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মুমমনদের জন্য মাদে রমজাননর োমেয়া
ভূমমকা:

 والصالة والسالم ىلع،احلمد هلل اذلي رشع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أراكن اإلسالم
: وبعد،نبينا حممد أفضل من صىل وصام وىلع آهل وأصحابه الربرة الكرام

পমিত্র মাদে রমজান মুসমেম জামির প্রমি মোন আল্লাের সীমােীন অনুকম্পা ও
অনুোদনর অন্যিম। রেমদি আেম সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম এ
মাসদক শােরুন মুিারাকুন- িরকিময় মাস িদে অমভমেি কদরদেন। এ মাদসর
রদয়দে মিশাে মযযাো ও ফমজেি। রদয়দে মিদশষ মিদশষ আমে। এ মাসদক
নকন্দ্র কদর মোন আল্লাে প্রমিমি ঈমানোদরর ইেদেৌমকক ও পারদেৌমকক উন্নমি
ও কেযাণ সাধদনর সুদযাগ অিামরি কদর মেদয়দেন। নস মেদক েক্ষ্য কদর
আমরা কদয়কমি পাদে মিভক্ত কদর এ মনিন্ধমি সামজদয়মে। প্রমিমি মুসেমান
যাদি এ মাদসর মো মূেযিান প্রমিমি মুেূিযদক কাদজ োমগদয় প্রমিশ্রুি প্রমিোন
অজযদন উদেযাগী েয়, নেষ্টা-শ্রদমর সিিুকু মনিংদে নেয়, নসভাদি উদ্বুদ্ধ করার নেষ্টা
কদরমে। অনুদপ্ররণা িৃমদ্ধ পাদি নস আশায় রমজাদনর ফমজেি ও মযযাোর
আদোেনাও যুক্ত কদর মেদয়মে। প্রাসমিক ভািনায় মসয়াম ও িারািীে সিংক্রান্ত
মকেু নফকমে মাসো-মাসাদয়েও উদল্লখ কদরমে। সি মকেুর মূদে রদয়দে আমার
মনদজদক এিিং অপরাপর সকে মুসমেম ভাইদক সদেিন করা। মোন আল্লাে ও
আদখরাদির কথা স্মরণ কমরদয় নেওয়া।
নে আল্লাে নেখক, পােক, নশ্রািাসে সিংমিষ্ট সকেদক িুমম এর দ্বারা উপকৃি
কর। যািিীয় ভুে-ত্রুমি মাজযনা কদর োও। এিিং সি মেক নথদক কিুে কদর
নাও।
.وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه
প্রথম পাে: রমজান মাদসর নরাজা ফরজ েয় কখন ?
আল্লাে িাআো ইরশাে কদরন,
{يا أيها اذلين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب ىلع اذلين من قبلكم لعلكم
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নে মুমমনগণ, নিামাদের উপর নরাজা ফরজ করা েদয়দে, নযভাদি ফরজ করা
েদয়মেে নিামাদের পূিযিিযীদের উপর। যাদি নিামরা িাকওয়া অিেম্বন করদি
পার।
(সূরা িাকারা:১৮৩)
উদল্লমখি আয়ািসে পরিিযী কদয়কমি আয়াদি আল্লাে িাআো নরাজা প্রসিংদগ
িেদেন নয, নরাজা এ উম্মদির ওপর ফরজ করা েদয়দে। িদি ফরদজর এ ধারা
নিুন নকাদনা মিষয় নয়, পূিয েদিই এমি েদে আসদে। পূিযিিযী উম্মদির ওপরও
নরাজা ফরজ করা েদয়মেে। সুিরািং নরাজা আমরা ও পূিযিিযী উম্মি উভদয়র
ওপরই ফরজ।
আয়াদির িাফমসদর কমিপয় আদেম মন্তিয কদরদেন, নরাজা নাদমর মোন
ইিােিমি আেম আ. নথদক মনদয় সিযদশষ নিী মুোম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া
সাল্লাম পযযন্ত সকে নিী ও উম্মদির ওপরই ফরজ করা েদয়দে। মোন আল্লাে
মিষয়মি পমিত্র নকারআদন আদোেনা কদরদেন। এর িাৎপযয েদে, কমেন একমি
মিষয় যমে িযাপকিা োভ কদর িােদে িার িাস্তিায়ন সেজ েদয় যায়। সকদে
সেজভাদি গ্রেণ কদর। এিিং মানমসক প্রশামন্তও োভ েয় অমধক।
সুিরািং নরাজা সকে উম্মদির মিধান। সকদের ওপরই িা ফরজ করা েদয়দে।
যমেও সময় ও ধরদন মকেুিা মভন্নিা রদয়দে।
সাঈে মিন নজািাদয়র রে. িদেন, পূিযিিযী যুদগ নরাজার মনধযামরি সময় মেে
ইসোদমর শুরু যুদগর ন্যায় আিামাে )আঁধার( নথদক মনদয় পরিিযী রাি পযযন্ত।
ইমাম োসান রে. িদেন, রমজাদনর নরাজা ইহুেীদের ওপর ফরজ করা
েদয়মেে। মকন্তু িারা িা অমান্য কদরদে। এিিং িেদর নকিে এক মেদনর নরাজা
পােন কদরদে। এ নক্ষ্দত্র িাদের মিশ্বাস েদে, এ মেনমিদি নফরাউদনর সমেে
সমামধ ঘদিদে। িদি িারা এ িযাপাদর মমথযা িদেদে। কারণ নস মেনমি মেে,
আশুরার মেন।
নরাজা খ্রীষ্টানদের ওপরও ফরজ মেে। েীঘয একিা সময় পযযন্ত িারা িা মনয়মমি
পােনও কদর। মকন্তু মকেুকাে পর নরাজার মনধযামরি সময়মি প্রেন্ড গরদমর
নমৌসুদম এদস পদে। িীব্র গরম িাই নরাজা পােন িাদের জন্য কষ্টকর েদয়
পদে। মিমভন্ন মেদক সফর ও নরাজগার কমেন েদয় যায়। এ মনদয় িারা পরামশয
সভার আদয়াজন কদর। ধমযযাজক ও ননিৃিদগযর সম্মমিদি শীি ও গরদমর
মাঝামামঝ নমৌসুম-িসন্তকাদে নরাজা পােন করার মসদ্ধান্ত গৃেীি েয়। আদরা

মসদ্ধান্ত েয়, এখন নথদক নরাজার এ সময়মি অপমরিমিযি থাকদি। আর কখদনা
পমরিিযন করা েদি না। শমরয়ি প্রিমিযি মসদ্ধাদন্ত পমরিিযন আনার কাফফারা
স্বরূপ, মনধযামরি মত্রশ মেদনর নরাজার সাদথ আদরা েশ মেন িামেদয় েমল্লশ মেন
করা েয়।
{ }لعلكم تتقونঅথযাৎ, নরাজার মাধযদম নযন নিামরা িাকওয়া অিেম্বন করদি
পার। নেখা যাদে, নরাজার মাদঝ মনদজদক েমন ও কামমরপুর অপ অমভোষদক
েূণয করার মিষয়মি মিেযমান। িাই নরাজা িাকওয়া সৃমষ্টদি ফেোয়ক ভূমমকা
রাদখ।
আল্লাে িাআোর িাণী,
{فمن اكن منكم مريضا أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر وىلع اذلين يطيقونه فدية طعام
}مسكني
অথযাৎ,িদি নিামাদের মদধয নয অসুস্থ েদি, মকিংিা সফদর থাকদি, িােদে
অন্যান্য মেদন সিংখযা পূরণ কদর ননদি। আর যাদের জন্য িা কষ্টকর েদি,
িাদের কিযিয মফেয়া- একজন েমরদ্রদক খািার প্রোন করা।
নকউ নকউ িদেদেন, এগুদো রমজাদনর িাইদরর মেন। আর িা মেে মিন মেন।
আিার অন্যরা িদেদেন, রমজাদনর মেন। যুমক্ত মেসাদি িারা িদেদেন, আল্লাে
িাআো এগুদোর উদল্লখ এমন এক আয়াদি কদরদেন যার পরই িমণযি েদয়দে।
}{شهر رمضان
শমরয়ি মিদশষজ্ঞরা িদেদেন, ইসোদমর শুরুদি মুসেমানদেরদক নরাজা ও
মফমেয়া এর নয নকাদনা একমি নিদে ননওয়ার সুদযাগ নেওয়া েদয়মেে। এ
িযাপাদর িারা স্বাধীন মেদেন। নযমন আল্লাে িদেন,
{وىلع اذلين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا فهو خري هل وأن تصوموا خري
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অথযাৎ, আর যাদের জন্য িা কষ্টকর েদি, িাদের কিযিয মফমেয়া- একজন
েমরদ্রদক খািার প্রোন করা। অিএি নয নস্বোয় অমিমরক্ত সৎকাজ করদি, িা
িার জন্য কেযাণকর েদি। আর মসয়াম পােন নিামাদের জন্য কেযাণকর।
{সূরা িাকারা:১৮৪}

অি:পর- } فمن شهد منكم الشهر فليصمه-সুিরািং নিামাদের মদধয নয মাসমিদি
উপমস্থি েদি, নস নযন িাদি মসয়াম পােন কদর।})সূরা িাকারা:১৮৫(আয়াি নামযে কদর নরাজা সকদের জন্য আিমিক কদর প্রেত্ত স্বাধীনিাদক
রমেি করা েদয়দে। এর মেকমি েদে, মিধান প্রিিযদণ উম্মদির প্রমি
সেজীকরণ ও ক্রমান্বময়ক নীমি পমরগ্রেণ। কারণ মসয়াম একমি কষ্টসাধয
ইিােি । মুসেমানরা আদগ নথদক এ িযাপাদর খুি একিা অভযস্ত মেদেন না।
যমে সূেনাদিই এমি িাদের ওপর োমপদয় নেওয়া েি িােদে িযাপারমি িাদের
জন্য কমেন েদয় নযি। িাই প্রথদম নরাজা ও মফমেয়ার মাদঝ স্বাধীনিা নেওয়া
েদয়দে। অি:পর আদস্ত আদস্ত িাদের একীন মজিুি েদয়দে, মানমসক অিস্থা
মস্থরিা োভ কদরদে এিিং ধীদর ধীদর নরাজার অভযাস গদে উদেদে। িখন
স্বাধীনিা উমেদয় মনদয় নকিে নরাজাদক আিমিক করা েদয়দে। কমেন ও
কষ্টসাধয মিমধ-মিধাদনর িযাপাদর ইসোদম এর িহু নমজর মিেযমান। এদক
পমরভাষায় ক্রমান্বদয় প্রিিযণ িো েয়।
িদি মিশুদ্ধ অমভমি েদে, মসয়াম পােদন সক্ষ্ম িযমক্তর পদক্ষ্ এ আয়াি রমেি।
আর িাধযকয মকিংিা আদরাগয োদভর সম্ভািনােীন অসুস্থিার কারদণ অক্ষ্ম
নোদকর পদক্ষ্ রমেি েয়মন। িারা প্রমি মেদনর নরাজার পমরিদিয একজন
মমসমকনদক খািার োদনর মিনমদয় নরাজা পােন েদি অিযেমি োভ করার
অমধকার সিংরক্ষ্ণ কদর। এ জন্য িাদের কাজাও করদি েদি না।
িদি সুস্থ েিার আশা আদে এমন অসুস্থ িযমক্ত মকিংিা সফর জমনি অসুমিধার
কারদণ নরাজা পােদন সামময়ক অক্ষ্ম িযমক্তরা এ োদের আওিাভূক্ত েদি না।
নরাজার আিমিকিা িাদের উপর িেিৎ থাকদি। সামময়ক অসুমিধার কারদণ
সময়মি নরাজা পােন করদি না পারদেও পদর কাজা করদি েদি।
আল্লাে িদেন,
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن اكن مريضا أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر} [ابلقرة
]811
সুিরািং নিামাদের মদধয নয মাসমিদি উপমস্থি েদি, নস নযন িাদি মসয়াম
পােন কদর। আর নয অসুস্থ েদি অথিা সফদর থাকদি িদি অন্যান্য মেিদস
সিংখযা পূরণ কদর ননদি। )সূরা িাকারা:১৮৫(

রমজান মাদসর নরাজা মেজমর মদ্বিীয় সাদে ফরজ করা েয়। রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আোইমে ওয়াসাল্লাম সিযদমাি নয়মি রমজাদনর ফরজ নরাজা পােন কদরদেন।
রমজান মাদসর নরাজা অিি পােনীয় ও ইসোদমর একমি নরাকন। এর
আিিকীয়িাদক অস্বীকারকারী শমরয়দি কাদফর মেদসদি গণয । ফরজ িদে
স্বীকার কদর মিনা ওজদর পােন না করদে গুরুির পাপী মেসাদি মিদিমেি েদি।
এসি নোকদের শামস্ত মিধান ও যথাযথ পেদক্ষ্প গ্রেণ করা োময়ত্বশীে
কিৃপ
য দক্ষ্র কিযিয। আর িাদের করণীয় েদে িাওিা করা এিিং নেদে নেওয়া
নরাজাগুদোর কাজা কদর ননওয়া।
মদ্বিীয় পাে: রমজান মাস মনমিিকারী মিষয়
মোন আল্লাে িদেন,
]811 {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [ابلقرة
সুিরািং নিামাদের মদধয নয মাসমিদি উপমস্থি েদি, নস নযন িাদি মসয়াম
পােন কদর। )সূরা িাকারা:১৮৫(
এ আয়াদির মাধযদম আল্লাে িাআো রমজাদনর শুরু েদি নশষ পযযন্ত, এক
কথায় পূণয মাদসর নরাজাদক আিমিক কদরদেন।
রমজান মাদসর সূেনা সম্পদকয দু’মিষদয়র নয নকাদনা একমির মাধযদম মনমিি
েওয়া যায়।
প্রথম মিষয়:
োঁে নেখদি পাওয়া । ইমাম নিাখামর, মুসমেম ও অন্যন্য োমেস মিশারেরা
িণযনা কদরদেন,
 "إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم:أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال
.]1/8111  ومسلم رقم،8011 عليكم فاقدروا هل" [أخرجه ابلخاري رقم

রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম ইরশাে কদরন, নিামরা োঁে নেখদি
নপদে নরাজা রাখদি আিার োঁে নেখদি নপদে নরাজা ভি করদি। আর আকাশ
)নমঘােন্ন েদয়( নেদক থাকদে গণনা করদি। )দিাখামর ১৯০০ ও মুসমেম
৮/১০৮০(
ইমাম আেমাে ও ইমাম নাসাময় রে. আব্দুল্লাে মিন ওমর রা. নথদক িণযনা
কদরদেন, রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম ইরশাে কদরন,
""ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه

োঁে না নেদখ নিামরা নরাজা রাখদি না আিার োঁে না নেদখ ইফিার )ভি(
করদি না।
ইমাম িািারানী রে. িােক্ব মিন আেী রা. নথদক উদ্ধৃি কদরদেন,
"أن اهلل جعل هذه األهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" [أخرجه

.]1333  رقم303/1 الطرباين يف معجمه الكبري

আল্লাে িাআো এ োঁেসমূেদক মনমেযষ্ট সময় মনধযারক মেসাদি মনধযারণ কদরদেন।
সুিরািং নিামরা িা নেখদি নপদে নরাজা পােন করদি আিার নেখদি নপদে ভি
)ইফিার( করদি। )আে মু’জাম আে কামির(
 "جعل اهلل األهلة مواقيت للناس فصوموا:وروى احلاكم عن ابن عمر ريض اهلل عنهما
33 /1  وأمحد يف املسند133/8 لرؤيته وأفطروا لرؤيته" [أخرجه احلاكم يف املستدرك
.] صحيح ىلع رشط الشيخني ووافقه اذلهيب: وقال احلاكم863/3 وادلارقطين يف سننه

ইমাম োদকম রে. ইিদন ওমর রা. েদি িণযনা কদরন, আল্লাে িাআো
োঁেসমূেদক মনমেযষ্ট সময় মনধযারক িামনদয়দেন। সুিরািং নিামরা িা নেদখ নরাজা
রাখদি আিার িা নেদখই নরাজা ভি করদি। [োদকম/আে মুস্তােরাক:১/৪২৩,
আেমাে/আে-মুসনাে:৪/২৩, োরাকুিনী/সুনান:২/১৬৩, ইমাম োদকম এদক
ইমাম নিাখামর ও ইমাম মুসমেদমর শিযানুযায়ী সমেে িদে মন্তিয কদরদেন।
ইমাম যাোিী এর সমথযন কদরদেন।]
উদ্ধৃি োমেসসমূদে রমজাদনর নরাজার আিািকীয়িাদক োঁে নেখার সাদথ
সিংমিষ্ট করা েদয়দে। োঁে নেখা নগদে নরাজা রাখদি িো েদয়দে। আর না নেদখ
নরাজা রাখদি িারণ করা েদয়দে। মোন আল্লাে োঁেসমূেদক মানি জামির জন্য
মনমেযষ্ট সময় মনধযারক সািযস্ত কদরদেন। োঁদের মাধযদম িারা মনদজদের ইিােিিদেগী ও নেন-নেদনর সময় সম্বদন্ধ অিমেি েদি।
নযমন আল্লাে িদেন,
]810 {يسألونك عن األهلة قل يه مواقيت للناس واحلج} [ابلقرة
িারা নিামাদক নিুন োঁেসমূে সম্পদকয প্রশ্ন কদর। িে, িা মানুদষর ও েদজর
জন্য সময় মনধযারক। )সূরা িাকারা:১৮৯(
এমি িাোদের প্রমি মো করুণাময় আল্লাের মিদশষ রেমি এিিং িাদের িদর
সেজীকরণ। মিমন মসয়াদমর আিিকীয়িাদক এমন সুস্পষ্ট মিষয় ও িাহ্য

মনেশযদনর সাদথ সিংমিষ্ট কদরদেন, নয নকউ িা অনুধািন করদি পারদি আপাি
েৃমষ্টদি মনিান্ত অনায়াদস। োঁে নেখার নক্ষ্দত্র প্রমিমি িযমক্তদকই মনজ নোদখ
নেখদি েদি এমন নকাদনা শিয ননই। মকেু নোক িরিং নক্ষ্ত্র মিদশদষ একজন
নেখদেই সকদের িদর মসয়াম পােন আিমিক েদয় যাদি।
আব্দুল্লাে মিন আব্বাস রা. িদেন, নিী কমরম সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাদমর
মনকি জননক নিদুঈন এদস িেে, আমম োঁে নেদখমে- অথযাৎ রমজাদনর োঁে।
নিীজী িাদক মজদজ্ঞস করদেন, িুমম মক সাক্ষ্য োও নয, আল্লাে িযিীি নকাদনা
ইোে ননই? নোকমি িেে, হ্যাঁ। রাসূেুল্লাে িেদেন, নিোে- আগামী কাে
নরাজা পােন করদি েদি, এ মদময নোকদের নঘাষণা মেদয় োও। )আিু োউে(
ইিদন ওমর রা. নথদক িমণযি েদয়দে, মিমন িদেন, নোদকরা োঁে নেখাদেমখ
করে। আমম োঁে নেদখমে মদময রাসূেল্ল
ু াে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লামদক
সিংিাে মেোম। মিমন মনদজ নরাজা রাখদেন এিিং নোকদের নরাজা রাখদি
মনদেযশ মেদেন। )আিু োউে:২৩৪২(
মদ্বিীয় মিষয়:
োঁে নেখা না নগদে রমজান মাস সািযস্ত েিার মদ্বিীয় পদ্ধমি েদে পূিযিিযী
শািান মাসদক মত্রশ মেদন পূণয করা।
রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম ইরশাে কদরন,
""فإن غم عليكم فاقدروا هل
যমে )আকাশ( নেদক থাদক িােদে নিামরা গণনা কর। )দিাখামর ও মুসমেম(
" "غم عليكمএর অথয, শািান মাদসর মত্রশিম রামত্রদি নকাদনা িস্তু আকাশদক
নেদক রাখার কারদণ যমে োঁে নেখা না যায় িােদে নিামরা শািান মাসদক মত্রশ
মেদন পূণয কদর গণনা কর। রাসূেল্ল
ু াে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম নথদক এ
মদময িমণযি একমি োমেস মিষয়মিদক নখাোসা করদে,
""فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني
যমে )আকাশ মকেুদি( নেদক থাদক িােদে নিামরা মাদসর গণনাদক মত্রশ মেদন
পূণয কর। )দিাখামর মুসমেম(
এর অথয েদে, ইয়াওমুশ শক্ক িথা সদেদের মেদন নরাজা রাখা োরাম। মিমশষ্ট
সাোমি আম্মার মিন ইয়ামসর রা. িদেন,

"من صام ايلوم اذلي يشك فيه فقد عىص أبا القاسم صىل اهلل عليه وسلم" [أخرجه أبو داود
: وقال أبو عيىس الرتمذي8611  وابن ماجه3801  والنسايئ616  والرتمذي3331 رقم
.]حسن صحيح

সদেদের মেদন নয িযমক্ত নরাজা পােন করে নস প্রকারান্তদর আিুে কাদসম
সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লামদক অমান্য করে। )িাঁর মিদরামধিা করে।(
) আিু োউে, মিরমমমজ, নাসায়ী, ইিনু মাজা। ইমাম মিরমমমজ এদক োসানসমেে িদে মন্তিয কদরদেন।(
সুিরািং নরাজাসে যািিীয় ইিােদির নক্ষ্দত্র প্রমিমি মুসেমাদনর োময়ত্ব
েদে আল্লাে ও রাসূে নথদক আগি মিষয়ামের উপর পমরপূণয মনভযর করা।
িাঁদের নেওয়া নীমি-মিধান নমদন েো। উপদরাক্ত আদোেনায় আমরা স্পষ্টরূদপ
নেখদি নপদয়মে, আল্লাে িাআো ও রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
রমজান মাদসর আগমন মনমিি কারী দু’নিা মনেশযন মনমেযমষ্ট কদর মেদয়দেন। যা
সাধারণ-মিমশষ্ট সকে নশ্রণীর মানুষই অনুধািন করদি সক্ষ্ম। োঁে নেখা মকিংিা
শািান মাসদক মত্রশ মেন পূণয কদর গণনা করা। এখন নকউ যমে আল্লাে িা িাঁর
রাসূে মনধযামরি পন্থা িযিীি রমজান মনধযারণী নিুন নকাদনা পন্থা উদ্ভািন কদর
নরাজা পােন শুরু কদর। িােদে িাদক আল্লাে ও রাসূদের মিদরামধিাকারী,
আল্লাে ও রাসূে প্রেত্ত মিমধ-মিধাদন পমরিধযন সাধনকারী এিিং দ্বীদনর নভির
নিুন নিেআদির সিংদযাজনকারী মেসাদি মিদিেনা করা েদি। আর সকদেরই
জানা, সিয প্রকার নিেআি নগামরােী।
নযমন, নকউ প্রস্তাি নপশ করে নয, রমজান মাদসর সূেনা সিংক্রান্ত মিষদয় োঁে
নেখা িা মাদসর গণনা িহু পুরািন পন্থা। এখন নথদক এগুদো িাে মেদয় মিজ্ঞান
সম্মিভাদি নসৌর-মেসাি অনুযায়ী মনধযারণ কদর আমে করদি েদি। এসি
কথায় গুরুত্ব নেয়া যাদি না। কারণ রমজাদনর নরাজা একমি ইিােি, িার
মনয়ম-নীমি শমরয়দির পক্ষ্ েদি মনধযামরি। ফদে এ নক্ষ্দত্র শমরয়ি মনধযামরি
পদ্ধমিই অনুসরণ করদি েদি। অন্যথা েদে শমরয়ি অপমরিমিযি থাকদি না।
িাোো এমি একমি সুক্ষ্ম ও জমিে মিষয় সিয সাধারদণর পদক্ষ্ িুঝা খুি কমেন।
আর নসৌর-গণনায় ভুে েিার সমূে সম্ভািনা আদে।
শায়খুে ইসোম ইিনু িাইমময়া রে. িদেন: আমম মকেু নোক সম্বদন্ধ জামন িারা
মনদজদের নরাজা ও অন্যান্য মাদসর নক্ষ্দত্র গণনাকারী যন্ত্র ও এ জািীয়

যন্ত্রমিেদের অজ্ঞিাপ্রসূি কথা ‘োঁে নেখা যাক িা না যাক’-এর উপর নিমশ
গুরুত্ব মেদয় থাদক। এমন মক কমিপয় মিোরক সম্পদকযও আমার মনকি খির
নপৌঁদেদে, িারা নামক অজ্ঞ-অিাস্তি-ভুদে ভরপুর গণকযন্ত্র ‘োঁে নেখা যাক িা না
যাক’ জািীয় মযাদসদজর উপর মভমত্ত কদর প্রদয়াজনীয় সিংখযক আদেদের কথা
রে কদর মেদয়দে। িযাপারমি যমে সমিয েয় িােদে িাদের এ কাজমি মেক নস
িযমক্তর মিই েে নয, েক আসার পর িাদক মমথযপ্রমিপন্ন করে।
মিমন আদরা িদেন: দ্বীন-ইসোদমর অেঙ্ঘনীয় মিধান সম্বদন্ধ আমরা যিিুকু
জামন; নরাজা, েজ্জ, ইদ্দি, ঈো সে নয সি আমে োঁে নেখার সাদথ সম্পৃক্ত নস
সি আমে োঁে না নেদখ গনকযন্ত্র জািীয় যদন্ত্রর মযাদসজ ‘োঁে নেখা যাক িা না
যাক’-এর উপর মনভযর করা বিধ নয়। এ সম্বদন্ধ রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম নথদক প্রেুর উদ্ধৃমি মিেযমান। এ িযাপাদর মুসেমানদের ইজমাও
েদয়দে। পূিযিিযী িা পরিিযী কাদরা নকাদনা মদ্বমি পাওয়া যায়মন। )ফদিায়া
শায়মখে ইসোম:২৫/১৩১-১৩২(। িাোো যদন্ত্রর ওপর মনভযর করার মদধয
উম্মদির কষ্ট ও অসুমিধা মিেযমান। আর আল্লাে িাআো িেদেন,
]31 {وما جعل عليكم يف ادلين من حرج} [احلج
দ্বীদনর িযাপাদর মিমন নিামাদের উপর নকাদনা কদোরিা আদরাপ কদরনমন।
)েজ্জ: ৭৮(
সুিরািং নরাজা, োঁে নেখা ইিযামে নক্ষ্দত্র মুসেমানদের োময়ত্ব েদে, শমরয়দির
অন্যান্য মিষদয়র মি আল্লাে ও রাসূে কিৃযক মদনানীি মনয়ম-নীমির উপর
মনভযর করা। নস পযযন্ত সীমমি থাকা।
িৃিীয় পাে: মাদে রমজাদনর ফমজেি
মোন আল্লাে রমজান মাসদক িহুমিধ ফমজেদির জন্য মনিযামেি কদরদেন।
অদনক বিমশদষ্টযর মাধযদম মিমন রমজানদক মিদশষ স্বািন্ত্র োন কদরদেন। নয
কারদণ রমজান মাস অন্যান্য মাদসর মাদঝ অনন্য। মিমিধ বিমশদষ্টয সমুজ্জ্বে।
আল্লাে িাআো িদেন,
{شهر رمضان اذلي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد
.]811 منكم الشهر فليصمه ومن اكن مريضا أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر} [ابلقرة
রমজান মাস, যাদি নামযে করা েদয়দে নকারআন মানুদষর জন্য মেোয়ািস্বরূপ
এিিং মেোয়াদির সুস্পষ্ট মনেশযনািেী ও সিয-মমথযার পাথযযকযকারীরূদপ।

সুিরািং নিামাদের মদধয নয মাসমিদি উপমস্থি েদি, নস নযন িাদি মসয়াম
পােন কদর। আর নয অসুস্থ েদি অথিা সফদর থাকদি িদি অন্যান্য মেিদস
সিংখযা পূরণ কদর ননদি। )সূরা িাকারা: ১৮৫(
সামান্য মেন্তা করদেই আমরা নেখদি পাি নয মো মমেম আল্লাে এ আয়াদি
রমজান মাদসর দু’মি মোন বিমশষ্টয িণযনা কদরদেন।
প্রথম বিমশষ্টয:
মোন আল্লাে মানি জামিদক অন্ধকার নথদক আদোর মেদক নেোয়াদির জন্য
নামযে কদরদেন মোগ্রন্থ আে-নকারআন। এ মোন মকিাদির মাধযদম
মানিজামিদক েক ও িামিে পমরেৃষ্ট করাদনা েদয়দে। িাদি রদয়দে
মানিজামির সামিযক উপকামরিা ও কেযাণ। ইেদেৌমকক ও পারদেৌমকক মনভুযে
সফেিার সমেক মেক মনদেযশনা। আর এ মিদশষ মনয়ামি োদনর জন্য মিমন
মনিযােন কদরদেন রমজান মাসদক।
মদ্বিীয় বিমশষ্টয:
উম্মদি মুোম্মামেয়ার ওপর িহু ফমজেিপূণয নরাজার মি মো গুরুত্বপূণয ইিােি
আিমিক করা েদয়দে এ মাদসই। আল্লাে িাআো এ িযাপাদর মনদেযশ জামর
কদর িদেন,
.]811 {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [ابلقرة
সুিরািং নিামাদের মদধয নয মাসমিদি উপমস্থি েদি, নস নযন িাদি মসয়াম
পােনকদর।
{সূরা িাকারা : ১৮৫}
রমজাদনর নরাজা ইসোদমর অন্যিম একমি নরাকন। আল্লাে কিৃযক মনধযামরি
একমি গুরুত্বপূণয ফরজ-মিধান। এ মিধান নকউ অস্বীকার করদে কাদফর িদে
মিদিমেি েদি। সুস্থ ও মুমকম িথা মনজ িামেদি অিস্থানকারী িযমক্তর ওপর এ
মাদসর নরাজা পােন করা আিমিক। আল্লাে িদেন,
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن اكن مريضا أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر } [ابلقرة
.]811
সুিরািং নিামাদের মদধয নয মাসমিদি উপমস্থি েদি, নস নযন িাদি মসয়াম
পােন কদর। আর নয অসুস্থ েদি অথিা সফদর থাকদি িদি অন্যান্য মেিদস
সিংখযা পূরণ কদর মনদি। )সূরা িাকারা: ১৮৫(

আয়াদির মাধযদম পমরস্কার েে নয, রমজাদনর নরাজা নথদক কাদরা পমরত্রাণ
ননই। েয়দিা আোয় করদি েদি নয়দিা কাজা। িদি একান্ত িৃদ্ধ ও সুস্থিার
আশা ননই এমন অসুস্থ িযমক্ত -যারা কাজা িা আোয় উভদয়ই অক্ষ্ম- িারা এর
িযমিক্রম। িাদের মিধান সম্বদন্ধ খামনক পর আদোেনা েদি ইনশাল্লাে।
এ মাদসর মযযাো সম্বদন্ধ রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম েদি িহু
োমেস িমণযি েদয়দে। নযমন ইমাম নিাখারী ও ইমাম মুসমেম মনজ মনজ গ্রদন্থ
িণযনা কদরদেন,
ُ
 "إذا جاء رمضان فتحت:عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال
ُ
ُ وغلّقت أبواب انلار
،8100 ،8101 وصفدت الشياطني" [أخرجه ابلخاري
أبواب اجلنة
.]8130 ومسلم
আিু হুরায়রা রা. নথদক িমণযি, রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
ইরশাে কদরন, রমজান আসদে জান্নাদির েরজাগুদো খুদে নেওয়া েয়,
জাোন্নাদমর েরজাগুদো িন্ধ কদর নেওয়া েয় আর শয়িানদের িমে কদর
ননওয়া েয়। )দিাখারী ১৮৯৮ ও মুসমেম ১০৭৯(
োমেসমি িরকিময় এ মোন মাদসর অদনকগুদো বিমশষ্টয িণযনা করদে,
এক.
এ মাদস জান্নাদির সিগুদো েরজা উন্মুক্ত কদর নেওয়া েয়। কারণ, ননক আমে
যা জান্নাদি প্রদিদশর উপেক্ষ্য মেসাদি মিদিমেি, এ মাদসই িা অমধক পমরমাদণ
সম্পােন করা েয়। । নযমন আল্লাে িদেন,
.]33 {ادخلوا اجلنة بما كنتم تعملون} [انلحل
নিামরা নয আমে করদি িার মিমনমদয় জান্নাদি প্রদিশ কর। )নােে:৩২(
দুই.
এ মাদস জাোন্নাদমর সিগুদো েরজা িন্ধ কদর নেওয়া েয়। কারণ, জাোন্নাদম
প্রদিদশর কারণ গুনাে ও অিাধযিার কাজ এ মাদস হ্রাস পায়।
আল্লাে িাআো িদেন,
] 30  ـ33  {فأما من طىغ * وآثر احلياة ادلنيا * فإن اجلحيم يه املأوى} [انلازاعت:
সুিরািং নয সীমােঙ্ঘন কদর, আর দুমনয়ার জীিনদক প্রাধান্য নেয়, মনিয়
জাোন্নাম েদি িার আিাসস্থে। )নামযআি:৩৭-৩৯(
অন্যত্র িদেন,

.]33 :{ومن يعص اهلل ورسوهل فإن هل نار جهنم خادلين فيها أبدا} [اجلن
আর নয আল্লাে ও িার রাসূেদক অমান্য কদর, িার জন্য রদয়দে জাোন্নাদমর
আগুন। িাদি িারা মেরস্থায়ী েদি। )সূরা মজন: ২৩(
মিন.
এ মাদস শয়িানদের িমে কদর ননওয়া েয়। ফদে অন্যান্য মাদসর ন্যায়
রমজাদন িারা মুসেমানদের নধাঁকা মেদয় প্রিামরি করদি পাদর না। ননক কাজ
নথদক সমরদয় অন্যায় ও পাপ কাদজ মেপ্ত করদি পাদর না। এ মুিারক মাদস
িাদেরদক িমে কদর মূেি: মুসেমানদের উপর েয়া করা েয়, আল্লাের করুণার
দ্বার অিামরি কদর নেওয়া েয়। যাদি িারা অমধক পমরমাদণ ননক কাজ করদি
পাদর। এিিং পূদিয কৃি মেকাদজর ক্ষ্মি পুমষদয় মনদি পাদর।
এ মাদসর আদরা একমি বিমশষ্টয েদে, এদি ননক আমদের প্রমিোন িৃমদ্ধ কদর
নেওয়া েয়। োমেদস িমণযি েদয়দে, এ মাদস সম্পামেি নফে অন্য মাদসর
ফরদজর সমান। আর একমি ফরজ অন্য মাদসর সত্তরমি ফরদজর সমান। এ
মাদস নরাজাোরদক ইফিার করাদে, গুনাে মাফ ও জাোন্নাম নথদক মুমক্তর
কারণ মেসাদি মিদিেনা করা েয়। এিিং নরাজাোদরর সাওয়াি একিুও হ্রাস না
কদর সমপমরমাণ সাওয়াি িাদক প্রোন করা েয়।
এগুদো সিই কেযাণ, িরকি ও সুদযাগ, যা এ মাদসর আগমদনর সাদথ সাদথ
মুসেমানদের দ্বাদর এদস উপমস্থি েয়। িাই প্রমিমি মুসেমাদনর উমেি এদক
একান্ত আনেমেদত্ত গ্রেণ করা। আমদের িযাপাদর পারস্পমরক ঈষযা ও
প্রমিদযামগিা সৃমষ্ট করা। এ সুদযাগ প্রামপ্তর জন্য মোন আল্লাের শুকমরয়া আোয়
করা। িাঁর প্রশিংসা করা। অমধক পমরমাদণ ননক কাজ সম্পােন কদর োভিান
েিার িাওমফক োওয়া। িাঁর সাোযয প্রাথযনা করা। মনিয় এমি একমি মোন
মাস। মযযাোপূণয নমৌসুম। মোন আল্লাের পক্ষ্ েদি উম্মদি ইসোমময়ার জন্য
িহু িরকি ও কেযাণময় োন।
নে আল্লাে আমাদেরদক এর িরকি পমরপূণযরূদপ গ্রেণ করার িাওমফক োন
কর। িা নথদক োভিান েদি সাোযয কর। িুমমইদিা নশ্রািা ও জিাি োিা।
সকে প্রশিংসা নিামারই, নে মিশ্ব জগদির মোন প্রমিপােক।
েিুথয পাে: রমজাদনর মূেযিান মুেূিগু
য দো মক মক কাদজ িযয় করা উমেৎ

পূদিযই আদোেনা েদয়দে, এ মাদসর মিদশষ মকেু বিমশষ্টয আদে, যার জন্য মোন
আল্লাে এ মাসদক মনধযারণ কদরদেন। এ মাস কেযাণ ও িরকদির নমৌসুম। ননক
আমে সম্পােদনর নমৌসুম।
োেীদস িমণযি েদয়দে, রাসূেল্ল
ু াে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম রমজান পািার
জন্য আল্লাের মনকি নোয়া করদিন। রজি মাস আসদে মিমন এ িদে নোয়া
করদিন।
" "امهلل بارك نلا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان:

 رقم301ـ301/8  والزبار يف مسنده،3131  رقم301/3 [ أخرجه ابليهيق يف شعب االيمان

 وابن عساكر كما يف كزن العمال رقم،360/6  وأبو نعيم يف احللية، ـ كشف األستار686
.] وكذا ضعفه حمقق الشعب1301  وضعفه األبلاين يف ضعيف اجلامع رقم81110
‘অথযাৎ, নে আল্লাে রজি ও শািানদক আমাদের জন্য িরকিময় কর এিিং
আমাদেরদক রমজান পযযন্ত নপৌঁদে োও।,
)িাইোমক/শুআিুে ঈমান, োমেস নিং ৩৫৩৪, িাযযার/মুসনাে ৬১৬, প্রমূখ।
আল্লামা আেিামন রে. এ োমেসদক জয়ীফ িদে মন্তিয কদরদেন, জয়ীফ আেজাদম োমেস নিং ৩৯৫ (
নিীজী মনজ সাোিাদেরদক এ মাদসর আগমদন সুসিংিাে প্রোন করদিন এিিং
িাদেরদক এর বিমশষ্টযািমে িণযনা কদর শুনাদিন। িেদিন,
""أيها انلاس قد أظلكم شهر عظيم مبارك
অথযাৎ, নে নোক সকে! এক মোন িরকিময় মাস নিামাদের উপর োয়া
নফদেদে।
 "أتاكم رمضان: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:[فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال
 تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب، فرض اهلل عز وجل عليكم صيامه،شهر مبارك
 من حرم خريها فقد، هلل فيه يللة خري من ألف شهر، وتغل فيه مردة الشياطني،اجلحيم
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আিু হুরায়রা রা. নথদক িমণযি, রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
ইরশাে কদরন, নিামাদের মনকি রমজান এদসদে, িরকিময় এক মাস। আল্লাে

িাআো নিামাদের ওপর এর নরাজা ফরজ করদেন। এ মাদস আকাদশর
সিগুদো েরজা খুদে নেওয়া েয়, জাোন্নাদমর সিক’মি েরজা িন্ধ কদর নেওয়া
েয় এিিং দুষ্ট-অিাধয শয়িানদের শৃঙ্খোিদ্ধ করা েয়। এদি রদয়দে এমন এক
রজনী, যা োজার মাস অদপক্ষ্া উত্তম। নয এ রাদির কেযাণ েদি িমিি েয় নস
)সনিযিভাদি( িমিি েয়। {িণযনায় আেমাে২/২৩০, আব্দ মিন হুমায়ে, আেমুন্তাখাি ১৪২৯ এিিং নাসায়ী ৪/১২৯}
মিমন িাদেরদক এ মাদস ফরজ মকিংিা নফে- সাোি, োন-সেকা, সৎ কাজ,
েয়া-অনুগ্রে, আল্লাের ইিােদি বধযযয ধারণ ইিযামে ননক আমে সম্পােদন শ্রম
িযদয় উৎসাে প্রোন করদিন। আদরা উৎসাে মেদিন মাদসর মেিসগুদো
নরাজার মাধযদম আর রজনীগুদো মকয়াদমর মাধযদম আিাে করদি। প্রমিমি
মুেূিয নকারআন নিোওয়াি, আল্লাে মজমকদর অমিিামেি করদি।
সুিরািং শ্রদদ্ধয় পােক িৃদের মনকি আকুে আদিেন, এ মমেমামন্বি মাসদক
উোসীনিা ও উদপক্ষ্ার মাধযদম নষ্ট করা েদি মিরি থাকুন। নযমনমি কদর
থাদক আত্মপ্রিমিি, দুভযাগা মানুষগুদো। যারা আল্লােদক ভুদে যাওয়ার কারদণ
আল্লাে িাদেরদক িাদের মনদজদের সম্পদকযই ভুমেদয় মেদয়দেন। িাইদিা
কেযাণকর নমৌসুম অমিিামেি েদয় যায় মকন্তু িারা নকাদনাভাদি উপকৃি েদি
পাদর না। এর নকাদনা মূেয, নকাদনা মযযাোই িারা জাদন না।
িহু মানুষ আদে যারা এ মাসদক নকিে ভাে খািাদরর মাস মেসাদি জ্ঞান কদর
থাদক। িাই মনজ োমেো পূরদণ নেষ্টার ত্রুমি কদর না। উন্নি খােয-খািার,
উৎকৃষ্ট সি পানীয় নজাগােই িাদের মূখয কাজ েদয় োোয়। অথে নক না জাদন,
অমধক পানাোর ইিােদি মিঘ্নিার সৃমষ্ট কদর। প্রমিমি মুসেমাদনর মনকি
শমরয়দির োমিও েদে, পানাোর যিেূর সম্ভি কম করা যাদি ইিােদির উেযম
সৃমষ্ট েয়। অমধকোদর ইিােি করা যায়।
আিার মকেু মানুষ আদে যারা মাদে রমজানদক মেদন ঘুমাদনা আর রাদি জাগ্রি
থাকার মাস মেসাদি জ্ঞান কদর থাদক। ফদে মেদনর নিো ঘুমমদয় কািায় আর
রাি অমিিামেি কদর অদেিুক ও ক্ষ্মিকর সি কাদজ। সারা রাি জাগ্রি থাকার
ফদে পূণয মেন ঘুদমায়। জামাি িরিং সময় মি নামাদজর পযযন্ত গুরুত্ব থাদক না।
নকউ নকউ আদে, রকমারী সি খােয-খািার মনদয় ইফিার করদি িদস আর
জামাদির সাদথ মাগমরদির নামাজ আোয় করার কথা নখয়াে থাদক না িরিং নস
মেদক নকাদনা গুরুত্বই থাদক না।

এসি মানুদষর কাদে মাদে রমজাদনর নকাদনা গুরুত্ব ননই। করণীয় কিযদিয
অিদেো ও অনিধ কাজ সম্পােন কদর এ মাদসর সম্মানোমন েদি িাঁোর নকাদনা
িামগেই িাদের ননই। এরা রমজানদক নকিে িযিসা-িামণদজযর নমৌসুম
মেসাদিই নেদখ থাদক। সম্পে আেরণ ও পামথযি ঐশ্বযযয কামাদনার নমাক্ষ্ম
সুদযাগ মেসাদিই মিদিেনা কদর। ফদে নকনা-নিোয় িযস্ত েদয় পদে। মসমজে
নেদে িাজারদকই মেকানা মেসাদি নিদে ননয়। মসমজদে যমে যায়ও মকন্তু খুি
িাোহুো কদর। নমাদিও অদপক্ষ্া করদি োয় না। কারণ িাজাদরই িারা হৃেয়
িরীর ননাির নফদেদে। নসখাদনই িাদের আমত্মক প্রশামন্ত খুঁদজ।
এমনও মকেু মানুষ আদে রমজান মাস যাদের মনকি মসমজে, োি-িাজার রাস্তাঘািসে জন সমাগদমর স্থানসমূদে মভক্ষ্ািৃমত্তর মাস িদে পমরগমণি। ফদে িারা
এ মাসদক অমিিামেি কদর এখাদন নসখাদন যাওয়া-আসা, এ শের নথদক অন্য
শেদর সফর এিিং এ স্থান নথদক ঐ স্থাদন েুিােুমি কদর মভক্ষ্ািৃমত্ত ও সম্পে
আেরদণর ধান্ধায়। িারা মূেি: অভািেীন এিিং সুস্থ সিে। মকন্তু মানুদষর কাদে
মনদজদেরদক উপস্থাপন কদর েমরদ্র-অভািী, সোয়-সম্বেেীনরূদপ। আল্লাে প্রেত্ত
সুস্থিা ও অভািেীনিার মি অমূেয মনয়ামি অস্বীকার কদর িারা সম্পে আেরণ
কদর অনুদনাদমামেি ও অনিধ পন্থায়। মো মূেযিান সময়গুদো নষ্ট কদর মো
ক্ষ্মিকর কাদজ । এ নশ্রণীর নোদকর কাদে রমজাদনর নকাদনা মূেয ও বিমশষ্টযই
অিমশষ্ট থাদক না।
নে আল্লাের িাোিৃে, নিী কমরম সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাদমর জীিনী
সম্বদন্ধ কম-নিমশ আমাদের সকদেরই জানা আদে। সমস্ত সৃমষ্টকুদের মাদঝ
আল্লাের সিযামধক ইিােি সম্পােনকারী িযমক্ত মন:সদেদে মিমনই। সারা িের
প্রমিমি মুেূিয মিমন মো মমেদমর ইিােদি কািাদিন। ইিােিই মেে িাঁর
জীিদনর প্রধান কাজ। িা সদেও রমজান মাদস মিমন অন্যান্য মাদসর িুেনায়
অমধক প্রমরশ্রম করদিন। মনমিষ্ট মদি ইিােদির জন্য এ মাদস অন্যসি িযস্তিা
কমমদয় মেদিন যা মূেি: ইিােিই মেে। উত্তম কাজ েদি অিসর েদয় অমি
উত্তম কাদজ মদনামনদিদশর উদদ্দদশই এমনমি করদিন।
সাোদফ সাদেেীনরাও নিী আেদশযর অনুিমিযিায় আধযামত্মক উন্নমি ও মাওো
সুিোনাহুর সামন্নধয-সন্তুমষ্টর উদদ্দদি ইিােি-আনুগদিয এ মাসদক অমধক
গুরুত্ব মেদিন। ননক আমে সম্পােদনর েদক্ষ্য অন্যান্য িযস্তিা কমমদয় মেদিন।
রািগুদো িাোজ্জুে আর মেনগুদো নরাজা, মজমকর, নকারআন নিোওয়াি

ইিযামের মাধযদম আিাে করদিন। এসি আমদের মাধযদম মসমজেগুদো
থাকি সো সজীি। প্রমিমি স্থান েদি রােমানুর রােীদমর মজমকদরর গুঞ্জরণ
প্রমিধ্বমনি েি। এ নযন মনমযে এক নিদেমস্ত পমরদিশ।
িাদের সাদথ আমরা আমাদের অিস্থা একিু িুেনা কদর নেমখদিা। এ মাস
সম্বদন্ধ আমাদের অনুভূমি মক? কি িুকু নাো মেদি নপদরদে আমাদেরদক এ
মাস?
সম্মামনি ভ্রািৃিৃে! এ মাদস ননক আমদের প্রমিোন িৃমদ্ধ কদর নেওয়া েয় মেক।
একইভাদি পাপকাদজর শামস্তও মকন্তু কমেন কদর নেওয়া েয়। সুিরািং আমাদের
আল্লােদক ভয় করা উমেৎ। সম্মান প্রেশযন করা উমেৎ িাঁর মনেশযনসমূেদক।
.]31 {ومن يعظم حرمات اهلل فهو خري هل عند ربه} [احلج
আর নকউ আল্লাে কিৃযক মনধযামরি পমিত্র মিষয়সমূেদক সম্মান করদে িার রদির
মনকি িা-ই িার জন্য উত্তম। )সূরা োজ, আয়াি ৩০(
আল্লাে আমাদের সকেদক ননক কথা ও কাদজ িযস্ত েিার িাওমফক োন করুন।
শি নকামি েরূে ও সাোম আমাদের নিী মুোম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাদমর উপর।
পিম পাে: নরাজার শুরু ও নশষ সময়
আল্লাে িাআো িদেন,
{أحل لكم يللة الصيام الرفث إىل نسائكم هن بلاس لكم وأنتم بلاس هلن علم اهلل
أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن بارشوهن وابتغوا ما
كتب اهلل لكم ولكوا وارشبوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر
.]813 ثم أتموا الصيام إىل الليل} [ابلقرة
মসয়াদমর রাদি নিামাদের জন্য নিামাদের স্ত্রীদের মনকি গমন োোে করা
েদয়দে। িারা নিামাদের জন্য পমরেে এিিং নিামরা িাদের জন্য পমরেে।
আল্লাে নজদনদেন নয, নিামরা মনজদের সাদথ মখয়ানি করমেদে। অিঃপর মিমন
নিামাদের িাওিা কিূে কদরদেন এিিং নিামাদেরদক ক্ষ্মা কদরদেন। অিএি,
এখন নিামরা িাদের সাদথ মমমেি েও এিিং আল্লাে নিামাদের জন্য যা মেদখ
মেদয়দেন, িা অনুসন্ধান কর। আর আোর কর ও পান কর যিক্ষ্ণ না ফজদরর
সাো নরখা কাে নরখা নথদক স্পষ্ট েয়। অিঃপর রাি পযযন্ত মসয়াম পূণয কর।
{সূরা িাকারা:১৮৭}

আল্লাে িাআো আয়ািমিদি নরাজার শুরু ও নশষ সময় সম্বদন্ধ স্পষ্টভাদি িণযনা
মেদয়দেন। এিই সুস্পষ্ট নয প্রমিমি মানুষ অমি সেদজ িুঝদি পারদি। নরাজা
শুরু েদি সুিদে সামেক উমেি েদে আর নশষ েদি সূযয অস্ত নগদে। অন্যভাদি
িেদে, নরাজার শুরু সময় েদে, সুিদে সামেক উমেি েওয়া আর নশষ সময় সূযয
অস্ত যাওয়া। নযমমন কদর মিমন নরাজার মাদসর সূেনা সময়মিও মনধযারণ
কদরদেন প্রমিমি মানুদষর নিাধগময কদর খুিই স্পষ্ট মনধযারণীর মাধযদম। আর িা
েদে, োঁে নেখা যাওয়া মকিংিা পূিযিিযী শািান মাসদক মত্রশ মেদন পূণয করা।
আমাদের দ্বীন-ইসোম আসদেই একমি সেজ ও নিাধগময দ্বীন। সকে নশ্রণীর
সকে নপশার মানুষই িা অনায়াদস পােন করদি পাদর।
]31 {وما جعل عليكم يف ادلين من حرج} [احلج
দ্বীদনর িযাপাদর মিমন নিামাদের উপর নকাদনা কদোরিা আদরাপ কদরনমন।
{সূরা েজ্:৭৮}
সুিরািং সকে প্রশিংসা নকিে আল্লাের জন্য। একমি উদল্লখ নযাগয সময় পযযন্ত
নরাজা অমি েীঘয থাকার পর এ সেজীকরণ আল্লাের পক্ষ্ েদি িাঁর িাোদের
জন্য )মিদশষ ননয়ামি স্বরূপ( মিমধি েদয়দে ।
ইমাম নিাখামর রে. িারা রা. নথদক উদ্ধৃি কদরদেন,
اكن أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم إذا اكن الرجل صائما فحرض اإلفطار فنام قبل أن
 ويف، وأن قيس بن رصمة األنصاري اكن صائما،يفطر لم يأكل يللته وال يومه حىت يميس

: فلما حرض اإلفطار أىت امرأته فقال هلا،رواية اكن يعمل يف انلخيل بانلهار واكن صائما
 فغلبته عيناه فجاءته، واكن يومه يعمل، ال ولكن أنطلق فأطلب لك: قالت هل،أعندك طعام
 خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف انلهار غيش عليه فذكر ذلك للنيب:امرأته فلما رأته قالت

} {أحل لكم يللة الصيام الرفث إىل نسائكم: فزنلت هذه اآلية،ص ىل اهلل عليه وسلم
 {ولكوا وارشبوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض: ونزلت،] ففرحوا فرحا شديدا813 [ابلقرة
.]8081 ] [أخرجه ابلخاري رقم813 من اخليط األسود من الفجر} [ابلقرة

অথযাৎ, মুোম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাদমর সাোমিদের অিস্থা মেে যখন
িাদের নকউ নরাজা রাখদিন আর ইফিার করার পূদিযই ঘুমমদয় নযদিন, িখন
মিমন নস রাি ও পরমেন সন্ধযা পযযন্ত না নখদয় থাকদিন। কায়স মিন মসরমাে
নামক জননক আনসামর নরাজা মেদেন। নকাদনা নকাদনা নরওয়ায়াদি এদসদে,

মিমন মেদনর নিোয় নখজুর িাগাদন কাজ করদিন। ইফিাদরর সময় েদে মিমন
স্ত্রীর মনকি এদস খািার নেদয় িেদেন, নিামার মনকি নকাদনা খািার আদে মক?
স্ত্রী িেদেন: না, িদি িাোশ কদর নেমখ মকেু পাই মক না? মিমন মেদন কাজ
কদরদেন, িাই ঘুদমর নকাদে েদে পেদেন। স্ত্রী মফদর এদস িাদক )ঘুমন্ত(
নেখদি নপদয় িেদেন, আ-ো-নর... ঘুমমদয় নগদেন? পরমেন দুপুদর মিমন নিহুশ
েদয় পেদেন। এ িযাপাদর নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লামদক জানাদনা েদে
মনদনাক্ত আয়াি নামযে েয়, {أحل لكم يللة الصيام الرفث إىل نسائكم} [ابلقرة
]813 অথযাৎ, মসয়াদমর রাদি নিামাদের জন্য নিামাদের স্ত্রীদের মনকি গমন

োোে করা েদয়দে। {িাকারা:১৮৭} এদি সাোিারা খুিই আনমেি েদেন।
আদরা নামযে েে,
]813 {ولكوا وارشبوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر} [ابلقرة
আর আোর কর ও পান কর যিক্ষ্ণ না ফজদরর সাো নরখা কাে নরখা নথদক
স্পষ্ট েয়। {সূরা িাকারা:১৮৭} {দিাখামর:১৯১৫}
নিাখামরদিই িারা রা. নথদক আদরা িমণযি েদয়দে, মিমন িদেন, রমজাদনর
নরাজার মিধান নামযে েদে নোদকরা পূণয রমজান মাস স্ত্রীদের মনকিিিযী েদিা
না। িদি মকেু নোক এ িযাপাদর মনদজদের সাদথ মখয়ানদি প্রিৃত্ত েদেন। িখন
আল্লাে নামযে করদেন,
]813 {علم اهلل أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب اهلل عليكم وعفا عنكم} [ابلقرة
আল্লাে নজদনদেন নয, নিামরা মনজদের সাদথ মখয়ানি করমেদে। অিঃপর মিমন
নিামাদের িাওিা কিূে কদরদেন এিিং নিামাদেরদক ক্ষ্মা কদরদেন। [সূরা
িাকারা:১৮৭], {দিাখামর:৪৫০৮}
 خان واختانএর অথয একই। অথযাৎ, নিামরা নরাজার রামত্রদি নমো-নমশার
মাধযদম মনদজদের সাদথ নখয়ানি করদি। এরপর নিামাদের িাওিা করার
পূদিযই আল্লাে নিামাদের িাওিা কিুে কদরদেন এিিং নিামাদের ক্ষ্মা কদর
মেদয়দেন। এ অপরাদধ নিামাদের পাকোও কদরনমন। িরিং িযাপারমি খুিই
সেজ কদর মেদয়দেন। সূযায স্ত নথদক পরমেন সুিদে সামেক উমেি েওয়া অিমধ
পানাোর ও স্ত্রী সেিাস বিধ কদর মেদয়দেন। এখন নথদক সুিদে সামেক েদি

শুরু কদর সূযায স্ত পযযন্ত উপমর উক্ত মিন িস্তু )খাওয়া, পান করা ও স্ত্রী সেিাস( ও
নরাজা পমরপন্থী মিষয়গুদো নথদক নরাজাোর মিরি থাকদেই েেদি।
কারণ আল্লাে িেদেন, ]813 {ثم أتموا الصيام إىل الليل} [ابلقرةঅি:পর রাি পযযন্ত
নরাজা পূণয কর।
িাই সূযযাস্ত মনমিি েদয় রাি শুরু েিার সাদথ সাদথ নরাজা নশষ েদয় যাদি।
রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন,
 "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر انلهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [أخرجه:
.]8811  ومسلم رقم8011 ابلخاري رقم
যখন রাি এ মেক েদি আদস, মেন এ মেক েদি যায় আর সূযয অস্ত যায় িখন
নরাজাোদরর ইফিার েদয় যায়। [ নিাখামর ১৯৫৪ ও মুসমেম ১১০০]
মকেু নোক ইফিার ও নসেমর মিষদয় শরময় েৃমষ্টভমির মিদরামধিা কদর। িাদের
একেে িরিং িেদি নগদে অদনদকই রাি জাগরণ কদর, রাদির নশষ ভাদগ এদস
ঘুমাদনার ইো েদে ফজদরর পূদিয নসেমর নখদয় ননয়। এরপর ঘুমমদয় পদে আর
ফজদরর নামাজ সময়মি জামাদি পো েয় না। এর মাধযদম িারা অদনকগুদো
ভুে-ভ্রামন্তর মশকার েয়।
এক. িারা মনধযামরি সমদয়র আদগই নরাজা পােন শুরু কদর।
দুই. জামাদির সাদথ ফজদরর নামাজ নেদে নেয়।
মিন. নামাজ সময় মি আোয় কদর না। িরিং ঘুম ভািার পর আোয় কদর।
এদি কদর কখদনা কখদনা নজােদরর সময় েদয় যায়।
মকেু মকেু নিেআমি সূযয অস্ত যাওয়ার সাদথ সাদথ )সময় মি( ইফিার না কদর
িারকা উজ্জ্বে েওয়া পযযন্ত মিেম্ব কদর।

ষষ্ঠ পাে : নরাজার মনয়ি করার মিধান
নরাজার মনয়ি করা জরুমর এদি নকান সদেে ননই। প্রমিমি ইিােদি নযমন
মনয়ি করা শিয নিমমন নরাজাদিও মনয়ি করা ফরজ এিিং নরাজা সেীে েওয়ার
জন্য শিয। মনয়ি োো নরাজা সেীে েদি না। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম িদেন ""إنما األعمال بانليات وإنما للك امرئ ما نوى
মনিয় সমস্ত আমে মনয়দির উপরই মনভযরশীে আর প্রমিমি িযমক্তই যা মনয়ি
কদর িাই নস পায়।
মনয়দির পদ্ধমি : নরাজা আোদয় ইেুক িযমক্ত নরাজা শুরু করার সময় অন্তদর
উপস্থাপন করদি নয, আমম রমজাদনর নরাজা রাখমে অথাি ক্বাজা নরাজা রাখমে
মকিংিা মান্নি িা কাফ্ফারার নরাজ রাখমে।
মনয়ি করার সময়: নয প্রকাদরর নরাজাই নোক না নকন মনয়ি রাি নথদকই
করদি েদি। রাদির প্রথম অিংদশ েদি পাদর, মাদঝর অিংদশ েদি পাদর অথিা
নশষািংদশও েদি পাদর।
আদয়শা রা. েদি মারফু োমেস িমণযি -নয িযমক্ত সুিদে সাদেক উেয় েওয়ার
পূদিয-রাদিই নরাজার রাখা মস্থর কদর না, িার নরাজা মিশুদ্ধ েয় না। ) োরা
কুিমন : ১৭২/২, িাইোমক ২০২/৪ মিমন িদেন োমেসমির সকে িণযনা কামরই
মনভযরদযাগয(
ইিদন ওমর রা. োফসা রা. েদি এিিং মিমন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম েদি িণযনা কদরন, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেন,
""من لم يبت الصيام قبل الفجر فال صيام هل
নয িযমক্ত সুিদে সাদেক উেয় েওয়ার পূদিয-রাদিই নরাজা রাখা মস্থর কদর না
িার নরাজা মিশুদ্ধ েয় না।) আেমাে ২৮৭/৬, মিরমমমজ ৭৩০ আিু োউে
২৪৫৪(
এ োো নরাজা সাধারণি: মেন িযামপই েদয় থাদক এিিং পূণয মেন নরাজা রাখাই
েদো ওয়ামজি। এখন যমে মেদনর মকেু অিংশ নরাজার মনয়ি করা োো
অমিিামেি েদয় যায়, িখন এ কথা িো সেীে েদি না নয, নোকমি পূণয মেন
নরাজা নরদখদে। কারণ, মনয়ি কখদনা যা অমিিামেি েদয়দে িাদক ইিােদির

অন্তভূযক্ত করদি পাদর না। যখন নথদক মনয়ি কদর িখন নথদকই িার
কাযযকামরিা শুরু িদে মিদিমেি েয়।
মনয়দির স্থান েে মানুদষর অন্তর। সকে ইিােদির নক্ষ্দত্রই এমি প্রদযাজয।
সুিরািং মনয়ি অন্তদরই করদি, মুদখ উচ্চারণ করার নকান প্রদয়াজন ননই। মুদখ
উচ্চারণ করা িরিং শমরয়ি পমরপমন্থ। কারণ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম এিিং িাঁর সাোমিদের কাদরা নথদক এ ধরদনর নকান িণযনা পাওয়া
যায়মন নয, িারা কখদনা িদেদেন  نويت أن أصومিা  نويت أن أصيلইিযামে।
সুিরািং মনয়ি মুদখ উচ্চারণ করা মিেআি । নরাজার মনয়দি নসের- ইফিার
খাওয়াই যদথষ্ট। এদি নরাজা আোয় েদয় যাদি।
শায়খ িমক উমদ্দন ইিদন িাইমময়া রে. িদেন, নরাজাোর যখন রাদির খািার
খায় নরাজা রাখার ইোয়ই খায়। এ কাদরণইদিা রমজাদনর রাদির খাওয়া এিিং
ঈদের রাদির খাওয়ার মদধয প্রাথযকয কদর। মিমন আদরা িদেন, নয িযমক্ত
জানদি পাদর নয, আগামম কাে রমজান এিিং নস নরাজা রাখার ইো কদর,
এদিই িার মনয়ি েদয় যায়। আোোভাদি মনয়ি করার প্রদয়াজন ননই। যুগ যুগ
ধদর মুসেমানদের আমে এ রকমই েদে আসদে।,
নফে নরাজার মনয়ি: নফে নরাজার মনয়ি মেদনর নিোয়ও করা জাদয়য আদে।
িদি শিয েদে সুিদে সাদেক নথদক মনদয় মনয়দির সময় পযযন্ত নরাজার পমরপমন্থ
নকান কাজ যথা খাওয়া পান করা ইিযামে িার নথদক সিংঘমিি েদি পারদি না।
আদয়শা রা. নথদক িমণযি,
"دخل ي
 قال، ال:لع انليب صىل اهلل عليه ذات يوم فقال "هل عندكم من يشء ؟" فقلنا
.[8811  ]أخرجه مسلم رقم،"فإين إذا صائم" رواه اجلماعة إال ابلخاري

একমেন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম আমার মনকি প্রদিশ কদর
িেদেন, নিামার মনকি খাওয়ার নকান মকেু আদে মক? আমরা িেোম: না,
িখন রাসূেুল্লাে িেদেন, িােদে আমম নরাজা রাখোম।
)োমেসমি ইমাম িুখামর োো সিাই িণযনা কদরদেন। ) মুসমেম, োমেস নিং ১১৫২(
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম এর খািার োওয়া দ্বারা প্রমামণি েয় মিমন
ইমি পূিয েদি নরাজা রাখার মনয়ি কদরনমন। আর িাঁর " "فإين إذا صائمিো
প্রমাণ কদর, মিমন নরাজা আরম্ভ কদরদেন মেদনর নিো েদি। এদি িু ঝা যায়

নফে নরাজার মনয়ি মেদনর নিো করদেও েেদি। সুিরািং এ োমেসমি পূদিয
উদল্লমখি োমেস""من لم يبت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام هل
জন্য খাসকারী। অথযাৎ নস োমেসমি ফরজ নরাজার নক্ষ্দত্র প্রদযাজয েদি নফে
নরাজার নক্ষ্দত্র নয়।
শায়খুে ইসোম ইিদন িাইমময়া রে. িদেন- নফে নরাজা মেদনর নিো মনয়ি
করার মাধযদম সমেে েদি। এ মিষয়মি নযমন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম এর িাণী ""إين إذا صائمদ্বারা প্রমামণি েয়। িাোো আরও প্রমাণ
কদর নয, নফদের নক্ষ্দত্র সুদযাগ-সুমিধা ফরদজর িুেনায় নিমশ । নযমন ফরজ
নামাজ োোদনা এিিং জমমদন ভাদোভাদি মস্থর েওয়া িযমিি সমেে েয় না। আর
নফে নামাদজ এগুদো আিমিক নয় । নফে সাোি িদস ও িােদনর উপর
আদরােণ কদর উভয় অিস্থায় সমেে। এমি আল্লাের পক্ষ্ েদি িাোদের প্রমি
মিদশষ অনুগ্রে নয মিমন নফদের িযাপারমি প্রশস্ত কদরদেন। এ কারদণ নেখা
যায় নফে ইিােদির নক্ষ্দত্র ফরদজর িুেনায় আমাদের জন্য অদনকিা বশমথেয
নেখাদনা েদয়দে।
নফে নরাজার মনয়ি মেদনর নিোয় করার মিষয়মি একামধক সাোমি েদি িমণযি
েদয়দে, নযমন, আব্দুল্লাে ইিদন মাসউে, মুয়াজ মিন জািাে, হুজাইফা, আিু
িােো, আিু হুরায়রা ও আব্দুল্লাে ইিদন আব্বাস রা. প্রমুখ।
সপ্তম পাে : রমজাদনর নরাজা যাদের উপর ওয়ামজি
স্মিযিয নয, রমজান মাদসর নরাজা ইসোদমর অন্যিম একমি ফরজ। আল্লাে
িাআো িদেন
[ إىل قوهل }فمن شهد منكم813}يا أيها اذلين آمنوا كتب عليكم الصيام{ ]ابلقرة
،[811 الشهر فليصمه{ ]ابلقرة
নে ঈমানোরগণ নিামাদের উপর নরাজা ফরজ করা েদয়দে।)সূরা
িাকারা:১৮৩ ( -নথদক মনদয়- অিঃপর নিামাদের কাদরা মনকি রমজান উপমস্থি
েদে নস নযন নরাজা রাদখ। )িাকারা:১৮৫(
আর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেন,

 وإقام الصالة وإيتاء، شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممد رسول اهلل:"بين اإلسالم ىلع مخس
 وحج ابليت من استطاع إيله سبيال" متفق عليه ]أخرجه ابلخاري، وصوم رمضان،الزاكة
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ইসোদমর মভমত্ত পাঁেমি মিষদয়র উপর রাখা েদয়দে, এ কথার সাক্ষ্য নেয়া নয
আল্লাে োো নকান ইোে ননই, মুোম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
আল্লাের রাসূে। সাোি কাদয়ম করা। জাকাি প্রোন করা। রমজাদনর নরাজা
রাখা। িাইিুল্লাের েজ করা নয িার সামথয রাদখ। ) িুখামর-৮ মুসমেম-১৬(
আয়াি দ্বারা প্রমামণি েয় নরাজা ফরজ। আর োমেস দ্বারা িুঝা যায়, নরাজা
ইসোদমর গুরুত্বপূণয একমি রুকন। সকে মুসেমান এ মিষদয় একমি নয,
রমজাদনর নরাজা ফরজ। নয অস্বীকার করদি নস কাদফর ও মুরিাে িদে গণয
েদি। িাদক িাওিা করদি িো েদি, যমে িাওিা কদর ভাে, অন্যথায় েিযা
করা েদি । প্রমিমি মুসেমাদনর ওপরই রমজাদনর নরাজা ফরজ।
যমে নকান িযমক্ত রমজান মাদস ইসোম গ্রেণ কদর িাদক অিিই অিমশষ্ট
মেনগুদো নরাজা রাখদি েদি। িদি মাদসর শুরু েদি নয সি নরাজা েুদি নগদে
নসগুদোর কাজা করা ওয়ামজি নয়। নরাজা সাধারণি: প্রাপ্ত িয়স্কদের উপরই
ওয়ামজি । নািাদেগ-অপ্রাপ্ত িয়স্কদের উপর ওয়ামজি নয়। আর মকদশার িাচ্চা
নয ভাদো মদের মিোর করদি পাদর, িার জন্য নরাজা ওয়ামজি নয়। িদি নস
নরাজা রাদখদে িা নফে েদি। আর প্রমিমি অমভভািদকর উমেি নরাজা রাখদি
সক্ষ্ম িাচ্চাদক নরাজা রাখার প্রমি উৎসামেি করা, মনদেযশ নেয়া। যাদি িার
অভযাস গদে উদে। পাগদের উপর নরাজা রাখা ওয়ামজি নয়।
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেন : মিন িযমক্ত েদি কেম উমেদয়
ননয়া েদয়দে, িার মদধয একজন েে পাগে যিক্ষ্ণ না িার নেিনা মফদর
আদস।
নমাি কথা, নরাজা প্রাপ্ত িয়স্ক সকে সুস্থ-সক্ষ্ম ও মনজ িামেদি অিস্থানকারীমুমকম মুসেমাদনর উপর আোয় মেসাদি ওয়ামজি েয়। অসুস্থ েদে িার উপর
কাজা মেদসদি ওয়ামজি েয়। অথযাৎ সুস্থ েওয়ার পর িাদক অিিই নরাজার
কাজা করদি েদি। অনুরূপভাদি োদয়জ-মনফাসিিী নারীদের উপর নরাজার
কাজা ওয়ামজি। আর মুসামফরদক নরাজা রাখা ও না রাখার স্বাধীনিা নেয়া

েদয়দে। নরাজা রাখদিও পারদি আিার ইফিারও করদি পারদি। িদি না
রাখদে পদর কাজা করদি েদি।
নকান িযমক্ত মেদনর নিো নরাজা রাখার উপযুক্ত েদয়দে অথযাৎ িার উপর নরাজা
ফরজ েদয়দে। নযমন নরাজার মেদন কাদফর ইসোম গ্রেণ কদরদে, িাচ্চা িাদেগ
েদয়দে, নকান নারী োদয়জ ননফাস েদি পমিত্র েদয়দে, অসুস্থ িযমক্ত সুস্থিা োভ
কদরদে, মুসামফর সফর নথদক মফদর এদসদে, পাগে ভাদো েদয় মগদয়দে, এিিং
মেদনর নিোয় রমজাদনর োঁে নেখা প্রমামণি েদয়দে। এদের মিধান েদো িারা
মেদনর অিমশষ্ট অিংদশ পানাোর করদি পারদি না। খানা মপনা েদি মিরি নথদক
মেদনর িাকী অিংশ অমিিামেি করদি েদি। এিিং পদর কাজা করদি েদি।
কারণ, মেনমি েদে শমরয়দির পক্ষ্ েদি নরাজার জন্য মনমেযষ্ট। নকান কারণ
িশি: িারা সমেেভাদি নরাজ রাখদি পাদর মন, িাই পদর কাজা কদর মনদি।
আর পানাোর নথদক মিরি থাকদি িো েদয়দে রমজান মাদসর সম্মান রক্ষ্াদথয।
প্রমিমি মুসেমাদনর উপর অপমরোযযয কিযিয েদে, দ্বীন ও দ্বীদনর প্রমিমি
মিষদয়র প্রমি মিদশষ গুরুত্ব নেয়া। মিদশষ কদর নয সি রূকদনর উপর ইসোম
প্রমিমষ্ঠি। নযমন নরাজা, এ মোন ইিােিমি একজন মুসেমাদনর জীিদন িেদর
একিার কদর আদস। পাঁে স্তদম্ভর মদধয মকেু এমন যা প্রমিমি মুেূদিয একজন
মুসেমাদনর জন্য জরুমর। নযমন, ো ইোো ইল্লাল্লাহু মুোম্মাদুর রাসূেুল্লাে মদময
সাক্ষ্য নেয়া, অথযাৎ, আল্লাে োো নকান মািুে ননই, মুোম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম আল্লাের রাসূে। এ দুমি শাোোি প্রমিমি মুসেমাদনর জন্য
অমনিাযয। এ নথদক নকান মুসোমান এক মুেূদিযর জন্যও পৃথক েদি পাদর না।
পাঁে ওয়াক্ত নামাজ, যা একজন মুসেমাদনর জীিদন বেমনক পাঁেিার কদর মফদর
আদস। মকেু ইিােি আদে এমন যা িেদর একিার আদস নযমন জাকাি ও
নরাজা। আিার মকেু আদে এমন যা সারা জীিদন মাত্র একিার আদস। নযমন
েজ। প্রমিমি মুসেমান এ সকে আেকাদমর সাদথ অিামিভাদি জমেি।
এখাদন মকেু আেকাম এমন আদে নযগুদো শুধু বেমেক ইিােি িদে গণয নযমন
দুই শাোোি ও নামাজ নরাজ। মকেু আমথযক ইিােি িদে মিদিমেি নযমন
জাকাি। আিার মকেু আদে যা বেমেক ও আমথযক উভদয়র সিংমমশ্রদণ িাস্তিাময়ি
েয়, নযমন েজ।
সকে ইিােি আোদয়র নক্ষ্দত্র দুমি মিষয় আিিক। মনয়ি খাদেে থাকদি
েদি। কারণ রাসুে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেন,

""إنما األعمال بانليات وإنما للك امرئ ما نوى
মনিয় সমস্ত আমে মনয়দির উপরই মনভযরশীে আর প্রমিমি িযমক্ত যা মনয়ি কদর
িাই পাদি।
মদ্বিীয় মিষয় েদে, উক্ত ইিােি আোয় করদি েদি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম-এর আেদশযর অনুিমিযিায়। োমেদস এদসদে, নয িযমক্ত এমন
আমে করে নয িযাপাদর আমাদের নকান মনদেযশ ননই িা প্রিযাখযাি। ) িুখামর,
মুসমেম ও আেমাে(
সুিরািং প্রমিমি মুসেমাদনর আিমিক কিযিয েে, নস ইসোদমর রূকনগুদোদক
গুরুত্ব সেকাদর আোয় করদি এিিং মনধযামরি সমদয় একমাত্র আল্লাের সন্তুমষ্ট
োদভর উদদ্দদি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম এর িামরকা অনুযায়ী
আোয় করদি।
সি নশদষ আল্লাের েরিাদর প্রাথযনা েদো, নে আল্লাে! নরাজাসে আমাদের সকে
আমােদক খাদেস কদরা। ভুে-ত্রুমি ক্ষ্মা কদর কিুে কদর নাও। আর নিামার
মজমকর, নশাকর ও সুের ইিােদির জন্য আমাদের সেদযামগিা কদরা।
অষ্টম পাে : রমজাদনর নরাজা যাদের উপর ফরজ নয় এিিং িাদের করণীয়...
মিমভন্ন কারদণ রমজান মাদস যাদেরদক নরাজা না রাখার অনুমমি নেয়া েদয়দে।
এ পদিয আমরা িাদের আদোেনা করদিা। সাদথ সাদথ িাদের করণীয় মক নস
মিষদয়ও আদোকপাি করদিা।
আল্লাে িায়াো িদেন:
* {يا أيها اذلين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب ىلع اذلين من قبلكم لعلكم تتقون
]811  } [ابلقرة،أياما معدودات فمن اكن منكم مريضا أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر

নে ঈমানোরগণ, নিামাদের উপর নরাজা ফরজ করা েদয়দে নযমমনভাদি ফরজ
করা েদয়মেে নিামাদের পূিযিিযী নোকদের উপর, যাদি নিামরা মুু্ত্তামক েদি
পার। মনমেযষ্ট মকেু মেন। অি:পর নিামাদের নকউ অসুস্থ েদে অথিা সফদর
থাকদে িার সময় অন্যান্য মেন।[সূরা িাকারা:১৮৫]
আয়াদি নয সকে মুসেমান রমজান মাস পাদি িাদের উপর নরাজা ফরজ করা
েদয়দে যমে নকান প্রমিিন্ধকিা না থাদক। সুিরািং প্রমিমি মুসেমাদনর উপর
রমজাদনর নরাজা আিমিক। শরময় নকান অপারগিার কারদণ নরাজা রাখদি
অক্ষ্ম েদে িাদক নস নরাজার কাজা করদি েদি।

নয সি ওজদরর কারদণ নরাজা না রাখা জাদয়য
১- অসুস্থিা, নরাজার কারদণ যমে অসুস্থ িযমক্তর ক্ষ্মি, আদরাগয োভ মিেমম্বি
মকিংিা অসুস্থিা আদরা িৃমদ্ধ পাওয়ার আশঙ্কা থাদক িােদে িার জন্য নরাজা না
রাখাই উত্তম। কারণ, আল্লাে িায়াো পরম েয়ােু। মিমন িার িাোদের নকান
কষ্ট মেদি োন না। িাদের কদের প্রমি েক্ষ্য নরদখই আল্লাে িাদের নরাজা না
রাখার অনুমমি মেদয়দেন। সুিরািং মনজ িাোদের নয সুদযাগ মিমন মেদয়দেন
িাদক গমণমি মদন করাই নশ্রয়।
২- সফর: সফর অিস্থায় রমজান এদস নগদে অথিা রমজাদনর মদধয নস নকাথাও
সফদর নগদে, িার জন্য উত্তম েদো নরাজা না রাখা। নরাজা রাখা িার জন্য কষ্ট
নোক িা না নোক। আল্লাে নযদেিু সুদযাগ মেদয়দেন, সুদযাগদক কাদজ োগাদি
এমিই িার জন্য উত্তম।
সফদরর েূরত্ব: সফদরর েূরত্ব আমশ মকদোমমিার। পূদিযকার যুদগ মানুষ পাদয়
নেঁদি অথিা উদির মপদে েদে স্বাভামিক গমিদি েেদে দুইমেন দুইরাদি আমশ
মকদোমমিার পথ অমিক্রম করদি পারি। িাই আমশ মকদোমমিার পথ অমিক্রম
করার পর একজন িযমক্ত মুসামফর েদয় যায়।
এ নক্ষ্দত্র েোৎ সফর করা এিিং যারা সিসময় সফদর থাদক িাদের মদধয নকান
প্রাথযকয ননই। সুদযাগ সকদের নক্ষ্দত্রই সমানভাদি প্রদযাজয। নযমন গােী োেক
নস এক নেশ নথদক অন্য নেদশ সি সময় সফদর থাদক। সাভামিকভাদিই নস সি
সময় মুসামফর থাকদি এিিং িার জন্য নরাজা না রাখাই উত্তম। যখন নস মুমকম
েদি িখন নরাজা রাখদি। মুসামফর নরাজার মেদন িােীদি মফদর আসদে িাদক
মেদনর িাকী অিংশ না নখদয় থাকদি েদি এিিং নরাজা কাজা করদি। নকাদনা
মুসামফর মনজ সফদর োর মেদনর নিমশ থাকার মনয়ি করদে িাদক অন্যান্য
মুমকমর মি নরাজা রাখদি েদি এিিং সাোি পুদরাই আোয় করদি েদি। ।
কারণ, োর মেদনর নিমশ থাকার মনয়ি করার কারদণ িার জন্য সফদরর
আেকাম িামিে েদয় মগদয়দে। আর যমে োর মেন অথিা িার নথদক কম থাকার
মনয়ি কদর। অথিা নকান কাদজ নির েদয়দে মকন্তু জাদন না কাজমি কদি নশষ
েদি িার জন্য নরাজা না রাখা জাদয়জ আদে। কারণ িার পদক্ষ্ সফদরর মিধান
এখদনা িেিি রদয়দে ।
৩- োদয়জ-ননফাস, ননফাস ও োদয়জিিী নারীদের উপর স্রাি েো কােীন
নরাজা রাখা োরাম। সমেে িুখামর ও মুসমেদম আদয়শা রা. েদি িমণযি, জননকা

নারী িাদক মজদজ্ঞস করদো, ঋিুিমি নারী নরাজার কাজা কদর অথে সাোদির
কাজা কদর না। মিমন িেদেন, আমাদের নরাজা কাজা করার আদেশ নেয়া
েদয়দে আর সাোি কাজা করার আদেশ নেয়া েয়মন। )িুখামর:৩২১/৩৩৫(
ঋিুিিী মমেোদের উপর ঋিুেো কামেন সমদয় নরাজা রাখা মনদষধ এ মিষদয়
উম্মদির ইজমা প্রমিমষ্ঠি েদয়দে।
শায়খুে ইসোম ইিদন িাইমময়া রে. িদেন, রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নি এিিং মুসেমানদের ইজমা েে মমেোদের ঋিুস্রাি
নরাজার সম্পূণয পমরপন্থী। সুিরািং োদয়জ িা মনফাস অিস্থায় নরাজা রাখা জাদয়য
নয়। নকউ নরাজা রাখদে িার নরাজ সমেে েদি না। মিমন িদেন, এমিই যুমক্ত
সিি। প্রমিমি মিধাদন ন্যায় প্রমিষ্ঠা ও সমিা মিধান করাই েদো শমরয়দির
উদদ্দি। রক্তস্রাদির সময় নরাজা রাখার মনদেযশ নেয়া েদে শরীদরর ক্ষ্মি েদি
এিিং শরীর দুিযে েদয় যাদি। এিিং িার নরাজা সামঞ্জস্যিার স্তর েদি মেিদক
পেদি। এ কারদণ িাদক রক্তস্রািেীন সাভামিক সমদয় যখন শরীদর প্রদয়াজনীয়
শমক্ত মিেযমান থাদক েুদি যাওয়া নরাজার কাজা করদি িো েদয়দে। আর নস
সমদয়র নরাজা েদি সামঞ্জস্যপূণয। িমম নরাজার পমরপন্থী নয়। কারণ িমমর
নকান মনমেযষ্ট সময় ননই যা নথদক নস মনরাপে থাকদি পাদর।
৪- েীঘযস্থায়ী অসুস্থিা যা েদি ভাদো েওয়ার আশা করা যায় না এিিং নরাজা
রাখা এদক িাদরই অসম্ভি। এমন অসুস্থ িযমক্তদের নরাজা রাখা জরুমর নয়।
িারা প্রমিমি নরাজার পমরিদিয প্রমিমেন একজন কদর মমসমকনদক খানা
খাওয়াদি। িাদেরদক নরাজার কাজা করদি েদি না।
৫- িাধযকয: এমন িৃদ্ধ িযমক্ত মযমন নরাজা রাখদি সম্পূণয অক্ষ্ম িার জন্য নরাজা
রাখা ওয়ামজি নয়। নস প্রমিমি নরাজার পমরিদিয একজন মমসমকনদক খানা
খাওয়াদি িাদক নরাজার কাজা করদি েদি না।
)িাধযদকয উপনীি িযমক্তর নেিনা যমে এদকিাদরই অিমশষ্ট না থাদক িার উপর
নকান মকেুই ওয়ামজি েদি না(
৬- গভযিিী ও স্তন্যোনকারী মমেো: নরাজার কারদণ যমে িাদের মনদজদের
অথিা সন্তানদের ক্ষ্মির আশিংকা েয় িােদে িাদের জন্য নরাজা রাখা ওয়ামজি
নয়। িদি িারা নয ক’মেন নরাজা রাদখদি পাদরমন নস ক’মেদনর কাজা করদি।
আর যমে নকান নারী শুধু সন্তাদনর ক্ষ্মির আশঙ্কায় নরাজা েদি মিরি থাদক িদি

িাদক কাজা করার সাদথ সাদথ প্রমিমেদনর পমরিদিয একজন মমসমকনদক খানা
খাওয়াদি েদি।
প্রমাণ, আল্লাে িায়াো িদেন,
.[811}وىلع اذلين يطيقونه فدية طعام مسكني{ ]ابلقرة
আর যারা নরাজা রাখদি অক্ষ্ম িারা একজন মমসমকনদক খানা খাওয়াদি।
নিম পাে : নরাজার ফমজেি
নে আমার মুসেমান ভ্রািৃিৃে, আমরা আপনাদেরদক এ মাদসর ফমজেি
সম্পদকয স্মরণ কমরদয় মেদি োই। মোন আল্লাের কাদে িাওমফক প্রাথযনা করমে,
যাদি আমরা রমজাদনর মো মূেযিান মুেূিযগুদোদক ননক আমাদের মাধযদম
কাদজ োমগদয় উপকৃি েদি পামর। আদরা প্রাথযনা করমে নে আল্লাে িুমম
আমাদের নথদক িা কিুে কদর নাও এিিং আমাদের গুনােসমূে ক্ষ্মা কদর োও।
আিু হুরায়রা রা. েদি িমণযি, রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম ইরশাে
কদরন, আেম সন্তাদনর প্রমিমি আমদের মিমনময় েশগুণ নথদক সািশিগুন
পযযন্ত িৃমদ্ধ কদর নেয়া েয়। আল্লাে িেন, মকন্তু নরাজা িার িযমিক্রম, কারণ নসমি
নকিেমাত্র আমার জন্যই রাখা েয় আর িার মিমনময় আমমই মেি। নস আমার
কারদণই িার প্রিৃমত্তগি োমেো ও পানাোর িযাগ কদর থাদক। নরাজাোদরর
জন্য দুইমি খুমশ, একমি খুমশ েদো ইফিাদরর সময়, আর অপর খুমশ েদো
আল্লাের সাদথ সাক্ষ্াদির সময়। নরাজাোদরর মুদখর দুগযন্ধ আল্লাের মনকি
মমসদকর সুগমন্ধর নেদয়ও উত্তম। )নিাখামর:১৮৯৪ ও মুসমেম:১১৫১(
এ োমেস রমজাদনর ফমজেি ও অন্যান্য আমদের িুোনায় নরাজার মিদশষ
বিমশদষ্টযর উপর প্রমাণস্বরূপ।
নরাজার বিমশষ্টয:
১. নরাজার মদধয এখোস অন্যান্য আমদের িুেনায় নিমশ পাওয়া যায়। নযমনরাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন- আল্লাে িদেন নস আমার
কারদণই পানাোর ও প্রিৃমত্তগি োমেো িযাগ কদরদে।
২. আল্লাে িাআো সমগ্র আমে নথদক নরাজাদকই িার মনদজর জন্য মনিযােন
কদরদেন এিিং মিমন মনদজই নরাজার মিমনময় িদে সুসিংিাে োন কদরদেন।
মিমন িদেন - নরাজা আমার জন্য আর আমমই িার মিমনময় মেদয় থামক।
৩. নরাজাোদরর জন্য দুমনয়া ও আদখরাদির আনে োভ। একমি েদো
ইফিাদরর সময় যখন আল্লাে িাদেরদক পানাোদরর অনুমমি োন কদরন আর

অপরমি েদো আদখরাদি যখন আল্লাের সাদথ িাদের সাক্ষ্াি েদি। আর এ
ধরদনর খুমশ েদো আল্লাের আনুগদিযর খুমশ িাই এদক প্রশিংসনীয় খুমশই িো
েদে। নযমন আল্লাে িায়াো িদেন.]11 {قل بفضل اهلل وبرمحته فبذلك فليفرحوا} [يونس
িে, এগুদো আল্লাের অনুগ্রে ও রেমদির মাধযদম। সুিরািং এ কারদণই িাদের
খুমশ েওয়া উমেি। [সূরা ইউনুস: ৮৫]
৪. আল্লাে িাআো নরাজাোদরর সম্মাদন জান্নাদির একমি েরজা মনধযামরি
কদরদেন, নয েরজা মেদয় নকিে নরাজাোররাই প্রদিশ করদি। সমেে নিাখামর ও
মুসমেদম সাোে মিন সায়াে েদি িমণযি, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
িদেন, মনিয় জান্নাদি রাইয়ান নামক একমি েরজা আদে । মকয়ামি মেিদস এ
েরজা মেদয় নকিে নরাজাোররাই প্রদিশ করদি। অন্য নকউ প্রদিশ করদি
পারদি না। িো েদি, নরাজাোররা নকাথায়? িখন িারা োোদি এিিং জান্নাদি
প্রদিশ করদি। িারা প্রদিশ করার পর েরজা িন্ধ কদর নেয়া েদি আর নকউ
প্রদিশ করদি পারদি না । [নিাখামর ১৮৯৬, মুসমেম ১১৫২]
৫. আল্লাে িাআো নরাজাোরদক কষ্টোয়ক গুনাে ও ক্ষ্মিকর িস্তু েদি
নেফাজি কদরন। আদরা নেফাজি কদরন জাোন্নাদমর আগুন নথদক। নযমন
োমেদস এদসদে।
ي
 الصيام ُجنةনরাজা োেস্বরূপ। অথযাৎ নরাজার কারদণ মানুষ জাোন্নাদমর আগুন
নথদক রক্ষ্া পাদি।
নরাজার অপর একমি ফমজেি েদো, নরাজাোদরর নোয়া আল্লাের মনকি
গ্রেণদযাগয। নযমন আব্দুল্লাে মিন ওমর রা: েদি িমণযি, মিমন িদেন, একজন
নরাজাোদরর জন্য ইফিাদরর সময় এমন মকেু নোয়া আদে যা কখদনাই রে করা
েয় না। [ইিদন মাজা:১৭৫৩ োমকম:৪২২]
৬. একজন নরাজাোর যাদি নিমশ নিমশ কদর নোয়া করদি থাদক। আল্লাে
িাআো নরাজার মিধান িণযনার নক্ষ্দত্র মাদঝ একমি আয়াদি িদেদেন,
]816 وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة ادلاع إذا داعن} [ابلقرة
আমার িাোরা আমার সম্বদন্ধ নিামাদক মজদজ্ঞস করদে )িেদি( আমম মনকদিই
আমে। প্রাথযনাকারী প্রাথযনা করদে িার প্রাথযনার জিাি মেদয় থামক। [সূরা
িাকারা: ১৮৬]

৭. নরাজা নরাজাোদরর প্রমিমি আমেদক ইিােদি পমরণি কদর। নযমন
আব্দুল্লাে মিন ওমর রা: েদি িমণযি, রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
ইরশাে কদরন,
নরাজাোদরর েুপ থাকা িাসমিে স্বরূপ, িার ঘুম ইিােি, িার নোয়া গ্রেণদযাগয
আর িার কাদজর সাওয়াি অমধক োদর িৃমদ্ধ কদর নেয়া েদি। )আিু োউে,
িাইোকী (
৮. নরাজা সিদরর একমি অিংশ। রাসূেল্ল
ু াে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
িদেদেন, নরাজা বধদযযযর অদধযক। [মিরমমমজ ও ইিদন মাজা] আর বধযযয সম্বদন্ধ
মোন আল্লাে িদেদেন, মনিয় বধযযযশীেদের মিমনময়-পুরস্কার মেসাি োো নেয়া
েদি।
নরাজা সুস্থিা ও সুসাদস্থযর জন্য অদনক উপকারী, রাসূেল্ল
ু াে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম িদেন, নিামরা নরাজা রাখ এিিং সুস্থ থাক। এ োোও নরাজা রাখার
অদনক িামহ্যক ও আভযন্তরীণ উপকার আদে নযগুদো এখাদন িণযনা কদর নশষ
করা খুি একিা সেজ নয়, িদি মিদশষ মিদশষ কদয়কমি এখাদন িণযনা করা
েদয়দে। সিকয ও উদেযাগ গ্রেণ করার জন্য এিিুকুই যদথষ্ট মদন করমে।
েশম পাে : নরাজার উপকামরিা
১-: মানিাত্মা পমরশুমদ্ধর নক্ষ্দত্র সমগ্র ইিােদির িুেনায় নরাজাই সিদেদয় নিমশ
উপকারী। নরাজার প্রভাি এ নক্ষ্দত্র িযাপক। মানুদষর আত্মার পমরশুমদ্ধ এিিং
োমরত্রক গুণািমের উৎকষযিা অজযদন নরাজা অন্যিম গুরুত্বপূণয ভূমমকা নরদখ
থাদক।
নরাজা মানুদষর অন্তদর আল্লাে ভীমি প্রমিষ্ঠার অন্যিম উপাোন এিিং অিপ্রিযিদক সকে প্রকার অন্যায় অনাোর েদি মিরি রাখার পােশাো।
আল্লাে িাআো িদেন, নে ঈমানোরগণ, নিামাদের উপর নরাজা ফরজ করা
েদয়দে, নযমমনভাদি ফরজ করা েদয়মেে নিামাদের পূিযিিযীদের উপর । যাদি
নিামরা মুত্তামক েদি পার। [সুরা িাকারা : ১৮৩]
মোন আল্লাে এ আয়াদি এমিই িেদেন নয, মিমন িার িাোদেরদক িাকওয়ার
গুদণ গুণামন্বি করার জন্য নরাজা ফরজ কদরদেন। এদি একথা স্পষ্ট েয় নয,
নরাজার সাদথ িাকওয়ার মনভীে সম্পকয রদয়দে।
িাকওয়ার অথয:

িাকওয়া এমন একমি শব্দ যার মদধয যািিীয় উত্তম েমরত্র পমঞ্জভূি। আল্লাে
িায়াো িাকওয়া সাদথ অসিংখয কেযাণ ও উপকামরিা যুক্ত কদরদেন।
এর গুরুত্ব মিদিেনা কদরই আল্লাে িারিার িাকওয়ার আদোেনা কদরদেন।
মনীষীগণ িাকওয়ার িযাখযায় িদেদেন:، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وترك مناهيه،فعل أوامر هللا
পুরস্কাদরর আশায় ও শামস্ত েদি িাঁোর জন্য আল্লাের যািিীয় আদেশ পােন
করা এিিং মনদষধগুদো েদি মিরি থাকা।
আল্লাের িাণী { }لعلكم تتقونসম্পদকয ইমাম কুরিমি রে. িদেন, এখাদন لعل
মুমমনদের আশা-আগ্রে সৃমষ্ট আর ) (تتقونগুনাে েদি মিরি থাকার কথা
িুঝাদনার জন্য িযিহৃি েদয়দে। মানুদষর পানাোর হ্রাস নপদে কু-প্রিৃমত্তর
োমেোও হ্রাস পায়। আর কুপ্রিৃমত্তর োমেো হ্রাস নপদে পাপ-অন্যাদয়র আকষযণও
নোপ পায়।
কাদরা কাদরা মদি আয়দির িযাখযারই প্রদয়াজন ননই িরিং নরাজার দ্বারা মানুষ
এমমনদিই মুত্তাকী েদি পাদর। নযমন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
িদেন-- নরাজা োেস্বরূপ এিিং নরাজাই িাকওয়ার অন্যিম কারণ।
২:- নরাজার দ্বারা একজন িাোর অন্তদর আল্লাের আনুগদিযর প্রমি ভাদোিাসা
এিিং গুণাদের প্রমি স্থায়ী ঘৃণা জন্ম মনদি থাদক। ফদে নরাজা মানুদষর
মেন্তাধারাদক পমরিিযদনর মেদক ধামিি কদর এিিং জীিন েোর পদথ িার
বনমিকিা ও আোর আেরণদক পমরিিযন কদর উন্নমির মেদক মনদয় যায়।
৩:- নরাজার মাধযদম মানুদষর মাদঝ বধযযয ও সেনশীেিা মফদর আদস। কারণ,
নরাজার কারদণ অদনক পেেনীয় কাজ োেদি িাধয েয় এিিং অদনক অমনষ্টকর
কাজ েদি দুদর থাকদি েয়। নরাজার দ্বারা একজন গুনােগার িযমক্ত গুনাে
োেদি সােসী েয়। এিিং নরাজার কারদণ অদনক গুনাে করা সম্ভিও েয় না।
নরাজা একজন মানুষদক গুনাে েদি মিরি থাকার প্রমশক্ষ্ণ নেয়। ফদে একমি
সময় এমন েয় নয, নস আর গুনােই কদর না। নযমন একজন ধূমপায়ীর ধূমপান
করদি করদি িার অভযাস এমন েদয়দে নস ধূমপান না করদে িার মাথা মেক
থাদক না। নসও নরাজার মাধযদম িার এ কুঅভযাসমি অদনক সেদজ িযাগ
করদি পাদর। নকননা, নরাজা রাখার ফদে নস েীঘয সময় ধূমপাদনর সুদযাগ পায়
না। এদি একমাস যািি ধূমপান োো থাকার অনুশীেন িাদক করদি েয়।

অনুরূপভাদি নরাজার মাধযদম যািিীয় গুনাে নথদকই ইো করদে মিরি থাকার
অভযাস গদে িুেদি পাদর।
নরাজা মানুদষর অন্তরদক নরম কদর এিিং আল্লাের মজমকদরর জন্য উিযর কদর।
৪:- নরাজাোদরর জন্য অন্যান্য ইিােি-িদেগী করা সেজ কদর নেয় েয়। আর
এ মিষয়মি মেিাদোদকর মি স্পষ্ট নয, নরাজাোর িযমক্তরা রমজান মাদস নিমশ
নিমশ কদর ভাদো কাদজর মেদক অগ্রসর েয়। িেদরর অন্য সময় নযসি কাজ
করদি িারা কষ্ট অনুভি ও অেসিা কদর।
৫:- একজন নরাজাোর িার কু-প্রিৃমত্তর উপর মিজয় োভ করদি সক্ষ্ম। কারণ
রমজাদনর িাইদর কুপ্রিৃমত্ত িার উপর মিজয়ী থাদক এিিং িাদক অন্যায় ও অমিে
কাদজর মেদক ধামিি করদি থাদক। আর রমজান আসদে, রমজান িার
কুপ্রিৃমত্ত োগাম নিদন ধদর এিিং িাদক সিয ও বনমিকিার মেদক ধামিি কদর।
একােশ পাে: নরাজার আেি
নরাজার গুরুত্বপূণয আেি েদে শমরয়ি মনধযামরি সমদয় নরাজা শুরু করা, িার
আদগ পদর শুরু না করা। এজন্য রমজান মাস শুরু েওয়ার পূদিয িা পদর
রমজাদনর নরাজা মেসাদি নরাজা রাখা যাদি না। রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়া সাল্লাম িদেদেন : নিামরা োঁে নেদখ নরাজা রাখ এিিং োঁে নেদখ নরাজা
োে। মিমন আদরা িদেদেন: নিামরা োঁে নেখার আদগ নরাজা নরখ না এিিং োঁে
নেখা পযযন- নরাজা নেে না।
প্রথম োমেদস োঁে নেদখ নরাজা রাখার আদেশ করা েদয়দে এিিং োঁে নেদখ
নরাজা োোর আদেশ করা েদয়দে। এর উদদ্দি নরাজার সময়-সীমা দুই োঁদের
মধযিিযী সময়।
মদ্বিীয় োমেদস োঁে নেখার আদগ নরাজা রাখদি মনদষধ করা েদয়দে এিিং োঁে
নেখার পূদিয নরাজা োেদি মনদষধ করা েদয়দে। এখাদন স্পষ্টভাদি মনদষধ করা
েদয়দে নয, রমজান মাস আসার পূদিয রমজাদনর নরাজা রাখা যাদি না নকননা
এদি শরীয়দির িরদখোফ করা েয়। আদরা িমণযি আদে নয, নিামরা রমজাদন
পূদিয নরাজা নরখ না। ইিদন আব্বাস নথদক িমণযি: রাসুেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়া সাল্লাম িদেদেন : নিামরা রমজান মাস আসার একমেন িা দুমেন পূিয
নথদক নরাজা নরখ না। এজন্য শািাদনর উনমত্রশ িামরদখ নরাজা রাখদি মনদষধ
করা েদয়দে। আম্মার নথদক িমণযি : রাসুেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম

িদেদেন নয, সদেেপূণয মেিদস নরাজা রাখে নস নযন রসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আোইমে ওয়া সাল্লাম এর অিাধযিা করে।
ইিদন িাইমময়া রে. িদেন : এিাই স্পষ্ট নয, রমজাদনর পূদিয নরাজা রাখদি
মনদষধ করা েদয়দে এিিং শরীয়দির মূেনীমিগুদো এর সমথযন কদর। সদেেপূণয
মিষদয় আমে না করা নশ্রয় িরিং সিকযিা মেসাদি আমে নেদে নেয়া মুস্তাোি।
এদি প্রমামণি েয় নয, নরাজার নক্ষ্দত্র নসৌর গণনা গ্রেণদযাগয নয় নকননা এদি
সদেেপূণয মিষদয় আমে করা েয়।
* নরাজার আদরকমি আেি েদে, নসেরী খাওয়া মিেম্ব করা যমে সুিদে সাদেক
উেয় েওয়ার সম্ভিনা না থাদক। যাদয়ে মিন সাদিি রা. নথদক িমণযি : মিমন
িদেন: আমরা রাসূেুল্লাের সাদথ নসেরী নখদয়মে অি:পর নামাদজ োঁমেদয়মে।
িণযনাকারী িদেন : আমম িেোম, এর মদধয কিিুকু সময় দুরত্ব মেে। মিমন
িদেন: পিাশ আয়াি পমরমাণ।
আিু যর রা: নথদক িমণযি : রাসূেল্ল
ু াে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেদেন :
আমার উম্মি মিদের সাদথ থাকদি যিমেন িারা নসেরী মিেম্ব করদি এিিং
ইফিার িাোিামে করদি। এোোও নসেরী মিেম্ব করা নরাজা সম্পােদন
সেদযাগী। আল্লাে িাআো িদেদেন : ‘আর আোর কর ও পান কর যিক্ষ্ণ না
ফজদরর সাো নরখা কাে নরখা নথদক স্পষ্ট েয়’। কাে নরখা মাদন রাদির
আধাঁর আর সাো নরখা মাদন মেদনর আদো। মকেু মানুষ এমন আদে যারা
রাদির নিমশ অিংশ জাগ্রি থাদক অি:পর ঘুমাদি যায় িখন নসেরী নখদয় নফদে
এদি িাদের ফজদরর নামাজ েুদি যাওয়ার সম্ভিনা থাদক। ফদে এরা নরাজার
সময় েওয়ার পূদিয নরাজা রাদখ এিিং িাদের নথদক ফজদরর নামাজ েুদি যায়।
িাদের কাদে নরাজার মক মূেয থাকদি যিক্ষ্ণ িারা মদনাপ্রভৃমত্তর অনুস্বরণ
করদি?
নরাজার আদরকমি আেি েদে : সূযয অস- যাওয়ার সাদথ সাদথ ইফিার করা।
রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেদেন : ‘মানুষ কেযাদণর সাদথ
থাকদি যিমেন িারা ইফিামর িাোিামে করদি’। অথযাৎ এই উম্মি
সম্মাদনর সাদথ থাকদি যিমেন িারা এ সুনাু্নিদক ধদর রাখদি।
ইফিার ও সােরীর আেি : িাজা নখজুর মেদয় ইফিার করা। যমে িা না পাওয়া
যায় িােদে শুকনা নখজুর মেদয়। রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম
নামাজ পোর পূদিয িাজা নখজুর মেদয় ইফিার করদিন। যমে িা না থাকি

িােদে শুকনা নখজুর মেদয় ইফিার করদিন। আর যমে শুকনা নখজুর না থাকি
িােদে কদয়ক নোক পামন পান কদর মনদিন। ইফিাদর সময় মিমভন্ন খােয ও
পানীয় জািীয় িস'র নিমশ আদয়াজন না করা উমেি। কারণ এদি সুন্নদির উপর
আমে করা েয় না এিিং জামাদির সাদথ নামাজ আোয় েুদি যাওয়ার সম্ভিনা
থাদক।
দ্বােশ পাে: নরাজাোদরর জন্য নযসকে কাজ োরাম
নরাজার মকেু আেি আদে নযগুদোর প্রমি মিদশষভাদি েক্ষ্য রাখদি েয় এিিং
িাস-িায়ন করদি েয় যাদি নরাজা শরীয়িসম্মিভাদি সম্পােন করা যায়,
নরাজার উপকারগুদো োভ করা যায় এিিং িার উদেি অজযন েয়। নকান
উপকার োো নযন অযথা কষ্ট না েয়। রসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম
িদেদেন : মকেু নরাজাোর এমন যারা শুধু ক্ষ্ুধযাি থাদক এোো আর নকান মকেু
োভ কদর না। নরাজা শুধু ক্ষ্ুধযাি থাকার নাম নয় িরিং এর সাদথ গযমেযি কথা ও
কাজ নেদে মেদি েদি।
নকউ িদেদেন : সিদেদয় সেজ নরাজা েদে পানাোর নেদে নেওয়া। আল্লাের
বনকিয অজযন করদি েদে পানাোর োোর সাদথ সাদথ অন্য নকান মনমষদ্ধ কাজ
করা যাদি না। মুসেমাদনর উপর নয মনমষদ্ধ কাজ িজযন করা আিিক িা
নরাজার সময় িজযন করা আদরা নিশী আিিক। নয অন্য সময় োরাম কাজ
কদর নস নগানােগার েয় এিিং শামস-র উপযুক্ত েয়। আর যমে নস নরাজার সময়
কদর িােদে নগানাে ও আযাদির পাশাপামশ িার নরাজাও অসম্পূণয ও নষ্ট েদয়
যাওয়ার আশিংকা থাদক।
প্রকৃি নরাজাোর নস নয পানাোর নথদক মিরি থাদক, িার অি-প্রিযি নগানাে
নথদক মিরি থাদক, িার মজহ্বা গামে-গাোজ ও খারাপ কথা িো নথদক মিরি
থাদক, িার শ্রিণ গান-িাজনা িাঁমশর সুর গামে-গাোজ ও অদন্যর নোষ নশানা
নথদক মিরি থাদক, িার েৃমষ্ট মনমষদ্ধ নজর নথদক মিরি থাদক।
রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেদেন : নয িযমক্ত মমথযা িো ও
আমে িজযন কদর নাই। িােদে িার পানাোর নেদে নরাজা রাখার েরকার ননই।
নকননা এদি নস আল্লাের পক্ষ্ নথদক নকান মিমনময় পাদি না। )িুখামর : ১৯০৩(
নরাজাোদরর উমেি গীিি, অদন্যর নোষ িণযনা ও গামে-গাোজ নেদে নেওয়া।
আিু হুরাইরাে রা: নথদক িমণযি নিী কমরম সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম

িদেদেন : নিামাদের নকউ নযন নরাজা রাখা অিস'াায় নকান খারাপ কময না
কদর। যমে নকউ িার সাদথ ঝগো করদি আদস িা গামে নেয় িােদে নস নযন
িদে আমম নরাজাোর। )িুখামর : ১৮৯৪( আদরক িণযনায় নরাজাদক ডাে িো
েদয়দে অথযাৎ যা নরাজাোরদক নেদক রাদখ এিিং িাদক অদন্যর অস্ত্র আঘাি
করদি িারণ কদর। নরাজা নরাজাোরদক নগানাদের কাদজ পমিি েওয়া নথদক
নেফাজি কদর, যার পমরণাম শামস-।
আদরক িণযনায় এদসদে নয, নরাজা ডাে স্বরূপ যিক্ষ্ণ পযযন- িা নভদি নফো
েদি। প্রশ্ন করা েে মকদসর দ্বারা ভািা েদি। মিমন িেদেন : মমথযা িা গীিদির
দ্বারা। )িায়োকী : ১৭৩/৭(
এদি িুঝা যায় নয, গীিি নরাজাদক নভদি নেয় অথযাৎ প্রভাি নফদে। ডাে
নভদি নগদে নযমন নকান উপকার পাওয়া যায় না নিমমনভাদি নরাজা যখন নভদি
যাদি িখন িার দ্বারা নকান উপকার পাওয়া যাদি না।
গীিি কী? গীিি েে : রসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেদেন :
নিামার ভাইদয়র এমন মকেু উদল্লখ করা যা নস অপেে কদর।
এক িণযনায় এদসদে নয গীিদির কারদণ নরাজা নভদি যায়। গীিি মাদন অপর
মৃি ভাইদয়র নগাশি খাওয়া।
আল্লাে িাআো িদেন : এিিং এদক অপদরর গীিি কদরা না। নিামাদের মধয
কী নকউ িার মৃি ভাইদয়র নগাশি নখদি পেে করদি ? (হুজুরাি : ১২(
গীিদির মাধযদম নরাজা নভদি যাওয়ার অথয েদে িার পূণয োভ েদি না।
ত্রদয়ােশ পাে : নরাজাোদরর জন্য যা করা অপেেীয়
নরাজাোদরর জানা উমেি নয নস একমি মেৎ ইিােি সম্পােন করদে। এ
ইিােদির মিঘ্ন সৃমষ্ট করদি পাদর এমন নকান কাজ না করা। নরাজাোদরর পূরািা
সময় ইিােি গণয করা েদি। রাদির ঘুম ও নরাজার অন-ভুক্ত
য েদি যখন নস
নরাজা রাখার শমক্ত নযাগাদনার জন্য ঘুমাদি। সুিরািং নরাজা রাখা অিস্থায় এ
ইিােদির সাদথ এমন মকেু না করা যা িার সাদথ সামঞ্জস্য রাদখ না। এজন্য
পূিযিিযীগণ যখন নরাখা রাখদিন িখন মসমজদে িদস থাকদিন এিিং িেদিন :
আমরা আমাদের নরাজা সিংরক্ষ্ণ করমে এিিং আমরা কাদরা নোষ েেযা করি না,
যাদি আমাদের নরাজা মেক থাদক।
নরাজাোদরর সিযো মসমজদে িদস থাকা জরুমর নয়, নকননা িার জীমিকা
অজযদনর জন্য কাদজর প্রদয়াজন রদয়দে। িার করণীয় েদে নস নযখাদন থাক না

নকন নরাজার সম্মান রক্ষ্া করদি। মূদখ খারাপ নকান কথা িেদি না, গামে মেদি
না যমে নকউ িাদক গামে নেয় িােদে িার উত্তর নেদি না।
রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেদেন : নিামাদের নকউ নযন
নরাজা রাখা অিস্থায় নকান খারাপ কময না কদর। যমে নকউ িার সাদথ ঝগো
করদি আদস িা গামে নেয় িােদে নস নযন িদে আমম নরাজাোর। )িুখামর :
১৮৯৪(
এ িণযনাগুদো দ্বারা নরাজার গুরুত্ব িুঝাদনা েদয়দে। নকউ যমে িাদক প্রোর কদর
িা গামে নেয় িােদে নস উত্তর নেদি না যমেও িেো ননওয়া বিধ িদি নরাজা
রাখা অিস'াায় এর নথদক মিরি থাকদি এিিং িেদি আমম নরাজাোর। অিএি
যখন িেো ননওয়াই নরাজা অিস্থায় মনদষধ িােদে িা শুরু করা মারাত্নক
সীমােঙ্ঘন েদি।
আল্লাে িাআো িদেন : নিামরা সীমােঙ্ঘন কদরা না আল্লাে িাআো
সীমােঙ্ঘনকামরদের ভােিাদসন না। )িাকারা : ১৯০(
নরাজার দ্বারা উদদ্দি েদো আত্নসিংযম এিিং শয়িান ও িার সাোযযকারীদের
নথদক মিরি থাকার শমক্ত অজযন করা।
জননক আদেম িদেদেন : নরাজাোদরর উমেি সি অদির দ্বারা নরাজা রাখা,
োমো, নোখ, মজহ্বা, অন-র ইিযামে
সুিরািং কাউদক গামে নেদি না, কাদরা সাদথ ঝগো করদি না, মমথযা িেদি না,
সময় নষ্ট করদি না, কমিিা আিৃমি কদর রাদত্র গল্প গুজি করদি না,
অন্যায়ভাদি কাদরা প্রসিংশা িা মনো করদি না, অন্যাদয়র মেদক োি
সমপ্রসারণ করদি না, অন্যাদয়র মেদক পাদয় নেদি যাদি না।
উোমাদয় নকরাম িদেন : নগানাে নযমন মুদখর দ্বারা েয়, নিমমনভাদি নোখ,
োি ও নোঁদির দ্বারাও েয়।
নগানাদের দ্বারা নরাজার সওয়াি কদম যায় যমেও নরাজা নভদি যায় না এিিং
নরাজাোর নরাজার পূণয পাদি না যমেও নস ক্ষ্ুধািয ও মপপাসািয থাকার কারদণ
কষ্ট কদরদে। নকননা মনমষদ্ধ কময িজযদনর মাধযদম শরীয়দির কািংমখি নরাজা নস
রাদখ নাই।
রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম নরাজাোরদক আদেশ কদরদেন : যমে
নকউ িাদক গামে নেয় িােদে নস িেদি আমম নরাজাোর। এর মাধযদম মিমন
নকান খারাপ কময িা কথার উত্তর সোেরদণর মাধযদম মেদি িদেদেন।

নেৌদ্দিম পাে: নরাজা মিনষ্টকারী িস্তুসমূদের প্রথমমির আদোকপাি
নজদন রাখা ভাদো! নরাজা মিনষ্টকারী িস্তুসমূে মনদয় মনদয় আদোকপাি করা
অিযন্ত প্রদয়াজন। এদি কদর মুসমেম িযমক্ত এ নথদক সিকয েদি ও েূদর
থাকদি।
নরাজা মিনষ্টকারী িস্তু দুই প্রকার )১( এক নরাজা নষ্ট কদর এিিং কাযা ওয়ামজি
কদর )২( নরাজার সাওয়াি নষ্ট কদর কাযা ওয়ামজি কদর না।
নয সি কাজ নরাজা নষ্টকারী এিিং কাযা ওয়ামজি কদর িা কদয়ক প্রকার:
)১( সেিাস
নরাজা অিস্থায় মেদনর নিোয় নরাজাোর িযমক্ত সেিাস করদে িার নরাজা নষ্ট
েদয় যাদি। িাদক মেদনর িাকী অিংশ না নখদয় থাকদি েদি। আল্লাের মনকি
িওিা এিিং ক্ষ্মা নেদয় মনদি েদি। এিিং এ নরাজামি পরিিযীদি কাযা করদি।
এিিং িাদক কাফফরা মেদি েদি।
কাফফারা েদো- োস-োসী মুক্ত করা। িা না পারদে দুই মাস োগািার নরাজা
পােন। িা করদি সক্ষ্ম না েদে ষাি জন মমসমকনদক খােয প্রোন। প্রদিযদকর
জন্য এক মফিরা পমরমাণ গম, অথিা প্রেমেি খােযদ্রিয। নরাজা রাখদি সক্ষ্ম
না েওয়া মাদন শমরয়দির েৃমষ্টদি সামথযয না রাখা। নরাজার দ্বারা শুধু উপিাস িা
এ জািীয় কষ্ট উদদ্দি নয়।
জননক সাোিী এদস রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম-নক িেদেন: ধ্বিংস
েদয়মে এিিং ধ্বিংস কদরমে; মিমন িেদেন: মকদস নিামাদক ধিিংস কদরদে? আমম
রমজাদনর নরাজা আিস্থায় আমার স্ত্রীর সাদি সেিাদস মেপ্ত েদয়মে। মিমন
িেদেন, িুমম মক নকান মাস মুক্ত করদি পারদি? নস উত্তদর িেে, না । মিমন
িেদেন, োগািার দুইমাস নরাজা পােন করদি পারদি? নস িেে, না। মিমন
িেদেন ষািজন মমসমকনদক খাওয়াদি পারদি? নস িেে: না। অি:পর নিী
সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদস পেদেন। ইমিমদধয িার কাদে মকেু িরে
খািার আসে যার মাদঝ নখজুরও মেে । নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম
নোকমিদক িেে, এগুদো সেকা কদর োও। নোকমি িেে: আমার নেদয় আদরা
অভািী নকান ফমকরদক? কারণ এ দুই পাোদের মাদঝ আমার পমরিাদরর নেদয়
নিমশ অভািী আর নকউ ননই। িার কথা শুদন নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া
সাল্লাম োসদেন এিিং িেদেন, যাও এগুদো নিামার পমরিাদরর জন্য মনদয়
যাও। )িুখারী:১৯৩৬ মুসমেম: ১১১১(

শাইখুে ইসোম ইিদন িাইমময়যাে রে. িদেন- “নরাজাোদরর সেিাস, নির
েওয়ার মেক নথদক মসিংগা এিিং োদয়দযর সাদথ মমে রদয়দে। সেিাদসর সময়
নযমন নির েয় এগুদোর সময়ও নির েয়। আোর এিিং পান করার সাদথ মমে
রদয়দে কামযিস্তু মেদসদি। মিমন িদেন, সেিাস, িীযয মনগমযদনর কারণ েওয়ায়
ইোকৃি িমম, োময়য এিিং মসিংগার সাদথ মমে রদয়দে। অন্য মেদক কামযিস্তু
েওয়ায় িা খািার গ্রেণ এিিং পান করার সাদথ মমে রদয়দে। নিী সাল্লাল্লাহু
আোইমে ওয়া সাল্লাম আমাদের নয সিংিাে মেদয়দেন িা েদো, আল্লাে
নরাজাোর সম্পদকয িদেন '' নস আমার জন্য খািার এিিং পানাোর পমরোর
কদর।'' অিএি মানুষ কামযিস্তুদক আল্লাের জন্য পমরোর করািাই কািংমক্ষ্ি
ইিােি। এর জন্য নস সাওয়াি পাদি।
নেদের অিযন্ত গুরুত্বপূণয ননয়ামদির মদধয একমি েদো সেিাস যা আত্মার
মিকাশ এিিং আনে োদনর জন্য জরুরী। এিা প্রিৃমত্ত, রক্ত এিিং নেদের
সিােদনর জন্য খাদেযর নেদয়ও নিমশ মক্রয়াশীে। আমরা যখন মিশ্বস কমর কমর
শয়িান মানি সন্তাদনর মশরা উপমশরায় মিেরণ কদর। এর ফদে পুমষ্ট, রক্ত িৃমদ্ধ
কদর। ফদে আত্মা প্রসার েয় মিকাশ েয় কাময িস্তুসমূদের মেদক। িােদে িো
যায় এসি গুদো সেিাদসর মদধয অদনক নিমশ উপমস্থি রদয়দে। কারণ এমি
আত্মার ইোশমক্তদক প্রেমম্বি কদর প্রিৃমত্তর মেদক এিিং ইিােি মিমূখ কদর।
িরিং িো যায় প্রিৃমত্তর মূে িাদগযি েদো সেিাস এিিং এ কামভাি। যা আোর ও
পান করা নথদকও িে। এ জন্য সেিাসকারীর কাফফারা রেয়া ওয়ামজি। িার
জন্য োসমুমক্ত অথিা সুন্নাি ও ইজমা মভমত্তক যা সািস্তয েদি িা আোয়
ওয়ামজি। কারণ এ অপরাধ মারাত্মক ক্ষ্মি ও ভয়ািে। এ েদো সেিাস োরাম
করার িে দুইমি কারণ। হ্যাঁ, িীযয নির েওয়ার ফদে শরীর দুিযে েয়। এদি নিা
অন্য উদদ্দি আদে। দুিযে করার নক্ষ্দত্র এিা ইোকৃি িমম এিিং োদয়দযর মদিা
িরিং এ দুদিার নেদয়ও নিমশ। িাই সেিাস নরাজা নষ্ট করার নক্ষ্দত্র আোর এিিং
োময়য নথদক অদনক নিমশ মক্রয়াশীে ।’’
পদনরিম পাে : নরাজা মিনষ্টকারী মদ্বিীয় ও িৃিীয় প্রকাদরর আদোেনা
নজদন রাখুন আল্লাে িাআো নরাজাোদরর জন্য রাদি মনজ স্ত্রীর সাদথ সদম্ভাগ
বিধ কদরদেন।
আল্লাে িাআো িদেনَ ُ َي
َََْ ْ ُ َ ُ ي
ُ
ِّ
َ
ْكم
َ
ِأ ِحل لكم يللة الصيامِ الرفث ِإىل نِسائ

নিামাদের জন্য নরাজার রাদি স্ত্রী সদম্ভাগ োোে করা েদয়দে। )সূরা িাকারা১৮৭(
রাদির জন্য বিধিাদক মনমেযষ্ট করা দ্বারা মেদন োরাম েওয়া প্রমামণি েে।
নরাজা নষ্টকারী মদ্বিীয় কারণগুদো নথদক েদো, সেিাস োো অন্য উপাদয়
নযমন: েুদমা খাওয়া, আমেিন, িারিার কুেৃমষ্ট অথিা েস্তনমথুন এর ফদে িীযয
িামের করা। এ সদির নকান একমি কারদণ নরাজাোর িীযয িামের করদে িার
নরাজা নষ্ট েদি যাদি। মেদনর িাকী অিংশ নস পানাোর িন্ধ রাদখদি এিিং এ
নরাজা পদর কাযা করদি। কাফফারা নেওয়ার প্রদয়াজন েদি না। িদি িাদক
িওিা করদি েদি। আল্লাের কাদে ক্ষ্মা োইদি েদি। এজািীয় কমযকান্ড েদি
েূদর থাকদি েদি। কারণ, নস এক মোন ইিােি কদর যাদে এ সমদয় িার
কাদে কাময েদো নস আল্লাের জন্য কামভাি, পানাোরসে সি িযাগ করদি। হ্যাঁ
ঘুমন্ত িযমক্তর স্বপ্নদোষ েদে এদি িার নরাজার নকান ক্ষ্মি েদি না। এর জন্য
নকান কাযা কাফফারারও প্রদয়াজন ননই। কারণ এিা েয় িার অমনোয়। িদি
িাদক নগাসে করদি েদি।
নরাজার নষ্টকারী িৃিীয় কারণ েদো ইোকৃি খািার ও পানীয় গ্রেণ করা।
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ي َ َ َ ي
ِّ جر ُث يم أَت وموا
َ َالصي
ام
ِ
ِ ولكوا وارشبوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض ِمن اخلي ِط األسو ِد ِمن الف
َْ ي
ِإىل اللي ِل
আর আোর কর ও পান কর, যিক্ষ্ণ না ফজদরর সাো নরখা কাদো নরখা নথদক
স্পষ্ট েয়। অি:পর রাি পযযন্ত নরাজা পূণয কর। )সূরা িাকারা, আয়াি ১৭৮(
আল্লাে িাআো সুিদে সামেক পযযন্ত আোর ও পান করা নক বিধ কদরদেন এিিং
সূযায স্ত পযযন্ত নরাজা পূণয করদি িদেদেন। আোর ও পান করার মি একই হুকুম
ঐ সি খািাদরর জন্য যা মুখ মভন্ন অন্য পদথ নেদে প্রদিশ কদর। এ োো
শুকনাও িরে জািীয় নয নকান খািার মুখ মেদয় প্রদিদশরও ঐ একই হুকুম।
নযমন পুমষ্ট ইনদজকশন গ্রেণ, ঔষধ খাওয়া, পমরত্রাদণর জন্য রক্তগ্রেণ এসিই
নরাজা মিনষ্টকারী। কারণ এগুদো খােয অথিা ঔষধ মেদসদি কাজ কদর যা
নপদি েদে যায়। িাই এগুদো খাদেযর হুকুদমর অন্তভূক্ত
য । এিাই মফকেমিেদের
মি। হ্যাঁ নয ইনদজকশন পুমষ্ট নয় এিিং মশরায় গ্রেণ করা েয় িার িযাপাদরও
মি েদো এিা নরাজা ভিকারী।

কারণ িাও রদক্তর সাদথ েোেে কদর এিিং নপদি েদে যায়। আর যমে
মািংসদপশীদি ননয়া েয় উত্তম েদো িা িযাগ করা। কারণ রাসূে সাল্লাল্লাহু
আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেদেন, সদেে েয় এমন িস্তু পমরোর কর। )নাসায়ী:
৫৭২৭(
িাধয েদয় যাদক এসি গ্রেণ করদি েদি এিিং সন্ধযা পযযন্ত নেরী করাও িার
পদক্ষ্ সম্ভি নয় নস অসুস্থিার কারদণই িা গ্রেণ করদি এিিং নরাজা কাযা
করদি। আল্লাে নরাগীর জন্য অনুমমি মেদয়দেন নরাজা ভদির। এিিং পদর কাযা
করার। নোদখ সুরমা োগাদনা নকান নকান ফমকে এিাদক নরাজা ভদির কারণ
মদন কদরন। কারণ এিাও নপদি েদে যায়। অদনক সময় নরাজাোর িযমক্ত
সুরমার স্বাে িার কদন্ে অনুভি কদর। িাই নরাজাোর িযমক্ত নরাজার মেদন
সিকযিা মূেকভাদি সুরমা পমরোর করদি পারদে ভাে।
নষােিম পাে:
নরাজা মিনষ্টকারী নথদক েিুথয প্রকার েদো মশিংগা অথিা এ ধরদণর নকান মকেু
মেদয় নরাজাোদরর রক্ত নির করা মনরাময় অথিা আরামদিাধ করার উদদ্দদি।
এ নক্ষ্দত্র মূেমভমত্ত েদো রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম এর োেীস
যাদি িমণযি আদে '' মশিংগাোনকারী এিিং গ্রেণকারী উভয় ইফিার করে, মাদন
নরাজা ভািদো। )আেমাে, মিমরমমময, আিুোউে(
শাইখুে ইসোম ইিদন িাইমময়যাে রে. িদেন: মশিা নরাজা নষ্টকদর এিা
নিমশরভাগ মফকেমিেদের মি। নযমন আেমে, ইসোক, ইিদন খুযাইমা, ইিদন
মুনমযর, ওোমাদয় আেদে োেীস এ মি নপাষণ কদরন। এিিং এিা শরময়
মূেনীমি অনুযায়ীও যুমক্তযুক্ত। রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম
অনুসারী মিমশষ্ট িযমক্তিগয এ অনুযায়ী আমে কদরদেন ।
কমিপয় মেন্তামিে মশিার কারদণ নরাজা নষ্ট েদি িদে মদন কদরন না। িারা
েমেে মেদসদি িুখারী শরীদফর একমি িণযনা নপশ কদরন। যাদি িো েদয়দে
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম নরাজা এিিং েদজর ইেরাম িাধা আিস্থায়
মশিা োমগদয়দেন। )োমেস নিং ১৯৩৮, ১৯৩৯( িদি ইমাম আেমে রে. িদেন
নয একমি োেীদস এদসদে

،فعن عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهما أن انليب صىل اهلل عليه وسلم احتجم وهو حمرم
]واحتجم وهو صائم
এ োেীদস  وهوصائمশব্দমি িৃমদ্ধদক সমেক নয় িদে মি প্রকাশ কদরদেন।
িারা িদেন: মিশুদ্ধ েদো রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম মশিা
োমগদয়দেন ইেরাম আিস্থায়। নরাজা আিস্থায় নয়। শাইখুে ইসোম ইিদন
িাইমময়যাে রে. িদেন : আেমে রে. যা িদেদেন এর উপর িুখারী মুসমেম রে.
উভদয় ঐকযমি নপাষণ কদরদেন।
এ জন্য ইমাম মুসমেম রে. িণযনায় ،" "وهو صائمশব্দমি িযিোর কদরনমন।
অমনোকৃি রক্ত িামের েওয়া, নযমন নাক নথদক, আঘাি জমনি কারদণ, োদির
মামে নথদক এগুদো নরাজার নকান ক্ষ্মি করদি না। কারণ এ অিস্থায় নস মাযুর।
িদি োি নথদক রক্ত িামের েদে িা নযন মভিদর না যায়, নস মিষয় নখয়াে
রাখদি েদি অিিই।
পিম প্রকার েদো ইোকৃি িমম করা।
ইোকৃি িমম িেদি নপদির মভির নথদক খািার অথিা পামন নির করা। এ
মিষদয় োেীস েদো
 وأبو داود رقم،331 "من استقاء عمدا فليقض" حسنه الرتمذي [ أخرجه الرتمذي رقم
8636  وابن ماجة رقم،3311
নয ইোকৃি িমম করে নস নরাজা কাযা করদি। )মিরমমজী, আিু োউে(
শাইখুে ইসোম ইিদন িাইমময়যাে িদেন: রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া
সাল্লাম ইোকৃি িমম করদি মনদষধ করার কারণ েদো খােয ও পানীয় িস্তু
নেদে শমক্ত িৃমদ্ধ কদর এ গুদো নির করা শরীদরর জন্য ক্ষ্মি এিিং স্বাস্থয দুিযদের
কারণ যার প্রভাি পরিমিযদি ইিােদিও পেদি। িদি অমনোকৃি িমম েদে
এদি নরাজা নষ্ট েদি না। োেীদস এদসদে, নয অমনোয় িমম করে িার জন্য
কাযা ননই। )মিরমমজী(
এমমনভাদি নরাজাোর িযমক্ত কুমে করার সময় গরগরা করদি না এিিং নাদক
পামন নেয়ার সময় খুি মভিদর পামন নেদি না।

 "وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما" [أخرجه أبو داود رقم:قال صىل اهلل عليه وسلم
 وابن حبان يف،811  وابن خزيمة يف صحيحه رقم،113  وابن ماجة رقم،813 ،813

.] وصححه اذلهيب وابن حجر،33 /1  وأمحد،811  ـ813 /8  واحلاكم810 صحيحه رقم
কারণ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম গরগরা কদর কুমে করা এিিং নাদক
মভিদর পমরস্কাদরর কথা িেদেও িা নরাজা আিস্থায় মনদষধ কদরদেন।
শাইখুে ইসোম ইিদন িাইমময়যাে রে. এর কারণ মেদসদি িদেন : এর মাধযদম
গো এিিং নাক মেদয় পামন নপদি েদে যাদি। এদি কদর সরাসমর পান করদে যা
েদিা িাই েদয় যাদি। যা নরাজা ভদির কারণ েদি।
হ্যাঁ সিকয আিস্থায় পুদরা শরীর পামন দ্বারা নগাসে িা অন্য নকান মাধযদম শীিে
করা বিধ। িদি নখয়াে রাখদি েদি পামন নযন কণ্ঠনােী মেদয় মভিদর না যায়।
আর নয ভুদে আোর িা পান কদর িার নরাজার নকান ক্ষ্মি েদি না িরিং িা
আল্লাের পক্ষ্ েদি িার উপর অনুগ্রে িদে োেীদস িমণযি েদয়দে। উেন্ত মশামামে, ধূো-িামে েোঁৎ মুখ মেদয় মভিদর প্রদিশ করদেও নরাজার নকান ক্ষ্মি
েদি না। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেন: আমার উম্মি ভুদে যা
কদর অথিা নজারপূিযক িাদক মেদয় যা করাদনা েয় এগুদো িাদক ক্ষ্মা কদর
নেয়া েয়।
সদিরিম পাে: কাযা নরাজা আোদয়র মিধানািেী সম্পদকয
আমাদের অিিই শরয়ী কারদণ নয নরাজা ভিা েয় িা কাযা করার মিধান জানা
থাকা জরুরী। আল্লাে িাআো িদেন:
َ َ
ُ ُ ُ ََ َ ْ ُْ ُ ُ َُْ ََ َ َ َ ي ٌ ْ َي ُ َ َ ُ ُ ي
َك ُم الْ ُع ْْس
َو َم ْن اكن َم ِريضا أو ىلع سف ٍر ف ِعدة ِمن أيامٍ أخر ي ِريد اَّلل بِكم اليْس وال ي ِريد ِب

﴾811﴿

‘আর নয অসুস্থ েদি অথিা সফদর থাকদি িদি অন্যান্য মেিদস সিংখযা পূরণ কদর
ননদি। আল্লাে নিামাদের সেজ োন এিিং কমেন োন না।’
এ আয়াদি আল্লাে িাআো নরাগী এিিং মুসামফরদক রমজাদনর নরাজা ভদির
অনুমমি মেদয়দেন। এিিং এ সুদযাগ গ্রেণ করদে পরিমিযদি ঐ পমরমাণ নরাজা
আোয় করদি িদেদেন। িদি নকউ যমে এ সুদযাগ গ্রেণ না কদর নরাজা রাদখ িার
নরাজা েদি এিাই জামহুদর ওোমার মি। অনুমমি োদনর নেকমি সম্পদকয আল্লাে
িাআো িদেন: আল্লাে িাোর জন্য সেজ করদি োন, কদোর করদি োন না।

অসুস্থ আিস্থায় অথিা সফর অিস্থায় নরাজার আদেশ িোে রাখদে িাোর কষ্ট
েদিা। আিার পদর িা পূরণ করার নেকমি ও মিমন িণযনা কদরদেন। িা েদো
নরাজার জন্য মনধযামরি মেনগুদো পূরণ করা অথযাৎ ১মাস নরাজা পােন যা আল্লাে
ফরজ কদরদেন। এ সুদযাগ গ্রেণ করদে সেজও েদি নরাজার মাসও পূরণ েদি।
িৃিীয় আদরকমি নশ্রণী আদে যাদের জন্য নরাজা ভদির অনুমমি আদে। িারা েদো
অমিশয় িৃদ্ধ যারা িাধকযযজমনি কারদণ নরাজা রাখদি অক্ষ্ম। িারা নরাজার
পমরিদিয প্রমিমেদনর জন্য একজন অভািী মানুষদক খািার নেদি।
،]811 {وىلع اذلين يطيقونه فدية طعام مسكني} [ابلقرة
আর যাদের কষ্ট েদি িাদের কিযিয মমেকীনদক মফেয়া প্রোন করা।
এ আয়াদির আওিায় গভযিিী এিিং দুগ্ধ োনকারীমন মনদজর এিিং সন্তাদনর উপর
আশিংকাদিাধ করদে নরাজা ভদির অনুমমির কথা ওোমাদের এক জামাআি
অনুদমােন কদরদেন। আব্দুল্লাে ইিদন আব্বাস রা. নথদক এক িণযনায় এদসদে, মিমন
গভযিিী অথিা দুগ্ধ োনকারীমনদক িদেদেন আপমনদিা ঐসি নোদকর পযযায় যারা
অক্ষ্ম।
،أنت بمزنلة اذلين ال يطيقون الصيام
ইিদন ওমর রা. নক প্রশ্ন গভয অিস্থায় নরাজা রাখা সম্পদকয িার এক নমদয় প্রশ্ন করদে
মিমন িেদেন: আোর গ্রেণ কর এিিং প্রমি মেদনর জন্য একজন মমসমকনদক খািার
োও।
সার কথা েে: এদের সকদের জন্য অসুমিধার কারদণ রমজাদনর মেদন খািার গ্রেণ
বিধ। িদি এদের আিার মিন প্রকাদর ভাগ করা েয়। )১( শুধু কাযা ওয়ামজি মফেয়া
মেদি েদি না। নযমন, অসুস্থ, মুসামফর এিিং গভযিিী ও ধাত্রীদ্বয় যমে িাদের
জীিদনর উপর আশিংকা কদরন । )২( মফেয়া ওয়ামজি কাযা করদি েদি না। নযমন,
অমিশয় িৃদ্ধ অথিা এমন নরাগী যা আর সুস্থ েওয়ার সম্ভািনা ননই। )৩( কাযা এিিং
মফেয়া উভয়মি ওয়ামজি িারা েদেন গভযিিী এিিং ধাত্রী িারা যমে শুধু মাত্র িাদের
সন্তাদনর ক্ষ্মির আশিংকা কদরন। নস নক্ষ্দত্র নরাযা না নরদখ মফেয়া নেদিন। এখাদন
মফেয়া েদো প্রমি মেদনর জন্য এক মফিরা পমরমাণ খািার নকান মমসমকনদক
খাইদয় নেয়া িা োন করা।
আমাদের েীদন ইসোম েদো সেজ ও সেনীয়। মানুদষর অিস্থার প্রমি এর রদয়দে
সজাগ েৃমষ্ট। িাই যা মানুষ করদি অক্ষ্ম িা িাদক োমপদয় নেয়া েয় না। নেখুন

মুমকম, মুসামফর, সুস্থ ও নরাগীর জন্য রদয়দে উপদযাগী মিধান। এদি কদর মুসমেম
িযমক্ত সি সময়ই আল্লাের এিােদির সাদথ জমেি থাকদি পাদর, এিিং নকান ফরজ
আোয় িার নথদক এদকিাদর িাে েদয় যায় না। িদি িা অিস্থার আদোদক মিধান
পমরিিযন েয়।
আল্লাে িাআো িদেন, িুমম নিামার রদির িদেগী কর মৃিুযর পূিয পযযন্ত। )সূরা আে
মেজর: ৯৯(
ঈসা আোইমেস সাোম িদেদেন, আমাদক আমার রি আদেশ কদরদেন নামাজ এিিং
যাকাি আোদয়র জন্য যিমেন নিদে থামক। )সূরা মামরয়াম: ৩১(
অদনদক ইসোদমর এ উোরিার কথা িদে োরাম, নাজাদয়য কাজ কদর থাদক এিিং
ফরজ কাজ নেদে নেয় আর িদে থাদক, আদর ধমযদিা সেজ এর মাদঝ নকান
িাোিামে ননই। আসদে ইসোম ধময পােন করা সেজ। িদি এর অথয এ নই নয,
মানুষ ইসোম নথদক নির েদয় যাদি এিিং মন নয রকম োয় নস রকম জীিন যাপন
করদি। িরিং সেদজর অথয েদে িাো এিােি পােদন কদষ্টর পথ পমরোর কদর
অসুমিধা জমনি অিস্থায় সেজ পথ অনুসরণ করদি। সকে প্রশিংসা আল্লােরই।
আোরিম পাে : কাযা নরাজার মিধান প্রসি
এরশাে েদে :
ُ
]811 {ومن اكن منكم مريضا أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر} [ابلقرة
আর নিামাদের মদধয নকউ অসুস্থ েদে অথিা সফদর থাকদে িারা অন্য সময়
িা পূণয কদর ননদি। )সূরা িাকারা : ১৮৫(
নকান িযমক্ত জাদয়য কারদণ মাদে রমজাদন নরাজা ভি করদে, নযমন- শরয়ী
ওযর যা িার জন্য নরাজা ভািা নমািাে কদর নেয়, অথিা নকান োরাম কারদণ,
নযমন- নকউ স্ত্রী সেিাস িা অন্য নকান উপাদয় নরাজা ভি করে, িার উপর
কাজা করা ওয়ামজি েদি। নকননা আল্লাে িাআো িদেদেন]811 {فعدة من أيام أخر} [ابلقرة
নস অন্য মেদন িা আোয় কদর ননদি। )সূরা িাকারা : ১৮৪(
িদি যথাসম্ভি িাোিামে কাজা আোয় করা মুস্তাোি, কারণ এিা িার
মজম্মাোমর। োগািার কাজা আোয় করা মুস্তাোি। নকননা কাজা প্রথম
আোদয়রই স্থোমভমষক্ত।

যমে সাদথ সাদথ কাযা না কদর, িােদে অন্তিঃ কাযা করার প্রিে ইো নপাষণ
করদি েদি। নেরীদি কাযা করাও জাদয়য। নকননা এর সময় প্রশস্ত। আর নয
সি ওয়ামজদির িযাপাদর প্রশস্ত সময় থাদক নসগুদো েৃঢ় প্রিযদয়র সাদথ নেরী
কদর করা জাদয়য।
অনুরূপভাদি মিরমি মেদয়ও নরাজা কাযা করা জাদয়য। মকন্তু যমে শািান মাদসর
মাত্র কদয়কমেন িামক থাদক নয কয়মেদনর নরাজা িার কাযা েদয়দে, িােদে
সিযসম্মমিক্রদম িার উপর ধারািামেকিা রক্ষ্া কদর কাযা আোয় করা ওয়ামজি
েদি সমদয়র সিংকীণযিার কারদণ। নকানরূপ ওজর োো পরিিযী রমজাদনর পর
পযযন্ত কাযা নরাজা মপমেদয় নেয়া জাদয়য নয়। নকননা আদয়শা রা. িদেনّ اكن يكون
لع الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان ملاكن رسول اهلل
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আমার মাদে রমযাদনর নরাযা কাযা েি, আমম রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে
ওয়াসাল্লাদমর উপমস্থমির কারদণ শািান মাস আসা পযযন্ত নরাজা কাযা করদি
পারিাম না। )িুখারী : ১৯৫০, মুসমেম : ১১৪৬(
অত্র োেীদসর মাধযদম িুঝা নগে কাজার সময়মি শািান মাদসর নস কদয়কমেন
অিমশষ্ট থাকা পযযন্ত েীঘযাময়ি েয়, নয কয়মেন িার উপর নরাজা রাখা ফরজ
মেে। এমিািস্থায় পরিিযী রমজান মাস প্রদিশ করার পূদিয কাজা আোয় করা
ওয়ামজি।
যমে পরিিযী রমজান মাস প্রদিশ করা পযযন্ত কাজা নরাজা মিেমম্বি কদর , িােদে
প্রথদম রমজাদনর নরাজা পােন করদি, এিিং পদর কাজা আোয় করদি।
যমে ওজদরর কারদণ ঐ সময় কাজা আোয় করদি সক্ষ্ম না েয় িােদে িার
উপর শুধু কাজা আোয়ই ওয়ামজি থাকদি। আর যমে ওজর োো এমন নেরী
েদয় থাদক িােদে কাজাসে প্রমিমেদনর পমরিদিয একজন মমসকীনদক ঐ
শেদরর প্রেমেি খােয নথদক অধয সা’ খািার মেদি েদি।
যার ওপর কাজা ওয়ামজি, এমন িযমক্ত যমে পরিিযী রমজান আগমদনর পূদিয
ইদন্তকাে কদর, িােদে িার উপর নকান মকেু িিযাদি না। নকননা নয সমদয়র
মাদঝ নস মারা মগদয়দে নস সময় পযযন্ত নেরী করা িার জন্য বিধ মেে। আর যমে
নিুন রমজাদনর পর মারা যায়, িােদে যমে িার নেরী করািা অসুস্থিা ও

সফদরর কারদণ েদয় থাদক িােদেও িার উপর নকান মকেু িিযাদি না। আর যমে
ওজর োো নেরী েদয় থাদক িােদে মৃি িযমক্তর পমরিযাক্ত সম্পমত্ত নথদক প্রমি
মেদনর জন্য একজন মমসমকদনর খািার োন কদর মেদি েদি।
আর যমে নকান মৃি িযমক্তর উপর কাফফারার নরাজা ওয়ামজি থাদক, নযমননজোদরর কাফ্ফারার নরাজা, িােদে প্রমি মেদনর জন্য একজন মমসকীনদক
খািার খাওয়াদি, িার পক্ষ্ নথদক নরাজা রাখদে েেদি না। আর এ খািার েদি
মৃি িযমক্তর সম্পমত্ত নথদক। নকননা জীমিি থাকা অিস্থায়ই নরাজার িযাপাদর
নাদয়ি িানাদনা েদে না। অিএি, মৃিুযর পর মকভাদি িা েদি পাদর? এিা েে,
অমধকািংশ আদেদমর অমভমি।
মান্নদির নরাজা ওয়ামজি থাকা অিস্থায় যমে নকান িযমক্ত মারা যায় িােদে
ওয়ামরশদের জন্য মৃি িযমক্তর পক্ষ্ নথদি নরাজা রাখা মুস্তাোি।
িুখারী ও মুসমেদম িমণযি আদে- জননক মমেো নিী করীম সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাদমর মনকি এদস িেে: আমার মািা মান্নদির নরাজা পােন না কদর
মারা নগদেন, আমম মক িার পক্ষ্ নথদক নরাজা পােন করদি পামর? মিমন
িেদেন : হ্যাঁ। )িুখারী : ১৯৫৩, মুসমেম : ১১৪৭(
মৃি িযমক্তর ওমেগণ েে িার ওয়ামরশ।
ইমাম ইিদন কাইদয়ম রে. িদেন : মৃি িযমক্তর পক্ষ্ নথদক মান্নদির নরাজা রাখ
যাদি। িদি ফরজ নরাজা রাখা যাদি না। ইমাম আেমে রে. প্রমুদখর এমিই
অমভমি। ইিদন আব্বাস রা. ও আদয়শা রা. নথদক এমনমিই িমণযি েদয়দে।
যুমক্ত -মকয়াসও িাই িদে। নকননা মান্নি করা শরীয়দির মনদেযশ নয়। এমি
িাো িার মনদজর উপর মনদজ ওয়ামজি কদর ননয়। এমি অদনকিা ঋদণর মি।
আর এ কারদণই নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম মান্নদির িুেনা
ঋদণর সাদথই মেদয়দেন। িাোো আল্লাে িাআো নয নরাজা ফরজ কদরদেন
এিিং নসমি ইসোদমর নরাকনসমূদের একমি। নস নরাজার নক্ষ্দত্র নকান প্রকার
প্রমিমনমধদত্বর িযিস্থা েেদি না, নযমমনভাদি নামাজ ও কাদেমার নক্ষ্দত্র কাউদক
নাদয়ি িানাদনা েদে না।
কারণ কাদেমা ও নামাদজর উদদ্দি েদো িাো নয োসদত্বর আমেষ্ট েদয়দে িা
স্বয়িং মনদজ পােন করা। অন্য নকউ এমি আোয় করদে েদে না। অনুরূপভাদি
অন্য নকউ িার পক্ষ্ নথদক নামাজ আোয় করদে েেদি না।

শায়খুে ইসোম ইিদন িাইমময়যা রে. িদেন : মৃি িযমক্তর পক্ষ্ নথদক প্রমি
মেদনর পমরিদিয একজন মমসকীনদক খানা খাওয়াদি। ইমাম আেমে, ইসোক
রে. প্রমূখ এ অমভমিমি গ্রেণ কদরদেন। এর স্বপদক্ষ্ অদনক যুমক্ত আদে।
নকননা মান্নি িার োময়দত্ব প্রমিমষ্ঠি েদয় নগদে। অিএি, মৃিুযর পর িা পূণয
করা েদি। আর রমজান মাদসর নরাজা এর িযমিক্রম। নকননা আল্লাে িাআো
অপারগ িযমক্তর উপর নরাজা ফরজ কদরনমন। িরিং িাদক একজন মমসকীনদক
খাওয়াদনার মাধযদম মফেয়া নেয়ার আদেশ কদরদেন। কাজা নরাজা ঐ িযমক্তর
উপরই সািযস্ত েয়, যার নরাজা রাখার শমক্ত আদে। অপারগ িা অক্ষ্ম িযমক্তর
উপর নরাজা কাজা করা ফরজ করা েয়মন। অিএি, নকউ িার পক্ষ্ নথদক কাজা
আোয় কারার প্রশ্নই আদস না। মকন্তু মান্নি অথিা এ জািীয় নরাজা মৃি িযমক্তর
পক্ষ্ নথদক সিযসম্মিভাদি আোয় করা যাদি। নকননা সেীে োেীস দ্বারা এমি
প্রামানণি েদয়দে।
উমনশিম পাে: িারািীদের নামাজ এিিং িার হুকুম
এই পমিত্র মাদস আল্লাের রাসূে মুোম্মে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম
আমাদের জন্য শরীয়ি মেদসদি যা নপশ কদরদেন িম্মদধয িারািীর নামাজ
একমি। এমি সুন্নদি মুয়াক্কাোে। মানুষ প্রমি োর রাকাি পর আরাম কদর িাই
এ নামাজদক িারািীে িো েয় । িারািীে দুই রাকাি দুই রাকাি কদর আোয়
করদি েয়। িাোজ্জুেও অনুরূপ। নকান নকান মসমজদের ইমাম না িুদঝ ভুে
কদরন। িারা দুই রাকাদির পর িারািীে অথিা িাোজ্জুে নকানমিদিই সাোম
মফরান না। এিা সুন্নাদির নখোফ। ওোমাগণ িদেদেন নয, নয িযমক্ত িারািীে
অথিা িাোজ্জুদের িৃিীয় রাকাদির জন্য োমেদয় যায় নস নযন ফজর নামাদজর
িৃিীয় রাকাদি োোদো। অথযাৎ িার নামাজ িামিে িদে গণয েদি।
িারািীে জামাআদি মসমজদে আোয় করা উত্তম। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া
সাল্লাম এ নামাজ মসমজদে পদেদেন। িার সাদথ নোকজনও নামাজ আোয়
কদরদে। আগমনকারী পরিিযী রাদিও মিমন নামাজ পেদেন। নোকজনও
েদয়মেে নিমশ। িার পর নোকজন িৃিীয় মকিংিা েুিুথয রামত্রদি একমত্রি েদো
অথে আল্লাের রাসূে িাদের মনকি আদসনমন।সকাে নিো মিমন নোকদের
েক্ষ্য কদর িেদেন, নিামরা যা কদরে আমম িা নেদখমে, আমার নির না েওয়ার
কারণ েদো, আমার ভয় েমেে নয, এ নামাজ িথা িারািীে নিামাদের জন্য
ফরয েদয় যাদি। )িুখারী: ১১২৯ মুসমেম : ৭৬১( িণযনাকারী িদেন, এ ঘিনা

রমজান মাদস েদয়মেে। িার পর সাোিা আজমাঈন িারািীে আোয় কদরদেন।
এিিং সমস্ত উম্মি িা গ্রেণ কদরদেন। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম
িদেন:
 وابن ماجة8331  "من قام مع اإلمام حىت ينرصف كتب هل قيام يللة" [أخرجه أبو داود رقم:

،116  والرتمذي رقم8616 ،8361  والنسايئ رقم8333 رقم

নয িযমক্ত ইমাদমর সাদথ িারািীে শুরু কদর নশষ পযযন্ত থাদক িাদক পুদরা রাি
ইিােদির সওয়াি নেয়া েয়। আিু োউে, ১৩৭৫, ইিদন মাজা: ১৩২৭ মনসায়ী:
১৩৬৫ মিরমমযী: ৮০৬
নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেন: নয িযমক্ত ঈমান অিস্থায় সওয়াদির
মনয়দি মকয়ামুে োইে কদর িার অিীদির সি গুনাে ক্ষ্মা কদর নেয়া েয়।
)িুখারী: ২০০৯ মুসমেম : ৭৫৯( অিএি িুঝা নগে এিা গুরুত্বপূণয সুন্নাি
আোয় না করা নকান প্রকাদরই উমেৎ নয়।
িারািীর রাকাি সিংখযা সম্পদকয রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম নথদক
মনমেযষ্ট নকান সিংখযা পাওয়া যায় না। িরিং এদি স্বাধীন সুদযাগ রদয়দে। শাইখুে
ইসোম ইিদন িাইমময়া িদেন : নামাজী িযমক্তর ইোনুযায়ী ২০ রাকাি
পেদি। এমি শাফী রে. এিিং আেমে রে এর প্রমসদ্ধ মি। ইদে েয় ৩৬ রাকাি
পেদি। এিা ইমাম মাদেদকর মি। ইদে েয় ১১,১৩ পেদি, সি ক'মিই সমেক
আদে। রাকাি কম েদে মকয়াম েম্বা েদি আর মকয়াম স্বল্প েদে রাকাি নিমশ
েদি। শরীয়দি এ মিষদয় সুমনমেযষ্ট নকান সিংখযা িমণযি েয়মন। ওমর রা. উিাই
ইিদন কাআি রা. এর োেকায় যখন সিাইদক একত্র করদেন িাদেরদক মনদয়
মিমন মিশ রাকাি পদেমেদেন। সাোিা আজমাঈন নকউ কম রাকাদি আিার
নকউ নিমশ রাকাদি িারািীে পেদিন।
কমিপয় ইমাম-নক অস্বাভামিক নামাজ আোয় করদি নেখা যায়, রুকু, নসজো,
মক্বয়াম ইিযামেদি ধীরস্থীরিা িেদি মকেুই ননই। অথে ধীরস্থীরিা নামাদজর
রুকন। নামাদজ আল্লাের সামদন হুজুদর কােি, একাগ্রিা এিিং মিোওয়াি
নথদক নমেেি গ্রেণ েদো আসে। এিাদিা অস্বাভামিক িাোহুদোর দ্বারা োমসে
েয় না। েীঘয এিিং ধীর মস্থরভাদি েশ রাকাি নামাজ উত্তম মিশ রাকাি
িাোহুদোর নামাজ নথদক। কারণ নামাদজর প্রাণ এিিং সার েদো মনদক
আল্লাের সামদন োমজর করা। অদনক সময় কমিস্তুও নিমশ নথদক উত্তম েদয়

থাদক। এমমনভাদি িারিীদের সাদথ মক্বরাি পো দ্রুি পো েদি উত্তম। হ্যাঁ
স্বাভামিক দ্রুি, নয ভাদি পেদে মাখরাজ এিিং উেোরণ মেক থাদক িা েদে।
যমে নকান েরদফর উচ্চারণ িাে পদে যায় দ্রুি পোর কারদণ িােদে িা
মনদষধ। স্পষ্ট মক্বরাি পো যা দ্বারা মুসমল্ল উপকৃি েয় িা উত্তম। আল্লাে িাআো
না িুদঝ যারা পদেন িাদের মনো কদরদেন ।
]31 ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين} [ابلقرة
‘আর িাদের মদধয আদে মনরক্ষ্র িারা মমথযা আকাঙ্খা োো মকিাদির নকান
জ্ঞান রাদখ না এিিং িারা শুধুই ধারণা কদর থাদক। )সূরা িাকারা:৭৮( অথযাৎ
িারা না িুদঝ পাে কদর। কুরআন নামযদের মূে উদদ্দি কুরআদনর অথয িুঝা
এিিং নস অনুযায়ী আমে করা। শুধু মিোওয়াি নয়। কমিপয় ইমাম িারািীে
সমেক পদ্ধমিদি পদেন না। কারণ িারা মক্বরাি পাদে এদিা িাোহুদো কদরন
নয, সমেকভাদি কুরআন পাদে মিঘ্ন েয়। রুকু নসজো, মকয়াম, ধীরস্থীরিা যা
নামাদজর রুকন নকানমিই িারা আোয় কদরন না। রাকাদির নক্ষ্দত্রও িারা কম
সিংখযাদক গ্রেণ কদর। এদি কদর কম রাকাি, দ্রুি নামাজ আোয়, অস্পষ্ট ও
অশুদ্ধ মকরাি িাদের নামাদজ একত্র েদয় যায়, এিা ইিােি মনদয় নখে
িামাশা। আিার নকউ নকউ মাইদক্রাদফাদনর মাধযদম মক্বরাদির আওয়াজ
মসমজদের িামেদর েমেদয় নেয়, এদি মসমজদের আশ-পাদশ নসারদগাে সৃমে
েয় যা জাদয়য ননই। শাইখুে ইসোম ইিদন িাইমময়া রে. িদেন: নয কুরআন
পাে কদর অথে পাদশ মুসমল্লগণ নফে আোয় করদে, মিোওয়ািকারীর উমেি
নয় এমন আওয়াদজ মক্বরাি পো যাদি িাদের নামাদজ মিঘ্ন সৃমষ্ট েয়। নিী
সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম সাোিাগণদক উদদ্দি কদর িদেন:
 [جمموع.يا أيها انلاس لككم ينايج ربه فال جيهر بعضكم ىلع بعض يف القراءة" انتىه
]) 61 ،63 ،63 ،68 ،33( الفتاوى
‘নে
নোক সকে নিামরা প্রদিযদক আপন প্রভুদক নডদক থাক, িাই মক্বরাদি এদক
অপদরর নথদক আওয়াজদক িে কদরা না। মাজমুউে ফািাওয়া। িাই িাদের
উমেি আল্লােদক ভয় করা, নামাজদক সুের করা, মনদজদেরদক এিিং যারা
িাদের নপেদন িারািীে আোয় করদে িাদেরদক সমেক পদ্ধমিদি নামায নথদক
িমিি না করা। কমিপয় ইমাম মক্বরাি পাদে িাোহুদো কদর এিিং মিোওয়াি

েীঘযাময়ি কদর নশষ েশদকর প্রথম মেদক অথিা মাঝামামঝ কুরআন খিম করার
উদদ্দদি। খিম নশষ েদে মসমজে নেদে নেয়, মনদজর পমরিদিয অন্যদক
মসমজদে মেদয় েদে যান। কখদনা এমনও েয়, নস নোকমি ইমামমির নযাগয
নয়। এিা িে ভুে।
কমিপয় আদেন কুরআন খিম করার পদর নামাজ কমমদয় নেন, মিোওয়াি ও
কমমদয় নেন। জান্নাম নথদক মুমক্তর রািগুদোদিও। ভািিা এমন নয, িারািীে
ও িাোজ্জুে দ্বারা খিদম কুরআন উদদ্দি। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া
সাল্লাদমর অনুসরণ কদর রাি নজদগ ইিােি করা এিিং এর ফমযেি অনুসন্ধান
নয়। এিা িাদের মূখযিা োো অন্য মকেু নয়।
মিশিম পাে: কুরআন মশক্ষ্া ও মিোওয়াদি উৎসাে সম্পদকয
আল্লােদক ভয় করুন। আমাদেরদক ঈমাদনর মি মূেযিান মনয়ামি মেদয়
অনুগ্রে, এিিং কুরআন নামযদের জন্য এ উম্মিদক মদনানীি করার জন্য িাঁর
নশাকর আোয় করুন। এ েদো মোন কুরআন, প্রজ্ঞাপূণয িয়ান, সরে পথ। ইো
আল্লাের কাোম, অন্য নকান কাোদমর িুেনা এর সাদথ েয় না। নকান প্রকার
িামিে নকান মেদক নথদক িাদক স্পশয করদি পাদর না। যা সুমোন প্রজ্ঞামদয়র
পক্ষ্ েদি অিিযীণ। আল্লাে মনদজ এর মেফাযদির োময়ত্ব গ্রেণ কদরদেন। িাই
নকান ত্রুমি- িৃমদ্ধ এর মেদক আসদি পাদর না। ইো োওদে মােফুদয মেমপিদ্ধ
আদে, িহুভাষায় পমেি েয়। এ নথদক জ্ঞানাজযন এিিং গদিষণা দুদিাই সেজ।
]83 ولقد يْسنا القرآن لذلكر فهل من مدكر} [القمر
আমম নিা কুরআনদক সেজ কদর মেদয়মে উপদেশ গ্রেদণর জন্য। অিএি নকান
উপদেশ গ্রেণ কারী আদে মক?’
মেফয করদি, না নেদখ মুখস্থ পেদি পাদর নোি-িে আরি-অনারি সকদেই।
মুদখ মিোওয়াি করদি ক্লামন্ত মকিংিা কাদন শুনদি মিরমক্তদিাধ েয় না। এর
িযাখযা মিদিষদণ জ্ঞানীগদণর িৃমপ্ত অপূণয নথদক যায়। মজন-ইনসান; এর ক্ষ্ুদ্র
একমি সূরার মিও অমস্তদত্ব আনদি অক্ষ্ম। কারণ এমি এক মেরন্তণ মুমজযা,
মেরস্থায়ী েেীে িা প্রমাণ। আল্লাে ইোদক মিোওয়াি করদি, গদিষণা করদি
আদেশ কদরদেন এিিং ইোদক কদরদেন িরকিময়।
}كتاب أنزنلاه إيلك مبارك يلدبروا آياته ويلتذكر أولوا األبلاب

ইো এক িরকিময় মকিাি যা আমম আপনার প্রমি নামযে কদরমে যাদি িারা
িার আয়াদি গদিষণা কদর, এিিং জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রেণ কদর।
 ال، "من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا:وقال صىل اهلل عليه وسلم
 حديث: وقال،أقول ألم حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف" رواه الرتمذي

،3081 حسن صحيح [أخرجه الرتمذي رقم

নিী সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেন: নয িযমক্ত আল্লাের মকিাি নথদক
একমি েরফ পাে করে, িার জন্য রদয়দে একমি সাওয়াি যা েশমি সাওয়াদির
সমিুেয। আমম িেমে না আমেফ, োম, মমম )মমদে( একমি েরফ। িরিং আমেফ
একমি েরফ, োম একমি েরফ, মমম একমি েরফ।’ মিরমমময: ২৯১০
আল্লাে িাআো কুরআন অনুযায়ী আমেকারী োদফদয কুরআনদক অন্য মানুদষর
উপর মিদষশ মযযাো োন কদরদেন। নিী সাল্লাল্লহু আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেন:
،]1133 "خريكم من تعلم القرآن وعلمه" [أخرجه ابلخاري رقم
নিামাদের মদধয নশ্রষ্ঠ ঐ িযমক্ত নয কুরআন মশদখ এিিং অপরদক মশক্ষ্া নেয়।
)িুখারী: ৫০২৭(
মিমন আদরা িদেন:
 ومثل املؤمن اذلي ال،مثل املؤمن اذلي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب
 ومثل املنافق اذلي يقرأ القرآن مثل،يقرأ القرآن مثل اتلمرة الريح هلا وطعمها طيب حلو
 ومثل املنافق اذلي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا،الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر

.]303  ومسلم رقم1133 ريح وطعمها مر" رواه ابلخاري ومسلم [أخرجه ابلخاري رقم
নয মুমমন কুরআন মিোওয়াি কদর নস েদো কমো নেিুর মদিা, িার স্বাে
এিিং সুগমন্ধ উভয়মি উৎকৃষ্ট। নয মুমমন কুরআন মিোওয়াি কদর না, নস েদো
নখজুদরর মি, যা সুস্বাদু িদি সুিাস ননই। নয মুনামফক কুরআন মিোওয়াি
কদর, নস েদো ঐ ফুদের মদিা যার সুিাস আদে িদি স্বাে মিক্ত। নয
মুনামফক কুরআন মিোওয়াি কদর না, নস েদো মাকাে ফদের মি যাদি নকান
গন্ধ ননই, এিিং নিদিা। )িুখারী, ৫৪২৭ মুসমেম, ৭৯৭(
এসি িণযনা প্রথমি কুরআন মিোওয়াদি মদ্বিীয়ি গদিষণা, মেন্তায়, িৃিীয়ি
কুরআন অনুযায়ী আমদে উদ্বুদ্ধ কদর।

কুরআদনর সাদথ সম্পদকযর নক্ষ্দত্র মানুষ কদয়ক ভাদগ মিভক্ত েয়। )এক( যারা
েক আোয় কদর মিোওয়াি কদর, অধযায়ন এিিং গদিষণায় গুরুত্ব নেয়।
িারাই নসৌভাগযিান, িারাই করআদনর প্রকৃি পমরজন। )দুই( যারা কুরআন
িজযন কদর, মশদখ না এর প্রমি সুেৃমষ্ট ও ননই। িাদের জন্য আল্লাে কদোর
আযাদির অিীকার িযক্ত কদরদেন
ُ
،]36 {ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض هل شيطانا فهو هل قرين} [الزخرف
‘আর নয পরম করুণামদয়র কুরআন নথদক মিমুখ থাদক আমম িার জন্য এক
শয়িানদক মনদয়ামজি কমর, ফদে নস িার সিী েদয় যায়।’
 {ومن أعرض عن ذكري فإن هل معيشة ضناك وحنرشه يوم القيامة أعىم * قال:وقال تعاىل
رب لم حرشتين أعىم وقد كنت بصريا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك ايلوم

]836  ـ831 تنىس} [طه
‘আর নয আমার কুরআন নথদক মুখ মফমরদয় ননদি, িার জন্য েদি মনিয় এক
সিংকুমেি জীিন এিিং আমম িাদক মকয়ামি মেিদস উোদিা অন্ধ অিস্থায়। নস
িেদি, নে আমার রি! নকন আপমন আমাদক অন্ধ অিস্থায় উোদেন? অথে আমম
নিা মেোম েৃমষ্টশমক্ত সম্পন্ন? মিমন িেদিন, এমমনভাদিই নিামার মনকি আমার
মনেশযনািেী এদসমেে, মকন্ত িুমম িা ভুদে মগদয়মেদে এিিং এভাদিই আজ
নিামাদক ভুদে যাওয়া েদো।’ )সূরা : িা-ো ১২৪-১২৬(
)মিন( যারা কুরআন মশদখদে িদি মিোওয়াি এিিং েেযায় অিদেো করদো,
এিা েদো কুরআনদক িযাগ করা, মনদজদক মিরাি সওয়াি নথদক িমিি করা,
এিিং এ অিদেো কুরআন ভুদে যাওয়ার িে কারণ। িারাও উদল্লমখি আয়াদির
আওিায় পেদি। কারণ কুরআন মিোওয়াি িযাগ করা, কুরআন ভুদে যাওয়া
মিরাি ক্ষ্মি এিিং শয়িান িোর উপর প্রভাি মিস্তাদরর কারণ, আত্মা মনেযয়
েওয়ার কারণ। )োর( যারা শুধু কুরআন মিোওয়াি কদর। এদি মেন্তা গদিষণা
এিিং এ নথদক মশক্ষ্া গ্রেণ কদর না। এদি িে কদনা উপকার ননই। এিিং যারা
না িুদঝ শুধু কুরআন মিোওয়াি কদর, িাদের আল্লাে িাআো মনো কদরদেন।
ইয়াহুেী সম্প্রোয় সম্পদকয আল্লাে িদেন:
]31 {ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون} [ابلقرة

‘আর িাদের মদধয আদে মনরক্ষ্র িারা মমথযা আকাঙ্খা োো মকিাদির নকান
জ্ঞান রাদখ না এিিং িারা শুধুই ধারণা কদর থাদক। )সূরা িাকারা:৭৮( অথযাৎ
িারা না িুদঝ পাে কদর। িাই মুসমেম িযমক্তর কিযিয মিোওয়াদির সময়
মদনাদযাগী েদি। সাধযমি অথয িুঝার নেষ্টা করদি। না িুদঝ খিম করা যদথষ্ট
নয়। আল্লাে আমাদের উত্তম সোয়ক।

একুশিম পাে: জাকাি ও িার মিধান
জাকাি ফরজ। ইসোদমর পাঁেমি রুকদনর মদধয জাকাি অন্যিম একমি রুকন।
মনসাি পমরমাণ সম্পদের ওপর এক িৎসর অমিিামেি েদে জাকাি নেয়া
ফরজ েয়। আমাদের মদধয অদনদকই রমজাদনর মিদশষ ফমজেদির কারদণ
রমজান মাদসই জাকাি আোয় কদর থাদক। এিা মেক যমে রমজান মাদসই
সম্পদের ওপর এক িৎসর পূণয েয়, আর যমে এর আদগই সম্পদের ওপর এক
িৎসর পূণয েদয় যায়, িদি যখন িৎসর পূণয েে িখনই জাকাি আোয় করা
জরুমর। রমজাদনর অদপক্ষ্া করা মেক নয়।
আল্লাে িাআো কুরআনুে কারীদম মত্রদশরও নিমশ জায়গায় সাোদির সদি
জাকাদির কথা উদল্লখ কদরদেন। এর দ্বারা িুঝা যায় নয, জাকাি আল্লাে
িাআোর মনকি মিদশষ মযযাোপূণয ও গুরুত্বিে একমি মোন ইিােি। জাকাদির
মাধযদম সম্পদের শুকমরয়া আোয় করা েয়, আল্লাের মনদেযশ পােন করা েয়
এিিং গরীিদের সদি সোনুভুমি প্রকাশ করা েয়।
জাকাি জাকািোিাদক কৃপণিা ও ঘৃণয মকেু েমরত্র নথদক পমিত্র কদর নেয়
এিিং িাদক ননককার নোকদের অন্তভুক্ত
য েদি সাোযয কদর। নযসি ননককার
নোকদের আল্লাে ও মানুষ মেব্বি কদর, ভােিাদস। আল্লাে িাআো িদেন,
]813 {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة
'িাদের সম্পে নথদক সেকা নাও। এর মাধযদম িাদেরদক িুমম পমিত্র ও
পমরশুদ্ধ করদি।' )সূরা িওিা : ১০৩(
অন্যত্র িদেন,
]801 {وأحسنوا إن هللا يحب المحسنين} [البقرة
'আর নিামরা সুকময কর। মনিয় আল্লাে সুকমযশীেদেরদক ভােিাদসন।' )সূরা
িাকারা : ১৯৫(
জাকাদির মাধযদম সম্পে িৃমদ্ধ পায় এিিং িাদি িরকি েয়। আল্লাে িাআো
িদেন,
.]30 {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} [سبأ
'আর নিামরা যা মকেু আল্লাের জন্য িযয় কর মিমন িার মিমনময় নেদিন এিিং
মিমনই উত্তম মরমজকোিা।' )সূরা সািা : ৩৯(
রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম নথদক সমেে সূদত্র োেীদস কুেমসদি
িমণযি, 'দে িমন আেম, িুমম খরে কর, নিামার জন্যও খরে করা েদি।'

জাকাি না নেয়ার ফদে মিমভন্ন ক্ষ্মি েয়। নযমন :
এক. জাকাি নেয়ার ফদে নযসি উপকার েয়, জাকাি না নেয়ার ফদে জাকাি
িযাগকারী নসসি উপকামরিা নথদক িমিি থাদক।
দুই. জাকাি না নেয়ার ফদে সম্পে অমনরাপে েদয় যায়। আদয়শা রা. নথদক
িমণযি, 'দয সম্পদের সদি জাকাদির মমশ্রন ঘিদি, নস সম্পে ধ্বিংস েদয় যাদি।'
)মুসনাদে হুমাইমে : োমেস নিং : ২৩৭, ইিদন আমে মফে কাদমে : ৬/২০৮,
িায়োমক মফ সুনামনে কুিরা : ৪/১০৫৯(
িিযমান যুদগ আমরা নয আগুদন পুদে, পামনদি মনমমজ্জি েদয়, ডাকামির কিদে
পদে, মেনিাইদয়র ফদে, আদরা মিমভন্ন কারদণ অথযননমিক ধস ও বেউমেয়াদত্বর
সিংিাে শুমন এিিং শষ্য ও ফেফোমে নযসি িামহ্যক ও আভযন্তমরণ দুদযযাদগর
মশকার েয়, িা মূেি জাকাি না নেয়ার ফদেই েয়।
মিন. জাকাি না নেয়ার ফদে আসমান নথদক িৃমষ্ট িন্ধ েদয় যায়। অথে এ িৃমষ্টই
মানুষ, জীি-জন্তু, িৃক্ষ্ ও ফেমুদের জীিনী শমক্ত। োেীদস এদসদে, 'দয জামি
িাদের সম্পদের জাকাি প্রোন করা িন্ধ কদর নেদি, নস জামির ওপর আসমান
িৃমষ্ট িষযণ করা িন্ধ কদর নেদি।' )ইিদন মাজা : ৪০১৯, োদকম : ৪/৫৪০,
োদকম োমেসমি সমেে িদেদেন এিিং ইমাম জাোমি িাদক সমথযন কদরদেন।
আিুনুআইম মফে হুেইয়া : ৩/৩২০, ৮/৩৩৩-৩৩৪(
িিযমান সমদয় আমরা মিমভন্ন নেদশ নয অনািৃমষ্ট এিিং এ অনািৃমষ্টর ফদে নয খরা
ও খােযসঙ্কি সৃমষ্ট েদে, িা মূেি জাকাি না নেয়ার ফদেই।
জাকাি না নেয়ার এ সি শামস্ত েদে নগে ও ইেকােীন। আর পরকাদের শামস্ত
এর নেদয়ও ভয়ািে। আল্লাে িাআো িদেন,
{واذلين يكزنون اذلهب والفضة وال ينفقونها يف سبيل اهلل فبرشهم بعذاب أيلم * يوم
حيىم عليها يف نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كزنتم ألنفسكم
.]31 ،31 فذوقوا ما كنتم تكزنون} [اتلوبة
'এিিং যারা নসানা ও রূপা পুঞ্জীভূি কদর রাদখ, আর িা আল্লাের রাস্তায় খরে
কদর না, িুমম িাদের নিেনাোয়ক আজাদির সুসিংিাে োও। নযমেন
জাোন্নাদমর আগুদন িা গরম করা েদি, অিঃপর িা দ্বারা িাদের কপাদে, পাদশ্বয
এিিং মপদে নসঁক নেয়া েদি। )আর িো েদি( 'এিা িা-ই যা নিামরা মনজদের

জন্য জমা কদর নরদখমেদে, সুিরািং নিামরা যা জমা কদরমেদে িার স্বাে
উপদভাগ কর।' )িওিা : ৩৪-৩৫(
নয সি সম্পদের জাকাি প্রোন করা েয় না, নসসি সম্পে েদে আয়াদি
উদল্লমখি কানয। এ কানদযর মাধযদম আল্লাে িাআো মকয়ামদির মেন জাকাি
পমরোরকারীদের শামস্ত নেদিন। একমি সমেে োেীদস এ মিষয়মি আদরা স্পষ্ট
কদর িো েদয়দে। 'স্বণয-োঁমের নয নকান মামেক জাকাি প্রোন নথদক মিরি
থাকদি, নকয়ামদির মেন এগুদোদক আগুদনর পাি িামনদয় জাোন্নাদমর আগুদন
োে করা েদি অিঃপর এর মাধযদম িার পাশ্বয, েোি ও মপি নসঁক নেয়া েদি।
আগুন োণ্ডা েদয় নগদে, পুনরায় িা গরম করা েদি। যিক্ষ্ণ না িাদের মাদঝ
েূোন্ত ফয়সাো করা েয় এিিং সিাই মনজ মনজ স্থান জাোন্নাম মকিংিা জান্নাি
নেদখ ননয়। আর নসমেদনর পমরমাণ েদি পিাশ োজার িেদরর ন্যায়।'
)মুসমেম : ৯৮৭(
আল্লাে িাআো িদেন,
{وال حتسنب اذلين يبخلون بما آتاهم اهلل من فضله هو خريا هلم بل هو رش هلم سيطوقون ما
.}خبلوا به يوم القيامة
'আর আল্লাে যাদেরদক িার অনুগ্রে নথদক যা োন কদরদেন িা মনদয় যারা
কৃপণিা কদর িারা নযন ধারণা না কদর নয, িা িাদের জন্য কেযাণকর। িরিং
িা িাদের জন্য অকােযাণকর। যা মনদয় িারা কৃপণিা কদরমেে, মকয়ামি
মেিদস িা মেদয় িাদের নিমে পরাদনা েদি।' )সূরা আদে-ইমরান : ১৮০(
একমি সমেে োেীদস রদয়দে, রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেদেন,
'আল্লাে নয িযমক্তদক সম্পে মেদয়দেন, নস যমে িার জাকাি আোয় না কদর,
িার এ সম্পে নকয়ামদির মেন একমি মিষধর অজগদরর রূপ ধারণ করদি, যার
দুই নোদখর ওপর দুমি কাদো মেহ্ন থাকদি। নস িাদক েিংশন করদি আর িেদি,
আমমই নিামার মাে, আমমই নিামার সিয়।' )িুখামর : ১৪০৩(
এ েদে জাকাি পমরোরকারীর পরকােীন শামস্ত। জাকাি পমরোরকারীর
সম্পেদক ঝুেন্ত অিস্থায় নরদখ িার ওপর জাোন্নাদমর আগুদনর িাপ নেয়া েদি।
অিঃপর িা দ্বারা িার পাশ্বয, েোি ও পৃদষ্ঠ োগ নেয়া েদি। এিিং িার সম্পদের
সাদপর আকৃমিও নেয়া েদি, নয সাপ িাদক েিংশন করদি ইিযামে।

আর এ শামস্ত এমন নয় নয, এক মুেূদিযর জন্য আরম্ভ েে আিার অন্য মুেূদিয িা
িন্ধ েদয় নগে। িরিং পিাশ োজার িের অনিরি েেদি থাকদি। আল্লাে
আমাদের এ নথদক মেফাজি করুন।
িাই, জাকাি িযাগকারীর পমরেয় পাওয়া নগদে িাদক নেদে নেয়া সমীমেন নয়।
িরিং িাদক নমসেি করা ও জাকাি মেদি িাধয করা জরুমর। িারপরও যমে নস
জাকাি না নেয়, সরকাদরর উমেি িার িযাপাদর িযিস্থা ননয়া। যমে নস জাকাি
ফরদজর কথা অস্বীকার কদর, িাদক িওিা করদি িাধয করা। যমে নস িওিা
কদর এিিং িার সম্পদের জাকাি আোয় কদর ভাে কথা, অন্যথায় নস মুরিাে।
িাদক েিযা করা ওয়ামজি। আর যমে নস জাকাি ওয়ামজি এ কথা স্বীকার কদর
মকন্তু সম্পদের মেব্বি ও কৃপণিার কারদণ নস জাকাি মেদে না িা েদে িাদক
শামস্ত নেয়া এিিং িার নথদক জিরেমস্ত মূেক জাকাি উসুে করা জরুমর। যমে
িাদক েিযা িযিীি িার নথদক জাকাি উসুে করা সম্ভি না েয়, িদি িাদক
েিযা করাও জরুমর। রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম এর মৃিুযর পর
সাোিাদয় নকরাম নযমন আিুিকর রা. এর ননিৃদত্ব জাকাি অস্বীকারকারীদের
সদি যুদ্ধ কদরদেন। অিঃপর িারা জাকাি মেদি িাধয েয় এিিং আল্লাের হুকুম
নমদন ননয়। আে-োমদুমেল্লাে।

িাইশিম পাে: নকান নকান মজমনদসর ওপর জাকাি ওয়ামজি এিিং িার পমরমাণ
কি?
নযসি সম্পদের ওপর জাকাি ওয়ামজি েয়, িা মূেি োর প্রকার।
প্রথম প্রকার : স্বণয-নরৌপয :
স্বণয-নরৌপয িা স্বযণ-নরৌদপযর পমরিদিয িিযমান নয সি িাকা-পয়সা পরস্পর
আোন-প্রোন করা েয়, িার ওপর জাকাি ওয়ামজি। নযমন, মেরোম, মরয়াে,
মেনার, ডোর অথিা অন্য নকান মুদ্রা। যমে কাদরা কাদে মনসাি পমরমাণ স্বণয নরৌপয িা এর সমপমরমাণ নগে অথয িা িার নেদয় নিমশ থাদক এিিং িার ওপর
পূণয এক িের অমিক্রম কদর, িাদি জাকাি ফরজ। আর িার পমরমাণ েদে
োরভাদগর একভাগ। অথযাৎ একশি িাকায় আোই িাকা জাকাি নেয়া ফরজ।
নোক না এ সম্পে িযিসার জন্য িা জীমিকা মনিযাদের জন্য িা িামে-গামে ক্রয়
করার জন্য অথিা অন্য নকান প্রদয়াজন মমিাদনার জন্য। নোক না এ সম্পে
নোি-িে-পাগে িা অন্য নকান িযমক্তর মামেকাধীন। ইয়ামিম িাচ্চাদের
সম্পদের ওপরও জাকাি ফরজ অমভভািকগণ িাদের সম্পে নথদক জাকাি
নির করদি।
সম্পদের েভযািংশ মূে সম্পদের সদি গণনা করা েদি, যমেও িার ওপর পূণয
এক িৎসর অমিিামেি না েয়।
োকমরজীমি নয সি িযমক্তিগয িাদের নিিন নথদক অল্প-অল্প অথয জমা কদরন,
িাদের জন্য ভাে েে, রমজাদনর ন্যায় িরকিপূণয নকান একমি মাসদক জাকাি
নির করার জন্য মনধযারণ করা ও িৎসর গণনা শুরু করা এিিং িাদিই সি
অদথযর জাকাি নেয়া, িৎসর পূণয নোক িা না নোক। নয িযমক্তর মানুদষর কাদে
পাওনা রদয়দে, যমে িাদের পাওনা এমন িযমক্তদের মনকি েয়, যারা
সম্পেশােী, যাদের কাদে োওয়া মাত্র িাকা পাওয়া যাদি, িদি এসি পাওনা
িাকার ওপর জাকাি নেয়া ওয়ামজি। যখন িাদের িাকা মেদয়দে িখন নথদকই
িৎসর গণনা শুরু করদি। আর যমে এমন িযমক্তদের মনকি পাওনা েয়, যাদের
িাকা-পয়সা ননই িা িাকা-পয়সা মনদয় িারা িােমািাে করদি পাদর, িদি
এসি সম্পে েস্তগি েওয়ার পর এক িৎসদরর জাকাি মেদেই যদথষ্ট েদি।
এিাই আদেমদের মিশুদ্ধ অমভমি। আর নয িযমক্ত ঋণগ্রস্ত মকন্তু িার কাদে
মনসাি পমরমাণ সম্পে রদয়দে, নসও জাকাি নেদি। এিাই আদেমদের মিশুদ্ধ
অমভমি।

মদ্বিীয় প্রকার : িযিসার সম্পে :
িযিসার জন্য নযসি সম্পে গমেি রাখা েয়। নযমন, গামে, িামে, জমম, মিমভন্ন
মজমনস পত্র, খােযসামগ্রী, ঔষধ পত্র ও িযিসাময়ক নানা দ্রিয। এসি সম্পদের
ওপর িা এসি সম্পদের মূদেযর ওপর িের অমিিামেি েদে জাকাি নেয়া
ফরজ। নস সময় িার মূেয যি েদি, নস অনুসরাদরই জাকাি নেদি। কি মেদয়
ক্রয় কদরদে িা েক্ষ্য করা েদি না।
হ্যাঁ, নযসি িামে-গামে িা জমম িাো নেয়ার জন্য রাখা েদয়দে, নসসি িামেগামে িা জমমর ওপর জাকাি ফরজ নয়, িরিং জাকাি ফরজ েদে িার ভাোর
ওপর। িৎসদর নশদষ নয পমরমাণ ভাো আোয় েদয়দে, নস পমরমাণ অদথযর
ওপর জাকাি ফরজ।
িযিহৃি মজমনদসর ওপর জাকাি ফরজ নয়। নযমন, িামে, িযিসাময়ক প্রমিষ্ঠান,
িযিহৃি গামে ও মজমনস পদত্রর ওপর জাকাি ফরজ নয়। িদি িযিসাময়ক
প্রমিষ্ঠাদন উৎপামেি মজমনস পদত্রর ওপর জাকাি ফরজ।
জাকাি আোয় করার সময় জাকাদির মনয়ি করা ফরজ। নযদেিু এিা ইিােি
আর ইিােি মনয়ি িযিীি আোয় েয় না। রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া
সাল্লাম িদেদেন,
 ومسلم رقم،8  "إنما األعمال بانليات وإنما للك امرئ ما نوى" [أخرجه ابلخاري رقم:
]8013
ইিােদির মূেমভমত্ত েদে মনয়ি, নয িযমক্ত যা মনয়ি করদি, িার জন্য িাই
মমেদি। )িুখামর : ১, মুসমেম : ১৯০৭( িাই জাকাি নেয়ার সময় মনয়ি করা
জরুমর।
যমে নকউ, জাকাি নেয়ার সময় মনয়ি না কদর পদর মনয়ি কদর, িদি িার
জাকাি আোয় েদি না। মুসেমানদের উমেি িার সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ মেসাি
কদষ জাকাি নেয়া। যাদি জাকাদির অিমশষ্ট অিংশ পূণয সম্পে নষ্ট েওয়ার
কারণ না েয়।
জাকাি আোয় করার জন্য অন্য কাউদক োময়ত্ব নেয়া বিধ। জাকাি
আোয়কারীর উমেি জাকাি মেদয় কাদরা ওপর অনুগ্রে প্রেশযন না করা এিিং
প্রফুেয মেদত্ত জাকাি আোয় করা। আল্লাে িাআো িদেন,

.]361 {يا أيها اذلين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى} [ابلقرة
নে মুমমনগণ, নিামরা নখাঁিা ও কষ্ট নেয়ার মাধযদম নিামাদের সেকা িামিে
কদরা না। )সূরা িাকারা : ২৬৪(
আল্লাে িাআো মুনামফকদের িযাপাদর িদেদেন,
]11 {وال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال يُنفقون إال وهم اكرهون} [اتلوبة
আর িারা সাোদি আদস না, িদি অেস অিস্থায় এিিং িারা োন কদর না, িদি
অপেেকারী অিস্থায়। )সূরা িওিা : ৫৪(
জাকাি নেয়ার সময় এ িদে নোয়া করা মুস্তাোি।
،امهلل اجعلها مغنما وال جتعلها مغرما
'দে আল্লাে এ সম্পেদক িুমম গমণমি মেদসদি গ্রেণ কর, এদক িুমম জমরমানায়
পমরগমণি কর না।'
আর জাকাি গ্রেণকারী িেদি,
. وجعله لك طهورا،آجرك هللا فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت
'িুমম যা োন কদরদো আল্লাে নিামাদক এর প্রমিোন মেন। এিিং িুমম নিামার
মনদজর জন্য যা নরদখে, িাদি আল্লাে িরকি োন করুন এিিং এদক নিামার
পমিত্রিার মাধযম করুন।'
আল্লাের িাোগণ, এ মাদস নিমশ নিমশ নফে সেকা করা মুস্তাোি। আনাস রা.
নথদক িমণযি, রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম-নক মজজ্ঞাসা করা েদয়মেে,
নকান সেকা সি নেদয় উত্তম ? মিমন িদেন, রমজান মাদস সেকা করা।
)মিরমমমজ : ৬৬৩, মিমন িদেন, োমেসমি গমরি(
রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেন, নয িযমক্ত িার োোে রুমজ নথদক
একমি নখজুর পমরমাণ সেকা করদি, আল্লাে িা ডান োদি কিুে কদরন এিিং
িমদ্ধিয করদি থাদকন, এক সময় িা িে পাোদের ন্যায় েদয় যায়। )িুখামর :
১৪১০, মুসমেম : ১০১৪(
আনাস রা. নথদক িমণযি, সেকা আল্লাের নক্রাধদক মনিযামপি কদর এিিং অপমৃিুয
নথদক মেফাজি কদর। )মিরমমমজ : ৬৬৪, মিমন োমেসমি গমরি িদেদেন(
এ মিষদয় আদরা আয়াি ও োমেস রদয়দে।
এ মাদস সেকা করা রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ এিিং
িার সদি একমি সােৃিও। আল্লাে িাআো আমাদেরদক এ মাদস নিমশ নিমশ

কেযাণ করার িওমফক োন করুন এিিং িার মাগদফরাি মেদয় আমাদেরদক
নেদক মেন।
নিইশিম পাে: জাকাদির মিধান
আল্লাের িাোগণ, আল্লােদক ভয় কর এিিং নজদন রাখ নয, খাদেস মনয়দি ও
োোে উপাজযন নথদক নিামরা যা সেকা কর, িা মূেি নিামরা নিামাদের
রিদক করদজ োসানা প্রোন করে। যা নিামরা আল্লাের মনকি সমিি ও অদনক
গুণ িৃমদ্ধর আকাদর নেখদি পাদি। অমধকন্তু এ দুমনয়াদি নিামরা আল্লাের
িরকি প্রাপ্ত েদো ও নিামাদের সম্পে নিা িৃমদ্ধ পাদেই। নিামরা জাকাদির
সম্পেদক খুি নিমশ মদন কর না। অদনক মানুষ নেখা যায়, যারা মমমেয়ন
মমমেয়ন িাকার মামেক, িিুও জাকাি পমরমাণ অথযদক িারা খুি নিমশ মদন
কদর। অথে আল্লাের অনুগ্রে নয িাদের ওপর এর নেদয়ও নিমশ নস কথা িারা
ভুদে যায়। আল্লাে িাদক এদিা অথয ও মিত্ত-বিভদির মামেক িামনদয়দেন, নস
কথা মদন রাদখ না। আল্লাে ইো করদে এক মুেূদিযর মদধয িার এ অথয-সম্পে
মেমনদয় মনদয় েমরদ্রদের মাদঝ মিমেিণ্টন কদর মেদি পাদরন। অথিা আল্লাে িার
মৃিুয মেদয় মেদি পাদরন, ফদে এ সম্পদের মেসাি-মনকাশ থাকদি িার োময়ত্ব
আর নভাগ করদি অন্যরা।
জাকাি যারা নপদি পাদর :
জাকাদির েকোর আল্লাে মনধযামরি কদর মেদয়দেন, িাদের মভন্ন অন্য কাদরা
মনকি জাকাি েস্তান্তর করা বিধ নয়। আল্লাে িাআো িদেন,
{إنما الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني
.]61 :ويف سبيل اهلل وابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم} [اتلوبة
'মনিয় সেকা েদে ফমকর ও মমসমকনদের জন্য এিিং এদি মনদয়ামজি
কমযোরীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করদি েয় িাদের জন্য, )িা িণ্টন
করা যায়( নগাোম আজাে করার নক্ষ্দত্র, ঋণগ্রস্তদের মদধয, আল্লাের রাস্তায়
এিিং মুসামফরদের মদধয। এমি আল্লাের পক্ষ্ নথদক মনধযামরি, আর আল্লাে
মোজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' )সূরা িওিা : ৬০(
নয িযমক্ত এিিুকু সম্পদের মামেক, যিিুকুর মাধযদম িার এিিং িার পমরিাদরর
এক িেদরর খরে ঘুদে যায়। অথিা িার মনমেযষ্ট নিিন-ভািা রদয়দে, অথিা িার

অন্য নকান উৎস রদয়দে যা িার জন্য যদথষ্ট, নস িযমক্ত ধনী। িার জন্য জাকাি
গ্রেণ করা িা িাদক জাকাি নেয়া জাদয়জ নয়। িদ্রূপ নয িযমক্ত মনজ প্রদয়াজন
নমািাদিক মরমজক উপাজযন করদি সক্ষ্ম এিিং িার নস মরমজক অদন্বষণ করার
সময় ও সুদযাগ রদয়দে, িার জন্যও জাকাি ননয়া িা িাদক জাকাি প্রোন করা
বিধ নয়। োেীদস এদসদে, 'ধনীর জন্য িদ্রূপ উপাজযক্ষ্ম িযমক্তর জন্য জাকাি
বিধ নয়।' )নাসাময় ও আিুোউে(
িদ্রূপ কেযাণমূেক কাদজও জাকাি নেয়া বিধ নয়। নযমন, মসমজে- মােরাসা
মনমযাণ অথিা অন্য নকান কেযাণমূেক কাদজ িযয় করা। এসি কেযাণকর
কাজগুদো করা েদি িায়িুে মাে অথিা নফে োন-সেকা নথদক। জাকাি
আল্লাের েক, আল্লাের মনধযামরি মনমেযষ্ট কদয়কমি খাি োো অন্য নকাথাও
জাকাদির অথয িযয় করা বিধ নয়। নকান ঋদণর পমরিদিয জাকাি কিযন করা
বিধ নয়। জাকাদির মাধযদম ঘুষ িা অন্য নকান জমরমানা আোয় করা বিধ নয়।
মনজ অধস্তন সন্তান িা আপন পূিযপুরুষ িা এমন নকান িযমক্তদক জাকাি প্রোন
করা যাদি না, যার িযয়ভার ও খরোমে জাকাি প্রোনকারীর ওপর ন্যস্ত।
আল্লাে িাআো মনমেযষ্ট কদর যাদের কথা উদল্লখ কদরদেন, িাদের মভন্ন অন্য
নকাথাও জাকাি নেয়া বিধ নয়। নকউ অন্য নকাথাও জাকাি মেদে বিধ েদি না
এিিং িার জাকাি শুদ্ধ েদি না। কারণ, আল্লাে িাআো মনদজই িাদের িণযনা
মেদয়দেন। মিমন িদেন,
{إنما الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني
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'মনিয় সেকা েদে ফমকর ও মমসমকনদের জন্য এিিং এদি মনদয়ামজি
কমযোরীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করদি েয় িাদের জন্য, )িা িণ্টন
করা যায়( োস-োসী মুক্ত করার নক্ষ্দত্র, ঋণগ্রস্তদের মদধয, আল্লাের রাস্তায় এিিং
মুসামফরদের মদধয। এমি আল্লাের পক্ষ্ নথদক মনধযামরি। আর আল্লাে মােজ্ঞানী,
প্রজ্ঞাময়।' )সূরা িওিা : ৬০(
আল্লাে িাআোর এ িণযনা পদ্ধমিই িদে নেয় নয, জাকাি এদের মদধয সীমমি।
এ আি প্রকাদরর নকান এক প্রকারদক জাকাি মেদেই যদথষ্ট েদি, সিাইদক
জাকাি নেয়া জরুমর নয়। এর প্রমাণ রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম এর
োেীস, মিমন মাআজ রা. নক ইদয়দমদন পামেদয় িদেন, 'অিঃপর িুমম িাদের

িে, আল্লাে িাআো নিামাদের ওপর সেকা ফরজ কদরদেন, যা নিামাদের
ধনীদের নথদক মনদয় গরীিদের মাদঝ িণ্টন করা েদি।' )িুখামর : ১৪৫৮(
আল্লাের রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম এখাদন শুধু গরীিদের কথা
উদল্লখ কদরদেন, এর দ্বারা িুঝা যায় নয, শুধু গরীিদের জাকাি মেদেও জাকাি
আোয় েদয় যাদি।

েমব্বশিম পাে: নশষ েশমেন নিমশ ইিােি করা প্রসদি
রমজাদনর নশষ েশ মেনদক আল্লাে িাআো জাোন্নাম নথদক নাজাদির নমৌসুম
িামনদয়দেন। আল্লাের রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম অন্যান্য মেদনর
নেদয় এ েশ মেন খুি নিমশ ইিােি করদিন। আদয়শা রা. নথদক িমণযি, 'যখন
রমজাদনর নশষ েশ মেন প্রদিশ করি, িখন আল্লাের রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে
ওয়া সাল্লাম রাদি জাগ্রি থাকদিন। পমরিাদরর নোকজন জামগদয় মেদিন এিিং
মনদজ নকামর নিঁদধ ইিােদি মদনামনদিশন করদিন।' )মুসমেম : ১১৭৪(
মিমন অন্যত্র িদেন, 'রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম রমজাদনর নশষ
েশ মেদন এদিা নমেনি করদিন, যা মিমন অন্যান্য সময় করদিন না।'
)মুসমেম : ১১৭৫(
িুখামর এিিং মুসমেদমর অমভন্ন িণযনায় রদয়দে, রমজাদনর নশষ েশমেদন রাসূে
সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম নকামর নিঁদধ ইিােদি আত্মমনদয়াগ করদিন।
মনদজ জাগদিন এিিং পমরিাদরর নোকজনদকও জামগদয় িুেদিন। )িুখামর :
২০২৪, মুসমেম : ১১৭৪(
রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম এর ইিােি মেে কুরআন মিোওয়াি,
সাোি, মজমকর ও সেকা ইিযামে। এসি আমদের জন্য আল্লাের রাসূে অিসর
মনদয় মনদিন। আমাদেরও উমেি এসি মেনগুদোদি নিমশ নিমশ আমে করা
এিিং দুমনয়ামি আমে নথদক যথাসম্ভি অিসর মনদয় ননয়া িা দুমনয়ামি আমে
কম কদর নফো।
এ েশ মেদনর মিদশষ বিমশদষ্টয েদে, রাদি জাগ্রি থাকার জন্য নেষ্টা করা, েীঘয
মকয়াম, রুকু, নসজো ও মকরাদির মাধযদম সাোি আোয় করা। পমরিার ও
সন্তানদের জামগদয় নেয়া, যাদি িারাও মুসেমানদের সদি এসি ইিােদি অিংশ
গ্রেণ করদি পাদর এিিং ইিােদির মাধযদম িারা নিদে উদে। িিযমান যুদগ
অদনক অমভভািকই এ নথদক অন্যমনস্ক েদয় নগদে। িারা িাদের সন্তানদের
রাস্তায় রাস্তায় ঘুদর নিোদি, নিহুো আড্ডায় রাি জাগদি অভযস্ত কদর িুদেদে।
িারা এসি রািদক সম্মান কদর না। িাদের অন্তদর এসি রাদির নকান গুরুত্ব
ননই। এিা নকান ক্রদমই সুস্থু্ িরমিয়ি িা সমেকভাদি সন্তানদের গদে নিাো
নয়। এিা িে ধরদনর দুভযাগয নয, এ রািগুদো আসদি আর েদে যাদি, অথে
িাদের সন্তানরা এর নথদক নকান উপকার োদসে করদি না। আিার নকউ নকউ
িদে থাদক নয, এগুদো েদে নফে ইিােি। আমাদের শুধু ফরজ আোয়

করদেই যদথষ্ট েদি। আদয়শা রা. িাদের িযপাদর িদেদেন, 'আমম এমন কিক
নোকদের সম্পদকয শুনদি নপদয়মে, যারা িদে, আমরা শুধু ফরজ আোয় করদি
পারদেই েদে। অমিমরক্ত আমে করার িযাপাদর আমাদের নকান আগ্রে ননই।
আল্লাের শপথ কদর িেমে, এ কথা মেক নয, আল্লাে ফরজ োো অন্য নকান
ইিােদির িযাপাদর মজজ্ঞাসা করদিন না, মকন্তু িারা রাি মেন ভুে করদে।
নিামাদের নিী নিামাদের মি একজন িাো মেদেন, নিামরাও নিামাদের
নিীর মি আল্লাের িাো। মকন্তু নিামাদের নিী কখদনা এ রািগুদো জাগ্রি
করা িযাগ কদরনমন।
এ রািগুদোর আদরা একমি বিমশষ্টয েদে, োইোিুে কেদরর উপমস্থমি। নয
রাদির িযাপাদরর আল্লাে িাআো িদেন,
]3 {يللة القدر خري من ألف شهر} [القدر
'োইোিুে কের োজার মাস নথদক উত্তম।' )সূরা কের : ৩(
আিু হুরায়রা রা. নথদক িমণযি, রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেন,
'দয িযমক্ত ইমান ও সওয়াদির মনয়দি োইোিুে কেদর জাগ্রি থাকদি, িার
পূদিযর সি গুনাে মাফ কদর নেয়া েদি।' )িুখামর : ১৯০১, মুসমেম : ৭৬০( নশষ
েশ রাদির সিকমি রাদি জাগ্রি থাকা িযিীি এ রাি পাওয়া সম্ভি নয়, কারণ
নকান রাদি এর উপমস্থমি মনমেযষ্ট কদর িো েয়মন। এখাদনও রদয়দে িাোর
ওপর আল্লাের রেমি। িাোগণ োইোিুে কেদরর অদন্বষদণ এ েশ রাদির
সিক'মিদিই নিমশ নিমশ ইিােি করদি, িাদের সওয়াি িৃমদ্ধ পাদি।
নে আল্লাের িাোগণ, নিামরা এ রািগুদোদি নিমশ নিমশ ইিােি কদরা। এ
রািগুদো জাোন্নাম নথদক মুমক্ত পাওয়ার নমাক্ষ্ম সময়। রাসূে সাল্লাল্লাে
আোইমে ওয়া সাল্লাম নথদক একমি িণযনা পাওয়া যায়, মিমন রমজান সম্পদকয
িদেদেন, 'এ মাদসর শুরু অিংশ েদে রেমি, মধযম অিংশ েদে মাগদফরাি আর
িৃিীয় অিংশ েদে জাোন্নাম নথদক মুমক্তর।' মুসেমানদের নয নকউ এ রেমি,
মাগদফরাি ও মুমক্তর মাস নপদয় ইিােদির জন্য নেষ্টা কদর, িার সমদয়র
মেফাজি কদর এিিং আল্লাের সন্তুমষ্ট োভ করার জন্য যথাসাধয যত্নিান থাদক নস
এ মাদসর সি ধরদণর িরকি ও ফমজেি প্রাপ্ত েদি িদে আমরা েৃঢ় আশািামে।
ফদে পরিিযীদিও জান্নাদি উচ্চ মাকাম োদভ ধন্য েদি। ইনশাআল্লাে।
অদনক ইমাম ও মুসমল্লদের নেখা যায়, রমজাদনর শুরু রাদি খুি ইিােি কদরন
মকন্তু নশষ রাদি মকেুই কদরন না। আিার নকউ নকউ রমজাদনর নশষ রাদি খুি

ইিােি কদরন, মকন্তু শুরু রাদি নকান এিােিই কদরন না। এিা কখদনা উমেি
নয়। িরিং শুরুদিও ইিােি করা উমেি এিিং নশষ রাদিও ইিােি করা উমেি।
িদিই এ রািগুদোর যথাযথ মূেযায়ন েদি। ইনশাআল্লাে।
পঁমেশিম পাে: এদিকাদফর িণযনা
এখাদন আদরা একমি ইিােি রদয়দে, যা রমজান ও নশষ েশ রাদির সদি
সম্পৃক্ত। আর িা েদে এদিকাফ। এ এদিকাদফর উদল্লখ কদরই আল্লাে
িাআো রমজান মিষয়ক আয়াি নশষ কদরদেন। আল্লাে িাআো িদেন,
]813 {وال تبارشوهن وأنتم اعكفون يف املساجد} [ابلقرة
'আর নিামরা মসমজেদর ইমিকাফরি অিস্থা স্ত্রীদের সাদথ মমমেি েদয়া না।'
)সূরা িাকারা : ১৮৭(
এদিকাদফর আমভধামনক অথয েদে নকান একমি মজমনসদক আকদে ধদর িার
মনকি অিস্থান করা।
পমরভাষায় এদিকাদফর অথয েদে, আল্লাের ইিােি পােনাদথয মসমজদে
অিস্থান করা। এদিকাফ সুন্নি এিিং আল্লাের বনকিয োদভর অন্যিম একমি
মাধযম। কুরআন, সুন্নি এিিং উম্মদির ঐকযমদির মভমত্তদি এদিকাদফর
অনুদমােন রদয়দে। এদিকাফ পূিযিিযী উম্মদির মদধযও প্রেমেি মেে।
এদিকাদফর মাধযদম িাো আল্লাের ঘর মসমজদে অিস্থান কদর, সিার সদি
সম্পকয মেন্ন কদর, মনদজর নফসদক আল্লাের ইিােদি আিদ্ধ রাদখ এিিং সমস্ত
িযস্তিা নথদক মনদজদক মুক্ত কদর একমাত্র কুরআন মিোওয়াি, সাোি, নোয়া,
িওিা, ইদস্তগফার ও আল্লাের সৃমষ্টজীদির মদধয মেন্তা-মফমকদর মগ্নথাদক।
এদিকাফ সি সময়ই সুন্নি মকন্তু রমজাদন িার গুরুত্ব নিমশ। আদয়শা রা. নথদক
িমণযি, মিমন িদেন, 'রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম মৃিুযর আগ পযযন্ত
রমজাদনর নশষ েশমেন এদিকাফ কদরদেন।' )িুখামর : ২০২৬, মুসমেম :
১১৭২(
রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণও রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে
ওয়া সাল্লাম এর সদি এদিকাফ কদরদেন। িদি িারা পেযার আোদে অিস্থান
করদিন। রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম এর মৃিুযর পরও িার স্ত্রীগণ
এদিকাফ কদরদেন। সদিযাত্তম এদিকাফ েদে রমজাদনর নশষ েশ মেদন।
কারণ, রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম এদি মৃিুযর আগপযযন্ত এদিকাফ

কদরদেন। আদয়শা রা. িদেন, 'রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম মৃিুযর
আগ পযযন্ত রমজাদনর নশষ েশমেন এদিকাফ কদরদেন।' মদ্বিীয়ি নশষ েশ
মেদনই োইোিুে কের পাওয়ার নিমশ সম্ভািনা মিেযমান।
এদিকাদফর শিয :
এক. মনয়ি করা। রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম িদেদেন, 'আমদের
মভমত্ত েদে মনয়ি।' )িুখামর : ১, মুসমেম : ১৯০৭(
দুই. এদিকাফ মসমজদে েদি েদি। আল্লাে িাআো িদেন,
]813 {وأنتم اعكفون يف املساجد} [ابلقرة
আর নিামরা মসমজদে ইমিকাফরি অিস্থায়। )সূরা িাকারা : ১৮৭(
রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম ও মসমজদেই এদিকাফ করদিন।
মিন. মসমজে এমন েদি েদি, নযখাদন জামাদির সদি সাোি আোয় েয়।
আদয়শা রা. নথদক িমণযি, 'জামাদির সদি সাোি আোয় েয় এমন মসমজে
িযিীি এদিকাফ শুদ্ধ নয়।' )আিুোউে : ২৪৭৩, িায়োমক মফ সুনামনে কুিরা :
৪/৩১৫(
কারণ, এরকম না েদে নেখা যাদি, েয়দিা জামাি িযাগ করদি েদে মকিংিা
িারিার মসমজে নথদক নির েদি েদে। অথে এদিকাদফ এসি আমে মনমষদ্ধ।
এদিকাদফ খুি জরুমর প্রদয়াজন োো মসমজে নথদক নির েওয়া শুদ্ধ নয়। রাসূে
সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম প্রাকৃমিক প্রদয়াজন োো মসমজে নথদক নির
েদিন না। নকান অসুস্থ িযমক্তদক নেখদি নযদিন না এিিং নকান জানাজায় অিংশ
গ্রেণ করদিন না। হ্যাঁ, এদিকাদফর শুরুদি নকউ অসুস্থু্ িযমক্তদের নেখা িা
জানাজায় উপমস্থি েওয়ার শিয কদর মনদে নস নির েদি পারদি। এদিকাফ
অিস্থায় স্ত্রী সেিাস োরাম। আল্লাে িাআো িদেন,
.]813 {وال تبارشوهن وأنتم اعكفون يف املساجد} [ابلقرة
আর নিামরা মসমজেদর ইমিকাফরি অিস্থায় স্ত্রীদের সাদথ মমমেি েদয়া না।
)সূরা িাকারা : ১৮৭(
অনথযক কথা ও কাজ পমরোর কদর নিমশ নিমশ সাোি আোয়, কুরআন
মিোওয়াি ইিযামেদি মশগুে থাকা মুস্তাোি। রাসূে সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া
সাল্লাম িদেন, 'মানুদষর ইসোদমর নসৌেযয েদে অনথযক কথা ও কাজ পমরোর
করা।' )মিরমমমজ : ২৩১৭, ইিদন মাজাে : ৩৯৭৬, আেমে : ১/২০১, োমকম

মফিিামরখ : ২/২৩৭, িািরামন মফে আওসাি : ২৯০২ এিিং িািরামন মফে
কামির : ৩/১৩৮, োমেস নিং ২৮৮৬(
এদিকাফকারী আগন্তুক িযমক্তদের সদি অল্প ও প্রদয়াজনীয় কথািািযা িেদি
পারদি। পমিত্রিা অজযন ও সুগমন্ধ িযিোর করদি পারদি, প্রাকৃমিক প্রদয়াজদনর
জন্য মসমজে থদক নির েদি পারদি। িুখামর ও মুসমেদম রদয়দে, রাসূে
সাল্লাল্লাে আোইমে ওয়া সাল্লাম প্রাকৃমিক প্রদয়াজন োো মসমজে নথদক নির
েদিন না। এদিকাফকারী নপশাি-পায়খানা, ফরজ অজু-নগাসদের জন্য এিিং
নকউ না থাকদে পানাোর দ্রিয িামে নথদক মসমজদে আনার জন্যও নির েদি
পারদি। এ েদো শরীয়ি মসদ্ধ এদিকাফ ও িার কিক আেকাম। আল্লাে
আমাদের সকেদক এেদম নাদফ ও আমদে সাদেে করার িওমফক োন করুন।
সমাপ্ত
োব্বমশিম পাে: োইোিুে কেদরর মযযাো এিিং িাদি অমধক ইিােদির প্রমি
উৎসাে প্রোন প্রসদি
সমস- প্রশিংসা নস মোন আল্লাে িাআোর জদন্য, মযমন রমযান মাসদক অন্যসি
মাদসর উপর মযযাো োন কদরদেন, সেস্র মাস অদপক্ষ্া উত্তম োইোিুে
কেদরর জদন্য রমযান মাসদকই মনিযামেি কদরদেন। েরুেও সাোম নামযে
নোক নমাোম্মে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িার পমরিার পমরজনও
সাোিীগদণর উপর। মোন আল্লাে িাো িদেন,
4-3 : إنا أنزنلاه يف يللة مباركة إنا كنا منذرين * فيها يفرق لك أمر حكيم} [ادلخان
আমম এদক নামযে কদরমে এক িরকিময় রাদি, মনিয় আমম সিকযকারী। এ
রাদি প্রদিযক প্রজ্ঞাপূণয মিষয় মস'রকৃি েয়। )সূরা আে দুখান ৩-৪(
মোন আল্লাে িাআো আরও িদেন।
قال تعاىل {إنا أنزنلاه يف يللة القدر * وما أدراك ما يللة القدر * يللة القدر خري من ألف
}شهر* تزنل املالئكة والروح فيها بإذن ربهم من لك أمر * سالم يه حىت مطلع الفجر
5-1 :[القدر
আমম এদক নামযে কদরমে োইোিুে-কেদর ২ োইোিুে-কের সম্বদন্ধ আপমন
মক জাদনন? োইোিুেকের েে এক োজার মাস অদপক্ষ্া নশ্রষ্ঠ। এদি প্রদিযক

কাদজর জন্য নফদরশিাগণ ও রুে অিিীণয েয় িাদের পােনকিযার মনদেযশক্রদম
এিা মনরাপত্তা যা ফজদর উেয় পযযন- অিযােি থাদক।
এ মাস নকারআন অিিীদণযর মাস, মোন আল্লাে িাো িদেন,
185 شهر رمضان اذلي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان} [ابلقرة
রমযান মাসই েে নস মাস, যাদি নামযে করা েদয়দে নকারআন, যা মানুদষর
জন্য নেোয়াি এিিং সিযপদথর যাত্রীদের জদন্য সুস্পষ্ট পথমনদেযশক আর ন্যায়
অন্যদয়র মাদঝ পাথযকয
মিধানকারী )সূরা আে-িাক্বারা ১৮৫ (
নস কেযাণময় রাি মাদে রমযাদনর নশষ েশদক েওয়ার সম্ভািনাই নিশী।
কারণ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন
حتروا يللة القدريف العرشاألواخر من رمضان" متفق عليه
নিামরা োইোিুে-কেরদক রমযাদনর নশষ েশদক অনুসন্ধান কর )সমেে িুখামর,
মুসমেম(
োইোিুে-কেদরর মযযাো সম্পদকয রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
অন্যত্র িদেদেন:
ُ
،""من قام يللة القدر إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه
নয িযমক্ত ঈমাদনর সমেি পুদণযর আশায় োইোিুে-কেদর ইিােি করদি মোন
আল্লাে িাআো িার অিীদির সমস- অপরাধ ক্ষ্মা কদর নেদিন। এ রাদত্রর
মযযাো সম্পদকয মোন আল্লাে িাআো িদেন :
يللة القدر خري من ألف شهر
োইোিুে-কের সেস্র মাস অদপক্ষ্া নশ্রষ্ঠ।
এ নাদম নামকরণ করার কারণ
নযদেিু এ রাদি আগামী এক িেদরর ভাগয মনরূপণ করা েয় িাই এ রািদক
োইোিুে কের িো েয়। এ প্রসদি মোন আল্লাে িাো িদেদেন:
}فيها يفرق لك أمر حكيم
এ রাদি প্রদিযক প্রজ্ঞাপূণয মিষয় মস'রকৃি েয়। )সূরা আে দুখান ৩-৪(

এ

রাদি নয ভাগয মনরূপণ েদয় থাদক, িা দ্বারা উদদ্দি েে আগামী এক িেদরর

ভাগয মনরূপণ। অন্যথায় সাধারণ ভাগয মনরূপণ েদয়দে আসমান ও যমীন সৃমষ্টর
পিাশ োজার িের পূদিয।
আিার নকউ নকউ িদেদেন নযদেিু এরাদির মযযো অিযন- নিশী িাই এ
রািদক োইোিুে কের িথা সম্মামনি রাি িো েয়।
خري من ألف شهر
এক োজার মাস অদপক্ষ্া নশ্রষ্ঠ। অথযাৎ োইোিুে-কের ননই, এরূপ োজার
মাদসর ইিােি অদপক্ষ্া এ রাদির ইিােি নশ্রষ্ঠ। এিিং এ রািদক রমযাদনর
নশষ েশদকর মিদজাে রািগুদোদি অনুসন্ধান করা অমধকির গুরুত্বপূণয। কারণ
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন:
) " اطلبوها يف العرش األواخر يف ثالث يبقني أو سبع يبقني أو تسع يبقني" [أخرجه ابلخاري
নিামরা োইোিুে-কেরদক অনুসন্ধানকর রমযাদনর নিইশ, সািাশও উনমত্রশ
িামরদখ।
)িুখামর োমেস নিং ২০২২, ২০২১ (
িমণযি রাত্রগুদোর মাদঝও অমধক সম্ভািনীয় রাি েে সািাশ িামরদখর রাি।
কারণ অমধকািংশ সাোিাদয় নকরাম নযমন ইিদন আব্বাস, উিাই মিন কা‘ি
প্রমুখ সাোিীগদনর ইোই মি নয োইোিুে-কের সািাশ িামরদখর রাি।
মুমমনগন! এ রাদির সন্ধাদন নযন ঈমানোর িযমক্ত নশষ েশদকর প্রমিমি রাদি
অমধক পমরমাদণ আল্লাের ইিােি করদি সদেষ্ট েয়, নসজন্য এ রাদির
মনধযামরি িামরখ নগাপন রাখা েদয়দে। নযমন নগাপন রাখা েদয়দে শুক্রিাদরর
নোয়া কিুে েওয়ার সময়মিদক, যাদি পুদরা মেন নোয়া
ইমস-গফার ইিযামেদি মেপ্ত থাদক। নযদেিু োইোিুে-কের নোয়া কিুদের
রাি িাই অমধক পমরমাদণ নোয়া করদি, মিদশষি মুমমন জননী আদয়শা রা.
েদি িমণযি নোয়া অমধক পমরমাদন করদি। িমণযি নোয়ামি েদে:
،3513 امهلل انك عفو حتب العفو فاعف عين" رواه أمحد وابن ماجة [أخرجه الرتمذي رقم
[. صحيح ىلع رشط الشيخني ووافقه اذلهيب: وقال533/1  واحلاكم،3853 وابن ماجة رقم
নে প্রভু আপমন ক্ষ্মাশীে ক্ষ্মাদকই আপমন পেে কদরন, িাই আমাদক ক্ষ্মা
করুন।

নে মুমমনগণ! এ রাদির মযযাো সম্পদকয স্বয়িং মোন আল্লাে িাআো নযদেিু
িদেদেন নয, মাত্র একমি রাদির ইিােি, োজার মাদসর ইিােি অদপক্ষ্া
উত্তম। এক োজার মাদসর পমরমাণ েদে ৮৩ িের ৪ মাস যা অদনক েীঘয
সময়। যমে নকান িযমক্ত এ েীঘর্ সময় ইিােি কদর িাও োইোিুে কেদরর
ইিােদির সমকক্ষ্ েদি না। িাই প্রমিমি মুমমদনর কিযিয এ রাদি নোয়া, ইমসগফারসে অন্যান্য ননক ইিােদির প্রমি যত্নিান েওয়া। আর এ মোমূেযিান
রাি রমযান মাদস েওয়া মনমিি। িদি নশষ েশদক েওয়ার সম্ভািনা খুি নিমশ।
নয মুমমন সমুেয় রমযান মাদস োইোিুে-কেরদক অনুসন্ধান করদি নস
অিিই এ রাি পাদি ইনশাল্লাে। ঐ িযমক্ত অদপক্ষ্া ভাগযিান আর নক, নয এ
রাদির ন্যায় একমি গুরুত্বপূণয রাি নপদয়দে। িাই আমরা সকদেই সফেিার
মনমমদত্ত এ রাদির অনুসন্ধাদন সদেষ্ট েি। নয মনজ অেসিা আর অিদেোর
কারদণ এরাদির িরকি েদি িমিি রইে মনিয় নস েিভাগা। নে অপরাধী
িুমম নিামার প্রভুর মনকি ক্ষ্মা পাথযনা কর। নিামার জদন্য ক্ষ্মার সকে েরজা
উম্মুক্ত কদর মেদয় িার প্রমি নিামাদক আেিান করা েদে। এিিং পাপ মুমক্তও
পূণয োদভর সুিণয সুদযাগ নেয়া েদয়দে, সুিরািং মনদজদক জাোন্নাদমর আগুন
েদি িাঁোদনর জন্য নেষ্টা কর।
সািাইশিম পাে: রমযাদনর নশষািংদশ করণীয় মিষয় প্রসদি
সমস্ত প্রসিংশা নস মোন আল্লাে িাআোর জদন্য মযমন ঈমানোদের সো সজাগ ও
মশক্ষ্া োদভর সাদথ সাদথ ননক আমদের প্রমি দ্রুি অগ্রসর েওয়ার জদন্য
প্রমিমি িস্তুর সমামপ্তও অমস্তত্ব মিমেদনর িযিস্থা কদরদেন। যাদি িারা এগুদোর
উপর মনভযর েদয় নধাকায় না পদে।
েরুেও সাোম নামযে নোক মুোম্মে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লামও িার
পমরিার পমরজদনর উপর।
িন্ধুগণ! রাি-মেদনর দ্রুি গমনা-গমদনর প্রমি েক্ষ্য কর, যা নিামাদের
জীিনদক নোি কদর আমে নামার খািাগুদোদক গুমিদয় মনদয় আসদে। সময়
থাকদি িওিা ইমস-গফার কদর ননক-আমদের প্রমি অগ্রসর েও।
িন্ধুগণ! গিকাে নয রমযানদক স্বাগি জামনদয়মেদে নস রমযানদকই আজ
মিোয় যানাে। যা নিামাদের কৃি আমদের উপর সাক্ষ্ী েদয় থাকদি। সুসিংিাে
নস িযমক্তর জদন্য যার ননক আমদের উপর এ রমযান সাক্ষ্য নেদি। এিিং িাদক

জান্নাদি প্রদিশও জাোন্নাম েদি মুমক্তর জদন্য সুপামরশ করদি। ধ্বিংস আর
আফদসাস ঐ িযমক্তর জন্য যার অন্যায়-অপরদধর কারদণ এ রমযান িার
মিপদক্ষ্ সাক্ষ্য নেদি। সুিরািং নিামরা রমযানদক মিোয় জানাও ননক আমে ও
কেযাণময় কাদজর মাধযদম। মদন রাখদি নশষ আমেই মনভযর নযাগয। নয িযমক্ত
এখদনা মে কাদজ মেপ্ত িার উমেি মে পমরোর কদর আল্লাের েরিাদর িওিা
ইমস-গফার কদর স্বীয় অপরাধ েদি পমরত্রাণ োদভ সদেষ্ট েওয়া। েদি পাদর
এিাই িার জীিদনর নশষ রমযান। েয়ি আর নকান রমযান নস জীিদন পাদি
না। সুিরািং রমযানদক ভাে আমদের মাধযদম মিোয় জানাও। এিিং রমযাদনর
পরও ভাে আমদের উপর অমিেে থাক। কারণ প্রমিমি মাদসর প্রভু এক আল্লাে
মযমন সো মিেযমান। অিদোকন করদেন নিামাদের আমেসমূে। নয িযমক্ত
রমযান মাদসর উদদ্দদি ইিােি কদরদে রমযান নশদষ িার ইিােি নেদে
নেয়াই যুমক্ত যুক্ত। করণ রমযান মাসদিা আর ননই। আর নয মোন আল্লাে
িাোর জদন্য ইিােি কদরদে, মিমন সো মিেযমান িার ইিােি নেদে নেয়ার
প্রশ্নই আদস না। িরিং নস সিযো আল্লাের ইিােি করদিই। অদনক ভাইদেরদক
নেখা যায় নয, রমযাদন িারা নকারআন মিোওয়াি, জামাদির সমেি নামায,
োন খায়রাি ইিযামে অমধক পমরমাদণ কদর থাদক। রমযান নশষ েওয়া সাদথ
সাদথ অেসিায় িাদক অেসিায় নপদয় িদস। িাই েয়ি ইিােি এদকিাদর
নেদেই নেয়। আর না েয় িাদি মশমথেিা প্রেশযন কদর। অিস্থা েৃদষ্ট মদন েয় নয
রমযান মাদসর জদন্যই নস ইিােি কদরদে। িাদের েৃষ্টান- েে ঐ িযমক্তর ন্যায়
নযমন নকান িযমক্ত একমি ঘর মনমযাণ িা কাপে িুনাদি আরম্ভ করে, মাঝ পদথ
মগদয় মনমযাণাধীন ঘরমিদক নভদি মেে আর িুনাদনা কাপেমি িুকদরা িুকদরা কদর
মেে। িাদের ধারণা, ফরয ওয়ামজি পমরিযাগসে সারা িের যি অন্যায়
অপরাধ কদরদে রমযাদনর ইিােিই িা ক্ষ্মার জদন্য যদথষ্ট। িাদের এ সি
ধারণা সম্পূণয ভুে। কারণ রমযাদনর ইিােি িদেমগ দ্বারা গুনাে ক্ষ্মা েওয়ার
পূিযশিয েে কমিরা গুনাে েদি নিদে থাকা। মোন আল্লাে িাআো িদেন
31:{إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء
নযগুদো সম্পদকয নিামাদের মনদষধ করা েদয়দে যমে নিামরা নসসি িে
গুনাহগুদো নথদক নিঁদে থকদি পার, িদি আমম নিামাদের ত্রুমি-মিেুযমিগুদো
ক্ষ্মা কদর নেি। )সূরা আন্-মনসা ৩১(

এমমন ভাদি রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন।
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهن إذا اجتنبت
[.333/11الكبائر" [أخرجه مسلم
পাঁে ওয়াক্ত নামায এিিং এক জুমআ
ু েদি অপর জুমআ
ু , এক রমযান েদি
অপর রমযান, মধযিিযী সমদয়র জদন্য কাফফারা মেসাদি গৃমেি।
মশমরদকর পর সিদেদয় িে অপরাধ েে নামায িযাগ করা। অথে নামায িযাগ
করা অদনদকর অভযাদস পমরণি েদয়দে। যারা রমযাদনর আদগও পদর ক্রমাগি
অন্যায় অপরাধ কদর আসদে, শুধু রমযাদনর ইিােি িাদের নকান উপকাদর
আসদি না। এক আল্লাের ওেীদক মজদজ্ঞস করা েদয়মেে যারা শুধু রমযান
মাদসই আল্লাের ইিােি কদর, রমযান নশদষ েওয়া মাত্রই অন্যায় অপরাদধ
ঝাঁমপদয় পদে িাদের িযাপাদর আপনার মক মন-িয? মিমন িেদেন, যারা শুধু
রমযাদনই মোন আল্লাে িাআোদক নেদন অন্য সময় নয়, িার মনিান- মে
নোক। যারা সমিযকার অদথয মোন আল্লাে িাআোদক মেদন িারা সিযো িাদক
ভয় কদর। এমনও অদনক নোক আদে যাদের ঈমানও ননই, েওয়াদির আশাও
ননই, িথামপও রমযাদনর নরাযা রাদখ, নামায পদে। এিা েে সামামজকিা আর
ভদ্রিা। নস শুধু সমাজদকই অনুসরণ কদর। িাই এ ধরদণর কাজ মুনাদফমকর
অন-ভযক্ত। কারণ মুনাদফকগণই নোকদেখাদনা ইিােি করি। সামামজক
িন্ধদনর কারদণ ইো থাকা সদত্বও পাপ করদি পাদর না িাই িারা রমযান
মাসদক িেী জীিন মদন কদর। রমযান মিোয় ননয়ার সাদথ সাদথ অন্যায়
অপরাদধ ঝাঁমপদয় পদে। িার সািযক্ষ্মণক রমযাদনর মিোয় কামনা কদর। রমযান
নশষ েদেই িারা স্বমস-নিাধ কদর, কারণ িারা এখন িেী জীিন েদি মুক্ত েে।
মিমশষ্ট োেীস মিশারে ইিদন খুযাইমা রে. স্বীয় গ্রদন' সাোিী আিু-হুরাইরা
েদি িণযনা কদরন, নয রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন,
 ما مر باملسلمني شهر خري،" أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
 إن، بمحلوف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وال مر باملنافقني شهر رش هلم منه،هلم منه
 وذلك أن،اهلل يلكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله

 ويعد فيه املنافق اتباع غفالت املؤمنني واتباع،املؤمن يُعد فيه القوت وانلفقة لعبادة اهلل
 وأمحد يف،1884 عوراتهم فغنم يغنمه املؤمن" احلديث [أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه رقم
[.3335  رقم315 ـ314/7  وشعب االيمان334/4  وابليهيق يف سننه الكربى،534/3املسند
আিু হুরাইরা রা. িদেন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম শপথ কদর
িদেদেন মুসেমানদের জদন্য উৎকৃষ্টিম মাস েদে রমযান মাস। আর
মুনাদফকদের জদন্য মনকৃষ্টিম মাস েদে রমযান মাস। রাসূে শপথ কদর আদরা
িদেদেন, নয িযমক্ত এ মাদস নকান পূণযময় কাদজর ইো কদর মোন আল্লাে
িাআো আমে করার পূদিযই নস কাদজর েওয়াি মেমপিদ্ধ কদর নেন। পক্ষ্ান-নর
নয িযমক্ত এ মাদস নকান অন্যায় কাদজর মনয়ি কদর, অন্যায় কাজ করার পূদিযই
িার আমেনামায় অন্যায় কাদজর অপরাধ মেমপিদ্ধ কদর নেন।
রমযান নশদষ মুমমনগণ এজন্য খুমশ েয় নয, িারা এ মাসদক আল্লাের ইিােদি
কািাদি নপদরদে, পক্ষ্ান-নর মুনাদফকগণ এ জন্য খুমশেয় নয, িাদের অন্যায়
অপরাদধর অন-রায় মেে রমজান যা এখন নশষ েদয় মগদয়দে। িাদের অন্যায়অপরাদধ আর নকান িাধা ননই। িাই নেখা যায় নয মুমমনগণ এ মাসদক মিোয়
জানায় িওিা,ইমস-গফার আর অন্যান্য ইিােদির মাধযদম। আর মুনাদফকগণ
মিোয় জানায় নখো-ধুো আর নাে-গানসে অন্যান্য জঘন্য অপরাদধর মাধযদম।
মুমমনগণ আল্লােদক ভয় কদর এ মাসদক িওিা-ইমস-গফাদরর মাধযদম মিোয়
জানায়।
েরুেও সাোম নামযে নোক আমাদের নিী মুোম্মে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লাম এর উপর।
আোইশিম পাে: রমজান মাস নশদষ শরীয়ি অনুদমামেি করণীয় কাজ সমূে
সমস- প্রশিংসা নসই মোন আল্লাে িাআোর জন্য, মযমন রমযান মাসদক সমাপ্ত
কদরদেন। এিিং আমাদের মধয েদি যাদক ইো এমাদস অমধক পমরমাদণ ননকআমে করার িাওফীক োন কদরদেন। েরুে ও সাোম নামযে নোক আমাদের
নিী নমাোম্মে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লামও িার পমরিার পমরজন ও
সাোিীগদণর উপর।

আল্লাের িাোগণ! নিামরা সিযািস্থায় আল্লােদক ভয় কর, মিমন সিযো
নিামাদেরদক পযযদিক্ষ্ণ করদেন। মিমন মেরন-ন মিমনদ্র। কখন নিামাদের
অিস্থা েদি অন্যমনস্ক েন না।
আল্লাের িাোগণ! রমযান নশদষ নিামাদের জদন্য অনুদমামেি মিষয়সমূে েদে
)এক( ঈদের নামায, মোন রাব্বুে আোমীন মনজ েয়াগুদণ আমামেগদক
রমযাদনর ফরয নরাযা রাখার িাওফীক োন কদরদেন, িাই িার নশাকমরয়া
স্বরূপ আমরা ঈদের নামায আোয় কদর থামক। নযমন আোয় কদর থামক ঈদুে
আযোর নামায ফরয েজ্ব আোয় করার নশাকমরয়া স্বরূপ। এ দুদিা েে রাসূে
স্বীকৃি ইসোমম ঈে। মেীনায় আগমন করার পর রাসূে নেখদেন নসখাদনর
নোকজন আনুষ্ঠামনকভাদি দুমেন নখো-ধুো কদর। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে
ওয়াসাল্লামা িদল্লন।
 وأبو1134  يوم انلحر ويوم الفطر" [أخرجه أبو داود رقم:قد أبدلكم اهلل بهما خريا منهما
،178/3  وأمحد،1398 رقم393/4  وابلغوي يف رشح السنة3841 رقم453/1 يعىل يف مسنده
.377/3وابليهيق يف السنن الكربى394/1  واحلاكم يف املستدرك،353
আল্লাে িাআো নিামাদের এ দুমেনদক িেদপক্ষ্া উত্তম মেদনর দ্বারা পমরিিযন
কদর মেদয়দেন। একমি েে ঈদুে-আযো অপরমি েে ঈদুে মফির।
োেীদস িমণযি দুই ঈে িযিীি অন্য নকান ঈে শমরয়ি স্বীকৃি নয়। োই িা ঈে
নাদম পােন করা নোক িা অন্য নকান নাদম। নযমন ঈদে-মমোদুন্নিী, জম্ম
িামষযকী, জািীয় ও সামপ্রোদয়র ঈে ইিযামে। কারণ এসি েে মুখয যুদগর ঈে
যমেও িার নাম পমরিমিযি েয়।
ঈেদক ঈে িো েয় নকন? ঈে শব্দমি يعود.  عادেদি উৎপমত্ত, যার অথয মফদর
আসা, িার িার আসা। ঈে নযদেিু ইসোদমর মেৎ দুই স-ম্ভ নরাযাও েজ্ব
আোদয় খুমশর িািযা মনদয় প্রমি িের িার িার আদস, িাই ঈেদক ঈে িো েয়।
মদ্বিীয় কারণ েদে, এ মেদন আল্লাের রেমি ও মুমক্ত িার িাোদের মেদক ঘুদর
ঘুদর িার িার আসদি থাদক, িাই ঈেদক ঈে িোেয়। এ জন্যই রাসূে
সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ মনমিযদশদষ সিযস-নরর জনসাধারণদক
ঈেগাদে যাওয়ার জন্য উৎসামেি কদরদেন। এমনমক ঋিুিিী মমেোদেরদক ও

ঈেগাদে যাওয়ার জদন্য মনদেযশ মেদয়দেন। িারা যমেও নামায পেদি পারদি না,
মকন্তু মুসেমানদের দুআয় অিংশ গ্রেণ করদি পরদি। োঁ এ নক্ষ্দত্র িারা
পুরুষদের সাদথ সিংমমশ্রণ ও আকষযণীয় নপাশাকামে িযিোরও সুগমন্ধ মাখান
েদি মিরি থাকদি।
সাোিী উদম্ম আমিয়া রা. িদেন আমাদেদক ঈেগাদে নযদি িোেদয়দে িাই
কুমারী ও ঋিুিমি মমেোসে সকে নারীগণ ঈেগাদে নির েদিন। ঋিুিমি
মমেেগণ ঈেগাদের মপেদন থাকদিন, নামাযরি মুসমল্লগণ যখন িাকিীর
িেদিন িাদের সাদথ িারাও িাকিীর িেদিন, এিিং মুসল্লীগণ যখন দুআ
করদিন িারাও িাদের সাদথ দুআয় অিংশগ্রেণ করদিন। এিাদক িারা এ
মেদনর সিযউৎকৃষ্ট কেযাণময় কাজ মদন করদিন।
এরূপ েেিদ্ধভাদি ঈেগাদে যাওয়া ইসোদমর সুমোন এক প্রিীক িা মনেশযন।
মদন রাখদিন, ঈদের-নামাদয উপমস'মি িকিময় রমযান মাদসর পমরপুরক।
িাই সকদেই এদি অিংশগ্রেদণ সদেষ্ট েওয়া উমেৎ। এিিং সিযািস'াায় আপন
মুখদক নেফাজি করদি মমথযা ও অিীে কথা েদি আর কণযেয়দক নেফাজি
করদি নাজাদয়য গান-িাজনা ও অনথযক কথা- িািযা নশানা েদি। কারণ ননককাদজর সমামপ্ত ননক-কাজ দ্বারাই েয়। মে কাজ দ্বারা নয়। িাই রাসূে সাল্লাল্লাহু
আোইমে ওয়াসাল্লাম রমযাদনর নশদষ শাওয়াদের েয় নরাযা রাখদি অনুপ্রামণি
কদরদেন। মুসমেম শমরদফর িণযনায় রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম
িদেদেন,
 وأبو،1114 من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام ادلهر" [أخرجه مسلم رقم
،[1711  وابن ماجة رقم،759  والرتمذي رقم،3433 داود رقم
নয মাদে রমযাদন মসয়াম সাধনার পর শাওয়াদে েয়মি নরাযা রাখে, নস নযন
পুরা িেরই নরাযা রাখে। মোন আল্লাে িাআোর মনয়ম েে এদক েশগুণ নেয়া।
সুিরািং নয রমযাদনর নরাযা রাখে নস েশ মাস নরাযা রাখার েওয়াি নপে।
অিঃপর যখন শাওয়াদের েয় নরাযা রাখে িাদি নপে ষাি নরাযা িথা দুমাদসর
েওয়াি িাই নস নযন পুণয িেরই নরাযা রাখে। িাই আমরা সিাই শাওয়াদের
েয় নরাযার প্রমি গুরুত্ব নেি, যাদি পুণয িের নরাযা রাখার েওয়াি নপদি পার।
উনমত্রশিম পােঃ সেকািুে-মফিদরর িণযনা

সমস্ত প্রশিংসা আল্লাে িাআোর জদন্য, মযমন আমামেগদক পমরপূণযভাদি ননকআমে করার িাওমফক োন কদরদেন। েরুেও সাোম নামযে নোক প্রমিমি
কেযাণময় কাদজ অগযগামী নিীকুে মশদরামমণ মুোম্মাদুর রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আোইমে ওয়াসাল্লাম, িার পমরিার পমরজন ও মকয়ামি পযযন্ত যারা যি নোক
িাদের মিােদশযর অনুসারী েদি িাদের উপর।
মোন আল্লাে িাআো মসয়াম সাধনার সমামপ্ত ঘমিদয়দেন সেকািুে-মফিদরর
দ্বারা। কায়মদন প্রাথযনা করমে, মিমন নযন আমাদের আমেগুদো কিুে কদরন
এিিং আমামেগদক জাোন্নাম েদি মুমক্ত প্রাপ্তদের অন্তভুক্ত
য কদরন।
নে মুমমনগণ!
মোন আল্লাে িাআো রমযান নশদষ এমন মকেু ইিােদির িযিস্থা কদরদেন, যা
দ্বারা মানুষ সেদজ িার প্রভুর বনকিয োভ করদি সক্ষ্ম েয়। িার একমি েে:
সেকাদয় মফির। যা িার আোয়কারীদক কৃি অপরাধ েদি পমিত্র কদর।
সেকাদয় মফিরদক রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম নোি িে স্বাধীন
পরাধীন নারী পুরুষ সকদের উপর ফরয কদরদেন। এিা শরীদরর জন্য যাকাি
আর ফকীর-মমসকীদনর জদন্য সোনুভূমি স্বরূপ। প্রমিমি মুসেমান মনদজর পক্ষ্
েদি এিিং আপন পমরিার পমরজন িথা যাদের িরণ নপাষদণর োয়-োময়ত্ব িার
উপর, িাদের সিার পক্ষ্ েদি সেকািুে- মফির আোয় করদি। মািৃগদভয
অিস্থানরি সন্তাদনর পক্ষ্ েদি নেয়াও মুস্তাোি।
সেকািুে-মফির আোয় করার স্থানঃ অিস্থানরি নেদশই সেকািুে মফির
আোয় করদি। অিস্থানরি নেদশ মফিরা গ্রেণ করার মি নোক থাকা পযযন্তঅন্য নেদশ স্থানান্তর করা জাদয়য ননই। যমে িার নেদশ মফিরা গ্রেণ করার মি
নোক না পাওয়া যায় িােদে িার মনকিিম নেদশর েমরদ্র নোদকরাই সেকািুে
মফির পাওয়ার অমধক েকোর। এখাদন স্বদেশ িা পাশযিিযী নেদশর েমরদ্র নোক
িেদি িাদেরদকই িুঝায় যারা নস নেদশর স্থানীয় িা মভন্নদেশ েদি এদস
স্থায়ীভাদি নসখাদন িসিাস কদর। মনদজ এক নেদশ িাস কদর আর িার পমরিার
পমরজন অন্যদেদশ িসিাস কদর এমিািস্থায় িার মফিরার সাদথ সকদের
মফিরা মনজ নেদশই নেদি। োঁ এিাও জাদয়য আদে নয, িাদেরদক িাদের
অিস্থানরি নেদশ সিার সেকািুে মফির আোদয়র জন্য োময়ত্ব মেদয় নেদি।
সেকািুে মফির আোদয়র সময়ঃ

সেকািুে মফির আোয় করার সময় েদে, ঈদের রাদির সূযযাদস-র পর েদি
ঈদের নামাদযর পূিয মুহুিয পযযন-। িদি ঈদের দুএকমেন পূদিযও নেয়া নযদি
পাদর। িদি উত্তম েদে ঈদের মেন সকাদে নামাদযর পূদিয আোয় করা। যমে
নকউ নামাদযর পূদিয আোয় না কদর িােদে নামাদযর পদর আোয় করদি। আর
যমে নকউ ঈদের মেন আোয় না কদর িােদে পরিমিযদি িার কাজা আোয়
করদি। উমল্লমখি আদোেনা েদি িুঝা নগে নয, সক্ষ্ম িযমক্তদক সেকািুে
মফির আোয় করদিই েদি। সেকািুে মফির আোদয়র দুদিা সময় একমি
েদে উত্তম সময় অপরমি জাদয়য। উত্তম সময় েদে ঈদের রাদির সূযযাদস-র
পর েদি ঈদের নামায পযযন-। আর জাদয়য সময় েদে ঈদের দুএক মেন পূিয
েদি। োঁ ঈদের নামাদযর পর েদি সূযযাস- পযযন-ও জাদয়য সমদয়র অন-ভুক্ত
য ।
িারপর আরম্ভ েয় কাযার সময়। নযসি ফকীর মমসকীন সম্পদের যাকাি
পাওয়ার উপযুক্ত িারাই সোকািুে মফির পাওয়ার উপযুক্ত। সুিরািং মফিরা
আোদয়র মনধযামরি সমদয়র মাদধয েয় মনজ োদি মিিরণ করদি অথিা োয়ভার
গ্রেণকারী নোদকর মনকি নসাপেয করদি। িন্িদনর োময়ত্ব না মেদয় শুধু কাদরা
কাদে মফিরার মাে নরদখ নেয়া িা আোদয়র জদন্য যদথষ্ট নয়।

সেকািুে মফিদরর পমরমাণঃ
সেকািুে মফিদরর পমরমাণ েদে, গম আিা নখজুর মকশমমশ পমনর োউে ভুট্টা
ইিযামে স্থানদভদে নযগুদো মানুষ খােয মেসাদি গণয কদর থাদক, নসগুদো েদি
এক সা প্রেমেি মাপ অনুযায়ী প্রায় মিন নকমজ।
শরীয়দির মূে সূদত্রর পমরপন্থী েওয়ার কারদণ খাদেযর পমরিদিয িাকা নেয়া
যদথষ্ট নয়। নেশিরণয ওোমাদয় নকরাদমর ফিু্ওয়া অনুযায়ী খােয ক্রয় কদর
মভন্নদেদশ মিিরদনর জদন্য িাকা পামেদয় নেয়াও জাদয়য ননই, যমেও এরূপ
অদনদকই কদর থাদক।
নগে অথযমেদয় সেকািুে মফির আোয় না েওয়ার কারণসমূে।
)১( এ পদ্ধমি অিেম্বদন িস্তু না মেদয় িস্তুর মূেয নেয়া েয়। )২( সেকািুেমফিদরর মূেয নরাযাোদরর স্বদেশ েদি মিদেশ পাোদনা েয় )৩( সময়মদি
মিিরদণর সুমিধাদথয সেকািুে-মফির আোদয়র মনধযামরি সময় আদগই নস মূেয
মভন্নদেদশ পামেদয় নেয়া েয়। আমরা পৃমথিীর নয নকান প্রাদন্তর অভািী
মুসেমানদের সাোদযযর মিদরাধী নই। মকন্তু সেকািুে-মফির এমন একমি
ইিােি যার জদন্য রদয়দে, মনধযামরি স্থান, কাে ও পাত্র। সুিরািং এ ইিােি এ
সমস- শিযসাপদক্ষ্ই েদি েদি।
নগে অথয রাসূদের যুদগও মিেযমান মেে মকন- িা মেদয়দিা রাসূে কখদনা
সেকািুে মফির আোয় কদরন ননই, যমে জাদয়য েি িােদে উম্মদির মশক্ষ্ার
জদন্য অিিই রাসূে িা মেদয় সেকািুে মফির আোয় করদিন। অথে রাসূে
সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লামা মনদজ িা িাঁর নকান সাোিী নগে অথয দ্বারা
সেকািুে মফির আোয় কদরন ননই। যারা নগে অথয নেয়া জাদয়য িদে
ফিু্ওয়া মেদয়দেন, িারা এ ফিু্ওয়া শরীয়দির নকান মূেনীমির উপর মভমত্ত
কদর নয়, মনজ ইজদিোদের উপর মভমত্ত কদরই মেদয়দেন। যা ভুেত্রুমির উদধয
নয়।
ইমাম আেমে মিন োম্বে রে. িদেন, মূেয নেয়া জাদয়য ননই। মকেু নোক িেে,
ওমর মিন আব্দুে-আমযযদিা মূেযই গ্রেণ করদিন?। মিমন িদেেন, মানুষ
রাসূদের কথা অমান্য কদর নকমন কদর িদে নয অমুদক এরূপ কদরদে! অথে

সাোিী ওমর রা. িদেন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম সেকািুে-মফির
এক সা-ই ফরয কদরদেন।
এ মাদসর নশষািংদশ মোন আল্লাে িাোর মনিযামেি আর একমি আমে েদে
িাকিীর। যা
ঈদের রাদির সূযায স- েদি শুরু কদর ঈদের-নামায পযযন্ত
অিযােি থাকদি। মোন আল্লাে িাো িদেন,
185[{ وتلكملوا العدة وتلكربوا اهلل ىلع ما هداكم ولعلكم تشكرون} [ابلقرة
যাদি নিামরা গণনা পূরণ কর এিিং নিামাদের নেোদয়ি োন করার েরুন
আল্লাের মেে িণযনা কর, যাদি নিামরা কৃিজ্ঞিা স্বীকার কর। )সূরা আে
িাক্বারা ১৮৫ (
ঈদের নামাযও রমযান নশদষ শরীয়ি স্বীকৃি আমেসমূদের অন-ভযক্ত, মোন
আল্লাে িাআো িদেন,
14-15]قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى} [األعلى
মনিয় সাফেয োভ করদি নস, নয শুদ্ধ েয়। এিিং িার পােনকিযার নাম স্মরণ
কদর, অি: পর নামায আোয় কদর। )সূরা আে-আো ১৫-১৬(
ওোমাদয় নকরাদমর মদি এখাদন
দ্বারা ঈদের নামাযই উদদ্দি।

যাকাি দ্বারা সেকািুে মফির আর নামায

মত্রশিম পাে: রমজান িাে মুসেমানদের করণীয় কাজ
সমস্ত প্রশিংসা সিযময় ক্ষ্মিার অমধকারী মোন আল্লাে িাআোর জন্য, মযমন
কাে ও সমদয়র পমরোেক। শুকমরয়া আোয় করমে িার অগমণি ননয়ামদির।
এিিং সাক্ষ্য মেমে নয শমরক েীন এক আল্লাে িযিীি অন্য নকান উপাস্য ননই।
মিমন সিযময় ক্ষ্মিার অমধকারী। আরও সাক্ষ্ মেমে নয মুোম্মে সাল্লাল্লাহু
আোইমে ওয়াসাল্লাম আল্লাের িাোও িার রাসূে। মযমন ভয় প্রেশযনকারী ও
সুসিংিাে িােক এর উজ্জ্বে িামি সােৃি। েরুেও সাোম নামযে নোক িার
উপর ও িার পমরিার পমরজদনর উপর।
জগদির মানুষ সকে! সিযািস্থায় আল্লােদক ভয় করদি। রাি-মেদনর দ্রুি
গামমিার প্রমি েক্ষ্ কর। এ পৃমথিী েদি মিোয় ননয়ার কথা স্মরণ কর, ননকআমে কদর পরপাদরর পুঁমজ নজাগাে কর। সমস- কেযাণও িরকিময় রমযান-

মাস আগমন পর দ্রুি নিামাদের েদি মিোয় মনদয়দে। যারা িার মূেযায়ন
কদরদে, এিিং ইিােি িদেগী দ্বারা িা েদি উপকৃি েদয়দে রমযান িাদের
স্বপদক্ষ্ সাক্ষ্য নেদি। পক্ষ্ান্তদর নয রমযানদক অিমূেযায়ন কদরদে, অন্যায়ও
অনথযক কাদজ িা অমিিামেি কদরদে রমযান িার মিপদক্ষ্ সাক্ষ্য নেদি। সুিরািং
প্রমিমি িযমক্তদক গভীর ভাদি মেন্তা করদি েদি নয, নস রমযানদক কিিুকু কাদজ
োমগদয়দে। ভাে কদর থাকদে আল্লাের শুকমরয়া আোয় করদি এিিং আল্লাের
েরিাদর িা কিুে েওয়ার জদন্য নোয়া করদি, এিিং ভমিষ্যদি মনয়মমি নস ননক
আমে করদি থাকদি। আর যারা মে কদরদে িারা িওিা করদি এিিং
আগামীদি ননক-আমে করার জদন্য প্রস্তুমি ননদি, েয়ি মোন আল্লাে িাআো
িাদক ক্ষ্মা করদিন। আল্লাে িাআো িদেন,
وأقم الصالة طريف انلهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى
]114 : لذلاكرين} [هود
আর মেদনর দুই প্রাদন্তই নামায মেক রাখদি, এিিং রাদিরও প্রান-ভাদগ, পুণয
কাজ অিিই পাপ দুর কদর নেয়, যারা স্মরণ রাদখ িাদের জন্য এমি এক মো
স্মারক। )সূরা হুে ১১৪(
রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন  وأمحد،3719  وادلاريم رقم،1987 : وأتبع احلسنة السيئة تمحها" [أخرجه الرتمذي رقم
،[45/1  واحلاكم،153/5
মে কাদজর পর ভাে কাজ কদর নাও যাদি মদের জদন্য কাফফারা েদয় যায়।
মোন আল্লাে িাআো িদেন,
إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأوئلك يبدل اهلل سيئاتهم حسنات واكن اهلل غفورا
৭০[.رحيما} [الفرقان
মকন্তু যারা িওিা কদর মিশ্বাস স্থাপন কদর এিিং সৎকময কদর, আল্লাে িাদের
পাপগুদোদক পুণয দ্বারা পমরিমিযি কদর নেদিন। আল্লাে ক্ষ্মাশীে, পরম
েয়ােু।)সূরা আে-ফুরকান ৭০(

আল্লাের িাোগণ! রাসূেুল্লাে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম মাদে-রমযানদক
মিন ভাদগ মিভক্ত কদরদেন। শুরু অিংশ রেমি, মধযািংশ ক্ষ্মা আর নশষািংশ
মুমক্ত। কারণ মানুষও মিন ভাদি মিভক্ত ১ম নশ্রণীর মানুষ যারা রমযাদনর পূিয
েদিই নোি িে সি ধরদণ গুনাে েদি নিদে থাকদিা ইিােি িদেগীর প্রমিও
যত্নিান মেে। অিঃপর রমযান আসাদি আরও অমধক আমদে সদেষ্ট েে। িারা
শুরু েদিই আল্লাে রেমি নপদি থাকদি, কারণ িারা প্রকৃি সৎকমযশীে।
মোন আল্লাে িাো িদেন:
56[.{إن رمحة اهلل قريب من املحسنني} [األعراف
মনিয় আল্লাের করুণা সৎকমযশীেদের মনকিিিযী )সূরা আে-আরাফ ৫৬(
২য় নশ্রণীর মানুষ যারা ইমিপূদিয ইিােি িদেগী করদিন এিিং রমযান মাদসও
নামায নরাযার প্রমি যদথষ্ট অনুরাগী, মকন্তু িার ঘাদে নোি খাি মকেু গুনাে মেে।
িাই নস মকেুমেন মসয়াম সাধনার পর কৃি অপরাধ েদি ক্ষ্মা পাদি। মোন
আল্লাে িাো িদেন:
}إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال كريما
৩১[[النساء
নযগুদো সম্পদকয নিামাদের মনদষধ করা েদয়দে যমে নিামরা নসসি িে
নগানােগুদো েদি নিদে থাকদি পার, িদি আমম নিামাদের ত্রুমি-মিেুযমিগুদো
ক্ষ্মা কদর নেি এিিং সম্মানজননক স্থাদন নিামাদের প্রদিশ করাি। )সূরা আনমনসা ৩১( রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন,
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهن إذا اجتنبت
359/3  وأمحد،314  والرتمذي رقم،333 الكبائر" [أخرجه مسلم رقم
যমে কমিরা গুনাে েদি নিদে থাক িােদে পাঁেওয়াক্ত নামায এিিং এক জুমআ
েদি অপর জুমআ এক রমযান েদি অপর রমযান মধযিিযী সমদয়র জন্য
কাফফারা মেসাদি গৃমেি েয়।
৩য় নশ্রণীর মানুষঃ যারা মাদে-রমযাদন ইিােি িদেগী কদরদে সিয, মকন'
িার ঘাদে মশরক িযিীি অন্য কমিরা গুনাে রদয়দে, যার কারদণ িার
জাোন্নাদম প্রদিশ অমনিাযয েদয় মগদয়দে। নসসি নোক যখন এ মাদস িওিা-

ইমস্তগফাদরর সাদথ সাদথ সাধযমদি ইিােি িদেগী করদি মোন আল্লাে িাো
িদেরদক জাোন্নাম েদি মুমক্ত নেদিন।
আিার মকেু মানুষ এমনও আদে যারা এ মাস নপদয়দে সিয, মকন্তু িারা এ মাস
েদি নকানরূপ উপকৃি েদি পাদর ননই। িরিং ক্ষ্মির মাত্রাই িােদে িাদের।
িারা না করদে অপরাধ িযাগ আর না করদে ফরয ইিােি। িারা মেে স্বীয়
অপরাদধর উপর অমিেে। এরাই েে প্রকৃি েিভাগা। রমযান অমিিামেি েে,
মকন' িারা স্বীয় অপরাধ েদি মুমক্ত নপে না। এদের সম্পদকয নফদরশরিা
মজিরাঈে িদেদেন,
" آمني: فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم، قل آمني،ومن أدركه شهر رمضان فلم يغفر هل فأبعده اهلل

নয িযমক্ত রমযান মাস নপে অথে স্বীয় অপরাধ ক্ষ্মা মনদি পাদর নাই, আল্লাে
িাদক মনজ রেমি েদি িমিি করুন। আপমন িদেন, আমীন। রাসূে সাল্লাল্লাহু
আোইমে ওয়াসাল্লাম িেদেন, আমীন।
মনিান- েিভাগয আর িমিি নস নয আল্লাের েয়া ও রেমি েদি িমিি রইে।
আল্লাের িাোগণ! মৃিুযর পূদিয আল্লাের ইিােদির নকান সমামপ্ত ননই। মোন
আল্লাে িাো িদেন:
 {يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته: [وقال تعاىل99 واعبد ربك حىت يأتيك ايلقني} [احلجر
،[133 وال تموتن إال وأنتم مسلمون} [آل عمران

এিিং পােনকিযার ইিােি করুন, নয পযযন- আপনার কাদে মনমিি কথা না
আদস। )সূরা মেজর ৯৯( নে ঈমানোরগণ, আল্লােদক নযমন ভয় করা উমেি মেক
নিমমনভাদি ভয় করদি থাক। এিিং অিিই মুসেমান না েদয় মৃিুযিরণ কদরা
না )সূরা আে-ইমরান১০২( রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লাম িদেদেন
 وابلخاري يف،1131 إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث" احلديث [أخرجه مسلم رقم
.3153  والنسايئ رقم،1371  والرتمذي رقم،3883  وأبو داود رقم،38األدب املفرد رقم

মানুদষর মৃিুযর সাদথ সাদথ মিনমি কাজ িযিীি সমস্ত আমদের ধারািামেকিা
িন্ধ েদয় যায়। মদন রাখদি মৃিুয খুিই কাদে। িুমম নয নকান সময় আক্রান- েদি
পার।

মুসেমানদের ইিােি েদি জীিনিযাপী। কারণ আল্লাের ইিােদির মাদঝ মকেু
আদে বেমনক ইিােি, নযমন পাঁে ওয়াক্ত নামায। যা ইসোদমর মদ্বিীয় স্তম্ভ,
কামেমাদয়র শাোোদির পরই এর স্থান। আর মকেু আদে সাপ্তামেক ইিােি,
নযমন জুমআর নামায। যা মুসেমানদের ঐদকযর প্রিীক। সকে মুসেমান
একমত্রি েদয় সুমনমেযষ্ট স্থাদনও সুমনমেযষ্ট মেদন সমম্মমেিভাদি আোয় কদর
থাদক। আিার মকেু আদে িাৎসমরক ইিােি, নযমন যাকাি। মাদের যাকাি
নেদি িেদর একিার এিিং িা নযদকান সময় েদি পাদর। আর ফসদের যাকাি
নেদি যখন িা েস-গি েয়। নরাযাও রাখদি িেদর একিার। িদি িা েদি পুরা
রমযান-মাস িযাপী। িযয় ভার িেন করদি সক্ষ্ম িযমক্ত েজ ওমরা করদি
জীিদন একিার। একামধক িার করদি পারদে িা েদি নফে। উপদরামল্লমখি
ফরয ইিােিগুদোর পাশাপামশ রদয়দে নফে ইিােি। নযমন নফে নামায
নফে নরাযা নফে সেকা ইিযামে। উমল্লমখি আদোেনা েদি প্রমিয়মান েয়, নয
মুসেমানদের জীিদনর নকান অিংশ ইিােি েদি খামে নয়। েয়ি ফরয ইিােি
েদি না েয় নফে। যারা এরূপ ভাদি নয আমরা শুধু রমযান মাদস ইিােি
করদি আমেষ্ট অন্য সময় নয়। িাদের এ ধারনা ভুে। িারা আল্লাের েক
সম্পদকয অজ্ঞ িারা িাদের প্রভুদক মেনদি পাদর নাই। পাদর নাই িুঝদি িাদের
প্রভূর আদেদশর মযযাো। কারণ, িারা শুধু রমযাদনই িার হুকুদমর মূেযায়ন
করদে অন্য সময় নয়। রমযাদনই িাদক ভয় কদরদে অন্য সমদয় কদরমন।
রমযাদনই পূদণযর আশা নরদখদে অন্য সময় রাদখমন। এ সমস- িযমক্ত আল্লাে
িাআোর সাদথ সুসম্পকয রাদখ নাই। অথে নস আল্লাের েয়া োো একমুহুিযও
িাঁেদি পাদর না। শুধু রমযান মাদসর ইিােি আল্লাের মনকি গ্রেণদযাগয নয়
যমেও িা পমরমাদণ অদনক নিশী েয়। কারণ িার আমেগুদো আদগও পদরর
সাদথ নকান সম্পকয ননই। রমযাদনর আমে দ্বারাদিা শুধু িারাই উপকৃি েদিন,
যারা মিশ্বাস কদর নয সমস্ত মাদসর প্রভূ এক আল্লাে এিিং মিমন সািযক্ষ্মনক
আমাদের সকে আমে অিদোকন করদেন। েরুেও সাোম নামযে নোক
নমাোম্মে সাল্লাল্লাহু আোইমে ওয়াসাল্লামও িার পমরিার পমরজনও
সাোিীগদণর উপর।
সমাপ্ত

