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ভূসমকা
িকল প্রশাংিার মাসলক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা, আমরা
তার প্রশাংিা কসর, তাাঁর সনকি িাহাযয প্রাথথনা কসর, তাাঁর
সনকি ইয়েগফার কসর এবাং তাাঁর সনকি তাওবা কসর।
আমরা আমায়দর নফয়ির কু-প্রবৃ সি ও আমায়দর
আময়লর অসনষ্ট থথয়ক আল্লাহর সনকি পানাহ চাই। সতসন
যায়ক সহদায়াত কয়রন তার থকায়না থগামরাহকারী থনই,
সতসন যায়ক থগামরাহ কয়রন তার থকায়না সহদায়াতকারী
থনই। আসম িাক্ষ্য সদসি থয, আল্লাহ বযতীত থকায়না ইলাহ
থনই, সতসন এক তার থকায়না শরীক থনই। আসম আয়রা
িাক্ষ্য সদসি থয, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রািূ ল।
আল্লাহ দু রূদ ও িালাম থপ্ররণ করুন তার ওপর, তার
পসরবায়রর ওপর, তার িাথীয়দর ওপর এবাং সকয়ামত
পযথন্ত িসিকভায়ব যারা তায়দর অনু িরণ করয়ব তায়দর
িকয়লর ওপর।
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অতঃপর.....
বরকতময় মাি রমযায়নর আগমন উপলয়ক্ষ্ মুিসলম
ভাইয়দর সনকি সিয়াম, তারাবীহ ও যাকাত সবষয়য় সনয়ের
অধ্যায়গুয়লা থপশ করসি। আল্লাহ আমায়দর এ আমলয়ক
একমাত্র তার িন্তুসষ্টর িনয কবুল করুন, তাাঁর শরী‘আত
থমাতায়বক বাসনয়য় সদন ও মানব িাসতর উপকারী করুন।
সতসন থদা‘আ কবুলকারী ও অনু গ্রহশীল।

5

প্রথম অধ্যায়: সিয়ায়মর হুকুম প্রিয়ে
রমযায়নর িাওম ফরয। এর ফরসযয়যাত আল্লাহর সকতাব,
নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লায়মর িু ন্নাত ও
মুিসলময়দর ইিমা‘ িারা প্রমাসণত। আল্লাহ তা‘আলা
বয়লন,
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“থহ মুসমনগণ, থতামায়দর ওপর সিয়াম ফরয করা হয়য়য়ি,
থযভায়ব ফরয করা হয়য়সিল থতামায়দর পূ বথবতথীয়দর
ওপর, যায়ত থতামরা তাকওয়া অবলম্বন কর। সনসদথষ্ট
কয়য়ক সদন। তয়ব থতামায়দর ময়ধ্য থয অিু স্থ হয়ব সকাংবা
িফয়র থাকয়ব, তাহয়ল অনযানয সদয়ন িাংখযা পূ রণ কয়র
থনয়ব। আর যায়দর িনয তা কষ্টকর হয়ব, তায়দর কতথবয
সফদয়া- একিন দসরদ্রয়ক খাবার প্রদান করা। অতএব,
থয থেিায় অসতসরি িৎকাি করয়ব, তা তার িনয
কলযাণকর হয়ব। আর সিয়াম পালন থতামায়দর িনয
কলযাণকর, যসদ থতামরা িান। রমযান মাি, যায়ত
কুরআন নাসযল করা হয়য়য়ি মানু য়ষর িনয সহদায়াতেরূপ
এবাং সহদায়ায়তর িু স্পষ্ট সনদশথনাবলী ও িতয-সমথযার
পাথথকযকারীরূয়প। িু তরাাং থতামায়দর ময়ধ্য থয মািসিয়ত
উপসস্থত হয়ব, থি থযন তায়ত সিয়াম পালন কয়র। আর
থয অিু স্থ হয়ব অথবা িফয়র থাকয়ব তয়ব অনযানয সদবয়ি
িাংখযা পূ রণ কয়র থনয়ব। আল্লাহ থতামায়দর িহি চান
এবাং কসিন চান না। আর যায়ত থতামরা িাংখযা পূ রণ কর
এবাং সতসন থতামায়দরয়ক থয সহদায়াত সদয়য়য়িন, তার
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িনয আল্লাহর বড়ত্ব থ াষণা কর এবাং যায়ত থতামরা
থশাকর কর”। [িূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৩-৮৫]
নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:

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

.» وحج ابليت، «وصوم رمضان: ويف رواية ملسلم.متفق عليه

“ইিলায়মর সভসি পাাঁচসি বস্তুর ওপর রাখা হয়য়য়ি: (১)
িাক্ষ্য থদওয়া থয, আল্লাহ বযতীত থকায়না ইলাহ থনই এবাং
মুহাম্মাদ আল্লাহর রািূ ল (২) িালাত কায়য়ম করা (৩)
যাকাত প্রদান করা (৪) বায়তুল্লাহ শরীয়ফর হি করা ও
(৫) রমযায়নর িাওম পালন করা”।1
মুিসলয়মর এক বণথনায় আয়ি:
» وحج ابليت،«وصوم رمضان
“এবাং রমযায়নর িাওম ও বায়তুল্লাহ শরীয়ফর হি”।2
1

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ৮; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ১৬।

2

িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ১৬।
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রমযায়নর িাওয়মর ফরসযয়যাত িম্পয়কথ িকল মুিসলম
একমত। রমযায়নর িাওয়মর ফরসযয়যাত থয অেীকার
করয়ব, থি মুরতাদ ও কাসফর। অতঃপর থি যসদ তাওবা
কয়র ও এর ফরসযয়যাত থময়ন থনয়, তাহয়ল তার তাওবা
কবুল করা হয়ব, অনযথায় তায়ক কাসফর সহয়িয়ব হতযা
করা হয়ব।
সহিরয়তর সিতীয় বির মুিসলম উম্মাহর ওপর িাওম
ফরয হয়। রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম
নয়সি রমযান মায়ির িাওম পালন কয়রয়িন। প্রয়তযক
িাবালক ও সবয়বকবান মুিসলয়মর ওপর িাওম ফরয।
কায়ফরয়দর ওপর িাওম ওয়াসিব নয়, ইিলাম বযতীত
তায়দর িাওম গ্রহণয়যাগয নয়। িাবালক হওয়ার পূ য়বথ
বাচ্চায়দর ওপর িাওম ফরয নয়। পয়নর বির পূ ণথ হয়ল
অথবা নাসভর সনয়চ পশম গিায়ল অথবা েপ্নয়দাষ
ইতযাসদর মাধ্যয়ম বীযথপাত িয়ল বাচ্চারা িাবালক হয়।
নারীয়দর থক্ষ্য়ত্র অসতসরি আয়রকসি সনদশথন হয়ি ঋতু
বা হায়য়ি আিা। এিব আলাময়তর থয থকায়না একসি
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িারা তায়দর িাবালক হওয়া িাবযে হয়ব। হযাাঁ, অভযাি
গড়ার িনয বাচ্চায়দর িাওয়মর সনয়দথশ থদয়ব, যসদ এয়ত
তায়দর কষ্ট না হয়। পাগল বা মসেষ্ক সবকৃতয়দর ওপর
িাওম ওয়াসিব নয়। বড় হওয়ার পরও যসদ থকায়না বাচ্চা
প্রলাপ বয়ক, ভায়লা-মন্দ যাচাই করয়ত অক্ষ্ম হয়, তাহয়ল
তার ওপর সিয়াম ফরয হয়ব না এবাং তার পক্ষ্ থথয়ক
কাফফারােরূপ খাদয সদয়ত হয়ব না।
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সিতীয় অধ্যায়: সিয়ায়মর সহকমত ও ফায়দা প্রিয়ে
আল্লাহ তা‘আলার এক নাম হয়ি “হাকীম” তথা
সহকমতপূ ণথ। যার ময়ধ্য সহকমত রয়য়য়ি, তায়কই হাকীম
বলা হয়। সহকময়তর দাসব হয়ি প্রসতসি বস্তু িসিক স্থায়ন
স্থাপন করা ও িু চারুরূয়প িম্পন্ন করা। অতএব, আল্লাহ
তা‘আলার এ নায়মর দাসব হয়ি সতসন যা িৃ সষ্ট কয়রয়িন
অথবা সতসন থযিব সবধ্ান রচনা কয়রয়িন, তা
পসরপূ ণথভায়ব সহকমতপূ ণথ। থয িানল থি থতা িানল, আর
থয িানল না থি অজ্ঞ থাকল। সনয়ে সিয়ায়মর কতক
সহকমত ও উপকাসরতা থপশ করা হয়লা:
সিয়ায়মর সহকমত: সিয়াম একসি ইবাদত, বান্দা
িাওয়মর মাধ্যয়ম সনয়ির েভাবিাত বস্তু ও অভযাি
থযমন পানাহার ও িহবাি তযাগ কয়র আল্লাহর
ননকিয অিথন করয়ত িয়চষ্ট হয়, তার িন্তুসষ্ট ও
িান্নাত লায়ভর আশায়। (বান্দা যসদ পানাহার তযাগ
কয়র িাওম পালন কয়র, তয়ব) এর িারা প্রমাসণত
হয়ব থয, আল্লাহর পিন্দ ও আসখরাত তার সনকি
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তার সনয়ির পিন্দ ও দু সনয়ার থচয়য় অসধ্ক সপ্রয় ও
অগ্রাসধ্কারয়যাগয।
সিয়ায়মর সহকমত: বান্দা যসদ যথাযথভায়ব সিয়াম
পালয়ন িয়চষ্ট হয়, তাহয়ল থি তাকওয়া অিথন কয়র
ধ্নয হয়। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,
ُ
َ ُ َ
ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
َ َ ام ك َما كت
ِب
َ ٱلصي
َ ِين ءامنواَ كت
َ ﴿يأيها ٱَّل
ِ ِب عل ۡيك َُم
ََ ذ
َ َُۡ ُ ۡ ََذ ُ ۡ َذ
:﴾ [سورة ابلقرة١٨٣ ون
َ ِين مِن قبل ِك َم لعلك َم تتق
ََ َع ٱَّل
َ
]381
“থহ মুসমনগণ, থতামায়দর ওপর সিয়াম ফরয করা
হয়য়য়ি, থযভায়ব ফরয করা হয়য়সিল থতামায়দর
পূ বথবতথীয়দর ওপর। যায়ত থতামরা তাকওয়া অবলম্বন
কর”। [িূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩]
সিয়ায়মর মূ ল লক্ষ্য হয়ি আল্লাহর তাকওয়া অিথন
করা, অথথাৎ তার সনয়দথশ পালন করা ও তার সনয়ষধ্
থথয়ক

সবরত

থাকা।

িাওম

িারা

সিয়াম

পালনকারীয়ক পানাহার ও স্ত্রী িহবাি থথয়ক সবরত
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থরয়খ শাসে থদওয়া উয়েশয নয়। নবী িাল্লাল্লাহু
আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:

ْ
« َمن لم يَ َدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هلل حاجة
َ
 رواه ابلخاري.»يف أن يَ َدع طعامه ورشابه

“থয বযসি সমথযা কথা, সমথযা কথা থমাতায়বক আমল
ও মূ খথতা তযাগ করয়ত পারল না, তার পানাহার তযাগ
করায় আল্লাহর থকায়না প্রয়য়ািন থনই”।3
সমথযা কথা: অথথাৎ প্রয়তযক হারাম কথা, থযমন সমথযা,
সগবত, গাসল ও অনযানয হারাম বাকযালাপ।
সমথযা কথা থমাতায়বক আমল: অথথাৎ প্রয়তযক হারাম
কমথ, থযমন মানু য়ষর ওপর যু লুম করা, সখয়ানত করা,
থধ্াাঁকা থদওয়া, প্রহার করা ও তায়দর িম্পদ আত্মিাৎ
করা ইতযাসদ, অনু রূপ হারাম গান-বাদয ও সমউসিক
শ্রবণ করা।

3

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১৯০৩।
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মূ খত
থ া: থবকুসব এবাং কথা ও কয়মথ শালীনতা পসরহার
করা। যসদ িাওম পালনকারী এ আয়াত ও হাদীি
অনু যায়ী আমল কয়র, তাহয়ল তার িাওম হয়ব
আত্মশুসিমূ লক, চসরত্র গিনকারী ও তার িনয িসিক
পয়থর সদশারী। রমযান তার চসরত্র, েভাব ও
নফয়ির ওপর প্রভাব িৃ সষ্ট করয়ত িক্ষ্ম হয়ব।
সিয়ায়মর অনয সহকমত: িাওয়মর ফয়ল সবিবানরা
তায়দর ওপর আল্লাহর সনয়াময়তর মূ লয বুঝয়ত
পায়রন, থযমন আল্লাহ তায়দরয়ক তায়দর চাসহদা
থমাতায়বক পানাহার ও সববায়হর িু য়যাগ দান
কয়রয়িন। তারা আল্লাহর এ সন‘আময়তর থশাকর
আদায় কয়র তায়দর গরীব ভাইয়দর কথা স্মরণ
করয়ব, যারা তায়দর নযায় চাসহদা পূ রণ ও সববায়হ
িক্ষ্ম নয়, তায়দর ওপর তারা দান ও অনু গ্রয়হর
হাত বাসড়য়য় থদয়ব।
সিয়ায়মর অনয সহকমত: প্রবৃ সিয়ক সনয়ন্ত্রণ ও তার
ওপর কতৃথত্ব প্রসতষ্ঠার অনু শীলন করা। কারণ,
নফয়ির দু সনয়া ও আসখরায়তর কলযাণ এয়তই
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সনসহত।

সিয়াম

পালনকারী

িাওয়মর

মাধ্যয়ম

সনয়িয়ক পশুবৎ েভাব থথয়ক মুি রাখয়ত িক্ষ্ম
হয়।
সিয়ায়মর সহকমত: কম খানা-সপনার ফয়ল পাকস্থলী
সকিু িময়য়র িনয অবির গ্রহণ কয়র, যা শরীয়রর
ক্ষ্সতকর ও সবষাি পদাথথ থবর হওয়ার িনয
িহায়ক।
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তৃতীয় অধ্যায়: মুিাসফর ও অিু স্থ বযসিয়দর িাওম
প্রিয়ে
আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,
َ َ َٰ َ َ ۡ َ ً َ َ َ َ َ
ۡ َذ ُ َ َ ُ ُ ذ
َُ يد
ٱّلل
َ ِن أيامَ أخ َر ي ِر
َ َع َسفرَ فع ذِدةَ م
َ ن م ِريضا أ َو
َ ﴿ومن َك
َ
ۡ
ۡ ُ
ُ
]381 : ﴾َ[سورة ابلقرة١٨٥ ۡ
ََ ۡ يد بِك َُم ٱل ُع
َُ ِل يُر
َ ۡ َو
ََ ۡ ُبِك َُم ٱلُي
“আর থয অিু স্থ হয়ব অথবা িফয়র থাকয়ব তয়ব অনযানয
সদবয়ি িাংখযা পূ রণ কয়র থনয়ব। আল্লাহ থতামায়দর িহি
চান এবাং কসিন চান না”। [িূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত:
১৮৫]
অিু স্থতা দু ’প্রকার:
এক. যসদ অিু স্থতা এমন হয় থয, যা থথয়ক িু স্থ হওয়ার
থকায়না িম্ভাবনা থনই। থযমন, কযান্সার, তাহয়ল এরূপ
থরাগীর ওপর িাওম িরুসর নয়। কারণ, তার থক্ষ্য়ত্র
এিাই োভাসবক থয, থি কখয়না িাওম পালয়ন িক্ষ্ম
হয়ব না, তাই থি প্রয়তযক িাওয়মর পসরবয়তথ একিন
সমিসকনয়ক

খাদয

থদয়ব।

িাওয়মর

িাংখযানু পায়ত
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সমিসকনয়দর িমা কয়র দু পুর অথবা রায়তর খাবার থদয়ব
থযমন, আনাি ইবন মায়লক রাসদয়াল্লাহু আনহু বাধ্থয়কয
করয়তন অথবা িাওয়মর িাংখযা সহয়িয়ব সমিসকনয়দর
পৃথক পৃথক খাদয থদয়ব। প্রয়তযক সমিসকনয়ক হাফ সকলু
দশ গ্রাম গম/চাল থদয়ব। এর িায়থ তরকারী সহয়িয়ব
থগাে অথবা থতল থদওয়া ভায়লা। িাওম পালয়ন বৃ ি
অক্ষ্ম বযসিও অনু রূপ করয়ব।
দু ই. িামসয়ক অিু স্থতা, যা থথয়ক আয়রাগয লায়ভর
িম্ভাবনা থবসশ থযমন জ্বর ও অনু রূপ অিু স্থতা। এর সতন
অবস্থা:
প্রথম অবস্থা: িাওম যসদ তার িনয ক্ষ্সতকর ও কষ্টকর
না হয়, তাহয়ল তার ওপর িাওম ওয়াসিব, থযয়হতু তার
থকায়না ওযর থনই।
সিতীয় অবস্থা: িাওম তার িনয কষ্টকর, সকন্তু ক্ষ্সতকর
নয়, এমতাবস্থায় তার িনয িাওম মাকরুহ। কারণ, এয়ত
আল্লাহর থরাখিত তযাগ কয়র সনয়ির ওপর কয়ষ্টর থবাঝা
চাপায়না নব সকিু নয়।
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তৃতীয় অবস্থা: িাওম যসদ ক্ষ্সতকর হয়, তাহয়ল তার িনয
িাওম হারাম। কারণ, এর ফয়ল সনয়ির ওপর সবপদ
থডয়ক আনা নব সকিু নয়। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,
َ َ َََ َُُۡ َ ُ َ ُ ۡ ذ ذ
ُ
ٗ ك َۡم َرح
﴾ [سورة٢٩ ِيما
َ ٱّلل َك
َ ن
َ ِ ل تقتلواَ أنفسك َم إ
َ ﴿و
ِن ب
]92 :النساء

“আর থতামরা সনয়িরা সনিয়দরয়ক হতযা কয়রা না।
সনশ্চয় আল্লাহ থতামায়দর বযাপায়র পরম দয়ালু ”। [িূ রা
আন-সনিা, আয়াত: ২৯]
আল্লাহ তা‘আলা অনযত্র বয়লন,
َ ُُۡ ََ
َ ُ ُ ۡ َ ذ
]321 :﴾ [سورة ابلقرة١٩٥ ِٱِل ۡهلكة
َ ِ ل تلقواَ بِأيۡدِيك َم إ
ل
َ ﴿و
“এবাং সনি হায়ত সনিয়দরয়ক ধ্বাংয়ি সনয়ক্ষ্প কয়রা না”।
[িূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৫]
হাদীয়ি এয়িয়ি, নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম
বয়লয়িন:
َ َض
َ َض َر وال ر
َ َ «ال
»ار
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“ক্ষ্সতগ্রে হওয়া যায়ব না এবাং ক্ষ্সতগ্রে করাও যায়ব
না”।4
ইমাম নববী রহ. বয়লয়িন: এ হাদীয়ির কয়য়কসি িনদ
রয়য়য়ি, যার একসি অপরসি িারা শসিশালী হয়।
থরাগীর ওপর িাওম ক্ষ্সতকর সক-না তা থরাগীর অনু ভূসত
অথবা সনভথর থযাগয ডািায়রর পরামশথ থথয়ক বুঝা যায়ব।
এ অবস্থায় যসদ থরাগী িাওম ভে কয়র, তাহয়ল িু স্থ
হওয়ার পর অনু রূপ িাংখযা ক্বাযা করয়ব। আর যসদ িু স্থ
হওয়ার পূ য়বথ মারা যায়, তাহয়ল মৃতুযর কারয়ণ তার থথয়ক
িাওম মওকুফ হয়য় যায়ব। কারণ, তার ওপর পরবতথীয়ত
থয সদয়ন িাওম ফরয সিল, থি সদনগুয়লা থি পায় সন।
আর মুিাসফর দু ’প্রকার:

4

িু নান ইবন মািাহ, হাদীি নাং ২৩৪১; মুিনায়দ আহমদ:
(৫/৩২৭); মুিতাদরায়ক হায়কম, হাদীি নাং ২৩৪৫। হায়কম
হাদীিসি মুিসলয়মর শতথ থমাতায়বক িহীহ বয়লয়িন এবাং ইমাম
যাহাবী তার িমথথন কয়রয়িন।
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এক. যসদ থকউ রমযায়নর িাওম না রাখার িনয বাহানা
সহয়িয়ব িফর আরম্ভ কয়র, তার িাওম ভে করা নবধ্
হয়ব না। কারণ, বাহানার ফয়ল আল্লাহর ফরয রসহত বা
মওকুফ হয় না।
দু ই. িসতযকার অয়থথ মুিাসফর। এর সতন অবস্থা:
প্রথম অবস্থা: িাওম যসদ তার ওপর খুব কষ্টকর হয়,
তাহয়ল তার িনয িাওম হারাম। কারণ, নবী িাল্লাল্লাহু
আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ফাতয়হ মক্কার িময় িাওম অবস্থায়
সিয়লন, তার সনকি িাংবাদ থপৌঁিল থয, মানু য়ষর সনকি
সিয়াম খুব কষ্টকর হয়ি, তারা আপনার সনয়দথয়শর
অয়পক্ষ্ায় আয়ি। সতসন আিয়রর পর পাসনর পাত্র থডয়ক
আনয়লন, অতঃপর পান করয়লন, িবাই তায়ক থদখয়ত
সিল। তায়ক বলা হয়লা: কতক থলাক িাওম অবস্থায়
আয়ি। সতসন বলয়লন: “তারা পাপী, তারা পাপী”।5
সিতীয় অবস্থা: িাওম তার িনয কষ্টকর, তয়ব থবসশ
কষ্টকর নয়। এমতাবস্থায় তার িনয িাওম মাকরূহ।
5

িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ১১১৪)
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কারণ, এর িারা সনয়ির ওপর কষ্ট চাসপয়য় আল্লাহর
সশসথলতা তযাগ করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বয়লয়িন:
َ َ ۡ ُۡ ُ ُ
ۡ ُ
ُ ُ ذ
﴾ [سورة١٨٥ ۡ
ََ ۡ يد بِك َُم ٱل ُع
َُ ل يُ ِر
َ ۡ َو
َ ٱّلل بِك َم ٱلُي
َُ يد
َ ِ﴿ير
]381 :ابلقرة

“আল্লাহ থতামায়দর িহি চান এবাং কসিন চান না”।
[িূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]
এখায়ন আল্লাহর ইিার অথথ মহব্বত। যসদ িাওম রাখা
না-রাখা উভয় িমান হয়, তাহয়ল িাওম রাখাই উিম।
কারণ, এিা সিল নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লায়মর
আমল।
িহীহ মুিসলয়ম আবুদ দারদা রাসদয়াল্লাহু আনহু থথয়ক
বসণথত, সতসন বয়লন,

ّ
«خرجنا مع انليب صىل اهلل عليه وسلم يف رمضان يف حر شديد

حىت إن اكن أحدنا يلضع يده ىلع رأسه من شدة احلر وما فينا
ّ
»صائم إال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعبداهلل بن رواحة
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“আমরা

কসিন

গরয়ম

নবী

িাল্লাল্লাহু

আলাইসহ

ওয়ািাল্লায়মর িায়থ থবর হয়য়, প্রখর থরৌয়দ্রর কারয়ণ এক
িময় আমরা সনয়িয়দর হাত মাথায় ধ্য়র সিলাম।
আমায়দর ময়ধ্য নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম ও
আব্দু ল্লাহ ইবন রাওয়াহা বযতীত থকউ িাওম অবস্থায় সিল
না”।6
সনি শহর থথয়ক িফর আরম্ভকারী মুিাসফর সফয়র আিা
পযথন্ত িফয়র থায়ক। িফয়রর থদয়শ যসদও তার অবস্থান
দী থ ও লম্বা হয়, যসদ তার সনয়ত থায়ক থয, িফয়রর
উয়েশয হাসিল হয়লই থদয়শ সফরয়ব। এমতাবস্থায় থি
িফয়রর থরাখিত গ্রহণ করয়ব, তার অবস্থান যত দী থ
থহাক। কারণ, নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম িফর
িমাসপ্তর সনসদথষ্ট থকায়না িময় বণথনা কয়রন সন। অতএব,
যতক্ষ্ণ পযথন্ত িফর ও িফয়রর সবধ্ান থশষ হওয়ার
দসলল কায়য়ম না হয়ব, থি িফর অবস্থায় থাকয়ব।

6

িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ১১২২।
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িামসয়ক িফর ও ধ্ারাবাসহক িফয়র থকায়না পাথথকয
থনই।

িামসয়ক

িফর

থযমন

হি,

উমরাহ

ও

সনকিাত্মীয়য়দর থদখার িনয িফর। ধ্ারাবাসহক িফর
থযমন ভাড়া গাসড় ও অনযানয বড় গাসড়র চালক ও
থহলপারগয়ণর িফর। তারা যখন শহর তযাগ করয়ব,
তখন থথয়ক তায়দর িনয মুিাসফয়রর সবধ্ান আরম্ভ হয়ব,
থযমন রমযায়ন পানাহার করা, চার রাকাত সবসশষ্ট
িালাতয়ক দু ’রাকাত আদায় করা এবাং প্রয়য়ািন হয়ল
থযাহর-আির ও মাগসরব-এশা একত্র আদায় করা।
তায়দর িনয িাওম না থরয়খ পানাহার করা উিম। কারণ,
তারা শীয়তর সদয়ন এিব িাওম ক্বাযা করয়ত িক্ষ্ম।
তারা যখন সনি থদয়শ অবস্থান কয়র, তখন তারা মুসকম,
মুসকময়দর িু সবধ্া-অিু সবধ্া তারা থভাগ করয়ব। আর যখন
তারা িফয়র থায়ক, তখন তারা মুিাসফর, মুিাসফরয়দর
িু সবধ্া-অিু সবধ্া তারা থভাগ করয়ব।
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চতুথথ অধ্যায়: িাওম ভয়ের কারণ, প্রিয়ে
িওম ভয়ের কারণ, ৭সি:
১. স্ত্রী িহবাি, অথথাৎ পুরুয়ষর পুরুষাে স্ত্রীর থযৌনায়ে
প্রয়বশ করায়না। িাওম পালনকারীর িহবায়ির ফয়ল
িাওম ভে হয়। অতঃপর থি যসদ িাওম ওয়াসিব
অবস্থায় রমযায়নর সদয়ন িহবাি কয়র, তাহয়ল তার ওপর
কাফফারা ওয়াসিব হয়ব, তার কসিন অপরায়ধ্র কারয়ণ।
কাফফারা হয়ি থগালাম আযাদ করা, যসদ তা না পাওয়া
যায় তাহয়ল লাগাতার দু ’মাি িাওম পালন করা, যসদ
িামথথ না থায়ক তাহয়ল ষািিন সমিসকনয়ক খাদয দান
করা। আর যসদ িহবািকারীর ওপর িাওম ওয়াসিব না
থায়ক, থযমন মুিাসফর, তাহয়ল তার ওপর ক্বাযা ওয়াসিব
হয়ব, কাফফারা নয়।
২. িাওম অবস্থায় স্পশথ বা চুম্বন ইতযাসদ িারা বীযথপাত
িায়না, যসদ চুম্বয়নর ফয়ল বীযথ থবর না হয়, তাহয়ল তার
ওপর সকিু ওয়াসিব হয়ব না।
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৩. পানাহার করা, অথথাৎ মুখ অথবা নাক িারা পানীয়
অথবা খাদয িাতীয় সকিু থপয়ি স্থানান্তর করা। িাওম
পালনকারীর িনয ঘ্রাণ িাতীয় থধ্াাঁয়া থপয়ি থনওয়া বা
গলধ্ঃকরণ করা (ধ্ু মপান) নবধ্ নয়। কারণ, থধ্াাঁয়ার
শরীর আয়ি, তয়ব িু ঘ্রাণ িাতীয় দ্রবয শুাঁকয়ল (গলধ্ঃকরণ
না করয়ল) িমিযা থনই।
৪. খাদযানু রূপ সকিু গ্রহণ করা। থযমন, খাদয িাতীয়
ইনয়িকশন থনওয়া। যসদ ইনয়িকশন খাদয িাতীয় না
হয়, তয়ব িাওম ভােয়ব না, রয়গ বা থগাশয়ত থযখায়নই
তা প্রয়য়াগ করা থহাক।
৫. সশো লাগায়না বা অনয থকায়না পিসতয়ত সশোর
পসরমাণ রি থবর করা, থয কারয়ণ শরীর দু বথল হয়। হযাাঁ
যসদ পরীক্ষ্ার িনয িামানয রি থনয়া হয়, তাহয়ল িাওম
ভে হয়ব না। কারণ, এ িনয শরীর দু বথল হয় না, থযমন
দু বথল হয় সশো লাগায়নার ফয়ল।
৬. ইিাকৃত বসম করা, অথথাৎ থপি থথয়ক খানা অথবা
পানীয় িাতীয় সকিু থবর করা।
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৭. নারীয়দর মাসিক ঋতু ও িন্তান প্রিব িসনত কারয়ণ
রিস্রাব।
সতনসি শয়তথ এিব (িাতসি) কারয়ণ িাওম ভে হয়ব:
ক. িাওম ভয়ের হুকুম ও িাওয়মর িময় িম্পয়কথ িানা
থাকা।
খ. িাওম স্মরণ থাকা।
গ. থেিায় এিব কমথ িম্পাদন করা। থযমন, সশোর
কারয়ণ িাওম ভােয়ব না থভয়ব থকউ সশো লাগাল, তাহয়ল
তার িাওম সবশুি। কারণ, থি সশোর হুকুম িম্পয়কথ
িায়ন না। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,
َ
َ
َ
ۡ
ُۡ ۡ َ َ
ُ َ
َ ِيماَ أخ َطأتم بِهِۦ َولَٰكِن ذما ت َع ذم َد
ت
س َعل ۡيك َۡم ُج َناحَ ف
َ َ ﴿ َول ُۡي
ُ ُ ُُ
]1 :﴾ [سورة األحزاب٥ وبك َۡم
قل
“আর এ সবষয়য় থতামরা থকায়না ভুল করয়ল থতামায়দর
থকায়না পাপ থনই; সকন্তু থতামায়দর অন্তয়র িাংকল্প থাকয়ল
(পাপ হয়ব)”। [িূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৫]
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َۡ ۡ َ َ َ ذ
َۡ َُ َ ََذ
:﴾ [سورة ابلقرة٢٨٦ ُيناَ أ َۡو أخ َطأنَا
س
َ ﴿ربنا
ِ ل تؤاخِذناَ إِن ن
]982
“থহ আমায়দর রব! আমরা যসদ ভুয়ল যাই অথবা ভুল
কসর তাহয়ল আপসন আমায়দরয়ক পাকড়াও করয়বন না”।
[িূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]
আল্লাহ তা‘আলা এর উিয়র বয়লয়িন: “আসম কবুল
করলাম”। িহীহ বুখারী ও মুিসলয়ম বসণথত, আসদ ইবন
হায়তম রাসদয়াল্লাহু আনহু িাদা-কায়লা দু ’সি কায়লা দাগা
বাসলয়শর সনয়চ থরয়খ তার সদয়ক তাসকয়য় তাসকয়য় থখয়ত
সিয়লন, যখন একসি অপরসি থথয়ক পৃথক ও স্পষ্ট থদখা
থগল, সতসন পানাহার থথয়ক সবরত থাকয়লন। কারণ, সতসন
ময়ন কয়রয়িন এিাই আল্লাহর সনয়ের বাণীর অথথ:
َۡ
ُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ذ َٰ َ َ َ ذ
َ ۡ ِن
﴾١٨٧ َِط ٱۡل ۡس َود
َِ ٱۡل ۡي
ََ ض م
َ ط ٱۡل ۡب َي
َ ي لك َم ٱۡلي
َ ّت يتب
َ ﴿ح
]381 :[سورة ابلقرة
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“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষ্ণ না ফিয়রর িাদা
থরখা কায়লা থরখা থথয়ক স্পষ্ট হয়”। [িূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]
অতঃপর নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম তায়ক
বলয়লন: “এর অথথ হয়ি সদয়নর িাদা আভা ও রায়তর
কায়লা অন্ধকার”।7 সতসন তায়ক থি সদয়নর িাওয়মর ক্বাযা
করয়ত বয়লন সন।
যসদ ফির উসদত হয় সন অথবা িূ যথাে হয়য় সগয়য়য়ি থভয়ব
পানাহার কয়র অতঃপর তার সবপরীত প্রকাশ পায়,
তাহয়ল তার িাওম সবশুি। কারণ, িময় িম্পয়কথ তার
িানা সিল না। িহীহ বুখারীয়ত আিমা সবনয়ত আবু বকর
রাসদয়াল্লাহু আনহা থথয়ক বসণথত, সতসন বয়লন, নবী
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লায়মর যু য়গ একদা থম লা
সদয়ন আমরা ইফতার কসর, অতঃপর িূ যথ উসদত হয়।8
এমতাবস্থায় যসদ ক্বাযা ওয়াসিব হত, তাহয়ল নবী
7

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১৯১৬; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ১০৯০।

8

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১৯৫৯।
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িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম তা বণথনা করয়তন। কারণ,
আল্লাহ তা‘আলা তার মাধ্যয়ম দীয়নর পূ ণথতা দান
কয়রয়িন। আর সতসন যসদ বণথনা করয়তন, তাহয়ল
অবশযই িাহাবায়য় থকরাম তা থপৌঁিায়তন। কারণ, আল্লাহ
তা‘আলা দীন িাংরক্ষ্য়ণর দাসয়ত্ব সনয়য়য়িন। থযয়হতু
িাহাবায়য় থকরাম বণথনা কয়রন সন, তাই আমরা িানলাম
এিা ওয়াসিব নয়। কারণ, এমন সকিু

িয়ল তা বণথনা

করয়ত িাহাবায়য় সকরায়মর প্রয়চষ্টার অভাব হয়তা না।
িু তরাাং এ ধ্রয়নর একসি িরুসর সবষয় িবার পয়ক্ষ্ ভুয়ল
যাওয়া িম্ভব নয়। আর যসদ থকউ ভুয়ল পানাহার কয়র,
তাহয়ল তার িাওম ভে হয়ব না। নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ
ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:
« َمن نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه فإنما أطعمه اهلل
»وسقاه
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“িওম অবস্থায় থয ভুয়ল পানাহার করল, থি থযন তার
িাওম পূ ণথ কয়র। কারণ, আল্লাহ তায়ক পানাহার
কসরয়য়য়িন”।9
যসদ কাউয়ক থিারপূ বথক পানাহার করায়না হয় অথবা কুসল
করার িময় তা থপয়ি চয়ল থগল অথবা থচায়খ ঔষু ধ্
থদওয়ার পর তা থপয়ি চয়ল যায় অথবা েপ্নয়দায়ষর ফয়ল
বীযথ থবর হয়য় যায়, তাহয়ল িাওম সবশুি। কারণ, এখায়ন
তার ইিার থকায়না দখল থনই।
সমিওয়ায়কর ফয়ল িাওম ভে হয়ব না, বরাং সদয়নর
শুরুয়ত অথবা সদয়নর থশয়ষ িাওম পালনকারী ও
িাওমহীন িবার িনয সমিওয়াক করা িু ন্নাত। িাওম
পালনকারী গরম অথবা সপপািা লা য়বর িনয পাসন
বযবহার করয়ত পারয়ব। “নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ
ওয়ািাল্লাম িাওম অবস্থায় গরয়মর কারয়ণ মাথায় পাসন
সদয়তন”।10
9
10

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১৯৩৩; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ১১৫৫।
আবু দাউদ, হাদীি নাং ২৩৬৫।
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উমার রাসদয়াল্লাহু আনহু িাওম অবস্থায় কাপড় সভসিয়য়
শরীয়রর থরয়খ সিয়লন।11 এভায়ব আল্লাহ আমায়দর িনয
িহি কয়রন।

11

ইমাম বু খারী িাওম অধ্যায়য়র হাদীয়ির পূ য়বথ অধ্যায়য়র ভূ সমকায়ত
িনদসবহীন এিায়ক উয়ল্লখ কয়রয়িন।
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পঞ্চম অধ্যায়: তারাবীহ প্রিয়ে
তারাবীহ: রমযায়নর রায়ত িামা‘আয়তর িায়থ িালাত
আদায় করা। এর িময় হয়ি এশার পর থথয়ক ফির
উসদত হওয়া পযথন্ত। নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম
এ িালায়তর প্রসত উৎিাহ প্রদান কয়রয়িন। সতসন
বয়লয়িন:

ً
»«من قام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر هل ما تقدم من ذنبه

“রমযায়ন থয ঈমান ও িাওয়ায়বর আশায় সকয়াম করল,
আল্লাহ তার পূ য়বথর িকল পাপ ক্ষ্মা কয়র থদয়বন”।12
িহীহ বুখারীয়ত আয়য়শা রাসদয়াল্লাহু আনহা থথয়ক বসণথত,
নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম থকায়না এক রায়ত
মিসিয়দ দাাঁসড়য়য় িালাত আদায় কয়রন, থলায়করাও তার
িায়থ িালাত আদায় কয়র। অতঃপর পরবতথী রায়ত
িালাত আদায় কয়রন, মানু য়ষর আসধ্কয খুব থবয়ড় যায়।
অতঃপর তারা তৃতীয় অথবা চতুথথ রায়ত একত্র হয়, সকন্তু
12

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ২০০৯।
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নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম িালায়তর িনয
তায়দর সনকি আিয়লন না, যখন িকাল হয়লা সতসন
বলয়লন: “থতামরা যা কয়রয়ি আসম তা থদয়খসি,
থতামায়দর সনকি আমার না আিার কারণ এ িালাত
থতামায়দর ওপর ফরয হওয়ার আশঙ্কা।13 এ

িনা

রমযায়নর।
িু ন্নাত হয়ি এগার রাকাত পড়া, প্রয়তযক দু ’রাকায়তর
পর িালাম সফরায়না। কারণ, আয়য়শা রাসদয়াল্লাহু
আনহায়ক সিজ্ঞািা করা হয়য়সিল, রমযায়ন নবী িাল্লাল্লাহু
আলাইসহ ওয়ািাল্লায়মর িালাত কী রকম সিল? সতসন
বলয়লন:
»«ما اكن يزيد يف رمضان وال يف غريه ىلع إحدى عرشة ركعة
“সতসন রমযান ও গায়য়র রমযান কখয়না এগার রাকায়তর
থচয়য় থবসশ পড়য়তন না”।14

13

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ২০১২; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ৭৬১।

14

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১১৩৮; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ৭৬৪।
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মুয়ািা গ্রয়ে রয়য়য়ি: িায়য়ব ইবন ইয়াসিদ িাহাবী বয়লন,
উমার রাসদয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবন কা‘ব ও তাসমমুদ
দাসর রাসদয়াল্লাহু আনহুমায়ক মানু য়ষর িায়থ এগার রাকাত
পড়ার সনয়দথশ সদয়য় সিয়লন।15
এগার রাকায়তর অসধ্ক পড়য়লও থকায়না িমিযা থনই।
কারণ, নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাময়ক রায়তর
িালাত িম্পয়কথ সিজ্ঞািা করা হয়য়সিল, সতসন বলয়লন:
“দু ই রাকাত দু ই রাকাত, যখন থতামায়দর থকউ ফির
হওয়ার আশঙ্কা কয়র, এক রাকাত পয়ড় সনয়ব, যা তার
পূ য়বথর িকল িালাতয়ক থবয়িাড় কয়র থদয়ব।16 হাদীয়ি
বসণথত এগায়রা রাকাত দী থ ও লম্বা করা, থযন মানু য়ষর
কষ্ট না হয়, এিা উিম ও পসরপূ ণথ পো।
কতক হায়ফয িায়হব খুব দ্রুত কুরআন সতলাওয়াত
কয়রন যা িসিক নয়। এ কারয়ণ যসদ িালায়তর থকায়না

15

ময়ািা ইমাম মায়লক: (১/১১০), হাদীি নাং ২৮০।

16

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ৯৯০; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ৭৪৯।
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ওয়াসিব নষ্ট হয় অথবা থকায়না থরাকন নষ্ট হয়, তাহয়ল
িালাত শুি হয়ব না।
অয়নক ইমাময়দর থদখা যায়, তারা িালায়ত ধ্ীর-সস্থরতা
রক্ষ্া কয়রন না, এিা তায়দর বড় ভুল। কারণ, ইমাম শুধ্ু
সনয়ির িনয িালাত আদায় কয়র না, বরাং থি সনয়ির ও
অপয়রর িনযও িালাত আদায় কয়র। ইমাম মূ লতঃ
সিম্মাদার, তাই উিমপোয় তার কাযথ িম্পাদন করা
িরুসর। আসলমগণ বয়লয়িন: ইমায়মর এতিা দ্রুত করা
মাকরূহ, থয িময়য় মুিাসদগণ িালায়তর িরুসর কাযথ
িম্পাদান অক্ষ্ম।
িকয়লর ওপর উসচৎ তারাবীহর িালাত আদায় করা।
এক মিসিদ থথয়ক অনয মিসিয়দ সগয়য় (িু ন্দর সকরাত
থশানার আশায়) িময় নষ্ট না কয়র ইবাদয়ত মশগুল
থাকা। কারণ, ইমায়মর িালাত থশষ হওয়া পযথন্ত থয বযসি
ইমায়মর িায়থ িালায়ত মশগুল থাকয়ব, থি রাত
িাগরয়ণর িাওয়াব অিথন করয়ব, যসদও থি ইমায়মর
িায়থ িালাত থশয়ষ বাকী িময় সবিানায় শুয়য় থায়ক।
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তারাবীহর িালায়ত নারীয়দর শরীক হয়ত থকায়না িমিযা
থনই, যসদ সফতনার আশঙ্কা না থায়ক, তয়ব শতথ হয়ি
শালীনভায়ব, থিৌন্দযথ প্রকাশ না কয়র ও িু গসন্ধ বযবহার
না কয়র তারা মিসিয়দ আিয়ব।
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ষষ্ট অধ্যায়: যাকাত ও যাকায়তর উপকাসরতা প্রিয়ে
যাকাত ইিলায়মর পাাঁচসি ফরয়যর একসি। কায়লমায়য়
শাহাদাত ও িালায়তর পর যাকায়তর স্থান। কুরআনহাদীি ও মুিসলয়মর ইিমা‘ িারা এর ফরসযয়যাত
প্রমাসণত। যাকায়তর ফরসযয়যাত অেীকারকারী কাসফর ও
ইিলাম থথয়ক বসহষ্কৃত মুরতাদ। তায়ক তাওবার িনয বলা
হয়ব, যসদ তাওবা কয়র গ্রহণ করা হয়ব, অনযথায় তায়ক
হতযা করা। আর যাকায়তর বযাপায়র থয কৃপণতা করল
অথবা কম আদায় করল থি যাসলময়দর অন্তভুথি ও
আল্লাহর শাসের উপযু ি। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,
ََ َۡ َ َذ ذ
َ ُ َ
ۡ َ
َ
ُ
ذ
ٱّلل مِن فضلِهِۦ َه ََو
َُ ون ب ِ َماَ َءاتى َٰ ُه َُم
َ ِين َي ۡبخل
ََ ب ٱَّل
َ ل َيس
َ ﴿و
ۡ
ذ
ذ
ُ
ۡ
َ
ُ
َ ُ َ ُ ٗۡ َ
َ
ِيَٰ َم َِة
ََ ون َما َبِلواَ بِهِۦ يَ ۡو ََم ٱلق
َ ش ل ُه َۡم َس ُي َط ذوق
َ ل ه ََو
َ خۡيا له َمن ب
َ
ۡ
ُ
ُ َ
َ َ َ َۡ َ ُِ َ ذ
ذ
ث ذ
﴾١٨٠ َون خبِۡي
َ ٱّلل بِما تعمل
َ ۡرض و
َ ٱلس َمَٰ َوَٰتَِ َوٱۡل
َ َٰ ِير
ّللِ م
َ ِ َو
]381:[سورة آل عمران

“আর আল্লাহ যায়দরয়ক তাাঁর অনু গ্রহ থথয়ক যা দান
কয়রয়িন তা সনয়য় যারা কৃপণতা কয়র তারা থযন ধ্ারণা
না কয়র থয, তা তায়দর িনয কলযাণকর। বরাং তা তায়দর
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িনয অকলযাণকর। যা সনয়য় তারা কৃপণতা কয়রসিল,
সকয়ামত সদবয়ি তা সদয়য় তায়দর থবসড় পরায়না হয়ব।
আর আিমানিমূ হ ও যমীয়নর উিরাসধ্কার আল্লাহরই
িনয। আর থতামরা যা আমল কর থি বযাপায়র আল্লাহ
িমযক জ্ঞাত”। [িূ রা আয়ল ইমরান, আয়াত: ১৮০]
িহীহ বুখারীয়ত আবু হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু আনহু থথয়ক
বসণথত,

রািূ লুল্লাহ

িাল্লাল্লাহু

আলাইসহ

ওয়ািাল্লাম

বয়লয়িন: “আল্লাহ যায়ক িম্পদ দান কয়রয়িন, অতঃপর
থি তার যাকাত প্রদান করল না, সকয়াময়তর সদন তার
িনয সবষধ্র িাপ িৃ সষ্ট করা হয়ব, যার দু ’সি থচাাঁয়াল
থাকয়ব, যা িারা থি তায়ক সকয়াময়তর সদন থপাঁসিয়য়
ধ্রয়ব, অতঃপর তার দু ’থচায়াল পাকয়ড় বলয়ব: আসম
থতামার িম্পদ, আসম থতামার িসঞ্চত ধ্ন”।17
আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,

17

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ৮৪০৩।
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َ َ َ ذ َ َ ۡ ُ َ ذ َ َ ۡ ذ
َ ُ
ذ
َ ل
َِ ف َسبِي
َ ِ ل يُنفِقون َها
َ ب َوٱلفِض َة َو
َ ون ٱَّله
َ ِين يك ِِن
َ ﴿وٱَّل
ِٱّلل
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ُۡ
ُ ۡ ََ
ََٰ ك َو
ى
َ ارِ َج َه ذن ََم ف ُت
َ فن
َ ِ م َعل ۡي َها
ََٰ َ  يَ ۡو ََم َي٣٤ َّشهم ب ِ َعذابَ أ ِِلم
ِ فب
َ
ُ
ُ ۡ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ُ َ
ُ
َ
ِنت َۡم ِۡلنفسِك َۡم
جباهه َم وجنوبه َم وظهوره َم هذا ما ك
ِ بِها
َ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ ُ َُ
]11 ،13 :﴾ [سورة اتلوبة٣٥ ون
َ ِن
ِ فذوقواَ ما كنت َم تك
“এবাং যারা থিানা ও রূপা পুঞ্জীভূ ত কয়র রায়খ, আর তা
আল্লাহর রাোয় খরচ কয়র না, তুসম তায়দর থবদনাদায়ক
আযায়বর িু িাংবাদ দাও। থযসদন িাহান্নায়মর আগুয়ন তা
গরম করা হয়ব, অতঃপর তা িারা তায়দর কপায়ল, পায়বথ
এবাং সপয়ি থিাঁক থদওয়া হয়ব। (আর বলা হয়ব) ‘এিা তাই যা থতামরা সনিয়দর িনয িমা কয়র থরয়খসিয়ল।
িু তরাাং থতামরা যা িমা কয়রসিয়ল তার োদ উপয়ভাগ
কর”। [িূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪-৩৫]
িহীহ মুিসলয়ম আবু হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু আনহু থথয়ক
বসণথত, নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:
َّ
ِّ
«ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا اكن
ِّ
يوم القيامة ُصفحت هل صفائح من نار فأحيم عليها يف نار جهنم
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ُ
ُ
ُ
وظهره لكما بردت أعيدت يف يوم اكن
فيكوى بها جنبه وجبينه
ُ
»مقداره مخسني ألف سنة حىت يقىض بني العباد
“েণথ ও রূপার এমন থকায়না মাসলক থনই, থয এর হক
প্রদান কয়র না, যার িনয সকয়াময়তর সদন আগুয়নর পাত
নতসর করা হয়ব না, যা িাহান্নায়মর আগুয়ন তাপ সদয়য়
অতঃপর তার পাবথ, কপাল ও পৃষ্ঠয়দশ থিক থদওয়া হয়ব।
যখন যখন তা িাণ্ডা হয়ব গরম করা হয়ব, থি সদয়নর
পসরমাণ হয়ব পঞ্চাশ হািার বির, যতক্ষ্ণ না বান্দায়দর
ফয়িালা িমাপ্ত হয়”।18
যাকায়তর রয়য়য়ি দীসন, চাসরসত্রক ও িামাসিক বহুসবধ্
উপকার। থযমন,
দীসন ফায়দা:
১. যাকাত ইিলায়মর এক সবয়শষ থরাকন, যার ওপর
বান্দার দু সনয়া ও আসখরায়তর কলযাণ সনভথর কয়র।

18

িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ৯৮৭)
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২. অনযানয ইবাদয়তর নযায় যাকাত বান্দায়ক আল্লাহর
ননকিয প্রদান কয়র ও তার ঈমান বৃ সি কয়র।
৩. যাকাত আদায়য়র ফয়ল প্রভূ ত কলযাণ লাভ হয়।
আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,
َ ذ
َۡ َ ُ ذ
]912 :﴾ [ابلقرة٢٧٦ َت
َُ ق
َ ﴿يمح
ِ َٰ ٱلر َب َٰواَ َو ُي ۡر ِبَ ٱلص َدق
ِ ٱّلل
“আল্লাহ িু দয়ক সমসিয়য় থদন এবাং িদাকায়ক বাসড়য়য়
থদন”। [িূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৬] আল্লাহ
তা‘আলা অনযত্র বয়লন,
َ
ََ
ۡ َ ﴿ َو َماَ َءاتَ ُۡي ُتم مِن ر ٗبا ل
ََ ع
ند
َِ َل يَ ۡر ُبوا
َ اس ف
َ ِ ف أ ۡم َو َٰ َِل ٱنلذ
َ ِ َِۡي ُب َوا
ِ
َ
ُُ
َ َٰٓ َ ُ َ َ َ َٰ ُ ُ َ َ ۡ َ ذ
ذ
ك ه َم
َ ِ ٱّللِ فأولئ
َ ون وج َه
َ ٱّللِ َو َماَ َءات ُۡي ُتم مِن زكوةَ ت ِريد
َ
َ ُ ۡ ۡ
]12 :﴾ [الروم٣٩ ون
َ ٱل ُمضعِف
“আর থতামরা থয িূ দ সদয়য় থাক, মানু য়ষর িম্পয়দ বৃ সি
পাওয়ার িনয তা মূ লতঃ আল্লাহর কায়ি বৃ সি পায় না।
আর থতামরা থয যাকাত সদয়য় থাক আল্লাহর িন্তুসষ্ট কামনা
কয়র (তাই বৃ সি পায়) এবাং তারাই বহুগুণ িম্পদ প্রাপ্ত”।
[িূ রা আর-রূম, আয়াত: ৩৯]
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নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:

َّ
، من كسب طيب-  ما يعادل تمرة: أي- « َمن تصدق بعدل تمرة

 فإن اهلل يأخذها بيمينه ثم يربيها،وال يقبل اهلل إال الطيب
ُُ
»لصاحبها كما يريب أحدكم فل َّوه حىت تكون مثل اجلبل
“হালাল উপািথন থথয়ক থয থখিুর পসরমাণ িদকা করল,
আর আল্লাহ হালাল বযতীত গ্রহণ কয়রন না, আল্লাহ তা
ডান হায়ত গ্রহণ কয়রন, অতঃপর িদকাকারীর িনয তা
বৃ সি করয়ত থায়কন, থযমন থতামরা অবশাবক লালন
কর। অতঃপর পাহায়ড়র নযায় পসরণত হয়”।19
৪. যাকাত িারা আল্লাহ পাপিমূ হ দূ রীভূ ত কয়রন, থযমন
নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:
»«والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء انلار

19

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১৪১০; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ১০১৬।
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“িদকা পাপ থমাচন কয়র থদয়, থযমন পাসন আগুন
সনবথাসপত কয়র থদয়”।20 এখায়ন িদকা িারা উয়েশয
যাকাত-নফল িদকা উভয়।
যাকায়তর চাসরসত্রক ফায়দা:
১. যাকাত বযসিয়ক দানশীল ও বদানযয়দর কাতায়র
শাসমল কয়র।
২. যাকাত প্রমাণ কয়র, যাকাত আদায়কারী অভাবীয়দর
প্রসত রহম, দয়া ও অনু গ্রহশীল, আর আল্লাহ দয়াশীলয়দর
ওপর দয়া কয়রন।
৩. আমায়দর অসভজ্ঞতা থয, মুিসলময়দর ওপর আসথথক ও
শারীসরক থিবা প্রদান অন্তঃকরণয়ক প্রশে ও প্রফুল্ল কয়র
এবাং মানু য়ষর সনকি যাকাত দাতায়ক সপ্রয় ও সনষ্ঠ কয়র
তুয়ল।

20

িু নান সতরসমযী, হাদীি নাং ২৬১৬, সতরসমযী হাদীিসিয়ক িহীহ
বয়লয়িন। ইবন মািাহ, হাদীি নাং ৯৩৭৩; মুিনায়দ ইমাম আহদ:
(৩/৩২১)।
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৪. যাকায়ত রয়য়য়ি থলাভ ও কৃপণতা থথয়ক মুসি। আল্লাহ
তা‘আলা বয়লন,

َ ۡ ۡ ُ
ُ َٗ
ُ
ُ
:﴾ [اتلوبة١٠٣ ِن أ ۡم َوَٰل ِ ِه َۡم َص َدق َة ت َط ِه ُره َۡم َوت َزك ِي ِهم ب ِ َها
َ ﴿خ َذ م
]311

“তায়দর িম্পদ থথয়ক িদাকা নাও। এর মাধ্যয়ম
তায়দরয়ক তুসম পসবত্র ও পসরশুি করয়ব”। [িূ রা আততাওবাহ, আয়াত: ১০৩]
যাকায়তর িামাসিক উপকাসরতা:
১. যাকায়তর ফয়ল অভাবীয়দর অভাব দূ র হয়, দু সনয়ার
অসধ্কাাংশ িায়গায় যায়দর িাংখযাই থবসশ।
২. যাকায়তর ফয়ল মুিসলময়দর শসি অিথন হয় ও তায়দর
মযথাদা বৃ সি পায়। কারণ, যাকায়তর একসি খাত সিহাদ।
৩. যাকাত গরীবয়দর অন্তর থথয়ক ধ্নীয়দর প্রসত সহাংিা
ও সবয়িষ দূ র কয়র থদয়। কারণ, গরীবরা যখন থদয়খ
ধ্নীরা তায়দর িম্পদ িারা যাবতীয় প্রয়য়ািন পুয়রা কয়র,
সকন্তু তায়দর িম্পদ থথয়ক তারা থকায়নাভায়ব উপকৃত হয়
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না, এ কারয়ণ অয়নক িময় ধ্নীয়দর প্রসত তায়দর অন্তয়র
সহাংিা ও সবয়িয়ষর িন্ম থনয়, থযয়হতু ধ্নীরা তায়দর
অসধ্কার রক্ষ্া কয়র না, তায়দর থকায়না প্রয়য়ািয়ন তারা
িাড়া থদয় না, সকন্তু ধ্নীরা যসদ বির থশয়ষ গরীবয়দর
যাকাত থদয়, তাহয়ল তায়দর অন্তর থথয়ক এিব সবষয়
দূ রীভূ ত হয় এবাং উভয় থশ্রসণর ময়ধ্য মহব্বত ও
ভায়লাবািার িৃ সষ্ট হয়।
৪. যাকায়তর ফয়ল িম্পদ বৃ সি পায় ও তায়ত বরকত
হয়। যেমন, হাদীয়ি এয়িয়ি, নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ
ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:
»«ما نقصت صدقة من مال
“থকায়না িদকা িম্পদ হ্রাি কয়র সন”।21
অথথাৎ িদকার ফয়ল যসদও িম্পয়দর অাংক কয়ম, সকন্তু
তার বরকত ও ভসবষযয়ত তার বৃ সি কয়ম না, বরাং আল্লাহ

21

িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ২৫৮৮; সতরসমযী, হাদীি নাং ২০২৯;
আমহদ: (৩/৩২১)।
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তার িম্পয়দ বরকত থদন ও তার সবসনময়য় অসধ্ক দান
কয়রন।
৫. যাকায়তর ফয়ল িম্পয়দ বরকত হয় ও তা বৃ সি পায়।
কারণ, িম্পদ যখন খরচ করা হয়, তখন তার পসরসধ্
বৃ সি পায় ও মানু ষ উপকৃত হয়, ধ্নীয়দর ময়ধ্য িীমাবি
ও গরীবরা তা থথয়ক বসঞ্চত হয়ল যা হয় না।
অতএব, এ কথা সনসশ্চতভায়ব বলা যায় বযসি ও িমাি
সবসনমথায়ণ যাকাত অপসরহাযথ।
যাকাত সনসদষ্ট িম্পয়দর ওপর ওয়াসিব হয়, থযমন েণথ
ও রূপা, শতথ হয়ি এর সনিাব পূ ণথ হয়ত হয়ব। েয়ণথর
থক্ষ্য়ত্র িায়ড় িাত থতালা েণথ, আর রূপার থক্ষ্য়ত্র িায়ড়
বায়ান্ন থতালা রূপা বা তার িমপসরমাণ অয়থথর মাসলক
হয়ল যাকাত ওয়াসিব হয়ব। েণথ ও রূপা অলাংকার বা থয
অবস্থায়ত থাক, তায়ত যাকাত ওয়াসিব হয়ব। অতএব,
নারীর পসরয়ধ্য় অলাংকায়রর ওপর যাকাত ওয়াসিব যসদ
তা সনিাব পসরমাণ হয়, থি সনয়ি পসরধ্ান করুক বা
অনযয়ক পসরধ্ান করয়ত সদক। কারণ, দলীয়লর বযাপকতা
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এিাই প্রমাণ কয়র। সিতীয়তঃ কতক সনসদথষ্ট দলীল আয়ি,
যা থথয়ক প্রমাসণত হয় থয, অলাংকায়রর ওপর যাকাত
ওয়াসিব, যসদও তা বযবহায়রর হয়। থযমন, আব্দু ল্লাহ
ইবন আমর ইবনু ল আি রাসদয়াল্লাহু আনহু থথয়ক বসণথত,
িননক নারী নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লায়মর সনকি
আগমন কয়র, তার হায়ত সিল েয়ণথর দু ’সি চুসড়, সতসন
বলয়লন: “তুসম এগুয়লার যাকাত দাও?”। থি বলল: না।
সতসন বলয়লন: “তুসম সক পিন্দ কর আল্লাহ এগুয়লার
পসরবয়তথ থতামায়ক িাহান্নায়মর দু ’সি চুসড় পসরধ্ান
করান?। থি তা সনয়ক্ষ্প কয়র বলল: এগুয়লা আল্লাহ ও
22

তার রািূ য়লর িনয।

আয়রা থযিব সিসনয়ির ওপর যাকাত ওয়াসিব তন্ময়ধ্য
রয়য়য়ি: বযবিায়ী িম্পদ, অথথাৎ বযবিার িনয রসক্ষ্ত
িম্পদ থযমন িসমন, গাসড়, চতুষ্পদ িন্তু ও অনযানয
িম্পদ। এগুয়লায়ত এক-দশমাাংয়শর চার ভায়গর এক

22

আবু দাউদ, হাদীি নাং ১৫৬৩; সতরসমযী, হাদীি নাং ৬৩৭; নািাঈ,
হাদীি নাং ২৪৭৯।
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ভাগ যাকাত ওয়াসিব, অথথাৎ চসল্লশ ভায়গর একভাগ।
বির থশয়ষ সহিাব কয়ষ তা থবর করয়ব, তখন তার মূ লয
থকনার দায়মর থচয়য় কম থহাক অথবা থবসশ থহাক অথবা
িমান িমান।
সকন্তু থযিব িম্পদ থি সনয়ির প্রয়য়ািন অথবা ভাড়া
থদওয়ার িনয থরয়খয়ি, তায়ত যাকাত ওয়াসিব হয়ব না।
কারণ, নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:
“মুিসলয়মর ওপর তার থগালাম ও থ াড়ার িদকা
থনই”।23 তয়ব ভাড়ার উপািথয়ন যাকাত আিয়ব, যসদ
বির পূ ণথ হয়।
অনু রূপভায়ব েণথ বা থরৌয়পযর অলঙ্কায়রও যাকাত আিয়ব,
থযমনসি পূ য়বথ বসণথত হয়য়য়ি।

23

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১৪৬৪; িহীহ মুিসলম, সকতাবু য যাকাত,
হাদীি নাং ৮।
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িপ্তম অধ্যায়: যাকায়তর হকদার প্রিয়ে
যায়দর ময়ধ্য যাকাত বণ্টন করয়ত হয়ব, তারাই যাকায়তর
হকদার। আল্লাহ তা‘আলা সনয়ি এয়দর বণথনা সদয়য়য়িন।
সতসন বয়লন,
َ َ َٰ َ ۡ َ
َۡ َذ
ِِي َعل ۡي َها َوٱل ُمؤَلف َة
َ وٱلع ِمل
ذ
َِ ِ ن ٱل ذسب
َِ ۡٱّللِ َوٱب
َ يل
َِ ِ َسب
يلن

َ ذَ ذ
َٰ َ ت ل ِۡل ُف َق َرا ِءَ َوٱل ۡ َم
َِي
َ ُ َٰ ٱلص َدق
﴿إِنما
ِ سك
ۡ
َ
َ
ُ ُقُل
َ ِ ِي َو
ف
ََ اب َوٱلغَٰ ِرم
َِ ٱلرق
َ ِ وب ُه َۡم َو
ِ ف
ذ
َ َ ٗ َ ذ
]21 :﴾ [سورة اتلوبة٦٠ َٱّلل َعل ِيمَ َحكِيم
َُ ٱّللِ َو
َ ِن
َ ف ِريض َة م

“সনশ্চয় িদাকা হয়ি ফকীর ও সমিকীনয়দর িনয এবাং
এয়ত সনয়য়াসিত কমথচারীয়দর িনয, আর যায়দর অন্তর
আকৃষ্ট করয়ত হয় তায়দর িনয; (তা বণ্টন করা যায়)
দাি আযাদ করার থক্ষ্য়ত্র, ঋণগ্রেয়দর ময়ধ্য, আল্লাহর
রাোয় এবাং মুিাসফরয়দর ময়ধ্য। এসি আল্লাহর পক্ষ্
থথয়ক সনধ্থাসরত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়”। [িূ রা
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]
িু তরাাং যাকায়তর খাত আিসি:
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১. ফসকর: যায়দর সনকি তায়দর প্রয়য়ািয়নর অয়ধ্থকও
থনই। বিয়রর িয় মাি থয সনয়ির ও পসরবায়রর খরয়চর
বহয়ন অক্ষ্ম থিই ফসকর। তার ও তার পসরবায়রর এক
বিয়রর প্রয়য়ািন থমাতায়বক তায়ক যাকাত থদওয়া হয়ব।
২. সমিসকন: যায়দর সনকি তায়দর প্রয়য়ািয়নর অয়ধ্থক বা
তার থচয়য় অসধ্ক রয়য়য়ি, সকন্তু পূ ণথ বিয়রর থখারাক থনই,
এয়দরয়ক যাকাত থথয়ক অবসশষ্ট বিয়রর খাদয থদওয়া
যায়ব।
যসদ থকায়না বযসির সনকি নগদ অথথ থনই, সকন্তু তার
অনয উৎি অথবা চাকুরী অথবা িামথথ রয়য়য়ি, যা তার
প্রয়য়ািন পূ রয়ণ যয়থষ্ট, তায়ক যাকায়তর অথথ থদওয়া যায়ব
না। কারণ, নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:
َّ
»«ال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب
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“ধ্নী ও কমথি বযসিয়দর িনয যাকায়ত থকায়না অাংশ
থনই”।24
৩. যাকাত উিু য়ল সনয়য়াসিত বযসিবগথ: যায়দরয়ক িরকার
যাকাত উয়িালন, যাকাত সবতরণ ও যাকাত িাংরক্ষ্য়ণর
িনয সনয়য়াগ থদয়, তায়দরয়ক তায়দর কমথ থমাতায়বক
যাকাত থথয়ক পাসরশ্রসমক থদওয়া যায়ব, যসদও তারা ধ্নী
হয়।
৪. ইিলায়মর প্রসত আকৃষ্ট করার িনয সবয়শষ বযসিবগথ:
যারা থকায়না িম্প্রদায়য়র িরদার, যায়দর ঈমান দু বথল,
তায়দর ঈমায়নর দৃ ঢ়তা বৃ সির িনয যাকাত থথয়ক
তায়দরয়ক থদওয়া যায়ব, থযন তারা ইিলায়মর প্রসত
আহ্বানকারী ও তার আদশথ বযসিরূয়প গয়ড় উয়ি। আর
যসদ দু বথল ঈমানদার বযসি িরদার না হয়য় িাধ্ারণ হয়,
তার ঈমায়নর দৃ ঢ়তা বৃ সির িনয যাকাত থদওয়া যায়ব সকনা?
24

আবু দাউদ, হাদীি নাং ১৬৩৩; নািাঈ, হাদীি নাং ২৫৯৮; আহমদ:

(৪/২২৪)।
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কতক আসলম বয়লন তায়ক যাকায়তর অথথ থদওয়া যায়ব,
কারণ, দীয়নর োথথ শরীয়রর োয়থথর থচয়য় অসধ্ক
গুরুত্বপূ ণথ। অথথাৎ ফসকরয়ক যখন তার শরীয়রর
প্রয়য়ািয়ন খাদযরূয়প যাকাত থদওয়া নবধ্, তাহয়ল তার
অন্তয়রর খাদযরূয়প ঈমান অসধ্ক উপকারী। কতক আসলম
বয়লয়িন তায়ক যাকাত থদওয়া যায়ব না। কারণ, তার
ঈমায়নর দৃ ঢ়তা বৃ সিয়ত শুধ্ু বযসি োথথ সবদযমান, যা শুধ্ু
তার িায়থই খাি।
৫. গদথান মুি করা: অথথাৎ যাকায়তর অয়থথ থগালাম খসরদ
করা ও আযাদ করা, চুসিবিয়দর মুি হয়ত িাহাযয করা
এবাং মুিসলম বন্দীয়দর মুি করার িনয যাকায়তর অথথ
বযয় করা।
৬. ঋণগ্রে: যায়দর সনকি তায়দর ঋণ পসরয়শাধ্ করার
অথথ থনই, তায়দর ঋণ পসরমাণ অথথ কম/য়বসশ যাকাত
থথয়ক থদওয়া যায়ব, যসদও তায়দর খায়দযর অভাব না
থায়ক। ঋণগ্রে বযসি যসদ এমন হয়, যার সনয়ির ও
পসরবায়রর খায়দযর বযবস্থা আয়ি, সকন্তু ঋণ পসরয়শাধ্
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করার িামথথ তার থনই, তায়ক ঋণ পসরমাণ যাকাত
থদওয়া যায়ব; সকন্তু ঋণী বযসি থথয়ক ঋণ থমৌকুফ কয়র
যাকায়তর সনয়ত করয়ল যাকাত শুি হয়ব না।
যসদ সপতা-মাতা অথবা িন্তান ঋণগ্রে হয়, তায়দরয়ক
যাকায়তর অথথ থদওয়া যায়ব সক না, এ বযাপায়র
আসলময়দর সিমত রয়য়য়ি। সবশুি মত অনু যায়ী তায়দরয়ক
যাকাত থদওয়া নবধ্।
যাকাত আদায়কারী ঋণদাতার কায়ি সগয়য় ঋণগ্রয়ের
পক্ষ্ থথয়ক তার হক আদায় কয়র সদয়ত পারয়ব, যসদও
ঋণগ্রে তা না িায়ন। তয়ব শতথ হয়ি যাকাত
আদায়কারীয়ক সনসশ্চতভায়ব িানয়ত হয়ব থয, ঋণগ্রে
বযসি ঋণ পসরয়শায়ধ্ অক্ষ্ম।
৭. সফ িাসবসলল্লাহ বা আল্লাহর রাো: অথথাৎ আল্লাহর
রাোয় সিহায়দর িনয যাকাত থদওয়া যায়ব। অতএব
মুিাসহদয়দরয়ক তায়দর প্রয়য়ািন থমাতায়বক যাকায়তর
অথথ থদওয়া িায়য়য। যাকায়তর অথথ সদয়য় সিহায়দর অস্ত্র
খসরদ করাও নবধ্।
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আল্লাহর রাোর একসি হয়ি, শর‘ঈ ইলম। িু তরাাং শর‘ঈ
জ্ঞান অয়েষণকারীয়ক তার প্রয়য়ািন থমাতায়বক সকতাব
ইতযাসদ ক্রয় করার িনয যাকায়তর অথথ থদওয়া নবধ্, তয়ব
থি িিল হয়ল সভন্ন কথা।
৮. ইবন িাসবল: অথথাৎ মুিাসফর, যার পথ খরচ থশষ
হয়য় থগয়ি, তায়ক যাকাত থথয়ক বাসড়য়ত থপৌঁিার অথথ
থদওয়া যায়ব।
এরা িবাই যাকায়তর খাত ও হকদার। আল্লাহ েয়াং
কুরআয়ন এয়দর উয়ল্লখ কয়রয়িন। এিা আল্লাহর পক্ষ্
থথয়ক সনধ্থাসরত ফরয, যা সতসন েীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থথয়ক
তার বান্দায়দর ওপর ফরয কয়রয়িন।
এ খাতিমূ হ বযতীত অনয থকায়না খায়ত যাকাত বযয় করা
যায়ব না। থযমন, মিসিদ সনমথাণ অথবা রাো াি নতসর
বা থমরামত। থকননা আল্লাহ যাকায়তর খাত িু সনসদথষ্ট কয়র
সদয়য়য়িন। সনসদথষ্ট করার পরার পর তা আর অসনসদথষ্ট
খায়ত থদওয়া যায় না।
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আমরা যাকায়তর এিব খাত সনয়য় সচন্তা করয়ল থদখয়ত
পাই, এয়দর থকউ যাকায়তর মুখায়পক্ষ্ী, আবার থকউ
আয়ি যার মুখায়পক্ষ্ী মুিসলম উম্মাহ। এখান থথয়ক
আমরা যাকাত ওয়াসিয়বর সহকমত বুঝয়ত পাসর। অথথাৎ
এর মূ ল উয়েশয হয়ি একসি িু শৃঙ্খল ও িু ন্দর িমাি
গিন করা। ইিলাম িম্পদ ও িম্পয়দর ওপর সভসি-করা
োথথয়ক থগৌণভায়ব থদয়খ সন। আবার ইিলাম থলাভী,
কৃপণ আত্মায়ক তার প্রবৃ সি ও কৃপণতার ওপর থিয়ড়
থদয় সন, বরাং ইিলাম হয়ি, িয়বথািম কলযায়ণর পথপ্রদশথক এবাং িাসতিমূ য়হর িয়বথাৎকৃষ্ট িাংয়শাধ্নকারী।
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অষ্টম অধ্যায়: যাকাতুল সফতর প্রিয়ে
যাকাতুল সফতর ফরয। রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ
ওয়ািাল্লাম রমযান থশয়ষ ঈদু ল সফতয়রর িময় তা ফরয
কয়রয়িন। আব্দু ল্লাহ ইবন উমার রাসদয়াল্লাহু আনহুমা
বয়লন,

ّ
«فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الفطر من رمضان ىلع
ُ
َ
»العبد واحلر واذلكر واألنىث والصغري والكبري من املسلمني

“রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম থগালাম,
োধ্ীন, পুরুষ, নারী, থিাি-বড় িকল মুিসলয়মর ওপর
25
িদকাতুল সফতর ফরয কয়রয়িন”।

িদকাতুল সফতয়রর পসরমাণ এক ‘িা’, থদয়শর প্রচসলত
খাদয থথয়ক তা পসরয়শাধ্ করয়ত হয়ব। আবু িাঈদ খুদরী
রাসদয়াল্লাহু আনহু বয়লন,
ّ
ً
صاًع
«كنا خنرج يوم الفطر يف عهد انليب صىل اهلل عليه وسلم
.» واكن طعامنا الشعري والزبيب واألقط واتلمر،من طعام
25

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১৫১১; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং ৯৮৪)
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“আমরা ঈদু ল সফতয়রর সদন রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু
আলাইসহ ওয়ািাল্লায়মর যু য়গ এক ‘িা’ খাদয প্রদান
করতাম, তখন আমায়দর খাদয সিল গম, সকশসমশ, পসনর
ও থখিুর”।26
অতএব, িাকা, সবিানা, থপাশাক ও িীব িন্তুর খাদয িারা
িদকাতুল সফতর আদায় হয়ব না। কারণ, এিা নবী
িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লায়মর সনয়দথয়শর সবপরীত।
নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম বয়লয়িন:
ً
»«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
“থয এমন আমল করল, যার ওপর আমায়দর আদশথ থনই
তা পসরতযি”।27

26

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ১৫১০।

27

িহীহ বু খারী, হাদীি নাং ২০, ২৬৯৭; িহীহ মুিসলম, হাদীি নাং
১৭১৮; আবু দাউদ, হাদীি নাং ৪৬০৬; ইবন মািাহ, হাদীি নাং
১৪; আহমদ: (২/১৪৬)।
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এক ‘িা’ এর পসরমাণ হয়ি, দু ই থকসি চসল্লশ গ্রাম ভায়লা
গম। এিা নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লায়মর ‘িা’,
যার িারা সতসন িদকাতুল সফতর সনধ্থারণ কয়রয়িন।
ঈয়দর িালায়তর আয়গ িদকাতুল সফতর থবর করা
ওয়াসিব, তয়ব উিম হয়ি ঈয়দর সদন িালায়তর পূ য়বথ
িদকাতুল সফতর আদায় করা। ঈয়দর একসদন বা দু ’সদন
পূ য়বথও থদওয়া আদায় করা নবধ্। িালায়তর পয়র সদয়ল
আদায় হয়ব না। আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাি রাসদয়াল্লাহু
আনহু থথয়ক বসণথত:

ّ
 «فرض زاكة الفطر ُطهرة للصائم:«أن انليب صىل اهلل عليه وسلم
َّ
 فمن أداها قبل الصالة فيه،من اللغو والرفث وطعمة للمساكني
َّ َ
.»ومن أداها بعد الصالة فيه صدقة من الصدقات
،زاكة مقبولة

নবী িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়ািাল্লাম “থবহুদা ও অশ্লীলতা
থথয়ক িাওময়ক পসবত্র করা ও সমিসকনয়দর খাদয েরূপ
িদকাতুল সফতর ওয়াসিব কয়রয়িন। থয তা িালায়তর
পূ য়বথ আদায় করল, থিিাই গ্রহণয়যাগয িদকা, আর থয
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তা িালায়তর পয়র আদায় করল, থিিা অনযানয িদকার
নযায় িাধ্ারণ িদকা”।28
আর যসদ থকউ ঈয়দর িালাত থশষ হয়য় যাওয়ার পর ঈদ
িম্পয়কথ িানয়ত পায়র অথবা িদকাতুল সফতর ওয়াসিব
হওয়ার িময় মরুভূ সময়ত থায়ক অথবা এমন িায়গায়
থায়ক থযখায়ন িদকা গ্রহণ করার থকউ থনই, তাহয়ল
িু য়যাগ মত আদায় করয়লই হয়ব। আল্লাহ ভায়লা িায়নন।
আর আল্লাহ আমায়দর নবী মুহাম্মাদ ও তার পসরবার ও
িাহাবীয়দর ওপর দু রূদ ও িালাম পািান।
িমাপ্ত

28

আবু দাউদ, হাদীি নাং ১৬০৯; ইবন মািাহ, হাদীি নাং ১৮২৭;
হায়কম: (১/৪০৯), হাসকম হাদীিসিয়ক িহীহ বয়লয়িন এবাং ইমাম
যাহাবী তার িমথথন কয়রয়িন।
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বরকতময় মাি রমযায়নর আগমন উপলয়ক্ষ্ মুিসলম
ভাইয়দর সনকি ‘সিয়াম, তারাবীহ ও যাকাত সবষয়য়
কয়য়কসি অধ্যায়’ সকতাবসিয়ত সিয়ায়মর হুকুম, সিয়ায়মর
সহকমত ও ফায়দা, মুিাসফর ও অিু স্থ বযসিয়দর িাওম,
িাওম ভয়ের কারণিমূ হ, তারাবীহ, যাকাত ও তার
উপকাসরতা, যাকায়তর হকদার ও যাকাতুল সফতর
িম্পয়কথ আয়লাচনা করা হয়য়য়ি।
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