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ভূবমকা 
 

অনুিাদককর ভূবমকা 
ইসলাকমর অনযতম িম্ভ যাকাত ও সাওম সম্পককণ সংবিপ্ত পুবিকা দু’বি শাইখ 

আবু্দল আযীয ইিন আবু্দল্লাহ ইিন িায রহ. কতৃণক রবিত। শাইখ এ দু’বি 

পুবিকায় যাকাত ও সাওকমর রমৌবলক বিষয়গুকলা অতযন্ত সুন্দর ও সািলীল 

ভাষায় কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীকসর আকলাকক আকলািনা ককরকেন। এ দু’বি 

পুবিকা বিষয়িস্তু জানা থাককল সাওম ও যাকাত বিষয়ক অকনক অজানা ও 

অস্পষ্ট বিষয়গুকলার সমাধান পাওয়া যাকি।    

পুবিকা দুবির বিষয় িস্তুগুকলা িাংলা ভাষাভাবষ ভাইকদর জানা থাকা খুিই 

জরুবর। এ কারকর্ িাংলা ভাষা-ভাবষ ভাইকদর জনয পুবিকা দু’বি অনুিাদ তুকল 

ধরার বসদ্ধান্ত গ্রহর্ কবর। সহজ ও সািলীল ভাষায় িইবি অনুিাদ ককর বিষয় 

িস্তুগুকলাকক ফুকি রতালার আপ্রার্ রিষ্টা করবে। আশা কবর পুবিকাদ্বয় পকে 

সাওম ও যাকাকতর রমৌবলক বিষয়গুকলা বশিা গ্রহর্ ও বশিা প্রদান করা 

মুসবলম ভাইকদর জনয সহজ হকি। 

অনুিাদক 

জাককরুল্লাহ আিুল খাকয়র 
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প্রথম আকলািনা যাকাত  

যাকাকতর গুরুত্ব 

এ পুবিকাবি রলখার অনযতম কারর্, যাকাকতর গুরুত্ব সম্পককণ মুসবলম ভাইকদর 

স্মরর্ কবরকয় রদওয়া ও উপকদশ রদওয়া। িতণমাকন অবধকাংশ মুসবলম যাকাকতর 

মকতা একবি গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদাকয় উদাসীন। অথি যাকাত ইসলাকমর পাাঁি 

িকম্ভর একবি অনযতম িম্ভ এিং ইসলাকমর মহা গুরুত্বপূর্ণ একবি বিধান, যা 

োো ইসলাকমর অবিত্ব বিন্তা করা যায় না; বকন্তু তা স্বকত্বও মুসবলমগর্ 

সবিকভাকি যাকাত প্রদান ককর না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

িকলন,  
ًدا َعبإُدُه َورَُسوَُلُ، َوإيقَامي »  حُمَما

نا
َ
نإ ََل إيََلَ إيَلا اهلُل، َوأ

َ
ََلُم لََعَ ََخإٍس، َشَهاَدةي أ يسإ

َ اْلإ ََلةي، بُِني الصا
 ، َيإتي
ََكةي، وََحجِّ اْلإ مي َرَمَضانَ َوإييتَاءي الزا  «وََصوإ

“পাাঁিবি িস্তুর ওপর ইসলাকমর বভবি স্থাপন করা হকয়কে। এ কথার সািয 

রদওয়া রয, আল্লাহ োো সবতযকার রকাকনা ইলাহ রনই এিং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর িান্দা ও রাসূল, সালাত কাকয়ম করা, যাকাত 

আদায় করা, িাইতুল্লাহর হজ করা এিং রমযাকনর সাওম পালন করা”।1  

গরীি জনকগাষ্ঠী যাকাকতর প্রবত মুখাকপিী হওয়াকত এিং জীিন যাপকনর বিবভন্ন 

রিকত্র যাকাকতর উপকার ও গুরুত্ব অপবরসীম হওয়ার কারকর্ মুসবলমগকর্র 

ওপর যাকাত ফরয করা হকয়কে। যাকাত ইসলাকমর রসৌন্দযণসমূকহর একবি 

অনযতম রসৌন্দযণ। এ োোও যাকাত ইসলাকমর রসৌন্দকযণর িাবহযক রূপ এিং সু-

স্পষ্ট বনদশণন। 

 

  
                                           
1 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৬ 
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যাকাকতর উপকাবরতা 

যাকাকতর উপকাবরতার মকধয অনযতম  হকলা, যাকাত ধনী ও গরীকির মকধয 

ভাকলািাসার রসতু িন্ধনকক সু-দৃঢ় ও মজিুত ককর। কারর্, সাধারর্ত মানুকষর 

স্বভাি হকলা, রয তার প্রবত দয়া ককর, তাককই রস মহব্বত ককর, ভাকলািাকস।  

যাকাকতর আকরকবি উপকাবরতা হকলা, যাকাত আত্মাকক পাক-পবিত্র ও পবরশুদ্ধ 

ককর। যাকাত রদওয়ার মাধযকম কৃপর্তার মকতা ঘৃবর্ত িবরত্র রথকক দূকর থাকা 

যায়। রযমনবি কুরআকন করীম যাকাকতর এ অকথণর বদক ইবিত ককরকেন। 

আল্লাহ তা‘আলা িকলন, 
مۡ ِۡمنۡ ُۡخذۡ ﴿

َ
ِرُُهمۡ َۡصَدقَةۡ ۡلِِهمۡ َو ۡأ ِيِهمُۡتَطه  ِۡۡبَِهاَۡوتَُزك  ۡ َعلَيۡ َۡوَصل  ُۡٱوَۡۡل ُهم  َۡۡسَكنۡ ۡتََكَۡصلَوۡ ۡإِنۡ ِۡهم  ّۡلل 

 [  ٣٠١: اتلوبة] ﴾١٠٣َۡعلِيمۡ َۡسِميعۡ 

“তাকদর সম্পদ রথকক সদাকা নাও। এর মাধযকম তাকদরকক তুবম পবিত্র ও 

পবরশুদ্ধ করকি। আর তাকদর জনয রদা‘আ কর, বনশ্চয় রতামার রদা‘আ তাকদর 

জনয প্রশাবন্তকর। আর আল্লাহ সিণকরাতা, সিণজ্ঞ”। [সূরা আত-তাওিাহ, আয়াত: 

১০৩] 

যাকাকতর আকরকবি উপকাবরতা হকলা, অভািগ্রি ও হত-দবরদ্র জন রগাষ্ঠীর 

প্রবত দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূবত করকত একজন মুসবলমকক অভযি ও রযাগয 

ককর গকে রতাকল।  

যাকাকতর আকরকবি উপকাবরতা হকলা, যাকাত রদওয়ার কারকর্ আল্লাহর পি 

রথকক িরকত লাভ, সম্পদ িৃবদ্ধ ও প্রবতদান অজণন হওয়া। রযমন, আল্লাহ 

তা‘আলা িকলন, 
ُتمَۡوَما ۡ﴿ نَفق 

َ
ِنۡأ ء ۡۡم  ۡۥ َۡفُهوَََۡۡش  َُۡۡوُهوَُُۡۡي لُِفُه  [    ١٣: سبا] ﴾٣٩ۡٱلر  زِقِيََۡۡخي 

“আর রতামরা যা বকেু আল্লাহর জনয িযয় কর বতবন তার বিবনময় রদকিন এিং 

বতবনই উিম বরবযকদাতা”। [সূরা সািা, আয়াত: ৩৯] 
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বিশুদ্ধ সনকদ িবর্ণত হাদীকস কুদসীকত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-

এর িার্ী, বতবন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) িকলন, আল্লাহ তা‘আলা 

িকলন,  
قإ َعلَيإَك » نإفي

ُ
قإ أ نإفي
َ
  «يَا ابإَن آَدَم أ

“রহ আদম সন্তান, রতামরা খরি কর, আবম রতামাকদর ওপর খরি করি”।2  

এ োোও যাকাকতর অসংখয উপকাবরতা রকয়কে। 

  

                                           
2 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৩৫২, সহীহ মুসবলম হাদীস নং ৯৯৩ 
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যাকাত আদায় না করার শাবি 

যারা যাকাত আদাকয় উদাসীনতা রদখায় এিং কৃপর্তা ককর তাকদর বিষকয় 

কুরআকন করীকম কবিন হুমবক একসকে। আল্লাহ তা‘আলা িকলন,  
ِينَۡٱوَۡ﴿ ونَۡيَكۡ َّۡل  َهَبۡٱِِۡنُ ةَۡلۡ ٱوََّۡۡل  ِۡٱَۡسبِيلِِۡۡفۡۡيُنفُِقوَنَهاَۡوَلۡۡفِض  ۡ ّۡلل  ِ ُۡۡهمفَبَش  ِِلمۡ ۡبَِعَذاب 

َ
ۡمَۡيَوۡ ٣٤ۡۡأ

نُفِسُكمۡ ُۡتمۡ َكَِنۡ َۡماَۡذاَه َۡۡوُظُهورُُهم  ۡۡوَُجُنوُبُهمۡ ِۡجَباُهُهمۡ ۡبَِهاَۡوىۡ َفُتكۡ َۡجَهن مَۡۡنَارِِۡۡفَۡۡهاَعلَيۡ َۡمۡ ُيۡ 
َ
ِِۡل

ونَۡتَكۡ ُۡكنُتمۡ َۡماۡفَُذوقُوا ۡ  [  ١٣  ،١٣: اتلوبة] ﴾٣٥ِِۡنُ
“আর যারা রসানা ও রূপা পুঞ্জীভূত ককর রাকখ, আর তা আল্লাহর রািায় খরি 
ককর না, তুবম তাকদর রিদনাদায়ক আযাকির সুসংিাদ দাও। রযবদন 
জাহান্নাকমর আগুকন তা গরম করা হকি, অতঃপর তা দ্বারা তাকদর কপাকল, 
পাকবণ এিং বপকি রসাঁক রদওয়া হকি। (আর িলা হকি) ‘এিা তা-ই যা রতামরা 
বনজকদর জনয জমা ককর ররকখবেকল। সুতরাং রতামরা যা জমা ককরবেকল তার 
স্বাদ উপকভাগ কর’’। [সূরা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৩৫, ৩৬] 
রয সম্পকদর যাকাত রদওয়া হয় না, তা অিশযই তা গবিত মাল যদ্বারা তার 

মাবলককক বকয়ামকতর বদন শাবি রদওয়া হকি। রযমনবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক িবর্ণত বিশুদ্ধ হাদীকস একসকে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন, 
ٍة، ََل يُؤَدِّي » بي َذَهٍب َوََل فيضا نإ َصاحي َحتإ ََلُ َما مي ، ُصفِّ يَاَمةي ُم الإقي  إيَذا ََكَن يَوإ

َها، إيَلا نإَها َحقا مي
ُرُه، ُُكاَما بَرَ  َوى بيَها َجنإبُُه وََجبيينُُه َوَظهإ

َ َعلَيإَها يفي نَاري َجَهناَم، َفيُكإ ِمي حإ
ُ
نإ نَاٍر، فَأ َد ْإ َصَفائيُح مي

يَ  َدارُهُ ََخإسي قإ ٍم ََكَن مي يَد ْإ ََلُ، يفي يَوإ عي
ُ
ا أ ، َفرَيَى َسيييلَُه، إيما بَادي عي

َ الإ َا ُققإ َى َبيإ لإَ  َسنٍَة، َح
َ
 أ

ا إيََل انلااري  ، َوإيما َناةي
 «إيََل اْلإ

“রসানা রূপার মাবলক যবদ এর যাকাত আদায় না ককর, তকি বকয়ামকতর বদন 

এ ধন সম্পদকক আগুকনর পাত িানাকনা হকি এিং জাহান্নাকমর আগুকন তা 

উিপ্ত করা হকি। তারপর এগুকলা দ্বারা তার পাবণ, ললাি ও বপকি দাগ রদওয়া 
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হকি। যখনই িাণ্ডা হকি পূর্রায় তা উিপ্ত করা হকি -এমন বদন রযবদকনর 

পবরমার্ দুবনয়ার পঞ্চাশ হাজার িেকরর সমান হকি। এভাকি িান্দার পবরর্বত 

জান্নাত িা জাহান্নাম বনধণারর্ না হওয়া পযণন্ত শাবি িলকত থাককি”।3  

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উি, গরু ও োগকলর 

মাবলককদর বিষকয় আকলািনা ককরন যারা তাকদর পশুর যাকাত আদায় ককর 

না। বতবন তাকদর জাবনকয় রদন রয, বনশ্চয় তাকদরকক বকয়ামকতর বদন যাকাত 

না রদওয়ার কারকর্ শাবি রদওয়া হকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম রথকক বিশুদ্ধ সনকদ িবর্ণত, বতবন িকলন,  
َرَع ََلُ َزبييبَتَ »

قإ
َ
يَاَمةي ُشَجاًًع أ َم القي ُ َماًَل، فَلَمإ يُؤَدِّ َزاَكتَُه ُمثَِّل ََلُ َماَُلُ يَوإ َم َمنإ آتَاهُ اَّللا قُُه يَوإ اني ُقَطوا

َمتَيإهي  زي
ُخُذ بيليهإ

إ
، ُثما يَأ يَاَمةي َقيإهي َقعإِني  -القي دإ يشي ُكَ  -ب نَا َكْنإ

َ
نَا َمالَُك أ

َ
  «ُثما َقُقوُل أ

“যাকক আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দান ককরকেন, বকন্তু রস এ যাকাত আদায় ককর 

বন, বকয়ামকতর বদন তার সম্পদকক রিককা মাথা বিবশষ্ট বিষধর সাকপর আকৃবত 

দান ককর তার গলায় মালা পবরকয় রদওয়া হকি, সাপবি তার মুকখর দুই পাবণ 

কামে বদকয় িলকত থাককি, আবম রতামার সম্পদ আবম রতামার জমাকৃত 

সম্পদ”।4 

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার িার্ী 

বতলাওয়াত ককরন। আল্লাহ তা‘আলা িকলন,  
ِينََۡۡي َسَبۡ َۡوَلۡ﴿ َُۡۡءاتَى ُهمُۡۡبَِما َۡۡيب َخلُونَۡۡٱَّل  لِهِۦِۡمنۡٱّلل  اُۡهوَۡۡفَض  ۡ ُۡهوَۡۡبَل ۡۡل ُهمۡ َۡخي   ۡ َۡش  ۡل ُهم 

 [  ٣٨٠: عمران ال] ﴾١٨٠ۡٱل قَِي َمةِۡ ۡيَو مَۡۡبِهِۦََۡبِلُوا َۡۡماَۡسُيَطو قُونَۡ

“আর আল্লাহ যাকদরকক তাাঁর অনুগ্রহ রথকক যা দান ককরকেন তা বনকয় যারা 

কৃপর্তা ককর তারা রযন ধারর্া না ককর রয, তা তাকদর জনয কলযার্কর, িরং 
                                           
3 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৯৮৭ 
4 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৪০৩ 
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তা তাকদর জনয অকলযার্কর। যা বনকয় তারা কৃপর্তা ককরবেল, বকয়ামত 

বদিকস তা বদকয় তাকদর রিবে পরাকনা হকি। আর আসমানসমূহ ও যমীকনর 

উিরাবধকার আল্লাহরই জনয। আর রতামরা যা আমল কর রস িযাপাকর আল্লাহ 

সমযক জ্ঞাত”। [সূরা আকল ইমরান, আয়াত: ১৮০] 

রয ধরকনর সম্পকদ যাকাত ওয়াবজি হয় 

 িার ধরকনর মাকলর মকধয যাকাত ওয়াবজি হয়:  

এক- যমীন রথকক উৎপাবদত ফসল। 

দুই- িতুষ্পদ জন্তু। 

বতন- স্বর্ণ- ররৌপয।  

িার- িযিসাবয়ক মালামাল িা পর্য।  

উবল্লবখত িার ররবর্র সম্পকদ যাকাত ওয়াবজি হওয়ার জনয বনধণাবরত একবি 

পবরমার্ রকয়কে, তার কম হকল তাকত যাকাত ওয়াবজি হয় না। ফল ও 

উৎপাবদত ফসকলর যাকাকতর বনসাি, পাাঁি ওসক। আর এক ওসককর পবরমার্ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাকমর সা‘ দ্বারা ষাি সা‘। ফকল রখজুর 

বকসবমস, গম, ভুট্টা ও িাউল ইতযাবদর মকধয যাকাকতর বনসাি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাকমর সা‘ দ্বারা বতনশত সা‘।  এক সা‘-এর পবরমার্ 

হকলা, একজন মাধযম আকৃবতর রলাককর দুই হাত ভবতণ িার রকাষ। তাকত 

যাকাকতর পবরমার্ হকলা, এক-দশমাংশ যবদ এ ফসল উৎপাদকন পাবন রসি  

রদওয়ার জনয তার রকাকনা কষ্ট করকত হয় বন। রযমন, িৃবষ্টর পাবন, নদী, িনযা 

িা নালার পাবন দ্বারা ফসল িাষ ককরকে। আর যবদ িাকা খরিা ককর, রসকি 

পাবন, বডপ রমবশন নলকূপ ইতযাবদ পাবন বদকয় থাকক তখন তার মকধয এক-

দশমাংকশর অকধণক যাকাত বদকত হকি। রযমনবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম রথকক বিশুদ্ধ সনকদ এ বিষকয় সুস্পষ্ট হাদীস িবর্ণত।   
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উি, গরু, োগল ইতযাবদর িতুষ্পদ জন্তুর বনসাকির বিিাবরত আকলািনা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক িবর্ণত হাদীকস রকয়কে। যাকদর 

সিমতা রকয়কে এমন আগ্রহীকদর জনয জরুবর হকলা, তারা রযন জ্ঞানীকদরকক 

বজজ্ঞাসা ককর যাকাকতর জরুবর বিধানগুকলা রজকন রনয়। যবদ এ বরসালাবি 

সংবিপ্ত করার ইিা না থাকত, তাহকল মানুকষর উপকাকরর প্রবত লিয ররকখ 

তা বিিাবরত আকলািনা করতাম।  

আর রূপার বনসাি হকলা, একশ িবল্লশ বমসকাল। এর পবরমার্ রসৌবদ আরকির 

মুদ্রা অনুযায়ী পাঁয়ষবট্ট বরয়াল।  

আর স্বকর্ণর বনসাি বিশ বমসকাল। বিশ বমসকাল সমান বিরানব্বই গ্রাম।  

আর যারা এ পবরমার্ স্বর্ণ, িাাঁবদ অথিা রয রকাকনা একবির মাবলক হকি এিং 

তার ওপর এক িের অবতিাবহত হকি, তাকদরকক িবল্লশ ভাকগর এক ভাগ 

যাকাত বহকসকি অিশযই প্রদান করকত হকি। লভযাংশ সাধারর্ত মূল সম্পকদরই 

অংশ, তাই তার ওপর এক িের অবতিাবহত হওয়ার রকাকনা দরকার রনই। 

রযমবনভাকি জন্তুর রিকত্র মূল সম্পকদর ওপর িের অবতিাবহত হকল এিং মূল 

জন্তু বনসাি পবরমার্ হকল যাকাত ওয়াবজি হওয়ার জনয তার রথকক উৎপন্ন 

িাচ্চাকদর ওপর িের অবতিাবহত হওয়ার রকাকনা প্রকয়াজন রনই। 

স্বর্ণ, িাাঁবদ ও নগদ অথণ যা িতণমাকন মানুষ বিবভন্ন নাকম রযমন, ডলার, বরয়াল, 

িাকা ও রুবপ ইতযাবদ িযিহার ককর থাকক, যখন তা স্বর্ণ িা িাাঁবদর মূলয 

সমপবরমার্ হয় এিং তার ওপর িের অবতিাবহত হয়, তখন তাকত যাকাত 

ওয়াবজি হকি। 
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মবহলাকদর িযিহাবরক অলংকাকরর যাকাত 

িাকার সাকথ সংকযাগ করা হকি, মবহলাকদর িযিহাবরক স্বর্ণ ও রূপা, যবদও তা 

িযিহাকরর জনয হকয় থাকক। আকলমকদর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মবহলাকদর 

িযিহাবরক স্বর্ণ িা িাাঁবদ যবদ বনসাি পবরমার্ রপৌঁকে থাকক এিং তার ওপর এক 

িের অবতিাবহত হয়, তাকত যাকাত বদকত হকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাকমর িার্ীর িযাপকতাই এর প্রমার্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িকলন,  
َحتإ ََلُ » ، ُصفِّ يَاَمةي ُم الإقي  إيَذا ََكَن يَوإ

َها، إيَلا نإَها َحقا ٍة، ََل يُؤَدِّي مي بي َذَهٍب َوََل فيضا نإ َصاحي َما مي
نإ نَاٍر،ي  «َصَفائيُح مي

“রসানা রূপার মাবলক যবদ এর যাকাত আদায় না ককর, তকি বকয়ামকতর বদন 

এ ধন সম্পদকক তার শাবির জনয আগুকনর পাত িানাকনা হকি”।5  

এ োোও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক হাদীস িবর্ণত, 

একজন মবহলার হাকত স্বকর্ণর দু’বি িুবে রদকখ বতবন িলকলন,  
َي َزاَكَة َهَذا؟» ُتعإطي
َ
: ََل، قَاَل: « أ يَاَمةي »، قَالَتإ َم الإقي َما يَوإ ُ بيهي نإ يَُسوِّرَكي اَّللا

َ
كي أ يَُُسُّ

َ
َواَريإني أ نإ  سي مي

ِّ « نَاٍر؟ ُهَما إيََل انلاِبي
لإَقتإ
َ
ي َعزا وََجلا ، قَاَل: فََخلََعتإُهَما، فَأ ا : ُهَما َّللي َصَّلا اهلُل َعلَيإهي وََسلاَم، َوقَالَتإ

ي  يَرُسوَلي  َول
“তুবম বক এর যাকাত আদায় কর? রস িলল, না, তখন আল্লাহর রাসূল 

িলকলন, তুবম বক পেন্দ কর রয, বকয়ামকতর বদন আগুকনর দু’বি িুবে রতামাকক 

পবরকয় রদওয়া রহাক? এরপর বতবন িুবে দু’বি খুকল রফলকলন এিং রাসূকলর 

দরিাকর রফকল বদকয় িলকলন, এ দু’বি িুবে আল্লাহ জনয এিং তার রাসূকলর 

জনয।6 

                                           
5 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৯৮৭ 
6 আিূ দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৩; নাসাঈ, হাদীস নং ২৪৭৯ 
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উকম্ম সালমা রাবদয়াল্লাহু আনহা রথকক িবর্ণত, স্বকর্ণর বকেু অলংকার বতবন 

িযিহার করকতন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামকক বজজ্ঞাসা 

ককর িলকলন, রহ আল্লাহর রাসূল, এগুকলা বক গবিত সম্পদ, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলকলন, « نإ
َ
ٍ َما بَلََغ أ َ فَلَيإَس بيَكْنإ

«تُؤَداى َزاَكتُُه، فَُزِّكِّ  
“রয সম্পদ যাকাকতর বনসাি পবরমার্ রপৌঁোর পর তার যাকাত আদায় করা 

হয়, তা গবিত সম্পদ নয়”।7 একই অকথণ আরও একাবধক হাদীস িবর্ণত 

রকয়কে। 

  

                                           
7 আিু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৪। আল্লামা আলিানী হাদীসবিকক হাসান িকলকেন। 
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িযিসাবয়ক মাকলর যাকাত 

আর রয সি মালামাল িযিসার উকেকশয সঞ্চয় করা হয়, তা িের রশকষ মূলয 

বনধণারর্ ককর িবল্লশ ভাকগর এক ভাগ যাকাত বহকসকি রির করকত হকি। িাই 

তার মূলয স্বর্ণ ও িাাঁবদর সমপবরমার্ রহাক িা না রহাক অথিা অবধক রহাক। 

এর প্রমার্ সামুরা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু রথকক িবর্ণত হাদীস, বতবন িকলন,   
ي َصَّلا » ُد، فَإينا رَُسوَل اَّللا ا َبعإ ما
َ
دُّ أ يي نُعي

َن اَّلا َدقََة مي َج الصا ري
نإ ُُنإ
َ
ُمُرنَا أ
إ
اهلُل َعلَيإهي وََسلاَم ََكَن يَأ

يلإبَيإعي   «ل
“অতঃপর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমাকদর রয সম্পদ 

িযিসার উকেকশয প্রস্তুত রাখা হত, তা রথকক যাকাত রির করার আকদশ 

বদকতন”।8 

িযিসার উকেকশয ক্রয় করা যমীন, গাবে, িাবে, পাবনর রমবশন ইতযাবদ 

িযিসাবয়ক পকর্যর অন্তভুণক্ত। িের রশকষ মূলয বহসাি ককর এ সি সম্পকদর 

যাকাত অিশযই বদকত হকি। রয সি ঘর-িাবে ভাো রদওয়ার জনয বনমণার্ করা 

হকয়কে, িের অবতিাবহত হওয়ার পর ভাোর িাকার ওপর একিের পূর্ণ হকল 

অিশযই যাকাত বদকত হকি; বকন্তু মূল িাবে-ঘকরর ওপর যাকাত বদকত হকি না। 

কারর্, তা িযিসার উকেকশয বনমণার্ করা হয়বন। 

অনুরূপভাকি ভাোর গাবে ও িযিহাবরক গাবে যবদ তা িযিসার উকেকশয ক্রয় 

করা না হয়, িরং িযিহাকরর উকেকশয ক্রয় করা হয়, তাকত যাকাত বদকত হকি 

না। আর যবদ গাবে ভাোর িাকা বনসাি পবরমার্ হয় এিং তার ওপর এক 

িের অবতিাবহত হয়, তাহকল অিশযই তাকক যাকাত বদকত হকি। আর যবদ 

রকাকনা িযবক্ত যমীন ক্রয়, বিিাহ, ঋর্ পবরকশাধ ও খরিা করা ইতযাবদ রয 

রকাকনা উকেকশয িাকা সঞ্চয় করার পর তা যবদ তা বনসাি পবরমার্ হয় এিং 

                                           
8 আিু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬২ 
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তার ওপর এক িের অবতিাবহত হয়, তাহকল তাকক অিশযই যাকাত বদকত 

হকি। কারর্, শরী‘আকতর দলীলসমূহ এ ধরকনর সম্পকদর ওপর যাকাত 

ওয়াবজি হওয়া বিষকয় িযাপক।  

অনুরূপভাকি ইয়াতীম ও পাগকলর মাল যবদ বনসাি পবরমার্ রপৌঁকে এিং তার 

ওপর এক িের অবতিাবহত হয়, িের রশকষ জমহুর আকলমকদর মকত 

অবভভািককদর ওপর তাকদর পি রথকক যাকাত রদওয়া ওয়াবজি। যাকাত 

বিষয়ক দলীলসমূকহর িযাপকতা এর প্রমার্। রযমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইিন জািাল রাবদয়াল্লাহু আনহুকক যখন ইয়াকমকনর 

বদকক রপ্ররর্ ককরন, বতবন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) তাকক িকলন,  
، مإ مإ َفَُتَدُّ يفي ُفَقَرائيهي نييَائيهي

غإ
َ
نإ أ مإ َصَدقًَة تُؤإَخُذ مي ََتََض َعلَيإهي

نا اهلَل افإ
َ
ُهمإ أ ليمإ عإ

َ
 فَأ

“তুবম তাকদর জাবনকয় দাও রয, আল্লাহ তা‘আলা তাকদর ওপর যাকাত ফরয 

ককরকেন। যা তাকদর ধনীকদর রথকক রনওয়া হকি এিং তাকদর গরীিকদর মকধয 

িণ্টন করা হকি”।9   

  

                                           
9 সহীহ িুখারী, হাদীস নং১৩৯৫; সহীহ মুসবলম হাদীস নং ১৯ 
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যারা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত 

যাকাত আল্লাহর হক, সুতরাং রয যাকাত খাওয়া উপযুক্ত নয়। যাকাকতর মাল 

বদকয় তাকক সহানুভূবত রদখাকনার রকাকনা অিকাশ রনই এিং যাকাকতর মাল 

বনকজর রকাকনা উপকাকর িা িবত রথকক িাাঁিা, সম্পদ রিা এিং দুনণাম 

রগাোকনার জনয িযিহার করার রকাকনা সুকযাগ রনই। িরং একজন মুসবলকমর 

ওপর ওয়াবজি হকলা, যাকাকতর মাল তার প্রকৃত পাওনাদারকক বনঃস্বাথণভাকি 

খুবশ মকন আল্লাহকক রাবজ খুবশ করা উকেকশয রপৌঁকে রদওয়া, যাকত রস দায় মুক্ত 

হয় এিং অবধক সাওয়াকির অবধকারী হয়। আল্লাহ তা‘আলা কুরআকন কারীকম 

যাকাকতর বিবভন্ন ররবর্র পাওনাদারকদর বিষয়বি সু-স্পষ্ট ককরকেন। আল্লাহ 

তা‘আলা িকলকেন,  
َدَق ۡٱۡإِن َما﴿ ِقَاِبۡٱَۡوِفۡۡقُلُوُبُهمۡ ُۡمَؤل َفةِل ۡٱوََۡۡهاَعلَيۡ ِۡملِيََۡع ۡلۡ ٱوَِۡۡكيَِۡمَسۡ ل ۡٱوَۡۡءُِۡفَقَرا ۡلِلۡ ُۡتۡلص  ۡلر 
ِۡٱَۡسبِيلَِۡۡوِفۡۡرِِميََۡغ ۡلۡ ٱوَۡ بِيِلۡ ٱۡنِۡب ۡٱوَّۡۡلل  ِنَۡۡفَرِيَضةۡ ۡلس  ِ ۡٱۡم  ُۡٱوَّۡۡلل   [  ٠٠: اتلوبة] ﴾٦٠َۡحِكيمۡ َۡعلِيمۡ ّۡلل 

“বনশ্চয় সাদাকাহ হকি ফকীর ও বমসকীনকদর জনয এিং একত বনকয়াবজত 

কমণিারীকদর জনয, আর যাকদর অন্তর আকৃষ্ট করকত হয় তাকদর জনয; (তা 

িণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার রিকত্র, ঋর্গ্রিকদর মকধয, আল্লাহর রািায় 

এিং মুসাবফরকদর মকধয। এবি আল্লাহর পি রথকক বনধণাবরত, আর আল্লাহ  

মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আত-তাওিাহ, আয়ত: ৬০]  

আল্লাহর দু’বি মহান নাম দ্বারা আয়াতবি রশষ করা দ্বারা স্বীয় িান্দাকদর জনয 

আল্লাহর পি রথকক এ কথার প্রবত ইবিত করা হকয়কে রয, আল্লাহ তা‘আলা 

তার স্বীয় িান্দাকদর অিস্থা এিং তাকদর মকধয যারা সাদাকাহ খাওয়ার উপযুক্ত 

আর যারা উপযুক্ত নয় তাকদর সম্পককণ সমযক অিগত রকয়কেন এিং বতবন তার 

শরী‘আত ও পবরমার্ বনধণারর্ বিষকয় প্রজ্ঞািান। ফকল বতবন সিবকেুই যথাযথ 

উপযুক্ত স্থাকন প্রকয়াগ ককরন। যবদও অবধকাংশ মানুকষর বনকি তার বহকমকতর 
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অকনক রহসযই অজ্ঞাত; যাকত িান্দাগর্ তার শরী‘আকতর প্রবত সন্তুষ্ট থাকক 

এিং তার হুকুকমর প্রবত অনুগত থাকক। 

আল্লাহর প্রবত আমাকদর কামনা, রযন বতবন আমাকদর ও মুসবলমকদর তার দীন 

িুঝার তাওফীক রদন, তার সাকথ মু‘আমালায় সততা দান ককরন এিং তার 

সন্তুবষ্ট অজণকনর প্রবত দ্রুত অগ্রসর হওয়ার তাওফীক রদন। আর আল্লাহর কাকে 

আমাকদর আরও কামনা রয, বতবন রযন আমাকদর তার রিাকভর কারর্সমূহ 

রথকক রিা ককরন। বনশ্চয় বতবন সিণকরাতা ও িান্দাকদর অবত বনককি। সালাত 

ও সালাম নাবযল রহাক তার িান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম এর ওপর ও তার পবরিারিগণ এিং সাথী-সিীকদর ওপর।  

শাইখ আবু্দল আযীয আবু্দল্লাহ বিন িায রহ.   
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সাওম বিষয়ক পুবিকা 
আবু্দল আযীয আবু্দল্লাহ ইিন িায রহ.-এর পি রথকক ঐ সি মুসবলম ভাইকদর 

প্রবত যারা বনকজকদর মুসবলম িকল দাবি ককরন, যাকদরকক আল্লাহ তা‘আলা 

ঈমানদারকদর পকথ পবরিালনা ককরন এিং কুরআন ও সূন্নাহ িুঝার তাওফীক 

বদকয়কেন। আর আমার এিং রতামাকদর সিার ওপর শাবন্ত িবষণত রহাক, 

আল্লাহর রহমত ও িারাকাত নাবযল রহাক।  

অতঃপর, রমযান মাকস সাওম পালন করা, রাকত সালাকত দাাঁোকনার মাধযকম 

বকয়ামুল লাইল করা এিং এ মাকস রনক আমকলর প্রবত প্রবতকযাবগতামূলক 

অগ্রসর হওয়ার ফযীলত বিষকয় এবি একবি সংবিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ উপকদশ। এ 

োোও এ বরসালাবিকত রকয়কে বকেু গুরুত্বপূর্ণ বিধান যা অকনককর কাকেই 

অজ্ঞাত। 

রমযাকনর ফযীলত  

যখন রমযান মাস আসকতা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 

সাহািীগর্কক রমযান মাকসর সু-সংিাদ বদকতন এিং  জাবনকয় বদকতন রয, এবি 

এমন একবি মাস যাকত রহমত ও জান্নাকতর দরজাসমূহ খুকল রদওয়া হয় এিং 

জাহান্নাকমর দরজাসমূহ িন্ধ ককর রদওয়া হয়। বিতাবেত শয়তানকক বশকলিদ্ধ 

করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,  
بإَواُب انلااري 

َ
، وَُغلَِّقتإ أ نِّ ُي، َوَمَرَدةُ اْلي يَاطي َد ْي الشا ري َرَمَضاَن ُصفِّ

نإ َشهإ ُل ََلإلٍَة مي وا
َ
، فَلَمإ إيَذا ََكَن أ

َ ا نإَها بَاٌب، َوُينَاديي ُمنَاٍد: يَا بَاِغي لَقإ مي ، فَلَمإ ُقغإ بإَواُب اْلَناةي
َ
نإَها بَاٌب، َوُفتَِّحتإ أ تَحإ مي ، ُقفإ بيلإ

قإ
َ
ي أ خلرَيإ

، وََذلَك ُُكُّ ََلإلٍَة  َن انلااري ي ُعتََقاُء مي ا ، َوَّللي إ ِصي
قإ
َ
ِّ أ َ الَّشا  َوَيا بَاِغي

“রমযান মাকসর প্রথম রাকতই শয়তান ও খারাপ বজন্নকদর বশকল পরাকনা হয়। 

জাহান্নাকমর দরজাসমূহ িন্ধ ককর রদওয়া হয়, ফকল এ মাকস জাহান্নাকমর দরজা 

রখালা হয় না। আর জান্নাকতর দরজাসমূহ খুকল রদওয়া হয়, তার রকাকনা দরজা 
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িন্ধ করা হয় না। একজন আহ্বানকারী এ িকল আহ্বান করকত থাকক রয, রহ 

কলযাকর্র অনুসন্ধানকারী! কলযাকর্র বদকক অগ্রসর হও। আর রহ অবনষ্টতার 

পবথক! অবনষ্টতা রথকক বিরত থাক। আর আল্লাহর জনয রকয়কে িহু সংখযক 

রলাককক জাহান্নাকমর আগুন রথকক মুবক্ত দান এিং তা প্রবত রাকতই”।10 
أتاكم شهر رمضان شهر بركة فيه خري يغشيكم اهلل فيْنل الرمحة وحيط فيه اخلطايا،  »

ويستجاب فيه ادلًعء، ينظر اهلل إَل تنافسكم ويبايه بكم مَلئكته فأدوا اهلل من 
 .«أنفسكم خريا، فإن الشيق من حرم فيه رمحة اهلل عز وجل

“রতামাকদর সামকন রমযান মাস উপবস্থত হকয়কে, িরককতর মাস। তাকত রকয়কে 

কলযার্ যা বদকয় আল্লাহ রতামাকদর রেকক রফলকিন। ফকল রহমত নাবযল হকি, 

আর তাকত গুনাহ দূরীভূত হকি, রদা‘আ কিুল হকি, আল্লাহ তা‘আলা রতামাকদর 

প্রবতকযাবগতার প্রবত লিয করকিন এিং বতবন তার বফবরশতাকদর মাকঝ 

রতামাকদর বনকয় গিণ ককরন। সুতরাং রতামরা রতামাকদর বনকজকদর রথকক 
আল্লাহর জনয ভাকলা ও রনক আমলসমূহ তুকল ধকরা। কারর্, হতভাগা রসই 

িযবক্ত, রয এ মাকস মহান আল্লাহর রহমত রথকক িবঞ্চত হয়”।11 
نإ » َم مي َر ََلُ َما َتَقدا تيَسابًا، ُغفي ري إييَمانًا َمنإ َصاَم َرَمَضاَن إييَمانًا َواحإ

، َوَمنإ قَاَم ََلإلََة الإَقدإ َذنإبيهي
نإ َذنإبيهي  َم مي َر ََلُ َما َتَقدا تيَسابًا، ُغفي  «َواحإ

“রয িযবক্ত ঈমাকনর সাকথ এিং সাওয়াকির আশায় রমযান মাকসর সাওম পালন 

করকি তার অতীত জীিকনর গুনাহসমূহ িমা ককর রদওয়া হকি। আর রয 

ঈমাকনর সাকথ এিং সাওয়াকির আশায় কদকরর রাকত জাগ্রত রথকক ইিাদত 

ককর, তার অতীকতর গুর্াহসমূহ িমা ককর রদওয়া হকি”।12  

                                           
10 বতরবমবয, হাদীস নং ৬৮২ 
11 কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৩৬৯১ 
12 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৭৬০ 
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ُ َعزا » عإٍ ، قَاَل اَّللا ائَةي ضي ُ َحَسنَا ٍْ إيََل َسبإعي مي  ُكتيَب ََلُ َعَّشإ
لََها ابإُن آَدَم إيَلا نإ َحَسنٍَة َعمي َما مي
نَ 
َ
، َوأ يَاَم فَإيناُه يلي  الصِّ

: إيَلا ائيمي وََجلا يَاُم ُجناٌة. ليلصا ، الصِّ ِلي
جإ
َ
نإ أ َوتَُه َوَطَعاَمُه مي زيي بيهي يََدُع َشهإ

جإ
َ
ا أ

ي  نإَد اَّللا يَُب عي طإ
َ
ائيمي أ . َوخَلُلُوُف فَمي الصا نإَد ليَقاءي َربِّهي ريهي، َوفَرإَحٌة عي َد فيطإ

نإ : فَرإَحٌة عي نإ رييحي  فَرإَحتَاني مي
كي  سإ إمي  «ال

“আদম সন্তাকনর রয রকাকনা রনক আমল যা রস পালন ককর থাকক তার বিবনময় 

বহকসকি তার জনয দশ রথকক বনকয় সাতশত গুর্ পযণন্ত সাওয়াি বলবপিদ্ধ হয়। 

আল্লাহ তা‘আলা িকলন, তকি সাওম, তা রকিল আমার জনযই পালন করা হয়, 

ফকল আবম বনকজই তার বিবনময় বদকয় থাবক। কারর্, সাওম পালনকারী খানা-

বপনা ও পানাহার রকিল আমার কারকর্ই রেকে রদয়। সাওম মানুকষর জনয 

োলস্বরূপ। আর সাওম পালনকারীকদর জনয রকয়কে দু’বি আনন্দ। একবি 

ইফতাকরর সময় আর অপরবি আল্লাহর সাকথ সািাকতর সময়। একজন সাওম 

পালনকারীর মুকখর না খাওয়াজবনত গন্ধ আল্লাহ তা‘আলার বনকি বমশককর 

সুগবন্ধর রথককও অবধক বপ্রয়”।13  

রমযাকনর সাওম পালন করা ও বকয়াম করার ফযীলত বিষয়ক হাদীস অসংখয। 

সুতরাং একজন মুবমকনর জনয উবিত হকি এ সুকযাগবি যথাযথভাকি কাকজ 

লাগাকনা। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর িান্দাকদর ওপর রমযান মাস পাওয়ার সুকযাগ 

বদকয় রয দয়া ককরকেন তা রনক আমকলর প্রবত অগ্রসর হওয়া ও মন্দ আমল 

রথকক রিাঁকি থাকার মাধযকম কাকজ লাগাকনা। আল্লাহ তা‘আলা তাকদর ওপর যা 

ফরয ককরকেন তা আদায় করকত সকিষ্ট হওয়া এিং বিকশষ ককর পাাঁি ওয়াক্ত 

সালাত আদাকয়র প্রবত যত্নিান হওয়া। কারর্, পাাঁি ওয়াক্ত সালাত হকলা 

ইসলাকমর আসল খুাঁবি এিং আল্লাহ ও তার রাসূকলর প্রবত ঈমান আনার পর 

                                           
13 নাসাঈ, হাদীস নং ২২১৫  
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সিকিকয় িে ফরয। প্রকতযক মুসবলম নর নারীর দাবয়ত্ব হকলা, পাাঁি ওয়াক্ত 

সালাকতর প্রবত যত্নিান হওয়া এিং অতযন্ত মকনাকযাগ ও ধীরস্থীরভাকি সময়মত 

আদায় করা। পুরুষকদর রিকত্র সালাকতর গুরুত্বপূর্ণ ফরয হকলা, সালাতসমূহকক 

আল্লাহ রয সি ঘরকক সমুন্নত রাখকত আকদশ ককরকেন রস ঘরসমূকহ 

জামা‘আকতর সাকথ আদায় করা। রযমন, আল্লাহ তা‘আলা িকলন,  
قِيُموا ۡ﴿

َ
ةََۡۡوأ لَو  ةََۡۡوَءاتُوا ۡۡٱلص  َكو  َكُعوا ۡۡٱلز   [  ٣١: اْلقرة] ﴾٤٣ۡٱلر  كِعِيََۡۡمعََۡۡوٱر 

“আর রতামরা সালাত কাকয়ম কর, যাকাত প্রদান কর এিং রুকূকারীকদর সাকথ 

রুকূ কর”। [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ৪৩]  

আল্লাহ তা‘আলা িকলন, 
َۡۡح فُِظوا ۡ﴿ لََو تََِۡۡعَ ةِۡۡٱلص  لَو  َطىۡ َۡوٱلص  َِۡۡوقُوُموا ۡۡٱل وُس   [  ٨١٨: اْلقرة] ﴾٢٣٨َۡق نِتِيَّۡۡلِل 

“রতামরা সালাতসমূহ ও মধযিতণী সালাকতর বহফাযত কর এিং আল্লাহর জনয 

দাাঁোও বিনীত হকয়”। [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ২৩৮]  

আল্লাহ তা‘আলা িকলন, 
ف لَحَۡۡقَدۡ ﴿

َ
ِمُنونَۡۡأ ِين١َۡۡۡٱل ُمؤ   [  ٨  ،٣:  املؤمنون] ﴾٢َۡخ ِشُعونََۡۡصََلتِِهمۡ ِۡفُۡۡهمۡ ۡٱَّل 

“অিশযই মুবমনগর্ সফল হকয়কে, যারা বনজকদর সালাকত বিনয়ািনত”। [সূরা 

আল-মুবমনূন, আয়াত: ১, ২]  

আল্লাহ তা‘আলা িকলন, 
ِينَۡ﴿ ۡ ُۡهمۡ َۡوٱَّل  َلَٰٓئَِك٩ُۡۡۡيَافُِظونََۡۡصلََو تِِهمۡ ََۡعَ و 

ُ
ِين١٠َۡۡۡٱل َو رِثُونَُۡۡهمُۡۡأ َدو َسۡۡيَرِثُونَۡۡٱَّل  ُۡهمۡ ۡٱل فِر 

ونَۡۡفِيَها  [  ٣٣  ،٣:  املؤمنون] ﴾١١َۡخ ِِلُ
“আর যারা বনজকদর সালাতসমূহ বহফাযত ককর তারাই হকি ওয়াবরস, যারা 

বফরদাউকসর অবধকারী হকি। তারা রসখাকন স্থায়ী হকি”। [সূরা আল-মুবমনূন, 

আয়াত: ৯, ১১]  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন, 
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ََلُة، َفَمنإ تََرَكَها َفَقدإ َكَفرَ » إنَنَا َوَبيإنَُهُم الصا يي بَي ُد اَّلا  «الَعهإ
“আমাকদর মকধয আর তাকদর (অমুসবলমকদর) মকধয িুবক্ত হকলা সালাত। সুতরাং 

রয সালাত রেকে বদল রস কাকফর হকয় রগল”।14  

সালাকতর পর গুরুত্বপূর্ণ ফরয হকলা, যাকাত আদায় করা। রযমন, আল্লাহ 

তা‘আলা িকলন,  
ا َۡۡوَما ۡ﴿ ِمُرو 

ُ
ۡۡأ ُبُدوا ۡۡإِل  َِِۡۡلَع  ِينََۡۡلُُُۡۡم لِِصيَۡۡٱّلل  ةََۡۡوُيِقيُموا ُۡۡحَنَفا ءَۡۡٱل  لَو  تُوا ۡۡٱلص  ةَ َۡۡوُيؤ  َكو  َۡوَذ لَِكۡۡٱلز 

 [ ٣: اْلينة] ﴾٥ۡٱل َقي َِمةِۡدِينُۡ
আর তাকদরকক রকিল এই বনকদণশ রদওয়া হকয়বেল রয, তারা রযন আল্লাহর 

‘ইিাদাত ককর তাাঁরই জনয দীনকক একবনষ্ঠ ককর, সালাত কাকয়ম ককর এিং 

যাকাত রদয়; আর এবিই হকলা সবিক দীন। [সূরা আল-িাবয়যনাহ, আয়াত: ৫]  

আল্লাহ তা‘আলা িকলন,  
قِيُموا ۡ﴿

َ
ةََۡۡوأ لَو  ةََۡۡوَءاتُوا ۡۡٱلص  َكو  ِطيُعوا ۡۡٱلز 

َ
 [   ٣٠:  انلور] ﴾٥٦ۡتُر ََحُونَۡۡلََعل ُكمۡ ۡٱلر ُسوَلَۡۡوأ

“আর রতামরা সালাত কাকয়ম কর, যাকাত দাও এিং রাসূকলর আনুগতয কর, 

যাকত রতামরা রহমতপ্রাপ্ত হকত পার”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৬] 

  

                                           
14 বতরবমযী, হাদীস নং ২৬২১; নাসাঈ হাদীস নং ৪৬৩ 
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রমযাকনর সাওকমর গুরুত্ব 

আল্লাহর মহান বকতাি ও তাাঁর রাসূকলর সুন্নাত প্রমার্ ককর রয, রয তার 

সম্পকদর যাকাত রদয় না তাকক বকয়ামকতর বদন অিশযই শাবি রদওয়া হকি। 

সালাত ও যাকাকতর পর গুরুত্বপূর্ণ  বিধান হকলা, সাওম পালন করা। সাওম 

ইসলাকমর পাাঁি িকম্ভর একবি গুরুত্বপূর্ণ িম্ভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িকলন,  
« َ ََل بُِني ًدا َعبإُدُه َورَُسوَُلُ، َوإيقَامي الصا  حُمَما

نا
َ
نإ ََل إيََلَ إيَلا اهلُل، َوأ

َ
ََلُم لََعَ ََخإٍس، َشَهاَدةي أ يسإ

ةي، اْلإ
مي َرَمَضانَ  ، وََصوإ َيإتي

ََكةي، وََحجِّ اْلإ  «َوإييتَاءي الزا
“পাাঁিবি িস্তুর ওপর ইসলাকমর বভবি স্থাপন করা হকয়কে। এ কথার সািয 
রদওয়া রয, আল্লাহ োো সবতযকার রকাকনা ইলাহ রনই এিং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর িান্দা ও রাসূল, সালাত কাকয়ম করা, যাকাত 
আদায় করা, িাইতুল্লাহর হজ করা এিং রমযাকনর সাওম পালন করা”।15  
  

                                           
15 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৬ 
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সাওকমর উকেশয 
একজন মুসবলকমর ওপর ফরয হকলা, সাওম পালন করা ও বকয়ামুল লাইল 
করার মাধযকম আল্লাহ তা‘আলা রযসি কথা ও কমণ হারাম ককরকেন তা রথকক 
রিার অনুশীলন করা। কারর্, সাওম দ্বারা উকেশয হকলা, আল্লাহর আনুগতয 
করা, আল্লাহর বনবষদ্ধ বিষয়সমূকহর প্রবত অসম্মান প্রদশণন করা। আর স্বীয় 
মাওলার আনুগতয করার মাধযকম প্রিৃবির িাবহদার বিপরীকত িলার জনয 
মানিাত্মার সাকথ সািণিবর্ক সংগ্রাম করা। আল্লাহ তা‘আলা রয সি বিষয়সমূহ 
বনকষধ ককরকেন তার ওপর ধধকযণর অনুশীলন করা।  সাওকমর উকেশয শুধু 
খাওয়া, পান করা ও যািতীয় সাওম ভিকারী বিষয়সমূহ রথকক বিরত থাকাই 
নয়। এ বিষয়বিকক আরও স্পষ্ট ককরকেন আমাকদর বপ্রয় নিী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক 
বিশুদ্ধ ির্ণনা পাওয়া যায়, যাকত বতবন িকলন,  

ي » َتيإ  َصائيٌم َمرا
: إيِّنِّ
وإ َشاَتَمُه فَلإيَُقلإ

َ
ُرٌؤ قَاتَلَُه أ ، َوإيني امإ

فُثإ َوََل ََيإَهلإ يَاُم ُجناٌة فَََل يَرإ  « الصِّ
“সাওম োলস্বরূপ, ফকল সাওম পালনকারী রযন অশ্লীল ও অপকমণ না ককর, 

যবদ রকাকনা রলাক গাকয় পকে বিিাদ ককর িা গাবল রদয় রস রযন িকল আবম 

সাওম পালনকারী, দু’ িার”।16  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক বিশুদ্ধ সনকদ আরও একবি 

হাদীস িবর্ণত রকয়কে, যাকত বতবন িকলন,  
ابَهُ » نإ يََدَع َطَعاَمُه َوََشَ

َ
ي َحاَجٌة يفي أ ا ، فَلَيإَس َّللي وري َوالَعَمَل بيهي َل الزُّ  قَوإ

 «َمنإ لَمإ يََدعإ
“রয িযবক্ত বমথযা কথা ও তদনুযায়ী আমল করা োেল না, তার খানা ও পান 

করা রেকে রদওয়াকত রকাকনা লাভ রনই”।17  

                                           
16 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪ 
17 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯০৩ 
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উবল্লবখত হাদীস এিং এ োোও আরও অনযানয হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাবর্ত 

রয, একজন সাওম পালনকারীর ওপর ওয়াবজি হকলা, আল্লাহ তা‘আলা রযসি 

বিষয়কক বনবষদ্ধ ককরকেন তা রথকক বিরত থাকা এিং আল্লাহ তা‘আলা যা 

করার বনকদণশ বদকয়কেন তা যথাযথভাকি পালন করা। এ ধরকনর সাওম দ্বারা এ 

আশা করা যায় রয, একজন সাওম পালনকারী আল্লাহর পি রথকক িমা প্রাপ্ত 

হকিন এিং জাহান্নাকমর আগুন রথকক মুবক্ত লাভ করকিন। আর সাওম 

পালনকারী তার বসয়াম ও বকয়াম কিুল হওয়ার আশা করকত পাকরন।  
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রমযান বিষয়ক ককয়কবি গুরুত্বপূর্ণ মাসাকয়ল 

 রমযান সম্পককণ এমন কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রকয়কে যা বকেু মানুকষর বনকি 

আজও অস্পষ্ট। আবম রসগুকলাকক তুকল ধরার রিষ্টা করি ইনশাআল্লাহ।   

এক- একজন মুসবলকমর ওপর ওয়াবজি হকলা, ঈমান ও সাওয়াকির আশায়  

সাওম পালন করা। কাউকক রদখাকনা িা রশানাকনার উকেকশয সাওম পালন 

করকি না। আর বনজ এলাকা, পবরিার ও আত্মীয় স্বজনকদর অনুকরকর্ সাওম 

পালন করকি না, িরং সাওম এ কারকর্ পালন করকি রয, আল্লাহ তা‘আলা তার 

ওপর সাওম পালন করা ফরয ককরকেন এিং সাওম পালন করার কারকর্ 

আল্লাহ তা‘আলা তাকক মহা বিবনময় ও সাওয়াি রদকিন। অনুরূপভাকি 

বকয়ামুল-লাইল একজন মুসবলম ঈমান ও সাওয়াকির আশায় করকি, পাবথণি 

রকাকনা উকেকশয করকি না। বসয়াম ও বকয়ামুল-লাইকলর এ মহান উকেশযকক 

স্পষ্ট ককর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন, 
نإ َذنإبيهي َمنإ َصاَم َرَمَضاَن، إييَمانًا »   َم مي َر ََلُ َما َتَقدا تيَسابًا، ُغفي   «َواحإ

“রয িযবক্ত ঈমাকনর সাকথ এিং সাওয়াকির আশায় রমযান মাকসর সাওম পালন 

করকি, তার অতীত জীিকনর গুনাহসমূহ িমা ককর রদওয়া হকি”।18  

বতবন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) আরও িকলন,  
نإ َذنإبيهي َمنإ قَاَم َرَمَضاَن » َم مي َر ََلُ َما َتَقدا تيَسابًا، ُغفي   «إييَمانًا َواحإ

“রয িযবক্ত ঈমাকনর সাকথ এিং সাওয়াকির আশায় কদকরর রাকতর বকয়াম 

করকি, তার অতীকতর গুর্াহসমূহ িমা ককর রদওয়া হকি”।19  

                                           
18 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৮ 

19 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৭ 
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রয সি কারর্গুকলা সাওম নষ্ট ককর না 

দুই- সাওম সম্পবকণয় আরও রয সি বিষকয়র বিধান কতক মানুকষর বনকি 

অস্পষ্ট তা হকলা, একজন সাওম পালনকারী আঘাত রপকয় জখম হকলা, তার 

নাক বদকয় রক্ত রির হকলা, িবম করল, অবনিাকৃতভাকি তার রপকি পাবন িকল 

রগল ইতযাবদ। এগুকলা রকাকনা বকেুই তার সাওমকক ভি করকি না। বকন্তু যবদ 

রকাকনা িযবক্ত ইিা ককর িবম ককর, তাহকল তার সাওম রভকি যাকি। কারর্, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,  
تََقاَء فَلإيَقإضي » َس َعلَيإهي قََضاٌء، َوإينإ اسإ

 «َمنإ َذرََعُه ََقإٌء، وَُهَو َصائيٌم، فَلَيإ
“সাওম পালন অিস্থায় যার অবনিায় িবম হয়, তার সাওম ভাঙকি না, আর রয 

ইিাকৃত িবম ককর তাকক সাওকমর কাযা করকত হকি”।20
 

বতন- অনুরূপভাকি যবদ রকাকনা সাওম পালনকারীর রগাসল ফরয হওয়ার পর 

ফরয রগাসল করকত সূযণ উদয় পযণন্ত রদবর ককর তকি তারা সাওম ভি হকি 

না। অনুরূপ যবদ রকাকনা ঋতুিতী িা প্রসূবত নারী ফযকরর ওয়াক্ত হওয়ার পূকিণ 

পবিত্র হওয়া সকত্বও রস রগাসল না ককর এিং সূযণ উদকয়র পর রগাসল ককর, 

তাকক অিশযই সাওম পালন করকত হকি। রগাসল করকত সূযণ উদয় পযণন্ত রদবর 

করা সাওম রাখার জনয রকাকনা িাধা নয়; বকন্তু তার জনয এ ধরকনর রদবর করা 

রকান ক্রকমই উবিত নয়। তারপর ওপর ফরয হকলা, সূকযণাদকয়র পূকিণ রগাসল 

ককর পবিত্র হকয় ফজকরর সালাত আদায় করা। অনুরূপভাকি নাপাক িযবক্তর 

জনয রগাসল রদবরকত করা উবিৎ নয়। তার ওপরও ফরয হকলা, সূযণ উদকয়র 

পূকিণ রগাসল করা এিং ফজকরর সালাত সময় মকতা আদায় করা। এ বিষকয় 

অলসতা করা রকাকনা ক্রকমই উবিৎ নয় িরং উবিৎ হকলা, রগাসল করকত 

                                           
20 আিু দাউদ, হাদীস নং ২৩৮০ 
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তাোহুো করা, যত তাোতাবে সম্ভি পবিত্র হকয় যাওয়া, যাকত ফজকরর সালাত 

জামা‘আকতর সাকথ আদায় করকত পাকর।  

িার- অনুরূপভাকি আরও রয সি কারর্গুকলা সাওম নষ্ট ককর না তা হকলা, 

রক্তদান করা, ইনকজকশন রদওয়া যবদ তা খাদয জাতীয় না হয়। তকি 

ইনকজকশনকক রাত পযণন্ত অকপিা ককর রদওয়া উিম, যবদ রদবর করা সম্ভি 

হয় এিং তাকত রকাকনা অসুবিধা রদখা না রদয়। অনযথায় বদকনর রিলা 

রদওয়াকত রকাকনা অসুবিধা রনই। কারর্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম িকলন,  
يبَةٌ » َب ري نيينٌَة، َوإينا الَكذي

إ
َق ُطَمأ دإ يبَُك، فَإينا الصِّ يبَُك إيََل َما ََل يَري  َما يَري

 «َدعإ
“তুবম সংশয়যুক্ত বিষয় রেকে এমন বিষয় গ্রহর্ ককরা যাকত সকন্দহ ও সংশয় 

রনই । কারর্, সতয প্রশাবন্ত আর বমথযা সংশয়”।21  

বতবন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) আরও িকলন,  
ه  رإضي ينيهي وَعي ي  دلي

َ
َأ تَْبإ  َفَمني اتاََق الُمَشباَها ْي اسإ

“রয িযবক্ত সংশয়যুক্ত বিষয়সমূহ রথকক রিাঁকি থাকল, রস তার দীন ও সম্ভ্রকমর 

সংরির্ করল”।22 

সালাকত ধীরবস্থরতা অিলম্বন 

পাাঁি- আরও রয সি বিধান কতক মানুকষর বনকি অস্পষ্ট তা হকলা, সালাকত 

ধীর-বস্থরতা অিলম্বন না করা। িাই নফল সালাত রহাক অথিা ফরয সালাত। 

অথি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক িবর্ণত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা 

প্রমাবর্ত রয, সালাকত ধীর-বস্থরতা অিলম্বন সালাকতর রুকনসমূকহর একবি 

                                           
21 বতরবমবয, হাদীস নং ২৫১৮ 
22 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫২ 



 

 

যাকাত ও ররায বিষয়ক দুবি পুবিকা  
 29  

গুরুত্বপূর্ণ রুকন। ধীর-বস্থরতা অিলম্বন োো সালাত শুদ্ধ হয় না। আর 

ধীরবস্থরতা হকলা, সালাকত বিনয়ী হওয়া ও তাোহুো না ককর মকনাকযাগ 

সহকাকর সালাত আদায় করা, যাকত প্রবতবি অি-প্রতযি সালাত আদায়কারীর 

স্বীয় অিস্থাকন বফকর আকস। অবধকাংশ মানুষকক রদখা যায় রমযাকন তারািীহর 

সালাত আদায় ককর অথি সালাকত কী আদায় ককর তা রস বনকজও িুকঝ না 

এিং সালাকত বিনয় ও ধীর-বস্থরতা অিলম্বন ককর না; িরং তারা সালাতকক 

কাককর রিাকর রদওয়ার মত আদায় ককর মাত্র। এ ধরকনর সালাত বিশুদ্ধ হয় 

না এিং সালাত আদায়কারী গুনাহগার হয় এিং রকাকনা সাওয়াকির অবধকারী 

হয় না। 

তারািীহর সালাকতর রাকাত সংখযার সমাধান 

েয়- আরও রয সি বিধান কতক মানুকষর বনকি অস্পষ্ট তা হকলা, কতক মানুষ 

মকন ককর তারািীহর সালাত বিশ রাকাকতর কম পো যাকি না, আিার কতক 

মকন ককর এগার িা রতর রাকাকতর রিবশ পো যাকি না। এগুকলা সিই অমূলক 

এিং কুরআন ও সুন্নাহ বিকরাধী ধারর্া।   

অথি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রথকক িবর্ণত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা 

প্রমাবর্ত রয, রাকতর সালাকত রিবশ িা কম করার অিকাশ ইসলাকম রকয়কে। 

রাকতর সালাকতর এমন রকান সংখযা বনধণাবরত করা রনই যার বিকরাবধতা করা 

যাকি না; িরং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত রয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম রাকতর সালাত রমযান ও রমযাকনর িাবহকর কখকনা এগাকরা রাকাত 

কখকনা রতর রাকাত আিার কখকনা তার রিকয় কম িা রিবশ আদায় ককরকেন। 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামকক  রাকতর সালাত সম্পককণ 

বজজ্ঞাসা করা হকল বতবন িকলন, 
تََر ْإ ََلُ َما َصَّلا » وإ

َ
َدًة، فَأ بإَح َصَّلا َواحي َ الصُّ   «َمثإََن َمثإََن، فَإيَذا َخِشي
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“দুই রাকাত দুই রাকাত। আর যখন সকাল হওয়ার আশঙ্কা কর, এক রাকাত 

পকে নাও। তাহকল তুবম যা পেকল তাকক বিকজাে িাবনকয় বদকল”।23 

রমযান ও রমযাকনর িাবহকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রাকতর 

সালাকতর রাকাত সংখযা বনধণারর্ ককরন বন। আর এ কারকর্ই সাহািীগর্ উমার 

রাবদয়াল্লাহু আনহুর যুকগ কখকনা রতইশ রাকাত আিার কখকনা এগাকরা রাকাত 

আদায় ককরকেন। সুতরাং উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুর বখলাফকতর যুকগ রতইশ 

রাকাত এগাকরা রাকাত উভয়বিই সাহািীগকর্র আমল রথকক প্রমাবর্ত।  

পূিণসূবরকদর রকউ রকউ রাকতর সালাত েবত্রশ রাকাত এিং বতন রাকাত বিতর 

পেকতন। আিার রকউ রকউ একিবল্লশ রাকাত পেকতন িকলও প্রমাবর্ত। 

সাহািীগকর্র এ আমলগুকলার ির্ণনা বদকয়কেন শাইখুল ইসলাম ইিন তাইবময়যাহ 

ও অনযানয আহকল ইলমগর্। বতবন িকলন, রাকতর সালাকতর রিকত্র রাকাত 

বিষকয় ককমাকিশ করার অিকাশ রকয়কে। বতবন আরও িকলন, তকি উিম 

হকলা, রয িযবক্ত বিরাত, রুকু ও সাজদাহ দীঘণ করকি রস রাকাত সংখযা কম 

করকি আর রয বিরাত, রুকু, সাজদাহ ও রুকু সংকিপ করকি রস রাকাত 

সংখযা িাোকি। শাইখুল ইসলাম ইিন তাইবময়যাহ রহ.-এর কথার অথণ এবিই।  

আর রয িযবক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাকমর সুন্নাকত গভীরভাকি 

বিন্তা করকি রস অিশযই জানকত পারকি, উিম হকলা, রমযান ও রমযাকনর 

িাবহকর এগাকরা রাকাত িা রতর রাকাত সালাত আদায় করা। কারর্, এগাকরা 

রাকাত আদায় করা অবধকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাকমর আমকলর সাকথ বমকল। এ োোও এগাকরা রাকাত সালাত 

মুসল্লীকদর প্রবত সহানুভূবত এিং সালাকত বিনয় ও ধীর-বস্থরতার অবধক সহায়ক 

হয়। আর যবদ রকাকনা িযবক্ত রিবশ আদায় ককর তাকত রকাকনা অসুবিধা িা িবত 
                                           
23 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৭২ 
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রনই। রযমনবি পূকিণ উকল্লখ ককরবে। আর রয িযবক্ত রমযাকন বকয়ামু-ললাইল 

ইমাকমর সাকথ পালন ককর, তার জনয উিম হকলা, ইমাকমর অনুকরর্ করা এিং 

তার সাকথ সালাত রশষ করা। ইমাম যত রাকাত পেকি রসও তত রাকাত 

আদায় করকি। ইমাকমর আকগ রস িাবে বফকর যাকি না। কারর্, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িকলন,  
يَاَم ََلإلَةٍ  الرجل إينا » ُ ََلُ قي َا َقنإَِصيَف، َكتََب اَّللا يَمامي َح

 «َمنإ قَاَم َمَع اْلإ
“রয িযবক্ত ইমাকমর সাকথ রশষ ককর বফকর যাওয়া পযণন্ত বকয়ামুল-লাইল ককর, 

আল্লাহ তা‘আলা তার জনয পুকরা রাত বকয়ামুল-লাইল করার সাওয়াি বলবপিদ্ধ 

ককরন”।24  
  

                                           
24 বতরবমযী, হাদীস নং ৩০৮; নাসাঈ হাদীস নং ১৬০৫ 
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রমযান মাকস রিবশ রিবশ রনক আমল করার গুরুত্ব 

প্রবতবি মুসবলকমর জনয উবিৎ হকলা, এ মহান মাকসর মকধয বিবভন্ন ধরকনর 

ইিাদাত করা। রযমন, রিবশ রিবশ নফল সালাত আদায় করা, কুরআন 

বতলাওয়াত করা, কুরআকন িবর্ণত বনদশণনসমূকহ বিন্তা-বফবকর করা এিং 

কুরআন িুঝার রিষ্টা করা, তাসিীহ, (সুিহানাল্লাহ) তাহমীদ, (আল-হামদুবলল্লাহ) 

তাকিীর, (আল্লাহু আকিার) ও তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) রিবশ রিবশ 

আদায় করা, তাওিা-ইকিগফার করা, মানুষকক ইসলাকমর প্রবত দা‘ওয়াত 

রদওয়া, ভাকলা কাকজর আকদশ ও মন্দ কাজ হকত িারর্ করা, গরীি, বমসকীন 

ও অসহায় মানুষকদর প্রবত সহানুভূবত প্রকাশ করা,  মাতা-বপতার সাকথ ভাকলা 

িযিহার করা, আত্মীয়তার িন্ধনকক অিুি রাখা, প্রবতকিশীকক সম্মান করা, অসুস্থ 

মানুষকক রদখকত যাওয়া ইতযাবদ।  কারর্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম পূকিণ উবল্লবখত হাদীকস িকলন,  
فيه فيبايه بكم مَل ئكته فأروا اهلل من أنفسكم خريا فإن ينطر اهلل اَل تنافسكم »

 «الشيق من حرم فيه رمحة اهلل
“আল্লাহ তা‘আলা এ মাকস রতামাকদর প্রবতকযাবগতার প্রবত লিয ককরন। 

তারপর বতবন তার বফবরশতাকদর মকধয রতামাকদর বনকয় গিণ ককরন। সুতরাং 

রতামরা রতামাকদর বনকজকদর রথকক আল্লাহর জনয ভাকলা ও রনক আমলসমূহ 

তুকল ধর। কারর্, হতভাগা রসই িযবক্ত রয এ মাকস আল্লাহর রহমত রথকক 

িবঞ্চত হয়”।25  
অনয হাদীকস আরও িকলন, 

                                           
25 কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৩৬৯১ 
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داى فَرييَضةً فييهي َكَ »
َ
َواُه، َوَمنإ أ يَضًة فييَما سي داى فَري

َ
ي ََكَن َكَمنإ أ رَيإ

َن اخلإ لٍَة مي َصإ َن َمنإ َتَقراَب فييهي ِبي
داى 
َ
َواهُ َكَمنإ أ يَما سي يَضًة في َي فَري  «َسبإعي

“রয িযবক্ত এ মাকস রকাকনা রনক আমল করল, রস রযন অনয মাকস একবি ফরয 

আদায় করল। আর রয একবি ফরয আদায় করল, রস রযন সিরবি ফরয 

আদায় করল”।26 
ةً » ُل َحجا َرًة يفي َرَمَضاَن َتعإدي نا ُعمإ
َ
وإ  «أ

َ
ًة َمعي »أ  «َحجا

“রমযাকন উমরা পালন করা হকজর সমান” অথিা বতবন িকলন, “আমার সাকথ 

হজ করার সমান”।27  

এ মহান মাকস বিবভন্ন ধরকনর রনক আমকলর প্রবত মকনাকযাগী ও প্রবতকযাগী 

হওয়ার হাদীস ও সাহািীগকর্র ির্ণনা অসংখয। আল্লাহর বনকি আমাকদর কামনা 

আল্লাহ তা‘আলা রযন, আমাকদরকক এিং সমগ্র মুসবলম জাবতকক এমন সি 

আমল করার তাওফীক রদন, যাকত রকয়কে আল্লাহর সন্তুবষ্ট ও মবজণ। আল্লাহ 

তা‘আলা রযন আমাকদর বসয়াম ও বকয়ামকক কিুল ককরন, আমাকদর িাবহযক ও 

অভযন্তরীর্ অিস্থাকক সংকশাধন ককর রদন আর আমাকদর সকলকক যািতীয় 

বফতনা রথকক বহফাযত ককরন। অনুরূপভাকি আমাকদর কামনা , বতবন রযন 

আমাকদর রনতৃত্বদানকারীকদর সংকশাধন ককর রদন, হককর ওপর তাকদর একত্র 

ককরন। বতবনই এ সকির সবতযকার অবভভািক এিং সিবকেুর ওপর 

িমতাশীল।   

সমাপ্ত 

 

                                           
26 িাইহাকী, শু‘আিুল ঈমান, হাদীস নং ৩৩৩৬ 
27 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৮৬৩ 
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