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েরাযা বা সাওম 
 

েরাযার তাৎপযর 
েরাযা একিট গুরপ�পর রবাদতা আ।াহর ররার সামসন িনসির 
ৈবধ ররা-চািহদাগসলাসক িলাািল িদসয় পরকালমুুী িনয়ি�ত 
িীবনযাপসনর দীকা িনসয় একিন ব িয যাসত তাকওয়া য়িরসন 
সকম হসত পাসর েস সস�সশর ইরয করা হসয়সয় মাসহ রমযাসন 
িসয়াম পালসনর িবধানা বাঁচার �সয়ািসন ুাবার ও পানীয় �হপ, 
ৈিিবক চািহদা প�রসপর িন  ৈবধ েযযনববিি মনুু  িািতর একিট 
য়িত �সয়ািনীয় িবুয়া িক� মাসহ রমযাসনর িদসনর েবলায় 
একমা� আ।াহর িনসদরশ বাাবায়সনর িন  একিন মু’িমন এসব 
েথসকও িনসিসক গিটসয় েনয়া আর এএাসবর পুসরা একিট মাস 
িুসড় িসয়াম সাধনার পর আ।াহর ররা য়িনরার িনসরসু 
িীবনযাপসনর মানিসকতা সবি� হয়। আল-কুরআসনর পিরএাুায় 
এসক বলা হসয়সয় তাকওয়া। ইরশাদ হেয়েছ,  

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ يَامُ  َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ  َ�َ  ُكتَِب  َكَما �لّصِ َّ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن �
ّلُ�مۡ  ََ  ]  ١٨٣: القرة[ ﴾ ١ ََّتُقونَ  ََ

‘ঈমানদারগপ!, েতামাসদর ওপর িসয়াম ইরয করা হসয়সয়, েযমন ইরি 
করা হসয়িয়ল েতামাসদর প�বরবতরী স�াসতর ওপর। যাসত েতামরা মুিাকী 
হসত পার’। {বাকারা : ১৮৩} 

তসব, েকবল ুাবার ও পানীয় �হপ এবং ৈবধ েযযনববিি েথসক 
িবরত থাকসলর েরাযার লক -সস�শ  বাাবািয়ত হয় নাা এর িন  
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বরং �সয়ািন সকল �কার িমথ াচািরতা েথসক িবরত থাকাা 
হাদীসস এসসসয়, ‘েয ব িয িমথ া কথা ও  কাি য়াড়ল না, তার 
ুাবার ও পানীয় �হপ েথসক িবরত থাকায় আ।াহর েকাসনা 
�সয়ািন েনরা’   
সারািদন েরাযা রাুার পর স� া েবলায় স�যরাসার পর রইতার 
�হপ, একিন মানুু পবিথবীসত আ।াহর আসদশ-িনসুসধর 
আওতায় িনয়ি�ত িীবনযাপসনর পর পরকাসল েয বাধামুয িীবন 
পাসব তারর একিট েয়া� সদাহরপা েরাযার ম�ল সস�শ  তাকওয়া 
য়িরনা আর তাকওয়ার �িতদান িাাাতী িীবন, েযুাসন 
ক�ানাতীতএাসব �সয়াগ হসব মানুসুর �িতিট ররা-বাসনাা তসব 
েরাযার এ তাৎপযর েপসত হসল সকল পাপাকমর  েথসক গিটসয় 
িনসত হসব িনসিসক য়স�বএাসবা বুসক ধারপ করসত হসব 
ঈমানপ�পর পিরতব ৃ  দয়া েয  দয় ঈমানী এাব-েচতনা সদািা�ত 
রাুার শএ পিরপিতসত েশানার সুসযাগ পাসব মহান আ।াহর   
আ�ান,  

ُتَها ﴿ ُّ ََ � َمِِّنةُ  �َّۡفُس  َٓ ۡۡ ِۡۡضّيةٗ  َراِضَيةٗ  َرّ�ِِك  إَِ�ٰ  �رِۡجِ�ٓ  ٢ �لُۡم  فَٱۡدُخِ�  ٢ ّم
 ]  ٣٠  ،٢٧: ابفجر[ ﴾ ٣ ِ� َجنّ  َو�ۡدُخِ�  ٢ ِعَ�ِٰدي ِ� 

‘েহ মুতমািয়ন (পিরতব ৃ)  দয়! িইসর এসসা েতামার �িতপালসকর 
পাসন, রািি-ুুিশ হসয়া �সবশ কসরা আমার বা�াসদর েএতর, 
�সবশ কসরা আমার িাাাসতা’ {স�রা আল-ইাির : ২৮-৩০} 
 

মাসহ রমযাসনর গুর  
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* এ মাসস আ।াহ তা‘আলা তাঁর য়সংু  বা�াসক মুিয িদসয় 
থাসকন িাহাাাম েথসকা  
* এ মাসস ুুসল েদয়া হয় িাাাসতর সবকিট দরিা এবং ব� 
কসর েদয়া হয় িাহাাাসমর �সবশপথসম�হা 
* এ মাসস আসয় �দসরর রাত- যা হািার মাস েথসকও সিমা 
* এ মাসসর য়বতীপর হসয়সয় পিব� �� আল-কুরআনা 
 

েরাযার ইযীলত 
* হাদীসস এসসসয়, রাস�লু।াহ সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম 
বসলন, ‘‘ঈমাসনর সাসথ য়াওয়াসবর আশায় েয ব িয েরাযা পালন 
কসর তার প�বরবতরী সকল গনাহ মাই  হসয় যায়া’’ (বুুারী ও 
মুসিলম) 
* েরাযা িকয়ামসতর িদন েরাযাদাসরর িন  সুপািরশ করসবা 
হাদীসস এসসসয়, ‘েরাযা এবং কুরআন িকয়ামত িদবসস বা�ার 
িন  সুপািরশ করসবা েরাযা বলসব, েহ রব! আিম এসক পানাহার 
ও কু�ববিি েথসক িবরত েরসুিয়া সুতরাং তুিম তার ব াপাসর 
আমার সুপািরশ �হপ কসরাা’ (আহমাদ) 
* েরাযাদাসরর মুসুর গ� আ।াহর িনকট েমশসকর েচসয়ও য়িধক 
পয়�নীয়া হাদীসস এসসসয়, রাস�লু।াহ সা।া।াহ আলারিহ 
ওয়াসা।াম বসলসয়ন, ‘ওর সিার কসম! যার হাসত মুহা�সদর 
িীবন, েরাযাদাসরর মুসুর গ� আ।াহর িনকট েমশসকর েচসয়ও 
য়িধক পয়�নীয়া’’                                                
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* ‘‘েরাযা িাহাাাসমর আগন েথসক বাঁচার িন  ্াল ল পা’’    
(আহমাদ) 
 

েরাযা এস�র কারপসম�হ 
১া ররাকব তএাসব েরাযার সমসয় ুাবার বা পানীয় �হপা  
৩া েরাযা য়ব�ায় েযযন-িমলন ঘটসল েরাযা শধু এ�র হয় না বরং  
�াযা ও কাফইারা সএয়টার ওয়ািিব হসয় যায়া  
৩া চু�ন, �শর, হাৈমথুন রত ািদর মাধ সম বীযরপাত ঘটাসলও 
েরাযা েএস� যায়া 
৪া পানাহাসরর িবক� িহসসসব রয�হপ, স ালারন�হপ, এমন 
রসাকশন েনয়া যা আহাসরর কাি কসর, যথা- �ুসকাি রসাকশন 
রত ািদসত েরাযা েএস� যায়া 
৫া ররাকব তএাসব বিম করসল েরাযা েএস� যায়া হাদীসস এসসসয়,  
রাস�লু।াহ সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম বসলসয়ন, েয 
ররাকব তএাসব বিম করল তার েরাযা েএস� েগল’। (মুসিলম )  
৬া মিহলাসদর হাসয়য (ঋতু�াব) ও েনইাস (�সবিিনত 
রযকরপ) হসল েরাযা েএস� যায়া 
 

েযসব কারসপ েরাযা এাস� না 
* এুলবশত পানাহাসর েরাযা এাস� নাা রাস�ল সা।া।াহ আলারিহ 
ওয়াসা।াম বসলন, যিদ েকান ব িয েরাযা য়ব�ায় এুলবশত 
পানাহার কসর েস েযন তার েরাযা প�পর কসর; েকননা আ।াহর 
তাসক পানাহার কিরসয়সয়না 
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* য়িনরাকব তএাসব বিম করসল েরাযা এ� হয় নাা রাস�ল সা।া।াহ 
আলারিহ ওয়াসা।াম বসলন, ‘যার য়িনরাকব তএাসব বিম হসয়সয় 
তার েরাযা �াযা করার �সয়ািন েনরা’ (মুসিলম) 
* েরাযা য়ব�ায় ল�সদাু হসল েরাযা এ� হয় নাা 
* েরাসগর কারসপ সসিিনা ব তীত বীযরপাত হসল েরাযা এ� হয় 
নাা 
* লামী-�ীর চু�ন-আিল�সন েরাযা এ� হয় নাা  আসয়শা 
রািদয়া।াহ আনহা েথসক বিপরত এক হাদীসস এসসসয়, িতিন 
বসলন, রাস�ল সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম েরাযা য়ব�ায় তাসক 
চু�ন করসতন। (বুুারী, মুসিলম) তসব েয ব িয চু�ন- আিল�সনর 
পর িনসিসক িনয়�সপ রাুসত পারসব না বসল আশংকা রসয়সয়, 
তার িন  এ প করা ি ক নয়। 

 

েরাযাদাসরর করপীয় 
* েসহরী ুাওয়াা কারপ েসহরী ুাওয়া রাস�সলর সুাাতা রাস�ল 
সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম বসলন, ‘েতামরা েসহরী ুাও, কারপ 
েসহরীর মসধ  বরকত রসয়সয়া’  
* যথাস�ব স�যরাসার সাসথ সাসথ রইতার করা, িবল� না করাা 
রাস�ল সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম বসলন, ‘মানুু ঐ সময় পযর্ 
কল াসপর ওপর থাকসব যতকপ তারা যথাশীশ রইতার করসবা’ 
(বুুারী) 
*  কল াপকর কাি েবিশ েবিশ করাা 
*  দান-ুয়রাত েবিশ েবিশ করাা 
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* েবিশ েবিশ কুরআন িতলাওয়াত এবং আ।াহর িযকর করাা 
*  কম ুাওয়া ও কম ঘুমাসনাা 
* গরীব-দুঃুী, য়সহায় মানুসুর েুাঁি-ুবর েনয়া এবং তাসদর 
�িত সহানুএ� িত �দশরন করা। 
*  ৈধসযর র য়নুশীলন করাা 
* দুিনয়ার ব াতা কিমসয় আসুরাসতর �িত ধািবত হসত েচ�া 
করাা 
* িাাাত পাওয়ার িন  �াথরনা করা এবং িাহাাাসমর আগন 
েথসক মুিয চাওয়াা 
* দুআ-মুনািাত য়িধক পিরমাসপ করা এবং গনাহ মাসইর িন  
কাাাকািট করাা  
*  যথাসাধ  েরাযাদারসদর রইতার করাসনাা 
*  শিয-সামথর  থাকসল রমযান মাসস সমরা পালন করাা 
*  রমযাসনর েশু দশ িদন র‘েতকাই করাা 
 

রমযাসনর েশু দশ িদন  
রমযাসনর েশু দশ িদন য়ত ্ গুরপ�পর মুহ�তরা রাস�ল সা।া।াহ 
আলারিহ ওয়াসা।াম এর দশ িদসন য়�া্ পির�ম করসতনা 
ব�িগসতর মায়া-েমাসহর বাঁধন িয়ঁসড় তাকওয়ামুুী  দয় য়িরন ও 
আ।াহর সািাধ  লাসএর মুু  সময় হল মাসহ রমযানা আর 
রমযাসনর েশু দশ িদন তাকওয়া ও আ।াহর সািাধ  য়িরসনর 
েশু সুসযাগা েস িহসসসব বপরনাতীত �ম িদসত হয় এর 
িদনগসলাসত। হাদীেস এেসেছ উ�ুল ম’ুিমনীন আসয়শা রা. 
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বসলন, ‘রমযান মাসসর েশু দশসক রাস�লু।াহ সা।া।াহ আলারিহ 
ওয়াসা।াম এত েবিশ রবাদত কসরসয়ন যা য়ন  সময় কসরনিনা’                                                      
(মুসিলম)  
িতিন আসরা বসলন, ‘রাস�লু।াহ সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম 
রমযাসনর েশু দশসক েকারআন িতলাওয়াত, নামায, িযকর ও 
দুআর  মাধ সম রাতযাপন করসতনা তারপর েসহরী েুসতন’া 
আসয়শা রািদয়া।াহ আনহা েথসক আসরকিট হাদীসস এসসসয়, িতিন 
বসলন, ‘রাস�লু।াহ সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম রমাযাসনর েশু 
দশসক রাত েিসগ রবাদত করসতন এবং পিরবারবগরসকও িািগসয় 
িদসতনা ুুব পির�ম করসতনা এমনিক লুি� েবঁসধ িনসতনা’ 
(বুুারী ও মুসিলম) 
রমযাসনর েশু দশসক রাস�লু।াহ সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম 
র‘েতকাই করসতন এবং এ র’েতকাসইর িন  মসিিসদর িনিরন 
�ান েবসয় িনসয় আ।াহর ৈনকট  হািসসলর েচ�া করসতনা শত 
ব াতা সসেও, য়ন সব কািকমর েপয়সন েইসল একিনি হসয় 
রমযাসনর েশু দশ িদন মসিিসদ কাটাসতনা  
 

র‘েতকাই 
একা�িচসি আ।াহ তা‘আলার রবাদসতর সস�সশ সুিনধরািরত  
প�ায়  মসিিসদ য়ব�ান  করাসক  র‘েতকাই বসলা 
র‘েতকাই একিট গুরপ�পর রবাদতা রাস�লু।াহ সা।া।াহ 
আলারিহ ওয়াসা।াম রস্কাসলর প�বর পযর্ িনয়িমত র‘েতকাই 
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কসরসয়না পরবতরীসত তারঁ সাহাবীগপ এ ধারা য়ব াহত েরসুসয়না 
েস িহসসসব রমযাসনর েশু দশসক র‘েতকাই করা সুাাতা  
 

র‘েতকাসইর সপকািরতা  
* র‘েতকাসইর মাধ সম বা�ার সাসথ আ।াহর স�কর সুদবদ হয়া 
* য়সহতুক কথা, কাি ও কু�ববিি  েথসক সংযত থাকার য়এ াস 
গসড় ওস া 
* র‘েতকাই য়ব�ায় লারলাতুল �দর তালাশ করা সহি হয়া                                                           
* র‘েতকাসইর মাধ সম মসিিসদর সাসথ স�কর তািা হয় এবং 
মসিিসদ য়ব�াসনর য়এ াস গসড় ওস া  
* র‘েতকাইকারী দুিনয়াবী ব াতা েথসক দ�সর য়ব�ান কসর 
রবদাত-বস�গীর মাধ সম আধ ািাক সৎকসুরর িবসশু পযরাসয় 
েপৗয়ুসত সকম হয়া    
* বদ য়এ াস ও কু�ববিি য়সনকাংসশ িনয়ি�ত হসয় র‘েতকাসইর 
মাধ সম চািরি�ক বিলিতা য়িরন করা স�ব হয়া  
 

র‘েতকাসই �সবশ  
রমযাসনর েশু দশসক র‘েতকাইকারীর িন , িবশ তািরসুর 
স�যরাসার প�সবরর র‘েতকাই�সল �সবশ করা সিমা েকননা 
র‘েতকাসইর ম�ল লক  লারলাতুল �দসরর য়নুস�ান, যা েশু 
দশসকর েবসিাড় রাতগসলাসত হওয়ার স�াবনা েবিশা আর 
একুশতম রাত এরর য়্এুরযা তসব ইিসরর নামাযাস্ও 
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রিতকাসই �সবশ করা েযসত পাসরা এ মসমর আয়শা রািদয়া।াহ 
আনহা েথসক একিট হাদীস বুুারী ও মুসিলসম বিপরত হসয়সয়া  
 

র‘েতকাই েথসক েবর হওয়া 
ঈসদর রাসত স�যরাসার পর রিতকাই েথসক েবিরসয় পড়া ৈবধা 
তসব সালাসই সাসলহীসনর কারও কারও মসত ঈসদর রাত 
মসিিসদ য়ব�ান কসর মসিিদ েথসকর ঈসদর িামাসত য়ংশ 
�হপ করা সিমা   
 

র‘েতকাইকারীর মসিিদ েথসক েবর হওয়া না হওয়া �স�   
* িবনা ওযসর র‘েতকাইকারী যিদ মসিিদ েথসক েবর হসয় যায় 
তাহসল সবরস�িততসম তার র‘েতকাই বািতল বসল গপ  হসবা 
আর যিদ শরীসরর য়ংশ িবসশু েবর কসর েদয়, তাহসল েকাসনা 
য়সুিবধা হসব নাা নবী কারীম সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম 
িনসিও র‘েতকাই য়ব�ায় িনি মাথা েবর কসর িদসতনা মা 
আসয়শা রািদয়া।াহ আনহ িনি কসক বসসর রাস�লু।াহর মাথা 
ধুসয় িসঁিথ কসর িদসতনা   
য়িত �সয়ািনীয় িবুয় েযমন, য়যু, েগাসল, পানাহার, ��াব-
পায়ুানা রত ািদ কাসির িসন  সবরস�িততসম েবর হওয়া 
িাসয়যা আর যিদ সি।িুত িবুয়সম�হ মসিিসদর িএতসর েথসকর  
স��পর করা স�ব হয় তাহসল মসিিদ েথসক েবর হওয়া ৈবধ হসব  
নাা 
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র‘েতকাই যিদ এমন মসিিসদ হয়, েযুাসন  িুমার নামায হয় না, 
তাহসল িুমার নামাসির িন  িাসম মসিিসদ গমন করা ওয়ািিবা 
* ওয়ািিব নয় এমন রবাদত েযমন িানাযায় য়ংশ�হপ, য়সু�সক 
েদুসত যাওয়া রত ািদর সস�সশ  েবর হওয়া িাসয়য েনর। 

 

র‘েতকাইকারীর রবাদত  
সব ধরসনর রবাদতর র‘েতকাইকারীর িন  য়নুসমািদতা েযমনঃ 
নামায, কুরআন িতলাওয়াত, িযকর, দুআ, রসসতগইার, সালাসমর 
সির েদয়া, সৎকাসির আসদশ, য়সৎ কাসির িনসুধ, ইসতাওয়া 
�দান, রলম িশকা রত ািদা 
র‘েতকাইকারীর িন  পদরা টাি�সয় েলাকিন েথসক িনিসক 
আড়াল কসর েনয়া মুাাহাবা েকননা নবী কারীম সা।া।াহ 
আলারিহ ওয়াসা।াম র‘েতকাই কসরসয়ন একিট তুিকর তাঁবুসত যার 
�সবশ �াসর িয়ল একিট পািটা (সহীহ মুসিলম)  
র‘েতকাইকারী �সয়ািনীয় িবয়ানা-প�, কাপড় রত ািদ সাসথ িনসয় 
িনসব, যাসত মসিিদ েথসক েবিশ েবর হসত না হয়া 
র‘েতকাইকারীর িন  মসিিসদর েএতসর পানাহার, ঘুমাসনা, 
েগাসল, সািসগাি, সুগ�ী ব বহার, পিরবার-পিরিসনর সাসথ 
কথসপাকথন রত ািদ সবর ৈবধা তসব লক  রাুসত হসব েযন 
সীমািতিরয না হসয় যায়া রাস�লু।াহ সা।া।াহ আলারিহ 
ওয়াসা।াম-এর র‘েতকাই�সল তাঁর প�ীগসপর সাকাত ও 
কথসপাকথন হাদীস �ারা �মািপতা 
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র‘েতকাইকারী েযসব কাি েথসক িবরত থাকসবন 
* য়িতিরয কথা ও ঘুম, য়সহতুক কাসি সময় ন� করা, মানুসুর 
সাসথ েবিশ েবিশ েমলা-েমশা রত ািদ র‘েতকাসইর ম�ল সস�শ সক 
ব হত কসরা তার এ সব েথসক রিতকাইকারী িবরত থাকসবা  
* রিতকাই য়ব�ায় তয়-িবতয় ৈবধ নয়া েকননা নবী কারীম 
সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম মসিিসদ তয়-িবতয় করসত িনসুধ 
কসরসয়না (সহীহ মুসিলম) 
কামএাবসহ লামী-�ীর আিল�ন র’িতকাসই থাকাকালীন েকাসনা 
য়ব�াসতর  য়নুসমািদত নয়, তা বরং সবরস�িততসম হারামা 
* বায়� িনঃসরপ মসিিসদর আদসবর পিরপ�ীা তার পারতপসক 
একাি েথসক িবরত থাকা সিচতা 
 

লারলাতুল �দর 
স�ািনত রিনী লায়লাতুল �দরা পিব� কুরআসন লারলাতুল 
�দরসক বরকতময় রিনী বসলও আু ািয়ত করা হসয়সয়া  
লাওসহ মাহইুয েথসক �থম আকাসশর বায়তুল মা’মুসর স��পর 
কুরআন নািযল হয় এ স�ািনত রাসতা এ রাত হািার মাস 
েথসকও সিমা এ রাসত েইসরশতা এবং িি�ারল আমীন য়বতীপর 
হনা শাি্র আবহ িঘসর রাসু �িতিট িবুয়সক লায়লাতুল �দসরা 
এর রিনীসত ি�রীকব ত হয় �সত ক ��াপ�পর িবুয়া মাগিইরাসতর 
রিনী লায়লাতুল �দরা হাদীসস এসসসয়, েয ব িয ঈমাসনর সাসথ 
েয়ায়াসবর আশায় লায়লাতুল �দর রবাদসতর মাধ সম যাপন কসর 
তার য়তীসতর সমা েগানাহ মাই কসর েদয়া হয়া  
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লায়লাতুল �দসর শয়তান েবর হয় নাা রাস�ল (সা।া।াহ আলারিহ 
ওয়াসা।াম) বসলন, এ রিনীসত শয়তাসনর েবর হওয়ার য়নুমিত 
েনরা 
 

লারলাতুল �দর তালাশ করা 
রমযাসনর েশু দশ িদসন ‘লারলাতুল �দর’ তালাশ করা মুাাহাব 
তসব তা েবসিাড় রিনীসত হওয়া �ায় িনি�তা রাস�ল সা।া।াহ 
আলারিহ ওয়া সা।াম বসলন, ‘েতামরা ‘লারলাতুল �দর’ তালাশ 
কসরা রমযাসনর েশু দশসকর েবসিাড় রিনীগসলাসতা’ িতিন 
আসরা বসলন, ‘‘েতামরা রমযাসনর েশু দশসক ‘লারলাতুল �দর’ 
তালাশ কসরাা’’ েস িহসসসব রমযাসনর ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ 
তািরসু ‘লারলাতুল �দর’ হওয়ার স�াবনা আসয়া লারলাতুল 
�দর পাওয়ার সিম প�িত হল রমযাসনর েশু দশ িদন 
র'েতকাসই কাটাসনা এবং েশু দশসকর  �িতিট রাত রবাদসতর 
মাধ সম যাপন করাা লারলাতুল �দসর আসয়শা িস�ীকা 
রািদয়া।াহ আনহা কতব রক বিপরত দুআ -আ।াহ�া রাাকা ‘আইুসন 
কারীমুন তুিহববুল ‘আইওয়া ইা‘ইু ‘আাী- [েহ আ।াহ তুিম 
কমাশীল, কমা করাসক তুিম পয়� কর, সুতরাং তুিম আমাসক 
কমা কসরাা  
 

সাদাকাতুল িইতর 
আববাস রািদয়া।াহ আনহ বসলন, ‘রাস�ল সা।া।াহ আলারিহ 
ওয়াসা।াম েরাযাদারসক য়সহতুক-য়শালীন কথা ও কাি েথসক 
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পিব� করা এবং য়সহায় মানুসুর আহার েযাগান েদয়ার সস�সশ 
যাকাতুল িইতর এর িবধান �বতরন কসরসয়না সুতরাং েয ব িয 
িইতরা ঈসদর নামাসযর প�সবর আদায় করসব তা িইতরা িহসসসব  
গপ  হসব। আর েয ব িয ঈসদর নামাসযর পর আদায় করসব তা 
হসব সাধারপ সদকাা’ (আব� দাঊদ) 
 

যাসদর ওপর িইতরা ওয়ািিব  
ঈসদর িদন ও রাসত ুরসচর য়িতিরয িইতরা েদয়ার মত স�দ 
যার  থাকসব তার ওপর েইতরা ওয়ািিব হসবা িনসির ও যাসদর 
েুারসপাসশর দািয়র তার ওপর য়িপরত, সবার পক েথসক িইতরা 
আদায় করসত হসবা আ�ু।াহ রবসন সমর রািদয়া।াহ আনহ 
বসলন, ‘রাস�ল সা।া।াহ আলারিহ ওয়াসা।াম এক ‘সা- দুর েকিি 
চি।শ �াম- েুিুর বা এক সা‘ যব  যাকাতুল িইতর ইরয 
কসরসয়না মুসলমান েগালাম-আযাদ, নারী-পুুু, েয়াট-বড়, সবার 
ওপর ইরয কসরসয়ন এবং ঈদগাসহ যাওয়ার প�সবর এটা আদায় 
করার আসদশ �দান কসরসয়না (মুসিলম) 
 

িইতরা িনধরারপ 
রবসন সমর রািদয়া।াহ আনহ বসলন, রাস�ল সা।া।াহ ‘আলারিহ 
ওয়াসা।াম এক ‘সা পিরমাপ েুিুর বা এক ‘সা পিরমাপ যব 
রমযাসনর যাকাতুল িইতর  সপ ইরয কসরসয়না (বুুারী ও 
মুসিলম) 
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আব� সাঈদ ুুদরী রািদয়া।াহ আনহ বসলন, আমরা আমাসদর 
ুাবার �ারা িইতরা আদায় করতামা তুনকার সমসয় আমাসদর 
ুাবার িয়ল যব, িকশিমশ, পিনর ও েুিুরা (বুুারী)  
বাংলাসদসশর �চিলত ুাবার চালা েস িহসসসব দুর েকিি চি।শ 
�াম চাল িদসয় েইতরা আদায় করা েযসত পাসরা যব-িকশিমশ-
পিনর-েুিুরও এসকবাসর য়ব ব ত নয়া েস িহসসসব ধনী 
েলাকসদর সিচত এগসলার মাধ সমও েইতরা আদাসয়র েচ�া করাা   
 

িইতরা আদাসয়র সিম সময়  
িইতরা আদায় করার সিম সময় ঈসদর িদন সকাসল ঈসদর 
নামাসযর প�সবরা রবসন সমর রািদয়া।াহ আনহ বপরনা কসরন, 
‘রাস�ল সা।া।াহ ‘আলারিহ ওয়াসা।াম ঈসদর নামাসয েবর হবার 
পুসবরর িইতরা আদায় করার আসদশ �দান কসরসয়না’ এ 
কারসপর ঈদুল িইতসরর নামায একটু িবল� কসর পড়া মুাাহাবা 
ঈসদর এক বা দু’িদন প�সবর আদায় করা িাসয়যা েযমনিট 
কসরসয়ন রবসন সমর রািদয়া।াহ আনহা  
 

িইতরা আদাসয়র �ান  
িইতরা িনি এলাকার য়সহায় েলাকসদর মাসঝ ব�ন করসত 
হসবা িনি এলাকায় দির� েলাক না থাকসল য়ন  এলাকায় 
আদায় করা েযসত পাসরা ঋপ পিরসশাসধ য়কম ব িযও �সয়ািন 
য়নুসাসর িইতরা �হপ করসত পারসবা একিন দির�সক একািধক 
েলাসকর িইতরা েদয়া েযসত পাসরা আবার একািধক দির� 
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েলাসকর মাসঝও একএাগ িইতরা ব�ন করা যায়া দির� ব িয 
য়ন  েলাসকর কায় েথসক িইতরা �হপ কসর �সয়ািসনর য়িতিরয 
হসল তা িদসয় িনসির িইতরা আদায় করসত পারসবা 
 
 

সমাৃ 


