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ভূবমকা
অেু িাদকৰ ভূ বমকা
শ্বাইখ আব্দু ল আজীজ ইিনে আব্দু ল্লাহ বিে িাজ ৰাবহমাহুল্লানহ যাকাত আৰু
ছওম সম্পকণীয় দু টা পুবিকা ৰচো কবৰনছ, য’ত ছতনখনত যাকাত আৰু বছয়ামৰ
ছমৌবলক বিষয়সমূ হ অতযন্ত সু ন্দৰ আৰু সহজ-সৰল ভাষাত ছকাৰআে আৰু
বিশুদ্ধ হাদীছৰ আধাৰত আনলাচো কবৰনছ। পুবিকা দু টাৰ গুৰুত্ব অেু ভৱ কবৰ
“ইছলাম প্ৰচাৰ িুযনৰা ৰািৱা বৰয়াদ” দাৱাহ কাযণলনয় পুবিকা দু টা অসমীয়া
ভাষাত অেু িাদ কবৰিলল ছমাক দাবয়ত্ব বদনয়।
পুবিকা দু টাৰ বিষয় িস্তুসমূ হ অসমিাসী ৰাইজৰ িানি িৰ গুৰুত্বপূ ণণ। ছসনয়
উক্ত দাবয়ত্ব পালে কবৰিলল মই বসদ্ধান্ত গ্ৰহণ কবৰনলা। সহজ-সৰল ভাষাত
পুবিকা দু টা অেু িাদ কবৰিলল খুনিই যত্ন কবৰনছা। ইয়াৰ ভাল গুণনিাৰ
আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা আৰু ছিয়া গুণনিাৰ ছমাৰ বেজৰ। এনতনক ৰৰ ছযাৱা
ভুল-ত্ৰুবটনিাৰ সনচতে মহনল আঙু বলয়াই বদনল আবম েলৈ আেবন্দত হম আৰু
অহা সংষ্কৰণত সংনশাধে কবৰম ইে শ্বা আল্লাহ।
সনদৌ ছশষত আল্লাহৰ ওচৰত দু আ কবৰনছা, ছহ আল্লাহ! তুবম ইয়াৰ ছলখক,
অেু িাদক আৰু ইয়াৰ লগত জবৰত িযবক্তসকলক ছতামাৰ বিনশষ ৰহমতৰ দ্বাৰা
ক্ষমা কৰা আৰু ছতওঁনলাকৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট ছহাৱা লগনত পাঠকিৃ ন্দক ইয়াৰ
উপকাৰৰ পৰা িবিত েকবৰিা।
ইবত
ৰবফকুল ইছলাম বিে হাবিিু ৰ ৰহমাে দৰঙী
১৫-০৩-২০১৬চে মুতাবিক ০৬-০৬-১৪৩৭ বহজৰী

যাকাত আৰু ছওম বিষয়ক দু টা পু বিকা

5

প্ৰৈম আনলাচো যাকাত
যাকাতৰ গুৰুত্ব
এই পুবিকানটা বলখাৰ অেযতম কাৰণ ৰহনছ, যাকাতৰ গুৰুত্ব সম্পনকণ মুছবলম
ভাইসকলক স্মৰণ কনৰাৱা আৰু উপনদশ প্ৰদাে কৰা। িতণমাে সময়ত
অবধকাংশ মুছবলনম যাকাতৰ দনৰ এটা গুৰুত্বপূ ণণ ফৰজ আদায় কৰাত
উদাসীে। অৈচ যাকাত ইছলামৰ পাঁচটা িম্ভৰ মাজত এটা অেযতম িম্ভ আৰু
ইছলামৰ মহা গুৰুত্বপূ ণণ এটা বিধাে, বযনটাৰ িাবহনৰ ইছলামৰ অবিত্ব বচন্তা
কৰা োযায়; বকন্তু তৈাবপও মুছবলমসকনল সবঠকভানৱ যাকাত প্ৰদাে েকনৰ।
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
َ َ َ َ إ َ ََ ا
َ ا
َ ُ َ إ
َ َ
َ ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ ََ ا َُا ً َ إ
،الصَلةي
 وأن ُممدا عبده ورس،َل يإَل اهلل
 شهاد ية أن َل يإ،اْل إسَل ُم َلَع َخإ ٍس
 َو يإقامي،وَل
«ب يِن ي
إ
َ َ َ ا
َ
» َو َص إومي َر َم َضان، َو َح ِّج اْلَيإت،الزَك ية
و يإيتا يء
“ইছলামৰ বভবি পাঁচটা িম্ভৰ ওপৰত প্ৰবতবষ্ঠত। এই কৈাৰ সাক্ষয বদয়া ছয,
আল্লাহৰ িাবহনৰ সতয ছকানো ইলাহ োই আৰু মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লাম আল্লাহৰ িান্দা আৰু ৰাছু ল, ছালাত প্ৰবতষ্ঠা কৰা, যাকাত আদায় কৰা,
িাইতুল্লাহৰ হজ্জ কৰা আৰু ৰমজাে মাহৰ ছওম পালে কৰা”।1
দু খীয়া জেনগাষ্ঠী যাকাতৰ প্ৰবত মুখানপক্ষী ছহাৱাত আৰু জীৱে যাপেৰ বিবভন্ন
ছক্ষত্রত যাকাতৰ উপকাৰ আৰু গুৰুত্ব অপবৰসীম ছহাৱাৰ কাৰনণ মুছবলমসকলৰ
ওপৰত যাকাত ফৰজ কৰা ৰহনছ। যাকাত ইছলামৰ ছসৌন্দযণসমূ হৰ মাজৰ এটা
অেযতম ছসৌন্দযণ। ইয়াৰ িাবহনৰও যাকাত ইছলামৰ ছসৌন্দযণৰ িাবহযক ৰূপ আৰু
সু -স্পষ্ট বেদশণে।

1

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ৮; ছহীহ মুছবলম, হাদীছ েং ১৬
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যাকাতৰ উপকাবৰতা
যাকাতৰ উপকাবৰতাৰ মাজত অেযতম ৰহনছ, যাকাত ধেী আৰু দবৰদ্ৰৰ মাজত
ভালনপাৱাৰ ছসতু িন্ধেক সু -দৃ ঢ় আৰু মজিুত কনৰ। কাৰণ, সাধাৰণনত মােু হৰ
স্বভাৱ ৰহনছ ছয, বযনয় তাৰ প্ৰবত দয়া কনৰ, তানকই বস মুহাব্বত কনৰ,
ভালপায়।
যাকাতৰ আৰু এটা উপকাবৰতা ৰহনছ, যাকানত আত্মাক পাক-পবৱত্র আৰু
পবৰশুদ্ধ কনৰ। যাকাত প্ৰদােৰ মাধযমত কৃপণতাৰ দনৰ ঘৃ বণত চবৰত্রৰ পৰা
দূ লৰত ৈকা যায়। ছযনে ছকাৰআনে কাৰীমৰ এই আয়ানত যাকাতৰ এই অৈণৰ
ফানল ইবিত কবৰনছ। আল্লাহ তা‘আলাই ৰকনছ,
َ
ۡ ُ
ُ َٗ
ُ ُ
َ َ َ َ َٰ َ َ َّ ۡ ۡ َ َ َ َ َ
ُ َّ ن ل َّ ُه ۡم َوٞ ك
ٱّلل
﴿خذ م ِۡن أ ۡم َوَٰل ِ ِه ۡم َص َدقة ت َط ِه ُره ۡم َوت َزك ِي ِهم بِها وص ِل علي ِهمۖۡ إِن صلوتك س
ۡۗ
ٌ َس ِم
ٌ يع َعل
]٣٠١ :﴾ [اتلوبة١٠٣ ِيم
“বসহঁতৰ সম্পদৰ পৰা চাদাকা ছলাৱা। ইয়াৰ মাধযমত তুবম বসহঁতক পবৱত্র
আৰু পবৰশুদ্ধ কবৰিা; আৰু বসহঁতৰ িানি দু আ কৰা, বেশ্চয় ছতামাৰ দু আ
বসহঁতৰ িানি প্ৰশাবন্তকৰ; আৰু আল্লাহ সিণনৰাতা, সিণজ্ঞ”। [ছু ৰা আত-তাওিাহ,
আয়াত: ১০৩]
যাকাতৰ আৰু এটা উপকাবৰতা ৰহনছ, অভাৱগ্ৰি আৰু দবৰদ্ৰ জেনগাষ্ঠীৰ প্ৰবত
দয়া, অেু গ্ৰহ আৰু সহােু ভূবত কবৰিলল এজে মুছবলমক অভযি আৰু ছযাগয
বহচানপ গবঢ় ছতালা।
যাকাতৰ আে এটা উপকাবৰতা ৰহনছ, যাকাত বদয়াৰ িানি আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা
িৰকত লাভ হয়, সম্পদ িৃ বদ্ধ আৰু প্ৰবতদাে অজণে হয়। ছযনে, আল্লাহ
তা‘আলাই ৰকনছ,

َُۡ َََٓ
َّ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ ُ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ
َ ٱلرَٰزق
]١٣ :﴾ [سبا٣٩ ِني
ِ ﴿وما أنفقتم مِن َش ٖء فهو ُيل ِفه ۖۡۥ وهو خۡي
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“আৰু ছতামানলানক বযনটানৱই আল্লাহৰ িানি িযয় কৰা ছতনৱঁই ইয়াৰ বিবেময়
বদি আৰু ছতনৱঁই উিম জীবৱকাদাতা”। [ছু ৰা ছািা, আয়াত: ৩৯]
বিশুদ্ধ সু ত্রত িবণণত হাদীনছ কুদছীত ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ
িাণী, ছতনখত চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ, আল্লাহ তা‘আলাই ৰকনছ,
َ َ
َ َإ ُإ
»«يَا إاب َن آد َم أن يف إق أن يف إق َعليإك
“ছহ আদম সন্তাে, ছতামানলানক িযয় কৰা, মই ছতামানলাকৰ ওপৰত িযয়
কবৰম”।2
ইয়াৰ িাবহনৰও যাকাতৰ আৰু িহুনতা উপকাবৰতা আনছ।

2

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ৫৩৫২, ছহীহ মুছবলম হাদীছ েং ৯৯৩
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যাকাত আদায় েকৰাৰ শাবি
বযসকনল যাকাত আদায়ত উদাসীেতা ছদখুৱায় আৰু কৃপণতা কনৰ বসহঁতৰ
বিষনয় ছকাৰআনে কাৰীমত কবঠে সতকণিাণী আবহনছ। আল্লাহ তা‘আলাই ৰকনছ,
َ َ َ ُ ۡ َ َ َّ
َ
َ َ ُ ُ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ۡ َ َ َّ َ
 يَ ۡو َم٣٤ اب أ ِِل ٖم
ٍ يل ٱّللِ فب ِّشهم بِعذ
ِ ِ ﴿وٱَّلِين يك ِِنون ٱَّلهب وٱلفِضة وَل ينفِقونها ِِف سب
ُ َ ُ ۡ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ُ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َّ َ َ َ
ُ
ُۡ
َ ۡ َ َ َٰ َ ُي
ِنت ۡم ِِلنفِسِك ۡم
جباههم وجنوبهم وظهورهمۖۡ هذا ما ك
ِ َم عليها ِِف نارِ جهنم فتكوى بِها
َ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ ْ ُ َُ
]١٣ ،١٣ :﴾ [اتلوبة٣٥ ِنون
ِ فذوقوا ما كنتم تك
“আৰু বযসকনল ছসাণ আৰু ৰুপ সিয় কবৰ ৰানখ, আৰু ছসয়া আল্লাহৰ পৈত
খৰচ েকনৰ, তুবম বসহঁতক ছিদোদায়ক শাবিৰ সু সংিাদ বদয়া। বযবদো
জাহান্নামৰ জুইত ছসইনিাৰ গৰম কৰা হ’ি, তাৰ বপছত ছসইনিাৰৰ দ্বাৰা
বসহঁতৰ কপালত, শৰীৰ দু নয়াকাষত আৰু বপবঠত দাগ বদয়া হ’ি। (আৰু
ছকাৱা হ’ি) ‘এইনটানৱই ছসইনটা বযনটা ছতামানলানক বেজৰ িানি জমা কবৰ
ৰাবখবছলা। এনতনক ছতামানলানক বয জমা কবৰবছলা তাৰ ছসাৱাদ উপনভাগ
কৰা’’। [ছু ৰা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৩৫, ৩৬]
প্ৰনতযক ছসই সম্পদ, বয সম্পদৰ যাকাত বদয়া েহয়, এনেকুৱা সম্পদৰ িানি
তাৰ মাবলকক বকয়ামতৰ বদো শাবি বদয়া হ’ি। ছযনে ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা িবণণত বিশুদ্ধ হাদীছত আবহনছ । ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
ِّ َ ُ َ َ ا
ََ
ح إ
َ َ إَ َا َ ا َ َ َ َإُ إ
َ  ُص ِّف،امة
َ َ إ
ُت ََل
 يإَل يإذا َكن يوم ال يقي ي، َل يؤدي يمنها حقها،ب َوَل يفض ٍة
«ما يمن ص ي
ٍ ب ذه
اح ي
ُ َ إ ُا
ا َ إ
َ إ
َ َ ُ إ َ َُ إ
َ
ُ إ
َ ِم َعلَيإ
َ
 ُك َما بَ َردت، فيُك َوى بي َها َجنبُه َو َج يبينُه َوظه ُر ُه،ار َج َهن َم
ن
ِف
ا
ه
ح
ي
 فأ ي،ار
ي
ٍ صفائيح يمن ن
َ
إ
إ
َ
َ
َ
إ
إ
ُ
َ
ُ
َ  َح اَّت يق ََض َب إ،ني أل َف َسنَة
َ ارهُ َخإس
ُ  ِف يَ إومٍ َك َن يمق َد،َل
َُ ُ َ إ
َ َ  ف،ني العبَا يد
 يإ اما،َيى َس يبيله
ٍ
ي
ي
أ يعيدت ي
َ إ
 َوإ اما إ ََل ا،اْل َ ان ية
»ار
انل
إيَل
ي
ي
ي
“ছসাণ-ৰূপ আবদৰ মাবলনক যবদ ইয়াৰ যাকাত আদায় েকনৰ, ছতনন্ত বকয়ামতৰ
বদো এই ধে-সম্পদক জুইৰ পাত িনোৱা হ’ি আৰু জাহান্নামৰ জুইত
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ছসইনটাক উিপ্ত কৰা হ’ি। ইয়াৰ বপছত ছসইনিাৰৰ দ্বাৰা ছসই িযবক্তৰ
দু নয়াকাষ, কপাল আৰু বপবঠত দাগ বদয়া হ’ি। ছযবতয়াই ঠাণ্ডা হ’ি পূ েৰ
ছসইনটাক উিপ্ত কৰা হ’ি –এনেকুৱা এটা বদে বযবদেৰ পবৰমাণ পৃবৈৱীৰ
পিাশ হাজাৰ িছৰৰ সমাে হ’ি। এনেলক িান্দাৰ পবৰণবত জান্নাত িা জাহান্নাম
বেধণাৰণ ছোনহাৱা ৰলনক শাবি চবল ৈাবকি”।3
তাৰ বপছত ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম উট, গৰু আৰু ছাগলীৰ
মাবলকসকলৰ বিষনয় আনলাচো কবৰনছ বযসকনল বসহঁতৰ পশুৰ যাকাত আদায়
েকনৰ। ছতওঁ বসহঁতক জোইনছ ছয, বেশ্চয় বসহঁতক বকয়ামতৰ বদো যাকাত
বেবদয়াৰ িানি শাবি বদয়া হ’ি। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা
বিশুদ্ধ সূ ত্রত িবণণত আনছ, ছতওঁ ৰকনছ,
ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ إ َ ُ ا ُ َ ً َ َ إ ُ َ ِّ َ َ َ ُ ُ ِّ َ َ ُ َ ُ ُ َ إ َ َ َ ُ َ ً َ إ
ان ي َط اوقه يَ إو َم
 فلم يؤد زَكته مثل َل ماَل يوم ال يقيام ية شجاًع أقرع َل زبييبت ي،«من آتاه اَّلل ماَل
َ ُ َ ََ ُ ُ َ إ َ إ ُ ا
َ َ ُ إ ُ ُ إ
َإ
ُ ك أَنَا َك إ
»ن َك
 ثم يقول أنا مال-  يع يِن ب ي يشدقي يه-  ث ام يَأخذ بي يله يز َمتَيإ يه،ام ية
ال يقي
“যাক আল্লাহ তা‘আলাই সম্পদ দাে কবৰনছ, বকন্তু বস ইয়াৰ যাকাত আদায়
কৰা োই, বকয়ামতৰ বদো তাৰ সম্পদক চুবল েৈকা মূ ৰ বিবশষ্ট বিষাক্ত সাপৰ
আকৃবত প্ৰদাে কবৰ তাৰ বিবঙত মালা সজাই বপন্ধাই বদয়া হ’ি, সাপনটানৱ তাৰ
মুখৰ দু নয়া কাষত কামুবৰ ৈাবকি আৰু কি, মই ছতামাৰ সম্পদ, মইনয়ই
ছতামাৰ সিয়কৃত সম্পদ”।4
তাৰ বপছত ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম আল্লাহ তা‘আলাৰ এই িাণী
বতলাৱাত কবৰনল। আল্লাহ তা‘আলাই ৰকনছ,
َّ ٞ َ ُ ۡ َ َّ ٗ ۡ َ َ ُ
َ ُ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ
ۡ َ
ُ َّ ون ب َما ٓ َءاتَى َٰ ُه ُم
ٱّلل مِن فضلِهِۦ هو خ
﴿وَل ُيِسَب ٱَّلِين يبخل
ۡۖۡيا ل ُهمۖ بل ه َو ش ل ُه ۡم
ِ
ۡ
ْ ُ َ
َ ُ
]٣٨٠ :﴾ [ال عمران١٨٠ َِِۗس ُي َط َّوقون َما َبِلوا بِهِۦ يَ ۡو َم ٱلق َِيَٰ َمة
3

ছহীহ মুছবলম, হাদীছ েং ৯৮৭

4

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ১৪০৩
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“আৰু আল্লানহ বযসকলক ছতওঁৰ অেু গ্ৰহৰ পৰা বয দাে কবৰনছ ছসইনটা ৰল
বযসকনল কৃপণতা কনৰ বসহঁনত ছযে এইনটা ধাৰণা েকনৰ ছয, এয়া বসহঁতৰ
িানি কলযাণকৰ, িৰং এইনটা বসহঁতৰ িানি অকলযাণকৰ। বযনটা ৰল বসহঁনত
কৃপণতা কবৰবছল, বকয়ামতৰ বদো ছসইনটানৰ বসহঁতৰ বিবঙত ছমবৰয়াই বদয়া
হ’ি। আকাশসমূ হ আৰু পৃবৈৱীৰ উিৰাবধকাৰ ছকৱল আল্লাহৰ িানিই; আৰু
ছতামানলানক বয আমল কৰা ছসই বিষনয় আল্লাহ সমযক জ্ঞাত”। [ছু ৰা আনল
ইমৰাে, আয়াত: ১৮০]
বয ধৰণৰ সম্পদত যাকাত ওৱাবজি হয়
চাবৰ প্ৰকাৰ মালৰ মাজত যাকাত ওৱাবজি হয়:
এক- মাবটৰ পৰা উৎপন্ন ছহাৱা ফচল।
দু ই- চতুষ্পদ জন্তু।
বতবে- ছসাণ- ৰূপ।
চাবৰ- িযৱসাবয়ক মাল িা পণয।
উনল্লবখত চাবৰ ছৰণীৰ সম্পদত যাকাত ওৱাবজি ছহাৱাৰ িানি বেধণাবৰত এটা
পবৰমাণ আনছ, তাতলক কম হ’ছল ছসই পবৰমাণত যাকাত ওৱাবজি েহয়। ফলমূ ল আৰু উৎপাবদত ফচলৰ যাকাতৰ বেচাি িা পবৰমাণ ৰহনছ, পাঁচ অছাক।
এক অছাকৰ পবৰমাণ ৰহনছ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ ছা‘
অেু যায়ী ষাবট ছা‘। ফলত ছখজুৰ বকচবমচ, ছগহুঁ, মালক আৰু চাউল ইতযাবদৰ
মাজত যাকাতৰ বেচাি ৰহনছ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ ছা‘
অেু যায়ী বতবে শ ছা‘। এক ছা‘-ৰ পবৰমাণ ৰহনছ, এজে মধযম আকৃবত িযবক্তৰ
দু ই হাত ভৰাই চাবৰ ছকাষ (োইিা বতবে হাজাৰ বমবল বলটাৰ আয়াতেৰ এটা
পাত্র)। উৎপাবদত ফচলত যাকাতৰ পবৰমাণ ৰহনছ, এক-দশমাংশ, যবদ এই
ফচল উৎপাদেত পােী বদয়াৰ িানি তাৰ ছকানো কষ্ট কৰা ছহাৱা োবছল।
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ছযনে, িৰষু ণৰ পােী, েদী, বেজৰা িা বিলৰ পােীৰ দ্বাৰা ফচল উৎপাদে কৰা।
যবদ টকা খৰচ কবৰ, পােী বসবচ, ছমবচে অৈিা দমকল ইতযাবদৰ পােী বদনছ
ছতনন্ত ছতবতয়া তাৰ মাজৰ এক-দশমাংশৰ আধা (অৈণাৎ ২০ ভাগৰ এভাগ)
যাকাত বদি লাবগি। ছযনে ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা বিশুদ্ধ
সূ ত্রত এই বিষনয় সু স্পষ্ট হাদীছ িবণণত ৰহনছ।
উট, গৰু, ছাগলী ইতযাবদ চতুষ্পদ জন্তুৰ বেচািৰ বিিাবৰত আনলাচো ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা িবণণত হাদীছত আবহনছ। বযসকলৰ সক্ষমতা
আনছ এনে আগ্ৰহীসকলৰ িানি জৰুৰী ৰহনছ, ছতওঁনলানক ছযে জ্ঞােীসকলক
সু বধ যাকাতৰ জৰুৰী বিধােসমূ হ জাবে লয়। যবদ এই পুবিকানটা সংবক্ষপ্ত কৰাৰ
ইচ্ছা োৈাবকনলনহঁনতে, ছতনন্ত মােু হৰ উপকাৰৰ প্ৰবত লক্ষয ৰাবখ বিিাবৰত
আনলাচো কবৰনলানহঁনতে।
ৰূপৰ বেচাি ৰহনছ, এশ চবল্লশ বমচকাল। ইয়াৰ পবৰমাণ ছছৌবদ আৰিৰ মুদ্ৰা
অেু যায়ী ৫৬ বৰয়াল।
আৰু ছসাণৰ বেচাি বিশ বমচকাল। বিশ বমচকাল সমাে বিৰােব্বই গ্ৰাম।
বযসকনল এই পবৰমাণ ছসাণ, ৰূপ অৈিা ইয়াৰ বয ছকানো এটাৰ মাবলক হ’ি
আৰু ইয়াৰ ওপৰত এিছৰ অবতিাবহত হ’ি, বসহঁনত চবল্লশ ভাগৰ এভাগ
যাকাত বহচানপ অৱশযই প্ৰদাে কবৰি লাবগি। লাভ ছহাৱা অংশ সাধাৰণনত মূ ল
সম্পদনৰই অংশ, ছসনয় তাৰ ওপৰত এিছৰ অবতিাবহত ছহাৱাৰ ছকানো
প্ৰনয়াজে োই। ছযনেলক জন্তুৰ ছক্ষত্রত মূ ল সম্পদৰ ওপৰত িছৰ অবতিাবহত
হ’ছল আৰু মূ ল জন্তু বেচাি পবৰমাণ হনল যাকাত ওৱাবজি ছহাৱাৰ িানি তাৰ
পৰা উৎপন্ন ছপাৱালীৰ ওপৰত িছৰ অবতিাবহত ছহাৱাৰ ছকানো প্ৰনয়াজে োই।
ছসাণ, ৰূপ আৰু েগদ অৈণ বযনটা িতণমাে মােু নহ বিবভন্ন োমত ছযনে, িলাৰ,
বৰয়াল, টকা ইতযাবদ িযৱহাৰ কনৰ, ছযবতয়া ছসইনটা ছসাণ িা ৰূপৰ মূ লয
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সমপবৰমাণ হয় আৰু তাৰ ওপৰত িছৰ অবতিাবহত হয়, ছতবতয়া তাৰ ওপৰত
যাকাত ওৱাবজি হ’ি।
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মবহলাসকলৰ িযৱহাবৰক অলংকাৰৰ যাকাত
টকাৰ লগত সংনযাগ কৰা হ’ি, মবহলাসকলৰ িযৱহাবৰক ছসাণ আৰু ৰূপ,
যবদও ছসইনটা িযৱহাৰৰ িানি হয়। আবলমসকলৰ বিশুদ্ধ মত অেু যায়ী
মবহলাসকলৰ িযৱহাবৰক ছসাণ িা ৰূপ যবদ বেচাি পবৰমাণ হয় আৰু তাৰ
ওপৰত এিছৰ অবতিাবহত হয়, ছতনন্ত তাৰ যাকাত বদি লাবগি। ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ িাণীৰ িযাপকতাই ইয়াৰ প্ৰমাণ। ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
ِّ َ ُ َ َ ا
ََ
ح إ
َ َ إَ َا َ ا َ َ َ َإُ إ
َ  ُص ِّف،امة
َ َ إ
ُت ََل
 يإَل يإذا َكن يوم ال يقي ي، َل يؤدي يمنها حقها،ب َوَل يفض ٍة
«ما يمن ص ي
ٍ ب ذه
اح ي
َ َ َ ُ إ
»ي،ار
ٍ صفائيح يمن ن
“ছসাণ-ৰূপৰ মাবলনক যবদ ইয়াৰ যাকাত আদায় েকনৰ, ছতনন্ত বকয়ামতৰ বদো
এই ধে সম্পদক তাৰ শাবিৰ িানি জুইৰ পাত িনোৱা হ’ি”।5
ইয়াৰ িাবহনৰও ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা হাদীছ িবণণত
আনছ ছয, এজেী মবহলাৰ হাতত ছসাণৰ দু টা খাৰু ছদবখ ছতনখনত ক’ছল,
َ َ َ ََ َ َُ إ
َ َ َ َ إ َ َ َ َ َ ُ ُّ َ إ ُ َ ِّ َ ا ُ َ َ إ َ إ
َ امة س َو
اريإ ين يم إن
 «أيُس يك أن يسور يك اَّلل بي يهما يوم ال يقي ي ي: قال، َل: قالت، »«أتع يطني زَكة هذا؟
ا
َ
َ َ َ َ َ َ إ ُ َ َ َ إ َ إ ُ َ َ ا ِّ َ ا ُ َ َ إ َ َ ا َ َ َ َ إ ُ َ ا
َّلل َع از َو َجل
 هما ي ي: وقالت،ِب صَّل اهلل علي يه وسلم
ٍ ن
 فألقتهما إيَل انل ي، فخلعتهما: قال، »ار؟
ُ
وَل
َول ي َرس ي ي
“তুবম ইয়াৰ যাকাত আদায় কৰা ছে? তাই ক’ছল, েহয়, ছতবতয়া আল্লাহৰ
ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ক’ছল, তুবম পছন্দ কবৰিা ছেবক ছয,
বকয়ামতৰ বদো জুইৰ দু টা খাৰু ছতামাক বপন্ধাই বদয়া হ’ি? এই কৈা শুবে তাই
খাৰু দু টা খুবল ছপলানল আৰু ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ ওচৰত বদ
6

বদনল আৰু ক’ছল, এই দু টা খাৰু আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ িানি।
5

ছহীহ মুছবলম, হাদীছ েং ৯৮৭

6

আিূ দাউদ, হাদীছ েং ১৫৬৩; োছাঈ, হাদীছ েং ২৪৭৯
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উনম্ম ছালমা ৰাবদয়াল্লাহু আেহাৰ পৰা িবণণত, ছসাণৰ বকছু মাে অলংকাৰ ছতওঁ
িযৱহাৰ কবৰবছল, ছসনয় ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামক সু বধ ক’ছল, ছহ
আল্লাহৰ ৰাছু ল! এইনিাৰ সবিত সম্পদৰ অন্তভূ ণক্ত ছেবক, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লানম ক’ছল,

َإ
َ  فَ ُز ِِّّكَ فَلَي إ،« َما بَلَ َغ أَ إن تُ َؤ ادى َز ََكتُ ُه
»ن
ك
ب
س
ي
ٍ

“বয সম্পদ যাকাতৰ বেচাি পবৰমাণ ছহাৱাৰ বপছত তাৰ যাকাত আদায় কৰা
হয়, ছসইনটা সবিত সম্পদ েহয়”।7
এই অৈণত আৰু একাবধক হাদীছ িবণণত আনছ।

7

আিু দাউদ, হাদীছ েং ১৫৬৪। আল্লামা আলিােীনয় হাদীছনটাক হাছাে িু বল ৰকনছ।
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িযৱসাবয়ক সম্পদৰ যাকাত
আৰু বযনিাৰ মাল িযৱসায়ৰ িানি সিয় কৰা হয়, ছসইনটা িছৰৰ ছশষত মূ লয
বেধণাৰণ কবৰ চবল্লশ ভাগৰ এভাগ যাকাত বহচানপ ওলাই বদি লাবগি। যবদও
ইয়াৰ মূ লয ছসাণ িা ৰূপৰ সমপবৰমাণ হওক িা েহওক অৈিা অবধক হওক।
ইয়াৰ প্ৰমাণ ছামুৰা ৰাবদয়াল্লাহু ‘আেহুৰ পৰা িবণণত হাদীছ, ছতওঁ ৰকনছ,
ُّ ُ َ ا َ إ ُ َ ا َ ُ َ ا َ ا ُ َ َ إ َ َ ا َ َ َ َ إ ُ ُ َ َ إ ُ إ َ ا َ َ َ َ ا
اَّلي ن يعد
اَّلل صَّل اهلل علي يه وسلم َكن يأمرنا أن ُن يرج الصدقة يمن ي
 فإين رسول ي،«أما بعد
إ
»ليلبَيإ يع
“তাৰ বপছত, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম আমাৰ বয সম্পদ
িযৱসায়ৰ িানি প্ৰস্তুত ৰখা ৰহবছল, তাৰ পৰা যাকাত িাবহৰ কবৰিলল আনদশ
বদবছল”।8
িযৱসায়ৰ িানি বকো মাবট, গাড়ী, ঘৰ, ছমবচে ইতযাবদ িযৱসাবয়ক পণযৰ
অন্তভূ ণক্ত। িছৰৰ ছশষত মূ লয বহচাপ কবৰ এইনিাৰ সম্পদৰ যাকাত বদি
লাবগি। বযছিাৰ ঘৰ-দু ৱাৰ ভাড়া বদয়াৰ িানি বেমণাণ কৰা ৰহনছ, িছৰ
অবতিাবহত ছহাৱাৰ বপছত ভাড়াৰ টকাৰ ওপৰত এিছৰ পূ ণণ হ’ছল বেশ্চয়
যাকাত বদি লাবগি; বকন্তু মূ ল ঘৰ-দু ৱাৰৰ ওপৰত যাকাত বদি োলাবগি।
কাৰণ, ছসইনটা িযৱসায়ৰ উনেনশয বেমণাণ কৰা ছহাৱা োই।
এইদনৰ ভাড়াত ছলাৱা গাড়ী আৰু িযৱহাবৰক গাড়ী যবদ ছসইনটা িযৱসায়ৰ িানি
ক্ৰয় কৰা েহয়, িৰং িযৱহাৰৰ িানি ক্ৰয় কৰা হয়, ছতনন্ত ইয়াৰ যাকাত বদি
োলাবগি। বকন্তু যবদ গাড়ী ভাড়াৰ টকা বেচাি পবৰমাণ হয় আৰু তাৰ ওপৰত
এিছৰ অবতিাবহত হয়, ছতনেহ’ছল বেশ্চয় ইয়াৰ যাকাত বদি লাবগি। এইদনৰ
যবদ ছকানো িযবক্তনয় মাবট বকবেিলল, বিিাহ কবৰিলল অৈিা ঋণ পবৰনশাধ
োইিা খৰচৰ িানি ইতযাবদ বযনকানো উনেনশয টকা সিয় কৰাৰ বপছত ছসইনটা
8

আিু দাউদ, হাদীছ েং ১৫৬২
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যবদ বেচাি পবৰমাণ হয় আৰু তাৰ ওপৰত এিছৰ অবতিাবহত হয়, ছতনেহ’ছল
ইয়াৰ অৱশযই যাকাত বদি লাবগি। কাৰণ, চবৰয়তৰ দলীলসমূ হ এই ধৰণৰ
সম্পদৰ ওপৰত যাকাত ওৱাবজি ছহাৱাৰ বিষয়ত িযাপক।
এইদনৰ ইয়াতীম আৰু উন্মাদ িযবক্তৰ ধে-সম্পদ যবদ বেচাি পবৰমাণ হয় আৰু
ইয়াৰ ওপৰত এিছৰ অবতিাবহত হয়, ছতনন্ত জমহুৰ (অবধকাংশ) আবলমসকলৰ
মনত িছৰৰ ছশষত অবভভাৱকসকলৰ ওপৰ বসহঁতৰ ফালৰ পৰা যাকাত আদায়
কৰা ওৱাবজি। যাকাত বিষয়ক দলীলসমূ হৰ িযাপকতাই ইয়াৰ প্ৰমাণ। ছযনে,
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ছযবতয়া মু‘আজ ইিনে জািাল
ৰাবদয়াল্লাহু আেহুক য়ামােলল ছপ্ৰৰণ কবৰবছল, ছতনখত চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লানম ছতওঁক ৰকবছল,
َ ُ ُّ َ ُ َ َ َ إ إ ُ إ َ ا َ إ َ َ َ َ َ إ إ َ َ َ ً ُ إ َ ُ إ َ إ َ إ
،َتد يِف فق َرائي يه إم
فأع يلمهم أن اهلل افَتض علي يهم صدقة تؤخذ يمن أغ ينيائي يهم ف
“তুবম বসহঁতক জোই বদিা ছয, আল্লাহ তা‘আলাই বসহঁতৰ ওপৰত যাকাত
ফৰজ কবৰনছ। বযনটা বসহঁতৰ ধেীসকলৰ পৰা ছলাৱা হ’ি আৰু বসহঁতৰ মাজৰ
দু খীয়াসকলৰ মাজত িণ্টে কৰা হ’ি”।9

9

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ১৩৯৫; ছহীহ মুছবলম হাদীছ েং ১৯
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যাকাত ছখাৱাৰ উপযু ক্ত িযবক্তসকল
যাকাত আল্লাহৰ হক, এনতনক বয িযবক্ত যাকাত ছখাৱাৰ উপযু ক্ত েহয়, যাকাতৰ
মাল প্ৰদাে কবৰ তাক সহােু ভূবত ছদখুৱাৰ ছকানো অৱকাশ োই আৰু যাকাতৰ
মাল বেজৰ ছকানো উপকাৰত িা ক্ষবতৰ পৰা িাবচিলল, সম্পদ ৰক্ষা কবৰিলল
আৰু এই ধৰণৰ আে ছকানো ছক্ষত্রত িযৱহাৰ কৰাৰ ছকানো সু নযাগ োই। িৰং
এজে মুছবলমৰ ওপৰত ওৱাবজি ৰহনছ ছয, যাকাতৰ মাল ইয়াৰ প্ৰকৃত উপযু ক্ত
িযবক্তক বেিঃস্বাৈণভানৱ আেন্দবচনি আল্লাহক সন্তুষ্ট কবৰিলল প্ৰদাে কৰা, যানত
বস দায় মুক্ত হয় আৰু অবধক ছছাৱািৰ অবধকাৰী হয়। আল্লাহ তা‘আলাই
ছকাৰআনে কাৰীমত যাকাতৰ বিবভন্ন ছৰণীৰ উপযু ক্ত িযবক্তৰ বিষয়নটা সু স্পষ্টভানৱ িণণো কবৰনছ। আল্লাহ তা‘আলাই ৰকনছ,
َ
َۡ َ
َّ ﴿إ َّن َما
ُ َٰ ٱلص َد َق
َ ۡ ُ ُ ُ ُ َ َّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َٰ َ ت ل ِۡل ُف َق َرا ٓ ِء َوٱل ۡ َم
اب
ِ
ِ سك
ِ ِني وٱلعَٰ ِمل ِني عليها وٱلمؤلفةِ قلوبهم و ِِف ٱلرِق
ٗ
َۡ َ
َّ
َ َ
ۡ َ َّ
َّ
َ َ َ
ُ َّ ٱّللِ َو
ٞ ِيم َحك
ٌ ٱّلل َعل
]٠٠ :﴾ [اتلوبة٦٠ ِيم
ۡۗ يلۖ ف ِريضة م َِن
ِ ِ يل ٱّللِ وٱب ِن ٱلِسب
ِ ِ وٱلغ َٰ ِرمِني و ِِف سب
“বেশ্চয় ছাদাকাহ (যাকাত) ৰহনছ ফকীৰ আৰু বমছকীেসকলৰ িানি আৰু
যাকাত আদায় কমণত বেনয়াবজত কমণচাৰীসকলৰ িানি, আৰু অন্তৰ আকৃষ্ট
কবৰিলল; (ছসইনটা িণ্টে কৰা যায়) দাস মুবক্ত কবৰিলল, ঋণগ্ৰিসকলৰ মাজত,
আল্লাহৰ ৰািাত আৰু মুছাবফৰসকলৰ মাজত। এইনটা আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা
বেধণাবৰত, আৰু আল্লাহ মহাজ্ঞােী, প্ৰজ্ঞাময়”। [ছু ৰা আত-তাওিাহ, আয়ত:
৬০]
আল্লাহৰ দু টা মহাে োমৰ দ্বাৰা আয়াতনটা ছশষ কৰাৰ দ্বাৰা বেজ িান্দাসকলৰ
িানি আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা এই কৈাৰ প্ৰবত ইবিত কৰা ৰহনছ ছয, আল্লাহ
তা‘আলাই ছতওঁৰ বেজ িান্দাসকলৰ অৱিা আৰু বসহঁতৰ মাজত বযসকনল
ছাদাকাহ িা যাকাত ছখাৱাৰ উপযু ক্ত আৰু বযসকল উপযু ক্ত েহয় বসহঁতৰ
বিষনয় সমযক অৱগত আৰু ছতওঁ বেজ চবৰয়ত আৰু পবৰমাণ বেধণাৰণ বিষয়ত
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প্ৰজ্ঞািাে। ফলত ছতওঁ সকনলা িস্তু যৈাযৈ উপযু ক্ত িােত প্ৰনয়াগ কবৰনছ।
যবদও অবধকাংশ মােু হৰ ওচৰত ইয়াৰ বহকমতৰ িহুনতা ৰহসয অজ্ঞাত; যানত
িান্দাসকনল ছতওঁৰ চবৰয়তৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট ৈানক আৰু ছতওঁৰ আনদশৰ প্ৰবত
অেু গত ৈানক।
আল্লাহৰ প্ৰবত আমাৰ কামো, যানত ছতওঁ আমাক আৰু মুছবলমসকলক ছতওঁৰ
দ্বীে িুবজিলল তাওফীক বদনয়, ছতওঁৰ লগত বিভন্ন কমণত সততা প্ৰদাে কনৰ
আৰু ছতওঁৰ সন্তুবষ্ট অজণেৰ প্ৰবত দ্ৰুত অগ্ৰসৰ ছহাৱাৰ তাওফীক প্ৰদাে কনৰ।
আল্লাহৰ ওচৰত আমাৰ আৰু কামো ছয, ছতওঁ ছযে আমাক ছতওঁ ছক্ৰাধৰ
কাৰণসমূ হৰ পৰা ৰক্ষা কনৰ। বেশ্চয় ছতওঁ সিণনৰাতা আৰু িান্দাসকলৰ অবত
ওচৰত। চালাত আৰু ছালাম অৱতীণণ হওক ছতওঁৰ িান্দা আৰু ৰাছু ল মুহাম্মদ
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ ওপৰত আৰু ছতওঁৰ পবৰয়াল িগণ লগনত ছতওঁৰ
সিী-সাৰৈীসকলৰ ওপৰত।
শ্বাইখ আব্দু ল আজীজ ইিনে আব্দু ল্লাহ বিে িাজ ৰাবহমাহুল্লাহ
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ছওম বিষয়ক পুবিকা
আব্দু ল আজীজ ইিনে আব্দু ল্লাহ ইিনে িাজ ৰাবহমাহুল্লাহৰ তৰফৰ পৰা
ছসইসকল মুছবলম ভাতৃৰ প্ৰবত বযসকনল বেজনক মুছবলম িুবল দািী কনৰ,
বযসকলক আল্লাহ তা‘আলাই ঈমান্দাৰসকলৰ পৈত পবৰচালো কবৰনছ আৰু
ছকাৰআে আৰু ছু ন্নাহ িুবজিলল তাওফীক বদনছ। ছমাৰ আৰু আনপাোনলাক
সকনলানৰ ওপৰত শাবন্ত িবষণত হওক, আল্লাহৰ ৰহমত আৰু িৰকত অৱতীণণ
হওক। তাৰ বপছত,
ৰমজাে মাহত ছওম পালে কৰা, ৰাবত ছালাতৰ িানি বৈয় ছহাৱাৰ মাধযমত
বকয়ামুল লাইল কৰা আৰু এই মাহত ছেক আমলৰ প্ৰবত প্ৰবতনযাবগতামূ লক
অগ্ৰসৰ ছহাৱাৰ ফবজলতৰ বিষয়ত এইনটা এটা সংবক্ষপ্ত আৰু গুৰুত্বপূ ণণ
উপনদশ। ইয়াৰ িাবহনৰও এই পুবিকানটাত আনছ বকছু মাে গুৰুত্বপূ ণণ বিধাে
বযনিাৰৰ বিষনয় িহুনতই অজ্ঞাত।
ৰমজােৰ ফবজলত
ছযবতয়া ৰমজাে মাহৰ আগমে ৰহবছল ছতবতয়া ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লাম ছতওঁৰ ছাহািীসকলক ৰমজাে মাহৰ সু -সংিাদ বদবছল আৰু জোই
বদবছল ছয, এইনটা এনেকুৱা এটা মাহ য’ত ৰহমত আৰু জান্নাতৰ দু ৱাৰসমূ হ
খুবল বদয়া হয় আৰু জাহান্নামৰ দু ৱাৰসমূ হ িন্ধ কবৰ বদয়া হয়। বিতাবড়ত মৰদু দ
চয়তােক বশকলীনৰ িন্দী কৰা হয়। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম
ৰকনছ,
َ َ ا َ ُ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ ِّ َ إ َ إ َ ُ ا
َ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ إ َ إ
 فل إم،ار
يإذا َكن أ اول َلإل ٍة يمن شه ير رمضان صفد يت الشي ي
 ومردة ي،اطني
 وغلقت أبواب انل ي،اْلن
ُ َ َ َ َ َإ َ إ إ
َ َو ُين،اب
ٌ َ فَلَ إم ُي إغلَ إق منإ َها ب،اب اْلَناة
ح إ
ٌ َُي إفتَ إح منإ َها ب
ُ ت أَب إ َو
َ ِّ َو ُفت،اب
،َي أق يبل
اخل
اِغ
ب
ا
ي
:
د
ا
ن
م
ي
د
ا
ي
ي
ي
ي
ٍ
ي
ي
َ َ َ َ َ ا ِّ َ إ إ َ ا ُ َ َ ُ َ ا َ َ َ ُ ُّ َ إ
 وذلك كل َلل ٍة،ار
ويا ب ي
 و ي ي،اِغ الَّش أق يِص
َّلل عتقاء يمن انل ي
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“ৰমজাে মাহৰ প্ৰৈম ৰাবতনতই চয়তাে আৰু ছিয়া স্বভাৱৰ বজেসকলক
বশকলীনৰ িন্দী কবৰ ৰখা হয়। জাহান্নামৰ দু ৱাৰসমূ হ িন্ধ কবৰ বদয়া হয়, ফলত
এই মাহত জাহান্নামৰ দু ৱাৰ ছখালা েহয়; আৰু জান্নাতৰ দু ৱাৰসমূ হ খুবল বদয়া
হয়, ইয়াৰ ছকানো দু ৱাৰ িন্ধ কৰা েহয়। এজে আহ্বােকাৰীনয় এই িুবল
আহ্বাে কবৰ ৈানক ছয, ছহ কলযাণৰ অেু সন্ধােকাৰী! কলযাণৰ ফানল অগ্ৰসৰ
ছহাৱা, আৰু ছহ অবেষ্টতাৰ পবৈক! অবেষ্টতাৰ পৰা বিৰত ৈকা। আল্লাহৰ িানি
আনছ িহু সংখযক ছলাকক জাহান্নামৰ জুইৰ পৰা মুবক্ত দাে আৰু এই মুবক্ত দাে
প্ৰবত ৰাবতনয়ই হ’ি”।10
،« أتاكم شهر رمضان شهر بركة فيه خَي يغشيكم اهلل فينل الرمحة وحيط فيه اخلطايا
 ينظر اهلل إَل تنافسكم ويبايه بكم مَلئكته فأدوا اهلل من،ويستجاب فيه ادلًعء
.» فإن الشيق من حرم فيه رمحة اهلل عز وجل،أنفسكم خَيا
“ছতামানলাকৰ ওচৰত ৰমজাে মাহ উপবিত ৰহনছ, িৰকতৰ মাহ। ইয়াত আনছ
কলযাণ বযনটাৰ দ্বাৰা আল্লানহ ছতামানলাকক ঢাবক ছপলাি। ফলত ৰহমত োবযল
হ’ি, আৰু এই মাহত গুোহ দূ ৰীভূ ত হ’ি, দু আ কিুল হ’ি, আল্লাহ তা‘আলাই
ছতামানলাকৰ প্ৰবতনযাবগতাৰ প্ৰবত লক্ষয কবৰি আৰু ছতওঁ বেজ বফবৰিতাসকলৰ
মাজত ছতামানলাকক ৰল ছগৌৰৱ কবৰি। এনতনক ছতামানলানক ছতামানলাকৰ
ফালৰ পৰা আল্লাহৰ িানি ভাল আৰু ছেক আমলসমূ হ তুবল ধৰা। কাৰণ,
দু ভুণগীয়া ছসই িযবক্ত, বযনয় এই মাহত মহাে আল্লাহৰ ৰহমতৰ পৰা িবিত
হয়”।11
َ إ َ َ َ َ َ َ َ ً َ إ َ ً ُ َ َُ َ ََ ا َ إ َإ َ َ إ َ َ َ ََ إَ إ
ً َ
يمانا
ام َلإلة القد ير يإ
 ومن ق، غ يفر َل ما تقدم يمن ذن يب يه،«من صام رمضان يإيمانا واح يتسابا
َإ
َ إ َ ً ُ َ َُ ََ ا
»َل َما تقد َم يم إن ذن يب يه
 غ يفر،تسابا
واح ي
10

বতৰবমজী, হাদীছ েং ৬৮২

11

কােযু ল উম্মাল, হাদীছ েং ২৩৬৯১
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“বয িযবক্ত ঈমােৰ ৰসনত আৰু ছছাৱািৰ আশাত ৰমজাে মাহৰ ছওম পালে
কবৰি তাৰ অতীত জীৱেৰ গুোহসমূ হ ক্ষমা কবৰ বদয়া হ’ি; আৰু বয িযবক্ত
ঈমােৰ ৰসনত আৰু ছছাৱািৰ আশাত কদৰৰ ৰাবত জাগৰণ কবৰ ইিাদত কনৰ,
তাৰ অতীতৰ গুণাহসমূ হ ক্ষমা কবৰ বদয়া হ’ি”।12
َ ُ َ إ َ َ َ َ ََ إ
ُ  قَ َال ا،َّش َح َسنَات إ ََل َسبإع مائَة ض إعف
َ آد َم إ اَل ُكت
َُ ب
ُ َل َع إ
اَّلل َع از
«ما يمن حسن ٍة ع يملها ابن
ٍ ي ي ي ي
ي
ٍ ي
ي
َ
َ
َ
ُ ََ
َ َ إ
ُ َ َ ا ا ِّ َ َ َ ا
 ل ا.ام ُج ان ٌة
ِّ ،ام ُه م إن أ إجِل
َ ع َش إه َوتَ ُه َو َط َع
ُ َالصي
لصائي يم
د
ي
ه
ب
ي
ز
ج
أ
ا
ن
أ
و
،
ِل
ه
 إيَل الصيام فإين:وجل
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
َ
َ
ُ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
إ
إ
َ
ا
َ
ُ
فَ إر َحتَ َ َ ٌ إ َ إ
ب عن َد ا إ
ُ َ إ
ِّ َ
يح
 َوخللوف ف يم الصائي يم أطي ي. َوف إرحة يعند يلقا يء رب يه، ف إرحة يعند فيط يرهي:ان
اَّلل يمن ير ي
ي
ي
إ
»ال يم إس يك
“আদম সন্তােৰ বযনকানো ছেক আমল বযনটা বস পালে কনৰ ইয়াৰ বিবেময়
বহচানপ তাৰ িানি দহৰ পৰা সাত শ গুণ ৰলনক ছছাৱাি বলবপিদ্ধ কৰা হয়।
আল্লাহ তা‘আলাই কয়, বকন্তু ছওম, ছসইনটা ছকৱল ছমাৰ িানিই পালে কৰা
হয়, ফলত মই বেনজই ইয়াৰ বিবেময় বদওঁ। কাৰণ, ছওম পালেকাৰী ছখাৱাছিাৱা আৰু পাোহাৰ ছকৱল ছমাৰ িানিই এবৰ বদনয়। ছওম মােু হৰ িানি ঢাল
স্বৰূপ। ছওম পালেকাৰীসকলৰ িানি আনছ দু টা আেন্দৰ সময়। এটা
ইফতাৰৰ সময় আৰু আেনটা ৰহনছ আল্লাহৰ লগত সাক্ষাতৰ সময়। এজে
ছওম পালেকাৰীৰ মুখৰ (আহাৰ েকৰাৰ িানি) গন্ধ আল্লাহ তা‘আলাৰ ওচৰত
মুশ্বকৰ সু গবন্ধতলকও অবধক বপ্ৰয়”।13
ৰমজােৰ ছওম পালে কৰা আৰু বকয়াম কৰাৰ ফবজলত বিষয়ক হাদীছ
অসংখয আনছ। এনতনক প্ৰবতজে মুবমেৰ িানি উবচত ছয, এই মূ লযিাে
সু নযাগনটাক যৈাযৈভানৱ িযৱহাৰ কৰা। আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁৰ িান্দাসকলৰ
ওপৰত ৰমজাে মাহ ছপাৱাৰ সু নযাগ প্ৰদাে কবৰ বযনটা দয়া কবৰনছ ছসইনটা
12

ছহীহ মুছবলম, হাদীছ েং ৭৬০

13

োছাঈ, হাদীছ েং ২২১৫
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ছেক আমলৰ প্ৰবত অগ্ৰসৰ ছহাৱা আৰু ছিয়া আমলৰ পৰা বিৰত ৈকাৰ দ্বাৰা
কামত লনগাৱা উবচত। আল্লাহ তা‘আলাই বসহঁতৰ ওপৰত বয ফৰজ কবৰনছ
ছসইনটা আদায় কবৰিলল সনচষ্ট ছহাৱা আৰু বিনশষলক পাঁচ ওৱাক্ত ছালাত
আদায়ৰ প্ৰবত যত্নিাে ছহাৱা। কাৰণ, পাঁচ ওৱাক্ত ছালাত ৰহনছ ইছলামৰ মূ ল
িম্ভ লগনত আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ প্ৰবত ঈমাে আোৰ বপছত এইনটানৱই
আটাইতলক িাঙৰ ফৰজ। প্ৰনতযকজে মুছবলম েৰ-োৰীৰ দাবয়ত্ব হ’ল, পাঁচ
ওৱাক্ত ছালাতৰ প্ৰবত যত্নিাে ছহাৱা আৰু অতযন্ত মনোনযাগ আৰু ধীৰিীৰভানৱ সবঠক সময়ত আদায় কৰা। পুৰুষসকলৰ ছক্ষত্রত ছালাতৰ গুৰুত্বপূ ণণ
ফৰজ হ’ল, ছালাতসমূ হক আল্লানহ বযনিাৰ ঘৰক সমুন্নত ৰাবখিলল আনদশ
কবৰনছ ছসই ঘৰসমূ হত জামা‘আতৰ ৰসনত আদায় কৰা। ছযছে, আল্লাহ
তা‘আলাই ৰকনছ,

َّ ٱر َك ُعوا ْ َم َع
َّ ْ ِيموا
َ ٱلرَٰكِع
ۡ ٱلز َك َٰوةَ َو
ُ ﴿ َوأَق
َّ ْ ٱلصلَ َٰوةَ َو َءاتُوا
]٣١ :﴾ [اْلقرة٤٣ ِني

“আৰু ছতামানলানক ছালাত কাবয়ম কৰা, যাকাত প্ৰদাে কৰা আৰু
ৰুকূকাৰীসকলৰ লগত ৰুকূ কৰা”। [ছু ৰা আল-িাকাৰা, আয়াত: ৪৩]
আল্লাহ তা‘আলাই ৰকনছ,

ََ ْ ُ َ
َّ ٱلصلَ َوَٰت َو
َّ لَع
َ وموا ْ ِ َّّللِ َقَٰنِت
ُ ُٱلصلَ َٰوة ِ ٱل ۡ ُو ۡس َط َٰى َوق
]٨١٨ :﴾ [اْلقرة٢٣٨ ِني
﴿حَٰفِظوا
ِ

“ছতামানলানক ছালাতসমূ হ আৰু মধযৱতণী ছালাতৰ বহফাজত কৰা আৰু আল্লাহৰ
িানি বিেীত ৰহ বৈয় ছহাৱা”। [ছু ৰা আল-িাকাৰাহ, আয়াত: ২৩৮]
আল্লাহ তা‘আলাই ৰকনছ,

َ
َ
َ
ۡ ۡ ََۡ َ
َ
ُ َ َّ
]٨ ،٣ : ﴾ [املؤمنون٢ ِين ه ۡم ِِف َصَلت ِ ِه ۡم خَٰشِ ُعون
 ٱَّل١ ﴿ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون

“বেশ্চয় মুবমেসকল সফল ৰহনছ, বযসকনল বেজ ছালাতত বিেয়াৱেত”। [ছু ৰা
আল-মুবমেূ ে, আয়াত: ১, ২]
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ৰকনছ,
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َ َٰ َ َ ۡ ُ َ َّ َ
َ ُ ۡ ُ َ َ ُ
َ ُ ُ
ُ
َ ۡ َ ُ َ َّ
ِين يَ ِرثون ٱلف ِۡرد ۡو َس ه ۡم
 ٱَّل١٠  أ ْو َٰٓلئِك ه ُم ٱل َوَٰرِثون٩ لَع َصل َوَٰت ِ ِه ۡم ُيَاف ِظون
﴿وٱَّلِين هم
َ ُ َٰ َ َ
]٣٣ ،٣ : ﴾ [املؤمنون١١ ِلون
ِ فِيها خ
“আৰু বযসকনল বেজ ছালাতসমূ হৰ বহফাজত কনৰ বসহঁনতই হ’ি ওৱাবৰছ,
বসহঁনতই বফৰদাউছৰ অবধকাৰী হ’ি। বসহঁনত তাত িায়ী হ’ি”। [ছু ৰা আলমুবমেূ ে, আয়াত: ৯, ১১]
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
َ َ َ إ ُ ا َإََ ََ إَُ ُ ا َ ُ َ َ َ َ َ إ
» ف َم إن ت َرك َها فقد كف َر،الصَلة
اَّلي بيننا وبينهم
«العهد ي
“আমাৰ আৰু বসহঁতৰ (অমুছবলমসকলৰ) মাজত চুবক্ত ৰহনছ ছালাত। এনতনক
বযনয় ছালাত এবৰ বদনল বস কাবফৰ ৰহ গ’ল”।14
ছালাতৰ বপছনতই গুৰুত্বপূ ণণ ফৰজ ৰহনছ, যাকাত আদায় কৰা। ছযনে, আল্লাহ
তা‘আলাই ৰকনছ,
َ َ
َ َّ ْ ُ ۡ ُ َ َ َٰ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ٓ َ َ ُ َ
ۡ ُ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ َّ ْ ٓ ُ ُ ٓ َ َ
َ َ
ٱلزك َٰوةَ َۚ َوذَٰل ِك
ني َُل ٱلِين حنفاء ويقِيموا ٱلصلوة ويؤتوا
ٱّلل ُمل ِِص
﴿وما أمِروا إَِل ِِلعبدوا
َۡ ُ
]٣ :﴾ [اْلينة٥ ِِين ٱلقي ِ َمة
د
আৰু বসহঁতক ছকৱল এই বেনদণশ বদয়া ৰহবছল ছয, বসহঁনত ছযে আল্লাহনৰই
ইিাদত কনৰ, ছতওঁৰ িানি দ্বীেক একবেষ্ঠ কবৰ, ছালাত কাবয়ম কবৰ আৰু
যাকাত প্ৰদাে কবৰ; আৰু এইনটানৱই ৰহনছ সবঠক দ্বীে। [ছু ৰা আল-িাবয়যোহ,
আয়াত: ৫]
আল্লাহ তা‘আলাই ৰকনছ,
َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َٰ َ َّ ْ ُ َ َ َ َٰ َ َّ ْ ُ َ َ
]٣٠ : ﴾ [انلور٥٦ َحون
﴿وأقِيموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة وأطِيعوا ٱلرسول لعلكم تر

14

বতৰবমজী, হাদীছ েং ২৬২১; োছাঈ হাদীছ েং ৪৬৩
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“আৰু ছতামানলানক ছালাত কাবয়ম কৰা, যাকাত প্ৰদাে কৰা আৰু ৰাছু লৰ
আেু গতয কৰা, যানত ছতামানলানক ৰহমতপ্ৰাপ্ত হ’ি পাৰা”। [ছু ৰা আে-েূ ৰ,
আয়াত: ৫৬]
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ৰমজােৰ বছয়ামৰ গুৰুত্ব
আল্লাহৰ মহাে বকতাি আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ ছু ন্নানত প্ৰমাণ কনৰ ছয, বযনয় বেজ
সম্পদৰ যাকাত বেবদনয় তাক বকয়ামতৰ বদো বেশ্চয় শাবি বদয়া হ’ি। ছালাত
আৰু যাকাতৰ বপছত গুৰুত্বপূ ণণ

বিধাে ৰহনছ, ছওম পালে কৰা। ছওম

ইছলামৰ পাঁচটা িম্ভৰ এটা গুৰুত্বপূ ণণ িম্ভ। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লানম ৰকনছ,
َ َ َ َ إ َ ََ ا
َ ا
َ ُ َ إ
َ َ
َ ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ ََ ا َُا ً َ إ
،الصَلةي
 وأن ُممدا عبده ورس،َل يإَل اهلل
 شهاد ية أن َل يإ،اْل إسَل ُم َلَع َخإ ٍس
 َو يإقامي،وَل
«ب يِن ي
إ
َ َ ا
َ
َ ِّ إ
» َو َص إومي َر َم َضان،ت
 َوحج اْلَي ي،َو يإيتا يء الزَك ية
“পাঁচটা িস্তুৰ ওপৰত ইছলামৰ বভবি িাপে কৰা ৰহনছ। এই কৈাৰ সাক্ষয বদয়া
ছয, আল্লাহৰ িাবহনৰ সতয ছকানো ইলাহ োই আৰু মুহাম্মাদ (চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লাম) আল্লাহৰ িান্দা আৰু ছতওঁৰ ৰাছু ল, ছালাত কাবয়ম কৰা, যাকাত
আদায় কৰা, িাইতুল্লাহৰ হজ্জ কৰা আৰু ৰমজাে মাহৰ ছওম পালে কৰা”।15

15

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ৮; ছহীহ মুছবলম, হাদীছ েং ১৬
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বছয়ামৰ উনেশয
এজে মুছবলমৰ ওপৰত ফৰজ ৰহনছ ছওম পালে কৰা; লগনত বকয়ামুল লাইল
পালে কৰাৰ দ্বাৰা আল্লাহ তা‘আলাই বযনিাৰ কৈা আৰু কমণ হাৰাম কবৰনছ
তাৰ পৰা ৰক্ষাৰ অেু শীলে কৰা। কাৰণ, ছওমৰ উনেশয হ’ল, আল্লাহৰ
আেু গতয কৰা, আল্লাহৰ বেবষদ্ধ বিষয়সমূ হৰ পৰা বিৰত ৈকা। বেজ
প্ৰবতপালকৰ আেু গতয কৰাৰ মাধযমত প্ৰিৃ বিৰ চাবহদাৰ বিপৰীত চলাৰ িানি
মােৱাত্মাৰ লগত সদায় সংগ্ৰাম কৰা। আল্লাহ তা‘আলাই বযনিাৰ বিষয়সমূ হ
বেনষধ কবৰনছ তাৰ ওপৰত ৰধযণৰ অেু শীলে কৰা। ছওমৰ উনেশয ছকৱল
ছখাৱা, পাে কৰা আৰু যৱতীয় ছওম ভিকাৰী বিষয়সমূ হৰ পৰা বিৰত ৈকাই
েহয়। এই বিষয়নটাক আৰু স্পষ্ট কবৰনছ আমাৰ বপ্ৰয় েিী মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লাম। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা বিশুদ্ধ িণণো
ছপাৱা যায়, য’ত ছতনখনত ৰকনছ,
إ ُ ٌ َ َ َ ُ َ إ َ َ َ ُ َ إ َ ُ إ ِّ َ ٌ َ ا َ إ
َ ِّ َ ُ ُ ا ٌ َ َ َ إ ُ إ َ َ َ إ َ إ
» ني
 إيِّن صائيم مرت ي: و يإ ين امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل،«الصيام جنة فَل يرفث وَل َيهل
“ছওম ঢালস্বৰূপ, ফলত ছওম পালেকাৰী ছযে অশ্লীল আৰু অপকমণ েকনৰ,

যবদ ছকানো িযবক্তনয় তাৰ লগত বিিাদ কনৰ অৈিা তাক গাবল পানৰ ছতনন্ত বস
ছযে কয়, ‘মই ছওম ৰাবখনছা’, (দু ’ িাৰ)”।16
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা বিশুদ্ধ সু ত্রত আৰু এটা হাদীছ
িবণণত আনছ, য’ত ছতনখনত ৰকনছ,
َ َ َ َ ُّ َ َ إ َ إ َ َ إ َ إ
ُ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ََإ َ ا َ َ ٌ َإ
»َشابَه
َّلل حاجة يِف أن يدع طعامه و
 فليس ي ي،ور والعمل بي يه
«من لم يدع قول الز ي
“বয িযবক্ত বমছা কৈা আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমল কৰা এবৰ বেবদনয়, তাৰ ছখাৱা
আৰু পাে কৰা এবৰ বদয়াৰ ছকানো লাভ োই”।17

16

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ১৮৯৪

17

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ১৯০৩
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উনল্লবখত হাদীছ আৰু ইয়াৰ িাবহনৰও আৰু অেযােয হাদীছৰ দ্বাৰা এই কৈা
প্ৰমাবণত ছয, এজে ছওম পালেকাৰীৰ ওপৰত ওৱাবজি ৰহনছ, আল্লাহ
তা‘আলাই বযনিাৰ বিষয়ক বেবষদ্ধ কবৰনছ ছসইনিাৰৰ পৰা বিৰত ৈকা আৰু
আল্লাহ তা‘আলাই বয কৰাৰ বেনদণশ বদনছ ছসইনটা যৈাযৈভানৱ পালে কৰা।
এই ধৰণৰ ছওমৰ দ্বাৰা আশা কৰা যায় ছয, এজে ছওম পালেকাৰী আল্লাহৰ
তৰফৰ পৰা ক্ষমা প্ৰাপ্ত হ’ি আৰু জাহান্নামৰ জুইৰ পৰা মুবক্ত লাভ কবৰি
লগনত ছওম পালেকাৰীনয় তাৰ বছয়াম আৰু বকয়াম কিুল ছহাৱাৰ আশা কবৰি
পানৰ।
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ৰমজাে বিষয়ক বকছু মাে গুৰুত্বপূ ণণ মাছাঈল
ৰমজাে সম্পনকণ এনেকুৱা বকছু মাে গুৰুত্বপূ ণণ বিষয় আনছ বযনটা আবজও
বকছু মাে মােু হৰ ওচৰত অস্পষ্ট। মই ছসইনিাৰ দাবঙ ধৰাৰ ছচষ্টা কবৰম ইে শ্বা
আল্লাহ।
এক- এজে মুছবলমৰ ওপৰত ওৱাবজি ৰহনছ, ঈমাে আৰু ছছাৱািৰ আশাত
ছওম পালে কৰা। কানৰািাক ছদখুৱািলল িা শুনোৱাৰ উনেনশয ছওম পালে
েকবৰি। বেজ এলাকা, পবৰয়াল আৰু আত্মীয় স্বজেৰ অেু কৰণত ছওম পালে
েকবৰি, িৰং ছওম এই কাৰনণ পালে কবৰি ছয, আল্লাহ তা‘আলাই প্ৰবতজে
মুছবলমৰ ওপৰত ছওম পালে কৰা ফৰজ কবৰনছ আৰু ছওম পালে কৰাৰ
কাৰনণই আল্লাহ তা‘আলাই তাক মহা বিবেময় আৰু ছছাৱাি প্ৰদাে কবৰি।
এইদনৰ বকয়ামুল-লাইল, এজে মুছবলনম ঈমাে আৰু ছছাৱািৰ আশাত আদায়
কবৰি, পাবৈণৱ ছকানো উনেশযৰ িানি েকবৰি। বছয়াম আৰু বকয়ামুল-লাইলৰ
এই মহাে উনেশযক স্পষ্ট কবৰ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
َإ
َ إ َ َ َ َ َ َ َ ً َ إ َ ً ُ َ َُ ََ ا
»َل َما تقد َم يم إن ذن يب يه
 غ يفر، يإيمانا واحتيسابا،«من صام رمضان
“বয িযবক্ত ঈমােৰ ৰসনত আৰু ছছাৱািৰ আশাত ৰমজাে মাহৰ ছওম পালে
কবৰি, তাৰ অতীত জীৱেৰ গুোহসমূ হ ক্ষমা কবৰ বদয়া হ’ি”।18
ছতনখত (চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাম)এ আৰু ৰকনছ,
َإ
َ إ َ َ َ َ َ َ َ ً َ إ َ ً ُ َ َُ ََ ا
»َل َما تقد َم يم إن ذن يب يه
 غ يفر،«من قام رمضان إييمانا واحتيسابا
“বয িযবক্ত ঈমােৰ ৰসনত আৰু ছছাৱািৰ আশাত কদৰৰ ৰাবতৰ বকয়াম পালে
কবৰি, তাৰ অতীতৰ গুণাহসমূ হ ক্ষমা কবৰ বদয়া হ’ি”।19

18

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ৩৮

19

ছহীহ িু খাৰী, হাদীছ েং ৩৭
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বযনিাৰ কাৰণত ছওম েষ্ট েহয়
দু ই- ছওম সম্পকণীয় আৰু বযনিাৰ বিষয়ৰ বিধাে বকছু মাে মােু হৰ ওচৰত
অস্পষ্ট ছসয়া হ’ল, এজে ছওম পালেকাৰী আঘাত প্ৰাপ্ত হ’ছল, তাৰ োকৰ পৰা
ছতজ িাবহৰ হ’ছল, িবম কবৰনল, অবেচ্ছাকৃতভানৱ তাৰ ছপটত পােী গুবচ গনল
ইতযাবদ। এইনিাৰৰ এনকানৱই তাৰ ছওম ভি েকবৰি। বকন্তু যবদ ছকানো িযবক্ত
ইচ্ছাকৃতভানৱ িবম কনৰ, ছতনেহ’ছল তাৰ ছওম ভি হ’ি। কাৰণ, ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
َ إ َ َ َ ُ َإ ٌ َ ُ َ َ ٌ َ َإ َ َ َإ َ َ ٌ َ إ إ ََ َ َ إ إ
»اء فليَق يض
 و يإن استق، فليس علي يه قضاء، وهو صائيم،«من ذرعه َقء
“ছওম পালে অৱিাত যাৰ অবেচ্ছাকৃতভানৱ িবম হয়, তাৰ ছওম ভি েহ’ি,
আৰু বযনয় ইচ্ছাকৃতভানৱ িবম কনৰ বস ছওমৰ কাযা কবৰি লাবগি”।20
বতবে- এইদনৰ যবদ ছকানো ছওম পালেকাৰীৰ গুছল ফৰজ ছহাৱাৰ বপছত
ফৰজ গুছল কবৰিলল সূ যণ উদয় ছহাৱা পযণন্ত ছদবৰ কনৰ ছতনন্ত তৈাবপও তাৰ
ছওম ভি েহ’ি। এইদনৰ যবদ ছকানো ঋতুৱতী িা প্ৰসূ বত োৰী ফজৰৰ ওৱাক্ত
ছহাৱাৰ আগনত পবৱত্র ছহাৱা সনত্বও তাই গুছল েকনৰ আৰু সূ যণ উদয়ৰ বপছত
গুছল কনৰ, ছতনন্ত তাইৰ বেশ্চয় ছওম পালে কবৰি লাবগি। গুছল কবৰিলল
সূ যণ উদয় ছহাৱা ৰলনক ছদবৰ কৰানটা ছওম ৰখাৰ িানি ছকানো িাধা েহয়; বকন্তু
তাইৰ িানি এই ধৰণৰ পলম কৰা ছকানো মনতই উবচত েহয়। তাইৰ ওপৰত
ফৰজ ৰহনছ, সূ নযণাদয়ৰ আগনতই গুছল কবৰ পবৱত্র ৰহ ফজৰৰ ছালাত আদায়
কৰা। এইদনৰ জুেুিী িযবক্তৰ িানি গুছল পলমলক কৰা উবচৎ েহয়। তাৰ
ওপৰনতা ফৰজ ৰহনছ, সূ যণ উদয়ৰ আগনত গুছল কৰা আৰু ফজৰৰ ছালাত
সময়ত আদায় কৰা। এই বিষনয় অলসতা কৰা ছকানো মনতই উবচৎ েহয় িৰং

20

আিু দাউদ, হাদীছ েং ২৩৮০
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উবচৎ হ’ল, গুছল কবৰিলল খৰধৰ কৰা, বযমাে ছসােকানল সম্ভৱ পবৱত্র ছহাৱা,
যানত ফজৰৰ ছালাত জামা‘আতৰ ৰসনত আদায় কবৰি পানৰ।
চাবৰ- এইদনৰ আৰু বকছু মাে কাৰণ বযনিানৰ ছওম েষ্ট েকনৰ ছসয়া হ’ল,
ৰক্তদাে কৰা, ইেনজকচে ছলাৱা যবদ ছসয়া খাদয জাতীয় েহয়। বকন্তু
ইেনজকচে ৰাবত ৰলনক অনপক্ষা কবৰ বদয়ানটা উিম, যবদ পলম কৰা সম্ভৱ হয়
আৰু যবদ ছকানো অসু বিধা েহয়। অেযৈা বদেত বদয়াত ছকানো অসু বিধা োই।
কাৰণ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
َ إ ٌ ا
ٌ
َ َ إ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ا ِّ إ
» َو يإن الك يذ َب يريبَة،الصدق ُط َمأنيينَة
 فإين،«دع ما ي يريبك يإَل ما َل ي يريبك
“তুবম সংশয়যু ক্ত বিষয় এবৰ এনেকুৱা বিষয় গ্ৰহণ কৰা য’ত সনন্দহ আৰু
সংশয় োই । কাৰণ, সতয ৰহনছ প্ৰশাবন্ত আৰু বমছা ৰহনছ সংশয়”।21
ছতনখনত (চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাম)এ আৰু ৰকনছ,
ََإ َإ
َََ اَ ُ َ ا
دلي ين يه َو يع إر يضه
ات است
ْبأ ي ي
فم ين اتَق المشبه ي
“বয িযবক্ত সংশয়যু ক্ত বিষয়সমূ হৰ পৰা িাবচ ৈাবকনল, বস তাৰ দ্বীে আৰু সম্ভ্ৰমৰ
সংৰক্ষণ কবৰনল”।22
ছালাতত ধীৰ-বিৰতা অৱলম্বে
পাঁচ- আৰু বকছু মাে বিধাে বযনিাৰ বকছু মাে মােু হৰ ওচৰত অস্পষ্ট ছসয়া ৰহনছ,
ছালাতত ধীৰ-বিৰতা অৱলম্বে েকৰা। েফল ছালানতই হওক অৈিা ফৰজ
ছালাত। অৈচ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা িবণণত বিশুদ্ধ
হাদীছৰ দ্বাৰা প্ৰমাবণত ছয, ছালাতত ধীৰ-বিৰতা অৱলম্বে কৰা ছালাতৰ
ৰুকেসমূ হৰ এটা গুৰুত্বপূ ণণ ৰুকে। ধীৰ-বিৰতা অৱলম্বেবিহীে ছালাত শুদ্ধ

21

বতৰবমজী, হাদীছ েং ২৫১৮
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েহয়। ধীৰ-বিৰতা ৰহনছ, ছালাতত বিেয়ী ছহাৱা আৰু খৰধৰ েকবৰ মনোনযাগ
সহকানৰ ছালাত আদায় কৰা, যানত প্ৰবতনটা অি-প্ৰতযি ছালাত আদায়কাৰীৰ
বেজ অৱিােত উভবত আনহ। অবধকাংশ মােু হক ছদখা যায় ৰমজাে মাহত
তাৰাৱীহৰ ছালাত আদায় কনৰ অৈচ ছালাতত বক পনঢ় ছসয়া বস বেনজও িুবজ
োপায় আৰু ছালাতত বিেয় আৰু ধীৰ-বিৰতা অৱলম্বে েকনৰ। এই ধৰণৰ
ছালাত বিশুদ্ধ েহয় আৰু ছালাত আদায়কাৰী গুোহগাৰ হয় আৰু ছকানো
ছছাৱািৰ অবধকাৰী েহয়।
তাৰাৱীহৰ ছালাতৰ ৰাকাত সংখযাৰ সমাধাে
ছয়- আৰু বকছু মাে বিধাে বযনিাৰ বকছু মাে মােু হৰ ওচৰত অস্পষ্ট ছসয়া ৰহনছ,
বকছু মাে মােু হৰ ধাৰণা ছয, তাৰাৱীহৰ ছালাত বিশ ৰাকাতৰ কম পঢ়া োযাি,
আনকৌ বকছু মানে ভানৱ ছয, এঘাৰ িা ছতৰ ৰাকাতৰ ছিবছ পঢ়া োযাি। এইনিাৰ
সকনলা অমূ লক আৰু ছকাৰআে ও ছু ন্নাহ বিনৰাধী ধাৰণা।
অৈচ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ পৰা িবণণত বিশুদ্ধ হাদীছৰ দ্বাৰা
প্ৰমাবণত ছয, ৰাবতৰ ছালাতত ছিবছ িা কম কৰাৰ অৱকাশ ইছলামত আনছ।
ৰাবতৰ ছালাতৰ এনেকুৱা ছকানো সংখযা বেধণাবৰত োই যাৰ বিনৰাবধতা কৰা
োযাি; িৰং বিশুদ্ধ হাদীছৰ দ্বাৰা প্ৰমাবণত ছয, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লাম ৰাবতৰ ছালাত ৰমজাে আৰু ৰমজােৰ িাবহনৰ ছকবতয়ািা এঘাৰ
ৰাকাত ছকবতয়ািা ছতৰ ৰাকাত আনকৌ ছকবতয়ািা তানতালক কম িা ছিবছ
আদায় কবৰবছল। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামক ৰাবতৰ ছালাত
সম্পনকণ ছসাধাত ছতনখনত ৰকবছল,
ا
َ إ َ َ إ َ َ َ َ َ ُّ إ َ َ ا َ َ ً َ َ إ َ َ إ
َُ ت
»َل َما َصَّل
 فأوتر،احدة
 فإيذا خ يِش الصبح صَّل و ي،«مثن مثن
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“দু ই ৰাকাত দু ই ৰাকাত। এনতনক ছযবতয়া প্ৰভাত ছহাৱাৰ আশংকা কৰা,
ছতবতয়া এক ৰাকাত পবঢ় ছলাৱা। ছতনেহ’ছল তুবম বয পবঢ়লা তাক ছিনযাৰ
িোই বদি”।23
ৰমজাে আৰু ৰমজােৰ িাবহনৰ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰাবতৰ
ছালাতৰ ৰাকাত সংখযা বেধণাৰণ কৰা োই। এই িানিই ছাহািীসকনল ওমৰ
ৰাবদয়াল্লাহু আেহুৰ যু গত ছকবতয়ািা ছতইশ ৰাকাত আনকৌ ছকবতয়ািা এঘাৰ
ৰাকাত আদায় কবৰনছ। এনতনক ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু আেহুৰ বখলাফতৰ যু গত
ছতইশ ৰাকাত,

এঘাৰ ৰাকাত উভয়নটানৱ ছাহািীসকলৰ আমলৰ পৰা

প্ৰমাবণত।
ছালাফসকলৰ ছকানো ছকানোিাই ৰাবতৰ ছালাত ছবত্রশ ৰাকাত আৰু বতবে
ৰাকাত বিবতৰ পবঢ়বছল। আছকৌ ছকানো ছকানোিাই এক চবল্লশ ৰাকাত পবঢ়বছল
িুবলও প্ৰমাবণত। ছাহািীসকলৰ এই আমলসমূ হৰ িণণো বদনছ শ্বাইখুল ইছলাম
ইিনে তাইবময়যাহ আৰু অেযােয আহনল ইল্মসকল। ছতনখনত ৰকনছ, ৰাবতৰ
ছালাতৰ ছক্ষত্রত ৰাকাত বিষয়ত কম ছিবছ কৰাৰ অৱকাশ আনছ। ছতনখনত
আৰু ৰকনছ, ছতনন্ত উিম হ’ল, বয িযবক্ত বিৰাত, ৰুকু আৰু ছাজদাহ দীঘণ
কবৰি বস ৰাকাত সংখযা কম কবৰি আৰু বযনয় বিৰাত, ৰুকু, ছাজদাহ
সংনক্ষনপ কবৰি বস ৰাকাত সংখযা ছিবছ কবৰি। শ্বাইখুল ইছলাম ইিনে
তাইবময়যাহ ৰাবহমাহুল্লাহৰ উবক্তৰ অৈণ এইনটানৱই।
আৰু বয িযবক্ত ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ ছু ন্নত গভীৰভানৱ বচন্তা
কবৰি বস বেশ্চয় জাবেি পাবৰি, উিম ৰহনছ, ৰমজাে আৰু ৰমজােৰ িাবহনৰ
এঘাৰ ৰাকাত িা ছতৰ ৰাকাত ছালাত আদায় কৰা। কাৰণ, এঘাৰ ৰাকাত

23
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আদায় কৰানটা অবধকাংশ সময় ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ
আমলৰ লগত বমবল যায়। ইয়াৰ িাবহনৰও এঘাৰ ৰাকাত ছালাত মুছল্লীসকলৰ
প্ৰবত সহােু ভূবত আৰু ছালাতত বিেয় আৰু ধীৰ-বিৰতাৰ অবধক সহায়ক হয়।
যবদ ছকানো িযবক্ত ছিবছ আদায় কনৰ ছতনন্ত তাত ছকানো অসু বিধা িা ক্ষবত
োই। ছযনে ওপৰত এই কৈা উনল্লখ কবৰনছা। বয িযবক্ত ৰমজােৰ বকয়ামুললাইল ইমামৰ লগত পালে কনৰ, তাৰ িানি উিম হ’ল, ইমামৰ অেু কৰণ কৰা
আৰু তাৰ লগত ছালাত ছশষ কৰা। ইমানম বযমাে ৰাকাত পবঢ়ি বসও বসমাে
ৰাকানতই আদায় কবৰি। ইমামৰ আগত বস ঘৰলল উভবত োযাি। কাৰণ,
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
َ َ َ َ َُ َُ إ َ َ َ َ إ َ َ ا َ إ َ َ َ َ َ ا
ا
»ام َلإل ٍة
 كتب اَّلل َل يقي،ِصف
« يإن الرجل من قام مع ي
اْلمامي حَّت ين ي
“বয িযবক্ত ইমামৰ লগত বকয়ামুল লাইল ছশষ কবৰ উভবত ছযাৱা ৰলনক অৱিাে
কনৰ, আল্লাহ তা‘আলাই তাৰ িানি সম্পূ ণণ ৰাবত বকয়ামুল-লাইল কৰাৰ ছছাৱাি
বলবপিদ্ধ কনৰ”।24

24
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ৰমজাে মাহত ছিবছ ছিবছ ছেক আমল কৰাৰ গুৰুত্ব
প্ৰবতজে মুছবলমৰ িানি উবচৎ ছয, এই মহাে মাহৰ বভতৰত বিবভন্ন ধৰণৰ
ইিাদত কৰা। ছযনে, ছিবছ ছিবছ েফল ছালাত আদায় কৰা, ছকাৰআে বতলাৱত
কৰা, ছকাৰআেত িবণণত বেদশণেসমূ হক ৰল বচন্তা-চচণা কৰা আৰু ছকাৰআে
িুবজিলল ছচষ্টা কৰা, তাছিীহ, (ছু িহাোল্লাহ) তাহমীদ, (আল-হামদু বলল্লাহ)
তাকিীৰ, (আল্লাহু আকিাৰ) আৰু তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ছিবছ ছিবছ
আদায় কৰা, তাওিা-ইনিগফাৰ কৰা, মােু হক ইছলামৰ প্ৰবত দা‘ৱাত বদয়া,
ভাল কামৰ আনদশ আৰু ছিয়া কামৰ পৰা বেনষধ কৰা, দু খীয়া,দবৰদ্ৰ, ফবকৰবমছবকেক আৰু অসহায় মােু হৰ প্ৰবত সহােু ভূবত প্ৰকাশ কৰা, বপতৃ-মাতৃৰ
লগত ভাল িযৱহাৰ কৰা, আত্মীয়তাৰ িন্ধেক অটুট ৰখা, প্ৰবতনিশীক সন্মাে
কৰা, অসু ি মােু হক শুশ্ৰুষা কৰা ইতযাবদ।

কাৰণ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু

আলাইবহ অছাল্লানম ইয়াৰ আগত উনল্লবখত হাদীছত ৰকনছ,
« ينطر اهلل اَل تنافسكم فيه فيبايه بكم مَل ئكته فأروا اهلل من أنفسكم خَيا فإن
»الشيق من حرم فيه رمحة اهلل
“এনতনক ছতামানলানক ছতামানলাকৰ ফালৰ পৰা আল্লাহৰ িানি ভাল আৰু ছেক
আমলসমূ হ তুবল ধৰা। কাৰণ, দু ভুণগীয়া ছসই িযবক্ত, বযনয় এই মাহত মহাে
আল্লাহৰ ৰহমতৰ পৰা িবিত হয়”।25
আে এটা হাদীছত ছতনখত চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লানম ৰকনছ,
ً َ َ َ إ َ َ إَ إ َ َ َ َ إ َ ا َ َ ً َ َ ُ َ َ إ َ ا
َ َ
َ َ إ ََا
يضة يفي يه َكن
 ومن أدى ف ير،َي َكن كمن أدى ف يريضة يفيما يسواه
«من تقرب يفي يه يِبصل ٍة يمن اخل ي
َ ني فَر
َ يض ًة ف
َ َك َم إن أَ ادى َسبإع
»يما يس َو ُاه
ي
ي
ي

25
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“বয িযবক্ত এই মাহত ছকানো এটা ছেক আমল কবৰনল, বস ছযে আে মাহত
এটা ফৰজ আদায় কবৰনল; আৰু বযনয় এটা ফৰজ আদায় কবৰনল, বস ছযে
সিৰটা ফৰজ আদায় কবৰনল”।26

َ ً
ُ َ َإ
ً
ً ُ َا
»«أن ع إم َرة يِف َر َم َضان تع يدل َح اجة» أ إو « َح اجة َم يع

“ৰমজােত ওমৰাহ পালে কৰা হজ্জৰ সমাে” অৈিা ছতনখনত ৰকনছ, “ছমাৰ
লগত হজ্জ কৰাৰ সমাে”।27
এই মহাে মাহত বিবভন্ন ধৰণৰ ছেক আমলৰ প্ৰবত মনোনযাগী আৰু প্ৰবতনযাগী
ছহাৱাৰ হাদীছ আৰু ছাহািীসকলৰ িণণো অসংখয। আল্লাহৰ ওচৰত আমাৰ
কামো আল্লাহ তা‘আলাই ছযে, আমাক আৰু সমগ্ৰ মুছবলম জাবতক এনেকুৱা
আমল কৰাৰ তাওফীক দাে কনৰ, য’ত আনছ আল্লাহৰ সন্তুবষ্ট। আল্লাহ
তা‘আলাই ছযে আমাৰ বছয়াম আৰু বকয়াম কিুল কনৰ, আমাৰ িাবহযক আৰু
অভযন্তৰীণ অৱিাক যানত সংনশাধে কনৰ আৰু আমাক সকনলানক যাৱতীয়
বফতোৰ পৰা বহফাজত কনৰ। এইদনৰ আমাৰ আৰু কামো ছয, ছতওঁ ছযে
আমাৰ ছেতৃত্বদােকাৰীসকলক সংনশাধে কনৰ, সতযৰ ওপৰত ছতওঁনলাকক
একত্র কনৰ। ছতনৱঁই এইনিাৰৰ সতয অবভভাৱক আৰু সকনলা িস্তুৰ ওপৰত
ক্ষমতাশীল।
সমাপ্ত

26
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