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রমযান মােসর ৩০ আসর
িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম

ভূ িমকা
িন�য়ই সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তাঁর �শংসা কির, তাঁর
িনকট সাহাযয্ �াথর্না ক, তাঁর িনকট ক্ষমা �াথর্না , তাঁর
কােছই তাওবা কির; আর আমরা আমােদর নফেসর জনয্ ক্ষিত
এমন সকল খারািপ এবং আমােদর সকল �কার ম� আমল েথেক
আ�াহর িনকট আ�য় চাই। সু তরাং আ�াহ যােক পথ �দশর্ন
কেরন, তােক পথ�� করার েকউ েনই; আর যােক িতিন পথহারা
কেরন, তােক পথ �দশর্নকারীও েকউ েন। আিম সাক্ষয্ িদি�,
একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, তাঁর েকান শরীক
েনই এবং আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূ ল। আ�াহ তার ওপর, তার পিরবারপিরজন, সকল সাহাবী এবং িকয়ামত পযর্� যারা সু�রভােব তােদর
অনু সরণ করেব তােদর সবার উপর সালাত ও যথাযথ সালাম েপশ
করুন।
অতঃপর:
এ হে� ‘মুবারক রমযান মােসর িকছু আসর’; যােত িসয়াম, িকয়াম,
যাকাত ইতয্ািদ ও এ উ�ম মােসর উপেযাগী িকছু িবধান �ন
েপেয়েছ।
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* আিম এটােক ৈদিনক অথবা রাি�কািলন আসররূেপ সািজেয়িছ।
* এর অিধকাংশ খুতবা বা আসেরর ভূিমকা আিম ‘কুররাতুল
‘উয়ূ িনল মুবিসরাহ িব তালখীেস িকতািবত তাবিসরাহ’ �� েথেক
যতটুকু যথা স�ব পিরপািট কের চয়ন কেরিছ।
* আর আিম এখােন যত েবিশ স�ব হুকু-আহকাম, িবিধ-িবধান, ও
আদাব িনেয় িনেয় এেসিছ; কারণ মানু েষর এটাই েবিশ �েয়াজন।
* আর আিম এটােক ‘মাজািলসু শাহির রামাদান’ বা ‘রমযান মােসর
আসরসমূ হ’ নামকরণ কেরিছ।
মহান আ�াহর কােছ �াথর্না কি, িতিন েযন আমােদর এ আমলটুকু
একমা� আ�াহর উে�েশয্ বানান এবং এর �ারাউপকৃত কেরন।
িন�য় িতিন অতয্ািধক দাতা ও স�ািনত।
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�থম আসর
রমযান মােসর ফযীলত
সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন আসমান, যমীন ও তার
মধয্কার সকল িকছ সৃ ি� কেরেছন। রােতর অ�কাের ক্ষু
পীিপিলকার েবেয় উঠাও যার দৃ ি� বিহভূরত নয় এবং আসমান ও
যমীেনর িব�ু -িবসগর্ও যর জ্ঞােনর বাইের নয় “যা আেছ
আসমানসমূ হ, যমীন ও এ দু ’েয়র মধয্বতর্ী �ােন এবং যা আে
মািটর িনেচ সব তাঁরই। আর যিদ তুিম উ��ের কথা বল তেব
িতিন েগাপন ও অিত েগাপন িবষয় জােনন। আ�াহ িতিন ছাড়া সতয
েকােনা মা‘বুদ নাই; সু �র নামসমূ হ তাঁরই।” [সূ রা �া-হা: ৬-৮]
িতিন আদম ‘আলাইিহস সালামেক সৃ ি� কেরেছন, অতঃপর তােক
পরীক্ষার মাধয্েম মেনানীত কের সিঠক পথ �দশর্ন কেরেছন। ি
নু হ ‘আলাইিহস সালামেক নবী বািনেয় পািঠেয়েছন। অতঃপর িতিন
আ�াহর িনেদর্েশ েনৗকা ৈতি কেরেছন এবং েসটােক চািলেয়েছন।
�ীয় অ�র� ব�ু ই�ািহম ‘আলাইিহস সালামেক আগুন েথেক
নাজাত িদেয়েছন এবং েসটার উ�তােক সু শীতল ও আরামদায়ক
কেরেছন। মুসা ‘আলাইিহস সালামেক নয়িট িনদশর্ন দান কেরেছ;
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িক� েফরআউন েসটা �ারা নসীহত িনেত পােরিন, তার অব�ান
েথেকও সের আেস িন। ঈসা ‘আলাইিহস সালামেক এমন িনদশর্ন
দান কেরেছন যা সৃ ি�কুলেক িবি�ত কের িদেয়েছ। িতিন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর এমন একিট িকতাব
অবতীণর্ কেরেছ, যােত রেয়েছ সু �� �মাণ এবং েহদােয়ত।
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিছর অফুর� অসংখয্ ও অনবরত �া�
েনয়ামেতর। অসংখয্ দদ ও সালাম বিষরত েহাক উ�ু ল কুরা
(ম�ায়) ে�িরত মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর।
অবািরত শাি� বিষর্ত েহাক তাঁরওপর, েহরা গুহয় তার িনি�ত
পরম স�ী আবূ বকর িস�ীক রািদয়া�াহু‘আনহ, সেতযর ইি�ত �া�
মেতর অিধকারী এবং আ�াহর আেলােত িযিন েদখেত েপেতন েস
উমর রািদয়া�াহু‘আনহ, তাঁর দু কনয্ার �ামী িযিন িছেলন সতয্ভাষ
েস উসমান রািদয়া�াহু‘আনহ, তাঁর চাচাত ভাই আলী রািদয়া�াহ
আনহ, িযিন িছেলন জ্ঞােনর সা, বেনর বাঘ, তােদর সবার উপর
এবং অপরাপর স�ািনত আহেল বাইত রািদয়া�াহু ‘আনহম,
সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহু‘আনহম যােদর ে��� জগেত ছিড়েয়
পেড়েছ এবং মুসিলম উ�াহর সকল সদেসয্র ওপর সালাত ও
সালাম বিষর্ত েহা।
o ি�য় ভাই সকল! আমােদর সামেন স�ািনত রমযান সমাগত যা
ইবাদেতর মহৎ মওসু ম। েয মােস আ�াহ তা‘আলা েনক
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আমেলর সাওয়াব সীমাহীন বৃ ি� কের েদন এবং দান কেরন
অফুর� কলয্াণ। �ু � কেরন েনক কােজ উৎসাহী বয্ি�র জন
কলয্ােণর সকল �র। এ মাস কুরআন নািযেলর মাস। কলয্াণ
ও বরকেতর মাস। পুর�ার ও দােনর মাস।
ۡ
َ ُ ٓ ّ َ َ ََ ُ َۡ
ُ َ ُۡۡ
َ ّ َ َ ِ َلن
ّ ِّ ان ُه ٗدى
ٰ ت ّم َِن ٱل ُه َد
ى
نزل �ِيه ِ ٱلق رء
ٖ ٰ �ِاس و�ي
ِ ﴿ شهر رمضان �َِي أ
َ ُۡ
[١٨٥ :َوٱلف ۡرقا ِ�ن ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘রমযান মাস, যােত নািযল হেয়েছ মহা�� আল-কুরআন, যা িব�

মানেবর জনয্ েহদােয়, সু �� পথ িনেদর্শ এবং হক ও বািতেলর
মেধয্ পাথর্কয্ক।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}
এ মাস রহমত, মাগিফরাত এবং জাহা�াম েথেক মুি�র মাস। যার
�থেম রেয়েছ রহমত, মােঝ রেয়েছ মাগিফরাত এবং েশেষ জাহা�াম
হেত মুি�।
 এ মােসর মযর্াদা ও ফযীলেতর বয্াপােএেসেছ অেনক হাদীস
সমূ হ েযমন এেসেছ অেনক বাণী:
* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক
বিণর্, িতিন বেলন, রাসু লূ�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:
ّ
َ ّ َ َ َ َ َ َ ُ ﺘ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ّ ﻏ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ّ ﺻُﻔ
ُ لﺸَﻴَﺎﻃ
«�
ت
ِ
ِ  َ ِﺪ،ﺎر
ِ َ َُﻠِﻘﺖ أﺑﻮاب ﻟ،» ِإذ ا ﺟ ﺎء رمﻀﺎن ُِﺤﺖ أﺑﻮاب ﻟَْﻨَ ِﺔ
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‘যখন রমযান মাস আগমন কের, তখন জা�ােতর দরজাসমূ হ খুেল
েদওয়া হয়, জাহা�ােমর দরজাসমূ হ ব� কের েদওয়া হয় এবং
শয়তানেক শৃ �লাব� কের রাখা হয়’।

1
०

এ মােস জা�ােতর �ারসমূ হ খুেল েদয়া হয় অিধকহাের েনক আমল
করার জনয্ এবং আমলকারীেদর উৎসাহ �দােনর জনয্। আ
জাহা�ােমর �ারসমূ হ ব� কের েদয়া হয় ঈমানদারেদর গুনা কম
অনু ি�ত হওয়ার কারেণ। শয়তানেক শৃ �লাব� করা হয়, যােত েস
অনয্ানয্ েসর মত এ মুবারক মােস মানু ষেক পথ ��তার িদেক
িনেয় েযেত না পাের।
* ইমাম আহমদ রহ. আবূ হুরায়রারািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বণর্না
কেরন, রাসু লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ِﻴ
َ َ ٌ  لَﻢ ﻌْﻄ ﻬَﺎ أُﻣ،َ رَمَﻀَﺎن
ّ
 ﻓَﻢِ الﺼَﺎﺋ ِ ِﻢ
ُ ُﻠُﻮف:ْ �ُ َ َّﺔ �ﺒْﻠ ُﻬ ْﻢ
» َﺖْ أُﻣَّﻲﺘِ  ﻤ
ِﺧَْﺲَ ﺧِ َﺼﺎلٍ ﻲ ﻓ
َ
َ
َ
،ِﺐُ ﻋِﻨْﺪَ ا�ِّ ﻣ ﻦْ رِ�ﺢ الْﻤِﺴْﻚ
ﺴ
 وَ�ُﺰَ�ِّ ُﻦ،�َﺔُ ﺣَﻰﺘّ �ُﻔْﻄِﺮُوا
ِ وَ�َْ ﺘَﻐْﻔِﺮُ لَﻬُﻢُ الْﻤَﻼَﺋ
ﻴ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ّ َﺰَّ َو ﺟَﻞَّ ﻞ ﻛَُّ ْمٍ َ ّﺘَﻪ
الﺼَّﺎﺤﻟُﻮن أ ن ﻳُﻠﻘﻮا �ﻨ ُﻬ ُﻢ
ِ
  ﻮ ﺷِﻚُ ﻋِﺒَﺎدِي: �ُﻢَ �ﻘﻮل،ُ  ﻳَﻮ ﺟَﻨ
َ
َ
،ِوَاﻷْذَى وَ �َﺼِ � إِﻴﻟَْﻚ
َ ََﺌُﻮﻧ َﺔ
 ﻓَﻼَ �َْﻠُﺼُﻮا �ِﻴﻪِ إِﻰﻟ،ِ�ِوَ�ُﺼَﻔَّﺪُ �ِﻴﻪِ مَﺮ َدةُ الﺸَّﻴَﺎﻃ
ُوا
َ ّ
َ َ
َ
ا
 َﺎ رَﺳ:ﻴﻞ
َ ِ  أ، َ�ُﻮلَ ا
�
�ِ " ٍ وَ�ُﻐْﻔَﺮُ لَﻬُﻢْ ﻲﻓِ آﺧِﺮِ ﻴﻟْ ﻠﺔ،ِ َﻛﻧُﻮ �َْﻠُﺼُﻮنَ إِﻴﻟَْﻪِ ﻲﻓِ �َ�ِْه
ِ
َ َ َ َ ْ َْ َُ َ
ُ َ َ َ َ  أَﺟْﺮَهُ إِذَا ﻗَﻰ
«ﻀ � َﻤﻠﻪ
ّ�َ »وﻟَ�ِﻦّ اﻟْﻌَﺎمِﻞَ إِ�َّﻤَﺎ ﻳُﻮ:ﻟْﻠﺔ اﻟﻘﺪ ِر ؟ ﻗﺎل

1

বু খারী: ১৮৯৯; মুসিলম: ১০৭৯।
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‘আমার উ�তেক রমযােন পাঁচিট ৈবিশ�য্ েদয়া হেয়ে, যা পূ বর্বতর্
েকােনা উ�তেক েদয়া হয়িন: ১। িসয়াম পালনকারীর মুেখর না
খাওয়াজিনত গ� আ�াহর কােছ িমসেকর সু �াণ েথেকও উ�ম। ২।
ইফতােরর পূ বর্ পযর্� েফেরশতাগণ িসয়াম পালনকারীর জন
মাগিফরােতর েদা‘আ করেত থােক। ৩। আ�াহ তা‘আলা �িতিদন
তাঁর জা�াতেক সু সি�ত কের বেলন, আমার েনককার বা�াগণ ক�
�ীকার কের অিতশী�ই েতামােদর কােছ আসেছ। ৪। দু � �কৃিতর
শয়তানেদরেক শৃ �লাব� করা হয়, ফেল তারা অনয্ মােসর নয্ায়
মােস মানু ষেক েগামরাহীর পেথ িনেত সক্ষম হয় না৫। রমযােনর
েশষ রজনীেত িসয়াম পালনকারীেদর ক্ষমা কের েদয়া হয় বলা
হেলা- েহ আ�াহর রাসূ ল, এ ক্ষমা িক কদেরর রােত করা ?
রাসু লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, না, বরং েকােনা
�িমকেক তার পাির�িমক তখনই েদয়া হয়, যখন েস কাজ েশষ
কের’।
2

2
१

আহমদ: ৭৯১৭। হাদীেসর সূ � খুব দু বর্ল। হাদীসিট আহমদ ও বাযযারসংকলন
কেরেছন িহশাম িবন িযয়াদ আবু ল িমকদাম সূ ে�। আর বণর্নাকারী িহেসেব
িতিন যঈফ। বু খারী তার স�েকর্ বেলেছ, তার স�েকর্ কথা আেছ। আবূ
দাউদ বেলেছন, অিনভর্রেযাগয্। আবূ হােতম বেলে, িতিন শি�শালী নন দু বর্ল
বণর্নাকারী। ইবন িহ�ান বেলেছ, িতিন িনভর্রেযাগয্েদউ�ৃ িতেত জাল হাদীস
বণর্না করেতন। তার বিণর্ত হাদীস �মাণেযাগয্ নয়। হােফয বেল,
9

o আমার দীনী ভাইেয়রা! এ মূ লয্বান পাঁচিট ৈবিশ�য্ আ�া
তা‘আলা অনয্ সকল উ�েতর মধ েথেক েকবল আপনােদর

দান কেরেছন এবং এর মাধয্েম আপনােদরওপর েনয়ামাত পূ ণর্
কের িবেশষ ইহসান কেরেছন। এভােব আ�াহর কতই না
েনয়ামত ও অনু �হ আপনােদর ওপর ছায়া হেয় আেছ; কারণ,
َۡ
َ ُۡ َ َ ََۡۡ َ
ۡ ۡ َ
ّ � ُّمَة أ ُ ۡخ ر َج ۡت
َ ۡ ﴿ ُكنتُ ۡم َخ
وف و �نهو ن ع ِن ٱلمنك ِر
ِ َِلن
ِ اس تأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
ٍ
ِ
ُۡ
ّ َ
[١١٠ :َوتؤم ُِنون ِٱ�َِۗ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
‘েতামরা ে�� উ�ত। মানু েষর কলয্ােণর জনয েতামােদর েবর করা
হেয়েছ। েতামরা সৎ কােজর আেদশ করেব এবং অসৎ কাজ েথেক
িবরত রাখেব। আর আ�াহর �িত দৃ ঢ় ঈমান রাখেব’। {সূ রা আেল
ইমরান, আয়াত: ১১০}
[হাদীেস বিণর্ত পাঁচিট ৈবিশে�য্র িবে�]
�থম ৈবিশ�য:

ْ
ُ
ْ ّ
«�ﺢ ال ِﻤ ْﺴ ِﻚ
»ﻠ
ِ ﻮفُ ﻓَﻢِ الﺼَّﺎﺋِﻢِ أَﻃْﻴَﺐُ ﻋِﻨْﺪَ ا�َ ِﻣﻦ ِر
ِ

‘িসয়াম পালনকারীর মুেখর না খাওয়াজিনত গ� মহান আ�াহর
কােছ িমসেকর েচেয়ও অিধক উ�ম �াণস��’।

পিরতয্াজয্[েদখুন, তারীখ ইবন মুঈন: ২/৬১৬; জারহ ওয়াত-তা‘দীল: ৯/৫৮;
আল-কােমল: ৭/২৫৬৪; তাহযীব: ১১/৩৮; তাকরীব: ২/৩১৮]।
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ُ ُ ُ
আরবী  ﺧﻠﻮفশ�িট �থম হরেফ েপশ ও যবর যু � হেয় অথর্ েদ,
পাক�িল খাবারশূ নয্হেল মুেখর �ােণর পিরবতর্ন এবং এক �কার
িভ� গ� সৃ ি� হওয়া। এ দু গর্� মানুেষরকােছ অি�য় হেলও আ�াহ
তা‘আলার কােছ িমসক েথেকও অিধক সু �াণস��। েকননা এ
দু গর্� আ�াহর আনুগতয্ ও ইবাদেতর কেণ সৃ ি� হেয়েছ। আর
�েতয্ক অি�য় িজিস যা আ�াহর আনু গতয্ ও তাঁর ইবাদেতর
কারেণ সৃ ি� হয় তা আ�াহর কােছ ি�য় এবং এর জনয্ সংি��
বয্িেক কলয্াণক ে�� ও উ�ম �িতদান �দান করা হয়।
েযমন েদখুন শহীদেদর �িত, িযিন আ�াহর কােলমােক সমু�ত
রাখার উে�েশয্ শাহাদাত বরণ কেন। িকয়ামেতর িদন িতিন এমন
অব�ায় উঠেবন েয, তার শরীেরর ক্ষত�ান েথেক র� টপটপ কে
পড়েত থাকেব যার রং হেব রে�র িক� �াণ হেব িমসেকর �ােণর
3

নয্া ।
২F

3

হাদীেস আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু আনহু হেত বি, নবী সা�া্�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন, “যারাই আ�াহর রা�ায় যখম হেব, আর আ�াহই ভােলা
জােনন েক আ�াহর রা�ায় যখম হেয়েছ, েস বয্ি�ই িকয়ামেতর িদন
এমনভােব আসেব েয তার ক্ষত�ান েথেক র� �বািহত হ, তার রং হেব
রে�র অথচ তার গ� হেব িমসেকর”। বু খারী, ২৮০৩, মুসিলম, ১৮৭৬।
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অনু রপভােব

হাজীেদর

বয্াপাের এেসে,

আ�াহ

তা‘আলা

আরাফােতর ময়দােনর অব�ানরতেদর বয্াপাের েফেরশতােদরকােছ
গবর্ কের বেন,

َ َ ُ ُْ
ً ْ ﺎءو� ُﺷ ْﻌﺜًﺎ ُﺮ
ُ َ َُ َ
«ﺒا
ِ »ا�ﻈﺮوا ِﻰﻟ ِﻋﺒﺎ ِدي ﻫﺆﻻ ِء ﺟ

‘েতামরা আমার বা�ােদর �িত লক্ষয্ ক, এরা আমার কােছ

4
এেলােমেলা চুল, ধু িলমাখা অব�ায় হািজর হেয়েছ’। হাদীসিট ইমাম
३F

আহমাদ ও ইবন িহ�ান তার সহীহ �ে� সংকলন কেরেছন।
এেক্ষ এেলােমেলা চুল আ�াহর কােছ ি�য় হওয়ার কারণ, তা
আ�াহর আনু গেতয ইহরােমর িনিষ� ব�সমূ হ পিরতয্াগ ওিবলািসতা
বজর্েন মাধয্েম সৃ� হেয়েছ
ি�তীয় ৈবিশ�য:

ُْ ّ
َُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ﺋِ�َﺔ
«ﺣَﻰﺘَ �ﻔ ِﻄ ُﺮوا
»و�ﺴﺘﻐ ِﻔﺮ لﻬﻢ ا ﻤَﻼ

‘িসয়ামপালনকারীর জনয্ ইফতােরর পূ বর পযর্� েফেরশতাগণ
মাগিফরাত কামনা করেত থােকন।’
েফেরশতাগণ আ�াহর স�ািনত বা�া।
َ
ۡ
َ ُ ۡ
ُ َٓ َّ َ ُ َۡ ّ
[٦ : ﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ٦ �َ َما أ َم َره ۡم َو�َف َعلون َما يُؤ َم ُرون
﴿ َ �عصون
‘তারা আ�াহর েকােনা িনেদর্শ অমানয্ ক না। বরং তাঁর সকল
িনেদর্শ পালন কে।’ {সূ রা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬}
4

ইবন িহ�ান: ৩৮৫২; মুসনােদ আহমাদ ২/৩০৫ নং ৮০৩৩।
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েযেহতু আ�াহ তা‘আলা তােদরেক িসয়াম পালনকারীেদর জনয
েদা‘আ করার অনু মিত িদেয়েছন। এজনয্ তােদ েদা‘আ আ�াহর
কােছ কবুল হওয়াই অিধক যু ি�যু �। এটা উ�েত মুহা�দীর
ৈবিশ�য্ ে, আ�াহ তা‘আলা েফেরশতােদরেকও এ উ�েতর িসয়াম
পালনকারীেদর জনয্ জন েদা‘আ করার অনু মিত িদেয়েছন। যা
তােদর মযর্াদা বৃি, তােদর �রণ সমাদৃ ত হওয়া এবং তােদর িসয়াম
অিধক ফযীলতপূ ণর্ হওয়ার�মাণ বহন কের।
আর ইে�গফার হে�, মাগিফরাত কামনা করা। দু িনয়া ও আেখরােত
গুনাহেক েগাপন রাখা এবং এিড়েয় যাওয়া উে�শয্এটাই �ধান
আকা�া ও সেবর্া� �াি� িবষয়। কারণ, �েতয্ক আদম স�ান
গুনাহগা, িনেজর উপর সীমাল�নকারী, মহান আ�াহর ক্ষমা
েবিশ মুখােপক্ষী
তৃতীয় ৈবিশ�য:
ُ ُ َ ّ ْمٍ َّﺘَﻪ
ُْ ْ َ َ
»ّﻦُ ا�َُّ ﻋَﺰَّ َ ّ ﻞ
الﺼَّﺎﺤﻟُﻮن أ ن ﻳُﻠﻘﻮا
ِ
  ﻮﺷِﻚُ ﻋِﺒَﺎدِي: �ُﻢَ �ﻘﻮل،ُ و ﺟَﻞَ ﻛَُّ ﻳَﻮ ﺟَﻨ
َ
«َﻨْﻬُﻢُ الْﻤَﺌُﻮﻧَﺔَ وَاﻷَْذَى وَ�َﺼِ�ُوا إِﻴﻟْ ِﻚ
‘িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা �িতিদন (মােহ রমযােন) জা�াতেক
সু সি�ত কেরন এবং তােক লক্ষয্ কের ব, অিত শী�ই আমার
েনককার বা�াগণ দু িনয়ার ে�শ-যাতনা সহয্ কের েতামারকােছ
আসেছ।’
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আ�াহ তা‘আলা �তয্হ জা�াতেক সুসি�ত কেরন তার েনককার
বা�ােদর ��িত ও তােত �েবেশ উৎসাহ এবং ে�রণা েদওয়ার
জনয্।

ََْ ََ ْ
হাদীেস বিণর্ত  ال َﻤﺌُﻮﻧﺔ َواﻷذ ىএর অথর্ হে: দু িনয়ার দু ঃখ-ক�।
অতএব, দু িনয়ার ে�শ-যাতনা সহয্ করা এবং সদা সবর্দা েন
আমেলর ��িত �হণ ও তােত িল� থাকার মেধয্ই রেয়েছ মুিমেনর

ইহকালীন ও পরকালীণ সফলতা। এর মাধয্েমই শাি�র আবাস�ল
জা�ােতর পথ সু গম করা উিচত।
চতুথর্ ৈবিশ�:

ُ ّ
َ ّ
«�
ِ »َ�ُﺼَﻔَﺪ ِﻴﻪِ مَﺮَدَةُ الﺸَﻴﺎ ِﻃ

‘িবতািড়ত শয়তানেদর শৃ �লাব� করা হয়।’
এর ফেল এরা আ�াহর েনককার বা�ােদর অনয্ মােসর মত
েগামরাহ করার এবং সৎ কাজ েথেক িবরত রাখার সু েযাগ পায় না।
এটা আ�াহ তা‘আলার তরফ েথেক েমেহরবানী েয, িতিন বা�ােদর
েথেক তােদর িচর শ� শয়তানেক বি� কের েরেখেছন েয
শ�বািহনী মানু ষেদরেক জাহা�ােম িনেয় েযেত চায়।
এ কারেণ আপিন েদখেবন, েনককার বা�াগণ অনয্ানয্ মােস
তুলনায় এ মােস েনক কােজর �িত অিধক উৎসাহী হয় এবং
গুনােহর কাজ েথেক অেনকদূ ের থােক।
প�ম ৈবিশ�য:
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َ َ
« ٍ»�ُﻐْﻔَﺮُ لَﻬُﻢْ ﻲﻓِ آﺧِﺮِ ﻴﻟْﻠﺔ
‘আ�াহ তা‘আলা মােহ রমযােনর েশষ রােত উ�েত মুহা�দীেক
ক্ষমা কের েদ’
যখন তারা িসয়াম (েরাযা) ও িকয়াম (তারাবীর সালােতর) মাধয্েম এ
মুবারক মােসর হক আদায় কের। তখন আ�াহ তােদর িবেশষভােব
কমা কেরন।
আর িসয়াম পালন যথাযথভােব করা মহান আ�াহর পক্ষ েথে
িনঃসে�েহ একিট েমেহরবানী। িতিন তােদর আমল েশেষ তােদর
পিরপূ ণর্ �িতদান িদেয় তােদর �িত দয়া ও েমেহরবানী কেরন।
কারণ একজন কােজর েলাকেক কােজর েশেষই তার পাওনা পুরা
কের িদেত হয়।
 মহান আ�াহ তা‘আলা মােহ রমযােনর এ �িতদােনর মাধয্েম
তাঁর বা�ােদর ওপর িতন িদক েথেক করুণা ও েমেহরবানী
কেরেছন।
�থমত: আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ােদর জনয্ এ মােহ রমযােন েনক
আমল করার এমন বয্ব�া কেরেছন যা তােদর মযর্াদা বুল� করাস
তােদর েগানাহ মােফর কারণ হেব।
যিদ িতিন তােদর জনয্এ বয্ব�া না করেতন তাহেল তারা েনক
আমেলর মাধয্েম আ�াহর ইবাদত করেতা না। সুতরাং রাসূলগেণর
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কােছ ওহী ে�রণ ছাড়া েকােনা ইবাদতই আ�াহর কােছ �হণেযাগয্
হয় না।
এ জনয্ই যারা আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা ইবাদত করার বয্ব
কেরন। তােদর ওপর আ�াহ তা‘আলা অস�� হন এবং তােদর
কাজেক িশরেকর অ�ভুর্� কেরন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ٓ �َ ۡ ُ َ ۡ َ
ّ � ُعوا ْ ل َ ُهم ّم َِن
ُ ّ ِٱ�ِين َم ا ل َ ۡم ي َ ۡأذَ ۢن به
َ َ ْ َ ٰ ُؤا
[٢١ :�َۚ ﴾ ]الﺸﻮرى
ُ ﴿ أم لهم
ِ
ِ

‘না-িক তােদর জনয্ েকান শরীক বা অংশীদার বয্ি�বগর্ আেছ যা

তােদর জনয্ েকান �ীন বা জীবনাদশ চালু কেরেছ যা আ�াহ েমােটই
অনু মিত েদনিন’। {সূ রা আশ-শুর, আয়াত: ২১}
ি�তীয়ত: আ�াহ তাঁর বা�ােদর এ মােহ রমযােন েনক আমল করার
তাওফীক দান কেরন। অথচ অিধকাংশ মানু ষই এ েনক আমলেক
পিরতয্াগ কের থােক। যিদ আ�াহর সাহাযয্ ও েমেহরনী তােদর
�িত না থাকেতা তেব তারা েনক আমেলর স�ান িদেত পারেতা
না।
সু তরাং এিট স�ূ ণর্ই আ�াহর দান এবং িতিনই পােরন কাউেক
েনয়ামেতর েখাঁটা িদেত। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ ُ ْ َ َ َۡ َ ََ َ ّ
ُ َ َ ّ ُ ّ َ ُ َ َٰ ۡ َّ َ ْ ّ
َ� َمُنُون ع ل ۡيك أن أ ۡسل ُم ۖوا قل َ َمُنُوا َ إِس�م�م� ب ِل
َمُنُ عل ۡي� ۡم
﴿
ۡ
ُ
َ
َ �ي�ن إن كنتُ ۡم َ� ٰ ِد
ۡ ُ َ َ َۡ
[١٧ : ﴾ ] ﺤﻟﺠﺮات١ �ِ
ِ ِ ٰ �ِِ أن هدٮٰ�م ل
‘তারা আপনার �িত (ওেহ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম)
ইসলাম �হেণর ইহসান বা অনু �হ �কাশ করেছ। আপিন বেল
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িদন, েতামরা ইসলাম �হণ কের আমার �িত অনু �হ �কাশ কেরা
না। বরং আ�াহ েতামােদর �িত অনু �হ কেরেছন। িতিন
েমেহরবানী কের েতামােদর ঈমােনর পেথ পিরচািলত কেরেছন। যিদ
েতামরা েতামােদর দাবীেত সতয্বাদী হ’। {সূ রা আল-হুজুরা,
আয়াত: ১৭}
তৃতীয়ত: আ�াহ তা‘আলা এ মােহ রমযােন অেনক �িতদান িদেয়
েমেহরবানী কেরেছন। �িতিট েনক আমল দশগুণ হেত সাতশত বা
তার েচেয়ও অিধক গুেণ বিধর্ত হেব। সুতরাং েনক আমল কে
অেনক সাওয়াব অজর্ন করা এটা আ�াহ ত‘আলারই করুণা ও
েমেহরবানী আর যাবতীয় �শংসা সকল সৃ ি�র রব আ�াহর জনয্ই।
o আমার ভাইেয়রা! মােহ রমযান একিট িবরাট িনয়ামত। এ

িনয়ামত তার জনয্ যার কােছ এ মাস েপৗঁছার পর েস
যথাযথভােব এ মােসর হক পালন কের। েগানাহ েথেক েবঁেচ

েথেক েনক আমল ও আনু গেতয্র মাধয্েম তা র রেব িদেক
ধািবত হয়, গাফলিত েছেড় আ�াহর িযিকের ম� হয় এবং তাঁর
েথেক দূ র� েছেড় তাঁর ৈনকটয্ অজর্ন কের তর িদেক এিগেয়
যায়। কিবর ভাষায়:
ﻰﺘ ﻰﺼ ر�ﻪ ﻓ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن

ﻳﺎ ذا ﺬﻟي ﻣﺎ ﻛﻔﺎه ﺬﻟﻳﻦ ﻓ رﺟﺐ

ﻓﻼ ﺗﺼـ�ه أﻳﻀﺎ ﺷﻬﺮ ﻋﺼﻴﺎن

ﻟﻘﺪ اﻇﻠﻚ ﺷﻬﺮ الﺼﻮم ﺑﻌﺪﻫﻤـــﺎ

ﻓﺈﻧــــــﻪ ﺷﻬﺮ �ﺴبﻴﺢ وﻗﺮآن

واﺗﻞ اﻟﻘﺮآن وﺳﺒﺢ ﻓﻴﻪ �ﺘﻬــــﺪا
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ﻣﻦ ﺑ� اﻫﻞ وﺟ�ان وأﺧــﻮان

�ﻢ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮف مﻦ ﺻﺎم ﻓ ﺳﻠﻒ

�ﺣﻴﺎ ﻓﻤﺎ اﻗﺮب ﻟﻘﺎﻰﺻ ﻣﻦ ﺪﻟا

اﻓﻨﺎﻫﻢ ﻤﻟﻮت واﺳتﺒﻘﺎك ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮ

‘েহ অমুক বযি�! যার গনাহ রজব মােস যেথ� পিরমাণ হেয়েছ।
এমনিক শাবান মােসও েস তার রেবর �িত নাফরমানী কেরেছ।
রজব ও শাবান মােসর পর েতামার কােছ সু শীতল ছায়া িব�ার কের
মােহ রমযান হািযর হেয়েছ। তােক তুিম পােপর মাস বািনেয় িনও
না।
কুরআন িতলাওয়াত কেরা, গভীর মেনািনেবশ িনেয় তাসবীহ পাঠ
কেরা। কারণ এটা কুরআন িতলাওয়াত ও তাসবীহ পােঠর মাস।
েতামার আ�ীয়-�জন, পিরবার-পিরজন, ভাই-েবান, পাড়া-�িতেবশী
যােদর অেনকেকই তুিম িচনেত জানেত, তারা িসয়াম পালেনর মধয্
িদেয় িনেজেদর জীবন অিতবািহত কেরেছ।
মৃ তুয্ তােদরেক পৃিথবী েথেক িবদায় কের িদেয়েছ। েতামােও
মরেত হেব। অবশয্ তুিম এখেনা পৃিথবীেত জীবতাব�ায় আছ।
তেব শুেন রােখ! আমল করেত হেব। কারণ, িক কের আমল েথেক
দূ ের থাকা বয্ি� আমলকারী আ�াহর ৈনকটয্শীল বা�াহর িনকেট ব
সমপযর্ােয় আসেত পাে?
েহ আ�াহ! আপিন আমােদর জা�ত করুন উদাসীনতার িন�া েথে,
তাওফীক িদন ��ােনর আেগই তাকওয়ায় সু সি�ত হেত এবং
অবসর সময়গুেলা কােজ লাগােত। আর েহ ে�� করুণা, আপিন
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আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন আমােদ, আমােদর িপতামাতা ও
সকল মুসিলমেক।
আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�াদ
ও তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাথীেদর উপর।
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ি�তীয় আসর
িসয়ােমর ফযীলেতর বণর্ন
সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সূ ���া, দয়ালু ও দয়া�দশর্ের
মািলক, অমুখােপক্, শি�শালী ক্ষমতা, সিহ�ু, স�ািনত,
করুণাময় ও অিতশয় দয়া�, িতিনই �থম; তাঁর আেগ েকউ েনই,
িতিনই সবর্েশ; তাঁর পের েকউ েনই। িতিন যােহর-সেবর্াপে; তার
ওপর িকছু েনই, িতিন বােতন-সবর্িনকে; তাঁর েচেয় িনকেট িকছু
েনই। যা হেব এবং হেয়েছ সবই তাঁর জ্ঞাভা�ােরর আয়�াধীন।
স�ািনত কেরন আবার অপমািনতও কেরন, িতিন িব�শালী বানান
এবং িতিনই িব�হীন কেরন। যা ই�া তা কেরন তাঁর �জ্ অনু যায়ী;
�িতিদন িতিন েকােনা না েকােনা গুরু�পূণর্ কমর্ । যমীনেক
তার িবিভ� �াে� পাহাড় িদেয় েপেরক েমের িদেয়েছন। ভারী
েমঘমালােক পািন িনেয় পািঠেয়েছন যার মাধয্েম যমীনেক জীিবত
কেরন। যমীেনর বুেক বসবাসকারী �েতয্েকর জনয্ মৃতুয্র
িনধর্ারণ কেরেছন যােত ের যারা অপরাধী তােদরেক অপরােধর
শাি� েদওয়া আর যারা ইহসান তথা সিঠক কাজ কেরেছ তােদর
কােজর সিঠক �িতদান �দান করা যায়।
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আিম তাঁর যাবতীয় পূ ণর -সু �র গুণাগুেণর উপর তার �শংসা করিছ
তার পিরপূ ণর্ ে‘আমেতর উপর তার শুকিরয়া আদায় করিছ। আর
শুকিরয়ার মাধয্েমই দান ও দয় পিরমাণ বৃ ি� পায়।
আর আিম সাক্ষয্ িদি� েয একমা� আ�াহ বয্তীত েকােনা
ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, িতিন রাজািধরাজ, যথাযথ
িবচারকারী। আর আিম সাক্ষয্ িদি�, মুহা�াদ তাঁর বা�া ও
রাসূ ল, যােক মানু ষ ও িজন সবার জনয্ ে�রণ করা হেয়েছ।
আ�াহ তাঁর উপর, তার পিরবার-পিরজন, সাহাবী ও যাবতকাল
বয্াপী তার অনুসারীেদর উপর দরুদ পাঠ করুন এবং তােদর �
যথাযথ সালাম ে�রণ করুন।
o �ীনী ভাইগণ! িন�য়ই িসয়াম হে� অনয্তম উ�ম ইবাদত ও

মহান পুণয্কমর্। িবিভ� আয়াত ও হাদীেস এফযীলত বিণর্ত
আেছ। আর এ বয্াপাের মানুেষ মােঝ েবশ িকছু হাদীস বিণর্ত
আেছ।

িসয়াম পালেনর অনয্তম ফযীল:
১। িসয়াম ফরয করা হেয়েছ:
আ�াহ তা‘আলা �েতয্ক উ�েতরওপর তা িলেখ িদেয়েছন এবং
তােদর উপর তা ফরয কেরেছন।
ّ ََ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َۡ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ
َ
ُ
َ َ�
�ٰ ﴿
ين مِن � ۡب ل ِ� ۡم
ِ �ب
ِ َٓ�ُها �َِين ءامنوا كتِب علي�م
ِ ٱلصيام كما كت
َ ُّ ۡ ُ ّ
[١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َتَقون
َعَلَ�م
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“েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর ওপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ,
েযমিন ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূ বরব তর্ী উ�তেদর ওপর,
যােত েতামরা মু�াকী হেত পােরা।” {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত:
১৮৩}
আর যিদ এ িসয়াম সাধনা এমন একিট মহান ইবাদত না হেতা যার
�ারা আ�াহর ইবাদত করা বয্তীত সৃি�কুল অমুখােপক্ষী হেত পা
না, আর তার উপর বয্াপক সওয়ােবর িবষয়িট িনভর্র না করত তে
আ�াহ সকল উ�েতর ওপর তা ফরয করেতন না।
২। িসয়াম সাধনা মানু েষর পাপ েমাচেনর একিট উ�ত মাধয্:
* বুখারী ও মুসিলম এেসেছ, আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َْ
ّ
َ َ»ﻦْ ﺻَﺎم
« ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ، إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ،َرَم َﻀﺎن
“েয বয্ি�  ঈমান ও সাওয়ােবর আশায় িসয়াম পালন করে, তার
পূ বরবতর্ পাপরাশী ক্ষমা কের েদয়া হ”।

5
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অথর্াৎ আ�াহরওপর ঈমান ও িসয়াম ফরয হওয়ােক স�� িচে�
�হণ করার সে� সে� িসয়ােমর �িতদান �াি�র আশায় এ িবধান
পালন করেলই েকবল উপেরা� ফযীলত পাওয়া যােব। িসয়াম ফরয
হওয়ােত িবর� হওয়া এবং িসয়ােমর পুর�ােরর বয্াপের েকােনারপ
5
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সে�হ েপাষণ করা যােব না। এভােব িসয়াম পালন করেলই আ�াহ
তা‘আলা অতীেতর পাপসমূ হ মাজর্না কেরেদেবন।
* অনু রূপ সহীহ মুসিলেম এেেছ, আবূ হুরায়রারািদয়া�াহু‘আনহ
হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ْ
ٌ ّ  ﻣُ�َﻔ،ََ َ َﺎنُ إِﻰﻟَ رَمَﻀَﺎن
ِ َﺮات َﻣﺎ
 وَرمﻀ،ِ»ﺼَّﻠَﻮَاتُ اﺨﻟ َ ْﻤ ُﺲﺠﻟُْﻤْﻌَﺔُ إِﻰﻟَ اﺠﻟُْﻤْﻌَﺔ
َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َي
«ﺐ اﻟﻜﺒَﺎﺋ ِ َﺮ
ْﻨَﻬُﻦَ ِإذ ا اﺟﺘﻨ
“পাঁচ ওয়াে�র সালাত, এক জুমআ হেত অনয্ জুমআর সালাত এবং
এক রমযান হেত অনয্ রমযােনর িসয়াম মধয্বত সমেয়র সকল
অপরােধর কাফফারা�রপ, যিদ কবীরা গুনাহ হেত িবরত থাে”।

6
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৩। িসয়াম পালনকারীর �িতদান েকােনা সংখয্া �ারা সীিমত করা
হয় িন, বরং িসয়াম পালনকারীেক তার সীমাহীন �িতদান েদয়া
হেব:
* বুখারী ও মুসিলেম আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক বিণর,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ
ْ َ ََ
ُّ
َ ْ َ َ ُّ ّ
ّ َآد َم َ ُﻟ ِّﻻ
ُ ﺎل
، َﺈِﻧَﻪ ِﻟ َوأﻧﺎ أﺟ ِﺰي ﺑ ِ ِﻪ،لﺼِ ْﻮ َم
 ُ �ﻤ ِﻞ اﺑ ِﻦ:َاﷲ ﺰَ َّ َﺟَﻞ
»ﻗ
ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َْ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ٌّ ُ َ ّ
 ﻓ ِﺈ ن،ﻼ ﻳﺮ ﻓﺚ ﻳﻮﻣﺌِ ٍﺬ وﻻ ﻳﺼﺨﺐ، ﻓ ِﺈذ ا ﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أﺣ ِﺪ�ﻢ ﻓ،َالﺼِﻴﺎم ُﻨَﺔ
ّ
َ ُ ُ َ
َ ٌ ْ ّ ْ َُْ َ َُ َ َ َ ٌ َ َ ُّ
ّ اﺬﻟَ ي �َ ْﻔ ُﺲ
ﻟُﻠﻮف ﻓ ِﻢ، َُِﻤَ ٍﺪ ِ�ﻴَ ِﺪه
ِ ،  ِ�ِ ام ُﺮؤ ﺻﺎﺋِ ٌﻢ: ﻓﻠﻴﻘﻞ،َﺎﺑَﻪ أﺣﺪ أ ْو ﻗﺎﺗﻠﻪ

6
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َِﻠﺼَﺎﺋﻢ ﻓَ ْﺮ َﺣﺘ
ّ ، ﻣ ْﻦ ر�ﺢ الْﻤ ْﺴﻚ، ﺎﻣﺔ
َ َ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ،ﺐ ﻋﻨْ َﺪ اﷲ
ّ
ُ َلﺼَﺎﺋﻢ أ َ ْﻃﻴ
ﺎن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ ُ ّ َ َ َ َﻲ
َ َْ َ
َْ
«َ�َﻪ ﻓ ِﺮ َح ﺑ ِ َﺼ ْﻮ ِﻣ ِﻪ
 و ِ�ذا ِﻘ، ِإذ ا أ� َﻄ َﺮ ﻓ ِﺮ َح ِﺑ ِﻔ ْﻄ ِﺮ ِه:�ﻔ َﺮ ُﺣ ُﻬ َﻤﺎ

“আ�াহ তা‘আলা বেলেছন, িসয়াম ছাড়া আদম স�ােনর �েতয্ক
আমল তার িনেজর জনয, কারণ তা েকবল আমার জনয, আিমই এর
�িতদান েদব। িসয়াম ঢাল �রপ। যিদ েতামােদর েকউ িসয়াম
পালন কের, তাহেল েস েযন অ�ীল কথা না বেল, যিদ েকউ তােক
গািল েদয় অথবা তার সে� �ে� িল� হয়, তেব েস েযন বেল, আিম
িসয়াম পালনকারী। ওই স�ার শপথ! যার হােত আিম মুহা�দ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর

জীবন,

িন�য়ই

িসয়াম

পালনকারীর মুেখর না-খাওয়াজিনত গ� আ�াহর কােছ িমশক
আ�েরর েচেয়ও অিধক ি�য়। েরাযাদােরর জনয দু ’িট আন� রেয়েছএকিট যখন েস ইফতার কের, অনয্ি যখন েস তাঁ র রব আ�াহর
িদদার লাভ করেব তখন আন� �কাশ করেব।” 7
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* মুসিলম শরীেফর অনয্ বণর্নায় রেয়:
�َﻤَﻞِ اﺑْﻦِ آدَمَ ﻳُﻀَﺎ�َﻒُ اﺤﻟَْﺴَﻨَﺔُ ﻋَﺮﺸْ  أَﻣْﺜَﺎلِﻬَﺎ إِﻰﻟَ ﺳَﺒْﻌﻤِﺎﺋَﺔ
ُّ
ُ
َ�ﻌْﻒٍ ﻗَﺎلَ ا
ِﺿ
»
َ ْ ُ َ َ ََ ََُْ َ ُ ََ
َْ َ َ َ
َ ّ إِﻻَّ الﺼَّﻮْمَ ﻓَﺈِﻧَّﻪ
«�ﺟ
َوﺟَﻞ
ِ ُ ِ ﻲﻟ وأﻧﺎ أﺟ ِﺰي ِﺑ ِﻪ ﻳﺪ ع ﺷﻬﻮﺗﻪ وﻃﻌﺎﻣﻪ ِﻣﻦ أ

“�েতয্ক আদম স�ানেক তার েনক আমল দশগুণ হেত সাতশ
গুণ পযর্� বৃি� কের েদয়া হেব। আ�াহ ‘আলা বেলন: তা অবশয্
7
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িসয়ােমর �িতদান ছাড়া; কারণ িসয়াম আমার জনয্ আর আিই তার
�িতদান েদব। েকননা আমার কারেণ িসয়াম পালনকারী তার
েযৗনকাযর্ ও আহার বজর্ন কের থা।” 8
৭

o এ তাৎপযর্পূণর্ হাদীসিিবিভ� িদক েথেক সাওেমর ফযীলেতর
ওপর �মাণ বহন করেছ:

�থম িদক: আ�াহ তা‘আলা সকল ইবাদেতর মধয্ েথেকসাওমেক
িনেজর জনয্ খস কেরেছন। কারণ সাওম আ�াহর কােছ একিট
মযর্াদাপূণর্ ইবাদতসাওমেক আ�াহ ভালবােসন। সাওেমর মাধয্েম
মহান আ�াহর �িত ইখলাস �কাশ পায়। কারণ এটা বা�া ও তার
রেবর মােঝ এমন এক েগাপন েভদ যা আ�াহ বয্তীত আর েকউ
জানেত পাের না। েকননা িসয়াম পালনকারী ই�া করেল মানবশূ নয
জায়গা বা এলাকায় আ�াহ কতৃর্ক হারামকৃত ব� আহার করেত
পােরন িক� িতিন তা কেরন না। কারণ িতিন জােনন তার একজন
রব রেয়েছন, িযিন িনজর্েনওতার অব�া জােনন। আর িতিনই তার
উপর এটা হারাম কেরেছন। তাই িতিন সাওেমর সাওয়াব লােভর
আশায় এবং আ�াহর শাি� েথেক বাঁ চার ভেয় আহার িবহার
পিরতয্াগ কেরন

8
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এজনযই আ�াহ িসয়াম পালনকারী বা�ার এই ইখলােসর যথাযথ
গুরু �দান কের সাওমেক সকল ইবাদত েথেক িনেজর জনয্
িবিশ� কের িনেয়েছন। তাই েতা িতিন বেলেছন,
ْ َ
َُ َ ََ ََُْ َ ُ ََ
.«�ِ ﺎﻣﻪ ِﻣ ْﻦ أﺟ
»ﻳﺪع ﺷﻬﻮﺗﻪ وﻃﻌ
“আমার বা�া আমার কারেণ েযৗনকাজ ও আহার পিরতয্াগ কের
থােক।”
আর এ িবিশ�করেণর উপকািরতা দৃ শয্মান হেবিকয়ামত িদবেস।
েযমনিট সু িফয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বেলন:
ذا ﺎﻛن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ �ﺎﺳﺐ اﷲ ﻋﺒه و�ﺆدي ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻤﻟﻈﺎلﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ
ُ
الﺼﻮم ﺤﻤﻞ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻲﻘ ﻣﻦ اﻤﻟﻈﺎلﻢ و�ﺪﺧﻠﻪ
ﻤﻠﻪ ﺣﻰﺘ إذا لﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ
.ﺠﻟﻨﺔ ﺑﺎلﺼﻮم
‘যখন িকয়ামত িদবেস আ�াহ তার বা�ার িহসাব েনেবন এবং
বা�ার সব আমল েথেক তার পক্ষ েথেক অেনয্র উপর ক
জুলুেমর িবিনময় িমিটেয় িদেবন। অবেশেষ যখন িসয়াম ছাড়া তার
অনয্ েকােন আমল থাকেব না তখন আ�াহ তাঁর পক্ষ হেত স
জুলুেমর িবষয়িট িনেজর দািয়ে� িনেয় বা�ােক শুধুিসয়ােমর কারেণ
জা�ােত �েবশ করােবন।’ 9
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মুনিযরী, তারগীব ওয়াত তারহীব: ২/৭। অথর্া িসয়াম �ারা জুলুেমর �িতকার
করেবন না। েসটােক বয্ি� অক্ আমল িহেসেব েহফাযত করেবন।
[স�াদক]
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ি�তীয় িদক: সাওম স�েকর্আ�াহ তা‘আলা বেলন: «»وأﻧﺎ أﺟﺰي ﺑﻪ
‘সাওেমর �িতদান আিম িনেজ েদব।’ সাওেমর �িতদানেক আ�াহ
তাঁর �ীয় স�ার �িত স�কর্যু� করেলন। কারণ অনয্নয েনক
আমেলর �িতদান ি�গণ কের েদয়া হেব। �িতিট েনক ‘আমল তার
দশগুণ েথেক সাতশ গুণ ও তার েচেয়ও অিধকহাের েদয়া হেব
আর সাওেমর ছাওয়ােবর েকােনা সংখয্া গণনা না কের আ�াহ
তা‘আলা আপন স�ার সে� স�কর্যু�কেরেছন। আর আ�াহই
হেলন সবেচেয় বড় ও মহান ই�েতর অিধকারী ও সবর্ে�
দানশীল। দান দানশীল অনু পােতই হেয় থােক। তাই সাওেমর
সাওয়াব এমন িবরাট যার েকােনা িহেসব েনই।
আর সাওম হেলা: আ�াহর আনু গেতয্ ৈধযরঅবল�ন, আ�াহ কতৃর্ক
হারাম ব�সমূ হ হেত বাঁচার েক্ষ ৈধযর্অবল�ন এবং েদহ ও মেনর
দু বর্লতা এবং ক্ষুধা ও তৃ�ার মেতা আ�াহর িনধর্ািরত ন পালেন
ৈধযর্ ধার করার নামা�র।
* সু তরাং সাওেমর মেধয্ৈধেযর্য্র �কার�েয়র সবই এক� হেয়েছ
আর আ�াহ তা‘আলা সবর স�েকর্বেলেছন:
ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ّ ّ �َّ َ ُو
َ
[١٠ :اب﴾ ]الﺰمﺮ
ٖ � حِس
ِ ﴿ ِ�َما َ ل�َ ٰ ِ�ون أجرهم بِغ

‘িনঃসে�েহ ৈধযর্শীলেদরেক তােদর �িতদান িহেব ছাড়া পূ ণর্ কের
েদয়া হয়।’ {সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ১০}
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তৃতীয় িদক: সাওম ঢাল �রূপ অথর্াৎ তা িসয়াম পালনকারেক
অনথর্ক কথাবাতর্া ও অ�ী সংলাপ হেত রক্ষা কের। এ জই
আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ
ْ ﻻ ﻳَ ْﺼ َﺨ
«ﺐ
»ِذَا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أﺣ ِﺪ�ﻢ ﻓ ﻼ ﻳﺮﻓﺚ و
‘েতামােদর েকউ সাওম িদবেস থাকেল েস েযন অ�ীল ভাষায় কথা
না বেল এবং িচৎকার কের বাকয্ িবিনময় না কের’
* আর িসয়াম তােক জাহা�ােমর অি� েথেকও রক্ষা করেব। েযম
ইমাম আহমদ রহ. জািবর রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক হাসান সনেদ
বণর্না কের, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
 ﺘَﺠ،ٌ»َﺎ الﺼِّﻴَﺎمُ ﺟُﻨَّﺔ
ّ
«ﺎر
ِ َ�َﺴْ ِﻦُّ ﺑِﻬَﺎ اﻟْﻌَﺒْﺪُ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
‘িসয়াম ঢাল �রূ যার �ারা িসয়াম পালনকারী িনেজেক জাহা�াম

হেত বাঁচােত পাের।’ 10
9F

চতুথর্ িদ: িসয়াম পালনকারীর মুেখর না খাওয়া জিনত গ�
আ�াহর কােছ েমসেকর সু গি� হেতও ি�য়। কারণ এ গ� েরাযার
কারেণ হয় তাই তা আ�াহর কােছ সু গি� ও ি�য় বেল িবেবিচত
হয়। এটা আ�াহর কােছ িসয়ােমর মযর্াদা ও মাহাে�য্র �ণ।
আ�াহর আনু গেতয্র মধয্ িদেয় িসয়াম পািলত হয় বেলই েরাযাদাের

10

মুসনাদ আহমাদ: ১৫২৬৫। হাসান সূ ে� বিণর্।
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মুেখর গ� মানু েষর কােছ অপছ�নীয় হেলও আ�াহর কােছ তা
সু ি�য় ও পছ�নীয় হয়।
প�ম িদক: িসয়াম পালনকারীর জনয্ দ’িট আন� রেয়েছ। একিট
আন� ইফতােরর সময়, অনয্িট আ�াহর দদার লােভর সময়।
ইফতােরর সময় আন�: ‘িসয়াম পালনকারী সেবর্া�ম েনক আমেলর
অনয্তম ইবাদতসাওম স�� করার কারেণ আ�াহ তার �িত েয
অনু �হ কেরেছন এ জনয্ আন� �কাশ কের।
কারণ বহু মানুষএমন রেয়েছ যারা এ অনু �হ েথেক বি�ত হেয়েছ;
েকননা তারা সাওম পালন কের িন। বরং পানাহার ও �ী সহবাস যা
আ�াহ তার জনয অনয্ অব�ায় হালাল কেরেছন িক� সাওম অব�ায়
হারাম কেরেছন, তা িদেয় (অৈবধ) আন�-উদযাপেন িল�।
আ�াহর িদদার লােভর সময় আন�: ‘যখন একজন সাওম
পালনকারী তার অিত দরকারী মুহূেতর্ আ�াহরকাছ েথেক পিরপূ ণর্
�িতদান পােব তখন সাওেমর কারেণ আন� �কাশ করেব। যখন
বলা হেব:
َ
ُ ُْ َ ٌ َ َ ُ ُ ْ َ َ
.«�ﻫ ْﻢ
� »ْﻦَ الﺼَّﺎﺋِﻤُﻮنَ ﻴﻟَﺪْﺧُﻠُﻮا اﺠﻟﻨﺔ ِﻣ ْﻦ ﺑَﺎب ال�ﺎن  اﺬﻟي ﻻ ﻳﺪﺧ ﻞ أﺣﺪ
‘সাওম পালনকারীরা েকাথায়? তারা রাইয়ান নামক দরজা িদেয় েযন
জা�ােত �েবশ কের, ওই দরজা িদেয় সাওম পালনকারীরা ছাড়া
আর েকউ �েবশ করেত পারেব না।
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o উপেরা� হাদীেস সাওম পালনকারীর জনয্ একিট িদকিনেদর্শন
েদয়া হেয়েছ েয, েকউ যিদ তােক গালম� কের িকংবা তার

সে� সংঘেষর্ িল� হেত চায় ে তার অনু রূপ ভূিমকা েনেব না।
যােত না গাল-ম� ও সংঘষর্ েবেড় যা, আবার নীরবতা
অবল�ন কের িনেজেক দু বর্ল িহেসেবও �কাশ করেব ন। বরং
বলেব ‘আিম েতা েরাযাদার।’ যােত ইি�ত করা হয় েয,
�িতেশাধ �হেণ অকমতার জনয নয়, বরং সাওেমর স�ানােথর্
ঐ বয্ি�র অনু রূপ আচরেণ েস িল� হেব না। আর এভােব
ঝগড়া-িববাদ ও সংঘাত ব� হেয় যােব।
َ
ّ َ َ
ّ َۡۡ
َ
ّ �َ ٞ َ َ
َ
َ ِ �َِٱل
 َو َم ا٣ ٞ� أ ۡح َس ُن ف إِذا �َِي بَ ۡينَك َو�َ ۡينَ ُهۥ ع� ٰ َوة َنَ ُهۥ َ� ٌ ِّ �ِيم
ِ ﴿ٱد�ع
َ ّ َ ُ ّ ٓ َ ّ ََ ْ َُ َ َ ّ ّ ٓ َ ّ
[٣٥ ،٣٤ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٣ �ي
ٖ ُلَقَٮٰها ِ�َ �َِين ص�وا وما ُلَقَٮٰها ِ�َ ذو ح ٍظ ع ِظ
‘তুিম উ�ম প�ায় �তুয্�র কেরা।ফেল েতামার সােথ এবং যার
সােথ েতামার শ�তা রেয়েছ েস েযন অ�র� ব�ু হেয় যায়।
ৈধযর্শীল বয্িতেরেক েকতা করেত সক্ষম হয়  এবং ভাগয্বান
বয্ি� ছাড়া েকউ তা লাভ করেত পারেব না।’ {সূ রা ফুসিসলাত,
আয়াত: ৩৪-৩৫}
৪. িসয়াম পালনকারীর জনয্ িকয়ামেতর িদন িসয়াম সুপািরশ করে:
আবদু �াহ ইবন ‘আমর রািদয়া�াহু‘আনহমা েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
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ُْ ُ َ ّ
ُ َْ ّ
ّ
ُ َ �َﻘُﻮلُ الﺼِﻴ،ِْآنُ �َﺸْﻔَﻌَﺎنِ لِﻠْﻌَﺒْﺪِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔ
 َﻣﻨﻌﺘُﻪ، َِيْ رَب
: ﺎم
ﺎم َواﻟﻘ
لﺼِﻴ
ْ
ّْ
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
ْ ﺸَﻔ
َ
،  َﻌْﺘُﻪُ اﻨﻟَّﻮْمَ ﺑِﺎلﻠَﻴ ِﻞ: َو�َﻘﻮل اﻟﻘ ْﺮآن، ﻓَ ِﻌ ِ� ِ�ﻴ ِﻪ،ِّﻬَﻮَاتِ ﺑ ﺎﻨﻟَّﻬَﺎر
ﻌَﺎمَ وَالﺸ
ِ
َ َ
ْ ّ ﺸَﻔ
َ ّ
«ﺎن
ِ  »َيُﺸَﻔَﻌ:ﻗﺎل، َ ِﻌ ِ� ِ�ﻴ ِﻪ
‘িসয়াম ও কুরআন বা�ার জনয্ সুপািরশ করেব। িসয়াম বলে, েহ
আ�াহ! আিম তােক পানাহার ও েযৗনাচার হেত িবরত েরেখিছ।
সু তরাং তার বয্াপাের আমার সুপািরশ �হণ করুন। কুরআন বল,
েহ আ�াহ! আিম রােতর ঘুম েথেক তােক িবরত েরেখিছ, সু তরাং
তার বয্াপাের আমার সুপািরশ কবুল কন। উভেয়র সু পািরশ কবুল
করা হেব।’ 11
10F

o ি�য় ভাইেয়রা! িসয়ােমর উে�িখত ফযীলত ওই সকল বয্ি�র
জনয, যারা গুরসহ এবং আদেবর সে� িসয়াম পালন কের।

িনেজেদর িসয়ামেক িনখুঁত রাখেত এবং তার িবিধিবধান পালেন
েচ�া করুন আর আপনারা িনেজেদর সাওেম �িট-িবচুয্ির
জনয্ আ�ার কােছ তাওবা করু।
েহ আ�াহ! আপিন আমােদর িসয়াম সংরক্ করু, িসয়ামেক
সু পািরশকারী িহসােব �হণ করুন এবং আমােদ, আমােদর িপতামাতা ও মুসিলম উ�াহেক ক্ষমা করু

11

আহমাদ: ৬৬২৬।
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আর আ�াহ সালাত ও সালাম �দান করুন আমােদর নবী মুহা�া,
তাঁর পিরবার ও সাহাবীগেণর ওপর।

32

তৃতীয় আসর
িসয়ােমর িবধান
সকল �শংসা ওই আ�াহর জনয্ িযিন দান করেল আটকােনার েকউ
েনই এবং িযিন িনেয় িনেল দান করার মেতা েকউ েনই,
�মদাতােদর জনয্ তাঁর আনুগতয্ ে�� কাম,

তাকওয়া

অজর্নকারীেদর জনয্ তাঁতাকওয়া সেবর্া� বংশপদবী িতিন িনজ
ব�ুেদর অ�রসমূ হেক ঈমােনর জনয্��ত ও তােত তা িলিপব�
কের িদেয়েছন, তােদর জনয্তাঁর আনু গেতয্র েথ যাবতীয় �াি�েক
সহজ কের িদেয়েছন; ফেল তাঁর েসবার পেথ তারা নূ য্নতম
�াি�েবাধ কের না। হতভাগারা যখন ব�পথ অনু সরণ কেরেছ তখন
িতিন তােদর জনয্ দুভর্াগয্ িনধর্ারণ কে, ফেল তারা িনপিতত
হেয়েছ িনি�ত �ংেসর েচারাবািলেত। তারা তাঁর িদক েথেক মুখ
িফিরেয় িনেয়েছ, তার সােথ কুফরী কেরেছ ফেল িতিন তােদর দ�
কেরেছন েলিলহান আগুেন আিম �শংসা কির তাঁর, িতিন যা
আমােদর দান কেরেছন এবং অনু �হ কেরেছন তার জনয্।
আিম সাক্ষয্ �দান কির একমা� িতিন বয্তীত েকােনা সতয্ ইলা
েনই; তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, বািহনীসমূ হেক পরািজত কেরেছন
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এবং িবজয়ী হেয়েছন। আিম আরও সাক্ষয্ �দান কির েয ম�দ
তাঁর বা�া ও রাসূ ল, যােক আ�াহ মেনানীত কেরেছন এবং িনবর্ািচত
কেরেছন।
দরদ বিষর্ত েহাক তাঁরওপর, তাঁর স�ী আবূ বকর িস�ীেকর ওপর
িযিন মযর্াদা ও ে��ে� সবাইেক ছািড়েয় েগেছ, উমেরর ওপর
যােক েদেখ শয়তান েভেগ যায় এবং পলায়ন কের,

উসমােনর

ওপর িযিন দু ই নূ েরর অিধকারী (রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর এেকরপর এক দু ই েমেয়র জামাতা) ে�� আ�াহভীরু
ও উৎকৃ� বংশীয় বয্ি, আলীর ওপর িযিন তাঁ র জামাই এবং
বংশগত িদক েথেক চাচােতা ভাই এবং তাঁর অবিশ� সব সাহাবীর
ওপর যারা দীেনর েক্ষে� সেবর্া� গবর্ ও অজর্ন কামাই কে
আর সকল তােবঈ-অনু সারীর ওপর যারা তাঁেদর সেবর্া�ম অনুসরণ
কের পূ বর -পি�মেক আেলািকত কেরেছন। অনু রূপ যথাযথ সালামও
বষর্ করুন।
o আমার ভাইেয়রা! িন�য় রমযােনর িসয়াম ইসলােমর অনয্তম
রুকন ও গুরু�পূণর্

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ َٓ
َ
ُ
َ َّ � ٱ
ِين مِن � ۡب ل ِ� ۡم
لصيام كما كتِب
ِ ﴿ ٰ َ�ُها ٱَِين ءامنوا كتِب علي�م ٱ
َ َٰ ُ ۡ ّ ٗ ّ
َ َٰ َ ۡ َ ً ّ ُ
َ َ
َ ُّ ۡ ُ ّ
ٞ ّ
� َسف ٖر َعِدَة
ت � َمن �ن مِن�م َ ِر�ضا أو
� ٖ � َيَاما َعدو١ َعَلَ�م َتَقون
َ ٗۡ َ َ ّ
َ
ۡ ُ َ َ َٞ ۡ َُ ُ ُ َ ّ ََ َ َ َ ُ ّ ۡ ّ
�� � ُه َو
ِ�� � َمن َطَوَع خ
ٖ مِن َيَا ٍ� أخر ۚ و� ٱَِين ي ِطيقونهۥ ف ِدية طعام مِسك
34

َ ُ ٓ ّ َ َ ََ ُ َۡ
َ ََُۡ ُۡ ُ
ُ ّ ٞ ۡ َ ْ ُ ُ َ ََ ُّ ٞ ۡ َ
ۡ�
نزل
أ
ِي
َ
ٱ
ان
ض
م
ر
ر
ه
ش
١
ن
و
م
ل
ع
�
م
نت
ك
ن
إ
م
َ �خ� َۚۥ وأن تصوموا خ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
َ َ ۡ ُ َ ٰ َ ُ َ ّ َٰ َّ َ
َ
ُ َُۡۡ
ُ
ّ ِّ ان ُه ٗد ى
ان � َمن ش ِه َد مِن� ُم
ِ َلن
� ِيهِ ٱلقرء
� ِ ت مِن ٱلهد ى وٱلفرق
ٖ �ِاس و�ي
ُ
َ
َ
َ ٰ َ ۡ ً َ َ َ ََ ُ ۡ ُ ََۡ َ ۡ ّ
ُ ُّ ُ ُ َ َ
ٞ ّ
َ بِ� ُم
َعِدَة ّم ِۡن َيَّا ٍ� أخ ر ۗ ي ِر�د ٱ
� َسف ٖر
ٱشَه ر فليصم ۖه ومن �ن م ِر�ضا أو
ُۡ ٰ َ َ َ ٰ َ َ َ ّ ْ ُ ّ َ ُ َ َ ّ ۡ ْ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ
ُ � َو َ� يُر
َ ۡ ُٱ ۡلي
�د بِ�م ٱلع� و�ِ كمِلوا ٱلِدَة و�ِ ك ِ�وا ٱَ � ما هد ٮ�م
ِ
َ ُ َۡ ُ ّ
[١٨٥ ،١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َلَعَلَ� ۡم �شك ُرون
‘েহ মুিমনগণ, েতামােদর উপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, েযভােব
ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূ বরবতর্ীেদ উপর। যােত েতামরা
তাকওয়া অবল�ন কর। িনিদর্ কেয়ক িদন। তেব েতামােদর মেধয
েয অসু � হেব, িকংবা সফের থাকেব, তাহেল অনয্ান িদেন সংখয্
পূ রণ কের েনেব। আর যােদর জনয তা ক�কর হেব, তােদর কতর্ব
িফদয়া- একজন দির�েক খাবার �দান করা। অতএব েয ে��ায়
অিতির� সৎকাজ করেব, তা তার জনয কলয্াণক হেব। আর
িসয়াম পালন েতামােদর জনয কলয্াণক, যিদ েতামরা জান। রমযান
মাস, যােত কুরআন নািযল করা হেয়েছ মানু েষর জনয িহদায়াত�রূ
এবং

িহদায়ােতর

সু ��

িনদশর্নাবল

ও

সতয-িমথয্া

পাথর্কয্কারীরূ সু তরাং েতামােদর মেধয েয মাসিটেত উপি�ত
হেব, েস েযন তােত িসয়াম পালন কের। আর েয অসু � হেব অথবা
সফের থাকেব তেব অনয্ান িদবেস সংখয্ পূ রণ কের েনেব। আ�াহ
েতামােদর সহজ চান এবং কিঠন চান না। আর যােত েতামরা সংখয্
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পূ রণ কর এবং িতিন েতামােদরেক েয িহদায়াত িদেয়েছন, তার জনয
আ�াহর বড়� েঘাষণা কর এবং যােত েতামরা েশাকর কর।’ {সূ রা
আল-বা�ারা, আয়াত: ১৮৩-১৮৫}
* হাদীেস রেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ َ َ
َ
َ ُ
َ نَّ �َُﻤ
ِ َو�ِﻗﺎم، ُّﺪًا �َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
َ»ِْﺳْﻼَمُ ﻰﻠﻋَ ﻤﺧ
َ وَأ،ُ ﺷَﻬَﺎدةِ أ نْ ﻻ إِﻪﻟََ إِﻻَّ اﷲ،ٍْﺲ
ْ َِﺞ
َ َ
َ  َو، اﺒﻟَ ْﻴﺖ
«ﺻ ْﻮمِ َر َمﻀﺎن
ّ  وَﺣ،ِ وَ�ِﻳﺘَﺎءِ الﺰَّﺎﻛَة،ِﻼَة
ِ
‘ইসলােমর িভি� পাঁচিট, এ সাক্ষয্ েদয়া, আ�াহ তা‘আলা ছাড়া
সিতয্কােরর েকেনা মা‘বুদ েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূ ল, সালাত �িত�া করা, যাকাত �দান করা,
বাইতু�াহর হজ করা এবং রমযােনর িসয়াম পালন করা।’ 12 বুখারী
1F

ও মুসিলম।
মুসিলেম ‘রমযােনর েরাযা রাখা’ এরপর ‘বাইতু�ায় হজ করা’
এভােব এেসেছ।
 রমযােনর িসয়ােমর বয্াপাের সকল মু সিলম ঐকমতয েপাষণ
কেরেছন েয, এটা ফরয। এটা ইসলােম ��ত অকাটয্ ইজমা।
সু তরাং েয বযি� িসয়াম ফরয হওয়ােক অ�ীকার করেব েস কােফর
হেয় যােব। তখন তােক তাওবা করেত বলা হেব। যিদ তাওবা কের,
িসয়ােমর ফরিযয়য্াত �ীকার কের তেব ভােল কথা অনয্থা কািফর
12

বু খারী: ৮; মুসিলম: ১৬।
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ও মুরতাদ হওয়ার কারেণ তােক হতয্া করা হেব। তােক মৃতুয্র প
েগাসল েদয়া হেব না এবং কাফন পরােনা হেব না, তার নামােয
জানাযা পড়া হেব না এবং তার জনয্ রহমেত েদা‘আ করা হেব না।
তােক মুসিলমেদর করব�ােন দাফন করা হেব না। েকবল দূ রবতর্ী
েকােনা �ােন তার জনয্ কবর খনন করা হেব এবং দাফন করা হে,
যােত মানু ষ তার গিলত লােশর দু গর্ে� ক� না পায় এবং তােক
েদেখ তার পিরবার পিরজনও েযন দু ঃখ না পায়।
o রমযােনর িসয়াম ি�তীয় িহজরীেত ফরয হেয়েছ। ফেল রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম নয় বছর রমযােনর িসয়াম পালন
কেরেছন।
 িসয়াম ফরয হেয়েছ দু িট পযর্াে:
�থম পযর্া: �থেম িসয়াম পালন িকংবা খাদয্ �হণ উভেয়র
অনু মিত িছল। তেব িসয়াম পালন উ�ম িছল।
ি�তীয় পযর্া: পের িসয়াম পালন বাধয্তামূলক করা হয়
* বুখারী ও মুসিলেমর হাদীেস এেসেছ, সালমা ইবেন আকওয়া
রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন: যখন এ আয়াত নািযল
হল:

ۡ ُ َ َ ٞ َ ۡ َُ ُ ُ َ ّ ََ َ
[١٨٤ :ِ�� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ٖ ﴿ و� ٱَِين ي ِطيقونهۥ ف ِدية طعام مِس ك
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‘আর যােদর জনয তা ক�কর হেব, তােদর কতর্ব িফদয়া- একজন
দির�েক খাবার �দান করা।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪}
তখন যার ই�া েস িসয়াম ভ� কের িফদয়া �দান করত। িক�
13

যখন পরবতর্ী আয়াত নািযল হ, তখন তা রিহত হেয় েগল ।
১২

অথর্াৎ িে�র আয়ােতর মাধয্েম পূবর্বত আয়ােতর হুকুম রিহত হেয়
েগল। আয়াতিট এই:
َ
َ َٰ َ ۡ َ ً َ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ ّ ُ ُ
َ
ٞ ّ
�ٍ َعِدَة ّم ِۡن َيَّا
� َسف ٖر
﴿� َمن ش ِه َد مِن�م ٱشَهر ف ليصم ۖه ومن �ن م ِر�ضا أو
َ ُ
[١٨٥ :أخ َر ۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
‘সু তরাং েতামােদর মেধয েয মাসিটেত উপি�ত হেব, েস েযন তােত
িসয়াম পালন কের। আর েয অসু � হেব অথবা সফের থাকেব তেব
অনয্ান িদবেস সংখয্ পূ রণ কের েনেব।’ {সূ রা আল-বাকারা,
আয়াত: ১৮৫} এর মাধয্েম আ�াহ তা‘আলা িসয়াম পালনেক
বাধয্তামূলক কের অবকাশ রিহত কের েদন।
 আর িসয়াম ততক্ষ ফরয হেব না, যতক্ষণ রমযা মাস
�মািণত না হয়। তাই মাস শুরু হওয়ার আই সাওম শুর
করা যােব না। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:

13

বু খারী, ৪৫০৭; মুসিলম, ১১৪৫।
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َ َ
ُ َ
َ َّﻣَﻦ
َ
 إِﻻَّ أَنْ ﻳَ�ُﻮنَ رَﺟُﻞٌ ﺎﻛ ن،ِْ�َﻢْ رَمﻀَﺎنَ ﺑِﺼَﻮْمِ ﻳَﻮْمٍ أَوْ ﻳَﻮْﻣ
�ُ»َﺘَﻘﺪ َّ أَﺣﺪ
 ﻓَﻠْﻴَﺼُﻢ،ََُﺼُﻮمُ ﺻَﻮْﻣ ﻪ
َ
«ْ ذَلِﻚَ اﻴﻟ ْﻮ َم
‘েতামােদর েকউ েযন রমযােনর আেগর এক বা দু ই িদন িসয়াম
পালন না কের, তেব পূ বর্ েথেক কােরা িসয়াম পালেনর অভয্া
থাকেল, েস ওই িসয়াম পালন করেত পারেব।’

14
13F

o দু ’িট িবষেয়র েকােনা একিট ঘটেল রমযােনর আগমন বু ঝা যােব:
�থম িবষয়: নতুন চাঁদ েদখা েগেল।
- েযমন আ�াহর বাণী:

َۡ
َ
ّ
َ
ُ
[١٨٥ :﴿ � َمن ش ِه َد مِن� ُم ٱشَ ۡه َر فليَ ُص ۡم ُهۖ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘সু তরাং েতামােদর মেধয েয মাসিটেত উপি�ত হেব, েস েযন তােত
িসয়াম পালন কের।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}
- হাদীেস রেয়েছ, আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ُ »إذَا َرأ َ ْ�ﺘُ ُﻢ الْﻬ َﻼ َل ﻓَ ُﺼ
«ﻮمﻮا
ِ
ِ

‘যখন েতামরা রমযােনর চাঁদ েদখেব, তখন িসয়াম পালন করেব।’ 15
14F

14

বু খারী: ১৯১৪; অনু রূ মুসিলম: ১০৮২।

15

বু খারী: ১৯০৫; মুসিলম: ১০৮১।
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 তেব �েতয্ বয্ি� জনয্চাঁদ েদখা শতর নয়; বরং একজন
িনভর্রেযাগয্ পুরুষ সাক্ষয্ িদেল সকেলর ওপর িসয়াম
জরুরী হেব
 চাঁদ েদখার সাক্ষয্ �হণেযাগয্ হওয়ার হেলা:
সাক্দাতা বয্ি� �া� বয়, বুি�মান, মুসিলম, দৃ ি� শি� স��
এবং তার আমানতদারীতার কারেণ িব�� হেত হেব তথা তার
সংবােদর �হণেযাগয্তা থাকেত হেব।
- অতএব, নাবােলেগর চাঁদ েদখার সাক্ষয্ �হণেযাগয্ হেব না। ক
েস িব�� নয়।
- আর পাগেলর সাক্ষ নাবােলেগর মত �হণেযাগয নয়।
- কািফেরর সাক্ �ারাও মােহ রমযান সাবয্ ও �মািণত হেব না।
- কারণ আবদু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনমা বেলন:
ّ َ ََ َّ
َ َ
ُ ْ ِ�ِ َرأَﻳ
َ ّ ِِ ْﺮَاﻲﺑٌِّ إِﻰﻟاﻨﻟَّﻲﺒ: ﺎل
ّ
ﺖ
: �ﻘﺎل، ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ
ﺎس ﻗ
ٍ ََﻦِ اﺑْﻦِ �َﺒ
َ
َ
ََ ْ َ َ َ َ َ َ َ َﺸ ﻬَﺪُ أَنْ ﻻ
ُّ
، «َ� إِﻻَّ ا
ََإِﻪﻟ
ْ » : �ﻘﺎل،اﺤﻟَْﺴَﻦُ ﻲﻓ َﺣ ِﺪﻳ ِﺜ ِﻪ �ﻌ ِ� رمﻀﺎن
َ ﻗَﺎل،ْﻬِﻼَل
ِ
َ َ ََْ َ َ
َ َ
َ َ َ
ّ
 »َﺸْ ﻬَﺪُ أَنَّ �َُﻤ َّﺪًا رَﺳ:ﺎل
ﻗ،  �ﻌﻢ:ﻗﺎل
 أَذِّنْ ﻲﻓ،ُﺎ ﺑِﻼَل
» :ﻗﺎل،  � َﻌ ْﻢ:ﻗ ﺎل، «ُﻮلُ ا�َ ؟
ِ
ِ
ً َ ُ ُ َْ َ
ّ
«ﺎس ﻓﻠﻴﺼﻮمﻮا ﻏﺪا
ِ َﻟ
‘ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহমা বেলন, একজন েবদু ঈন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ু েখ এেস বলল,
িন�য়ই আিম (রমযােনর) চাঁদ েদেখিছ। এ কথা শুেন িতিন বলেল,
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তুিম িক এ সাক্ষয্ দাও, আ�াহ ছাড়া আর েকােনা ইলাহ েনই?
েস উ�ের বলল, হয্াঁ। িতিন বলেল, তুিম িক এ সাক্ষয্ দাও,
মুহা�াদ আ�াহর রাসূ ল? েস বলল, হয্াঁ। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ েবলাল! তুিম েঘাষণা িদেয় দাও,
েলােকরা েযন আগামীকাল িসয়াম পালন কের।’ 16
- আর েয বয্ি� িমথয্াবাদী িহেসেব �িস� িকং অিধক তাড়াহুড়া
কের এমন িকংবা দৃ ি�শি� এমন দু বর্ল ও ক্ষীণ েয তার �ারা চা
েদখা অস�ব, এ ধরেনর বয্ি�র সংবাদ �হণেযাগয্ হেব না। তােদ
�ারা মােহ রমযােনর চাঁদ েদখার সাক্ষয্ �হণ করা যােব না। কা
তােদর সতযতার বয্াপাের সে�হ রেয়েছ অথবা িমথয্ার িদটাই
অিধক �াধানয্ পাওয়া �াভািবক
 িব�� একজেনর সাক্ষয্রাই রমযান মাস �েবশ করা সাবয্�
ও �মািণত হেব। েযমন আবদু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু
আনহমা েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
ّ
،ََى اﻨﻟَّﺎسُ الْﻬِﻼَل
ّ
ﺧ
َّﻢَ �َ�ِ َرأ َ ْ� ُﺘ ُﻪ »ﻓَ َﺼﺎم
ُ َ�َا�َِّ ﺻ
َ اﷲ َﻠ
ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ
َﻓَﺄَْﺮﺒَْتُ رَﺳُﻮل
ء
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ َ�َﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ
َ
ّ  وَأمﺮ،ََّﻢ
«ﺎﻣ ِﻪ
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َو
ِ  اﻨﻟَﺎس ﺑ ِ ِﺼﻴ

16

িতরিমযী: ৬১৯; আবূ দাউদ: ২৩৪০; ইবন মাজাহ: ১৬৫২। তেব শায়খ
আলবানী হাদীসিটেক দু বর্ল বেলেছন। েদখু: ইরওয়াউল গালীল: ৯০৭।
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“েলােকরা চাঁদ েদখল, পরক্ষেণ আিম রাসূলু�ারাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক চাঁদ েদখার সংবাদ িদেল িতিন িসয়াম
পালন করেলন এবং েলাকেদর িসয়াম পালেনর িনেদরশ িদেলন।’ 17
o আর েয বয্ি� িনি�ভােব চাঁদ েদেখ, তার উিচৎ �শাসনেক
অবিহত করা।
o এমিনভােব েয শাওয়াল ও িজলহেজর চাঁদ েদখেব, তারও উিচৎ
�শাসনেক অবিহত করা। কারণ এর সােথ সাওম, িফতর ও
হজ এর ফরয আদায় হওয়া িনভর্রশীল। আর“যা না হেল ফরয
আদায় করা স�ব হয় না তাও ফরয িহেসেব িবেবিচত”।
o েকােনা বয্ি� যিদ একা এত দূের চাঁদ েদেখ ে, দূ রে�র কারেণ
তার পেক্ষ �শাসেনর কােছ সংবাদ েপৗঁছােনাম না হয়।
তাহেল েস িনেজ িসয়াম পালন করেব এবং �শাসেনর কােছ
সংবাদ েপৗঁছােনারসাধয্মতেচ�া করেব।
o যখন �শাসেনর পক্ষ েথেেরিডও বা এ জাতীয় িকছু র মাধয্েম
চাঁদ েদখার েঘাষণা �দান করা হয়, রামযান মাস আগমেনর
জনয্ বা রমযান মাস েশষ হওয়ারবয্াপাের েসটাঅনু যায়ী আমল
করা আবশয্ক। কারণ রাে�র পক্ষ েথ েক েঘাষণা আ

17

দােরমী: ১৭৩৩; হািকম: ১৫৪১। মুসিলেমর শতর্ অনুযায়ী সহীহ।
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শরীয়েতর �মাণ িহেসেব িবেবিচত হেব যার উপর আমল করা
ফরয।
এ জনয্ই যখন রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর কােছ রমযান মাস �েবশ করার িবষয়িট সাবয্� হেলা
তখন িতিন েবলাল রািদয়া�াহু ‘আনহেক মাস সাবয্� হওয়ার
িবষয়িট েঘাষণা েদওয়ার িনেদরশ িদেয়িছেলন; যােত তারা সাওম
পালন কের। আর িতিন েস েঘাষণােক তােদর জনয্ সাওম পালেনর
বাধয্কারী িবধান িহেসেব গণয্ করেলন
* তাই শরয়ী প�িত অনু যায়ী চাঁদ েদখা �মািণত হেল েসটাই ধতর্বয
হেব, চে�র িবিবধ উদয়া�েলর িবষয়িট ধতর্বয্ হেব , েকননা
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাওম রাখার িবধানিট চাঁদ
েদখার সােথ সংি�� কেরেছন, চাঁেদর িবিবধ উদয়া�েলর সােথ
স�ৃ � কেরন িন। িতিন বেলন:

ََْ
َْ َ
ُ ﻮه ﻓَ ُﺼ
ُ »إذَا َرأَ ْ�ﺘُ ُﻤ
«  َو ِ�ذ ا َرأ�ﺘُ ُﻤﻮهُ ﻓﺄﻓ ِﻄ ُﺮوا، ﻮمﻮا
ِ

‘যখন েতামরা (রামযােনর) চাঁদ েদখ, তখন িসয়াম পালন কর এবং
যখন (শাওয়ােলর) চাঁদ েদখ, তখন িসয়াম ভ� কর।’ 18
17F

* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন:
َْ ُ ُ َ
َ ْ ُ » َو� ْن َﺷﻬ َﺪ َﺷﺎﻫ َﺪ
«ﻮمﻮا َوأ ﻓ ِﻄ ُﺮوا
 ﻓﺼ،ﺎن
ِ ان مﺴ ِﻠﻤ
ِ ِ
ِ
ِ
18

বু খারী: ১৯০০; মুসিলম: ১০৮০।
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‘যিদ দু ‘জন মুসিলম (চাঁদ েদেখ) সাক্ েদয়, তখন িসয়াম পালন
কর এবং ভ� কর।’ 19
ি�তীয় িবষয়: রমযান তথা নতুন মাস সাবয্� হওয়ার জনয্ ি�তী
প�িত হে�, আেগর মাসেক ৩০ িদন পূ ণ র্করা।
েকননা চা� মাস কখেনা ি�শিদেনর েবিশ বা ২৯ িদেনর কম হেত
পাের না। আরবী মাস কখেনা কখেনা ধারাবািহকভােব দু ’মাস,
িতনমাস অথবা চারমাস পযর্� ি�শ িদেনর হেয় থােক। আবার
কখেনা দু ’মাস, িতনমাস অথবা চারমাস পযর্� ধারাবািহকভাে
ঊনি�শ িদেনর হেয় থােক। িক� সাধারণত এক মাস, দু মাস পূ ণর্
ি�শ িদন হেলও তৃতীয় মাস কম অথর্াৎ ঊনি�শ িদেনর হেয় থােক।
সু তরাং েকােনা মােসর ি�শিদন পূ ণর্ হে, শরীয়েতর হুকুম অনুযায়ী
পরবতর্ী মাসিট এে েগেছ বেল গণয্হেব। যিদও চাঁদ েদখা না যায়।
* কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ বেলন:
ّ
ُ
َ َ ِّ�ُ� ْ ﻓَﺈِن،ِمﻮا لِﺮُؤْ�َﺘِﻪِ وَأَﻓْﻄِﺮُوا لِﺮُؤْ�َﺘِﻪ
َ �  الﺸَّﻬْﺮُ �َﻌُﺪُوا ﺛ َ َﻼ
ُ »
«�
 ﻋَﻠﻴْ�ُﻢ
ِ
‘েতামরা চাঁদ েদেখ িসয়াম পালন করা এবং চাঁদ েদেখ িসয়াম ভ�
কর। আকাশ যিদ েমঘা�� থােক, তখন ওই মাস ি�শ িদন িহসােব
গণনা কর।’ 20
19F

19

আহমদ ৪/৩২১, নং ১৮৮৯৫; নাসাঈ ১/৩০০-৩০১।

20

মুসিলম: ১০৮১।
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* ইমাম বুখারীর শ� হে�,
�َِنْ �ُﻲﺒِ ﻠَﻴْ�ُﻢ ﺄ
َ َْ َ َ ّ
َ �َﺎن ﺛَﻼ
ْ ﻓَ ْﻤِﻠُﻮا ﻋِﺪَة ﺷﻌﺒ
ََّ ﻋ
»
«�
ِ
‘চাঁদ যিদ অজ্ঞাত থা, তাহেল শাবান মাসিট ি�শিদন পূ ণর্ ক।’ 21
20F

* সহীহ ইবেন খুযাইমা �ে� আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা হেত
বিণর্, িতিন বেলন,
َ
ُ ّ
َ َ
»ﻛن لُ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﺘﺤَ َﻔّﻆُ ﻣِﻦْ ﺷَﻌْﺒَﺎنَ ﻣَﺎ ﻻَ �َﺘَﺤَﻔَﻆ ِﻣ ْﻦ
َ
َ
َ
ُ
َ ﺻ
َ َّ ﺛَﻼَ�ِ�َ ﻳَﻮْﻣًﺎ �ُﻢ
ّ
«ﺎم
ﻴْﻪِ ﻋَﺪ
 ﻓَﺈِنْ �ُﻢَّ ﻋَﻠ،
 �ُﻢَّ ﻳَﺼُﻮم لِﺮُؤْ�َﺔِ رَمَﻀَﺎن،ِِه
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শাবান মাসেক যত েবিশ
িহসাব করেতন, অনয্ মাসেক তত েবিশ িহসাব করেতন না। এরপর
িতিন চাঁদ েদেখ রমযােনর িসয়াম পালন করেতন। আর আকাশ
েমঘা�� থাকেল শাবান মাসেক ি�শ িদন িহসাব কের িসয়াম পালন
করেতন।’ 22
21F

এসব হাদীস েথেক �তীয়মান হয় েয, নতুন চাঁদ েদখার পূ েবর্ িসয়াম
পালন শরুকরা যােব না, অতঃপর যিদ চাঁদ েদখা না যায় তেব
শাবান মাসেক ি�শ িদন পূ ণর্ করেত হেব। অবশয্ শাবােনর ে
ি�শতম িদনিটেত েকােনাভােবই সাওম রাখা যােব না, চাই রােত
আকাশ পির�ার থাকুক বা েমঘা��। কারণ:

21

বু খারী: ১৯০৯।

22

ইবন খুযাইমা: ১/২০৩; আবূ দাউদ: ২৩২৫; দারা কুতনী ২/১৫৬।
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* আ�ার রািদয়া�াহু‘আনহু বেল,
ّ ََ  اﻴﻟَﻮْم
َ ُّ
َ
َ ﻚُّ �ِﻴﻪِ اﻨﻟَّﺎسُ �َﻘَﺪْ ﻋَﻰﺼ  أَﺑَﺎ اﻟﻘَﺎﺳِﻢ
ّ�َ ﺻ
 ا�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َاﺬﻟ
»ْ ﺻَﺎم
ِ
ِ
ّ
«َﺳَﻠَ َﻢ
‘েয বয্ি� সে�েহর িদন িসয়াম পালন কর, েস আবূ ল কােসম
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাফরমানী করল।’ 23
2F

েহ আ�াহ! আমােদরেক েহদায়াত অনু সরেণর তাওফীক দান করুন
এবং �ংস ও দু ভর্ােগর উপকরণ-উপায়ািদ েথেক দূ ের রাখুন।
আমােদর এ রমযান মাসেক আমােদর জনয্ কলয্াণ ও বরকতম
করুন।আর এ মােস আমােদর আপনার আনু গতয্ করারতাওফীক
িদন এবং আপনার অবাধয্তার পথ েথেকদূ ের রাখুন। েহ রাহমানু র
রাহীম! অনু �হ কের আমােদর, আমােদর মাতা-িপতা ও সকল
মুসিলমেক ক্ষমা করু
েহ আ�াহ! সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন আমােদর নবী মুহােদর
ওপর, তাঁর পিরবারবগর, সাহাবােয় েকরাম ও িকয়ামত পযর্� আগত
তাঁেদর

23

সু �রভােব

অনু সরণকারীেদর

ওপর।

আবূ দাউদ: ২৩৩৪; িতরিমযী: ৬৮৬; নাসায়ী: ২১৮৮; আর বু খারী মু‘আ�াকসূ ে�
বণর্না কেরেছন৪/১১৯ ফাতহুল বারীসহ
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চতুথর্ আস
রমযােন িকয়ামুল লাইেলর িবধান
সকল �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন িনজ দয়ায় সমেন অ�সরমান
পাগুেলােক সাহাযয্ কে, আপন করুণায় �ংস�ায় জীবনগুেলাে
উ�ার কেরন এবং যােক িতিন ই�া কেরন তােক সহজতর পথ
জা�ােতর রা�ােক সহজ কের েদন, ফেল তােক আিখরােতর �িত
আ�হী কের েতােলন। আিম তাঁর �িত গাই তাবৎ সু �াদ ও িব�াদ
িবষেয়র জনয্।
আিম সাক্ষয্ �দান কির একমা� িতিন ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ
েনই; তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, িতিন স�ান ও �িতপি�র
অিধকারী; �িতিট অ�রই (তাঁর সামেন) লাি�ত ও দু দর্শা��। আর
আিম আরও সাক্ষয্ েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও রা, িতিন
�কােশয্ ও েগাপেন আপন রের িনেদর্শ বা�বায়ন কেরেছন।
আ�াহ সালাত ও সালাম বিষর্ত করুন তাঁর ও, তাঁর সাথী আবূ
বকেরর ওপর যােক �া�েগা�ী তািতেয় িদেয়িছল, উমেরর ওপর
যার আ�া িনেজই িনয়�ণ করত িনেজেক, উসমােনর ওপর অেঢল
অথর্ খরকারী, আলীর ওপর িযিন ঘন েসনাবািহনীর সােথ
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লড়াইেয়ও �কৃত বীর কােক বেল িচিনেয় িদেতন এবং অবিশ� সব
সাহাবীর ওপর আর তােদর সু �র অনু সারীেদর উপর, সামেন
ধাবমান পােয়র পদ�িন চলমান থাকা পযর্�
o আমার ভাইেয়রা, আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ােদর জনয্ িবিভ
ধরেনর ইবাদত �বতর্নকেরেছন, তারা যােত িবিভ� ইবাদত

কের েস অনু যায়ী েনকী অজর্ন করেত পাের। যােত কের এক
�কােরর ইবাদেত িবরি� েবাধ কের অনয্ আমল েছেড়
হতভাগয্ না হয়। এসব ইবাদেতর মেধয্ িকছু রেয়েছ ফরয
যােত েকােনা �কার কমিত বা �িট করা যােব না। আবার িকছু
রেয়েছ নফল যা ফরেয পিরপূ ণর্তা ও আ�াহর ৈনকটয্ অজর্
সহায়ক।
* এসব ইবাদেতর মেধয্ অনয্ হেলা সালাত। আ�াহ তা‘আলা
বা�ােদর ওপর ৈদিনক পাঁ চ ওয়া� সালাত ফরয কেরেছন। যা
কাযর্তপাঁচ হেলও মীযােনর পা�ায় প�াশ। আ�াহ তা‘আলা নফল
সালাতেক ফরয সালােতর ক্ষিতপূরণ এবং তার ৈনকটয্ লাে
মাধয্ম ি�র কেরেছন।
o এসব নফল সালােতর অনয্তমহে�:

 িকছু সু �াত সালাত, যা ফরয সালােতর সে� স�ৃ �। েযমন,
ফজেরর ফরয সালােতর পূ েবর্ দ’রাকাত, েযাহেরর ফরেযর পূ েবর্
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চার রাকাত ও পের দু ’রাকাত। মাগিরেবর ফরেযর পর
দু ’রাকাত ও এশার ফরেযর পর দু ’রাকাত।
 আর এসব (ফরয ছাড়া অনয্স) নফল সালােতর অনয্তম হেলা
সালাতুল লাইল (রােতর সালাত বা তাহা�ু দ)
* যা আদায়কারীেদর �শংসা কের আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ َ َ ّ َ
ٗ
[٦٤ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٦ يتون ل َِر ّ� ِ ِه ۡم ُج َّدا َوق َ ِٰ� ٗما
ِ ﴿ وٱَِين يب
‘আর যারা তােদর রেবর জনয িসজদারত ও দ�ায়মান হেয় রাি�
যাপন কের।’ {সূ রা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৩}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলেছন:
ۡ
َ ُ َۡ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َٰ َ َ َ
ّ ون
ّ َ�َ ُه ۡم َخ ۡو ٗفا َو َط َم ٗعا
َمِمَا َر َزق َ� ٰ ُه ۡم
جعِ يدع
﴿ �تج
ِ ا� جنو�هم ع ِن ٱلمضا
َ
ُ
ْ
ُ
ٓ
َ
ٓ
َ
َ
َ
ُ َ
َ ُ ُ
ُ ۡ ّ ّ ُ َ س َّا أ ۡخ
ٞ  فَ� �َ ۡعل ُم �َ ۡف١ ون
� َج َزاءَ ۢ ب ِ َما �نوا َ� ۡع َملون
ين ِفق
ِ
ٖ �� لهم مِن ُرَة ِ أ
[١٧ ،١٦ : ﴾ ]الﺴﺠﺪة١

‘তােদর পা�র্েদ িবছানা েথেক আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা
িনেয় তােদর রবেক ডােক। আর আিম তােদরেক েয িরযক দান
কেরিছ, তা েথেক তারা বয্ কের। অতঃপর েকােনা বয্ি জােন না
তােদর জনয েচাখ জুড়ােনা কী িজিনস লু িকেয় রাখা হেয়েছ, তারা যা
করত, তার িবিনময়�রপ।’ {সূ রা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৬-১৭}
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ّ
« ﺻَﻼَةُ الﻠَﻴْ ِﻞ،ِ �َﻌْﺪَ اﻟْﻔَﺮِ�ﻀَﺔ،ِ» َأﻓْﻀَﻞُ الﺼَّﻼَة
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‘ফরয সালােতর পর অিধক ফযীলতপূ ণর্ হল রােতর সালা।’ 24
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয্� েলন:
ْ
ُ َوَﺻَﻠُّﻮا وَاﻨﻟ
َ وَﺻِﻠُﻮا اﻷَْر
َ َ وأَﻃْﻌِﻤُﻮا اﻟﻄَّﻌ،َ أَﻓْﺸُﻮا الﺴَّﻼَم،ُّﻬَﺎ اﻨﻟَّﺎس
َ
ّ
ﺎس
،ﺣَﺎم
،ﺎم
»
َ َ َّ
ُ
« ٍﻴَﺎمٌ ﺗَﺪْﺧُﻠﻮا اﺠﻟَْﻨَﺔ �ِﺴ ﻼم
‘েহ েলাক সকল! সালােমর �সার ঘটাও, গরীব-দু ঃখীেদর খাদয্ দান
কর, আ�ীয়তার ব�ন অটুট রাখ, রােত যখন মানু ষ ঘুিমেয় থােক,
তখন সালাত আদায় কত, তাহেল িনরাপেদ জা�ােত �েবশ
করেব।’ 25
24F

 সালাতুল িবতর; যা সালাতুল লাইল তা রাি�র সালােতর একিট
অংশ। যার সবর্ি� পিরমাণ এক রাকাত। আর সেবর্া� এগাের
রাকাত।
o অতএব েকবল এক রাকাত িবতরও পড়া যায়। রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ْ ْ َْ َ
َْ ّ
«َﻦْ أَﺣَﺐَ أن ﻳُﻮﺗ ِ َﺮ ﺑ ِ َﻮا ِﺣﺪةٍ ﻓﻠﻴَﻔ َﻌﻞ
»

‘েয িবতর সালাত এক রাকাত আদায় করেত যায়, েস েযন এক
রাকাত আদায় কের।’ 26
25F

24

মুসিলম: ১১৬৫।

25

আহমাদ ৫/৪১৫; িতরিমযী ২৪৫৮; হািকম: ৩/১৩, ৪/১৬০; এবং সহীহ বেল
উে�খ কেরেছন আর যাহাবী তা সমথর্ন কেরেছন।

26

আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২।
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o িবতর সালাত িতন রাকাতও পড়া যায়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:

ََ َ ُ َْ ّ
ْ ْ َْ
ﻣ
« ث ﻓﻠ َﻴﻔ َﻌﻞ
ٍ » ََﻦْ أَﺣَﺐَ أن ﻳﻮﺗِﺮ ﺑِﺜﻼ

‘েয িতন রাকাত িবতর পড়েত চায় েস েযন িতন রাকাত পেড়।’ 27
26F

তেব েকউ যিদ এক সালােম িবতর সালাত েশষ করেত চায়, তাও
পারেব। কারণ;
* �হাবী রিহমাহ�াহ বণর্না কেেছন:
ّ
َﻢ
َ ََ َ ََ
ُ ّ
ّ
َ
َ آﺧِﺮِﻫِﻦ
ِ ْ �ُﺴَﻠِ ْﻢ َّ ﻲﻓ، ﺎت
ٍ نَ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺨﻟﻄﺎب ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أوﺗﺮ ﺑِﺜﻼ ث ر�ﻌ
‘উমর রািদয়া�াহু‘আনহ িতন রাকাত িবতর পেড়েছন ও সবর্েশেষ
সালাম িফিরেয়েছন।’ 28
27F

অবশয েকউ যিদ দু ’রাকাত পেড় সালাম িফিরেয় তৃতীয় রাকাত
পড়েত চায়, তেব তাও পারেব। েকননা;
* বুখারী নােফ‘ েথেক বণর্না কের:
ْ ّ
َ
َ
ْ
َ ّ �َﺒْﺪَ اﷲِ �ْﻦَ �ُﻤَﺮَ ﺎﻛ َن � ُُ �َ�َْ الﺮ
َ
ﺮِ ﺣَﻰﺘَ ﻳَﺄ ُم َﺮ ﺑِﺒَﻌ ِﺾ
ّﻛْﻌَﺔِ وَالﺮ
ن
ّْﻛْﻌَﺘَ�ِْ ﻲﻓِ الْﻮِﺗ
َ َﺣ
.ﺎﺟ ِﺘ ِﻪ

27

আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২।

28

�হাবী: ১৭৪২।
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‘আ�ু �াহ ইবেন উমর রািদয়া�াহু ‘আনহমা িতন রাকাত িবতর
সালােতর দু ’রাকাত আদােয়র পর সালাম িফিরেয়েছন। এমনিক
িতিন �েয়াজেন েকােনা িনেদর্শও িদেত।’ 29
o েতমিন পাঁচ রাকাত িবতর সালাতও আদায় করা যায়, তেব এসব

রাকাত একে� আদায় করেব, সবর্েশষ ৈবঠেকই শু ধু বসেত হে
এবং সালাম িফরােনা যােব।

* কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ َ
ْ ْ َْ
َ
«ّ أَنْ ﻳُﻮﺗِﺮَ ﺨﺑ ْﻤ ٍﺲ ﻓﻠﻴَﻔ َﻌﻞ
» ﻤﻦْ أَﺣ َﺐ
ِ
‘েয িবতর পাঁচ রাকাত আদায় করেত চায়, েস েযন পাঁ চ রাকাত
আদায় কের।’ 30
29F

* অনু রূপভােব ‘আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা েথেক বিণর, িতিন
বেলন,
ً ْ ََ ْ
َُ ﺳُﻮلُ اﷲِ ﺻَ�َّ اﷲ
َ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
»ر
 ﻳُﻮﺗ ِ ُﺮ،ّﻢَ ﻳُﺼَ�ِّ ﻣِﻦَ الﻠَّﻴْﻞِ ﺛَﻼَثَ ﻋَﺮﺸة َر� َﻌﺔ
َ
َ
ْ
. «آﺧ ِﺮﻫﺎ
ِ ّ ﻲﻓ
ِ  ﻻَ �َْﻠِﺲُ ﻲﻓِ ﻲﺷ ٍء ِإ،ٍْ ذَلِﻚَ ﺨﺑَِﻤْﺲ

‘‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রােত েতেরা রাকাত

সালাত আদায় করেতন; ত�ধয্ হেত পাঁচ রাকাত িবতর আদায়
করেতন, যার েশেষই শুধু িতি ৈবঠক করেতন।’ 31
30F

29

বু খারী: ৯৯১।

30

আবূ দাউদ: ১৪২২; নাসায়ী: ১৭১২।
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o েতমিন পাঁচ রাকােতর নয্ায় একে�সাত রাকাত িবতরও আদায়
করা যােব।

* েযমন উে� সালামা রািদয়া�াহু আনহা বেল,
َ ّ ُ �ِﺴَﺒْﻊٍ وَﺨﺑَِﻤْﺲٍ ﻻَ �َﻔْﺼِﻞُ ﺑَي
َ
ٍْﻨَﻬُﻦَ � ِ َﺴﻼم
»رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻳُﻮﺗِﺮ
َ
َ َ
« ٍَوﻻ ِﺑ�ﻼم
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কখনও সাত রাকাত
আবার কখনও পাঁচ রাকাত িবতর সালাত আদায় করেতন। তােত
সালাম-কালােমর মাধয্েম িবরি িদেতন না।’ 32
31F

o েতমিন নয় রাকাত িবতরও একে� আদায় করা যােব; ত�েধয্
অ�ম রাকােত বসেব, েসখােন তাশাহহুদ ও েদ‘আ পড়েব িক�

সালাম না িফিরেয়ই নবম রাকােতর জনয্ দাঁড়াে, তারপর নবম
রাকাত পড়ার পর বেস তাশাহহুদ ও েদ‘আ কের সালাম
িফরােব।
* েযমন আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহার হাদীেস রেয়েছ:
ُ َْ َ ُ ُ ْ ََ َ ّ
َ
اﷲ َو� َﻤﺪ ُه
 �ﻴﺬﻛ ﺮ،ﺎﻣﻨ ِﺔ
ِ َ» َو�ن ِّ �ِﺴْﻊَ رَ�َﻌﺎتٍ ﻻَ �َْﻠِﺲُ �ِﻴﻬَﺎ إِﻻَّ ﻲﻓِ اﺜﻟ
ّ
َ  �ُﻢَ َ� ْﻘ ُﻌ ُﺪ َ�ﻴَ ْﺬ ُﻛ ُﺮ،ََّﺎﺳِﻌَﺔ
ّ
اﷲ
ِ�َ �ُﻢَّ �َﻘُﻮمُ �َﻴُﺼ،ُ �ُﻢَّ �َﻨْﻬَﺾُ وَﻻَ �ُﺴَﻠِّﻢ،ُﺪْﻋُﻮه
َ
ُ َ
ً  �ُﻢَّ �ُﺴَﻠِ ّ ُﻢ � َ ْﺴﻠ،ُ وَ�ﺪْﻋُﻮه
َ ْﻤَﺪُه
«ﻴﻤﺎ � ُ ْﺴ ِﻤ ُﻌﻨﺎ
�
ِ

31

মুসিলম: ৭৩৭।

32

আহমদ: ৬/৩২১, নং ২৬৪৮৬; নাসায়ী: ১৭১৫; ইবেন মাজাহ ১১৯২।
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‘িতিন নয় রাকাত সালাত আদায় করেতন, অ�ম রাকােত বসেতন
এবং আ�াহর িযিকর, �শংসা ও েদা‘আ করেতন তথা তাশাহহুদ
পড়েতন। অতঃপর উঠেতন এবং সালাম না িফিরেয়ই দাঁিড়েয়
েযেতন। এরপর নবম রাকাত আদায় করেতন, এরপর বসেতন
এবং আ�াহর িযিকর, �শংসা ও েদা‘আ তথা তাশাহহুদ পেড়
আমােদর শুিনেয় সালাম েফরােত।’ 33
o অনু রূপভােব এগার রাকাত সালাতও আদায় করা যােব।
এমতাব�ায় ই�া করেল �িত দু ’রাকােত সালাম িফরােনা যােব

আর সবেশেষ এক রাকােতর মাধয্েম িবতরআদায় করা যােব।
* েযমন ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্ হাদীেস রেয়েছ,
িতিন বেলন:
َ
 ﻣَﺎ �َ�َْ أَنْ �َﻔْﺮُغ َ ﻣِﻦْ ﺻَﻼَةِ اﻟْﻌِﺸَﺎءِ إِﻰ ﻟ،ِّ�َ»َّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻳُﺼ
ﺠْﺮ
َ
ْ َ َ ْ ّ ُِ �ُﺴَﻠِّﻢُ ﻲﻓِ ﻞﻛ،ًَ ﺔ
« ٍ َو�ُﻮﺗ ِ ُﺮ ﺑ ِ َﻮا ِﺣﺪة، �
 إِﺣْﺪَى ﻋَﺮﺸَْةَ رَ�ْﻌ،ِ
ِ اﺛنﺘ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইশা ও ফজেরর

সালােতর মধয্বতর্ী সমেয় এগার রাকাত সালাত আদায় করে,
যার �িত দু ’রাকােত সালাম িফরােতন। িতিন সবর্েশেষ এক
রাকােতর মাধয্েম িবতর আদায় রেতন।’ 34
3F

33

মুসিলম: ৭৪৬; আহমদ: ৬/৯১, ১৬৩।

34

মুসিলম: ৭৩৬; আবু দাউদ: ১৩৩৬; নাসাঈ ২/৩০; আহমদ: ৬/২১৫, ২৪৮।
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অথবা ই�া করেল �থেম চার রাকাত, তারপর চার রাকাত আদায়
করেতন এবং েশেষ িতন রাকাত সালাত আদায় করেতন। কারণ:
* ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ّ
َ ﻓَﻼَ �َﺴْﺄَلْ �َﻦْ ﺣُﺴْﻨِﻬِﻦ،ٍﺼَ�ِّ أَرْ�َﻊَ رَ�َﻌَﺎت
» اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ ّ
َ
ًَ َ ّ
« �ُﻢَّ ﻳُﺼَ�ِ ﺛﻼﺛ ﺎ،َّ ﻓَﻼَ �َﺴْﺄ ْل �َﻦْ ﺣُﺴْﻨِﻬِﻦَّ وَﻃُﻮلِﻬِﻦ، �ُﻢَّ ﻳُﺼَ�ِْ�ﻌًﺎ،َُّﻮلِﻬِﻦ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম চার রাকাত সালাত
আদায় করেতন, তা কত সু �র ও দীঘর্ করেত, তা কত সু �র ও
দীঘর্ িছ, েস স�েকর্ িজজ্ঞাসা কেরা ন তারপর পুনরায় চার
রাকাত সালাত আদায় করেতন, তা কত সু �র ও দীঘর্ করেত, তা
কত সু �র ও দীঘর্ িছ, েস স�েকর্ িজজ্ঞাসা কেরা নঅতঃপর
িতিন িতন রাকাত সালাত আদায় করেতন।’ 35
34F

* হা�লী ও শােফয়ী ফকীহগণ বেলন, এক তাশাহহুেদ এগার
রাকাত িবতর অথবা দু ’ তাশাহহুেদ িবতর আদায় করা জােয়, যার
েশষ তাশাহহুেদর পূেবর্র কােতও একিট তাশাহহু হেব।
o তেব রমযােন সালাতুল লাইেলর �ত� িকছু ৈবিশ�য্ও মযর্াদা
রেয়েছ। কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

বেলেছন :

35

َْ
ّ
َ َ»ﻦْ ﻗَﺎم
« ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ،رَم َﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ

বু খারী: ৩৫৬৯; মুসিলম: ৭৩৮।
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‘েয বয্ি� রমযােন ঈমােনরসে� ও ছাওয়ােবর আশায় রাত েজেগ
সালাত আদায় করেব, তার পূ েবর্র সকল(সগীরা) গুনাহ মাফ কের
েদয়া হেব। 36
३५

এখােন ‘ঈমােনর সে�’ অথর্া আ�াহর �িত ঈমান েরেখ এবং তার
পক্ষ হেেয সাওয়াব রাখা হেয়েছ তােত িব�াস েরেখ।
আর ‘ছাওয়ােবর আশায়’ অথর্াৎেকবল েনকীর আশায় করা হেব,
েলাক েদখােনা, সু নাম অজর্, স�দ বা স�ান লােভর আশায় না
হওয়া।
ব�ত ‘িকয়ােম রমযান’ এিট রমযােনর রাি�েত সালােত দাঁড়ােনােক
বুঝায়; চাই েসটা �থম রােত েহাক বা েশষ রােত। সু তরাং বুঝা
েগল েয,
o তারাবীর সালাতও ি�য়ােম রমযােনর অ�ভুর্� তাই উিচত
হেলা, তারাবীর সালাতেক গুরু� েদয় এবং এর মাধয্েম
আ�াহর কােছ সাওয়াব ও �িতদােনর আশা ও আ�হ �কাশ
করা। এ সালাতুত্ তারাবীহেতা হােতেগানা কেয়কিট রাি� মা�।
সু েযাগ চেল যাওয়ার পূ েবর্ই বুি�মান ঈমানদার বয্িএ সু েযাগ
�হণ করেব।

36

বু খারী: ৩৭; মুসিলম: ৭৫৯
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o তারাবীহ শে�র অথর্ িব�াম করা। তারাবীহেক এজনয্ তারাবী
বলা হয়; কারণ েলােকরা এ সালাত বহু দীঘর্ািয়ত ক আদায়

করত। তাই যখনই চার রাকাত সালাত েশষ করত তখনই তারা
একটু আরাম বা িব�াম কের িনত।
o সবর্�থম আ�াহর নবীসা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম মসিজেদ

(নববীেত) তারাবীহর সালাত সু �ত িহেসেব চালু কেরন। তারপর
উ�েতর ওপর ফরয হেয় যাবার আশংকায় িতিন এ সালাত
েছেড় েদন।

* বুখারী ও মুসিলেম রেয়েছ:
ِّﺸ ﺔَ أُم
َ
ّ
ْ َ ُّ
َ
َ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
َ�َﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢَ ﺻ
ِّ�  رَﺳُﻮلَ ا: �َ رَﻲﺿَِ ا�َ �ﻨ َﻬﺎ
الﻤُﺆْﻣِﻨ
َ ِ�َ ﺎﻋ
ِ
َ
،ِ اﻟﻘَﺎﺑِﻠَﺔ
َ
ُﺮﺜ
ُ َ اﻨﻟ
ّ َ َﻓَﻜ
، ﺎس
َ �ُﻢَّ ﺻَ�َّ ﻣِﻦ،ٌ ﻓَﺼَ�َّ ﺑِﺼَﻼَﺗِﻪ ِ ﻧَﺎس،َِاتَ ﻴﻟْﻠﺔٍ َﺴْﺠِﺪ
َ
ّ
ُ َ�َا�َِّ ﺻ
اﷲ
ُ ﻓَﻠَﻢْ �َْﺮُجْ  إِﻴﻟَْﻬِﻢْ رَﺳُﻮل،ِﺘَﻤَﻌُﻮا ﻣِﻦَ الﻠَّﻴْﻠَﺔِ اﺜﻟّﺎﺜﻟَِﺔِ أَوِ الﺮَّاﺑِﻌَﺔ
ّ َ ْ َ َ َ َ ْ رَأَﻳْﺖُ اﺬﻟَِّي ﺻَﻨَﻌْﺘُﻢ لَﻢ
ُ
َ
» : ﻓَﻠَﻤَﺎ أﺻﺒﺢ ﻗﺎل،َﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢ
َﻠ
وج
ِ ْ وَ ْ �َﻤْﻨَﻌْ�ِ ﻣِﻦَ اﺨﻟ ُﺮ
َ َ
ﻠَﻴْ�ُﻢ
« وَذَلِﻚَ ﻲﻓ َر َمﻀﺎن
ْ
َ ﻋ
ََْ�ُﻢْ إِﻻَّ �َ�ِّ ﺧَﺸِﻴﺖُ أَنْ �ُﻔْﺮَض
ِ
‘আ�ু ল মু’িমনীন ‘আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা এক রােত
মসিজেদ সালাত আদায় করেলন, েলাকজনও তার সে� সালাত
আদায় করল। পরবতর্ী রােতও িতিন সালাত আদায় করেল, তােত
েলাকজন আেরা বৃ ি� েপল। তৃতীয় িকংবা চতুথর্ রেত অেনক
েলােকর সমাগম হল। িক� েস রােত রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
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ওয়াসা�াম উপি�ত হেলন না। সকােল িতিন বলেলন, েতামরা যা
কেরছ, তা আিম েদেখিছ। িক� েতামােদর ওপর এ সালাত ফরয
হেয় যাওয়ার ভেয় আিম উপি�ত হইিন। ‘বণর্নাকারী বেল, ঘটনািট
রমযান মােস ঘেটিছল।’ 37
হাদীেস আেরা বিণর্ত আে:
َ َ ّ
َ
َ
ّ
ُ ّ ّ�َﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻ
َ  ا�َ َﻋﻠَﻴْﻪ َﻠ
ْﻨَﺎ ﻣَﻊَ ر
َ ﺣَﻰﺘ،ﻠَﻢْ ﻳُﺼَﻞِّ ﺑِﻨَﺎ
ّﻢَ ﻓ
: ﻦْ أَﻲﺑِ ذَرٍ ﻗﺎل
ِ
ّ ِ �ُﻢَّ لَﻢْ �َﻘُﻢْ ﺑِﻨَﺎ ﻲﻓ،ِ �َﻘَﺎمَ ﺑِﻨَﺎ ﺣَﻰﺘَّ ذَﻫَﺐَ ﺛُﻠُﺚُ الﻠَّﻴْﻞ،َِﺒْﻊٌ ﻣِﻦَ الﺸَّﻬْﺮ
، الﺴَﺎ ِد َﺳ ِﺔ
َ
َ ْ ّ
ّ
ََ
 َﺎ رَﺳ:ُ �َﻘُﻠْﻨَﺎ ﻪﻟ،ِ ﺷَﻄْﺮُ الﻠَّﻴْﻞ
َ ﺑِﻨَﺎ
ُﻮلَ ا�َ لَﻮْ �َﻔَﻠﺘَﻨ ﺎ
 ﺣَﻰﺘَّ ذَﻫﺐ،ﻲﻓِ اﺨﻟَﺎمِﺴَﺔ
ِ
ِ
َ َ
َ ﺣَﻰﺘَّ �َﻨْﺮﺼ
َْ َ َ ُ ﻣَﻦ
َ َ َ َ
َ
« ٍفَ ﻛُﺘِﺐَ ﻪﻟَُ �ِﻴَﺎمُ ﻴﻟْ ﻠﺔ
ِ
اﻹِﻣَﺎم
ﺎمَ ﻣَﻊ
 » َﻗ: ﻘِﻴَّﺔَ ﻴﻟْﻠ ِﺘﻨﺎ ﻫ ِﺬهِ ؟ �ﻘﺎل
ِ
‘আবূ যর িগফারী রািদয়া�াহু‘আনহ বণর্না কের, আমরা রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� িসয়াম পালন করিছলাম।
(এর মেধয) রমযােনর সাতিদন বািক থাকার পূ বর্ পযর্(�থম ২৩
িদন) িতিন আমােদর িনেয় সালাত আদায় কেরন িন। বািক
সাতিদেনর �থম রােতর এক তৃতীয়াংশ পযর্� িতিনআমােদর িনেয়
সালাত আদায় করেলন। তারপর ষ� রােত আমােদর িনেয় সালাত
আদায় করেলন না। প�ম রােতর অধর্াংশপযর্ পুনরায় আমােদর
িনেয় সালাত আদায় করেলন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বািক রােত যিদ আমােদর িনেয়
37

বু খারী: ১১২৯; মুসিলম: ৭৬১।
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নফল সালাত আদায় করেতন? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম উ�ের বলেলন, িন�য়ই েয বয্ি� ইমােমরসে� েশষ
পযর্� সালাত আদায় করে, তার আমলনামায় সারারাত সালাত
আদােয়র সাওয়াব েলখা হেব।’ 38
 িবতর সালাতসহ তারাবীর সংখয্া কত হয় তা িনেয় সালেফ
সািলহীেনর মেধয্ মতেভদ রেয়েছ
েকউ বেলন ৪১ রাকাত, েকউ ৩৯ রাকাত, েকউ ২৯, েকউ ২৩,
আবার েকউ ১৩, এবং েকউ বেলন ১১ রাকাত। এসব মতামেতর
মেধয ১১ অথবা ১৩ রাকােতর মতামত অ�গণয।
* কারণ, ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, তােক �� করা
হল, রমযােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালাত
েকমন (কত রাকাত) িছল? িতিন বলেলন,
ً ْ ََ ْ
َ َ ِْه
َ َ
َِنَ ﻳَﺰِ�ﺪُ ﻲﻓ
« ِﺣْﺪَى ﻋَﺮﺸة َر� َﻌﺔ
 ﻰﻠﻋ
»ﻛ
ِ �َ� ِرَمَﻀَﺎن وﻻَ ﻲﻓ
‘রমযান এবং রমযােনর বাইের ১১ রাকােতর েবিশ িছল না।’ 39
38F

* অনু রূপইবেন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহমা েথেক বিণর্, িতিন
বেলন,
ّ
َ َ َّ
َْ ً ْ ََ ْ
َ ِِّ» ﺻَﻼَةُ اﻨﻟَّﻲﺒ
َ ﻋَﺮﺸ ة َر� َﻌﺔ« �ﻌ ِ� ﻣﻦ لﻠَﻴْ ِﻞ
 ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ ﺛﻼ
38

িতরিমযী: ৮০৬; ইবন মাজাহ: ১৩৭৫; চার সু নান িকতােবই সহীহ সনেদ
সংকিলত হেয়েছ।

39

বু খারী: ১১৪৭; মুসিলম: ৭৩৮।
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‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালাত ১৩ রাকাত
40

িছল।’ অথর্াৎরােত ।
৩৯

* অনু রূপ মুওয়া�ায় সােয়ব ইবন ইয়াযীদ রািদয়া�াহু আনহু েথ
বিণর্, িতিন বেলন,
َ ْ
ّ
ُُﻤَﺮُ �ْﻦُ اﺨﻟَْﻄَّﺎبِ أ
ﺎس ﺑِ ِﺈﺣﺪ ى
ِ َﻲﺑََّ �ْﻦَ ﻛَﻌْﺐٍ وَﺗَﻤِﻴﻤًﺎ اﺪﻟَّارِيَّ أَنْ �َﻘُﻮﻣَﺎ لِﻠﻨ
ً ْ ََ ْ
َﺮﺸة َر� َﻌﺔ
‘উমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু ‘আনহ উবাই ইবন কা‘আব ও
তামীমু�ারী রািদয়া�াহু ‘আনহেক েলাকেদর ১১ রাকাত সালাত
পড়ােত িনেদর্শ িদেয়েছ।’ 41
40F

 সালােফ সােলহীন তথা েনককার পূ ব র্সুরীরাতারাবীহ খুব ল�া
েকরােত আদায় করেতন।
* েযমন সােয়ব ইবন ইয়ািযদ রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন:
ْ
َ
ُ ْ ّ
َ
. ِﻮل اﻟ ِﻘﻴَﺎم
َََﻰﺘّ ﻛُﻨَّﺎ �َﻌْﺘﻤِﺪُ ﻰﻠﻋ
ِ  اﻟْﻌِﻲﺼ
 ﺣ،َ�ِْﻘَﺎرِئُ �َﻘْﺮَأُ ﺑِﺎلْﻤِﺌ
ِ ِ ِﻣﻦ ﻃ

‘�ারীগণ শত শত আয়াত পড়েতন। এমনিক আমরা দীঘর্ রাকােতর
কারেণ লািঠর ওপর ভর িদেয় সালাত আদায় করতাম।’ 42
41F

40

বু খারী: ১১৩৮।

41

মুয়া�া মােলক: ১/১৩৬, ১৩৭।

42

পূ বর্বতর্ী হাদীেসর অংশ
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িক� আজেকর িদেনর মানু ষ এর িবপরীত কের। তারা অেনক
�তগিতেত তারাবীহ সালাত আদায় কের; যার ফেল শাি� ও ধীরি�রতার সােথ সালাত আদায় করা যায় না। অথচ ধীর-ি�রতা ও
শাি�র সােথ সালাত আদায় করা সালােতর েরাকনসমূ েহর একিট;
যা বয্তীত সালাত িবশু� হয় না
তারা এ গুরু�পূণর্ েনিটেক ন� কের এবং তারা তােদর িপছেনর
দু বর্, অসু � ও বৃ � বয়সী মুসি�েদর ক� েদয়। এেত িনেজেদর
উপর যু লুম কের এবং অনয্েদরউপরও যু লুম কের থােক।
উলামােয় েকরাম রােহমাহুমু�াহবেলন, মুকতাদীগণ নামােযর সু �ত
আদায় করেত পাের না এমন �তগিতেত ইমােমর সালাত পড়ােনা
মাকরূহ। তাহেল ওয়ািজব তরক কেত বাধয্ হয় এমন �ততা
অবল�ন করেল িকরূপ হে!? আমরা আ�াহর কােছ এরূপ কাজ
েথেক আ�য় চাই।
o পুরুষেদর জনয্ তারাবীহর সালােতর জামাত উেপক্ষা করা উ
নয়। যতক্ষণ ইমাম তারাবীহ িবতর েশষ না কেরন, ততক্ষ
পযর্� ��ান করেব ন; যােত সারারাত দাঁিড়েয় সালাত আদােয়র
সাওয়াব পাওয়া যায়।

61

o যিদ মিহলােদর �ারা বা মিহলােদর জনয্েফৎনার আশংকা না
থােক, তাহেল মসিজেদ তারাবীহর জামােত মিহলােদর উপি�ত
হওয়া জােয়য।
* কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ّ
ّ
«َ�مَﺴَﺎﺟِﺪَ ا
َ�َﺎءَ ا
ِ
ِ
»َ �َﻤْﻨَﻌُﻮا إِﻣ
‘েতামরা আ�াহর বা�ীেদর (নারীেদর) মসিজেদ আসেত বাধা িদও
না।’ 43
42F

* তাছাড়া এটা সালােফ সািলহীেনর আমলও বেট। তেব শতর্ েলা:
পদর্ারসে� আসেত হেব। েখালােমলা, সু গি� বয্বহার কে, উ�
আওয়াজ কের এবং েসৗ�যর্ �দশর্ন কের আসা ৈবধ ন কারণ,
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:

ّ ّ
َ
ۡ
َ ﴿ َو َ� ُ� ۡبد
[٣١ :ِ�نَتَهُنَ ِ�َ َما ظ َه َر مِن َهاۖ ﴾ ]ﻨﻟﻮر
ِين

‘আর যা সাধারণত �কাশ পায় তা ছাড়া তােদর েসৗ�যর তারা
�কাশ করেব না।’ {সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩১}
অথর্াৎেবারকা, ল�া চাদর বা এ জাতীয় েপাশাক বয্বহােরর পরও য
�াভািবকভােব �কাশ পায়, তােত েকােনা ক্ষিত েনই কারণ তা
লু কােনা বা আবৃ ত করা স�বও নয়।

43

বু খারী: ৯০০; মুসিলম: ৪৪২। ইবন উমর রািদয়া�াহু আনহুমার হাদীেস বিণর
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তাছাড়া রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীেদর ঈেদর
সালােত অনু মিত িদেল উে� আিতয়া রািদয়া�াহু‘আনহা বলেলন,
َ َ ٌ َْ ََ ُ ُ َ َ َ َ ْ
َ
َ »ﻟُﻠْب ْﺴ َﻬﺎ أُ ْﺧ ُﺘ َﻬﺎ ﻣ ْﻦ ﺟﻠْﺒ:ﺎل
«ﺎﺑ َﻬﺎ
ﻗ، ﻳَﺎ َر ُﺳﻮل اﷲِ ِإﺣﺪاﻧﺎ ﻻ ﻳ�ﻮن لﻬﺎ ِﺟﻠﺒﺎب
ِ ِ
ِ ِ ِ
‘েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােদর কারও কারও েতা েবারকা েনই।
(তাহেল েস কী করেব?) িতিন বলেলন, ‘তার েকােনা েবান তােক
িনজ েবারকাসমূ হ েথেক একিট েবারকা পরােব।’ 44
43F

o নারীেদর জনয্ সু�ত হেল: তারা পুরুষেদর েছেন কাতার
বাঁধেব এবং তােদর েথেক দূ র� অবল�ন করেব। সবর্েশষ
কাতারগুেলায় দাঁড়ােব। কারণ তােদর েবলায় উ�ম কাতােরর
িবেবচনা পুরুষেদর উে�া।
* কারণ, আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর্ত হেয়,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ُ ﻮفِ الﺮِّﺟَﺎلِ أَو
َ
َ ّ ُ  وَﺮﺷ،�ُْ ﺻ ُﻔُﻮفِ اﻟنِّﺴَﺎءِ آﺧِﺮُﻫَﺎ
َ وَﺧ، وﺮﺷَُّﻫﺎ آﺧِﺮُﻫَﺎ،َ َّ
َﻫ ﺎ
»�ُْ ﺻُﻔ
ُ َو
«َّل َﻬﺎ
‘পুরুষেদর জনয্ উ�ম হল �থম কাতার এবং ম� হেপছেনর
কাতার। আর নারীেদর জনয্ উ�ম হলেপছেনর কাতার এবং ম�
হল �থম কাতার।’ 45
4F
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o নারীগণ ইমােমর সালাম িফরােনার পরপরই ঘের িফের যােব।
ওযর ছাড়া িবল� করেব না।
* কারণ, উে� সালামা রািদয়া�াহু‘আনহা বেলন:
اﻟنِّﺴَﺎءُ ﺣِ�َ �َﻘْﻲ
َُﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲ
َُ َْ
َ
،ﻴﻤﻪ
َﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ إِذَا ﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎم
»
ِِﻀ �ﺴﻠ
َ َ ّ َُ ْ َ ُّ
ََ
ََ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ً َ
 َنَ ذلِﻚ-  َا�َ أﻋﻠﻢ-  ﻧ ﺮى:ﻗﺎل، «ﺎﻣ ِﻪ � ِﺴ�ا �ﺒﻞ أن �ﻘﻮم
ِ َ�َﻤْﻜُﺚُ ﻫُﻮَ ﻲﻓ ﻣﻘ
ِ
َ
َ
َ
ّ
ﺎل
ِ  �َﺒْﻞَ أَنْ ﻳُﺪْرِ�َﻬُﻦَّ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻦَ الﺮِﺟ،ُﻟِﻲﻜَْ �ﻨْﺮﺼَِف اﻟنِّﺴَﺎء
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালাম িফরােতন,
তখন সালাম েশষ করার সে� সে� নারীগণ দাঁিড়েয় েযেতন। িতিন
দাঁড়ােনার পূ েবর্সামানয্ িকছুক্ষণ বথাকেতন। বণর্নাকারী ইবন
িশহাব যু হরী বেলন, আমার মেন হয় (আ�াহই ভােলা জােনন) েসটা
এজনয্ করেত, যােত নারীরা পুরুষেদর েবর হওয়ার পূেবর্ িফে
েযেত পাের।’ 46
45F

েহ আ�াহ! ঐ সকল (পূ বর্বতর) েলাকেদর েযভােব আমল করার
তাওফীক িদেয়েছন েতমিনভােব আমােদরও আমল করার তাওফীক
িদন। েহ দয়াময় �ভু! আমােদর িপতা-মাতা এবং সকল মুসিলমেক
ক্ষমা ক। দরূদ ও সালাম বষর্ণ করআমােদর নবী মুহা�াদ ও
তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীর ওপর।

46
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প�ম আসর
কুরআন িতলাওয়ােতর ফযীলত
সকল �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন তাঁর দরজা িদেক আ�ান
কেরন, যােক চান িতিন সিঠক পেথর িদশা েদন, িনেজর িকতাব
নািযেলর মধয্ িদেয় িযিন েনয়ামতধনয্ কে, েয িকতাব ‘মুহকাম’
ও ‘মুতাশািবহ’ সংবিলত, ফেল যােদর অ�ের রেয়েছ সতয্িবমুখ
�বণতা তারা মুতাশািবহ্ আয়াতগুেলার েপছেন েলেগ থােক। আ
যারা জ্ঞােন পির, তারা বেল, আমরা এগুেলার �িত ঈমান
আনলাম। আিম তাঁর �শংসা কির এ জনয্েয িতিন আমােক সু পেথর
স�ান িদেয়েছন এবং এর উপায়-উপকরণ সহজলভয্ কেরেছন।
আর সাক্ষয্ িদি� একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ েন,
তাঁর েকােনা শরীক েনই, এমন সাক্ষয্ িদি� যা �ারা আিম তাঁরি�
েথেক নাজাত �তয্াশা কি, আিম আরও সাক্ষয্ িদি� েয মুহা
তাঁর বা�া ও রাসূ ল, িযিন পৃ িথবীেত আগমন ও পৃ িথবী েথেক
গমনকােল কাযর্েক্ষে� িছেলন সবেচ পূণর্া� মান
দরদ বিষর্ত েহাক তাঁরওপর, গাের েহরায় তার পরম স�ী ে��
সাহাবী আবূ বকেরর ওপর, উমেরর ওপর যার মাধয্েম আ�াহ তাঁর
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দীনেক স�ািনত কেরেছন এবং দু িনয়ােক তার �ারা অিবচল
েরেখেছন, উসমােনর ওপর িযিন িনজ বাসায় ও িনজ িমহরােব শহীদ
হেয়েছন, আলীর ওপর িযিন ইলমী িবষেয়র জিটলতা িনরসন ও
অ�কাশয্ গূঢ় িবষয় উে�াচনকার, আর নবীর পিরবার-পিরজন ও
সকল সাহাবীর ওপর যারা তাঁর ি�য়জন িছেলন। আর তাঁর উপর
যথাযথ সালাম �দান করুন।
o আমার ভাইেয়রা!

* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ٗ َ َ ّٗ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ ّ ْ ُ َ َ َ َ ٰ َ ّ ْ ُ َ َ َ ّ َ ٰ َ َ ُ ۡ َ َ ّ ّ
�� َوع�� َِية
ِ ﴿ِنَ �َِين �تلون كِ�ب �َ ِ وأقاموا لصَلوة وأ نفقوا ِمَ ا رزق�هم
َ
َ ُ َۡ
َ ور ُه ۡم َو�َز
ٞ �د ُهم ّمِن فَ ۡضلِهِۦٓ ِنَّ ُهۥ � ُف
َ  ِ�ُ َو ّ�ِيَ ُه ۡم أُ ُج٢ ور
َ ُِ� َر ٗة َّن �َب
ٰ َ ون ت
ور
يرج
ۚ
ِ
ُ َ
[٣٠ ،٢٩ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٣ ٞشكور
‘যারা আ�াহর িকতাব পাঠ কের, সালাত কােয়ম কের, আমার েদয়া
িরিযক েথেক েগাপেন ও �কােশয্ বয্য় ক, তারাই আশা করেত
পাের এমন বয্বসা, যা কখেনা ক্ষ�� হেবনা, কারণ আ�াহ
তােদর কেমর্রপূ ণর �িতদান েদেবন এবং িনজ অনু �েহ আেরা অিধক
দান করেবন। িতিন ক্ষমাশীল ও দয়া।’ {সূ রা আল-ফািতর, আয়াত:
২৯-৩০}
 আ�াহর িকতােবর িতলাওয়াত দু ’�কার। যথা১। �থম �কার: হুকম িতলাওয়াত। এটা হেলা আ�াহর কথােক
িব�াস করা, তাঁর িনেদর্শ েমেন িনেয় তাঁর িনিষ� িবষয়সমূহ েথেক
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বজর্ন কের িকতাব তথা আল কুরআেনর সকল হুক-আহকাম
বা�বায়ন করা। এ িবষেয় অনয্ আসের িব�ািরত আেলাচনা আসেব
ইনশাআ�াহ।
২। ি�তীয় �কার: শাি�ক িতলাওয়াত। এটা হেলা আল কুরআন
পাঠ করা। এর ফযীলেতর বয্াপাের কুরআনও সু �াহ হেত অেনক
দলীল �মাণ রেয়েছ। ফযীলত হয়েতা পুরা কুরআেনর বয্াপাের
আবার হয়েতা িনিদর্� েকােন সূ রার বয্াপাের রেয়েছ আবার কখেনা
হয়েতা িনিদর্� েকােন আয়ােতর বয্াপাের রেয়েছ
* েযমন বুখারী ও মুসিলেম উসমান ইবন আফফান রািদয়া�াহু
আনহু েথে বিণর্ত হেেছ, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:

َ
ُ ّ ﻋ
«ّﻢَ اﻟﻘُﺮْآنَ وََﻠَ َﻤﻪ
»�ُْ� ُ ﻢْ ﻣَﻦْ �َﻌ َﻠ

“েতামােদর মেধয্ সেবর্া�ওই বয্ি� িযিন কুরআন মাজীদ িশক্
কেরন এবং অনয্েক িশক্ষা ।”

47
৪৬F

* বুখারী ও মুসিলেম আেরা বিণর্ত হেয়ে আেয়শা রািদয়া�াহু
আনহা েথেক, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:

47
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ُ
ْ َ َ ُْ ُ َْ ّ
َ »َﺎﻫِﺮُ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْآنِ ﻣَﻊَ الﺴَّﻔَﺮَةِ اﻟْﻜِﺮَامِ اﻟْﺮﺒََر
ةِ وَاﺬﻟَ ى �ﻘ َﺮأ اﻟﻘ ْﺮآن َو�َتﺘَﻌﺘَ ُﻊ ِ�ﻴ ِﻪ َوﻫ َﻮ
ِ
َ
َ ْ َ َُ
.« ان
ِ ﻠﻴْﻪِ ﺷَﺎقٌّﻪﻟ أﺟﺮ
“আল-কুরআেন দক্ষ পি�ত বয্ি�বগর্ স�ািনত ণয্বান
েফেরশতােদর সে� থাকেবন। েয বয্ি� কুরআন আটেক আটেক
িতলাওয়াত কের এবং তা তার জনয্ ক�কর হ, তার জনয্ দ ’িট
�িতদান রেয়েছ।”

48
৪৭F

দু িট �িতদােনর �থমিট হেলা: িতলাওয়ােতর, ি�তীয়িট হেলা:
পাঠকারীর কে�র।
* অনু রূপভােব বুখারী ও মুসিলেম আবু মূসা আ-আশ‘আরী
রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
ُ
َ
ٌ ِّ رِ�ُﻬَﺎ ﻃَﻴِّﺐٌ وَﻃَﻌْﻤُﻬَﺎ ﻃَﻴ،ِﺆْﻣِﻦِ اﺬﻟَِّي �َﻘْﺮَأُ اﻟﻘُﺮْآنَ ﻛ ﻤَﺜَﻞِ اﻷُﺗْﺮُﺟَّﺔ
،ﺐ
»ُ الﻤ
ْ
َ
َ َ َ َّْ
ْ
« ، �ﺢ ل َﻬﺎ َو َﻃﻌ ُﻤ َﻬﺎ ُﺣﻠ ٌﻮ
 ﻻ ِر،َﺜﻞُ الﻤُﺆْﻣِﻦِ اﺬﻟَِّي ﻻَ �َﻘْﺮَأُ اﻟﻘُﺮْآنَ ﻛَﻤ َﺜﻞِ اﺘﻟَﻤﺮ ِة
“েয মুিমন কুরআন িতলাওয়াত কের তার দৃ �া� কমলােলবুর মত,
যা সু �াদু ও সু �াণযু �। আর েয মুিমন কুরআন িতলাওয়াত কের না,
তার দৃ �া� েখজুেরর নয্য় যার েকােনা �াণ েনই িক� তার �াদ
িমি�।”

49
৪৮F
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* তাছাড়া সহীহ মুসিলেম আবূ উমামা রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত
বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,

َ ﻴﻌﺎ ﻷَ ْﺻ
ً َ َ َ ْ َ ْ َ »ْﺮَءُوا اﻟْﻘُﺮْآنَ ﻓَﺈِﻧَّﻪ  ﻳَﺄ ﻲ
. «ﺤﺎﺑ ِ ِﻪ
ِ ُ ْ ِﺗ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺷ ِﻔ

“েতামরা কুরআন িতলাওয়াত কর। েকননা কুরআন িকয়ামেতর িদন
িতলাওয়াতকারীর জনয্ সুপািরশ করে।”

50
৪৯ F

* অনু রূপভােব সহীহ মুসিলেম উকবা ইবন ‘আেমর রািদয়া�াহু
‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,
ّ
َ أ َ ْو َ� ْﻘ َﺮأُ آﻳَتَ ْ� ﻣ ْﻦ ﻛﺘ،»َﻓَﻼَ �َﻐْﺪُو أَﺣَﺪُ�ُﻢ ْ َﻟ ال ْ َﻤ ْﺴﺠ ﺪ َ�ﻴَ ْﻌﻠَ ُﻢ
،َﷲ َﺰ ّ وَﺟَﻞ
ِ ِ
ِ ﺎب ا
 إِﻰ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ٌْ
َ
 َو ِﻣ ْﻦ، ٍ وَأَرْ�َﻊٌ ﺧَ�ٌْ ﻪﻟُ ِﻣ ْﻦ أ ْر�َﻊ،ٍ وَﺛﻼثٌ ﺧَ�ٌْ ﻪﻟ َُ ﻣِﻦْ ﺛَﻼَث،ِْ�
ﻪﻟَُ ﻣِﻦْ ﻧَﺎ�َﺘ
ْ َ ّ
«اﻹﺑ ِ ِﻞ
ِ َﻋْﺪَادِﻫِﻦَ ِﻣﻦ

“েতামােদর েকউ িক এরূপ করেত পার না ে, সকােল মসিজেদ
িগেয় মহান আ�াহ্র িকতাব েথেক দু েটা আয়াত জানেব অথবা
পড়েব; এটা তার জনয্ দ’েটা উ�ীর তুলনায় উ�ম। আর িতনিট
আয়াত িতনিট উ�ী েথেক উ�ম, চারিট আয়াত চারিট উ�ী েথেক
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উ�ম। আর (শুধু উ�ীই ন, বরং একইসােথ) সমসংখয্ক উট লাভ
করা েথেকও তা উ�ম হেব।”

51
৫০

* ত�প সহীহ মুসিলেম আবু হুরায়রা রািদয়া�াহুনহু বিণর্
হাদীেস রেয়েছ, িতিন বেলন, িন�য় নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
َُ َ َ َََ ّ
ار ُﺳﻮﻧﻪ
 �َﺘْﻠُﻮنَ ﻛِﺘَﺎبَ ا�َ و�ﺘﺪ،َﺎﻰﻟ
»اﺟْﺘَﻤَﻊَ ﻗَﻮْمٌ ﻲﻓِ �َﻴْﺖٍ ﻣِﻦْ �ُﻴُﻮتِ ا�َِّ �َﻌ
ِ
َ ْ
َُ
َ َُ ّ
ّْ
 إِﻻَّ ﻧَﺰ،ْيْﻨَﻬُﻢ
،  وَﺣَﻔَﺘ ُﻬ ُﻢ ال َﻤﻼ ﺋِ�ﺔ،ُ َوﻏ ِﺸْﻬُﻢُ الﺮَّﻤﺣَْﺔ، ﻜﻴﻨﺔ
ِ ََﻟَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ الﺴ
َْ
َ � َ�َذَﻛَﺮَﻫُﻢُ ا
ُّ
«ُﻴﻤ ْﻦ ِﻋﻨﺪه
ِ
“যখন আ�াহর েকােনা ঘের (মসিজেদ) েলাকজন একি�ত হেয়
কুরআন িতলাওয়াত কের এবং িনেজেদর মােঝ তা অধয্য় কের,
তখন তােদর ওপর �শাি� অবতীণর্ হ, আ�াহর রহমত তােদরেক
আবৃ ত কের রােখ, েফেরশতাগণ তােদর েব�ন কের রােখন এবং
আ�াহ তাঁর কােছ অবি�ত েফেরশতােদর কােছ তােদর আেলাচনা
কেরন।”

52
৫১F

* তাছাড়া আেরা এেসেছ, রাসু লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:
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َ
َ
َ »
ّ
ﻠُّﺘًﺎ ﻣِﻦَ اﻹِْﺑِﻞِ ﻲﻓ
 ﻓَﻮَاﺬﻟَِّي �َﻔْﺲُ �َُﻤَ ٍﺪ ِ�ﻴَ ِﺪهِ ل ُﻬ َﻮ َﺪُّ �َﻔ،َﺪُوا ﻫَﺬَا اﻟْﻘُﺮْآن
َﺎﻫ
ِ
ُُ
. «�ﻘﻠِ َﻬﺎ
“েতামরা কুরআেনর যথাযথ য� নাও, তা িহফাযত ও সংরক্ষণ কর
ওই স�ার শপথ! যার হােত মুহা�ােদর জীবন, অবশয্ই উট তার
রিশ েথেক েযমন �ত পািলেয় যায় তার েচেয়ও আেরা তী� েবেগ
এ কুরআন চেল যায়। (অথর্াৎ কুরআেনর �ি য�বান না হেল
53
কুরআন �ৃিত েথেক �ত চেল যােব।)”
৫২F

* রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
ُ ُ َ َ َُْ َ
َ ْﺖ َو َ�ﻴ
َ ْﻴﺖ آﻳَ َﺔ َﻛﻴ
ُ � ْﻢ �َﺴ
َ ّ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ َﻮ ﻲﺴ، ﺖ
«ِ
»ﻻ �ﻘﻞ أﺣﺪ
ِ
“েতামােদর েকউ েযন না বেল আিম অমুক অমুক আয়াত ভুেল
েগিছ। বরং তােক ভুিলেয় েদয়া হেয়েছ।’ 54
53F

হাদীেস ‘ �ﺴﻴﺖআিম ভুেল েগিছ’ এ কথা বলেব না এজনয্ ে, এেত
কের কুরআন মুখ� করার পর গুরু�হীনতার কারেণ ভুেল েগে
বুঝা যায়। তাই এভােব বলা যােব না।
* অনু রূপআ�ু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
রাসু লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:

53

বু খারী: ৫০৩৩; মুসিলম: ৭৯১। অথর্া একটু গােফল ও কুরআেনর �িত
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ُ َُ َ
ََْ ْ
َ »ْ ﻗَﺮَأَ ﺣَﺮْﻓًﺎ ﻣِﻦْ ﻛِﺘَﺎبِ ا�َِّ ﻓَﻠَﻪُ ﺑِﻪ
َ  ﺣَﺴ
ﻻ أ ﻗﻮل الﻢ،  وَاﺤﻟَﺴَﻨَﺔُ ﺑِﻌَﺮﺸ أﻣﺜﺎل ِ َﻬ ﺎ،ٌﺔ
ﻨ
ِ
ِ
ٌْ َ ٌ َ ٌْ َ ٌ ََ ٌْ َ ٌ َ ْ ََ ٌْ َ
«�ﻦ أﻟِﻒ ﺣﺮف وﻻم ﺣ ﺮف و ِﻣﻴﻢ ﺣﺮف
ِ  وﻟ،ﺣﺮف
“েয বয্ি� কুরআেনর একিট হরফ (অক্) পাঠ করেব, তােক
একিট েনকী �দান করা হেব। আর �িতিট েনকী দশগুণ বৃি� করা
হেব। আিম বিল না েয, আিলফ-লাম-মীম একিট হরফ। বরং
আিলফ একিট হরফ, লাম একিট হরফ, মীম একিট হরফ।”

55
৫৪ F

* আ�ু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত আেরা বিণর্ত
আেছ, িতিন বেলন:
ُ َ ُْ َ َ ّ
ْ ْ َ ََُْ ْ َُْ َ ّ
ﺄ
اﺳ َﺘ َﻄﻌﺘُ ْﻢ ِنَ ﻫﺬ ا اﻟﻘ ْﺮآن َﺣﺒْ ﻞ
ْدُﺑَﺔُ ا�َ ﻓﺎ�ﺒﻠﻮا ِﻣﻦ ﻣ ﺄدﺑﺘِ ِﻪ ﻣ ﺎ
َنَّ ﻫَﺬَا اﻟْﻘُﺮْآنَ ﻣ
»
ِ
َ ُ َ َ ْ َ ٌ ََ َ
َ ّ
ُ
 ﻻ، و�ﺎة لِﻤﻦ ﺗ ِﺒﻌﻪ، وَالﺸِّﻔَﺎءُ اﻨﻟَّﺎﻓِﻊُ ﻋِﺼْﻤَﺔٌ لِﻤَﻦْ �َﻤَﺴَﻚ ِﺑ ِﻪ،�ِوَاﻨﻟُّﻮرُ الْﻤُﺒ
َْ َ ﻖُ ﻣِﻦْ ﻛَﺮﺜ
َْ َ ّ
ّ
َﺰِ�ﻎُ ﻓَيُﺴْﺘَﻌْﺘَﺐ
َ
، َِةِ الﺮَّد
 وَﻻَ �ْﻠ،ُ َوﻻ �ﻨِ ﻋَﺠَﺎﺋِﺒُﻪ، �َﻌْﻮَجُّ �َﻴُﻘَﻮَ ُم
 وَﻻ،
ُ ُ َ َ ّ  أَﻣ،ٍ ﺣَﺮْفٍ ﻋَﺮﺸَْ ﺣَﺴَﻨَﺎت
َُّ ﻓَﺈِنَّ ا�ََّ ﻳَﺄْﺟُﺮُ�ُﻢْ ﻰﻠﻋََ ﺗِﻼَوَﺗِﻪِ ﻞﻛ
َﺎ إِ�ِ ﻻ أﻗﻮل الﻢ
ٌ
ٌ  َوﻟَ� ْﻦ أَﻟِ ٌﻒ َﺣ ْﺮ ٌف َو َﻻ ٌم َﺣ ْﺮ ٌف َو ِﻣ، َﺣ ْﺮ ٌف
. «ﻴﻢ َﺣ ْﺮف
ِ
‘িন�য়ই এ কুরআন আ�াহর দ�রখান। েতামরা যথাস�ব তার
দ�রখান েথেক �হণ কর। এ মহা�� আল-কুরআন আ�াহর
মজবুত রিশ, সু দী� েজয্াি, উ�ম িনরাময়কারী, েয তা আঁকেড়
ধরেব তার জনয্ কুরআন �াত, েয অনু সরণ কের তা তার জনয্
নাজাত ও মুি�র মাধযম। েস সতয্ েথেক এমনভােব িবচুয্ত হ না
55

িতরিমযী: ২৯১০।
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েয তােক ভৎর্সনা করা হে। েস ব� পেথ এমনভােব যােব না েয
তােক েসাজা করেত হেব। কুরআেনর িব�েয়র েশষ েনই। অিধক
পুনরাবৃ ি�র কারেণ তা পুরাতন হয় না (অথর্াৎ কুরআেনর আয়ােতর
পুনরাবৃ ি� হেলও তােত নতুন� খুঁেজ পাওয়া যায়। কারণ তার
আেবদন িচর�ন।) েতামরা কুরআন িতলাওয়াত কেরা, কারণ আ�াহ
েতামােদরেক িতলাওয়াতকৃত �িতিট হরেফর িবিনমেয় দশিট কের
েনকী েদেবন। েজেন রাখ, আিম বিল না আিলফ-লাম-মীম একিট
হরফ, বরং আিলফ একিট, লাম একিট, এবং মীম একিট হরফ।”

56
৫৫

o আমার ভাইেয়রা! এই হেলা আল-কুরআন পােঠর ফযীলত। অ�

আমেল অিধক সাওয়াব, তেব তা শুধু ে েলােকর জনয্ই েয
আ�াহর স�ি� ও তাঁর পক্ষ েথ সাওয়াব কামনা কের।

সু তরাং �তািরত ও �বি�ত েসই বয্ি� েয কুরআেনর বয্াপাে
ৈশিথলয্ �দশর্কের। আর েস েলাকই েতা ক্ষিত�� েয লা
এমনভােব হাতছাড়া হেয় েগেছ েয েস েসটােক আর কািটেয়
উঠেত পাের িন। এই েয ফযীলতসমূ েহর েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ
তার েগাটা কুরআনেকই শািমল কের।
56

হাদীসিটর সূ � দু বর্ল।যা হােকম তার মু�াদরােক বণর্না কেরেছ, ১/৫৫৫,

হাদীস নং ২০৪০। ইবনু ল জাওযী রহ. বেলন, এিট রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর হাদীস নয়, স�বত এিট আবদু �াহ ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহু
‘আনহুর উি�।[আল-ইলাল আল-মুতানািহয়া: ১/১০১]
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o আর কুরআেনর সু িনিদর্� সূরার ফযীলেতর বয্ােরও অেনক
হাদীস বিণর্ত রেয়েছ।

 েসসেবর মেধয সূ রা ফােতহা অনয্ত:
* সহীহ বুখারীেত আবু সাঈদ ইবনু ল মু‘আ�া রািদয়া�াহু আনহ
হেত বিণরত, নবী সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম তােক বলেলন:
ُ ْ
َ ْ َ َ ًَ ُ َ ّ
ّ
َ َِّ رَبِ اﻟ ْ َﻌﺎلَﻤ
َ ِ �
�
ﻮرَةٍ  ﻓِ اﻟْﻘُﺮْآنِ ﻗَﺎلَ اﺤﻟ َ ْﻤ ﺪ
� أ�ﻈ ُﻢ
ِ »ُﻋَﻠِّﻤَﻨَﻚ ﺳﻮرة
ﻲ
ِ
ُ
ّ
ْ
ُُ
ُ ْ ُْ َ َ َْ ُ ْ ّ
ُ آن اﻟ َﻌﻈ
لﺴَﺒﻊ الﻤﺜ ِﺎ� واﻟﻘ ﺮ
.«يﺘﻪ
ِ ﻴﻢ
ِ ﻟَي أوﺗ
ِ
‘অবশয্ই আিম েতামােক কুরআেনরবড় সূ রািট েশখােবা। েসটা হেলা
সূ রা আল-ফােতহা ‘‘আলহামদু িল�ািহ রাি�ল আলামীন’’ এটাই
‘সাব‘উল মাসানী’ (বা বারবার পিঠত ৭িট আয়াত) এবং মহা
57
কুরআন যা আমােক েদওয়া হেয়েছ।”
৫৬F

* সূ রা ফািতহার এ ফযীলেতর কারেণই সালােতর মেধয্  সূ রা পাঠ
করা সালােতর রুকন িহেসেব সাবয্� হেয়; যা ছাড়া সালাত শু�
হয় না। নবী সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َْ ﺻَﻼَةَ لِﻤَﻦْ لَﻢْ �َﻘْﺮَأْ ﺑِﻔَﺎﺤﺗَﺔ اﻟ
.ﺎب
ِ ِ ِ
ِ ﻜﺘ
‘সূ রা ফািতহা েয বয্ি� পড়ল না তার সালাই পূ ণর্ হেব ন।’ 58
57F
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* আবূ হুরাইরা রািদয়া�াহ‘আনহুেথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ ً ََ
ّ
ٌ ﻴﻬ ﺎ ِﻔَﺎﺤﺗَﺔ اﻟْﻜﺘَﺎب ﻓَ� ﺧ َﺪ
َ � ْ ﺻ َﻼةً ل َ ْﻢ َ� ْﻘ َﺮأ
َ َ�ََﻦْ ﺻ
 ﻓ ِﻘﻴﻞ.اج« ﻘﻮﻬﻟﺎ ﺛﻼﺛﺎ
»
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ ْ َ ََ َ ْ َ ُ ُ َ ّ َ ْ ُ
َ َْ
َ
َ َ
َ َ
...ِﻬَﺎ ﻲﻓ �ﻔ ِﺴﻚ
ِ  �ﻘ ﺎل اﻗﺮأ، ِاﻹﻣﺎم
ِ َِﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة ِﻧَﺎ ﻧ�ﻮن وراء
ِ
“েয বয্ি�এমন েকােনা সালাত পড়ল যােত েস সূ রা ফািতহা পাঠ

কের িন েসটা অস�ূ ণর্” কথািট িতিন িতনবার বেলেছন। তখন
আবূ হুরয়রা রািদয়া�াহু ‘আনহুেক িজজ্ঞাসা করা হ, আমরা
ইমােমর েপছেন থাকেল কী করেবা? িতিন বলেলন: তখন তা মেন
মেন পাঠ করেব।’ 59
58F

 অনু রূপসু ি নিদর্� সূরার মেধয্ সূরা বাকারা ও সূরা আেল ইমরা
অনয্তম।
* নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ �ْﻦِ اﺒﻟَْﻘ
ّ �َﺔِ ﻛ
َ ﻋِﻤْﺮَانَ ﻓَﺈِ�َّﻬُﻤَﺎ ﺗَﺄ
ْ�ِﻴَﺎنِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَ َ�َ ُﻬ َﻤ ﺎ
َِﺮ َة وَﺳُﻮرَة  آل
»َءُوا الﺰَّﻫْﺮَاو
َ
َ
�َ�َﺎنِ أَوْ ﻛ
ّ
َ
َ
َ
ّ
َ
ﺎن � ْﻦ
ََﺎﻣﺘ
ِ ََّﻬُﻤَﺎ �َﻴﺎ�َﺘﺎنِ أَوْ ﻛَ��ّﻬُﻤَﺎ ﻓِﺮْﻗَﺎنِ ﻣِﻦْ ﻃَ�ٍْ ﺻَﻮَافَ َُﺎﺟ
ُ ﺴ ٌة َو َﻻ � َ ْﺴﺘَﻄ
َ ْ ْﺤَﺎﺑِﻬِﻤَﺎ اﻗْﺮَءُوا ﺳُﻮرَةَ اﺒﻟَْﻘ َ َﺮةِ ﻓَﺈِنَّ أَﺧْﺬَﻫَﺎ ﺑَﺮَ�َﺔٌ وَﺗَﺮْﻛَﻬَﺎ ﺣَﺮ
ﻴﻌ َﻬ ﺎ
ِ
َُ ْ
«ﺒﻟَ َﻄﻠﺔ
“েতামরা যাহরাওয়াইন তথা পু��য় পাঠ কেরা, তা হেলা সূ রা
বাকারা ও সূ রা আেল ইমরান। কারণ এ দু েটা সূ রা িকয়ামেতর িদন
59

মুসিলম: ৩৯৫।
75

দু ’িট েমঘমালার নয্ায় অথবা দু ’দল পািখর ঝাঁেকর মেতা
সািরব�ভােব উড়েব এমতাব�ায় েয, তারা তােদর পাঠকেদর পক্
িনেয় বাক-িবত�া করেব। (জাহা�াম েথেক বাঁচােনার জনয্ অথবা
জাহা�ােমর িফিরশতা যাবািনয়ােদর সােথ)। েতামরা সূ রা বাকারা পাঠ
কেরা। কারণ তা �হণ (করা বা মুখ�) করায় রেয়েছ বরকত আর
তা পিরতয্াগ করয় রেয়েছ পিরতাপ। আর েকােনা ‘বাতালা’ অথর্াৎ
জাদু কর এটা অজর্ন করেত পাের না’ 60
* আবু হুরারা রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
ّ َ ُ َ ْﺧُﻠُﻪ
ُ
«» اﺒﻟَﻴْﺖَ اﺬﻟَِّي �ُﻘْﺮَأُ �ِﻴﻪِ اﺒﻟَﻘ َﺮ ة ﻻ ﻳَ ُ الﺸَﻴْ َﻄﺎن
‘েয ঘের সূ রা বাকারা পাঠ করা হয় েসখােন শয়তান �েবশ কের
না।’ 61
60F

আর শয়তান এজনয্ ঘের �েবশ কের ন; কারণ তােত আয়াতুল
কুরসী রেয়েছ।
* আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম েথেক িবশু� সনেদ
বিণর্ত আেছ ে,
60

মুসিলম: ৮০৪।

61

িতরিমযী: ২৮৭৭। যিদও ��কার বেলেছন েয এটা ইমাম মুসিলম বণর্না
কেরেছন। ব�ত ইমাম মুসিলেমর শ� হে�, (৭৮০)
ُ ُْ ّ ْ ْ َ ُ َْ َ َْ ّ ّ
َ ْ َ ُ
«ِﻮرةُ ﺒﻟَﻘ َﺮة
ﻟَي �ﻘ َﺮأ ِ�ﻴ ِﻪ ﺳ
ِ ﺖ
ِ »ِنَ لﺸَﻴﻄﺎن �ﻨ ِﻔﺮ ِﻣﻦ ﺒﻟَﻴ
76

َّ
»أَ  ﻗﺮأﻫﺎ ﻲ ﻓ ﻴﻟﻠﺔ لﻢ ﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﷲ ﺣﺎﻓﻆ وﻻ ﻳﻘﺮ�ﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺣﻰﺘ
.«ﻳﺼﺒﺢ
“েয বয্ি� এ আয়াতুল কুরসী রাি� েবলায় পাঠ কর, আ�াহর পক্
েথেক তার জনয্ একজন সংরক্ষণকারী সাবর্ক্ষিণকভােব থাকে
শয়তান সকাল হওয়া পযর্� তারকােছ আসেত পারেব না।”

62
৬ ১F

* অনু রূপভােব‘আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহমা েথেক
বিণর্,

ٌ َ اﻨﻟَّﻲﺒِِ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ َﻫ َﺬا ﺑ
ّ
َ»ﻞ ﻗﺎل وﻫﻮ ﻋِﻨْﺪ
ﺎب ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻦ
َل
ْ
 ﻣِﻨْﻪُ مَﻠَﻚٌ ﻓﺄﻰﺗ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أَ�ْﺮﺸ
َ : ﻗﺎل،الﺴﻤﺎء ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻗﻂ
ِ
ُ َ ُ
َْ َ َ َ ْ
َ
َ َْ َ
 �َﺒْﻠَﻚ ﻓَﺎﺤﺗَِﺔُ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ وَﺧَﻮَا�ِﻴﻢُ ﺳُﻮرَةِ اﺒﻟﻘﺮةِ ﻟﻦ
ّﻮر�ْ ِﻦ أوﺗِيﺘَ ُﻬ َﻤﺎ ل ْﻢ ﻳُﺆ� ُﻬ َﻤﺎ ﻧ
ﺑِﻨ
ُ
ّ
َُ ْ
َ
.«ﻴﺘﻪ
ﻘْﺮَأ ﺤﺑَِﺮْفٍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ إِﻻَ أﻋ ِﻄ

“িজ�াঈল আ�াহর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ
থাকা অব�ায় বলেলন, এই েদখুন এটা একটা দরজা আকাশ েথেক
েখালা হেয়েছ- ইেতাপূ েবর কখেনা তা েখালা হয়িন। রাবী বলেলন,
এরপর ওই দরজা েথেক একজন েফেরশতা নািযল হেয় আ�াহর
নবীর স�ু েখ হািযর হেয় বলেলন: আপিন দু ’েটা নূ েরর সু সংবাদ
�হণ করুন যা আপনার পূেবর্ েকাে নবীেক েদয়া হয়িন, েসটা
হেলা (১) সূ রা ফািতহা। (২) সূ রা বাকারার েশষ আয়াতগুেল,
62

বু খারী: ২৩১১।
77

আপিন এ দু েটা িতলাওয়াত কের েয েকােনা হরফ �ারা যা চাইেবন
তা আপনােক েদয়া হেব।”

63
৬২

 েয সম� সূ রা িবেশষ ফযীলেতর জনয সু িনিদর্ সূ রা ইখলাস
(কু ল হুয়া�াহু আহ) তােদর অনয্তম।
* সহীহ বুখারীেত আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহুেথেক বিণর্,
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ সূ রার বয্াপাের বেলেছ:
َ ْ
ْ ُْ َ ُُ ُ ْ َ
»
.«آن
ِ
ِ ﺬﻟَِّيْ �َﻔْﻲﺴ ِ�ﻴ ِﺪهِ إﻧﻬﺎ �ﻌ ِﺪل ﺛﻠﺚ اﻟﻘ ﺮ
‘েসই স�ার কসম কের বলিছ যার হােত আমার জীবন িনিহত,
িন�য়ই এ সূ রা ইখলাস কুরআেনর এক তৃতীয়াংেশর সমান।’ 64
63F

অবশয্ ফযীলেতর েক্ষে� এটা কুরআেনর এক তৃতীয়াংেশর সমান
কথািটর অথর্ এই নয় েয তা পুেরা কুরআেনর িবক। এজনয্ যিদ
েকউ এ সূ রা সালােত িতনবার পেড় তা তার জনয্সূ রা ফােতহার
িবক� িহেসেব �হণীয় হেব না। ব�ত েকােনা িকছু ফযীলেতর
েক্ষে� অনয্ িকছুর সমপযর্ােয়রই এটা আবশয্ক ন েয তা
অপরটার িবক� হেব। েযমন সহীহ বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, আবূ
আইয়ু ব আল আনছারী রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন বেলন,
নবী করীম সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলেছন:

63

মুসিলম: ৮০৬।

64

বু খারী: ৫০১৩।
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ْ
�ِﻻَّ ا
َ
َ َ
َ ﺪُ ﻋَﺮﺸ
َ
َ مَﺮّات ﺎﻛ ن
َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ﻚ ﻪﻟَُ ﻪﻟ َُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ اﺤﻟَْﻤ
ﻣﻦ ﻗﺎل
ْ ََ
.ﻧﻔﺲ ﻦ وﺪﻟ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ٍ ﻛﻤﻦ أﻋﺘﻖ أر�ﻌﺔ أ
“েয বয্ি� বল,

ُ ْ َُ ُ ْ ُْ َُ َُ
َ ْ ُّ
.َﻪﻟ ﺤﻟ َ ْﻤ ﺪ
ِ�ﻚَ ﻪﻟ ﻟ الﻤﻠﻚ
َ إِﻻَّ ا�َ َوﺣﺪهُ  ﺮﺷ
َ َإِﻪﻟ

‘একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই,
সকল রাজ� তাঁর, তাঁর জনয্ সকল �শসা।’ এ েদা‘আ বা িযকরিট
১০ বার পেড়, েস েযন ইসমাইল ‘আলাইিহস সালােমর স�ানেদর
মেধয্ চারজন েগালামেক যাদ কের িদল।”

65
৬ ৪F

তাবরানীর বণর্নায় বলা হেয়ে,
َ ّ
َ
»
«ِ رِﻗَﺎبٍ ﻣِﻦْ وَﺪﻟَِ إِﺳْﻤَﺎ�ِﻴﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ الﺴَ ﻼ ُم
 ﻪﻟَُ ﻛَﻌِﺪْلِ ﻋَﺮﺸ
‘তা তার জনয্ ইসমাঈল‘আলাইিহস সালােমর বংশধরেদর মধয্ হেত
চারজনেক আযাদ করার সমতুলয হেব।’ 66
65F

এ েদা‘আর এ ফযীলত সে�ও যিদ কােরা উপর ৪ জন েগালাম
আযাদ করার কাফফারা ধাযর হয় তখন েস এ িযকরিট করেল
েগালাম আযােদর জনয্ যেথ� হেব ন; যিদও ফযীলত বা সওয়ােবর
িদক েথেক মান সমান হয়।

65

বু খারী: ৬৪০৪; মুসিলম: ২৬৯৩।
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তাবরানী, আল-মু‘জামুল কাবীর ৪/১৬৫, নং ২০৪০।
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 ফযীলত স�িকর্ সু িনিদর্ সূ রার মেধয সূ রা মু য়াওয়াযাতাইন
তথা (কুল ‘আউযু িবরাি�ল ফালাক) ও (কুল ‘আউযু িবরাি�ন
নাস) উে�খেযাগয্
* ‘উকবা ইবন আেমর রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলেছন,
َ َْ ّ
َ
ّ
َ
َِﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَب
ﻢْ ﻳُﺮَ ﻣِﺜْﻠُﻬُﻦَّ �َﻂُّ ﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَبِ اﻟﻔﻠ ِﻖ
ﻢْ ﺗَﺮَ آﻳﺎتٍ أُﻧْﺰِﻟَﺖْ الﻠَّﻴْﻠَﺔَ ل
»
ّ
«ﺎس
ِ َﻟ
“তুিম িক েদখিন? আজ রাি�েত নািযল হওয়া েসই আয়াতসমূ হ!
এরপ আয়াত আর লক্ষয্ করা যায় না।গুেলা হেলা সূরা ফালাক
ও সূ রা নাস। তথা কুল ‘আউযু িবরাি�ল ফালাক ও কুল ‘আউযু
িবরাি�ন নাস।”

67
৬ ৬F

* নাসাঈেত এেসেছ,
َ ّ
ّ
ّ
ُ َ�َل اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ
اﷲ
«اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻَ�َ ﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ »أ َم َﺮ ﻋﻘﺒﺔ أن ﻳﻘﺮأ ﺑﻬﻤﺎ
َ ْ ََ َ ْ ٌ َ ََ َ َ َ ّ
ْ ٌ
.«اﺳﺘَ َﻌﺎذ ُم ْﺴﺘَ ِﻌﻴﺬ ﺑ ِ ِﻤﺜﻠِ ِﻬ َﻤﺎ
 »ﻣﺎ ﺳﺄل ﺳﺎﺋِﻞ ِﺑ ِﻤﺜﻠِ ِﻬﻤ ﺎ وﻻ:َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ‘উকবা রািদয়া�াহু
আনহেক িনেদরশ িদেলন এ সূ রা ফালাক ও সূ রা নাস পাঠ করার
জনয্” তারপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
“েকােনা �াথর্নাকারী এ দুেটা সূরায় বিণর্ত �াথর্নার মত �াথর্না
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মুসিলম: ৮১৪।
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না। আর েকান আ�য়কারীও এ সূ রায় বিণর্ত িবষেয়র মত আ�য়
চায় না।” 68
৬৭

o সু তরাং েহ আমার �াতৃবৃ � ! েবিশ েবিশ কুরআন িতলাওয়ােত
রত থাকুন। িবেশষ কের এ মােস যােত কুরআন নািযল হেয়েছ।

কারণ এ মােস অিধক কুরআন েতলাওয়ােতর িবেশষ ৈবিশ�য্
রেয়েছ।
- িজ�াঈল (আলাইিহস সালাম) রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়সা�ােমর কােছ �েতয্ক ছর রমযান মােস একবার পুেরা
কুরআন েপশ করেতন, পুনরাবৃ ি� করেতন। অবেশেষ রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর মৃ তুয্র বছর িতিন েসট দু ’বার
েপশ কেরন; যােত তা রাসূ েলর হৃদেয় �ায়ী ও ি�র হেয় যায়
এবং পাশাপািশ িবষয়িট েজারােলাভােব �িত�া করার জনয্
এমনিট কেরেছন। 69
६८

-

অনু রূপভােব সালােফ সােলহীন তথা আমােদর েনককার
পূ বর্সুরীগণ রমযান মােস সালােত ও সালােতর বাইের কুরআন
েবিশ েবিশ িতলাওয়াত করেতন।
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নাসাঈ ৮/২৫৩, ২৫৪।
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বু খারী: ৪৯৯৮।
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* ইমাম যু হরী (রহ.) রমযান মাস আগমন করেল বলেতন, এটা েতা
শুধুকুরআন িতলাওয়াত ও মানু ষেক খাবার খাওয়ােনার মাস।
* এ মােহ রমযান আগমন করেল ইমাম মােলক (রহ.) হাদীস পাঠ,
ইলমী মজিলস পিরতয্াগ করেতন এবং মুসহাফ েথেক কুরআন
েতলাওয়ােতর �িত মেনািনেবশ করেতন।
* কাতাদা (রহ.) সবর্দা �িত স�েহ একবার কুরআন খতম
করেতন। আর রমযােন �িত িতন িদেন একবার খতম করেতন
এবং রমযােনর েশষ দশ িদন �িতিদন এক খতম কের পড়েতন।
* ই�াহীম নাখ‘য়ী (রহ.) রমযােন �িত িতন রাি�েত কুরআন খতম
করেতন এবং েশষ দশ রাি�েত �িত দু ই রাি�েত খতম করেতন।
* আসওয়াদ (রহ.) �িত মােসই দু ই রাি�েত পুরা কুরআন পাঠ
করেতন।
o �াতৃবৃ �! আপনােদর �িত আ�াহ রহম করুন। অতএব

আপনারা এসব পুণয্বান মনীষীেদর অনুসরণ কর, তাঁেদর পেথ
অনু গামী হেয় পূ তঃহৃদয় পুণয্বান েফেরশতােদস�ী েহান। আর
রাত ও িদেনর সময়গুেলা এমন িকছু েত কােজ লাগান যা
আপনােদরেক �তাপশালী ক্ষমাশীল রেবর ৈনকটয্শীল ক;
েকননা বয়স �তই িনঃেশষ হেয় যাে�, সময় �ত বেয় যাে�,
এ েযন িদেনর এক মুহূ তর্কাল মা!
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েহ আ�াহ, আপিন আমােদর েসভােব কুরআন িতলাওয়ােতর
তাওফীক িদন েযভােব করেল আপিন খুিশ হেবন এবং এর মাধয্েম
আপিন আমােদর শাি�র পথ েদখান, এর �ারা আমােদরেক অ�কার
েথেক আেলায় েবর কের আনু ন, আর এেক আমােদর িবপেক্ষ ন
আমােদর পেক্ষ �মাণ বািনেয় িদন েসৃ ি�কুেলর পালনকতর্া।
েহ আ�াহ আপনার আপন করুণায়এ কুরআেনর মাধয্েমজা�ােত
আমােদর উঁচু �র �দান করু এবং জাহা�ােমর �রসমূ হ েথেক
নাজাত িদন। আর আমােদর যাবতীয় গুনাের ক্ষিতপূরণ কের িদন
আমােদরেক এবং িপতা-মাতা ও সকল মুসিলমেক ক্ষমা ক েহ
পরম করুনাম! আর সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন আমােদর নব
মুহা�দ, তাঁর পিরবার ও সকল সাহাবীর ওপর।
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ষ� আসর
িসয়ােমর িবধােনর িদক েথেক মানু েষর �কারেভদ
সকল �শংসা আ�াহর জনয, িতিন িনজ �জ্ঞা অনুযায়যা সৃ ি� ও
িনমর্াণ কেরেছন তা কেরেছনসু িনপুণ। পথ ও প�িত িহেসেব �বতর্ন
কেরেছন শরীয়তেক, যােত রেয়েছ দয়া ও �জ্ঞার সম।
আমােদরেক িনেদর্শ িদেয়েছন আনুগতয্ কর, তাঁর িনেজর
�েয়াজেন নয় বরং আমােদরই �েয়াজেন। ক্ষমা কেরন তােক 
তার রেবর কােছ িফের আেস এবং তাঁর কােছ যায় আর িবপুল
পিরমান দান কেরন তােক েয সৎকমর্শীল হয়।
َ
ْ
َ
َ ِين
َ َ�ّ ﴿َٱ
[٦٩ :� ٰ َه ُدوا �ِينَا َ هۡدِ�َن َّ ُه ۡم ُسبُلنَا ۚ ﴾ ] اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
“আর যারা আমােদর পেথ সবর্া� �েচ�া চালায়, আমরা তােদরেক
অবশয্ আমােদর পেথ পিরচািলত করব।’ {সূ রা আল-‘আনকাবূ ত,
আয়াত: ৬৯} আিম তাঁর েন‘আমতসমূ েহর ওপর তাঁর �িত গাই ও
�শংসা কির।
আর আিম সাক্ষয্ �দান কির একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্
ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, এমন সাক্ষয্ �ারা আিম
দারুন নাঈম তথা ে‘আমত ও আন�পূ ণর্ বাড়ী জা�া লাভ ধনয্
84

হেত পাির। আিম আরও সাক্ষয্ েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া
রাসূ ল, যােক িতিন সব আসমান ছািড়েয় উপের িনেজর কােছ
িনেয়িছেলন ফেল িতিন তাঁর ৈনকটয্ লাভ কেিছেলন।
আ�াহ সালাত েপশ করুন তাঁর ওপ, তাঁর সাথী আবূ বকেরর
ওপর িযিন ইবাদেতর কে�র উপর �িতি�ত েথেকেছন স��িচে�,
যােক আ�াহ তার বাণী,

ّ ۡ َ َۡ َ
َ ُ َُ ۡ
َ ّ َِن
[٤٠ :�َ َم َعنَ اۖ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
حبِه ِۦ � �زن
ِ ٰ�ِ ﴿إِذ �قول ل

“যখন িতিন তার সাথীেক বলিছেলন, েপেরশান হেয়া না, িন�য়
আ�াহ আমােদর সােথ রেয়েছন”। [সূ রা আত-তাওবাহ: ৪০] �ারা
স�ািনত কেরেছন। অনু রূপভােবউমেরর ওপর, িযিন ইসলােমর
িবজয়েগৗরব িছিনেয় এেনেছন ফেল তা আর দু বর্ল অসহায় থােকি,
উসমােনর ওপর িযিন তাকদীের স�� েথেকেছন অথচ তার দু য়াের
মৃ তুয্ হাতছািন িদেয়েছ। ত�পআলীর ওপর, িযিন বংশগত িদক
েথেক রাসূ েলর িনকটজন এবং িযিন লেক্ষয্ েপৗঁে। তাছাড়া
রাসূ েলর সকল পিরবার-পিরজন এবং িব�� ও স�ািনত সাহাবীর
ওপর। আর আ�াহ তােদর উপর যথাযথ সালামও বষর্ণ করুন
o ভাইেয়রা আমার, তৃতীয় আসের উে�িখত হেয়েছ েয,
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সাওেমর ফরয হওয়া �থমত দু িট পযর্ােয় িবভ� িছল। এরপর
সাওেমর িবধান �ায়ীভােব �িতি�ত হয়।

70
৬৯

o িক� এ িসয়াম পালেনর েক্ষে� মানুর দশিট �কার রেয়েছ:

�থম �কার: ঐ সব মানু ষ যারা মুসিলম, বােলগ বা �া� বয়�,
সু � জ্ঞানস, মুকীম, সামথর্য্বান ও বাধাম।
এ �কার মানু ষেদর উপর রমযােনর সাওম যথাসমেয় আদায় করা
ওয়ািজব। কুরআন, সু �াহ ও ইজমার দলীলসমূ হ এর উপর
�মাণবহ।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ ٓ ّ َ َ ََ ُ َۡ
ُ َُۡۡ
َ ّ َ َ ِ َلن
ّ ِّ ان ُه ٗدى
ٰ ت ّم َِن ٱل ۡ ُه َد
ى
نزل �ِيه ِ ٱلقرء
ٖ ٰ �ِاس و�ي
ِ ﴿شه ر رمضان ٱَِي أ
ۡ
َ
َ َ ُۡ
ّ
َ
ُ
[١٨٥ :َوٱلف ۡرقا ِ �ن � َمن ش ِه َد مِن� ُم ٱ شَ ۡه َر فليَ ُص ۡم ُهۖ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘রমযান মাস, যােত কুরআন নািযল করা হেয়েছ মানু েষর জনয

িহদায়াত�রূ এবং িহদায়ােতর সু �� িনদশর্নাবল ও সতয-িমথয্া
পাথর্কয্কারীরূ সু তরাং েতামােদর মেধয েয মাসিটেত উপি�ত
হেব, েস েযন তােত িসয়াম পালন কের।’ {সূ রা আল-বাকারা,
আয়াত: ১৮৫}
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ُ »إذَا َرأ َ ْ�ﺘُ ُﻢ الْﻬ َﻼ َل ﻓَ ُﺼ
« ﻮمﻮا
ِ
ِ
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েদখুন, পৃ .
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‘যখন েতামরা রমযােনর চাঁদ েদখেব, তখন িসয়াম পালন করেব।’ 71
* আর পৃ ি থবীর সব মুসিলম রমযােনর িসয়াম ফরয হওয়ার বয্পাের
ইজমা বা ঐকমতয্ েপাষণ কেরেছন।
 কািফেরর ওপর িসয়াম ফরয নয় এবং কািফেরর িসয়াম
িবশু�ওহেব না। কারণ েস ইবাদত করার েযাগয্ নয়। তাই
যিদ েস মােহ রমযােনর মাঝখােন মুসিলম হয়, তাহেল িবগত
িদনগুেলার িসয়াম কাযা করা তা উপর আবশয্ক নয়।
* কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ْ َ َ َ ِّ ُ
َ َۡ ْ
َ
ََ
[٣٨ :ِين �ف ُر ٓوا إِن يَنتَ ُهوا ُ�غف ۡر ل ُهم َّا ق ۡد َسلف﴾ ] اﻻﻧﻔﺎل
َ� ّ ﴿ قل
‘যারা কুফরী কেরেছ তুিম তােদরেক বল, যিদ তারা িবরত হয়
তাহেল অতীেত যা হেয়েছ তােদরেক তা ক্ষ করা হেব।’ {সূ রা
আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮}
তেব যিদ কািফর রমযােনর েকােনা িদেনর মধয্ভেগ মুসিলম হয়,
তাহেল এই িদেনর বাকী সময় িসয়াম পালন করা তার জনয্
আবশয্ক। কারণ িবরত থাকার সময় পাওয়ার পর েথেক িবরত
থাকার িবধান মানেত েস বাধয্
ি�তীয় �কার: নাবােলগ িশশু।

71

বু খারী: ১৯০৫; মুসিলম: ১০৮১।
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তার ওপর িসয়াম ফরয হেব না; যতক্ না েস বােলগ হেব।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ََ ْ َ َُ َْ َ ُ
َ
َ
َ ُ ﻋَﻦِ الﺼَّﻐِ�ِ ﺣَﻰﺘّ ﻳَ�ْﺮ
 َو َﻋ ِﻦ، ﺒ
 و،َ َّﺎﺋِﻢِ ﺣَﻰﺘَّ �َﺴْت َ ْﻴﻘِﻆ:ث
ٍ رﻓِﻊ اﻟﻘﻠﻢ �ﻦ ﺛﻼ
َ ْﻤَﺠْﻨُﻮنِ ﺣَﻰﺘَ َ� ْﻌﻘ َﻞ أ َ ْو ﻳُﻔ
ّ
ﻴﻖ
ِ
ِ
“িতন বয্ি�র জনয্ কলেমর িলখন ব� রাখা হেয়েছ (শর‘ঈ
িবধােনর বাধয-বাধকতার আওতামু� রাখা হেয়েছ) (১) ঘুম� বয্ি�
যতক্ষণ না জা�ত হ, (২) নাবােলগ যতক্ষণ না েস বােলগ হে
এবং (৩) পাগল যতক্ষণ না তার জ্ঞান িআসেব।”

72
৭১F

িক� সালােফ সােলহীেনর অনু করণ ও অনু সরেণ অিভভাবগণ িনজ
িনজ নাবােলগ স�ানেক িসয়ােমর চচর্া করাে, যােত বােলগ হওয়ার
পর ইবাদত সহজ হয়।
কারণ, সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহু আনম তােদর েছাট েছাট
নাবােলগ স�ানেদর েরাযা রাখােতন এবং মসিজেদ িনেয় েযেতন
এবং তােদর জনয্ তুল, পশম ইতয্ািদর েখলনা বািনেয় িদেতন।
খাবার না েপেয় কাঁদেল তারা ওই েছাট স�ানেদর েখলনা িদেতন,
73
ওরা েখলনা েপেয় েখলত এবং খাবােরর কথা ভুেল েযত ।
৭২ F

72

মুসনােদ আহমাদ ৬/১০০, ১০৪; আবূ দাউদ: ৪৩৯৮; নাসাঈ: ৬/১৫৬ নং
৩৪৩২; মু�াদরােক হােকম ২/৫৯।
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েদখুন, বু খারী: ১৯৬০; মুসিলম: ১১৩৬। হাদীসিট আশুরার সাওেমর সােথ
সংি�� হেলও ফরয সাওেমর সােথ তা আরও েবিশ যু ি�যু�। কারণ, তখন
88

আজেকর িদেন অেনক অিভভাবকেক এ িবষেয় গােফল ও উদাসীন
েদখা যায়। তারা নাবােলগ িশশ-স�ানেদর িসয়াম পালেনর িনেদর্শ
েদন না। বরং আ�হ থাকা সে�ও তােদর �িত অনু ি চত মায়া
েদিখেয় িসয়াম পালেন িনেষধ কেরন।
অথচ বা�বতা হেলা, ইসলােমর েমৗিলক িনদশর্নাবলী ও তার
মূ লয্বান িশকর ওপর �িশক্ষণ েদয় স�ােনর �িত �কৃত
ভােলাবাসার দাবী। সু তরাং েয অিভভাবক নাবােলগ িশশস�ানেদর
িসয়াম পালন েথেক িনেষধ কেরন অথবা এ বয্াপাের ৈশিথলয্ �দশর
কেরন, িতিন তােদর জনয্ যােলম িহেসেব িবেবিচত হেবন এবং
িনেজর উপরও। হয্া! যিদ তারা সাওম পালন শুরু কের েদওয়ার প
িতিন েদখেত পান েয িসয়াম পালেন তােদর ক্ষ হেয় যােব তখন
তােদরেক তা েথেক িনেষধ করায় েকােনা অসু িবধা েনই।
o উে�খয, িতনিট িবষেয়র েয েকােনা একিটর মাধয্েম পুরুষ
স�ােনর বােলগ তথা �া�বয়� হওয়া �মািণত হেব:
এক: ��েদাষ বা অনয্ েকােনাভােববীযর্পাত হওয়া।
* কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:

আশুরার সাওম ফরয িছ, পের েসটা সু � াত কের িদেয় রমযােনর সাওম ফরয
করা হেয়েছ। [স�াদক]
89

َ
ُ َ َۡ ََ َ
ُ
ۡ َ �ٔذِنُوا ْ َك َم ا ٱ ۡس
ۡ َ ِن� ُم ٱ ۡ�ُلُ َم فَ ۡليَ ۡس
َ َّ �ٔ َذ َن ٱ
﴾ِين مِن � ۡبل ِ ِه ۡ ۚم
﴿�ذ ا بَلغ ٱ� ۡط ٰ� ل م

[٥٩ :]ﻨﻟﻮر

‘আর েতামােদর স�ান-স�িত যখন �া�বয়� হয়, তখন তারাও
েযন অনু মিত �াথর্ন কের েযমিনভােব তােদর অ�জরা অনু মিত
�াথর্ন করত।’ {সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৫৯}
* অনু রূপরাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ْ ُ ّ ُِ ﻞﻛ
« ٍ»ُ ﻳَﻮْمِ اﺠﻟُﻤُﻌَﺔِ وَاﺟِﺐٌ ﻰﻠﻋََ �ﺘَﻠِﻢ
‘�িতিট বােলেগর জনয্ জু‘আর িদন েগাসল করা ওয়ািজব।’ 74
73F

দু ই: নাভীর িনেচর পশম গজােনা। এ বয্াপাের আিতয়াআল-কুরাযী
রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
َ
َ ُ َ ََْ ْ َ َ َ ﺎ
َ
َ  ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
ّ َ ﻰﻠﻋََ اﻨﻟ
 َو َﻣ ْﻦ ل ْﻢ، ﺖ ﻗ ِﺘﻞ
 ﻓَﻜ ن ﻣﻦ أ�ﺒ،َ ﻳَﻮْمَ ﻗُﺮَ�ْﻈَﺔ،َﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢ
ِِّﻲﺒ
ّ
َُ
ُنْﺒِﺖْ ﺧَ�َ َﺳ ِبﻴﻠﻪ
‘যু ে�র িদন আমােদর বি� কের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সামেন উপি�ত করা হেয়িছল। অতঃপর যােদর নাভীর
িনেচ পশম গিজেয়িছল, তােদর হতয্া করা হেয়িছল।যােদর পশম
গজায়িন তােদর েছেড় েদয়া হেয়িছল।’ 75
74F

িতন: ১৫ বছর বয়েস উপনীত হওয়া।
74

বু খারী: ৮৭৯; মুসািলম: ৮৪৬।

75

আহমদ: ৪/৩৪১, ৫/৩৭২; নাসাঈ: ৬/১৫৫, নং ৮৫৬৭।
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* এ বয্পাের আ�ু�াহইবন ‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহমা বেলন,
ََ ْ
َ
َ
ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ
ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
َِّ�»ﺖُ ﻰﻠﻋََ َرﺳُﻮلِ ا
 وَأَﻧَﺎ ا�ْﻦُ أَرْ�َﻊَ ﻋَﺮﺸ ة،ٍّﻢَ ﻳَﻮْمَ أُﺣُﺪ
ُ ََْ ًَ َ
« �ِ � ْﺰ
ِ  ﻓﻠﻢ،ﺳﻨﺔ

‘‘আমােক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সামেন উহুদ
যু ে�র িদন যু ে�র জনয্ েপশ কর হেলা। আমার বয়স তখন ১৪
বছর িছল। িতিন তখন আমােক যু ে� যাওয়ার অনু মিত েদন িন
(আিম নাবােলগ বেল আমােক যু ে� যাবার অনু মিত েদন িন)’।’ 76
75F

ইমাম বায়হাকী ও ইবেন িহ�ান সহীহ �ে� িবশু� সনেদবিধর্ত
আকাের বণর্না কের: আ�ু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু ‘আনহ
বেলন,
ْ َ َْ َْ َ ُ
ْ َ ﺨﻟَﻨْ َﺪق َوأَﻧَﺎ ا�ْ ُﻦ
َ َﺮﺸةَ ﻓَ ﺄَ َﺟ
ُ » َول َ ْﻢ ﻳ َ َﺮ � ﺑَﻠ َ ْﻐ
ّ ﺖ
َ ْ ﺧ َﺲ
«�ِ ﺎز
ُﻢَ ُﻋ ِﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻳﻮم
ِ
ِ
‘িতিন মেন কেরন িন েয আিম বােলগ তথা �া�বয়� হেয়িছ।

অতঃপর খ�েকর যু ে�র সময় আমােক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সামেন যু ে�র জনয েপশ করা হেলা, তখন
আমার বয়স ১৫ বছর। েস সময় িতিন আমােক যু ্ে�র অনু মিত
িদেলন।’

77
৭৬F

76

ইবন মাজাহ: ২৫৪৩।

77

বাইহাকী: ৩/৮৩, ৬/-৫৫, ৮/২৬৪, ৯/২১,২২। ইবেন িহ�ান: ৪৭২৮।
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তাছাড়া বাইহাকী ও ইবন িহ�ান এর সহীহ �ে� সহীহ সনেদ
ُ
আরও এেসেছ, «ﺑﻠﻐﺖ
�“ »ورآআর িতিন মেন করেলন েয, আিম
বােলগ হেয়িছ।”
َ
ََ
َ
َ
َ َ َ
َ  ﻓَﺤ،ٌ�ﺰِ وَﻫُﻮَ ﺧَﻠِﻴﻔَﺔ
َ ﺪِﻣْﺖُ ﻰﻠﻋ ُ� َﻤ َﺮ ﺑْﻦ َ�ﺒْﺪ
ﺪّ�ْﺘُﻪُ ﻫَﺬَا اﺤﻟ َ ِﺪﻳﺚ
اﻟﻌ
 ﻘ:ﺎﻓ ٌﻊ
ِ
ِ ﻗﺎل ﻧ
ِ
َ َ َ َ َﺬَا
ُ َْ َْ
وَ�َﺘَﺐَ إِﻰﻟَ �ُﻤَّﺎﻪﻟ أن �ﻔ ِﺮﺿﻮا )ﻳﻌ� ﻣﻦ
ِِ
،ِ�ِ » ﺤﻟَ ﺪٌّ �َ�َْ الﺼَّﻐِ�ِ وَالﻜَﺒ:�ﻘﺎل
ََ
ََ ْ
«ﻤﺧَْﺲَ ﻋَﺮﺸ ة
اﻟﻌﻄﺎء( ﻤَﻦْ ﺑَﻠﻎ
‘নােফ‘ (রহ.) বেলন, তারপর আিম উমর ইবেন আ�ু ল আযীয
(খলীফাতুল মুসিলমীন)-এর কােছ গমন কের এ হাদীসিট বণর্না
করেল িতিন বলেলন, “এিটই হেলা েছাট ও বড়র মেধয্ সীমােরখা”
তারপর িতিন কমর্চারীেদর উে�েশ িলখেলন, “যারাই ১৫ বছর
বয়েস উপনীত হেব তােদর জনয্ই রাজেকাষ েথেক ভাতা িনধর্ার
করা হেব।’ 78
7F

* আর েমেয়রা বােলগা (�া� বয়�া) হেব পুরুষেদর বােলগ হওয়ার
মতই তেব তােদর উপেরা� িতনিটর সােথ চতুথর্ একিট আলমও
রেয়েছ। আর েস চতুথর্িট  হেল: হােয়য বা ঋতুবতী হওয়া।
সু তরাং যখন েমেয়েদর হােয়য হয়, তখন তার ওপর শরীয়েতর
যাবতীয় িনেদর্ পালন করা আবশয্ক। যিদও বয়স১০ বছর না
হয়।
78

বু খারী: ২৬৬৪ ও ৪০৯৭।
92

আর যিদ েকউ রমযান মােস িদেনর েবলায় বােলগ-বােলগা হয়,
তাহেল যিদ েস িদন সাওম পালনরত অব�ায় বােলগ-বােলগা হয়
তাহেল েস তার সাওম পূ ণর্ করেব। আর যিদ েস িদন সাওম
ভ�কারী িহেসেব থােক তেব িদেনর বািক সময় পানাহার েথেক
িবরত থাকেব; কারণ িসয়াম পালন যােদর ওপর ওয়ািজব এক্ষে
েস তােদর অ�ভুর্ হেয়েছ। তেব তােক এ িদেনর সাওম কাযা
করেত হেব না; কারণ সাওেমর জনয্ পানাহার ইতয্ািদ েথেক িবর
থাকার সময় (সু বেহ সািদেকর সময়) যােদর উপর পানাহার ইতয্ািদ
েথেক িবরত থাকেত হয় েস তখন তােদর অ�ভুর্্� িছল না
তৃতীয় �কার: পাগল তথা সু �জ্ঞানশূনবযি�
সু তরাং পাগল, অেচতন ও মাতােলর ওপর িসয়াম ফরয নয়। েযমন
পূ েবর্া� হাদীস েথেক জানা েগ: রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ََ ْ َ َُ َْ َ ُ
َ
َ
َ ُ ﻋَﻦِ الﺼَّﻐِ�ِ ﺣَﻰﺘّ ﻳَ�ْﺮ
 َو َﻋ ِﻦ، ﺒ
 و،َ َّﺎﺋِﻢِ ﺣَﻰﺘَّ �َﺴْت َ ْﻴﻘِﻆ:ث
ٍ رﻓِﻊ اﻟﻘﻠﻢ �ﻦ ﺛﻼ
ْ ْ
َ ﻮنِ ﺣَﻰﺘَ َ� ْﻌﻘ َﻞ أ َ ْو ﻳُﻔ
ّ
ﻴﻖ
ال َﻤﺠ
ِ
ِ
‘িতন বয্ি�র জনয্ কলেমর িলখন ব� রাখা হেয়েছ (শর‘ঈ
িবধােনর বাধয-বাধকতার আওতামু� রাখা হেয়েছ) (১) ঘুম� বয্ি�
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যতক্ষণ না জা�ত হ, (২) নাবােলগ যতক্ষণ না েস বােলগ হে
এবং (৩) পাগল যতক্ষণ না তার জ্ঞান িআসেব।’ 79
পাগল যিদ িসয়াম পালন কের তাহেল তা সহীহ হেব না। কারণ
পাগেলর কােছ এমন িবেবক েনই যা �ারা েস ইবাদত বুঝেব ও
তার িনয়ত বু ঝেব। আর িনয়ত ছাড়া ইবাদত িবশু� হয় না।কারণ,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ ﻤَﺎ اﻷَْ�ْﻤ
ّ
َ
ْ ِّ
«ﺎلُ ﺑِﺎﻨﻟِّﻴَّﺎتِ وَ�ِ�َ َﻤ ﻟِﻞﻜُ ام ِﺮئٍ َﻣ ﺎ ﻧ َﻮى
»

‘সকল আমল বা কােজ ফলাফল িনয়েতর ওপর িনভর্রশীল। আর

�েতয্ক মানুেষর জনয্ -ই রেয়েছ যা েস িনয়ত করল।’ 80
79F

যিদ কখনও পাগলামী কের আবার কখেনা সু � হয়, তাহেল
পাগলামী অব�া বােদ সু � অব�ায় িসয়াম পালন করা আবশয্ক।
যিদ িদেনর মধয্ ভােগ পাল হেয় যায়, তাহেল তার িসয়াম বািতল
হেব না। েযমিনভােব েকউ অসু � বা অনয্ েকােনা কারেণ জ্ঞা
হািরেয় েফলেলা তার িসয়াম ভ� বা বিতল হয় না। কারণ েস
িসয়ােমর িনয়ত কেরেছ সু � ও জ্ঞান থাকা অব�া বািতল বলার
সপেক্ষ েকােনা দলীল ে; িবেশষ কের যখন এটা জানা যােব েয,
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আবূ দাউদ: ৪৩৯৯; নাসাঈ: ৩৪৩২।

80

বু খারী: ৬৬৮৯; মুসিলম: ১৯০৭।
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তার পাগলামী সু ি নিদর্� িকছু সময় সংঘিটত হেয় থােক। সু তরাং
তার িসয়াম বািতল হেব না।
তাই েযিদন পাগলামী কেরেছ ওই িদেনর িসয়াম কাযা করাও
আবশয্ক নয়।
আর যিদ পাগল রমযান মােস িদেনর েবলায় সু � হয়, তাহেল
েসিদেনর বািক অংশ তার জনয্ িসয়াম পালন আবশয; কারণ েস
তখন যােদর উপর িসয়াম পালন করা ফরয তােদর অ�ভুর্�
হেয়েছ। তেব তার ওপর এ সাওমিট কাযা করা আবশয্ক নয়।
েযমনিট িশশু বােলগ হে এবং কােফর মুসিলম হেল কাযা আবশয্ক
হয় না।
চতুথর্ �কা: �ৃি ত হারােনা ও ভােলা-মে�র তারতময্ েবাধশূনয
বেয়াবৃ � বযি�।
এ ধরেণর বয্ি�েদরওপর িসয়াম পালন িকংবা িমসকীন খাওয়ােনা
েকােনাটাই আবশয্কনয়। কারণ ভােলা-ম� িনণর্য় করার জ্ঞান
থাকার কারেণ িতিন শরয়ী মুকা�াফ (বাধয-বাধকতা) অব�ায় থােকন
না। এ ধরেনর েলাকেক ভােলা-ম� পাথর্কয্ করেত পা না এমন
িশশু িহেসেব গণয্ করা হে
যিদ তাঁর কখেনা পাথর্কয্ করার জ্থােক আবার কখেনা পাথর্কয
করার জ্ঞান থােক না এমঅব�া হয়, তাহেল পাথর্কয্ করার জ্
থাকা অব�ায় সাওম ফরয হেব। জ্ঞশূ নয্ অব�ায়ফরয হেব না।
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আর সালাত িসয়ােমর মেতাই। জ্ঞহীন অব�ায় সালাত পড়া
আবশয্ক ন, জ্ঞান থাকা অব�ায় সালাত পড়া অবশয
প�ম �কার: সাওম পালেন এমন ধারাবািহক অক্ষম বয্ি� য
অক্ষমতা দূর হওয়ার স�াবনা ে:
েযমন অিতশয় বেয়াবৃ � বয্ি� বা এমন েরাগী যার েরাগ আেরাগয
হওয়া আশা করা যায় না। এর উদাহরণ হে�, কয্ানসার বা অনুরূ
েরাগ। অতএব এমন বয্ি�র জনয্ িসয়াম পালন ফরয নয়। কার
েস এেত অক্ষম
* আর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :

ّ
ۡ �َ َما
َ ّ ْ َٱ�َ ُقوا
[١٦ :ٱستَ َط ۡعتُ ۡم ﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
﴿

‘যতটুকু পার েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কেরা।’ {সূ রা
আত-তাগাবু ন, আয়াত: ১৬}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলেছন:

ّ
ۡ َ ُ ّ ُ َّ ُ َ ل
[٢٨٦ :�َ �ف ًسا ِ�َ ُو ۡس َع َها ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ � ي� ِف

‘আ�াহ সােধয্র বাইের কাউেক দািয়� চিপেয় েদন না।’ {সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ২৮৬}
তেব ওই অক্ষম বয্ি�র জনয্ সাওেমর বদেল েরাজ একজন
িমসকীনেক খাওয়ােনা আবশয্। কারণ আ�াহ তা‘আলা সাওম ফরয
হবার �াথিমক সমেয় খাবার খাওয়ােনােক সাওম পালেনর সমান
বেল গণয্ কেরিছেন, যখন এতেদাভেয়র েয েকােনা একিট করার
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অনু মিত িছল। সু তরাং সাওম পালেন অক্ বয্ি�র জনয�েতয্
সাওেমর বদল িহেসেব খাবার খাওয়ােনা সু িনধর্ািরত েয় েগল;
কারণ খাবার খাওয়ােনা সাওম পালেনর িবক�।
 আর খাবার খাওয়ােনার বয্াপাের দ’িটর েয েকােনািট �হণ
করার সু েযাগ রেয়েছ,
- �েতয্ িমসকীনেক আলাদাভােব খাদয্ ভাগ কের েদয়া যা।
�েতয্েকর জনয্ এক মু� উ�ত , যা নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সা‘ এর চারভােগর একভাগ। আর এক মু � এর
পিরমান হে�, “আধা িকেলা ও ১০ �াম” ভারী ভােলা গম।
- আবার খাবােরর আেয়াজন চূ ড়া� কের সব িমসকীনেক দাওয়াত
িদেয় িনধর্ািরত িদেনর িহেসব অনুযায়ী খাওয়ােনা েযেত পাের
ইমাম বুখারী বেলন:
َ
َْ َ
َ
َ َ
َ
�
ِ ّﺎ الﺸَّﻴْﺦُ اﻟْﻜَﺒِ�ُ إِذَا ل ﻢْ ﻳُﻄِﻖْ الﺼِّﻴَﺎم �ﻘَﺪْ أَﻃْﻌَﻢَ أ�َﺲٌ �َﻌْﺪَ ﻣﺎ ﻛَﺮﺒَِ ﺎﻋَﻣًﺎ أَوْ ﺎﻋ ﻣ
َ ْمٍ مِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ ﺧُﺰﺒ ﺤ
َْ
ًا وَﻟ ْ ًﻤﺎ َوأ � َﻄ َﺮ
ْ
ّ ﻳَﻮ
‘বয়� বৃ � েলাক যখন িসয়াম পালেন অক্ষম হন, তখন িতিন
আনাস রািদয়া�াহু‘আনহুর পদাংক অনুসরণ করেবন। আনাস বয়�
হবার পর এক বছর িকংবা দু ’বছর �েতয্ক িদন একজন
িমসকীনেক রুিট ও েগাশত খাওয়ােতন এবংসাওম ভা�েতন। 81’
८ ०F
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বু খারী (বয্াখা� ফাতহল বারীসহ) : ৮/১৭৯
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ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু আনহুমবৃ � পুরু, বৃ �া নারীর বয্াপাের
বেলেছন, তারা যিদ সাওম পালেন অক্ হন, তাহেল �িত সাওেমর
�েল একজন িমসকীনেক খাওয়ােব।’ 82
o আমার ভাইেয়রা! শরীয়ত মহান আ�াহর পক্ষ েথেক িহকমত

রহমত�রূপ। আ�াহ এর �ারা বা�ােদর �িত অনু�হ
কেরেছন। কারণ এ শরীয়েতর মূ ল িভি�ই হে� সহজতা ও

�জ্ঞা এবং সুচারুরূপ ও �জ্ঞ। আ�াহ তা‘আলা �েতয্ক
বয্ি�র অব�ানুযায়ী িসয়ামফরয কেরেছন, যােত �েতয্েকই
িনজ িনজ কাযর্ আ�াম িদেত পাের এবং এর �ারাতার অ�ের
লাভ কের �শাি� এবং মেন আেস তৃি�। যােত �েতয্েকই রব
িহেসেব আ�াহ, দীন িহেসেব ইসলাম ও নবী িহেসেব মুহা�দ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর স�� হেত পাের।
o সু তরাং েহ মুিমনগণ, আপনারা আ�াহর �শংসা ও শুকিরয়া
আদায় করু, এ মূ লয্বান দীেনর ওপর আর আপনােদর

েহদােয়েতর মাধয্েম েয অফুর� েনয়ামত আপনােদর িদেয়েছন
তার ওপর। কারণ পৃ ি থবীেত বহু মানুষ পথ� ও পথহারা হেয়
েগেছ। আর আ�াহর িনকট আপনারা �াথর্না করুন যােত িতি
আপনােদরেক আমৃ তুয্দীেনর ওপর অটল ও অিবচল রােখন।
82

বু খারী: ৪৫০৫।
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েহ আ�াহ! আমরা আপনার কােছ �াথর্না করি; কারণ আপিনই
আ�াহ, আপিন বয্তীত েকােনা সতয্ ইলাহ েন, আপিন একক
অি�তীয়, অমুখােপক্, যার েকােনা স�ান েনই, িযিন কারও স�ান
নন এবং েকউ তাঁ র সমকক্ষ , েহ মিহমাি�ত, স�ািনত ও
অনু �হ�দশর্কারী, েহ আসমান ও জিমেনর সৃ ি�কতর্! েহ িচর�ীব,
েহ অিবন�র! আমরা আপনার কােছ চাই েযন আপিন আমােদরেক
েসটার তাওফীক িদন যা আপিন আপিন পছ� কের এবং যােত
আপিন স�� এবং আমােদর অ�ভুর্� করুন তােদর মেধ য্ যা
আপনােক রব িহেসেব, ইসলামেক দীন ও মুহা�দ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক নবী িহেসেব আ�িরকভােব �হণ কেরেছন।
আপনার কােছ আরও �াথর্না কি, আপিন আমােদর আমৃ তুয্এর
ওপর ি�র ও অিবচল রাখুন। আর আপিন আমােদর জীবেনর সমুদয়
পাপরািশ ক্ষমা করুন এবং আপনার পক্ষ েথেক আমােদর
করুণা বষর্ণ করুন। িন�য় আপিন মহান দাত
আর সালাত ও সালাম বষর্ণ করু আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর
পিরবার, সাহাবীগণ ও িকয়ামত পযর্� আগত সব অনুসারী ওপর।
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স�ম আসর
িসয়ােমর িবধােনর িদক েথেক মানু েষর �কারেভেদর অবিশ�
আেলাচনা
সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সকল সমকেক্ষরে�র, সব
ধরেনর �িট ও ৈবপির� েথেক মু�, �ী ও স�ানেদর েথেক পিব�,
দৃ ঢ় স�ক (সাত আসমান) উে�ালনকারী, খুঁি টিবহীন ওপের
�াপনকারী,

ভূম�লেক

সমতলকারী,

মজবুত

েপেরকসমূ হ

(পবর্তমাল) �ারা সু ি�রকারী, মেনর েগাপনীয়তা ও অ�েরর েভদ
স�েকর্ অবগ, সিঠক-�া� পিথক যা হেয়েছ ও হেব তার
িনধর্ারণকার, তাঁর ে�হসমুে� বা�ােদর বাহনগুেলা চলাচল কের
এবং তাঁর ভােলাবাসার ময়দােন সংসারিবরাগী বা�ােদর েঘাড়াগুেলা
িবচরণ কের। িতিনই তালাশকারীেদর তালাশ�ল এবং পিথকেদর
গ�বয্�ল। বহনকারীরা তাঁর জনয্ই বহন কের এবং �েচ�াকারীর
তাঁর জনয্ই েচ�া কে। অ�কাের কােলা িপঁপেড়র পদিবেক্ও িতিন
েদেখন। েগাপন েচতনা েথেক নফেস েয কুম�ণার জ� িতিন তারও
খবর রােখন। �াথর্নাকারীেদর �িত িতিন বদানয্তা েদখান এবং
তােদর পােথয় আরও বািড়েয় েদন। আর লক্ষয্ পােন িন�কমর্ী
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িতিন অিধক দান কেরন। আিম তাঁর �িত গাই সকল সংখয্া ছািড়েয়
এবং তাঁর েনয়ামেতর উপর শুকিরয়া জানা, আর যখনই তার
েশাকর আদায় করা হয় তখনই তা যায় েবেড়।
আর আিম সাক্ষয্ �দান কির একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্
ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, িতিনই মািলক ও বা�ােদর
�িত দয়ালু , আিম আরও সাক্ষয্ েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া
রাসূ ল, িযিন সব েদেশর সব মানু েষর জনয্ ে�িরত হেয়েছ।
আ�াহ সালাত পাঠ করুন তাঁর ওপ, তাঁর সাথী আবূ বকেরর ওপর
িযিন িনেজর জান, মাল যেথ� পিরমাণ বয্য় কেরেছ, উমেরর ওপর
িযিন ইসলােমর িবজয় কৃিত� েদিখেয়েছন এবং চমৎকার ৈনপুণয্
�দশর্

কেরেছন,

উসমােনর

ওপর

িযিন

কেঠার

সমেয়

ৈসনয্বািহনীেক রসদ সরবরাহ কেরেছ, িকয়ামেতর িদন তার কতই
না েগৗরব হেব! অনু রূপভােব আলীর ওপর িযিন বীর� ও
িনভর্কতায় সু িবিদত, আ�াহ আরও সালাত েপশ করুন নবী সকল
পিরবার-পিরজন, স�ী-সাথী ও িকয়ামত পযর্�অনাগত সব সু �র
অনু সারীর ওপর। আর আ�াহ তােদর উপর যথাযথ সালামও েপশ
করুন।
o ি�য় ভাইেয়রা! িসয়াম পালেনর হুকুম আহকােমর বয্াপাে
মানু েষর পাঁচিট ে�ণীর আেলাচনা পূ েবর্ েপশ কেরিছ। এআসের
এসব �কােরর মধয্ েথেকআেরকিট দেলর আেলাচনা করেবা:
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ষ� �কার: মুসািফর বয্ি� িযিন সাওম ভা�ার েকৗশল িহেসেব
সফেরর সংক� কেরন িন।
o যিদ মুসািফর সাওম ভা�ার েকৗশল িহেসেব সংক� সফর শুর
কের তাহেল সাওম ভা�া তার জনয্ হারাম হেব। তখনসাওম

পালনই তার জনয্ ফরয হেয় যােব
o পক্ষা�ের েস যিদ সফরেক েকৗশল িহেসেব �হণ না কের তে
েস সাওম পালন বা সাওম ভ� করার এখিতয়ার পােব। তার

সফেরর সময়সীমা দীঘর্ েহাক িকংবা সংিক্ষ�। েহাক তার স
েকােনা উে�েশয্ আকি�ক িকংবা ধারাবািক। েযমন পাইলট বা
ভাড়া গািড়র �াইভার। কারণ,
* আ�াহর বাণীেত সফেরর কথা বয্াপকেথর্ই এেেছ:
َ َ ُۡۡ ُ ُ ُّ ُ ُ َ َ ُ ّ ۡ ّ ٞ ّ
َ َٰ َ ۡ َ ً َ َ َ َ َ
�� َو
� َسف ٖر َعِدَة مِن َيَا ٍ� أخ ر ۗ ي ِر�د �َ بِ�م ٱلي
﴿ومن �ن م ِر�ضا أو
ُ ُ ُ
َ ۡ � ُم ۡٱل ُع
[١٨٥ :� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ي ِر�د ب

‘আর েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� অস বা মুসািফর, েস তার িসয়াম

অনয্ সময় আদায় কের েেব। েতামােদর পেক্ষ যা সহজ আ�া
তাই চান এবং েতামােদর জনয্ যা ক�কর তা িতিন চান ন।’ {সূ রা
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫}
* বুখারী ও মুসিলেম আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহু আনহু হে
বিণর্, িতিন বেলন:
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َ
ْ ُ ََ
َُ ّ َ�َّ اﷲ
َ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َ
 َوﻻ،الﻤﻔ ِﻄ ِﺮ
ّﻢَ ﻓﻠَﻢْ ﻳَﻌِﺐِ الﺼَّﺎﺋِﻢُ ﻰﻠﻋ
َ»َّﺎ �ُﺴَﺎﻓِﺮُ ﻣَﻊ اﻨﻟ
ّ َِﺮُ ﻰﻠﻋ
َ
ُﻔْﻄ
« الﺼَﺎﺋ ِ ِﻢ
“আমরা নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� সফর করতাম,
তখন িসয়াম পালনকারী ভ�কারীেক েদাষ িদত না এবং িসয়াম
ভ�কারীও পালনকারীেক েদাষােরাপ করত না।’ 83
82F

* সহীহ মুসিলেম বিণর্ত ‘আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহ
েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
ََْ ًْ َ َ
َ
ّ
َ »
ﻓﺄ� َﻄ َﺮ،  ﻓَﺈِنَّ ذَلِﻚَ ﺣَﺴَﻦٌ وَ�َﺮَوْنَ أَنَ َﻣ ْﻦ َو َﺟ ﺪ ﺿﻌﻔﺎ،َوْن أَنَّ ﻣَﻦْ وَﺟَﺪَ ﻗُﻮَّةً ﻓَﺼﺎم
َ َ ّ
«َﺈِنَ ذلِﻚ َﺣ َﺴ ٌﻦ
“তারা (সাহাবীগণ) মেন করেতন, েয িনেজর মেধয্ শি� অনুভব
কের ও িসয়াম পালন কের েসটা তার জনয্ উ�ম। পক্ষা�ের
িনেজর মেধয্ দুবর্লতা অনুভব কের ও সাওম ভ� কের েসটতার
জনয্ উ�।’ 84
83F

* সু নােন আবূ দাউেদ হামযা ইবন আমর আল-আসলামী রািদয়া�াহু
আনহু হেত বিণর, িতিন বেলন:
�َأ
ُ ُ
ّ
ََ َ َّ ُّ
ُ ﺻﺎﺣ
َ ِ�ِا�َِّ إ
�ِ ﺻﺎدﻓ
ﻬْﺮٍ أُﺎﻋَﺠﻟُﻪ أ َﺳﺎﻓِ ُﺮ َﻠَﻴْﻪِ وَ ْﺮِ�ﻪِ وَ�ِﻧَﻪ ُ�َﻤﺎ
ِ
ﺐ
َ»ﻳَﺎ َر ُﺳ
ِ
ّ
ُ َ ََ َ َ
َْ ْ ّ
ﻘُﻮَّةَ وَأﻧَﺎ ﺷَﺎبٌّوَأَﺟِﺪُﺑِﺄَنْ أَﺻُﻮمَ ﻳَﺎ رَﺳ
َ
َ�ُﻮلَ ا
َﺬَا الﺸَﻬ ُﺮ �ﻌ ِ� َر َمﻀﺎن َوأﻧﺎ أ ِﺟﺪ
ِ
83

বু খারী: ১৯৪৭; মুসিলম: ১১১৮।

84

মুসিলম: ১১১৬।
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ُْ َ
ْ َ َ ْ َ ّ
ُ ُ َ َ َُ ّ َ ُ ْ َ ْ ََّ
ﻮم َﺎ رَﺳ
ُ ﺻ
ُ َﻮن َد ْ�ﻨً ﺎ أَﻓَﺄ
ُﻮلَ ا�َ أ �ﻈ ُﻢ ِﻷﺟ ِﺮي أ ْو أﻓ ِﻄ ُﺮ
ْﻮَنَ ﻲﻠﻋَ ِﻣﻦ أ ن أؤِﺮه �ﻴﻜ
ِ
ُ َ
ّ
«َﺎلَ أَيُ َلِﻚَ ﺷِﺌْﺖَ ﻳَﺎ ﻤﺣْ َﺰ ة
“েহ আ�াহর রাসূ ল! আিম মালামাল বহনকারী পশুর মািল, আিম
তা সফেরর জনয্ পিরচযর্া কের থািক এ তা ভাড়া েদই। কখেনা
এ মাস রমযানও আমােক সফেরর মেধয্ েপেয় বেস। আর আিম
যু বক মানু ষ , সাওম পালেনর শি�ও আেছ। েহ আ�াহর রাসূ ল
সাওম পালন আমার জনয্ পের িপিছেয় রাখার েচেয় অিধকতর
সহজ। পের সাওম পালন করেল এটা আমার কােছ ঋেণর েবাঝার
মেতা হেয় যায়। তাহেল িক আিম বড় ধরেনর সাওয়ােবর আশায়
সাওম পালন করেবা নািক েভে� েফলেবা? তখন আ�াহর রাসূ ল
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ হামযা! েযটা ই�া
েতামার েসটাই করেত পােরা।”

85
৮৪F

অথর্াৎ ই�া করেলসাওম পালন

করেত পােরা আবার ভা�েতও পার।
o অতএব গািড়র �াইভার িযিন ভাড়ায় গাড়ী চালান এবং তােক
তা সবর্ক্ষণই করেত, রমযান মােস সফর অব�ায় তী�

গরেমর কারেণ যিদ তাঁর সাওম পালন করা কিঠন হেয় পেড়,
তাহেল িতিন যখন আবহাওয়া ঠা�া হেব এবং তার জনয্সাওম
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আবূ দাঊদ: ২৪০৩। দু বর্ সনেদ।
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পালন করা সহজ হেব এমন সমেয় েস সাওম (কাযা িহেসেব)
পালন করেত পারেবন।
তেব মুসািফেরর জনয্ সেবর্া�ম হেলা সাওম পালন বা ভা�ার মেধ
েযটা তুলনামূ লক সহজ হয় তাই করা।
যিদ দু ’েটাই সমান হয় তাহেল সাওম পালনই ে�য়। কারণ এটা
তাড়াতািড় িজ�ামু� হেত সহায়ক এবং অনয্েদর সে� হবার কারেণ
উৎসাহবয্�কও বেট। তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর আমলও এমন।
* েযমন সহীহ মুসিলেম আবূ দারদা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্,
িতিন বেলনَ
َِ ﺎنَ  ﻓ
َ
ّ
» ﻣَﻊَ ر
َﺣَﺮٍّ ﺷَﺪِﻳﺪٍ ﺣَﻰﺘ
ﺳُﻮلِ ا�ِّ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻲﻓِ ﺷَﻬْﺮِ رَمَﻀ ﻲ
ﻊُ ﻳ
َ
ّ
َ
َ
 اﺤﻟَْﺮِّ وَﻣﺎ �ِﻴﻨَﺎ ﺻَﺎﺋِﻢٌ إِﻻَّ رَﺳ
ُ
َ
َ�ُﻮلُ ا
ﺪَّة
ِ أْﺳِﻪِ ﻣﻦْ ِﺷ
ِ ََ أَﺣَﺪُﻧَﺎ ﻴﻟََﻀ َﺪه ﻰﻠﻋَ ر
ِ
ََ ََ ُْ ّ
َ
َ
«اﺣﺔ
ّﻢَ وَ�َﺒْﺪُ ا�َ � ﻦ رو
ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ
ّ ا�َُّ ﻋَﻠ
ِ
‘আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ রমযান
মােস �চ� গরেমর িদেন েবর হলাম। এমনিক আমােদর েকউ েকউ
�চ� গরেমর কারেণ তার হাত মাথার ওপর রােখ। আমােদর মেধয্
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও আ�ু �াহ ইবন রাওয়াহা
রািদয়া�াহু‘আনহু ছাড়া আর েকউ েরাযাদার িছল ন।’ 86
85F
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আবার কখনও কখনও রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
কােছ যখন এ খবর েপৗঁছল ে, সাওম েহতু সাহাবীগেণর ক� হে�,
তখন িতিন তাঁর সাহাবীেদর অব�ার �িত লক্ষয্ কসাওম েভে�
েফলেলন।
* েযমন জােবর রািদয়া�াহু‘আনহু হেত বিণর্হেয়েছ:
َ ُّ ّ
ََ ّ َ َ َ َْ َ َ َ ّ َ َ َ َ َّ
ّ َ َُ ّ
ﻰﺘَ ﺑَﻠﻎ
ﻓﺼﺎم، �َ َﻋﻠ ْﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ ﺧﺮج ِﻰﻟ َﻜَﺔ ﻋم اﻟﻔﺘ ِﺢ
َ�َ َ�
ِ »َنَ رﺳﻮل
َ َ َُ
ّ ُ َ ّ ُ َْ َ ّ ْ َ َ ّ ّ َُ َ َ ُ َ َ ُ ّ َ َ َ
ََ�ِن، ﺎم
 ِنَ ﻟَﺎس ﻗ ﺪ َﻖَ ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ لﺼِﻴ: ﻓ ِﻘﻴﻞ ﻟ، وﺻﺎم ﻟَﺎس ﻣﻌﻪ،ﻴﻢ
ِ ﻛﺮاع اﻟﻐ ِﻤ
َ
ْ
َ ْ
َ َ َ
َ َُْ َ ّ
ُ َاﻨﻟ
َ َﺮﺸ
َ ْ ﻴﻤ ﺎ َ� َﻌﻠ
َ � ون
ّ ،ب
ﺎس
َﺪَﺎﻋ ِﺑﻘﺪ ٍح ِﻣ ْﻦ َﻣﺎ ٍء �َﻌﺪ
،ﺖ
ِ ﻟَﺎس �ﻨﻈ ُﺮ
ِ ،ﻟﻌَﺮﺼ
ِ
َ َ َُْ
.«�ﻨﻈ ُﺮون ِﻴ ْﻟ ِﻪ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া িবজেয়র বছর ম�ার
উে�েশ েবর হেলন। এরপর িতিন সাওম পালন শুরু ক কুরােয়
গামীম (নামক �ােন) েপৗঁছেলন। তার সে� েলাকজনও সাওম
রাখেলন। অতঃপর তাঁর উে�েশ বলা হেলা, েলাকজেনর সাওম
রাখেত ক� হে�। আপিন কী করেছন তারা তা লক্ষয্ করেছ। ত
িতিন বাদ আসর পািনর েপয়ালা আনেত বলেলন। এরপর সবাইেক
েদিখেয় িতিন পািন পান করেলন।’ 87
86F

* আর আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহ বিণর্ত হাদীেস এেসে,
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َ ّ
ّ
ّ ََن
ٍﻬَﺮٍ ﻣِﻦْ الﺴَّﻤَﺎءِ وَاﻨﻟَّﺎسُ ﺻِﻴَﺎمٌ ﻲﻓ ﻳَ ْﻮم
�َ َُِ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ ﻠﻋ
»
ِ
َ
ّ َ َ َْ َ َ َ ُ ّ
َ َ َ َُ ْ َ ََ
ِ�ِ ﻒٍ مُﺸَﺎةً وَﻧَﻲﺒُِّ ا�َِّ ﻰﻠﻋ �ﻐَﺔٍ ﻪﻟ �ﻘﺎل َ�ُﻮا �َ�ُّﻬَﺎ اﻨﻟَﺎس ﻗﺎل ﻓﺄﺑﻮا ﻗﺎل
َ ُّ
َ َ ْ َ َ َ ٌ َ ّ ْﺖُ ﻣِﺜْﻠَ�ُﻢْ إِ�ِّ أَ�ْﺮﺴَُ�ُﻢ
َ
ُ ﺎل َ�َ  َر
ّ�َ ا�َِّ ﺻ
ﺳُﻮل
 ا�َ َﻋﻠ ْﻴ ِﻪ
ْ إِ�ِ را ِﻛﺐ ﻓﺄﺑﻮا ﻗ
َْ َ ُ ّ
َ
َ َ َ ََََ َُ َ َ ّ
َ
َ ُﺮِ�ﺪُ أَنْ �َﺮﺸ
َ ْ
ﻣ
ب َ�ّ ا�َ ﻋﻠﻴ ِﻪ
َّﺎسُ وََﺎ ﺎﻛن
َﺮﺷ َب
ِ َﺮﺸب
ِ َﺳَﻠَﻢ ﻓ ِﺨﺬه ��ل
ّ
َﺳَﻠَ َﻢ« واه أﻤﺣﺪ
‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বৃ ি�র পািনসৃ � এক নালার
স�ু েখ গমন করেলন। তখন েলাকজন গরেমর িদেন পােয় েহঁেট
সাওম পালন করিছল। আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বসা িছেলন তাঁর একিট খ�েরর িপেঠ। এমতাব�ায় িতিন
বলেলন, েহ েলাক সকল! েতামরা পািন পান কেরা। তারা পান
করেত ইত�ত করেত লাগেলন। তখন িতিন বলেলন, েদখ আিম
েতামােদর মত নই। আিম েতামােদর েচেয় েবশ আরােম আিছ।
আিম েতা আেরাহী (আর েতামরা পদ�েজ)। তারপরও তােদর
ইত�তভাব কাটেলা না। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
তখন িনজ উরু েমাবারক সিেয় খ�েরর িপঠ েথেক েনেম
পড়েলন। এরপর (সবার সামেন) পািন পান করেলন। আর (তাঁর
েদখােদিখ) েলাকজনও পািন পান করেলা। আসেল িতিন পািন পান
করেত চাইিছেলন না।’ 88
87F
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o আর যখন মুসািফর বয্ি�র জনয্ সাওম পাল ক�কর হেয়
দাঁড়ায়, তখন েস সাওম েভে� েফলেব; সফের সাওম পালন
করেব না। েযমন,
* পূ েবর্ি�িখত জােবর রািদয়া�াহু‘আনহুর হাদীেস উে�খ রেয়ে:
َ
ُ ّ ّ�َ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ
 أن: ا�َ ﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻤﻟﺎ اﻓﻄﺮ ﺣ� ﺷﻖ الﺼﻮم ﻰﻠﻋ اﻨﻟﺎس ﻗﻴﻞ ﻪﻟ
»
ُ َ ُْ َ َ ُ َ ُْ َ َ
ُوﺌﻟﻚ اﻟﻌﺼﺎة« رواه مﺴﻠﻢ
ِ  �َﻘَﺎلَ أُوﺌﻟﻚ اﻟﻌﺼﺎة،ﺾ اﻨﻟﺎس ﻗﺪ ﺻﺎم
ِ
‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সফের যখন েলাকজেনর েরাযা
রাখা ক�কর হেলা তখন িনেজ সাওম েভে� েফলেলন। তাঁেক বলা
হেলা, েকােনা েকােনা েলাক সাওম েরেখেছ। িতিন বলেলন, ওরাই
অবাধয, ওরাই পাপী।’ 89
8F

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম জােবর রািদয়া�াহু আনহু হ আরও
বিণর্ হেয়েছ:
َ َّ
َ ُّ
ّ
َ َ�ُﻮلُ ا
»َنَ رَﺳ
ّ�
 ا�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َﻠَّﻢَ ﻲﻓِ ﺳَﻔَﺮٍ ﻓَﺮَأَى زِﺣَﺎﻣًﺎ وَرَﺟُﻼً ﻗَﺪْ ﻇُﻠِﻞ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ِ
َ
َ َ
َ
َ ّ
ّ
« الﺴَﻔ ِﺮ
ِﻟَيْﺲَ ﻣِﻦْ اﻟْﺮﺒِ َّﻮْمُ ﻲﻓ
َﻘﺎلَ ﻣَﺎ ﻫَﺬا �َﻘﺎلُﻮا ﺻَﺎﺋِﻢٌ �َﻘﺎل
ِ

‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এক সফের িছেলন, িতিন

এক�ােন মানু ে ষর জটলা েদখেলন, েসখােন তারা এক েলাকেক ছায়া
িদে�। িতিন িজেজস করেলন, কী হে� এখােন? তারা বলেলা,
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সাওম পালনকারী। উ�ের িতিন বলেলন, সফর অব�ায় সাওম
পালেন েকােনা পুণয েনই।’ 90
o যিদ িসয়াম পালনকারী িদেনর মধয্ভােগ সফর কের এবং িসয়াম
পূ ণর্ করা তার জনয্ ক�কর , তাহেল িনজ শহর েথেক েবর

হবার পর তার জনয্ িসয়াম ভ� করা জােয। েকননা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িসয়াম পালন কেরেছন এবং
েলােকরাও তার সে� িসয়াম পালন কেরেছন। অবেশেষ
‘কুরা‘উল গামীম’ নামক �ােন েপৗঁছার পর তাঁর কােছ সংবাদ
েপৗঁছল ে, েলাকেদর জনয্ িসয়াম পলন খুব ক�কর হে�।
তখন িতিন সাওম ভ� করেলন এবং তাঁর েদখােদিখ অনয্রাও
িসয়াম ভ� করল।’ 91
আর কু রা‘উল গামীম হেলা হাররা বা কােলা পাথরগুেলারপা�ির �ত
একিট কােলা পাহাড়; যা মাররয-যাহরান ও ‘উসফান নামক �ােনর
মধয্ভােগ অবি�ত‘গামীম’ নামক উপতয্কা পযর্�সািরত।
o আর যিদ মুসািফর রমযান মােস �ীয় শহের িদেনর েবলায়

িসয়াম পিরতয্াগ অব�ায় আগমন কে, ওই িদন তার জনয্বাকী
সমেয়র িসয়াম রাখা সহীহ হেব না। েকননা েস িদেনর �থম
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ভােগ িসয়াম ভ�কারী িছল। আর ফরয িসয়াম সু বেহ সািদক
উদয় হওয়ার সময় েথেকই েকবল সহীহ হয়।
তেব িদেনর অবিশ�াংশ িক তার জনয্ পানাহার েথেক িবরত থাকা
জরুর?
এ বয্াপাের উলামােয় েকরম একািধক মত �কাশ কেরেছন:
* েকউ বেলেছন, তার জনয্ সমেয়র �িত স�ান �দশর্ন কে
িদেনর অবিশ�াংশ পানাহার েথেক িবরত থাকা ওয়ািজব। আর
তােক এর কাযাও করেত হেব ওই িদেনর সাওম শু� না হবার
কারেণ। এটাই ইমাম আহমাদ রহ.-এর মাযহােবর �িস� মত।
* আবার েকােনা েকােনা আেলম বেলেছন, িদেনর বািক অংেশর
সাওম পালন আবশয্ক ন; কারণ েযেহতু তােক সাওম কাযা করেত
হেব। তাই বািক িদন সাওম পালেন েকােনা ফায়দা েনই। আর
রমযান মােসর মযর্াদা রক্ষার িবষ েতা িদেনর �ারে� �কাশয বা
েগাপেন তার ৈবধভােব েরাযা ভা�ার �ারাই েশষ হেয় েগেছ।
* আ�ু �াহ ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহু বেেছন:
.«»ﻣﻦ أ�ﻞ أ ل اﻨﻟﻬﺎر ﻓﻠﻴﺄ�ﻞ آﺧﺮه
‘েয রমযােনর িদেনর �থম ভােগ েখল েস েযন েশষ ভােগও খায়।’
অথর্াৎ শরয়ী যেরর কারেণ যার জনয িদেনর �থম ভােগ ভক্ষ
করা ৈবধ হেলা, তার জনয্ িদেনর েশষভােগ ভক্ষণ করাও ৈব
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এটা ইমাম মােলক রহ. শােফয়ী রহ.-এর মাযহাব এবং ইমাম
আহমদ রহ.-এরও একিট েরওয়ােয়ত।
তেব তার েরাযা ভা�ার েগাপনীয়তা রক্ষার জনপানাহােরর কথা
�কাশ করেব না। কারণ তার স�েকর্এেত ধারণা খারাপ হেব
িকংবা তার অনু সরণ করা হেব।
স�ম �কার: এমন েরাগী যার েরাগমুি�র আশা করা যায়।
এর িতনিট অব�া:
�থমত: যিদ এমন হয় েয, সাওম তার জনয্ক�কর নয় আবার
তার ক্ষিতও করেব , তাহেল তার জনয সাওম ফরয হেব। কারণ
তার েকােনা শর‘ঈ ওযর েনই যা সাওম ভা�ােক ৈবধ করেব।
ি�তীয়ত: যিদ এমন হয় েয, সাওম তার জনয্ ক�ক, তেব তার
ক্ষিত করেব না। এমতাব�ােস সাওম ভ� করেব।
* েযেহতু আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
َ َٰ َ ۡ َ ً َ َ َ َ َ
َ ُ
ٞ ّ
[١٨٥ :َعِدَة ّم ِۡن َيَّا ٍ� أخ َر ۗ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� َسف ٖر
﴿ومن �ن م ِر�ضا أو
‘েয বয্ি� অসু� িকংবা সফর অব�ায় থাকেব েয অনসময় গণনা
কের সাওম পূ ণর্ কের েনে।’ {সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫}
এমতাব�ায় তার জনয ক�কর হেল সাওম পালন মাকরূহ হেব।
কারণ েস আ�াহর েদওয়া সু েযাগ েথেক েবর হেয় িনেজেক শাি�
িদল।
* হাদীেস এেসেছ:
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َ ُ َ َ ُْ ْ َ ّ
ُ
ْ َ ُْ ْ َ ْ
«ﻛ َﻤ ﺎ ﻳَ� َﺮهُ أن ﺗﺆ � َﻣﻌ ِﺼﻴَﺘُﻪ، َّ ا�ََّ �ُِﺐُ أن ﺗﺆ � ُرﺧ ُﺼﻪ
»
‘িন�য় আ�াহ তাঁর েদওয়া সু েযাগ �হণেক ভােলাবােসন েযমিনভােব
তার নাফরমানী করােক অপছ� কেরন।’
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৯১F

তৃতীয়ত: যিদ এমন হয় েয, সাওম তার ক্ষিত করেব। তাহেল তা
জনয সাওম ভা�া ওয়ািজব এবং সাওম পালন ৈবধ নয়। আ�াহ
তা‘আলা বেলন:

ُ َ َ َّ ّ ۡ ُ َ ُ َ ُُْٓ َۡ ََ
ٗ � ۡم َرح
[٢٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٢ ِيما
ِ ﴿ و� �قتلوا أنفس� ۚم ِنَ �َ �ن ب

‘েতামরা িনেজেদরেক হতয্া কেরা না। িন�য় আ�াহ েতামােদর �িত
অতয্� েমেহরবান’ [সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ২৯}
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:

َ ْ ُُۡ َ
َ ُ ّ َ ۡ ُ
[١٩٥ :�َ ۡهلك ِة ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
�ِ﴿ َو� تلقوا بِ�يۡدِي�م إ

‘েতামরা েতামােদর িনেজেদর হাতেক �ংেসর িদেক িনেক্ষপ কের
না।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫}
* অনু রূপভােবরাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ّ
« نَّ ﻨﻟَْﺴِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًﺎ
ِ »
‘িন�য় েতামার িনেজর ওপর িনেজর িকছু হক রেয়েছ।’
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৯২ F
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আহমদ: ৫৮৬৬; সহীহ ইবেন িহ�ান: ২৭৪২; সহীহ খুযাইমা: ৯৫০।
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বু খারী: ১৯৬৮।
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আর আ�ার হক হেলা, আ�াহ ছাড় েদয়া সে�ও সাওম পালন কের
িনজ আ�ার ক্ষিনা করা।
* েকননা আেরক হাদীেস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:

َ »
َ رَ وَﻻَ ﺮﺿ
َ ِ
«ار
َﺮﺿ

‘িনেজর ও অেনয্র ক্ষিত করা যােব ’

94
৯৩ F

ইমাম নাওয়াওয়ী বেলন, হাদীসিটর িবিভ� বণর্না এেসেছ েযগুেল
পর�রেক শি�শালী কেরেছ।
o রমযান মােস সাওম পালনকােল যিদ তার অসু �তা েদখা েদয়
আর সাওম পূ ণর্ করা তার জনয্ ক� হয়, তাহেল তার জনয্
ৈবধ কারণ থাকায় তার সাওম ভ� করা জােয়য।
o পক্ষা�ের েরাযা ভ�কারী অসু� বয্ি� যিদ রমযােন িদেনর েব
সু � হয় তাহেল েসিদেনর সাওম তার জনয্ সহীহ হেব না।
কারণ িদেনর শুরুেতই ে স সাওম ভ� কের। আর সাওম
পালন সু বেহ সািদেকর সময় েথেক করা বয্তীতসহীহ হয় না।
িক� ঐ িদেনর বাকী অংশ িক তার সাওম পালন করেত হেব?
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ইবেন মাজাহ: ২৩৪০; অনু রূপ মুসনােদ আহমাদ৫/৩২৬, ৩২৭।
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এ স�েকর্ উলামােয় েকরােমর মতিবেরাধ রেয়েছ, যা ইেতাপূ েবর্
মুসািফর কতৃর্ক সফর অব�ায় িনেজ েদেশ সাওম ভ� করা অব�ায়
েফরা স�িকর্ত আেলাচনায় গতহেয়েছ।
 যিদ িচিকৎসা �ারা সাবয্� হয় ে, সাওম েরাগ বৃ ি� করেব,
তাহেল েরাগ েথেক বাঁচার জনয্ শারীিরক সু�তারিদেক লক্ষ
েরেখ সাওম ভা�া জােয়য।
যিদ এ ঝুঁিক দূ র হেয় যাওয়ার আশা করা যায় তাহেল দূ র হওয়া
পযর্� অেপক্ষা করেব। তারপরসব সাওম েভে�েছ তা কাযা কের
েনেব। আর যিদ তার েরাগমুি�র আশা করা না যায়, তাহেল তার
হুকুম হেব প�ম �কােরর হুক; সাওম ভা�েব এবং �েতযক
িদেনর পিরবেতর্ একজন কের িমসকীন খাওয়ােব
েহ আ�াহ! আমােদর এমন আমল করার তাওফীক িদন যা
আপনােক স�� কের। আর আমােদরেক আপনার অস�ি� ও
নাফরমািনর কারণ েথেক দূ ের রাখুন। আর আপনার িবেশষ অনু �েহ
আমােদরেক, আমােদর িপতা-মাতােক এবং সকল মুসিলমেক ক্ষম
কের িদন। আর সালাত ও সালাম বষর্ করুন আমােদর নবী
মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর।
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অ�ম আসর
িসয়াম পালন এবং এর কাযার িবধােনর িদক েথেক মানু েষর
�কারেভেদর অবিশ� আেলাচনা
যাবতীয় �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন অনন, মহান, �বল, ক্ষমতাব,
শি�শালী, মহা�তাপশালী; ক�না ও দৃ ি�শি�র মাধয্েম আয়�
করার উে�র; �েতয্ক সৃি�েক িতিন মুখােপিক্ষতার ৈবিশে�য্ িচ
কেরেছন; আপন শি�ম�া �কাশ কেরেছন িদবারাি�র আবতর্েনর
মধয্ িদে; দু রােরাগয্ েরাগীর��ন েশােনন, েয িনজ অসু িবধার
অনু েযাগ-অিভেযাগ কের; গুহাভয্�ের আঁধা র রােত কৃ�কা
িপঁপেড়র পদিচ� িতিন েদেখন; অ�েরর অবয্� এবং মেনর লুকােনা
িবষয়ও িতিন জােনন; তাঁর গুণাবিলও তাঁর স�ার মেতা
(েযমিনভােব তাঁর স�ার �কৃত ধরণ েকউ জােন না েতমিনভােব
তাঁর গুণাগুেণর �কৃত রূপ েকউ জােন), যারা তার সাদৃ শয
িনধর্ারণ কের (মুশাি�হা) তারা কােফর; কুরআন ও সু �ায় িতিন
িনেজেক েযসব গুেণ গুণাি�ত কেরেছআমরা তা �ীকার কির:
ّ َ ٰ َ ۡ َ َٰ َ ُ َ ٰ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ َ َ
ّ � أَم َّ ۡن
ٌ ۡ �َ ِ َور ۡض َ� ٰن َخ
ٰ َ َسَ َس �ُ ۡن
﴿أ�من َسَس �ن�نهۥ � �قو ى مِن
�نَ ُهۥ
ٍ ِ
َ َ َٰ َ
َ
[١٠٩ :� شف ا ُج ُر ٍف هارٖ ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
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‘েয তার গৃ েহর িভি� আ�াহর তাকওয়া ও স�ি�র উপর �িত�া
করল েস িক উ�ম নািক ঐ বয্ি েয তার গৃ েহর িভি� �িত�া
কেরেছ এক গেতর্ পতেনা�ু খ িকনারায়?’ {সূ রা আত-তাওবা,
আয়াত: ১০৯} আিম পিব� ও মহান েস স�ার �শংসা কির, আন�
ও েবদনা সবর্াব�ায়
আর আিম সাক্ষয্ �দান কির একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্
ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, সৃ ি� ও পিরচালনায় িতিন
এক-অি�তীয়:

َۡ َ ّ
ُ َ�لُ ُق َما � َ َشآءُ َو�َ ۡخت
[٦٨ :ار ۗ ﴾ ] اﻟﻘﺼﺺ
﴿ َرَ�ُك

‘আর আপনার রব যা ই�া সৃ ি� কেরন এবং মেনানীত কেরন।’
{সূ রা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮} আিম আরও সাক্ষয্ েদই
মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূ ল, িযিন ে��তম পুণয্া�া নব।
আ�াহ সালাত তথা উ�ম �শংসা বষর্ করুন তাঁর ওপ, তাঁর
েহরা গুহার সাথী আবূ বকেরর ওপ, কােফরেদর মূ েলাৎপানকারী
উমেরর ওপর, �গৃ হ�াের শহীদ উসমােনর ওপর, েশষ রােত সালাত
আদায়কারী আলীর ওপর এবং তার সকল পিরবারবগর, সকল
সাহাবী মুহািজর ও আনসারীগেণর ওপর। আর আ�াহ তােদর উপর
যথাযথ সালাম েপশ করুন।
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o আমার ভাইেয়রা! ইেতাপূ েবর্িসয়াম পালেনর েকে� সাত �কার
মানু েষর কথা আেলাচনা কেরিছ। আর এই হেলা অবিশ�
�কােরর মানু েষর আেলাচনা।
অ�ম �কার: ঋতুবতী মিহলা।
সু তরাং ঋতুবতী মিহলার জনয্ িসয়াম পালন করা হারা; তার �ারা
িসয়াম পালন সহীহ হেব না।
* কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
َ
َ »
ّ
ّ
،«َ اﺤﻟَﺎزِمِ ﻣِﻦْ إِﺣْﺪَا�ُﻦ
 لِﻠُﺐِّ الﺮَ ُﺟ
ﺎ رَأﻳْﺖُ ﻣِﻦْ ﻧَﺎﻗِﺼَﺎتِ �َﻘْﻞٍ وَدِﻳﻦٍ أَذْﻫَﺐ
َ
َ
َْ
َ َ َ َ َْ َ َ ّ
َ ُﺎدة
 ﻣََﺎ �ُﻘْﺼَﺎنُ دِﻳنِﻨَﺎ وَ�َﻘْﻠِﻨَﺎ ﻳَﺎ رَﺳ:ﻗُﻠ ْ َﻦ
الﻤ ْﺮأةِ ِﻣﺜ ﻞ
 »أﻟيﺲ ﺷﻬ: ُﻮلَ ا�َ؟ ﻗﺎل
ِ
َ
َْ
َ َ َ َ ََ َُْ
ََْ
َ ُْ ْ
ُ ّ
أﻟي َﺲ ِإذ ا، ﺎن �ﻘﻠِ َﻬﺎ
ِ  »ﻓﺬل ِ ِﻚ ِﻣﻦ �ﻘﺼ:ﻗﺎل، � ﺑ:ِﺼْﻒِ ﺷَﻬَﺎدَةِ الﺮَﺟ ِﻞ« ﻗﻠﻦ
َ َ ْ َﻢ
َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ ََْ ّ
َ ُْ ْ
«ﺎن ِدﻳﻨِ َﻬﺎ
ِ  »ﻓﺬل ِ ِﻚ ِﻣﻦ �ﻘﺼ:ﻗﺎل، � ﺑ:ﺣﺎﺿﺖ ْ ﺗُﺼَﻞِ ولﻢ ﺗﺼﻢ« ﻗﻠﻦ
‘েতামােদর মেতা দীন ও জ্ঞানগঅস�ূ ণর্তা সে�ও আর কাউে
িবচক্ষণ েলােকর বুি� হর এমন পার�ম েদিখিন। তারা ��
করল, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােদর দীন ও জ্ঞানগত অসণর্তা
কী? িতিন বলেলন, নারীর সাক্ িক পুরুেষর সােকর অেধর্ক ন?
তারা বলল, িন�য়। িতিন বলেলন, এটাই হেলা েতামােদর জ্ঞানগ
কমিত। আর ঋতু অব�ায় তার সালাত ও িসয়াম পালন করেত হয়
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না, এমন নয় িক? তারা বলল হয্া, িতিন বলেলন, এটাই হেলা দীনী
কমিত।’ 95
হােয়য হেলা: �কৃিতগত র�ক্ষ িনিদর্� কেয়ক িেনর জনয যা
নারীেদর িনয়িমত হেয় থােক।
o িসয়াম পালনকারী নারীর যিদ সূ যর্াে�র িকছুক্ষণেবর্ও ঋত ু�াব
েদখা েদয়, তাহেল তার ওই িদেনর িসয়াম বািতল হেয় যােব।

তেব তা কাযা করেত হেব। তেব নফল িসয়াম হেল এর কাযা
করাও নফল হেব।
o আর যিদ েকােনা নারী রমযােনর িদেনর মধয্ভােগ ঋত ু�াব েথেক
পিব� হয়, তেব িদেনর শরুেত িসয়াম পালেনর �িতব�কতা

থাকার কারেণ ওই িদেনর বাকী অংেশও িসয়াম পালন সহীহ
হেব না।
�� হেলা, িদেনর অবিশ�াংশ েস পানাহার েথেক িবরত থাকেব িক
না?
এ বয্াপাের উলামােয় েকরােমর মেধয্ মতেভদ রেছ। মুসািফেরর
িসয়াম স�িকর্ত মাসআলায় এ িবষয়িট আেলািচত হেয়েছ।
o আর যিদ রমযােনর রােত সু বেহ সািদক উদেয়র সামানয্পূ েবরও

েকােনা নারী ঋতু�াব েথেক পিব� হয়, তেব তার ওপর িসয়াম
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পালন আবশয্ক। েকনা েস িসয়াম পালেন সক্ষমেদর ভুর্,
িসয়াম পালেন তার েতা এখন েকােনা বাধা েনই। তাই তার
ওপর িসয়াম পালন ওয়ািজব। যিদ েস সু বেহ সািদেকর পর
েগাসল কের তবুও িসয়াম শু� হেব। েযমন অপিব� বয্ি� বেহ
সািদক উদয় হওয়ার পর েগাসল করেলও তার িসয়াম শু� হে।
* কারণ, আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা হেত বিণর্, িতিন বেলন,
َ ْ َْ
ُ َُ َ َ
ٍ َﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻴﻟَُﺼْﺒِﺢُ ﺟُﻨُﺒًﺎ ﻣِﻦْ ﻤﺟ
َﷲ ّ اﷲُ ﻋَﻠ
ٍ� اﺣﺘِﻼم
ِ
ِ »ِنْ ﺎﻛن رﺳﻮل ا
ِ � ،ﺎع
ُ  �ُﻢَ ﻳ َ ُﺼ،َ رَمَﻀَﺎن
ّ
«ﻮم
ِ
‘রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

��েদাষ

ছাড়া

সহবাসজিনত নাপাক অব�ায় সু বেহ সািদেকর পর পিব�তা অজর্ন
করেতন এবং রমযােনর িসয়াম পালন করেতন।’

96
৯৫ F

o আর িনফাসওয়ালী মিহলােদর িবধান পূ েবর্া� হােয়যওয়ালী
মিহলােদর িবধােনর মেতাই।

o হােয়য ও িনফাস অব�ায় নারীর েয কয়িদন িসয়াম বাদ পড়েব,
েস িদনগুেলর কাযা তার ওপর ওয়ািজব।

* কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:

َ ُ
ٞ ّ
[١٨٤ :َعِدَة ّم ِۡن َيَّا ٍ� أخ َرۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿
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‘তেব অনয্ িদে এগুেলা গণনা(কাযা) কের েনেব।’ {সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ১৮৪}
* অনু রূপআেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহােক িজেজস করা হেয়িছল:
ْ َ  َ� َﻘﺎﻟ.َ �َﻘْﻲﻀِ الﺼَ َﻼة
ّ
ُ ْ َﺣَﺮُورِ�َ ٌﺔ أَﻧْﺖ؟ ﻗُﻠ
ّ
َ
:ﺖ
:ﺖ
 وَﻻ،ََﺎلُ اﺤﻟَْﺎﺋِﺾِ �َﻘْﻲﻀِ الﺼَّﻮْم
ِ
ّ
ْ َ ﻗَﺎﻟ. وَﻟَﻜِ�ِ أَ ْﺳﺄ َ ُل،ٍّﺔ
ّ
َُ
، ِ �َﻨُﺆْمَﺮُ ﺑِﻘَﻀَﺎءِ الﺼَ ْﻮم،ََنَ ﻳُﺼِﻴبُﻨَﺎ ذَلِﻚ
» :ﺖ
ور
ِ
ِ َﺴْﺖُ ﺤﺑﺮ
َ ّ
«َِﻻَ ﻧُﺆْمَﺮُ ﺑِﻘَﻀَﺎءِ الﺼَﻼة
‘ঋতুবতীর কী হেলা েয, েস িসয়াম কাযা কের অথচ সালাত কাযা
কের না? উ�ের িতিন বলেলন, তুিম িক হাররী? (অথর্াৎ খােরিজ
স�দায়ভু�?) েস বলল, আিম হাররী নই, বরং জানার জনয্
িজেজস করলাম, িতিন বলেলন, আমােদরও এ অব�া হেয়িছল।
তখন আমরা িসয়াম কাযা করার জনয্ আিদ� হেিছ। সালােতর জনয্
নয়।’

97
৯৬ F

নবম �কার: েয দু �বতী িকংবা গভর্তী নারী সাওম পালেনর
কারেণ িনেজর বা স�ােনর ক্ষিতর আশ�া করে
এমতাব�ায় িতিন িসয়াম পালন করেবন না; সাওম ভ� করেবন।
* কারণ, আনাস ইবন মােলক আল-কা‘বী রািদয়া�াহু ‘আনহর
হাদীেস বিণর্ত হেয়ে, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
97

বু খারী: ৩২১; মুসিলম: ৩৩৫।
120

ْ
ْ
َ
َ ّ
َ
ﻋ
 وََﻦِ الْﻤُﺴَﺎﻓِﺮِ وَاﺤﻟَﺎ ِم ِﻞ،َِّﻼَة
ّ ا�ََّ ﻋَﺰّ وَﺟَﻞَ َوﺿ َﻊ َﻋ ِﻦ ال ُﻤ َﺴﺎﻓِ ِﺮ ﺷ ْﻄ َﺮ ا
»
ّ
َ َ أَوِ الﺼِﻴ،َالﺼَّﻮْم
«ﺎم
الْﻤُﺮْﺿِﻊ
ِ
‘আ�াহ তা‘আলা মুসািফরেদর সালাত অেধর্ক কেরেছন। আর
গভর্বত, �নয্দানকািরনী ও মুসািফর েথেক িসয়াম িশিথল
কেরেছন।’

98
৯৭F

েয কিদন তারা িসয়াম তয্াগ কেরেছন শু ধুমা� ওই িসয়ামগুেলাযা
করা আবশয্ক। যখন তােদর জনয্ কাযা করা সহজ হয় এবং শ�
দূ র হেয় যায় তখনই তা কাযা করেব। েযমন অসু � বয্ি� যখন সু�
হেব তখনই েকবল তার কাযা করেব।
দশম �কার: অেনয্র অতয্াবশয্ �েয়াজন পূ রেণর িনিমে� যার
সাওম ভা�া �েয়াজন।
েযমন: েকােনা িনরপরাধ মানু ষেক ডুেব যাওয়া িকংবা আগুেন েপড়া
অথবা ধেস পড়া ইতয্ািদ েথেক বাঁচােনা
অতএব যিদ খাবার ও পানীয় পান না কের তােক বাঁচােনা স�ব না
হয় তাহেল তার জনয্ সাওম ভা�া জােয হেব। বরং তখন সাওম
ভা�া ওয়ািজব হেব। কারণ িনরপরাধ মানু ষেক �ংস েথেক বাঁচােনা
ওয়ািজব। আর “যা বয্িতেরেক ওয়িজব স�� করা যায় না, তাও

98

আবূ দাঊদ: ২৪০৮; নাসাঈ: ২২৭৫; িতরিমযী: ৭১৫; ইবন মাজাহ: ১৬৬৭।
121

ওয়ািজব।” তেব পরবতর্ীেতভা�া সাওমগুেল কাযা করা তার উপর
আবশয্ক।
আর তার উদাহরণ ঐ বয্ি�র নয্, েয আ�াহর পেথ িজহােদ শ�
িনধেনর লেক্ষয্ শি� অজর্েনর জনয্ িসয়াম ভ� কের। েস িসয়া
করেব এবং পের তার কাযা করেব। চাই েস িজহােদর সফের েহাক
িকংবা িনজ শহের, শ� যিদ সামেন এেস যায়, সবর্াব�ায় সাওম
ভ� কের শি� স�য় করার ৈবধতার মেধয্ েকােনা েহরেফর েনই।
েকননা এ সময় িসয়াম ভ� করা মুসিলমেদর েথেক �িতেরাধ ও
মহান আ�াহর কােলমা উঁ চু করার জনয্
* সহীহ মুসিলেম আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর্
হেয়েছ, িতিন বেলন,
ْ َ �َ� َ� ْﻦُ ﺻِﻴَﺎمٌ ﻗَﺎل
ّ
َ َ
َ
َ
َﻨﻟَ ﺎ
َ�» َﺳﺎﻓ ْﺮﻧﺎ ﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا
ََّﻢَ إِﻰﻟَ ﻣَﻜ ّﺔَ و
ُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َ ً َْ
ُ ََ ْ َ ُ ّ
ُ ّ
َ
َ
َﺪُوِ� ْﻢ
�ﻻ ل
ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢَ إِﻧَ� ْﻢ ﻗ ﺪ دﻧ ْﻮ � ْﻢ ِﻣ ْﻦ
 رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠ
ِ ﻣ
ً ْ َ َ ْ َ  �ُﻢَّ ﻧَﺰ
ّ
ّ
�ﻻ
اﻟْﻔِﻄْﺮُ أَﻗْﻮَى ﻟَ�ُﻢْ ﻓَﺎﻜَﻧَﺖْ رُﺧْﺼَﺔً ﻓَﻤِﻨَﺎ َﻦْ ﺻَﺎمَ وَﻣِﻨَﺎ ﻦْ أَ�ْﻄَﺮ
ِ َﻨﻟﺎ ﻣ
ً َ ْ َ ْ َ ََ ُ ََْ ْ ُ َ ََْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ّ
َ َ
ﺮَ �ﻘَﺎل إِﻧَّ�ُﻢْ مُﺼَﺒِّﺤُﻮ ﻋَﺪُوِ�ﻢ واﻟ ِﻔﻄ ﺮ أﻗﻮى ﻟ�ﻢ ﻓﺄﻓ ِﻄﺮوا و�ﻧﺖ ﻋﺰﻣﺔ
َ ََْ
«ﻓﺄ� َﻄ ْﺮﻧﺎ
‘আমরা রাসূ েল করীম সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� ম�ায়
সফের েবর হলাম, তখন আমরা সাওম পালনকারী িছলাম। এরপর
আমরা একিট �ােন অবতরণ করলাম। আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েতামরা েতামােদর শ� পেক্ষ
122

িনকটবতর্ী হেয় েগছ। আর সাওম েভে� েফেল েতমােদর জনয্ শি�
স�েয় সহায়ক হেব। ফেল সাওম ভা�া ৈবধ িছল। এরপর আমােদর
মেধয্ েকউ েকউ সাওম রাখেলা আর েকউ েকউ েভে� েফলল।
তারপর আমরা আেরকিট �ােন নামলাম তখন আ�াহর রাসূ ল
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েতামরা খুব শী�ই
শ�পেক্ষর েমাকােবলা করেব। আ সাওম েভে� েফলা শি�
স�েয়র জনয্ অিধক সহায়ক হেব। সুতরাং েতামরা সবাই সাওম
েভে� েফল। আর এটা বাধয্কারী িনেদর্িছল, তাই আমরা সবাই
সাওম েভে� েফেলিছলাম।’

99
৯৮

এ হাদীস েথেক েবাঝা যায়, সফর ছাড়াও যু ে�র জনয্ শি� স�য়
করা একিট কারণ; যার িনিমে� িসয়াম ভ� করা জােয়য। েকননা
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শ�র িবরুে� যু� করা
জনয্ শি স�য় করােক িসয়াম েভে� েফলার জনয্ �ত� একিট
কারণ িহেসেব িচি�ত কেরেছন। সফর �ত� আেরকিট কারণ। এ
জনয্ িতিন �থম �ােন িসয়াম ভে�র িনেদর্শ েদন িন
o উে�িখত কারণসমূ েহ যােদর িসয়াম ভ� করা ৈবধ, তােদর
িসয়াম ভে�র িবষয়িট �কাশ করায় েকােনা বাধা েনই। যিদ
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তার �� কারণ থােক। েযমন অসু � বা বেয়াবৃ � বয্ি� িযিন
িসয়ােম অক্ষম
পক্ষা�ের যিদ িসয়াম ভে�র কারণ অ�কাশয্ বা অ��,
েযমন ঋতুবতী মিহলা এবং ওই বয্ি� েয েকােনা িবপদ��
বয্ি�েক রক্ষা করেত িগেয় িসয়াম ভ� কে- েস আড়ােল
পানাহার করেব। যােত তার �িত েকােনা অপবাদ না আেস
িকংবা েকােনা অবুঝ েধাঁকায় পেড় এ ধারণা না কের েয েকােনা
কারণ ছাড়াই িসয়াম ভ� করা ৈবধ।
o আর উপেরা� �কারসমূ েহর মধয্ েথেক যার সাওমকাযা করা
আবশয্, েস েয কিদন সাওম ভা�েব িহেসব কের তার সাওম
কাযা কের েনেব।
* কারণ আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :

َ ُ
ٞ ّ
[١٨٤ :َعِدَة ّم ِۡن َيَّا ٍ� أخ َرۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿

‘তাহেল অনয্ান িদেন সংখয্ পূ রণ কের েনেব।’ {সূ রা আল-বাকারা,
আয়াত: ১৮৪}
* হয্া, েয বয্ি� পুের মাসই সাওম ভাে� তার জনয্ পুের মােসর
সবকটা সাওমই রাখেত হেব। যিদ ৩০ িদেন মাস হয় তাহেল ৩০টা
সাওম রাখেব এবং ২৯ িদেন মাস হেল ২৯টা সাওম রাখেব।
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 আর উ�ম হেলা, উযর েশষ হওয়ামা� �ততম সমেয় তার
সাওমগুেলা কাযা কের েনওয়া। েকননা এেত �ত কলয্ােণর
িদেক যাওয়া যায় ও িয�াদারী েথেক তাড়াতািড় মু� হওয়া
যায়।
 তেব ছুেট যাওয়া িসয়াম জরুরী উযরসােপেক্ষ পরবতর্ী রম
পযর্� িবল� করাওৈবধ। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ُ ُ ُ ََ َ ۡ ُۡ ُ ُ ُّ ُ ُ َ َ ُ ّ ۡ ّ ٞ ّ
َ ۡ � ُم ۡٱل ُع
:� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿َعِدَة مِن َيَا ٍ� أخر ۗ يرِ�د �َ بِ�م ٱلي� و� ي ِر�د ب
[١٨٥

‘তেব েস অনয্ান িদবেস সংখয্ পূ রণ কের েনেব। আ�াহ েতামােদর
সহজ চান এবং কিঠন চান না।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}
িসয়াম কাযার েক্ষ িবলে�র ৈবধতাই হেলা চরম সহজীকরণ। তাই
যিদ কারও ওপর রমযােনর ১০ িদেনর িসয়ােমর কাযা ফরয হয়
তাহেল পরবতর্ী রমযান আসার১০ িদন পূ বর্ পযর্� িবল� করতার
জনয্জােয়য।
 তেব েকােনা উযর ছাড়াই ি�তীয় রমযান পযর্� িবল�ৈবধ নয়।
* কারণ, আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা বেলন:
َ
َ ْ َ
َ
ُ»َ�ُﻮنُ ﻲﻠﻋَََّ الﺼَّﻮْم
« أَنْ أَﻗْﻀِﻴَﻪُ إِﻻَّ ﻲﻓ ﺷﻌﺒَﺎن
ُ �َﻤﺎ أَﺳْﺘَﻄِﻴﻊ،َﻣِﻦْ رَم َﻀﺎن
ِ
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‘আমার ওপর রমযােনর িসয়াম কাযা হেয় েযেতা; িক� আিম শাবান
মাস আসার আগ পযর্� কাযা করেত সক্ষম হতাম ’

100
৯৯

* তাছাড়া ি�তীয় রমযান পযর্� িবল� করেল তারদািয়ে� অেনক
সাওম জমা হেয় যােব। ফেল কখেনা েস তা পালেন অপারগ িকংবা
মৃ তুয্র েকােল ঢেল পেত পাের। আর সাওম েযেহতু এমন ইবাদত
যা বারবার আেস তাই �থমিটেক িবল� কের ি�তীয়িটর সময় পযর্�
েপৗঁিছেয় েদয়া জােয়য ন, েযমন সালাত।
 আর যিদ কারও ওযর মৃ তুয্ পযর্� বহাল থােক এবং েস িসয়া
কাযা করেত বয্থর্ , তাহেল তার ওপর িকছু ই আবশয্ক হেব
না। েকননা আ�াহ তা‘আলা অনয্ সমেয় কাযা করােক আবশক
কেরেছন যা তার পেক্ষ স�ব হয় িন। তাই তার েথেক িসয়া
ওই বয্ি�র মত রিহত হেয় যােব েয রমযান মাস আগমেনর
পূ েবর্ইমারা েগেছ ফেল তার ওপর িসয়াম আবশয্ হয় িন।
 তেব েস যিদ কাযা করেত সক্ষম  িক� অলসতা েহতু কাযা
না কের মারা যায়, তাহেল েয সকল িসয়ােমর কাযা করা মৃ ত
বয্ি�র সুেযাগ িছলতার উ�রািধকারীগণ েস সকল িসয়ােমর
কাযা করেব।
* কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
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বু খারী: ১৯৫০; মুসিলম: ১১৪৬।
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ُ
َ
«ﻦْ ﻣَﺎتَ وَﻋ َﻠﻴْﻪِ ﺻِﻴَﺎمٌ ﺻَﺎمَ �َﻨْﻪُ وَﻴﻟُِ ّ ﻪ
»
‘েয বয্ি� িসয়াম আদায় না কের মারা যাে তার অলী তথা
উ�রািধকারীগণ তার পক েথেক িসয়াম আদায় কের েনেব।’

101
১০০ F

অলী হেলা, তার ওয়ািরশগণ অথবা িনকটবতর্ী আ�ীয়বগ। আর তাই
িদন অনু পােত (তার অলী বা আ�ীয়বেগর্র মধয্ েথ) একদল
েলাক একই িদন তার পক্ষ েথেক িসয়াম আদায় ক, তেব তাও
ৈবধ হেব।
* ইমাম বুখারী রহ. বেলন,
َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ
َ ﻮن َر ُﺟ ًﻼ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َواﺣ ًﺪا َﺟ
ﺎز
ﻗﺎل ﺤﻟﺴﻦ ِإن ﺻﺎم �ﻨﻪ ﺛﻼﺛ
ِ
‘হাসান বছরী রহ. বেলেছন, যিদ তার পেক্ষ েথে৩০ জন েলাক
একিদেনই িসয়াম পালন কের তাহেল তা জােয়য হেব।’

102
১০১F

যিদ তার েকান অলী বা অিভভাবক না থােক িকংবা অিভভাবক
থােক িক� তারা তার পক্ষ েথেক সাওম রাখেত চায় , তাহেল ওই
বয্ির েরেখ যাওয়া স�ি� েথেক কাযা করা স�ব িছল এমন
িদনগুেলার সংখয্া িহেসব কের �েক িদেনর জনয একজন

101
102

বু খারী: ১৯৫২; মুসিলম: ১১৪৭।
. ফাতহুল বার: ৪/১৯২। [তেব হানাফী মাযহােব অলী িসয়াম কাযা করেব না

বরং �িতিদেনর জনয্ কাফফারা িহেসেব িমসকীনেক একিদেনর খাবার েদেব।
অনু বাদক]
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িমসকীনেক খাওয়ােত হেব। �েতয্ক িমসকীনেক এক মুদ ভােল গম
েদেব, যার ওজন বতর্মােন‘আধা িকেলা ও ১০ �াম।’
o ি�য় ভাইেয়রা! এই হেলা িসয়ােমর িবধােনর েক্ষে িবিভ�

ে�ণীর মানু ষ। আ�াহ তা‘আলা �ান ও অব�ানু যায়ী �েতয্ক
�কােরর মানু েষর সাওেমর িবধান কী হেব তা বেল িদেয়েছন।

অতএব এ শরীয়েত আপনােদর �িতপালেকর িহকমত ও �জ্রহসয্ েজেন িনন। আ�াহ তাঁর শরীয়তেক সহজ করার মাধয্ে
েয েনয়ামত িদেয়েছন তার শুকিরয়া আদায় কন এবং তাঁ র
কােছ আমরণ এ দীেনর ওপর অটল থাকার তাওফীক �াথর্না
করুন।
েহ আ�াহ! আমােদর যাবতীয় পাপ, যা আমােদর ও আপনার
িযকেরর মােঝ অ�রায় সৃ ি� কেরিছল তা েমাচন করু, আর
আপনার আনু গতয ও শুকিরয়া আমােদর ঘাটিত মাজর্ন করু,
আপনার পেথ অিবরাম অিবচল রাখুন এবং আমােদর েস নূ র দান
করু যা িদেয় আমরা আপনার পথ খুঁেজ পাব।
েহ আ�াহ! আপনার মুনাজােতর �াদ আমােদর আ�াদন করান আর
আমােদর পিরচািলত করু আপনােক স��কারীেদর পেথ। েহ
আ�াহ! িনেজেদর অধঃগমন েথেক আমােদর রক্ করু, িনেজেদর
অলসতা েথেক জািগেয় িদন, আমােদর কলয্ােণ পেথর স�ান িদন
এবং আপন কৃপায় আমােদর পথচলােক সু �র করুন
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েহ আ�াহ! আমােদর শািমল করু আপিন মু�াকীেদর কাতাের আর
অ�ভুর্ করু আপনার েনককার বা�ােদর দেল।
আর আ�াহ দরূদ ও সালাম বষর্ণ করআমােদর নবী মুহা�দ,
তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর। আমীন।
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নবম আসর
িসয়াম পালেনর িহকমত বা তাৎপযর্সমূ
যাবতীয় �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন রাত ও িদেনর িববতর্ন ঘট,
মাস ও বছেরর আবতর্ন ঘটা; িযিন বাদশা, মহাপিব�, �িটমু�;
বড়�, �ায়ী� ও অমরে� অননয; যাবতীয় �িট-িবচুয্িত ওমানিবক
তুলনা েথেক পিব�; িশরার েভতর� ও অি�র অভয্�র� িজিনসও
েদেখন; ক্ষীণ�র ও সূ� িবষয়ািদও েশাে; অিধক দাতা দয়ালু
ইলাহ, ক্ষমতাবান কিঠন �িতেশাধ �হণকারী রব; িতিন সকল
িবষয় িনধর্ারণ কেরন অতপর তােক সেবর্া�ম িনয়েম পিরচালনা
কেরন; িতিন শরীয়েতর িবধানাবিল �বতর্ন কেরেন অতঃপর তােক
সু �ি�ত ও িনখুঁত কেরেছন; তাঁর ক্ষমতায় বাতাস �বািহত হয় এব
েমঘমালা পির�মণ কের; তারই দয়া ও �জ্ঞানুসাের িদন ও রােত
আবতর্ন ঘেট। আিম গুণকীতর্ন কির তাঁর মহান গুণাবিল
চমৎকার েনয়ামতরািজর ওপর, আর শুকিরয়া আদায় কির অিধক
েনয়ামত �াথর্নাকারী ও তা লাভ করার ই�ােপাষণকারী বয্ি�র
শুকিরয়া।
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আর আিম সাক্ষয্ �দান কির একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্
ইলাহ েনই; তাঁেক জ্ঞান বা ক�নায় েব�ন করা স�ব নয়।আিম
আরও সাক্ষয্ েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও রা, িযিন ে��তম
মানব।
আ�াহ সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন তাঁর ও, তাঁর সাথী আবূ
বকেরর ওপর িযিন ইসলাম �হেণ িছেলন অ�গামী, উমেরর ওপর
যােক েদেখ শয়তান পলায়ন করত, উসমােনর ওপর িযিন কিঠন
যু ে� (তাবুেকর যু ে�) রসদ সরবরাহ কেরেছন, আলীর ওপর িযিন
িবশাল সাগর ও দু বর্ার িসংেহর মেতা এবং তাঁর সকল
পিরবারসদসয, সাহাবী ও অনাগতকােলর সু �র আনু সারীেদর ওপর।
o আ�াহর বা�াগণ! েজেন রাখুন িনঃসে�েহ মহান আ�াহ যা

সৃ জন কেরেছন আর েয িবধান �বতর্ন কেরেছন সব িকছুেতই

তাঁর পিরপূ ণর্ হুকুম ও িহকমত িবদযন। িতিন সৃ জন ও িবধান
�বতর্েন �জ্ঞাময়। িতিন তার বা�ােেখলা�েল সৃ ি� কেরন
িন, িতিন তােদর অনথর্ক েছেড় েদন িন এবং শরীয়েক েবহুদ
�বতর্ন কেরন িন। বরং আ�াহ তাঁর বা�ােদেক িবরাট কমর্যজ
আ�াম েদবার িনিমে� সৃ ি� কেরেছন। তােদরেক বড় ধরেনর
িকছু করার জনয্ ��ত কেরেছন। তােদর জনয্ সু��ভােব
সরল-সিঠক পথ বাৎেল িদেয়েছন। আর তােদর জনয্ শরীয়ত
�বতর্ন কেরেছ, যার মাধয্েম তােদর ঈমান বৃি� পায় এবং
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তােদর ইবাদত পূ ণর্তা লাভ কের।বা�ােদর জনয্ �বিতর্এমন
েকােনা ইবাদত েনই যার েপছেন পিরপূ ণর্ িহকমত েনই। যারা এ
িহকমত জানার �েচ�া কেরেছ তারা তা েজেনেছ আর যারা অজ্
থাকার ই�া কেরেছ তারা অজ্ঞ েথেকেছ। আমােদর েকােন
ইবাদেতর িহকমত না জানা তার িহকমত না থাকার �মাণ নয়।
বরং তা আ�াহর িহকমতজ্ঞান স�েকর্ আমােদর বয্থর্
অক্ষমতার দল। আ�াহ সু বহানাহু ওয়াত‘আলা বেলেছন:
ُٓ
ٗ َ ّ ۡ ۡ
[٨٥ : ﴾ ] ﻻﺮﺳاء٨ �﴿ َو َما أوت ِيتُم ّم َِن ٱلعِل ِم ِ�َ قل ِي
‘েতামােদরেক ইলেমর সামানয্ িকছু েদয়া হেয়েছ’ {সূ রা বনী
ইসরাঈল, আয়াত: ৮৫}
o আ�াহ তা‘আলা ইবাদতসমূ হ �বতর্ন কেরেছন আর েলনেদ

বয্ব�পনা চালু কেরেছন তাঁ র বা�ােদর পরীক্-িনরীক্ষা

অিভ�ােয়। যােত পির�ার হেয় যায় েক আসল রেবর দাস�
কের আর েক �বৃ ি�র।
অতএব েয বয্ি� ই শরীয়ত ও িবিধিবধানেক �শ� বেক্ ও
�শা� মেন �হণ কেরেছ েসই েতা আসল �ভুর েগালাম। েস তাঁর
শরীয়েত স�� আর িনজ রেবর আনু গতয্েকেস �াধানয্ েদয় আপ
�বৃ ি�র ওপর।
আর েয িনজ আ�হ ও অিভরুিচর বাইের েকােনা ইবাদত �হণ কের
না এবং আ�াহ �দ� িবধান বা রীিতনীিতর অনু সরণ কের না, েস
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হেলা �বৃ ি�র েগালাম। েস আ�াহর শরীয়েত অস�� এবং তার
রেবর আনু গতয্িবমুখ। েস তার �বৃি�র আনুগত হেয়েছ তােক
বানায়িন অনু গত। েস চায় আ�াহর শরীয়ত তার রুিচর অনুকূল
হেব, অথচ তার জ্ঞান কতই না অপূণর্  তার �জ্ঞা কতই ন
��। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :
َ
ّ َ
ُ َۡ ُ
ّ
ّ �َۡقُ أ َ ۡه َوآءَ ُه ۡم َل َف َس َد ت
ّ
ٰ َ ِيهِنَ ب َ ۡل ��َ ۡي
� ُهم
﴿ َولو ِ �َبَ َع
لسَ َ� ٰ َ�ٰت َوٱ��ض َو َمن
ِ
ۚ
ۡ
ۡ
َ
َ ُ
َ
[٧١ :﴾ ] ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٧ بِذِ� ِره ِۡم � ُه ۡم عن ذ ِك ِره ِم ُّ ۡع ِرضون

‘আর যিদ হক তােদর �বৃ ি�েক অনু সরণ করেতা তাহেল অবশয্ই
িবশাল আকাশ ও যমীন ও এর মধয্বতর্ীবিকছু ই িবশৃ �ল হেয়
েযত। বরং আমরা তােদর কােছ তােদর উপেদশ িনেয় এেসিছ, িক�
তারা উপেদশ েথেক মুখ িফিরেয় েনয়।’ {সূ রা আল-মু’িমনূ ন, আয়াত:
৭১}
 আর আ�াহর িহকমত হেলা, িতিন ইবাদতেক িবিভ� ধরেনর
বািনেয়েছন যােত ইবাদত (মেন�ােণ) �হণ ও এর �িত সে�াষ
হওয়া �� হেয় যায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ْ َ َ َ ّ ُّ َ ّ َُ َ
[١٤١ :امنُوا ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
﴿ و ِ�م ِحص �َ �َِين ء
‘যােত িতিন ঈমানদারেক পরীক্-িনরীক্, যাচাই-বাছাই করেত
পােরন।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ১৪১}
েকননা মানু েষর মেধয্ েকউ েকউ এমন রেয়েছন িযিন এ �কার
ইবাদেতর �িত স�� থােকন এবং তা পালন কেরন অথচ অনয্
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�কার ইবাদেতর �িত অস�� থােকন এবং তােত উদাসীনতা
েদখান। তাই আ�াহ তা‘আলা ইবাদেতর মেধয্ নানা ৈবিচ�য
েরেখেছন:
-

েকােনা েকােনা ইবাদতেক স�ৃ � কেরেছন েদেহর সে�, েযমন
সালাত।

-

েকােনা েকােনা ইবাদেতর স�কর্নফেসর ি�য় স�দ বয্েয়র
সে�, েযমন যাকাত।

-

েকােনা েকােনা ইবাদেত শরীর ও স�দ উভয়ই স�ৃ �,
েযমন হজ ও িজহাদ।

-

েকােনা েকােনা ইবাদত স�ৃ � েলাভনীয় ও ি�য়ব� েথেক
নফসেক িবরত রাখার সে�, েযমন িসয়াম।

সু তরাং আ�াহর বা�া যখন িবিচ� ইবাদত েকােনা ধরেনর অস�ি�
ও সীমালংঘন ছাড়াই পিরপূ ণর্ভােব পালন কে, এেত কের েস তার
রেবর আনু গেতয, তাঁর িনেদর্শ পালনােথর্ এবং তাঁর শরীয় স��
হেয় ক� সহয্ কে, আমল কের, ি�য় ব� বয্য় কের এবং তার
�বৃ ি� যা কামনা কের তা েথেক িবরত থােক। এটা বা�ার পক্
েথেক তার রেবর �িত পিরপূ ণর্দাস�, পূ ণর আনু গতয্ও ভােলাবাসা
ও স�ান করার �মাণ বহন কের। এর মাধয্েম সৃ ি�কুেলর রব
আ�াহর দাসে�র গুণ পুেরাপুির �িতফিলত হয়।
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উে�িখত িবষয়গুেল �� হবার পর জানবার িবষয় হেলা,
সাওেমরও অেনক িহকমত ও তাৎপযর্রেয়েছ যা এেক ইসলােমর
একিট রুক ও ফরয হওয়া দাবী কের।
িসয়াম ফরয হওয়ার িহকমত ও তাৎপযর:
িসয়াম পালেনর রেয়েছ অসংখয্ উপকািরতা ও িহকমত। এগুেলা
মেধয্ উে�খেযাগয্ কেয়কিট আেলাচনা করা হেলা
o �থম িহকমত: ঈমােন িন�া ও দাসে�র পূ ণ র্তা লাভ

িসয়াম আ�াহ তা‘আলার অনয্তম ইবাদত। বা�া পানাহা, �ী
সহবাস ইতয্ািদ েলাভনীয় ও ি�য় ব� তয্ােগর মাধয্েম আ�
তা‘আলার িনকটবতর্ী হয়। এর �ারা তার ঈমােনর সতত, দাসে�র
পূ ণর্ত, আ�াহ তা‘আলােক হৃদয় উজাড় কেরভােলাবাসা ও তাঁর
কােছ যা িকছু আেছ এগুেলার বয্াপাের তর ওপর অতয্ািধক
িনভর্রতা �কাশ পায়। েকননা মানুষ ততক্ষণ পযেকােনা ব� তয্াগ
কেরনা, যতক্ষণ তাকােছ এর েচেয়ও বড় ব� না থােক। যখন
মুিমন এটা জানল েয, আকষর্ণ থাকা সে�ও েলাভনীয় কামবৃি� তয্া
কের িসয়াম পালন করার মেধয্ আ�াহতা‘আলার স�ি� িনিহত,
তখন েস তার �বৃ ি�র ওপর আ�াহ তা‘আলার স�ি�েক �াধানয্
েদয়। ফেল অিধক আ�হ থাকা সে�ও েস তা তয্াগ কের। েকননা
আ�াহ তা‘আলার জনয্ তা েছেড় েদয়ার মােঝ েস আ��শাি� ও
�াদ অনু ভব কের। এজনয্ই এমন অেনক মুিমন রেয়েছ যিদ
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তােদরেক িবনা ওজের রমযােনর একিট িসয়াম ভা�ার জনয্ �হার
করা হয় বা বি� করা হয়, তবুও েস িসয়াম তয্াগ করে না। এটাই
হেলা িসয়ােমর বড় িহকমত।
o ি�তীয় িহকমত: তাকওয়া অজর্ন

িসয়াম পালেনর মাধয্েম তাকওয়া অজর্ন করা যায় এটা িসয়ােম
অনয্তম িহকমত। আ�াহতা‘আলা বেলেছন:
ََ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َۡ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ
َ
ُ
َ َ�ّ �
�ٰ ﴿
ِين مِن � ۡب ل ِ� ۡم
ٱلصيام كما كتِب
ِ َٓ�ُها �َِين ءامنوا كتِب علي�م
َ ُّ ۡ ُ ّ
[١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َتَقون
َعَلَ�م
‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর ওপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, েযমিন
ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূ বরব তর্ী উ�তেদর ওপর, যােত
েতামরা মু�াকী হেত পােরা।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩}
কারণ, িসয়াম পালনকারীেক ভােলা কাজ করা ও ম� কাজ েথেক
িবরত থাকার িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ।
* েযমন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ ﻠَي
ﻦْ لَﻢ
َََ َ ّ
َُ َ َ َ ََ َْ
َ َ ّ
ﺎﻣﻪ
ٌ ﻲﻓ أ ن ﻳﺪ ع ﻃﻌ
ِ ور واﻟﻌﻤ ﻞ ِﺑ ِﻪ اﺠﻟﻬﻞ ﻓَ ْﺲَ �َِ ِ ﺣ ﺎﺟ
ِ ُ»َ ْ ﻳَﺪَعْ ﻗَﻮْلَ الﺰ
ُ َ َ
«َﺮﺷاﺑَﻪ

136

‘েয িসয়াম অব�ায় িমথয্ বলা ও তদনু যায়ী আমল করা এবং মূ খর্তা
তয্াগ করেত পারেল না, তার পানাহার তয্ােগ আ�াহর েকােনা
�েয়াজন েনই।’ 103
যখন েকােনা বয্ি� িসয়াম অব�ায়েকােনা পাপাচােরর ই�া কের
তৎক্ষণাৎ েস েযন �রণ কের , েস িসয়াম পালনকারী। তাহেল
তার জনয্ পাপ কাজ েথেক িবরত থাকা সহজ হেব।
* এজনয্ই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িসয়ামরত
বয্ি�েক এ কথা বলেত িনেদর্শ িদেয়েছন , যিদ েকউ তােক গািল
েদয় বা তার সে� ঝগড়া িববােদ িল� হয় তাহেল েস বেল “আিম
িসয়াম পালনকারী বয্ি।” এটা সাওম পালনকারীেক সাবধান করার
জনয্ ে, তােক গািল-গালাজ েথেক িবরত থাকেত িনেদর্শ েদওয়া
হেয়েছ, আর তােক �রণ কিরেয় েদওয়ার জনয্ ে, েস সাওম
পালনরত অব�ায় আেছ সু তরাং তােক কটূি� ও গালাগািলর জবাব
�দান েথেক িবরত থাকেত হেব।
o তৃতীয় িহকমত: আ�াহর �রণ ও তার সৃ ি�েত িচ�ার জনয্
একা� হওয়া।

এটাও িসয়ােমর িহকমত েয, িসয়াম পালনকারীর হৃদয় আ�াহ
তা‘আলার �রণ ও ধয্ােন ম� থােক। েকননা �বৃি�র দাস� ও
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অিধক েভাজন উদাসীনতােক অবধািরত কের। আর েক্ষ�িবেশ
অ�রেক কেঠার কের ও েচাখেক সতয্ দশর্েন অ� বািন েদয়।
* এ কারেণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পানাহার
কমােনার কথা বেলেছন। িতিন বেলেছন:
ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ٌ َُ ُ ََ ْ ُ ْ َ
َ »
ّ ً
َ مَﻸ
 ﻓ ِﺈن،ﺻﻠﺒَﻪ
 ﺣﺴﺐ اﺑ ِﻦ آدم أ�ﻼت ﻳ ِﻘﻤﻦ، ا�ْﻦُ آدَمَ وِﺎﻋَءً ﺮﺷَا ِﻣ ْﻦ �َ ْﻄ ٍﻦ
ْ
َ ُ ُُ
ُ ُ َُ ََ ََ َ َ َ
« وَﺛُﻠُﺚٌ ﻨﻟَﻔ ِﺴ ِﻪ،ٍاب
َ  َوﺛﻠﺚ، ٍ �ﺜﻠﺚ َﻃ َﻌﺎم، ﻛن ﻻ �ﺎﻟﺔ
ِ
‘আদম স�ান েপেটর েচেয় িনকৃ� েকােনা পা� পূ ণর কের না। অথচ
আদম স�ােনর জনয্ েমর� েসাজা থােক এমন কেয়ক েলাকমা
খাদয্ই যেথ�। অগতয্া যিদ েখেতই , তাহেল েপেটর এক
তৃতীয়াংশ খােদয্র জন, অপর তৃতীয়াংশ পানীেয়র জনয্ এবং বাকী
তৃতীয়াংশ �াস-��ােসর জনয্ রাখে।’ 104
103F

* সহীহ মুসিলেম এেসেছ, হানযালাহ আল-উসাইদী রািদয়া�াহ
আনহ, িতিন িছেলন ওহী িলখকেদর একজন, িতিন নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক একিদন বলেলন, হানযালাহ মুনােফকী
কেরেছ। তখন আ�াহর রাসূ ল বলেলন:
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َ َُ َ ُ ُْ َ َ ََ
ّ �َ ّ
ّ
ّ َ ُ ّ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ّ ﻮل
ﻰﺘَ َﻧَ ﺎ
ﺎر اﺠﻟَْﻨَﺔ
»وﻣﺎ ذاك ؟« ﻗﻠﺖ ﻳ ﺎ رﺳ
ِ َ�َ » ﻧ�ﻮن ِﻋﻨﺪ ك ُﺬَﻛِﺮﻧﺎ ﺎﻨﻟ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ
َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ
َْ ّ َ ْ َ َ َْ
ﺎت ﻓن ِﺴيﻨ ﺎ
ِ  ﻓ ِﺈذا ﺧﺮﺟﻨﺎ ِﻣﻦ ِﻋﻨ ِﺪك ﻋﻓﺴﻨﺎ اﻷزواج واﻷوﻻد َالﻀَﻴﻌ،�
ٍ � رأي
ً َﻛﺜ
 ﺤﻟﺪﻳﺚ... «�ا
ِ
অথর্া েহ হানযালা! েসটা কী রকম? িতিন উ�ের বলেলন, েহ
আ�াহর রাসূ ল! আমরা যখন আপনার িনকট থািক আপিন
আমােদরেক জা�াত ও জাহা�ােমর �রণ কিরেয় েদন েযন আমরা
তা �চেক েদিখ। অতঃপর যখন আপনার িনকট েথেক েবর হেয়
চেল যাই তখন �ী-স�ানািদ ও জিম-জমা িনেয় বয্� হেয় পি;
তখন অেনক িকছু -ই (আেখরােতর কথা) ভুেল যাই।’
এ হাদীেস রেয়েছ, “েহ হানযালা! এক ঘ�া, এক ঘ�া ও এক
ঘ�া।” িতন বার বলেলন।”

105
১০৪ F

* আবূ সু লাইমান আদ-দারানী রহ. বেলনأن ﻨﻟﻔﺲ إذا ﺟﺎﻋﺖ وﻋﻄﺸﺖ ﺻﻔﺎ اﻟﻘﻠﺐ ورق و�ذا ﺷﺒﻌﺖ ﻋ� اﻟﻘﻠﺐ
“যখন নফস ক্ষুধা ও িপপাসাতর থােক তখন অ�র �� এবং
েকামল থােক। আর যখন খাবাের পিরপূ ণর ও পিরতৃ� থােক তখন
অ�র অ� থােক।”
o চতুথর্ িহকম: ধনী বয্ি� কতৃর্ক েনয়ামউপলি�
105

মুসিলম: ২৭৫০। (অথর্া িকছু সময় আ�াহর জনয অবশয্ থাকেব, হয্া িকছু
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িসয়ােমর অনয্তম একিট িহকমত হেল, এর মাধয্েম ধনী বয্ি� তা
�িত আ�াহর েদয়া ধন স�েদর মযর্াদা বুঝেত পাের। েযেহতু
আ�াহ তা‘আলা তােক খাদয, পানীয় ও �ীর মত েনয়ামত �দান
কেরেছন, যা েথেক সৃ ি� জগেতর অেনেকই বি�ত রেয়েছ। ফেল
েস এসব েনয়ামেতর জনয্ আ�াহর �শংসা কে, সু খ �া�ে�র
জনয্ শুকিরয়া আদায় কের এবং এর মাধয্েম েস তওই সকল
ভাইেদর কথা �রণ কের যারা ক্ষুধাতর্ ও অসহায় অব�ায় র
যাপন কের। ফেল েস তােদর �িত সাহােযয্র হাত বািড়েয়েদেব,
য�ারা তারা িনেজেদর ল�া িনবারণ করেব ও ক্ষুধিমটােব।
* এজনয্ই“রাসু লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মানব
সমােজর বড় দানশীল। িতিন আরও েবিশ দানশীল হেয় েযেতন
যখন রমযান আসত আর িজ�াইল ‘আলাইিহস সালাম রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� সাক্ষাৎ করেতন তাঁর
106
সােথ কুরআন পাঠ করেতন।”
১০৫

o প�ম িহকমত: আ�িনয়�েণর �িশক্ষণ লা

িসয়ােমর অনয্তম িহকমত হেলা এর মাধয্েম আ�িনেণর
অনু শীলন, তার ওপর কতৃর� অজর্ন এবং তা দমেনর মাধয; যােত
কের নফেসর উপর িনয়�ণ �িত�াসহ তােক কলয্ণ ও েসৗভােগয্র
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পেথ পিরচািলত করেত পাের। এটা িনি�ত েয, নফস ম� কােজরই
পথ িনেদর্শ কের। তেব আ�াহ যােক দয়া কেরন েস বয্িতত
সু তরাং মানু ষ যখন আ�ােক লাগামমু� কের েদয়, তখন তােক
�ংেসর অতল গ�ের িনেক্ষপের। পক্ষা�ের যখন েস তাওপর
কতৃর্�বান হয় ও িনয়ণ �িত�া কের, তখন সু উ� �ােন ও অিভ�
লেক্ষয্ েপৗছেত সক্ষম
o ষ� িহকমত: কু�বৃ ি� িনয়�ণ ও অহংকার েথেক মুি�

িসয়ােমর অনয্তম িহকমতহে�, কু�বৃ ি�েক িনি�য় ও অহংকার
েথেক মু� করা; যােত েস সেতয্র �িত িবনয়ী ও সৃি�র �িত
েকামল হয়। েকননা পিরতৃ� হওয়া, আন� উ�াস করা ও নারীর
সে� অিধক েমলােমশা করা, এর �েতয্কিটই মানু ষেদরেক ম�,
গবর, অহংকার, সৃ ি�র উপর দাি�কতা ও হক �হণ না করার িদেক
ধািবত কের। েকননা নফস যখন মেন কের েয তার এগুেলা
�েয়াজন তখন েস এগুেলা অজর্েন বয্� হেয় পেড়। অতঃপর
যখন েসটা অজর্েন সমথর্ হয় তখন েস মেন কের েয েস কাি�
ব� েপেয় েগেছ, ফেল েস গিহর্ত আন� পায় ও তা িনেয় অহংকার
কের, যা পরবতর্ীেত তার �ংেসরকারণ হেয় দাঁড়ায়। �কৃতপেক্
এ অব�া েথেক েস-ই িনরাপদ থাকেত পাের, আ�াহ যােক রক্ষ
কেরন।
o স�ম িহকমত: র� চলাচেলর পথ সংকুিচত হওয়া
141

িসয়ােমর আরও িহকমত হেলা, ক্ষুধা তৃ�াকারেণ মানু েষর র�
চলাচেলর পথ সংকুিচত হেয় পেড়। ফেল েদেহর অভয্�ের
শয়তােনর চলাচেলর পথ সংকীণর্ হেয় যায়।
* েকননা “শয়তান আদম স�ােনর রে�র সে� িশরা উপিশরা িদেয়
চলাচল কের।” েযমনিট বুখারী ও মুসিলেম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর্ হেয়েছ,
ّ
َْ َ
ّ
« ِ اﻹِ�ْﺴَﺎنِ �َْﺮَى اﺪﻟَم
»نَّ الﺸَﻴْ َﻄﺎن � ِﺮي ِﻣ
‘িন�য় শয়তান মানু েষর িশরায় িশরায় িবচরণ কের।’ 107
106F

মূ লত িসয়ােমর মাধয্ে মানু ষ শয়তােনর �েরাচনা েথেক িনরাপদ
থােক এবং ে�াধ ও কাম�বৃ ি�র উ��তা �াস পায়। এ জনয্ই
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যু বকেদর উে�শয্ কের
বেলেছন:
َ َ
ّ
ْ ََ َ
ّ
 ﻓَﺈِﻧَّﻪ،َْ َ َ ّج
َ
أﺣ َﺼ ُﻦ،
ِﻠْﺒَﺮﺼ و
ُُ أَﻏَﺾ
اﺳْﺘَﻄَﺎع اﺒﻟ ﺎءَةَ ﻓَﻠْﻴﺰﺘَو
!» ﻣَﻌْﺮﺸَ الﺸَﺒَﺎب
ِ
َ  ﻓَﺈِﻧَّﻪ،ِﺎلﺼَّﻮْم
ٌ ُ ﻪﻟُ و َﺟ
«ﺎء
ﻊْ �َﻌَﻠَﻴْﻪِ ﺑ
ِ  وَﻣَﻦْ لَﻢْ �َﺴْ ﺘَﻄ،ِْﻔَﺮْج
ِ
ِ

‘েহ যু বক স�দায়! েতামােদর মেধয্ ে, বয্ি� িববাহ করেত সক,
েস েযন িববাহ কের। েকননা িববাহ দৃ ি� অবনত রােখ ও ল�া�ান
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েহফাজত কের। আর েয িববাহ করেত সক্ষম , েস েযন িসয়াম
পালন কের। েকননা িসয়াম তােক কামভাব েথেক িবরত রাখেব।’108
o অ�ম িহকমত: বহুিবধ �া�য্গত উপকা

িসয়ােমর আরও একিট িহকমত হেলা এর �ারা বহুিবধ �া�য্গ
উপকার হয়, যা সু িনিদর্� সমেয়র জনয আহার িনয়�ণ ও
পিরপাকতে�র িব�াম দােনর মাধয্েম অিজর্ত হয় এবং শরীের
অনয্ানয্ বাড়িত ক্ষিতকর ব� ও জলীয় পদাথর্ �াস
আহ িসয়াম সাধনার মােঝ আ�াহ তা‘আলার কত মহান ও চমৎকার
িহকমত িবদয্মা! আর তাঁর িবিধ-িবধান সৃ ি�কূেলর জনয্ কতই না
উপেযাগী, উপকারী এবং বা�বস�ত।
েহ আ�াহ! আপিন আমােদর দীেনর গভীর �জ্ ও শরীয়েতর
রহসয্াবির জ্ঞান দান করুন। - দু িনয়ার যাবতীয় কাজ িবশু�
কের িদন। েহ দয়াময়! �ীয় অনু �েহ আমােদরেক, আমােদর িপতামাতােক ও সকল মুসিলমেক ক্ষমা করু
আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�া,
তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর।
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বু খারী: ১৯০৫, ৪০৬৬; মুসিলম: ১৪০০।
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দশম আসর
িসয়াম পালেনর ফরয আদবসমূ হ
যাবতীয় �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সৃ ি� তথা মানু ষেক পূ ণর্তর
িশ�াচােরর িদেয়েছন িদক-িনেদর্শন, তােদর জনয্ িনজ দয়া ও
দােনর সবর্�কার ভা�ার কেরেছন উ�ু �, মুিমনেদর দৃ ি�েক
কেরেছন আেলািকত ফেল তারা উপলি� করেত সক্ষম হেয় গূ ঢ়
বা�বতা

এবং

তালাশ

কেরেছ

সাওয়াব,

তাঁর

আনু গতয্

উেপক্ষাকারীেদর দৃি�েক কের িদেয়েছঅ� ফেল তােদর ও তাঁর
নূ েরর মােঝ পেড় েগেছ পদর্। িতিন িনজ িহকমত ও ইনসাফ
অনু যায়ী তােদর িদেয়েছন েহদায়াত, আর অনয্েদরকেরেছন পথ��।
িন�য় এেত রেয়েছ জ্নীেদর জনয্উপেদশ।
আর আিম সাক্ষয্ �দান ক েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্
ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, রাজ� তাঁ রই, িতিন �বলপরা�মশালী ও মহাদাতা। আিম আরও সাক্ষিদি� েয মুহা�দ তাঁর
বা�া ও রাসূ ল, িযিন উৎকৃ�তম ইবাদত ও পূ ণর্তর িশ�াচা িনেয়
ে�িরত হেয়িছেলন।
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আ�াহ সালাত বষর্ণ করুন তাঁর ও, তাঁর সকল পিরবার-পিরজন
ও সাহাবীর ওপর এবং িকয়ামত পযর্� তােদর উ�মরূে
অনু সরণকারীেদর ওপর। আর িতিন যথাথর্ সালামও েপশ করুন।
o আমার ভাইেয়রা! েজেন রাখুন, িসয়ােমর অেনক আদব বা
পালনীয় িবষয় রেয়েছ যা ছাড়া িসয়াম পূ ণর্তা পা না এবং যা

যথাযথভােব স�� না করা হেল িসয়ােমর উৎকষর্ সান হয়
না।
আর তা দু ই �কার:
১- �থম �কার: ফরয করণীয়সমূ হ, যা �িতিট সাওম
পালনকারীেকই অবশয্ই েখয়াল রাখেত হয় এবং েসগুেলার
�িত যথাযথ য�বান থাকেতই হয়।
২- ি�তীয় �কার: মু�াহাব করণীয়সমূ হ, আর তা এমন িকছু
মু�াহাব আদব; সাওম পালনকারীেক েসগুেলার �িতয�শীল
হওয়া ও লক্ষয্ রাখা উিচ
 ওয়ািজব আদবসমূ েহর মেধয্ রেয়ে: আ�াহ তা‘আলা িসয়াম
পালনকারীর ওপর েযসব েমৗিখক ও কািয়ক ইবাদত আবশয্ক
কেরেছন তা বা�বায়ন করা।
o এসব ইবাদেতর মেধয ঈমােনর পর সবেচেয় গুরু�পূ ইবাদত
ফরয সালাত। সালাত ইসলােমর অনয্তম রুকন। সালােতর শ,
রুকন ও ওয়ািজবসমূহ আদায় কে িনয়িমত সালাত �িত�ার
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মাধয্েম তর য� েনয়া এবং সময়মত জামােতর সে� মসিজেদ িগেয়
আদায় করা। েকননা এটা তাকওয়ার অ�ভুর� , যা অজর্েনর জনয
িসয়ােমর িবধান �বতর্ন করা হেয়েছ এবং উ�েতর জনয্ ফরয কর
হেয়েছ। আর সালাত পিরতয্াগ করা তাকওয়ার পিরপ�ী এবং শাির
আবশয্ককার।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ََ َ َ
َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ّ ْ ُ َ ّ ۢ َ ۡ ۡ َ ۡ ٌ َ َ ُ ْ ّ َ ٰ َ َٱ
ت ف َس ۡوف يَلق ۡو ن
�ِ �﴿۞فخلف مِن �ع ِدهِم خلف أضاعوا لصَلوة �َبعوا لشَه
َ َ ۡ َ َ
َ ُ ُ
َ َ َ
َ ٓ
َ َاب َوء
َ َ  َّ َمن ت٥ َيًا
ّ
ام َن َوعمِل �ٰل ِٗحا َأُوْ� َٰ�ِك ي َ ۡدخلون �َۡن َّة َو� ُ�ظل ُمون
�ِ
ٗۡ َ
[٦٠ ،٥٩ : ﴾ ]مﺮ�ﻢ٦ ش�ٔا
‘তােদর পের আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত িবন�
করল এবং কু�বৃ ি�র অনু সরণ করল। সু তরাং শী�ই তারা
জাহা�ােমর শাি� �া� হেব। তেব তারা নয় যারা তাওবা কেরেছ,
ঈমান এেনেছ এবং সৎকমর কেরেছ; তারাই জা�ােত �েবশ করেব
এবং তােদর �িত েকান যু লম করা হেব না।’ {সূ রা মারইয়াম,
আয়াত: ৫৯-৬০}


সাওম পালনকারীেদর মেধয্ েকউ েকউতার উপর জামায়ােত
সালাত আদায় ওয়ািজব হওয়া সে�ও তােত অবেহলা কের।
অথচ আ�াহ তাঁর িকতােব জামােত সালােতর িনেদর্শ �দান
কেরেছন।

* িতিন বেলেছন:
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ْٓ ُ ُ ََۡۡ َ َ ّ ُ ۡ ّ ٞ َ ٓ َ ۡ ََُۡ َ َٰ ّ ُ َُ َ ۡ َََ ۡ
َ ﴿�ذَا ُك
نت �ِي ِهم فأ�مت لهم لصَلوة فلتقم طا�ِفة مِنهم َعك و�أخذوا
ْ ّ
ْ ُ ُ َۡ ْ ُ َ َ َ َ ََُ َۡ
َ ٰ َ ۡ ُ ٌ َ ٓ َ ََۡۡ ۡ ُ َٓ َ
ى ل ۡم ُصَلُوا
ت طا�ِفة أخ ر
ِ أسل ِحته ۡمۖ ف إِذا سجدوا فليَكونوا مِن ورا�ِ�م و�أ
َ ُ ۡ ْ ُ ُ ۡ ۡ َ ْ ّ
[١٠٢ :َلۡيُصَلُوا َم َعك َو�َأخذوا حِذ َره ۡم َوأ ۡسل َِحتَ ُه ۡ ۗم ﴾ ] اﻟنﺴﺎء
‘(েহ রাসূ ল) যখন আপিন তােদর মােঝ (যু �েক্ষ) থােকন তারপর
তােদর িনেয় সালাত কােয়ম কেরন তাহেল তােদর একিট দল েযন
আপনার সে� দাঁড়ায় এবং তারা েযন তােদর যু ে�র অ�ািদ সে�
রােখ। আর যখন তারা িসজদা কের -তােদর সালােতর �থম রাকাত
স�� কের- তখন েযন িপছেন চেল যায় এবং েযন আবার ২য়
দলিট আগমন কের যারা সালাত আদায় কের িন। অতঃপর তারা
েযন আপনার সে� সালাত আদায় কের এবং তােদর সতকরতা
অবল�ন কের এবং যু ে�র অ�ািদ সে� রােখ।’ {সূ রা আন-িনসা,
আয়াত: ১০৬}
েদখুন, যু � চলাকােল এবং ভীিতকর মুহূে তর্ওআ�াহ জামােতর সে�
সালাত আদােয়র িনেদর্শ িেয়েছন! তাহেল িনরাপদ ও শা� অব�ায়
এর গুরু� কত েব!
* জামা‘আেত সালাত আদায় করা স�েকর্আবু হুরায়রা রািদয়া�াহ
বিণর্তহাদীেস এেসেছ, িতিন বেলন,
َ َ َ ْ َ ً ُ َ
َ
ُ
َِ ﻲﻟ
َ
َُ
ّﺺَ ﻪﻟ
ﻰﻟَ الْﻤَﺴْﺠِﺪ  ﻓَﺮ َﺧ
�ِ إ
ِ  َﺳُﻮل ا�َِّ ﻟَيْﺲ ﻗَﺎﺋِﺪٌ �َﻘُﻮد:»أن رﺟ ﻼ أ� � ﻗﺎل
ِ
َ َ ََْ َ َ َ ّ
َْ َ َ َ
ْ ﺎل ﻓَﺄَﺟ
َ
«ﺐ
 دَﺎﻋهُ وﻗﺎل ﻫﻞ ْ ﻤَﻊُ اﻨﻟِّﺪَاءَ ﺑِﺎلﺼَﻼةِ ﻗﺎل �ﻌﻢ ﻗ
ّ�ََﻤَّﺎ و
ِ
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‘একজন অ�েলাক রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
স�ু েখ এেস িনেবদন করেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমার মসিজেদ
িনেয় আসার মত েকােনা েলাক েনই। এ কথা শুেন িতি তােক
জামা‘আেত না আসার অনু মিত �দান করেলন। অতঃপর েলাকিট
যখন িপছন িফের চেল যাি�ল তখন িতিন তােক েডেক পাঠােলন
এবং বলেলন, তুিম িক আজান শুনেত পা? িতিন উ�ের বলেলন,
হয্া। রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তাহেল েতামােক
আযােনর ডােক সাড়া িদেত হেব অথর্াৎ জামায়ােত আসেত হেব’

109

১০৮

এ হাদীেস েদখা যাে� েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
েলাকিটেক জামাত পিরতয্াগ করার অনুমিতেদন িন, যিদও েলাকিট
িছল অ� আর তার েকােনা পিরচালক িছল না।
আর জামাত তয্াগকারী শুধু ওয়ািজবই বাদ েদন না, বহগণ
সাওয়াবসহ অেনক কলয্াণ েথেক বি�ত হন কারণ জামােত
সালােতর সওয়াব বহুগুণ বৃি� পায়
* েযমন সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আ�ু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু
‘আনহুমা েথেক বিণর্ হেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ
ً َ َ ْ
ُ ُ ْ َ َ َ َْ
«�ﻦ د َر َﺟﺔ
 اﻟْﻔَﺬِّ �ِﺴَﺒْﻊٍ وَﻋِﺮﺸ
ة
 ﺻَﻼ
ﻞ
»َﻼَةَ اﺠﻟﻤﺎﻋ ِﺔ �ﻔﻀ
ِ
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মুসিলম: ৬৫৩।
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‘জামােত সালাত আদায় করা একাকী সালােতর েচেয় সাতাশ গুণ
েবিশ মযর্াদারােখ।’

110
১০৯

আর েস নানা সামািজক কলয্াণ েথেকও বি�ত হ, যা মুসিলমগণ
একসে� হবার মাধয্েম অজর্ন কের থােকন। েযমন েসৗহাদর্য
স�ীিত �াপন, অজেক িশক্ষা েদয়া এবং অভাবীেক সহেযািগত
করা ইতয্ািদ
েতমিন সালােতর জামাত তয্াের কারেণ শাি�েযাগয্ অপরাধ হয়
এবং মু নািফকেদর সে�ও সাদৃ শয্ সৃি�হয়। েযমন,
* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আবূ হুরাইরা রািদয়া�াহু আনকতৃর্ক
বিণর্ হেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ َُ ْ َ َْ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ ُْ ََ
َ ﻮن
َ »أَ�ْ َﻘ َﻞ
َ َ ﺻﻠ
ﻴﻬ َﻤ ﺎ
�
ﺎ
ﻣ
ﻤ
ﻠ
ﻌ
�
ﻮ
ل
و
ﺮ
ﺠ
ﻔ
اﻟ
ة
ﻼ
ﺻ
و
ء
ﺎ
ﺸ
ﻌ
اﻟ
ة
ﻼ
ﺻ
�
ﻘ
ﺎﻓ
ﻨ
ﻤ
ال
ﻋ
ات
ﻮ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ّ
َّ
ِ�َﺗَﻮْﻫُﻤَﺎ وَلَﻮْ ﺣَﺒْﻮًا وَﻟَﻘَﺪْ ﻫَﻤَﻤْﺖُ أَنْ آمُﺮَ ﺑِﺎلﺼَﻼةِ ﺘُﻘَﺎمَ �ُﻢَّ آمُﺮَ رَﺟُﻼً �َﻴُﺼ
َ
َ َ ّ
َ
َ ٍّ أَ�ْﻄَﻠِﻖَ ﻣﻲﻌِ ﺑِﺮﺟَﺎل
َ
ٌﻣَﻌﻬُﻢْ ﺣُﺰَم
ّ
ﻣِﻦْ ﺣَﻄﺐٍ إِﻰﻟَ ﻗَﻮْمٍ ﻻَ �َﺸْﻬَﺪُونَ الﺼَﻼة
ﺎس
ِ َﺎﻨﻟ
ِ
َ َّ
ُ
ّ
«ﺎر
ِ ََﺄُﺣَﺮِق ﻠﻴْﻬِﻢْ �ُﻴﻮ�َﻬُﻢْ ﺑِﺎﻨﻟ
‘মুনািফকেদর জনয সবেচেয় কিঠন সালাত হেলা ফজর ও এশার
সালাত। তারা যিদ জানেতা এ দু ’ সালােতর মেধয্ ক ফযীলত
রেয়েছ তাহেল অবশয্ই হামাগুিড় িদেয় উপি�ত হেতাআর আমার
মেন চায় েয, আিম সালােতর জনয্ িনেদর্শ েদই। তারপর সালােত
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ইকামত েদয়া হেব। অতঃপর আিম একজন েলাকেক িনেদর্শ েদই
েস েযন েলাকেদর িনেয় সালাত আদায় কের। আর আিম লাকিড়
হােত িকছু েলাক িনেয় ওইসব েলােকর কােছ যােবা যারা সালােতর
জামােত হািযর হয় না। এরপর আিম তােদর বািড়ঘর আগুন িদেয়
�ািলেয় েদই।’

111
১১০

* সহীহ মুসিলেম আ�ু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহু হেত
বিণর্তহেয়েছ, িতিন বেলন:
 ََ َّهُ أَنْ ﻳَﻠْﻰﻘ
َُ َ ََ
َ َُ ُ
ََ ّ
ات َﺣ ْﻴﺚ �ﻨﺎد ى
»ﺳ
ِ ا�ََّ ﻏَﺪًا مُﺴْﻠِﻤًﺎ ﻓَﻠْﻴُﺤَﺎﻓِﻆْ ﻰﻠﻋ ﻫﺆﻻ ِء لﺼَﻠﻮ
َ ُ ْ ّ ِ�َّ ُ َ َ ْ ﻠَّﻢَ ﺳُنَ  الْﻬُﺪَى و
َﺮﺷ
ََّ�نَّ ا
َ
َ
ﻓَﺈ
 ﻨﻟَِب
ن
َ
َ ﻴِّ�ُﻢْ ﺻَ�ّ ا�َ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ َع
ِ �َّﻬُﻦَ ِﻣﻦ ﺳ
ِ
َّ
ََ َ َ
َ َ
َ
ﺎق َﻟَﻘَﺪْ ﺎﻛ ن
ِ  ﻗَﺎلَ وَﻟَﻘﺪْ رَأَﻳْتُﻨَﺎ و ﻣَﺎ � ﺘَﺨﻠّﻒُ �َﻨْﻬَﺎ إِﻻَّ ﻣُﻨَﺎﻓِﻖٌ ﻣَﻌْﻠُﻮمُ اﻨﻟِﻔ،ُﺪَى
َ ُْ ُ ُ ّ
ّ
َ
َْ ُ ّ
«ِ� ّ �ُﻘَﺎم ﻲﻓِ الﺼَّﻒ
ِ لﺮَﺟﻞ ﻳﺆ � ﺑ ِ ِﻪ ُﻬَﺎدَى �َ�َْ الﺮَﺟﻠ

‘েয বয্ি� এটা পছ� কের ে, আগামীকাল তথা মৃ তুয্র পর আ�াহর
সে� মুসিলম িহেসেব সাক্ষাত করেব তার উিচত েস েয এ

সালাতসমূ েহর বয্াপাের য�বান হয়; যখনই এগুেলার জনয্ ডাক
হয়। কারণ, আ�াহ েতামােদর নবীর জনয্ েহদায়ােতর রীিনীিত
�বতর্ন কেরেছন।আর এ সালাতগুেলােস েহদায়ােতর নীিতসমূ েহর
মেধয্ অনয্।’ বণর্নকারী বেলন, ‘আমরা আমােদরেক েদেখিছ
এরকম েয, �� কপটতা আেছ এমন মুনািফক ছাড়া েকউ
111
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সালােতর জামাত েথেক িপছপা হেতা না। এমনিক তখনকার সময়
েকােনা েকােনা মানু ষেক দু ’জেনর কাঁেধ ভর কের জামােত উপি�ত
করা হেতা এবং তােক কাতাের দাঁড় কিরেয় েদওয়া হেতা।’


112
১১১

েকােনা েকােনা সাওম পালনকারী আেছ যারা আরও সীমাল�ন
কের থােক, তারা সময়মত সালাত আদায় না কের ঘুিমেয়
থােক। এটা সবেচ িনি�ত কাজ এবং সালাত িবনে�র সবেচ
ঘৃ িণত রূ।

এমনিক বহু আেলম বেলেছন: ‘েয বয্ি� শরয়ী েকােনা ওযর
বয্িতেরেকসালাতেক তার সময় েথেক িবল� করেব তার সালাত
১০০ বার পড়েলও �হণেযাগয্ হেব না’

113
১১২

* েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ﻤِﻞَ �َﻤَﻼً ﻟَي
ٌّﻠَﻴْﻪِ أَمْﺮُﻧَﺎ �َﻬُﻮَ رَد
«
َْﺲَ ﻋ
َ»َﻦْ ﻋ
‘েয বয্ি� এমন আমল করল েয আমল আমােদর আমল ন (েয
আমেলর সে� আমােদর আমেলর েকােনা িমল েনই), েসটা বািতল
বেল গণয্ হেব’

114
১১৩ F

112
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আর সময়মত সালাত আদায় না কের েদরী কের আদায় করা নবী
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আমল নয়। সু তরাং েয বয্ি�
এমনিট করেব তা �তয্াখয্াত হ, �হণেযাগয্ হেব না
 িসয়ােমর অনয্তমওয়ািজব আদব হে�: আ�াহ েয সকল কথা
ও কাজ হারাম কেরেছন সাওম পালনকারী তা েথেক েবঁেচ
থাকেব। েযমন:
o িমথয্া েথেকেবঁেচ থাকেব:

আর িমথয্া হেলা বা�বতার িবপরীত কথা বলা। সবেচেয় িনকৃ�তম
িমথয্া হেলা আ�াহ তা‘আলা ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর নােম িমথয্া বলােযমন, েকােনা হালালেক হারাম ও
হারামেক হালাল বলার িবষয়িটেক আ�াহর িদেক স�কর্যু�কের
বলা।
* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ََ ْ َُ َّۡ ٞ َ َ َ َ َ ٞ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َُ َۡ ُ َ َ ْ ُ َُ ََ
� �وا
س نت�م ٱلكذِب �ٰذا ح�ٰل و�ٰذ ا حرام ِ�ف
ِ صف �ل
ِ ﴿و� �قولوا ل ِم ا ت
َ
َ
ۡ
َ
َ
ٞ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ّ َ َ ۡ ّ
َ
ّ
َ �َ ٱلكذ
ُ ِين َ�ف
َ َ�ّ َِن
ع قل ِيل َول ُه ۡمٞ ٰ � َم١ ِب � ُ�فل ُِحون
ِب
ِ � �ون
ۚ �َ ِ ٱلكذ
َ ٌ َ َ
[١١٧ ،١١٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ ٞاب أ ِ�م
عذ
‘আ�াহর �িত িমথয্া আেরাপ কের েতামােদর িজ�া েযন এ কথা
না বেল এটা হালাল এবং এটা হারাম। যারা আ�াহর �িত িমথয্া
আেরাপ করেব তারা সফলকাম হেব না। তােদর সু খ সে�াগ
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ক্ষিণেকর জনয্। তােদর জনয্ রেয়েছ েদায়ক শাি�।’ {সূ রা
আন-নাহল, আয়াত: ১১৬-১১৭}
* সহীহ বুখারী ও মুসিলমসহ অনয্ানয্ হাদীস �ে� আবূ হুরাইরা
অনয্ানয্ রাবী েথেক বিণর্ত , নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:

َ
َ َ ََب
ّ
«ﺎر
ِ َ»ﺬ ﻲﻠﻋَّ ﻣُﺘَﻌَﻤِّﺪًا ﻓَﻠْﻴَتَﺒَﻮَّأْ ﻣَﻘْﻌَﺪهُ ﻣِﻦْ اﻨﻟ

“েয বয্ি আমার ওপর ই�া কের িমথয্া বলেল েস েযন তার
�ানেক জাহা�ােম িনধর্ারণ কের িনল”

115
১১৪F

* তাছাড়া নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমথয্া েথেক সতকর
কের বেলেছন:
َ
َْ َ ُ ُْ ّ
ﻮر �ﻬ ِﺪي ِﻰ ﻟ
 وَ�ِنَ اﻟﻔﺠ،ِ ﻓَﺈِنَّ اﻟْﻜَﺬِبَ �َﻬْﺪِي إِﻰﻟَ اﻟْﻔُﺠُﻮر،َ» َﻳّﺎ�ُﻢْ وَاﻟْﻜَﺬِب
ّ
َ ّى اﻟْﻜَﺬِبَ ﺣ
َ
ََﺰَالُ الﺮَّﺟُﻞُ ﻳَ�ْﺬِبُ وَ�َﺘﺤَﺮ
َ
 وَﻣَﺎ ﻳ،ِ
«ﻰﺘّ ﻳُ�ْﺘَﺐَ ﻋِﻨْﺪَ اﷲِ ﻛَﺬَاﺑًﺎ
‘েতামরা িমথয্া পিরহার কর। েকননা িমথয্া পাপাচােরর িদেক িনে
যায়, আর পাপাচার জাহা�ােমর িদেক ধািবত কের। েকােনা েলাক
সবর্দা িমথয্া কথা বলেত থাকেল ওেত �েচ�া চালােত থাকেল
তার নাম আ�াহ তা‘আলার কােছ িমথয্াবাদী িহেসেব িলিপব� েয়
যায়।’ 116
15F
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o গীবত েথেক েবঁেচ থাকেব:

গীবত হে�, েকােনা মুসিলম ভাইেয়র অেগাচের তার বয্াপাের এমন
আেলাচনা করা, যা েস অপছ� কের। চাই এটা তার শারীিরক
�িট-িবচুয্িতই েহাক না েকন। েযমন কউেক িন�া ও েদাষােরাপ
করার উে�েশয্ লয্াং, টয্ারা বা অ� বলা। েতমিন কােরা চািরি�ক
�িট তুেল ধরা যা েস অপছ� কের, েযমন েবাকা, িনেবর্া, ফােসক
ইতয্ািদ। বা�েবওই েলােকর মেধয্ এ সকল েদা-�িট িবদয্মান
থাকুক বা না থাকুক।
* েকননা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক গীবত
স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন ব:
َ  أَﻲ
َ ﻓَﺮ
َ َ ُ َُ
ْ
َ َ
َ »ذ ْﻛ ُﺮ َك أ َ َﺧ
 »ِنْ ﺎﻛن ِ�ﻴ ِﻪ: ﺎك ﺑ ِ َﻤ ﺎ ﻳَ� َﺮهُ« ﻞَ أ َأَﻳْﺖَ إِنْ ﺎﻛَن ﻲﻓِ ِﺧ َﻣ ﺎ أﻗﻮل ؟ ﻗﺎل
ِ
 �َﻘَﺪِ ا�ْﺘَبْﺘَﻪ �ِنْ لَﻢ،ُﺎ �َﻘُﻮل
ُّ
« وَ ْ ﻳَ�ُﻦْ �ِﻴﻪِ �َﻘَﺪْ �َﻬَﺘَﻪ،ُ
َ
‘এটা হেলা েতামার ভাই স�েকর্ এমন আেলাচনা করা যা েস
অপছ� কের। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাস
করা হেলা, আিম যা বিল তা যিদ আমার ভাইেয়র মেধয্ থাে
তাহেল এ বয্াপাের আপনার মতামত ক? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জবাব িদেলন, তুিম যা বেলা তা যিদ তার
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মেধয্ থােক তাহেল তুিম গীবত করে, আর যিদ না থােক তাহেল
তুিম তােক অপবাদ িদেল।’ 117
আ�াহ তা‘আলা কুরআনু ল কারীেম গীবত করেত িনেষধ কেরেছন ও
এেক িনকৃ� ব� তথা আপন মৃ ত ভাইেয়র েগা� খাওয়ার সে�
তুলনা কেরেছন।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ َ ُ َۡ َ ۡ ُ ُ َ َ ّ � ً ۡ َ ُ ُ ۡ ّ َ ۡ َ ََ
ۡ ﴿و� �غتب َعض�م �عضا ۚ َ ُِبُ أحد�م أن يأ� ل
� َم أخِيهِ َم ۡي ٗت ا
ۡ َ َ
[١٢ :فك ِرهتُ ُموهُۚ ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮات

‘আর েতামরা কােরা গীবত কেরা না, েতামােদর েকউ িক তার মৃ ত

ভাইেয়র েগাশত েখেত পছ� করেব? ব�ত েতামরা এটােক ঘৃ ণাই
কর।’ {সূ রা আল-হুজুরা: ১২}
* অনু রপভােব নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জািনেয়েছন ে,
َ ُ ُ َ ُ َُْ
َ ُ ْ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ّ » َﻧّﻪ
ُ ْ ور ُﻫ ْﻢ َ� ُﻘﻠ
َ ﺻ ُﺪ
ُ ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ َو
ﺖ َﻣ ْﻦ
ﺎس �ﻤﺸﻮن وﺟ
ٍ � ُ مَﺮَ ﺑِﻘﻮمٍ لﻬﻢ أﻇﻔﺎر ِﻣﻦ
َ َﺮﺒِْ�ﻞُ ﻗَﺎل
َْ َ
اﺿ ِﻬ ْﻢ
ﻫ
ِ ﻳَﺎ ﺟ
ِ
ِ ﺆُﻻَءِ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳَﺄْ�ُﻠُﻮنَ ﺤﻟُُﻮمَ اﻨﻟَّﺎسِ وَ�َﻘَﻌُﻮنَ ﻲﻓ أﻋﺮ
ِ
‘িতিন েমরােজর রাে� েকােনা এক স�দােয়র পাশ িদেয় যাি�েলন
যােদর িপতেলর নখ রেয়েছ তারা এগুেলা িদেয় তােদর মুম�ল ও
বেক্ষ আঘাত করেছ। তখন রাসূল সা�া�া‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন, েহ িজ�াইল এরা কারা? িজ�াঈল উ�ের বলেলন, এরা ওই
117

মুসিলম: ২৫৮৯।
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সম� েলাক যারা পৃ ি থবীেত মানু েষর েগাশত েখেতা এবং মানু েষর
স�ানহািন ঘটােতা।’

118
১১৭

o নামীমা বা চুগলেখারী েথেক েবঁে চ থাকেব:

নামীমা বা চুগলেখারী হে�, পার�িরক স�কর্ িবনে�র উে�েশয
েকােনা বয্ি� অপর বয্ি�র বয্াপা ের েকােনা কথা বলেল অ
বয্ি�র কােছ তা েফির কের েবড়ােনা।এিট অনয্ত কিবরা গুনাহ।
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বয্াপাের বেল:
ٌ َّﺔَ �َﻤ
ّ َ » َﻳﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَْﻨ
«ﺎم
‘চুগলেখার জা�ােত �েবশ করেব না।’ 119
18F

* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহমা হেত
বিণর্, িতিন বেলন,
َ
ّ
ّ
َ َُﻌَﺬَﺑَﺎن َو َﻣ ﺎ
ﻌَﺬ
» اﻨﻟَّﻲﺒُِ ّ  ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﺑِﻘَﺮﺒَْ�ْﻦِ �َﻘَﺎلَ إِ�َ ُﻬ َﻤﺎ
ِ
ِ
ٍ�ّﺑَﺎنِ ﻲﻓ ﻛ ِﺒ
َﻣ
ْ
َ َ َﺎ
َ
َ
ُِ ﻓَﺎﻜَنَ �ﻤْﻲﺸ
َ ﺑِﺎﻨﻟَﻤ
«ﻴﻤ ِﺔ
َّﺎ َﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﻓَﻜن ﻻ � َ ْﺴت�ه ِﻦْ اﺒﻟَ ْﻮ ِل َّﺎ اﻵْﺧَﺮ
ِّ
‘নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একদা দু িট কবেরর পােশ িদেয়
অিত�ম করেলন। তারপর বলেলন, দু েটা কবরবাসীেক আযাব েদয়া
হে�। অবশয্ িবরাট েকােনা কিঠনকােজর জনয্তােদর শাি� হে�
না। (অথর্াৎ যা েথেক েবঁেচ থাকা েকােনা কিঠন িবষয় িছল ন)

118

আবু দাউদ: ৪৮৭৮; মুসনােদ আহমাদ ৩/২২৪।
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মুসিলম: ১০৫।
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তােদর একজন ��াব কের পিব�তা অজর্ন করেতা না। অপজন
120
মানু েষর মেধয চুগলেখাির কের েবড়াত।’
১১৯

ব�ত: নামীমা বা চুগলেখাির বয্ি, সমাজ ও মুসিলমেদর মেধয্
িবি��তা সৃ ি� করা এবং তােদর মেধয্ শ�তা আগুন লািগেয়
েদওয়া।

ّ َّ ۡ ُ ََ
َ
ّ َ�َ
ّ
[١١ ،١٠ : ﴾ ] اﻟﻘﻠﻢ١ �ي
ُ ﴿ و� ت ِطع
ٖ
ٖ  َمَازٖ شَّآءۢ ِ بِن ِم١ �
ٍ ف َ ِه

‘আর তুিম আনু গতয কেরা না �েতয্ এমন বয্ি� েয অিধক

কসমকারী, লাি�ত। িপছেন িন�াকারী ও েয চুগলেখারী কের
েবড়ায়।’ {সূ রা আল-কালাম, আয়াত: ১০-১১}
সু তরাং েয আপনার কােছ অপেরর িন�া ও চুগলেখাির কের েস
আপনার বয্াপােরও চ গলেখাির কের েবড়ায়। সু তরাং তার েথেক
সতকর্ থাকুন
o সকল �কার �তারণা ও েধাঁকা �দান েথেক েবঁেচ থাকেত হেব:

িসয়ামপালনকারী �য়-িব�য়, ভাড়া, িশ�, ব�ক ও অনয্ানয্ যাবতী
েলনেদেনর মেধয্ �তারণা েথেক িবরত থােব। অনু রূপভােবসব
ধরেনর উপেদশ ও পরামেশরর েক্ষে�ও �তারণা পিরহার েব।

েকননা ‘�তারণা একিট মারা�ক কবীরা গুনাহ।

* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
120

বু খারী: ১৩৭৮; মুসিলম: ২৯২।
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ﻠَي
َ
ّ
.« » ﻦْ ﻏَﺸّﻨَﺎ ﻓَ ْﺲَ ﻣِﻨَﺎ
121
‘েয আমােদরেক েধাঁকা েদয় েস আমােদর অ�ভুর� নয়।’
১২০F

অনয্ বণর্নায় এেস,

َ ﻠَي
ّ
.« ِ�ِْﺲَ ﻣ
َ ﻓ
ّ» ﻦْ ﻏَﺶ

‘েয �তারণা কের েস আমার অ�ভুর্� য়।’ 122
12F

হাদীেস উে�িখত ‘আল-িগশ’ শে�র অথর্ েধাকা েদয়া, েখয়ানত,
আমানত িবন� করা, মানু েষর মেধয্ �হণেযাগয্তা হািরেয় েফলা
আর �তারণার মাধয্েম যা অিজর্ত হয় তা িনক, হারাম ও ঘৃ ণয্
�তারণা �ারা �তারক ও আ�াহর মােঝ েকবলমা� দূ র�ই বৃ ি�
পায়।
o সব ধরেনর বাদয্য েথেক েবঁে চ থাকা:

সকল �কার বাদয্য� েথেক দূ ের থাকা উিচত। েযমন- বীণা,
একতারা, েবহালা, হারেমািনয়াম, িগটার, িপয়ােনা, েঢাল-তবলা ও
অনয্ানয্ বাদয্য�। েকননা এসব হারাম। এগর হারাম ও গুনাহ
আরও বৃ ি� পায় যখন এর সােথ িমিলত হয় উে�জনামূ লক গান ও
িমি� আওয়াজ।
* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:

121

মুসিলম: ১০১।

122

মুসিলম: ১০২।
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ۡ
ۡ
ّ
َ َۡ َ
ۡ َ ّ ُِضِلَ َعن َسبيل
َۡ
�ٖ � عِل
ِيث
ِ َّ� ﴿ َوم َِن
ِ
ِ �ي له َو ٱ�َد
ِ �َ بِغ
ِ اس من �ش
ِ ِ
َ ٰ ٓ �ّْ َ َ ُ ُ ً ُو
ٞ ك ل َ ُه ۡم َع َذ
ٞ اب ُّه
[٦ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن٦ �
ِ ََ�َت
ِ
ِ �َ ۚ�خذها هزو

‘মানু েষর মেধয্ েকউ েকউ অজ্বশতঃ আ�াহর পথ েথেক িবচুয্ত
করার জনয্ গান বােদয্র উপকরণ -িব�য় কের এবং আ�াহ
�দিশর্ত পথ িনেয় ঠা�া িবপ কের। তােদর জনয্ রেয়েছ
অবমাননাকর কেঠার শাি�।’ {সূ রা লু কমান, আয়াত: ৬}
* আবদু �াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহুেক এ আয়াত স�েকর
িজেজ্ঞস করা হেল িতিন বলে,

«»وا اﺬﻟي ﻻ � ﻏ�هُ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﺎء

‘িযিন বয্তীত আর েকােনা ইলাহ েনই েসই আ�াহর শপথ কের
বলিছ, এটা হে� গান’

123
১২২ F

।

* অনু রূপভােব ইবন আ�া, ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহু
েথেকও এ তাফসীর সহীহ সনেদ বিণর্ত হেয়েছ। তাছাড়া‘আ�ামা
ইবন কাসীর এ তাফসীরিট জােবর রািদয়া�াহু আনহ, ইকিরমা,
সা‘ঈদ ইবন জুবাইর ও মুজািহদ রােহমাহু�াহ েথেকও উে�খ
কেরেছন

১২৩ F

124

।

123

ইবন জারীর তাবারী ২১/৬২; মু�াদরােক হািকম ২/৪১১; হাসান সনেদ।

124

আ�ু �াহ ইউসু ফ আল-জুদাই‘ এর ‘আহাদীস যাি�ল িগনা ওয়াল মা‘আিযফ

িফল মীযান’ ��খািনেত এ সব বাণী ও েসগুেলার উপর িব�ািরত আেলাচনা
করা হেয়েছ। পৃ . ১৪৮-১৫৪।
159

* হাসান বসরী রহ. বেলন, ‘এ আয়াতিট গান ও বােদয্র বয্াপাে
নািযল হেয়েছ।’

125
১২৪

* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বাদয্য� েথেক সতকর
কেরেছন। িতিন এসবেক েযনা-বয্িভচােররসে� তুলনা কেরেছন।
িতিন বেলেছন:
َ َ َ ْ َ َ ْ َْ
َ » َﻦ َّ ﻣِﻦْ أُﻣَّﻰﺘِ أَﻗْﻮَامٌ �َﺴْﺘ
. « ﺎزف
ﻌ
ﻤ
ال
و
ﺮ
ﻤ
اﺨﻟ
َ
ﺤِﻠُّﻮنَ اﺤﻟِْﺮَ وَاﺤﻟَْﺮِ�ﺮَ و
ِ
‘আমার উ�েত এমন একদল েলাক হেব যারা েযনা-বয্িভচা,

েরশম, মদ ও বাদয্য�েক হালাল মেন করেব’ 126
ْ
হাদীেস বিণর্ত‘’ﺤﻟ َﺮ
ِ শ�িটর অথর্ হে, ল�া�ান, যার �ারা েযনাَ ّ
বয্িভচার বুঝােনা হেয়েছ। আর‘ ’َﺴْﺘَﺤِﻠُﻮنএর অথর্ হে� এমনভােব
125F

�েক্ষপহীনভােব করা েযমন হালাল মেন েকউ েকােনা কাজ কে
থােক।
বতর্মান সমেয় এমন মানুষ রেয়েছ যারা এসব বাদয্য� বয্বহার 
থােক অথবা েসগুেলা এমনভেব �বণ কের থােক েযন এগুেল
হালাল িজিনস।

125

এ আয়ােতর উপর আরও বয্াখয্া েদখ, ইবনু ল কাইেয়য্ম এর‘ইগাসাতুল

লাহফান’ �ে� (১/৩৩৮-৩৪১)।
126

বু খারী: ৫৫৯০।
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এটা এমন এক ষড়য� যা �ারা ইসলােমর শ�রা মুসিলমেদরেক
ষড়যে�র জােল আব� করেত সফলতা লাভ কেরেছ। এেত কের
তারা মুসিলমেদরেক আ�াহ তা‘আলার িযকর-�রণ, তােদর �ীন ও
দু িনয়ার গুরপূ ণর কাজ েথেক িবরত রাখেছ। অব�া এমন পযর্ােয়
েপৗঁেছেছ ে, মুসিলমেদর অেনেকই কুরআন ও হাদীেসর পাঠ,
ধমর্েব�াগেণরশরীয়ত ও িহকমত সমৃ � বয়ােনর েচেয়ও এগুেলার
�িত েবশী এসব গান ও বাদয্যে� আস� হেয় পড়েছ।
েহ মুসিলমগণ! আপনারা িসয়াম িবন�কারী ও তােত �িট সৃ ি�কারী
িবষয় েথেক সতকর্তা অব�ন করু এবং িমথয্া বলা ও তদানুযায়ী
কাজ তয্াগ কের িসয়ােমর হক আদায় করুন
* নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
ﻦْ لَﻢ
َ َ
َ ْ
َُ َ َ َ ََ َْ
ّ
ﺎﻣﻪ
يْﺲَ �َِِّ ﺣَﺎﺟَﺔٌ ﻲﻓ أن ﻳﺪع ﻃﻌ
ور َواﻟ َﻌ َﻤﻞ ِﺑ ِﻪ اﺠﻟﻬﻞ ﻠ
ِ
ِ ُ»َ ْ ﻳَﺪَعْ ﻗَﻮْلَ الﺰ
ُ َ َ
«َﺮﺷاﺑَﻪ
‘েয বয্ি� িথয্া কথ ও িমথয্ার মাধয্েম আমল করা ও খর্তা
পিরতয্াগ করেত পােরি, তার পানাহার পিরতয্াগ করায় আ�াহর
েকােনা �েয়াজন েনই।’

127
১২৬ F

জােবর রািদয়া�াহু‘আনহু বেল:

127

বু খারী: ১৯০৩।
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َْ َ ُ َ
َ
ﻤﺖ ﻓﻠﻴَ ُﺼ ْﻢ َﺳ ْﻤ ُﻌﻚ ﺮﺼك ولﺴﺎﻧﻚ ﻋﻦ الﻜﺬب واﻤﻟﺤﺎرم ودع ﻋﻨﻚ
» ِإذا ﺻ

 وﻴﻟ�ﻦ ﻋﻠﻴﻚ وﻗﺎر وﺳﻜﻴﻨﺔ وﻻﻳ�ﻦ ﻳﻮم ﺻﻮمﻚ و�ﻮم ﻓﻄﺮك،ى اﺠﻟﺎر

«ﺳﻮاء
‘যখন তুিম সাওম রাখেব েতামার কণর, চক্, িজ�াও েযন িমথয্া কথা
ও সব হারাম বজর্ের মাধয্ে সাওম পালন কের। তুিম �িতেবিশেক
ক� েদয়া েথেক িবরত থােকা। অবশয্ই তুিম আ�স�া ও
�শা�ভাব বজায় রাখেব। আর েতামার সাওেমর িদন ও সাওমিবহীন
িদন েযন সমান না হয়।’

128
১২৭ F

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর জনয্ আমােদর দীন রক্ষা ,
আমােদর অ�-�তয্�গুিলেক আপনােক অস��কারী িবষয়ািদ েথে
িবরত রাখুন, আমােদরেক এবং আমােদর বাবা-মা ও সকল
মুসিলমেক আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন েহ জগেতর েকরুণাময়।
আর সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন আমােদর নবী মুহা, তাঁর
পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

128

ইবন রজব, লাতােয়ফুল মা‘আিরফ, পৃ . ২৯২।
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একাদশ আসর
িসয়ােমর মু �াহাব আদবসমূ হ
সকল �শংসা েস আ�াহর জনয, িযিন �তয্াশাকারীেক �তয্াশা
ওপের েপৗঁছান এবং �াথ র্নাকারীেক �াথর্নার েবিশ েদন। আিম তা
গুণকীতর্ন ক েহদায়াত দান ও তা অজর্ের জনয। আর আিম �মাণ
ও মূ লনীিতসহ েজেন তাঁর তাওহীেদর �ীকৃিত েদই।
সালাত ও সালাম বষর্ণ হেত থাক যতিদন পু-পি�ম ও উ�রদিক্ষেণ বাতােসর �বাহ অবয্াহত থাকেব তাঁর বা�া ও রাস
আমােদর নবী মুহা�েদর ওপর; তাঁ র সাথী আবূ বকেরর ওপর িযিন
সফর ও �ায়ী সবর্াব�ায়িছেলন তাঁর পােশ; উমেরর ওপর িযিন
এমন িনভর্ীকতার সে� ইসলােমর সাহাযয্ কেরেছন েয েকােন
খানাখ� বা পতনেক ভয় পানিন; উসমােনর ওপর িযিন িছেলন
িবপেদ অনঢ় ৈধযর্শী; আলী ইবন আবী তািলেবর ওপর িযিন আপন
বীর� িদেয় শ�েদর স�� কেরেছন হামলার আেগই এবং তাঁর
সকল পিরবার-পিরজন ও সাহাবীর ওপর যারা দীেনর মূ ল ও
শাখাগত

িবষয়ািদেত

�িতেযািগতায়

িবজয়েটাপর িছিনেয় িনেয়েছন।
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অনয্েদর হাত েথেক

o ি�য় ভাইেয়রা আমার! এ আসরিট িসয়ােমর আদেবর ি�তীয়
�কার তথা মু�াহাব আদব �সে�। িসয়ােমর মু�াহাব

আদবসমূ েহর মেধয্ রেয়ে:
 সাহরী খাওয়া:
সাহরী বলা হয়, রােতর েশষাংেশর খাওয়ােক। এেক সাহরী বলার
কারণ হে� এ খাবারিট ‘সাহর’ তথা রােতর েশষাংেশ অনু ি�ত হয়।
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ًَ
َ
ُ ّ
«ﻮر ﺑ َ َﺮ �ﺔ
ِ »ﺤّﺮُوا ﻓَﺈِنَّ ﻲﻓِ الﺴَﺤ
‘েতামরা সাহরী খাও, েকননা সাহরীেত বরকত িনিহত রেয়েছ।’ 129
128F

* সহীহ মুসিলেম ‘আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
�َ أ،ِﺻِﻴَﺎمِ أَﻫْﻞِ اﻟْﻜِﺘَﺎب
َ َْﻠَﺔُ الﺴ
ّ
«ﺤ ِﺮ
َ»َﺼْﻞُ ﻣَﺎ �َ�َْ ﺻِﻴَﺎﻣِﻨَﺎ و

‘আমােদর ও আহেল িকতাবেদর িসয়ােমর মেধয্ পাথর্কয্ হেলা সাহ

খাওয়া।’ 130
129F

* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েখজুর িদেয় সাহরী
�হেণর �শংসা কের বেলেছন:

129

বু খারী: ১৯২৩; মুসিলম: ১০৯৫।

130

মুসিলম: ১০৯৬।

ّ ﻌْﻢَ ﺳَﺤُﻮرُ الْﻤُﺆْﻣِﻦ
« اﺘﻟَ ْﻤ ُﺮ
»
ِ
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‘মুিমনেদর েখজুর িদেয় সাহরী �হণ কতই না উ�ম।’ 131
* রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছন:
َ َ َْ ْ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ ٌ َ ََ ُُ ْ َ ُ ُ ّ
ّ
َ ّ ََﺔً ﻣِﻦْ ﻣَﺎءٍ ﻓَﺈِن
ع َﺣَﺪُ�ُﻢ ْ ﺟُﺮْﻋ
َ�
»لﺴَﺤﻮر أ�ﻠﻪ ﺑﺮ �ﺔ ﻓ ﻼ ﺗﺪﻋﻮه و لﻮ أن � ﺮ
ّ
َ ّ
ّ
َ  الْﻤُتَﺴَﺤِﺮ
«�ﻦ
ََ ﺰَ َّ َﺟَﻞَ َمَﻼَﺋِ�َﺘَﻪُ ﻳُﺼَﻠُﻮن
ِ
‘সাহরী খাওয়া বরকতপূ ণর্। সুতরাং সাহরী পিরতয্াগ কেরা , যিদও

এক েঢাক পািন পান কের হয়। কারণ আ�াহ ও তাঁর েফেরশতাগণ
সাহরী ভক্ষণকারীর ওপসালাত েপশ কেরন।’

132
১৩ ১F

* সাহরী ভক্ষণকারী বয্ি�র উ, সাহরী খাওয়ার বয্াপাের িনয়ত
কের েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদর্শ পাল এবং
তাঁর িনেদর্েশরঅনু সরেণ তা �হণ করেছ; যােত তার সাহরী হয়
ইবাদত। তাছাড়া আরও িনয়ত করেব েয, সাহরী খাওয়ার মাধয্ে
েস সাওম পালেন সামথর্য্ হ; যােত কের এর �ারা সাওয়াব অিজর্ত
হয়।
* সু �াত হে� সু বেহ সািদক উদেয়র আগ পযর্�িবল� কের সাহরী
খাওয়া। েকননা নবী কারীম সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনই
করেতন।

131

আবু দাঊদ: ২৩৪৫।

132

আহমদ: ৩/১২।
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* কাতাদা রহ. আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহু আনহু েথেক বণর্
কেরন,
َ
ّ
ّ
ّ
ّ » :اﷲ َﻋﻠَﻴْﻪ َﺳَﻠَّ َﻢ َو َز�ْ َﺪ �ْ َﻦ ﺛَﺎﺑﺖ
ّ َﺴَﺤَ َﺮا
ُ َ�َ
َﻠَﻤَﺎ َﺮَﺎﻏ ِﻣ ْﻦ
َ�
ٍ ِ
ِ
ِ ّ ََِنَ ﻲﺒ
َ ّ
َ
َ ُ ّ
ََ َْ ُ ّ
ّ
ُ َ
َ َ َ ﺤ
: ﻗﻠﻨﺎ ِﻷ� ٍﺲ،«َ�ََﺼ، اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ ِﻰﻟ ال َّﻼ ِة
َ�َ َ�
ِ ّ ُِ ﻗﺎم ﻲﺒ،ﻮر ِﻫﻤﺎ
ِ ﺳ
َُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ
ُ ُ
َ
ُ َ ْ َ � ﻓَ َﺮ
َ ْ َ� � ْﻢ َﻛ َن
 »ﻗﺪر ﻣﺎ �ﻘﺮأ:ﻮر ِﻫ َﻤﺎ َودﺧﻮل ِ ِﻬ َﻤﺎ ِﻓ لﺼَﻼةِ؟ ﻗﺎل
ِ
ِ اﻏ ِﻬﻤﺎ ِﻣﻦ ﺳﺤ
ً َ َْ ُ ُ ّ
«� آﻳَﺔ
لﺮَﺟﻞ ﺧ ِﺴ
‘আ�াহর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও যােয়দ ইবন সােবত
সাহরী �হণ করেলন। যখন সাহরী �হণ করা েশষ করার পর
আ�াহর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল, ‘সালােতর
িদেক’ (চল)। তারপর িতিন সালাত আদায় করেলন। আমরা
আনাসেক বললাম, তাঁেদর সাহরী েশষ করা ও সালােত �েবশ
করার মেধয্ কত সময় িছ? িতিন বলেলন, ‘একজন েলাক প�াশ
আয়াত পড়ার মত সময়’।

133
১৩ ২F

* ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন, েবলাল
রািদয়া�াহু‘আনহ রাত থাকেতই আযান িদেতন; তাই রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
ْ َ ُ َ ّ
ََّﻪُ ﻻ
«ﻳُﺆَذِّنُ ﺣَﻰﺘَ � ْﻄﻠ َﻊ اﻟﻔﺠ ُﺮ
 ﻓَﺈِﻧ،ٍ»ﺮﺷَْ�ُﻮا ﺣَﻰﺘَّ ﻳُﺆَذِّنَ ا�ْﻦُ أُمِّ ﻣَﻜْﺘُﻮم

133

বু খারী: ১৩৩৪।
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‘আ�ু �াহ ইবন উে� মাকতুম আযান না েদয়া পযর্� েতামর
পানাহার কর। েকননা েস সু বেহ সািদক উদেয়র পরই আযান
েদয়।’ 134
* িবল� কের সাহরী খাওয়া িসয়াম পালনকারীর জনয্ অিধক
উপকারী ও ফজেরর সালাত আদায় করার পূ েবর্ ঘুিমেয় যাওয়া েথেক
অিধক িনরাপদ। সাহরী খাওয়া ও সাওেমর িনয়ত করার পরও
দৃ ঢ়ভােব সু বেহ সািদেকর সময় �েবশ করা পযর্� সাওম
পালনকারীর জনয্পানাহার করার অিধকার রেয়েছ।
* েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َۡ
ۡ
ُ َۡ
ُ َ َ ّ َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ّ ٰ َت
َ ۡ � ُم
ٱ� ۡي ُط ٱ� ۡ�يَض م َِن ٱ�َ ۡي ِط ٱ� ۡس َودِ م َِن
﴿و�وا وٱ��وا َ�َ َبَ�َ ل
َۡ
[١٨٧ :ٱلف ۡج ِر﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
“আর েতামরা পানাহার কর যতক্ রােতর কােলােরখা েথেক ঊষার
সাদা েরখা ��রূে েতামােদর িনকট �কাশ না হয়”। [সূ রা আলবাকারাহ: ১৮৭]
* আর সু বেহ সািদক উিদত হওয়ার িবষয়িট িনধর্ািরত হে: সরাসির
আকােশর �া�েদশ �তয্ক্ষ করার মাধয্েম অথবা রেযাগয্
সংবােদর মাধয্েম েযমন আযান ইতয্ািদ �ারা। অতঃপর যখন সুবে
সািদক উিদত হেব তখনই (পানাহার ইতয্ািদ েথে) িবরত থাকেব,
134

বু খারী: ১৯১৮।
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আর মেন মেন িনয়ত করেব, তেব েকােনাভােবই মুেখ িনয়ত
উ�ারণ করা যােব না; কারণ িনয়ত উ�ারণ করা িবদ‘আত।
 িসয়ােমর মু �াহাব আদেবর মেধয্ অনয্ত হে�, তাড়াতািড়
ইফতার করা:
�তয্ক্ষ র মাধয্েম সূযর্া� স�েকর্ িনি�ত হওয়া অথআযান বা
অনু রপ িনভর্রেযাগয্ সংবােদর মাধয সূ যর্াের িবষেয় �বল ধারণা
হওয়ার সে� সে�ই ইফতার করা।
* সাহল ইবন সা‘দ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:

ُ ّ
»
«َﺰَالُ اﻨﻟَّﺎسُ ﺨﺑَِ�ٍْ ﻣَﺎ ﻋَﺠَﻠﻮا اﻟ ِﻔ ْﻄ َﺮ

‘মানু ষ যতক্ষণ তাড়াতািড় ইফতার কর, ততক্ষণ পযর্� কলয্া
মেধয্ থাকেব’ 135
134F

* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাদীেস কুদসীেত বণর্না
কেরন, আ�াহ তা‘আলা বেলন:

ُ َ ْ َ َّ
ّ
.«ﺠﻠ ُﻬ ْﻢ ﻓِ ْﻄ ًﺮا
نَّ أَﺣَﺐَ ﺒَﺎدِي إِﻲﻟَ أﻋ
»

‘তারা আমার সবর্ািধক ি�য় বা�, যারা তাড়াতািড় ইফতার
কের।’ 136
135F

135

বু খারী: ১৯৫৭; মুসিলম: ১০৯৮।
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আহমদ:২/৩২৯; নং ৮৩৬০; িতরিমিয: ৭০০। (হাসান হাদীস)
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* আর সু �াত হে�, কাঁচা েখজু র �ারা ইফতার করা। কাঁচা েখজুর
না পাওয়া েগেল শুকেনা েখজুর �ারা ইফতার করেব। আর যিদ
তাও না পাওয়া যায় তাহেল পািন �ারা ইফতার করেব। কারণ,
আনাস রািদয়া�াহু আনহু বেলّ
َ
َّﻢَ �ُﻔْﻄ
ُ َ َ ْ َ َ َُ ََ
ﺎت ﻓ ِﺈن ل ْﻢ ﺗ� ْﻦ
»ﻲﺒُِّ ﺻَ�َ ّ ا�َُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
ٍ ِﺮُ �َﺒْﻞَ أنْ ﻳُﺼَ�َِّ ﻰﻠﻋ رﻃﺒ
َ َ َ َ َ ٌ َ ُ ْ ُ َ َْ ْ َ ٌ َ ٌ َ َُ
«ات ِﻣ ْﻦ َﻣﺎ ٍء
ٍ رﻃﺒﺎت ﺗﻤﺮات ﻓ ِﺈن لﻢ ﺗ�ﻦ ﺗﻤﺮات ﺣﺴﺎ ﺣﺴﻮ
“নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মাগিরব নামায আদােয়র পূ েবর্
িকছু কাঁচা েখজু র �ারা ইফতার করেতন। যিদ কাঁচা েখজুর না
থাকেতা তাহেল শুকেনা েখজুর �ারা ইফতার করেতন। যিদ শুকেন
েখজুর না থাকেতা তাহেল কেয়ক েঢাক পািন �ারা ইফতার
করেতন।”

137
১৩ ৬F

যিদ েকােনা কাঁচা েখজু র, শুকেনা েখজুর ও পািন না পওয়া যায়
তাহেল হালাল খাদয্ ও পানীয় যা সহেজ িমেল তা �ার-ই ইফতার
করেব। যিদ েকােনা িকছু ই না পাওয়া যায় তাহেল অ�ের ইফতােরর
িনয়ত করেব।
তেব তার আ�ু ল চুষেব না এবং মুে খ লালা জমা কের িগেল েফলেব
না। েযমনিট েকােনা েকােনা সাধারণ েলােকরা কের থােক!!
* ইফতােরর সময় পছ�নীয় েদা‘আ করা উিচত:
137

আহমাদ ৩/১৬৪; আবু দাউদ: ২৩৫৬; িতরিমযী: ৬৯৬।
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* েকননা সু নান ইবন মাজায় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক বিণর্ত হেয়ে, িতিন বেলেছন:
ّ
ّ
«ُ»نَ ﻠﺼَّﺎﺋِﻢِ ﻋِﻨْﺪَ ﻓِﻄْﺮِهِ دَﻋْﻮَةٌ ﻣَﺎ ﺗُﺮَد
‘িন�য়ই ইফতােরর সময় িসয়াম পালনকারীর একিট েদা‘আ রেয়েছ
যা েফরত েদওয়া হয় না।’

138

137F

* অনু রূপ আবু দাউদ মু‘আয ইবন যাহরা েথেক মুরসাল সনেদ
বণর্না কের: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইফতার
করার সময় এই েদা‘আ পড়েতন:

َ
ََ
ُ َْ َ
« وَﻰﻠﻋ ِر ْزﻗِﻚ أ � َﻄ ْﺮت،ُﺻُﻤْﺖ
»ّﻬُﻢَّ لَﻚ

‘েহ আ�াহ! আিম আপনারই জনয্ িসয়াম পালন করলাম ও আপনার
েদয়া িরিযক িদেয় ইফতার করলাম।’

139
138F

* আবু দাউদ অনু রূপভােব‘আ�ু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহ
েথেক বণর্না কেরন ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
ইফতার করার সময় বলেতন:
َ»َﺐَ اﻟﻈَّﻤَﺄُ وَا�ْﺘَﻠ
ُّ
«َ� وَ�َﺒَﺖَ اﻷَْﺟْﺮُ إِنْ ﺷَﺎءَ ا،ُّﺖِ اﻟْﻌُﺮُوق
‘িপপাসা দূ র হেলা, িশরা-উপিশরা সেতজ হেলা এবং আ�াহর ই�ায়
�িতদান �িতি�ত হেলা।’
138

140
১৩ ৯F

ইবন মাজাহ: ১৭৫৩। যিদও যাওয়ােয়েদ হাদীেসর সূ �েক সহীহ বলা হেয়েছ।

তবু ও সনদিট দু বর্ল।
139

আবু দাউদ: ২৩৫৮। তেব এর সনদ দু বর্ল।
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 িসয়ােমর মু �াহাব আদেবর মেধয্ অনয্তম হ, েবিশ কের
কুরআন িতলাওয়াত করা, িযিকর করা, েদা‘আ করা, সালাত
আদায় করা ও দান-সাদকা করা।
* হাদীেস এেসেছ,

َ ٌ َُْ َ َ ََ
ّ ُ َ
«ُﻮر ﻟ
�َ ِﻓ رمﻀﺎن ﻣﻐﻔ
ِ »ذا ِﻛ ﺮ

“রমযােন েয আ�াহর িযিকর করেব, েস ক্ষমা�া� হে”

141

১৪০F

* অনু রূপভােবসহীহ ইবেন খুযাইমা ও ইবেন িহ�ান �ে� এেসেছ,
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ٌَ ََ
ُ ْ َ َُْ ََ ُ َ ُ َ َ َ ُْ ّ ُ ّ ْ َُُْ َ ّ
ِالﻤﻈﻠﻮم
 ودﻋﻮ ة،اﻹﻣ ﺎم اﻟﻌﺎ ِدل
ِ  و، لﺼَﺎﺋِﻢ ﻰﺘَ �ﻔ ِﻄ ﺮ:»ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ُﺮَدُ دﻋﻮ�ﻬﻢ
ﺟَﻼَﻲ
ُ َُ َ َ ّ َ ََْ ََ ُ َ َْ َ َ َ َ َْ ُّ َ ُ َ َْ
ّ ﻮل
 َﻋِﺰ َّ ِ� َ ِﻟ:ُﺮَّب
ﻳﺮ�ﻌﻬﺎ �َ ﻓﻮق اﻟﻐﻤﺎمِ و�ﻔﺘﺢ لﻬﺎ أﺑﻮاب لﺴَﻤﺎ ِء و�ﻘ
َ ْ َ َْ َ ّ
«�
ٍ َﻧْﺮﺼَُﻧَ ِﻚ ولﻮ �ﻌﺪ ِﺣ
“িতন বয্ি�র েদ‘আ েফরত েদওয়া হয় না। (১) েরাযাদার বয্ি�
ইফতার করা পযর্, (২) নয্ায়পরায়ণ ইমাম বা রা�পি, (৩) মযলু ম
বয্ি� েদা‘আ। তার েদা‘আ আ�াহ আকােশ েমঘমালার উপের তুেল
েনন এবং এর জনয্ আকােশর দরজাগুেলা েল েদয়া হয় এবং

140

আবু দাউদ: ২৩৫৭।
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হাদীসিট মু‘জামুল আওসা� িলত তাবারানীেত সংকিলত হেয়েছ। এর সনদ

দু বর্ল। েদখু, মাজমাউয যাওয়ােয়দ: ৩/১৪৩।
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মহান রব বেলন, আমার ইয্যত ও মাহাে�য্রকসম কের বলিছ,
অবশয্ইআিম েতামােক সাহাযয করেবা, িকছু সময় পর হেলও।”

142
১৪১

* তাছাড়া বুখারী ও মুসিলেম ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনহু
েথেক বিণর্, িতিন বেলন:

َُﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲ
َ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َ
 وَ�َنَ أَﺟْﻮَدُ ﻣَﺎ ﻳَ�ُﻮنُ ﻲﻓ،ِﺟْﻮَدَ اﻨﻟَّﺎس
ّﻢَ أ
»
ِ
 َُ َﺎه
َ ْ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َْ
َ َ
ِﻓ
،ارﺳﻪ اﻟﻘ ﺮآن
ِ  وَ�َن ﻳَﻠْﻘ ﻲ ﻞﻛُِّ ﻴﻟﻠﺔٍ ِﻣﻦ رمﻀﺎن �ﻴﺪ،َُﺎن ﺣِ� ﻳَﻠْﻘَﺎهُ ﺟِﺮﺒِْ�ﻞ
َ ُ
ّ
«الﻤ ْﺮ َﺳﻠ ِﺔ
�ﺢ
ِ َِﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ أَﺟْﻮَدُ ﺑِﺎﺨﻟَ�ِْ ﻣِﻦَ الﺮ

‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মানু েষর মেধয্ েবিশ
দানশীল িছেলন। আর রমযান মােস িতিন আেরা েবিশ দানশীল হেয়
েযেতন; যখন িজ�াইল (‘আলাইিহস সালাম) তাঁ র সে� সাক্ষা
করেতন। িজ�াইল রমযােনর �িত রােত তার সােথ সাক্ষাত ক
পর�ের কুরআন পড়েতন, তখন িতিন �বািহত বায়ু র েচেয়ও
অিধক হাের দান করেতন।’ 143
142F

* আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দান িছল সািবর্ক
ও সবধরেণর। েযমন আ�াহর �ীনেক সমু�ত করা ও আ�াহর
বা�ােদর পথ�দশর্ের জনয্ জ্ঞ, জান ও মাল বয্য় কর।
অনু রূপভােব আ�াহর বা�ােদর কােছ সব রকেমর কলয্াণ েপৗঁ
142

আহমাদ ২/৩০৫; িতরিমযী: ৩৫৯৮। (হাসান সনেদ)
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বু খারী: ৬; মুসিলম: ৫০।
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েদওয়ার জনয্ যত পথ ও প�িত রেয়েছ সবই িতিন অবল�ন
করেতন, েযমন মূ খর্েদর জ্ঞান, তােদর অভাব-অিভেযাগ পূ রণ,
তােদর মধয্কারক্ষুধােদর আহার �দান। আর তাঁর দান রমযােন
বহুগু েবেড় যাওয়ার কারণ হে�, সমেয়র মযর্াদা স�েকর
সেচতনতা,

সওয়ােবর

পিরমােন

বিধর্ত হওয়া। তাছাড়া

ইবাদতকারীেদর ইবাদেত সহেযািগতা করাও রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনয্ম উে�শয্ িছল। এভােব িতিন সাওম
ও খাবার খাওয়ােনা এ দু ’িট কাজেক একসােথ করেতন, এ দু েটা
কাজই জা�ােত �েবেশর অনয্তম মাধয্

144
১৪৩

* অনু রূপভাে সহীহ মুসিলেম আবূ হুরাইরা রািদয়া�াহু আনহু হ
বিণর্, নবী ‘সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম একবার সাহাবীেদর লক্ষ
কের বলেলনঃ
َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ً َ َ َ ُ َ ْ َﻲ
 »� َﻤ ْﻦ: ﻗﺎل، أﻧﺎ:اﷲ �ﻨﻪ
»ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ِﻣﻨ�ﻢ ﻴﻟﻮم ﺻﺎﺋِﻤﺎ؟« ﻗﺎل أ ﺑﻮ ﺑ� ٍﺮ ِﺿ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ ُ َ ْ َﻲ
َ » َ� َﻤ ْﻦ أ َ ْﻃﻌ َﻢ:ﺎل
 ﻗ، أﻧﺎ:ﺗ ِﺒﻊ ِﻣﻨ�ﻢ ﻴﻟﻮم ﺟﻨﺎزة؟« ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑ� ٍﺮ ِﺿ اﷲ �ﻨﻪ
ُُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ً َ َ َ ُ َ ْ َﻲ
 »�ﻤ ﻦ ﻋد ِﻣﻨ�ﻢ: ﻗﺎل، أﻧ ﺎ:ﻜﻴﻨﺎ؟« ﻗﺎل أ ﺑﻮ ﺑ� ٍﺮ ِﺿ اﷲ �ﻨﻪ
ِ ِﻣﻨ�ﻢ ﻴﻟﻮم ِمﺴ
َْ َ ُ ّ
ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ً َ َ َ ُ َ ْ َﻲ
 �ﻘﺎل رﺳﻮل اﷲِ َ�َ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ، أﻧﺎ:ﻴﻟﻮم م ِﺮ�ﻀﺎ؟« ﻗﺎل أ ﺑﻮ ﺑ� ٍﺮ ِﺿ اﷲ �ﻨﻪ
ّ
َّ
َ َ َ ّ
ْ
ْ ْ
« ِﻻَ دﺧ ﻞ ﻟَْﻨَﺔ، ٍ » َﻣﺎ اﺟﺘَ َﻤﻌ َﻦ ِﻓ ام ِﺮئ:َﺳَﻠَ َﻢ
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েদখুন, ইবন রাজাব, লাতােয়ফুল মা‘আিরফ পৃ . ৩০৬।
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“েতামােদর মেধয েক আজ সাওম অব�ায় �তুয্েষ উপনীত হেয়?
আবূ বকর রািদয়া�াহু ‘আনহু বলেলন, আিম। রাসূ ল বলেলন,
েতামােদর মেধয্েক আজ জানাযার সালােত শরীক হেয় জানাযার
িপছু িনেয়েছা? আবু বকর রািদয়া�াহু আনহু উ�ের বলে, আিম।
রাসূ ল বলেলন, েতামােদর মেধয্ েক আজ একজন িমসকীনেক
খাইেয়ছ? আবু বকর বলেলন, আিম। রাসূ ল বলেলন, েতামােদর
মেধয্ েক আজ একজন েরাগীর েসবা কের? আবূ বকর রািদয়া�াহু
আনহু বলেল, আিম। তখন রাসূ লু�াহ ‘সা�া�াহু আলাইিহ অসা�া
বলেলন, “েয বয্ি�র মেধয্ এসব গুণ গুেলা িম হেয়েছ েস
অবশয-ই জা�ােত যােব।”

145
১৪৪

 িসয়ােমর মু �াহাব আদেবর মেধয্ অনয্তম হ, আ�াহ �দ�
িনয়ামেতর কথা অ�ের সদা জাগরুক রাখা
িসয়ােমর মু�াহাব আদবসমূ েহর অনয্তম হেল, িসয়াম পালনকারী
িসয়াম পালেনর মাধয্েম আ�াহ �দ� েনয়ামেতর কথাসবর্দা �রণ
করেব; েযেহতু আ�াহ তা‘আলা তােক িসয়াম পালেনর তাওফীক
িদেয়েছন, তার জনয্ সহজ কের িদেয়েছন, ফেল েস এ িদেনর
িসয়াম পূ ণর্ করেত েেরেছ, এ মােসর িসয়াম পুেরাপুিরভােব আদয়
করেত েপেরেছ। কারণ, এমন অেনক েলাক রেয়েছ যারা িসয়াম
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পালেনর েন‘আমত েথেক মাহরূম হেয়ে, তােদর েকউ েকউ �া�
বয়� হবার পূ েবর মারা েগেছ, আবার েকউ িছল িসয়াম পালেন
অক্, আবার তােদর েকউ পথ��তা ও �ীন িবমুিখতার ফেল
িসয়াম পালন করেত পােরিন।
তাই িসয়াম পালনকারীর উিচত হেলা এ েনয়ামেতর জনয্ আ�াহর
�শংসা করা; যা েগানােহর ক্ষ, ম�-পাপাচার েথেক মুি�, �ায়ী
েন‘আমতপূ ণর্ দারু ন ‘ঈম জা�ােত মহান স�ািনত রেবর পােশ
থাকার মত সু উ� মযর্াদ লােভর মাধয্ম
o ভাইেয়রা আমার! িসয়ােমর আদবগুেলা রক করুন। আর
(আ�াহর) গযব (ে�াধ) ও শাি�র কারণগুেলা েথেক

িনেজেদরেক মু� রাখুন। সালােফ সােলহীন তথা সৎকমর্শীল
পূ বর্সুরীেদর গেণ গুণাি�ত েহা, েকননা পূ বরব তর্রা েযভােব
আ�াহর আনু গতয্ কের এবং পাপাচার েথেক িবরত েথেক
সংেশািধত হেয়িছেলন, েশষ যামানার উ�তেদরও েস একই
প�িতেত সংেশািধত হেত হেব।
* ইবন রজব রহ. বেলন, িসয়াম পালনকারীরা দু �ের িবভ�:
�থম �র: ওই সকল েলাক, যারা আ�াহ তা‘আলার স�ি�র জনয্
�ীয় পানাহার ও কাম�বৃ ি� তয্াগ কের এবংজা�ােত তার িবিনময়
আশা কের। িতিন েতা আ�াহ তা‘আলার সে� বযবসা কেরেছন ও
েলন-েদন কেরেছন। আর আ�াহ সৎকমর্শীলেদর �িতদানকখনও
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ন� কেরন না, েয তাঁর সােথ েলনেদন করেব েস কখনও আশাহত
হেব না বরং সবেচেয় বড় ধরেনর লােভ ধনয্ হে।
* একবার রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এক েলাকেক
উে�শ কের বলেলন:

َ
ُْ ًْ َ ُّ
«�ا ِﻣﻨﻪ
»ﻚَ ﻟَﻦْ ﺗَﺪَع
 إِﻻَّ آﺗَﺎكَ ا�َ ﺧ،َِّ� ً ﺷَيْﺌًﺎ ا�ِّﻘَﺎء
ِ

‘িন�য় তুিম যা িকছু ই আ�াহর তাকওয়া অবল�েনর কারেণ

পিরতয্াগ কেব, তার েচেয়ও উ�ম ব� িতিন েতামােক �দান
করেবন।’
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এ ধরেনর িসয়াম পালনকারীর চািহদা মত আ�াহ তা‘আলা জা�ােত
তােক ে��তম খাদয-পানীয় ও �ী দান করেবন।
* আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:
ۡ
َۡ َ ٓ
َ ٓ ٱ��ُوا ْ َهن
َ ۡ ﴿ ُ�ُوا ْ َو
َ ِ َ�ٱ
[٢٤ : ﴾ ] ﺤﻟﺎﻗﺔ٢ ِا�ة
ِ�ٔ ۢ� ب ِ َما أ ۡسلفتُ ۡم ِ� �َۡيَّا ِم
‘(বলা হেব) ‘িবগত িদনসমূ েহ েতামরা যা অে� ে�রণ কেরছ তার
িবিনমেয় েতামরা তৃি� সহকাের খাও ও পান কর।’ {সূ রা আলহা�াহ, আয়াত: ২৪}
* মুজািহদ রহ. সহ আেরা অেনেক বেলন, এ আয়াত িসয়াম
পালনকারীেদর বয্াপাের নািযল হেয়েছ।
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* আ�ু র রহমান ইবন সামুরা রািদয়া�াহু ‘আনহু বিণর্ত হাদীেস
এেসেছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ে� েদেখেছন:
َ َ َ ّ ََُ ﺸًﺎ ﻠﻛ
َ َﻓ، وﻃﺮ َد
ُ َ ُ
َْ
َ ﺠ
ﺎء ُه
ﻳْﺖُ رَﺟُﻼً ﻣِﻦْ أُﻣَّﻲﺘ َﻠْﻬَﺚُ �َﻄ
» َو َأ
ِ ﻤﺎ دﻧﺎ ِﻣﻦ ﺣﻮضٍ ﻣﻨِﻊ
ِ
َ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ
«ُﺎه َوأ ْر َواه
ِﺻﻴﺎم رمﻀﺎن ﻓﺴﻘ
‘আর আিম আমার উ�েতর এক েলাকেক েদখেত েপলাম েস
িপপাসায় িজ�া েবর কের হাঁপাে�। যখন েস পািন পােনর জনয্
হাউেজর কােছ যায়, তখন তােক েসখােন বাধা েদয়া হয় এবং েস
ওখান েথেক িবতািড়ত হয়। অতঃপর তার কােছ রমযােনর িসয়াম
এেস উপি�ত হেলা এবং তােক পািন পান কিরেয় তৃ� করােলা।’ 147
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o েহ আমার জািত! এ রমযােন আ�াহ তা‘আলার সে� (কুরআন
িতলাওয়াত ও নফল সালােতর মাধয্ে) কথা বলার িক েকউ
েনই?
তাঁর অনু গত বা�ােদর জনয্ জা�ােত সরিক্ষত েনয়ামতরািজ
�িত আ�হী িক েকউ েনই?
কিবর ভাষায় বলেত হয়:
َْ
ﺎن
ِ َﻦْ ﻳُﺮِدْ مُﻠْﻚَ اﺠﻟﻨ
ِ

�ﻠْﻴَﺪعْ ﻋﻨﻪ اﺘﻟﻮا
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ُ
ﺮآن
ِ ﻧﻮر اﻟﻘ
ِ ِل ﻰﻟ

ُ
�ﻟَْﻘْﻢ ﻲﻓ ﻇﻠﻤ ِﺔ ال

َ َ َ
ﺎن
ِ إن ﻫﺬا اﻟﻌيﺶ ﻓ

ً
ْ ْ
ٍﻴﻟَ ِﺼﻞ ﺻﻮﻣﺎﺑﺼﻮم

اﻷﻣﺎن
دار
ِ
ِ اﷲ ﻓ

ُ
ّ
ُ اﻟﻌيﺶ ﺟ
ﻮار
ﻧَﻤﺎ
ِ

েয হেত চায় জা�ােতর মািলক েস েযন ছােড় অবেহলা
েস েযন দাঁড়ায় রােতর আঁধাের কুরআেনর আেলা িনেয়
েস েযন পযর্ায়�েম পালন কে িসয়াম িন�য় এ জীবন ন�র
�কৃত জীবন হেলা আ�াহর �িতেবশীে� জা�ােতর বাড়ীেত।
িসয়াম পালনকারীেদর ি�তীয় �র: এমন িকছু েলাক রেয়েছ, যারা
আ�াহ বয্তীত পািথর্ সব িকছু েছেড় িবরত থাকার সাওম পালন
কের। তারা মি��েক ম� িচ�া েথেক এবং উদরেক পূ ণর্খাবার
মু� রােখ। মৃ তুয্  মৃ তুয্র পর পঁে-গেল যাবার কথা �রণ কের
এবং আিখরােতর উে�েশ দু িনয়ার েসৗ�যর্ তয্াগ কের। এম
েলােকর জনয্ই েতা তা রেবর সােথ সাক্ষাত ও তাঁর দশর্ন ল
হেব �কৃত ‘ঈদু ল িফতর’।
কিব বেলন,
‘িবেশষ (�কৃত) িসয়াম পালনকারীেদর িসয়াম হেলা, িজ�ােক িমথয্া
বলা ও অপবাদ েদয়া েথেক িবরত রাখা।
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আ�াহর সাধক ও সাি�েধয্ ধনয্ বয্ি�েিসয়াম হেলা, অ�রেক
অনয্ কােরা অনু�েবশ ও তাঁর পদর্া েথেক েহফাযত করা
o আ�াহর পিরচয় �া�গণেক পািথর্ব জগেতর সুরময্ অ�ািলক
�ীয় রেবর দশর্েনর িবপরীেত �শাি� িদেত পাের না। তাঁর দশর্
ছাড়া েকােনা ঝণর্ধারা তােদর পিরতৃ� করেত পাের না। তােদর
িচ�া-েচতনা চাওয়া-পাওয়া এগুেলা েথেক অেনক মহৎ।
o েয বয্ি� আ�াহর আেদশ পালনােথর আজ দু ি নয়ােত �বৃ ি�র

চািহদা েথেক িবরত রাখার সাওম পালন করেব, আগামীকাল

জা�ােত েস ঐসব চািহদা লাভ করেব, আর েয বয্ি� আ�হ
বয্তীত অপর সব িকছু েথেক িনেজেক িবরত রাখার সাওম
পালন করেব, তার ঈদ বা খুশী েতা েসিদন হেব েয িদন েস
আ�াহর সাক্ষাত লাভ করে
َ َ
ّ ََ َ ّ
ّ َٓ ْ
ّ �َِ �ت َو ُه َو
ُ لسَ ِم
ُ يع ۡٱل َعل
﴾ ٥ ِيم
﴿ َمن � ن ي َ ۡر ُجوا لِقاءَ �َ ِ َإِنَ أجل
�ٖ
[٥ :]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

‘েয আ�াহর সাক্ষ কামনা কের (েস েজেন রাখুক) িন�য় আ�াহর
িনধর্াির কাল আসেব। আর িতিন সবর্ে�াত, সবর্জ্ঞ।’ {সূ রা আল‘আনকাবূ ত, আয়াত: ৫}
o তাই েহ তাওবাকারীগণ! আজ �বৃ ি�র কামনা-বাসনা েথেক

িবরত থাকার মাধয্েম িসয়াম পালন কর, তাহেল �িতপালেকর
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সাক্ষােত িদন ঈদু ল িফতেরর আন� উপেভাগ করেত
পারেবন।
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েহ আ�াহ! আপনার �িত িন�া সৃ ি� কের আমােদর অ�রেলাকেক
েসৗ�যরমি�ত করুন এবং আমাের আমলগুেলােক আপনার রাসূেলর
আনু গতয্ আর তাঁর আদব অনুকরেণর মাধয্েম  সুষমামি�ত করু
েহ আ�াহ! আমােদর আলেসয্র িন�া েথেক জািগেয় িদ, অধঃপতন
েথেক রক্ষা করুন এবং আমােদর অপরাধ ও পাপরািশ ক্ষমা
েহ ে�� দয়াময়! আপনার দয়ায় আমােদরেক, আমােদর িপতামাতা
ও জীিবত-মৃ ত সকল মুসিলমেক ক্ষমা কের িদন। আসালাত ও
সালাম বষর্ণ করুন আমােদর নবী মুহা, তাঁর পিরবার-পিরজন ও
সকল সাহাবীর ওপর।
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ইবন রাজাব, লাতােয়ফুল মা‘আিরফ পৃ . ২৯৫, ৩০০।
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�াদশ আসর
কুরআন িতলাওয়ােতর ি�তীয় �কার
সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন অজ� দানকারী তার জনয্েয
তাঁর আনু গতয্ কের এবং তাঁর কােছ �তয্াশা ক; িযিন কেঠার
শাি� �দানকারী েয তার িযকর েথেক েথেক মুখ িফিরেয় েনয় এবং
তাঁর অবাধয্চরণ কের। িনজ দয়ায় িতিন যােক চান িনবর্ািচতকের
কােছ েটেন েনন এবং ৈনকটয্ দান কেরন আবার িনজ ইনসাের
িভি�েতই িতিন যােক চান দূ ের েঠেল েদন ফেল তােক েসিদেকই
িফিরেয় েদন েযিদেক েস িফরেত চায়। িতিন নািযল কেরেছন
কুরআন সৃ ি�কুেলর জনয্ রহম�রূপ এবং পিথকেদর জনয
আেলাকবিতর্কা িহেসে, সু তরাং েয এেক আঁকেড় ধরেব েস তার
লেক্ষয্ েপৗ, আর েয এর সীমােরখা অিত�ম কের এবং অিধকার
িবন� কের, েস তার দু িনয়া ও আিখরাত সবই হারায়।
আিম তাঁর �শংসা কির িতিন যত অনু �হ ও দান কেরেছন তার
ওপর। তাঁর শুকিরয়া আদায় কির দীনী ও দুিনয়াবী সব েয়ামেতর
ওপর। আর শুকিরয়াকারী কত অিধক লােভর েযাগয্ হ ও কত
অিধক�া� হয়!
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আিম সাক্ষয্ িদি�, এক আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ েন,
তাঁর েকােনা শরীক েনই; িতিন তাঁ র গুণাবিলেতপিরপূ ণর, সমকক্ষত
ও সাদৃ শয্তা েথেক বহু উে। আিম আরও সাক্ষয্ িদি� েয মুহা
তাঁর বা�া ও রাসূ ল, যােক িতিন সকল সৃ ি�র মধয িনবর্ািচত ও
মেনানীত কেরেছন।
আ�াহ সালাত েপশ করু তাঁ র ওপর, তাঁ র পিরবার-পিরনজন,
সাহাবী ও অনাগত সকল সু �র অনু সারীর ওপর- যতিদন �ভাত
ফুেট েবর হেব এবং তার িকরণ আেলািকত করেব। আর যথাযথ
সালামও তােদর �িত বষর্ণ করুন
o আমার ভাইেয়রা!

প�ম আসের আেলািচত হেয়েছ েয, কুরআন িতলাওয়াত দু ই
�কার:
�থমত: কুরআেনর শাি�ক পঠন, যার আেলাচনা ইেতাপূ েবর
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১৪৮

করা

হেয়েছ।
ি�তীয়ত: হুকম বা �ােয়ািগক পঠন অথর্াৎ কুরআেনর িবধানেক
েতলাওয়াত করা। আর তার অথর্ হে, কুরআন�দ� যাবতীয়
সংবাদেক আ�িরকভােব িব�াস করা, সকল আিদ� িবষয় পালন ও
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েদখুন, পৃ �া নং
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িনিষ� িবষয় পিরতয্াগ করর মাধয্েম তার িবধানাবিলেক েমেন
েনওয়া।
ব�ত এ �কারই হে� কুরআন নািযেলর বৃ হ�ম লক্ষ েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ
َ َ ْٓ ُ ّ َ ٞ َ َٰ ُ َ َۡ ُ َٰ َۡ َ ٌ َٰ
َ َ�َِتَذَكَ َر أُ ْولُوا ْ ٱ ۡ�َ ۡل
ٰ
ٰ
: ﴾ ]ص٢ ب
�
ۦ
ه
ِ
ت
�ا
﴿ك ِ�ب أنزل �ه إِ�ك م� رك َِد ّبَروا ء
ِ
ِ

[٢٩

‘আমরা আপনার �িত নািযল কেরিছ এক বরকতময় িকতাব, যােত
তারা এর আয়াতসমূ হ িনেয় গভীরভােব িচ�া কের এবং যােত
বুি�মানগণ উপেদশ �হণ কের।’ {সূ রা েসায়াদ, আয়াত: ২৯}
এ জনয্ সালেফ সােলহীন রহ. কুরআন িতলাওয়ােতর এ প�িতর
উপর চেল কুরআন িশক্ষা কেরে, এর উপর িব�াস �াপন
কেরেছন এবং মজবুত আ�ীদা-িব�ােসর উপর িভি� কের এর
যাবতীয় িবধানাবিলেক ইিতবাচক ধারায় বা�বািয়ত কেরেছন। আবূ
আ�ু র রহমান আসসু লামী রহ. বেলন:
ُ
َ
ّ
ُ وﻋﺒﺪ اﷲ
ُ  ﻋﺜﻤﺎن،ﺪَﺛَﻨﺎ ﺬﻟﻳﻦ ﻛﻧﻮا ﻳُﻘﺮؤوﻧﻨﺎ اﻟﻘﺮآن
، ﺑﻦ مﺴﻌﻮ ٍد
ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
ِ
ّ
َ  ﻧَّﻬﻢ ﻛﻧَﻮا إذا ﻌﻠَّ ُﻤﻮا، وﻏ�ﻫﻤﺎ
َ
ّ
آﻳﺎت لﻢ
ﻣﻦ
ٍ ﻲﺒِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﺮﺸ
ْ
ْ ْ
ّ
َ
َ ّ
 َﺘﻌﻠَﻤﻨﺎ اﻟﻘﺮآن: ﻗﺎلﻮا،ﻳﺘﺠﺎوزوﻫﺎ ﻰﺘ ﺘﻌﻠَﻤﻮﻫﺎ وﻣﺎ ِ�ﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟ َﻌ َﻤﻞ
ً
َ
َ
.واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﺟﻴﻌﺎ
‘উসমান ইবন আফ্ফা, আবদু �াহ ইবন মাসউদ �মুখ যারা
আমােদরেক কুরআন িশক্ষা িদে তারা বেলেছন, তারা যখন
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক দশিট আয়াত
িশখেতন, যতক্ষণ পযর্� তােলাভােব না িশখেতন ও তােত েয
সকল জ্ঞান আমল করার কথা রেয়েছ তা বা�বায়ণ না করেতন
ততক্ষণ পযর্� সামেন অ�সর হেতন ন তারা বেলন, আমরা
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এভােবই কুরআন, জ্ঞান ও আ সবই িশেখিছ।”
১৪৯

আর এটাই হেলা কুরআন িতলাওয়ােতর ওই �কার যার ওপর
েসৗভাগয্ ও দুভর্াগয্ িনভর্র ’
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ۡ ّ
َ ّ
ََ َ َ ُ ََّ ََ
ُ
ُٗ
ٰ َ َضِلُ َو� � َ ۡش
﴿
 َو َم ۡن١ �
� اي ف
َإِمَا يَأِيَن َّ�م ّم ّ ِِ� هد ى �م ِن ٱ َبع هد
َۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ُ َ ّ َ
َ
ۡ
َ َ
ُ �أ ۡع َر َض َعن ذ ِك ري فإَ �ۥ معِيشة ضن� و
ٰ َ ��هۥ يوم ٱلقِ� ٰمةِ أ
 قال١ �
ِ
ِ
ََ َُ َ َ ََۡ َ َ َ َ َ
َ ُ ُ ۡ َ ٰ َ �ۡ َ � أ
ٗ ص
ۡ َ َر ّب ل َِم َح
ٓ َ�ت
ۖس يتَ َه ا
ِ  قال ك� ٰل ِك � �تك ءَا� ٰتنا فن١ ��
ِ � َوقد كنت ب
ِ
ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
ّ
ُ
َ
َ  َو�� ٰل ِك �ز ي م ۡن أ١ �ن
ٰ َو�� ٰل ِك ٱ�َ ۡوم ت
ت َر� ِ ۚهِۦ
ِ ٰ �� �ف َول ۡم يؤمِ ۢن
ِ
َٓ َ ّ
ُ َولَ َع َذ
[١٢٧ ،١٢٣ : ﴾ ]ﻃﻪ١ ٰ �ۡ �َشَدُ َو
ِ اب ٱ�خ َِرة
‘অতঃপর যখন েতামােদর কােছ আমার পক েথেক িহদায়াত
আসেব, তখন েয আমার িহদায়ােতর অনু সরণ করেব েস িবপথগামী
হেব না এবং দু ভর্াগা হেব না। আর েয আমার �রণ েথেক মুখ
িফিরেয় েনেব, তার জনয হেব িন�য় এক সংকুিচত জীবন এবং
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তাফসীর ইবন জারীর আত-�াবারী: ১/৮০; ইবন তাইিময়া, মাজমূ ‘ ফাতাওয়া:

৭/১৬৮।
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আিম তােক িকয়ামত িদবেস উঠােবা অ� অব�ায়। েস বলেব, ‘েহ
আমার রব, েকন আপিন আমােক অ� অব�ায় উঠােলন? অথচ
আিম েতা িছলাম দৃ ি�শি� স��? িতিন বলেবন, ‘এমিনভােবই
েতামার িনকট আমার িনদশর্নাবি এেসিছল, িক� তুিম তা ভুেল
িগেয়িছেল এবং েসভােবই আজ েতামােক ভুেল যাওয়া হল। আর
এভােবই আিম �িতফল দান কির তােক, েয বাড়াবািড় কের এবং
তার রেবর িনদশর্নাবিেত ঈমান আেন না। আর আিখরােতর আযাব
েতা অবশয্ কেঠারতর ও অিধকতর �ায়ী।’ {সূ রা �-হা, আয়াত:
১২৩-১২৭}
এ আয়াতসমূ েহ আ�াহ তা‘আলা যা যা বণর্না কেরেছন তা হেল:
-

রাসূ লগেণর িনকট

পাঠােনা

েহদায়াত অনু সরণকারীেদর

�িতদান। আর েস মহান েহদায়াত হেলা, আল-কুরআন। সে�
সে� েহদায়াত িবমু খেদর শাি�র কথাও বণর্না কেরেছন।
েহদায়াত অনু সারীেদর বড় �াি� হল তারা পথ�� হেব না ও
দু ভর্াগাহেব না। তােদর েথেক ��তা ও দু ভর্াগ দূ র করার অথর্
হে� তােদর জনয্ দু িনয়া ও আেখরােতর েসৗভাগয্ ও পূণর
েহদায়াত সাবয্� কর।
-

পক্ষা�ের অহংকারবশত কুরআন িনেদর্িশত আমল িবমুখে
শাি� হল, দু িনয়া ও আেখরােত তারা দু ভর্াগা ওহতভাগা হওয়া।
তােদর জীবন হেব খুবই সংকীণর্
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েস দু িনয়ােত: দু ি��া ও অি�রতা তথা সমসয্া স�ু অব�ায়
থাকেব। তার েকােনা িবশু� আকীদা েন, েনই েকােনা সৎ আমল।
َ ُ َۡ ُ َ ٓ ّ
ُ ۡ َ َۡ ۡ َ َ ٓ
[١٧٩ :﴿ُوْ� َٰ�ِك كٱ�ن�ٰ ِم بَل ه ۡم َضَلُ ۚ ُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل� ٰفِلون﴾ ] اﻻﻋﺮاف
‘তারা চতু�দ জ�র মত; বরং তারা অিধক পথ��। তারাই হে�
গােফল।’ {সূ রা আল-‘আরাফ, আয়াত: ১৭৯}
আর েস কবের: থাকেব সংকীণর্ অব�ায়। তার কর হেব সংকুিচত।
এমনিক তার এক পাঁজেরর হাড় অনয্ পাঁজের িমেল যােব। আর েস
হাশেরর িদন হেব অ�, ফেল িকছু ই েদখেত পােব না।
ۡ ٗ
ّ َُ
ۡ
ُ
َۡ َ
ُ ُ �
ٰ َ َ ِ� ُه ۡم يَ ۡو َم ٱ ۡل ِق َ� ٰ َمة
� ُو ُجوهِ ِه ۡم � ۡم ٗيا َو ُ�� ٗما َو ُص ّماۖ َّأ َوٮ ٰ ُه ۡم َهَن َّ ُۖم َم ا
﴿و
ٗ َِخبَ ۡت ز ۡد َ� ٰ ُه ۡم َسع
[٩٧ : ﴾ ] ﻻﺮﺳاء٩ ��
ِ

‘আর আিম িকয়ামেতর িদেন তােদরেক এক� করব উপুড় কের,
অ�, মূ ক ও বিধর অব�ায়। তােদর আ�য়�ল জাহা�াম; যখনই তা

িনে�জ হেব তখনই আিম তােদর জনয আগু বািড়েয় েদব।’ {সূ রা
বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৯৭}
তারা েযেহতু দু িনয়ােত সেতয্র বয্াপাের , সতয্ �ণ েথেক বিধর
ও সতয্ বলােথেক িবরত িছল, আর তারা বলত:
َ َۡ َ َ َۡ ۢ َ ٞ َۡ َ َ َ ٓ َ َۡ َٓ ُ ۡ َ ّ ِ ّ
ٞ ِج
َ ِك ح
ٓ ِ ﴿قُلُو�ُنَا
﴾اب
� َ�ِن َةٖ ّمَا تدعونا إِ�ه ِ و ِ� ءاذان ِنا وقر و ِمن بين ِنا و�ين
[٥ :]ﻓﺼﻠﺖ

‘আপিন আমােদরেক যার �িত আ�ান করেছন েস িবষেয় আমােদর
অ�রসমূ হ আ�ািদত, আমােদর কােনর মেধয রেয়েছ বিধরতা আর
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আপনার ও আমােদর মেধয রেয়েছ অ�রায়।’ {সূ রা ফুসিসলাত,
আয়াত: ৫} েসেহতু আ�াহ তা‘আলা আিখরােত তােদরেক েসরূপ
�িতদানই েদেবন েযরূপ তারা দু িনয়ােত কেরিছল। আর আ�াহ
তােদরেক ওইভােব �ংস করেবন, েযভােব তারা আ�াহর
শরীয়তেক �ংস কেরেছ।
َ َ ََۡ َ َ َ َ َ
َ ُ ُ ۡ َ ٰ َ �ۡ َ � أ
ٗ ص
ۡ َ ﴿قَ َال َر ّب ل َِم َح
ٓ َ �ت
 قال ك� ٰل ِك � �تك ءَا� ٰتُنَ ا١ ��
ِ � َوقد كنت ب
ِ
ِ
ۡ َ َ ََ ََ ََ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
ٰ فنسِيتهاۖ و�� ٰل ِك ٱ�وم ت
[١٢٦ ،١٢٥ : ﴾ ] ﻃﻪ١ �ن
‘েস বলেব, ‘েহ আমার রব, েকন আপিন আমােক অ� অব�ায়
উঠােলন? অথচ আিম েতা িছলাম দৃ ি�শি� স��? িতিন বলেবন,
‘এমিনভােবই েতামার িনকট আমার িনদশর্নাবল এেসিছল, িক�
তুিম তা ভুেল িগেয়িছেল এবং েসভােবই আজ েতামােক ভুেল যাওয়া
হল।’ {সূ রা � হা, আয়াত: ১২৫-১২৬}

ً َ ٓ
[٢٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺒﺎ٢ ﴿ َج َزا ٗء ِوفاقا

‘উপযু � �িতফল�রূ।’ {সূ রা আন-নাবা’, আয়াত: ২৬}
ّ
ْ ُ َ
َ ُ
ُۡ َ َ َ ّ ّ َ ٓ َ َ َ
َ ّ ّ ْ ُ َ َ َّ � َزى ٱ
﴾ات ِ�َ َما �نوا َ� ۡع َملون
�﴿ومن جاء ب ِٱسَيِئةِ ف
ِ ٔ�ِ َِين عمِلوا ٱس

[٨٤ :]اﻟﻘﺼﺺ

‘আর েকউ পাপ িনেয় আসেল তেব যারা ম�কমর কেরেছ তােদর
শুধ তারই �িতদান েদওয়া হেব যা তারা কেরেছ।’ {সূ রা আল�াসাস, আয়াত: ৮৪}
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* সহীহ বুখারীেত সামুরা ইবন জুনদু ব রািদয়া�াহু আনহু েথে
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন েকােনা
সালাত আদায় করেতন (অনয বণর্নয় এেসেছ, যখন ফজেরর সালাত
আদায় করেতন) তখন িতিন আমােদর িদেক মুখ কের বসেতন এবং
িজজ্ঞাসা করে,
ُ ُ َ
َ َ
ْ ََ ّ
ّ
ُّ
«َ�َﺎ ﺷَﺎءَ ا
» :�ﻴَﻘﻮل، َﺈِنْ رَأَى أَﺣَﺪٌ ﻗَﺼَ َﻬ ﺎ
:»َﻦْ رَأَى ﻣِﻨْ�ُﻢُ الﻠَﻴْﻠﺔ ُرؤ�َﺎ؟« ﻗﺎل
َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ ٌ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ً َْ ََ
ُ ْ َﻜِ�ِ َرأَﻳ
ّ » :ﺎل
ﺖ
ﻗ،  ﻻ: »ﻫﻞ رأ ى أﺣﺪ ِﻣﻨ�ﻢ رؤ�ﺎ؟« ﻗﻠﻨﺎ:َﺴَﺄَﻨﻟﺎ ﻳﻮﻣﺎ �ﻘﺎل
َ
َ
ُ ﻘْﻨَﺎ ﺣَﻰﺘَ أﺗَيْﻨَﺎ َﻋ َر
َلﻠَّﻴْﻠ َ َﺔ َر ُﺟﻠ َ ْ� أَ�َﻴ
ّ
َ
�ﺎ
ﺟ
ﺎ�ْﻄَﻠ
(
وﻓﻴﻪ
ﺴﺎق اﺤﻟﺪﻳﺚ
)
ِ
ِ
ٍﻞ
ْ
َُ ََْ َْ َ ْ ّ
ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ ٌ َ ُ َ َ َ
 و ِ�ذ ا ﻫﻮ �ﻬ ِﻮي ِﺎلﺼَﺨﺮ ِة لِﺮأ ِﺳ ِﻪ �ﻴﺜﻠﻎ، و ِ�ذ ا آﺧ ﺮ ﻗﺎﺋِﻢ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺑِﺼﺨﺮ ٍة، ٍُمﻀ َﻄ ِﺠﻊ
ْ
َ َ ُ ُ ُ ََ َ َ َ ُ َََْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َََ ُ َ َْ
ّ َﻰﺘ
ّ ﻼ ﻳَ ْﺮﺟ ُﻊ َ ْﻟﻪ
ََﺼِﺢ
ﻓ، �ﻴتﺒﻊ ﺤﻟﺠ ﺮ �ﻴﺄﺧﺬه،  �ﻴﺘﺪﻫﺪه ﺤﻟﺠ ﺮ ﻫ ﺎ ﻫﻨ ﺎ،رأﺳﻪ
ِ ِ ِﻴ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ َْ
ُ  " ﻗﻠ:لﻤَﺮَ َة اﻷو�« ﻗﺎل
ّ ﻮد َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َ�ﻴَ ْﻔ َﻌ ُﻞ ﺑ ِﻪ ِﻣﺜْ َﻞ َﻣ ﺎ َ� َﻌ َﻞ
ﺖ
 ُﻢَ �ﻌ،رأﺳﻪ ﻛﻤ ﺎ ﻛن
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ َ َ ْ ُ َ َُ
( ا� َﻄ ِﻠ ِﻖ ا� َﻄ ِﻠ ْﻖ " )ﺬﻛﺮ اﺤﻟﺪﻳﺚ وﻓﻴﻪ: " ﻗﺎﻻ ِﻟ:�َ َﻣﺎ ﻫﺬا؟ " ﻗﺎل
ِ  ﺳﺒﺤﺎن:لﻬﻤﺎ
َ ُ ُ ُ ْ ُ ّ ُّ
َ َ ﺖ َﻋﻠَﻴْﻪ ُ�ﺜْﻠَ ُﻎ َرأْ ُﺳ ُﻪ ِﺎﺤﻟ
َ لﺮَ ُﺟ ُﻞ ﻷَو َّ ُل ّﻟَ ي أَ�َ ْﻴ
ّ َﻣ َّﺎ
لﺮَ ُﺟﻞ ﻳَﺄﺧﺬ اﻟﻘ ْﺮآن
 َﺈِﻧَﻪ،ﺠ ِﺮ
ِ
ِ
ْ َ َ ّ
ُ ُ ََْ
ُ َﻀ ُﻪ َو�َﻨ
«....، الﻤﻜﺘُﻮ�َ ِﺔ
ﺎم َﻋ ِﻦ لﺼَﻼ ِة
��ﻓ
‘েতামােদর েকউ িক আজ রােত েকােনা �� েদেখছ? বণর্নাকারী
বেলন, যিদ েকউ েদখত তাহেল বণর্না কত। তখন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেতন, মাশাআ�াহ। এরূপ িতিন
একিদন আমােদর িজজ্ঞাসা করে, েতামােদর মেধয্ েকউ িক আজ
রােত েকােনা �� েদেখছ? আমরা বললাম না। তখন িতিন বলেলন,
আজ রােত আিম �� েদখলাম, দু ’জন েলাক আমার িনকট এল
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(তারপর িতিন দু ই বয্ি�র িববরণ িদেলনঅতঃপর হাদীেস এেসেছ),
আমরা চলেত চলেত একজন শািয়ত বয্ি�র কােছ েপৗঁছলা,
েসখােন এক বয্ি�েক পাথর হােত তার িশয়ের দাঁড়ােনা েদখেত
েপলাম। যখন েস ওই পাথরিট শািয়ত বয্ি�র মাথায় িনেক্ষপ ,
তখন পাথরিট তার মাথা চূ ণর -িবচূ ণর্ কের দূের িছটেক যায়। পুনরায়
পাথরিট িনেয় আসার পূ েবর্ই তার মথািট আবার পূ েবর্র নয্ায় হে
যায়। অতঃপর েস তার িনকট িফের এেস পূ েবর্র নয্ায় এক
আচরণ কের। আিম আ�যর্ হেয় িজজ্ঞাসা কর, এটা কী? তারা
দু ’জন বলল, সামেন অ�সর েহান। (িতিন হাদীসিট বণর্না করেল,
তােত রেয়েছ) েয েলাকিটর িনকট আিম এেসিছলাম এং যার মাথা
পাথর িদেয় চূ ণর-িবচূ ণর্ করা হি�, েস কুরআন িশক্ষা কের, অথচ
েস অনু যায়ী আমল কের িন। আর েস ফরয সালাত আদায় না কের
151
ঘুিমেয় েযেতা।’
১৫০

* অনু রূপভােব ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহমা েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হেজর ভাষেণ
জনতার উে�েশ বেলন:
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বু খারী: ১৩৮৬ ও ৭০৪৭। উপেরা� বণর্নািটেত দ’িট হাদীেসর সম�য় রেয়েছ।

[স�াদক]
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َ َ
َ َ ُ ْ َ َ َ ﻜِﻨَّﻪ  رَﻲ
َ � ﺎع
ﻴﻤ ﺎ ِﺳ َﻮى ذلِﻚ
ِ ُ »ْ ﻳَئِﺲَ الﺸَّﻴْﻄَﺎنُ ﺑِﺄَنْ �ُﻌْﺒَﺪَ ﺑِﺄَرْﺿِ�ُﻢْ وَﻟ
ِ ﺿ أ ن �ﻄ
ُ
ّ
ُ
ُ �ْ �ُّﻬَﺎ اﻨﻟَّﺎسُ إِ�ِ ﻗَ ْﺪ ﺗ َ َﺮ
َ�  ﻓَﺎﺣْﺬَرُوا ﻳَﺎ، ْﻤَّﺎ ﺤﺗَﺎﻗَ ﻣِﻦْ أَ�ْﻤَﺎﻟِ�ُﻢ
ﺖ ِ�ﻴ� ْﻢ َﻣﺎ إ ِ ِن
ِ
ً َ ّ
«�ْﺘَﺼَﻤْﺘُﻢْ ﺑِﻪِ ﻓَﻠَﻦْ ﺗَﻀِﻠُﻮا أﺑَﺪا ﻛِﺘََ اﷲِ وَﺳُﻨَّﺔَ ﻧَبِﻴِّ ِﻪ
‘িন�য় শয়তান েতামােদর ভূখে� (ম�া-মদীনায়) তার ইবাদত করার
বয্াপাের িনরাশ হেেছ। তেব েস এটুকুেতই স�� থাকেব েয
েতামরা তু� মেন কের তার ইবাদত ছাড়াও এমন িকছু কাজ করেব
যােত তার অনু সরণ হেয় যােব। সু তরাং শয়তােনর বয্াপােরেতামরা
সাবধান হও। েহ মানু ষ সকল! আিম েতামােদর মােঝ এমন ব�
েরেখ যাি�, যিদ তা আঁকেড় ধর, তাহেল েতামরা কখনও পথ��
হেব না। তা হেলা: আ�াহর িকতাব এব তাঁর নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু �াহ।”
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১৫১F

* ‘আমর ইবন শ‘আইব তার বাবা েথেক, তার বাবা তার দাদা
েথেক বণর্না কের, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:
َ ﻠَﻪ
ً
ُّ
ُ ْ ُْ ُّ
َ َآن ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
 �َﻴَﺘَﻤَﺜَ ﻞ،ُﺎﻣ ِﺔ َر ُﺟ ﻼَﻴُﺆْ�َ ﺑِﺎلﺮَّﺟُﻞِ ﻗَﺪْ ﻤﺣَ ُ ﻓَﺨَﺎﻟَﻒَ أَمْﺮَه
»ُﻤَﺜَ ﻞ اﻟﻘﺮ
ِ
 ﻤﺣََّﻠْﺘَﻪُ إ
ُ
َ َ
ُ
َ َ
ُ
،  وَﺿﻴّﻊَ ﻓَﺮَاﺋِﻲ ِﻀ،ودِي
ِﻳَّﺎيَ ﻓَﺮﺸَُّ ﺣَﺎمِﻞٍ �َﻌَﺪَّى ﺣُﺪ
:َﺼْﻤًﺎ ﻪﻟُ �ﻴَﻘﻮل
َ
َ َُ ّ
ُ َْ ُ
َ
: ﺎﺤﻟُْﺠَﺞِ ﺣَﻰﺘَ �ﻘﺎل
 � َﻤﺎ ﻳ َ َﺰال �ﻘ ِﺬف َﻋﻠﻴْ ِﺑ، وَﺗَﺮَكَ ﻃَﺎﻋَﻲﺘ،ِ�ِﺐَ ﻣَﻌْﺼِﻴَﻲﺘ
َر
ِ
َ ُ ﺣَﻰﺘَّ ﻳَ�ُﺒَّﻪُ ﻰﻠﻋََ ﻣ
َ
َ
ّ
«ﺎر
 �َﻤَﺎ ﻳُﺮْﺳِﻠُﻪ،ِﻚ ﺑِﻪِ �ﻴَﺄْﺧُﺬُ �ِﻴَﺪِه
ِ َﻨْﺨِﺮِهِ ﻲﻓِ اﻨﻟ
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হািকম: ৩/১০৯, ১৪৮। ৩১৮, সহীহ সূ ে� বিণর্।
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‘িকয়ামেতর িদন কুরআনেক এক বয্ি�র আকার েদয়া হেব।
অতঃপর একজন েলােকর সামেন তােক উপি�ত করা হেব। েস
কুরআন বহণ কেরিছল ও তার িনেদরশ ল�ন কেরিছল। তখন
কুরআনেক তার িবরুে� বাদী িহেসেব দাড় করােনা হেব। তখন
কুরআন বলেব, েহ আমার �ভু! আপিন তােক আমার বহনকারী
বিনেয়িছেলন, অথচ েস কতইনা িনকৃ� বহনকারী িছল। েস আমার
সীমাল�ন কেরেছ, আমার ফরযসমূ হ ন� কেরেছ ও আমার
নাফরমািন কেরেছ এবং আনু গতয্ িরতয্াগ কেরে। কুরআন
অনবরত তার িররুে� �মাণ েপশ কের তােক লাি�ত করেতই
থাকেব। পিরেশেষ তােক বলা হেব, েতামার বয্াপাের কুরআেনর এ
অিভেযাগ। তখন কুরআন তােক আপন হােত ধের িনেয় অধঃমুখী
কের জাহা�ােম িনেক্ষপ কর।’ 153
* সহীহ মুসিলেম আবূ মােলক আশআরী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َ َ َ َ ٌ ّ
.« ﻟْﻘُﺮْآنُ ﺣُﺠَﺔ لﻚ أ ْو َﻋﻠﻴْﻚ
َ»
‘কুরআন েতামার পেক্ষ অথবা িবপেদলীল হেব।’ 154
153F

153

ইবন আবী শায়বা: ৬/১২৯, নং ৩০০৪৪। অনু রূপ আবু ন‘আইম তার িহলইয়া

�ে� ২/২২০। আর হাইসামী তার মাজমা‘উয যাওয়ােয়দ ৭/১৬১ �ে� েসটা
উে�খ কেরেছন।
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মুসিলম: ২২৩।
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* অনু রূপ‘আবদু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ আনহু বেল,
َ
ّ
ْ َ َْ َ َُ
ّ
َ  َ� َﻤ ْﻦ َﺟ َﻌﻠ َ ُﻪ، ﻟْﻘُﺮْآنُ ﺷَﺎﻓِﻊٌ مُﺸَﻔَ ٌﻊ
 َو َﻣ ْﻦ َﺟ َﻌﻠﻪ ﺧﻠ ﻒ ﻇﻬ ِﺮ ِه،أﻣﻪُ ﻗَﺎدهُ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
»
َ
ّ
«ﺎر
ِ َدهُ إِﻰﻟَ اﻨﻟ
‘কুরআন এমন সু পািরশকারী যার সু পািরশ �হণ করা হেব। েয
বয্ি� কুরআনেক স�ুেখ রখেব, কুরআন তােক জা�ােতর িদেক
িনেয় যােব। আর েয কুরআনেক েপছেন রাখেব, কুরআন তােক
তািড়েয় জাহা�ােমর িদেক িনেয় যােব।’ 155
154F

সু তরাং েহ বয্ি! কুরআন যার িবপেক্ষ বাদী িহসােব দাঁেব,
িকভােব তুিম েতামার পেক্ তার সু পািরেশর আশা কর? ওই
েলােকর জনয্ আফেসা! যার সু পািরশকারী িবচার িদবেস তার
িবপেক্ষ দী হেয় যােব।
o আ�াহর বা�াগণ! এটা আ�াহর িকতাব, যা আপনােদর সামেন

িতলাওয়াত কের েশানােনা হে�। এটা ওই কুরআন, যিদ তা

েকােনা পাহােড়র উপর নািযল হত তাহেল েদখেতন তা ভেয়
থরথর কের কাঁপেছ। তদয্ি েকােনা কান শুনেছ ন, েকােনা
েচাখ কাঁদেছ না, েকােনা অ�র ভীত হে� না। কুরআেনর
িনেদর্শেকও েতা পালন করা হে� না েয েসটার িবিনমেয় তার
155

ইবন আবী শায়বা: ৬/১৩১, নং ৩০০৫৪। তেব এ মওকুফ হাদীসিট সহীহ

সনেদ সহীহ ইবন িহ�ান ও অনয্ানয্ হাদীস �ে� জােবর . েথেক বিণর্ত
হেয়েছ। [স�াদক]
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সু পািরেশর আশা

করা

যােব। হৃদয়সমূহ তাকওয়াশূ নয

জনমানবহীন মরুভূিতুলয, যােত পােপর কািলমা �পাকাের
জিড়েয় আেছ। ফেল েস না পায় েদখেত আর না শুনেত
o আমােদর সামেন কত আয়াত পড়া হে�, অথচ আমােদর হৃদয়
পাথেরর মত িকংবা এর েচেয়ও েবিশ কিঠন। আর আমােদর

সামেন কত রমযান মাস এেস চেল েগেছ, অথচ আমােদর
অব�া হতভাগয্েদর মতই রেয়ই েগেছ। না েকােনা যুবক
অেশাভন কামনা েথেক িবরত হে�। না েকােনা বৃ � ম� কাজ
পিরহার কের েনককারেদর অ�ভুর্ হে�। ওই স�দােয়র
তুলনায়

আমরা

েকাথায়

আিছ,

যারা

আ�াহর

পেথ

আ�ানকারীর ডাক েশানা মা�ই সাড়া িদত? আর যখন তােদর
সামেন কুরআেনর আয়াত পাঠ করা হেতা, তােদর অ�রা�া
েকঁেপ উঠত? তারাই ওই েলাক যােদর ওপর আ�াহ তা‘আলা
অনু �হ কেরেছন, তারা আ�াহর হক িচনেত েপেরেছ। ফেল
তারা ��তা অবল�ন করেত সক্ষম হেছ।
* আবদু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহু বেতন:
ْ
َ
ُ َ إِذَا اﻨﻟ
َنْﺒَﻲ
ّ
ﺎس
ﺎرِه
ِ  وَ�ِﻨَﻬ،َ» ِﻐ ﻟِِئِ اﻟْﻘُﺮآنِ أَنْ �ُﻌْﺮَفَ ﺑِﻠَﻴْﻠِﻪِ إِذَا اﻨﻟَّﺎسُ ﻧَﺎﺋِﻤُﻮن
َْ ُ ّ
َ
َ
 َو� ِ َﺼ ْﻤ ِﺘ ِﻪ،ﺎس �ﻠِ ُﻄﻮن
َﻋِﻪ إِذَا اﻨﻟ
ِ  وَ�ِﻮَر،َ وَ�ِﺒُﺎﻜَﺋِﻪِ إِذَا اﻨﻟَّﺎسُ ﻳَﻀْﺤَﻜُﻮن،َِﺮُون
ُ ُ ﺨ
َ ُ َْ ُ ّ َ
ُ
«ﺑﺰﻧﻪ إذا اﻨﻟﺎس ﻳﻔﺮﺣﻮن
ﺎس �ﺘَﺎلﻮن
َ وَ ِﺑﺸﻮ ِﻋ ِﻪ إِذ ا ﻟ،َُﻮﺿُﻮن
َ � َُا اﻨﻟَّﺎس
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‘কুরআন িতলাওয়াতকারীর উিচৎ তােক েযন েচনা যায় তার রােত
(সালােত) যখন মানু ষ ঘুিমেয় থােক। তার িদেন (সাওেম) যখন
মানু ষ খাওয়া-দাওয়া কের। তার ��েন, যখন মানু ষ হােস। তার
তাকওয়ায়, যখন মানু ষ ভােলা-ম� িমিশেয় েফেল। তার নীরবতায়,
যখন মানু ষ খারাপ িকছু িকংবা পরিন�ায় িল� থােক। তার িবনয় ও
ন�তায়, যখন মানু ষ অহংকার কের। তার িচ�া ও েপেরশানীেত,
যখন মানু ষ হইহুে�াড়কের।

156
১৫৫

কিবর ভাষায়:
১। েহ আ�া! েনককার েলাকজন সফলকাম হেয়েছ তাকওয়ার
মাধয্েম। তারা সতয্ েদেখেছ অথচ আমার হৃদয়।
২। তােদর েসৗ�যর্ কত না েবিশ েয, রাত তােদর েঢেক েফেলেছ
অথচ তরকারািজর আেলার ওপর তােদর আেলা �ধানয্ েপেেছ।
৩। তারা রােত মধু র সু ের িযিকর কেরেছ। মূ লত তােদর জীবন
িযিকেরর মাধয্েম ধনয্ হেয়েছ
৪। িযিকেরর জনয্ তােদর অ�র সবর্দাই ��ত হেয় আেছ। তােদ
েচােখর পািন েযন সু সি�ত মিন-মু�া।
৫। �ীয় আেলায় তােদর রােতর েশষাংশ আেলািকত হেয়েছ, আর
ক্ষমা লাভই হেলা উ�ম েসৗভা।

156

ইবন রাজাব, লাতােয়ফুল মা‘আিরফ পৃ . ৩২১।
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৬। তারা অনথর্ক কাজ েথেক িনেজেদর িসয়ামেক মু� েরেখেছ
এবং িবনয়ী হেয় রােত িযিকের ম� েথেকেছ।
৭। িধক েহ আ�া! পা ফসেক যাবার পূ েবর্ তুিম িক তালােভর জনয্
জা�ত হেব না?
৮। কামনা বাসনায় েকেটেছ অতীত, তাই সময় থাকেত �ীন আঁকেড়
ধর ও সু েযাগ �হণ কর।

157
১৫৬

o ি�য় ভাইসকল! সময় েশষ হওয়ার পূ েবর্ই ক রআনেক েহফয

করু এবং নাফরমানী ও সীমাল�ন েথেক তার িবধানসমূ েহর

সীমােরখা েহফাযত করু। েজেন রাখুন, কুরআন আপনােদর
পেক বা িবপেক্ষ আ�াহর দরবাের সাক্ষেব। কুরআন
অবতীেণর্র শুকিরয়া এটা নয় , তার �িত অবেহলা �দশর্ন
করব। আ�াহর িবধানসমূ েহর স�ান এটা নয় েয, এগুেলােক
উপহাস করব।
ٗ
َ ۡ َ َ ُ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ ّ
ّ
ُ
َ َ ُ ۡ َّ
٢ �ول َسبِي
﴿ َو�َ ۡو َم َعَضُ ٱظَال ِم
ِ � يديهِ �قول � ٰليت ِ� ٱَذت م ع ٱ ّرَس
ٗ َ ً َ ُ ۡ ّ � َۡ َ َ َ َ َۡ َ
َّۡ
َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّ� َ ّ
ٰ � ٰو�ل
��ِ  َق د َضَلَ ِ� ع ِن ٱ ِك ِر �عد إِذ جاء٢ �� ۡ�ت ِ� لم ََِذ ف�ن ا خل ِي
ّ
ٗ
ۡ
ْ
ُ
َ
َ َ ُ َ
ُ َ َٰ
ََ
َ ّ ّ ََٰ
ّ َ ََ
ُ ّ
ٰ َ شَ ۡي
ب ِنَ ق ۡو ِ� ٱَذوا � ٰذا
�ِِ � ُن ل
و�ن ٱ
ِ  وقال ٱرَسول �ر٢ ��� ِن خذو
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এ কিবতাসমূ হ ইবন রাজাব এর �� লাতােয়ফুল মা‘আিরফ েথেক েনওয়া

হেয়েছ। পৃ . ৩২৩, ৩২৪। ঈষৎ পিরবিতর্ত।
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َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ّٗ ُ َ ّ َ ّ ُ َ ۡ َ َ َ ٰ َ َ َ
َ
ٗ ُ َۡ َ َُۡۡ
ٰ َ �ِ�ۗ َو
� ب ِ َر ّ�ِك
� عدو� مِن ٱلمج ِرم
ِ  و��ل ِك جعلنا ل٣ �ٱلقرءان مهجور
ٍ ِ ِ� ن
َ ٗ َ
ٗ ص
[٣١ ،٢٧ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٣ ��
ِ هادِيا َون
‘আর েসিদন যািলম িনেজর হাত দু েটা কামিড়েয় বলেব, ‘হায়, আিম
যিদ রাসূ েলর সােথ েকােনা পথ অবল�ন করতাম! ‘হায় আমার
দু েভর্া, আিম যিদ অমুকেক ব�ুরূে �হণ না করতাম। অবশয্ েস
েতা আমােক উপেদশবাণী (কুরআন) েথেক িব�া� কেরিছল, আমার
কােছ তা আসার পর। আর শয়তান েতা মানু েষর জনয চরম
�তারক। আর রাসূ ল বলেব, ‘েহ আমার রব, িন�য় আমার কওম
এ কুরআনেক পিরতয্াজ গণয কেরেছ। আর এভােবই আিম �েতয্
নবীর জনয অপরাধীেদর মধয েথেক শ� বািনেয়িছ। আর পথ�দশর্
ও সাহাযয্কার িহেসেব েতামার রবই যেথ�।’ {সূ রা আল-ফুরকান,
আয়াত: ২৭-৩১}
েহ আ�াহ! আমােদর যথাযথভােব কুরআন িতলাওয়ােতর সু েযাগ
িদন। আমােদরেক তােদর অ�ভুর্ করু, যারা এর মাধয্েম
সফলতা ও েসৗভাগয অজর্ন কেরেছ।
েহ আ�াহ! আমােদর েতৗিফক িদন কুরআেনর অথর্ ও শ�বুেঝ তা
�িত�াকারী হওয়ার, তার সীমােরখার েহফাযতকারী ও তার যথাযথ
স�ােনর েখয়ালকারী হওয়ার।
েহ আ�াহ আমােদর কুরআেনর গভীর জ্ঞানী ক, যারা হেব
কুরআেনর সু �� ও অ�� আয়াতসমূ েহ িব�াসী, তার সংবাদ
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সতয্ায়নকারী এবং হুকুমসমূহ ববায়নকারী। েহ রহমেতর আঁধার,
আপন রহমেত আমােদর, আমােদর িপতা-মাতা ও সকল মুসিলমেক
ক্ষমা কের িদন
আর সালাত ও সালাম বষর্ণ কর, আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর পিরবারবগর্ ও সাহাবীগেণর ওপর।
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�েয়াদশ আসর
কুরআন িতলাওয়ােতর আদব
সকল �শংসা আ�াহর জনয, যার কুদরেতর সামেন �িতিট বা�া
িবনীত হয়; যার মাহাে�য্র কােছ �িতিট রু -িসজদাকারী িবগিলত
হয়; যার মুনাজােতর �াদ �হেণর জনয্ তাহা�ুদগুযার েজেগ থাে
এবং িবিন� রজনী যাপন কের; যার েনকীর �তয্াশয় মুজািহদ
িনেজর জীবন বয্য় কের এবং �েচ�া চালা। পিব� স�া িতিন,
িযিন এমন কথা বেলন যা সৃ ি�কুেলর কথার সে� তুলনা েথেক
উে�র্ ও বহুদূ; তাঁর কথার মেধয্ অনয্তম হ তাঁ র নবীর ওপর
অবতীণর্কৃত িকতা, যা আমরা িদনরাত পিড় ও বারবার আওড়াই।
বারবার পড়ায় তা পুরেনা হয় না, িবরি� আেস না আর যােক
কখনও অ�হণেযাগয্ বেল উিড়েয়ও েদওয়া যায় না আিম তাঁর
�শংসা কির এমন বয্ি�র নয্ায় েয তাঁর দুয়াের অব�ােনর �তয্া
কের েকােনারূপ িবতাড়েনর শংকা ছাড়াই।
আর আিম সাক্ষয্ েদই একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ
েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই- ওই বয্ি�র সাক্ষয্ েয আ�াহর
িন� এবং তাঁর অনু গত বা�া। আিম আরও সাক্ষেদই েয মুহা�দ
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আ�াহর বা�া ও তাঁ র রাসূ ল, িযিন ইবাদেতর দািয়� পালন
কেরেছন এবং পােথয় সং�হ কেরেছন।
আ�াহ সালাত বষর্ণ করুন তাঁর ও; তাঁর স�ী আবূ বকর
িস�ীেকর ওপর, যার শ�েদর অ�র অিনঃেশষ ক্ষেত পূণর্ হে;
‘উমেরর ওপর, িযিন অিবরাম ইসলােমর শি� বৃ ি� কেরেছন;
উসমােনর ওপর, িযিন িনঃশ� িচে� শাহাদােতর েপয়ালায় চুমুক
িদেয়েছন; আলীর ওপর, িযিন আপন তেলায়ার িদেয় িবরামহীন
কােফরেদর েক্ষত িনমূল কেরেছন।  রাসূ েলর সকল পিরবারপিরজন ও সাহাবীর ওপর, অন�কালবয্াপী িবরামহী। আর িতিন
তােদর উপর যথাযথ সালামও েপশ করুন
o আমার ভাইেয়রা! এই েয কুরআন, যা আপনােদর কােছ আেছ,

আপনারা িতলাওয়াত করেছন, শুনেছ, মুখ� করেছন এবং
িলিপব� করেছন, তা আপনােদর রব ও সৃ ি�কুেলর রব ও
পূ বর্বতর-পরবতর্ীেদরমা‘বুেদর বাণী; এটা তাঁর সু দৃঢ় রিশ, তাঁর
সরল পথিনেদর্, বরকতময় উপেদশবাণী ও সু �� নূ র। মহান
আ�াহর স�ান ও মাহাে�র সােথ েযভােব মানায় েসভােব

আ�াহু ত‘আলা এ কুরআন �ারা বা�িবকই কথা বেলেছন।
িতিন কুরআনেক ৈনকটয্শীল স�ািনত েফেশতােদর একজন
িজ�াইল আমীেনর িনকট ে�রণ কেরেছন। িতিন এরপর এ
কুরআন িনেয় মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওসা�ােমর হৃদেয়
199

নািযল কেরেছন। যােত িতিন সু �� আরবী ভাষায় মানু ষেক
সতকরকারীেদর অ�ভুর্্� হেত পােরন।আ�াহ তা‘আলা বড় বড়
িবেশষেণ কুরআনেক িবেশষািয়ত কেরেছন যােত আপনারা
কুরআেনর যথাযথ মযর্াদা ওস�ান করেত পােরন। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,
َ ُ ٓ ّ َ َ ََ ُ َۡ
ُ َُۡۡ
َ ّ َ َ ِ َلن
ّ ِّ ان ُه ٗدى
ٰ ت ّم َِن ٱل ۡ ُه َد
ى
نزل �ِيه ِ ٱلقرء
ٖ ٰ �ِاس و�ي
ِ ﴿شه ر رمضان �َِي أ
َ ُۡ
[١٨٥ :َوٱلف ۡرقا ِ �ن ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
‘রমযান মাস যােত নািযল হেয়েছ আল-কুরআন, যা মানু েষর জনয্
েহদায়াত ও সু �� িদক িনেদর্শনা এবং হক ও বািতেলর মেধয
পাথর্কয্রী।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}
َ
َ َۡ َ ُ َۡ َ َ
َ ۡ ت َوٱ�ّ ِۡكر
[٥٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٥ ٱ� كِي ِم
ِ ٰ ��﴿ �ٰل ِك �تلوهُ عليك م َِن ٱ
ِ
* ‘এিট আমরা আপনার উপর িতলাওয়াত করিছ, আয়াতসমূ হ ও

�জ্পূ ণর উপেদশ েথেক।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ৫৮}
ُ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ ّ ّ ٞ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ٓ َ ۡ َ ُ ّ َ ّ �ٰ
ٗ ور� ُّب
ٗ ُ � ۡم ن
﴾١ ينا
�ِ﴿َٓ�ُها �َاس قد جاء�م بر�ن مِن َ�ِ�م وأنز�ا إ
ِ
[١٧٤ :]اﻟنﺴﺎء
* ‘েহ মানু ষ! অবশয্ই েতামােদর িনকট েতামাের রেবর পক্ষ েথে
দলীল এেসেছ আর আমরা েতামােদর িনকট সু �� নূ র নািযল
কেরিছ।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ১৭৪}
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َ ۡ
ّ
ّ َ ّ ُ ََٓ َۡ
ُ ّ ِ  َ� ۡهدِي به١ �
ٞ ب ُّب
ٞ ٰ �َِ � َوٞ�َ ِ نُور
�َ َم ِن �َبَ َع رِض َ�ٰن ُهۥ
﴿قد جاء�م مِن
ِ
ِ
َ ّ َُ ُ
سبل
[١٦ ،١٥ :لسَ� ٰ ِم ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
* ‘অবশয্ই �াহর পক্ষ েথেক েতামােদর িনকট র ও সু �� ��
এেসেছ। এর মাধয্েম আ�াহ েহদায়াত দান করেবন তথা শাি�র
পথ জা�ােতর িদেক পথিনেদর্শ করেব- তােক েয আ�াহর স�ি�র
অনু সরণ কের।’ {সূ রা আল-মািয়দা, আয়াত: ১৫-১৬}
ُ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ َ
ّ
ُ
َ ۡ َ� ِيق ّ�َِي
َ �َِ َو َ�ٰ�ن تَ ۡصد
َ َ ان أَن ُ� ۡف
ٰ �
ِ � ي َ َديۡه
ى مِن دو ِن
﴿وما �ن �ذ ا ٱلقرء
ِ
ۡ
َ
َ َۡ َ
َ
ۡ
َ �يل ۡٱلك َِ�ٰب َ� َر
َ ب � ِيه ِ مِن َّ ّب ٱل�ٰلم
ص
[٣٧ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٣ �
ِ و�ف
ِ
ِ
ِ
* আর এ কুরআন আ�াহ ছাড়া অনয কােরা রচনা হওয়া স�ব নয়।

বরং এর আেগ যা নািযল হেয়েছ এটা তার সতয্ায় এবং আল
িকতােবর িবশদ বয্াখয্ এেত েকান সে�হ েনই েয, এটা সৃ ি�কুেলর
রেবর পক েথেক।’ {সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৩৭}
ُٗ
ُ ّ ّ ّ ٞ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ ّ َ ّ �ٰ
ّ �  ل ّ َِم اٞ � ۡم َوش َِفآء
لصُ ُدور ِ َوهدى
ِ
ِ �َ ﴿ َٓ�ُها �َاس قد جاءت�م َوعِظة مِن
َ  ّل ِۡل ُم ۡؤ ِمنٞ َو َر ۡ�َة
[٥٧ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٥ �ِ
* ‘েহ মানবকুল! েতামােদর িনকট উপেদশ বাণী এেসেছ েতামােদর
রেবর পক্ষ েথেক এবং অ�েরর েরােগর িনরাময় ও েহদায়াত
রহমত মুিমনেদর জনয্’ {সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৫৭}
َ
ۡ َ ّ ُُمَ ف
ۡ ُ ٌ َ ٓ
ُُ َ ۡ
َ ۡ ُّ
[١ :﴾ ] ﻫﻮد١ �
ِ ّ ﴿الر� ك ِ�ٰب أح ك َِمت ءَا�ٰتهۥ
ٍ صلت مِن َن ح ك
ٍ ِ ِي� خب
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* ‘আিলফ লাম রা, এটা এমন িকতাব, যার আয়াতসমূ হ সু দৃঢ় ও
সু �িতি�ত, �াজ্ঞ ও সবর্েজ্ঞর পক।’ {সূ রা হূ দ, আয়াত: ১}
َ ُ َ َ ُ َ ّ َ ۡ ّ�ّ َ ۡ ُ ّ ۡ َ ٱ
[٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ٰ ِفظون
﴿ِنَا �ن َزَ�ا ِكر نَ ا �ۥ ل
* ‘িন�য় আিম উপেদশবাণী তথা কুরআন নািযল কেরিছ এবং
িনঃসে�েহ এর েহফাজেতর দািয়�ভার আিম িনেজই িনেয় িনলাম।’
{সূ রা আল-িহজর, আয়াত: ৯}
َ َ َ َ ّ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َۡ َ ّ ٗۡ َ َ َ َۡ َ ۡ َََ
 � مُدَّنَ � ۡي ن ۡيك إ ِ ٰ� َم ا٨ يم
ا� وٱلقرءان ٱلع ِظ
ِ ﴿ ولقد ءا�ي�ٰك سبعا مِن ٱلمث
ۡ
َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َۡ َ ۡ َ َۡ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ٗ َٰ ۡ َ ٓ
ّ
َ ك ل ِل ُم ۡؤ ِمن
﴾٨ �ِ
َتَ ۡعنَا بِهِۦ أز�ج ا مِنهم و� �زن عليهِم وٱخ ِفض جناح
[٨٨ ،٨٧ :]ﺤﻟﺠﺮ

* ‘আিম আপনােক সাতিট বার বার পিঠতবয্ আয়াত এবং মহান
কুরআন দান কেরিছ। আপিন চক্ষু তুেল ঐ ব�র িদেক েদখেবন ,
যা আিম তােদর মেধয্ কেয়ক �কার েলাকেক েভাগ করার জনয
িদেয়িছ। তােদর জনয্েপেরশান হেবন না। আর ঈমানদারেদর জেনয্
�ীয় বাহু নত কন।’ {সূ রা আল-িহজর, আয়াত: ৮৭-৮৮}
َ ُّ ّ ٗ َ ۡ َ َ ۡ َ َۡ َ َۡ ّ
َ ۡ �ء َو ُه ٗدى َو َر
َ ى ل ِۡل ُم ۡسلِم
َ ۡ ُ �� ٗة َو
ٰ �
﴾٨ �
ِ
ٖ ۡ �ِ
ِ ﴿َنَزَ�ا عليك ٱلكِ�ٰب تِب�ٰن ا ل
[٨٩ :]ﻨﻟﺤﻞ
* ‘আমরা আপনার িনকট িকতাবিট নািযল কেরিছ। এিট এমন েয
তা সবিকছুর সু �� বণর্ন, আর এটা েহদায়াত, রহমত ও
মুসিলমেদর জনয্ সুসংবা�রূপ’ {সূ রা আন-নাহল, আয়াত:৮৯}
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َ
َ ُ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ ّ
َ � ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
َ َ�ّ �ِ
ُ ِ ّ َ� أ ۡق َو ُم َو�ُب
َ ِ �َان َ� ۡهدِي ِّل
ِين َ� ۡع َملون
﴿ِنَ �ذا ٱلقرء
ِ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ ۡ
َ
ۡ
ّ
ّ
ّ
ٗ َنَ ل َ ُه ۡم أ ۡج ٗر� كب
َ َ� ََأَن
ٰ َ ل�َٰل
ِين � يُؤمِنُون بِٱ�خ َِرة ِ أ�تَ ۡدنا ل ُه ۡم
٩ ��
ت
ِ �ِ
ِ
َ َ َ
[١٠ ،٩ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ عذابًا أ ِ� ٗما
* ‘িন�য় এ কুরআন েযটা যথাথর্ ও সিঠক েস িদেকই পিনেদর্শ
কের এবং ঈমানদারেদর সু সংবাদ �দান কের, যারা েনক কাজ
কের। িনঃসে�েহ তােদর জনয্ মহা �িতদান রেয়েছ’ {সূ রা আলইসরা, আয়াত: ৯-১০}
ّ َ
ّ ُ َ ََ َ ۡ ُّۡ ٞ ََۡ َ َٞٓ َُ َ َ ُۡۡ َ
َ�ِ �
�د ل�َٰل ِ ِم
ِمن ٱلقرءا ِن ما هو شِفاء ور�ة ل ِلمؤ ِمن ِ� و� ي ِز

ُ َُّ َ
�ل
ِ �﴿ و
ٗ َخ َس
[٨٢ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٨ �ار

* আর আমরা নািযল কির এমন কুরআন যা েরােগর িনরাময় এবং
মু’িমনেদর জনয্ রহম�রূপ। আর এটা জািলমেদরেক ক্ষিত ছা
অনয্ িকছুই বৃি�  কেরনা।’ {সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৮২}
ّ ُ
ُ ۡ َ َ ۡ ْ ُ ۡ َ ٰ ٓ َ ّ ۡ ُ َٱ
َ ُۡ َ
َ َۡ
َ أ ن يَ�توا ب ِ ِمث ِل �ٰذ ا ٱلق ۡرءَا ِن � يَ�تون
ُٱ��س �ِۡن
ِ ﴿ ق ل َ� ِ ِن ٱجت َمع
ِ ت
ۡ
ُ ۡ َ َ َ َۡ َ
ٗ ض ُه ۡم �ِ َ ۡعض َظه
[٨٨ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٨ ��
بِمِثلِهِۦ ولو �ن �ع
ٖ
ِ
* আপিন বেল িদন! যিদ মানব ও ি�ন জািত সবাই িমেল একি�ত
হয় েয, তারা এ কুরআন অনু রূপ িকছু আনয়ন করে- তারা এ
কুরআেনর অনু রূপ িকছুই আনয়ন করেত পারেব না যিদও তারা
এেক অপেরর সাহাযয্কারী েহাক’ {সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮}
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ٗ َ
َٓ�َۡ ٓ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ش
َ َۡ َّ َٗ ۡ َ ّ
ٰ
ٰ
��� ِّ ّمَ ۡن
ت
٣
�
�
ن
ِم
ل
ة
ِر
ك
ذ
ت
َ
٢
َ﴿ما أنز�ا عليك ٱلقرءان ِت
�ِ
ِ
َ ۡ َٰ َٰ ّ
َ َۡ ََ َ
[٤ ،٢ : ﴾ ]ﻃﻪ٤ �ت ٱل ُع
ِ ��َخلق ٱ��ض َٱلس
* ‘আমরা আপনার ওপর কুরআনেক এ জনয্ নািযল কিরিন ে,
আপিন দু ঃখ-ক� করেবন। অবশয্ এটা উপেদবাণী �রূপ েয
আ�াহেক ভয় কের তার জনয্ এটা নািযল হেয়েছ। সুউ� আকাশ ও
যমীনেক িযিন সৃ ি� কেরেছন এমন স�ার পক্ষ েথে’ {সূ রা ত-হা,
আয়াত: ২-৪}

ّ َ ََ
َ ُ َ
َ َٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ
َ ون ل ِۡل َ�ٰلَم
ً � نَذ
: ﴾ ] اﻟﻔﺮﻗﺎن١ ِيرا
� � ۡب ِده ِۦ ِ�ك
ار َك �َِي َزَل ٱلفرقان
﴿ �ب
ِ
[١

* ‘বরকতময় েসই স�া িযিন হক ও বািতেলর মেধয্ পাথর্ক
িবধানকারী কুরআন তাঁর বা�াহর �িত নািযল কেরেছন; যােত িতিন
বা তা সৃ ি�কুেলর জনয্ সতকর্কা হয়।’ {সূ রা আল-ফুরকান, আয়াত:
১}
ُ ََ ُ ّ
َ ُ َ ۡ َ َٰ َ
ُ ُلر
ُ وح ۡٱ�َم
َ �ل َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم
ّ ِ نَ َز َل به١ �
�
� ق لبِك �ِ َ كون م َِن
١ �ِ
ِ
ِ
ِ
ِ � ﴿ نَهۥ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ُ
َ �َۡوَل
ّ  � َ ُهۥ ل � ُز�ُر١ �� ُّب
َ ٱل ۡ ُمنذِر
ّ َ َ ٍ  بِل َِس١ �ن
 أ َو ل ۡم يَ�ن َ ُه ۡم١ �ِ
ِ
ٖ ِ ٖ ِ ان عر
ِ
ِ
َ ٰ ٓ �َۡ َ ً َ َ ۡ َ َ ُ ُلَ� ٓ ٰ ُ ْ َ ٓ ِس
[١٩٧ ،١٩٢ : ﴾ ]الﺸﻌﺮاء١ ءاية أن �علمهۥ َؤا ب ِ� َءِيل

* ‘িন�য়ই এ কুরআন েতা সৃ ি�কুেলর রেবর পক্ষ েথেক অবতীণর
িব�� েফের�া (িজ�াঈল) এেক িনেয় অবতরণ কেরেছ, আপনার
অ�ের যােত আপিন ভীিত �দশর্ন কারীেদর অনয্তম েহ, সু ��
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আরবী ভাষায়। িন�য়-ই এর উে�খ আেছ পূ বর্বতর্ী িকতাব সমূেহ
তােদর জেনয্ এটা িক িনদশর্ন নয় , বনী-ইসরাইেলর আেলমগণ
এটা অবগত আেছন।’ {সূ রা আশ-শ‘আরা, আয়াত: ১৯২-১৯৭}
َ َّ َ َ
ّ
َ ُ َ َۡ َ َ ۡ َُ َ َ َ َ
ُ لشَ َ�ٰط
: ﴾ ]الﺸﻌﺮاء٢ يعون
 وم ا ي�ب ِ� لهم وم ا �ست ِط٢ �
َِ�َل ۡت بِه
﴿وما
ِ
[٢١١ ،٢١٠

* ‘আর শয়তানরা এ কুরআন িনেয় অবতরণ কের না। আর তােদর
জনয উিচতও নয় এবং তারা পারেবও না।’ {সূ রা আশ-শ‘আরা,
আয়াত: ১০-১১}

ۡ ۡ ْ ُ ُ َ ّ
ُ �ت
ٞ ٰ َ ت �َ ّي
ۢ ُ ٰ �﴿ ب َ ۡل ُه َو ءَ َا
[٤٩ :ين أوتوا ٱل ِعل َۚم﴾ ] اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
ِ ِ ص ُدور
َ�
ِ �
ِ

* ‘বরং এ কুরআন কিতপয় িনদশর্ন ও যােদরেক জ্ঞান দান ক
হেয়েছ এেদর হৃদেয় কিতপয় সু�� িদক িনেদর্শন’ {সূ রা আল‘আনকাবূ ত, আয়াত: ৪৭}
َ َ ُ َ ۡ ّ َ َ ّٗ َ َ َ َ َ ُ ّ
ّ ُ ۡ
ٞ َ َُۡ ٞ ۡ
ٞ ان ُّب
� ِقَ ٱلق ۡول
� ِ�نذِر من �ن حيا و٦ �
﴿إِن ه َو ِ�َ ذ ِكر وقرء
ِ
َ ۡ
َ �ٰفِر
[٧٠ ،٦٩ : ﴾ ]�ﺲ٧ �ن
ٱل
ِ

* ‘এটা েতা েকবল এক উপেদশবাণী ও �কাশয্ কুরআন। যােত
িতিন সতকর্ করেত পােরন জীিবতেক এবং যােত কােফরেদর
িবরুে� অিভেযাগ �িতি�ত হয়’ {সূ রা ইয়াসীন, আয়াত: ৬৯-৭০}
ّ
َ َ ْٓ ُ ّ َ ٞ َ َٰ ُ َ َۡ ُ َٰ َۡ َ ٌ َٰ
َ َ�َِتَذَكَ َر أُ ْولُوا ْ ۡٱ�َ ۡل
ٰ
ٰ
: ﴾ ]ص٢ ب
�
ِۦ
ه
ت
�ا
﴿ك ِ�ب أنزل �ه إِ�ك م� رك َِد ّبَروا ء
ِ
ِ

[٢٩
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* ‘আমরা আপনার িনকট অবতীণর্ কেরিছ এক বরকতপূণর্ িকত;
যােত তারা এর আয়াতসমূ হ িনেয় িচ�া গেবষণা করেত পাের, আর
জ্ঞানীরা েযন উপেদশ �হণ করেত পাে’ {সূ রা েছায়াদ, আয়াত:
২৯}

ٌ ﴿ قُ ۡل ُه َو َ�بَ ٌؤا ْ َع ِظ
[٦٧ : ﴾ ]ص٦ يم

* ‘আপিন বেল িদন! এটা তথা এ কুরআন এক মহা সংবাদ।’ {সূ রা
েছায়াদ, আয়াত: ২৭}
ۡ
ُ ُ ُ ُ ۡ ّ َ ٰ ٗ ّ َ َ ٰ ٗ ّ َ َ َقۡش
َ ۡ َ َ ّ َ�
ُّ ﴿
َ َ�ّ ود
ِين
ا� َعِرُ مِنه جل
ِ َزَل أحس َن ٱ�َد
ِ ِيث ك ِ�با ُت�بِها َث
ّ
ُ َ َ ّ ۡ َٰ ۡ ُ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ُ َ ّ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َ
�َِ �ٰل ِك ه َدى �َ ِ َ� ۡهدِي
ۚ ِ�شون َ�َهم ُمَ تل ِ� جلودهم وقلو�هم إِ� ذِكر
ٓ َ
[٢٣ :بِه ِۦ َمن �َشاءُ ۚ﴾ ]الﺰمﺮ

* ‘আ�াহ উ�ম বাণী তথা কুরআন নািযল কেরেছন। যা

সাম�সয্পূণর্ ববার পিঠত ��। এেত তােদর েলাম কাঁটা িদেয় উেঠ
চামড়ার ওপর, যারা তােদর রবেক ভয় কের, এরপর এেদর চামড়া
ও অ�র আ�াহর �রেণ িবন� হয়। এটাই আ�াহর পথ িনেদর্,
এর মাধযেম আ�াহ যােক ই�া পথ �দশর ন কেরন।’ {সূ রা আযযু মার, আয়াত: ২৩}
ۡ ّ
ُ ۡ
َ ٌ ٰ َ َ ُ ّ ۡ ُ َ ٓ َ ّ ۡ ّ� ْ ُ َ َ َ ّ ّ
 َ يَأ� ِيهِ ٱل َ� ٰ ِط ل٤ ٞب ع ِز�ز
�ِ﴿ِنَ �َِين �فروا بِٱ ِك ِر َمَا جاءه ۖم نَهۥ لك
َ
َ ۡ ّ ٞ َمِ ۢن �َ ۡ� ي َ َد ۡيهِ َو َ� م ِۡن َخ ۡلفهِۦ ت
[٤٢ ،٤١ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٤ ِي� �ِي ٖد
ٍ ��ل مِن حك
ِ
ِ ِۖ
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* ‘িন�য়ই কুরআন তােদর িনকট আগমন করার পর যারা তা
অ�ীকার কের। (তােদরেক কিঠন শাি� েদয়া হেব)। এটা অবশয্ই
মিহমাময় ��।’ বািতল তার সামেন বা িপছেন িদেয় আসেত পাের
না, এটা েতা �জ্ঞাপূণর্ �শংিসেতর পক্ষ েথেক নািয’ {সূ রা
ফুসিসলাত, আয়াত: ৪১-৪২}
َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ َ
َ �ب َو َ� ۡٱ
ُ ٰ �َِ نت ت َ ۡدر ي َم ا ۡٱلك
َ وح ا ّم ِۡن أ َ ۡمرنَا ۚ َم ا ُك
ٗ ك ُر
ي� ٰ ُن
�ِ﴿و��ل ِك أوحينا إ
ِ
ِ
ِ
ٓ
َ
ّ
َ
َ
ّ ٗ ُ َُٰ ۡ َ َ
[٥٢ :ور� َ ۡهدِي بِهِۦ َمن َشاءُ م ِۡن عِبَ ادِنا ۚ ﴾ ]الﺸﻮرى
�ن جعل�ه ن
ِ ٰ �َو
“এমিনভােব আমরা আপনার িনকট রু ে�রণ কেরিছ আমােদর
আেদশ�েম। আপিন জানেতন না িকতাব িক এবং ঈমান কী? িক�
আমরা এেক কেরিছ নূ র। যার �ারা আমরা আমার বা�ােদর মেধয্
েথেক যােক ই�া পথ �দশর্ন কির’ {সূ রা আশ-শুর, আয়াত: ৫২}
َ َ � أُ ِّم ۡٱلك َِ�ٰب
ٌ � ۡ�نَا ّ َحك
ٓ ِ ﴿ نَّ ُهۥ
[٤ : ﴾ ]الﺰﺧﺮف٤ ِيم
ِ
ٌِ�ََع
* ‘িন�য় এ কুরআন আমােদর িনকেট সমু�ত অটল অক্ � রেয়েছ

লওেহ মাহফুেয।’ {সূ রা আয-যু খরু, আয়াত: ৪}
َّ ٞ َََۡ َُٗ
َ
ٓ �َ َ َ
ّ َ� ُر
[٢٠ :�ة ل ِق ۡو ٖ� يُوق ِنُون﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ
اس وهدى ور
ِ َِلن
ِ ٰ ﴿�ٰذا
* ‘এটা মানু েষর জনয্ সু�� দলী, জ্ঞানবিতর, েহদায়াত ও
রহমত দৃ ঢ়িব�াসী স�দােয়র জেনয্’ {সূ রা আল-জািসয়াহ, আয়াত:
২০}

َۡ َ ُۡۡ َ
[١ :جي ِد ﴾ ]ق
ِ ﴿وٱلقرءا ِن ٱلم
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* ‘�ফ, মযর্াদাপূণর্ কুরআেনর কস’ {সূ রা �ফ, আয়াত: ১}
ٞ َُ ّ
َ َُ َۡ ّۡ ٞ َ ََ ُّ
ُ ُّ� ِ﴿فَ َ�ٓ أ ُ ۡقس ُِم ب َم َ�ٰق ِع
ٌ ون َع ِظ
 ِنَ ُهۥ لق ۡرءَان٧ يم
 نَهۥ لقسم َو �علم٧ جو ِم
ِ
ّ ُٓ ّ
ّ
ۡ ّ
ٞ َ
َ ُ ّ
َٰ
ُ
ّ�ل ّمِن َّب
ٞ َ
�
ِ
ٖ ب َكن
ِ  ت٧  َ َمَسُهۥ ِ�َ لۡمُطَهَرون٧ ون
ٖ �ِ  ِ� ك٧ ك ِر�م
َ ۡٱل َ�ٰلَم
[٨٠ ،٧٥ : ﴾ ]الﻮاﻗﻌﺔ٨ �
ِ
* ‘অতএব আিম তারকারািজর অ�াচেলর শপথ করিছ। িন�য় এটা
মহা শপথ যিদ েতামরা জানেত। িন�য় এটা স�ািনত কুরআন, যা
আেছ এক সংরিক্ষ�ে� তথা লওেহ মাহফুেয। যারা পাক-পিব�
তারা ছাড়া অনয্ েকউ এেক �শর্ করেব না। এটসৃ ি�কুেলর রব
আ�াহর পক্ষ েথেক অবতীণ’ {সূ রা আল-ওয়ািক‘আ, আয়াত: ৭৫৮০}
ۡ َ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ َۡ
ّ
َ
َ
ََۡ ّ
ٰ َ َ ان
َ�
﴿لو أنز�ا �ذا ٱلقرء
ِ ۚ ِش ٗعا ُّت َص ّد ِٗ� ّم ِۡن خشيَة
ِ ٰ� � َجبَ ٖل َ َر��ت ُهۥ
ّ
َ ُ ّ
َ ۡ َ
ّ ك ۡٱ�َ ۡم َ� ٰ ُل نَ ۡ��ُ َها
[٢١ : ﴾ ] ﻟﺮﺸ٢ اس َعَلَ ُه ۡم َتَفَكَرون
ِ َِلن
وت ِل
ِ
* ‘যিদ আমরা নািযল করতাম এ কুরআনেক পাহােড়র ওপর তাহেল
অবশয্ই আপিন েদখেত েপেতন পাহাড় িবনীত হেয় �াহর ভেয়
িবদীণর্ হেয় েগেছ। আরা এসব দৃ �া� মানু েষর জনয্ উপ�াপন
কির; যােত তারা িচ�া-ভাবনা করেত পাের।’ {সূ রা আল-হাশর,
আয়াত: ২১}
আ�াহ তা‘আলা ি�ন জািতর কথার উ�ৃ িত িদেয় বেলন:
َ َ لرُ ۡش ِد
َ ﴿ ِنَّا َسم ۡعنَا قُ ۡرءَانًا َع
ٓ  َ� ۡهد١ ج ٗبا
ّ �َ ِ ِي إ
[٢ ،١ :�ٔمَن َّ ا بِهِۖۦ ﴾ ]ﺠﻟﻦ
ِ
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* ‘িন�য় আমরা িব�য়কর এক কুরআন শুেনিছ যা েহদায়েতর
পেথ পিরচািলত কের। সু তরাং আমরা এর �িত ঈমান আনলাম।’
{সূ রা আল-িজন, আয়াত: ১-২}

َ
ٞ ّ ٞ َ ُۡ َ ُ َۡ
[٢٢ ،٢١ : ﴾ ]ﻟﺮﺒوج٢ ۢۡفُوظ
ِ ّ ٖ ِ� ل ۡوح٢ َيد
ِ ﴿ بل هو قرءان

* ‘বরং এটা স�ািনত কুরআন। যা লওেহ মাহফুয বা সংরিক্ষ
ফলেক রেয়েছ।’ {সূ রা আল-বুরূ, আয়াত: ২১-২২}
এ সম� মহান গণাবিল যা কুরআেনর বয্াপাের উে�খ করলা, আর
েযসব গুণাবি উে�খ কিরিন, সবই এ কুরআেনর মাহা�য,
কুরআনেক স�ান করার আবশয্কত, আদেবর সে� কুরআন
িতলাওয়াত করা এবং তা িতলাওয়ােতর সময় উপহাস, ঠা�া-িব�প
েথেক িবরত থাকার ওপর �� দলীল বহন কের।
কুরআন িকছু িতলাওয়ােতর আদব:
o িনয়য্া খােলস করা:

আর কুরআন েতলাওয়ােতর আদব হেলা আ�াহ তা‘আলার জনয্
িনয়য্াতেক খািলস কর। কারণ কুরআন িতলাওয়াত একিট মহৎ
ইবাদত। এর ফযীলত ইেতাপূ েবর্আেলািচত হেয়েছ।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

ُۡ َّ ُ ۡ َ
ّ َُ ّ �ل ِٗصا
َ �ٱ
[٢ : ﴾ ]الﺰمﺮ٢ ِين
َ� ﴿ فٱ�ب ِد

‘সু তরাং আপিন একিন�ভােব আ�াহর ইবাদত করুন’ {সূ রা আযযু মার, আয়াত: ২}
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* আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
َٓ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ٓ ََ
ّ �ُ َ �
َ �ل ِص
َ �ٱ
[٥ :ِين ُحنَفاءَ ﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ
َ� ﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
ِ
‘তােদরেক একমা� িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ এজনয্ , তারা আ�াহর
ইবাদত করেব খাঁিট মেন ইখলােসর সে�।’ {সূ রা আল-বািয়য্ন,
আয়াত: ৫}
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
ْ
ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ٌ ْ َ َ  ﻣِﻦْ �َﺒْﻞِ أَنْ ﻳَﺄ ﻲ،ََّ َ
ُ
َ ُْ
، ﺎﻣﺔ اﻟ ِﻘﺪ ِح
ْ ِﺗ ﻗﻮم ﻳ ِﻘﻴﻤﻮﻧﻪ ِإﻗ
 َوا�ْﺘَﻐﻮا ِﺑ ِﻪ وﺟﻪ، »اﻗ َﺮ ُءوا اﻟﻘ ْﺮآن
َُ ُ ّ
َ َ َّﻠُﻮﻧَﻪ
« وَﻻَ �َﺘَﺄَﺟَﻠﻮﻧﻪ،ُ
ﺘﻌﺠ
‘েতামরা কুরআন িতলাওয়াত কর এবং এ িতলাওয়ােতর মাধয্েম
আ�াহর স�ি� কামনা কর। এ আমল কর ওই স�দােয়র
আগমেনর পূ েবর , যারা কুরআন তীেরর মত েসাজা কের পড়েব,
কুরআন �ত পড়েব তথা এর �ারা দু িনয়ার �িতদান তালাশ
করেব। তারা কুরআন ধীরি�রভােব িতলাওয়াত করেব না।’ 158
157F

o উপি�ত-মন িনেয় িতলাওয়াত করা:
যা পড়েব তা িনেয় গভীর িচ�া-ভাবনা করেব এবং এর অথর্
অনু ধাবেনর েচ�া করেব এবং েস সময় তার অ�রটা িবনয়ী হেব
এবং েস িনেজর অ�রেক এমনভােব হািযর করেব েযন এ কুরআেন

158

আহমাদ ৩/৩৫৭, নং ১৪৮৫৫; আবু দাউদ: ৮৩০।
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আ�াহ তার সে� সংলাপ করেছন। কারণ কুরআন েতা মহান
আ�াহর বাণী।
o পিব� অব�ায় িতলাওয়াত করা:
এটা আ�াহর �িত স�ান �দশর্েনর অশ। অপিব� বয্ি, অথর্ যার
ওপর েগাসল ফরয, এমন বয্ি� েগাসল না করাপযর্� কুরআন পাঠ
করেব না। স�ব হেল পািন �ারা পিব�তা অজর্ন করেব। যিদ পািন
না পাওয়া যায় িকংবা েরােগর কারেণ পািন বয্বহার করেত অক্
হয় তাহেল তায়া�ু ম কের পিব�তা অজর্ন করেব। অবশয্ অযু 
েগাসল ফরয এমন বয্ি� আ�াহর িযিকর করেত পারেব এবং
কুরআেন আেছ এমন েদা‘আ পাঠ করেত পারেব তেব কুরআন
পােঠর িনয়য্ত করেব ন। েযমন বলেব:
ّٓ
ّ
َ َ َ إ َ� ٰ َه َّٓ أ
َ ل�َلِم
ُ ُ ّ َ َ ٰ َ نت ُس ۡب
[٨٧ : ﴾ ] اﻻﻧبﻴﺎء٨ �
ِ ٰ �نك إ ِ ِ� كنت م َِن
�ِ ِ ﴿
‘আ�াহ আপিন ছাড়া েকােনা সতয্ইলাহ েনই। আপনার পিব�তা
েঘাষণা করিছ। িন�য় আিম জািলমেদর অ�ভুর�।’ {সূ রা আলআি�য়া, আয়াত: } িকংবা পড়েব:
َ َ َ َ ۡ
ُُ ۡ ُ َ ّ
ّ َ َ َ ّ ًۚ َ ۡ َ َ ُ ّ
ُ َلۡوَه
اب
َ�َنَا � ت ِزغ قلو�َنَا �َ ۡع َد إِذ ه َديۡ تنَا َوه ۡب �َا مِن َنك ر�ة ِنَك أنت
﴿
[٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨

‘েহ আমােদর রব! আপিন আমােদরেক েহদায়াত দান করার পর
আমােদর অ�রসমূ হেক ব� কের িদেবন না। আর আপিন
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আমােদরেক আপনার পক্ষ েথেক দান ন রহমত।’ {সূ রা আেল
ইমরান, আয়াত: ৮}
o েনাংরা জায়গা িকংবা মেনােযাগ কাড়েব না এমন
জনসমাগম�ােন কুরআন িতলাওয়াত না করা:
েনাংরা িকংবা এমন �ান েযখােন িতলাওয়াত েশানার মত পযর্া�
একা�তার অভাব েসখােন কুরআন িতলাওয়াত কুরআনেক অপমান
করার শািমল। টয়েলেট িকংবা েপশাব-পায়খানার জনয্ বরা�কৃত
�ােন কুরআন িতলাওয়াত করা জােয়য েনই। কারণ এসব �ােন
কুরআন িতলাওয়াত করা কুরআনু ল কারীেমর মযর্াদার সে�
মানানসই নয়।
o িতলাওয়ােতর িতলাওয়ােতর শুরু তা‘আউউয পড়া:

কুরআন িতলাওয়ােতর আেরকিট আদব হেলা, িতলাওয়ােতর শুরু
তা‘আউউয তথা (আউযু িব�ািহ িমনাশ-শায়�ািনর রজীম) পড়া।
েকননা আ�াহ বেলেছন :
َ ۡ ّ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َۡ َ َ َ
ّ
[٩٨ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٩ يم
ِ ج
ِ َ﴿ فإِذا ق رأت ٱلقرءان فٱستعِذ ِٱ�َ ِ مِن لشَي�ٰ ِن لر
‘যখন আপিন কুরআন পাঠ করেবন তখন িবতািড়ত শয়তান েথেক
আ�াহর িনকট আ�য় চাইেবন।’ {সূ রা আন-নাহল, আয়াত: ৯৮}
যােত কের শয়তান কুরআন িতলাওয়াত েথেক িকংবা িতলাওয়াত
পিরপূ ণর্ করা েথেক বাধা না িদেত পাের। আর সূ রার মাঝখান েথেক
িতলাওয়াত শুরু করেল িবসিম�াহ েব না। সূ রার শুরু েথেক পা
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করেল িবসিম�াহ বলেব। অবশয্ সূরা তাওবার শুরুেত িবসিম�
পড়েব না। কারণ এ সূ রার সূ চনায় িবসিম�াহ েনই।
কারণ কুরআন িলিপব� করার সময় সাহাবীগেণর এ িবষয়িট িনেয়
সে�েহর উে�ক হেয়িছল। সূ রা তাওবা িক স�ূ ণর আলাদা সূ রা
নািক এটা সূ রা আনফােলর অংশ। তখন তারা উভয় সূ রার মােঝ
িবসিম�াহ িলখা বাদ িদেয়েছন।
o ক� সু �র করা এবং সু র িদেয় িতলাওয়াত করা:

* কারণ, সহীহ বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, আবূ হুরাইরা রািদয়া�াহ
আনহু হেত বিণর্ত আেছ। নবী সা�া�া ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন :
َْ ْ ُْ ّ
ْ ّ
َ َ
ُ َ َ َ
«آن � َﻬ ُﺮ ﺑ ِ ِﻪ
ِ »ﻣﺎ أ ِذن اﷲ ﻲﺸ ٍء ﻛﻤﺎ أذن َﻲﺒٍِ ّ ﺣﺴ ِﻦ لﺼَﻮ
ِ ت َﺘَﻐَ�َ ﺑِﺎﻟﻘﺮ
‘আ�াহ তা‘আলা েকােনা িকছু র �িত এরকমভােব �বণ কেরন না
েযভােব িতিন সু �র �রিবিশ� নবীর পড়ােক �বণ কেরন। িযিন
তােক �দ� কুরআন তথা িকতাবেক উ�সু ের সু র িদেয় পেড়ন।’

159
১৫৮ F

* অনু রূপ সহীহ বুখারী ও মুসিলেম জুবাইর ইবন মুত‘িয়ম
রািদয়া�াহু‘আনহু হেত বিণর, িতিন বেলন:
ً َ ُ ْ َ ََ
ّ
ﺖ أ َﺣﺪ ا
ﻮر �ﻤﺎ ﺳ ِﻤﻌ
ِ ُاﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َﻘْﺮَأُ ﻲﻓِ الْﻤَﻐْﺮِبِ ﺑِﺎﻟﻄ
ْ َ
أﺣ َﺴ َﻦ أو ﻗﺮاءة ﻣﻨﻪ
159

বু খারী: ৫০২৩, ৫০২৪; মুসিলম: ৭৯২।
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‘আিম মাগিরব সালােত নবী সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ামেক সূ রা
তুর পড়েত শুেনিছ। এত সু�র ক� ও িরাত আিম আর কােরা
েথেক শুিন িন’

160
১৫৯

অবশয্ যিদ পাঠেকর আপােশ এমন েকউ থােক েয উ� �ের
িকরাত পাঠ করেল ক� পায়, েযমন ঘুম� বয্ি� এবং সালাত
আদায়রত বয্ি ইতয্াি, তাহেল এমন উ� আওয়ােজ পড়েব না যা
তার জনয্িবরি�কর িকংবা ক�দায়ক েদয়। কারণ,
* আ�াহর নবী সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম েলাকজেনর িনকট
েবর হেলন তখন তারা উ� িকরােত সালাত আদায় করিছেলন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন:
ْ ََ
ُ
َ َ رَ�َ ُﻪ �َﺒ
ّ ِ»ّ الْﻤُﺼَ�َِّ �ُﻨَﺎﻲﺟ
َ
ﻢْ ﻰﻠﻋ �َﻌ ٍﺾ
�ُﻠْﻴَﻨْﻈُﺮْ ﺑِﻤَﺎ �ُﻨَﺎﺟِﻴﻪِ وَﻻ �َ ْﻬَﺮْ �َﻌْﻀ
ﺎر َك
ْ
«ﻓ اﻟﻘﺮآن
ِ
‘সালাত আদায়কারী তার রেবর িনকট কাকুিত িমনিত কের �াথর্না
কের েস েযন লক্ষয্ কের তার �াথর্না েস িকভােব কর আর
কুরআন পােঠর সময় েতামােদর একজন অপেরর ওপর েযন উ�
না কের।’
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ইবন আবিদল বার বেলন, হাদীসিট সহীহ।
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বু খারী: ৭৬৫; মুসিলম: ৪৬৩।
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মুওয়া�া মািলক ১/৮০।
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o তারতীল বা ধীরি�রভােব সু �ররূে িতলাওয়াত করা:
* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :

ً َ َ ُۡ ّ
[٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ٤ �﴿ َو َرت ِِل ٱلق ۡرءَان ت ۡر� ِي

‘আর আপিন কুরআনেক তারতীেলর সে� তথা ধীরি�রভােব েথেম

েথেম সু �ররূে িতলাওয়াত করু।’ {সূ রা আল-মুযযাি�ল, আয়াত:
৪}
কুরআন িতলাওয়াত করেব ধীরি�রভােব, �ত নয়; কারণ
ধীরি�রভােব িতলাওয়াত, শ� ও অক্ষর সিঠকভােব উ�ারণ এব
কুরআেনর অথর্ অনুধাবেন অিধক সহায়ক।
* সহীহ বুখারীেত এেসেছ:
َ ُّ
َ ِّﻲﺒ
َ »ﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ُﺳ ِﺌ َﻞ أَ� َ ٌﺲ َ� ْﻦ ِﻗ َﺮ
ّ
ّ�
 ا�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ة
اء
ِ
ِ
َََ ّ
َ
َ َ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ْ َﻤُﺪُ ﺑب
َْ
ّ
ُ�َ َ�َﻤُﺪ
ﻢ
ﺴ
ﻴﻢ
ِ ِ ِِ
ِ �َ ﺮَّﻤﺣ ِﻦ لﺮَ ِﺣ
ِ � ﻠّﻢَ � ﻘَﺎل ﺎﻛَﻧﺖْ ﻣَﺪًّا �ُﻢَ ﻗ ﺮأ
ُ َ َْ
ّ
«ﻴﻢ
ِ ﺎلﺮَّﻤﺣ ِﻦ �ﻤُﺪّ ﺑِﺎلﺮَ ِﺣ
‘আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু আনেক আ�াহর নবী ‘সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েকরােতর বয্াপাের িজজ্ঞাসা করা হেয়িছ
তখন িতিন বলেলনঃ তার েকরাত িছল দীঘর্ আকােরর। রাসুল
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম েটেন েটেন পড়েতন। এরপর িতিন
পড়েলন  �ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢিতিন  �ﺴﻢ اﷲিবসিম�াহেক দীঘর্
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করেলন।  لﺮﻤﺣﻦআর রাহমানেক দীঘর্ করেন।  الﺮﺣﻴﻢআর
রাহীমেক দীঘর্ করেলন’
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* েতমিন উে� সালমা রািদয়া�াহ ‘আনহােক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িকরাত স�েকর িজজ্ঞাসা করা হেল িতি
বলেলন:
- �ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ- ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ- »ﻛن ﻳﻘﻄﻊ ﻗﺮاءﺗﻪ آﻳﺔ آﻳﺔ
«ﻣﺎﻚ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ- لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
‘নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট একিট আয়াত কের
আলাদা আলাদা ভােব পড়েতন। িতিন পড়েতন- �ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
ْ
ّ ّ ﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ
َ َبِ اﻟ ْ َﻌﺎلَﻤ
ّ َْ
তার পর (�
) তারপর (ﻴﻢ
ِ
ِ َِ
ِ  )ﺮَّﻤﺣ ِﻦ لﺮَ ِﺣও তারপর
163
َ
ّ َْ
(ﻳﻦ
ِ ِ )ﻣﺎل ِ ِﻚ ﻳﻮمِ ﻟএভােব আলাদা ভােব পড়েতন।’
* ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহু বেল,
ُ ّ
ْ ّ َْ ُ ُُ َ
ّ َ
ّ ّ
َ  ﻗ ُﻔﻮا ﻋﻨْ َﺪ َﻋ، لﺸِ ْﻌﺮ
َﺣَﺮِﻛﻮا ِﺑ ِﻪ
، ﺠﺎﺋ ِ ِﺒ ِﻪ
ِﻟَﻗﻞ َوﻻ َﻬُﺬُوهُ َﻬَﺬ
»ﻻ َنْﺮﺜوه َﺮﺜ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َ ُ ُْ
ُ
ُ
ُ
َ ُلﺴ
ّ َﻢُ أ َﺣﺪ� ْﻢ آﺧ َﺮ
ّ ﻻ ﻳَ�ﻮن
. «ِﻮرة
 و، اﻟﻘﻠﻮب
ِ
ِ
১৬ ২F

‘েতামরা এেক (কুরআন) ন� েখজুেরর মেতা ছিড়েয় িছিটেয় পেড়া
না িকংবা কিবতার মেতা গিতময় ছে�ও পেড়া না। বরং এর েযখােন
িব�েয়র কথা আেছ েসখােন থােমা এবং তা িদেয় হৃদয়ে
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বু খারী: ৫০৪৬।
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আহমাদ ৬/৩০২; আবু দাউদ: ৪০০১; িতরিমযী: ২৯২৭।
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আে�ািলত কেরা। আর সূ রার সমাি�েত েপৗঁছ েযন েতামােদর
কােরা লক্ না হয়।’
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অবশয্এমন �ত পােঠ েকােনা সমসয্া েনই েযখােন েকােনা অর
িবলু � করেল বা ছুে ট েগেল শাি�ক েকােনা �িট-িবচুয্িত হয় না
িকংবা েযখােন ইদগাম করা িবশু� নয় েসখােন ইদগাম করেল
শাি�ক েকােনা �িট-িবচুয্িত হয় না এবং অেথ র্রও েকােনা পিরবতর
হয় না। আর যিদ এেত শাি�ক �িট িবচুয্িত হ তাহেল হারাম হেব
কারণ এটা কুরআনেক পিরবতর্ন করার শািমল
o িতলাওয়ােত িসজদায় িগেয় িসজদা করা:

কুরআন িতলাওয়াতকারী যখন অযু অব�ায় থােকন তখন িদন
িকংবা রাি� েয েকােনা সময় িসজদার আয়াত িতলাওয়াত করেল
িসজদা আদায় করেত হেব।
িসজদা আদােয়র িনয়ম হেলা: িসজদার জনয �থেম আ�াহু আকবার
বেল িসজদায় যােব এবং িসজদায় িগেয় বলেব:  ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻷﻋএবং
েদা‘আ করেব। অতঃপর িসজদা েথেক তাকবীর ও সালাম ছাড়াই
মাথা উঠােব। কারণ েতলাওয়ােত িসজদা েথেক উঠার সময় তাকবীর
ও সালাম েদওয়ার েকােনা বণর্না রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম েথেক পাওয়া যায় না। তেব যিদ িতলাওয়ােত িসজদািট
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ইবন আিব শাইবাহ, মুসা�াফ: ২/২৫৬, নং ৮৭৩৩।
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সালােতর মেধয হয় তখন িসজদা েদওয়ার সময় এবং িসজদা েথেক
মাথা উঠােনার সময়ও তাকবীর িদেব। েকননা,
* আবূ হুরাইরা রািদয়া�াহ‘আনহু হেত বিণর েয:
ّ
َ َ ّﻪ
ّ َ َُ ّ
َ َ َ َ َ َ َ َ ّ َُُ ﺎﻛ َن ﺮﺒُِّ ﻠﻛ
ﻧ
�َ َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ِ ﻤﺎ ﺧﻔﺾ ور�ﻊ �َُﺪِّثُ أَنَ رﺳﻮل
َ َ َُ َْ َ َ
ﻛن �ﻔﻌﻞ ذلِﻚ
িতিন যখনই মাথা অবনত করেতন এবং উে�ালন করেতন তখনই
তাকবীর বলেতন; আর িতিন (আবু হুরায়রা র.) বলেতন েয,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এিটই করেতন।’
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* অনু রূপআ�ু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহু হেত বিণর,
িতিন বেলন:
«»ﻳﺖ اﻨﻟﻲﺒ ﺻﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳ�ﺮﺒ ﻲﻓ ﻞﻛ رﻓﻊ وﺧﻔﺾ وﻗﻴﺎم وﻗﻌﻮد
‘আিম নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক মাথা উঠােনা, মাথা
অবনত করা, দাঁড়ােনা ও বসা এ �িতিট েক্ষে� আ� আকবার
বলেত শেনিছ।’
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আর এটা সালােতর িসজদা ও সালােত িতলাওয়ােত িসজদা
উভয়েকই শািমল কের।
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মুসিলম: ৩৯২।
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আহমাদ ১/৪৪২, ৪৪৩; নাসাঈ ৩/৬২; িতরিমযী: ১১৪৮।
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এ হেলা কুরআন িতলাওয়ােতর কিতপয় আদব। সু তরাং আপনারা
এসব আদেবর �িত যথাযথ লক্ষয্ েরেখ িতলাওয়াত কন এবং
আ�াহর েমেহরবানী ও করুণা অে�ষণ করেন।
েহ আ�াহ! আমােদরেক আপিন আপনার স�ািনত ব�গুেলার স�ান
করার, আপনার দানগুেলা আহরণ কের সফলতা লােভ, আপনার
জা�াতসমূ েহর ওয়ািরস হওয়ার তাওফীক িদন। আর েহ পরম
করুণাম! আপিন আমােদরেক, আমােদর িপতা-মাতা ও সকল
মুসিলমেক �ীয় রহমেত ক্ষমা করু
আর আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন এবং সাহাবীেদর
�িত সালাত ও সালাম েপশ করুন।
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চতুদর্ আসর
িসয়াম ভে�র কারণসমূ হ
সকল �শংসা েস আ�াহর জনয্ িযিন �কাশয্ ও অ�কাশয্ স
িবষেয়র যথাযথ জ্ঞান রােখনিযিন বা�ার েগাপন, �কাশয্ ও ধারণা
স�েকর্ও জ্ঞাত। িযিন তাঁর সৃি�েক ৈতরী ও তার ৈশি�ক িবনয্
একক। িযিন �িতিট সৃ ি�র যাবতীয় নড়া-চড়া ও ি�রতা সবই
িনয়�ণ কেরন। �িতিট ব� সৃ ি� কেরেছন সু �রভােব, কণর্ িবদীণর
কেরেছন এবং েচােখর মিণ িনধর্ারণ কেরেছন। গােছ তার শাখা ও
ডােল কত পাতা আেছ তা িতিনই গুেণ েরেখেছন। যমীনেক িব�ৃত
কেরেছন এবং েসটােক ছািড়েয় িদেয়েছন, আকাশেক �শ�
কেরেছন এবং েসটােক উপের উিঠেয়েছন। তারকাসমূ েহর তােদর
কক্ষপেথ পিরিলত কেরেছন এবং অ�কার রােত ও তমসায়
েসগুেলােক উিদত কেরেছন। বৃি�েক নািযল কেরেছন মুষল ও
হা�াভােব, আর এর মাধয্েম িতিন বীজেক শুিকেয় যাওয়া েথে
যথাথর্ভােব উ�ার কেরেছন।“এ হে� আ�াহর সৃ ি� সু তরাং েতামার
েদখাও িতিন বয্তীত অনয্রা িক সৃি� কের?” [সূ রা লু কমান: ১১]
আিম তাঁর �শংসা করিছ তাঁর দান ও দািক্ষেণয্র উপ
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আর আিম সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ বয্তীত েকােনা হক
ইলাহ েনই, যাঁর ইবাদেত েকােনা শরীক েনই, তাঁর ক্ষমতােত
েকােনা শরীক েনই। আর আিম সাক্ষয্ িদি� েয মুহা�াদ তাঁর বা
ও রাসূ ল, যাঁেক তাঁর পক েথেক দলীল-�মাণািদ িদেয় সাহাযযসহেযািগতা করা হেয়েছ।
আ�াহ তার উপর সালাত েপশ করু, অনু রূপ আবু বকেরর ওপর
িযিন সবর্াব�ায় তার সাথী িছেল, উমেরর উপর িযিন খসরু
পারেভযেক তার সু রময্ অ�ািলকায় অ�ি�েত েফেলিছেল,
উসমােনর ওপর িযিন কুরআন িনেয় িবিন� রজনী যাপন
কেরিছেলন, আলীর ওপর িযিন খাইবােরর দরজা উপেড়
েফেলিছেলন এবং েসখানকার দূ গর্সমূহেক �ানচুয্ত কেরিছেলন।
আর তার পিরবার-পিরজন, স�ী-সাথীগণ যােদর �েতয্ক বয্ি� তা
নড়া-চড়া ও ি�রতার মেধয্ তার রেবর আনুগেতয্ যথাযথ �ম বয
কেরেছন। আর আ�াহ তােদর উপর যথাথর সালাম েপশ করুন।
o ভাই সকল:

আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ َ َ ّ ّ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ُ َ ُ ۡ َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ّ ٰ َت
َ ﴿فَ ۡٱل
َبَ�َ ل� ُم
َ�َ �ن َٰ�ُِوهُنَ وٱ�تغوا م ا كتب �َ ل� ۚم و�وا وٱ��وا
َ
ۡ
َ ۡ ٱ�َ ۡي ُط ۡٱ�َ ۡ�يَ ُض م َِن
ّ ْ ّ َُم
ّ ٱ� ۡي ِط ۡٱ� ۡس َودِ م َِن ۡٱل َف ۡجر
ۡ ّ �َ ِ ٱلصيَا َم إ
﴾ل
ِ َتِمُوا
� ِ َ�
�ِ
[١٨٧ :]ﺒﻟﻘﺮة
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‘আর এখন েতামরা �ীেদর সে� সহবাস করেত পােরা এবং আ�াহ
যা িকছু েতামােদর জনয্ িলিপব� কেরেছন বা দান কেরেছন তা
আহরণ কর। আর ভক্ষণ কে, পান কেরা যতক্ষণ নরােতর কাল
েরখা েথেক েভােরর শু� েরখা পির�ার েদখা যায়। অতঃপর
েতামরা রাত পযর্� সাওমেক পূণর্ ক’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত:
১৮৭}
এ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা িসয়াম ভে�র েমৗিলক নীিতমালা উে�খ
কেরেছন। আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাদীেস তা
পিরপূ ণরভােব উে�খ কেরেছন।
o িসয়াম ভে�র কারণসমূ হ ৭ �কার:

�থম কারণ: �ী সহবাস

সহবাস বলেত বু ঝায়, পুরুেষর িল�মিহলার জনেনি�েয় �েবশ
করােনা। এটা িসয়াম সাওম ভে�র বড় কারণ এবং িসয়াম অব�ায়
সবেচেয় বড় েগানােহর কাজ। সু তরাং েয িসয়াম অব�ায় �ী সহবাস
করল তার িসয়াম ন� হেয় যােব। চাই তা ফরয েহাক িকংবা নফল।
o তাই িসয়াম পালনকারী যিদ রমযােনর িসয়াম পালন অব�ায় �ী

সহবাস কের, তাহেল তার জনয্ িসয়ােমর কাযাসহ ‘কেঠার
কাফফারা’ আদায় করা আবশয্ক।এই কাফফারা হেলা: একজন
মুসিলম কৃতদাস-দাসীেক আযাদ করা। যিদ েস কৃতদাস-দাসী না
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পায় তাহেল শরয়ী ওযর ছাড়া একাধাের দু ই মাস িসয়াম পালন
করা। শরয়ী ওযর হেলা: দু ই ঈেদর িদন, আইয়য্ােম তাশরীক
িকংবা শািররীক ইি�য়�াহয ওজর। েযমন- েরাগা�া� হওয়া
িকংবা িসয়াম ভা�ার িনয়ত ছাড়া সফর করা।
o এর মেধয্ যিদ েস েকােন ওযর ছাড়া একিদনও িসয়াম ভ�

কের, তাহেল পুনরায় তােক শুরু েথেক িসয়াম পালন করে

হেব। যােত একাধাের দু ’মাস িসয়াম পালন করা হয়। যিদ দু ’মাস
একাধাের িসয়াম পালেন সক্ষম না হয় তাহে৬০জন িমসিকনেক
খানা খাওয়ােত হেব। �িত িমসকীনেক ‘আধা িকেলা ও ১০ �াম’
ভাল মােনর গম িদেত হেব।
* সহীহ মুসিলেম এেসেছ:
»إن رﺟﻼ وﻗﻊ ﺑﺎﻪ ﻲﻓ رمﻀﺎن ﻓﺎﺳﺘﻔﻲﺘ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ذلﻚ
� )ﻳﻌ� ﻣﺘﺘﺎﺑﻌ، ﻫﻞ �ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﻴﺎم ﺷﻬﺮ�ﻦ: ﻗﺎل، ﻞ ﺠﺗﺪ رﻗﺒﺔ؟ ﻗﺎل ﻻ:ﻓﻘﺎل
 ﻓﺄﻃﻌﻢ ﺳت� مﺴﻜﻴﻨﺎ« ﻫﻮ ﻲﻓ: ﻗﺎل، ﻻ:ﻛﻤﺎ ﻓ الﺮواﻳﺎت اﻷﺧﺮى( ﻗﺎل
الﺼﺤﻴﺤ� ﻣﻄﻮﻻ
‘জৈনক েলাক রমযােন তার �ীর সে� সহবাস কের নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট এ বয্াপাের ফতওয়া জানেত চাল?
তখন িতিন বলেলন: তুিম িক কৃতদাস আযাদ করেত পারেব। েস
উ�ের বলেলা ি�-না। তখন িতিন বলেলন: তুিম িক একাধাের
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দু ’মাস সাওম রাখেত পারেব। (একাধাের িনরবি��ভােব সাওম
রাখা অনয্ েরয়ােয়েত বিণর্ত হেয়ে) েস বলল: ি�-না। তখন
আ�াহর রাসূ ল বলেলন: তাহেল তুিম ৬০ জন িমসকীনেক
167
খাওয়াও।’ হাদীসিট বুখারী ও মুসিলেম দীঘর্াকাের এেসেছ
১৬ ৬

ি�তীয় কারণ: ই�াকৃত বীযর্পাত ঘটােনা
চাই তা চু�ন, �শর্ বা হৈমথু ন অথবা কামভাবসহ এমন িকছু
করার মাধয্েম েহাক যা বীযর্পাত ঘট, এমন হেল িসয়াম েভে�
যােব। কারণ এগুেলা এমনসব কাজ েযগুেলা পিরতগ করা বয্তীত
সাওম সংঘিটত হেত পাের না। েযমন,
* হাদীেস কুদসীেত রেয়েছ:

ُ َ
ْ َ
َُ ْ َ ُ َ َ ﻪ
« �ِ  وَﺮﺷاﺑَﻪ َوﺷﻬ َﻮﺗﻪ ِﻣ ْﻦ أﺟ
َُ»ﻳ َﺪع َﻌَﺎﻣ

‘(আ�াহ তা‘আলা বেলন) িসয়াম পালনকারী আমার কারেণ তার
পানাহার ও কামভাব েথেক িবরত থােক।’ 168
167F

আর চু�ন বা �শর্ করােত যিদ বীযর্ত না হয় তাহেল িসয়াম ভ�
হেব না। কারণ,
* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা েথেক
এেসেছ, িতিন বেলন,
167

বু খারী: ১৯৩৬; মুসিলম: ১১১১।

168

বু খারী: ১৮৯৪।
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» اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻠﻢ ﺎﻛن ﻳﻘﺒﻞ وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ و�ﺒﺎﺮﺷ وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ولﻜﻨﻪ
.«ﻛن أمﻠﻜ�ﻢ ﻷ ِر�ِ ِﻪ

‘নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাওম অব�ায় �ী চু�ন
করেতন এবং সাওম অব�ায় িতিন �ীেদর সে� েমলােমশা
করেতন। িক� িতিন তাঁর কামভাব েতামােদর েচেয় অিধক িনয়�ণ
করেত সক্ষম িছে।’

169
১৬ ৮F

* অনু রূপসহীহ মুসিলেম এেসেছ:
َ ََ
َ َ
ّ
ّ  ا�َ َﻋﻠَﻴْﻪ َو َﻠّﻢَ أَ�ُﻘَﺒِّ ُﻞ
َ
ُ ّ ّ�َﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻ
لﺼَﺎﺋ ِ ُﻢ �ﻘﺎل
»نَ ﺮَ ﺑْﻦِ أَﻲﺑِ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﺳﺄَلَ ر
ِ
َ
ُ
ّ
َ
ﺒﺗ ْ ُﻪ نَّ رَﺳ
ُ ّ ّ�َِّ ﺻ
َ َ  ا�َ َﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﺳَﻞْ ﻫَﺬِه ﻷُِمِّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﻓَﺄَﺧْﺮ
َ�ُﻮلَ ا
ﻟُ َر ُﺳﻮل
ِ
ِ
َ
ّ
َ ْ ّ
ُّ
َ
ُ ّ ّ�
ا�َِّ ﻗَﺪْ �َﻔَﺮَ ا�َ َﻚَ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ
َ ا�َ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ ﻳَﺼﻨ ُﻊ لِﻚَ �َﻘﺎلَ ﻳَﺎ رَﺳُﻮل
ََ
َ
ُ
ُ َََْ ّ
َ
ُ ّ ّ�َِّ ﺻ
َُ
َ
 ا�َ َﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ أَﻣﺎ وَا�َِّ إِ�ِ ﻷ�ﻘﺎ� ْﻢ
ّﺮَ �َﻘَﺎلَ ﻪﻟ َر ُﺳﻮل
وَﻣﺎ ﺗَﺄ ﺧ
َﻧْﺒِﻚ
َ أَﺧْﺸَﺎ�ُﻢ
ُ
.«ْ ﻪﻟ
ََِّ و
‘উমর ইবন আবূ সালমা রাসু ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
িজেজ্ করেলন। সাওম পালনকারী িক চু�ন করেত পারেব? তখন
আ�াহর নবী বলেলন, এেক িজজ্ঞাসা  অথর্াৎ উে� সালমােক
(িযিন রাসূ েলর সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ী িছেলন) অতঃপর
উে� সালমা বেল িদেলন, আ�াহর রাসূ ল এমনিট করেতন। তখন
িতিন আরয করেলন ইয়া রাসু লা�াহ! আ�াহ িক আপনার পূ বর্পর
169

বু খারী: ১৮৯৪; মুসিলম: ১১৫১।
225

সকল েগানাহ ক্ষমা কে েদন িন? নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, শুেন রাখ আ�াহর কসম কের বলি, িন�য়ই
আিম েতামােদর েচেয় অিধক তাকওয়ার অিধকারী এবং আিম
আ�াহেক অিধক ভয় কির।’

170
১৬ ৯

অবশয্ যিদ সাওম পালনকারী চ �ন বা অনয্ িকছুর মাধয্ম বীপােতর
আশ�া েবাধ কের িকংবা তােদর এ চু�ন সহবাস পযর্� েপৗঁিছে
েদেব এবং েস তার কাম উে�জনােক িনয়�ণ করেত পারেব না।
তখন তার ওপর চু�ন ও অনয আচরণগুেল হারাম হেব। এটা হে�
অনয্ােয় পথ রু� করএবং সাওম ভ� েথেক সাওমেক েহফাজত
করার জনয। এ জনয্ই আ�াহর নব সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
সাওম পালনকারী অযু কারীেক নােকর মেধয্ ভােলভােব পািন টানার
েক্ষে� বাড়াবািড় করেত িনেষধ কেরিছন। কারণ, সাওম
পালনকারী ভােলাভােব নােক পািন িদেল েপেটর েভতের পািন চেল
যাবার আশ�া আেছ তাই রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এরূ করেত িনেষধ কেরেছন; যােত সাওম ফােসদ না হেয় যায়।
o তেব েকােনা ��েদােষর মাধয্ে িকংবা েকােনা িচ�া-ভাবনা

ছাড়াই যিদ বীযর্পাত হয় তাহেল সাওম ভ� হেব না। কারণ

170

বু খারী: ১৯২৭; মুসিলম: ১১০৬।
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��েদাষ সাওম পালনকারীর ই�ায় হয়িন। আর িচ�া-ভাবনার
িবষয়িট ক্ষমারেযাগ কারণ,
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
َّ َ َ ْ ْ َ َ
َُْ
ّ
َ َ ََ
ْ ََّﻲﺘِ ﻣَﺎ ﺣَﺪَﺛ
«ﺖ ِﺑ ِﻪ أ�ﻔ َﺴ َﻬﺎ َﻣ ﺎ ل ْﻢ �ﻌ َﻤﻞ أ ْو ﺘﻠﻜَ ْﻢ
ﺎو َز � ْﻦ
»َّ ا�ََّ ﺠﺗ
‘িন�য় আ�াহ আমার উ�তেক ক্ষমা কের িদেয়ে, যা আমার
উ�ত মেন মেন ক�না কের যাবৎ তা বা�বায়ন কের িকংবা
আলাপ কের।”
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১৭০F

তৃতীয় কারণ: পানাহার করা
পানাহার করা বলেত, েয েকােনা �কার খাদয্ বা পানীয় �বয্ মুখ ব
নাক িদেয় িভতের �েবশ করােনােক বুঝায়। কারণ,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ ّ ٱ��ُوا ْ ّ ٰ َت
َ ۡ ﴿ َو ُ�ُوا ْ َو
�َ�َ َبَ�َ ل�م ٱ�يط ٱ� �يض مِن ٱ�ي ِط ٱ�سو ِد مِن ٱلفج ِر
َ َٱلصي
ّ ْ ّ َُم
ّ
ۡ ّ �َ ِ ام إ
[١٨٧ :ل ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ َتِمُوا
� ِ َ�

‘েতামরা পানাহার কর, যতক্ষণ না রােতর কােলা েরখা েথে
েভােরর সাদা েরখা েতামােদর কােছ �� হয়। অতঃপর িসয়ামেক
রাত পযর্�পূ ণর কর।’ {সূ রা আল-বাকারা: ১৮৭}

আর নাক িদেয় িকছু �েবশ করােনা পানাহােরর মেতাই। কারণ,
* লাকীত ইবেন সু বরা রািদয়া�াহু‘আনহুর হাদীেস এেসে:
171

বু খারী: ২৫২৮; মুসিলম: ১২৭।
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َ ُ َ َْ ّ
َ ﻮن
«ﺻﺎﺋِ ًﻤﺎ
�» َ�ﺎﻟِﻎْ ﻲﻓِ اﻻِﺳْﺘ ِنْﺸَﺎقِ إِﻻَ أن ﺗ
‘(রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: ) তুিম অযু র
সময় নােক ভােলাভােব পািন েপৗঁিছেয় দাও অবশয্ সাওপালনকারী
হেল এমন করেব না।’
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১৭১ F

আর নােক গে�র �াণ িনেল সাওম ভা�েব না। কারণ �ােণর এমন
েকােনা দৃ শয্মান শরীর েনই যা েপেটরেভতের �েবশ করেব।
চতুথর্ কার: পানাহােরর অনু রূপ ব� �হণ কর
এটা দু ’ ধরেনর হেয় থােক।
এক: িসয়াম অব�ায় র�পাত িকংবা অনয্ েকােনা কােণ রে�
�েয়াজন হেল যিদ র� েদয়া হয়, তাহেল িসয়াম েভে� যােব।
েকননা পানাহােরর পুি�র চূ ড়া� পযর্া হেলা র�। র� �হেণর
মাধয্েম ে-ই পুি� অিজর্ত হ।
দু ই: েযসব ইনেজকশন খাদয্ ও পানীেয়র িবক, তা �েয়াগ করা
হেলও িসয়াম েভে� যােব। যিদও তা বা�েব খাদয্ ও পানীয় ন,
িক� খাদয-পানীেয়র িবক�। সু তরাং তা খাদয্ ও পানীেয়র িবধান
রাখেব।
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মুসনােদ আহমাদ ৪/৩২, ৩৩, ২১১; আবু দাউদ: ২৩৬৬; িতরিমযী: ৭৮৮;

নাসাঈ ১/৮৭।
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আর েয ইনেজকশন খােদয্র পিরপরক নয়: তা �ারা িসয়াম ভ�
হেব না। যিদও ইনেজকশন মাংসেপশী িকংবা রেগ েনয়া হয়।
এমনিক ক�নালীেতও যিদ এর �ভাব যায় তাহেলও িসয়াম ভ�
হেব না। েকননা তা খাদযও নয় পানীয়ও নয়; তাছাড়া তা খাদয্ বা
পানীেয়র অেথর্ও পেড় না। সুতরাং এর �ারা খাদয্ বা পানীেয়
িবধান �েযাজয্ হেব না।
আর খাদয বা পানীয় ছাড়া ক�নালীেত অনয্েকােনা �ােদর �ভাব
ধতর্বয্ ন
* এজনয্আমােদর ফকীহগণ বেলন: ‘যিদ সাওম পালনকারীর পােয়
েকােনা িত� িজিনস ঘষর্েণর ফে েস এর �াদ ক�নালীেত পায়
তাহেল সাওম ভা�েব না।’
* শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. তাঁ র ‘হাকীকতুস িসয়াম’
িরসালায় বেলেছন: ‘কুরআন ও সু �াহর দলীল-�মাণািদেত এমন
িকছু আেস িন যার িভি�েত দািব করা যায় েয, আ�াহ ও তাঁর
রাসূ েলর িনকট তা-ই সাওম ভ�কারী যা মগেজ েপৗঁেছ িকবা
শরীের েপৗঁে িকংবা েকােনা গ�র িদেয় �েবশ কের অথবা
মুখগ�ের �েবশ কের, িকংবা এধরেনর অনয্ানয্ েযসব িবষয়েকমতামেতর �ব�াগণ আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর িনকেট এ হুকুের
মূ ল কারণ িহেসেব িচি�ত কের থােকন। (অথর্াৎ এগুেলা
েকােনািটই সাওম ভে�র মূ ল কারণ িহেসেব �মািণত হয় িন।)
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িতিন আরও বেলন: ‘যখন এটা �মািণত হেলা না েয, আ�াহ ও
তাঁর রাসূ ল এসব ৈবিশ�য বা কারণেক সাওম ভ� হওয়ার কারণ
বেল িনধর্ারণ কেরেছ, তখন েকউ যিদ বেল েয, আ�াহ ও তাঁর
রাসূ ল এগুেলােক সাওম ভে�র কারণ িনধর্ারণ কেছন, তেব তা
হেব আ�াহর উপর না েজেন কথা বলা।’

173
১৭২

প�ম কারণ: িস�ার মাধয্েম র� েবর করা
কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ُ الﻤ ْﺤ
ُ ﺠ
َ »َ�ْﻄَﺮَ اﺤﻟ َﺎﺟ ُﻢ َو
«ﻮم
ِ
‘িস�া েয লাগায় ও েয িস�া �হণ কের- উভেয়র িসয়াম ভ�
হেব।’ 174
173F

ইমাম বুখারী রহ. বেলন. ‘এ অধয্ােয় এ েচেয় অিধক িবশু� হাদীস
আর েনই।’
আর এটাই ইমাম আহমদ ও অিধকাংশ ফকীেহর মাযহাব।
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হাকীকাতুস িসয়াম, পৃ . ৫২-৫৩। আর আ�াহর উপর না েজেন কথা বল

হারাম ও সবেচেয় বড় গুনা; সু তরাং মগজ বা শরীের েপৗঁছ অথবা েকােনা
রা�া িদেয় �েবশ করা, অথবা েপেট �েবশ করা এগুেলা েকােনািটই সাওম
ভে�র কারণ নয়। [অনু বাদক ও স�াদক]
174

মুসনােদ আহমাদ ৫/২৭৭, ২৮০, ২৮২, ২৮৩; আবু দাউদ ২৩৬৭; ইবন

খুযাইমাহ: ১৯৬২, ১৯৬৩; মু�াদরােক হািকম ১/৪২৭।
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o িস�া �ারা র� েবর করার অেথর আেরা রেয়েছ িশরা েকেট র�

েবর করা ও এ জাতীয় কমর্কা; যা িদেয় র� �দান করেল
শরীের িশ�া েদওয়ার মত �ভাব পেড়।

সু তরাং ফরয িসয়াম পালনকারীর জনয কাউেক র�দান করা ৈবধ
নয়; তেব যিদ এমন েকােনা অতয্াবশয্ক অব�ায় পিতত ; যা
ফরয িসয়ামপালনকারীর র�দান �ারাই েকবল সমাধান হেত পাের,
আর র� েদওয়ার কারেণ সাওমপালনকারীরও ক্ষিত না হয় তখ
অতয্াবশয্কতার কারেণ র� �দান করা জােয়হেব এবং েস ওই
িদেনর সাওম ভ� করেব ও পরবতর্ীেত তা কাযা কের িনেব
অবশয্ নাক িদেয় র� পড়া, কেফর সে� র� েবর হওয়া, অশর্
েরােগর কারেণ র� েবর হওয়া, দাঁত উঠােনাজিনত কারেণ র�
েবর হওয়া, ক্ষত�ােফেট র� েবর হওয়া িকংবা সু ঁই িদেয় েখাচা
িদেয় র� েবর করা ও এ জাতীয় কােজ সাওম ভ� হয় না। কারণ;
এগুেলা িশ�াও ন, তার মতও নয়; েকননা এগুেলা শরীের িশ�ার
মত �ভাব েফেল না।
ষ� কারণ: ই�াকৃ ত মুখ ভের বিম করা
বিম হে�, পাক�লীেত খাবার বা পানীয় যা িকছু রেয়েছ তা মুখ
িদেয় েবর কের েদওয়া। বিম �ারা সাওম ন� হয়, কারণ;
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
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ْ ْ َ ً َ َ َ َ ْ ْ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ﻦْ ذَرَﻋ ﻪ
«ﺎء � ْﻤﺪا ﻓﻠﻴَﻘ ِﺾ
وﻣﻦ اﺳﺘﻘ، ﻓ ﻠيﺲ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻗﻀﺎء، »َ َُ اﻟﻲﻘء
‘েয বয্ি�রঅিন�াকৃত বিম হেলা, তার ওপর েকােনা কাযা েনই।
তেব েয ই�াকৃত বিম করল, েস েযন কাযা কের েনয়।’ 175
174F

ই�াকৃত বিম করেল িসয়াম ভ� হেয় যােব। চাই েপট েচেপ বিম
করু, িকংবা ক�নালীেত িকছু �েবশ কিরেয় বিম করুক িকংবা
এমন ব�র �াণ িনল, যােত বিম আেস, অথবা এমন ব�র িদেক
ইে� কের নজর িদল যার কারেণ বিম হয়। এসব কারেণ িসয়াম
েভে� যােব।
আর যিদ েকােনা কারণ ছাড়া বিম হয়, তাহেল সাওেমর েকােনা
ক্ষিত েন
আর যিদ পাক�লী বিম করেত চায় তাহেল েসটােক েচেপ রাখাও
সাওমপালনকারীর জনয্ আবশয্ক ; েকননা এটা তার ক্ষি
করেব, বরং েসটােক তার অব�ায় েছেড় িদেব, অথর্াৎ েস বিম
করেত েচ�া করেব না, বিম ব� করেতও েচ�া করেব না।
স�ম কারণ: হােয়য তথা ঋতু বা েনফাস তথা স�ান �সেবর র�
েবর হওয়া।
* কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َﻟَي ﺲَ إِذَا ﺣَﺎﺿَﺖْ لَﻢ
َ َ ّ
«ْ ﺗُﺼَﻞِ َول ْﻢ ﺗ ُﺼ ْﻢ
ْ »
175

িতরিমযী: ৭২০; আবু দাউদ: ২৩৮০; মুসনাদ আহমদ: ২/৪৯৮, নং ১০৪৬৩।
232

‘নারীর যখন হােয়য হয়, তখন সালাত আদায় কের না এবং
িসয়ামও পালন কের না, তা নয় িক?’ 176
যখন েকােনা মিহলার হােয়য হয় িকংবা েনফােসর র� েদেখ তখন
তার সাওম েভে� যােব। চাই েস িদেনর শরুেত েদখুক িকংবা
েশষভােগ েদখুক। এমনিক যিদও তা সূ যর্ েডাবার এক ক্ষি
আেগও হয়।
আর যিদ েস অনু ভব কের েয র� েবর হওয়া শুরু হ, িক� সূ যর্
েডাবার পরই শুধু েসটা েবর য়, তেব তােত তার সাওম শু� হেয়
যােব।
 সাওম পালনকারীর উপর হারাম হেব, উপেরা� সাওম ভে�র
কারণসমূ েহর েয েকােনা একিট করা, যিদ সাওমিট হয় ফরয
সাওম, েযমন রমযােনর সাওম। অথবা যিদ েসটা হয় ওয়ািজব
সাওম েযমন, কাফফারার সাওম ও মা�েতর সাওম। অবশয্যিদ
সাওম ভা�ার শরয়ী ওযর থােক তাহেল েসটা িভ� কথা। কারণ
েয বয্ি� ওয়ািজব শুরু কের তার জনয্ সহীহ েক ওযর
ছাড়া এটা পিরপূ ণর্ করাটা আবশয্ তারপর যিদ েকউ েকােনা
ওযর ছাড়া রমযােনর িদেনর েবলায় এ হারামসমূ েহর েকােনা
একটা কের বেস তাহেল তার ওপর বাকী িদন পানাহার েথেক
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িবরত থাকা এবং কাযা করা ওয়ািজব। অবশয্অনয্ানয্ ওয়ািজ
সাওেমর েক্ষে� শুধু কাযা করেত , পানাহার েথেক িবরত
থাকেত হেব না।
আর যিদ নফল সাওম হয়, তাহেল েকােনা ওযর ছাড়াই সাওম
ভা�া জােয়য। িক� সাওম পুরা করাই উ�ম।
o ি�য় ভাইসব! েতামরা আ�াহর আনু গেতয্র বয্াপােয�বান হও।
পাপাচার ও হারাম েথেক িবরত থাক। আসমান ও যমীেনর
সৃ ি�কতর্ার িদেককায়মেনাবােকয্ �াথর্না , তাঁর দােনর িবেশষ
সময়গুেলােক যথাযথভােব কােজ লাগা; িতিন েতা অফুর�
দানশীল। আর েজেন েরেখা! েতামরা েতামােদর মাওলার
আনু গেতয েয সময় কািটেয়ছ দু িনয়া েথেক তা-ই শুধুেতামােদর
�াি�। সু তরাং সময় চেল যাওয়ার পূ েবর্ সমেক গনীমত মেন
কের তার যথাযথ স�য্বহার কেরা। ক্ আপিতত হওয়ার
আেগই লাভেক েবেছ নাও।
েহ আ�াহ! আপিন আমােদর সময়গুেলােক কােজ লাগাবার তাওফীক
িদন, আর আমােদরেক েনক কমর্সমূেহ বয্� রাখুন
েহ আ�াহ! আমােদর উপর দয়া ও অনু �হ দান করুন আর
আমােদর সে� ক্ষমা ও মাজর্নার আচরণ কর
েহ আ�াহ! আমােদর জনয্েনক কাজ তথা জা�ােতর রা�াসমূ হেক
সহজ কের িদন আর কিঠন কাজ তথা জাহা�ােমর আমল েথেক
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আমােদরেক দূ ের রাখুন এবং আমােদরেক আেখরাত ও দু িনয়ােত
ক্ষমা নব করুন।
েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক আমােদর নবীর শাফা‘আত নসীব
করুন এবং আমােদরেক তাঁর হাউেজ উপনীত করুন আর তা েথে
পান কিরেয় এমনভােব পিরতৃ� করুন েয আর কখেনা িপপাসা না
লােগ েহ সৃ ি�কুেলর রব।
েহ আ�াহ আপিন সালাত, সালাম ও বরকত নািযল করুন আপনার
বা�া ও নবী মুহা�ােদর ওপর এবং তার পিরবার-পিরজন ও সকল
স�ী-সাথীর ওপর।
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প�দশ আসর
িসয়াম ভে�র শতর্াবি এবং েয কােজ িসয়াম ভােঙ না আর
সাওম পালনকারীর জনয্ যা করা জােয়
সকল �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন �জ্ঞাময় , মহীয়ান সিহ�ু
সতয্বাদ, দয়ালু স�ািনত িরিযকদাতা, সাত রা�া তথা আসমানেক
েকােনা �কার খুঁিট ও লি� ছাড়াই উপের উিঠেয়েছন, যমীনেক
সু ঊ� পাহাড় �ারা সু ি�রভােব �িতি�ত কেরেছন, তাঁর সৃ ি�র কােছ
দলীল-�মাণািদ ও েমৗিলক তে�র মাধয্েম পিরিচত হেয়েছ, সকল
সৃ ি�কুেলর িরিযেকর দািয়� িনেজই �হণ কেরেছন, মানু ষেক সৃ ি�
কেরেছন সেবেগ �িলত পািন েথেক, তােক শরীয়ত িদেয় েবঁেধ
িদেয়েছন যােত েস স�কর্ িঠক রাে, েযগুেলা তাঁর মনঃপুত হয় না
এমন ভুল-�াি� তার েথেক মাজর্না কেরেছন। আিম তার �শংসা
কির যতক্ষণ িনবর্াক চুপ থােক আর যতক্ষণ েকােনা কথক
বেল।
আর আিম সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ
েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, এটা িন�াবােনর সাক্ষয্ েকাে
মুনািফেকর সাক্ষয্ েনই। আিম আরও সাক্ষয্ ি, মুহা�াদ তাঁর
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বা�া ও রাসূ ল যার দাওয়াত উপর-নীচ সকল �ানেক বয্াপকভােব
অ�ভুর্� কের। আ�াহ তাঁর উপর সালাত েপশ কর, অনু রূপ তাঁর
সাথী আবু বকেরর উপর, িযিন উপযু � িবচক্ষণতার সাে
মুরতাদেদর িবরুে� দাঁিড়েয়িছেল, আর ‘উমােরর ওপর, িযিন
কােফরেদর মাথাবয্াথার কারণ হেয়িছেলন এবং ব� দরজা
খুেলিছেলন, আর ‘উসমােনর উপর, যার স�ানেক পাষ�সীমাল�নকারী বয্তীত েকউ ন� কেরি, অনু রূপভােব ‘আলীর
ওপর, িযিন তাঁর বীরে�র কারেণ সংকীণর্ পেথও হাটেত সক্
িছেলন। ত�প রাসূ েলর সকল পিরবার-পিরজন, সকল সাহাবী
যােদর �েতয্েকই অনয্েদর উপর েপেয়িছেলন ে���। আর আ�া
তােদর যথাযথ সালামও �দান করুন।
o আমার ভাইেয়রা! পূ েবর্ আমরা িসয়াম ভে�র কারণসমূহ িনেয়
আেলাচনা কেরিছ। হােয়য ও েনফাস ছাড়া িসয়াম ভে�র অনয্ানয

কারণসমূ হ েযমন, সহবাস করা, সরাসির বীযর্পাত ঘটােন, খাদয্
িকংবা এ জাতীয় িকছু খাওয়া বা বয্বহার করা এবং িশ�া
লাগােনা ও বিম করা এ সব িকছু �ারা েকবল তখনই সাওম ভ�
হেব যখন তা েজেন শুে, �রণ কের ও ��েণািদত হেয় কের।
o সু তরাং েবাঝা েগল েয, সাওম ভ� হওয়ার জনয্ িতনিট শতর্
রেয়েছ:

�থম শতর: িসয়াম ভে�র কারণ স�েকর্ জ্ঞান থ
237

তাই যিদ না েজেন উপেরা� িবষেয়র েকােনা একিটেত িল� হয়,
তাহেল িসয়াম ভ� হেব না। কারণ,
* আ�াহ তা‘আলা সূ রা আল-বাকরায় বেলন:
َۡ ۡ َ َ ٓ ّ َٓ ۡ َُ َ ّ
[٢٨٦ :َ�َنَا � تؤاخِذنا إِن َسِينَا أ ۡو أخ َط�نا ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿
‘েহ আমােদর রব! আপিন আমােদর পাকড়াও করেবন না, যিদ
আমরা ভুেল যাই িকংবা েকােনা ভুল কের বিস।’ {সূ রা আল-বাকারা,
আয়াত: ২৮৬} তখন আ�াহ তা‘আলা বলেলন, “অবশয্ই আিম তা
177
কবুল কেরিছ”।
১৭৬ F

* অনয্আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ َ ُ ُ ُُ ۡ َ ّ
ُ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٞ َ ُ ۡ ُ َۡ َ َ ََۡ
و�� ۡ ۚم َو� ن
�ن َّا َعَمَدت قل
� ﴿ وليس علي�م جناح
ِ ٰ �ِيما أخط�تم بِهِۦ َو
ُّ
ً ور� َّح
ٗ �َ َ� ُف
[٥ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٥ ِيما
‘আর েতামরা ভুেল যা কর, তােত েকােনা অপরাধ েনই। অবশয্
ই�াপূ বক
র েতামােদর হৃদয় যা করেছ তার বয্াপাের জবাবিদিহ
করেত হেব। আর আ�াহ অতয্� ক্ষমা, অিতশয় দয়ালু ।’ {সূ রা
আল-আহযাব, আয়াত: ৫}
না জানার কারেণ সাওম না ভা�ার িবষয়িট বয্াপ, হেত পাের েস
শরীয়েতর হকুম স�েকর্ অজ্ঞ। ে, েস ধারণা কের েয এ
িজিনসটা সাওম ভা�েব না, ফেল তা কের বেস। অথবা কাজ করা
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অব�ায় বা সমেয় েসিট তার অজানা িছল। েযমন, েস ধারণা কের
েয, ফজর বা সু বেহ সািদক এখনও উিদত হয়িন, ফেল েস খাওয়ািপনা চািলেয় যায় অথচ ফজর উিদত হেয় েগেছ। িকংবা সূ যর্
অ�িমত হেয় েগেছ মেন কের েখেয় েফলল অথচ সূ যর্তখনও অ�
যায় িন। এসব কারেণ সাওম ভ� হেব না। কারণ,
* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আদী ইবেন হােতম রািদয়া�াহু আনহ
হেত বিণর্তহেয়েছ, িতিন বেলন,
َْ
ْ
ُ
﴾»ﻟﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﴿ّ ﻳَتَﺒَ�ََّ ﻟَ�ُﻢ اﺨﻟَْﻴْﻂُ اﻷَْ�ْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ اﺨﻟ َ ْﻴ ِﻂ اﻷ ْﺳ َﻮ ِد
ﻤﺪت إﻰﻟ ﻋﻘﺎﻟ� أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺳﻮد واﻵﺧﺮ أﺑﻴﺾ ﻓﺠﻌﻠﺘﻬﻤﺤﺗﺖ وﺳﺎدﻲﺗ
ُ وﺟﻌﻠﺖ أﻧﻈ إﻴﻟﻬﻤﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺗب� ﻲﻟ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻷﺳﻮد أمﺴﻜﺖ ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒ
ﺤﺖ
ُ
 ﻓﻘﺎل اﻨﻟﻲﺒ،ُﻏﺪوت ﻰﻟ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ ﺒﺗُﻪُ ﺑﺎﺬﻟي ﺻﻨﻌﺖ

 إن وﺳﺎدك إذن ﻟﻌﺮ�ﺾ إ ﺎﻛن اﺨﻟﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد: ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
.« ﻧﻤﺎ ذلﻚ ﺑﻴﺎض اﻨﻟﻬﺎر وﺳﻮاد الﻠﻴﻞ،ﺗﺖ وﺳﺎدك
“যখন নািযল হেলা এই আয়াতিট,
َْ
ْ
ُ َ َّ
[١٨٧ : ﻳَتَﺒَ�َ ﻟﻢ اﺨﻟَْﻴْﻂُ اﻷَْ�ْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ اﺨﻟ َ ْﻴ ِﻂ اﻷ ْﺳ َﻮ ِد﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ّ﴿ َﺘ
“যতক্ষণ ন ��ভােব েদখা যায় কােলা েরখা েথেক শু� েরখ”
তখন আিম দু ’িট সু তা িনলাম, একটা কােলা অপরিট সাদা।
উভয়টােক আমার বািলেশর নীেচ রাখলাম এবং উভেয়র িদেক
তাকাতাম। অতঃপর যখন আমার িনকট কােলা সূ তা েথেক শু�
সু তাটা পির�ার ভােব েদখা েগল তখন আিম পানাহার েথেক িবরত
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থাকলাম। অতঃপর যখন সকাল হেলা তখন আিম রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর িনকট িগেয় যা করলাম েস ঘটনা
জানালাম। তখন নবী সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বলেলন, তাহেল
েতামার বািলশ েতা েবশ বড় ও �শ�, যিদ েতামার বািলেশর নীেচ
থােক �� ও কােলা সু তা। এটা েতা িদেনর শু�ত ও রােতর
178
কৃ�তা।”
১৭৭

এ হাদীেস েদখা যাে� েয, ‘আদী রািদয়া�াহু আনহ সু বেহ
সািদক উিদত হওয়ার পরও েখেয়েছন। দু েটা েরখা পির�ার েদখা
না যাওয়া পযর্� িতিন পানাহার পিরতয্াগ কন িন। আর নবী
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম তােক সাওমিট কাযা করার িনেদর্শও
েদনিন; কারণ িতিন এর হুকু স�েকর্ অজ্ঞ িছেল
* অনু রূ সহীহ বুখারীেত আসমা িবনেত আিব বকর রািদয়া�াহু
আনহা এর হাদীেস এেসেছ। িতিন বেলন,
.«»أﻧﺎ ﻲﻓ ﻋﻬﺪ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮم ﻏﻴﻢ ﺛﻢ ﻃﻠﻌﺖ الﺸﻤﺲ
“আমরা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যু েগ ইফতার
কেরিছলাম এক েমঘলা িদেন তারপর সূ যর্েদখা িগেয়িছল।”
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179
১৭৮F

এখােন িতিন উে�খ কেরনিন েয, নবী সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম
তােদরেক সাওমিট কাযা করার িনেদর্শ িদেয়িছেল; কারণ তােদর
সময় অজানা িছল। আর কাযার িনেদর্শ যিদ রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম িদেয়ই থাকেতন তেব তা অবশয্ইবিণর্ত হেত;
েকননা এিট অতয্� গুরু�পূণর্ িবষয় যা বণর্নার েক্ষে� ম
িহ�েতর অভাব হেতা না।
বরং শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়য্াহ তার‘হািককাতুস িসয়াম’
নামক েরসালায় বেলন,

ُ َ ْ ُ ُ ُ َ َ
 أﻧﻬﻢ لﻢ ﻳﺆمﺮوا:ﻳﺚ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﺮوة
ِ »إﻧﻪ ﻧﻘﻞ ِﻫﺸ ﺎم ﺑﻦ ﻋﺮ َوة أﺣﺪ رواة ﺤﻟ َ ِﺪ
.«ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء

এ হাদীস বণর্নকারীেদর অনয্মত িহশাম ইবেন‘উরওয়াহ তার িপতা
‘উরওয়াহ েথেক বণর্না কেন, “তােদরেক কাযা করার িনেদর্শ
েদওয়া হয় িন।”
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হাকীকাতুস িসয়াম, পৃ . ৩৪, ৩৫।

বু খারীর পূ েবর্া� বণর্নায় এেস, িহশামেক বলা হেলা, তােদরেক কী কাযা
করার িনেদর্শ েদওয়া হেয়িছ? িতিন বলেলন, কাযার কী �েয়াজন? আর
মা‘মার বেলন, আিম িহশামেক বলেত শুেনি, “আিম জািন না তারা তা কাযা
কেরিছল িক না?”
241

িক� যখনই জানেত পারেব েয, িদন এখনও বাকী রেয়েছ এবং সূ যর্
অ� যায়িন, তখন েথেক (িদেনর অবিশ�াংশ) সূ যর্ অ�িমত হওয়া
পযর্�পানাহার ইতয্ািদ েথেকিবরত থাকেব।
উদাহরণ�রূ, যিদ েকউ সু বেহ সািদক উিদত হওয়ার পর ভক্ষ
কের এ মেন কের েয সু বেহ সািদক এখেনা উিদত হয় িন।
অতঃপর তার িনকট �� হেলা েয, সু বেহ সািদক উিদত হেয়
েগেছ, তাহেল তার েরাযা সহীহ হেব, তার উপর কাযা আবশয্ক হেব
না। কারণ েস সমেয়র বয্াপাের অজ্ঞ িছল। আর আ�তা‘আলা
তার জনয্ পানাহার ও সহবাসেকসু বেহ সািদক �� হওয়ার পূ বর্
পযর্� হালাল কেরেছন। আর অনুমিত েদয়া ৈবধ িজিনেসর কাযা
করার িনেদর্শ েদয় হয় না।
ি�তীয় শতর: িসয়ােমর কথা �রণ থাকা
সু তরাং যিদ িসয়াম পালনকারী িনজ িসয়ােমর কথা ভুেল সাওম
ভ�কারী েকােনা কাজ কের েফেল তাহেল তার িসয়াম শু� হে,
তােক আর েসটা কাযা করেত হেব না। েযমনিট সূ রা বাকারার
আয়ােত গত হেয়েছ।
* তাছাড়া আবূ হুরায়রারািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
َ ُ ََُ َْ َّ
َ َ َ ِ» �َﻲﺴ
 ﻓَﺈِ�َﻤﺎ أﻃﻌﻤﻪ،َُ ﻓَﻠْﻴُﺘِﻢَّ ﺻَﻮْﻣ ﻪ،َ ﻓَﺄَ�َﻞَ أوْ ﺮﺷَِب،ٌﻫُﻮَ ﺻﺎﺋِﻢ
«ُاﷲ َو َﺳﻘﺎه
 و
242

‘েয িসয়াম পালনকারী ভুেল পানাহার করল, েস েযন তার িসয়াম
পূ ণর কের; েকননা আ�াহই তােক পানাহার কিরেয়েছন।’ 181
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ সাওম পিরপূ ণর্ করার
িনেদর্শ �দান েস সাওম সহীহ হওয়ার �� দলীল। আর ভুেল
যাওয়া বযি�র খাওয়ােনা ও পান করােনার স�কর্আ�াহর িদেক
করা �মাণ কের েয এর উপর েকােনা পাকড়াও বা জবাবিদিহতা
েনই।
o িক� যখনই �রণ হেব িকংবা েকউ �রণ কিরেয় েদেব তখনই:
েসটা

েথেক

িবরত

থাকেব

এবং

মুেখ

িকছু

থাক

েল তাও িনেক্ষপ কর; কারণ এখন তার ওযর দূ রীভূত
হেয়েছ।
o আর যখন েকউ েদখেব েয, সাওম পালনকারী বয্ি� খাে�
িকংবা পান করেছ, তখন তার উিচত হেব সাওম পালনকারীেক
সতকর কের েদওয়া। কারণ,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ۡ ّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ّ َٱ
[٢ :ى ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
�
ۖ ٰ �َق َو
ِ ِ ﴿ و�عاونوا � ٱل

“েতামরা সদাচারণ ও তাকওয়ার কােজ পর�র সহেযািগতা কর।”
[সূ রা আল-মােয়দাহ: ২]
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তৃতীয় শতর: �তঃ�ূ তর্ভােবিসয়াম ভ� করা
অথর্াৎ িসয়াম ভ�কারী িনেজর পছ�ও ই�া অনু যায়ী যিদ িসয়াম
ভ�কারী িকছু কের তেবই েকবল তার িসয়াম ন� হেব। অনয্থায়
যিদ িসয়াম পালনকারীেক েজার-জবরদি� কের িসয়াম ভ� করােনা
হয় তেব তার িসয়াম িবশু� হে, তার আর েসটা কাযা করা লাগেব
না। কারণ, আ�াহ তা‘আলা কুফুরীর হুকুমে েস বয্ি েথেক
উিঠেয় িনেয়েছন যােক কুফুরী করেত েজার কের বাধয্ করা হেয়ে,
যখন তার অ�র ঈমােনর ওপর অটল থােক।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ ّۢ
ّ َ ََ
َ �ٱ
َۡ
ََُُۡ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ٓ َ
ي� ٰ ِن
﴿ َمن �فر
ِ
ِ ِ ِٱ�َ مِ ۢن �ع ِد إِي�ٰنِهِۦ ِ�َ من أ�رِه وقلبهۥ ُطۡمَ�ِنُ ب
َ
ّ
َ َ ۡ َۡ َ َ ٗ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّ
ٌ �َ َول َ ُه ۡم َع َذ
ٞ ض
ٞ اب َع ِظ
يم
�ن َن �ح بِٱل�ف ِر صدر� �عليهِم غ
ِ ب ّم َِن
ِ ٰ�َو
[١٠٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١

“েকউ তার ঈমান আনার পর আ�াহ্র সােথ কুফরী করেল এবং
কুফরীর জনয হৃদ উ�ু � রাখেল তার উপর আপিতত হেব
আ�াহ্র গযব এবং তার জনয রেয়েছ মহাশাি� ; তেব তার জনয
নয়, যােক কুফরীর জনয বাধয করা হয় িক� তার িচ� ঈমােন
অিবচিলত।” {সূ রা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬}
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সু তরাং যিদ আ�াহ তা‘আলা েজার-জবরদি� ও বাধয্ করার কারেণ
কুফিরর হুকুমও তুেল িদেয়েছন তাহেল কুফিরর েচেয় েছাট অপরাধ
েতা উেঠ যােবই।
* অনু রূপভােব রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা� বেলেছন,
َ
َ
ََّ�
ُ ْ ْ ََ َ َ ْ ّ
.«اﺳﺘُﻜ ِﺮﻫﻮا َﻋﻠ ْﻴ ِﻪ
 وﻣﺎ،  وَاﻟنِﺴﻴﺎن، َ» ﻗَﺪْ ﺠﺗََﺎوزَ �َﻦْ أُﻣَّﻲﺘِ اﺨﻟَْﻄَﺄ
‘িন�য় আ�াহ আমার উ�েতর ভুল, িব�ৃ িত এবং বাধয্ হেয় করা
িবষয় ক্ষমা কেরেছ’ 182
18F

o আর যিদ েকােনা েলাক তার �ীেক সহবাস করেত বাধয কের
অথচ েস সাওম পালনকািরনী, তাহেল মিহলার সাওম শু� হেব
তােক েসটার েকােনা কাযা করেত হেব না। যিদও েলাকিটর
জনয্ ৈবধ নয় �ীেক সাওম অব�ায় সহবােস বাধয্ করা। হয,
যিদ েকােনা মিহলা তার �ামীর উপি�িতেত তার অনু মিত বয্তীত
নফল সাওম পালন কের েসটা িভ� কথা।
o যিদ েকােনা ধু লা-বািল উেড় িগেয় সাওম পালনকারীর েপেটর
িভতের চেল যায় িকংবা অিন�াকৃতভােব েপেটর মেধয্ েকােন

িকছু ঢুেক িকংবা কুিল বা নােক পািন েদওয়ার ফেল
অিন�াকৃতভােব েপেটর েভতর িকছু পািন �েবশ কের, তেব
তার সাওম িবশু� হে। তার উপর কাযা করেত হেব না।
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o আর েচােখ সু রমা ও ঔষধ বয্বহর করেল সাওম ভ� হেব না।

যিদও এর �াদ েস ক�নালীেত পায়। কারণ এটা খাদয্ ও পানীয়
নয় এবং সমপযর্ােয়রও নয়

o কােনর মেধয্ েফাটা েফাটা কেরঔষধ িদেলও সাওম ভা�েব না।

আর েকােনা ক্ষত �ােন ঔষধ িদেলসাওম ভ� হয় না। যিদও

েস ঔষেধর �াদ ক�নালীেত পায়। কারণ এটা খাদয্নয় পানীয়
নয়- এবং উভেয়র সমপযর্ােয়রও নয়
* শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া তার ‘‘হাকীকাতুস িসয়াম’’ �ে�
বেলন, আমরা জািন, কুরআন ও সু �ায় এমন িকছু েনই যা �মাণ
কের েয এ ব�গুেলা �ারা সাওম ভ� হে, তাই আমরা জানলাম েয,
এগুেলা সাওম ভ�কারী নয়’

183
১৮২

* িতিন আেরা বেলন, িসয়াম মুসিলমেদর �ীেন এমন একিট িবষয়
যা সাধারণ মানু ষ ও িবেশষ মানু ষ সকেলরই জানা দরকার। যিদ
এসব িবষয় আ�াহ ও তার রাসূ ল িসয়াম অব�ায় হারাম কের
থাকেতন এবং এর �ারা সাওম ন� হেতা, তেব অবশয্ই এটাবণর্না
করা রাসু ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর আবশযক
হেতা। আর যিদ িতিন এটা উে�খ করেতন তাহেল সাহাবােয় েকরাম
রািদয়া�াহু আনহুম তা েজেন েযেতন এবং তারা তা েগাটা
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উ�তেক েপৗঁিছেয় িদেতন েযমিন ভােব তারা পুরা শরীয়তেক
েপৗঁিছেয় িদেয়েছন। সুতরাং যখন েকােন আেলম নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক না েকােনা সহীহ, �‘য়ীফ, মুসনাদ, িকংবা
মুরসাল েকােনা �কার হাদীসই বণর্না কেরন ি, তখন জানা েগেলা
েয, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামএগুেলর েকােনা িকছু ই
উে�খ কেরন িন। আর সু রমার বয্াপাে বিণর্ত হাদী অথর্াৎ‘নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরামদায়ক সুরমা বয্বহার করা
িনেদর্শ িদেয়েছন এবং বেলেছ,
«»ﻟﺘﻘﻪ الﺼﺎﺋﻢ
“েরাযাদার েযন এর বয্বহার েথেক িবরত থােক” এটা দু বর্ল
হাদীস। ইমাম আবু দাউদ তার সু নান �ে� এটােক সংকলন
কেরেছন। িতিন বয্তীত অন েকউ এটা বণরনা কেরন িন। ইমাম আবূ
দাউদ বেলন, আমােক ইয়াহইয়াহ ইবেন মা‘ঈন বেলন, এ হাদীসিট
184
মুনকার।’
১৮৩F

* শাইখুল ইসলাম আেরা বেলন, ‘েয সব হুকু-আহকাম জািতর
জনয্ জানা জরু, অবশয্ই নবী সা�া�াহ‘আলাইিহ অসা�ামেক তা
সাধারণভােব বণর্নাকরেত হেতা। আর অবশয্ই উ�তরা এটা বণর্ন
করেতা। অতঃপর যখন এটা এটা পাওয়া েগল না, তখন বু ঝা েগল
184
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েয, এটা তাঁর �ীেনর অ�ভুর্� িবষয় নয়’ শাইেখর ব�বয্ এখােনই
েশষ। শাইেখর এ ব�বয্ অতয্� সুদৃঢ় যা সু�� দলীল ও �িতি�
িনয়ম-নীিতর উপর �িতি�ত।
o আর খাবােরর �াদ �হণ করেল যখন না িগলা হয় তখন তােত

সাওম ভ� হেব না। আর েকান সু �াণ ও ধু েপর �ােণও সাওম
ভ� হেব না। িক� ধু েপর েধাঁয়া নােক �হণ করেব না। কারণ
তার অেনক অংশিবেশষ আেছ যা ঊেধর্ উে থােক; হয়েতা বা
তার িকছু পাক�লীেত েপৗঁে যােব। অনু রূপভােবকুিল করা ও

নােক পািন েদওয়ােতও সাওম ভ� হয় না; িক� তােত
অিতরি�ত করেব না। কারণ কখেনা িকছু পািন েপেটর িভতের
ঢুেক েযেত পাের।
* েযমন হাদীেস এেসেছ, লাকীত ইবন সু বরা রািদয়া�াহু আনহ
বণর্না কের, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»أﺒﻎ الﻮﺿﻮء وﺧﻠﻞ ﺑ� اﻷﺻﺎﺑﻊ و�ﺎﻟﻎ ﻲﻓ اﻻﺳﺘنﺸﺎق إﻻ أن ﺗ�ﻮن ﺻﺎﺋﻤﺎ
“উ�ম রূেপ অজু কেরা এবং আ�েলর মােঝ িখলাল কেরা আর
ভােলা ভােব নােক পািন দাও- অবশয্ সাওম পালনকারী হেল
নয়।”

185

185
১৮৪F
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o সাওম পালনকারী েমসওয়াক করেল সাওম ভ� হেব না। বরং
সাওম ভ�কারীেদর মত সাওম পালনকারীর জনয্ওিদেনর �থম

ও েশষ ভােগ েমসওয়াক করা সু �াত। কারণ,
* নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
«»ﻻ أن أﺷﻖ ﻰﻠﻋ أﻣﺘ ﻷمﺮﺗﻬﻢ ﺑﺎلﺴﻮاك ﻨﺪ ﻞﻛ ﺻﻼة
“যিদ আমার উ�েতর ওপর ক�কর না হেতা, তাহেল অবশয্ই
�েতয্কসালােতর সময় েমসওয়াক করার িনেদর্শ িদতাম”

186
১৮৫F

এটা সাওম পালনকারী ও সাওম ভ�কারী সকেলর জনয্সব সময়
�েযাজয্ হুকু
* অনু রূপভােব‘আেমর ইবন রাবী‘আহ রািদয়া�াহু আনহু বে,
«»ﻳﺖ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ أﻰﺼ ﻳتﺴﻮك وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ
“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সাওম অব�ায় অগিণত বার
েমসওয়াক করেত েদেখিছ”।

187
১৮৬F

o সাওম পালনকারীর জনয্ েপ� বা দােতর মাজন িদেয় দাঁত
পির�ার করা উিচত নয়। কারণ এর শি�শালী �ভাব রেয়েছ,

ফেল আশংকা করা হয় েয, মুেখর লালার সােথ খাদয্নালীর
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িভতের এর েকােনা িকছু ঢুেক যােব। িমসওয়াক বয্বহার েসটার
িবক� হেত পাের এবং েস অব�া েথেক েবঁে চ থাকা যায়।
o আর সাওম পালনকারীর এমন িকছু করা জােয়য যা তােক �চ�
গরম ও িপপাসা েথেক িকছু টা হালকা করেব। েযমন, পািন �ারা

ঠা�া হওয়া বা অনু রূপিকছু । কারণ,
* ইমাম মােলক ও ইমাম আবূ দাউদ েকােনা এক সাহাবী
রািদয়া�াহু আনহু হেত বণর কেরেছন, িতিন বেলন,
»ﻳﺖ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮج )اﺳﻢ مﻮﺿﻊ(  اﻤﻟﺎء ﻰﻠﻋ رأﺳﻪ
« أو ﻣﻦ اﺤﻟﺮ،ﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺶ
“আিম নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ‘আরজ’ নামক �ােন
সাওম পালনরত অব�ায় িপপাসা িকংবা গরেমর কারেণ তার পিব�
মাথা েমাবারেক পািন ঢালেত েদেখিছ।”

188
১৮৭F

* ‘আ�ু �াহ ইবেন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহু এক কাপড় িভিজেয়
িনেজর উপর সাওম পালনরত অব�ায় েরেখেছন।
* আনাস ইবেন মােলক রািদয়া�াহু আনহু এর একিট েখাদাই কর
পাথর িছল এটা কূেপর সােথ সাদৃ শয্পূণর্ িছল। িতিন যখসাওম
পালনরত অব�ায় গরম অনু ভব করেতন, তখন তােত অবতরণ

188
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করেতন। আ�াহ ভােলা জােনন, মেন হে� েযন এটা পািনেত
পিরপূ ণর থাকত।
* হাসান বেলন, সাওম পালনকারীর জনয্ কুিল করা ও ঠা�া হওয়ায়
েকােনা অসু িবধা েনই।
এ বণর্নাগুে ইমাম বুখারী তা‘লীক িহেসেব সহীহ বুখারীেত উে�খ
কেরেছন।
o ি�য় �াতৃবৃ �! আ�াহর দীন ভােলাভােব জানু ন, যােত েজেন-

শুেন আ�াহর ইবাদত করেত পােরন। কারণ যারা জােন এবং

যারা জােন না তারা সমান হেত পাের না। আর
 ﺧَ�ًْا �ُﻔَﻘِّﻬْﻪ
ّ
«ﻳﻦ
ِ
ِ»ْ ﻳُﺮِدِ ا�َُّ ﺑِﻪ
ِ ُِ ﻲﻓ ا
‘আ�াহ যার কলয্াণ চান তােক দীেনর গভীর জ্ঞান দান কে’ 189
18F

েহ আ�াহ! আমােদরেক দীন বুঝা এবং েসটার উপর আমেলর
তাওফীক িদন। আর আমােদরেক দীেনর উপর সু �িতি�ত রাখুন।
আমােদরেক মুিমন িহেসেব মৃ তুয্ িদ এবং েনক বা�ােদর অ�ভুর্�
করুন।আর েহ দয়ালু েদর েচেয় ে�� দয়ালু আপনার একা� দয়ায়
আমােদরেক ও আমােদর মা-বাবা এবং সকল মুসিলমেক ক্ষম
করুন।

189
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আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদরনবী মুহা�দ,
তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

252

েষাড়শ আসর
যাকাত
সকল �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন পদ�লন িমিটেয় েদন ও উেপক
কেরন, ক্ষমা কেরন আেব-তােবাল কথা ও ছাড় েদন। েয েকউ
তাঁর কােছ আ�য় চায় েস সফল হয়, েয েকউ তার সােথ েলন-েদন
কের েসই লাভবান হয়, িতিন আকাশেক িবনা খুঁিট উপের
উিঠেয়েছন সু তরাং তুিম িচ�া কর এবং খাঁিট ও �� হও। িতিন
নািযল কেরেছন বৃ ি� ফেল ফসলািদেক েদখা যায় পািনেত
সাতরােত। �াচুযর্ও �দান কেরন আবার দাির�য্তাও ে, কখনও
কখনও দাির�য্তা হয় বা�ার জনয্ উপেযাগী। এমন বহু �াচুযর্
রেয়েছ, যার �াচুযর্ তােক গবর্ অহংকােরর খুব িনকৃ�তম পযর্া
িনপিতত কেরেছ। এ েতা ‘কারূ’ অেনক িকছু রই েস মািলক
হেয়িছল, িক� েস সামােনয্র বয্াপাের ছাড় িদেত রাযী িছল , তােক
সাবধান করা হেয়িছল িক� েস জা�ত হয় িন, তােক িতর�ার করা
হেয়িছল িক� িতর�ার তার কােজ আেস িন, িবেশষ কের যখন তার
জািতর েলােকরা তােক বেলিছল, ‘তুিম েবিশ খুিশ হেয়া না। আিম
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তাঁর �শংসা কির যতক্ষণ পযর্� িদিড়েয় িবেকল হেব, আর রাত
েপিরেয় হেব সকাল।
আর আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ বয্তীত েকােনা সতয্ ইলাহ ে,
িতিন অমুখােপক্, দানবীর, �শ� দান করার মাধয্েম দয়া কেরেছন
এবং নতুন িদগ� উে�াচন কেরেছন। আিম আরও সাক্ষয্ িদি�,
মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূ ল, িযিন আ�াহর জনয্ তাঁর জান ও মাল
বয্য় কেরেছ, সতয্েক কেরেছন �� ও �কািশত।
আ�াহ তা‘আলা তাঁর উপর সালাত েপশ করু, আর তার সাথী
আবু বকেরর উপর, িযিন সফের ও অব�ান�ল সবর্দা তার সােথ
িছেলন, কখনও তােক পিরতয্াগ কেরন িন। অনুরূপ উমােরর উ,
িযিন িদেনর স�ান ও �িতপি� বৃ ি�েত িছেলন সদা সেচ�। আর
উসমােনর উপর, িযিন আ�াহর রা�ায় বহু খরচ কেরেছন এবং
সংেশাধন কেরেছন। ত�প আলীর উপর, িযিন িছেলন রাসূ েলর
চাচােতা ভাই, তার বয্াপােরযারা বাড়াবািড় িকংবা স�ানহািন েথেক
তােদর েথেক িতিন িছেলন স�ূ ণর্ মু; অনু রূপভাে বাকী
সাহাবীগেণর উপর এবং যারা সু �রভােব তােদরেক অনু সরণ
কেরেছন তােদরও উপর। আর আ�াহ তােদর উপর যথাযথ
সালামও েপশ করুন।
o ি�য় ভাইেয়রা!

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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ْ ُ ۡ ُ َ َ َٰ ّ ْ ُ ُ َ َ ٓ َ َ ُ َ ّ َُ َ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ٓ ََ
�َ �ل ِِص� � ٱ�ِين حنفاء و�قِيموا لصَلوة و�ؤتوا
﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
َ ۡ ُ َ َٰ َ َ ٰ َ ّ
[٥ : ﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ٥ ِِين ٱلق ّي ِ َمة
لزَكوة ۚ و�ل ِك د
‘তােদর এ মেমর্ আেদশ করা হেয়েছ ে, তারা িনিব� মেন
একা�ভােব শুধমা� আ�াহর ইবাদত করেব, সালাত �িত�া করেব
এবং যাকাত �দান করব। আর এটাই হেলা সু �িতি�ত �ীন।’ {সূ রা
আল-বািয়য্না, আয়াত: ৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ْ ُ ّ َُ َ َ ٗ َ َ ً َۡ َ ّ ْ ُ ََۡ َٰ َ ّ ْ ُ َ َ َ َٰ ّ ْ ُ ََ
﴿ وأ� ِيموا لصَلوة وءاتوا لزَكوة وأق ِرضوا �َ قرضا حسنا ۚ وما �قدِموا
ُ َ
ّ َ ّ ْ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ ۡ َ َ َ ۡ ََ ٗۡ َ َ ُ ّ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ّ ُ
خ
ِن
م
م
�
نف
�ِ
َ�َۖ ِن
� �ِدوه عِند �َ ِ هو خ�� وأ�ظم أج ر ۚ� وٱستغفِروا
ِس
ٖ
َ
ُ
َّ
ُ  َّحٞ�َ �فور
[٢٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ٢ ۢ ِيم
‘আর সালাত কােয়ম কর, যাকাত দাও এবং আ�াহেক উ�ম ঋণ
দাও। আর েতামরা িনজেদর জনয ম�লজনক যা িকছু অে� পাঠােব
েতামরা তা আ�াহর কােছ পােব �িতদান িহেসেব উৎকৃ�তর ও
মহ�র রূেপ আর েতামরা আ�াহর কােছ ক্ষ চাও। িন�য় আ�াহ
অতীব ক্ষমাশ, পরম দয়ালু ।’ {সূ রা আল-মুযযাি�ল, আয়াত: ২০}
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ْ ُ َۡ ّ ٗ ّ ّ َُۡ ٓ َ َ
َ ٓ
ّ َ ْ ُ َۡ ََ
ٓ ِ ﴿وما ءَاتيتم مِن ر�ا ل ِ�� َوا
اس ف � ير�وا ع
ِ َّ� � أ ۡم َ� ٰ ِل
ِند �َِۖ َو َم ا ءَات ۡيتُم ّمِن
ِ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ �َْ َ ٰ ُ ُ َ َ ۡ َ ّ َأُو
[٣٩ : ﴾ ]الﺮوم٣ �َ َ�ِك هم ٱلمضعِفون
ِ ز�و� ٖ ترِ�دون وجه
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‘আর েতামরা েয সূ দ িদেয় থাক, মানু েষর স�েদ বৃ ি� পাওয়ার
জনয তা মূ লত আ�াহর কােছ বৃ ি� পায় না। আর েতামরা েয যাকাত
িদেয় থাক আ�াহর স�ি� কামনা কের (তাই বৃ ি� পায়) এবং
তারাই বহুগ স�দ �া�।’ {সূ রা আর-রূ, আয়াত: ৩৯}
এ ছাড়াও যাকাত ফরয হওয়ার িবধান স�েকর্ অেনক আয়াত
রেয়েছ।
o হাদীেসর আেলােক যাকােতর িবধান:

* ‘আ�ু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত
শুেনি, িতিন বেলন:
َ
َ
ِ َو ِﺻﻴَﺎم،  وَ�ِﻳﺘَﺎءِ الﺰَّﺎﻛ ِة،ِ وَ�ِﻗَﺎمِ الﺼَّﻼَة،ُ ﻰﻠﻋََ َأنْ ﻳُﻮَﺣَّﺪَ اﷲ،ٍ»ِﺳْﻼ َ مُ ﻰﻠﻋََ ﻤﺧَْﺴ ﺔ
َ َ َ َ ََ ُ َ َ ّ
َ ََ ّ
ٌ
َ َ
ُ َ ﺻﻴ، » َﻻ:ﺎل
،ﺎم َر َمﻀﺎن
 ﻗ، و ِﺻﻴ ﺎم رمﻀﺎن، ُ ﻟَْﺞ: �ﻘﺎل َر ُﺟﻞ، «ِ وَاﺤﻟَْﺞ،َﺎن
َم َﻀ
ِ
ّ
«ُاﺤﻟَْﺞ
‘ইসলােমর িভি� পাঁচিট, যথা- এ কথার সাক্ষয্ েদওয়া, আ�াহ
ছাড়া আর েকােনা সিতয্কােরর মাবুদ েনই। সালাত আদায় কর,
যাকাত �দান করা, রমযােনর িসয়াম পালন করা ও হজ আদায়
করা। এ কথা শুেন একবয্ি� বলে, হজ তারপর িক রমযােনর
িসয়াম? িতিন বলেলন, না বরং �থেম রমযােনর িসয়াম তারপর
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হজ। এ ধারাবািহকতায় আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনিছ’

190
১৮৯

* অনয্ বণর্নায় রেয়: (ইসলােমর িভি� হেলা) এ সাক্ষয্ �দান ক
েয ‘এক আ�াহ ছাড়া অনয্ েকােনা সতয্ ইলাহ ে, মুহা�দ
(সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) আ�াহর রাসূ ল’। তারপর পূ েবর্া�
হাদীেসর অনু রূপ

191
১৯০

সু তরাং েবাঝা েগল, যাকাত ইসলােমর একিট রুকন ও েমৗিলক
িভি�গুেলার একিট।
আর কুরআেনর বহু জায়গায় সালােতর পাশাপািশ যাকােতর িবষয়িট
আেলািচত হেয়েছ।
o ইজমা:

সকল মুসিলম অকাটয্ভােবএকমত েয, যাকাত একিট ফরয িবধান।
সু তরাং যাকাত ফরয েজেনও যিদ েকােনা বয্ি� তা অ�ীকার কে,
তাহেল েস কােফর হেয় যােব।
আর েয যাকাত �দােন কৃপণতা করেব বা পিরমােনর েচেয় কম
েদেব, েস লা�না ও কিঠন শাি�র উপযু � হেব।
o চার ধরেনর স�েদ যাকাত ফরয:
190

মুসিলম: ১৬।

191

বু খারী: ৮; মুসিলম: ১৬
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�থম �কার: ভূিম েথেক উৎপািদত শসয্ ও ফ-ফলাদী
* কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ْ ُ َ ْ َُ َ ّ َّ
ۡ َ ٓ ّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َٰ ّ َ
ُ َ
�ٰ ﴿
َمِمَا أخ َر ۡجنَا ل�م ّم َِن
ت ما كس بتم
َ� َٓ�ُها
ِ �ِ ِين ءَامن ٓوا أن ِفقوا مِن طي
َۡ
[٢٦٧ :�ض ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� ِ �ٱ
‘েহ মুিমনগণ! েতামরা েতামােদর ৈবধ উপাজর্ন এবং আরা
েতামােদর জনয্ ভুিম েথেক েয শসয্ উৎপ� কির তা েথেআ�াহর
িনেদর্িশত পেথ বয্য় ।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭}
* অনয আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন:

ّ ْ ُ
[١٤١ :﴿ َوءَاتوا َقَ ُهۥ ي َ ۡو َم َح َصادِهِۖۦ ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم

‘আর েতামরা ফসল কাটার সময় তার হক (যাকাত) আদায় কর।’
{সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪১}
আর স�েদর সবেচেয় বড় হক হে� যাকাত।
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ُ ﻴُﻮنُ أَوْ ﺎﻛَن
ُ ْ
ْ ّ
َ
ُ
ِْ�ًّﺎ اﻟﻌُﺮﺸ
َ �َﺮﺜ
»َﻘَﺖِ الﺴَّﻤَﺎءُ وَاﻟﻌ
 وَﻣَﺎ ﺳُﻲﻘَِ ﺑِﺎﻨﻟَﻀ ِﺢ ﻧِﺼ ﻒ،
ْ
«ﻟﻌُﺮﺸ
ِ

‘আসমান ও ঝণর্ার পািনেত িকংবা ে��া উৎপািদত ফসেলর মেধয
এক দশমাংশ আর যা েসেচর মাধয্ে আবাদ হয় তার মেধয্

িবশভােগর এক ভাগ যাকাত �েদয়।’ 192
19F

192

বু খারী: ১৪৮৩।
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ফসেলর ওপর যাকাত ফরয হওয়ার িনধর্ািরতপিরমাণ হেলা পাঁ চ
ওসক। কারণ,
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ َ
َ
َ َ
َ َ
ّ
« ﺣَﻰﺘَ�َﺒْﻠُﻎَ ﻤﺧْ َﺴﺔ أ ْوﺳ ٍﻖ،ٌﺔ
ﺮٍ ﺻَﺪﻗ
»ﺲ ﻲﻓِ ﺣَﺐٍّ وَﻻ �َﻤ
‘শসয্ বা লমুেলর ওপর যাকাত ফরয হেব না। যতক্ষণ  তা পাঁ
ওসক পিরমাণ না হয়।’ 193
192F

আর ওসেকর পিরমাণ হেলা; রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর বয্বহৃত ‘ এর ৬০ সা‘ সমপিরমাণ। তাহেল িনসাব
হেলা, িতনশ সা‘, আর এক সা‘র পিরমাণ হেলা ২০৪০ �াম (দু ই
েকিজ চি�শ �াম)। সু তরাং িনসােবর পিরমাণ দাঁড়ােলা ৬১২ েকিজ।
তাই এর কেম যাকাত ফরয নয়। ওই িনসােব িবনা�েম �া�
ফসেলর যাকােতর পিরমাণ হেলা এক দশমাংশ আর �ম বয্েয় �া�
ফসেলর এক িবশমাংশ।
o ফলমূ ল, শাক-সবিজ, তরমুজ ও জাতীয় ফসেলর ওপর যাকাত
ফরয নয়।

* েকননা ‘উমার রািদয়া�াহু ‘আনহু বেলেন, ‘শাক-সবিজেত
যাকাত েনই’।

193

মুসিলম: ৯৭৯।
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* েতমিন আলী রািদয়া�াহু‘আনহু বেলেছ, ‘আেপল বা এ জাতীয়
ফেলর ওপর যাকাত ফরয নয়।
* তাছাড়া েযেহতু এগুেলা(িনতয্�েয়াজনী) খাবার জাতীয় শসয্ বা
ফল নয়, তাই এর ওপর যাকাত েনই। তেব যিদ এসব টাকার
িবিনমেয় িবি� করা হয় তাহেল মূ ে লয্র ওপর িসাব পূ ণর্ হেয় এক
বছর অিত�া� হবার পর যাকাত ফরয হেব।
ি�তীয় �কার: েয সকল �াণীর ওপর যাকাত ফরয হয়
তাহেলা: উট, গর, ছাগল, েভড়া ও মিহষ। যিদ এ সকল �াণী
‘সােয়মা’ হয় তথা মােঠ চের চেষ খায় এবং এগুেলােক বংশ বৃি�র
জনয্ পালন করা হয়এবং তা িনসাব পিরমাণ হয়, তাহেল এেদর
যাকাত িদেত হেব। উেটর িনসাব নূ যনতম ৫িট, গরুর৩০িট, আর
ছাগেলর ৪০িট।
‘সােয়মা’ ওই সকল �াণীেক বেল, েযগুেলা সারা বছর বা বছেরর
অিধকাংশ সময় চারণভূিমেত ঘাস েখেয় েবড়ায়। যিদ এসব �াণী
সােয়মা না হয়, তেব এর ওপর যাকাত ফরয নয়। িক� যিদ
এগুেলা �ারা টাক-পয়সা কামাই করার উে�শয্ থাে; েযমন েবচােকনা, �ানা�র ইতয্ািদর মাধয্েম টা-পয়সা আয় করা, তাহেল তা
বয্বসািয়ক পণয্ িহেসেব িবেবিচত হ; আর তখন েসগুেলা সােয়মা
িকংবা মা‘লু ফাহ (যােক ঘাস েকেট খাওয়ােনা হয়) যা-ই েহাক না
েকন তােত বয্বসািয়ক পেণয্র যাকাত আস; যিদ তা �য়ং িনসাব
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পিরমাণ হয় অথবা এসেবর মূ লয্ অনযবয্বসািয়ক স�েদর সে�
যু � করেল িনসাব পিরমাণ হয়।
তৃতীয় �কার: �ণ-র েরৗেপয্র ওপর(িনসাব পিরমাণ হেল) সবর্ব�ায়
যাকাত ফরয। কারণ,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ُ ۡ ّ ََ ّ
ّ َ ُ ۡ َ َ ّ َٱ
َ ُ ُ ََ َ ّ
َ � و� َها
َ �َ َه
اب
ب
س
ق
ف
ن
ي
�
و
ة
ََٱلۡفِض
ب
﴿ �َِين ي� ِ�ون
ِ
ِ
ِ
ٍ يل �َ ِ فب ِ�هم بِعذ
ِ
َ
َ
ُۡ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ ّ َ َهَن
َ
ُۡ َ َۡ
َۡ َٰ�
 يوم٣ �ٖ �ِ أ
ۖ� عليها ِ� نارِ َم �تكو ى بِها ِجباههم وجنو�هم وظهورهم
َ َ
ُ َ ُ َۡ َ
َ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ ْ ُ ُ َ ۡ ُ
[٣٥ ،٣٤ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٣ �ون
ِ �ٰذا َما ك�� ۡم ِ�نف
ِ �س�م فذوقوا ما كنتم ت
‘আর যারা েসানা ও রূপ জমা কের রােখ অথচ তা আ�াহর
িনেদর্িশত পেথ বয্য় কের ন (যাকাত েদয় না)। আপিন তােদর
য�ণাদায়ক শাি�র সংবাদ �দান করুন। িকয়ামত িদবেস ওই
েসানারূপেক জাহা�ােমর আগুেন উ�� কের তা �ারা তােদর ললা,
পাশর্ ও পৃে� েছকা েয়া হেব এবং বলা হেব এ হেলা েতামােদর েস
সকল ধন-স�দ যা েতামরা িনেজেদর জনয্ স�য় কের রাখেত।
সু তরাং আজ জমা কের রাখার �াদ �হণ কর।’ {সূ রা আত-তাওবা,
আয়াত: ৩৪-৩৫}
আয়ােত ‘জমা কের রাখা’ বলেত আ�াহর রা�ায় বয্য় না করা
বুঝােনা হেয়েছ। আর আ�াহর রা�ায় বয্য় করা সবেচেয় বড় খাত
হে�, যাকােত বয্য় করা।
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* তাছাড়া সহীহ মুসিলেম আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
َ
َ
َ َ إِﻻَّ إِذَا ﺎﻛ َن ﻳَ ْﻮ ُم اﻟْﻘﻴ، ﻻَ ﻳُﺆَدِّي ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺣَﻘَّﻬَﺎ،ٍّﺔ
، ﺎﻣ ِﺔ
»ِﻦْ ﺻَﺎﺣِﺐِ ذَﻫَﺐٍ وﻻَ ﻓِﻀ
ِ
ْ َ ّ
ُ ْ
ِ�ْ ﻓَﺄُﺣ،ٍَ ﺎﺋِﺢُ ﻣِﻦْ ﻧَﺎر
 �ﻴُﻜ َﻮى ﺑ ِ َﻬﺎ َﺟﻨ ُﺒﻪ، ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ  ﻲ ﻓِ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨَ َﻢ
َ
ّﺤَﺖْ ﻪﻟَُ ﺻَﻔ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ٍ ﻲﻓِ ﻳَﻮْم،َُ ﻠﻛَُّﻤَﺎ ﺑ ﺮَدَتْ أُ�ِﻴﺪَتْ ﻪﻟ،ُيﻨُﻪُ وَﻇَﻬْﺮُه
َ
َ ﺎﻛَنَ ﻣِﻘْﺪَارُهُ ﻤﺧﺴ
، ٍ� أﻟﻒ َﺳﻨﺔ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ ﻘْﻰ
« � اﻟ ِﻌﺒَﺎ ِد
� ﺘّ �ُ ﻀ
‘েয সকল েসানা-রূপর মািলকগণ তােদর স�দ েথেক িনধর্ািরত
হক (যাকাত) আদায় না কের, িকয়ামত িদবেস তার জনয্ কতগুেল
আগুেনর পাত ��ত কের তা জাহা�ােমর আগুেন উ�� কের ত
�ারা ওই েলাকেদর ললাট ও িপেঠ েচেপ ধরা হেব। তাপ কেম
েগেল উ�� কের পুনরায় েচেপ ধরা হেব। প�াশ বছর দীঘর্ সময়
বা�ােদর িহসাব-িনকাশ েশষ না হওয়া পযর্� এভােব শাি� চলেতই
থাকেব।’ 194
193F

* ‘েসানা-রূপর হক’ আদায় না করার অথর, যাকাত আদায় না করা।
যা অনয্বণর্না সু ��ভােব উে�খ রেয়েছ। েযখােন এেসেছ,
«»ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛ� ﻻ ﻳﺆدي ز�ﺗﻪ
‘েয সকল েসানা-রপার মািলকগণ তােদর স�েদর যাকাত আদায়
না কের....’।
194

মুসিলম: ৯৮৭।
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েসানা-রূপার যাবতীয় �কাের যাকাত ফরয হেব। চাই তা েহাক
টাকা পয়সা, চাকা বা টুকরা, পিরেধয় অলংকার বা ধার েদওয়ার
মত অলংকার অথবা অনয্ �কার েসান-রূপা এসবিকছু র ওপর
যাকাত ফরয। কারণ েসানা-রূপার উপর যাকাত ফরয কের বিণত
সকল আয়াত বা হাদীস বয্াপকভােব এর উপর �মাণবহ
* ‘আবদু �াহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক
বিণর্, িতিন বেলন,
َ ٌَ
َ
ّ
نَّ امْﺮَأَةً أَﺗَﺖْ رَﺳ
 َو َﻣ َﻌ َﻬﺎ ا�ْﻨﺔ ل َﻬﺎ َو ِ� ﻳَ ِﺪ اﺑْنﺘِ َﻬ ﺎ- ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�ُﻮلَ ا
ِ
َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ ْ َُ ََ َ َ َ َ َ ْ
َ َ َ
ََ َ َ
 ﻗﺎل.ﺖ ﻻ
 ﻗﺎﻟ.« � َز� ة ﻫﺬا
ﺐ �ﻘﺎل لﻬ ﺎ » أ�ﻌ ِﻄ
ِ ﺎن ﻏﻠِﻴﻈﺘ
ِ مﺴﻜﺘ
ٍ ﺎن ِﻣﻦ ذﻫ
ْ َ َ َ َ َ
َ ْ
َْ َ
َ َ ْ َ َْ َ ُّ
 ﻗﺎل ﻓﺨﻠ َﻌﺘ ُﻬ َﻤ ﺎ.« ﺎر
ٍ »ﺮﺴُُّكِ أَنْ �ُﺴَﻮِّرَكِ ا�َ ﺑ ِ ِﻬﻤﺎ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ِﺳﻮار� ِﻦ ِﻣﻦ ﻧ
ُ ْ َ ََ
َ َ
ّ ْﻘَﺘْﻬُﻤَﺎ إِﻰﻟَ اﻨﻟَّﻰﺒ
.ُﻮﻪﻟ
ﺖﻫ
 وﻗﺎﻟ- ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِ ِ �َِِّ ﻋَﺰَّ وَﺟﻞّ وَلِﺮَﺳ
ِ
‘একদা একজন মিহলা তার েমেয়েক সে� িনেয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ু েখ এেলন। ওই েমেয়র হােত �েণর্র
দু িট ভাির ও েমাটা বালা িছেলা। তা েদেখ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম িক এসেবর যাকাত দাও?
েমেয়িট বলল, না। িতিন বলেলন, তুিম িক এটা পছ� কর েয
িকয়ামেতর িদন আ�াহ এসেবর �ারা দু িট আগুেনর চুিড় বািনেয়
েতামার হােত পিরেয় েদেবন? েমেয়িট এ কথা শুেন বালা দুিট খুেল
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িদেয় বলল, এসব
আ�াহর রা�ায় দান করলাম।’ 195
* অনয্ এ হাদীেস আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন
বেলন,
َ ََ
ّ
َ
َ
َ
 ﻰﻠﻋََّ رَﺳ
َ ْ
- ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�ُﻮلُ ا
ﻞ
ٍ َﺮَأَى ﻰﻓ ﻳ ِﺪ ى �ﺘﺨ
ِ
ٍﺎت ِﻣﻦ و ِرق
ِ
َ َ ّ
َ ََ
ُ َ َ
َ َ ُ ّ َ ُﻦَّ أَﺗَﺰ
ّ
ﻚ ﻳَ رَﺳ
َ َِﺗُﺆَد
ﻳﻦ
»  ﻗﺎل.َ�ُﻮلَ ا
َ�َﻦ ل
 ﻘُﻠْﺖُ ﺻَﻨﻌْﺘُﻬ.« َﺎ ﻫَﺬَا ﻳَﺎ ﺎﻋ�ِﺸﺔ
» �ﻘﺎل
ِ
َ َ ُّ
ِﺎل »ﻮَ ﺣَﺴْﺒُﻚ
ّ
ّ
.« ﺎر
 ﻗ.َ� ُﻠْﺖُ ﻻَ أَوْ ﻣَﺎ ﺷَﺎءَ ا.« ََ�َ�َﻬُﻦ
ِ َﻣِﻦَ اﻨﻟ
‘একবার রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমার কােছ
এেলন, তখন আমার হােত কেয়কিট বড় বড় রূপর আংিট িছল।
িতিন বলেলন, এসব কী? আিম বললাম, আপনার সামেন েসৗ�যর্
�কাশ করার জনয্ এগুেলা ৈতির কেরিছ। িতিন বলে, তুিম িক
এসেবর যাকাত �দান কেরা? আিম বললাম, না। িতিন বলেলন,
েতামার জাহা�ােম যাওয়ার জনয্ এতটুকুই যেথ�’ 196
195F

195

আহমাদ ২/১৭৮; আবু দাউদ: ১৫৬৩; নাসাঈ ৫/৩৭; িতরিমযী: ৬৩৭। ইবনু ল

কা�ান এটােক সহীহ হাদীস বেলেছন। শাইখ উসাইমীন এর সনদেক
‘শি�শালী’ বেলেছন।
196

আবু দাউদ: ১৫৬৫; বাইহাকী ৪/১৩৯; হােকম ১/৩৮৯-৩৯০। হােকম

বেলেছন বু খারী ও মুসিলেমর শতর্ অনুযায়, ইমাম যাহাবী তার সােথ একা�তা
েঘাষণা কেরেছন। শাইখ মুহা�াদ নািসরু�ীন আ-আলবানী তার ইরওয়াউল
গালীল �ে� (৩/২৯৭) বেলেছন, হািদসিট তারা দু ’জন েযমন বেলেছন
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হাদীসিট আবু দাউদ সংকলন কেরেছন। অনু রূপ বাইহাকী ও
হােকম, আর িতিন েসটােক সহীহ বেলেছন এবং আরও বেলেছন
েয, এিট বুখারী ও মুসিলেমর শতর্ অনুযায়ী।
ইবন হাজার ‘আত-তালখীস’ �ে� বেলন, এিট বুখারী শতর্ অনুযায়ী
ইবন দাকীিকল ‘ঈদ বেলন, এিট মুসিলেমর শতর্ অনুযায়ী।
 েসানার িনসাব পূ ণ র্না হেল তার ওপর যাকাত ফরয হেব না।
আর েস িনসাব হেলা, ২০ িদনার। কারণ,
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েসানার বয্াপাের
বেলেছন,

َ
َ َ
َ ُ ْ
َ  ﻰﺷْء
ً َون دﻳﻨ
ٌّ ﺣَﻰﺘ
«ﺎرا
»يْﺲ ﻋَﻠَﻴْﻚ
ِ  ﻳَ�ُﻮنَ لَﻚَ ﻋِﺮﺸ

‘(�েণর্র যাকাত িহেসে) েতামার ওপর িকছু ই ওয়ািজব হেব না
যাবৎ েতামার কােছ িবশ িদনার পিরমাণ �ণর্না হেব।’ 197
196F

* িদনার বলেত ইসলামী িদনার উে�শয্ যার ওজন এক িছকাল।
িমছকাল সমান েসায়া চার �াম। েস িহসােব েসানার িনসাব হেলা
৮৫ �াম। যা সা‘উদী মােপ এগার জুনাইহ ও এক জুনাইহ এর িতন
স�মাংশ।

198
১৯৭F

েতমনই।
197

আবু দাউদ: ১৫৭৩।

198

এ েদশীয় মােপ ৭.৫ ভির হয়। [অনু বাদক ও স�াদক]
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o রূপর িনসাব পূ ণ র্ না হেল তােত যাকাত ফরয নয়। আর তার
েনসাব হেলা: পাঁচ ওিকয়য্। কারণ,

* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َي
ٌَ َ َ
َْ
َ َ ْﺲَ �ِﻴﻤَﺎ دُونَ ﻤﺧﺲ أ
«ﺻﺪﻗﺔ
و
»
ٍِ اق
‘পাঁচ ওিকয়য্র কম রূপর ওপর যাকাত েনই।’ 199
198F

এক ওিকয়য্ সমান ৪০ ইসলামী িদরহাম।
েস মেত রূপর িহসাব হেলা: ২০০ িদরহাম।
আর এক িদরহাম হেলা, এক িমসকােলর সাত দশমাংশ। এর েমাট
ওজন ১৪০ িমসকাল, যার বতর্মান �চিলত ওজন হেলা: ৫৯৫
�াম।

200
১৯৯F

যা আরবী ৫৬ েরৗপয্ িরয়াল মু�া।

েরৗপয্ ও �েণর যাকােতর পিরমাণ হে�, চার দশমাংশ বা ৪০
ভােগর এক ভাগ।
o কাগেজর ৈতির েনাট (টাকা) এর ওপরও যাকাত ফরয; কারণ
েনাটগুেলা রূপর বদেলই চলমান। সু তরাং এসব রূপর

�লািভিষ� হেব এবং এর মূ লয্মানরূপর িনসােবর সমপিরমাণ
হেল তােত যাকাত ফরয হেব।

199

বু খারী: ১৪৫৯; মুসিলম: ৯৭৯।

200

যা এ েদশীয় মােপ ৫২.৫ ভির। [অনু বাদক ও স�াদক]
266

o েসানা-রূপ ও কাগেজর েনাট ইতয্ািদ ওপর সবর্াব�াযাকাত
ফরয। চাই তা হােত মজুদ থাকুক বা অনয্ কােরা িয�াদারীে

থাকুক।
এ েথেক বু ঝা যায়, সব ধরেনর ঋণ, চাই তা কজর্ েহাক বা
িব�য়কৃত ব�র মূ লয্ েহাক িকংবাভাড়া বা এ ধরেনর যা-ই েহাক
না েকন, তার ওপর যাকাত ফরয। তারপর যিদ েস ঋণ এমন
েলােকর কােছ থােক েয স�ল এবং সহেজ পাওয়ার স�াবনা থােক,
তখন েস �িত বছর অনয্ানয্ স�েদর সে� সে� এসেবর যাকা
িদেব, অথবা েস ঋণ আদায় করা পযর্� েদরী ের যত বছর যাকাত
েদয় িন তত বছেরর যাকাত িহেসব কের আদায় করেব।
আর যিদ দির� বা ঋণ আদােয় টালবাহানাকারী েলাকেক ঋণ েদয়া
থােক, যার কাছ েথেক েসটা আদায় করা কিঠন হেয় পেড় তাহেল
ঋণ আদায় হওয়ার পর শুধু ওইঋণ উসু ল করা বছেরর যাকাত
�দান করেব; পূ বর্বতর্ী বছরগুেলার যাকাতেত হেব না।
o েসানা-রূপ ছাড়া অনয্ সকল খিনজ পদাথর্ যিদও তা আর

মূ লয্বান হ, তােত যাকাত ফরয নয়। তেব তা যিদ বয্বসার
পণয্ হেয় থাে; তাহেল িনসাব পূ ণর্হেল অবশয্ইবয্বসায়ী পণয

িহেসেব যাকাত িদেত হেব।
চতুথর্ �কা: বয্বসায়ী পণয
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বয্বসায়ী পণয্ বলেত বুঝ: এমন যাবতীয় ব� যা �ারা মু নাফা
অজর্ন িকংবা বয্বসার উে�শয্ িনধর্ারণ কের রাখা হেয়েছ। ,
জিম, জীব-জ�, খাবার, পানীয় ও গাড়ী ইতয্ািদ সব ধরেনর স�দ।
সু তরাং বছরাে� েসগুেলারমূ লয্ িনধর্ারণের তার চার দশমাংশ বা
৪০ ভােগর এক ভাগ যাকাত িদেত হেব। চাই েসটার মূ লযমান
�য়মূ েলয্র সমপিরমান েহা, অথবা কম েহাক অথবা েবিশ েহাক।
মুিদ েদাকানদার, েমিশনাির েদাকানদার বা খুচরা য�াংশ িবে�তা
ও এ জাতীয় বয্বসায়ীেদর কতর্বয্ হ, েছাট বড় সকল অংেশর
মূ লয্ িনধর্ারণ কেেনেব, যােত েকােনা িকছু বাদ না পেড়। পিরমাণ
িনণর্েয় যিদ জিটলতা েদখ েদয়, তাহেল সতকর্তামূলকেবিশ দাম
ধের যাকাত আদায় করেব, যােত েস স�ূ ণরভােব দািয়�মু� হেত
পাের।
o মানু েষর িনতয্�েয়াজনীয় ব� যথা খাবার, পানীয়, িবছানা,

আসবাবপ�, থাকার ঘর, বাহন, গাড়ী, েপাশােকর (বয্বহাযর

েসানা-রূপ ছাড়া) ওপর যাকাত েনই। কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ٌَ َ َ
َ َ
َ
َ
. « ﺻ ﺪﻗ ﺔ
 الْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻰﻓ �ﺒْ ِﺪهِ َوﻻ ﻓ َﺮ ِﺳ ِﻪ
َْﺲَ ﻰﻠﻋ
»
ِ

‘মুসিলেমর দাস-দাসী, েঘাড়ার ওপর যাকাত েনই।’ 201
20F

201

বু খারী: ১৪৬৪; মুসিলম: ৯৮২।
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o অনু রূপভােবভাড়া েদওয়ার জনয্ ��তকৃতপণয্ েযমন জি-

জমা, গাড়ী ইতয্ািদ ওপর যাকাত আসেব না। তেব েসসব

েথেক �া� অেথর্র ওপ বছর পূ ি তর্রপর েসটা �ারা �য়ং িনসাব
পূ ণর্েহাক বা এ জাতীয় অনয্ স�েদর সােথ িমেশ িনসাব পূণর
েহাক তােত যাকাত েদয়া ফরয হেব।
o ি�য় মুসিলম ভাইেয়রা! েতামরা েতামােদর স�েদর যাকাত
যথাযথভােব আদায় কর, আর এেত েতামােদর মন েযন খুশী

থােক। ব�ত এটা লাভজনক, জিরমানামূ লক নয়। মুনাফা�রূ,
ক্ষিত�রূপ নয়। েতামরা মােদর সকল যাকাতেযাগয্ স�দ
ভােলাকের িহেসব কর। আর আ�াহর কােছ যা েতামরা বয্য় কর
তা কবুল করার জনয্ এবং যা েতামােদর কােছ অবিশ� েরেখছ
তােত বরকত েদওয়ার জনয্ �াথ র্না কর
আর সকল �শংসা সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয্।
আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�া,
তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।
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স�দশ আসর
যারা যাকােতর হকদার
সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন িনচু করেল উপের েতালার েকউ
েনই, আর িতিন উপের উঠােল িনচু করার েকউ েনই। িতিন দান
করেল বাধা েদওয়ার েকউ েনই, িতিন িনেষধ করেল েদওয়ার েকউ
েনই। িতিন েয স�কর্ িঠক েরেখেছন তা কাটার কারও ক্ষমতা ,
িতিন েয স�কর্ কতর্ন কেরেছন তা েজাড়া েদওয়ার েকউ েনই
সু তরাং কতই না পিব� িতিন! িতিন মহা পিরচালক, �াজ্ঞ ও দয়াল
ইলাহ, তাঁর �াজ্ঞতার কারই ক্ষিত অনুি�ত হয় আর তা
রহমেতই উপকার সািধত হয়। আিম তাঁর সকল কমর্কাে�র উপর
তাঁর �শংসা কির, তার �শ� বয্াপক দােনর কারেণ তার শুকিরয়
আদায় কির।
আিম আরও সাক্ষয্ িদি� একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ
েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, যা শরীয়ত িহেসেব িদেয়েছন তা
দক্ষতার সােথ িদেয়ে, যা ৈতরী কেরেছন স�ূ ণর্ নতুনভােব তা
কেরেছন। আিম সাক্ষয্ িদি� েয মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রা, যােক
িতিন এমন সময় পািঠেয়েছন যখন কুফির উপের উেঠিছল এবং উঁ চু
হেয় িগেয়িছল, আ�মণ কেরিছল, জমােয়ত হেয়িছল, িক� িতিন েস
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ঊঁচু অব�ান েথেক েসটােক নীেচ নািমেয় েরেখিছেলন এবং দমন
কেরিছেলন, আর যারা ক্ষিত করার জনয্ একি�ত হেয়িছল িত
তােদরেক শতধা িবভ� কের িদেয়েছন।
আ�াহ তাঁর উপর সালাত েপশ করু, অনু রূপ তাঁর সাথী আবু
বকেরর উপর, যার বীরে�র তারকা মুরতাদেদর সােথ যু ে� েদখা
িদেয়িছল এবং উিদত হেয়িছল। আর ‘উমােরর উপর, যার �ারা
আ�াহ ইসলামেক কেরেছন স�ািনত ও অ�িতেরাধয্। ত�প
‘উসমােনর উপর, িযিন মাযলু মভােব িনহত হেয়িছেলন। অনু রূপ
আলীর উপর, িযিন তাঁর িজহাদ �ারা কুফিরেক কেরেছন িবন� ও
দমন। তাছাড়া রাসূ েলর সকল পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর
উপর, যতিদন সালাত আদায়কারীরা িসজদা ও রুকু করেব। আর
আ�াহ তাঁেদর উপর যথাযথ সালামও েপশ করুন।
o ি�য় ভাইেয়রা!

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ
ۡ ُ َ َ ّ َّ
ُُ َّ
ََ َ
َۡ
ٰ َ ت ل ِل ُف َق َرآءِ َوٱل َم
ٰ �﴿ِ�َما لصَد
�ِ ِ� ع ل ۡي َها َٱلۡمُؤَلَفةِ قلو�ُ ُه ۡم َو
ِ� َوٱل�ٰمِل
ِ �ك
َّ
َۡ َ
ّ
ّ
ّ ٗ َ َ لسَ ب
ّ �َ ِ َوٱبۡن
َ َ َ
ُ ّ �َ َٱ
ٌ �َ َعل
ِيم
يل
ِۗ يل� ف ِر�ضة م َِن
ِ ٱلرق
ِ ِ
ِ ِ اب وٱل� ٰ ِرمِ� و ِ� سب
ِ
ِ
ٞ
[٦٠ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٦ َحكِيم
‘িন�য়ই ফকীর, িমসকীন, যাকাত আদােয় িনযু � কমর্চার,
(ইসলােমর �িত অমুসিলমেদর) হৃদয় আকৃ� করার জন, দাস মুি�,
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ঋণ�� বয্ি, আ�াহর পেথ িজহােদ রত এবং মুসািফরগণ
যাকােতর হকদার, এ িবধান আ�াহর পক্ষ েথেক িনধর্ারণ ক
েদওয়া হেয়েছ, আ�াহ জ্ঞানী ও �জ্।’ {সূ রা আত-তাওবা,
আয়াত: ২০}
এ মহতী আয়ােত: আ�াহ তা‘আলা যাকাত বযেয়র খাত ও তার
হকদারেদর িবষয়িট তাঁর জ্ঞ, �জ্, ইনসাফ ও দয়া অনু সাের ওই
আট �কাের সু িনিদর্� কেরিদেয়েছন।
িতিন আরও বণর্না কেরেছন ে, এেদর মােঝই যাকাত ব�ন করা
আবশয্কয় ফরয। আর এ ব�ন আ�াহর জ্ঞান ও �জ্ঞা ে
উি�ত। সু তরাং এর বয্িত�ম কর ও যাকাতেক অনয্ খােত বয্বহা
করা জােয়য েনই। কারণ, আ�াহ তা‘আলাই তাঁর সৃ ি�র কলয্াণ
স�েকর্ সবেচেয় ভােলা জােনন এবং �েতয্ক িবষয়েক তা
যথা�ােন রাখেত িতিনই ে�� �জ্ঞার অিধকার
َ
َّ ۡ
َ
ّ
[٥٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٥ ﴿ َو َم ۡن أ ۡح َس ُن م َِن �َ ِ ُحك ٗما ل ِق ۡو�ٖ يُوق ِنُون
“আর িনি�ত িব�াসী কওেমর জনয িবধান �দােন আ�াহর েচেয়
েক অিধক উ�ম? {সূ রা আল-মািয়দাহ, আয়াত: ৫০}
�থম ও ি�তীয় �কার হকদার: ফকীর ও িমসকীন
এরা হেলা ওই সকল েলাক, যােদর পিরবােরর ভরণ-েপাষণ ও
অনয্ানয�েয়াজন েমটােনার জনয্ তােদর নগদ অথ , েবতন ভাতা,
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�িতি�ত িশ� ও আয় েরাজগার যেথ� নয়। অেনয্র সাহাযয
সহায়তার �েয়াজন হয়।
* উলামােয় েকরােমর মেত, এেদরেক এ পিরমাণ যাকােতর অংশ
েদয়া উিচত, যােত সামেনর বছর যাকােতর সময় আসা পযর্� আর
অেথর্র �েয়াজ না হয়।
- গরীবেদর িববাহ স�াদেন িবেয়র �েয়াজন পূ রেণ যাকাত
েদওয়া যােব।
- গরীব �ীনী �িত�ােনর ছা�-ছা�ীেদর িকতাব �েয়ও েদওয়া
যােব।
- গরীব চাকরীজীিব, যােদর েবতন ভাতা িনেজর ও পিরবােরর
জনয্ যেথ� ন, এেদরেক �েয়াজন পূ রেণ যেথ� পিরমাণ
যাকাত েদয়া উিচত।
পক্ষা�েযার আয়-েরাজগার িনেজর ও পিরবােরর জনয্ যেথ,
তােক যাকাত েদয়া যােব না। তােক বরং এ অৈবধ যাচনা েথেক
িবরত থাকার উপেদশ �দান করাই কতর্ব।
এ িবষেয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
একািধক হাদীস বিণর্ত হেয়েছ।েযমন,
* আবদু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু ‘আনহুমা েথে বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ ُ
َ
ْ
َْ َ
ُ َ َ ََُ ْ َْ ُ ََ َ
ّ � ْﻢ
ﻰﺘَ َﻠْﻰﻘ
»»ﻻ ﺗﺰال الﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑِﺄﺣ ِﺪ
« ٍ َوﻟي َﺲ ِﻓ َوﺟ ِﻬ ِﻪ ُم ْﺰ َﻋﺔ ﻟْﻢ،اﷲ
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‘মানু েষর কােছ বয্ি� চাইেত থাে, এমনিক িকয়ামেতর িদন তােক
এমন অব�ায় উঠােনা হেব েয তার েচহারায় েকােনা েগাশত অবিশ�
থাকেব না।’ 202
* অনু রূপআবূ হুরায়রা রিদয়া�াহু‘আনহু েথে বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
ْ
ْ ﻓَﺈِ�ّﻤَﺎ �َﺴ،»َلَ اﻨﻟَّﺎسَ أَمْﻮَالَﻬُﻢْ ﺗَ�َﺮﺜًُّا
«ﺄَلُ ﻤﺟَْﺮًا ﻓَﻠْيَﺴْﺘَﻘِﻞَّ أَوْ ﻟِيَﺴْﺘَﻜْﺮﺜ
ِ
‘েয বয্ি� িনেজর স�দ বৃি�র জনয্ অেনয্র কােছ িভক্ষ, েস
মূ লত আগুেনর টুকরাই চা, এখন েস িভক্ষচাওয়া বাড়ােতও পাের
বা কমােতও পাের।’ 203
20F

* হাকীম ইবন িহযাম রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ َ
ﺧَﺮﻀ
َ
َُ
 َو َﻣ ْﻦ أﺧﺬ ُه، �َﻤَﻦْ أَﺧَﺬَهُ �ِﺴَﺨَﺎوَةِ �َﻔْﺲٍ ﺑُﻮرِكَ ﻪﻟ ِ�ﻴ ِﻪ،ٌَةٌ ﺣُﻠْﻮَة
ِ َ»َّ ﻫَﺬا الﻤَﺎل
ُ
َ
َ ْ
َ  ﺎﻛَﺬﻟَِّي ﻳَﺄْ�ُﻞ،ُِ �ِﻴﻪ
 اﻴﻟَﺪُ اﻟﻌُﻠْﻴَﺎ ﺧَ�ٌْ ﻣِﻦَ اﻴﻟَ ِﺪ،ُ وَﻻ �َﺸْﺒَﻊ
ِﺈِﺮﺷ
ﻔْﺲٍ لَﻢْ �ُﺒَﺎرَكْ ﻪﻟ
َْ ّ
«�لﺴُﻔ
‘এই স�দ হেলা আকষর্ণীয়িম� েভাগ উপকরণ। সু তরাং েয এেক
�হণ কের অ�েরর বদানয্তার সে� তার জনয্ তােত বরকত য়া
হয়। আর েয এেক �হণ কের আ�হ আিতশেযয্র সে� তার জনয

202

বু খারী: ১৪৭৪; মুসিলম: ১০৪০।

203

মুসিলম: ১০৪১।
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তােত বরকত েদয়া হয় না। েযমন ওই বয্ি� েয খায় িক� তৃ� হয়
না। উচু হাত িনচু হােতর েচেয় ে�য়।’ 204
* আবদু র রহমান ইবন ‘আউফ রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ْ َ َ َ َْ َ ُّ
َْ
َ
«ﺎب �ﻘ ٍﺮ
» َوﻻ �ﻔ َﺘ ُﺢ �ْﺪٌ ﺑَﺎبَ مَﺴْﺄَﻟَﺔٍ إِﻻ �َﺘَﺢَ ا�َ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺑ

‘েয বয্ি� িভক্ষার পথ অবল�ন , আ�াহ তার জনয্ অভােবর
দরজা খুেল েদন।’ 205
204F

যিদ অপিরিচত েলাক যাকাত �াথর্না কের যার মেধয্ ধনাঢয্তার ছ
��, তােক দান করা যােব। তেব তােক এ কথা জািনেয় িদেত হেব
েয ধনী এবং কামাই করেত সক্েদর জনয্যাকােত েকােনা অংশ
নাই। েকননা,
* হাদীেস আেছ, একবার দু ’জন েলাক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস যাকােতর অথর্ েথেক িকছু
চাইেলা। িতিন তােদর েদেখ বু ঝেত পারেলন তারা সামথর্য্বান
তােদর িতিন বলেলন,
َ
َْ ُ ّ
ّ
«ﺐ
ٍ  وَﻻَ ﻟِﻘَﻮِيٍ ﻣ ﻜت ِﺴ،ٍِّ�َ وَﻻَ ﺣﻆَّ �ِﻴﻬَﺎ ﻟِﻐ،»ِنَ ْﺘُﻤَﺎ أَ�ْﻄَﻴْﺘُﻜُﻤَﺎ

204

বু খারী: ১৪৭২; মুসিলম: ১০৩৫।

205

িতরিমযী: ২৩২৫; মুসনাদ আহমাদ: ১৬৭৪
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‘েতামরা চাইেল েতামােদর েদব; তেব েজেন েরেখা, ধনী ও
সামথর্য্বানেদর জনয্ যাকােত েকােনা অংশ ে’ 206
তৃতীয় �কার: যাকাত আদােয়র কােজ িনেয়ািজত কমর্চারী
এরা হেলন �শাসেনর পক্ষ েথে যাকাত আদায়, সংরক্ষণ
যথা�ােন বয্য় করার দািয়ে� িনেয়ািজ বয্ি�গর্ তােদর িনজ িনজ
কমর্ ও � অনু পােত যাকােতর অথর্ �দান করা হে, যিদও তারা
ধনী হয়। তেব বয্ি�গতভােব যিদ েকউ েকােনা েলাকেক তার
যাকাত ব�েনর কােজ ওিকল বা �িতিনিধ িহেসেব িনেয়াগ কের,
তাহেল েস যাকােতর কমর্চারী বেল িবেবিচত হেব না। সুতরাংতােক
ওকালিতর কােজ যাকােতর েকােনা অংশ েদওয়া যােব না।
এ ওিকল বা �িতিনিধগণ যিদ িব��তা ও �ম বয্য় কের
হকদারেদর মেধয্ এ কাজিবনা পাির�িমেক সওয়ােবর আশায় কের
তেব অবশয্ই তার যাকাতদাতার সওয়ােব শরীক হেবন। কারণ;
* বুখারীেত এেসেছ, আবূ মুসা আশ‘আরী রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ُ
ُ ُْ ّ
ْ َ
ُْ َ َ ّ
 �ﻴُﻌ ِﻄﻴ ِﻪ، َﻣﺎ أ ِم َﺮ ﺑ ِ ِﻪ- َرُ�َ َﻤﺎ ﻗﺎل �ﻌ ِﻄﻲ
- ﻣِ�َ اﺬﻟَي �ﻨ ِﻔﺬ
َْ»ّ اﺨﻟَْﺎزِنَ الْﻤُﺴْﻠِﻢَ اﻷ
ِ
َ
َْ ّ
َ ً ّ َمِﻼً مُﻮَﻓ
َ
ُ
«�
ِ �ِ َﺣَﺪُ الْﻤُﺘَﺼَﺪ-  �َﻴَﺪْ�ﻌُﻪُ إِﻰﻟَ اﺬﻟَِّي أُمِﺮَ ﻪﻟ ﺑِ ِﻪ،ُ ﻃ ﺔً ﺑِﻪِ �َﻔْﺴُﻪ،َﺮا

206

আহমাদ ৪/২২৪; আবূ দাউদ: ১৬৩৩; নাসাঈ: ২৫৯৭।
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‘িব�� মুসিলম েকাষাধয্, িযিন তােক যা িনেদর্শ করা হয় তা সু�র
ও পিরপূ ণর্ভােব যথায ও স��িচে�; যােক িদেত িনেদর্শ েদয়া
হেয়েছ তার জনয্ তা বা�বায়ণ কেরন -অথবা বেলেছন: �দান
কেরন, েসও দু ই সদকাকারীর একজন।’ 207
আর যিদ এ ওিকল বা �িতিনিধগণ িবনা পাির�িমেক এ ব�েনর
দািয়� �হণ করেত না চায়, তেব স�েদর মািলক তােক িনজ
স�দ েথেক পাির�িমক �দান করেবন, যাকাত েথেক নয়।
চতুথর্ �কা: যােদর হৃদয় আকষর্ণ করােয়াজন
তারা হে� এমন নতুন মুসিলম যােদর অ�র এখেনা েদাদু লয্মা
অথবা এমন েলাক যােদর ক্ষিতর আশংকা করা ; তাই তােদর
ঈমানেক মজবু ত করার জনয্ অথবা তােদর ক্ষিত �িতহত কর
জনয তােদরেক যাকাত েথেক �দান করা যােব; যিদ তােদর ক্ষি
�িতহত করার অনয্ উপায় না থাে।
প�ম �কার: দাস মুি�র জনয
েয সকল দাস-দাসী আপন মুিনেবর সে� অেথর্র িবিনমেয়
িনেজেদর মুি�র বয্াপাের চুি�ব� হেয়ে, তােদর যাকাত েথেক এ
পিরমাণ অথর্ েদয়া যাে, যােত তারা এর মাধয্েম মুি�লাভ করেত
পাের।
207

বু খারী: ১৪৩৮; মুসিলম: ১০২৩।
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অনু রূপভােব যাকােতর অথর্ িদে সাধারণ দাস-দাসী �য় কেরও
মু� করা যােব।
তাছাড়া মুসিলম কেয়িদেদরেকও মু� করা যােব। কারণ এটাও
দাসমুি�র বয্াপক িনেদর্েশর অ�ভুর্
ষ� �কার: যারা ঋেণর েবাঝা বহন করেছ
যারা ঋেণর েবাঝা বহন কের তারা দু ’�কার:
১) েয বয্ি সমােজ পার�িরক স�কর্ সুদৃকরণ এবং সমাজ
েথেক িবশৃ �লার আগুন েনভােত িগেয় ঋেণর িশকার হেয়েছ,
যাকােতর অথর্ েথেকতােক ঋণ পিরমাণ অথর্ �দান করা যােব।
েযন েস এমন মহতী কােজ আরও উৎসািহত হয়, যােত সমােজ
িবশৃ �লা ও িহংসা-িববাদ দূ র হেয় মুসিলমেদর মেধয্ পর�র
স�কর্ সুদৃঢ় হয়।
* কাবীসা ইবন মুখািরক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন
বেলন,
َ َ َ َ َ ُُ
َ
َ
َ
َ
َ
 »أ ِﻗ ْﻢ ﻳَﺎ:ﻴﻬﺎ �ﻘﺎل
�ِ ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢَ أَﺳْﺄَﻪﻟ
ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
ِّ�ﻠْﺖُ ﻤﺣََﺎﻟﺔً ﻓَﺄَ�ﻴْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا
َ ُ ّ
َ َ َ َ ََْ َُ َ ّ
َ  ﺗَﺄ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َ�َ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ،َّ :�ﻨﺄ ُم َﺮ لﻚ« ﻗﺎل، ْﺗِيَﻨَﺎ الﺼَﺪ ﻗﺔ
ِّﻴﺼَﺔُ ﺣَﻰﺘ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ َ
َ
ْ َ ﻓَﺤَﻠ،ًّﻞَ ﻤﺣَﺎﻟَﺔ
 ﻞٍ ﺤﺗََﻤ: ٍ »َﺒِﻴﺼﺔُ إِنَّ الﺼَّﺪَﻗَﺔَ ﻻ ﺤﺗَِﻞُّ إِﻻَ ِﻷ َﺣ ِﺪ ﺛﻼﺛﺔ:َﺳَﻠَ َﻢ
ﺖ
َ
َ
ُ ّ
َ
«... ﻳُﺼِﻴﺒَﻬَﺎ �ُﻢَ � ْﻤ ِﺴﻚ
ّﻰﺘَّ ﺣَﻰﺘ
لْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔُ ﺣ
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‘একবার আিম অপেরর ভার (ঋণ বা সমসয্া সমাধােনর দািয়)
িনেজর উপর িনেয় িনলাম। অতঃপর আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস িবষয়িট জািনেয় এ িবষেয়
সহেযািগতা চাইলাম। তখন িতিন বলেলন, ‘েহ কাবীসা! তুিম আমার
িনকট অব�ান কর; যােত আমার কােছ যাকােতর মাল আেস। যখন
েসটা আসেব তখন আিম েতামােক তা �দান করার িনেদর্শ েদব।
তারপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ
কাবীসা! সাদাকা েকবল িতন বয্ি�র জনয্ হাল: (তােদর মেধয্
একজন) ওই বয্ি� েয পেরাপকার করেত িগেয় ণী হেয়েছ ফেল
তার জনয্ চাওয়া ৈব; যােত তা পিরেশাধ করেত পাের। অতঃপর
যা�া েথেক িবরত থােক।...’ 208
২) েয বয্ি� িনেজর বা পিরবােরর �েয়াজনপূ রেণ ঋণ�� হেয়েছ,
িক� তার ঋণ পিরেশাধ করার েকােনা বয্ব�া েন, তােক ঋণ েশাধ
পিরমাণ অথর্ যাকাত েথেক �দান করাযােব; যিদও তার পিরমাণ
েবিশ হয়। অথবা তলবকৃত বয্ি�(ঋণী)র কােছ না িদেয় সরাসির
তলবকারীেক অথর্ িদে েদয়া যােব। কারণ তলবকারীর কােছ অথর্
হ�া�েরর মাধয্েমই তলবকৃত বয্ি� দািয়� েথেক অবহিত লাভ
করেব।
208

মুসিলম: ১০৪০।
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স�ম �কার: আ�াহর রা�ায়
‘আ�াহর রা�ায়’ বলেত ‘িজহাদ ফী সাবীিল�াহ’ বুঝায়; েয িজহােদর
একমা� উে�শয্আ�াহর বাণীেক সমু�ত করা। িনেজর বীর� বা
ে��� অথবা দলীয় িকংবা েগা�ীয় েগাড়ামী �দশর্েনর জনয্য়।
সু তরাং এ িনয়য্েত েয িজহাদ করেব েস মুজািহদেক যাকা েথেক
এমন অথর্ �দান করা যােব যািজহােদর পেথ তার �েয়াজন পূ রেণ
যেথ� হেব। অথবা ইসলােমর সাহাযয ও তার শ�েদর িবতাড়ন এবং
আ�াহর বাণীেক িবজয়ী করার জনয্ আ�াহর রা�ায় িজহাদকারী
মুজািহদেদর জনয্ যাকােতর অথর্ েথেযু �া� ও যু � সাম�ী েকনা
যােব।
অ�ম �কার: মুসািফর
েয মুসািফেরর আসবাবপ� েশষ হেয় েগেছ, যাকাত েথেক তােক এ
পিরমাণ অথর্ েদওয়া যাে যােত েস সফর পূ ণর কের িনজ আবােস
েপৗছু েত পাের।
এ জাতীয় মুসািফর যিদ তার িনজ েদেশ ধনী েলাকও হয় এবং
এমন কাউেক পাওয়া যায় েয তােক ঋণও �দান করেব, তারপরও
তােক যাকাত েথেক �দান করা যােব।
তেব এভােব যাকােতর টাকা েনওয়ার মানিসকতা িনেয় অ�-পিরমাণ
টাকা-পয়সা িনেয় সফের েবর হওয়া মুসািফেরর জনয্ উিচত নয়
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o আর েকােনা �েমই যাকােতর স�দ কািফরেদরেক েদয়া যােব
না। তেব যিদ তােদর মন আকৃ� করার জনয্ হয়তাহেল তা

িভ� কথা। অনু রূপভােব েকােনা ধনী েলাক, যার কােছ তার
�েয়াজন পূ রেণর বয্ব�া রেয়ে, েযমন বয্বসায়, কািরগর, িশ�ী
এবং িনয়িমত েবতনেভাগী, �চুর ফসেলর মািলক অথবা
অতয্াশয্ক খরচ েমটােনার বয্ব�া রেয়েছ এমন বয, তােদর
কাউেকই যাকােতর স�দ েথেক েদয়া ৈবধ হেব না। তেব তারা
যিদ যাকাত সং�েহর জনয্ রা� কতৃর্িনযু � কমর্চারী হয় অথবা
যিদ তারা আ�াহর পেথ িজহাদকারী হয় অথবা েকােনা ধনী
বয্ি� যিদ সমািজক সমসয্া সমাধান করেত িেয় ঋণ�� হেয়
যায়, তেব ধনী হওয়া সে�ও তােদরেক যাকােতর স�দ েথেক
েদয়া যােব।
o উপের বিণর্ত কাজগুেলা বয্তীত অনয্ েকােনা ওয়ািজব

স�াদেনর জনয্ যাকাত েথেক বয্য় করা যােব না। সুতরা
েকােনা েমহমানেক েমহমানদারীর জনয্ যাকাত েথেক েদওয়া
যােব না। অনু রূপভােব যােদর েখর-েপাষ তার উপর ওয়ািজব,
েযমন �ী বা িনকটা�ীয়, তােদরেক তােদর জনয্ খরেচর

পিরবেতর্ যাকাত েথেক েদওয়া যােব না। তেব �ী ও
িনকটা�ীেয়র ওয়ািজব খরচ বােদ অনয্ কােজ তােদর �েয়াজেন
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যাকাত েথেক েদওয়া যােব। সু তরাং �ামী যাকাত েথেক তার
�ীর একা� ঋণ, যা েস পিরেশাধ করেত অক্, তা পিরেশাধ
করেত পারেব। অনু রূপভােব েকউ তার িপতা-মাতা বা
িনকটা�ীেয়র ঋণ যা তারা পিরেশাধ করেত পারেছ না েসটাও
যাকাত েথেক পিরেশাধ করেত পারেব।
o অনু রূপভােব িনকটা�ীয়েদর স�দ যিদ তােদর খরচ েমটােত

অ�তুল হয়, তেব তােদর খরচ েমটােনার জনয্ তােদরেক যাকাত

েথেক েদওয়া যােব; যিদ তােদর খরচ েমটােনার দািয়�
যাকাতদাতার উপর ওয়ািজব না হয়।
o ত�প েকােনা �ী তার �ামীেক ঋণ পিরেশাধ বা এ জাতীয়
কােজর জনয্ যাকােতর স�দ েথেক িদেত পারেব। কারণ,

আ�াহ তা‘আলা যাকােতর হকদার করার িবষয়িট এমন সাধারণ
গুণাগুেণর সােথ স�ৃ� কেছন

যা

তােদরেক

ও

অনয্ানয্েদরেক সমভােব স�ৃ� কের। সুতরাং নস তথা কুরআ
ও সু �াহর ভাষয্  অথব ইজমা বয্তী ত তােদরেক হকদাের
তািলকা েথেক বাদ েদওয়া যােব না। তাছাড়া এর সপেক্
হাদীসও রেয়েছ। েযমন,
* বুখারী ও মুসিলেম ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহু ‘আনহুর প�ী
যায়নাব সাকািফয়া রািদয়া�াহু ‘আনহার ঘটনা বিণর্ত হেয়ে,
একবার রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মিহলােদর
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সাদাকাহ েদয়ার িনেদর্শ িদেলন। তখন যায়নাব রািদয়া�াহু আনহ
বলেলন,
َ ّ
َ
إ
 ﻓَﺄَرَدْتُ أَنْ أَﺗَﺼَﺪَق،ِ وَ�َنَ ﻋِﻨْﺪِي ﺣُ�ٌِّ ﻟ،ِ ِ ﻧَّﻚَ أمَﺮْتَ اﻴﻟَﻮْمَ ﺑِﺎلﺼَّﺪَﻗَﺔ،ِ ّ َ�»ﺒَِّ ا
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ وَﺪﻟََهُ أَﺣ
َ َ
ّ
َ�َ �َﻘَﺎل اﻨﻟّﻲﺒُِّ ﺻ،َْ ُﻖّ ﻣَﻦْ ﺗَﺼَﺪَّﻗْﺖُ ﺑِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ
َ : ﻓﺰ�ﻢ ا�ﻦ مﺴﻌﻮ ٍد، ﺑِ ِﻪ
َ
ّ
ْ ّ
َ
» :ﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺖ ِﺑ ِﻪ
ِ  زَوْﺟُﻚِ وَوَﺪﻟُكِ أَﺣﻖُّ ﻣَﻦْ ﺗَﺼَﺪَﻗ،ٍَقَ ا�ْﻦُ مَﺴْﻌُﻮد
َ
«َﻋﻠﻴْ ِﻬ ْﻢ
“েহ আ�াহর রাসূ ল! আমরা িকছু গহনা আেছ, আিম এটা �ারা
সাদাকা করেত চাই। এিদেক ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহু‘আনহু মেন
করেলন িতিনই সাদাকার েযাগয্ হকদার। িবষয়িট েজেন রাসূলু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ইবন মাসঊদ িঠকই
বেলেছন; তুিম যােদর কােছ তা সাদাকা করেব তােদর মেধয্ েতামার
�ামী ও স�ানরাই এর অিধক হকদার।’ 209
208F

* সালমান ইবন আেমর রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�হ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ٌَ
ٌَ َ َ ََْ ّ
َ » َﻗَﺔُ ﻰﻠﻋََ الْﻤِﺴْﻜِ�ِ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ وَ�ِ  ﻰ
.« ﺻﺪﻗﺔ َو ِﺻ ﻠﺔ
ﺎن
ِ ﻠﻋَ ذِى الﺮَ ِﺣ ِﻢ ﺛنﺘ

209

বু খারী: ১৪৬২।
283

‘ফকীর-িমসকীনেক সাদাকাহ িদেল শুধু সাদাকাই করা হয় আর
আ�ীয়েদর সাদাকাহ িদেল দু িট কাজ হয়: সাদাকাহও েদওয়া হয়
আবার আ�ীয়তার স�কর্ও রক্ষা করা ’ 210
o েকােনা দির� েলােকর কােছ �াপয্ ঋণ মাফ কের িদেয়
যাকােতর িনয়ত করেল যাকাত আদায় হেব না। কারণ,

-

যাকাত হেলা �হণ ও �দােনর সমি�।

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ ُ ُ
ُ ٗ َ َ ۡ َٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ
َ َ َ َ َٰ َ ّ ۡ َۡ َ ّ َ َ َ
ٞ �
﴿خذ مِن أم�ل ِ ِهم
ن
ص َدقة � َط ّ ِه ُره ۡم َوت َز � ِي ِهم بِها وص ِل علي ِهمۖ ِنَ صلوتك س
ُ ّ َ ّ ُه ۡم َٱ
ٌ �َ َس ِم
ٌ يع َع ل
[١٠٣ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ ِيم
ۗ
‘আপিন তােদর স�দ েথেক সদাকা িনন, এর মাধয্ে তােদরেক
আপিন পিব� ও পিরশু করেবন। আর তােদর জনয েদা‘আ করন,
িন�য় আপনার েদা‘আ তােদর জনয �শাি�কর। আর আ�াহ
সবর্ে�াত, সবর্।’ {সূ রা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩}
* আর নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
َُ ََ َُ
َ َ ْ َ َّ َ
.« ّ ﻰﻠﻋ �ﻘ َﺮاﺋ ِ ِﻬ ْﻢ
ّ ا�َ ﻗ ﺪ ﻓ َﺮض َﻋﻠﻢْ زَ�َةً ﺗُﺆْﺧَﺬُ ﻣِﻦْ أَﻏْﻨِﻴَﺎﺋِﻬِﻢْ �َﺮﺘُد
»ن
‘আ�াহ তােদর স�েদ যাকাত ফরয কেরেছন, ধনীেদর েথেক তা
েনয়া হেব আর দির�েদর েদয়া হেব।’ 211
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আর ঋণ মাফ করার মেধয্েযেহতু এ আদান-�দান েনই, েসেহতু
তা িদেয় যাকাত আদায় হেব না।
-

তাছাড়া ফকীেরর িয�ায় েয ঋণ রেয়েছ তা অনু পি�ত ঋণ,
যােত েকােনা িকছু করার েনই, তাই েসটা উপি�ত স�দ যােত
িকছু করার আেছ েসটার জনয্ তা যেথ� হেব না

-

অনু রূপভােব ঋেণর বয্াপারিট উপি�ত স�েদর েচেয় অ�ে
কমই �ভাব েফেল, তাই েসটা িদেয় ঋণ েদওয়া েযন ভােলার
বদেল ম� �দান করা।

o আর যিদ যাকাতদাতা তার �েচ�া চালােনার পর যাকােতর
হকদার মেন কের কাউেক যাকাত েদয়, তারপর জানেত পাের
েয েস যাকােতর হকদার নয়, এমতাব�ায় যাকাতদাতার যাকাত
আদায় হেয় যােব। কারণ েস তার সাধয্ানুসাের েচ�া কেরেছ ও
আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কেরেছ। আর আ�াহ কাউেক তার
সােধয্র বাইের ক� েদন না।
* আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণর্ত ল�া হাদীেসর
অংশিবেশষ হেলা:
َ َ
َ َ ََ
َ
َ َ َ ٍَ َ َ ﺔ
ّ
ٍِ�َ» رَﺟُﻞٌ ﻷَﺗَﺼَﺪَّ�ﻦَّ الﻠَّﻴْﻠَﺔ ﺑِﺼَﺪﻗ ﻓَﺨﺮج  ﺑِﺼَﺪﻗﺘِﻪِ ﻓَﻮﺿﻌﻬﺎ ﻰﻓِ ﻳَﺪِ ﻏ
َ ّ
َ
َ
َ ّ
َ
َ ﺻْﺒَﺤُﻮا �َﺘ َﺤ
ّ ّﻬُﻢَّ لَﻚَ اﺤﻟْﻤْﺪُ ﻰﻠﻋََ ﻏ َ �ٍِّ ﻷَﺗَﺼ َ َﺪ
َّ�َﻦ
 ﻠ. ٍِ�َﺪّﺛُﻮنَ ﺗُﺼُﺪِق ََ ﻏ
ﺄ
َ
َ
َ
َ
ّ �َﻘَﺪْ ﻗُﺒِﻠَﺖْ وَﻟَﻌﻞَّ اﻟْﻐَ�َِّ �َﻌْﺘَﺮﺒُِ �َﻴُﻨْﻔِﻖُ مِﻤَ ﺎ
َ
َ
َ ﻓَﻘﻴﻞَ ﻪﻟَُ أ َﻣَّﺎ ﺻَﺪَ�ﺘُﻚ
ِ . ٍﺑِﺼﺪﻗﺔ
ُ ّ َ َ�ْﻄ
.« َ�ﺎهُ ا
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‘(পূ বর্বতর্ী উ�তেদর মধয্ ) এক বয্ি শপথ কের বলল, আজ
রােত আিম সাদাকাহ করব... তােত এেসেছ, “পের েস এক ধনী
েলাকেক (না েজেন) সাদাকাহ িদেয় বসল। এেত েলােকরা তার
সমােলাচনা কের বলেত লাগেলা েয ধনীেক সাদাকাহ েদওয়া
হেয়েছ। েলাকিট বলল, েহ আ�াহ আপনার �শংসা, যিদও আিম
ধনীেক িদেয়িছ।... অতঃপর েলাকিটেক �ে� এেস জানােনা হেলা
েয, ওই ধনী েলাক স�বত এ েথেক িশক্ষা েনেব এবং তােক আ�া
েয স�দ দান কেরেছন তা েথেক েস দান করেব।’ 212 সহীহ
মুসিলেমর অপর বণর্নায় �� এেসেছ ে, তােক �ে� এেস বলা
হেলা েয, েতামার সাদাকাহ গৃ হীহ হেয়েছ। ... আর ওই ধনী
েলাক...।
* মা‘আন ইবন ইয়াযীদ রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন
বেলন:
َِ ﻰﺑ
َ َ
ُ ْ ﻓَﺠﺌ، َ�َﺘﺼَ َﺪّقُ ﺑِﻬَﺎ ﻓَﻮَﺿَﻌَﻬَﺎ ﻋِﻨْﺪَ رَﺟُﻞٍ ﻰﻓ ال ْ َﻤ ْﺴﺠﺪ
ﺖ
 دَﻧ
ﻳَﺰِ�ﺪُ أَﺧْﺮَج
»َ أ
ِ
َ�ِ�ﺎ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ﺨَﺎﺻَﻤْﺘُﻪ
َ
ُ
ُ ﻟرَﺳ
� ﺻ- َ�ُﻮلِ ا
َ . ﺄﺧﺬْ�ُﻬَﺎ ﻓَﺄﺗيْﺘُﻪ ﺑِﻬَﺎ �َﻘﺎلَ وَا�َِّ ﻣَﺎ إِﻳَّﺎك أ َردت
ِ
 إِﻰ
َ َ ُ
َ َ َ ََ
ْ
َ ْ َ َ
َ ْ�ﻚ َﻣﺎ ﻧ َ َﻮ
. «  َولﻚ َﻣﺎ أﺧﺬت ﻳَﺎ َﻣﻌ ُﻦ، ﺖ ﻳَﺎ ﻳَ ِﺰ�ﺪ
 �ﻘﺎل » ل- اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

‘আমার বাবা ইয়াযীদ দান করার উে�েশ �ণর্মু�া মসিজেদ এক
বয্ি�র কােছ রাখেল। অতঃপর আিম েসখােন িগেয় তা �হণ
212
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করলাম, তারপর েসটা িনেয় তার কােছ এলাম। িতিন বলেলন,
আ�াহর কসম, আিম েতা েতামােক েদব এমন িনয়ত কিরিন। তখন
আিম এর সমাধােনর জনয্ নবী সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
কােছ েগলাম। িতিন বলেলন, ‘েহ ইয়াযীদ তুিম যা িনয়ত কেরছ
তাই পােব আর েহ মা‘আন তুিম যা �হণ কেরেছ তাই েতামার’।’213
o ভাই সকল! যাকাত ততক্ষণ আদায় হেব না যতক্ষণ না তা

সিঠক ও উপযু � �ান েযখােন আ�াহ িদেত বেলেছন েসখােন
েদওয়া হেব।

o সু তরাং, আ�াহ েতামােদরেক রহমত করু, েতামরা সকেল

যাকাতেক তার সিঠক ও যথাযথ �ােন েদওয়ার জনয্ �েচ�া

চালাও ও য�বান হও; যােত েতামরা দািয়�মু� হও, েতামােদর
স�দ পিব� হয়, েতামােদর রেবর িনেদর্শ বা�বািয়ত হয় এবং
েতামােদর সাদাকাসমূ হ কবুল হয়। আ�াহ আমােদর তাওফীক
দান করু। আমীন।
আর সকল �শংসা সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয, আ�াহ সালাত
ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�া, তার পিরবারপিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।

213
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অ�াদশ আসর
বদর যু �
সকল �শংসা আ�াহর িযিন শি�শালী সু দৃঢ়, পদানতকারী িবজয়ী
কতৃর�শীল, �কাশয্ সত, মৃ দু কা�ার শ�ও যার �বণ েথেক েগাপন
থােক না, যার মহে�র কােছ ক্ষমতাধর নরপিতরা হীন হেয় েগেছ
িতিন তাঁর �জ্ঞা অনুযায়ী ফয়সালকেরন, আর িতিন মহািবচারক।
আর আিম সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ বয্তীত েকােনা ইলাহ
েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, িতিন পূ েবর্র ও পেরর সবার ইলাহ।
আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূ ল, যাঁেক
িতিন সকল সৃ ি�কুল েথেক েবঁে ছ িনেয়েছন, বদর �া�ের েফেরশতা
িদেয় সাহাযয্ কেরেছন।
আ�াহ তাঁর উপর সালাত েপশ করু, অনু রূপ তার পিরবাপিরজন, সকল সাহাবী এবং িকয়ামত পযর্� সু�রভােব তােদর
অনু সারীেদর সবার উপর। আর িতিন তােদর উপর যথাযথ সালামও
�দান করুন।
o স�ািনত ভাইেয়রা! এ পিব� মােসই আ�াহ তা‘আলা মহান

বদর যু ে� মুসিলমেদরেক তােদর শ� মুশিরকেদর িবরুে�
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িবজয় দান কেরেছন। এ কারেণই আ�াহ তা‘আলা এ িদবসেক
‘ইয়াওমুল ফুরকান’ তথা সতয-িমথয্ার পাথর্ িনরপেণর িদন
বেল নাম েরেখেছন; েকননা আ�াহ তা‘আলা েসিদন তাঁর রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও মুিমনেদর িবজয়ী এবং কািফর
ও মুশিরকেদর পরািজত করার মাধয্েমহ� ও বািতেলর পাথর্কয
সূ িচত কেরেছন।
o এ মহা িবজেয়র ঘটনািট ঘেটিছল ি�তীয় িহজরীর রমযান মােস।

o এ যু ে�র কারণ িছল, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এ মেমর্ সংবাদ েপেলন ে, আবূ সু িফয়ান কুরাইশ কািফরেদর
একিট বািনজয দল িনেয় িসিরয়া েথেক ম�া িফরেছ। তাই
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবীেদরেক
কুরাইশেদর বািনজয্ কােফলার গিতেরােধর জনয্ েবর হওয়ার
আ�ান জানােলন। েকননা কুরাইশরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীেদর িবরুে� যু� েঘাষণ
কেরিছল। তােদর মােঝ েকােনা �কার চুি� িছল না। আর
কািফর কুরাইশরা মুসিলমেদরেক তােদর ঘর-বািড় ও ধন-স�দ
হেত েবর কের িদেয়িছল এবং ইসলােমর সতয্বাণীরদাওয়ােতর
িবরুে� অব�ান িনেয়িছল।তাই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীগণ বািনজয্ কােফলর সােথ যা করার
ই�া কেরিছেলন তা িছল যথাথর।
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o অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ৩১০ এর
েবিশ িকছু সাহাবীেক িনেয় বদর অিভমুেখ রওয়ানা হন। তােদর
িছল েকবলমা� দু িট েঘাড়া ও স�রিট উট; যােত তারা পালা�েম
চড়িছেলন। এ যু ে� ৭০ জন মুহািজর এবং অনয্র আনসার
মুজািহদ িছেলন। তারা বািনজয্ কােফলাধরেত েচেয়িছেলন, যু �
করেত চান িন। িক� আ�াহ তা‘আলা অিনধর্ািরত সমেয় তাঁর
িস�া� বা�বায়েনর জনয্ মুসিলম ও শ�েদর মােঝ মুেখামুি
দাঁড় করােলন।
আবূ সু িফয়ান মুসিলমেদর অব�া জানেত েপের কুরাইশেদর
কােছ এ মেমর্একজন িচৎকারকারী সংবাদবাহক পাঠায় েযন
কুরাইশরা মুসিলমেদর িবরুে� তার সাহােযয্ এিগেয় আেস। তা
আবূ সু িফয়ান রা�া পিরবতর্ন কের সমু� উপকূল ধের রওয়ানা
িদল এবং িনরাপেদ েপৗেছ েগল।
o িক� কুরাইশ স�দায়; তােদর কােছ িচৎকারকারীর মাধয্েম
সংবাদ েপৗঁছা মা�ই তেদর েনতৃ�ানীয় একহাজার েলাক

সদলবেল যু ে�র উে�েশয্ রওয়ানা িদল। তােদরিছল ১০০িট
অ� ও ৭০০ উ�। তারা েবর হেয়িছল
َٓ
َ ََُۡ َ ُّ َ ّ
ٞ �ُ ون
َ َ َ ّ
﴾ ٤ ِيط
يل ٱَِۚ وٱَ بِم ا �عمل
ِ َّ﴿�َ َط ٗر� َورِئاءَ ٱ
ِ ِ اس َ�َصُدُون عن س ب
[٤٧ :]اﻻﻧﻔﺎل
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‘অহ�ার ও েলাক েদখােনার উে�েশয এবং আ�াহর রা�া েথেক
বাধা �দান করেত, আর তারা যা করিছল, আ�াহ তা
পিরেব�নকারী।’ {সূ রা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৭}
তােদর সে� িছেলা নতর্কী দ, যারা মুসিলমেদর বদনািম ও
িব�প কের গান গাইিছেলা। আবূ সু িফয়ান যখন কুরাইশেদর
যা�ার কথা জানেত পারল, তখন েস িনেজর িনরাপেদ িফের
আসার সংবাদ জািনেয় কুরাইশেদর যু � ছাড়াই িফের েযেত
অনু েরাধ করল। িক� কুরাইশ বািহনী যু � ছাড়া িপছু িফের েযেত
অ�ীকার করল।
আবূ েজেহল বলল, “আ�াহর শপথ, আমরা যতক্ষণ পযর্� ব
�া�ের না েপৗঁছব ততক্ষণ িফের যাব না। আমরা বদর ের
িতনিদন অব�ান করব। তথায় উট জবাই করব, খাদয্খাব, মদ
পান করব আর তােত আরব জািত আমােদর েগৗবরগাথা শুেন
সবর্দা ভয় পাে”।
o অনয্িদে রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন
কুরাইশেদর েবর হবার খবর জানেত পারেলন, সাহাবীেদর

এক� কের পরামেশর্ বসেলন। তােদর উেেশ িতিন বলেলন,
‘আ�াহ তা‘আলা আমার সে� ওয়াদা কেরেছন দু ’িট দেলর
একিট (মুসিলমেদর মাধয্েম পদানত হে) হয়েতা বয্বসায়ী
কােফলা অথবা অনয্িট ৈসনয্বািহন’
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* অতঃপর মুহািজর সাহাবী িমকদাদ ইবনু ল আসওয়াদ রািদয়া�াহু
‘আনহ দাঁিড়েয় বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! আ�াহ আপনােক েয
বয্াপাের িনেদর্শ িদেয়েছন তা বা�বায়েনর জনয্ ��ত েহা
আ�াহর শপথ! আমরা আপনােক এমন কথা বলব না, েযমন মুসা
(‘আলাইিহস সালাম) েক তাঁ র জািত বনী ইসরাইল বেলিছল:
َ
َ
َ ّ َٓ ََ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ
[٢٤ : ﴾ ] ﻤﻟﺎﺋﺪة٢ َرَ�ُك ف ٰ�تِ� ِنَا � ٰ ُهنَ ا �ٰعِ ُدون
﴿ٱذهب أنت
‘েহ মুসা! তুিম ও েতামার রব যাও এবং যু ে� অবতীণর হও।
আমরা এখােন বেস থাকলাম।’ {সূ রা আল-মািয়দাহ, আয়াত: ২৪}
বরং আমরা আপনার ডােন, বােম, সামেন এবং িপছেন যু �
করব।
* এ কথা শুেন আউস েগাে�র েনতা স‘দ ইবন মু‘আয আলআনসারী রািদয়া�াহু‘আনহ দাঁিড়েয় বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল!
স�বত আপিন আনসারেদর বয্াপাের এ আশংকা করেছন ে,
তােদর অিধকার আেছ তােদর বাড়ী-ঘর েথেক দূ ের আপনােক
সাহাযয্না করার। তাই আিম আনসারেদর পক্ষ েথেক বল এবং
তােদর পক্ষ েথেক জবাব িদ, েয িদেক আপিন চলু ন, যার সে�
ই�া আপিন স�কর্ গেড় তুলু, যার েথেক ই�া স�কর্ কতর্
করু, আমােদর স�দ হেত যা ই�া �হণ করু, ত�ধয্ হেত যা
ই�া আমােদর দান করু, আপিন যা আমােদর জনয্ েছেড় যােবন
তার েচেয় যা আমােদর েথেক �হণ করেবন তা-ই আমােদর িনকট
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অিধক ি�য়। আপিন আমােদর যা িনেদর্শেদেবন আমােদর িনেদর্শ
েসখােন আপনার িনেদরেশর অনু গামী হেব। আ�াহর শপথ! আপিন
যিদ আমােদর িনেয় গামদান হেত বুরাক পযর্� চেল, তাহেল
অবশয্ই আমরা আপনর সে� চলব। আর যিদ আপিন আমােদর এ
সাগের ঝাঁপ িদেত বেলন, আমরা তাই করব। আমরা এটা পছ�
কির না েয, আপিন আগামী িদন আমােদর িনেয় শ�েদর েমাকািবলা
করেবন। িন�য় আমরা যু ে� অতয্� ৈধযর্শ, শ�েদর েমাকািবলায়
সেতয্র েক দৃ ঢ় অব�ানকারী। আমরা আশা রািখ আ�াহ আপনােক
আমােদর পক্ষ েথে এমন িকছু েদখােবন য�ারা আপনার চক্ষ
শীতল হেব।
o রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মুহািজর ও আনসার

সাহাবীেদর কথা শুেনখুিশ হেয় সু সংবাদ িদেয় বলেলন:
َ ُ
َ
ُْ َ
َ ُْ ّ
« ِﺼﺎر ِع اﻟﻘﻮم
ِ »ﺳ�وا
ِ أ�ْﺮﺸوا ﻓﻮاﷲ َﻜَ��ِ أ�ﻈ ﺮ ﻰﻟ م

‘েতামরা চলেত থাক আর সু সংবাদ �হণ কেরা। আ�াহর শপথ,

আিম েযন (মুশিরক) েগা�ীর মৃ ত েদহ পেড় থাকার জায়গাগুেলা
েদখেত পাি�।’ 214
213F

214

দালােয়লু ন নাবু ওয়াহ: ৩/৩৪। ইবন িহশাম িফস সীরাহ, ১/৬২৫; ইবন কাসীর,

আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়াহ: ২/৩৯৫।
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o রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর ৈসনয্দল
সাহাবীেদর সে� িনেয় চলেলন এবং বদর কূপসমূ েহর কােছর
পািনর কূেপর স�ু েখ যা�ািবরিত িদেলন। হবাব ইবনু ল মু নিযর
ইবন ‘আমর ইবনু ল জুমুহ রািদয়া�াহু‘আনহু রাসূল সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! এটা িক
এমন �ান েযখােন অব�ােনর জনয্ আ�াহ িনেদর্শ িদেয়ে, যা
েথেক আমােদর এিদক-েসিদক যাওয়ার সু েযাগ েনই; নািক এটা
যু � সং�া� কমরেকৗশল ও অিভমত?
উ�ের িতিন বলেলন, বরং এটা যু � সং�া� েকৗশল ও িস�া�।
হুবা রািদয়া�াহু‘আনহু পুনরায়বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল!
এটা েতা ভােলা �ান নয়, তাই আমােদরেক কুরােয়েশর
িনকটবতর্ কূেপর িনকট িনেয় চলু ন। েসখােন আমরা অব�ান
করব এবং এর িপছেনর কূ পগুেলা ন� করব। অতঃপর েস
কূেপর কােছ হাওজ বািনেয় তা পািন িদেয় পূ ণর্ কের রাখ, ফেল
আমরা পািন পান করব অথচ তারা পািন পান করেত পারেব
না।

215

215
২১৪

সীরােত ইবন িহশাম: ১/৬২০; িবদায়া ওয়ান িনহায়া: ৩/১৬৭; যাদু ল মা‘আদ

৩/১৭৫।
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এ মতিট রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পছ�
করেলন। এরপর তারা েসখান েথেক রওয়ানা হেয় মদীনার িদক
েথেক িনকটবতর্ী‘উদওয়াতুদ দু িনয়া’েত (উপতয্কার িনকটবতর্
অংেশ) অবতরণ করেলন, অনয্ িদেক কুরাইশরা ম�ার িদক
েথেক ‘উদওয়াতুল কুসওয়া’েত (উপতয্কা েথেক দূেরর অংে)
অব�ান করল। ওই রােতই আ�াহ তা‘আলা এমন মু ষলধাের
বৃ ি� বষর্ণ করেল যা কািফরেদর জনয্ িবরট িবপদ ও দু দর্শার
কারণ হেয় দাঁড়ায়, তােদর মািট কাদা ও িপি�ল হেয় পেড়।
ফেল তারা স�ু েখ অ�সর হেত পােরিন। অপরিদেক বৃ ি�
মুসিলমেদর জনয্খুব হা�া িছল ফেল তা তােদরেক পিব� করল
এবং তােদর যমীনেক চলাচল উপেযাগী কের িদল, বালু েক শ�
করল, অব�ানেক অনু কুল করল এবং পদসমূ েহ ি�রতা �দান
করল।
o আর মুসিলমরা যু ে�র মােঠ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর জনয উঁচু �ােন একিট তাঁবু বানােলন, েযখান েথেক
যু ে�র ময়দান েদখা যায়, িতিন েসখােন অব�ান কেরিছেলন।
তারপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েসখান েথেক
নামেলন, সাহাবীগেণর কাতার সু �র কের সাজােলন, যু ে�র
ময়দােন চলেত থাকেলন এবং মুশিরকেদর পতেনর �ল ও
হতয্ার �ানসমূেহর িদেক ইি�ত করেত থাকেল, আর িতিন
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বলিছেলন, “আ�াহ চােহত এটা অমুেকর পিতত হওয়ার জায়গা,
এটা অমুেকর মৃ তুয্�ান” পরবতর্ীেত েদখা েগল ে, রাসূ েলর
ইি�েতর জায়গা েথেক ঐ েলাকেদর মৃ তুয্ সামানয্ও েহরেফ
হয়িন।

216
২১৫

।

এরপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সাহাবী
মুসিলম মুজািহদ এবং কািফর কুরাইশেদর িদেক তাকােলন।
আ�াহর কােছ দু ’হাত তুেল েদা‘আ কের বলেলন, “েহ আ�াহ! এ
কািফর কুরাইশ দল অহংকার ও গেবর্া�ত হেয় এখােন এেসেছ
তােদর যাবতীয় ৈসনয-সাম� িনেয়, আপনার িবরুে� চযেল� েঘাষণা
করেছ এবং আপনার রাসূ লেক িমথয্া �িতপ� করেছ। েহ আ�হ!
এ কিঠন মুহূেতর্ আপিন আমােক সাহাযয্ কর, যার সাহােযয্র
�িত�িত আপিন আমােক িদেয়েছন। েহ আ�াহ! আপিন েয
�িত�িত িদেয়েছন তা বা�াবায়ন করন। েহ আ�াহ আিম আপনার
�দ� �িত�িত ও অি�কােরর বা�বায়ণ চাই। েহ আ�াহ, আপিন
যিদ চান েতা আপনার ইবাদত করা হেব না। েহ আ�াহ! যিদ এ
মুসিলম দলেক আপিন �ংস কের েদন, তাহেল আজ েথেক
আপনার ইবাদত করার মত েকউ থাকেব না।”

216

আহমাদ ১/১১৭; অনু রূপ মুসিল: ১৭৭৯।

217

মুসিলম : ১৭৬৩।
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217
২১৬

o মুসিলমগণ �ীয় রেবর কােছ সাহাযয �াথর্ন করেলন এবং তাঁ র

কােছ উ�ার কামনা করেলন। তখন আ�াহ তা‘আলা মুসিলমেদর

ডােক সাড়া িদেলন।
ۡ ُ َ ْ ُ َ َ َ ّ ْ ُ ّ َ َ ۡ ُ َ َ ّ َ َ ٓ �َۡ َ َ ّ
ُُ
ۡ
ٰ و� َ�ُك إِ� ٱل
ِ ُ﴿إِذ ي
وب
ل
ق
�
�
ل
ِ
ِ
ِ �َ�ِك ِة � ِ� مع�م �ثبِتوا ٱَِين ءامن ۚوا س
َ َ
َ َ ّ
َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ْ ُ ۡ ب فَٱ ۡ��ُواْ فَ ۡو َق ٱ ۡ�َ ۡ�نَ اق َوٱ
َ � َف ُروا ْ ٱ ّرُ ۡع
 � ٰل ِك١ ان
ٱَِين
ِ
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َ ۡ ّ ُ ُ ُ َ ۡ ُ َٰ
َ �ن َع َذ
َ � ٰ ِفر
[١٤ ،١٢ :﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل١ ِ اب ٱَّار
�ل ِ�م فذوقوه َأَنَ ل ِل
ِ

‘�রণ কর, যখন আপনার রব েফেরশতােদর �িত ওহী ে�রণ

কেরন েয, ‘িন�য় আিম েতামােদর সােথ আিছ। সু তরাং যারা ঈমান
এেনেছ েতামরা তােদরেক অনড় রাখ। অিচেরই আিম ভীিত েঢেল
েদব তােদর হৃদে যারা কুফরী কেরেছ। অতএব েতামরা আঘাত
কর ঘােড়র উপের এবং আঘাত কর তােদর �েতয্ আঙু েলর
অ�ভােগ। এিট এ কারেণ েয, তারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর
িবেরািধতা কেরেছ। আর েয বয্ি আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর
িবেরািধতা করেব, তেব িন�য় আ�াহ শাি� দােন কেঠার। এিট
আযাব, সু তরাং েতামরা তা আ�াদন কর। আর িন�য় কািফরেদর
জনয রেয়েছ আগুেন আযাব।’ {সূ রা আল-আনফাল, আয়াত: ১২১৪}
অতঃপর দু ’িট দল (মুসিলম ও মুশিরক) পর�র মুেখামুিখ হল এবং
যু � চলেত থাকল এবং �চ� রূপ লাভ করল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
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আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁবুে ত অব�ান করেলন। তার সে� িছেলন
আবূ বকর রািদয়া�াহু ‘আনহ ও সা‘দ ইবন মু‘ আয রািদয়া�াহু
‘আনহু তারা দু ’জনই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
পাহারা িদি�েলন। এরপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
�ীয় রেবর িনকট দীঘর্ সময় পযর্� কাতর �াথর্না জানা, সাহাযয্
ও িবজেয়র �াথর্না কেলন, উ�ার চাইেলন। তারপর রাসূ ল
সামানয্তম সমেয়র জনয্ ত�া�� হে, তারপর এ অব�া েথেক
েবর হেয় বলেলন, “অবশয্ইকািফররা পরািজত হেব এবং পৃ �েদশ
েদিখেয় পলায়ন করেব।” [সূ রা আল-কামার: ৪৫]

218

২১৭

o আর িতিন মুসিলম েযা�ােদর যু ে�র �িত উৎসাহ িদেয় বলেলন,

“ওই স�ার শপথ! যার হােত মুহা�েদর �াণ, আজ েয বয্ি�
আ�াহর স�ি� অজর্েনর লেক্কােফরেদর িবরুে�যু � করেব,
ৈধযর্ধারণ কের সওয়ােবর আশায় সামেন অ�সর হেয় পৃ�েদশ
�দশর্ন না কের যু� কের মারা যাে, িন�য়ই আ�াহ তােক
জা�ােত �েবশ করােবন।” এ কথা শুেন‘উমাইর ইবনু ল হমাম
আল আনসারী রািদয়া�াহু‘আনহ দাঁড়ােলন, আর তার হােত িছল

িকছু েখজুর; যা িতিন খাি�েলন; িতিন বলেত লাগেলন: েহ
আ�াহর রাসূ ল! জা�াত িক আকাশ ও জিমন পিরমাণ �শ�?

218
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উ�ের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, হয্াঁ।
তখন ‘উমাইর রািদয়া�াহু‘আনহু বলেল, িবরাট বয্াপা, িবরাট
বয্াপা, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমার মােঝ আর জা�ােত �েবেশর
মােঝ পাথর্কয্ এতটুকুই , ওই কািফররা আমােক হতয্া করেব।
আিম যিদ এ েখজুরগুেলা খওয়া েশষ করা পিরমান সময় জীিবত
থািক তাহেল েতা অেনক ল�া সময় অেপক্ষা করেত হ, এ
কথা বেলই িতিন েখজু রগুেল িনেক্ষপ কের যুে� অংশ�হ
করেলন এবং িনহত হেলন, আ�াহ তাঁর উপর স�� েহান।

219
২১৮

o আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এক মুি� মািট বা
পাথর িনেয় কািফর দেলর �িত ছু ঁেড় মারেলন, রাসূ েলর িনিক্

পাথর তােদর সকেলর েচােখ িব� হল। তােদর সকেলর েচােখই
েসটা পূ ণর্ কের িদ, তারা তােদর েচােখর মািট ছাড়ােত বয্�
হেয় পড়ল; যা িছল আ�াহর িনদশর্নসমূেহর একিট িনদশর্ন
ফেল মুশিরক ৈসনয্েদর পরাজয় হ এবং তারা যু ে�র মাঠ
েছেড় পৃ �েদশ �দশর্ন কের পলায়ন করল। আর মুসিলমগণ
তােদর িপছু িনেয় তােদর হতয্া ও বি� করা অবয্াহত রাখল
এভােব তােদর ৭০ জন কািফর িনহত ও ৭০ জন বি� হল।
িনহেতর মধয্কার২৪ জন কািফর কুরাইশ েনতৃবৃ �েক বদেরর
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একিট নদর্মা� কূেপ িনেক্ষপ  হেলা। এেদর মেধয্িছল আবূ
জাহল, শায়বা ইবন রবী‘আ ও তার ভাই ‘উতবা এবং তার েছেল
অলীদ ইবন ‘উতবা।
* সহীহ বুখারীেত ‘আবদু �াহ ইবন মাস‘ঊদ রািদয়া�াহু ‘আনহু
েথেক বিণর্, “রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকবলামুখী
হেয় কািফর কুরাইশেদর এ চারজেনর িবরুে বদ েদা‘আ
কেরিছেলন”। ইবন মাস‘উদ বেলন, আিম আ�াহর সাক্ষয্ িদ
বলিছ, িন�য়ই আিম এ কািফর কুরাইশ েনতৃবৃ �েক মৃ ত েদখেত
েপেয়িছ; সূ যর্ তােদরেচহারাগুেলােক পিরবতর্ন কের িদেয়ল। আর
220
েসিদন খুব গরম িছল।”
২১৯

* অনু রূপভােব বুখারীেত আবূ তালহা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক
বিণত
র , “রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বদর যু ে�র িদন
২৪ জন কুরাইশ েনতৃবৃ �েক বদেরর িনকৃ� কূেপর মেধয্ েফলেত
িনেদর্শ িদেয়িছেলন। রাসূল�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িনয়ম িছল েয, িতিন কারও উপর িবজয়ী হেল েসখােন িতন িদন
অব�ান করেতন। েস অনু সাের বদেরর তৃতীয় িদেন িতিন তাঁর
বাহন ��েতর িনেদর্শ িদেল, তা বাঁধা হেল িতিন চলেত লাগেলন
সাহাবীগণ তাঁর িপছু িনেলন। অবেশেষ িতিন কূেপর পা�র্েদেশ

220

বু খারী: ৩৯৬০।
300

দাঁড়ােলন এবং �েতয্ের নাম ও িপতার নাম ধের ডাকেলন এবং
বলেত লাগেলন, েহ অমুেকর পু� অমুক, েহ অমুেকর পু� অমুক,
আজ েতামােদর জনয্ িক এটা আ�দায়ক হত ন, যিদ েতামরা
আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর আনু গতয্ করে? আমােদর রব আমােদর
িবজয় দান করার বয্াপাের েয ওয়াদা কেরিছেল, তা আমরা যথাথর্
েপেয়িছ। েতামরা িক েতামােদর রেবর ওয়াদা েপেয়ছ? ‘উমার
রািদয়া�াহু ‘আনহ বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! আপিন এমন
েলাকেদর সে� িক কথা বলেছন যােদর েদহ আেছ িক� আ�া
েনই? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল,
َ َْ
ْ ُ َُ
ّ
ﺬﻟَِّي �َﻔْﺲُ �َُﻤَ ٍﺪ ِ�ﻴَ ِﺪهِ َﻣ ﺎ أ� ُﺘ ْﻢ ﺑ ِﺄ ْﺳ َﻤ َﻊ ل ِ َﻤﺎ أﻗﻮل ِﻣﻨ ُﻬ ْﻢ
ওই স�ার শপথ! যার হােত মুহা�েদর �াণ, আিম তােদর সে� যা
বলিছ, েতামরা তা তােদর েচেয় েবিশ শুনেত পা না।”

221
২২০F

o আর ব�ীেদর বয্াপা: রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
তােদর বয্াপােরসাহাবীেদর পরামশর্ চাইেলন। স‘দ ইবন মু‘ আয
রািদয়া�াহু ‘আনহর কােছ তােদর িবষয়িট খুবই মারা�ক ও
খারাপ মেন হেয়েছ, তাই িতিন বলেলন, এটাই সবর্�থম ঘটন
যা আ�াহ মুশিরকেদর উপর ঘিটেয়েছন। আর যু ে� র�
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�বািহত কের েদওয়া আমার কােছ তােদরেক জীিবত রাখার
েচেয়ও েবিশ ি�য়।
* ‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহ বলেলন, আিম মেন কির, েহ আ�াহর
রাসূ ল! আপনার অনু মিত থাকেল আমরা কািফরেদর ঘােড় আঘাত
কের হতয্া কর। অতএব আলীেক (রািদয়া�াহু‘আনহ) আকীেলর
বয্াপাের িনেদর্শ ি, িতিন েযন তােক হতয্া কেরন। আরআমােক
অমুেকর (িযিন তার আ�ীয় িছেলন তার) বয্াপাের অনুমিত িদনতার
ঘােড় আিম এখিনই আঘাত হানব। েকননা এরা সকেলই কািফর
েনতৃবৃ � ও �ধান বয্ি�বগর”
* আর আবূ বকর রািদয়া�াহু‘আনহ বলেলন, “এরা েতা আমােদরই
চাচােতা ভাই, আমােদরই েগা�ীর েলাক। তাই আিম মেন কির,
তােদর কাছ েথেক িবিনময় �হণ করা েহাক। এেত কের কািফরেদর
উপর আমােদর ক্ষমতা বৃি� পা, তাছাড়া হেত পাের তােদরেক
আ�াহ ইসলােমর �িত েহদায়াত করেবন।”

222
২২১

অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িবিনময় (মুি�পণ)
�হণ করেলন। তােদর সেবর্া� িবিনমেয়র পিরমাণ িছল ৪০০০
িদরহাম েথেক শুরু কে১০০০ িদরহাম পযর্।
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-

আর তােদর েকউ েকউ মদীনায় েছাট েছাট েছেল-েমেয়েদর
পড়া-েলখা করােনার মাধয্েম মুি�পণ আদা করল।

-

েকউ মুি� েপল কুরাইেশর কােছ বি� মুসিলেমর মুি�র
িবিনমেয়।

-

আবার কাউেক মুসিলমেদর �িত কিঠন ক�দায়ক আচরেনর
কারেণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামহতয্া করেলন।

-

আবার কাউেক িতিন িবেশষ �ােথর্র কারেণ দয়া কের িবনা
িবিনমেয়ই মু� কের িদেলন।

 এ হে� বদর যু �। েয যু ে� অ� সংখয্ক ৈসনয্বািহনী েব
সংখয্ক ৈসনয্বািহনীওপর িবজয় অজর্ন কেরিছল
ُ َُ ٞ َ
ٞ َ ٰ َ ۡ َُ ّ
َ
[١٣ :ى �ف َِرة ﴾ ] ال ﻋﻤﺮان
يل ٱَ ِ وأخر
ِ ِ ﴿ ف ِئة ت�ٰتِل ِ� سب

‘একিট দল লড়াই করিছল আ�াহর পেথ এবং অপর দলিট
কািফর। {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ১৩}

অ� সংখয্ক েলাের দলিট িবজয় অজর্ন কেরিছল। েকননা
তারা আ�াহর �ীেনর ওপর �িতি�ত িছল। তারা আ�াহর
�ীেনর কােলমা বুল� করার জনয্ ও আ�াহর �ীেনর পেক
�িতেরাধ করার জনয্ যু� কেরিছল। ফেলমহান আ�াহ তােদর
িবজয় দান কেরিছেলন। অতএব েহ মুসিলম ভাইসব! আপনারা
�ীেনর ওপর �িতি�ত থাকুন; যােত আপনােদর শ�েদর ওপর
িবজয়ী হেত পােরন এবং ৈধযর্ ধরণ করু, অপরেক ৈধযর্
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ধারেণর উপেদশ িদন, ি�র থাকুন এবং আ�াহর তাকওয়া
অবল�ন করুন। আশা করা যায় আপনারা সফল হেবন।
েহ আ�াহ! আমােদর ইসলাম িদেয় আমােদরেক িবজয় দান করু,
আমােদরেক আপনার �ীেনর সাহাযয্কার এবং আপনার �ীেনর দা‘ঈ
িহেসেব কবুল করু আর আপনার সাক্ষােতর সমপযর্� আপিন
আমােদরেক এ �ীেনর ওপর অটল রাখুন।
আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�াদ
ও তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।
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ঊনিবংশ আসর
ম�া িবজয়
আ�াহ এ নগরেক স�ািনত করু
সকল �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন সবিকছু সৃি� কেরেছন অতঃপর
তা পিরিমত কেরেছন। �িতিট সৃ ি�র অবতরণ�ল ও েবর হওয়ার
�ান েজেনেছন, িতিন যা েচেয়েছন তা লাওেহ মাহফুেজ সি�েবিশত
কেরেছন এবং িলেখ েরেখেছন। সু তরাং িতিন যা সামেন িনেত
চাইেবন তা েকউ েপছােত সক্ষম হেব , আর িতিন যা িপছেন
েফলেবন তা েকউ এিগেয় িদেত পারেব না। িতিন যােক অপমান
করেবন তার েকােনা সাহাযয্কারী েন, আর িতিন যার সাহাযয্
করেবন তার েকােনা অপমানকারী েনই। রাজ�, �ায়ী অি��, স�ান
ও �িতপি�েত িতিন একক, সু তরাং েয েকউ এগুেলােত তারসােথ
�ে� িল� হেব তােক িতিন তু� বািনেয় ছাড়েবন। সবর্, সিবেশষ
অবিহত সু তরাং তাঁর কােছ বা�া যা েগাপন বা লু িকেয় রাখেব তা
েকােনাভােবই েগাপন থাকেব না। আিম তাঁর �শংসা করিছ তাঁর
সকল েনয়ামেতর উপর যা িতিন আমােক �াধানয্ িদেয় �দান
কেরেছন এবং সহজলভয্ কে িদেয়েছন।
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আিম সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ বয্তীত েকােনা হক ইলাহ
েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, অপরাধীর তাওবা কবুল কেরেছন,
তােক তার গুনাহ েথেক মু� কেরেছন এবং তােক ক্ষমা কেরেছ
আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূ ল; যার
মাধয্েম িতিন েহদয়ােতর পথ �� কের িদেয়েছন এবং আেলািকত
কেরেছন। আর তার মাধয্েম িশেকর্র অ�কার ও তমাসা দূ
কেরেছন। আর িতিন তাঁর হােত ম�া িবজেয়র েগৗরব তুেল
িদেয়েছন, ফেল আ�াহর ঘর েথেক মূ ি তর্ দূর কেরেছন এবং ঘরেক
পিব� কেরেছন।
আ�াহ তা‘আলা তার উপর সালাত েপশ করু, তাঁ র পিরবারপিরজেনর উপর, অনু রূপ তাঁর সৎকমর্শীল স�ািনত সাহাবীগেণ
উপর, আর তাঁেদর সু �র অনু সারীর উপর, যতিদন চাঁেদর পূ ণর্তা ও
সূ �তা চলেব ততিদন পযর্�। আর আ�াহ তােদর উপর যথাযথ
সালামও �দান করুন।
o ি�য় ভাইেয়রা! েযমিনভােব এ রমযান মােস বদর �াে� যু �
অনু ি�ত হেয়েছ; যােত ইসলামেক িবজয়ী করা হেয়েছ এবং তার

িমনার বুল� হেয়েছ, েতমিনভােব অ�ম িহজরীর এ মােস
িনরাপদ নগরী ম�া িবজেয়র যু �ও অনু ি�ত হেয়েছ। এ িবজেয়র
মাধয্েম আ�াহ ত‘আলা ম�া নগরীেক িশকরমু� ইসলামী শহের
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পিরণত কেরন। েযখােন িশেকরর পিরবেতর্ একবাদ �িত�া লাভ
কের। কুফরীর পিরবেতর্ ঈমা, অহংকােরর পিরবেতর্ইসলাম
তথা আ�সমপর্ন�িতি�ত হয়। এক মহা�তাপশীল আ�াহর
ইবাদত েঘািষত হেলা, িশকর্ী মুিতর্গুেলা এমনভােব েভেঙ েফ
হেলা েয েসগুেলা আরেকােনািদন েজাড়া লােগিন।
o এ মহান িবজেয়র কারণ স�েক র বলা হয়, যখন ৬� িহজরীেত

হুদায়িবয়া �া�ের কুরাইশ ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর মােঝ সি� হয়, তখন েকউ ে��ায় রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দলভু� হল আবর েকউ
কুরাইেশর দলভু�। খুযা‘আ েগা� রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর দেল েযাগ িদল এবং বনু বকর কুরাইেশর দেল
েযাগ িদল।
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এ েগা��েয়র মােঝ জােহিলয়য্ােতর যুেগ র�ক্ষয়ী যু� িছল। 
বকর এ সি�র সু েযাগেক কােজ লাগাল এবং খুযা‘আর ওপর
িনরাপদ অব�ায় হামলা কের বসল। কুরাইশরা েগাপেন তােদর
দলভু� বনূ বকরেক জনশি� ও অ� িদেয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দলভু� খুযা‘আেক আ�মেণ সাহাযয্
করল। অতঃপর খুযা‘আ েগাে�র একিট �িতিনিধ দল রাসূ লু�াহ
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েদখুন, যাদু ল মা‘আদ ২/৩৯৪, ৩৯৮।
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের কােছ এেস বনূ বকেরর
কাযর্�ম ও কুরাইেশর সাহাযয্ স�েকর্ তাঁেক অবিহত কর
তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, “আিম
অবশয্ই েতামােদর পক্ষ হেয় েতামােদর েথেক �িতেরাধ ক
েযভােব আিম িনেজর বয্াপাের �িতেরাধ কের থাি।”
o িক� কুরাইশ; তারা িবপদ আঁচ করেত পারল ও িকংকতর্বয্িবম

হেলা, তারা বুঝেত পারল েয, তারা তােদর এসব কমর্কে�র
মাধয্েমহুদায়িবয়ার সি� ভ কের েফেলেছ। তাই তারা তােদর

আবূ সু িফয়ানেক সি� পুনবর্হাল ও েময়াদ বৃি�র জনয্ রাসূলু�া
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ পাঠােলা। আবু সু িফয়ান
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে� এ বয্াপাের
কথা বলল। িক� রাসূ ল তার কথার েকােনা উ�র িদেলন না।
এরপর েস আবূ বকর ও উমর রািদয়া�াহু‘আনহমার সােথ কথা
বলল; যােত তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
কােছ সু পািরশ কের িক� তােতও েস সফল হেত পারেলা না,
তারপর েস আলী রািদয়া�াহু‘আনহর সু পািরশ েচেয়ও কাজ হল
না। তখন আবূ সু িফয়ান আলী রািদয়া�াহু‘আনহুেক বল, েহ
হাসােনর িপতা! েতামার কী অিভমত? তখন িতিন বলেলন, আিম
এমন িকছু েদিখ না যা েতামার কােজ আসেব। িক� তুিম বনী
েকনানার সদর্ার।তুিম যাও আর েলাকেদরেক িনরাপ�া ও আ�য়
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দাও। আবূ সু িফয়ান বলল, আপিন িক মেন কেরন এটা আমার
েকােনা কােজ আসেব? উ�ের আলী রািদয়া�াহু‘আনহু বলেল:
না, আ�াহর শপথ! িক� এ-ছাড়া অনয্িকছু েতামার জনয্ আিম
পাি� না। অতঃপর আবূ সু িফয়ান তা-ই করল এবং কুরাইশেদর
কােছ িফের েগল। তখন কুরাইেশর েলােকরা বলল, েতামার
অিভযােনর সংবাদ কী? আবূ সু িফয়ান বলল, আিম মুহা�ােদর
কােছ িগেয়িছ এবং কথাবাতর্া বেলিছ। আ�াহর কসম িতিন
েকােনা উ�র েদন িন। অতঃপর আিম ইবন আিব কুহাফা (আবু
বকর) ও ইবনু ল খা�ােবর কােছ িগেয়িছ, তার েথেকও েকােনা
ভােলা িকছু পাইিন। অতঃপর আিম আলীর কােছ িগেয়িছ, িতিন
আমােক একিট িবষেয় পরামশর্িদেয়েছন; যা আিম কেরিছ। আিম
মানু ষেদরেক পর�েরর েথেক িনরাপ�া ও আ�য় িদেয়িছ।
তখন তারা বলল, মুহা�দ কী এ বয্াপাের অনুমিত িদেয়েছ? েস
বলল, না। তখন তারা বলল, তুিম �ংস হও, তুিম েকােনা কাজ
করেত পােরা িন। বরং েস (আলী) েতামার সে� তামাশা
কেরেছ।
o এিদেক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর

সাহাবীগণেক যু ে�র ��িত েনয়ার হুকুম িদেলন। তােদরেকতাঁর
ই�া স�েকর্ অিহত করেলন। আর িতিন তাঁর চারপােশর

েগা�সমূ হেকও যু ে�র জনয্ েবর হওয়ার আ�ান জানােলন।
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এরপর এ বেল েদা‘আ করেলন, “েহ আ�াহ! কুরাইশ
গু�চরেদর কােছ আমােদর এ সংবাদ েপৗঁছ ব� কর, যােত
আমরা হঠাৎ কের তােদর েদেশ েপৗঁছেত পাির।”
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o তারপর িতিন মদীনা েথেক �ায় দশ হাজার েযা�া সাহাবী িনেয়
েবর হেলন। আর আ�ু �াহ ইবন উে� মাকতূমেক মদীনার
দািয়� �দান কেরন।
o পিথমেধয্িতিন যখন ‘জুহফা’য় িছেলন, তখন তাঁর চাচা আ�াস

রািদয়া�াহু ‘আনহুর সে� তাঁর সাক্ষাৎ , িতিন সপিরবাের
ইসলাম �হণ কের িহজরত কের মদীনা আসিছেলন। অতঃপর
যখন িতিন আবওয়া নামক �ােন েপৗঁছেলন তখন রাসূেলর চাচা
আবু সু িফয়ান ইবনু ল হােরস ইবেন আবিদল মু�ািলব ও তাঁ র
ফুফােতা ভাই আবদু �াহ ইবন আিব উমাইয়য্া তার সােথ সাক্ষ
করেলন। তারা উভেয়ই িছল তাঁর েঘার শ�; িক� তারা উভেয়
ইসলাম �হণ করল। রাসূ ল তােদর ইসলাম �হণ েমেন িনেলন।
িতিন আবু সু িফয়ান ইবনু ল হােরস স�েকর্ বলেল, “আিম আশা
কির িতিন হামযার �লািভিষ� হেবন”।
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সীরােত ইবেন িহশাম ২/৩৮৯।

225

েদখুন, যাদু ল মা‘আদ: ৩/৪০১।
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২২৪

o তারপর যখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ার

িনকটবতর্ী“মাররুয যহরান” নামক �ােন েপৗঁেলন, তখন িতিন
ৈসনয্ বািহনীেকআগুন �ালােত িনেদর্শ িদে, তারা ১০,০০০
আগুেনর চুলা �ালােলন। আর মুসিলম েসনাবািহনীর �হরায়
উমর রািদয়া�াহু‘আনহুেক িনযু� করেলন। আ�াস রািদয়া�াহ
‘আনহু রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর খ�ের
আেরাহণ কের এমন এক বয্ি�েক তালশ করেত লাগেলন েয

কুরাইশেদর কােছ এ সংবাদ িনেয় যােব েয, তারা েযন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ু েখ এেস যু �
পিরহার কের িনরাপ�া চায়। যােত ম�ায় যু � -িব�হ ও র�পাত
না ঘেট। আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহু চলেত চলেত হঠাৎআবূ
সু িফয়ান (ইবেন হারব) এর কথার আওয়াজ শুনেল, েস বুদাইল
ইবন ওয়ারাকােক বলেছ, “গত রােতর মেতা এত আগন
��িলত হেত আিম আর কখেনা েদিখিন। তখন বুদাইল বলল,
এ েতা েখাযা‘আ েগা�। আবূ সু িফয়ান বলল, েখাযা‘আরা েতা
এরেচেয় অেনক কম ও হীন েলাক। আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহু
আবূ সু িফয়ানেদর আওয়াজ বু ঝেত েপের ডাকেলন, আবূ
সু িফয়ান বলল, েহ আবূ ল ফযল! েতামার কী হেয়েছ? আ�াস
রািদয়া�াহু‘আনহু বলেল, এই েতা আ�াহর রাসূ ল সকেলর
মােঝ উপি�ত। আবূ সু িফয়ান বলল, এখন আিম কী করব?
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আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহু বলেল, আমার সে� চল, আিম
েতামােক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ িনেয়
যাব এবং েতামার জনয্ িনরাপ�া চাইব। এরপর আ�াস
রািদয়া�াহু ‘আনহু তােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর কােছ িনেয় এেলন। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ আবূ সু িফয়ান েতামার জনয্
�ংস, এখেনা িক েতামার বুেঝ আেসিন েয, আ�াহ তা‘আলা
ছাড়া সিতয্কােরর েকােনা ম‘বুদ েনই? উ�ের আবূ সু িফয়ান
বলল, আপনার �িত আমার িপতামাতা উৎসগর্ েহা! আপিন
কতই না সিহ�ু, স�ািনত ও আ�ীয়পরায়ণ। আিম ভােলাভােব
জািন েয, যিদ আ�াহ ছাড়া অনয্ েকউ থকত, তাহেল এখন েস
আমার কােজ লাগত।
অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম
িক এখেনা বুঝেত পােরািন েয আিম আ�াহর রাসূ ল? এ কথা
শুে আবূ সু িফয়ান ইত�ত করেত লাগেলন। তােক উে�শ কের
আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহু লেলন, েতামার জনয্�ংস; ইসলাম
�হণ কর। এরপর আবূ সু িফয়ান কােলমােয় শাহাদাৎ পাঠ কের
ইসলাম �হণ করেলন।’
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২২৫

েদখুন, সহীহ বু খারী: ৪২৮০; যাদু ল মা‘আদ: ৩/৪০১, ৪০৩।
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o পরক্ষে রাসূ লূ�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াস
রািদয়া�াহু‘আনহুেক িনেদর্শ িদে, িতিন েযন আবূ সু িফয়ানেক

িনেয় পাহােড়র সংকীণর্ উপতয্কায় অব�ান কন এবং মানু ষ
েযন তার পাশ িদেয় যাতায়াত কের। এরপর তার পাশ িদেয়
িবিভ� েগাে�র েলাকজন তােদর ঝা�াসহ অিত�ম করেত
লাগল। েয েগা�ই অিত�ম করত আবূ সু িফয়ান রািদয়া�াহু
‘আনহু আ�াস রািদয়া�াহ‘আনহুেক েগাে�র পিরিচিত স�েকর
িজজ্ঞাসা করে, তখন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহু উভেয়র
মােঝ পিরচয় কিরেয় িদেতন। আর আবু সু িফয়ান বলেতন,
‘আমােদর মােঝ ও তােদর কী হেলা’? ইেতামেধয্ একিট কােফলা
তার মুেখামুিখ হেল আবু সু িফয়ান িজজ্ঞাসা করেলন এরা কা?
আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহু বলেল, এরা হেলা মদীনার আনসার,
তােদর েনতা হেলন সা‘দ ইবন উবাদা রািদয়া�াহু‘আনহু তার
সে�ই ঝা�া িছল, যখন সা‘দ রািদয়া�াহু‘আনহুতার পাশাপািশ
আসেলন, তখন িতিন বলেলন, েহ আবূ সু িফয়ান! আজেকর িদন
�ংসযেজ্ঞর ি, আজ কা‘বায় র�পাত হালাল করা হেয়েছ।
o অতঃপর েছাট অথচ স�ািনত একিট কােফলা এেলা যােদর

মেধয্ রাসূলু�াহ সা�া�হু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবােয়

িকরামও িছেলন। তােদর ঝা�া িছল যু বােয়র ইবন ‘আওয়াম
রািদয়া�াহু‘আনহুর হাে। যখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
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ওয়াসা�াম আবূ সু িফয়ােনর পাশ িদেয় যাি�েলন, আবু সু িফয়ান
তখন তােক সা‘দ ইবন ‘উবাদা রািদয়া�াহু যা বেলিেলন েস
স�েকর্ রাসূলেক িজজ্ঞাসা করেল িতিন বলেলন:
َُْ َ
َ �َﻮْمٌ ﺗُ�ْﻰ
َ »
«ﺴ ِ�ﻴ ِﻪ الﻜﻌﺒﺔ
َ و،َ وَﻟَ�ِﻦْ ﻫَﺬَا ﻳَﻮْمٌ �ُﻌَﻈِّﻢُ ا�َُّ �ِﻴﻪِ الﻜَﻌْﺒَﺔ،ٌَبَ ﺳﻌْﺪ
‘সা‘দ ভুল বেলেছ, বরং আজ এমন এক িদন যােত আ�াহ তা‘আলা
কা‘বােক স�ািনত কেরেছন। আজ কা‘বােক িগলাফা�ািদত করা
হেব।’

227
২২৬F

o অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সা‘দ

রািদয়া�াহু‘আনহুর হাত েথেক ঝা�া িনেয় তার েছেল কােয়েসর

হােত েদয়ার িনেদর্শ িদেলন। িতিন লক্ষয্ রাখিছ েলন েয
ঝা�াটা তার েছেলর হােত েদয়া হি�ল তখন তা স�ূ ণর্রূে
সা‘দ রািদয়া�াহু‘আনহুর হ�চুয্ত হয় িন
o তারপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সামেন অ�সর
হেলন, িতিন তাঁর ঝা�ািট ‘হাজুন’ নামক �ােন �াপন করেত

বলেলন। এরপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
দৃ ঢ়পেদ িবজয়ী েবেশ ম�ায় �েবশ করিছেলন। িতিন েসখােন
আ�াহ তা‘আলার �িত িবনীত হেয় মাথা ঝুঁিকেয় �েবশ
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বু খারী: ৪২৮০।
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করিছেলন। এমনিক তাঁর মাথা বাহেনর সে� িমেশ যাি�ল এবং
িতিন উঁচু আওয়ােজ বার বার পড়িছেলন:
َ َ َ ۡ ََ ّ
ٗ ك َ� ۡت ٗحا ُّب
[١ : ﴾ ] اﻟﻔﺘﺢ١ ين ا
﴿ ِنَا �تحنا ل
ِ
‘িন�য় আিম েতামােক সু �� িবজয় িদেয়িছ।’ {সূ রা আল-ফাতহ,
আয়াত: ১}
িতিন ম�া নগরীর এক �াে� খািলদ ইবন ওয়ািলদ রা. এবং
অনয্ �াে� েযাবােয়র ইবন‘আওয়াম রা. েক ে�রণ কের এ
েঘাষণা িদেত বলেলন, “েয বয্ি� মাসিজেদ হারাম তথা
বায়তু�াহেত �েবশ করেব, েস িনরাপদ। েয আবূ সু িফয়ােনর
ঘের �েবশ করেব েস িনরাপদ। আর েয বয্ি� িনেজর ঘের
�েবশ কের দরজা ব� করেব েসও িনরাপদ।”

228
২২৭F

o এরপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সামেন অ�সর
হেয় মসিজেদ হারােম �েবশ কের িতিন তার বাহেনর উপর

েথেকই তাওয়াফ করেলন। তখন বাইতু�াহর পােশ ৩৬০িট মূ ি তর্
িছল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সে� থাকা
ধনু েকর অ�ভাগ িদেয় মূ িতর্গুেলার গােয় আঘাত কের িতর�া
কের বলিছেলন:

ۡ ٓ
ٗ ُ َ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ
[٨١ : ﴾ ] ﻻﺮﺳاء٨ ﴿ َجاءَ ٱ�َ ُّ َو َزه َق ٱل َ� ٰ ِطل ۚ ِنَ ٱل َ�ٰ ِطل �ن َزهوقا
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বু খারী: ৪২৮০।
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‘হক এেসেছ এবং বািতল িবলু � হেয়েছ। িন�য় বািতল িবলু �
হওয়ারই িছল’। {সূ রা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১} আরও পড়েলন,
ُ ﴿ َجا ٓءَ ٱ ۡ�َ ُّ َو َما ُ� ۡبدِئُ ٱ ۡل َ�ٰط ُل َو َما يُع
[٤٩ : ﴾ ]ﺳﺒﺎ٤ يد
ِ
ِ
‘সতয এেসেছ এবং বািতল িকছু সৃ ি� করেত পাের না, আর িকছু
পুনরাবৃ ি�ও করেত পাের না’।’ {সূ রা সাবা’, আয়াত: ৪৯} আর তখন
229
মূ িতর্গুেলা আপনাপিন মুখ থু বেড় পেড় যাি�ল।
২২৮F

o এরপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কা‘বার িভতের
�েবশ করেলন। িতিন েসখােন িকছু ছিব েদখেত েপেলন। িতিন

েসগুেলােক িমিটেয় েদবার িনেদর্শ িদেল তা িনি�� করা হেলা
তারপর িতিন েসখােন সালাত আদায় করেলন; সালাত েশষ
করার পর িতিন কা‘বার িবিভ� িদেক ঘুের িফের েদখেলন এবং
সবিদেক তাওিহেদর বাণী উ�ারণ করেলন। তারপর িতিন
বায়তু�াহর দরজার উপর আসেলন, আর কুরাইশরা িছল তাঁ র
নীেচ; তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িক কেরন
তা �তয্ক্ষ করার অেপক্ষায় িছল। অরাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কা‘বার দরজার দু পা�া ধের বলেলন:
একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সিতয্কােরর ম‘বুদ েনই। তাঁ র
েকােনা শরীক েনই। সকল রাজ� তাঁরই, তাঁর জনয্ই সকল
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�শংসা, িতিন সকল িবষেয় ক্ষমতাবান। িতিন �ীয় ওয়াদা সত
কের েদিখেয়েছন। �ীয় বা�ার সাহাযয কেরেছন। একাকী সম�
শ� বািহনীেক পরািজত কেরেছন। েহ কুরাইশ স�দায়! আ�াহ
তা‘আলা

েতামােদর

েথেক

জািহিলয়য্ােতর অহিমকা ও

পূ বর্পুরুষে িনেয় অহংকার দূ র কের িদেয়েছন। সকল মানু ষ
আদম ‘আলাইিহস সালাম েথেক জ� িনেয়েছ। আর আদম
‘আলাইিহস সালাম মািটর ৈতির।
َ ٓ َ َ َ ٗ ُ ُ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ ّ ُ ٰ َ ۡ َ َ ّ ُ ّ َ ّ َ ٰ َٓ
﴿ �ُه ا ٱَاس ِنَا خلق ��م مِن ذك ٖر وأ ن� وجعل��م شعو�ا و�با�ِل
َ ٌ َ َ ّ ّ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ ّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ّ ْ ٓۚ ُ َ َ َ
:﴾ ] ﺤﻟﺠﺮات١ ٞ �ِِيم خب
َ � �قٮ� ۚم ِنَ ٱَ عل
ِ �ِ عارفوا ِنَ أ�رم�م عِند ٱ

[١٣

‘েহ মানু ষ, আিম েতামােদরেক এক নারী ও এক পুরু েথেক সৃ ি�
কেরিছ আর েতামােদরেক িবিভ� জািত ও েগাে� িবভ� কেরিছ;
যােত েতামরা পর�র পিরিচত হেত পার। েতামােদর মেধয আ�াহর
কােছ েসই অিধক মযর্াদাস� েয েতামােদর মেধয অিধক
তাকওয়াস��। িন�য় আ�াহ েতা সবর্, সময্ অবিহত।’ [সূ রা
আল-হুজুরা, আয়াত ১৩]
তারপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েহ
কুরাইশ স�দায়! আমার স�েকর্ েতামােদর কী ধারণ? আিম
েতামােদর সে� েকমন আচরণ করব? তারা বলল, আমরা শুধু
উ�মই আশা কির, স�ািনত ভাই এবং স�ািনত ভাতু�ু �।
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম েতামােদর
েতমিন বলব েযমন ইউসূ ফ ‘আলাইিহস সালাম তাঁর ভাইেদর
উে�েশ বেলিছেলন:

ُ َ ُ ّ ُ ۡ َ َ َۡۡ ُ ُ َۡ َ َ َۡ َ
[٩٢ :َ ل� ۡم﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
��ب علي�م ٱ�وم ۖ �غفِر ٱ
ِ � �﴿

‘আজ েতামােদর �িত েকােনা ভৎর্সন েনই, আ�াহ েতামােদর ক্ষ
করুন {সূ রা ইউসু ফ, আয়াত: ৯২} েতামরা যাও, েতামরা মু�।
েতামােদর েথেক েকােনা �িতেশাধ েনওয়া হেব না।’

230
২২৯F

o ম�া িবজেয়র ি�তীয় িদন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম ভাষণ েদওয়ার জনয্ দাঁড়ােলন। �থেম আ�াহ
তা‘আলার �শংসা ও �িত েপশ করেলন এরপর বলেলন,

“িন�য় আ�াহ তা‘আলা ম�া নগরীেক স�ািনত কেরেছন।
েকােনা মানু ষ তা স�ািনত েঘাষণা কের িন। সু তরাং েয বয্ি�
আ�াহ ও আিখরােতর উপর ঈমান রােখ, তার জনয্ এখােন
র�পাত এবং গাছ কতর্ন করা ৈবধ নয়। সুতরাং েতামােদর
েকউ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যু ে�র কারেণ
এখােন যু ে�র অবকাশ চাইেল তােক বলেব, আ�াহ তা‘আলা
�ীয় রাসূ লেক অনু মিত িদেয়িছেলন, েতামােদর অনু মিত েদন িন।
িতিন বলেলন, আমােক িদেনর িকছু অংশ অনু মিত েদওয়া
230

েদখুন, যাদু ল মা‘আদ ৩/৩৫৯।
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হেয়িছল। আজ ম�ার হুরমত ও স�ান পুনরায় বহাল হেল,
েযমনিট গতকাল িছল। েতামােদর উপি�তরা েযন আমার বাণী
অনু পি�তেদর কােছ েপৗঁেছ েদ।”

231
২৩ ০

আর েয সময়টুকু রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
জনয্ ম�ায় যু� হালাল করা হেয়িছ, তা হেলা িবজেয়র িদন
সূ েযর্াদয় েথেক িনেয় ওই িদন আসর পযর্�। এরপর িতিন ম�া
১৯ িদন অব�ান কেরিছেলন এবং তখন সালাত কসর
কেরিছেলন।”

232
২৩ ১

আর মােসর অবিশ� িদনগুেলােত িতিন

িসয়ামও পালন কেরন িন।”

233
২৩ ২

েকননা তখনও িতিন সফর েশষ

করার িনয়ত কেরন িন। িতিন েসখােন অব�ান কেরিছেলন
তাওহীদ তথা আ�াহর এক�বােদর িশক্ষােক সুদৃঢ় ক,
ইসলােমর িভি� অ�ের ব�মূ ল কের েদয়া, ঈমান দৃ ঢ় করা এবং
মানু েষর কাছ েথেক বাই‘আত �হণ করার জনয্
* সহীহ বুখারীেত মুজােশ‘ রািদয়া�াহু‘আনহর বণর্নায় উে�িখত
হেয়েছ, িতিন বেলন, “আিম আমার ভাইেক িনেয় ম�া িবজেয়র পর
িহজরেতর জনয্ বাই‘আত �হেণর জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেল িতিন বলেলন, “িহজরতকারীরা
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িহজরেতর সকল কলয্াণ িনেয় অ�গামী েয় েগেছ। তাই এখন
আিম তােক ইসলাম, ঈমান ও িজহােদর ওপর বাইয়াত �হণ
করিছ।”

234
২৩ ৩

o আর এ �কাশয িবজেয়র মাধয্ে আ�াহর সাহাযয পূ ণর্া রূপ
েফেলা, েলােকরা দেল দেল ইসলােম �েবশ করেত লাগল। আর

আ�াহর নগরী ম�া পুনরায় ইসলামী রুপা�িরত হেল; েযখােন
আ�াহ তা‘আলার এক�বাদ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সতয্তা এবং আ�াহর িকতােবর দৃঢ়তার েঘাষণা
�দ� হেলা। আর এর ক্ষমতা মুসিলমেদর হােত চেল এেলা
িশকর দূ রীভূত হেলা এবং তার আঁধার িবলু � হেলা। আ�াহই
সবেচ বড়, আ�াহর জনয্ই সকল �শংস; আর এিট
িকয়ামতাবিধ তাঁর বা�ােদর ওপর তাঁর রহমেতর বিহঃ�কাশ
মা�।
েহ আ�াহ! আমােদর এ মহান িনয়ামেতর শুকিরয়া আদােয়র
তাওফীক িদন। সব জায়গায় সব সময় মুসিলম উ�াহর িবজয়
িনি�ত করু। আমােদর ও আমােদর িপতামাতা এবং সকল
মুসিলমেক আপনার দয়ায় ক্ষমা ক, েহ পরম করুণাম।
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আর আ�াহ সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন আমােদর নবী সা�া�া
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সাহাবীগেণর ওপর।
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িবংশ আসর
আ�াহর সাহাযয্ �াি�র�কৃত কারণসমূ হ
সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন তাঁর মযর্াদায় মহা, তাঁর দমেন
�বল পরা�মশালী, বা�ার েগাপন ও �কাশয সকল অব�া স�েকর্
সময্ক জ্ঞ, িজহাদকারীর উপর িবজয় �দােনর মাধয্েম বদানয্ত
�দশর্নকার, তাঁর জনয্ িবনয় অবল�নকারীেক উঁচু মযর্াদা
আসীনকারী, িতিন ছ� েলখার সময় কলেমর খচখচ শ� শুনেত
পান, জনমানবহীন মরু�া�ের িপপড়ার চলার গিত েদখেত পান।
আিম তার �শংসা করিছ তাকদীেরর ফয়সালা, তা িম� েহাক িকংবা
িত�।
আিম সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ বয্তীত েকােনা হক ইলাহ
েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, এ সাক্ষয্ তার �রণেক �িত�া কর
জনয্ই। আিম আরও সাক্ষয্ িদি� েয মুহা�াদ তাঁর বা�া ও র,
যােক িতিন জেল-�েল সবর্�ােনর সৃি�কুেলর �িত রহমত িহেসেব
ে�রণ কেরেছন।
আ�াহ তাঁর উপর সালাত েপশ করুন আর তাঁর সাথী আবু বকেরর
উপর, িযিন তাঁর অ�ের আছেড় পড়া ঈমান িনেয় সবর্�থম সাড়া
িদেয়িছেলন, অনু রূপ ‘উমােরর উপর, িযিন তাঁর সাবধানতা ও
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িনয়�ণক্ষমতা �ারা ইসলামেক সিনত কেরেছন, আর উসমােনর
উপর, িযিন িছেলন দু ই নূ েরর মািলক, কিঠন িবপেদর মেধয্ িনেজর
িবষেয় পূ ণর্ ৈধযর্শীল। ত�প আলীর উ, িযিন িছেলন তাঁর চাচােতা
ভাই ও জামাতা। আর তাঁ র সকল পিরবার-পিরজেনর উপর, সকল
সাহাবীর উপর এবং তােদর সকল সু �র অনু সারীর উপর যতিদন
েমঘ তার বৃ ি� িনেয় বদানয্তা েদখােব। আর আ�াহ তােদর সবার
উপর যথাযথ সালামও �দান করুন।
o ি�য় মুসিলম ভাইেয়রা! আ�াহ তা‘আলা মুিমনেদর বহু �ােন
সাহাযয্ কেরেছন। েযমন, বদর, আহযাব, ম�া িবজয় ও

হুনাইের যু �সহ অনয্ানয্ �াে আ�াহ রা�ু ল আলামীন
তােদরেক তার কৃত অ�ীকার পূ রণােথর,
* িতিন বেলেছন:

ّ َ ََ
َ � ٱل ۡ ُم ۡؤمِن
ُ ۡ ََقًا َعلَ ۡينَا ن
[٤٧ : ﴾ ]الﺮوم٤ �ِ
﴿ و�ن

‘আর মুিমনেদর সাহাযয্ করা আমার কতবয।’ {সূ রা আর-রূ,
আয়াত: ৪৭}
* আরও বেলন,
َ
ْ َ َ َ ّ ّ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َٱ
ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َۡ َ َ ۡ ّ ََٰۡ
�  ي َ ۡو َم٥ وم ٱ�ش َ�ٰ ُد
امنُوا ِ� ٱ�يوة ِ �ُ �يا و�وم �ق
﴿ِنَا �ن� رسلنا �َِين ء
َ
ّ
َ
ُ
ّ ُ َ َ
ّ ُ� َم ۡعذ َِر�ُ ُه ۡم َول ُه ُم للَ ۡعنَة َول ُه ۡم ُس ٓوء
َ ل�َٰلِم
[٥٢ ،٥١ :﴾ ]ﻏﻓﺮ٥ ِ�َار
ينفع
ۖ
ِ

323

“িন�য় আমরা আমােদর রাসূ লেদরেক এবং যারা ঈমান এেনেছ
তােদরেক সাহাযয করব দু িনয়ার জীবেন, আর েযিদন সাক্গণ
দাঁড়ােব। েযিদন যািলমেদর ‘ওজর-আপি� তােদর েকান কােজ
আসেব না। আর তােদর জনয রেয়েছ লা‘নত এবং তােদর জনয
রেয়েছ িনকৃ� আবাস।”। {সূ রা গােফর:৫১-৫২}
আ�াহ তা‘আলা তােদরেক এ কারেণ সাহাযয্ কেরেছন ে,
মুিমনরা তােদর �ীন ইসলােমর উপর অটল েথেকেছ। আর ইসলাম
এমন একিট �ীন যাহা অনয্সব �ীেনর উপর িবজয়ী। অতঃপর েয
বয্ি� এ মহান �ীনেক আকেড় ধেরেছ েস অবশয্ই অনয্ানয্ জা
উপর িবজয়ী হেব।
َ َ
ُّ ّ َ َ َُ ۡ ُ ّ َۡ
َ ى
ُ َ ِي أ َ ۡر َس َل َر ُس
ٓ َ�ّ ﴿ ُه َو
ٰ و�ۥ بِٱل ۡ ُه َد
ِين �ِهِۦ َول ۡو ك ِر َه
�ٱ
�
ۥ
ه
ر
ه
ظ
�
ِ
ق
�ٱ
ِين
د
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ۡ ُۡ
[٣٣ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٣ ��ون
ِ ٱلم
“িতিনই েস মহান স�া িযিন তার রাসূ লেক ে�রণ কেরেছন
েহদায়াত ও সতয্�ীনসহ েযন িতিন অনয্সব �ীেনর উপর �ী
ইসলামেক িবজয়ী করেত পােরন। যিদও মুশিরকরা তা অপছ�
কের থােক।”
মহান আ�াহ তােদরেক সাহাযয্ কের; েকননা তারা ব�গত ও
মানিসক উভয় �কার সাহাযয্ ও িবজয় লােভর উপকর িনেয়
আ�াহর জনয্ দাঁিড়েয়িছেল। তাঁেদর কােছ িছল এমন দৃ ঢ়তা যা
তােদরেক শ�েদর িবরুে� জয়ী কেরিছল তারা �হণ কেরিছল
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আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক তােদর জনয্ �দ� -িনেদর্শন,
তারা তাঁর েদওয়া েহদায়াত অনু সাের চেলিছল আর িতিন তােদরেক
সৃ দৃঢ় কেরিছেলন।
َۡ َ َ ْ ُ َ َ َ
ُ ۡ َ َۡ
ٞ � ۡم قَ ۡر
ُ � َزنُوا ْ َوأَنتُ ُم ۡٱ�َ ۡعلَ ۡو َن إن ُك
َ نتم ُّ ۡؤ ِمن
�﴿ و� ت ِهنوا و
ح
 إِن �مسس١ �ِ
ِ
ۡ
َ َ ُُّۡ ٞ َۡ ََۡۡ ّ ََۡ
ُ َّك �َۡي
َ ۡ َ� ام نُ َداول ُ َه ا
،١٣٩ :اس﴾ ] ال ﻋﻤﺮان
ِ َّ� �
�قد َسَ ٱلقوم قرح مِث لهۚۥ وت ِل
ِ
[١٤٠

“আর েতামরা িন�ু র হেয়া না, হতাশ হেয়া না। আর েতামরাই
িবজয়ী হেব; যিদ েতামরা মুিমন হেয় থাক। যিদ েতামােদরেক আঘাত
�শর্ কের থােক তেবেতামােদর মতই তােদর উপরও ইিতপূ েবর্
আঘাত এেসিছল। আর এভােবই আমরা িদনগুেলা মানুেষর মােঝ
চ�াকাের ঘুিরেয় থািক।” {সূ রা আেল-ইমরান: ১৩৯-১৪০}
ْ َ َ
َۡ َٓ
َ َ َۡ َ َ َ ۡ
ّ َ َ َۡ ْ ُ ُ َ
ۖ ﴿ َو� ت ِهنُوا ِ� ۡٱبتِغاءِ ٱلق ۡو ِم� إِن ت�ونوا ت�ل ُمون َإِ�َ ُه ۡم يَ�ل ُمون ك َم ا ت�ل ُم
ون
َ ُ َۡ َ َ ّ َ َ ُ ََۡ
ُ ّ ونۗ َو َ� َن
ً ِيما َحك
ً �َ َعل
[١٠٤ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيما
وترجون مِن �َ ِ ما � يرج
“আর আর শ� স�দােয়র স�ােন েতামরা হেতাদযম হেয়া না। যিদ
েতামরা য�ণা পাও তেব তারাও েতা েতামােদর মতই য�ণা পায়
এবং আ�াহ্র কােছ েতামরা যা আশা কর ওরা তা আশা কের না।
আর আ�াহ সবর্, �জ্ঞাম” {সূ রা আন-িনসা: ১০৪}
َ ْ ُ َۡ ْ ُ َ ََ
ُ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ّ ّ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٱ
�� ۡم
ِ ﴿ ف� ت ِهنوا َوتدع ٓوا إِ� لسَل ِم وأ نتم ٱ�علون �َ م ع�م ولن ي
َ ٞ َ َ ۡ ّ ُ َٰ َۡ َ ّ
ُ َ َ َۡ
[٣٦ ،٣٥ :ۚ﴾ ] �ﻤﺪٞب َول ۡهو
ِ ِ�َما ٱ�يوة �ُ�ي ا لع٣ أع�ٰل� ۡم
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“কােজই েতামরা হীনবল হেয়া না এবং সি�র ��াব কেরা না,
যখন েতামরা �বল; আর আ�াহ্ েতামােদর সে� আেছন  এবং
িতিন েতামােদর কমর্ফল কখেনা ক ্ষু� কন না। দু িনয়ার জীবন
েতা শুধু েখ-তামাশা।” {সূ রা মুহা�াদ: ৩৫-৩৬}
সু তরাং তারা এ শি� ও সৃ দৃঢ়করণ �ারা শি�, দৃ ঢ়তা ও পূ ণর্
আ�িরকতার সে� পথ চেলিছল এবং সব ধরেণর শি� েথেক িকছু
অংশ িনেত সক্ষম হেয়িছল
* এ বয্াপাের তারা আ�াহর িনেদর্র আনু গতয্ কেরেছন। িিন
বেলন,

ۡ َأَعِدُوا ْ ل َ ُهم َّا
ّ
ّ ٱستَ َط ۡعتُم ّمِن
[٦٠ :ُوَ � ٖ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل
﴿

“আর েতামরা েতামােদর সাধয্ানুযায়ী শি� সামথ র্য্ িনেয় ��িত �
কর।” {সূ রা আল-আনফাল: ৬০।}
আ�াহ তা‘আলা তােদরেক অ�কাশয্ আ�শি� এবং �কাশয
ৈসনয্শি�িদেয় যু ে� সাহাযয কেরিছেলন; কারণ তারা তার �ীনেক
সাহাযয-সহেযািগতায় িনেজেদর িনেয়ািজত কেরিছল।
* আ�াহ বেলন,
َ
ّ ُُٓ ُ َ َ ُّ ّ
ّ
َ ّ َِن
َ َ�ّ ٤ �ز
ٌ َقَوِيٌ َعز
ّ
�ِ ِين إِن كَّ�َ ٰ ُه ۡم
َ�
﴿َ�َن�َُنَ �َ من ين�هۚۥ
ِ
َۡ
َ ۡ َ ْ َ
ّ
ۡ ۡ ْ َ َ َ ّ ْ لصَلَ ٰوةَ َوءَات َ ُوا
ّ ْ اموا
ُ َ�ض أَق
ِ �ٱ
ِ َِ�َ �وف َو� َه ۡوا ع ِن ٱل ُمنك ِر
ِ لزَك ٰوة َوأ َم ُروا بِٱل َمع ُر
ُۡ ُ َ
[٤١ ،٤٠ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٤ ِ� ٰ ِق َبة ٱ� ُمور
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“আর অবশয্ই আ�াহ তােদর সাহাযয্ করেবন যারা আ�াহে
সাহাযয্ করে, িন�য় আ�াহ শি�শালী ও �বল পরা�মশালী।
যােদরেক আমরা যমীেনর বুেক �িতি�ত করেল তারা সালাত
�িত�া কের, যাকাত �দান কের, সৎ কােজর আেদশ েদয় ও অসৎ
কােজর িনেষধ কের। আর আ�াহর জনয্ই সকলকােজর পিরণাম
ফল িনধর্ািরত হেয় আেছ” {সূ রা আল-হজ: ৪০-৪১}
উে�িখত আয়াত দু ’িটেত আ�াহ তা‘আলা তােদরেক িবজয় ও
সাহাযয্ করার ওয়াদা িদে�ন যারা তার�ীনেক সাহাযয্ করেব আর
এ ওয়াদা শ�গত ও অথর্গত সবধরেণর তািগেদর মাধয্েম েদওয়
হেয়েছ।
o ত�েধয্ শ�গত তািগদ হে: েগাপন শপথ, কারণ, এখােন অথর্

হে�, “আ�াহর শপথ অবশয্ই অবশয্ই আ�াহ তােদরেক সাহায

করেবন

যারা

আ�াহেক

সাহাযয্ কের”

অনু রূপভােব

‘লাইয়ানসু রা�া’ শে�র মেধয্ ‘লাম’ এবং ‘নূ ন’ িনেয় আসা
হেয়েছ, যা তািগেদর জনয্ বয্বহৃত হ

ّ
َ ّ َِن
ّ
َ�
o আর অথর্গত তািকদ হে: মহান আ�াহর বাণী, ٌَقَوِي
ٌ “ َعزিন�য় আ�াহ শি�শালী ও �বল পরা�মশালী” এ কথার
�ز
ِ
মেধয্। এর �ারা েবাঝা েগল ে, মহান আ�াহ শি�মান তােক

েকউ দু বর্ল করেত পাের ন, িতিন �বল �তাপশালী তােক েকউ
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হীন করার ক্ষমতা রােখ না। সুতরাং েয েকােনা শি� ও �তা
তাঁর িবপরীেত দাঁড়ােত চাইেব েস অবশয্ই অপমািনত ও দুবর্
হেত বাধয্।

ُۡ ُ َ ّ
* অনু রূপভােব আ�াহর বাণ, ِ “ َ�َِ ِ � ٰ ِقبَة ٱ� ُمورআর আ�াহর

জনয্ই সকল কােজর পিরণাম ফল িনধর্ািরত হেয় আে”। এর
মাধয্েম মুিমনেদর অ�রেক সুদৃঢ় করা হেয়ে, যখন মুিমেনর দৃ ি�েত
সাহাযয্ আসা সুদূর পরাহত মেন হে, কারণ তার সাহাযয্ আসার
মত উপায়-উপকরণ অবল�ন করেত পাের িন। তাই আ�াহ

তা‘আলা মুিমনেক সা�না ও তার অ�রেক দৃ ঢ়তা �দান করার
জনয্ই বেলেছ, সবিকছু র েশষ পিরণাম েতা আ�াহর হােতই,
সু তরাং িতিন তাঁর �জ্ঞা অনুসাের যখন ই�া অব�া পিরবতর্ন ক
িদেত সক্ষম
আর এ আয়াত দু িটেত: েয সব গুণাবলী থাকেল আ�াহ ত‘আলার
পক্ষ েথেক সাহা-সহেযািগতা পাওয়ার অিধকারী হয় তার বণর্না
রেয়েছ। মুিমন এগুণগুেলা যমীেনর বুেক �িতি�ত হওয়ার প
অজর্ন করে, সু তরাং যমীেনর বুেক �িতি�ত হেয়েছ বেল েস েযন
গবর, অহংকার, অহিমকা, সীমাল�ন ও েফতনা-ফাসােদ জিড়ত না
হয়, বরং এ �িতি�ত হওয়া েযন আ�াহর �ীেনর জনয্ শি�বধর্
িহেসেব কাজ কের এবং �ীনেক শ�ভােব আঁকেড় ধের, এটাই
িশক্ষা েদওয়া হেয়ে
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আ�াহর সাহাযয পাওয়ার জনয্ অপিরহাযর্ গুণা:
�থম গু: “যােদরেক আমরা যমীেনর বুেক �িতি�ত করেল তারা
সালাত �িত�া কের।”
তেব যমীেন �িত�া লােভর পূ বর্শতর্ হ, একমা� আ�াহর ইবাদত
বা�বায়ণ করা। ইবাদত শুধুমা� আ�াহর জনয্ িনিদর্� না কর
(অথর্াৎিশকর ব� না করা) পযর্� যমীেনর বুেক �িত�া লাভ করেত
পারেব না। েযমন,
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َۡ
ْ َُ َ ّ ُّ َ َ َ
ُ ۡ َ َ ُ ْ ّ ٰ َ ٰ َيَسۡتَخۡلِفَن
�ض
ِ �َّ ُه ۡم ِ� ٱ
ت
َ� َ� ﴿وعد
ِ �ِ ِين ءَامنوا مِن�م وعمِلوا ل�َل
ّ
ّ
َ
َ
ِ
َ
َ
ۡ َك َما
ۡ نَ ل ُه ۡم دِينَ ُه ُم �َِي
ّ ِّين مِن � ۡبلِه ۡم َ�َُمَك
َ َ� ٱستَ ۡخلَ َف
ٰ َ َ ٱرت
� ل ُه ۡم
ِ
َ ُ ُۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ٗ َۡ ۡ ۡ َ ۡ َ ۢ ّ َُّ ِ
ٗۡ َ
[٥٥ :��ون ِ� ش�ٔ اۚ﴾ ]ﻨﻟﻮر
�
ِ � � �ِ َ�َُبَدَّهم ِمن �ع ِد خوف ِ ِهم أمنا ۚ �عبدون
‘েতামােদর মেধয্ যারা ঈমান আনেব এবং সৎকাজ করে, তােদর

সে� আ�াহর ওয়াদা হেলা, আ�াহ অবশয্ই পৃিথবীেত তােদরেক
�িতিনিধ বানােবন, েযমন পূ বর্তর্েদর বািনেয়িছেলন। আর তােদর
জনয্ মেনানীত �ীন(ইসলাম) েক িতিন তােদর জনয্�িতি�ত কের
েদেবন, তােদর ভয়-ভীিতর পিরবেতর্ িনরাপ�া দান করেব, যারা
শুধুমা� আমার ইবদত করেব, আমার সে� কাউেক শরীক করেব
না।’ {সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৫৫}
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সু তরাং বা�া যখন তার কথা, কাজ ও ই�ায় একা�ভােব একমা�
আ�াহর ইবাদত করেব, শুধু আ�াহর স�ি� ও আেখরােতর
সফলতাই তার লক্ষয্ থা, েকােনা মান-মযর্াদ, স�দ, মানু েষর
�শংসা বা জাগিতক অনয্ িকছু তার কাময্ হ না, সু েখ দু ঃেখ
িবপদাপেদ সবর্াব�ায় অিবচভােব একমা� আ�াহর ইবাদেত অটল
থাকেব তখন আ�াহ তােদরেক পৃ িথবীর ক্ষমতায় অিধি�ত করেবন
তাহেল বু ঝা েগল েয, যমীেনর বুেক ক্ষমতায় অিধি�ত হেত হে
এর আেগ একিট গুরু�পূণর্ গুণ অজর্ন করে, আর েসিট
হে�: একমা� আ�াহর ইবাদত করা, যার েকােনা শরীক েনই।
আর যমীেনর বুেক �িতি�ত ও ইখলােসর পর আসেব ি�তীয়
গুণিট।
ি�তীয় গু: সালাত �িত�া করা:
আর সালাত �িত�া করার অথর্ হে, বা�ার কাছ েথেক েযভােব
সালাত আদায় চাওয়া হেয়েছ েসভােব েসটা সংঘিটত হওয়া, তার
সকল শতর, রুকন ও ওয়ািজবসমূহ যথাযথভােব �িত�া করা
আর এর পূ ণর্রূপ হ, সালােতর যাবতীয় মু�াহাব পালন করা,
সু তরাং সু �রভােব অযু করেব, রূক , িসজদা, িকয়াম ও বসা
সু �রভােব স�� করেব, সমেয়র �িত যথাযথ য�বান হেব,
জুম‘আ ও জামাআেতর �িত গুরু� িদ, সালােত খুশ‘ তথা
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িবনয়াবনত হেব, আর তা হে�, সালােত মন উপি�ত রাখা ও অ��তয্� সুি�র রাখা। েকননা সালােতর মূল ও �াণই হে�
িবনয়াবনত থাকা। িবনয়াবনত বয্তীত সালাত আদায় েযন আ�া
বয্তীত শরীর।
* আ�ার ইবন ইয়ােসর রািদয়া�াহু আনহু হেত বিত, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেন, “িন�য়
েকােনা েলাক সালাত েথেক িফের এমতাব�ায় েয তার সালােতর
এক দশমাংশ িলখা হেয়েছ, এক নবমাংশ, এক অ�মাংশ, এক
স�মাংশ, এক ষ�াংশ, এক প�মাংশ, এক চতুথর্াং, এক
235
তৃতীয়াংশ, অেধর্ক েলখ হেয়েছ।”
২৩ ৪

তৃতীয় গু: যাকাত �দান
َ َ ّ َُْ َ َ
﴾لزَك ٰوة
 ﴿وءاتواযাকােতর িবধান অনু সাের তার সিঠক �াপকেক
েকােনা �কার �িট ছাড়া খুিশ মেন আ�াহর স�ি� লােভর আশায়
যাকাত েদওয়া। এর মাধয্েম িনেজর আ�ার পিরশু, স�েদর
পিব�তা এবং গরীব দু ঃখী ইতয্ািদ অভবী ভাইেদর উপকার হয়।
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আবু দাউদ ৭৯৬; নাসাঈ, আল-কুবরা (তুহফাতুল আশরাফ অনু সাের)

৭/৪৭৮)।
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যাকােতর হকদার কারা এ িবষয়িট স�দশ আসের িব�ািরত বিণর্ত
হেয়েছ।
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চতুথর্ গ: সৎকােজ আেদশ করা
ۡ ۡ ْ َ
﴾وف
ِ  ﴿ َوأ َم ُروا بِٱل َمع ُرমা‘রূফ হে, আ�াহ তাঁর রাসূ ল কতৃর্ক
িনেদর্িশত সকল ওয়ািজব ও মু�াহাব কাজ। সুতরাং যারা আ�াহর
সাহাযয্ েপে চায় তারা শরীয়েতর পূ নজর্ীবন দান কর, বা�ােদর
সং�ার এবং আ�াহর রহমত ও স�ি� কামনায় এ কাজগুেলা কের
থােক।
ব�ত মুিমন হে� েদয়ােলর মত। যার একিট ইট অপরিটেক মজবুত
কের। সু তরাং একজন মুিমন েযভােব িনেজর জনয্ পছ� কের েয
েস তার রেবর আনু গেতয্ সদা তৎপর থােব, েসভােব েস িনেজর
মত কের তার অনয্ানয্ ভাইেদর জনয্ও আ�াহর আনুগেতয্
থাকা পছ� করা ওয়ািজব।
সৎকােজর িনেদর্শ যিদ সিতয্কােরর ঈমান ও সততার মাধয্
অনু ি�ত হয় েসটা আবশয্ক কের েয িনেদর্শদাতা িনেজও েসট
যথাযথভােব পালন করেব; েকননা েস সৎকােজর আেদেশর
উপকািরতা ও ইহ ও পারেলৗিকক ফলাফল স�েকর্ ঈমান ও পূণর
আ�িব�ােসর কারেণই েস েসটার িনেদর্শ �দান কের থােক।
236

েদখুন, পৃ .
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প�ম গু: মে�র �িতকার
َ ۡ َ ْ َ
﴾� ﴿ َو� َه ۡوا ع ِن ٱل ُمنك ِرমু নকার বলেত বু ঝায়: এমন �েতয্ক িবষয় যা
েথেক আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল িনেষধ কেরেছন। ইবাদেতর সােথ

সংি�� িকংবা চিরে�র সােথ সংি�� অথবা েলন-েদেনর সােথ
স�ৃ � সকল কবীরা গুনা, সগীরা গুনাহ এর অ�ভুর্্�। সুতরা
যারা আ�াহর সাহাযয্ েপেত চায় তারা আ�াহর �ীনেক েহফাযত
করার জনয, আ�াহর বা�ােদর রক্ষা করার জনয্ এবং েফফাসাদ ও শাি�র কারণসমূ হ েথেক পির�াণ পাওয়ার জনয্ এসকল
কাজ েথেক িনেষধ কের থােকন।
ব�ত উ�েতর �ািয়�, স�ান ও একতা বজায় রাখার জনয্ স
কােজর আেদশ �দান এবং মে�র �িতিবধান দু ’িট শি�শালী
��িবেশষ। যােত কের উ�তেক �বৃ ি�র তাড়না িবি�� করেত
এবং িবিভ� মত ও পথ তােদরেক িছ�-িভ� করেত সক্ষম না হয়
আর এজনয্ই সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ েথেক িনেষধ
�ীেনর গুরপূ ণর একিট িবষয়; যা সকল মুসিলম নারী-পুরুেষর
ওপর সাধয্ানুযায়ীফরয।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

333

ۡ
َ َ ۡ
ۡ ۡ َ
ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ ّ ۡ ُ ّ ُ َۡ َ
وف َو�َن َه ۡون ع ِن
ِ � َو�َأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
ِ �﴿ و��ن مِن�م ُمَة يدعون إِ� ٱ
ْ َُ ۡ ْ ُّ َ ّ ْ ُ ُ َ ََ
َ ۡ
ۡ ۡ ُ َ ٓ
َ
َفَرَقوا َوٱختَلفوا م ِۢن
 و� ت�ونوا َٱ�َِين١ ٱل ُمنك ِ�ر َأُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
َ ٰ ٓ �َْ ۡ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َ ّ َ ٰ ُ َأُو
ٌ ك ل َ ُه ۡم َع َذ
ٞ اب َع ِظ
[١٠٥ ،١٠٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ يم
ۚ �ِ�ع ِد ما جاءهم ٱ�ي
ِ �َ ت
“আর েযন েতামােদর মধয েথেক এমন একিট দল হয়, যারা
কলয্ােণ �িত আ�ান করেব, ভাল কােজর আেদশ েদেব এবং ম�
কাজ েথেক িনেষধ করেব। আর তারাই সফলকাম। আর েতামরা
তােদর মত হেয়া না, যারা িবভ� হেয়েছ এবং মতিবেরাধ কেরেছ
তােদর িনকট �� িনদশর্নসমূ আসার পর। আর তােদর জনয্
রেয়েছ কেঠার আযাব।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ১০৪-১০৫}
যিদ ভােলা কােজর আেদশ �দান আর মে�র �িতিবধান না
থাকেতা তেব মুসিলম সমাজ ক্ষু� ক্ষু� দেল িবভ� হেয়-িবি��
হেয় েযত। এমন হেতা েয, �েতয্ক দলই তার কােছ যা আেছ তা
িনেয় খুশী হেয় েযেতা। (অথচ সতয্ খেনা মানু েষর �বৃ ি�র
অনু সরণ কের না।)
এ আ�ান থাকার ফেলই এ উ�ত অনয্েদর ওপর ে��� লাভ
করেত েপেরেছ। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َۡ
َ ۡ َ َ َۡ
ۡ ۡ َ
ّ � ُّمَة أ ُ ۡخ ر َج ۡت
َ ۡ ﴿ ُكنتُ ۡم َخ
وف َو �ن َه ۡو ن ع ِن ٱل ُمنك ِر
ِ َِلن
ِ اس تأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
ٍ
ِ
ُۡ
ّ َ
[١١٠ :َوتؤم ُِنون ِٱ�َِۗ﴾ ] ال ﻋﻤﺮان
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“েতামরা হেল সেবর্া� উ�ত, যােদরেক মানু েষর জনয েবর করা
হেয়েছ। েতামরা ভাল কােজর আেদশ েদেব এবং ম� কাজ েথেক
বারণ করেব, আর আ�াহর �িত ঈমান আনেব।’ {সূ রা আেল
ইমরান, আয়াত: ১১০}
যারা সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কাজ েথেক িনেষধ কের না তােদর
স�েকর্আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ
َ ُ َ َ ٰ َ َ َ ٰ ٓ �ُۡ َ ّ َ َ َ ُ ْ ۢ َ ٓ ِس
َ ۥد َوع
ِي� ٱبۡ ِن َم ۡر�َ َۚم �ٰل ِك
﴿ لعِن �َِين �فروا مِن ب ِ� َءِيل � ل ِسا ِن داو
ْ ُ َ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ ّ َ َ َۡ َََ َ ْ ُ َ
ْ ُ َ ْ َ
َ
 �نوا � يتناهون عن ُنك ٖر �علوهۚ �ِئس ما �نوا٧ ب ِ َما ع َصوا َّ�نوا َ� ۡعتَ ُدون
َ ُ ۡ
[٧٩ ،٧٨ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٧ َ�ف َعلون
“বনী ইসরাঈেলর মেধয যারা কুফরী কেরেছ তােদরেক দাঊদ ও
মারইয়াম পু� ঈসার মুেখ লা‘নত করা হেয়েছ। তা এ কারেণ েয,
তারা অবাধয হেয়েছ এবং তারা সীমাল�ন করত। তারা পর�রেক
ম� েথেক িনেষধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা
কতইনা ম�! {সূ রা আল-মািয়দাহ, আয়াত: ৭৮-৭৯}
o উে�িখত পাঁচিট গুণস আ�াহর িনেদরিশত সতকর্ত, দৃ ঢ়তা ও

বািহয্কব�গত শি� যখন লাভ করেব, তখন আ�াহর সাহাযয্

অবশয্ই আসেব আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ ََُۡ
َ َ
ۡ َ ّ
ۡ ُ ّ ُ ُۡ َ ّ َ ۡ َ
ََ�
 �علمون٦ اس � َ� ۡعل ُمون
ِ َّ� �
�َ َوع َدهُۥ َ�َٰ�ِنَ أ
﴿وعد �َِۖ � �ل ِف
َ ُ َ ُ
َ ُ ۡ ّ ََٰۡ َ ّ ٗ ٰ َ
[٧ ،٦ :﴾ ]الﺮوم٧ �ُ �يَا َوه ۡم ع ِن ٱ�خ َِرة ِ ه ۡم �ٰفِلون
ِ �هِر� مِن ٱ�يوة
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‘আ�াহর ওয়াদা। আ�াহ তাঁর ওয়াদা েখলাফ কেরন না। িক�
অিধকাংশ েলাক জােন না। তারা দু িনয়ার জীবেনর বািহয্ িদক
স�েকর জােন, আর আিখরাত স�েকর তারা গািফল।’ {সূ রা আররূ, আয়াত: ৬-৭}
সু তরাং এ গুণগুেলা অিজর্ত হেল উঅক�নীয় আসমানী সাহাযয্
�ারা ধনয্ হেব।আর আ�াহর �িত পূ ণর্ আ�াশীল বয্ি� িনি�তরূ
জােন েয বািহয্ক উপকরণ যতই শি�শালী েহাক তাএগুেলার ��া
ও অি��দানকারী আ�াহর শি�র সামেন অিত নগণয্।
* আদ স�দায় িনেজেদর শি�ম�ায় অ� হেয় েঘাষণা কেরিছল:
ًّ ّ ّ ۡ َ
﴾ۖ ُوَة
﴿من َشَدُ ِنَا
“অথর্াৎ েক আমােদর েচেয় েবিশ শি�মা?!!”
আ�াহ তা‘আলা তার উ�ের বেলন,
ّ َ ّ ّ ْۡ ََ َۡ ََ
َ َ َۡ َ َٰ ْ ُ ََ ّٗ ۡ ُ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ َ َ َ
١ ح ُدون
� �َ �َِي خلقهم هو َشَدُ مِنهم ُوَة ۖ و� نوا ��تِنا
َ﴿أو لم يروا َن
ۡ
ۡ
ّ
ّ�
َ ُ
ٗ فَأ َ ۡر َس ۡلنَا َعلَ ۡيه ۡم ر
َ ِيق ُه ۡم َع َذ
َ
ّ ٓ ��
ٗ َ �
ۡ َ �ح ا
َ �ِ اب ٱ� ِۡز ِي
ِ ٱ�يَ ٰوة
ات ِ ذ
ٖ � َيَا ٖ� َِس
ِ
ِ ِ
َ ُ َ ُ َ َُۡ ٰ َ ۡ َ َ
ُ َ َََ َّۡ
[١٦ ،١٥ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ١ ى وهم � ين�ون
ۖ �ُ�ياۖ ولعذاب ٱ�خِرة ِ أخز
“তেব িক তারা লক্ কেরিন েয, িন�য় আ�াহ িযিন তােদরেক সৃ ি�
কেরেছন তােদর েচেয় অিধক শি�শালী? আর তারা আমার
আয়াতগুেলাে অ�ীকার করত। তারপর আিম তােদর উপর অশু
িদনগুেলাে ঝ�াবায়ু পাঠালাম যােত তােদরেক দু িনয়ার জীবেন
লা�নাদায়ক আযাব আ�াদন করােত পাির। আর আিখরােতর আযাব
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েতা অিধকতর লা�নাদায়ক এবং তােদরেক সাহাযয করা হেব না।’
{সূ রা ফুসিসলাত, আয়াত: ১৫-১৬}
* িফর‘আউন কতই না দ� কেরিছল তার িমসেরর রাজ� িনেয়
এবং েয সকল নদী-নালা তার িন�ভােগ �বািহত আেছ তা িনেয়!!
অতঃপর আ�াহ তােক েস পািনেতই ডুেব েমেরিছেলন যা িনেয় েস
অহংকাের েফেট পেড়িছল। আর তার রাজে�র ওয়ািরস বািনেয়েছন
মূ সা ও তার জািতেক; যারা িছল েফর‘আউেনর দৃ ি�েত হীন ও কথা
বলেত অক্ষ
* আর এই েয কু রাইশ, তারা তােদর মযর্াদা আর ে��ে�র
অহংকাের অ� হেয় সবর্শি�িনেয় তােদর েনতা ও কতর্ বয্ি�রা
গবর্ ও েলাকেদখােনার জনয্ েবিরেয় পেড়িছল। তারা েঘাষণ
িদেয়িছল, আমরা ততক্ষণ কখেনা িফরেবা না যতক্ষণ না ব
েপৗঁছ, েসখােন উট যেবহ করব, মদ পান করব, আমােদর উপর
গায়ক-গািয়কা, নতর্কীরা গা গাইেব এবং আমরা েসটা উপেভাগ
করব, আর আরবরা েসটা শুনেব এবং সব সমেয়র জন
আমােদরেক ভয় েপেত থাকেব!!

237
২৩ ৬

িক� তারা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার সাহাবীেদর
হােত সবেচেয় িনকৃ�তম ও েশাচনীয় পরাজয় বরণ কেরিছল। আর

237

েদখুন, পৃ .
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তােদর লাসগুেলা বদেরর দুগর্�ময় কূেপ েট-েহঁচেড় েফলা
হেয়িছল। এভােব তারা অপমান-অপদে�র জনয্ দৃ�া� িহেসেব
মানু েষর মুেখ িকয়ামত পযর্� আেলািচত হেব।
আমরা মুসিলমরা যিদ এ যু েগও আ�াহর সাহােযয্র জনয্ অপিরহায
গুণাবিল অজর্ন করেত পা, যিদ দীেনর �িতিট িনেদর্শ মানয্ কে
চলেত পাির, যিদ আমরা অনয্েদর জনয্ অনুকরণীয় আদশর্ হ
পাির, অনয্েদর অনুসার না হেয় পথ�দশর্ক হেত পির,
অনু সরণকারী না হেয় অনু সরণীয় হেত পাির, নয্া-িন�া আর
পিরশু� মানিসকতা িনেয়যু ে�র যাবতীয় আধু িনক সাম�ী অবল�ন
করেত পাির, তাহেল অবশয্ই আ�াহ আমােদরেক শ�র ওপর
িবজয়ী করেবন; েযমন অতীেত আমােদর পূ বর্সূরীেদর সাহাযয
কেরিছেলন, আ�াহ তাঁ র ওয়াদা সতয্ েরিছেলন, তাঁর বা�ােক
সাহাযয্ কেরিছেলন এবং যাবতীয় িবেরাধী শি�েক একাই পরা�
কেরিছেলন।

َْۡ َ َ ّ
ٗ َ ّ ّ َ ۡ ُ َ َ َ َ ِسُن
ّ َّ
: ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٦ ��َ � ۡبدِي
ِ ﴿ ُن َة
ِ � د َ ِة
ِ �َ ِ� �َِين خلوا مِن �ب ل ۖولن
[٦٢

‘েতামােদর পূ েবর যারা গত হেয়েছ তােদর বয্াপাে এিট আ�াহর
িনয়ম; আর আপিন আ�াহর িনয়েম েকােনা পিরবতর্ পােব না।’
{সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৬২}
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েহ আ�াহ! আপিন আমােদর জনয্ আপনার এমন সাহােযয্র উপউপকরণগুেলার বয্ব�া কের ি, যােত রেয়েছ আমােদর িবজয়,
ইয্যত, স�ান আর ইসলােমর জনয্ উঁচু মযর্াদা ও কুফির
অবাধয্তার জন অপমান ও হীনতা। িন�য় আপিন দানশীল ও
দাতা।
আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�া,
তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।
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একিবংশ আসর
রমযােনর েশষ দশ িদেনর ফিযলত
সকল �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন মাহা�, িচর�ািয়�, মহ� ও গেবর্
একক, এমন স�ােনর অিধকারী যার ই�া েকউ করেত পাের না,
এক ও একক, অননয্ ও অমুখােপক, এমন বাদশাহ িযিন কারও
�েয়াজন েবাধ কেরন না, িচ�ায় েয সব িনকৃ�তা আেস তা েথেক
িতিন বহু উে�, িতিন এমন মহ� ও ে��ে�র অিধকারী েয েকােনা
িবেবক ও বুঝ তােক আয়� করেত পাের না, তাঁর সকল সৃ ি� েথেক
িতিন �য়ংস�ূ ণর; কারণ যমীেনর বুেক যা-ই রেয়েছ সবাই তার �িত
�ায়ীভােব মুখােপক্, িতিন যােক ই�া তাওফীক িদেয়েছন ফেল েস
তাঁর উপর ঈমান এেনেছ এবং তােত সু দৃঢ় রেয়েছ; তারপর তােক
তার �ভুর সােথ েগাপেন আলাপ করার �াদ িদেয়েছ ফেল েস
আরােমর ঘুম তয্াগ কেরেছ এবং এমন ব�ুেদর সাথী হেয়েছ যােদর
পা�র্েদশ িবছানা েথেক দূের থাে, তােদর আশা-আকা�া হে�
মহান �ভুর সামেন দাঁড়ােনা। আপিন যিদ তােদর েদখেতন যখন
তােদর কােফলা িনি�� অ�কাের চলেত শুরু কের, তােদর েকউ
তার পদ�লন েথেক ক্ষমা �াথর করেছ, অপর েকউ েবদনার
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বিহঃ�কাশ ঘটাে�, আবার েকউ তার িযিকের বয্� থাকার কারেণ
িকছু চাওয়া েথেক িবরত থাকেছ, সু তরাং ঐ স�া কতই পিব�! িযিন
এেদর জািগেয় িদেয়েছন অথচ অনয্ মানুষরা সবাই ঘুেম িবেভা,
আর ঐ স�া কতই বরকতময়! িযিন ক্ষমা কেরন ও অপরাধ িমিটে
েদন, েদাষ-�িট েগাপন কেরন ও যেথ� কেরন, সবার উপর সব
রকেমর েনয়ামত েঢেল িদেয়েছন। আিম তার �শংসা কির তার বড়
বড় েনয়ামতসমূ েহর উপর আর তার শুকিরয়া জ্ঞাপন কির এবং তা
কােছ ইসলাম নামক েনয়ামতিট েহফাযত করার িবনীত �াথর্না
কির।
আর আিম সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ বয্তীত েকােনা হক
ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, েয তাঁ র �ারা �িতপি� অজর্ন
করেত চায় েস হয় স�ািনত ফেল তার উপর েকউ যু লুম করেত
পাের না। েয তাঁর আনু গতয্ করেত অহ�ার কের ও গুনােহ িল
থােক েস হয় অপমািনত। আিম সাক্ষয্ িদি� েয মুহা�াদ তাঁর বা
ও রাসূ ল, িযিন হালাল ও হারাম বণর্না কেরেছন।
আর আ�াহ সালাত েপশ করুন তাঁর উপ, অনু রূপ তাঁর সাথী আবু
বকর আস-িস�ীক তথা মহাসতয্বাদীর উপ, িযিন সাওর িগির
গুহায় তাঁর উ�ম সহচর িহেসেব িছেল, আর ‘উমার ইবনু ল
খা�ােবর উপর, িযিন সিঠক কথা কােজর িছেলন তাওফীক�া�, আর
‘উসমােনর উপর, িযিন িবপেদ ৈধযয্ধারণ কেরিছেলন এবং শ�েদর
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হােত মহান শাহাদােতর মযর্াদা অজর্ন করেত েপেরিছে, আর তাঁর
চাচােতা ভাই আলী ইবন আবী তােলেবর উপর, অনু রূপ সকল
সাহাবী ও তাঁেদর সু �র অনু সারীেদর উপর, যতিদন আকােশর
িদগে� নক্ষ� লুকােত থাকেব। আর আ� তাঁেদর উপর যথাযথ
সালামও েপশ করুন।
o ি�য় ভাইসকল! আ�াহ আপনােদর রমযােনর েশষ দশ িদেন

েপৗিছেয়েছন। এ দশ িদেনর রেয়েছ অেনক কলয্াণ ও অিধক
সওয়াব; অেনক ফযীলত ও তাৎপযর। ত�েধয্ অনয্তম হ,

o রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয্ানযসমেয়র েচেয়
এেত েবিশ আমল করেতন।

* সহীহ মুসিলেম ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্ হেয়েছ,
িতিন বেলন:

َ َ َ ﻬ ﺪُ ﻲﻓِ اﻟْﻌَﺮﺸِْ اﻷَْو
َُ ﺳُﻮلُ اﷲِ ﺻَ�َّ اﷲ
 ﻣَﺎ ﻻَ �َْﺘَﻬِﺪُ ﻲﻓ،َِاﺧِﺮ
ِﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ �ْﺘ
»ر
ِ
َْ
«ِ�ه
ِ �

‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েশষ দশেক েয পিরমাণ
আমল করেতন অনয্ েকােনা সময় এত েবিশ আমল করেতন
না।’ 238
237F

238

মুসিলম: ১১৭৫।
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* বুখারী ও মুসিলেম উ�ু ল মুিমনীন ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা
েথেক আরও বিণর্ হেয়েছ, িতিন বেলন:
ُّﻲﺒُِّ ﺻَ�َّ اﷲ
َ
َ َ َْ َُ َ
َ
َ ْ  ﺷَﺪ ّ ﻣِﺰ
 َوأ�ﻘﻆ،  َوَﺣْﻴَﺎ ﻴﻟْﻠﻪ،ﺌ َر ُه
ُ ْﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ إِذَا دَﺧَﻞَ اﻟﻌَﺮﺸ
»
َُ ْ َ
«أﻫﻠﻪ
‘যখন রমযােনর েশষ দশিদন আসত, তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম পিরেধয় ব�েক শ� কের বাঁধেতন, রাত েজেগ
ইবাদত করেতন এবং পিরবার-পিরজনেক জািগেয় িদেতন।’ 239
238F

* মুসনােদ ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক আরও বিণর্ হেয়েছ,
িতিন বেলন:
َ
َ َ
 ﻓَﺈِذَا ﺎﻛ ن،ٍ»رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ �َْﻠِﻂُ اﻟْﻌِﺮﺸِْ�ﻦَ ﺑِﺼَﻼَةٍ وَﻧَﻮْم
ََ
َْ
« ﺌ َر
َﺮﺸُْ ﺷَﻤَّﺮَ وَﺷﺪّ الْﻤِﺰ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �থম িবশ িদন সালাত
আদায় করেতন ও ঘুমােতন। িক� েশষ দশ িদন ঘুমােতন না, বরং
পিরেধয় ব�েক মজবুত কের েবঁেধ সালােত মেনািনেবশ
করেতন।’ 240
239F

o এ সকল হাদীস এ কথার �মাণ বহন কের েয, রমযােনর েশষ
দশিদেনর গুরু� অেনক েবিশ। েকন,

239

বু খারী: ২০২৪; মুসিলম: ১১৭৪।

240

আহমাদ ৬/৬৮, ১৪৬।
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* রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয্ সমেয়র েচেয় এ
দশিদন অিধক আমল করেতন। এ দশিদেন সকল �কার ইবাদত
তথা সালাত, কুরআন িতলাওয়াত, িযিকর ও সদাকাহ ইতয্ািদ েবিশ
করেতন।
* অনু রূপভােবরাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম‘পিরেধয়
ব� খুব মজবু ত কের বাঁধেতন।’ এর অথর্হেলা, িতিন �ীেদর েথেক
দূ ের অব�ান করেতন, েযন সালাত ও িযিকের অিধক ম� হেত
পােরন।
* তাছাড়া রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ রাগুেলাে
সারা রাত জা�ত েথেক মন, িজ�া ও অ��তয্ে�র �ারািযিকর,
কুরআন িতলাওয়াত ও সালােত অিতবািহত করেতন। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এটা করেতন রাতগুেলার সনােথর্
এবং লাইলাতুল কদেরর েখাঁেজ, কারণ, লাইলাতুল কদর এমন এক
রাত, েয রােত ঈমান ও সাওয়ােবর আশায় েকউ সালাত আদায়
করেল, আ�াহ তার পূ বর্বতর্ী েগানসমূ হ ক্ষমা কের েদ
এ হাদীেসর �� ভাষয্ েথেক বুঝা যায় ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সারা রাত তাঁর রেবর ইবাদত তথা সালাত,
কুরআন িতলাওয়াত, িযিকর ও েশষ রােত সাহরী খাওয়ার মধয্ িদেয়
সমা� করেতন।
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* এ ব�েবয্ মাধয্েমউপেরা� হাদীস ও সহীহ মুসিলেম আেয়শা
রািদয়া�াহু আনহা েথেক যা বিণর্ত হেয়েছ েয িতিন বেলে,
«» أﻋﻠﻤﻪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎم ﻴﻟﻠﺔً ﺣﻰﺘ الﺼﺒﺎح
“আিম জািন না রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা
রাত সকাল পযর্� দাঁিড়েয়েছন”

241
২৪০F

এ দু েয়র মেধয্ সাম�সয্িবধা

হেয়েছ। কারণ; রমযােনর েশষ দশ িদন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িকয়াম তথা সালােতর জনয্ দাঁড়ােনার সােথ সােথ অনয্ান
ইবাদতও করেতন, পক্ষা�ের আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা যা িনে
কেরেছন তা হে� শুধু িকয়াম তথা সালােত দ�ায়মান হেয় সারা
রাত িনঃেশষ করা। ‘আ�াহই সবেচেয় েবিশ জােনন’।
o এ হাদীস েথেক েশষ দশেকর আরও েয ফযীলত জানা যাে�

তা হেলা, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সালাত ও

িযিকেরর জনয্ িনজ পিরবারবগর্ও জা�ত রাখেতন এ আশায়
েযন তারা েশষ ১০ রােতর উপেযাগী ইবাদেতর মাধয্েমবরকত
লাভ করেত পােরন।
িনঃসে�েহ �িতিট মানু েষর জীবেন এটা একিট সু বণর্ সুেযাগ। যােক
আ�াহ তাওফীক দান কেরন েস-ই এ অমূ লয্ েনয়ামত লাভ করেত
পাের। সু তরাং বুি�মান মু ’িমন ও তার পিরবার-পিরজেনর জনয্এ
241

মুসিলম: ৭৪৬।
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মূ লয্বান সময় অবেহলায় কাটােনা উিচৎ হেব না।ব�ত এ মূ লয্বান
সময় খুব হােতেগানা িনিদর্�কেয়কিট রাত; হেত পাের েকােনা েলাক
এ মূ লয্বান রাে আ�াহর রহমেতর একটু পরশ পাওয়ার েসৗভাগয্
অজর্ন কেব। ফেল েসটা তার জনয্ দুিনয়া ও আেখরােতর েসৗভাগয
িহেসেব িবেবিচত হেয় যােব।
তেব েকউ েকউ এ মহান রাত অবেহলায় কািটেয় দু িনয়া ও
আিখরােতর �ভুত কলয্াণ েথেক মাহরূম ও বি�ত হয়। েকাে
েকােনা মুসিলমেক েদখা যায়, তারা এ মূ লয্বান সময় অবেহলায়
কাটায়। রােতর েবিশর ভাগ সময় হািস-ঠা�া ও অনথর্ক েখলধু লায়
কািটেয় েদয়। অতঃপর সালােতর সময় ঘুিমেয় থােক। এভােব
ইবাদতিবহীন রাত কািটেয় িনেজরা অেনক কলয্াণ েথেক বি�ত
হয়। তারা এ মূ লয্বান রাত আর নাও েপেত পাের।
আর এসব হে� শয়তােনর কমর্ক� ও �তারণা, যা আ�াহর রা�া
হেত িফিরেয় রাখার ও পথ�� করার এক অশুভ পিরক�না।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
َ َ َّ َ ّ ٌ ٰ َ ۡ ُ ۡ َۡ َ َ َ َ َۡ
َ ك م َِن ۡٱل َغاو
:﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٤�ن
﴿ِنَ عِبَادِي ليس لك علي ِهم سل� ن ِ�َ م ِن �َبع
ِ
[٤٢
‘িন�য় আমার বা�ােদর ওপর েতামার সামানয্তম আিধপতয্ ে;
তেব িবপথগামীেদর মেধয্ যারা েতামার অনুসরণ কের চে, তারা
ছাড়া।’ {সূ রা আল-িহজর, আয়াত: ৪২}
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বুি�মান ও জ্ঞানী বয্ি� আ�াহ ছাড়া শয়তানেক কখেনাই ব�ুর
�হণ করেত পাের না। েকননা এটা জ্ঞান ও ঈমােনর িবপরী
কাজ।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
ٗ َ
ُ َ َُۡ
ُ
ّ
ّ � ۡم
ِ خ ُذون َ ُهۥ
ََذُرّ ّ�َ َت ُه ٓۥ أ ۡو ِ�َآء
ٰ ّ َدُوُۢ�ۚ ب ِ ۡئ َس
﴾�� ب َ َد
و� وهم ل
د
ِن
م
ِِل�َلِم
ِ َ﴿َ�َتَت
ِ
[٥٠ :]الﻜﻬﻒ

‘তেব িক েতামরা আমার পিরবেতর্ তােক (শয়তানেক) ও তার
বংশধরেদরেক ব�ুরূেপ �হণ কর? তারা েতা েতামােদর শ�,
এটা কতই না িনকৃ� িবক�।’ {সূ রা আল-কাহফ, আয়াত: ৫০}
* আেরক আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ ّٞ ُ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ّ ّ
ْ ُ ُ
ْ ُ
ّ ّ
َُٱ�َ ُِذوه
َدُوً�ۚ ِ�َ َما ي َ ۡدعوا ح ِۡز�َ ُهۥ ِ�َكونوا م ِۡن
﴿ ِنَ لشَي�ٰن ل�م عد و
َ ۡ َ
ّ �ٰب
[٦ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٦ ِ�ِلسَع
ِ أص

‘িন�ই শয়তান েতামােদর শ�। সু তরাং তােক শ� িহেসেবই গণয্

কর, েস েতা তার দলবলেক জাহা�ামী হওয়ার জনয্ই আ�ন
কের।’ {সূ রা ফািতর, আয়াত: ৬}

o ই‘িতকাফ রমযােনর েশষ ১০ িদেনর অনয্তম ৈবিশ�:

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ ১০ িদেন মসিজেদ
ই‘িতকাফ করেতন।
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আর ই‘িতকাফ হেলা, আ�াহর আনু গতয্ করার জনয্ পািথর্ব ক
েথেক অবসর হেয় মসিজেদ অব�ান করা। ই‘িতকাফ করা সু �াত,
যা কুরআন ও হাদীস �ারা �মািণত।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ
َ ُ َٰ ۡ ُ ََ ّ
َ َۡ
ٰ
[١٨٧ :ج ِد� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
�
م
ٱل
�
ون
﴿ َو� ُ�َٰ�ُِوهُنَ وأنتم � كِف
ِ
ِ

‘েতামরা মসিজেদ ই‘িতকাফ অব�ায় েতামােদর �ীেদর সােথ েমলােমশা কেরা না।’ {সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭}
তাছাড়া রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ই‘িতকাফ করেতন
সাহাবাগণও ই‘িতকাফ করেতন।
* আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােনর �থম১০ িদন ই‘িতকাফ
করেলন, এরপর ি�তীয় ১০ িদন ই‘িতকাফ করেলন, এরপর
বলেলন,
َ» ا�ْﺘَﻜَﻔْﺖُ اﻟْﻌَﺮﺸَْ اﻷَوَّلَ أَﺘ ْﻟَ ﻫَﺬِهِ الﻠَّﻴْﻠَﺔَ �ُﻢَّ ا�ْﺘَﻜ
ّ
َﻔْﺖُ اﻟْﻌَﺮﺸَْ اﻷَوْﺳَﻂَ �ُﻢ
 ّ
و
ُ
ْ َْ َْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُ ْ ّ
َ
ﻜﻒ
ِ ﻜ ﻒ ﻓﻠﻴﻌﺘ
ِ ﺖ ﻓَﻘِﻴﻞ ﻰﻟِ إِ�َّﻬَﺎ ﻰﻓِ اﻟْﻌَﺮﺸِْ اﻷََاﺧِﺮِ �َﻤَﻦْ أَﺣَﺐَ ِﻣﻨ�ﻢ أن �ﻌﺘ
.«
‘আিম �থম ১০ িদন ই‘িতকাফ কের এ মহান রাতিট খুঁজলাম,
এরপর ি�তীয় ১০ িদন ই‘িতকাফ করলাম, িক� তােত কদর নামক
রাতিট েপলাম না। এরপর আমােক বলা হেলা, এ রাতিট েশষ ১০
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িদেনর মােঝ িনেহত রেয়েছ। সু তরাং েতামােদর মেধয্ েয বয্ি�
ই‘িতকাফ করেত চায়, েস েযন েশষ দশেক ই‘িতকাফ কের।’ 242
* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম ‘আেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহু‘আনহা
েথেক বিণর্,
ُ ُ ََْ ََ َْ ّ
َ
ْ ﻣﻦ
َ
اﺟﻪ
رَمَﻀَﺎن ﺣَﻰﺘَّ ﺗَﻮَﻓَّﺎهُ ا�َُّ �ُﻢَ ا�ﺘﻜﻒ أزو
ِ َﻌْﺘَﻜِﻒُ اﻟْﻌَﺮﺸَْ اﻷَوَاﺧِﺮ
ْ
.ِﻣ ْﻦ �َﻌ ِﺪه
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামমৃ তুয্ পূ বর্ পযর্� রমযােন
েশষ ১০ িদেন ই‘িতকাফ কেরেছন। তাঁর ইে�কােলর পর তাঁর
�ীগণও ই‘িতকাফ করেতন।’ 243
24F

* সহীহ বুখারীেত ‘আেয়শা িছ�ীকা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক আরও
বিণর্,
ُِّﺒ
َ َ ََ
َ َ
َ
ُِﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �َﻌْﺘَﻜِﻒُ ﻲﻓِ ﻞﻛ
رَمَﻀ
ﺎنَ ﻋَﺮﺸْةَ �ﻳَّﺎمٍ ﻓَﻠﻤّﺎ ﺎﻛ ن
ّ
ْ
َ ﻌَﺎمُ اﺬﻟَِّي ﻗُﺒِﺾَ �ِﻴﻪِ ا�ْﺘَﻜَﻒَ ﻋِﺮﺸ
.�ﻦ ﻳَ ْﻮ ًﻣﺎ
ِ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম �েতয্ক রমযােন১০ িদন
ই‘িতকাফ করেতন। আর িতিন েয বছর মারা যান, েস বছর ২০
িদন ই‘িতকাফ কেরেছন।’ 244
243F

242

মুসিলম: ১১৬৭।

243

বু খারী: ২০২৬; মুসিলম: ১১৭২।

244

বু খারী: ২০৪৪।
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* আনাস রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্,
و
ﻠَﻢ
َ ََ ً َ
َ
ُ ّﺎ ﺎﻛ َن اﻟْ َﻌ
ﺎم
ن �َﻌْﺘَﻜِﻒُ اﻟْﻌَﺮﺸَْ اﻷََاﺧِﺮَ ﻣِﻦْ رَمَﻀَﺎنَ ﻓَ ْ �َﻌْﺘَﻜِﻒْ ﺎﻋﻣﺎ ﻠﻤ
َ َ
ًَ َ
.ْﻤُﻘْﺒِﻞُ ا�ْﺘَﻜﻒ ﻋِﺮﺸِْ�ﻦَ ﻴﻟْﻠﺔ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােনর েশষ১০ িদন
ই‘িতকাফ করেতন, পুেরা বছর আর েকােনা ই‘িতকাফ করেতন না।
পরবতর্ী বছর রমযােন২০ িদন ই‘িতকাফ কেরেছন।’ 245
24F

* ‘আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্, “রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ই‘িতকাফ করেতন, ফজেরর সালাত
আদায় করেতন তারপর ই‘িতকােফর জনয্ িনধর্ািরত �ােন �েব
করেতন। একবার আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা তার কােছ অনুমিত
চাইেলন, িতিন তােক অনু মিত িদেলন, অতঃপর তার জনয্ও তাঁবু
টা�ােনা হেলা। এরপর হাফসা রািদয়া�াহু আনহা আেয়শার কােছ
তার জনয্ রাসূেলর কাছ েথেক অনুমিত েনওয়ার অনুেরাধ জানােল,
িতিন তাই করেলন, ফেল তার জনয্ও তাঁবু টা�ােনা হেল, অতঃপর
যখন যায়নার রািদয়া�াহু‘আনহা েসটা েদখেলন, িতিন তার জনয্
তাঁবু টা�ােনার িনেদর্শ িদেল, ফেল তাই করা হেলা। অতঃপর যখন
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অেনকগুেলা তাঁবু েদখেলন
তখন বলেলন, এটা িক? তারা বলল, এ হে� আেয়শা, হাফসা ও
245

িতরিমযী: ৮০৩; ইবন মাজাহ: ১৭৭০; ইবন খুযাইমাহ: ৩/৩৪৬।
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যাইনােবর তাঁবু। তখন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন, “তারা কী এর মাধয্েম সাওয়াব পাওয়ার ই�া করে?
েতামরা এগুেলােক খেল েফল, আিম এগুেলােক েদখেত চাই না।
ফেল এগুেলা খুেল েফলা হেল, আর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম রমযােনর ই‘িতকাফ পিরতয্াগ করেল; েশষপযর্� রাসূল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শাওয়ােল �থম দশক ই‘িতকাফ
করেলন।” (বুখারী ও মুসিলেমর িবিভ� বণর্না েথেক সগৃ হীত। 246
২৪৫

* ইমাম আহমাদ ইবন হা�ল রহ. বেলন, “আিম জািন না েকােনা
আেলম ি�মত কেরেছন িক না েয: ই‘িতকাফ সু �াত।”

o ই’িতকােফর উে�শয্

“েকােনা মানু ষ সাধারণ মানু ষেদর েথেক িবি�� হেয় আ�াহর ঘর
মসিজদসমূ েহর েকােনা মসিজেদ বেস তাঁর অনু �হ, সাওয়াব এবং
লাইলাতুল কদর লােভর আশায় একা�ভােব আ�াহর আনু গেতয্ বয্
করা। এ জনয্ �েতয্ক‘িতকাফকারীর উিচৎ আ�াহর িযিকর,
কুরআন িতলাওয়াত, সালাত ও অনয্ানয্ ইবাদেত বয্� থাকা এ
দু িনয়াবী অনথর্ক কথ-বাতর্া েথেক েবঁেচ থাকা।
তেব পিরবার বা অনয্ কারও সােথেকােনা ৈবধ িবষেয় অ� কথাবাতর্য় েকােনা েদাষ েনই। কারণ,
246

বু খারী: ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৪৫; মুসিলম: ১১৭১।
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* উ�ু ল মুিমনীন সািফয়য্াহরািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন
বেলন,
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣُﻌْﺘَﻜ
َ َِﻔًﺎ ﻓَﺄَﺗَيْﺘُﻪُ أَزُورهُ ﻴﻟَْﻼً ﻓَﺤ
ُ
ّ ُ ﺪّ�ْﺘُﻪ
َ �ُﻢ
اﷲ

ُ َ
�»َ ر ﺳُﻮل اﷲِ ﺻ
َ ََ
َ َْ ُ ُْ
... «َﻲﻌ
ِ  �ﻘﺎم ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،  ﺼف إﻰﻟ ﺑيﻲﺘ: أي، �ﻤﺖ ﻷ�ﻘﻠِﺐ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ﺤﻟﺪﻳﺚ

আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের ই‘িতকাফ অব�ায়
রােত তাঁর সে� সাক্ৎ করেত েগলাম এবং িকছু ক্ষণ কবাতর্া
বললাম, আেলাচনা েশেষ যখন বািড়েত িফের আসেত চাইলাম, তখন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম আমােক িবদায় েদয়ার জনয্
উেঠ দাঁড়ােলন।’ 247
246F

o ই‘িতকাফকারীর জনয্ �ী সহবাস ও তার পূবর্ি�য়া েয- চু�ন

করা, পূ ণ র্ উে�জনার সে� �শর্ করা িনেষধকারণ, আ�াহ

তা‘আলা বেলন:

ََ
َ ُ َٰ ۡ ُ ََ ّ
َ َۡ
ٰ
[١٨٧ :ج ِد� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
�
م
ٱل
�
ون
ِ ﴿ و� ُ�َٰ�ُِوهُنَ وأنتم � كِف
ِ

‘েতামরা মসিজেদ ই‘িতকাফ অব�ায় সহবাস ও তােদর সে� অনয্ানয
েযৗনকমর্ করেব ন।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭}

247

বু খারী: ২০৩৮; মুসিলম: ২১৭৫।
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o আর ই‘িতকাফকারীর মসিজদ হেত েবর হওয়ার বয্পাের িবধান
হেলা, যিদ শরীেরর িকছু অংশ বাইের েবর কের তেব েকােনা

েদাষ েনই। কারণ,
* ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ُُ ْ ََ ٌ َْ ُ َ ْ َ
َ َ
ْ َْ َ ُ َ َْ ُ ُْ
ﻜ ﻒ ﻓﺄﻏ ِﺴﻠﻪ
ِ »ﻛن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ � ِﺮ ج رأﺳﻪ ِﻣﻦ الﻤﺴ ِﺠ ِﺪ وﻫﻮ ﻣﻌﺘ
ٌ
ََ
.«َوأﻧﺎ َﺣﺎﺋِﺾ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ‘িতকাফ অব�ায় মসিজদ
হেত মাথা েবর করেতন আর আিম ঋতু অব�ায় তাঁর মাথা েধৗত
করতাম।’ 248
247F

* অনয্বণর্নায় এে,
ْ
 ﺗُﺮَﺟِّﻞُ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وَ�َِ ﺣَﺎﺋِﺾٌ وَﻫْﻮَ ﻣُﻌْﺘَﻜِﻒٌ ﻲﻓ ال َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ
ِ
ُ ْ ُ َُ َ َ ْ ُ
ﺎول َﻬﺎ َرأ َﺳﻪ
ِ
ِ َ�َْ ﻲﻓ ﺣﺠﺮﺗِﻬﺎ �ﻨ

‘‘আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা ঋতু অব�ায় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর চুল আঁ চেড় িদেতন। তখন আেয়শা
রািদয়া�াহু ‘আনহা তার কেক্ষই থাকে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর মাথা েবর কের আেয়শা রািদয়া�াহু
‘আনহার িদেক িদেতন।’ 249
248F

248

বু খারী: ৩০১, ২০৩১; মুসিলম: ২৯৭।
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বু খারী: ২০২৮; মুসিলম: ২৯৭।
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o ই‘িতকাফকারী মসিজদ েথেক সারা শরীর িনেয় েবর হওয়ার
িতন অব�া:

�থম: েকােনা �েয়াজেন মসিজেদর বাইের যাওয়া। তা �ভাবগত
েহাক বা শরীয়তস�ত েহাক। েযমন েপশাব-পায়খানা, উযু , ফরয
েগাসল, ইতয্ািদ ও পানাহার হয়, আর ওই কমর্কে�র বয্ব�া
মসিজেদ না থােক বা সমিজেদ স�ব না হয়, তা হেল
ই‘িতকাফকারীর জনয্ বাইের যাওয়া জােয়য হেব। আর যিদওই
কাজগুেলা মসিজেদ করা স�ব হয়বা তার বয্ব�া থাে, তাহেল
ই‘িতকাফকারীর মসিজেদর বাইের যাওয়া জােয়য হেব না। েগেল
ই‘িতকাফ ভ� হেয় যােব।
ি�তীয়: েকােনা ইবাদত জাতীয় কােজর জনয্ েবর হওয়, যা তার
ওপর ওয়ািজব নয়। েযমন- অসু � বয্ি�েক েদখার জনয্ যাও ও
জানাযায় উপি�ত হওয়া ইতয্ািদ।এসব অব�ায় েবর হওয়া জােয়য
েনই; তেব যিদ ই‘িতকােফর �থেমই শতর্ কের েনয় ে, তেব েবর
হওয়ােত ক্ষিত েনই। েয, ই‘িতকাফকারীর েকােনা েরাগী থােক;
যােক েস েদখা-েশানা করেত চায়, অথবা যিদ তাঁর মৃ তুয্র আশংকা
থােক আর ই‘িতকাফ শুরুর পূেবরতােক েদখেত যাওয়ার শতর কের
থােক তেব সমসয্া েই।
তৃতীয়: ই‘িতকাফকারী এমন েকােনা কােজর জনয্ েবর হয়া যা
ই‘িতকােফর উে�শয্ িবেরাধী েযমন, েযমন �য়-িব�য়, �ী সহবাস
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অথবা তােদর সােথ েমলা-েমশা ইতয্ািদকমর্কে�র জনয্ মসিজদ
েথেক েবর হওয়া। ই‘িতকাফকারী এগুেলা করেত পাের না। এর
জনয্ শতর্ করেলও েকােনা লাভ েনইশতর্ করা না করা সমান।
কারণ, এগুেল ই‘িতকাফ ন� কের েদয় এবং তার মূ ল উে�েশয্র
পিরপি�।
o রমযােনর এই েশষ দশ িদেনর আরও অনয্ত ৈবিশ�য হেলা,

এ ১০ িদেনর মেধয্ রেয়েছ লাইলাতুল কদ, যা হাজার মােসর
েচেয়ও উ�ম। সু তরাং আ�াহ েতামােদরেক রহমত করু,
েতামরা এ ১০ িদেনর ফযীলত স�েকর্ জা, সাবধান! এ

মূ লয্বান সমগুেল ন� করেব না; েকননা এ সময়গুেলা অতীব
মূ লয্বা, এর কলয্াণ � ও �কাশয্
েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক এমন কেমর্র েতৗিফক িদন যােত
আমােদর �ীন ও দু িনয়ার ম�ল িনিহত রেয়েছ। আর আমােদর েশষ
পিরণাম সু �র করুন এবং স�ন জনক িঠকানা দান করুন।আর
আমােদরেক এবং আমােদর িপতা-মাতা ও সকল মুসিলমেদরেক
আপনার কৃপায় ক্ষমা কের িদ
আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�া,
তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।
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�ািবংশ আসর
রমযােনর েশষ দশেকর ইবাদত ও লাইলাতুল �দর
সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন েগাপন ও �কাশয্ স�েকর্ সব,
িনজ �তাপ ও �িতপি�র মাধয্েম িনপীড়কেদর দমনকার, নদীেত
�বাহমাণ পািনর েফাটার সংখয্া গণনাকার, রােতর অ�কার
সৃ ি�কারী যােক েভােরর আেলা িমিটেয় দূ িরভূত কের েদয়।
ইবাদতকারীেদর জনয্ সাওয়ােব পিরপণর্তা �দানকারী এবং তােদর
�িতদােন উৎকষর্তা �দানকার, েচােখর েখয়ানত ও অ�েরর েগাপন
ই�া স�েকর্ যথাযথ জ্ঞ, তাঁর িরিযক সকল সৃ ি�কুলেক অ�ভুর্�
কেরেছ, ফেল বালু েত অব�ানরত েকােনা িপপড়া িকংবা নীেড়
অব�ানরত পাখীর বা�াও বাদ যায় িন। ধনী কেরন, দির� কেরন
আর তাঁরই �জ্ঞায় অনুি�ত হয় ধনাঢয্তা িকংবা দাির�য্তা। েকা
েকােনা সৃ ি�জীবেক অপর সৃ ি�জীেবর উপর �াধানয্ িদেয়েছন
এমনিক সমেয়র েক্ষে, লাইলাতুল কদর, স�ািনত রাি�, যা
হাজার মােসর েচেয়ও উ�ম। আিম তার এমন �শংসা করিছ যা
েকােনা সংখয্ায় েশষ হবারনয়, আর এমন শুকিরয়া জ্ঞাপন কর
যা তার আরও সাহাযয্েকেটেন আেন।
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আিম সাক্ষয্ িদি� েয একমা� আ�াহ বয্তীত েকােনা হ� ই
েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, একজন ঐকাি�ক িব�াসীর সাক্,
আর আিম আরও সাক্ষয্ িদি� েয মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূল যা
আ�ু েলর ফাঁক িদেয় পািন �বািহত হেয়িছল। আ�াহ তাঁর উপর
সালাত ে�রণ করু, অনু রূপ আবু বকেরর ওপ, িযিন সু েখ িকংবা
দু ঃেখ তাঁর সাথী িছেলন, অনু রূপ উমেরর ওপ, িযিন িছেলন
ইসলােমর কাঁধ ও বাজু, আর উসমােনর উপর, িযিন িছেলন
কুরআেনর িবনয্াস ও এক�কারী। আর আলীর উপর িযিন একাই
যু ে� বীর� �দশর্েন যেথ� ৈনপূণয্তা �দশর্নক, অনু রূপ রাসূেলর
সকল পিরবার-পিরজন ও সাহাবীগেণর ওপর, যাঁেদর �েতয্েকই
তােদর আমল ও উে�েশয্ িছেলন সৎ ও কলয্াণকামী। আর আ�া
তােদর উপর যথাযথ সালামও ে�রণ করুন
o ি�য় ভাইেয়রা! রমযােনর েশষ দশিদেন রেয়েছ বরকতময়

�দেরর রাত। এ মাসেক আ�াহ তা‘আলা অনয্ানয্ মােস
তুলনায় অিধক মযর্াদা িদেয়েছন। আ�াহ ত‘আলা উ�তেক এ

রােত অফুর� সাওয়াব ও কলয্া দান কের অনু �হ কেরেছন।
* আ�াহ তা‘আলা তাঁর সু �� িকতাব আল-কুরআেন এ রােতর
মযর্াদািবেশষভােব উে�খ কের বেলেছন:
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“িন�য় আমরা এটা নািযল কেরিছ এক মুবারক রােত; িন�য়
আমরা সতকর্কারী েস রােত �েতয্ক চুড়া� িস�� ি�রকৃ ত হয়,
আমােদর পক্ষ েথেক আেদশ�, িন�য় আমরা রাসূ ল ে�রণকারী।
আপনার রেবর রহমত�রূ; িন�য় িতিন সবর্ে�াত, সবর্-আসমানসমূ হ, যমীন ও এ দু ’েয়র মধয্বতর্ী সম� িকছুর , যিদ
েতামরা িনি�ত িব�াসী হও। িতিন ছাড়া েকান সতয্ ইলাহ্ ে,
িতিন জীবন দান কেরন এবং িতিনই মৃ তুয্ ঘটা; িতিন েতামােদর
রব এবং েতামােদর িপতৃপুরুষেদরও রব” {সূ রা আদ-দু খান,
আয়াত: ৩-৮}
মহান আ�াহ এ রাতেক মুবারক বেল গুণাি�ত কেরেছ; কারণ
এেত রেয়েছ অতয্িধক কলয্া, বরকত ও মযর্াদা।
 এ রােতর বরকেতর মেধয্ অনয্তম হ,

এ বরকতময়

কুরআন ওই রােতই নািযল হেয়েছ। এর গুণ বণর্না করে
িগেয় আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা বেলেছন েয, এ রােত
�েতয্ক চুড়া� িস�া� ি�রকৃত হ, অথর্াৎ লাওেহ মাহফূয
েথেক েলখক েফেরশতােদর কােছ ি�িরকৃ ত হয়, এ বছর
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আ�াহর িনেদর্েশ িরিয, বয়স সীমা, ভাল ও ম� ইতয্ািদ যত
�জ্ঞাপূণর্ কাজ রেয়েছ সবই। এ সবই আ�াহর �জ্ঞাপূ
িহকমতপূ ণর্ িনেদর্শ যােত েনই েকােনা েদ, কমিত,
অিবেবচনা�সূ ত িকংবা বািতল িকছু ; সবর্, মহাস�ািনেতর
কাছ েথেক সু িনধর্ািরতরূেপ
* মহান আ�াহ বেলন,
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[٥ ،١ : ﴾ ] اﻟﻘﺪر٥ َ�َ َم ۡطلعِ ٱلف ۡج ِر
“িন�য় আমরা কুরআন নািযল কেরিছ ‘লাইলাতুল কদের’; আর

আপনােক িকেস জানােব ‘লাইলাতুল কদর’ কী? ‘লাইলাতুল কদর
হাজার মােসর েচেয় ে��। েস রােত িফির�াগণ ও রূহ্ নািযল হয়
তােদর রেবর অনু মিত�েম সকল িস�া� িনেয়। শাি�ময় েস
রাত, ফজেরর আিবভর্াব পযর্’ {সূ রা আল-�দর, আয়াত: ১-৫}
�দর শ�িট স�ান ও মযর্াদা অেথর্ বয্বহৃত আবার এর অপর
অথর্ হে, তাকদীর ও ফয়সালা করা; েকননা �দেরর রাত
অতয্িধক স�ািনত ও মহ�পূ ণর্ রা, এ রােত আ�াহ তা‘আলা এ
বছর যা িকছু হেব তা িনধর্ারণ েরন এবং �েতয্ক গুরু�পূণ
বয্াপাের িস�া� �হণ কেরথােকন।
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আর “কদেরর রাি� হাজার মােসর েচেয় উ�ম” কথািটর অথর্হেলা:
ফিযলত, স�ান, অতয্িধক সাওয়াব ও পুর�ােরর িদক েথেক তা
হাজার মােসর েচেয়ও উ�ম। তাই েয বয্ি� পূণর্ ঈমান
সাওয়ােবর আশা িনেয় এ রােতর সালাত (িকয়ামু ল-লাইল) আদায়
করেব, তার পূ েবর্র গুনসমূ হ কমা কের েদয়া হেব।
আর “েফেরশতা নািযল হওয়া” এর অথর্ হেলা: েফেরশতাগেণর
অবতরণ; তারা আ�াহর এক �কার বা�া; যারা িদন-রাত আ�াহর
ইবাদেত রত থােক। “তারা অহংকার-বেশ তাঁর ‘ইবাদাত করা হেত
িবমুখ হয় না এবং িবরি� েবাধ কের না। তারা িদন-রাত তাঁর
পিব�তা ও মিহমা েঘাষণা কের, তারা �া�ও হয় না।” {সূ রা আলআি�য়া: ১৯-২০} তারা লাইলাতুল �দেরর কলয্া, বরকত ও
রহমত িনেয় পৃ িথবীেত অবতরণ কেরন।
আর “রূ” বলেত িজ�াঈল ‘আলাইিহস সালামেক বু ঝােনা হেয়েছ।
মযর্াদা ও স�াের কারেণ তাঁেক িবেশষভােব উে�খ করা হেয়েছ।
আর “শাি� বষর্” করার অথর্হেলা: লাইলাতুল �দর মুিমনেদর
জনয্ যাবতীয় ভীিত�দ ব� হেত শাি�র রা; কারণ আ�াহ
তা‘আলা বহু েলাকেক এ রাি�েত জহা�াম েথেক মুি� িদেয়
থােকন, এর মাধয্েম অেনেকই তাঁর আযাব েথেকমুি� িনরাপ�া
পায়।
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আর “ফজর উদয় পযর্” এর অথর্ হেলা: �দেরর রােতর
পিরসমাি� ঘেট ফজর উদেয়র মাধয্ে; কারণ এর মাধয্েম রােতর
যাবতীয় কাজ েশষ হেয় যায়।
 এ সূ রায় �দেরর রােতর িবিবধ মযর্াদর কথা বিণর্ত হেয়ে,
েযমন:
�থম ফযীলত: আ�াহ তা‘আলা এ রােত কুরআন নািযল কেরেছন;
যা মানু েষর জনয্ সিঠক পথ িনেদর্িশকা এবং দুিনয়া ও আিখেতর
েসৗভাগয্
ি�তীয় ফযীলত: “আপনােক িকেস জানােব ‘লাইলাতুল কদর’ কী?”
এ ��েবাধক আয়াত এ রােতর বড় গুরু� ও মহর উপর
�মাণবহ।
তৃতীয় ফযীলত: এটা এমন এক রাত, যা হাজার মােসর েচেয়ও
উ�ম।
চতুথর্ ফযীল: এ রােত েফেরশতারা দু িনয়ার বুেক অবতরণ কের
থােকন; যারা েকবল কলয্া, বরকত ও রহমত বষর্ণ করেই
অবতরণ কের থােকন।
প�ম ফযীলত: এটা শাি� ও িনরাপ�াময়; কারণ বা�া এ রাত
আ�াহর আনু গতয্ ওইবাদেত কািটেয় েদয় ফেল আ�াহ শাি� ও
আযাব েথেক অিধক পিরমােন শাি� ও িনরাপ�া �দান কেরন।
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ষ� ফযীলত: আ�াহ তা‘আলা এ রােতর স�ােন একিট পূ ণর্া� সূরা
অবতীণর্ কেরেছ, যা িকয়ামত পযর্� িতলাওয়াত করা হেব
 এ রােতর ফযীলেতর মেধয্ আরও রেয়ে:
* বুখারী ও মুসিলেম আবূ হুরয়রা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্
হেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ََ َ
َْ
ّ
«»َﻦْ ﻗَﺎمَ ﻴﻟْﻠﺔ اﻟﺪْرِ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
‘েয বয্ি� ঈমান ও সাওয়ােবর আশায় �দেরর রেত দ�ায়মান
থাকেব (ইবাদত করেব), তার পূ েবর্র গুনাহ ক্ষমা কের ে
হেব।’ 250
249F

রাসূ েলর বাণী: “ঈমান ও সাওয়ােবর আশায়” এর অথর্ হেলা:
আ�াহর উপর এবং যারা এ রাি�েত িকয়াম করেব (সালাত আদায়
করেব) তােদর জনয্ আ�াহ ত‘আলা েয �িতদান ৈতরী কের
েরেখেছন েসটার উপর তার পূ ণর্ ঈমান রেয়েছ। আর সওয়াব ও
�িতদােনর আশাও তার থাকেত হেব।
এ ধরেনর সাওয়াব �াি�র যারা জােন ও যারা জােন না সবার
জনয্ই সাবয্� হেব। কা, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
এ সওয়াব �াি�র জনয্ জানা থাকা শতর্ কেরন িন

250

বু খারী: ১৯০১; মুসিলম: ৭৬০।
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 আর লাইলাতুল কদর অবশয্ই রমযান মাে; কারণ, আ�াহ
তা‘আলা এ রােতই কুরআন অবতীণর্ কেরেছ; আর িতিন
িনেজই জািনেয়েছন েয িতিন কুরআনেক রমযান মােস নািযল
কেরেছন।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َۡ َ ّٓ
َۡ َ َ
[١ : ﴾ ] اﻟﻘﺪر١ ِ نزل َ� ٰ ُه ِ� ۡ�لةِ ٱلق ۡدر
﴿ِ�َا أ

“আর অবশয্ই আমরা এ কুরআনেক লাইলাতুল কদের নািযল
কেরিছ”। {সূ রা আল-কাদর: ১}
* আরও বেলন,

َ ُ ٓ ّ َ َ ََ ُ ۡ َ
ُ ُۡ
[١٨٥ :نزل �ِيه ِ ٱلق ۡرءَان ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿ شهر رمضان �َِي أ

‘রমযান এমন একিট মাস, যােত কুরআন অবতীণর্ হেয়ে।’ {সূ রা
আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}
এর �ারা িনধর্ািরত হেয় েগল ে, পিব� �দেরর রাত রমযােনর
মেধয্ই রেয়ে। এিট সকল উ�েতর মেধয্ িছল আরএ উ�েতর
জনয্িকয়ামত পযর্�বহাল থাকেব। কারণ,

* এ বয্াপােরইমাম আহমাদ ও নাসাঈ রহ. আবূ যর রািদয়া�াহু
‘আনহু েথেক বণর্না কের, িতিন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা কে, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােক �দেরর
রত স�েকর্ সংবাদ িদন তা িক রমযােন না অনয্ েকােনা মা?
উ�ের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তা
363

রমযােনই রেয়েছ। এরপর আবূ যর আবার �� করেলন, তা িক
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যত িদন জীিবত ততিদন
অবিশ� থাকেব, নািক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের
ইে�কােলর পর িকয়ামত পযর্� অবিশ� থাকে? উ�ের িতিন
বলেলন, িকয়ামত পযর্� অবিশ� থাকেব”

251
২৫০

... আল-হাদীস।

িক� এ রােতর এ মহান মযর্াদা ওবৃ হৎ পুর�ার এ উ�েতর জনয্ই
িনিদর্�। েযমন এ উ�তেক জু‘আর ফযীলত ও এ জাতীয় অনয্ানয
ফযীলত �ারা িবেশিষত করা হেয়েছ। সু তরাং আ�াহর জনয্ই
যাবতীয় �শংসা।
 আর �দেরর রাত অবশয্ রমযােনর েশষ দশ রােত রেয়েছ।
কারণ,
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
َ
َ
ْ
َ َ
«اﺧ ِﺮ ِﻣ ْﻦ َر َمﻀﺎن
ِ»َّوْا ﻴﻟَْﻠَﺔ اﻟﻘَﺪْرِ ﻲﻓ
ِ  اﻟﻌَﺮﺸ اﻷ َو
ِ
‘েতামরা রমযােনর েশষ দশেক লাইলাতুল �দর অে�ষণ কেরা।’252
251F

 আর তা েজাড় রাি�গুেলার েচেয় েবেজাড় রাি�গুেলা মেধয
হওয়ার স�াবনা েবিশ।
* েকননা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
251

মুসনােদ আহমাদ ৫/১৭১; নাসাঈ, তুহফাতুল আশরাফ অনু সাের ৯/১৮৩;

মু�াদরােক হােকম ১/৪৩৭। তেব এর সনদ দু বর্ল।
252

বু খারী: ২০২০; মুসিলম: ১১৬৯।
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َ
َ
ْ
َ َ
«اﺧ ِﺮ ِﻣ ْﻦ َر َمﻀﺎن
ِ»َّوْا ﻴﻟَْﻠَﺔ اﻟﻘَﺪْرِ ﻲﻓ
ِ  ﻣِﻦَ اﻟﻌَﺮﺸ اﻷ َو،ِ الﻮِﺗْﺮ
ِ

‘েতামরা রমযােনর েশষ দশেকর েবেজাড় রােত লইলাতুল �দর
অে�ষণ কেরা।’ 253
25F

 আর লাইলাতুল �দর রমযােনর েশষ সাত িদেনর মধয্ হওয়ার
স�াবনাই েবিশ। েকননা,
* ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহুমার হাদীেস এেস,
َ
ُﺎﻻً ﻣِﻦْ أَﺻْﺤَﺎبِ اﻨﻟَّ ِّ ﺻَ�َّ اﷲ
َ
 الﻤَﻨَﺎمِ ﻲﻓ
ِ أُرُوا ﻴﻟَْﻠَﺔ اﻟﻘَﺪْرِ ﻲﻓ،َﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢ
ﻲﺒ
»
ِ
ِ
َ
َْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ّ
َ
َ
ُ  �َﻘَﺎل ر،ِّﺒْﻊِ اﻷَوَاﺧِﺮ
 »أرى رؤ�ﺎ�ﻢ ﻗ ﺪ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ
ﺳُﻮل
َ ْ ّ
  �َﻤَﻦْ ﺎﻛَنَ ﻣُﺘَﺤَﺮِّ�ﻬَﺎ ﻓَﻠْﻴَﺘَﺤَﺮَّﻫَﺎ،َِتْ ﻲﻓِ الﺴَّﺒْﻊِ اﻷَوَاﺧِﺮ
«اﺧ ِﺮ
ﺄ
ِ ﻲﻓِ الﺴَﺒ ِﻊ اﻷ َو
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যু েগ কিতপয় সাহাবী
রমযােনর েশষ সাত িদেন লাইলাতুল �দর �ে� েদেখিছেলন। তখন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম েদখেত
পাি� েয েতামােদর সবার �� েশষ সাত িদেনর বয্াপাের এেস
একা�তা েঘাষণা করেছ। অতএব েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� �দের
রাতেক িনিদর্� করেত চা, েস েযন েশষ সাত িদেনর মেধয্ তা
িনধর্ারণকের।’

254
২৫৩ F

253

বু খারী: ২০১৭।
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বু খারী: ২০১৫; মুসিলম: ১১৬৫।
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* অনু রূপভােব সহীহ মুসিলেম এেসে, রাসু লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ ُ ُ َ َ َ ْ َ
َْ ْ
ْ َْ ََ َ
 َْﻤِﺴُﻮﻫَﺎ
 ﻓ ِﺈن ﺿ ُﻌ ﻒ أ َﺣﺪ� ْﻢ أ ْو-  َﻌْ�ِ ﻴﻟْ ﻠﺔ اﻟﻘﺪ ِر- اﺧ ِﺮ
ِﻲﻓ
»
ِ  اﻟْﻌَﺮﺸ اﻷ َو
ِ
ﻦﺒََّ ﻰ
َ
ِ ﻓَﻼ َ �ُﻐْﻠ ﻠﻋََ الﺴَّﺒْﻊ
«اﺒﻟَْﻮَاﻲﻗ
ِ

‘েতামরা রমযােনর েশষ দশ রােত লাইলাতুল �দর অে�ষণ কর।
যিদ েতামােদর েকউ দু বর্ল থােক অথবা অক্ষম, তাহেল েস েযন
েশষ সাত রােত েসটা েখাঁজেত অপারগ না হয়।’ 255
254F

 আর েশষ সাতিদেনর েবেজাড় রাতগুেলার মেধয ২৭ তম
রাি�িটই লাইলাতুল �দর হওয়ার স�াবনা েবিশ। কারণ,
* উবাই ইবন কা‘আব রািদয়া�াহু‘আনহু বেল,
ّ
َ
َ  إِ�ِ َﻷَ ْﻋﻠَ ُﻤ َﻬﺎ ﻴْﻠَﺔُ اﻟَّﻲﺘِ أَم َ َﺮ،َِاﷲ
َ ،ِ اﷲِ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ ﺑ ِﻘﻴَﺎ ِم َﻬﺎ
�
ُﺎ رَﺳُﻮل
ﻧ
»
ِ
ْ
َ َْﻠَﺔُ ﺳَﺒْﻊٍ وَﻋِﺮﺸ
«�ﻦ
ِ

আ�াহর শপথ! আিম অবশয্ই েস রাতিটেক জািন েয রাতিটেত
িকয়াম করার (সালাত িনেয় দাঁড়ােনার) কথা আমােদরেক রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেদর্শ িদেয়িছেল, তা হেলা,
রমযােনর ২৭ তম রাত।’

255

মুসিলম: ১১৯৫।

256

মুসিলম: ৭৬২।
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২৫৫ F
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 তেব �িত বছেরই �দেরর রাত ২৭ তািরেখ হেব তা িনধর্াির
নয়; বরং েসিট �ানচুয্ত হ; েকােনা বছর ২৭, আবার েকােনা
বছের ২৫ হেয় থােক। এেত একমা� আ�াহর িহকমত ও ই�া
িনিহত।
এর �মাণ হে�, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কথা।
িতিন বেলেছন,
َ
َ َ َ
ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ
ْ
َ
َ َ
»ﺘﻟَ ِﻤ ُﺴﻮﻫ ﺎ ِﻓ
ٍ ِﻓ ﺳﺎﺑِﻌﺔ، ﺎﺳﻌﺔٍ َﺒْﻰﻘ
ِ  ِﻓ ﺗ،اﺧ ِﺮ ِﻣﻦ رمﻀﺎن ﻟْﻠﺔ اﻟﻘﺪ ِر
ِ ﻟﻌَﺮﺸ اﻷ َو
ِ
َ
َ
َ
« ِﻓ ﺧﺎ ِم َﺴﺔٍ َﺒْﻰﻘ، َﺒْﻰﻘ
“েতামরা এ রাতিটেক রমযােনর েশষ দশেক তালাশ কর; নয় রাত
বাকী থাকেত তালাশ কেরা, সাত রাত বাকী থাকেত তালাশ কেরা,
পাঁচ রাত বাকী থাকেত তালাশ কেরা”।

257
২৫৬F

ইমাম ইবন হাজার রহ. তার ফাতহুল বারীেত বেল, “আিম �াধানয্
িদি� েয, এিট রমযােনর েশষ দশেকর েবেজাড় রাি�গুেলােত
রেয়েছ এবং এিট �ানা�র হেয় থােক।”

258
২৫৭F

আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ােদর ওপর অনু �হ�রূপ এ রাতেক
েগাপন েরেখেছন। যােত �েতক বা�া এ রাত অে�ষেণ েবিশ কের
আমল করেত পাের। এ মিহমাি�ত রােত সালাত, িযিকর ও দু ’আ
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বু খারী: ২০২১।
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কের আ�াহর ৈনকটয্ ও অিধক সাওয়াব অজর্ন করেত পাের।
আ�াহ তা‘আলা এ রাত েগাপন েরেখেছন বা�ােক পরীক্ষা করা
জনয্ ে, েক এ রাত অে�ষেণ অিধক সেচ� হয়, আর েক অলস
ঘুমায়। েকননা েয বয্ি�েকােনা ব�র আকা�ী হয় েস তা অজর্েন
অিধক েচ�া-সাধনা চালায় এবং তা অজর্ন করার জনয্ সবর্শি� ব
কের থােক। এ পেথ তা লাভ করেত ও সিঠক মি�েল মাকসূ েদ
েপৗঁছুে যত ক�ই েহাক না েকন েসটা তার কােছ েগৗণ িহেসেব
পিরগিণত হয়। তেব কখেনা কখেনা আ�াহ তা‘আলা িকছু িকছু
বা�ার জনয িকছু আলামত ও িচ� িদেয় এ রােতর জ্ঞানেক �কা
কের থােকন।
* েস কারেণই একবার রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েস
রােতর আলামত িহেসেব েদেখিছেলন েয েস রাি�র সকাল েবলা
পািন ও মািটর মেধয্ ফজেরর সালাত আদায় করেছন। অতপর েস
রাি�েত বৃ ি� বিষর্ত হেল েসিদন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম ফজেরর সালাত বৃ ি� ও মািটর মােঝ আদায় কেরন।

259
২৫৮

o স�ািনত ভাই সকল! �দেরর রােত আ�াহর রহমেতর

দরজাসমূ হ খুেল েদয়া হয়। ি�য় বা�ােদর আ�াহ তা‘আলার
ৈনকটয্ লেভর সু েযাগ কের েদয়া হয়। আর বা�া যা িকছু
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বু খারী: ২০২৭; মুসিলম: ১১৬৭।
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আ�াহর কােছ চায় আ�াহ তা �বণ কেরন, বা�ার চািহদা ও
�াথর্নার উ�র েদন ও সৎ কমর্শীলেদর জন মহা পুর�ার
িনধর্ারণ কেরন। েকননা �দেরর রাত হাজার মােসর েচেও
উ�ম।
o তাই আপনারা �দেরর রােতর মযর্াদা লােভর ে�ষেণ যথাসাধয্
েচ�া করুন আর গািফলিত ও অলসতা েথেক সাবধান েহান,

কারণ এ ধরেনর গািফলিতেত �ংস অিনবাযর্।
গত হেয় েগেছ পুেরা জীবন ভুেল ও েখলা এবং ক্ষিত��ত
আমার জীবেনর েয সময়টুকু ন� কেরিছ তার জনয্ আফেসস
জীবেনর েয সময়টুকু আিম ন� কেরিছ তােত আমার েকােনা ওযর
েনই
আিম �শংসা ও শুকিরয়ার কতর্বয্ েথেক কত গােফল হ!!
েযেহতু আ�াহ আমােদরেক একিট মাস িদেয়েছন, তা আবার এমন
মাস
েয মােস দয়াময় সবেচেয় সবর্ে�� িযিকর নািযল কেরেছন।
এ মােসর সােথ কী আর েকােনা মােসর তুলনা চেল েযখােন আেছ
লাইলাতুল কদর?
কারণ, এ রাি�র সংবাদ িদেয় বহু সহীহ হাদীস রেয়েছ।
�হণেযাগয্ বণর্নাকারীেদর েথেক আমােদর কােছ বিণর্ত হেয়েছ
তা েখাঁজা হেব েবেজাড় রাি�েত
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সু তরাং েস বয্ি�র জনয্ সুসংবাদ েয এটােক এর েশষ দশে
তালাশ কের
এেত নািযল হয় েফেরশতারা যাবতীয় নূ র ও সৎকাম িনেয়
আর এজনয্ই বলা হেয়ে, শাি� আর শাি� যতক্ষণ না উিদত হে
ফজর।
সাবধান! এটােক েগাপন মূ লধন িহেসেব জমা কের রাখ, এটা েতা
সেবর্া�ম মূলধন।
কারণ, এেত রেয়েছ বহু মানুষ যারা জাহা�াম েথেক মুি� পােব
অথচ েস জােন না।

260

েহ আ�াহ! আমােদরেক তােদর মেধয্ গণয্ করুন যারা এ মাে
সিতয্কাের িসয়াম পালন কেরেছ, লাইলাতুল �দর লাভ কেরেছ,
এবং এর মাধয্েমবয্াপ সাওয়াব ও �িতদান �া� হেয়েছ।
েহ আ�াহ! আমােদর অ�ভুর্� কর তােদর মেধয, যারা ভােলা
কােজ �িতেযািগতা কের, সকল অনয্ায় ও গিহর্ত কাজ েথে
পলায়নকারী, জা�ােতর সু উ� �সাদসমূ েহ িনরাপদ অব�ানকারী,
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এ কিবতাগুেলা ইবেন রাজােবর লাতােয়ফুল ম‘আিরেফ রেয়েছ, পৃ . ৩৫১,

৩৫২।
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তােদর সােথ যােদর ওপর আপিন অনু �হ কেরেছন ও গুনােহর
কাজ েথেক েহফাযত কেরেছন।
েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক আ�য় িদন পথ��কারী িফতনা
েথেক, বাঁিচেয় রাখুন অ�ীলতা েথেক যা �কাশ েপেয়েছ এবং যা
েগাপন রেয়েছ।
েহ আ�াহ! আপনার িনয়ামেতর শুকিরয় আদায় করার এবং উ�ম
ইবাদত করার তাওফীক িদন। আর আমােদরেক আপনার
আনু গতয্শীল ও ওলীেদর কাতাের শািমল করুন। আদু িনয়া ও
আিখরােত আমােদর কলয্াণ দান করুন ও জাহা�ােমর শাি� েথে
রক্ষা করুন। আমােক, আমােদর িপতা-মাতােদরেক এবং সকল
মুসিলমেক আপনার দয়ায় ক্ষমা করুেহ দয়াময়।
আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�া,
তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।
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�েয়ািবংশ আসর
জা�ােতর বণর্ন
আ�াহ আমােদরেক তার অিধবাসী করু
সকল �শংসা ওই আ�াহর জনয, িযিন �তয্াশাকারীেক�তয্াশার
ওপের েপৗঁছান এবং �াথর্নাকারীেক �াথর্নার েবিশ েদ
তাওবাকারীর ওপর ক্ষমা ও �হেণর �ারা অনু�হকা, সৃ ি�
কেরেছন মানু ষ এবং ৈতরী কেরেছন একিট ঘর েসখােন অবতরেণর
জনয, আর দু িনয়ােক কেরেছন েসখােন নািযল হওয়ার একিট
পযর্ায়রূেপ। যারা �কৃত ঘর মযর্দা স�েকর্ অজ্ঞ তাতােদর
েবাকামীির কারেণ এ দু িনয়ােকই তােদর মূ ল আবাস বািনেয় িনেয়েছ,
অতঃপর তােদরেক েসখান েথেক তােদর আশা-আকা�া পূ রণ
হওয়ার পূ েবর্ই তােদর ই�ার িবরুে� িনেয় যাওয়া হেয়েছ। তারা ে
সকল স�দ িকংবা স�ান-স�িত অজর্ন কেরিছল তা তােদর েকােনা
কােজ আেস িন, তােদর সবাইেকই এেত পরািজত হেত হেয়েছ;
তুিম িক কাকেদরেক তােদর ভ�াংেশর উপর কাঁদেত েদখিন? িক�
যােক আ�াহ তাওফীক িদেয়েছন েস দু ি নয়ােক সিঠকভােব িচনেত
েপেরেছ, ফেল তার সামেন আজ্ঞাবহ হেয় পেড় থাকেলও েস দুিনয়
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�ারা �তািরত হয় িন, েস আ�াহর ক্ষমও এমন জা�াত লােভর
জনয্ �িতেযািগতায় িল� হেয়েছ যার �শ�তা আসমান ও
যমীনবয্াপী। যা শু ধু তােদর জনয্ ৈতরী করা হেয়েছ যারা আ�াহ
তাঁর রাসূ েলর উপর ঈমান এেনেছ।
আিম সাক্ষয্ িদি� েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ , তাঁর
েকােনা শরীক েনই, এমন সাক্ষয্ েযক্ষীদাতা েস সােক্ষয্র�মাণািদ ও মূ লনীিত স�েকর্ সমক অবগত। আিম আরও সাক্ষ
িদি� েয মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রাসূ ল। আ�াহ তাঁর উপর সালাত
েপশ করু, যতিদন মৃ দু বাতাস তার উ�র, দিক্ষন েথেক �বািহ
হেব এবং েসটা সামেন ও িপছেন বেয় েযেত থাকেব। আরও েপশ
করুন আবু বকেরর উপর িযিন সফর ও অব�ান সবর্াব�ায় তাঁ
সাথী িছেলন, অনু রূপ ‘উমােরর ওপর, িযিন ইসলামেক এমন
তেলায়ার িদেয় েহফাযত কেরিছেলন যার মেধয্ েকােনা �কার খাঁজ
পড়ার ভয় িছল না, অনু রূপভােব‘উসমােনর উপর, িযিন তার উপর
আপিতত িবপেদ ৈধযর্ধারণকারী িছেল, আর আলীর উপর, িযিন
তাঁর উপর কারও হামলা হওয়ার আেগই িনেজর বীরে� িছেলন
স�ু খগামী।

অনু রূপভােব রাসূেলর সকল পিরবা-পিরজন,

সাহাবীগণ এবং যু গ যু গ ধের তােদর সু �র অনু সারীেদর উপর।
আর আ�াহ তােদর উপর যথাযথ সালামও ে�রণ করুন।
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o ি�য় ভাইেয়রা! আপনার রেবর ক্ষ ও জা�ােতর িদেক অ�সর
েহান, যার �শ�তা আসমান এবং জিমেনর সমান; যােত এমন

িনয়ামত রেয়েছ, যা েকােনা চক্ষু েকােনা িদন েদেখ , েকােনা
কান শুেন িন এবং েকােনা অ�র ক�নাও কের ি, এমন
জা�ােতর �িত �ত এিগেয় চলু ন।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
َٓ ُ ُ ُ َۡ ۡ
ۡ َ َ ُ ّ ۡ َ ُ ّ ّ ّ َ ُ َن
َۡ
﴿ مَثل �َۡ ِة لَ ِ� وعِد ٱل
﴾ۚ  َظِلُ َهاُٞتَقونۖ � ِر ي مِن �ت ِ َه ا ٱ�ن َ� ٰ ُر ۖ أ�ل َها دا�ِم
[٣٥ :]الﺮﻋﺪ
‘মু�াকীেদর েয জা�ােতর �িত�িত েদয়া হেয়েছ, েসিটর দৃ �া�
এরূ, তার তলেদেশ নদীসমূ হ �বািহত। তার খাদয্সাম� ও তার
ছায়া সাবর্ক্ষি’ {সূ রা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َ َ ُّ َ ُ ّ ّ
ّ َ ّ ّ ٞ َََۡ
َُ
َ ۡ �َ ر ّمِن َّا ٓ ٍءٞ ٰ �َ ِۡيه ا ٓ �ن
� َ ۡم
� ۖ﴿ َّثل �َۡنَ ِة لَ ِ� وعِد لۡمُتَقون
ٖ َ ِن و�ن�ٰر مِن
ِ
ٖ � ءا س
َّ ۡ َ ۡ ّ ٞ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ّ
َ � ل�َر
َ � ر ّم ِۡن َع َسل ُّ َص ٗ ّ� َو ل َ ُه ۡمٞ ٰ �َ ۡ� َو َ�ن
ٰ ّ ِّ ٖ � ر ّ ة
ٰ
ِيه ا
�
ِ
ِ
ٖ
ٖ َتَغَ�َ طعمهۥ و�ن� ر مِن
ٞ ۡ
َ ّ ّ ُ مِن
[١٥ :ت َو َمغفِ َرة ّمِن َّ ّ�ِهِ ۡمۖ﴾ ]�ﻤﺪ
ِ ٰ �� �َ َم
ِ
‘মু�াকীেদরেক েয জা�ােতর ওয়াদা েদয়া হেয়েছ তার দৃ �া� হল,

তােত রেয়েছ িনমর্ পািনর নহরসমূ হ, দু েধর ঝনর্াধার, যার �াদ
পিরবিতর্ হয়িন, পানকারীেদর জনয সু �াদু সু রার নহরসমূ হ এবং
আেছ পিরেশািধত মধু র ঝণর্ধারা। তথায় তােদর জনয থাকেব সব
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ধরেনর ফলমূ ল আর তােদর রেবর পক েথেক ক্ষম” {সূ রা
মুহা�াদ, আয়াত: ১৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َۡ ۡ
َۡ ّٰ ۡ َُ ّ
َۡ
َ ّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ�ّ �ّ َ �﴿ َو
ۖت � ِري مِن �ت ِ َها ٱ�ن َ� ٰ ُر
ِ ٰ�ِ ِين ءَامنوا َوعمِلوا ل�َٰل
ٖ َ�َ ت َنَ لهم
ِ ِ
ُ
ّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ۡ
َ
َ
ٰ َ ََُ ّ َما ُرزِقُوا م ِۡن َها مِن � َم َر� ٖ ّر ِ ۡز ٗقا قَالوا َ�ٰذا �َِي ُرزِ�نَا مِن َ� ۡب ُل ۖ َو�تُوا بِه ِۦ ُمت
ۖ�ب ِ ٗه ا
َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ ٞ َ ّ ٞ َٰ ۡ َ ٓ َ ۡ َُ َ
[٢٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ون
ِ � ولهم � ِيه ا أز�ج ّطَهَرةۖ وهم �ِيها
‘(েহ রাসূ ল!) আপিন তােদর সু সংবাদ িদন, যারা ঈমান এেনেছ ও
সৎকমর্ কেরেছ। িন�য়ই তােদর জনয্ রেয়েছ এমন জা�, যা
তলেদশ িদেয় নহরসমূ হ �বািহত। যখন জা�াতবাসীেদর েকােনা
ফল-ফলািদ �দান করা হেব, কখন তারা বলেব, এ েতা ওই িরিযক
যা আমােদরেক ইেতাপূ েবর্ েদয়া হেয়িছল এবং অনুরুপ ফলও �ন
কর হেয়িছল। আর তথায় তােদর জনয্ রেয়েছ পিব�তমা �ীগণ।
আর তারা েসখােন �ায়ী হেব।’ {সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ٗ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ّ ُ َ َ ُ َٰ ۡ ۡ َ َ ً َ َ َ
ََ ُ
 َو�ُ َطاف عل ۡيهِم �� َِيةٖ ّمِن١ ��ِ ت � ُطو� َها تذ
﴿ ودا� ِية ع ليهِم ظِ�لها وذل ِل
ْ
۠
ۡ
َ
َ َۡ ُۡ َ
َ
ۡ ََ ّ
َ ُ ّ ّ
ۡ َ � َواب َ�ن
ٗ وها �قد
َ  ق َوار١ �را
َ ت َق َوار
 و�سقو ن١ �ِير
�را مِن ِضَ ٖة َدَر
ف َِةٖ وأ
ِ
ِ
ٖ
ۡ
ٗ َ ۡ َ ّ
ً
ُ ََُ
َ
َ �  َ� ۡي ٗنا١ �اج َها َز�َبي
ُ ِيها َكأ ٗسا � َن م َِز
َ �
ٰ
 ۞و�طوف١ �ُسَ�َ س لسبِي
ِيها
ِ
َ ُّ ٞ َ ۡ ۡ َۡ َ
َ َۡمَ َر َ�ي
َ ۡ �ذَا َر َ�ي١ �ور
ٗ ُون إذَا َر َ� ۡ� َت ُه ۡم َحس ِۡبتَ ُه ۡم ل ُ ۡؤ ل ُ ٗؤ� َّنث
ّ ت
ت
ِ َ�َّ عليهِم وِل�ٰن
ً يما َو ُم ۡل ٗ� َكب
ٗ نَع
[٢٠ ،١٤ : ﴾ ] اﻻ�ﺴﺎن٢ �ا
ِ
ِ
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‘তােদর উপর সি�িহত থাকেব উদয্ােন ছায়া এবং তার ফলমূ ে লর
েথাকাসমূ হ তােদর স�ূ ণর আয়�াধীন করা হেব। তােদর চারপােশ
আবিতর্ হেব েরৗপযপা� ও �িটক �� পানপা�- রূপা নয্া শু
�িটক পা�; যার পিরমাপ তারা িনধর্ার করেব। েসখােন তােদরেক
পান করােনা হেব পা�ভরা আদা-িমি�ত সু রা, েসখানকার এক ঝণর্
যার নাম হেব সালসাবীল। আর তােদর চারপােশ �দিক্ করেব
িচরিকেশােররা; তুিম তােদরেক েদখেল িবিক্ মু�া মেন করেব।
আর তুিম যখন েদখেব তুিম েসখােন েদখেত পােব �া��য ও িবরাট
সা�াজয।’ {সূ রা আন-ইনসান, আয়াত: ১৪-২০}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ � ١ ٞ � َجار�َة
َ �  َّ � َ ۡس َم ُع١ ﴿ � َن َّة َ� ِ�َة
ٞ ۡ �َ ِيها
َ � ١ ِيه ا َ�ٰغيَ ٗة
ُ ُ ِيها
رٞ �
ِ
ٖ
ٍ
ِ
ِ
ٌَ َُۡ ّ
ٞ َ ُ ۡ َ ُ َََ
ٞ َ ُ ۡ ّ ٞ َ ۡ ََ
ٞ َ ُّۡ
﴾ ١  َزَرَا�ُِ مبثوثة١  و �مارِق م صفوفة١  وأ�واب َوضوعة١ َرفوعة
[١٦ ،١٠ :]اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ

‘তারা সু উ� জা�ােত অব�ান কেব, আর তারা েসখােন েকােনা
অনথর্ক কথ-বাতর্া শুনেত পােব না এবং তথায় তােদর জনয্ থাক
�বাহমান ঝণর্াধারা তথায় রেয়েছ সু উ� পালংক, সদা ��ত পানপা�, সািরব� বািলশ ও উ�ত মানস�� িবছানাসমূ হ।’ {সূ রা আলগািশয়া, আয়াত: ১০-১৬}
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
َ � اس ُه ۡم
ُ َ ِ�ِيه ا م ِۡن أَ َساو َر مِن ذَ َهب َول ُ ۡؤ ل ُ ٗؤ ۖ� َو
َ � َلَ ۡو َن
[٢٣ : ﴾ ] ﺤﻟﺞ٢ ِٞيها َح ِر�ر
ُ﴿
ِ
ٖ
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‘জা�াতীেদর �েণর্র ও মিনমু�ার অল�ার পিরধান করােনা হেব
এবং

েরশমী

কাপেড়র

েপাশাক

পিরধান

করােনা

হেব।

{সূ রা আল-হজ, আয়াত: ২৩}
* আ�াহ আেরা বেলন:
َ ْ ّ
ٞ ََۡ ۡ ٞ ۡ ُ
ّ
ّ ِضَة َو َس َقٮ ٰ ُه ۡم
ُ اب ُس
ُ َ﴿ َ�ٰل ِيَ ُه ۡم � ِي
َ�ُ ُه ۡم
�قۖ َحُلُ ٓوا أ َساوِ َر مِن
ند ٍس خ� �ست
ٖ
ً �ابٗا َط ُه
َ َ
[٢١ : ﴾ ] اﻻ�ﺴﺎن٢ ورا
‘তােদর উপর থাকেব সবুজ ও িমিহ েরশেমর েপাশাক এবং েমাটা
েরশেমর েপাশাক, আর তােদরেক পিরধান করােনা হেব রূপা চুিড়
এবং তােদর রব তােদরেক পান করােবন পিব� পানীয়।’ {সূ রা
আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ২১}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ّ
َ ّ َ ۡ َ َ ۡ � َر ۡف َرف ُخ
َ ِٔ�
َٰ َ �
[٧٦ : ﴾ ]لﺮﻤﺣﻦ٧ ان
ِ َ﴿ُت
ٍ
ٖ � و�بق ِر ٍي حِس
ٖ
‘তারা সবুজ বািলেশ ও সু �র কারুকায খিচত গািলচার উপর েহলান
েদয়া অব�ায় থাকেব।’ {সূ রা আর-রহমান, আয়াত: ৬৭}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ََ َ َ
ّ
َ � � ۡٱ�َ َرآ�ك َ� ي َ َر ۡو َن
ٗ ِيها َش ۡم ٗسا َو َ� َز ۡم َهر
:﴾ ]اﻻ�ﺴﺎن١ ��ر
�ِٔ� � ِيها
ِ َ﴿ّت
�ِ ِ
ِ

[١٣
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‘তারা েসখােন সু উ� আসেন েহলান িদেয় আসীন থাকেব। তারা
েসখােন না েদখেব অিতশয় গরম, আর না অতযিধক শীত।’ {সূ রা
আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ১৩}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ََ
َ ُ ََۡ
ّ
ّ
ُ ون مِن ُس
َ ّ
ُ ُ َ ٰ َ�َ
ند ٖس
 يلبس٥ ون
�ِ ٥ �ِ
ٖ
ٖ ت و�ي
ٖ ﴿ِنَ لۡمُتَ ِق� ِ� مقا ٍ� أم
ُّ
َ ُ َۡ
َ َٰ َ
ُ ُ َ ۡ ّ
َ � ون
َ َٰ َ ّ َ ۡ َ ۡ
ِيها بِ� ِل
 يدع٥ �ِ
ٖ � ور
ٍ �ِ  ك�ل ِك َزَوَج�ٰهم٥ �ِ �ست� ٖق ُت�بِل
َ َ�ٰك َِهة ءَامِن
[٥٥ ،٥١ : ﴾ ]ﺪﻟﺧﺎن٥ �ِ
ٍ
‘িন�য় মু�াকীরা থাকেব িনরাপদ �ােন, বাগ-বািগচা ও ঝণর্ধারার
মেধয, তারা পিরধান করেব পাতলা ও পুর েরশমী ব� এবং বসেব
মুেখামুখী হেয়। এরূপ ঘটেব, আর আিম তােদরেক িবেয় েদব
ডাগর নয়না হূ রেদর সােথ। েসখােন তারা �শা�িচে� সকল
�কােরর ফলমূ ল আনেত বলেব।’ {সূ রা আদ-দু খান, আয়াত: ৫১৫৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ُ َُ
َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ّ ۡ ُ ُ ْ َن
ََ ّ
َ اف َعلَ ۡيهم ب
ب
 �ط٧ �ون
� ﴿ٱدخلوا �َۡة أنتم وأز �ج�م
ِ ِ ِ
ٖ صح
ٖ اف مِن ذه
َ
َ
ۡ
ّ ُ �َۡ َ ُ َت
َۡ
َ ُ َٰ َ ُۡ َ ُُ ۡ
ۡ ََ
َ �� َواب َو
﴾٧ �ون
ِ � ِيها َما �شتَهِيه ِ ٱ�نف ُس َ ٱ���ۖ وأنتم �ِيها
وأ
�ٖ
[٧٤ ،٧٠ :]الﺰﺧﺮف

‘েতামরা স�ীক সানে� জা�ােত �েবশ কর। �ণর্খিচ থালা ও
পানপা� িনেয় তােদরেক �দিক্ করা হেব, েসখােন মন যা চায়
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আর যােত েচাখ তৃ� হয় তা-ই থাকেব এবং েসখােন েতামরা হেব
�ায়ী।’ {সূ রা আয-যু খরু, আয়াত: ৭০-৭১}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َ
َ
ّٞ ٓ
َ َ ٞ ّ
َٓ
ُ َٰ َٰ ّ
ّ ت
ۡ َ ِ لطَ ۡر
�ص
 فبِأ ِّي ءَا� ِء٥ �س � ۡبل ُه ۡم َو� َجان
ِ � َ﴿ ِيهِن
ِ ف لم َطۡمِثۡهُنَ إ
َّ َ ُ َ ُ ّ َ
ُ َ ۡ َۡ َ ُ ُ َۡ ّ ََ
[٥٨ ،٥٦ : ﴾ ] لﺮﻤﺣﻦ٥  ��ّهُنَ ٱ�اقوت وٱلمرجان٥ ر�ِ�ما ت�ذِبا ِن
‘েসখােন থাকেব �ামীর �িত দৃ ি� সীিমতকারী মিহলাগণ, যােদরেক
ইতঃপূ েবর �শর কেরিন েকান মানু ষ আর না েকান িজন। সু তরাং
েতামােদর রেবর েকান িন‘আমতেক েতামরা উভেয় অ�ীকার করেব?
তারা েযন প�রাগ ও �বাল। {সূ রা আর-রহমান, আয়াত: ৫৬-৫৭}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َ ٞ
َٓ
ّ َ ُ ُ
ٌ َ ّ
ٞ َ ُ ّۡ ٞ ُ
﴿
�ِ و� ٰت
 حور َقص٧  فبِأ ِّي ءَا� ِء َر ّ�ِ� َم ا ت�ذِبَا ِن٧ ِيهِنَ خ ۡي َ� ٰت ح َِسان
َۡ
[٧٢ ،٧٠ : ﴾ ]لﺮﻤﺣﻦ٧ ٱ� ِيا ِم
‘েসই জা�াতসমূ েহ থাকেব উ�ম চির�বতী অিন�য সু �রীগণ।
সু তরাং েতামােদর রেবর েকান িনআমতেক েতামরা উভেয় অ�ীকার
করেব? তারা হূ র, তাঁবুেত থাকেব সু রিক্ষ।’ {সূ রা আর-রহমান,
আয়াত: ৭০-৭২}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ْ ُ َ
ٓ
َ ُ
ُۡ َ ّ
ّ ُ َ َ س َّا ٓ أ ُ ۡخٞ ﴿ فَ َ� �َ ۡعلَ ُم �َ ۡف
﴾ ١ � َج َزاءَ ۢ ب ِ َم ا �نوا َ� ۡع َملون
ِ
ٖ �� لهم مِن ُرَة ِ أ
[١٧ :]الﺴﺠﺪة
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‘েকউ জােন না তােদর জনয্ নয়ন �ীিতকর কী িনয়ামত লুিকেয়
রাখা হেয়েছ, তােদর কৃতকেমর্র পুর�া�রপ।’ {সূ রা আস-িসজদা,
আয়াত: ১৭}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ
ۡ ْ
َ َٞ
ِ
َ ٓ ٌّ َ ََ
َ
َ
َ َ�ّ ّل
ٰ َ ِين أ ۡح َس ُنوا ٱ�ُ ۡس
 َو� ِلَة ۚ ُوْ� َٰ�ِكٞ �� � َوزِ�َادة ۖ َو� يَ ۡره ُق ُو ُجوه ُه ۡم
﴿
َ ُ ٰ َ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ٰ ُ َن
[٢٦ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٢ �ون
ِ � أص�ب �َۡةِ� هم � ِيها
‘যারা সৎকমর্ কেরে, তােদর জনয্ রেয়েছ হুসনা তথা সু�র
�িতদান এবং তা আেরা বাড়িত িকছু । আর তােদর মুখম�লেক
আবৃ ত করেব না মিলনতা িকংবা অপমান। তারাই জা�ােতর
অিধকারী, েসখায় অন�কাল বসবাস করেত থাকেব।’ {সূ রা ইউনু স,
আয়াত: ২৬}
এ আয়ােত বিণর্ত‘হুসন’ বা সু �র হেলা জা�াত; েকননা জা�ােতর
েচেয় সু �র আর েকােনা আবাস েনই। আর আয়ােত বিণর্তআেরা
বাড়িত িকছু হে� আ�াহ তা‘আলার দশর্ন। আ�াহতা‘আলা �ীয়
করণা ও দয়ায় আমােদর তা দান করন।
তাছাড়া জা�ােতর গুণাগ, িনয়ামতরািজ, স�ি� ও আন�দায়ক
িবষেয়র বণর্নায় কুরআনুল কারীেমর বহু আয়াত রেয়েছ
o হাদীেস জা�ােতর িববরণ:
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জা�াত স�েকর্ েসব
িববরণ িদেয়েছন, নমুনা �রূপ তার িকছু িে� উে�খ করা হেলা:
* আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন,
َ
َ ُّ َ َ ُ َ َ َ َ ﺔ
ّ
َ َْ ُ
، ٍﻟ ذَﻫﺐٍ وَﺒﻟَِﻨَﺔُ ﻓِﻀَﺔ
ِ » : ﻣﺎ ﺑِﻨﺎؤﻫﺎ؟ ﻗﺎل،  ﺣَﺪِّ�ْﻨَﺎ ﻋَﻦِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ،ِّ� ر ﺳُﻮلَ ا:»ﻗﻠﻨﺎ
ْ
ُ
ُ َْ ّ
 َﻣ ْﻦ، وَﺗُﺮَا�ُﻬَﺎ الﺰَ�ﻔ َﺮان،ُ وَاﻴﻟَْﺎﻗُﻮت
 وَﺣَﺼْﺒَﺎؤُﻫَﺎ الﻠُّﺆْلُﺆ،ُِﻼَﻃُﻬَﺎ الْﻤِﺴْﻚُ اﻷَْذﻓَﺮ
َ َ َ ُ َ َ ُُ َْ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ َ
ُ َ َْ َ ُ
« ﻻ �ﺒْ� �ِﻴَﺎﺑُﻪ َوﻻ �ﻔ َ� ﺷﺒَﺎﺑُﻪ،� َوﻻ � ُﻤﻮت
�  و،ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ �ﻨﻌﻢ وﻻ �ﺒﺄ س
‘আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােদর জা�াত স�েকর্ বণর্ন
করু, তা িকেসর ৈতির? উ�ের রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, �ণর্ ও েরৗেপয্র ইেটর ৈত, তার গাঁ থুনী হেব
িমশক আ�েরর। তার নু িড় বা কংকর হেব মিনমু�া ও ইয়াকুত
পাথেরর। আর তার মািট যা‘ফরােনর। েয তােত �েবশ করেব েস
(অেশষ) িনয়ামত�া� হেব। িনরাশ হেব না, বা অভাব েবাধ করেব
না, েস তথায় িচর�ায়ী হেব; মৃ তুয্বরণ করেব না। তার  েপাশাক
261
(কখনও) পুরাতন হেব না। তার েযৗবন েশষ হেব না।’
২৬ ০F

* সহীহ মুসিলেম এেসেছ, সাহাবী উৎবাহ ইবন গাযওয়ান একিদন
ভাষণ িদেত িগেয় আ�াহর �শংসা ও তার �িত �কাশ কের
বলেলন,
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َﻣ
لَﻢ
ٌ ُ ّ
َْﺪْ آذَﻧَﺖ
ّ
ُ ْ
َ
ﻟ
ﺻﺒَﺎﺑَﺔ
َ وَ ْ �َﺒْﻖَ ﻣِﻨْﻬَﺎ إِﻻ،ََّﺖْ ﺣَﺬّاء
َﺑِﺮﺼَْمٍ وَو
 » اﺪﻟُ �ْﻴَﺎ ﻗ،َّﺎ �َﻌﺪ
َ َ َ
َ َ
 وَ�ِﻧَّ�ُﻢ، �َﺘَﺼَﺎ�ُّﻬَﺎ ﺻَﺎﺣِﺒُﻬَﺎ،َِﺔِ اﻹِْﻧَﺎء
،ار ﻻ َز َوال ل َﻬﺎ
ُﺒَﺎﺑ
ٍ ْ ﻣُﻨْﺘَﻘِﻠُﻮنَ ﻣِﻨْﻬَﺎ إِﻰﻟ د
نَّ اﺤﻟَْﺠ
ﺎ أ
ْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻗَﺪ،ْ�ُﻢ
ّ
ﻠُﻮا ﺨﺑَِ�ِْ ﻣَﺎ ﺤﺑ
َ
َ َذُﻛِﺮَ ﻨﻟ
َﺮﻀَْﺗ
، َ َﺮ  ﻳُﻠْﻰﻘَ ﻣِﻦْ ﺷَﻔَﺔِ ﺟَﻬَﻨَ َﻢ
ِ ِ
َ
ُ ْ ََ
ََ ّ َ
َ
 أ� َﻌ ِﺠﺒْﺘُ ْﻢ ؟ َوﻟﻘﺪ ذﻛ ِ َﺮ، َ وَواﷲِ ﺘﻟَُﻤْﻸَن،ﺎ �َﻌْﺮًا
 ﻻَ ﻳُﺪْرِكُ لَﻬ،َﻬْﻮِي �ِﻴﻬَﺎ ﺳَﺒْﻌِ�َ ﺎﻋَﻣًﺎ
َ
َ
ِن َ َ �َْ مِﺮﺼَْا�َ�ِْ ﻣِﻦْ مَﺼَﺎرِ�ﻊِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ
َ
ّ َ  وَﻴﻟَﺄ،ًمَﺴِ�َةُ أَرْ�َﻌِ�َ ﺳَﻨﺔ
َ� َّ ﻣﺎ
ْ�ِ�َ َﻋﻠﻴْ َﻬ ﺎ
ّ
« َِﻫُﻮَ ﻛَﻈِﻴﻆٌ ﻣِﻦَ الﺰِ َﺣ ﺎم
ﻳ َ ْﻮ ٌم

‘অতঃপর, দু িনয়া তার সমাি�র এবং প�াদাপসারেণর েঘাষণা
িদে�। দু িনয়ার িকছুই বাকী থাকেব না, একমা� ততটুকু যা পাে�র
িনেচ অবিশ� থােক; যা পাে�র মািলক �হণ কের থােক। িন�য়ই
েতামরা এমন এক বাড়ীর িদেক অ�সর হে�া যা েশষ হওয়ার নয়।
অতএব েতামরা উ�ম আমলসহ েসিদেক �ানা�িরত হও। আর
আমােদর কােছ বণর্না করা হেয়েছ ে, জা�ােতর দরজার দু ই
কপােটর মধযকার বয্বধান চি�শ বছেরর রা�ার সমপিরমাণ। অথচ
এমন একিদন আসেব েযিদন েসখােনও �চ� ভীড় থাকেব।’ 262
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* অনয্ হাদীেস রেয়ে, সাহল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহু‘আনহ হেত
বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
ُ ُ
َ
ّ
ّ
ٌ َﻴﻬ ﺎ ﺑ
َ � ، اﺠﻟَﻨَﺔ �َ َﻤﺎ�ﻴَ ُﺔ أَﺑ ْ َﻮاب
ّ
« إِﻻَّ الﺼَﺎﺋ ِ ُﻤﻮن
 ﻻَ ﻳَﺪْﺧُﻠﻪ،ََّ الﺮَّ�َﺎن
ﺎب
»
ِ
ِ ٍ
ِ
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মুসিলম: ২৯৬৭।
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‘জা�ােতর আটিট দরজা আেছ, ত�েধয্ একিট দরজার নাম
রাইয়য্ান। এ দরজা িদেয় িসয়াম পালনকারী ছাড়া অনয্ েকউ �েব
করেব না।’ 263
* হাদীেস আরও রেয়েছ:
َ َ َ َْ ْ َ َ َُ ْ َ
ّ
َ َ َّ
َ ﺻ
ْ َات ﻳَ ْﻮمٍ ﻷ
: ﺎﺑ ِﻪ
ﺤ
ذ
ﻢ
َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َ
�َُّ ﻋ
َ�َّﻲﺒُِّ ﺻ
 اﻨﻟ
: ﻗﺎل، �ﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑ ِﻦ ز� ٍﺪ
ِ
ِ
ُ َْ َ ََ ٌ ُ َْ َ ْ ّ
ّ اﺠﻟَْﻨ
َ
َّﺔَ ﻻَ ﺧَﻄ
، وَرَبِ اﻟﻜﻌﺒ ِﺔ ﻧﻮر �ﺘﻸﻷ،َِ� َﺮَ لَﻬَﺎ
 ﻓَﺈِن،ِ»َﻞْ مُﺸَﻤِّﺮٍ لِﻠْﺠَﻨَّﺔ
َ
ٌ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ َ
َ � ٌة ﻧَﻀ
َ  َوﻓ ﺎﻛِ َﻬﺔ ﻛﺜ،  وَ�َﻬْﺮٌ ﻣُﻄ َّﺮ ٌد،ٌ وَﻗَﺮﺼٌْ مُﺸَﻴّﺪ،ُّ
ُ َو َز ْو َﺟﺔ َﺣ ْﺴﻨَﺎء، ﻴﺠﺔ
َْﺎﻧَﺔٌ �ﻬْﺰﺘ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ  وَﺣُﻠَﻞٌ ﻛَﺜِ�َةٌ ﻲﻓ ﻣَﻘَﺎمٍ أَﺑَﺪًا ﻲﻓِ ﺣَﺮﺒَْةٍ و،
،« ٍدَارٍ ﺎﻋَﻴﻟَِﺔٍ ﺳَﻠِﻴﻤَﺔٍ ﺑَﻬِﻴَﺔ
ِﻧَﺮﻀَْةٍ ﻲﻓ
ِ
ُ َ
ُ ُ َ َ ّ
ّ
ْﻦُ الْﻤُﺸَﻤِّﺮُونَ لَﻬَﺎ ﻳَﺎ رَﺳ
ُ«َ�ِنْ ﺷَﺎءَ ا
:ﻗﺎلﻮا
: »ﻗﻮلﻮا: ﻗﺎل، َ�ُﻮلَ ا
ِ
‘উসামা ইবন যােয়দ হেত বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, সাবধান! জা�ােত যাওয়ার ঐকাি�ক
আ�হ ও �েচ�াকারী েকউ আেছ কী? েকননা জা�াত এমন এক
ব� যার অব�া স�েকর্ ক�নাও উিদত হয় না। কা‘বার রেবর
কসম! তা হে�, উ�ল আেলােক উ�ািসত, চকচককারী, সু গি�
সু বাতাস, সু রময্ অ�ািলক, �বাহমান নদী, পাকা বা সু �াদু ফল,
অিন�য্ সুরী �ী এবং বাহারী েপাশাক, তা হেব শাি�র িচর�ায়ী
নীড়। িনরাপদ বাস�ান, ফল-মূ ল, িচরসবুজ, েনয়ামতপূ ণর্ ও সুউ�
সু দৃশয্মহ�া। সাহাবাগণ আরজ করেলন, ইয়া রাসূ লা�াহ! আমরা
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েতা ওই জা�ােতর �িত �চ� আকা�ী ও এর জনয্ �েচ�াকারী
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ সা�াম বলেলন, েতামরা বল ইনশাআ�াহ। অতঃপর উপি�ত েলােকরা বলেলন, ইন-শাআ�াহ।’ 264
* অনু রূপভােব আবু স‘ঈদ আল-খুদরী রািদয়া�াহু আনহুিণর্ত
হেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ
ْ َ ّ
َ
.«ﻌُﻮا ﻰﻓِ إِﺣْﺪَاﻫُﻦَ ل َﻮ ِﺳ َﻌﺘ ُﻬ ْﻢ
رَﺟَﺔٍ لَﻮْ أَنَّ اﻟْﻌَﺎلَﻤِ�َ اﺟْﺘَﻤ
 اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻣﺎﺋَﺔَ د
» ِﻓ
ِ
‘িন�য় জা�ােতর একশ �র রেয়েছ, যিদ পৃ িথবীর সকল অিধবাসী
তার একিট �ের একি�ত হয়, তবুও তার িব�ৃ িত অক্ষ �
থাকেব।’
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অনয্ এক হাদীেস ‘আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্,
িতিন বেলন; রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ
ََْ َ ّ
َ
ّ
�
ﺘ
ﺟ
ر
َﺎ �َ�َْ اﺪﻟ
 أَﻋَﺪ،ٍ»ِ اﺠﻟَﻨَّﺔِ ﻣِﺎﺋَﺔَ دَرَﺟﺔ
،
َ� ﺳَبِﻴﻞِ ا
ِﻳﻦَ ﻲﻓ
ّﻫَﺎ ا�َُّ لِﻠْﻤُﺠَﺎﻫِﺪ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ُ اﻟﻔِﺮْدَوْس
َ ﻓ،ِ��َْ الﺴَّﻤَﺎءِ وَاﻷَرْض
 ﻓَﺈِﻧَّﻪُ أَوْﺳَﻂُ اﺠﻟَﻨَ ِﺔ،َ
 ﻓَﺎﺳْﺄَلُﻮه،ََّ�ﺈِذَا ﺳَﺄَﺘﻟُْﻢُ ا
ُ ّ
ْﻰﻠﻋ
َ
ّ
« وَﻣِﻨْﻪُ �َﻔَﺠَّﺮُ أَ�ْﻬَﺎرُ اﺠﻟَﻨَ ِﺔ،ِ َﻪُ ﻋﺮْشُ ال ﺮَّﻤﺣَْﻦ- ُ أ َراه-  اﺠﻟَﻨَ ِﺔ
َ
‘িন�য়ই জা�ােতর একশতিট �র রেয়েছ। আ�াহ তার রা�ায়
িজহাদকারীেদর জনয্ তা ৈতির কেরেছন। �িত দ ’ �েরর মেধয্
আসমান ও জিমেনর বয্বধান রেয়েছ। সুতরাং েতামরা যখন আ�াহর
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কােছ জা�াত �াথর্না করে, তখন জা�াতুল িফরদাউস �াথর্না
করেব। কারণ তা জা�ােতর মাঝখােন অবি�ত এবং সেবর্া�
জা�াত, েসখান েথেকই জা�ােতর নদীসমূ হ �বিহত হয়, এর ওপরই
আ�াহর আরশ অবি�ত।’

266
২৬ ৫

* অনয্ হাদীেসআবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম বেলেছন,
َ
َ
ُ َ ْ َ َ َ ََ َ
ّ
ْ
َ  ﻛَﻤَﺎ �َﺮﺘََاء،ْﻗِﻬِﻢ
َﺐَ اﺪﻟُّرِّي
وْن الﻜَﻮْﻛ
ﻓَﻮ
»ّ أَﻫْﻞَ اﺠﻟَﻨّﺔِ �َﺮﺘ
ْاء ْون أﻫﻞ اﻟﻐ َﺮﻦ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
 ﺘﻟَﻔﺎﺿﻞ َﻣ ﺎ ﺑَيﻨ ُﻬ ْﻢ« َﺎلُﻮا ﻳَﺎ رَﺳ،ِ ﻣِﻦَ الﻤَﺮﺸِْقِ أَوِ الﻤَﻐْﺮِب،َِﺎﺑِﺮَ ﻲﻓِ اﻷُﻓُﻖ
َ�ُﻮلَ ا
ِ
ِ
ِ
ّ
َ َ ْ ُ ُْ َ َ ُُ َْ َ َ َْ ُ ََ َ ْ
ٌ
َُ
َ� » : ﺎل
 ﻗ،ﺎزل اﻷ ﻧ ِبﻴﺎ ِء ﻻ �ﺒﻠﻐﻬﺎ ��ﻫﻢ
آﻣﻨﻮا
 ِر َﺟﺎل، ِ �َﻔْﻲﺴ ِ�ﻴَ ِﺪه
َ وَاﺬﻟ
ِ
ِ
ِ ﺗِﻠﻚ ﻣﻨ
ُ
ّ
َ الﻤ ْﺮ َﺳﻠ
ُ ﺎ�َِّ وَﺻَﺪَﻗﻮا
«�
ِ
‘জা�াতবাসীরা পর�র পর�রেক কেক্ষ অব�ানরত উপেরর িদে
েদখেত পােব, েযমন- েতামরা দূ র আকােশর �া�েদেশ পূ বর বা
পি�েম েমািতর নয্ায় উ� তারকারাজী েদেখ থােকা। আর এটা
হেব তােদর পর�েরর মযর্দার িভি�েত। সাহাবীগণ বেলন, ইয়া
রাসূ লা�াহ ওই �ান িক নবীেদর? তথায় তাঁরা ছাড়া আর েকউ িক
েপৗঁছেত পারেব ন? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন, হয্া, ওই স�ার কসম যার হােত আমার জীবন! তারা হে�
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এমন েলাক যারা আ�াহর উপর ঈমান এেনেছ এবং রাসূ লেদর
যথাযথ সতয্ বেল িব�াস কেরেছ’ 267
* অনু রূপভােব আবূ মােলক আশ‘আরী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক
বিণর্ হাদীেস রেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন:
َ ََ َ
ٌ
ً ُ ّ
َ
ُ
َ
َ
ّ
: �ﻘ ﺎل َر ُﺟﻞ، « َو�َﺎ ِﻃﻨ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻇﺎ ِﻫ ُﺮﻫﺎ،» ِنَ  اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ ﻏ َﺮﻓﺎ ﻳ ُ َﺮى ﻇﺎ ِﻫ ُﺮﻫﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑَﺎ ِﻃﻨِ َﻬﺎ
ْ
َ َ
َ
َ ّ ّ َﻋ
َ ﺗ
َ
ُ  ر
 » َﺪَﻫﺎ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺳُﻮل
 �َﻘَﺎل،ِرَﺳُﻮلَ ا�ِّ ِﻠْﻚَ ﻣﻨَﺎزِلُ اﻷَْﻧبِﻴَﺎء
َ
،ََ ا ﺴَّﻼَم
َ
ُ َاﻨﻟ
َ  وَﺻ،َ الﺼِّﻴَﺎم
َ
ّ ،�ّ ﺑِﺎلﻠَّﻴْﻞ
ﺎس
دَام
َ
وَأ
ل
 وَأَﻓْﻰﺸ،َ اﻟﻄَّﻌَﺎم
ِﻤَﻦْ أَﻃْﻌَﻢ
ِ
ٌ َ�ﻴ
. «ﺎم
ِ
‘িন�য়ই জা�ােতর মােঝ অেনকগুেলা কামরা থাকেব। যার েতর
েথেক বাইের এবং বাইের েথেক েভতের েদখা যােব। আ�াহ তা
ৈতির কেরেছন ওই সকল বয্ি�র জন, যারা মানু ষেক খাদয্ েদ,
িসয়াম পালন কের এবং মানু ষ যখন ঘুমায়, তখন তারা সালােত ম�
থােক।’ 268
267F

* অনয্ হাদীেস আব মুসা রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
267
268
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ْ ْ ً َ ّ
ِﻠْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﻲﻓ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﺨﻟََﻴْﻤَﺔً ﻣِﻦْ لُﺆْلُﺆَةٍ وَاﺣِﺪَةٍ �َُﻮ َّﻓ
 لِﻠ ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ، ﻃُﻮلُﻬَﺎ ﺳِﺘُﻮن ِﻣﻴﻼ،ٍَﺔ
»
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ً ْ
ُ ْ
َ ْ َ
« � ُﻄﻮف َﻋﻠﻴْ ِﻬ ِﻢ ال ُﻤﺆ ِﻣ ُﻦ ﻓ ﻼ ﻳ َ َﺮى �َﻌﻀ ُﻬ ْﻢ �َﻌﻀﺎ،ﻴﻬﺎ أﻫﻠﻮن
�ِ

‘িন�য়ই মুিমনেদর জনয্ জা�াে একিট সু রিক্ষত েমািতর তাব
থাকেব। আসমােনর িদেক তার ৈদঘর্য্ হেব ষাট মি�ল। আ
মুিমনেদর জনয্ েসখােন এমন পিবারসমূ হ থাকেব, মুিমন েস
তাঁবুগুেলার চারপােশেঘারােফরা করেব অথচ তােদর েকউ কাউেক
েদখেত পােব না।’ 269
268F

* অনু রূপভােবআবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক বিণর হাদীেস
রেয়েছ, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেেছন,
َ
َ ََّل
َ
ََ
َ
ّ
ِّﻳﻦَ ﻳَﻠُﻮ�َﻬُﻢْ ﻰﻠﻋ
َ �ُﻢ،ِاﺒﻟَﺪْر
» زُمْﺮةٍ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻮنَ اﺠﻟَﻨّﺔَ ﻰﻠﻋَ ﺻُﻮرَةِ اﻟﻘَﻤَﺮِ ﻴﻟَْﻠَﺔ
َ َ ُ َْ َ
َ
َ ّ
 َوﻻ �ﺘ ِﻔﻠﻮن َوﻻ، ﻻَ �َﺒُﻮلُﻮنَ وَﻻَ �َﺘَﻐَﻮَ ُﻃﻮن،ًﻮْﻛَﺐٍ دُرِّيٍّ ﻲﻓِ الﺴَّﻤَﺎءِ إِﺿَﺎءَة
ّ ﻛ
ُ ُ ُ ُْ َ ُ ّ
َ ﺎمِﺮُﻫُﻢ
 ﻋﻮد،  وَ�َ ْ اﻷَلُﻮَ ة اﻷ�ﻮج،ُ وَرَﺷْﺤُﻬُﻢُ الﻤِﺴْﻚ،ُ أَمْﺸَﺎﻃُﻬُﻢُ اﺬﻟَّﻫَﺐ،َْﺘَﺨ ِﻄُﻮن
َ َ ُ ََ
َ
ّ
ُ
،ﻴﻬ ْﻢ آد َم
ََ ﻰﻠﻋ،ُ�َِأَزْوَاﺟُﻬُﻢُ اﺤﻟ ﻮرُ اﻟﻌ
ِﻟﻄ
ِ �ِ  ﻰﻠﻋ ﺻﻮر ِة أ،ٍ ﺧَﻠْﻖِ رَﺟُﻞٍ وَاﺣِﺪ
ّ ِّﻮنَ ذِرَاﺎﻋً ﻲﻓ
« الﺴَ َﻤﺎ ِء
‘সবর্�থম েয দল জা�ােত �েবশ করে, তােদর েচহারা হেব
পুিণর্মার চাঁেদর নযয়। তারপর েয দলিট �েবশ করেব তারা হেব
আকােশর সবেচেয় আেলািকত তারকার েচেয় উ�ল। যারা জা�ােত
যােব তারা েপশাব করেব না, পায়খানা করেব না, থু তু আসেব না,
269
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কফ-ে�ষাও আসেব না। তােদর িচরুনী হেব �েণর, ঘাম হেব
েমশেকর নয্ায় সুগি�যু�। তােদর সু গি� কাঠ হেব মুলয্বান
আলা�ু জ (সু গি�যু � কাঠ) সকেলর গঠন হেব আিদ িপতা আদম
‘আলাইিহস সালােমর নয্ায়ল�ায় ঘাট হাত ল�া।’ 270
অনয বণর্না আেছ,
َ
ً ْ َّ
ُ ﻗُﻠُﻮ�ُﻬ،َ ﺑَيْﻨَﻬُﻢْ وَﻻ �َﺒَﺎﻏُﺾ
َ
»  اﺧْﺘِﻼَف
 �ُﺴَﺒِّﺤُﻮنَ ا�َ ﺑُ� َﺮ ة،ٌﻢْ ﻗَﻠْﺐٌ وَاﺣِﺪ
ّ َﻋ
«َﺸِﻴًﺎ

‘তােদর মেধয্েকােনা মতৈনকয্ থাকেব না। তারা পর�র িহংসা
করেব না, তারা সকেল এক আ�া সদৃ শ হেব এবং সকাল-স�য্ায়
আ�াহর �শংসা করেব।’ 271
270F

অনয্ বণর্নায় এেস,

ُ ﻮر اﻟ ﻌ
ُ ُ »َأَزْوَاﺟُﻬُﻢُ اﺤﻟ
«�
ِ

“আর তােদর �ীগণ হেবন ডাগর নয়না হূ রীগণ”

272
২৭১F

।

* অনয্ হাদীেস রেয়েছ, জােবর রািদয়া�াহু‘আনহু েথে বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,

270
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َ َ ّ
ُ َِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ
َ
�َﻮنَ �ِﻴﻬَﺎ و
ﻳَﺄْ�ُﻠ
» أَﻫْﻞ
 وَﻻَ �َﺘْﻔُﻠُﻮنَ وَﻻَ �َﺒُﻮلُﻮنَ وَﻻَ �َﺘَﻐَﻮَ ُﻃﻮن َوﻻ،َﺮﺸَْ�ُﻮن
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ٌ  » ُﺟ َﺸ:َﻤَﺎ ﺑَﺎلُ اﻟﻄَ َﻌﺎمِ ؟ ﻗﺎل
 ﻳُﻠ َﻬ ُﻤﻮن، ﺎء َو َرﺷ ٌﺢ ﻛ َﺮﺷ ِﺢ ال ِﻤ ْﺴ ِﻚ
:� ْﻤﺘَ ِﺨ ُﻄﻮن« ﻗﺎلﻮا
َ
َّ
َ
«ﺎ ﺗُﻠْﻬَﻤُﻮنَ اﻨﻟَﻔ َﺲ
 ﻛَﻤ،َﺴْبِﻴﺢَ وَاﺘﻟّﺤْﻤِﻴﺪ
‘িন�য় জা�াতীগণ পানাহার করেব অথচ থু তু েফলেব না, েপশাবপায়খানাও করেব না, নাকও ঝাড়েব না। সাহাবীগণ বলেলন, তাহেল
খােদয্র িক হে? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল,
তারা েঢকুর েদেব এবং িমশেকর নয্ায় ঘাম েবর হেব। তােদর
তাসবীহ ও তাহমীদ িশিখেয় েদয়া হেব েযমিন তােদরেক �াস��ােসর ইলহাম হেব।’ 273
27F

* অনয্ হাদীেস রেয়ে, যােয়দ ইবন আরকাম েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ إِنَّ أَﺣَﺪَﻫُﻢ
ِ ﻴﻟَُﻰ ﻗ ُ ﻮَّةَ ﻣِﺌَﺔ
َ ْ
ِرَﺟُﻞٍ  ﻓ
ْ
 الْﻤَﻄْﻌَﻢِ وَالْﻤَﺮﺸ ِب
َ»
،  ِّي �َﻔْﻲﺴِ �ِﻴَﺪِه
ِ
ﻲ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ٌ
ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ِ الﺸَّﻬْﻮَةِ وَاﺠﻟ َﻤ
ْ
،�ﺢ ال ِﻤ ْﺴ ِﻚ
ِ  ﺣ ﺎﺟﺔ أﺣ ِﺪ ِﻫﻢ ﻋﺮق ﻳ ِﻔﻴﺾ ِﻣﻦ ﺟﻠﻮ ِد ِﻫﻢ ِﻣﺜﻞ ِر. ﺎع
ِ
َ ْ َ ُ ْ َْ
ُ
َ
.«َﺈِذَا اﺒﻟﻄﻦ ﻗ ﺪ ﺿﻤﺮ
‘শপথ ওই স�ার! যার হােত মুহা�ােদর জীবন, িন�য়ই তােদর মধয
হেত অথর্ৎ জা�াতবাসীেদর মধয্ হেত �েতয্কেক একশত বয্ি
নয্ায় পানাহা, সহবাস শি� ও চািহদা �দান করা হেব। তােদর
শরীেরর �েয়াজন (পয়ঃিন�াষেণর বয্ব�) হেব শরীেরর চামড়ার
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উপর েথেক েবর হওয়া ঘাম, যা িমশেকর নয্ায় সুগি�যু� হেব।
অতঃপর তােদর েপট আবার খািল হেয় যােব।’ 274
* অনয্ হাদীেস রেয়ে, আনাস রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন
বেলন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َ َ َ َْ ّ َ ٌْ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ َْ ْ ُ َ َ َْ ُ َََ
 َول ْﻮ،ﻴﻬ ﺎ
�ِ  ﺧ� ِﻣﻦ ﻟُ�ﻴﺎ وﻣﺎ، أو مﻮ ِﺿﻊ ﻗﺪمٍ ِﻣﻦ ﻟَﻨَ ِﺔ،»وﻟﻘﺎب ﻗﻮ ِس أﺣ ِﺪ�ﻢ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َ ََ َْ َ ْ ََ ّ ّ
َْ
َْ
ًَ ْ ّ
 َول َﻤﻸ ت َﻣﺎ، ﺎء ت َﻣ ﺎ ﺑَيﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ
َنَ ام َﺮأ ة ِﻣ ْﻦ � ِ َﺴﺎ ِء أﻫ ِﻞ ﻟَﻨَ ِﺔ ﻃَﻠﻌﺖ ِﻰﻟ اﻷر ِض ﻷﺿ
ُ ََ ً
َْ
َ � ﻟُ�ْﻴَﺎ َو َﻣ ﺎ
ْ َ َ َ  َ� ْﻌ� ﺨ- ﻴﻔ َﻬﺎ
ّ � ﻣ َﻦ
«ﻴﻬﺎ
َﻨﻟ ِﺼ، ﺑَيﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ِر�ﺎ
ِ ٌ  ﺧ- ﻟﻤﺎر
ِ ِ
ِ
“জা�ােত েতামােদর কারও ধনু ক অথবা কারও পা রাখার �ান

দু িনয়া ও তােত যা আেছ তা েথেকও উ�ম। যিদ েকােনা জা�ািত
মিহলা যমীেনর িদেক তাকােতা তেব যমীন পযর্� সকল �ান
আেলািকত হেয় েযেতা, আর তার সু গে� এ সকল �ান পূ ণর্ হেয়
েযেতা। জা�ািত মিহলার একিট উড়না দু িনয়া ও তার মেধয্ যা আেছ
তা েথেক উ�ম।’

275
২৭৪F

* অনয্ হাদীেস রেয়ে, আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহ
েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,
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َ
ُّاﺠﻟَْﻨَّﺔِ لَﺴُﻮﻗًﺎ ﻳَﺄْﺗُﻮ�َﻬَﺎ ﻞﻛ
ﻤﺟُُﻌَﺔٍ �َﺘَﻬُﺐُّ رِ�ﺢُ الﺸَّﻤَﺎلِ �َﺘَﺤْﺜُﻮ ﻰﻓ ُو ُﺟﻮ ِﻫ ِﻬ ْﻢ
»
ِ
ً ََﻤ
َ ََﻤ
�َ� 
َ�ِﻴَﺎﺑِﻬِﻢ ْ َْدَادُونَ ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﺟً �َ�ْﺟِﻌُﻮنَ إِﻰﻟَ أَﻫْﻠِﻴﻬِﻢ ْ وَﻗَﺪِ ازْدَادُوا ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﺟﺎﻻ
ً َﻤ
َ لَﻬُﻢْ أَﻫْﻠُﻮﻫُﻢْ وَا�َِّ ﻟَﻘَﺪِ ازْدَدْ� ﻢ
ّ
َ� وَا
ْ َﻴَﻘُﻮلُﻮنَ وَأَ�ْﺘُﻢ.ْ �َﻌْﺪَﻧَﺎ ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﺟَ ﺎﻻ
ُ
ُﻴﻘُﻮل
ِ
ً ََﻤ
َﻘَﺪِ ازْدَدْ� ﻢ
.«ُْ �َﻌْﺪَﻧَﺎ ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﺟﺎﻻ
‘িন�য় জা�ােত একিট বাজার রেয়েছ। জা�াতীগণ �িত শু�বারেস
বাজাের আসেবন। অতঃপর উ�েরর বাতাস তােদর মুখম�ল ও
কাপেড়র উপর �বািহত হেব। এেত তােদর েসৗ�যর্ আরও বৃি�
পােব। অতঃপর তারা যখন িনজ পিরবােরর কােছ �তয্াবতর্ন কর,
তখন তােদর �ীরা বলেব, আ�াহর শপথ! আমােদর কাছ েথেক
যাওয়ার পর েতামােদর েসৗ�যর্ ও িচ�াকষর্কতা আেরা েবেড়
েগেছ।’ 276
275F

* তাছাড়া অনয্ হাদীেস রেয়েছ, ‘আবূ সাঈদ রািদয়া�াহু ‘আনহ
েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেেছন,
َ َ َْ
ُ َ نَّ ﻟَ�ُﻢ
َُ
 وَ�ِنَّ ﻟَ�ُﻢ،ّ َ َ َ ْ َ ُ َﺪًا
ْ أَنْ ﺤﺗ َﻴ ْﻮا ﻓ ﻼ
ْ أَنْ ﺗَﺼِﺤُﻮا ﻓ ﻼ �ﺴﻘﻤﻮا أ
:»�ﻨﺎ ِد ي ﻣﻨﺎ ٍد
ََ
َْ ْ َ ُ َ ّ
ُ
 وَ�ِنَ ﻟ� ْﻢ أن �ﻨ َﻌ ُﻤﻮا ﻓ ﻼ، وَ�ِنَّ ﻟَ�ُﻢْ أَنْ �َﺸِﺒُّﻮا ﻓَﻼَ �َﻬْﺮَمُﻮا أَﺑَﺪًا،ُﻮﺗﻮا أَﺑَﺪًا
ّ
َ
ُْ
َ ْ ُ ُّ
ُ
ً ََ ُ ََْ
َ
ور� ُﺘ ُﻤﻮﻫﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﻛﻨﺘُ ْﻢ
ِ  }ﻧُﻮدُوا أَنْ ﺗِﻠْ�ُﻢ اﺠﻟَْﻨَﺔ أ:َ�ﺒﺄﺳﻮا أﺑﺪا« َلِﻚَ ﻗﻮْﻪﻟُُ ﻋَﺰ ّ وَﺟَﻞ
َ ُ َْ
[٤٣ :�ﻌ َﻤﻠﻮن{ ]اﻷﻋﺮاف
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জা�াতীগণ যখন জা�ােত �েবশ করেব, তখন একজন আ�ানকারী
েঘাষণা করেবন: েজেন রাখ! েতামরা সবর্দা সু� থাকেব; অসু � হেব
না। জীিবত থাকেব; কখনও মরেব না; সবর্দা যুবক থাকে; কখনও
বৃ � হেব না। িনয়ামত �া� হেব; কখনও বি�ত হেব না। এটাই
হে� মহান আ�াহর বাণী: “েতামরা েয (ভােলা) আমল করেত,
তারই জনয েতামােদরেক এই জা�ােতর উ�রািধকারী করা হেয়েছ।’
{সূ রা আল-‘আরাফ, আয়াত: ৪৩}’

277
২৭৬

* অনয্ হাদীেস রেয়েছ, আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ َ ْ ََ ٌ ْ َ َ َ َ
َ َ
ْ ﻻ أُذُ ٌن َﺳﻤ َﻌ
ُّ
 َوﻻ ﺧ َﻄ َﺮ، ﺖ
 و، الﺼَّﺎﺤﻟِ� ﻣ ﺎ ﻻ �� رأت
ِ
 َﺎلَ ا�َ »ﻋْﺪَدْتُ ﻟِﻌِﺒَﺎدِي
ِ
َ َ ُْ َ ّ
 ﻓَﺎﻗْﺮَءُوا إِنْ ﺷِئْﺘُﻢْ ﻓَﻼَ �َﻌْﻠَﻢُ �َﻔْﺲٌ ﻣَﺎ أُﺧْﻲﻔ َ لَﻬُﻢ،ٍَ ﻗ َ ﻠْﺐِ �َﺮﺸ
�« ﻗﺎل
ٍ �ِ ْ ﻣِﻦْ ﻗُﺮَةِ أ
ُ �ْ َ ْ ﻣِﻦْ ﻗُﺮَة أ
 }ﻼَ  �َﻌْﻠَﻢُ �َﻔْﺲٌ ﻣَﺎ أُﺧْﻲﻔ َِ لَﻬُﻢ: اﻗْ َﺮ ُءوا إ ْن ﺷئ ْ ُﺘ ْﻢ:َأَﺑُﻮ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮة
ّ
{�
ِ
ِ ِ
ٍ
[١٧ :]الﺴﺠﺪة

‘আ�াহ তা‘আলা বলেছন: আিম আমার পুণয্বান বা�ােদর জনয
এমন সব িনয়ামত ��ত কের েরেখিছ, যা কখনও েকােনা চক্ষ
েদেখ িন, েকােনা কান শুে িন এবং েকােনা অ�করণ ক�নাও কের
িন। (িতিন বেলন) এর সতয্তা �মােণ েতামরা ই� করেল এই
আয়াতিট পাঠ করেত পার। “েকােনা �াণী জােন না, কৃতকেমর্র
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�িতদান�রূপ চক্ষু শীতলকারী আন�দায় ক ধরেনর িনয়ামত
তােদর জনয্ সংরিক্ষত রে।” {সূ রা আস-সাজদাহ, আয়াত:
১৭}’

278
২৭৭

* অনয্ হাদীে রেয়েছ, সু হাইব রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ
َ
ُ َ ّ ّ ََْ
َ
َ َ َ ّ
ّ  َوأ ْﻫ ُﻞ،»إذَا َد َﺧ َﻞ أ ْﻫ ُﻞ ﻟْ َّﻨَ ِﺔ ﻟْ َّﻨَ َﺔ
 ِنَ ﻟ� ْﻢ، ﻳ َﺎ أﻫﻞ ﻟَْﻨَ ِﺔ: ﻧﺎدى ُﻣﻨﺎ ٍد،ﺎر
َﺎر ﻟ
َﻟ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ََ َ َ
ُ ُ ً َْ ّ َ
ْ َُ ََ َ
َ ُ ُ َ
، از�نﻨﺎ
ِ ِﻋﻨﺪ
ِ  وﻣﺎ ﻫﻮ؟ ألﻢ ُﺜَﻘِﻞ مﻮ:�ﻴﻘﻮلﻮن، �َ مﻮ ِﻋﺪا ﻳ ِﺮ�ﺪ أن �ﻨ ِﺠﺰ�ﻤﻮه
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ ُ ُ ْ ّ
ُ ﺠ
َ  »�ﻴُ ﻜﺸﻒ ل ُﻬ ُﻢ ﺤﻟ:ﻟَﺎر " ﻗﺎل
ّ َ َ ْ  َو، َو�ُﺪ ِﺧﻠﻨَﺎ ﻟْ َّﻨَﺔ، ﻮﻫﻨَ ﺎ
ﺎب
َ�ُبَﻴِﺾ وﺟ
ِ
ِ
ِ �ﺮﻧ ﺎ ِﻣﻦ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ ْ َ ّ
َ ُْ َ
ّ ﺎﻫ ْﻢ َﺷيْﺌً ﺎ
ّ  َوﻻ،ﻟَ َﻈ ﺮ ﻟْ ِﻪ
ّ َﺣَﺐَ ْﻟﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ََﻗَﺮ
َﻮَا�َ ﻣ ﺎ أ�ﻄ
» :�ﻴَﻨﻈ ُﺮون ِﻴﻟْ ِﻪ« ﻗﺎل
ِ
ِ ِﻴ
ِ ِﻴ
ْ َ
«ِﻷ�ﻴُﻨِ ِﻬ ْﻢ
‘যখন জা�াতবাসী জা�ােত �েবশ করেব, তখন এক েঘাষক েঘাষণা
কের বলেব, েহ জা�াতীগণ! আ�াহ েতামােদর জনয্ েয �িতিত
িদেয়িছেলন তা িতিন পূ ণর্ করেত চও। তারা উ�ের বলেব েসটা
আবার কী? িতিন িক আমােদর আমেলর পা�ােক ভারী কের েদন
িন? আমােদর েচহারা উ�ল কের েদন িন? আমােদেক জা�ােত
�েবশ করান ন? জাহা�াম েথেক মুি� দান কেরন িন? িতিন বেলন,
তখন তােদর জনয্ পদর্া উে�াচন করা হেব। তখন তারা তাঁ
(আ�াহর) িদেক তাকােবন। আ�াহর কসম! তাঁর দশর্েনর েচেয়
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অিধক ি�য় এবং চক্ষু শীতলকারী েকােনি�য় ব�ই িতিন মানু ষেক
দান কেরন িন।’ 279
* অনয্ হাদীেস রেয়ে, আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ ُ َُ َ
َ َ َ َ
ْ
ّ
ُ َ ّ
ﻼ أ ْﺳﺨ ُﻂ،
 ُﺣِﻞُ َﻋﻠﻴْ� ْﻢ ِرﺿ َﻮ ِا� ﻓ:»َّ ا�ََّ �َﺒَﺎرَكَ وَ�َﻌَﺎﻰﻟ �ﻘﻮل ِﻷﻞِ اﺠﻟَﻨَ ِﺔ
ً َ َ ْ ُ َ
«َﻋﻠﻴْ� ْﻢ �َﻌﺪهُ أﺑَﺪا
‘আ�াহ রা�ু ল আলামীন জা�াতীেদর বলেবন, আিম েতামােদর
ওপর িচর িদেনর জনয্ স�� হেয় েগলাম। আর কখনও স�� হব
না।’ 280
279F

েহ আ�াহ! আমােদর জা�ােতর �ায়ী বািস�া কের িদন এবং
আমােদর ওপর স�ি�র অবািরত ঝণর্ধারা বষর্ণ করুন। আ
আপনার দশর্ন ও সাক্ষাৎ লােভ ধনয্ হবার তাওফীক দান; েয
দশর্েন থাকেব না েকােনা ধরেণর ক্ষিত ও ক্ষিতকারী এবং ��
িফতনা।
েহ আ�াহ! সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন আপনার বা�া নবী
মুহা�াদ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহবীর ওপর।
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মুসিলম: ১৮১; আহমাদ: ১৮৯৪১।

280

বু খারী: ৬৫৪৯; মুসিলম: ২৮২৯।
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চতুিবর্ং আসর
জা�াতীেদর ৈবিশ�য্ািল
আ�াহ তাঁর িবেশষ দয়া ও অনু �েহ আমােদরেক তােদর অ�ভুর্�
করু
সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সকল �াণবানেক সৃ ি� কেরেছন
এবং তার গঠন সু িনপুণ বািনেয়েছন। আসমানসমূ হ ও যমীনেক
পৃ থক কের িদেয়েছন ইেতাপূ েবর্উভেয় ওতে�াতভােব িমেশ িছল।
আপন �জ্ঞানুযায়ী বা�ােদর ভাগয্বান ও হতভাগার ে�ণীেত িব
কেরেছন। ভাগয্বানেদর িকছু কারণ িনধর্ারণ কেরেছন যা মু�াক
অবল�ন কের। তারা অ�দৃ র্ি� িদেয় পিরণােমর �িত লক্ষয্ কের
অন�কােলর তাই পছ� কের। আিম �শংসা কির তাঁর, আর এ
�ীকৃিত �দান করিছ েয আিম তার �শংসার হক আদায় করেত
সমথর্ নই। আিম তাঁর কৃ তজ্ঞতা জ্ঞাপন কির আর িতিন
কৃতজ্ঞতা পাবার েযাগয
আিম সাক্ষয্ েদই একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ েন;
তাঁর েকােনা শরীক েনই। িতিন সকল সৃ ি�কুেলর সিতয্কােরর
মািলক; তারা সবাই তার দাস। আিম আরও সাক্ষয্ েদই েয মুহা
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তাঁর বা�া ও রাসূ ল। িযিন সু রত ও সীরােত তথা েচহারা ও চিরে�
পূ ণর্তর ও সু�রতম বয্ি�
আ�াহ সালাত ও সালাম বিষর্ত করুন তাঁর ও, তাঁ র সাহাবী আবূ
বকেরর ওপর িযিন অনু সারীেদর মেধয্ মযর্াদায় িছিনেয় েনয়া
িবজয়ী �িতেযাগী, উমেরর ওপর িযিন িছেলন নয্ায়িবচারক যার
তুলনা নয় েকােনা মানু ষ, উসমােনর ওপর িযিন �তয্শা মািফক
শাহাদােতর জনয্ িনেজেক সমপর্ণ কেরে, আলীর ওপর িযিন
ক্ষিণেকর িবষয়াবিল িবিকেয়েছন এবং অনে�র িবষয়ািদ খির
কেরেছন এবং তাঁর পিরবার-পিরজন আর আ�াহর দীেনর যথাথর্
সাহাযয্কারীতাঁর সাহাবীগেণর ওপর।
o মুসিলম ভাইেয়রা! আপনারা জা�ােতর িনয়ামতসমূ হ ও তােত

িবিভ� �কােরর খুিশ ও আনে�র ব� স�েকর্ শুেনেছন

আ�াহর শপথ, জা�াত এতই উপযু � েয এর জনয্ �েতয্
আমলকারী আমল করেব এবং �িতেযাগীরা এেত �িতযেযািগতা
করেব। আর মানু ষ এর অে�ষেণ জীবন িবসজর্ন করে; এর
েচেয় িন�মােনর ব� েথেক িবমুখ হেব।
o যিদ েতামরা আমােক িজেজ্ঞস কর , এর জনয্ কী আমল
করেত হেব এবং তা লােভর পথ কী?
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তাহেল বলব েয, এর উ�র আ�াহ তা‘আলা �ীয় কালােম ওহীর
মাধয্ে সেবর্া�ম সৃি� মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
যবানীেত বণর্না কেরেছ।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ۡ ّ
ُ َۡ ُ
ُ ۡ َ ّ َ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ۡ َ ّ ّ ّ ُ ۡ َجَن
ّ ض َها
﴿ ۞وسارِعوا إِ� مغفِر� ٖ مِن َ �ِ�م َ ٍة ع ر
ُعِدَ ت
لسَ َ� ٰ َ� ٰت َوٱ��ض
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ َ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ ٓ ّ ََّ ّ َ ُ ُ َ ََّ ّ ٓ ٱل
ّ
َ ِلۡمُتَق
ِ� ع ِن
� �َِين ين ِفقون ِ� � اءِ � اءِ وٱل� ِظ ِم� ٱل غيظ وٱلعا١ �
ِ
ُ َ ْ َ َ َ ً َ ٰ َ ْ ُ َ َ َ َ ّ َٱ
َ ِ ِبُ ٱل ۡ ُم ۡح
ّ ُ َ�
ُ ّ اس َٱ
ّ
حشة أ ۡو ظل ُم ٓوا أنف َس ُه ۡم
ِ �  �َِين إِذا �علوا١ �ِس ن
� ِ َ�
َۡ ََ ۡ ُُ ْ ََۡ ۡ َ َّ ْ َ َ
ُ ّ َّ وب
َ ُّ
ٰ َ َ ْ �َ َول َ ۡم ُ�ُِ ّ وا
� َم ا
�ِ ذك ُروا �َ فٱستغف ُروا ِ� نو�ِهِم ومن �غفِ ُر �ُ ن
َ َ
ُ ْ ُ َ
[١٣٥ ،١٣٣ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ � َعلوا َوه ۡم َ� ۡعل ُمون
‘আর েতামরা িনজ রেবর ক্ষমা এবং জা�ােতর িদেক �ত অ�স
হও, যার �শ�তা আসমান ও যমীন সমপিরমাণ, যা মু�াকীেদর
জনয্ ৈতির করা হেয়ে। যারা ��লতায় ও অভােবর সময় (আ�াহর
পেথ) বয্য় কে, িনেজেদর েগা�া সংবরণ কের এবং মানু েষর �িত
ক্ষমা �দর্শন কের আ�াহ সৎকমর্শীল ভােলাবােসন। তারা
কখনও েকােনা অ�ীল কাজ কের েফলেল িকংবা েকােনা ম� কােজ
জিড়ত হেয়) িনেজর ওপর জু লু ম কের েফলেল, আ�াহেক �রণ
কের এবং িনেজর পােপর জনয্ ক্ষমা �াথর্না কের। আ�াহ ছ
আর েক পাপ ক্ষমা করেত পা? তারা িনেজর কৃতকেমর্র জনয
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হঠকািরতা �দশর্ন কের না এবং েজেন শুে (ওই পাপ)
একিধকবার কের না।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৫}
উি�িখত আয়াতসমূ েহ জা�াতীেদর গুণাবি বণর্না করা হেয়ে:
১ম গু: তারা মু�াকী
তারা হে� ঐসব বয্ি�বগ, যারা তােদর রেবর শাি� েথেক পির�াণ
পাওয়ার জনয্ �িতেরাধ বয্ব�া িহেসেব তাঁর আনুগতয্ ও সওয়াে
আশায় যাবতীয় িনেদর্েশর বা�বায়ন কেরেছ এবং তার আনুগতয্
শাি�র ভেয় যাবতীয় িনিষ� ব� পিরতয্াগ কেরেছ
২য় গু: তারা ��লতা ও অভােবর সময় বয্য় কে
তারা আ�াহর আিদ� �ােন বয্য় কের েযম-যাকাত, সাদকা,
�েতয্ক পূেণয্র �ান ও আ�াহর পেথ ত-িজহাদ ও অনয্ানযভােলা
কােজ �কােশয্ ও েগাপেনবয্য় কের।
��লতার কারেণ অেথর্র �িততােদর মহ�ত বৃ ি� পায় না আর
অেথরর েলােভ কৃপণতা তােদরেক �শর্ কের না। অনু রূপভােব
অভাব-অনটন বা দাির�য তােদরেক �েয়াজন পড়েত পাের এ
আশংকায় স�দ বয্য় করা েথেকিবরত রােখ না।
৩য় গু: তারা েগা�া সংবরণ কের
তারা যখন ে�াধাি�ত হয় তখন িনেজেদর ে�াধ হজম কের, ফেল
তারা সীমাল�ন কের না এবং এর কারেণ অেনয্রওপর িহংসাে�েষ জিড়ত হেয় পেড় না।
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৪থর্ গ: তারা মানু েষর �িত ক্ষমা �দশ কের
অথর্াৎ যারা তােদরওপর জু লু ম কের ও সীমাল�ন কের, তােদর
ওপর �িতেশাধ েনয়ার ক্ষমত া থাকা সও িনেজেদর জনয্
�িতেশাধ েনয় না।
* এ কারেণই আ�াহ তা‘আলা বেলন:

ۡ ۡ ّ ُّ
َ سن
[٣٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �
ِ ِ ﴿ َٱ�َ ُِبُ ٱل ُمح

‘আ�াহ সৎ কমর্শীলেদরভােলাবােসন।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত:
১৩৪} এর মেধয্ ইি�ত রেয়েছ ে, ক্ষমা করা েসখােনই �শনীয়,
েযখােন েসটা ইহসান তথা অনু �েহর মেধয্ পড়ে, যখন েসটা
ক্ষমার �ােন , অথর্াৎ র মাধয্েম অপরাধীর সংেশাধেনর আশা
করা যায়। িক� যিদ ক্ষমার কারেণ েস বয্ি�র অপরাধ েব
যাওয়ার স�াবনা থােক তেব েসখােন তােক ক্ষমা করা েযম
�শংসনীয় কাজ নয় েতমিন তার �ারা সাওয়ােবরও আশা করা যায়
না।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ
ّ ََ
ۡ ََ َ ۡ َ َ َ
[٤٠ :�َ﴾ ]الﺸﻮرى
ِۚ � ﴿ � َم ۡن �فا َوأصل َح فأج ُرهُۥ

‘েয ক্ষমা কের সংেশাধন কের, তার �িতদান েতা রেয়েছ
আ�াহর কােছ।’ {সূ রা আশ-শুর, আয়াত: ৪০}
৫ম গু: তারা অ�ীল কাজ হয় েগেল িকংবা িনেজেদর উপর যু লুম
করেল িনেজেদর অপরােধর জনয ক্ষমা �াথর্না 
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‘ফােহশা’ বা অ�ীলতা ওই জাতীয় পাপেক বেল: েয পাপ মানু ষ ঘৃ ণয্
ও িনকৃ� মেন কের। আর তা হে� কবীরা গুনাহ। েযমন, ১.
মানু ষেক অনয্াভােব হতয্া কর, ২. িপতা-মাতার অবাধয্ হওয়, ৩.
সু দ খাওয়া, ৪. ইয়াতীেমর মাল ভক্ষণ ক, ৫. যু ে�র ময়দান েথেক
পলায়ন করা, ৬. িযনা করা, ৭. চুির করা ইতয্ািদ
আর ম� কােজ জিড়ত হেয় িনেজর ওপর জুলুম করা: এটা বয্াপক
িবষয়, যা সগীরা ও কবীরা উভয় গুনাহেক অ�ভুর্� কে
সু তরাং যখন তারা েকােনা েদাষ বা গুনাহ কেরবেস তখনই েস
িবরাট স�ার কথা �রণ কের যার অবাধয্তা তারা করে; ফেল
তারা তাঁেক ভয় পায়; িক� সােথ সােথ তারা ক্ষমা দয়ােকও
�রণ কের এবং েস ক্ষমা পাওয়ার উপায়সমূহ অবল�েন সেচ� হ
আর তাঁর কােছ তােদর গুনােহর জনয্ ক্ষমা �াথর্ন; আর তাঁর
কােছ চায় িতিন েযন এ গুনাহগুেলােক তাঁর ক্ষমা িদেয় েঢেক,
েসগুেলার উপর শাি� েদওয়া েথেক িবরত থােকন।
আর আ�াহ তা‘আলার বাণী: “আ�াহ ছাড়া আর পাপ মাজর্নাকারী
কী েকউ আেছ?” এর �ারা ইি�ত রেয়েছ েয, তারা আ�াহ ছাড়া
আর কারও কােছ ক্ষমা চায় ; কারণ, িতিন বয্তীত েকউই ক্ষ
করেত পাের না।
৬� গু: তারা জ্ঞাতসাের পাপ কাজ বারব কের না:
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অথর্াৎতারা েয কাজিট কেরেছ েসটােক পাপ েজেন, যাঁর অবাধয্
হেয়েছ েস িবরাট স�ার কথা েজেন, তাঁর ক্ষমার িবষয়িট িনকে
মেন কের বারবার েস পাপিট কের না; বরং তারা েস পাপ �ত
বজর্ন কের ও তাওবা কে; কারণ েজেন-বুেঝ েছাট গুনাহ বারবার
করার ফেল তা কবীরা গুনােহরপা�িরত হেয় যায়। আর তা ধীের
ধীের গুনাহগারেক কিঠন পিরণির িদেক ধািবত করেব।
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ
ۡ ۡ َ َۡ َ
َ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ َٱ
ُ َ ّ
ِين ه ۡم ع ِن
َ� ٢ شعون
َ� ١ ﴿ ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون
ِ � ِين ه ۡم ِ� ص�تِهِم
َ ُ
ُ ُ ۡ ُ َ ّ ّ ۡ ُ ۡ ُ َ َٱ ّ َ ُ ۡ ّ َ َ ُ َ َٱ
جهِ ۡم َ�ٰفِظون
ِ  �َِين هم ل ِفرو٤  �َِين هم ِلزَك ٰوة ِ �ٰعِلون٣ للَغو ِ مع ِرضون
َ َ َ َ َۡ ۡ َ ۡ َ ٰٓ َ ّ
َ � َملُوم
ُ ۡ �َ ك ۡت َ� ۡي َ� ٰ ُن ُه ۡم َّ ُه ۡم
ٰ َ َ َ� َم ِن ۡٱ�ت٦ �ِ
�
 ِ�َ َ أز� ٰ ِج ِهم أو ما مل٥
�َِإ
َ
ّ
َ ُ
َ
َ
ُ َ َ َ ٓ َ َ ٰ َ َأُوْ� ٓ ٰ َ ُ ُ ۡ َ ُ َ َٱ
٨ ِين ه ۡم ِ��ٰ َ�ٰت ِ ِه ۡم َو� ۡه ِده ِۡم َ�ٰعون
َ� ٧ وراء �ل ِك َ�ِك هم ٱلعادون
َ َ ٰ َ َ ۡ ُ َ ّ َٱ
َ ُ ۡ ُ َ ٓ
َ ُ َ ّ
َ ُ ُ
� �َِين هم
ِين ي َ ِرثون
َ� ١  ُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل َ�ٰرِثون٩ صل َ�ٰتِهِ ۡم �َاف ِظون
َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ َۡ ۡ ۡ
[١١ ،١ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ ٱلفِردوس هم �ِيها � ِ�ون
‘১. মুিমনগণ সফলকাম হেয়েছ। ২. যারা িনেজর সালাত িবনয় ও
ন�তার সে� আদায় কের। ৩. যারা অনথর্ক কথাবাতর্ায় িল� হ
না। ৪. যারা যাকাত �দান কের। ৫. যারা িনজ েযৗনা� সংযত
রােখ। ৬. তেব তােদর �ী ও মািলকানাভু� দাসীেদর েক্ষে� সংয
না রাখেল িতর�ৃত হেব না। ৭. অতঃপর েকউ এেদর ছাড়া অনয্েক
কামনা করেল তারা সীমাল�নকারী হেব। ৮. এবং যারা আমানত
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ও অ�ীকার স�েকর্ হুিশয়ার থােক ৯. এবং যারা তােদর
সালাতসমূ েহর িহফাযত কের। ১০. তারাই উ�রািধকারী। ১১. যারা
জা�াতুল িফরদাউেসর উ�রািধকার লাভ করেব, তারা তােত
িচরকাল থাকেব।’ {সূ রা আল-মুিমনূ ন, আয়াত : ১-১১}
উি�িখত আয়াতসমূ েহ জা�াতীেদর আেরা িকছু গুণাবি বণর্না করা
হেয়েছ:
১ম গু: যারা ঈমান এেনেছ
যারা আ�াহর ওপর ঈমান রােখ এবং �েতয্ক ওই সকল ব�র
ওপর ঈমান আেন, যার �িত ঈমান আনা আবশয্ক। েযমেফেরশতাগণ, িকতাবসমূ হ, রাসূ লগণ ও আেখরােতর ওপর। েতমিন
তাকদীেরর ভােলা-মে�র উপর িব�াস রােখ। তারা েসই িব�াস
এমন দৃ ঢ় তার সে� রােখ েয, তা তােদরেক েসগেলা স�ূ ণর্ভােব
�হণ কের িনেত, �ীকৃিত িদেত, কথা ও কােজ পিরণত করেত বাধয্
কের।
২য় গুণ: যারা িবনয়াবনত হেয় সালাত আদায় কের
সালােত তারা তােদর অ�রেক হািযর রােখ, অ�-�তয্�সমূহেক ি�র
রােখ, এটা মেনর মেধয্ আনয়ন কের ে, তারা তােদর সালােত
মহান আ�াহর সামেন দ�ায়মান। আ�াহর সে� তাঁর কথা িদেয়
কথেপাকথন করেছ, আ�াহর ৈনকটয্ অজর্ন েছ তাঁর িজিকেরর
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মাধয্ে, আ�াহর কােছ আ�য় িনে� তার দু ‘আর মাধয্ে। সু তরাং
তারা বািহয্ক ও আিরক সািবর্কভােব �কৃত িবনয়াবনত
৩য় গু: যারা অনথরক কথা ও কাজ েথেক িবরত থােক
আয়ােত বিণর্ত ‘লাগও’ বা অযথা বলেত এমন কথা ও কাজেক
বুঝায় যােত েকােনা ফায়দা েনই, েনই েকােনা কলয্া। সু তরাং তারা
এসব েবহুদা কথা ও কাজ েথেক িমুখ থােক তােদর দৃ ঢ় ই�াশি�,
কিঠন হুিশয়ারী কারেণ। তারা তােদরমূ লয্বান সমেক উপকারহীন
কােজ ন� কের না। সু তরাং েযরূে তারা িনজ সালাতেক খুশ‘ বা
িবনয়াবনত হওয়ার মাধয্েম সংরক্ষণ , েতমিন তারা তােদর
মূ লয্বান সমেক ন� না করার মাধয্ে েহফাযত কের। আর যখন
তােদর ৈবিশ�য্ই হে� ে, তারা অযথা ও উপকারহীন কােজ তােদর
সময়েক ন� কের না, তখন েয সকল কাজ তােদর জনয্ ক্ষি
কারণ হেব তারা তা েথেক দূ ের থাকেব এটাই �াভািবক।
৪থর্ গ: যারা তােদর যাকাতেক পালন কের থােক
এখান যাকাত শ� �ারা েস স�দ উে�শয্ হেত পাের যা ফরয
িহেসেব �দান করেত হয়। আবার হেত পাের তা �ারা উে�শয্ হে�
এমন সকল কথা ও কাজ যা �ারা অ�র পিব� ও �� হয়।
৫ম গণ: যারা তােদর ল�া�ান েহফাজত কের
তারা িনেজেদর ল�া�ান িযনা-বয্িভচার ও সমকািমতা তথা েযৗনা�
�ারা যত �কার চািরি�ক অঘটন হওয়া স�ব তা েতেক মু� রােখ;
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কারণ এেত রেয়েছ আ�াহর অবাধয্ত, সামািজক ও চািরি�ক
অধঃপতন। এখােন ল�া�ােনর িহফাযত �ারা বয্াপকভােব এসব
ছাড়াও অনয্ানয্ িকছুও অ�ভুর্� । েযমন- পর নারীর �িত কৃদৃ ি�
েদয়া বা কাউেক অৈবধভােব �শর্ করা
* আ�াহর বাণী “তারা িতর�ৃত হেব না” এর �ারা ইি�ত রেয়েছ
েয, মূ ল হে� একজন মানু ষ এসব কাজ �ারা িতর�ৃত হেব;
েকবলমা� �ী ও িনেজর কৃতদাসী এর বয্িত�। কারণ মানু েষর
এর �েয়াজন রেয়েছ; এর মাধয্েম েস �াকৃিতক চািহদা েমটােত
পাের এবং স�ান-স�িত লাভ করেত পাের।
* আর আ�াহর বাণী “অতঃপর েকউ এেদর ছাড়া অনয্েক কামনা
করেল তারা সীমাল�নকারী হেব” এর বয্াপকতা �মাণ কের ে,
অনয্ েয েকােনা প�য় েযৗনক্ষুধা িমটােল েস িতর�ৃত হ; সু তরাং
হ� ৈমথু ন (যােক খারাপ অভয্াসও বলা হ) তা হারাম হেব। েযেহতু
এর �ারা �ী ও কৃতদাসী ছাড়া অপাে� বীযর্পাত করা হয়।
৬� গু: যারা আমানত ও অ�ীকার রক্ষা ক
আমানত অথর অেনয্র কােছ েকােনা কথা, কাজ ও স�দেক
িনঃশ�িচে� গি�ত রাখা। সু তরাং েকউ যিদ েতামার কােছ েগাপন
কথা বেল, তাহেল েস তােক কথািট েতামার কােছ আমানত িহেসেব
েরেখেছ। অনু রূপভােবযিদ েকােনা বয্ি�েতামার িনকট এমন কাজ
কের যা েস অেনয্রকােছ �কাশ করা অপছ� কের, তাহেল েস
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ওই কাজিট েতামার কােছ আমানত িহেসেব েরেখেছ। ত�প যিদ
েকউ েকােনা স�দ েতামার কােছ সংরক্ষেনর জনয্ েসাপদর্
তাহেল ওই স�দ েস েতামার কােছ আমানত েরেখেছ।
আর অ�ীকার হে�: মানু ষ িনেজর উপর অেনয্র জনয্ যা বাধয্ ক
েনয়। েযমন আ�াহর জনয েকােনা িকছু মানত করা এবং মানু েষর
মেধয্ �চিলত ওয়াদ-অ�ীকার বা চুি�।
সু তরাং জা�ািতরা তােদর মধয্কার আমানত এবং তােদর মধয্কা
পর�র কৃত অ�ীকার ও আ�াহর সােথ কৃ ত অ�ীকার পূ রেণর
উপর সদা �িতি�ত থােক।
তাছাড়া �য়-িব�েয়র েক্ষে� অথব েকােনা ৈবধ শতর্ পূরেণর
িবষয়িটও এর অ�ভুর� হেব।
৭ম গু: যারা সালাত আদােয়র �িত য�বান থােক
তারা সালাতেক ন� করা েথেক েহফাযত করার বয্াপাের সবর্দ
সেচ� থােক। তাই তারা েসটার সমেয়র �িত লক্ষশতর, রুকন ও
ওয়ািজবসমূ হ যথাযথভােব আদায় কের থােক।
o উপের বিণর্ত জা�ািতেদর গুণাবলী ছাড়াও কুরআনুল কারীেম
আ�াহ তা‘আলা জা�ািতেদর আরও বহু গু বণর্না কেরেছ;

যােত কের যারা জা�ােত েযেত চায় তারা এসব গুেণ গুণাি�
হেত পাের।
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এ ছাড়াও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের অসংখয
হাদীেস জা�াতী হওয়ার প�িত বলা হেয়েছ: েযমন,
* আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
َُ  اﷲ
ّ
«  ﺳَﻬَّﻞ ﻪﻟَُ ﺑِﻪِ ﻃَﺮِ�ﻘًﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ،ﻴﻪِ ﻋِﻠْﻤًﺎ
� ُﺮِ�ﻘًﺎ ﻳَﻠْﺘَﻤِﺲ
»َ َﺳﻠَﻚَ ﻃ
ِ
‘আর েয বয্ি� ইলেম �ীন অজর্েনর জনয্ েনা পথ অবল�ন কের
আ�াহ তা‘আলা তার জনয্ জা�ােতর একিট রা�া সহজ কের
েদন।’ 281
280F

* আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু েথেক আরও বি, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ
ُ»ُّ�ُﻢْ ﻰﻠﻋََ ﻣَﺎ ﻳُ�َﻔِّﺮ
ُ
 ا�َّ ﺑِﻪِ اﺨﻟَْﻄَﺎﻳَﺎ وَ�َﺮْ �َﻊُ ﺑِﻪِ اﺪﻟَّرَﺟَﺎتِ؟ اﺨﻟُْﻄَﻰ إِﻰ ﻟ
َ َ َ َ ّ
ُ ُْ ُ َ ْ َ
َْ َ ْ
َ َْ
 ﻓﺬلِﻚ،ِ وَاﻧْﺘِﻈَﺎرُ الﺼَّﻼَةِ �َﻌْﺪَ الﺼَﻼة،
رِه
ِ الﻤﺴ
ِ  و ِ�ﺳﺒﺎغ الﻮﺿﻮ ِء ِﻋﻨﺪ الﻜ،ﺎﺟ ِﺪ
ُ َ�ِلﺮ
ّ
«ﺎط
‘আিম িক েতামােদর বলব না েকান িজিনস গুনাহেক িবল� কের ও
মানু েষর মযর্াদা বি� কের? সাহাবীগণ বলেলন, বলু ন েহ আ�াহর
রাসূ ল! িতিন বলেলন, শীতকােল ঠা�ার মেধয্ উ�মরূেওযু করা,

281

মুসিলম: ২৬৯৯।
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েবিশ েবিশ মসিজেদর িদেক পদেক্ এবং এক সালােতর পর অনয্
সালােতর অেপক্ষা ক।’ 282
* সহীহ মুসিলেম ‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َْ ُ َُ ّ
َ َ
ّ
َّﺄُ ﻓَيُﺴْﺒِﻎُ الْﻮُﺿُﻮءَ �ُﻢَ �ﻘﻮل أﺷ َﻬَنْ ﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َُّ وَأَن
» ﺎ ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻣِﻦْ أَﺣﺪٍ �َﺘﻮَ َﺿ
َ ّ
َ
َ �َﺒْﺪُ ا�َِّ وَرَﺳُﻮﻪﻟُُ إِﻻ
.« َّ ﻓُﺘِﺤَﺖْ ﻪﻟُ أ َﺑْﻮَابُ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ اﺜﻟَّﻤَﺎ�ِﻴَﺔُ ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻦْ �َ�ِ َﻬ ﺎ ﺷﺎء
‘েতামােদর মধয্কার েযেকউ উ�মরূে সব �ােন পািন েপৗঁিছে
ওযু কের, অতঃপর কােলমা শাহাদাত তথা ‘আিম সাক্ষয্ িদি�
আ�াহ বয্তীত েকােনা হক ইলাহ েন, আর মুহা�াদ আ�াহর বা�া
ও রাসূ ল’ এটা পাঠ কের, আ�াহ তা‘আলা তার জনয্ জা�ােতর৮িট
দরজা খুেল েদন। েস েয দরজা িদেয় ই�া জা�ােত �েবশ
করেব।’ 283
28F

* অনু রূপভােব‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহ হেত আরও বিণর ত আেছ,
দীঘর্ হাদীেস িতিন বেল, েয বয্ি� অ�র িদেয় মুয়াি�ের আ�ােন
আ�িরকভােব সাড়া েদয় তথা �িতিট বােকয্র উ�র েদয় এবং

282

মুসিলম: ২৫১।

283

মুসিলম: ২৩৪।
407

সালােত শরীক হয়, েস জা�ােত �েবশ করেব।

284
২৮৩

(হাদীেসর

সারাংশ)
* উসমান ইবন আফ্ফান রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত আরও বিণর্ত
আেছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ّ
ْ َ ُ
َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ ً َبْﺘَﻲ
«اﷲ ُﻟ ﺑَيﺘًﺎ ِﻓ ﻟَْﻨَ ِﺔ
�َ �َ ﷲ
ِ » ﻣﻦ �� مﺴ ِﺠﺪ ا ِﻐ ِﺑ ِﻪ َوﺟﻪ ا
‘েয বয্ি� আ�াহতা‘আলার স�ি�র জনয্ মসিজদ বানা, আ�াহ
তা‘আলা তার জনয্ জা�ােত ঘর িনমর্াণ কে।’ 285
284F

* উবাদা ইবন সািমত রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ْ َ ّ
َ
َُّ�» َﻠَﻮَاتٍ ﻛَﺘَﺒَﻬُﻦَّ ا
 ﺑِﻬِﻦَّ لَﻢْ ﻳُﻀَﻴِّﻊْ ﻣِﻨْﻬُﻦَ ﺷيﺌً ﺎ
ﻰﻠﻋََ اﻟْﻌِﺒَﺎدِ �َﻤَﻦْ ﺟَﺎء
َّ
َ
ٌ ْ َ ّ
.«ُ ﻋِﻨْﺪَ ا�َ �ﻬﺪ نْ ﻳُﺪْﺧِﻠَﻪُ اﺠﻟَْﻨَﺔ
َ ْﻔَﺎﻓًﺎ ﺤﺑَِﻘِّﻬِﻦَّ ﺎﻛَن ﻪﻟ
ِ
‘আ�াহ তা‘আলা বা�ার ওপর পাঁচ ওয়া� সালাত ফরয কেরেছন।
েয বয্ি�ওই সালাতসমূ হ উ�মরূেপ আদায় কের এবং তা আদােয়র
বয্াপােরেকােনা �কার ৈশিথলয্ �দশর্ন না ক, আ�াহ তা‘আলা
তােক জা�ােত �েবশ করােবন।’

286
২৮৫F

284

মুসিলম: ৩৮৫।

285

বু খারী: ৪৫০; মুসিলম: ৫৩৩।
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আহমাদ ৫/৩১৭; আবু দাউদ: ৪২৫; নাসাঈ: ১/২৩০; ইবন মাজাহ: ১৪০১।
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* সাওবান রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা কর হেলা, েকান আমল �ারা
জা�াতী হওয়া যায়? উ�ের িতিন বলেলন,
َ َ َ
ً َ
ُّ
َِّ� ُﺠُﺪ
ْ»َ ﺑِ�َﺮﺜَْةِ الﺴُّﺠُﻮدِ �َِِّ ﻓَﺈِﻧّﻚَ ﻻ �ﺴ
 ﺳَﺠْﺪَةً إِﻻَّ رَ�َﻌَﻚَ ا�َ ﺑ ِ َﻬ ﺎ د َر َﺟﺔ
ِ
ًَ َ َ َ َْ ّ
.« ﻴﺌﺔ
َﺣَﻂَ �ﻨﻚ ِﺑﻬﺎ ﺧ ِﻄ
‘তুিম অিধক পিরমােণ িসজদা কর। যত েবিশ িসজদা করেব আ�াহ

েতামার মযর্াদা ততখািন বৃি� কেরেদেবন এবং গুনাহ মাফ কের
েদেবন।’ 287
286F

* উে� হাবীবা রািদয়া�াহু‘আনহা হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ّ
ّ
َ َ َ
» َﻣ ﺎ ﺪٍ مُﺴْﻠِﻢٍ ُﻳﺼَ�ِّ �َِِّ ﻞﻛَُ  ﻳَﻮْمٍ ﺛِنْﻰﺘَْ ﻋ
َﺮﺸْةَ ر�ْﻌَﺔً �َﻄَﻮُّﺎﻋً �َ�َْ ﻓَﺮِ�ﻀَﺔٍ إِﻻ
ّ
َ
.«  ﻪﻟُ ﺑَيْﺘًﺎ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ أَوْ إِﻻَّ ﺑُ�َِ ﻪﻟ َ ُ �َﻴْﺖٌ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
‘যিদ েকােনা মুসিলম আ�াহ তা‘আলার স�ি�র জনয্ফরয ছাড়াও
িদবারােত বােরা রাকাত সু �ত সালাত আদায় কের, আ�াহ তা‘আলা
তার জনয্ জা�ােত একিট ঘর িনমর্াণ কের 288
২৮৭ F

287

মুসিলম: ৪৮৮।

288

মুসিলম: ৭২৮।
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আর েসগুেলা হে: চার রাকাআত েজাহেরর পূ েবর , দু রাকাআত
েজাহেরর পর, দু রাকাআত মাগিরেবর পর, দু রাকাআত ইশার পর
ও দু রাকাআত ফজেরর ফরেযর পূ েবর।
* মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন:
َِّ� ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا
ْ ََ َ َ ّ
َ اﺠﻟَْﻨَّﺔ
 ﻗﺎل » ﻟﻘ ﺪ.ﺎر
�ُﻌَﻤَﻞٍ ﻳُﺪْﺧِﻠ
ِ أَﺧْﺮﺒِْ�ِ ﺑ
ِ
ِ َوَ�ُﺒَﺎﻋِﺪُ�ِ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
ْ
ُ َْ َ ُّ
َ َ�ِ �َﻦْ ﻋَﻈِﻴﻢٍ وَ�ِﻧَّﻪُ ﻟَيَﺴِ�ٌ ﻰﻠﻋََ ﻣ َ ﻦْ �َﺮﺴ
َّ وَﻻَ �ُﺮﺸ ُك ِﺑ ِﻪ
َّهُ ا�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ �ﻌﺒُ ﺪ ا
ِ
ْ ُ َ َ َ ُﺞ
ُ َﺎ وَﺗُﻘِﻴﻢُ الﺼَّﻼَةَ وَ ﺗُﺆْ�ِ الﺰَّﺎﻛَةَ و
َ ْ اﺒﻟَﻴ
.« ﺖ
ّ ﺗَﺼُﻮم رَمَﻀَﺎن وﺤﺗ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা লাম,
আপিন আমােক এমন আমেলর কথা বেল িদন, যা আমােক জা�ােত
�েবশ করােব এবং জাহা�াম েথেক দূ ের রাখেব। উ�ের িতিন
বলেলন, তুিম বড় এক িবষেয় িজজ্ঞাসা কেরছ। তেব তওই বয্ি�র
জনয্ সহ, যার জনয্ আ�াহ সহজ কের িদেয়েছন। তাহেলা: ১।
তুিম আ�াহর ইবাদত করেব, তাঁর সে� কাউেক শরীক করেব না,
২. সালাত কােয়ম করেব, ৩. যাকাত �দান করেব, ৪. রমযান মােস
িসয়াম পালন করেব এবং ৫. বাইতু�াহর হজ পালন করেব।’ 289
28F

* সাহাল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,

289

আহমাদ ৫/২৩১, ২৩৭; িতরিমযী: ২৬১৬।
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ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ّ ِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﺑَﺎﺑًﺎ �ُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ الﺮَّ�َّﺎنُ ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻨْﻪ
ﺎﻣ ِﺔ ﻻ ﻳَﺪﺧ ﻞ
ُ الﺼَﺎﺋِﻤﻮن ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
»
َ
ٌ
.« َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ أ َﺣﺪ
‘িন�য়ই জা�ােত একিট দরজা আেছ যার নাম রাইয়য্ান।ওই দরজা
িদেয় শধু মা� িসয়াম পালনকারীগণ �েবশ করেবন। তােদর সে�
অনয্ েকউ �েবশকরেব না।’ 290
289F

* আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ُّ
َ َةُ إِﻰﻟَ اﻟْﻌُﻤْﺮَةِ ﻛَﻔَّﺎرَةٌ لِﻤﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻤَﺎ وَاﺤﻟَْﺞُّ الْﻤَﺮﺒُْورُ ﻟَيْﺲ
َ
.«  ﻪﻟُ ﺟَﺰَاءٌ إِﻻَّ اﺠﻟَْﻨَﺔ
»
‘এক উমরা হেত ি�তীয় উমরা উভেয়র মধয্বতর্ী সমেয়র জন
কাফফারা�রূপ। আর হে� মাবরুর বা কবূল হে�র সাওয়া
জা�াত ছাড়া অনয্ িকছু নয়’

291
২৯০ F

অথর্াৎ েয বি� কবূলহজ করল,

েস জা�াতী।’
* জােবর রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ُ
َ
ُْ ﺔ
َ ، َّ وَ�َ�ْﻔُﻠُﻬُﻦ، َّ وَ�َﺮْﻤﺣَُﻬُﻦ، َّ  ﺛَﻼثُ �َﻨَﺎتٍ ﻳُﺆْوِ�ﻬِﻦ
وَﺟ َﺒﺖْ ﻪﻟ َُ اﺠﻟ َ اﺒﻟَْﺘَّﺔ
َ»َّ ﻪﻟ
ََ َ َ َ ََْْ ْ َ َ
َ َ ََْْ ْ َ َ
َ َُ َ َ
َ َ
 ﻓﺮأ ى:ﻗﺎل، �
ِ  َ�ِنْ ﺎﻛﻧﺖ اﺛنﺘ: � ؟ ﻗﺎل
ِ  َﺈِنْ ﺎﻛﻧﺖ اﺛنﺘ:ِ ﻳ ﺎ رﺳﻮل اﷲ: ِ�ﻴﻞ:ﻗﺎل،
َ ََ ً َ
ًَ
َُ
.« َوا ِﺣﺪة: ﻟﻘﺎل،  أَنْ لَﻮْ ﻗَﺎلُﻮا ﻪﻟ َوا ِﺣﺪ ة، َِﻌْﺾُ اﻟْﻘَﻮْم

290

বু খারী: ১৮৯৬; মুসিলম: ১১৫২।
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বু খারী: ১৭৭৩; মুসিলম: ১৩৪৯।
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‘েয বয্ি িনজ ৩িট কনয্া স�ানেক লাল-পালন কের এবং তােদর
আদর য� কের সু িশক্ষায় িশিক্ষত কের তার জনয্ জা�াত ওয়া
তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলা হেলা, যিদ
দু ’িট কনয্া স�ান হ? িতিন উ�র িদেলন, তবুও ওয়ািজব।
সাহাবীগণ েকউ েকউ বেলন, যিদ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর কােছ ১িট কনয্া স�ান স�েকর্ িজজ্ঞাসা কর,
তাহেল িতিন অবশয্ই একই উ�র িদেত।’ 292
* আবূ হুরয়রা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্,
َ ََ َّ
َ َ ْ َ
ّ
ُﺌِﻞَ رَﺳ
» ِ ﻣ ﻳُﺪْﺧِﻞُ اﻨﻟَّﺎسَ اﺠﻟَْﻨَﺔ �ﻘﺎل
ِ
 أ�ﺮﺜ ﺎ- ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�ُﻮلُ ا
ُ ْ
ّ
.« َﻘْﻮَى ا�َ َوُﺴْﻦُ اﺨﻟُﻠ ِﻖ
ِ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা করহেলা,
েকান িজিনস মানু ষেক েবিশ জা�ােত �েবশ করায়? িতিন উ�র
িদেলন, আ�াহর ভয় ও উ�ম চির�।’ 293
29F

* ‘ইয়াদ ইবন িহমার আল-মুজােশ‘য়ী রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ْ َْ ُ َ ٌ َ ٌ ُ َ َ ٌ ّ
ٌﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ َ َ ﺔ
َ
ﺐ
»
ِ ﺛَﻼﺛ ذُو ﺳُﻠْﻄَﺎنٍ ﻣُﻘْﺴِﻂٌ ﻣُﺘَﺼﺪِّقٌ مُﻮَ�َﻖ ورﺟﻞ ر ِﺣﻴﻢ ر ِ�ﻴﻖ اﻟﻘﻠ
ُ
ٌ
ّ
ﻋ
«... ٍﻜُِّ ذِي ﻗُﺮْ�َ وَمُﺴْﻠِﻢٍ وَ ﻔَِﻴﻒٌ ﻣُﺘَﻌَﻔِ ﻒ ذو ِ�ﻴَﺎل
292

আহমাদ ৩/৩০৩।
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িতরিমযী: ২০০৪; ইবন মাজাহ: ৪২৪৬; ইবন িহ�ান: ৪৭৬।
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“জা�াতী

িতন

�কার:

১.

নয্া-িবচারক,

সদকাদানকারী,

েতৗিফক�া� বাদশাহ, ২. দয়াবান, েকামল হৃদেয়র অিধকার,
আ�ীয়-�জন ও �েতয্কমুসিলেমর সে� ন� বয্বহারকারী ও৩.
স�ির� ও যা�া করা েথেক পিব� বয্ি অথচ েস বড় পিরবােরর
অিধকারী অভাবী।’ 294
েহ �াতাগণ! এখােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�ােমর
এমন িকছু হাদীস বণর্না করা হেল, যােত জা�াতী বয্ি�গেণর
গুণাবি উে�খ করা হেয়েছ। েয বয্ি� জা�ােত যাওয়ার ই�া কের
এটা শুধু তার জনয্
আ�াহর কােছ তাওফীক চাই েযন িতিন আমােদর ও আপনােদর েস
পেথর অনু সারী কেরন এবং আমােদর জা�ােতর পেথ অটল রােখন।
িন�য় িতিন দাতা ও দয়ালু ।
আর আ�াহ সালাত েপশ করুন আমােদর নবী মুহা�া, তাঁর
পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।
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মুসিলম: ২৮৬৫।
413

প�িবংশ আসর
জাহা�ােমর বণর্ন
আ�াহ আমােদরেক তা েথেক আ�য় িদন
সকল �শংসা িচর�ীব সবর্স�ার ধারকআ�াহর জনয, িতিন �াশত
আর েকউ নয়। িতিন আসমান উপের �াপন কেরেছন এবং
তারকারািজ িদেয় সু সি�ত কেরেছন। পাহাড়রািজ িদেয় ভূপৃ �েক
মহাশূ েনয ি�র কেরেছন। আপন কুদরেত এসব েদহধারীেক সৃ ি�
কেরেছন অতঃপর তােক মৃ তুয িদেয়েছন এবং িচ�টুকুও িমিটেয়
িদেয়েছন। আবার িতিন ছিবগুেলা �াণ ফুঁিকেয় েদেবন আর সহসা
মৃ তরা দাঁিড়েয় যােব। তােদর একদল েনয়ামত�ান তথা জা�ােত
যােব। আেরকদল শাি��ান তথা জাহা�ােম যােব, তােদর সামেন
এর দরজা উ�ু � করা হেব, �িতিট দরজার জনয রেয়েছ তােদর
মধয েথেক িনিদর্ একিট ে�ণী। তােদরেক �লি�ত ��সমূ েহ আব�
কের রাখা হেব িচ�া ও কে�র মেধয্ েসিদন তােদরেক তােদর
ওপর ও িনচ েথেক শাি� �াস করেব, তােদর েকউ করুণা�া হেব
না।
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আিম সাক্ েদই েয একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই;
তাঁর েকােনা শরীক েনই। এমন বয্ি� সাক্ েয মুি�র �তয্াশ
কের। আিম আরও সাক্ েদই েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূ ল।
যার আনীত দীনেক আ�াহ পারসয ও েরাম সা�ােজয্ ওপর িবজয়
দান কেরেছন।
আ�াহ সালাত ও সালাম বিষর্ করু তাঁ র ওপর, তাঁর পিরবার,
সাহাবী এবং যতিদন েমঘমালা মুষ লধাের বৃ ি� বষর্ কের ততিদন
পযর্ আগত তাঁর সকল অিন�য অনু সারীর ওপর।
o েহ মুসিলম ভাইগণ! আ�াহ তা‘আলা কুরআন মাজীেদ

জাহা�ােমর আগুন স�েকর্ ভয় েদিখেয়েছন এবং আমােদ

িবিভ� �কার আযােবর খবর িদেয়েছন। যা শুনেল অ�রা�া
েকঁেপ উেঠ। জান েফেট যাওয়ার উপ�ম হয়। িতিন আমােদর
ওপর করুণাময় বেলই আমােদর িবিভ� ধরেণর ভয় েদিখেয়
সতকর কেরেছন; যােত আমরা ভােলাভােব সাবধান ও ভীত হেত
পাির।
o সু তরাং আ�াহর িকতাব কুরআেন মাজীেদ এবং রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু �ােত জাহা�ােমর আযাব স�েকর্

যা এেসেছ তা শুনু; যােত আপনারা উপেদশ �হণ করেত
পােরন।
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َ ُ
َ ْ َ
َ ْ
َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َۡ َ َۡ
ن�ون
﴿ َوأن ِيبُ ٓوا إ ِ ٰ� َر ّ�ِ� ۡم َوأ ۡسل ُِموا ُ�ۥ مِن �ب ِل أن يأ�ِي�م ٱلعذاب ُمَ � ت
[٥٤ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥

‘েতামরা �ীয় রেবর অিভমু খী হও এবং তার আজ্ঞাবহ ও অনুগ
হও েতামােদর কােছ আযাব আসার পূ েবর্। এরপর েতামােদর সাহাযয
করা হেব না।’ {সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৫৪}
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ ۡ ۡ ّ ٓ ّ َ ّ ْ ُ ّ َٱ
َ �ٰفِر
[١٣١ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ن
﴿ �َقوا �َار لَ ِ� ُعِدَت ل ِل
ِ

‘েতামরা ওই আগুনেক ভয় ক, যা কােফরেদর জনয্ ৈতি করা
হেয়েছ।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ৩১}

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ْ َ َٰ َ َ
َ ۡ َ َۡۡ َّٓ
ً � َوأَ ۡغ َ� ٰ ٗ� َو َسع
س
[٤ : ﴾ ] اﻻ�ﺴﺎن٤ �ا
ِ �﴿ ِ�َا أ�تدنا ل ِل�ٰفِ ِر�ن س
ِ
‘িন�য় আমরা কােফরেদর জনয্ ��ত কের েরেখিছ িশক, েবিড় ও

��িলত অি�।’ {সূ রা আল-ইনসান, আয়াত: ৪}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ُ َ ُ ۡ
ّ َ َۡۡ َّٓ
َ ارا أ َ َح
َ ِل�َٰلِم
ً َ� ن
[٢٩ :�ادِ� َها ۚ﴾ ]الﻜﻬﻒ
اط ب ِ ِهم
﴿ ِ�َا أ�تدنا
ِ
‘িন�য় আমরা যািলমেদর জনয আগু ��ত কেরিছ, যার
�াচীরগুেল তােদরেক েব�ন কের েরেখেছ। {সূ রা আল-কাহফ,
আয়াত: ২৯}
* আ�াহ তা‘আলা শয়তানেক লক্ষয্ কের বল:
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ّ
ّ
َ َ َّ َ ّ ٌ ٰ َ ۡ ُ ۡ َۡ َ َ َ َ َۡ
َ ك م َِن ۡٱل َغاو
 �َ َهَن َّ َم٤ �ن
﴿ِنَ عِبَادِي ليس لك علي ِهم سل�ن ِ�َ م ِن �َبع
ِ
ُّ ّ َ َۡ ُ َ ۡ َ ََ
ٌ  َّ ۡق ُسِٞ� بَاب ّم ِۡن ُه ۡم ُج ۡزء
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ََ
:﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٤ وم
ٖ ٰ � له ا سبعة �ب٤ �لموعِدهم أ� ِع
ٖ ِ بل
[٤٤ ،٤٢

‘িন�য় আমার বা�ােদর উপর েতামার েকােনা ক্ষম েনই, তেব
পথ��রা ছাড়া যারা েতামােক অনু সরণ কেরেছ। আর িন�য়
জাহা�াম তােদর সকেলর �িত�ত �ান। তার সাতিট দরজা
রেয়েছ। �িতিট দরজার জনয রেয়েছ তােদর মধয েথেক িনিদর্
একিট ে�ণী।’ {সূ রা আল-িহজর, আয়াত: ৪২-৪৪}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َ ُ َ ٓ َ َ ّٓ َ َ ُ ّ َ َ ٓ ْ َ َهَن
َ ﴿ َوس
َ َ�ّ ِيق
:ح ۡت �بۡ َ�ٰ�ُ َه ا﴾ ]الﺰمﺮ
ِ ِين �ف ُروا إ ِ ٰ� َ َم زم ًر �ۖ � ٰ إِذ ا جاءُوها فت
[٧١

‘আর কািফরেদরেক দেল দেল জাহা�ােমর িদেক হাঁিকেয় িনেয়
যাওয়া হেব। অবেশেষ তারা যখন জাহা�ােমর কােছ এেস েপৗঁছে
তখন তার দরজাগুেল খুে ল েদয়া হেব।’ {সূ রা আয-যু মার, আয়াত:
৭১}
* আ�াহ তা‘আলা অনয্�বেলন:
ْ ُ َ َ ْ ُ ُۡ َٓ
َ َ ّ
ُ اب َهَن َّ َم َو� ۡئ َس ٱل ۡ َمص
ُ � َف ُروا ْ ب َر ّ�ه ۡم َع َذ
 إِذا �لقوا � ِيها سمِعوا٦ �
﴿ َلِ�َِين
ِ
ِِ ِ
ِ ۖ
ۡ
ُ
ٗ َ ََ
َ
ُ َ َ
ُ ّ �َاد َم
ُ � َ�ف
َ ِ يق ا َو
[٨ ،٦ :ظ﴾ ]ﻤﻟﻠﻚ
� ِ َ م َِن ٱلغ ۡي
� ت٧ ور
لها ش ِه
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‘আর যারা তােদর রবেক অ�ীকার কের, তােদর জনয রেয়েছ
জাহা�ােমর আযাব। আর কতইনা িনকৃ� েসই �তয্াবতর্ন! যখন
তােদরেক তােত িনেক্ করা হেব, তখন তারা তার িবকট শ�
শুনে পােব। আর তা উথিলেয় উঠেব। ে�ােধ তা িছ�িভ� হবার
উপ�ম হেব।’ {সূ রা আল-মুলক, আয়াত: ৬-৮}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َۡ
َ
ُ َ َۡ ُ َ َۡ َ َ
[٥٥ :ت أ ۡر ُجل ِ ِه ۡم﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
ِ � ﴿ ي ۡوم �غشٮٰه ُم ٱلعذاب مِن ف ۡوق ِ ِه ۡم َومِن
‘েযিদন আযাব তােদরেক তােদর উপর েথেক ও তােদর পােয়র
নীেচ েথেক আ�� কের েফলেব’ {সূ রা আল-‘আনকাবূ ত, আয়াত:
৫৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ
َۡ
ُ ّ ل َ�ٰل َِك ُ�َ ّو ُفٞ َ�ته ۡم ُظل
َ ّ َ ّ ٞ َ ُ ۡ ۡ َ ّ َُ
�َ بِهِۦ عِبَادهُۚۥ
ۚ
ِ ِ ﴿ لهم مِن فوق ِ ِهم ظلل مِن �َار ِ ومِن
ِ
ُّ
َ
[١٦ : ﴾ ]الﺰمﺮ١ � ٰ ِعبَادِ َٱ�َقو ِن
‘তােদর জনয তােদর উপেরর িদেক থাকেব আগুের আ�াদন আর
তােদর িনেচর িদেকও থাকেব (আগুের) আ�াদন; এ�ারা আ�াহ
তাঁর বা�ােদরেক ভয় েদখান। ‘েহ আমার বা�ারা, েতামরা আমার
তাকওয়া অবল�ন কর’।’ {সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ১৬}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
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ّ
ََ ُ َ
َ ب ٱلشّ َِمال َما ٓ أ َ ۡص
َ ﴿ َوأ َ ۡص
ُ �
ُ �
َ ِ ّب ٱلش
ٰ
ٰ
 َوظ ِٖل ّمِن٤ �ِي
�
و
�
و
م
س
�
٤
ل
ا
م
ٖ
ٖ
ِ
ِ
ِ
َ ََ
َ ّ
ُ َۡ
[٤٤ ،٤١ : ﴾ ] الﻮاﻗﻌﺔ٤ ��
ٍ  َ بار ِ ٖ� و� ك ِر٤ �ٖ �مو

‘আর বাম িদেকর দল, কত হতভাগয বাম িদেকর দল! তারা থাকেব
তী� গরম হাওয়া এবং �চ� উ�� পািনেত, আর �চ� কােলা

েধাঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, সু খকরও নয়।’ {সূ রা আল-ওয়ািকয়া,
আয়াত: ৪১-৪৪}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ْ
َ َْ ُ َ
ٗ ّ َ ّ ۡ َ ّ ُ ۡ َ ُ َهَن
﴿ َوقالوا � تنفِ ُروا ِ� ٱ�رِ ۗ قل نار َم
[٨١ :َشَدُ َح ّر ۚ� ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
‘তারা (মু নািফকরা) বেল, এ গরেম অিভযােন েবর হেয়া না। বেল

দাও, জাহা�ােমর আগুন এর েচেয়ও �� উ��।’ {সূ রা আততওবা, আয়াত: ৮১}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

َ ٰ َ َۡ ٓ ََ
ٌ َ  ن١ ك َما ه َِي ۡه
[١١ ،١٠ : ﴾ ]اﻟﻘﺎرﻋﺔ١ �ار َحام َِي
﴿ وما أدرٮ

‘আপিন িক জােনন তা কী? তা হেলা: ��িলত অি�।’ {সূ রা আলকাির‘আহ, আয়াত: ১০-১১}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ْ ُ ُ ۡ
َ َ
ّ
َ ُ َ ُۡ َ َۡ
َ ِنَ ٱل ۡ ُم ۡجرم
ٰ َ َ ون ِ� �َّار
� ُو ُجوه ِ ِهم ذوقوا
﴿
 يوم �سحب٤ ِ� ِ� ض� ٰ ٖل َو ُس ُع ٖر
ِ
ِ
َ
ّ
[٤٨ ،٤٧ : ﴾ ] اﻟﻘﻤﺮ٤ َسَ َسق َر
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‘িন�য় অপরাধীরা রেয়েছ পথ��তা ও (পরকােল) ��িলত
আগুেন েসিদন তােদরেক উপুড় কের েটেন িহঁচেড় জাহা�ােম েনয়া
হেব। (বলা হেব) জাহা�ােমর েছাঁয়া আ�াদন কর।’ {সূ রা আলকামার, আয়াত: ৪৭-৪৮}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َّۡ ٞ َ ّ
َ ٰ َ َۡ ٓ ََ
ُ  َ� �ُ ۡب� َو َ� ت َ َذ٢ ك َما َس َق ُر
،٢٧ : ﴾ ] ﻤﻟﺪﺛﺮ٢ �
ب
ِل
ل
ة
اح
ََو
٢
ر
﴿ وما أدرٮ
ِ
ِ

[٢٩

‘িকেস আপনােক জানােব জাহা�ােমর আগু কী? এটা অবিশ�ও
রাখেব না এবং েছেড়ও েদেব না। চামড়ােক দ� কের কােলা কের
েদেব।’ {সূ রা আল-মু�াসিসর, আয়াত: ২৭-২৯}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ّ َ ّ �ٰ
َۡ ُ
َُ َ ۡ َ ُ ّ َ ُ َُ ٗ َ ۡ ُ
ارة
امنُوا ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل ِي�م نار� وقودها �َاس وٱ� ِج
﴿ َٓ�ُها �َِين ء
َ
ّ
ُ
ٓ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ ُ ۡ َ ٞ َ ٞ َ ٌ َ ٰ ٓ �َ َ ۡ َ َ
ُ
َ ّ ون
٦ �َ َما أ َم َره ۡم َو�َف َعلون َما يُؤ َم ُرون
عليها َ�ِكة غِ�ظ شِداد َ �عص
[٦ :﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ

‘েহ মুিমনগণ! েতামরা িনেজেদর এবং পিরবার-পিরজনেদর েস অি�
েথেক রক্ষা , যার ই�ন হেব মানু ষ ও ��র। যােত িনেয়ািজত
আেছ পাষাণ হৃদয় ও কিঠন �ভােবর েফেরশতাগণ। তারা আ�াহ
তা‘আলা যা আেদশ কেরন তা অমানয্ কের না এবং যা রেত
আেদশ করা হয় তাই কের।’ {সূ রা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
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ۡ ُ ٞ َ ٰ َ ُ ّ �َ
ۡ َۡ َ َ َ
َۡ َّ
[٣٣ ،٣٢ : ﴾ ]ﻤﻟﺮﺳﻼت٣ ٞصفر
ج�لت
ِ  َنَهۥ٣ �
ِ ﴿ ِ�َها ت ر ِ� �ِ� ٖر كٱلق

‘িন�য় তা (জাহা�াম) ছড়ােব �াসাদসম �ু িল�। তা েযন হলু দ
উ�ী।’ {সূ রা আল-মুরসালাত, আয়াত: ৩২-৩৩}

* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ۡ َۡ
َ ّ
َ َۡ َ ۡ ُۡ ََ َ
َ َ ّ ُُ َ َ
ٰ َ ان َو� َ ۡغ
�
ٖ  �ا�ِيلهم مِن ق ِطر٤ ﴿ وتر ى ٱلمج ِرمِ� يوم� ِ ٖذ ّقَرَ�ِ� ِ� ٱ�صفا ِد
َ ُ ُ
ُ َّ� وه ُه ُم
[٥٠ ،٤٩ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٥ ار
وج
‘আর েস িদন তুিম অপরাধীেদর েদখেব তারা িশকেল বাঁ ধা। তােদর
েপাশাক হেব আলকাতরার এবং আগু তােদর েচহারাসমূ হেক েঢেক
েফলেব।’ {সূ রা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৯-৫০}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ُ َٰ ّ ۡ ٰ َ ۡ َ ٓ ُ َٰ ۡ َ ۡ
َ
[٧٢ ،٧١ : ﴾ ]ﻏﻓﺮ٧ سل � ُ ۡس َحبُون
ِ � َ﴿ إِذِ ٱ�غ�ل ِ� أع� ِقهِم َٱلس
‘যখন তােদর গলেদেশ েবড়ী ও িশকল থাকেব, তােদরেক েটেন
িনেয় যাওয়া হেব- ফুট� পািনেত, অতঃপর তােদরেক আগুে
েপাড়ােনা হেব।’ {সূ রা গািফর/আল-মুিমন, আয়াত: ৭১-৭২}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ّ ّ ٞ َ ۡ َُ ۡ َ ّ ُ ْ ُ َ َ َ ّ
ّ
ُ ِٱ�م
َ ۡ ُصَبُ مِن فَ ۡو ِق ُرءُو ِسه ُم
١ يم
ار
ِ
ٖ َ ﴿ َٱ�َِين �فروا � ِطعت لهم �ِياب مِن
َ ْ ُ َ ٓ ّ َُ
َ
َ
ُ ُ ۡ
 َما أ َراد ٓوا أن٢  َول ُهم َّ ٰ�مِ ُع م ِۡن َحدِي ٖد٢ يُ ۡص َه ُر بِهِۦ َما ِ� �ُ ُطون ِ ِه ۡم َوٱ�ُلود
ُ ّ َ ۡ َ ۡ ْ ُ َۡ
ُ
َۡ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ
[٢٢ ،١٩ : ﴾ ] ﺤﻟﺞ٢ �ق
ِ ِ�رجوا مِنها مِن � ٍ� أ�ِيدوا � ِيها وذوقوا عذاب ٱ�ر
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‘তেব যারা কুফরী কের তােদর জনয আগুেন েপাশাক ��ত করা
হেয়েছ। তােদর মাথার উপর েথেক েঢেল েদয়া হেব ফুট� পািন।
যার �ারা তােদর েপেটর অভয্�ে যা িকছু রেয়েছ তা ও তােদর
চামড়াসমূ হ িবগিলত করা হেব। আর তােদর জনয থাকেব েলাহার
হাতুিড়। যখনই তারা য�ণাকাতর হেয় তা েথেক েবর হেয় আসেত
চাইেব, তখনই তােদরেক তােত িফিরেয় েদয়া হেব এবং বলা হেব,
দহন-য�ণা আ�াদন কর।’ {সূ রা আল-হজ, আয়াত: ১৯-২২}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ۡ ّ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ّ َُ ٗ َ ۡ
ۡ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ�ّ َّ ﴿ إ
ٰ َ َدَل
� ُه ۡم
ضجت جلودهم
ِ ِين �ف ُروا ��ٰتِنا س ۡوف نصل ِي ِهم نار� ما ن
ِ
ْ
ۡ
ُ
َ
َ
ُ
ً ُ ُ
َ ۡ � ودا
َ � َها ِ�َذوقوا ٱل َعذ
جل
[٥٦ :ابۗ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
‘িন�য় যারা আমার িনদশর্নসমূহ অ�ীকার করে, আিম তােদর
আগুেন িনেক্ষপ করব। তােদর চামেলা যখন �েল পুেড় যােব
তখন আবার আিম অনয্ চামড়া িদেয় তা পাে� েদব। যােত তারা
আযাব েভাগ করেব পাের।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ৫৬}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َۡ ُ َ َ
َۡ َ
ّ
ۡ َ ۡ ُۡ َ
َ َ َ ّ
ُُۡ
�
ِ �� طعام ٱ٤ ﴿ ِنَ شج َرت زَّقُو ِم
ِ  كغ٤  كٱلمه ِل �غ ِ� ِ� ٱ�طو ِن٤ ِيم
ۡ
[٤٦ ،٤٣ : ﴾ ]ﺪﻟﺧﺎن٤ ٱ�َمِي ِم
‘িন�য় যা�ূম বৃ ক। পাপীর খাদয; গিলত তামার মত, উদরসমূ েহ
ফুটেত থাকেব। ফুট� পািনর মত।’ {সূ রা আদ-দু খান, আয়াত: ৪৩৪৬}
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* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ۡ
َۡ ٞ َ َ َ َ ّ
ّ ُ ُ ُ ُ ّ �َ َ ُ ۡ َ
ۡ َ� أ
َ َلش
َ�ٱ
ٓ ِ � ُر ُج
ٰ
﴾٦ �
ط
�
وس
ء
ر
ۥ
ه
ََن
ا
ه
ع
ل
ط
٦
م
ي
ح
ل
ص
﴿ِ�َها شج رة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

[٦٥ ،٦٤ :]الﺼﺎﻓﺎت

‘এিট একিট বৃ ক্ষ যা উদগত হয় জাহা�ােমর মূল েথেক। এর গ
শয়তােনর ম�েকর নয্া।’ {সূ রা আস-সাফফাত: ৬৪-৬৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ّ
َ ُ
َ ّ َ ۡ َ ّ
ُ ّ ّ
َ ون مِن َش
٥ �ٖ ج ٖر ّمِن َقُو
﴿
ِ�� ٥ ُمَ ِنَ� ۡم َّ�ُ َها ضَّآلُون ٱل ُمكذِبُون
َۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ
ۡ
ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ َ
َ ُُ َۡ َ ُ ََ
ٰ  ف٥ يم
ٰ  ف٥ ون
�ما�ِ ٔون مِنه ا ٱ�ط
يم
ِ �رِ�ون �ب ٱل ِه
ِ ِ�رِ�ون عليه ِ مِن ٱ�م
[٥٥ ،٥١ : ﴾ ]الﻮاﻗﻌﺔ٥

‘অতঃপর েহ পথ�� িমথয্ােরাপকারীর! েতামরা অবশয্ই ভক্
করেব যা�ুম বৃ েক্ষর , তা �ারা উদর পূ ণর্ করে। অতঃপর পান
করােব উ�� পািন, পান করেব িপপািসত উেটর নয্া।’ {সূ রা আলওয়ািক‘আ, আয়াত: ৫১-৫৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ًََ ۡ ٓ
ُ َ�ل
َ ّ ﴿�ن � َ ۡستَغِيثُوا ْ ُ� َغاثُوا ْ ب َمآءٖ َكٱل ۡ ُم ۡه ل � َ ۡشوي ٱل ۡ ُو ُجوهَۚ ب ۡئ َس
اب َو َساءَت ُم ۡر�فقا
ِ
ِ
ِ ِ
[٢٩ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ٢

‘যিদ তারা পান করার জনয্ �াথ র্ কের তখন তােদর পুঁেজর নয্ায়
পানীয় �বয্ েদয়া হেব। যা তােদর মুখ�ল দ� করেব। তা কতই
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না িনকৃ� পািন এবং খুবই ম� আ�য়�ল।’ {সূ রা আল-কাহফ,
আয়াত: ২৯}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

ُ ٓ َ ّ
ٗ �َ ً﴿ َو ُس ُقوا ْ َمآء
[١٥ : ﴾ ]�ﻤﺪ١ َقَطَ َع أ ۡم َعاءَه ۡم
ِيما

‘এবং তােদর ফুট� পািন পান করােনা হেব। যা তােদর নাড়ী-ভুিড়
িছ�-িভ� কের েফলেব।’ {সূ রা মুহা�াদ, আয়াত: ১৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ۡ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َتَج
ُّ
ُ َۡۡ
َ � مِن َّآء
ّ
ٰ َ ﴿ َو� ُ ۡس
�
ِن
م
ت
و
م
ٱل
ِ
ه
ِي
�
َرَعهۥ َو� ي�اد �سِيغهۥ َو�أ
١ صدِي ٖد
ٖ
ِ
ٓ
َ
ُ
ٞ َ ٌ َ َ
[١٧ ،١٦ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ١ اب غل ِيظ
َم� ٖن َو َما ه َو ب ِ َم ّيِتٖ� َومِن َو َرا�ِهِۦ عذ
‘তােদর পুঁজ েমশােনা পািন পান করােনা হেব। েঢাক িগেল তা পান

করেব। তা গলার েভতর �েবশ করেল মেন হেব চতুিদর্ক েথেক
তার কােছ মৃ তুয্ আগমন করেছ। এরপরও েস মরেব না। তর
িপছেন অেপক্ষা করেছ কেঠার আয।’ {সূ রা ইবরাহীম, আয়াত:
১৬-১৭}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ
َ
َ ُ ٰ َ َ ّ َ َ َهَن
ُ
َۡ ُّ
َ ۡ ُۡ ّ
ُفَ�َ �ن ُه ۡم َوه ۡم � ِيه ِ ُم ۡبل ُِسون
� ٧ �ون
ِ � اب َم
ِ ﴿ ِنَ ٱلمج ِرمِ� ِ� عذ
ََ
َ ُ َ َۡ َ َ
ۡ ُ
ّ ُ ُ ْ ُ َ
َ ْ َ َ
َ ل�َٰلِم
 َوناد ۡوا � ٰ َ�ٰل ِك ِ�َق ِض ع ل ۡينَ ا٧ �
�ن �نوا هم
ِ
ِ ٰ � َوما ظلم�ٰه ۡم َو٧
َ ُ ّ ُ ّ َ َ َ ّ
[٧٧ ،٧٤ : ﴾ ]الﺰﺧﺮف٧ َ�ُكۖ قال ِنَ�م َٰكِثون
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‘িন�য়ই অপরাধীরা জাহা�ােম িচরকাল থাকেব। তােদর আজাব
লাঘব করা হেব না। তারা তথায় হতাশ হেয় থাকেব। আমরা
তােদর �িত জুলুম কিরিন বরং তারাই িছল জােলম। তারা েডেক
বলেব েহ মািলক! (েফেরশতার নাম) েতামার রবেক বল, েযন
আমােদর বয্াপাের ফয়সালা কের েদন(আমােদর মৃ তুয্ েদ)। েস
বলেব িন�য়ই েতামরা িচরকাল জাহা�ােম থাকেব।’ {সূ রা আযযু খরু, আয়াত: ৭৪-৭৭}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ۡ
ٗ ِ﴿ َّأ َوٮ ٰ ُه ۡم َهَن َّ ُمۖ َُ ّ َما َخبَ ۡت ز ۡد َ� ٰ ُه ۡم َسع
[٩٧ : ﴾ ] ﻻﺮﺳاء٩ ��
ِ
‘তােদর িঠকানা হেলা জাহা�াম। যখনই িনবর্িপত হওয়ার উপ�ম

হেব আিম তখন অি� আরও বৃ ি� কের েদব।’ {সূ রা বনী ইসরাইল,
আয়াত: ৯৭}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ّ
َ
َ ۡ ُ ّ ُ َ َۡ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّ
ً
َ�ِ ١ �َ ِ�َغفِ َر ل ُه ۡم َو� ِ َ� ۡهد َِ� ُه ۡم َط ِر�قا
﴿ ِنَ �َِين �فروا وظلموا لم ي� ِن
َ
ّ َ َ ٰ َ َ َ َ ٗ َ َ ٓ َ َ ٰ َ َ ّ َ َ َهَن
ٗ �َِ �َس
،١٦٨ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ��ِ
� ط ِر�ق َم � ِ�ِين � ِيها �بد ۚ� و�ن �ل ِك

[١٦٩

‘িন�য়ই যারা কুফুরী কের এবং যু লম কের, আ�াহ তােদর ক্ষম
করেবন না। িতিন তােদর জাহা�ােমর পথ ছাড়া অনয্েকােনা পথ
েদখােবন না। তারা েসখােন িচরকাল থাকেব। আর এটা আ�াহর
জনয্ সহ।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ১৬৮-১৬৯}
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* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ۡ َ ََ َّ ّ
ً َأَعَدَ ل َ ُه ۡم َسع
ّ
َ �ٰفِر
[٦٤ : ﴾ ] اﻻﺣﺰاب٦ �ا
�ن
﴿ ِنَ �َ لعن ٱل
ِ
ِ

‘িন�য় আ�াহ তা‘আলা কােফরেদর লা‘নত কেরেছন। তােদর জনয্
অি� ��ত কের েরেখেছন।’ {সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ََٓ
َ َ ّ ّ َ ُ َ َ َهَن
َ ّ ﴿ َو َمن َ� ۡعص
ُ َ �َ َو َر ُس
َ �ِ ٰ �
: ﴾ ]ﺠﻟﻦ٢ ِيها �ب َ ًدا
� ِين
و�ۥ َإِنَ �ۥ نار َم
ِ

[٢٣

‘েয বয্ি� আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আেদ অমানয্ কের তার জনয
রেয়েছ জাহা�ােমর আগুন তারা তথায় িচরকাল থাকে।’ {সূ রা
আল-িজন, আয়াত: ২৩}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َۡۡ ََ
ّ
ّ ُ َ ُ َ َ ُۡ َ َ ٰ َ َۡ ٓ َ َ
ّ �َ ّل٦ ُ�َ ٱل ۡ ُموقَ َدة
 ِ�َ َه ا٧ ِ � َدة
ِٔ �َطَل ُِع � ٱ
 ن٥ ﴿ وم ا أدرٮك م ا ٱ�طمة
ِ ار
ِ
َ َعلَ ۡيهم ُّ ۡؤ
َ  � َ� َمد٨ ٞ ص َدة
[٩ ،٥ : ﴾ ]ﻬﻟﻤﺰة٩ ِ ۢمَدّدَة
ٖ
ِ
ِ
‘আর িকেস আপনােক জানােব হুতাম কী? আ�াহর ��িলত
আগুন যা হৃৎিপ পযর ্ েপৗঁে যােব। িন�য় তা তােদরেক আব�
কের রাখেব �লি�ত ��সমূ েহ।’ {সূ রা আল-হুমায, আয়াত: ৫-৯}
এছাড়াও জাহা�ােমর আগুের বণর্না ওিবিভ� �কােরর য�ণাদায়ক
�ায়ী শাি� স�েকর্বহু আয়াত রেেছ।
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অনু রূপভােবহাদীেসও জাহা�ােমর বণর্না রেয়ে: েযমন,
* হাদীেস রেয়েছ, আ�ু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ বণর্না
কেরন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ّ َُِ ﻞﻛ
َْ
»ﻳُﺆ � َﻬَﻨَّﻢَ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ لَﻬﺎ ﺳَﺒْﻌُﻮنَ أَﻟْﻒَ زِﻣَﺎمٍ ﻣَﻊ
ٍِزﻣﺎمٍ ﺳﺒﻌﻮن أﻟ ﻒ مﻠﻚ
َ ّ
.« َُﺮُو� َﻬﺎ
‘জাহা�ামেক িকয়ামেতর ময়দােন আনা হেব। যা ৭০ হাজার
েফেরশতা ৭০ হাজার িশকল �ারা (েবঁেধ) েটেন উঠােব।’ 295
294F

* হাদীেস আেরা রেয়েছ, আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
ً َ اﷲِ إِنْ ﺎﻛَﻧَﺖْ ﻟَﺎ
ﻜ ِ� َﻴﺔ
َ»رُ�ُﻢْ ﺟُﺰْءٌ ﻣِﻦْ ﺳَﺒْﻌِ�َ ﺟُﺰْءًا ﻣِﻦْ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ �ِﻴﻞَ ﻳَﺎ رَﺳُﻮل
َ
َّ
ّ
.«ِﺜْﻞُ ﺣَﺮِﻫﺎ
َﻠَﻴْﻬِﻦَّ ﺑِتِﺴْﻌَﺔٍ وَﺳِتِّ�َ ﺟُﺰْءًا ﻠﻛُُّﻬُﻦ
ﻓُﻀِّﻠَﺖْ ﻋ
‘দু িনয়ার আগুন েথেক জাহা�ােমর আগুর তাপ স�র গুণ েবিশ।
তখন সাহাবীগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! এ দু ি নয়ার আগুনই
েতা শাি� েদয়ার জনয্ যেথ�। িতিন উ�র িদেল, এর তাপ দু িনয়ার
আগুেনরওপর ৬৯ গুণ বৃি� কের েদয়া হে। �েতয্কিটই এর মত
গরম।’ 296
২৯৫F

* হাদীেস আেরা আেছ, আবূ হুরায়র েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
295

মুসিলম: ২৮৪২।
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বু খারী: ৩২৬৫; মুসিলম: ২৮৪৩।
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ّ
َ - ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�ُﻮلِ ا
»ﻨَّﺎ ﻣَﻊَ رَﺳ
ّ  ﺳَﻤِﻊ وَﺟْﺒَﺔً �َﻘَﺎلَ اﻨﻟَّﻰﺒ
ﺻ� اﷲ- ِ
ِ
ُ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ رَﺳ
َ َ
َ َْ
َ ﺎل » َﻫ َﺬ ا َﺣ
ﺠ ٌﺮ
 ﻗ. ﺎلَ ﻗُﻠْﻨَﺎ ا�َُّ وَ ُﻮﻪﻟ أﻋﻠﻢ.«  » ﺗﺪ ُرون َﻣﺎ ﻫﺬ ا- ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ َْ َ
َ َ ً َ َ َْ ُ ُْ
.«  إِﻰﻟ �ﻌ ِﺮﻫﺎ
َ �َ� ﺧ ِﺮ�ﻔﺎ ﻓﺎﻵن ﺣ� �ْﺘ
رﺳﻠﻪ اﷲ ﻲﻓ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻨ ﺬ ﺳﺒ ِﻌ
‘আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ু েখ হািজর
িছলাম হঠাৎ আমরা একটা শ� শুনেত েপলাম। িতিন বেল,
েতামরা িক জান এটা িকেসর শ�? আমরা বললাম আ�াহ ও তাঁর
রাসূ লু�াহ এ বয্াপাের েবিশ জােনন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, এটা জাহা�ােমর একিট পাথেরর শ�। যা
আ�াহ ৭০ বছর পূ েবর্ জাহা�ােম িনেক্ষপ কিছেলন, আজ তা
জাহা�ােমর েশষ �াে� েপৗঁছ।’ 297
296F

* উৎবাহ ইবন গাযওয়ান রািদয়া�াহু আনহ তার খুৎবার মেধয্
জাহা�ােমর বয্াপােরআেলাচনা করিছেলন, িতিন বেলন,
َ
َ ْ َ
َ
َ
َ ِنَّ اﺤﻟَْﺠَﺮَ ﻳُﻠْﻰﻘَ ﻣِﻦْ ﺷَﻔﺔ
ُﻛِﺮَ ﻨﻟََﺎ أ
ّﻢَ �َﻴَﻬْﻮِى �ِﻴﻬَﺎ ﺳَﺒْﻌِ�َ ﺎﻋ ًﻣﺎ ﻻ ﻳُﺪ ِر ُك ل َﻬ ﺎ
ﺟَﻬ َﻨ
ََ ّ
َ
ْﺮًا وَوَا�ِّ ﺘﻟَُﻤْﻸَنَ أ� َﻌ ِﺠﺒْﺘُ ْﻢ
‘জাহা�ােমর একিট পাথর জাহা�ােমর িকনারা েথেক িনেক্ষপ কর
হেব তা িনচ পযর্� েপৗঁছে৭০ বছর লাগেব। এতদসে�ও জাহা�াম
পাপীেদর �ারা ভিতর্ হেয় যােব। েতামরা িক আযর্াি�ত হেয়?’
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মুসিলম: ২৮৪৪।
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মুসিলম: ২৯৬৭।
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298
২৯৭F

* ‘ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক হাদীেস আরও রেয়েছ,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ ََ
ْ ّ
َ
َ
َ
.«ﻞِ اﺪﻟُ�ﻴَ ﺎ َﻣ َﻌﺎ�ِﺸ ُﻬ ْﻢ
 الﺰَّﻗُّﻮمِ ﻗُﻄِﺮَتْ ﻰﻓِ دَارِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﻷَﻓْﺴَﺪتْ ﻰﻠﻋ أ
َّ �َﻄْﺮَةً ﻣِﻦ
»
‘যিদ জাহা�ােমর যা�ুম ফল দু িনয়ােত িনেক্ষপ করা , তাহেল
তার দু গর্ে� দুিনয়াবাসীর জীব-যাপন অস�ব হেয় যােব।’ 299 আবু
298F

ঈসা িতরিমযী হাদীসিটেক ‘হাসান সহীহ’ বেলেছন।
* অনয্ হাদীে নু ‘মান ইবন বশীর রািদয়া�াহু‘আনহ বণর্না কের,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেেছন,
َْ َ ْ
َ
ْ
ُُ
َ
ﺎر �ﻐ ِ� ِﻣﻨ ُﻬ َﻤﺎ ِد َﻣﺎﻏﻪ
ٍ » أَﻫْﻮَنَ أﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ ﻋَﺬَاﺑًﺎ ﻣَﻦْ ﻪﻟَُ �َﻌْﻼَنِ وَﺮﺷَِاﺎﻛ ِن ِﻣﻦ ﻧ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ ُّ
ﺪُّ ﻣِﻨْﻪ
.« ُ ﻋَﺬَاﺑًﺎ وَ�ِﻧَﻪ ﻷﻫ َﻮ� ُﻬ ْﻢ َﻋﺬاﺑًﺎ
ﻛ �َﻐْ�ِ الْﻤِﺮْﺟَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺮَى أَنَّ أَﺣﺪًا أَﺷ
‘জাহা�ােম যােক সব েচেয় কম শাি� েদয়া হেব, তােক জাহা�ােমর
দু ’িট সয্ে�ল পিরধান করােনা হেব যার িফতা�য় হেব আগুেনর।
তার উ�ােপ মাথার মগজ টগবগ করেত থাকেব েডেগর ফুট�
পািনর নয্ায়। েস মেন করেব তােক সবেচেয় েবিশ শাি েদয়া
হে�। মূ লত তােক সবেচেয় কম শাি� েদয়া হে�।’ 300
29F

* আরও হাদীেস রেয়েছ, আনাস রািদয়া�াহু‘আনহু বণর্না কে,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
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আহমাদ ১/৩০১, ৩৩৮; িতরিমযী: ২৫৮৫; ইবন মাজাহ: ৪৩২৫।
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َ َْ َ ْ
ُ َُ ّ
َِ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �َﻴُﺼْﺒَﻎُ ﻰﻓ
اﻨﻟَّﺎرِ ﺻَﺒْﻐَﺔً �ُﻢَ �ﻘﺎل
» ﻳُﺆ � ﺑِﺄ� َﻌ ِﻢ أُّ�ْﻴَﺎ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ ﻳَﻮْم
َْ
َ
َ
َ َ
ّ
�  َو�ُﺆ.ِﻻَ وَا�َِّ ﻳَﺎ رَب
ُ�ْﻦَ آدَمَ ﻫﻞْ رأَﻳْﺖَ ﺧَ�ًْا �َﻂُّ ﻫَﻞْ مَﺮَّ ﺑِﻚَ ﻧﻌِﻴﻢٌ �َﻂُّ �َﻴﻘُﻮل
َ
َُ
َ ﺎ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ �َﻴُﺼْﺒَﻎُ ﺻَﺒْﻐﺔً ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨ
ّﺔِ �َﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟ ﻳَﺎ ا�ْ َﻦ
ﺷَﺪِّ اﻨﻟَّﺎسِ ﺑُﺆْﺳًﺎ ﻰﻓ ا
ِ
َ
ٌﻳَﺎ رَبِّ ﻣَﺎ مَﺮ ّ ﻰﺑ ﺑ ُ ُﺆس
َ
َِّ�ﻞْ رَأَﻳْﺖَ ﺑُﺆْﺳًﺎ �َﻂُّ ﻫَﻞْ مَﺮّ ﺑِﻚَ ﺷِﺪَّةٌ �َﻂُّ �َﻴَﻘُﻮلُ ﻻَ وَا
ِ
ّ
َ ُّ وَﻻ
َ
.« ُﻳْﺖُ ﺷِﺪَّةً �َﻂ
 رَأ
‘িকয়ামেতর ময়দােন দু িনয়ার মেধয্ সব েযেয় ধনাঢয্ ও সুখী বয্ি�
আনা হেব, অতঃপর তােক জাহা�াম েথেক অ� সময় ঢুিকেয় এেন
িজজ্ঞাসা করা হ, েহ আদম স�ান! তুিম িক কখনও দু িনয়ােত
সু খ-শাি�েত িছেল? তুিম িক কখনও দু িনয়ার িনয়ামত েপেয়িছেল?
েস বলেব, না-আ�াহর কসম! েহ আমার রব! আিম কখনও দু িনয়েত
শাি� পাই িন। িঠক ত�প দু িনয়ায় েয বয্ি� সবর্ািধক ক�কর
অশাি�েত িছেল, তােক অ� সমেয়র জনয্ জা�ােত ঢুিকেয় িনেয়
আসা হেব, অতঃপর তােক বলা হেব, েহ আদম স�ান! তুিম িক
কখনও অভাব অনটেন িছেল? েস আ�াহর কসম কের বলেব, না,
আিম কখনও েকােনা অভাব-অনটেন বা কে� িছলাম না।’ 301
30F

অথর্াৎ জাহা�ামী বয্ি� দুিনয়ার সকল ি� ও েনয়ামেতর কথা ভুেল
যােব। আর জা�াতী বয্ি� দুিনয়ার সকল ক-ে�েশর কথা ভুেল
যােব।
301
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* অপর হাদীেস রেয়েছ, আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহু‘আনহু
বণর্না কের, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ ََ
َ َ
َ ََﺎلُ لِﻠﺮَّﺟُﻞِ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَﺎر ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
َ
ّ
ﻣَﺎ ﻰﻠﻋ اﻷ ْر ِض ِﻣ ْﻦ
َأَﻳْﺖَ لﻮْ ﺎﻛَن لَﻚ
:ﺎﻣ ِﺔ
»
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ ُ ْ ْ
َ
َ ْ
َ ﺷ ٍء أ� ْﻨ
ْ
 ﻗ ﺪ أ َرد ت ِﻣﻨﻚ أﻫ َﻮ ن: �ﻴَﻘﻮل:ﻗﺎل،  � َﻌ ْﻢ: � َﻴﻘﻮل: ﺖ ُﻣﻔﺘَ ِﺪﻳ ًﺎ ِﺑ ِﻪ ؟ ﻗﺎل
َ
َِ ﻲﻓ
َْ ّ
َ نْ ﻻَ �ُﺮﺸِْكَ ﻲﺑِ ﺷَي
 ﻓَﺄَ�َﻴْﺖَ إِﻻَ أ ن، ْﺌًﺎ
 ﻗَﺪْ أَﺧَﺬْتُ ﻋَﻠَﻴْﻚ ﻇَﻬْﺮِ آدَمَ أ، ِﻣ ْﻦ ﻚ
ْ
.«ُﺮﺸ َك
ِ

‘িকয়ামেতর ময়দােন এক জাহা�ামী বয্ি�েক িজজ্ঞাসা করা ,
তুিম দু িনয়ার সম� স�েদর মািলক হেল িক তা �ােণর
িফদয়া�রূপ খরচ করে? েস বলেব েহ আমার রব! আিম তা
করতাম। তখন আ�াহ বলেবন, েহ আমার বা�া! আিম েতামােক
তার েচেয়ও সহজ হুকুম িদেয়িছলা, যখন আিম েতামােক আদম
(‘আলাইিহস সালাম) এ িপঠ েথেক েবর কেরিছলাম। তখন
বেলিছলাম তুিম আমার সে� কাউেক শরীক করেব না। িক� তুিম

আমার কথা অমানয্ কের আমার সে� নয্েকশরীক কেরিছেল।’ 302
301F

* অনয্ হাদীে,
ََُْ ْ َ ْ َ ْ َ
ّ
ﺎر
ِ َ ِﺊُ ا� َُّ ﻋَﺰَّ وَﺟَﻞَّ ﻷَﻫْﻞِ اﻨﻟ:  وﻣﻨﻴﻪ أﻣﻪ ـ،وﻫﻮ اﺑﻦ أﻣﻴﺔ، »�ﻦ �ﻌ� ﺑ ِﻦ ﻣﻨﻴﺔ
َ ْ ََ ْ َ َ ً ّ
ُ َ َ
ّ
:ﺖ َﻋﻠﻴْ ِﻬ ْﻢ ﻧﺎداﻫ ْﻢ
ﻓ ِﺈذ  أَﺮﺷﻓ، َﺤَﺎﺑَﺔً ﺳَﻮْدَاءَ ﻣُﻈْﻠِﻤَﺔً ﻣُﺪْلَﻬِﻤَﺔ
َ أَي،ِ أَﻫْﻞَ اﻨﻟَّﺎر
ّ
َ
َ َ�ﻄْﻠُﺒُﻮنَ ؟ وَﻣَﺎ
وَالْﻤَﺎءَ اﺬﻟَ ي
،  �َﻴَﺬْﻛُﺮُونَ ﺑِﻬَﺎ ﺳ ﺤَﺎبَ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ، َِّي �ُﺴْﺄَلُﻮن
اﺬﻟ
ِ
302
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َ ُ َْ َ َ
 أَﻏْﻼﻻ ﺗُﺰ
َ ُ ُ َ
َادُ ﻲﻓ
ْ  �َﻴُﻤْﻄِﺮُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ، ِ ْﺄَلُ ﺑَﺎرِدَ الﺮﺸََّاب:�ﻴَﻘﻮلﻮن، �ل َﻋﻠﻴْ ِﻬ ْﻢ
ِ
ِ � ﻛن
َ
ْ َ
َ
ُِ َ ﻲﻓ
َ َْﺮًا ﺗُﻠْﻬِﺐُ اﻨﻟ
َ ْ
َ
ّ
«ﺎر َﻋﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ
 وَﻤﺟ، ْﺳَﻼﺳِﻠِﻬِﻢ
ﻼﺳﻞ ﺗﺰ
ِ  َوﺳ، أﻏﻼل ِ ِﻬﻢ

‘ইয়া‘লা ইবন মু নইয়াহ – তাঁর িপতার নাম উমাইয়া আর মুনইয়াহ

তার মােয়র নাম- বণর্না কেরন, আ�াহ রা�ু ল আলামীন
জাহা�ামীেদর জনয্ঘন কােলা েমঘ সৃ ি� করেবন। যখন েমঘ তােদর
সামেন েদখা যােব তখন েমঘ তােদর েডেক বলেব, েহ জাহা�ামীরা!
েতামরা েমঘ েথেক িক িকছু চাও, তখন তারা দু িনয়ার েমেঘর কথা
িচ�া করেব এবং দু িনয়ার পািনর কথা ভাবেব, তাই তারা বলেব,
আমরা িপপািসত, আমরা েমঘ েথেক বৃ ি� চাই, পািন চাই। অতঃপর
েমঘ তােদর জনয্ আগুেনর েব, িশকল ও আগুেনর কয়লাঅিধক
পিরমােণ বষর্ণ হেত থাকেব। আর আগুেনর কয়লা আগুেনর দা
আরও শি� বািড়েয় েদেব।’ 303
302F

* অনয্হাদীেস রেয়েছ, আবূ মূ সা রািদয়া�াহু‘আনহ বণর্না কের,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলেছন,
َّ
ٌَ َﺔ
ْ ّ
ُ
َ ُ ََ َْ
 َو َﻣ ْﻦ. وَمُﺼَﺪِّقٌ ﺑِﺎلﺴِﺤ ِﺮ
ٍ وﻗﺎ ِﻃﻊ ر ِﺣﻢ،  ُﺪْﻣِﻦُ ﻤﺧ ٍﺮ:»ﻼﺛ ﻻَ ﻳَﺪْﺧُﻠﻮنَ اﺠﻟَْﻨَﺔ
َ
ّ
َ
َ  َو َﻣ ﺎ �َ ْﻬ ُﺮ اﻟ ْ ُﻐ:ﻴﻞ
َ ّ وَﺟَﻞَ ﻣ ْﻦ �َ ْﻬ ﺮ اﻟ ْ ُﻐ
ﻮﻃ ِﺔ ؟
�ِ . ﻮﻃ ِﺔ
َت
 ﻣُﺪْﻣِﻨًﺎ لِﻠْﺨَﻤْﺮِ ﺳَﻘَﺎهُ ا�َُّ ﻋَﺰ
ِ
ِ
َ َ
ُ
ُُ ُ
ّ
.«وﺟ ِﻬ ْﻢ
ِ ﺎر ِر�ﺢ ﻓﺮ
ِ َ ﻬْﺮٌ �َْﺮِي ﻣِﻦْ ﻓُﺮوجِ الْﻤُﻮمِﺴَﺎتِ ﻳُﺆْذِي أَﻫْﻞَ اﻨﻟ:ﻗﺎل
303
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‘িতন বয্ি জা�ােত �েবশ করেব না ১. মদয্পায়, ২. আ�ীয়তার
স�কর্ িছ�কারী ও৩. জাদু েত িব�াসী। েয বয্ি� দ পান কের
মারা যােব, আ�াহ তােক গুও�া নদীর র� পান করােবন। তােক
িজজ্ঞাসা করহেলা, নহের গও�াহ কী? িতিন উ�ের বলেলন, েয
নদী িদেয় জাহা�ামী মিহলােদর ল�া�ােনর দু গর্�যু� র� বইেত
থাকেব, তার দু গর্� �েতয্ক জাহা�ামীর ক� বৃি� কর।’ 304
* অনয্হাদীেস জােবর রািদয়া�াহু‘আনহ বণর্না কের, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َْ
ّ �َﻬْﺪًا لِﻤَﻦْ �َﺮﺸُ الْﻤُﺴْﻜِﺮَ أَنْ �َﺴْﻘِﻴَﻪ
َ
َ ْ
«ﺎل
ﻰﻠﻋََ اﷲِ ﻋَﺰَّ وَﺟ َﻞ
»
ِ ُ ﻣِﻦْ ﻃِﻴﻨَﺔِ اﺨﻟﺒ
َْ ُ َ َ ُ ْ َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ََ
َﺎ رَﺳ
ﻣ
ّ
ﺎر« أ و »ﻋﺼﺎرة أﻫ ِﻞ
ِ  وََﺎ ﻃِﻴﻨَﺔُ اﺨﻟﺒ،ِ ُﻮلَ اﷲ:ﻗﺎلﻮا
ِ َ »ﺮقُ أَﻫْﻞِ اﻨﻟ:ﺎل ؟ ﻗﺎل
ّ
«ﺎر
ِ َﻟ

‘আ�াহ তা‘আলার ওয়াদা; েয বয্ি� েনশা করেব আ�াহ অবশয্
তােক ‘তীনাতুল খাবাল’ েথেক পান করােবন। সাহাবাগণ িজজ্ঞাস
করেল, েহ আ�াহর রাসূ ল! তীনাতুল খাবাল িক? িতিন বলেলন,
জাহা�ামীেদর পুঁজ বা দু গর্�যু� ঘা।’ 305
304F

* বুখারী ও মুসিলেমর হাদীেস রেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ইয়াহূ দী ও নাসারােদর বলা হেব,
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َ
َ ُ َ َ َ َ
َ ْ َ َّ
َ ُ َ َ
 َيُﺸَﺎرُ إِﻴﻟْ ِﻬ ْﻢ أﻻ ﺗ ِﺮدون ؟ ﻴُﺤْﺮﺸَُونَ إِﻰﻟ.ﺎﺳ ِﻘﻨﺎ
َﻣﺎذا �ﺒْﻐﻮن ؟ َﺎلُﻮا ﻋَﻄِﺸْﻨَﺎ ﻳَﺎ رَ�َﻨﺎ ﻓ
َ
َ
ّ
.ﺎر
َﻄُﻮنَ ﻰﻓِ اﻨﻟ
�ﺎ ﺮﺳََابٌ �َْﻄِﻢُ �َﻌْﻀُﻬَﺎ �َﻌْﻀًﺎ �َﻴَتَﺴَﺎ
ِ ﻛَ�َ�َّﻬ
ِ

‘েতামরা কী চাও? তারা বলেব েহ রব! আমরা িপপািসত। আপিন
আমােদরেক পািন পান করেত িদন। তখন তােদরেক ইি�ত কের

বলা হেব েয েতামরা িক হাওেয নামেব না? এরপর তােদরেক
জাহা�ােম একি�ত করা হেব; তারা েদখেত পােব জাহা�ামেক
মরীিচকার মত; যার একাংশ আেরক অংশেক িব�ংস করেছ;
তারপর তারা জাহা�ােম পিতত হেব।’ 306
305F

হাসান বছরী রহ. বেলন, ‘েতামােদর ওই জাহা�ামীেদর স�েকর্ ক
ধারণা, যারা ৫০ হাজার বছর পােয়র ওপর ভর িদেয় দাঁিড়েয়
থাকেব, েযখােন তারা েকােনা খাবােরর �াদ �হণ করেত পারেব না
এবং এক েফাঁ টা পািনও পান করেত পারেব না। পািনর িপপাসায়
গলা শুিকেয় কাঠ হেয় েদহেথেক িবি�� হওয়ার উপ�ম হেব।
তােদর েপট ক্ষুধায় আগুেনর মত �লেত থাকেঅতঃপর তােদর
জাহা�ােমর আগুের িদেক িনেয় যাওয়া হেব, আর েসখােন
তােদরেক ফুট� গরম পািন পান করেনা হেব। যার উ��তার
েকােনা তুলনা েনই, েয উ�তা ও উ��তা পিরপ�তা েপেয়েছ।’ 307
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বু খারী: ৪৫৮১; মুসিলম: ১৮৩।
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(বু খারীর বয্াখয্া) উমদাতুল কারী: ২৮/৪৮৩।
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ইবনু ল জাওযী রহ. জাহা�ােমর বণর্না িদেত িগেয় বেল, জাহা�াম
এমন ঘর যার অিধবাসীেদর শাি� েথেক দূ ের রাখা হেয়েছ। সকল
�কােরর আন� ও শাি� েতেক বি�ত রাখা হেয়েছ। তােদর সাদা
চামড়া কাল রেঙ পিরবতর্ন কের েদয়া হেয়েছ। তােদর পাহােড়র
েচেয় শ� হাতুিড় �ারা িপটােনা হে�। েসখােন শাি� েদওয়ার জনয্
কেঠার হৃদেয়র ওকিঠন শাি�দাতা েফেরশতা রেয়েছ। হায়! যিদ
তুিম তােদরেক েদখেত েসই ফুট� পািনেত সাঁতার কাটেত। কিঠন
ঠা�ােত িনিক্ষ� হেতিচ�া ও ক� সবর্ক্ষণ তােদর সাথী থা,
ফের তারা কখনও খুশী হেত পারেব না। তােদর অব�ান সু ি নিদর্�
কের েদওয়া হেয়েছ, তাই তারা েস �ান তয্গ করেত পারেব না।
�ায়ীভােব, িচরকাল েসখােন তারা থাকেব, তারা তা েথেক মুি�
পােব না। তােদর শাি� েদয়ার জনয্ েফেরশতা িনযু� করা হে,
যারা কেঠার হৃদেয়র হেব। যােদরধমক আযাব েথেক বড় ক�দায়ক
হেব। যােদর অনু েশাচনা তােদর িবপেদর েচেয়ও অিধক শি�শালী।
তােদর েযৗবনকালেক পাপ �ারা �ংস করার কারেণ তার কাঁদেত
থাকেব। তারা যত কাঁদেব কেঠার হৃদয় কিঠন েফেরশতাগণ
তােদরেক তত েবিশ ক� িদেত থাকেব। হায় আফেসাস তােদর জনয্
েয তারা তােদর রেবর েরাষানেল পেড়েছ! হায় আফেসাস তােদর
বড় িবপেদর জনয! আহা তােদর কত অপমান েয সকল মানু েষর
সামেন অপমািনত হে�। েহ সৃ ি�র ঘৃ িণত বয্ি�র! এখন েতামােদর
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দু িনয়ার হারাম উপাজর্ন েকাথায় েগ? আজ েতামােদর পাপ করার
আ�হ েকাথায় েগল? মেন হেব েযন তা িছল তােদর আকাশ কুসু ম
ক�না। তারপর তােদর এ শরীরেক জাহা�ােম েপাড়ােনা হেব,
যখনই তােদর শরীর পুেড় যােব, আ�াহ নতুন েদহ পিরবতর্ন কের
েদেবন। যখন শরীেরর চামড়া পুেড় যােব, নতুন চামড়া �ারা
পিরবতর্ন েদেবন। েসখােন তােদর শাি� বাড়ােনার জনয্ কিঠ
হৃদেয়র েফেরশতা সবর্ক্ষণ িনযু� থা’
েহ আ�াহ! আপিন আমােদর জাহা�ােমর আযাব েথেক বাঁ চান।
আমােদর িচর�ায়ী আপমান ও �ংস হেত বাঁ চান। েহ আ�াহ
আপিন আপনার রহমেত আমােদরেক মু�াকীেদর ঘেরর বািস�া
করু করন। আর আমােদর ও আমােদর িপতা-মাতাসহ
মুসিলমেদর ক্ষমা কের িদন। েহ করুণাময়!
আর আ�াহ আমােদর নবী মুহা�দ ও তাঁর পিরবার-পিরজন ও
সাহাবীগেণর ওপর সালাত েপশ করুন
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ষ�িবংশ আসর
জাহা�ােম �েবেশর কারণ
সকল �শংসা শি�মান, সু দৃঢ়, িবজয়ী, শি�শালী, সু উ� আ�াহর
জনয, ক্ষীণতর �রও যার �বেণর বাইের ; গভর্� িশশুর নড়াচড়া
যার দৃ ি�েত েগাপন নয়। তাঁর বড়ে�র সামেন �তাপশালী বাদশাও
িবনীত হয়। তাঁর ক্ষমতার স�ুেখ চ�া�কারীর চ�া� িবফলয়।
ভুলকারীর ওপর িতিন েযমন চান তাঁ র ফয়সালা বা�বায়ন কেরন।
িতিন যােক চান সৃ ি�কূেলর মধয্ েথেক তােক িনবর্ািচত কেরন। আ
এরাই বামপ�ী দল আর ওরাই ডানপ�ী। কমর্স�াদনকারীেদর
কমর্স�াদেনর আেগই এ স�েকর্ ভাগয্িলিপ চূড়া� হেয়েছ। যিদ
ে�ণীকরণ না হত তেব মুজািহদেদর িজহাদ িবফেল েযত এবং
কােফরেদর মধয্ েথেক ঈমানদারেদর িকংবা িব�াসীেদর মধয্ েথে
সে�হবাদীেদর েচনা েযত না। এ িবনয্াসকরণ না হেল অপরাধীেত
জাহা�াম পূ ণর্ হত না। {আর যিদ আিম ই�া করতাম, তাহেল
�েতয্ বয্ি�ে তার িহদায়াত দান করতাম। িক� আমার কথাই
সেতয পিরণত হেব েয, ‘িন�য় আিম িজন ও মানু ষ উভয় �ারা
জাহা�াম পূ ণর করব’।} ওই হেলা আ�াহর িহকমত েহ আমার ভাই
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আর িতিন সকল �জ্বানেদর মেধয্ ে���জ্ঞাব। আিম পিব� েস
স�ার �শংসা কির েশাকরগুযারেদর অনুরূ�শংসা। তাঁর কােছ
�াথর্না কির ৈধযর্শেদর অনু রূপ সাহায। আিম তাঁর কােছ
অপমানজনক শাি� েথেক পির�াণ চাই।
আিম সাক্ষয্ েদই েয আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ; িতিনই
সতয্ ও �কাশয্ মািলক। আিম আরও সাক্ষয্ েদই েয মুহা�দ
বা�া ও সু িনবর্ািচত িব�� রাসূল।
আ�াহ সালাত ও সালাম বিষর্ত কন তাঁর ওপর, তাঁ র সাহাবী আবূ
বকেরর ওপর িযিন দীেনর েক্ষে� পুরুষেদর মেধয্ তাঁর
অনু সারী, উমেরর ওপর িযিন আ�াহর িনেদর্েশর েক্ষে� দৃঢ়
অনড়, উসমােনর ওপর িযিন রাসূ েলর দু ই কনয্ার �ামী ও উ�ম
েজাড়ার অিধকারী, আলীর ওপর িযিন িবদয্ার সাগর ওমু� বেক্ষ
অিধকারী এবং জাহা�ােমর অি�র কারণসমূ হ েথেক পিব�। আর
রাসূ েলর সব পিরবার-পিরজন, পুণয্া�া সব সাহাবী ও িকয়ামত
পযর্� আগত তাঁর দীেনর সকল অনুসারীর ওপর।
o মুসিলম ভাইগণ! েজেন িনন েয, জাহা�ােম �েবেশর িকছু কারণ
রেয়েছ, যা আ�াহ তা‘আলা কুরআন মজীেদ ও তাঁ র রাসূ েলর

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যবানীেত বণর্না কেরেছ,
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যােত কের মানু ষ তা েথেক সাবধান হয় ও তা েথেক িনেজেদর
বাঁিচেয় রােখ।
এ কারণসমূ হ দু ’ভােগ িবভ�:
�থম: এমন কারণ যা মানু ষেক কািফর বানায়। এ রকম কােজ িল�
বয্ি�ঈমান েথেক েবর হেয় কািফর হেয় যায় এবং তা তার জনয্
িচর�ায়ী জাহা�াম অবধািরত কের।
ি�তীয়: এমন কারণ য�ারা মানু ষ ফািসক হয়। এরকম অপরােধ
িল� বয্ি� নয্-পরায়ণতা েথেক পাপাচারী হেয় পেড়; এবং তা
তােক জাহা�ােম শাি� েভাগ করার উপেযাগী বািনেয় েদয়; যিদও
তােক েসখােন িচর�ায়ী কের না।
 �থম ে�ণীর েলাকেদর �কারেভদ:
১ম �কার: আ�াহর সে� শরীক করা
যা সংঘিটত হয় আ�াহর রুবূিবয়য্, উলূ িহয়য্াত এবং আসমা
ওয়াস-িসফােতর মেধয্িশকর করার মাধয্ে। েযমন- এ িব�াস করা
েয, আ�াহর সে� ি�তীয় েকােনা ��া আেছ, সৃ ি�র বয্াপাের তার
সংি��তা আেছ অথবা েস এককভােব িকছু সৃ ি� করেত পাের।
েতমিন এ ধারণা েপাষণ করা েয, আ�াহর সােথ েকােনা ইলাহ
রেয়েছ েয ইবাদত পাওয়ার উপেযাগী অথবা আ�াহর সােথ অনয্
কারও ইবাদত করা, ফেল তার জনয্ িকছু ইবাদত িনেবিদত করা
অথবা এ িব�াস করা েয, আ�াহর মত অনয্ কারও েস রকম জ্,
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ক্ষমতা িবা স�ান রেয়েছ; এ জাতীয় েয েকােনা িব�াসই িশরেক
আকবার বড় িশকর; যা ঐ ধরেণর িব�াসীেক িচর�ায়ীভােব
জাহা�ােমর অিধবাসী বানােব।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ َ ُ ّ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ّ ّ ُ َ ُ ۡ ۡ ّ َ َ ۡ ّ َ ّ ُ َ َ ۡ َن
َ ِل�َلِم
� م ِۡن
َ� �ك ِٱ�َ ِ �ق د َرَم �َ عليه ِ �َۡة ومأوٮه
ِ ٰ ار ۖ َوما
ِ � ﴿ ِنَهۥ من
َ َأ
[٧٢ : ﴾ ] ﻤﻟﺎﺋﺪة٧ ٖ نصار

‘িন�য় েয বয্ি� আ�াহর সে�িশকর কের, আ�াহ তার জনয্ জা�াত
হারাম কের েদেবন। তার িঠকানা হেব জাহা�াম। আর জািলমেদর
েকােনা সাহাযয্কারী েই।’ {সূ রা আল-মািয়দা, আয়াত: ৭২}
২য় �কার: আ�াহর সে� কুফুরী করা অথবা তাঁর েফেরশতাগণ
অথবা রাসূ লগণ অথবা িকয়ামত িদবস অথবা তাকিদেরর ভােলাম�েক অ�ীকার করা।
সু তরাং যারাই উপযু র্� িবষয়সমূেহর েকােনা িকছু িমথয্া মেন করে
িকংবা অ�ীকার করেব অথবা সে�হ েপাষণ করেব েস অবশয্ই
কােফর হেয় যােব এবং িচর�ায়ীভােব জাহা�ােম অব�ান করেব।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
ّ َ َۡ ْ ُ ّ َ ُ َ َ ُ ُ َ
ّ َ ُ ۡ
َ َ�ّ َِن
�َ َو ُر ُسلِهِۦ
� ِين يَ�ف ُرون ِٱ�َ ِ َو ُر ُسلِه ِۦ و� ِر�دون أن �ف ِرقوا
﴿
ِ �
ً َ َ َٰ َ ۡ َ ْ ُ ّ َ َ ُ ُ َ
ُ
ُۡ َ َُ
َۡ ُ ۡ َ
َۡ
١ �خذوا �� �ل ِك سبِي
ِ ََو�قولون نؤم ُِن بِبع ٖض َون�ف ُر بِبع ٖض و� ِر�دون أن َت
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َ َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ّٗ َ َ ُ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ ْ ُ
،١٥٠ : ﴾ ] اﻟنﺴﺎء١ �ن عذابٗا ُّ ِه ٗينا
أوَ�ِك هم ٱل�فِرون حقا ۚ وأ�تدنا ل ِل�فِ ِر
[١٥١

‘িন�য় যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর সােথ কুফরী কের এবং আ�াহ
ও তাঁর রাসূ লেদর মেধয্ ঈমােনর বয্াপাের পাথর্কয্ করেত, আর
আমরা কিতপয় রাসূ েল ঈমান রািখ ও কিতপয় রাসূ লেক অ�ীকার
কির; ব�ত এরা মধয্তর্ েকােনা পথ অবল�ন করেত চায়,
�কৃতপেক্ষ এরা িনেরট কােফর। আর আমরা কােফরেদর জনয্
ৈতির কের েরেখিছ অপমানজনক আযাব।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত:
১৫০-১৫১}
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ّ ََٗ ٓ َ َ
َ ۡ َ ََ َّ ّ
َ
َ
ً َ ۡ َُ ّ
َ
� ُدون َو ِ ٗ ّ� ا
ِ َ ۖ� � ٰ ِ�ِين � ِيها �بد٦ ﴿ ِنَ �َ لعن ٱل�ٰفِ ِر�ن َأَعَدَ لهم سعِ�ا
َ َ ّ َ ۡ ََ ََٓ َۡ َ َ ُ ُ َ
ّ َ َۡ
َ َ
ُ
ُ َُقَل
ٗ ص
�َ َوأ َط ۡعنَ ا
ب ُو ُجوه ُه ۡم ِ� �َّارِ �قولون �ٰليتنا أطعنا
 يوم٦ ��
ِ َو� ن
ٓ ّ
َ۠ ّ َ ّ
َ ََٓ َُ َََ َ َۡ ََّٓ َّٓ ْ ُ ََ َ۠ ُ ّ
َ�َنَا ءَاتِه ِ ۡم
٦ �لسَبِي
�اءَنا َأَضَلُونا
� وقالوا َ�َنا ِ�َا أطعنا ساد�ن ا و٦ �لرَسو
ٗ ض ۡع َف ۡ� م َِن ۡٱل َع َذاب َو ۡٱل َع ۡن ُه ۡم لَ ۡع ٗنا َكب
[٦٨ ،٦٤ : ﴾ ] اﻻﺣﺰاب٦ ��
ِ
ِ
ِ
ِ
‘িন�য় আ�াহ কািফরেদর ওপর লা‘নত কেরেছন ও তােদর জনয্
জাহা�ােমর আগুন ��ত কের েরেখেছন। তারা তথয় িচরকাল
থাকেব। েসখােন েকােনা ব�ু বা েকােনা সাহাযয্কারী পােব না।
েযিদন তােদর েচহারা আগুেন উলট পালট করা হেব েসিদন তারা
বলেব, হায় আফেসাস! যিদ আমরা আ�াহ ও রাসূ েলর অনু সরণ
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করতাম! আমরা েতা আমােদর েনতােদর ও বড়েদর অনু সারী
িছলাম। তারা আমােদর পথ�� কেরেছ। েহ আমােদর রব! আপিন
তােদর ি�গুণ শাি� �দান করুন এবং তােদর �িত মহা অিভস�া
করু।’ {সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪-৬৮}
৩য় �কার: ইসলােমর প� িভি�র েকােনা একিট ফরযেক অ�ীকার
করা।
-

সু তরাং েয েকউ আ�াহর এক�বাদ ফরয হওয়া অ�ীকার কের
অথবা রাসূ ল সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�ােমর জনয িরসালােতর
সাক্ষয্ � অ�ীকার কের অথবা তাঁর িরসালত সকল মানু েষর
জনয্ হওয়ােক অ�ীকার কের অথবা পাঁ সালােতর ফরয,
অথবা যাকাত অথবা রমযােনর িসয়াম অথবা হজ অ�ীকার
কের, েস কািফর বয্ি� হেব। কার; েস আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও
মুসিলমেদর ঐকমতয তথা ইজমােক িমথয্া সাবয্� কেরেছ

-

িঠক ত�প েকউ যিদ আ�াহর সে� িশকর্ হারাম হওয়ােক
অ�ীকার কের অথবা যােদর হতয্া করাআ�াহ হারাম েঘাষণা
কেরেছন তােদর হতয্া করা হারাম মেন কেত অ�ীকার করল
অথবা িযনা-বয্িভচার অথব পুং ৈমথু ন অথবা মদ পান ইতয্াি
েযগুেলা হারম হওয়ার বয্াপাের আ�াহর কুরআন ও রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ায় �কাশয্ ভাষয্ রেয়
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েসগুেলােক হারাম মানেত অ�ীকার করল েসও কােফর হেয়
যােব; কারণ

েস আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর উপর

িমথয্ােরাপকারী। িক�যিদ েস নও মুসিলম হয়, আর এ গুেলার
েকােনা িকছুেক অজতার কারেণ অ�ীকার কের বেস, তেব
যতক্ষণ না েসটা জানেব ততক্ষণ কােফর হেব না। তেব
জানার পর অ�ীকার কের তেব েসও কােফর হেয় যােব।
৪থর্ �কা: আ�াহ তা‘আলা অথবা তাঁর �ীন অথবা তাঁর রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িনেয় ঠা�া-িব�প করা।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ۡ ُ َۡ َ
ََ
ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ َ ّ ّ ّ َ ُن
َ
ّ
و� ِۦ
ِ ب ق ل َبِٱ�َ ِ َوءَا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
ۚ ﴿ول�ِن س��َهم َقُولُنَ ِ�َم ا َا �وض ونلع
َ ُ َۡ َۡ ُۡ ُ
ُ َ َ َۡ ََُۡ َۡ ْ ُ ََۡ َ
[٦٦ ،٦٥ :ي�ٰن ِ� ۡ ۚم﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ  � �عتذِروا قد �فرتم �عد إ٦ كنتم �سته ِزءون
‘আর যিদ আপিন তােদরেক �� কেরন, অবশয্ তারা বলেব,
‘আমরা আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা করিছলাম। বলু ন, ‘আ�াহ,
তাঁর আয়াতসমূ হ ও তাঁর রাসূ েলর সােথ েতামরা িব�প করিছেল’?
েতামরা ওযর েপশ কেরা না। েতামরা েতামােদর ঈমােনর পর
অবশয্ কােফর হেয় েগছ।’ {সূ রা আত-তাওবা, আয়াত: ৬৫-৬৬}
আর আয়ােত বিণর্ত ‘ইে�হযা’ বা িব�প করার অথর্ হে, ঠা�া
করা, বয্� কর। এটা আ�াহ, তাঁর �ীন ও রাসূ েলর সােথ বড়
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ধরেণর অপমানজনক কাজ ও বড় ধরেণর অপদ� ও অস�ান
�কাশ। মহান আ�াহ তা েথেক বহু উে�র্
৫ম �কার : আ�াহ তা‘আলা, তাঁর �ীন ও তাঁর রাসূ লেক গািল েদয়া
গািল �ারা উে�শয, েদাষ-�িট তালাশ করা, ভুল েবর কের েবড়ােনা
এবং এমনভােব উে�খ করা যা �ারা তােদর অপমান, খােটা করা
অথবা স�ানহািন ইতয্ািদ বুঝা; যথা- লা‘নত েদওয়া িকংবা তােদর
খারাপ ভাষায় কথা বলা ও খারাপ গুেণ গুণাি�ত ক ইতয্ািদ
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়য্াহ রািহমাহ�াহ বেলন, ‘েয বয্ি�
আ�াহ অথবা তাঁর রাসূ লেক গািল েদেব কের েস কািফর বেল
িবেবিচত হেব; �কাশয্ ও অ�কাশয্ সািবর্কভােব েস কা। চাই েস
গািল েদয়ােক হালাল মেন করুক বা হারাম মেন করুক অথব
িব�ােসর কথািট ভুেল ৈশিথলয্ �দশর্ন কই বলু ক।... আর
আমােদর আেলমগণ আরও বেলন, যিদ ওই কথা েকউ ঠা�া কের
অথবা ঐকাি�কভােব বেল, সবর্াব�ায়েস কািফর হেয় যােব। আর
এটাই হে� সিঠক ও অকাটয্ কথা।
ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াই েথেক বণর্না করা হেয়েছ ে, িতিন
বেলেছন: ‘সকল মুসিলেমর এ িবষেয় ইজমা‘ তথা ঐকমতয েয, েয
েকউ আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ লেক গািল েদেব অথবা আ�াহ
তা‘আলা যা নািযল কেরেছন তার সামানয্তম অংশেকও �িতহত
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করেত চাইেব েস কািফর বেল িবেবিচত হেব। যিদও েস আ�াহ যা
নািযল কেরেছ তা �ীকারকারী বেল মুেখ দািব কের থাকুক।’
শাইখুল ইসলাম আরও বেলন, ‘অনয্ানয্ নবীেক গািল েদওর িবধান
আমােদর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক গািল েদওয়ার
িবধােনর মতই। তাই যিদ েকউ কুরআেন যােদরেক নবী িহেসেব
নাম িনেয় উে�খ করা হেয়েছ তােদরেক গািল েদয়, অথবা যােদর
নবুওয়েতর িবষয়িট �িস� হয় েযমন রাসূ েলর হাদীেস তােদর
উে�খ এেসেছ েয একজন নবী এমন কেরেছন অথবা এমন
বেলেছন এটা শুেন েকউ যিদ তাঁেক নবী জানার পরওগািল েদয়
তেব েসও ওই হুকুেমর অ�গর্তঅথর্াৎ কােফর হেয় যােব।
তেব নবীগণ বয্তীত অনয্েদর গািল েদও: যিদ এ গািল �ারা
রাসূ লেকই গািল েদওয়া উে�শয্ হ, েযমন েকউ রাসূ েলর
সাহাবীগণেক গািল িদল, যার �ারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক খােটা করা উে�শয্ হ, তাহেল েসও কািফর িহেসেব
ধতর্বয্ হ। কারণ রাসূ েলর সােথ থাকার কারেণই তােদরেক গািল
েদওয়া হে�।
এর উদাহরণ হে�, েযমন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর েকােনা �ীর �িত বয্িভচর ইতয্ািদ অপবাদ েদওয়া
(নাউযু িব�াহ)। এর মাধয্েম এ বয্ি� কােফর হেয় যা; কারণ এর
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�ারা েখাদ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক অপমানও
তােক গািল েদওয়া হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َۡ ﴿
َ ت ل ِۡل َخبيث
ُ �ي
ٰ َ ِ ٱ�ب
[٢٦ :�﴾ ]ﻨﻟﻮر
ِ ِ
‘দু �ির�া নারীরা দু �ির� পুরুষেদ জনয।’ {সূ রা আন-নূ র, আয়াত:
২৬}
৬� �কার: আ�াহ যা নািযল কেরেছন তা বয্তীত িবচা-ফয়সালা
করা; এ িব�ােস েয, এিট েবিশ বা�ব এবং মানু ে ষর জনয্ আ�াহর
আইন েথেক অিধক কলয্াণক
* সু তরাং েয বয্ি�আ�াহ যা নািযল কেরেছন তা বয্তীত অনয্ ছু
িদেয় েসটােক েবিশ বা�ব এবং মানু েষর জনয আ�াহর আইন েথেক
অিধক কলয্াণকরিব�াস েপাষণ কের িবচার ফয়সালা করেব েস
কােফর হেয় যােব। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ ۡ ُ َ ٓ
َ
ُ َۡ ۡ ّ َ َ
ُ ّ نز َل
َ �م ب َما ٓ أ
[٤٤ :�َ َأُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل�ٰفِ ُرون ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
� ﴿ ومن َم
ِ
‘যারা আ�াহর পক্ষ েথেক অবতীণিবধান অনু যায়ী িবচার-ফয়সালা
কের না তারাই কািফর।’ {সূ রা আল-মািয়দা, আয়াত: ৪৪}
* ত�প েকউ যিদ মেন কের গায়রু�াহর (মানু েষর) ফয়সালা
আ�াহর ফায়সালা েথেক ে�� অথবা মেন কের েয, মানু েষর
ফয়সালা আ�াহর ফয়সালার সমান অথবা েস মেন করল েয
আ�াহর িবধান ছাড়া অনয্ িকছু �ারা িবচা-ফয়সালা েদওয়া জােয়য;
এসব অব�ায়ও েস কািফর হেব; যিদও েস ঐ িবচার না কের।
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কারণ, এর মাধয্েম েস আ�াহর বাণীেত িমথয্ােরাপ কেরেছআ�াহ
তা‘আলা বেলেছন :

َ
َّ ۡ
َ
ّ
[٥٠ :﴿ َو َم ۡن أ ۡح َس ُن م َِن �َ ِ ُح ك ٗما لِق ۡو ٖ� يُوق ِنُون ﴾ ] ﻤﻟﺎﺋﺪة

‘আর িনি�ত িব�াসী কওেমর জনয িবধান �দােন আ�াহর েচেয় েক
অিধক উ�ম?’ {সূ রা আল-মািয়দা, আয়াত: ৫০}
৭ম �কার: মু নািফকী
অথর্াৎ অ�ের কুফরী েগাপন েরেখ মানুেষর স�ুেখ কথাও কােজ
িনেজেক মুসিলম িহেসেব �কাশ করা। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
ّ ��
َ ٰ َ ِنَ ٱل ۡ ُم
ً �َ ۡركِ ۡٱ�َ ۡس َفل م َِن �َّار َولَ ن َ� َد ل َ ُه ۡم نَص
﴿
: ﴾ ] اﻟنﺴﺎء١ �ا
ِ
ِ � ِف ِق
ِ
ِ
ِ
[١٤٥
‘িন�য়ই মুনািফকরা জাহা�ােমর তলেদেশ থাকেব। আপিন তােদর
েকােনা সাহাযয্কারী পােবন ন।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ১৪৫}
এই দল (মুনািফকরা) পূ েবর্র দল হেত িনকৃ�তম। সুরাং এেদর
শাি� কািফরেদর েথেকও েবিশ হেব। তারা জাহা�ােমর িন�তম
�ােন অব�ান করেব। েকননা এরা কুফরী, েধাঁকাবাজী এবং আ�াহ,
তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূ েলর সে� ঠা�া করাসহ িবিবধ পােপ
জিড়ত।
* আ�াহ তা‘আলা এেদর �সে� বেলেছন :
ۡ َ ّ
ّ ﴿ َوم َِن �َّ ِ َ َ ُ ُ َامَن
َ ٱ�َ ۡو ِم ٱ�خِر َو َما ُهم ب ُم ۡؤ ِمن
٨ �ِ
ِ
ِ �اس من �قول َا ِٱ�َ ِ و
ِ
ْ َ َ َ ّ ُ َ ُ َ ّ َ َٱ
ۡ
ُ َ ٓ ّ َ ُ َۡ
َ
�ِ ٩ امنُوا َو َم ا � َدعون ِ�َ أنف َس ُه ۡم َو َما �َش ُع ُرون
ي�ٰدِعون �َ �َِين ء
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َ ٌ َ َ ۡ َُ َ ٗ َ ُ ّ ُ َ َ ٞ ّ
ُُ
َ
َ
ۡ ْ ُ َ
 �ذ ا١ اب أ ِ� ُم ۢ ب ِ َما �نوا يَ�ذِبُون
قلو� ِ ِهم َ َرض ف َزاده ُم �َ م َرضاۖ و لهم عذ
َۡ
ْ
ُۡ َ َ َ
ّ ََٓ
َ
َۡ ّ ْ ُ َ
ُ
ِ �س ُدوا ِ� ٱ
 �� ِ�َ ُه ۡم ه ُم١ �ض قال ٓوا ِ�َ َما � ُن ُم ۡصل ُِحون
ِ � ِيل ل ُه ۡم � �ف
ُْٓ َ ُ ّ َ َ َ ٓ َ َ ْ ُ َ ۡ َُ َ َ
َ َ ُ ُۡۡ
ۡ ّ
َ
 �ذا �ِيل لهم ءامِنوا كم ا ءامن �َاس قالوا١ �ن َ �َش ُع ُرون
ِ ٱلمف
ِ ٰ �سدون َو
ْ َُ َ
َٰ َ ُ ٓ َ َ ّ ُ ُ ۡ ُ ّ ٓ َ َ ُ ٓ َ َ ّ َ َ َ ٓ َ َ ُ ۡ ُ َ
َ ََُۡ ّ
 �ذ ا لقوا١ �ن َ �علمون
ِ � �نؤ ِمن كما ءامن لسُفهاء ۗ �� ِ�َهم هم لسُفهاء و
َ
ْ
ْ ُ َ ْ َ َ َ ّ
ُ
َ
َ َ ْ َ َ َ
ّ ُ
ّ
ۡ
ام ُنوا قال ٓوا َامَن َّ ا �ذا خل ۡوا إ ِ ٰ� ش َ�ٰ ِطين ِ ِه ۡم قال ٓوا ِنَا َم َع� ۡم ِ�َ َما � ُن
�َِين ء
ۡ
ُ
َ
َ ُ َۡ ۡ ُ
ُ ّ
ُ ّ  ٱ١ ون
،٨ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َ�َمُدُه ۡم ِ� ُطغ َ�ٰنِهِ ۡم َ� ۡع َم ُهون
َ � َ ۡستَ ۡهزِئ بِهِ ۡم
مسته ِزء
[١٥
‘মানু েষর মেধয্ এমন িকছু েলাক আেছ যারা বে, আমরা ঈমান
এেনিছ আ�াহর ওপর েশষ িদবেসর ওপর, বা�েব তারা মুিমন নয়।
তারা আ�াহেক ও মুিমনগণেক েধাঁকা েদয়। ব�ত তারা িনেজেদর
েধাঁকা েদয় িক� তারা তা বুেঝ না। তােদর অ�ের েরাগ রেয়েছ।
আর আ�াহ তােদর েরাগ বৃ ি� কের েদন। তােদর জনয্ রেয়েছ
য�নাদায়ক শাি� তােদর িমথয্া বলার কারেণ। আর যখন তােদরেক
বলা হয়, েতামরা জিমেন েফৎনা সৃ ি� কেরা না, তখন তারা বেল
আমরা মীমাংসাকারী। েজেন রাখ! তারাই �কৃ ত েফৎনা সৃ ি�কারী
িক� তারা বুেঝ না। আর যখন তােদর বলা হয়, েতামরা েস রকম
ঈমান আন, েযভােব অনয্ েলাকজন ঈমান এেনেছ। তখন তারা
বেল, আমরা িক ঈমান আনব েবাকােদর মত? মেন েরখ,
�কৃতপেক্ষ তারাই েবাকা িক� তারা তা েবােঝ না। আর তারা যখ
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ঈমানদারেদর সে� সাক্ত কের তখন বেল, আমরা ঈমান এেনিছ।
আবার যখন তােদর শয়তানেদর সে� একাে� সাক্ষাৎ ক, তখন
বেল আমরা েতামােদর সে�ই রেয়িছ। আমরা েতা মুসিলমেদর সে�
শুধু উপহাস করিছ। বরং আ�াহই তােদরসে� উপহাস কেরন আর
তােদর অবকাশ েদন েযন তারা িনেজেদর অহংকার ও কুমতলেব
হয়রান েপেরশান থােক।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ৮-১৫}
মু নািফকেদর অেনকগুিল আলামত বা িনদশর্ন আ:
 আ�াহর যা নািযল কেরেছন তােত সে�হ করা, যিদও েস
িনেজেক ঈমানদার বেল �কাশ কের। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ ّ َ ُ ُۡ َ َ ّ َ ُ َۡ َۡ َ ّ
ُُ
َ
َۡ َ
﴿ ِ�َما �س�ٔذِنك �َِين � يؤمِنون
�ِ ٱرتاب َ ۡت قلو�ُ ُه ۡم � ُه ۡم
ِٱ�َ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر و
ِ
َ ُّ َ
[٤٥ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٤ َر ۡ�ب ِ ِه ۡم َ�َدَدون
‘িনঃসে�েহ তারাই আপনার কােছ অবয্হিত চায় যারা আ�াহ ও
েশষ িদবেস ঈমান রােখ না এবং তােদর অ�র সে�হ বািতক হেয়
পেড়েছ। সু তরাং সে�েহর অবেতর্ তারা ঘুরপক খাে�।’ {সূ রা
আত-তাওবা, আয়াত: ৪৫}
 আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের েদওয়া
হুকু-আহকাম ও িবিধ-িবধান অপছ� করা। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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َ ُ ٓ َ َ َ َۡ َ ُ ٓ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ ّ � َ ُ ُ َۡ َ ّ َ َ َ َۡ َ
َ َ
نزل مِن � ۡبل ِك
ِ نزل إِ�ك وما أ
ِ ﴿ �لم تر إِ� �َِين ي ز�مون ََهم ءامنوا بِما أ
َْ ُ َ
ْ
ّ ُ َُ
ُ ۡ
ُ ٰ ّ َ ْٓ ُ َ َ ََ َ َ ُ ُ
ٰ َ لشَ ۡي
� ُن
وت َوق ۡد أم ُِر ٓوا أن يَ�ف ُروا بِهِۖۦ و� ِر�د
�ِي ِر�دون أن �تحاكموا إ
ِ ل�َغ
َ
َ
َ
َ
ّ
َۢ َ َ
َ َ
ٗ
ُ ّ �� َ�
ُ ّ نز َل
َ ِيل ل َ ُه ۡم �َ َعال َ ۡوا ْ إ ٰ� َم آ أ
ول
�  �ذا٦ أن ُضِلَ ُه ۡم ض�ٰ� بَعِيدا
ِ لرَس
ِ
ٗ ُ َ َ َ ّ
َ ت ٱل ۡ ُم َ�ٰفق
َ َۡر َ�ي
[٦١ ،٦٠ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٦ ص ُدودا
� َصُدُون عنك
ِِ
‘আপিন িক তােদর েদেখন িন যারা দািব কের েয, তারা আপনার
এবং আপনার পূ বর্বতর্ীেদ ওপর অবতীণর্ িবষেয় ঈমান এেনে,
তারা িবেরাধপূ ণর্ িবষেয়�াগুের কােছ িনেয় েযেত চায় (মীমাংসার
জনয)। অথচ তােদর িনেদর্শ েদয়া হেয়ে, যােত তারা েযন �াগুতে
অমানয্ কের। আর শয়তান তােদরেক পথ��তায় বহু দূর িনেয়
েযেত চায়। আর যখন আপিন তােদর বেলন, যা আ�াহ নািযল
কেরেছ এবং িতিন যা রাসূ েলর �িত নািযল কেরেছন েস িদেক
আস, তখন আপিন মু নািফকেদর েদখেবন, ওরা আপনার কাছ েথেক
স�ূ ণর্রূেপ সের যা।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ৬০-৬১}
 ইসলােমর িবজয় এবং মুসিলমেদর সাহাযয্ করােক অপছ�
করা এবং মুসিলমেদর অপমান-লা�নায় খুিশ হওয়া। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ َ
َ َ َٓ ۡ َ َ َ ْ ُ ُ ٞ َ ُ َ ۡ ُ
ُ ۡ َُ ٞ َ َ َ َ ۡ ُ
يبة َ�قولوا ق ۡد أخذنا أ ۡم َرنا مِن � ۡبل
صبك م ِص
ِ صبك حسنة �سؤه ۡمۖ �ن ت
ِ ﴿ إِن ت
َ
َ
ُ ْ ّ
[٥٠ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٥ َ�َتَوَلَوا َّه ۡم ف ِر ُحون

450

‘আপনােক েকােনা কলয্াণ �শর্ করেল তােদর তা ম� লােগ,
পক্ষা�ের আপনা েকােনা িবপদ এেল তারা বেল, আমরা পূ বর্
েথেকই িনেজেদর কাজ সামেল িনেয়িছ এবং তারা উ�ািসত মেন
িফের যায়।’ {সূ রা আত-তওবা, আয়াত: ৫০}
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ْ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ْ ّ ْ ۡ َ َ َ ّ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ ٓ ْ َامَن
� ِ ﴿ �ذ ا لقو�م قالوا َ ا �ذ ا خلوا َضُوا علي�م ٱ�نامِل مِن ٱل غي
ظ قل موتوا
َ
ُ ۡ َ ٞ
ُ
َ َّ ّ ُ َۡ
ّ ِيم ۢ ب َذات
 إِن � ۡم َس ۡس� ۡم َح َسنَة � ُسؤه ۡم � ن١ ِ لصُ ُدور
ِ ِ ُ بِغي ِظ� ۡ ۗم ِنَ �َ عل
ْ
ۡ ٞ
ّ ًۡ َ ۡ ُ ُ َۡ ۡ ُ ّ ُ َ ْ ُّ ْ ُ ۡ َ
ُ
ُ
َ�ٔاۗ ِن
ص ۡب� ۡم َس ّي ِ َئة َ�ف َر ُحوا ب ِ َهاۖ �ن تص ِ�وا َ�َتَقوا � َ�ُ�م كيدهم ش
ِ ت
َ ََُۡ َ َّ
ٞ �ُ ون
[١٢٠ ،١١٩ : ﴾ ] ال ﻋﻤﺮان١ ِيط
�َ بِما �عمل
‘যখন তারা েতামােদর সে� িমেশ তখন বেল, আমরা ঈমান এেনিছ।
পক্ষা�ের তারা য পৃ থক হয় তখন েতামােদর ওপর
আে�াশবশত আ�ু ল কামড়ােত থােক। বলু ন, েতামরা িনজ
আে�ােশই মরেত থাক। িন�য় আ�াহ অ�েরর কথা স�েকর্
সিবেশষ অবগত। েতামােদর যিদ েকােনা কয্লয্াণ , তাহেল
তােদর ম� লােগ আর েতামােদর যিদ েকােনা অকলয্াণ হ, তাহেল
তারা আনি�ত হয়। আর যিদ েতামরা ৈধযর্য্ ধর এবং তাকওয়
অবল�ন কর, তাহেল তােদর �তারণায় েতামােদর েকােনাই ক্ষি
হেব না। িন�য়ই তারা যা িকছু কের েস সবই আ�াহর আয়ে�
রেয়েছ।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ১১৯-১২০}
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 মুসিলমেদর মেধয িবেভদ ও েফৎনা-ফাসাদ সৃ ি� করা এবং
মুসিলমেদর মেধয অৈনকয্ ৈতরী কর এবং এটা করেত পছ�
করা। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ْ
َ ۡ ۡ ُ َ ُ
ُ
َ َ
ُ َ َ ْ َ ََ ٗ َ ّ ُ ُ
﴿ل ۡو خ َر ُجوا �ِي�م َّا َزادو� ۡم ِ�َ خبَا� َو� ۡوض ُعوا خِ�ٰل� ۡم َ� ۡبغون� ُم ٱل ِفت َنة
َ َ ّ
ُ
[٤٧ :َو�ِي� ۡم َ�َ ٰ ُعون ل ُه ۡم﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
‘যিদ তারা েতামােদর সােথ েবর হত, তেব েতামােদর মেধয ফাসাদই
বৃ ি� করত এবং েতামােদর মােঝ ছু েটাছু িট করত, েতামােদর মেধয
িফতনা সৃ ি�র অনু স�ােন। আর েতামােদর মেধয রেয়েছ তােদর কথা
অিধক �বণকারী।’ {সূ রা আত-তাওবা, আয়াত: ৪৭}
 ইসলােমর দু শমন ও কােফর েনতৃবৃ �েক ভােলাবাসা, তােদর
�শংসা করা এবং তােদর ইসলাম িবেরাধী মতাদশ র �চার-�সার
করা। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ُّ َ َ ً َۡ ّْۡ َ ّ َ ََ ََۡ
ۡ َ ُ
ُ
�َ عل ۡي ِهم َّا هم ّمِن� ۡم َو� مِن ُه ۡم
ضب
ِ ﴿ ۞� لم تر إِ� �َِين َوَلَوا قوما غ
َ ۡ ََ َ ُ ۡ ََ
َ َ
ُ
[١٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ١ ِب َوه ۡم َ� ۡعل ُمون
ِ و�حل ِفون � ٱلكذ
‘আপিন িক তােদর �িত লক্ কেরন িন যারা আ�াহর গজেব
িনপিতত স�দােয়র সে� ব�ু� কের। তারা মুসিলমেদর দলভু�
নয় অনু রূপভােব তারা তােদরও দলভু� ন; আর তারা েজেন শেন
িমথয্া শপথ কে।’ {সূ রা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১৪}
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 মুিমনেদর িনেয় িট�নী কাটা, তােদর ইবাদেতর েক্ষ েদাষ
খুেঁ জ েবড়ােনা। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ َ
َۡ َ ّ
َ َ َ ّ ّ َ َ ٰ َٱ
َ ۡ ۡ
َ
ّ َ
َ�ِ � ُدون
َ� ﴿
ِ �ِين يلمِ ُزون لۡمُطَ ّوِ�ِ� م َِن ٱل ُمؤ ِمن ِ� ِ� لصَد
ِ � ت �َِين
َ ٌ َ َ ۡ َُ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ
َ ُۡ َ َ ۡ ََ ُ َ ُۡ
[٧٩ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٧ خ َر �َ مِنهم ولهم عذاب أ ِ� ٌم
ِ جهده ۡم فيسخ ُرون مِنه ۡم س
‘মুিমনেদর মেধয যারা �তঃ�ূ তর্ভাে সদকা েদয় এবং যারা িনজ
�ম ছাড়া িকছুই পায় না, তােদরেক যারা েদাষােরাপ কের। অতঃপর
তারা তােদর িনেয় উপহাস কের, আ�াহ তােদরেক িনেয় উপহাস
কেরন; আর তােদর জনয রেয়েছ য�ণাদায়ক শাি�।’ {সূ রা আততাওবা, আয়াত: ৭৯}
অথর্াৎ যারাঅিধক ইবাদত করেত তােদরেক মুনািফকরা িরয়াকারী
বা �দশর্নকারীবলত। আর যারা অক্ষম িছল তােদরেক ৈশিথলয্কা
বেল েদাষ িদত।
 ঘৃ ণা ও তু� তাি�েলয্ সে� মুিমনেদর ডােক সাড়া েদওয়া
েথেক িবরত থাকা। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ ّ
ّ ُ ُ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ْ َۡ َ َ ۡ َُ َ َ
َ ُ�َِ َّوَ ۡواْ ُرء
َصُدُون
وس ُه ۡم َو َر� ۡ�تَ ُه ۡم
﴿ �ذا �ِيل لهم �عالوا �ستغ ِفر ل�م رسول
َ ُ ۡ َ ۡ ّ َُ
[٥ : ﴾ ]ﻤﻟﻨﺎﻓﻘﻮن٥ �ون
ِ وهم ُستك
‘যখন তােদর বলা হয় েতামরা এেসা! আ�াহর রাসূ ল েতামােদর
জনয্ ক্ষমা �াথর্না ক, তখন তারা মুখ ঘুিরেয় েনয়। আর
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আপিন তােদর েদখেবন তারা দ�ভের িফের যায়।’ {সূ রা আলমুনািফকূন, আয়াত: ৫}
 সালাতেক ভারী মেন করা ও তা েথেক অলসতা। েযমন,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ َٰ َ ُ َ َ ّ َ ُ َٰ ُ َ َٰ ُۡ ّ
ُ َلصَلَ ٰوة ِ ق
ّ �َ ام ٓواْ إ
ُ َِ� ُه ۡم �ذَا ق
ٰ َ اموا ْ ُك َس
�ا
﴿ ِنَ ٱلم �فِقِ� ي�دِعون �َ وهو �د
ِ
ٗ َ ّ َّ َ ُ ُ ۡ َ ََ َ ّ َ َُُٓ
[١٤٢ : ﴾ ] اﻟنﺴﺎء١ �يراءون �َاس و� يذكرون �َ ِ�َ قل ِي
‘অবশয্ই মুনািফকরা �তারণা করেছ আ�াহর সে�। ব�ত তারা
িনেজরা িনেজেদর �তািরত কের। তারা যখন সালােত দাঁড়ায় তখন
অলসভােব েলাক েদখােনার জনয্ দাঁড়া; আর তারা আ�াহেক খুব
অ�ই �রণ কের।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ১৪২}
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َ ْ ُ َ َ َ
ْ َْ ُ َ َ َ
َُْ ََ
َ َ
«ﺻﻼ ة اﻟﻔﺠ ِﺮ
و، ﺻﻼة اﻟ ِﻌﺸﺎ ِء
�ﺎﻓ ِﻘ
ِ »َّ أَ�ْﻘَﻞ ﺻَﻼةٍ ﻰﻠﻋ الﻤﻨ
‘মুনািফকেদর পেক্ষ ইশা ও ফজেরর লাত আদায় করা বড়
কিঠন।’ 308
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 আ�াহ ও তাঁর রাসূ লেক ক� েদওয়া এবং যারা আ�াহ ও তাঁর
রাসূ েলর উপর ঈমান এেনেছ এমন মুিমনেদর ক� েদওয়া।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

308

َ ُ ۡ َ ّ ُ ُۡ َ
َ� ﴿ ومِنهم
[٦١ :ِين يُؤذون َّ�َِ ّ ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ

বু খারী: ৬৫৭; মুসিলম: ৬৫১।
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‘আর তােদর মেধয এমন েলাক আেছ, যারা নবীেক ক� েদয়।’ {সূ রা
আত-তাওবা, আয়াত: ৬১}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َ َ ّ
ّۡ
َ ُ ُۡ َ ّ ّ
ُ ّ و�ۥ لَ َع َن ُه ُم
َ ّ ون
ُ َ �َ َو َر ُس
َأَعَدَ ل ُه ۡم عذابٗ ا
ِ �ُ�يَ ا َوٱ�خ َِرة
�ِ َ�
�َين يؤذ
ِ َ﴿ِن
ّ
ْ ََُ ۡ ََ ْ ُ َ َ ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َۡ
َ ۡ
َ ۡ َ ۡ ُ َ َ� َٱ٥ ُّه ٗينا
� َما ٱ� تسبوا �ق ِد ٱحتملوا
ِ ٰ�ِِين يؤذون ٱل ُمؤمِن ِ� َوٱل ُمؤم
ِ
ِ ت بِغ
ۡ َٰٗ ۡ ُ
ٗ
ّ
ٗ
[٥٨ ،٥٧ : ﴾ ] اﻻﺣﺰاب٥ �ه�نا �ثما ُبِين ا
‘িন�য় যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ লেক ক� েদয়, আ�াহ তােদরেক
ইহকাল ও পরকােল অিভশ� কেরন আর তােদর জনয্ েরেখেছন
অবমাননাকর শাি�। আর যারা িবনা অপরােধ মুিমন পুরুষ ও মুিমন
নারীেদর ক� েদয়, তারা িমথয্া অপবাদ  �কাশয্ পােপর েবাঝা
বহণ কের।’ {সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৭-৫৮}
o এখােন িকছু গুরু�পূণমু নািফেকর িনদশর্নাবল আেলািচত হেলা,

আমরা এগুেলা উে�খ কেরি; যােত এগুেলা েথেক সাবধান
করা যায় এবং এ পেথর পিথক হওয়া েথেক িনেজর অ�রেক

পিব� রাখা যায়।
েহ আ�াহ! আমােদরেক িনফাক েথেক আপনার কােছ আ�য় িদন।
আমােদরেক েযরূপ ঈমান থাকেল আপিন স�� েহান েসরূপ ঈমা
নসীব করুন।
েহ সৃ ি�কুেলর রব! আপিন আমােদর, আমােদর িপতা-মাতা এবং
সকল মুসিলমেক ক্ষমা কের িদন
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আর আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করুনআমােদর নবী মুহা�াদ,
তাঁর পিরবার-পিরজন এবং সাহাবীগেণর ওপর।
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স�িবংশ আসর
জাহা�ােম �েবেশর আেরা িকছু কারণ
সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন আপন ক্ষমতায় সকল সৃ�েক সৃি
কেরেছন। তােদর মেধয্ িনজ িব�য়কর �জ্ঞার �কাশ ঘিটেয়েছ
তাঁর িনদশর্নাবিল �ারা িনজ এককে�র স�মাণতা তুেল ধেরেছন।
অপরাধীর জনয্ তাঁর িবরু�াচারেণর শার ফয়সালা কেরেছন।
অতঃপর তাওবার আ�ান জািনেয়েছন এবং তার তাওবা কবুে লর
মাধয্েম তার �িত বদানয্তা েদিখেয়েছন। অতএব আ�াহ
আ�ায়েকর ডােক সাড়া দাও এবং তাঁর জা�ােতর �িত �িতেযাগী
হও। িতিন েতামােদর পাপসমূ হ মাজর্না করেবন এবং েতামােদরেক
িনজ দয়া েথেক ি�গুণ অং েদেবন।
আিম তাঁর �শংসা কির তাঁর মহান গুণাবিলর এবং পূণর্ত
িবেশষণসমূ েহর। আিম তাঁর কৃতজ্ঞতা �কাশ কির তাঁর তাওফী
দান এবং তাঁর পযর্া� েনয়ামতরািজর জনয্
আর আিম সাক্ষয্ েদই একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ
েনই; তাঁর ইবাদত িকংবা �িতপালেন েকােনা শরীক েনই। আিম
আরও সাক্ষয্ েদই েয মুহদ তাঁর বা�া এবং রাসূ ল। িযিন িনিখল
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সৃ ি�র �িত ে�িরত হেয়েছন; মুিমনেদর জা�ােতর সু সংবাদদাতা
িহেসেব এবং কােফরেদর তাঁর জাহা�াম ও শাি� েথেক সতকর্কারী
িহেসেব। আ�াহ সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন তাঁর ও, তাঁর
উ�েতর মেধয্ তাঁর খলীফা আবূ বকেরর ওপ, কােফরেদর �িত
দৃ ঢ়তা ও শি�ম�তায় িবখয্াত উমেরর ওপ, িনজ দািয়� পালেন
মৃ তুয্েক আিল�নকারী উসমােনর ওপ, তাঁর চাচােতা ভাই ও
জামাতা আলীর ওপর এবং রাসূ েলর সকল পিরবার-পিরজন, সাহাবী
ও আদেশর্র অনুসারীর ওপর।
o মুসিলম ভাইগণ! পূ ব র আসের �থম �কার জাহা�ামী যারা

�ায়ীভােব জাহা�ােম �েবশ করেব, তােদর কারণসমূ হ িনেয়

আেলাচনা কেরিছ।
এ আসের আ�াহর তাওফীেক আমরা ি�তীয় �কার
জাহা�ামীেদর কেয়কিট কারণ আেলাচনা করব।
ি�তীয় �কার হে� ঐ সব কারণ, েকউ েসগুেলা করেল
সামিয়কভােব জাহা�ামী হেয় থােক। ত�েধয:
১ম কারণ: মাতা-িপতার অবাধয্ হওয়া।
অবাধয্ হওয়া অথ, তােদর সে� অপিরহাযর্ স�য্বহার ও সুস�ক
বজায় রাখার িনেদর্ষ ল�ন করা বা কথা ও কােজর মাধয্েম তােদ
সে� দু বর্য্বহার কর েযমন,
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* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ّ ٰ َ ََ
َ ِ ٰ �َ ك �َ َّ �َ ۡعبُ ُد ٓوا ْ َّٓ ِيَّاهُ َو� ۡٱل
َ َ ِند َك ۡٱلك
َ َبۡلُغَنَ ع
ّ ۚ �نًا
ّ
ٰ َ �يۡن إ ِ ۡح
ُ�َ �﴿وق
�ِ
ِمَا
�ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ٗ
َ
ّ
ٓ
ّ
َ
َ
ّ
ٗ أ َ َح ُد ُه َما ٓ أ َ ۡو ِ� ُه َما فَ� َ� ُقل َ ُه َما أف َو� َ� ۡن َه ۡر ُه َما َوقُل َ ُه َما قَ ۡو� كر
٢ �ما
ٖ
ِ
َ َ ُ ۡ َ ۡ ّ ّ ُ َ َ ۡ ّ َ ّ ّ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ َ
َ
ّ
ٗ
َ
َ
﴾٢ ��ِا� صغ
ِ ب ٱر�هما كما َ�َي
ِ َ وٱخفِض لهم ا جناح �ُ ِل مِن لرَ�ةِ وقل
[٢٤ ،٢٣ :]ﻻﺮﺳاء

‘আর আপনার রব আেদশ িদেয়েছন িতিন ছাড়া অনয কােরা
‘ইবাদাত না করেত ও িপতা-মাতার �িত স�য্বহা করেত। তারা
একজন বা উভয়ই েতামার জীব�শায় বাধর্েক উপনীত হেল
তােদরেক ‘উফ’ বেলা না এবং তােদরেক ধমক িদও না; তােদর
সােথ স�ানসূ চক কথা বল। আর মমতাবেশ তােদর �িত ন�তার
পক্ষপ অবনিমত কর এবং বল, ‘েহ আমার রব! তাঁেদর �িত দয়া
করু েযভােব ৈশশেব তাঁরা আমােক �িতপালন কেরিছেলন।’ {সূ রা
বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৪}
* অনয্� আ�াহতা‘আলা বেলন:

َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ
ُ ِ�َ ٱل ۡ َم ص
َّ ك
﴿ أ ِن ٱشك ر ِ� ول ِ� ِ�ي
[١٤ :�﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن
ِ

‘আমার �িত ও েতামার িপতা-মাতার �িত কৃতজ্ঞ হও। অবেশে
আমারই কােছ িফের আসেত হেব।’ {লু কমান: ১৪}
* রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
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َّ
ّ
ٌَ َﺔ
ََ َ َ ََ ُّ
َ
َ
 وَاﻟْﻌَﺎقُ ﻮاﺪﻟﻳﻪ، ِ ﺪْﻣِﻦُ اﺨﻟَْﻤْﺮ:ﻰﻟَ ﻋَﻠﻴْﻬِﻢُ اﺠﻟَْﻨَﺔ
ﻼﺛ
�ﻗَﺪْ ﺣَﺮّمَ ا�َ �ﺒﺎرك و
ْ
َ
.ُّﻮثُ اﺬﻟَِّي ﻳُﻘِﺮُّ ﻲﻓِ أَﻫْﻠِﻪِ اﺨﻟ ُ ْﺒﺚ
‘িতন বয্ি�রওপর আ�াহ জা�াত হারাম কেরেছন। ১ম: মদ পােন
আস� ২য়: িপতা-মাতার নাফরমান স�ান ও ৩য়: দায়ু য্স ে, িনজ
পিরবােরর অ�ীলতা সমথর্ন কে।’ 309
308F

২য় কারণ: আ�ীয়তার স�কর্ িছ� রা।
এর �ারা উে�শয, েকােনা েলাক কতৃর্ক তার আ�ীয়েদর সােথ
স�কর্চুয্িত ঘটাে; ফেল েস তােদরেক তােদর �াপয্ শািররীক ও
আিথর্ক অিধকার �দান করা েথেক িবরত থােক
* সহীহ বুখারী ও মুসিলেম জুবাইর ইবন মু ত‘ইম রািদয়া�াহু‘আনহ
হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َ َّ
ُ
.« »  ﻳَﺪْﺧُﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ ﻗﺎ ِﻃ ٌﻊ
(আ�ীয়তার স�কর) িছ�কারী জা�ােত �েবশ করেব না।’ 310
309F

সু িফয়ান রােহমাহু� বেলন: িছ�কারী অথর্াৎ আ�ীয়তার স�কর
িছ�কারী।
* অনু রূপভেব বুখারী ও মুসিলেম আরও এেসেছ, আবূ হুরায়রা
রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ

309

আহমাদ ২/৬৯; নাসাঈ ৫/৮০।

310

বু খারী: ৫৯৮৪; মুসিলম: ২৫৫৫।
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ওয়াসা�াম বেলন: “যখন আ�াহ তা‘আলা সকল সৃ ি�কুলেক অি�ে�
আনেলন, তখন ‘রােহম’ তথা আ�ীয়তার স�কর্ দাঁিড়েয় আ�াহেক
বলল,
ْ ُ ََ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ َْ ََ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ
ﺻﻠ ِﻚ
ﺎم اﻟ َﻌﺎﺋ ِ ِﺬ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟﻘ ِﻄﻴﻌ ِﺔ ﻗﺎل �ﻌﻢ أﻣﺎ ﺗ ﺮﺿ� أن أ ِﺻﻞ ﻣﻦ و
»ﻫﺬا ﻣﻘ
ُ َُ َ َ َ ََْ َ َ ّ
أَ�ْﻄ ﻦْ �َﻄ
ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ِ َ َﻊَ ﻣَ َﻌَﻚِ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺑَ�َ ﻳَﺎ رَبِ ﻗﺎل �ﻬﻮ ل ِﻚ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َْ ّ َ
َ  ﻓَﺎﻗْ َﺮ ُؤوا إ ْن ﺷئْﺘُ ْﻢ } َﻬ:وﺳﻠﻢ
ّ َ اﻷَرْضِ و
�
ُﻘَﻄِ ُﻌﻮا
ِﻞْ ﻋَﺴيْﺘُﻢْ إِنْ ﺗَﻮﻴﻟَْﺘُ ْﻢ أن ﻔْﺴِﺪُوا ﻲﻓ
ِ ِ
ُ َ َ َْ
{ ﺎﻣ� ْﻢ
أرﺣ
‘আমােক িবি�� করা েথেক আপনার কােছ আ�য় �াথর্নার�ান
(সময়) এটা। আ�াহ বেলন, হয্া, তেব তুিম িক এেত স�� নও েয,
েয েতামার সে� স�কর্ বজায় রাখেব আিম তার সে� স�কর্ বজা
রাখব এবং েতামােক েয িছ� করেব আিম তার সে� স�কর্ িছ�
করব? শুেন আ�ীয় বল, অবশয্ই। তখন আ�াহ বলেল, েতামার
জনয্ এরূপই করা হেব অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, ই�া করেল েতামরা এ আয়াতিট পড়েত পােরা:
َۡ ْ
ُۡ َ ُ ّۡ
َ ٰ ٓ �َْ ُ َ ّ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُو
َ ۡ َ
ِ �س ُدوا ِ� ٱ
َ�ِك
٢ �ض و�ق ِطعوا أرحام�م
﴿ � َهل ع َس ۡي ُت ۡم إِن
ِ َوَ�َت ۡم أن �ف
ُ َ َ
ُ ّ ِين لَ َعنَ ُه ُم
ّ
َ َ�ّ
[٢٣ ،٢٢ : ﴾ ] �ﻤﺪ٢ َأَصَمَ ُه ۡم َأَ�ۡ�َٓ ٰ �بۡ� ٰ َره ۡم
َ�
‘ক্ষমতা লাভ করেল স�বত েতামরা পৃিথবীেত অনথর্ সৃি� কর
এবং আ�ীয়তার ব�ন িছ� করেব। এেদর �িতই আ�াহ
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অিভস�াত কেরন, অতঃপর তােদর বিধর ও দৃ ি� শি�হীন কেরন।’
{সূ রা মুহা�াদ, আয়াত: ২২-২৩} 311
আফেসােসর িবষয়, েকােনা েকােনা মুসিলম আজ িপতা-মাতা ও
আ�ীয়-�জেনর অিধকার স�েকর্ এেকবােরই গােফল। তারা
আ�ীয়-�জেনর সে� িমলেনর েসতুব�নেক িছ� কের চলেছ।
তােদর কারও কারও ব�বয্ হে, আ�ীয়রাই স�কর্ বজায়
রাখেছন না। িক� এ ব�বয্ তােদর েকােনা উপকাের আসেব না।
কারণ, েয স�কর্ িঠক রাখে, শুধু তার সে� স�কর্ বজায় রাখে
হেব-এ যিদ নীিত হয়, তাহেল তা আ�াহর জনয্ হেলা ন; বরং
বদলা �রপ। েযমন,
* ‘আ�ু �াহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহু‘আনহ সূ ে� বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َ َ ُُ
َ
�ِﻦِ الْﻮَاﺻِﻞُ اﺬﻟَِّي إِذَا �َﻄ
َﻌَﺖْ رَﻤﺣﻪ و
.«ﺻﻠ َﻬﺎ
َ»ﺲ الْﻮَاﺻِﻞُ ﺑِﺎلْﻤُﺎﻜَﻓِﺊِ وَﻟ
ِ
‘েস আ�ীয়তার স�কর্ �াপনকারী বেল ণয হেব না েয শুধু
বদলা�রূপ স�কর্ বজায় রা; বরং েসই স�কর্ �াপনকারী েয
তার সে� স�কর্ িছ� করেলও জুেড় েদ।’ 312
31F

311

বু খারী: ৪৮৩০; মুসিলম: ২৫৫৪।

312

বু খারী: ৫৯৯১।
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* অনু রূপভােবআবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু হেত বিণর, জৈনক
বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস বলল:
ُ ْ َ َّ
ّ
َ
ﺔً أَﺻِﻠُﻬُﻢْ وَ�َﻘْﻄَﻌُﻮ�ِ وَأُﺣْﺴِﻦُ إِﻴﻟَْﻬِﻢْ وَ�ُﺴِيﺌُﻮنَ إِﻰﻟَ َوأﺣﻠ ُﻢ
ﻗَﺮَاﺑ
َﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ إِن
ّ �َ� َ
ُ َ ّ
ِْ َ َ َ َ َ
َ
َ
ّ
»  �ﻘ ﺎل.َﻠُﻮنَ ﻰﻠﻋ
ْﻬُﻢْ وَ�َْﻬ
ﻤَﺎ ﻗُﻠْﺖَ ﻓﻜَ َﻤَﺎ �ُﺴِﻔُّﻬُﻢُ الْﻤَﻞَ َوﻻ ﻳَ َﺰال
ﻛُﻨْﺖَ ﻛ
َ ٌ َ ّ
َ َ ََ
ُ
.« ﺖَ ﻰﻠﻋ ذلِﻚ
� َﻋﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣ ﺎ د
َﻌَﻚَ ﻣِﻦَ ا�َ ﻇ ِﻬ
ِ
‘আমার িকছু আ�ীয় এমন তােদর সে� স�কর্ যতই জুি, ততই
তারা িছ� কের, যতই সৎ বয্বহার কি, তারা দু বর্য্বহার ক,
সহনশীলতা অবল�ন করেলও তারা বু ঝেত চায় না; তারা আমার
সােথ মূ েখর্র আচরণ কে। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, যিদ বয্াপার এমনই হ, েযমন তুিম বলেল,
তাহেল তুিম েযন তােদর �িত গরম বালু িনেক্ষপ কর, (েযন তুিম
তােদরেক তা-ই খাইেয়ছ) আর তুিম েযভােব তােদর সে� বয্বহার
কের চলছ, তা যিদ অবয্াহত রাখেত পা, তাহেল আ�াহ সবর্দা
েতামার সাহাযয্কারী থাকেব।’ 313
312F

বা�া যখন স�কর্ িছ� করা সে�ও তার সে� স�কর্ �াপন কর,
তখন তার পিরণাম �শংসনীয় হেব এবং শী�ই এমন ফল হেব েয,
তারা িনেজরাই এেস স�কর্ �াপন করেব; েযমনিট েস স�কর্
ৈতরী কেরেছ; যিদ আ�াহ তােদর কলয্াণ চান।
313

মুসিলম: ২৫৫৮।
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৩য় কারণ: সু দ খাওয়া।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ ّ َ ّ ْ ُ ّ َٓ ٰ ّ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ِ ٰ ْ َ ۡ َ ٰ ٗ ّ َ ٰ َ َ ٗ ۖ َٱ
�َ َعَلَ� ۡم
﴿ َ�ُها �َِين ءامنوا � تأ�لوا لرّ�َوٓا أض�فا ُ�عفة �َقوا
َ ُ ّ َ ّ ْ ُ ََ
َ ۡ ۡ ّ ٓ ّ َ ّ ْ ُ ّ َٱ
ُۡ
َ
َ � ٰ ِفر
 وأطِيعوا �َ َٱلرَسول١ �ن
 �َقوا �َار لَ ِ� ُعِدَت ل ِل١ �فل ُِحون
ِ
َ َُ ُۡ ۡ ُ ّ
[١٣٢ ،١٣٠ : ﴾ ] ال ﻋﻤﺮان١ �ون
َعَلَ�م تر
‘েহ মুিমনগণ! েতামরা চ�বৃ ি� হাের সু দ েখও না আর আ�াহেক
ভয় করেত থাক, যােত েতামরা কলয্াণ অজর্ন করেত পার। েতামর
েস আগুনেক ভয় ক, যা কােফরেদর জনয্ ��ত করা হেয়েছ।
েতামরা আনু গতয্ কর আ�াহ ও রাসূেল, যােত েতামােদর ওপর
রহম করা হয়।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ১৩০-১৩২}
আ�াহর পক্ষ হেত উপেদশ ও সতকর্পাণী েপৗঁছার পরও েয স
িল�, আ�াহ তা‘আলা তার জনয্ �ায়ী জাহা�ােমরধমক িদে�ন।
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ّ ُ ُ َ َ َ ّ َ ُ ُ َ َ َْٰ ّ َ ُ ُ َۡ َ ّ
ّ ُ ُّ َ
ٰ َ لشَ ۡي
� ُن م َِن
وم �َِي �َخَبَطه
ٱلر�وا � �قومون ِ�َ كما �ق
ِ ﴿ �َِين يأ�لون
ْ َٰ ّ ُ ۡ ُ َۡۡ َ ّ ُْٓ َ ۡ ُ ّ � َ َ ّ َۡ
ََ ْ ٰ َ ّ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ّ ّ
ٱلر� ۚوا �من
ِ س �ٰل ِك ِ�ََهم قالوا ِ�َما ٱ�ي ع مِثل
ۚ ِ ٱلم
ِ ٱلر� ۗوا َأَحَلَ �َ ٱ�يع َحَرَم
َ
َ
َ
َ
ٓ
َ َٰ َ َ ّّ ّ ٞ َ َۡ َُٓ َ
َ
َ
َ
ّ
ۡ
جاءهۥ موعِظة مِن َ �ِه ِۦ فٱنت
�َۖ َو َم ۡن َ�د َأُوْ� َٰ�ِك
ِ �ِ� فل ُهۥ َم ا َسل ف َوأم ُر ُه ٓۥ إ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ّ ُ َٰ ۡ َ
[٢٧٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ون
ِ � أص�ب �َارِ� هم � ِيها

‘যারা সু দ খায় তারা িকয়ামেতর িদন দ�ায়মান হেব ওই বয্ি�র
নয্ায় যােক শয়তান আছর কের েমাহািব� কেরেছ। তােদর এ
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অব�ার কারণ হেলা: তারা বেলেছ, �য়-িব�য় েতা সু েদর মতই।
অথচ আ�াহ �য়-িব�য় ৈবধ কেরেছন এবং সু দ হারাম কেরেছন।
অতঃপর যার কােছ তার রেবর পক্ষ েথেক উপেদশ এেসেছ এব
েস িবরত রেয়েছ, তাহেল পূ েবর্ যা হেয় েগে, তা (মূ লধন) তারই
থাকেব, আর তার বয্াপারিট আ�াহরওপর িনভর্রশীল। আর যরা
পুনরায় সু দ �হণ কের, তারাই জাহা�ােম যােব। তারা েসখােন �ায়ী
হেব।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫}
৪থর্ কার: ইয়াতীেমর স�দ ভক্ষণ করা
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ ُ ۡ َ َ ّ ً ۡ ُ ٰ َ َٰ َ ۡ ََٰ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ّ ّ
ٗ َ ون � �ُ ُطونِه ۡم ن
�ۖ ار
﴿ِنَ �َِين يأ�لون أم�ل ٱ��� ظلما ِ�َم ا يأ�ل
ِ
ِ
ٗ َِو َسيَ ۡصلَ ۡو َن َسع
[١٠ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ��
‘িন�য় যারা ইয়াতীেমর মাল অনয্ায়ভােব ভক্(�াস) কের তারা
িনেজেদর েপট আগুন িদেয় ভিতর্ ক, অিচেরই তারা ��িলত
আগুেন�েবশ করেব।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ১০}
ইয়াতীম: �া�বয়� হওয়ার পূ েবর্ যার িপতা মৃতুবরণ কেরেছ তােক
শরীয়েতর পিরভাষায় ইয়াতীম বলা হয়।
৫ম কারণ: িমথয্া সাক্ষয্ �দান 
* আ�ু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু ‘আনহমা বণর্না কের,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
َ ُﺰُولَ ﻗ ﺪ م
َ
َ َﻪﻟَُ اﻨﻟ
ّ
.«ﺎر
ُّ�ﺎﻫِﺪِ الﺰُّورِ ﺣَﻰﺘَّ ﻳُﻮﺟِﺐَ ا
» ََ ﺷ
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‘িমথয্া সাকদাতার পা ��ান হেত ততকণ পযর্� নড়েব না যতক্
না আ�াহ তার জনয্ জাহা�ােমর আগুন অবধািরত করে।’ 314
িমথয্া সাক বলা হয়, অজানা বা বা�েবর িবপরীত সাক্ষয্ �দ
করােক। কারণ সাক্ষয্দাতার জনয্ জানা িবষয় ছাড়া অনয্ ি
সাক্ষয্ �দান ৈবধ ন
* হাদীেস রেয়েছ:
‘জৈনক বয্ি�েক িজজ্ঞাসা ক হেলা, তুিম িক সূ যর্ েদেখ? েস
বলল হয্া, তখন িতিন তােক বলেলন, এ ধরেনর িবষেয় সাক্ষয্ ে;
315
নতুবা িবরত থাকেব।’
৩ ১৪

৬� কারণ: িবচার-ফয়সালায় ঘুষ।
* ‘আবদু �াহ ইবন ‘আমর রািদয়া�াহু ‘আনহুমা বণর্না কে,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ْ
ّ
.ﺎر
ِ َﻲﺷِ وَالْﻤُﺮ�َﻲﺸِ ﻲﻓِ اﻨﻟ
‘ঘুষদাতা ও ঘুষ�হীতা উভেয় জাহা�ােম যােব।’ 316
315F

হাদীসিট তাবারানী বণর্না করেছন। তার বণর্নাকারীরা সবা
�হণেযাগয্ ও �িস�। েযমিট তারগীব ওয়াত তারহীেব এেসেছ।

314

ইবন মাজাহ: ২২৭৩; মু�াদরােক হােকম: ৪/৯৮। হািদসিট বােনায়াট।

315

কাশফুল খাফা: ২/৭১। তেব এর সনদ দু বর্ল।

316

তাবারানী িফস সাগীর, ১/২৮। দু বর্ল সনেদ।
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িনহায়া �ে� বলা হেয়েছ, ‘হাদীেস বিণর্ত‘রা-শী’ অথর্ ঘুষদাতা আর
‘মুরতাশী’ অথর্ ঘুষ�হীতা।
তেব নয্াযয্ অিধকার �াি� বা জু লুম েথেক রক্ষার জনয্ বাধয
317
িকছু �দান করেত হেল, তা এর অ�ভুর� হেব না।’
৩ ১৬

৭ম কারণ: িমথয্া শপথ করা।
* হােরস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহুবেলন, আিম রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক হেজ (িমনার পাথর মারার �ান)
দু ’জামরার মধয্বতর্ী �ােন বলেত শুে,
ّْ
َ
َ
َ َا�ْﺘَﻄَﻊَ ﻣﺎلَ أَﺧِﻴﻪِ الْﻤُﺴْﻠِﻢِ �ِﻴَﻤِ�ٍ ﻓَﺎﺟِﺮ
ةٍ ﻓ
 ﻴﻟُِﺒَﻠِﻎ، ِﻠْﻴَتَﺒَﻮَّأْ ﻣَﻘْﻌﺪَهُ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر
»
َ
ً َ َ ْ ْ َ ّ ُ ﻢْ ﺎﻏَﺋِﺒَ�ُﻢ
.«� أو ﺛﻼﺛ ﺎ
�ُﺎﻫِﺪ
ِ � َْ مَﺮ
‘েয বয্ি� তার ভাইেয়র স�দ িমথয্া শপেথর �ারা িছিনেয় ে, েস
েযন জাহা�ােম তার �ান কের েনয়। কথািট উপি�ত সকেলই
েতামােদর অনু পি�তেদর বেল েদেব। এভােব রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ওই বাণীিট দু ’বার অথবা িতনবার বেলেছন।’318
317F

আর শপথেক ‘গামূ স’ বলার কারণ হে�, েয বয্ি� এ ধরেনর শপথ
করেব তােক তা গুনােহ ডুিবেয় েদ, তারপর তােক জাহা�ােম
ডুবায়।

317

আন-িনহায়া ফী গারীিবল আসার, ইবনু ল আসীর কৃত ২/২২৬।

318

আহমাদ ৫/৭৯; মু�াদরােক হািকম ৪/২৯৪, ২৯৫ নং ৫১৬৫।
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িমথয্া শপথ কের েকােনা দাবীকৃত ব�র ফয়সালা িনেজর পেক্ষ িন
আসা, অথবা িমথয্া শপথ কের অ�ীকারকৃত ব� েথেক তার
দায়মুি�র েঘাষণা আদায় করা উভয়িটই গনােহর িদক েথেক েকােনা
পাথর্কয্ েনই
৮ম কারণ: মানু েষর মেধয্ না েজেন িবচার করা অথবা যু লুম ও
পক্ষপািত� কের িবচার ক।
* বুরাইদা ইবনু ল হুসাইন রািদয়া�াহু আনহু ব, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
ٌ َ ّ
َ ٌََ َ ُ َ ُْ
ﻨَّﺔ وَا�ْﻨَﺎنِ ﻰﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ ﻓَﺄَﻣَّﺎ اﺬﻟَِّى ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ ﻓ َﺮ ُﺟﻞ َﻋ َﺮف
ِ » اﻟﻘﻀﺎة ﺛﻼﺛﺔ وا ِﺣ
ََ
َ
َ رَﺟُﻞٌ ﻗَﻰ
َ
ﻀ
َُﻞٌ ﻋَﺮَفَ اﺤﻟْﻖّ ﻓَﺠَﺎرَ ﻰﻓِ اﺤﻟُْ�ْﻢِ �َﻬُﻮ ﻰﻓِ اﻨﻟَّﺎرِ و
ﻘَﻰﻀَ ﺑِﻪِ ورَﺟ
َ ﺎسِ ﻰﻠﻋََ ﺟ
ّ
.« ﺎر
ِ َﻬْﻞٍ �َﻬُﻮَ ﻰﻓِ اﻨﻟ

‘িবচারক িতন �কার। এক �কার জা�ােত যােব এবং দু ই �কার

যােব জাহা�ােম। েয জা�ােত যােব েস হেলা, েয িবচারক সতয্
উ�াটন কের এবং তদনু যায়ী নয্ায়িবচার কের। আর েয বয্ি� সত
েজেনও অনয্ায় িবচার কের েস জাহা�ামী। আেরকজন মানুেষর
িবচার কের না েজেনই, েসও আগুেন যাে।’ 319
318F

৯ম কারণ: �জােদর েধাঁকা েদয়া এবং তােদর কলয্াণ কামনা না
করা।
319

আবু দাউদ: ৩৫৭৩; িতরিমযী: ১৩২২; ইবন মাজাহ: ২৩১৫।
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অথর্াৎ এমনভােব রা� বা িবচারকাযর্ পিরচালনা ক, যােত
জনসাধারেণর কলয্ােণর �িত লক্ষয্ রাখা হয় না এবং কাজ
অনু পকারী হয়। কারণ,
* মা‘কাল ইবন ইয়াসার রািদয়া�াহু ‘আনহ সূ ে� বিণর্, িতিন
বেলন, আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত
শুেনি:
ُ
ّ
 إِﻻَّ ﺣَﺮَ َم
 ﺎﻏَشٌّ لِﺮَ�ِﻴَّﺘِﻪ
َ» �َﺒْﺪٍ �َﺴْﺮﺘَْ�ِﻴﻪِ ا �َُّ رَ�ِﻴَّﺔً �َﻤُﻮتُ ﻳَﻮْمَ �َﻤُﻮتُ وَﻫﻮ
ِ
َّ
َ
.« ُّ ﻋَﻠﻴْﻪِ اﺠﻟَْﻨَﺔ
‘যােক আ�াহ জনগেণর শাসক িহেসেব িনযু � কেরেছন, যিদ
�জােদর েধাঁকা েদয়া অব�ায় তার মৃ তুয্ হ, তাহেল আ�াহ
তা‘আলা তার জনয্ জা�াত হারাম কেরেদেবন।’ 320
319F

এ হাদীসিট বয্াপক অথেবাধক। এটা গৃ হকতর্া কতৃর্ক তার পিরবা
পিরচালনা এবং শাসক কতৃর্ক তার রা� পিরচালনােকও অ�ভুর্
কের। কারণ,
* ইবন ‘উমার রািদয়া�াহ ‘আনহমার সূ ে� বিণর্, িতিন বেলন,
আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি,
ْ�ُﻢ
ُ ٍ َ
ّ ََ ﻓَﺎﻹِﻣَﺎمُ اﺬﻟَِّي ﻰﻠﻋ،ِﻴَّﺘِﻪ
اع َوﻫ َﻮ
ﺎس ر
�َ» رَاعٍ وَ�ُُّ�ُﻢْ مَﺴْﺌُﻮلٌ � َﻦْ ر
ِ َ اﻨﻟ
ِ
ُ ّ
َُْ َ َ ّ
ﺘ
ﺴْﺌُﻮلٌ �َﻦْ رَ�ِﻴَّﺘ
ٍ  وَالﺮَ ُﺟﻞ َر،ِِﻪ
 والﻤﺮأة، وَﻫُﻮَ مَﺴْﺌُﻮلٌ �َﻦْ رَ�ِﻴَﺘِ ِﻪ،ِاع ََ أَﻫْﻞِ ﺑَيِْﻪ
320

বু খারী: ৭১৫০; মুসিলম: ১৪২।
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ََ
َ
 وَوَﺪﻟ،َﺔٌ ﻰﻠﻋََ َأﻫْﻞِ �َﻴْﺖِ زَوْﺟِﻬَﺎ
َ َِهِ وَ�ِ م
 وَ�َﺒْﺪُ الﺮَّﺟُﻞِ رَاعٍ ﻰﻠﻋ،ْﺴْﺌُﻮﻟَﺔٌ �َﻨْﻬُﻢ
ُ ُّﻢ
َﻠﻜُُّ�ُﻢ
ّ
َ
«ْ مَﺴْﺌُﻮلٌ �َﻦْ رَ�ِﻴَﺘِ ِﻪ
ُ�َْ رَاعٍ و
 أَﻻَ ﻓ،ُِ ﺳَﻴِّﺪِهِ وَﻫُﻮَ مﺴْﺌُﻮلٌ �َﻨْﻪ
‘মেন েরেখা েতামরা �েতয্েকই অিভভাব, েতামােদর �েতয্কেক
আপন আপন দািয়� স�েকর্ িজজ্ঞািসত হেত , শাসক রক্,
অতএব তােক তার �জা স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা , গৃ হকতর্া তার
পিরবােরর অিভভাবক, তােক তার দািয়� স�েকর্ জবাবিদি করেত
হেব, �ী তার �ামীর সংসােরর দািয়�শীল, অতএব তােক তার
দািয়� স�েকর্ যথাযথ িহসাব িদেত হে, খােদম তার মিনেবর
স�েদর িহফাযতকারী, কােজই েসও তার দািয়� স�েকর্
িজজ্ঞািসত হ, অতএব েতামরা �েতয্েকই দািয়�শী, সকলেক
িনজ িনজ দািয়� স�েকর্ িজজিসত হেত হেব।’ 321
320F

১০ম কারণ: �াণীর মূ িতর্ ৈতির করা।
অথর্াৎ েয সকল সৃি�র �াণ তথা রূহ আ, েযমন-মানু ষ , জীব-জ�
উতয্ািদ। এ সকল �াণীর মূিতর্ ৈতির বা িচ�া�ন করাকারণ,
* ইবন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহমা বেলন, আিম রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�ামেক বলেত শুেনি:
ٍر
،ُ َ
ّ
« �َﻔْﺴًﺎ �َﺘُﻌَﺬِّﺑُﻪُ ﻲﻓِ ﺟَﻬَﻨَ َﻢ، �َْﻌَﻞُ ﻪﻟ ﺑِ�ُﻞِّ ﺻُﻮرَةٍ ﺻَﻮَّرَﻫَﺎ،ِﻲﻓِ اﻨﻟَّﺎر
ّ»

321

বু খারী: ৭১৩৮; মুসিলম: ১৮২৯।
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‘�েতয্ক অ�নকারী জাহা�াম, তার ৈতিরকৃত বা অি�ত �েতয্কিটর
আ�া তার েদেহ �িব� কের তােক জাহা�ােম শাি� েদয়া হেব।’322
* বুখারীর অনয্ বণর্নায় এেস:
ّ
ً َ َ
َ
َْ َ ّ
َ
َ
«ﻴﻬ ﺎ أﺑَﺪا
َ� ﻓ ﺈِنَّ ا،ًة
» َﻮّرَ ﺻُﻮ َر
�ِ  َوﻟي َﺲ ﺑِﻨﺎﻓِ ٍﺦ، وح
َُ ﻣُﻌَﺬِّﺑُﻪُ ﺣَﻰﺘّ �َﻨْﻔُﺦَ �ِﻴﻬَﺎ الﺮ
‘েয বয্ি�েকােনা িচ�া�ন বা মূ িতর্ ৈতির করে, অবশয্ই আ�াহ
তােক ততক্ষণ শাি� �দান করেত থাকে, যতক্ষেস মুিতর্ বা
িচে� আ�া স�ার না করেব। অথচ েস কখনও তােত আ�া
স�াের সকম হেব না।’ 323
32F

তেব ফল, বৃ ক, লতা-পাতা উি�দ ইতয্ািদ যার বাড়� শরীর আেছ
িক� �াণ েনই, এ ধরেনর সৃ ি�র িচ� আঁকেত েকােনা অসু িবধা
েনই। অিধকাংশ উলামােয় েকরাম এ মত েপাষণ কেরন।
* অবশয্ িকছু সংখয্ক আেলম সহীহ বুখারীর হাদীেসর বয্াপকত
কারেণ তাও িনেষধ কেরেছন। হাদীসিট আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু
‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি, আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ًَ َ َْ ًّ
ََ ّ
« �ة
 ﻓَﻠْﻴَﺨْﻠُﻘُﻮا ذَرَّةً أَوْ ﻴﻟَِﺨْﻠُﻘُﻮا ﺣَﺒَﺔ أو ﺷ ِﻌ،َِﻦْ أَﻇْﻠَﻢُ مِﻤَ ْﻦ ذﻫ َْﻠُﻖُ ﻛَﺨَﻠْﻲﻘ
َ» ﻣ

322

মুসিলম: ২১১০।

323

বু খারী: ২২২৫।
471

‘তার েচেয় বড় জােলম আর েক হেত পাের েয আমার সৃ ি�র
অনু রূপ িকছু সৃি� করেত চায়। েস একিট যব বা শষয্দানা বা িব�
পিরমাণ একটা িকছু সৃ ি� কের েদখায় না েকন?’

324
৩ ২৩

১১তম কারণ: কেঠারত, কৃপণতা ও অহ�ার।
* হােরস ইবন ওয়াহাব রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َ  مُﺴْﺘَﻜْﺮ
ْ ُ
ْ
«ﺒ
 ﺑِﺄَﻫ
ﻢ
�ُِ» ْﺮﺒ
ٍّاظ
ﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ؟ ﻞﻛُُّ �ُﺘُﻞٍّ ﺟَﻮ
ٍِ

‘আিম িক েতামােদর জাহা�ামীেদর স�েকর্ সংবাদ েদব ন? তারা

হে� �েতয্ক কেঠারতাকারী, স�দ স�য়কারী কৃপণ ও
অহংকারী।’ 325
324F

(উতু�) বলা হয় অতযিধক কিঠন বয্ি, যার হৃদয় সতয্ �হণ ব
মানু েষর জনয্ িবগিলত হয় না।
(জাওয়ায) বলা, হয়, েলাভী ও কৃপণেক। অথর্াৎ েস স�দ গি�ত
ও স�য়কারী এবং স�দ িবতরেণ বাধা �দানকারী।
(মু�াকিবর) েয অহ�ারবশত সতয্েক উেপক্ষা কের এবং মানুে
জনয্ িবন� হয়না, েয িনেজেক মানু ষ েথেক উঁচু ও বড় মেন কের
এবং তার মতেক বা�েবর িবপরীত হেলও সিঠক মেন কের।
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বু খারী: ৫৯৫৩; মুসিলম: ২১১১।

325

বু খারী: ৪৯১৮; মুসিলম: ২৮৫৩।
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১২ তম কারণ: পানাহােরর েক্ষে� না-পুরষ িনিবর্েশেষ �ণেরৗেপয্ পা� বয্বহার করা
* বুখারী ও মুসিলেম উে� সালামা রািদয়া�াহু‘আনহা সূ ে� বিণর্,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ّ
«ﻧَﺎءِ اﻟﻔِﻀَّﺔِ إ�َّﻤَﺎ �َُﺮْﺟِﺮُ ﻲﻓِ �َﻄْﻨِﻪِ ﻧَﺎرَ ﺟَﻬَﻨَ َﻢ
ِ»�َﺮﺸَْبُ ﻲﻓِ إ
ِ
‘েয বয্ি� রূপার পাে� পান ক, মূ লত েস িনজ েপেট আগুন ভিত
কের।’ 326
325F

মুসিলেমর অপর বণর্নায় এেসে:
َ َ  ﻓَﺈِ�َّﻤَﺎ �َُﺮْﺟِﺮُ ﻲﻓ �َ ْﻄﻨﻪ ﻧ،ِ»ّي ﻳَﺄْ�ُﻞُ أَوْ �َﺮﺸَْبُ ﻲﻓِ آ�ِﻴَﺔِ اﺬﻟَّﻫَﺐِ وَاﻟْﻔِﻀَّﺔ
ﺎر
ِِ
ِ
ِ
ّ
َ
. «َﻬَﻨَﻢ
‘েয �ণর-রূপার পাে� খায় বা পান কে, েস মূ লত �ীয় েপেট
জাহা�ােমর আগুনই ভে।’ 327
326F

* ইবন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহমা বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম জৈনক বয্ি�র হােত �েণর্র আংিট েদেখ ত
খুেল িনেক্ষপ কের বলে:
«ِْﻤِﺪُ أَﺣَﺪُ�ُﻢْ إِﻰﻟَ ﻤﺟَْﺮَةٍ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ �َﻴَﺠْﻌَﻠُﻬَﺎ ﻲﻓ ﻳ َ ِﺪه
»
ِ

326

বু খারী: ৫৬৩৪; মুসিলম: ২০৬৫।

327

মুসিলম: ২০৬৫।
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‘েতামােদর েকউ িক কের আগুেনর অ�ােরর ই�া কে েসটােক
হােত েরেখ েদয়? রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম চেল েগেল
তােক বলা হেলা, েতামার আংিটিট �হণ কর এবং এর �ারা উপকৃত
হও। িতিন বলেলন, আ�াহর শপথ! কখেনা নয়, আিম েসটা েনেবা
না, েকননা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তা েফেল
িদেয়েছন।’ 328
o সু তরাং ভাইেয়রা আমার! আপনারা জাহা�ােম �েবেশর

কারণসমূ হ েথেক সাবধান েহান এবং এমন পদেক্ষপ �হ

করুন যাআপনােদরেক জাহা�াম েথেক দূ ের রাখেব। এর ফেল
�ায়ী জা�াত েপেয় ধনয্ হেবন।আর েজেন রাখুন! দু ি নয়া তু�
ব� মা�, যা �ত ক্ষয়� ও �ংস�া�।
কােজই �ীয় রেবর দরবাের আজীবন সেতয্র ওপর অটল থাকার
�াথর্না করুনআরও �াথর্না করুন িতিন েযন আপনােদরেক এম
মুিমন পুরুষ ও নারীেদর সােথ হাশর করান যােদর উপর আ�াহ
তার েনয়ামত �দান কেরেছন।
েহ আ�াহ! িনজ দয়ায় আমােদরেক হেকর ওপর অটল রাখুন এবং
তার ওপর মৃ তুয্ দান করু আর আমােদরেক, আমােদর িপতামাতা ও সকল মুসিলমেক ক্ষমা করুেহ ে�� দয়ালু !
328

মুসিলম: ২০৯০।
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আর আ�াহ আমােদর নবী মুহা�াদ, তাঁর পিরবার-পিরজন এবং
তাঁর সকল সাহাবীর �িত সালাত েপশ করুন

475

অ�ািবংশ আসর
যাকাতুল িফতর
সকল �শংসা মহাজ্ঞা, মহা�জ্ঞাব, সেবর্া, মহান আ�াহর জনয।
িতিন িতিন সব িকছু সৃ ি� কেরেছন। অতঃপর তা িনপুণভােব
িনরূপ কেরেছন। িতিন তাঁর শরীয়েতর িবধানাবিলেক আপন
�জ্ঞানুযায়ী সুদৃঢ় কেরেছন সৃি�র জনয্ সু�� ও িশক্ষা িহে
আিম তাঁর �শংসা কির তাঁর পূ ণর্া� গুণাবি উপর। আিম তাঁর
শুকিরয়া আদায় কির তার পিরপূ ণর্ েনয়ামতসমূের উপর।
আর আিম সাক্ষয্ েদই একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ
েনই; তাঁর েকােনা শরীক েনই। রাজ� তাঁর এবং �শংসাও তাঁর।
িতিন সবিকছুর ওপর ক্ষমতাবান। আিম আরও সাক্ষয্ েদ
মুহা�দ তাঁর বা�া এবং

সু সংবাদদাতা ও সতকর্কারী রাসূল।

আ�াহ সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন তাঁর ও, তাঁর পিরবারপিরজন, সাহাবীবৃ � এবং সবার �তয্াবতর্ন ও িফের যাওয়ার িদ
পযর্� সু�রভােব তাঁেদর আদেশর্র সকল অনুসারীর ওপ
o ভাইেয়রা আমার! স�ািনত মাস রমযান গত হেত চেলেছ, তার

সামানয্ অংশই বাকী আে; সু তরাং েয বয্ি এটা যথাযথ

মূ লয্ায়েন সােথ অিতবািহত কেরেছ েস েযন আ�াহ তা‘আলার
476

�শংসা কের অতঃপর এটা কবু ল হওয়ার জনয আ�াহ
তা‘আলার িনকট �াথর্ন কের। আর েয এটা অলসতায়
অিতবািহত কেরেছ, েস েযন আ�াহর িনকট তওবা কের এবং
িনজ �িট িবচুয্িত জনয আ�াহর তাআলার িনকট ক্ষ �াথরনা
কের, কারণ মৃ তুয্ পূ েবর ওযর েপশ করা �হণেযাগয্ হেব।
o ভাইেয়রা আমার! িন�য় আ�াহ তাআলা এই মােসর েশেষ
আপনােদর উপর যাকাতুল িফতর ফরয কেরেছন; আর এটা

েদওয়ার িনেদর্ িদেয়েছন ঈেদর নামােযর পূ েবরই।
আজেকর মজিলেস এ যাকাতুল িফতর িবষেয় কথা বলব। এর
িবধান, েহকমত, ে�ণী, পিরমাণ, ওয়ািজব হওয়ার সময়, �দােনর
সময় ও �ান স�েকর্ আেলাচনা করব
যাকাতুল িফতেরর িবধান বা হুকু:
যাকাতুল িফতর �দান করা ফরয। এটােক রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম সকল মুসিলেমর উপর অপিরহাযর বেল েঘাষণা
কেরেছন। আ�াহর রাসূ ল যা ফরয কেরেছন অথবা করেত িনেদর্শ
�দান কেরেছন েসগুেলাও যা আ�াহ ফরয কেরেছন ও িনেদর্
িদেয়েছন তার হুকুম রােখ। অথর্াৎ তা মানাও অবশয্�াব
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ َ ۡ َ ٓ َ ّٰ
ٗ
َ ََ ۡ ََ َ ُ ّ
َ ّ اع
﴾ ٨ َوَ�َ � َم ا أ ۡر َسل َ�ٰك عل ۡيهِ ۡم َح ِفيظ ا
�َۖ َو َمن
﴿ َّن يُطِعِ لرَسول �ق د أط
[٨٠ :]اﻟنﺴﺎء
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‘েয রাসূ েলর হুক ম মানয্ কর, েস আ�াহর হুকুমই মানয্ করল
আর েয তা েথেক িবমু খতা অবল�ন করল, আিম আপনােক তােদর
জনয্ পযর্েবক্ষণকারী িনযু� কের পাঠা।’ {সূ রা আন-িনসা,
আয়াত: ৮০}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ُ ّ
َ
َ � َسبيل ٱل ۡ ُم ۡؤمِن
َ ۡ �َ ى َ�َت َّب ۡع
َ ّ ول مِ ۢن �َ ۡع ِد َما
ٰ َبَ�َ َ ُ� ٱل ۡ ُه َد
�ِ
﴿ َو َمن �ُشاق ِِق لرَس
ِ
ِ ِ
ّ
ّ�
ً َوَ�َ َون ُ ۡصلِهِۦ َهَن َّ َم َو َسآءَ ۡت َمص
ٰ ن ُ َو ِ ِۦ َما
[١١٥ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ �ا
ِ
ۖ
‘েয েকউ রাসূ েলর িবরু�াচারণ কে, তার কােছ সরল পথ
�কািশত হওয়ার পর এবং মুিমনেদর অনু সৃ ত পেথর িবরুে� চে,
আিম তােক ওই িদেক িফরােবা েয েস িফরেত চায় এবং আিম
তােক জাহা�ােম িনেক্ষপ করব। তা িনকৃ�তম গ�বয।’ {সূ রা
আন-িনসা, আয়াত: ১১৫}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ْ
ُ ُ َ ُ ّ ُ ُ َٰ َ ََٓ
َ َۡ ُ
َ
[٧ :لرَ ُسول فخذوهُ َو َما � َهٮٰ� ۡم �ن ُه فٱنتَ ُه ۚوا﴾ ] ﻟﺮﺸ
﴿ وما ءاتٮ�م
‘আর রাসূ ল েতামােদরেক যা িদেয়েছন তা �হণ কর এবং যা িনেষধ
কেরন তা েথেক িবরত থাক।’ {সূ রা আল-হাশর, আয়াত: ৭}
আর যাকাতুল িফতর মুসিলম নারী-পুরু, েছাট-বড়, �াধীন-কৃতদাস
সকেলর ওপর ফরয।
* আ�ু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
478

ُ
ََ
َ َ
ً
 أَوْ ﺻَﺎﺎﻋ ِﻣ ْﻦ،ٍ اﻟﻔِﻄْﺮِ ﺻَﺎﺎﻋً ﻣِﻦْ �َﻤْﺮ
ﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ زَ�ة
َ»ﻓ َﺮض َر ُﺳﻮل  ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
َ
َ ّﻛَﺮِ وَاﻷُ�ْﻰﺜ
ّ
َ
َ الﻤ ْﺴﻠﻤ
ُ الﻜﺒ� ﻣ َﻦ
«�
 وَاﺬﻟ،ِّاﻟﻌﺒْﺪِ وَاﺤﻟُﺮ
ِ ِ ِ � َو
ََﻠﻋ
ِِ
ِ  وَالﺼَ ِﻐ،َ

‘রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান মােস �াধীন, েগালাম,
নারী, পুরু, েছাট-বড় সকল মুসিলেমর ওপর এক সা‘ েখজুর, বা
এক সা‘ যব যাকাতুল িফতর ফরয কেরেছন।’ 329
328F

* েপেটর বা�ার পক্ষ েথেযাকাতুল িফতর েদয়া ওয়ািজব নয়,
িক� েকউ যিদ আদায় কের, তাহেল েকােনা সমসয্া েনই। কার,
* ‘উসমান রািদয়া�াহু ‘আনহ েপেটর বা�ার পক হেত িফতরা
আদায় করেতন।
 িফতরা িনেজর পক েথেক এবং যােদর ভরণ-েপাষণ তার
দািয়ে� রেয়েছ েযমন-�ী ও এমন িনকটা�ীয় যােদর িনেজেদর
িফতরা িনেজেদর েদওয়ার সামথর্ েনই স�ান তােদর পক্
েথেকও আদায় করা আবশয্। আর যিদ তারা িনেজেদর িফতরা
িনেজরা েদওয়ার সামথর্ রােখ তে িনেজেদর যাকাতুল িফতর
িনেজরাই আদায় করা উ�ম। কারণ ওয়ািজব হওয়ার সে�াধন
তােদরেকই েমৗিলকভােব করা হেয়েছ।
 আর যাকাতুল িফতর েকবল তােদর উপরই আবশয্ যার
ঈেদর িদন ও রাে�র খরচ স�াদেনর পর অিতির� স�দ
329

বু খারী: ১৫০৩; মুসিলম: ৯৮৪।
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থাকেব। যিদ এক সা‘ এর েচেয় কম পিরমাণ স�দও কারও
অিতির� থােক তেব তােক তা-ই যাকাতুল িফতর িহেসেব
�দান করেত হেব। কারণ,
* আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :

ّ
ۡ �َ َما
َ ّ ْ َٱ�َ ُقوا
[١٦ :ٱستَ َط ۡعتُ ۡم ﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
﴿

‘েতামরা সাধয্ অনুপােত আ�ার তাকওয়া অবল�ন কর।’ {সূ রা
আত-তাগাবু ন, আয়াত: ১৬}
* অনু রূপরাসূ ল সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম বেলেছন:
ْ ْ َ ُْ َُْ َْ ْ ُ ُ ْ ََ َ
«اﺳ َﺘ َﻄﻌﺘُ ْﻢ
»َ ِإذا أمﺮﺗ�ﻢ ﺑِﺄم ٍﺮ ﻓﺄﺗﻮا ِﻣﻨﻪ ﻣﺎ
‘আিম যখন েতামােদর েকােনা িবষেয় আেদশ কির, েতামরা তখন

তা সাধয্ানুযায়ী পালন কের।’ 330
329F

যাকাতুল িফতর �বতর্েনর িহকমত বা রহস:
ব�ত: যাকাতুল িফতেরর িহকমত অতয্� ��। কার:
 এর �ারা দির� বযি�র �িত সদয় বয্বহা করা হয়; যােত তারা
ঈেদর িদেন িভক্ষা করা েথেক িবরত েথেঈেদর িদনগুেলােত
ধনীেদর সােথ ঈেদর আনে� শরীক হেত পাের; ফেল ঈদ হেব
সাবর্জনীন। তাছাড়া এর মেধয্ বদানয্তা ও সহমিমর্তার মত
চির� �ারা গুণাি�তহওয়া যায়। চওয়ার �েয়াজন না হয়
330
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480

 িসয়াম পালনকারীর িসয়ােম েয ৈশিথলয্ বা�িট-িবচুয্িত ব গুন
হেয় থােক, এর মাধয্েম িসয়াম পালনকারীেক তা েথেক পিব�
করা যায়।
 যাকাতুল িফতর আদােয়র �ারা আ�াহর িনয়ামেতর শুকিরয়া
আদায় করা হয়। িতিন িনজ দয়ায় বা�ােক পূ ণর্ একমাস িসয়াম
পালেনর তাওফীক িদেয়েছন, সে� সে� িকয়ােমরও সু েযাগ
িদেয়েছন এবং এর মেধয্ যতটুকু স�ব িকছু সৎ কােজরও
সু েযাগ িদেয়েছন।
* আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহমা বেলন,
َ َ ّﻢَ زَ�َةَ اﻟْﻔ
َ
ّْ
ّ
َ
ِﻄْﺮِ ﻃُﻬْﺮَةً لِﻠﺼَﺎﺋ ِ ِﻢ ِﻣ َﻦ لﻠَﻐ ِﻮ
ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ
َِّ�ﺳُﻮلُ ا
َ»ض ر
َ ّ
ﻣ
 وََﻦْ أَدَاﻫﺎ،ٌﻘْﺒُﻮﻟَﺔ
َ  ﻓَ�َِ زَ�َةٌ ﻣ،ِ ﻣَﻦْ أَدَّاﻫَﺎ �َﺒْﻞَ الﺼَّﻼَة،ِ�ِ وَﻃُﻌْﻤَﺔً لِﻠْﻤَﺴَﺎﻛ،َِﺮّﻓَﺚ
ََ ّ
«ﺎت
ِ  ﻓَ�َِ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻣِﻦَ الﺼَﺪﻗ،ِﻌْﺪَ الﺼَّﻼَة
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকাতুল িফতর ফরয
কেরেছন অনথরক ও অ�ীল কথা-বাতর্া �রা িসয়ােমর েয �িটিবচুয্িত হেয়েছ তা েথেক পিব� করা এবং িমসকীনেদর খাদয্
�দােনর জনয্। ঈেদর সালােতর পূেবর্ আদায় করেল তযাকাতুল
িফতর িহসােব গণয্ হেব। আর ঈেদর সালােতর পর আদায় করেল
তা অনয্ানয্ সাধারণ দােনর মত একিট দান হ।’ 331
30F
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যাকাতুল িফতেরর ে�ণী িবভাগ:
মানু েষর সাধারণ খাদয্ জাতীয় ব�; েযমন-েখজুর, আটা, চাল,
িকসিমস, পিনর ইতয্ািদ অথবা এর বাইের সাধারণত যা মানু েষর
খাদয্ িহেসেব পিরগিণত তাও েদওয়া যােব।
* বুখারী ও মুসিলেম ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্,
িতিন বেলন,
ََ
َ َ
ً
 أَوْ ﺻَﺎﺎﻋ ِﻣ ْﻦ،ٍ اﻟﻔِﻄْﺮِ ﺻَﺎﺎﻋً ﻣِﻦْ �َﻤْﺮ
ﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ زَ�ة
َ»ﻓ َﺮض لُ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
َ
« ٍ�ﺷ ِﻌ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া যাকাতুল িফতর ফরয
332
কেরেছন, েখজুর অথবা যব েথেক এক সা‘ পিরমাণ।’
৩৩F
১

আর ওই যু েগ তােদর খাদয্ িছেলা য।’ েযমন,
* আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন,
ُ
ً
َ
َ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
، « ٍّﻢَ ﻳَﻮْمَ اﻟﻔِﻄْﺮِ ﺻَﺎﺎﻋ ِﻣ ْﻦ َﻃ َﻌﺎم
ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ
َِّ�» �ُْﺮِج ﻲﻓِ �َﻬْﺪِ رَﺳُﻮلِ ا
َ ََ
َ  ﻃَﻌ
ُ �َالﺰ
َ  » َ� َن: ﺎل أَﺑُﻮ َﺳﻌﻴﺪ
ّ ﻴﺐ َواﻷَ ِﻗ ُﻂ
ّ َﺎﻣَﻨﺎ الﺸَّﻌِ�ُ و
«اﺘﻟَ ْﻤ ُﺮ
وﻗ
ٍ ِ
ِ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের জামানায় আমরা
যাকাতুল িফতর আদায় করতাম এক সা‘ খাদয্ �ারা। তখন
আমােদর খাদয্ িছল য, িকসিমস, পিনর এবং েখজুর।’ 333
32F
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 অতএব, পশুর খাদয্ �ারযাকাতুল িফতর আদায় করেল, আদায়
হেব না। কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
িমসকীনেদর খাদয্�বযিহেসেব যাকাতুল িফতর ফরয কেরেছন
জীব-জ�র খাদয্ িহেসেব নয়
 তাছাড়া কাপড়, িবছানা-কােপর্, পানপা�, খাদয-রসদ ইতয্ািদ যা
মানু েষর খাদয্ বেল িবেবিচত নয় তা �ারা িদেল তাও �হণেযাগয
হেব না। কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া খাদয্
�ারা েদওয়া ফরয কেরেছন সু তরাং রাসূ ল েযটা িনধর্ারণ
কেরেছন েসটা অিত�ম করা যােব না।
 অনু রূপ খােদয্র মূলয্ পিরেশােধর মাধয্েমও আকরা যােব
না। কারণ,
-

তা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ আেদেশর
িবপরীত। আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
সাবয্� হেয়েছ ে, িতিন বেলেছন:
ﻤِﻞَ �َﻤَﻼً ﻟَي
ٌّﻠَﻴْﻪِ أَمْﺮُﻧَﺎ �َﻬُﻮَ رَد
«
َْﺲَ ﻋ
َ»َﻦْ ﻋ

‘েয বয্ি� এমন েকােনা আমল কর, েয বয্পাের আমােদর েকােনা
আেদশ েনই, তা অ�হণেযাগয।’ 334 অপর বণর্নায় এেসে:
ٌّ �َﻬُﻮَ رَد،ِﺎ ﻟَي ﺲَ �ِﻴﻪ
َ َْ
«
ْ ََﻦْ أَﺣْﺪَثَ ﻲﻓ أم ِﺮﻧ ﻫَﺬَا ﻣ
»
ِ
৩৩ ৩F

334

বু খারী: ৭৩৫০।
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‘েয আমােদর এ �ীেন এমন িকছু আিব�ার করেব, যা এর অ�ভুর্
নয়, তা �তয্াখয্াত হ।’ এিট ইমাম মুসিলম সংকলন কেরেছন।
তেব এর মূ ল কথা বু খারী-মুসিলম উভয়িটেতই রেয়েছ।’ 335
৩৩৪

-

তাছাড়া খাদয্মূলয্ �দান সাহাগেণর আমেলর পিরপ�ী। কারণ,
তারা খাদয্জাতীয় ব� �ারাইযাকাতুল িফতর আদায় করেতন।

* আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َ ّ ِ�ُﻢْ �ِﺴُنَّﻲﺘِ وَﺳُﻨّﺔِ اﺨﻟُﻠَﻔَﺎءِ الﺮَّاﺷِﺪِﻳﻦَ الﻤَﻬْﺪِﻳ
َ
«� ﻣﻦ ﺑﻌﺪي
»
‘েতামরা অপিরহাযর্ভােব আমার সু�াতেক আকেড় ধেরা এবং আমার
পরবতর্েত সিঠক পেথ পিরচািলত ও িহদায়ােতর ওপর �িতি�ত
খুলাফােয় রােশদীেনর সু �াত বা আদশর্ অনুসরণ কের চেল।’ 336
35F

তাছাড়া যাকাতুল িফতর সু িনিদর্��কার িনধর্ারণ কে-েদওয়া

-

ইবাদত। িবধায় তা সু ি নিদর্� ব�র বাইের অনয্ িকছু �ারআদায়
করেল �হণেযাগয্ হেব না।েযমিনভােব সু িনিদর্� সমেয়র পের
েবর করেল তা যেথ� হয় না।
তাছাড়া রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকাতুল িফতর

-

িবিভ� �কােরর খাদয�বয্ �রা িনধর্ারণ কেরেছ, আর েস
খাদয্�েবয্র মূলয্ সমান নয়। সুতরাং মূল য্ই যিদ ধতর্,
335

বু খারী: ২৬৯৭; মুসিলম: ১৭১৮।

336

আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭; আবু দাউদ: ৪৬০৭; িতরিমযী: ২৬৭৬; ইবন মাজাহ:

৪২, ৪৩।
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তাহেল িনিদর্� েকােনা এক �কেরর এক সা‘ পিরমাণ িনধর্াির
হেতা এবং অনয্ানয্ �কার েথেক একমূ েলয্রসমান িনধর্ািরত
হেতা।
-

আর মূ লয্ �দানকরেল যাকাতুল িফতর �কাশয্ ইবাদাতেথেক
পিরণত হয় েগাপন ইবাদেত। েযেহতু এক সা‘ খাদয্ �দান
করেল তা মুসিলমেদর মােঝ �কাশয হয়, েছাট-বড় সকেলই তা
জানেত পাের, �চেক্ষ তার পিরমাপ ও�ন েদেখ এবং তারা
পর�র তা �হণ কের। িক� মূ লয্ হেল দাতা ও �হতার মেধয্
তা েগাপেন আদান-�দান হেয় যায়।

যাকাতুল িফতেরর পিরমাণ:
যাকাতুল িফতেরর পিরমাণ হেলা: রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর যু েগর এক সা‘। যার ওজন: উ�ত মােনর গেমর চার
শত আিশ িমসকাল গম। আর �ােমর ওজেন ‘দু ই েকিজ ৪০ �াম’
গম। েযেহতু এক িমসকাল সমান েসায়া চার �াম, তাই ৪৮০
িমসকাল সমান ২০৪০ �াম।
অতএব রাসূ েল যু েগর সা‘ জানেত ই�া করেল, তােক দু ই েকিজ
চি�শ �াম গম ওজন কের এমন পাে� রাখেত হেব, যা মুখ পযর্�
ভের যােব। অতঃপর তা �ারা পিরমাপ করেত হেব।
যাকাতুল িফতর ওয়ািজব হওয়ার সময়:
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ঈেদর রােত সূ যর্াে�র সময় জীিবত থাকেল তােদর ওপরযাকাতুল
িফতর আদায় করা আবশয্; নতুবা নয়।
সু তরাং েকউ সু যর্াে�র এক িমিনট পূেবর্ মারা েগেল তার ওপ
ওয়ািজব হেব না।
আর এক িমিনট পের মারা েগেল অবশয্ই তার পক্ষ েথেক আদ
করেত হেব।
যিদ েকােনা িশশু সযর্াে�র কেয়ক িমিনট পর ভূিম� হ, তার
ওপরও আবশয্ক হেব না। তেব আদায় করা সু�াত হেব। যার
আেলাচনা পূ েবর্ অিতবািহত হেেছ।
আর সূ যর্াে�র কেয়ক িমিনট পূেবর্  িম� হেল তার পক্ষ েথে
আদায় করেত হেব।
যাকাতুল িফতর আবশয্ক হওয়ার সময় রামযােনর েশষ িদেনর
সূ যর্াে�র পর এজনয্ িনধর্ারণ করা হে েয, তখন েথেক িফতর
তথা খাওয়ার মাধয্েম রমযােনর িসয়াম সমা� হয়। এ করেণই
এেক রমযােনর যাকাতুল িফতর বা িসয়াম ভা�ার যাকাত বলা হয়।
এেত বু ঝা েগল েয, িফতর তথা িসয়াম েশষ হওয়ার সময়টাই
যাকাতুল িফতর ওয়ািজব হওয়ার সময়।
যাকাতুল িফতর আদােয়র সময়:
যাকাতুল িফতর আদােয়র দু িট সময় রেয়েছ:
১. ফযীলতপূ ণর্ সময় ও২. জােয়য সময়।
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 ফযীলতপূ ণ র সময়: ঈেদর িদন সকােল ঈেদর সালােতর পূ েবর্
কারণ;
* সহীহ বুখারীেত আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহু হেত বিণর,
িতিন বেলন,
ُ
ً
َ
َ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
« ٍّﻢَ ﻳَﻮْمَ اﻟﻔِﻄْﺮِ ﺻَﺎﺎﻋ ِﻣ ْﻦ َﻃ َﻌﺎم
ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ
َِّ�» �ُْﺮِج ﻲﻓِ �َﻬْﺪِ رَﺳُﻮلِ ا
‘আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের যামানায় যাকাতুল
িফতর ঈদু ল িফতেরর িদেন এক সা‘ পিরমাণ খাদয্ আদায়
করতাম।’ 337
36F

অনু রূপভােব বখারীেত ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্ত
আেছ, িতিন বেলন,
�َةِ اﻟْﻔ
ُ ََْ ّ
َ
ََ
وج
ّ رَﺳُﻮلَ اﷲِ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
»
ِ  أَنْ ﺗُﺆَدَى �ﺒﻞ ﺧ ُﺮ،ِﻴْﻪِ وَﺳﻠّﻢَ أَمَﺮَ ﺑِﺰَ ِﻄْﺮ
َ ّ
«ِّﺎسِ إِﻰﻟَ الﺼَﻼة
‘রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মানু ষেক ঈেদর সালাত
পড়েত যাওয়ার পূ েবর্ যাকাতুল িফতর আদায় করার আেদশ
িনেয়েছন।’ 338 অনু রূপভােব হািদসিট ইমাম মুসিলম ও অনয্ানয্
37F

বণর্না কেরেছন।

337

বু খারী: ১৫১০।

338

বু খারী: ১৫০৩; মুসিলম: ৯৮৬।
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ইবন ‘উয়াইনা �ীয় তাফসীর �ে� ‘আমর ইবন দীনােরর সূ ে�
ইকিরমা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বণর্না কের, িতিন বেলন, মানু ষ
ঈেদর িদন যাকাতুল িফতর ঈেদর সালােতর পূ েবর্ আদায় করেব।
কারণ আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
ۡ  َوذَ َك َر١ َ
ٰ ّ �َ﴿ قَ ۡد أ ۡفلَ َح َمن َز
ّٰ
[١٥ ،١٤ : ﴾ ]اﻷﻋ١ َ�ََص
ٱس َم َر ّ�ِهِۦ

‘িন�য়ই সাফলয্ লাভ করেব ে, েয শু� হয় এবং তার পালনতর্ার

নাম �রণ কের, অতঃপর সালাম আদায় কের।’ {সূ রা আ‘লা,
আয়াত: ১৪-১৫}
সু তরাং ঈদু ল িফতেরর সালাত একটু িবল� কের পড়া উ�ম; যােত
মানু ষ যাকাতুল িফতর আদায় করেত পাের।
 জােয়য সময়: ঈেদর একিদন দু ’িদন পূ েবর্ যাকাতুল িফতর
আদায় করা।
* সহীহ বুখারীেত নােফ‘ বণর্না কের, ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু
‘আনহু িনেজর এবং েছ-বড় স�ানেদর পক্ষ হে যাকাতুল
িফতর �দান করেতন। এমনিক িতিন আমার স�ানেদর যাকাতুল
িফতরও �দান করেতন। িতিন যারা যাকাতুল িফতর �হণ করত
তােদরেকই �দান করেতন। আর তারা ঈেদর একিদন বা দু ’িদন
পূ েবর্যাকাতুল িফতর িদেতন।
339

339
৩ ৩ ৮F

বু খারী: ১৫১১।
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ঈেদর সালােতর পর আদায় করা জােয়য েনই। তাই িবনা
কারেণ সালােতর পর পযর ্�িবল� করেল তা �হণেযাগয হেব
না কারণ তা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের িনেদরেশর
পিরপ�ী।

* পূ েবর ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহর হাদীস উ�ৃ ত হেয়েছ,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ َ
ٌَ َ َ َ َ َ ّ
َ َ ّ
َ
ﺻ ﺪﻗ ﺔ
�ِ  ﻓ، ِ وَﻣﻦْ أَدّاﻫَﺎ �َﻌْﺪَ الﺼَﻼة،ٌةٌ ﻣَﻘْﺒُﻮﻟَﺔ
�َ ﻓَ�َِ ز،َِ الﺼَّﻼَة
� »َﻦْ أَدَ اﻫﺎ
ََ ّ
«ﺎت
ِ ِﻦَ الﺼَﺪﻗ
‘ঈেদর সালােতর পূ েবর্ আদায় করেল তাযাকাতুল িফতর িহসােব
গণয্ হেব। আর ঈেদর সালােতর পর আদায় করেল তা অনয্ান
সাধারণ দােনর মত একিট দান হেব।’ 340
39F



আর যিদ েকােনা স�ত কারণবশত িবল� কের, তাহেল েকােনা
অসু িবধা েনই। েযমন েস এমন �ােন আেছ েয তার কােছ
আদায় করার মত েকােনা ব� েনই বা এমন েকােনা বয্ি�ও
েনই, েয এর হকদার। অথবা হঠাৎ তার কােছ ঈেদর সালােতর
সংবাদ েপৗঁছ েয কারেণ েস সালােতর পূ েবর্ আদায় করার
সু েযাগ েপল না অথবা েস েকান বয্ি�েক দািয়� িদেয়িছ, আর

340

আবু দাউদ: ১৬০৯; ইবন মাজাহ: ১৮২৭; মু�াদরােক হােকম ১/৪০৯।
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েস আদায় করেত ভুেল েগেছ। এমতাব�ায় সালােতর পর
আদায় করেল েকােনা অসু িবধা েনই। কারণ েস অপারগ।
ওয়ািজব হে�, যাকাতুল িফতর তার �াপেকর হােত সরাসির বা
উিকেল মাধয্েম যথাসমেয় সালােতর পূেবর্ েপৗঁছােনা। য িদ িনিদ
েকােনা বয্িেক �দােনর িনয়ত কের, িক� যাকাতুল িফতর েবর
করার সময় তার সে� বা তার েকােনা ওিকল বা �িতিনিধর সে�
সাক্ষাৎ না ঘেট তাহেল অনয্ েকােনা যাকাতুল িফতে উপযু �
বয্ি�েক �দান করেব।েকােনা �েমই িনিদর্� সময় েথেকিবল�
করেব না।
যাকাতুল িফতর �দােনর �ান:
যাকাতুল িফতর �দােনর সময় িফতরা �দানকারী েয এলাকায় েস
অব�ান করেছ েস এলাকার গরীবরাই এর হকদার; েস (িফতরা
�দানকারী) উ� এলাকার �ায়ী অিধবাসী েহাক বা অ�ায়ী েহাক।
িবেশষ কের যিদ স�ািনত �ান হয় েযমন ম�া বা মদীনা অথবা
েসখানকার ফকীররা এর �িত েবিশ মু খােপক্ষী হয় তেব েসখাে
েবর করাই িনিদর্। িক� যিদ েস এমন এলাকায় থােক েযখােন
েকােনা হকদার না থােক বা হকদার েচনা অস�ব হয়, তাহেল তার
পক েথেক একজন উিকল িনযু � করেব েয উিকল উপযু � বয্ি�
খুঁেজ তার যাকাতুল িফতর আদায় কের েদেব।
যাকাতুল িফতেরর হকদার:
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সদকাতু িফতেরর হকদার হে� (১) দির�, (২) ঋণ��, যারা তা
আদােয় অক্। সু তরাং তােদরেক �েয়াজন পিরমাণ েদয়া যােব।
একিট যাকাতুল িফতর অেনক ফকীরেক েদওয়া জােয়য।
আবার অেনকগুেল যাকাতুল িফতর এক িমসকীনেকও েদয়া যােব।
কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকাতুল িফতেরর
পিরমাণ িনধর্ারণ কেরেছন। িক�তােদর কতটুকু েদওয়া হেব তা
িনধর্ারণ কেরন িন।
এর উপর িভি� কের বলা যায় েয, যিদ একদল েলাক তােদর
যাকাতুল িফতর ওজন করার পর একিট পাে� জমা কের, তারপর
েসখান েথেক পুনরায় পিরমাপ ছাড়া ব�ন কের তেব তা আদায়
হেয় যােব।
িক� ফকীরেক জািনেয় েদয়া উিচৎ েয, তােক তারা যা িদে� তার
পিরমাণ তারা জােন না; যােত কের (ফকীর) িনেজ কাউেক িদেত
িগেয় তার পিরমাপ না েজেন েধাঁকায় না পেড়।
আর ফকীেরর জনয্ ৈব, কােরা েথেক যাকাতুল িফতর �হেণর পর
িনেজর পক েথেক বা পিরবােরর অনয্ সদসেদর পক্ষ েথে
পিরমাপ করার পর যাকাতুল িফতর �দান করা। অথবা তা পিরপূ ণর্
আেছ বেল দাতার কথায় িব�াস কের পিরমাপ ছাড়াই �দান করা।
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েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক আপনার স�ি� অনু যায়ী আনু গতয্
করার তাওফীক িদন। আমােদর আ�া, কথা ও কাজ পিরশু� কের
িদন। আমােদরেক খারাপ আকীদা-িব�াস, খারাপ কথা ও খারাপ
কাজ েথেক পিব� করুন। িন�য় আপিন উ�ম দানশীল ও
করুণাময়।
েহ আ�াহ! আপিন সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী
মুহা�াদ, তাঁর সকল পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর ওপর।
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ঊনি�ংশ আসর
তওবা স�েকর
সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন �েতযক সৃ ি�েত আপন
এককে�র ওপর �মাণ �াপন কেরেছন। আপন সৃ ি�েত েযভােব
চান ইয্যত ও ক্ষমতার হ�েক্ষপ কেরন। মু�াকীিনবর্ািচত কের
তােদর ঈমান ও িনরাপ�া দান কেরন। অপরাধীেদর আপন সংযম
ও করুণায় ক্ষমা ও মাজর্না কেরন। তাঁর অবাধয্েিযক ব�
কেরন না দয়া ও করুণাবশত। িন�াবান মুিমনেদরেক আপন
ৈনকেটয্রমৃ দু বায়ূ �ারা �শাি� দান কেরন এবং িহসাব িদবেস তার
মহািবপদ স�েকর্ সতকর্ কেরন। তাঁর স�ি�র পথ অবল�নকারীে
িতিন িনজ আ�ানায় েহফাযত কেরন। মুিমনেক তার অ�ের ঈমান
অি�ত কের স�ািনত কেরন। িনজ সৃ ি�েত িতিন িবিধ-িবধান
�বতর্ন কের, তাই তােদর জনয্ জারী কের আেদশ-িনেষধ।
আপন সহেযািগতায় দাঁড় করান ফেল েকউ েস আেদশ পালন
করেত সমথর্ হয় আবার েকউ তােত অপারগ হ। েয উদাসীন ও
িব�ৃত�ায় তােক িনজ উপেদশবাণী িদেয় জা�ত কেরন। িতিন
গুনাহগারেক তার গুনাহ মােফর জনয্ তাও িদেক আ�ান
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কেরন। িতিন মহান রব; সৃ ি�জগেত তাঁর েকােনা তুলনা েনই। িতিন
দয়ালু দাতা; িযিন পানাহােরর মুখােপক্ষী নন। সকল সৃি� সবর্দা তা
মুখােপক্ষী এবং িদবারাি� তাঁর করুণার িভখা আিম তাঁর �শংসা
কির এমন �শংসা যা েকােনা রেবর ইবাদতকারী কের থােক এবং
আর তাঁর কােছ ওযর েপশ করিছ িনজ পাপ ও �িটর জনয্।
আর আিম সাক্ষয্ েদই একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ
েনই; তাঁর েকােনা শরীক েনই, িনজ মন েথেক একিন� বয্ি�র
সাক্ষয্। আিম আরও সাক্ষয্ েদই মুহা�দ তাঁর বা�া ও, যােক
তাঁর দল েথেক বাছাই করা হেয়েছ।
আ�াহ সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন তাঁর ও, তাঁর ে��তম স�ী
আবূ বকেরর ওপর, উমেরর ওপর যার চলার পেথ শয়তান চলত
না, উসমান শহীেদর ওপর, িযিন যু ে�র কাতাের শহীদ হনিন,
আলীর ওপর িযিন তাঁর যু ে�র সাহাযয্কারী এবং তাঁর পিরবারপিরজন, সাহাবীবৃ � ও তাঁর আদেশর্র অনুসারীের ওপর।
o ভাইেয়রা আমার! রমযান মাস েশষ করু, আ�াহর কােছ

গুনাহ েথেক তাওবার মাধয্, তাঁর স�ি� অনু যায়ী কাজ কের
তাঁর কােছ �তয্াবতর্েনর মাধয্েম। েক, মানু ষ গুনা ও ভুল�িট েথেক মু� নয়। �েতয্ক আদম স�ান গুনাহ কের তে
সেবর্�ম পাপী হেলা, তাওবাকারী।
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আ�াহ তা‘আলা �ীয় িকতােব এবং রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর বাণীেত আ�াহর কােছ ক্ষমা �াথর্নাতাঁ র কােছ
তাওবার �িত উ�ু � কেরেছন।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َٓ�ِ
َ ْ ُ ّ ۡ ُ ّ ْ ُ ۡ َ ۡ ََ
ٗ
َ ُ
﴿ وأ ِن ٱستغفِروا َ�َ�م
�ّ ُمَ تو�ُ ٓوا إ ِ ۡ�ه ِ ُ� َم ّت ِ ۡع�م َّ�ٰ ًعا َح َسنًا ٰ أ َج ٖل ُّ َس
َ َۡ َ َ َ ۡ ُ َۡ َ ُ َ َ ّٓ َ ّْۡ
َُ ۡ َ ۡ َ
َّ ُۡ َ
٣�
ِ و�ؤ
ٍ ِ ت ُ ذ ِي فض ٖل فضلهۖۥ �ن َوَلَوا فإ ِ ِ� أخاف علي�م عذاب يو ٖ� كب

[٣ :﴾ ]ﻫﻮد

‘আেরা েয, েতামরা েতামােদর রেবর কােছ ক্ষ �াথর্ন কর,
তারপর তাঁ র িদেক িফের আস, িতিন েতামােদরেক এক িনিদর্
কােলর এক উ�ম জীবন উপেভাগ করেত েদেবন এবং িতিন
�েতয্ গুণীজনে তার �াপয মযর্াদ দান করেবন। আর যিদ
েতামরা মুখ িফিরেয় নাও, তেব িন�য় আিম েতামােদর উপর
মহািদেনর শাি�র আশংকা কির।’ {সূ রা হূ দ, আয়াত: ৩}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ْ ُ َ ۡ َ ٞ َ ٞ ٰ َ ۡ ُ ُ ٰ َ ٓ َ ّ � ّ َ َٓ� ّ ۡ ُ ُ ۡ ُوٞ َ َ ۠ َ َ ٓ َ ّ ۡ ُ
ِيم ٓوا إ ِ ۡ�ه
ٰ ِ�َ َ َما إِ�ه�م إِ�ه �ٰحِد فٱست ِق
﴿ قل ِ�َم ا �ن ا �� مِثل�م
ۡ َو
ُ ٱستَ ۡغفِ ُر
[٦ :وهۗ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ
‘(েহ মুহা�াদ) আপিন বলু ন, আিমও েতামােদর মতই মানু ষ , তেব
আমার �িত ওহী আেস েয, েতামােদর মা‘বুদ একমা� মা‘বুদ।
অতএব তাঁরই পথ দৃ ঢ়ভােব অবল�ন কর এবং তাঁর কােছ ক্ষম
�াথর্না কর’ {সূ রা হা-মীম-িসজদাহ, আয়াত: ৬}
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* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,
ُۡ ُ ّ َ
َ
ۡ ۡ
ّ َ ُْٓ َُ
ً �َ ِ َ�
[٣١ : ﴾ ]ﻨﻟﻮر٣ ِيعا َيُّ َه ٱل ُمؤم ُِنون َعَلَ� ۡم �فل ُِحون
�ِ﴿ وتو�وا إ
‘েহ মুিমনগণ, েতামরা সকেলই আ�াহর িনকট তাওবা কর, যােত
েতামরা সফলকাম হেত পার।’ {সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩১}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ُ ّ
َّ
ّ َ ْ ٓ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ �ٰ
ً �َِ تَ ۡو�َ ٗة َّ ُص
ٰ َ وحا َع
َ�ُ� ۡم أن يُ� ِف َر
�
�ِ﴿ َٓ�ُه ا �َِين ءامنوا تو�وا إ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ّ ۡ ُ َ َُۡ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ
ۡ
[٨ :ت �رِ ي مِن �تِ َها ٱ�ن َ�ٰ ُر﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ
ٖ َٰ�َ عن�م س ِ�ٔات ِ�م و�دخِل�م
‘েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আ�াহর কােছ তাওবা কর, খাঁিট তাওবা;

আশা করা যায় েতামােদর রব েতামােদর পাপসমূ হ েমাচন করেবন
এবং েতামােদরেক এমন জা�াতসমূ েহ �েবশ করােবন যার
পাদেদেশ নহরসমূ হ �বািহত।’ {সূ রা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮}
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ّ
ّ ُِب
ّ
َ �َٰ�َّ
ّ ُ َ�
َ ّ َِن
َ َ�ُحِبُ ٱل ۡ ُم َت َط ّهر
�
[٢٢٢ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ن
﴿
ِ
ِِ

‘িন�য় আ�াহ তাওবাকারী এবং পিব�তা অজর্নকারীেদর পছ�

কেরন।’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২২২}
আর তাওবার বণর্নায় বহু আয়াত রেয়েছ
হাদীসসমূ হ:
* আগারর ইবন ইয়াসার আল-মুযানী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ُ
ِ ﻲﻓِ اﻴﻟَْﻮْم،ُ ﻓَﺈِ�ِّ أَﺗُﻮب،ِاﻨﻟَّﺎسُ ﺗُﻮ�ﻮا إِﻰﻟَ اﷲ
ّ
«ٍ مَﺮَة،َإِﻴﻟَْﻪِ ﻣِﺎﺋَﺔ
»ﻬَﺎ
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‘েহ েলাকসকল! েতামরা আ�াহর কােছ তাওবা কর ও ক্ষ �াথরনা
কর। কারণ, আিম �িতিদন একশত বার তাওবা কির।’ 341
* আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু ‘আনহ বেলন, আিম রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি:
َ أَ�ْﺮﺜ
ّ
ًّ
َ إِ�ِ ﻷََﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ ا�ََّ وَأ
« ﻣِﻦْ ﺳَﺒْﻌِ�َ مَﺮَة
َ ِﺗُﻮبُ إِﻴﻟَْﻪِ ﻲﻓ اﻴﻟَﻮْم
»
ِ
‘আ�াহর শপথ, অবশয্ই আিম �িতিদন আ�াহর কােছ ক্ষমা �াথর
কির ও তাওবা কির ৭০ বােররও অিধক।’ 342
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* আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন: রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
َ
َ
َ
ََ َ
 ﻰﻠﻋ َرا ِﺣﻠﺘِ ِﻪ
ﻣ ْﻦ أِ�ُﻢْ ﺎﻛَن،
ِ »ُّ أَﺷﺪُّ ﻓَﺮَﺣًﺎ ﺑِﺘَﻮْ�َﺔِ �َﺒْﺪِهِ ﺣِ�َ �َﺘُﻮبُ إِﻴ ْﻟ ِﻪ
َ َ
َ
َ
ً َ َ َ
ُ ﻴْﻬَﺎ ﻃَﻌ
َ
َ
ﺖْ ﻣِﻨْﻪُ وَﻋ َﻠ
 ﻓَﺎ�ْﻔَﻠﺘ،ٍﺄَرْضِ ﻓَﻼة
، ﺠ َﺮ ة
 ﻓَﺄَﻰﺗ ﺷ، ﻓَﺄَ�ِﺲَ ﻣِﻨْﻬَﺎ،ُﺎﻣُﻪ وَﺮﺷ َاﺑُﻪ
َ َْ ّ
ً َ
ُ َ َ َ َ ُ َْ َ َ
َ ﺎﺿْﻄَﺠ
َ
 ﻗﺎﺋ ِ َﻤﺔ، �ﺒَيﻨﺎ ﻫ َﻮ ﻛﺬلِﻚ ِإذا ﻫ َﻮ ﺑ ِ َﻬﺎ، ﻗﺪ أ� ِ َﺲ ِﻣ ْﻦ َرا ِﺣﻠ ِﺘ ِﻪ،ﻊ ﻲﻓِ ﻇِﻠِ َﻬ ﺎ
َ ّ
َْ ّ
َْ
،ﻠﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ �َﺒْﺪِي وَأَﻧَﺎ رَ�ُﻚ
: �ُﻢَّ ﻗَﺎلَ ﻣِﻦْ ﺷِﺪَ ِة اﻟﻔ َﺮ ِح،ِﻋﻨﺪ ﻓَﺄَﺧَﺬَ ﺨﺑِِﻄَﺎمِﻬَﺎ
َْ ّ
َﺧْﻄ
«َﺄَ ﻣِﻦْ ﺷِﺪَ ِة اﻟﻔ َﺮ ِح
‘বা�া যখন আ�াহর কােছ তাওবা কের, তখন আ�াহ ওই বয্ি�র
েচেয়ও অিধক খুিশ হন, েয িবশাল িব�ৃ ত ভূিমেত সফর করিছল,
হঠাৎ তার বাহন পািলেয় েগল, েয বাহেন তার খাদয্ ও পানীয় িছল।
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মুসিলম: ২৭০২।
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বু খারী: ৬৩০৭।
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েকােনা উপায় না েদেখ স�ূ ণর্ িনরাশ হেয় মৃতুয্র অেপক্ষায় এ
বৃ েক্ষর ছায়ায় শুেয় পড়ল। এমতাব�ায় হঠাৎ বাহনিট তার পাে
উপি�ত েপল। েস লাগাম হােত িনেয় আনে�র অিতশেযয্ বেল
েফলেলা, আ�াহ! তুিম আমার বা�া এবং আিম েতামার �ভু। অিত
আনে� ভুল বেল েফলল।’ 343
আ�াহ সু বহানাহু বা�ার তাওবােত খুিশ হওয়ার কারণ হে� িতিন
তাওবা ও ক্ষমা করেত ভােলাবােসন। অনুরূপভােব িতিন এট
ভােলাবােসন েয বা�া তার কাছ েথেক পলায়ন করার পর আবার
তার কােছ িফের আসেছ।
* আনাস এবং ইবন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহম হেত বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ّ
َ
َ
َ وَﻟَﻦْ �َﻤْﻸَ ﻓَﺎهُ إِﻻ،ِ أَنَّ ﻻِﺑْﻦِ آدَمَ وادِﻳًﺎ ﻣِﻦْ ذَﻫَﺐٍ أَﺣَﺐَّ أَنْ ﻳَ�ُﻮنَ ﻪﻟَُ وَادِﻳَﺎن
»
َ ْ َ ََ
ُ
َ
« وَ�َﺘُﻮب ا�َُّ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﺗﺎب،َُّاب
‘বনী আদেমর যিদ �েণর্র একিট উপতয্কা থ, তাহেল েস তখন
দু ’িট উপতয্কার কামনা কের। মািটই একমা� তার মুখ ভরেত
344
পাের। আর েয তাওবা কের, আ�াহ তার তাওবা কবুল কেরন।’
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মুসিলম: ২৭৪৭।
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বু খারী: ৬৪৩৬; মুসিলম: ১০৪৯।
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 তাওবা: আ�াহর নাফরমানী েছেড়, তার আনু গেতয্ িফের
আসােক তাওবা বেল। কারণ, আ�াহ তা‘আলাই সিতয্কােরর
মা‘বুদ। আর ইবাদেতর তাৎপযর্ হে� ভােলাবাসা ও স�ানেথর্
মা‘বুদ সমীেপ িবনয়ী ও অনু গত হওয়া। অতএব, যখনই বা�ার
পক্ষ হেত �ভুর অবাধয্তা �কাশ প, তখন েসটা েথেক
তাওবা হে�, তার কােছ দীন, হীন, ভীত, স��, লি�ত ও নত
হেয় তার দরবাের িফের আসা ও তার দরজায় দাড়ােনা।
 তাওবা করা ওয়ািজব; তাৎক্ষকভােব। িবল� করা বা গিড়মিস
করা জােয়য েনই। কারণ;
-

আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বয্াপাে
আেদশ কেরেছন। আর আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আেদশ তৎক্ষণাৎ পালনীয়। কা,
বা�ার জানা েনই িবলে� কী পিরণিত হেব। হেত পাের হঠাৎ
তার মৃ তুয্ এেস যাে, আর তাওবার সু েযাগ ঘটেব না।

-

তাছাড়া বারবার গুনা করা অ�রেক কিঠন কের েদয়, আ�াহ
হেত দু ের সিরেয় েদয় ও ঈমানী শি� দু বর্ল কের েদয়।
পক্ষা�ের আনুগতয্ ঈমান বৃি� কের ও নাফরমানী কিমেয় েদ

-

বারংবার গুনােহ িলতা, ওই গুনােহর �িত মুহা�তও দৃ ঢ়তা
সৃ ি� কের। কারণ, নফস েকােনা িবষেয় অভয্� হেয় েগেল তা
বজর্ন করা কিঠন হয়।  কারেণই আ�াহর নাফরমানী হেত
499

মু� হওয়া ক�কর। তখন শয়তান পূ েবর্র েচেয় বড় গুনাে
জিড়েয় েদয়।
* এজনয আ�াহ ওয়ালা আেলমগণ বেলন, ‘গুনাহ কুফরীর
দূ ত�রূপ’

345
৩ ৪৪

�মশ গুনােহ জিড়ত হেত থাে, পিরণােম �ীন

েথেক সের পেড়। আ�াহর কােছ এ েথেক িনরাপ�া চাই।
 আ�াহ েয তাওবার আেদশ কেরেছন, তা হেলা খােলস তাওবা।
খােলস তাওবার জনয্ পাঁচিট শত:
�থম শতর: তাওবা একা�ভােব আ�াহর জনয্ হেত হে
আ�াহর ভােলাবাসা, তাঁর �িত স�ান, সাওয়ােবর আশা, শাি� ভয়
তােক তাওবার �িত উ�ু� করেব। এ তাওবার মেধয্ মাখলুেকর
মহ�ত বা দু ি নয়ার তু� েকােনা �াথর্ থাকেত পারেব না। অনয্থা
তাওবা কবুল হেব না। কারণ, েস আ�াহর কােছ তওবা কের িন;
বরং ওই উে�েশয্র কােছ েস তাওবা কেরেছ।
ি�তীয় শতর: কৃত অপরােধর জনয্ লি�ত হেত হে
েস তার অপরােধর জনয অনু ত� হেব, এই গুনাহ যিদ না হেত—
এমন আশা করেব। ফেল এই ল�া ও েপেরশানীর কারেণ েস
আ�াহর িদেক িফের যােব, তাঁর সমীেপ নত হেব এবং েয নফস
তােক অনয্ায় কেত �েরািচত কেরিছল তার �িত ঘৃ ণার উে�ক
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ইবনু ল কাইয়য্: আদ-দা ওয়াদ দাওয়া পৃ . ১০০।
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হেব; আর এভােবই তার তাওবা হেব িব�াস ও সিঠক অনু ধাবন
েথেক উ�ূ ত।
তৃতীয় শতর: তৎক্ষণ েস গুনাহ বজর্ন ক
তাই নাফরমানী যিদ হারাম কাজ করার ফেল হয়, তাহেল তৎক্ষণা
তা পিরতয্াগ করেব।
আর যিদ নাফরমানী ওয়ািজব বজর্ন করার কারেণ হ, তেব তা
তখনই করেত হেব, যিদ তার কাযা স�ব হয়, েযমন, যাকাত, হজ।
 গুনাে িল� থাকা অব�ায় তওবা কবুল হয় না। উদাহরণ�রূ:
-

েকউ সু দী েলনেদেন িল� েথেক বলেলা, আিম সু দ েথেক
তাওবা করিছ। তাহেল তাওবা সহীহ হেব না; বরং এ হেলা
আ�াহর সে� ঠা�ার শািমল, যা বা�ােক আ�াহ েথেক আেরা
দূ ের সিরেয় েদয়।

-

অনু রপ জামােতর সে� সালাত আদায় না করার গুনাহ েথেক
তাওবা করল অথচ এখেনা জামােত সালাত আদায় বজর্ন কেরই
চেল তেব তার েস তাওবা িবশু�হয়িন।

 আর যিদ গুনা মানু েষর অিধকার স�িকর্ হয়, তাহেল
তােদর েথেক িন�ি� না করা পযর্� তাওবা সহীহ হেব না
-

সু তরাং যিদ গুনাহিট হয় করও স�দ িছিনেয় েনওয়া অথবা
স�দ অ�ীকার করা, তাহেল েসটার হকদােরর কােছ তা
েপৗঁছােত হে, যিদ েস জীিবত থােক। আর যিদ হকদার মারা
501

িগেয় থােক তেব তা ওয়ািরসেদর কােছ েপৗঁেছিদেত হেব। আর
যিদ ওয়ািরসও না থােক তাহেল বায়তুল মােল (রা�ীয়
েকাষাগাের) জমা িদেত হেব। আর যিদ �াপক জানা না থােক,
তার পক্ষ েথেক দান কের েব। আর এ স�েকর্ আ�াহই
জানেবন।
-

আর নাফরমানী যিদ েকােনা মুসিলেমর গীবত তথা পরিন�া
হয়, তেব তার কােছ ক্ষমা েচেয় েন; যিদ েস তার গীবত করা
স�েকর্ জানেত পাের অথবা যিদ এ আশংকা থােক েয েলাকিট
তার গীবত স�েকর্ েজে যােব। আর যিদ এরকম িকছু না হয়
তেব েসই গীবেতর মজিলেসই তার ভােলা �শংসা করেব।
কারণ, েনক কাজ গুনাহেক িবলু� কের েদয়।

 িনিদর্ গুনা েথেক তাওবা করা যােব, যিদও অনয্ গুনােহ িল
থােক। কারণ ‘আমল েযৗিগক িবষয়, আর ঈমান বােড়-কেম।
তেব যতক্ষণ পযর্� সব গুনাহ েতাওবা না করেব, ততক্ষ
পযর্� তাওবার গুণ তার জনয্ সাবয্� না এবং
তাওবাকারীেদর উঁচু মযর্াদাও �শংসার অিধকারীও েস হেব না।
চতুথর্ শত: ভিবষয্েত আর গুনাহ না করার দৃঢ় সংক� করেত হেব
কারণ, তাওবার ফলাফল এটাই, যা তাওবাকারীর সতয্বািদতার
�মাণ।
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যিদ বেল েয ‘েস তাওবাকারী’ অথচ েস েকােনা একিদন গনাহ
করার সংক�ব� বা েদাদু লয্মন থােক, তাহেল তার তাওবা িবশু�
হেব না। কারণ, এটা সামিয়ক তাওবা, এ তাওবাকারী উপযু �
সমেয়র অেপক্য় আেছ যখন েস আবার এ গুনাহিট করেব। এর
মাধয্েম েলাকিটেকঘৃ ণাবশত গুনাহ েথেক আ�াহর আনুগেতয িদেক
�তয্াবতরকারী বুঝায় না।
প�ম শত:র তাওবা কবুেলর সময় অিত�া� না হওয়া
েকননা, সময় অিত�ম করার পর তাওবা করেল, তা গৃ হীত হেব
না।
তাওবা কবুেলর েশষ সময় দু ’ �কার:
১. সকেলর জনয্ মানভােব ও ২. �েতয্কবয্ির জনয িবেশষ।


ত�েধয্ সকেলর জনয্ সাধণভােব: সূ যর্ পি�ম িদেক উিদত
হওয়া। তখন আর তাওবা েকােনা উপকাের আসেব না।

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ َ
ُ َ َۡ َ َُٰ ً ۡ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َٰ َ ُ ۡ َ َۡ َ َۡ
َ َ� ۡن ء
امنَ ۡت مِن � ۡب ل أ ۡو
ت ر�ِك � ينفع �فس ا إِي�نها لم ت
ِ �﴿ يوم يأ ِ� �عض ءا
َ �إ
ۡ َ َ َ
ٗ ۡ ي�ٰن َِها َخ
[١٥٨ :� ۗ�﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
ِ ٓ ِ كسبت
‘েয িদন আপনার পালনকতর্ার েকােনা িনদশর্ন আসে, েস িদন
এমন েকােনা বয্ি�রঈমান আনয়ন তার জনয্ ফল�সু হেব ন েয
পূ বর্ েথেক ঈমান আনয়ন কের িন িকংবা �ীয় ঈমান অনু যায়ী
েকােনারূপ সৎকমর্ কের ।’ {সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৮৫}
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এখােন িনদশর্ন �ারা পি�ম িদক হেত সূযর্দয় হওয়া উে�শয্।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বযখয্া �দান কেরেছন

346
৩ ৪৫

* ‘আ�ু �াহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ّ ُِ ﻞﻛ
ّ
َ
َ َ ذَا ﻃ، �َﻄْﻠُﻊَ الﺸَ ْﻤ ُﺲ ﻣ ْﻦ َﻣ ْﻐﺮ� َﻬﺎ
ََﻠَﻌﺖْ ﻃُﺒِﻊَ ﻰﻠﻋ
ّﺰال اﺘﻟﻮ�ﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺣَﻰﺘ
»
ِ
ِِ
َََْ ُ ّ
«ْﺐٍ ﺑِﻤَﺎ �ِﻴﻪ وَ�ُﻲﻔَِ اﻨﻟَﺎس اﻟﻌﻤﻞ
ِ
‘তাওবা সবর্দা কবুল হেত থােক সূযর্ পি�ম আকাশ হেত উিদ
হওয়া পযর্�। উদয় হেল �েতয্েকর অ�ের েমাহর েমের েদয়া হয়
মানু েষর জনয্ তার আমল যেথ� হেয় যা।’ 347 ইবন কাসীর
346F

হাদীেসর সূ �েক ‘হাসান’ বেলেছন।
* আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ ُ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ّ
«اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
 ﺗﺎب،»َﻦْ ﺗَﺎبَ �َﺒْﻞَ أَنْ �َﻄْﻠُﻊَ الﺸَﻤﺲ ِﻣﻦ ﻣﻐ ِﺮ�ِﻬﺎ
‘েয বয্ি� সূযর্ পি�ম িদক হেত উদেয়র পূেবর্ তাওবােব আ�াহ
তার তাওবা কবুল করেবন।’ 348
347F



�েতয্ক বয্ি�র জনয্ িবেশষভ: মৃ তুয্মুেখ পিতত হওয়।

346

েদখুন, বু খারী: ৭১২১।

347

আহমাদ ১/১৯২; ইবন কাসীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া: পৃ . ১৩৭।

348

মুসিলম: ২৭০৩।
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যখন কােরা মৃ তুয্ উপি�ত হেব এবং মৃতুয্ �তয্ক্ষ করেব
তাওবা তার েকােনা উপকাের আসেব না এবং গৃ হীতও হেব না।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ّٓ َ
َ ّ ّ َ ُ ۡ َ َ َ�ِّ �َ ۡو�َ ُة
َ َۡ
ّ ت
�ِ ِ � أ َح َده ُم ٱل َم ۡوت قال إ
ات � ٰ إِذا ح
ِ ٔ�ِ َِين �ع َملون لس
ِ ﴿ َوليس
ُ �ُ ۡب
َ ت ۡٱل
[١٨ :�ن﴾ ] اﻟنﺴﺎء
‘আর এমন েলাকেদর তাওবা কবুল হেব না যারা ম� কাজ কের।
এমনিক যখন তােদর কােরা কােছ মৃ তুয্ উপি�ত হয় তখন বলেত
থােক আিম এখন তাওবা করিছ।’ {সূ রা আত-তাওবা, আয়াত: ১৮}
‘আবদু �াহ ইবন ‘উমার ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহুমেথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َُ َ
َ نَّ ا�َ َ� ْﻘﺒَ ُﻞ ﺗَ ْﻮ�َ َﺔ
َّ
«اﻟﻌﺒْ ِﺪ َﻣ ﺎ ل ْﻢ �ﻐ ْﺮ ِﻏ ْﺮ
»
‘আ�াহ বা�ার তাওবা গরগরার (রূহ ও�াগত হবা) পূ বর্ পযর
কবুল কেরন।’ 349
348F

 সকল শতর পূ রেণর মাধয্ে তাওবা যখন সহীহ ও গৃ হীত হেব
তখন আ�াহ তার কৃত পাপ যত বড়ই েহাক তা মুেছ েদেবন।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

349

আহমাদ: ২/১৩২; িতরিমযী: ৩৫৩৮; ইবন মাজাহ: ৪২৫৩। িতরিমযী

হাদীসিটেক হাসান বেলেছন।
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ْ َ َۡ َ
ۡ َّ ّ ّ َّۡ
ُ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ّ َ َ َٰ ُۡ
�َ َ�غفِ ُر
َ�َ ِن
﴿ قل � ِعبادِي �َِين أ�فوا
ِ ۚ س ِه ۡم � �قن ُطوا مِن َ� ِة
ِ َ أنف
ّ
ً �َ وب
َ ُ�ُن
ُ ِيعا ۚ ِنَّ ُهۥ ُه َو ۡٱل َغ ُف
ُ لرَح
ّ ور
[٥٣ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥ ِيم
‘েহ আমার বা�ারা যারা িনেজেদর ওপর যু লম কেরেছা েতামরা
আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। িন�য় আ�াহ সকল গুনাহ
মাফ করেবন। িতিন ক্ষমাশীল দয়া।’ {সূ রা আয-যু মার, আয়াত:
৫৩}
এ আয়াতিট মহান পালনকতর্ার অনুগত ও আজ্ঞাবহ তাওবাকারীে
জনয্ সসংবাদ�রূপ।
* আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ
ٗ ور� َّح
َ ّ �َ َ� ِد
َ ّ ُمَ � َ ۡستَ ۡغف ر
ٗ �َ َ� ُف
ّ ﴿ َو َمن َ� ۡع َم ۡل ُس ٓوءًا أ ۡو َ� ۡظل ِۡم �َ ۡف َس ُهۥ
١ ِيم ا
ِ
ِِ
[١١٠ :﴾ ]اﻟنﺴﺎء
‘েয গুনাহ কের িকংবা িনেজর পর যু লম কের অতঃপর আ�াহর
কােছ ক্ষমা �াথর্না কের তখন েস আ�াহেক ক্ষমাশীল ও কর
পােব।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ১১০}
 অতএব আপনারা িনেজর জীবেনর সময় থাকেত হঠাৎ কের
মৃ তুয্ আসার পূেবর্ই � �ীয় রেবর কােছ খােলস তাওবা
করুন।কারণ তখন আর উ�ােরর েকােনা উপায় থাকেব না।
েহ আ�াহ!

আমােদরেক এমন আ�িরকভােব তাওবা করার

তাওফীক িদন; যা আমােদর কৃত পাপসমূ হ িমিটেয় েদেব এবং
আমােদরেক সহজ পথ জা�ােতর রা�া সহজ কের িদন। কিঠন পথ
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জাহা�ােমর রা�া েথেক দূ ের রাখুন। আর আপনার �ীয় করুনায়
আমােদরেক এবং আমােদর িপতামাতা ও সকল মুসিলমেক ক্ষম
করু, েহ সবর্ে�� দয়াময়।
আর আ�াহ আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল
সাহাবােয় িকরােমর ওপর সালাত েপশ করুন
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ি�ংশ আসর
রমযান মােসর সমাি�
সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন �শ�, মহান, বদানয,
দানশীল, দয়ালু । িতিন সব িকছু সৃ ি� কেরেছন। অতঃপর তা
িনপুণভােব িনরূপ কেরেছন। িতিন শরীয়ত নািযল কেরেছন আর
তা সহজ কেরেছন। িতিন মহা�জ্ঞাবান ও সবর্জ্ঞাতা। িতিন স
সূ চনা কেরেছন অতঃপর তা স�� কেরেছন। [আর সূ যর �মণ কের
তার িনিদর্ পেথ, এটা মহাপরা�মশালী সবর্ (আ�াহ)-র িনধর্ারণ
আর চাঁেদর জনয আিম িনধর্ার কেরিছ মানিযলসমূ হ, অবেশেষ েসিট
েখজুেরর শু পুরাতন শাখার মত হেয় যায়। সূ েযর্ জনয স�ব নয়
চাঁেদর নাগাল পাওয়া, আর রােতর জনয স�ব নয় িদনেক অিত�ম
করা, আর �েতয্েক কক পেথ েভেস েবড়ায়।] {সূ রা ইয়াছীন,
আয়াত : ৩৮-৪০}
�শংসা করিছ িতিন যা �দান কেরেছন এবং েহদায়াত িদেয়েছন
তার। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিছর অনু �হ ও দােনর। আিম সাক্ষ
িদি� েয িতিন ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ েনই। িতিনই মুিন, উ� ও
সেবর্া�। িতিন �থম তাঁর আেগ িকছু েনই। িতিন েশষ তাঁর পের
508

িকছু েনই। িতিন িবজয়ী তাঁ র ওপর েকউ েনই। িতিন িনকেট তাঁর
েচেয় কােছ িকছু েনই। িতিন সবিকছু ই জােনন। আর সাক্ষয্ িদ
েয মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূ ল, যােক িতিন সকল সৃ ি�কুল েথেক
িনবর্ািচত কেরেছন।
আ�াহ সালাত ও সালাম বষর্ণ করুন তাঁওপর; তাঁর সাথী ে��তম
সতয্বাদী আবূ বকেরর ওপ; ধমর্কেমর্ বীরে� খয্ািতমান উমে
ওপর; দু �ৃিতকারীেদর হােত অনয্ায়ভােব িনহত উসমােনর ওপ;
সু িনি�তভােব সবেচ িনকটা�ীয় আলীর ওপর এবং তাঁর সকল
পিরবার-পিরজন, সাহাবী ও িকয়ামত পযর্� আগত সুচারুরূ
তাঁেদর অনু সরণকারীেদর ওপর।
o �াতৃবৃ �! অিত শী�ই রমযান মাস আমােদর কাছ েথেক িবদায়
িনে� এবং নতুন একিট মাস আগমন করেছ। িক� রমযান
মাস আমােদর আমল অনু যায়ী আমােদর পেক্ষ িকংবা িবপ
সাক্ষহেয় থাকেব। এ মােস েয বযি� ভােলা আমল করেত
েপেরেছ, েস েযন আ�াহর শুকিরয়া আদায় কের। ও শু
পিরণােমর অেপক্ষায় থােক। িন�য় আ�াভােলা আমলকারীর
আমল ন� কেরন না। আর েয বয্ি� এ মােস অনয্ায় কা
কেরেছ, েস েযন তা �ভুর কােছ খােলস তাওবা কের। েযেহতু
আ�াহ তা‘আলা তাওবাকারীর তাওবা কবুল কেরন।
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আ�‘হ তা‘আলা আমােদর জনয এ রমযােনর েশেষ িকছু ইবাদত
িনধর্ার কেরেছন, যা আমােদরেক আ�াহর ৈনকটয্বািড়েয় িদেব,
ঈমানী শি� বৃ ি� পােব এবং আমলনামায় অিধক সাওয়াব েলখা
হেব।
o আ�াহ আমােদর জনয্ �বতর্ন কেরেছন যাকাতুল িফ: যার
িব�ািরত আেলাচনা পূ েবর্ করা হেেছ।

o িতিন আমােদর জনয্ �বতর্ন কেরিছ ‘তাকবীর’: রমযােনর

সময় পূ ণর্ হওয়ার পর সূযর্ েডাবার পঈেদর চাঁদ উঠা েথেক

শুরু কেঈেদর সালাত আদায় পযর্� তাকবীর পাঠ করা।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ َ َ ّ ْ ُ ۡ ُ َ
َ ُ َۡ ُ ّ
ُ
َ
َ ّ ْ �وا
ُّك
ٰ َ َ َ�
﴾ ١ � َما ه َدٮٰ� ۡم َلَعَلَ� ۡم �شك ُرون
ِ ِ�﴿و�ِ كمِلوا لۡعِدَة و
[١٨٥ :]ﺒﻟﻘﺮة

‘যােত েতামরা গণনা পূ রণ কেরা এবং েতামােদর েহদায়াত দান
করার দরুন আ�াহতা‘আলার মহ� বণর্না কেরা(তাকবীর বেলা)
আর যােত েতামরা কৃ তজ্ঞতা �ীকার করেত পাে।’ {সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ১৮৫}
তাকবীেরর প�িত হেলা: অিধকহাের িনে�র এ তাকবীর পড়া:
ﻻَّ اﷲ
«واﷲ أ�ﺮﺒ اﷲ أ�ﺮﺒ وﷲ اﺤﻟﻤﺪ
» اﷲ أ�ﺮﺒ ﻻ إِﻪﻟ ِإ
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 আর সু �াত হে�, পুরুষগণমসিজেদ, বাজাের এবং ঘের সকল
জায়গায় উ��ের তাকবীর িদেব, আ�াহর মহে�র েঘাষণা
েদওয়া, তাঁর ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা �কাকরার জনয্।
আর মিহলারা তােদর �র িনচু কের তাকবীর িদেব। েযেহতু
তার িনেজেদরেক ও িনেজেদর ক��রেক েগাপন করার জনয্
আিদ� হেয়েছ।
কতইনা সু �র ঈেদর িদেন মানু ে ষর অব�া। তােদর িসয়াম
সাধনার মাস েশেষ তারা সবর্� তাকবীর �নী �ারা আ�াহর
বড়� ও মহ� �কাশ কের এবং তারা আ�াহর তাকবীর,
�শংসা ও এক�বােদর েঘাষণা িদেয় আকাশ-বাতাশ মুখিরত
কের েতােল। তারা আ�াহর রহমেতর আশাবাদী এবং তাঁর
আযােবর ভেয় শংিকত !!
o অনু রূপভােবআ�াহ সু বাহানাহু ওয়া ত‘আলা ঈেদর িদন তাঁর

বা�ােদর জনয ঈেদর সালাত �বতর্ন কেরেছ; যা মহান

আ�াহর িযিকর বা �রণেক পূ ণর্তা �দান কের। তাছাড়া
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াও তাঁর উ�েতর নারীপুরু সবাইেক এ আেদশ িদেয়েছন। আর িনেদর্শ িশেরাধাযর্
কারণ,
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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ُ َ ۡ َ ْ ُ ُ َ َ ّ ْ ُ َ َ َ ّ ْ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ �ٰ
﴾٣ لرَ ُسول َو� � ۡب ِطل ٓوا أع َ�ٰل� ۡم
﴿َٓ�ُها �َِين ءامنوا أطِيعوا �َ وأطِيعوا

[٣٣ :]�ﻤﺪ

‘েহ ঈমানদারগণ! েতমরা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর আনু গতয্ র।
েতামােদর আমলসমূ হেক ন� কেরা না।’ {সূ রা মুহা�াদ, আয়াত:
৩৩}
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীেদর ঈেদর সালাত
আদােয়র জনয্ ঈদগােহ েযেত বেলেছন। যিদও তােদর জনয্ ঈেদ
সালাত ছাড়া অনয্ানয্ সালাত ঘের পড়াই উ�মযা �মাণ কের েয
ঈদগােহ নারীেদর উপি�িত একা�ভােব কাময্।
* উে� আিতয়য্া রািদয়া�াহু‘আনহা বণর্না কের:
 اﻟْﻔ
َُﻧَﺎ رَﺳُﻮلُ اﷲِ ﺻَ�َّ اﷲ
اﻷَْﺿْﻰ
َ
،َﺤ
َ أَنْ �ُْﺮِﺟَﻬُﻦَّ ﻲﻓِ ِﻄْﺮِ و،َﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢ
»
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ َ  وَ�َﺸْﻬَﺪْنَ اﺨﻟ،َّﺎ اﺤﻟُْﻴَّﺾُ �َﻴَﻌْﺰﺘﻟ الﺼَّﻼَة
َ
،�
 ﻓَﺄَﻣ،ِ وَذَوَاتِ اﺨﻟُْﺪُور،َ وَاﺤﻟُْﻴّﺾ،
اﺗِﻖ
ِ
َ َ َ ْ
َ َ ٌ َْ
َ ُ ُ
َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُْ ََ ْ َ
: ﻗﺎل،ﺎب
ﷲ ِإﺣﺪاﻧ ﺎ ﻻ ﻳَ�ﻮن ل َﻬ ﺎ ِﺟﻠﺒ
ِ  ﻳ ﺎ رﺳﻮل ا: ﻗﻠﺖ، �َودﻋﻮة الﻤﺴ ِﻠ ِﻤ
ْ
ْ
ْ ُ
«» ِﻟُﻠ ِب ْﺴ َﻬ ﺎ أﺧﺘُ َﻬ ﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺟﻠﺒَﺎﺑ ِ َﻬﺎ
‘রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরে িনেদর্শ িদেয়েছন
যােত আমরা যু বতী, ঋতুবতর্ী এবং পদর্ানশীনা নারীেদর ঈদু ল
িফতর ও ঈদু ল আ�হােত সালােতর উে�েশয্ েবর কির। তেব
ঋতুবতী নারীগণ সালােত অংশ �হণ করেব না। ঈদগােহ এক
পােশ থাকেব, কলয্াণ �তয্ক্ষ করেব এবং‘আয় শরীক হেব।
িতিন বেলন, আিম আরজ করলাম, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােদর
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�েতয্েকর িজলবাব বা েবারকা েনই। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম উ�র িদেলন, েস তার েবােনর েবারকা িনেয় হেলও
ঈেদর সালােত শরীক হেব।’ 350
o সু �াত হে�, ঈদু ল িফতেরর সালােত যাওয়ার পূ েবর েখজুর
খাওয়া। িতন, পাঁচ বা তেতািধক েবেজাড় সংখয্ায়।কারণ,

* আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েলন,
ْ
َ
َْم
َََ َُ َ ّ
ات
ٍ »رﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻻَ �َﻐْﺪُو ﻳَﻮ اﻟﻔِﻄْﺮِ ﺣَﻰﺘَ ﻳﺄ�ﻞ �ﻤﺮ
ْ ّ
َوَﺄ
«ْ�ُﻠُﻬُﻦَ ِوﺗ ًﺮا
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈদু ল িফতেরর সালােত
েখজুর না েখেয় েবর হেতন না এবং িতিন েবেজাড় সংখয্ায় িহসাব
কের েখেতন।’ 351
350F

o অনু রূপ আরও সু�া হে�, ঈদগােহ পােয় েহঁে ট যাওয়া।
েকননা,

* আলী ইবন আবী তােলব রািদয়া�াহু‘আনহমা বেলন,
َ
ِّ ﺔ
َ
« ﺎﺷﻴًﺎ
ِ » الﺴُّﻨَ أَنْ ﺨﺗَْﺮُجَ إِﻰﻟ اﻟ ِﻌﻴ ِﺪ ﻣ
‘সু �াত হেলা, ঈদগােহ পােয় েহঁেট যাওয়া।’ 352
351F

350

বু খারী: ৩৫১; মুসিলম: ৮৯০।

351

বু খারী: ৯৫৩।

352

িতরিমযী: ১২৯৬।
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o আরও সু �াত হে�, পুরুষগ েসৗ�যর্ অবল�ন করেবন এবং
সবেচেয় সু �র েপাশাক পের সি�ত হেব। েযমন,

* সহীহ বুখারীেত ‘আ�ু �াহ ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক
বিণর্ হেয়েছ, িতিন বেলন,
َ
ّ
َ
َ
َ�َ ﻓَﺄَﻰﺗ ﺑ ِ َﻬﺎ ﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻ، ﻓَﺄَﺧَﺬَﻫَﺎ،ِ»َ �ُﻤﺮُ ﺟُﺒَّﺔً ﻣِﻦْ إِﺳْتَﺮﺒْقٍ �ُﺒَﺎعُ ﻲﻓِ الﺴُّﻮق
َ
َ ََ َّ
َ  ا�ْﺘَﻊْ ﻫَﺬِهِ ﺠﺗََﻤ،ِّ�ﺳُﻮلَ ا
َ  ر:ﺎل
َُ
 �َﻘَﺎلَ ﻪﻟ،ِّﻞْ ﺑِﻬَﺎ لِﻠْﻌِﻴﺪِ وَالﻮُﻓُﻮد
 �ﻘ،ﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ
َُ
ّ
ّ
َ
َ
ُ
« »ِ�َ َﻤ ﺎ ﻫ ِﺬهِ َِﺎسُ ﻣَﻦْ ﻻَ ﺧَﻼَقَ ﻪﻟ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ُﻮل
‘উমার রািদয়া�াহু‘আনহ একিট েরশমী েপাশাক বাজার েথেক এেন
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের কােছ এেস বলেলন, েহ
আ�াহর রাসূ ল! আপিন এটা �য় কের ঈেদর িদন এবং েমহমােনর
উপি�িতেত বয্বহার করুন। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�
েরশমী কাপেড়র দরণ অস�� হেলন এবং বলেলন: েরশমী েপাশাক
ওই সকল বয্ি�েদর জনয্ যারা আেখরােতর িকছুই পােব ।’ 353
352F

পুরুেষর জনয্ েরশমী েপাশ বা �ণর্ল�ার বয্বহার ৈবধ  িবধায
রাসূ ল এ কথা বেলেছন। এর েথেক বু ঝা যায় েয, অনয্ সু�র
েপাষাক পরা সু �াত।

353

বু খারী: ৯৪৮।
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 পুরুষেদর জনয্ েকােনা �কার েরশমী কাপড় এবং েকােন
ধরেনর �ণর্াল�ার পিরধান করা জােয়য েনই কারণ এগুেলা
উ�েত মুহা�াদীর পুরুষেদ জনয হারাম।
 তেব নারীগণ, ঈদগােহ সাজ-স�াহীন, আতর বয্বহারছাড়া,
পূ ণর্ পদর্াসহ যােব। কারণ তােদরেক বাইের েবর হওয়ার সম
উল�পনা, েসৗ�যর্ �দশর্ন এবং �াণ বয্বহার করেত িনেষ
করা হেয়েছ এবং েগাপনীয়তা ও পদর্ার আেদশ করা হেয়েছ।
o ঈেদর সালাত িবনয়াবনত ও একা�িচে� আ�াহর ভয়-ভীিত

সহকাের আদায় করেব। েবিশ েবিশ কের আ�াহর িযকর
করেব এবং েদা‘আ পড়েব। তাঁর রহমেতর আশা ও আযােবর

ভয় করেব। ঈদগােহ সবাই একি�ত হওয়ার িবষয়িটেক
িকয়ামেতর িদন মহান আ�াহর সামেন হাশেরর মােঠ মহা
অব�ান�েল একি�ত হওয়ার সােথ তুলনা কের তা েথেক
িশক্ষা �হণ করেব। আর এ ঈদগাহ মােঠ মানুেষর মধয্ক
মযর্াদার তারতময্েক আেখরােতর েসিদন বড় ধরেনর তারতম
হেব েসটাও �রণ করেব।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ُ
ۡ ََ َٰ َ َ َُ ۡ َ َُ ََ
َ َۡ َۡ ّ
ۡ َ ٰ َ َ ض ُه ۡم
َُ�
�
ت وأ
﴿ٱنظ ۡر ك ۡي ف َضَلنا �ع
ٖ �ض ول�خِرة أ� � در
� ٖ � �ع
ٗ َۡ
[٢١ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٢ �ضي
ِ �ف
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‘েহ নবী! আপিন লক্ করু, আমরা িকভােব তােদর একদলেক
অেনয্ উপর ে��� িদেয়িছ, আিখরাত েতা অবশয্ মযর্াদা মহ�র
ও ে��ে� বৃ হ�র।’ {সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ২১}
আর �েতয্েক েযনরমযােনর মত আ�াহর বড় েনয়ামত �াি� এবং
িতিন েয এেত বা�ােক সালাত, িসয়াম, কুরআন িতলাওয়াত, সাদকা
ইতয্ািদ ইবাদত করা সহজ কের িদেয়েছন েস জনয্ আ�াহর
শুকিরয়া জপন কের। কারণ তা দু িনয়া ও তার মেধয্ যা আেছ তা
েথেকও উ�ম।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َۡ َ َ َ
ۡ
َ
ۡ َ ُۡ
َۡ
َ ُ ْ
ّ
﴾ ٥  ِّ ّمَا � َم ُعونٞ �ۡ ﴿ قل بِفض ِل �َ ِ َو� ِ َر�َتِهِۦ فبِ�ٰل ِك فل َيف َر ُحوا ه َو خ
[٥٨ :]ﻳﻮ�ﺲ
‘বলু ন, ‘এটা আ�াহর অনু �েহ ও তাঁর দয়ায়; কােজই এেত তারা
েযন আনি�ত হয়।’ তারা যা পু�ীভূত কের তার েচেয় এটা উ�ম।’
{সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৫৮}
কারণ, ঈমান ও সওয়ােবর আশায় রমযােনর িসয়াম ও িকয়াম গুনাহ
মােফর ও পাপ েথেক মুি�র অনয্তম উপায়। সু তরাং মুিমনগণ
রমযান মাস েপেল খুিশ হয়। আর দু বর্ল ঈমানদার রমযান মাসপূ ণর্
হেল খুিশ হয়; কারণ েস সাওম েথেক মুি� েপেয়েছ যা তার উপর
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ভারী িছল এবং যা িনেয় তার অ�র সংকীণর্ িছল। আর এ দ’দেলর
মেধয্ পাথর্কয্ েয িবরাট ��।
o েহ আমার ভাই সকল! রমযান মাস েশষ হেয় েগল। িক�
মুিমেনর আমল েতা মৃ তুয্ আগ পযর্ েশষ হেব না।

* আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ َ َۡ ّٰ َ ّ ۡ ُ ۡ َ
ُ ك ۡٱ�َق
﴿ وٱ�بد َ�َك َ�َ يأ� ِي
[٩٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �
ِ

‘আপিন আপনার �ভুর ইবাদত করু, আপনার মৃ তুয্ আসা পযর।’
{সূ রা িহজর, আয়াত: ৯৯}
* িতিন আেরা বেলন:
َ ّ
َ
َ ُ ّ َ ّ ْ ُ ّ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ �ٰ
َ
ّ
١ َمُو�ُنَ ِ�َ َوأ نتُم ُّ ۡسل ُِمون
�َقَ �قاتِهِۦ َو
َ� ﴿ َٓ�ُه ا �َِين ءامنوا �َقوا

[١٠٢ :﴾ ]ال ﻋﻤﺮان

‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর যথাযথ তাকওয়া অবল�ন কর।
আর েতামরা মুসিলম না হেয় মৃ তুয্বরণ কেরা ন।’ {সূ রা আেলইমরান, আয়াত: ১০২}
* আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َْ ُ ْ
ُُ َ
َ َ َ
« ... اﻹ � َﺴﺎن ا�ﻘ َﻄ َﻊ � َﻤ ﻠﻪ
ِ » ِإذا ﻣﺎت
‘মানু ষ যখন মৃ তুয্বরণ কে, তখন তার আমল ব� হেয় যায়।’ 354
35F

354

িতরিমযী: ১৩৭৬।
517

এখােন একমা� মৃ তুয্েই মানু েষর আমেলর পিরসমাি� ধরা হেয়েছ।
সু তরাং রমযান মােসর সাওম েশষ হেলও ঈমানদােরর আমল িসয়াম
পালেনর �ারাই ব� হেয় যােব না; কারণ িসয়াম েতা তারপরও �িত
বছর থাকেব। আর আ�াহর জনয্ই সকল �শংস। েযমন,
* সহীহ মুসিলেম আবূ আইয়ূ ব আনসারী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক
বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেেছন:
َ
ْ ّ
َّﺎمَ َ مَﻀَﺎنَ �ُﻢ
«اﺪﻟَﻫ ِﺮ
ِ ﺎﻛَن ﻛَﺼِﻴَﺎم،ٍأَ�ْﺒَﻌَﻪُ ﺳِﺘًّﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﻮَّال
»َ ر
‘েয বয্ি� রমযােন িয়াম পালন করেব, অতঃপর শাওয়ােলর আেরা

ছয়িট িসয়াম পালন করেব, েস সারা বছর িসয়াম রাখার সমতুলয্
সাওয়াব �া� হেব।’ 355
354F

এ ছাড়া �িত মােস িতনিট কের িসয়াম পালন করা: রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ স�েকর্বেলন,
ّ َُِ َا ﺻِﻴَﺎمُ اﺪﻟَّﻫْﺮِ ﻠﻛ
َ
«ِﻪ
ُﻣِﻦْ ﻞﻛ
 �ﻬَﺬ،َ وَرَمَﻀَﺎنُ إِﻰﻟَ رَمَﻀﺎن،ٍّ ﺷَﻬْﺮ
»
ِ
‘�িত মােস িতনিট এবং এক রমযােনর পর অনয্ রমযান িসয়াম
পালন করা সারা বছর িসয়াম পালেনর সমান।’ 356
35F

* অনু রূপআবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু বেল,
َ َ ّ
ْ َ ّ ُِﻣِﻦْ ﻞﻛ
َ
«ﺷﻬ ٍﺮ
ٍ »َﺎمِ ﺛَﻼَﺛَﺔِ �َﻳَّﺎم...وْﺻَﺎ�ِ ﺧَﻠِﻴ�ِ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ ﺑِﺜﻼ ٍث
»
355

মুসিলম: ১১৬৪।

356

মুসিলম: ১১৬২।
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‘আমােক আমার ব�ু রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম িতনিট
িবষেয় অিসয়ত কেরেছন।... এর মােঝ উে�খ করেলন: �িত মােস
িতন িদন িসয়াম পালন।

357

ْ
তেব উ�ম হে�, এ িতন িদেনর সাওম ﺒﻟﻴﺾ
ِ  أﻳﺎمঅথর্াৎ চ�
৩ ৫৬

মােসর ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরেখ হওয়া। কারণ,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম আবূ যর রািদয়া�াহু‘আনহেক
বলেলন:
ََ
َ
ََ ْ
َ و،َ إِذَا ﺻُﻤْﺖَ ﻣِﻦَ الﺸَّﻬْﺮِ ﺛَﻼَﺛَﺔَ � ﻳَّﺎمٍ ﻓَﺼُﻢْ ﺛَﻼث ﻋَﺮﺸَْة،ٍّ»َﺑَﺎ ذَر
،أَرْ�َﻊَ ﻋَﺮﺸ ة
ََ ْ
«ﻤﺧَْﺲَ ﻋَﺮﺸة
‘েহ আবূ যর! তুিম যখন �িত মােস িতনিদন িসয়াম পালন করেব
তখন তা ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরেখ পালন করেব।’ 358
357F

* অনু রূপভােব সহীহ মুসিলেম এেসে, ‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ আরাফার িদেনর িসয়ােমর ফযীলত
স�েকর্ িজেস করা হেল, িতিন উ�র িদেলন, ‘তা এক বছেরর
আেগর গুনাহ  এক বছেরর পেরর গুনােহর কাফ্ফা�রূপ’ আর
তাঁেক আশুরার িসয়ম স�েকর্িজেজ্ঞস করা হেল িতিন বলে,
‘তা পূ েবর্র এক বছেরর গুনাহ মাফ কে’ আর �িত েসামাবােরর

357

বু খারী: ১১৭৮; মুসিলম: ৭২১।

358

আহমদ ৫/১৫০; িতরিমযী: ৭৬১।
519

িসয়াম স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা , িতিন বলেলন, ‘েসামবার আিম
জ��হণ কেরিছ ও েসামবার নবুওয়াত �া� হেয়িছ এবং েসামবার
আমার ওপর কুরআন নােযল হেয়েছ।’ 359
* তাছাড়া সহীহ মুসিলেম আবু হরায়রা রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক
বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের কােছ িজেজস করা
হেলা,

َ ََ َ َ
ْ َ َ ْ ُ َ َْ
ّ
ّ
« ِِﻴَﺎمُ ﺷَﻬْﺮِ اﷲِ الْﻤُﺤَﺮَم
:يُّ الﺼِﻴَﺎمِ أﻓﻀﻞ �َﻌﺪ ﺷﻬ ِﺮ َر َمﻀﺎن؟ �ﻘﺎل
َ»

‘রমযােনর পের েকান মােস িসয়াম পালন উ�ম? িতিন উ�র
360
িদেলন, আ�াহর মাস মুহাররেমর িসয়াম।’
৩ ৫৯F

* বুখারী ও মুসিলেম ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা হেত বিণর্, িতিন
বেলন,
ّ
َ َ
َ
َ َأَﻳْﺖُ رَﺳ
ُ
،ﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ اﺳْﺘَﻜْﻤَﻞ ﺻِﻴَﺎمَ ﺷَﻬْﺮٍ �َﻂُّ إِﻻَ َر َمﻀﺎن
َﻮل ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
»
�َ ﺷَﻬْﺮٍ أ
َ
َ
 ﻣِﻨْﻪ
َ ْ
ً َْﺮﺜ ﺻﻴ
َ َﻣ
َ
«ُ ﻲﻓ ﺷﻌﺒَﺎن
ﺎﻣ
ِﺎ رَأ�ْﺘُﻪُ ﻲﻓ
ِ
ِ
‘আিম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রমযান ছাড়া অনয
েকােনা সময় পূ ণর্ এক মাস িসয়াম পালন করেত েদি িন। েতমিন

359

মুসিলম: ১১৬২।

360

মুসিলম: ১১৬৩।
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শাবান মাস ছাড়া অনয্ মােস িধক নফল িসয়াম পালন করেত
েদেখ িন।’ 361
* অনয্ শে� এেসে, ‘িতিন শা‘বােনর অ�িকছু ছাড়া পুে রাটারই
সাওম পালন করেতন।’

362
৩৬১

* ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক অপর বণর্নায় আে,
ُﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻَ�َّ اﷲ
َْ
َ ََ َ
َ
«يﺲ
»
ِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ ﺎﻛَن �َﺘﺤﺮّى ﺻِﻴَﺎمَ اﻻِﺛْنَ�ِْ وَاﺨﻟ ِﻤ
‘রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম স�ােহ েসামবার ও
বৃ হ�িতবার িসয়াম পালন করার বয্াপাের য�বান িছেল।’

363
৩৬F
২

এ

হাদীসিট আবু দাউদ বয্তীত ছয় ��কােররবাকী সবাই সংকলন
কেরেছন। আবু দাউেদ তা উসামা ইবন যােয়দ েথেক বিণর্ত।
* আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ُ َ ْ َ
ُ ُْ
َ  ﻓَﺄُﺣِﺐُ أ َ ْن ُ� ْﻌ َﺮ َض َ� َﻤ� َوأَﻧ َﺎ،ِِﺛْنَ�ِْ وَاﺨﻟَﻤِيﺲ
ّ
َ ﺎل ﻳ َ ْﻮ
«ﺻﺎﺋ ِ ٌﻢ
م
»�ﻌ َﺮض اﻷ�ﻤ
ِ

361

বু খারী: ১৯৬৯; মুসিলম: ১১৫৬।

362

মুসিলম: ১১৫৬।

363

আহমাদ: ৬/৮০, ৮৯, ১০৬; িতরিমযী: ৭৪৫; নাসাঈ: ৪/২০২, ২০৩; ইবন

মাজাহ: ১৭৩৯।
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‘বনী আদেমর আমল স�ােহ েসামবার ও বৃ হ�িতবার আ�াহর
দরবাের েপশ করা হয়। আমার আমল িসয়াম অব�ায় েপশ হওয়া
আিম পছ� কির।’ 364
রমযান মাস েশষ হওয়ার �ারা রাত জাগরণ িক� েশষ হেয় যায় না;
বরং বছের �েতয্ক রােত নফল সালাত ও তাহা�দ পড়ার মাধয্েম
রােতর িকয়াম শরীয়েত অনু েমািদত। আর আ�াহর জনয্ সকল
�শংসা। কারণ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াে কথা ও কাজ
�ারা সারা বছর তাহা�ু দ সালাত আদােয়র িবষয়িট �মািণত।
* সহীহ বুখারীেত মু গীরাহ ইবন শ‘বা রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত
বিণর্, িতিন বেলন,
ُ ُ َ َُ
ّ َ َ  ﺗَﺮِمَ ﻗَﺪَﻣ
ُ  ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ َﻟَ ُﻘ
َ ّ ُِﻨﻟَّﻲﺒ
:�ﻴَﻘﻮل،  �َﻴُﻘَﺎلُ ﻪﻟ،َُﺎه
ّﻮم ُِﺼَ�ِ ﺘ
ُ َ ً ْ َ ُ ُ َ َ ََ
ً ﻜ
«ﻮرا
»أﻓ ﻼ أ�ﻮن �ﺒﺪا ﺷ
‘রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রােত এত িধক নফল
সালাত আদায় করেতন েয, তাঁর পা মুবারক ফুেল েযত। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন বলে,
আিম িক শুকরগুজার বা�া হব ?’

364

িতরিমযী: ৭৪৭।

365

বু খারী: ৪৮৬৩।
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365
৩৬ ৪F

* অনু রূপআ�ু �াহ ইবন সালাম রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেন:
َ
ُ َاﻨﻟ
ٌ َﺎس �ﻴ
َ  وَأَﻃْﻌِﻤُﻮا اﻟﻄَ َﻌ،َ أَﻓْﺸُﻮا الﺴَّﻼَم،ُﺎ اﻨﻟَّﺎس
ّ
ّ  َوَﻠُّﻮا ِﺎلﻠَّﻴْﻞ،ﺎم
ﺎم
ﻬ
»
ِ
ِ
َ َ َّ
ُ
« ٍﺪْﺧُﻠﻮنَ اﺠﻟَﻨَﺔ �ِﺴﻼم
‘েহ েলাকসকল! েতামরা সালােমর �সার কর, খাদয্ খাওয়ও, আর
যখন মানু ষ ঘুেম থােক তখন রােত নফল সালাত আদায় কর,
তাহেল েতামরা শাি�র সােথ জা�ােত �েবশ করেত পারেব।’ 366
365F

* অনু রূপ আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ّ
« ﺻَﻼَةُ الﻠَﻴْ ِﻞ،ِ �َﻌْﺪَ اﻟْﻔَﺮِ�ﻀَﺔ،ِ»َﻓْﻀَﻞُ الﺼَّﻼَة
‘ফরয সালােতর পর সেবর্া�ম সালাত হেলা রােতর (তাহা�ু দ)
সালাত।’ 367
36F

আর রােতর সালােত সব ধরেনর নফল এবং িবতর অ�ভুর�।
রােতর সালাত দু ’ দু ’ রাকাত কের আদায় করেত থাকেব। সময়
েশষ হওয়ার ভয় হেল এক রাকাত িমিলেয় িবতর পেড় েনেব।
অথবা চতুথর্ আসের েযভােব বিণর্ত হেয়েছ েসভােবও পড়া েযে
পাের।
366

িতরিমযী: ২৪৮৫; ইবন মাজাহ: ১৩৩৪।
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মুসিলম: ১১৬৩।
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* বুখারী ও মুসিলেম আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
ّْ
ََ َ
اﻵﺧ ُﺮ
ِ  ﺣِ�َ �َﺒْﻰﻘَ ﺛُﻠُﺚُ الﻠَﻴ ِﻞ،»ُّﻨَﺎ �َﺒﺎرَكَ و�ﻌَﺎﻰﻟَ ﻞﻛَُّ ﻴﻟَْﻠَﺔٍ إِﻰﻟَ الﺴّﻤَﺎءِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ
َ ﺄَﻏْﻔ
َ
ُ ُ َ
ﺄُﻋْﻄِﻴَﻪ ﻦْ �َﺴْﺘَﻐْﻔ
«ِﺮُ�ِ ﻓَ ِﺮَ ﻪﻟ
َ ﻣ،ُ
َ َﻣ ْﻦ َﺴْﺄَﻟُ�ِ ﻓ، ُ َﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮ�ِ ﻓَﺄَﺳْﺘَﺠِﻴﺐَ ﻪﻟ:�ﻴَﻘﻮل
‘আ�াহ রা�ু ল আলামীন �িত রােত এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকেত
(েশষ রােত) �থম আসমােন অবতরণ কেরন এবং বলেত থােকন,
আমােক েক ডাকেব েয আিম তার ডােক সাড়া েদব? আমার কােছ
চাওয়ার মত েক আেছ েয আিম তােক দান করেবা? েক আেছ
আমার কােছ ক্ষম �াথর্না করে েয আিম তােক ক্ষমা কে
েদব।’ 368
367F

 তাছাড়া রেয়েছ, ৈদিনক ১২ রাকাত সু �ােত মু আ�াদাহ। চার
রাকাত েজাহেরর পূ েবর্ ও দ ’রাকাত পের। দু ’রাকাত মাগিরেবর
পর। দু ’রাকাত ইশার পর ও দু ’রাকাত ফজেরর সালােতর
পূ েবর্
* উে� হাবীবা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আিম
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের কােছ শুেনি,
ّ َ َ َ ْ َ ً َ ًْ ﻋَﺮﺸَْة َ  رَ�ْﻌَﺔ
َ� اﻟﻔ ِﺮ�ﻀ ِﺔ إِﻻ
َ» �َﺒْﺪٍ مُﺴْﻠِﻢٍ ﻳُﺼَ�ِّ �َِِّ ﻞﻛَُّ ﻳَﻮْمٍ ﺛِنْﻲﺘ
�، �َﻄﻮُّﺎﻋ
ّ
« اﷲُ ﻪﻟَُ ﺑَيْﺘًﺎ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
368

বু খারী: ১১৪৫; মুসিলম: ৭৫৮।
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‘যিদ েকােনা মুসিলম বা�া ফরয ছাড়া বার রাকাত সু �াত সালাত
�িতিদন আদায় কের, আ�াহ তার জনয্ জা�ােতএকিট ঘর িনমর্াণ
কেরন।’ 369
 আরও রেয়েছ পাঁচ ওয়া� ফরয সালাত আদােয়র পর িকছু
িযকর। এ িযকর করেত আ�াহ তাঁর িকতােব িনেদর্শ িদেয়েছ,
অনু রূপভােব রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�মও এ
বয্াপাের উ�ু� কেরেছন।
* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ
ٗ ُ ُ َ َٰٗ َ ّ ْ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
ٰ َ َ ودا َو
:� ُجنُو�ِ� ۡ ۚم ﴾ ] اﻟنﺴﺎء
﴿ فإِذا قضيتم لصَلوة ف ٱذكروا �َ ق ِ�ما و�ع

[١٠٣

‘অতঃপর যখন েতামরা সালাত স�� কর, তখন দ�ায়মান, উপিব�
ও শািয়ত অব�ায় আ�াহেক �রণ কর।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত:
১০৩}
* অনু রূপভােব রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ফয
সালাত েথেক সালাম িফরােতন, তখন িতনবার ইে�গফার করেতন।
অতঃপর এ েদা‘আ পড়েতন:
ْ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ّ
« ِاﻹﻛ َﺮام
ِ  �ﺒﺎر�ﺖ ذ  اﺠﻟﻼ ِل و،»ﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ الﺴَّﻼَمُ وَﻣِﻨْﻚَ الﺴَﻼم

369

মুসিলম: ৭২৮।
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‘েহ আ�াহ! আপিনই শাি� আর আপনার কাছ েথেকই আেস শাি�;
আপিন বড়ই বরকতময় েহ স�ান ও �িতপি�র অিধকারী’।

370
৩৬৯

* রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেেছন,
ََ
َ
ُ
َ � ﺻ َﻼ ة ﺛَ َﻼﺛًﺎ َوﺛَ َﻼ
َ ّ ُِ ﺳَﺒَّﺢَ اﷲَ ﻲﻓِ دُﺑﺮِ ﻞﻛ
َ ّ �َ و،َ�ِ�
َ
َﺮﺒ
 َﺣِﺪَ اﷲَ ﺛَﻼﺛًﺎ وَﺛﻼ،�
»
ِ
ٍ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ ْ ُ
َ ُ ْ َ َ ْ
ْ َ
َ  � َﻤ: َوﻗﺎل،ﻮن
َ
اﷲ َوﺣﺪ ُه
َ  إِﻪﻟَ إِﻻ:ﺎم ال ِﻤﺎﺋ ِﺔ
 �ﺘﻠِﻚ �ِﺴﻌﺔ و�ِﺴﻌ،�
�ِ اﷲ ﺛﻼﺛﺎ َوﺛﻼ
ُ
ْ
َ ْ ُ ٌ َ ْ َ
ُ
َ اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫ
ﻳﺮ ﻏ ِﻔ َﺮت ﺧ َﻄﺎﻳَﺎهُ َو ِ� ن
ﻮَ ﻰﻠﻋَ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪ
َ ﻪﻟَُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ،ُ
َ ﻪﻟ
ْ
ْ
«َﻧَﺖْ ﻣِﺜْﻞَ زَ�َﺪِ اﺒﻟَﺤ ِﺮ
‘েয বয্ি� �েতয্ফরয সালােতর পর ৩৩ বার সু বহানা�াহ, ৩৩

বার আলহামদু িল�াহ ও আ�াহু আকবার৩৩ বার েমাট ৯৯ বার।
সবর্েশেষ১০০ পূ ণর্ করেত বলে:
َ
ُ
ُ
َ اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫ
ٌ َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ
ْ َ
ﻳﺮ
ﻮَ ﻰﻠﻋ
َ ﻪﻟُْﻚُ وَﻪﻟ،َُﻪﻟََ إِﻻَّ اﷲُ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ﻚَ ﻪﻟ
তাহেল তার গুনাহ সমু� েফনা পিরমাণ হেলও আ�াহ তা মাফ কের
েদেবন।’ 371
370F

o সু তরাং েহ আমার ভাইগণ! আপনারা পূ েণয্ কােজ েবিশ কের
আ�িনেয়াগ করুন পাপ ও গুনাহেথেক েবঁে চ থাকুন। যােত

আপনােদর পািথরব জীবন সু খময় হয় আর মৃ তুয্র পর িচর�ায়ী
শাি�র অিধকারী হেত পােরন।

370

মুসিলম: ৫৯১।

371

মুসিলম: ৫৯৭।
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* আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ َ َ
ٗ
ٞ ن� َو ُه َو ُم ۡؤم
ٰ َ ﴿ َم ۡن َعمِ َل َ�ٰل ِٗحا ّمِن ذَكر أ ۡو أ
ۖ ِن َلَنُحۡيِيَن َّ ُهۥ َحيَ ٰو ٗة َط ّي ِ َبة
ٍ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ّ َ� َ جۡزِ�َن
[٩٧ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٩ َ َهم أجرهم ب ِأحس ِن ما �نوا �عملون
‘পুরুষ ও নারীেদর মধয্ েথেক েয ঈমসহ সৎকমর্ কে, আমরা

তােক পিব� জীবন দান করব এবং তােদরেক তােদর কােযর্র উ�ম
পুর�ার েদব।’ {সূ রা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭}
েহ আ�াহ! আপিন আমােদর ঈমােনর ওপর মজবু ত রাখুন এবং
আমেল সােলহ করার তাওফীক িদন। হায়ােত তািয়যবাহ দান করুন।
আমােদরেক পুণয্বান বয্েদর স�ী বানান।
আর সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন সৃ ি�কুেলর রব।
আ�াহ সালাত ও সালাম েপশ করু আমােদর নবী মুহা�াদ, তাঁর
পিরবার-পিরজন ও সাহাবীগেণর ওপর।
------------------------
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সূচীপ�
িবষয়

পৃ .

ভূিমকা
�থম আসর: রমযান মােসর ফযীলত
ি�তীয় আসর: িসয়ােমর ফযীলেতর বণর্ন
তৃতীয় আসর: িসয়ােমর িবধান
চতুথর্ আস: রমযােন িকয়ামুল লাইেলর িবধান
প�ম আসর: কুরআন িতলাওয়ােতর ফযীলত
ষ� আসর:িসয়ােমর িবধােনর িদক েথেক মানু েষর
�কারেভদ
স�ম আসর: িসয়ােমর িবধােনর িদক েথেক মানু েষর
�কারেভেদর অবিশ� আেলাচনা
অ�ম আসর: িসয়াম পালন এবং এর কাযার িবধােনর
িদক েথেক মানু েষর �কারেভেদর অবিশ� আেলাচনা
নবম আসর: িসয়াম পালেনর িহকমত বা তাৎপযর্সমূ
দশম আসর: িসয়াম পালেনর ফরয আদবসমূ হ
একাদশ আসর: িসয়ােমর মু�াহাব আদবসমূ হ
�াদশ আসর: কুরআন িতলাওয়ােতর ি�তীয় �কার
�েয়াদশ আসর: কুরআন িতলাওয়ােতর আদব
চতুদর্ আসর: িসয়াম ভে�র কারণসমূ হ
528

প�দশ আসর: িসয়াম ভে�র শতর্াবি এবং েয কােজ
িসয়াম ভােঙ না আর সাওম পালনকারীর জনয্ যা করা
জােয়য
েষাড়শ আসর: যাকাত
স�দশ আসর: যারা যাকােতর হকদার
অ�াদশ আসর: বদর যু �
ঊনিবংশ আসর: ম�া িবজয়
{আ�াহ এ নগরেক স�ািনত করু}
িবংশ আসর: আ�াহর সাহাযয্ �াি�র�কৃত কারণসমূ হ
একিবংশ আসর: রমযােনর েশষ দশ িদেনর ফিযলত
�ািবংশ আসর: রমযােনর েশষ দশেকর ইবাদত ও
লাইলাতুল �দর
�েয়ািবংশ আসর: জা�ােতর বণর্ন
{আ�াহ আমােদরেক তার অিধবাসী করু}
চতুিবর্ং আসর:জা�াতীেদর ৈবিশ�য্ািল
{আ�াহ তাঁর িবেশষ দয়া ও অনু �েহ আমােদরেক
তােদর অ�ভুর্� কর}
প�িবংশ আসর:জাহা�ােমর বণর্ন
{আ�াহ আমােদরেক তা েথেক আ�য় িদন}
ষ�িবংশ আসর: জাহা�ােম �েবেশর কারণ
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স�িবংশ আসর: জাহা�ােম �েবেশর আেরা িকছু কারণ
অ�ািবংশ আসর: যাকাতুল িফতর
ঊনি�ংশ আসর: তওবা স�েকর
ি�ংশ আসর: রমযান মােসর সমাি�
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