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সদকাতুল িফতর 

স�ািনত পাঠক! িন�য় রমজান একিট স�ািনত মাস যা আপনার 
শাি� ও িনরাপ�ার সােথ অিতবািহত কেরেছন। িক� এটা েবিশ 
িদন �ায়ী নয়। েয বযিি এটা যথাযথ মূলযায়েনর সােথ 
অিতবািহত কেরেছ েস েযন আ�াহ তাআলার �শংসা কের 
অতঃপর এটা কবুল হওয়ার জনয আ�াহ তাআলার িনকট �াথরনা 
কের। আর েয এটা অলসতায় অিতবািহত কেরেছ, েস েযন 
আ�াহর িনকট তওবা কের এবং িনজ �িট িবচুযিতর জনয 
আ�াহর তাআলার িনকট কমা �াথরনা কের মৃতুযর পূবর পযর�। 

স�ািনত পাঠক! িন�য় আ�াহ তাআলা এই মােস আপনােদর 
উপর সাদাকাতুল িফতর ফরয কেরেছন। এটা েদয়ার িনেদরশ 
িদেয়েছন ঈেদর নামােযর পূেবর।  

আর এটােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সকল 
মুসিলেমর উপর অপিরহাযর বেল েঘাষণা কেরেছন। আ�াহর 
রাসূল যা ওয়ািজব কেরেছন তা মানেত হেব। এ স�েকর আ�াহ 
তাআলা বেলেছন: 

َُّسوَل  يُِطعِ  َّن﴿ َطاعَ  َ�َقدۡ  لر
َ
ۖ  أ َ َّ ن ل ََ ٰ  َو َّ ٓ  َََو رَۡسۡلَ�َٰك  َ�َما

َ
 َحفِيٗظا َعلَۡيِهمۡ  أ

 ]٨٠: النسيء[ ﴾٨
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েয রাসূলেক অনুসরণ করল, েস আ�াহ তাআলােক অনুসরণ 
করল। আর েয তা েথেক মুখ িফিরেয় িনল, তেব আপনােক েতা 
আমরা তােদর উপর রকক (�হরী) কের ে�রণ কিরিন।  (সূরা 
িনসা, আয়াত ৮০) 

আর আ�াহ বেলন- 

ََن﴿ َُّسوَل  �َُشاقِقِ  َو ا َ�ۡعدِ  َِنۢ  لر ََ  َ َّ َََّبِعۡ  لرُۡهَدىٰ  َ�ُ  ََََ ََ  َسَِيلِ  َ�ۡ�َ  َو َِنِ  لرُۡمۡؤ
ِۦ ا نَُوّ�ِ ََ  ٰ َّ َهّنَمۖ  َونُۡصلِهِۦ َََو  ]  ١١٥: النسيء[ ﴾١ َمِصً�ا وََسآَءۡت  ََ

আর যারা তােদর িনকট িহদায়াত েপৗছার পরও রাসূেলর 
িবেরািধতা কের এবং মুিমনেদর বযতীত অনযেদর পেথর অনুসরণ 
কের, তারা েযভােব িফের যায়, আমরাও তােদরেক েসিদেক 
িফিরেয় রাখব এবং জাহা�ােম দ� করাব। আর তা কতই না 
খারাপ �তযাবতরন�ল। (সূরা আন িনসা, আয়াত ১১৫) 

আর আ�াহ তাআলা বেলন, 

﴿ ٓ ا ََ َُّسوُل  َءاََٮُٰ�مُ  َو ا فَُخُذوهُ  لر ََ ْۚ  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َو ْ  فَٱنَتُهوا َُّقوا ۖ  َول َ َّ َّ  ل ِِ  َ َّ  ل
 ]  ٧: ارش[ ﴾٧ لۡلعَِقاِب  َشِديدُ 

েতামােদর রাসূল যা িকছু িনেয় এেসেছন তা েতামরা �হণ কর 
এবং যা েথেক িবরত থাকেত বেলেছন তা েথেক িবরত থাক। 
(সূরা আল হাশর, আয়াত ৭) 
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আর এটা বড় েছাট, পুরষ, মিহলা, �াধীন, পরাধীন সকল 
মুসিলেমর উপর  ফরয। 

আ�ু�াহ ইবেন উমর রািদয়া�াহ আনহ বেলেছন, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান মােস সাদাকাতুল িফতর 
ফরয কেরেছন এবং এক ছা েখজুর অথবা এক ছা যব ফরয 
কেরেছন। এটা �াধীন, পরাধীন, পুরষ, মিহলা, েছাট বড় সকল 
মুসিলেমর  উপর ফরয। (েবাখারী ও মুসিলম)  

অ�া� বয়�  স�ােনর উপর সরাসির সদাকাতুল িফতর ওয়ািজব 
নয়। তেব তার অিভভাবকগণ তােদর পক েথেক আদায় করেব। 
আিমরল মুিমিনন  উসমান রািদয়া�াহ আনহ গভর� স�ােনর পক 
হেতও সাদকাতুল িফৎরা �হণ কেরেছন। আর এটা িনেজর পক 
েথেক বযয় করেব। আর  এমিনভােব েস যার দািয়�শীল েস তার 
পক হেত আদায় কের েদেব। �ামী তার �ীর পক েথেক আদায় 
কের েদেব, যিদ �ী িনেজর পক হেত আদায় করেত না পাের। 
আর যিদ েস িনেজর পক হেত আদায় করেত পাের তাহেল েস 
িনেজই আদায় করেব। আর েসটাই উ�ম।  

আর েস বযিির উপর যাকাতুল িফতর ওয়ািযব নয় ঈেদর িদেন 
যার খরেচর অিতিরি িকছুই অবিশ� থােক না। যিদ ঈেদর িদন 
েভাের তার কােছ এক ছা পিরমাণ খাদয শসয বা তার সমপিরমাণ 
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স�েদর েচেয় কম থােক তেব তাও েযন েস সদকাতুল িফৎর 
িহেসেব আদায় কের।  আ�াহ তাআলা বেলন; 

﴿ ْ َُّقوا َ  فَٱ َّ ا ل  ] ١٦: الاينن[ ﴾لۡسَتَطۡعُتمۡ  ََ

েতামরা আ�াহেক ভয় কর যথা স�ব। (সূরা আত-তাগাবুন, 
আয়াত ১৬) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম বেলেছন: 

رُوا ِمغُْه َمي اْستََطْعتُمْ «
ْ
ْمٍر فَأ

َ
َمْررُُ�ْم نِأ

َ
 )متفق عغيه( »إَِذا أ

যখন েতামােদরেক েকান বযাপাের আেদশ কির, েতামরা উহা 
েতামােদর সাধযমত পালন কর। 

আর সদকাতুল িফতেরর বািহযক িহকমত হল : এর মেধয রেয়েছ 
ফিকরেদর জনয দয়া এবং তােদরেক ঈেদর িদেন অেনযর িনকট 
চাওয়া হেত িবরত রাখা। ঈেদর িদেন তারা েযন ধনীেদর মত 
আন� উপেভাগ করেত পাের এবং ঈদ েযন সকেলর জনয সমান 
হয়। আর এর মেধয আেরা আেছ সাময ও সহমিমরতা, সৃি�জীেবর 
জনয ভালবাসা, �াতৃ�। আর এর মাধযেম েরাযাদারেদর েরাযা 
পিব� হয় এবং েরাযার �িটর হেয়িছল কিতপূরণ হেয় যায়। আর 
েরাযার এই �িট হেত পাের কথার মাধযেম অথবা গনােহর 
মাধযেম।  
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সদকাতুল িফতর আদােয় আ�াহর �িত েশাকিরয়া �কাশ পায়। 
কারণ িতিনই রমযান মােসর েরাযা পূণরভােব রাখার সামথর 
িদেয়েছন।  

আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন 
বেলেছন: সাদাকাতুল িফতর হে� েরাযাদােরর জনয পিব�তা 
এবং িমসিকনেদর জনয খাদয। আর েয তা ঈেদর নামায আদায় 
করার পূেবর আদায় কের তা কবুল করা হয়। আর েস উহা ঈেদর 
নামায আদায় করার পর আদায় কের, তাহেল তা সদাকাতুল 
িফতর না হেয় সাধারণ সদকাহ িহসােব আদায় হেয় যােব। (আবু 
দাউদ এবং ইব ন মাজাহ ) 

আর যা িদেয় সদকাতুল িফতর আদায় করা হেব তাহেলা- 
মানুেষর খাদয্বয েযমন, েখজুর গম, চাল, িকসিমস, পিনর 
ইতযািদ।  

আর বুখারী ও মুসিলেম উমার রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, 
িতিন বেলেছন, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম সদকাতুল 
িফতর েখজুর অথবা যব �ারা আদায় করেত বেলেছন। আর 
তখন তােদর খাবার িছল যব। েযমন আবু সাঈদ খুদরী 
রািদয়া�াহ আনহ বেলেছন, আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
অসা�ােমর সময় সদকাতুল িফতর এক ছা’ খাদয �ারা আদায় 
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করতাম। আর আমােদর খাবার িছল যব, িকসিমস, পিনর এবং 
েখজুর। (বুখারী) 

আর জ�-জােনায়ােরর খাদয �ারা সাদাকাতুল িফতর আদায় 
করেল আদায় হেব না। েকননা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
অসা�াম উহা ফরয কেরেছন িমসিকনেদর খাদয দােনর জনয। 
জ�-জােনায়ােরর খােদযর জনয নয়। 

আর সদকাতুল িফতর কাপড়, িবছানা, পানপা�, �ণর-েরৗপয ইতযািদ 
�ারা আদায় হেব না। েকননা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম 
উহা খাদয �ারা আদায় করা ফরয কেরেছন। 

আর উহা খােদযর মূলয �ারা আদায় করেল আদায় হেব না। 
েকননা এটা রাসূল  সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম এর িনেদরেশর 
িবপরীত। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম বেলেছন, েয বযিি 
েকান কাজ করল িক� উহা আমার িনেদরশমত নয়, তাহেল তা 
পিরতযাজয। অনয এক বণরনায় আেছ, েয েকান িবষেয়র �চলন 
করল অথচ তা আমার িনেদরশ মত নয় তাহেল তা পিরতযাজয। 
(মুসিলম)  

বুখারী ও মুসিলেম েয “রদ” শ� এেসেছ তার অথর পিরতাজয। 
েকননা খােদযর মূলয িদেয় সাদকাতুল িফত র পিরেশাধ করা 
সাহাবােদর আমেলর িবপরীত। তারা তা আদায় করেতন খাদয 
্েবযর মাধযেমই। 



9 

 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম বেলেছন, েতামােদর জনয 
অনুসরণ েযাগয হল, আমার আদশর ও েখালাফােয় রােশদার 
আদশর। েকননা সদকাতুল িফতরা িনিদরَ� িকছু ব�  �ারা আদায় 
করার জনয ফরয করা হেয়েছ। সুতরাং তা িনিদর� িকছু ব� ছাড়া 
অনয িকছু �ারা আদায় করেল আদায় হেব না। েযমিনভােব তা 
িনিদর� সময় ছাড়া আদায় করা যায় না। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
অসা�াম যাকাতুল িফতর আদায় করার জনয িবিভ� ধরেণর খাদয 
সাম�ী েথেক তা আদায় করেত বেলেছন; েযগেলার মূলয 
সাধারণত িবিভ�। যিদ তার মূলয আদায় করা েযত তেব েকান 
এক �কার িনধরািরত হেয় অনয �কােরর জনয সমমূলয েদয়ার 
কথা বলা হেতা। তাছাড়া িফতরা মূলত: একিট �কাশয িনদশরন। 
মূলয �দান করার মাধযেম িফতরা েদয়ার কাজিট �কাশয িনদশরন 
েথেক েগাপন সদকায় পিরণত হেব। কারণ, এক সা’ খাবার 
েদয়ার কাজিট েছাট বড় সবাই এর পিরমাণ ও িবতরণ �তযক 
কের থােক, আর এেত পর�র পিরিচিত লাভ হয়; যা মূলয 
�দােনর মাধযেম অিজরত হয় না। েকননা, তা েকউ টাকা �দান 
করেল তা দাতা ও �হীতার মেধয সীমাবব থােক।  

আর সাদকাতুল িফতর একই জাতীয় গেমর মূলয �ারা আদায় 
করেব। অথবা সদকাতুল িফতর আদায় করেত হেব এমন খাদয 
�ারা যা েছাট  বড় সকল মানুেষর িনকট সুপিরিচত। 
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আর িফতরা এর পিরমাণ হেলা এক সা, যা রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ অসা�ােমর যুেগ িছল। এর ওজন িমসকাল -এ হয়: 
৪৮০ িমসকাল ভােলা গেমর ওজন; আর �ােমর িহেসেব, ২ 
িকেলা�াম ৪০ �াম ভাল গেমর ওজন। েকননা, ১ িমসকােলর 
ওজন হে� ৪১/৪; এ িহেসেব ৪৮০ িমসকাল হয় ২০৪০ �াম।  

কােজই আপিন যিদ রাসূল  সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম এর সা'  
জানেত চান, তেব দুই েকিজ চি�শ �াম ভাল গম এমন একিট 
পাে� িনন, যােত তা স�পূণর্েপ পিরপূণর থােক। তারপর েসই 
পা� �ারা এক সা িহেসব করন। 

আর সাদকাতুল িফতর ওয়ািজব হওয়ার সময় হে�, ঈেদর 
রাে�র  সূযরাা। সুতরাং সুযরাোর সময় েয বযিি িফতরা েদয়ার 
সামথর রােখ, তার উপরই িফতরা েদয়া ওয়ািজব হেব, নতুবা নয়। 
ফেল যিদ েকান বযিি ঈেদর পূবর িদন সূযর ডুবার পূেবর মারা যায় 
তাহেল তার জনয িফত রা ওয়ািজব হেব না। আর যিদ তার পর 
মারা যায়, তাহেল তার পক েথেক িফতরা আদায় করা ওয়ািজব 
হেব। আর যিদ সূযরাোর পর েকান স�ান ভূিম� হয় তাহেল তার 
িফতরা ওয়ািজব হেব না। অবশয তার িফতরা আদায় করা হেল 
েদােষর িকছু েনই- েযমনিট পূেবর বিণরত হেয়েছ। আর যিদ 
সূযরাোর কেয়ক িমিনট পূেবরও ভূিম� হয় তাহেল তার পক েথেক 
িফতরা েদয়া ওয়ািজব হেব। 
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ঈেদর পূবরিদেনর সূযরাা িফতরা ওয়ািজব হওয়ার সময় িহেসেব 
িনধরািরত হওয়ার কারণ হে�, এই সমেয়ই রমযান েথেক িফতর 
তথা েরাযাভ� হয়। আর এর নামকরণও এর সােথ সংি��, তাই 
বলা হয়: যাকাতুল িফতর বা েরাযা ভে�র সােথ সংি�� যাকাত। 
তাই েসই সময়িটই িবধানিটর কারণ বেল িবেবিচত হেয়েছ। 

িফতরা আদায় করার দুইিট সময়। একটা হেলা ফিযলেতর সময়, 
আর একটা হেলা জােয়য সময়। আর উ�ম সময় হেলা ঈেদর 
িদন সকাল েবলা ঈেদর নামায আদায় করার পূেবর। েযমিনভােব 
বুখারী শরীেফ এেসেছ- 

আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ বেলন: আমরা রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এর যামানায় ঈেদর িদেন 
খাদয্বয �ারা িফতরা আদায় করতাম। আর এমিনভােব ইবন 
উমার রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত আেছ, রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম িফতরা আদায় করেত বেলেছন নামায 
আদায় করেত যাওয়ার পূেবর। (মুসিলম) 

আর েস জনযই উ�ম হে�, ঈদুল িফতর এর িদেন ঈেদর নামায 
িকছু েদরী কের পড়া, যােত কের িফতরা আদায় করা স�ব হয়।  

আর যাকাতুল িফতর আদায় করার জােয়য সময় হেলা, ঈেদর 
একিদন পূেবর অথবা দুইিদন পূেবর। েযমিনভােব সহীহ বুখারীেত 
নােফ হেত বিণরত আেছ, িতিন বেলন, ইব েন উমার রািদয়া�াহ 
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আনহমা েছাট বড় সকেলর পক েথেক যাকাতুল িফতর আদায় 
করেতন, এমনিক িতিন আমার স�ানেদর পক েথেকও আদায় 
করেতন, আর িতিন তােদরেকই েসটা িদেতন যারা �হণ করেত 
চাইেতা, আর িতিন তা িদেতন ঈেদর একিদন অথবা দুইিদন 
পূেবর। [বুখারী] 

আর ঈেদর নামােযর পর পযর� যাকাতুল িফতর আদায় করেত 
িবল� করা জােয়য েনই। িবনা ওযের ঈেদর নামােযর পর  পযর� 
িবল� করেল তা �হণেযাগয হেব না। েকননা এটা রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম এর িনেদরশ এর িবপরীত। ইবেন 
আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা েথেক বিণরত হাদীেস আেছ, িতিন 
বেলন, িযিন সাদকাতুল িফতর ঈেদর নামােযর পূেবর আদায় করেব 
তাহেল উহা �হণ বা আদায় বেল গণয হেব। আর যিদ ঈেদর 
নামােযর পর আদায় করা হয়, তেব উহা সাধারণ সদকাহ এর 
নযায় হেব।  

আর যিদ েকউ তা ওযর বশত িবলে� আদায় কের তেব েকান 
েদাষ েনই। েযমন ঈেদর নামায কাউেক এমন �ােন েপেয়েছ 
েযখােন আদায় করার মত েকান িজিনস তার িনকট েনই যার 
�ারা েস তা আদায় করেব। অথবা তার িনকট এমন েকান 
বযিিও েনই যােক েস যাকাতুল িফতর িদেব। অথবা তার  কােছ 
ঈেদর সংবাদ হঠাৎ কেরই এেসেছ ফেল েস নামােযর আেগ 
যাকাতুল িফতর আদায় করেত সমথর হয়িন। অথবা েস যাকাতুল 
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িফতর আদায় করার বযাপাের কারও উপর দািয়� �দান কেরিছল 
িক� েলাকিট তা �দান করেত ভুেল িগেয়িছল। উপেরাি 
অব�াসমূেহ ঈেদর পেরও আদায় করা যােব, কারণ তার 
�হণেযাগয ওযর রেয়েছ।  

আর যাকাতুল িফতর আদায় করার ওয়ািজব হেলা, তা তার �াপয 
বিিগেণর িনকট েপৗিছঁেয় েদয়া। অথবা তা নামােযর পূেবর আদায় 
করার জনয �িতিনিধ িনেয়াগ করা। যিদ েকান েলাকেক েদয়ার 
জনয িনয়যত কের িক� তার কােছ েসটা আদায় করার মত েকান 
েলাক পাওয়া না যায় এবং েস েলােকর েকান �িতিনিধও পাওয়া 
না যায়, তাহেল আদায় করার সময় েশষ হওয়ার আেগই অনয 
কাউেক তা �দান করেত হেব। েকানভােবই এর িনিদর� সময়  
অিত�ম করা যােব না। 

আর িফতরা আদায় করার �ান হেলা আদায় করার সমেয় েয 
েযখােন আেছ েসখানকার অভাবীেদর মােঝ, েসটা তার িনেজর 
�ায়ী আবাস�ল েহাক িকংবা মুসিলম িবে�র অনয েকাথাও েহাক;  
িবেশষ কের যিদ তা স�ািনত �ান হয় অথবা েস �ােনর 
অভাবীরা অিধক মুখােপকী হয়।  

আর যিদ এমন েকান �ােন থােক েযখােন সদকা �হণ করার মত 
েকান েলাক পাওয়া না যায়, অথবা যিদ যাকাতুল িফতর এর 
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হকদার স�েকর জানেত না পাের, তাহেল তা অনয েকান �ােনর 
হকদারেদর কােছ আদায় করার জনয �িতিনিধ িনেয়াগ করেব।  

আর িফতরা পাওয়ার অিধকারী হেলা ফিকর তথা অভাবী আর 
এমন ঋণ�া েয তার ঋণ আদায় করেত সকম নয়। তখন 
তােদরেক তােদর �েয়াজন েমাতােবক �দান করা যােব। আর 
এক িফতরা একািধক ফকীরেকও েদয়া যােব। অনু্পভােব 
একািধক িফতরা একজন িমসিকনেকও েদয়া যােব। েকননা রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম িফতরার পিরমাণ িনধরারণ কেরেছন 
িক�  �াপকেদর িনধরারণ কেরন িন। সুতরাং যিদ একদল েলাক 
তােদর িফতরা েমেপ এক� কের েলাকেদরেক তা েথেক পুনরায় 
ওজন না কেরই িদেত থােক তেব তা যেথ� হেব। তেব যােক 
েদয়া হে� তােক জািনেয় িদেত হেব েয, তােক যা েদয়া হে� 
তার পিরমাণ অজানা। যােত কের েস ফকীর যিদ এর েথেক তার 
িনেজর িফতরা িদেত চায় েযন পিরমান স�েকর ভুল ধারণা কের 
না বেস। আর ফকীর যিদ েকান বযিি েথেক িফতরা �হণ কের, 
�দানকারী তােক জানায় েয, তা একিট পিরপূণর িফতরা এবং েস 
তার কথা িব�াস কের, তেব তার জনয এই িফতরা �ারা িনেজর 
বা িনেজর পিরবােরর পক েথেক আদায় করা জােয়য আেছ। 

েহ আ�াহ! তুিম আমােদরেক েতামার আনুগেতযর উপর �িতি�ত 
থাকার তাওফীক দাও; েযভােব আপিন স�� হন েসভােব। আর 
আমােদর আ�াসমূহেক পিব� কর। আর িবশব কর আমােদর 
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কথা, কাজসমূহেক এবং আমােদরেক খারাপ আকীদা কথা ও 
কাজ সমূহ েথেক পিব� কর। িন�য় তুিম উ�ম দানশীল।  

هِلِ وَ  ٍد وآ ِّياغَي ُ�َمآ
ْجَِعْ�َ وََصوآ اُل وََسغآَم َنَ نَ

َ
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ْْ  َص


