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ভূবমকা
অনু িাদককর ভূ বমকা
ইসলাকমর অনযতম িম্ভ যাকাত ও সাওম সম্পককণ সংবিপ্ত পুবিকা দু ’বি শাইখ
আব্দু ল আযীয ইিন আব্দু ল্লাহ ইিন িায রহ. কতৃণক রবিত। শাইখ এ দু ’বি
পুবিকায় যাকাত ও সাওকমর রমৌবলক বিষয়গুকলা অতযন্ত সু ন্দর ও সািলীল
ভাষায় কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীকসর আকলাকক আকলািনা ককরকেন। এ দু ’বি
পুবিকা বিষয়িস্তু জানা থাককল সাওম ও যাকাত বিষয়ক অকনক অজানা ও
অস্পষ্ট বিষয়গুকলার সমাধান পাওয়া যাকি।
পুবিকা দু বির বিষয় িস্তুগুকলা িাংলা ভাষাভাবষ ভাইকদর জানা থাকা খুিই
জরুবর। এ কারকর্ িাংলা ভাষা-ভাবষ ভাইকদর জনয পুবিকা দু ’বি অনু িাদ তুকল
ধরার বসদ্ধান্ত গ্রহর্ কবর। সহজ ও সািলীল ভাষায় িইবি অনু িাদ ককর বিষয়
িস্তুগুকলাকক ফুকি রতালার আপ্রার্ রিষ্টা করবে। আশা কবর পুবিকাদ্বয় পকে
সাওম ও যাকাকতর রমৌবলক বিষয়গুকলা বশিা গ্রহর্ ও বশিা প্রদান করা
মুসবলম ভাইকদর জনয সহজ হকি।
অনু িাদক
জাককরুল্লাহ আিুল খাকয়র
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প্রথম আকলািনা যাকাত
যাকাকতর গুরুত্ব
এ পুবিকাবি রলখার অনযতম কারর্, যাকাকতর গুরুত্ব সম্পককণ মুসবলম ভাইকদর
স্মরর্ কবরকয় রদওয়া ও উপকদশ রদওয়া। িতণমাকন অবধকাংশ মুসবলম যাকাকতর
মকতা একবি গুরুত্বপূ র্ণ ফরয আদাকয় উদাসীন। অথি যাকাত ইসলাকমর পাাঁি
িকম্ভর একবি অনযতম িম্ভ এিং ইসলাকমর মহা গুরুত্বপূ র্ণ একবি বিধান, যা
োো ইসলাকমর অবিত্ব বিন্তা করা যায় না; বকন্তু তা স্বকত্বও মুসবলমগর্
সবিকভাকি যাকাত প্রদান ককর না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িকলন,
َ َ َ َ إ َ ََ ا
َ ا
َ ُ َ إ
َ َ
َ ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ ََ ا َُا ً َ إ
،الصَلةي
 وأن حممدا عبده ورس،َل يإَل اهلل
 شهاد ية أن َل يإ،اْل إسَل ُم َلَع َخإ ٍس
 َو يإقامي،وَل
«ب يِن ي
إ
َ َ ا
َ
َ ِّ إ
» َو َص إومي َر َم َضان،ت
 َوحج اْلَي ي،َو يإيتا يء الزَك ية
“পাাঁিবি িস্তুর ওপর ইসলাকমর বভবি স্থাপন করা হকয়কে। এ কথার সািয
রদওয়া রয, আল্লাহ োো সবতযকার রকাকনা ইলাহ রনই এিং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর িান্দা ও রাসূ ল, সালাত কাকয়ম করা, যাকাত
আদায় করা, িাইতুল্লাহর হজ করা এিং রমযাকনর সাওম পালন করা”।1
গরীি জনকগাষ্ঠী যাকাকতর প্রবত মুখাকপিী হওয়াকত এিং জীিন যাপকনর বিবভন্ন
রিকত্র যাকাকতর উপকার ও গুরুত্ব অপবরসীম হওয়ার কারকর্ মুসবলমগকর্র
ওপর যাকাত ফরয করা হকয়কে। যাকাত ইসলাকমর রসৌন্দযণসমূ কহর একবি
অনযতম রসৌন্দযণ। এ োোও যাকাত ইসলাকমর রসৌন্দকযণর িাবহযক রূপ এিং সু স্পষ্ট বনদশণন।

1

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৬
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যাকাকতর উপকাবরতা
যাকাকতর উপকাবরতার মকধয অনযতম হকলা, যাকাত ধনী ও গরীকির মকধয
ভাকলািাসার রসতু িন্ধনকক সু -দৃ ঢ় ও মজিুত ককর। কারর্, সাধারর্ত মানু কষর
স্বভাি হকলা, রয তার প্রবত দয়া ককর, তাককই রস মহব্বত ককর, ভাকলািাকস।
যাকাকতর আকরকবি উপকাবরতা হকলা, যাকাত আত্মাকক পাক-পবিত্র ও পবরশুদ্ধ
ককর। যাকাত রদওয়ার মাধযকম কৃপর্তার মকতা ঘৃ বর্ত িবরত্র রথকক দূ কর থাকা
যায়। রযমনবি কুরআকন করীম যাকাকতর এ অকথণর বদক ইবিত ককরকেন।
আল্লাহ তা‘আলা িকলন,
َ
َ
ُ َ
ُ ُ
َ
َ َ َ
ُ
ّۡلل
ُۡ كۡ َسكنۡۡل ُهمۡۡ َۡوٱ
ۡ لۡ َعليۡ ِهمۡۡإِنۡۡ َصلوۡت
ِۡ ﴿خذۡۡمِنۡۡأمۡ َۡول ِ ِهمۡۡ َص َدقةۡۡت َط ِه ُرهمۡۡ َوت َزك ِي ِهمۡب ِ َهاۡ َو َص
]٣٠١ :﴾ [اتلوبة١٠٣َۡۡس ِميعۡۡ َعل ِيم
“তাকদর সম্পদ রথকক সদাকা নাও। এর মাধযকম তাকদরকক তুবম পবিত্র ও
পবরশুদ্ধ করকি। আর তাকদর জনয রদা‘আ কর, বনশ্চয় রতামার রদা‘আ তাকদর
জনয প্রশাবন্তকর। আর আল্লাহ সিণকরাতা, সিণজ্ঞ”। [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত:
১০৩]
যাকাকতর আকরকবি উপকাবরতা হকলা, অভািগ্রি ও হত-দবরদ্র জন রগাষ্ঠীর
প্রবত দয়া, অনু গ্রহ ও সহানু ভূবত করকত একজন মুসবলমকক অভযি ও রযাগয
ককর গকে রতাকল।
যাকাকতর আকরকবি উপকাবরতা হকলা, যাকাত রদওয়ার কারকর্ আল্লাহর পি
রথকক িরকত লাভ, সম্পদ িৃ বদ্ধ ও প্রবতদান অজণন হওয়া। রযমন, আল্লাহ
তা‘আলা িকলন,

َ
ُ ُ َ
َ َ
َ ُ
]١٣ :﴾ [سبا٣٩ِۡي
َۡ يۡٱلرزِق
ُۡ ﴿ َو َماۡۡأنفق ُتمۡمِنَۡشءۡۡف ُه َۡوُۡيل ِف ُهۥۡۡ َوه َۡوۡخ

“আর রতামরা যা বকেু আল্লাহর জনয িযয় কর বতবন তার বিবনময় রদকিন এিং
বতবনই উিম বরবযকদাতা”। [সূ রা সািা, আয়াত: ৩৯]
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বিশুদ্ধ সনকদ িবর্ণত হাদীকস কুদসীকত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামএর িার্ী, বতবন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) িকলন, আল্লাহ তা‘আলা
িকলন,

َ َ
َ َإ ُإ
»«يَا إاب َن آد َم أن يف إق أن يف إق َعليإك

“রহ আদম সন্তান, রতামরা খরি কর, আবম রতামাকদর ওপর খরি করি”।2
এ োোও যাকাকতর অসংখয উপকাবরতা রকয়কে।

2

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৫৩৫২, সহীহ মুসবলম হাদীস নং ৯৯৩
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যাকাত আদায় না করার শাবি
যারা যাকাত আদাকয় উদাসীনতা রদখায় এিং কৃপর্তা ককর তাকদর বিষকয়
কুরআকন করীকম কবিন হুমবক একসকে। আল্লাহ তা‘আলা িকলন,
َ َ
َ َ
َ ُ
ُ ََ
َ َ ُ
ۡۡيَوۡ َۡم٣٤ۡۡشهمۡب ِ َعذابۡۡأ ِِلم
ۡ ِ ّللِۡفب
ۡ يلۡٱ
ِۡ ِ فۡ َسب
ۡ ِ ۡلۡيُنفِقون َها
ۡ بۡ َۡوٱلۡفِض ۡةۡ َو
ۡ َ ونۡٱَّله
ۡ ِينۡيَكۡ ِِن
َۡ ﴿ َۡوٱَّل
َ
ُ
ُ َ ُ ََ َ َ َ ُُ ُ َُ ُُ ُُ َ ُُ َ َ َ َُ َ َ َ َ
ُ
ِۡۡنتمۡۡ ِِلنفسِكم
ۡ هذاۡماۡك
ۡ ۡۡجباههمۡۡوجنوبهمۡۡوظهورهم
ۡ فۡن
ۡ ِ ۡمۡ َعليۡ َها
َۡي
ۡ
ِ ۡارِۡجهن ۡمۡفتكۡوىۡۡبِها
ُ َُ
َ ُ
َ ُ ُ
]١٣ ،١٣ :﴾ [اتلوبة٣٥ۡون
ۡ ِن
ِ ۡفذوقواۡۡ َماۡكنتمۡۡتك
“আর যারা রসানা ও রূপা পুঞ্জীভূ ত ককর রাকখ, আর তা আল্লাহর রািায় খরি
ককর না, তুবম তাকদর রিদনাদায়ক আযাকির সু সংিাদ দাও। রযবদন
জাহান্নাকমর আগুকন তা গরম করা হকি, অতঃপর তা দ্বারা তাকদর কপাকল,
পাকবণ এিং বপকি রসাঁক রদওয়া হকি। (আর িলা হকি) ‘এিা তা-ই যা রতামরা
বনজকদর জনয জমা ককর ররকখবেকল। সু তরাং রতামরা যা জমা ককরবেকল তার
স্বাদ উপকভাগ কর’’। [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৩৫, ৩৬]
রয সম্পকদর যাকাত রদওয়া হয় না, তা অিশযই তা গবিত মাল যদ্বারা তার
মাবলককক বকয়ামকতর বদন শাবি রদওয়া হকি। রযমনবি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক িবর্ণত বিশুদ্ধ হাদীকস একসকে । রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,
ِّ َ ُ َ َ ا
ََ
ح إ
َ َ إَ َا َ ا َ َ َ َإُ إ
َ  ُص ِّف،امة
َ َ إ
ُت ََل
 يإَل يإذا َكن يوم ال يقي ي، َل يؤدي يمنها حقها،ب َوَل فيض ٍة
«ما يمن ص ي
ٍ ب ذه
اح ي
ُ َ إ ُا
ا َ إ
َ إ
َ َ ُ إ َ َُ إ
َ
ُ إ
َ ِم َعلَيإ
َ
ْ  ُك َما بَ َرد، فيُك َوى بي َها َجنبُه َو َج يبينُه َوظه ُر ُه،ار َج َهن َم
ن
يف
ا
ه
ح
ي
 فأ ي،ار
ي
ٍ صفائيح يمن ن
َ
إ
إ
َ
َ
َ
إ
إ
ُ
َ
َ
ُ َ إ
ُ
َ  َح اَ قق َ ى َب إ،ي أل َسنَة
َ ارهُ َخإس
ُ  يف يَ إومٍ َك َن يمق َد،َل
ُ َ ْ 
َ َ  ف،ي العبَا يد
 يإ اما،ريى َس يييله
أ يعيد
ٍ
ي
ي
ي
إ
َ
 َوإ اما إَل ا،إ ََل اْل َ ان ية
»ار
انل
ي ي
ي
ي
“রসানা রূপার মাবলক যবদ এর যাকাত আদায় না ককর, তকি বকয়ামকতর বদন
এ ধন সম্পদকক আগুকনর পাত িানাকনা হকি এিং জাহান্নাকমর আগুকন তা
উিপ্ত করা হকি। তারপর এগুকলা দ্বারা তার পাবণ, ললাি ও বপকি দাগ রদওয়া
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হকি। যখনই িাণ্ডা হকি পূ র্রায় তা উিপ্ত করা হকি -এমন বদন রযবদকনর
পবরমার্ দু বনয়ার পঞ্চাশ হাজার িেকরর সমান হকি। এভাকি িান্দার পবরর্বত
জান্নাত িা জাহান্নাম বনধণারর্ না হওয়া পযণন্ত শাবি িলকত থাককি”।3
তারপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উি, গরু ও োগকলর
মাবলককদর বিষকয় আকলািনা ককরন যারা তাকদর পশুর যাকাত আদায় ককর
না। বতবন তাকদর জাবনকয় রদন রয, বনশ্চয় তাকদরকক বকয়ামকতর বদন যাকাত
না রদওয়ার কারকর্ শাবি রদওয়া হকি। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম রথকক বিশুদ্ধ সনকদ িবর্ণত, বতবন িকলন,
ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ إ َ ُ ا ُ َ ً َ َ إ ُ َ ِّ َ َ َ ُ ُ ِّ َ َ ُ َ ُ ُ َ إ َ َ َ ُ َ ً َ إ
ان ق َط اوقه يَ إو َم
 فلم يؤد زاكته مثل َل ماَل يوم ال يقيام ية شجاًع أقرع َل زبييبت ي،«من آتاه اَّلل ماَل
َ ُ َ ََ ُ ُ َ إ َ إ ُ ا
َ َ ُ إ ُ ُ إ
َإ
ُ ك أَنَا َك إ
»ْن َك
 ثم ققول أنا مال-  قع يِن ب ي يشدقي يه-  ث ام يَأخذ بي يله يز َمتَيإ يه،ام ية
ال يقي
“যাকক আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দান ককরকেন, বকন্তু রস এ যাকাত আদায় ককর
বন, বকয়ামকতর বদন তার সম্পদকক রিককা মাথা বিবশষ্ট বিষধর সাকপর আকৃবত
দান ককর তার গলায় মালা পবরকয় রদওয়া হকি, সাপবি তার মুকখর দু ই পাবণ
কামে বদকয় িলকত থাককি, আবম রতামার সম্পদ আবম রতামার জমাকৃত
সম্পদ”।4
তারপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার িার্ী
বতলাওয়াত ককরন। আল্লাহ তা‘আলা িকলন,
َ ََ
َ
َ ُ
َ ُ َ
َ
َ ُ
ۡۡش ۡل ُهم
ۡ ۡ ٱّلل ۡمِن ۡفضلِهِۦ ۡه َۡو ۡخيا ۡل ُهمۡ ۡبَلۡ ۡه َۡو
ُۡ ۡ ون ۡب ِ َماۡ ۡ َءاتى ُه ُۡم
ۡ ِين ۡ َيبخل
َۡ ب ۡٱَّل
ۡ َ ل ۡي َس
ۡ ﴿و
ُ َ
َ ُ
]٣٨٠ :﴾ [ال عمران١٨٠ِۡۡونۡ َماَۡبِلواۡۡبِهِۦۡيَو َۡمۡٱلق َِي َمة
ۡ َس ُي َطوق
“আর আল্লাহ যাকদরকক তাাঁর অনু গ্রহ রথকক যা দান ককরকেন তা বনকয় যারা
কৃপর্তা ককর তারা রযন ধারর্া না ককর রয, তা তাকদর জনয কলযার্কর, িরং
3

সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৯৮৭

4

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ১৪০৩

যাকাত ও ররায বিষয়ক দু বি পু বিকা

 10 

তা তাকদর জনয অকলযার্কর। যা বনকয় তারা কৃপর্তা ককরবেল, বকয়ামত
বদিকস তা বদকয় তাকদর রিবে পরাকনা হকি। আর আসমানসমূ হ ও যমীকনর
উিরাবধকার আল্লাহরই জনয। আর রতামরা যা আমল কর রস িযাপাকর আল্লাহ
সমযক জ্ঞাত”। [সূ রা আকল ইমরান, আয়াত: ১৮০]
রয ধরকনর সম্পকদ যাকাত ওয়াবজি হয়
িার ধরকনর মাকলর মকধয যাকাত ওয়াবজি হয়:
এক- যমীন রথকক উৎপাবদত ফসল।
দু ই- িতুষ্পদ জন্তু।
বতন- স্বর্ণ- ররৌপয।
িার- িযিসাবয়ক মালামাল িা পর্য।
উবল্লবখত িার ররবর্র সম্পকদ যাকাত ওয়াবজি হওয়ার জনয বনধণাবরত একবি
পবরমার্ রকয়কে, তার কম হকল তাকত যাকাত ওয়াবজি হয় না। ফল ও
উৎপাবদত ফসকলর যাকাকতর বনসাি, পাাঁি ওসক। আর এক ওসককর পবরমার্
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাকমর সা‘ দ্বারা ষাি সা‘। ফকল রখজুর
বকসবমস, গম, ভুট্টা ও িাউল ইতযাবদর মকধয যাকাকতর বনসাি রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাকমর সা‘ দ্বারা বতনশত সা‘। এক সা‘-এর পবরমার্
হকলা, একজন মাধযম আকৃবতর রলাককর দু ই হাত ভবতণ িার রকাষ। তাকত
যাকাকতর পবরমার্ হকলা, এক-দশমাংশ যবদ এ ফসল উৎপাদকন পাবন রসি
রদওয়ার জনয তার রকাকনা কষ্ট করকত হয় বন। রযমন, িৃ বষ্টর পাবন, নদী, িনযা
িা নালার পাবন দ্বারা ফসল িাষ ককরকে। আর যবদ িাকা খরিা ককর, রসকি
পাবন, বডপ রমবশন নলকূপ ইতযাবদ পাবন বদকয় থাকক তখন তার মকধয একদশমাংকশর অকধণক যাকাত বদকত হকি। রযমনবি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম রথকক বিশুদ্ধ সনকদ এ বিষকয় সু স্পষ্ট হাদীস িবর্ণত।
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উি, গরু, োগল ইতযাবদর িতুষ্পদ জন্তুর বনসাকির বিিাবরত আকলািনা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক িবর্ণত হাদীকস রকয়কে। যাকদর
সিমতা রকয়কে এমন আগ্রহীকদর জনয জরুবর হকলা, তারা রযন জ্ঞানীকদরকক
বজজ্ঞাসা ককর যাকাকতর জরুবর বিধানগুকলা রজকন রনয়। যবদ এ বরসালাবি
সংবিপ্ত করার ইিা না থাকত, তাহকল মানু কষর উপকাকরর প্রবত লিয ররকখ
তা বিিাবরত আকলািনা করতাম।
আর রূপার বনসাি হকলা, একশ িবল্লশ বমসকাল। এর পবরমার্ রসৌবদ আরকির
মুদ্রা অনু যায়ী পাঁয়ষবট্ট বরয়াল।
আর স্বকর্ণর বনসাি বিশ বমসকাল। বিশ বমসকাল সমান বিরানব্বই গ্রাম।
আর যারা এ পবরমার্ স্বর্ণ, িাাঁবদ অথিা রয রকাকনা একবির মাবলক হকি এিং
তার ওপর এক িের অবতিাবহত হকি, তাকদরকক িবল্লশ ভাকগর এক ভাগ
যাকাত বহকসকি অিশযই প্রদান করকত হকি। লভযাংশ সাধারর্ত মূ ল সম্পকদরই
অংশ, তাই তার ওপর এক িের অবতিাবহত হওয়ার রকাকনা দরকার রনই।
রযমবনভাকি জন্তুর রিকত্র মূ ল সম্পকদর ওপর িের অবতিাবহত হকল এিং মূ ল
জন্তু বনসাি পবরমার্ হকল যাকাত ওয়াবজি হওয়ার জনয তার রথকক উৎপন্ন
িাচ্চাকদর ওপর িের অবতিাবহত হওয়ার রকাকনা প্রকয়াজন রনই।
স্বর্ণ, িাাঁবদ ও নগদ অথণ যা িতণমাকন মানু ষ বিবভন্ন নাকম রযমন, ডলার, বরয়াল,
িাকা ও রুবপ ইতযাবদ িযিহার ককর থাকক, যখন তা স্বর্ণ িা িাাঁবদর মূ লয
সমপবরমার্ হয় এিং তার ওপর িের অবতিাবহত হয়, তখন তাকত যাকাত
ওয়াবজি হকি।
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মবহলাকদর িযিহাবরক অলংকাকরর যাকাত
িাকার সাকথ সংকযাগ করা হকি, মবহলাকদর িযিহাবরক স্বর্ণ ও রূপা, যবদও তা
িযিহাকরর জনয হকয় থাকক। আকলমকদর বিশুদ্ধ মত অনু যায়ী মবহলাকদর
িযিহাবরক স্বর্ণ িা িাাঁবদ যবদ বনসাি পবরমার্ রপৌঁকে থাকক এিং তার ওপর এক
িের অবতিাবহত হয়, তাকত যাকাত বদকত হকি। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাকমর িার্ীর িযাপকতাই এর প্রমার্। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িকলন,
ِّ َ ُ َ َ ا
ََ
ح إ
َ َ إَ َا َ ا َ َ َ َإُ إ
َ  ُص ِّف،امة
َ َ إ
ُت ََل
 يإَل يإذا َكن يوم ال يقي ي، َل يؤدي يمنها حقها،ب َوَل يفض ٍة
«ما يمن ص ي
ٍ ب ذه
اح ي
َ َ َ ُ إ
»ي،ار
ٍ صفائيح يمن ن
“রসানা রূপার মাবলক যবদ এর যাকাত আদায় না ককর, তকি বকয়ামকতর বদন
এ ধন সম্পদকক তার শাবির জনয আগুকনর পাত িানাকনা হকি”।5
এ োোও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক হাদীস িবর্ণত,
একজন মবহলার হাকত স্বকর্ণর দু ’বি িুবে রদকখ বতবন িলকলন,
 قَالَ إ، »ي َز َاك َة َه َذا؟
َ َ  «أَي َ ُ ُّ َ إ ُ َ ِّ َ ا ُ َ َ إ َ إ: قَ َال، ََل:ت
َ «أَ ُت إعط
َ امة س َو
اريإ ين يم إن
ُس يك أن يسور يك اَّلل بي يهما يوم ال يقي ي ي
ي
َ َ َ َ َ َ إ ُ َ َ َ إ َ إ ُ َ َ ا ِّ َ ا ُ َ َ إ َ َ ا َ َ َ َ إ ُ َ ا َ ا َ َ ا
َ
َّلل عز وجل
 هما ي ي: وقالت، فألقتهما إيَل انل يِب صَّل اهلل علي يه وسلم، فخلعتهما: قال، »ار؟
ٍ ن
ُ
وَل
َول ي َرس ي ي
“তুবম বক এর যাকাত আদায় কর? রস িলল, না, তখন আল্লাহর রাসূ ল
িলকলন, তুবম বক পেন্দ কর রয, বকয়ামকতর বদন আগুকনর দু ’বি িুবে রতামাকক
পবরকয় রদওয়া রহাক? এরপর বতবন িুবে দু ’বি খুকল রফলকলন এিং রাসূ কলর
দরিাকর রফকল বদকয় িলকলন, এ দু ’বি িুবে আল্লাহ জনয এিং তার রাসূ কলর
জনয।6
5

সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৯৮৭

6

আিূ দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৩; নাসাঈ, হাদীস নং ২৪৭৯

যাকাত ও ররায বিষয়ক দু বি পু বিকা

 13 

উকম্ম সালমা রাবদয়াল্লাহু আনহা রথকক িবর্ণত, স্বকর্ণর বকেু অলংকার বতবন
িযিহার করকতন, তাই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামকক বজজ্ঞাসা
ককর িলকলন, রহ আল্লাহর রাসূ ল, এগুকলা বক গবিত সম্পদ, রাসূ লুল্লাহ
َإ
َ َ َ َ َ َ إ ُ َ ا َ َ ُ ُ َ ُ ِّ َ َ َ إ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলকলন, »ْن
ٍ  فزِّك فليس بيك،«ما بلغ أن تؤدى زاكته
“রয সম্পদ যাকাকতর বনসাি পবরমার্ রপৌঁোর পর তার যাকাত আদায় করা
হয়, তা গবিত সম্পদ নয়”।7 একই অকথণ আরও একাবধক হাদীস িবর্ণত
রকয়কে।

7

আিু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৪। আল্লামা আলিানী হাদীসবিকক হাসান িকলকেন।
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িযিসাবয়ক মাকলর যাকাত
আর রয সি মালামাল িযিসার উকেকশয সঞ্চয় করা হয়, তা িের রশকষ মূ লয
বনধণারর্ ককর িবল্লশ ভাকগর এক ভাগ যাকাত বহকসকি রির করকত হকি। িাই
তার মূ লয স্বর্ণ ও িাাঁবদর সমপবরমার্ রহাক িা না রহাক অথিা অবধক রহাক।
এর প্রমার্ সামুরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু রথকক িবর্ণত হাদীস, বতবন িকলন,
ُّ ُ َ ا َ إ ُ َ ا َ ُ َ ا َ ا ُ َ َ إ َ َ ا َ َ َ َ إ ُ ُ َ َ إ ُ إ َ ا َ َ َ َ ا
اَّلي ن يعد
اَّلل صَّل اهلل علي يه وسلم َكن يأمرنا أن ُن يرج الصدقة يمن ي
 فإين رسول ي،«أما بعد
إ
»ليلبَيإ يع
“অতঃপর, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমাকদর রয সম্পদ
িযিসার উকেকশয প্রস্তুত রাখা হত, তা রথকক যাকাত রির করার আকদশ
বদকতন”।8
িযিসার উকেকশয ক্রয় করা যমীন, গাবে, িাবে, পাবনর রমবশন ইতযাবদ
িযিসাবয়ক পকর্যর অন্তভুণক্ত। িের রশকষ মূ লয বহসাি ককর এ সি সম্পকদর
যাকাত অিশযই বদকত হকি। রয সি ঘর-িাবে ভাো রদওয়ার জনয বনমণার্ করা
হকয়কে, িের অবতিাবহত হওয়ার পর ভাোর িাকার ওপর একিের পূ র্ণ হকল
অিশযই যাকাত বদকত হকি; বকন্তু মূ ল িাবে-ঘকরর ওপর যাকাত বদকত হকি না।
কারর্, তা িযিসার উকেকশয বনমণার্ করা হয়বন।
অনু রূপভাকি ভাোর গাবে ও িযিহাবরক গাবে যবদ তা িযিসার উকেকশয ক্রয়
করা না হয়, িরং িযিহাকরর উকেকশয ক্রয় করা হয়, তাকত যাকাত বদকত হকি
না। আর যবদ গাবে ভাোর িাকা বনসাি পবরমার্ হয় এিং তার ওপর এক
িের অবতিাবহত হয়, তাহকল অিশযই তাকক যাকাত বদকত হকি। আর যবদ
রকাকনা িযবক্ত যমীন ক্রয়, বিিাহ, ঋর্ পবরকশাধ ও খরিা করা ইতযাবদ রয
রকাকনা উকেকশয িাকা সঞ্চয় করার পর তা যবদ তা বনসাি পবরমার্ হয় এিং
8

আিু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬২
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তার ওপর এক িের অবতিাবহত হয়, তাহকল তাকক অিশযই যাকাত বদকত
হকি। কারর্, শরী‘আকতর দলীলসমূ হ এ ধরকনর সম্পকদর ওপর যাকাত
ওয়াবজি হওয়া বিষকয় িযাপক।
অনু রূপভাকি ইয়াতীম ও পাগকলর মাল যবদ বনসাি পবরমার্ রপৌঁকে এিং তার
ওপর এক িের অবতিাবহত হয়, িের রশকষ জমহুর আকলমকদর মকত
অবভভািককদর ওপর তাকদর পি রথকক যাকাত রদওয়া ওয়াবজি। যাকাত
বিষয়ক দলীলসমূ কহর িযাপকতা এর প্রমার্। রযমন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইিন জািাল রাবদয়াল্লাহু আনহুকক যখন ইয়াকমকনর
বদকক রপ্ররর্ ককরন, বতবন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) তাকক িকলন,
َ ُ ُّ َ ُ َ َ َ إ إ ُ إ َ ا َ إ َ َ َ َ َ إ إ َ َ َ ً ُ إ َ ُ إ َ إ َ إ
،َتد ييف فق َرائي يه إم
فأع يلمهم أن اهلل افَتض علي يهم صدقة تؤخذ يمن أغ ينيائي يهم ف
“তুবম তাকদর জাবনকয় দাও রয, আল্লাহ তা‘আলা তাকদর ওপর যাকাত ফরয
ককরকেন। যা তাকদর ধনীকদর রথকক রনওয়া হকি এিং তাকদর গরীিকদর মকধয
িণ্টন করা হকি”।9

9

সহীহ িু খারী, হাদীস নং১৩৯৫; সহীহ মুসবলম হাদীস নং ১৯
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যারা যাকাত খাওয়ার উপযু ক্ত
যাকাত আল্লাহর হক, সু তরাং রয যাকাত খাওয়া উপযু ক্ত নয়। যাকাকতর মাল
বদকয় তাকক সহানু ভূবত রদখাকনার রকাকনা অিকাশ রনই এিং যাকাকতর মাল
বনকজর রকাকনা উপকাকর িা িবত রথকক িাাঁিা, সম্পদ রিা এিং দু নণাম
রগাোকনার জনয িযিহার করার রকাকনা সু কযাগ রনই। িরং একজন মুসবলকমর
ওপর ওয়াবজি হকলা, যাকাকতর মাল তার প্রকৃত পাওনাদারকক বনঃস্বাথণভাকি
খুবশ মকন আল্লাহকক রাবজ খুবশ করা উকেকশয রপৌঁকে রদওয়া, যাকত রস দায় মুক্ত
হয় এিং অবধক সাওয়াকির অবধকারী হয়। আল্লাহ তা‘আলা কুরআকন কারীকম
যাকাকতর বিবভন্ন ররবর্র পাওনাদারকদর বিষয়বি সু -স্পষ্ট ককরকেন। আল্লাহ
তা‘আলা িকলকেন,
َ
َُ ُ َ َ
َ
َ
ُ ُِي ۡ َعلَيۡ َها ۡ َۡوٱلۡ ُم َؤل َفةِ ۡقُل
ۡاب
ِۡ ف ۡٱلرِق
ۡ ِ وب ُهمۡ ۡ َو
َۡ ع ِمل
ۡ ِۡي ۡ َۡوٱل
ِۡ سك
ۡ ت ۡل ِلۡفق َراۡ ِۡء ۡ َۡوٱلۡ َم
ۡ ﴿إِن َما ۡٱلصد ۡق
َ
َ َ
]٠٠ :﴾ [اتلوبة٦٠ّۡۡللۡ َعل ِيمۡۡ َحكِيم
ُۡ ّللِۡ َۡوٱ
ۡ ِنۡٱ
َۡ يلۡف ِريضةۡۡم
ِۡ ِنۡٱلسب
ِۡ ّۡللِۡ َۡوٱب
ۡ يلۡٱ
ِۡ ِ فۡ َسب
ۡ ِ ِيۡ َو
َۡ غ ِرم
ۡ َۡۡوٱل
“বনশ্চয় সাদাকাহ হকি ফকীর ও বমসকীনকদর জনয এিং একত বনকয়াবজত
কমণিারীকদর জনয, আর যাকদর অন্তর আকৃষ্ট করকত হয় তাকদর জনয; (তা
িণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার রিকত্র, ঋর্গ্রিকদর মকধয, আল্লাহর রািায়
এিং মুসাবফরকদর মকধয। এবি আল্লাহর পি রথকক বনধণাবরত, আর আল্লাহ
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়”। [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়ত: ৬০]
আল্লাহর দু ’বি মহান নাম দ্বারা আয়াতবি রশষ করা দ্বারা স্বীয় িান্দাকদর জনয
আল্লাহর পি রথকক এ কথার প্রবত ইবিত করা হকয়কে রয, আল্লাহ তা‘আলা
তার স্বীয় িান্দাকদর অিস্থা এিং তাকদর মকধয যারা সাদাকাহ খাওয়ার উপযু ক্ত
আর যারা উপযু ক্ত নয় তাকদর সম্পককণ সমযক অিগত রকয়কেন এিং বতবন তার
শরী‘আত ও পবরমার্ বনধণারর্ বিষকয় প্রজ্ঞািান। ফকল বতবন সিবকেু ই যথাযথ
উপযু ক্ত স্থাকন প্রকয়াগ ককরন। যবদও অবধকাংশ মানু কষর বনকি তার বহকমকতর
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অকনক রহসযই অজ্ঞাত; যাকত িান্দাগর্ তার শরী‘আকতর প্রবত সন্তুষ্ট থাকক
এিং তার হুকুকমর প্রবত অনু গত থাকক।
আল্লাহর প্রবত আমাকদর কামনা, রযন বতবন আমাকদর ও মুসবলমকদর তার দীন
িুঝার তাওফীক রদন, তার সাকথ মু‘আমালায় সততা দান ককরন এিং তার
সন্তুবষ্ট অজণকনর প্রবত দ্রুত অগ্রসর হওয়ার তাওফীক রদন। আর আল্লাহর কাকে
আমাকদর আরও কামনা রয, বতবন রযন আমাকদর তার রিাকভর কারর্সমূ হ
রথকক রিা ককরন। বনশ্চয় বতবন সিণকরাতা ও িান্দাকদর অবত বনককি। সালাত
ও সালাম নাবযল রহাক তার িান্দা ও রাসূ ল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম এর ওপর ও তার পবরিারিগণ এিং সাথী-সিীকদর ওপর।
শাইখ আব্দু ল আযীয আব্দু ল্লাহ বিন িায রহ.
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সাওম বিষয়ক পুবিকা
আব্দু ল আযীয আব্দু ল্লাহ ইিন িায রহ.-এর পি রথকক ঐ সি মুসবলম ভাইকদর
প্রবত যারা বনকজকদর মুসবলম িকল দাবি ককরন, যাকদরকক আল্লাহ তা‘আলা
ঈমানদারকদর পকথ পবরিালনা ককরন এিং কুরআন ও সূ ন্নাহ িুঝার তাওফীক
বদকয়কেন। আর আমার এিং রতামাকদর সিার ওপর শাবন্ত িবষণত রহাক,
আল্লাহর রহমত ও িারাকাত নাবযল রহাক।
অতঃপর, রমযান মাকস সাওম পালন করা, রাকত সালাকত দাাঁোকনার মাধযকম
বকয়ামুল লাইল করা এিং এ মাকস রনক আমকলর প্রবত প্রবতকযাবগতামূ লক
অগ্রসর হওয়ার ফযীলত বিষকয় এবি একবি সংবিপ্ত ও গুরুত্বপূ র্ণ উপকদশ। এ
োোও এ বরসালাবিকত রকয়কে বকেু গুরুত্বপূ র্ণ বিধান যা অকনককর কাকেই
অজ্ঞাত।
রমযাকনর ফযীলত
যখন রমযান মাস আসকতা তখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর
সাহািীগর্কক রমযান মাকসর সু -সংিাদ বদকতন এিং জাবনকয় বদকতন রয, এবি
এমন একবি মাস যাকত রহমত ও জান্নাকতর দরজাসমূ হ খুকল রদওয়া হয় এিং
জাহান্নাকমর দরজাসমূ হ িন্ধ ককর রদওয়া হয়। বিতাবেত শয়তানকক বশকলিদ্ধ
করা হয়। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,
َ َ ا َ ُ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ ِّ َ إ َ إ َ ُ ا
َ َ َ َ َ َ َ َاُ َإَ إ َ إ
َ ان ُص ِّف
 فل إم،ار
انل
اب
و
ب
أ
ت
ق
ل
غ
و
،
ن
اْل
ة
د
ر
م
و
،
ي
اط
ي
الش
ْ 
د
إيذا َكن أول َلل ٍة يمن شه ير رمض
ي
ي
ي
ي
َ
َ
ُ َ َ َ َ َإ َ إ إ
َ
ُ
إ
إ
َ َو ُين،اب
ٌ َ فل إم قغل إق من َها ب،اب اْلَناة
ح إ
ٌ َُق إفتَ إح منإ َها ب
ُ ت أَب إ َو
َ ِّ َو ُفت،اب
،ري أق يبل
خل
ا
اِغ
ب
ا
ي
:
د
ا
ن
م
ي
د
ا
ي
ي
ي
ي
ٍ
ي
ي
َ َ َ َ َ ا ِّ َ إ إ َ ا ُ َ َ ُ َ ا َ َ َ ُ ُّ َ إ
 وذلك ُك َلل ٍة،ار
ويا ب ي
 و ي ي،اِغ الَّش أق يِص
َّلل عتقاء يمن انل ي
“রমযান মাকসর প্রথম রাকতই শয়তান ও খারাপ বজন্নকদর বশকল পরাকনা হয়।
জাহান্নাকমর দরজাসমূ হ িন্ধ ককর রদওয়া হয়, ফকল এ মাকস জাহান্নাকমর দরজা
রখালা হয় না। আর জান্নাকতর দরজাসমূ হ খুকল রদওয়া হয়, তার রকাকনা দরজা
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িন্ধ করা হয় না। একজন আহ্বানকারী এ িকল আহ্বান করকত থাকক রয, রহ
কলযাকর্র অনু সন্ধানকারী! কলযাকর্র বদকক অগ্রসর হও। আর রহ অবনষ্টতার
পবথক! অবনষ্টতা রথকক বিরত থাক। আর আল্লাহর জনয রকয়কে িহু সংখযক
রলাককক জাহান্নাকমর আগুন রথকক মুবক্ত দান এিং তা প্রবত রাকতই”।10
،« أتاكم شهر رمضان شهر بركة فيه خري يغشيكم اهلل فيْنل الرمحة وحيط فيه اخلطايا
 ينظر اهلل إَل تنافسكم ويبايه بكم مَلئكته فأدوا اهلل من،ويستجاب فيه ادلًعء
.» فإن الشيق من حرم فيه رمحة اهلل عز وجل،أنفسكم خريا
“রতামাকদর সামকন রমযান মাস উপবস্থত হকয়কে, িরককতর মাস। তাকত রকয়কে
কলযার্ যা বদকয় আল্লাহ রতামাকদর রেকক রফলকিন। ফকল রহমত নাবযল হকি,
আর তাকত গুনাহ দূ রীভূ ত হকি, রদা‘আ কিুল হকি, আল্লাহ তা‘আলা রতামাকদর
প্রবতকযাবগতার প্রবত লিয করকিন এিং বতবন তার বফবরশতাকদর মাকঝ
রতামাকদর বনকয় গিণ ককরন। সু তরাং রতামরা রতামাকদর বনকজকদর রথকক
আল্লাহর জনয ভাকলা ও রনক আমলসমূ হ তুকল ধকরা। কারর্, হতভাগা রসই
িযবক্ত, রয এ মাকস মহান আল্লাহর রহমত রথকক িবঞ্চত হয়”।11
َ إ َ َ َ َ َ َ َ ً َ إ َ ً ُ َ َُ َ ََ ا َ إ َإ َ َ إ َ َ َ ََ إَ إ
ً َ
يمانا
ام َلإلة القد ير يإ
 ومن ق، غ يفر َل ما تقدم يمن ذن يب يه،«من صام رمضان يإيمانا واح يتسابا
َإ
َ إ َ ً ُ َ َُ ََ ا
»َل َما تقد َم يم إن ذنبي يه
 غ يفر،واحتيسابا
“রয িযবক্ত ঈমাকনর সাকথ এিং সাওয়াকির আশায় রমযান মাকসর সাওম পালন
করকি তার অতীত জীিকনর গুনাহসমূ হ িমা ককর রদওয়া হকি। আর রয
ঈমাকনর সাকথ এিং সাওয়াকির আশায় কদকরর রাকত জাগ্রত রথকক ইিাদত
ককর, তার অতীকতর গুর্াহসমূ হ িমা ককর রদওয়া হকি”।12
10

বতরবমবয, হাদীস নং ৬৮২

11

কানযু ল উম্মাল, হাদীস নং ২৩৬৯১

12

সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৭৬০
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َ ُ َ إ َ َ َ َ ََ إ
ُ  قَ َال ا، َّش َح َسنَا ْ إ ََل َسبإع مائَة ض إع
َ آد َم إ اَل ُكت
َُ ب
ُ َل َع إ
اَّلل َع از
«ما يمن حسن ٍة ع يملها ابن
ٍ ي ي ي ي
ي
ٍ ي
ي
َ
َ
َ
ٌ
ُ
َ
َ إ
ُ َ ا ا ِّ َ َ َ ا
ََ
 ل ا.ام ُج انة
ِّ ،ام ُه م إن أ إجِل
َ َ َُ إ
ُ َالصي
لصائي يم
 َوأنا أج يزي بي يه يدع شه َوته َو َطع ي، يإَل الصيام ف يإنه ييل:َوجل
ي
ي
َُ ُ ُ َ ا
فَ إر َحتَ َ َ ٌ إ َ إ
ب عنإ َد ا إ
ُ َ َإ
ِّ َ َ َ َ َ ٌ إ
يح
 َوخللوف ف يم الصائي يم أطي ي. َوف إرحة يعند يلقا يء رب يه، ف إرحة يعند فيط يرهي:ان
اَّلل يمن ير ي
ي
ي
إ
»ال يم إس يك
“আদম সন্তাকনর রয রকাকনা রনক আমল যা রস পালন ককর থাকক তার বিবনময়
বহকসকি তার জনয দশ রথকক বনকয় সাতশত গুর্ পযণন্ত সাওয়াি বলবপিদ্ধ হয়।
আল্লাহ তা‘আলা িকলন, তকি সাওম, তা রকিল আমার জনযই পালন করা হয়,
ফকল আবম বনকজই তার বিবনময় বদকয় থাবক। কারর্, সাওম পালনকারী খানাবপনা ও পানাহার রকিল আমার কারকর্ই রেকে রদয়। সাওম মানু কষর জনয
োলস্বরূপ। আর সাওম পালনকারীকদর জনয রকয়কে দু ’বি আনন্দ। একবি
ইফতাকরর সময় আর অপরবি আল্লাহর সাকথ সািাকতর সময়। একজন সাওম
পালনকারীর মুকখর না খাওয়াজবনত গন্ধ আল্লাহ তা‘আলার বনকি বমশককর
সু গবন্ধর রথককও অবধক বপ্রয়”।13
রমযাকনর সাওম পালন করা ও বকয়াম করার ফযীলত বিষয়ক হাদীস অসংখয।
সু তরাং একজন মুবমকনর জনয উবিত হকি এ সু কযাগবি যথাযথভাকি কাকজ
লাগাকনা। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর িান্দাকদর ওপর রমযান মাস পাওয়ার সু কযাগ
বদকয় রয দয়া ককরকেন তা রনক আমকলর প্রবত অগ্রসর হওয়া ও মন্দ আমল
রথকক রিাঁকি থাকার মাধযকম কাকজ লাগাকনা। আল্লাহ তা‘আলা তাকদর ওপর যা
ফরয ককরকেন তা আদায় করকত সকিষ্ট হওয়া এিং বিকশষ ককর পাাঁি ওয়াক্ত
সালাত আদাকয়র প্রবত যত্নিান হওয়া। কারর্, পাাঁি ওয়াক্ত সালাত হকলা
ইসলাকমর আসল খুাঁবি এিং আল্লাহ ও তার রাসূ কলর প্রবত ঈমান আনার পর

13

নাসাঈ, হাদীস নং ২২১৫
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সিকিকয় িে ফরয। প্রকতযক মুসবলম নর নারীর দাবয়ত্ব হকলা, পাাঁি ওয়াক্ত
সালাকতর প্রবত যত্নিান হওয়া এিং অতযন্ত মকনাকযাগ ও ধীরস্থীরভাকি সময়মত
আদায় করা। পুরুষকদর রিকত্র সালাকতর গুরুত্বপূ র্ণ ফরয হকলা, সালাতসমূ হকক
আল্লাহ রয সি ঘরকক সমুন্নত রাখকত আকদশ ককরকেন রস ঘরসমূ কহ
জামা‘আকতর সাকথ আদায় করা। রযমন, আল্লাহ তা‘আলা িকলন,
َ
َ
َ
ُ
ُ ﴿ َوأَق
]٣١ :﴾ [اْلقرة٤٣ِۡي
َۡ ِيمواۡۡٱلصلوۡةَۡ َو َءاتواۡۡٱلزكوۡةَۡ َوٱرك ُعواۡۡ َم َۡعۡٱلركِع
“আর রতামরা সালাত কাকয়ম কর, যাকাত প্রদান কর এিং রুকূকারীকদর সাকথ
রুকূ কর”। [সূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ৪৩]
আল্লাহ তা‘আলা িকলন,

ََ ُ َ
َ
ُ َُعۡٱلصلَ َوتِۡۡ َوٱلصلَوۡة ِۡٱل ُوس َطىۡۡ َوق
]٨١٨ :﴾ [اْلقرة٢٣٨ِۡي
َۡ ّللِۡقنِت
ۡ ِ ۡۡوموا
ۡ ۡۡحفِظوا
﴿

“রতামরা সালাতসমূ হ ও মধযিতণী সালাকতর বহফাযত কর এিং আল্লাহর জনয
দাাঁোও বিনীত হকয়”। [সূ রা আল-িাকারাহ, আয়াত: ২৩৮]
আল্লাহ তা‘আলা িকলন,

َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ُ َ
]٨ ،٣ : ﴾ [املؤمنون٢ۡون
ۡ فۡ َصَلت ِ ِهمۡۡخشِ ُع
ۡ ِ ِۡۡينۡهم
ۡ ۡٱَّل١ۡون
ۡ حۡٱل ُمؤم ُِن
َۡ ﴿قدۡۡأفل

“অিশযই মুবমনগর্ সফল হকয়কে, যারা বনজকদর সালাকত বিনয়ািনত”। [সূ রা
আল-মুবমনূ ন, আয়াত: ১, ২]
আল্লাহ তা‘আলা িকলন,
ََ ُ َ َ
َ
َ ُ َ
َ ُ
َ ُ ُ
ُ َ َ
ُ َ َٰٓ َ ُ
ۡۡسۡهم
ۡ ونۡٱلفِردو
ۡ ِينۡيَ ِرث
ۡ ۡٱَّل١٠ۡون
ۡ كۡه ُۡمۡٱل َورِث
ۡ ِ ۡأولئ٩ۡون
ۡ َعۡ َصل َوت ِ ِهمۡۡيَاف ِظ
ۡ ِۡۡينۡهم
ۡ ﴿وٱَّل
َ ُ َ َ
]٣٣ ،٣ : ﴾ [املؤمنون١١ۡون
ۡ ِل
ِ فِيهاۡخ
“আর যারা বনজকদর সালাতসমূ হ বহফাযত ককর তারাই হকি ওয়াবরস, যারা
বফরদাউকসর অবধকারী হকি। তারা রসখাকন স্থায়ী হকি”। [সূ রা আল-মুবমনূ ন,
আয়াত: ৯, ১১]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,
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َ َ َ إ ُ ا َإََ ََ إَُ ُ ا َ ُ َ َ َ َ َ إ
» ف َم إن ت َرك َها فقد كف َر،الصَلة
اَّلي بيننا وبينهم
«العهد ي
“আমাকদর মকধয আর তাকদর (অমুসবলমকদর) মকধয িুবক্ত হকলা সালাত। সু তরাং
রয সালাত রেকে বদল রস কাকফর হকয় রগল”।14
সালাকতর পর গুরুত্বপূ র্ণ ফরয হকলা, যাকাত আদায় করা। রযমন, আল্লাহ
তা‘আলা িকলন,
ُ
َ َ
َ
َ
ُ َ
ُ
َ َ
ُ ِينۡ ُح َن َفا َۡءۡ َو ُيق
ِۡك
ۡ ِيمواۡۡٱلصلوۡةَۡ َو ُيؤتواۡۡٱلزكوۡةَۡ َوذل
َۡ لۡٱل
ُۡ ۡي
ۡ ٱّللُۡمل ِِص
ۡ ۡۡ﴿ َو َماۡۡأم ُِرواۡۡإِلۡۡ ِِلَع ُب ُدوا
َ ُ
]٣ :﴾ [اْلينة٥ِِۡينۡٱلقي ِ َمة
ۡ د
আর তাকদরকক রকিল এই বনকদণশ রদওয়া হকয়বেল রয, তারা রযন আল্লাহর
‘ইিাদাত ককর তাাঁরই জনয দীনকক একবনষ্ঠ ককর, সালাত কাকয়ম ককর এিং
যাকাত রদয়; আর এবিই হকলা সবিক দীন। [সূ রা আল-িাবয়যনাহ, আয়াত: ৫]
আল্লাহ তা‘আলা িকলন,
َ َُ ُ ُ ََ َ ُ
ُ ِيمواۡۡٱلصلَوۡةَۡ َو َءاتُواۡۡٱلز َكوۡةَۡ َوأَط
ُ ﴿ َوأَق
]٣٠ : ﴾ [انلور٥٦ۡون
ۡ َح
ولۡلعلكمۡۡتر
ۡ ِيعواۡۡٱلرس
“আর রতামরা সালাত কাকয়ম কর, যাকাত দাও এিং রাসূ কলর আনু গতয কর,
যাকত রতামরা রহমতপ্রাপ্ত হকত পার”। [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৫৬]

14

বতরবমযী, হাদীস নং ২৬২১; নাসাঈ হাদীস নং ৪৬৩
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রমযাকনর সাওকমর গুরুত্ব
আল্লাহর মহান বকতাি ও তাাঁর রাসূ কলর সু ন্নাত প্রমার্ ককর রয, রয তার
সম্পকদর যাকাত রদয় না তাকক বকয়ামকতর বদন অিশযই শাবি রদওয়া হকি।
সালাত ও যাকাকতর পর গুরুত্বপূ র্ণ বিধান হকলা, সাওম পালন করা। সাওম
ইসলাকমর পাাঁি িকম্ভর একবি গুরুত্বপূ র্ণ িম্ভ। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িকলন,
َ َ َ َ إ َ ََ ا
َ ا
َ ُ َ إ
َ َ
َ ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ ََ ا َُا ً َ إ
،الصَلةي
 وأن حممدا عبده ورس،َل يإَل اهلل
 شهاد ية أن َل يإ،اْل إسَل ُم َلَع َخإ ٍس
 َو يإقامي،وَل
«ب يِن ي
إ
َ َ ا
َ
َ ِّ إ
» َو َص إومي َر َم َضان،ت
 َوحج اْلَي ي،َو يإيتا يء الزَك ية
“পাাঁিবি িস্তুর ওপর ইসলাকমর বভবি স্থাপন করা হকয়কে। এ কথার সািয
রদওয়া রয, আল্লাহ োো সবতযকার রকাকনা ইলাহ রনই এিং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর িান্দা ও রাসূ ল, সালাত কাকয়ম করা, যাকাত
আদায় করা, িাইতুল্লাহর হজ করা এিং রমযাকনর সাওম পালন করা”।15

15

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৬
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সাওকমর উকেশয
একজন মুসবলকমর ওপর ফরয হকলা, সাওম পালন করা ও বকয়ামুল লাইল
করার মাধযকম আল্লাহ তা‘আলা রযসি কথা ও কমণ হারাম ককরকেন তা রথকক
রিার অনু শীলন করা। কারর্, সাওম দ্বারা উকেশয হকলা, আল্লাহর আনু গতয
করা, আল্লাহর বনবষদ্ধ বিষয়সমূ কহর প্রবত অসম্মান প্রদশণন করা। আর স্বীয়
মাওলার আনু গতয করার মাধযকম প্রিৃ বির িাবহদার বিপরীকত িলার জনয
মানিাত্মার সাকথ সািণিবর্ক সংগ্রাম করা। আল্লাহ তা‘আলা রয সি বিষয়সমূ হ
বনকষধ ককরকেন তার ওপর ধধকযণর অনু শীলন করা। সাওকমর উকেশয শুধু
খাওয়া, পান করা ও যািতীয় সাওম ভিকারী বিষয়সমূ হ রথকক বিরত থাকাই
নয়। এ বিষয়বিকক আরও স্পষ্ট ককরকেন আমাকদর বপ্রয় নিী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক
বিশুদ্ধ ির্ণনা পাওয়া যায়, যাকত বতবন িকলন,
إ ُ ٌ َ َ َ ُ َ إ َ َ َ ُ َ إ َ ُ إ ِّ َ ٌ َ ا َ إ
َ ِّ َ ُ ُ ا ٌ َ َ َ إ ُ إ َ َ َ إ َ إ
»ي
 إيِّن صائيم مرت ي: و يإ ين امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل،«الصيام جنة فَل يرفث وَل َيهل
“সাওম োলস্বরূপ, ফকল সাওম পালনকারী রযন অশ্লীল ও অপকমণ না ককর,

যবদ রকাকনা রলাক গাকয় পকে বিিাদ ককর িা গাবল রদয় রস রযন িকল আবম
সাওম পালনকারী, দু ’ িার”।16
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক বিশুদ্ধ সনকদ আরও একবি
হাদীস িবর্ণত রকয়কে, যাকত বতবন িকলন,
َ َ َ َ ُّ َ َ إ َ إ َ َ إ َ إ
ُ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ََإ َ ا َ َ ٌ َ إ
»َشابَه
َّلل حاجة ييف أن يدع طعامه و
 فليس ي ي،ور والعمل بي يه
«من لم يدع قول الز ي
“রয িযবক্ত বমথযা কথা ও তদনু যায়ী আমল করা োেল না, তার খানা ও পান
করা রেকে রদওয়াকত রকাকনা লাভ রনই”।17

16

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ১৮৯৪

17

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ১৯০৩
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উবল্লবখত হাদীস এিং এ োোও আরও অনযানয হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাবর্ত
রয, একজন সাওম পালনকারীর ওপর ওয়াবজি হকলা, আল্লাহ তা‘আলা রযসি
বিষয়কক বনবষদ্ধ ককরকেন তা রথকক বিরত থাকা এিং আল্লাহ তা‘আলা যা
করার বনকদণশ বদকয়কেন তা যথাযথভাকি পালন করা। এ ধরকনর সাওম দ্বারা এ
আশা করা যায় রয, একজন সাওম পালনকারী আল্লাহর পি রথকক িমা প্রাপ্ত
হকিন এিং জাহান্নাকমর আগুন রথকক মুবক্ত লাভ করকিন। আর সাওম
পালনকারী তার বসয়াম ও বকয়াম কিুল হওয়ার আশা করকত পাকরন।
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রমযান বিষয়ক ককয়কবি গুরুত্বপূ র্ণ মাসাকয়ল
রমযান সম্পককণ এমন কতক গুরুত্বপূ র্ণ বিষয় রকয়কে যা বকেু মানু কষর বনকি
আজও অস্পষ্ট। আবম রসগুকলাকক তুকল ধরার রিষ্টা করি ইনশাআল্লাহ।
এক- একজন মুসবলকমর ওপর ওয়াবজি হকলা, ঈমান ও সাওয়াকির আশায়
সাওম পালন করা। কাউকক রদখাকনা িা রশানাকনার উকেকশয সাওম পালন
করকি না। আর বনজ এলাকা, পবরিার ও আত্মীয় স্বজনকদর অনু করকর্ সাওম
পালন করকি না, িরং সাওম এ কারকর্ পালন করকি রয, আল্লাহ তা‘আলা তার
ওপর সাওম পালন করা ফরয ককরকেন এিং সাওম পালন করার কারকর্
আল্লাহ তা‘আলা তাকক মহা বিবনময় ও সাওয়াি রদকিন। অনু রূপভাকি
বকয়ামুল-লাইল একজন মুসবলম ঈমান ও সাওয়াকির আশায় করকি, পাবথণি
রকাকনা উকেকশয করকি না। বসয়াম ও বকয়ামুল-লাইকলর এ মহান উকেশযকক
স্পষ্ট ককর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,
َإ
َ إ َ َ َ َ َ َ َ ً َ إ َ ً ُ َ َُ ََ ا
»َل َما تقد َم يم إن ذن يب يه
 غ يفر، يإيمانا واحتيسابا،«من صام رمضان
“রয িযবক্ত ঈমাকনর সাকথ এিং সাওয়াকির আশায় রমযান মাকসর সাওম পালন
করকি, তার অতীত জীিকনর গুনাহসমূ হ িমা ককর রদওয়া হকি”।18
বতবন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) আরও িকলন,
َإ
َ إ َ َ َ َ َ َ َ ً َ إ َ ً ُ َ َُ ََ ا
»َل َما تقد َم يم إن ذن يب يه
 غ يفر،«من قام رمضان إييمانا واحتيسابا
“রয িযবক্ত ঈমাকনর সাকথ এিং সাওয়াকির আশায় কদকরর রাকতর বকয়াম
করকি, তার অতীকতর গুর্াহসমূ হ িমা ককর রদওয়া হকি”।19

18

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৩৮

19

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৩৭
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রয সি কারর্গুকলা সাওম নষ্ট ককর না
দু ই- সাওম সম্পবকণয় আরও রয সি বিষকয়র বিধান কতক মানু কষর বনকি
অস্পষ্ট তা হকলা, একজন সাওম পালনকারী আঘাত রপকয় জখম হকলা, তার
নাক বদকয় রক্ত রির হকলা, িবম করল, অবনিাকৃতভাকি তার রপকি পাবন িকল
রগল ইতযাবদ। এগুকলা রকাকনা বকেু ই তার সাওমকক ভি করকি না। বকন্তু যবদ
রকাকনা িযবক্ত ইিা ককর িবম ককর, তাহকল তার সাওম রভকি যাকি। কারর্,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,
َ إ َ َ َ ُ َإ ٌ َ ُ َ َ ٌ َ َإ َ َ َإ َ َ ٌ َ إ إ ََ َ َ إ إ
»اء فليَق يض
 و يإن استق، فليس علي يه قضاء، وهو صائيم،«من ذرعه َقء
“সাওম পালন অিস্থায় যার অবনিায় িবম হয়, তার সাওম ভাঙকি না, আর রয
ইিাকৃত িবম ককর তাকক সাওকমর কাযা করকত হকি”।20
বতন- অনু রূপভাকি যবদ রকাকনা সাওম পালনকারীর রগাসল ফরয হওয়ার পর
ফরয রগাসল করকত সূ যণ উদয় পযণন্ত রদবর ককর তকি তারা সাওম ভি হকি
না। অনু রূপ যবদ রকাকনা ঋতুিতী িা প্রসূ বত নারী ফযকরর ওয়াক্ত হওয়ার পূ কিণ
পবিত্র হওয়া সকত্বও রস রগাসল না ককর এিং সূ যণ উদকয়র পর রগাসল ককর,
তাকক অিশযই সাওম পালন করকত হকি। রগাসল করকত সূ যণ উদয় পযণন্ত রদবর
করা সাওম রাখার জনয রকাকনা িাধা নয়; বকন্তু তার জনয এ ধরকনর রদবর করা
রকান ক্রকমই উবিত নয়। তারপর ওপর ফরয হকলা, সূ কযণাদকয়র পূ কিণ রগাসল
ককর পবিত্র হকয় ফজকরর সালাত আদায় করা। অনু রূপভাকি নাপাক িযবক্তর
জনয রগাসল রদবরকত করা উবিৎ নয়। তার ওপরও ফরয হকলা, সূ যণ উদকয়র
পূ কিণ রগাসল করা এিং ফজকরর সালাত সময় মকতা আদায় করা। এ বিষকয়
অলসতা করা রকাকনা ক্রকমই উবিৎ নয় িরং উবিৎ হকলা, রগাসল করকত

20
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তাোহুো করা, যত তাোতাবে সম্ভি পবিত্র হকয় যাওয়া, যাকত ফজকরর সালাত
জামা‘আকতর সাকথ আদায় করকত পাকর।
িার- অনু রূপভাকি আরও রয সি কারর্গুকলা সাওম নষ্ট ককর না তা হকলা,
রক্তদান করা, ইনকজকশন রদওয়া যবদ তা খাদয জাতীয় না হয়। তকি
ইনকজকশনকক রাত পযণন্ত অকপিা ককর রদওয়া উিম, যবদ রদবর করা সম্ভি
হয় এিং তাকত রকাকনা অসু বিধা রদখা না রদয়। অনযথায় বদকনর রিলা
রদওয়াকত রকাকনা অসু বিধা রনই। কারর্, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িকলন,
َ إ ٌ ا
ٌ
َ َ إ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ا ِّ إ
» َو يإن الك يذ َب يريبَة،الصدق ُط َمأنيينَة
 فإين،«دع ما ي يريبك إيَل ما َل ي يريبك
“তুবম সংশয়যু ক্ত বিষয় রেকে এমন বিষয় গ্রহর্ ককরা যাকত সকন্দহ ও সংশয়
রনই । কারর্, সতয প্রশাবন্ত আর বমথযা সংশয়”।

21

বতবন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) আরও িকলন,
ََإ َإ
َََ اَ ُ َ ا
دلي ين يه َو يع إر يضه
ا ْ است
ْبأ ي ي
فم ين اتَق المشبه ي
“রয িযবক্ত সংশয়যু ক্ত বিষয়সমূ হ রথকক রিাঁকি থাকল, রস তার দীন ও সম্ভ্রকমর
সংরির্ করল”।22
সালাকত ধীরবস্থরতা অিলম্বন
পাাঁি- আরও রয সি বিধান কতক মানু কষর বনকি অস্পষ্ট তা হকলা, সালাকত
ধীর-বস্থরতা অিলম্বন না করা। িাই নফল সালাত রহাক অথিা ফরয সালাত।
অথি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক িবর্ণত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা
প্রমাবর্ত রয, সালাকত ধীর-বস্থরতা অিলম্বন সালাকতর রুকনসমূ কহর একবি

21
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গুরুত্বপূ র্ণ রুকন। ধীর-বস্থরতা অিলম্বন োো সালাত শুদ্ধ হয় না। আর
ধীরবস্থরতা হকলা, সালাকত বিনয়ী হওয়া ও তাোহুো না ককর মকনাকযাগ
সহকাকর সালাত আদায় করা, যাকত প্রবতবি অি-প্রতযি সালাত আদায়কারীর
স্বীয় অিস্থাকন বফকর আকস। অবধকাংশ মানু ষকক রদখা যায় রমযাকন তারািীহর
সালাত আদায় ককর অথি সালাকত কী আদায় ককর তা রস বনকজও িুকঝ না
এিং সালাকত বিনয় ও ধীর-বস্থরতা অিলম্বন ককর না; িরং তারা সালাতকক
কাককর রিাকর রদওয়ার মত আদায় ককর মাত্র। এ ধরকনর সালাত বিশুদ্ধ হয়
না এিং সালাত আদায়কারী গুনাহগার হয় এিং রকাকনা সাওয়াকির অবধকারী
হয় না।
তারািীহর সালাকতর রাকাত সংখযার সমাধান
েয়- আরও রয সি বিধান কতক মানু কষর বনকি অস্পষ্ট তা হকলা, কতক মানু ষ
মকন ককর তারািীহর সালাত বিশ রাকাকতর কম পো যাকি না, আিার কতক
মকন ককর এগার িা রতর রাকাকতর রিবশ পো যাকি না। এগুকলা সিই অমূ লক
এিং কুরআন ও সু ন্নাহ বিকরাধী ধারর্া।
অথি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক িবর্ণত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা
প্রমাবর্ত রয, রাকতর সালাকত রিবশ িা কম করার অিকাশ ইসলাকম রকয়কে।
রাকতর সালাকতর এমন রকান সংখযা বনধণাবরত করা রনই যার বিকরাবধতা করা
যাকি না; িরং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত রয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম রাকতর সালাত রমযান ও রমযাকনর িাবহকর কখকনা এগাকরা রাকাত
কখকনা রতর রাকাত আিার কখকনা তার রিকয় কম িা রিবশ আদায় ককরকেন।
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামকক রাকতর সালাত সম্পককণ
বজজ্ঞাসা করা হকল বতবন িকলন,
ا
َ إ َ َ إ َ َ َ َ َ ُّ إ َ َ ا َ َ ً َ َ إ َ َ إ
ُ َ ْ 
»َل َما َصَّل
 فأوتر،احدة
 ف يإذا خ يِش الصبح صَّل و ي،«مثَن مثَن
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“দু ই রাকাত দু ই রাকাত। আর যখন সকাল হওয়ার আশঙ্কা কর, এক রাকাত
পকে নাও। তাহকল তুবম যা পেকল তাকক বিকজাে িাবনকয় বদকল”।23
রমযান ও রমযাকনর িাবহকর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রাকতর
সালাকতর রাকাত সংখযা বনধণারর্ ককরন বন। আর এ কারকর্ই সাহািীগর্ উমার
রাবদয়াল্লাহু আনহুর যু কগ কখকনা রতইশ রাকাত আিার কখকনা এগাকরা রাকাত
আদায় ককরকেন। সু তরাং উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুর বখলাফকতর যু কগ রতইশ
রাকাত এগাকরা রাকাত উভয়বিই সাহািীগকর্র আমল রথকক প্রমাবর্ত।
পূ িণসূবরকদর রকউ রকউ রাকতর সালাত েবত্রশ রাকাত এিং বতন রাকাত বিতর
পেকতন। আিার রকউ রকউ একিবল্লশ রাকাত পেকতন িকলও প্রমাবর্ত।
সাহািীগকর্র এ আমলগুকলার ির্ণনা বদকয়কেন শাইখুল ইসলাম ইিন তাইবময়যাহ
ও অনযানয আহকল ইলমগর্। বতবন িকলন, রাকতর সালাকতর রিকত্র রাকাত
বিষকয় ককমাকিশ করার অিকাশ রকয়কে। বতবন আরও িকলন, তকি উিম
হকলা, রয িযবক্ত বিরাত, রুকু ও সাজদাহ দীঘণ করকি রস রাকাত সংখযা কম
করকি আর রয বিরাত, রুকু, সাজদাহ ও রুকু সংকিপ করকি রস রাকাত
সংখযা িাোকি। শাইখুল ইসলাম ইিন তাইবময়যাহ রহ.-এর কথার অথণ এবিই।
আর রয িযবক্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাকমর সু ন্নাকত গভীরভাকি
বিন্তা করকি রস অিশযই জানকত পারকি, উিম হকলা, রমযান ও রমযাকনর
িাবহকর এগাকরা রাকাত িা রতর রাকাত সালাত আদায় করা। কারর্, এগাকরা
রাকাত আদায় করা অবধকাংশ সময় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাকমর আমকলর সাকথ বমকল। এ োোও এগাকরা রাকাত সালাত
মুসল্লীকদর প্রবত সহানু ভূবত এিং সালাকত বিনয় ও ধীর-বস্থরতার অবধক সহায়ক
হয়। আর যবদ রকাকনা িযবক্ত রিবশ আদায় ককর তাকত রকাকনা অসু বিধা িা িবত
23
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রনই। রযমনবি পূ কিণ উকল্লখ ককরবে। আর রয িযবক্ত রমযাকন বকয়ামু-ললাইল
ইমাকমর সাকথ পালন ককর, তার জনয উিম হকলা, ইমাকমর অনু করর্ করা এিং
তার সাকথ সালাত রশষ করা। ইমাম যত রাকাত পেকি রসও তত রাকাত
আদায় করকি। ইমাকমর আকগ রস িাবে বফকর যাকি না। কারর্, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,
َ َ َ َ َُ َُ إ َ َ َ َ إ َ َ ا َ إ َ َ َ َ َ ا
ا
»ام َلإل ٍة
 كتب اَّلل َل يقي،ِصف
«إين الرجل من قام مع ي
اْلمامي حَ قن ي
“রয িযবক্ত ইমাকমর সাকথ রশষ ককর বফকর যাওয়া পযণন্ত বকয়ামুল-লাইল ককর,
আল্লাহ তা‘আলা তার জনয পুকরা রাত বকয়ামুল-লাইল করার সাওয়াি বলবপিদ্ধ
ককরন”।24

24
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রমযান মাকস রিবশ রিবশ রনক আমল করার গুরুত্ব
প্রবতবি মুসবলকমর জনয উবিৎ হকলা, এ মহান মাকসর মকধয বিবভন্ন ধরকনর
ইিাদাত করা। রযমন, রিবশ রিবশ নফল সালাত আদায় করা, কুরআন
বতলাওয়াত করা, কুরআকন িবর্ণত বনদশণনসমূ কহ বিন্তা-বফবকর করা এিং
কুরআন িুঝার রিষ্টা করা, তাসিীহ, (সু িহানাল্লাহ) তাহমীদ, (আল-হামদু বলল্লাহ)
তাকিীর, (আল্লাহু আকিার) ও তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) রিবশ রিবশ
আদায় করা, তাওিা-ইকিগফার করা, মানু ষকক ইসলাকমর প্রবত দা‘ওয়াত
রদওয়া, ভাকলা কাকজর আকদশ ও মন্দ কাজ হকত িারর্ করা, গরীি, বমসকীন
ও অসহায় মানু ষকদর প্রবত সহানু ভূবত প্রকাশ করা, মাতা-বপতার সাকথ ভাকলা
িযিহার করা, আত্মীয়তার িন্ধনকক অিুি রাখা, প্রবতকিশীকক সম্মান করা, অসু স্থ
মানু ষকক রদখকত যাওয়া ইতযাবদ।

কারর্, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ

ওয়াসাল্লাম পূ কিণ উবল্লবখত হাদীকস িকলন,
«ينطر اهلل اَل تنافسكم فيه فيبايه بكم مَل ئكته فأروا اهلل من أنفسكم خريا فإن
»الشيق من حرم فيه رمحة اهلل
“আল্লাহ তা‘আলা এ মাকস রতামাকদর প্রবতকযাবগতার প্রবত লিয ককরন।
তারপর বতবন তার বফবরশতাকদর মকধয রতামাকদর বনকয় গিণ ককরন। সু তরাং
রতামরা রতামাকদর বনকজকদর রথকক আল্লাহর জনয ভাকলা ও রনক আমলসমূ হ
তুকল ধর। কারর্, হতভাগা রসই িযবক্ত রয এ মাকস আল্লাহর রহমত রথকক
িবঞ্চত হয়”।25
অনয হাদীকস আরও িকলন,

25
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ً َ َ َ إ َ َ إَ إ َ َ َ َ إ َ ا َ َ ً َ َ ُ َ َ إ َ ا
َ َ
َ َ إ ََا
يضة يفي يه َكن
 ومن أدى ف ير،ري َكن كمن أدى ف يريضة يفيما يسواه
«من تقرب يفي يه يِبصل ٍة يمن اخل ي
َ ي فَر
َ يض ًة ف
َ َك َم إن أَ ادى َسبإع
»يما يس َو ُاه
ي
ي
ي
“রয িযবক্ত এ মাকস রকাকনা রনক আমল করল, রস রযন অনয মাকস একবি ফরয
আদায় করল। আর রয একবি ফরয আদায় করল, রস রযন সিরবি ফরয
আদায় করল”।26

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

“রমযাকন উমরা পালন করা হকজর সমান” অথিা বতবন িকলন, “আমার সাকথ
হজ করার সমান”।27
এ মহান মাকস বিবভন্ন ধরকনর রনক আমকলর প্রবত মকনাকযাগী ও প্রবতকযাগী
হওয়ার হাদীস ও সাহািীগকর্র ির্ণনা অসংখয। আল্লাহর বনকি আমাকদর কামনা
আল্লাহ তা‘আলা রযন, আমাকদরকক এিং সমগ্র মুসবলম জাবতকক এমন সি
আমল করার তাওফীক রদন, যাকত রকয়কে আল্লাহর সন্তুবষ্ট ও মবজণ। আল্লাহ
তা‘আলা রযন আমাকদর বসয়াম ও বকয়ামকক কিুল ককরন, আমাকদর িাবহযক ও
অভযন্তরীর্ অিস্থাকক সংকশাধন ককর রদন আর আমাকদর সকলকক যািতীয়
বফতনা রথকক বহফাযত ককরন। অনু রূপভাকি আমাকদর কামনা , বতবন রযন
আমাকদর রনতৃত্বদানকারীকদর সংকশাধন ককর রদন, হককর ওপর তাকদর একত্র
ককরন। বতবনই এ সকির সবতযকার অবভভািক এিং সিবকেু র ওপর
িমতাশীল।
সমাপ্ত

26

িাইহাকী, শু‘আিু ল ঈমান, হাদীস নং ৩৩৩৬

27

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ১৮৬৩

যাকাত ও ররায বিষয়ক দু বি পু বিকা

 34 

