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এ দু্’ সাক্ষ্য ইসলামে প্রমবশ পথ ও ত্ার েহান স্তম্ভ। মকামনা বযবি 
েুসবলে হমত্ পারমব না যত্ক্ষ্ণ না মস এ দু্’ সাক্ষ্য েুমখ্ উচ্চারণ 
করমব ও সাক্ষ্যদ্বময়র দ্াবী অনুযায়ী আেল করমব।  

আর এ সাক্ষ্য দ্ামনর োধযমেই এক কাবফর েুসবলে হময় যায়। 

১- আল্লাহ ছাড়া মকামনা সত্য উপাসয মনই এ সাক্ষ্য দ্ামনর অথথ: এর 
অথথ মিমন ত্া েুমখ্ উচ্চারণ করা, প্রকাশয ও অপ্রকাশযভামব এর দ্াবী 
ও চাবহদ্া অনুযায়ী আেল করা।  

বস্তুত্ এর অথথ না মিমন এবাং এর দ্াবী অনুযায়ী আেল না কমর শুধু 
েুমখ্ পাঠ করা সকমলর ঐকেমত্য মকামনা উপকামর আমস না। বরাং 
ত্ার ববরূমদ্ধ প্রোণ বহমসমব উপস্থাবপত্ হমব।  

আর ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অথথ হমলা: এক আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়াত্া‘আলা ছাড়া মকামনা সত্য ো‘বুদ্ মনই।  

এ কামলোর দু্’বট রুকন (অঙ্গ) রময়মছ:  

১- না-বাচক অঙ্গ; (অস্বীকৃবত্ িানামনা আর ২- হযাাঁ-বাচক অঙ্গ (স্বীকৃবত্ 
িানামনা): 

আল্লাহ ছাড়া সব বকছুর উপাসনা অস্বীকার করা এবাং মস উপাসনা 
একোত্র অবদ্বত্ীয় আল্লাহর িনয সাবযস্ত করা, যার মকামনা অাংশীদ্ার 
মনই। ত্াগুত্মক অস্বীকার করাও এ কামলোর অন্তভুথি।  

ত্াগুত্-হমলা, আল্লাহ ছাড়া োনুষ, পাথর, বৃক্ষ্ ও প্রবৃবি ইত্যাবদ্ যা 
বকছুর পূিা-উপাসনা করা হয় আর মস উপাসয ত্ামত্ সন্তুবষ্ট প্রকাশ 
কমর। 



 

 

 
   

েূলত্ঃ ত্াগুত্মক ঘৃণা করা ও ত্া মথমক বনমিমক েুি মঘাষণা করাও 
এ কামলোর অমথথর অন্তভুথি।  

অত্এব, ময বযবি এ কামলো েুমখ্ উচ্চারণ কমরমছ অথচ আল্লাহ ছাড়া 
ময সকল বস্তুর ইবাদ্াত্ করা হয় ত্া অস্বীকার কমর বন মস এ কামলোর 
দ্াবী পূরণ কমর বন।  

এ প্রসমঙ্গ আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন,  

 [٣٦١: ابلقرة] ﴾ ١٦٣ لَرِحيمُ ٱ نُ م   لَرح  ٱ ُهو   إَِّل  ه  إِل    َّلا  ِحد   و    ه  إِل    ُهُكم  ِإَول    ﴿

“মত্াোমদ্র ইলাহ-উপাসয হমলন এক ও অবদ্বত্ীয় আর মস েহান 
করুণােয় দ্য়ালু বযত্ীত্ সবত্যকার মকামনা ো‘বুদ্- উপাসয মনই।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৬৩] 

বত্বন আমরা বমলন, 

ا ﴿ اه  إِك   ّل  ِيِن  ٱ ِف  ر  ي ل  ٱ ِمن   دُ لرُّش  ٱ تَب َّي   ق د لد ِ د م ن غ  ِ  ُفر  ي ك   ف  ُيؤ   ُغوتِ لَط  ٱب ِ  ن  مِ و   ّلَلِ ٱب
دِ  ق  ك  ت م  س  ٱ ف  ِ  س  ةِ ُعر  ل  ٱب ام  ٱ ّل   ق   ُوث  ل  ٱ و  ا   نفِص  ِميع   ّلَلُ ٱو   ل ه  لِيم   س    [٦٥٦: ابلقرة] ﴾٢٥٦ ع 

“দ্ীমন প্রমবশ করামনার বযাপামর মকামনা মিার-িবরদ্বস্ত নাই, সত্য পথ 
ভ্রান্ত পথ মথমক সুস্পষ্ট হময়মছ। ময ত্াগুত্মক অস্বীকার করমব ও 
আল্লাহর ওপর ঈোন আনমব মস এেন এক েিবূত্ হাত্ল ধরমব যাহা 
কখ্নও ভাঙ্গমব না। আর আল্লাহ সবথমরাত্া, সবথজ্ঞানী”। [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত্: ২৫৬] 

আর ইলাহ-এর অথথ: ো‘বুদ্-উপাসয। মকউ যবদ্ এ ববশ্বাস কমর ময 
ইলাহ অথথ সৃবষ্টকত্থা, বরবযকদ্াত্া বা নতু্ন বকছু আববস্কামর ক্ষ্েত্াশীল, 
আর মস যবদ্ েমন কমর ময এ ববশ্বাসই যমথষ্ট, যবদ্ও মস সকল ইবাদ্াত্ 



 

 

 
   

একোত্র আল্লাহর িনয বনবদ্থষ্ট না কমর- মস বযবির ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
উচ্চারণ দু্বনয়ামত্ মকামনা উপকামর আসমব না, আর আবখ্রামত্ স্থায়ী 
শাবস্ত হমত্ এ কামলো ত্ামক েুবিও বদ্মব না। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন,  

ن قُل  ﴿ ِن   زُقُُكمي ر   م  ا ٱ مد ا  ٱو   ءِ لَسم 
َمن ِض ۡرل  

 
م   أ  ٱو   ع  لَسم  ٱ لُِك ي 

ن ر  ص   ب  ل    رِجُ ُي   و م 
َ ل  ٱ يدِِت ل  ٱ ِمن   ح  ُيخ   م  يدِت  ل  ٱ رِجُ و  دِ ل  ٱ ِمن   م  ن ح  بدِرُ  و م   ٱ يُد 

ي م  ل   ي ُقولُون   ر  ي ٱ ف س   ُقل  ف   ّلَلُ
ف ل  

 
  [١٣:  يونس] ﴾٣١ ت َتُقون   أ

“বল, মক মত্াোমদ্রমক আকাশ ও পৃবথবী হমত্ িীবমনাপকরণ সরবরাহ 
কমর অথবা রবণ ও দৃ্বষ্ট শবি কার কতৃ্থত্বাধীন? মক িীববত্মক েৃত্ 
মথমক বনগথত্ কমর এবাং মক েৃত্মক িীববত্ মথমক বনগথত্ কমর এবাং 
মক সকল ববষয় বনয়ন্ত্রণ কমর? ত্খ্ন ত্ারা বলমব, আল্লাহ। বল, ত্বুও 
বক মত্ােরা সাবধান হমব না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত্: ৩১] 

বত্বন আমরা বমলন,  

ل ئِن﴿ ل    و 
 
أ ُهم   َمن   ُهمس  ل ق  َّن   ّلَلُ  ٱ َل  ُقولُنَ  خ 

 
  [٧٨: الزخرف] ﴾٨٧ ف ُكون  يُؤ   ف أ

“যবদ্ তু্বে ত্ামদ্রমক বিজ্ঞাসা কর, মক ত্ামদ্রমক সৃবষ্ট কমরমছ, ত্ারা 
অবশযই বলমব, আল্লাহ। ত্বুও ত্ারা মকাথায় বফরমছ?” [সূরা আয-
যুখ্রুফ, আয়াত্: ৮৭] 

২- কামলোময় ত্াওহীদ্-এর শত্থসেূহ: 

(১) ইবত্বাচক ও মনবত্বাচক অথথ িানা, যা না িানার ববপরীত্।  

মনবত্বাচক হমলা, আল্লাহ ছাড়া অনয কামরা িনয ইবাদ্াত্ সাবযস্ত না 
করা। আর ইবত্বাচক হমলা ইবাদ্াত্ এককভামব ত্াাঁর িনয সাবযস্ত 



 

 

 
   

করা। ত্াাঁর মকামনা অাংশীদ্ার মনই, বত্বনই একোত্র ইবাদ্ামত্র োবলক 
ও হক্বদ্ার।  

(২) এ কামলোর প্রবত্ দৃ্ঢ় ববশ্বাস রাখ্া, যা যাবত্ীয় সমেহ-সাংশময়র 
ববপরীত্। 

অথথাৎ এ কামলোর দ্াবীর প্রবত্ দৃ্ঢ় ববশ্বাস মরমখ্ আন্ত-বরকভামব 
বনবিত্ হময় েুমখ্ উচ্চারণ করা।  

(৩) এ কামলোমক েমন প্রামণ গ্রহণ করা, যা প্রত্যাখ্যামনর পবরপন্থী।  

অথথাৎ এ কামলোর সকল দ্াবী-চাবহদ্া ও ত্ার বিবয গ্রহণ করা। 
সাংবাদ্সেূমহর প্রবত্ ববশ্বাস রাখ্া, আমদ্শসেূহ পালন করা। বনমষধসেূহ 
মথমক ববরত্ থাকা। কুরআন ও হাদ্ীমসর দ্লীল পবরত্যাগ ও অপবযাখ্যা 
না করা।  

(৪) কামলোর প্রবত্ অনুগত্ হওয়া, যা মছমড় মদ্ওয়ার পবরপন্থী। অথথাৎ 
এ কামলো ময সকল ববধামনর বনমদ্থশ বদ্ময়মছ প্রকাশয ও অপ্রকাশযভামব 
ত্ার প্রবত্ অনুগত্ থাকা।  

(৫) এ কামলোমক সত্য িানা, যা বেথযামরাপ করার ববমরাধী। আর ত্া 
হমলা বাো এ কামলোমক সত্য মিমন অন্তর মথমক উচ্চারণ করমব। 
অথথাৎ এ কামলো পাঠকারীর অন্তর ত্ার কথা মোত্ামবক হমব এবাং 
ত্ার বাবহযক অবস্থা অভযন্তরীণ অবস্থা অনুযায়ী হমব।  

অত্ঃপর ময বযবি এ কামলো েুমখ্ উচ্চারণ কমরমছ অথচ ত্ার দ্াবীমক 
অস্বীকার কমরমছ বনিয় ত্ার েুমখ্র এ উচ্চারণ ত্ার মকামনা কামি 
আসমব না। মযেন, েুনাবফকমদ্র অবস্থা বছল। ত্ারা এ কামলো েুমখ্ 



 

 

 
   

উচ্চারণ করমত্া বকন্তু অন্তমর অস্বীকার করমত্া।  

(৬) পূণথ একবনষ্ঠত্া থাকা, যা বশমকথর পবরপন্থী। আর ত্া হমলা বাো 
ত্ার আেলমক মনক বনয়ামত্র দ্বারা বশমকথর সকল প্রকামরর লানাবন মথমক 
েুি রাখ্মব। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ا ﴿ ا ِمُروا  و م 
ُ
ُ  لِِصّي  ُم   ّلَل  ٱ ُبُدوا  َِل ع   إَِّل  ا  أ ِين  ٱ ل  ا  لد ا ُيقِيُموا   ء  ُحن ف  ُيؤ   ة  لَصل و  ٱ و  و  ٱ وا  تُ و  ي لَزك   ة 

ذ    ةِل  ٱ دِينُ  لِك  و  يدِم    [٥: ابلينة] ﴾٥ ق 

“ত্ারা মত্া আবদ্ষ্ট হময়বছল আল্লাহর আনুগমত্য ববশুদ্ধবচি হময় 
একবনষ্ঠভামব ইবাদ্াত্ করার”। [সূরা আল-বাবয়যনাহ, আয়াত্: ৫] 

(৭) এ কামলোর সামথ েুহাব্বাত্-ভামলাবাসা রাখ্া, যা ববমদ্বমষর 
পবরপন্থী।  

আর ত্া বাস্তবাবয়ত্ হমব, এ কামলোমক, ত্ার দ্াবীমক, ত্ার বনমদ্থবশত্ 
ববধানমক এবাং যারা এ কামলোর শত্থ মোত্ামবক চমল ত্ামদ্রমক 
ভামলাবাসার োধযমে। আর উবল্লবখ্ত্ কথাগুমলার ববপরীত্ কথার সামথ 
ববমদ্বষ রাখ্ার োধযমে।  

এর বনদ্শথন হমলা, আল্লাহর বপ্রয় বস্তুমক প্রাধানয মদ্ওয়া, যবদ্ও ত্া 
প্রবৃবি ববমরাধী হয়। আর আল্লাহর যা অপছে ত্া অপছে করা, যবদ্ও 
ত্ার বদ্মক প্রবৃবি ধাববত্ হয়। আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূমলর সামথ যামদ্র 
বনু্ধত্ব রময়মছ ত্ামদ্র সামথ বনু্ধত্ব রাখ্া। আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূমলর সামথ 
যামদ্র শত্রুত্া রময়মছ ত্ামদ্র সামথ শত্রুত্া রাখ্া। আল্লাহ ত্া‘আলা 
বমলন, 

ن ت   ق د  ﴿ س   ل ُكم   َك 
ُ
ن ة   و ة  أ س  هُ  ََّلِين  ٱو   هِيم  ر   إِب   ِفا  ح  ع  و   ق الُوا   إِذ   ۥا م  َٰٓء إِنَا ِمِهم  لِق   ُؤا  بُر 



 

 

 
   

ِمَما ِمنُكم   ر   ّلَلِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدون  ت ع   و  ف  ا بُِكم   ن اك  ب د  ب ي   ن ن اب ي   و  د   ل  ٱ ن ُكمُ و  ةُ ع   و 
ا غ  ل   ٱو   ا ب ًدا ءُ ض 

 
َّت   أ ِ  ِمُنوا  تُؤ   ح  هُ و ح   ّلَلِ ٱب بِيهِ  هِيم  ر   إِب   ل  ق و   إَِّل  ۥا د 

 
س   ِل

نَ ت غ  ل   اا  ل ك   فِر  م   و 
م  

 
ل ي   َرَبن ا ء   ش    ِمن ّلَلِ ٱ ِمن   ل ك   لُِك أ َّك   ك  ع  ن ب   ك  ِإَوَل    ن ات و 

 
ِصيُ ل  ٱ ك  ِإَوَل    ن اأ  ﴾٤ م 

  [٤:  املمتحنة]

“মত্াোমদ্র িনয ইবরাহীে ও ত্ার অনুসারীমদ্র েমধয রময়মছ উিে 
আদ্শথ, ত্ারা ত্ামদ্র সম্প্রদ্ায়মক বমলবছল, মত্াোমদ্র সমঙ্গ এবাং 
মত্ােরা আল্লাহর পবরবমত্থ যার ইবাদ্াত্ কর ত্ার সমঙ্গ আোমদ্র মকামনা 
সম্পকথ নাই। আেরা মত্াোমদ্রমক োবন না। মত্াোমদ্র ও আোমদ্র 
েমধয শুরু হমলা শত্রুত্া ও ববমদ্বষ বচরকামলর িনয, যত্ক্ষ্ণ না মত্ােরা 
এক আল্লাহর প্রবত্ ঈোন আন”। [সূরা আল-েুেত্াহানাহ, আয়াত্: ৪] 

বত্বন আমরা বমলন, 

ن نلَاِس ٱ و ِمن  ﴿ َتِخذُ  م  اد   ّلَلِ ٱ ُدونِ  ِمن ي  ند 
 
ِ  ُُيِبُّون ُهم   اأ ُحبد ُنوا  ََّلِين  ٱو   ّلَلِ  ٱ ك   ا  ء ام 

دُّ  ش 
 
ِ   اُحبد   أ َ ِ ل و   ّللد ى و  ل ُموا  ََّلِين  ٱ ي ر  و   إِذ   ا  ظ  اب  ل  ٱ ن  ي ر  ذ  نَ  ع 

 
ِ  ُقَوة  ل  ٱ أ ِيع   ّلِلَ نَ  اَج 

 
أ  ّلَل  ٱ و 

ِديدُ  اِب ل  ٱ ش  ذ    [٣٦٥: ابلقرة] ﴾١٦٥ ع 

“ত্থাবপ মকউ মকউ আল্লাহ ছাড়া অপরমক আল্লাহর সেকক্ষ্রূমপ গ্রহণ 
কমর এবাং আল্লাহমক ভামলাবাসার নযায় ত্ামদ্রমক ভামলাবামস, বকন্তু 
যারা ঈোন এমনমছ আল্লাহর প্রবত্ ত্ামদ্র ভামলাবাসা দৃ্ঢ়ত্ে”। [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৬৫] 

আর ময বযবি ইখ্লাস ও ইয়াকীমনর সামথ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ “আল্লাহ 
ছাড়া সত্য মকামনা ো‘বুদ্ মনই’’ একথা বলমব এবাং সকল পাপাচার, 
ববদ্‘আত্, মছাট বশকথ ও বড় বশকথ মথমক েুি থাকমব, মস দু্বনয়ামত্ 



 

 

 
   

পথভ্রষ্ট মথমক বহদ্ায়াত্ পামব। আর আবখ্রামত্ শাবস্ত মথমক বনরাপিা 
পামব। ত্ার ওপর িাহান্নাে হারাে হময় যামব।  

এ শত্থগুমলা পূণথ করা বাোর ওপর আবশযক। আর এ শত্থগুমলা পূণথ 
করা অথথ হমলা ময, এ শত্থগুমলা একিন বাোর িীবমন সোমবশ ঘটা 
এবাং ত্া িানা অত্যাবশযক হওয়া। ত্মব ত্া েুখ্স্থ করা িরূরী নয়।  

এ েহান কামলো (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) হমলা ত্াওহীদু্ল উলুহীয়যাহ বা 
ইবাদ্মত্ একত্বত্া গ্রহণ, যা ত্াওহীমদ্র প্রকারসেূমহর েমধয অত্যন্ত 
গুরুত্বপূণথ ত্াওহীদ্, এ ববষময়ই নবীগণ ও ত্ামদ্র সম্প্রদ্াময়র োমে 
েত্াননকয সাংঘবটত্ হময়বছল। আর এরই বাস্তবায়মনর িমনয 
রাসূলগণমক মপ্ররণ করা হময়বছল।  

মযেন, আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন,  

د  ﴿ ل ق  ث   و  َمة   ُكدِ  ِف  ن اب ع 
ُ
نِ  رَُسوًّل  أ

 
ى ن  مَ  ُهمف ِمن   ُغوت   لَط  ٱ ت نُِبوا  ج  ٱو   ّلَل  ٱ ُبُدوا  ع  ٱ أ د   ه 

ِمن   ّلَلُ ٱ َقت   َمن   ُهمو  ل ي   ح  ي لَضل   ٱ هِ ع   ٱ ِف  ف ِسُيوا   ل ُة
ي   نُظُروا  ٱف   ِض ۡرل   ن   ف  ك   قِب ةُ ع    َك 

بِّي  ل  ٱ ِ ذد   [١٦: انلحل] ﴾٣٦ ُمك 

“আর অবশযই আেরা আল্লাহর ইবাদ্াত্ করার ও ত্াগুত্মক বিথন 
করার বনমদ্থশ মদ্ওয়ার িনযই মত্া প্রমত্যক িাবত্র েমধয রাসূল 
পাবঠময়বছ”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত্: ৩৬] 

বত্বন আমরা বমলন, 

ا ﴿ ا ر   و م 
 
ل  أ ب   ِمن ن اس  نَهُ  هِ إَِل    نُوِحا  إَِّل  رَُسول   ِمن لِك  ق 

 
ا  ۥأ ن ا   إَِّلا  ه  إِل    ّل 

 
 ﴾٢٥ ُبُدونِ ع  ٱف   أ

  [٦٥: االنبياء]



 

 

 
   

“আেরা মত্াোর পূমবথ ময রাসূলই মপ্ররণ কমরবছ ত্াাঁর বনকমট এ অহী 
অবত্ীণথ কমরবছ ময, আবে বযত্ীত্ অনয মকামনা সত্য ো‘বুদ্ মনই, সুত্রাাং 
মত্ােরা আোরই ইবাদ্াত্ কর”। [সূরা আল-আবিয়া, আয়াত্: ২৫]  

আর যখ্ন শুধু ত্াওহীদ্ বলা হমব, ত্খ্ন ত্া মথমক উমেশয হময় থামক 
ত্াওহীদু্ল উলূবহয়যাহ।  

ত্াওহীদু্ল উলূবহয়যাহ-এর সাংজ্ঞা: আল্লাহ ত্াাঁর সকল সৃবষ্টিীমবর 
ইবাদ্ত্ ও উপাসনা পাওয়ার োবলক, বত্বন এককভামব ইবাদ্ামত্র 
োবলক, ত্াাঁর মকামনা শরীক মনই এ স্বীকৃবত্ মদ্ওয়া।  

ত্াওহীদু্ল উলূবহয়যার নােসেূহ: এ ত্াওহীদ্মক ত্াওহীদু্ল উলূবহয়যাহ 
বা ইলাবহয়যাহ বলা হয়। কারণ, একবনষ্ঠভামব ত্া বনছক ত্া‘আলু্লহ (تأهل) 
ওপর প্রবত্বষ্ঠত্। একক আল্লাহর িনয অবধক ভামলাবাসামক ত্া‘আলু্লহ 
বলা হয়।  

বনমে ববণথত্ নােগুমলা ত্াওহীদু্ল উলূবহয়যার নাে:  

(ক) ত্াওহীদু্ল ইবাদ্াহ বা উবূবদ্য়যাহ: কারণ, ত্া এক আল্লাহর িনয 
ইবাদ্াত্ বনধথাবরত্ হওয়ার ওপর প্রবত্বষ্ঠত্।  

(খ্) ত্াওহীদু্ল ইরাদ্া: কারণ, ত্া আেমলর দ্বারা আল্লাহর সন্তুবষ্ট 
কােনার ওপর প্রবত্বষ্ঠত্। 

(গ) ত্াওহীদু্ল কাছদ্: কারণ, ত্া এক আল্লাহর িনয ইবাদ্াত্মক 
একবনষ্ঠ অত্যাবশযক কমর এেন ঐকাবন্তক ইচ্ছার ওপর প্রবত্বষ্ঠত্।  

(ঘ) ত্াওহীদু্ত্ ত্বলাব: কারণ, ত্া আল্লাহর কামছ একবনষ্ঠভামব চাওয়ার 
ওপর প্রবত্বষ্ঠত্।  



 

 

 
   

(ঙ) ত্াওহীদু্ল আেল: কারণ, ত্া আল্লাহ ত্া‘আলার িনয আেলমক 
একবনষ্ঠ করার ওপর প্রবত্বষ্ঠত্।  

‘ত্াওহীদু্ল উলুবহয়যা’-এর হুকুে বা ববধান:  

ত্াওহীদু্ল উলুবহয়যাহ সকল বাোর ওপর ফরয।  

বাোরা মকবল এর দ্বারাই ইসলামে প্রমবশ কমর।  

আর এর প্রবত্ দৃ্ঢ় ববশ্বাস ও আেল করমলই িাহান্নাে মথমক েুবি 
পামব।  

প্রাপ্তবয়স্ক বযবির ওপর এ ববশ্বাস এবাং এ মোত্ামবক আেল করা 
সবথপ্রথে ফরয।  

আর এর দ্বারাই দ্াওয়াত্ ও বশক্ষ্া শুরু করা সবথপ্রথে কত্থবয। যারা 
এর ববপরীত্ ধারণা কমর ত্ারা এমত্ েত্ননকয কমরমছ।  

কুরআন ও হাদ্ীমস এর ফরয হওয়ার বনমদ্থশ রময়মছ।  

আল্লাহ এরই বাস্তবায়মনর িনয সববকছু সৃবষ্ট কমরমছন এবাং 
বকত্াবসেূহ অবত্ীণথ কমরমছন। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ا  قُل  ﴿ ا ِمر   إَِنم 
ُ
ن   ُت أ

 
ع   أ

 
ا  ّلَل  ٱ ُبد  أ ّل  ِ  و  ش 

ُ
د   هِ إَِل    ۦاي بِهِ  ك  أ

 
: الرعد] ﴾٣٦ اِب م   هِ ِإَوَل    ُعوا  أ

١٦]  

“বল, আবে মত্া আল্লাহর ইবাদ্াত্ করমত্ ও ত্াাঁর মকামনা শরীক না 
করমত্ আবদ্ষ্ট হময়বছ। আবে ত্াাঁরই প্রবত্ আহ্বান কবর এবাং ত্াাঁরই 
বনকট আোর প্রত্যাবত্থন”। [সূরা আর-রা‘দ্, আয়াত্: ৩৬] 

বত্বন আমরা বমলন, 



 

 

 
   

ا﴿ ل ق   و م  ِ ٱو   نَ ل ِ ٱ ُت خ    [٥٦: اذلاريات] ﴾٥٦ ُبُدونِ َِل ع   إَِّل  ن   ل 

“আবে সৃবষ্ট কমরবছ বিন্ন এবাং োনুষমক এ িনয ময, ত্ারা আোরই 
ইবাদ্াত্ করমব”। [সূরা আয-যাবরয়াত্, আয়াত্: ৫৬] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে েু‘আয রাবদ্য়াল্লাহু আনহুমক বমলন, 

تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال  إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما»
اهلل، فإن هم أطاعوك ذللك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف لك 
يوم ويللة؛ فإن هم أطاعوك ذللك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من 

 احلديث.« أغنيائهم فرتد ىلع فقرائهم

“মহ েু‘আয, তু্বে আহমল বকত্াব সম্প্রদ্াময়র বনকট যামচ্ছা। সবথপ্রথে 
ত্ামদ্রমক (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-) আল্লাহ ছাড়া মকামনা সত্য ো‘বুদ্ মনই- 
এ বদ্মক আহ্বান কর। যবদ্ ত্ারা এ দ্াওয়াত্ গ্রহণ কমর মত্াোর 
আনুগত্য কমর, ত্খ্ন তু্বে ত্ামদ্রমক িানাও ময, আল্লাহ ত্া‘আলা 
মত্াোমদ্র ওপর বদ্মন-রামত্ পাাঁচ ওয়াি সালাত্ ফরয কমরমছন। যবদ্ 
ত্ারা ত্া গ্রহণ কমর, ত্খ্ন তু্বে ত্ামদ্রমক িানাও ময, আল্লাহ 
মত্াোমদ্র ওপর যাকাত্ ফরয কমরমছন, যা ধনীমদ্র কাছ মথমক মনওয়া 
হমব এবাং দ্বরদ্রমদ্রমক মদ্ওয়া হমব”।1   

এ ত্াওহীদ্ যাবত্ীয় আেলসেূমহর েমধয অবধকত্র উিে আেল ও 
অবধক পাপ মোচনকারী। এ বযাপামর ইোে বুখ্ারী ও েুসবলে সাহাবী 
ইত্বান রাবদ্য়াল্লাহু আনহু মথমক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লামের হাদ্ীস বণথনা কমরমছন, 

                                                           
1 সহীহ বুখ্ারী ও সহীহ েুসবলে। 



 

 

 
   

 «فإن اهلل حرم ىلع انلار من قال: ال هلإ إال اهلل يبتيغ بذلك وجه اهلل»

“বনিয় আল্লাহ ঐ বযবির িনয িাহান্নােমক হারাে কমরমছন ময বযবি 
আল্লাহর সন্তবষ্ট অিথমনর উমেমশয ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বমলমছ”।  

সেস্ত রাসূলগমণর এ কামলোর ওপর ঐকেত্য মপাষণ কমরমছন: 
সেস্ত রাসূলগণ ত্ামদ্র সম্প্রদ্ায়মক কামলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর 
বদ্মক দ্াওয়াত্ দ্ামন এবাং ত্া মথমক ববেুমখ্র ভয় প্রদ্শথমনর বযাপামর 
একেত্ বছমলন। মযেন, কুরআন কারীমে অমনক আয়ামত্ এর বণথনা 
এমসমছ। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ا ﴿ ا ر   و م 
 
ل  أ ب   ِمن ن اس  نَهُ  هِ إَِل    نُوِحا  إَِّل  رَُسول   ِمن لِك  ق 

 
ا  ۥأ ن ا   إَِّلا  ه  إِل    ّل 

 
 ﴾٢٥ ُبُدونِ ع  ٱف   أ

   [٦٥: االنبياء]

“আেরা মত্াোর পূমবথ ময রাসূলই মপ্ররণ কমরবছ ত্াাঁর বনকমট এ অহী 
অবত্ীণথ কমরবছ ময, আবে বযত্ীত্ অনয মকামনা সত্য ো‘বুদ্ মনই, সুত্রাাং 
মত্ােরা আোরই ইবাদ্াত্ কর”। [সূরা আল-আবিয়া, আয়াত্: ২৫]  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে এ কামলোর বদ্মক দ্াওয়াত্ দ্ামন 
নবীমদ্র একেমত্র এক সুের দৃ্ষ্টান্ত বণথনা কমরমছন। বত্বন (সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে) বমলমছন, 

 «األنبياء إخوة لعالت، أمهاتهم شىت ودينهم واحد»

“নবীগণ এমক অপমর ববোমত্রয় ভাই বছমলন। ত্াাঁমদ্র ো বভন্ন বছল আর 
দ্ীন এক বছল”।  

সকল নবীমদ্র েূল দ্ীন বছল একই: ত্া হমলা ত্াওহীদ্, যবদ্ও 
শরী‘আমত্র অনযানয বববধ-ববধান বভন্ন বছল। মযেন, কখ্মনা মছমল-মেময় 



 

 

 
   

োময়র বদ্ক মথমক বভন্ন হয় আর ত্ামদ্র বপত্া হয় এক।  

৩- েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য 
দ্ামনর অথথ: 

(ক) “বনিয় েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল” 
এ সাক্ষ্য দ্ামনর অথথ হমলা,  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে যা আমদ্শ কমরমছন ত্া 
পালন করা,  

বত্বন ময সব খ্বর বদ্ময়মছন ত্া সত্য বমল ববশ্বাস করা  

বত্বন ময সব ববষয় সম্পমকথ বনমষধ ও সত্কথ কমরমছন মসগুবল মথমক 
ববরত্ থাকা  

আর একোত্র বত্বন ময ববধান দ্ান কমরমছন মসটা অনুযায়ী আল্লাহর 
ইবাদ্াত্ করা।  

(খ্) েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য 
বাস্তবায়ন: 

েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য 
বাস্তবায়ন হমব ঈোন ও পূণথ ইয়াকীন দ্বারা।  

বনিয় েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর বাো ও ত্াাঁর 
রাসূল; যামক সকল োনব ও বিন্ন িাবত্র বনকট মপ্ররণ কমরমছন।  

বত্বন মশষ নবী ও রাসূল।  

বনিয় বত্বন আল্লাহর বনকটয অিথনকারী বাো। ত্াাঁর োমে 



 

 

 
   

উলুবহয়যামত্র মকামনা বববশষ্ট মনই।  

ত্াাঁর অনুসরণ করা, ত্াাঁর আমদ্শ বনমষমধর সম্মান করা।  

কথায়, কামি ও ববশ্বামস ত্াাঁর সুন্নাত্মক আাঁকমড় ধরা।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

اي    قُل  ﴿ ه  يُّ
 
ِيًعا ُكم  إَِل    ّلَلِ ٱ ر ُسوُل  إِّندِ  نلَاُس ٱ أ   [٣٥٧: االعراف] ﴾َج 

“বল, মহ োনুষ! আবে মত্াোমদ্র সকমলর িনয আল্লাহর রাসূল”। [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আয়াত্: ১৫৮] 

বত্বন আমরা বমলন, 

ا ﴿ ا ر   و م 
 
ل  أ ٓا إَِّل  ك  ن   س  ن ِذير   اب ِشي   لدِلَناِس  َفة  ك    [٦٧: سبا] ﴾٢٨ او 

“আেরা মত্া মত্াোমক সেগ্র োনবিাবত্র প্রবত্ সুসাংবাদ্দ্াত্া ও 
সত্কথকারীরূমপ মপ্ররণ কমরবছ”। [সূরা সাবা, আয়াত্: ২৮]  

বত্বন আমরা বমলন, 

ن   َما﴿ ا  ُُم َمد   َك  ب ا
 
د   أ ح 

 
ِن أ الُِكم   مد ل    ردِج  ات م   ّلَلِ ٱ رَُسول   ِكنو  ِ ٱ و خ   ﴾٤٠ ن  نلَبِيد

  [٤٤:  االحزاب]

“েুহাম্মাদ্ মত্াোমদ্র েমধয মকামনা পুরুমষর বপত্া নমহ, বরাং মস 
আল্লাহর রাসূল এবাং মশষ নবী”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত্: ৪০]  

বত্বন আমরা বমলন, 

ان  ُسب   قُل  ﴿ ِ  ح  بد ل   ر    [٣١: االرساء] ﴾٩٣ رَُسوّل   اب ش    إَِّل  ُكنُت  ه 

“বল, আোর রব পববত্র! আবে মকবল একিন োনুষ যামক রাসূল 



 

 

 
   

বানামনা হময়মছ”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত্: ৯৩] 

উি সাক্ষ্য বনমেববণথত্ ববষয়গুমলামক অন্তভুথি কমর: 

প্রথেত্: েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের বরসালামত্র স্বীকৃবত্ 
মদ্ওয়া ও অন্তমর ত্ার ববশ্বাস রাখ্া। 

বদ্বত্ীয়ত্: কামলোর এ অাংমশর উচ্চারণ করা ও েুমখ্র দ্বারা প্রকাশযভামব 
এর স্বীকৃবত্ মদ্ওয়া।  

তৃ্ত্ীয়ত্: ময সত্য বত্বন বনময় এমসমছন ত্া অনুসরণ করা এবাং ময 
বাবত্ল ববষয়সেূহ মথমক বনমষধ কমরমছন ত্া বিথন করা।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ِ  اِمُنوا  ف  ﴿ ر ُسوِلِ  ّلَلِ ٱب  ٱ نلَِبدِ ٱ و 
ُ دِ ل  ِ ِ  ِمنُ يُؤ   ََّلِيٱ مد ِم    ّلَلِ ٱب ّك   َلُكم  ل ع   تَبُِعوهُ ٱو   ۦتِهِ و 

  [٣٥٧: االعراف] ﴾١٥٨ ت ُدون  ت ه  

“সুত্রাাং মত্ােরা ঈোন আন আল্লাহর প্রবত্ ও ত্াাঁর বাত্থাবাহক উম্মী 
নবীর প্রবত্, ময আল্লাহ ও ত্াাঁর বাণীমত্ ঈোন আমন এবাং মত্ােরা ত্াাঁর 
অনুসরণ কর যামত্ মত্ােরা বহদ্ায়াত্প্রাপ্ত হমত্ পার”। [সূরা আল-
আ‘রাফ, আয়াত্: ১৫৮]  

চতু্থথত্: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ময সব খ্বর বদ্ময়মছন 
ত্া সত্য বমল ববশ্বাস করা।  

পঞ্চেত্: িান-োল, মছমল-মেময়, বপত্া-োত্া ও সকল োনুমষর 
ভামলাবাসার চাইমত্ েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লােমক অবধক 
ভামলাবাসা। কারণ, বত্বন আল্লাহর রাসূল আর ত্াাঁমক ভামলাবাসা 



 

 

 
   

আল্লাহর ভামলাবাসার অন্তভুথি। 

আর ত্াাঁর প্রকৃত্ েুহাব্বাত্ হমলা ত্াাঁর আমদ্শসেূমহর আনুগত্য কমর 
ত্াাঁর বনমষধসেূহ মথমক ববরত্ মথমক ত্াাঁর অনুসরণ করা। ত্াাঁমক সাহাযয 
করা, ত্ার সামথ বনু্ধত্ব রাখ্া।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ي غ   ّلَلُ ٱ ُكمُ بِب  ُُي   تَبُِعوِن ٱف   ّلَل  ٱ ُُتِبُّون   ُكنُتم   إِن قُل  ﴿ ي  ل ُكم   فِر  و   ال] ﴾٣١ ُذنُوب ُكم 
  [١٣: عمران

“বল, মত্ােরা যবদ্ আল্লাহমক ভামলাবাস ত্মব আোমক অনুসরণ কর, 
আল্লাহ মত্াোমদ্রমক ভামলাবাসমবন এবাং মত্াোমদ্র অপরাধ ক্ষ্ো 
করমবন”। [সূরা আমল ইেরান, আয়াত্: ৩১] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলন, 

 «ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إيله من وادله وودله وانلاس أمجعني»

“মত্াোমদ্র মকউ পূণথ েুবেন হমত্ পামর না যত্ক্ষ্ণ আবে ত্ার বনকট 
ত্ার বপত্া-োত্া, মছমল-মেময় ও সকল োনুমষর মচময় অবধকত্র বপ্রয় 
না হমবা”।2

 

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ُنوا   ََّلِين  ٱف  ﴿ َزُروهُ  ۦبِهِ  ء ام  وهُ  و ع  ُ ن َص  نزِل   ََّلِيا ٱ نلُّور  ٱ َتب ُعوا  ٱو   و 
ُ
هُ  أ ع  ل    ۥا م  و 

ُ
 ُهمُ  ئِك  أ

  [٣٥٨: االعراف] ﴾١٥٧ لُِحون  ُمف  ل  ٱ

                                                           
2 ইোে বুখ্ারী ও েুসবলে এ হাদ্ীসবট আনাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহু মথমক বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

“সুত্রাাং যারা ত্াাঁর প্রবত্ ঈোন আনয়ন কমর, ত্াাঁমক সম্মান কমর, ত্াাঁমক 
সাহাযয কমর এবাং ময নূর ত্াাঁর সামথ অবত্ীণথ হময়মছ মসটার অনুসরণ 
কমর ত্াাঁরাই সফলকাে”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত্: ১৫৭] 

ষষ্টত্: ত্াাঁর সুন্নামত্র ওপর আেল করা। ত্াাঁর কথামক সকমলর কথার 
ওপর প্রাধানয মদ্ওয়া, বনবদ্বথধায় ত্া গ্রহণ করা। ত্াাঁর শরী‘আত্ 
মোত্ামবক ববধান পবরচালনা করা এবাং ত্াাঁর প্রবত্ সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ 
ত্া‘আলা বমলন, 

بدِك   ف ل  ﴿ ر  َّت   ِمُنون  يُؤ   ّل   و  ُِموك   ح  ا ُُي كد ر   فِيم  ج  ُِدوا   ّل   ُثمَ  ن ُهم  ب ي   ش    ِفا  َي 
 
 نُفِسِهم  أ

ر ج   َِما اح  ي   مد لدُِموا   ت  ق ض  يُس    [٦٥:  النساء] ﴾٦٥ الِيم  ت س   و 

“বকন্ত না, মত্াোর রমবর শপথ! ত্ারা েুবেন হমব না যত্ক্ষ্ণ পযথন্ত 
ত্ারা ত্ামদ্র বনমিমদ্র বববাদ্-ববসিামদ্র ববচার ভার মত্াোর ওপর 
অপথণ না কমর, অত্ঃপর মত্াোর বসদ্ধান্ত সন্ধমন্ধ ত্ামদ্র েমন মকামনা 
বদ্বধা না থামক এবাং সবথান্তকরমণ ত্া মেমন না মনয়।” [সূরা আন-বনসা, 
আয়াত্: ৬৫] 

৪- সাক্ষ্যদ্বময়র ফযীলত্:  

কামলোময় ত্াওহীদ্-এর অমনক ফযীলত্ রময়মছ, যা কুরআন হাদ্ীমস 
বণথনা করা হময়মছ, ত্ার বকছু ফযীলত্ বনমে ববণথত্ হমলা: 

(ক) এবট ইসলামের প্রথে স্তম্ভ, দ্ীমনর েূল, বেল্লামত্র বভবি। এর 
দ্বারাই বাো সবথপ্রথে ইসলামে প্রমবশ কমর। এর বাস্তবায়মনর িনযই 
আসোন িবেমনর সৃবষ্ট।  

(খ্) এবট িান-োল বহফাযমত্র কারণ। ময বযবি এবট উচ্চারণ করমব 



 

 

 
   

ত্ার িান-োল বহফাযমত্র কারণ হময় দ্াাঁড়ামব।  

(গ) সাধারণভামব এবট সবথ উিে আেল, অবধক পাপমোচনকারী, 
িান্নামত্ প্রমবশ ও িাহান্নাে মথমক েুবির কারণ। যবদ্ আসোন ও 
িবেন এক পাল্লায় রাখ্া হয় আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখ্া 
হয় ত্মব ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ এর পাল্লা েুাঁমক যামব বা ভারী প্রোবণত্ 
হমব। 

ত্াই ইোে েুসবলে সাহাবী উবাদ্াহ রাবদ্য়াল্লাহু আনহু মথমক োরফু‘ 
হাদ্ীস বণথনা কমরমছন, 

 «من شهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممداً عبده ورسوهل حّرم اهلل عليه انلّار»

“ময বযবি এ সাক্ষ্য প্রদ্ান করমব ময, আল্লাহ ছাড়া মকামনা সত্য উপাসয 
মনই এবাং েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ত্াাঁর বাো ও রাসূল, 
আল্লাহ ত্ার িনয িাহান্নােমক হারাে কমর বদ্মবন।”  

(ঘ) আর ত্ামত্ বযবকর, মদ্া‘আ ও প্রশাংসা সবন্নমববশত্ রময়মছ। 
ইবাদ্ামত্র োধযমে কৃত্ মদ্া‘আ ও চাওয়ার িনয কৃত্ মদ্া‘আ উভয়বটই 
এর অন্তভুথি। আর এ বযবকর অবধক োত্রায় পাওয়া যায় এবাং এবট 
অবত্ সহমি অিথন করা যায়। এবট পববত্র কামলো, দৃ্ঢ় হাত্ল, 
কামলোতু্ল ইখ্লাস, এর বাস্তবায়মনর িনয আসোন িবেমনর সৃবষ্ট। 
এর িনযই সৃবষ্ট িীমবর সৃবষ্ট, রাসূলগমণর মপ্ররণ, বকত্াবসেূমহর 
অবত্ীণথ, এরই পবরপূণথত্ার িনয ফরয ও সুন্নাত্ প্রবত্থন হময়মছ। আর 
এরই িনয বিহামদ্র ত্রবারী মকাষেুি করা হময়মছ।  

অত্ঃপর ময বযবি এবট পাঠ করমব ও এর প্রবত্ আেল করমব সত্য 



 

 

 
   

মিমন, ইখ্লামসর সামথ, গ্রহণ কমর ও েুহাব্বামত্র সামথ, আল্লাহ ত্ামক 
িান্নামত্ প্রমবশ করামবন, ত্ার কেথ যাই হউক না মকন।  

  



 

 

 
   

বদ্বত্ীয় রুকন: আস-সালাত্ 

সালাত্ ইবাদ্াত্সেূমহর েমধয অত্যন্ত গুরুত্বপূণথ ইবাদ্াত্। এর ফরয 
হওয়ার দ্লীল অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ইসলাে এ ববষময় খু্ব মববশ গুরুত্ব 
আমরাপ কমরমছ। সুত্রাাং ইবাদ্াত্সেূমহ সালামত্র ফযীলত্ ও ত্াৎপযথ 
কত্টুকু ত্া বণথনা কমরমছ। আর ত্া বাো ও ত্ার প্রভুর োমে 
সম্পকথসৃবষ্টকারী, এর প্রবত্ষ্ঠার দ্বারা বাো ত্ার প্রভুর আনুগত্য প্রকাশ 
কমর।  

১- সালামত্র সাংজ্ঞা:  

শাবিক অথথ: সালামত্র শাবিক অথথ মদ্া‘আ, এ অথথ কুরআমন বযবহৃত্ 
হময়মছ। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

﴿ ِ لد ل ي   و ص  ل و   إِنَ  ِهم   ع  ن   ت ك  ص  ك    [٣٤١: اتلوبة] ﴾١٠٣ لَُهم    س 

“তু্বে ত্ামদ্র িনয মদ্া‘আ কর, মত্াোর মদ্া‘আ ত্ামদ্র িনয 
বচিস্ববস্তকর”। [সূরা আত্-ত্াওবাহ, আয়াত্: ১০৩]  

পাবরভাবষক অথথ: এবট এেন এক ইবাদ্াত্ যা ববমশষ বকছু কথা ও 
কেথমক শাবেল কমর, ‘আল্লাহু আকবার’ দ্বারা শুরু হয়, ‘আসসালােু 
আলাইকুে’ দ্বারা মশষ হয়।  

কথা মথমক উমেশয হমলা, আল্লাহু আকবার বলা, বক্বরাত্, ত্াসবীহ ও 
মদ্া‘আ ইত্যাবদ্ পাঠ করা।  

কেথ দ্বারা উমেশয, বক্বয়াে-দ্াাঁড়ামনা, রুকু করা, সািদ্াহ করা ও বসা 
ইত্যাবদ্।  



 

 

 
   

২- নবী ও রাসূলগমণর বনকট এর গুরুত্ব: 

আোমদ্র নবী েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের মপ্ররমণর 
পূমবথর আসোনী দ্ীনসেূমহ সালাত্ বববধবদ্ধ বছল। ইবরাহীে আলাইবহস 
সালাে ত্াাঁর প্রভুর কামছ বনমির ও স্বীয় বাংশধমরর সালাত্ প্রবত্ষ্ঠার 
মদ্া‘আ কমরন। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

﴿ ِ ل  ج  ٱ ر بد ي  و ِمن ةِ لَصل و  ٱ ُمقِيم   ِن ع  َِيِّت   [٤٤: ابراهيم] ﴾٤٠ ُذرد

“মহ আোর রব! আোমক সালাত্ কাময়েকারী কর এবাং আোর 
বাংশধরমদ্র েধয হমত্ও।” [সূরা ইবরাহীে, আয়াত্: ৪০] 

আর ইসোঈল আলাইবহস সালাে ত্াাঁর পবরবারমক সালাত্ প্রবত্ষ্ঠার 
আমদ্শ কমরবছমলন। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ن  ﴿ َك    و 
 
ه   ُمرُ ي أ

 
ِ  ۥل هُ أ و  ٱةِو  لَصل و  ٱب   [٥٥: مريم] ﴾٥٥ ةِ لَزك 

“মস ত্াাঁর পবরিনবগথমক সালাত্ ও যাকামত্র বনমদ্থশ বদ্ত্”। [সূরা 
োরইয়াে, আয়াত্: ৫৫] 

আল্লাহ ত্া‘আলা েূসা আলাইবহস সালােমক সমিাধন কমর বমলন, 

ن ا إِنَِنا ﴿
 
ا  ّلَلُ ٱ أ ن ا   إَِّلا  ه  إِل    ّل 

 
قِمِ  ِّن ُبد  ع  ٱف   أ

 
أ   [٣٤: طه] ﴾١٤ رِيا َِّلِك   ة  لَصل و  ٱ و 

“আবেই আল্লাহ, আবে বযত্ীত্ মকামনা ইলাহ্ মনই। অত্এব, আোর 
ইবাদ্াত্ কর এবাং আোর স্মরণামথথ সালাত্ কাময়ে কর”। [সূরা ত্বা-হা, 
আয়াত্: ১৪] 

আল্লাহ ত্া‘আলা সালাত্ আদ্াময়র বযাপামর ত্াাঁর নবী ঈসা আলাইবহস 
সালােমক আমদ্শ কমরমছন। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 



 

 

 
   

ل ِن ﴿ ع  ًَك  و ج  ي   ُمب ار 
 
ا ن  أ و   ُكنُت  م 

 
أ ِ  ِن ص   و  و  ٱو   ةِ لَصل و  ٱب ا ةِ لَزك  يد   ُت ُدم   م  : مريم] ﴾٣١ اح 

١٣]  

“মযখ্ামনই আবে থাবক না মকন বত্বন আোমক বরকত্েয় কমরমছন, 
বত্বন আোমক বনমদ্থশ বদ্ময়মছন যত্বদ্ন িীববত্ থাবক ত্ত্বদ্ন সালাত্ 
ও যাকাত্ আদ্ায় করমত্”। [সূরা োরইয়াে, আয়াত্: ৩১] 

আল্লাহ আোমদ্র নবী েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের 
বে‘রাি ও ইসরার রাবত্রমত্ আসোমন সালাত্ ফরয কমরমছন। আর 
সালাত্ ফরয কামল পঞ্চাশ ওয়াি বছল। অত্ঃপর আল্লাহ ত্া‘আলা 
হালকা কমর পাাঁচ ওয়াি কমরমছন। যা আদ্াময় পাাঁচ ওয়াি, বকন্তু 
সাওয়ামব পঞ্চাশ ওয়াি।  

পাাঁচ ওয়াি সালাত্ ত্া হমলা, ফির, মযাহর, আসর, োগবরব ও ইশা, 
এর ওপর সকল েুসবলেমদ্র ঐকযেত্ প্রবত্বষ্ঠত্ হময়মছ।  

৩- সালাত্ শরী‘আত্সম্মত্ হওয়ার দ্লীল: 

সালামত্র শরী‘আত্সম্মত্ হওয়া প্রোবণত্ হময়মছ একাবধক দ্লীল 
দ্বারা। বনমে ত্ার বকছু বণথনা করা হমলা: 

প্রথেত্: কুরআন মথমক। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

قِيُموا  ﴿
 
أ و  ٱ و ء اتُوا   ة  لَصل و  ٱ و    [٤١: ابلقرة] ﴾٤٣ ة  لَزك 

“মত্ােরা সালাত্ কাময়ে কর ও যাকাত্ প্রদ্ান কর”। [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত্: ৪৩] 

বত্বন আমরা বমলন, 



 

 

 
   

ن ت   ة  لَصل و  ٱ إِنَ ﴿   [٣٤١:  النساء] ﴾١٠٣ اقُوت  َمو   اب  كِت    ِمنِّي  ُمؤ  ل  ٱ َع    َك 

“বনধথাবরত্ সেময় সালাত্ কাময়ে করা েুবেনমদ্র িনয অবশয কত্থবয”। 
[সূরা আন-বনসা, আয়াত্: ১০৩] 

বত্বন আমরা বমলন, 

ا ﴿ ا ِمُروا  و م 
ُ
ُ  لِِصّي  ُم   ّلَل  ٱ ُبُدوا  َِل ع   إَِّل  ا  أ ِين  ٱ ل  ا  لد ا ُيقِيُموا   ء  ُحن ف  ُيؤ   ة  لَصل و  ٱ و  و  ٱ وا  تُ و  ي لَزك   ة 

  [٥: ابلينة] ﴾٥

“ত্ারা মত্া আবদ্ষ্ট হময়বছল আল্লাহর আনুগমত্য ববশুদ্ধবচি হময় 
একবনষ্টভামব ত্াাঁর ইবাদ্াত্ করমত্ এবাং সালাত্ কাময়ে করমত্ ও 
যাকাত্ বদ্মত্”। [সূরা আল-বাবয়যনাহ, আয়াত্: ৫]  

বদ্বত্ীয়ত্: হাদ্ীস মথমক,  

(১) ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো মথমক ববণথত্, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলন, 

بين اإلسالم ىلع مخس، شهادة أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممداً رسول اهلل، وإقام »
 .«الصالة وإيتاء الزاكة، وحج ابليت، وصوم رمضان

“ইসলাে পাাঁচবট স্তমম্ভর ওপর প্রবত্বষ্ঠত্। আল্লাহ ছাড়া মকামনা সত্য 
ো‘বুদ্ মনই, েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল এ 
সাক্ষ্য দ্ান করা। সালাত্ প্রবত্ষ্ঠা করা। যাকাত্ প্রদ্ান করা। বায়তু্ল্লাহর 
হি করা। রাোদ্ামনর সাওে পালন করা”।3  

(২) উোর ইবনুল খ্ািাব রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীস, যামত্ রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলন, 

، وتقيم الصالة وتؤيت اإلسالم أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل  »
 .«الزاكة، وتصوم رمضان وحتج ابليت إن استطعت إيله سبيالً 

“ইসলাে হমলা, আল্লাহ ছাড়া সত্য মকামনা ো‘বুদ্ মনই এবাং েুহাম্মাদ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য মদ্ওয়া, সালাত্ 
প্রবত্ষ্ঠা করা, যাকাত্ প্রদ্ান করা, রাোদ্ান োমসর সাওে পালন করা, 
সােথথয থাকমল বায়তু্ল্লাহ-এর হি করা”।4  

(৩) ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো-এর হাদ্ীস,  

معاذاً إىل ايلمن فقال: ادعهم إىل شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن  بعث - -أن انليب »
حممداً رسول اهلل، فإن هم أطاعوك ذللك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس 

 ]متفق عليه[. «صلوات يف لك يوم ويللة

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে েু‘আয রাবদ্য়াল্লাহু আনহুমক 
ইয়াোমন মপ্ররণ করমলন এবাং (ত্াাঁমক) বলমলন, ময, তু্বে ত্ামদ্রমক 
(আহমল বকত্াবমদ্রমক) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) আল্লাহ ছাড়া মকামনা সত্য 
ো‘বুদ্ মনই এবাং েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর 
রাসূল এ সাক্ষ্য দ্ামনর বদ্মক আহ্বান কর। যবদ্ ত্ারা এ দ্াওয়াত্ গ্রহণ 
কমর মত্াোর আনুগত্য কমর ত্মব তু্বে ত্ামদ্রমক িানাও ময, আল্লাহ 
ত্া‘আলা মত্াোমদ্র ওপর বদ্মন-রামত্ পাাঁচ ওয়াি সালাত্ ফরয 
কমরমছন”।5
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তৃ্ত্ীয়ত্: ইিো  

সকল েুসবলে পাাঁচ ওয়াি সালাত্ ফরয হওয়ার ওপর একেত্ 
হময়মছন। আর ত্া ইসলামের ফরযসেূমহর অনযত্ে একবট ফরয।  

৪- সালাত্ প্রবত্থমনর বহকোত্: 

একাবধক বহকোত্ ও রহসযমক সােমন মরমখ্ সালাত্ প্রবত্থন করা 
হময়মছ। বনমে ত্ার বকছুর প্রবত্ ইবঙ্গত্ করা হমলা,  

(১) আল্লাহ ত্া‘আলার িনয বাোর দ্াসত্ব প্রকাশ করার লমক্ষ্য, মস ত্াাঁর 
দ্াস, এ সালাত্ আদ্াময়র দ্বারা োনুষ ‘উবূবদ্য়াত্’ বা দ্াসমত্বর অনুভূবত্ 
লাভ কমর এবাং মস সবথদ্া ত্াাঁর সৃবষ্টকত্থার সামথ সম্পকথ স্থাপন কমর 
থামক।  

(২) এ সালাত্ ত্ার প্রবত্ষ্ঠাকারীমক আল্লাহর সামথ সুদৃ্ঢ় সম্পকথ 
স্থাপনকারী ও সবথদ্া স্বরণকারী কমর রামখ্।  

(৩) সালাত্ ত্ার আদ্ায়কারীমক বনলথজ্জ ও অনযায় কাি মথমক ববরত্ 
রামখ্ আর ত্া বাোমক পাপ ভুল-ত্রুবট মথমক পববত্র করার োধযে।  

িাববর ইবন আিুল্লাহ রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর হাদ্ীসই ত্ার প্রোণ। বত্বন 
বমলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

مثل الصلوات كمثل نهر جار يمر ىلع باب أحدكم يغتسل منه لك يوم مخس »
 .«مرات

“পাাঁচ ওয়াি সালামত্র উপো ঐ প্রবাহোন নদ্ীর নযায় যা মত্াোমদ্র 
কামরা দ্রিার পাশ বদ্ময় বময় মগমছ, ত্থায় মস প্রবত্ বদ্ন পাাঁচ বার 



 

 

 
   

মগাসল কমর”।6
 

(৪) সালাত্ অন্তমরর তৃ্বপ্ত, আত্মার শাবন্ত, ও েুবিদ্ানকারী ঐ ববপদ্-
আপদ্ মথমক যা ত্ামক কলুবষত্ কমর। এ িনযই ত্া রাসূমলর নয়ন 
বসিকারী বছল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে যখ্ন মকামনা কবঠন 
কামির সমু্মখ্ীন হমত্ন, ত্খ্ন বত্বন সালাত্ আদ্াময়র বদ্মক ছুমট 
মযমত্ন। এেনবক বত্বন বলমত্ থাকমত্ন,  

 .«أرحنا بالصالة يا بالل»

“মহ ববলাল! সালামত্র দ্বারা তু্বে আোমক শাবন্ত দ্াও”।7
 

৫- কামদ্র ওপর সালাত্ ফরয?  

প্রমত্যক প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানী েুসবলে বযবির ওপর সালাত্ ফরয। চাই 
পুরুষ মহাক বা নারী মহাক। কাবফমরর ওপর সালাত্ ফরয নয়। এর 
অথথ- দু্বনয়ামত্ মস এর আবদ্ষ্ট নয়। কারণ, ত্ার কুফুরী অবস্থায় ত্ার 
পক্ষ্ মথমক ত্া শুদ্ধ হমব না। ত্মব ত্া মছমড় মদ্ওয়ার কারমণ আবখ্রামত্ 
ত্ামক শাবস্ত মদ্ওয়া হমব। কারণ, ইসলাে গ্রহণ কমর ত্া আদ্ায় করা 
ত্ার িনয সম্ভব বছল, বকন্তু মস ত্া কমর বন।  

এর প্রোণ আল্লাহর বাণী, 

ا﴿ ُكم   م  ل ك  ر   ِف  س  ق  لدِّي  ل  ٱ ِمن   ن ُك  ل م   ق الُوا   ٤٢ س  ل م   ٤٣ ُمص   ِكّي  ِمس  ل  ٱ عِمُ ُنط   ن ُك  و 
ُكَنا ٤٤ ُوُض  و  ع   َن  ا ل   ٱ م  ُكَنا ٤٥ ئِِضّي  ا ُب  و  ِ ذد ِينِ ٱ مِ بِي و   نُك  َّت   ٤٦ لد ت ى   ح 

 
 قِّيُ َل   ٱ ن اأ
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  [٤٨ ،٤٦: املدثر] ﴾٤٧

“মত্াোমদ্রমক বকমস সাকার নােক িাহান্নামে বনমক্ষ্প কমরমছ? ত্ারা 
বলমব, আেরা েুসল্লীমদ্র অন্তভুথি বছলাে না, আেরা অভাবগ্রস্তমক 
আহাযথ দ্ান করত্াে না এবাং আেরা অযথা আমলাচনাকারীমদ্র সবহত্ 
আমলাচনায় বনেগ্ন থাকত্াে। আেরা কেথফল বদ্বস অস্বীকার করত্াে, 
আোমদ্র বনকট েৃতু্যর আগেণ পযথন্ত”। [সূরা আল-েুোসবসর, আয়াত্: 
৪২-৪৭]  

আর বাচ্চামদ্র ওপরও ফরয নয়। কারণ, মস েুকাল্লাফ-প্রাপ্তবয়স্ক নয়। 
পাগমলর ওপরও ফরয নয়। ঋতু্ ও বনফাসগ্রস্ত েবহলামদ্র ওপরও 
ফরয নয়। কারণ, শরী‘আত্ ত্ামদ্র মথমক এর ববধান তু্মল বনময়মছ, 
ত্া আদ্াময় বাধাপ্রদ্ানকারী নাপাবকর কারমণ।  

বাচ্চা মস মছমল মহাক বা মেময় মহাক ত্ার বয়স যখ্ন সাত্ বছর হমব 
ত্খ্ন ত্ার অবভভাবমকর ওপর ত্ামক সালামত্র আমদ্শ মদ্ওয়া 
আবশযক। আর যখ্ন ত্ার বয়স দ্শ বছর হমব ত্খ্ন সালাত্ আদ্ায় 
না করমল ত্ার অবভভাবমকর ওপর ত্ামক প্রহার করা আবশযক। 
হাদ্ীমস এর বণথনা এমসমছ। যামত্ মস ত্া আদ্াময় অভযস্ত ও আগ্রহী 
হয়।  

৬- সালাত্ ত্যাগকারীর ববধান: 

ময বযবি সালাত্ মছমড় বদ্ল মস ইসলাে মথমক ববহষৃ্কত্ হময় মগল এবাং 
কুফুরী করমলা। ইসলামের মেৌবলক বববধ-ববধান মথমক েুত্থাদ্ বযবিমদ্র 
অন্তভুথি হময় মগল। কারণ, আল্লাহ ত্া‘আলা ত্ার ওপর ময বববধ-ববধান 
ফরয কমরমছন ত্া মছমড় বদ্ময় মস ত্াাঁর নাফরোনী কমরমছ। ত্াই ত্ামক 



 

 

 
   

ত্াওবার আমদ্শ মদ্ওয়া হমব। যবদ্ ত্াওবা কমর ও সালাত্ প্রবত্ষ্ঠার 
োধযমে বফমর আমস ত্মব ভামলা, অনযথায় মস ইসলাে মথমক েুত্থাদ্ 
হময় যামব। ত্ার মগাসল, কাফন, িানাযার সালাত্ পড়া, েুসবলেমদ্র 
কবমর দ্াফন করা বনমষধ। কারণ, মস েুসবলেমদ্র অন্তভুথি নয়। 

৭ - সালামত্র শত্থসেূহ: 

(1) ইসলাে ত্থা েুসবলে হওয়া।  
(2) জ্ঞানবান হওয়া।  
(3) ভামলা-েে পাথথমকযর জ্ঞান থাকা।  
(4) সালামত্র সেয় উপবস্থত্ হওয়া।  
(5) বনয়াত্ করা।  
(6) বক্ববলােুখ্ী হওয়া।  
(7) সত্র ঢাকা, পুরুমষর সত্র নাভী মথমক হাাঁটু পযথন্ত। আর েবহলা 
ত্ার সমূ্পণথ শরীরই সালামত্ সত্র, ত্ার েুখ্ ও হামত্র ত্ালুদ্বয় ছাড়া।  
(8) েুসবল্লর কাপড়, শরীর ও সালাত্ পড়ার স্থান মথমক নাপাবক দূ্র 
করা।  
(9) হাদ্ছ দূ্র করা আর ত্া-নাপাবক মথমক অযু মগাসল কমর পববত্র 
হওয়ামক বুোয়।  
৮ - সালামত্র সেয়: 

(১) মযাহর সালামত্র সেয়: সূযথ ঢমল যাওয়া মথমক, অথথাৎ েধয আকাশ 
মথমক সূমযথর পবিে বদ্মক ঢমল যাওয়া মথমক বনময় প্রমত্যক বস্তুর ছায়া 
ত্ার সেপবরোণ হওয়া পযথন্ত।  

(২) আসর সালামত্র সেয়: মযাহর সালামত্র সেয় চমল যাওয়া মথমক 



 

 

 
   

বনময় প্রমত্যক বস্তুর ছায়া ত্ার বদ্বগুণ হওয়া পযথন্ত। আর ত্া হমলা সূযথ 
হমলামদ্ হওয়া সেয় পযথন্ত।  

(৩) োগবরব সালামত্র সেয়: সূযথ ডুবা মথমক বনময় লাবলো দূ্রীভূত্ 
হওয়া পযথন্ত। আর ত্া হমলা ঐ লালমচ ভাব যা পবিে আকামশ সূযথ 
ডুবার পর প্রকাবশত্ হয়।  

(৪) ঈশার সালামত্র সেয়: োগবরমবর সালামত্র সেয় চমল যাওয়া 
মথমক অধথ রাবত্র পযথন্ত।  

(৫) ফির সালামত্র সেয়: ফিমর সানী প্রকাশ হওয়া মথমক বনময় সূযথ 
উদ্য় হওয়া পযথন্ত।  

এর প্রোণ আিুল্লাহ ইবন আের রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীস, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলন,  

وقت الظهر إذا زالت الشمس واكن ظل الرجل كطوهل مالم حيرض العرص، ووقت »
العشاء إىل نصف الليل األوسط، صالة املغرب مالم يغب الشفق، ووقت صالة 

ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس 
 .«---فأمسك عن الصالة

“মযাহমরর সেয়: যখ্ন সূযথ ঢমল যামব, োনুমষর ছায়া ত্ার সেপবরোণ 
হমব। আসমরর সালামত্র সেয় হওয়া পযথন্ত থাকমব। আর োগবরমবর 
সালামত্র সেয় সূযথ ডুবা মথমক বনময় লাবলো পযথন্ত। আর ইশার 
সালামত্র সেয় োগবরমবর সালামত্র সেয় চমল যাওয়া মথমক েধয রাবত্র 
পযথন্ত। আর ফিমরর সালামত্র সেয় ফির প্রকাবশত্ হওয়া মথমক সূযথ 
উবদ্ত্ হওয়া পযথন্ত আর ত্খ্ন (সূযথ উদ্ময়র সেয়) সালাত্ পড়া মথমক 



 

 

 
   

ববরত্ থাক”।8
 

৯- ফরয সালামত্র রাকামত্র সাংখ্যা:  

ফরয সালামত্র রাকামত্র সাংখ্যা, সবথমোট সমত্র রাকাত্। বনমে ত্ার 
ত্াবলকা মদ্ওয়া হমলা:  

(1) মযাহর: চার রাকাত্।  
(2) আসর: চার রাকাত্। 
(3) োগবরব: বত্ন রাকাত্।  
(4) ঈশা: চার রাকাত্।  
(5) ফির: দু্’ রাকাত্।  
যবদ্ মকামনা বযবি ইচ্ছাকৃত্ভামব এ রাকামত্র সাংখ্যায় বাড়ায় বা কোয়, 
ত্মব ত্ার সালাত্ বাবত্ল হময় যামব। আর যবদ্ ত্া ভুলবশত্ঃ হয়, ত্মব 
ত্া সািদ্াহ সাহুর দ্বারা পূণথ করমব। এ সাংখ্যা েুসাবফর বযবির িনয 
নয়। ত্ার িনয চার রাকাত্ বববশষ্ট সালাত্গুমলা দু্’ রাকামত্ কছর কমর 
পড়া েুস্তাহাব। এ পাাঁচ ওয়াি সালাত্ ত্ার বনধথাবরত্ সেময় পড়া েুসবলে 
বযবির ওপর ওয়াবিব, যবদ্ মকামনা শার‘ঈ ওযর (মযেন, বনদ্রা, ভুমল 
যাওয়া, ভ্রেমণ যাওয়া) না থামক। ময বযবি সালাত্ আদ্ায় না কমর 
ঘুবেময় যামব বা ভুমল যামব মস ত্া পমড় বনমব যখ্ন স্মরণ হমব।  

১০- সালামত্র ফরযসেূহ: 

(1) সােথথয থাকমল দ্াাঁড়ামনা।  
(2) ত্াকবীমর ত্াহরীোহ।  
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(3) সূরা ফাবত্হা পাঠ করা।  
(4) রুকু‘ করা। 

(5) রুকু‘ মথমক উমঠ মসািা হময় দ্াাঁড়ামনা।  
(6) সাত্ অমঙ্গর উপর সািদ্াহ করা। 

(7) সািদ্াহ মথমক উঠা। 

(8) মশষ ববঠমক ত্াশাহহুদ্ পড়া। 

(9) ত্াশাহহুদ্কামল বসা।  
(10)  সালামত্র এ রুকনগুমলা সম্পাদ্মন বস্থরত্া বিায় রাখ্া।  
(11)  এ রুকনগুমলা ধারাবাবহকভামব আদ্ায় করা।  
(12)  ডামন ও বামে দু্ই সালাে প্রদ্ান করা বা সালাে বফরামনা।  

১১- সালামত্র ওয়াবিবসেূহ: 

সালামত্র ওয়াবিব আটবট। যথা-  

প্রথে: ত্াকবীমর ত্াহরীোহ’র ত্াকবীর ছাড়া সালামত্ অনযানয 
ত্াকবীরসেূহ।  

বদ্বত্ীয়: 

  «سمع اهلل ملن محده»

(সাবে‘য়াল্লাহু বলোন হাবেদ্া) বলা।  

আর ত্া ইোে ও একাকী সালাত্ আদ্ায়কারীর িনয ওয়াবিব। ত্মব 
েুিাদ্ী ত্া পাঠ করমব না।  

তৃ্ত্ীয়: ইোে, েুিাদ্ী ও একাকী সালাত্ আদ্ায়কারী সকমলর ওপর  



 

 

 
   

 «ربناولك احلمد»

(রাব্বানা ওয়া লাকাল হােদ্) বলা ওয়াবিব।  

চতু্থথ: রুকুমত্  

 «سبحان ريب العظيم»

(সুবহা-না রাবব্বয়াল ‘আযীে) বলা। 

পঞ্চে: সািদ্ায় 

 «سبحان ريب األىلع»

(সুবহা-না রাবব্বয়াল আ‘লা) বলা। 

ষষ্ঠ: দু্’ সািদ্াহ’র োমে 

 «رب غفر يل»

(রাবব্বগবফরলী) বলা।  

সপ্তে: প্রথে ববঠমক আত্-ত্াবহয়যাত্ পড়া, আর ত্া হমলা, 

اتلحّيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته، »
السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممداً 

 «ورسوهلعبده 

উচ্চারণ: আিাবহয়যা-তু্ বলল্লা-বহ ওয়াস্ সালা-ওয়া-তু্ ওয়াত্ ত্াইময়যবা-
তু্, আস্সালা-েু আলাইকা আইউ হান্নাববয়ুয ওয়া রাহোতু্ল্লা-বহ ওয়া 
বারাকা-তু্হ। আসসসালা-েু আলাইনা-ওয়া আ‘লা-ইবাবদ্ল্লা-বহস্ স্ব-
বলহীন। আশহাদু্ আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্ হাদু্ আন্না েুহাম্মাদ্ান 



 

 

 
   

আিুহু ওয়া রাসূলুহ।  

বা অনুরূপ প্রোবণত্ ত্াবহয়যাত্ পাঠ করা।  

অষ্টে: প্রথে ববঠমকর িনয বসা।  

আর যারাই ইচ্ছাকৃত্ভামব এ ওয়াবিবসেূমহর মকামনা একবট ওয়াবিব 
মছমড় বদ্মব ত্ামদ্রই সালাত্ বাবত্ল হময় যামব।  

আর ময বযবি ত্া মছমড় বদ্মব অজ্ঞত্া বা ভুলবশত্ঃ মস সাহু সািদ্াহ 
বদ্মব। 

১২- িাো‘আমত্ সালাত্: 

োসবিমদ্ িাো‘আমত্র সামথ পাাঁচ ওয়াি সালাত্ পড়া েুসবলে বযবির 
ওপর আবশযক। এমত্ মস আল্লাহর সন্তুবষ্ট ও ছাওয়াব অিথন করমত্ 
পারমব।  

একা সালাত্ পড়ার চাইমত্ িাো‘আমত্ সালাত্ পড়ার ছাওয়াব সাত্াশ 
গুণ মববশ। ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর ববণথত্ হাদ্ীমস আমছ, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة»

“িাো‘আমত্ সালাত্ পড়া, একা সালাত্ পড়ার চাইমত্ সাত্াশ গুণ 
(সাওয়াব) মববশ”।9 

ত্মব েুসবলে নারীর বনি বাড়ীমত্ সালাত্ পড়া িাো‘আমত্ সালাত্ 

                                                           
9 সহীহ বুখ্ারী ও েুসবলে। 



 

 

 
   

পড়ার চাইমত্ উিে।  

১৩- সালাত্ বাবত্ল (নষ্ট)-কারী ববষয়সেূহ:  

বনমেববণথত্ কেথসেূমহর ময মকামনা একবট কেথ সম্পাদ্মনর দ্বারা সালাত্ 
বাবত্ল হময় যামব।  

(১) ইচ্ছাকৃত্ পানাহার করা।  

ময বযবি সালাত্ অবস্থায় পানাহার করমব ত্ার ওপর ঐ সালাত্ পুনরায় 
পড়া আবশযক হওয়ার ওপর আবলেগমণর ইিো বা ঐকেত্য রময়মছ।  

(২) সালামত্র স্বাথথ ববহভূথত্ এেন ববষময় ইচ্ছাকৃত্ কথা বলা। এ 
বযাপামর যাময়দ্ ইবন আরকাে রাবদ্য়াল্লাহু আনহু বমলন, 

 «كنا نتلكم يف الصالة»

“আেরা সালামত্ কথা বলত্াে, আোমদ্র মকউ মকহ সালামত্ ত্ার 
পামশর সাথীর সামথ কথা বলমত্া। এেত্াবস্থায় বনমের আয়াত্ অবত্ীণথ 
হমলা, 

ِ  و قُوُموا  ﴿   [٦١٧: ابلقرة] ﴾٢٣٨ نِتِّي  ق    ّلِلَ

“আল্লাহর উমেমশয মত্ােরা ববনীত্ভামব দ্াাঁড়াও”। [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত্: ২৩৮]  

 . «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الالكم»

“অত্ঃপর আেরা চুপ থাকার আমদ্শ প্রাপ্ত হলাে। আর কথা বলা হমত্ 



 

 

 
   

বনমষধপ্রাপ্ত হলাে”।10  

এেবনভামব ইিো সাংঘবটত্ হময়মছ ঐ বযবির সালাত্ ফামসদ্ হওয়ার 
বযাপামর ময, সালামত্র স্বাথথ ববহভূথত্ বযাপামর ইচ্ছাকৃত্ কথা বলমব। 

(৩) ইচ্ছাকৃত্ অমনক মববশ কাি করা। আর অবধক কামির পবরোণ 
বনণথয় করার োনদ্ণ্ড হমলা, সালাত্ আদ্ায়কারীর বদ্মক দৃ্বষ্টপাত্কারীর 
বনকট েমন হমব ময, মস সালামত্র োমে নয়।  

(৪) ববনা ওযমর ইচ্ছাকৃত্ সালামত্র মকামনা রুকন বা শত্থ মছমড় 
মদ্ওয়া। মযেন ববনা অযুমত্ সালাত্ পড়া, বা বক্ববলােুখ্ী না হময় সালাত্ 
পড়া। অথথাৎ বক্ববলা মছমড় অনয বদ্ক হময় সালাত্ পড়া।  

এ বযাপামর ইোে বুখ্ারী ও েুসবলে হাদ্ীস বণথনা কমরমছন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ঐ মবদু্ঈনমক বমলমছন, ময ত্ার সালাত্ 
সুের কমর পড়মত্ পামর বন, 

 «ارجع فصل فإنك لم تصّل »

“বফমর যাও সালাত্ পড়, মকননা তু্বে সালাত্ পড় বন”।  

(৫) সালামত্ হাসা। কারণ, হাবস দ্বারা সালাত্ বাবত্ল হময় যাওয়ার 
ওপর ইিো সাংঘবটত্ হময়মছ।  

১৪- সালামত্র বনবষদ্ধ সেয়সেূহ: 

(1) ফির সালামত্র পর হমত্ বনময় সূযথ উঠা পযথন্ত।  
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(2) বঠক দু্পুর সেয়। 

(3) আসর সালামত্র পর মথমক সূযথ ডুবা পযথন্ত।  

এ সেয়সেূমহ সালাত্ পড়া োকরূহ হওয়ার ওপর দ্লীল হমলা উক্ববা 
ইবন আবের রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীস, বত্বন বমলন,  

أن نصيل فيهن وأن نقرب فيهن موتانا، ينهانا  - -ثالث سااعت اكن رسول اهلل»
حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية حىت تميل 

ف الشمس للغروب حىت تغرب   .«الشمس، وحني تضَّ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আোমদ্রমক বত্ন সেময় সালাত্ 
পড়মত্ ও আোমদ্র েৃত্ বযবিমদ্রমক দ্াফন করমত্ বনমষধ করমত্ন:  

(১) সূযথ স্পষ্টভামব উবদ্ত্ হওয়ার শুরুর সেয় মথমক বনময় ত্া (উমবথ 
উঠা) পযথন্ত।  

(২) বঠক দু্পুমর সূযথ উাঁচুমত্ থাকা মথমক বনময় সূযথ ঢমল যাওয়া পযথন্ত।  

(৩) সুযথ অস্তেুখ্ী হওয়া মথমক বনময় ত্া ডুবা পযথন্ত।11  

আমরা দ্লীল হমলা, আবূ সাঈদ্ রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীস, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলন,  

ال صالة بعد صالة العرص حىت تغرب الشمس، وال صالة بعد صالة الفجر حىت »
 .«تطلع الشمس

“আসমরর সালামত্র পর মথমক বনময় সূযথ ডুবা পযথন্ত মকামনা সালাত্ 
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মনই, অনুরূপ ফিমরর সালামত্র পর মথমক বনময় সূযথ উবদ্ত্ হওয়া 
পযথন্ত মকামনা সালাত্ মনই”।12 

১৫- সালামত্র পদ্ধবত্র সাংবক্ষ্প্ত বণথনা:  

েুসবলে বযবির ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের অনুসরণ 
করা ওয়াবিব। সালাত্ পড়ার পদ্ধবত্ও ত্াাঁর অনুসরমণর অন্তভুথি। 
কারণ, বত্বন বমলমছন,  

 .«صلوا كما رأيتموين أصيل»

“মত্ােরা সালাত্ পড়, মযভামব আোমক সালাত্ পড়মত্ মদ্মখ্ছ”।13 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে যখ্ন সালাত্ পড়ার ইচ্ছা করমত্ন, 
আল্লাহ ত্া‘আলার সােমন দ্াাঁড়ামত্ন। অন্তমর সালামত্র বনয়যাত্ করমত্ন, 
বনয়যাত্ েুমখ্ উচ্চারণ করার বযাপামর ত্াাঁর পক্ষ্ মথমক মকামনা হাদ্ীস 
ববণথত্ হয় বন।  

আর «هلل أكربا»  ‘‘আল্লাহু আকবার’’ বমল ত্াকবীর বদ্মত্ন। এ 

ত্াকবীমরর সামথ ত্াাঁর হস্তদ্বয় উমিালন করমত্ন দু্ই কাাঁধ সেপবরোণ, 
আবার কখ্মনা কখ্মনা দু্ই কামনর লবত্ পযথন্ত। ত্াাঁর ডান হাত্ বাে 
হামত্র ওপর মরমখ্ বুমকর উপর ধারণ করমত্ন।  

সালাত্ আরম্ভ করার মদ্া‘আসেূমহর ময মকামনা একবট মদ্া‘আ বদ্ময় 
সালাত্ শুরু করমত্ন ত্ন্মমধয এবট:  

                                                           
12 সহীহ বুখ্ারী ও েুসবলে। 
13 সহীহ বুখ্ারী ও েুসবলে। 



 

 

 
   

 «امهلل وحبمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال هلإ غريكسبحانك »

উচ্চারণ: সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া ববহােবদ্কা ওয়া ত্াবা-রাকাসু্মকা 
ওয়া ত্া‘আ-লা িােুকা ওয়ালা-ইলা-হা গাইরুকা।  

“মহ আল্লাহ! আপনার প্রশাংসার সামথ পববত্রত্া বণথনা করবছ। আপনার 
নাে েবহোবিত্, আপনার সিা অবত্ উমচ্চ প্রবত্বষ্ঠত্ আর আপবন ছাড়া 
ইবাদ্ামত্র মযাগয মকামনা উপাসয মনই”।  

এ মদ্া‘আবট সালাত্ আরম্ভ করার মদ্া‘আসেূমহর অন্তভুথি। ত্ার পর 
সূরা ফাবত্হা পড়মত্ন, ত্ারপর মসটার সামথ আমরা একবট সূরা 
পড়মত্ন। ত্ার পর হস্তদ্বয় (প্রথে বামরর নযায়) উমিালন কমর ত্াকবীর 
বদ্ময় রুকুমত্ মযমত্ন আর রুকুমত্ বপঠ মসািা কমর রাখ্মত্ন, এেনবক 
যবদ্ বনমির বপমঠর উপর পাবনর পাত্র রাখ্া হত্, ত্মব ত্া স্থীর থাকমত্া। 
মসখ্ামন «سبحان ريب العظيم»  ‘‘সুবহা-না রাবববয়াল আযীে’’ বত্নবার 

পড়মত্ন। অত্ঃপর হস্তদ্বয় উমিালন কমর েুমখ্ 

 «سمع اهلل ملن محده، ربنا ولك احلمد»

‘‘সাবেআল্লাহু বলোন হাবেদ্াহ রাব্বানা ওয়া-লাকাল হােদ্’’ বমল রুকু 
মথমক উমঠ বস্থর হময় দ্াাঁড়ামত্ন।  

অত্ঃপর ত্াকবীর বমল সািদ্াহ করমত্ন, সািদ্াহ অবস্থায় বনি 
হস্তদ্বয় বনি বমক্ষ্র পাশ্বথ দ্বয় মথমক দূ্মর রাখ্মত্ন, এমত্ বগমলর শুভ্র 
প্রকাবশত্ হময় মযত্। ত্াাঁর সাত্ অঙ্গ, নাক সহ কপাল, ত্ালুদ্বয়, হাাঁটুদ্বয়, 
পাদ্বময়র োথা, োবটমত্ মরমখ্ সািদ্াহ করমত্ন, মসখ্ামন «بحان ريب س
«األىلع  ‘‘সুবহা-না রাবববয়াল আ‘লা’’ বত্নবার বলমত্ন।  



 

 

 
   

অত্ঃপর ডান পা খ্াড়া মরমখ্ সকল আঙু্গমলর োথা বক্ববলােুখ্ী কমর 
আল্লাহু আকবার বমল বাে পাময়র উপর বসমত্ন। আর এ ববঠমক, 

 «واهدين واعفين وارفعينرب اغفريل وارمحين واجربين وارفعين »

উচ্চারণ: রাবব্বগবফরবল ওয়ারহােী ওয়ািাবুরনী ওয়ারফা‘নী ওয়াহবদ্নী 
ওয়া ‘আবফনী ওয়ারফা‘নী।- এ মদ্া‘আ বত্নবার পড়মত্ন।  

অত্ঃপর আল্লাহু আকবার বলমত্ন ও সািদ্াহ করমত্ন।  

অত্ঃপর বদ্বত্ীয় রাকামত্র িনয ত্াকবীর বদ্মত্ন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে প্রমত্যক রাকামত্ অনুরূপ করমত্ন।  

অত্ঃপর দু্’ রাকামত্র পর যখ্ন প্রথে ববঠমকর িনয বসমত্ন ত্খ্ন 
বলমত্ন,  

اتلحّيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته، »
السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممداً 

 «عبده ورسوهل
উচ্চারণ: আিাবহয়যা-তু্ বলল্লা-বহ ওয়াস্ সালা-ওয়া-তু্ ওয়াত্ ত্াইময়যবা-
তু্, আস্সালা-েু আলাইকা আইউ হান্নাববয়ুয ওয়া রাহোতু্ল্লা-বহ ওয়া 
বারাকা-তু্হ। আসসালা-েু আলাইনা-ওয়া আ‘লা-ইবাবদ্ল্লা-বহস্ স-
বলহীন। আশহাদু্ আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্ হাদু্ আন্না েুহাম্মাদ্ান 
আিুহু ওয়া রাসূলুহ। 

ত্ারপর ত্াকবীর বদ্ময় দ্ণ্ডায়োন হময় দু্’ হাত্ উমিালন করমত্ন। 
(তৃ্ত্ীয় রাকামত্র িনয) আর ত্া হমচ্ছ সালামত্র চতু্থথ স্থান মযখ্ামন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে হস্তদ্বয় উমিালন কমরমছন।  



 

 

 
   

ত্ারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে মশষ ববঠমক অথথাৎ 
োগবরমবর তৃ্ত্ীয় রাক‘আমত্র মশমষ অথবা মযাহর, আসর ও ‘ঈশার 
চতু্থথ রাকামত্র মশমষ বসমত্ন ত্খ্ন ত্াওয়াররুক কমর বসমত্ন। 
অথথাৎ বাে পা ডান পাময়র নলীর বনচ বদ্ময় মবর কমর বদ্ময় ডান পা 
বকবলােুখ্ী অবস্থায় খ্াড়া মরমখ্ বনত্মির ওপর বসমত্ন। হামত্র সেস্ত 
আঙু্গল বন্ধ রাখ্মত্ন, শুধু শাহাদ্াত্ আঙু্গল ত্ার প্রবত্ দৃ্বষ্ট মরমখ্ ইশারা 
বা নাড়ামনার িনয মখ্ালা রাখ্মত্ন। 

অত্ঃপর যখ্ন ত্াশাহহুদ্ মশষ করমত্ন ত্খ্ন ডান বদ্মক আস্সালােু 
আলাইকুে ওয়া রাহোতু্ল্লাহ ও বাে বদ্মক আসসালােু আলাইকুে ওয়া 
রাহোতু্ল্লাহ বমল সালাে বফরামত্ন। এেনবক ত্াাঁর গামলর শুভ্রত্া 
প্রকাশ মপময় মযমত্া।  

সালামত্র এ পদ্ধবত্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের অমনক 
হাদ্ীমস ববণথত্ হময়মছ।  

এ হমচ্ছ সালামত্র ববধানসেূমহর বকছু ববধান, যার ওপর কমেথর 
সবঠকত্া বনভথর কমর, আর যবদ্ বাোর সালাত্ বঠক হময় যায় ত্মব 
ত্ার সকল কেথ বঠক হময় যামব। আর যবদ্ সালাত্ নষ্ট-ফামসদ্ হময় 
যায় ত্মব ত্ার সকল কেথ নষ্ট-ফামসদ্ হময় যামব। আর বকয়াোত্ বদ্বমস 
সবথপ্রথে বাোর সালামত্র বহসাব মনওয়া হমব যবদ্ মস ত্া 
পুমরাপুবরভামব আদ্ায় কমর ত্মব মস আল্লাহর সন্তবষ্ট লামভর োধযমে 
উিীণথ হমব। আর যবদ্ মস ত্া মথমক বকছু মছমড় মদ্য় ত্মব মস বাংস 
হমব। আর সালাত্ োনুষমক মবহায়াপানা ও অনযায় কাি মথমক ববরত্ 
রামখ্ এবাং ত্া োনব আত্মার মরামগর বচবকৎসা, যামত্ ত্া (আত্মা) 
হীনস্বভাব মথমক পবরস্কার পবরছন্ন হমত্ পামর। 



 

 

 
   

তৃ্ত্ীয় রুকন: যাকাত্ 

১- যাকামত্র সাংজ্ঞা:  

যাকামত্র শাবিক অথথ: বৃবদ্ধ পাওয়া, মববশ হওয়া। কখ্মনা প্রশাংসা, 
পববত্রকরণ ও সাংমশাধন এর অমথথ বযবহৃত্ হয়। আর োমলর ময অাংশ 
মবর করা হয় ত্ামক যাকাত্ বমল। কারণ, এর দ্বারা বরকমত্র োধযমে 
োল বৃবদ্ধ পায় আর ক্ষ্োর োধযমে বযবিমক পববত্র করা হয়।  

যাকামত্র পাবরভাবষক অথথ: বনধথাবরত্ সেময় বনবদ্থষ্ট মগাবষ্ঠর িনয 
বনধথাবরত্ োমল অত্যাবশকীয় হক্ব মবর করা।  

২- ইসলামে যাকামত্র স্থান:  

যাকাত্ ইসলামের পাাঁচবট স্তমম্ভর অনযত্ে একবট স্তম্ভ।  

আল-কুরআমন বহু স্থামন সালামত্র সামথ যাকামত্র আমলাচনা হময়মছ। 
মযেন-আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

قِيُموا  ﴿
 
أ و  ٱ و ء اتُوا   ة  لَصل و  ٱ و    [٤١: ابلقرة] ﴾٤٣ ة  لَزك 

“মত্ােরা সালাত্ কাময়ে কর ও যাকাত্ প্রদ্ান কর”। [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত্: ৪৩] 

বত্বন আমরা বমলন,  

ُيقِيُموا  ﴿ ُيؤ   ة  لَصل و  ٱ و  و  ٱ تُوا  و    [٥: ابلينة] ﴾٥ ة  لَزك 

“এবাং (ত্ারা আবদ্ষ্ট হময়বছল) সালাত্ কাময়ে করমত্ এবাং যাকাত্ 
প্রদ্ান করমত্”। [সূরা আল-বাবয়যনাহ, আয়াত্: ৫]  



 

 

 
   

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলন, 

 .«إيتاء الزاكة»وذكر منها  «بين اإلسالم ىلع مخس»

“ইসলাে পাাঁচবট স্তমম্ভর ওপর প্রবত্বষ্ঠত্, ত্ন্মমধয যাকাত্ আদ্ায় করা 
অনযত্ে একবট রুকন”।14

 

আল্লাহ োনব িাবত্র আত্মামক কৃপণত্া, বখ্ীলত্া ও মলাভ-লালসা মথমক 
পববত্র করার িনয, ফকীর-বেসকীন ও অভাবীমদ্র প্রবত্ সহানুভূবত্ 
প্রকাশ করার িনয, োলমক পববত্র ও বৃবদ্ধ করার িনয, ত্থায় বরকত্ 
অবত্ীণথ করার িনয, ত্ামক ববপদ্-আপদ্ ও ববপযথয় মথমক রক্ষ্া করার 
িনয এবাং িাবত্র িীবমন মসৌহাদ্থয ও মসৌভাগয প্রবত্ষ্ঠা করার িনয 
যাকাত্ প্রবত্থন কমরমছন। 

আল্লাহ ত্াাঁর বকত্ামব যাকাত্ গ্রহমণর বহকোত্ উমল্লখ্ কমরমছন।  

মযেন বত্বন বমলন, 

م   ِمن   ُخذ  ﴿
 
ق ة   لِِهم  و   أ د  ُِرُهم   ص  هد ِيِهم ُتط  كد تُز  ا و    [٣٤١: اتلوبة] ﴾١٠٣ بِه 

“তু্বে ত্ামদ্র সম্পদ্ মথমক সাদ্কা (যাকাত্) গ্রহণ কর। যার দ্বারা তু্বে 
ত্ামদ্রমক পববত্র এবাং পবরশুদ্ধ করমব”। [সূরা আত্-ত্াওবাহ, আয়াত্: 
১০৩] 

৩- যাকামত্র ববধান: 

প্রমত্যক েুসবলে বযবি োমলর শত্থানুযায়ী বনসামবর োবলক হমল ত্ার 

                                                           
14 এ হাদ্ীসবট বুখ্ারী ও েুসবলে উভময়ই ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো মথমক 
বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

ওপর যাকাত্ ফরয। এেনবক বাচ্চা ও পাগলমদ্র পক্ষ্ মথমক ত্ামদ্র 
অবভভাবক ত্ামদ্র োমলর যাকাত্ আদ্ায় করমবন। ময বযবি মিমন-
বুমে ইচ্ছাকৃত্ভামব এর ফরয হওয়ামক অস্বীকার করমব মস কামফর 
হময় যামব। আর ময বযবি কৃপণত্া ও অলসত্া কমর যাকাত্ বদ্মব না 
এর িনয ত্ামক ফামসক ও কাবীরাহ গুনামহ বলপ্ত বমল গণয করা হমব। 
আর ত্ার যবদ্ এ অবস্থায় েৃতু্য হয় ত্মব মস আল্লাহর ইচ্ছাধীমন থাকমব। 
আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

غ   ّل   ّلَل  ٱ إِنَ ﴿ ن ِفرُ ي 
 
ي غ   ۦبِهِ  ك  يُش    أ ا فِرُ و  ن لِك  ذ    ُدون   م  ا  لِم  ا ي ي ش    [٤٧:  النساء] ﴾٤٨ ُء

“আল্লাহ ত্াাঁর সামথ শরীক করার অপরাধ ক্ষ্ো কমরন না। ত্া বযত্ীত্ 
অনয ময মকামনা অপরাধ যামক ইচ্ছা ক্ষ্ো কমরন”। [সূরা আন-বনসা, 
আয়াত্: ৪৮] 

যবদ্ িীববত্ থামক ত্মব ত্ার কাছ মথমক যাকাত্ গ্রহণ করা হমব, আর 
হারামে পবত্ত্ হওয়ায় ত্ামক ত্া‘বির (অবনধথাবরত্ শাবস্ত) প্রদ্ান করা 
হমব।  

আল্লাহ ত্া‘আলা যাকাত্ অস্বীকারকারীমক বনমের বাণী দ্বারা সাবধান 
কমরমছন, 

ون  ي ك   ََّلِين  ٱو  ﴿ ّل   فَِضة  ل  ٱو   ََّله ب  ٱ ِِنُ ا و  بِيلِ  ِف  يُنفُِقون ه  ِ   ّلَلِ ٱ س  ِ  ُهمف ب شد اب  ب  ع ذ 
َِلم  

 
ل ي   م   ُُي   م  ي و   ٣٤ أ اع  َنم   ن ارِ  ِف  ه  ه  ُتك   ج  ى  ف  ا و   و ُظُهورُُهم    و ُجُنوُبُهم   ِجب اُهُهم   بِه 

اه    ا ذ  ِن    م  نُفِسُكم   ُتم  ك 
 
ا ف ُذوقُوا   ِل ون  ت ك   ُكنُتم   م    [١٥ ،١٤: اتلوبة] ﴾ ٣٥ ِِنُ

“আর যারা মসানা রূপা পুঞ্জীভূত্ কমর রামখ্ এবাং ত্া আল্লাহর পমথ 
বযয় কমর না ত্ামদ্রমক যন্ত্রণাদ্ায়ক শাবস্তর সাংবাদ্ প্রদ্ান করুন। 



 

 

 
   

মযবদ্ন িাহান্নামের আগুমন ত্া উিপ্ত করা হমব এবাং ত্া দ্বারা ত্ামদ্র 
ললাট, পাশ্বথ ও পৃষ্ঠমদ্মশ দ্াগ মদ্ওয়া হমব। (এবাং মসবদ্ন বলা হমব) 
এটা মত্া ত্া-ই যা মত্ােরা মত্াোমদ্র বনমিমদ্র িনয পুঞ্জীভূত্ কমর 
মরমখ্বছমল”। [সূরা আত্-ত্াওবাহ, আয়াত্: ৩৪-৩৫] 

আবু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহু বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন, 

ما من صاحب كنـز ال يؤدي زاكته إال أحيم عليه يف نار جهنم، فيجعل صفائح، »
نه حىت حيكم اهلل بني عباده يف يوم اكن مقداره مخسني يفيكوى بها جنباه وجب

 «ألف سنة ثم يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل انلار

“োমলর োবলক যাকাত্ আদ্ায় না করমল মস োলমক িাহান্নামের 
আগুমন গরে কমর ত্িা বানামনা হমব, ত্ারপর ত্া বদ্ময় ত্ার পাশ্বথদ্বয় 
ও ললামট দ্াগ বদ্মত্ থাকমব। আল্লাহ ত্াাঁর বাোমদ্র োমে ফায়সালা 
করা পযথন্ত ঐ বদ্মন, ময বদ্ন পঞ্চাশ হািার বছমরর সোন হমব। ত্ারপর 
মস িান্নাত্ী হমল িান্নামত্র পথ আর িাহান্নােী হমল িাহান্নামের পথ 
মদ্খ্মব”।15

 

৪- যাকাত্ ফরয হওয়ার শত্থ:  

যাকাত্ ফরয হওয়ার িনয পাাঁচবট শত্থ রময়মছ,  

প্রথে শত্থ: ইসলাে, সুত্রাাং কাবফমরর ওপর যাকাত্ ফরয নয়।  

বদ্বত্ীয় শত্থ: স্বাধীন, অবধকাাংশ ববদ্যানগমণর বনকট দ্ামসর োমল যাকাত্ 

                                                           
15 হাদ্ীসবট বুখ্ারী ও েুসবলে একবত্রত্ভামব বণথনা কমরমছন, ত্মব শিগুমলা েুসবলমের। 



 

 

 
   

ফরয নয়। অনুরূপ েুকাত্াব ত্থা চুবিবদ্ধ কৃত্দ্াস োমলর ওপর 
যাকাত্ ফরয নয়। কারণ, ত্ার ওপর এক মদ্রহাে আদ্ায় অববশষ্ট 
থাকমলও মস দ্াস বহসামব গণয।  

তৃ্ত্ীয় শত্থ: বনসামবর োবলক হওয়া, আর যবদ্ োল বনসাব পূণথ না হয়, 
ত্মব ত্ামত্ যাকাত্ ফরয নয়।  

চতু্থথ শত্থ: োমলর পূণথ োবলক হওয়া, আর ত্াই বনমোি মক্ষ্ত্রসেূমহ 
যাকাত্ ফরয নয়:  

েুকাত্ামবর দ্াঈন বা ঋমণ যাকাত্ ফরয নয়।  

বন্টমনর পূমবথ েুদ্াবরব অথথাৎ েুদ্ারাবা (মযৌথ বযবসায়) মলন-মদ্মন 
অাংশ গ্রহণকারীর লভযাাংমশ যাকাত্ ফরয নয়।  

অসচ্ছল বযবির ওপর ময ঋণ রময়মছ ত্া অবিথত্ না হওয়া পযথন্ত 
ত্ামত্ যাকাত্ ফরয নয়।  

আর ময োল কলযাণ ও পূমণযর পমথ মযেন েুিাবহমদ্র, েসবিমদ্র, 
বসবামসর ও অনুরূপ খ্ামত্ ওয়াক্ফ ত্ামত্ যাকাত্ ফরয নয়। 

পঞ্চে শত্থ: এক বছর অবত্বাবহত্ হওয়া। এক বছর অবত্বাবহত্ না 
হওয়ার আগ পযথন্ত মকামনা োমলই যাকাত্ ফরয নয়। ত্মব িবে মথমক 
উৎপন্ন ফসল ও ফল-েূল ছাড়া। কারণ, ত্ার যাকাত্ ফরয হমব ত্া 
কাটার ও পাড়ার সেয়।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

َقهُ  و ء اتُوا  ﴿ ِ  م  ي و   ۥح  ادِه ص    [٣٤٣: االنعام] ﴾١٤١ۦ  ح 



 

 

 
   

“এবাং ফসমলর হক্ব আদ্ায় কর ত্া কাটার বদ্বমস”। [সূরা আল-
আন‘আে, আয়াত্: ১৪১]  

আর খ্বনি সম্পদ্ ও বরকায (োবটমত্ পুাঁমত্ রাখ্া) সম্পমদ্র যাকামত্র 
ববধান িবে মথমক উৎপন্ন ফসল ও ফমলর যাকামত্র ববধামনর নযায়, 
কারণ, ত্া িবে মথমক সাংগৃবহত্ োল।  

গৃহপাবলত্ পশুর এবাং বযবসার লভযাাংমশর ওপর বছর অবত্বাবহত্ হওয়া 
গণয হমব েূমলর ওপর বছর অবত্বাবহত্ হওয়ার নযায়। ত্াই গৃহপাবলত্ 
পশুর উৎপাবদ্ত্ ও বযবসার লভযাাংশমক ত্ার েূলধমনর সামথ বেলামব 
এবাং বনসাব পূণথ হমল ত্ার যাকাত্ বদ্মব।  

আর যাকাত্ ফরয হওয়ার িনয প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া শত্থ নয়। 
ত্াই অবধকাাংশ ববদ্যানগমণর বনকট বাচ্চা ও পাগমলর োমল যাকাত্ 
ফরয হমব। 

৫- যাকাত্ ফরয মযাগয সম্পদ্: 

পাাঁচ মরবণর োমল যাকাত্ ফরয হয়:  

এক: মসানা, রূপার ও অনুরূপভামব ত্ার স্থলাবভবষি প্রচবলত্ কাগমির 
েুদ্রার ওপর যাকাত্ ফরয:  

আর ত্ামত্ যাকামত্র পবরোণ হমলা রুবু‘উল ‘উশর (চবল্লশ ভামগর 
একভাগ)। আর রুব‘উল ‘উশমরর পবরোণ হমলা শত্করা আড়াই ভাগ। 
এক বছর অবত্বাবহত্ ও বনসাব পূণথ না হওয়া পযথন্ত ত্ামত্ যাকাত্ 
ফরয হমব না।  

মসানার বনসামবর পবরোণ হমলা ববশ বেছকাল। আর এক বেছকামলর 



 

 

 
   

ওিন (৪.২৫) গ্রাে। অত্এব, মসানার বনসাব হমলা (৮৫) গ্রাে।  

রূপার বনসামবর পবরোণ হমলা দু্’শত্ বদ্রহাে। আর এক বদ্রহামের 
পবরোণ হমলা (২.৯৭৫)। সুত্রাাং রূপার বনসাব হমলা (৫৯৫) গ্রাে।  

ত্মব বত্থোন কাগমির েুদ্রা ত্ার বনসামবর পবরোণ হমলা, এক বছর 
অবত্বাবহত্ কামল যাকাত্ মবর করার সেয় ত্ার েূলয পাঁচাবশ (৮৫) গ্রাে 
মসানার অথবা পাাঁচশত্ পাঁচানব্বই (৫৯৫) গ্রাে রূপার সোন হমত্ হমব। 
এ িনয মসানা ও রূপার বনসামবর পবরোমণর তু্লনায় বত্থোন কাগমির 
েুদ্রার বনসাব ত্ার দ্র-োন কে-মববশ হওয়ার কারমণ বভন্ন বভন্ন হয়।  

ত্াই কারও কামছ ত্ার ময কাগমির েুদ্রা রময়মছ ত্া বদ্ময় যবদ্ মস পূমবথ 
ববণথত্ মসানা বা রূপার পবরোমণ ময মকামনা একবট পবরোণ ক্রয় করমত্ 
সক্ষ্ে হয় বা ত্ার চাইমত্ মববশ হয় ত্মব ত্ামত্ যাকাত্ ফরয হমব, 
ত্ার নাে যাই মহাক না মকন বরয়াল মহাক বা বদ্নার মহাক বা ফ্রাঙ্ক 
মহাক বা ডলার মহাক বা অনয আমরা ময মকামনা নাে মহাক। আর ত্ার 
গুণাগুণ যাই মহাক না মকন কাগমির েুদ্রা মহাক বা খ্বনি পদ্াথথ মহাক, 
বা অনয আমরা বকছু মহাক।  

আমরা প্রবসদ্ধ কথা হমলা ময, েুদ্রার দ্র মকামনা মকামনা সেয় পবরবত্থন 
হয়। ত্াই ত্ামত্ যখ্ন যাকাত্ ফরয হমব ত্খ্ন যাকাত্দ্াত্ার ত্ার 
েূমলযর প্রবত্ লক্ষ্য করা উবচৎ হমব। আর ত্া হমলা ত্ামত্ এক বছর 
অবত্বাবহত্ হওয়া। আর যবদ্ মকামনা োল বনসামবর চাইমত্ মববশ হয় 
ত্মব মসই োল মথমক বনসাব অনুসামর যাকাত্ মবর করমত্ হমব । 

এর দ্লীল হমলা, আলী রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীস। বত্বন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  



 

 

 
   

ال عليها احلول ففيها مخسة دراهم، وليس عليك إذا اكنت لك مائتا درهم وح»
يشء حىت يكون لك عرشون ديناراً وحال عليها احلول ففيها نصف دينار، فما 

 .«زاد فبحساب ذلك، وليس يف مال زاكة حىت حيول عليه احلول

“তু্বে যবদ্ দু্ই শত্ বদ্রহামের োবলক হও আর ত্ামত্ যবদ্ এক বছর 
অবত্বাবহত্ হয়। ত্মব ত্া যাকামত্র বনধথাবরত্ পবরোণ হমব পাাঁচ 
বদ্রহাে। যবদ্ মত্াোর বনকট ববশ বদ্নার থামক আর ত্া এক বছর 
অবত্বাবহত্ হয়, ত্মব ত্ামত্ অধথ বদ্নার যাকাত্ বদ্মত্ হমব। আর এর 
চাইমত্ কে োমল যাকাত্ ফরয হমব না। সুত্রাাং এ পবরোমণর মববশ 
হমল এ অনুপামত্ যাকাত্ বদ্মত্ হমব। আর মকামনা োমলই যাকাত্ ফরয 
হমব না এক বছর অবত্বাবহত্ হওয়ার আগ পযথন্ত”।16 

অলঙ্কার-গহনা যবদ্ িো ও ভাড়া মদ্ওয়ার িনয বত্বর কমর রাখ্া হয় 
ত্মব ত্ামত্ যাকাত্ ফরয হমব। এমত্ মকামনা বদ্বেত্ মনই। আর ত্া যবদ্ 
বযবহামরর িনয বত্বর কমর রাখ্া হয় ত্মব ত্ামত্ ফকীহগমণর দু্’েমত্র 
গ্রহণমযাগয েমত্ যাকাত্ ফরয হমব। কারণ, মসানা রূপার যাকাত্ ফরয 
হওয়ার বযাপামর ময সকল দ্লীল ববণথত্ হময়মছ ত্া আে বা বযাপক।  

ইোে আবু দ্াউদ্, নাসাঈ ও বত্রবেযী ‘আের ইবন শু‘আইব ত্ার বপত্া 
হমত্, বপত্া ত্ার দ্াদ্া মথমক বণথনা কমরমছন,  

ومعها ابنة هلا ويف يدي بنتها مسكتان غليظتان من ذهب،  أن امرأة أتت انليب »
ا: أتعطني زاكة هذا   قالت: ال، قال:أأسكرك أن سسورك اهلل بهما يوم القيامة فقال هل

 .«، وقالت: هما هلل ولرسوهلسوارين من نار( فخلعتهما وألقتهما إىل انليب 

                                                           
16 হাদ্ীসবট আবূ দ্াউদ্ বণথনা কমরমছন, আর হাদ্ীসবট হাসান। 



 

 

 
   

“িননক েবহলা ত্ার মেময়সহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের 
বনকট আসমলা। ত্ার মেময়র দু্’ হামত্ দু্’বট মসানার মোটা চুবড় বছল। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ত্ামক বলমলন, তু্বে বক এর যাকাত্ 
দ্াও? মস বলল, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, তু্বে 
বক ভামলাবাস ময এর বববনেময় বকয়াোমত্র বদ্ন আল্লাহ মত্াোমক 
আগুমনর দু্’বট চুবড় পরামবন? সামথ সামথ েবহলাবট চুবড় দু্’বট খু্মল নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের সােমন রাখ্ল এবাং বলল, এ চুবড় 
দু্’বট আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূমলর িনয”। 

আবু দ্াউদ্ ও অনযানযরা ‘আময়শা রাবদ্য়াল্লাহু আনহা মথমক বণথনা 
কমরমছন,  

فرأى يف يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا اعئشة   دخل ىلّع رسول اهلل »
فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اهلل، قال: أتؤدين زاكتهّن  قلت: ال، أو ما شاء 

 .«اهلل، قال: هو حسبك من انلار

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আোর বনকট প্রমবশ কমর 
আোর হামত্ অমনকগুমলা রূপার আাংবট মদ্মখ্ বলমলন, মহ আময়শা 
এগুমলা বক? অত্ঃপর আময়শা রাবদ্য়াল্লাহু আনহা বলমলন, মহ আল্লাহর 
রাসূল, এগুমলা আবে বত্বর কমরবছ আপনার সােমন মসৌেযথ প্রকাশ 
করার িনয। ত্ারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, 
তু্বে বক এগুমলার যাকাত্ প্রদ্ান কর? আবে বললাে, না অথবা আল্লাহ 
যা মচময়মছন (ত্া বমলবছ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
বলমলন, এর যাকাত্ না মদ্ওয়াটাই মত্াোর িাহান্নামে যাওয়ার িযন 
যমথষ্ট”। 



 

 

 
   

খ্বনি-িাত্ ধাত্ব দ্রমবযর ও মসানা ছাড়া বত্বর অলঙ্কার মযেন, েুিা, 
েবত্ ইত্যাবদ্মত্ মকামনা ফকীহগমণর বনকমটও যাকাত্ ফরয নয়। ত্মব 
যবদ্ বযবসার িনয বত্রী করা হয় ত্াহমল বযবসার িনয বত্রী োমলর 
যাকামত্র নযায় যাকাত্ বদ্মত্ হমব। 

দু্ই: চতু্ষ্পদ্ িন্তু:  

আর ত্া হমলা, উট, গরু, ছাগল। আর ত্ামত্ যাকাত্ ফরয হমব যখ্ন 
ত্া ‘সাময়ো’ হমব, আর সাময়ো এ প্রাণীমক বমল যা চারণভূবেমত্ 
লাবলত্-পাবলত্ হয়; সারা বছর বা বছমরর অবধকাাংশ বদ্নগুমলামত্। 
কারণ, পূণথ অাংমশর ময ববধান ত্া অবধকাাংমশর মক্ষ্মত্রও প্রমযািয।  

এর দ্লীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের বাণী, 

 .«يف لك إبل سائمة صدقة»

“প্রমত্যক ‘সাময়ো’ উমট যাকাত্ রময়মছ।”17
 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের আমরা বাণী হমলা, 

 .«يف صدقة الغنم يف سائمتها»

“ছাগমলর যাকাত্ মকবলোত্র সাময়ো ছাগমল”।18 যখ্ন বনসাব পূণথ হমব 
ও এক বছর অবত্বাবহত্ হমব। 

  

                                                           
17 হাদ্ীসবট আহোদ্, আবু দ্াউদ্ ও নাসাঈ বণথনা কমরমছন। 
18 সহীহ বুখ্ারী। 



 

 

 
   

গৃহপাবলত্ পশুর যাকামত্র ত্াবলকা 

মরবণ 
বনসামবর পবরোণ, 
মথমক – পযথন্ত 

বনধথাবরত্ পবরোণ: 

উট 

৫-------------৯ একবট ছাগল 

১০-----------১৪ দু্’বট ছাগল 

১৫-----------১৯ বত্নবট ছাগল 

২০-----------২৪ চারবট ছাগল 

২৫-----------৩৫ এক বছমরর একবট োদ্া উট 

৩৬-----------৪৫ দু্’বছমরর একবট োদ্া উট 

৪৬-----------৬০ বত্ন বছমরর একবট োদ্া উট 

৬১-----------৭৫ চার বছমরর একবট োদ্া উট 

৭৬-----------৯০ দু্’বছমরর দু্’বট োদ্া উট 

৯১----------১২০ বত্ন বছমরর দু্’বট োদ্া উট 

আর যবদ্ উমটর সাংখ্যা ১২০বটর ওপর হয় ত্াহমল প্রবত্ ৪০বটমত্ 
দু্’বছমরর একবট োদ্া উট। আর প্রবত্ ৫০বটমত্ বত্ন বছমরর একবট 
োদ্া উট বদ্মত্ হমব ত্মব অবধকাাংশ ফকীহগমণর বনকট। 

মরবণ 
বনসামবর পবরোণ, 
মথমক – পযথন্ত 

বনধথাবরত্ পবরোণ 

গরু 

৩০-----------৩৯ এক বছমরর একবট বাছুর বা বক্না 
বদ্মত্ হমব 

৪০-----------৫৯ দু্’বছমরর একবট বক্না বদ্মত্ হমব 

৬০-----------৬৯ এক বছমরর দু্’বট বাছুর বদ্মত্ হমব 

৭০-----------৭৯ এক বছমরর একবট বাছুর এবাং 
দু্’বছমরর একবট বক্না বদ্মত্ হমব। 



 

 

 
   

আর যবদ্ গরুর সাংখ্যা ৭৯বটর ওপর হয় ত্াহমল প্রবত্ ৩০বটমত্ এক 
বছমরর একবট বাছুর আর প্রবত্ ৪০বটমত্ এক বছমরর একবট বক্না 
বদ্মত্ হমব। 

মরবণ 
বনসামবর পবরোণ, 
মথমক – পযথন্ত 

বনধথাবরত্ পবরোণ 

ছাগল 

৪০----------১২০ একবট ছাগল বদ্মত্ হমব। 

১২১---------২০০ দু্’বট ছাগল বদ্মত্ হমব। 

২০১---------৩০০ বত্নবট ছাগল বদ্মত্ হমব। 

আর যবদ্ ছাগমলর সাংখ্যা ৩০০ শত্ এর মববশ হয় ত্াহমল প্রবত্ ১০০ 
শমত্ একবট ছাগল বদ্মত্ হমব। 

আর এর দ্লীল হমলা, আনাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীস:  

أن أبا بكر كتب هل هذا الكتاب ملا وجهه إىل ابلحرين: بسم اهلل الرمحن الرحيم، »
ىلع املسلمني واليت أمر اهلل بها  هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهلل 

رسوهل، فمن ُسئِلها من املسلمني ىلع وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعط، يف 
أربع وعرشين من اإلبل فما دونها من الغنم من لك مخس شاة، فإذا بلغت مخساً 
وّعرشين إىل مخٍس وثالثني ففيها بنت خماٍض أنىث فإذا بلغت ستة ّوثالثني إىل 

وأربعني ففيها بنت بلون أنىث، فإذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني ففيها حقة، مخس 
طروقة اجلمل، فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة، فإذا 
 بلغت يعين ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا بلون، فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل

 ادت ىلع عرشين ومائة فيف لكعرشين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل، فإذا ز
أربعني بنت بلون ويف لك مخسني حقة، ومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل 



 

 

 
   

فليس فيها صدقة إال أن سشاء ربها، فإذا بلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة، ويف 
صدقة الغنم يف سائمتها إذا اكنت أربعني إىل عرشين ومائة شاة فإذا زادت ىلع 

ئتني شاتان، فإذا زادت ىلع ثالثمائة يف لك مائة شاة، فإذا عرشين ومائة إىل ما
اكنت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن 

 .«سشاء ربها

“আবু বকর রাবদ্য়াল্লাহু আনহু যখ্ন আনাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুমক 
বাহরাইমন গভনথর বহমসমব পাবঠময়বছমলন, ত্খ্ন ত্ার বনকট এ পত্র 
বলমখ্বছমলন, ববসবেল্লাবহর রাহোবনর রাহীে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ফরয সাদ্কা (যাকাত্) সম্পমকথ েুসবলেমদ্র ওপর 
যা বনধথারণ কমরমছন এবাং মস সম্পমকথ আল্লাহ ত্াাঁর রাসূলমক যা আমদ্শ 
কমরমছন ত্া এ কামিই েুসবলেমদ্র যার কামছই (যাকাত্) বববধ 
অনুসামর এটা চাওয়া হমব মস মযন ত্া প্রদ্ান কমর। বকন্তু যার বনকট 
ত্ার অবধক (অথথাৎ বনবদ্থষ্ট পবরোমণর অবধক) দ্াবী করা হমব মস মযন 
(অবত্বরি) প্রদ্ান না কমর। চবব্বশবট উট বকাংবা ত্ার কে হমল ছাগল 
বদ্মত্ হমব (এ বনয়মে ময) প্রবত্ পাাঁচবট উমটর িনয একবট ছাগল। 
উমটর সাংখ্যা যখ্ন পাঁবচশ মথমক পাঁয়বত্রশ হমব ত্খ্ন ত্ামত্ দু্’ বছমরর 
একবট োদ্া উট বদ্মত্ হমব। যখ্ন ত্া ছবত্রশ মথমক পাঁয়ত্াবল্লমশ মপৌঁছমব 
ত্খ্ন ত্ামত্ বত্ন বছমরর একবট োদ্া উট বদ্মত্ হমব। যখ্ন ত্া বছচবল্লশ 
মথমক ষামট মপাাঁছমব ত্খ্ন ত্ামত্ গভথধারমণর উপমযাবগনী একবট চার 
বছমরর োদ্া উট বদ্মত্ হমব। যখ্ন ত্া (উমটর সাংখ্যা) একষবি মথমক 
পাঁচাির হমব ত্খ্ন ত্ামত্ পাাঁচ বছমরর একবট োদ্া উট বদ্মত্ হমব। 
যখ্ন ত্া বছয়াির মথমক নব্বই হমব ত্খ্ন ত্ামত্ দু্’বট বত্ন বছমরর 
োদ্া উট বদ্মত্ হমব। যখ্ন ত্া একানব্বই মথমক একশ ববশ হমব ত্খ্ন 



 

 

 
   

ত্ামত্ গভথধারমণর উপমযাবগনী দু্’বট চার বছমরর োদ্া উট বদ্মত্ হমব। 
যখ্ন উমটর সাংখ্যা একশ ববমশর ঊমধথ হমব ত্খ্ন প্রবত্ চবল্লশবটর িনয 
একবট বত্ন বছমরর োদ্া উট এবাং প্রবত্ পঞ্চাশবট উমটর িনয একবট 
চার বছমরর োদ্া উট বদ্মত্ হমব। যবদ্ কামরা বনকট োত্র চারবট উট 
থামক ত্মব ত্ামত্ যাকাত্ বদ্মত্ হমব না। হাাঁ যবদ্ োবলক মস্বচ্ছায় (নফল 
সাদ্কা বহমসমব) বকছু প্রদ্ান কমর (ত্মব ত্ামত্ ক্ষ্বত্ মনই)। বকন্তু যখ্ন 
উমটর সাংখ্যা পাাঁচ হমব ত্খ্ন ত্ামত্ একবট ছাগল বদ্মত্ হমব। মযসব 
ছাগল ববচরণ কমর মবড়ায় ত্ামত্ যাকাত্ বদ্মত্ হমব। চবল্লশ মথমক 
একশ ববশবট পযথন্ত একবট ছাগল, একশ ববশবটর অবধক হমল দু্’শ 
পযথন্ত দু্’বট ছাগল, দু্’শমত্র অবধক হমল বত্নশ পযথন্ত বত্নবট ছাগল 
এবাং যবদ্ বত্নশ এর অবধক হয় ত্মব প্রবত্ একশবটর িনয একবট 
ছাগল বদ্মত্ হমব। ববচরণ কমর খ্ায় এেন ছাগমলর সাংখ্যা যবদ্ কামরা 
বনকট চবল্লমশর একবটও কে থামক ত্মব ত্ামত্ যাকাত্ বদ্মত্ হমব না। 
হাাঁ, োবলক যবদ্ মস্বচ্ছায় বকছু প্রদ্ান কমর (ক্ষ্বত্ মনই)”।19 

আমরা দ্লীল হমলা, েু‘আয ইবন িাবাল রাবদ্য়াল্লাহু আনহু এর হাদ্ীস, 

بعثه إىل ايلمن فأمره أن يأخذ من لك ثالثني بقرة تبيعاً أو تبيعة، ويف  أن انليب »
 .«لك أربعني مسنة

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ত্াাঁমক (েু‘আযমক) ইময়মেন 
পাবঠময়বছমলন। প্রবত্ বত্রশবট গরু মথমক একবট বাছুর বা বক্না গ্রহমণর 
আমদ্শ বদ্ময়বছমলন। আর প্রবত্ চবল্লশবট গরু মথমক দু্’বছমরর একবট 

                                                           
19 সহীহ বুখ্ারী। 



 

 

 
   

বক্না গ্রহমণর আমদ্শ বদ্ময়বছমলন”।20 

যখ্ন বনসাব গণনা করমব ত্খ্ন গৃহপাবলত্ পশুর উৎপন্ন বস্তু ত্ার 
আসমলর সামথ বেলামব। আর যবদ্ ত্াছাড়া গৃহপাবলত্ পশুর বনসাব পূণথ 
না হয় ত্াহমল বনসাব পূণথ হওয়া পযথন্ত, ত্ার দ্বারা একবছর অবত্বাবহত্ 
গণয করা হমব।  

আর যবদ্ চতু্ষ্পদ্ িন্তু বযবসার িনয লাবলত্-পাবলত্ হয় ত্াহমল বযবসার 
োমলর যাকামত্র নযায় ত্ার যাকাত্ বদ্মত্ হমব। আর যবদ্ ত্া বযবহামরর 
বা উন্নয়মনর িনয লাবলত্-পাবলত্ হয়, ত্াহমল ত্ামত্ যাকাত্ ফরয হমব 
না। কারণ, (এ বযাপামর) আবু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহু-এর হাদ্ীস 
ববণথত্ আমছ, 

 .«املسلم يف عبده وال فرسه صدقةليس ىلع »

“েুসবলে বযবির দ্ামসর ও মঘাড়ার ওপর যাকাত্ মনই”।21 

বত্ন: ফসল ও ফলাফল  

অবধকাাংশ ফকীমহর বনকট উৎপাবদ্ত্ ফসমল যাকাত্ ফরয হমব বনসাব 
পূণথ হমল। আর ত্ামদ্র বনকট ত্ার বনসাব হমলা পাাঁচ ‘ওয়াসাক’। কারণ, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলন, 

 .«فيما دون مخسة أوسق صدقةليس »

                                                           
20 হাদ্ীসবট আহোদ্ ও আসহাবুস্ সুনান বণথনা কমরমছন। 
21 হাদ্ীসবট বুখ্ারী ও েুসবলে বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

“পাাঁচ ‘ওয়াসাক’ এর কমে যাকাত্ ফরয নয়”।22
 

আর এক ‘ওয়াসাক’ হমচ্ছ, ষাট স্বা‘আ। সুত্রাাং বনসামবর পবরোণ হমলা 
বত্নশত্ স্বা‘আ। ভামলা গমের দ্বারা এ বনসামবর পবরোণ হমব 
(৬৫২.৮০০) ছয়শত্ বায়ান্ন বকমলাগ্রাে ও আটশত্ গ্রাে।  

ফসল ও ফমলর যাকাত্ ফরয হওয়ার িনয এক বছর অবত্বাবহত্ হওয়া 
শত্থ নয়। কারণ, এ বযাপামর আল্লাহ ত্া‘আলার বাণী রময়মছ, 

َقهُ  و ء اتُوا  ﴿ ِ  م  ي و   ۥح  ادِه ص    [٣٤٣: االنعام] ﴾١٤١ ۦ  ح 

“এবাং ত্ার (ফসমলর) হক্ব আদ্ায় কর ত্া কাটার বদ্বমস”। [সূরা আল-
আন‘আে, আয়াত্: ১৪১] 

ময সকল ফসল ববনা পবররমে পাবন সরবরাহ হময় উৎপন্ন হময়মছ ত্ামত্ 
যাকামত্র বনধথাবরত্ পবরোণ হমলা, দ্শ ভামগর এক ভাগ আর ময সকল 
ফসল পবররমের দ্বারা পাবন সরবরাহ হময় উৎপন্ন হময়মছ ত্ামত্ 
বনধথাবরত্ পবরোণ হমলা, ববশ ভামগর এক ভাগ।  

কারণ, এ বযাপামর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের হাদ্ীস রময়মছ, 

والعيون أو اكن عرثياً العرش، وفيما سيق بالسواين أو  فيما سقت السماء واألنهار»
 .«انلضح نصف العرش

“মযসব ভূবে বৃবষ্ট ও েণথার পাবন দ্বারা অথবা োবট মথমক গামছর েূমলর 
সাহামযয স্বাভাববকভামব পাবন চুমষ মনওয়ার কারমণ আবাদ্ হয়, ত্ামত্ 

                                                           
22 হাদ্ীসবট বুখ্ারী ও েুসবলে একবত্রত্ভামব বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

উ‘শর (এক দ্শোাংশ) ফরয হমব। আর ময সব ভূবেমত্ পাবন মসচ 
করমত্ হয় ত্ামত্ ববশ ভামগর একভাগ ফরয হমব (এটাই ফসমলর 
যাকাত্)”।23

 

চার: বযবসা সােগ্রী 

েুসবলে বযবি বযবসার িনয ময োল প্রস্তুত্ কমরমছ ত্ামক বযবসা সােগ্রী 
বমল। ত্া ময মকামনা মরবণর োল মহাক না মকন যাকামত্র সাধারণ 
সম্পদ্ বহসামব গণয হমব। বনসাব পূণথ হমল ত্ামত্ যাকাত্ ফরয হমব। 
বযবসা সােগ্রীর েূলয মসানা ও রূপার বনসামবর সোন হওয়া গ্রহণমযাগয 
বমল ববমববচত্ হমব। আর ত্া হমলা ববশ বেছকাল যা পাঁচাবশ গ্রাে মসানার 
সেতু্লয। অথবা দু্’শত্ বদ্রহাে যা পাাঁচশত্ পাঁচানব্বই গ্রাে রূপার 
সেতু্লয।  

মসানা ও রূপা মথমক বযবসা সােগ্রীর পবরোণ বনধথারণ করা হমব 
ফকীরমদ্র অবস্থার প্রবত্ লক্ষ্য মরমখ্। বযবসায়ী পমণযর মক্ষ্মত্র ক্রয় েূলয 
ধরা হমব না বরাং এক বছর অবত্বাবহত্ হওয়ার পর যাকাত্ মবর করার 
সেময় বািার েূলয ধরা হমব। 

পূণথ েূমলযর চবল্লশ ভামগর একভাগ যাকাত্ মবর করা ফরয হমব। 
বযবসার লভযাাংশ ত্ার আসল োমলর সামথ বেলামব, যবদ্ বনসাব পূণথ 
হময় যায় ত্াহমল ত্ার যাকাত্ দ্ামন নতু্ন বছমরর অমপক্ষ্া করার 
প্রময়ািন মনই। আর যবদ্ লভযাাংশ ছাড়া আসল োমল বনসাব পূণথ না 
হয় ত্াহমল বনসাব পূণথ হওয়ার সেয় মথমক বছর শুরু/গণয হমব। 

                                                           
23 হাদ্ীসবট বুখ্ারী বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

পাাঁচ: খ্বনি সম্পদ্ ও বরকায বা োবটমত্ পুাঁমত্ রাখ্া োল  

(ক) খ্বনি সম্পদ্  

খ্বনি সম্পদ্ ঐ সকল বস্তু যা িবে মথমক বনগথত্ হয়, ত্থায় িন্ম মনয় 
যা িবের েূলযবান উৎপন্ন নয় এবাং উবিদ্ও নয়, মযেন মসানা-রূপা, 
মলৌহ, ত্াো, ইয়াকুত্ পাথর ও মপমরাল ইত্যাবদ্। আর ত্ামত্ যাকাত্ 
ফরয। কারণ, এ বযাপামর আল্লাহ ত্া‘আলার বযাপক বাণী রময়মছ, 

اي   ﴿ ه  يُّ
 
ُنوا  ََّلِين  ٱ أ نفُِقوا   ا  ء ام 

 
ِب    ِمن أ يد ا ِت ط  ب   م  س  ا  ُتم  ك  ِمَما خ   و 

 
ِن   ل ُكم ن ار ج  أ  ٱ مد

 ِض  ۡرل  
  [٦٦٨: ابلقرة] ﴾٢٦٧

“মহ েুবেনগণ! মত্ােরা যা উপািথন কমরছ এবাং আেরা মত্াোমদ্র িনয 
িবে মথমক যা উৎপন্ন কমরবছ ত্ার েমধয যা পববত্র ত্া মত্ােরা বযয় 
কর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: ২৬৭] 

খ্বনি সম্পদ্ ময আল্লাহ ত্া‘আলা িবে মথমক বনগথত্ কমরমছন এমত্ 
মকামনা সমেহ মনই। অবধকাাংশ ফকীমহর বনকট খ্বনি সম্পমদ্ যাকাত্ 
ফরয হওয়ার িনয বনসাব পূণথ হওয়া শত্থ। আর খ্বনি সম্পমদ্ চবল্লশ 
ভামগর এক ভাগ যাকাত্ আদ্ায় করা ফরয। মসানা-রূপার যাকামত্র 
পবরোমণর ওপর বক্বয়াস বা তু্লনা কমর। ত্ামত্ এক বছর অবত্বাবহত্ 
হওয়া শত্থ নয়। ত্া যখ্ন সাংগ্রহ হমব ত্খ্নই ত্ামত্ যাকাত্ ফরয হমব।  

(খ্) বরকায-োবটমত্ পুাঁমত্ রাখ্া ধনসম্পদ্ 

িামহবল যুমগর োবটগমভথ-গবচ্ছত্ সম্পদ্, অথবা পূবথবত্থী কাবফর 
সম্প্রদ্াময়র সম্পদ্ যবদ্ও িামহবল না হয় আর ত্ার ওপর বা ত্ার 
বকছুর ওপর কুফুমরর বনদ্থশন হয় মযেন ত্ামদ্র নাে, ত্ামদ্র রািামদ্র 



 

 

 
   

নাে, ত্ামদ্র ছবব, ত্ামদ্র পৃষ্ঠমদ্শ ও শুধু ত্ামদ্র প্রবত্োর বক্ষ্মদ্শ 
থামক (ত্া হমলও ত্া বরকায হমব)।  

আর যবদ্ ত্ার ওপর বা ত্ার বকছুর ওপর েুসবলেমদ্র বনদ্শথন থামক, 
মযেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের নাে বা েুসবলেমদ্র 
খ্লীফামদ্র কারও নাে বা কুরআন কারীমের আয়াত্, ত্া হমল ত্া 
(লুক্বাত্া) পমথ পমড় থাকা বস্তু বহসামব গণয হমব।  

আর যবদ্ ত্ামত্ মকামনা বনদ্থশন না থামক, মযেন পাত্র, স্ত্রীমলামকর 
অলঙ্কার সাি-সজ্জা, স্বমণথর ববসু্কট ত্া হমলও ত্া লুক্বাত্া হমব আর ত্া 
প্রচার করার আগ পযথন্ত মকউই ত্ার োবলক হমব না। কারণ, ত্া হমলা 
েুসবলে বযবির োল আর ত্া মথমক ত্ার োবলকানা নষ্ট হময় যায় বন। 

আর বরকাময (োবট গমভথ গবচ্ছত্ রাখ্া সম্পমদ্) এক-পঞ্চোাংশ যাকাত্ 
ফরয। 

কারণ আবূ হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীমস আমছ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«ويف الراكز اخلمس»

“আর ‘বরকাময’ এক-পঞ্চোাংশ যাকাত্ বদ্মত্ হমব”।  

অবধকাাংশ ফকীমহর বনকট বরকায, কে মহাক বা মববশ মহাক ত্ামত্ 
যাকাত্ ফরয হমব। ত্ামদ্র বনকট ত্া বন্টমনর খ্াত্ হমলা ‘ফাই’ 
(‘যুদ্ধববহীন অেুসবলে শত্রুর সম্পদ্ যা েুসবলেরা অিথন কমর’ মসটার) 
বন্টমনর খ্াত্। ময বযবি ত্া পামব মস বাকী বরকামযর োবলক হমব, 
এমত্ ফকীহগমণর মকামনা েত্াননকয মনই। কারণ, উোর রাবদ্য়াল্লাহু 



 

 

 
   

আনহু অববশষ্ট বরকায ত্ার প্রাপকমক বদ্ময়বছমলন।   

৬- যাকাত্ বন্টমনর খ্াত্সেূহ:  

আট মরবণর মলাক যাকাত্ পাওয়ার হক্বদ্ার। ত্ার ত্াবলকা বনমে প্রদ্ি 
হমলা:  

প্রথেত্: ফকীর: আর ত্ারা হমলন ঐ সকল মলাক যামদ্র কামছ িীবন 
যাপমনর মকামনা বকছুই মনই, অথবা বকছুটা আমছ, ত্ামদ্রমক পূণথ 
বছমরর িনয যমথষ্ট হয় এ পবরোণ যাকাত্ মথমক মদ্ওয়া যামব। 

বদ্বত্ীয়ত্: বেসকীন: যামদ্র বনকট ত্ামদ্র প্রময়ািমনর অমধথক বা 
অমধথমকর মচময় বকছু মববশ খ্াবার রময়মছ। এ অমথথ বেসকীমনর অবস্থা 
ফকীমরর অবস্থার মচময় ভামলা। ত্ামদ্রমক ত্ামদ্র পুরা বছমরর িনয 
যমথষ্ট হয় এ পবরোণ যাকাত্ মদ্ওয়া যামব।  

তৃ্ত্ীয়ত্: যাকাত্ আদ্ায়কারী: আর ত্ারা হমলন, ঐ সেস্ত কেথচারী যারা 
যাকাত্দ্াত্ামদ্র বনকট মথমক ত্া সাংগ্রহ ও সাংরক্ষ্ণ এবাং মনত্ার 
আমদ্মশ ত্ার হক্বদ্ামরর বনকট ববত্রণ কমরন। ত্ামদ্রমক ত্ামদ্র 
কমেথর পাবররবেক বহসামব যাকাত্ প্রদ্ান করা যামব।  

চতু্থথত্: যামদ্র অন্তর িয় করার উমেশয হমব, আর ত্ারা দু্’ মরবণর 
মলাক: কাবফর এবাং েুসবলে।  

 কাবফরমক যাকাত্ ত্খ্ন মদ্ওয়া হমব যখ্ন ত্ার ইসলাে গ্রহণ 
করার প্রত্যাশা করা যামব, বা ত্ামক যাকাত্ মদ্ওয়ার কারমণ 
েুসবলেমদ্র ওপর মথমক ত্ার অত্যাচার অবনষ্ট বন্ধ হমব। আমরা 
অনুরূপ কারমণ।  



 

 

 
   

 আর েুসবলে বযবিমক যাকাত্ মদ্ওয়া হমব ত্ার ইসলাে গ্রহণমক 
আমরা শবিশালী করার িনয বা ত্ার েত্ আরও একিমনর 
ইসলাে গ্রহমণর আশায়। এর েত্ অনয আমরা কারমণ। 

পঞ্চেত্: দ্াসসেূহ, আর ত্ারা হমলন ঐ সেস্ত ‘েুকাবত্ব’ দ্াস যামদ্র 
কামছ ত্ামদ্র োবলমকর সামথ কৃত্ চুবি পবরমশামধর পয়সা মনই। ত্াই 
েুকাবত্ব দ্াসমক যাকাত্ মথমক ময পবরোণ প্রদ্ান করমল মস দ্াসত্ব 
মথমক েুবি মপমত্ সােথথযবান হমব মস পবরোণ ত্ামক প্রদ্ান করা যামব।  

ষষ্ঠত্ে: ঋণগ্রস্তমদ্রমক, আর ত্ারা দু্’ ভামগ ববভি: বনমিমদ্র িনয 
ঋণগ্রস্ত, অমনযর কারমণ ঋণগ্রস্ত।  

 বনমির িনয ঋণগ্রস্ত হমচ্ছ, ঐ বযবি ময বনমির অভামবর কারমণ 
ঋণ কমরমছ আর ত্া পবরমশামধ মস সােথথযবান নয়। ত্াই যাকাত্ 
মথমক ত্ামক ময পবরোণ বদ্মল মস ঋণ পবরমশাধ করমত্ পারমব 
মস পবরোণ ত্ামক প্রদ্ান করা যামব।  

 অমনযর কারমণ ঋণগ্রস্ত হমচ্ছ, ঐ বযবি ময পরস্পমরর োমে 
সাংমশাধন-ফায়সালা করার িনয ঋণী হময়মছ। ত্াই মস ঋণী হমল 
যাকাত্ মথমক ময পবরোণ বদ্মল মস বযাপামর ত্ার সহমযাবগত্া 
হমব, মস পবরোণ ত্ামক প্রদ্ান করা যামব। 

সপ্তেত্: যারা আল্লাহর রাস্তায় রময়মছন ত্ামদ্রমক, এর দ্বারা উমেশয 
হমলা, যারা বিহামদ্ রময়মছন। সুত্রাাং ময সকল েুিাবহদ্মদ্র মবত্ন 
রাবিয় মকাষাগার মথমক বনধথাবরত্ মনই ত্ামদ্রমক যাকাত্ প্রদ্ান করা 
যামব।  



 

 

 
   

অষ্টেত্: েুসাবফর, আর ত্া হমচ্ছ ঐ েুসাবফর, যার সব বকছু রাস্তায় 
মশষ হময় মগমছ। ত্ার কামছ ত্ার মদ্মশ মপৌঁছার েমত্া খ্রচ মনই। 
সুত্রাাং যাকাত্ মথমক ময পবরোণ ত্ামক বদ্মল মস ত্ার মদ্মশ মপৌঁছমত্ 
পারমব মস পবরোণ যাকাত্ ত্ামক প্রদ্ান করা যামব।  

আল্লাহ ত্া‘আলা এ মরবণগুমলা ত্াাঁর বাণীমত্ উমল্লখ্ কমরমছন, 

ا﴿ ق   ٱ إَِنم  ا لِل   ُت لَصد  ا ر  ل ي   ِملِّي  ع   ل  ٱو   ِكّيِ م س   ل  ٱو   ءِ ُفق  اع  ةِل  ٱو   ه  َلف  ِف  قُلُوُبُهم   ُمؤ  ِق اِب ٱ و   لرد
ِف  رِِمّي  غ   ل  ٱو   بِيلِ  و  ة   لَسبِيِل  ٱ نِ ب  ٱو   ّلَلِ ٱ س  ِن   ف رِيض  لِيم   ّلَلُ ٱو   ّلَلِ  ٱ مد كِ  ع   ﴾٦٠ يم  ح 
  [٦٤: اتلوبة]

“বস্তুত্ঃ সাদ্কা ফকীরমদ্র, বেসকীনমদ্র, ত্া আদ্ায়কারীমদ্র, যামদ্র 
অন্তর িয় করার উমেশয হমব ত্ামদ্র, দ্াস েুবির, ঋণগ্রস্তমদ্র, 
আল্লাহর রাস্তায় বিহাদ্কারী ও েুসাবফরমদ্র িনয। আল্লাহর কতৃ্থক 
ফরয। আল্লাহ সবথজ্ঞ প্রজ্ঞােয়”। [সূরা আত্-ত্াওবাহ, আয়াত্: ৬০]  

৭- যাকাতু্ল বফত্র: 

(ক) যাকাতু্ল বফত্বর বববধবদ্ধ করার বহকোত্ বা রহসযঃ  

বসয়াে পালনকারীমদ্রমক অনথথক কথা, বামি কাি ও ত্ার আনুসাবঙ্গক 
কেথ মথমক পববত্র করার িনয যাকাতু্ল বফত্বর প্রবত্থন করা হময়মছ।  

এ ছাড়াও বেসকীনমদ্র খ্াদ্য বহসামব ও ত্ামদ্রমক ঈমদ্র বদ্ন োনুমষর 
কামছ চাওয়া মথমক েুি রাখ্ার িনযও ত্া চালু করা হময়মছ।  

ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহুোর হাদ্ীমস রময়মছ, বত্বন বমলন,  

زاكة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة  فرض رسول اهلل »



 

 

 
   

 .«للمساكني

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে যাকাতু্ল বফত্বর ফরয 
কমরমছন, বসয়াে পালনকারীমদ্রমক অনথথক কথা বা বামি কাি ও 
ত্ার আনুসাবঙ্গক কাি মথমক পববত্র করার িনয ও বেসকীনমদ্র খ্াদ্য 
বহসামব”।24 

(খ্) যাকাতু্ল বফত্র-এর ববধান: 

যাকাতু্ল বফত্বর প্রমত্যক েুসবলে নর ও নারী, মছাট বড়, স্বাধীন-ও দ্াস 
দ্াসীর ওপর ফরয। 

ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর হাদ্ীমস রময়মছ, বত্বন বমলন,  

زاكة الفطر من رمضان صااعً من تمر أو صااعً من شعري ىلع  فرض رسول اهلل »
العبد واحلّر، واذلكر واألنىث، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر بها أن تؤدى 

 .«قبل خروج انلاس إىل الصالة

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে রাোদ্ান োমসর যাকাতু্ল 
বফত্বর ফরয কমরমছন, মখ্িুর বা যমবর এক স্বা‘আ, দ্ামসর, স্বাধীন 
বযবির, পুরুমষর, নারীর মছাটমদ্র ও বড়মদ্র ওপর এবাং ত্া আদ্াময়র 
বনমদ্থশ বদ্ময়মছন ঈমদ্র সালামত্র িনয োনুমষর মবর হওয়ার পূমবথ”।25 

ময বশশুর িন্ম হয় বন, মপমট রময়মছ, ত্ার পক্ষ্ মথমক ত্া আদ্ায় করা 
েুস্তাহাব। বনমির, বনি স্ত্রী ও বনকটবত্থী আত্মীয় যামদ্র ভরণ মপাষণ 

                                                           
24 হাদ্ীসবট আবূ দ্াউদ্ এবাং ইবন োিাহ বণথনা কমরমছন। 
25 সহীহ বুখ্ারী ও েুসবলে। 



 

 

 
   

করা ত্ার দ্াবয়ত্ব রময়মছ ত্ামদ্র পক্ষ্ মথমক বফৎরা আদ্ায় করা ফরয।  

বফৎরা শুধুোত্র ত্ার ওপর ফরয যার খ্াদ্য ও ভরণ মপাষণ করা ত্ার 
ওপর দ্াবয়ত্ব ত্ামদ্র খ্াদ্য ঈমদ্র বদ্ন ও রাবত্রর িনয যমথষ্ট হময় মববশ 
হমব।  

(গ) বফৎরার পবরোণ: 

শহমরর প্রধান খ্াদ্য মযেন, গে, যব, মখ্িুর, বকসবেস-েুনাক্কা, পবনর, 
চাল ও ভুিা মথমক যাকাতু্ল বফত্মরর বনধথাবরত্ পবরোণ হমলা এক 
স্বা‘আ। আর এক স্বা‘আ প্রায় দু্’ বকমলা একশত্ বছয়াির গ্রাে এর 
সোন।  

আর অবধকাাংশ ফকীহগমণর বনকট বফৎরার েূলয মদ্ওয়া িাময়য নয়। 
কারণ, ত্া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে যা আমদ্শ বদ্ময়মছন 
ত্ার ববপরীত্ এবাং সাহাবামদ্র আেমলর পবরপন্থী।  

(ঘ) বফৎরা আদ্ায় করার সেয়:  

বফৎরা আদ্ায় করার দু্’বট সেয় রময়মছ 

(ক) িাময়য সেয়: আর ত্া হমলা, ঈমদ্র একবদ্ন বা দু্’ বদ্ন আমগ 
আদ্ায় করা। 

(খ্) উিে সেয়: আর ত্া হমলা, ঈমদ্র বদ্মনর ফির উবদ্ত্ হওয়া 
মথমক ঈমদ্র সালাত্ আদ্াময়র পূবথ পযথন্ত বফৎরা আদ্ায় করা।  

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে োনুষমদ্র ঈমদ্র সালামত্র 
িনয মবর হময় যাওয়ার আমগই যাকাতু্ল বফত্র আদ্ায় করার আমদ্শ 
বদ্ময়বছমলন। যাকাতু্ল বফত্র ঈমদ্র সালামত্র পর পযথন্ত ববলি করা 



 

 

 
   

ববধ নয়।  

মকউ যবদ্ ত্া ঈমদ্র সালামত্র পমর আদ্ায় কমর ত্মব ত্া সাধারণ 
সাদ্কা (দ্ান) বহসামব গণয হমব। আর মস এ ববলমির কারমণ গুনাহগার 
হমব।  

(ঙ) যাকাতু্ল বফত্র ববত্রমণর খ্াত্: 

যাকাতু্ল বফত্বর ফকীর ও বেসকীনমদ্র েমধয ববত্রণ করা হয়। কারণ, 
অনযমদ্র চাইমত্ এরাই এর অবধক হক্বদ্ার। 

  



 

 

 
   

চতু্থথ রুকন: রাোদ্ামনর বসয়াে পালন 

১- বসয়াে এর সাংজ্ঞা: 

বসয়ামের শাবিক অথথ: ববরত্ থাকা।  

পাবরভাবষক অথথ: সুবমহ সাবদ্ক উবদ্ত্ হওয়ার পর মথমক সূযথাস্ত পযথন্ত 
সকল প্রকার সাওে ভমঙ্গর কারণ মথমক ববরত্ থাকা।  

২- রাোদ্ান োমসর বসয়াে পালমনর ববধান:  

ইসলামের রুকনসেূমহর অনযত্ে একবট রুকন ও ত্ার েহান স্তম্ভ। 
আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

اي    ﴿ ه  يُّ
 
ُنوا   ََّلِين  ٱ أ ل ي   ُكتِب   ء ام  ي امُ ٱ ُكمُ ع  ِ ا لصد م  ب   ِمن ََّلِين  ٱ َع    ُكتِب   ك   لُِكم  ق 

َلُكم     [٣٧١: ابلقرة] ﴾ ١٨٣ ت َتُقون   ل ع 

“মহ েুবেনগণ ! মত্াোমদ্র ওপর বসয়ামের ববধান মদ্ওয়া হমলা, মযেন 
ববধান মত্াোমদ্র পূবথবত্থীগণমক মদ্ওয়া হময়বছল, যামত্ মত্ােরা 
ত্াকওয়ার অবধকারী হমত্ পামরা”। [সূরা আল-বাক্বারাহ: আয়াত্: ১৮৩] 

ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বমলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন, 

حممداً رسول اهلل، وإقام بين اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن »
 .«الصالة، وإيتاء الزاكة، وصوم رمضان، وحج بيت اهلل

“ইসলাে পাাঁচবট স্তমম্ভর ওপর প্রবত্বষ্ঠত্। আল্লাহ ছাড়া মকামনা সত্য 
ো‘বুদ্ মনই, েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল এ 
সাক্ষ্য দ্ান করা। সালাত্ প্রবত্ষ্ঠা করা। যাকাত্ প্রদ্ান করা। রাোদ্ামনর 



 

 

 
   

সাওে পালন করা। বায়তু্ল্লাহ শরীমফর হি করা”।26 

বহিরী সমনর বদ্বত্ীয় বমষথ েুসবলে উম্মার ওপর রাোদ্ামনর বসয়াে 
পালন ফরয হময়মছ।  

৩- বসয়াে পালমনর ফযীলত্ ও ত্া প্রবত্থমনর বপছমন বহকোত্: 

রাোদ্ান োস েহান আল্লাহর আনুগত্য করার ববরাট মেৌসুে আর ত্া 
বাোর বনকট একবট ববরাট বন‘আেত্ ও েহান আল্লাহর পক্ষ্ হমত্ এক 
ববরাট অনুগ্রহ। ত্াাঁর বাোমদ্র েধয হমত্ যামক চান ত্ার প্রবত্ এর 
দ্বারা অনুগ্রহ কমরন; যামত্ ত্ামদ্র সৎকেথ বৃবদ্ধ পায়, ত্ামদ্র োন েযথাদ্া 
মবমড় যায় এবাং ত্ামদ্র অসৎকেথ কমে যায়; যামত্ ত্ামদ্র সম্পকথ 
ত্ামদ্র েহান সৃবষ্টকত্থার সামথ আমরা শবিশালী হয়; যামত্ ত্ামদ্র িনয 
বলখ্া হয় েহাপুরস্কার ও অবধক সাওয়াব; যামত্ ত্ারা ত্াাঁর সন্তবষ্ট অিথন 
করমত্ পামর। ত্াাঁর ভময় ও ত্াকওয়ায় ত্ামদ্র অন্তর পবরপূণথ হময় 
উমঠ।  

সাওমের ফযীলত্ সম্পমকথ যা ববণথত্ হময়মছ ত্ার বকছু বনমে ববণথত্ 
হমলা,  

(ক) আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ه  ﴿ ان   رُ ش  ض  م  نزِل   ََّلِيا ٱ ر 
ُ
ب يدِن    لدِلَناِس  ىُهد   ء انُ ُقر  ل  ٱ فِيهِ  أ ِن   ت  و  ى  ل  ٱ مد  ق اِني ُفر  ل  ٱو   ُهد 

ن م  هِد   ف  ن ُه  ي ُصم  ف ل   ر  لَشه  ٱ ِمنُكمُ  ش  ن   و م  رِيًضا َك  و   م 
 
ر   َع     أ

ف  ِن   ف عَِدة   س  يَام   مد
 
  أ

ُ
ر   أ  خ 

ّل   يُس   ل  ٱ بُِكمُ  ّلَلُ ٱ يُرِيدُ  ِلُك   ُعس   ل  ٱ بُِكمُ  يُرِيدُ  و  وا   عَِدة  ل  ٱ ِملُوا  و  ُ ِ ّبد ِلُك   َع     ّلَل  ٱ و 
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ا ى   م  د  َلُكم   ُكم  ه  ل ع    [٣٧٥: ابلقرة] ﴾١٨٥ ُكُرون  ت ش   و 

“রাোদ্ান োস, যামত্ ববশ্ব োনমবর বদ্শারী এবাং সৎপমথর সুস্পষ্ট 
বনদ্শথন ও সত্যাসমত্যর পাথথকযকারীরূমপ কুরআন অবত্ীণথ হময়মছ। 
সুত্রাাং মত্াোমদ্র েমধয যারা এ োস পামব মস মযন এ োমসর বসয়াে 
পালন কমর। আর মকউ পীবড়ত্ থাকমল বকাংবা সফমর বা ভ্রেমণ থাকমল 
অনয সেয় এ সাংখ্যা পূরণ করমত্ হমব। আল্লাহ মত্াোমদ্র িনয যা 
সহি ত্া চান এবাং যা মত্াোমদ্র িনয কষ্টকর ত্া চান না, এ িনয ময, 
মত্ােরা সাংখ্যা পূণথ করমব এবাং মত্াোমদ্রমক সৎপমথ পবরচাবলত্ করার 
কারমণ মত্ােরা আল্লাহর োহাত্ময বণথনা করমব এবাং যামত্ মত্ােরা 
কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ করমত্ পার”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৮৫]  

(খ্) আবু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহু বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرهل ماتقدم من ذنبه»

“ময বযবি রাোদ্ামনর বসয়াে পালন করমব ঈোমনর সামথ ও সাওয়ামবর 
উমেমশয ত্ার পূবথবত্থী পাপরাবশ ক্ষ্ো কমর মদ্ওয়া হমব”।27  

(গ) আবু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহু আরও বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন, 

يضاعف احلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهلل عّز وجّل: إال الصوم، »
فإنه يل وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجيل، للصائم فرحتان، فرحة عند 
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 .«لقاء ربه، وخللوف فيه أطيب عند اهلل من ريح املسكفطره وفرحة عند 

“প্রবত্বট ভামলা কামির প্রবত্দ্ান দ্শ মথমক সাত্শত্ গুণ পযথন্ত বাবড়ময় 
মদ্ওয়া হয়। েহান আল্লাহ বমলন, ত্মব সাওে ছাড়া। কারণ, সাওে 
হমলা আোর িনয আর আবে ত্ার প্রবত্দ্ান প্রদ্ান করমবা। কারণ, মস 
শুধুোত্র আোর িনযই ত্ার প্রবৃবির অনুসরণ ও পানাহার বিথন 
কমরমছ। বসয়াে পালনকারীর িনয দু্’বট আনে রময়মছ। একবট আনে 
ইফত্ামরর সেয়, অপর আনেবট ত্ার প্রভুর সামথ সাক্ষ্ামত্র সেয়। 
আর বসয়াে পালনকারীর েুমখ্র না খ্াওয়ািবনত্ গন্ধ আল্লাহর বনকট 
মেসমকর সুগবন্ধর চাইমত্ও অবধক উিে”।28  

(ঘ) বসয়াে পালনকারীর মদ্া‘আ কবুল করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ائِمِ  إِنَّ » ةً  فِْطرِهِ  ِعنْد   لِلصَّ ْعو  ا دل    «تُر د   م 

“বনিয় বসয়াে পালনকারীর িনয ইফত্ামরর সেয় একবট মদ্া‘আ করার 
সুমযাগ রময়মছ যা মফরত্ মদ্ওয়া হয় না।”29

 

ত্াই প্রমত্যক েুসবলে বযবির উবচৎ হমব ত্ার ইফত্ামরর সেয়টামক 
গণীেত্ েমন কমর ত্ার প্রভুর কামছ চাওয়া ও প্রাথথনার োধযমে আগ্রহী 
হওয়া। হমত্ পামর মস েহান আল্লাহর সুগবন্ধর বকছু সুগবন্ধ মপময় যামব। 
অত্ঃপর দু্বনয়া ও আবখ্রামত্ ত্ার মসৌভাগযেয় িীবন অবিথত্ হমব।  

(ঙ) আল্লাহ িান্নামত্র দ্রিাসেূমহর একবট দ্রিা বসয়াে 
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পালনকারীমদ্র িনয বনবদ্থষ্ট কমরমছন। এ দ্রিা বদ্ময় শুধু বসয়াে 
পালনকারীরাই প্রমবশ করমব। ত্ামদ্র সম্মানামথথ ও অনযমদ্র ওপর 
ত্ামদ্র বববশষ্টয সাবযস্ত করণামথথ।  

সাহল ইবন সা‘দ্ রাবদ্য়াল্লাহু আনহু বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

اجلنة باباً يقال هل أالريان( فإذا اكن يوم القيامة قيل: أين الصائمون، فإذا إن يف »
 .«دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد

“বনিয় িান্নামত্ একবট দ্রিা রময়মছ যার নাে হমলা রাইয়যান। 

অত্এব, মযবদ্ন বকয়াোত্ সাংঘবটত্ হমব মস বদ্ন বলা হমব বসয়াে 
পালনকারীরা মকাথায়? ত্ামদ্র প্রমবশ মশমষ দ্রিা বন্ধ কমর মদ্ওয়া 
হমব। ত্া বদ্ময় আর মকউ প্রমবশ করমত্ পারমব না”।30  

(চ) বকয়ােত্ বদ্বমস বসয়াে পালনকারীর িনয বসয়াে সুপাবরশ করমব। 
আিুল্লাহ ইবন ‘আের ইবনুল ‘আস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته من  الصيام والقرآن سشفعان للعبد»
الطعام والشهوة فشفعين فيه، ويقول القرآن: منعته انلوم بالليل فشفعين فيه، قال: 

 .«فيشفعان

“বসয়াে ও কুরআন বকয়াোত্ বদ্বমস বাোর িনয সুপাবরশ করমব। 
বসয়াে বলমব, মহ আোর প্রভু ! আবে ত্ামক পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গে মথমক 
ববরত্ মরমখ্বছলাে। অত্ঃপর ত্ার বযাপামর আোর সুপাবরশ গ্রহণ কর। 
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আর কুরআন বলমব, রামত্ আবে ত্ামক ঘুে মথমক ববরত্ মরমখ্বছলাে। 
অত্ঃপর ত্ার বযাপামর আোর সুপাবরশ গ্রহণ কর। বত্বন বমলন, 
অত্ঃপর উভময়র সুপাবরশ গ্রহণ করা হমব”।31

 

(ছ) বসয়াে েুসবলে বযবিমক বধযথ, কষ্ট, সাধনা ও মকামনা কাি 
েমনামযাগ সহকামর পালন করার বশক্ষ্া মদ্য় বা অভযাস গমড় তু্মল। 
আর বসয়াে পালনকারীমক ত্ার বপ্রয় ও প্রবসদ্ধ বস্তু পবরত্যাগ করমত্ 
সাহাযয কমর। আর ত্া অবাধয আত্মামক বাধয করমত্ও সাহাযয কমর, 
অথচ এমত্ ববরাট কষ্ট রময়মছ।  

৪- বসয়াে ফরয হওয়ার শত্থসেূহ:  

বসয়াে পালন প্রমত্যক বামলগ (প্রাপ্তবয়ষ্ক) আমকল (ববমবকবান) সহীহ 
(সুস্্থ) েুকীে (অবস্থানকারী) েুসবলে বযবির ওপর ফরয হওয়ার ওপর 
সকল আবলেগণ একেত্ হময়মছন।  

হাময়য ও বনফাসরত্ েবহলা ছাড়া অনযানয েবহলামদ্র ওপরও বসয়াে 
পালন ফরয।  

৫- বসয়াে পালমনর আদ্াবসেূহ: 

(ক) গীবাত্ করা, চুগলমখ্ারী করা এবাং এ দু্’বট ছাড়াও অনযানয কেথ 
যা আল্লাহ হারাে কমরমছন ত্া মথমক বসয়াে পালনকারীর ববরত্ থাকা। 
ত্াই প্রমত্যক েুসবলে বযবির ওপর অপবরহাযথ ময, মস ত্ার িবানমক 
সকল হারাে কথাবাত্থা মথমক ও অনযমদ্র চবরত্রমত্ আঘাত্ হানা মথমক 
ববরত্ রাখ্মব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন, 
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 .«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه»

“ময বযবি বেথযা বলা ও বেথযার প্রবত্ আেল করা মছমড় বদ্ল না মস 
বযবির পানাহার মছমড় মদ্ওয়ায় আল্লাহর মকামনা প্রময়ািন মনই”।32

 

(খ্) বসয়াে পালনকারী সাহরী খ্াওয়া ছাড়মব না। কারণ, ত্া ত্ামক ত্ার 
বসয়াে পালমন সহমযাবগত্া কমর। অত্ঃপর মস আরামে বদ্ন অবত্বাবহত্ 
করমত্ পারমব। কেথচঞ্চলত্া ও সিীবত্ার সামথ ত্ার কেথ আদ্ায় 
করমত্ পারমব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের প্রবত্ উৎসাহ 
বদ্ময়মছন। বত্বন বমলমছন,  

من ماء فإن اهلل  السحور أكلة بركة، فال تدعوه، ولو أن خيرج أحدكم جرعة»
 . «عّز وجّل ومالئكته يصلون ىلع املتسحرين

“সাহরী বরকমত্র খ্াবার, ত্া মছমড় বদ্ও না। যবদ্ও মত্াোমদ্র মকউ 
এক মঢাক পাবন পান বদ্ময়ই ত্া সম্পন্ন কমর, কারণ আল্লাহ ত্া‘আলা 
ও ত্াাঁর বফবরশত্ারা সাহরীর খ্াবার গ্রহণকারীমদ্র কথা আমলাচনা 
কমরন”।33

 

(গ) বনবিত্ভামব সূযথ ডুবার সামথ সামথই ইফত্ার করা। কারণ, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«ال يزال انلاس خبري ما عجلوا الفطر»

“োনুষ যত্ক্ষ্ণ ত্াড়াত্াবড় ইফত্ার করমব, ত্ত্ক্ষ্ণ ত্ারা ভামলা 
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থাকমব”।34
 

(ঘ) রূত্বাব (অধথপক্ক মখ্িুর) বা মখ্িুর বদ্ময় ইফত্ার করার মচষ্টা 
করমব। কারণ, ত্া সুন্নাত্। আনাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহু বমলন,  

يفطر قبل أن يصيل ىلع رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، اكن رسول اهلل »
 . «فإن لم تكن حسا حسوات من ماء

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে সালামত্র পূমবথ রূত্বাব বদ্ময় 
ইফত্ার করমত্ন। আর রত্বাব না থাকমল মখ্িুর বদ্ময় ইফত্ার করমত্ন 
আর মখ্িুর না থাকমল পাবন বদ্ময় ইফত্ার করমত্ন”।35

 

(ঙ) কুরআন পাঠ আল্লাহ ত্া‘আলার বযবকর ত্াাঁর প্রশাংসা ও ত্াাঁর 
শুকবরয়া, দ্ান, দ্য়া, নফল ইবাদ্াত্ ও অনযানয সৎকাি মববশ মববশ 
করা। কারণ, ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বমলন,  

أجود انّلاس باخلري، واكن أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه  اكن رسول اهلل »
جربيل، واكن جربيل يلقاه يف لك يللة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول اهلل 

 حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة». 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে সকমলর চাইমত্ অবধক 
দ্ানশীল বছমলন। রাোদ্ান োমস যখ্ন ত্াাঁর সামথ বিবরীল ‘আলাইবহস 
সালাে সাক্ষ্াত্ করমত্ন, ত্খ্ন বত্বন আমরা অবধক দ্ানশীল হময় 
মযমত্ন। আর বিবরীল ‘আলাইবহস সালাে রাোদ্ামনর প্রবত্ রামত্ ত্াাঁর 
সামথ সাক্ষ্াত্ করমত্ন ও পরস্পর কুরআন পড়মত্ন। অত্ঃপর 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের সামথ যখ্ন বিবরীল 
‘আলাইবহস সালাে সাক্ষ্াত্ করমত্ন, ত্খ্ন বত্বন প্রবাহোন বায়ুর 
চাইমত্ও অবধক দ্ানশীল হময় মযমত্ন”।36

 

৬- বসয়াে ববনষ্টকারী ববষয়সেূহ: 

বদ্মনর মবলায় ইচ্ছাকৃত্ভামব পানাহার করা। অনুরূপভামব সকল 
বসয়াে ভঙ্গকারী ববষয়সেূহ গ্রহণ করা, মযেন খ্ামদ্যর ইমঞ্জকশন বা 
েুমখ্র সাহামযয ঔষধ গ্রহণ। কারণ, ত্া পানাহামরর ববধামনর 
অন্তভুথি। ত্মব অল্প রি মবর করা মযেন, পরীক্ষ্ার িনয মবর করা, 
ত্া বসয়ামের মকামনা ক্ষ্বত্ করমব না।  

রাোদ্ান োমস বদ্মনর মবলায় স্ত্রী সহবাস করা। কারণ, ত্া ত্ার 
সাওেমক নষ্ট কমর বদ্মব। রাোদ্ান োমসর সম্মান নষ্ট করার কারমণ 
ত্ার ওপর আল্লাহ ত্া‘আলার বনকট ত্াওবা করা অপবরহাযথ হময় 
দ্াাঁড়ামব। ময বদ্বমস মস ত্ার স্ত্রীর সামথ সহবাস কমরমছ মস বদ্বমসর 
সাওে কাযা করমব। ত্ার ওপর কাফ ফরা ফরয হমব। আর ত্া হমলা, 
একিন দ্াস আিাদ্ করা আর এর সােথথয না থাকমল ধারাবাবহক 
দু্’ োমসর বসয়াে পালন করা, এর সােথথয না থাকমল ষাটিন 
বেসকীনমক খ্ানা খ্াওয়ামনা। প্রবত্ বেসকীনমক গে বা অনয বকছু যা 
শহরবাসীর বনকট খ্াদ্য বহসামব গণয ত্া মথমক অধথ সা‘আ প্রদ্ান 
করা। কারণ, আবূ হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীমস আমছ, বত্বন 
বমলন,  
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إذ جاء رجل، فقال: يارسول اهلل هلكت، قال  بينما حنن جلوس عند انليب »
هل جتد رقبة  ما لك  قال: وقعت ىلع امرأيت وأنا صائم، فقال رسول اهلل 

تعتقها  قال: ال. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني   قال: ال. قال : 
فبينما حنن ىلع  فهل جتد إطعام ستني مسكيناً   قال: ال. قال: فمكث انليب 

والفرق املكتل، وقال أين السائل  فقال: أنا  -بفرق فيه تمر  أيت انليب ذلك 
قال : خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل : ىلع أفقر مين يا رسول اهلل، فواهلل ما 

حىت  يريد احلرتني أهل بيت أفقر من أهل بييت، فضحك انليب  -بني البتيها 
 .«بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك

“একদ্া আেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের বনকট বসা 
বছলাে। হঠাৎ এক মলাক আগেণ করমলা, অত্ঃপর বলমলা, মহ 
আল্লাহর রাসূল, আবে মত্া বাংস হময় মগবছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে বলমলন, মত্াোর কী হময়মছ? মস বলমলা আবে সাওে 
অবস্থায় আোর স্ত্রীর সামথ সহবাস কমরবছ। অত্ঃপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, তু্বে বক একবট দ্াস আযাদ্ 
করমত্ পারমব? মস বলমলা, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
বলমলন, তু্বে বক দু্’োস পযথায়ক্রমে বসয়াে পালন করমত্ পারমব? 
মস বলমলা, না। ত্ারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, 
তু্বে বক ষাট বেসকীনমক খ্ানা খ্াওয়ামত্ পারমব? মস বলমলা, না। 
বণথনাকারী বমলন, ত্ারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
বকছুক্ষ্ণ অবস্থান করমলন। আেরা এ অবস্থামত্ই বছলাে, এেত্াবস্থায় 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের বনকট একবট ‘ফারাক্ব’ বা বস্তা 
বনময় আসা হমলা যামত্ মখ্িুর বছল। বস্তুত্ঃ ‘ফারাক্ব’ হমচ্ছ বনধথাবরত্ 



 

 

 
   

পবরোমণর বস্তা। ত্ারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
বলমলন, প্রশ্নকারী মকাথায়? ত্ারপর মস উির বদ্ল ময, আবে। 
ত্ারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, এগুমলা বনময় 
বগময় সাদ্কা কমর দ্াও। মস বযবি বলমলা মহ আল্লাহর রাসূল! আোর 
মচময়ও অবধক গরীমবর ওপর, (মস বলমলা) আল্লাহর শপথ েবদ্নার 
এ দু্’ ‘হাররা’ ত্থা ‘কামলা পাথুমর ভুবে’র োমে আোর পবরবামরর 
মচময় দ্বরদ্র পবরবার আর মনই। একথা শুমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে হাসমলন। এেনবক ত্ার মছদ্ন দ্াাঁত্ প্রকাশ হময় মগল। 
ত্ারপর বলমলন, (যাও) ত্া মত্াোর পবরবারমক খ্াওয়াও”।37

 

চুেু, সহবাস বা হস্ত বেথুমনর োধযমে বীযথ মবর করা। বসয়াে 
পালনকারী যবদ্ উমল্লবখ্ত্ কারণসেূমহর ময মকামনা একবট কারণ দ্বারা 
বীযথ মবর কমর ত্মব ত্ার সাওে বাবত্ল হময় যামব, ত্া কাযা করা 
অপবরহাযথ হময় যামব, বদ্মনর বাকী অাংশ পানাহার ইত্যাবদ্ মথমক 
ববরত্ থাকমব। ত্ার ওপর কাফফারা ধাযথ হমব না। আর মস ত্াওবা 
করমব, লবজ্জত্ হমব, ক্ষ্ো চাইমব, কােভাব উমিবিত্ কমর এেন 
সকল অপকেথ মথমক দূ্মর থাকমব। যবদ্ বসয়াে পালন অবস্থায় ঘুমের 
ঘমর স্বপ্নমদ্াষ হময় বীযথপাত্ হয়, ত্মব ত্ার বসয়াে পালমনর ওপর 
মসটার মকামনা প্রভাব পড়মব না ও ত্ার ওপর মকামনা বকছু ধাযথ হমব 
না। ত্মব ত্ার ওপর মগাসল করা অপবরহাযথ হমব। 

পাকস্থলীমত্ ববদ্যোন বস্তু েুখ্ বদ্ময় মবর কমর ইচ্ছাকৃত্ ববে করা। 
বকন্তু ববনা ইচ্ছায় যবদ্ বকছু মবর হময় যায় ত্মব ত্া ত্ার বসয়ামের 
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ওপর মকামনা প্রভাব মফলমব না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«من ذرعه اليقء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض»

“যার ববে হময় যামব ত্ার ওপর কাযা মনই। আর ময ইচ্ছাকৃত্ 
ববে করমলা মস কাযা করমব”।38  

হাময়য ও বনফাস মদ্খ্া বদ্মল। আর ত্া বদ্মনর প্রথে অাংমশ মহাক বা 
মশষাাংমশ সূযথ ডুবার পূবথ েূহুমত্থ মহাক।  

বসয়াে পালনকারীর িনয বসঙ্গা লাগামনা মছমড় মদ্ওয়া উিে। যামত্ 
ত্া ত্ার বসয়াে নমষ্টর কারণ না হয়। রি দ্ামনর িনয রি মবর না 
করা উিে। ত্মব অসুস্থ ও অনুরূপ বযবির সহমযাবগত্ার ত্াবগমদ্ 
রি দ্ান করমল অসুববধা মনই। আর যবদ্ নাক বদ্ময় বা কাবশর সামথ 
বা িখ্ে হওয়ার কারমণ বা দ্াাঁত্ উঠামনার কারমণ ও অনুরূপ কারমণ 
রি মবর হয়, ত্মব ত্া ত্ার বসয়ামের ওপর মকামনা প্রভাব মফলমব 
না। 

৭- বসয়ামের বা সাওমের সাধারণ ববধানসেূহ:  

চাাঁদ্ মদ্খ্ার োধযমে রাোদ্ান োমসর বসয়াে পালন করা ফরয প্রোবণত্ 
হমব। আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

م ن﴿ ِهد   ف    [٣٧٥: ابلقرة] ﴾١٨٥ ُه  ي ُصم  ف ل   ر  لَشه  ٱ ِمنُكمُ  ش 

“সুত্রাাং মত্াোমদ্র েমধয যারা এ োস পামব ত্ারা মযন এ োমস বসয়াে 
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পালন কমর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৮৫] 

চাাঁদ্ মদ্খ্া প্রোবণত্ হওয়ার িনয একিন নযায় পরায়ণ েুসবলে বযবির 
সাক্ষ্ীই যমথষ্ট। ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বমলন,  

 .«أين رأيته فصام وأمر انّلاس بصيامه تراىء انّلاس اهلالل فأخربت رسول اهلل »

“োনুষ এমক অপমর চাাঁদ্ মদ্খ্বছল। আবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লােমক সাংবাদ্ বদ্লাে ময আবে চাাঁদ্ মদ্মখ্বছ। ত্ারপর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বসয়াে পালন করমলন ও োনুষমদ্রমক 
বসয়াে পালমনর আমদ্শ বদ্মলন”।39

 

প্রমত্যক মদ্মশ-মদ্মশর রািার হুকুে বসয়াে পালন শুরুর মক্ষ্মত্র প্রমযািয 
হমব। মস যবদ্ বসয়াে পালমনর আমদ্শ কমর অথবা বসয়াে পালন করমত্ 
বনমষধ কমর, ত্ার আনুগত্য করা ফরয হমব। আর যবদ্ মদ্মশর রািা 
কাবফর হয়, ত্মব মদ্মশ ইসলােী ঐকয বঠক রাখ্ার িনয ইসলােী মসন্টার 
বা অনুরূপ মবামডথর ববধান কাযথকর হমব।  

চাাঁদ্ মদ্খ্ার বযাপামর দূ্রদ্শথন যমন্ত্রর সাহাযয মনওয়া িাময়য আমছ। 
রাোদ্ান শুরু বা মশষ সাবযস্ত হওয়ার বযাপামর কক্ষ্ পমথর বহসামবর ও 
ত্ারকা মদ্খ্ার ওপর ভরসা করা বঠক নয়। মকবল চাাঁদ্ মদ্খ্ার ওপর 
বনভথর করা হমব।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

م ن﴿ ِهد   ف    [٣٧٥: ابلقرة] ﴾١٨٥ ُه  ي ُصم  ف ل   ر  لَشه  ٱ ِمنُكمُ  ش 
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“সুত্রাাং মত্াোমদ্র েমধয যারা এ োস পামব ত্ারা মযন এ োমস বসয়াে 
পালন কমর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৮৫] 

প্রাপ্তবয়স্কমদ্র েমধয ময বযবি রাোদ্ান োসমক পামব ত্ার ওপর মস 
োমসর বদ্নগুমলা ত্া মছাট হউক বা বড় হউক বসয়াে পালন করা ফরয 
হমব।  

প্রমত্যক মদ্মশ রাোদ্ান োমসর বসয়াে পালন শুরু হওয়ার বযাপামর 
োনদ্ণ্ড হমলা ত্ার চাাঁদ্ উবদ্ত্ হওয়ার স্থামন চাাঁদ্ মদ্খ্া। আর ত্া 
ফকীহগমণর অবধক গ্রহণমযাগয েত্। কারণ, চাাঁদ্ উবদ্ত্ হওয়ার 
স্থানসেূহ বভন্ন, এর ওপর আবলেগমণর ঐকেত্য রময়মছ। আর এটাই 
প্রোবণত্ হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের বাণী দ্বারা, বত্বন 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«وماً ثالثني يصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غّم عليكم فأكملوا شعبان »

“মত্ােরা চাাঁদ্ মদ্মখ্ বসয়াে পালন শুরু কর। আবার চাাঁদ্ মদ্মখ্ই বসয়াে 
পালন মছমড় দ্াও। আর মত্ােরা যবদ্ চাাঁদ্ মদ্খ্মত্ না পাও ত্মব শা‘বান 
োসমক বত্রশ বদ্ন পুণথ কর”।40

 

বসয়াে পালনকারীর রামত্ই বসয়ামের বনয়াত্ করা আবশযক। কারণ, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«ل بانلّيات، وإنما للك امرئ ما نوىاإنما األعم»

“কমেথর শুদ্ধত্া ও অশুদ্ধত্া বনয়ামত্র ওপর বনভথরশীল। প্রমত্যক বযবি 
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যা বনয়াত্ করমব ত্াই ত্ার িনয অবিথত্ হমব”।41  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন,  

 .«من لم جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام هل»

“ময বযবি ফিমরর পূমবথ বসয়াে পালমনর বনয়াত্ করমব না ত্ার বসয়াে 
পালন শুদ্ধ হমব না”।42

 

ওযরযুি বযবি মযেন অসুস্থ বা েুসাবফর বযবি বা হাময়য বা বনফাসরত্ 
েবহলা বা গভথধাবরণী বা বাচ্চামক দু্ধ প্রদ্ানকাবরনী েবহলা ছাড়া কামরা 
িনয রাোদ্ান োমসর বসয়াে পালন মছমড় মদ্ওয়া ববধ নয়।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

م ن﴿ ن   ف  و   َمرِيًضا ِمنُكم َك 
 
ر   َع     أ

ف  ِن   ف عَِدة   س  يَام   مد
 
ي  أ ر  خ 

ُ
   [٣٧٤: ابلقرة] ﴾١٨٤ أ

“মত্াোমদ্র েমধয মকউ পীবড়ত্ হমল বা সফমর থাকমল অনয সেয় এ 
সাংখ্যা পূরণ কমর বনমব”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৮৪] 

অত্ঃপর অসুস্থ বযবি যার ওপর বসয়াে পালন কষ্টকর হমব, বসয়াে 
ভঙ্গকারী কারণসেূহ মথমক ববরত্ থাকা কবঠন হমব ও ত্ার দ্বারা মস 
ক্ষ্বত্গ্রস্ত হমব, ত্ার িনয রাোদ্ান োমসর বসয়াে মছমড় মদ্ওয়া ববধ 
হমব। রাোদ্ান োমস ময কয় বদ্মনর বসয়াে মছমড় বদ্ময়বছল রাোদ্ামনর 
পর মস কয় বদ্মনর বসয়াে কাযা আদ্ায় করমব।  
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অনুরূপভামব যবদ্ গভথধাবরণী ও সন্তানমক দু্গ্ধ প্রদ্ানকাবরনী শুধু 
বনমিমদ্র কমষ্টর আশাংকা কমর ত্মব বসয়াে মছমড় বদ্মব ও ত্ামদ্র 
ওপর কাযা করা আবশযক হমব, এর ওপর আবলেগমণর ইিো রময়মছ। 
কারণ, ত্ারা দু্’িন প্রাণ নামশর আশাংকা কমর এেন অসুস্থ বযবির 
সেপযথাময়। আর যবদ্ বনমিমদ্র ও সন্তামনর কমষ্টর আশাংকা কমর বা 
শুধু সন্তামনর কমষ্টর আশাংকা কমর ত্মব ত্ারা বসয়াে পালন মছমড় 
বদ্মব, ত্ামদ্র ওপর কাযা আবশযক হমব। কারণ, আনাস রাবদ্য়াল্লাহু 
আনহু োরফু‘ হাদ্ীস বণথনা কমরমছন,  

 .«إن اهلل وضع عن املسافر نصف الصالة والصوم، وعن احلبىل واملرضع»

“বনিয় আল্লাহ ত্া‘আলা েুসাবফমরর অমধথক সালাত্, আর গভথধাবরণী ও 
সন্তানমক দু্গ্ধ প্রদ্ানকাবরনীর বসয়াে োফ কমর বদ্ময়মছন”।43 

ত্মব অবত্ বৃদ্ধ পুরুষ ও েবহলা ত্ামদ্র িনয বসয়াে মছমড় মদ্ওয়ার 
অনুেবত্ আমছ। যবদ্ বসয়াে পালন ত্ামদ্র পমক্ষ্ খু্ব কষ্টকর হয়। 
ত্ামদ্র ওপর প্রবত্বদ্ন একিন বেসকীনমক খ্ানা খ্াওয়ামনা আবশযক 
হমব। 

কারণ ইোে বুখ্ারী রহ. আত্া রহ. মথমক বণথনা কমরমছন বত্বন ইবন 
আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোমক বনমের আয়াত্ পাঠ করমত্ শুমনমছন, 

امُ  ي ة  فِد   ۥيُِطيُقون هُ  ََّلِين  ٱ و َع   ﴿ ع    [٣٧٤: ابلقرة] ﴾١٨٤ِكّي   ِمس   ط 

“আর যারা ওমত্ (বসয়াে পালমন) অক্ষ্ে ত্ারা এর পবরবমত্থ একিন 
বেসকীনমক খ্াদ্য দ্ান করমব বা খ্াওয়ামব”। [সূরা আল-বাকারাহ, 
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আয়াত্: ১৮৪] 

ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বমলন,  

الكبرية ال سستطيعان أن يصوما  ليست منسوخة يه للشيخ الكبري واملرأة»
 «.فيطعمان ماكن لك يوم مسكيناً 

“এ আয়াত্বট রবহত্ নয়। বরাং ত্া অবত্ বৃদ্ধ পুরুষ ও েবহলা যামদ্র 
বসয়াে পালমনর সােথথয মনই ত্ামদ্র বযাপামর। ত্ারা প্রমত্যক বদ্মনর 
বববনেময় একিন বেসকীনমক খ্ানা খ্াওয়ামব”।  

আর সফর বা ভ্রেণ হমলা বসয়াে পালন মছমড় মদ্ওয়ার গ্রহণমযাগয 
কারণসেূমহর একবট কারণ। কারণ, আনাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহু বমলন,  

 .«، فلم يعب الصائم ىلع املفطر وال املفطر ىلع الصائمكنا نسافر مع انليب »

“আেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের সামথ সফর করত্াে। 
বসয়াে পালনকারীরা বসয়াে ত্যাগকারীমদ্র আর বসয়াে ত্যাগকারীরা 
বসয়াে পালনকারীমদ্র মদ্াষামরাপ করমত্া না”।44  
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পঞ্চে রুকন: হি 

১- হমির সাংজ্ঞা: 

হমির শাবিক অথথ: ইচ্ছা করা। আরবী ভাষায় বলা হয়, অেুমক 
আোমদ্র বনকট হি কমরমছ। অথথাৎ মস আোমদ্র বনকট আসার ইচ্ছা 
কমরমছ ও আোমদ্র বনকট এমসমছ।  

হমির পাবরভাবষক অথথ: বনধথাবরত্ শত্থসহ বনবদ্থষ্ট সেময় ববমশষ 
পদ্ধবত্মত্ ইবাদ্াত্ করার িনয োক্কায় গেমণর ইচ্ছা করামক হি বমল।  

২- হমির হুকুে:  

সােথথযবান বযবির ওপর ত্ার িীবমন একবার হি ফরয হওয়া এবাং 
ত্া ইসলামের পাাঁচবট স্তমম্ভর একবট, যার ওপর ইসলাে প্রবত্বষ্ঠত্, এ 
বযাপামর উম্মাত্ ঐকেত্য মপাষণ কমরমছন।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

﴿ ِ ّلِلَ نِ  ِت ي  ل   ٱ ِحجُّ  نلَاِس ٱ َع    و  اع  س  ٱ م  ي  هِ إَِل    ت ط  بِيل  ن س  ر   و م  ف   ِني غ   ّلَل  ٱ ف إِنَ  ك 
نِ    [٣٨: عمران ال] ﴾٩٧ ل ِمّي  ع   ل  ٱ ع 

“োনুমষর েমধয যার মসখ্ামন যাওয়ার সােথথয আমছ, আল্লাহর উমেমশয 
ঐ গৃমহর হি করা ত্ার অবশয কত্থবয এবাং মকউ প্রত্যাখ্যান করমল মস 
মিমন রাখু্ক আল্লাহ সৃবষ্টকুমলর েুখ্ামপক্ষ্ী নন”। [সূরা আমল-ইেরান, 
আয়াত্: ৯৭]  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

بين اإلسالم ىلع مخس، شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل وإقام الصالة »



 

 

 
   

 . «وإيتاء الزاكة، وصوم رمضان وحج بيت اهلل

“ইসলাে পাাঁচবট স্তমম্ভর উপর প্রবত্বষ্ঠত্। আল্লাহ ছাড়া মকামনা সত্য 
ো‘বুদ্ মনই, েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল এ 
সাক্ষ্য দ্ান করা। সালাত্ প্রবত্ষ্ঠা করা। যাকাত্ প্রদ্ান করা। রাোদ্ামনর 
বসয়াে পালন করা। বায়তু্ল্লাহর হি করা”।45

 

বত্বন ববদ্ায় হমির ভাষমণ আমরা বমলন,  

 .«يا أيها انلاس إن اهلل فرض عليكم حج ابليت فحجوا»

“মহ মলাকসকল! আল্লাহ মত্াোমদ্র ওপর বায়তু্ল্লাহর হি ফরয 
কমরমছন। সুত্রাাং মত্ােরা হি কর”।46

 

৩- হমির ফযীলত্ ও ত্া প্রবত্থমনর বপছমন বহকোত্:  

হমির ফযীলমত্ অমনক দ্লীল ববণথত্ হময়মছ:  

ত্ন্মমধয অনযত্ে হমচ্ছ, আল্লাহর বাণী: 

ذدِن﴿
 
أ ِ  نلَاِس ٱ ِف  و    جدِ ل   ٱب

 
اّل   تُوك  ي أ اِمر   ُكدِ  و َع     رِج    ض 

 
مِ  ف جد   ُكدِ  ِمن تِّي  ي أ ٖ  ع   ٢٧ ي

ُدوا  لدِي ش   ن    ه  ي ذ   ل ُهم   فِع  م  يَام   ِفا  ّلَلِ ٱ م  س  ٱ ُكُروا  و 
 
ا َع     ت  لُوم   َمع   أ ُهم م  ز ق  ِن   ر  ةِب ِهي مد  م 

 ٱ
  [٦٧ ،٦٨:  احلج] ﴾٢٨ ِم  ع   ن  ل  

“এবাং োনুমষর বনকট হি এর মঘাষণা কমর দ্াও, ত্ারা মত্াোর বনকট 
আসমব পদ্ব্রমি ও সবথপ্রকার ক্ষ্ীণকায় উিসেূমহর বপমঠ, ত্ারা আসমব 
দূ্র-দূ্রান্তর পথ অবত্ক্রে কমর। যামত্ ত্ারা ত্ামদ্র কলযাণেয় স্থান 
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গুবলমত্ উপবস্থত্ হমত্ পামর এবাং বত্বন ত্ামদ্রমক চতু্স্পদ্ িন্তু মথমক 
যাহা বরবযক বহসামব দ্ান কমরমছন উহার ওপর বনবদ্থষ্ট বদ্নগুবলমত্ 
আল্লাহর নাে উচ্চারণ করমত্ পারমব”। [সূরা আল-হাি, আয়াত্: ২৭-
২৮]  

আর হি সকল েুসবলমের ইহকালীন ও পরকালীন িীবমন অমনক 
কলযাণ অন্তভুথি কমর মরমখ্মছ। সুত্রাাং হমির েমধয নানা প্রকার 
ইবাদ্ামত্র সোমবশ রময়মছ। মযেন,  

কা‘বা শরীমফর ত্াওয়াফ, সাফা োরওয়ার োমে সা‘ঈ, আরাফামত্, 
বেনায়, েুদ্াবলফায় অবস্থান, কঙ্কর বনমক্ষ্প, বেনায় রাবত্রযাপন, হাদ্ী 
িমবহ, োথার চুল েুণ্ডামনা, আল্লাহর বনকটয অিথমনর িনয ত্াাঁর কামছ 
ববনয়-নম্রত্া প্রকাশ করার িনয ও ত্াাঁর বদ্মক ধাবোন হওয়ার িনয 
মববশ মববশ আল্লাহর বযবকর। ত্াই হি হমলা পাপ মোচমনর ও 
িান্নামত্ প্রমবমশর কারণসেূমহর অনযত্ে একবট কারণ।  

আবু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহু মথমক ববণথত্, বত্বন বমলন,  

يقول: من حج هذا ابليت فلم يرفث ولم يفسق رجع من  سمعت رسول اهلل »
 .«ذنوبه كيوم ودلته أمه

“আবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লােমক বলমত্ শুমনবছ ময 
বযবি এ ঘমরর হি করমলা আর মস বনলথজ্জ মকামনা কথা বাত্থা ও 
ফামসকী মকামনা কমেথ বলপ্ত হমলা না মস ত্ার পাপ মথমক বফমর আসমলা 
মসই বদ্মনর নযায় ময বদ্ন ত্ার ো ত্ামক িন্ম বদ্ময়বছল”।47
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আবু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহু মথমক আমরা ববণথত্ আমছ, বত্বন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«املربور ليس هل جزاء إال اجلنةالعمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج »

“এক উেরাহ মথমক অপর উেরাহ এ দু্ইময়র োমে কৃত্ পামপর 
কাফ্ফারা। আর গৃহীত্ হমির একোত্র প্রবত্দ্ান হমলা িান্নাত্”।48  

আবু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহু মথমক আমরা ববণথত্ আমছ, বত্বন বমলন,  

أي األعمال أفضل  قال: إيمان باهلل ورسوهل. قيل: ثم ماذا   سئل رسول اهلل »
 .«قال: جهاد يف سبيل اهلل. قيل: ثم ماذا  قال حج مربور

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লােমক বিজ্ঞাসা করা হমলা, 
মকামনা কািবট অবত্ উিে? বত্বন বলমলন, আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূমলর 
প্রবত্ ঈোন আনা। বলা হমলা, ত্ার পর মকামনাবট? বত্বন বলমলন, 
আল্লাহর রাস্তায় বিহাদ্ করা। বলা হমলা ত্ারপর মকানবট? বত্বন 
বলমলন, গৃহীত্ হি”।49

 

আিুল্লাহ ইবন োসউদ্ রাবদ্য়াল্লাহ আনহু মথমক ববণথত্, বত্বন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ث واذلنوب كما ينيف الكري خب تابعوا بني احلج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر»
 .«احلديد واذلهب والفضة، وليس للحجة املربورة ثواب إال اجلنة

“মত্ােরা হি ও উেরাহ পযথায়ক্রমে করমত্ থাক। কারণ, এ দু্’বট 
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দ্বরদ্রত্া দূ্র কমর আর পাপ মোচন কমর। মযেন, কেথকামরর হাপর 
মলাহার, মসানা ও রূপার েবরচা দূ্র কমর। আর গৃহীত্ হমির একোত্র 
প্রবত্দ্ান হমলা িান্নাত্”।50

 

ববমশ্বর দূ্র-দূ্রান্ত মথমক আগত্ েুসবলেমদ্র আল্লাহর বনকট সবমচময় 
বপ্রয়স্থামন এমক অপমরর বেলন, পরস্পমরর পবরচয় লাভ, কলযাণ কর 
ও ত্াকওয়ার কামি সহমযাবগত্া করার সুমযাগ ও ত্ামদ্র কথা কাি 
ও বযবকর এক হওয়া হমির উপকাবরত্ার অন্তভুথি।  

 এমত্ ত্ামদ্র আক্বীদ্ায়, ইবাদ্ামত্, উমেশয ও ওয়াবসলামত্ ঐমকযর ও 
একবত্রত্ হওয়ার প্রবশক্ষ্ণ রময়মছ। আর ত্ামদ্র এ একবত্রত্ হওয়ার 
োধযমে ত্ামদ্র োমে পরস্পর পবরচয় লাভ হয়, বনু্ধত্ব সৃবষ্ট হয় ও 
এক অপর সম্পমকথ বিজ্ঞাসা করার সুমযাগ পায় ও আল্লাহ ত্া‘আলার 
কথা বাস্তবাবয়ত্ হয়।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

اي    ﴿ ه  يُّ
 
ل ق   إِنَا نلَاُس ٱ أ ِن ُكمن   خ  ر   مد

نث    ذ ك 
ُ
أ ل   و  ع  ا  اُشُعوب   ُكم  ن   و ج  ب ا فُ  ئِل  و ق  ار   ا ي وا ِل ع 

ك   إِنَ 
 
ُكم  أ ت   ّلَلِ ٱ ِعند   ر م 

 
ى  أ ي ق  لِيم   ّلَل  ٱ إِنَ  ُكم  بِي   ع    [٣١: احلجرات] ﴾ ١٣ خ 

“মহ োনুষ! আেরা মত্াোমদ্রমক সৃবষ্ট কমরবছ এক পুরুষ ও এক নারী 
হমত্, পমর মত্াোমদ্রমক ববভি কমরবছ বববভন্ন িাবত্ ও মগামত্র, যামত্ 
মত্ােরা এমক অপমরর সামথ পবরবচত্ হমত্ পার। মত্াোমদ্র েমধয মসই 
বযবিই আল্লাহর বনকট অবধক েযথাদ্া সম্পন্ন ময অবধক েুিাকী। আল্লাহ 
সব বকছু িামনন, সেস্ত খ্বর রামখ্ন”। [সূরা আল-হুিুরাত্, আয়াত্: 
১৩] 
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৪- হি ফরয হওয়ার শত্থসেূহ: 

(ক) হি ফরয হয় পাাঁচবট শমত্থ এমত্ ফকীহগমণর েত্াননকয মনই। 
আর ত্া হমলা:  

ইসলাে বা েুসবলে হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, স্বাধীন 
হওয়া ও সােথথয থাকা। ত্মব েবহলার ওপর হি ফরয হওয়ার িনয 
হমির সফমর ত্ার সামথ োহরাে থাকা আবশযক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر تسافر مسرية يوم إال ومعها ذو حمرم»

“আল্লাহ ও মশষ বদ্বমসর প্রবত্ ঈোন রামখ্ এেন েবহলার িনয ববনা 
োহরামে (বববাহ বন্ধন বনবষদ্ধ এেন পুরুষ) একবদ্মনর দূ্রমত্বর পথও 
সফর করা ববধ নয়। আবু হুরায়রা রাবদ্য়াল্লাহু আনহু এ হাদ্ীসবট নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে মথমক বণথনা কমরমছন”।51

 

বফকাহ শাস্ত্রববদ্গণ এ শত্থগুমলামক বত্ন ভামগ ববভি কমরমছন:  

প্রথেত্: হি সহীহ ও ফরয হওয়ার িনয শত্থ, আর ত্া হমলা, ইসলাে 
ও ববমবকসম্পন্ন হওয়া, ত্াই কাবফর ও পাগমলর ওপর হি ফরয নয়। 
ত্ামদ্র পক্ষ্ মথমক হি শুদ্ধও হমব না। কারণ, ত্ারা ইবাদ্াত্কারীমদ্র 
অন্তভুথি নয়।  

বদ্বত্ীয়ত্: যা ফরয ও যমথষ্ট হওয়ার িনয শত্থ, আর ত্া হমলা, প্রাপ্তবয়স্ক 
ও স্বাধীন হওয়া, ত্ামদ্র হি সহীহ হওয়ার শত্থ নয়। ত্াই যবদ্ বাচ্চা 
ও দ্াস হি কমর, ত্মব ত্ামদ্র হি শুদ্ধ হমব। বকন্তু ত্ামদ্র এ হি 
                                                           

51 সহীহ বুখ্ারী ও েুসবলে। 



 

 

 
   

ইসলামের ফরয হি বহমসমব যমথষ্ট হমব না।  

তৃ্ত্ীয়ত্: যা শুধু ফরয হওয়ার িনয শত্থ, আর ত্া হমলা, সােথথযবান 
হওয়া। ত্মব সােথথযহীন বযবি যবদ্ কষ্ট কমর হি কমর এবাং যবদ্ পামথয় 
ও যানবাহন ছাড়াই হমি চমল যায়, ত্মব ত্ার হি ববশুদ্ধ হময় যামব।  

(খ্) হি আদ্াময় প্রবত্বনবধ বনযুি করার ববধান  

ময বযবি হি আদ্াময়র সােথথযবান হওয়ার পূমবথ োরা যামব, ত্ার ওপর 
ফরয হমব না। এমত্ ফকীহগমণর োমে মকামনা েত্াননকয মনই। ত্মব 
ময বযবি হি আদ্াময়র সােথথযবান হওয়ার পর োরা যামব, ত্ার ওপর 
হমত্ েৃতু্যর কারমণ ফরয বাদ্ হময় যামব বক হমব না এ বযাপামর 
েত্াননকয রময়মছ। ত্মব সবঠক েত্ হমলা, েৃত্ বযবির পক্ষ্ হমত্ হমির 
ফরয বাদ্ হময় যামব না। বরাং েৃত্ বযবির ওয়াবরসমদ্র ওপর ত্ার 
পক্ষ্ মথমক ত্ার োল দ্বারা হি করামনা অপবরহাযথ হমব, মস ত্ার পক্ষ্ 
মথমক হি আদ্াময়র অবসয়াত্ কমর যান আর না-ই যান। ত্া ত্ার ওপর 
অনযানয ঋমণর েত্ই একবট বহমসমব আদ্ায় করা ফরয সাবযস্ত হমব। 
কারণ, ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো হাদ্ীস বণথনা কমরমছন। 
িননক েবহলা হি করার োনত্ কমর োরা যায়, অত্ঃপর ত্ার ভাই 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের বনকট এমস ত্াাঁমক এ বযাপামর 
বিজ্ঞাসা করমলন, ত্খ্ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, 

أرأيت لو اكن ىلع أختك دين أكنت قاضيه  قال: نعم، قال: فاقضوا اهلل فهو أحق »
 .«بالوفاء

“মত্াোর কী েত্? যবদ্ মত্াোর মবামনর ওপর ঋণ থাকমত্া ত্াহমল 
তু্বে বক ত্া আদ্ায় করমত্ না? মস বলমলা, হযাাঁ। ত্ারপর রাসূল 



 

 

 
   

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, আল্লাহর ঋণ আদ্ায় কর, 
কারণ আল্লাহর ঋণ আদ্ায় করা আরও অবধক যুবিযুি”।52  

(গ) ময বযবি বনমি হি কমর বন মস অমনযর পক্ষ্ মথমক বদ্ল হি 
করমত্ পারমব বক?  

ময বযবি প্রথমে বনমির হি কমর বন মস অমনযর পক্ষ্ মথমক বদ্ল হি 
করমত্ পারমব না। এটাই ফকীহগমণর েত্ােমত্র েধয মথমক সবঠক 
েত্। কারণ, এ বযাপামর একবট প্রবসদ্ধ হাদ্ীস রময়মছ আর ত্া হমলা, 

سمع رجاًل يقول: بليك عن شربمة، قال: من شربمة  قال: أخ يل أو  أن انليب »
قريب يل، فقال عليه الصالة والسالم: حجت عن نفسك  قال ال. قال: حج عن 

 .«نفسك ثم حج عن شربمة

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে এক বযবিমক লাব্বাইক ‘আন 
শুবরুোহ বলমত্ শুনমলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
ত্ামক বলমলন, শুবরুোহ মক? মস বলমলা, আোর ভাই বা আোর 
বনকট আত্মীয়। ত্ারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, 
তু্বে মত্াোর হি কমরছ? মস বলমলা, না। ত্ারপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, আমগ তু্বে বনমির হি কর, ত্ারপর 
শুবরুোর হি করমব”।53

 

সােথথযহীন অপারগ বযবির পক্ষ্ মথমক যবদ্ মকউ বদ্বল হি আদ্ায় 
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কমর ত্মব সবঠক েমত্ ত্া আদ্ায় করা শুদ্ধ হমব। কারণ, এ বযাপামর 
ফযল ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর একবট হাদ্ীস রময়মছ, ত্ামত্ 
এমসমছ,  

أن امرأة من خثعم قالت: يارسول اهلل إن فريضة اهلل ىلع عباده يف احلج أدركت »
 .«أيب شيخاً كبرياً ال يثبت ىلع الراحلة أفأحج عنه  قال: نعم وذلك يف حجة الوداع

“খ্াছ‘আো মগামত্রর িননক েবহলা বলমলা, মহ আল্লাহর রাসূল ! আোর 
বপত্া অবত্ বৃদ্ধ, বত্বন যানবাহমন বস্থর থাকমত্ পামরন না। ত্ার ওপর 
আল্লাহর হি ফরয হময়মছ। আবে বক ত্াাঁর পক্ষ্ মথমক বদ্ল হি আদ্ায় 
করমত্ পারমবা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, হযাাঁ। 
ত্ার পক্ষ্ মথমক বদ্ল হি কর। এ ঘটনা ববদ্ায় হমি ঘমটবছল”।54

 

(ঘ) হি অববলমি ফরয না ববলমি ফরয?  

হি ফরয হওয়ার শত্থ পুরণ হওয়ার সামথ সামথই হি ফরয হমব, ত্া 
ফকীহগমণর প্রাধানযপ্রাপ্ত েত্। কারণ, এ বযাপামর আল্লাহর বযাপক বাণী 
এমসমছ। মযেন, 

﴿ ِ ّلِلَ نِ  ِت ي  ل   ٱ ِحجُّ  نلَاِس ٱ َع    و  اع  س  ٱ م  ي  هِ إَِل    ت ط  بِيل    [٣٨: عمران ال] ﴾س 

“োনুমষর েমধয যার মসখ্ামন যাওয়ার সােথথয আমছ, আল্লাহর উমেমশয 
ঐ গৃমহর হি করা ত্ার অবশয কত্থবয”। [সূরা আমল ইেরান, আয়াত্: 
৯৭] 

আল্লাহর অনয বাণী হমলা, 
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وا  ﴿ تِمُّ
 
أ ة  ُعم  ل  ٱو   جَ ل   ٱ و  ِي  ر    [٣٣٦: ابلقرة] ﴾١٩٦ ّلِلَ

“আর মত্ােরা আল্লাহর উমেমশয হি ও উেরাহ পূণথ কর”। [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত্: ১৯৬] 

ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো মথমক হাদ্ীস ববণথত্ হময়মছ, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«تعجلوا إىل احلج، يعين الفريضة، فإن أحدكم ال يدري ما يعرض هل»

“মত্ােরা ফরয হমির িনয ত্াড়াত্াবড় কর। মকননা মত্াোমদ্র মকউই 
একথা িামন না ময, ত্ার ভামগয বক রময়মছ”।55 

৫- হমির রুকনসেূহ:  

হমির রুকন চারবট: 

(ক) ইহরাে বাাঁধা।  
(খ্) আরাফায় অবস্থান করা।  
(গ) ত্াওয়াফুয বযয়ারা।  
(ঘ) সাফা ও োরওয়ার োমে সা‘ঈ করা।  
আর এ চারবট রুকমনর মকামনা একবট রুকন ছুমট মগমল হি পূণথ হমব 
না।  
প্রথে রুকন: ইহরাে বাাঁধা  

ইহরামের সাংজ্ঞা: ইহরাে হমলা, ইবাদ্ামত্ প্রমবমশর বনয়াত্ করা।  
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বমলমছন। 



 

 

 
   

হমির েীকাত্: হমির ইহরাে বাাঁধার েীকাত্ দু্’ প্রকার:  

(১) সেময়র েীকাত্।  

(২) স্থামনর েীকাত্।  

সেময়র েীকাত্: আর ত্া হমলা,  

হমির োসসেূহ, ময বযাপামর আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

ش   جُّ ل   ٱ﴿
 
ي لُوم   َمع   ُهر  أ   [٣٣٨: ابلقرة] ﴾١٩٧ ت 

“হি হয় সুবববদ্ত্ োমস”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৯৭] 

আর ত্া হমলা, শাওয়াল, যুলকা‘দ্া ও যুলহাজ্জাহ।  

স্থামনর েীকাত্: আর ত্া হমলা, ঐ সীোসেূহ যা হািী সামহবমদ্র িনয 
ববনা ইহরামে অবত্ক্রে কমর েক্কার বদ্মক যাওয়া ববধ নয়। আর ত্া 
হমলা পাাঁচবট:  

প্রথে: (যুলহুলাইফা) বত্থোমন এর নাে ‘‘আবামর আলী’’ ত্া 
েবদ্নাবাসীমদ্র েীকাত্, যা েক্কা মথমক (৩৩৬) বক. বে. অথথাৎ ২২৪ 
োইল দূ্মর অববস্থত্।  

বদ্বত্ীয়: (আল-িুহফা) ত্া একবট গ্রাে, মস গ্রাে ও মলাবহত্ সাগমরর 
োমে দূ্রত্ব হমলা (১০) বক. বে., যা েক্কা মথমক (১৮০) বক. বে. অথথাৎ 
(১২০) োইল দূ্মর অববস্থত্। আর ত্া বেসর, বসরীয়া, েরমক্কা ও এমদ্র 
বপছমন বসবাসকারী মস্পন, রূে ও বত্কূ্ররবাসীমদ্র েীকাত্। বত্থোমন 
োনুষ (রামবগ) মথমক ইহরাে বাাঁমধ। কারণ, ত্া ত্ার বকছুটা সোন 
দূ্রমত্ব।  



 

 

 
   

তৃ্ত্ীয়: (ইয়ালােলাে) বত্থোমন ত্া (আসসা‘দ্ীয়া) নামে পবরবচত্। আর 
ত্া তু্হাোহ (সাবরবদ্ধ) পবথত্সেূমহর একবট পবথত্। যা েক্কা মথমক (৭২) 
বক. বে. অথথাৎ (৪৮) োইল দূ্মর অববস্থত্। আর ত্া ইময়মেন, আহমল 
িাওয়াহ, ভারত্ীয় উপেহামদ্মশর ও চীন বাসীমদ্র েীকাত্।  

চতু্থথ: (ক্বারনুল োনামযল) বত্থোমন এর নাে ‘‘আস-সাইলুল কাবীর’’ 
ত্া েক্কা মথমক (৭২) বক. বে. অথথাৎ (৪৮) োইল দূ্মর অববস্থত্। আর 
ত্া নািদ্ ও ত্বাময়ফবাসীমদ্র েীকাত্।  

পঞ্চে: (যামত্ ইক্বথ) ত্া বত্থোমন (আযযারীবাহ) নামে পবরবচত্, এর নাে 
যামত্ ইক্বথ রাখ্া হময়মছ। কারণ, ত্থায় ইক্বথ আমছ। আর ইক্বথ হমলা মছাট 
পবথত্। যা েক্কা মথমক (৭২) বক. বে. অথথাৎ (৪৮) োইল দূ্মর অববস্থত্। 
ত্া প্রাচযবাসীমদ্র, ইরাক্ব ও ইরানবাসীমদ্র েীকাত্।  

এ হমচ্ছ স্থামনর েীকাত্– এ বনধথাবরত্ সীোসেূহ ববনা ইহরামে অবত্ক্রে 
কমর েক্কার বদ্মক যাওয়া মকামনা হি ও উেরাহকারীর িনয 
মকামনাভামবই ববধ নয়।  

এ েীকাত্গুমলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বণথনা 
কমর মগমছন। মযেন, ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহুোর হাদ্ীমস 
ববণথত্ হময়মছ, বত্বন বমলন,  

ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند --وقت رسول اهلل»
قرن املنازل، وألهل ايلمن يلملم، هن هلن وملن أىت عليهن من غري أهلهن من أراد 

 .«أو العمرة، ومن اكن دون ذلك فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة احلج

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে েদ্ীনাবাসীমদ্র িনয যুল-



 

 

 
   

হুলাইফা। আর বসরীয়াবাসীমদ্র িনয আল-িুহফাহ। আর 
নািদ্বাসীমদ্র িনয ক্বারনুল োনামযল। ইময়মেনবাসীমদ্র িনয 
ইয়ালােলাে বনধথারণ কমরমছন। ঐ েীকাত্গুমলা ঐ এলাকাবাসীমদ্র 
িনয। আর যারা হি ও উেরাহ পালন করার উমেমশয ঐ স্থামন মপৌঁছমব, 
ত্ামদ্র িনযও েীকাত্ বনধথাবরত্ হমলা। আর যারা েীকামত্র বভত্মর 
অবস্থান কমর ত্ামদ্র ইহরাে বাাঁধার স্থান হমব ত্ামদ্র বনিস্ব 
অবস্থানস্থল, এেনবক েক্কার মলাক েক্কামত্ই ইহরাে বাাঁধমব”।56 

সহীহ েুসবলমে িাববর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীমস আমছ, 

 «.مهل أهل العراق ذات عرق»

“ইরাক্ববাসীমদ্র ইহরাে বাাঁধার স্থান হমলা যামত্ইক্বথ”।57
 

ময বযবি ঐ েীকাত্সেূমহর মকামনা একবট েীকাত্ বদ্ময় অবত্ক্রে করমব 
না, মস ঐ সেয় ইহরাে বাাঁধমব যখ্ন মস িানমত্ পারমব ময, মস ঐ 
েীকাত্সেূমহর একবট েীকামত্র বরাবর হময়মছ। অনুরূপভামব ময বযবি 
আকাশ পমথ ববোমন আমরাহণ করমব মস ঐ েীকাত্সেূমহর ময মকামনা 
একবট েীকামত্র বনকটবত্থী হমল ইহরাে বাাঁধমব। ববোমন আমরাহী 
বযবির িনয বিো এয়ার মপামটথ মনমে ইহরাে বাাঁধা বঠক হমব না, 
মযেনবট বকছু হািী সামহবগণ কমর থামকন।  

কারণ বিো শুধু বিোবাসীমদ্র েীকাত্ বা বিো ত্ামদ্র িনয েীকাত্ 
যারা বিোয় অবস্থানকামল হি ও উেরার বনয়াত্ করমব।  

                                                           
56 সহীহ বুখ্ারী ও েুসবলে। 
57 সহীহ েুসবলে। 



 

 

 
   

ত্াই বিোবাসী ছাড়া ময মকউ বিো মথমক ইহরাে বাাঁধমলা মস হমির 
একবট ওয়াবিব পবরত্যাগ করমলা। ত্া হমলা েীকাত্ মথমক ইহরাে 
বাাঁধা। এর কারমণ ত্ার ওপর একবট বফদ্ইয়া অপবরহাযথ হমব। 
অনুরূপভামব ময বযবি ববনা ইহরামে েীকাত্ অবত্ক্রে করমব ত্ার 
কত্থবয হমব েীকামত্ বফমর বগময় ইহরাে মবাঁমধ আসা। মস যবদ্ ত্থায় 
বফমর না যায় বরাং ময স্থামন মপৌঁমছমছ মস স্থান মথমকই ইহরাে মবাঁমধ 
মনয়, ত্মব ত্ার ওপরও একবট বফদ্ইয়া প্রদ্ান করা অপবরহাযথ হমব। 
আর ত্া হমলা একবট ছাগল যমবহ করা, বা উট ও গরুর এক সপ্তাাংমশ 
অাংশীদ্ার হময় যমবহ করা আর ত্া হারামের বেসকীনমদ্র োমে ববত্রণ 
করা, ত্া মথমক বকছু ভক্ষ্ণ না করা।  

হি আদ্াময়র পদ্ধবত্: ইহরাে বাাঁধার পূমবথ মগাসল কমর পবরস্কার 
পবরচ্ছন্ন হময়, চুমলর যা কত্থন করা ববধ ত্া কত্থন কমর শরীমর সুগবন্ধ 
লাবগময় ইহরামের িনয প্রস্তুবত্ মনওয়া েুস্তাহাব। পুরুষমলাক বসলাইযুি 
কাপড় খু্মল মফলমব। পবরস্কার-পবরচ্ছন্ন সাদ্া দু্’বট-লুঙ্গী ও চাদ্র 
পবরধান করমব। ববশুদ্ধ েমত্ ইহরামের িনয মকামনা ববমশষ সালাত্ 
মনই, ত্মব ইহরাে বাাঁধাটা যবদ্ মকামনা ফরয সালামত্র সেময় হয়, ত্মব 
ফরয সালামত্র পর ইহরাে বাাঁধমব, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে ফরয সালামত্র পর ইহরাে মবাঁমধবছমলন।  

অত্ঃপর বত্ন প্রকার হি: ত্াোিু‘, বক্বরান, ইফরাদ্ মযটার ইচ্ছা করমব 
মসটার ইহরাে বাাঁধমব।  

 ত্াোিু‘ হমির সাংজ্ঞা: হমির োমস উেরার ইহরাে মবাঁমধ ত্া পুরা 
কমর ঐ সফমরই হমির ইহরাে বাাঁধা হমলা ত্াোিু‘ হি।  



 

 

 
   

 বক্বরান হমির সাংজ্ঞা: হি ও উেরার এক সামথ ইহরাে বাাঁধা, 
অথবা প্রথমে উেরার ইহরাে বাাঁধা, পমর উেরার ত্াওয়াফ শুরু 
করার আমগই হিমক উেরার সামথ িবড়ত্ কমর মনওয়াই বক্বরান 
হি। অত্ঃপর েীকাত্ মথমক হি ও উেরা উভময়র বনয়াত্ করমব 
বা উেরার ত্াওয়াফ শুরু করার আমগই হি ও উেরা উভময়র 
বনয়াত্ করমব। ত্ারপর হি ও উেরা উভময়র ত্াওয়াফ ও সা‘ঈ 
করমব।  

 ইফরাদ্ হমির সাংজ্ঞা: েীকাত্ মথমক শুধু হমির ইহরাে বাাঁধা ও 
হমির সকল কেথ সম্পাদ্ন করা পযথন্ত ইহরাে অবস্থায় থাকা হমলা 
ইফরাদ্ হি।  

োসবিমদ্ হারামের অবধবাসী নয় এেন-ত্াোিু‘ ও বক্বরানকারীর ওপর 
হাবদ্ যবাই করা অপবরহাযথ। বত্ন প্রকার হমির মকামনাবট উিে এ 
বযাপামর েত্মভদ্ রময়মছ। ত্মব ফকীহগমণর েমধয বকছু বকছু বড় 
েুহাবক্কমকর বনকট ত্াোিু‘ হি উিে।  

ত্ারপর যখ্ন এ বত্ন প্রকার হমির ময মকামনা একবট হমির ইহরাে 
বাাঁধমব, ত্খ্ন ইহরামের পর লাব্বাইক বলমব,  

بليك امهلل بليك، بليك ال رشيك لك بليك، إن احلمد وانلعمة لك وامللك ال »
 «.رشيك لك

উচ্চারণ: লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা 
লাব্বাইক, ইন্নাল হােদ্া ওয়ান বন‘োত্া লাকা ওয়াল েুলক লা-শারীকা 
লাকা।  



 

 

 
   

ত্ালবীয়াহ মববশ মববশ পাঠ করমব। পুরুষ মলাক উচ্চ-শমি পাঠ করমব।  

ইহরামের বনবষদ্ধ কেথসেূহ:  

আর ত্া হমলা ইহরাে বাাঁধার কারমণ েুহবরে বযবির ওপর যা সম্পাদ্ন 
করা হারাে, ত্া সবথমোট নয়বট:  

এক: চুল েুণ্ডামনা বা অনয বকছুর োধযমে সেস্ত শরীর মথমক চুল 
উঠামনা। কারণ, আল্লাহ ত্া‘আলার বাণী হমলা, 

ّل  ﴿ ُكم   لُِقوا  ُت    و  َّت   رُُءوس  ب   ح  د  ل  ٱ لُغ  ي  َِلهُ  يُ ه    [٣٣٦: ابلقرة] ﴾١٩٦ ۥُم 

“ময পযথন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থামন না মপৌঁমছ মত্ােরা োথা েুণ্ডন 
কবরও না”। [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত্: ১৯৬] 

দু্ই: ববনা ওযমর নখ্ কাটা। কারণ, এর দ্বারা চাকবচকয অবিথত্ হয় ত্াই 
ত্া চুল উঠামনার সাদৃ্মশয পবরণত্ হয়। ত্মব ওযর থাকমল নখ্ কাটা 
িাময়য হমব। মযেন, ওযমরর কারমণ চুল হাল্কা কমর কাটা বা োথা 
েুণ্ডামনা িাময়য। 

বত্ন: োথা ঢাকা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে মস 
েুহবরমের োথা ঢাকমত্ বনমষধ কমরমছন ময েুহবরেমক ত্ার উট পা 
বদ্ময় বপমষ বদ্ময়বছল, ত্ার বযাপামর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে বমলবছমলন, 

 .«وال ختمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »

“ত্ার োথা ঢাবকও না। কারণ, বকয়াোত্ বদ্বমস ত্ামক ত্ালবীয়াহ পাঠ 



 

 

 
   

করা অবস্থায় উঠামনা হমব”।58  

আর ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহুো বলমত্ন,  

 .«إحرام الرجل يف رأسه وإحرام املرأة يف وجهها»

“পুরুমষর ইহরাে হমলা ত্ার োথায়, আর েবহলামদ্র ইহরাে হমলা ত্ার 
মচহারায় বা েুমখ্”।59 

চার: পুরুমষর বসলাইযুি কাপড় পবরধান করা ও মোিা পবরধান করা। 
কারণ, আিুল্লাহ ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বণথনা কমরমছন, বত্বন 
বমলমছন, 

ما يلبس املحرم  قال: ال يلبس املحرم القميص وال العمامة  سئل رسول اهلل »
وال الربانس وال الكراويل وال ثوباً مّسه ورس وال زعفران، وال اخلفني إال أن ال 

 .«جيد نعلني فليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লােমক বিজ্ঞাসা করা হময়বছল, 
েুহবরে বযবি কী মপাশাক পবরধান করমব? বত্বন বলমলন, েুহবরে বযবি 
কুত্থা, পাগড়ী, বুরনুস (এেন মপাষাক যা সমূ্পণথ োথা আবৃত্ কমর 
রামখ্), পায়িাো পবরধান করমব না, ওয়ারস ও যাফরান যুি কাপড়ও 
পবরধান করমব না, মোিাও পবরধান করমব না। ত্মব যবদ্ মস িুত্া না 
পায় ত্াহমল মোিা পাময়র বগরার উপবরভাগ কত্থন কমর পবরধান 

                                                           
58 এ হাদ্ীসবট বুখ্ারী ও েুসবলে ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর বরামত্ বণথনা 
কমরমছন। 

59 ইোে বাইহাকী এ হাদ্ীসবট উিে সনমদ্ বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

করমব, যামত্ মোিা পাময়র বগরার বনমচ থামক”।60
 

পাাঁচ: সুগবন্ধ বযবহার করা।  

 .«أمر رجال يف حديث صفوان بن أمية بغسل الطيب ألن انليب »

“কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে সাফওয়ান ইবন ই‘লা ইবন 
উোইয়াহ এর হাদ্ীমস এক বযবিমক সুগবন্ধ ধুময় মফলার আমদ্শ 
বদ্ময়বছমলন”।61  

ত্াছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ঐ েুহবরে বযবির বযাপামর 
বমলবছমলন যামক ত্ার উট পা বদ্ময় বপমষ বদ্ময়বছল,  

 .«ال حتنطوه»

“মত্ােরা ত্ামক সুগবন্ধ লাবগও না”।62 

সহীহ েুসবলমে আমছ, 

 «وال تمسوه بطيب» 

“ত্ামক সুগবন্ধ দ্বারা স্পশথ কবরও না।”63  

েুহবরমের িনয ত্ার ইহরাে বাাঁধার পর শরীমর বা শরীমরর মকামনা 
অাংমশ সুগবন্ধ লাগামনা হারাে। পূবথ ববণথত্ ইবন উোমরর হাদ্ীস দ্বারা 

                                                           
60 সহীহ বুখ্ারী ও সহীহ েুসবলে। 
61 এ হাদ্ীস বুখ্ারী ও েুসবলে বণথনা কমরমছন। 
62 হাদ্ীসবট ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর বরামত্ বুখ্ারী ও েুসবলে বণথনা 
কমরমছন। 

63 সহীহ েুসবলে। 



 

 

 
   

ত্া প্রোবণত্ হময়মছ।  

ছয়: স্থলচর প্রাণী হত্যা করা। কারণ, আল্লাহ ত্া‘আলার বাণীমত্ রময়মছ, 

اي   ﴿ ه  يُّ
 
ُنوا   ََّلِين  ٱ أ نُتم   د  لَصي  ٱ ُتلُوا  ت ق   ّل   ء ام 

 
أ ي  و    [٣٥: دةاملائ] ﴾٩٥ ُحُرم 

“মহ েুবেনগণ! ইহরামে থাকাকামল মত্ােরা বশকার-িন্তু বধ করমব 
না”। [সূরা আল-োময়দ্াহ, আয়াত্: ৯৫]  

আর ত্া বশকার করাও হারাে, যবদ্ও ত্া হত্যা বা িখ্ে না হয়। কারণ, 
আল্লাহ ত্া‘আলার বাণী রময়মছ: 

ِم  ﴿ ل ي   و ُحرد ي   ُكم  ع  ِ ل  ٱ دُ ص  د ا ّب    [٣٦: دةاملائ] ﴾٩٦ ا  ُحُرم   ُتم  ُدم   م 

“এবাং মত্ােরা যত্ক্ষ্ণ ইহরামে থাকমব ত্ত্ক্ষ্ণ স্থমলর (মকামনা প্রাণী) 
বশকার মত্াোমদ্র িনয হারাে”। [সূরা আল-োময়দ্াহ, আয়াত্: ৯৬] 

সাত্: বববাহ করা। েুহবরে বনমি বববাহ করমব না ও বনমির 
অবভভাবকত্ায় ও প্রবত্বনবধমত্ব অপরমক বববাহ করামব না, কারণ 
উসোন রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর োরফু‘ হাদ্ীমস এমসমছ,  

 .«ال ينكح املحرم وال ينكح وال خيطب»

“েুহবরে বনমি বববাহ করমব না অপরমক বববাহ করামব না ও বববামহর 
প্রস্তাবও বদ্মব না”।64 

আট: লজ্জাস্থামন সহবাস করা। কারণ, আল্লাহর বাণী রময়মছ, 

م ن﴿   [٣٣٨: ابلقرة] ﴾١٩٧ ر ف ث   ف ل   جَ ل   ٱ فِيِهنَ  ف ر ض   ف 

                                                           
64 এ হাদ্ীসবট েুসবলে বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

“অত্ঃপর ময মকউ এ োসগুবলমত্ হি করা বস্থর কমর মস মযন মকামনা 
গবহথত্কাি না কমর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৯৭] 

ইবন আব্বাস রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বমলন, ত্া (রাফাস) হমলা সহবাস 
করা। এর দ্লীল হমলা আল্লাহ ত্া‘আলার বাণী, 

ِحَل ﴿
ُ
ي امِ ٱ ل ة  َل    ل ُكم   أ ِ ا  إِل    لَرف ُث ٱ لصد ا ي نِس    [٣٧٨: ابلقرة] ﴾١٨٧ ئُِكم 

“বসয়ামের রামত্র মত্াোমদ্র িনয স্ত্রী-সহবাস ববধ করা হইয়ামছ”। [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত্: ১৮৭] উমেশয হমলা সহবাস করা।  

নয়: মযৌন আকষথমণর সামথ নারীমদ্র শরীমর শরীর লাগামনা বা চুেু 
মদ্ওয়া বা স্পশথ করা। অনুরূপভামব মযৌন আকষথমণর সামথ ত্াকামনা। 
কারণ, ত্া হারাে সহবামসর বদ্মক মপৌঁমছ মদ্য়। সুত্রাাং ত্া হারাে।  

এ বনবষদ্ধ কামি েবহলারা পুরুষমদ্র নযায়। ত্মব েবহলারা ববমশষ বকছু 
কমেথ পুরুষমদ্র মথমক স্বত্ন্ত্র। মযেন, েবহলার ইহরাে হমলা ত্ার েুমখ্। 
ত্াই েবহলামদ্র িনয মবারকা, বনকাব, বা অনুরূপ বকছুর দ্বারা ত্ামদ্র 
েুখ্ ঢাকা হারাে।  

েবহলামদ্র িনয হাত্ মোিা পবরধান করাও হারাে। কারণ, ইবন উোর 
রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর োরফু‘ হাদ্ীমস এমসমছ,  

 .«تنتقب املرأة املحرم وال تلبس القفازينوال »

“েুহবরে মেময়রা বনকাব পবরধান করমব না, হাত্ মোিাও পবরধান 
করমব না”।65

 

                                                           
65 হাদ্ীসবট বুখ্ারী বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

অনুরূপভামব ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বমলন,  

 .«إحرام املرأة يف وجهها»

“েবহলার ইহরাে হমলা ত্ার েুমখ্”।66
 

আময়শা রাবদ্য়াল্লাহু আনহা মথমক আমরা ববণথত্ আমছ, বত্বন বমলন, 

حمرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت  اكن الركبان يمرون بنا وحنن مع رسول اهلل »
 .«إحدانا جلبابها من رأسها ىلع وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه

“যখ্ন আেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের সবহত্ ববদ্ায় 
হমি হিযাত্রী বছলাে ত্খ্ন আোমদ্র পাশ বদ্ময় কামফলা অবত্ক্রে 
করমত্া। যখ্ন কামফলার মলাকিন আোমদ্র বনকট বদ্ময় অবত্ক্রে 
করমত্া ত্খ্ন আেরা োথা মথমক চাদ্র মচহারার উপর েুবলময় বদ্ত্াে। 
আর যখ্ন ত্ারা আোমদ্রমক অবত্ক্রে কমর চমল মযত্ ত্খ্ন আেরা 
েুমখ্র উপর মথমক কাপড় তু্মল বদ্ত্াে”।67

 

পুরুমষর িনয মযেন চুল উঠামনা, নখ্ কাটা, িামনায়ার হত্যা করা 
ইত্যাবদ্ হারাে ত্া েবহলামদ্র িনযও হারাে, কারণ ত্ারা সাধারণ বযাপক 
বনমদ্থশনার অন্তভুথি। ত্মব ত্ারা মসলাইযুি কাপড়, পাময় মোিা 
পবরধান করমত্ পারমব ও ত্ারা োথা ঢাকমত্ পারমব।  

বদ্বত্ীয় রুকন: ‘আরাফায় অবস্থান। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

                                                           
66 হাদ্ীসবট বাইহাকী উিে সনমদ্ বণথনা কমরমছন। 
67 এ হাদ্ীসবট আবু দ্াউদ্, ইবন োিাহ ও আহোদ্ বণথনা কমরমছন, হাদ্ীসবটর সনদ্ 
হাসান। 



 

 

 
   

ওয়াসাল্লাে বমলমছন, 

 .«احلج عرفة»

“আরাফার অবস্থানই হি”।68
 

তৃ্ত্ীয় রুকন: ত্াওয়াফুল ইফাযা। কারণ, আল্লাহ ত্া‘আলা বমলন, 

َل   ﴿ ِ  َطَوفُوا  و  ِٖ ل  ٱ ِت ي  ل   ٱب تِي   [٦٣:  احلج] ﴾٢٩ ع 

“এবাং ত্াওয়াফ কমর প্রাচীন গৃমহর”। [সূরা আল-হাি, আয়াত্: ২৯] 

চতু্থথ রুকন: সা‘ঈ করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
বমলমছন, 

 .«اسعوا فإن اهلل كتب عليكم السيع»

“মত্ােরা সা‘ঈ কর, কারণ, আল্লাহ মত্াোমদ্র ওপর সা‘ঈ বলমখ্ 
বদ্ময়মছন”।69

 

৬- হমির ওয়াবিবসেূহ: 

হমির সবথমোট ওয়াবিব সাত্বট: 

(১) েীকাত্ মথমক ইহরাে বাাঁধা।  
(২) সূযথাস্ত পযথন্ত ‘আরাফায় অবস্থান করা, ত্া ত্ামদ্র িনয যারা বদ্মনর 
মবলায় ‘আরাফায় অবস্থান করমব।  
(৩) েুযদ্াবলফায় রাবত্র যাপন।  

                                                           
68 হাদ্ীসবট আহোদ্ ও আসহাবুস সুনান বণথনা কমরমছন। 
69 হাদ্ীসবট ইোে আহোদ্ ও বাইহাকী বণথনা কমরমছন্ 



 

 

 
   

(৪) আইয়যামে ত্াশরীমকর (১১, ১২ ও ১৩ই যুলহাজ্জাহর) রাবত্রগুমলামত্ 
বেনায় রাবত্র যাপন করা। 

(৫) িােরাগুমলামত্ কঙ্কর োরা।  
(৬) োথার চুল েুণ্ডামনা বা মছাট করা।  
(৭) ত্াওয়াফুল বব‘দ্া করা।  

৭- হমির বণথনা: 

হি আদ্াময়র ইচ্ছা মপাষণকারী বযবির িনয ফরয মগাসমলর নযায় 
মগাসল করা সুন্নাত্। বনি শরীমর মযেন ত্ার োথায় ও দ্াাঁবড়মত্ সুগবন্ধ 
বযবহার করা সুন্নাত্। সাদ্া লুবঙ্গ ও চাদ্র পবরধান করা সুন্নাত্। েবহলা 
মসৌেযথ প্রকাশ কমর এেন মপাষাক ছাড়া ময মকামনা মপাষাক পবরধান 
করমত্ পারমব।  

ত্ারপর েীকামত্ মপাাঁমছ (ইহরাে বাাঁধার সেয়) ফরয সালামত্র সেয় 
হমল ত্া আদ্ায় করমব ও ত্ারপর ইহরাে বাাঁধমব। ইহরাে বাাঁধার সেয় 
ফরয সালামত্র সেয় না হমল দু্’ রাকাত্ সালাত্ আদ্ায় করমব, অযুর 
সুন্নামত্র বনয়ামত্ ইহরামের সুন্নামত্র বনয়ামত্ নয়। ইহরামের িনয 
সুন্নাত্ সালাত্ রময়মছ একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে মথমক 
প্রোণ হয় বন। আর যখ্ন সালাত্ মশষ হময় যামব ত্খ্ন হমি প্রমবমশর 
বনয়াত্ করমব। সুত্রাাং ত্াোিু‘ হিকারী হমল বলমব, 

 «ةيك امهلل عمربل»

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উেরাত্ান)। 

আর হমি ইফরাদ্কারী বলমব,  



 

 

 
   

 «بليك امهلل حجاً »

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান)।  

আর হমি বক্বরানকারী বলমব,  

 «ةيك امهلل حجاً يف عمربل»

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান বফ উেরাবত্ন)। পুরুষ বযবি মিামর বলমব 
েবহলারা চুমপ চুমপ বলমব আর মববশ মববশ ত্ালবীয়াহ পাঠ করমব। 
যখ্ন েক্কায় মপৌঁছমব ত্খ্ন ত্াওয়াফ শুরু করমব, হািামর আসওয়াদ্ 
মথমক ত্াওয়াফ শুরু করমব। আল্লাহর ঘরমক ত্ার বাে বদ্মক রাখ্মব। 
হািামর আসওয়াদ্মক লক্ষ্য করমব। ত্ামক চুেু বদ্মব বা ত্ামক স্পশথ 
করমব ববনা বভমড় যবদ্ সম্ভব হয় ত্মব ত্ামক ডান হাত্ বদ্ময় স্পশথ 
করমব। অনযথায় ত্ার বদ্মক ইশারা করমব ও ত্াকবীর বদ্মব অথথাৎ 
আল্লাহু আকবার বলমব আর বলমব, 

 «.،امهلل ايماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتبااعً لسنة نبيك »

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ঈোনান ববকা ওয়া ত্াসদ্ীকান বববকত্াববকা ওয়া 
ওয়াফাআন ববআহবদ্কা ইমিবাআন বলসুন্নামত্ নবীইময়কা। 

অথথাৎ “মহ আল্লাহ, আপনার ওপর ঈোন এমন, আপনার বকত্ামবর 
ওপর ববশ্বাস কমর, আপনার সামথ কৃত্ অঙ্গীকার পূরণামথথ এবাং 
আপনার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামের সুন্নামত্র আনুগত্য 
করমত্ বগময় আবে ত্া শুরু করবছ”। 

আর সাত্ চক্কর ত্াওয়াফ করমব। আর যখ্ন রুকমন ইয়াোনীর পাশ 
বদ্ময় অবত্ক্রে করমব ত্খ্ন ত্ামক চুেু ছাড়াই হাত্ বদ্ময় স্পশথ করমব।  



 

 

 
   

রােল করা ত্াওয়ামফর সুন্নামত্র অন্তভুথি। আর রােল হমলা, ত্াওয়ামফ 
কুদূ্মের প্রথে বত্ন শাওমত্ব বা প্রথে বত্ন চক্কমর ঘন ঘন পা মরমখ্ 
দ্রুত্ চলা। 

কারণ, ইবন উোর মথমক বুখ্ারী ও েুসবলমের ববণথত্ হাদ্ীমস এমসমছ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে যখ্ন প্রথে ত্াওয়াফ করমত্ন 
ত্খ্ন প্রথে বত্ন চক্কমর দ্রুত্ চলমত্ন আর বাকী চার চক্কমর 
সাধারণভামব চলমত্ন। 

ইযবত্বা করাও ত্াওয়ামফর সুন্নামত্র অন্তভুথি। ইযবত্বা হমলা, ইহরাে 
অবস্থায় পবরবহত্ চাদ্মরর েধয ভাগমক ডান কাাঁমধর বনচ বদ্ময় চাদ্মরর 
উভয় মকাণ বাে কাাঁমধর ওপর ধারণ করা। কারণ, ইবন আব্বাস 
রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো বমলন,  

 «.هو وأصحابه ورملوا ثالثة أشواط اضطبع رسول اهلل »

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বনমি ও ত্াাঁর সাহাবীগণ 
ইযবত্বা কমরমছন ও বত্ন চক্কমর রােল কমরমছন। 

আর ইযবত্বা শুধুোত্র সাত্ চক্কর ত্াওয়ামফ সুন্নাত্। এর আমগ বা পমর 
সুন্নাত্ নয়। 

ববনময়র সামথ ও আন্তবরকভামব বনমির বনকট ময সকল মদ্া‘আ 
পছেনীয় মস সকল মদ্া‘আ ত্াওয়াফ করার সেময় পড়মব।  

রুকমন ইয়াোনী ও হািামর আসওয়ামদ্র োেখ্ামন বলমব, 

ا ﴿ َبن ا ن  ٱ ِف  ء اتِن ا ر  ن ة   ي الُّ س  ِف  ح  ةِ ٓأۡلٱ و  ن ة   ِخر  س  اب   و قِن ا ح  ذ    [٦٤٣: ابلقرة] ﴾٢٠١ نلَارِ ٱ ع 



 

 

 
   

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-বত্না বফেুবনয়া হাসানাত্াও ওয়াবফল আবখ্রামত্ 
হাসানাত্াও ওয়াবক্বনা আযাবান নার। 

“মহ আোমদ্র রব! আোমদ্র ইহকামল কলযাণ দ্াও এবাং পরকামলও 
কলযাণ দ্াও এবাং আোমদ্রমক অবগ্ন-যন্ত্রণা মথমক রক্ষ্া কর।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত্: ২০১] 

প্রবত্ চক্কমর বনধথাবরত্ মদ্া‘আর প্রচলন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে মথমক প্রোবণত্ নয়, বরাং ত্া ববদ্‘আত্, ইসলামে নতু্ন 
কাি।  

আর ত্াওয়াফ বত্ন প্রকার: ত্াওয়ামফ ইফাযাহ, ত্াওয়ামফ কুদূ্ে ও 
ত্াওয়ামফ ববদ্া‘। প্রথেবট রুকন, বদ্বত্ীয়বট সুন্নাত্ এবাং তৃ্ত্ীয়বট 
ববশুদ্ধেমত্ ওয়াবিব। 

ত্াওয়াফ মশষামন্ত োক্বামে ইব্রাহীমের বপছমন দু্’ রাকাত্ সালাত্ পড়মব। 
োক্বামে ইবরাহীে মথমক দূ্মর পড়মলও মকামনা অসুববধা মনই। প্রথে 
রাকামত্ সূরা আল-ফাবত্হার পর সূরা আল-ক্বাবফরুন 

اي    قُل   ﴿ ه  يُّ
 
  [٣: الاكفرون] ﴾١ ِفُرون  ك   ل  ٱ أ

এবাং বদ্বত্ীয় রাকামত্ সূরা আল-ফাবত্হার পর সূরা ইখ্লাস 

د   ّلَلُ ٱ ُهو   قُل   ﴿ ح 
 
  [٣: االخالص] ﴾١ أ

পড়মব। এ দু্’ রাকাত্ সালাত্ হালকা হওয়া সুন্নাত্। হাদ্ীমস এভামবই 
এমসমছ। ত্ারপর সাফা ও োরওয়ামত্ সাত্ চক্কর সা‘ঈ করমব। আর 
সা‘ঈ সাফা মথমক শুরু হমব, োরওয়ামত্ মশষ হমব। সাফা পাহামড় 
উঠমত্ বনমের আয়াত্ পাঠ করা সুন্নাত্। 



 

 

 
   

اٱ إِنَ ﴿ ر  ل  ٱو   لَصف  ة  م  ا  ِمن و  ا ع  ن   ّلَلِ  ٱ ئِرِ ش  م  جَ  ف  وِ  ت  ي  ل   ٱ ح 
 
ر  ع  ٱ أ ل ي   ُجن اح   ف ل   ت م  ن هِ ع 

 
 أ

َطَوف   ي  ي  ا ن بِِهم  َوع   و م  ي    ت ط  اكِر   ّلَل  ٱ ف إِنَ  اخ  لِيم   ش    [٣٥٧: ابلقرة] ﴾١٥٨ ع 

উচ্চারণ: ইন্নাস্ সাফা ওয়াল োরওয়াত্া বেন শাআইবরল্লাহ ফাোন্ 
হা্জ্জাল বাইত্া আবব‘ত্াোরা ফালা িুনাহা আলাইবহ আই-ইয়ািাওফা 
বববহো ওয়াোন ত্া-ত্াওয়া‘ খ্াইরান ফাইন্নাল্লাহা শা-বকরুন আলীে। 

“সাফা ও োরওয়া, আল্লাহর বনদ্শথনসেূমহর অনযত্ে। সুত্রাাং ময মকউ 
কা‘বা গৃমহর হি বকাংবা উেরাহ সম্পন্ন কমর ত্ার িমনয এ দু্ইবটর 
ত্াওয়াফ বা প্রদ্বক্ষ্ণ করমল ত্ার মকামনা পাপ মনই, এবাং মকউ মস্বচ্ছায় 
সৎকাি করমল আল্লাহ গুণগ্রাহী সবথজ্ঞ”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: 
১৫৮]  

 أبدأ بما بدأ اهلل به

‘‘আল্লাহ যা দ্বারা শুরু কমরমছন, আবেও ত্া দ্বারা শুরু করলাে’’। 

ত্ারপর সাফা পবথমত্ উঠমব। হস্তদ্বয় উমিালন কমর বক্ববলােুখ্ী হময় 
দ্াাঁড়ামব। আল্লাহর একত্বত্া বণথনা করমব, ত্াাঁর মরষ্ঠত্ব বণথনা করমব, 
ত্াাঁর প্রশাংসা করমব ও বলমব, 

اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل امللك وهل احلمد »
 لك يشء قدير، ال هلإ إال اهلل وحده أجنز وعده ونرص عبده ييح ويميت وهو ىلع
 «.وهزم األحزاب وحده

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-
ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদ্াহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল েুলকু ওলাহুল হােদু্ 
ইউহ্য়ী ওয়ায়ােুতু্ ওয়াহুয়া আলা কুবল্ল শাইয়ীন ক্বাদ্ীর। লা-ইলাহা 



 

 

 
   

ইল্লাল্লাহু ওয়াহদ্াহু, আন্িাযা ওআ‘দ্াহু ওয়ানাসারা আবদ্াহু, ওয়াহাযাো 
আল-আহযাবা ওয়াহদ্াহু। 

ত্ারপর দু্বনয়া ও আবখ্রামত্র কলযাণ সাধমনর িনয মদ্া‘আ করমব। 
আর এ মদ্া‘আ বত্নবার কমর পাঠ করমব। ত্ারপর োরওয়ার বদ্মক 
যামব, দু্ই সবুি বচমের োমে পুরুমষর িনয সম্ভব হমল দ্রুত্ চলা 
সুন্নাত্। ত্মব কাউমক কষ্ট বদ্মব না। োরওয়ামত্ মপৌঁমছ ত্ার ওপর 
উঠমব, বক্ববলােুখ্ী হমব, ত্ারপর হস্তদ্বয় উমিালন কমর, সাফামত্ যা 
পাঠ কমরবছল অনুরূপ োরওয়ামত্ ত্াই পাঠ করমব। সা‘ঈ করাকালীন 
বনমের মদ্া‘আবট পাঠ করা উিে।  

 «رب اغفر وارحم إنك أنت األعز األكرم»

উচ্চারণ: রাবব্বগবফর ওয়ারহাে ইন্নাকা আনত্াল আ‘য়াযুযল আক্রাে। 

কারণ, ইবন উোর ও ইবন োসউদ্ রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো সা‘ঈমত্ এ 
মদ্া‘আবট পড়মত্ন। অযু অবস্থায় সা‘ঈ করা েুস্তাহাব, মকউ যবদ্ ববনা 
অযুমত্ সা‘ঈ কমর মনয়, ত্মব ত্া ত্ার িনয যমথষ্ট হমব। ঋতু্বত্থী েবহলা 
যবদ্ সা‘ঈ কমর মনয়, ত্মব ত্াও ত্ার িনয যমথষ্ট হমব। কারণ, সা‘ঈমত্ 
অযু শত্থ নয়। 

আর মস ত্াোিু‘ হিকারী হমল সমূ্পণথ োথার চুল মছাট করমব। েবহলা 
ত্ার চুল মথমক এক আঙু্গমলর োথার পবরোণ মছাট করমব।  

আর যবদ্ মস বক্বরান বা ইফরাদ্ হিকারী হয় ত্মব মস (ইয়াওেুন 
নাহার)-কুরবানীর বদ্ন যুলহাি োমসর দ্শ ত্াবরমখ্ িাোরাতু্ল 
আকাবামত্ কঙ্কর বনমক্ষ্প কমর হালাল হওয়া পযথন্ত ইহরাে অবস্থায় 



 

 

 
   

থাকমব।  

যুলহাি োমসর আট ত্াবরমখ্ ‘‘ত্ারবীয়ার বদ্বমস’’ সূযথ উদ্ময়র বকছু 
পমর ত্াোিু‘ হিকারী বনি বাসস্থান মথমক ইহরাে বাাঁধমব। 
োক্কাবাসীমদ্র ময বযবি হি করমত্ ইচ্ছা করমব মসও অনুরূপ করমব।  

ইহরাে বাাঁধা সেময় মগাসল করমব, পবরস্কার পবরচ্ছন্ন হমব ও অনযানয 
কাি করমব। ইহরাে বাাঁধার িনয োসবিমদ্ হারামে যাওয়ার প্রময়ািন 
মনই। কারণ, ত্া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে মথমক ববণথত্ হয় 
বন। আোমদ্র িানা েমত্ বত্বন ত্াাঁর মকামনা সাহাবীমক এর আমদ্শও 
মদ্ন বন।  

সহীহ বুখ্ারী ও েুসবলমে িাববর ইবন আিুল্লাহ রাবদ্য়াল্লাহু আনহু-এর 
হাদ্ীমস আমছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে সাহাবীমদ্রমক 
বলমলন,  

 .«أقيموا حالاًل حىت إذا اكن يوم الرتوية فأهلوا باحلج»

“মত্ােরা হালাল অবস্থায় থাক। ত্ারপর ত্ারবীয়ার বদ্বমস হমির 
ইহরাে বাাঁধ।” 

সহীহ েুসবলমে িাববর ইবন আিুল্লাহ রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহু মথমক ববণথত্, 
বত্বন বমলন, 

 «ملا أهللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىن فأهللنا من األبطح أمرنا رسول اهلل »

“যখ্ন আেরা বেনার বদ্মক রওনা হলাে ত্খ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আোমদ্রমক ইহরাে বাাঁধার আমদ্শ বদ্মলন, ত্খ্ন 
আেরা আল-আবত্বাহ নােক স্থান মথমক ইহরাে বাাঁধলাে।  



 

 

 
   

ত্াোিু‘ হিকারী ত্ার হমির ইহরাে বাাঁধার সেয় « ًبليك حجا»  

‘লাব্বাইক হাজ্জান’ বলমব।  

আর েুস্তাহাব হমচ্ছ, বেনার বদ্মক মবর হময় যাওয়া ও মসখ্ামন মযাহর, 
আসর, োগবরব ও ইশার সালাত্ পৃথক পৃথকভামব স্ব স্ব ওয়ামি কসর 
কমর আদ্ায় করা। ত্থায় আরাফার রাবত্র যাপন করাও ত্ার িনয 
েুস্তাহাব।  

কারণ, ত্া সহীহ েুসবলমে িাববর রাবদ্য়াল্লাহু ‘আনহুর হাদ্ীমস আমছ।  

ত্ারপর আরাফার বদ্বমসর (যুলহাি োমসর নয় ত্াবরমখ্র) সূযথ উবদ্ত্ 
হমল আরাফায় যামব। সূযথ পবিে আকামশ ঢমল যাওয়ার আগ পযথন্ত 
সম্ভব হমল নামেরায় অবস্থান করা ত্ার িনয েুস্তাহাব। কারণ, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ত্া কমরমছন। আর কামরা িনয যবদ্ 
নামেরায় অবস্থান সম্ভব না হয় আর মস ‘আরাফায় অবস্থান কমর ত্ামত্ 
মকামনা অসুববধা মনই। সূযথ পবিে আকামশ ঢমল যাওয়ার পর মযাহর, 
আসমরর সালাত্ এক আযান দু্’ ইকাোমত্ একবত্রত্ভামব দু্’রাকা‘আত্ 
দু্’ রাকাত্ কমর পড়মব। ত্ারপর োওবকফ-‘আরাফা অথথাৎ ‘আরাফার 
অবস্থানস্থমল অবস্থান করমব। সম্ভব হমল িাবামল রাহোত্মক ত্ার ও 
বক্ববলার োমে রাখ্া উিে। অনযথায় পাহাড়েুখ্ী না হমলও বক্ববলােুখ্ী 
হমব হস্তদ্বয় উমিালন অবস্থায় আল্লাহর বযবকমর, ববনয়ত্া প্রকামশ, 
মদ্া‘আয় ও কুরআন বত্লাওয়ামত্ পুমরাপুবরভামব বযস্ত থাকা েুস্তাহাব।  

কারণ উসাোহ রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীমস আমছ, বত্বন বমলন,  

بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها  كنت رديف انليب »



 

 

 
   

 .«فتناول خطامها بإحدى يديه وهو رافع يده األخرى

“আবে ‘আরাফার োমঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের বপছমন 
এক সাওয়ারীমত্ বছলাে। অত্ঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
হস্তদ্বয় উমিালন কমর মদ্া‘আ করমত্ লাগমলন, ত্াাঁর উটবন ত্াাঁমক বনময় 
একটু কাত্ হময় মগল ও ত্ার লাগাে পমড় মগল, ত্ারপর ত্াাঁর এক 
হাত্ বদ্ময় ত্া উবঠময় বনমলন আর ত্াাঁর অপর হাত্বট উমিালন অবস্থায় 
বছল”।70  

আর সহীহ েুসবলমে আমছ, 

 «اغبت الشمس وذهبت الصفرةلم يزل واقفاً يدعو حىت »

“সূযথ অস্তবেত্ হওয়া ও পবিে আকামশ হমলামদ্ রাং দূ্বরভুত্ হওয়া 
পযথন্ত দ্াাঁবড়ময় মদ্া‘আ করবছমলন।  

আরাফা বদ্বমসর মদ্া‘আ সমবথািে মদ্া‘আ। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন, 

 ال هلإ إال اهلل ري ما قلت أنا وانلبيون من قبيل:خري ادلاعء داعء يوم عرفة، وخ»
 .«ك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قديروحده ال رشيك هل هل املل

“সমবথািে মদ্া‘আ হমলা আরাফা বদ্বমসর মদ্া‘আ। আবে ও আোর পূমবথর 
নবীগমণর পবঠত্ উিে মদ্া‘আ হমলা,  

 «ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير»

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদ্াহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ েু্লু্ক 
                                                           

70 হাদ্ীসবট নাসাঈ বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

ওয়ালাহুল্ হামু্দ ওয়াহুয়া আলা-কুবল্ল শাইবয়ন কাদ্ীর। 

“একোত্র আল্লাহ বযত্ীত্ হক্ব মকামনা ো‘বুদ্ মনই, ত্াাঁর মকামনা শরীক 
মনই, ত্াাঁর িনযই সকল রািত্ব, ত্াাঁর িনযই সকল হােদ্, আর বত্বন 
সববকছুর ওপর ক্ষ্েত্াবান”।71  

আর এ মদ্া‘আমত্ আল্লাহর বনকট ত্ার অভাব, প্রময়ািন ও ববনয়ত্া 
প্রকাশ করা ত্ার ওপর অপবরহাযথ।  

আর মস এ সূবণথ সুমযাগ মকামনাভামবই নষ্ট করমব না। কারণ, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন, 

ما من يوم أكرث من أن يعتق اهلل فيه عبداً من انلار من يوم عرفة، وإنه يلدنو ثم »
 .«يبايه بهم املالئكة، فيقول: ما أراد هؤالء

“আল্লাহ ত্া‘আলা আরাফার বদ্বমস সব মচময় মববশ ত্াাঁর বাাঁোমক 
িাহান্নাে মথমক েুবি দ্ান কমরন, বত্বন ত্ামদ্র বনকটবত্থী হময় 
ত্ামদ্রমক বনময় বফবরশ্তামদ্র সামথ গবথ কমরন ও বমলন, ত্ারা বক 
চায়?”72  

আর ‘আরাফায় অবস্থান হওয়া হমির রুকন। সূযথ ডুবা পযথন্ত অবস্থান 
করা ওয়াবিব। হািী সামহবমদ্র ওপর কত্থবয হমচ্ছ, বনবিত্ভামব 
‘আরাফার সীোমন্তর বভত্র অবস্থান করা। কারণ, অমনক হািী 
সামহবরা এর প্রবত্ গুরুত্ব মদ্ন না, ফমল ত্ারা ‘আরাফা সীোমন্তর 
বাইমর অবস্থান কমরন। ত্াই ত্ামদ্র হি হয় না। সূযথ অস্তবেত্ হওয়ার 

                                                           
71 হাদ্ীসবট ইোে েুসবলে বণথনা কমরমছন। 
72 হাদ্ীসবট েুসবলে বণথনা কমরমছন। 



 

 

 
   

পর ধীর-বস্থর ও শাবন্তপূণথভামব েুযদ্াবলফার বদ্মক রওনা হমব।  

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«أيها انلاس السكينة السكينة»

“মহ মলাকসকল! মত্ােরা ধীর-বস্থরত্া গ্রহণ কর, মত্ােরা ধীর-বস্থরত্া 
গ্রহণ কর”।73

 

ত্ারপর ত্থায় মপৌঁছার পর োগবরব ও ইশার সালাত্ আদ্ায় করমব। 
োগবরমবর বত্ন রাকাত্ সালাত্ পড়মব আর ঈশার দু্’ রাকাত্ সালাত্ 
পড়মব িে‘ময় ত্া‘খ্ীর (মদ্রী কমর দু্’ সালাত্ একবত্রত্) কমর। 

হািীমদ্র িনয েুযদ্াবলফায় োগবরব ও ঈশার সালাত্ একমত্র আদ্ায় 
করা সুন্নাত্। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে মসখ্ামন 
োগবরব ও ইশার সালাত্ পমড়মছন। আর যবদ্ ঈশার সালামত্র সেয় 
চমল যাওয়ার আশাংকা কমর ত্মব ত্া ময মকামনা স্থামন পমড় বনমব।  

আর েুযদ্াবলফায় রাবত্র যাপন করমব। সালাত্ ও অনয মকামনা ইবাদ্াত্ 
কমর রাবত্র কাটামব না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ত্া 
কমরন বন। ইোে েুসবলে রহ. িাববর ইবন আিুল্লাহ রাবদ্য়াল্লাহু আনহু 
মথমক হাদ্ীস বণথনা কমরমছন, 

أىت املزدلفة فصىل بها املغرب والعشاء بأذان واحد وأىت املزدلفة فصىل  أن انليب »
بها املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني ولم سسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حىت 

 «طلع الفجر
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“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে েুযদ্াবলফায় মপৌঁছমলন এবাং 
মসখ্ামন োগবরব ও ইশার সালাত্ এক আযান দু্’ ইকােমত্ আদ্ায় 
করমলন, এ দু্’ময়র োমে মকামনা সুন্নাত্ পমড়ন বন। ত্ারপর ফির 
হওয়া পযথন্ত শুময় মথমকমছন”।  

িােরাতু্ল ‘আকাবামত্ কঙ্কর বনমক্ষ্প করার িনয অধথ রাবত্র ও চন্দ্র 
ডুমব যাওয়ার পর ওযরগ্রস্ত ও দু্বথল বযবির িনয েুযদ্াবলফা মথমক 
বেনায় যাওয়া িাময়য আমছ। আর যারা দু্বথল নয় ও দু্বথমলর 
সহমযাবগত্ামত্ও নয় এেন বযবিরা ফির হওয়া পযথন্ত মসখ্ামন অবস্থান 
করমত্ থাকমব। আরাে করার িনয প্রথে রামত্র কঙ্কর বনমক্ষ্প করার 
প্রবত্মযাবগত্া যা আিকাল অবধকাাংশ োনুষ কমর থামক, ত্া নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের সুন্নামত্র পবরপন্থী।  

হািী সামহব েুযদ্াবলফায় ফির সালাত্ পমড় আল-োশ‘আরুল হারামে 
অবস্থান করমব। বকবলােুখ্ী হময় হস্তদ্বয় উমিালন কমর পূবথাকাশ 
পুমরাপুবর ফশথা হওয়া পযথন্ত মববশ মববশ আল্লাহমক আহ্বান করমব।  

েুযদ্াবলফার ময মকামনা স্থামন অবস্থান করমলই ত্া ত্ার িনয যমথষ্ট 
হমব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামের বাণী রময়মছ,  

 يه مزدلفة. «مجع»و ]رواه مسلم[« وقفت ها هنا ومجع لكها موقف»

“আবে এখ্ামন অবস্থান করলাে, ত্মব িাে‘ ত্থা েুযদ্াবলফা সমূ্পণথটাই 
অবস্থান স্থল। এ হাদ্ীসবট ইোে েুসবলে বণথনা কমরমছন। আর হাদ্ীমস 
ববণথত্ ‘িাে‘ অথথ েুযদ্াবলফা”।  

ত্ারপর হািী সামহব কুরবানীর বদ্বমস সূযথ উবদ্ত্ হওয়ার আমগই 



 

 

 
   

বেনায় চমল আসমব ও িােরাতু্ল ‘আকাবায় সাত্বট কঙ্কর বনমক্ষ্প 
করমব। িােরাতু্ল ‘আকাবা হমলা বড় িােরা যা েক্কার বনকটবত্থী। 
আর প্রবত্বট কঙ্কর মছালা বুমটর মচময় একটু বড় হমত্ হমব। চতু্বদ্থক 
মথমক কঙ্কর বনমক্ষ্প করা িাময়য হওয়ার ওপর সকল আবলেগণ 
একেত্ হময়মছন। ত্মব কা‘বামক ত্ার বাে পামশ আর বেনামক ত্ার 
ডান পামশ মরমখ্ কঙ্কর বনমক্ষ্প করা উিে। কারণ, ইবন োসউদ্ 
রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর হাদ্ীমস আমছ,  

أنه انتىه إىل اجلمرة الكربى فجعل ابليت عن سساره ومىن عن يمينه ورىم بسبع، »
 .«وقال: هكذا رىم اذلي أنزل عليه سورة ابلقرة

“বত্বন যখ্ন বড় িােরার বনকমট মপৌঁছমলন, ত্খ্ন কা‘বামক ত্াাঁর বাে 
পামশ আর বেনামক ত্াাঁর ডান পামশ রাখ্মলন ও সাত্বট কঙ্কর বনমক্ষ্প 
করমলন এবাং বলমলন, যার ওপর সূরা আল-বাকারাহ অবত্ীণথ হময়বছল 
বত্বন এভামব কঙ্কর বনমক্ষ্প কমরবছমলন”।74

 

বড় কঙ্কর, মোিা ও িুত্া বনমক্ষ্প করা িাময়য নয়। হািী সামহব 
িােরাতু্ল আকাবামত্ কঙ্কর বনমক্ষ্প করার সেয় ত্ালবীয়াহ পাঠ মছমড় 
বদ্মব।  

হািী সামহবমদ্র িনয সুন্নাত্ হমচ্ছ, ধারাবাবহকভামব আমগ কঙ্কর োরা, 
ত্ারপর মস ত্াোিু‘ বা বকরান হিকারী হমল হাবদ্ িমবহ করা, ত্ারপর 
চুল কাবেময় মফলা বা চুল মছাট করা। ত্মব পুরুমষর িনয চুল কাবেময় 
মফলা উিে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে োথা 
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েুণ্ডনকারীমদ্র িনয বত্নবার রাহোত্ ও োগবফরামত্র মদ্া‘আ 
কমরমছন। আর চুল মছাটকারীমদ্র িনয োত্র একবার মদ্া‘আ কমরমছন। 
মযেন, এ হাদ্ীসবট বুখ্ারী ও েুসবলে বণথনা কমরমছন। ত্ারপর হািী 
সামহব ত্াওয়ামফ ইফাদ্াহ বা হমির বড় ত্াওয়াফ করার িনয 
বাইতু্ল্লাহমত্ যামবন।  

আর এটাই িাববর ইবন আিুল্লাহ রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর হাদ্ীমস সুন্নাত্ 
বহসামব ববণথত্ হময়মছ, হাদ্ীসবট ইোে েুসবলে বণথনা কমরমছন। ত্ামত্ 
এমসমছ,  

أىت اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع لك  أن انليب »
حصاة منها، مثل حيص احلذف، رىم من بطن الوادي ثم انرصف إىل املنحر فنحر 

 «فأفاض إىل ابليت فصىل بمكة الظهر ثم ركب رسول اهلل 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ময িােরাবট গামছর বনকমট বছল 
ত্ার কামছ আসমলন ও ত্ামত্ সাত্বট কঙ্কর বনমক্ষ্প করমলন আর 
প্রমত্যক কঙ্কর বনমক্ষ্পকামল ‘‘আল্লাহু আকবার’’ বলমলন। কঙ্কর 
মছমলমদ্র বযবহৃত্ গুলামলর গুবলর েত্-বা সোন হমব। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বাত্বনুল ওয়াদ্ী মথমক কঙ্কর বনমক্ষ্প কমরবছমলন। 
ত্ারপর বেনায় মগমলন ও উমটর নাহর করমলন, ত্ারপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে সাওয়ারীমত্ আমরাহণ কমর েক্কায় এমস 
বায়তু্ল্লাহ শরীমফ এমস মপৌঁছামলন ও মসখ্ামন মযাহমরর সালাত্ আদ্ায় 
করমলন”। 

মকামনা হািী সামহব যবদ্ এ চারবট ইবাদ্ামত্র মকামনা একবট 
ইবাদ্াত্মক অনয মকামনা একবট ইবাদ্ামত্র আমগ কমর মফমল ত্ামত্ 



 

 

 
   

ত্ার ওপর মকামনা মদ্াষ বত্থামব না। কারণ, ববদ্ায় হমির বযাপামর 
ববণথত্, আিুল্লাহ ইবন আের রাবদ্য়াল্লাহু আনহু এর হাদ্ীস যা বুখ্ারী 
ও েুসবলে বণথনা কমরমছন। ত্ামত্ আমছ, 

يومئذ عن يشء  وانلاس سسألونه، قال: فما سئل رسول اهلل  وقف رسول اهلل »
 «قدم أو أخر إال قال: افعل وال حرج

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে দ্াাঁবড়ময় বছমলন, এেত্াবস্থায় 
ময োনুমষরা ত্াাঁমক বিজ্ঞাসা করবছমলন, বণথনাকারী বমলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লােমক মসবদ্ন মকামনা বকছুমক আমগ কমর 
মফমলমছ বা পমর বনময় মগমছ এেন সব ববষময় বিজ্ঞাসা করা হমল বত্বন 
শুধু বলমত্ন, কর, মকামনা ক্ষ্বত্ মনই”।  

হািী সামহব যবদ্ ত্াোিু‘ হিকারী হন ত্াহমল ত্াওয়ামফ ইফাদ্ার পর 
সা‘ঈ করমবন। কারণ, ত্ার প্রথে সা‘ঈ উেরার িনয বছল। সুত্রাাং 
ত্ার ওপর হমির সা‘ঈ অপবরহাযথ হমব। আর যবদ্ মস ইফরাদ্ বা 
বকরান হিকারী হন ও ত্াওয়ামফ কুদূ্মের পর সা‘ঈ কমর মনন ত্াহমল 
বদ্বত্ীয় বার আর সা‘ঈ করমবন না। কারণ, িাববর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুর 
হাদ্ীমস আমছ, 

 .«وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافاً واحداً طوافه األول لم يطف انليب »

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ও ত্াাঁর সাহাবাময় মকরাে সাফা ও 
োরওয়ামত্ একবার সা‘ঈ কমরমছন প্রথে সা‘ঈ”।75

 

যারা বেনায় অবস্থামনর বযাপামর ত্াড়াত্াবড় করমব না ত্ামদ্র িনয 
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আইয়যােুত্ ত্াশরীক যুলহাি োমসর (এগার, বার ও মত্র) ত্াবরখ্ 
কঙ্কর োরার বদ্ন ধরা হমব। আর যারা ত্াড়াত্াড়ী করমবন ত্ারা দু্’ 
বদ্ন যুলহাি োমসর এগার ও বার ত্াবরখ্ কঙ্কর োরমবন। কারণ, 
আল্লাহ ত্া‘আলার বাণী রময়মছ” 

يَام   ِفا  ّلَل  ٱ ُكُروا  ذ  ٱو  ﴿
 
ي ُدود   َمع   أ م ن ت  َجل   ف  ِ ي و   ِف  ت ع  ّي  ا  م  ل ي   م  إِث   ف ل  ن هِ ع  َخر  ت   و م 

 
 أ

ا  ل ي   م  إِث   ف ل  نِ  هِ  ع  ى ٱ لِم    [٦٤١: ابلقرة] ﴾٢٠٣ َتق  

“মত্ােরা বনবদ্থষ্ট সাংখ্যক বদ্নগুবলমত্ আল্লাহমক স্মরণ করমব। যবদ্ মকউ 
ত্াড়াত্াড়ী কমর দু্’ বদ্মন চমল আমস ত্মব ত্ার মকামনা পাপ মনই, আর 
যবদ্ মকউ ববলি কমর ত্মব ত্ারও মকামনা পাপ মনই। ত্া ত্ার িনয, 
ময ত্াকওয়া অবলিন কমর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত্: ২০৩] 

১১ ও ১২ ত্াবরখ্ হািীসামহব প্রথে িােরা (মছাট) যা েসবিমদ্ খ্াইমফর 
বনকমট ত্ামত্ সাত্বট কঙ্কর বনমক্ষ্প করমব। ত্ারপর েমধয িােরামক 
সাত্বট কঙ্কর বনমক্ষ্প করমব। ত্ারপর িােরাতু্ল আকাবামত্ সাত্বট 
কঙ্কর বনমক্ষ্প করমব। প্রবত্বট কঙ্কর বনমক্ষ্প কামল ‘‘আল্লাহু আকবার’’ 
বলমব। (মছাট) িােরামক কঙ্কর বনমক্ষ্প কমর বক্ববলােুখ্ী হময় দ্াবড়ময়, 
িােরামক বাে পামশ মরমখ্ অমনকক্ষ্ণ ধমর লিা মদ্া‘আ করা সুন্নাত্। 
বদ্বত্ীয় িােরামত্ও কঙ্কর মেমর বক্ববলােুখ্ী হময় দ্াড়ামনা ও িােরামক 
বযবির ডান পামশ মরমখ্ লিা মদ্া‘আ করা সুন্নাত্। বকন্তু বড় িােরামত্ 
কঙ্কর োরার পর লিা মদ্া‘আ করা বকাংবা দ্াাঁড়ামনা সুন্নাত্ নয়। 

১১ ও ১২ ত্াবরখ্ কঙ্কর োরার সেয় শুরু হমব সূযথ পবিে আকামশ 
ঢমল যাওয়ার পর। কারণ, ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর হাদ্ীমস 
আমছ। বত্বন বমলন,  



 

 

 
   

 .«كنا نتحنّي فإذا زالت الشمس رمينا»
“আেরা সেয় মদ্খ্মত্ থাকত্াে, যখ্ন সূযথ ঢমল মযত্ ত্খ্ন আেরা 
কঙ্কর বনমক্ষ্প করত্াে”।76  

যুলহাি োমসর মত্র ত্াবরমখ্র সূযথ ডুবার সামথ সামথ আইয়যােুত্ 
ত্াশরীমকর কঙ্কর োরার সেয় মশষ হময় যামব। ময বযবি যুলহাজ্জ 
োমসর মত্র ত্াবরমখ্র সূযথ ডুমব মগল অথচ মস কঙ্কর োরমত্ পারমলা 
না এর পর মস আর কঙ্কর োরমব না। ত্ার ওপর দ্াে-বফদ্য়া অপবরহাযথ 
হমব।  

হািী সামহব আইয়যামে ত্াশরীমকর যুলহাি োমসর এগার ও বার 
ত্াবরমখ্র রাবত্রগুমলা বেনায় যাপন করমব আর ময হািী সামহমবর বার 
ত্াবরমখ্র সূযথ ডুমব মগল অথচ মস বেনা মথমক মবর হমত্ পারমলা না 
ত্ার ওপর বেনায় রাবত্র যাপন এবাং মত্র ত্াবরমখ্র কঙ্কর োরা 
অপবরহাযথ হমব। 

হািী সামহব যবদ্ েক্কা মথমক চমল মযমত্ চান ত্াহমল ত্াওয়ামফ বব‘দ্া 
কমর চমল যামবন। কারণ, ত্া অবধকাাংশ ফকীমহর বনকট হমির 
ওয়াবিবসেূমহর একবট ওয়াবিব। ত্মব ত্া ঋতু্বত্থী েবহলা মথমক বাদ্ 
পমড় যামব। (অথথাৎ ত্ামক ত্া করমত্ হমব না) কারণ, ইবন আব্বাস 
রাবদ্য়াল্লাহু আনহুোর হাদ্ীমস আমছ, বত্বন বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ال ينفّرّن أحد حىت يكون آخر عهده بابليت، ويف رواية: إال أنه خفف عن املرأة »
 .«احلائض
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“মকউই (েক্কা হমত্) চমল যামব না যত্ক্ষ্ণ না ত্ার সবথমশষ সেয়টুকু 
আল্লাহর ঘমরর কামছ কাটমব। (অথথাৎ ববদ্ায় ত্াওয়াফ না কমর মকউই 
েক্কা ত্যাগ করমব না) অনয বণথনায় আমছ: ঋতু্বত্থী েবহলার িনয 
ত্াওয়ামফ ববদ্া‘ না কমরই চমল যাওয়া অনুেবত্ রময়মছ”।77

 

ময বযবি ত্াওয়ামফ ইফাদ্াহ ত্ার ভ্রেণ কাল পযথন্ত বপছামব ত্ার িনয 
ত্াওয়ামফ ইফাদ্াই ত্াওয়ামফ ববদ্া‘ বহসামব অবধকাাংশ ফকীহগমণর 
বনকট যমথষ্ট হমব। 

ময মদ্া‘আবট বুখ্ারী ইবন উোর রাবদ্য়াল্লাহু আনহুো মথমক বণথনা 
কমরমছন মসই মদ্া‘আবট হি মথমক প্রত্যাবত্থনকারী বযবির িনয পড়া 
েুস্তাহাব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে যখ্ন মকামনা যুদ্ধ 
মথমক বা হি অথবা উেরা মথমক বফরমত্ন ত্খ্ন প্রমত্যক উাঁচু িায়গায় 
‘‘আল্লাহু আকবার’’ বলমত্ন। অত্ঃপর বনমের মদ্া‘আবট পড়মত্ন: 

هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل امللك، وهل احلمد، وهو ىلع لك يشء قدير، ال »
آيبون تائبون اعبدون لربنا حامدون، صدق اهلل وعده، ونرص عبده، وهزم 

 .«األحزاب وحده
উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদ্াহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ েূলু্ক 
ওয়ালাহুল্ হােদু্ ওয়াহুয়া আলা-কুবল্ল শাইয়ীন ক্বাদ্ীর। আ-ময়বূনা 
ত্াময়বূনা আ‘মবদূ্না বলরামব্বনা হা-মেদূ্ন, সাদ্াক্বাল্লাহু ওয়া‘দ্াহু ওয়া 
নাসারা ‘আবদ্াহু ওয়া হাযাোল আহযাবা ওয়াহদ্াহু। 

সোপ্ত 
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ইবত্হাস কামণ্ডর এক মেৌল মেরুদ্মণ্ডর নাে ইসলাে। 

ইবত্হামসর বববচত্র অধযায় ও পযথায় মপবরময় ইসলাে আি এ 
পযথাময় আসীন। ত্ামক িানমত্ হমল, বুেমত্ হমল, বনণথয় 
করমত্ হমব ত্ার মেৌবলকত্ব, বববধববধান, ববশ্বাস, আচরণমক। 
বইবট ত্ারই সাংবক্ষ্প্ত অথথেয় ও খু্বই প্রাঞ্জল প্রয়াস। 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


