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ভূ ফমকা
ফিকহী উত্তরাফিকাররর মযযাদা ও মুসফিমরদর অন্তরর এর সম্মান সু দৃঢ়করণ
ফিকহী উত্তরাফিকাররর গুরুত্ব:
সমি প্রিংসা একমাত্র মহান আল্লাহর, দু রূদ ও সািাম বফষযত পহাক পিষ নবী
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর ওপর, যার পরর আর পকারনা নবী
আসরবন না। অতঃপর....
এ কথা সকরিরই অবগত পয, ইসিামী জ্ঞান-ফবজ্ঞারন ইিরম ফিকরহর পফরপূ ণয
মযযাদা ও গুরুত্ব ররয়রে। পকননা এফে এমন একফে মূ িনীফত যার িারা মুসফিম
তার কাজফে হািাি নাফক হারাম, শুদ্ধ নাফক অশুদ্ধ পফরমাপ করর। সবযযুরগ
মুসফিমরা তারদর কাজ-করমযর হািাি, হারাম, সহীহ, িাফসদ ইতযাফদ হুকুম
জানরত অতযন্ত তৎপর ফেরিন, িাই তা আল্লাহর হক সম্পফকযত পহাক বা বান্দার
হক সম্পফকযত, পহাক তা ফনকোত্মীরয়র হক বা দূ রসম্পকযীয় আত্মীরয়র হক,
িত্রু পহাক আর ফমত্র, িাসক পহাক বা িাফসত, মুসফিম পহাক বা অমুসফিম।
এসব অফিকার ও এর ফবিান ফিকরহর জ্ঞান োড়া জানা সম্ভবপর নয়। আর
পসো হরব এমন ফিকহিাস্ত্র যা বান্দারক তার কমযকাণ্ডসমূ রহর ফবিান জানায়,
িাই তা পকারনা ফকেু করা ফকংবা না করার িাফহদাজফনত ফবষয় পহাক, নয়রতা
পকারনা ফকেু করা ফকংবা না করার সু রযাগ সম্বফিত পহাক, অথবা পকারনা ফকেু র
কাযযকারণ ফনিযারণ সংক্রান্ত পহাক।
পযরহতু অনযানয জ্ঞান-ফবজ্ঞারনর মরতাই ফিকহ িাস্ত্রও বািব প্ররয়ারগর মািযরম
প্রসাফরত ও বফিযত হয়, আর অবমূ িযায়ন ও অপ্ররয়ারগর কাররণ ফনরিজ ও
হাফররয় যায়; পসরহতু এ িাস্ত্রও যু রগর পফরক্রমায় অরনকগুরিা িাপ পপফররয়
িাফিতপাফিত ও বফিযত হরয়রে এবং জীবরনর সবযরক্ষত্র বযাপ্ত করররে। অতঃপর
সমরয়র আবতযরন এ িাস্ত্রফের ওপর ফদরয় এক দু ঃসময় বরয় িরি। এক সময়
িাস্ত্রফের বৃ ফদ্ধ ও পথিিা পথরম যায় বা পথরম যাওয়ার উপক্রম হয়। হয়ত
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এফেরক ইচ্ছাকৃতভারবই এফড়রয় পযরতা বা জীবরনর অরনক পক্ষরত্র এফেরক
অবরহিা করা হরতা। পকননা তখন ইসিামী রারে আকীদা, রীফতনীফত ও প্রথার
পক্ষরত্র মানব রফিত অনযানয আইন িিযা ও প্ররয়াগ করা হরতা। িরি তারদর
জীবন দু ফবযষহ ও ধ্বংরসর িারপ্রারন্ত পপৌঁরে এবং তারা নানা সমসযায় জজযফরত
হরয় পরর। যফদও এ মহামূ িযবান জ্ঞারনর (ফিকহ িারস্ত্রর) পমৌফিক িফক্ত ও
বুফনয়াদী ফভফত্তর কাররণ যু রগ যু রগ স্বীয় মফহমায় উজ্জীফবত ও দৃ ঢ়প্রফতররািক
ফেি। আল্লাহ তা‘আিা এ উম্মরতর অসরিতনতা ও ঘুরমর পরর পুনঃজাগরণ ও
সরিতন কররিন এবং তারদররক ইসিারমর আফিনায় িরী‘আত ও এর
বািবায়রন ফিরর আসরত উৎসাফহত ও তাওফিক দান কররিন।
আমরা িক্ষয কররফে পয, ইসিামী ফবরের অরনরকই আল্লাহর িরী‘আরতর ফদরক
ফিরর আসরত ও মানব রফিত আইরন বিবত না থাকরত আহ্বান করররেন।
তথাফপও ফকেু পিাক তারদর রফিত জীবন বযবস্থায় ফনরজরদররক পফরিাফিত
কররে এবং তারদর পদওয়া পরথ িিরে; ফকন্তু আল্লাহ অফিররই তার এ দীনরক
ফবজয়ী কররবন, যফদও কাফিররা তা অপেন্দ করর।
তাহরি ফিকহ িাস্ত্র কখন শুরু হয়, এ িাস্ত্র আফবভযারবর কারণ কী, এর
গুণাবিী ও ববফিিয কী, এ িারস্ত্রর প্রফত মুসফিরমর দাফয়ত্ব ও কতযবয কী ইতযাফদ
সম্পরকয ফনরে আরিািনা করা হরিা:
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর জীবদ্দিায় পথরকই এবং
সাহাবীগরণর যু রগ ফিকহ িাস্ত্র িীরর িীরর শুরু হয়। মানব জীবরনর নতুন নতুন
ঘেনার ফবফি-ফবিান জানার প্ররয়াজনীয়তা অনু ভবই খুব িীঘ্র সাহাবীরণগর মরিয
এ িাস্ত্র আফবভযারবর অনযতম কারণ। মানু রষর সামাফজক সম্পকয স্থাপরন, এরকর
ওপর অরনযর অফিকার জানরত, নতুন সু রযাগ সু ফবিার সমািান অবগত হরত
এবং হঠাৎ আপফতত সমসযার সামািান পবর কররত সবযযুরগই ফিকরহর
প্ররয়াজনীয়তা ফবদযমান।
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ফিকহী উত্তরাফিকাররর মযযাদা ও এর ববফিিয:
ইসিামী ফিকহ িাস্ত্র অনযানয িাস্ত্র পথরক পবি ফকেু অননয ফবরিষত্ব ও
ববফিিযমফণ্ডত। ফনরে এগুরিা আরিািনা করা হরিা:
১- ইসিামী ফিকহর মূ ি হরিা আল্লাহ প্রদত্ত অহী:
হযাাঁ, ইসিামী ফিকহ অনযানয িাস্ত্র পথরক আিাদা। পকননা এর মূ ি উৎস হরিা
আল্লাহর অহী, যা কুরআন ও সু ন্নার মািযরম এরসরে। অতএব, প্ররতযক
মুজতাফহদই আবদ্ধ ও আফদি হরয়রে এ দু ’ফে মূ ি উৎস পথরক িরী‘আরতর
ফবিান উদ্ভাবন কররত। অথবা এ দু ’ফে পথরক সরাসফর উদ্ভাফবত িাখা উৎসসমূ হ
পথরক, অথবা িরী‘আরতর রূহ পমৌফিক দাবীর িাফহদা পথরক, অথবা
িরী‘আরতর সািারণ মাকাফসদ বা উরদ্দিয পথরক, অথবা িরী‘আরতর পমৌফিক
নীফতমািা পথরক। এভারবই এ িাস্ত্রফে তার িক্ষয-উরদ্দিয পফরপূ ণয কররত, এর
ফনয়মনীফত ও মূ িনীফত পূ ণয কররত উৎপফত্তগত পূ ণযতা, ফভফত্তগত মজবুফত, দৃ ঢ়
খুাঁফেগত অবস্থানসহ অহী নাফযরির সময়কাি পথরকই স্বমফহমায় ফবকফিত হরয়
আরে। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ
َ
َ ي
َي
يَيَ َ ي
َ ك َم يلتَ َلَك يَم َد
﴾ٱۡل يسل َٰ ََم َد ِٗينا
َ ِ ِينك يَم َ َوأت َم يمتَ َ َعل ييك يَم َن يِع َم
﴿ٱۡلو َم َأ
ِ ت َ َو َر
ِ َ َضيتَ َلكم
]٣ :[املائدة
“আজ আফম পতামারদর জনয পতামারদর দীনরক পূ ণয করিাম এবং পতামারদর
উপর আমার ফন‘আমত সম্পূ ণয করিাম এবং পতামারদর জনয দীন ফহরসরব
পেন্দ করিাম ইসিামরক”। [সূ রা আি-মারয়দা, আয়াত: ৩]
অতএব, এ পঘাষণার পরর মানু রষর প্ররয়াজন অনু সারর িরী‘আরতর উরদ্দরিযর
সারথ সামঞ্জসয পররখ বযবহার ও প্ররয়াগ োড়া আর ফকেু অবফিি রইরিা না।
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২- ইসিামী ফিকহ জীবরনর সবযরক্ষত্র পফরবযপ্ত:
ইসিামী ফিকহ মানব জীবরনর ফতনফে পক্ষত্র িাফমি করর। তা হরিা: তার
ররবর সারথ তার সম্পকয, তার ফনরজর সারথ তার সম্পকয এবং সমারজর সারথ
তার সম্পকয। পকননা ইসিামী ফিকহ দু ফনয়া ও আফখরারতর, দীন ও রারের,
সকি মানব জাফতর এবং ফকয়ামত পযযন্ত স্থায়ী। অতএব, এর সমি ফবিান
আকীদা, ইবাদাত, আখিাক ও পিনরদন ইতযাফদ সবফকেু রক পফররবিন করর
রারখ; যারত মানু রষর অন্তররক জাগ্রত কররত পারর, স্বীয় কতযরবযর অনু ভূফতরক
সজাগ কররত পারর, প্রকারিয ও অপ্রকারিয আল্লাহর তত্ত্বাবিান অনু িাবন
কররত পারর। সন্তুি ও প্রিান্তফিরত্ত অরনযর অফিকাররক সম্মান কররত পারর।
ঈমান, পসৌভাগয, ফস্থফতিীিতা, বযফক্তগত ও সািারণ জীবন সু গফঠত কররত পারর
এবং সমি পৃফথবীরক সু খী ও সম্মৃ ফদ্ধ কররত পারর।
এ সব িক্ষয-উরদ্দিয বািবায়রন ইসিারমর বযবহাফরক ফবফি-ফবিান (ফিকহ)
অথযাৎ মানু রষর কথা, কাজ, িুফক্ত ও পিনরদরনর সারথ সম্পৃ ক্ত ফবফি-ফবিানরক
প্রিানত দু ’ভারগ ভাগ করা হরয়রে:
প্রথমত: ইবাদত সম্পফকযত ফবফি-ফবিান: পযমন, ত্বহারাত, সািাত, ফসয়াম, হজ,
যাকাত, মানত ইতযাফদ যা আল্লাহর সারথ মানু রষর সম্পকয সু সংগফঠত করর।
ফিতীয়ত: পিনরদন সম্পফকযত ফবফি-ফবিান: পযমন, পবিারকনা, পিনরদন, িাফি,
অপরাি, জমানত ইতযাফদ যা মানু রষর সারথ মানু রষর সম্পকয সু ফবনযাস করর,
িাই তারা বযফক্ত পহাক বা সমফি। এ িররণর ফবফি-ফবিান ফনরোক্ত করয়ক
প্রকারর ফবভক্ত:
ক- বযফক্তগত ও পাফরবাফরক আইন: পসগুরিা হরচ্ছ পাফরবাফরক আইন। মানু রষর
পাফরবাফরক জীবরনর শুরু পথরক পিষ ফবদায় পযযন্ত যা ফকেু দরকার পযমন,
ফবরয়-িাদী, তািাক, বংি, ভরণ-পপাষণ ও ফমরাস ইতযাফদ। এ আইরনর উরদ্দিয
হরিা দাম্পতয জীবন ও আত্মীয়-স্বজরনর সারথ সম্পকয গঠন।
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খ- নাগফরক আইন: এ আইন মানু রষর একজরনর সারথ অরনযর পিনরদন ও
আদান-প্রদারনর সারথ সম্পফকযত। পযমন, পবিারকনা, িার, বন্ধক, জাফমন,
অংিীদাফরত্ব, ঋণ প্রদান ও গ্রহণ ও অফিকার পূ রণ ইতযাফদ। এ আইরনর িক্ষয
হরচ্ছ মানু রষর অথযননফতক সম্পকয স্থাপন ও অফিকার সংরক্ষণ।
গ- পিৌজদাফর আইন: মানু রষর অপরাি এবং এর সাজা সম্পফকযত আইন। এ
আইরনর িক্ষয-উরদ্দিয হরচ্ছ মানু রষর জীবন, সম্পদ, সম্মান ও অফিকার
সংরক্ষণ করা। এ োড়া অপরািীরক অপরারির িাফির ভীফত প্রদিযন এবং এর
িারা সমি মানু ষরক অপরারির িাফির পফরণফতর ভীফত পদখারনা, সমারজ িাফন্ত
ও ফনরাপত্তা বজায় রাখা এ আইরনর অনযতম িক্ষয।
ঘ- নাগফররকর কাজ-কময ও অপরাি উপস্থাপন সম্পফকযত আইন (ফবিার): এফে
ফবিার ও আইন, বাদী বা ফববাদীর দাবী, সাক্ষয প্রমাণ, িপথ ও আিামত
ইতযাফদর মািযরম তা প্রমাণ প্রভৃফত সম্পফকযত আইন-কানূ ন। এ আইরন িক্ষয
হরচ্ছ মানু রষর মারে নযায় ফবিার প্রফতষ্ঠা করা।
ঙ- সাংফবিাফনক আইন: রাে পফরিািনা ও এর ফনয়মনীফত সম্পফকযত আইন। এ
আইরনর িক্ষয হরচ্ছ িাসরকর সারথ জনগরণর সম্পকয, জনগরণর অফিকার ও
কতযবয এবং িাসরকর দাফয়ত্ব ও কতযবয ফনিযারণ করা।
ি- আন্তজযাফতক আইন: ফস্থফতিীি ও যু দ্ধাবস্থারয় ইসিামী রারের সারথ অনযানয
রারের কী িররণর সম্পকয হরব, মুসফিম রারে বসবাসরত অমুসফিরমর সারথ
সম্পকয, ফজহাদ, সফন্ধ-িুফক্ত ইতযাফদ সম্পকয সু ফবনযাস করা। এ আইরনর িক্ষয
হরিা রােসমূ রহর মিযকার পরস্পর সম্পকয, সহরযাফগতা ও সম্মানরবাি ফনিযারণ
করা।
ে- অথযনীফত ও সম্পদ সম্পফকযত আইন: এ আইরন মানু রষর অথযননফতক
পিনরদন ও অফিকার, রারের অফিকার ও এর সম্পদ ফনরয় করণীয়, রােীয়
পকাষাগার ও এর বণ্টন নীফত ইতযাফদ ফনরয় আরিািনা করা হয়। এ আইরনর
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উরদ্দিয হরিা িনী, গরীব, রাে ও এর জনগরণর মিযকার অথযননফতক সম্পকয
সু সংগফঠত করা।
এ আইন রারের সািারণ ও ফবরিষ সব িররণর সম্পদ িাফমি করর। পযমন,
গনীমত, আনিাি, পণযকর, (রযমন কাস্টমস), খাজনা (ভূ ফমর েযাক্স), কফঠন ও
তরি খফনজ, প্রাকৃফতক সম্পদ। এোড়াও এরত ররয়রে সমারজর সমফিগত
সম্পদ। পযমন, যাকাত, সাদাকাহ, মান্নত, ঋণ। আরও িাফমি করর পাফরবাফরক
সম্পদ। পযমন, পফরবাররর ভরণ-পপাষণ, উত্তরাফিকারী সম্পদ, অফসয়ত। আরও
একফত্রত করর বযফক্তগত সম্পদ। পযমন, বযবসারয়র িাভ, ভাড়া, অংিীদারী
কারবার, সব িররণর প্রকল্প ও উৎপাদরনর বযয়সমূ হ। আরও আরে অথযননফতক
দণ্ড (জফরমানার অথয), পযমন, কািিারা, ফদয়াত ও ফিফদয়া ইতযাফদ।
জ- ফিিািার ও রীফতনীফত: এ আইন মানু রষর খামরখয়াফিপনা সীফমত করর,
ভারিা গুণাবিী ফবকফিত করর, মানু রষর মারে পরস্পর সহরযাফগতা ও দয়ার্দ্যতা
ইতযাফদরক উৎসাফহত করর।
ফিকহ িাস্ত্র এরতা প্রিি ও ফবিৃ ত হওয়ার কারণ হরিা রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর সু ন্নায় প্রফতফে অিযায় সম্পরকয অসংখয হাদীস বফণযত
হরয়রে।
৩- ইসিামী ফিকরহর আররকফে ববফিিয হরিা: এরত ববি অনবি ফনিযাররণর
ফবষয়ফে দীনী গুরণ গুণাফিত:
মানব রফিত অনযানয আইরনর পথরক ইসিামী ফিকরহর পাথযকয হরিা, এরত সব
িররণর কাজ-কময, নাগফররকর পিনরদন ইতযাফদ সকি কারজই হািাি হারারমর
নীফত ফবদযমান যা পিনরদনরক দু ’ফে গুরণ গুণাফিত করর। পস দু ’ফে হরচ্ছ:
প্রথমত: বাফহযক কাজ ও পিনরদরনর ওপর ফভফত্ত করর দু ফনয়াবী হুকুম প্রদান,
যা অপ্রকািয বা পগাপনীয় ফকেু র সারথ সম্পফকযত হয় না। আর তা হরচ্ছ ফবিার
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বযবস্থার ফবিান। পকননা ফবিারক বযফক্তর বাফহযক ও স্পি রূপ পদরখই িয়সািা
করর থারকন।
আর এ প্রকাররর হুকুম প্রদান করার মািযরম বািরব যা বাফতি পসোরক হক
করা হয় না, অনু রূপ বািরব যা হক তারক বাফতি করা হয় না, বািরব যা
হািাি তারক হারাম করা হয় না, আবার বািরব যা হারাম তারক হািাি করাও
হয় না। (অথযাৎ ফবিাররর কাররণই পয হক বাফতি হরব বা বাফতি হক হরয়
যারব, হািাি হারাম হরয় যারব বা হারাম কাজফে হািাি হরয় যারব তা ফকন্তু
নয়) তরব ফবিাররর িয়সািা মানয করা অতযাবিযকীয়, যা িতওয়ার ফবিারনর
ফবপরীত। পকননা িতওয়ার হুকুম মানয করা অতযাবিযকীয় নয়।
ফিতীয়ত: ফজফনরসর প্রকৃত ও বািবরূরপর ওপর ফভফত্ত করর আফখরারতর হুকুম
পদওয়া, যফদও ফবষয়ফে অরনযর কারে অস্পি। এো হরচ্ছ বান্দা ও আল্লাহর
মারের িয়সািা। এফে মহা-ফবিাররকর (আল্লাহর) হুকুম। এফে সািারণত মুিফত
তার িতওয়ায় ফনিযারণ কররন।
৪- ইসিামী ফিকরহর আররকফে ববফিিয হরিা: এফে আখিারকর সারথ সম্পৃ ক্ত:
মানব রফিত অনযানয আইরনর সারথ ইসিামী ফিকরহর পাথযকয হরিা: এরত
আখিাকী ফনয়মরীফতর প্রভাব ফবদযমান। মানব রফিত আইরনর মূ ি িক্ষযই হরচ্ছ
আইন িৃ ঙ্খিা ফঠক রাখা ও সমারজ ফস্থফতিীিতা বজায় রাখা। এ কাজ কররত
যফদও দীফন বা আখিাকী পকারনা মূ িনীফতর সারথ সংঘষয বারি তবুও তারত
পকারনা পরওয়া করা হয় না।
অনযফদরক ইসিামী ফিকহ সবযদা সৎ গুণাবিী, সরবযাচ্চ মূ িযরবাি, প্রফতফষ্ঠত
আখিাকী ফনয়ম কানু রনর প্রফত পখয়াি রারখ। এ কাররণ মানবাত্মারক
পফবত্রকরণ ও অনযায় কাজ পথরক ফবরত রাখরত ইবাদাত নীফতর প্রণয়ন করা
হরয়রে। ফরবা তথা সু দ হারাম করা হরয়রে যারত মানু রষর মারে পরস্পর
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সাহাযয-সহরযাফগতা ও দয়া ফবদযমান থারক, সম্পরদর মাফিরকর পথরক
অভাবীরবর সম্পদ ফহিাযত করা যায়। পিনরদরন পিাকা ও নকি কররত ফনরষি
করা হরয়রে, অরনযর মাি অনযায়ভারব ভক্ষণ কররত ফনরষি করা হরয়রে।
অজ্ঞতা ও অসন্তুফি ইতযাফদ এ জাতীয় পদাষ-ত্রুফের কাররণ পিনরদনরক বাফতি
করা হরয়রে। সকরির মারে ভারিাবাসা ও ফবেিতা সম্প্রসারণ, মানু রষর মারে
েগড়া-োফে বারণ, পনাংরা পথরক মুক্ত থাকা ও অরনযর অফিকাররর প্রফত সম্মান
পদখারত ইসিামী ফিকহ সবযদা আরদি পদয় ও উৎসাফহত করর।
পিনরদরনর সারথ যখন উত্তম িফরত্র একত্র হয় তখন বযফক্ত ও সমারজর সু খপসৌভাগয বািবাফয়ত হয় এবং এরত ফিরস্থায়ী জান্নারতর পথ সু গম হয়। এভারব
ইসিামী ফিকরহর িক্ষয-উরদ্দিয হরিা দু ফনয়া ও আফখরারত সফতযকাররর উত্তম
মানু ষ বতফর করা ও উভয় জগরত সু খী করা। এ কাররণই ইসিামী ফিকহ
সবযযুরগর জনয প্ররযাজয ও সবসময় বািবায়নরযাগয। ফিকরহর কাওয়ারয়দ
কুফল্লয়া (সবযজনীন নীফতমািাসমূ হ) কখনও পফরবতযন হয় না। পযমন,
পবিারকনায় পক্রতা-ফবরক্রতা উভরয় সন্তুি থাকা, ক্ষফতর ক্ষফতপূ রণ পদওয়া,
অপরাি ফনয়ন্ত্রণ, অরনযর অফিকার সংরক্ষণ ও বযফক্তগত জবাবফদফহতা ইতযাফদ
গুণাবিী কখনও পফরবতযন হয় না। অনযফদরক ফকয়াস, মাসাফিহ মুরসািা
(জনস্বাথয), রীফত ও প্রথার ওপর ফভফত্ত করর পয ফিকহ গফঠত তা যু রগর িাফহদা,
মানব কিযারণর সু ফবিা পমাতারবক, ফবফভন্ন স্থান ও কারির পফররবি অনু যায়ী
পফরবতযন ও সংরযাজন-ফবরয়াজন গ্রহণ করর, যতক্ষণ ফিকরহর হুকুমফে
িরী‘আরতর উরদ্দিয িরক্ষযর পখয়াি পররখ ও এর সফঠক উসূ রির ওপর ফভফত্ত
করর প্রদান করা হরব। এসব পফরবতযন শুিু মু‘আমািাত তথা পিনরদরনর পক্ষরত্র
প্ররযাজয। আকীদা ও ইবাদরতর পক্ষরত্র প্ররযাজয নয়। আর এফেই ফনরোক্ত
কারয়দা িারা উরদ্দিয:

.تتغري األحاكم بتغري األزمان
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“সমরয়র পফরবতযরনর কাররণ ফবিানও পফরবতযন হয়।”
তাহরি ফনিযাফরত হরয় পগরিা পয, ফিকরহর ফবিান অনু যায়ী আমি করা
অতযাবিযকীয় ওয়াফজব।
হযাাঁ, ফিকরহর ওপর আমি করা ওয়াফজব। পকননা মুজতাফহরদর কারে পযফে
তার ইজফতহাদ অনু যায়ী অগ্রাফিকার পারব পস অনু যায়ী আমি করা তার ওপর
ওয়াফজব। এফে তার জনয আল্লাহরই হুকুম। আর মুজতালিদ ছাড়া অন্যদদর
জন্য মুজতালিদদর ফাাতওয়া অনু যায়ী আমি কররত হরব। পকননা উক্ত
ফবষয় সম্পরকয ির‘ঈ ফবিান জানরত মুজতাফহদরক ফজজ্ঞাসা করা োড়া তার
সামরন আর পকারনা পথ পনই। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َيَ ذ ي
َ َ َ َ ي
َ ي
]٧ :﴾ [االنبياء٧ون
َ لَت يعلم
َ َلَٱلِكرََِإِنَكنت َم
َ سلوََأه
َ ﴿ف
“সু তরাং পতামরা জ্ঞানীরদররক ফজজ্ঞাসা কর যফদ পতামরা না জান। [সূ রা আিআফম্বয়া, আয়াত: ৭]
আর তাই িরী‘আরতর পযসব ফবিান অকােয দফিি িারা সাবযি পসগুরিা
অস্বীকার করা বা পকারনা হুকুমরক ফনদযয় ও অমানফবক বরি মরন করা, পযমন,
অপরারির িাফির ফবিান অথবা ইসিামী িরী‘আত সবযযুরগ প্ররযাজয নয় এ
দাবী করা কুিুরী ফহরসরব গণয হরব এবং পস মুরতাদ হরয় যারব। অনযফদরক
পযসব ফবিান প্রবি িারণার ওপর ফভফত্ত করর ইজফতহারদর মািযরম সাবযি
হরয়রে পসগুরিারক অস্বীকার কররি পস গুনাহগার ও যাফিম হরব। পকননা
মুজতাফহদ সফঠকফে জানরত ও আল্লাহর হুকুম বণযনা কররত তার সবযাত্মক
প্ররিিা বযয় করররেন। এরত ফতফন তার বযফক্তগত খামরখয়ািী অথবা বযফক্ত স্বাথয
বা নামডাক ও সু নাম-সু খযাফত পথরক দূ রর পথরকরেন। ফতফন ির‘ঈ দফিরির
ওপর ফনভযর করররেন, হক ফেরিা তার পরথর অগ্রদূ ত, আমানতদাফরতা, সততা
ও ইখিাস ফেরিা তার পলাগান।
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প্রথম অিযয়: ইবাদাত
এরত ররয়রে:
১. ত্বহারাত
২. সািাত
৩. যাকাত
৪. সাওম
৫. হজ
৬. কুরবানী ও আকীকা
৭. ফজহাদ।
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প্রথম অিযায়: ইবাদাত
ইসিারমর রুকনসমূ রহর প্রথম রুকন ত্বহারাত
ক- ত্বহারারতর িাফব্দক ও পাফরভাফষক পফরিয়:
ত্বহারারতর িাফব্দক অথয পফরষ্কার-পফরচ্ছন্নতা ও পফবত্রতা অজযন করা।
আর পফরভাষায় িরীরর ফবদযমান পযসব অপফবত্রতার কাররণ সািাত ও এ
জাতীয় ইবাদাত পািন করা ফনফষদ্ধ, তা দূ র করারক ত্বহারাত বরি।
পাফন
খ- পাফনর প্রকাররভদ:
পাফন ফতন প্রকার।
প্রথম প্রকার পফবত্র পাফন: আর তা হরিা পাফন তার সৃ ফিগত স্বাভাফবক অবস্থায়
ফবদযমান থাকা। আর তা হরিা পয পাফন িারা অপফবত্রতা ও িরীররর পফবত্র
অরির আপফতত নাজাসাত দূ র করা হরয়রে। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
ذ
َ
َّ َِن
﴿ َوي َ ذ
]١١ :ٱلس َما َءَِ َما َٗءَ ِۡل َط ذ ِه َركمَب ِ َهِ﴾ [االنفال
ََ نِلََ َعل ييكمَ ذم
“এবং আকাি পথরক পতামারদর উপর বৃ ফি বষযণ কররন, আর যারত এর মািযরম
ফতফন পতামারদররক পফবত্র কররন।” [সূ রা আনিাি, আয়াত: ১১]
ফিতীয় প্রকার পফবত্র পাফন: পয পাফন নাজাসাত োড়াই রঙ বা স্বাদ বা গন্ধ
পফরবতযন হরয় পগরে। এ িররণর পাফন ফনরজ পফবত্র; তরব এর পয পকারনা
একফে গুণাবিী পফরবতযন হওয়ার কাররণ এর িারা অপফবত্রতা দূ র করা যারব
না।
তৃতীয় প্রকার অপফবত্র পাফন: পয পাফন অল্প বা পবফি নাজাসারতর কাররণ এর
পয পকারনা একফে গুণ পফরবতযন হরয় পগরে।
 অপফবত্র পাফন পফবত্র হরয় যারব, তার পফরবতযরনর কারণ ফনরজ ফনরজ
দূ র হরি বা উক্ত পাফন শুফকরয় পিিরি অথবা এর সারথ এতেুকু
পফরমাণ পাফন ফমিারনা; যারত পফরবতযরনর কারণ দূ রীভূ ত হরয় যায়।
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 যখন পকারনা মুসফিম পাফনর অপফবত্রতা বা পফবত্রতার বযাপারর সরন্দহ
পপাষণ কররব তখন পস তার ফনফিত িারণার ওপর ফভফত্ত করর
পফবত্রতা অজযন কররব। আর তা হরিা, পফবত্র বস্তুসমূ রহর আসি হরচ্ছ
পফবত্র থাকা।
 যখন পকারনা পাফন, যা িারা পফবত্রতা অজযন করা যায় আর যা িারা
পফবত্রতা অজযন করা যায় না এমন পকারনা পাফনর সারথ সরন্দরহ
ফনপফতত কররব তখন তা বাদ ফদরয় তায়াম্মু ম কররব।
 যখন পকারনা পফবত্র কাপড়, অপফবত্র বা হারাম কাপরড় সারথ সরন্দরহ
ফনপফতত কররব তখন ইয়াকীরনর ওপর ফভফত্ত কররব এবং পস কাপড়
িারা পকবি একফে সািাত আদায় কররব।
পফবত্রতার প্রকাররভদ:
িরী‘আরত পফবত্রতা দু ’প্রকার। অপ্রকািয বা আফত্মক এবং প্রকািয বা বাফহযক
পফবত্রতা। িরীররর অি-প্রতযরির পোে বড় নাপাকী ও নাজাসাত পথরক পফবত্র
করারক বাফহযক পফবত্রতা বরি। আর পাপ-পফিিতা পথরক অন্তর পফবত্র করারক
অপ্রকািয বা অভযন্তরীণ পফবত্রতা বরি।
প্রকািয পফবত্রতাই ফিকরহর ফবষয়; যা সািারত বাফহযকভারব উরদ্দিয। এফে
আবার দু ’প্রকার: হাদাস (অদৃ িযমান নাপাকী) পথরক পফবত্রতা ও খাবাস
(দৃ িযমান নাপাকী) পথরক পফবত্রতা। হাদাস পথরক পফবত্রতা ফতনভারব অফজযত
হয়: ১. বড় পফবত্রতা, তা পগাসরির মািযরম। ২. পোে পফবত্রতা, তা অযু র
মািযরম। ৩. আর এ দু ’ফে বযবহার কররত অক্ষম তায়াম্মু ম করর পফবত্রতা অজযন
কররব। অনু রূপভারব খাবাস পথরক পফবত্রতাও ফতনভাব অফজযত হয়: পগাসি,
মারসহ ও পাফন ফেোরনা।

পাফনর পাত্র সংক্রান্ত ফবফি-ফবিান
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পাফনর পারত্রর পফরিয়:
ক. িাফব্দক পফরফিফত:
পাফনর পাত্ররক আরবীরত (‘ )اآلنيةআফনয়া’ বিা হয়। পয িব্দফে (‘ )إناءইনা’
িরব্দর বহুবিন। যার অথয আহার ফকংবা পান-পাত্র। িব্দফের বহুবিরনর বহুবিন
হরিা ()أوان। আরবী ভাষায় এর কাোকাফে িব্দ হরচ্ছ, (‘ )ظرفযারি’ ও
( )ماعونমা‘উন।
িকীহগণ িাফব্দক অরথযই এোরক বযবহার করররেন।
খ- পারত্রর প্রকাররভদ:
সত্তাগত ফদক পথরক পাত্র করয়ক প্রকার। যথাঃ
১- পসানা ও রূপার পাত্র।
২- পরৌরপযর প্ররিপযু ক্ত পাত্র।
৩- কাাঁরির পাত্র।
৪- মূ িযবান িাতুর পাত্র।
৫- িামড়ার পাত্র।
৬- হারড়র পাত্র।
৭- উপরর বফণযত পাত্র বযতীত অনযানয পাত্র। পযমন, িীনামাফের পাত্র, কারঠর
পাত্র, ফপতরির পাত্র ও সািারণ পাত্র।
গ- পারত্রর ির‘ঈ হুকুম:
পসানা, রূপা ও পরৌরপযর প্ররিপযু ক্ত পাত্র বযতীত অনযানয সব পাত্র বযবহার করা
ববি; িাই তা মূ িযবান পহাক বা অল্প মূ রিযর পহাক। পকননা হুযাইিা রাফদয়াল্লাহু
‘আনহু পথরক বফণযত, রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ ُّ ر
َ َ َّ َ َ َّ َ
َ َّ َ
َ ال تَأ ر ُكلُوا يف ص
َُ َ َر
ادلنيَا َوَلَا ييف
 ف يإن َها ل ُه رم ييف،حافي َها
 و،ب وال يفض ية
ي ي
«َال تْشبوا ييف آ يني ية اذله ي
.»اآلخ َر ية
ي
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“পতামরা পসানা ও রুপা পারত্র পান কররব না। আর এসব পারত্র খানা খারব
না। এগুরিা দু ফনয়ারত তারদর (অমুসফিরমর) জনয আর আমারদর জনয ররয়রে
আফখরারত।”1
পয সব পাত্র বযবহার করা হারাম তা অনযানয উরদ্দরিয গ্রহণ করাও হারাম।
পযমন, বাদযযন্ত্র গারনর উপকরণ ফহরসরব বযবহার করা। ফনরষিাজ্ঞার পক্ষরত্র
নারী-পুরুষ সবাই সমান। পকননা হাদীসফে সবার জনয সমানভারব প্ররযাজয।
তরব এো জানা আবিযক পয, সরন্দরহর কাররণ পকারনা পাত্র অপফবত্র হরব না;
যতক্ষণ ফনফিতভারব অপফবত্র হওয়া জানা না যারব। পকননা মূ ি হরিা পফবত্র
হওয়া।
ঘ- অমুসফিরমর পাত্র:
অমুসফিমরদর পাত্র বিরত বুোরনা হরচ্ছ:
১- আহরি ফকতাবীরদর পাত্র।
২- মুিফরকরদর পাত্র।
এসব পারত্রর ির‘ঈ হুকুম হরিা এগুরিা অপফবত্র হওয়া ফনফিত না হরি তা
বযবহার করা জারয়য। পকননা মূ ি হরিা পফবত্র হওয়া।
অমুসফিরমর জামা কাপড় পফবত্র, যতক্ষণ তা অপফবত্র হওয়া ফনফিত না হয়।
পযসব প্রাণীর পগািত খাওয়া ববি পসসব মারা পগরি পসসরবর মৃত িামড়া
দাবাগাত (প্রফক্রয়াজাত করর বযবহার উপরযাগী) কররি তা পফবত্র বরি গণয
হরব।

1

সহীহ বু খারী, আি-আত‘ঈমা, হাদীস নং ৫১১০; সহীহ মুসফিম, ফিবাস ওয়ায-ফযনা, হাদীস
নং ২০৬৭; ফতরফমযী, আিফরবা, হাদীস নং ১৮৭৮; নাসাঈ, আয-ফযনা, হাদীস নং ৫৩০১;
আবু দাউদ, আি-আিফরবা, হাদীস নং ৩৭২৩; ইবন মাজাহ, আিফরবা, হাদীস নং ৩৪১৪;
আহমদ, ৫/৩৯৭; আদ-দাররমী, আি-আিফরবা, হাদীস নং ২১৩০।
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আর পযসব প্রাণীর জীফবত অবস্থায় পকারনা অংি ফবরচ্ছদ করা হরয়রে তা
মৃত-প্রাণীর মরতাই অপফবত্র। তরব জীফবত অবস্থায় পিম, পািক, িুি ও
পিাম পনওয়া হরি তা পফবত্র।
খাবার ও পানীয় পাত্র পেরক রাখা সু ন্নত। জাফবর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু পথরক
বফণযত হাদীরস এরসরে, রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ َ ر
ُ َ َ َ َ ر ُ ر َ َّ َ َ ِّ ر َ َ َ َ ر ُ ر َ َّ َ َ ر
ََ ر
.» َول رو تع ُرض َعلير يه شيئًا،اَّلل
 وَخر إيناءك واذك ير اسم ي،اَّلل
«وأو يك يسقاءك واذك ير اسم ي

“পতামার পাফন রাখার পারত্রর মুখ বন্ধ রারখা এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কররা।
পতামার বাসনপত্র পেরক রারখা এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কররা। সামানয ফকেু
ফদরয় হরিও তার উপর ফদরয় পররখ দাও।”1

1

সহীহ বু খারী, বাদউি খািক, হাদীস নং ৩১০৬; সহীহ মুসফিম, আি-আিফরবা, হাদীস নং
২০১২; ফতরফমযী, আি-আত‘ঈমা, হাদীস নং ১৮১২; আবু দাউদ, আি-আিফরবা, হাদীস নং
৩৭৩১; আহমদ, ৩/৩০৬; মারিক, আি-জারম‘, হাদীস নং ১৭২৭।
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ইফিঞ্জা ও পপিাব পায়খানার আদবসমূ হ
ইফিঞ্জা: ইফিঞ্জা হরিা পপিাব ও পায়খানার রািা পথরক ফনগযত অপফবত্রতা
পাফন িারা দূ র করা।
ইফিজমার: আর ইফিজমার হরিা পপিাব ও পায়খানার রািা পথরক ফনগযত
অপফবত্রতা পাথর বা কাগজ বা অনু রূপ ফজফনস িারা দূ র করা।
পপিাব পায়খানায় প্ররবরির সময় বাম পা ফদরয় প্ররবি করা এবং এ পদা‘আ
পড়া,

ُ ُ َ ه
َ رُ ر
َ َر
»ث
ث َواْلبائي ي
هلل يمن اْلب ي
 أعوذ بيا ي،« بسم اَّلل

“ফবসফমল্লাহ, আফম মন্দকাজ ও িয়তান পথরক আল্লাহর কারে পানাহ
িাফচ্ছ”।1
আর পবর হওয়ার সময় ডান পা আরগ ফদরয় পবর হওয়া এবং এ পদা‘আ
পড়া,

َ َ ُ ر َ َ َ ر َ ر ُ َّ َّ َ ر َ َ َ ر
َ
»ب ع ِِّّن األذى َو ََعف يان
اذلي أذه
َّلل ي
 اْلمد ي ي،«غفرانك

“পহ আল্লাহ! আফম পতামার ফনকে ক্ষমা প্রাথযনা করফে, সমি প্রিংসা
আল্লাহর জনয ফযফন আমার পথরক কি দূ র করররেন এবং স্বফি দান
করররেন”।2
পপিাব-পায়খানার সময় বাম পারয়র উপর ভর ফদরয় বসা মুিাহাব, তরব
খাফি জায়গায় পপিাব-পায়খানা কররি মানু রষর দৃ ফির বাফহরর ফনজযন স্থারন
বসা। পপিাব করার সময় নরম স্থান ফনবযািন করা, যারত পপিারবর ফেো
পথরক পফবত্র থাকা যায়।

1
2

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৪২; সহীহ মুসফিম, হাদীস নং ৩৭৫।
হাদীরসর প্রথম অংিেুকু আবু দাউদ বণযনা করররেন, হাদীস নং ৩০। আিবানী রহ.
হাদীসফেরক সহীহ বরিরেন। আর ফিতীয় অংিেুকু ইবন মাজাহ বণযনা করররেন, হাদীস নং
৩০১। আিবানী রহ. হাদীসফেরক দ‘য়ীি বরিরেন।
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অফত প্ররয়াজন োড়া এমন পকারনা ফকেু সারথ পনওয়া মাকরূহ যারত
আল্লাহর নাম ররয়রে। তাোড়া জফমরনর কাোকাফে না হওয়ার আরগ কাপড়
পতািা, কথা বিা, গরতয পপিাব করা, ডান হাত ফদরয় িজ্জাস্থান স্পিয করা
এবং ডান হাত ফদরয় ফেিা বযবহার করা মাকরূহ।
উন্মু ক্ত স্থারন পপিাব-পায়খানার সময় ফকবিার ফদরক মুখ বা ফপঠ ফিফররয়
বসা হারাম, আর ঘররর মরিয বসা জারয়য, তরব না বসা উত্তম।
িিািরির রািা, বসা ও ফবশ্রারমর জায়গায়, িিদার োয়াদার গাে ইতযাফদর
ফনরি পপিাব-পায়খানা করা হারাম।
পফবত্র পাথর ফদরয় ফতনবার পিৌিকময করা মুিাহাব। এরত ভারিাভারব পফবত্র
না হরি সংখযা আররা বৃ ফদ্ধ করা যারব। তরব পবরজাড় সংখযা ফতন বা পাাঁি বা
তরতাফিক পবরজাড় সংখযা বযবহার করা িারা কাজফে পিষ করা সু ন্নাত।
হাড়, পগাবর, খাদয ও সম্মাফনত ফজফনস িারা ফেিা করা হারাম। পাফন, ফেসু য
ও পাতা ইতযাফদ ফদরয় ফেিা করা জারয়য। তরব শুিু পাফন বযবহার করার
পিরয় পাথর ও পাফন একরত্র বযবহার করা উত্তম।
কাপরড় অপফবত্রতা িাগরি তা পাফন ফদরয় পিৌত করা িরয। আর যফদ
অপফবত্র স্থান অজ্ঞাত থারক তরব পুররা কাপড় পাফন ফদরয় পিৌত কররত
হরব।
বরস পপিাব করা সু ন্নাত, তরব পপিারবর ফেো পথরক ফনরাপদ থাকরি
দাাঁফড়রয় পপিাব করা মাকরূহ নয়।
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স্বভাবজাত সু ন্নাতসমূ হ
ক- পফরফিফত: সরি পথ, সৃ ফিগত স্বভাব। পযসব গুণাবিী মানু রষর জীবরন থাকা
অতযাবিযকীয় পসগুরিারক স্বভাবজাত সু ন্নাত বরি।
খ- স্বভাবজাত সু ন্নাতসমূ হ:
১- ফমসওয়াক করা: এো সব সময় করা সু ন্নাত। মুরখর পফবত্রতা ও ররবর
সন্তুফির উরদ্দরিয ফমসওয়াক করা হয়। অযু , সািাত, কুরআন ফতিাওয়াত,
মসফজরদ ও গৃরহ প্ররবি, ঘুম পথরক জাগ্রত হরি ও মুরখর গন্ধ পফরবতযন হরি
ফমসওয়াক করার গুরুত্বাররাপ করা হরয়রে।
২- নাফভর ফনরির পিাম কামারনা, বগরির পিাম উপড়ারনা, নখ কাো ও
আিুরির ফগরা পিৌত করা।
৩- পমাি কাো, দাফড় িম্বা করা ও পেরড় পদওয়া।
৪- মাথার িুরির সম্মান করা, এরত পতি পদওয়া এবং আাঁিড়ারনা। িুরি পগাো
রাখা অথাৎ মাথার এক অংি কামারনা আর বাকী অংি না কামারনা মাকরূরহ
তাহরীমী; পকননা এরত স্বাভাফবক সৃ ফিগত পসৌন্দযয নি হয়।
৫- পমরহদী বা অনু রূপ উফদ্ভদ ফদরয় িুরির সাদা অংি পফরবতযন করা।
৬- ফমসক বা অনয সু গফন্ধ বযবহার করা।
৭- খৎনা করা। পুরুষারির অগ্রভারগর পেরক থাকা িামড়া কতযন করা যারত
এরত ময়িা ও পপিাব জরম থাকরত না পারর।
আর মফহিারদর পক্ষরত্র স্ত্রীফিরির উপফরভারগ পুংফিি প্ররবিিাররর িামড়ার ফকেু
অংি পকরে পিিা, এো ফবফির মরতা বা পমাররগর িূ ড়ার (রবৌি) মরতা। খৎনা
ফবরিষজ্ঞ ডাক্তারগণ এফে জারনন। খৎনা মূ িত পফবত্রতা ও পফরষ্কারপফরচ্ছন্নতার জনয করা হয়। এরত অরনক িযীিত ররয়রে। পুরুরষর জনয খৎনা
করা সু ন্নাত আর নারীর জনয এো করা সম্মানজনক।
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অযু
ক- অযু র পফরফিফত:
িরী‘আরতর ফনিযাফরত ফবিান অনু যায়ী পফবত্র পাফন িার অরি বযবহার করা।
খ- অযু র িযীিত:
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম পথরক বফণযত ফনরোক্ত হাদীস অযু র
িযীিত প্রমাণ করর। ফতফন বরিরেন,
َّ َ َ َ َ ر ُ ر ر َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ر ُ ر َ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َ ر َ ُ َ ر
َ َ َ َُ ُ َ ر
َشيك
 أشهد أن ال إيَل إيال اهلل وحده َ ال ي:«ما َ يمنك َم يمن أح ٍد يتوضأ فيس يبغ الوضوء ثم يق َول
َ ُ َ ر َ ُ َّ ُ َ َّ ً َ ر ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ر َ ُ ر َ ُ ر
َ اْل َ َّن ية اثلَّ َما ينيَ ُة يَ رد ُخ ُل يم رن أ ِّي َها َش
.»اء
َل وأشهد أن حممدا عبده ورسوَل إيال ف يتحت َل أبواب
“পতামারদর পয বযফক্ত পূ ণযরূরপ অযু করর এ পদা‘আ পাঠ কররব, ‘আফম সাক্ষয
ফদফচ্ছ পয একমাত্র আল্লাহ বযতীত পকারনা ইিাহ পনই, তাাঁর পকারনা িরীক পনই,
আফম আরও সাক্ষয ফদফচ্ছ পয মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর বান্দা
ও রাসূ ি’ তার জনয জান্নারতর আেফে দরজা খুরি যারব এবং পয দরজা ফদরয়
1

ইচ্ছা পস দরজা ফদরয় প্ররবি কররত পাররব।”

অযু রত অপিয় না করর উত্তমরূরপ অি-প্রতযি পিৌত কররি ফকয়ামরতর ফদন
অযু কারীর হাত-পা ও মুখমণ্ডি উজ্জ্বি থাকা আবিযক কররব। রাসূ িুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ
َ ر ُ َ ر
 َف َمن ر،الو ُضوءي
َ َ َ َّ ُ َّ ُ ر َ ر َ َ ر
َ امة ُغ ًّرا ُحمَ َّجل
ُ ني يم رن آثَار
استَ َطاع يمنك رم أن يُ يطيل
« يإن أم يِت يدعون يوم ال يقي ي
ي
ي
ي
ُ َُ َر ر ر
»غ َّرته فليَف َعل

1

সহীহ মুসফিম, ত্ববহারাত, হাদীস নং ২৩৪; ফতরফমযী, ত্বহারাত, হাদীস নং ৫৫; নাসাঈ,
ত্বহারাত, হাদীস নং ১৪৮; ইবন মাজাহ, তাহারাত ও এর সু ন্নাতসমূ হ, হাদীস নং ৪৭০;
মুসনাদ আহমদ, ৪/১৫৩।
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“ফকয়ামরতর ফদন আমার উম্মতরক এমন অবস্থায় ডাকা হরব পয, অযু র প্রভারব
তারদর হাত-পা ও মুখমণ্ডি থাকরব উজ্জ্বি। তাই পতামারদর মরিয পয এ
উজ্জ্বিতা বাফড়রয় ফনরত পারর, পস পযন তা করর।”1
গ- অযু র িতযাবিী:
অযু র িতযাবিী দিফে। পসগুরিা হরিা:
১- ইসিাম।
২- জ্ঞান বা ফবরবক।
৩- ভারিা-মন্দ পাথযকযকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
৪- ফনয়ত করা এবং পফবত্রতা অজযন পিষ না হওয়া পযযন্ত ফনয়ত অবফিি থাকা।
৫- পযসব কাররণ অযু িরয হয় পসসব কারণ দূ র হওয়া।
৬- ইফিঞ্জা করা (রপিাব ও পায়খানার রািা পথরক ফনগযত অপফবত্রতা পাফন িারা
দূ র করা) ও ইফিজমার করা (রপিাব ও পায়খানার রািা পথরক ফনগযত
অপফবত্রতা পাথর বা পাতা বা অনু রূপ ফজফনস িারা দু র করা)।
৭- পাফন পফবত্র হওয়া।
৮- পাফন ববি হওয়া।
৯- িামড়ায় পাফন পপৌঁেরত বািা থাকরি তা দূ র করা।
১০- পয বযফক্তর সবযদা অপফবত্র হওয়ার সমসযা থারক তার পক্ষরত্র িরয
সািারতর ওয়াক্ত হওয়া।
ঘ- অযু িরয হওয়ার কারণ:
হাদাস বা সািারণ অপফবত্রতা পাওয়া পগরি অযু িরয হয়।
ঙ- অযু র িরযসমূ হ:
অযু র িরয েয়ফে:
1

সহীহ বু খারী, অযু , হাদীস নং ১৩৬; সহীহ মুসফিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৪৬; ইবন মাজাহ,
যু হুদ, হাদীস নং ৪৩০৬; মুসনাদ আহমদ, ২/৪০০; মুয়াত্তা মাফিক, হাদীস নং ৬০।
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১- মুখমণ্ডি পিৌত করা আর মুখ ও নাক মুখমণ্ডরিরই অংি।
২- কনু ইসহ দু হাত পিৌত করা।
৩- মাথা মারসহ করা আর দু ’কানও মাথারই অংি।
৪- দু ’পা পিৌত করা।
আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ َ
َّ
َ
َ ي ََي َ ي َ ي
َّ َ َ ي
َ
َٰٓ ﴿
َل َٱل َم َر ف َِِق
َ ِ ٱلصل َٰوَة ِ َفٱغسِلوَ َوجوهك َم َوأيدِيك َم َإ
َل
َ ِ ِين َ َء َمنوَ َإِذ َق يمت يَم َإ
ََ يأ ُّي َها َٱل
َ
ي َ ي َ ي َ ي َ ي
َو ي
]٦ :﴾ [املائدة٦ين
َِ لَٱلك يع َب
َ ِ ٱم َسحوََبِرءوسِك َمَوأرجلك َمَإ
“পহ মুফমনগণ, যখন পতামরা সািারত দণ্ডায়মান হরত িাও, তখন পতামারদর মুখ
ও কনু ই পযযন্ত হাত পিৌত কর, মাথা মারসহ কর এবং োখনু পযযন্ত পা (রিৌত
কর)।” [সূ রা আি-মারয়দা, আয়াত: ৬]
৫- পিৌত অরির মরিয পরস্পর ক্রমফবনযাস বজায় রাখা। পকননা আল্লাহ
িারাবাফহকভারব বণযনা করররেন এবং দু অি পিায়ার মরিয একফে মারসহ করার
ফবষয় উরল্লখ করররেন। (যা ক্রমফবনযাস আবিযক হওয়া বুোয়)।
৬- অযু করার সময় এক অি পিৌত করার সারথ সারথই ফবিম্ব না করর অনয
অি পিৌত করা। পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম এভারব
করররেন।
ি- অযু র সু ন্নতসমূ হ:
অযু র সু ন্নতসমূ রহর অনযতম হরিা:
১- ফমসওয়াক করা।
২- হাত কফি পযযন্ত ফতনবার পিৌত করা।
৩- কুফি ও নারক পাফন পদওয়া।
৪- ঘন দাফড় ও হাত-পারয়র আিুি ফখিাি করা।
৫- ডান ফদক পথরক শুরু করা।
৬- ফিতীয় ও তৃতীয়বার পিৌত করা।
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৭- কান পিায়ার জনয নতুন পাফন গ্রহণ করা।
৮- অযু র পরর পদা‘আ পড়া।
৯- অযু র পরর দু ’রাকাত সািাত আদায় করা।
ে- অযু র মাকরূহসমূ হ:
অযু র মাকরূহসমূ রহর অনযতম হরিা:
১- অপফবত্রতা ফেরে অযু কারীর ফদরক আসরত পারর এমন অপফবত্র স্থারন অযু
করা।
২- অযু রত ফতনবাররর অফিক অি-প্রতযি পিৌত করা। পকননা রাসূ িুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম ফতন ফতনবার পিৌত করররেন। ফতফন বরিরেন,
َ َ َ َ َ َ ر َ َ ََ َ َ ََ ر
.»اء َوظل َم
«من زاد لَع هذا فقد أس
“অতঃপর পয বযফক্ত এর অফিক করর পস অবিযই জুিুম ও অনযায় করর।”1
৩- পাফন বযবহারর অপিয় করা। পযরহতু রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ
ওয়াসাল্লাম এক মুদ পাফন ফদরয় অযু করররেন। আর মুদ হরিা এক মুরঠা।
তাোড়া পযরকারনা ফকেু রত অপিয় করা ফনরষি।
৪- অযু রত এক বা একাফিক সু ন্নত পেরড় পদওয়া; পকননা সু ন্নত পেরড় ফদরি
সাওয়াব করম যায়। তাই সু ন্নরতর বযাপারর যত্নবান হওয়া উফিৎ, পেরড় পদওয়া
অনু ফিত।
জ- অযু ভরির কারণসমূ হ:
অযু ভরির কারণ সাতফে, পসগুরিা হরিা:
১- পায়খানা বা পপিারবর রািা ফদরয় পকারনা ফকেু পবর হওয়া।
২- িরীররর অনয পকারনা অি পথরক পকারনা ফকেু পবর হওয়া।
৩- পাগি, পবহুি বা মাতাি ইতযাফদ কাররণ জ্ঞানিূ ণয হওয়া।
৪- পুরুষ বা নারী কতৃযক তারদর িজ্জাস্থান পদযা বযতীত সরাসফর স্পিয করা।
1

সু নান নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৪০; আবু দাউদ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৩৫।
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৫- পুরুষ নারীরক বা নারী পুরুষরক কামভারবর সারথ স্পিয করা।
৬- উরের পগািত খাওয়া।
৭- পযসব কাররণ পগাসি িরয হয় পসসব কাররণ অযু ও িরয হয়, পযমন
ইসিাম গ্রহণ ও বীযয পবর হওয়া, তরব মারা পগরি শুিু পগাসি িরয হয়, অযু
িরয হয় না।

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 27 

পগাসি
ক- পগাসরির িাফব্দক ও পাফরভাফষক পফরফিফত:
ُ
َ
দম্মা পযারগ ( )الغسلগুসি অথয পাফন, িাতহা পযারগ ( )الغسلগাসি অথয
পগাসি করা আর কাসরা পযারগ ( )ال يغسلপগসি অথয পফরস্কার করার উপাদান।
িরী‘আরতর পফরভাষায়, ফনফদযি পদ্ধফতরত মাথার অগ্রভাগ পথরক পারয়র ফনি
পযযন্ত সারা িরীরর পফবত্র পাফন প্রবাফহত করা। এরত নারী ও পুরুষ সবাই
সমান, তরব হারয়য ও ফনিারসর পগাসরির সময় ররক্তর ফিহ্ন পররাপুফরভারব দূ র
কররত হরব যারত ররক্তর দু গযন্ধ দূ র হয়।
খ- পগাসি িরয হওয়ার কারণসমূ হ:
পগাসি িরয হওয়ার কারণ েয়ফে:
১- নারী বা পুরুরষর কামভারবর সারথ সরজারর বীযয পবর হওয়া।
২- পুরুষারির অগ্রভাগ স্ত্রীর পযৌনারির ফভতর প্ররবি কররি।
৩- আল্লাহর রািায় িহীদ বযতীত অনযসব মুসফিম মারা পগরি পগাসি িরয।
৪- প্রকৃত কাফির বা মুরতাদ ইসিাম গ্রহণ কররি।
৫- হারয়য হরি।
৬- ফনিাস হরি।
গ- ইসিারম মুিাহাব পগাসিসমূ হ:
১- জুমু‘আর ফদরনর পগাসি।
২- ইহরারমর পগাসি।
৩- মাইরয়যতরক পগাসিকারী বযফক্তর পগাসি।
৪- দু ই ‘ঈরদর পগাসি।
৫- কাররা পাগি বা পবহুি অবস্থা পকরে পগরি।
৬- মক্কায় প্ররবরির পগাসি।
৭- সূ যযগ্রহণ ও বৃ ফি প্রাথযনার সািারতর জনয পগাসি।
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৮- মুিাহাযা তথা প্রদরররাগগ্রিা নারীর প্রফত ওয়াক্ত সািারতর জনয পগাসি।
৯- সব িররণর ভারিা সরম্মিরনর জনয পগাসি।
ঘ- পগাসরির িতযাবিী:
পগাসরির িতযাবিী সাতফে:
১- পয কাররণ পগাসি িরয হয় তা পিষ হওয়া।
২- ফনয়ত করা।
৩- ইসিাম।
৪- আকি বা বুফদ্ধ-ফবরবক।
৫- ভারিা-মন্দ পাথযকযকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
৬- পফবত্র ও ববি পাফন।
৭- িামড়ায় পাফন পপৌঁেরত বািা থাকরি তা দূ র করা।
ঙ -পগাসরির ওয়াফজবসমূ হ:
পগাসরির ওয়াফজব হরিা ফবসফমল্লাহ বিা, ভুরি পগরি এ ওয়াফজব রফহত হরয়
যায়, ইচ্ছাকৃত বাদ ফদরি ওয়াফজব েু রে যারব।
ি -পগাসরির িরযসমুহ:
ফনয়ত করা, সমি িরীরর পাফন প্রবাফহত করা, মুখ ও নারক পাফন প্ররবি
করারনা। পাফন পপৌঁেি ফকনা এ বযাপারর প্রবি িারণা হরিই যরথি হরব।
পকউ সু ন্নাত বা িরয পগাসরির ফনয়ত কররি এক ফনয়ত অনয ফনয়ারতর জনয
যরথি হরব।
জানাবাত ও হারয়রযর পগাসি একই ফনয়ারত যরথি হরব।
ে- পগাসরির সু ন্নাতসমুহ:
১- ফবসফমল্লাহ বিা।
২- পগাসরির শুরুরত িরীরর ফবদযমান অপফবত্রতা বা ময়িা দূ র করা।
৩- পাত্র হাত েুকারনার পূ রবয দু হারতর কফি পযযন্ত পিায়া।

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 29 

৪- পগাসরির শুরুরত অযু করা।
৫- ডান ফদক পথরক শুরু করা।
৬- িারাবাফহকতা বজায় রাখা।
৭- সারা িরীরর হাত মদযন করা।
৮- পগাসি পিরষ দু পা অনয স্থারন সরর পিৌত করা।
জ- পগাসরির মাকরূহসমূ হ:
পগাসরি ফনরোক্ত কাজ করা মাকরূহ:
১- পাফনর অপবযয় করা।
২- অপফবত্র স্থারন পগাসি করা।
৩- পদয়াি বা পদযা োড়া পখািা জায়গায় পগাসি করা।
৪- ফস্থর পাফনরত পগাসি করা।
ে- জুনুবী বা বড় অপফবত্র বযফক্তর জনয পযসব কাজ করা হারাম:
১- সািাত আদায় করা।
২- বাইতুল্লাহর তাওয়াি করা।
৩- ফগিাি বযতীত কুরআন ষ্পিয করা ও বহন করা।
৪- মসফজরদ বসা।
৫- কুরআন পড়া।
=======
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নাজাসাত তথা নাপাকীর ফবফিফবিান ও তা দূ র করার পদ্ধফত
ক- নাজাসাত (নাপাকী) এর িাফব্দক ও ির‘ঈ অথয:
নাজাসারতর িাফব্দক অথয ময়িা, পযমন বিা হয়  جنس اليشء جنساবস্তুফে ময়িা
হরয়রে। আবার বিা হয়,  تلطخ بالقذر: صار جنسا: تنجس اليشءঅথযাৎ ময়িা
মাফখরয় পদওয়া।
িরী‘আরতর পফরভাষায় ‘নাজাসাত’ হরিা, ফনফদযি পফরমাণ ময়িা যা সািাত ও
এ জাতীয় ইবাদাত কররত বািা সৃ ফি করর। পযমন, পপিাব, রক্ত ও মদ।
খ- নাজাসারতর িরণ:
নাজাসাত দু ’িররণর:
১- সত্তাগত বা প্রকৃত নাজাসাত।
২- হুকমী তথা ফবিানগত নাজাসাত।
সত্তাগত বা প্রকৃত নাজাসাত হরিা কুকুর ও িূ কর ইতযাফদ। এসব নাজাসাত
পিৌত করা বা অনয পকারনা উপারয় কখরনা পফবত্র হয় না।
আর হুকমী তথা ফবিানগত নাজাসাত হরিা ঐ নাপাকী যা পফবত্র স্থারন পফতত
হরয়রে।
গ- নাজাসারতর প্রকাররভদ:
নাজাসাত ফতন প্রকার। যথা:
১- এক িররনর নাপাকী (নাজাসাত) ররয়রে যা অপফবত্র হওয়ার বযাপারর সবাই
একমত।
২- আররক িররনর নাপাকী (নাজাসাত) ররয়রে যা অপফবত্র হওয়ার বযাপারর
আরিমগণ মতরভদ করররেন।
৩- আররক িররনর নাপাকী (নাজাসাত) ররয়রে যা অপফবত্র হওয়ার পরও
ক্ষমার পযযারয়। অথযাৎ পকারনা ক্ষফত হয় না।
যার ফবিাফরত বণযনা ফনেরূপ:
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১- পযসব নাজাসাত অপফবত্র হওয়ার বযাপারর সবাই একমত, পসগুরিা হরিা:
ক- সব স্থিির মৃতপ্রাণী। জিির মৃতপ্রাণী পফবত্র এবং খাওয়া হািাি।
খ- প্রবাফহত রক্ত, যা স্থিির প্রাণী জরবহ করার সময় প্রবাফহত হয়।
৩- িূ কররর মাংস।
৪- মানু রষর পপিাব।
৫- মানু রষর পায়খানা।
৬- মযী বা কামরস1।
৭- অদী2।
৮- পযসব প্রাণী খাওয়া হািাি নয় তার পগািত।
৯- জীফবত প্রাণীর কফতযত অংি। পযমন, জীফবত োগরির বাহু পকরে পিিরি।
১০- হারয়রযর রক্ত।
১১- ফনিারসর রক্ত।
১২- ইরিহাযা বা প্রদরগ্রি নারীর রক্ত।
২- পযসব ফজফনস অপফবত্র হওয়ার বযাপারর আরিমগণ মতাননকয করররেন তা
হরিা:
১- পযসব প্রাণীর পগািত খাওয়া হািাি পসসব প্রাণীর প্রিাব।
২- পযসব প্রাণীর পগািত খাওয়া হািাি পসসব প্রাণীর পগাবর।
৩- বীযয।
৪- কুকুররর িািা।
৫- বফম।

1

মযী হরিা, স্বচ্ছ, পাতিা, ফপফচ্ছি পাফন, যা পযৌন উরত্তজনার শুরুরত পবর হয় ফকন্তু িরম
পুিক অনু ভব হয় না, তীব্র পবরগ পবর হয় না ও পবর হওয়ার পর পকারনা ক্লাফন্ত আরস না।
অরনক সময় এ পাফন পবর হওয়ার ফবষয়ফে অনু ভব করা যায় না। -অনু বাদক।

2

পপিারবর আরগ পরর ফনগযত রস। -অনু বাদক।
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৬- রক্তহীন মৃতপ্রাণী, পযমন পমৌমাফে, পতিারপাকা, পাখাফবহীন ক্ষুর্দ্ কীে
ইতযাফদ।
৩- পযসব নাজাসাত অপফবত্র হওয়ার বযাপারর মাজযনা করা হরয়রে, অথযাৎ
পদাষমুক্ত। পসগুরিা হরিা:
১- রািার মাফে।
২- সামানয রক্ত।
৩- মানু ষ বা পগািত খাওয়া যায় এমন হািাি প্রাণীর বফম ও পুাঁজ।
নাজাসাত পফবত্র করার পদ্ধফত:
পগাসি, পাফন ফেফেরয় পদওয়া, ঘষযণ ও মুরে পিিার মািযরম নাজাসাত পফবত্র
করা যায়।
অপফবত্র কাপড় পফবত্রকরণ: যফদ নাজাসাত আকার ও আয়তন ফবফিি
দৃ িযমান বস্তু হয় তরব প্রথরম তা ঘরষ তুরি পিিরত হরব অতঃপর পাফন
ফদরয় িু রয় পিিরত হরব। আর যফদ নাজাসাত পভজা হয় তরব তা পাফন
ফদরয় িু রয় পিিরত হরব।
ফিশুর পপিাব পফবত্রকরণ: পযসব ফিশু আিাদা খাদয খায় না পসসব ফিশুর
পপিাব পাফন ফেফেরয় ফদরি পফবত্র হরয় যায়।
জফমরন পিরগ থাকা নাজাসাত আকার আয়তন ফবফিি দৃ িযমান নাজাসাত
দূ র করার মািযরম পফবত্র করা হরব। আর যফদ জফমরনর সারথ থাকা
নাজাসাত তরি বস্তু হয় তরব তারত পাফন পেরি পফবত্র কররত হরব। আর
জুতা মাফেরত ঘষযণ বা পফবত্র জায়গায় হােরি পফবত্র হরয় যায়। মসৃ ণ
ফজফনস পযমন, কাাঁি, িাকু, প্রিরিিক ইতযাফদ মুরে পিিরি পফবত্র হরয়
যায়। কুকুর পকারনা পারত্র মুখ ফদরি তা সাতবার পিৌত কররত হরব, তরব
একফেবার মাফে ফদরয় পিৌত কররত হরব।
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তায়াম্মু ম
১- তায়াম্মু রমম িাফব্দক ও পাফরভাফষক পফরফিফত:
ক- তায়াম্মু রমম িাফব্দক অথয: ইচ্ছা করা, কামনা করা, মনস্থ করা।
খ- তায়াম্মু রমম পাফরভাফষক অথয: পফবত্র মাফে িারা ফনফদযি পদ্ধফতরত মুখ ও দু
হাত মাসাহ করা।
আল্লাহ এ উম্মরতর জনয পযসব ফবরিষ ববফিিয ও মযযাদা দান করররেন
তায়াম্মু ম পসসব ববফিরিযর অনযতম। এফে পাফনর পফরবরতয পফবত্র হওয়ার
মািযম।
২- কার জনয তায়াম্মু ম করা ববি:
ক- পাফন পাওয়া না পগরি বা পাফন দূ রর থাকরি।
খ- কাররা িরীরর ক্ষত থাকরি বা অসু স্থ হরি এবং পস পাফন বযবহার কররি
ক্ষত বা অসু স্থতা পবরড় যাওয়ার আিংকা থাকরি।
গ- পাফন অফত ঠাণ্ডা হরি এবং গরম কররত সক্ষম না হরি।
ঘ- যফদ মজুদ পাফন বযবহাররর কাররণ ফনরজ বা অনয পকউ ফপপাসায় ফনপফতত
হওয়ার আিিা করর।
৩- তায়াম্মু ম িরয হওয়ার িতযাবিী:
ক- বারিগ বা প্রাপ্ত বয়ষ্ক হওয়া।
খ- মাফে বযবহারর সক্ষম হওয়া।
গ- অপফবত্রতা নিকারী পকারনা ফকেু ঘো।
৪- তায়াম্মু ম শুদ্ধ হওয়ার িতযাবিী:
ক- ইসিাম।
খ- হারয়য বা ফনিারসর রক্ত পিষ হওয়া।
গ- আকি বা বুফদ্ধসম্পন্ন হওয়া।
ঘ- পফবত্র মাফে পাওয়া।
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৫- তায়াম্মু রমর িরযসমূ হ:
ক- ফনয়ত।
খ- পফবত্র মাফে।
গ- একবার মাফেরত হাত মারা।
ঘ- মুখমণ্ডি ও হারতর তািু মাসাহ করা।
৬- তায়াম্মু রমর সু ন্নাতসমূ হ:
ক- ফবসফমল্লাহ বিা।
খ- ফকবিামুখী হওয়া।
গ- সািারতর আদারয়র ইচ্ছা করার আরগ করা
ঘ- ফিতীয়বার মাফেরত হাত মারা।
ঙ- িারাবাফহকতা বজায় রাখা।
ি- এক অরির সারথ ফবরফতহীন অনয অি মাসাহ করা।
ে- আিুি ফখিাি করা।
৭- তায়াম্মু ম ভরির কারণসমূ হ:
ক- পাফন পাওয়া পগরি।
খ- উফল্লফখত অযু ও পগাসি ভরির কারণসমূ হ পাওয়া পগরি তায়াম্মু ম ভি হরয়
যারব। পকননা তায়াম্মু ম হরিা অযু ও পগাসরির স্থিাফভফষক্ত, আর মূ ি পাওয়া
পগরি তার স্থিাফভফষরক্তর কাজ পিষ হরয় যায়।
৮- তায়াম্মু রমর পদ্ধফত:
প্রথরম তায়াম্মু রমর ফনয়ত কররব, অতঃপর ফবসফমল্লাহ বরি দু হাত মাফেরত
মাররব, অতঃপর এর িারা মুখমণ্ডি ও হারতর কফি িারাবাফহক ও
ফবরফতহীনভারব মাসাহ কররব।
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৯- বযারেজ ও ক্ষতস্থারন তায়াম্মু ম:
কাররা হাড় পভরি পগরি বা িরীরর ক্ষত বা জখম হরি পাফন বযবহারর ক্ষফতর
আিংকা কররি ও কি হরি তরব বযারেজ ও ক্ষতস্থারন তায়াম্মু ম কররব এবং
বাকী অংি িু রয় পিিরব।
পকউ পাফন ও মাফে পকানফেই না পপরি পয অবস্থায় আরে পস অবস্থায়ই সািাত
আদায় করর ফনরব। তারক উক্ত সািাত পুনরায় আদায় কররত হরব না।
পমাজা ও বন্ধ িিরকর উপর মাসাহ:
১- ইবন মুবারক বরিরেন, পমাজার উপর মাসাহর বযাপারর পকারনা মতাননকয
পনই। ইমাম আহমাদ বরিরেন, পমাজার উপর মাসাহর বযাপারর আমার অন্তরর
পকারনা সংিয় পনই। এ বযাপারর রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম
পথরক িফল্লিফে হাদীস বফণযত আরে। পা পিায়ার পিরয় পমাজার উপর মাসাহ করা
উত্তম। পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীগণ
উত্তমফেই তািাি কররতন।
২- সময়সীমা:
মুফকরমর জনয একফদন ও একরাত এবং মুসাফিররর জনয ফতনফদন ও ফতনরাত
মাসাহ করা জারয়য। পমাজা পফরিান করার পরর প্রথম বার অপফবত্র হওয়া
পথরক সময়সীমা শুরু হয়।
৩- পমাজার উপর মাসাহর িতযাবিী:
পফররিয় পমাজা ববি ও পফবত্র হওয়া। িরয পফরমাণ অংি পেরক থাকা এবং
পমাজা পফবত্র অবস্থায় পফরিান করা।
৪- পমাজার উপর মাসাহর পদ্ধফত:
পাফনরত হাত ফভফজরয় পারয়র উপফরভারগর আিুরির অগ্রভাগ পথরক নিা পযযন্ত
একবার মাসাহ করা। পারয়র ফনরি ও ফপেরন মাসাহ নয়।
৫- পমাজার উপর মাসাহ ভরির কারণসমূ হ:

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 36 

ফনরির িারফের পয পকারনা একফে কাররণ পমাজার উপর মাসাহ নি হরয় যায়:
১- পারয়র পথরক পমাজা খুরি পিিরি।
২- পমাজা খুরি পিিা অতযাবিযকীয় হরি, পযমন পগাসি িরয হরি।
৩- পফরফহত পমাজা বড় ফের্দ্ বা ফেরড় পগরি।
৪- মাসারহর পময়াদ পূ ণয হরি।
সব িররণর পফি বা বযারেজ খুরি না পিিা পযযন্ত তার উপর মাসাহ করা
জারয়য, এরত পময়াদ যতই দীঘয পহাক বা জানাবত তথা বড় নাপাকী িাগুক।
=====
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সািাত
- সািাত সংফলি ফবিানসমূ হ
- জামা‘আরত সািাত আদায়।
- কসররর সািাত।
- ’সািাত একত্র আদায়।
- সাহু সাজদাহ।
- নিি সািাত।
- জুমু‘আর সািাত।
- দু ই ঈরদর সািাত।
- সািাতুি ইসফতস্কা বা বৃ ফি প্রাথযনার সািাত।
- সািাতুি কুসূ ি বা সূ যযগ্রহরণর সািাত।
- জানাযার সািাত ও এর ফবফিফবিান।
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ইসিারমর ফিতীয় রুকন সািাত
১- সািারতর িাফব্দক ও ির‘ঈ পফরফিফত:
সািারতর িাফব্দক অথয পদা‘আ। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َّ َ
َ َ َ َّ َ َ ذ َ َ ي ي
]١٠٣ :﴾ [اتلوبة٣٠كَ َسكنََله يَم
َ نَ َصل َٰوت
َ ِ لَعلي ِه َمَإ
َِ ﴿وص
“আর তারদর জনয পদা‘আ করুন, ফনিয় আপনার পদা‘আ তারদর জনয
প্রিাফন্তকর।”1
ির‘ঈ পফরভাষায় সািাত হরিা, সু ফনফদযি িতযাবিীরত ফনফদযি ফকেু কথা ও কাজ,
যা তাকবীরর তাহরীমা িারা শুরু হয় এবং সািাম ফিরারনার িারা পিষ হয়।
২- সািাত কখন িরয হয়?
ফহজররতর পূ রবয ইসরা তথা ফম‘রারজর রারত সািাত িরয হয়। ইসিারম
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ রির সাক্ষয প্রদারনর পররর রুকন হরিা সািাত। রাসূ িুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম তাওহীরদর পরর সািারতর িতয ফদরয়রেন।
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ ُ َر
ه
ُ
َ َ ُ َ األ رمر ر َ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ َ ُ َ ر
» اْل َهاد يف سبيل اَّلل
«رأس
 و يذروة سنا يم يه ي، وعموده الصَلة،اإلسَلم
ي ي
“সব ফকেু র মাথা হরিা ইসিাম, বুফনয়াদ হরিা সািাত আর সরবযাচ্চ িৃ ি হরিা
আল্লাহর রািায় ফজহাদ”।2
৩- িরী‘আরত সািাত ফবফিবদ্ধ হওয়ার ফহকমত:
আল্লাহ তাাঁর বান্দাহর ওপর অসংখয পযসব ফন‘আমত দান করররেন সািাত
হরিা পসসব ফন‘আমরতর শুকফরয়া। এোড়া সািাত আল্লাহর দাসরত্বর উৎকৃি
নমুনা। পযরহতু সািারত বান্দা আল্লাহর প্রফত মরনারযাগ পদয়, নতফির হয়,

1

সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩।

2

ফতরফমযী, ঈমান, হাদীস নং ২৬১৬। ইমাম ফতরফমযী রহ. হাদীসফেরক হাসান সহীহ। আিবানী
রহ. হাদীসফেরক সহীহ বরিরেন। ইবন মাজাহ, আি-ফিতান, হাদীস নং ৩৯৭৩; মুসনাদ
আহমদ, ৫/২৩১।
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একফনষ্ঠ হরয় তারই কারে ফতিাওয়াত, ফযকর ও পদা‘আর মািযরম মুনাজাত
করর। এমফনভারব এরত ররয়রে এমন সম্পকয যা বান্দা ও তার ররবর মরিয
বন্ধন সৃ ফি করর এবং পাফথযব জগরতর উরধ্বয উরঠ পফরচ্ছন্ন অন্তর ও প্রিাফন্তর
জগরত ফনরয় যায়। মানু ষ যখনই পাফথযব জীবরনর পমারহ ডুরব যায় তখন সািাত
পসসব মায়া মুক্ত করর এবং তারক বািবতার সামরন দাাঁড় করায় যার সম্পরকয
পস উদাসীন। সািাত তারক স্মরণ করর পদয় পয, পস বািবতা অরনক বড়। এ
জীবন এত দৃ ঢ়ভারব সৃ ফি ও মানু রষর জনয সব ফকেু অফিনযি করর পদওয়া শুিু
জীবন যাপরনর জনয নয়; বরং এ জীবন পথরক অনয জীবরনর উরদ্দরিয সৃ ফি।
৪- সািারতর হুকুম ও এর সংখযা:
সািাত দু ’িররণর: িরয ও নিি সািাত। িরয সািাত আবার দু ’প্রকার:
িররয আইন ও িররয ফকিায়া। িররয আইন সািাত প্ররতযক প্রাপ্ত বয়ষ্ক
মুসফিম নর-নারীর পর িরয। পাাঁি ওয়াক্ত সািাত িররয আইন। আল্লাহ
তা‘আিা বরিরেন,

ٗ
َ َ ِ َّ َّ َ َٰ َ َ َ ي َ َ ي ي
]١٠٣ : ﴾ [النساء١٠٣َِيَكِتَٰ ٗباَ َّم يوقوتا
َ َعَٱلمؤمن
َ َت
َ نَٱلصلوَةََكن
َ ِ ﴿إ

“ফনিয় সািাত মুফমনরদর ওপর ফনফদযি সমরয় িরয”। [সূ রা আন-ফনসা, আয়াত:
১০৩]
َّ
َ َ
َ َّ
َ َّ
َّ َ ي
َ
ي
َ َ
لَ ذ
َِك
َ ٱلزك َٰوَةََ َوذَٰل
ََٱلصل َٰوَةََ َويؤتو
ََِينَح َنفا ََءَ َويقِيمو
ََ ٱل
َ َي
َ ٱّللَُمل ِِص
َ ََلَ ِۡلَ يعبدو
َ ِ ﴿ َو َماََأمِروََإ
َي
]٥ :﴾ [ابلينة٥ِدِينََٱلق ذي ِ َمة
“আর তারদররক পকবি এ ফনরদযি পদওয়া হরয়ফেি পয, তারা পযন আল্লাহর
‘ইবাদত করর তাাঁরই জনয দীনরক একফনষ্ঠ করর, সািাত কারয়ম করর এবং
যাকাত পদয়; আর এফেই হরিা সফঠক দীন।” [সূ রা আি-বাফয়যনাহ, আয়াত: ৫]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ َّ
َ
َّ ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ ر
ِّن ر َ ُ َ َ َ ر
ُ
 َو يإيتَا يء،الصَلةي
 َو يإقامي،اَّلل
 شهاد ية أن ال يإَل يإال اَّلل وأن حممدا رسول ي:اإلسَلم لَع َخ ٍس
«ب ي َ ي
َ َّ
.»الزَك ية
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“ইসিারমর ফভফত্ত পাাঁিফে ফবষরয়র ওপর। আল্লাহ বযতীত পকারনা (সতয) ইিাহ
পনই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ি, এ কথার
সাক্ষয দান, সািাত কারয়ম করা, যাকাত পদওয়া”।1
নারি‘ ইবন আযরাক ইবন আব্বাস রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুরক ফজরজ্ঞস কররিন,
আপফন ফক পাাঁি ওয়াক্ত সািাত কুরআরন পপরয়রেন? ফতফন বিরিন, হযাাঁ,
পপরয়ফে। অতঃপর ফতফন ফতিাওয়াত কররিন,
َي
َ
ٗ
َ
َ
َّ َ َٰ َ َ ي
َّ َف
َ لَ ي
َۡرضَ َو َعشِ ذيا
َ ِ ٱلس َمَٰ َوَٰتََِ َوٱۡل
َ ِ ََٱۡل يمد
َ َ َو١٧َون
َ ِيَت يصبِح
ََ ونَ َوح
َ ِيَت يمس
ََ ٱّللَِح
َ َن
َ ﴿فسبح
َ َ ي
َ
]١١ ،١٧ :﴾ [الروم١٨َون
َ ِيَتظ ِهر
َ وح
“অতএব, পতামরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধযায় উপনীত হরব এবং
সকারি উঠরব। আর অপরারহ্ন ও পজাহররর সমরয়। আর আসমান ও যমীরন
সকি প্রিংসা একমাত্র তাাঁরই। [সূ রা আর-রূম, আয়াত: ১৭-১৮]
ر
َ
َّ
َُ َ ٌ ُ َ َ َ
ُ اَّلل َص ََّّل
َّ اهلل َعلَير يه َو َسلَّ َم يم رن أَ رهل َجنر ٍد ثَائي َر
 ي ُ رس َم ُع د يو ُّي َص روتي يه،الرأ يس
ول ي
«جاء رجل يإَل رس ي
ي
َ ُ
ُ َُ َ ََُ َ ُر
َّ
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ر
َ  فَإ َذا ُه َو ي َ رسأَ ُل، َح ََّّت َدنَا،ول
اهلل َعلير يه
اَّلل َصَّل
ن
ع
وال يفقه ما يق
 فقال رسول ي، اإلسَلمي
ي ي
ي
َ َ ر َ َّ ر
ََ َ ُ َ َ َّ َ َ ر
َ َّ َ َ َ َ َ َ ر َ َ َّ َ ر ُ َ َ َ َ َّ َ ر
» يإال أن تطوع، «ال: هل لَع غريها؟ قال: فقال. »ات ييف ايلومي والليل ية
ٍ  «َخس صلو:وسلم
“নজদবাসী এক বযফক্ত রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর কারে
আসরিা। তার মাথার িুি ফেি এরিারমরিা। আমরা তার কথার মৃদু আওয়াজ
শুনরত পাফচ্ছিাম, ফকন্তু পস কী বিফেি, আমরা তা বুেরত পারফেিাম না।
এভারব পস কারে এরস ইসিাম সম্পরকয প্রশ্ন কররত িাগি। রাসূ িুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বিরিন, “ফদন-রারত পাাঁি ওয়াক্ত সািাত আদায়
করা। পস বিি, আমার ওপর এ োড়া আরও সািাত আরে?’ ফতফন বিরিন,
না; তরব নিি আদায় কররত পার।”2
1

সহীহ বু খারী, ঈমান, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসফিম, ঈমান, হাদীস নং ১৬; ফতরফমযী, ঈমান,
হাদীস নং ২৬০৯; নাসাঈ, ঈমান ও এর িারারয়‘, হাদীস নং ৫০০১; আহমদ, ২/৯৩।

2

সহীহ বু খারী, সাওম, হাদীস নং ১৭৯২; সহীহ মুসফিম, ঈমান, হাদীস নং ১১; নাসাঈ, ফসয়াম,
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৫- বাচ্চারদর সািারতর ফনরদযি:
বাচ্চারদর সাত বের বয়স হরি সািারতর আরদি ফদরত হরব। দি বের হরি
সািাত আদায় না কররি মৃদু প্রহার কররত হরব। পকননা হাদীরস এরসরে,
َ َّ ُ ُ َ ر َ َ ُ ر
َ َ ر ُ ُ ر َ َرَ َ ر
َ َ ُ ر
َ ر
 َوف ِّرقوا بَينَ ُه رم ييف،ني
ْش يسني
اْضبوهم عليها يلع ي
 و ي،«مروا أبناءكم بيالصَل ية ليسب يع يسنيني
َ َر
.»اج يع
المض ي
“পতামারদর সন্তানরদর বয়স যখন সাত বের হয়, তখন তারদররক সািাত
পড়ার ফনরদযি দাও, যখন তারদর বয়স দি বের হরব তখন সািাত না পড়রি
এ জনয তারদর িাফি দাও এবং তারদর ফবোনা আিাদা করর দাও”।1
৬- সািাত অস্বীকারকারীর হুকুম:
পকউ পজরনশুরন সািাত িরয হওয়া অস্বীকার কররি পস কাফির, যফদও পস
সািাত আদায় করর। পকননা পস আল্লাহ, তাাঁর রাসূ ি ও উম্মরতর ইজমায়
ফমথযাররাপ করি। এমফনভারব পয বযফক্ত অবজ্ঞা, অিসতা ও অবরহিা করর
সািাত তযাগ করর, যফদও পস সািাত িরয হওয়া স্বীকার করর। পকননা আল্লাহ
তা‘আিা বরিরেন,
َّ َ
ي
َ ي
ُّ َ َ َ َ ي
ي ي
َ َ
دتموه يَمَ َوخذوه يَمَ َو ي
ََكَ َم ير َص نَدَفإِنَتابو
َ َٱحُصوه يَمَ َوٱقعدوََله يَم
ِيَحيثََوج
َ ۡشك
ِ ﴿فٱقتلَوََٱلم
ُّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َٰ َ َّ
َ
ََ
]٥ :﴾ [اتلوبة٥ٱلزك َٰوَةََفخلوََ َسبِيله يَم
َََوأقاموََٱلصلوَةَوء تو
“পতামরা মুিফরকরদররক পযখারনই পাও হতযা কর এবং তারদররক পাকড়াও
কর, তারদররক অবররাি কর এবং তারদর জনয প্রফতফে ঘাাঁফেরত বরস থাক।
তরব যফদ তারা তাওবা করর এবং সািাত কারয়ম করর, আর যাকাত পদয়,
তাহরি তারদর পথ পেরড় দাও।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫]

হাদীস নং ২০৩০; আবু দাউদ, সািাত, হাদীস নং ৩৯১; আহমদ, ১/১৬২; মাফিক, আন-ফনদা
ফিসসািাত, হাদীস নং ৪২৫; দাররমী, সািাত, হাদীস নং ১৫৭৮।
1

আবু দাউদ, সািাত, হাদীস নং ৪৯৪; আহমদ, ২/১৮৭। আিবানী হাদীসফেরক হাসান সহীহ
বরিরেন।
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জাফবর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু পথরক বফণযত, রাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম
বরিরেন,

َ َّ َ َّ َ ر َ َّ ُ َ َ ر َ ِّ ر َ ر ُ ر َ ر
.»الصَل ية
«إين بني الرج يل وبني الْش يك والكف ير ترك

“বান্দা এবং ফিকয-কুিররর মরিয পাথযকয হরচ্ছ সািাত পফরতযাগ করা”।1
৭- সািারতর রুকনসমূ হ:

সািারত পিৌদ্দফে রুকন বা িরয ররয়রে। এগুরিা ইচ্ছাকৃত পহাক বা ভুরি পহাক
বা অজ্ঞতাবিত পহাক পকারনাভারবই বাদ পদওয়া যারব না। এগুরিা ফনেরূপ:
১- দাাঁফড়রয় সািাত আদারয়র সামথয থাকরি দাাঁফড়রয় সািাত আদায় করা।
২- আল্লাহু আকবর বরি সািারত প্ররবি করা। এ তাকবীর বযতীত অনয ফকেু
বিরি সািাত হরব না।
৩- সূ রা আি-িাফতহা পাঠ করা।
৪- রুকু করা।
৫- রুকু পথরক পসাজা হরয় উঠা।
৬- সাজদাহ করা।
৭- সাজদাহ পথরক উরঠ বসা।
৮- দু ’সাজদাহর মারে বসা।
৯- িীর ফস্থরভারব কাজ করা।
১০- পিষ ববঠরক তািাহহুদ পড়া।
১১- পিষ ববঠরক তািাহহুরদর জনয বসা।
১২- তািাহহুরদর পরর রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর প্রফত দরুদ
ও সািাম পাঠ করা।

1

সহীহ মুসফিম, ঈমান, হাদীস নং ৮২; ফতরফমযী, ঈমান, হাদীস নং ২৬২০; আবু দাউদ, ইসসু ন্নাহ, হাদীস নং ৪৬৭৮; ইবন মাজাহ, ইকামতুস সািাহ ওয়াসসু ন্নাতু ফিহা, হাদীস নং
১০৭৮; আহমদ, ৩/৩৭০; দাররমী, সািাত, হাদীস নং ১২৩৩।
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ه
১৩- সািাম ফিরারনা। আর তা হরিা  السَلم عليكم ورمحة اَّللবিা।  وبراكتهিব্দ
বৃ ফদ্ধ না করা উত্তম। পকননা ইবন মাসউদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু পথরক বফণযত,
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম ডান ফদরক সািাম ফিফররয় বরিরেন,
ه
السَلم عليكم ورمحة اَّلل
আবার বাম ফদরকও সািাম ফিফররয় বিরতন,

ه
السَلم عليكم ورمحة اَّلل

১৪- রুকনসমূ রহর মারে তারতীব তথা িারাবাফহকতা বজায় রাখা।
সািারতর ওয়াফজবসমূ হ:
সািারত আেফে ওয়াফজব ররয়রে। ইচ্ছাকৃত পেরড় ফদরি সািাত বাফতি হরয়
যারব, তরব ভুি ও অজ্ঞতাবিতঃ েু রে পগরি এ ওয়াফজব রফহত হরয় যারব।
এগুরিা হরিা,
১- তাকবীরর তাহরীমা োড়া প্ররতযক উঠা, নামা, বসা, ও দাাঁড়ারনার সময়
তাকবীর বিা।

ُ « َسم َع
২- ইমাম ও একাকী সািাত আদায়কারী রুকু পথরক উঠার সময় اهلل ل ي َم رن
ي
َ
َ
»محد ُه
‘ يসাফম‘আল্লাহু ফিমান হাফমদাহ’ বিা।
َ َ ر
৩- রুকু পথরক উরঠ দাাঁফড়রয় »‘ « َر َّبنَا َولك اْل َ رم ُ َدরাব্বানা ওয়ািাকাি হামদ’ পড়া।
َ َ ُ ر
َ ان َر ِّ َ ر
৪- রুকুরত কমপরক্ষ একবার »يم
‘ «سبحসু বহানা রাফব্বয়াি ‘আযীম’
ِّب الع يظ ي
বিা।

َ ُ ر َ َ َ ِّ َ ر َ ر
৫- সাজদাহয় »ِّب األلَع
‘ «سبحان رসু বাহানা রাফব্বয়াি ‘আ‘িা’ কমপরক্ষ একবার
পড়া।
৬- দু ’সাজদাহর মারে পদা‘আ পড়া

ر
ر
» َر ِّب اغ يف رر ييل،« َر ِّب اغ يف رر ييل
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‘‘রাফব্বগ ফিরিী, রাফব্বগ ফিরিী’’ (পহ আমার রব! আমায় ক্ষমা করুন, পহ
আমার রব! আমায় ক্ষমা করুন)।1
৭- প্রথম ববঠরক তািাহহুদ পড়া।
৮- প্রথম ববঠরক তািাহহুদ পড়ার জনয বসা।
৯- সািারতর িতযাবিী:
িরতযর িাফব্দক অথয ফনদিযন।
পফরভাষায়: িতযকৃত ফবষয়ফে উক্ত িতয োড়া পাওয়া যারব না, তরব িতযফে
পাওয়া পগরিই মািরূত তথা িতযকৃত ফজফনসফে পাওয়া যাওয়া অতযাবিযকীয়
নয়।
সািারতর িতযাবিী হরিা: ফনয়ত, ইসিাম, আকি বা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, ভারিামন্দ পাথযকয করার মরতা বয়স হওয়া, সািারতর ওয়াক্ত হওয়া, পফবত্র হওয়া,
ফকবিামুখী হওয়া, সতর োকা ও নাজাসাত পথরক মুক্ত হওয়া।
১০- পাাঁি ওয়াক্ত সািারতর সময়সীমা:
ওয়াক্ত িব্দফে  اتلوقيتতাওকীত পথরক পনওয়া হরয়রে, এর অথয ফনিযাফরত।
ওয়াক্ত হরিা সািাত িরয হওয়ার কারণ ও সািাত শুদ্ধ হওয়ার অনযতম িতয।
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম একাফিক হাদীরস সািারতর ওয়াক্ত
ফনিযারণ করর ফদরয়রেন। ইবন আব্বাস রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুমা পথরক বফণযত,
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
ر ُ ر َ َ ر َ َّ َ ر
َّ َ«أ
.»ني
ج
ِّن
م
ْبيل يعند ابلي ي
ت مرت ي
ي
ي
ي

“ফজবরীি ‘আিাইফহস সািাম কা‘বার িত্বরর দু ’বার আমার সািারতর ইমামফত
করররেন।”2 অতঃপর ফতফন পাাঁি ওয়াক্ত সািারতর সময়সীমা উরল্লখ কররন।
এরপর রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
1

ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৭। আিবানী রহ. হাদীসফেরক সহীহ বরিরেন।

2

ফতরফমযী, সািাত, হাদীস নং ১৪৯; আবু দাউদ, সািাত, হাদীস নং ৩৯৩; আহমদ, ১/৩৩৩।
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َ َ َر َر َ َ َر ُ َ َر
ُ َّ َ َ َ َ َّ ر ُ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ر ُ َ ر
ني هذي ر ين
 والوقت يفيما ب،ت األن يبيَا يء يمن قب يلك
 هذا وق، يا حممد: فقال،ْبيل
«ثم اتلفت إييل يج ي
َ رَر
.»ني
الوقت ي
“অতঃপর ফজবরীি (‘আিাইফহস সািাম) আমার ফদরক তাফকরয় বিরিন, পহ
মুহাম্মাদ! এোই হরিা আপনার পূ বযবতযী নবীরদর (সািারতর) ওয়াক্ত। সািারতর
ওয়াক্ত এ দু ই সীমার মােখারন।”1
পাাঁি ওয়াক্ত সািারতর সময়সীমা ফদন রারত ভাগ করর পদওয়া হরয়রে। পকননা
মানু ষ যখন রারত ঘুমারব তার ফবশ্রাম পিষ হরব, প্রভাত ঘফনরয় আসরব, পফরশ্রম
ও কারজর সময় হরব তখন িজররর সািারতর ওয়াক্ত হয়,

তখন মানু ষ

অনযানয মাখিু ক পথরক ফনরজরক আিাদা ফহরসরব ভাবরত থারক, সািারতর
মািযরম পস ফদনরক স্বাগত জানায় এবং এরত তার ঈমান বৃ ফদ্ধ পায়।
আবার ফদরনর মিযভারগ পযাহর সািারত তার ররবর সামরন দাফড়রয় একেু ফিন্তাভাবনা করর এবং তার ফদরনর কাজগুরিা ফবশুদ্ধ করর পনয়। অতঃপর আরস
আসররর সময়। তখন ফদরনর বাকী অংিরক অভযথযনা জানারত আসররর সািাত
আদায় করর। অতঃপর রাতরক অভযথযনা জানারত মাগফররবর সািাত ও ইিার
সািাত, আর এ দু ’ফে তার মরিয বহন করর রহরসযর আিার, নূ র ও ফহদারয়রতর
পরথর ভাণ্ডার। এোড়াও ফভন্ন ফভন্ন সমরয় সািাত আদায় আল্লাহর সৃ ফি ও
সম্রাজয ফনরয় ফিন্তা-গরবষণা ও রাত ফদরন মানু রষর সমি কাজ সফঠকভারব
পফরিািনা করার ফবরাে সু রযাগ।
পযাহর সািারতর ওয়াক্ত:
সূ যয েরি পড়রি পযাহর সািারতর ওয়াক্ত শুরু হয়। অথযাৎ আকারির মাোমাফে
পথরক সূ যয পফিমাকারি েরি পড়রি পযাহর সািারতর ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং

1

ফতরফমযী, সািাত, হাদীস নং ১৪৯; আবু দাউদ, সািাত, হাদীস নং ৩৯৩; আহমদ, ১/৩৩৩।
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পযাহর সািারতর ওয়াক্ত পিষ সময় হরিা প্রফতফে ফজফনরসর েরি পড়া মূ ি োয়া
বারদ উক্ত ফজফনরসর োয়া তার সমপফরমাণ হরি।1
আসর সািারতর ওয়াক্ত:
প্রফতফে ফজফনরসর েরি পড়া োয়া বারদ উক্ত ফজফনরসর োয়া তার সমপফরমাণ
হরি আসররর ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। অথযাৎ পযাহররর সময় পিষ হরি আসররর
সময় শুরু হয়। আর ফনভযররযাগয মরত আসররর পিষ সময় হরিা, েরি পড়ার
পরর প্রফতফে ফজফনরসর োয়া তার ফিগুণ পফরমাণ হরি। ফবরিষ প্ররয়াজরন সূ যায ি
পযযন্ত সময় বাকী থারক।
মাগফরব সািারতর ওয়াক্ত:
সূ যযারির সারথ সারথই মাগফররবর ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মাগফররবর পিষ ওয়াক্ত
হরিা আকারি যখন তারকা স্পি হয়। আর মাকরূহসহ মাগফররবর পিষ সময়
হরিা, পফিমাকারি িাফিমা যখন দূ রীভূ ত হয়।
ইিা সািারতর ওয়াক্ত:
পফিমাকারি িাফিমা দূ রীভূ ত হরি ইিার ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ইিার পিষ
সময় হরিা মিযরাত।
িজর সািারতর ওয়াক্ত:
পূ বযাকারি িজরর সানী (সু বরহ সাফদক তথা শুভ্র আভা) উফদত হরি িজররর
সািারতর সময় শুরু হয়। আর িজররর পিষ সময় হরিা সূ রযযাদয়।
১১- উচ্চ অক্ষররখার পদিসমূ রহ সািারতর সময় ফনিযারণ:
উচ্চ অক্ষররখার পদিসমূ হরক ফতনভারগ ভাগ করা যায়:

1

এো ফিনার উপায় হরিা, সূ যয যখন েরি পরড় তখন তার োয়ার অফতফরক্ত অংরির ফদরক
তাকারব, োয়া যখন বযফক্তর সমপফরমাণ হরব তখন পযাহর সািারতর ওয়াক্ত পিষ হরয় যারব।
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১- পযসব পদি ৪৫ ও ৪৮ ফডগ্রী উত্তর-দফক্ষণ অক্ষাংি পরখায় অবফস্থত পসসব
পদরি রাত-ফদন যতই দীঘয বা পোে পহাক ফদন-রারতর সমরয়র ফবভাজনকারী
পভৌগফিক পরখা স্পি বুো যায়।
২- আর পযসব পদি ৪৮ ও ৬৬ ফডগ্রী উত্তর-দফক্ষণ অক্ষাংি পরখায় অবফস্থত
পসসব পদরি বেররর ফকেু ফদন ফদন-রারতর সমরয়র ফবভাজনকারী পভৌগফিক
পরখা বুো যায় না। পযমন িাফিমা দূ রীভূ ত হরত না হরতই িজররর সময় এরস
যায়।
৩- অনযফদরক পযসব পদি ৬৬ ফডগ্রীরও পবফি উত্তর-দফক্ষণ অক্ষাংি পরখায়
অবফস্থত পসসব পদরি বেররর দীঘয সময় িরর ফদন-রারতর সমরয়র
ফবভাজনকারী পভৌগফিক পরখা স্পি বুো যায় না।
প্ররতযক প্রকাররর হুকুম:
প্রথম প্রকাররর অঞ্চরির পিারকরা পূ রবযাফল্লফখত সময় অনু যায়ী সািাত আদায়
কররব।
আর তৃতীয় প্রকাররর অঞ্চরির বাসীন্দারা সািারতর সময় ফনিযারণ করর ফনরব।
এরত পকারনা মতাননকয পনই। দাজ্জাি সম্পফকযত হাদীস পথরক এ িররণর স্থারন
সািারতর সময় ফনিযারণ করর ফনরত বিা হরয়রে। এ হাদীরস এরসরে,
َ َ َ
َر
َ
َ ُ َ َ َُ ر
َ َ ر
َ
ُُ َ
 َو َي رو ٌم، َو َي رو ٌم كشه ٍر، يَ رو ٌم ك َسنَ ٍة، «أ رر َب ُعون يَ رو ًما:هلل َو َما بلرثه ييف األ رر يض؟ قال
 يا رسول ا ي:«قلنا
َّ ُ َ َ َ ر ر
َ
َ ُ َ َ َُ ر ُ ر
ََ ر
َُ ُ َ
َّ َ َ
َّ َ َ
 أتك يفينَا يفي يه،اذلي ك َسنَ ٍة
هلل فذليك ايلَوم ي
 يا رسول ا ي: َوسائي ُر أيا يم يه كأيا يمكم» قلنا،كجمع ٍة
َ َ ُ َر َ َ َ ر ُ ُ َُ َ ر
.»َل قد َر ُه
 اقدروا، «ال:صَلة يومٍ ؟ قال
“সাহাবীগণ রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লামরক ফজজ্ঞাসা কররিন,
দাজ্জাি পৃফথবীরত কত ফদন অবস্থান কররব? ফতফন বিরিন, িফল্লি ফদন। প্রথম
ফদনফে হরব এক বেররর সমান। ফিতীয় ফদনফে হরব এক মারসর সমান। তৃতীয়
ফদনফে হরব এক সপ্তারহর সমান। আর বাকী ফদনগুরিা হরব পতামারদর
এফদনগুরিার মরতা। তখন সাহাবীগণ ফজজ্ঞাসা কররিন, পহ আল্লাহর রাসূ ি! পয
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ফদনফে এক বেররর সমান হরব তারত একফদরনর সািাত পড়া ফক আমারদর
জনয যরথি হরব? ফতফন বিরিন, না। এফদনফেরক সািারণ ফদরনর সমান অনু মান
করর ফনও।”1
পসসব স্থারনর সময় কীভারব ফনিযাফরত কররত হরব পস বযাপারর আরিমগণ
করয়কফে মত বযক্ত করররেন। কফতপয় আরিরমর অফভমত হরিা: ঐ স্থারন
ফনকেতম পদরি পযখারন ফদন-রাত পাথযকয করা যায় এবং িরী‘আত ফনিযাফরত
সময় অনু যায়ী সািারতর সময় ফনিযারণ করা যায় পস স্থারনর সময় অনু যায়ী
সািারতর সময় ফনিযারণ কররত হরব। এ উফক্তফে অফিকতর গ্রহণরযাগয।
আবার পকউ পকউ বরিরেন, স্বাভাফবক সময় ফহরসরব সািারতর সময় ফনিযারণ
কররত হরব। বার ঘন্টা ফদন িররত হরব। পতমফনভারব বার ঘন্টা রাত িররত
হরব। পকউ পকউ আবার মক্কা বা মদীনার সময় অনু যায়ী সািারতর সময়
ফনিযারণ করার পরক্ষ মত ফদরয়রেন।
ফিতীয় প্রকাররর অঞ্চরি ইিা ও িজররর সময় বযতীত অনযানয ওয়ারক্তর সময়
প্রথম প্রকাররর সময় অনু যায়ী হরব। আর িজর ও ইিা তৃতীয় প্রকার অঞ্চরির
মরতা ফনিযারণ করর ফনরত হরব।

1

সহীহ মুসফিম, ফিতান ওয়াআিরাতস সা‘আ, হাদীস নং ২৯৩৭; ফতরফমযী, ফিতান, হাদীস নং
২২৪০; আবু দাউদ, আি-মািাফহম, হাদীস নং ৪৩২১; ইবন মাজাহ, ফিতান, হাদীস নং
৪০৭৬; আহমদ, ৪/১৮২।
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জামা‘আরত সািাত আদায়
ক- জামা‘আরত সািাত আদারয়র ফহকমত:
জামা‘আরত সািাত আদায় করা আল্লাহর অরনক বড় অনু গতয ও একফে
পশ্রষ্ঠতম ইবাদত। তাোড়া এফে মুসফিরমর মরিয পারস্পফরক ভারিাবাসা,
দয়ার্দ্যতা ও সমতার অনযতম ফনদিযন। পযরহতু মুসফিমগণ ফদরন রারত পাাঁিবার
একফে মহান উরদ্দরিয একজন পনতার অিীরন একই ফদরক ফিরর মসফজরদ
পোেখারো একফে সরম্মিরন সমরবত হয়। িরি তারদর অন্তর একফত্রত ও
পফরচ্ছন্ন হয়, পরস্পর দয়া ও সম্পকয বৃ ফদ্ধ পায় এবং মতাননকয দূ রীভূ ত হয়।
খ- জামা‘আরত সািাত আদারয়র হুকুম:
ফনজ এিাকায় অবস্থানরত পহাক বা সিররত প্ররতযক স্বািীন, সক্ষম পুরুরষর
ওপর জামা‘আরত সািাত আদায় করা ওয়াফজব। পকননা আল্লাহ তা‘আিা
বরিরেন,

َّ َ َ ي
َ َ ي َََ ي
َ
َ
َ
]١٠١ : ﴾ [النساء١٠٢ك
َ ٱلصل َٰوَةََفل َتق يَمَ َطائِفةََ ذم يِنهمَ َّم َع
ََتَلهم
َ نتَفِي ِه َمَفأقم
َ َ ﴿ِإَوذ َك

“আর যখন তুফম তারদর মরিয থাকরব। অতঃপর তারদর জনয সািাত কারয়ম

কররব, তখন পযন তারদর মিয পথরক একদি পতামার সারথ দাাঁড়ায়।” [সূ রা
আন-ফনসা, আয়াত: ১০২]
এখারন আল্লাহর আরদিফে ওয়াফজব তথা অতযাবিযকীয় অরথয। কফঠন ভরয়র
সময় পযরহতু জামা‘আরত সািাত কারয়ম আরদি ফদরয়রেন, পসরহতু ফনরাপদ ও
ভয়ফবহীন সময় জামা‘আরত সািাত আদায় করা পয আররা অফিক গুরুত্বপূ ণয ও
অতযাবিযকীয় তা ভারিাভারবই বুো যায়।
গ- সবযফনে কতজন িারা জামা‘আত সংঘফেত হয়:
ইমারমর সারথ একজন পুরুষ বা নারী পয পকারনা একজন হরিই জামা‘আত
সংঘফেত হয়। আবু মুসা আি‘আরী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু পথরক মারিু‘ সূ রত্র
বফণযত, রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
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ٌَ ََ َ َُرَ َ َ َر
»اعة
ان فما فوقهما مج
«اثن ي

“দু ই বা তরতাফিক বযফক্ত সমিরয় একফে জামা‘আত হরত পারর।”1
ঘ -জামা‘আরত সািাত আদারয়র স্থান:

মসফজরদ জামা‘আত করা সু ন্নাত, তরব প্ররয়াজন হরি মসফজদ োড়া অনয
জায়গাও জামা‘আত করা জারয়য। মফহিারা পুরুষ োড়াও ফনরজরা জামা‘আত
কররত পাররব। ইমাম দারা কুতনী রহ. বণযনা করররেন, আরয়িা ও উরম্ম
সািমা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুমা এভারব জামা‘আত করররেন।
َ َ َ َ ر َ ُ َّ َ ر
َ « َوأَ َم
.»ارها
د
ل
ه
أ
م
ؤ
ت
ن
أ
ورقة
أم
ر
ي
“রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম উরম্ম ওয়ারাকা রাফদয়াল্লাহু
‘আনহারক তার গৃরহ মফহিারদর সািারতর ইমামফত করার ফনরদযি পদন।”2
সািাতুি কসর বা সিররর সািাত
ক- কসররর সািারতর অথয:
সিরর সািাত কসর করার অথয হরিা িার রাকাত ফবফিি সািাতরক দু ই
রাকাত আদায় করা। মুসফিরমর ফবফভন্ন অবস্থা ফবরবিনা করর ইসিামী িরী‘আত
তারদর জনয পযসব সহজতা করররে এো তারই অনযতম ফবিান। কুরআন,
সু ন্নাহ ও সমি ইমামরদর ঐকযমরত কসররর সািাত িরী‘আতফসদ্ধ ও জারয়য।
খ- ফনরাপত্তা ও ভয় উভয় অবস্থারতই কসর করা যারব:
সিরর ফনরাপদ অবস্থায় পহাক বা ভীত অবস্থায় উভয় অবস্থায়ই কসর করা
যারব। আয়ারত পয ভরয়র কথা বিা হরয়রে তা অফিকাংি পক্ষরত্রর ফদক
ফবরবিনা করর বিা হরয়রে। (কারণ ফহরসরব নয়) পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর প্রায় সিরই ভয়মুক্ত ফেি না। একবার ‘আিী
রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু উমার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুরক বিরিন, আমরা ফনরাপদ হওয়া
1

ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সািাহ ওয়াসসু ন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ৯৭২।

2

আবু দাউদ, সািাত, হাদীস নং ৫৯১; আহমদ, ৬/৪০৫।
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সরত্ত্বও আপফন আমারদর সািাত কসর কররিন। তখন উমার রাফদয়াল্লাহু
‘আনহু তারক বিরিন, আপফন পয ফবষরয় আিযয হরয়রেন আফমও পস ফবষরয়
আিযয হরয়ফেিাম। তখন আফম রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লামরক এ
বযাপারর ফজরজ্ঞস করিাম। ফতফন বিরিন,
ُ َ ُ َ ر
ُ َ
ُ « َص َدقَ ٌة تَ َص َّد َق
» فاقبَلوا َص َدقتَه،اهلل بي َها َعليرك رم
“এফে আল্লাহ তা‘আিার পক্ষ পথরক পতামারদর প্রফত একফে সদকা। পতামরা
তাাঁর সদকাফে গ্রহণ কররা।”1
গ- সািারতর কসর করার জনয সিররর দূ রত্ব:
প্রিফিত অরথয পযেুকু দূ রত্বরক সির বিা হয় এবং এর জনয পরথর পারথয় ও
সামগ্রী বহন করা হয় পসেুকু দূ ররত্বর সির কররিই সািাত কসর করর আদায়
করা যারব।
ঘ- কখন পথরক কসর শুরু কররব:
মুসাফির যখন তার বসবাসরত এিাকা পেরড় ফবফচ্ছন্ন হরব, যারক প্রিফিত অরথয
ফবফচ্ছন্ন বিা হয় তখন পথরকই কসর শুরু কররব। পকননা আল্লাহ তা‘আিা
জফমরন ভ্রমন করার সময় কসর কররত বরিরেন। আর ফনজ এিাকার সীমা
অফতক্রম না কররি জফমরন ভ্রমনকারী বিা হয় না।
দু ’ওয়াক্ত সািাত একরত্র আদায়
প্ররয়াজরনর সময় দু ’ওয়াক্ত সািাত একরত্র পড়ার অনু মফত ররয়রে। স্পি
প্ররয়াজন বযতীত দু ওয়াক্ত সািাত একরত্র আদায় না করা অরনক ‘আরিম

1

সহীহ মুসফিম, সািাতুি মুসাফিরীন ওয়াকাসফরহা, হাদীস নং ৬৮৬; ফতরফমযী, তািসীরুি
কুরআন, হাদীস নং ৩০৩৪; নাসাঈ, তাকসীরুস সািাহ ফিস সািরী, হাদীস নং ১৪৩৩; আবু
দাউদ, সািাত, হাদীস নং ১১৯৯; ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সািাহ ওয়াসসু ন্নাতু ফিহা, হাদীস
নং ১০৬৫; আহমদ, ১/৩৬; দাররমী, সািাত, হাদীস নং ১৫০৫।
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মুিাহাব বরিরেন। পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম খুব অল্প
সংখযকবার বযতীত দু ’ওয়াক্ত সািাত একরত্র আদায় কররন ফন। যারদর জনয
কসর করা জারয়য তারদর জনয দু ’ওয়াক্ত সািাত একরত্র আদায়ও জারয়য, তরব
যারদর জনয দু ’ওয়াক্ত সািাত একরত্র আদায় জারয়য তারদর সবার জনয কসর
করা জারয়য নয়।
পররর ওয়াক্ত সািাত আরগর ওয়ারক্তর সারথ পড়া এবং আরগর সািাত পররর
ওয়ারক্তর সারথ পড়া। বযফক্তর জনয আরগ ও পরর পযভারব পড়রি অফিক সহজ
হয় পসভারব পড়া উত্তম। পকননা কসররর উরদ্দিয হরিা সহজতা ও হািকা
করা। আর আরগ বা পরর আদারয় উভয় পক্ষরত্র যফদ সমান হয় তাহরি পররর
ওয়ারক্তর সারথ একরত্র পড়া উত্তম। মুসাফির যখন পকাথাও অবস্থান করার জনয
অবতরণ কররব তখন প্ররতযক ওয়াক্ত সািাত ফনিযাফরত সময় আদায় করা
সু ন্নাত।
সাহু সাজদাহ
সািারত  السهوিরব্দর অথয ভুরি যাওয়া। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ
ওয়াসাল্লারমর স্বীয় কাজ ও আরদরির কাররণ সব আফিরমর ঐকমরতয সাহু
সাজদাহ িরী‘আতসম্মত। সািারত ভুরি পবফি বা কম কররি বা সরন্দহ হরি
সাহু সাজদাহ পদওয়া িরী‘আতসম্মত। সািারমর আরগ বা পরর সাহু সাজদাহ
ফদরত হয়। তািাহহুদ োড়া তাকবীর বরি পরপর দু ’ফে সাজদাহ ফদরত হয়,
এরপরর সািাম ফিরারব।
নিি সািাত
ক- নিি সািাত িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
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বান্দার ওপর আল্লাহর অরিষ ফন‘আমত হরচ্ছ ফতফন মানু রষর স্বভাব উপরযাগী
নানা িররণর ইবাদরতর বযবস্থা করররেন। এর িারা ফতফন সফঠকভারব বান্দার
পথরক আররাফপত কাজ বািবায়ন কররন। পযরহতু মানু ষ ভুি-ত্রুফে করর। তাই
আল্লাহ এসব ভুরির ক্ষফতপূ ররণ ফবকল্প আমরির বযবস্থা করররেন। আর তা
হরিা নিি সািাত। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম পথরক প্রমাফণত
পয, নিি সািাত িরয সািারতর পফরপূ রক। মুসফল্ল যফদ িরয সািাত
পফরপূ ণযভারব আদায় কররত না পারর তরব নিি সািাত তার পফরপূ রক হয়।
খ- সরবযাত্তম নিি ইবাদত:
সরবযাত্তম নিি ইবাদত হরিা আল্লাহর পরথ ফজহাদ। অতঃপর িীফন ইিম ফিক্ষা
করা ও ফিক্ষা পদওয়া। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َّ
َّ َّ َ َ ي
َ ِينَأوتوََ يٱلع يِل ََمَ َد َر
]١١ :﴾ [املجادلة١١ت
َجَٰ ن
ََ ِينَ َء َمنوََمِنك يَمَ َوٱل
ََ ٱّللَٱل
َ ََِ﴿يرفع
“পতামারদর মরিয যারা ঈমান এরনরে এবং যারদররক জ্ঞান দান করা হরয়রে
আল্লাহ তারদররক মযযাদায় সমুন্নত কররবন।
অতঃপর নিি সািাত। এফে সরবযাত্তম িারীফরক ইবাদাত। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ ُر
َ َ َّ ُ ُ َ َ ر َ ُ َ َّ َ ر َ َ ر
ر
ُ استَق
»الصَلة
 واعلموا أن خري أعما يلكم، َول رن ُت ُصوا،يموا
« ي
“পতামরা (দীরনর ওপর) অফবিি থারকা, আর পতামরা কখনও তা যথাযথভারব
পািন কররত পাররব না। পজরন রারখা, পতামারদর আমািসমূ রহর মরিয সরবযাত্তম
1

হরিা সািাত।”

নিি সািারতর মরিয অনযতম হরিা:
ক- সািাতুি িাইি তথা তাহাজ্জু রদর সািাত:

1

ইবন মাজাহ, ত্বাহারাত ওয়াসু নাফনহা, হাদীস নং ২৭৭; আহমদ, ৫/২৮২; দাররমী, ত্বাহারাত,
হাদীস নং ৬৫৫।
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সািাতুি িাইি তথা রারতর সািাত ফদরনর সািারতর পিরয় উত্তম, আবার
রারতর পিষারিযর সািাত প্রথমারিযর পিরয় উত্তম। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ
ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ ر
َ َ ُّ ر
1 َ ر ُ َّ ر
َّ ُك َيلرلَة إ ََل
.»ادلنيَا يإذا َمَض شطر اللي يل
الس َما يء
ْنل ربنا تبارك وتعاَل
ٍ ي
«ي ي
“যখন রারতর অরিযক অফতবাফহত হয় তখন আমারদর সু মহান রব প্রফত রারত
পৃফথবীর আসমারন অবতরণ কররন।” 2[মুসফিম]
তাহাজ্জু দ হরিা ঘুরমর পরর পয সািাত পড়া হয়। আরয়িা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহা
বরিরেন, রারতর পবিায় ঘুম পথরক পজরগ উরঠ সািাত আদায় করা হরিা
নাফিয়াতুি িাইি তথা তাহাজ্জু দ সািাত।
খ- সািাতুদ-পদাহা:
মারে মারে সািাতুরদ্দাহা আদায় করা সু ন্নাত। আবু সাঈদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু
পথরক বফণযত হাদীরস এরসরে,
َ َ َُ
َ َ َُ
َّ
َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ
ُ
ُ
ُّ ِّ
 َو َي َدع َها َح ََّّت نقول ال،اَّلل َعلير يه َو َسل َم ي ُ َصِّل الض ََح َح ََّّت نقول ال يَ َدع
َكن اَل يِب صَّل
ِّ
.يُ َصِّل

1

َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ ر
َ  ح،ادل رنيَا
ُّ الس َما يء
َّ ُك َيلرلَة إ ََل
হাদীরসর মূ ি নসফে এভারব, [অনু বাদক] ني
ْنل ربنا تبارك وتعاَل
ي
ٍ ي
«ي ي
ر
َّ
ُ
ُ ُ ََر
ر
.»“ يبَق ثلث اللي يل اآل يخ ُرআমারদর রব প্রফত রারতর যখন রারতর পিষ তৃতীয়াংি অবফিি

থারক তখন পৃ ফথবীর আসমারন অবতরণ কররন। (সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৭৪৯২; সহীহ

2

মুসফিম, হাদীস নং ৭৫৮) অথবা নসফে এভারব হরব, [অনু বাদক]
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ر ُ َّ ر َ ر ُ ُ َ ُ َ ر
ُّ ر
َّ اَل إ ََل
.»ادلن َيا
الس َما يء
ْنل اهلل تبارك وتع ي
 ي ي، أو ثلثاه،«إيذا مَض شطر اللي يل

সহীহ বু খারী, জুমু‘আ, হাদীস নং ১০৯৪; সহীহ মুসফিম, সািাতুি মুসাফিরীন ওয়াকাসফরহা,
হাদীস নং ৭৫৮; ফতরফমযী, সািাত, হাদীস নং ৪৪৬; আবু দাউদ, সািাত, হাদীস নং ১৩১৫;
ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সািাহ ওয়াসসু ন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ১৩৬৬; মুসনাদ আহমদ,
২/২৬৭; মাফিক, ফনদা ফিসসািাহ, হাদীস নং ৪৯৬; সু নান দাররমী, সািাত, হাদীস নং
১৪৭৮।
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“রাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম এমনভারব সািাতুদ-পদাহা আদায়
কররতন পয, আমরা বিতাম ফতফন হয়ত আর পফরতযাগ কররবন না। আবার
যখন তা আদায় করা পথরক ফবরত থাকরতন তখন আমরা বিতাম পয, হয়ত
ফতফন আর তা আদায় কররবন না”।1
সািাতুদ-পদাহার সবযফনে সংখযা দু রাক‘আত। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ
ওয়াসাল্লাম িার ও েয় রাকাত আদায় করররেন। আর সািাতুদ-পদাহার সরবযাচ্চ
সংখযা আে রাকাত। এ সািাত সবযদা আদায় করা িতয নয়।
গ- তাফহয়যাতুি মাসফজদ:
মসফজরদ প্ররবি করর তাফহয়যাতুি মাসফজরদর সািাত আদায় করা সু ন্নাত। আবু
কাতাদাহ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু পথরক বফণযত হাদীরস এরসরে,
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ر َ َ َ َ ر ر َ َّ ُ َ ِّ َ َ ر َ َ ر
»ني
 فَل َي يلس حَّت يص،« يإذا دخل أحدكم المس يجد
ِّل ركعت ي
“পতামারদর পকউ মসফজরদ প্ররবি কররি পস পযন দু ’ রাকাত সািাত না পড়া
2

পযযন্ত না বরস।” (বহু হাদীস প্ররণতারা হাদীসফে বণযনা করররেন)
ঘ- ফতিাওয়ারতর সাজদাহ:
কুরআন ফতিাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভরয়র জনয ফতিাওয়ারতর সাজদাহ
পদওয়া সু ন্নাত। তাকবীর বরি সাজদাহ ফদরব এবং সাজদাহ পথরক উরঠ সািাম
ফিরারব। সাজদায় সু বহানা রাফব্বআি ‘আিা বা সাজদায় পযসব পদা‘আ পড়া
হাদীরস এরসরে পসগুরিা পড়া।

1

ফতরফমযী, সািাত, হাদীস নং ৪৭৭; আহমদ, ৩/৩৬।

2

সহীহ বু খারী, জুমু‘আ, হাদীস নং ১১১৪; সহীহ মুসফিম, সািাতুি মুসাফিরীন ওয়াকাসফরহা,
হাদীস নং ৭১৪; ফতরফমযী, সািাত, হাদীস নং ৩১৬; নাসাঈ, আি-মাসাফজদ, হাদীস নং ৭৩০;
আবু দাউদ, সািাত, হাদীস নং ৪৬৭; ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সািাহ ওয়াসসু ন্নাতু ফিহা,
হাদীস নং ১০১৩; আহমদ, ৫/৩১১; দাররমী, সািাত, হাদীস নং ১৩৯৩।
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ঙ- শুকফরয়ার সাজদাহ:
পকান ফন‘আমত প্রাপ্ত হরি বা ফবপদাপদ পকরে পগরি শুকফরয়ার সাজদাহ পদওয়া
সু ন্নাত। পকননা আবু বাকরাহ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু পথরক বফণযত হাদীরস এরসরে,
َ َّ َ
َ ِّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ر ٌ َ ُ ُّ ُ َ ر
»اج ًدا
 خر س ي،«َكن إيذا أتاه أمر يرسه أو بْش بي يه
“রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর ফনকে পকারনা খুফির খবর আসরি
ফতফন আল্লাহর সমীরপ সাজদায় িু ফেরয় পড়রতন।
আিী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু খাওয়াররজরদর মরিয ‘যু সসু দাইয়যা’ পপরয় শুকফরয়ার
সাজদাহ করররেন। (মুসনাদ আহমাদ)
তাোড়া কা‘ব ইবন মাফিক রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুর তাওবা কবুরির সু সংবাদ তার
কারে পপৌঁেরি ফতফন সাজদাহ কররন। তার এ ঘেনা সহীহ বুখারী ও মুসফিরম
ররয়রে। এ সাজদার ফনয়ম ও ফবিান ফতিাওয়ারতর সাজদার মরতাই।
ি- তারাবীহর সািাত:
তারাবীহর সািাত সু ন্নারত মুয়াক্কাদাহ। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম
এ সু ন্নাত িািু করররেন। রমযান মারস ইিার সািারতর পরর মসফজরদ
জামা‘আরতর সারথ এ সািাত আদায় কররত হয়। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ
ওয়াসাল্লাম এ সািারতর জামা‘আত িািু করররেন। উমার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু
তাাঁর ফখিািাত কারি এ সু ন্নাত পুনজযীফবত করররেন। উত্তম হরিা এগাররা
রাকাত পড়া, তরব এর পিরয় পবফি পড়রিও পকারনা অসু ফবরি পনই। রমযারনর
পিষ দিরক ফকয়ামুি িাইি, ফযফকর ও পদা‘আ পবফি পফরমারণ করার পিিা
করা।
ে- ফবতররর সািাত:
ফবতররর সািাত সু ন্নারত মুয়াক্কাদাহ। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম
এ সািাত পরড়রেন এবং তা আদায় কররত আরদি করররেন। ফবতররর সািাত
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সবযফনে এক রাকাত। ফতন রাকাত হরিা পফরপূ ণযভারব আদায় এবং সরবযাচ্চ
এগাররা রাকাত।
ফবতররর সািারতর সময়:
ইিা ও িজর সািারতর মিযবতযী সময়। রুকু পথরক উরঠ পদা‘আ কুনূ ত পড়া
মুিাহাব।
ফবতররর সািারতর ফনয়ম:
১- একসারথ সব রাকাত পড়রব, তািাহহুরদর জনয বসরব না, শুিু পিষ রাকারত
তািাহহুদ পড়রব।
২- যত রাকাত পড়রব তার পিষ রাকারতর আরগর রাকারত বরস তািাহহুদ
পড়রব, অতঃপর সািাম না ফিফররয় দাাঁড়ারব, অতঃপর এক রাকাত পড়রব,
তারপরর তািাহহুদ ও সািাম ফিরারব।
৩- প্ররতযক দু ই রাকারত সািাম ফিরারব, অতঃপর এক রাকাত পড়রব ও এরত
তািাহহুদ ও সািাম ফিরারব। এ পদ্ধফতফে সরবযাত্তম। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লাম এ পদ্ধফতরত ফবতররর সািাত আদায় করররেন এবং সবযদা
এভারবই আদায় করররেন।
জ- সু ন্নারত রারতবা বা িরয সািারতর আরগ ফপরের নিিসমূ হ:
সু ন্নারত রারতবা বা িররযর আরগ পররর সািারতর মরিয সরবযাত্তমফে হরচ্ছ,
িজররর পূ রবয দু ই রাকাত সু ন্নাত। আরয়িা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহা পথরক মারিু‘
সূ রত্র বফণযত হাদীরস,

ر ََ رَ ر َ ر
َ ادلنريَا َو َما ف
ُّ ري م َن
»يها
« َركعتا الفج ير خ ٌ ي
ي

“িজররর দু ’রাকাত সু ন্নাত দু ফনয়া এবং তদফস্থত সমুদয় বস্তু পথরকও উত্তম।”1
(ইমাম ফতরফমযী হাদীসফেরক সহীহ বরিরেন)
1

সহীহ মুসফিম, সািাতুি মুসাফিরীন ওয়াকাসফরহা, হাদীস নং ৭২৫; ফতরফমযী, সািাত, হাদীস
নং ৪১৬; নাসাঈ, ফকয়ামুি িাইি ওয়াতাতাও‘উন নাহাফর, হাদীস নং ১৭৫৯; আহমদ,
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সু ন্নারত রারতবা মুয়াক্কাদাহ বা িররযর আরগ পরর পমাে বাররা রাকাত তাকীদ
পদওয়া সু ন্নাত ররয়রে, পসগুরিা হরিা, পযাহররর আরগ িার রাকাত ও পরর দু ই
রাকাত, মাগফররবর পরর দু ই রাকাত, ইিার পরর দু ই রাকাত ও িজররর আরগ
দু ই রাকাত।
কাররা সু ন্নারত রারতবা বা িররযর আরগ পররর সু ন্নাত েু রে পগরি কাযা করা
সু ন্নাত। আর ফবতররর কাযা পজাড় সংখযায় কররত হরব, তরব একাফিক িরয
কাযা হরি তখন কিকর হওয়ার কাররণ ফবতর কাযা কররত হরব না, তরব
িজররর দু ই রাকাত সু ন্নাত কাযা কররব, পযরহতু এ বযাপারর তাফগদ এরসরে।
িরয ও জামা‘আরত পড়া যায় এমন সািাত বযতীত সব নিি সািাত ঘরর
পড়া উত্তম।

৬/২৬৫।
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জুমু‘আর সািাত
ক- জুমু‘আর সািারতর িযীিত:
জুমু‘আর ফদন সপ্তারহর সরবযাত্তম ও সম্মাফনত ফদন। আল্লাহ তা‘আিা এ
ফদনফেরক এ উম্মরতর জনয ফনফদযি করররেন এবং এরত তারদর জনয জমারয়ত
হওয়া িরী‘আতসম্মত করররেন। এ সমারবরির ফহকমত হরিা মুসফিরমর মরিয
পরস্পর পফরফিফত, ভারিাবাসা, দয়ািীিতা ও সাহাযয-সহরযাফগতা বৃ ফদ্ধ পাওয়া।
জুমু‘আর ফদন মুসফিরমর সাপ্তাফহক ঈরদর ফদন এবং সূ যয উফদত ফদরনর মরিয
সরবযাত্তম ফদন।
খ- জুমু‘আর সািারতর হুকুম:
জুমু‘আর সািাত িরয। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ َ
َّ
ي
َ َّ َ
َ َّ َ ي ي َ َ ي َ ي َ َٰ ي
َ
َٰٓ ﴿
ٱّللَِ َوذروََٱۡلَ يي ََع
َ َل َذِك َِر
َ ِ ِلصل َٰوَة َِمِن َيو َِم َٱۡلمعةِ َفٱسعوَ َإ
ِي َل
َ ِين َ َء َمنوَ َإِذ َنود
ََ يأ ُّي َها َٱل
]٩ :﴾ [اْلمعة٩

“পহ মুফমনগণ, যখন জুমু‘আর ফদরন সািারতর জনয আহ্বান করা হয়, তখন
পতামরা আল্লাহর স্মররণর ফদরক িাফবত হও। আর পবিা-পকনা বজযন কর”।
[সূ রা আি-জুমু‘আ, আয়াত: ৯]
জুমু‘আর সািাত দু ই রাকাত। এ সািারতর জনয পগাসি করা ও তাড়াতাফড়
মসফজরদ যাওয়া সু ন্নাত।
গ- কার ওপর জুমু‘আর সািাত িরয :
প্ররতযক মুসফিম পুরুষ, প্রাপ্তবয়ষ্ক, স্বািীন ও ির‘ঈ ওযর বযতীত সক্ষম বযফক্তর
ওপর জুমু‘আর সািাত িরয।
ঘ- জুমু‘আর সািারতর ওয়াক্ত:
সূ যয েরি পড়ার আরগ জুমু‘আর সািাত পড়া সহীহ হরব, তরব সূ যয েরি পড়ার
পরর পড়া উত্তম। পকননা সূ যয েরি পড়ার পররই রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ
ওয়াসাল্লাম অফিকাংি সময় জুমু‘আর সািাত আদায় করররেন।

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 60 

ঙ- কতজরনর সমিয় জুমু‘আর জামা‘আত সংঘফেত হয়:
‘উরি তথা প্রথাগতভারব যতজন পিাক হরি জামা‘আত হয় ততজন পিাক
হরিই জুমু‘আর সািারতর জামা‘আত সংঘফেত হয়।
ি- জুমু‘আর সািাত শুদ্ধ হওয়ার িতযাবিী:
জুমু‘আর সািাত শুদ্ধ হওয়ার িতয পাাঁিফে। যথা:
১- ওয়াক্ত।
২- ফনয়াত।
৩- মুফকম হওয়া।
৪- ‘উরি তথা প্রথাগতভারব যতজন পিাক জমারয়ত হরি জামা‘আত হয়
ততজন পিাক একফত্রত হওয়া।
৫- জুমু‘আর সািারতর পূ রবয দু ’ফে খুৎবা পদওয়া। এরত আল্লাহর প্রিংসা,
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর ওপর দু রূদ ও সািাম, কুরআরনর
ফকেু আয়াত পাঠ ও আল্লাহর তাকওয়া অবিম্বরনর অফসয়ত করা। জুমু‘আর
সািারত ফকরাত এমন উচ্চস্বরর পড়া যারত এ সািারতর জনয িতযানু যায়ী
সংখযক পিাক শুনরত পায়। ইমাম খুৎবা পদওয়ার সময় কথা বিা ও মানু রষর
ঘাড় ফডফঙরয় সামরন যাওয়া হারাম। জুমু‘আর সািাত পযাহর সািারতর
স্থিাফভফষক্ত। পকউ ইমারমর সারথ জুমু‘আর সািারতর এক রাকাত পপরি পস
জুমু‘আর সািাত পপরয়রে বরি গণয হরব। আর যফদ এক রাকারতর কম পায়
তাহরি পযাহর সািারতর ফনয়ত কররব এবং িার রাকাত সািাত আদায় কররব।
দু ই ’ঈরদর সািাত
দু ’ঈরদর সািাত িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
ঈরদর সািাত দীন ইসিারমর অনযতম বাফহযক ফনদিযন এবং উম্মরত মুহাম্মাদীর
জনয ফবরিষ ববফিিয। এরত রমযান মারসর সাওম পািন ও আল্লাহর ঘররর হজ
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আদারয়র মািযরম মহান মাফিক আল্লাহর শুকফরয়া আদায় হয়। এোড়াও ঈরদ
ররয়রে মুসফিরমর মরিয পরস্পর ভারিাবাসা, সহমফমযতা, দয়ািীিতা, বহু
পিারকর সমারবি ও আত্মার পফবত্রতার আহ্বান।
ঈরদর সািারতর হুকুম:
ঈরদর সািাত িররয ফকিায়া, অথযাৎ ফকেু সংখযক পিাক আদায় কররি
এিাকার সবার পক্ষ পথরক আদায় হরয় যারব। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ
ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর মৃতুযর পরর তাাঁর খফিিাগণ এ সািাত সবযদা আদায়
করররেন। আর সব মুসফিম নারী-পুরুরষর ওপর ঈরদর সািাত সু ন্নারত
মুয়াক্কাদাহ। িরী‘আত মুফকম পিাকরদর জনয এ সািাত ফবফিবদ্ধ করররেন;
মুসাফিররর জনয নয়।
ঈরদর সািারতর িতযাবিী:
জুমু‘আর সািারত পযসব িতয ররয়রে ঈরদর সািারতও পসসব িতয প্ররযাজয।
তরব ঈরদর দু ই খুৎবা সু ন্নাত এবং এ খুৎবািয় সািারতর পরর ফদরত হয়।
ঈরদর সািারতর ওয়াক্ত:
প্রতুযরষ সূ যয এক বিযা পফরমাণ উপরর উঠরি ঈরদর সািারতর সময় শুরু হয়
এবং সূ যয েরি যাওয়া পযযন্ত এ সািাত পড়া যায়। ঈরদর ফদরন সূ যয েরি
যাওয়ার পরর যফদ ঈরদর ফদন সম্পরকয জানা যায় তাহরি পররর ফদন এ সািাত
যথাসময় কাযা কররব।
ঈরদর সািারতর পদ্ধফত:
ঈরদর সািাত দু ই রাকাত। উমার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু পথরক বফণযত,
َ  َوقَ رد َخ، تمام غري قرص لَع لسان نبيكم، ركعتان،«صَلة الفطر واألضَح ركعتان
اب َم ين
ر
َ َ اف
»َتى
“ঈদু ি ফিতর ও ঈদু ি আযহার সািাত দু ই রাকাত, দু ই রাকাত। পতামারদর
নবী সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর ভাষয মরত পস দু ই রাকাতই পূ ণয সািাত;
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সংরক্ষপ নয়। পয বযফক্ত এ বযাপারর নতুন ফকেু রেনা কররিা পস ফবিি
হরিা”।1 এ সািাত খুৎবার আরগ পড়রত হয়। প্রথম রাকারত তাকবীরর
তাহরীমার পরর ও আউযু ফবল্লাহ এর আরগ েয় তাকবীর ফদরব এবং ফিতীয়
রাকারত ফকরাত পড়ার আরগ পাাঁি তাকবীর বিরব।
ঈরদর সািাত আদারয়র স্থান:
ঈরদর সািাত মারঠ আদায় কররত হয়, তরব প্ররয়াজরন মসফজরদ আদায় করাও
জারয়য।
দু ’ঈরদর সািারতর সু ন্নাতসমূ হ:
সািারতর আরগ পরর পবফি করর তাকবীর পদওয়া ও দু ’ ঈরদর রারত উচ্চস্বরর
তাকবীর বিা সু ন্নাত। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ َ َ َّ
ي
ي
َ
َ
]١١٥ :﴾ [ابلقرة١٨٥َعَ َماَه َدىَٰك يَم
ََٰ َٱّلل
َ ََ﴿ َو ِِلك ِملوََٱلع َِّد َةََ َوِلِ ك ذ ِّبو
“আর যারত পতামরা সংখযা পূ রণ কররা এবং ফতফন পতামারদররক পয ফহদায়াত
ফদরয়রেন, তার জনয আল্লাহর বড়ত্ব পঘাষণা কররা।” [সূ রা আি-বাকারা,
আয়াত: ১৮৫]
ইমাম আহমাদ রহ. বরিরেন, ইবন উমার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু উভয় ঈরদ
তাকবীর ফদরতন।
তাোড়া আরও সু ন্নাত হরচ্ছ, যু িহজ মারসর দি ফদন তাকবীর পদওয়া। আল্লাহ
তা‘আিা বরিরেন,

َ
ي
َ
َّ ي
]١١ : ﴾ [اْلج٢٨َفَأيَّامََ َّم يعلومَٰت
َ ِ َِٱّلل
َ َٱس ََم
ََ﴿ َو َيذكرو

“আর ফনফদযি ফদনসমূ রহ আল্লাহর নাম স্মরণ কররত পারর।” [সূ রা আি-হাজ,
আয়াত: ২৮]
আর আইয়যামুত তািরীরকর ফনিযাফরত তাকবীর সািারতর পরর ফদরত হয়। এ
তাকবীর ঈদু ি আযহার ফদরনর সারথ ফনফদযি। ইহরাম পথরক মুক্ত বযফক্ত
1

ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সািাহ ওয়াসসু ন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ১০৬৪; আহমদ, ১/৩৭।
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আরািারতর ফদন িজর সািারতর পর পথরক আইয়যামুত তািরীরকর পিষ ফদন
পযযন্ত এ তাকবীর বিরব।
ঈরদর ফদরন মুসফল্লগরণর জনয তাড়াতাফড় ঈদগারহ যাওয়া সু ন্নাত; ফকন্তু ইমাম
সািারতর সময় হওয়া পযযন্ত ফবিম্ব কররব। ঈদগারহ গমনকারী পফরস্কারপফরচ্ছন্ন হওয়া ও সু ন্দর কাপড় পফরিান করা সু ন্নাত, তরব মফহিারা তারদর
পসৌন্দযযয প্রকাি কররব না।
ঈরদর সািারতর সু ন্নাতসমূ হ:
ঈদু ি আযহার সািাত আরগ আরগ পড়া আর ঈদু ি ফিতররর সািাত পদফর করর
পড়া সু ন্নাত। ঈদু ি ফিতররর সািারত যাওয়ার আরগ পবরজাড় সংখযক পখজুর
খাওয়া আর ঈদু ি আযহার সািারতর আরগ ফকেু না পখরয় কুরবানীর পগািত
ফদরয় খাওয়া সু ন্নাত।
ইফিস্কা বা বৃ ফিপ্রাথযনার সািাত
ক- ইফিস্কা বা বৃ ফিপ্রাথযনার সািাত িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
আল্লাহ তা‘আিা মানু ষরক সৃ ফি করররেন এবং অভাব-অনেরন, ফবপরদ-আপরদ
তারক সবযদা তাাঁর ফদরক প্রতযাবতযন ও তাাঁর কারে আকুফত-ফমনফত করার
স্বভাবজাত কররই সৃ ফি করররেন। ইফিস্কা বা বৃ ফিপ্রাথযনার সািাত মানু রষর পস
স্বভারবর এক বফহঃপ্রকাি। মুসফিমগণ এ সািারতর মািযরম অনাবৃ ফি পদখা
ফদরি তার মহান রব আল্লাহর কারে বৃ ফিপ্রাথযনা করর।
খ- ইফিস্কা বা বৃ ফিপ্রাথযনার সািারতর অথয:
সািাত, পদা‘আ, ও ইফিগিাররর মািযরম পকারনা পদি ও জাফতর জনয মহান
আল্লাহর কারে পাফন প্রাথযনা করা।
গ- ইফিস্কা বা বৃ ফিপ্রাথযনার সািারতর হুকুম:
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ইফিস্কা বা বৃ ফিপ্রাথযনার সািাত সু ন্নারত মুয়াক্কাদাহ। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লাম ফনরজ এ সািাত আদায় করররেন ও মানু রষর মারে
পঘাষণা ফদরয়রেন এবং এ সািারতর জনয ফতফন মুসল্লা তথা মারঠ ফগরয়রেন।
ঘ- ইফিস্কা সািারতর সময়, পদ্ধফত ও ফবফি-ফবিান:
ইফিস্কার সািাত ঈরদর সািারতর মরতাই।
ঙ- ইফিস্কা সািারতর পঘাষণা:
ইফিস্কা সািারতর ফকেু ফদন আরগই ইমাম পিাকজনরক এ সািারতর পঘাষণা
পদওয়া মুিাহাব। মানু ষরক গুনাহ ও যু িুম- অতযািার পথরক তাওবা করার
আহ্বান করা, সাওম পািন, দান-সদকা করা ও েগড়া-োফে পফরহার করার
আহ্বান করা। পকননা গুনাহ অনু বযরতা ও অনু ৎপাদরনর কারণ পযমফনভারব
আল্লাহর আনু গতয কিযাণ ও বরকরতর কারণ।

কুসূ ি তথা সূ যগ্র
য হণ বা িন্দ্রগ্রহরণর সািাত
ক- সূ যগ্র
য হণ বা িন্দ্রগ্রহরণর সািারতর পফরফিফত, হুকুম ও িরী‘আতসম্মত
হওয়ার ফহকমত:
কুসূ ি অথয সূ যয বা িরন্দ্রর আরিা িরি যাওয়া, ফনরভ যাওয়া। এো মহান আল্লাহ
তা‘আিার একফে মহা ফনদিযন। এ সািাত মানু ষরক এ জীবরনর পফরবতযরনর
তথা ফকয়ামরতর ভয়াবহ ফদবরসর জনয প্রস্তুফত, আল্লাহর কারে ফবনীত হওয়া ও
মহাফবরের মহাপফরিািনা ফনরয় ফিন্তা-ভাবনা কররত আহ্বান করর। মহান
আল্লাহই পয একমাত্র ইবাদরতর হকদার এ সািাত তাাঁরই অনযতম আহ্বান।
সূ যযগ্রহণ বা িন্দ্রগ্রহণ হরি জামা‘আরতর সারথ এ সািাত পড়া সু ন্নাত। আল্লাহ
তা‘আিা বরিরেন,
َ َ َ ََ ي
َّ
َّ
َََ ي
ِن َ َء َيَٰت ِ َهَِ َّ ي
َلَل ِلق َم َِرَ َوْۤاوُدُجۡسٱَِۤهَّلِل
َ س َو
َ ِ ل َت يسجدوَ َل ِلش يم
َ َ َٱۡللَ َ َوٱنلَّ َهارََ َوٱلش يمسَ َوٱلقمر
َ﴿ َوم ي
َّ
ََ َ
َ
َ
]٣٧ :﴾ [فصلت٣٧ون
َ نَإِنَكنت يَمَإِيَّاهََت يعبد
ََّ ٱلِيَخلقه
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“আর তাাঁর ফনদিযনসমূ রহর মরিয ররয়রে রাত ও ফদন, সূ যয ও িাাঁদ। পতামরা না
সূ যযরক সাজদাহ কররব, না িাাঁদরক। আর পতামরা আল্লাহরক সাজদাহ কর ফযফন
এগুরিা সৃ ফি করররেন, যফদ পতামরা পকবি তাাঁরই ইবাদাত কর”। [সূ রা
িুসফসিাত, আয়াত: ৩৭]
খ- সূ যগ্র
য হণ বা িন্দ্রগ্রহরণর সািারতর ওয়াক্ত:
সূ যযগ্রহণ বা িন্দ্রগ্রহরণর শুরু পথরক পিষ হওয়া পযযন্ত এর সময় অবফিি থারক।
সূ যযগ্রহণ বা িন্দ্রগ্রহণ পিষ হরয় পগরি এ সািারতর কাযা পনই এবং আরিাফকত
হরয় পগরিও এ সািাত পড়ার ফনরদযি পনই, পকননা তখন এ সািারতর ওয়াক্ত
িরি যায়।
গ- সূ যগ্র
য হণ বা িন্দ্রগ্রহরণর সািারতর বণযনা:
দু ’রাকাত সািাত পড়রত হয়। প্রথম রাকারত উচ্চস্বরর সূ রা আি-িাফতহা ও
দীঘয সূ রা পড়রত হয়, অতঃপর দীঘয রুকু করর মাথা উফঠরয় সাফম‘আল্লাহু ফিমান
হাফমদা ও রাব্বানা িাকাি হামদ পড়রব। অতঃপর সূ রা িাফতহা পরড় দীঘয সূ রা
পড়রব। অতঃপর রুকু কররব, অতঃপর রুকু পথরক মাথা উঠারব। অতঃপর
দু ’ফে দীঘয সাজদাহ ফদরব। অতঃপর প্রথম রাকারতর মরতা ফিতীয় রাকাত
পড়রব, তরব ফকরাত, রুকু, সাজদাহ ইতযাফদ প্রথম রাকারতর পিরয় তুিনামূ িক
কম দীঘয কররব। এ সািারতর অনয পদ্ধফতও আরে। তরব এফে সবযাফিক ফবশুদ্ধ
ও পফরপূ ণয পদ্ধফত। যফদ ফতন বা িার বা পাাঁি বার রুকু করা হয় তরব প্ররয়াজন
হরি তারত পকারনা অসু ফবরি পনই।
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জানাযা
ক- মানু ষ যতই দীঘয হায়াতপ্রাপ্ত পহাক তারক মররত হরবই:
মানু ষরক কমযরক্ষত্র দু ফনয়া পথরক িিািি প্রাফপ্তর স্থান আফখরারত পযরতই হরব।
এক মুসফিরমর ওপর অপর মুসফিরমর অফিকার হরিা পস অসু স্থ হরি তার
পসবা-শুশ্রূষা কররব এবং পস মারা পগরি তার জানাযায় উপফস্থত হরব।
অসু স্থ বযফক্তর পসবা-শুশ্রূষা কররত যাওয়া, তারক তাওবা ও অফসয়ারতর
উপরদি পদওয়া সু ন্নাত।
কাররা মৃতুয ফনকেবতযী হরি তারক ডান কারত ফকবিামুখী করর পিায়ারনা
সু ন্নাত, যফদ এরত তার কি না হয়। কি হরি ফিৎ হরয় ফকবিার ফদরক পা
ফদরয় পিায়ারব। মাথা সামানয উিুাঁ করর রাখরব। তারক কারিমা “িা ইিাহা
ইল্লাল্লাহ” তািকীন ফদরব। পাফন বা িরবত ফদরয় গিা ফভজারব। তার কারে
সূ রা ইয়াসীন পড়রব।
মুসফিম বযফক্ত মারা পগরি সু ন্নাত হরিা তার পিাখ বন্ধ করর পদওয়া, মাথা ও
থুতফন বন্ধফন িারা পবরি পদওয়া, িরীররর পজাড়াগুরিা আিরতাভারব নরম করর
পদওয়া, মাইরয়যতরক মাফে পথরক পকারনা ফকেু র উপর রাখা, তার পররনর
কাপড় খুরি আিাদা কাপড় িারা সতর পেরক পদওয়া, খারের উপর রাখা সম্ভব
হরি ডান ফদক ফকবিামুখী করর অথবা ফিৎ করর শুরয় ফকবিার ফদরক পা
ফবফেরয় ফদরব।
খ- মাইরয়যতরক পগাসি পদওয়া:
পুরুষ মাইরয়যরতর অফসয়তকৃত বযফক্ত তারক পগাসি পদওয়ার বযাপারর পবফি
হকদার, অতঃপর তার বাবা, অতঃপর তার দাদা, অতঃপর তার ফনকোত্মীয়।
মফহিা মাইরয়যরতর অফসয়তকৃত মফহিা বযফক্ত তারক পগাসি পদওয়ার বযাপারর
পবফি হকদার, অতঃপর তার মা, অতঃপর তার দাদী, অতঃপর তার ফনকোত্মীয়
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মফহিারা তারক পগাসি ফদরব। মুসফিম স্বামী-স্ত্রী একজন অনযজনরক পগাসি
ফদরত পাররব।
পগাসিদানকারী ফবরবকসম্পন্ন, ভারিা-মন্দ পাথযকযকারী, ফবেি ও পগাসিদারন
পারদিযী হরত হরব।
মুসফিম বযফক্ত কতৃযক কাফিররক পগাসি পদওয়া বা দািন কাপন পরারনা হারাম,
বরং মাফেরত পুরত রাখার মরতা কাউরক পাওয়া না পগরি মুসফিম বযফক্ত তারক
মাফেরত পুরত রাখরব।
গ- মাইরয়যতরক পগাসরির সু ন্নাত পদ্ধফত:
প্রথরম তার িজ্জাস্থান পেরক পদরব, অতঃপর তার মাথাো বসার মরতা করর
উপররর ফদরক উঠারব এবং আরি করর পপরে িাপ ফদরব, যারত করর পপরের
ময়িা পবফররয় যায়। এরপর পবফি করর পাফন পেরি তা পফরস্কার করর ফনরব।
তারপর হারত কাপড় জফড়রয় বা হাত পমাজা পরর তা ফদরয় উভয় িজ্জাস্থানরক
(দৃ ফি না ফদরয়) পিৌত কররব। তারপর আররকফে পনকড়া হারত ফনরয় তারক অযু
কফররয় ফনরব, যা মুিাহাব। তারপর পগাসরির ফনয়ত কররব এবং ‘ফবসফমল্লাহ’
বিরব। পাফন, বরই পাতা বা সাবান ফদরয় পগাসি করারব। প্রথরম মাথা ও দাফড়
পিৌত কররব। অতঃপর ডানপাি, অতঃপর বামপাি পিৌত কররব। অতঃপর
প্রথমবাররর মরতা করর ফিতীয় ও তৃতীয়বার পিৌত কররব। এরত যফদ পূ ণযরূরপ
পফরস্কার না হয় তরব পফরস্কার হওয়া পযযন্ত পিৌত কররত হরব। পিষবাররর
সময় পাফনর সারথ কািুর বা সু গফন্ধ ফমিারব। মাইরয়যরতর পমাি বা নখ বড়
হরি তা পকরে ফদরব অতঃপর কাপড় ফদরয় মুরে ফদরব। মফহিারদর িুি ফতনফে
পবনী করর ফদরব এবং ফপেরনর ফদক পথরক মুফড়রয় পেরক ফদরব।
ঘ- মাইরয়যরতর কািন:
পুরুষরক ফতনফে সাদা পিিািা বা কাপরড় কািন পরারনা সু ন্নাত। কািরনর
কাপরড় সু গফন্ধ ফমফশ্রত কররব, অতঃপর কাপড় ফতনফে একফের ওপর অনযফে
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ফবোরব। এরত হানূ ত তথা সু গফন্ধ ফমিারব। অতঃপর মৃতবযফক্তরক এসব
ফিিািার উপর পসাজা করর ফিৎ করর পিায়ারব। তার দু ই ফনতরম্বর মারে তুিা
ফদরব এবং পাজামার রফির মরতা রফি ফদরয় পনকড়া বা তুিা পবরি ফদরব। তার
সতর পেরক ফদরব এবং সমি িরীরর সু গফন্ধ মাখরব। অতঃপর সবরিরয় ফনরির
বামপারির কাপড় ভাজ করর ডান ফদরক ফদরব এবং ডানপারির কাপড় ভাজ
করর বাম ফদরক ফদরব। এভারব ফিতীয় ও তৃতীয় কাপড় ভাজ করর ফদরব।
মাথার ফদরক একেু পবফি রাখরব এবং কািন আড়াআফড় মুফড়রয় ভাজ করর
ফদরব, তরব কবরর নামারনার পরর পমাড়ারনা বাাঁি খুরি ফদরব। ফিশুরক একফে
কািন পরারব, তারক ফতনফে কািন পরারনাও জারয়য।
মফহিারক প্রথরম িু ফি (যা ফনরি থাকরব) পড়ারব, অতঃপর কামীে (জামা),
অতঃপর পখমার বা ওড়না (যা ফদরয় মাথা োকরব), অতঃপর কামীে (জামা)
এবং দু ’ফে বড় পিিািা বা কাপড়, অতঃপর কামীে (জামা), অতঃপর ওড়না
ফদরয় পেরক ফদরব, অতঃপর দু ’ফে বড় পিিািা ফদরয় পপফিরয় ফদরব। পোে
পমরয়রক একফে কাফমজ ও দু ’ফে পিিািা ফদরব।
পুরুষ পহাক বা নারী, মাইরয়যতরক একবার পগাসি ফদরিই যরথি হরব।
এমফনভারব সমি িরীর পেরক যায় এমন কাপড় হরি নারী বা পুরুষ উভয়রকই
এক কাপরড় কািন পরারনা যরথি।
অকািপ্রসূ ত ভ্রূণ যফদ িার মাস অফতক্রান্ত করর মারা যায় তরব তারক মৃত
বযফক্ত ফহরসরব গণয করা হরব এবং তারক পগাসি ফদরব ও জানাযা পড়রব।
ঙ- জানাযার সািারতর বণযনা:
সু ন্নাত হরিা, ইমাম পুরুরষর মাথা বরাবর দাাঁড়ারব। আর মফহিার মিযবতযী স্থান
বরাবর দাাঁড়ারব। িার তাকবীররর সারথ জানাযা আদায় কররব এবং প্রফত
তাকবীরর হাত উরত্তািন কররব। প্রথম তাকবীর ফদরয় আঊযু ফবল্লাহ্… ফবসফমল্লাহ
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পাঠ করর ফনররব সূ রা আি-িাফতহা পড়রব, তরব সানা পড়রব না। ফিতীয়
তাকবীর ফদরয় পড়রব:
َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ر َ َ َ ر
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َّ
ٌ َ َ َّ َ َ ر
محيد
 إينك ي،آل إيبرا يهيم
 ولَع ي، كما صليت لَع إيبرا يهيم،آل حمم ٍد
«اللهم صل لَع حمم ٍد ولَع ي
َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ر َ َ َ ر
َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ٌ َّ ُ َّ َ ر
َ َّ َ َ ر
يم إينك
آل إيبرا يه
 ولَع ي، كما باركت لَع إيبرا يهيم،آل حمم ٍد
ارك لَع حمم ٍد ولَع ي
ي
 اللهم ب ي،َميد
ٌ َ ٌ َ
»َميد
ي
محيد ي
“পহ আল্লাহ! আপফন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর ওপর এবং

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর বংিিররদর ওপর সািাত পপি
করুন, পযরূপ আপফন ইবরাহীম আিাইফহস সািাম এবং তাাঁর বংিিররদর
ওপর সািাত পপি করররেন। ফনিয়ই আপফন অফতপ্রিংফসত, অতযন্ত মযযাদার
অফিকারী। পহ আল্লাহ!

মুহাম্মাদ এবং

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ

ওয়াসাল্লারমর বংিিররদর ওপর পতমফন বরকত দান করুন পযমফন আপফন
বরকত দান করররেন ইবরাহীম আিাইফহস সািাম এবং ইবরাহীম আিাইফহস
সািারমর বংিিররদর ওপর। ফনিয়ই আপফন অফতপ্রিংফসত, অফত মযযাদায়
অফিকারী”।1
এরপর তৃতীয় তাকবীর ফদরয় এ দু ‘আ পাঠ কররব:
َّ
َ َ
َ َ َ َّ ُ َّ ر ر َ ِّ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ر
 الل ُه َّم َم رن، َوشا يه يدنا َواغئي يبنَا، َوذك يرنا َوأنثانا،رينا
 وك يب ي،رينا
 وص يغ ي، وميتينا،َ«اللهم اغ يفر َ يْلينا
َ َ َ ر َ َ َّ ر َ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ر ر
َ َ ر َ ر َ ُ َّ َ ر
َ لَع ر
» اإلسَلمي
أحييته يمنا فأحيي يه
اإليم ي
 ومن توفيته يمنا فتوفه لَع ي،ان
ي
“ইয়া আল্লাহ! আপফন আমারদর জীফবত ও মৃতরদর ক্ষমা করুন। আমারদর পোে
ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রী, উপফস্থত ও অনু পফস্থত সকিরক ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ!

1

সহীহ বু খারী, আহাদীসু ি আফম্বয়া, হাদীস নং ৩১৯০; সহীহ মুসফিম, সািাত, হাদীস নং ৪০৬;
ফতরফমযী, সািাত, হাদীস নং ৪৮৩; নাসাঈ, আস-সাহু, হাদীস নং ১২৮৮; আবু দাউদ,
সািাত, হাদীস নং ৯৭৬; ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সািাহ ওয়াস-সু ন্নাতু ফিহা, হাদীস নং
৯০৪; আহমদ, ৪/২৪৪; দাররমী, সািাত, হাদীস নং ১৩৪২।
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আপফন আমারদর মারে যারক জীফবত রারখন, তারক ঈমারনর উপর জীফবত
রাখুন এবং যারক মৃতুয পদন, তারক ইসিারমর ওপর মৃতুয দান করুন”।1
ر
ر َ َُ ر رُ ر
ُ َّ ر ر َ ُ َ ر َ ر ُ َ َ َ ر
ُ َ  َوأَ ركر رم نُ ُز،اع ُف َعنر ُه
 َواغ يسله بيال َما يء َواثلَّل يج، َو َو ِّس رع ُمدخله،َل
 اغ يفر َل وارمحه وَعفي يه و،«اللهم
ي
َ َّ َ َ َ َ ر َ َ َ َ ِّ َ ر َ َ َ َ َ َ َّ ر َ َّ ر َ ر َ ر
َ ََر رُ َ ً َ رً ر
،ارهي
 وأب يدَل دارا خريا يمن د ي، ونق يه يمن َ اْلطايا كما نقيت اثلوب األ َبيض يمن ادلن َ يس،و َالْب يد
َ َ رَر
َ َ َ ر ر ُ ر َ َّ َ َ ر ُ ر
ً ريا يم رن أ رهله َو َز رو ًجا َخ ر
ً َوأ ره ًَل َخ ر
اب
ق
ال
اب
ذ
 وأد يخله اْلنة وأ يعذه يمن ع،ريا يم رن َز رو يج يه
يي
ْب وعذ ي
ي
ي
َّ
.» وأفسح َل يف قْبه ونور َل فيه،ار
اَل ي

“পহ আল্লাহ! তারক মাি করর দাও ও তার প্রফত দয়া কর। তারক ফনরাপদ রাখ
ও তার ত্রুফে মাজযনা কর। তারক উত্তম সামগ্রী দান কর ও তার প্ররবিস্থিরক
প্রিি করর দাও। তারক পাফন, বরি ও ফিফির িারা িু রয় মুরে দাও এবং গুনাহ
পথরক এরূপ পফরষ্কার পফরচ্ছন্ন করর দাও পযরূপ সাদা কাপড় ময়িা পথরক
পফরষ্কার হরয় যায়। তার ঘররক উত্তম ঘর পফরণত করর দাও, তারক তার
পফরবার পথরক উত্তম পফরবার দান কর, তার পজাড়ার তুিনায় উত্তম পজাড়া
প্রদান কর। তারক জান্নারত প্ররবি করাও এবং কবর ও জাহান্নারমর আযাব
পথরক রক্ষা কর। তার জনয কবররক প্রিি করর দাও এবং তার কবররক
আরিাকময় করর দাও”।2
মাইরয়যত ফিশু হরি ( )من توفيته منا فتوفه عليهماএর পরর বিরব:

 امهلل ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وفرطا وشفيعا َمابا،«امهلل اجعله ذخرا لوادليه
.» وقه برمحتك عذاب اْلحيم، واجعله يف كفالة إبراهيم،وأْلقه بصالح سلف املؤمنني

1

ফতরফমযী, জানারয়য, হাদীস নং ১০২৪; নাসাঈ, জানারয়য, হাদীস নং ১৯৮৬; আহমদ,
৫/৪১২; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩২০১, আিবানী রহ. হাদীসফেরক সহীহ বরিরেন। ইবন
মাজাহ, হাদীস নং ১৪৯৮।

2

মুসফিম, হাদীস নং ৯৬৩; ফতরফমযী, জানারয়য, হাদীস নং ১০২৪; নাসাঈ, জানারয়য, হাদীস
নং ১৯৮৬; আহমদ, ৫/৪১২;
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“পহ আল্লাহ আপফন এ ফিশুরক তার ফপতামাতার জনয িন-ভাণ্ডার, অগ্রগামী
সম্পদ (আমি) ও িািা‘আতকারী করর ফদন। পহ আল্লাহ এর িারা তার
ফপতামাতার আমরির পাল্লা ভারী করুন, তারদর প্রফতদান বাফড়রয় ফদন, তারক
সৎপূ বযসূরী মুফমনরদর অন্তভুক্ত
য করুন, তারক ইবরাহীম আিাইফহস সািারমর
ভরণ-পপাষণ দাফয়রত্ব রাখুন, আপনার রহমারত তারক জাহান্নারমর আযাব পথরক
রক্ষা করুন।”1
এরপর িতুথয তাকবীর ফদরয় সামানয একেু িুপ পথরক ডান ফদরক সািাম
ফিরারব।
ি- জানাযার সািারতর িযীিত:
জানাযার সািাত আদায়কারীর জনয ররয়রে এক ফকরাত সাওয়াব। আর ফকরাত
হরিা অহুদ পাহাড় পফরমাণ। আর পকউ জানাযার সািাত আদায় করর দািন
পযযন্ত মাইরয়যরতর সারথ থাকরি তার জনয ররয়রে দু ই ফকরাত।
মাইরয়যতরক িারজন বহন করা সু ন্নাত। একই বযফক্ত পফরবতযন করর খারের
িারপাি বহন করা সু ন্নাত। জানাযা ফনরয় দ্রুত িিা সু ন্নাত। পারয় হাো বযফক্তরা
জানাযার সামরন িিরব এবং আররাহীরা জানাযার ফপেরন িিরব।
ে- কবর, দািন ও কবরর পযসব কাজ করা ফনফষদ্ধ:
কবর গভীর হওয়া ওয়াফজব। কবররর ফনেভারগ একফে গতয করা যা ফকবিামুখী
করর মাইরয়যতরক রাখার জনয করা হয়, এরক ‘িাহাদ’ কবর বরি। এ কবর
‘িাক্ক’ বা সরাসফর খাদ করর পদওয়া কবররর পিরয় উত্তম। কবরর মাইরয়যতরক
নামারনা বযফক্ত বিরব:

1

َّ
ُ َ َّ َ َ َ َّ «ِمْسِب
»اَّلل
ول ي
ي
 ولَع يمل ية رس ي،اَّلل

এ পদা‘আর সূ ত্র পিখক উরল্লখ কররন ফন, তরব পদা‘আর প্রথম ফকেু অংি মুসান্নাি আব্দু র
রাজ্জাক, হাদীস নং ৬৫৮৯; সু নান বাইহাকী আি-কুবরা, হাদীস নং ৬৭৯৪ এ আরে। অনু বাদক

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 72 

‘‘আল্লাহর নারম রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর ফমল্লারতর অন্তযভুক্ত
করর রাখিাম”।
ডান কারত পিায়ারয় ফকবিামুখী করর রাখরব। অতঃপর কবরর মাফে ফদরব,
অতঃপর দািন কররব। কবর জফমন পথরক এক ফবঘত পফরমাণ উাঁিু কররব
এবং এরত পাফন ফেফেরয় ফদরব।
কবররর উপর গৃহ ফনমযাণ, িুনকাম করা, হাো, সািাত পড়া, কবররর উপর
মসফজদ বতফর করা, কবররক বরকরতর স্থান মরন করা, বাফত জ্বািারনা, পগািাপ
িুি েড়ারনা ও কবরর তাওয়াি ইতযাফদ করা হারাম।
মাইরয়যরতর পফরবার পফরজরনর জনয খাবার বতফর করর পাঠারনা সু ন্নাত।
পক্ষান্তরর মাইরয়যরতর পফরবার পফরজন আগত মানু রষর জনয খাবার বতফর করা
মাকরূহ।
কবর ফযয়াররতর সময় এ পদা‘আ পড়া সু ন্নাত:
َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ر ُ ر َ َ َ ر ُ ر َ َ َّ ر َ َ ُ ُ ر
َ اهلل ال ر ُم رستَ رقدم
ُ  َو َي رر َح ُم،ون
ني
 و يإنا يإن شاء اهلل بيكم ال يحق،«السَلم عليكم دار قومٍ مؤ يم ينني
ي ي
ر
ه
َ يم َّنا َوال ر ُم رستَأخر
، وال تفتنا بعدهم، امهلل ال ُترمنا أجرهم، نسأل اَّلل َلا ولكم العافية،ين
ي ي
» واغفر َلا وهلم

“পহ কবররর অফিবাসী মুফমনগণ! আপনারদর প্রফত িাফন্ত বফষযত পহাক। ফনিয়
আমরাও আপনারদর সারথ এরস ফমফিত হব ইনিাআল্লাহ। আমারদর অগ্রবতযী ও
পরবতযীরদর উপরর আল্লাহ রহম করুন। আমরা আল্লাহর কারে আমারদর ও
আপনারদর জনয ক্ষমা প্রাথযনা করফে। পহ আল্লাহ! আপফন আমারদর ফবফনময়
হরত বফঞ্চত কররবন না এবং এরপর আর আমারদররক ফিতনায় পফতত
কররবন না এবং আমারদর ও তারদররক ক্ষমা করর ফদন।”1
1

মুসফিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৪৯; নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৫০; আবু দাউদ, জানারয়য,
হাদীস নং ৩২৩৭; ইবন মাজাহ, যু হুদ, হাদীস নং ৪৩০৬; আহমদ, ২/৩০০; মারিক,
ত্বহারাত, হাদীস নং ৬০।
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মৃতবযফক্তর পফরবার পফরজনরক দািরনর আরগ ও পররর ফতনফদন সমরবদনা
জানারনা সু ন্নাত। তরব অনু পফস্থত বযফক্তরক এর পররও সমরবদনা জানারনা
যারব।
কাররা পকারনা মুসীবত আসরি ফনরোক্ত পদা‘আ বিা সু ন্নাত:

ه
» واخلف يل خريا منها، امهلل أجرين يف مصيبِت،«إنا َّلل وإنا إيله راجعون

“ফনিয় আমরা আল্লাহর জনয এবং ফনিয় আমরা তাাঁর ফদরক প্রতযাবতযনকারী।
পহ আল্লাহ! আমারক ফবপরদ বিযয িাররণর সাওয়াব দান করুন এবং এর পিরয়
উত্তম প্রফতদান ফদরয় িনয করুন”।1
মাইরয়যরতর জনয কাাঁদা জারয়য, তরব মাতম করর জামা-কাপড় ফোঁরড় পিিা,
গারি িড় বা আঘাত করা, উচ্চস্বরর কাাঁদা ইতযাফদ হারাম।
=====

1

সহীহ মুসফিম, জানারয়য, হাদীস নং ৯১৮; ফতরফমযী, জানারয়য, হাদীস নং ৯৭৭; আবু দাউদ,
জানারয়য, হাদীস নং ৩১১৯; ইবন মাজাহ, মা জাআ ফিি জানারয়য, হাদীস নং ১৪৪৭;
আহমদ, ৬/৩০৯; মাফিক, জানারয়য, হাদীস নং ৫৫৮।
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৩- যাকাত
যাকারতর আহকাম
যাকাতুি ফিতর
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ইসিারমর তৃতীয় রুকন যাকাত
ক- যাকাত িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
ইসিামী িরী‘আত ফকেু সু উচ্চ ও সু মহান ফহকমরতর কাররণ যাকাত িরয
করররে। ফনরে ফকেু ফহকমত আরিািনা করা হরিা:
১- কৃপণতা, পিাভ-িািসার বযফি পথরক মানু রষর আফত্মক পফবত্রতা অজযন।
২- গরীব-দু ঃখী মানু রষর দু ঃখ কি ভাগাভাফগ করর সমরবদনা জ্ঞাপন, অভাবী,
দু ফভযক্ষ ও বফঞ্চত মানু রষর অভাব পূ রণ করা।
৩- সবযসািাররণর জনয কিযাণকর সমাজ প্রফতষ্ঠা করা; যার ওপর ফভফত্ত কররব
মুসফিম উম্মাহর জীবন ও পসৌভাগয।
িনীরদর কারে অরেি সম্পদ, বযবসায়ী ও পপিাদাররদর হারত যারত সম্পদ
পুঞ্জীভূ ত হরয় না থারক, িনীরদর মারেই পযন আবফতযত না হয়, এ জনয ইসিাম
যাকারতর বযবস্থা করররে।
খ- যাকারতর পফরফিফত:
ফনফদযি িরতযর ফভফত্তরত, ফনসাব পফরমাণ সম্পদ পথরক, ফনফদযি পফরমাণ িরয
সম্পদ, যাকারতর ফনিযাফরত হকদাররক প্রদান করা।
এো বান্দার জনয পফবত্রকরণ ও তার আত্মার পফরশুফদ্ধ। আল্লাহ তা‘আিা
বরিরেন,

َ ي ي
ذ
َٗ
]١٠٣ :﴾ [اتلوبة١٠٣ِنَأ يم َوَٰل ِ ِه يَمَ َص َدق َةَت َط ذ ِهره يَمَ َوت َزك ِي ِهمَب ِ َها
َ ﴿خ َذَم

“তারদর সম্পদ পথরক সদকা (যাকাত) গ্রহণ কর। এর মািযরম তারদররক তুফম
পফবত্র ও পফরশুদ্ধ কররব”। [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]
গ- ইসিারম যাকারতর অবস্থান:
এফে ইসিারমর পাাঁিফে রুকরনর অনযতম একফে রুকন। আল্লাহ তা‘আিা
কুরআরন সািারতর পািাপাফি যাকারতর কথা উরল্লখ করররেন।
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ঘ- যাকারতর হুকুম:
ফনফদযি িরতযর ফভফত্তরত ফনসাব পফরমাণ সম্পরদর যাকাত আদায় করা প্ররতযক
মুসফিরমর ওপর আল্লাহ িরয করররেন। আল্লাহ তাাঁর ফকতারব যাকাত িরয
করররেন, রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম যাকাত গ্রহণ করররেন।
পোে-বড়, নারী-পুরুষ, সু স্থ-অসু স্থ বা জ্ঞানিূ নয যারদরই ওপর যাকাত িরয
তারদর পথরক যাকাত গ্রহরণর আরদি ফদরয়রেন। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ ي ي
ذ
َٗ
]١٠٣ :﴾ [اتلوبة١٠٣ِنَأ يم َوَٰل ِ ِه يَمَ َص َدق َةَت َط ذ ِهره يَمَ َوت َزك ِي ِهمَب ِ َها
َ ﴿خ َذَم

“তারদর সম্পদ পথরক সদকা (যাকাত) গ্রহণ কর। এর মািযরম তারদররক তুফম
পফবত্র ও পফরশুদ্ধ কররব”। [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]
َ َ
َذ َ ي
َ
َّ
َ
َ
َ ي
َٰٓ ﴿
﴾٢٦٧َۡرض
َ ِ ِنَٱۡل
َ ِين َ َء َمنوَ َأنفِقوَ َمِن َ َط ذي ِ َبَٰتَِ َ َما َك َس يبت يَم َ َوم َِّماَ َأخ َر يج َناَلكمَم
ََ يأ ُّي َها َٱل
]١٦٧ :[ابلقرة

“পহ মুফমনগণ, পতামরা বযয় কর উত্তম বস্তু, পতামরা যা অজযন কররে এবং আফম
জফমন পথরক পতামারদর জনয যা উৎপন্ন কররফে তা পথরক”। [সূ রা আি-বাকারা,
আয়াত: ২৬৭]
আল্লাহ তা‘আিা আররা বরিরেন,

َ
َ َّ
َ َّ
]١١٠ :ٱلزك َٰوَةَ﴾ [ابلقرة
ََٱلصل َٰوَةََ َو َء تو
ََ﴿ َوأقِيمو

“আর পতামরা সািাত কারয়ম কররা ও যাকাত দাও”। [সূ রা আি-বাকারা,
আয়াত: ১১০]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ َّ
َ
َّ ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ ر
ِّن ر َ ُ َ َ َ ر
ُ
 َو يإيتَا يء،الصَلةي
 َو يإقامي،اَّلل
 شهاد ية أن ال يإَل يإال اَّلل وأن حممدا رسول ي:اإلسَلم لَع َخ ٍس
«ب ي َ ي
َ َّ
َ
.» َو َص رومي َر َم َضان، َواْل َ ِّج،الزَك ية
“ইসিারমর ফভফত্ত পাাঁিফে। এ কথার সাক্ষয পদওয়া পয, আল্লাহ বযতীত পকারনা
(সতয) ইিাহ পনই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর
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রাসূ ি, সািাত কারয়ম করা, যাকাত পদওয়া, হজ করা এবং রমযান মারসর
ফসয়াম পািন করা”।1
পযসব সম্পরদর ওপর যাকাত িরয:
িার িররণর সম্পরদর ওপর যাকাত িরয। পসগুরিা হরিা:
মূ িযবান সম্পদ, পশু, জফমন পথরক উৎপাফদত িসি ও বযবসাফয়ক সম্পদ।
১- মূ িযবান সম্পদ হরিা পসানা, রুপা ও কাগরজর পনাে:
ফবি ফমসকাি পসানা হরি এরত যাকাত িরয হরব। এরত (দিমাংরির িতুথযাংি
হারর) িফল্লি ভারগর একভাগ তথা ২.৫% হারর যাকাত িরয হরব।
রুপা দু ইিত ফদরহাম হরি এরতও (দিমাংরির িতুথযাংি হারর) িফল্লি ভারগর
একভাগ তথা ২.৫% হারর যাকাত িরয হরব।
বতযমারন প্রিফিত কাগরজর পনাে মূ িযবান সম্পরদর ফহরসরব ফহরসব করা হরব।
এ পনারের সম্পদ যফদ পসানা বা রুপা পযরকান একফের ফনসারবর সমান হয়
এবং এক বের অফতক্রম করর তরব এরত (দিমাংরির িতুথযাংি হারর) িফল্লি
ভারগর একভাগ তথা ২.৫% হারর যাকাত িরয হরব।
২- িতুষ্পদ প্রাফণর যাকাত:
উে, গরু ও োগি মরুভূ ফম ও প্রাকৃফতক িারণভূ ফম পথরক খাদয আহরণকারী
হরি এরত যাকাত িরয হয়। ফনসাব পূ ণয হরি এবং একবের অফতক্রান্ত হরি
ফনরোক্ত ফহসাব অনু যায়ী যাকাত আদায় কররত হরব:
ক- োগরির যাকাত:
৪০-১২০ফে পমরষর জনয ১ফে পমষ।
১২১-২০০ফে পমরষর জনয ২ফে পমষ।
২০১-৩০০ফে পমরষর জনয ৩ফে পমষ।
1

সহীহ বু খারী, ঈমান, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসফিম, ঈমান, হাদীস নং ১৬; ফতরফমযী, ঈমান,
হাদীস নং ২৬০৯; নাসাঈ, ঈমান ও িারারয়‘উহু, হাদীস নং ৫০০১; আহমদ, ২/৯৩।
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৩০০ এর অফতফরক্ত হরি প্রফত একিরত ১ফে করর পমষ ফদরত হরব।
খ- গরুর যাকাত:
গরুর সবযফনে ফনসাব ৩০ পথরক ৩৯ফে গরুর জনয ‘তাবী‘ বা তাবী‘আ (এক
বের বয়সী) ১ফে গরু যাকাত ফদরত হরব।
৪০-৫৯ফে গরুর জনয মুফসন্না বা দু ’বের বয়সী ১ফে গরু যাকাত ফদরত হরব।
৬০ফে গরুর জনয দু ’ফে তাবী‘ বা একবের বয়সী ২ফে গরু যাকাত ফদরত হরব।
এভারব প্রফত ৩০ফের জনয এক বের বয়সী ১ফে ‘তাবী‘ বা তাবী‘আ গরু এবং
প্রফত ৪০ফে গরুর জনয একফে মুফসন্না বা দু ’বের বয়সী ১ফে গরু যাকাত ফদরত
হরব।
গ- উরের যাকাত:
উরের সবযফনে ফনসাব ৫ফে পথরক ৯ফে উরের জনয পূ ণয একবের বয়সী ১ফে
োগি যাকাত ফদরত হরব।
১০-১৪ফে উরের জনয ২ফে োগি যাকাত ফদরত হরব।
১৫-১৯ফে উরের জনয ৩ফে োগি যাকাত ফদরত হরব।
২০-২৪ফে উরের জনয ৪ফে োগি যাকাত ফদরত হরব।
২৫-৩৫ফে উরের জনয একফে ফবনরত মাখাি উে বা এক বের বয়সী ১ফে স্ত্রী
উে যাকাত ফদরত হরব।
৩৬-৪৫ফে উরের জনয ফবনরত িাবূ ন বা দু ’বের বয়সী ১ফে স্ত্রী উে যাকাত ফদরত
হরব।
৪৬-৬০ফে উরের জনয ফহক্বাহ বা ফতন বের বয়সী ১ফে স্ত্রী উে যাকাত ফদরত
হরব।
৬১-৭৫ফে উরের জনয জায‘আহ বা িার বের বয়সী ১ফে স্ত্রী উে যাকাত ফদরত
হরব।

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 79 

৭৬-৯০ফে উরের জনয দু ’ফে ফবনরত িাবূ ন বা দু ’বের বয়সী ২ফে স্ত্রী উে যাকাত
ফদরত হরব।
৯১-১২০ফে উরের জনয দু ’ফে ফহক্কাহ বা ফতন বের বয়সী ২ফে স্ত্রী উে যাকাত
ফদরত হরব।
১২ এর পরর প্রফত ৪০ফে উরে এক ফবনরত িাবূ ন বা এক বের বয়সী ১ফে স্ত্রী
উে, আর প্রফত ৫০ফে উরে এক ফহক্বাহ বা ফতন বের বয়সী ১ফে স্ত্রী উে যাকাত
ফদরত হরব।
উে, গরু ও োগি ইতযাফদ গৃহপাফিত িতুষ্পদ প্রাফণ যফদ বযবসা ও
উৎপাদনিীি সম্পদ ফহরসরব গণয করা হয় তরব এগুরিা বের অফতক্রম কররি
এর মূ িয িরর ২.৫% ফহরসরব যাকাত ফদরব।
আর যফদ গৃহপাফিত প্রাফণ বযবসাফয়ক সম্পদ না হয় তরব এরত যাকাত পনই।
স্ত্রী পশু যাকাত ফহরসরব আদায় কররত হরব; শুিু গরুর যাকারতর পক্ষরত্র এবং
ফবনরত িাবুরনর পফরবরতয ইবন িাবুন বা ফহক্কাহ বা ফজয‘আ বা যাকারতর
ফনসাব পুররাোই যফদ পুরুষ পশু হয়, পস পক্ষরত্রও পুরুষ পশু যাকাত আদায়
করা যারব।
৩- জফমন পথরক উৎপাফদত িসরির যাকাত:
সমি খাদযিসয, ওজন করা ও গুদামজাত করা যায় এমন িিমূ ি পযমন,
পখজুর, ফকসফমস ইতযাফদরত ফনসাব পূ ণয হরি যাকাত িরয। আর এর ফনসারবর
পফরমাণ হরিা ৩০০ সা‘, রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর সা‘
অনু যায়ী, যা প্রায় ৬২৪ ফকরিাগ্রাম।
ফনসাব পূ ণয কররত একই প্রকাররর িি একই বেররর সব িি একত্র করা
হরব। পযমন, সব িররণর পখজুর।
খাদযিসয ও িরির যাকারতর পফরমাণ:
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১- ফবনা খররি প্রাকৃফতক বৃ ফির পাফনরত বা েণযার পাফনরত উৎপাফদত খাদযিসয
ও িিমূ রি ‘উির বা এক দিমাংি (১০%) হারর যাকাত িরয।
২- শ্রম ফনভযর পসি, পযমন কূপ ইতযাফদ পথরক পাফন এরন পসি পদওয়া সারপরক্ষ
পয িসি উৎপন্ন হয় তারত যাকারতর পফরমাণ হরিা অিয ‘উির (৫%)।
৩- যেসব খাদ্যশস্য ও ফলমূল কিছু ফবনা খররি বৃ ফির পাফনরত এবং ফকেু শ্রম
ফনভযর পসি, পযমন কূপ ইতযাফদ পথরক পাফন এরন পসি পদওয়া সারপরক্ষ উৎপন্ন
হরয়রে তারত ৭.৫% হারর যাকাত িরয।
খাদযিরসয যখন দানা পফরপক্ক হয় এবং পখাসাযু ক্ত হয় এবং িিমূ ি যখন
পফরপক্ক হরয় খাওয়ার উপরযাগী হয় তখন এরত যাকাত িরয হয়।
িাকসফি ও িিমূ ি বযবসার জনয হরি পকবি এরত যাকাত িরয হরব, তখন
এরত ফনসাব পূ ণয হরি ও বের অফতক্রান্ত হরি এর মূ িয পথরক ২.৫% হারর
যাকাত ফদরত হরব।
সামুফর্দ্ক মূ িযবান ফজফনস পযমন, মফণমুক্তা, নীিকান্তমফণ ও মাে ইতযাফদরত
পকারনা যাকাত পনই। তরব এগুরিা যফদ বযবসার জনয হয় তরব এরত বযবসার
মারির মরতা ফনসাব পূ ণয হরি ও বের অফতক্রান্ত হরি ২.৫% হারর যাকাত
ফদরত হরব।
ফরকায তথা গুপ্তিন বিরত জফমরনর ফনরি পুাঁরত রাখা িন সম্পদ। এ সম্পদ
কম পহাক বা পবফি পহাক পকউ তা পপরি িাইরয়র খাত তথা গরীব, ফমসকীন ও
কিযাণকর কারজ এক পঞ্চমাংি (২০%) হারর যাকাত আদায় কররত হরব।
৪- বযবসাফয়ক সম্পরদর যাকাত:
বযবসাফয়ক সম্পদ বিরত পশু, খাদয, পানীয় ও যন্ত্রপাফত ইতযাফদ পবিা-পকনার
মািযরম িারভর উরদ্দরিয জমা রাখা হয়। কাররা কারে বযবসাফয়ক সম্পদ ফনসাব
পফরমাণ থাকরি এবং তা একবের অফতবাফহত হরি গরীরবর সবযাফিক
সু ফবিাজনক ফহরসরব বের পিরষ সমি মূ িযমারনর ওপর ২.৫% ফহরসরব যাকাত
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িরয হরব। তরব বযবসাফয়ক পরণযর যাকাত পস বযবসাফয়ক পণয পথরক পদওয়াও
জারয়য।
পযসব বযবসাফয়ক পণয ফনরজর প্ররয়াজরন সংরক্ষণ করর রাখা হরয়রে; বযবসার
ফনয়রত নয়, এরত যাকাত পনই।
যখন পশু ও বযবসায়ী পণয ফনসাব পফরমাণ হরয় যারব, তখন পশু পথরক আগত
বাচ্চা এবং বযবসা পথরক অফজযত িভযাংরি ‘বের পূ ণয হওয়ার ফবষয়ফে’ মূ িবস্তুর
সারথ সংফলি হরব। (অথযাৎ পশুর বাচ্ছা ও বযবসায় অফজযত িভযাংরির জনয
আিাদা বের পূ ণয হরত হরব না। মূ ি পশু ও মূ ি বযবসায়ী পরণযর বের পূ ণয
হওয়াই যরথি)
যাকাত িরয হওয়ার িতযাবিী:
(১) স্বািীন, (২) মুসফিম, (৩) ফনসাব পফরমাণ সম্পরদর মাফিক, (৪) যাকারতর
সম্পদ পুররাপুফর মাফিক হওয়া এবং (৫) উক্ত ফনসাব পফরমাণ মারির এক
বের অফতক্রম হওয়া। তরব খাদয িসয ও িিমূ ি এবং ফরকারয এক বের
অফতক্রম হওয়া িতয নয়।
যাকাত আদায়
ক- যাকাত আদারয়র সময়:
মানত ও কািিারার মরতা যাকাত তাৎক্ষফণক আদায় করা িরয। পকননা
আল্লাহর আরদি সািারণভারব তাৎক্ষফণক আদায় করাই কামনা করর। পযমন
আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,

َ َّ َ َ َ
]١٧٧ :ٱلزك َٰوَةَ﴾ [ابلقرة
ََ﴿وء تو

“এবং পতামরা যাকাত দাও”। [সূ রা আি-বাকারা, আয়াত: ২৭৭]
তরব যাকাত প্রদানকারী প্ররয়াজরনর সমরয় পদওয়ার জনয, আত্মীয়রদর পদওয়ার
জনয ও প্রফতরবিীর জনয ফবিম্ব কররত পাররব।
খ- যাকাত অস্বীকারকারীর হুকুম:
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পকউ পজরন-শুরন ইচ্ছাকৃত ভারব যাকাত িরয হওয়া অস্বীকার কররি পস
যাকাত আদায় কররিও আল্লাহ, তাাঁর রাসূ ি ও উম্মাহর ইজমারক অস্বীকার এ
ফমথযা প্রফতপন্ন করার কাররণ কাফির হরয় যারব এবং তারক তাওবা কররত
হরব; ফকস্তু তাওবা না কররি তারক কুিরীর কাররণ হতযা করা হরব। আর পকউ
যাকাত িরয হওয়ারক স্বীকার করর; ফকন্তু কৃপণতা ও অবজ্ঞার কাররণ যাকাত
আদায় কররত অস্বীকৃফত জানারি তার পথরক পজার করর যাকাত আদায় করা
হরব এবং হারাম কারজ ফিপ্ত হওয়ার কাররণ তারক িাফি ও ফতরস্কার করা
হরব।
ফিশু ও পাগরির পক্ষ পথরক তার অফভভাবক যাকাত আদায় করর ফদরব।
গ- যাকাত আদারয়র সময় পয কাজ করা সু ন্নাত:
১- যাকাত না আদারয়র অপবাদ পথরক মুফক্ত পপরত প্রকারিয যাকাত আদায়
করা সু ন্নাত।
২- যাকারতর হকদাররর কারে যথাযথভারব যাকাত পপৌঁোরত ফনরজই তদারফক
করা।
৩- যাকাত প্রদারনর সময় এ পদা‘আ পড়া:

»«امهلل اجعلها مغنما وال جتعلها مغرما

“পহ আল্লাহ এোরক গণীমত ফহরসরব পফরণত কর, জফরমানা ফহরসরব নয়”।
৪- যাকাত গ্রহীতা যাকাত গ্রহরণর সময় এ পদা‘আ পড়া:

ه
.» بارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.« أجرك اَّلل فيما أعطيت

“তুফম যা ফদরয়ে তারত আল্লাহ প্রফতদান ফদন, যা বাকী পররখে তারত বরকত
ফদন আর তা পতামার জনয পফবত্রকারী বাফনরয় ফদন।”
৫- ফনরজর পযসব আত্মীয়-স্বজরনর দায়-দাফয়ত্ব পনওয়া অতযাবিযকীয় নয় পসসব
গরীব আত্মীয়-স্বজনরক যাকাত প্রদান করা সু ন্নাত।
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যাকারতর খাতসমূ হ:
যাকারতর খাত হরিা আেফে। আল্লাহ তা‘আিা এসব খাত সম্পরকয বরিরেন,
َ َ َٰ َ َ ي
َذ
َ َّ َ ي
َّ َ ﴿إ َّن َما
َٰ َ ٱلص َد َقَٰتَ َل يِلف َق َر ءَِ َ َوٱل ي َم
َاب
َِ ٱلرق
َ ِ ِي َ َعل يي َها َ َوٱلمؤلفةِ َقلوبه يَم َ َو
َ ِي َوٱلع ِمل
َِ سك
ِ
ِ َف
ي
ٗ
َ
َ
َّ
َّ َ َ ذ
َّ
َّ َن
]٦٠ :﴾ [اتلوبة٦٠ََٱّللَ َعل ِيمََ َحكِيم
َ ٱّللَِ َو
َ َِن
َ يلَف ِريض َةَم
َِ ِ ٱلسب
َِ ٱّللَِ َوٱبي
َ َيل
َِ ِ فَ َسب
َ ِ ِيَ َو
ََ َوٱلغ َٰ ِرم
“ফনিয় সদকা হরচ্ছ িকীর ও ফমসকীনরদর জনয এবং এরত ফনরয়াফজত

কমযিারীরদর জনয, আর যারদর অন্তর আকৃি কররত হয় তারদর জনয; (তা
বণ্টন করা যায়) দাস ‘আযাদ করার পক্ষরত্র, ঋণগ্রিরদর মরিয, আল্লাহর রািায়
এবং মুসাফিররদর মরিয। এফে আল্লাহর পক্ষ পথরক ফনিযাফরত, আর আল্লাহ
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়”। [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]
এরা হরিা:
১- িফকর: িফকর হরিা যারা ফনরজর ও পফরবাররর অবিয প্ররয়াজনীয়
আসবাবপরত্রর সামানয ফকেু পায় না।
২- ফমসকীন: যারা ফনরজর ও পফরবাররর অবিয প্ররয়াজনীয় আসবাবপরত্রর ফকেু
পারয় থারক বা অরিযরকর পবফি পায়, তরব তারদর অভাব থারক।
৩- যাকাত আদারয় ফনরয়াফজত কমযিারী: যারা যাকারতর সম্পদ পাহারা পদন,
যাকাত জমা কররন, অভাবগ্রিরদর মারে বণ্টন কররন ইতযাফদ যাকারতর কারজ
ফনরয়াফজত বযফক্ত যারদররক বাইতুি মাি পথরক পবতন ফনিযারণ করর পদওয়া হয়
ফন।
৪- দীরনর প্রফত যারদর অন্তর আকৃি করা উরদ্দিয: ফনজরগারত্র সম্মান ও
আনু গরতযর পাত্র এমন পনতৃবগয যারদররক অথযদান কররি ইসিাম গ্রহণ করার
অথবা মুসফিমরদররক ফনযযাতন করা পথরক ফবরত থাকার অথবা তারদর ঈমারন
মজবুফত সৃ ফি হওয়ার অথবা তারদর অনু রূপ কাররা ইসিাম গ্রহণ আিা করা
যায়।
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৫- পগািাম আযাদ: তারা হরিা মুকাফতব দাস (রয দাসত্ব পথরক মুক্ত হওয়ার
জনয োকা পদওয়ার বযাপারর মফনরবর সারথ িুফক্তবদ্ধ হরয়রে এমন) দাসরক তার
দাসত্ব পথরক মুক্ত করার জনয যাকারতর োকা পথরক পদওয়া যারব।
৬- ঋণগ্রি বযফক্ত: ঋণগ্রি বযফক্ত দু ’িররণর:
ক- অনয মানু রষর মরিয সমরোতা কররত ফগরয় ঋণগ্রি হরয়রে।
খ-যার ফজম্মায় ঋণ ররয়রে এবং পস তা আদায় কররত সক্ষম নয় তারক তার
ঋণগ্রিতা পথরক মুক্ত করার জনয যাকারতর সম্পদ পদওয়া যারব।
৭- আল্লাহ রািায় দান: (আল্লাহর রািা) বিরত বুোয় আল্লাহর রািায় ফবনা
পবতরন ফজহাদকারী পিাক, আল্লাহর পরথর দা‘য়ী ও তারদর কারজ প্ররয়াজনীয়
উপকরণ বযরয় তারদররক যাকারতর অথয পদওয়া হরব।
৮- মুসাফির: সির অবস্থায় পয ফনঃস্ব ও অথযিূনয হরয় পরড়রে এবং ফনজ পদরি
যাওয়ার পকারনা সম্পদ তার কারে পনই এমন বযফক্তরক যাকারতর অথয পদওয়া
যারব।
যাকাতুি ফিতর
১- যাকাতুি ফিতর িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
যাকাতুি ফিতর িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত হরিা এ সাদাকা সাওম
পািনকারীর আত্মারক ভুিত্রুফে ও অলীি কথাবাতযা পথরক পফবত্র করর।
এমফনভারব ঈরদর ফদরন িফকর ও ফমসকীনরক অরনযর কারে সাহাযয িাওয়া
পথরক মুক্ত রারখ।
২- যাকাতুি ফিতররর পফরমাণ ও পযসব খাদয পথরক আদায় করা যারব:
যাকাতুি ফিতররর পফরমাণ হরিা প্ররতযক বযফক্তর পক্ষ পথরক এক সা‘ করর
আদায় কররত হরব। আর সা‘ হরচ্ছ িার মুদ্দ। আর এক সা‘ প্রায় ফতন ফকরিা।
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পদরির প্রিফিত মানব-খাদয পথরক, পযমন গম, পখজুর, িাি, ফকসফমস অথবা
পফনর িারা আদায় কররত হরব।
৩- যাকাতুি ফিতর কখন ওয়াফজব ও কখন আদায় কররত হয় :
ঈদু ি ফিতররর রাত আগমরনর সারথ সারথই যাকাতুি ফিতর ওয়াফজব হয়।
আর যাকাতুি ফিতর আদারয়র সময় হরচ্ছ ঈরদর একফদন বা দু ’ফদন পূ বয
পথরক। কারণ ইবন উমার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুমা এভারব কররতন। আর
আদারয়র উত্তম সময় হরচ্ছ ঈরদর ফদন সূ রযযাদরয়র পর ও ঈরদর সািারতর
সামানয পূ বয পযযন্ত। পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম মানু ষরক
ঈরদর সািারত পবর হওয়ার পূ রবয আদায় করার ফনরদযি ফদরয়রেন।
৪- িাদদ্র ওপর োিাতুল কফতর ওয়াকিব:
ঈরদর ফদন ও রারত পয মুসফিম বযফক্ত তার ফনরজর ও পফরবাররর খাবাররর
অফতফরক্ত খারদযর মাফিক হরব তার ওপর ও তার দাস-দাসী, নারী-পুরুষ, পোেবড় সকরির ওপর যাকাতুি ফিতর ওয়াফজব। মাতৃগরভয ভ্রূরণর পক্ষ পথরকও
যাকাতুি ফিতর আদায় করা মুিাহাব।
৫- যাকাতুি ফিতর বণ্টরনর খাতসমূ হ:
সািারণত যাকারতর খাতসমূ হই হরিা যাকাতুি ফিতররর খাত। তরব অনয
খারতর পিরয় িফকর ও ফমসকীনরক প্রদান করা উত্তম। পকননা রাসূ িুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,

.»« أغنوهم عن السؤال يف هذا ايلوم

“পতামরা তারদররক এ ফদরন (ঈরদর) কাররা কারে হাত পাতা পথরক মুক্ত
রারখা।”
=====

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 86 

৪- সাওম
সাওরমর হুকুম ও ফবফিফবিান
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ইসিারমর িতুথয রুকন রমযারনর সাওম
সাওরমর পফরফিফত ও সাওম িরয হওয়ার ইফতহাস:
১- সাওম পফরফিফত:
িাফব্দক অথয: ফবরত থাকা। আর পাফরভাফষক অরথয সাওম হরিা: ইবাদরতর
ফনয়ারত সু বরহ সাফদক পথরক সূ যযাি পযযন্ত খাদয, পানীয় স্বামী-স্ত্রীর ফমিন ও
সাওম ভংগকারী যাবতীয় ফজফনস পথরক ফবরত থাকা।
২-সাওম িরয হওয়ার ইফতহাস:
আল্লাহ তা‘আিা উম্মারত মুহাম্মাদীর ওপর সাওম িরয করররেন পযমফনভারব
পূ বযবতী উম্মারতর ওপর সাওম িরয করররেন। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ َ
َّ َ َ َ
َّ
َّ َ
َ
ََ َ
َ
ذ
َٰٓ ﴿
َِين َمِن َق يبل ِك يَم َل َعلك يَم
ََ َع َٱل
َ َ ِب
َ ٱلص َيامَ َك َما َكت
َ ِين َ َء َمنوَ َكت
ََ يأ ُّي َها َٱل
ِ َ َِب َعل ييكم
َ َ
]١١٣ :﴾ [ابلقرة١٨٣ون
َ ت َّتق
“পহ মুফমনগণ, পতামারদর উপর ফসয়াম িরয করা হরয়রে, পযভারব িরয করা
হরয়ফেি পতামারদর পূ বযবতযীরদর উপর। যারত পতামরা তাকওয়া অবিম্বন কর।”
[সূ রা আি-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]
আর এফে ফেি ফিতীয় ফহজরীর িাবান মারস।
সাওরমর উপকাফরতা:
সাওরমর ররয়রে আফত্মক, সামাফজক ও িারীফরক উপকার। পসগুরিা:
- সাওরমর আফত্মক উপকাররর মরিয ররয়রে এফে মানু ষরক বিযয ফিক্ষা পদয়
ও তারক িফক্তিািী করর। বযফক্তরক আত্মফনয়ন্ত্রণ ফিক্ষা পদয় এবং এর
ওপর িিরত সাহাযয করর। সাওরমর মািযরম মানু ষ তাকওয়া অজযন করর
এবং সাওম মানু ষরক তাকওয়া ফিক্ষা পদয়।
- সাওরমর সামাফজক উপকাররর মরিয ররয়রে এফে জাফতরক িৃ ংখিা,
একতা, নযায়পরায়নতা ও সমতা বজায় রাখরত অভযি করর। মুফমরনর
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মরিয ভারিাবাসা, রহমত ও সচ্চফরত্র ইতযাফদ গুণ অজযরন সাহাযয করর।
এোড়াও সমাজরক সব িররণর অনযায় ও ফবিৃ ংখিা পথরক মুক্ত রারখ।
- সাওরমর িারীফরক উপকাফরতা হরিা: সাওম মানু রষর নাফড়ভুাঁফড় পফরষ্কার
করর ও পাকস্থিী সু স্থ রারখ। িরীররক অফতফরক্ত োরমিা পথরক মুক্ত রারখ
ও অফতফরক্ত ওজন কমায়।
রমযান মাস শুরু হওয়া সাবযি করার পদ্ধফত:
দু ’ফে পদ্ধফতর পয পকারনা একফের িারা রমযান মাস শুরু হওয়া সাবযি হরব।
তাহরিা:
১- আরগর মাস তথা িাবান মাস ফত্রি ফদন পূ ণয করর, একফত্রিতম ফদনরক
রমযারনর প্রথম ফদন িরর অতযাবিযকীয়ভারব সাওম পািন শুরু কররব।
২- িাবান মারসর ফত্রিতম রারত িাাঁদ পদখা পগরি রমযান সাবযি হরব এবং
পররর ফদন পথরক সাওম পািন করা িরয হরব। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َّ َ ي
َ
َ
]١١٥ :﴿ف َمنَش ِه ََدَمِنكمََٱلش يه ََرَفل َيص يمهَ﴾ [ابلقرة
“সু তরাং পতামারদর মরিয পয মাসফেরত উপফস্থত হরব, পস পযন তারত ফসয়াম
পািন করর”। [সূ রা আি-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ
ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ر ُ ُ ُ َ َ ر ُ َ ر ُ َّ َ َ ر
َ ك رم فَأَ ركملُوا الرع َّدةَ ثَ ََلث
ني
 فإين غم علي، و يإذا رأيتموه فأف يطروا،«إيذا رأيتم اهلَلل فصوموا
ي
ي
ي
»يَ رو ًما
“যখন পতামরা িাাঁদ পদখরব তখন সাওম পািন কররব, আবার যখন তা পদখরব
তখন সাওম ভি করর ঈদু ি ফিতর পািন কররব। আর যফদ আকাি পমঘাচ্ছন্ন
থারক তাহরি তাাঁর সময় ফহসাব করর ফত্রি ফদন পূ ণয কররব।”1
1

সহীহ বু খারী, সাওম, হাদীস নং ১৮০১; সহীহ মুসফিম, ফসয়াম, হাদীস নং ১০৮০; নাসাঈ,
ফসয়াম, হাদীস নং ২১২০; আহমদ, ২/১৪৫; মাফিক, ফসয়াম, হাদীস নং ৬৩৪; দাররমী,
সাওম, হাদীস নং ১৬৮৪।
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রমযারনর িাাঁদ পকারনা এিাকার পিাকজন পদখরি তারদর উপর সাওম শুরু
করা িরয; পকননা িাাঁরদর উদয় স্থান স্থানরভরদ ফভন্ন। পযমন এফিয়ারত িাাঁরদর
উদয় স্থান ইউররারপর উদয় স্থান পথরক আিাদা, আবার আফিকার উদয় স্থান
আরমফরকার উদয় স্থান পথরক ফভন্ন। এ কাররণ প্ররতযক অঞ্চরির জনয আিাদা
হুকুম। তরব যফদ পৃফথবীর সব মুসফিম একই িাাঁদ পদরখ এক ফদরন সবাই
সাওম পািন করর তাহরি তারত ইসিারমর পসৌন্দযযয, পরস্পর ভারিাবাসা,
একতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাি পায়।
রমযারনর িাাঁদ একজন বা দু ’জন সৎ ও নযায়পরায়ণরিারকর পদখার সাক্ষয
ফদরিই তা যরথি হরব। পযরহতু রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম
একজরনর সারক্ষযর ওপর ফভফত্ত করর রমযারনর সাওম পািরনর অনু মফত
ফদরয়রেন।1 ফকন্তু িাওয়াি মারস ঈরদর িাাঁদ পদখার জনয কমপরক্ষ দু ’জন সৎ
পিারকর সাক্ষয িাগরব। পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম
একজন সৎরিারকর সাক্ষয গ্রহণ করর সাওম ভি কররত অনু মফত পদন ফন।

2

রমযান মারসর সাওম পািন িরয:
রমযান মারসর সাওম পািন িরয হওয়া কুরআন, সু ন্নাহ ও ইজমা িারা তা
প্রমাফণত। এফে ইসিারমর অনযতম একফে রুকন। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ َ َ َ ذ َ َٰ ذ َ ي َ َٰ َ ي ي
َ
َ
َ َ
َّ انَ َّٱلِيََأنز ََلَفِي َهَِ يٱلق ير َء نََه ٗدىَ ذل
َانَف َمنَش ِه ََد
َىَوٱلفرق ِن
َ ِنَٱلهد
َ اسَوبيِنتََم
َ ِ ِلن
َ ﴿ش يهرََ َر َمض
ِ
َّ َ ي
]١١٥ :مِنكمََٱلش يه ََرَفل َيص يمهَ﴾ [ابلقرة
“রমযান মাস, যারত কুরআন নাফযি করা হরয়রে মানু রষর জনয ফহদায়াতস্বরূপ
এবং ফহদায়ারতর সু স্পি ফনদিযনাবিী ও সতয-ফমথযার পাথযকযকারীরূরপ। সু তরাং
পতামারদর মরিয পয মাসফেরত উপফস্থত হরব, পস পযন তারত ফসয়াম পািন
করর”। [সূ রা আি-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]
1

সহীহ মুসফিম।

2

সহীহ মুসফিম।
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রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ َّ
َ
َّ ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ ر
ِّن ر َ ُ َ َ َ ر
ُ
 َو يإيتَا يء،الصَلةي
 َو يإقامي،اَّلل
 شهاد ية أن ال إيَل إيال اَّلل وأن حممدا رسول ي:اإلسَلم لَع َخ ٍس
«ب ي َ ي
َ َّ
َ
» َو َص رومي َر َم َضان، َواْل َ ِّج،الزَك ية
“ইসিারমর ফভফত্ত পাাঁিফে। এ কথার সাক্ষয দরওয়া পয, আল্লাহ বযতীত পকারনা
(সতয) ইিাহ পনই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর
রাসূ ি, সািাত কারয়ম করা, যাকাত পদওয়া, হজ করা এবং রমযান মারসর
ফসয়াম পািন করা”।1
সাওরমর রুকনসমূ হ:
১- ফনয়ত করা। আল্লাহর আরদি পািন কররত ও তার বনকেয িারভর
প্রতযািায় অন্তরর সাওরমর দৃ ঢ় সংকল্প করা। পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
2

ُ َ َّ َ َ ر
َّ
»ات
«إينما األعمال بياَلِّي ي

“প্ররতযক কাজ ফনয়ারতর ওপর ফনভযরিীি”

২- ফবরত থাকা: সাওম ভিকারী কারণ খাদয, পানীয় ও স্বামী-স্ত্রীর ফমিন
ইতযাফদ পথরক ফবরত থাকা।
৩- সময়: এখারন সময় বিরত ফদরনর পবিারক বুোরনা হরয়রে। সূ রযযাদরয়র পূ বয
পথরক সূ যযাি পযযন্ত সময়।
সাওম িরয হওয়ার িতযাবিী:
সাওম িরয হওয়ার িতয িারফে। তা হরিা:

1

সহীহ বু খারী, ঈমান, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসফিম, ঈমান, হাদীস নং ১৬; ফতরফমযী, ঈমান,
হাদীস নং ২৬০৯; নাসাঈ, ঈমান ওয়ািারাফয়‘উহু, হাদীস নং ৫০০১; আহমদ, ২/৯৩।

2

সহীহ বু খারী, বাদউি অহী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসফিম, আি-ইমারাহ, হাদীস নং ১৯০৭;
ফতরফমযী, িাদাইিু ি ফজহাদ, হাদীস নং ১৬৪৭; নাসাঈ, ত্বাহারাত, হাদীস নং ৭৫; আবু
দাউদ, তািাক, হাদীস নং ২২০১; ইবন মাজাহ, যু হুদ, হাদীস নং ৪২২৭; আহমদ, ১/৪৩।
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১- ইসিাম।
২- বারিগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
৩- আরকি তথা জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।
৪- সাওম পািরন সক্ষম হওয়া।
তাোড়া মফহিারদর সাওম শুদ্ধ হরত হারয়য ও ফনিাস পথরক পফবত্র হওয়াও
িতয।
সাওম শুদ্ধ হওয়ার িতযাবিী:
১- ইসিাম।
২- রাত পথরকই সাওরমর ফনয়ত করা।
৩- আরকি তথা জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।
৪- ভারিা-মন্দ পাথযকযকারী প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
৫- হারয়য পথরক পফবত্র হওয়া।
৬- ফনিাস পথরক পফবত্র হওয়া।
সাওরমর সু ন্নাতসমূ হ:
১- তাড়াতাফড় ইিতার: সু যায রির সারথ সারথই দ্রুত ইিতার করা।
২- তাজা বা শুকনা পখজুর বা পাফন ফদরয় ইিতার করা। এগুরিা ক্রমািরয়
অথযাৎ একফে পাওয়া না পগরি অনযফে ফদরয় ইিতার করা মুিাহাব। ফতন বা
পাাঁি বা সাত ইতযাফদ পবরজাড় সংখযক ফদরয় ইিতাফর করা মুিাহাব।
৩- ইিতাররর সময় পদা‘আ করা। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম
ইিতাররর সময় এ পদা‘আ কররতন,

.» فتقبل منا إنك أنت السميع العليم،«امهلل لك صمنا ولَع رزقك أفطرنا
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“পহ আল্লাহ! আমরা আপনার জনযই সাওম পািন করিাম, আপনার পদওয়া
ফরফযরক ইিতার করিাম। অতএব, আপফন আমারদর সাওম কবুি করুন।
ফনিয়ই আপফন সবযরশ্রাতা ও সবযজ্ঞানী”।1
৪- সাহরী খাওয়া: সাওম পািরনর ফনয়রত পিষরারত ফকেু খাওয়া ও পান করার
নাম সাহরী।
৫- রারতর পিষভারগ ফবিরম্ব সাহরী খাওয়া।
সাওরমর মাকরূহসমূ হ:
সাওম পািনকারীর জনয ফকেু কাজ করা মাকরূহ। কারণ এর মািযরম তার
সাওম নি হরয় যাওয়ার সমূ হ সম্ভাবনা থারক; যফদও এ কাজগুরিা সরাসফর
সাওম নি করর না। তন্মরিয:
১- অযু র সময় কুফি ও নারক পাফন পদওয়ায় অফতরফঞ্জত করা।
২- স্ত্রীরক িুম্বন করা। পকননা এরত পযৌন উরত্তজনায় মযী পবর হওয়া বা
ফমিরনর সম্ভাবনা থারক, িরি কািিারা ওয়াফজব হরয় যারব।
৩-পযৌন উরত্তজনাসহ স্ত্রীর প্রফত পিকহীনভারব একািারর তাফকরয় থাকা।
৪- পযৌন কারজর ফিন্তা করা।
৫- হারতর িারা স্ত্রীরক ষ্পিয করা বা তার িরীর স্পিয ও ঘষযণ করা।
পযসব ওযরগ্রি বযফক্তর সাওম ভি করা জারয়য:
১- হারয়য ও ফনিাসগ্রি নারীর সাওম ভি করা িরয।
২- কাউরক ধ্বংস পথরক উদ্ধার বা রক্ষা কররত হরি যফদ সাওম ভি কররত
হয় তরব তখন তার জনয সাওম ভি করা ওয়াফজব। পযমন, ডুরব যাওয়া বা এ
িররণর বযফক্তরক রক্ষা করা।
৩- পয সিরর সািাত কসর করা সাওম ভি করা জারয়য পস িররনর
সিরকারীর জনয সাওম ভি করা সু ন্নাত।
1

আবু দাউদ, সাওম, হাদীস নং ২৩৫৮।
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৪- সাওম পািরন পরাগ বৃ ফদ্ধ হরত পারর এমন আিিা থাকরি অসু স্থ বযফক্তর
জনয সাওম ভি করা ববি।
৫- মুফকম বযফক্ত ফদরনর পবিায় সির কররি তার জনয উত্তম হরিা সাওম ভি
না করা, পযরহতু এ বযাপারর আরিমরদর মতাননকয ররয়রে।
৬- গভযবতী অথবা দু গ্ধদানকারী নারী যফদ তার ফনরজর ক্ষফতর আিিা করর
অথবা তার সন্তারনর ক্ষফতর আিিা করর তরব তার জনয সাওম ভি করা ববি
হরব। যফদ ফনরজর ক্ষফতর পকারনা ভয় না থারক, শুিু বাচ্চার ক্ষফতর আিিা
থারক তাহরি পস অবস্থায় তারক কাযা করার সারথ ফিফদয়া তথা প্রফতফদরনর
সাওরমর পফরবরতয একজন ফমসকীনরক খাদযদান কররত হরব।
সাওম ভরির কারণসমূ হ:
সাওম ভরির কারণ ফনেরূপ:
১- ফরদ্দা তথা মুরতাদ হরয় পগরি সাওম ভি হরয় যারব।
২- মারা পগরি।
৩- সাওম পভরি পিিার দৃ ঢ় ফনয়ত কররি।
৪- সাওম রাখা বা পভরি পিিার বযাপারর সফন্দহান হরি।
৫- ইচ্ছাকৃত বফম কররি।
৬- পিাত পথ ফদরয় বা ইনরজকিন করর িরীরর খাদয েুকারি।
৭- হারয়য ও ফনিারসর রক্ত পবর হরি।
৮- মুরখ কি জমা করর ফগরি পিিরি।
৯- ফসিা িাগারি ফসিাকারী ও ফসিাকৃত বযফক্ত উভরয়র সাওম ভি হরয় যারব।
১০- স্ত্রীর ফদরক বারবার পিরয় থাকার কাররণ ইচ্ছাকৃত বীযযপাত হরি সাওম
পভরি যারব।
১১- স্ত্রীরক িুম্বন বা তার িরীর স্পিয বা হিনমথুন বা পযৌনাি বযতীত অনয পরথ
সহবাস করার কাররণ মফন (বীযযপাত) বা মযী পবর হরি।
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১২- পপরে, গিায় বা পব্ররণ খাদয ও পানীয় জাতীয় ফকেু িরি পগরি সাওম
পভরি যারব।
সতকযীকরণ:
রমযারন ফদরনর পবিায় পযৌনাি বা পযৌনাি বযতীত অনয পরথ ইচ্ছাকৃত সহবাস
কররি সাওম পভরি যারব এবং এরত কাযা ও কািিারা দু ’ফে-ই আদায় কররত
হরব। এসব কাজ যফদ ভুরি করর পিরি তাহরি তার সাওম সহীহ হরব এবং
তারক কাযা ও কািিারা পকারনাফেই কররত হরব না।
পকারনা নারীরক রমযারন ফদরনর পবিায় পজার করর সহবাস করা হরি বা না
জানার কাররণ সহবাস কররি বা পস নারী ভুরি সহবাস কররি তার সাওম
সফঠক। তরব পস নারীরক পজারপূ বযক সহবাস কররত বািয করা হরি তার ওপর
শুিু কাযা করা ওয়াফজব হরব। আর পস ইচ্ছাকৃত এসব কারজ অনু গত হরি
তারক কাযা ও কািিারা উভয়ফে কররত হরব।
সাওরমর কািিারা হরিা একজন মুফমন দাস মুক্ত করা। দাস মুক্ত কররত
অক্ষম হরি দু ’মাস একািারর সাওম পািন করা। দু ’মাস সাওম পািরন অক্ষম
হরি ৬০ জন ফমসকীনরক খাবার প্রদান করা। ৬০ জন ফমসকীনরক খাবার
প্রদান কররতও যফদ অক্ষম হয় তরব তার পথরক কািিারা রফহত হরয় যারব।
স্বামী যফদ পযৌনাি বযতীত অনয পরথ সহবাস করর তাহরি স্বামীরক তা কাযা
কররত হরব এবং আল্লাহর কারে তাওবা কররত হরব।
রমযারনর কাযা তাৎক্ষফণক আদায় করর পদওয়া সু ন্নাত। পকারনা ওযর বযতীত
ইচ্ছাকৃত পরবতযী রমযান পযযন্ত ফবিম্ব কররি তারক কাযার সারথ প্রফতফদন
একজন ফমসকীনরক খাদয দান কররত হরব।
পকউ মানরতর সাওম বা মানরতর হজ ফযম্মায় পররখ মারা পগরি তার
অফভভাবরকরা তা কাযা করর ফদরব।
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পযসব ফদন সাওম পািন করা মুিাহাব, মাকরূহ ও হারাম
ক- পযসব ফদন সাওম পািন করা মুিাহাব:
ফনরোক্ত ফদনসমূ রহ সাওম পািন করা মুিাহাব:
- আরািার ফদরনর সাওম। আর তা হরচ্ছ হাজী বযতীত অনযরা নয় তাফরখ
সাওম পািন কররব।
- মুহাররম মারসর নয় ও দি বা দিও এগাররা তাফরখ সাওম পািন করা।
- িাওয়ারির েয়ফে সাওম।
- িা‘বান মারসর প্রথমারিয অথযাৎ পরনর তাফররখর আরগ সাওম পািন।
- মুহাররম মারস সাওম পািন করা।
- প্রফতমারসর পবরজাড় ফতনফদন অথযাৎ (১৩, ১৪ ও ১৫ তাফরখ) সাওম পািন
করা।
- প্রফত পসাম ও বৃ হস্পফতবার সাওম পািন করা।
- একফদন সাওম পািন করা আবার একফদন সাওম পািন না করা অথযাৎ
একফদন পরপর সাওম রাখা।
- ফববাহ কররত অক্ষম যু বক-যু বতীরদর সাওম পািন করা।
পযসব সাওম পািন করা মাকরূহ:
- আরািারতর ময়দারন অবস্থানরত হাজী বযফক্তর আরািার ফদরন সাওম
পািন।
- শুিু জুমু‘আর ফদন সাওম রাখা।
- িা‘বান মারসর পিরষর ফদন সাওম পািন।
এসব ফদন সাওম পািন করা মাকরূহ তানফযহী।
আর ফনরের ফদনগুরিারত সাওম পািন করা মাকরূহ তাহফরমী। পসগুরিা হরচ্ছ:
১- সাওমুি ফবসাি তথা দু বা তরতাফিক ফদন ফবনা ইিতারর িাগাতার সাওম
পািন করা।
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২- ইয়ামুি-িাক তথা িা‘বান মারসর ফত্রিতম ফদরন সাওম পািন করা।
৩- সারা বের ফবরফতহীনভারব একািারর সাওম পািন করা।
৪- স্বামী উপফস্থত থাকা অবস্থায় তার অনু মফত বযতীত স্ত্রীর নিি সাওম পািন
করা।
পয ফদনগুরিারত সাওম পািন করা হারাম:
আর ফনরের ফদনগুরিারত সাওম পািন করা হারাম। পসগুরিা হরচ্ছ:
১- ঈদু ি ফিতর ও ঈদু ি আযহার ফদরন সাওম পািন করা হারাম।
২- আইয়যারম তািরীক তথা ফযিহরজর ১১, ১২ ও ১৩ তাফরখ এ ফতনফদন
হাদই যরবহ কররত অক্ষম তামাত্তু ও কাফরন হাজীগণ বযতীত অনযরদর সাওম
পািন করা হারাম।
৩- মফহিারদর জনয হারয়য ও ফনিারসর ফদরন সাওম পািন করা হারাম।
৪- অসু স্থ বযফক্ত সাওম পািন কররি যফদ তার অসু স্থতা পবরড় যাওয়ার আিিা
থাকরি তার সাওম পািন করা হারাম।
=====
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৫- ই‘ফতকাি ও এর ফবফি-ফবিান
প্রকাররভদ ও িতযাবিী
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ই‘ফতকাি
ই‘ফতকারির পফরফিফত:
িাফব্দক অরথয ই‘ফতকাি অথয বাস করা, পিরগ থাকা, অবস্থান করা ও আেরক
রাখা।
পাফরভাফষক অরথয ইবাদরতর উরদ্দরিয ফনফদযি ফনয়ারত ও ফনফদযি পদ্ধফতরত
মসফজরদ অবস্থান করা।
ই‘ফতকাি িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
১- ই‘ফতকারির মািযরম দু ফনয়ার কমযবযিতা পথরক মুক্ত হরয় আল্লাহর ইবাদরত
ফনরজর অন্তররক ফনরয়াফজত করা।
২- মহান মাওিা আল্লাহর সমীরপ তার আরদি পািন, তার দরবারর তাাঁর দয়া
ও রহমত িারভর প্রতযািায় ফনরজরক সমপযণ করা।
ই‘ফতকারির প্রকাররভদ:
১- ওয়াফজব ই‘ফতকাি: মানরতর ই‘ফতকাি পূ ণয করা ওয়াফজব। পযমন পকউ
বিি, আফম যফদ অমুক কারজ সিি হই তাহরি ফতনফদন ই‘ফতকাি করব
অথবা যফদ আমার অমুক কাজফে সহজ হয় তাহরি আফম ই‘ফতকাি করব।
২- সু ন্নারত মুয়াক্কাদাহ: এর উত্তম সময় হরিা রমযান মারসর পিষ দিফদন
ই‘ফতকাি করা।
ই‘ফতকারির রুকনসমূ হ:
১- ই‘ফতকািকারী: পকননা ই‘ফতকাি এমন কাজ যার জনয একজন
ই‘ফতকািকারী প্ররয়াজন।
২- মসফজরদ অবস্থান করা: আিী রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু বরিরেন,

.»«ال اعتاكف إال يف مسجد مجاعة

“জামাত হয় এমন মসফজদ োড়া পকারনা ই‘ফতকাি পনই”।1
1

মুসান্নাি আব্দু র রাযযাক, হাদীস নং ৮০০৯; মুসান্নাি ইবন আবু িাইবা, সহীহ বু খারী, হাদীস
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পকননা ই‘ফতকািকারী যখন জামা‘আত হয় এমন মসফজরদ ই‘ফতকাি কররব
তখন পস সািারতর জনয পূ ণয প্রস্তুফত ফনরত পাররব। আর সািারতর পূ ণয প্রস্তুফত
হরিা জামা‘আরত সািাত আদায় করা।
৩- ই‘ফতকারির স্থান: ই‘ফতকািকারী পযখারন ই‘ফতকারির জনয অবস্থান করর।
ই‘ফতকাি শুদ্ধ হওয়ার িতযাবিী:
১- ই‘ফতকািকারী মুসফিম হওয়া। অতএব কাফিররর ই‘ফতকাি সহীহ হরব না।
২- ভারিা-মন্দ পাথযকযকারী জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। অতএব, পাগি ও ফিশুর
ই‘ফতকাি শুদ্ধ হরব না।
৩- পুরুরষর জনয এমন মসফজরদ ই‘ফতকাি কররত হরব পযখারন জামা‘আত
অনু ফষ্ঠত হয়। [নারীর জনয পয পকারনা মসফজদ হরত পাররব]
৪- ই‘ফতকািকারীরক জুনুবী তথা অপফবত্রতা, হারয়য ও ফনিাস পথরক পফবত্র
হরত হরব।
পযসব কাররণ ই‘ফতকাি ভি হরয় যায়:
১- সহবাস করা, যফদও এরত বীযয ফনগযত না হয়। পকননা আল্লাহ তা‘আিা
বরিরেন,

َ َّ
َ
َ
َ
َٰ َ فَٱل ي َم
]١١٧ :ج َِد﴾ [ابلقرة
َ ِ َون
َ نَ َوأنت يَمَعَٰكِف
َ لَت َبَٰ ِۡشوه
َ ﴿ َو
ِ س

“আর পতামরা মাসফজরদ ই‘ফতকািরত অবস্থায় স্ত্রীরদর সারথ ফমফিত হরয়া না।”
[সূ রা আি-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]
২- সহবারসর ফদরক িাফবত করর এমন সব কাজ করা।
৩- পবহুি ও পাগি হওয়া, িাই মাদক বা অনয পযরকান কাররণ পহাক।
৪- মুরতাদ হরি।
৫- ওযর বযতীত মসফজদ পথরক পবর হওয়া।
পযসব ববি ওযরর মসফজদ পথরক পবর হওয়া যারব:
নং ৯৬৭৩।
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পযসব কাররণ ই‘ফতকািকারী মসফজদ বা ই‘ফতকারির স্থান পথরক পবর হরত
পাররব তা ফতন িররণর। পসগুরিা হরচ্ছ:
১- ির‘ঈ ওযর: পযসব মসফজরদ জুমু‘আ ও ঈরদর সািাত আদায় হয় না পসসব
মসফজরদ ই‘ফতকাি কররি জুমু‘আ ও ঈরদর সািারতর জনয পবর হরত পাররব।
এর কারণ ই‘ফতকাি হরচ্ছ গুনারহর কাজ পেরড় আল্লাহর বনকেয িারভর ইচ্ছা
করা। আর জুমু‘আ ও ঈরদর সািাত পেরড় পদওয়া নািরমানী ও গুনারহর কাজ
যা ই‘ফতকারির সারথ করা িরি না।
২- স্বভাবগত ওযর: পযমন পপিাব, পায়খানা বা স্বপ্নরদাষ হরি িরয পগাসি
করা ইতযাফদর জনয মসফজরদ বযবস্থা না থাকরি পবর হওয়া। তরব এর িতয
হরচ্ছ যতেুকু প্ররয়াজন শুিু ততেুকু সময় মসফজরদর বাফহরর থাকা, এর পিরয়
পবফি সময় না থাকা।
৩- জরুফর ওযর: পযমন পকউ ই‘ফতকাি িাফিরয় পগরি তার সম্পদ হাফররয়
যাওয়া বা ধ্বংস হওয়া বা ফনরজর ক্ষফতর আিিা কররি তখন পবর হরত
পাররব।
====
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৬- হজ
হরজর ফবফি-ফবিান
‘উমরা ও এর ফবফি-ফবিান
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ইসিারমর পঞ্চম রুকন হজ
১- হরজর পফরফিফত:
হজ ( )حجিরব্দর আফভিাফনক অথয: ইচ্ছা করা ও পকারনা গন্তরবযর ফদরক গমন
করা। পকারনা কাজ বারবার করা।
পাফরভাফষক অরথয: ফবরিষ ইবাদত আদারয়র উরদ্দরিয সু ফনফদযি সমরয় মক্কা গমন
করার ইচ্ছা করা।
২- ইসলাদম হদির অবস্থান:
হজ ইসিারমর পঞ্চ রুকরনর মরিয পঞ্চম রুকন। নবম ফহজফররত হজ িরয
হরয়রে। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ َ َّ َ
ٗ
َ َ َ َ ُّ ي َ ي َ ي
]٩٧ :﴾ [ال عمران٩٧يل
َ ِ اعَإ ِ يۡل َهَِ َسب
َ نَٱستط
َِ ِجَٱۡليتََِم
َ اسَح
َ ِ ََّعَٱنل
َ َِّلل
َ ِ ﴿و
“এবং সামথযযবান মানু রষর ওপর আল্লাহর জনয বায়তুল্লাহর হজ করা িরয”।
[সূ রা আরি ইমরান, আয়াত: ৯৭]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ َّ
َ
َّ ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ ر
ِّن ر َ ُ َ َ َ ر
ُ
 َو يإيتَا يء،الصَلةي
 َو يإقامي،اَّلل
 شهاد ية أن ال يإَل يإال اَّلل وأن حممدا رسول ي:اإلسَلم لَع َخ ٍس
«ب ي َ ي
َ َّ
َ
.» َو َص رومي َر َم َضان، َواْل َ ِّج،الزَك ية
“ইসিারমর ফভফত্ত পাাঁিফে। এ কথার সাক্ষয পদওয়া পয, আল্লাহ বযতীত পকারনা
(সতয) ইিাহ পনই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর
রাসূ ি, সািাত কারয়ম করা, যাকাত পদওয়া, হজ করা এবং রমযান মারসর
1

ফসয়াম পািন করা”।
৩- হরজর হুকুম:

আল্লাহ তার (সক্ষম) বান্দার ওপর জীবরন হজ পািন করা িরয করররেন।
ٌ َ َ َ
َ ً
» ف َم رن َزاد ف ُه َو ت َط ُّوع،« اْلج َم َّرة
1

সহীহ বু খারী, ঈমান, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসফিম, ঈমান, হাদীস নং ১৬; ফতরফমযী, ঈমান,
হাদীস নং ২৬০৯; নাসাঈ, ঈমান ওয়ািারারয়‘উহু, হাদীস নং ৫০০১; আহমদ, ২/৯৩।

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 103 

“হজ জীবরন একবার, পকউ এর পিরয় পবফি কররি তা তার জনয অফতফরক্ত
(নিি)”।1
হরজর অথয: ফবরিষ ইবাদত আদারয়র উরদ্দরিয সু ফনফদযি সমরয় মক্কা গমন করার
ইচ্ছা করা।
৪- উমরা:
উমরার পফরফিফত: উমরার িাফব্দক অথয পফরদিযন করা, সাক্ষাৎ করা। আর
পাফরভাফষক অরথয উমরা হরিা: কফতপয় ফনফদযি কাজ ফনফদযি স্থারন ফগরয় পািন
করা।
‘উমরার হুকুম:
জীবরন একবার উমরা পািন করা ওয়াফজব।
৫- হজ ও উমরা িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
ইসিারম হজ ও উমরা িরী‘আতসম্মত হওয়ার অনযতম ফহকমত হরিা পাপপফিিতা পথরক মানু রষর অন্তররক পফবত্র করা যারত আফখরারত আল্লাহর পদওয়া
সম্মাফনত স্থারনর (জান্নারতর) অফিবাসী হওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ
ََ
ُ ر َ َر
ُ ُ َُ ر
» َر َج َع كيَ رومي َو َدلته أ ُّمه، َول رم يف ُس رق،« من حج هذا ابليت فل رم يَ ررفث
“পয বযফক্ত এ ঘররর হজ পািন কররিা এবং অিািীন কথাবাতযা ও গুনাহ
পথরক ফবরত রইি, পস নবজাতক ফিশু, যারক তার মা এ মুহূরতযই প্রসব
করররে, তার নযায় ফনষ্পাপ হরয় ফিররব”।2

1

নাসাঈ, মানাফসকুি হজ, হাদীস নং ২৬২০; আবু দাউদ, মানাফসক, হাদীস নং ১৭২১; ইবন
মাজাহ, মানাফসক, হাদীস নং ২৮৮৬; আহমদ, ১/২৯১; দাররমী, মানাফসক, হাদীস নং
১৭৮৮।

2

সহীহ বু খারী, হজ, হাদীস নং ১৫২১; সহীহ মুসফিম, হজ, হাদীস নং ১৩৫০; ফতরফমযী, হজ,
হাদীস নং ৮১১; নাসাঈ, মানাফসকুি হজ, হাদীস নং ২৬২৭; ইবন মাজাহ, মানাফসক, হাদীস
নং ২৮৮৯; আহমদ, ২/৪১০; দাররমী, মানাফসক, হাদীস নং ১৭৯৬।
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৬- হজ ও উমরা িরয হওয়ার িতযাবিী:
হজ ও উমরা িরয হওয়ার িতযাবিী ফনেরূপ:
১- ইসিাম।
২- আক্বি বা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।
৩- বাফিগ হওয়া।
৪- হরজ গমরনর সামথয থাকা। অথযাৎ হরজ যাওয়া আসার যাতায়াত খরি, খাদয
ইতযাফদর সামথযয থাকা।
৫- স্বািীন হওয়া।
৬- উপররর পাাঁিফে িরতযর সারথ মফহিারদর জনয অফতফরক্ত আররকফে িতয
ররয়রে, তা হরিা মুহফরম থাকা। মুহফরম বযতীত হজ পািন কররি গুনাহগার
হরব, যফদও তার হজ আদায় হরয় যারব।
- ফিশু হজ কররি তার হজ নিি ফহরসরব সহীহ হরব, তরব বাফিগ হরি
তার ওপর হজ পািন করা িরয হরব।
- কাররা ওপর হজ িরয হওয়ার পরর হজ পািন না করর মারা পগরি
তার পফরতযক্ত সম্পফত্ত পথরক তার পক্ষ পথরক হজ করারনা িরয।
- পকউ ফনরজ হজ পািন না কররি পস অরনযর পক্ষ পথরক হজ পািন
কররত পাররব না। নিি হজ বা উমরা পািরনর জনয পযরকান কাউরক
স্থিাফভফষক্ত করা সহীহ।
হজ তথা মানাফসরকর প্রকাররভদ:
১- শুিু উমরা পািন করা।
২- শুিু হজ পািন করা।
৩- হজ ও উমরা একরত্র পািন করা।
৪- উমরা পািন করর ফকেু ফদন ইহরাম পথরক মুক্ত হরয় আবার হজ পািন
করা।
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- শুিু শুিু উমরা পািন বেররর পয পকারনা সময় করা যায়। তরব সরবযাত্তম
উমরা হরিা যা হরজর সারথ বা রমযান মারস পািন করা হয়।
- ইিরাদ হজ তথা শুিু হজ হরিা হরজর ফদরন শুিু হরজর জনয ইহরাম বাাঁিা,
এর আরগ বা পরর উমরা পািন না করা।
- আর ফকরান তথা হরজর সারথ উমরা হরিা শুরু পথরকই হজ ও উমরার জনয
ইহরাম বাাঁিা এবং হজ ও উমরার ফকেু কাজ একরত্র করা। িরি হজ ও
উমরার জনয একবারই তাওয়াি ও সা‘ঈ করা।
- আর তামাত্তু হজ হরিা সবরিরয় উত্তম হজ। হরজর মারস প্রথরম উমরার জনয
ইহরাম বাাঁিা। অতঃপর উমরার জনয সা‘ঈ ও তাওয়াি পিরষ হািাি হরয়
যাওয়া। অতঃপর একই বের ফযিহজ মারসর আে তাফরখ হরজর জনয
ইহরাম বাাঁিা এবং তাওয়াি, সা‘ঈ, আরািারতর ময়দারন অবস্থান ইতযাফদ
হরজর কাযয সম্পন্ন করা। তামাত্তু ও কাফরন পািনকারীর উপর হাদী যরবহ
করা ওয়াফজব।
হজ ও উমরার রুকনসমূ হ:
- হরজর রুকন িারফে। পসগুরিা হরিা: ইহরাম, বাইতুল্লাহর তাওয়াি, সািা ও
মারওয়ায় সা‘ঈ ও ‘আরািায় অবস্থান। এ িারফে রুকরনর পকারনা একফে
েু রে পগরি হজ বাফতি হরয় যারব।
- উমরার রুকন ফতনফে। পসগুরিা হরিা: ইহরাম, তাওয়াি ও সা‘ঈ। অতএব,
এগুরিা আদায় না কররি উমরা আদায় হরব না। এ সব রুকরনর ফবিাফরত
ফববরণ ফনরি পদওয়া হরিা:
প্রথম রুকন: ইহরাম
ইহরাম হরিা: হজ বা উমরা পািরনর ফনয়ারত হজ বা উমরার কারজ প্ররবরির
ফনয়ত করা এবং সািারণ পসিাই করা কাপড় পেরড় ইহরারমর পপািাক পফরিান
করা।
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ইহরারমর ওয়াফজবসমূ হ:
ইহরারমর ওয়াফজব ফতনফে। পসগুরিা হরচ্ছ:
১- ফমকাত পথরক ইহরাম বাাঁিা:
িরী‘আত প্ররণতা পযসব জায়গা পথরক হজ ও উমরার জনয ইহরাম বাাঁিরত
ফনফদযি করর ফদরয়রেন। সু তরাং হজ বা উমরা পািনকারীরক ইহরারমর ফনয়ত
বযতীত এ সব স্থান অফতক্রম করা জারয়য পনই।
২- পসিাইফবহীন কাপড় পফরিান করা:
পুরুষ মুহফরম পসিাইকৃত জামা, কাফমে, েুফপওয়ািা জামা, পাগফড় পররব না।
পকারনা ফকেু ফদরয় মাথা পেরক রাখরব না। জুরতা পররব, িামড়ার পমাজা বা
কাপরড়র পমাজা পররব না, তরব জুরতা না পপরি িামড়ার পমাজা বা কাপরড়র
পমাজা পররত পাররব। নারী ফনকাব ও হাতরমাজা পররব না।
৩- তািফবয়া পাঠ করা। তািফবয়া হরিা ফনরোক্ত এ পদা‘আ পড়া।
َ َ َ َ َ َ َ َّ ر َ َّ ُ َّ َ َّ ر َ َ َّ ر َ َ َ َ َ َ َ َّ ر َ َّ َ ر َ َ ِّ ر َ َ َ َ َ ُ ر
»َشيك لك
 ال ي، يإن اْلمد واَلعمة لك والملك،َشيك لك بليك
 بليك ال ي،«بليك اللهم بليك
“আফম উপফস্থত, পহ আল্লাহ! আফম উপফস্থত। আপনার পকারনা িরীক পনই।

ফনিয় প্রিংসা ও ফন‘আমত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার পকারনা িরীক
পনই”।
মুহফরম ফমকাত পথরক ইহরাম পফরিান করার সময় তািফবয়া পড়রব এবং এ
পদা‘আ পাঠ না করর ফমকাত অফতক্রম কররব না। পুরুষ উচ্চস্বরর এবং (নারীরা
আরি আরি) পবফি পবফি পফরমারণ ও বার বার প্ররতযক উঠা, বসা, িিা, পিরা,
সািারতর আরগ-পরর ও কাররা সাক্ষারত তািফবয়া পাঠ কররব। উমরা
আদায়কারী উমরার তাওয়াি পিষ কররি তািফবয়া পাঠ পিষ কররব এবং হজ
আদায়কারী জামরারয় ‘আকাবারত পাথর ফনরক্ষপ পিরষ তািফবয়া পাঠ সমাপ্ত
কররব।
ফিতীয় রুকন: তাওয়াি
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তাওয়াি হরিা কা‘বা ঘররর িারপারি সাতবার পঘারা। এর সাতফে িতয।
পসগুরিা হরচ্ছ:
১- তাওয়াি শুরু করার ফনয়ত করা।
২- পোে বড় সব িররণর অপফবত্রতা পথরক পফবত্র থাকা।
৩- সতর পেরক রাখা। পযরহতু তাওয়াি সািারতর মরতাই।
৪- মসফজরদর ফভতর ফদরয় বাইতুল্লাহর তাওয়াি করা, যফদও বাইতুল্লাহ পথরক
দু র ফদরয় হয়।
৫- তাওয়ারির সময় বাইতুল্লাহ পযন তাওয়ািকারীর বাম ফদরক থারক।
৬- তাওয়ারি সাতফে িক্কর পদওয়া।
৭- িারাবাফহকভারব ও ফবরফতহীন তাওয়াি করা। ওযর বযতীত ফবিম্ব কররব
না।
তাওয়ারির সু ন্নাতসমূ হ:
১- রমি করা: পুরুষরদর জনয তাওয়ারি কুদূ ম তথা আগমফন তাওয়ারির প্রথম
ফতন িক্করর রমি করা সু ন্নাত। রমি হরিা তাওয়ারির সময় দ্রুত পরদ িিা।
নারীরা রমি কররব না।1
২- ইযফতবা করা: তাওয়ারি কুদূ রমর সময় ইযফতবা করা। ইযফতবা হরিা ডান
বগরির ফনরি িাদর পররখ ডান কাাঁি উন্মু ক্ত রাখা। এো শুিু পুরুরষর জনয
প্ররযাজয, নারীরদর জনয নয়। সাত বার তাওয়ারির পুররা সময়ই ইযফতবা
কররব।
৩- হাজরর আসওয়াদ িুম্বন: তাওয়াি শুরু করার সময় ও সম্ভব হরি প্রফত
িক্করর হাজরর আসওয়াদ িুম্বন করা। সম্ভব হরি রুকরন ইয়ামানী স্পিয করা।

1

ইমাম মুসফিম ইবন উমার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু পথরক বণযনা কররন, রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লাম হাজরর আসওয়াদ পথরক প্রথম ফতন িক্কর রমি করররেন এবং বাকী
িারবার স্বাভাফবক পহাঁরেরেন।
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৪- প্রথম িক্কর তাওয়াি শুরু করার সময় এ পদা‘আ পড়া:
ه
ه
ً
ووفاء بعهدك واتباَع لسنة نبيك
 امهلل إيمانا بك وتصديقا بكتابك.«بسم اَّلل واَّلل أكْب
.»
“ফবসফমল্লাহ আল্লাহু আকবর, পহ আল্লাহ আপনার ওপর ঈমান, আপনার
ফকতারবর ওপর সতযায়ন, আপনার ওয়াদা পূ রণ ও আপনার নবীর অনু সররণ
(আফম তাওয়াি শুরু করফে)।”
৫- তাওয়ারির সময় পদা‘আ করা: তাওয়ারির সময় আল্লাহর কারে পয পকারনা
পদা‘আ কররত পারর, তরব প্ররতযক িক্কর পিষ করার সময় এ পদা‘আ পড়া
সু ন্নাত:

َ
ٗ
ٗ
ُّ ي
]١٠١ :﴾ [ابلقرة٢٠١َِار
َ َّبَٱنل
َ َ فَٱٓأۡلخ َِرَة َِ َح َس َن َةَ َوق َِناَ َعذ
َ ِ ٱلن َياَ َح َس َن َةَ َو
َف
َ ِ َ﴿ َر َّب َناََ َء ت َِنا

“পহ আমারদর রব, আমারদররক দু ফনয়ারত কিযাণ ফদন। আর আফখরারতও
কিযাণ ফদন এবং আমারদররক আগুরনর ‘আযাব পথরক রক্ষা করুন”। [সূ রা
আি-বাকারা, আয়াত: ২০১]
৬- তাওয়ারির সময় মুিতাফযরম পদা‘আ করা। আর মুিতাফযম হরিা হাজরর
আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মিযবতযী জায়গা।
৭- সাত তাওয়াি পিরষ মাকারম ইবরাহীরম দু ’রাকা‘আত সািাত আদায়
কররব। এ সময় মাকারম ইবরাহীম তার ও কা‘বার মােখারন পররখ এর ফপেরন
দু রাকা‘আত সািাত আদায় কররব। প্রথম রাকা‘আরত সূ রা আি-িাফতহার
পরর ‘সূ রা আি-কাফিরূন’ এবং ফিতীয় রাকা‘আরত সূ রা আি-িাফতহার পরর
সূ রা আহাদ তথা কুি হুআল্লাহু আহাদ পড়রব।
৮- এ দু ’রাকাত সািাত পিরষ যমযরমর পাফন পান কররব।
৯- সা‘ঈ করার আরগ হাজরর আসওয়ারদর কারে ফগরয় তা স্পিয কররব।
তৃতীয় রুকন: সা‘ঈ:
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সা‘ঈ হরিা সািা ও মারওয়ার মারে ইবাদরতর ফনয়ারত হাাঁো। এফে হজ ও
উমরার রুকন।
ক- সা‘ঈর িতযাবিী:
সা‘ঈর িতযাবিী ফনেরূপ:
১- ফনয়ত করা: পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
ُ َ َّ َ َ ر
َّ
»ات
«إينما األعمال بياَلِّي ي
“প্ররতযক কাজ ফনয়রতর ওপর ফনভযরিীি”1

২- তাওয়াি ও সা‘ঈর মরিয তারতীব ফঠক রাখা। আরগ তাওয়াি করা, পরর
সা‘ঈ করা।
৩- সা‘ঈর সাত িক্কররর মারে িারাবাফহকতা ও ফবিম্ব না করা, তরব সামানয
ফবিরম্ব পকারনা অসু ফবরি হরব না, ফবরিষ করর তা যফদ প্ররয়াজরন করা হয়।
৪- সাত িক্কর পূ ণয করা। সারতর কম কররি বা পকানফে আংফিক কররি সা‘ঈ
আদায় হরব না। পযরহতু সা‘ঈ মূ িত সাত িক্কর পূ ণয করার সারথ িতযযুক্ত।
৫- ফবশুদ্ধ তাওয়ারির পরর হওয়া, িাই তা ওয়াফজব তাওয়াি পহাক বা সু ন্নাত
তাওয়াি।
খ- সা‘ঈর সু ন্নাতসমূ হ:
সা‘ঈর সু ন্নাতসমূ হ ফনেরূপ:
১- পুরুরষর জনয দু ই সবুজ ফিফহ্নত জায়গা পযখারন ইসমাঈি আিাইফহস
সািারমর মা হারজর আিাইহাস সািাম পারয়র িারা আঘাত করর িরিরেন পস
জায়গা সািযানু যায়ী দ্রুত অফতক্রম করা সু ন্নাত। দু বযি ও মফহিারা স্বাভাফবক
গফতরত হাাঁেরব।

1

সহীহ বু খারী, বাদউি অহী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসফিম, আি-ইমারাহ, হাদীস নং ১৯০৭;
ফতরফমযী, িাদাইিু ি ফজহাদ, হাদীস নং ১৬৪৭; নাসাঈ, ত্বাহারাত, হাদীস নং ৭৫; আবু
দাউদ, ত্বিাক, হাদীস নং ২২০১; ইবন মাজাহ, যু হুদ, হাদীস নং ৪২২৭; আহমদ, ১/৪৩।
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২- পদা‘আর জনয সািা ও মারওয়ায় উঠা।
৩- সািা ও মারওয়ায় সাতবার সা‘ঈ করার সময় পবফি পবফি পদা‘আ পড়া।
৪- সািা ও মারওয়ায় ফতনবার “আল্লাহু আকবর” ও এ পদা‘আ পড়া:
ُ َل إ َّال
َ َ َ ٌ َ اهلل َو رح َدهُ َال َ َ َ ُ َ ُ ر ُ ر ُ َ َ ُ ر َ ر ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ َ ر
ُ َل إ َّال
ََ َ
اهلل
 ال إي ي، َل الملك وَل اْلمد وهو لَع ُك َش ٍء ق يدير،َشيك َل
«ال إي ي
ي
َ ر َ ُ َ رََ َ ر َ ُ ََ َ َ َ ر َ ُ َ َ َ َ رَ ر َ َ ر
»اب َوح َد ُه
 وهزم األحز، ونرص عبده، أجنز وعده،وحده
“আল্লাহ বযতীত পকারনা সতয ইিাহ পনই, ফতফন এক। তাাঁর পকারনা অংিীদার
পনই। রাজত্ব তাাঁরই। প্রিংসাও তাাঁর। সকি ফবষরয়র ওপর ফতফন ক্ষমতাবান।
আল্লাহ বযতীত পকারনা সতয ইিাহ পনই, ফতফন এক। আল্লাহ তাাঁর অিীকার পূ ণয
করররেন ও তাাঁর বান্দারক সাহাযয করররেন এবং একাই িত্রুরদররক পরাফজত
করররেন”।1
৫- তাওয়ারির সারথ সারথই সা‘ঈ করা। তরব পকারনা ির‘ঈ ওযর থাকরি ফভন্ন
কথা।
িতুথয রুকন: ‘আরািারতর ময়দারন অবস্থান
‘আরািারতর ময়দারন অবস্থান বিরত ৯ ফযিহজ পযাহররর পর পথরক ১০ই
ফযিহজ ঈরদর ফদন িজররর সািারতর পূ বয পযযন্ত পসখারন অবস্থারনর ফনয়ারত
ফকেু ক্ষণ থাকা। পকউ ঈরদর ফদরনর িজররর সািারতর আরগ অবস্থান কররত
না পাররি তার ‘আরািারতর ময়দারন অবস্থান শুদ্ধ হরব না এবং তার হজ
বাফতি বরি গণয হরব। তখন পস উমরা করর হািাি হরয় যারব। পররর বের
পস উক্ত হজ পািন কররব। হরজর ইহরাম বাাঁিার সময় বািাপ্রাপ্ত হরি হািাি
হরয় যাওয়ার িতয না করর থাকরি হাদীও প্রদান কররত হরব। পকউ বাইতুল্লায়
পযরত িত্রু িারা আক্রান্ত হরি হাদী পাঠারব এবং পযখারন বািা পারব পসখারনই
হািাি হরয় যারব।

1

সহীহ মুসফিম, হাদীস নং ১২১৮।
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পকউ অসু স্থ বা অথয হাফররয় যাওয়ার কাররণ হরজ আসরত বািাগ্রি হরি তখন
পস িতযকারী হরি (সময় এ কথা বিা: আমার গন্তবয পসখারনই পিষ পযখারন
আফম বািাগ্রি হরবা) তখন পসখারন হািাি হরয় যারব, তারক ফকেু হাদী ফহরসরব
ফদরত হরব না। আর যফদ িতয না করর থারক তাহরি হািাি হরব এবং তার
সািযমত হাদী পাঠারত হরব।
হরজর ওয়াফজবসমূ হ:
হরজর ওয়াফজব সাতফে। তাহরিা:
১ - ফমকাত পথরক ইহরাম বাাঁিা।
২- পয বযফক্ত ফদরনর পবিায় ‘আরািারত অবস্থান কররব তার জনয সূ যযাি পযযন্ত
‘আরািারত অবস্থান করা।
৩- কুরবানীর রাত মুযদাফিিায় মিযরারতর পবফি অবস্থান করা।
৪- আইয়ারম তািরীরক ফমনার রাতগুরিা ফমনায় যাপন করা।
৫- িারাবাফহকভারব ফতন জামরায় কির ফনরক্ষপ করা।
৬- মাথা মুণ্ডন বা িুি পোে করা।
৭- ফবদায়ী তাওয়াি।
উমরার ওয়াফজবসমূ হ:
উমরার ওয়াফজব দু ’ফে:
১- মক্কাবাসী হািাি এিাকা পথরক এবং মক্কার বাইরর পথরক আগতরা ফমকাত
পথরক ইহরাম বাাঁিা।
২- মাথা মুণ্ডন বা িুি পোে করা।
পকউ উপররাক্ত রুকরনর পকারনা একফে পেরড় ফদরি তার হজ ও উমরা আদায়
হরব না।
কাররা হজ ও উমরার ওয়াফজব েু রে পগরি তারক দম (প্রাফণ যবাই) ফদরত হরব।
তরব সু ন্নাত েু রে পগরি তারক ফকেু ফদরত হরব না।
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ইহরাম অবস্থায় ফনফষদ্ধ কাজসমূ হ:
হজ বা উমরা অবস্থায় এসব ফনফষদ্ধ কাজ কররি তার ওপর ফিফদয়া তথা যরবহ
করা ওয়াফজব হয়। অথবা ফমসকীনরদর খাদয দান কররত হরব। অথবা সাওম
পািন কররব। হজ অথবা উমরার ইহরাম বাাঁিরি ফনরোক্ত কাজসমূ হ নারী
পুরুষ উভরয়র জনয করা হারাম:
১- িরীররর পযরকারনা অি পথরক িুি মুণ্ডারনা, কাো অথবা উপরড় পিিা।
২- হাত ও পারয়র নখ কাো।
৩- এমন পকারনা কাপড় ফদরয় পুরুরষর মাথা পেরক রাখা যা মাথার সারথ পিরগ
থারক। নারীরদর পিহারা পেরক রাখা, তরব ফভনপুরুষ থাকরি পেরক রাখরব।
৪- পুরুরষর পক্ষরত্র পসিাই-করা পপািাক পরা। পসিাই করা পপািাক অথয এমন
পপািাক যা মানু রষর িরীররর মারপ অথবা পকারনা অরির মারপ পসিাই করর
বতফর করা হরয়রে, পযমন স্বাভাফবক পফরিারনর পপািাক, পযান্ট-পাজামা, জামা,
ইতযাফদ।
৫- সু গফন্ধ িাগারনা।
৬- ভক্ষণ করা হয় এমন স্থিজ ফিকার-জন্তু হতযা করা বা ফিকার করা।
৭- ফববাহ করা।
৮- সহবাস করা। প্রথম তাহাল্লু ি হওয়ার আরগ (১০ তাফরখ মাথা মুণ্ডারনা বা
িুি পোে করার পূ রবয) সহবাস কররি স্বামী-স্ত্রী উভরয়র হজ বাফতি হরয় যারব।
তারক বাফতি হওয়া সরত্বও তারক বুদনা তথা পূ ণয একফে উে দম ফহরসরব ফদরত
হরব, হরজর বাকী কাজ পূ ণয কররত হরব এবং পররর বের আবার হজ কররত
হরব। আর প্রথম তাহাল্লু ি (১০ তাফরখ মাথা মুণ্ডারনা বা িুি পোে করার পরর)
সহবাস হরি তার হজ বাফতি হরব না, তরব তারক োগি দম ফহরসরব যবাই
কররত হরব।
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৯- স্ত্রীর পযৌনাি োড়া অনযভারব সহবাস কররি এরত বীযযাপাত হরি বুদনা
ওয়াফজব হরব আর বীযযাপাত না হরি োগি ওয়াফজব হরব। তরব উভয়
অবস্থারতই হজ বাফতি হরব না।
ইহরাম অবস্থায় ফনফষদ্ধ কারজর ফবিারনর পক্ষরত্র মফহিারা পুরুরষর মরতাই; তরব
পসিাইকৃত কাপড় পফরিান করার বযাপারর আিাদা। তারা ইচ্ছামরতা পসিাইকৃত
জামা-কাপড় পররত পাররব তরব তা অলীি হরত পাররব না। তারা মাথা পেরক
রাখরব এবং পিহারা পখািা রাখরব, তরব গাইরর মুহফরম তথা পরপুরুষ থাকরি
পিহারাও পেরক রাখরব।
হরজ ফতনফে কারজর পযরকান দু ’ফে কাজ কররি প্রথম তাহাল্লু ি বা
প্রাথফমকভারব ফনরষিাজ্ঞামুক্ত হরয় যায়। পসগুরিা হরচ্ছ:
১- তাওয়াি
২- পাথর ফনরক্ষপ ও
৩- মাথার িুি মুণ্ডারনা বা কাো।
তামাত্তু হজ পািনকারী মফহিা তাওয়ারির আরগ হারয়যগ্রি হরি এবং পস
হরজর কাযযক্রম েু রে যাওয়ার আিিা কররি তখন পস ইহরাম বাাঁিরব এবং
এরত পস ক্বাফরন হজকারী ফহরসরব গণয হরব। হারয়য ও ফনিাসগ্রি নারীরা
তাওয়াি বযতীত হরজর সব কাজ কররব, শুিু তাওয়ািফে পফবত্র হরি আদায়
কররব।
মুহফরম বযফক্তর জনয খাওয়া পযাগয পশু পযমন, মুরফগ ইতযাফদ যরবহ করা ববি।
ফহংস্র ও ক্ষফতকর প্রাণী পযমন, ফসংহ, পনকরড় বাঘ, ফিতাবাঘ, সাপ, ফবচ্চু, ইাঁদুর
ও সব িররণর ক্ষফতকর প্রাফণ হতযা করা জারয়য। এমফনভারব তার জনয
সামুফর্দ্ক প্রাণী ফিকার করা ও খাওয়া জারয়য।
মুহফরম ও গাইরর মুহফরম সকরির জনয মক্কার হারাম এিাকার গাে কাো ও
আগাো উপরড় পিিা হারাম। তরব ইযফখর কাো যারব। এমফনভারব হারাম
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এিাকার প্রাণীও হতযা করা হারাম। পকউ এসব কররি তারক ফিফদয়া ফদরত
হরব। মদীনার হারাম সীমানা পথরকও গাে কাো হারাম, তরব পকউ গাে পকরে
পিিরি তারক ফকেু ফিফদয়া ফদরত হরব না।
কাররা উফল্লফখত সহবাস বযতীত ইহরাম অবস্থায় ফনফষদ্ধ কারজর পকারনা একফে
করার ফবরিষ প্ররয়াজন পদখা ফদরি পযমন, মাথার িুি মুণ্ডারনা বা পসিাইকৃত
পপািাক পরা ইতযাফদ কররি তারক ফিফদয়া ফদরত হরব। পস ফনরির পযরকান
একফে আদারয়র মািযরম এ ফিফদয়া আদায় কররত পাররব। পসগুরিা হরিা:
১- ফতনফদন সাওম পািন কররব।
২- অথবা েয়জন ফমসকীনরক খাদয ফদরব। প্ররতযকরক এক মুদ গম বা িাি বা
এ জাতীয় খাদয দান কররত হরব।
৩- অথবা োগি যরবহ কররত হরব।
পকউ অজ্ঞতাবিত বা ভুরি বা পজারপূ বযক ইহরাম অবস্থায় ফনফষদ্ধ কাজ কররি
পস গুনাহগার হরব না এবং তারক পকারনা ফিফদয়াও ফদরত হরব না। পকননা
আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,

َ َّ َ َ َ ي ي
َ َ َّ َ َ َ ي
]١١٦ :يناََأ يَوَأخ َطأنا﴾ [ابلقرة
س
َ َ﴿ربنا
ِ لَتؤ خِذناََإِنَن

“পহ আমারদর রব! আমরা যফদ ভুরি যাই, অথবা ভুি কফর তাহরি আপফন
আমারদররক পাকড়াও কররবন না।” [সূ রা আি-বাকারা, আয়াত: ২৮৬]
পকউ ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত স্থিজ প্রাণী হতযা কররি তারক অনু রূপ প্রাণী
ক্ষফতপূ রণ ফদরত হরব, উক্ত প্রাণী যবাই করর হারারমর অফিবাসী ফমসকীনরদররক
খাদয খাওয়ারত হরব অথবা এর মূ রিয খাদয ক্রয় করর তা ফমসকীনরক খাওয়ারত
হরব, প্ররতযক ফমসকীনরক এক মুদ পফরমাণ খাদয ফদরত হরব। অথবা প্ররতযক
মুরদর পফরবরতয একফদন সাওম পািন কররত হরব। আর হতযাকৃত প্রাণীর যফদ
অনু রূপ প্রাণী পাওয়া না যায় তাহরি তারক উক্ত প্রাণীর মূ িয িাযয করর পস মূ িয
িারা খাদয ক্রয় করর তা হারারমর অফিবাসী ফমসকীনরদররক খাদয খাওয়ারত
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হরব। প্ররতযক ফমসকীনরক এক মুদ পফরমাণ খাদয ফদরত হরব। অথবা প্ররতযক
মুরদর পফরবরতয একফদন সাওম পািন কররত হরব।
বীযযপাত োড়া সহবারসর ফিফদয়া উপররাক্ত ফবরিষ প্ররয়াজরন ইহরাম অবস্থায়
ফনফষদ্ধ কারজ ফিপ্ত হওয়ার ফিফদয়ার মরতাই। অথযাৎ সাওম পািন বা খাদয দান
বা োগি যরবহ করা।
আর হরজ প্রাথফমক ফনরষিাজ্ঞামুক্ত হওয়ার আরগ সহবাস কররি বুদনা (উে)
ফিফদয়া ফদরত হরব। উে যরবহ কররত অক্ষম হরি হরজর ফদনগুরিারত ফতনফদন
ও হরজর পরর বাফড় ফিরর বাকী সাত ফদন সাওম পািন কররত হরব। আর
প্রাথফমক ফনরষিাজ্ঞামুক্ত হওয়ার পরর সহবাস কররি শুিু করির কাররণ করা
কারজর ফিফদয়া (অথযাৎ সাওম পািন বা ফমসকীনরক খাদয দান বা োগি যরবহ
করা) ফদরিই হরব।
তামাত্তু‘ ও ক্বাফরন হজ আদায়কারী মক্কাবাসী না হরি তারদর ওপর হাদী তথা
োগি বা উরের সাত ভারগর একভাগ বা গরুর সাত ভারগর একভাগ যরবহ
করা ওয়াফজব। আর পকউ হাদী যরবহ কররত না পাররি পস হরজর ফদনগুরিারত
ফতনফদন ও বাফড় ফিরর বাকী সাত ফদন সাওম পািন কররব।
হজ পািরন বািাগ্রি বযফক্ত হাদী যরবহ কররত না পাররি দি ফদন সাওম পািন
করর হািাি হরব।
পকউ একই িররনর ফনফষদ্ধ কাজ বারবার সম্মু খীন হরি পস ফিফদয়া আদায় না
করর থাকরি একবার ফিফদয়া আদায় কররিই হরব, তরব ফিকার কররি তার
জনয আিাদা আিাদা ফিফদয়া ফদরত হরব। আর পকউ ফভন্ন িররণর ফনফষদ্ধ কাজ
একাফিক বার কররি পযমন, একবার মাথা মুণ্ডন কররিা, তারপরর নখ কােরিা
তারক প্ররতযকফে কারজর জনয আিাদা আিাদা ফিফদয়া আদায় কররত হরব।
ফমকাত
ফমকারতর প্রকাররভদ:
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ফমকাত দু ’প্রকার। তাহরিা:
১- ফমকাত যামানী বা সমরয়র ফমকাত। তা হরিা হরজর মাসসমূ হ। অথযাৎ
িাওয়াি, ফযিকদ ও ফযিহজ মাস।
২- ফমকারত মাকানী বা স্থারনর ফমকাত। হজ বা উমরা পািনকারীরক ইহরারমর
ফনয়ত বযতীত এ সব স্থান অফতক্রম করা হারাম। এগুরিা পাাঁিফে:
ক- যু িহুিাইিা: যু িহুিাইিা মদীনাবাসী ও মদীনার ফদক পথরক আসা জি, স্থি
বা আকািসীমার হাজীরদর ফমকাত। এফে মক্কা পথরক ৪৩৫ ফক.ফম দূ রর এবং
মক্কা পথরক সবরিরয় দূ রবতযী ফমকাত।
খ- আি-জুহিা: এফে ফসফরয়া, ফমসরসহ পস ফদক পথরক আসা জি, স্থি বা
আকািসীমার হাজীরদর ফমকাত। এফে রারবগ িহররর কারে অবফস্থত মক্কা
পথরক ১৮০ ফক.ফম দূ রর অবফস্থত। বতযমারন পিারকরা পসোর বদরি রারবগ িহর
পথরক ইহরাম বাাঁরি।
গ- ইয়ািামিাম: এফে ইরয়রমন ও ইয়ারমরনর ফদক পথরক আসা জি, স্থি বা
আকািসীমার হাজীরদর ফমকাত। এফে মূ িতঃ একফে উপতযকা যা মক্কা পথরক
৯২ ফক.ফম দূ রর অবফস্থত।
ঘ- কারনু ি মানাফযি: এফে নাজদ, তারয়ি ও এফদক পথরক ফদক পথরক আসা
জি, স্থি বা আকািসীমার হাজীরদর ফমকাত। বতযমারন এর নাম ‘আস-সাইিু ি
কাবীর’। মক্কা পথরক ৭৫ ফক.ফম দূ রর অবফস্থত। ওয়াফদ মুহাররাম কারনু ি
মানাফযরির সবরিরয় উাঁিু স্থান।
ঙ- যাতু ইরক: এফে ইরাক, পখারাসান, নজরদর মিয অঞ্চি ও উত্তরাঞ্চি ও
এর ওপাররর পদিবাসীরদর ফদক পথরক আসা জি, স্থি বা আকািসীমার
হাজীরদর ফমকাত। এফে একফে উপতযকা। এফে ‘দরীবা’ নারম পফরফিত। এফে
মক্কা পথরক প্রায় ১০০ ফক.ফম দূ রর অবফস্থত।
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এসব ফমকাত উপররাক্ত অঞ্চরি বসবাসকারী ও যারা এ ফদক পথরক হজ ও
উমরা আদায় করার জনয অফতক্রম কররব তারদর ফমকাত।
যারদর বাফড় উপররাক্ত ফমকারতর অভযন্তরর মক্কার ফদরক, তারদর হজ ও উমরার
ফমকাত ফনরজর ঘর পথরক শুরু কররত হরব। তরব যারদর বাফড় মক্কার মরিয
তারা হারাম এিাকার বাফড় পথরক পবর হরয় ‘ফহি’ বা হািাি এিাকায় এরস
উমরার ফনয়ত কররব। আর হরজর জনয মক্কায় বরসই ফনয়ত কররব।
যারদর পথ এসব ফমকারতর পরথ পরড় না তারা তারদর ফমকারতর সবযাফিক
কাোকাফে ও সমান সীমায় পপৌঁেরি পসখান পথরক ইহরাম বাাঁিরব। িাই তারা
ফবমান বা গাফড় বা পনৌযান পযরকারনা পরথ আসু ক।
ইহরাম োড়া এসব ফমকাত অফতক্রম করা জারয়য পনই। পকউ ইহরাম োড়া
এসব স্থান অফতক্রম কররি তারক পসখারন ফিরর পযরত হরব এবং পসখান পথরক
ইহরাম বাাঁিরত হরব। আর যফদ পসখারন ফিরর যাওয়া সম্ভব না হয় তাহরি
পযখারন আরে পসখান পথরকই ইহরাম বাাঁিরব এবং তারক দম ফদরত হরব। তার
হজ ও উমরা সহীহ হরব। আর ফমকারতর আরগ পথরকই ইহরাম বাাঁিরি
মাকরূহসহ জারয়য হরব।
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৭- কুরবানী ও আক্বীকা
কুরবানী
কুরবানী ও আইয়যারম তািরীরকর (১১, ১২ ও ১৩ ফযিহজ) ফদরন কুরবানীর
ফনয়ারত উে, গরু ও োগি যবাই করা। এফে সু ন্নাত।
কুরবানী যরবহ করার সময়:
ঈদু ি আযহার ফদরন ঈরদর সািারতর পর পথরক আইয়যামুত তািরীক তথা ১১,
১২ ও ১৩ই ফযিহজ পযযন্ত কুরবানীর সময়।
- কুরবানীর পগািত ফতনভাগ করর ফবতরণ করা সু ন্নাত। ফতনভারগর একভাগ
ফনরজ খারব, একভাগ আত্মীয়-স্বজনরক হাফদয়া ফদরব এবং একভাগ দান
কররব।
- কুরবানী করা অরনক িযীিতপূ ণয। পকননা এরত ফনরজর পফরবার
পফরজরনর জনয প্রিিতা, গফরব ফমসফকরনর উপকাফরতা ও তারদর অভাব
পূ রণ হয়।
- কুরবানী ও হাদী উরের িারা কররি কমপরক্ষ পাাঁি বের, গরুর দু ই বের
বের, পভড়ার েয় মাস ও োগরির এক বের বয়স হরত হরব।
- একফে োগি িারা একজন কুরবানী ফদরত পাররব। আর উে ও গরু িারা
সাতজন কুরবানী ফদরত পাররব। তাোড়া একফে োগি বা উে বা গরু ফদরয়
ফনরজর ও পফরবাররর পক্ষ পথরক কুরবানী পদওয়া জারয়য। তরব কুরবানীর
পশু পদাষ-ত্রুফে মুক্ত হরত হরব।
====
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আক্বীকা
ভূ ফমষ্ঠ ফিশুর পক্ষ পথরক পয পশু যবাই করা হয় তাই আক্বীকা। আক্বীকা করা
সু ন্নাত। পুত্র সন্তারনর জনয দু ’ফে োগি এবং কনযা সন্তারনর জনয একফে োগি
যবাই কররত হয়। জরন্মর সপ্তম ফদরন আক্বীকা করর নাম রাখরত হয় এবং
মাথার িুি মুণ্ডারনা ও িুরির সমপফরমাণ পরৌপয দান কররত হয়। সপ্তম ফদরন
আক্বীকা কররত না পাররি জরন্মর পিৌদ্দতম ফদরন আর পসফদনও না পাররি
একুিতম ফদরন আক্বীকা কররব। এফদরনও না কররি পরবতযীরত যখন সম্ভব হয়
তখন করর ফনরব। আক্বীকার পশুর হাড় না ভািা সু ন্নাত। আক্বীকা মূ িত নতুন
সন্তান িাভ ও আগত সন্তান িারভ আল্লাহর ফন‘আমরতর শুকফরয়া আদায়।
====
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ফজহাদ
ক- ফজহারদর পফরফিফত:
কাফিররদর ফবরুরদ্ধ সিস্ত্র যু রদ্ধ সবযাত্মক িফক্ত ও প্ররিিা বযয় করা।
খ- ফজহাদ িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকতম:
ফজহাদ ইসিারমর সরবযাচ্চ িৃ ি এবং সরবযাত্তম নিি ইবাদত। আল্লাহ তা‘আিা
ফনরোক্ত অরনক উরদ্দিয বািবায়রন ফজহাদ িরী‘আতসম্মত করররেন:
১- আল্লাহর কারিমারক বুিন্দ কররত এবং দীন পুররাোই যারত আল্লাহর জনয
হয়।
২- মানবজাফতর সু খ-িাফন্ত ও তারদররক যু িুম-ফনযযাতন ও অন্ধকার পথরক উদ্ধার
করর আরিার পরথ ফনরয় আসরত।
৩- পৃফথবীরত সতযরক বািবায়ন করর নযায়ফবিার প্রফতষ্ঠা কররত, বাফতিরক
ধ্বংস কররত এবং যু িুম ও িাসাদরক ফিরতরর ফনরষি কররত।
৪- দীনরক প্রিার-প্রসার, মুসফিম উম্মাহরক রক্ষা এবং িত্রুর ষড়যরন্ত্রর
দাতভািা জবাব ফদরত ইতযাফদ কাররণ আল্লাহ ফজহাদ িরী‘আতসম্মত করররেন।
গ- ফজহারদর হুকুম:
ফজহাদ িররয ফকিায়া। যখন একদি পিাক ফজহাদ কররব এবং তারা এ কারজ
তারা যরথি হরি অনযরদর পথরক এ হুকুম রফহত হরয় যারব। তরব ফনরোক্ত
অবস্থায় ফজহাদ সকরির ওপর িরয হরয় যায়:
১- যু রদ্ধর কাতারর িরি আসরি।
২- কারও পদি িত্রু িারা আক্রান্ত হরি।
৩- ইমাম বা রােপ্রিান যু রদ্ধর জনয আহ্বান কররি।
ঘ- ফজহাদ িযর হওয়ার িতযাবিী:
ইসিাম, আরকি, বাফিগ, পুরুষ, অসু স্থতা ও অক্ষমতা পথরক মুক্ত থাকা এবং
ফজহারদ যাওয়ার খরি থাকা।
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ঙ- ফজহারদর প্রকাররভদ:
ফজহাদ িার প্রকার। পসগুরিা হরচ্ছ:
১- নিরসর ফজহাদ: নিরসর ফজহাদ হরিা দীন ফিক্ষা করর পস অনু যায়ী আমি
করর মানু ষরক দীরনর পরথ দাওয়াত পদওয়া এবং এ কারজ কি-পক্লি ও যু িুম
ফনযযাতন আসরি বিযয িারণ করা।
২- িয়তারনর ফবরুরদ্ধ ফজহাদ: িয়তান বান্দারক পযসব সরন্দহ-সংিয়, মরনর
প্রবৃ ফত্ত ও পিাকায় পিরি পসগুরিার ফবরুরদ্ধ ফজহাদ করা।
৩- কাফির ও মুনাফিরকর ফবরুরদ্ধ যু দ্ধ করা: এ যু দ্ধ অন্তর, ভাষা, সম্পদ ও
হারত তথা িফক্তর িারা হয়।
৪- যাফিম, ফবদ‘আতী ও অনযায়কারীর ফবরুরদ্ধ ফজহাদ: উত্তম ফজহাদ হরচ্ছ
সক্ষম হরি হাত তথা িফক্তর িারা প্রফতহত করা। িফক্তর িারা সক্ষম না হরি
ফজহ্বা তথা মুরখর ভাষা িারা প্রফতহত করা এবং এরতও অক্ষম হরি অন্তররর
িারা ফজহাদ করা।
ি- িহীরদর মযযাদা:
আল্লাহর কারে িহীরদর সাতফে মযযাদা ররয়রে। তা হরিা: তার প্রথম পিাো রক্ত
জফমরন পড়ার সারথ সারথই আল্লাহ তারক ক্ষমা করর পদন, পস ফনরজর অবস্থান
জান্নারত পদখরত পায়, কবররর আযাব পথরক রক্ষা পায়, ফকয়ামরতর ভয়াবহতা
পথরক ফনরাপদ থারক, ঈমারনর স্বাদ আস্বাদন করর, তারক ডাগর িক্ষু হুর ফববাহ
করারনা হরব এবং তার আত্মীয়-স্বজন পথরক সত্তরজনরক িািা‘আত কররত
পাররব।
ে- যু রদ্ধর আদবসমূ হ:
ইসিারম যু রদ্ধর ফিিািারসমূ রহর মরিয অনযতম হরিা পিাকাবাফজ না করা, নারী
ও ফিশু যু রদ্ধ ফিপ্ত না হরি তারদররক হতযা না করা, অহফমকা ও প্রতারণা পথরক
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দূ রর থাকা, িত্রুর সারথ ফমফিত হওয়ার আকাঙ্খা না করা, আল্লাহর কারে
ফবজয় ও সাহারযযর প্রাথযনা করা। পযমন, এ পদা‘আ পড়া,
َ َر رُ ر َ ر ُ ر
َ «اللَّ ُه َّم ُم رْن َل ال
َ َّ َ َ ُ ر
َ  َو َه َ َ ر،حاب
»رصنا َعلير يه رم
 اه يزمهم وان،اب
ي
ازم األحز ي
 وَم يري الس ي،اب
كت ي
ي
ي
“পহ আল্লাহ আি-কুরআন অবতরণকারী, পমঘমািা পফরিািনাকারী,
িত্রুদিসমূ রহর পরাভূ তকারী, আপফন িত্রুরদর পরাভূ ত করর আমারদররক
তারদর উপর জয়ী করুন।”1
যু রদ্ধর ময়দান পথরক দু ’অবস্থায় পিাদপসরণ করা যারব:
প্রথমত: যু রদ্ধর পকৌিি পফরবতযন কররত।
ফিতীয়ত: ফনরজর দরির সারথ পযাগ ফদরত।
জ- যু দ্ধবফন্দ:
১- নারী ও ফিশুরক যু দ্ধদাস বানারনা হরব।
২- পযাদ্ধাপুরুষরক যু রদ্ধর পফরিািক হয়ত মুক্ত করর ফদরবন বা মুফক্তপণ ফনরয়
মুক্ত কররবন বা হতযা কররবন।
[পযাদ্ধারদর প্রফত আমীররর কতযবয:]
যু রদ্ধ পাঠারনার আরগ ইমাম তার বসনযবাফহনীরক ভারিাভারব পরীক্ষা ফনরীক্ষা
করর ফনরবন, ফনরাি, ফবপদকারি পিাকাকারী ও গুজব রেনাকারীরক যু রদ্ধ পযরত
বারণ কররবন, অফতপ্ররয়াজন বযফতত কাফিররর পথরক সাহাযয িাইরব না, যু রদ্ধর
রসদ সামগ্রী পযাগাড় করর ফদরবন, ফতফন তার বসনযবাফহনীর িীর-ফস্থরভারব
িািারবন, তারদর জনয সু ন্দর জায়গা ফনবযািন কররবন, পসনাবাফহনীরক েগড়া
িাসাদ ও গুনারহর কাজ পথরক ফবরত থাকরত ফনরদযি ফদরবন, তারদর মন
মানফসকতা িািা ও িফক্তিািী হয় এমন কথা বিরবন, তারদররক িহীরদর
মযযাদার িযীিত বণযনা করর উৎসাফহত কররবন, বিরযযর আরদি ফদরবন,
1

সহীহ বু খারী, ফকতাবু ি ফজহাদ ওয়াসসাইর, হাদীস নং ২৯৬৬; সহীহ মুসফিম, ফকতাবু ি
ফজহাদ ওয়াস-ফসয়ার, হাদীস নং ১৭৪২।
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বসনযবাফহনীরক করয়কফে দরি ভাগ কররবন, তারদর জনয মফনের ও পাহারাদার
ফনযু ক্ত কররবন, িত্রুর পখাাঁজ খবর ফনরত গুপ্তির পাঠারবন, বসনযরদর প্ররয়াজন
অনু সারর যারক ইচ্ছা ফতফন তারক আনিাি তথা যু রদ্ধ প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টন
কররবন এবং ফজহারদর ফবষরয় দীন সম্পরকয অফভজ্ঞ পিাকরদর সারথ পরামিয
কররবন।
আফমররর প্রফত পসনাবাফহনীর দাফয়ত্ব ও কতযবয:
বসনযবাফহনীর ওপর িরয হরিা ইমাম তথা আফমররর আনু গতয করা, তার সারথ
বিযযসহকারর থাকা, আফমররর অনু মফত বযফতত যু দ্ধ না করা; তরব হঠাৎ করর
িত্রু আক্রমণ কররি তারদর িারা ক্ষফতর আিিা কররি পসরক্ষরত্র যু দ্ধ শুরু
করা যারব, িত্রুরা সফন্ধ কররত িাইরি বা তারা হারাম মারস থাকরি
মুসফিমগরণর উফিৎ তারদর সারথ িুফক্ত করা।
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ফিতীয় অিযয়: মু‘আমািাত তথা পিনরদন


পবিারকনা এর ফবফিফবিান ও িতযাবিী।



ফরবা তথা সু দ জাফত ও পগাষ্ঠীর অথযনীফতর ধ্বংরসর হাফতয়ার এবং
ফরবার ফবিান।



ইজারা, এর ফবিান ও িতযাবিী।



ওয়াকি, এর ফবিান ও িতযাবিী।



ওয়াফসয়যাহ তথা অফসয়ত, এর ফবিান ও িতযাবিী।
====
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ফিতীয় অিযয়: মু‘আমািাত তথা পিনরদন
১- বাই‘ তথা পবিারকনা
ক- বাই‘ তথা পবিারকনার পফরফিফত:
বাই‘ ( )ابليعিব্দফে ( )باعএর মাসদার। িাফব্দক অথয মারির ফবফনময় মাি
পনওয়া বা ফবফনময় পফররিাি করর তার ফবফনমরয় বস্তু গ্রহণ করা।
পাফরভাফষক অরথয পবিারকনা হরিা, এমন আফথযক পিনরদন যা ফনফদযি বস্তু বা
পকারনা উপকাররর স্থায়ী মাফিকানা সাবযি করর। যা পকারনা বনকেয অজযরনর
উরদ্দরিয সংঘফেত হয় না।
বাই‘ তথা পবিারকনার হুকুম:
বাই‘ তথা পবিারকনা জারয়য ফহরসরব িরী‘আতসম্মত। কুরআন, সু ন্নাহ, ইজমা
ও ফকয়ারসর ফভফত্তরত এো জারয়য হওয়া প্রমাফণত।
খ- বাই‘ তথা পবিারকনা জারয়য হওয়ার ফহকমত:
পযরহতু অথয, পণয ও বস্তু ফবফভন্ন মানু রষর কারে েফড়রয় আরে। একজন মানু ষ
অরনযর কারে যা আরে তার প্রফত মুখারপক্ষী। আবার উক্ত বযফক্ত পযরহতু ফবফনময়
পফররিাি োড়া অনযরক বস্তুফে ফদরব না পসরহতু পবিারকনা জারয়য করা হরয়রে।
ববচাদেন্া ববধ িওয়ার দ্বারা মান্ুষ তার অভাব পূরণ েরদত সক্ষম
িয় এবাং তার প্ররয়াজনীয় ফজফনস িাভ কররত পারর। এজনযই আল্লাহ
মানু রষর এসব প্ররয়াজন ফমোরত পবিারকনা হািাি করররেন।
বাই‘ তথা পবিারকনার রুকনসমূ হ:
পবিারকনার রুকন হরিা:
১- ফসগাহ তথা পবিারকনার িব্দ: ইজাব তথা পবিারকনার প্রিাব ও কবুি তথা
প্রিাবনা গ্রহণ করা।
২- পক্রতা ও ফবরক্রতা।
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৩- পবিারকনার বস্তু ও দাম।
ফসগাহ তথা পবিারকনার িব্দ:
পক্রতা ও ফবরক্রতার একজরনর পবিারকনার প্রিাব ও অনযজরনর গ্রহণ করার
িব্দ বা পযসব িব্দ পবিারকনার ওপর উভরয়র সন্তুফি বুোয় তাই পবিারকনার
িব্দ। পযমন ফবরক্রতা বিি, আফম এ ফজফনসফে এমন ফকেু র ফবফনমরয় আপনার
কারে ফবফক্র করিাম বা আপনারক ফদিাম বা আপনারক মাফিক বানািাম
ইতযাফদ। আর পক্রতা তথা খফরদদার বিি, আফম ফজফনসফে ক্রয় করিাম বা
মাফিক হিাম বা ক্রয় করিাম বা গ্রহণ করিাম বা এ জাতীয় পকারনা িব্দ
বিা।
কমযবািক ফক্রয়া িারা পবিারকনা ফবশুদ্ধ হরব, িাই তা পক্রতা-ফবরক্রতা পয পকারনা
একই বযফক্তর পক্ষ পথরক পহাক ফকংবা পক্রতা-ফবরক্রতা উভরয়র পক্ষ পথরকই
পহাক।
পেফিরিারন পবিারকনা:
পেফিরিারন কথা বিা পবিারকনার ববঠক ফহরসরব িতযবয। পিারন কথা পিষ
হওয়া মারন এ ববঠক সমাপ্ত হওয়া। পকননা ‘উরি তথা প্রিফিতভারব পিারন
কথা পিষ মারন উভরয়র পবিারকনা পিষ বরিই িয়সািা করা হয়।
পবিারকনা শুদ্ধ হওয়ার িতযাবিী:
পবিারকনা শুদ্ধ হওয়ার িতয সাতফে। পসগুরিা হরচ্ছ:
১- পক্রতা ও ফবরক্রতা বা তারদর স্থিাফভফষক্ত উভরয়র সন্তুি।
২- পক্রতা ও ফবরক্রতা উভরয়র পবিারকনা জারয়য হওয়া অথযাৎ উভরয় স্বািীন,
মুকাল্লাি তথা িরী‘আরতর ফবিারনর উপরযাগী হওয়া এবং জ্ঞানবান হওয়া।
৩- ফবক্ররয়র ফজফনসফের বযবহার ববি হওয়া। অতএব পসসব ফজফনস পবিা-পকনা
করা জারয়য পনই পযসব ফজফনস বযবহারর পকারনা উপকার পনই (অথযাৎ পবহুদা
ফজফনস) বা পযসব ফজফনস বযবহার করা হারাম, পযমন: মদ, িূ কর ইতযাফদ অথবা
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যারত এমন উপকার ররয়রে যা পকবি ফনরুপায় হরিই বযবহার করা যায় পযমন
মৃতপ্রাফণ।
৪- পবিারকনার সময় ফবফক্রত ফজফনস ফবরক্রতা বা তার পক্ষ পথরক ফবফক্রর জনয
অনু রমাফদত বযফক্তর মাফিকানায় থাকা।
৫- ফবফক্রত ফজফনসফে সম্পরকয জ্ঞান থাকা, তার গুণাগুণ জানা ও পদখার
মািযরম।
৬- ফবক্ররয়র ফজফনরসর দাম ফনফদযি থাকা।
৭- ফবক্ররয়র ফজফনসফে হিান্তররযাগয হওয়া। অতএব, পিাতক বা হাওয়ায়
উড়ন্ত পকারনা ফকেু ইতযাফদ পবিারকনা করা শুদ্ধ হরব না।
পবিারকনার মরিয িতয প্রদারনর ফবিান:
পবিারকনার মরিয িতযাবিী দু ভারগ ফবভক্ত। প্রথম প্রকার সহীহ িতয, যারত
পবিারকনা অতযাবিযকীয় হরয় যায়, আর ফিতীয় প্রকার িাফসদ িতয, যারত
পবিারকনা িুফক্ত বাফতি হরয় যায়। পবিারকনার মরিয সহীহ িতয পযমন, মূ িয
পুররাোই বা সু ফনফদযি অংি বাকী রাখা বা সু ফনফদযি বস্তু বন্ধক রাখা বা সু ফনফদযি
বস্তু গযারাফন্ট ফহরসরব রাখা। পকননা এসব িতয পবিারকনার সু ফবিারথযই করা
হয়। অথবা ফবফক্রত ফজফনরসর পক্ষরত্র পকারনা গুণাগুণ থাকা িতয করা। কারণ
হাদীরস এরসরে,
1
“মুসফিরমর উফিৎ সফন্ধর িরতযর উপর ফস্থর থাকা।”।

ََ َ ُ رُ ر
ُ ُ لَع
»وط يه رم
«المس يلمون
َش ي

অনু রূপভারব পক্রতা তার ফবফক্রত ফজফনরসর ওপর ফনফদযি সমরয়র জনয
ফবরক্রতার কারে উপকাররর িতযাররাপ করা সহীহ। পযমন, বসতঘরর একমাস
থাকার িতযাররাপ করা।

1

আবু দাউদ, আকফদয়যাহ, হাদীস নং ৩৫৯৪।
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আর িাফসদ িতয, তা দু ’প্রকার। তন্মরিয ফকেু িাফসদ িতয আরে যা মূ ি
পবিারকনারকই বাফতি করর পদয়। পযমন, এক পবিারকনার ওপর আররকফে
পবিারকনার িতয জুরড় পদওয়া, উদাহরণত: ক্রয়-ফবক্ররয়র সারথ অফগ্রম হাওিাত
পদওয়ার িতয ফকংবা অনয ফকেু ফবফক্র করার িতয, অথবা ইজারা পদওয়ার িতয
অথবা ঋণ পদওয়ার িতয জুরড় পদওয়া।
আবার ফকেু িতয আরে যারত পবিারকনা বাফতি হয় না তরব িতয বাফতি হরয়
যায়। পযমন, কারও পক্ষ পথরক এমন িতয পদওয়া পয, ফবফক্রত ফজফনরসর পকারনা
পিাকসান তার ওপর বতযারব না বা ক্রয়-ফবক্ররয়র ফজফনস িািু রাখরব নতুবা পস
তা পিরত ফদরব। অথবা ফজফনসফেরক পক্রতা ফবফক্র কররত পাররব না বা দান
কররত পাররব না। তরব এসব িতয যফদ পকারনা ফনফদযি স্বাথয সংরক্ষণ করর
তখন পস িতয পদওয়া শুদ্ধ হরব।
ফনফষদ্ধ পবিারকনা:
পযসব ফজফনস কিযাণকর ও বরকতময় পসসব ফজফনরস ইসিাম পবিারকনা ববি
করররে। পযসব পবিারকনার মরিয অস্পিতা বা অজ্ঞতা বা পিাকা বা মানু রষর
জনয ক্ষফতকর বা কাররা ওপর আক্রমরণর আিিা থারক ইতযাফদ যা মানু রষর
মরিয ফহংসা-ফবরিষ, েগড়া ও মরনামাফিনয সৃ ফি হয় পসসব পবিারকনা ইসিাম
হারাম করররে। এসব পবিারকনার মরিয অনযতম:
১- আি-মুিামাসা: (রোয়া-স্পরিযর পবিারকনা)
পযমন পকউ কাউরক বিি, আপফন পয কাপড়ফেই স্পিয কররবন তা এত োকার
ফবফনমরয় আপনার। এ িররনর পবিা-পকনা িাফসদ। পকননা এরত অজ্ঞতা ও
পিাকা ররয়রে।
২- বাই‘য়ু ি মুনাবাযা: (ফনরক্ষপ-পোাঁড়ার পবিা-পকনা)
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পযমন, এভারব বিা, পয কাপড়ফে আপফন আমার ফদরক েু াঁরড় মাররবন তা এত
োকার ফবফনমরয় আপনার। এ িররণর পবিা-পকনাও িাফসদ। পকননা এরত
অজ্ঞতা ও পিাকা ররয়রে।
৩- বাই‘য়ু ি হুসাত: (ফেি পোাঁড়ার পবিারকনা)
পযমন পকউ এভারব বিা, আপফন এ কিরফে ফনরক্ষপ করুন, তা পয ফজফনসফের
ওপর পররব তা এত োকার ফবফনমরয় আপনার। এ িররণর পবিারকনাও
িাফসদ। পকননা এরত অজ্ঞতা ও পিাকা ররয়রে।
৪- বাই‘য়ু ন নাজি: (দািািীর পবিারকনা)
পকউ মূ িয বৃ ফদ্ধর জনয অনযরক পিানারনারত পকারনা ফজফনরসর দাম বিা অথি
পস ফজফনসফে ফকনরব না। এ িররণর পবিারকনা হারাম। পকননা এরত পক্রতারক
পিাকা পদওয়া হয় এবং তারক প্রতাফরত করা হয়।
৫- বাই‘আতাইন িী বাই‘আহ (এক পবিারকনায় দু ’ফে পবিারকনা থাকা)
পযমন পকউ বিি, আফম আপনার কারে এ ফজফনসফে ফবক্রয় করিাম এ িরতয
পয আপফন আমার কাে ঐ ফজফনসফে ফবফক্র কররবন বা আপফন আমার কাে
পথরক এ ফজফনসফে ক্রয় কররবন। অথবা এভারব বিা, এ ফজফনসফে আপনার
কারে নগদ দি োকায় বা বাকীরত ফবি োকায় ফবফক্র করিাম এবং দু ’ফের
একফে ফনফদযি না কররই দু জরন আিাদা হরয় যাওয়া। এ িররণর পবিারকনা
সহীহ নয়; পকননা এ িররণর পবিারকনায় প্রথম অবস্থায় ফবফক্রফে িরতযর সারথ
েুরি থারক, আর ফিতীয় অবস্থায় পবিারকনার মূ িয ফস্থর হয় ফন।
৬- িহররর পিাক গ্রারমর কারও ফবরক্রতা হওয়া:
অথযাৎ গ্রারমর পকউ িহরর পণয ফনরয় আসার আরগই তার পথরক কম মূ রিয ক্রয়
করর পবফি মূ রিয ফবফক্র করা: বদফনক বাজারদররর পিরয় পবফি মূ রিয দািািরদর
পবিারকনা।
৭- একজরনর পবিারকনার ওপর আররকজরনর পবিারকনা:

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 130 

পযমন পকউ একফে ফজফনস দি োকায় ক্রয় কররত িাইরি তারক বিা পয, এফে
আমার পথরক নয় োকায় ক্রয় কররত পাররব।
৮- পকারনা বস্তু হিগত করার আরগই তা আবার ফবফক্র করা।
৯- বাই‘য়ু ি ‘ঈনাহ:
পযমন পকারনা বস্তু ফনফদযি পময়ারদ ফবফক্র করর অতঃপর তার পথরক নগরদ অল্প
দারম ক্রয় করা।
১০- জুমু‘আর সািারতর ফিতীয় আযান হরি যারদর ওপর জুমু‘আর সািাত
আদায় করা িরয তারদর পবিারকনা।
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২- ফরবা তথা সু দ-এর ফবিান, প্রকাররভদ
সু দমুক্ত অথযবযবস্থায় ইসিারমর পদ্ধফতসমূ হ
ক. ফরবা তথা সু রদর পফরফিফত:
 الرباিব্দফে সািারণত অফতফরক্ত ও বৃ ফদ্ধ অরথয বযবহৃত হয়। পযমন, বিা হয়, ربا
 املال إذا زاد ونماসম্পদ যখন বৃ ফদ্ধ পায় ও বারড়। আবার বিা হয়, أرىب لَع
 اْلمسني زادপঞ্চারির পবফি পবরড়রে। তরব সািারণত সব িররণর হারাম
পবিারকনারক ফরবা বা সু দ বিা হয়।
ফিকহফবদরদর পফরভাষায়:

.الزيادة يف أشياء خمصوصة

“ফনফদযি ফকেু ফজফনরসর মরিয অফতফরক্ত গ্রহণ করারক ফরবা বিা হয়”।
অথবা

 أو مع تأخري،هو عقد لَع عوض خمصوص غري معلوم اتلماثل يف معيار الْشع حالة العقد
.يف ابلدلني أو أحدهما

“তা এমন এক ফবরিষ ফবফনময় িুফক্ত; যা সংঘফেত হওয়ার সময় িরী‘আরতর
মাপকাফঠ অনু যায়ী সমতা ফবিান করা হয় ফন। অথবা তা এমন এক ফবরিষ
ফবফনময় িুফক্ত; যারত উভয় ফজফনস বাকীরত বা একফে ফজফনস বাকীরত ফবফনময়
করা হরয়রে”।
খ. সু দ হারাম হওয়ার তাৎপযয:
ফনরোক্ত অরনক কাররণ ইসিাম সু দরক হারাম করররে:
১- প্ররিিা ও িিািরির মরিয সামঞ্জসযতা না থাকা। পকননা সু দ ফবফনরয়াগকারী
যা অজযন করর ও িাভ করর তা পকারনা প্রকার প্ররিিা, পফরশ্রম ও কাজ না
কররই পপরয় থারক এবং পস বযবসায় ক্ষফতর ভাগও বহন করর না।
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২- সু দ গ্রহীতারা কময ফবমুখ হওয়ার কাররণ সমারজ অথযনীফত ধ্বংস হওয়া এবং
তারা অফতফরক্ত িারভর প্রতযািায় ফনরজরা আরাম আরয়ি ও অিসতায় জীবন
যাপন কররব এবং ঋণ গ্রহীতারদর ওপর আররা ঋরণর পবাো িাফপরয় ফদরব।
৩- মানু রষর মরিয সাহাযয সহরযাফগতা না থাকার কাররণ সমারজ উন্নত িাফরফত্রক
গুণাবিী ফনঃরিষ হরয় যারব। যা সমারজ আত্মতযাগ, ভারিাবাসা ও অনযরক
প্রিানয পদওয়ার পফরবরতয সমাজরক ফবফচ্ছন্ন করর ফদরব, মানু রষর মারে আফমত্ব
তথা অহংকার ও ফহংসা-ফবরিষ েফড়রয় ফদরব।
৪- সমাজরক উাঁিু-ফনিু দু ’ফে পশ্রফণরত ফবভক্ত করর ফদরব। এক পশ্রফণ হরব তারদর
সম্পরদর িারা সু ফবিারভাগী ও ফনযযাতনকারী িাসকরগাফষ্ঠ; অনযফদরক আররক
পশ্রফণ হরব ফনতান্ত গরীব-ফমসকীন ও দু বযি, যারদর পফরশ্রম ও কি অনযায়ভারব
অনযরা পভাগ কররব।
গ. ফরবা বা সু রদর প্রকাররভদ:
আরিমরদর কারে ফরবা বা সু দ দু ’িররণর। তা হরিা:
১- ফরবা নাসীয়া: ‘নাসীয়া’ িরব্দর অথয বাকী ও ফবিরম্বর সু দ। সু দসহ ঋণ
পিরত ফদরত ফবিরম্বর ফবফনমরয় ঋণ ও ঋরণর সু রদর ওপর অফতফরক্ত সু দ গ্রহণ
করা। এরক সমরয়র সারথ সংফলি সু দ (ফরবা ফবি-আজাি) বিা হয়।
২- ফরবা িদি: িাফব্দক অরথয িদি (অফতফরক্ত) িব্দফে নকস (কমফত) এর
ফবপরীত।
পাফরভাফষক অরথয, একই জাতীয় দু ’ফে ফজফনরসর মরিয একফের ফবফনমরয়
অফতফরক্ত পনওয়া। পযমন, স্বরণযর পফরবরতয সমপফরমাণ স্বণয না ফনরয় অফতফরক্ত
স্বণয গ্রহণ করা, এমফনভারব গরমর পফরবরতয অফতফরক্ত গম পনওয়া ইতযাফদ পযসব
ফজফনরস প্রিফিতভারব সু দ হরয় থারক। এরক পবিারকনার সারথ সংফলি সু দ
(ফরবা আি-বাই‘) বা পগাপন সু দ (ফরবা আি-খিী) ও বিা হয়।

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 133 

- িারি‘ঈ মাযহারবর পিারকরা তৃতীয় আররক প্রকাররর সু রদর কথা বরিরেন,
তা হরিা ‘হিগত করার সারথ সংফলি সু দ’ (ফরবা আি-ইয়াদ)। অথযাৎ মূ িয ও
বস্তু অথবা দু ’ফের পযরকারনা একফে নগদ গ্রহণ না করর ফবিরম্ব গ্রহণ করা।
- পকউ পকউ িতুথয আররক প্রকাররর সু রদর কথা বরিরেন, তা হরিা ঋণ
সম্পৃ ক্ত সু দ (ফরবা আি-কারি)। আর তা হরিা, পবিারকনার মরিয পকারনা
উপকাররর িতযাররাপ করা।
- তরব এসব (তৃতীয় ও িতুথয) প্রকার সু দ প্রকৃতপরক্ষ আরিমরদর বফণযত
উপররাক্ত প্রকাররভরদর বাইরর নয়। পকননা তারা যারক ‘হিগত করার সারথ
সংফলি সু দ’ (ফরবা আি-ইয়াদ) বা ‘ঋণ সম্পৃ ক্ত সু দ’ (ফরবা আি-কারি) বিা
হরয়রে তা উপররাক্ত দু ’প্রকাররর মরিযই অন্তভুযক্ত করা সম্ভব।
- আিু ফনক অথযনীফতফবদরা সু দরক ‘ক্ষফয়ষ্ণু সু দ’ (ইসফতহিাফক) ও ‘উৎপাদনিীি
বফিযষ্ণু সু দ’ (ইনতাফজ) এই দু ’ভারগ ভাগ করররেন।
১- ‘ক্ষফয়ষ্ণু সু দ’ (ইসফতহিাফক) হরচ্ছ, খাদয-র্দ্বয ইতযাফদ ফনতয প্ররয়াজনীয়
ধ্বংসিীি খাদয-র্দ্বয ও ঔষিপত্র ইতযাফদ ক্রয় কররত পনওয়া ঋরণর ওপর
প্রদত্ত অফতফরক্ত সু দ।
২- ‘উৎপাদনিীি বফিযষ্ণু সু দ’ (ইনতাফজ) হরচ্ছ: উৎপাদন কারজ ঋরণর ওপর
পনওয়া অফতফরক্ত সু দ। পযমন, িযাক্টফর বানারনা বা িাষাবাদ বা বযবসাফয়ক কারজ
ঋণ পনওয়া।
- অথযনীফতফবদরা সু দরক আরও দু ’প্রকারর ভাগ করররেন। তা হরিা:
১- ফিগুণ সু দ (মুিা‘আি): পয পিনরদরন সু রদর পফরমাণ অরনক পবফি।
২- সামানয সু দ (বাসীত): পয পিনরদরন সু রদর পফরমাণ অরনক কম থারক।
ইসিাম সব িররণর সু রদর কারবার হারাম করররে, িাই তা ফরবাি িদি বা
ফরবা নাসীয়া পহাক, এরত সু রদর পফরমাণ কম পহাক বা পবফি পহাক, ক্ষয়প্রাপ্ত
খাদয-র্দ্রবয পহাক বা উৎপদনিীি কারজ ফনরয়াফজত পহাক। উপররাক্ত সব
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প্রকাররর সু দ আল্লাহর ফনরোক্ত আয়ারত হারারমর অন্তভুক্ত
য হরয়রে। আল্লাহ
তা‘আিা বরিরেন,

َّ َّ َ َ َ
ٱّللَ يٱۡلَ يي ََعَ َو َح َّر ََمَ ذ
]١٧٥ :ٱلر َب َٰوَ﴾ [ابلقرة
َ
َل
َ ﴿وأح
ِ

“অথি আল্লাহ পবিা-পকনা হািাি করররেন এবং সু দ হারাম করররেন।” [সূ রা
আি-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]
ঘ. সু দমুক্ত অথযবযবস্থা প্রবতযরন ইসিারমর পদ্ধফতসমূ হ:
সু রদর পিনরদর পথরক পফরত্রাণ পপরত ইসিাম ফবকল্প ফকেু পদ্ধফত প্রবতযন
করররে। পসগুরিা ফনেরূপ:
১- ইসিাম মুদারাবা পিনরদন ববি করররে: ইসিাম সু দফবহীন অথয বযবস্থা
প্রিিরন মুদারাবা তথা অংিীদাফরত্ব বযবসা জারয়য করররে। এরত একজরনর
মূ িিন থাকরব এবং অনযজন বযবসারয় কাজ কররব। আর এভারব অফজযত
িভযাংি উভরয়র মিযকার িুফক্ত অনু সারর পারব। তরব বযবসারয় ক্ষফত হরি
মূ িিন ফবফনরয়াগকারীর ওপর বতযারব। আর শ্রমদাতার ওপর ক্ষফতর ভাগ
বতযারব না, পযরহতু তার কি ও শ্রম ক্ষফতগ্রি হরয়রে। তাই পস অরথযর ক্ষফতর
অংিীদার হরব না।
২- ইসিাম বাই‘পয় সািাম তথা মূ িয নগদ পফররিাি আর বস্তু বাকীরত
পবিারকনা ববি করররে: অথযাৎ কাররা নগদ অরথযর ফবরিষ প্ররয়াজন পদখা ফদরি
পস উক্ত ফজফনরসর উৎপাদরনর সময় আসার আরগ উপযু ক্ত মূ িয ফনিযারণ করর
এবং ফিকহিারস্ত্র বফণযত িতযানু যায়ী পবিারকনা করা ববি।
৩- ইসিাম বাকীরত পবিারকনা ববি করররে: নগদ ফবফক্র মূ রিযর পিরয় বাকীরত
পবফি মূ রিয ফবফক্র করা জারয়য। মানু রষর সু ফবিারথয এবং সু রদর পিনরদন পথরক
মুক্ত হরত ইসিাম এ পবিারকনা ববি করররে।
৪- ইসিাম করযয হাসানা তথা ফবনা িারভ ঋণ প্রদারনর জনয নানা িররনর
সংস্থা হওয়ারক উৎসাফহত করররে। বযফক্ত বা সমফি বা সরকারী বা পবসরকারী
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পযরকারনা িররণর সংস্থারক এ ঋরণর জনয ইসিাম উৎসাফহত করররে; যারত
উম্মারতর মরিয পরস্পর সামাফজক সহরযাফগতা ও দায়ভার বািবাফয়ত হয়।
৫- ইসিাম ঋণগ্রি বযফক্তরক, অভাবী িকীররক, ফবপদগ্রি পফথক প্রভৃফত
অভাবী মানু রষর প্ররয়াজন ফমোরত, তারদর ক্ষফতপূ রণ ফদরত যাকারতর ফবিান
প্রিিন করররে।
সমারজ বযফক্তর প্ররয়াজন ফমোরত ও মানু রষর সম্মান সংরক্ষরণ ইসিাম
উপররাক্ত পদ্ধফতসমূ হ খুরি ফদরয়রে। এভারব তার অভাব ফমোরত পস সু উচ্চ
উরদ্দিয অজযন কররত সক্ষম হয়, তার প্ররয়াজরনর সু রক্ষা হয়, কময ও উৎপাদন
বৃ ফদ্ধ পায়।
বযাংরকর িাভ ও এর হুকুম:
িারয়দা অথয িাভ, বহুবিরন িাওয়ারয়দ। অথযনীফতফবদরদর মরত বযাংরকর
িারয়দা বা িাভ মারন নগদ অথয। বস্তুত: বযাংক ও সমবায়ী বাক্সগুরিা আমানত
বা জমার অথয রাখার ফবফনমরয় পয অফতফরক্ত অথয প্রদান করর বা ঋণ ফনরি তার
ওপর পয অফতফরক্ত োকা গ্রহণ করর, তাই বযংরকর দৃ ফিরত িাভ ফহরসরব তারা
বণযনা করর থারক।
এো মূ িত ফরবা বা সু দ। বরং এফেই আসি সু দ, যফদও বযাংক এরক িাভ বরি
থারক। ফনঃসরন্দরহ এ িররণর িাভ কুরআন, সু ন্নাহ ও ইজমা কতৃযক হারাম
সু রদর অন্তভুযক্ত।
ঋরণর ফবফনমরয় উফল্লফখত অফতফরক্ত অথয গ্রহণ হারাম হওয়া সম্পরকয আরিমরদর
ইজমা বফণযত আরে। তারা পযোরক কজয বা ঋণ বরি থারক তা আসরি পসৌফদ
আররবর গ্রযাে মুিফত মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রহ.-এর মরত ঋণ নয়। পকননা
করজযর উরদ্দিয হরিা ইহসান, হৃদযতা ও সহরযাফগতা করা। অথি এ িররণর
পিনরদন প্রকৃতপরক্ষ ফনফদযি পময়ারদ োকার পবিারকনা করা ও িরতযর ফভফত্তরক
ফনফদযি পময়ারদ িাভ করা। অতএব, বুো পগি বযাংক করজযর ফবফনমরয় বা
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জমাকৃত অরথযর ফবফনমরয় পয অফতফরক্ত িাভ পদওয়া ও পনওয়া করর তারক
পুররাপুফর সু দই বরি। সু দ ও বযাংরকর িাভ একফে অপরফের নাম মাত্র।
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৩- ইজারা তথা ভাড়া
ক- ইজারা তথা ভাড়ার পফরফিফত:
ফনফদযি পময়ারদ দু ’জরনর মরিয ববি উপকাররর ফবফনময় িুফক্ত করা।
খ- ইজারার হুকুম:
ইজারা জারয়য। এো দু পরক্ষর মারে অতযাবিযকীয় িুফক্ত।
গ- ইজারা িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
ইজারা মূ িত মানু রষর মারে পরস্পর সু ফবিা ফবফনময়। শ্রফমকরদর কারজর
প্ররয়াজন, থাকার জনয ঘররর দরকার, মািামাি বহন, মানু রষর আররাহণ ও
সু ফবিার জনয পশু, গাফড় ও যরন্ত্রর দরকার। আর ইজারা তথা ভাড়ায় খাোরনা
ববি হওয়ায় মানু রষর জনয অরনক ফকেু সহজ হরয়রে ও তারা তারদর প্ররয়াজন
ফমোরত সক্ষম হরচ্ছ।
ঘ- ইজারার প্রকার:
ইজারা দু ’প্রকার। তা হরচ্ছ:
১- ফনফদযি ফজফনস ও আসবাবপত্র ভাড়া পদওয়া। পযমন, পকউ বিি, আফম
আপনারক এ ঘর বা গাফড়ফে ভাড়া ফদিাম।
২- কারজর ওপর ভাড়া পদওয়া। পযমন, পকউ পদয়াি ফনমযাণ বা জফম িাষাবাদ
ইতযাফদ কররত পকারনা শ্রফমকরক ভাড়া করি।
ঙ- ইজারার িতযাবিী:
ইজারার িতয িারফে। তা হরিা:
১- পিনরদনফে জারয়য হওয়া।
২- উপকারফে ফনফদযি হওয়া। পযমন, ঘরর থাকা বা মানু রষর ফখদমত বা ইিম
ফিক্ষা পদওয়া ইতযাফদ।
৩- ভাড়া ফনিযারণ করা।
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৪- উপকারফে ববি হওয়া। পযমন ঘরফে বসবারসর জনয হওয়া। অতএব,
পকারনা হারাম উপকার সািরন পযমন, ফযনা, গান বাজনা, ঘরফে গীযযার জনয
ভাড়া পদওয়া বা মদ ফবফক্রর জনয বযবহার করা ইতযাফদ হারাম কারজর সু ফবিার
জনয ভাড়া পদওয়া ববি নয়।
মাসআিা:
পকউ ফবনা িুফক্তরত গাফড়, ফবমান, পেন ও পনৌকা ইতযাফদরত আররাহণ কররি বা
দফজযরক কাপড় কােরত বা পসিাই কররত ফদরি বা কুফিরক ফদরয় পবাো বহন
করারি তার এসব কাজ জারয়য হরব এবং তারক পসখানকার ‘উরি তথা
প্রিফিত ফনয়মানু সারর ভাড়া প্রদান কররত হরব। পকননা ‘উরি তথা প্রিফিত
প্রথা এসব বযাপারর ও এ জাতীয় আররা অনযানয বযাপারর কথা বরি িুফক্ত করার
মরতাই।
ি- ভাড়াকৃত ফজফনরসর িতযাবিী:
ভাড়াকৃত ফনফদযি ফজফনরসর মরিয িতয হরচ্ছ পসফে ভারিা করর পদখা ও এর
গুণাবিী জানা, এর প্রদত্ত উপকাররর বযাপারর িুফক্ত করা, এর অংরির ওপর
িুফক্ত নয়, পসো সমপযন কররত সমথয হওয়া, বািরবই তারত উপকার থাকা এবং
ভাড়াকৃত ফজফনসফে ভাড়া প্রদানকারীর মাফিকানািীন থাকা বা তার ভাড়া
পদওয়ার অনু মফত থাকা।
ে- ইজারার আররা ফকেু মাসয়ািা:


ওয়াকিকৃত ফজফনরসর ভাড়া পদওয়া জারয়য। ভাড়া প্রদানকারী মারা পগরি
িুফক্তফে বাফতি না হরয় পরবতযী ফযফন ওয়াকরির রক্ষণারবক্ষরণ আসরবন
তার কারে িুফক্তফে থাকরব এবং ফতফন বাকী ভাড়া গ্রহণ কররবন।



পযসব ফজফনস পবিারকনা হারাম পসসব ফজফনস ভাড়া পদওয়াও হারাম, তরব
ওয়াকি, স্বািীন বযফক্তরক আযাদ ও উরম্ম ওয়ািাদ তথা মাফিরকর কারে পয
দাসীর বাচ্চা হরয়রে এসব বারদ। পকননা এসব ফজফনরস ভাড়া জারয়য।
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ভাড়াকৃত ফজফনসফে নি হরয় পগরি এবং উপকার সািন পিষ হরয় পগরি
ইজারা বাফতি হরয় যারব।



ফিক্ষাদান, মসফজদ ফনমযাণ ইতযাফদ কারজর ফবফনমরয় ভাড়া (পাফরশ্রফমক)
পনওয়া জারয়য। আর হরজর ফবফনমরয় প্ররয়াজন হরি পাফরশ্রফমক পনওয়া
জারয়য।



ইমাম, মুয়াযফযন বা কুরআন ফিক্ষাদানকারী বাইতুি মাি পথরক
পাফরশ্রফমক গ্রহণ কররি অথবা ফনঃিতযভারব তারদররক প্রদান করা হরি
তারদর জনয তা গ্রহণ করা ববি।



ভাড়াগ্রহণকারী অবরহিা ও সীমািঙ্ঘন না কররি ভাড়াকৃত ফজফনস তার
কারে নি হরি এর পকারনা জফরমানা ফদরত হরব না।



িুফক্ত করার িারা ভাড়া পদওয়া ওয়াফজব হরয় যায়, ভাড়াকৃত ফজফনস
পিরত পদওয়ার সময় ভাড়াও জমা পদওয়া ওয়াফজব, তরব দু জরন ফবিরম্ব বা
ফকফিরত প্রদারন রাফজ থাকরি তাও জারয়য। আর শ্রফমক তার কাজ পিষ
কররি পস তার পাফরশ্রফমরকর অফিকারী হরব।
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৪- ওয়াকি
১- ওয়াকরির িাফব্দক ও পাফরভাফষক পফরফিফত:
ওয়াকরির িাফব্দক অথয:
( الوقفওয়াকি) িব্দফে  وقفএর মাসদার। এর বহুবিন  أوقافপযমন বিা হয়,
 )وقف اليشء وأوقفه وحبسه وأحبسه هপকারনা ফকেু ওয়াকি করা, আেরক
(وسبله
রাখা, উৎসগয করা। সবগুরিাই একই অরথয বযবহৃত হয়।
আর পাফরভাফষক অরথয, বস্তুর মূ ি স্বত্ব িরর পররখ (মাফিকানায় পররখ) এর
উপকাফরতা ও সু ফবিা প্রদান করা।
২- ওয়াকি িরী‘আতসম্মত হওয়ার মূ ি দিীি:
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর সু ন্নাত ও উম্মরতর ইজমার িারা
ওয়াকি িরী‘আতসম্মত হয়। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর
সু ন্নাত হরিা, সহীহ বুখারী ও মুসফিরম বফণযত হাদীস,
َ ُر
َ َ َ ُ َ َّ ِّ َ َ ر ُ َ ر ً َ ر َ َ َ ر ُ ر ً َ َ ر
ر
 ف َما،ب َماال ق ُّط أنف َس يعن يدي يمنه
 يإن أصبت أرضا يِبيْب لم أ يص،اَّلل
 يا رسول ي:«أن عمر قال
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ ُ َّ
َ َّ َ َ
ُ
َ  َوتَ َص َّدقر،ت أ رصل َها
َ ت َحبَ رس
َ  «إ رن شئر:تَأ ر ُم ُر به؟ قَ َال
 أنه ال يبَاع، فتَ َصدق بي َها ع َم ُر:ت بي َها» قال
ي ي
يي
ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
.»وال يوهب وال يورث
“(উমার ইবন খাত্তাব রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু খায়বারর ফকেু জফম িাভ কররন। ফতফন
এ জফমর বযাপারর পরামরিযর জনয রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর
কারে এরিন) এবং বিরিন, ‘ইয়া রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম!
আফম খায়বারর এমন উৎকৃি ফকেু জফম িাভ কররফে যা ইরতাপূ রবয আর কখরনা
পাই ফন। আপফন আমারক এ বযাপারর কী আরদি পদন? রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বিরিন, “তুফম ইচ্ছা কররি জফমর মূ ি স্বত্ত্ব ওয়াকরি
আবদ্ধ কররত এবং উৎপন্ন বস্তু সাদকা কররত পার।” বণযনাকারী ইবন উমার
রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বরিন, উমার ইবন খাত্তাব রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু এ িরতয তা

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 141 

সদকা (ওয়াকি) কররন পয, তা ফবফক্র করা যারব না, তা দান করা যারব না
এবং পকউ এর উত্তরািীকারী হরব না”।1
িরি উমার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রি, আত্মীয়-স্বজন,
দাসমুফক্ত, আল্লাহর রািায়, মুসাফির ও পমহমানরদর জনয সদকা করর পদন।
বণযনাকারী আরও বরিন, ফযফন এর মুতাওয়াল্লী হরব তার জনয সম্পদ সঞ্চয় না
করর যথাফবহীত খাওয়া পকারনা পদারষর ফবষয় নয়।
ওয়াকি শুিু মুসফিমরদর ববফিিয। জাফবর রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু বরিন, রাসূ িুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর সাহাবীগরণর যারদরই সামথয ফেরিা তারা
সকরিই ওয়াকি করররেন।
উপররাক্ত আরিািনার িারা এফে প্রমাফণত হয় পয, বতযমারন মানু ষ যা করর তা
আসরি সাহাবীগরণর কারজর ফবপরীত। পকননা বতযমারন মানু ষ সািারণত
অফসয়ত করর থারকন, ওয়াকি কররন না।
৩- ওয়াকি িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
১- আল্লাহ যারদররক িন-সম্পদ ফদরয় প্রিি করররেন তারদর কিযাণকর ও
তাাঁর আনু গরতযর কারজ ফকেু দান কররত ফতফন উৎসাফহত করররেন যারত
তারদর সম্পদ তারদর মৃতুযর পররও এর মূ িস্বত্ব অবফিি পথরকও এর িারয়দা
মানু ষ পভাগ কররত পারর এবং তার জীবন পিষ হরিও এর সাওয়াব উক্ত বযফক্ত
পপরত পারর। হরত পারর তার মৃতুযর পরর তার ওয়াফরিরা তার সম্পদ যথাযথ
ফহিাযত কররব না, িরি তার আমি পিষ হরয় যারব এবং এরত তার পফরণাম
দু দযিাগ্রি হরব। এসব সম্ভাবনা দূ রীকররণ এবং কিযাণকর কারজ অংিীদার

1

সহীহ বু খারী, শুরুত, হাদীস নং ২৫৮৬; সহীহ মুসফিম, অফসয়যাহ, হাদীস নং ১৬৩৩;
ফতরফমযী, আহকাম, হাদীস নং ১৩৭৫; নাসাঈ, আহবাস, হাদীস নং ৩৬০৪; আবু দাউদ,
ওয়াসাইয়া, হাদীস নং ২৮৭৮; ইবন মাজাহ, আহকাম, হাদীস নং ২৩৯৬; মুসনাদ আহমদ,
২/৫৫।
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হরত ইসিাম মানু রষর জীবদ্দিায় ওয়াকি করার পদ্ধফত িরী‘আতসম্মত
করররে। যারত ওয়াকিকারী ফনরজ মরর যাওয়ার পররও এসব ভারিা কারজ
সম্পৃ ক্ত থাকরত পারর, িরি ফতফন জীবদ্দিায় পযভারব দান কররত িাইরতন
মররনর পররও পসভারব সাওয়াব পারবন।
২- মসফজদ, মার্দ্াসা ও ফিক্ষাপ্রফতষ্ঠান ইতযাফদ কিযাণকর কাজ এবং এসরবর
পদখভাি ও রক্ষণারবক্ষরণর মূ ি হরিা ওয়াকি করা। যু রগ যু রগ পযসব মসফজদ
প্রফতফষ্ঠত হরয়রে তার অফিকাংি ওয়াকরির িারাই হরয়রে। এমনফক মসফজরদ
বযবহৃত আসবাবপত্র, ফবোনা, কারপযে, পফরস্কার পফরচ্ছরন্নর ফজফনসপত্র ও
মসফজদ রক্ষণারবক্ষরণ ফনরয়াফজত বযফক্তরদর যাবতীয় খরি এসব ওয়াকরির
মািযরমই হরয় থারক।
৪- ওয়াকরির িব্দাবিী:
ওয়াকরির স্পি ফকেু িব্দ আরে, তা হরিা:
( )وقفتআফম ওয়াকি করিাম বা ( )حبستআফম এর মূ ি মাফিকানা আেরক
ه
ওয়াকি রাখিাম বা ()سبلت
আফম আল্লাহর রািায় ওয়াকি করিাম।
আর ওয়াকরির অস্পি ও ঈফিতপূ ণয িব্দ হরিা:
ه
( )تصدقتআফম দান করিাম বা ()حرمت
আফম এফে আমার জনয হারাম
করিাম বা ( )أبدتআফম মানু রষর জনয সারাজীবরনর জনয দান করিাম।
তরব অস্পি ও ঈফিতপূ ণয িরব্দ ওয়াকি কররি ফনরির ফতনফে ফজফনরসর পয
পকারনা একফে পাওয়া পযরত হরব।
১- ওয়াকরির ফনয়ত করা। পকউ এসব িব্দ বরি ওয়াকরির ফনয়ত কররি
ওয়াকি হরয় যারব।
২- এসব অস্পি ও ঈফিতপূ ণয িব্দ বিার সারথ স্পি িব্দ পাওয়া পগরি বা অনয
ঈফিতপূ ণয িব্দ পাওয়া যায় তাহরিও ওয়াকি হরব। পযমন, এভারব বিা,
تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو حمبهسة أو ه
.مسبلة أو مؤبدة أو حمرمة
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“আফম এফে ওয়াকি ফহরসরব দান করিাম বা মূ িস্বত্ব পররখ ওয়াকি ফহরসরব
দান করিাম বা উৎসগয করিাম বা সারাজীবরনর জনয দান করিাম বা এফে
আমার জনয হারাম”।
৩- ওয়াকরির বস্তুফে ফনরোক্ত িব্দাবিী িারা বণযনা করা। পযমন, বিা

.حمرمة ال تباع وال توهب

ওয়াকরির বস্তুফে আমার জনয হারাম, তা ফবফক্র করা যারব না, তা দান করা
যারব না।
িব্দ উচ্চাররণর মািযরম পযমন ওয়াকি করা যায় পতমফন বযফক্তর কারজর িারাও
ওয়াকি করা যায়। পযমন পকউ ফনরজর জফমরত মসফজদ ফনমযাণ করি এবং
পিাকজনরক তারত সািাত আদায় কররত অনু মফত ফদরিা।
৫- ওয়াকরির প্রকাররভদ:
প্রথম পথরক ওয়াকিফে কারদর জনয করা হরয়রে পস ফহরসরব ওয়াকি
দু ’প্রকার।
১- খাইরী তথা কিযাণকর কারজ ওয়াকি।
২- আহিী তথা পফরবার পফরজরনর জনয ওয়াকি।
১- খাইরী তথা কিযাণকর কারজ ওয়াকি:
ওয়াকিকারী শুরু পথরকই জনকিযাণকর কারজ বস্তুফে ওয়াকি করি; যফদও
তা ফনফদযি পময়ারদর জনয। এরপরর ওয়াকিফে ফনফদযি বযফক্ত বা ফনফদযি বযফক্তরদর
জনয হরব। পযমন পকউ হাসপাতাি বা মার্দ্াসার জনয জফম ওয়াকি করি।
অতঃপর পরবতযীরত তা তার সন্তানরদর জনয হরব।
২- আহিী তথা পফরবার পফরজরনর জনয ওয়াকি:
শুরুরত ফনরজর বা ফনফদযি বযফক্ত বা বযফক্তরদর নারম ওয়াকি হরব। পরবতযীরত
তা জনকিযাণ কারজ ওয়াকি হরব। পযমন পকউ তার ফনরজর নারম ওয়াকি
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করি, অতঃপর তা তার সন্তানরদর হরব, অতঃপর তা জনকিযাণ কারজ
ওয়াকি হরব।
৬- পযসব ফজফনস ওয়াকি করা যায়:
ওয়াকরির স্থান তথা পযসব ফজফনস ওয়াকি করা যায় তা হরিা মূ িযবান স্থাবর
সম্পফত্ত যা বযফক্তর মাফিকানায় বতযমান ররয়রে। পযমন, জফম, ঘর-বাফড় ইতযাফদ
অথবা স্থানান্তররযাগয ফজফনস। পযমন, বই, কাপড়, অস্ত্র ইতযাফদ। পকননা
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ َ َّ َ ٌ َ َّ ُ ر َ ر ُ َ َ ً َ ر
َّ
َ احتَبَ َس أَ رد َر
َ اع ُه َوأَ رعتُ َدهُ يف
.اَّلل
ب
س
 ق يد، فإينكم تظ يلمون خ يادلا:وأما خ يادل
يل ي
ي
ي
ي
“আর খাফিদ ইবন ওয়ািীদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহু, তার ওপর পতামরা অফবিার
করে। পকননা পস তার বময এবং অনযানয সস্পদ আল্লাহর রািায় ওয়াকি করর
ফদরয়রে।”1
আরিমগণ একমত পয, মসফজরদ মাদু র ও পমামবাফত ওয়াকি করা ফনন্দনীয়
নয়।
পফরিারনর জনয গহনা ওয়াকি করা ও িার পদওয়া জারয়য। পকননা এগুরিা
উপকারী ফজফনস। সু তরাং জায়গা জফমর মরতা এগুরিাও ওয়াকি করা যারব।
৭- ওয়াকিকারীর িতযসমূ হ:
ওয়াকিকারীর মরিয কফতপয় িতয থাকরত হরব, নতুবা তার ওয়াকি করা
জারয়য হরব না। িতযগুরিা হরচ্ছ:
১- ওয়াকিকারী দান করার পযাগয হরত হরব। অতএব, জবরদখিকারী ও যার
মাফিকানা এখনও ফস্থর হয় ফন এমন পিাকরদর পক্ষ পথরক ওয়াকি করা
জারয়য হরব না।

1

সহীহ বু খারী, যাকাত, হাদীস নং ১৩৯৯; সহীহ মুসফিম, যাকাত, হাদীস নং ৯৮৩; ফতরফমযী,
মানাফকব, হাদীস নং ৩৭৬১; নাসাঈ, যাকাত, হাদীস নং ২৪৬৪; আবু দাউদ, যাকাত, হাদীস
নং ১৬২৩; মুসনাদ আহমদ, ২/৩২৩।
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২- ওয়াকিকারী ফবরবববান (জ্ঞানসম্পন্ন) হরত হরব। অতএব, পাগি ও
ফবকারগ্রি বযফক্তর ওয়াকি শুদ্ধ হরব না।
৩- বাফিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অতএব, ফিশুর ওয়াকি শুদ্ধ হরব না, িাই
পস ভারিা-মন্দ পাথযকযকারী পহাক বা না পহাক।
৪- বুফদ্ধমান হওয়া। অতএব, ফনরবযাি বা পদউফিয়া বা অসরিতন পিাক যারদর
ওপর আইফন ফনরষিাজ্ঞা ররয়রে তারদর ওয়াকি শুদ্ধ হরব না।
৮- ওয়াকিকৃত ফজফনরসর িতযাবিী:
ওয়াকিকৃত ফজফনসফের মরিয যারত ওয়াকি বািবায়ন করা যায় পসজনয
ওয়াকিকৃত ফজফনরসর মরিয ফকেু িতয ররয়রে। পসগুরিা হরচ্ছ:
১- ওয়াকিকৃত ফজফনসফের মূ িয থাকরত হরব। পযমন, জায়গা জফম ইতযাফদ।
২- ওয়াকিকৃত ফজফনসফে ফনফদযি পফরমাণ জ্ঞাত থাকা।
৩- ওয়াকিকৃত বস্তুফে ওয়াকরির সময় ওয়াকিকারীর মাফিকানায় থাকা।
৪- ওয়াকিকৃত বস্তুফে সু ফনফদযি হরব, এজমািী সম্পফত্ত হরব না। অতএব, বহু
মানু রষর মাফিকানািীন পকারনা বস্তুর একাংি ওয়াকি করা শুদ্ধ হরব না।
৫- ওয়াকিকৃত ফজফনসফেরত অরনযর অফিকার সম্পৃ ক্ত না থাকা।
৬- ওয়াকিকৃত বস্তুফে িারা ‘উরি তথা প্রিফিত প্রথা অনু যায়ী উপকার গ্রহণ
সক্ষম হওয়া।
৭- ওয়াকিকৃত ফজফনসফেরত ববি উপকার থাকা।
৯- ওয়াকিকৃত বস্তু পথরক উপকার সািরনর পদ্ধফত:
ফনরোক্ত পদ্ধফতরত ওয়াকিকৃত বস্তু পথরক উপকার অজযন করা যায়:
ঘর-বাফড়রত বসবাস করর, আররাহণকারী পশু ও যানবাহরন আররাহণ করর,
জীবজন্তুর পিম, দু ি, ফডম, পিাম সংগ্রহ করর উপকার পনওয়া যায়।
১০- ওয়াকি ও অফসয়রতর মরিয পাথযকয:
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১- ওয়াকি হরিা মূ িস্বত্ব ফনরজর পররখ বস্তুফের উপকার দান করা, অনযফদরক
অফসয়ত হরিা দারনর মািযরম মৃতুযর পরর বস্তুগত বা অবস্তুগত (উপকার)
ফজফনরসর মাফিক বানারনা।
২- অফিকাংি আরিমরদর মরত, ওয়াকি কররি তা বািবায়ন অতযাবিযকীয়
হরয় পরড় এবং ওয়াকি পিরত পনওয়া যায় না। পকননা রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লাম উমার রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুরক বরিরেন,
َ  َوتَ َص َّدقر،ت أَ رصلَ َها
َ ت َحبَ رس
َ  «إ رن شئر:
.»ت بي َها
ي ي
“তুফম ইচ্ছা কররি জফমর মূ ি স্বত্ত্ব ওয়াকরি আবদ্ধ পররখ উৎপন্ন বস্তু সদকা
কররত পার।”1
অনযফদরক অফসয়ত কররি বািবায়ন অতযাবিযকীয় হরিও অফসয়তকারী তার
অফসয়রতর পুররাোই বা আংফিক পিরত ফনরত পাররব।
৩- ওয়াকিকৃত বস্তুফে কাররা মাফিকানায় প্ররবি করা পথরক পবফররয় যারব, শুিু
বস্তুফের উপকার যারদর জনয ওয়াকি করা হরয়রে তারদর জনয ফনিযাফরত হরব।
পক্ষান্তরর, অফসয়ারতর বস্তুফে যারদর জনয অফসয়ত করা হরয়রে তারদর
মাফিকানায় যারব বা এর উপকার অফসয়তকৃতরদর জনয ফনিযাফরত হরয় যারব।
৪- ওয়াকরির উপকাররর মাফিকানা যারদর জনয ওয়াকি করা হরয়রে তারা
ওয়াকিকারীর জীবদ্দিায়ই পারব এবং তার মৃতুযর পররও পভাগ কররব। ফকন্তু
অফসয়রতর মাফিকানা অফসয়তকারীর মৃতুযর পর োড়া পভাগ কররত পাররব না।

1

সহীহ বু খারী, শুরুত, হাদীস নং ২৫৮৬; সহীহ মুসফিম, অফসয়যাহ, হাদীস নং ১৬৩৩;
ফতরফমযী, আহকাম, হাদীস নং ১৩৭৫; নাসাঈ, আহবাস, হাদীস নং ৩৬০৪; আবু দাউদ,
ওয়াসাইয়া, হাদীস নং ২৮৭৮; ইবন মাজাহ, আহকাম, হাদীস নং ২৩৯৬; মুসনাদ আহমদ,
২/৫৫।
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৫- ওয়াকরির সরবযাচ্চ সীমা ফনফদযি নয়; পক্ষান্তরর অফসয়রতর সরবযাচ্চ সীমা
িরী‘আত কতৃযক ফনিযাফরত। আর তা হরিা পমাে সম্পফত্তর এক তৃতীয়াংি। তরব
ওয়াফররির অনু মফত সারপরক্ষ এর পবফিও করা যায়।
৬- ওয়াফররির জনয ওয়াকি করা জারয়য, ফকন্তু ওয়াফররির অনু মফত বযতীত
ওয়াফররির জনয অফসয়ত করা জারয়য পনই।

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 148 

৫- অফসয়ত
ক- অফসয়রতর পফরফিফত:
অফসয়ত হরিা পকারনা বযফক্তর মৃতুযর পরর পকারনা ফকেু করা বা হওয়ার
ফনরদযিনা প্রদান। আমানত পপৌঁরে পদওয়া, সম্পদ দান করা, কনযা ফবরয় পদওয়া,
মৃতবযফক্তরক পগাসি পদওয়া, তার জানাযা পড়ারনা, মৃতবযফক্তর পররখ যাওয়া
সম্পফত্তর এক তৃতীয়াংি বন্টন করা ইতযাফদ অফসয়রতর অন্তভুযক্ত।
খ- অফসয়ত িরী‘আতসম্মত হওয়ার মূ িফভফত্ত:
কুরআন, সু ন্নাহ ও ইজমার িারা অফসয়ত িরী‘আতসম্মত হরয়রে। আল্লাহ
তা‘আিা বরিরেন,

َ َ َ َ َ َ َي ي
ََ َ َ يً ي
ي
]١١٠ :ۡي َٱل َوصِ َّيةَ﴾ [ابلقرة
كَ خ
َ ضَأ َح َدكمََٱل َم يوتََإِنَتر
ََ ِبَعليك َمَإِذ َح
َ ﴿كت

“পতামারদর উপর িরয করা হরয়রে পয, যখন পতামারদর কাররা মৃতুয উপফস্থত
হরব, যফদ পস পকারনা সম্পদ পররখ যায়, তরব তা অফসয়ত কররব।” [সূ রা আিবাকারা, আয়াত: ১৮০]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম বরিরেন,
َ ُ َ ر َ َ ر َّ َ َ َّ ُ ُ َ ر ُ َ ٌ ر
َ َ ُّ ر
ُ َ امرئ ُم رسلم
َل َ ر
.»وبة يعن َد ُه
ني يإال وو يصيته مكت
َش ٌء يُ ي
ٍي
 ي يبيت يللت ي،وِص يفي يه
ٍ «ما حق ي
“পকারনা মুসফিম বযফক্তর উফিত নয় পয, তার অফসয়তরযাগয ফকেু ররয়রে আর
পস দু ’রাত কাোরব অথি তার কারে তার অফসয়ত ফিফখত থাকরব না।”1
গ- পযসব িব্দ িারা অফসয়ত কাযযকর হরব:
১- মুরখ বিার িারা।
২- পিখার িারা।
1

সহীহ বু খারী, অসাইয়া, হাদীস নং ২৫৮৭; সহীহ মুসফিম, অফসয়ত, হাদীস নং ১৬২৭;
ফতরফমযী, জানারয়য, হাদীস নং ৯৭৪; নাসাঈ, অসাইয়া, হাদীস নং ৩৬১৬; আবু দাউদ,
অসাইয়া, হাদীস নং ২৮৬২; ইবন মাজাহ, অসাইয়া, হাদীস নং ২৬৯৯; মুসনাদ আহমদ,
২/৮০; মুয়াত্তা মাফিক, আকফদয়া, হাদীস নং ১৪৯২।
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৩- স্পি বুো যায় এমন ইিারার িারা।
প্রথমত: মুরখ বিার িারা:
আরিমরদর মরিয মুরখ স্পি বিার িারা অফসয়ত কাযযকর হওয়ারত পকারনা
মতরভদ পনই। পযমন পকউ বিি, আফম অমুকরক এ অফসয়ত করিাম। অথবা
মুরখ স্পি িরব্দ না বরি এমন অস্পি িরব্দ বিা যারত ঈফিত বহন করর পয
ফতফন এ িব্দ িারা অফসয়ত করররেন। পযমন, পকউ কাউরক বিি,
“আফম আমার মৃতুযর পরর অমুকরক এোর মাফিক বানািাম অথবা পতামরা
সাক্ষয থারকা আফম অমুকরক এ ফজফনরসর অফসয়ত করিাম ইতযাফদ”।
ফিতীয়ত: ফিফখতভারব অফসয়ত করা:
পকউ কথা বিরত অক্ষম হরি পযমন পবাবা বা ফজহ্বায় সমসযা থাকরি তখন
তার আক্বি (জ্ঞান) থাকরি এবং কখা উচ্চাররণর সম্ভাবনা আর না থাকরি পস
ফিফখতভারব অফসয়ত কররি তা কাযযকর হরব।
তৃতীয়ত: বুোর মরতা ইিারা িারা:
পবাবা বা ফজহ্বায় সমসযা থাকরি পস বযফক্ত ইিারায় অফসয়ত কররি তার
অফসয়ত কাযযকর হরব, তরব িতয হরিা যার ফজহ্বায় সমসযা আরে তার ফিরতরর
কথা বিার সম্ভাবনা না থাকা।
ঘ- অফসয়রতর হুকুম:
অফসয়ত করা িরী‘আতসম্মত ও এফে িরী‘আফতর আফদি ফবষয়। আল্লাহ
তা‘আিা বরিরেন,
َ َ
َ َ َ َ ي
َّ
َ ي
ي
ي
َ
﴾ان
َِ ِي َٱل َوصِ َّيةِ َٱث َن
َ ض َأ َح َدكمَ َٱل َم يوتَ َح
ََ ِين َ َء َمنوَ َش َه َٰ َدةَ َبَ يين ِك َم َإِذ َح
ََ يأ ُّي َها َٱل
ََٰٓ ﴿
]١٠٦ :[املائدة

“পহ মুফমনগণ, যখন পতামারদর কাররা ফনকে মৃতুয উপফস্থত হয়, তখন
অফসয়তকারি পতামারদর মারে পতামারদর মিয পথরক দু ’জন (নযায়পরায়ণ) বযফক্ত
সাক্ষী হরব।” [সূ রা আি-মারয়দা, আয়াত: ১০৬]
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ঙ- অফসয়রতর প্রকাররভদ:
১- ওয়াফজব অফসয়ত।
যার ওপর ঋণ, অরনযর হক, আমানত ও অফিকার ররয়রে তারক এসব ফকেু
স্পিভারব ফিফখত রাখা ওয়াফজব যারত নগদ ও বাকী সব পদনা-পাওয়ানা ফনফদযি
করা থারক। যার কারে অরনযর আমানত ও অফিকার ররয়রে তা এমনভারব
স্পি থাকা যারত অফসয়তকৃত বযফক্ত ওয়াফরিরদর সারথ স্পিভারব হিরক্ষপ
কররত পারর।
২- সু ন্নাত অফসয়ত:
এ িররণর অফসয়ত কররত উৎসাফহত করা হরয়রে। অফসয়তকারী তার সম্পরদর
এক তৃতীয়াংি ওয়াফরি বযতীত অনযরদর জনয অফসয়ত কররব। এ িররণর
কিযাণকর ও জনফহতকর কারজ অফসয়ত করা মুিাহাব, িাই তা আত্মীয়-স্বজন
বা অনাত্মীয় বা ফনফদযি স্থান পযমন অমুক মসফজদ বা অফনফদযি স্থান পযমন
মসফজদ, মার্দ্াসা, িাইরব্ররী, আশ্রয়রকন্দ্র, হাসপাতাি ইতযাফদ যাই পহাক।
ি- অফসয়রতর পফরমাণ:
পমাে সম্পরদর এক তৃতীয়াংরির পবফি অফসয়ত করা জারয়য পনই। পকননা
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম সা‘আদ রাফদয়াল্লাহু ‘আনহুরক
বরিরেন,
ُ
َ َ َ ُ َ ُ ِّ َ َ َ ُ ر ُ َ َّ ر
ُ ُ
ُ ُ َ َ َ ُ ُ
ُ  قُلر، »ال
 َواثلُّلث، «فاثلُّلث: قال، اثلُّلث:ت
« : قال، فالشطر: قلت، » «ال:وِص بيم يايل ُك يه؟ قال
«أ ي
ٌ َكث
.»ري
ي
“পহ আল্লাহর রাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম, আফম ফক আমার সমুদয়
মারির অফসয়ত করর যাব? ফতফন বিরিন, না। আফম বিিাম, তরব অরিযক?
ফতফন বিরিন, না। আফম বিিাম, তরব এক তৃতীয়াংি। ফতফন বিরিন, আর
এক তৃতীয়াংিও অরনক।”1
1

সহীহ বু খারী, অসাইয়া, হাদীস নং ২৫৯১; সহীহ মুসফিম, অফসয়ত, হাদীস নং ১৬২৮;
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ওয়াফররির জনয অফসয়ত করা জারয়য পনই, এমফনভারব ওয়াফরি োড়া অনযরদর
জনয ওয়াফররির অনু মফত বযতীত এক তৃতীয়াংরির পবফি অফসয়ত করাও জারয়য
পনই।
ে- পযসব কারজ অফসয়ত শুদ্ধ হরব:
১- নযায়-সিতভারব অফসয়ত কররত হরব।
২- আল্লাহ তাাঁর রাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর মািযরম পযভারব
অফসয়ত িরী‘আতসম্মত করররেন অফসয়ত পসভারব হরত হরব।
৩- অফসয়তকারী তার কারজ একফনষ্ঠ থাকরত হরব এবং অফসয়রতর িারা ভারিা
ও কিযাণকর কারজর ফনয়ত কররব।
জ- অফসয়তকারীর িতযাবিী:
১- অফসয়তকারী দান করার পযাগয হরত হরব।
২- পস অফসয়তকৃত বস্তুর মাফিক হরত হরব।
৩- পস খুিী মরন ও পস্বচ্ছায় অফসয়ত কররত হরব।
ে- অফসয়তকৃত বযফক্ত বা সংস্থার িতযাবিী:
১- অফসয়তফে কিযাণ ও ববি স্থারন হরত হরব।
২- অফসয়ত করার সময় যার জনয অফসয়ত কররব তার বািরব বা উহযভারব
অফিত্ব থাকরত হরব। অতএব, অফিত্বহীন ফকেু র জনয অফসয়ত করা শুদ্ধ নয়।
পকবি জানা বযফক্ত বা সংস্থার জনযই অফসয়ত শুদ্ধ হরব।
৩- অফসয়তকৃত বযফক্ত ফনফদযি হওয়া।
৪- অফসয়তকৃত বযফক্ত মাফিকানার পযাগয হওয়া বা মাফিকানার অফিকারী হওয়া।
৫- অফসয়তকৃত বযফক্ত অফসয়তকারীর হতযাকারী না হওয়া।

ফতরফমযী, অসাইয়া, হাদীস নং ২১১৬; নাসাঈ, অসাইয়া, হাদীস নং ৩৬২৮; আবু দাউদ,
অসাইয়া, হাদীস নং ২৮৬৪; মুসনাদ আহমদ, ১/১৬৮; মুয়াত্তা মাফিক, আকফদয়া, হাদীস নং
১৪৯৫; দাররমী, অসাইয়া, হাদীস নং ৩১৯৬।
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৬- অফসয়তকৃত বযফক্ত অফসয়তকারীর ওয়াফরি না হওয়া।
ঞ- অফসয়তকৃত বস্তুর িতযাবিী:
১- অফসয়তকৃত বস্তুফে ওয়াফরি হওয়ার পযাগয সম্পদ হওয়া।
২- অফসয়তকৃত বস্তুফে িরী‘আরতর মাপকাফঠরত মূ িযমান সম্পদ হওয়া।
৩- সম্পদফে মাফিকানা হওয়ার পযাগয হওয়া, যফদও অফসয়ত করার সময় তার
অফিত্ব না থারক।
৪- অফসয়তকৃত বস্তুফে অফসয়ত করার সময় অফসয়তকারীর মাফিকানায় থাকা।
৫- অফসয়তকৃত বস্তুফে ির‘ঈ গুনাহ বা হারাম বস্তু না হওয়া।
ে- পযভারব অফসয়ত সাবযি হরব:
সবযসম্মতভারব ফিফখত আকারর অফসয়ত করা মুিাহাব। অফসয়রতর শুরুরত
ফবসফমল্লাহ, আল্লাহর সানা ও হামদ ফিখরব। অতঃপর, রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর ওপর সািাত ও সািাম জানারব। অতঃপর ফবসফমল্লাহ,
আল্লাহর হামদ ও রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লারমর ওপর সািাত ও
সািারমর পরর ফিফখত আকারর বা পমৌফখকভারব অফসয়রতর সাক্ষযিরয়র নাম
পঘাষণা কররব।
ঠ- অফসয়রতর ভারপ্রাপ্ত বযফক্ত:
১- িাসরকর পক্ষ পথরক ভারপ্রাপ্ত বযফক্ত।
২- ফবিাররকর পক্ষ পথরক ভারপ্রাপ্ত বযফক্ত।
৩- মুসফিরমর পক্ষ পথরক ফনবযাফিত পকারনা ভারপ্রাপ্ত বযফক্ত।
ড- অফসয়ত ভরির কারণসমূ হ:
১- স্পি বা ইিারায় অফসয়ত পিরত পনওয়া।
২- িতযযুক্ত অফসয়রত িতয পাওয়া না পগরি।
৩- অফসয়রতর জনয বযফক্তর পফরতযক্ত সম্পফত্ত না থাকরি।
৪- অফসয়তকারী অফসয়ত করার পযাগযতা হাফররয় পিিরি।
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৫- অফসয়তকারী মুরতাদ হরয় পগরি কফতপয় আরিরমর মরত অফসয়ত ভি হরয়
যারব।
৬- অফসয়তকৃত বযফক্ত অফসয়ত পিরত ফদরি।
৭- অফসয়তকারীর আরগ অফসয়তকৃত বযফক্ত মারা পগরি।
৮- অফসয়তকৃত বযফক্ত অফসয়তকারীরক হতযা কররি।
৯- অফসয়তকৃত বস্তুফে ধ্বংস হরয় পগরি বা তারত অরনযর মাফিকানা প্রকাি
পপরি।
১০- ওয়াফরিরদর অনু মফত বযতীত পকারনা ওয়াফরিরক অফসয়ত কররি অফসয়ত
ভি হরয় যারব।
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তৃতীয় অিযয়: পফরবার সম্পফকযত
ফববাহ, এর ফবিান ও িতযাবিী
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তৃতীয় অিযয়: পফরবার সম্পফকযত
ফববাহ
ফববাহ িরী‘আতসম্মত হওয়ার ফহকমত:
ফববাহ ইসিারমর একফে অনযতম সু ন্নাত। রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ
ওয়াসাল্লাম ফববাহ কররত উৎসাফহত করররেন। ফতফন বরিরেন,
َ
َر
َ ر َ َ َ َ َ َ َ ر َ َ َ َّ ر َ َّ ُ َ َ ُّ ر َ َ َ ر
َ َّ َ َ َ َ ر
 َو َم رن ل رم،رص َوأح َص ُن ليلف رر يج
«يا معْش الشب ي
 فإينه أغض ليلب ي، م ين استطاع ابلاءة فليَتوج،اب
َّ ي َ رستَط رع َف َعلَيره ب
ُ َ الص رومي فَإنَّ ُه
ٌ َل و َج
.»اء
ي
ي
ي ي
ي
“পহ যু ব সম্প্রদায়! পতামারদর মরিয যারা ফববাহ করার সামথয রারখ, তারা পযন
ফববাহ করর। পকননা, ফববাহ তার দৃ ফিরক সংযত রারখ এবং পযৌনতারক সংযমী
করর। আর যারদর ফববাহ করার সামথযয পনই, পস পযন সাওম পািন করর;
পকননা, সাওম তার পযৌনতারক দমন কররব।”1 (একদি বণযনাকারী হাদীসফে
বণযনা করররেন।)
ফববারহর ফহকমরতর মরিয:
১- পাফরবাফরক সম্পকয বজায়, পরস্পর ভারিাবাসা ফবফনময়, আত্মসংযম ও
হারাম কাজ পথরক ফনরজরক ফহিাযত কররত ফববাহ একফে উত্তম মািযম ও
উপায়।
২- (হািািভারব) বংি পফরক্রমা ফঠক পররখ সন্তান জন্ম পদওয়া ও বংি ফবিারর
ফববাহ একফে উত্তম পদ্ধফত।
৩- নানা পরাগ-বযাফিমুক্ত ও ফনরাপরদ মানু রষর পযৌন িাফহদা ফমোরত ও
মরনাবাসনা পূ রণ কররত ফববাহ একফে সু ন্দরতম পদ্ধফত।

1

সহীহ বু খারী, ফনকাহ, হাদীস নং ৪৭৭৮; সহীহ মুসফিম, ফনকাহ, হাদীস নং ১৪০০; ফতরফমযী,
ফনকাহ, হাদীস নং ১০৮১ ; নাসাঈ, সাওম, হাদীস নং ২২৪০ ; আবু দাউদ, ফনকাহ, হাদীস নং
২০৪৬ ; ইবন মাজাহ, ফনকাহ, হাদীস নং ১৮৪৫ ; আহমদ, ১/৩৭৮ ; দাররমী, ফনকাহ, হাদীস
নং ২১৬৫।
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৪- ফববারহর মািযরম সন্তান িারভর িারা ফপতৃত্ব ও মাতৃরত্বর স্বাদ পভাগ করা
যায়।
৫- ফববারহ ররয়রে স্বামী-স্ত্রী উভরয়র জনয িাফন্তর আবাস, প্রিাফন্ত, িািীনতা ও
সচ্চফরত্র।
ফববারহর িাফব্দক ও পাফরভাফষক পফরফিফত:
ফববারহর িাফব্দক সংজ্ঞা:
ফনকাহ তথা ফববারহর িাফব্দক অথয পযৌন সিম, দু ’ফে ফজফনস একফত্রত করা।
কখনও কখনও ফনকাহ বন্ধন বা িুফক্ত অরথয বযবহৃত হয়। পযমন বিা হয়,
( )نكح فَلنةযখন পকউ ফবরয় করার দৃ ঢ় ইচ্ছা পপাষণ করর ও ফববাহ বন্ধরন
আবদ্ধ হয়। আবার বিা হয়, ( )نكح امرأتهপস তার স্ত্রীর সারথ পযৌন সিম
করি।
িরী‘আরতর পফরভাষায় ফববাহ:

عقد يعتْب فيه لفظ إنكاح أو تزويج يف اْلملة واملعقود عليه منفعة االستمتاع أو
.االزدواج أو املشاركة

“ফনকাহ হরিা এমন একফে িুফক্ত যারত ‘ফববাহ পদওয়া বা ফববাহ করা’ ইতযাফদ
িরব্দর মািযরম উপরভাগ বা একরত্র থাকা বা পরস্পর অংিীদার হওয়া বুোয়”।
ফববারহর হুকুম:
যারদর পযৌন িাফহদা ররয়রে তরব ফযনায় পফতত হওয়ার আিিা পনই তারদর
জনয ফবরয় করা সু ন্নাত। আর যারদর ফযনায় পফতত হওয়ার আিিা ররয়রে
তারদর জনয ফবরয় করা ওয়াফজব। যারদর পযৌন িাফহদা পনই পযমন, পুরুষত্বহীন
ও বয়স্ক ইতযাফদ পিারকর ফবরয় করা ববি। তরব প্ররয়াজন না থাকরি যারা
দারুি হররব তথা যু দ্ধরত কাফির রারে অবস্থান কররন তারদর জনয ফবরয় করা
হারাম।
ফববাহ সংঘফেত হওয়ার িব্দাবিী:

সহজ ফিকহ ফিক্ষা

 157 

পয পকারনা ভাষায় ফববাহ করা বা পদওয়া বুোয় এমন সব িরব্দ ফববাহ সংঘফেত
হরব। পযমন বিা, ( )زوجت أو نكحتআফম ফববাহ করিাম বা ফবরয় ফদিাম।
অথবা বিা, ( )قبلت هذا اَلاكحআফম এ ফবরয় কবুি করিাম। অথবা ()تزوجتها
আফম তারক ফবরয় করিাম, বা ( )تزوجتআফম ফবরয় করিাম, অথবা ( )رضيتএ
ফবরয় আফম রাফজ আফে। 
আরবী ভাষার িব্দ বযবহার করা মুিাহাব। তরব যারা আরবী ভাষা জারনন না
তারা তারদর ভাষায় প্রিাবনা ও কবুি কররিই ফবরয় সংঘফেত হরব।
ফববারহর রুকনসমূ হ:
ফবরয়র রুকন দু ’ফে। তা হরিা:
১- প্রিাব ()اإلَياب: অিী তথা অফভভাবক অথবা ফযফন তার স্থিাফভফষক্ত হরবন
তার পক্ষ পথরক ফবরয় করার বা ফবরয় পদওয়ার প্রিাব পদওয়া। ফযফন আরবী
ভারিা পাররন তার ( )إنكاح أو تزويجিব্দ িারা প্রিাব পদওয়া উত্তম। পকননা এ
িব্দিয় কুরআরন এরসরে। আল্লাহ তা‘আিা বরিরেন,
َ َ َ َ
َ
ذ َ ذ
]٣ : ِنَٱلن َِساءََِ﴾ [النساء
َ ابَلكمَم
َ ﴿فٱنكِحوََماَط
“তাহরি পতামরা ফবরয় কর নারীরদর মরিয যারক পতামারদর ভারিা িারগ।”
[সূ রা আন-ফনসা, আয়াত: ৩]
২- কবুি ()القبول: স্বামী বা তার স্থিাফভফষক্ত পথরক ফবরয় কবুি করার িব্দ।
পযমন বিা, ( )قبلتআফম ফবরয় কবুি করিাম বা ( )رضيت هذا اَلاكحএ ফবরয়
আফম রাফজ আফে বা শুিু কবুি কররফে বিা। ইজাব তথা প্রিাব কবুরির আরগ
হরত হরব, তরব পকারনা আিামত থাকরি আরগ কবুি বিরিও হরব।
ফববারহর িতযাবিী:
ফবরয়র িতয িারফে। তা হরচ্ছ:
১- স্বামী-স্ত্রী ফনিযাফরত হওয়া।
২- স্বামী-স্ত্রী উভরয়র সম্মফত থাকা। অতএব, স্বামী-স্ত্রী কাউরক পজার করর ফবরয়
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পদওয়া জারয়য পনই। কুমারী ও অকুমারী উভরয়র অনু মফত ফনরব। কুমারীর িুপ
থাকা তার অনু মফত পদওয়া আর অকুমারীর পমৌফখক সম্মফত ফনরত হরব। পাগি
ও ফনরবযারির পক্ষরত্র এফে িতয নয়।
৩- অফভভাবক: অফভভাবক পুরুষ, স্বািীন, বাফিগ (প্রাপ্তবয়স্ক), আরকি
(জ্ঞানবান), ফবিক্ষণ ও নযায়পরায়ণ হওয়া িতয। এোড়া একই দীরনর অনু সারী
হওয়াও িতয। ফবরয়র পক্ষরত্র পমরয়র বাবা তার অফভভাবক হওয়ার সবযাফিক
পযাগয, অতঃপর বাবার অফসয়তকৃত বযফক্ত, অতঃপর তার দাদা, এভারব উিযতন
দাদারা, অতঃপর তার পেরি ও ফনেতম পেরিরা, তার সরহাদর ভাই, অতঃপর
তার ববমারত্রয় ভাই, অতঃপর এসব ভাইরয়র পেরিরা, অতঃপর, আপন িািা,
অতঃপর ববমারত্রয় িািা, অতঃপর তারদর সন্তারনরা, অতঃপর বংিীয়
ফনকোত্মীয়রা, অতঃপর পদরির বাদিাহ অফভভাবক হরবন।
৪- সাক্ষয: নযায়পরায়ণ, পুরুষ ও িরী‘আরতর ফবিান প্ররযাজয (প্রাপ্তবয়স্ক) এমন
দু জন সারক্ষযর সাক্ষী োড়া ফবরয় শুদ্ধ হরব না।
৫- স্বামী-স্ত্রী উভরয় ফববাহ বন্ধরন িরী‘আরতর ফনরষিাজ্ঞামুক্ত থাকা (অথযাৎ
যারদর সারথ ফবরয় হারাম তারদর অন্তভুযক্ত না হওয়া)।
ফববারহ পযসব কাজ সু ন্নাত ও পযসব কাজ হারাম:
 পয বযফক্ত দীনদাফরতা, ফভনরদিীয়তা, কুমারী, সন্তান ও পসৌন্দরযযযর বযাপারর
নযায়পরায়ণতা ও সমতা বজায় রাখরত পাররব না তার জনয একফে ফবরয় করা
সু ন্নাত।
 ফবরয়র ফখতবা তথা প্রিাব পদওয়া কনযারক সতর বযতীত অনযানয অি-প্রতযি
ভারিাভারব পদখা মুিাহাব, যারত তারক ফবরয়র প্রফত আগ্রহী করর তুরি, তরব
ফনজযরন পদখরত পাররব না। এমফনভারব করনও হবু বররক ভারিাভারব পদখা
মুিাহাব।
 ফবরয়র প্রিাবকারী বররর পরক্ষ পমরয়রক পদখা সম্ভব না হরি পস একজন
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ফবেি নারী পাঠারব, ফতফন ভারিাভারব পদরখ তারক পমরয়র গুণাবিী বণযনা
কররব।
 পকউ পকারনা পমরয়র ফবরয়র প্রিাব ফদরি উক্ত প্রিাবকারী তার প্রিাব ফিফররয়
পনওয়া বা তারক পদখার অনু মফত না পদওয়া পযযন্ত অনয পকউ উক্ত পমরয়রক
ফবরয়র প্রিাব পদওয়া হারাম।
 পযসব নারী ফতন ত্বািাক বযতীত বারয়ন ত্বািারকর ইদ্দত পািনরত তারদররক
স্পি বা ইিারায় ফবরয়র প্রিাব পদওয়া ববি।
 তরব রাজ‘ঈ তািারকর ইদ্দত পািনকারী নারীরক স্পি বা ইিারায় ফবরয়র
প্রিাব পদওয়া হারাম।
 জুম‘আর ফদন (শুক্রবার) ফবরকরি ফবরয় পড়ারনা সু ন্নাত। পকননা আসররর
সািারতর পররর সময় পদা‘আ কবুি হয় এবং সম্ভব হরি মসফজরদ ফবরয়
পড়ারনা সু ন্নাত।
====
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িতুথয অিযয়: মুসফিম নারী সম্পফকযত কফতপয় ফবফি-ফবিান
ভূ ফমকা:
িরী‘আরতর ফবিান প্ররযাজযরদর (মুকাল্লাি) ফহরসরব িরী‘আত প্ররণতার (আল্লাহ
ও তার রাসূ ি) ফবফি-ফবিান ফতন প্রকার। পসগুরিা হরিা:
১- শুিু পুরুষরদর জনয প্ররযাজয।
২- শুিু নারীরদর জনয প্ররযাজয।
৩- নারী ও পুরুষ উভরয়র জনয প্ররযাজয।
এ অিযরয় শুিু নারীরদর জনয প্ররযাজয ফকেু গুরুত্বপূ ণয মাসআিা (ফবিান)
আরিািনা করব । আর নারী-পুরুষ উভরয়র জনয প্ররযাজয অফিকাংি ফবফিফবিান ইরতাপূ রবয উফল্লফখত ফতনপ্রকারর আরিািনা করা হরয়রে।
নারীরদর জনয প্ররযাজয ফবিানগুরিা ফনরি আরিািনা করা হরিা:
নারী সম্পফকযত ফবফি-ফবিান
প্রথম মাসআিা:
বারুকার উপর মাসাহ করার হুকুম: প্ররয়াজরন বারুকা পড়া জারয়য। পকারনা
নারীর মাথায় বারুকা পড়ার প্ররয়াজন হরি পস তা পড়রত পররব; ফকন্তু
সািারতর জনয অযু করার সময় তারত মাসাহ কররব না। পকননা এফে ফখমার
তথা পঘামো নয় এবং পঘামোর অরথযও নয়। তারক সরাসফর আল্লাহর সৃ ি মাথা
বা মাথার িুি মাসাহ কররত হরব।
ফিতীয় মাসআিা:
নখ পাফিি: ফকেু মফহিা ইচ্ছাকৃত নখ ও িরীরর পাফিি কররন যা তারদর
িামড়ায় পাফন পপৌঁেরত বাাঁিা পদয়। এ িররণর কাজ করা না জারয়য। বরং
পফবত্রতা অজযরনর িতয হরিা অযু র সময় পাফন অযু র অরি পপৌঁো।
তৃতীয় মাসআিা:
হারয়য: মফহিারদর পযৌনাি পথরক সু স্থ অবস্থায় প্রসব বা কুমারীরত্ব নি হওয়ার
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কারণ োড়াই পয রক্ত পবর হয় তা হরিা হারয়য।
অরনক আরিরমর মরত, পমরয়রদর নয় বের বয়স পথরক হারয়রযর সময় শুরু
হয়। এ বয়রসর আরগ কাররা রক্ত পদখা ফদরি তা হারয়রযর রক্ত নয়; বরং তা
পকারনা পরারগর কাররণ হরত পারর। পমরয়রদর মৃতুয পযযন্ত হারয়য িিরত পারর।
তরব অফিকাংি পক্ষরত্র পঞ্চাি বের পর হারয়য পিষ হরয় যায়।
হারয়রযর রক্ত েয় িররণর। তা হরিা, কারিা, িািরি, হিু দ, কদযমাক্ত, নীি ও
িূ সর বরণযর।
হারয়রযর সবযফনে সময় একফদন ও একরাত। মিযম সময়সীমা হরিা পাাঁি ফদন
আর সরবযাচ্চ সময়সীমা পরনররা ফদন। তরব অফিকাংি পক্ষরত্র পমরয়রদর েয় বা
সাত ফদন পযযন্ত হারয়য হরয় থারক।
অফিকাংি পক্ষরত্র দু ’হারয়রযর মিযবতী পফবত্ররতার সবযফনে সময়সীমা পতররা
ফদন। তরব এর পবফি বা কমও হরত পারর।
হারয়য অবস্থায় সািাত, সাওম, মসফজরদ প্ররবি, কুরআন খুরি ফতিাওয়াত
করা, কা‘বা তাওয়াি করা ও সহবাস করা ইতযাফদ ফনরষি। এোড়াও হারয়য
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ফনদিযন।
িতুথয মাসআিা:
ফনিাস: প্রসব বা অকাি প্রসরবর (যফদ গভযপারত বাচ্চার অবয়ব স্পি হয়)
কাররণ স্ত্রীফিি পথরক প্রবাফহত রক্তরক ফনিাস বরি।
ফনিারসর সময়সীমা: সািারণত সরবযাচ্চ সময়সীমা িফল্লি ফদন, তরব এর ফনে
সময়সীমা পনই। পকউ যমজ সন্তান প্রসব কররি প্রথম সন্তারনর জন্মফদন পথরক
ফনিারসর সময়সীমা শুরু হরব।
হারয়য অবস্থায় পযসব কাজ ফনফষদ্ধ পযমন, সাওম, সািাত ইতযাফদ ফনিাস
অবস্থায়ও ফনফষদ্ধ।
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পঞ্চম মাসআিা:
ইসফতহাযা তথা অসু স্থ নারীর ফবিান: হারয়য বা ফনিারসর সময় বযতীত
মফহিারদর পয রক্ত প্রবাফহত হয় তারক ইসফতহাযা বরি। অতএব, হারয়য ও
ফনিারসর সময়সীমার আরগ বা পরর অথবা হারয়য হওয়ার আরগর বয়রস অথযাৎ
নয় বেররর আরগ পয রক্ত প্রবাফহত হয় তা সবই ইসফতহাযার রক্ত।
ইসফতহাযাগ্রি নারীর হুকুম হরিা পস সবযদা তারা সবযদা পোে অপফবত্র থারকন,
এ অবস্থা তারদররক সািাত, সাওম ও অনযানয কাজ কররত ফনরষি করর না।
ইসফতহাযাগ্ররি নারী প্ররতযক সািারতর জনয অযু কররব। তার স্বামী তার সারথ
সহবাস করা জারয়য।
গভযাবস্থায় নারী পয রক্ত পদরখ তাও ইসফতহাযা ফহরসরব গণয হরব।
ষষ্ঠ মাসআিা:
নারীর িরীররর িুি মুণ্ডন করা ফনরষি, তরব ফবরিষ প্ররয়াজন হরি কররত
1

পাররব। মফহিারদর ভ্রু-প্ল্যাক (ভ্রু উৎপােন) করা, হারত উিফক ফিহ্ন পদওয়া ,
পরিুিা িাগারনা, পরত িারা দাত সূ ক্ষ্ম করা যারত অল্প বয়স্ক ও দারতর পসৌন্দযয
প্রকাি পায়। পকননা এ িররণর কাজ যারা করর ও যারা করায় তারদর
উভয়রক রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইফহ ওয়াসাল্লাম িা‘নত করররেন।2 (বুখারী,
মুসফিমসহ সাত ফকতারবর গ্রন্থকারগণ হাদীসফে বণযনা করররেন।)

1

িরীরর সু াঁই ফদরয় িুো করর রক্ত প্রবাফহত করা অতঃপর খতস্থারন রফঙন ফকেু ফদরয় ভরাে
করা।

2

َ ِّ َ َ ُ ر
َ ِّ َ َ ُ ر
َ َّ  َو،اهلل ال ر َواش َمات َوال ر ُم رستَ روش َمات
ُ «لَ َع َن
সহীহ মুসফিরম এরসরে, ات
 َوالمتفلج ي،ات
ات َوالمتنمص ي
اَلا يمص ي
ي ي
ي ي
ََ ر
َ ِّ َ ُ ر ُ ر ر
.»هلل
ات خلق ا ي
“ ليلحس ين المغري يমানবরদরহ ফিত্র অিনকাফরণী ও অিনপ্রাফথযণী নারী, কপাি ভুরুর
িুি উৎপােনকাফরনা ও উৎপােনকামী নারী এবং পসৌন্দযয সু ষমা বৃ ফদ্ধর মানরস দাাঁরতর মারে
(সদৃ িয) িাাঁক সৃ ফিকাফরনা, যারা আল্লাহর সৃ ফিরত ফবকৃফত সািনকাফরনী, এরদররক আল্লাহ
তা’আিা িা‘নত কররন। [অনু বাদক]
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নারীরদর জনয স্বামী ও অনযানয নারীরদর মরিয অবস্থান বযতীত সু গফন্ধ বযবহার
করা হারাম।
সপ্তম মাসআিা:
নারীর আওরাত তথা সতর: পরপুরুরষর সামরন নারীর পুররা িরীরই সতর,
সু তরাং পরপুরুরষর সামরন তার পুররা িরীর পেরক রাখা িরয পযভারব
পরপুরুরষর সারথ ফনজযরন থাকা নাজারয়য।
মুহফরম বযতীত নারী সির কররব না। আর মুহফরম হরিা যারদর সারথ সবযদা
ফববাহ বন্ধন হারাম, তা বংিগত বা বববাফহক সম্পকয বা দু ি পারনর কাররণ
হরত পারর।
সািারত নারীরা তারদর পিহারা, হারতর তািু ও পা বযতীত সমি িরীর পেরক
রাখরব। পরপুরুরষর উপফস্থফতরত তারদর সমি িরীর পেরক রাখা ওয়াফজব।
আর সািারণত হারতর তািু ও পা পেরক রাখা মুিাহাব।
সতর রক্ষাকারী পপািাক ফেরিোিা ও ঘন হরব, পুরুরষর পপািারকর সাদৃ িয
হরব না, এমন সাজ-সজ্জা হরত পাররব না যারত মানু রষর দৃ ফি আকষযণ করর,
কাফিররদর জামা-কাপরড়র সাদৃ িয হরত পাররব না এবং পপািাকফে সু নামখযাফতর জনযও হরত পাররব না।
অিম মাসআিা:
নারীর পসৌন্দযয: নারীর ফকেু হািাি সাজ-সজ্জা ও পসৌন্দযয আরে, আবার ফকেু
হারাম সাজ-সজ্জা ও পসৌন্দযয আরে। পযমন, নারীর জনয সু গফন্ধ, স্বণয, পরৌপয,
পরিম ও কৃস্টারির ফজফনস বযবহার করা জারয়য।
আর তারদর হারাম সাজ-সজ্জা ও পসৌন্দযয বিরত যা সু নাম-সু খযাফত ও পিাক
পদখারনার জনয পরর থারক যারত মানু ষ তার ফদরক তাফকরয় থারক, এমন সু গফন্ধ
যার গন্ধ গায়রর মুহফররমর কারে পপৌঁরে।
নবম মাসআিা:
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নারীর আওয়াজ: সািারণত নারীর আওয়াজ আওরাত তথা পদযার অন্তভুযক্ত নয়,
তরব তারদর আওয়াজ যফদ পবফি সংরক্ষপণ, নরম, মানু ষরক ফিতনার আিিা ও
এরত অফতরফঞ্জত হরি তা জারয়য নয়। নারীর গান করা হারাম। বতযমান যু রগ
মানু ষ নারীর গারন খুব আসক্ত। তারা এোরক মানু ষরক আকষযণ ও অথয
উপাজযরনর মািযম ফহরসরব ফনরয়রে। পুরুরষর জনয গান গাওয়া হারাম আর
নারীর জনয তা করঠারভারব হারাম। তরব শুিু নারীরদর মরিয আনন্দ উৎসরব
িরী‘আতসম্মত ও ফমউফজক োড়া ববি িরব্দর গান করা জারয়য।
দিম মাসআিা:
নারীরদর জনয পোে বাচ্চারদর ও তারদর স্বামীরক পগাসি পদওয়া জারয়য।
এমফনভারব পুরুরষর মরতা তারাও জানাযায় অংিগ্রহণ করা জারয়য; তরব
জানাযার সারথ তারদর িিা ও জানাযা ফবদায় পদওয়া জারয়য পনই। তারদর
কবর ফযয়ারত করাও জারয়য পনই। তারদর ফবিাপ, পিাকগাাঁথা, গারি িড়
পদওয়া, জামা-কাপড় ফেরড় পিিা ও িরীররর িুি উৎপােন করা ফনরষি। এসব
কাজ জারহিী যু রগর কাজ এবং কবীরা গুনাহ। নারীর জনয স্বামী োড়া অরনযর
জনয ফতনফদরনর পবফি পিাক পািন করা জারয়য পনই, আর স্বামীর জনয িারমাস
দিফদন পিাক পািন করা ওয়াফজব। এ সময় পস স্বামীর ঘরর বাস কররব এবং
পসৌন্দযয ও সু গফন্ধ পফরতযাগ কররব। পিারকর ইদ্দত পািরনর সময় পকারনা
ফনফদযি পপািাক পনই।
একাদি মাসআিা:
নারীর অিংকার: নারীর জনয ববি অিংকার পযমন পসানা, রুপা ও প্রিফিত
অনযানয পফরিান করা জারয়য। তরব তারদররক এ পক্ষরত্র অপিয় ও অহংকার
পফরহার কররত হরব।
নারীর ফনতয বযবহৃত বা ফবফভন্ন উৎসব উপিরক্ষয পফরফহত অিংকার পসানারূপায় যাকাত ওয়াফজব হরব না।
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িাদি মাসআিা:
স্ত্রীর জনয স্বামীর অনু মফত বযতীত তার সম্পদ পথরক প্রথা অনু যায়ী দান সদকা
করা জারয়য, যফদ ফতফন এরত সম্মত থারকন। স্বামী যাকারতর হকদার হরি স্ত্রী
তার সম্পরদর যাকাত স্বামীরক ফদরত পাররব। স্বামী যফদ কৃপণ হয় পয, স্ত্রীর
প্রাপয ভরণ-পপাষণ আদায় কররত কৃপণতা করর তাহরি স্ত্রীর জনয স্বামীর
অনু মফত বযতীত নযায়-সিতভারব যতেুকু তার ও তার সন্তারনর জনয প্ররয়াজন
ততেুকু সম্পদ পনওয়া জারয়য।
ত্ররয়াদি মাসআিা:
গভযবতী ও দু গ্ধপানকারী নারীর সাওম পািরন ফনরজর ও তার সন্তারনর অথবা
দু জরনর পযরকারনা একজরনর ক্ষফতর আিিা কররি তারদর জনয সাওম ভি
করা জারয়য। তারা উক্ত সাওরমর কাযা আদায় কররব, ফিফদয়া ফদরত হরব না।
তরব তারা যফদ শুিু তারদর সন্তারনর ক্ষফতর আিিা করর তাহরি উক্ত সাওরমর
কাযা ও ফিফদয়া উভয়ফে আদায় কররত হরব। আর দু গ্ধদানকারী নারীর সন্তান
যফদ অনয নারীর দু ি গ্রহণ করর এবং তারা যফদ দু গ্ধদানকারী নারীরক ভাড়া
কররত সক্ষম হয় অথবা উক্ত সন্তারনর যফদ সম্পদ থারক তাহরি তারা
দু গ্ধদানকারীরক ভাড়া কররব এবং ফনরজ সাওম ভি কররব না। দু গ্ধদানকারী
নারীর হুকুম সন্তারনর মারয়র হুকুরমর মরতাই।
স্বামী উপফস্থত থাকরি তার অনু মফত বযতীত নারীর নিি সাওম পািন করা
জারয়য পনই।
িতুদযি মাসআিা:
স্বামী তার স্ত্রীরক িরয হজ পািরন বািা পদওয়ার অফিকার পনই। স্ত্রী স্বামীর
অনু মফত িাইরি তারক অনু মফত পদওয়া এবং তার িরয হজ পািরন সহরযাফগতা
করা স্বামীর জনয িরয। তরব নিি হরজর পক্ষরত্র স্বামী পকারনা অসু ফবিা
পদখরি বা তার সন্তারনর অসু ফবিা পদখরি স্ত্রীরক ফনরষি করার অফিকার আরে।
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পঞ্চদি মাসআিা:
মফহিারা ইহরাম অবস্থায় তারদর স্বাভাফবক পপািাকই পফরিান কররব। তরব
ইহরাম অবস্থায় ফনরোক্ত ফবষয় পফরহার কররব। তা হরিা:
১- সু গফন্ধযু ক্ত কাপড়।
২- হাতরমাজা পফরিান করা।
৩- ফনকাব পড়া।
৪- হিরদ কাপড় পফরিান করা।
পষাড়ি মাসআিা:
হারয়য ও ফনিাসগ্রিরা পগাসি করর ইহরারমর কাপড় পফরিান কররব, তরব
তারা পফবত্র না হওয়া পযযন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াি কররব না।
সপ্তদি মাসআিা:
হরজ তািফবয়যাহ িরী‘আতসম্মত। এরত পুরুরষরা উচ্চ আওয়ারজ তািফবয়যাহ
বিরব আর নারীরা আরি আরি বিরব। নারীরা তাওয়াি ও সা‘ঈর সময় রমি
তথা পহরিদু রি িিরব না। পদা‘আ পড়ার সময় উাঁিু আওয়ারজ পদা‘আ পড়রব
না। হাজরর আসওয়াদ ও অনযানয ফভরড়র স্থারন ফভড় কররব না।
অিাদি মাসআিা:
মাথা মুণ্ডারনা ও িুি পোে করা হজ ও উমরা একফে ফবিান। তরব মফহিারা
মাথা মুণ্ডারনার পফরবরতয মাথার িুি পোে কররব; পকননা তারদর জনয মাথা
মুণ্ডারনা জারয়য পনই।
তারা িুরি পবণী কররি প্ররতযক পবণী পথরক এক আিুরির মাথা পফরমাণ পকরে
পোে কররব, আর পবণী না কররি পুররা িুরির আগা পথরক এক আিুরির মাথা
পফরমাণ পোে কররব।
উনফবংি মাসআিা:
নারীর জনয কুরবানীর ফদরন দ্রুত তাওয়ারি ইিাদা করা মুিাহাব; যফদ তারদর
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হারয়য শুরু হওয়ার আিিা থারক। আরয়িা রাফদয়াল্লাহু ‘আনহা মফহিারদর
হারয়রযর আিিায় কুরবানীর ফদরনই তারদররক তাওয়ারি ইিাদা পসরর পিিরত
ফনরদযি ফদরতন। হারয়যগ্রিরা মক্কা পথরক হারয়য অবস্থায় পবর হরি তাওয়ারি
ইিাদা আদায় কররি তারদর ফবদায়ী তাওয়াি পনই।
ফবিতম মাসআিা:
মুসফিম নারীরক অমুসফিম পুরুরষর সারথ ফববাহ পদওয়া হারাম, িাই পস
মুিফরক পহাক বা সমাজতাফন্ত্রক বা ফহন্দু বা অনয িরমযর অনু সারী বা আহরি
ফকতাব; পকননা নারীর ওপর পুরুরষর দাফয়ত্ব-কতৃযত্ব ররয়রে এবং স্বামীর
আনু গতয করা স্ত্রীর ওপর িরয। আর এফে অফভভাবকরত্বর অরথয। অথি পয
বযফক্ত িা ইিাহা ইল্লাহ ও মুহাম্মাদু র রাসূ িুল্লাহর সাক্ষয পদয় তার ওপর পকারনা
কাফির বা মুিফররকর পকারনা অফভভাবকত্ব ও কতৃযত্ব পনই।
একফবংি মাসআিা:
পোে ফিশু বা ফনরবযাি বািক বাফিকার িািনপািন ও রক্ষণারবরক্ষণরক হাদানা
বা নাসযাফর বরি।
পোে ফিশু বা ফনরবযাি বািক বাফিকার িািনপািন ও রক্ষণারবরক্ষণ করা মারয়র
দাফয়ত্ব। ফতফন এ কাজ কররত অস্বীকৃফত জানারি তারক এ কারজ বািয করা
হরব। মারয়র অবতযমারন এ কারজর অফিক হকদার সন্তারনর নানী, অতঃপর
মারয়র ফদরকর ফনকেতম মারয়রা, অতঃপর বাবা, অতঃপর বাবার মারয়রা
(দাদীরা), অতঃপর দাদা, অতঃপর দাদীরা, অতঃপর সরহাদর পবারনরা,
অতঃপর ববফপত্রীয় পবারনরা, অতঃপর ববমাত্রীয় পবারনরা, অতঃপর িািারা,
অতঃপর িুিুরা, অতঃপর খািারা, অতঃপর িািীরা, অতঃপর ভাইরয়র পমরয়রা,
অতঃপর আপন িািারতা পবারনরা, অতঃপর ববমাত্রীয় িািারতা পবারনরা,
অতঃপর ববফপত্রীয় িািারতা পবারনরা, অতঃপর ফনকেতম বংিীয় আত্মীয়স্বজনরা অতঃপর ররক্তর সম্পরকযর আত্মীয়রা, অতঃপর পদরির দাফয়ত্বরত
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িাসকরদর ওপর তার িািনপািরনর দাফয়ত্ব বতযারব।
সন্তান িািনপািরনর খরিাফদ ফপতারক বহন কররত হরব। সন্তারনর
িািনপািনকারীর িতয হরিা পস বারিগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন,
ফিক্ষাদীক্ষা প্রদারন সক্ষম, আমানতদার, সচ্চফরত্রবান, মুসফিম ও অফববাফহতা
হরত হরব। ফতফন ফববাফহতা হরি তার ওপর পথরক িািনপািরনর দাফয়ত্বভার
রফহত হরয় যারব। ফিশু সাত বের বয়স হরি (বাবা-মা আিাদা হরি) তারক
বাবা ও মা পযরকান কারর সারথ থাকার ইখফতয়ার পদওয়া হরব। ফিশু যার সারথ
থাকরত পেন্দ করর তারক তার সারথ থাকার সু রযাগ ফদরত হরব। পমরয় ফিশুর
পক্ষরত্র সাত বের পরর ফববাহ পদওয়া পযযন্ত বাবার সারথ থাকার অগ্রাফিকার
পদওয়া হরব।
িাফবংি মাসআিা:
িার মাযহারবর সকি আরিম একমত পয, পরপুরুরষর সামরন নারীর সমি িরীর
পেরক রাখা িরয। তারদর মরিয যারা পিহারা ও দু হারতর তািু রক নারীর সতররর
অন্তভুযক্ত মরন কররন অথবা যারা এ অংিরক সতররর অন্তভুযক্ত মরন কররন না তারা
সকরিই মরন কররন, বতযমারন মানু রষর মরিয ফিতনা িাসাদ পবরড় যাওয়ায়,
দীনদারীতা করম যাওয়ায় ও পরনারীর ফদরক তাকারনার পক্ষরত্র পররহজগাফরতা না
থাকায় নারীর সমি িরীরই পদযার অন্তভুক্ত
য ও সতর।
আমার জনয যতেুকু সংকিন ও একফত্রত করা সম্ভব হরয়রে তা সংফক্ষপ্ত পফরসরর
উপরর আরিািনা কররফে। সবযিফক্তমান সু মহান আল্লাহর কারে প্রাথযনা করফে ফতফন পযন
এর িারা আমারদররক উপকৃত কররন। আল্লাহর সন্তুফি অজযনই আমার এ কারজর
একমাত্র উরদ্দিয। ফতফনই সরি সফঠক পরথর পথ প্রদিযক।
ড. সাফিহ ইবন গাফনম আস-সাদিান
প্ররিসর, আি-ফিকহ ফবভাগ, িারী‘আহ িযাকফি
ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সা‘উদ আি-ইসিাফময়া ফবেফবদযািয়, ফরয়াদ।
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