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মানত সম্পর্কে আমরা কী জানন? 
মানত কী? 

মানত বা মান্নত আমার্দর সমার্জ বহুল প্রচনলত একনি 
শব্দ। যযমন, আমরা কখর্না কখর্না বনল, যনদ আনম 
পরীক্ষায় পাশ কনর তাহর্ল মাদরাসায় একনি ছাগল দান 
করব। এনি একনি মানত।  

অতএব, যকার্না নবেয় অনজেত হওয়ার শর্তে যকার্না নকছু 
করার ওয়াদার্ক সাধারর্ত আমরা মানত বর্ল থানক। 
যকউ বর্ল মানত, আবার যকউ বর্ল মান্নত। তর্ব এনি 
শতেযুক্ত মানত।  

আবার শতেহীন মানতও আর্ছ। যযমন, আনর্ের খবর 
শুর্ন যকউ বলল, আনম এিা লাভ কর্রনছ? তাই আনম 
মসনজর্দ একনি ফযান দান করব। এিাও মানত। তর্ব 
শতেহীন।  

মানত কার্ক বর্ল?  

আমরা বাাংলার্ত বনল মানত। আরনবর্ত বলা হয় نذر 
(নযর) বহুবচর্ন নুযুর। 



 

 

 
   

মানত বা নযর্রর আনভধাননক অথে হল, ননর্জর দানয়র্ে 
যনওয়া। যা ননর্জর দানয়ে নয় তা অপনরহাযে কর্র 
যনওয়া। 

শর‘ঈ পনরভাোয় মানত বলা হয় :  ননর্জর ওপর এমন 
নকছু ওয়ানজব (আবনশযক) কর্র যনওয়া যা আসর্ল 
ওয়ানজব নছল না। যসিা শতেযুক্তও হর্ত পার্র আবার 
শতেমুক্তও হর্ত পার্র। 

মানর্তর হুকুম  

মানত করার নবধান কী? ফরয, ওয়ানজব, সুন্নাত না 
মুস্তাহাব?  

আসর্ল মানত করা নিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মানত করর্ত ননর্েধ কর্রর্ছন। 
নতনন এ বযাপার্র সব সময় উম্মতর্দর ননরুৎসানহত 
কর্রর্ছন। নবেয়নি আমরা অর্নর্কই জানন না। বরাং মর্ন 
কনর মানত করা খুব সাওয়ার্বর কাজ। আসর্ল এনি 
যকার্না সাওয়ার্বর কাজ নয়। বরাং মাকরূহ। অনধকাাংশ 
ইমাম ও নফকহনবর্দর অনভমত এিাই। কারর্, রাসূলুল্লাহ 



 

 

 
   

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মানত করর্ত ননর্েধ 
কর্রর্ছন। 

তর্ব যনদ যকউ মানত কর্র যফর্ল তাহর্ল তার্ক তা 
পালন করর্তই হর্ব। তর্ব এর্ক্ষর্ত্র নকছু শতোবলী ও 
ননয়ম-নীনত আর্ছ। খাননক পর আমরা যস নবের্য় 
আর্লাচনা করব। 

মানত করা ননর্েধ  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মানত করর্ত 
ননর্েধ কর্রর্ছন:  

হাদীর্স এর্সর্ছ: আবু্দল্লাহ ইবন উমার রানদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা যথর্ক বনর্েত, নতনন বর্লর্ছন: 

ِ صىل اهلل عليه وسلم يَْوًما َينَْهانَا َعِن » َخَذ رَُسوُل اَّلله
َ
انلهْذِر َوَيُقوُل  أ
ِحيِح  إِنهُه اَل يَُردُّ َشيْئًا َوإِنهَما يُْستَْخَرُج بِهِ  "  «ِمَن الشه

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম একনদন 
আমার্দর মানত করর্ত ননর্েধ কর্রর্ছন। আর বর্লর্ছন: 



 

 

 
   

মানত যকার্না নকছুর্ক যফরার্ত পার্র না। তর্ব মানর্তর 
মাধযর্ম কৃপর্ বযনক্তর সম্পদ যবর করা হয়।”1 

হাদীর্স আর্রা এর্সর্ছ: আবু্দল্লাহ ইবন উমার রানদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা যথর্ক বনর্েত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম বর্লর্ছন: 

ُم َشيْ  انلهْذُر الَ » ُرُه َوإِنهَما يُْستَْخَرُج بِِه ِمَن اْْلَِخيِل ُيَقدِّ  .«ئًا َواَل يُؤَخِّ

“মানত যকার্না নকছুর্ক আর্গও কর্র না, নপর্ছও কর্র 
না। বরাং এর দ্বারা যকবল কৃপর্ বযনক্ত যথর্ক যবর করা 
হয়।”2 

হাদীর্স আর্রা এর্সর্ছ: আবু্দল্লাহ ইবন উমার রানদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা যথর্ক বনর্েত, 

نهُه َنََه عَ »
َ
ْْيٍ َوإِنهَما يُْستَْخَرُج بِِه ِمنَ  "َوقَاَل  ِن انلهْذرِ أ

ِِت ِِبَ
ْ
 إِنهُه اَل يَأ

 «اْْلَِخيِل 

                                                           
1 সহীহ মুসনলম, হাদীস নাং ৪৩২৫। 
2 সহীহ মুসনলম, হাদীস নাং ৪৩২৬, সহীহ সুনান নাসাঈ। 



 

 

 
   

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মানত করর্ত ননর্েধ 
কর্রর্ছন। আর বর্লর্ছন: মানত যকার্না কলযার্ বর্য় 
আর্ন না। এিা শুধু কৃপর্ বযনক্ত যথর্ক মাল খসায়।”3 

হাদীর্স আর্রা বনর্েত হর্য়র্ছ : আবু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু 
‘আনহু যথর্ক বনর্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম বর্লর্ছন: 

ُ  َتنُْذُروا فَإِنه انلهْذَر اَل ُيْغِِن ِمَن الَْقَدِر َشيْئًا َوإِنهَما الَ » ْستَْخَرُج بِِه ي
  .«ِمَن اْْلَِخيِل 

“যতামরা মানত করর্ব না। যকননা মানত তাকদীর্রর 
যকার্না নকছু-যক যফরার্ত পার্র না। এিা শুধু কৃপর্ যথর্ক 
সম্পদ খসায়।”4 

হাদীর্স আর্রা এর্সর্ছ: আবু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু ‘আনহু 
যথর্ক বনর্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
বর্লর্ছন: 

                                                           
3 সহীহ মুসনলম, হাদীস নাং ৪৩২৭, আহমাদ। 
4 সহীহ বুখারী ও মুসনলম, হাদীস নাং ৪৩২৯; সহীহ সুনান নতরনমযী, সহীহ 

সুনান নাসাঈ। 



 

 

 
   

« ُ رَهُ ََلُ َولَِكِن  إِنه انلهْذَر اَل ُيَقرُِّب ِمِن ابِْن آَدَم َشيْئًا لَْم يَُكِن اَّلله قَده
ْْلَِخيُل اْْلَِخيِل َما لَْم يَُكِن ا انلهْذُر يَُوافُِق الَْقَدَر َفيُْخَرُج بَِذلَِك ِمنَ 

ْن ُُيِْرجَ 
َ
 . «يُِريُد أ

“যযই বস্তু মহান আল্লাহ আদম সন্তার্নর জনয ননধোরর্ 
কর্রননন মানত যসনি তার ননকিবতেী কর্র না। বরাং 
তাকদীর্র যা আর্ছ মানত যসিাই ননর্য় আর্স। এর 
মাধযর্ম কৃপর্ বযনক্তর সম্পদ যবর করা হয় যা যস খরচ 
করর্ত চায় নন।”5 

উদৃ্ধত হাদীসগুর্লা যথর্ক আমরা  জানর্ত পারলাম  

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মানত 
করর্ত ননর্েধ কর্রর্ছন। অতএব, মানত করা নিক নয়। 
আমরা অর্নর্ক নবপদ-আপর্দ পনতত হর্ল মানত কর্র 
থানক। আর মর্ন কনর এিা সাওয়ার্বর কাজ। আল্লাহ 
খুশী হর্বন। নকন্তু আসর্ল তা সাওয়ার্বর কাজ নয়। 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম যা করর্ত 
ননর্েধ কর্রর্ছন তার্ত আল্লাহ খুশী হর্বন না। এবাং এর্ত 
                                                           
5 সহীহ মুসনলম, হাদীস নাং ৪৩৩১। 



 

 

 
   

যকার্না সাওয়াবও হয় না। তাই আমার্দর উনচৎ হর্ব 
যকার্না অবস্থায় মানত না করা। অবশয মানত কর্র 
যফলর্ল তা পালন করর্তই হর্ব কারর্ মানত করর্ল তা 
পূর্ে করা ওয়ানজব হর্য় যায়। 

দুই. মানত করার মাধযর্ম কৃপর্ বযনক্তর সম্পদ যবর করা 
হয়। এ কথা বর্ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম বুনির্য়র্ছন, মানত করা একনি অনথেক কাজ। 
সাধারর্ত কৃপর্ স্বভার্বর যলার্করা মানত কর্র থার্ক। 
তারা সুস্থ ও ননরাপদ থাকা কার্ল দান-সদকা কর্র না। 
নকন্তু নবপর্দ পড়র্ল আল্লাহর পর্থ খরচ বা দান সদকা 
করার বড় বড় মানত কর্র। 

নতন. তাকদীর্র যা যলখা আর্ছ তা হর্বই। মানত করার 
মাধযর্ম তাকদীর্রর যলখা পনরবতেন করা যায় না। 
তাকদীর্রর প্রনত যার্দর যথাযথ ঈমান যনই সাধারর্ত 
তারাই মানত কর্র থার্ক। 

চার. মানত করা যহাক বা না যহাক। ফলাফল একই 
হর্ব। তাকদীর্র যা যলখা আর্ছ যসিাই আসর্ব 
অবধানরতভার্ব। 



 

 

 
   

পাাঁচ. আর্লানচত সবগুর্লা হাদীসই মানত না করার জনয 
মুসনলমর্দর-যক ননরুৎসানহত ও ননর্েধ কর্রর্ছ। বর্লর্ছ, 
এনি যকার্না ফল বর্য় আর্ন না বরাং শুধু কৃপর্র্র সম্পদ 
খরচ করায়।  

এ সকল নবেয় জানার পর যকার্না মুসনলর্মর পর্ক্ষ 
যকার্না প্রকার মানত করা উনচৎ নয় । 

সবর্চর্য় আশ্চর্যের নবেয় হর্লা, যয কাজনি করর্ত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ননর্েধ কর্রর্ছন, 
আমরা যসিার্ক সুন্নাত মর্ন কনর। 

বহু আর্লম-ওলামার্ক বলর্ত শুনা যায়: আপনন এখার্ন 
মানত কর্রন, তাহর্ল উর্েশয নসদ্ধ হর্ব, নবপদ দূর হর্য় 
যার্ব। অর্নক খানকাহ ও দরবার সাংনিষ্ট বযনক্তরা তার্দর 
দরবার্র বা খানকায় মানত করার জনয মুসনলম জনগর্র্ক 
উৎসানহত কর্র থার্ক। দরাজ গলায় বর্ল, আমার্দর এই 
মাদরাসায় বা এই খানকায় মানত কর্র যকউ নবফল হয় 
নন। 

এমননি যারা কর্রন তারা ননর্জরাও এ নবের্য় নবভ্রান্ত। 
সার্থ সার্থ অনযর্দরও নবভ্রান্ত কর্র থার্কন। আল্লাহ 



 

 

 
   

আমার্দর সকলর্ক নহফাযত করুন! দীর্ন ইসলার্মর 
সনিক বুি দান করুন! 

ছয়. হাদীসগুর্লা পাি কর্র যকউ বলর্ত পার্রন, এ সকল 
হাদীর্স আনথেক নবেয়ানদ তথা বযয় ও দান- সদকা করার 
মানত করা যথর্ক ননরুৎসানহত করা হর্য়র্ছ। অতএব, 
যকউ যনদ সালাত, সাওম, হজ, উমরা নকাংবা কুরআন 
নতলাওয়াত ইতযানদ ইবাদত নবেয়ক মানত কর্র তর্ব 
যদার্ের নকছু হর্ব না। 

আমরা বলব, কথানি নিক নয়। যকননা হাদীর্সর অথে 
বযাপক। তখনকার মানুে সাধারর্ত খরচ বা দান-সদকা 
করার মানত করত। তাই এিার্ক সামর্ন আনা হর্য়র্ছ। 

তাছাড়া আনথেক মানর্তর মার্ি বহুনবদ উপকার নননহত 
রর্য়র্ছ। মানতকারী ছাড়াও অনয যলার্করা দান-সদাকা 
গ্রহর্ কর্র উপকৃত হয়। তা সর্েও এিা যনদ নননেদ্ধ হয় 
তাহর্ল যয মানর্ত এমন বহুমানত্রক উপকার যনই, তা 
অনুর্মানদত হবার প্রশ্নই আর্স না। তাই সালাত, সাওম, 
কুরআন নতলাওয়াত ইতযানদ নফল ইবাদর্তর মানত 
করাও নিক নয়। 



 

 

 
   

মানত করর্ল তা আদায় করর্ত হর্ব  

মানত করা জার্য়য নয়। নকন্তু যকউ যনদ যকার্না ভার্লা 
কাজ করার মানত কর্র তাহর্ল তার্ক তা পালন করর্ত 
হর্ব। যার্ক আমরা বনল মানত পূর্ে করা। মানত পূর্ে করা 
ওয়ানজব। না করর্ল গুনাহ হর্ব। মানত পূর্ে করা একনি 
ইবাদত। 

যযমন আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বর্লন : 

ُوفُوا ْ﴿  [٩٢: احلج] ﴾نُُذورَُهمْيَْوۡلي

“তারা যযন তার্দর মানতসমূহ পূরর্ কর্র।” [সূরা আল-
হজ, আয়াত: ২৯] 

আল্লাহ আর্রা বর্লন:  

ُتمَْوَما ْ﴿ نَفقي
َ
ِّنْأ وْيْنََّفَقةْ ْم 

َ
تُمْأ ِّنْنََذري ر ْْم 

َْْفَإِّنَّْْنَّذي ْۥ ْٱّللَّ لَُمُه : اْلقرة] ﴾َيعي
٩٧٢ ] 

“যতামরা যা নকছু বযয় কর অথবা যয যকার্না মানত কর 
তা অবশযই আল্লাহ জার্নন।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ২৭০] 



 

 

 
   

আল্লাহ তা‘আলা সৎকমেশীল ঈমানদারর্দর প্রশাংসায় 
বর্লন, 

رِّْْيُوفُونَْ﴿
ِّٱنلَّذي  [٧: االنسان] ﴾ب

“তারা মানত পূরর্ কর্র।” [সূরা আল-ইনসান, আয়াত: 
৭] 

এ সকল আয়াত যথর্ক স্পষ্টত প্রনতভাত হয়,  

এক. মানত করর্ল তা পূরর্ করর্ত হর্ব। আল্লাহ 
তা‘আলা মানত পূরর্ করর্ত হুকুম কর্রর্ছন।  

দুই. এ সকল আয়ার্তর যকাথাও আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
মানত করর্ত আর্দশ কর্রননন বা উৎসাহ যদননন। অনয 
যকার্না আয়ার্তও নদর্য়র্ছন এমননি পাওয়া যায় না। 

নতন. মানত পূরর্ করা সৎকমেশীল ঈমানদারর্দর একনি 
গুর্ নহসার্ব আল্লাহ তা‘আলা উর্ল্লখ কর্রর্ছন। তাই 
মানত পূরর্ করর্ল সাওয়াব অনজেত হর্ব, প্রনতদান পাওয়া 
যার্ব।   



 

 

 
   

চার. মানুে মানত করর্ল নকাংবা যকার্না খরচ করর্ল 
আল্লাহ তা ভার্লাভার্বই জার্নন। তাই মানত পূরর্ না 
কর্র যকার্না উপায় যনই।  

পাাঁচ. মানত পূরর্ করা যখন একনি ইবাদত, তখন তা 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীর্নর সন্তুনষ্ট অজের্নর ননয়র্ত করর্ত 
হর্ব। 

মানত পূরর্ করা সম্পর্কে হাদীর্স এর্সর্ছ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ছন: 

 «فال يعصه ، ومن نذر أن يعيص اهللمن نذر أن يطيع اهلل فليطعه»

“যয বযনক্ত আল্লাহ তা‘আলার আনুগতয করার মানত কর্র 
যস যযন (তা পূরর্ কর্র) তাাঁর আনুগতয কর্র। আর যয 
অবাধযতার যকার্না নবের্য় মানত কর্র যস যযন  তাাঁর 
অবাধযতা না কর্র।”6 

আমরা এই হাদীস যথর্ক জানর্ত পারলাম, ভার্লা কার্জর 
মানত করর্ল শতে পূরর্ হর্ল যসই মানত পূরর্ করর্ত 

                                                           
6 সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, নাসাঈ। 



 

 

 
   

হয়। তাছাড়া এর্ত আমরা মানর্তর প্রকার সম্পর্কেও 
ইনেত যপলাম, যা ননর্ে আর্লানচত হর্লা। 

যয মানত আদায় করা যার্ব না:  

উপর্রাক্ত হাদীস যথর্ক আমরা যযসব নবেয় জানর্ত 
পারলাম, 

এক. মানত দুই প্রকার।  

(ক) মানর্তর নবেয় হর্ব শরী‘আত অনুর্মানদত ভার্লা 
কাজ। যযমন, যকউ বলল, যনদ আনম সুস্থ হই তাহর্ল 
নতননি সাওম পালন করর্বা। এখার্ন মানর্তর নবেয়নি 
শরী‘আত অনুর্মানদত একনি ইবাদত ও আল্লাহ তা‘আলার 
আনুগর্তযর নবেয়। শতে পূরর্ হর্ল এ মানত আদায় 
করর্ত হর্ব। 

(খ) শরী‘আত নননেদ্ধ-মে ও আল্লাহর অবাধযতামূলক 
কাজ করার মানত। যযমন, যকউ বলল, আজ যনদ অমুক 
দল যখলায় নজর্ত যায় তাহর্ল আনম যতামার্দরর্ক মদ 
পান করাব। এ মানত পূরর্ করা যমার্িই জার্য়য নয়। 



 

 

 
   

মানর্তর শতে পূরর্ যহাক বা না যহাক। কারর্ এর্ত 
আল্লাহ তা‘আলার অবাধযতা নবদযমান। 

এ ছাড়াও আর্রক প্রকার মানত আর্ছ যা অনথেক কাজ 
ছাড়া আর নকছু নয়। যসিাও পালন করর্ত ননর্েধ করা 
হর্য়র্ছ। যযমন, যকউ বলল, আনম যনদ যরাগমুক্ত হই 
তাহর্ল ময়মননসাংহ যথর্ক পার্য় যহর্ি ঢাকা যাব। এ 
মানত একনি অনথেক। ময়মননসাংহ যথর্ক ঢাকা পযেন্ত 
যহর্ি যাওয়ার মর্ধয ননর্জর্ক কষ্ট যদওয়া ছাড়া আর 
যকার্না লাভ যনই। কার্জই এ ধরর্নর মানত পূরর্ করা 
হর্ব অথেহীন কাজ তাই তা পূরর্ করা হর্ব না। যযমন, 
হাদীর্স এর্সর্ছ: আনাস রানদয়াল্লাহু ‘আনহু যথর্ক বনর্েত, 

َى »
َ
نه انلهِِبه صىل اهلل عليه وسلم َرأ

َ
ِه َفَقاَل  بْنَيْ َشيًْخا ُيَهاَدى َبْْيَ ا أ

ْن َيْمِِشَ  قَالُوا . َما بَاُل َهَذا
َ
َ َعْن َتْعِذيِب َهَذا  "قَاَل  .نََذَر أ إِنه اَّلله

ْن يَْرَكَب  . "لََغِِنٌّ  َنْفَسهُ 
َ
َمَرُه أ

َ
 .«َوأ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম জননক বৃদ্ধ 
বযনক্তর্ক যদখর্লন, যস তার দুই যছর্লর কাাঁর্ধ ভর নদর্য় 
হাাঁির্ছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তার্দর 
নজর্েস করর্লন, এর কী হর্য়র্ছ? তারা উত্তর্র বলল, 



 

 

 
   

নতনন পার্য় যহাঁর্ি চলার মানত কর্রর্ছন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বলর্লন: এ বযনক্ত ননর্জর্ক 
কষ্ট যদওয়ায় আল্লাহর যকার্না লাভ যনই এবাং তার্ক 
বাহর্ন চড়ার ননর্দেশ নদর্লন।”7 

হাদীর্স আমরা যদখর্ত যপলাম, যলাকনি এমন একনি 
কার্জর মানত কর্রনছল, যা আদার্য় তার যকার্না লাভ 
যনই। নকাংবা অনয কার্রাও যকার্না উপকার যনই। এনি 
একনি অনথেক কাজ। যা কর্র ননর্জর্ক কষ্ট যদওয়া ছাড়া 
আর নকছু পাওয়া যায় না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম তার্ক এ মানত পালন যথর্ক ননর্েধ 
কর্রর্ছন। অতএব, এ ধরর্নর মানত যকউ করর্ল তা 
পূরর্ করা যার্ব না। 

আর্রকনি হাদীস যদখুন: আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস 
রানদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথর্ক বনর্েত, নতনন বর্লন, 

َل ٍل قَائِمٍ ُطُب إَِذا ُهَو بِرجُ بيْنما انلهِِبُّ َصىلى اهلُل َعلَيِْه وَسلهم َُيْ »
َ
، فسأ

ْمس َوال يْقُعدَ  ْن َيُقوَم ِِف الشه
َ
بُو إِْْسائيَل نََذر أ

َ
، وال َعنُْه َفَقالُوا : أ

                                                           
7 সহীহ মুসনলম, হাদীস নাং ৪৩৩৬। 



 

 

 
   

ُمُروهُ »، ويصوَم، فَقاَل انلهِِبُّ َصىلى اهللُ َعلَيِْه وَسلهم : يستَِظله وال يتَََكهمَ 
 «فَلْيَتَََكهْم ولْيَستَِظله وْْلُِتمه صْوَمهُ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম একবার খুৎবা 
নদনির্লন। হিাৎ যদখর্ত যপর্লন এক বযনক্ত যরার্দ 
দাাঁনড়র্য় আর্ছ। নতনন তার সম্পর্কে নজর্েস করর্ল 
সাহানবগর্ বলর্লন, আবু ইসরাইল। মানত কর্রর্ছ যয, 
যরার্দ দাাঁনড়র্য় থাকর্ব, বসর্ব না। ছায়ায় (নবশ্রার্ম) যার্ব 
না, কার্রা সার্থ কথা বলর্ব না এবাং যরাযা রাখর্ব। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম শুর্ন বলর্লন: 
যতামরা তার্ক আর্দশ দাও যযন কথা বর্ল, ছায়ার্ত যায় 
এবাং যরাযা পূর্ে কর্র।”8

 

এ হাদীস যথর্ক আমরা জানর্ত পারলাম  

এক. ননজ সত্তা বা ধর্মের জনয ক্ষনতকর এমন মানত 
করর্ল তা আদায় করা যার্ব না। যযমন, আর্লাচয বযনক্ত 
যরার্দ দাাঁনড়র্য় থাকা, ছায়ায় না বসা, কথা না বলার মানত 
কর্রনছল। পাশাপানশ সাওম রাখারও মানত কর্রনছল। 
                                                           
8 সহীহ বুখারী। 



 

 

 
   

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তার্ক শুধু 
সাওম রাখর্ত বলর্লন আর অনযগুর্লা পালন করর্ত 
ননর্েধ করর্লন। এমননভার্ব মানত করার মাধযর্ম যকার্না 
ববধ নবেয়র্ক ননর্জর জনয অনবধ করা যায় না। তদ্রূপ 
অনবধ যকার্না নকছুর্ক ববধ করা যায় না। যযমন যকউ 
মানত করর্লা আনম ইর্লকশর্ন নজর্ত যগর্ল একনি 
গার্নর আসর করব। এ ধরর্নর মানত পালনর্যাগয নয়। 

দুই. কৃত মানত যনদ সাওয়ার্বর নবেয় হয় তর্ব তা 
আদায় করর্ত হর্ব। আর যনদ অনথেক যকার্না নবেয় হয় 
তর্ব আদায় করর্ব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম বর্লর্ছন: 

من نذر أن يطيع اهلل  فليطعه ، ومن نذر أن يعيص اهلل  فال »
 «يعصه

“যয আল্লাহর আনুগতয করার মানত কর্রর্ছ যস যযন তাাঁর 
আনুগতয কর্র। আর যয আল্লাহর নাফরমানন করার মানত 
কর্রর্ছ যস যযন তাাঁর নাফরমানন না কর্র।” 

নতন. যকার্না নবের্য়ই মানত করা উনচৎ নয়। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মানত করর্ত ননরুৎসানহত 



 

 

 
   

কর্রর্ছন। নকন্তু মানত করর্ল তা পূরর্ করর্তই হর্ব। 
কারর্, এ নবের্য় আল্লাহ তা‘আলা ননর্দেশ নদর্য়র্ছন। 

চার. ইবাদত-বর্েগী ও মানর্তর নার্ম ননর্জর ওপর 
যকার্না কর্িারতা আর্রাপ করা উনচৎ নয়। এনি একনি 
চরমপন্থা। ইসলার্মর মধযপন্থার পনরপন্থী। আবূ ইসরাইল 
ছায়ায় না বসা, যরার্দ দাাঁনড়র্য় থাকা ও কথা না বলার যয 
মানত কর্রনছল যসিা নছল মধযপন্থার নবপরীত। তাই তা 
পনরতযার্গর ননর্দেশ যদওয়া হর্লা। 

পাাঁচ. খুৎবার সময় দাাঁনড়র্য় থাকা উনচৎ নয়। তাইর্তা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তার্ক দাাঁনড়র্য় 
থাকার কারর্ নজর্েস করর্লন। 

ছয়. খুৎবার সময় খতীব প্রর্য়াজর্ন কথা বলর্ত পার্রন। 
কাউর্ক যকার্না নকছুর আর্দশ বা ননর্েধ করর্ত পার্রন। 

মাজার্র মানত করা নশকে:  

এ নবের্য় আর্লাচনা শুরু করার পূর্বে একনি ঘিনা না 
বর্ল পারনছ না।  



 

 

 
   

যলাকনি ধমেপরায়র্। ননয়নমত সালাত আদায় কর্রন, 
সাওম পালন কর্রন, হজ কর্রর্ছন। আবার একনি 
মসনজদ কনমনির যসর্ক্রিারী। 

নরক্সায় আমারা এক সার্থ যানিলাম। পর্থ একনি মাজার 
পড়ল। নতনন নরকসা চালকর্ক নরক্সা থামার্ত বলর্লন। 
নরক্সা যথর্ক যনর্ম নতনন মাজার্রর কার্ছ যগর্লন। পর্কি 
যথর্ক চারনি মুরগীর নডম যবর কর্র মাজার্র যরর্খ চর্ল 
আসর্লন।  

আনম নজর্েস করলাম, নক বযাপার! আপনার মর্তা মানুে 
মাজার্র নডম যদয়? নতনন বলর্লন, আর্র আমার স্ত্রী মানত 
কর্রনছল মাজার্র এক হানল নডম নদর্ব। আনম জানন এিা 
নিক নয়। তবুও স্ত্রী বর্লর্ছ তাই নদলাম। 

আনম তার্ক বললাম, কাজনি কত মারাত্মক আপনন তা 
জার্নন? এিা যতা নশকে। আপনার স্ত্রী যকন, আপনার মা 
বলর্লও যতা আপনন তা করর্ত পার্রন না। 

নতনন বলর্লন, আমার ননয়ত নিক নছল। আনম জানন 
মাজার্র শানয়ত ওলী আমার যকার্না উপকার বা ক্ষনত 



 

 

 
   

করর্ত পারর্ব না। শুধু আল্লাহর পক্ষ যথর্ক সাওয়াব 
পাওয়ার আশায়ই নডম দান কর্রনছ। 

আনম বললাম, আিা নিক আর্ছ। মানলাম আপনার কথা, 
আল্লাহর সন্তুনষ্ট অজের্নর ননয়র্ত কাজিা কর্রর্ছন। যতা 
মাজার্র দান যকন? আল্লাহ নক বর্লর্ছন, মাজার্র নদর্ল 
আনম সন্তুষ্ট হই? মাজার বযতীত যকার্না দনরদ্র-অভাবী 
মানুের্ক দান করর্ল আনম কম সন্তুষ্ট হই? তা ছাড়া 
মানতকারী আপনার স্ত্রীর ননয়তিা নক নছল তা নক 
নজর্েস কর্রর্ছন? 

নতনন উত্তর নদর্লন, মাজার্র দান বা মানত করার মাধযর্ম 
মাজার্র শানয়ত বযনক্তর প্রনত সম্মান প্রদশেন করা হয়। 
এর্ত আল্লাহ খুশী হন। আল্লাহর ওলীর্ক সম্মানও করা 
হর্লা, আবার দানও করা হর্লা। এক কার্জ দুই 
সাওয়াব। 

আনম বললাম, এই যতা আসল কথায় এর্সর্ছন। এ 
ধারর্ািাই যতা নশকে। আল্লাহর সন্তুনষ্ট অজের্নর ননয়ত 
করার সার্থ সার্থ ওলীর্ক সম্মার্নর ননয়ত কর্র তার্ক 
ইবাদর্ত অাংশীদার করা হর্লা। 



 

 

 
   

যারা মাজার্র দান, সদকা, মানত ইতযানদ কর্র থার্ক 
তারা নতননি ননয়র্তর বানহর্র চতুথে যকার্না ননয়ত কর্র 
না। 

প্রথম প্রকার ননয়ত : তারা মর্ন কর্র মাজার্র মানত বা 
দান করর্ল মাজার্র শানয়ত ওলী খুশী হন। নতনন খুশী 
হর্ল আমার মর্নর আশা পূরর্ হর্ব। নবপদ দূর হর্ব। 

মানতকারীর ধারর্ায় মাজার্র মানত করর্ল মাজার্রর 
ওলীর যদায়ায় বা তাাঁর যনক নজর্র আমার নবপদ যকর্ি 
যার্ব বা উর্েশয অজেন হর্ব।  

নদ্বতীয় প্রকার ননয়ত : মাজার্র মানত বা দান করনছ 
আল্লাহর জনযই। তর্ব মাজার্র শানয়ত ওলীর সুপানরর্শ 
আমার মর্নর আশা পূরর্ হর্ব। ওলীর অসীলায় বা  
শাফা‘আর্তর মাধযর্ম আল্লাহর সন্তুনষ্ট অজের্নর জনয আনম 
মাজার্র মানত বা দান করলাম। 

তৃতীয় প্রকার ননয়ত: আনম জানন যয ওলী ভার্লা-মে 
করার ক্ষমতা রার্খন না। তার যদা‘আ বা যনক নজর 
পাওয়ার ননয়তও আনম কনর না। তাাঁর শাফা‘আত বা 
অসীলাও আমার উর্েশয নয়। তর্ব নতনন আল্লাহর ওলী, 



 

 

 
   

তার্ক সম্মান করা সাওয়ার্বর কাজ এ জনয আনম মাজার্র 
মানত কনর। দান-সদকা পািাই। 

সম্মাননত পািক! 

উপর্রর নতননির যয যকার্না একনি ননয়র্ত আপনন 
মাজার্র মানত বা দান করর্বন যতা, তা নশকে হর্ব। 

আপনন যখন জীনবত মানুে বাদ নদর্য় মৃত মানুর্ের কবর-
মাজার্র দান কর্রন, তখন অবশযই একনি ননয়ত যপাের্ 
কর্রন, যনদও তা প্রকাশ কর্রন না। বা অর্নযর কাছ 
যথর্ক লুকার্ত চান। নকন্তু আল্লাহ তা‘আলা অন্তযোমী। তাাঁর 
কাছ যথর্ক লুকার্না নক সম্ভব? 

মানত আদায় করা একনি ইবাদত। এনি আল্লাহ বযতীত 
অর্নযর জনয ননর্বদন করা নশকে। যতমনন এিা আল্লাহর 
সন্তুনষ্ট অজের্নর ননয়র্তর সার্থ সার্থ অর্নযর সুপানরশ, 
শাফা‘আত, অসীলা বা তার মযোদার প্রনত সম্মান 
যদখার্নাও নশকে। এিাই যতা ইবাদর্ত আল্লাহর সার্থ 
অনযর্ক অাংশীদার করা। এমন করর্ল ইবাদতনি শতভাগ 
আল্লাহর জনয ননর্বনদত হয় না। আর যয ইবাদত শতভাগ 



 

 

 
   

আল্লাহর জনয ননর্বনদত নয় তা নশকে, এর্ত যকার্না 
সর্েহ যনই। 

মর্ন রাখর্ত হর্ব, যয সকল কথা ও কাজ ইবাদত বর্ল 
গর্য তা আল্লাহ বযতীত অর্নযর জনয ননর্বদন করা নশকে। 
এমননভার্ব আল্লাহর জনয ননর্বদন করার সার্থ সার্থ অনয 
যকার্না সত্তার সন্তুনষ্ট, সম্মান, দৃনষ্ট আকেের্র্র  ননয়ত 
করাও নশকে। নশকে মার্ন যতা অাংশ যদওয়া। এ ধরর্নর 
কথা ও কার্জ আল্লাহ তা‘আলার সার্থ অনযর্ক অাংশীদার 
করা হয়। 

হাদীর্স এর্সর্ছ : 

أن رجال ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نذر أن ينحر »
إبال ببوانة ، فأىت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآَل وسلم فقال : إين 

: هل  نذرت أن أحنر إبال ببوانة ، فقال َل انلِب صىل اهلل عليه وسلم
اكن فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد ؟ قالوا : ال ، قال : فهل اكن 
فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : ال ، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ة اهلل وال فيما ال فإنه ال وفاء نلذر ِف معصي بنذرك أوفوسلم 
 «يملك ابن آدم



 

 

 
   

“এক বযনক্ত বুওয়ানা (ইয়ালামলাম পাহার্ড়র পাদ যদর্শ 
অবনস্থত) নামক স্থার্ন একনি উি জর্বহ করার মানত 
কর্রনছল। যস তার মানত আদায় করার বযাপার্র 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামর্ক নজর্েস 
করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বলর্লন:  
যয স্থার্নর উর্ের্শয মানত কর্রছ যসখার্ন নক জার্হলী 
যুর্গ যকার্না প্রনতমা নছল? যলার্করা বলল, না, নছল না। 
নতনন আবার প্রশ্ন করর্লন, যসখার্ন নক মুশনরকর্দর 
যকার্না উৎসব বা যমলা হয়? যলার্করা উত্তর নদল, না, তা 
হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
বলর্লন: তাহর্ল যতামার মানত পূর্ে করর্ত পার। আর 
আল্লাহ তা‘আলার অবাধযতায় যকার্না মানত পূর্ে করা হর্ব 
না। আর যয মানত পূরর্ করর্ত মানুে সমথে নয় তাও 
পূরর্ করা হর্ব না।”9

 

হাদীস যথর্ক আমরা জানর্ত পারলাম, 

                                                           
9 আবূ দাউদ: নকতাব আল আইমান ওয়ান-নুযূর। 



 

 

 
   

এক. নননদেষ্ট স্থার্ন পশু জর্বহ করার মানত পূর্ে করা 
জার্য়য। এমননভার্ব নননদেষ্ট স্থান বা সমর্য়র জনয কৃত 
মানত পূর্ে করাও জার্য়য। তর্ব তা যযন যকার্না উৎসর্বর 
স্থান, পূজার যবদী, কবর-মাজার, দরবার না হয়। যকননা 
মাজার ও পীরর্দর দরবার উৎসব পালর্নর একনি স্থান। 
আর এ হাদীর্স অননসলানমক উৎসব পালর্নর স্থান বা 
সমর্য় মানত পূর্ে করার অনুমনত যদয় নন। মর্ন রাখর্ত 
হর্ব, কবর যকনিক সকল উৎসব-অনুষ্ঠান জার্হনল যুর্গর 
যমলার মর্তা। এগুর্লা মুশনরকর্দর উৎসব। 

দুই. মানর্তর মর্ধয যনদ আল্লাহ তা‘আলার ননর্দের্শর 
নবপরীত নকছু থার্ক তাহর্ল যস মানত পূর্ে করা যার্ব না। 

নতন. মানত যনদ এমন হয় যা পূর্ে করা মানতকারীর 
পর্ক্ষ অসম্ভব, তাহর্ল যস মানত পূর্ে করার দরকার যনই।  

চার. আমার্দর যদর্শ মাজার, দরগা, পীরর্দর দরবার্র যয 
উরস, ঈসার্ল সাওয়াব মাহনফল ইতযানদ অনুনষ্ঠত হয় 
যসগুর্লা মুশনরকর্দর উৎসব। তাই এ সকল স্থার্নর জনয 
গরু, ছাগল ইতযানদ জাতীয় যকার্না নকছু মানত করা যার্ব 
না। যকননা বনর্েত হাদীর্স যদখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 



 

 

 
   

আলাইনহ ওয়াসাল্লাম জানর্ত যচর্য়র্ছন, যসখার্ন 
মুশনরকর্দর যকার্না উৎসব বা অনুষ্ঠান হয় নক-না। যনদ 
হত তাহর্ল নতনন যসখার্ন মানত পূর্ে করর্ত অনুমনত 
নদর্তন না। 

মাজার, কবর, দরগা, পূজার যবদীর্ত আল্লাহ তা‘আলার 
নার্ম মানত করর্লও তা গ্রহর্র্যাগয হর্ব না। এমননভার্ব 
ঐ সকল স্থার্ন পশু জর্বহ করর্ল তা আল্লাহ নার্ম জর্বহ 
বর্ল গর্য হর্ব না। যনদও জর্বহ করার সময় আল্লাহর 
নাম যনওয়া হয়। আমরা যদখলাম বনর্েত হাদীর্স যলাকনি 
নকন্তু আল্লাহর নার্মই জর্বহ করত, যকননা নতনন নছর্লন 
সাহাবী। তা সর্েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম স্থাননি সম্পর্কে জানর্ত যচর্য়র্ছন। বুিা যগল 
আল্লাহর নার্ম মানত ও জর্বহ যনদ আপনত্তকর স্থার্ন 
অনুনষ্ঠত হয় তবুও তা নশকে। 

পাাঁচ. এ হাদীর্স যদখা যায় মানত পূর্ে করার সম্পর্কে 
জানর্ত চাওয়া হর্য়র্ছ। এর অথে হল, যকউ যনদ এ রকম 
স্থান তথা মাজার, দরগা, দরবার্রর জনয মানত কর্র 
থার্ক তাহর্লও তা যস স্থার্ন পূর্ে করা হর্ব না। যখন 



 

 

 
   

মানত পূর্ে করার বযাপার্রই ননর্েধাো আর্ছ তখন মানত 
করা যতা আর্রা বড় অনযায়। তাই এ সকল স্থার্ন মানত 
করা যযমন যার্ব না। যতমনন মানত কর্র থাকর্ল তা 
পূর্েও করা যার্ব না। তর্ব অনয স্থার্ন মানত পূর্ে করর্ত 
হর্ব। 

যযমন যকউ মানত করল, আমার যছর্ল পরীক্ষায় পাশ 
করর্ল আনম খানজাহান আলীর মাজার্র একনি ছাগল দান 
করব। যছর্ল পরীক্ষায় পাশ করল। নকন্তু যস জানর্ত 
পারল, মাজার্র মানত করা নশকে। এখন নক করর্ব? 
এখন যস অনয স্থার্ন, অথবা ননর্জর এলাকায় গরীবর্দর 
মর্ধয একনি ছাগল সদকা কর্র যদর্ব।  

আল্লাহ বযতীত অনয নকছুর উর্ের্শয মানত করা নশকে : 

মানত পূরর্ করা একনি ইবাদত। তাই মানত করর্ত 
হর্ব শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার উর্ের্শয। মানত পূরর্ 
করর্ত হর্ব তারই সন্তুনষ্ট অজের্নর ননয়র্ত। সুতরাাং 
যকার্না ওলীআল্লাহ, পীর-বুযুগে, নবী-রাসূলর্দর নার্ম 
মানত করা যার্ব না। মানত করর্ল তা নশকে হর্ব। 
অতযন্ত দুুঃখজনক নবেয় হর্লা, এখন মুসনলমরা শুধু মৃত 



 

 

 
   

ওলী-আউনলয়া, পীর-দরর্বর্শর নার্ম মানত কর্র তৃপ্ত 
নয়, বরাং তার্দর মাজার্রর কিপ, কুনমর, মার্ছর নার্মও 
মানত কর্র থার্ক। কতবড় ননকৃষ্ট নশর্কের নদর্ক 
আমার্দর জানত ধানবত হর্ি। নশকে যথর্ক আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীন মুসনলম জানতর্ক রক্ষা করুন। 

মানত কর্র যনদ তা পূর্ে করর্ত না পার্র : 

যকার্না বযনক্ত বড় একনি মানত করল। যযমন বলল, এ 
কাজনি অনজেত হর্লা আনম আল্লাহ তা‘আলার সন্তুনষ্ট 
অজের্নর জনয দশ লক্ষ িাকা নদর্য় একনি মসনজদ ননমোর্ 
কর্র যদব। কাজনি অনজেত হল, নকন্তু যদখা যগল, এত 
িাকা নদর্য় তার মসনজদ ননমোর্র্র সামথেয যনই। হয়ত 
মানত করার সময়ও সামথেয নছল না। তখন যস কী 
করর্ব? 

তখন যস বযনক্ত কসম ভাোর কাফফারার নহসার্ব মানর্তর 
কাফফারা আদায় করর্ব।  

সহীহ মুসনলর্ম উকবা ইবন আর্মর রানদয়াল্লাহু ‘আনহু 
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম যথর্ক বর্েনা 
কর্রন যয, 



 

 

 
   

 .«كفارة انلذر كفارة اْلمْي»

“মানর্তর কাফফরা হল কসম ভর্ের কাফফারার মর্তা।” 

নকন্তু যয যকার্না মানত পূর্ে না করর্ল নক কাফফারা নদর্ত 
হয়? 

ইবন আব্বাস রানদয়াল্লাহু ‘আনহু যথর্ক বনর্েত, নতনন 
বর্লর্ছন: 

 «من نذر نذراً ال يطيقه فكفارته كفارة اْلمْي»

“যয বযনক্ত এমন মানত করল যা পূর্ে করার সামথেয তার 
যনই, যস কসর্মর কাফফারা আদায় করর্ব।”10

 

কসম ভর্ের কাফফারা  

                                                           
10 হাদীসনি আবু দাউদ বর্েনা কর্রর্ছন। আর হার্ফয ইবন হাজার রহ. 

বুলুগুল মারাম নকতার্ব এর সূত্রর্ক নবশুদ্ধ বর্ল উর্ল্লখ কর্রর্ছন। শাইখুল 
ইসলাম ইবন তাইনময়া রহ. তার ৩৩/৪৯ নাং ফাতওয়ায় বর্লর্ছন: যখন 
যকার্না বযনক্ত আল্লাহর আনুগর্তযর মর্ধয যথর্ক মানত কর্র তখন তা পূর্ে 
করর্তই হয়। নকন্তু যনদ পূর্ে করর্ত অক্ষম হর্য় যায় তাহর্ল কসম ভর্ের 
কাফফারা আদায় করর্ব। পূবেবতেী অনধকাাংশ আর্লম-উলামার অনভমত 
এিাই। 



 

 

 
   

দশজন অভাবী মানুের্ক খাদয বা যপাশাক দান করা 
নকাংবা একনি দাস মুক্ত কর্র যদওয়া। 

ননর্জর্দর ননয়নমত খাবার্রর মধযম ধরর্নর খাবার দশ 
জর্নর প্রর্তযকর্ক নদর্ত হর্ব।  

প্রনত জর্নর খার্দযর পনরমার্ হর্ব কমপর্ক্ষ অধে সা অথোৎ 
কাছাকানছ যদড় যকনজ।  

যনদ যস এ নতন পদ্ধনতর যকার্না একনি নদর্য় কাফফারা 
আদায় করর্ত না পার্র তাহর্ল নতন নদন যরাযা পালন 
করর্ব। যযমন, আল্লাহ তা‘আলা বর্লন, 

ُذُكمَُْْلْ﴿ ُْْيَُؤاخِّ وِّْْٱّللَّ غي
ِّٱللَّ ْ ْب ييَمَٰنُِّكمْيْفِّ

َ
نْأ ُذُكمَْوَلَٰكِّ َِّماْيَُؤاخِّ ْب

دتُّمُْ ييَمََٰن َْْعقَّ
َ ْۥ ْٱۡلي ََٰرتُُه َعامُْْفََكفَّ ةِّْْإِّطي ويَسطِّْْمِّنْيَْمَسَٰكِّيََْْعََشَ

َ
َْماْأ

عُِّمونَْ لِّيُكمْيُْتطي هي
َ
وْيْأ

َ
وْيَْوُتُهمْيكِّسْيْأ

َ
َيامََُْْيِّدْيْلَّمْيَْفَمنَْرَقَبة ْ ََْتيرِّيرُْْأ ْفَصِّ

ََٰثةِّ يَّام  ْْثََل
َ
َِّكْْأ َٰل ََٰرةَُْْذ ييَمَٰنُِّكمْيَْكفَّ

َ
ْ ْإَِّذاْأ ُتمي َفُظو ا َْْحلَفي ْ َْوٱحي ييَمََٰنُكمي

َ
ْأ

َِّكْ َٰل َُْْكَذ ِّ ُْْيُبَي  َٰتِّهِۦّْلَُكمْيْٱّللَّ ُكُرونَْْلََعلَُّكمْيَْءاَي : دةاملائ] ﴾٨٩ْتَشي
٩٢] 

“আল্লাহ যতামার্দরর্ক পাকড়াও কর্রন না যতামার্দর 
অথেহীন কসর্মর বযাপার্র, নকন্তু যয কসম যতামরা 



 

 

 
   

দৃঢ়ভার্ব কর যস কসর্মর জনয যতামার্দরর্ক পাকড়াও 
কর্রন। সুতরাাং এর কাফফারা হর্লা দশজন নমসকীনর্ক 
খাবার দান করা, মধযম ধরর্নর খাবার, যা যতামরা স্বীয় 
পনরবারর্ক খাইর্য় থাক অথবা তার্দর বস্ত্র দান, নকাংবা 
একজন দাস মুক্ত করা। অতুঃপর যয সামথেয রার্খ না 
তর্ব নতন নদন নসয়াম পালন করা। এিা যতামার্দর 
কসর্মর কাফ ফারা, যনদ যতামরা কসম কর, আর যতামরা 
যতামার্দর কসম নহফাযত কর। এমননভার্ব আল্লাহ 
যতামার্দর জনয তাাঁর আয়াতসমূহ বর্েনা কর্রন যার্ত 
যতামরা যশাকর আদায় কর।” [সূরা আল-মার্য়দাহ, 
আয়াত: ৮৯] 

তর্ব মর্ন রাখর্ত হর্ব, যয মানত পূরর্ জার্য়য নয় তা 
পালন না করার কারর্র্ কাফফারা নদর্ত হয় না।  

যকার্না যকার্না ইমাম বর্লর্ছন, যয মানত নননদেষ্ট করা হয় 
নন তারও কাফফারা নদর্ত হর্ব। যযমন যকউ বলল, আনম 
মানত করলাম বা আমার উপর্র মানত আর্ছ। নকন্তু নক 
মানত করল বা তার দানয়র্ে নক মানত আর্ছ তা নননদেষ্ট 



 

 

 
   

করল না। তাহর্ল তার্ক মানত পূর্ে না কর্র কসম ভর্ের 
কাফফারা নদর্ত হর্ব। তার্দর দলীল হর্লা: 

كفارة انلذر إذا » لفظبلرتمذي وابن ماجه حديث عقبة أخرج ا
" ، ويف  من نذر نذرا لم يسمه»ولفظ ابن ماجه  «لم يسم كفارة يمْي

را لم يسمه فكفارته كفارة من نذر نذ» حديث ابن عباس يرفعه
 أخرجه أبو داود «يمْي

নতরনমযী ও ইবন মাজাহ উদৃ্ধত, সাহাবী উকবা ইবন 
আর্মর রানদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীর্স এর্সর্ছ, যখন মানত 
ননধোরর্ করা হয় না তখন তার কাফফারা হর্লা, কসম 
ভর্ের কাফফারা। আবু দাউদ এ রকম একনি বর্েনা 
উর্ল্লখ কর্রর্ছন ইবন আব্বাস রানদয়াল্লাহু ‘আনহু যথর্ক। 

তর্ব এ মাসআলানির্ত নফকাহনবদর্দর মর্ধয মতর্ভদ 
আর্ছ।  

অনধকাাংশ নফকাহনবর্দর মত হর্লা, যনদ যকউ মানত 
করল নকন্তু ননধোরর্ করল না, তাহর্ল তার সামর্ন দু’যিা 
অবকাশ থার্ক। যস ইিা করর্ল মানত পূর্ে করর্ত পার্র 
আবার কাফফারাও নদর্ত পার্র।  



 

 

 
   

আর যনদ (মানত পূর্ে করা ওয়ানজব হর্য়র্ছ নকন্তু সামথেয 
যনই) এমননি হয়, তাহর্ল কসম ভর্ের কাফফারার মর্তা 
কাফফারা নদর্ব। এ মাসআলানি সবেসম্মত। 

নফকাহনবদর্দর একনি দল বর্লর্ছন, যয যকার্না মানত, 
গুনার্হর কার্জর যহাক বা অসমথে কার্জর যহাক তা 
আদায় না কর্র কাফফারা নদর্ত হর্ব। তার্দর মর্ত 
যকার্না মানত বৃথা যার্ব না। হয়ত পূর্ে করর্ত হর্ব। পূর্ে 
করর্ত না পারর্ল কাফফারা নদর্ত হর্ব। আল্লাহ তা‘আলা 
ভার্লা জার্নন। 

সমাপ্ত 



 

 

 
   

 

মানর্তর সাংো, প্রকারর্ভদ, মানর্তর ববধ 
অধযায়সমূহ, ববধ-মানত পূর্ে করার আবনশযকতা 
ইতযানদর্ক যকি কর্রই সাজার্না হর্য়র্ছ বতেমান 
বইনি। হাদীর্স এর্সর্ছ: যকউ যনদ আল্লাহর্ক 
আনুগতয করার মানত মার্ন যস যযন তা পূরর্ 
কর্র আর যয বযনক্ত আল্লাহার অবাধয হওয়ার 
মানত করর্ব যস যযন আল্লাহর অবাধয না হয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   

 
 
 
 


