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সূচীপত্র 
 

ক্র  ফবষয় পৃষ্ঠা 
1.  ভূফ কা  
2.  ম খসকর কথা  
3.  অবতরফিকা  
4.  সববদা সদকা-খয়রাত করা  াসন এ সাংক্রান্ত আল্লাহর ফনসদবশ 

পুঙ্খানুপুঙ্খরূসপ বাস্তবায়ন করা 
 

5.  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত করস  তা বহুগুসি পাওয়া যায়  
6.  আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনয সদকা-খয়রাত করস  তা কখসনাই বৃথা 

যায় না 
 

7.  সদকা-খয়রাত এ ন এক বযবসা যার মকাসনা ক্ষয়-ক্ষফত মনই  
8.  ফকয়া সতর ফদন আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সববদা সদকা-খয়রাত দানকারীর 

মকাসনা ভয়-ভীফত থাকসব না 
 

9.  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ ফনসজর পছন্দনীয় বস্তু সদকা করা  াসন স ূহ 
ক যাসির নাগা  পাওয়া 

 

10.  শুধু সদকা করার  সধযই নয় বরাং কাউসক সদকা মদওয়ার আসদসশর 
 সধযও  হা ক যাি ও উত্ত  প্রফতদান রসয়সছ 

 

11.  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত তাাঁর ক্ষ া ও জান্নাত পাওয়ার 
একফি ফবরাি  াধয  এবাং তা একজন আল্লাহভীরুর ফবসশষ ববফশিয 

 

12.  যাাঁরা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত কসরন তাাঁরা প্রকৃত ঈ ানদার  
13.  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত সদকাকারীসক সক  প্রকাসরর 

গুনাহ্ ও পফি তা মথসক  ুক্ত ও পফবত্র কসর 
 

14.  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত সদকাকারীর সফিক ফবচার-বুফির 
পফরচয় বহন কসর 

 

15.  যাাঁরা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত কসরন সফতযকারাসথব তাাঁরাই  
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কুরআনু  কারী  ও আল্লাহ তা‘আ ার ফনদশবনাব ীসত দৃঢ় ফবশ্বাসী 
16.  যাাঁরা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত কসরন তাাঁরা সফতযকারাসথবই 

ফবনয়ী 
 

17.  সদকা-খয়রাত পূিয তথা জান্নাসতর পথ এবাং কাপবিয অফনি তথা 
জাহান্নাস র পথসক সহজ কসর মদয় 

 

18.  কাপবিযসক মেসে- ুসছ সববদা সদকা-খয়রাত করসত থাকা সি তারই 
মসাপান 

 

19.  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত তাাঁর বনকিয  াসভর একফি ফবরাি 
 াধয  

 

20.  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত জাহান্না  মথসক রক্ষা পাওয়ার 
একফি ফবরাি  াধয  

 

21.  সদকাকারীর জনয প্রফতফদন একজন ফিফরশতা বরকসতর মদা‘আ কসরন  

22.   ুফকসয় সদকা-খয়রাত করস  ফকয়া সতর ফদন আল্লাহ তা‘আ ার 
আরসশর ফনসচ ছায়া পাওয়া যাসব 

 

23.   ুকাফয়ত সদকা আল্লাহ তা‘আ ার রাগ ও মক্রাধ ফনিঃসশষ কসর মদয়  

24.  সদকা-খায়রাসতর হাত হসে সববসেষ্ঠ হাত  

25.  সদকা-খয়রাত রুগ্ন বযফক্তর জনয এক  সহৌষধ  

26.  সদকা-খয়রাত ফকয়া সতর ফদন সদকাকারীসক সূসযবর ভীষি তাপ মথসক 
ছায়া মদসব 

 

27.  সদকা-খয়রাত সদকাকারীসক কবসরর উত্তাপ মথসক রক্ষা করসব  

28.  সদকা-খয়রাত সদকাকারীসক স ূহ ফবপদাপদ মথসক রক্ষা কসর  

29.  দীর্বস্থায়ী সদকার সাওয়াব  ৃতুযর পসরও পাওয়া যায়  

30.  সদকা-খয়রাত হসে সববসেষ্ঠ আ    

31.  সদকা-খায়রাসতর পাল্লা হসে সবচাইসত মবফশ ভারী  

32.  সদকা সম্পসকব সা সি সাফ হীনসদর ফকছু কথা  

33.  সদকা সাংক্রান্ত ফকছু কথা  

34.  ময ধনী সদকা-খয়রাত কসর না মস ফনশ্চয় ক্ষফতগ্রস্ত  
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35.  স য় থাকসতই সদকা করুন  
36.  ঈ ান ও কাপবিয আল্লাহর মকাসনা বান্দাহ্’র অন্তসর কখসনা একফত্রত হসত 

পাসর না 
 

37.  সম্পসদর ফবসশষ প্রসয়াজন রসয়সছ এ ন  ুহূসতব সা ানযিুকু সদকা 
করস ও অসনক মবফশ সাওয়াব পাওয়া যায় প্রসয়াজনাফতফরক্ত অফধক 
সম্পদ সদকা করার চাইসত 

 

38.  আপফন ফনসজ সদকা ফদসত সুসযাগ পাসেন না; তাই অনযসক বস  রাখসবন 
আপনার পক্ষ মথসক সদকা ফদসত, তাসত আপনার সাওয়াসবর এতিুকুও 
র্ািফত হসব না 

 

39.  ফনসজর কাসছ সদকা মদওয়ার  সতা মকাসনা ফকছু না থাকস ও অসনযর 
সদকা বন্টসনর দাফয়ত্ব পা ন করস  তাসত সদকার সাওয়াব পাওয়া যায় 

 

40.  আত্মীয়-স্বজনসক সদকা-খয়রাত করস  দু’ফি সাওয়াব পাওয়া যায়  
41.  আত্মীয়-স্বজনসদর  সধয ময আবার আপনার প্রফত অফধক শত্রুভাবাপন্ন 

তাসক সদকা-খয়রাত করা আসরা মবফশ সাওয়াসবর কাজ 
 

42.  মকাসনা বযফক্ত তার মকাসনা আত্মীয়-স্বজন বা  ফনসবর ফনকি মকাসনা ফকছু 
চাইস  মস যফদ তাসক তা না মদয় তা হস  আল্লাহ তা‘আ া তার জনয 
জাহান্নাস র একফি ফবষধর সাপ ফনধবাফরত করসবন যা তাসক  াগাতার 
দাংশন করসব 

 

43.  এ পযবন্ত কসতা িাকা সদকা কসরসছন অথবা এখন আপফন কসতা িাকা 
সদকা করসত যাসেন তার ফহসসব রাখা ফিক নয় 

 

44.  যা পাসরন সদকা করুন; িাকা-পয়সা সববদা পসকসি পুসর রাখসবন না  
45.  সদকা-খয়রাত শরীয়তসম্মত একফি ঈষবিীয় ফবষয়  
46.  সদকা  ুকাফয়তভাসব এবাং ডান হাসত মদওয়াই মবশী ইস া সম্মত  

47.  মকাসনা ফকছু আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা করসত  সন চাইস ই সাসথ 
সাসথ তা সদকা করুন; এতিুকুও মদফর করসবন না 

 

48.  সদকাকারী ও কৃপসির একফি সুন্দর দৃিান্ত  

49.  প্রসতযক  ুসফ স রই একান্ত কতববয, ফনসজর পক্ষ মথসক ফকছু না ফকছু 
সদকা করা তা মযভাসবই মহাক না মকন; তসব সদকা মদওয়ার  সতা তার 
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কাসছ মকাসনা ফকছু না থাকস  মস মযন মকাসনা না মকাসনা ভাস া কাজ 
কসর মদয় তাও তার জনয সদকা হসয় যাসব 

50.  মকউ সদকা করস  তার জনয মদা‘আ করসত হয়  

51.  মকউ আপনার ফনকি সদকা ফনসত আসস  আপফন তাসক যথাসাধয সন্তুি 
রাখসত মচিা করসবন 

 

52.  যারা দুফনয়াসত অসে  সম্পসদর  াফ ক তারা ফকয়া সতর ফদন অতযন্ত 
গফরব হসবন যতক্ষি না তারা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ ফবপু ভাসব সদকা-
খয়রাত কসরন 

 

53.  এক াত্র হা া , পফবত্র এবাং উত্ত  বস্তুই আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা 
করসত হয় 

 

54.  হারা  বস্তু সদকা করস  মকাসনা সাওয়াব পাওয়া যায় না  

55.  সদকা করস   ানুষ গফরব হসয় যায় এ কথা এক াত্র শয়তাসনরই 
প্রবঞ্ছনা 

 

56.  মকাসনা জায়গায় সদকার আস াচনা চ স  ময বযফক্ত সববপ্রথ  সদকা করসব 
মস তৎপরবতবী সক  সদকার সাওয়াব একাই পাসব 

 

57.  সদকাকারীসদরসক ফতরস্কার করা  ুনাফিসকর আ া ত  

58.  মকাসনা ফজফনস অফত সা ানয হস ও তা সদকা করসত অবসহ া করসবন 
না 

 

59.  ময বযফক্ত অতযন্ত গফরব; অথচ মস এতদসসেও কাসরার কাসছ মকাসনা ফকছু 
চায় না তাসকই সদকা করা উফচত 

 

60.   ুত্তাফক বযফক্তসক সদকা মদওয়া অসনক ভাস া; তসব মকউ যফদ অভাসব 
পসে ঈ ান হারাসনার ভয় থাসক তা হস  তাসকও সদকা করা প্রসয়াজন 

 

61.  কৃপিতা স ূহ ধ্বাংসসর  ূ   
62.  মকাসনা দুসধ  পশু অথবা যা মথসক সদকা গ্রহিকারী সববদা বা সুদীর্ব 

কা   াভবান হসত পাসর এ ন বস্তু সদকা করা বা ধার মদওয়া অতযফধক 
সাওয়াসবর কাজ 

 

63.  মকাসনা  ৃত বযফক্তর জনয সদকা করস  তা অবশযই তার আ  না ায়  
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মপৌঁছায় 
64.  ফনজ স্ত্রী-সন্তাসনর প্রসয়াজনীয় খরচ চা াসনার  সধযও সদকার সাওয়াব 

রসয়সছ 
 

65.  কাউসক মকাসনা ফকছু ঋি মদওয়া  াসন তাসক তা সদকা করা  
66.  যার খাদয মনই আল্লাহ তা‘আ া ইসে করস ই তাসক খাদয ফদসত পাসরন 

তা হস  আ রা মকন তাসক খাদয মদসবা এ ফচন্তা কাফিরসদরই ফচন্তা 
 

67.  স য় থাকসতই সদকা-খয়রাত করুন; যাসত  ৃতুযর স য় আিসসাস কসর 
ব সত না হয়, আহ্! আর একিু স য় মপস  মতা সবগুস া সম্পদ সদকা 
কসর মি তা  

 

68.  যারা কুরআন-হাদীস ও  াদ্রাসা- ক্তব ফনসয় বযস্ত তাসদরসক যারা সদকা 
ফদসত ফনসষধ কসর তারা  ুনাফিক 

 

69.  কৃপিতা এক াত্র  ুনাফিসকরই পফরচয় এবাং তারাই অনযসদরসক আল্লাহ 
তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত করসত ফনসষধ কসর 

 

70.  যারা আল্লাহ তা‘আ ার ফনকি এ  স ব মদা‘আ করসছ ময, মহ আল্লাহ! 
আপফন আ াসক যসথি সম্পদ ফদস  আপনার পসথ অবশযই বযয় করসবা; 
অথচ সম্পদ মপস  আর তাাঁর পসথ ফকছুই বযয় কসর না তারা খাাঁফি 
 ুনাফিক 

 

71.  সদকা ফদসত ফগসয় হিকাফরতা মদখাসনা অথবা আক্র িাত্মক আচরি করা 
সদকা না মদওয়ারই শাফ   

 

72.  সাধারিত ফনসজর সে তা বজায় মরসখই সদকা করা অফধক মেয়  

73.  তসব কাসরার ঈ ান সব  হস  তার সা ানয আয় মথসকও ফকছু সদকা 
করা তার জনয অসনক ভাস া 

 

74.  যা সদকা-খয়রাত করা হয় তাই আস  সম্পদ  

75.  কাসরার মদওয়া দান-সদকা ওয়াফরফশ সূসত্র পুনরায় আবার তার ফনকি মিরত 
আসস  তা গ্রহি করসত তার মকাসনা অসুফবসধ মনই 

 

76.  মকাসনা ফকছু সদকা মদওয়ার পর তা মকাসনা ভাসবই ফনসজর কাসছ মিরত 
আনা ফিক নয় 
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77.  এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনয সফিক পন্থায় সদকা উসু কারী 
আল্লাহ তা‘আ ার পসথ যুি করার সাওয়াব পাসব যতক্ষি না মস র্সর 
ফিসর আসস 

 

78.  সদকাকারীর জনয এিা বাধযতা ূ ক নয় ময, মস যথাস্থাসন ফগসয় তার 
সদকা মপৌঁফছসয় ফদসব। বরাং সদকা উসু কারীর উফচত তার কাসছ ফগসয় 
সদকা উসু  করা 

 

79.  সদকা বা বযসয়র স্তর ফবনযাস  

80.  সদকা মদওয়ার ফকছু ফবসশষ ফবসশষ মক্ষত্র  

81.  জনক যাসি পাোয় পাোয় পাফন সরবরাসহর জনয পুকুর বা ন কূপ খনন 
করা 

 

82.  কাউসক মকাসনা দুসধ  পশু ধার মদওয়া  

83.  মকাসনা ঋিগ্রস্তসক তার ঋি পফরসশাসধ সহসযাফগতার জনয যথাসাধয 
সদকা মদওয়া 

 

84.  সুসযাগ মপস ই কাউসক খানা খাওয়াসনা  

85.   ানুসষর  াসে ময মকাসনা ধরসনর ফবশুি ধ বীয় বই-পুস্তক, কুরআন  াজীদ, 
তািসীর, সহীহ হাদীস, ওয়ায-নসীহসতর ফবশুি অফডও-ফভফডও ফকাংবা ফসফড 
কযাসসি ও ফ িস ি ইতযাফদ ফবতরি করা 

 

86.  কুরআন  াজীদ, তািসীর, সহীহ হাদীস ফকাংবা ময মকাসনা ফবশুি ধ বীয় 
বই-পুস্তক, ফ িস ি, মদওয়াফ কা ইতযাফদ  ানুসষর  াসে ফি ফবতরসির 
জনয মদসশ মদসশ অতযাধুফনক ফপ্রফন্টাং মপ্রস অথবা আধুফনক রুফচ ও উচ্চ 
 ানসম্পন্ন ইস া ী পুস্তক প্রকাশনী প্রফতষ্ঠা করা 

 

87.  জায়গায় জায়গায়  সফজদ- াদ্রাসা ও ধ বীয় মসন্টার প্রফতষ্ঠা করা  
88.  সববসাধারসির জ্ঞান আহরসির সুফবধার জনয জায়গায় জায়গায় পািাগার 

বা গ্রন্থাগার প্রফতষ্ঠা করা 
 

89.   ানুসষর সুফবধার জনয জায়গায় জায়গায় ি দার বৃক্ষ মরাপি করা  
90.   ুসাফিরসদর রাফত্র যাপসনর সুফবধার জনয মেন বা বাস মেশনগুস ার  
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আসশ-পাসশ খাবাসরর বযবস্থাসহ সমূ্পিব আবাফসক মহাসি  বতফর করা 
91.  মকাসনা এফতস র ভরিসপাষসির দাফয়ত্বভার গ্রহি করা  
92.  ফবধবা ও ফ সকীসনর ভরিসপাষসির দাফয়ত্বভার গ্রহি করা  
93.  ময মকাসনা সাও  পা নকারীসক ইিতার করাসনা  
94.  পূবব যুসগর ফনষ্ঠাবান সদকাকারীসদর ফকছু র্িনা  
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ভূফ কা 
স াজ ফনসয় যারা গসবষিা কসরন এবাং স াজ-জফ র বুক মথসক যারা 

আগাছা তুস  মি ার মচিা কসরন, তাাঁসদর  সধয ম খক  ুস্তাফিযুর 

রহ ান  াদানী সাসহব একজন। হক মজসন ও ম সন ফনসয় তার প্রচার 

করার গুরুদাফয়ত্ব এবাং তার পসথ তাাঁর অদ য প্রয়াস ও প্রসচিা আ াসক 

 ুগ্ধ কসরসছ।  

স াজ-সাংস্কাসরর কাসজ তাাঁর এ পুফস্তকাফিও একফি ভাস া প্রসচিা। 

স াসজ এত পাপ ও পাপীর দাপি ময, অসনসকর সাপ মথসক বাাঁচা সম্ভব, 

ফকন্তু পাপ মথসক বাাঁচা সহজ নয়। ফবশ্বায়সনর যুসগ দীন-ফব ুখ স াজ 

বহুফবধ পাসপর বনযায় হাবুডুবু খাসে। তা মদসখ-শুসন প্রসতযক 

দাফয়ত্বশীস র ময কতববয হওয়া উফচত, তার ফকফিৎ বফহিঃপ্রকাশ এই 

পুফস্তকার প্রিয়ন।  

 হান আল্লাহর কাসছ আকু  ফ নফত, ফতফন মযন আ াসদরসক ও 

ম খকসক ক স র ফজহাদ চাফ সয় যাওয়ার তাওিীক ফদন। মদসশ-

ফবসদসশ ইস া ী পফরসবশ গোর  হান  সক্ষয পুস্তক রচনার কাজ 

চাফ সয় যাওয়ার তাওিীক ফদন এবাং পািক-পাফিকাসক পুফস্তকার 

ফনসদবশানুযায়ী আ   করার মপ্ররিা এবাং  ুসফ   র্র ও স াজ গোর 

মচতনা দান করুন। আ ীন।   

ফবনীত- 

আবু্দ  হা ীদ আ -িাইযী আ - াদানী 

আ - াজ াআহ, সঊদী আরব/৩০/১১/১১ইাং 
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َِن الرَِّحيممِ   ِمْسِب اهلِل الرَّمحم

ম খসকর কথা 
ِرهِ تَزمَدادُ  يم بُِشكم ِ ِ اَّلَّ ُر ّلِِلَّ كم ُم الَِِّعُم، َوالشُّ ِدهِ تَُدوم يم ِِبَمم ِ ِ اَّلَّ ُد ّلِِلَّ َمم ةَاَلُ  اِلَِّعُم، َوالصَّ  اْلم

، َوَمنم تَِبَعهُ  َ َِعْيم ْجم
َ
ِبـِه أ ٍد وَّلََعَ آِِلِ وََصحم ، نَِبِيِّنَا حُمَمَّ َ َِعْيم ْجم

َ
ِ َخلمِقِه أ ةَاَلُم لََعَ َخْيم مم َوالسَّ

يمِن بِإِ  ِم اِلِّ َساٍن إََِل يَوم  .حم

সক  প্রশাংসা আল্লাহ তা‘আ ার জনয যাাঁর প্রশাংসা করস  ফন‘আ ত 

ফস্থফতশী  হয় এবাং সক  কৃতজ্ঞতাও তাাঁরই যাাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপসন 

ফন‘আ ত ক্র াগত মবসে যায়। সক  সা াত ও সা া  বফষবত মহাক 

আল্লাহ তা‘আ ার সববসেষ্ঠ সৃফির উপর ফযফন হসেন আ াসদর নবী 

 ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এবাং তাাঁর পফরবারবগব ও সক  

সাহাবীসয় ফকরাস র উপর। আসরা বফষবত মহাক ওাঁসদর উপর যারা 

ফকয়া ত পযবন্ত তাাঁসদর ফনষ্ঠাবান অনুসারী।  

যখন কাউসক ধ বীয় মকাসনা কাসজ দান বা সদকা করসত ব া হয় তখন 

মস  সন কসর, আসর  াথার র্া  পাসয় মিস  ময পয়সা-কফে আফ  দীর্ব 

ফদন যাবত অজবন কসরফছ কাসরার সা ানয কথায় এ ফনসতই আফ  তা 

ফদসয় মদসবা তা ফক কসর হয়? এ কসির পয়সা ফবফনসয়াসগর আসগ 

সববপ্রথ  আ াসক ময বযাপাসর ফনফশ্চত হসত হসব তা হসে, এসত আ ার 

ফক  াভ? এর ফবফন সয় দুফনয়া বা আফখরাসত আফ  ফক পাসবা? ইতযাফদ 

ইতযাফদ।  

উক্ত  ানফসকতার ফিধা ফনরসসনর জনযই অত্র পুফস্তকাফির অবতারিা।  

পুফস্তকাফিসত সদকার ফকছু িযী ত ও ববফশিয উফল্লফখত হসয়সছ।  

অতযন্ত আনসন্দর ফবষয় হসে এই ময, এ পুফস্তকাফিসত রাসূ ুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  সমৃ্পক্ত যতগুস া হাদীস উফল্লফখত 

হসয়সছ সাধয ত তার ফবশুিতার প্রফত সযত্ন দাফয়ত্বশী  দৃফি রাখা 

হসয়সছ। এ বযাপাসর ফনসদনপসক্ষ সববজনেসিয় প্রখযাত হাদীস ফবশারদ 

আল্লা া নাসসরুদ্দীন আ বানী রহ. এর হাদীস শুিাশুি ফনিবয়ননীফত 

গ্রহি করা হসয়সছ। এতদসসেও সক  মযাগয গসবষকসদর পুনফববসবচনার 

সুফবধাসথব প্রফতফি হাদীসসর সাসথ তার প্রাফিস্থানফনসদবশ সাংসযাজন করা 

হসয়সছ। তবুও সমূ্পিবরূসপ ফনভুব  হওয়ার মজার দাফব করার ধৃিতা 

মদখাফে না। 

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভু -ভ্রাফন্ত ফবজ্ঞ পািকবসগবর চকু্ষসগাচসর আসা 

অস্বাভাফবক ফকছু নয়। তসব ভু  যত সা ানযই মহাক না মকন ম খসকর 

দৃফিসগাচর করস  চর  কৃতজ্ঞতাপাসশ আবি থাকসবা। ময মকাসনা 

ক যািকর পরা শব ফদসয় দাওয়াতী সৃ্পহাসক আসরা বফধবতকরসি 

সববসাধারসির সাফববক সহসযাফগতা কা না করফছ। আল্লাহ তা‘আ া 

সবার সহায় মহান।  

এ পুফস্তকা প্রকাসশ ময মকাসনা ধরসনর সহসযাফগতার জনয সবার স ুফচত 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করফছ। ইহপরকাস  আল্লাহ তা‘আ া প্রসতযকসক 

কাফ য়াব করুন তাই হসে আ ার সসববাচ্চ আশা। আ ীন, সুম্মা আ ীন 

ইয়া রব্বা  ‘আ া ীন। 

সববসশসষ জনাব শাইখ আবু্দ  হা ীদ িায়যী সাসহসবর প্রফত অসশষ 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কসর পারফছ না ফযফন অসনক বযস্ততার  াসেও 

আ ার আসবদনক্রস  পানু্ডফ ফপফি আদযপান্ত অতযন্ত গুরুসত্বর সাসথ 

মদসখসছন এবাং তাাঁর অতীব  ূ যবান  তা ত বযক্ত কসরসছন। আল্লাহ 
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তা‘আ া তাাঁসক এর উত্ত  প্রফতদান ফদন এবাং তাাঁর জ্ঞান আসরা বাফেসয় 

ফদন এ আশা মরসখ এখাসনই মশষ কর া । 

 

ম খক  
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َِن الرَِّحيممِ   ِمْسِب اهلِل الرَّمحم
অবতরফিকা 

ةَاَلُم لََعَ َسِيِِّد ال ةَاَل ُ َوالسَّ ، َوالصَّ َ ِ رَِبِّ المَعالَِمْيم ُد ّلِِلَّ َمم ٍد وَّلََعَ ـم اْلم ، نَِبيِِّنَا حُمَمَّ َ  آِِلِ ُمرمَسِلْيم
يمِن  ِم اِلِّ َساٍن إََِل يَوم ، َوَمنم تَِبَعُهمم بِإِحم َ َِعْيم ْجم

َ
ِبِه أ   .وََصحم

সক  প্রশাংসা এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার জনয ফযফন সবব জাহাসনর 

প্রফতপা ক। সক  দরূদ ও সা া  বফষবত মহাক রাসূ সদর মনতা 

আ াসদর ফপ্রয় নবী  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা , তাাঁর 

পফরবারবগব ও সক  সাহাবাসয় ফকরা  এবাং ফকয়া ত পযবন্ত তাাঁসদর 

ফনষ্ঠাবান সক  অনুসারীসদর উপর।  

গফরব ও দুস্থ  ানুসষর সহসযাফগতা, তাসদর  ুসখ হাফস িুিাসনা, স াসজর 

অথবননফতক ববষ য দূরীকরি এবাং পফবত্র ইস াস র প্রচার ও প্রসাসর 

সদকার অতযন্ত গুরুত্বপূিব ভূফ কা সফতযই অনস্বীকাযব। তাই মতা আল্লাহ 

তা‘আ া ইস া  প্রচাসর ফনসজর ধন-সম্পদ বযয় করাসক তাাঁর পসথ 

ফজহাদ বস  আখযাফয়ত কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنََّما ﴿ ِ  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ َٰلِِهمۡ  َوَجََٰهُدوا   يَۡرتَابُوا   لَمۡ  ُثمَّ  َورَُسوِِلِۦ بِٱّللَّ ۡمَو

َ
 بِأ

نُفِسِهمۡ 
َ
ِه  َسبِيلِ  ِف  َوأ َلَٰٓئَِك  ٱّللَّ و 

ُ
َِٰدقُونَ  ُهمُ  أ  [  ٥١: اْلجرات] ﴾ ١٥ ٱلصَّ

“সফতযকার  ু’ফ ন ওরা যারা আল্লাহ তা‘আ া ও তদীয় রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর উপর ঈ ান আনার পর আর 

মকাসনা সসন্দহ মপাষি কসরফন এবাং ফনজ সম্পদ ও জীবন ফদসয় আল্লাহ 

তা‘আ ার পসথ ফজহাদ কসরসছ, তারাই সতযফনষ্ঠ”। [সূরা আ -হুজুরাত, 

আয়াত: ১৫] 
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বরাং আল্লাহ তা‘আ া কুরআন  াজীসদ যখনই ফজহাসদর কথা উসল্লখ 

কসরসছন তখনই  াস র ফজহাদসক জাসনর ফজহাসদর আসগই উসল্লখ 

কসরসছন। উপসরাক্ত আয়াত এরই প্র াি বহন কসর। তসব কুরআসনর 

একফি াত্র জায়গায় আল্লাহ তা‘আ া জাসনর ফজহাদসক  াস র ফজহাসদর 

আসগই উসল্লখ কসরন। যা ফনম্নরূপ,  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন, 
َ  إِنَّ  ﴿ ىَٰ  ٱّللَّ نُفَسُهمۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱۡشََتَ

َ
َٰلَُهم أ ۡمَو

َ
نَّ  َوأ

َ
ه  لَُهمُ  بِأ َة  بِيلِ سَ  ِف  يَُقَٰتِلُونَ  ٱۡۡلَنَّ

 ِ  [  ٥٥٥: اتلوبة] ﴾ َوُيۡقَتلُوَن   َفَيۡقُتلُونَ  ٱّللَّ

“ফনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া  ু’ফ নসদর মথসক তাসদর জীবন ও সম্পদ 

ফকসন ফনসয়সছন জান্নাসতর ফবফন সয়। তারা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ যুি 

করসব। তারা অনযসক হতযা করসব এবাং পফরসশসষ তারা ফনসজরাও 

ফনহত হসয় যাসব। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১১] 

তাই ফনসম্ন সদকার ফকছু গুরুত্বপূিব িযী ত বিবনা করা হস া। আশা 

কফর  ুসফ   জনসাধারি এসত ফনশ্চয় উিুি হসবন।  

১. সববদা সদকা-খয়রাত করা  াসন এ সাংক্রান্ত আল্লাহর ফনসদবশ 

পুঙ্খানুপুঙ্খরূসপ বাস্তবায়ন করা:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ  ل ِعَِبادِيَ  قُل ﴿ ةَ  يُقِيُموا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ لَوَٰ ا َوُينفُِقوا   ٱلصَّ ا َرزَۡقَنَُٰهمۡ  ِممَّ  نم ِ  وََعََلنَِيةّٗ  ِس ّٗ

ن َقۡبلِ 
َ
ِتَ  أ

ۡ
 [  ١٥: ابراهيم] ﴾ ٣١ ِخَلَٰل   َوَّل  فِيهِ  َبۡيع   ّلَّ  يَۡوم   يَأ

“(মহ রাসূ !) তুফ  আ ার  ু’ফ ন বান্দাহসদরসক বস  দাও, মযন তারা 

সা াত কাসয়  কসর এবাং আফ  তাসদরসক ময ফরযক ফদসয়ফছ তা মথসক 

মগাপসন ও প্রকাসশয (এক াত্র আল্লাহর সন্তুফির জনয তাাঁরই পসথ) বযয় 
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কসর, মস ফদন আসার পূসবব ময ফদন ক্রয়-ফবক্রয় এবাং বনু্ধত্ব ব সত 

ফকছুই থাকসব না”। [সূরা ইবরাহী , আয়াত: ৩১] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
ِ  َءاِمُنوا   ﴿ نفُِقوا   َورَُسوِِلِۦ بِٱّللَّ

َ
ا َوأ ۡسَتۡخلَفِيَ  َجَعلَُكم ِممَّ ِينَ  فِيهِ   مُّ  وا  َءاَمنُ  فَٱَّلَّ

نَفُقوا   ِمنُكمۡ 
َ
ۡجر   لَُهمۡ  وأ

َ
 [  ٧: اْلديد] ﴾ ٧ َكبِي   أ

“মতা রা আল্লাহ তা‘আ া ও রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  

এর প্রফত ঈ ান আসনা এবাং আল্লাহ তা‘আ া মতা াসদরসক যা ফকছুর 

উত্তরাফধকারী বাফনসয়সছন তা মথসক ফকছু (তাাঁর রাস্তায়) বযয় কসরা। 

অতএব মতা াসদর  ধয মথসক যারা (আল্লাহ তা‘আ া ও রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর উপর) ঈ ান এসনসছ এবাং (তাাঁর 

রাস্তায় ফনসজসদর ধন-সম্পদ) বযয় কসরসছ তাসদর জনয রসয়সছ  হা 

পুরস্কার”। [সূরা আ -হাদীদ, আয়াত: ৭] 

২. আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত করস  তা বহু গুসি পাওয়া 

যায়:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ن ﴿ ِي َذا مَّ َ  ُيۡقرُِض  ٱَّلَّ ا قَۡرًضا ٱّللَّ ۥ   َفُيَضَٰعَِفُهۥ َحَسنّٗ ا َِلُ ۡضَعافّٗ

َ
ه  أ ُ  َكثَِيةّٗ ُُ يَ  َوٱّللَّ  ۡقبِ

ُط  ُ
 [  ٥٤١: ابلقر ] ﴾ ٢٤٥ تُۡرَجُعونَ  ِإَوََلۡهِ  َوَيۡبص 

“মতা াসদর  সধয এ ন মক আসছ, ময আল্লাহ তা‘আ াসক উত্ত  ঋি 

ফদসব তথা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা করসব। অতিঃপর আল্লাহ 

তা‘আ া তাসক তা বহু বহু গুসি বাফেসয় ফদসবন। বস্তুতিঃ আল্লাহ 

তা‘আ াই কাউসক আফথবকভাসব স্বে  ও অস্বে  কসরন এবাং তাাঁর 
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ফদসকই মতা াসদরসক প্রতযাবফতবত হসত হসব”। [সূরা আ -বাকারা, 

আয়াত: ২৪৫] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
َثُل  ﴿ ِينَ  مَّ َٰلَُهمۡ  يُنفُِقونَ  ٱَّلَّ ۡمَو

َ
ِ  َسبِيلِ  ِف  أ ۢنَبَتۡت  َحبَّة   َكَمَثلِ  ٱّللَّ

َ
ِ  ِف  َنابَِل سَ  َسۡبعَ  أ  ُك 

ِا ئَةُ  ُسۢنُبلَة   ُ  َحبَّة    م  ه  لَِمن يَُضَٰعُِف  َوٱّللَّ ُ  يََشا ُء ِينَ  ٢٦١ َعلِيم   َوَِٰسع   َوٱّللَّ  يُنفُِقونَ  ٱَّلَّ
َٰلَُهمۡ  ۡمَو

َ
ِ  َسبِيلِ  ِف  أ نَفُقوا   َما   يُۡتبُِعونَ  َّل  ُثمَّ  ٱّللَّ

َ
ا أ ى َوَّل   َمن ّٗ ذّٗ

َ
َُّهمۡ  أ ۡجُرُهمۡ  ل

َ
 ّب ِِهمۡ رَ  ِعندَ  أ

 [  ٥٦٥  ،٥٦٥: ابلقر ] ﴾ ٢٦٢ ََيَۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَّل  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوف   َوَّل 

“যারা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ ফনসজসদর ধন-সম্পদগুস া বযয় কসর 

তাসদর উপ া ময ন একফি শসয বীজ। যা মথসক উৎপন্ন হসয়সছ সাতফি 

শীষ। প্রসতযক শীসষ রসয়সছ শত শসয। আর আল্লাহ তা‘আ া যার জনয 

ইসে করসবন তাসক আসরা বাফেসয় ফদসবন। বস্তুতিঃ আল্লাহ তা‘আ া 

হসেন  হান দাতা ও  হাজ্ঞানী। যারা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ ফনসজসদর 

ধন-সম্পদগুস া বযয় কসর এবাং মস জনয কাউসক মখাাঁিাও মদয় না, না 

মদয় কি। তাসদর জনয রসয়সছ তাসদর প্রভুর পক্ষ মথসক ফবসশষ 

পুরস্কার। বস্তুতিঃ তাসদর মকাসনা ভয় মনই এবাং তারা কখসনা ফচন্তাগ্রস্তও 

হসব না”। [সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ২৬১-২৬২] 

ফতফন আসরা বস ন,  
َ  ُتۡقرُِضوا   إِن ﴿ ا قَۡرًضا ٱّللَّ ُ  لَُكۡمه  َوَيۡغفِرۡ  لَُكمۡ  يَُضَٰعِۡفهُ  َحَسنّٗ  ١٧ َحلِيم   َشُكور   َوٱّللَّ
 [  ٥٧: اتلغابن] ﴾

“মতা রা যফদ আল্লাহ তা‘আ াসক উত্ত  ঋি দান কসরা তথা তাাঁর পসথ 

সদকা-খয়রাত কসরা তা হস  ফতফন মতা াসদরসক তা বহু গুসি বাফেসয় 
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ফদসবন এবাং মতা াসদরসক ক্ষ া করসবন। বস্তুতিঃ আল্লাহ তা‘আ া  হা 

গুিগ্রাহী ও অতযন্ত সহনশী ”। [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৭] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
قِيَ  إِنَّ  ﴿ ِ د  َِٰت  ٱلُۡمصَّ َق ِ د  قَۡرُضوا   َوٱلُۡمصَّ

َ
َ  َوأ ا قَۡرًضا ٱّللَّ ۡجر   َولَُهمۡ  لَُهمۡ  يَُضََٰعُف  َحَسنّٗ

َ
 أ

 [  ٥١: اْلديد] ﴾ ١٨ َكرِيم  

“ফনশ্চয় দানশী  পুরুষ ও দানশী া নারী এবাং যারা আল্লাহ তা‘আ াসক 

উত্ত  ঋি দান কসর তাসদরসক মদওয়া হসব বহুগুি মবশী সাওয়াব এবাং 

তাসদর জনয রসয়সছ অতযন্ত সম্মানজনক  হা পুরস্কার”। [সূরা আ -

হাদীদ, আয়াত: ১৮] 

ফতফন আসরা বস ন,  
ُ  َيۡمَحقُ  ﴿ ا   ٱّللَّ َِّبوَٰ َِٰت   َوُيۡرِب  ٱلر  َدَق ُ  ٱلصَّ ار   ُكَّ  َُيِبُّ  َّل  َوٱّللَّ

ثِيم   َكفَّ
َ
: ابلقر ] ﴾ ٢٧٦ أ

٥٧٦  ] 
“আল্লাহ তা‘আ া সুসদর বরকত উফিসয় মনন এবাং সদকা বফধবত কসরন। 

বস্তুতিঃ আল্লাহ তা‘আ া অফত কৃতঘ্ন তথা কাফির পাপাচারীসদরসক 

ভাস াবাসসন না”। [সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ২৭৬] 

মকাসনা সদকায় সাতফি গুি পাওয়া মগস  তা বহুগুসি মবসে যায়। যা 

ফনম্নরূপিঃ  

ক. সদকা হা া  হওয়া।  

খ. ফনসজর প্রসয়াজন থাকা সসেও সদকা করা।  

গ. দ্রুত সদকা করা।  

র্. পছন্দনীয় বস্তু সদকা করা।  

ঙ.  ুফকসয় সদকা করা।  
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চ. সদকা ফদসয় তু না না মদওয়া।  

ছ. সদকাগ্রহীতাসক মকাসনাভাসব কি না মদওয়া।  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু  মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
« َ يَِّب، َوإِنَّ اّلِلَّ ُ إاِلَّ الطَّ بَُل اّلِلَّ ٍب َطيٍِّب، َواَل َيقم َر ٍ ِمنم َكسم ِل َتمم َق بَِعدم َمنم تََصدَّ

َحُدُكمم فَلُوَّهُ، َحَّتَّ تَُكوَن ِمثمَل 
َ
َيتََقبَّلَُها بِيَِميِنِه، ُثمَّ يَُربِّيَها لَِصاِحبِِه، َكَما يَُرِّبِّ أ

  «اجلَبَِل 
“ময বযফক্ত হা া  কা াই মথসক একফি মখজুর স পফর াি সদকা করসব 

(আর আল্লাহ তা‘আ া মতা এক াত্র হা া  বস্তুই গ্রহি কসর থাসকন) 

আল্লাহ তা‘আ া তা ডান হাসত গ্রহি করসবন। অতিঃপর তা তার 

ক যাসিই বফধবত করসবন ময ফনভাসব মতা াসদর মকউ একফি মর্াোর 

বাচ্চাসক সুন্দরভাসব  া ন-পা ন কসর বফধবত কসর। এ নফক আল্লাহ 

তা‘আ া পফরসশসষ মস মখজুর স পফর াি বস্তুফিসক একফি পাহাে 

স পফর াি বাফনসয় মদন”।1
 

৩. এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনয সদকা-খয়রাত করস  তা 

কখসনাই বৃথা যায় না:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ  َوَمَثُل  ﴿ َٰلَُهمُ  يُنفُِقونَ  ٱَّلَّ ۡمَو

َ
ِ  َمۡرَضاتِ  ٱبۡتَِغا ءَ  أ ا ٱّللَّ ِنۡ  َوتَۡثبِيتّٗ نُفِسِهمۡ  م 

َ
ة   َمَثلِ كَ  أ  َجنَّ

َصاَبَها بَِرّۡبَوة  
َ
ُكلََها اتَۡت َف  َوابِل   أ

ُ
   َوابِل   يُِصۡبَها لَّمۡ  فَإِن ِضۡعَفۡيِ  أ

ُ  َفَطل   ِ  َوٱّللَّ  َماب
 [  ٥٦١: ابلقر ] ﴾ ٢٦٥ بَِصي   َتۡعَملُونَ 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪১০ 
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“যারা পরকাস র প্রফতদাসন দৃঢ় ফবশ্বাসী হসয় এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার 

সন্তুফির জনযই তাাঁর পসথ দান কসর তাসদর উপ া ময ন উাঁচু জফ সন 

অবফস্থত একফি উদযান। তাসত প্রব  বৃফি হস  িস  হয় ফিগুি। আর 

তা না হস  ফশফশরই মস জফ সনর জনয যসথি। মতা রা যাই করসছা 

আল্লাহ তা‘আ া তা সবই মদখসছন”। [আ -বাকারা, আয়াত: ২৬৫] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
َُٰهمۡ  َعلَۡيَك  ۞لَّۡيَس  ﴿ َ  َوَلَِٰكنَّ  ُهَدى  َخۡي   ِمنۡ  تُنِفُقوا   َوَما يََشا ُء   َمن َيۡهِدي ٱّللَّ

نُفِسُكۡمه 
َ
ِه  وَۡجهِ  ٱبۡتَِغا ءَ  إِّلَّ  تُنفُِقونَ  َوَما فَِِل  ُكمۡ إََِلۡ  يُوَفَّ  َخۡي   ِمنۡ  تُنِفُقوا   َوَما ٱّللَّ
نُتمۡ 
َ
 [  ٥٧٥: ابلقر ] ﴾ ٢٧٢ ُتۡظلَُمونَ  َّل  َوأ

“মতা রা ময ধন-সম্পদগুস া আল্লাহ তা‘আ ার পসথ বযয় কসরা তা মতা 

মতা াসদর ফনসজসদর জনযই। তসব এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফি 

ছাো অনয মকাসনা উসদ্দসশয ফনসজসদর ধন-সম্পদগুস া বযয় কসরা না। 

যা ফকছুই মতা রা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ বযয় করসব তা মতা াসদরসক 

পূিবভাসবই মদওয়া হসব। এতিুকুও মতা াসদর প্রফত যু ু  করা হসব না। 

[সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ২৭২] 

ফতফন আসরা বস ন,  
 ۡۡجزَِيُهمُ َِلَ  لَُهمۡ  ُكتَِب  إِّلَّ  َوادِيًا َيۡقَطُعونَ  َوَّل  َكبَِيةّٗ  َوَّل  َصغَِيةّٗ  َنَفَقةّٗ  يُنفُِقونَ  َوَّل  ﴿
 ُ ۡحَسنَ  ٱّللَّ
َ
 [  ٥٥٥: اتلوبة] ﴾ ١٢١ َيۡعَملُونَ  ََكنُوا   َما أ

“মত ফনভাসব তারা মছাি-বে যা ফকছুই (আল্লাহ তা‘আ ার পসথ) বযয় 

করুক না মকন এবাং ময প্রান্তরই তারা অফতক্র  করুক না মকন তা 

সবই তাসদর নাস  ম খা হসব মযন আল্লাহ তা‘আ া তাসদর কৃতক ব 

স ূসহর অফত উত্ত  ফবফন য় ফদসত পাসরন”। [সূরা আত-তাওবাহ, 
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আয়াত: ১২১] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
نَفۡقُتم َوَما   ﴿

َ
ِن أ ء   م  ۥ   َفُهوَ  ََشۡ َٰزِقِيَ  َخۡيُ  َوُهوَ  ُُيۡلُِفُه  [  ١٣: سبا] ﴾ ٣٩ ٱلرَّ

“মতা রা যা ফকছু দান করসব আল্লাহ তা‘আ া তার প্রফতদান অবশযই 

ফদসবন। ফতফন মতা হস ন উত্ত  ফরফযকদাতা”। [সূরা সাবা, আয়াত: ৩৯]  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
نِْفْق َعلَْيَك »

ُ
نِْفْق أ

َ
 933، م: 4864ب:  «قَاَل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاََل: يَا اْبَن آَدَم أ

“আল্লাহ তা‘আ া বস ন, মহ বনী আদ ! তুফ  দান কসরা। আফ ও 

মতা াসক দান করসবা”।2 

আবু্দল্লাহ ইবন উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু া মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
تُومِدَع َشيمئًا َحِفَظهُ »  «إِنَّ اهلَل َعزَّ وََجلَّ إَِذا اسم

“ফনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ ার ফনকি মকাসনা ফকছু আ ানত রাখা হস  ফতফন 

তা ফহিাযত কসরন”।3 

অসনসকই একফি িাকা সদকা করসত এক হাজার বার ভাসবন, এ 

িাকািা ফক কাসজ  াগসব? এ িাকািা মকাথায় যাসব? এ ম াকিার উপর 

মতা আস্থা রাখা যায় না?  সন হয় মস মখসয় মি সব। ইতযাফদ ইতযাফদ।  

আসর আপনাসক এসতা ফকছু ফচন্তা করসত হসব না। আপফন শুধু এতিুকুই 

মদখসবন ময, যফদ ম াকফি ফনসজর জসনযই আপনার কাসছ সদকা মচসয় 
                                                           
2 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ৯৯৩ 
3 সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং ৮৭৪ 
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থাসক তা হস  ম াকফি ফক বযফক্তগতভাসব সদকা খাওয়ার উপযুক্ত? না 

ফক নয়? তসব এ বযাপারিা তার বাফহযক রূপ মদখস ই সাধারিত 

অনু ান করা যায়। তার সম্পসকব প্রচুর মখাাঁজাখুাঁফজর মকাসনা প্রসয়াজন 

মনই। মবফশ মখাাঁজাখুাঁফজ করা  াসন সদকা না মদওয়ারই ভান করা।  

একদা দু’ বযফক্ত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর ফবদায়ী 

হসজ তাাঁর ফনকি সদকা প্রাথবনা কসর। তখন ফতফন  ানুষসদর  াসে 

সদকা বন্টন করফছস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  

তাসদর ফদসক এক প ক তাফকসয় আবার ফনজ চকু্ষ ফনম্নগা ী কসর মনন। 

তাসদরসক সুিা  ও শফক্তশা ীই  সন হফেস া। তখন রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  তাসদরসক উসদ্দশয কসর ব স ন,  
، َواَل » َطيمتُُكَما، َواَل َحظَّ ِفيَها ِلَغِِنٍّ عم

َ
ََِسٍب إِنَّ ِشئمتَُما أ  « ِلَقوِيٍّ ُمكم

“যফদ মতা রা চাও তা হস  আফ  মতা াসদরসক সদকা ফদসত পাফর। 

তসব  সন রাখসব, মকাসনা ধনী ও শফক্তশা ী ক বক্ষ  বযফক্ত সদকা মখসত 

পাসর না তথা সদকায় তার মকাসনা অফধকার মনই”।4 

আর যফদ ম াকফি ফনসজর জনয সদকা না মচসয় বরাং ফতফন অনয মকাসনা 

ধ বীয় কাসজর জনয সদকা চান তখন আপনার মদখার ফবষয় হসব, 

ম াকফি ফক ফনসজই কাজফি করসত যাসেন, না ফক অনয জন। যফদ ফতফন 

ফনসজই কাজফি করসত যাসেন বস  দাফব কসরন তা হস  মদখসবন, 

ম াকফি ফক উক্ত কাজ করার উপযুক্ততা রাসখন, না ফক রাসখন না? যফদ 

ফতফন সফতযই উক্ত কাজ সম্পাদসনর উপযুক্ততা মরসখ থাসকন এবাং এ 

সম্পসকব তাাঁর পূিব অফভজ্ঞতা রসয়সছ বস  আপনার ধারিা হয় তা হস  
                                                           
4 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৩৩ 
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তাাঁর ফদসক সহসযাফগতার হাত যথাসাধয বাোসবন। আর যফদ ফতফন অথবা 

ফতফন যাাঁর প্রফতফনফধ মকউই উক্ত কাসজর পূিব অফভজ্ঞতা রাসখন না। 

আর কাজফি উক্ত স াসজ সম্পাফদত হওয়া খুবই প্রসয়াজন তা হস  

আপনার কাজ হসব, তাাঁসক সহসযাফগতা না কসর এ কাসজর মযাগয বযফক্ত 

খুাঁসজ তাাঁর হাসত উক্ত কাসজর দাফয়ত্ব অপবি কসর তাাঁর যথাসাধয 

সহসযাফগতা করা। উপরন্তু ফতফন িাকাফি কাসজ  াগাসবন, না ফক মখসয় 

মি সবন এ জাতীয় ফচন্তা অ ূ ক। কারি, এ জাতীয় ফচন্তা করা  াসন 

কাজফি না করার ভান করা। তসব ম াকফির অথব আত্মসাসতর পূবব 

মরকডব থাকস  তা অবশযই ফবসবচনা করসত হসব এবাং তাাঁর ফবকল্প 

খুাঁজসত হসব।  

এতিুকু ফবশ্বাসসর উপর আপফন যফদ কাউসক মকাসনা সহসযাফগতা 

করস ন। ফকন্তু বাস্তসব ফতফন উক্ত কাসজর অনুপযুক্ত প্র াফিত হস ন 

অথবা তাাঁর িারা আত্মসাসতর নযায় রৃ্িয কাজফি সাংর্ফিত হস া অথবা 

ফতফন ফনসজই সদকা খাওয়ার অনুপযুক্ত প্র াফিত হস া তা হস  আপনার 

দান এতিুকুও বৃথা যাসব না। বরাং তা আপফন আল্লাহ তা‘আ ার ফনকি 

পূিবভাসবই মপসয় যাসবন।  

আবু হুরায়রা রা. মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َقنَّ اللَّيملََة بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها يِفم يَِد َزاِنيَةٍ  قَاَل رَُجٌل:» تََصدَّ

َ
بَُحوما  ،ََل صم

َ
فَأ

ثُومنَ  ! لََك الم َيتََحدَّ َق اللَّيملََة لََعَ َزاِنيٍَة، قَاَل: اللَُّهمَّ َقنَّ ـ: تُُصِدِّ تََصدَّ
َ
ُد لََعَ َزاِنيٍَة، ََل َحمم

ثُومنَ  بَِصَدقٍَة، فََخَرجَ  بَُحوما َيتََحدَّ صم
َ
، فَأ ِّ َق  :بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها يِفم يَِد َغِِنٍ ، تُُصِدِّ ِّ  لََعَ َغِِنٍ

! لََك الم  َقنَّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فَوََضَعَها يِفم يَِد ـقَاَل: اللَُّهمَّ تََصدَّ
َ
، ََل ِّ َحممُد لََعَ َغِِنٍ
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بَُحوما َيتََحدَّ  صم
َ
! لََك الم  :ثُومنَ َساِرٍق، فَأ َق لََعَ َساِرٍق، َفَقاَل: اللَُّهمَّ ٍة ولَََعَ َحممُد لََعَ َزاِنيَ ـتُُصِدِّ

ِِتَ فَِقيمَل َِلُ 
ُ
ِّ ولَََعَ َساِرٍق، فَأ تَِعفُّ بِ  :َغِِنٍ اِنيَُة فَلََعلََّها تَسم ا الزَّ مَّ

َ
، أ ا َصَدَقتَُك َفَقدم قُبِلَتم مَّ

َ
َها أ

تَِعفُّ َولََعلَّ الم  َعنم ِزنَاَها، اِرَق يَسم ، َولََعلَّ السَّ َطاهُ اهلُل َعزَّ وََجلَّ عم
َ
ا أ تَِِبُ َفيُنمِفُق ِممَّ َغِِنَّ َيعم

قَِتهِ    «بَِها َعنم ََسِ
“জননক বযফক্ত  সন  সন ব স া, আজ রাত আফ  সদকা মদসবা। যখন 

রাত হস া তখন মস সদকা ফনসয় মবর হস া এবাং জননকা বযফভচাফরিীসক 

তা ফদসয় ফদস া। সকা  মব ায় ম াসকরা ব সত শুরু করস , আজ রাত 

জননকা বযফভচাফরিীসক সদকা মদওয়া হসয়সছ। তখন মস ব স া, মহ 

আল্লাহ! সক  প্রশাংসা এক াত্র মতা ারই জনয। আ ার সদকািা মতা 

পসে মগস া জননকা বযফভচাফরিীর হাসত। আফ  আবাসরা সদকা মদসবা। 
যখন রাত হল া তখন সে সদকা ফনসয় আবাসরা মবর হস া এবাং 

জননক ধনী বযফক্তসক তা ফদসয় ফদস া। সকা  মব ায় ম াসকরা ব সত 

শুরু করস , আজ রাত জননক ধনীসক সদকা মদওয়া হসয়সছ। তখন 

মস ব স া, মহ আল্লাহ! সক  প্রশাংসা এক াত্র মতা ারই জনয। আ ার 

সদকািা মতা পসে মগস া জননক ধনীর হাসত। আফ  আবাসরা সদকা 

মদসবা। যখন রাত হস া তখন মস আবাসরা সদকা ফনসয় মবর হস া এবাং 

জননক মচারসক তা ফদসয় ফদস া। সকা  মব ায় ম াসকরা ব সত শুরু 

করস , আজ রাত জননক মচারসক সদকা মদওয়া হসয়সছ। তখন মস 

ব স া, মহ আল্লাহ! সক  প্রশাংসা এক াত্র মতা ারই জনয। আ ার 

সদকািা মতা পসে মগস া জননকা বযফভচাফরিী, জননক ধনী এবাং জননক 

মচাসরর হাসত। তখন তাসক স্বপ্নসযাসগ ব া হস ািঃ মতা ার সক  

সদকাই গ্রহিসযাগয হসয়সছ। হয়সতা বা মতা ার সদকার কারসি 
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বযফভচাফরিী বযফভচার মছসে মদসব, ধনী বযফক্ত এ মথসক ফশক্ষা গ্রহি কসর 

মসও আল্লাহর পসথ সদকা মদওয়া শুরু করসব এবাং মচারফিও চুফর করা 

মছসে মদসব”।5 

৪. সববদা সদকা-খয়রাত আল্লাহ তা‘আ ার সাসথ এ ন এক বযবসা যার 

মকাসনা ক্ষয়-ক্ষফত মনই:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ  إِنَّ  ﴿ ِ  كَِتََٰب  َيۡتلُونَ  ٱَّلَّ قَاُموا   ٱّللَّ

َ
ةَ  َوأ لَوَٰ نَفُقوا   ٱلصَّ

َ
ا َوأ ا َرزَۡقَنَُٰهمۡ  ِممَّ  وََعََلنَِيةّٗ  ِس ّٗ

َِيُهمۡ  ٢٩ َتُبورَ  لَّن تَِجََٰرةّٗ  يَۡرُجونَ  ُجورَُهمۡ  َِلُوَف 
ُ
ِن َوَيزِيَدُهم أ  َشُكور   َغُفور   إِنَُّهۥ فَۡضلِهِۦ ه  م 

 [  ١٣  ،٥٣: فاطر] ﴾ ٣٠

“ফনশ্চয় যারা আল্লাহ তা‘আ ার ফকতাব ফত াওয়াত কসর, সা াত 

কাসয়  কসর এবাং আফ  তাসদরসক ময ফরযক ফদসয়ফছ তা মথসক মগাপসন 

ও প্রকাসশয (এক াত্র আল্লাহর সন্তুফির জনয তাাঁরই পসথ) বযয় কসর, 

বস্তুতিঃ তারাই আশা করসছ এ ন এক বযবসার যার মকাসনা ক্ষয়-ক্ষফত 

মনই। মযন আল্লাহ তা‘আ া তাসদরসক ফনজ কস বর পূিব প্রফতদান ফদসত 

পাসরন। এ নফক ফতফন ফনজ অনুগ্রসহ তাসদরসক আসরা মবশী কসর 

ফদসবন। ফতফন মতা অতযন্ত ক্ষ াশী  সুকৃতজ্ঞ”। [সূরা িাফত্বর, আয়াত: 

২৯-৩০] 

৫. ফকয়া সতর ফদন আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সববদা সদকা-খয়রাতকারীর 

মকাসনা ভয়-ভীফত থাকসব না:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  

                                                           
5 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪২১; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০২২ 
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ِينَ  ﴿ َٰلَُهم يُنفُِقونَ  ٱَّلَّ ۡمَو
َ
ۡلِ  أ ا َوٱنلََّهارِ  بِٱَلَّ ۡجرُُهمۡ  فَلَُهمۡ  وََعََلنَِيةّٗ  ِس ّٗ

َ
 َّل وَ  َرّب ِِهمۡ  ِعندَ  أ

 [  ٥٧٤: ابلقر ] ﴾ ٢٧٤ ََيَۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَّل  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوف  

“যারা ফনসজসদর ধন-সম্পদগুস া আল্লাহ তা‘আ ার পসথই রাত-ফদন 

প্রকাসশয এবাং অপ্রকাসশয দান করসব তাসদর প্রফতদান স ূহ তাসদর 

প্রভুর ফনকিই রফক্ষত থাকসব। ফকয়া সতর ফদন তাসদর মকাসনা ভয়-

ভীফত থাকসব না এবাং তারা কখসনা ফচন্তাগ্রস্তও হসব না”। [সূরা আ -

বাকারা, আয়াত: ২৭৪) 

৬. আল্লাহ তা‘আ ার পসথ ফনসজর পছন্দনীয় বস্তু সদকা করা  াসন 

স ূহ ক যাসির নাগা  পাওয়া:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َٰ  ٱۡلِبَّ  َتَنالُوا   لَن ﴿ ا تُنفُِقوا   َحّتَّ ء   ِمن تُنِفُقوا   َوَما ُُتِبُّوَنه  ِممَّ َ  فَإِنَّ  ََشۡ ِ  ٱّللَّ  َعلِيم   هِۦب
 [ ٣٥: عمران ال] ﴾ ٩٢

“মতা রা কখসনাই ক যাসির নাগা  পাসব না যতক্ষি না মতা রা ফনসজর 

পছন্দনীয় বস্তু সদকা কসরা। মতা রা যা ফকছুই আল্লাহ তা‘আ ার পসথ 

বযয় কসরা তা সবই ফতফন ভাস াভাসব জাসনন”। [সূরা আস  ই রান, 

আয়াত: ৯২] 

৭. শুধু সদকা করার  সধযই নয় বরাং কাউসক সদকা মদওয়ার আসদসশর 

 সধযও  হা ক যাি এবাং উত্ত  প্রফতদান রসয়সছ:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِن َكثِي   ِف  َخۡيَ  ّلَّ  ﴿ َُٰهمۡ  م  َۡوى َمرَ  َمنۡ  إِّلَّ  َّنَّ

َ
وۡ  بَِصَدقَة   أ

َ
وۡ  َمۡعُروف   أ

َ
 نلَّاِس  ٱ َبۡيَ  إِۡصَلَِٰۢح أ

َٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن ِ  َمۡرَضاتِ  ٱبۡتَِغا ءَ  َذ ۡجًرا نُۡؤتِيهِ  فََسۡوَف  ٱّللَّ
َ
ا أ : النساء] ﴾ ١١٤ َعِظيمّٗ

٥٥٤  ] 
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“তাসদর অফধকাাংশ মগাপন পরা সশব মকাসনা ক যাি মনই। তসব ময 

বযফক্ত সদকা-খয়রাত, সৎ কাজ ও  ানুসষর  াসে শাফন্ত স্থাপসনর ফনসদবশ 

মদয় তাসত অবশযই ক যাি রসয়সছ। আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফি পাওয়ার 

আশায় ময বযফক্ত এ ন করসব তাসক আফ  অফচসরই  হা পুরস্কার 

মদসবা”। [সূরা আন-ফনসা, আয়াত: ১১৪] 

৮. আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সববদা সদকা-খয়রাত তাাঁর ক্ষ া ও জান্নাত 

পাওয়ার একফি ফবরাি  াধয  এবাং তা একজন আল্লাহভীরুর ফবসশষ 

ববফশিযও বসি:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِن َمۡغفَِرة   إَِلَٰ  َوَسارُِعو ا   ﴿ ّب ُِكمۡ  م  َُٰت  َعۡرُضَها وََجنَّة   رَّ َمََٰو ۡرُض  ٱلسَّ

َ
ۡت  َوٱۡۡل ِعدَّ

ُ
 لِۡلُمتَّقِيَ  أ

ِينَ  ١٣٣ ا ءِ  ِف  يُنفُِقونَ  ٱَّلَّ َّ ا ءِ  ٱلَّسَّ َّ َِٰظِميَ  َوٱلَّضَّ ُ  اِس  ٱنلَّ  َعنِ  َوٱۡلَعافِيَ  ٱۡلَغۡيَظ  َوٱۡلَك  َوٱّللَّ
 [  ٥١٤  ،٥١١: عمران ال] ﴾ ١٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِيَ  َُيِبُّ 

“মতা রা ফনজ প্রভুর ক্ষ া ও জান্নাসতর প্রফত দ্রুত ধাফবত হও। যার 

প্রসারতা নসভা ন্ড  ও ভূ ন্ড  সদৃশ। যা বতফর করা হসয়সছ 

আল্লাহভীরুসদর জনয। যারা স্বে  ও অস্বে াবস্থায় আল্লাহ তা‘আ ার 

পসথ দান কসর, মক্রাধ সাংবরি কসর এবাং  ানুষসক ক্ষ া কসর। আর 

আল্লাহ তা‘আ া সৎক বশী সদরসক ভাস াবাসসন”। [সূরা আস  

ই রান, আয়াত: ১৩৩-১৩৪] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
َٰت   ِف  ٱلُۡمتَّقِيَ  إِنَّ  ﴿ َُٰهمۡ  َما   َءاِخِذينَ  ١٥ وَُعُيون   َجنَّ َٰلَِك  َقۡبَل  ََكنُوا   إِنَُّهمۡ  َرّبُُّهۡمه  َءاتَى  َذ

ِنَ  قَلِيَلّٗ  ََكنُوا   ١٦ ُُمِۡسنِيَ  ۡلِ  م  ۡسَحارِ  ١٧ َيۡهَۡجُعونَ  َما ٱَلَّ
َ
 َوِف   ١٨ يَۡسَتۡغفُِرونَ  ُهمۡ  َوّبِٱۡۡل

َٰلِِهمۡ  ۡمَو
َ
ا ئِلِ  َحق    أ  [٥٣  ،٥١: اَّلاريات] ﴾ ١٩ َوٱلَۡمۡحُرومِ  ل ِلسَّ
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“মস ফদন  ুত্তাকীরা থাকসবন প্রস্রবি ফবফশি জান্নাসত। তাাঁরা মসখাসন 

উপসভাগ করসবন যা তাাঁসদর প্রভু তখন তাাঁসদরসক ফদসবন। কারি, তাাঁরা 

ফছস ন ইসতাপূসবব দুফনয়ার বুসক সৎক বপরায়ি। তাাঁরা রাফত্র মব ায় ক  

রু্ াসতা এবাং মশষ রাসত আল্লাহ তা‘আ ার ফনকি ক্ষ া প্রাথবনা করসতা। 

তাসদর সম্পসদ রসয়সছ ফভকু্ষক ও বফিসতর অফধকার”। [সূরা আয-

যাফরয়াত, আয়াত: ১৫-১৯] 

৯. যারা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সববদা সদকা-খয়রাত কসরন তাাঁরা 

প্রকৃত ঈ ানদার:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنََّما ﴿ ُ  ُذكِرَ  إَِذا ٱَّلَّ َُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  ِإَوَذا قُلُوُّبُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱّللَّ  َءاَي

ا َزاَدۡتُهمۡ  َٰ  إِيَمَٰنّٗ ُونَ  َرّب ِِهمۡ  َوََعَ ِينَ  ٢ َيَتَوَّكَّ ةَ  يُِقيُمونَ  ٱَّلَّ لَوَٰ ا ٱلصَّ  يُنفُِقونَ  َرَزۡقَنَُٰهمۡ  َوِممَّ
َلَٰٓئَِك  ٣ و 
ُ
ه  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ُهمُ  أ ا َُّهمۡ  َحق ّٗ  ﴾ ٤ َكرِيم   َورِۡزق   َوَمۡغفَِرة   َرّب ِِهمۡ  ِعندَ  َدَرَجَٰت   ل

 [٤  ،٥: االنفال]
“সফতযকাসরর  ু’ফ ন ওরাই যাসদর সা সন আল্লাহ তা‘আ ার কথা স্মরি 

করা হস  তাসদর অন্তরগুস া ভসয় মকাঁসপ উসি, তাাঁর আয়াত স ূহ পাি 

করা হস  তাসদর ঈ ান আসরা মবসে যায়, উপরন্তু তারা সববদা ফনজ 

প্রভুর উপর ফনভবরশী  থাসক। যারা সা াত কাসয়  কসর এবাং তাাঁর 

মদওয়া সম্পদ মথসক তাাঁর পসথ সদকা কসর। তারাই হসে প্রকৃত 

ঈ ানদার। তাসদর জনয রসয়সছ তাসদর প্রভুর ফনকি সুউচ্চ আসন, 

ক্ষ া ও সম্মানজনক জীফবকা”। [সূরা আ -আনিা , আয়াত: ২-৪] 

১০. আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সববদা সদকা-খয়রাত সদকাকারীসক সক  

প্রকাসরর গুনাহ্ ও পফি তা মথসক  ুক্ত ও পফবত্র কসর:  
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আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ  ﴿ ۡمَو

َ
ُِرُهمۡ  َصَدقَةّٗ  أ ِيِهم ُتَطه  ِ  بَِها َوتَُزك  تََك  إِنَّ  َعَلۡيِهۡم   َوَصل   َسَكن   َصلَوَٰ

َُّهۡم   ُ  ل لَمۡ  ١٠٣ َعلِيم   َسِميع   َوٱّللَّ
َ
نَّ  َيۡعلَُمو ا   أ

َ
َ  أ ُخذُ  ِعَبادِهِۦ َعنۡ  ٱتلَّۡوَّبةَ  َيۡقَبُل  ُهوَ  ٱّللَّ

ۡ
 َوَيأ

َِٰت  َدَق نَّ  ٱلصَّ
َ
َ  َوأ اُب  ُهوَ  ٱّللَّ  [  ٥٣٤  ،٥٣١: اتلوبة] ﴾ ١٠٤ ٱلرَِّحيمُ  ٱتلَّوَّ

“(মহ নবী!) তুফ  তাসদর সম্পদ মথসক সদকা-খয়রাত ফনসয় তাসদরসক 

পাক ও পফবত্র কসরা এবাং তাসদর জনয মদা‘আ কসরা। ফনশ্চয় মতা ার 

মদা‘আ তাসদর জনয শাফন্তস্বরূপ। আল্লাহ তা‘আ া মতা সবই মশাসনন 

এবাং সবই জাসনন। তারা ফক এ বযাপাসর অবগত নয় ময, ফনশ্চয় আল্লাহ 

তা‘আ া তাাঁর বান্দাসদর তাওবা কবু  কসরন এবাং তাসদর দান-খয়রাত 

গ্রহি কসরন। ফনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া তাওবা কবু কারী অতীব দয়া ু”। 

সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩-১০৪] 

জাফবর রা. মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  কা’ব ইবন ‘উজরাহ্ রা. মক উসদ্দশয কসর বস ন,  
ِفُئ الَماُء الَّارَ » ِفُئ اخلَِطيئََة َكَما ُيطم َدقَُة ُتطم  «َوالصَّ

“সদকা-খয়রাত গুনাহস ূহ  ুফছসয় মদয় ময ফনভাসব ফনফভসয় মদয় পাফন 

আগুনসক”।6 

১১. আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সববদা সদকা-খয়রাত সদকাকারীর সফিক 

ফবচার-বুফির পফরচয় বহন কসর: 

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َفَمن ﴿

َ
َما   َيۡعلَمُ  ۞أ نَّ

َ
نزَِل  أ

ُ
ّب َِك  مِن إََِلَۡك  أ ه  ُهوَ  َكَمنۡ  ٱۡۡلَقُّ  رَّ ۡعَمَٰٓ

َ
َما أ رُ  إِنَّ لُوا   َيَتَذكَّ و 

ُ
 أ

                                                           
6 সুনান ফতরফ যী, হাদীস নাং ৪১৪; সুনান ইবন  াজাহ, হাদীস নাং ৪২১০ 
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ۡلَبَٰبِ 
َ
ِينَ  ١٩ ٱۡۡل ِ  بَِعۡهدِ  يُوفُونَ  ٱَّلَّ ِينَ  ٢٠ ٱلِۡميَثَٰقَ  يَنُقُضونَ  َوَّل  ٱّللَّ َمرَ  َما   يَِصلُونَ  َوٱَّلَّ

َ
 أ

 ُ ن بِهِۦ   ٱّللَّ
َ
ِينَ  ٢١ ٱۡۡلَِساِب  ُسو ءَ  َوَيَخافُونَ  َرّبَُّهمۡ  َوَيۡخَشۡونَ  يُوَصَل  أ وا   َوٱَّلَّ  ٱبۡتَِغا ءَ  َصَبُ

قَاُموا   َرّب ِهِمۡ  وَۡجهِ 
َ
ةَ  َوأ لَوَٰ نَفُقوا   ٱلصَّ

َ
ا َوأ ا َرزَۡقَنَُٰهمۡ  ِممَّ  بِٱۡۡلََسَنةِ  َويَۡدرَُءونَ  وََعََلنَِيةّٗ  ِس ّٗ

ي َِئةَ  َلَٰٓئَِك  ٱلسَّ و 
ُ
ارِ  ُعۡقَب  لَُهمۡ  أ َُٰت  ٢٢ ٱدلَّ  َءابَا ئِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن يَۡدُخلُوَنَها َعۡدن   َجنَّ
ۡزَوَِٰجِهمۡ 

َ
َٰتِِهۡم   َوأ ِيَّ ِن َعلَۡيِهم يَۡدُخلُونَ  َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َوُذر   بَِما َعلَۡيُكم َسَلَٰم   ٢٣ بَاب   ُك ِ  م 

ُتۡمه  ارِ  ُعۡقَب  فَنِۡعمَ  َصَبۡ  [ ٥٤  ،٥٣: الرعد] ﴾ ٢٤ ٱدلَّ

“মতা ার প্রভুর পক্ষ মথসক যা অবতীিব হসয়সছ তা ময বযফক্ত সতয বস  

ফবশ্বাস কসর মস আর অন্ধ ফক স ান? বস্তুতিঃ সফতযকার ফবসবকবানরাই 

উপসদশ গ্রহি কসর থাসক। যারা আল্লাহ তা‘আ াসক মদওয়া অঙ্গীকার 

রক্ষা কসর এবাং মকাসনা প্রফতজ্ঞা ভঙ্গ কসর না। যারা আল্লাহ তা‘আ ার 

ফনসদবফশত সম্পকব অকু্ষন্ন রাসখ এবাং তাাঁসক ভয় পায়। আসরা ভয় পায় 

ফকয়া সতর কফিন ফহসাবসক। যারা তাসদর প্রভুর সন্তুফি অজবসনর জনয 

বধযব ধারি কসর, সা াত কাসয়  কসর, তাাঁর মদওয়া সম্পদ তাাঁরই পসথ 

মগাপসন ও প্রকাসশয অকাতসর বযয় কসর এবাং ভাস া িারা  ন্দ দূরীভূত 

কসর। তাসদর জনযই রসয়সছ শুভ পফরিা  স্থায়ী জান্নাত। যাসত তারা, 

তাসদর সৎক বশী  ফপতা- াতা, পফত-পত্নী ও সন্তান-সন্তফত প্রসবশ 

করসব। ফিফরশতাগি হাফজর হসব তাসদর সম্মানাসথব প্রসতযক দরজা 

ফদসয়। তারা ব সব, মতা াসদর উপর শাফন্ত বফষবত মহাক। কারি, মতা রা 

(দুফনয়াসত বহু) বধযব ধারি কসরফছস । কসতাই না চ ৎকার এ শুভ 

পফরিা ”। [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ১৯-২৪] 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসস আস াসক সদকা-খায়রাত 
 29  

১২. যারা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সববদা সদকা-খয়রাত কসরন 

সফতযকারাসথব তাাঁরাই কুরআনু  কারী  ও আল্লাহ তা‘আ ার 

ফনদশবনাব ীসত দৃঢ় ফবশ্বাসী:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ  َيَٰتَِناأَِب يُۡؤِمنُ  إِنََّما ﴿ ُِروا   إَِذا ٱَّلَّ  َّل  وَُهمۡ  َرّب ِِهمۡ  ِِبَۡمدِ  َوَسبَُّحوا   ۤاٗدَّجُس ْۤاوُّرَخ بَِها ُذك 

وَن۩ ا َرّبَُّهمۡ  يَۡدُعونَ  ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُّبُهمۡ  َتَتَۡجاَفَٰ  ١٥ يَۡسَتۡكِبُ ا َخۡوفّٗ ا َوَطَمعّٗ  َوِممَّ
 [  ٥٦  ،٥١: السجد ] ﴾ ١٦ يُنفُِقونَ  َرزَۡقَنَُٰهمۡ 

“শুধু াত্র তারাই আ ার আয়াত ও ফনদশবনাব ীসত ফবশ্বাস কসর 

যাসদরসক এ বযাপাসর স্মরি কফরসয় মদওয়া হস  তারা ফসজদায়  ুফিসয় 

পসে এবাং তাসদর প্রভুর সপ্রশাংস পফবত্রতা বিবনা কসর। উপরন্তু তারা 

এ বযাপাসর এতিুকুও অহাংকার মদখায় না। তারা (রাফত্রসব ায়) 

আরাস র শযযা তযাগ কসর তাসদর প্রভুসক ডাসক আশা ও আশিায় এবাং 

আফ  তাসদরসক ময ফরফযক ফদসয়ফছ তা মথসক আ ার পসথ সদকা-খয়রাত 

কসর”। [সূরা আস-সাজদা, আয়াত: ১৫-১৬]  

১৩. যারা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সববদা সদকা-খয়রাত কসরন তাাঁরা 

সফতযকারাসথবই ফবনয়ী:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ة   َولُِك ِ  ﴿ مَّ

ُ
َۡذُكُروا   َمنَسكّٗ  َجَعۡلَنا أ ِ ِ  ٱۡسمَ  َل  َٰ  ٱّللَّ ِن   َرزََقُهم َما ََعَ نَۡعَِٰم   بَِهيَمةِ م 

َ
 ٱۡۡل

ۥ   َوَِٰحد   إَِلَٰه   فَإَِلَُٰهُكمۡ  ۡسلُِموا    فَلَُه
َ
ِ  أ ِ  [  ١٤: اْلج] ﴾ ٣٤ ٱلُۡمۡخبِتِيَ  َوبَش 

“(মহ রাসূ !) তুফ  সুসাংবাদ দাও ফবনয়ীসদরসক। যাসদর সা সন আল্লাহর 

না  স্মরি করা হস  তাসদর অন্তর ভসয় মকাঁসপ উসি এবাং যারা 

ফবপদাপসদ বধযবধারি কসর ও সা াত কাসয়  কসর এবাং তাসদরসক 
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আফ  যা ফরয্ক ফদসয়ফছ তা মথসক (তাাঁর পসথ) বযয় কসর”। [সূরা আ -

হজ, আয়াত: ৩৪-৩৫] 

১৪. সববদা সদকা-খয়রাত পুিয তথা জান্নাসতর পথ এবাং কাপবিয অফনি 

তথা জাহান্নাস র পথসক সহজ কসর মদয়:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ا ﴿ مَّ

َ
ۡعَطىَٰ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ َوٱتََّقَٰ  أ هُۥ ٦ بِٱۡۡلُۡسَنَٰ  َوَصدَّ ُ ِ ىَٰ  فََسُنيََّس  ا ٧ لِۡليَُّۡسَ مَّ

َ
 َمن   َوأ

َب  ٨ َوٱۡسَتۡغَنَٰ  ََبَِل  هُۥ ٩ بِٱۡۡلُۡسَنَٰ  َوَكذَّ ُ ِ ىَٰ  فََسُنيََّس   [  ٥٣  ،١: الليل] ﴾ ١٠ لِۡلُعَّۡسَ

“সুতরাাং ময বযফক্ত (এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনয তাাঁরই 

পসথ) দান করস া, আল্লাহভীরু হস া এবাং পুসিযর প্রফতদান তথা 

জান্নাতসক সতয বস  জ্ঞান করস া অফচসরই আফ  তার জনয পুিয তথা 

জান্নাসতর পথসক সহজ কসর মদসবা। পক্ষান্তসর ময বযফক্ত কাপবিয করস া 

ও ফনজসক স্বয়াংসমূ্পিব  সন করস া এবাং পুসিযর প্রফতদান তথা 

জান্নাতসক ফ থযা বস  জ্ঞান করস া অফচসরই আফ  তার জনয কফিন 

পফরিা  তথা জাহান্নাস র পথসক সহজ কসর মদসবা”। [সূরা আ -

 াই , আয়াত: ৫-১০] 

১৫. কাপবিযসক মেসে- ুসছ সববদা সদকা-খয়রাত করসত থাকা 

সি তারই মসাপান:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َما   ﴿ َٰلُُكمۡ  إِنَّ ۡمَو

َ
ۡوَلَُٰدُكمۡ  أ

َ
ه  َوأ ُ  فِۡتَنة  ۥ   َوٱّللَّ ۡجر   ِعنَدهُ

َ
َ  فَٱتَُّقوا   ١٥ َعِظيم   أ  َما ٱّللَّ

ِطيُعوا   َوٱۡسَمُعوا   ٱۡسَتَطۡعُتمۡ 
َ
نفُِقوا   َوأ

َ
ا َوأ نُفِسُكۡم   َخۡيّٗ

َ
ِ َلَٰٓئَِك فَ  َنۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن ۡل  و 

ُ
 أ

 [  ٥٦  ،٥١: اتلغابن] ﴾ ١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ 
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“মতা ার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তফত মতা াসদর জনয একফি পরীক্ষার 

ফবষয়। তসব (এ পরীক্ষায় পাশ করসত পারস ) মতা াসদর জনয রসয়সছ 

আল্লাহ তা‘আ ার ফনকি  হা পুরস্কার। তাই মতা রা আল্লাহ 

তা‘আ াসক যথাসাধয ভয় কসরা, তাাঁর কথা শুসনা, তাাঁর আনুগতয কসরা 

এবাং তাাঁরই পসথ বযয় কসরা যা মতা াসদর জনয সফতযই ক যািকর। 

বস্তুতিঃ যারা হৃদসয়র কাপবিয মথসক  ুক্ত তারাই সি কা ”। [সূরা 

আত-তাগাবুন, আয়াত ১৫-১৬] 

১৬. আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত তাাঁর বনকিয  াসভর ফবরাি 

একফি  াধয :  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ۡعَراِب  َوِمنَ  ﴿

َ
ا يُنِفقُ  َما َيتَِّخذُ  َمن ٱۡۡل ّبَُّص  َمۡغَرمّٗ ه  بُِكمُ  َوَيََتَ َوا ئَِر  َدا ئَِرةُ  َعلَۡيِهمۡ  ٱدلَّ

وۡءِ   ُ  ٱلسَّ ۡعَراِب  َوِمنَ  ٩٨ َعلِيم   َسِميع   َوٱّللَّ
َ
ِ  يُۡؤِمنُ  َمن ٱۡۡل  َما َوَيتَِّخذُ  ٱٓأۡلِخرِ  َوٱَۡلَۡومِ  بِٱّللَّ

ِ  ِعندَ  قُُرَبَٰت   يُنفُِق  َّل   ٱلرَُّسوِل   َوَصلََوَٰتِ  ٱّللَّ
َ
َُّهۡمه  قُۡرَّبة   َهاإِنَّ  أ ُ  َسُيۡدِخلُُهمُ  ل ۦ ه رَ  ِف  ٱّللَّ  مۡۡحَتِهِ

َ  إِنَّ   [٣٣  ،٣١: اتلوبة] ﴾ ٩٩ رَِّحيم   َغُفور   ٱّللَّ
“ রুবাসীসদর  সধয এ ন ম াকও রসয়সছ যারা (আল্লাহ তা‘আ ার 

পসথ) বযয় করাসক জফর ানা  সন কসর এবাং মতা াসদর প্রফত কাস র 

আবতবন তথা ফবপদাপসদর অসপক্ষায় থাসক। বস্তুতিঃ কাস র অশুভ 

আবতবন তথা ফবপদাপদ তাসদর উপরই বতবাসব। আল্লাহ তা‘আ া মতা 

সবই মশাসনন এবাং সবই জাসনন। পক্ষান্তসর  রুবাসীসদর  সধয এ ন 

ম াকও রসয়সছ যারা আল্লাহ তা‘আ া ও পরকাস র প্রফত পূিব ঈ ান 

রাসখ এবাং তারা (আল্লাহ তা‘আ ার পসথ) বযয় করাসক তাাঁর সাফন্নধয ও 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর মদা‘আ  াসভর উপকরি 
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বস   সন কসর। মজসন রাসখা, তাসদর উক্ত বযয় ফনিঃসসন্দসহ তাসদর 

জনয আল্লাহ তা‘আ ার বনকিয  াসভর ফবরাি একফি কারি। অফচসরই 

আল্লাহ তা‘আ া তাসদরসক ফনজ রহ সত প্রসবশ করাসবন। ফনশ্চয় 

আল্লাহ তা‘আ া অতযন্ত ক্ষ াশী  পর  দয়া ু”। [সূরা আত-তাওবা, 

আয়াত: ৯৮-৯৯] 

১৭. আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত জাহান্না  মথসক রক্ষা 

পাওয়ার ফবরাি একফি  াধয :  

আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত করা জাহান্না  মথসক রক্ষা 

পাওয়ার একফি ফবরাি  াধয ।  

‘আফদ’ ইবন হাফত  রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন, 
َر ٍ »   «اتَُّقوما الَّاَر َولَوم بِِشِقِّ َتمم

“মতা রা জাহান্না  মথসক বাাঁসচা। এ নফক একফি মখজুসরর একাাংশ 

সদকা কসর হস ও”।7 

‘আফদ ইবন হাফত  রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক আসরা বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
بَلَُها ِمنمُه، ُثمَّ ََلَِقَفنَّ » قم ـُد َمنم يَّ َحُدُكمم بَِصَدقَتِِه، الَ ََيِ

َ
اَعُة َحَّتَّ َيُطومَف أ ُم السَّ الَ َتُقوم

َ يََدِي اهلِل، لَيمَس بَيمنَُه َوَبيمنَ  َحُدُكمم َبْيم
َ
لَنَّ أ ُه ِحَجاٌب، َوالَ تَرمُْجَاٌن ُيََتمِجُم َِلُ، ُثمَّ ََلَُقوم

لَنَّ  :َِلُ  ْمتَِك َماالً ؟ فَلَيَُقوم ؤم
ُ
لَمم أ

َ
لَنَّ  :أ لَنَّ  :بَََل، ُثمَّ ََلَُقوم رمِسلم إََِلمَك رَُسومالً ؟ فَلَيَُقوم

ُ
لَمم أ

َ
بَََل،  :أ

 اَر، ُثمَّ َينمُظُر َعنم ِشَماِِلِ فةَاََل يََرى إاِلَّ الَّاَر، فَلميَتَِّقَْيَّ َفيَنمُظُر َعنم يَِميمِنِه فةَاََل يََرى إاِلَّ الَّ 

                                                           
7 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪১৭; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০১৬ 
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دم فَِبََكَِمٍة َطِيِّبَةٍ  َر ٍ، فَإِنم لَمم ََيِ َحُدُكمم الَّاَر َولَوم بِِشِقِّ َتمم
َ
  «أ

“ফকয়া ত কাফয়  হসব না যতক্ষি না মতা াসদর মকউ সদকা ফনসয় রু্সর 

মবোসব। মস এ ন ম াক খুাঁসজ পাসব না ময তা গ্রহি করসব। অতিঃপর 

মতা াসদর প্রসতযকসকই ফকয়া সতর ফদন আল্লাহ তা‘আ ার সা সন 

উপফস্থত হসত হসব। তখন আল্লাহ তা‘আ া ও তার  াসে মকাসনা পদবা 

থাকসব না। না থাকসব মকাসনা অনুবাদক। অতিঃপর আল্লাহ তা‘আ া 

তাসক ব সবন, আফ  ফক মতা াসক সম্পদ মদইফন? তখন মস ব সব, 

অবশযই ফদসয়সছন। অতিঃপর আল্লাহ তা‘আ া তাসক আসরা ব সবন, 

আফ  ফক মতা ার ফনকি মকাসনা রাসূ ুল্লাহ পািাইফন? তখন মস ব সব, 

অবশযই পাফিসয়সছন। তখন মস তার ডাসন তাকাসব এবাং আগুন ছাো 

আর ফকছুই মদখসত পাসব না। অতিঃপর মস তার বাস  তাকাসব এবাং 

আগুন ছাো আর ফকছুই মদখসত পাসব না। অতএব মতা াসদর 

প্রসতযসকরই জাহান্না  মথসক বাাঁচসত মচিা করা অবশযই কতববয। এ নফক 

একফি মখজুসরর অধবাাংশ সদকা কসর হস ও। আর যফদ তা না পাও তা 

হস  একফি সুন্দর উপসদশ  ূ ক কথা বস  হসয়ও”।8
 

’হাফরস আশ্‘আরী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
اِئيمَل » َ ُمَر بَِِنم إَِسم

م
، َوَيأ َمَل بِِهنَّ نم َيعم

َ
ِس ََكَِماٍت أ ومََح إََِل ََيمََي بمِن َزَكِريَّا ِِبَمم

َ
إِنَّ اهلَل أ

َملُوما بِِهنَّ  نم َيعم
َ
نم قَاَل ِفيمِه ـفََذَكَر الم  –أ

َ
َدقَِة، َوَمثَُل -َحِديمَث إََِل أ : َوآُمُرُكمم بِالصَّ

ُبوما ُعنَُقُه، فََجعَ  ِ ُبـومهُ َِلَْضم َثُقوما يََدهُ إََِل ُعنُِقِه، َوقَرَّ وم
َ
، فَأ هُ المَعُدوُّ ََسَ

َ
َل َذلَِك َكَمثَِل رَُجٍل أ

                                                           
8 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪১৩, ৩৫৯৫ 
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؟  ِِسم ِمنمُكمم فمِدَي َنفم
َ
نم أ

َ
ُل: َهلم لَُكمم أ َ َحَّتَّ فََدى َيُقوم وََجَعَل ُيعمِطيم المَقِليمَل َوالمَكِثْيم

َسهُ   «َنفم
“আল্লাহ তা‘আ া ইয়াহ্ইয়া ইবন যাকাফরয়া ‘আ াইফহস সা াস র 

ফনকি পাাঁচফি বাকয প্রতযাসদশ ফহসসসব পািান; যাসত ফতফন মসগুস ার 

উপর আ   কসরন এবাং সক  বনী ইস্রাঈ সক আসদশ কসরন 

মসগুস ার উপর আ   করার জনয। তার  সধয একফি হসে, আফ  

মতা াসদরসক সদকার আসদশ করফছ। সদকার দৃিান্ত এ ন এক বযফক্তর 

নযায় যাসক শত্রু পক্ষ বন্দী কসরসছ। এ নফক তারা তার হাত-পা শক্ত 

কসর মবাঁসধ তাসক হতযা করার জনয যথাস্থাসন উপফস্থত কসরসছ। তখন 

মস ব স া, মতা রা ফক আ াসক সম্পসদর ফবফন সয় মছসে মদসব? এ 

বস  মস ক -সবফশ যা মপসরসছ ফদসয় তাসদর হাত মথসক ফনজসক  ুক্ত 

কসরসছ”।9
 

১৮. সদকাকারীর জনয প্রফতফদন একজন ফিফরশতা বরকসতর মদা‘আ 

কসরন,  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ٍم » ِط ُمنمِفًقا َما ِمنم يَوم عم

َ
َحُدُهَما: اللَُّهمَّ أ

َ
ُل أ اَلِن، َفيَُقوم ِ

ِبُح المِعبَاُد ِفيمِه إاِلَّ َملَََكُن َيْنم يُصم
ِط ُمممِسًَك تَلًَفا عم

َ
َخُر: اللَُّهمم أ ُل اْلم   «َخلًَفا، َوَيُقوم

“প্রফতফদন সকা  মব ায় দু’ জন ফিফরশতা অবতীিব হন। তাসদর 

একজন বস ন, মহ আল্লাহ! আপফন দানকারীর সম্পদ আসরা বাফেসয় 

                                                           
9 সুনান ফতরফ যী, হাদীস নাং ২৮৬৩ 
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ফদন। অনয জন বস ন, মহ আল্লাহ! আপফন কৃপসির সম্পদ ধ্বাংস কসর 

ফদন”।10 

১৯.  ুফকসয় সদকা-খয়রাত করস  ফকয়া সতর ফদন আল্লাহ তা‘আ ার 

আরসশর ফনসচ ছায়া পাওয়া যাসব:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َم الَ ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّهُ »  يِفم عِ  :َسبمَعٌة يُِظلُُّهمم اهلُل َتَعاََل يِفم ِظِلِِّه يَوم

َ
ٌل، وََشابٌّ نََشأ بَاَدِ  إَِماٌم َعدم

تََمَعا ـم اهلِل، َورَُجٌل قَلمبُُه ُمَعلٌَّق يِفم ال قَا َعلَيمِه َوتَ َمَساِجِد، َورَُجةَاَلِن ََتَابَّا يِفم اهلِل اجم َفرَّ
َق  َخاُف اهلَل، َورَُجٌل تََصدَّ

َ
م أ ٌ  َذاُت َمنمِصٍب وََْجَاٍل َفَقاَل: إيِِنِّ

َ
َرأ َعلَيمِه، َورَُجٌل َدَعتمُه امم

َفاَها َحَّتَّ الَ َتعملََم ِشَماُِلُ َما ُتنمِفُق يَِميمنُُه، َورَُجٌل َذَكَر اهلَل َخاَِلًا َفَفاَضتم  خم
َ
بَِصَدقٍَة فَأ

  «َعيمنَاهُ 
“সাত মেিীর ম াকসক আল্লাহ তা‘আ া ফকয়া সতর ফদন আরসশর ফনসচ 

ছায়া ফদসবন ময ফদন আর মকাসনা ছায়া থাকসব না। প্রথ  মেিী হসে 

এ ন রাষ্ট্রপফত ফযফন সববদা ইনসাসির উপরই প্রফতফষ্ঠত। ফিতীয় মেিী 

হসে এ ন যুবক ময মছাি মথসকই আল্লাহ তা‘আ ার ইবাদসতর উপর 

মবসে উসিসছ। তৃতীয় মেিী হসে এ ন বযফক্ত যার অন্তর সববদা 

 সফজসদর সাসথই  াগাসনা। চতুথব মেিী হসে এ ন দু’ বযফক্ত যারা 

এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনযই এসক অপরসক 

ভাস াসবসসসছ। আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনযই তারা পরস্পর 

একফত্রত হয় এবাং তাাঁরই সন্তুফির জনয তারা পরস্পর ফবফেন্ন হয়। 

                                                           
10 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৪২; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০১০ 
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পি  মেিী হসে এ ন পুরুষ যাসক মকাসনা প্রভাবশা ী সুন্দরী  ফহ া 

বযফভচাসরর জনয ডাকসছ; অথচ মস ব সছিঃ আফ  তা করসত পারসবা 

না। ফনশ্চয় আফ  আল্লাহ তা‘আ াসক ভয় পাফে। ষষ্ঠ মেিী হসে এ ন 

বযফক্ত ময এরূপ  ুফকসয় সদকা কসরসছ ময, তার বা  হাত জানসছ না 

তার ডান হাত ফক সদকা করসছ। সি  মেিী হসে এ ন বযফক্ত ময 

একাকীভাসব আল্লাহ তা‘আ ার কথা স্মরি কসর দু’ মচাসখর পাফন 

প্রবাফহত করসছ”।11
 

২০.  ুকাফয়ত সদকা আল্লাহ তা‘আ ার রাগ ও মক্রাধ ফনিঃসশষ কসর 

মদয়: 

 ু‘আফবয়া ইবন হায়দাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِفُئ َغَضَب الرَِّبِّ َتبَارََك َوَتَعاََل » ِِّ ُتطم   «إِنَّ َصَدقََة الِسِّ

“ ুকাফয়ত সদকা আল্লাহ তা‘আ ার রাগ ফনিঃসশষ কসর মদয়”।12 

২১. সদকা-খায়রাসতর হাত হসে সববসেষ্ঠ হাত: 

আবু্দল্লাহ ইবন উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু া মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  একদা ফ ম্বসরর উপর দাাঁফেসয় 

বস ন,  
َُد » ََل، فَاَلم فم َِد السُّ ٌ ِمَن اَلم َُد المُعلميَا َخْيم ََل ِِهَ ـالمُعلميَا ِِهَ الم اَلم فم ُمنمِفَقُة َوالسُّ

ائِلَ    «ةُ ـالسَّ

                                                           
11 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪২৩ 
12 সহীহুত তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৮৮ 
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“উপসরর হাত অসনক ভাস া ফনসচর হাসতর চাইসত। বিবনাকারী বস ন, 

উপসরর হাত ব সত দাসনর হাতসকই বুোসনা হসে এবাং ফনসচর হাত 

ব সত ফভকু্ষসকর হাত”।13 

২২. সদকা-খয়রাত রুগ্ন বযফক্তর জনয এক  সহৌষধিঃ  

হাসান রহ. মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َدقَةِ »   «َداُووما َمرمَضاُكمم بِالصَّ

“মতা রা রুগ্নসদর ফচফকৎসা কসরা সদকা ফদসয়”।14 

২৩. সদকা-খয়রাত ফকয়া সতর ফদন সদকাকারীসক সূসযবর ভীষি তাপ 

মথসক ছায়া ফদসব:  

উকবাহ্ ইবন ‘আফ র রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َ الَّاِس » ِرٍئ يِفم ِظِلِّ َصَدقَِتِه َحَّتَّ ُيقمََض َبْيم   «ُُكُّ امم

“প্রসতযক বযফক্ত (ফকয়া সতর ফদন) তার সদকার ছায়ার ফনসচই অবস্থান 

করসব যতক্ষি না সক   ানুসষর  াসে িায়সা া করা হয়”।15
 

২৪. সদকা-খয়রাত সদকাকারীসক কবসরর উত্তাপ মথসক রক্ষা করসব:  

‘উকবাহ্ ইবন ‘আফ র রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক আসরা বফিবত, ফতফন 

বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِلَها َحرَّ » هم

َ
ِفُئ َعنم أ َدقََة تَلُطم تَِظلُّ الم إِنَّ الصَّ ِر، َوإِنََّما يَسم َم المِقيَاَمِة يِفم ـالمُقبُوم ِمُن يَوم  ُمؤم

                                                           
13 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪২৯ 
14 সহীহুত তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৭৪৪ 
15 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৭২ 
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  «ِظِلِّ َصَدقَِتهِ 
“ফনশ্চয় সদকা সদকাকারীসক কবসরর উত্তাপ মথসক রক্ষা করসব এবাং 

ফনশ্চয় ফকয়া সতর ফদন একজন  ু’ফ ন তার সদকার ছায়ার ফনসচই 

অবস্থান করসব”।16 

২৫. সদকা-খয়রাত সদকাকারীসক স ূহ ফবপদাপদ মথসক রক্ষা কসর:  

আবু উ া াহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ومءِ ـم َصنَائُِع ال» ُرومِف تَِِقم َمَصاِرَع السُّ   «َمعم

“ভাস া কাজ তথা সদকা-খয়রাত সদকাকারীসক স ূহ ফবপদাপদ মথসক 

রক্ষা কসর”।17 

২৬. দীর্বস্থায়ী সদকার সাওয়াব  ৃতুযর পসরও পাওয়া যায়:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
مَساُن انمَقَطَع َعَملُُه إاِلَّ ِمنم ثةَاََلٍث » متََفُع بِِه، َوَوَلٍ  :إَِذا َماَت اإِلن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة، وَِعلمٍم يُن

ُعوم َِلُ    «َصاِلٍح يَدم
“মকাসনা  ানুষ  ারা মগস  তার সক  আ   বন্ধ হসয় যায়। তসব 

ফতনফি আ   তার  ৃতুযর পরও চা ু থাসক, দীর্বস্থায়ী সদকা, এ ন 

জ্ঞান যা ফদসয়  ানুষ তার  ৃতুযর পরও  াভবান হয়, এ ন মনককার 

সন্তান ময তার  ৃতুযর পর তার জনয মদা‘আ কসর”।18 

                                                           
16 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৭৩ 
17 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৮৯ 
18 সুনান ফতরফ যী, হাদীস নাং ১৩৭৬ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসস আস াসক সদকা-খায়রাত 
 39  

২৭. সদকা-খয়রাত হসে সববসেষ্ঠ আ  :  

উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন,  
فمَضلُُكمم  :ُذِكَر ِلم »

َ
نَا أ

َ
َدقَُة: أ ُل الصَّ َماَل َتبَاََه، َفتَُقوم عم

َ نَّ اَلم
َ
  «أ

“আ াসক ব া হসয়সছ ময, আ  গুস া পরস্পর গবব করসব। তখন 

সদকা ব সব, আফ  মতা াসদর সবার চাইসত মেষ্ঠ”।19 

২৮. সদকা-খায়রাসতর পাল্লা হসে সবচাইসত মবফশ ভারীিঃ  

আবু্দল্লাহ্ ইবন  াসউদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন,  
« ٌ 

َ
َرأ َ َسنًَة، فََجاَءتم امم َمَعِتِه ِسَِِّْيم لَتم إََِل َجنمِبِه، فَ  إِنَّ َراِهبًا َعبََد اهلَل يِفم َصوم َل َفَْنَ َْنَ

وَى ِفيمِه ثةَاََلثًا، اَل 
َ
ِجًدا فَأ ََت َمسم

َ
إََِلمَها، فََواَقَعَها ِستَّ ََلَاٍل، ُثمَّ ُسِقَط يِفم يَِدهِ، َفَهَرَب، فَأ

َطى رَُجـةَاًل َعنم يَِميمِنِه نِصم  عم
َ
ُه، فَأ ِِتَ بَِرِغيمٍف، فََكَسَ

ُ
َعُم ِفيمِه َشيمئًا، فَأ َطى فَ َيطم عم

َ
ُه، َوأ

مَمومِت، َفَقبََض ُرومَحـُه، فَوُِضَعِت  َفُه، َفبََعَث اهلُل إََِلمِه َملََك ال آَخَر َعنم يََسارِهِ نِصم
ِغيمُف،  ، ُثمَّ وُِضَع الرَّ تُّ ٍة، فَرََجَحِت الِسِّ تُّ يِفم ِكفَّ ٍة، َووُِضَعِت الِسِّ َن يِفم ِكفَّ تُّـوم الِسِّ

ِغيمُف    «فَرََجَح الرَّ
“জননক ফিোন ধ বযাজক ষাি বছর যাবত মকাসনা এক ফগজবায় আল্লাহ 

তা‘আ ার ইবাদাত করফছস া। ইসতা সধয জননকা  ফহ া তার পাসশই 

অবস্থান ফনফেস া। এ সুসযাসগ মস তার সাসথ ছয় রাফত্র বযফভচাসর ফ ি 

হয়। অতিঃপর তার হুাঁশ ফিসর আসস  মস মসখান মথসক পাফ সয় যায়। 

পফরসশসষ এক  সফজসদ মস ফতন ফদসনর জনয অবস্থান মনয়। এ ফতন 

ফদন যাবত মস ফকছুই খায়ফন। ইসতা সধয তাসক একফি রুফি মদওয়া 

হস  মস তা দু’ ভাগ কসর এক ভাগ তার ডান পাসশ্ববর ম াকফিসক এবাং 

                                                           
19 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৭৮ 
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আসরকফি িুকসরা তার বা  পাসশ্ববর ম াকফিসক মদয়। অতিঃপর আল্লাহ 

তা‘আ া তার কাসছ  ৃতুযর ফিফরশতা পাফিসয় তার  ৃতুয র্িান। এরপর 

তার ষাি বছসরর আ   এক পাল্লায় রাখা হয় এবাং অনয পাল্লায় রাখা 

হয় তার মস ছয় রাফত্রর বদ্ আ  । এসত তার বদ্ আ স র পাল্লা 

ভারী হসয় যায়। অতিঃপর অনয পাল্লায় তার সদকার রুফিফি রাখা হস  

তা ভারী হসয় যায়”।20
 

সদকা সম্পসকব সা সি সাফ হীনসদর ফকছু কথা:  

আবু্দল্লাহ্ ইবন  াসউদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন,  
َعلم » ومُس، َواَل َتنَاُِلُ اللُُّصومُص فَافم ُكلُُه السُّ

م
ََك َحيمُث اَل يَأ نم ََتمَعَل َكْنم

َ
تََطعمَت أ إِنم اسم

َدقَةِ    «بِالصَّ
“মতা ার পসক্ষ যফদ সম্ভব হয় ময, তুফ  মতা ার ধন-ভান্ডারিুকু এ ন 

এক জায়গায় রাখসব মযখান মথসক মকাসনা মপাকা মখসয় তা কফ সয় 

ফদসব না এবাং মকাসনা মচার তার নাগা  পাসব না তা হস  তা আল্লাহ 

তা‘আ ার পসথ সদকা কসর দাও”।21
 

আবু যর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন,  
الَةُ ِعَماُد اْْلِْسالَِم، َوالْ » َدقَُة ِجَهاُد ـالصَّ ٌء َعِجْيٌب، َوالصَّ َدقَُة ََشْ َسَناُم الَْعَمـِل، َوالصَّ

ٌء َعِجْيٌب  َدقَُة ََشْ ٌء َعِجْيٌب، َوالصَّ   «ََشْ
“সা াত হসে ইস াস র খুাঁফি। ফজহাদ হসে একফি উন্নত আ  । আর 

সদকা মতা একফি অতযাশ্চযব বস্তু। আর সদকা মতা একফি অতযাশ্চযব 

বস্তু। আর সদকা মতা একফি অতযাশ্চযব বস্তু”।  

                                                           
20 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৮৫ 
21. তাম্বীহু  গাফি ীন পৃ. ২৪৭ 
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জাফবর ইবন আবু্দল্লাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, একদা উ ার 

রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু আ ার হাসত মগাস্ত মদসখ ব স ন, মহ জাফবর! 

মতা ার হাসত এফি ফক? আফ  ব  া , মগাস্ত মখসত ইসে হসয়ফছস া 

তাই একিু খফরদ কর া । তখন উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 

যখনই মতা ার ফকছু মখসত ইসে হয় তখনই তা খফরদ কসরা? মহ 

জাফবর! তুফ  ফক ফনসম্নাক্ত আয়াতসক ভয় পাও না?  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ۡذَهۡبُتمۡ  ﴿
َ
ۡنَيا َحَياتُِكمُ  ِف  َطي َِبَٰتُِكمۡ  أ  [  ٥٣: االحقاف] ﴾ بَِها َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم ٱدلُّ

“(কাফিরসদরসক ফকয়া সতর ফদন ব া হসব) মতা রা মতা পাফথবব 

জীবসনর সক  সুখ-স্বােন্দয মভাগ কসর মশষ কসরসছা”। [সূরা আ -

আহকাি, আয়াত: ২০] 

ইয়াহয়া ইবন  ু‘আয রহ. বস ন,  
نميَا إاِلَّ الم » عمرُِف َحبًَّة تَِزُن ِجبَاَل الُّ

َ
َدقَةِ ـَما أ   «َحبََّة ِمَن الصَّ

“আফ  জাফন না, দুফনয়াসত এ ন মকাসনা দানা আসছ যা ফবসশ্বর সক  

পাহাে স পফর াি ওজন রাসখ এক াত্র সদকার দানা ছাো”।22 

আবু সু াই ান আদ-দারানী রহ. বস ন, ময বযফক্ত ফরফযসকর বযাপাসর 

এক াত্র আল্লাহ্ তা‘আ ার উপর ফনভবরশী  তাাঁর চফরত্র অবশযই ভাস া 

হসব, ফতফন অতযন্ত বধযবশী  হসবন, আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা-

খয়রাত করসত ফতফন কখসনা ফিধা করসবন না এবাং তাাঁর সা াসত 

শয়তাসনর কু ন্ত্রিা অবশযই কস  যাসব।  

                                                           
22. এহইয়া‘ 1/267 
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িক্বীহ্ আবু - াইস আস-সা ারকান্দী রহ. বস ন, তুফ  ক -সবফশ যা 

পাসরা সদকা কসরা। কারি, তাসত দশফি িাসয়দা রসয়সছ। যার পাাঁচফি 

দুফনয়াসত আর পাাঁচফি আফখরাসত। দুফনয়ার পাাঁচফি হসে, মতা ার ধন-

সম্পদ পফবত্র হসব। তুফ  গুনাহ্ মথসক ফনষৃ্কফত পাসব। মতা ার মরাগ-

বযাফধ ও বা া- ুসীবত দূর হসয় যাসব। গফরবরা খুফশ হসব যা সসববাত্ত  

ইবাদাত। ফরফযক মবসে যাসব এবাং সম্পসদ বরকত আসসব। পরকাস র 

পাাঁচফি হসে, ফকয়া সতর ফদন মরাসদর তাপ মথসক ছায়া ফ  সব। ফহসাব 

সহজ হসব। মনসকর পাল্লা ভারী হসব। পু ফসরাত পার হওয়া যাসব এবাং 

জান্নাসত উচ্চাসন ফ  সব।  

ফতফন আসরা বস ন, সদকার  সধয যফদ গরীবসদর মদা‘আ ছাো আর 

মকাসনা িযী ত নাই থাকসতা এরপরও একজন বুফি াসনর কতববয 

হসতা সদকা মদওয়া; অথচ সদকার  সধয এ ছাোও রসয়সছ আল্লাহ 

তা‘আ ার সন্তুফি এবাং শয়তাসনর অসন্তুফি। তাসত আসরা রসয়সছ 

মনককারসদর অনুসরি।23 

ই া  শা’বী রহ. বস ন, িফকর সদকার প্রফত যতিুকু  ুখাসপক্ষী মকউ 

যফদ ফনজসক সদকার সাওয়াসবর প্রফত এর চাইসতও মবফশ  ুখাসপক্ষী 

 সন না করস া তা হস  তার সদকা ফনস্ফ  হসব।  

আবু্দ  আজীজ ইবন উ াইর রহ. বস ন, সা াত মতা াসক অসধবক 

রাস্তায় মপৌঁফছসয় ফদসব। সাও  মপৌঁছাসব প্রভুর দরজায়। আর সদকা 

মপৌঁছাসব তাাঁরই সফন্নকসি।  

উবাইদ ইবন উ াইর রহ. বস ন, ফকয়া সতর ফদন সবাইসক উিাসনা 
                                                           
23 তাম্বীহু -গাফি ীন পৃ. ২৪৭ 
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হসব অতযন্ত কু্ষধা ও ফপপাসাতব অবস্থায়। সুতরাাং মকউ দুফনয়াসত আল্লাহ 

তা‘আ ার সন্তুফির জনয কাউসক খাওয়াস  আল্লাহ তা‘আ া তাসক 

ফকয়া সতর ফদন খাওয়াসবন। কাউসক পান করাস  আল্লাহ তা‘আ া 

তাসক পান করাসবন। কাউসক পরাস  আল্লাহ তা‘আ া তাসক 

পরাসবন।24 

একদা হাসান বসরী রহ. এর পাশ ফদসয় জননক মগা া  ফবসক্রতা 

যাফেস া। তার সাসথ ফছস া একজন বাফন্দ। ফতফন ম াকফিসক ব স ন, 

তুফ  ফক বাফন্দফিসক এক ফদরহা  বা দু’ ফদরহা  ফদসয় ফবফক্র করসব? 

ম াকফি ব স া, না। তখন হাসান বসরী রহ. বস ন, আল্লাহ তা‘আ া 

একফি পয়সা বা একফি মনও ার পফরবসতব জান্নাসতর হূর ফদসয় ফদসবন। 

আর তুফ  এক ফদরহা  বা দু’ ফদরহাস র পফরবসতব এসক ফবফক্র করসত 

রাফজ হসো না।25 

‘আল্লা াহ্ ইব্নু -ক্বাফয়য  রহ. বস ন, ময মকাসনা বা া- ুসীবত 

দূরীকরসি সদকার আশ্চযবজনক এক প্রভাব রসয়সছ। দানশী  বযফক্ত 

িাফসক, যাফ  , কাফির মযই মহাক না মকন। আল্লাহ তা‘আ া সদকার 

কারসি সদকাকারীর হসরক রকস র বা া- ুসীবত দূর কসর মদন। এিা 

সবারই জানা এবাং ফবসশ্বর সকস ই এ বযাপারফি স্বীকার কসরসছন। 

কারি, তাাঁরা পরীক্ষা কসর তা সতয মপসয়সছন।  

সদকা সাংক্রান্ত ফকছু কথা:  

ময ধনী সদকা-খয়রাত কসর না মস ফনশ্চয় ক্ষফতগ্রস্ত:  

                                                           
24 ফহ য়াতু  আউফ য়া ১/১৩৫; ফসিাতুস-সািওয়াহ ১/৪২০ 
25 এহইয়া’ ১/২৬৮  
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আবু যর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা আফ  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর সাক্ষাসত মগ া । তখন 

ফতফন কা’বা শরীসির ছায়ায় বসা ফছস ন। এ তাবস্থায় ফতফন আ াসক 

মদসখ ব স ন,  
يَُرى »

َ
، أ يِنم

م
بَِة ! قُلمُت: َما َشأ َن َورَِبِّ المَكعم وم َسُ خم

َ بَِة ! ُهُم اَلم َن َورَِبِّ المَكعم وم َسُ خم
َ ُهُم اَلم

يِنم ؟
م
ٌء، َما َشأ ايِنم  يِفَّ ََشم ُكَت، َوَتَغشَّ سم

َ
نم أ

َ
تََطعمُت أ ُل: َفَما اسم ُت إََِلمِه وَُهَو َيُقوم فََجلَسم

َوااًل إِالَّ  مم
َ
َن أ كمََثُوم

َ َل اهلِل! قَاَل: اَلم م يَا رَُسوم ِِمِّ
ُ
نمَت َوأ

َ
ِِبم أ

َ
َما َشاَء اهلُل، َفُقلمُت: َمنم ُهمم بِأ

ِ يََديمِه َوِمنم َخلمِفِه َوَعنم يَِميمِنِه َمنم قَاَل َهَكَذا، وََهَكَذا، وََهَكَذا، َوِفم   ِرَوايٍَة: ِمنم َبْيم
  «َوَعنم ِشَماِِلِ، َوقَِليمٌل َما ُهمم 

“আল্লাহর কস ! ওরাই ক্ষফতগ্রস্ত। আল্লাহর কস ! ওরাই ক্ষফতগ্রস্ত। 

আবু যর বস ন, আফ   সন  সন ব  া , রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  আ ার  সধয বযফতক্র  ফকছু মদসখ মি স ন ফক? 

হায়! আ ার ফক হস া। অতিঃপর আফ  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  এর পাসশ্ববই বস া ; অথচ ফতফন মস কথাই বার বার 

ব সছন। তখন আফ  আর চুপ থাকসত পার া  না। আ াসক মযন 

মকাসনা ফকছু মছসয় মগসছ। আফ  ব  া , কারা ওরা? মহ আল্লাহর 

রাসূ ! আপনার জনয আ ার  াতা-ফপতা উৎসগব মহাক! রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন, তারা হস া ধনী-সম্পদশা ী। 

তসব ওরা ক্ষফতগ্রস্ত নয় যারা এফদক ওফদক তথা সববফদসক সদকা-

খয়রাত করস া। অনয বিবনায় রসয়সছ, সা সন করস া, মপছসন 

করস া। ডাসন করস া, বাস  করস া। তথা সববফদসক সদকা-খয়রাত 
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করস া এবাং তাাঁরা খুবই ক ”।26
 

স য় থাকসতই সদকা করুন:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
نفُِقوا   ﴿

َ
ا ِمن َوأ ِن َرزَۡقَنَُٰكم مَّ ن َقۡبلِ  م 

َ
ِتَ  أ

ۡ
َحَدُكمُ  يَأ

َ
ِ  َفَيُقوَل  ٱلَۡمۡوُت  أ  لَۡوَّل   َرب 

ۡرتَِن   خَّ
َ
َجل   إَِلَٰٓ  أ

َ
َق  قَرِيب   أ دَّ صَّ

َ
ُكن فَأ

َ
ِنَ  َوأ َٰلِِحيَ  م   [   ٥٣: املنافقون] ﴾ ١٠ ٱلصَّ

“আফ  মতা াসদরসক ময ফরফযক ফদসয়ফছ তা মথসক মতা রা আল্লাহ 

তা‘আ ার পসথ এখনই বযয় কসরা মতা াসদর কাসরার  ৃতুয আসার 

পূসববই; যাসত  ৃতুযর স য় আর ব সত না হয়, মহ আ ার প্রভু! তুফ  

যফদ আ াসক আসরা ফকছুকা  স য় ফদসত তা হস  আফ  মবফশ মবফশ 

সদকা করতা  এবাং সৎক বশী  হসয় মযতা ”। [সূরা আ - ুনাফিকুন, 

আয়াত: ১০] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
َها ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نفُِقوا   َءاَمُنو ا   ٱَّلَّ

َ
ا أ ِن َرزَۡقَنَُٰكم ِممَّ ن َقۡبلِ  م 

َ
ِتَ  أ

ۡ
 َّل وَ  فِيهِ  َبۡيع   ّلَّ  يَۡوم   يَأ

َٰفُِرونَ  َشَفََٰعة    َوَّل  ُخلَّة   َٰلُِمونَ  ُهمُ  َوٱۡلَك  [  ٥١٤: ابلقر ] ﴾ ٢٥٤ ٱلظَّ

“মহ ঈ ানদারগি! আফ  মতা াসদরসক যা ফদসয়ফছ তা হসত আল্লাহ 

তা‘আ ার রাস্তায় খরচ কসরা এ ন ফদন আসার পূসবব ময ফদন মকাসনা 

ক্রয়-ফবক্রয় চ সব না, না মকাসনা বনু্ধত্ব কাসজ আসসব, না কাসরার 

সুপাফরশ িায়দা ফদসব। কাফিররা মতা সফতযই যাফ  ”। [সূরা আ -

বাকারা, আয়াত: ২৫৪] 

স য় থাকসতই সদকা করুন। কারি, অফচসরই এ ন একফি স য় 

                                                           
26 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৬৩৮; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ৯৯০ 
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আসসব। যখন সদকা গ্রহি করার আর মকউই থাকসব না।  

’হাফরসা ইবন ওয়াহাব রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ُل » بَلَُها، َيُقوم قم ُد َمنم يَّ ِِتم َعلَيمُكمم َزَماٌن َيممِِشم الرَُّجُل بَِصَدقَِتِه فةَاَلَ ََيِ

م
قُوما، فَإِنَُّه يَأ تََصدَّ

َم فةَاََل َحاَجَة ِلم بَِها َوم ا اَلم مَّ
َ
ِس لََقِبلمتَُها، فَأ مم

َ   «الرَُّجُل: لَوم ِجئمَت بَِها بِاَلم
“মতা রা স য় থাকসত সদকা কসরা। কারি, অফচসরই এ ন একফি 

স য় আসসব যখন ধনী বযফক্ত সদকা হাসত ফনসয় রু্সর মবোসব; অথচ 

সদকা মনয়ার  সতা তখন মস আর কাউসক খুাঁসজ পাসব না। কাসরার 

কাসছ সদকা ফনসয় মগস  মস ব সব, গতকা  আসস  তা অবশযই গ্রহি 

করতা । ফকন্তু আজ আ ার মকাসনা প্রসয়াজন মনই”।27
 

আবু  ূসা আশ্‘আরী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َحًدا »

َ
ُد أ َهِب ُثمَّ اَل ََيِ َدقَِة ِمَن اَّلَّ ِتَْيَّ لََعَ الَّاِس َزَماٌن َيُطومُف الرَُّجُل ِفيمِه بِالصَّ

م
ََلَأ

ُخُذَها ِمنمُه، َوُيَرى 
م
َن بِِه، ِمنم قِلَِّة الِرَِّجاِل يَأ ً  يَُُلم

َ
َرأ َن امم َبُعوم رم

َ
مَواِحُد يََمبَُعُه أ الرَُّجُل ال

ِ  النَِِّساءِ  َ   «َوَكَثم
“ ানুসষর  াসে এ ন একফি স য় আসসব যখন ধনী বযফক্ত স্বসিবর 

সদকা হাসত ফনসয় রু্সর মবোসব; অথচ সদকা মনয়ার  সতা তখন মস 

আর কাউসক খুাঁসজ পাসব না। তখন আসরা মদখা যাসব ময, একজন 

পুরুসষর অধীসন রসয়সছ চফল্লশ জন  ফহ া। যারা সরাসফর তারই আেয় 

গ্রহি করসছ। কারি, তখন পুরুষ থাকসব খুবই ক  এবাং  ফহ া থাকসব 

                                                           
27 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪১১; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০১১ 
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অসনক মবফশ”।28 

ঈ ান ও কাপবিয আল্লাহ তা‘আ ার মকাসনা বান্দাহ্’র  

অন্তসর কখসনা একফত্রত হসত পাসর না:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
بًَدا، َواَل ََيمتَِمُع ُشحٌّ »

َ
اَل ََيمتَِمُع ُغبَاٌر يِفم َسِبيمِل اهلِل وَُدَخاُن َجَهنََّم يِفم َجومِف َعبمٍد أ

بًَدا
َ
َماٌن يِفم قَلمِب َعبمٍد أ   «َوإِيم

“যুিসক্ষসত্রর ধুস া ও জাহান্নাস র মধাাঁয়া মকাসনা বান্দাহ্’র মপসি কখসনা 

একফত্রত হসত পাসর না। মত ফনভাসব কাপবিয ও ঈ ান মকাসনা বান্দাহ্’র 

অন্তমর কখসনা একফত্রত হসত পাসর না”।29 

সম্পসদর ফবসশষ প্রসয়াজন রসয়সছ এ ন  ুহূসতব সা ানযিুকু সদকা 

করস ও অসনক মবফশ সাওয়াব পাওয়া যায় প্রসয়াজনাফতফরক্ত অফধক 

সম্পদ সদকা করার চাইসত:  

আবু হুরায়রা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন,  
َظُم  عم

َ
َدقَِة أ يُّ الصَّ

َ
، أ ِ َجاَء رَُجٌل إََِل الَِِّبِّ َصَلَّ اهلُل َعلَيمِه وََسلََّم َفَقاَل: يَا رَُسوَل اّلِلَّ

ًرا؟ قَاَل:  جم
َ
نم »أ

َ
ِهُل  أ ُمُل الِغََن، َواَل ُتمم

م
َر، َوتَأ نمَت َصِحيٌح َشِحيٌح ََتمََش الَفقم

َ
َق َوأ تََصدَّ

  «َحَّتَّ إَِذا بَلََغِت اْلُلمُقوَم، قُلمَت ِلُفةَاَلٍن َكَذا، َوِلُفةَاَلٍن َكَذا َوقَدم ََكَن ِلُفةَاَلنٍ 
“জননক বযফক্ত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর ফনকি 

এসস ব স া, মহ আল্লাহর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা ! 

                                                           
28 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪১৪; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০১২ 
29 সুনান নাসায়ী, হাদীস নাং ৩১১২; সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং 
২৬০৬ 
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মকান্ সদকাসত মবফশ সাওয়াব? ফতফন ব স ন, তুফ  যখন এ তাবস্থায় 

সদকা করসব ময, তুফ  তখন সুস্থ, সদকা করসত  ন চায় না, গফরব 

হসয় যাওয়ার ভীষি ভয় পাসো এবাং আসরা বসো ধনী হওয়ার মতা ার 

খুবই আশা। তসব সদকা করসত মদফর কসরা না। যাসত এ ন অবস্থার 

সৃফি না হয় ময, মতা ার প্রাি মবর হসয় যাওয়ার উপক্র ; অথচ তুফ  

ব সছা, অ ুসকর জনয এসতা। আর অ ুসকর জনয অসতা। যখন সবই 

অসনযর জনয। মতা ার জনয আর ফকছুই মনই”।30 

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
لمِف ِدرمَهٍم، َفَقاَل رَُجـٌل »

َ
َل اهلِل ؟ قَاَل  :َسبََق ِدرمَهٌم ِمئََة أ رَُجٌل َِلُ  :َوَكيمَف َذاَك يَا رَُسوم

َق بَِها، َورَُجٌل لَيمَس َِلُ إاِلَّ ِدرمَهَماِن،  لمِف ِدرمَهـٍم تََصدَّ
َ
َخَذ ِمنم ُعرمِضِه ِمئََة أ

َ
، أ ٌ َماٌل َكِثْيم

َق بِهِ  َحَدُهَما َفتََصدَّ
َ
َخَذ أ

َ
  «فَأ

“একফি ফদরহা  কখসনা কখসনা (সাওয়াসবর ফদক ফদসয়) এক  ক্ষ 

ফদরহা সক অফতক্র  কসর যায়। জননক বযফক্ত ব স া, মসিা আবার 

ফকভাসব মহ আল্লাহর রাসূ ! তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  ব স ন, জননক বযফক্তর রসয়সছ অসনক অসনক সম্পদ। মস 

তার অসনক সম্পসদর এক সাইড মথসক এক  ক্ষ ফদরহা  সদকা কসর 

ফদস া। অপর ফদসক আসরক জসনর শুধু াত্র দু’ফি ফদরহা ই আসছ। মস 

তার একফিই আল্লাহর পসথ সদকা কসর ফদস া”।31
 

                                                           
30 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪১৯; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০৩২ 
31 সুনান নাসায়ী, হাদীস নাং ২৫২৯; সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং 
৮৭৩ 
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আপফন ফনসজ সদকা ফদসত সুসযাগ পাসেন না; তাই অনযসক বস  

রাখসবন আপনার পক্ষ মথসক সদকা ফদসত, তাসত আপনার সাওয়াসবর 

এতিুকুও র্ািফত হসব না:  

‘আফয়শা রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
نمَفَقِت ال»

َ
، َولَِزومِجَها ـم إَِذا أ نمَفَقتم

َ
ُرَها بَِما أ جم

َ
ِسَد ٍ ََكَن لََها أ َ ُمفم  ُ ِمنم َطَعاِم بَيمِتَها َغْيم

َ
أ َمرم

َر َبعمٍض َشيمئًا جم
َ
ُرُه بَِما َكَسَب، َولِلمَخاِزِن ِمثمُل َذلَِك، اَل َينمُقُص َبعمُضُهمم أ جم

َ
  «أ

“মকাসনা  ফহ া ফনজ র্সরর মকাসনা খাদয সা গ্রী সদকা করস  (যাসত 

সাংসাসরর মকাসনা ক্ষফত হয় না) মস সদকা করার সাওয়াব পাসব। তার 

স্বা ী উপাজবসনর সাওয়াব পাসব এবাং সাংরক্ষিকারী সাংরক্ষসির সাওয়াব 

পাসব। মকউ কাসরার সাওয়াব এতিুকুও কফ সয় ফদসব না”।32
 

ফনসজর কাসছ সদকা মদওয়ার  সতা মকাসনা ফকছু না থাকস ও অসনযর 

সদকা বন্টসনর দাফয়ত্ব পা ন করস  তাসত সদকার সাওয়াব পাওয়া 

যায়: 

আবু  ূসা আশ্‘আরী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِمَر ـَخاِزُن الم ـالم »

ُ
يم ُينمِفُذ َما أ ِ ُ اَّلَّ ِمْيم

َ ِلُم اَلم َفُعُه ُمسم ُسُه َفيَدم بِِه ََكِمةَالً ُمَوفًَّرا َطيِِّبًا بِِه َنفم
َحُد الم 

َ
ِمَر َِلُ بِِه أ

ُ
يم أ ِ َ ـإََِل اَّلَّ ِقْيم   «ُمتََصِدِّ

“মকাসনা আ ানতদার অসনযর সম্পদ সাংরক্ষিকারী  ুসফ   বযফক্ত যফদ 

তাসক যা ফদসত ব া হসয়সছ তা পফরপূিবভাসব সন্তুি ফচসত্ত যাসক ফদসত 

                                                           
32 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪১৯; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০২৪ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসস আস াসক সদকা-খায়রাত 
 50  

ব া হসয়সছ তাসক ফদসয় মদয় তা হস  তাসকও একজন সদকাকারী 

ফহসসসব গিয করা হসব”।33 

ফনসজর কাসছ সদকা মদওয়ার  সতা মকাসনা ফকছু না থাকস ও অনযসক 

সদকা মদওয়ার পরা শব ফদস  তাসত সদকার সাওয়াব পাওয়া যায়:  

আবু  ূসা আশ্‘আরী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন,  
 ِ وم ُطِلبَتم إََِلمِه َحاَجٌة قَاَل: ََكَن رَُسوُل اّلِلَّ

َ
ائُِل أ َصَلَّ اهلُل َعلَيمِه وََسلََّم إَِذا َجاَءُه السَّ

ُ لََعَ لَِساِن نَِبيِِّه َصَلَّ اهلُل َعلَيمِه وََسلََّم َما َشاءَ » َفُعوا تُؤمَجُروا، َوَيقمِِض اّلِلَّ   «اشم
“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর ফনকি মকাসনা ফভকু্ষক 

আসস  অথবা তাাঁর ফনকি ফকছু চাওয়া হস  ফতফন ব সতন, মতা রা এর 

জনয সুপাফরশ কসরা। সাওয়াব পাসব। আল্লাহ তা‘আ া মতা তাাঁর নবীর  ুখ 

ফদসয় যা ইসে তা িায়সা া করসবনই”।34 

আত্মীয়-স্বজনসক সদকা-খয়রাত করস  দু’ফি সাওয়াব পাওয়া যায়: 

সাল্মান ইবন ‘আফ র রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َدقَُة لََعَ الم » ِ َصَدقٌَة، ولَََعَ ِذيم الرَِّحِم اثمنَتَاِن: َصَدقٌَة وَِصلَةٌ ـالصَّ ِكْيم   «ِمسم

“গফরব-দুিঃখীসক সদকা-খয়রাত করস  শুধু একফি সাওয়াব পাওয়া যায় 

যা হসে সদকার সাওয়াব। আর আত্মীয়-স্বজনসক সদকা-খয়রাত 

করস  দু’ফি সাওয়াব পাওয়া যায়িঃ একফি সদকার সাওয়াব আর অনযফি 

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব”।35
 

                                                           
33 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৩৮; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০২৩ 
34 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৩২ 
35 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৯২ 
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আত্মীয়-স্বজনসদর  সধয ময আবার আপনার প্রফত অফধক শত্রুভাবাপন্ন তাসক 

সদকা-খয়রাত করা আসরা মবফশ সাওয়াসবর কাজ: 

উসম্ম কু সূ  ফবনত উকবাহ্ রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন 

বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َدقَُة لََعَ ِذيم الرَِّحِم المََكِشِح » َدقَِة الصَّ فمَضُل الصَّ
َ
  «أ

“সসববাত্ত  সদকা হসে শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়-স্বজনসক সদকা করা”।36 

মকাসনা বযফক্ত তার মকাসনা আত্মীয়-স্বজন বা  ফনসবর ফনকি মকাসনা 

ফকছু চাইস  মস যফদ তাসক তা না মদয় তা হস  আল্লাহ তা‘আ া তার 

জনয জাহান্নাস র একফি ফবষধর সাপ ফনধবাফরত করসবন যা তাসক 

 াগাতার দাংশন করসব:  

জারীর ইবন আবু্দল্লাহ্ বাজা ী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন 

বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َرجَ » خم

َ
َطاهُ اهلُل إِيَّاُه، َفيَبمَخُل َعلَيمِه إاِلَّ أ عم

َ
ةَالً أ ُِلُ فَضم

َ
أ ِه، فَيَسم ِِتم َذا رمَِحِ

م
 َما ِمنم ِذيم رَِحٍم يَأ

ُق بِهِ اهلُل َِلُ ِمنم َجَهنََّم َحيًَّة  ُظ َفيَُطوَّ   «ُيَقاُل لََها: ُشَجاٌع َيتَلَمَّ
“মকাসনা আত্মীয় তার অনয আত্মীসয়র ফনকি আল্লাহ তা‘আ ার মদওয়া 

মকাসনা সম্পদ চাইস  মস যফদ তাসক তা ফদসত কাপবিয কসর তা হস  

আল্লাহ তা‘আ া তার জনয জাহান্না  মথসক “শুজা”’ না ক একফি সপব 

মবর কসর আনসবন যা তার গ া মপাঁফচসয় ধসর তার  ুখ দাংশন 

করসব”।37 

বাহয ইবনু হাকী  তার ফপতা মথসক এবাং তার ফপতা তার দাদা মথসক 

                                                           
36 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৯৪ 
37 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৯৬ 
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বিবনা কসরন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
نَُعُه إِيَّاُه إاِلَّ ُدِِعَ َِلُ » ٍل ُهَو ِعنمَدُه، َفيَمم اَلُه ِمنم فَضم ُل رَُجٌل َموم

َ
أ لُ اَل يَسم َم المِقيَاَمِة فَضم ُه يَوم

قمَرعَ 
َ
يم َمنََعُه ُشَجاًًع أ ِ   «اَّلَّ

“মকাসনা বযফক্ত তার  ফনসবর ফনকি এ ন ফকছু চাইস  যা তার ফনকি 

আসছ যফদ মস তাসক তা না মদয় তা হস  ফকয়া সতর ফদন তার এ 

সম্পদিুকুসক  ারাত্মক ফবষধর সাসপর রূপ ফনসয় তাসক দাংশন করার 

জনয ডাকা হসব”।38
 

এ পযবন্ত কসতা িাকা সদকা কসরসছন অথবা এখন আপফন কসতা িাকা 

সদকা করসত যাসেন তা ফহসসব রাখা ফিক নয়: 

আস া’ রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِِصَ اهلُل َعلَيمِك »   «اَل َُتمِِصم َفيُحم

“তুফ  ফহসসব কসর সদকা ফদও না। তা হস  আল্লাহ তা‘আ াও মতা াসক 

ফহসসব কসর সাওয়াব ফদসবন”।39 

যা পাসরন সদকা করুন; িাকা-পয়সা সববদা পসকসি পুসর রাখসবন না: 

আস া’ রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِِعم َفيُومِِعَ اهلُل « تََطعمِت اَل تُوم   «َعلَيمِك، ارمَضِِخم َما اسم

“িাকা-পয়সা ধসর মরসখা না তা হস  আল্লাহ তা‘আ াও তাাঁর 

                                                           
38 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫১৩৯ 
39 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৩৩; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০২৯ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসস আস াসক সদকা-খায়রাত 
 53  

ফন‘আ তস ূহ ধসর রাখসবন। যা পাসরা দান করসত থাসকা”।40 

সদকা-খয়রাত শরীয়তসম্মত একফি ঈষবিীয় ফবষয়: 

আবু্দল্লাহ্ ইবন  াসউদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

আফ  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা সক ব সত শুসনফছ, ফতফন 

বস ন,  
« ِ ،ـرَُجٍل آتَاُه اهلُل َمااًل فََسلََّطُه لََعَ َهلََكِتِه يِفم الم  :اَل َحَسَد إاِلَّ يِفم اثمنَتَْيم َورَُجٍل  َحِقِّ

ِِضم بَِها َوُيَعِلُِّمَها َمًة َفُهَو َيقم   «آتَاُه اهلُل ِحكم
“শুধু াত্র দু’ফি ফবষসয়ই শরীয়ত সম্মতভাসব কাসরার সাসথ ঈষবা করা 

যায়িঃ তার  সধয একফি হসে, আল্লাহ তা‘আ া কাউসক প্রচুর সম্পদ 

ফদসয়সছন এবাং মস তা সফিক খাসত বযয় করসছ তথা আল্লাহ তা‘আ ার 

পসথ সদকা-খয়রাত করসছ। আর ফিতীয়ফি হসে, আল্লাহ তা‘আ া 

কাউসক শরীয়সতর প্রচুর জ্ঞান ফদসয়সছন এবাং মস তারই আস াসক 

 ানুসষর  াসে ফবচার-িায়সা া করসছ ও  ানুষসক তা ফশক্ষা ফদসে”।41
 

সদকা  ুফকসয় ও ডান হাসত ফদসত হয়:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َم الَ ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّهُ َسبمَعٌة يُِظلُُّهمم »  يِفم عِ  :اهلُل َتَعاََل يِفم ِظِلِِّه يَوم

َ
ٌل، وََشابٌّ نََشأ بَاَدِ  إَِماٌم َعدم

قَا ـم اهلِل، َورَُجٌل قَلمبُُه ُمَعلٌَّق يِفم ال تََمَعا َعلَيمِه َوَتَفرَّ َمَساِجِد، َورَُجةَاَلِن ََتَابَّا يِفم اهلِل اجم
َق  َعلَيمِه، َورَُجٌل َدَعتمهُ  َخاُف اهلَل، َورَُجٌل تََصدَّ

َ
م أ ٌ  َذاُت َمنمِصٍب وََْجَاٍل َفَقاَل: إيِِنِّ

َ
َرأ امم

َفاَها َحَّتَّ الَ َتعملََم ِشَماُِلُ َما ُتنمِفُق يَِميمنُُه، َورَُجٌل َذَكَر اهلَل َخاَِلًا َفَفاَضتم  خم
َ
بَِصَدقٍَة فَأ

                                                           
40 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৩৪; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০২৯ 
41 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪০৯ 
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  «َعيمنَاهُ 
“সাত মেিীর ম াকসক আল্লাহ তা‘আ া ফকয়া সতর ফদন আরসশর ফনসচ 

ছায়া ফদসবন ময ফদন আর মকাসনা ছায়া থাকসব না। প্রথ  মেিী হসে 

এ ন রাষ্ট্রপফত ফযফন সববদা ইনসাসির উপরই প্রফতফষ্ঠত। ফিতীয় মেিী 

হসে এ ন যুবক ময মছাি মথসকই আল্লাহ তা‘আ ার ইবাদসতর উপর 

মবসে উসিসছ। তৃতীয় মেিী হসে এ ন বযফক্ত যার অন্তর সববদা 

 সফজসদর সাসথই  াগাসনা। চতুথব মেিী হসে এ ন দু’ বযফক্ত যারা 

এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনযই এসক অপরসক 

ভাস াসবসসসছ। আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনযই তারা পরস্পর 

একফত্রত হয় এবাং তাাঁরই সন্তুফির জনয তারা পরস্পর ফবফেন্ন হয়। 

পি  মেিী হসে এ ন পুরুষ যাসক মকাসনা প্রভাবশা ী সুন্দরী  ফহ া 

বযফভচাসরর জনয ডাকসছ; অথচ মস ব সছ, আফ  তা করসত পারসবা 

না। ফনশ্চয় আফ  আল্লাহ তা‘আ াসক ভয় পাফে। ষষ্ঠ মেিী হসে এ ন 

বযফক্ত ময এরূপ  ুকাফয়তভাসব সদকা কসরসছ ময, তার বা  হাত জানসছ 

না তার ডান হাত ফক সদকা করসছ। সি  মেিী হসে এ ন বযফক্ত ময 

একাকীভাসব আল্লাহ তা‘আ ার কথা স্মরি কসর দু’ মচাসখর পাফন 

প্রবাফহত করসছ”।42
 

মকাসনা ফকছু আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা করসত  সন চাইস ই সাসথ 

সাসথ তা সদকা করুন; তাসত এতিুকুও মদফর করসবন না: 

’উকবাহ্ ইবন হাফরস্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

                                                           
42

 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪২৩ 
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একদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  আ াসদরসক ফনসয় 

আসসরর সা াত পসেই র্র অফভ ুসখ খুব দ্রুত রওয়ানা করস ন। র্সর 

েুসকই একিু পর আবার মবফরসয় আসস ন। আফ  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা সক এ বযাপাসর ফজজ্ঞাসা করস  ফতফন বস ন,  
تُهُ » بَِيِّتَُه َفَقَسمم

ُ
نم أ

َ
ُت أ َدقَِة فَِكرِهم َن الصَّ ا ِمِّ ً َيمِت تِِبم ُت يِفم ابلم   «ُكنمُت َخلَّفم

“আফ  সদকা মদওয়ার জনয ফকছু স্বিব বা রূপার িুকসরা র্সর মরসখ 

এসসফছ া । আফ  চাফে া  না ময, একফি রাতও এগুস া আ ার 

ফনকি থাকুক। তাই আফ  মসগুস া গফরবসদর  াসে বন্টন কসর 

ফদ া ”।43  

সদকাকারী ও কৃপসির একফি সুন্দর দৃিান্ত: 

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َِخيمِل َوالم » ِ َعلَيمِهَما ُجبَّتَاِن ِمنم َحِديمٍد ـَمثَُل ابلم  ِمنم ثُِديِِِّهَما إََِل ُمنمِفِق َكَمثَِل رَُجلَْيم

ا الم  مَّ
َ
ُفـَو ـتََراِقيمِهَما، فَأ ِه َحَّتَّ َُتمِِفَ َبَنانَُه َوَتعم ِ ُمنمِفُق فَةَاَل ُينمِفُق إِالَّ َسبََغتم لََعَ ِجْلم

نمِفَق َشيمئًا إِالَّ لَِزقَتم ُُكُّ َحلمَقٍة َمََكَنَها نم يُّ
َ
َِخيمُل فَةَاَل يُِريمُد أ ا ابلم مَّ

َ
ثََرُه، َوأ

َ
ُعَها َفهُ  أ َو يُوَِسِّ

  «َواَل تَََِّسعُ 
“কৃপি ও দানশীস র দৃিান্ত এ ন দু’ বযফক্তর নযায় যাসদর গাসয় 

রসয়সছ দু’ফি ম ৌহব ব। যা বুক মথসক গ া পযবন্ত ভাস াভাসব 

জোসনা। দানশী  বযফক্ত যখন দান কসর তখন তার ব বফি অতযন্ত 

প্রশস্ত হসয় তার পুসরা শরীর মেসক মিস । এ নফক তা তার 
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আঙু্গ াগ্র মেসক তার পাসয়র দাগও  ুসছ মিস । অনয ফদসক কৃপি 

বযফক্ত যখন দান করসত চায় তখন তার বস বর প্রফতফি কো ফনজ 

ফনজ জায়গায় মগাঁসথ যায়। অতিঃপর মস ব বফি প্রশস্ত করসত চায়। 

ফকন্তু তা আর প্রশস্ত হয় না”।44
 

প্রসতযক  ুসফ স রই একান্ত কতববয, ফনসজর পক্ষ মথসক ফকছু না ফকছু 

সদকা করা তা মযভাসবই মহাক না মকন; তসব সদকা মদওয়ার  সতা 

তার কাসছ মকাসনা ফকছু না থাকস  মস মযন মকাসনা না মকাসনা ভাস া 

কাজ কসর মদয় তাও তার জনয সদকা হসয় যাসব: 

আবু যর ফগিারী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা 

ফকছু সাংখযক গফরব সাহাবী রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা সক 

ব স ন, মহ আল্লাহর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা ! 

সম্পদশা ীরা মতা সব সাওয়াব ফনসয় মগস া। তারা না ায পসে 

ময ফনভাসব আ রা পেফছ। তারা সাও  রাসখ ময ফনভাসব আ রা 

রাখফছ। তারা তাসদর প্রসয়াজনাফতফরক্ত সক  সম্পদ আল্লাহ তা‘আ ার 

পসথ সদকা করসছ। যা আ রা করসত পারফছ না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন,  
قُومنَ » دَّ َو لَيمَس قَدم َجَعَل اهلُل لَُكمم َما تَصَّ
َ
ٍ   :أ َ ِبْيم ِبيمَحٍة َصَدقًَة، َوُُكُّ تَكم إِنَّ بُِكِلِّ تَسم

ٌر بِالم  مم
َ
ِليملٍَة َصَدقٌَة، َوأ ٌ ـَصَدقٌَة، َوُُكُّ ََتمِميمَدٍ  َصَدقٌَة، َوُُكُّ َتهم ُرومِف َصَدقٌَة، َوَنيهم َمعم

َحِدُكمم َصَدقٌَة، قَالُوما
َ
ِع أ َل  :َعنم ُمنمَكٍر َصَدقٌَة، َوِفم بُضم َحُدنَا  يَا رَُسوم

َ
ِِتم أ

م
يَأ
َ
اهلِل! أ

َكاَن َعلَيمِه ِوزمٌر ؟ 
َ
تُمم لَوم وََضَعَها يِفم َحَراٍم أ يم

َ
َرأ

َ
ٌر ؟ قَاَل: أ جم

َ
ُن َِلُ ِفيمَها أ َوتَُه َوَيُكوم َشهم
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رٌ ـفََكَذلَِك إَِذا وََضَعَها يِفم الم  جم
َ
  «َحةَاَلِل ََكَن َِلُ أ

“মতা াসদর জনয ফক আল্লাহ তা‘আ া সদকা মদওয়ার  সতা ফকছুই 

রাসখনফন? অবশযই মরসখসছন। প্রফতবার সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, 

আ হা দুফ ল্লাহ্ এবাং  া-ই াহা ইল্লাল্লাহ্ ব স  এক একফি কসর 

সদকার সাওয়াব ফ  সব। সৎ কাসজর আসদশ ও অসৎ কাজ মথসক 

ফনসষসধর  সধযও সদকার সাওয়াব রসয়সছ। মত ফনভাসব স্ত্রী সহবাসসও 

সদকার সাওয়াব রসয়সছ। সাহাবীগি ব স ন, মহ আল্লাহর রাসূ ! এিা 

ফকভাসব হয় ময, আ রা মযৌন তৃফি অজবন করসবা। আর তাসত সাওয়াবও 

রসয়সছ? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন, মতা রা বস া 

মতা মদফখ, যফদ মকউ বযফভচার কসর তা হস  তার ফক গুনাহ্ হসব না? 

অতএব মস যফদ তা না কসর হা া ভাসব তার স্ত্রীর সাসথ সহবাস কসর 

তা হস  তার অবশযই সাওয়াব হসব”।45
 

আবু বুদবাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু তাাঁর ফপতা মথসক বিবনা কসরন, ফতফন 

বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِّ ُمْسلٍِم َصَدقٌَة، َفَقالُْوا: يَا نَِِبَّ »

ِ َفَيْنَفُع لََعَ ُكِ اهللِ! َفَمْن لَْم ََيِْد ؟ قَاَل: َيْعَمُل بَِيِده
َاَجِة الْ 

ْ
ُق، قَالُْوا: فَإِْن لَْم ََيِْد؟ قَاَل: يُِعْْيَ َذا اْل  َملُْهْوَف، قَالُْوا: فَإِْن لَمْ ـَنْفَسُه َويََتَصدَّ

، فَإِنََّها ََلُ َصَدقَةٌ َمْعُرْوِف َوْْلُْمِسْك َعِن ـْ ََيِْد ؟ قَاَل: فَلَْيْعَمْل بِال ِِّ
  «الّشَّ

“প্রসতযক  ুসফ  সকই ফনজ পক্ষ মথসক সদকা ফদসত হসব। সাহাবীগি 

ব স ন, মহ আল্লাহর নবী! যফদ মকউ সদকা মদওয়ার  সতা ফকছু না 

পায়? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন, মস ফনজ হাসত 
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কাজ কসর ফনজসক  াভবান করসব এবাং সদকা ফদসব। সাহাবীগি 

ব স ন, যফদ মস তাও করসত না পাসর? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  ব স ন, তখন মস একজন দুদবশাগ্রস্ত গফরবসক সহসযাফগতা 

করসব। সাহাবীগি ব স ন, যফদ মস তাও করসত না পাসর? রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন, তখন মস ভাস া কাজ করসব 

এবাং খারাপ কাজ মথসক ফবরত থাকসব। মসিাও তার জনয সদকা 

হসব”।46
 

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ممُس، » لُُع ِفيمِه الشَّ ٍم َتطم َ ااِلثم ُُكُّ ُسةَاَلََم ِمَن الَّاِس َعلَيمِه َصَدقٌَة ُُكَّ يَوم ِ َتعمِدُل َبْيم نَْيم

َفُع َِلُ َعلَيمَها َمتَاَعُه َصَدقٌَة،  وم تَرم
َ
ِملُُه َعلَيمَها أ ُ الرَُّجَل يِفم َدابَِّتِه َفتَحم َصَدقٌَة، َوتُِعْيم

 
َ ةَاَلِ  َصَدقٌَة، َوتُِميمُط اَلم ِشيمَها إََِل الصَّ َو ٍ َتمم ِيِّبَُة َصَدقٌَة، َوُُكُّ ُخطم ِن َذى عَ َوالمََكَِمُة الطَّ

ِريمِق َصَدقَةٌ    «الطَّ
“ ানব শরীসরর প্রসতযকফি মজাোর জনয প্রসতযক ফদন একফি কসর 

সদকা ফদসত হসব। দু’ জসনর  াসে ইনসািপূিব িায়সা া কসর ফদসব 

তাসতও সদকার সাওয়াব। মকাসনা  ানুষ অথবা তার আসবাবপত্র তার 

আসরাহসি উফিসয় ফদসত সহসযাফগতা করসব তাসতও সদকার সাওয়াব। 

ভাস া কথা তথা কুরআন-হাদীসসর কথা কাউসক শুনাসব তাসতও 

সদকার সাওয়াব। সা াত পোর জনয  সফজদ অফভ ুসখ কদ  মি সব 

তাসতও সদকার সাওয়াব। রাস্তা মথসক কিদায়ক বস্তু সফরসয় মি সব 
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তাসতও সদকার সাওয়াব”।47
 

মকউ সদকা করস  তার জনয মদা‘আ করসত হয়:  

আবু্দল্লাহ্ ইবন আবু আওিা রাফদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বফিবত, ফতফন 

বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর ফনকি মকউ 

সদকা ফনসয় আসস  ফতফন ব সতন, মহ আল্লাহ, আপফন অ ুক বাংসশর 

উপর রহ ত বষবি করুন। বিবনাকারী বস ন, একদা আ ার ফপতা তাাঁর 

ফনকি সদকা ফনসয় আসস  ফতফন বস ন,  
َف اللَُّهمَّ » وم

َ
ِِبم أ

َ
  «َصِلِّ لََعَ آِل أ

“মহ আল্লাহ, আপফন আবু আওিার বাংসশর উপর রহ ত বষবি 

করুন”।48
 

মকউ আপনার ফনকি সদকা ফনসত আসস  আপফন তাসক যথাসাধয সন্তুি 

রাখসত মচিা করসবন:  

জারীর ইবন আবু্দল্লাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন: 

একদা ফকছু গ্রা য ম াক রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর 

ফনকি এসস ব স া: মহ আল্লাহর রাসূ ! ফকছু সাংখযক সদকা উসু কারী 

আ াসদর উপর যু ু  করসছ। তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  তাসদরসক বস ন: মতা রা সদকা উসু কারীসদরসক সন্তুি 

রাখসব। তারা ব স া: মহ আল্লাহর রাসূ ! যফদও তারা আ াসদর উপর 

যু ু  কসর তারপরও আ রা তাসদরসক সন্তুি রাখসবা? রাসূ ুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন:  
ِقيمُكمم َوِفم ِرَوايَةٍ » رمُضوما ُمَصِدِّ
َ
تُمم  :أ   «َوإِنم ُظِلمم

“মতা রা সদকা উসু কারীসদরসক সন্তুি রাখসব। অনয বিবনায় রসয়সছ, 

যফদও মতা াসদর উপর যু ু  করা হয়”।49 

অনয বিবনায় এসসসছ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
تَاُكُم ال»

َ
ُدرم َعنمُكمم وَُهَو َعنمُكمم َراٍض ـم إَِذا أ ُق فَلميَصم  « ُمَصِدِّ

“যখন মতা াসদর ফনকি মকাসনা সদকা উসু কারী আসস তখন মস মযন 

মতা াসদর কাছ মথসক সন্তুি ফচসত্তই ফবদায় মনয়”।50 

জারীর ইবন আবু্দল্লাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর উক্ত হাদীস মশানার পর মকাসনা সদকা 

উসু কারী আ ার উপর সন্তুি না হসয় ফবদায় মনয়ফন।  

যারা দুফনয়াসত অসে  সম্পসদর  াফ ক তারা ফকয়া সতর ফদন অতযন্ত 

গফরব হসবন যতক্ষি না তারা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ ফবপু ভাসব 

সদকা-খয়রাত কসরন,  

আবু যর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
يمَن » َِثِ

مُمكم ًا َفنََفَح ِفيمِه يَِميمنَهُ ـُهُم الم إِنَّ ال َطاُه اهلُل َخْيم عم
َ
َم المِقيَاَمِة إاِلَّ َمنم أ َن يَوم  ُمِقلُّوم

ًا َ يََديمِه َوَوَراَءُه، وََعِمَل ِفيمِه َخْيم   «وَِشَماَِلُ، َوَبْيم
“ফনশ্চয় দুফনয়ার বে ধনীরা ফকয়া সতর ফদন বে গফরব হসব। তসব মস 

বযফক্ত গফরব হসব না যাসক আল্লাহ তা‘আ া অসে  সম্পদ ফদসয়সছন 

                                                           
49 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ৯৮৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৫৮৯ 
50 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ৯৮৯ 
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এবাং মস তা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ ডাসন-বাাঁসয়, সা সন-সপছসন তথা 

সববফদসকই সদকা কসরসছ। উপরন্তু সববদা মস তাাঁর সম্পদগুস া 

ক যািকর কাসজই খরচ কসরসছ”।51 

এক াত্র হা া , পফবত্র এবাং উত্ত  বস্তুই আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা 

করসত হয়:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َها ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نفُِقوا   َءاَمُنو ا   ٱَّلَّ

َ
ا   َكَسۡبُتمۡ  َما َطي َِبَِٰت  ِمن أ ۡخرَۡجَنا َوِممَّ

َ
ِنَ  َلُكم أ ۡرِض   م 

َ
 ٱۡۡل

ُموا   َوَّل  ن إِّلَّ   ِخِذيهِ أَِب َولَۡسُتم تُنفُِقونَ  ِمۡنهُ  ٱۡۡلَبِيَث  َتَيمَّ
َ
نَّ  ُمو ا  َوٱۡعلَ  فِيهِ   ُتۡغِمُضوا   أ

َ
 أ

 َ  [٥٦٧: ابلقر ] ﴾ ٢٦٧ مَۡحِيد   َغِني  ٱّللَّ
“মহ ঈ ানদারগি! মতা রা যা উপাজবন কসরসছা এবাং যা আফ  

মতা াসদর জনয জফ ন মথসক উৎপন্ন কসরফছ তা মথসক শুধু পফবত্র ও 

উন্নত বস্তুই আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা কসরা। মকাসনা অপফবত্র বা 

অনুন্নত বস্তু তাাঁর পসথ সদকা কসরা না যা মতা রা ফনসজও গ্রহি করসব 

না মচাখ বন্ধ করা ছাো। মজসন রাসখা, ফনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া (এ 

জাতীয় সদকা মথসক) অ ুখাসপক্ষী এবাং সুপ্রশাংফসত।” [সূরা আ -

বাকারা, আয়াত: ২৬৭] 

বারা’ ইবন ‘আফযব রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, উক্ত 

আয়াত আনসারীসদর সম্পসকব অবতীিব হসয়সছ। তাাঁরা মখজুর কািার 

স য় হস  কাাঁচা-পাকা মখজুসরর মথাকাস ূহ  সফজসদ নববীর 

দু’ফপ াসরর  ােখাসন রফশ িাফঙ্গসয় তাসত েুফ সয় রাখসতন। এসত কসর 

                                                           
51 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ৯৪ 
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গফরব  ুহাফজরগি তা মথসক ফকছু মখজুর আহার কসর খাসদযর কাজ 

মসসর ফনসতন। একদা জননক আনসারী সাহাবী ফনম্ন  াসনর একফি 

মখজুর মথাকা মস রফশসত িাফঙ্গসয় রাখস ন। তখনই উক্ত আয়াত নাফয  

হয়।52 

হারা  বস্তু সদকা করস  মকাসনা সাওয়াব পাওয়া যায় না: 

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ََكَ  » يمَت الزَّ دَّ

َ
َق بِِه ؛ لَمم إَِذا أ َفَقدم قََضيمَت َما َعلَيمَك، َوَمنم َْجََع َمااًل َحَراًما ُثمَّ تََصدَّ

هُ َعلَيمهِ  ُ ٌر، َوََكَن إِْصم جم
َ
  «يَُكنم َِلُ ِفيمِه أ

“যখন তুফ  সম্পসদর যাকাত ফদস  তখনই মতা ার দাফয়ত্ব আদায় 

হস া। ময বযফক্ত হারা  সম্পদ সিয় কসর তা মথসক সদকা মদয় তাসত 

তার মকাসনা সাওয়াবই হয় না। বরাং তার উপর পূসববর হারা  সম্পদ 

সিসয়র গুনাহ্’র মবাো অফবক ই মথসক যায়”।53
 

সদকা করস   ানুষ গফরব হসয় যায় এ কথা এক াত্র শয়তাসনরই 

প্রবিনা:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ۡيَطَٰنُ  ﴿ ُمرُُكم ٱۡلَفۡقرَ  يَعُِدُكمُ  ٱلشَّ

ۡ
ُ  بِٱۡلَفۡحَشا ءِ   َوَيأ ۡغفَِرةّٗ  يَعُِدُكم َوٱّللَّ ِۡنهُ  مَّ  َلّٗ  َوفَۡض  م 

 ُ  [  ٥٦١: ابلقر ] ﴾ ٢٦٨ َعلِيم   َوَِٰسع   َوٱّللَّ

“শয়তান মতা মতা াসদরসক অভাসবর ভয় মদখায় এবাং অশ্লী  কাসজর 

আসদশ কসর। এ ফদসক আল্লাহ তা‘আ া মতা াসদরসক ক্ষ া ও দয়ার ওয়াদা 
                                                           
52 ইবন  াজাহ, হাদীস নাং ১৮৪৯ 
53 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৭৫২, ৮৮০ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসস আস াসক সদকা-খায়রাত 
 63  

ফদসেন। বস্তুতিঃ আল্লাহ তা‘আ া হসেন ফবপু  দাতা ও সববজ্ঞ”। [সূরা 

আ -বাকারা, আয়াত: ২৬৮] 

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
  «َما َنَقَصتم َصَدقٌَة ِمنم َمالٍ »

“সদকা-খয়রাত ধন-সম্পদ কফ সয় মদয় না”।54 

মকাসনা জায়গায় সদকার আস াচনা চ স  ময বযফক্ত সববপ্রথ  সদকা 

করসব মস তৎপরবতবী সক  সদকার সাওয়াব একাই পাসব:  

জারীর ইবন আবু্দল্লাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

একদা এক দুপুরসব ায় আ রা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  এর ফনকি বসা ফছ া । এ তাবস্থায় অধব উ ঙ্গ, পাসয় 

জুসতাফবহীন, তস ায়ার কাাঁসধ েু াসনা, সাদা-কাস া মডারাফবফশি চাদর 

পরা ফকছু ম াক রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর সমু্মসখ 

উপফস্থত হস া। তাসদর অফধকাাংশ বা সবাই  ুযার মগাসত্রর। তাসদর 

দুরবস্থা মদসখ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর মচহারা 

ফববিব হসয় যায়। ফতফন র্সর েুকস ন আবার মবরুস ন। অতিঃপর ফব া  

রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মক আসদশ করস  ফতফন আযান ও ইকা ত মদন। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  সা াত আদায় কসর বক্তবয 

ফদসত শুরু কসরন।  

ফতফন বস ন, আল্লাহ তা‘আ া বস ন, মহ  ানব সক ! মতা রা ফনজ 

প্রভুসক ভয় কসরা ফযফন মতা াসদরসক একই বযফক্ত মথসক সৃফি কসরসছন 
                                                           
54 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ২৫৮৮; সুনান ফতরফ যী, হাদীস নাং ২০২৯ 
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এবাং তাাঁরই মথসক সৃফি কসরন তাাঁর সহধফ বিীসক। তাাঁসদর উভয় মথসক 

আসরা সৃফি কসরন বহু নর-নারী। যারা পুসরা দুফনয়ায় ছফেসয় পসেসছ। 

মতা রা আল্লাহ তা‘আ াসক ভয় কসরা যাাঁর মদাহাই ফদসয় মতা রা এসক 

অপসরর ফনকি ফকছু চাও এবাং আত্মীয়তার বন্ধন ফছন্ন করাসক ভয় 

কসরা। ফনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া মতা াসদর তোবধানকারী। [সূরা আন-

ফনসা’, আয়াদ: ১]  

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন, মহ ঈ ানদারগি! মতা রা আল্লাহ 

তা‘আ াসক ভয় কসরা এবাং প্রসতযসকরই এ কথা ভাবা আবশযক ময, 

মস আগা ীকা  তথা ফকয়া সতর ফদসনর জনয ফক বতফর কসরসছ। 

মতা রা আল্লাহ তা‘আ াসক ভয় কসরা। ফনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া 

মতা াসদর ক বকান্ড সম্পসকব স যক অবগত। হাে: ১৮ 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন, প্রসতযসকই মযন 

দীনার, ফদরহা , কাপে, গ , মখজুর এ নফক একফি মখজুসরর একাাংশ 

হস ও সদকা কসর। এ কথা শুসন জননক আনসারী বসো এক থস  

মখজুর ফনসয় আসস া। যা মস অসনক কি কসরই বহন করফছস া। 

এরপর আসরা অসনসকই অসনক ফকছু ফনসয় আসস া। এ নফক মদখসত 

মদখসত খাদয ও কাপসের দু’ফি সূ্তপ জস  মগস া। তা মদসখ রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর মচহারা স্বসিবর  সতা জ্ব জ্ব  

করফছস া। অতিঃপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন,  
نم »

َ
ِ أ َدهُ، ِمنم َغْيم ُر َمنم َعِمَل بَِها َبعم جم

َ
ُرَها َوأ جم

َ
ةَاَلِم ُسنًَّة َحَسنًَة فَلَُه أ ِسم َمنم َسنَّ يِفم اإلم

ٌء،  ُجومرِِهمم ََشم
ُ
ةَاَلِم ُسنًَّة َسِيِّئًَة ََكَن َعلَيمِه ِوزمرَُها َوِوزمُر َينمُقَص ِمنم أ ِسم َوَمنم َسنَّ يِفم اإلم

ءٌ  َزارِِهمم ََشم وم
َ
نم َينمُقَص ِمنم أ

َ
ِ أ ِدهِ، ِمنم َغْيم   «َمنم َعِمَل بَِها ِمنم َبعم
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“ময বযফক্ত মকাসনা স াসজ ইস াস র মকাসনা একফি ভাস া কাজ চা ু 

করস া যা ইসতাপূসবব ওই স াসজ চা ু ফছস া না তা হস  তার 

আ  না ায় মস ভাস া কাজফির সাওয়াব ম খা হসব এবাং আসরা ম খা 

হসব ওই সক  আ স র সাওয়াবও যা তার পরবতবীসত তারই 

অনুকরসি করা হসয়সছ। তসব ওসদর সাওয়াব এতিুকুও ক  করা হসব 

না। ফিক এরই ফবপরীসত ময বযফক্ত মকাসনা স াসজ ইস াস র মকাসনা 

একফি খারাপ কাজ চা ু করস া যা ইসতাপূসবব ওই স াসজ চা ু ফছস া 

না তা হস  তার আ  না ায় মস খারাপ কাজফির গুনাহ্ ম খা হসব 

এবাং আসরা ম খা হসব ওই সক  আ স র গুনাহ্ও যা তার পরবতবীসত 

তারই অনুকরসি করা হসয়সছ। তসব ওসদর গুনাহ্ এতিুকুও ক  করা 

হসব না”।55
 

সদকাকারীসদরসক ফতরস্কার করা  ুনাফিসকর আ া তিঃ  

আবু  াসউদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত ফতফন বস ন, আ াসদরসক 

সদকা করার আসদশ করা হস  আ রা তা করসত উসি-পসে ম সগ 

যাই। তখন আবু ‘আক্বী  না ক জননক সাহাবী অধব সা’ তথা মদে-দু’ 

ফকস া পফর াি সদকা করস া। আর অনয জন সদকা করস া আসরা 

অসনক মবফশ। তখন  ুনাফিকরা ব সত শুরু করস , আল্লাহ তা‘আ া 

এর এ সা ানযিুকুর  ুখাসপক্ষী নন। আর ওই বযফক্ত মতা এসতা মবফশ 

সদকা করস া অনযসক মদখাসনার জনয। তখন আল্লাহ তা‘আ া ফনসম্নাক্ত 

আয়াতফি নাফয  কসরন,  

                                                           
55 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০১৭ 
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ِينَ  ﴿ و ِِعيَ  يَۡلِمُزونَ  ٱَّلَّ َِٰت  ِف  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱلُۡمطَّ َدَق ِينَ  ٱلصَّ  إِّلَّ  ََيُِدونَ  َّل  َوٱَّلَّ
ُ  َسِخرَ  ِمۡنُهمۡ  فَيَۡسَخُرونَ  ُجۡهَدُهمۡ  َِلم   َعَذاب   َولَُهمۡ  ِمۡنُهمۡ  ٱّللَّ

َ
 [  ٧٣: اتلوبة] ﴾ ٧٩ أ

“যারা সদকাকারী  ু’ফ নসদরসক সদকার বযাপাসর ফতরস্কার কসর ফবসশষ 

কসর যাসদর ফনকি এতিুকুই সম্ব  আসছ এবাং মস তা আল্লাহ তা‘আ ার 

পসথ সদকা কসরসছ এরপরও তাসদরসক ফনসয় যারা িাট্টা কসর আল্লাহ 

তা‘আ া তাসদরসক ফনসয় িাট্টা করসবন এবাং তাসদর জনয রসয়সছ 

যন্ত্রিাদায়ক শাফস্ত”। [সূরা আত-তাওবাহ্, আয়াত: ৭৯] 

মকাসনা ফজফনস অফত সা ানয হস ও তা সদকা করসত অবসহ া করসবন 

না:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  প্রায়ই ব সতন,  
ِلَماِت! اَل ََتمِقَرنَّ َجاَرٌ  جِلَاَرتَِها َولَوم فِرمِسَن َشا ٍ ـيَا نَِساَء الم »  «ُمسم

“মহ  ুসফ    ফহ াগি! মকাসনা প্রফতসবশী তার প্রফতসবশীসক মকাসনা 

ফকছু তা যফদও অফত সা ানয হয় তুে  সন কসর মদওয়া মথসক ফবরত 

থাকসব না এ নফক তা ছাগস র খুরই বা মহাক না মকন”।56
 

উসম্ম বুজাইদ রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, আফ  

একদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  মক ব  া , মহ 

আল্লাহর রাসূ ! অসনক স য় গফরব ম াক এসস আ ার দরজায় ধন্না 

মদয়; অথচ আ ার কাসছ তখন মদওয়ার  সতা ফকছুই থাসক না। তখন 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন,  

                                                           
56 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০১৭; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০৩০ 
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« َ يم َسائِلَِك َول فَِعيمِه إََِلمِه يِفم يَِدهِ، َوِفم ِرَوايٍَة: اَل تَُرِدِّ قًا فَادم ِديم إاِلَّ ِظلمًفا حُمَرَّ وم انم لَمم ََتِ
  «بِِظلمٍف 

“যফদ তুফ  ছাগস র একফি মপাো খুরও পাও তাই তুফ  তার হাসত 

তুস  ফদসব। অনয বিবনায় রসয়সছ, তুফ  ফভকু্ষকসক ফিফরসয় মদসব না। 

একফি খুর ফদসয় হস ও তাসক ফবদায় মদসব”।57 

ময বযফক্ত অতযন্ত গফরব; অথচ মস এতদসসেও কাসরার কাসছ মকাসনা 

ফকছু চায় না তাসকই সদকা করা উফচত:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َمتَاِن، ـم لَيمَس ال» َمُة َواللُّقم ُه اللُّقم يم َيُطومُف لََعَ الَّاِس، َفََتُدُّ ِ وَّاِف اَّلَّ ُ بَِهَذا الطَّ ِكْيم ِمسم

َرتَاِن، قَالُوما: َفَما الم  َرُ  َواتلَّمم ُ يَا ـَواتلَّمم ِكْيم ُد ِغًَن ِمسم يم اَل ََيِ ِ َل اهلِل ؟ قَاَل: اَّلَّ رَُسوم
ُل الَّاَس َشيمئًا

َ
أ َق َعلَيمِه، َواَل يَسم َطُن َِلُ، َفيُتََصدَّ ِنيمِه َواَل ُيفم   «ُيغم

“সফতযকাসরর গফরব মস নয় ময  ানুসষর িাসর িাসর রু্সর মবোয়। 

অতিঃপর এক-দু’ গ্রাস অথবা এক-দু’িা মখজুর মপস  মস চস  যায়। 

সাহাবীগি ব স ন, মহ আল্লাহর রাসূ ! তা হস  সফতযকাসরর গফরব 

মক? ফতফন ব স ন, সফতযকাসরর গফরব মস বযফক্ত ময ধনী নয় ফিকই। 

তসব তাসক মদখস  তা সহসজই বুো যায় না। যার দরুন মকউ তাসক 

সদকা মদয় না এবাং মসও কাসরার কাসছ ফকছু চায় না”।58
 

 ুত্তাফক বযফক্তসক সদকা মদওয়া অসনক ভাস া; তসব মকউ যফদ অভাসব 

                                                           
57 সহীহ ফতরফ যী, হাদীস নাং ৬৬৫; সহীহুত তারগীফব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নাং ৮৮৪; 
সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৬৭ 
58 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০৩৯ 
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পসে ঈ ান হারাসনার ভয় থাসক তা হস  তাসকও সদকা করা প্রসয়াজন:  

সা’দ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ফকছু সাংখযক ম াকসক সদকা ফদস ন। 

যাসদর  সধয আফ ও ফছ া । তসব ফতফন তাসদর  ধযকার একজনসক 

ফকছুই মদনফন; অথচ তাসক আ ার খুবই ভাস া ম সগফছস া। তখন আফ  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  মক চুসপ চুসপ ব  া , মহ 

আল্লাহর রাসূ ! আপফন এসক ফকছুই মদনফন মকন? আল্লাহর কস  মখসয় 

ব ফছ, আফ  মতা তাসক  ু’ফ নই  সন করফছ। ফতফন ব স ন, না ফক 

তুফ  তাসক  ুসফ  ই  সন করসছা। তখন আফ  একিুখাফন চুপ কসর 

মগ া । ফকন্তু আ ার  ন মতা আর চুপ থাকসত মদয়ফন। আফ  ব  া , 

মহ আল্লাহর রাসূ ! আপফন এসক ফকছুই মদনফন মকন? আল্লাহর কস  

মখসয় ব ফছ, আফ  মতা তাসক  ু’ফ নই  সন করফছ। ফতফন ব স ন, না 

ফক তুফ  তাসক  ুসফ  ই  সন করসছা। তখন আফ  একিুখাফন চুপ কসর 

মগ া । ফকন্তু আ ার  ন মতা আর চুপ থাকসত মদয়ফন। আফ  ব  া , 

মহ আল্লাহর রাসূ ! আপফন এসক ফকছুই মদনফন মকন? আল্লাহর কস  

মখসয় ব ফছ, আফ  মতা তাসক  ু’ফ নই  সন করফছ। ফতফন ব স ন, না 

ফক তুফ  তাসক  ুসফ  ই  সন করসছা। অতিঃপর ফতফন বস ন,  
عم »

ُ
م ََل ِههِ إِيِنِّ نم يَُكبَّ يِفم الَّاِر لََعَ وَجم

َ
يََة أ َحبُّ إَِلَّ ِمنمُه، َخشم

َ
ُهُ أ   «ِطيم الرَُّجَل َوَغْيم

“আফ  কাউসক মকাসনা ফকছু ফদসয় থাফক; অথচ অনযজনই আ ার কাসছ 

অফধক ফপ্রয় তার চাইসত। তা এ কারসিই ময, আফ  তার বযাপাসর ভয় 

পাফে তাসক বফিত করস  মস ঈ ানহারা হসয় জাহান্নাস  ফনফক্ষি 
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হসব”।59
 

কৃপিতা স ূহ ধ্বাংসসর  ূ িঃ  

আবু্দল্লাহ্ ইবন ‘আ র রাফদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  একদা খুতবা ফদসত ফগসয় 

বস ন,  
حَّ ؛ فَإِنََّما َهلََك َمنم ََكَن َقبملَُكمم » ِل َفبَِخلُوما، إِيَّاُكمم َوالشُّ ُخم َمَرُهمم بِابلم

َ
، أ ِحِّ بِالشُّ

ِر َفَفَجُروما َمَرُهمم بِالمُفُجوم
َ
َمَرُهمم بِالمَقِطيمَعِة َفَقَطُعوما، َوأ

َ
  «َوأ

“মতা রা কাপবসিযর  ানফসকতা পফরহার কসরা। কারি, তা কৃপিতার 

আসদশ কসর তখন  ানুষ কৃপি হসয় যায়। আত্মীয়তার বন্ধন ফছন্ন 

করসত বস  তখন  ানুষ তা ফছন্ন কসর। গুনাহ্ করসত আসদশ কসর 

তখন  ানুষ গুনাহ্ কসর বসস”।60
 

মকাসনা দুসধ  পশু অথবা যা মথসক সদকা গ্রহিকারী সববদা বা সুদীর্ব 

কা   াভবান হসত পাসর এ ন বস্তু সদকা করা বা ধার মদওয়া 

অতযফধক সাওয়াসবর কাজ:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َرَها لََعِظيممٌ » جم

َ
، إِنَّ أ ُح بُِعٍسِّ ، َوتَُروم َل َبيمٍت نَاقًَة َتغمُدوم بُِعٍسِّ هم

َ
نَُح أ اَل رَُجٌل َيمم

َ
  «أ

“এ ন মকাসনা পুরুষ আসছ ফক? ময মকাসনা পফরবারসক এ ন একফি 

দুসধ  উষ্ট্রী ধার ফদসব যা সকাস  এক বাফি দুধ ফদসব এবাং ফবকাস ও 

                                                           
59 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০৩৯ 
60 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৯৮ 
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আসরক বাফি। এর সাওয়াব অসনক মবফশ”।61 

মকাসনা  ৃত বযফক্তর জনয সদকা করস  তা অবশযই তার আ  না ায় 

মপৌঁসছ:  

‘আফয়শা রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা জননক 

বযফক্ত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  মক ফজজ্ঞাসা করস ,  
فَلََها »

َ
، أ قَتم ُظنَُّها لَوم تََكلََّمتم تََصدَّ

َ
ُسَها َولَمم تُومِص، َوأ تُِلتَتم َنفم م افم ِِمِّ

ُ
َل اهلِل! إِنَّ أ يَا رَُسوم

قمُت َعنمَها؟ قَاَل: َنَعمم  ٌر إِنم تََصدَّ جم
َ
  «أ

“মহ আল্লাহর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা ! আ ার  া 

 ৃতুযবরি কসরসছন; অথচ ফতফন অফসয়ত করার মকাসনা সুসযাগই 

পানফন। আ ার  সন হয়, ফতফন কথা ব সত পারস  অবশযই সদকা 

করসতন। অতএব আফ  তাাঁর পক্ষ মথসক মকাসনা ফকছু সদকা করস  

এসত তাাঁর মকাসনা সাওয়াব হসব ফক? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  ব স ন, হযাাঁ, অবশযই”।62
 

ফনজ স্ত্রী-সন্তাসনর প্রসয়াজনীয় খরচ চা াসনার  সধযও সদকার সাওয়াব 

রসয়সছ:  

আবু  াসউদ বাদ্রী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِلمَ ـإِنَّ الم » َِسبَُها ََكنَتم َِلُ َصَدقَةٌ  ُمسم ِلِه َنَفَقًة وَُهَو ََيَم هم

َ
نمَفَق لََعَ أ

َ
  «إَِذا أ

“মকাসনা  ুসফ   যফদ সাওয়াসবর ফনয়যাসত তার পফরবাসরর প্রসয়াজনীয় 

                                                           
61 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০১৯ 
62 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০০৪ 
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খরচাফদ চাফ সয় যায় তাসতও তার সদকার সাওয়াব রসয়সছ”।63
 

উমু্ম সা া াহ্ রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, আফ  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  মক ফজজ্ঞাসা কর া , মহ 

আল্লাহর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা ! আফ  মতা আবু 

সা া াহ্’র সন্তানগুস াসক এ ন অবসহ ায় মছসে ফদসত পাফর না। 

কারি, তারা মতা আ ারও সন্তান। অতএব আফ  তাসদর খরচাফদ 

চাফ সয় মগস  তাসত আ ার মকাসনা সাওয়াব হসব ফক? রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন,  
ِت َعلَيمِهمم » نمَفقم

َ
ٌر َما أ جم

َ
، لَِك ِفيمِهمم أ   «َنَعمم

“হযাাঁ, তুফ  তাসদর জনয যাই খরচ করসব তাসত সদকার সাওয়াব 

পাসব”।64  
আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
قمَت بِِه لََعَ » نَاٌر تََصدَّ تَُه يِفم َرَقبٍَة، وَِديم نمَفقم

َ
نَاٌر أ تَُه يِفم َسِبيمِل اهلِل، وَِديم نمَفقم

َ
نَاٌر أ ِديم

نَاٌر  ، وَِديم ٍ ِكْيم ِلَك ِمسم هم
َ
تَُه لََعَ أ نمَفقم

َ
يم أ ِ ًرا اَّلَّ جم

َ
َظُمَها أ عم

َ
ِلَك، أ هم

َ
تَُه لََعَ أ نمَفقم

َ
  «أ

“ময (দীনার) িাকাফি তুফ  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ খরচ করস  এবাং 

ময (দীনার) িাকাফি তুফ  মগা া -বাফন্দর উপর খরচ করস  এবাং ময 

(দীনার) িাকাফি তুফ  মকাসনা দফরদ্রসক সদকা ফহসসসব ফদস  এবাং ময 

(দীনার) িাকাফি তুফ  ফনজ পফরবাসরর জনয খরচ করস  তার  সধয সব 

                                                           
63 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০০২ 
64 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১০০১ 
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চাইসত মবফশ সাওয়াসবর হসে মস (দীনার) িাকাফি যা তুফ  ফনজ 

পফরবাসরর জনয খরচ করস ”।65
 

কাউসক মকাসনা ফকছু ঋি মদওয়া  াসন তাসক তা সদকা করা:  

আবু্দল্লাহ্ ইবন  াসউদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
  «ُُكُّ قَرمٍض َصَدقَةٌ »

“প্রফতফি ঋিই সদকা”।66 

বুরাইদাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ٍم » ا ؛ فَلَُه ُُكَّ يَوم نمَظَر ُمعمِسً

َ
نمَظَرُه َمنم أ

َ
ُن فَأ يم ُن، فَإَِذا َحلَّ الَّ

يم نم ََيِلَّ الَّ
َ
َصَدقٌَة َقبمَل أ

ٍم ِمثملَيمِه َصَدقَةٌ  َد َذلَِك ؛ فَلَُه ُُكَّ يَوم   «َبعم
“মকউ যফদ মকাসনা দফরদ্র ঋিগ্রহীতাসক ঋি আদাসয়র বযাপাসর ফকছু 

স য় মদয় তা হস  মস প্রফতফদন ততিুকু অথব একফিবার সদকা করার 

সাওয়াব পাসব যতক্ষি না ঋি আদাসয়র মস ফনধবাফরত ফদন এসস যায়। 

উক্ত ফনধবাফরত ফদন এসস যাওয়ার পর আবাসরা যফদ মস তাসক 

ফিতীয়বাসরর  সতা আসরা ফকছু স য় বাফেসয় মদয় তা হস  মস প্রফতফদন 

ততিুকু অথব দু’ বার সদকা করার সাওয়াব পাসব”।67
 

আবু উ া াহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  

                                                           
65 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ৯৯৫ 
66 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত্-তারহীব, হাদীস নাং ৮৯৯ 
67 সহীহুত-তারগীফব ওয়াত্-তারহীব, হাদীস নাং ৯০৭ 
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ًبا لََعَ بَابَِها» تُوم ى َمكم
َ
َنََّة، فََرأ ثَالَِها، َوالمَقرمُض بِثََماِنيَ  :َدَخَل رَُجٌل اجلم مم

َ
ِ أ َدقَُة بَِعْشم َة الصَّ

 َ   «َعْشم
“জননক বযফক্ত জান্নাসত প্রসবশ করার পর মদখসত পায় জান্নাসতর মগসি 

ম খা, সদকায় দশ গুি সাওয়াব এবাং ঋসি আিাসরা গুি”।68
 

যার খাদয মনই আল্লাহ তা‘আ া ইসে করস ই তাসক খাদয ফদসত পাসরন 

তা হস  আ রা মকন তাসক খাদয মদসবা এ ফচন্তা কাফিরসদরই ফচন্তা:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
نفُِقوا   لَُهمۡ  قِيَل  ِإَوَذا ﴿

َ
ا أ ُ  َرزَقَُكمُ  ِممَّ ِينَ  قَاَل  ٱّللَّ ِينَ  َكَفُروا   ٱَّلَّ ُنۡطعِمُ  َءاَمُنو ا   لَِّلَّ

َ
 أ

ُ  يََشا ءُ  لَّوۡ  َمن ۥ   ٱّللَّ ۡطَعَمُه
َ
نُتمۡ  إِنۡ  أ

َ
بِي   َضَلَٰل   ِف  إِّلَّ  أ  [  ٤٧: يس] ﴾ ٤٧ مُّ

“যখন তাসদরসক ব া হয়িঃ আল্লাহ তা‘আ া মতা াসদরসক ময ফরফযক 

ফদসয়সছন তা মথসক দান কসরা তখন কাফিররা  ু’ফ নসদরসক বস িঃ 

আল্লাহতা‘আ া ইসে করস ই মতা তাসদরসক খাওয়াসত পাসরন। 

অতএব আ রা মকন তাসদরসক খাওয়াসত যাসবা? মতা রা মতা সুস্পি 

ফবভ্রাফন্তসতই রসয়সছা”। [সূরা ইয়াফসন, আয়াত: ৪৭] 

স য় থাকসতই সদকা-খয়রাত করুন; যাসত  ৃতুযর স য় আপসসাস 

কসর ব সত না হয়, আহ্! আর একিু স য় মপস  মতা সবগুস া সম্পদ 

সদকা কসর মি তা :  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
نفُِقوا   ﴿

َ
ا ِمن َوأ ِن َرزَۡقَنَُٰكم مَّ ن َقۡبلِ  م 

َ
ِتَ  أ

ۡ
َحَدُكمُ  يَأ

َ
ِ  َفَيُقوَل  ٱلَۡمۡوُت  أ  لَۡوَّل   َرب 

ۡرتَِن   خَّ
َ
َجل   إَِلَٰٓ  أ

َ
َق  قَرِيب   أ دَّ صَّ

َ
ُكن فَأ

َ
ِنَ  َوأ َٰلِِحيَ  م   [  ٥٣: املنافقون] ﴾ ١٠ ٱلصَّ
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“আফ  মতা াসদরসক ময ফরফযক ফদসয়ফছ তা মথসক মতা রা আল্লাহ 

তা‘আ ার পসথ এখনই বযয় কসরা মতা াসদর কাসরার  ৃতুয আসার 

পূসববই; যাসত  ৃতুযর স য় আর ব সত না হয়িঃ মহ আ ার প্রভু! তুফ  

যফদ আ াসক আসরা ফকছু কা  স য় ফদসত তা হস  আফ  মবফশ মবফশ 

সদকা করতা  এবাং সৎক বশী  হসয় মযতা ”। [সূরা আ - ুনাফিকূন, 

আয়াত: ১০] 

যারা কুরআন-হাদীস ও  াদ্রাসা- ক্তব ফনসয় বযস্ত তাসদরসক যারা সদকা 

ফদসত ফনসষধ কসর তারা  ুনাফিক:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ  ُهمُ  ﴿ َٰ  تُنفُِقوا   َّل  َيُقولُونَ  ٱَّلَّ ِ  رَُسولِ  ِعندَ  َمنۡ  ََعَ َٰ  ٱّللَّ وا    َحّتَّ ِ  يَنَفضُّ  َخَزا ئِنُ  َوّلِلَّ

َمََٰوَٰتِ  ۡرِض  ٱلسَّ
َ
 [  ٧: املنافقون] ﴾ ٧ َيۡفَقُهونَ  َّل  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَ  َوَلَِٰكنَّ  َوٱۡۡل

“তারাই ( ুনাফিকরাই) বস িঃ যারা রাসু  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  এর আসশপাসশ থাসক তথা তাাঁর মথসক ধ বীয় জ্ঞান অসেষি 

কসর তাসদরসক সদকা ফদও না তা হস  তারা তাাঁর ফনকি মথসক চস  

যাসব তথা কুরআন-হাদীসসর ফশক্ষা বন্ধ হসয় যাসব; অথচ আকাশ ও 

পৃফথবীর সক  ধন-ভান্ডাসরর  াফ ক এক াত্র আল্লাহই। ফকন্তু 

 ুনাফিকরা তা বুসে না”। [সূরা আ - ুনাফিকূন, আয়াত: 7] 

কৃপিতা এক াত্র  ুনাফিসকরই পফরচয় এবাং তারাই অনযসদরসক আল্লাহ 

তা‘আ ার পসথ সদকা-খয়রাত করসত ফনসষধ কসর:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِن   َبۡعُضُهم َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت  ٱلُۡمَنَٰفُِقونَ  ﴿ ُ    م  ُمُرونَ  َبۡع

ۡ
 َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلُۡمنَكرِ  يَأ

يِۡدَيُهۡمه  َوَيۡقبُِضونَ  ٱلَۡمۡعُروِف 
َ
َ  نَُسوا   أ  ﴾ ٦٧ ٱۡلَفَِٰسُقونَ  ُهمُ  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَ  إِنَّ  فَنَِسَيُهۡمه  ٱّللَّ
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 [  ٦٧: اتلوبة]

“ ুনাফিক পুরুষ ও  ফহ ারা সবাই একই রক । তারা অসৎ কাসজর 

ফনসদবশ মদয় এবাং সৎ কাসজ বাধা প্রদান কসর। ফনসজসদর হাতস ূহ 

সদকা-খয়রাত মথসক গুফিসয় মনয়। তারা আল্লাহ তা‘আ াসক ভুস  

ফগসয়সছ। সুতরাাং ফতফনও তাসদরসক ভুস  ফগসয়সছন। ফনশ্চয়  ুনাফিকরা 

অফত অবাধয”। [সূরা আত-তাওবাহ্, আয়াত: ৬৭] 

যারা আল্লাহ তা‘আ ার ফনকি এ  স ব মদা‘আ করসছ ময, মহ আল্লাহ! 

আপফন আ াসক যসথি সম্পদ ফদস  আপনার পসথ তা অবশযই বযয় 

করসবা; অথচ সম্পদ মপস  আর তাাঁর পসথ ফকছুই বযয় কসর না তারা 

খাাঁফি  ুনাফিক:  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
نۡ  ۞َوِمۡنُهم ﴿ ََٰهدَ  مَّ َ  َع ََٰنا لَئِنۡ  ٱّللَّ َقنَّ  فَۡضلِهِۦ ِمن َءاتَى دَّ َٰلِِحيَ  ِمنَ  َونَلَُكوَننَّ  نَلَصَّ  ٱلصَّ
ا   ٧٥ َُٰهم فَلَمَّ ِن َءاتَى ۡعرُِضونَ  وَُّهم َوتََولَّوا   بِهِۦ ََبِلُوا   فَۡضلِهِۦ م  ۡعَقَبُهمۡ  ٧٦ مُّ

َ
ا فَأ  ِف  نَِفاقّٗ

ۡخلَُفوا   بَِما   يَۡلَقۡونَُهۥ يَۡومِ  إَِلَٰ  قُلُوّبِِهمۡ 
َ
َ  أ  ﴾ ٧٧ يَۡكِذبُونَ  ََكنُوا   َوّبَِما وََعُدوهُ  َما ٱّللَّ

 [  ٧٧  ،٧١: اتلوبة]

“তাসদর ( ুনাফিকসদর)  সধয এ ন কফতপয় ম াকও রসয়সছ যারা 

আল্লাহ তা‘আ ার সাসথ এ  স ব অঙ্গীকার কসর ময, আল্লাহ তা‘আ া 

যফদ ফনজ অনুগ্রসহ আ াসদরসক প্রচুর সম্পদ দান কসরন তা হস  আ রা 

তাাঁর পসথ খুব দান-সদকা করসবা এবাং সৎক বশী সদর অন্তভুবক্ত হসয় 

যাসবা। কাযবতিঃ যখন আল্লাহ তা‘আ া তাসদরসক ফনজ অনুগ্রসহ প্রচুর 

সম্পদ দান করস ন তখন তারা তাসত কাপবিয করসত  াগস া এবাং 

তাাঁর আনুগতয মথসক  ুখ ফিফরসয় ফনস া। আর তারা মতা  ুখ ফিফরসয় 
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ফনসতই অভযস্ত। অতএব আল্লাহ তা‘আ া শাফস্তস্বরূপ তাসদর অন্তর 

স ূসহ  ুনাফিকী অবতীিব করস ন যা তাাঁর সাসথ সাক্ষাৎ তথা ফকয়া ত 

পযবন্ত অবফশি থাকসব। আর তা এ কারসিই ময, তারা আল্লাহ 

তা‘আ াসক মদওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ কসরসছ এবাং সববদা ফ থযা কথা 

ব সছ”। [সূরা আত-তাওবাহ্, আয়াত: ৭৫-৭৭] 

  



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসস আস াসক সদকা-খায়রাত 
 77  

সদকা ফদসত ফগসয় হিকাফরতা মদখাসনা অথবা আক্র িাত্মক আচরি 

করা সদকা না মদওয়ারই শাফ  :  

আনাস্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
تَِديم الم ـالم » َدقَِة َكَمانِِعَهاـُمعم يم يِفم الصَّ   «ُمتََعِدِّ

“সদকার বযাপাসর হিকারী ও আক্র িাত্মক আচরিকারী মযন সদকাই 

মদয়ফন”।69 

সাধারিত ফনসজর সে তা বজায় মরসখই সদকা করা অফধক মেয়:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ُل »  بَِمنم َتُعوم

م
ِر ِغًَن، َوابمَدأ َق بِِه َعنم َظهم وم تُُصِدِّ

َ
َدقَِة َما تََرَك ِغًَن، أ َ الصَّ   «إِنَّ َخْيم

“সসববাত্ত  সদকা হসে তা যার পরও সে তা অবফশি থাসক অথবা 

সে তা বজায় মরসখই যা সদকা করা হয়। তসব বযয় সববপ্রথ  ফনজ 

অধীনস্থ মথসকই শুরু করসত হসব যাসদর বযয়ভার তুফ ই বহন করসছা”।70
 

আবু উ া াহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِسَكُه ََشٌّ لََك، َواَل تةَاَُلُم لََعَ » نم ُتمم

َ
ٌ لََك، َوأ َل َخْيم نم َتبمُذَل المَفضم

َ
يَا ابمَن آَدَم! إِنََّك أ

  «َكَفاٍف 
“মহ আদ  সন্তান! তুফ  যফদ মতা ার ফনতান্ত প্রসয়াজনাফতফরক্ত সক  

ধন-সম্পদ আল্লাহ তা‘আ ার পসথ খরচ কসর দাও তা হস  তা হসব 
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মতা ার জনয সসববাত্ত  কাজ। আর যফদ তা আল্লাহ তা‘আ ার পসথ খরচ 

না কসর ফনসজর জনয সিয় কসর রাসখা তা হসব মতা ার জনয সববফনকৃি 

কাজ। তসব তুফ  মতা ার ফনতান্ত প্রসয়াজনীয় বস্তু মথসক সদকা না 

করস  তাসত তুফ  ফনন্দনীয় নও”।71
 

তসব কাসরা ঈ ান সব  হস  তার সা ানয আয় মথসকও ফকছু সদকা 

করা তার জনয অসনক ভাস ািঃ  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, মহ আল্লাহর 

রাসূ ! মকান্ সদকা মবফশ ভাস া? তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ُد ال» ُل ـم ُجهم  بَِمنم َتُعوم

م
، َوابمَدأ   «ُمِقِلِّ

“ভাস া সদকা হসে গরীসবর সদকা। তসব বযয় সববপ্রথ  ফনজ অধীনস্থ 

মথসকই শুরু করসত হসব যাসদর বযয়ভার তুফ ই বহন করসছা”।72 

উ ার ইবন খাত্তাব রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  আ াসদরসক আল্লাহ 

তা‘আ ার পসথ সদকা করসত আসদশ কসরন। মস স য় আ ার ফনকি 

প্রচুর সম্পদও ফছস া। তখন আফ   সন  সন ব  া , আজ আফ  মবফশ 

সদকা কসর আবু বকরসক হাফরসয় ফদসত চাইস  হাফরসয় ফদসত পারসবা। 

তাই আফ  আ ার সম্পসদর অসধবক ফনসয় আস া । তখন রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন,  
بمَقيمَت »

َ
ُل  َما أ َدُه، َفَقاَل َِلُ رَُسوم ٍر بُِكِلِّ َما ِعنـم بُوم بَكم

َ
ََت أ

َ
ِلَك ؟ قُلمُت ِمثملَُه، قَاَل: َوأ هم

َ
َِل
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َِلُ، قُلمُت  :اهللِ  بمَقيمُت لَُهُم اهلَل َورَُسوم
َ
ِلَك ؟ قَاَل: أ هم

َ
بمَقيمَت َِل

َ
ٍء  :َما أ َسابُِقَك إََِل ََشم

ُ
اَل أ

بًَدا
َ
  «أ

“তুফ  মতা ার পফরবাসরর জনয ফক মরসখ আসস ? আফ  ব  া , এর 

স পফর াি মরসখ আস া । উ ার বস ন, অতিঃপর আবু বকর 

রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু তাাঁর সবিুকু সম্পদই ফনসয় আসস ন। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  তাাঁসক ব স ন, তুফ  মতা ার পফরবাসরর 

জনয ফক মরসখ আসস ? আবু বকর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আফ  

আ ার পফরবাসরর জনয আল্লাহ তা‘আ া ও তাাঁর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা সক মরসখ আস া । তখন আফ   সন  সন ব  া , 

আজ মথসক আর মকাসনা বযাপাসরই মতা ার সসঙ্গ প্রফতসযাফগতা করসত 

যাসবা না”।73
 

যা সদকা-খয়রাত করা হয় তাই আস  সম্পদ:  

‘আফয়শা রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা একফি 

ছাগ  যসবহ করা হস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  

বস ন,  
َ َكِتِفَها» : َما بَِِقَ ِمنمَها إاِلَّ َكِتُفَها، قَاَل: بَِِقَ َُكَُّها َغْيم   «َما بَِِقَ ِمنمَها ؟ قَالَتم

“ছাগস র আর কতিুকু বাফক আসছ? ‘আফয়শা ব স ন, শুধু সা সনর 

রানফিই বাফক আসছ। আর অনয সবগুস া সদকা করা হসয়সছ। তখন 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন, আসর শুধু রানফি 

ছাোই মতা আর সব ফকছুই বাফক আসছ”।74
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আবু্দল্লাহ্ ইবন  াসউদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
حبُّ إََِلمِه ِمنم َماِِلِ؟ َقالُوما»

َ
يُُّكمم َماُل َواِرثِِه أ

َ
َحٌد إاِلَّ َماُِلُ  :أ

َ
َل اهلِل! َما ِمنَّا أ يَا رَُسوم

رَ  خَّ
َ
َم، َوَماُل َواِرثِِه َما أ َحبُّ إََِلمِه، قَاَل: فَإِنَّ َماَِلُ َما قَدَّ

َ
  «أ

“মতা াসদর  সধয এ ন মক আসছ যার ওয়াফরসশর সম্পদ তার ফনকি 

অফধক ফপ্রয় তার সম্পসদর চাইসতও? সাহাবীগি ব স ন, মহ আল্লাহর 

রাসূ ! আ াসদর সবার ফনকিই মতা তার ফনসজর সম্পদই মবফশ 

পছন্দনীয়। তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন, 

আসর তার সম্পদ মতা শুধু তাইই যা মস সদকা-খয়রাত কসর পরকাস র 

জনয আসগই পাফিসয় ফদসয়সছ। আর মস যা মরসখ যাসে তা সবই মতা 

তার ওয়াফরসশর সম্পদ”।75
 

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َما َِلُ ِمنم َماِِلِ » ، َوإِنَّ ُل المَعبمُد: َماِلم َماِلم وم  :ثةَاََلٌث َيُقوم

َ
بمََل، أ

َ
وم لَِبَس فَأ

َ
فمََن، أ

َ
َكـَل فَأ

َ
َما أ

تَََن، َوَما ِسَوى َذلَِك َفُهَو َذاِهٌب َوتَاِرُكُه لِلنَّاِس  َطى فَاقم عم
َ
  «أ

“প্রফতফি আল্লাহর বান্দাহ্ই বস িঃ আ ার সম্পদ, আ ার সম্পদ; অথচ 

সক  সম্পদই তার নয়। তার সম্পদ শুধু ফতন ধরসনর। যা মখসয় মস 

ফনিঃসশষ কসরসছ। যা পসর মস পুরাতন কসর মিস সছ এবাং যা মস 

আল্লাহর পসথ দান কসর পরকাস র জনয সাংগ্রহ কসরসছ। এ ছাো আর 

বাফক যা রসয়সছ তা সবই তার  ৃতুযর পর মস অনয  ানুসষর জনযই 
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মরসখ যাসব”।76
 

কাসরার মদওয়া দান-সদকা ওয়াফরফশ সূসত্র পুনরায় আবার তার ফনকি 

মিরত আসস  তা গ্রহি করসত তার মকাসনা অসুফবসধ মনই:  

বুরাইদাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা আফ  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর ফনকি বসা ফছ া । 

এ তাবস্থায় জননকা  ফহ া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  

এর ফনকি এসস তাাঁসক উসদ্দশয কসর ব স া, মহ আল্লাহর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা ! একদা আফ  আ ার  াসক একফি বাফন্দ 

সদকা কসরফছ া । অতিঃপর ফতফন  ৃতুযবরি কসরন। এখন আফ  ফক 

করসবা? তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন,  
َها َعلَيمِك الم وَجَ » ُرِك، َورَدَّ جم

َ
َاُث ـَب أ   «ِمْيم

“তুফ  সদকার সাওয়াব মপসয় মগসছা। তসব ফ রাস ফহসসসব তা মতা ার 

ফনকি আবাসরা মিরত এসসসছ। তাসত মতা ার মকাসনা অসুফবসধ মনই”।77 

মকাসনা ফকছু সদকা মদওয়ার পর তা মকাসনাভাসবই ফনসজর কাসছ মিরত 

আনা ফিক নয়:  

একদা উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহ তা‘আ ার পসথ যুি করার 

জনয জননক বযফক্তসক একফি মর্াো সদকা করস ন। অতিঃপর ফতফন 

মদখস ন, উক্ত মর্াোফি বাজাসর ফবফক্র হসে। তখন ফতফন তা খফরদ 

করসত চাইস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  তাসক ব স ন,  
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 « اَل َتُعدم يِفم َصَدقَِتَك »
“তুফ  মতা ার সদকায় ফিসর মযও না।”78  

এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনয সফিক পন্থায় সদকা উসু কারী 

আল্লাহ তা‘আ ার পসথ যুি করার সাওয়াব পাসব যতক্ষি না মস র্সর 

ফিসর আসস:  

রাফি’ ইবন খাদীজ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َدقَِة بِالم » ِه اهلِل ََكلمَغازِيم يِفم َسِبيمِل اهلِل َحَّتَّ ـالمَعاِمُل لََعَ الصَّ ، َوِفم ِرَوايٍَة: لِوَجم َحِقِّ

  «يَرمِجَع إََِل بَيمِتهِ 
“এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনয সফিক পন্থায় সদকা 

উসু কারী আল্লাহ তা‘আ ার পসথ যুি করার সাওয়াব পাসব যতক্ষি 

না মস ফনজ র্সর ফিসর আসস।”79  

সদকাকারীর জনয এিা বাধযতা ূ ক নয় ময, মস যথাস্থাসন ফগসয় তার 

সদকা মপৌঁফছসয় ফদসব। বরাং সদকা উসু কারীর উফচত তার কাসছ ফগসয় 

সদকা উসু  করা:  

আবু্দল্লাহ ইবন উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু া মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َ لََعَ ِميَاِهِهمم ـتُؤمَخُذ َصَدقَاُت الم » ِلِمْيم  « ُمسم

“ ুসফ  সদর সদকাস ূহ তাসদর ক বস্থস  ফগসয় উসু  করা হসব।”80  
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সদকা বা বযসয়র স্তরফবনযাস:  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  একদা সদকার আসদশ করস  জননক 

বযফক্ত ব স া, মহ আল্লাহর রাসূ ! আ ার কাসছ যফদ শুধু াত্র একফি 

দীনার বা িাকাই থাসক? তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِسَك، قَاَل: ِعنمِديم آَخُر ؟ » قم بِِه لََعَ َنفم َك، قَاَل: ِعنمِديم تََصدَّ قم بِِه لََعَ َوَلِ قَاَل: تََصدَّ

قم بِِه لََعَ َخاِدِمَك،  قم بِِه لََعَ َزومَجِتَك، قَاَل: ِعنمِديم آَخُر ؟ قَاَل: تََصدَّ آَخُر؟ قَاَل: تََصدَّ
بمَصُ 

َ
نمَت أ

َ
  «قَاَل: ِعنمِديم آَخُر ؟ قَاَل: أ

“তা হস  তুফ  তা ফনসজর জনয খরচ করসব। তাসতও তুফ  সদকার 

সাওয়াব পাসব। মস ব স া, যফদ আ ার কাসছ আসরকফি থাসক? 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন, তা হস  তুফ  তা 

মতা ার সন্তাসনর জনয খরচ করসব। তাসতও তুফ  সদকার সাওয়াব 

পাসব। মস ব স া, যফদ আ ার কাসছ আসরকফি থাসক? রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন, তা হস  তুফ  তা মতা ার স্ত্রীর 

জনয খরচ করসব। তাসতও তুফ  সদকার সাওয়াব পাসব। মস ব স া, 

যফদ আ ার কাসছ আসরকফি থাসক? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  ব স ন, তা হস  তুফ  তা মতা ার কাসজর ম াসকর জনয 

খরচ করসব। তাসতও তুফ  সদকার সাওয়াব পাসব। মস ব স া, যফদ 

আ ার কাসছ আসরকফি থাসক? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  ব স ন, তা হস  তুফ  মস সম্পসকব আ ার চাইসতও ভাস া 
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জাসনা”।81
 

দাফয়ত্ব ও প্রসয়াজসনর ফভফত্তসতই বযসয়র এ ক্র ফবনযাস। তাই এ সম্পসকব 

তদসাংফশ্লি বযফক্তই অসনযর চাইসত মবফশ ভাস া জাসনন। 
সদকা মদওয়ার ফকছু ফবসশষ ফবসশষ মক্ষত্র:  

১. জনক যাসি পাোয় পাোয় পাফন সরবরাসহর জনয পুকুর বা ন কূপ 

খনন করা: 

সা’দ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু একদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা সক 

ফজজ্ঞাসা করস ন, মকাসনা সদকা আপনার ফনকি অফধক পছন্দনীয়? 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  ব স ন,  
 « َماءُ ـالم »

“জনক যাসি পাফন সরবরাহ করা”।82 

অনয বিবনায় এসসসছ, সা’দ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু একদা নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা সক ফজজ্ঞাসা করস ন, মহ আল্লাহর রাসূ ! সা'মদর 

 া তথা আ ার  া মতা  সর মগস া। অতএব তাাঁর জনয মকান্ সদকা 

করস  মবফশ ভাস া হসব? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  

ব স ন,  
 « َماءُ ـالم »

“জনক যাসি পাফন সরবরাহ করা”।83 

তখন সা’দ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু একফি কূপ খনন করস ন এবাং ব স ন, 

                                                           
81 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৯১ 
82 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৭৯ 
83 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৮১ 
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এফি সা'মদর  ার জনয।  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ًرا ِمنم َماءٍ » جم

َ
َظَم أ عم

َ
 « لَيمَس َصَدقٌَة أ

“পাফন সরবরাসহর চাইসত আসরা মবফশ সাওয়াসবর সদকা আর মনই”।84 

জাফবর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
مٍس َواَل َطائٍِر إاِلَّ آَجَرُه اهلُل » َبم ِمنمُه َكبٌِد َحرَّى ِمنم ِجٍنِّ َواَل إِن َمنم َحَفَر َماًء لَمم يَْشم

َم المِقيَاَمةِ    «يَوم
“মকউ মকাসনা কুয়া খনন করস  তা মথসক  ানুষ, ফজন, পাফখ তথা ময 

মকাসনা ফপপাসাতব প্রািীই পান করুক না মকন আল্লাহ তা‘আ া 

ফকয়া সতর ফদন তাসক এর সাওয়াব ফদসবন”।85
 

জননক বযফক্ত মকাসনা  ানুষসক নয় বরাং একফি ফপপাসাতব কুকুরসক পাফন 

পান কফরসয় জান্নাসত প্রসবশ করস ন।  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َْشَِب ُثمَّ بَيمنََما رَُجٌل َيممِِشم »

َل ِفيمَها، فَ ًا َفَْنَ تَدَّ َعلَيمِه المَعَطُش، فَوََجـَد بِْئم بَِطِريمٍق، اشم
َى ِمَن المَعَطِش، َفَقاَل الرَُّجُل: لََقدم بَلََغ َهَذا المََكمَب  ُكُل الَثَّ

م
َخَرَج، فَإَِذا ََكمٌب يَلمَهُث، يَأ

يم ََكَن بَلََغ ِِبم  ِ َسَكُه بِِفيمِه فََسََق ِمَن المَعَطِش ِمثمُل اَّلَّ مم
َ
ُه ُثمَّ أ  ُخفَّ

َ
َ َفَمََل ِْئم

َل ابلم ، َفَْنَ
دمَخلَُه الم 

َ
َل اهللِ ـالمََكمَب، فََشَكَر اهلُل َِلُ، َفَغَفَر َِلُ، َوِفم ِرَوايٍَة: فَأ ! َوإِنَّ َجنََّة، قَالُوما: يَا رَُسوم

                                                           
84 সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং ৯৬০ 
85 সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং ৯৬৩ 
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 ِّ
ًرا؟ َفَقاَل: يِفم ُُكِ جم

َ
ََهائِِم أ رٌ َلَا يِفم ابلم جم

َ
بٍَة أ   «َذاِت َكِبٍد َرطم

“একদা জননক বযফক্ত রাস্তা ফদসয় হাাঁিফছস া। এ তাবস্থায় হিাৎ তার 

কফিন ফপপাসা ম সগ মগস া। পফথ সধয মস একফি কুয়া মদখসত মপসয় 

তাসত মনস  পাফন পান কসর মবফরসয় আসস া। উপসর উসি মস মদখসত 

মপস া একফি কুকুর হাাঁপাসে। ফপপাসায় মস কাাঁচা  াফি খাসে। তখন 

ম াকফি  সন  সন ব স া, আ ার ময ন ফপপাসা ম সগফছস া মত ফন 

মতা এ কুকুরফিরও ফপপাসা ম সগসছ। তখন মস আবাসরা কুয়ায় মনস  

ফনসজর (চা োর) ম াজায় পাফন ভফতব কসর উপসর উিস া এবাং 

কুকুরফিসক পাফন পান করাস া। আল্লাহ তা‘আ া এর প্রফতদানস্বরূপ 

তাসক ক্ষ া কসর ফদস ন। অনয বিবনায় রসয়সছ, তাসক জান্নাত ফদসয় 

ফদস ন। সাহাবীগি ব স ন, মহ আল্লাহর রাসূ ! চতুষ্পদ জন্তুর পফরচযবা 

করস ও ফক আ রা সাওয়াব পাসবা? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  ব স ন, প্রফতফি প্রািীর পফরচযবায়ই সাওয়াব রসয়সছ”।86 
২. কাউসক মকাসনা দুসধ  পশু ধার মদওয়া:  

আবু্দল্লাহ্ ইবন ‘আ র রাফদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
لٍَة ِمنمَها رََجاَء ثََوابَِها، » َمُل رَُجٌل ِِبَصم ، َما َيعم ِ

عمةَالَُهنَّ َمِنيمَحُة المَعْنم
َ
لًَة أ َن َخصم َبُعوم رم

َ
أ

َق  ِديم دمَخلَُه اهلُل بَِها الم َوتَصم
َ
  «َجنَّةَ ـَمومُعومِدَها، إاِلَّ أ

“চফল্লশফি কাজ এ ন রসয়সছ যার মকাসনা একফিও মকউ সাওয়াসবর 

আশায় এবাং পরকাস র প্রাফির উপর ফবশ্বাস কসর সম্পাদন করস  

                                                           
86 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০০৯; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ২২৪৪ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসস আস াসক সদকা-খায়রাত 
 87  

আল্লাহ তা‘আ া এর ফবপরীসত তাসক জান্নাসত প্রসবশ করাসবন। তসব 

তার  সধয সসববাচ্চ হসে মকাসনা দুসধ  ছাগী কাউসক ধার মদওয়া”।87
 

৩. মকাসনা ঋিগ্রস্তসক তার ঋি পফরসশাসধ সহসযাফগতার জনয যথাসাধয 

সদকা মদওয়া:  

আবু সা’ঈদ খুদরী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা -এর যুসগ জননক বযফক্ত ফকছু 

িস  খফরদ কসর ক্ষফতগ্রস্ত হয়। অতিঃপর তার উপর ঋসির মবাো খুব 

মবসে যায়। তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َق الَّاُس َعلَيمِه، فَلَمم َيبملُغم َذلَِك َوفَاَء َديمنِِه، َفَقاَل رَسُ » قُوما َعلَيمِه، َفتََصدَّ ُل اهلِل وم تََصدَّ

، َولَيمَس لَُكمم إاِلَّ َذلَِك  :ِلُغَرَمائِهِ  َصَلَّ اهلُل َعلَيمِه وََسلَّمَ  ُتمم    «ُخُذوما َما وََجدم

“মতা রা তাসক সদকা দাও। অতিঃপর সবাই তাসক সদকা ফদস া। ফকন্তু 

তা তার ঋি স পফর াি হস া না। তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ 

ওয়াসাল্লা  তার ঋিদাতাসদরসক ব স ন, মতা রা যা পাসো তাই ফনসয় 

যাও। এর চাইসত মবফশ আর মতা রা পাসো না”।88 

৪. সুসযাগ মপস ই কাউসক খানা খাওয়াসনা:  

আল্লাহ তা‘আ া সৎক বশী  বান্দাহসদর গুি-নবফশিয বিবনা করসত ফগসয় 

বস ন,  
ا َوَيَخافُونَ  بِٱنلَّۡذرِ  يُوفُونَ  ﴿ هُۥ ََكنَ  يَۡومّٗ ا ََشُّ َعامَ  َوُيۡطعُِمونَ  ٧ ُمۡسَتِطيّٗ َٰ  ٱلطَّ ِهِۦ ََعَ  ُحب 

ا ا ِمۡسِكينّٗ ِسًيا َوَيتِيمّٗ
َ
ِ  لِوَۡجهِ  ُنۡطعُِمُكمۡ  إِنََّما ٨ َوأ  َوَّل  َجَزا ءّٗ  ِمنُكمۡ  نُرِيدُ  َّل  ٱّللَّ

ّب َِنا ِمن ََنَاُف  إِنَّا ٩ ُشُكوًرا ا يَۡوًما رَّ ا َعُبوسّٗ َُٰهمُ  ١٠ َقۡمَطرِيرّٗ ُ  فََوَقى َٰلَِك  ََشَّ  ٱّللَّ  ٱَۡلَۡومِ  َذ
                                                           
87 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৬৮৩ 
88 সুনান ফতরফ যী, হাদীস নাং ৬৫৫ 
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َُٰهمۡ  ى ةّٗ  َولَقَّ ا نََّۡضَ ورّٗ َُٰهم ١١ َوُسُ وا   بَِما وََجَزى ا َجنَّةّٗ  َصَبُ  [ ٥٥  ،٧: االنسان] ﴾ ١٢ وََحرِيرّٗ

“তারা  ানত পুরা কসর এবাং মস ফদনসক ভয় কসর ময ফদসনর ফবপদ 

হসব অতযন্ত বযাপক। তারা খাবাসরর প্রফত ফনসজসদর প্রচন্ড আসফক্ত 

থাকা সসেও (তা ফনসজরা না মখসয়) অভাবী, এফত  ও বন্দীসক খাওয়ায়। 

তারা বস িঃ আ রা মতা মতা াসদরসক খাওয়াফে এক াত্র আল্লাহ 

তা‘আ ার সন্তুফির জনয। আ রা মতা াসদর ফনকি মথসক এর মকাসনা 

প্রফতদান চাই না; না চাই মকাসনা ধরসনর কৃতজ্ঞতা। আ রা মতা 

আ াসদর প্রভুর কাছ মথসক এক চর  ভয়ির ফদসনর ভয় পাফে। তাই 

মতা আল্লাহ তা‘আ া তাসদরসক মস ফদসনর কফিন ফবপদ মথসক রক্ষা 

করসবন এবাং তাসদরসক ফদসবন অফধক আনন্দ ও উৎিুল্লতা। উপরন্তু 

তাসদর বধযবশী তার দরুন তাসদরসক ফদসবন জান্নাত ও মরশ ী 

কাপে”। [সূরা আ -ইনসান (দাহর), আয়াত: ৭-১২] 

সাধারিত কাফির ও জাহান্না ীরাই কাউসক খানা খাওয়ায় না এবাং 

খাওয়াসত উৎসাহও মদয় না।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ۡصَحََٰب  إِّلَّ   ٣٨ رَهِيَنة   َكَسَبۡت  بَِما َنۡفِۢس ُكُّ  ﴿

َ
َٰت   ِف  ٣٩ ٱَۡلَِميِ  أ  ٤٠ يَتََسا َءلُونَ  َجنَّ

 نَُك  َولَمۡ  ٤٣ ٱلُۡمَصل ِيَ  ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا   ٤٢ َسَقرَ  ِف  َسلََكُكمۡ  َما ٤١ ٱلُۡمۡۡجرِِميَ  َعنِ 
ُب  َوُكنَّا ٤٥ ٱۡۡلَا ئِِضيَ  َمعَ  ََنُوُض  َوُكنَّا ٤٤ ٱلِۡمۡسِكيَ  ُنۡطعِمُ  ِ ِينِ  بَِيۡومِ  نَُكذ   ﴾ ٤٦ ٱدل 

 [  ٤٦  ،١١: املدثر]

“প্রফতফি বযফক্ত ফনজ কৃতকস বর দাসয় আবি। তসব ডান হাসত 

আ  না াপ্রাি বযফক্তরা নয়। তারা মতা থাকসব জান্নাসত। বরাং তারা 

অপরাধীসদরসক ফজজ্ঞাসা করসবিঃ মতা রা মকন সাক্বার জাহান্নাস  
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ফনফক্ষি হস ? তখন তারা ব সব, আ রা মতা সা াতীই ফছ া  না। 

অভাবীসদরসক খানাও খাওয়াতা  না। বরাং আ রা স াস াচনাকারীসদর 

সাসথই (ইস া  ও  ুসফ   ফবসরাধী) স াস াচনায় অাংশ গ্রহি করতা । 

উপরন্তু আ রা ফছ া  ক বি  ফদবসস অফবশ্বাসী”। [সূরা আ -

 ুদ্দাসফসর, আয়াত: ৩৮-৪৬] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
رََءيَۡت  ﴿
َ
ِي أ ُب  ٱَّلَّ ِ ِينِ  يَُكذ  ِي فََذَٰلَِك  ١ بِٱدل  ُُّ  َوَّل  ٢ ٱَۡلَتِيمَ  يَُدعُّ  ٱَّلَّ َٰ  ََيُ  َطَعامِ  ََعَ

 [  ١  ،٥: املاعون] ﴾ ٣ ٱلِۡمۡسِكيِ 

“তুফ  ফক মদসখসছা তাসক ময ক বি সক ফ থযা বস । মসই মতা ওই 

বযফক্ত ময এফত সক (রৃ্িাভসর) তাফেসয় মদয়। এ নফক মস মকাসনা 

অভাবীসক খানা খাওয়াসতও কাউসক উৎসাহ মদয় না”। [সূরা আ -

 াঊন, আয়াত: ১-৩] 

আবু্দল্লাহ্ ইবন সা া  রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ُخلُوما » َعاَم، وََصلُّوما بِاللَّيمِل َوالَّاُس ِنيَاٌم؛ تَدم ِعُموما الطَّ طم

َ
ةَاَلَم، َوأ فمُشوما السَّ

َ
َها الَّاُس! أ يُّ

َ
أ
  «َجنََّة بَِسةَاَلمٍ ـالم 

“মহ  ানবসক ! মতা রা এসক অপরসক সা া  দাও।  ানুষসক খানা 

খাওয়াও। রাফত্রসব ায় তাহাজু্জসদর সা াত পসো যখন  ানুষ রু্ফ সয় 

থাসক তা হস  মতা রা চর  ফনরাপত্তার  াধযস ই জান্নাসত প্রসবশ করসত 

পারসব”।89
 

                                                           
89 সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং ৯৪৯ 
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আবু্দল্লাহ্ ইবন ‘আ র রাফদয়াল্লাহু আনহু া মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ُخلُوما الم » ةَاَلَم ؛ تَدم فمُشوما السَّ

َ
َعاَم، َوأ ِعُموما الطَّ طم

َ
ََن، َوأ بُُدوما الرَّمحم   «َجنََّة بَِسةَاَلمٍ ـاُعم

“মতা রা দয়া য় প্রভুর ইবাদাত কসরা।  ানুষসক খানা খাওয়াও। এসক 

অপরসক সা া  দাও তা হস  মতা রা চর  ফনরাপত্তার  াধযস ই 

জান্নাসত প্রসবশ করসত পারসব”।90
 

৫.  ানুসষর  াসে ময মকাসনা ধরসনর ফবশুি ধ বীয় বই- 

পুস্তক, কুরআন  াজীদ, তািসীর, সহীহ হাদীস, ওয়ায-নসীহসতর 

ফবশুি অফডও-ফভফডও ফকাংবা ফসফড কযাসসি ও ফ িস ি ইতযাফদ ফবতরি 

করা:  

 ানুষ  ৃতুযর পরও ময আ  গুস ার সববদা সাওয়াব মপসত থাকসব তার 

 সধয  ানুসষর  াসে ময মকাসনা ধরসনর ফবশুি ধ বীয় বই-পুস্তক, 

কুরআন  াজীদ, তািসীর, সহীহ হাদীস, ওয়ায-নসীহসতর ফবশুি 

অফডও-ফভফডও ফকাংবা ফসফড কযাসসি ও ফ িস ি ইতযাফদ ফবতরি করা 

অনযত ।  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
متََفُع بِِه، َوَوَلٍ » مَساُن انمَقَطَع َعَملُُه إاِلَّ ِمنم ثةَاََلٍث: َصَدقٍَة َجاِرَيٍة، وَِعلمٍم يُن إَِذا َماَت اإِلن

ُعوم َِلُ    «َصاِلٍح يَدم
“মকাসনা  ানুষ  ারা মগস  তার সক  আ   বন্ধ হসয় যায়। তসব 
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ফতনফি আ   তার  ৃতুযর পরও চা ু থাসকিঃ দীর্বস্থায়ী সদকা, এ ন 

জ্ঞান যা ফদসয়  ানুষ তার  ৃতুযর পরও  াভবান হয়, এ ন মনককার 

সন্তান ময তার  ৃতুযর পর তার জনয মদা‘আ কসর”।91
 

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক আসরা বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ا يَلمَحُق ال» ا ـم إِنَّ ِممَّ تِِه ِعلمًما َعلََّمُه َونََشـَرُه، َوَوَلً ِمَن ِمنم َعَمِلِه وََحَسنَاتِِه َبعمَد َموم ُمؤم

وم 
َ
ِجًدا َبنَاُه، أ وم َمسم

َ
ثَُه، أ َحًفا َورَّ ًرا َصاِْلًا تََرَكُه، َوُمصم وم َنهم

َ
ِبيمِل َبنَاُه، أ بَيمتًا البمِن السَّ

تِهِ  ِد َموم ِتِه وََحيَاتِِه تَلمَحُقُه ِمنم َبعم رََجَها ِمنم َماِِلِ يِفم ِصحَّ خم
َ
وم َصَدقًَة أ

َ
َراُه، أ جم

َ
 «أ

“একজন  ু’ফ ন বযফক্ত  ৃতুযর পরও ময আ  গুস ার সাওয়াব মপসত 

থাকসব তা হসে, এ ন  াভজনক জ্ঞান যা মস কাউসক সরাসফর 

ফশফখসয়সছ এবাং প্রচার কসরসছ (তা মযভাসবই মহাক না মকন)। এ ন 

মনককার সন্তান যা মস  ৃতুযর স য় মরসখ মগসছ। এ ন কুরআন যা মস 

ফ রাস মরসখ মগসছ। এ ন  সফজদ যা মস বাফনসয়সছ। এ ন র্র যা মস 

 ুসাফিসরর জনয বাফনসয়সছ। এ ন খা  যা মস খনন কসরসছ। এ ন 

সদকা যা মস সুস্থ ও জীফবত থাকাবস্থায় ফনজ সম্পদ মথসক ফদসয়সছ 

এবাং যার সাওয়াব তার  ৃতুযর পরও তার ফনকি মপৌঁছসব”।92
 

৬. কুরআন  াজীদ, তািসীর, সহীহ হাদীস ফকাংবা ময মকাসনা ফবশুি 

ধ বীয় বই-পুস্তক, ফ িস ি, মদওয়াফ কা ইতযাফদ  ানুসষর  াসে ফি 

ফবতরসির জনয মদসশ মদসশ অতযাধুফনক ফপ্রফন্টাং মপ্রস অথবা আধুফনক 

                                                           
91 সুনান ফতরফ যী, হাদীস নাং ১৩৭৬ 
92 সুনান ইবন  াজাহ, হাদীস নাং ২৪২; সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং 
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রুফচ ও উচ্চ  ানসম্পন্ন ইস া ী পুস্তক প্রকাশনী প্রফতষ্ঠা করা:  

 ানুষ  ৃতুযর পরও ময আ  গুস ার সববদা সাওয়াব মপসত থাকসব তার 

 সধয  ানুসষর  াসে কুরআন  াজীদ, তািসীর, সহীহ হাদীস ফকাংবা ময 

মকাসনা ফবশুি ধ বীয় বই-পুস্তক, ফ িস ি, মদওয়াফ কা ইতযাফদ ফি 

ফবতরসির জনয মদসশ মদসশ অতযাধুফনক ফপ্রফন্টাং মপ্রস অথবা আধুফনক 

রুফচ ও উচ্চ  ান সম্পন্ন ইস া ী পুস্তক প্রকাশনী প্রফতষ্ঠা করা 

অনযত । যা উপসরাফল্লফখত হাদীসগুস া মথসক সহসজই বুো যায়।  

প্রাচীন যুসগ ইস া  প্রচাসরর কাজগুস া এক াত্র আফ  গিই করসতন। 

ফকন্তু বতব ান যুসগ ফবজ্ঞান ও প্রযুফক্তর অভাবনীয় উৎকষবতার সুবাসদ এ 

কাজ আর তাসদর  সধয সী াবি রইস া না। এখন ময মকাসনা আগ্রহী 

বযফক্ত উক্ত কাসি ায় খুব সহসজই শাফ   হসত পারসছন। মকউ ফনসজ 

ফ খসত বা ব সত না পারস ও কাসরার ম খা মকাসনা গুরুত্বপূিব 

পানু্ডফ ফপ ছাপাসনার কাসজ ময মকাসনা ধরসনর সহসযাফগতা কসর ফকাংবা 

কাসরার ম খা বই বা ওয়াসযর কযাসসি  ানুসষর  াসে ফবতরি কসর এ 

 হান প্রচার কাসজ অাংশগ্রহি করা যায়। আশা কফর মকাসনা বুফি ান 

 ানুষ এ সুবিব সুসযাগ কাসজ  াগাসত অবসহ া করসবন না।  

৭. জায়গায় জায়গায়  সফজদ- াদ্রাসা ও ধ বীয় মসন্টার প্রফতষ্ঠা করািঃ  

আনাস্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
تِهِ » َد َموم ِهِ َبعم ُرُهنَّ وَُهَو يِفم َقِبم جم

َ
ًرا،  :َسبمٌع ََيمِريم لِلمَعبمِد أ وم َكـَرى َنهم

َ
َمنم َعلََّم ِعلمًما، أ

ِفُر  تَغم ا يَسم وم تََرَك َوَلً
َ
َحًفا، أ وم َورََّث ُمصم

َ
ِجًدا، أ وم َبََن َمسم

َ
وم َغَرَس ََنمةَاًل، أ

َ
ًا، أ وم َحَفَر بِْئم

َ
أ

تِهِ  َد َموم   «َِلُ َبعم
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“সাতিা কাজ এ ন রসয়সছ যার সাওয়াব বান্দাহ্’র জনয দীর্বকা  চা ু 

থাকসব; অথচ মস  ৃতুযর পর তার কবসরই শাফয়তিঃ ময বযফক্ত কাউসক 

 াভজনক মকাসনা জ্ঞান ফশক্ষা ফদস া। (জনগসির পাফনর সিি দূর 

করিাসথব) মকাথাও খা  বা কূপ খনন করস া। মকাথাও বা মখজুর গাছ 

 াগাস া। আবার মকাথাও বা  সফজদ র্র বতফর কসর ফদস া। মকাসনা 

কুরআন  াজীদ ফ রাস মরসখ মগস া। মকাসনা (সনককার) সন্তান  ৃতুযর 

স য় মরসখ মগস া ময তার জনয তার  ৃতুযর পর আল্লাহ তা‘আ ার 

ফনকি ক্ষ া প্রাথবনা করসব”।93 

‘উস ান ইবন ‘আিিান রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ِجًدا » َه اهلِل يَبمتَِِغم بِِه  -َمنم َبََن َمسم  « َجنَّةِ ـَبََن اهلُل َِلُ ِمثملَُه يِفم الم  –وَجم

“ময বযফক্ত এক াত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনয মকাসনা একফি 

 সফজদ বানাস া আল্লাহ তা‘আ া তার জনয জান্নাসত মসরূপ একফি র্র 

বানাসবন”।94 

উক্ত সাওয়াব পাওয়ার জনয জু ার  সফজদ ফকাংবা বে শাহী  সফজদই 

বানাসত হসব এ ন মকাসনা শতব মনই। বরাং  সফজদ যত মছািই মহাক 

না মকন  সফজদ ফন বািকারী উক্ত সাওয়াব মথসক কখসনা বফিত হসবন 

না।  

উ ার ইবন খাত্তাব রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  

                                                           
93 সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং ৭৩ 
94 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৫০; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ৫৩৩ 
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َكُر ِفيمهِ » ِجًدا يُذم ُم اهلِل َبََن اهلُل َِلُ بَيمتًا يِفم الم  َمنم َبََن َمسم  « َجنَّةِ ـاسم
“ময বযফক্ত এ ন একফি  সফজদ বানাস া যাসত আল্লাহ তা‘আ ার না  

উচ্চাফরত হয় আল্লাহ তা‘আ া তার জনয জান্নাসত একফি র্র 

বানাসবন”।95 

জাফবর ইবন আবু্দল্লাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َغَر َبََن اهلُل َِلُ بَيمتًا يِفم الم » صم

َ
وم أ

َ
َحِص َقَطاٍ  أ ِ َكَمفم ِجًدا ّلِِلَّ   «َجنَّةِ ـَمنم َبََن َمسم

“ময বযফক্ত কবুতসরর বাসা স পফর াি অথবা এর চাইসতও আসরা মছাি 

একফি  সফজদ বতফর করস া আল্লাহ তা‘আ া তার জনয জান্নাসত একফি 

র্র বতফর করসবন”।96 

৮. সবব সাধারসির জ্ঞান আহরসির সুফবধার জনয জায়গায় জায়গায় 

পািাগার বা গ্রন্থাগার প্রফতষ্ঠা করা:  

 ানুষ  ৃতুযর পরও ময আ  গুস ার সাওয়াব মপসত থাকসব তার  সধয 

সবব সাধারসির জ্ঞান আহরসির সুফবধার জনয জায়গায় জায়গায় গ্রন্থাগার 

ফকাংবা পািাগার প্রফতষ্ঠা করাও আসরকফি গুরুত্বপূিব কাজ। যা পূসববর 

আনাস ও আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু আনহু া এর হাদীসিয় মথসকই বুো 

যায়।  

৯.  ানুসষর সুফবধার জনয জায়গায় জায়গায় ি দার বৃক্ষ মরাপি করা:  

 ানুষ  ৃতুযর পরও ময আ  গুস ার সাওয়াব মপসত থাকসব তার  সধয 

জায়গায় জায়গায় ি দার বৃক্ষ মরাপি করাও আসরকফি গুরুত্বপূিব 

                                                           
95 সুনান ইবন  াজাহ, হাদীস নাং ৭৪২ 
96 ইবন  াজাহ, হাদীস নাং ৭৪৫ 
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কাজ। যা পূসববর হাদীস মথসকই বুো যায়।  

আনাস্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
ُكُل ِمنمُه »

م
َرُع َزرمًًع َفيَأ وم يَزم

َ
ِلٍم َيغمرُِس َغرمًسا أ وم بَِهيمَمٌة إاِلَّ َما ِمنم ُمسم

َ
مَساٌن أ وم إِن

َ
ٌ أ َطْيم

  «ََكَن َِلُ بِِه َصَدقَةٌ 
“ময মকাসনা  ুসফ   মকাসনা ি দার বৃক্ষ মরাপি করস  অথবা মকাসনা 

িস  বপন করস  তা মথসক যফদ মকাসনা পাখী,  ানুষ ফকাংবা পশু খায় 

তা হস  তা তার জনয সদকা হসয় যাসব”।97
 

জাফবর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َق ِمنمُه َِلُ َصَدقٌَة، » ِكـَل ِمنمُه َِلُ َصَدقًَة، َوَما َُسِ

ُ
ِلٍم َيغمرُِس َغرمًسا إاِلَّ ََكَن َما أ َما ِمنم ُمسم

 ُ ْيم َكلَِت الطَّ
َ
بُُع ِمنمُه َفُهَو َِلُ َصَدقٌَة، َوَما أ َكَل السَّ

َ
َحٌد  َوَما أ

َ
َرُؤُه أ َفُهَو َِلُ َصَدقٌَة، َواَل يَزم

  «إاِلَّ ََكَن َِلُ َصَدقَةٌ 
“ময মকাসনা  ুসফ   মকাসনা ি দার বৃক্ষ মরাপি করস  তা মথসক যা 

খাওয়া হয় তা তার জনয সদকা হসয় যাসব। যা চুফর করা হয় তাও তার 

জনয সদকা হসয় যাসব। যা মকাসনা ফহাংস্র পশু খায় তাও তার জনয 

সদকা হসয় যাসব। যা মকাসনা পাখী খায় তাও তার জনয সদকা হসয় 

যাসব এবাং যা মকাসনা  ানুষ ফনসয় যায় তাও তার জনয সদকা হসয় 

যাসব”।98
 

১০.  ুসাফিরসদর রাফত্র যাপসনর সুফবধার জনয মেন বা বাস 
                                                           
97 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২৩২০ সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১৫৫৩ 
98 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ১৫৫২ 
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মেশনগুস ার আসশ-পাসশ খাবাসরর বযবস্থাসহ সমূ্পিব আবাফসক 

মহাসি  বতফর করািঃ  

 ানুষ  ৃতুযর পরও ময আ  গুস ার সাওয়াব মপসত থাকসব তার  সধয 

 ুসাফিরসদর রাফত্র যাপসনর সুফবধার জনয মেন বা বাস মেশনগুস ার 

আসশ-পাসশ খাবাসরর বযবস্থা সহ সমূ্পিব আবাফসক মহাসি  বতফর করাও 

আসরকফি গুরুত্বপূিব কাজ। যা পূসববর আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু 

এর হাদীস মথসকই বুো যায়।  

১১. মকাসনা এফতস র ভরিসপাষসির দাফয়ত্বভার গ্রহি করািঃ  

মকাসনা এফতস র ভরিসপাষসির দাফয়ত্বভার গ্রহি করা জান্নাসত যাওয়ার 

একফি ফবরাি  াধয ।  

সাহ  রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
نَا »
َ
ََِيمِم يِفم الم أ منَُهَما َشيمئً ـَوََكفُِل اَلم َج بَي َطى، َوفَرَّ موُسم بَّابَِة َوال َشاَر بِالسَّ

َ
 «َجنَِّة َهَكَذا، َوأ

“আফ  ও এফতস র ভরিসপাষসির দাফয়ত্বভার গ্রহিকারী এসতা 

পাশাপাফশ থাকসবা যতিুকু পাশাপাফশ থাসক তজবনী ও  ধয া অঙু্গ ীিয়। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  উক্ত বযাপারফি অঙু্গ ীিসয়র 

ইশারার  াধযস  বুফেসয়সছন এবাং উভয় অঙু্গ ীর  াসে ফতফন সা ানযিুকু 

িাাঁকও রাসখন”।99
 

১২. ফবধবা ও ফ সকীসনর ভরিসপাষসির দাফয়ত্বভার গ্রহি করা: 

ফবধবা ও ফ সকীসনর ভরিসপাষসির দাফয়ত্বভার গ্রহি করা আল্লাহ 

তা‘আ ার পসথ ফজহাদ করা এবাং ফনর স নি  সা াত ও নি  সাও  
                                                           
99 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৩০৪ 
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আদায় করার স তু য।  

আবু হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َملَِة َوال» رم

َ اِِعم لََعَ اَلم ِ ََكلم ـم السَّ ِكْيم ِسبُُه قَاَل: َوََكلم ُمَجاِهِد يِفم َسِبيمِل اهلِل، ـِمسم حم
َ
َقائِِم َوأ

ِطرُ  ائِِم اَل ُيفم ، َوََكلصَّ َُتُ   «اَل َيفم
“ফবধবা ও ফ সকীসনর ভরিসপাষসির দাফয়ত্বভার গ্রহিকারী আল্লাহ 

তা‘আ ার পসথ ফজহাদকারী এবাং ফনর স নি  সা াত ও নি  সাও  

আদায়কারীর স তু য”।100
 

১৩. ময মকাসনা সাও দারসক ইিতার করাসনা: 

ময মকাসনা সাও দারসক ইিতার করাস  তার সাও র স পফর াি 

সাওয়াব ইিতার আসয়াজনকারী পাসব।  

যাসয়দ ইবন খাফ দ জুহানী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন 

বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
نَُّه اَل يَ »

َ
َ أ ِرهِ؛ َغْيم جم

َ
َر َصائًِما؛ ََكَن َِلُ ِمثمُل أ ائِِم َشيمئًاَمنم َفطَّ ِر الصَّ جم

َ
 « نمُقُص ِمنم أ

“ময বযফক্ত মকাসনা সাও দারসক ইিতার করাস া তার সাও র 

স পফর াি সাওয়াব ইিতার আসয়াজনকারী পাসব। তসব এসত 

সাও দাসরর সাওয়াব এতিুকুও ক াসনা হসব না”।101 

পূবব যুসগর ফনষ্ঠাবান সদকাকারীসদর ফকছু র্িনা: 

১. আনাস্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, আবু তা হা 

রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু আনসারীসদর  সধয মবফশ সম্পদশা ী ফছস ন এবাং 

                                                           
100 সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ২৯৮২ 
101 সুনান ফতরফ যী, হাদীস নাং ৮০৭; সুনান ইবন  াজাহ, হাদীস নাং ১৭৭৩ 
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তাাঁর সম্পসদর  সধয বায়রা’হা না ক বাগানবাফেফিই ফছস া তাাঁর ফনকি 

অফধক ফপ্রয়। তা ফছস া  সফজসদ নববীর সা নাসা ফনই। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  তাসত েুসক ফ ফি পাফন পান করসতন। 

আনাস্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, যখন ফনসম্নাক্ত আয়াত নাফয  হয়,  
َٰ  ٱۡلِبَّ  َتَنالُوا   لَن ﴿ ا تُنفُِقوا   َحّتَّ ء   ِمن تُنِفُقوا   َوَما ُُتِبُّوَنه  ِممَّ َ  فَإِنَّ  ََشۡ ِ  ٱّللَّ  َعلِيم   هِۦب
 [  ٣٥: عمران ال] ﴾ ٩٢

“মতা রা কখসনাই ক যাসির নাগা  পাসব না যতক্ষি না মতা রা ফনসজর 

পছন্দনীয় বস্তু সদকা কসরা। মতা রা যা ফকছুই আল্লাহ তা‘আ ার পসথ 

বযয় কসরা তা সবই ফতফন ভাস াভাসব জাসনন”। [সূরা আস  ‘ই রান, 

আয়াত: ৯২] 

যখন উপসরাক্ত আয়াত নাফয  হয় তখন আবু তা হা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর ফনকি ফগসয় ব স ন, 

আল্লাহ তা‘আ া মতা উপসরাক্ত আয়াত নাফয  কসরন। আর আ ার ফনকি 

সবচাইসত ফপ্রয় সম্পদই হসে বায়রা’হা না ক বাগানবাফেফি। সুতরাাং এফি 

আফ  আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা কসর ফদ া । আফ  আল্লাহ তা‘আ ার 

ফনকি এর সাওয়াব আশা কফর। সুতরাাং মহ রাসূ ! আপফন তা মযখাসন 

বযয় করসত চান বযয় করুন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  

ব স ন, সাবাস! এসতা খুব  াভজনক সম্পদ। এসতা খুব  াভজনক 

সম্পদ। আফ  মতা ার কথা শুসনফছ। তসব আফ  চাই ময তুফ  তা মতা ার 

আত্মীয়-স্বজনসদর  াসে বন্টন কসর ফদসব। তখন আবু তা হা রাফদয়াল্লাহু 
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‘আনহু তাই করস ন।102 

 ২. সু’দা রাফদয়াল্লাহু আনহা মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, আফ  

একদা আ ার স্বা ী তা হা ইবন উবাইদুল্লাহ্’র সা সন উপফস্থত হস  

তাাঁসক ভারী ভারী  সন হস া। মযন ফতফন আ ার উপর রাগ কসর 

আসছন। আফ  ব  া , আপনার ফক হস া? হয়সতা আপফন আ ার 

মকাসনা ক বকাসন্ড অসন্তুি হসয়সছন তাই আফ  আপনার ফনকি ক্ষ া 

চাফে। ফতফন ব স ন, না। একজন  ুসফ   পুরুসষর জনয তুফ  কসতাই 

না উত্ত া স্ত্রী! তসব একফি র্িনা র্সিসছ। তা এই ময, আ ার ফনকি 

অসনকগুস া সম্পদ একফত্রত হসয়সছ। আফ  মভসব পাফে না তা ফকভাসব 

খরচ করসবা? আফ  ব  া , আপনার ফকসসর ফচন্তা! আপনার বাংসশর 

ম াকসদরসক ডাক ফদসয় তা তাসদর  সধয বন্টন কসর ফদন। তখন ফতফন 

ফনজ মগা া সক উসদ্দশয কসর ব স ন, মহ মগা া ! আ ার বাংসশর 

ম াকসদরসক মডসক ফনসয় আসসা। বিবনাকাফরিী বস ন, আফ  ফহসাব 

রক্ষকসক ফজজ্ঞাসা কর া , ফতফন ইসতা সধয কসতা িাকা বন্টন 

করস ন? মস ব স া, চার  াখ।103 

৩. একদা তা হা ইবন উবাইদুল্লাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু  উস ান 

রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু-এর ফনকি সাত  ক্ষ ফদরহাস র ফবফন সয় একফি 

বাগানবাফে ফবফক্র কসর ফদস ন। ‘উস ান রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন 

ফদরহা গুস া ফনসয় আসস ন তখন তা হা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 

ময বযফক্তর ফনকি এতগুস া ফদরহা ; অথচ মস জাসন না তার  ৃতুয কখন 

                                                           
102 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৬১; সহীহ  ুসফ  , হাদীস নাং ৯৯৮ 
103 সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং ৯২৫ 
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হসব এরপরও মস এতগুস া ফদরহা  ফনসয় রাফত্র যাপন করস া মস 

ফনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া সম্পসকব এসকবাসরই অজ্ঞ। অতিঃপর ফতফন ম াক 

পাফিসয় ফদস ন এগুস া  দীনার গফ সত গফ সত ফবফ  করসত। িজসরর 

স য় মদখা মগস া, তাাঁর ফনকি আর একফি ফদরহা ও মনই।104 

৪. একদা উ ার ইবন খাত্তাব রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু চার শত ফদনার একফি 

থফ সত ভসর ফনজ মগা া সক ফদসয় ব স ন, এগুস া আবু উবাইদাহ্ 

রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মক ফদসয় আসসা। তসব মকাসনা একিা বযস্ততা মদফখসয় 

তাাঁর র্সর ফকছুক্ষি অসপক্ষা করসব। তা হস  মদখসত পাসব মস 

ফদনারগুস া মকান খাসত খরচ কসর। মগা া  ফদনারগুস া ফনসয় তাাঁর 

কাসছ মপৌঁসছ ব স া, আ ীরু   ু’ফ নীন ব সছন, ফদনারগুস া আপনার 

মকাসনা বযফক্তগত কাসজ  াগাসত। ফতফন ব স ন, আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর 

সাসথ তাাঁর খাাঁফি বান্দাহসু ভ সুসম্পকব অিুি রাখুক এবাং তাাঁসক দয়া 

করুক। অতিঃপর ব স ন, মহ বাফন্দ! এ সাতফি ফদনার অ ুকসক ফদসয় 

আসসা, এ পাাঁচফি অ ুকসক, আর এ পাাঁচফি অ ুকসক। এ নফক তা 

ফকছুক্ষসির  সধয বন্টন করা মশষ হসয় মগস া। মগা া ফি উ ার 

রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু এর ফনকি এসস তা ফবস্তাফরত জানাস ন। ইসতা সধয 

উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু আসরা চার শত ফদনার  ু‘আয্ ইবন জাবা  

রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু এর জনয প্রস্তুত কসর রাখস ন। ফতফন ব স ন, 

এগুস া  ু‘আয্ ইবন জাবা  রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মক ফদসয় আসসা। তসব 

মকাসনা একিা বযস্ততা মদফখসয় তাাঁর র্সর ফকছুক্ষি অসপক্ষা করসব। তা 

হস  মদখসত পাসব মস ফদনারগুস া মকাসনা খাসত খরচ কসর। মগা া  
                                                           
104 ফসিাতুস-সািওয়াহ ১/৩৪০ 
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ফদনারগুস া ফনসয় তাাঁর কাসছ মপৌঁসছ ব স া, আ ীরু   ু’ফ নীন ব সছন, 

ফদনারগুস া আপনার মকাসনা বযফক্তগত কাসজ  াগাসত। ফতফন ব স ন, 

আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর সাসথ তাাঁর খাাঁফি বান্দাহসু ভ সুসম্পকব অিুি 

রাখুক এবাং তাাঁসক দয়া করুক। অতিঃপর ব স ন, মহ বাফন্দ! এ 

কসয়কফি ফদনার অ ুসকর র্সর ফদসয় আসসা, এগুস া অ ুসকর র্সর, 

আসরা এগুস া অ ুসকর র্সর। ইসতা সধয  ু‘আয্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু এর 

স্ত্রী তাাঁর ফদসক উাঁফক ম সর ব স ন, আল্লাহর কস ! আ রা একান্ত 

দফরদ্র। সুতরাাং আ াসদরসকও ফকছু ফদন। তখন তাাঁর ফনকি শুধু াত্র 

দু’ফি ফদনারই অবফশি ফছস া এবাং তাই ফতফন তাাঁর স্ত্রীর ফদসক ফনসক্ষপ 

করস ন। মগা া ফি উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু এর ফনকি এসস তা 

ফবস্তাফরত জানাস ন। উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু তাসত খুবই সন্তুি হস ন 

এবাং ব স ন, এরা সবাই ভাই ভাই। তাই আচরসি সবাই একই।105 

৫.’উরওয়াহ্ রহ. মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, আফ  ‘আফয়শা রাফদয়াল্লাহু 

আনহা মক মদসখফছ সত্তর হাজার দীনার বা ফদরহা  সদকা কসর ফদসত; 

অথচ ফতফন তাাঁর পরসনর কাপে তাফ   াফগসয় পরফছস ন।106 

৬. আস া ফবনত আবী বকর আগা ীকাস র জনয ফকছুই রাখসতন না। 

ফতফন সবফকছুই আল্লাহ তা‘আ ার রাস্তায় সদকা কসর ফদসতন।107 

৭. উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা জননক 

সাহাবীসক একফি ছাগস র  াথা হাফদয়া মদওয়া হস া। ফতফন  সন  সন 

                                                           
105 সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং ৯২৬ 
106 ফসিাতুস সািওয়াহ ২/৩০ 
107 আস-ফসয়ার ৩/৩৮০ 
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ভাবস ন, আ ার অ ুক ভাই এ  াথাফির প্রফত আ ার চাইসতও মবফশ 

 ুখাসপক্ষী। তাই ফতফন  াথাফি তাাঁর কাসছই পাফিসয় ফদস ন। এ ফনভাসব 

অপরজন অসনযর কাসছ। পফরসশসষ সাত র্র রু্সর  াথাফি প্রথ  র্সরই 

ফিসর আসস া।108 

৮.আবু্দল্লাহ ইবন উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু া এর ফনকি যখনই তাাঁর 

মকাসনা সম্পদ ভাস া বা পছন্দনীয়  সন হসতা তখনই ফতফন তা আল্লাহ 

তা‘আ ার রাস্তায় সদকা কসর ফদসতন।109 

৯.আবু্দল্লাহ ইবন উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু া কখসনা কখসনা একই 

 জফ সশ ফত্রশ হাজার দীনার বা ফদরহা  সদকা কসর ফদসতন; অথচ 

ফতফন মকাসনা মকাসনা  াসস এক িুকসরা মগাস্ত খাওয়ার পয়সাও ফনসজর 

কাসছ খুাঁসজ মপসতন না।110 

১০. একদা উ ার ইবন খাত্তাব রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু এর যুসগ  দীনায় 

দুফভবক্ষ ম সগ যায়। ইসতা সধয ফসফরয়া মথসক উস ান রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু 

এর  াফ কানাধীন এক হাজার উসির একফি বাফিজয কাসি া  দীনায় 

মপৌঁসছ যায়। তাসত ফছস া হসরক রকস র খাদয সা গ্রী ও  ূ যবান 

মপাশাক-পফরেদ। মস কফিন স সয় যার  ূ য ফছস া বিবনাতীত। 

ইসতা সধয সক  বযবসায়ীরা পিযসা গ্রীর জনয তাাঁর ফনকি উপফস্থত। 

ফতফন তাসদরসক ব স ন, মতা রা আ াসক কতিুকু  াভ ফদসব? তারা 

ব স া, শতকরা পাাঁচ ভাগ। ফতফন ব স ন, অনযজন (আল্লাহ তা‘আ া) 

                                                           
108 এহইয়া ৩/২৭৩ 
109 ওয়ািায়াতু -আ’ইয়ান ৩/৩০ 
110 আস-ফসয়ার ৩/২১৮ 
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আসরা মবফশ ফদসত প্রস্তুত। তারা ব স া, আ রা আসরা বাফেসয় মদসবা। 

এ নফক তারা শতকরা দশ ভাগ  াভ ফদসত প্রস্তুত হসয় মগস া। ফতফন 

ব স ন, অনযজন (আল্লাহ তা‘আ া) আসরা মবফশ ফদসত প্রস্তুত। অতিঃপর 

ফতফন পুসরা বযবসািুকুই আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুফির জনয  ানুসষর  াসে 

বন্টন কসর মদন।111 

১১. একদা জননক গ্রা য বযফক্ত চারফি ফদয়যাসতর দাফয়ত্বভার ফনসয় 

 দীনায় উপফস্থত হস া। মস এ বযাপাসর  দীনাবাসীসদর সাহাযয কা না 

করফছস া। জননক বযফক্ত তাসক ব স া, তুফ  এ বযাপাসর চার জসনর 

ময মকাসনা এক জসনর ফনকি মযসত পাসরা। তাাঁরা হসেন, হাসান ইবন 

‘আ ী, আবু্দল্লাহ্ ইবন জা’ির, সা’ঈদ ইবনু  ‘আস এবাং আবু্দল্লাহ্ 

ইবন ‘আববাস রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু । ম াকফি  সফজসদ ফগসয় মদখস া 

সা’ঈদ ইবনু  ‘আস রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু  সফজসদ প্রসবশ করসছন। 

ম াকফি তাাঁর কাসছ বযাপারফি খুস  ব সতই ফতফন ফনজ র্র মথসক রু্সর 

এসস ব স ন, তুফ  আসরকজনসক ফনসয় আসসা মতা ার সহসযাফগতা 

করসত। ম াকফি ব স া, আল্লাহ তা‘আ া আপনাসক দয়া করুন! আফ  

মতা এসতা সম্পদ চাইফন? ফতফন ব স ন, আফ  জাফন। তুফ  

আসরকজনসক ফনসয় আসসা মতা ার সহসযাফগতা করসত। অতিঃপর ফতফন 

তাসক চফল্লশ হাজার দীনার বা ফদরহা  ফদসয় ফদস ন। এরপর ম াকফির 

আর কাসরার কাসছ মযসত হস া না।112 

 ১২.  াই ূন ইবন ফ হরান মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা 

                                                           
111 আখ াকুনা -ইজফত া’ইয়যাহ: ২১ 
112 আ -ফবদায়াহ ওয়ান-ফনহায়াহ ৮/৯৩ 
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আবু্দল্লাহ ইবন উ ার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু া এর স্ত্রীসক ব া হস া, তুফ  

মতা ার স্বা ীর প্রফত মকন দয়া কসরা না? ফতফন ব স ন, আফ  ফক 

করসবা?! তাাঁর জনয খানা বতফর করস  ফতফন অনযসদরসক সাসথ ফনসয় 

বসস যান। তখন আর তাাঁর খাওয়া হয় না। অতিঃপর তাাঁর স্ত্রী একদা 

সক  ফ সফকনসদরসক দাওয়াত ফদসয় খাওয়াস ন যারা সববদা ইবন 

উ াসরর  সফজদ মথসক মবর হওয়ার পসথ বসস থাসক। এরপর 

তাসদরসক ফবনসয়র সাসথ ব স ন, মতা রা ইবন উ াসরর পসথ বসস 

মথসকা না। অতিঃপর ইবন উ ার র্সর এসস ব স ন, অ ুকসক ডাসকা, 

অ ুকসক ডাসকা; অথচ তাাঁর স্ত্রী তাসদর ফনকি খানা পাফিসয় ব স ন, 

মতা াসদরসক ডাকস  মতা রা মকউ আর এসসা না। তখন ইবন উ ার 

ব স ন, মতা রা চাসো, আফ  মযন আজ রাসত্রর খাবার না খাই। তাই 

ফতফন আর রাসত্রর খাবার মখস ন না।113 

১৩.  ুহাম্মাদ ইবন  ুনকাফদর রহ. মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা 

উসম্ম দুররাহ রাফদয়াল্লাহু আনহা [ফযফন ফছস ন ‘আফয়শা রাফদয়াল্লাহু 

আনহা এর খাফদ া] তাাঁসক বস ন, একদা  ু‘আফবয়া রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু 

‘আফয়শা রাফদয়াল্লাহু আনহা এর ফনকি এক  ক্ষ আফশ হাজার ফদরহা  

পািান। ফতফন ফদরহা গুস া মপসয় তার সবিুকুই  ানুসষর  াসে ফবফ  

কসর ফদস ন। যখন সন্ধযা হস া তখন ফতফন ফনজ খাফদ াসক ব স ন, 

ইিতার ফনসয় আসসা। অতিঃপর তাাঁর জনয রুফি ও মত  ফনসয় আসা 

হস া। উসম্ম দুররাহ বস ন, আজ একফি ফদরহা  ফদসয় আ াসদর 

                                                           
113 ফহল্য়াতু -আউফ য়া’ ৭/২৯৮ 
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ইিতাসরর জনয এতিুকু মগাস্তও ফকনসত পারস ন না? ‘আফয়শা বস ন, 

আ াসক ইসতাপূসবব বযাপারফি স্মরি কফরসয় ফদস  না মকন?114 

১৪. সা’দ ইবন উবাদাহ্ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু প্রফত রাসত্র আফশ জন 

সুফ্িাবাসীসক খানা খাওয়াসতন।115 

১৫.  দীনাবাসীরা আবু্দর রহ ান ইবন ‘আউি রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু এর 

সম্পসদর উপর মবফশর ভাগই ফনভবরশী  ফছস া। কারি, ফতফন ফনজ  াস র 

এক তৃতীয়াাংশ  ানুষসক ঋি ফদসতন। আসরক তৃতীয়াাংশ  ানুসষর ঋি 

পফরসশাসধ বযয় করসতন। অনয তৃতীয়াাংশ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় বযয় 

করসতন।116 

১৬. একদা জননক বযফক্ত হাসান ইবন ‘আ ী রাফদয়াল্লাহু আনহু া এর 

ফদসক একফি ফচরকুি তুস  ধরস ন। তখন ফতফন তা মদখার পূসববই 

ব স ন, মতা ার প্রসয়াজন ফ ফিসয় মদওয়া হসব। জননক বযফক্ত তাাঁসক 

ব স ন, মহ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  এর সন্তান! 

আপফন ফচরকুিফি মদসখই উত্তর ফদসতন তাই মতা ভাস া ফছস া। ফতফন 

ব স ন, আফ  ফচরকুিফি পো পযবন্ত মস যতিুকু  াঞ্ছনা মভাগ করসব 

মস জনয ফকয়া সতর ফদন আল্লাহ তা‘আ া আ াসক জবাবফদফহ 

করসবন।117 

১৭. যুবাইর ইবন ‘আউওয়া  রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু এর এক হাজার 
                                                           
114 এহইয়া’ ৩/২৬২ 
115 আস-ফসয়ার ১/২১৬ 
116 তারীসখ বাগদাদ ১২/৪৯১ 
117 এহইয়া ৩/৯৭ 
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মগা া  ফছস া যারা তাাঁসক প্রফতফদনই ফনসজসদর উপাজবনগুস া ফদসয় 

ফদসতা। প্রফত রাসত্র ফতফন মসগুস া সমূ্পিবরূসপ গরীবসদর  াসে বন্টন 

না কসর কখসনা র্সর ফিরসতন না।118 

১৮. আহ াদ ইবন হাম্বা  রহ. আববাদ ইবন আববাদ সম্পসকব বস ন, 

ফতফন ফছস ন ফবশ্বস্ত দীনদার। ফযফন ফনজসক আল্লাহ তা‘আ ার কাছ 

মথসক ফতন বা চার বার খফরদ কসর ফনসয়সছন। ফতফন ফনজসক ওজন 

কসর মস পফর াি রূপা আল্লাহর রাস্তায় সদকা কসরন।119
 

১৯. ‘আ র ইবন দীনার মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা আ ী ইবন 

হুসাইন ইবন আ ী রহ.  ুহাম্মাদ ইবন উসা াহ্ ইবন যাসয়সদর সাক্ষাসত 

মগস  মদখস ন ফতফন কাাঁদসছন। আ ী ব স ন, মতা ার ফক হসয়সছ। 

কাাঁদসছা মকন? ফতফন ব স ন, আ ার উপর ফকছু ঋি রসয়সছ তাই 

কাাঁদফছ। আ ী ব স ন, কতগুস া? ফতফন ব স ন, পসনসরা হাজার 

দীনার। আ ী ব স ন, ফিক আসছ, তা আফ ই ফদসয় মদসবা।120 

২০. আ ী ইবন হাসান ইবন আ ী রহ. এর ফনকি মকাসনা ফভকু্ষক 

আসস  ফতফন তাসক ধনযবাদ ফদসয় ব সতন, মতা াসক ধনযবাদ! কারি, 

তুফ  আ ার ধন-সম্পদ আফখরাসতর ফদসক বসয় ফনসয় যাসব।  

২১. উ ার ইবন সাফবত রহ. মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, যখন আ ী 

ইবন হুসাইন ইবন আ ী রহ.  ৃতুযবরি করস ন তখন তাাঁসক মধায়াসনার 

                                                           
118 ফহল্য়াতু -আউফ য়া’ ১/৯০ 
119 তাযফকরাতু -’হুফ্িায ১/২১০ 
120 তাযফকরাতু -হুফ্িায ১/৮১ 
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স য় তাাঁর ফপসি অসনকগুস া কাস া দাগ পফর ফক্ষত হয়। এ বযাপাসর 

ফজজ্ঞাসা করা হস  তাাঁর র্ফনষ্ঠরা বস ন, ফতফন রাফত্র মব ায় আিার বস্তা 

ফপসি ফনসয়  দীনার িফকসদর র্সর র্সর মপৌঁফছসয় ফদসতন।121 

২২. আবু  হুসাইন নূরী রহ. ফবশ বছর যাবত ফনজ র্র মথসক দু’ফি 

রুফি ফনসয় বাজাসরর ফদসক রওয়ানা করসতন তা সদকা করার জনয। 

পফথ সধয ফতফন  সফজসদ েুসক নি  সা াসত বযস্ত হসয় মযসতন যতক্ষি 

না বাজাসরর স য় হসতা। অতিঃপর বাজাসরর স য় হস  ফতফন মসখাসন 

ফগসয় রুফি দু’ফি সদকা কসর ফদসতন। সবাই  সন করসতা, ফতফন র্র 

মথসক খানা মখসয় মবর হসয়সছন। আর র্সরর ম াসকরা  সন করসতা, 

ফতফন মতা দুপুসরর খানা ফনসয় মবর হসয়সছন; অথচ ফতফন সাও  

রসয়সছন।122 

২৩. ই া  শা’বী বস ন, আ ার এ ন মকাসনা আত্মীয়  সরফন যার উপর 

ফকছু না ফকছু ঋি আসছ; অথচ আফ  তা তার পক্ষ মথসক আদায় 

কফরফন।123 

২৪. আবু ইসহাক আত্ব-ত্বাবারী রহ. বস ন, নাজাদ না ক জননক বযফক্ত 

সববদা সাও  রাখসতা। একফি রুফি ফদসয় ইিতার করার স য় ফতফন তা 

মথসক সা ানযিুকু ফছাঁসে রাখসতন। শুক্রবার ফতফন মস িুকসরাগুস া মখসয় 

মস ফদসনর রুফিফি সদকা কসর ফদসতন।124 

                                                           
121 আস-ফসয়ার ৪/১৩৯ 
122 ফ ন্হাজু -কাফসদীন পৃ: ৪১ 
123 তাযফকরাতু -হুফ্িায ১/৮১ 
124 তাফয্করাতু -হুফ্িায ৩/৮৬৮ 
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২৫. দাউদ আত্ব-ত্বাফয়র একফি বাফন্দ ফছস া। মস একদা তাাঁসক ব স া, 

আপনার জনয ফক ফকছু চফবব পাকাসবা? ফতফন ব স ন, ফিক আসছ, 

পাকাও। তা পাফকসয় যখন তাাঁর কাসছ আনা হস া তখন ফতফন ব স ন, 

অ ুক র্সরর এফত গুস ার ফক অবস্থা? বাফন্দ ব স া, আসগর  সতাই। 

ফতফন ব স ন, এগুস া তাসদর কাসছ ফনসয় যাও। বাফন্দ ব স া, আপফন 

মতা অসনক ফদন মথসক রুফির সাসথ ফকছু খানফন। ফতফন ব স ন, তারা 

মখস  মতা আল্লাহ তা‘আ ার ফনকি তা সাংরফক্ষত থাকসব। আর আফ  

মখস  তা বাথরুস  যাসব।125 

২৬. শু’বাহ্ ইবন হাজ্জাজ একদা একফি গাধার উপর চসে মকাথাও 

যাফেস ন। পফথ সধয সু াই ান ইবন  ুগীরাহ্ না ক জননক বযফক্ত তাাঁর 

ফনকি ফনজ দীনতার কথা বিবনা করফছস া। তখন ফতফন ব স ন, 

আল্লাহর কস ! আফ  এখন শুধু এ গাধাফিরই  াফ ক। অনয ফকছুর 

নয়। এরপরও ফতফন গাধা মথসক মনস  গাধাফি সু াই ানসক সদকা কসর 

ফদস ন।126 

২৭. রাবী’ না ক জননক বুযুগব একদা অধবাঙ্গ মরাসগ মভাগফছস ন। দীর্ব 

ফদন যাবত ফতফন পুসরা শরীসর খুব বযথা অনুভব করফছস ন। হিাৎ তাাঁর 

 ুরগীর মগাস্ত খাওয়ার ইসে হস া। চফল্লশ ফদন যাবত এ ইো ফতফন 

কাসরার কাসছ বযক্ত কসরনফন। একদা তাাঁর স্ত্রীর ফনকি উক্ত ইো বযক্ত 

করস  ফতফন এক ফদরহা  দু’ দাফনক ফদসয় তাাঁর জনয একফি  ুরগী 

খফরদ কসর তা রান্না করস ন। সাসথ ফকছু রুফি এবাং হা ুয়াও বতফর 

                                                           
125 তাফরসখ বাগদাদ ৮/৩৫৩ 
126 ফহল্য়াতু -আউফ য়া’ ৭/১৪৬ 
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করা হস া। এ সব তাাঁর ফনকি উপফস্থত করা হস  যখন ফতফন তা মখসত 

যাসবন তখনই জননক ফভকু্ষক এসস ব স া, আ াসক ফকছু সদকা ফদন। 

তখন ফতফন তা না মখসয় তাাঁর স্ত্রীসক ব স ন, ফভকু্ষকসক এগুস া ফদসয় 

দাও। তাাঁর স্ত্রী ব স ন, আফ  ফভকু্ষকসক এ ন ফকছু মদসবা যাসত মস 

আসরা মবফশ খুফশ হসয় যায়। ফতফন বস  ন তা ফক? তাাঁর স্ত্রী ব স ন, 

আফ  তাসক এগুস ার পয়সা ফদসয় মদসবা। আর আপফন এগুস া খাসবন। 

ফতফন ব স ন, ভাস াই বস সছা। তা হস  পয়সাগুস া ফনসয় আসসা। 

পয়সাগুস া ফনসয় আসা হস  ফতফন ব স ন, পয়সা এবাং খাবার সবই 

তাসক ফদসয় দাও।127 

২৮. ‘আফ র ইবন আবু্দল্লাহ্ ইবন যুবাইর রহ. দীনার ও ফদরহাস র 

থফ  ফনসয়  সফজসদ  সফজসদ রু্সর মবোসতন। মকাসনা মনককার 

বান্দাহসক ফসজদারত অবস্থায় মদখস  তার জুতার পাসশ্বব থফ ফি মরসখ 

ফদসতন। যাসত ম াকফি তাাঁসক ফচনসত না পাসর। তাাঁসক ফজজ্ঞাসা করা 

হস ািঃ থফ ফি এসদর বাফেসত পািান না মকন? তখন ফতফন বস ন, 

থফ ফি তাসদরসক সরাসফর ফদস  স য় স য় তারা আ াসক বা আ ার 

প্রফতফনফধসক মদসখ  জ্জা পাসব।128 

২৯. ‘আফ র ইবন আবু্দল্লাহ্ ইবন যুবাইর রহ. ছয়বার ফনসজর ফদয়যাত 

স পফর াি সদকা কসর আল্লাহ তা‘আ ার কাছ মথসক ফনজসক ফকসন 

ফনসয়সছন। মত ফনভাসব হাবীব আ -‘আজ ীও চফল্লশ হাজার ফদরহা  

                                                           
127 আহসানু   াহাফসন, পৃ. ২৮৯ 
128 ফ নহাজু -ক্বাফস্বদীন, পৃ. ৪১ 
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সদকা কসর ফনজসক আল্লাহ তা‘আ ার কাছ মথসক ফকসন ফনসয়সছন।129 

৩০.  ুওয়ারফরক আ -ইজ ী বযবসা কসর যা  াভ হসতা তার সবিুকুই 

গরীব-দুিঃখীর  াসে বন্টন কসর ফদসতন। ফতফন ব সতন, গরীব-দুিঃখী না 

থাকস  আফ  কখসনা বযবসাই করতা  না।130 

৩১. রাফক্বদী রহ. বস ন, রাষ্ট্রপফত আ াসক ছয়  ক্ষ ফদরহা  ফদসয়সছন; 

অথচ এগুস ার উপর কখসনা যাকাত আসসফন। অথবাৎ বছর িুরাসনার 

আসগই ফতফন তা সব সদকা কসর ফদসয়সছন।131 

৩২.  াইস ইবন সা’দ রহ.-এর বাফষবক আয় ফছস া আফশ হাজার ফদনার; 

অথচ তাাঁর উপর কখসনা যাকাত ওয়াফজব হয়ফন। অথবাৎ বছর িুরাসনার 

আসগই ফতফন তা সব সদকা কসর ফদসয়সছন।132 

৩৩. একদা  া’রূি কাখবী রহ. অসুস্থ হসয় পসেন। তখন তাাঁসক ব া 

হস ািঃ আপফন ওফসয়ত করুন। ফতফন ব স ন, আফ   সর মগস  আ ার 

গাসয়র জা াফি মতা রা সদকা কসর ফদসব। কারি, আফ  চাই, দুফনয়াসত 

আফ  মযভাসব খাফ  এসসফছ মসভাসবই দুফনয়া মথসক ফবদায় মনসবা।133 

৩৪. খ ীিা আবু্দ   াফ ক ইবন  ারওয়ান একদা আস া ফবনত 

খাফরজাসক মডসক ব স ন, মতা ার কসয়কফি গুি আ ার কাসন এসসসছ 

তা এখন সরাসফর আ াসক খুস  ব সব ফক? ফতফন ব স ন, এ বযাপারফি 

                                                           
129 ফহল্য়াতু -আউফ য়া ৩/১৬৬ 
130 আয-যুহদ, পৃ. ৪৪ 
131 আস-ফসয়ার ৯/৪৬৭ 
132 ওয়ািায়াতু -আইয়ান ৪/১৩০ 
133 ওয়ািায়াতু -আইয়ান ৫/২৩২ 
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অসনযর মথসক মশানাই ভাস া। খ ীিা ব স ন, না, তুফ  আ াসক 

মসগুস া ব সতই হসব। তখন ফতফন ব স ন, মহ আ ীরু - ু’ফ নীন! 

গুিগুস া হসে এই ময, আফ  কখসনা কাসরার সা সন পা ছফেসয় বফস 

না। আফ  কখসনা কাউসক খাবাসরর দাওয়াত করস  মসই আ াসক 

মখাাঁিা মদয় যা আফ  মদই না। মকউ আ ার ফনকি মকাসনা ফকছু চাইস  

যা ফকছুই আফ  তাসক মদই তা মবফশ  সন কফর না।134 

 ৩৫. একদা জননক ফসফরয়াবাসী  দীনায় এসস ব স া, 

সাফ্ওয়ান ইবন সু াই  মক? আফ  তাসক জান্নাসত মদসখফছ। ফতফন 

জান্নাসত প্রসবশ কসরসছন একফি জা ার পফরবসতব। যা একদা ফতফন 

জননক বযফক্তসক পফরসয়সছন। ফতফন একদা এক প্রচন্ড শীসতর রাফত্রসত 

 সফজদ মথসক র্সর রওয়ানা করফছস ন। পফথ সধয মদখসছন জননক 

বযফক্ত উ ঙ্গ। তখন ফতফন জা াফি খুস  তাসক পফরসয় ফদস ন।135 

৩৬. সা’ফ   ইবন আবু -জা’দ রহ. বস ন, একদা জননকা  ফহ া ফনজ 

সন্তানসক ফনসয় র্র মথসক মবর হয়। পফথ সধয একফি বার্ তার সন্তানফি 

মছাাঁ ম সর ফনসয় যায়। তখন  ফহ াফি তার ফপছু মনয়। তার সাসথ একফি 

রুফি ফছস া। পফথ সধয মস রুফিফি একজন ফভকু্ষকসক ফদসয় মদয়। তখন 

বার্ফি তার সন্তানফিসক মিরত মদয়। তখন তার কাসন একফি আওয়াজ 

আসস, এক মনও ার পফরবসতব আসরকফি মনও া।136 

৩৭. ইবরাহী  ইবন বাশশার বস ন, একদা আফ  ইবরাহী  ইবন 

                                                           
134 এহইয়া’ ৩/২৬৫ 
135 ফসিাতুস সিওয়াহ ২/১৫৪ 
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আদস র সসঙ্গ ফত্রপ ী (বতব ান ফ ফবয়ার রাজধানী) এ াকায় 

হাাঁিফছ া । আ ার সাসথ ফছস া শুধু দু’ফি শুকসনা রুফি। পফথ সধয 

জননক ফভকু্ষক ফকছু চাইস  ফতফন আ াসক বস ন, মতা ার সাসথ যা 

আসছ তা এসক ফদসয় দাও। আফ  রুফি দু’মিা ফদসত একিু মদফর করস  

ফতফন ব স ন, তুফ  ওসক ফদসয় দাও। অতিঃপর আফ  রুফি দু’মিা ফদসয় 

ফদ া । আফ  তাাঁর এ রক  কান্ড মদসখ আশ্চযব হস  ফতফন আ াসক 

বস ন, মহ আবু ইসহাক! তুফ  ফকয়া সতর ফদন এ ন ফবপদাপসদর 

সমু্মখীন হসব যা ইসতাপূসবব কখসনা হওফন। তুফ  তখন তাই পাসব যা 

তুফ  এ দুফনয়া মথসক পরকাস র জনয এখন পািাসো। যা মরসখ যাসব 

তা কখসনাই পাসব না। সুতরাাং তুফ  এখন মথসকই প্রস্তুফত নাও। কারি, 

তুফ  জাসনা না কখন মতা ার  ৃতুয হসব। তাাঁর কথায় আফ  মকাঁসদ 

মি  া । দুফনয়া আ ার কাসছ তখন ফকছুই  সন হস া না। আ ার 

ফদসক তাফকসয় ফতফনও মকাঁসদ মকাঁসদ ব স ন, এ নই হওয়া চাই।137 

৩৮. জরীর ইবন আবু্দ -’হা ীদ বস ন, সু াই ান আত-তাই ী যখনই 

হাসতর নাগাস  যাই মপসতন সদকা কসর ফদসতন। আর মকাসনা ফকছু না 

মপস  দু’ রাক‘আত সা াত পেসতন।138 

৩৯. একদা জননক বযফক্ত তার বনু্ধর দরজায় আর্াত করস  মস র্র 

মথসক মবর হসয় ব স া, তুফ  ফক জনয আসস ? মস ব স া, আফ  

চারশত ফদরহা  ঋিী যা এখসনা আদায় করসত পারফছ না। বনু্ধফি সাসথ 

সাসথ চারশত ফদরহা  গুসি তার হাসত তুস  ফদস া। অতিঃপর র্সর 

                                                           
137 আয-যুহ্দ/বায়হাক্বী ২৫১ ফস্বিাতুস্ব-স্বািওয়াহ ২/১৫৪ 
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এসস মস কাাঁদসত  াগস া। তার স্ত্রী ব স া, এসতা কি  াগস  ফদস  

মকন? মস ব স া, মদওয়ার জনয কাাঁদফছ না। কাাঁদফছ এ জনয ময, আফ  

তার বনু্ধ হসয় এসতাফদন মকন তার মকাসনা মখাাঁজখবর রাফখফন। যার 

দরুন তাসক আজ আ ার ফনকি আসসত হস া।139 

৪০. সুিইয়ান ইবন উয়াইনাহ্ রহ. একদা রাস্তা ফদসয় মকাথাও 

যাফেস ন। এ তাবস্থায় জননক ফভকু্ষক তাাঁর কাসছ ফকছু ফভক্ষা চাইস  

ফতফন তাসক ফকছুই ফদসত পারস ন না। তখন ফতফন কাাঁদসত  াগস ন। 

জননক বযফক্ত ব স া, মহ আবু  ুহাম্মাদ! আপফন কাাঁদসছন মকন? ফতফন 

ব স ন, এর চাইসত আর বে ফবপদ ফক হসত পাসর ময, মকউ মতা ার 

ফনকি ফকছু চাইস া আর তুফ  তাসক ফকছুই ফদসত পারস  না।140 

৪১. জননকা  ফহ া হাসসান ইবন আবু ফসনান রহ. এর ফনকি ফকছু 

ফভক্ষা চাইস  ফতফন তাাঁর শরীকসক দু’ফি অঙু্গফ  ফদসয় ইশারা কসরন। 

তাাঁর শরীক  ফহ াফিসক দু’ফি ফদরহা  ফদসত মগস  ফতফন ফনসজ উসি 

ফগসয়  ফহ াফিসক দু’শত ফদরহা  ফদস ন। ফজজ্ঞাসা করা হস ািঃ মহ আবু 

আবু্দল্লাহ্! আপফন মতা এ দু’শত ফদরহা  ফদসয় অসনকগুস া ফভকু্ষকসক 

সন্তুি করসত পারসতন। ফতফন ব স ন, আফ  যা ভাবফছ মতা রা তা 

ভাসবাফন। আফ  ভাব া ,  ফহ াফি মতা এখসনা যুবতী। তাই আফ  চাই 

না  ফহ াফি প্রসয়াজসনর তােনায় বযফভচার কসর বসুক।141 
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৪২. ‘আ ী ইবন ঈসা আ -ওয়াযীর রহ. বস ন, আফ  এ যাবত সাত 

 াখ দীনার কাফ সয়ফছ। তার  ধয মথসক ছয়  াখ আফশ হাজার ফদরহা ই 

আল্লাহ তা‘আ ার রাস্তায় খরচ কসর ফদসয়ফছ।142 

৪৩. সুিইয়ান ইবন উয়াইনাহ্ রহ. বস ন, আ ার ফপতা পিাশ হাজার 

ফদরহা  ফ রাস মপসয়সছন। অতিঃপর ফতফন তা থস  ভসর ভাইসদর ফনকি 

পাফিসয় ফদস ন এবাং ব স ন, আফ  আ ার নি  সা াতগুস াসত 

আ ার ভাইসদর জনয জান্নাসতর মদা‘আ কফর। সুতরাাং তাসদর সাসথ 

আ ার সম্পদ ফনসয় কাপবিয করসবা মকন?  

৪৪. শফিক ইবন ইবরাহী  বস ন, একদা আ রা ইবরাহী  ইবন 

আদহাস র ফনকি ফছ া । এ তাবস্থায় জননক বযফক্ত তাাঁর পাশ ফদসয় 

যাফেস া। ফতফন ব স ন, এ ফক অ ুক বযফক্ত নয়? ব া হস ািঃ হযাাঁ। 

তখন ফতফন জননক বযফক্তসক ব স ন, তুফ  ওর কাসছ ফগসয় বস ািঃ 

ইবরাহী  ইবন আদহা  ব সছন, মকন তুফ  তাাঁসক সা া  কসরাফন? মস 

ব স া, আল্লাহর কস ! আফ  এখন পাগস র নযায়। আ ার স্ত্রী সন্তান 

প্রসব কসরসছ; অথচ আ ার ফনকি ফকছুই মনই। ইবরাহী  ইবন 

আদহা সক বযাপারফি ব া হস  ফতফন ব স ন, ইন্নাফ ল্লাহ্! আ াসদর 

ফক হস া! ম াকফির মকাসনা খবরই ফন া  না; অথচ ম াকফি 

স সযাগ্রস্ত। অতিঃপর ফতফন জননক বযফক্তসক ব স ন, এ বাগাসনর 

 াফ সকর কাছ মথসক দু’ফি দীনার ধার ফনসয় একফি দীনার ফদসয় তার 

প্রসয়াজনীয় আসবাবপত্র খফরদ কসরা। অতিঃপর ফজফনসগুস া এবাং বাফক 

দীনারফি তাসক ফদসয় আসসব। ম াকফি ব স া, আফ  বাজার মথসক 
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ফজফনসপত্র ফকসন যখন তার দরজায় ফগসয় আর্াত কফর তখন তার স্ত্রী 

ব স া, মক? আফ  ব  া , আফ  অ ুকসক চাই। তার স্ত্রী ব স া, মস 

মতা র্সর মনই। আফ  ব  া , দরজাফি খুস  একিু সসর দাাঁোও। 

 ফহ াফি দরজা খু স  আফ  আসবাবপত্রগুস া র্সরর ম সে মরসখ বাফক 

দীনারফি তার হাসত তুস  ফদস  মস ব স া, এগুস া মক পািাস া। আফ  

ব  া , মতা ার স্বা ীসক ব সব, এগুস া ইবরাহী  ইবন আদহা  

পাফিসয়সছ।  ফহ াফি ব স া, মহ আল্লাহ! আপফন ইবরাহী  ইবন 

আদহা সক এ ফদসনর প্রফতদান ফদন।143 

৪৫. বায়ান ফ সরী মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা আফ   ক্কায় বসা 

ফছ া । আ ার সা সন ফছস া জননক যুবক। জননক বযফক্ত যুবকফিসক 

ফদরহা  ভফতব একফি থফ  ফদস  মস ব স া, এসত আ ার মকাসনা 

প্রসয়াজন মনই। ম াকফি ব স া, মতা ার মকাসনা প্রসয়াজন না থাকস  

ফ সফকনসদরসক ফদসয় ফদসব। অতিঃপর যুবকফি সবগুস া ফদরহা  

ফ সফকনসদরসক ফদসয় ফদস া। যখন রালের খাবালরর েময় হল া 
তখন আমম যবুকটিলক সেখলত সে াম মালে েমরতযক্ত 

সকালনা খাবার সযন সে খুুঁজলে। আমম ব  াম, এ স সয়র জনয 

কসয়কফি ফদরহা  মরসখ ফদস  না মকন? মস ব স া, এ পযবন্ত বাাঁচসবা 

বস  আফ  এতিুকুও ফনফশ্চত ফছ া  না।  

৪৬. জননক গ্রা য বযফক্ত সা’ঈদ ইবন ‘আস-এর ফনকি মকাসনা ফকছু 

চাইস  ফতফন তাাঁর খাফদ সক ব স ন, এসক পাাঁচশত ফদসয় দাও। খাফদ  

ব স া, পাাঁচশত দীনার মদসবা না ফদরহা ? ফতফন ব স ন, আফ  পাাঁচশত 
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ফদরহা  ফদসতই বস ফছ া । তসব যখন মতা ার অন্তসর দীনাসরর কথাই 

আসস া তা হস  তাসক পাাঁচশত দীনারই ফদসয় দাও। গ্রা য বযফক্তফি তা 

গ্রহি কসর কাাঁদসত  াগস া। ফতফন ব স ন, কাাঁসদা মকন? তুফ  যা 

চাইস  তা মতা মপসয় মগস ? মস ব স া, অবশযই। তসব আফ  কাাঁদফছ 

এ জনয ময,  ৃতুযর পর আপনার  সতা  ানুষসক জফ ন ফকভাসব মখসয় 

মি সব?144 

৪৭. রাবী’ রহ. মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, একদা জননক ফভকু্ষক ই া  

শাফি’য়ী রহ. এর মর্াোর  াগা  ধরস  ফতফন আ াসক ব স ন, 

ম াকফিসক চারফি দীনার ফদসয় দাও। আর আ ার পক্ষ মথসক তার 

ফনকি এ বস  ক্ষ া চাও ময, স সয়র অভাসব আফ  তার মকাসনা 

খবরাখবর রাখসত পাফর ফন।145 

৪৮. হাকী  ইবন ফহযা  রহ. মকাসনা ফদন মকাসনা ফভকু্ষকসক না মদখস  

ফতফন খুব  ন খারাপ কসর ব সতন, আফ  মকাসনা ফদন সকাস  যফদ 

আ ার র্সরর দরজায় মকাসনা ফভকু্ষকসক না পাই তা হস  আফ  মস 

ফদনসক বসো ফবপসদর ফদন  সন কফর।  

৪৯. ইবন শুবরু াহ্ রহ. একদা জননক বযফক্তর একফি বে প্রসয়াজন 

ফ ফিসয় ফদস ন। অতিঃপর ম াকফি তাাঁর ফনকি ফকছু হাফদয়া ফনসয় আসস  

ফতফন ব স ন, এফি ফক? মস ব স া, আপফন ময অ ুক ফদন আ ার বে 

একফি উপকার কসরসছন তাই আপনার জনয ফকছু হাফদয়া ফনসয় 

আস া । ফতফন ব স ন, আল্লাহ তা‘আ া মতা াসক সুস্থ রাখুন! এফি 
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ফনসয় যাও।  সন রাখসব, তুফ  কাসরার ফনকি মকাসনা প্রসয়াজন 

উপস্থাপন করস  মস যফদ তা ম িাসনার যথাসাধয মচিা না কসর তা হস  

তুফ  ভাস াভাসব ওযু কসর তার জানাযার সা াতিুকু পসে ফদসব। কারি, 

মস  ৃত স তু য।146 

৫০.  াফ ক ইবন দীনার রহ. একদা বসা ফছস ন। এ তাবস্থায় জননক 

ফভকু্ষক তাাঁর ফনকি ফকছু চাইস  ফতফন তাাঁর স্ত্রীসক ব স ন, মখজুসরর 

পাত্রফি ফনসয় আসসা। অতিঃপর ফতফন মসখান মথসক অসধবক মখজুর 

ফভকু্ষকফিসক ফদসয় ফদস ন। তাাঁর স্ত্রী ব স া, মতা ার  সতা  ানুষসক 

যাফহদ ব া হয়?! মতা ার নাফক দুফনয়ার প্রফত মকাসনা ম াভ মনই। তুফ  

ফক কখসনা মদসখসছা মকাসনা রাষ্ট্রপফতসক অসধবক হাফদয়া ফদসত। অতিঃপর 

ফতফন ফভকু্ষকফিসক সবই ফদসয় ফদস ন। এরপর তাাঁর স্ত্রীসক ব স ন, 

তুফ  ভাস াই কসরসছা। আসরা করসত মচিা কসরা। কারি, আল্লাহ 

তা‘আ া বস ন,  
 ذَِراعّٗ  َسۡبُعونَ  َذرُۡعَها ِسۡلِسلَة   ِف  ُثمَّ  ٣١ َصلُّوهُ  ٱۡۡلَِحيمَ  ُثمَّ  ٣٠ َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ  ﴿

ِ  يُۡؤمِنُ  َّل  ََكنَ  إِنَُّهۥ ٣٢ فَٱۡسلُُكوهُ  ُُّ  َوَّل  ٣٣ ٱۡلَعِظيمِ  بِٱّللَّ َٰ  ََيُ  ٣٤ ٱلِۡمۡسِكيِ  َطَعامِ  ََعَ
 [  ١٤  ،١٣: اْلاقة] ﴾

“(ফিফরশতাসদরসক ব া হসবিঃ) তাসক ধসরা। অতিঃপর তার গস াসদসশ 

মবফে পফরসয় দাও। এরপর জাহান্নাস  ফনসক্ষপ কসরা। পুনরায় তাসক 

শৃঙ্খফ ত কসরা সত্তর হাত দীর্ব এক শৃঙ্খস । কারি, মস  হান 

আল্লাহসত ফবশ্বাসী ফছস া না এবাং অভাবগ্রস্তসক অন্নদাসন উৎসাফহত 
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করসতা না”। [সূরা আ -হা-ক্কাহ্, আয়াত: ৩০-৩৪] 

 াফ ক ইবন দীনার তাাঁর স্ত্রীসক উসদ্দশয কসর বস ন, আ রা এ কফিন 

পফরফস্থফতর অসধবক এোসত আল্লাহ তা‘আ ার উপর ঈ ান এসনফছ। 

বাফক অসধবক এোসবা সদকা-খয়রাত কসর।147 

৫১. আবু্দল্লাহ্ ইবন জা’ির রহ. মথসক বফিবত, ফতফন বস ন, আফ  একদা 

এক হারাসনা ফজফনসসর মখাাঁসজ মবর হ া । পফথ সধয একফি মখজুর 

বাগাসন েুসক মদফখ, তাসত একফি কাস া মগা া  কাজ করসছ। তার 

খাবার উপফস্থত করা হস  ফকছুক্ষসির  সধযই তাসত একফি কুকুর েুসক 

পেস া। কুকুরফি মগা াস র ফনকিবতবী হসতই মস তাসক এক িুকসরা 

রুফি ফছাঁসে ফদস া। অতিঃপর আসরক িুকসরা। এরপর আসরক িুকসরা। 

এ নফক কুকুরফি তার পুসরা খাবারই মখসয় মিস । অতিঃপর আফ  

ব  া , মহ মগা া ! প্রফতফদন তুফ  কতিুকু খাবার পাও। মস ব স া, 

এতিুকুই যা আপফন ইসতাপূসবব মদসখসছন। আফ  ব  া , তা হস  

কুকুরফিসক খাওয়াস  মকন? মস ব স া, এ এ াকাসত কুকুর মনই। 

অতএব কুকুরফি ফক্ষধার জ্বা ায় ফনশ্চয় অসনক দূর মথসকই এসসসছ। 

আর আফ  চাই না ময, আফ  খাসবা আর কুকুরফি উপবাস থাকসব। 

আফ  ব  া , তা হস  তুফ  আজ খাসব ফক? মস ব স া, আফ  আজ 

আর ফকছুই খাসবা না। উপবাস থাকসবা। তখন আফ   সন  সন ব  া , 

আ াসক  ানুষ দানশী তার জনয ফতরস্কার কসর। এসতা মবফশ দান কফর 

মকন? অথচ এ মগা া ফি আ ার চাইসতও অফধক দানশী । অতিঃপর 
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আফ  বাগানবাফেফি মগা া  ও সক  আসবাবপত্রসহ খফরদ কর া  

এবাং মগা া ফিসক স্বাধীন কসর বাগানবাফেফি তাসক ফদসয় ফদ া ।148
 

৫২. আনাস্ ইবন সীরীন রহ. র যাসনর প্রফতফি সন্ধযায় পাাঁচশত 

 ানুষসক ইিতার খাওয়াসতন।149 

৫৩. জা’ির ইবন  ুহাম্মাদ ইবন ‘আ ী রহ.  ানুষসদরসক এসতা মবফশ 

খাওয়াসতন ময, পফরসশসষ তাাঁর পফরবাসরর জনয খাবাসরর ফকছুই থাকসতা 

না।150 

৫৪.  ুহাম্মাদ ইবন ইসহাক রহ. বস ন,  দীনাবাসীরা অতযন্ত 

সুন্দরভাসব জীবন যাপন কসর যাফেস া। তারা কখসনা জানসতা না 

রাসতর অন্ধকাসর তাসদর খাবার-দাবার মকাথায় মথসক আসস। যখন 

‘আ ী ইবন হাসান রহ.  ারা মগস ন তখন বযাপারফি সুস্পি হসয় যায়। 

কারি, রাসতর অন্ধকাসর তাসদরসক আর মকউ খাবার-দাবার ফদসয় যায় 

না।151 

৫৫. একদা জননকা  ফহ া  াইস ইবন সা’দ রহ. এর ফনকি এসস 

ব স া, মহ আবু -হাফরস! আ ার সন্তানফি মরাগাক্রান্ত। মস  ধু মখসত 

চায়। তখন  াইস তাাঁর মগা া সক ব স ন,  ফহ াফিসক একশত ফবশ 

ফ িাসরর একফি  ধুর ভান্ড ফদসয় দাও।  

৫৬. আহ াদ ইবন্ ইবরাহী  মবফশ মবফশ সদকা করসতন। একদা জননক 
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ফভকু্ষক তাাঁর ফনকি ফকছু চাইস  ফতফন তাসক দু’ফি ফদরহা  দান কসরন। 

ফভকু্ষকফি ব স া, আ -’হা দুফ ল্লাহ্। তখন ফতফন আসরা ফতনফি ফদরহা  

ফদস ন। ফভকু্ষকফি ব স া, আ -’হা দুফ ল্লাহ্। তখন ফতফন আসরা পাাঁচফি 

ফদরহা  ফদস ন। এভাসব ফতফন বাফেসয় ফদসেন। আর ফভকু্ষকফি শুধু 

আ -’হা দুফ ল্লাহ্ ব সছ। এ নফক ফতফন ফভকু্ষকফিসক একশতফি 

ফদরহা  ফদসয় ফদস ন। তখন ফভকু্ষকফি ব স া, আল্লাহ তা‘আ া 

আপনার সম্পদসক ফবপদাপদ মথসক রক্ষা করুন এবাং তা দীর্বস্থায়ী 

করুন। তখন ফতফন ফভকু্ষকফিসক ব স ন, আল্লাহর কস ! তুফ  যফদ 

আসরা আ -’হা দুফ ল্লাহ্ ব সত আফ  মতা াসক আসরা বাফেসয় ফদতা । 

যফদও তা দশ হাজার ফদরহা  মহাক না মকন।152 

৫৭. হাসান ইবন সাহ  রহ. মক যখন ফতরস্কার কসর ব া হস া, 

সী াফতফরক্ত দাসন মকাসনা সাওয়াব মনই। ফতফন ব স ন, দাসনর  সধয 

সী াফতফরক্ত ব সত ফকছুই মনই।153 

৫৮. খাফ দ আত্ব-ত্বাহ্হান রহ. ফনজসক আল্লাহ তা‘আ ার কাছ মথসক 

চার বার খফরদ কসরসছন। ফনজসক ওজন কসর ফনজ ওজন স পফর াি 

রূপা ফতফন আল্লাহ তা‘আ ার রাস্তায় সদকা কসরন। 

৫৯. ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব রহ. বিবনা কসরন, ফ সসরর  ারসাদ 

ইবন আবু আবু্দল্লাহ্ আ -ইয়াযানী রহ. সবার আসগ  সফজসদ মযসতন। 

যখনই ফতফন  সফজসদ আসসতন তখনই তাাঁর সাসথ ফকছু না ফকছু সদকা 

ফনসয় আসসতন। তা পয়সা, রুফি, গ  যাই মহাক না মকন। একদা ফতফন 
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ফপাঁয়াজ ফনসয়  সফজসদ আসস ন। ইয়াযীদ বস ন, একদা আফ  তাাঁসক 

উসদ্দশয কসর ব  া , মহ ক যািকা ী  হান বযফক্তত্ব! এ ফপাঁয়াজ মতা 

আপনার মপাশাক-পফরেদ গন্ধ য় কসর ফদসব। তখন ফতফন বস ন, মহ 

আবু হাবীসবর মছস ! আফ  মতা এ ফপাঁয়াজ ছাো র্সর সদকা মদওয়ার 

 সতা আর ফকছুই মপ া  না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  

এর জননক সাহাবী আ াসক ব স ন, একদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইফহ ওয়াসাল্লা  বস ন,  
َم المِقيَاَمِة َصَدَقتُهُ ـِظلُّ الم » ِمِن يَوم  «ُمؤم

“ফকয়া সতর ফদন একজন  ু’ফ সনর জনয তার সদকাই হসব তার জনয 

ছায়া”।154 

আপফন যসতা বসো ধনীই মহান না মকসনা তবুও আপফন এ বযাপাসর 

কখসনা ফনফশ্চত নন ময, আপফন অন্ততপসক্ষ কািসনর কাপেিুকু ফনসয় 

হস ও কবসর মযসত পারসবন।  

বনী বুওয়াই রাষ্ট্রপফত িখরুদ-দাউ াহ্ ‘আ ী ইবন রুকন সববদা বস  

মবোসতন, আফ  এসতাগুস া সম্পসদর  াফ ক যা আ ার সন্তান ও মসনা 

বাফহনী সবাই ফ স  পসনসরা বছর মখস ও তা মশষ হসব না। ফকন্তু যখন 

ফতফন রায় না ক এ াকার সুপ্রফসি মকল্লাসত  ারা যান তখন তার ধন-

ভান্ডাসরর চাফব ফছস া তাাঁর মছস র কাসছ। তাাঁর মছস ফি তখন মসখাসন 

উপফস্থত ফছস া না। যার দরুন তাাঁর কািসনর কাপেিুকুরও বযবস্থা 

হয়ফন। পফরসশসষ তাাঁর কািসনর জনয মকল্লাফির ফনসচ অবফস্থত জাস ’ 

 সফজসদর জননক দাফয়ত্বশী  মথসক এক িুকসরা কাপে মকনা হস া যা 
                                                           
154 সহীহুত তারগীফব ওয়াত তারহীব, হাদীস নাং ৮৭২ 
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ফতফন ফনসজই একদা  সফজসদর জনয মরসখ ফগসয়ফছস ন। তাাঁর মসনারা 

উক্ত কািসনর বযাপাসর  তাননকয করস  তাাঁসক এভাসবই দীর্ব স য় 

রাখা হয়। ইসতা সধয তাাঁর শরীসর পাঁচন ধসর যায়। তখন তাাঁর ফনকিবতবী 

হওয়াই কাসরার পসক্ষ সম্ভব ফছস া না। অতএব তাাঁর  াসশ রফশ মবাঁসধ 

মকল্লার ফসাঁফে ফদসয় দূর মথসক মিসন ফনসচ না াসনা হয়। তাসত কসর 

তাাঁর  াশফি ফছাঁসে খন্ড খন্ড হসয় যায়; অথচ ফতফন আিাশ  ক্ষ ছাপ্পান্ন 

হাজার দীনার নগদ অথব, মচৌদ্দ হাজার পাাঁচ শত হীরা-জাওয়াফহর  ফি-

 ুক্তা যার  ূ য দশ  ক্ষ দীনার, ফত্রশ  ক্ষ দীনাসরর বাসন-সকাসন, ফতন 

হাজার উসির মবাোই র্সরর আসবাবপত্র, এক হাজার উসির মবাোই 

যুিাস্ত্র এবাং দু’ হাজার পাাঁচ শত উসির মবাোই ফবছানাপত্র মরসখ 

যান।155 

সদকা সম্পসকব এসতা ফকছু মশানার পরও এ ন হসবন না যাসদর 

সম্পসকব আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
نُتمۡ  ﴿

َ
أ ُؤَّل ءِ  َهَٰٓ ِ  َسبِيلِ  ِف  تِلُنفُِقوا   تُۡدَعۡونَ  َهَٰٓ ن فَِمنُكم ٱّللَّ  ۡل َيۡبخَ  َوَمن َيۡبَخُل   مَّ
ُ  نَّۡفِسهۦِه  َعن َيۡبَخُل  فَإِنََّما نُتمُ  ٱۡلَغِنُّ  َوٱّللَّ

َ
ه  َوأ ُكمۡ  ۡوًماقَ  يَۡستَۡبِدۡل  َتَتَولَّۡوا   ِإَون ٱۡلُفَقَرا ُء  َغۡيَ

ۡمَثَٰلَُكم يَُكونُو ا   َّل  ُثمَّ 
َ
 [١١: حممد] ﴾ ٣٨ أ

“হযাাঁ, মতা রাই মতা ওরা যাসদরসক আল্লাহ তা‘আ ার পসথ সদকা 

করসত ব া হসয়সছ; অথচ মতা াসদর অসনসকই এ বযাপাসর কৃপিতা 

মদখাসে।  ূ তিঃ যারা কাপবিয কসর তারা মতা ফনসজসদর বযাপাসরই 

কাপবিয কসর। কারি, আল্লাহ তা‘আ া মতা ধনী-অভাব ুক্ত। তাাঁর 

                                                           
155 শাযারাতুয-যাহাব ৩/১২৪ 
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মকাসনা ফকছুরই প্রসয়াজন মনই। বরাং মতা রাই গরীব। যফদ মতা রা 

আল্লাহ তা‘আ ার পসথ খরচ করসত ফব ুখ হও তা হস  আল্লাহ তা‘আ া 

মতা াসদরসক বাদ ফদসয় অনয আসরক জাফতসক মতা াসদর স্থ াফভফষক্ত 

করসবন যারা কখসনাই মতা াসদর  সতা হসব না”। [সূরা  ুহাম্মাদ, 

আয়াত: ৩৮] 

ওসদর  সতাও হসবন না যাসদর সম্পসকব আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ  ﴿ ُمُرونَ  َيۡبَخلُونَ  ٱَّلَّ

ۡ
َُٰهمُ  َما   َوَيۡكُتُمونَ  بِٱۡۡلُۡخلِ  ٱنلَّاَس  َوَيأ ُ  َءاتَى ۦ  فَۡض  ِمن ٱّللَّ  لِهِ

ۡعَتۡدنَا
َ
َٰفِرِينَ  َوأ ا َعَذابّٗا لِۡلَك ِهينّٗ  [١٧: النساء] ﴾ ٣٧ مُّ

“যারা কৃপিতা কসর এবাং ম াকসদরসক কাপবিয ফশক্ষা মদয়। উপরন্তু 

আল্লাহ তা‘আ া প্রদত্ত সম্পদস ূহ  ুফকসয় রাসখ (তারা মতা বস্তুতিঃ 

কাফির) আর আল্লাহ তা‘আ া মতা এ ন কাফিরসদর জনয অপ ানজনক 

শাফস্তর বযবস্থাই মরসখসছন”। [সূরা আন-ফনসা, আয়াত: ৩৭] 

কখসনা এ ন  সন করসবন না ময, আপফন ফনসজই আপনার ম ধা ও 

বাহুবস  আপনার সম্পদগুস া কাফ সয়সছন। বরাং তা এক াত্র আল্লাহ 

তা‘আ ার একান্ত ম সহরবাফনসতই সম্ভবপর হসয়সছ। অফভশি কারূন 

মতা ফনসজর সম্পসদর বযাপাসর এ ন ধারিাই মপাষি করসতা। তার 

কথাই মতা আল্লাহ তা‘আ া ফনজ কুরআন  াজীসদ উসল্লখ কসরন।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َما   قَاَل  ﴿ وتِيُتُهۥ إِنَّ

ُ
َٰ  أ وَ  ِعنِدي    ِعۡلم   ََعَ

َ
نَّ  َيۡعلَمۡ  لَمۡ  أ

َ
َ  أ ۡهلََك  قَدۡ  ٱّللَّ

َ
 ِمنَ  َقۡبلِهِۦ ِمن أ

َشدُّ  ُهوَ  َمنۡ  ٱۡلُقُرونِ 
َ
ۡكَثُ  قُوَّةّٗ  ِمۡنهُ  أ

َ
ه  َوأ ا  ﴾ ٧٨ ٱلُۡمۡۡجرُِمونَ  ُذنُوّبِِهمُ  َعن ُل يُۡس  َوَّل  ََجۡعّٗ

 [  ٧١: القصص]

“মস ব স া, এ সম্পদ মতা শুধু আফ  আ ার ম ধার বস ই  াভ 
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কসরফছ। মস ফক জাসন না ময, আল্লাহ তা‘আ া ইসতাপূসবব বহু 

 ানবসগাষ্ঠীসকই ধ্বাংস কসর ফদসয়সছন। যারা ফছস া তার চাইসতও 

অসনক মবফশ শফক্তশা ী এবাং প্রচুর সম্পসদর  াফ ক। অপরাধীসদরসক 

তাসদর অপরাধ সম্পসকব ফকছু ফজজ্ঞাসা করার মতা মকাসনা প্রসয়াজনই 

মনই। (কারি, সবই মতা আল্লাহ তা‘আ া তাসদর আ  না ায় ফ ফপবি 

কসর মরসখসছন”। [সূরা আ -কাসাসা, আয়াত: ৭৮] 

সুতরাাং আল্লাহ তা‘আ া আপনাসক ময সম্পদ ফদসয়সছন মস জনয 

এক াত্র তাাঁরই প্রশাংসা করুন। তা ফনসজও খান। অপরসকও খাওয়ান। 

আল্লাহর রাস্তায় যথাসাধয খরচ করুন। কারি, আল্লাহ তা‘আ া 

আপনাসক সদকা মদওয়ার উপযুক্ত বাফনসয়সছন। খাওয়ার নয়। সববদা 

ফনসম্নাক্ত আয়াত স্মরি করুন। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َها ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نفُِقوا   َءاَمُنو ا   ٱَّلَّ

َ
ا أ ِن َرزَۡقَنَُٰكم ِممَّ ن َقۡبلِ  م 

َ
ِتَ  أ

ۡ
 َّل وَ  فِيهِ  َبۡيع   ّلَّ  يَۡوم   يَأ

َٰفُِرونَ  َشَفََٰعة    َوَّل  ُخلَّة   َٰلُِمونَ  ُهمُ  َوٱۡلَك  [٥١٤: ابلقر ] ﴾ ٢٥٤ ٱلظَّ
“মহ ঈ ানদাররা! আফ  মতা াসদরসক যা ফদসয়ফছ তা হসত আল্লাহ 

তা‘আ ার রাস্তায় খরচ কসরা এ ন ফদন আসার পূসবব ময ফদন মকাসনা 

ক্রয়-ফবক্রয় চ সব না, না মকাসনা বনু্ধত্ব কাসজ আসসব, না কাসরার 

সুপাফরশ িায়দা ফদসব। কাফিররা মতা সফতযই যাফ  ”। [সূরা আ -

বাকারা, আয়াত: ২৫৪] 

আল্লাহ তা‘আ া আ াসদরসক তাাঁরই দীন প্রফতষ্ঠা এবাং  ানবতার 

ক যাসি যথাসাধয বযয় করার তাওিীক দান করুন। আ ীন, সুম্মা 

আ ীন। ইয়া রাব্বা  ‘আ া ীন।  
 َ َِعْيم ْجم

َ
ِبِه أ ٍد وَّلََعَ آِِلِ وََصحم  نَِبيِِّنَا حُمَمَّ

 وََصَلَّ اهلُل لََعَ
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এ প্রবসন্ধ ফ খক আ -কুরআন ও সুন্নাসহর আস াসক 

সদকা-খয়রাসতর গুরুত্ব,  যবাদা ও উপকাফরতা আস াচনা 

কসরসছন এবাং তারপর ইস া ী গ্রন্থাদী মথসক সা সি-সাস হীসনর 

ফবফভন্ন আ   উদাহরিস্বরূপ ফনসয় এসসসছন। 
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