর কােযথর উউম 

পুর�ার েদব।’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭} 

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর ঈমােনর ওপর মজবুত রাখুন এবং 

আমেল সােলহ করার তাওফীক িদন। হায়ােত তািয়যবাহ দান করন। 

আমােদরেক পুণযবান বযি�েদর স�ী বানান।  

আর সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন সৃি�কুেলর রব। 

আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করন আমােদর নবী মুহা�াদ, তাঁর 

পিরবার-পিরজন ও সাহাবীােণর ওপর।  

------------------------  
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সূচীপ� 

িবষয় পৃ. 

ভূিমকা  

�াম আসর: রমযান মােসর ফযীলত  

ি তীয় আসর: িসয়ােমর ফযীলেতর বণথনা  

তৃতীয় আসর: িসয়ােমর িববান  

চতুাথ আসর: রমযােন িকয়ামুল লাইেলর িববান  

প�ম আসর: কুরআন িতলাওয়ােতর ফযীলত  

ষ� আসর:িসয়ােমর িববােনর িদক োেক মানুেষর 

�কারেভদ 

 

সাম আসর: িসয়ােমর িববােনর িদক োেক মানুেষর 

�কারেভেদর অবিশ� আেলাচনা 

 

অ�ম আসর: িসয়াম পালন এবং এর কাযার িববােনর 

িদক োেক মানুেষর �কারেভেদর অবিশ� আেলাচনা 

 

নবম আসর: িসয়াম পালেনর িহকমত বা তাৎপযথসমূহ  

দশম আসর: িসয়াম পালেনর ফরয আদবসমূহ  

একাদশ আসর: িসয়ােমর মু�াহাব আদবসমূহ  

 াদশ আসর: কুরআন িতলাওয়ােতর ি তীয় �কার  

�েয়াদশ আসর: কুরআন িতলাওয়ােতর আদব  

চতুদথশ আসর: িসয়াম ভে�র কারণসমূহ  
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প�দশ আসর: িসয়াম ভে�র শতথাবিল এবং েয কােজ 

িসয়াম ভােঙ না আর সাওম পালনকারীর জনয যা করা 

জােয়য 

েষাড়শ আসর: যাকাত  

সাদশ আসর: যারা যাকােতর হকদার  

অ�াদশ আসর: বদর যু�  

ঊনিবংশ আসর: ম�া িবজয় 

{আ�াহ এ নারেক স�ািনত করন} 

 

িবংশ আসর: আ�াহর সাহাযয �ািার �কৃত কারণসমূহ  

একিবংশ আসর: রমযােনর েশষ দশ িদেনর ফিযলত  

 ািবংশ আসর: রমযােনর েশষ দশেকর ইবাদত ও 

লাইলাতুল �দর 

 

�েয়ািবংশ আসর: জা�ােতর বণথনা 

{আ�াহ আমােদরেক তার অিববাসী করন} 

 

চতুিবথংশ আসর:জা�াতীেদর ৈবিশ�যাবিল 

{আ�াহ তাঁর িবেশষ দয়া ও অনু�েহ আমােদরেক 

তােদর অ্ভুথ� করন} 

 

প�িবংশ আসর:জাহা�ােমর বণথনা 

{আ�াহ আমােদরেক তা োেক আ�য় িদন} 

 

ষ�িবংশ আসর: জাহা�ােম �েবেশর কারণ  
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সািবংশ আসর: জাহা�ােম �েবেশর আেরা িকছু কারণ  

অ�ািবংশ আসর: যাকাতুল িফতর  

ঊনি�ংশ আসর: তওবা স�েকথ  

ি�ংশ আসর: রমযান মােসর সমািা  
 


