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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম

রমজান সে আেলাচনা
রাযার আেরকিট নাম হে

সাওম। রমজােনর রাযা আ াহ

েত ক মুসলমানেদর জ

ফরজ

কেরেছন। এ স েক আ াহ কারআেন বেলেছন- “ হ মুিমনগন! তামােদর উপর রাযা ফরজ
করা হেয়েছ। যমন ফরজ করা হেয়িছেলা তামােদর পূববতী উ তেদর উপর। যােত কের
তামরা তাকওয়া ও পরেহজগারী অজন করেত পােরা।” ( সূরা বা ারা, আয়াত: ১৮৩)।
রহমত,

মাগেফরাত আর নাজােতর বাতা িনেয় পিব

আমােদর মােঝ িফের আেস। িনঃসে েহ অ া
অসীম। কারণ,

মােহ রমজান বষপির মায়

মাস অেপ া রমজান মােসর

য়ং আ াহ রা ল
ু আলামীন এ মাসেক “শাহ

িতবছর
ও মযাদা

াহ” তথা আ াহর মাস

িহেসেব ঘাষণা িদেয়েছন এবং এ মােস রাযা পালনকারীেক ীয় মহমােনর মযাদায় অিভিষ
কেরেছন। তাই এ মিহমাি ত মােসর অ িনিহত তাৎপয ও
িতিট মুিমেনর উপর একা
পির
আ

তা অজেনর রহ

অপিরহায। কননা,
িনিহত।

কৃতপে ,

েক সিঠকভােব অ ধাবন করা

এরই মােঝ আ াহর নকট ও মা েষর
মােহ রমজান হে ,

মুিমনেদর জ

ি , আ সংযম এবং তাকওয়াপূণ জীবনগড়ার সেবা ম িশ ণকাল।

এখন আমরা মােহ রমজােনর অ িনিহত তাৎপয ও িসয়াম সাধনার মাধ েম মা ষ য িব য়কর
আ

ি ও আ গঠেনর সূবণ েযাগ লাভ কের স স েক সংি

িসয়াম শে র অিভধািনক অথ িবরত থাকা,
পিরভািষক অথ হে

কাের আেলাকপাত করিছঃ

পিরহার করা এবং সংযত হওয়া। িসয়ােমর

বেহ সািদক থেক সূযাে র পর পয সকল ধরেণর পানাহার, পাপাচার

এবং ষড়িরপুর তাড়না থেক িনেজেক িবরত সংযত রাখা। পাপাচার ও অৈনিতক কাযাবলী
মানবীয়

ােক পাপাস

কের তালা। আর রাযা মা ষেক এ সকল গিহত ও অৈনিতক
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কাযকলাপ থেক িবরত রােখ এবং মানব দেয় এক অেলৗিকক শাি র আভা দান কের। রাসূল
(সাঃ) বেলন,

“ রাযা অ ায় থেক িন ৃত পাওয়ার ঢাল

মুহূত েলােত আ াহ পােকর অফুর
মৃত-

রহমেতর ধারা অনবরত বিষত হয়। বৃি বষেণর ফেল

জিমন যমন সবুজ শ ,

ামিলমায় ানব হেয় ওেঠ,

একটানা িসয়াম সাধনা দহ ও আ ােক কের কলষমু
উ ী । মােহ রমজান হে

তমিন মােহ রমজােনর

আর মানব দয়েক কের ঈমানী চতনায়

আ াহ তায়ালার শা ত জীবন িবধান আল কারআন নাজীেলর মাস।

আল কারআেনর ভাষায় “রমজান মাস,
মানবজাতীর৩ জ

প। রমজান মােস বরকতময়

িদশারী,

এ মােসই কারআন নাজীল হেয়েছ,

সত পেথর

যা সম

পথিনেদশকারী এবং সত - িমথ ার পাথক

িন পণকারী।” ( রা বাকারা, আয়াত: ১৮৫)।
রাযা অথবা সাওেমর আেরকিট আিভধািনক অথ হেলা চুপ থাকা এবং স বতঃ হযরত মিরয়েমর
(আঃ) মাধ েম এই অেথর কারআন মিজেদ উে খ রেয়েছ য,
সাওমা” অথাৎ,

“ইি নাজরাতু িলররাহমািন

আিম চুপ থাকার মানত কেরিছ। সাওেমর আেরক অথ হেলা িবরত থাকা।

স বত থম অেথর উপেরও সাওেমর এই অথ বতােব অথাৎ, কথা বলা থেক িবরত থাকার
মানত অথবা কথা বলা থেক িনেজেক িবরত রাখা। শরীয়ত এই আিভধািনক অথেক িনেয় িকছু
িসমাব তা ও িকছু উপেযাগ সংযু
(সওম) ঐ শ

কের

িল যমন সালাত, হ

চিলত অথ গঠন কেরেছ যমন,

অথবা জাকাত শ

উ

শ

ছাড়া

ভৃিতও একই অেথ ব বহার করা

হেয়েছ। পূববতী আি য়া (আঃ) গেনর যুেগও মা ষেদর উপর রাযা ফরজ করা হেয়েছ। িক ‘
আ াহর অেশষ রহমত ও মেহরবাণী য,
কারআেনর
হে

ায় এক মহান

অথাৎ, “ রাযা আমার জ

১৫ সে

ার ২০০৭,

িতিন তার ি য় নবী (সাঃ) এর উপর পিব

া নািযল কেরেছন এছাড়া য়ং রাযা স েকআ াহর এরশাদ
এবং আিমই তার পুর ার দান করেবা।” (সূ : পি ক ফজর,

রিজ নং এল- ৩৭৫)।

তাহেল “ইয়া আইয়ু হা াযী না আমা

িতবা আলাই মুস িসয়ামু কামা িতবা আলা াযীনা িম

াবিল ম লাআল া ম তা া ন ” এ আয়াত ারা মািনত হয় য, আ াহর তরফ থেক যত
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শরীয়াত

িনয়ায় নািযল হেয়েছ,

করার িবষয় এই য,

তার

েত কিটেতই রাযা রাখার িবিধ- ব ব া িছল। িচ া

রাযার মেধ এমন িক ব

িনিহত আেছ, যার জে

আ াহ তাআলা

সকল যুেগর শরীয়ােতই এর ব ব া কেরেছন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।
পিব রমজান মাস হেলা আ াহর মাস। এটা সই মাস য মােস রহমত তথা জা ােতর দরজা
খুেল যায় আর দাযেখর দরজা ব হেয় যায়। হযরত ইমাম রাযা (আঃ) হেত বিণত য, হযরত
মাহা দ (সাঃ) শাবান মােসর শেষর িদেক একিট খুৎবা বণনা কেরিছেলন। খুৎবায় িতিন
বেলিছেলন য,

ওেহ লাক সকল,

বরকত ও আ াহর িনকট

মা

তামরা সকেল যেন নাও য আ াহর মাস রহমত,

াথনার সব চাইেত ভাল িদন িনেয় তামােদর িনকট উপি ত

হেয়েছ। এই মাস আ াহর িনকট সব চাইেত উ ম মাস। রমজান মােসর িদন সম বছেরর
িদেনর চাইেত এবং রমজান মােসর রাত সম বছেরর চাইেত উ ম। এই মােস তামােদর াস
নওয়াও তসিবহ এর সায়ােবর সমতুল । এই মােস তামােদর িন া ও ইবাদেত গণ হেব। আর
তামােদর ইবাদতও দায়া গৃহীত হেব। তরাং তামরা পির ার ও পিব মেন আ াহর িনকট
াথনা কর এই য,

যন আ াহ তামােদর ক রমজান মােস রাযা রাখার ও কারআন শরীফ

পড়ার সামথ দান কেরন। লাকসকল! এ মােস তামােদর মেধ হেত য একজন কান মুিমন
ভাই ক ইফতার করােব আ াহ তােক একজন

ীতদাস মুি

কের দওয়ার সায়াব দান

করেবন আর তার অতীেতর নাহ মাফ কের দেবন। এই কথা েন কেয়কজন বলল য, ইয়া
রা লু াহ (সাঃ) ! রাযাদােরর ইফতার করােনার সামথ আমােদর নই। হযরত (সাঃ) বলেলন
য,

তামরা দাযেখর আ ন হেত িনেজেক র া কর আর রাযাদার ক ইফতার করাও, হয়

অেধক খারমার মাধ েম,

না হয় এক ডুক পািনর মাধ েম। তারপর নবী (সাঃ) বলেলন য,

এই মােস য চুর পিরমােণ আমার ও আমার আহেল বাইেতর উপর দ দ শরীফ পড়েব আ াহ
কয়ামেতর িদন তার নিকর পা া ভাির কের িদেবন। আবার এই মােস য কারআন শরীেফর
একিট আয়ত ও পাঠ করেব তােক অ

মােসর কারআন শরীফ শষ করার সমান দান করা

হেব। ওেহ লাক সকল! এই মােস জা ােতর দরজা খুেল দওয়া হয়, তাই দায়া কর য, এই
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দরজা যন তামােদর জ

ব

কের না দওয়া হয়। আর এই মােস দাযেখর দরজা ব

দওয়া হয়। তাই দায়া কর য, এই দরজা যন তামার জ

কের

খালা না হয়। আবার এই মােস

শয়তান ব ী হেয় যায়। তাই তামরা দায়া কর য, শয়তান যন তামােদর শাসনকতা েপ
পিরণত না হয়। (সূ : তাহফাতুল আওয়াম মাকবুল যািদদ,
ওযমা সয়দ মাহিসন হািকম তাবা তাবাই)
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লখকঃ হযরত আয়াতু াহ আল-

রাযা সে

পিব

কারআন শরীেফ আ াহ রাযােক ফরজ কেরেছন এবং রাযার সময়সীমা উে খ কের

িদেয়েছন। কালাম পােক রা বাকারায় পির ার লখা আেছ রােতর বলায় রাযােক পূণ করা।
অথাৎ

বহা সােদেকর পর থেক রােতর কােলা অ কার হওয়া পয অেপ া কের রাযােক

পিরপূণ করা।আর এই আয়ােতর দিললসমূহ বাংলােদশ ও সারা িবে র সকল কারআেনর
তরজমায় একই কথা ‘রাত পয ’ উে খ আেছ। যার িকছু দলীলসমূহ িনে
পিব

দওয়া হেয়েছঃ

কারআেন আ া তায়ালা কমু িদে ন যঃ “আর তামরা পানাহার কর যত ন না রাি র

কােলা রখা থেক ভােরর
( সূ : আল কারআন,

রখা পির ার দখা যায়। অতঃপর রাযা পূণ কর রাত পয । ”

সূরা বা ারা,

আয়াত: ১৮৭,

নূর কারআন শরীফ - সােলমািনয়া

বুক হাউস, ৭ নং বায়তুল মাকাররম)।
“আর পানাহার কর যত ন না কাল রখা থেক ভােরর
পিব

কারআ ল করীম (বাংলা অ বাদ ও সংি

রখা পির ার দখা যায়”। (

তফসীর),

:

মূলঃ তফসীর মাআেরফুল

কারআন, পৃ া: ৯৪, হযরত মাওলানা মুফতী মুহা দ শাফী (রহঃ), অ বাদ ও স াদনাঃ
মাওলানা মুিহউ ীন খান, ( সউদী আরেবর মহামা

শাসক খােদমুল- হারামাইিনশ শরীফাইন

বাদশা ফা দ ইবেন আব ল আজীেজর িনে েশ ও পৃ েপাষকতায় পিব
তরজমা ও সংি

তফসীর মুি ত হেলা)।

“আর রােতর বলায় খানািপনা কর, যত ণ পয
সকােলর সাদা রখা
পুরা কর। (

কারআেনর এ

তামােদর িনকট রােতর কােলা রখা থেক

হেয় না ওেঠ। তখন এসব কাজ ছেড় িদেয় রাত পয িনেজেদর রাযা

: সহজ বাংলায় আল কারআেনর অ বাদ,

মওদূদী (র)- এর উ

থম খ , সাইেয়দ আবুল আ’লা

তরজমার বাংলা অ বাদ, অধ াপক গালাম আযম, কািময়াব কাশন

িলিমেটড, জা য়াির ২০০৮)।
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“ তামরা পানাহার কর যত ণ ভার বলার রখার পের সাদা রখা পির ার দখা যাইেব।
অতঃপর তামরা রা পয

রাযা পূণ কর”। (সূ : বাংলা কারআন শরীফ, ফুরফুরা শরীেফর

শাহ সূফী মাওলানা আব দ দাইয় ান িচশতী কতৃক সংকিলত ও স ািদত,

কথাকিল- ঢাকা

গাইবা া, সন: আগ ১৯৮৯)।
“আর তামরা পানাহার কর যত ণ রাি র কৃ
হয়। অতপর রাি

পয

রখা হেত উষার

েরখা

েপ িতভাত না

রাযা পূণ কর”। (সূ : নূর বাংলা উ ারণ অথ ও শােন

কারআন শরীফ, উ ারণ ও অ বােদ: মাওলানা খান মাহা দ ইউ ফ আব
ছারছীনা দা স
১১০০;

াহ (এম.এম),

াত আিলয়া মা াসা খতীব, বায়তুস সালাত মসিজদ, সদরঘাট, ঢাকা-

সােলমািনয়া বুক হাউস, ৪৫, ৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, সন- ২০০১)।

“ য পয না আকােশর রাে র কােলা রখা হইেত ঊষার সাদা রখা
অতঃপর রাযা রাি পয পূণ কর”। (সূ : পিব

কাশ পায়

অ বাদক আলহা
এফ;

িব,

মাওলানা এ,

তু ষকােল,

কারআন শরীফ, হযরত মাওলানা আশরাফ

আলী থানভী (রহঃ)- এর ঊ তরজমা বয়া ল কারআেনর ব া বাদ,

িড,

যুলসহ

বাংলা উ ারণ ও

ক, এম, ফজলুর রহমান মুনশী এম, এম (ফা

এ, ( অনাস);

এম,

এ,

এম,

িফল,

িরচাস

ফেলা,

াস);
ঢাকা

িব িবদ ালয়; বাংলােদশ তাজ কা ানী িলিমেটড, প ারীদাস রাড ঢাকা, সন- ২০০৪)।
“অতঃপর রাত আসা পয

রাযা েলা স ণ
ূ কেরা”। (

ঈমান কতৃ আ’লা হযরত ইমােম আহেল

: তরজমা- ই- কারআন,

াত মাওলানা শা

কানযুল

মুহা দ আহমদ রযা খান

বরলভী (রহঃ), তাফসীর (হািশয়া) খাযাই ল ইরফান কৃত সদ ল আফািযল মাওলানা সয়দ
মুহা দ নঈম উ ীন মুরাদাবাদী (রহঃ),
মা ান”

ব া বাদ: আলহা

কাশনায়: লশান- ই- হাবীব ইসলামী কমে

“অতঃপর রাযা পূণ কর রাত পয ”। (

, চ

মাওলানা মুহা দ আব ল
াম, সন- ১৯৯৬)।

: তফসীের মা’আেরফুল- কারআন, ১ম খ , মূল

হযরত মাওলানা মুফতী মুহা দ শফী (র),

অ বাদ: মাওলানা মুিহউি ন খান,

ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
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ইসলািমক

তামরা পানাহার অব াহত রাখেত পােরা যেতা ণ পয রােতর অ কার রখার ভতর থেক
ভােরর

আেলাক রখা তামােদর জে

আগমন পয

রাযা পূণ কের নাও। (

পির ার িতভাত না হয়, অতপর তামরা রােতর
: কারআেনর সহজ বাংলা অ বাদ,

হােফজ মুিনর

উ ীন আহেমদ, আল কারআন একােডমী ল ডন)।
এখােন মা

দশিট কারআেনর দলীলসমূহ দখােনা হেয়েছ এবং

(অথ রাত) বলা হেয়েছ। িক

েত কিটেতই িক

এই পৃিথবীেত িকছুসংখ াক লাক ব তীত অিধকাংশই আ াহর

এই আয়াতেক না মেন িনেজর ইে

মেত কয়াস কের থােকন এবং স ােক লাইল (অথাৎ,

রাত) বািনেয় দন। তাই আপনােদর কােছ কারআেনর এই আয়াতিটেক আেরা
অথাৎ শ াথ আকাের তুেল ধরিছ যন লাইল স েক মা ষেদর
কারআেন এই আয়ােতর অথ হে ঃ
ওয়া কলু – এবং ভ ণ কর, আর খাও।
ওয়াশরাবু – এবং পান কর।
হা া - - য পয , যত ন।
ইয়াতাবাঈয় ানা আল খাইতু -

হয়,

কাশ পায়।

রখা, িচ , দাগ।

আল- আ ইয়া ু -

, সাদা।

িমনা খাইিত - িচ

হইেত, দাগ থেক,

আ আসওয়ািদ - কৃ
িমনা ফাজির -

রখা হইেত।

, কাল।

ভাত হইেত,

লাইল

ভার হইেত।

া - অতঃপর, তারপর।
আিত ু - পুরা কিরেব।
আ িসয়ামু - রাযা।
ইলা - িদেক, পয ।
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ভােব

ধারণা হেয় যায়।

আল লাইিল - রা , রজনী, রাত।
রাযা পূণকরার সময়
িতিন বেলেছন,

সে হাদীস শরীেফও বিণত আেছ য, “বারাআ (রাঃ) থেক বিণত ।

মুহা দ (সাঃ) - এর সাহাবােদর কউ রাযা রাখেতন,

ইফতােরর সময়

উপি ত হেল িকছু না খেয় ঘুিমেয় পড়েল িতিন আর িকছু খেতন না, পেরর িদন স া পয
এভােবই রাযা রাখেতন। এক সমেয়র ঘটনা,

কােয়স িবন িসরমা আনসারী (রা) রাযা

রেখিছেলন। ইফতােরর সময় হেল িতিন ীর কােছ এেস িজে স করেলন,
খাওয়ার মত িকছু আেছ িক?
তামার জ

ী জওয়াব িদেলন,

তামার কােছ

না। তেব আিম তালাশ কের দেখ আিস

িকছু যাগাড় করেত পাির িকনা। কােয়স িবন িসরমা আনসারী ঐ সময় মজুরী

খেট খেতন। ( ী খাবার তালােশ যাওয়ার পর) ঘুেম তার চাখ মুেদ আসেলা। তাঁর ী িফের
এেস এ অব া দেখ বেল উঠেলন,

তামার জ

আফেসাস! পরিদন পুর হেল িতিন সং া

হািরেয় ফলেলন। ঘটনা নবী (সাঃ) - এর িনকট পৗছেল কারআেনর আয়াত নািযল হল।
রমযােনর রাি র বলা তামােদর ীেদর সােথ মলােমশা ( যৗনিমলন) হালাল করা হেয়েছ....এ
ম অবিহত হেয় সবাই অত

আনি ত হেলন। এরপর নািযল হেলা,

কেরা যত ণ না ফজেরর কােলা রখা র হেয় সাদা রখা

তামরা খাও ও পান

হেয় ইেঠ। আর রাত পয

রাযা

পূণ কেরা। (সূরা বাকারা: ১৮৭; সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , হা: ১৭৮০, পৃ: ২২৮)।
“আর তামরা খাও ও পান কর যত ণ না ফজেরর কােলা রখা দূর হেয় সাদা রখা
উেঠ। আর রাত পয

হেয়

রাযা পূণ কেরা।” বারাআ (রা) এ স িকত হাদীস নবী (সাঃ) থেক বণনা

কেরেছন। (সূ : সহীহ আল বুখারী,

২য় খ ,

১৭- অ ে দ,

পৃ া: ২৩৯,

আধুিনক

কাশনী, সন- ১৯৯৩)।
আমােদর দেশ অিধকাংশ লাকই মাগিরেবর সােথ রাযা খােল িক
আয়াত থেক িক কান ভােবই

মাণ করা স ব য ‘স র’ বলেত সূযাে র সােথ সােথই

(মাগিরেবর আযােনর) সময়েকই বুঝায়?
হািদসসমূেহর আেলােক ইহাই

এ সকল কারআেনর

কৃ

বর

পিব

কারআেনর আয়াত সমূহ এবং

েপ মািনত হয় য, মুসলমানেদরেক রাযা রাি পয
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পূণ করেত হেব। পিব

কারআেনর আেদশ বা কমু ক পাশ কািটেয় যাওয়া বা জেনও না

জানার ভান করা, বা অ সরণ না করার কান পথই মুসলমানেদর জ
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খালা নই।

আসীল (স া) ও লাইল (রাত) সে

কারআেনর অিভধািনক অেথ ‘আসালুন’ শে র অথ হে

স ার সময়। (

: কারআেনর

অিভধান, পৃ া: ১৩ ( কারআেন ব ব ত সকল শ াথ স িলত পূণা অিভধান) মুিনর উি ন
আহমদ,

পিরেবশকঃ

ীিত

কাশন,

১৯১,

বড় মগবাজার ঢাকা ১২১৭,

সে

ার

১৯৯৩)।
কারআেনর অিভধািনক অেথ ‘লাইলুন’ ‘লাইলাতুন’ শে র অথ হে

রাত। (

: কারআেনর

অিভধান, পৃ া: ৩০১ ( কারআেন ব ব ত সকল শ াথ স িলত পূণা অিভধান) মুিনর উি ন
আহমদ,

পিরেবশকঃ

ীিত

কাশন,

১৯১,

বড় মগবাজার ঢাকা ১২১৭,

সে

ার

১৯৯৩)।
রাযা ও ইফতািরর সময় স েক যােত মুসিলম স দােয়র মেধ সে হ বা ি ধা- িবভি র সৃি
না হয় তার সকল মাণ, দিলল এবং ব াখ া আল কারআেনই িবদ মান রেয়েছ। আ াহ িদবারা এবং মধ বতী িবিভ
সকল সময়েক

ভােব

সমেয়র উে খ করেত িভ িভ শ মালার ব বহােরর মাধ েম সই
কাশ কেরেছন। যমন লাইল অথ রাত,

তা কারআেন ১৬২ িট

ােন উে িখত হেয়েছ। তাছাড়া বাংলােতও লাইল অথ য রাত বুঝায় তা ব ল চিলত যমন:
েত কিট মুসলমান লাইলাতুল বারাত (ভাগ রজনী),

লাইলাতুল

া দর (মিহমাি ত রজনী)

শে র সােথ পিরিচত এবং তার লাইল অথ কান ভােবই স ােক বা সূযাে র সময়েক মেন কের
না। ত প আ াহ সকালেক বুকরা অপরা েক ‘নাহার’ বেলেছন। পিব

কারআেন িবকােলর

স েক একিট পূণা সূরা, ‘ রা আল আসর’ রেয়েছ, স া স েক আসীল শ িট ব ব ত
হেয়েছ,
হেয়েছ,

ভাতকাল স েক সূরা মুদাি েরর ৩৪ নং আয়ােত ‘ বহ’ শ িট ব বহার করা
সূযাে র সময়েক পিব

কারআেন ‘ রেব শামস’ বেল আখ ািয়ত করা হেয়েছ।

সূযাে র পের পি ম আকােশ য রি ম আভার সৃি হয় এবং যা

ায় ১৮ থেক ২৬ িমিনট

িবদ মান থােক সই সময়েক সূরা ইনিশকাক এর ১৬ নং আয়ােত ‘শাফা ’ উে খ করা হেয়েছ।
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এবং শাফােকর পূণ পিরসমাি র ১০ পেরই য লাইল বা রােতর
এর ১৬ এবং ১৭ নং আয়াত ারা

হয় তাও সূরা ইনিশকাক

ভােব মািণত।

রাত স েক বা রােতর ব াখ া স েক মানব স দােয়র মেধ কানরকম সে েহর অবকাশ না
থােক স জে

পরমক নাময় আ াহ রা ল
ু আলািমন রােতর ব াখ া

দান কেরেছন।

াসি কভােব আমরা তার কেয়কিট আয়াত উে খ করবঃ
“আর আিম রাি ও িদবসেক ( ীয় অসীম ক রেত) কিরয়া িদয়ািছ ইিট িনদশন, এবং রাি র
িনদশনেক কিরয়ািছ অ কার এবং িদেনর িনদশনেক কিরয়ািছ আেলাময়,

যন ইহােত (িদেন)

তামরা তামােদর রেবর দওয়া জীিবকা অে ষণ করেত পার।” ( সূরা বিণ ইসরাঈল, আয়াত:
১২)।
“আর তােদর জ

আেরকিট িনদশন হল রাত, আিমই তার থেক িদনেক বািহর কিরয়া আিন,

তখনই তা তারা অ কাের আিসয়া যায়।” (
৩৭,

: আল কারআন,

সূরা ইয়ািসন,

আয়াত:

রা নং: ৩৬)।

“ওয়া আয

িরসমা রাি কা বুকরাতারাও ওয়া আসীলান, ওয়া িমনাল লালাইিল ফাসজুদ লা

ওয়া সাি হ লাইলান

াবী- লান”। আর সকােল ও স ায় আপন

ভুর নাম রণ কর। এবং

রাে র কতক সময় মাগরীব ও এশায় তাহােক িসজদা কর এবং দীঘ রাি
শংসা বণনা কর। (সূ : আল কারআন,

ব ািপয়া তাঁহার

রা দহর, আয়াত: ২৫- ২৬)।

“অতঃপর আিম স ার র বেণর কসম কিরেতিছ,

এবং রাে র ও রাি

যাহা সং হ কের

তাহার কসম”। ( রা ইনিশকাক, আয়াত: ১৬- ১৭)।
“এবং িদেনর কসম যখন ইহা তাহার মিহমা কাশ কের, এবং রাে র কসম যখন ইহা তাহােক
ঢািকয়া লয়। (সূরা শামস, আয়াত: ৩- ৪,

রা নং: ৯১)।

“রােতর কসম যখন উহা জগৎেক অ কাের ঢািকয়া লয়।” ( সূ : আল কারআন, সূরা লাইল,
আয়াত: ১,

রা নং: ৯২)।
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“এবং রাে র কসম যখন উহা (অ কাের ঢািকয়া লয়) িন
দাহা, আয়াত: ২,

নান হয়। (

: আল কারআন,

রা ফুরকান,

রা নং: ২৫)।

“িতিনই রাি েক কিরয়ােছন তামােদর জ

আবরণ

প এবং িন ােক আরােমর শাি

কিরয়ােছন এবং িদনেক কিরয়ােছন পুনরায় উিঠবার সময়। (
ফুরকান, আয়াত: ৮৭,
“এবং িতিনই রাি
উপেদশ

: আল কারআন, সূরা

রা নং: ৯৩)।

“উহাই সকােল ও স ায় তাহােক পিড়য়া
আয়াত: ৫,

হয়। (

: আল কারআন,

রা

রা নং: ২৫)।

ও িদনেক এেক অে র অ সরণকারী কিরয়ােছন তাহােদর জ

হণ কিরেত চায় অথবা শাকর আদায় কিরেত চায়। (

ফুরকান, আয়াত: ৬২,

যাহারা

: আল কারআন,

রা

রা নং: ২৫)।

“আ াহর নাম রণ করা হইয়া থােক সকােল ও স ায় তাঁহার মিহমা ঘাষণা কিরেত থােক।
(

: আল কারআন,

রা র, আয়াত: ৩৬,

রা নং: ২৪)।

“আ া ই রাত ও িদনেক পিরবতন কিরেতেছন। িন ই উহােত
বুিঝবার িবষয় রিহয়ােছ। (

: আল কারআন,

ানী ও বুি মান লাকেদর জ

রা র, আয়াত: ৩৬,

রা নং: ২৪)।

“এবং উহার রাতেক ঢািকয়া আঁধার কিরয়া িদয়ােছন এবং ইহার

ভাতেক আেলােক

কিরয়ােছন। (

রা নং: ৭৯)।

: আল কারআন,

রা নািযয়াত, আয়াত: ২৯,

“এবং তামার ভুেক মেন মেন, সিবনেয়, সকাতের,
ইয়াদ কর এবং সাবধান,
আয়াত: ২০৫,

ইহােত অবেহলা কিরও না। (

গাপেন ও িন

কাশ

ের ভাতও স ায়

: আল কারআন,

রা আরাফ,

রা নং: ৭)।

অতঃপর আ া বেলেছন,

“অ কার আর আেলা িক এক? তেব িক তাহারা আ াহর এমন

শরীক কিরয়ােছ যাহারা আ াহর সৃি র মত সৃি কিরয়ােছ য ১২ কারেন সৃি উহািদেগর মেধ
িব াি ঘটাইয়ােছ” (

: আল কারআন,

রা রাদ, আয়াত: ১৬,
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রা নং: ১৩)।

উে িখত সম

আয়াত থেক

ভােব

মািণত হয় য, লাইল বা রা হেলা এমন একিট

সময় যা পিরপূণ েপ বা স ূণ েপ অ কারা

। যখােন িদেনর আেলার উপি িতর কান

ই থাকেত পাের না। লাইল বা রা অথ: শাফা ,

েব শামস, আসর বা আসীল নয়।

আ াহর কারআন সত ও সিঠক হেল যাহারা স া বা

েব শামস এর সময় ইফতার কের তা

স ূণ ভুল। অথবা কারআেন িক ভুল সময় উে খ করা আেছ? ( নাউযুিব াহ)। যাহারা
আ াহর দয়া সমেয় রাযা পূণ না কের ভুল হাদীস ও িনেজেদর মনগড়া সমেয় রাযা পূণ করেছ
তাহারা সিঠক? অব ই এই রকম ধারনায় নাউযুিব াহ বলারই কথা। কারন আমােদর মহান
আ াহ রা ল
ু আলািমন সকেলর িচ াধারণার উে এবং তাহার সমতুল কহই নয়। তাই আ াহ
তায়ালা কারআেন যা

ম িদেয়েছন সটাই আমােদরেক মানেত হেব।

কারআেন লাইল বলা হেয়েছ,

আসীল বলা হয় নাই। আর আসীল ারা কারআেন স া

বুঝােনা হেয়েছ। (সূ : তাফহীমুল কারআন২৯,
‘

গালাম আযম,

রা দাহর ২৫- ২৬,

পারা:

রা নং: ৭৬, পৃ া: ৩৩২, ১২তম ব াখ া)।
উিয় ওয়াল আসাল’ এর শাি ক অথ সকাল- স ায়। আর মমাথ,

থেক স া,

সব সময় (সকাল

স া থেক সকাল- এভােব সকল সময়)। ‘আসাল’ শ ািট ‘আসীল’ এর

ব বচন। আসর ও মাগিরেবর মধ বতী সময়েক বেল আসাল। (

: তাফিসের মাযহারী, কাযী

ছানাউ াহ পািনপথী (রহঃ), মাওলানা তােলব আলী অনূিদত, ৬ খ , পৃ া: ৩১০)।
“যাহারা আ াহর আয়াতেক ব থ কিরবার চ া কের তাহােদর জ
শাি এবং তাহারা শাি

ভাগ কিরেত থািকেব।” (

রইয়ােছ ভয়ংকর মম দ

: আল কারআন, সূরা সাবা, আয়াত:

৫, ৩৮)।
তাই পিব

কারআেন আ াহ আমােদরেক রাযা রাি

িদেয়েছন, শাফাক বা

েব শামস, অথবা আসীল পয

ারাই মািনত।
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পয

পূণ করার আেদশ বা

ম

নয়, যাহা উে িখত আয়াতসমূহ

ইফতােরর সময়সীমা সে

মহান আ াহপাক মানবজািতেক বাধশি

িদেয় তির কেরেছন।

থম পযােয় ইয়ািকন

(িব াস)। ি তীয় পযােয় আকল, তৃতীয় পযােয় িচ া- ভাবনা। চতুথ পযােয় ইলম ( ান)। এই
পযায় িলর ধারণা কমেবশী পিরলি ত হয় সমােজ মানেবর কমকাে ড। এই পযায় িলর সােথ
যােক ই া করেলন খাস (িবেশষ) কের আওিলয়া,

আি য়া (রাঃ),

ব ু তির করেলন এবং

কাউেক মািমন (িব াসী) তির করেলন। আর আ াহপাক যােক ই া কেরন িনজ রহমেতর
সােথ খাস কের নন। আর এই সকল খাস (িবিশ ) ব ি ই তাঁর রহমেতর (ক না) মেধ দািখল
(ভিত) আেছন। এমনিক খাস এবং আম (িবেশষ এবং সাধারণ)

েত ক ব

তার রহমত ও

ইল এর মেধ আ ািদত রেয়েছ। পাক কালাম মিজেদ সব থম লখা আেছ,
ইবিলেসর

েলাভন থেক আমােক র া ক ন।” ( রা মুিম ন,

মূল বান আয়াতিট ইবিলস ভুিলেয় িদে
হি ।

তরাং আমােদর

“ হ আ াহ

আয়াত: ৯৭- ৯৮)। এই

য কারেণ আমরা আ াহ পােকর সাহায হেত বি ত

েত েকর উিচত এই বান আয়াতটার ব বহার ারা ইবিলেসর

িত

থেক র া পাওয়া এবং ইবাদেত একা ভােব কািময়াব হওয়া।
কাশ থােক য, উপেরর কথা িল বলার উে
বাকী ১১ মােসর জ

পিব রমজান মােসর তাৎপয,

িসয়ােমর ধারাবািহকতা সমাজ জীবেন ধের রাখার

যন

িশ ণ যথাযথভােব

অিজত হয়। েত ক মুসলমােনর উিচত, পাক কারআন মিজদ মাতােবক চলা। কারণ রাসূল
(সাঃ) মহান আ াহপােকর িনেদশ ছাড়া িকছু বেলনিন বা কেরনিন। আমােদর িচ া করেত হেব
কারআন মিজেদ কান জায়গায় লখা নই সূয অ যাওয়ার সােথ সােথ ইফতার করেত হেব।
খুব আেগর কথা মু ি রা দেহর লাম যখন চােখ দখেত পেতন না অথাৎ পি ম আকােশর
লাল বণ অ কারা

হেতা তখন ইফতার করেতন। এর সােথ িক

কারআন মিজেদ িমল ১৪

আেছ। এখন তা হে

না, িবষয়িট ভেব দখার িবষয় নয় িক? আযােনর পের নামায তারপর

১৫ িমিনট পের অ কার হেব তারপর ইফতােররও সিঠক সময় হেব রােতর অ কাের। এবার
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দখুন রােতর অ কার যমন কারআন মিজেদ উ ৃত আেছ, তাই আমার অ েরাধ আর রাযা
ন হেত িদেবন না। কারণ রাযার
২য় পারায়,

িতদান মহান আ াহ িনজ হােত দন। কারআন মিজেদর

রা আল বাকারার ১৮৭ ন র আয়ােতর মেধ লখা আেছ “

া আিত স
ু িসয়ামা

এলাল লাইল”। এর অথ হেলা রাযােক পূণ কর রাত পয । িদবা- রাত কােক বেল তার পিরচয়
পােবন ৯২ নং রার ‘আল লাইেল ইজা ইয়াগসা’ এর অথ হেলা রােতর শপথ যখন তা আঁধাের
ঢেক যায়,

২নং আয়ােত ‘আ াহাের ইজা তাজা া’ অথাৎ িদেনর শপথ যখন তা আেলায়

উ ািসত হেয় উঠেলা। রা বিণ ইসরাইেলর ১২ নং আয়ােত আ াহ বেলেছন, এবং আিম িদন
ও রাি েক কিরয়ািছ

ই িনদশন,

এবং রাি র িনদশনেক কিরয়ািছ অ কার এবং িদেনর

িনদশনেক কিরয়ািছ আেলাময় যন তামরা িদবাভােগ তামােদর
অে ষণ কিরেত পার। মহান আ াহ আমােদর বাধশি
পৃ া: ৪; ১৫ সে

বৃি

ভুর প

হইেত অ

হ

ক ন। (সূ : পাি ক ফজর,

ার ২০০৭; জনাব এস, এ, এম, এম মঈ ল ইসলাম ভাইস

িসেড ট

ও কা- অিডেনটর (ইউ, এম, ও)।
কালাম পােকর বণনা এবং হাদীস শরীেফর বণনা মাতােবক খুব গভীরভােব িহসাব করেল দখা
যায় সূযাে র য সময়টা পি কায় দখােনা আেছ সারা বছরই উ

সমেয়র ১৫ িমিনট পর

কৃত মাগিরেবর সময় হয়। সূযাে র সােথ সােথই মাগিরেবর সময় হয় না পূব আকােশ ধায়া
রািশর য কথা বলা আেছ তা সূযাে র ১৫ িমিনট পর দখা যায়। পি ম িদেক সূয পূণা ভােব
অ িমত হবার কথা। ১৫ িমিনট পর

দখা যায়,

বাঝা যায়। হাদীস শরীেফ তারকারািজর

পূব মুহূেত ইফতািরর কথা বলা আেছ। ঐ সময়টা হয় ১৫ িমিনট পর। কৃত মাগিরেবর সময় হয়
যখন তখনই ইফতািরর সময় হয়। এ িবষেয় বছেরর ১১ মাস কহ মাথা ঘামায় না। েয়াজনও
বাধ কের না। বিশ গালমালও হয় না। বছেরর ১১ মাস িব, িট, ইউ রিডও িবিভ

মসিজদ

িঠক সূযাে র সােথ সােথ মাগিরেবর আযান দয় না। সূযাে র বশ পেরই মাগিরেবর আযান
দয়। এেত বিশ হরেফর হয় না। িক মহাসম া দখা যায় রমযান মােস তাড়াতািড় ইফতার
করা মা াহােবর দাহাই িদেয় মাগিরেবর

কৃত সমেয় ১৫ িমিনট আেগ ইফতার খাওয়া
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কের। আর ইফতাির খায় ১৫/২০ িমিনট ধের। তাড়াতািড় মােন ইফতাির খেত ২/১ িমিনট সময়
ব য় করা। িনয়ত কের রাযা ভ কের সামা

িকছুমুেখ িদেয় নামােয দািড়েয় যাওয়া। নামায

অে ভ ণ করা। যিদ এই সকল িদক সিঠকভােব িহসাব করা যায় তেব দখা যায় এই ভুেলর
কারেণ বাংলােদেশর ও যাহারা এই িনয়েমর অ সরণ করেছ তােদর সকেলর রাযা ন হেয়
যায়। তাড়াতািড়র হক আদায় হে

না এবং সমেয়র আেগ ইফতার করা হে । কালাম পােক

রা বাকারায় পির ার লখা আেছ রােতর বলায় ইফতার খেত হেব। এই রাত সূযাে র সােথ
সােথ হয় না। এ িবষেয় সরকােরর ধম ম ণালেয়র িত এবং ইসলািমক ফাউে ডশন- এর িত
সিবনয় অ েরাধ,

ভােলাভােব িহসাব- িনকাশ,

পরী া- িনরী া কের এবং পযােলাচনা কের

এখন থেক আগামী রমজােনর ইফতািরর সিঠক সময় ঘাষণা দয়ার জ

অ েরাধ জানাি ।

যিদ িবষয়িট পযােলাচনা না কের পূেবর মতই ভুল সমেয় ইফতািরর সময় ঘাষণা দয়া হয় তেব
সকেলর রাযা নে র জ

হাশেরর মােঠ জনগনসহ সরকারেকও দায়ী করা হেব। (সূ : দিনক

ইে ফাক,

২০০৬,

৩১ শ আগ

শামছুল আেরিফন,

ঢাকা: বৃহ

িতবার ১৬ ভা

া ন িহ.র.ক.ইআরিড, বাসা- ৬/১৪৬,

১৪১৩;

চাের: সরকার

পনগর িটনেসড, প বী,

িমরপুর, ঢাকা ১২১৬)।
গত ৩১ আগ
মাগিরেবর সময়

দিনক ইনিকলােবর িচিঠপ কলােম সরকার শামছুল আেরিফেনর ‘সূযা এবং
সে ’ িশেরানােম একিট লখা

কািশত হেয়েছ। লখািটর িশেরানাম যাই

হাক লখািট মূলত ইফতার স িকত । লখািট অত

পূণ এবং লখেকর সমেয়ািচত

পরামশ।
ইসলািমক ফাউে ডশন কতৃক ১৯৮২ সােল কািশত মুয়া া

ও ১৯৯১ সােল কািশত বুখারী

শরীেফর রাযার অধ ায়। মা’আেরফুল কারআন ও তাহিফমূল কারআন- এর ইফতার স িকত
রা বাকারার ১৮৭ নং আয়ােতর ব াখ া অধ য়ন কির। এ েলােত ইফতােরর তমন
কান সমেয়র উে খ বিণত হয়িন। ধু ইমাম মািলক (রহ.)এর ‘মুয়া া’
িতনিট রওয়ায়ত বিণত হেয়েছ। রওয়ায়ত ৬৯২ ও ৬৯৩- এর বণনা িন
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িনিদ

ে র ইফতার অধ ােয়
পঃ

সাহল ইবেন সা’দ সাঈদী (রা) হইেত বিণত - রাসূলু া (সাঃ) বিলয়ােছনঃ সবদা লাক ম েলর
উপর থািকেব যতিদন ইফতার স র কিরেব। (সূ : মুয়া া ইমাম মািলক (র),

১ম খ ,

রওয়ায়ত: ৬৯২ ও ৬৯৩, পৃ া: ২৩৮; ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
মায়দ ই ন আ র
ু রহমান (র) হইেত বিণত - উমর ই ন খা াব (রা) এবং উসমান ই ন
আ ফান (রা) উভেয় মাগিরেবর নামায পিড়েতন,

এমন সময় তখন তাঁহারা রি র অ কার

দিখেত পাইেতন। (আর ইহা হইত) ইফতার করার পূেব। অতঃপর তাঁহারা (উভেয়) ইফতার
কিরেতন। আর ইহা হইত রমযান মােস। (সূ : মুয়া া ইমাম মািলক (র),

১ম খ ,

রওয়ায়ত: ৬৯৪ পৃ া: ২৩৮; ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
হািদেসর ব াখ া িন
হেয়েছ, ‘

েয়াজন। কারআেন িক বলা হেয়েছ। রা বাকারার ১৮৭ নং আয়ােত বলা

া আিতমু িসয়ামা ইলাল লাইল’ অথাৎ িনশাগম পয

রাযা পূণ কর। আরবীেত

‘সাম’ ও ‘আসল’ শে র অথ স া। আয়ােত এর কানিটই ব ব ত হয়িন। অথচ রমযান
মােস যখন আমরা ইফতার কির তখন িকছুেতই রাত বা িনশাগম
সূযাে র ১৫- ২০ িমিনট পেরই কবল রাত বা িনশাগম
মুয়া া

ে র ৬৯৪ রওয়ায়েতর যেথ িমল রেয়েছ, যা অ

হয় না, স া হয় মা ।

হয়। কারআেনর আয়ােতর সে
িটর সে

নই। আর খলীফা

উমর (রা) এবং উসমান (রা) িন য়ই রাসূল (সা) এর ইফতােরর সময় অ সরণ কেরেছন।
তাহেল আমরা িক কৃতপে
িবষয় উপলি

রাসূল (সা) বা খলীফােদর অ সরণ করিছ? িন ই না। আেরকিট

করা দরকার য,

আযান দয়ার অথ নামােযর জ

আহবান। নামায পড়া,

ইফতার করা নয়। ১১িট মাস মাগিরেবর আযান িদেল নামায পড়া হয় িক
তিড়ঘিড় কের

হয় ইফতার। কী িবপদ! আ েযর িবষয় হেলা, অ

রমযান মােস

মােস মাগিরেবর আযান

দয়া হয় সূযাে র ৮/১০ িমিনট পের, রমযান মােস মা ২/৩ মিনিট পের। ায় ১৪ ঘ টার বিশ
রাযা রেখ সামা

১৫/২০ িমিনেটর জ

তাড়া ড়া কের স ণ
ূ রাযািটেক ন করার কান অথ

থাকেত পাের না। খিলফােদর ইফতার করার মেধ তাড়া ড়া করার িচ

আমরা দখেত পাই না।

রা বনী ইসরাইেলর ১১ নং আয়ােত মা ষেক তাড়া ড়া করেত িনেষধ করা হেয়েছ।
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আর মা ষ ( যভােব িনেজর জে
জে

(বুেঝ

েঝ) িকছু কল াণও (কামনা কের আসেল) মা ষ (কাংিখত ব র জে

তাড়া েড়া কের। (
িক

না বুেঝ) অকল াণ কামনা কের, ( তমিন স) তার (িনেজর)

: আল কারআন, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ১১,

এমিনই)

রা নং: ১৭)।

তাইই (তাড়া ড়া) করা হে । আর শয়তােনর কৗশল তা বড়ই জিটল ও

ব পাের সরকােরর ধম িবষয়ক ম ণালয়,

ইসলািমক ফাউে ডশন এবং ইসলামী িচ ািবদেদর

অ েরাধ করিছ, আপনারা ভেব দখুন এবং এ িবষেয় যথাযথ সমাধান ও িস া
মুসলমানেদর ঈমান- আিকদা ও ইবাদতসমূহ সিঠক প ায় পালন করার
িনেদশনা

দান ক ন। (

িটল। এ

: দিনক ইনিকলাব, ম লবার. ২৬ সে

হণ পূবক
েয়াজনীয় িদক

ার ২০০৬,

চাের:

মাঃ আশরাফ আলী, ৬৬২/২ পঃ কাজীপাড়া, ঢাকা- ১২১৬)।
এখন যিদ আমরা কারআিনক ব াখ ার সােথ সােথ হািদেসর সহায়তা
থেকেও

মািণত হয় য আমােদরেক রাযা রাি

হণ কির তাহেল তা

পয পূণকরেত হেব। যমন: পিব

হািদস

হণ ‘মুয়া ােয় মােলক’ এর হািদেস বলা হেয়েছ হযরত উমর ইবেন খা াব (রাঃ) ও হযরত
উসমান ইবেন আফফান (রাঃ) মাগিরেবর নামায পড়েতন এমন সময় রাি র অ কার দখেত
পেতন আর ইহা ইফতার করার পূেব। অতঃপর তারা উভেয় ইফতার করেতন। আর ইহা
রমজান মােস। (এ িশ া উনারা হযরত মাহা দ (সাঃ) এর কাছ থেক িশেখ িছেলন)। (সূ :
মুয়া া ইমাম মািলক (র),

১ম খ ,

রওয়ায়ত: ৬৯৪ পৃ া: ২৩৮;

ইসলািমক ফাউে ডশন

বাংলােদশ)।
আহেল িকতাবেদর ইফতােরর সময় হল আসমােনর তারকাসমূহ যখন
(

হেয় উেঠ তখন।

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুস সাওম, পৃ া: ২৪২, হাদীস: ১৮১৮ এর ১৫নং

িটকা, আধুিনক কাশনী)।
রা লু াহ (সাঃ) বলেলন,

যখন দখেব য এিদক (পূবিদক) থেক রােতর অ কার ঘিনেয়

আসেছ তখন বুঝেব রাযাদােরর ইফতােরর সময় হেয় িগেয়েছ। (

: সহীহ আল বুখারী, ২য়

খ , িকতাবুস সাওম, পৃ া: ২৪২, হাদীস: ১৮১৬, ১৮১৭, আধুিনক কাশনী)।
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যেহতু এখােন

মান রেয়েছ য,

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভেয়ই

মাগিরেবর নামাজ শষ কের যখন রাে র অ কার দখেত পেতন তখন ইফতার করেতন। এবং
আহেল িকতাবেদর ইফতােরর সময়ও যখন আসমােনর তারকা

দখা যায় আর রােতর

অ কার যখন ঘিনেয় আেস তখন আর এখন যারা খিলফােদর অ সরণ ছাড়া, রােতর অ কার
ও তারকাসমূহ দখােতা দূেরর কথা মাগিরেবর আযােনর সােথ সােথ আকাশ স ূন পির ার
থাকা অব ায় ইফতার কেরন তারা িক িঠক করেছন? নািক খিলফারাই অনিতিবলে ইফতার না
কের িঠক করেতন?

কারন

িট প

কখনও এক হেত পাের না। যিদ

অনিতিবল কারীেদর কথামত আেগ করাটাই সিঠক তাহেল িক

সইসব

কারআন ভুল বলেছ?

( নাউযুিব াহ) য, ‘ তামরা লাইল আসা পয অেপ া কর’ ( অথাৎ অ কার হওয়া পয ) ও
খালাফােয় রােসদীেনর ই মহান নতারা হয়ত কারআেনর সই অ কারেক অ সরণ কেরই
দির কের ইফতার কের িক কল াণ থেক বি ত হেয়েছন? আর যিদ কারআন ও খিলফা
হযরত উমর ও উসমােনর সময় িঠক থােক তাহেল যারা সমেয়র পূেবই ইফতার করেছন,

সই

ে মানেত হেব তাহারা ভুল ও িব াি েত রেয়েছন। আর িবেবকবান ব াি েকেতা অব ই
খাদার

ম ও কারআনেক অ সরন করা উিচত। কারআেন উে িখত

িবেরাধীতা ঈমান হীনতারই নামা র,

ফরী ব অ

আয়াতসমূেহর

িকছুই নয়।

িক এখােন আবার ‘সাহল ইবেন সা’দ (রা:) থেক বিণত। িতিন বেলেছন, যতিদন লােকরা
সূয অ যাওয়ার পর অনিতিবলে ইফতার করেব ততিদন পয কল াণ থেক বি ত হেব না।
(

: সহীহ আল বুখারী,

২য় খ ,

িকতাবুস সাওম,

পৃ া: ২৪২,

হাদীস: ১৮১৮,

আধুিনক কাশনী)।
আেসম ইবেন উমর ইবেন খা াব (রাঃ) তার িপতা উমর ইবেন খা াব (রাঃ) থেক বণনা
কেরেছন। রাসূলু াহ (সাঃ) বেলেছন,

য সময় এিদক (পূবিদক) থেক অ কার হেয় আসেছ

বেল মেন হেব আর এিদক (পি ম িদক) থেক িদেনর আেলা িতেরািহত বা অদৃ
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হেব এবং সূয

অ যােব তখন রাযাদােরর ইফতােরর সময় হেয় যায়। (

: সহীহ আল বুখারী,

২য় খ ,

িকতাবুস সাওম, পৃ া: ২৪১, হাদীস: ১৮১৫, আধুিনক কাশনী)।
আবার আব

াহ ইবেন আওফ (রাঃ) বণনা কেরেছন। িতিন বেলেছন,

এক সময় আমরা

রাসূলু াহ (সঃ)- এর সফর স ী িছলাম। িতিন রাযা অব ায় িছেলন। সূয ডুবেল িতিন এক
ব ি েক ল
বলল,

কের বলেলন তুিম সওয়ারী থেক নেম আমােদর জ

হ আ ার রসূল,

আমােদর জ

েল আন। স

স া হেত িদন। িতিন [রাসূলু াহ (সাঃ) ] বলেলন,

ছাতু েল আন। স লাক বলল,

যাওনা আমােদর জ

াহ ইবেন আবু আওফা বেলন,

রাসূলু াহ (সাঃ) বলেলন,
ঘিনেয় আসেছ তখন জানেব,

তুিম িগেয়

হ আ ার রসূল, এখেনা তা িদন অবিশ

আেছ? িতিন [রাসূলু াহ (সাঃ) ] আবার বলেলন,
হাদীেসর বণনাকারী আব

ছাতু

স িগেয় ছাতু

ছাতু েল আন।
েল আনল। পের

য সময় তামরা দখেব রােতর অ কার এিদক (পূবিদক) থেক
রাযাদােরর ইফতােরর সময় হেয় িগেয়েছ। রাসূলু াহ (সঃ) (এ

িদক থেক বলার সময়) তার আ ল
ু ারা পূবিদেক ইশারা কের দখােলন। (

: সহীহ আল

বুখারী, ২য় খ , পৃ া: ২৪২, হাদীস: ১৮১৭, আধুিনক কাশনী)।
আল কারআেন সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়ােতর িব াসীগন আপনারা দখুন উপের য হাদীসিট
সহীহ আল বুখারীর মত িকতােব উে খ রেয়েছ সখােন রাসূল (সাঃ) - ক একজন সাধারণ ব ি
থেকও খাট করা হেয়েছ। কারন স রাসূল (সাঃ) - ক বার বার বলেছ ইয়া রাসূলু াহ সময়ত
এখেনা হয়িন, স া হেত িদন’ তারমােন স এতটু িনি ত য ‘িদন এখেনা অবিশ আেছ’।
এখােন যেহতু ‘িদন’ উে খ রেয়েছ তাহেল িক রাসূল (সাঃ) িদন থাকেতই রাযােক খুেল
ফেলেছন? কারন হাদীসিট মেনােযাগ সহকাের পড়েল বুঝা যায় য সই ব ি িট এতই িনি ত
ভােব বলেছ যন রাসূলু াহ (সাঃ) - এর মত একজন নবীর হয়েতা ভুল হে ? ( নাউযুিব াহ)
এতবার বলা সে ও যখন রাসূল মােননিন বলেলন ‘যাওনা’ ( অথাৎ জারজবরদি পাঠােনা
হে

তাইনা?) তখন স িগেয় ছাতু িলেয় আনল। আর এ কথা সত ও মািনত য আহেল
াত ওয়াল জামাত, আহেল হাদীস ও ওয়াহাবী ফরকা সমূেহর আেলম ওেলমাগন এমনিক
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সাধারণ অ সরণকারীগেনর মেধ হয়েতা অিধকাংশই িব াস কেরন য আমােদর ি য় নবী
হযরত মুহা দ (সাঃ) এর ারাও ভুল হেয়েছ। িক

ধু মা

িশয়া মাযহােবর অ সরণকারী

বােদ। কারন তারা কখেনা ে ও ভাবেবন না য রাসূেলর ারা কান ভুল হেয়িছেলা।
সহীহ আল বুখারীর আেরকিট হাদীেসর ব াখ ািট দখুন: ‘ কারআন হাদীেসর িবধান হল
ইফতােরর ব াপাের জলিদ করা ও সহরীর ব াপাের িবল করা। (
খ ,

িকতাবুস সাওম,

পৃ া: ২৪২,

: সহীহ আল বুখারী, ২য়

হাদীস: ১৮১৮ এর িনেচর ১৫নং িটকা,

আধুিনক

কাশনী)।
বাহ! িক

র ব াখ া। হাদীস ক গড়িমল করেত করেত এখন আবার কারআেনর মত পিব

িকতাবেক িনেয়ও? হাদীেসর ব াপােরেতা ব হাদীসই আমরা ল
সােথ িমল খায় না। িক

‘ কারআন’ এই শ িট আবার

কেরিছ য কারআেনর

কাথা থেক আসল ভাই?

কারআেনর কান জায়গায় উে খ আেছ য ইফতােরর ব াপাের জলিদ করা আর সহরীর
ব াপাের দির করা? ( ব াখ ািট তােদর কাছ থেক একটু বুেঝ িনন তা)। কারণ সহীহ আল
বুখারী হে

িসয়াহ িস ার থম েরর িকতাব এবং িসয়া িস ার কান হাদীসই নািক ভুল নয়

সবই িনভূল। তাহেল এখােনেতা ইিট িদক ভাগ হেয় িগেয়েছ যমন আ াহ কারআেন বলেছন
রাত পয , আর ইমাম ইসমাঈল বুখারী তার িসয়াহ িস াহ িকতাব সহীহ আল বুখারী শরীেফ
বলেছন জলিদ করেত,
কারআন?*
থেক ঊষার

কানিট মানেবা সহীহ আল বুখারী নািক আসমািন িকতাব আল

কারআেন উে খ আেছ “আর তামরা পানাহার কর যত ণ রােতর কৃ
েরখা তামােদর িনকট

িতভাত না হয়। অতঃপর রাি সমাগম পয

রখা
তামরা

রাযা পূণ কর। (সূরা বাকারা: ১৮৭) আয়ােত আেছ “এলাল লাইল” অথাৎ রাত পয । এলাল
মাগিরব পয

নই। িক

অিধকাংশ লােকরা মাগিরেবর আযােনর সােথ সােথ ইফতার কের

ফেল, তার আেগ সব থম মায়াি ন ইফতার কের আযান দয়। আবার কউ মাইেক আযান
দওয়ার পূব মূ েত টক টক শ

না মা মুেখ পািন দয় ( মািনত)। রাি

হয় মাগিরেবর

সমেয়র ১৫- ২০ িমিনট পের। এখন যিদ উপেরর িববৃিতর উপর ফেতায়া (ধমীয় িবধান
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অ সাের) জাির করা হয় তাহেল সবাই বলেব আ াহর িনধািরত সময় অ যায়ী একটু দরীেত
রাযা খুলেল রাযা মাক হ (ঘৃণীত) হেব। িক

িনধািরত সমেয়র আেগ রাযা খুলেল তা ভে

যােব। আর সারা িদেনর রাযা বকার হেয় যােব। রাযােক স ূণ ভােব পিরপূণ করেত হেল
েত ক রাযাদারেক কারআন ও আ াহর কথামত ‘রাত হেত রাত’ অথাৎ স ূণ অ কার
আসা পয অেপ া করেত হেব। কারণ উ

আয়ােত খাদা (লাইল) বেলেছন অথাৎ ‘রাত’।

এবং মাগিরেবর আযােনর সময়িটেক আমরা স া বিল কারআেন স ােক (আসীল) বলা
হেয়েছ। তাই মাগিরেবর আযােনর সােথ রাযােক পূণ করার বা ইফতার করার কথা উে খ নই।
আর য সময় মাগিরেবর আযান দওয়া হয় স সময় আকাশ স ূণ পির ার থােক। সই
সময়িটেক আমরা রাত অথাৎ (লাইল) িহেসেব ধের িনেত পাির না।

তরাং এই ব াপাের

সবাইেক িচ া করা উিচত।
আ াহ কারআেন বলেছন: ‘আিম জাহা ােমর জ
অ র আেছ িক

ব িজন ও মা ষ পয়দা কিরয়ািছ। তাহােদর

তাহারা তাহা ারা বুিঝেত চায় না, তাহােদর চাখ আেছ, িক

তাহারা উহা

ারা দেখ না এবং তাহােদর কান আেছ, তাহারা িনেত চায় না উহা ারা। উহারা জােনায়ার
বরং প র চেয়ও অধম, উহারাই বেখয়াল থােক। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭৯,

রা নং:

৭)।
এবং আমার সৃি র মেধ এমন লাক আেছ যাহারা সত পথ দখাইয়া দয় এবং তাহারাই সেত র
সিহত িবচার কের। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮১)।
িক অিধকাংশই এতিকছু জানা সে ও বেল থােকন ‘তাহেল এত মা ষিক ভুেলর মেধ রেয়েছ
তাহারা িক ভুল সময় পালন করেছন? িক
অিধকাংশ লােকর কথা মা
যাইেব,

তাহারা

আ াহ বলেছন: “এবং যিদ তুিম

িনয়ায়

কর তেব তাহারা তামােক আ াহর পথ হইেত িবপেথ লইয়া

ধু খামেখয়ােলর অ সরণ কের এবং অ মান কিরেতেছ মা । ( রা

আনআম, আয়াত: ১১৬)।

24

উপেরা

কারআেনর

আয়াতসমূহ এবং হাদীসসমূেহর িভি েত এটাই মািণত হয় য,

আমােদরেক লাইল অথাৎ রােত (বতমান

ত আল জামােত মসিজদ সমূেহর আযােনর ১৫

থেক ২০ িমিনট পর) ইফতার করেত হেব। মহানবী হযরত মুহা দ (সাঃ) এবং অ া
খালাফােয় রােসদীনগণ ও তােদর জীব শায় রােত ইফতার কেরেছন (যার দিলল উপের উে খ
করা হেয়েছ)। ইনশাআ াহ আমরাও কারআেনর িনেদিশত সময় ইফতার করব।
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সহরীর সময়সীমা সে

“হা া ইয়াতাবাইয় ানা লা মুল খাইতুল আবইয়া ু িমনাল খাইি ল আ ওয়ািদ িমনা
অথাৎ আর তামরা পানাহার কেরা যত ণ রাি র কৃ
তামােদর িনকট িতভাত না হয়। (সূ : আল কারআন,

রখা হইেত ঊষার

ফা ির”

েরখা

েপ

রা বাকারা, আয়াত: ১৮৭,

রা

নং: ২)।
আনাস ইবেন মােলক (রাঃ) বণনা কেরেছন। নবী (সাঃ) বেলেছন,
সহরীেত বরকত লাভ হয়। (

: সহীহ আল বুখারী,

২য় খ ,

তামরা সহরী খাও

িকতাবুস সাওম,

পৃ া:

২৩০, হাদীস: ১৭৮৭, আধুিনক কাশনী)।
সাহল ইবেন সা’দ (রাঃ) থেক বিণত । িতিন বেলেছনঃ আিম বাড়ীেত পিরবার পিরজনেদর মেধ
সহরী খতাম। তারপর রাসূলু াহ (সাঃ) এর সােথ ফজেরর নামায পড়ার জ
খতাম। (

তাড়া ড়া কের

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুস সাওম, পৃ া: ২২৯, হাদীস: ১৭৮৪,

আধুিনক কাশনী)।
সহরী খাওয়ােত বরকত ও কল াণ লাভ হয়। তেব সহরী খাওয়া ওয়ািজব নয়। কননা, নবী
(সাঃ) ও তাঁর সাহাবােদর
উে খ নাই। (

মাগতভােব রাযা রাখা স েক জানা যায়। িক

স

ে

সহরীর

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুস সাওম, পৃ া: ২২৯, অ ে দ,

আধুিনক কাশনী)।
পিব

কারআেন ‘‘হা া (যত ন),

ইয়াতাবাইয় ানা (

হেয় যায়),

লা মুল ( তামােদর

জে ) খাইতু ( রখা), আবইয়া ু (সাদা অথাৎ েবহ সােদক)’’ আয়ােত রােতর অ কারেক
কােলা রখা এবং ভােরর আেলা ফাটােক সাদা রখার সােথ তুলনা কের রাযার

এবং খানা

- িপনা হারাম হওয়ার সিঠক সময়িট বুিঝেয় দওয়া হেয়েছ। অিধক এ সময়সীমার মেধ বশকম হওয়ার স াবনা যােত না থােক সজ
হেয়েছ। এেত

‘হা া ইয়াতাবাইয় ানা’ শ িটও যাগ কের দয়া

ভােব বেল দয়া হেয়েছ য, সে হ বণ লাকেদর
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ায় ে হ- সােদক

দখা দয়ার আেগই খানা- িপনা হারাম মেন কেরা না অথবা এমন অসাবধানতাও অবল ন কেরা
না য,

বেহ- সােদেকর আেলা ফুেট উঠার পরও খানা- িপনা করেত থাকেব। বরং খানা- িপনা

এবং রাযার মেধ

বেহ- সােদেকর উদয় হওয়ার পূব পয খানা- িপনা ব

করা যমন জােয়জ নয়,

করা জ রী মেন

তমিন বেহ- সােদক উদয় হওয়ার ব াপাের একীন হেয় যাওয়ার পর

খানা - িপনা করাও হারাম এবং রাযা ন হেয় যাওয়ার কারণ তা এক িমিনেটর জে
বেহ- সােদক উদয় স েক একীন হওয়া পয ই সহরীর শষ সময়। (

হেলও।

: পিব

আল

কারআ ল করীম, পৃ া: ৯৫, মূলঃ তফসীর মাআেরফুল কারআন, হযরত মাওলানা মুফতী
মুহা দ শাফী (রহঃ),
মহামা

অ বাদ ও স াদনাঃ মাওলানা মুিহউ ীন খান,

সউদী আরেবর

শাসক খােদমুল- হারামাইিনশ শরীফাইন বাদশাহ ফা দ ইবেন আব ল আজীেজর

িনে েশ ও পৃ েপাষকতায় পিব

কারআেনর এ তরজমা ও সংি

তফসীর মুি ত হেলা)।

আেলাচ আয়াত সে িনে বিণত কেয়কিট আসার (সাহাবাগেণর উি ) জিটলতার অবতারণা
কেরেছ। যমন হযরত আলী (আঃ) থেক মািণত হেয়েছ, িতিন ফজেরর নামায সমা করার
পর বলেতন, এখন
মুনিজর। িতিন িব

েরখা ও কৃ
সূে

রখার পাথক সূিচত হেয়েছ। এই বণনািট কেরেছন ইবেন

হজরত আবু বকেরর উি

িহেসেব আেরা বণনা কেরেছন,

যিদ

পানাহােরর আ হ অ ভব না হেতা তেব আিম সাহরী করতাম ফজেরর নামােযর পর। ইবেন
মুনিজর,

ইবেন আবী শাইবা হজরত আবুবকর থেক আেরা একিট বণনায় উে খ কেরেছন,

িতিন (হজরত আবুবকর) ফজর

হওয়া পয গৃেহর দেরাজা ব রাখার িনেদশ িদেয়েছন।

বিণত আসার েলার মাধ েম মািণত হয়,
জিটলতা িনরসেনর উপায় কী? আিম বিল,
তেব আমার মেত,
অথ,

বেহ সােদক হওয়ার পরও পানাহার করা যায়। এ
অদৃে র সংবাদ আ া পাকই ভােলা জােনন।

এসকল আসার ারা বাঝা যায় িমনাল ফাজির কথািটর িমন অব য়িটর

হজরত আবুবকর ও হজরত আলীর িনকট সববীয়া বা কারণ স ত। আর খাইত অথ

কৃত রখা। অথচ হািদেস উে িখত হেয়েছ িমন অব য়িটর অথ বণনামূলক বা বয়ািনয়া। আর
‘খাইিতল আবইয়াদ’ অথ

বেহ সােদক। এই সমাধানিটর ঐকমত াগত। (
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: তাফসীের

মাযহারী,

১ম খ ,

পৃ া: ৩৮৩,

কাযী ছানাউ া পািনপথী (রহ),

৮৯- যাগীনগর রাড, উয়ারী, ঢাকা- ১২০৩)।
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সরিহ

কাশন,

সাদকাতুল িফতরা সে

অ া
াধীন,

আহকােমর মত িফতরার ও কারবােতর শত আেছ। িফতরা বােলগ,

আেকল,

িনভেরর ব াি র উপর ওয়ােজব। ফতরার আহকাম হে ঃ (১) যিদ শাওয়ােলর

পেহলা চাঁেদর (ঈেদর চাঁদ) উদেয়র রাি েত

যে র সময় কােনা ব ি

কােরা ঘের আেস,

যিদ স এক সেক ড আেগও আেস এবং আেকল, ও বােলগ হয় ধু মা পেরাধীন ও ফিকর
বােদ বাকী সকেলর উপের ফতরা িদেত হেব। (২) যিদ কান ব ি

িনেজর এবং িনেজর

পিরবােরর সারা বৎসেরর খরচ বহন করেত না পাের এবং রাজগার করার সামথ না থােক
তাহেল এমন ব ি র উপর ফতরা ওয়ােজব নেহ। (৩) িফতরার পিরমাপঃ েত ক ব ি েক িতন
িকেলা চাল,

খারমা,

িকশিমশ,

গম,

ইত ািদ থেক য কান একিট িদেত হেব। উ

পিরমােপর বা টাকা িদেত চাইেলও িদেত পারেব। (৪) যারা সয়দ নয় তারা গােয়ের সয়দ বা
সয়েদর ফতরা

হণ করেত পারেবন। িক

যারা সয়দ তারা গােয়ের সয়েদর ফতরা

করেত পারেবন না। (৫) যারা ফতরা পাওয়ার হকদার তােদরেক কমপে
ফতরা িদেত হেব। (

: রমজা ল মাবারক, ১১২তম পৃ া,

কাশনায়:

হণ

একজেনর পূণ
স সাকলােয়ন

জন কল াণ সং া, ঢাকা, বাংলােদশ)।
ইবেন উমর (রাঃ) থেক বিণত। িতিন বেলন রাসূলু াহ (সাঃ) মুসিলম দাস ও াধীন ব ি

নর ও

নারী এবং বালক ও বৃে র ওপর সদকােয় িফতর ( রাযার িফতরা) এক, সা (এ দশীয় ওজেন
এক সা’ সমান িতন সর এগার ছটাক) যব িনধািরত কের িদেয়েছন। িতিন এটাও আেদশ কের
িদেয়েছন য,

লাকেদর ঈেদর নামােয যাবার পূেবই যন তা আদায় করা হয়। (সূ : সহীহ

আল বুখারী, আধুিনক কাশনী ২য় খ , হাদীস: ১৪০৬, পৃ া: ৬১)।
ইবেন উমর (রাঃ) থেক বিণত। রাসূলু াহ (সাঃ) মুসিলম নর- নারী াধীন ও গালাম েত েকর
উপর সদকােয় িফতর এক, সা (িতন সর এগার ছটাক)
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খজুর অথবা এক, সা যব িনধািরত

কের িদেয়েছন। (সূ : সহী আল বুখারী,

২য় খ ,

হাদীস: ১৪০৭,

পৃ া: ৬১,

আধুিনক

কাশনী)।
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেক বিণত । িতিন বেলন আমরা সদকােয় িফতর বাবত এক,
(িতন সর এগার ছটাক) যব খাওয়ােয় িদতাম। (সূ : সহী আল বুখারী,

২য় খ ,

সা

হাদীস:

১৪০৮, পৃ া: ৬১, আধুিনক কাশনী)।
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেক বিণত। িতিন বেলন,

আমরা (রাসূলু াহ (সাঃ) এর সমেয়)

সদকােয় িফতরা বাবদ (মাথািপছু) এক সা’ ( িতন সর এগার ছটাক) পিরমাণ খাবার অথবা
এক সা যব অথবা এক সা’

খজুর অথবা এক সা’ পিনর অথবা এক সা’ িকশিমশ

করতাম। (সূ : সহী আল বুখারী,

২য় খ ,

হাদীস: ১৪০৯,

পৃ া: ৫৮,

দান

আধুিনক

কাশনী)।
আব

াহ ইবেন উমর (রাঃ) বেলন, নবী (সাঃ) সদকােয় িফতর বাবত এক সা’ ( িতন সর

এগার ছটাক) খজুর অথবা এক সা’ যব

দান করেত িনেদশ িদেয়েছন। আব

(পরবতীকােল) লােকরা (আমীর মুয়ািবয়া ও তার স ীরা) তার
অেধক সা এক সার

েল

ভােগর এক ভাগ যার পিরমান এক সর সােড়

কেরেছন)। (সূ : সহী আল বুখারী,

২য় খ ,

হাদীস: ১৪১০,

াহ বেলন য

ই ‘মুদ’ গম (অথাৎ
তর ছটাক িনধািরত
পৃ া: ৬২,

আধুিনক

কাশনী)।
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেক বিণত : িতিন বেলন, নবী (সাঃ) এর সমেয় আমরা িফতরা বাবদ
(মাথািপছু) এক সা’ ( িতন সর এগার ছটাক) খাবার অথবা এক সা’ খজুর অথবা এক সা’
যব িকংবা এক সা’ িকশিমশ - মানা া দান করতাম। মুয়ািবয়ার যমানায় যখন গম আমদানী
হল তখন িতিন বলেলন, আমার মেত এর (গেমর) এক ‘মু ’ অ
(

িজিনেসর ই মুেদর সমান

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুয যাকাত, পৃ া: ৬২, হাদীস: ১৪১১, আধুিনক
কাশনী)।

30

ইবেন উমর (রাঃ) থেক বিণত। নবী (সাঃ) লাকেদর (ঈেদর) নামােয গমেনর পূেবই সদকােয়
িফতর আদায় করার িনেদশ িদেয়েছন। (

: সহীহ আল বুখারী,

২য় খ ,

পৃ া: ৬২,

হাদীস: ১৪১২, আধুিনক কাশনী)।
সদকােয় িফতর মুসিলম দাস,

াধীন ব ি ,

গালাম,

ীতদাস, ব বসার

ীতদাসেদর,

ছাট ও বড়, নর ও নারী, বালক ও বৃে র, এিতেমর মাল ও পাগেলর স েদর উপের ফরয
ও ওয়ািজব। (
১৪০৭,

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , পৃ া: ৬১- ৬২, িকতাবুয যাকাত, হাদীস:

১৪১৪,

১৪১৫ (অ ে দ),

আধুিনক

কাশনী;

আবু দাঊদ শরীফ,

২য় খ ,

পৃ া: ৪০৭, হাদীস: ১৬১৩, ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
আ - হায়ছাম ইবেন খািলদ (র) আব

াহ ইবেন উমার (রা) হেত বিণত । িতিন বেলন,

লােকরা রাসূলু াহ (সাঃ) - এর যুেগ মাথািপছু এক সা পিরমাণ বািল অথবা খজুর বা বািল
জাতীয় শ , অথবা িকশিমশ সদকােয় িফতর দান করত। রাবী (নােফ) বেলন, আব

াহ

(রা) বেলনঃ অতঃপর হযরত উমার (রা)- এর সময় যখন গেমর ফলন অিধক হেত থােক, তখন
িতিন আ ধা সা গমেক উে িখত ব র এক সা’ এর সম পিরমাণ িনধারণ কেরন। (
দাঊদ শরীফ,

২য় খ ,

িকতাবুয যাকাত,

পৃ া: ৪০৭,

হাদীস: ১৬১৪,

: আবু

ইসলািমক

ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
মুসা াদ (র)....আব

াহ ইবেন উমার (রা) হেত বিণত। িতিন বেলন, পরবতী কােল লােকরা

(উমােরর) অধ সা গম িদেত থােক। নােফ বেলন, আর হযরত আব

াহ (রা) সদকােয় িফতর

িহসােব কনা খজুর দান করেতন। অতঃপর কান এক বছর মদীনায় কনা খজুর ষ াপ
হওয়ায় তাঁরা সদকােয় িফতর িহসােব বািল দান কেরন। (
নাসাঈ;

আবু দাঊদ শরীফ,

২য় খ ,

িকতাবুয যাকাত,

: বুখারী, মুসিলম, িতরিমযী,
পৃ া: ৪০৮,

হাদীস: ১৬১৫,

ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
আব

াহ ইবেন মাসলামা (র) আবু সাঈদ আল- খুদরী (রা) হেত বিণত । িতিন বেলন, যখন

রাসূলু াহ (সাঃ) আমােদর মােঝ (জীিবত) িছেলন,
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তখন আমরা সদকােয় িফতর আদায়

করতাম

েত ক ছাট,

বড়,

াধীন ও

ীতদােসর প

থেক এক সা’ পিরমাণ খাদ

(খাদ শ ) বা এক সা পিরমাণ পিনর বা এক সা’ বািল বা এক সা’ খারমা অথবা এক সা’
পিরমাণ িকশিমশ। আমরা এই িহসােব সদকােয় িফতর িদেয় যাি লাম,
মুআিবয়া হ

অথবা উমরার উে ে

ভাষণ দন এবং লাকেদর উে ে

এবং অবেশেষ

আগমন কেরন। অতঃপর িতিন িম ের আেরাহণ পূবক
বেলন,

িসিরয়া থেক আগত ই ‘মু ’ ( ই মুদ হলঃ

এক সা এর অেধক;

অথাৎ একেসর সােড় তর ছটাক) গম এক সা খজুেরর সম পিরমাণ।

তখন লােকরা তাই

হণ কেরন। িক

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) বেলন,

জীিবত আিছ সদকােয় িফতর এক সা’ িহসােবই দান করেত থাকব। (

আিম যত িদন

: বুখারী, মুসিলম,

িতরিমযী, ইবেন মাজা, নাসাঈ, আবু দাঊদ শরীফ, ২য় খ , িকতাবুয যাকাত, পৃ া:
৪০৮, হাদীস: ১৬১৬, ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
নবী (সাঃ) এর ফতরার পিরমান, নবীর জীব শায় এক সা; ( িতন সর এগার ছটাক) দান
কিরেতন,

নবীর (সাঃ) এর ওফােতর পর মুসলমানেদর ও খিলফােদরও একই িনয়ম িছল,

িক হযরত উমেরর সময় ও মুয়ািবয়া যখন রাজত কােয়ম করেলন তখন নবীর
িদেলন ও িনেজর মত িনয়ম জারী করেলন। এখন আপনােদর সামেন

মান

তেক বদেল
প সহীহ আল

বুখারী ও আবু দাঊদ থেক উে খ করা হল য,

নবী (সাঃ) এর িফতরার পিরমান এক সা’

( িতন সর এগার ছটাক)। িক

অেধক সা (এক সর সােড় িতন ছটাক)

মুয়ািবয়ার

দ

িদেতন। এখন আমােদরেক দখেত হেব য আমরা কার অ সরণ করেবা? আ াহর নবী (সাঃ)
এর নািক মুয়ািবয়ার? এটা যার যার িবেবেকর ব াপার। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বেলন আিম সব
সময় এক সা- ই িদব রাসূল (সাঃ) এর জীব শায় আমরা ঐ পিরমান িফতরা িদতাম। অথাৎ
রাসূেলর সময় তােদর য খাদ িছল সটার উপর তারা িফতরা িদেতন। যমন আমােদর দেশ
ধান খাদ চাল। িক

দয় গম, ( কম দামী খাবার)। আমরা কন গরীবেক ঠকােবা, আবার

সবাই িক

এক দােমর চাল খায়না,

কউ খায় বাসমিত চাল,

ি িময়াম,

কউ খায় পালাওেয়র চাল, আবার কউ খায় সাধারণ ১৮ থেক ৪০ টাকা কিজ
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কউ খায় নািজরশাইল

দােমর চাল। এই িহসােব ফতরা বর হয়। িক তা না কের িনেজর ইে মত ফতরা বর করেত
হেব,

এটা িক রকম ইনসাফ? রাসূল (সাঃ) এর িবিশ

মুয়ািবয়ার

দ

সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)

( ীেন পিরবতন বা নতুন সংেযাজন বদআত) মানেত অ ীকার কেরন। িক

আবু সাঈদ খুদরীর হােত কান

মতা িছলনা।

মতা

ি গত িছল মুয়ািবয়া ও তার উমাইয়া

বংে র হােত। আর তারই ফেল আমােদর কােছ রাসূল (সাঃ) এর

াত না এেস এেসেছ

মুয়ািবয়ার

াত অ সরণ না কের

াত। আজ অিধকাংশ মুসলমানরা নবী (সাঃ) এর

দ

বদআত িফতরা অ সরণ করেছ। যমন এক সার’ বদেল অধ সা’ িফতরা িদে
উদাহরণ িদে ন য ই মু এক সা’র সমান। তখনকার যুেগ িকশিমশ,

এবং

খারমা তােদর খাদ

িছল তাই তারা সই খাদ অ সাের িফতরা দান করত পরবতীকােল লােকরা আধা সা’ গমেক
এর (এক সা’ খজুেরর) সমান ধের িনেয়েছন। সকল সহীহ হাদীস অ যায়ী
- এ িফতরার পিরমাণ সমান িক
িবষয়। তাই

পণ িভ িভ

েত রাসূল (সাঃ)

অথাৎ পণ নয়, পিরমাণ- ই মূল িবেবচ

ােত রাসূল িহেসেব নবী (সাঃ) এর দ এক সা িফতরা আমােদরেক িদেত হেব

যার পিরমান (িতন সর এগার ছটাক) সেচতন মুসলমান িবষিট ভেব দখেবন।
১ সা’ = এ দশীয় ওজেন ১ সা’ সমান ৩ সর ১১ ছটাক = ৩ কিজ ৩০০ াম × ৪০.০০ =
১৩২/- (একশত বি শ টাকা)।
২ ‘মু ’ = ১ সা’র অেধক, অথাৎ ১ সর সােড় ১৩ ছটাক = ১ কিজ ৬৫০ াম × ৪০.০০
= ৬৬/- (িছষি টাকা)।
আবু আব

াহ (ইমাম বুখারী) বেলন,

সরাসির গরীবেদরেক িদেতন না। (

সাহাবারা আদায়কারীর িনকট িফতরা জমা িদেতন,

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুয যাকাত, পৃ া:

৬৩, হাদীস: ১৪১৪, আধুিনক কাশনী)।
আ াহ এরশাদ করেছন “ হ মুমীনগন,

তামরা আ াহর অ গত কর এবং রাসূেলর অ গত

কর তামরা তামােদর কমফল িবিন কেরা না (সূ : আল কারআন, সূরা মুহা দ, আয়াত:
৩৩)।
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পিরেশেষ আ াহর দরবাের এই াথনা য, আ াহ আমােদর সবাইেক তার নবীর দ সিঠক
ফতরা

দান কের রাযার হক আদায় করার তৗিফক দান ক ন, মুহা দ ও আেল মুহা দ

‘আহেল বায়েতর’ পেথ চলার ও জানার তৗিফক দান ক ন।
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যাকাত সে

পিব আল কারআেন যাকাতেক ফরয করা হেয়েছ মহান আ াহ বেলনঃ ‘ওয়া আ ীমুস সালাতা
ওয়া আতুজ যাকাতা’ অথাৎকারআন,

তামরা সালাত কােয়ম কর ও যাকাত দাও। (

রা বাকারা, আয়াত: ৪৩,

যাকাতেক ইসলােমর প ম

রা নং: ২)।

বলা হয়। আরবী যা া শ

থেক যাকাত যার অথ পিব করা।

যাকাত শে র অিভধািনক অথ নমু (বৃি পাওয়া এবং পিব করা)। আরব দেশ
বশী হেল ছঁেট দয়ার
মৗিলক

ব ি র জমােনা স েদর এক বৎসর

পূণহেল স েদর িনধািরত হক আদায় করা। যাকাত িদেত হয় স দ বৃি
স দেক পিব করণও যাকাত দােনর উে
তা থেক মু

তার সা

পাওয়ার কারেণ।

। তাছাড়া যাকাত দাতা যাকাত দােনর মাধ েম

হেয় যায়। কউ কউ বেলেছন,

তাযিকয়া থেক যার অথ মুশাহাদা বা সা
ইমােনর িব

েতর ফলন

চলন রেয়েছ। কারআন মজীেদ রেয়েছ ‘ইউজাি িহম’ অথাৎ-

েয়াজন পূরেণর পর যাকাত দােনর উপযু

পােপর অপির

: আল

যাকাত শ িটর উৎপি

। যাকাত তার দাতােক পিব কের থােক এবং তার

দয়। মাহাে েছ দহলভী (রহঃ) বেলন,

যাকােতর আেরক নাম

সাদকা। সাদকা শ িট এেসেছ িসদ ন থেক। িসদ ন অথ সততা। সাদকা বা যাকাত তােদর
দাতার ইমােনর সততার দিলল। এই অেথ যাকােতর নাম সদকা। (

: মাদােরজুন নবুওয়াত,

৩য় খ , পৃ া: ৩০১, শােয়খ আব ল হক মাহাে েছ দহলভী (রহঃ),
ইসলামী সমাজ ও অথৈনিতক ব ব ার যাকােতর

অপিরসীম। পিব

সরিহ

কাশন)।

কারআেন ব বার

সালােতর সােথ যাকােতর উে খ আেছ। ায় ৩০িট জায়গায় যাকােতর কথা আেছ। যার যাকাত
আদায় হয়িন,

তার সালাত কােয়ম হয়িন। সাধারণত যাকাত বলেত আমরা যা বুিঝ তা হল,

রমজান মােস সারা বৎসেরর পুিজর িহসাব কের তার শতকরা আড়াই ভাগ গরীব খীেক দান
করা। পিব

কারআেন যাকাত আদােয়র কথা বার বার উে খ থাকেলও তার পিরমােণর কান
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উে খ দখেত পাওয়া যায়না। আবার আল কারআেন যাকাত কােক কােক িদেত হেব,

স

কথার উে খ যখােন আেছ সখােন ‘যাকাত’ শ িট নই, আেছ ‘সদকা’ শ িট।
এসব সাদকা তা আসেল ফকীর ও িমসকীনেদর জ

(ফকীর অথ য িনেজর জীিবকার জ

অপেরর সাহােয র কাঙাল। আর িমসকীন অথ সই সব লাক,
তুলনায় আরও বিশ রব ায় রেয়েছ)। ঐসব লাকেদর জ ,

যারা সাধারণ অভাবীেদর
যারা সদকার কােজ িনযু ,

আর তােদর জ , যােদর মন জয় করা দরকার। (তা ছাড়া এসব) দাস মু

করা, ঋণ

েদর

সাহায করা, আ াহর পেথ ও মুসািফরেদর িখদমেত ব বহার করার জ । এটা আ াহর তরফ
থেক একটা ফরয। আর আ াহ সবিকছু জােনন এবং িতিন পরম
আল কারআন,
উ

রা তাওবা, আয়াত: ৬০,

ান বুি র মািলক। (

রা: ১০)।

আয়ােত বুঝা যায় আ াহপাক ‘সাদকা’ িনধারণ কের িদেয়েছন। িক

স ব াপাের

:

যাকাত সাদকা িকনা

থেক যায়। শতকরা আড়াই ভাগ যাকােতর ব ব া আসল কাে েক? আড়াই

ভাগ যাকাত দওয়ার ব ব ার সােথ পিব

কারআেনর যাকাত আদােয়র ভাবধারার সােথ িমল

খুঁেজ পাওয়া যায়না। পূববতী নবী (আঃ)

দর আমেলও যাকাত আদােয়র ব ব া িছল। িক

পিব

কারআেন তার পিরমােণরও কান উে খ পাওয়া যায়না। তার একিট কারণ এও হেত

পাের য,

যাকাত একিট িচর ন সাবজনীন ও সবকালীন ব ব া যা সালােতর

ায় অব ই

আদায় করেত হেব, অ থায় মুিমন হওয়া যােব না। যাকাত অনাদােয় সকল ইবাদত প

ম

মা ।
পিব

কারআেন য যাকােতর কথা বলা হেয়েছ তার অথ অত

ব াপক। ‘আতুজ যাকাতা’

শ িট ারা ধু টাকা- পয়সা, ধন- দৗলেতর স েকর কথা বুঝােনা হয়িন,
যাকাত আেছ। যমন কেমর যাকাত, িচ া- চতনার যাকাত,

িতিট িবষয়ব র

দেহর যাকাত, ধন- দৗলেতর

যাকাত ইত ািদ। যত েলা িবষেয়র সােথ মা ষ দিহক এবং মানিসকভােব জিড়ত তার
েত কিটর যাকাত আেছ। হািদস শরীেফ সাওম ও রাযােক যমন দেহর যাকাত িহেসেব বণনা
করা হেয়েছ। ২.৫% (শতকরা আড়াই ভাগ) যাকাত
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দােনর িনয়ম অ

ািনক

প লাভ কের

খালাফােয় রােশদার আমেল। নবী কিরম (সঃ) এর আমেল মুসলমানগণ তােদর

েয়াজেনর

অিধক স দ ি য়নবীিজ (সাঃ) এর খদমেত পশ করেতন। অতঃপর ি য়নবীিজ (সাঃ) সখান
থেক অভাবীেদর

েয়াজন মাতােবক দান করেতন। পিব

কারআেনর িনেদেশর সােথ এ

ব ব া স িতপূণ মেন হয়।
যমন পিব

কারআেন এরশাদ হে - “ লােক যখন আপনার িনকট িজে স করেব: িক

পিরমাণ স দ তারা দান করেব? আপিন বেল িদন যা িকছু অিতির
রা বাকারা, আয়াত: ২১৯,
এভােব দান করাটা পিব

তাই। (আল কারআন,

রা নং- ২)।

কারআেনর ভাষায় অথ নিতক যাকাত বেল মেন হয়। পু ীভূত টাকা

বা স েদর শতকরা আড়াইভাগ িদেলই আ াহর কাছ থেক রহাই পাওয়া যােব এ ধরেণর
কান িনেদশ, আভাস, ই ীত পিব
কারআেনর

কারআেনর কান খােনই দওয়া হয়িন। যেহতু পিব

আয়ােতর মাধ েম স দ জমােনা, পু ীভুত করা হারাম ঘাষণা করা হেয়েছ,

সেহতু জমােনা টাকা বা স দ হেত শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দওয়ার

ই আেসনা।

যমন এরশাদ হে যারা ধন- স দ ভা ডাের জমা রােখ এবং অপরেকও তা করেত উৎসাহ দয় এবং আ াহ
অ

হবশতঃ যা দান কেরেছন তা গাপন রােখ,

স সব কােফরেদর জ

ািনকর শাি

ত

রেখিছ। ( রা নসা, আয়াত: ৩৭)।
তামােদর বলা হেয়েছ, আ াহর রা ায় ব য়কর অথচ তামােদর মেধ এমন লাক আেছ যারা
ধন স দ ভা ডাের জমা রােখ। (

: আল কারআন,

রা মুহা দ, আয়াত: ৩৮,

রা নং-

৪৭)।
যারা ধন ভা ডাের জমা রােখ এবং গণনা কের এবং মেন কের য এ ধন তােদরেক দীঘ ায়ী
করেব,

তােদরেক হাতামা নামক দাজেখ িনে প করা হেব। (

মাজাহ, আয়াত: ২- ৪,

রা নং- ১০৪)।
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: আল কারআন,

সূরা

সাইেয়দ আবুল আ’লা মওদূদী (র)- এর উদূ তরজমার বাংলা অ বােদ অধ াপক গালাম আযম
তার ব াখ ায় িলেখেছন। লােকরা িনেজেদর টাকা - পয়সার মািলক িনেজরাই িছল। তারা জানেত
চাইল, আমরা আ াহর স ি অজেনর জ

কী পিরমাণ খরচ করব? জবাব দওয়া হেয়েছ,

তামােদর টাকা ারা থেম িনেজেদর যা দরকার তা ব ব া কর। তারপর যা বাঁেচ তা আ াহর
পেথ খরচ কর। এটা হে
কারআেনর অ বাদ,

িনেজর ই ায় যা বা াহ তার মিনেবর পেথ খরচ কের। (

: আল

রা বাকারা, আয়াত: ২১৯; ১ম খ , পৃ া: ৭২, অ ে দ: ৭৩)।

জনাব গালাম আযেমর এই ব াখ ায় তাহারই একজন িমতা সয়দ গালাম মারেশেদর কথায়
বলা যায় য, কােরা কােরা মেত িনিদ হাের যাকাত দান কের য কান পিরমাণ স দ য
কান ব ি

জমা করেত পারেব। তারা তােদর মেতর সমথেন শতকরা আড়াইভাগ যাকাত

আদােয়র হািদস ও পিব

কারআেনর উ রািধকার আইেনর আয়াত েলােক দলীল িহেসেব

উপ াপন কেরন। তােদর মেত িনিদ হাের যাকাত দােনর পর অিতির
জ

স দ থেক অপেরর

ব য় করা বা না করা ব ি র ই াধীন। তােদর ধারণা গরীব ঃখীরা দান বা খয়রাত িহেসেব

ব ি র অিতির

স ি

হেত সাহায

পেত পাের মা - িক অিধকার িহেসেব দাবী করেত

পােরনা। আল কারআন িনেদিশত জীবন দশেনর সামি ক পযেব েণ তােদর এ যুি র
অসারতা ধরা পেড়।
ীকৃিত আেছ বেট,
েয়াজেনর অিতির
অ া
মৗিলক

েয়াজেনর অিতির
িক

সীিমত স দ রাখার অিধকাের ইসলােমর মৗন

এ

ীকৃিত সামিয়ক ব ব া িহেসেব িবেবচনা করা যায়। অথাৎ

স দবি

তার িনেজর অিধকাের রাখেত পাের তখিন, যখন সমােজর

ব ি র তােত কান মৗিলক

েয়াজন থাকেবনা। তথা সমােজর অ া

েয়াজন িমটােনার পর িকছু স দ ব ি

রাখেত পাের সকেলর আমানত

প।

িনজ এবং সমােজর

মা েষর

েয়াজেন জমা কের

েয়াজন হেল বা কাথাও অভাব দখা িদেল তা

িনঃসংেকােচ দান কের িদেত হেব। এই জমা কৃত স েদর উপর যমন তার উ রািধকারীর
অিধকার রেয়েছ,

তমিন সমােজর গরীব- ঃখী,

বা অিধকার রেয়েছ।
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এিতম- িমসিকন ও আ ীয়

জেনরও হক

যমন কারআেন সূরা মাআিরেজর ব াখ ায় জনাব গালাম আযম বলেছন য, আ াহর স ি ও
আিখরােতর কল ান পাওয়ােকই যারা জীবেনর উে

বািনেয় নয়,

তারা মানবীয় দূবলতার

িনকট পরািজত হয় না। ঈমােনর বেল নাফেসর উপর িবজয়ী হওয়ার যাগ তার দ ন তােদর
মেধ উ ত মােনর চির সৃি হয়। এসব

েণর লােকরাই বেহশেত স ােনর সােথ িচরিদন

থাকেব। স ন েলার মেধ যার একিট হল: ‘তারা অভাবীেদরেক সাহায করা কতব মেন কের
এবং তােদর মােল গিরবেদর হক আেছ বেল ীকার কের। (
আয়াত: ২৪- ২৫,

: আল কারআনসূরা মা’আিরজ,

রা নং- ৭০)।

এই আয়ােতর অিধকাংশই বাংলা তরজমার কারআন শরীেফ উে খ আেছ য,
অিধকার রেয়েছ’। িক
খুেজ পাইিন।

িনিদ শ িট বলেত আিম শ ােথ আল কারআ ল মজীেদ কান শ

সখােন রেয়েছ

যমন: ‘ওয়া ািযনা’- এবং যারা,

‘আমওয়ািলিহম’- তােদর স দ সমূেহর,
এখােন িনিদ

‘হা ুম’- অিধকার,

অ বাদঃ মিতউর রহমান খান,

আধুিনক

মেধ ,

‘ফী’-

‘মাআলুম’- অবগত। তাহেল

শ িট কাথায়? ( সূ : শ ােথ আল কারআ ল মজীদ,

আয়াত: ২৪- ২৫,

‘িনিদ

সূরা মাআিরজ,

কাশনী ঢাকা,

বাংলােদশ

ইসলািমক ইনি িটউট পিরচািলত, নবম খ , পৃ া: ১১৯)।
“ওয়া ফী আমওয়ািলিহম হা ুল িলস সািয়লী ওয়াল মাহ ম” অথাৎ এখােন বলা হেয়েছ য মাল
তােদর কােছ িছল তা

ধু িনেজরাই ভাগ করত না;

সমােজর িবেশষ কের আ ীয় ও

িতেবশীেদর মেধ যারা অভাবী তােদর হকও ঐ মােলর উপর িছল বেল মেন করত এবং স
হক আদায় করত। (

: আল কারআেনর অ বাদ,

রা যািরয়াত, আয়াত: ১৯,

রা নং-

৫১; অধ াপক গালাম আযম, তৃতীয় খ , পৃ া: ৭৭ এর ১৯ নং আয়ােতর ব াখ া)।
হক বা অিধকার কােরা দয়া বা ই ার উপর িনভর কেরনা। কারন হািদস শরীেফও ি য় নবী
(সাঃ) বেলেছন,

‘িন য় তামােদর মােল মা েষর হক বা অিধকার রেয়েছ যাকাত ছাড়াও।

(সূ : িতরিমিজ, ইবেন মাজা)।
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চার কার মােলর উপর যাকাত ওয়ািজব করা হেয়েছ। এই চার কার মাল সহেজ িহসাব কের
যাকাত দয়া স ব।

থম

কার হে

ফসল ও ফল। যমন খজুর,

আ র
ু ,

মানা া

ইত ািদ। তির তরকারী সবজী - এসেবর উপর যাকাত নই। কননা এসকল িজিনস অিত

ত

ন হেয় যায়। ি তীয় কােরর মাল হে , গৃহপািলত প । যমন উট, গ , মিহষ, বকির
ইত ািদ। তৃতীয় কােরর মাল হে

সানা পা। চতুথ কােরর মাল হে

বািণজ সাম ী তা য

ধরেনরই হাক না কেনা। যমন কাপড়, বাসন কাসন, িবছানা, আসবাবপ ইত ািদ। এ
সকল স দ নসাব পিরমাণ হেল এবং এক বৎসর জমা থাকেল বছরাে িহসাব কের যাকাত
িদেত হেব। (সূ : মাদােরজু
মাহাে েছ দহলভী (রহ:),

নবুওয়াত,
সরিহ

৩য় খ ,
কাশন,

পৃ া: ৩০২,

শােয়খ আ ল
ু হক

৮৯ যাগীনগর রাড,

উয়ারী,

ঢাকা-

১২০৩)।
আ ামা হযরত িশবলী (রাঃ) একজন বড় অিল আ াহ িছেলন। একিদন বাগদােদর বাদশা
মুওয়া ীল িব াহ হযরত িশবলীেক

করেলন, আ া বলেতা, িবশ িদরহােমর যাকাত কত

হেব? হযরত িশবলী উ র িদেলন,

িবশ িদরহােমর যাকাত হেব সােড় িবশ িদরহাম। এেত

বাদশা আ াযাি ত এবং রাগাি ত হেয় িজে স করেলন,
কাথায় পেল? উ ের হযরত িশবলী বলেলন,

এ কমন কথা! এ িশ া তুিম

হযরত আবু বকর (রাঃ) থেক। তার িনকট

চি শ হাজার িদনার িছল। রাসূলু াহ (সাঃ) যাকােতর কমু করেল িতিন িনেজর জ
িদনারও না রেখ সমুদয় অথ আ াহর রা ায় দান কের দন। বাদশা বলেলন,
সমান সমান হল, িক

তুিম ঐ আধা িদনার অিতির

একিট

আ া এেতা

কাথায় পেল? হযরত িশবলী (রাঃ)

বলেলন, ইহা আপনার উপর জিরমানা, িবশ িদরহাম আ াহর পেথ খরচ না কের জমা রাখার
জ । (সূ : শাম ল হক অ িদত,
বাগদাদী স ;

তা কারাতুল আউিলয়া,

২য় খ ,

আবুল হাসান নূরী

: আহেল কারআন, পৃ া: ৯৯)।

রাসূলু াহ (সাঃ) এর িনকেট যাকােতর মাল িনেয় আসা হেল িতিন কারআেনর িনেদশ মাতােবক
যাকাত দাতার জ

দায়া করেতন। কারআন মজীেদ এরশাদ করা হেয়েছ, “আপিন তােদর
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যাকােতর মাল

হণ কের তােদরেক পিব

ও পির

কের িদন এবং তােদর জ

দায়া

ক ন।” এই আয়ােত সালাত শ িটর মাধ েম দায়া বুঝােনা হেয়েছ। (সূ : মাদােরজু
নবুওয়াত, ৩য় খ , পৃ া: ৩০৩, শােয়খ আ ুল হক মাহাে েছ দহলভী (রহ:),

সরিহ

কাশন, ৮৯ যাগীনগর রাড, উয়ারী, ঢাকা- ১২০৩)।
“যা (িকছু ধন স দ) তামরা

েদর ওপর দাও,

মা ষেদর মােলর সােথ (শািমল হেয়) বৃি

পায়,

( তা তা এ জে ই দাও) যন তা অ
আ াহ তায়ালার দৃি েত তা (িক

মােটই)

বােড় না, অপরিদেক য যাকাত তামরা দান কেরা তা ( যেহতু একা ভােব) আ াহ তায়ালােক
স

করার উে েশ দান কেরা,

তাই বরং বৃি

পায়,

জেন রেখা,

লাক) যারা (যাকােতর মাধ েম) আ াহর দরবাের িনেজেদর স দ ব
আল কারআন,

রা ম, আয়াত: ৩৯,

এরাই হে

( সসব

েণ বািড়েয় নয়। (

:

রা নং- ৩০; আল কারআন একােডমী ল ডন)।
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দ সে

আ াহ তায়ালা বলেছন: “ হ মা ষ তামরা যারা (ইসলামেক একিট পূণাংগ িবধান িহেসেব)
িব াস কেরেছা, চ বৃি হাের দ খেয়া না এবং তামরা আ াহ তায়ালােক ভয় কেরা। আশা
করা যায় তামরা সফল হেত পারেব। (
১৩০,

: আল কারআন,

সূরা আেল ইমরান,

আয়াত:

রা নং- ৩)।

যারা দ খায় তারা (মাথা উচু কের) দাঁড়ােত পারেব না, ( দাঁড়ােলও) তার দাঁড়ােনা হেব স
ব ি র মেতা,
রেখেছ;

যােক শয়তান িনজ

এটা এ কারেণ,

পরশ িদেয় ( িনয়ার লােভ লালসায়) মাঘা

যেহতু এরা বেল,

ব বসা বািণজ

তা

কের

েদর মেতাই (একটা

কারবােরর নাম), অথচ আ াহ তায়ালা ব বসা হালাল কেরেছন এবং দেক হারাম কেরেছন,
তাই তামােদর যার (যার) কােছ তার মািলেকর প

থেক ( দ সং া ) এ উপেদশ পৗেছেছ,

স অতপর েদর কারবার থেক িবরত থাকেব, আেগ (এ আেদশ আসা পয ) য দ খেয়েছ
তা তা তার জে
ওপর;

িক

অিতবািহত হেয়ই গেছ, তার ব াপাের একা ই আ াহ তায়ালার িস াে র
( এরপর) য ব ি

জাহা ােমর অিধবাসী হেব,

(আবার

দী কারবাের) িফের আসেব,

তারা অব ই

সখােন তারা িচরিদন থাকেব। আ াহ তায়ালা দ িনি

( অপর িদেক) দান সদকার পিব

কাজেক িতিন (উ েরা র) বৃি

(তাঁর নয়ামেতর

পািপ

িত) অকৃত

ব ি েদর কখেনা পছ

কেরন,

কেরন,

আ াহ তায়ালা

কেরন না। তেব যারা

(সিত কার অেথ) আ াহ তায়ালার ওপর ঈমান এেনেছ এবং ভােলা কাজ কেরেছ,

নামায

িত া কেরেছ, যাকাত আদায় কেরেছ, তােদর ওপর কােনা ভয় থাকেব না, তারা সিদন
িচি তও হেব না। হ ঈমানদার লােকরা,

তামরা (সূেদর ব াপাের) আ াহেক ভয় কেরা,

আেগর (সূদী কারবােরর) য সব বেকয়া আেছ তামরা তা ছেড় দাও,
আ াহর ওপর ঈমান আেনা। (

: আল কারআন,

রা নং- ২, আল কারআন একােডমী ল ডন)।
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সূরা বাকারা,

যিদ সিত ই তামরা
আয়াত: ২৭৫- ২৭৮,

অতঃপর আ াহ তায়ালা বেল িদেয়েছন: যিদ তামরা আমার কথায় িব াস াপন না কর, তেব
তামরা আমা হইেত দূের থাক। (

: আল কারআন, সূরা দূখান, আয়াত: ২১, পারা: ২৫,

রা নং- ৪৪)।
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খুমস সে

ইসলােমর সকল ফিকহবৃ
বি টত হয়,

িব াস কেরন য,

সম

যু ল

গিনমত িজহাদকারীেদর মেধ

ধুমা এর এক প মাংশ ব তীত যা িবেশষ িবেশষ

ে খরচ করা হয়। খুমেসর

িবষেয় শীয়া এবং ি েদর মেধ মতিবেরাধ পিরলি ত হয়। আমার জ
িস াে

পৗছােনার আেগই খুমস স ে

কারআন মিজদ থেক

য,

কান

সংে েপ আেলাকপাত কির। এই আেলাচনা আিম

করিছ। আ াহ এরশাদ কেরেছন: “এটা জেন রেখা য, যা িকছু

তামরা গিনমেতর মাল অজন কর তার মধ কার এক প মাংশ হে
এবং রাসূেলর (সাঃ) িনকট আ ীয়েদর,
মণকারীেদর জ ” (
ইসরাইল,

ফরজ হে

এিতমেদর ও িমসিকনেদর এবং মুসািফরেদর এবং

: আল কারআন,

আয়াত: ২৫;

আ াহর ও তার রাসূেলর,

সূরা রাম,

সূরা আনফাল,

আয়াত: ৩৮;

আয়াত: ১,

সূরা আহযাব,

৪১;

সূরা বানী

আয়াত: ২৭;

সূরা

হাশর, আয়াত: ৬- ৯)।
িশয়া ফিকহেদর সােথ অ া
যু

ফকীহেদর পাথক হেলা এই য,

থেক া গিনমেতর মেধ ই সীমাব

অ া রা খুমসেক ধুমা

মেন কেরন এবং তা ব তীত অ

কােনা

ে এ

ওয়ািজব আেছ বেল মেন কেরন না। আর এ ব াপাের তােদর দিলল হেলা এই য, এ আয়াতিট
যু ল গিনমেতর ব াপাের নািযল হেয়েছ।
িক ধারণা ’িট কারেণ সিঠক নয়ঃ থমত আরবী ভাষায় যা িকছুই মা েষর হ গত হয় তােকই
গিণমত বলা হয় এবং

ধুমা

যু ল

গিনমতেকই বুঝায় না। যমন ইবেন মানজুর বেলন,

“গিনমত হেলা আনায়ােস িকছু হ গত হওয়া” ( িলসা ল আরাব,

‘গিণমত’ শ ,

ইবেন

আিসেরর আনেনহায়ােত এ শ িটর অথ িঠক এর কাছাকািছ এবং িফ জাবাদীর কথাও তাই)।
তাছাড়া

কারআনও এ শ িটেক

বেহশতী

নয়ামেতর

ে

ব বহার কের বেলেছ:

“ফা’ই া া- িহ মা া- িনমু কাসীরা ” অথাৎ- মহান আ াহর িনকট রেয়েছ মহা পু
আন- িনসা, আয়াত: ৯৪,

রা নং: ৪)।
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ার। (সূরা

মূলত গিনমত কথািট হেলা গারামত বা খসারেতর িবপরীত শ । যখন মা ষ কােনা িকছু লাভ
করা ব তীত এক িনিদ

পিরমাণ জিরমানা দয়ার জে

আিদ

হয়,

খাসারাত বেল। যখন লাভবান হয় তােক গিনমত বেল। অতএব,

তােক গারামাত বা

কবল যু ল

গিনমেতর

মেধ ই এ আয়াত সীমাব করার কােনা দিলল নই এবং বদেরর যুে র সময় এ আয়াত নািযল
হওয়া সীমাব করেণর দিলল নয়। আর স েদর এক প মাংশ িহসাব করার িবধান একিট
সামি ক িবধান এবং এিট িবেশষ কােনা িবষয় নয় (অথাৎ

ধুমা

যু ল

ে ই সীমাব

নয়)।
ি তীয়ত কােনা রওয়ােয়েত এেসেছ য, মহানবী (সাঃ) এর সকল কার স দ থেকই খুমস
দান কেরেছন। অতঃপর আ ল
ু কাইস গাে র লাক তাঁর (সাঃ) - এর িনকট এেস বলল,
‘আপনার ও আমােদর মেধ মুশিরকরা বাধা হেয় আেছ। আমরা

ধুমা

হারাম মাস েলােত

(অথাৎ যখন িনরাপ া থােক) আপনার িনকট আসেত স ম। য সকল িবষেয়র আমেলর মাধ েম
আমরা বেহশেত
িকছু

েবশ করেত পারব এবং অ েদরেকও এ েলার

কমু আমােদর জে

বণনা ক ন। মহানবী (সাঃ) বেলন,

করেত আেদশ দেবা। অতঃপর িতিন ঈমােনর ব াখ া িদেলন,

িত আহবান করব এমন
তামােদরেক ঈমান র া

“আ াহর এক বােদর সা

দান, নামায কােয়ম করা, যাকাত আদায় করা এবং আেয়র এক প মাংশ ব য় করা। (
সহীহ আল বুখারী,

৪থ খ ,

িকতাবুয মাগাযী,

পৃ া: ২৩৮,

হাদীস: ৪০২৩,

:

আধুিনক

কাশনী; সহীহ বাখারী, খ - ৪, পৃ া: ২৫০)।
িনঃসে েহ এ হাদীেস গিনমত বলেত যু

বিহভূত আয়- উপাজেনর কথা বুঝােনা হেয়েছ। কারণ

তারা বেলিছল এমন এক ােন আমরা আিছ য, মহানবী (সাঃ) - এর ধাের কােছ নয়। অথাৎ
মুশিরকেদর ভেয় মদীনায় আসেত পাির না। এ ধরেনর ব ি বগ যারা মুশিরকেদর

ারা

পিরেবি ত িছল, তারা মুশিরকেদর িব ে িজহাদ অবতীণ হেত অপারগ িছল। সখােন যু ল
গিনমেতর খুমস

দােনর তা

ই আেস না। (
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: ইমািময়া িব ােসর সনদ,

পৃ া: ২৩৩,

একশ আটচি শতম মূলনীিত,

মূলঃ আয়াতু া

জা’ফর

বহানী,

অ বাদ:

মাহা দ

মাঈনউি ন)।
আহেলবাইেতর ইমামগণ (আঃ) থেক বিণত রওয়ােতর মাধ েম সকল কার আয় থেক খুমস
দয়ার ব াপারিট পির ার হেয় গেছ। ফেল এ ব াপাের কােনা কার সে েহর অবকাশ নই।
(সূ : ওয়াসেয়লুশ িশয়া,

খ

৬,

িকতােব খামস,

বােব আউয় াল;

ইমািময়া িব ােসর

সনদ (ইসনা আশারী িশয়ােদর িব ােসর দিলল িভি ক ব াখ া), পৃ া: ২৩৩, মূলনীিত নং১৪৮)।
শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দােনর কথা পিব
দােনর িনেদশ পিব
হে ,

কারআেন

‘‘এসব গরীব ও িনঃ

কারআেন নই। িক শতকরা িবশভাগ খুমস

ভােব উে খ আেছ। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়ােত বলা
দর জ

যােদর অ করণ ( ীেনর িত) অ রাগী করা

এবং (ব ব াপনায় কমরত) কমচারীেদর জে ,
েয়াজন তােদর জে

এবং তা িনধািরত’’। সূরা

আনফােলর (খুমেসর) আয়ােত আমরা স িনধািরত অংশিটর উে খ দখেত পাি

যা যাবতীয়

এক প মাংশ)।
জনাব গালাম মারেশেদর ভাষায় বলেত গেল,

হাদীস মাতােবক যিদ ২.৫% (শতকরা

আড়াই টাকা) যাকাত হয় তাহেল কারআন মাতােবক ২০% খুমস হয়। তাহেলও তা ২২.৫%
(শতকরা সােড় বাইশ টাকা) যাকাত বা সাদকা িদেত হয়। িক

আমােদর শা িবদরা ‘গিনমত’

এর দাহাই িদেয় স ২০% েদয় িনেদশিট রদ বা বািতল কের িদেয়েছন। আ াহর িনেদশেক
‘মুজতািহদরা’ বািতল কের দন, িক সাংঘািতক কথা! বলা হেয় থােক,
নই গিনমতও নই,
াধীনতা যুে

স কারেন নািক এ িনেদশ

যেহতু এখন যু ও

াভািবকভােব রিহত হেয় গেছ? ( অথচ

বাংঙালী মা বানেদর গিনমেতর মাল মেন করা হেয়িছল)। তাহেল পিব

কারআেনর আয়াত শা ত ও সবকািলন হয় িকভােব? অেথ ‘গিনমত’ শ িট আ াহপাক
এখােন ব বহার কেরেছন তা িক আমােদর িচ া কের দখেত হেবনা? ‘গিনমত’ শ
হওয়ােত যিদ উ

ব বহার

আয়ােতর িনেদশিট রিহত হেয় যায়, তাহেল স েদয় অেথর যারা হকদার
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তথা আ াহ, রাসূল (সাঃ) , আওলােদ রাসূল (সাঃ) , এিতম, িমছকীন ও মুসািফররা তা
আর িনয়া থেক অদৃ

হেয় যায়িন? তাহেল যু

ব

হবার কারেণ এবং গিনমত হ গত না

হওয়ার কারেণ তাঁরাইবা কন তাঁেদর হক বা অিধকার থেক বি ত হেবন? এেত আ াহপাক
িনেজও রেয়েছন। আ াহ িকছুিদেনর জ

তাঁেদর অভাব বা

েয়াজেনর কথা িবেবচনা কের ঐ

িনেদশ জারী করেলন, অতঃপর যু ব

হবার কারেণ তাঁেদর অভাব,

েয়াজেনর কথা ভুেল

গেলন এবং এ আয়ােতর িনেদশ রিহত কের তােদর বি ত করেলন? আওলােদ রাসূল (সাঃ) ,
এিতম, িমসিকন ও মুসািফররা তখন গিনমেতর মাল পাওয়ােত খাবার খেতন, গিনমত ব
হওয়ায় এখন িক তারা বাতাস খােবন? এ কমন কথা? আ াহ িক আমােদর মত এতই
দা ল মান ও িস া হীনতায় ভুেগন? ( নাউযুিব াহ)। আ াহ আওলােদ রাসূল (সাঃ) ,
এিতম,

িমসিকন ও মুসািফরেদর বা অভাব

েদর অিধকার জলা িল দেবন,

এ কথা

ভাবেতও তা অবাক লােগ! আসেল আমােদর তথাকিথত ‘মুজতািহদরা’ একটুও িচ া কের
দেখনিন য, আ াহতালা এখােন ‘গিনমত’ শ িট কন ব বহার কেরেছন? গিনমত শ িটর
কৃত অথ ও তাৎপয হল,
আ াহর অ

েহ া

ধুমা

যু

জেয়র মাধ েম

বৃি তথা আ াহ অ

া

অথ স দই গিনমত নয় বরং

হবশতঃ েয়াজেনর অিতির

য সম

স দ

দান কেরন তার সমুদয়ই গিণমেতর অ ভূ । নমত শে র এ রকম ব াখ া হওয়াই সমুিচত।
িহযরেতর পর থেক ম া িবজেয়র পর পয মুসলমানরা সারা বৎসর জহােদ িল থাকেতন।
জহােদ

া

গিনমেতর স দই িছল তাঁেদর আেয়র একমা

ভেয় তাঁরা মিদনার বাইের ব বসা বািণেজ র জে
ম ায় ফেল এেস মিদনায় িনঃ

যেত পারেতন না। মুহািজররা তাঁেদর স দ

অব ায় জীবন যাপন করেতন। জহােদর তাড়নায় সারা

বৎসরই তাঁরা উৎক ঠার মেধ থাকেতন,
করেত পারেতন না। স

উৎস। কােফরেদর আ মেণর

ফেল কৃিষকায বা আেয়র অ েকান

েচ া তারা

ে যু ল গিনমেতর মােলই িছল তােদর আেয়র একমা উৎস। স

কারেণই আ াহপাক এখােন ‘গিনমাতুন িমন শাইিয়ন’ অথাৎ ‘গিনমেতর যাবতীয় িকছুর’
বাক িট সমুদয় আয় অেথই ব বহার কেরেছন।
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শীয়ারা সব ধরেণর লভ াংশেক মােল গিনমত মেন কের থােকন এবং আহেল বােয়েতর
ইমামেদর আ গত সােপে

বৎসর শেষ খরচািদর পর য স দ অবিশ থােক তার খুমস

বািহর কের থােকন। অথচ আহেল

াত ওয়াল জামায়ােতর এটার

িত ইজমা আেছ য খুমস

কবল ঐ স েদর উপর ওয়ািজব হেব যটা যুে র মারফৎ মুসলমানেদর হােত আসেব।
জনাব ড. মুহা দ িতজানী আল সামাভীর ভাষায় বলেত হয় য,
ায় আ াহর

স ানীেদর

এবং রাসূল (সাঃ) হাদীসসমূেহর ব াখ া ও িবে ষন িনেজর মন মিজ

মাতােবক করেবা না। আর না িনেজর মাযহােবর প
আহেল

‘আিম অ া

অবল ন কের স িলর অথ করেবা। িক

ােতর কথা ও ম ব েক আিম কান খাতায় ফলেবা? তারা তােদর িসহাহসমূহ এক

িদেক তা খুমস ক এক বােক ওয়ািজব বেলেছন;

আবার িনেজেদর ব াখ া ও মাযহাবগত

শ ূতার কারেণ সটার উপর আমল কেরন না। এখােন এই
সটােক কাযকারী কন কেরন না? অতএব,

িট উ র িবহীন থেক যায় য,

িনি ধায় মুখ ফুেট বিরেয় আেস য,

যটা

করেত পােরন না সটা বেলনই বা কন? এধরেণর অেনক কথা তােদর িসহাহ ও অ া
হণ সমূেহ পেয় যােবন য িলর উপর শীয়ারা আমল কের থােকন। িক
ওঅ া

মাযহােবর লাকসকল) িনেজরা আমল কেরন না। ঐ সম

তারা (আহেল

ত

কিথত িবষয়সমূেহর মেধ

খুমসও একিট িবষয়’।
ইমাম আবু হািনফার মেত ‘িরকায’ অথাৎ ভূ- গেভ
গেভ

কৃিত- দ

২য় খ ,

ািথত স দ, আর মা’দান অথাৎ ভূ-

(খিন) এ উভয়টার মধ এক- প মাংশ ওয়ািজব। (

িকতাবুয যাকাত,

কাশনী, সন- সে

পৃ া: ৫৮,

হাদীস: ১৪০১,

: সহীহ আল বুখারী,

িটকা নং: ১৬,

আধুিনক

ার ১৯৮৬)।

সহীহ আল বুখারীেত ‘ রকায’ স েক একটা অধ ায় িনধারণ কেরেছন। আর ইবেন মািলক
আনাস ও ইবেন ইদিরস (ইমাম শােফয়ী) বেলন,

জােহলী যুেগর ভূগেভ

ািথত স দেক

‘িরকায’ বেল। এর পিরমাণ কম হাক আর বশী হাক তােত এক প মাংশ ওয়ািজব হেব।
িক

মা’দান (জিমর উপর ভােগর স দ) এর উপর খুমস এজে
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ওয়ািজব যেহতু এটা খিনজ

নয়। রাসূল (সাঃ) বেলেছন: মা’দান হে

িবতরণ যাগ আর খিনজ এর উপর ভূগভ ধেন এক

প মাংশ খুমস িদেত হেব’। ইমাম আবু হািনফা বেলন,
স েদর

ায় খিনও ‘িরকায’। (

অথাৎ সমু

ািথত

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুয যাকাত, পৃ া:

৫৮, হাদীস: ১৪০১, আধুিনক কাশনী, সন- সে
িক ইমাম বুখারী বেলন,

জােহলী যুেগর ভূগেভ

ার ১৯৮৬)।

নবী (সাঃ) ভূ- গভ ধেন এক প মাংশ িনধারণ কেরেছন, পািন

থেক া ধেন নয়। (

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুয যাকাত, পৃ া:

৫৮, হাদীস: ১৪০১, আধুিনক কাশনী)।
আর বুখারী তার সই সহীেতই বেলেছন য: ‘হাসান বসরী বেলন, আ র ও মু ার মেধ এক
প মাংশ দয়া ওয়ািজব’। ‘ইবেন আ াস (রাঃ) বেলন আ র ভূগভ ধন নয়, বর
থেক উিথত একিট ব । (

এটা সমূ

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুয যাকাত, পৃ া: ৫৮,

হাদীস: ১৪০১, িটকা নং: ১৫, আধুিনক কাশনী, সন- সে

ার ১৯৮৬)।

এখােন ইমাম বুখারী য বেলেছন ‘পািন থেক া ধেন নয়’ এটা কান সাহাবার রওয়ােয়ত?
অথবা রাসূলু াহ (সাঃ) - এর কান ঘিন সাহাবী থেক বিণত য এটা হণ যাগ হেব? ইবেন
আ াস? িক

ইবেন আ াস তা এখােন সমু

দিখেয়েছন িতিন তা

ও ভূগভ

ধেনর মেধ একিট পাথক

বারণ কেরনিন। কননা নবী (সাঃ) িরকােযর (সং েহর) উপর খুমস

ওয়ািজব কেরেছন,

সটা পািনর তল দেশ থাকাটা জ ির নয়।

সত স ানীগণ উ

হাদীস সমূহ ারা অ মান কের িনেত পােরন য, মােল গিনমেতর উপর

আ াহ খুমস ওয়ািজব কেরেছন, এর অথ ধু ঐ ধন স দ যা মািটর তলা থেক বািহর করা
হেয় থােক। আর য বািহর কের স দ তারই হয়। তরাং গিনমত িহসােব তার খুমস ওযািজব
হেব। অ

প সমূ হেত য মিন মু া উ ার করা হেয় থােক তার জে ও খুমস ওয়ািজব।

কননা স িলও হে

গিনমত। বুখারীর হাদীসসমূহ ারা আমােদর কােছ

এসকল বড় বড় জামাত ও অ সরণকারীেদর কথা আর আমল হে
েটােতই অসাম

স ণ
ূ িবপরীত মুখী। এবং

তা পাওয়া যায়। ে য় পাঠকম ডলী, এখন ল
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হেয় গল য

ক ন তােদর এই ভুল

ও া দিলল উ াতেক কাথা থেক কাথায় পৗেছ িদে । যখন বুখারীর মত
খুমেসর প পািত।

হাদীস ব া

তরাং শীয়ােদর কথা এখােনও বা বতাপূণ। খুমস স েক তারা য কথা

বেলন স মেত আমলও কেরন এবং তােদর কথা ও কাজ পুরা পুির িমল আেছ। (

: আিমও

সত বাদীেদর স ী হেয় গলাম, পৃ া: ১৮৯, মূল: জনাব ড. মুহা দ িতজানী আল সামাভী)।
তাছাড়া আমরা ইসলােমর ইিতহাস অধ ায়ন করেলও খুমস
‘গিণমত বা যু ল

সে

মান পাই যমন:

ব ািদর এক- প মাংশ রা ীয় কাষাগাের জমা রািখয়া অবিশ

মুসিলম স েদর মেধ ব টন কিরয়া দওয়া হইত। রাে র জ

অংশ

রি ত অংশেক (এক-

প মাংশ) খুমস বলা হইত। হযরত ওমেরর (রাঃ) সময় ইহা আেয়র একিট বড় উৎস িছল।
কাষাগােরর অংশিট নবী করীম (দঃ)- এর আ ীয়- জন ও মুসিলম স বািহনীর সাজসর ােমর জ

ব য় করা হইত। (

: ইসলােমর ইিতহাস,

াতক ও স ান

নীর জ ,

অধ াপক ক.আলী, এম.এ; পৃ া: (১৫২) ১৮১; আলী পাবিলেকশনস; ৭৭, পাটুয়াটুলী,
ঢাকা- ১, সন- ১৯৮৫)।
সাতিট িজিনেসর উপর খুমস দওয়া ওয়ািজব। স েলা হেলা এইঃ (১) য গিনমত যুে র পর
কােফরেদর কাছ থেক পাওয়া যায়। (২) খিনজ ব । (৩)

ধন। (৪) ডুব িদেয় সমু তল থেক

হািসল করা মিণ মু া। (৫) হালাল মাল যটা হারােমর সােথ িমেশ যায়। (৬) য জিমন কােফর
িজি

মুসলমােনর কাছ থেক খিরদ কেরেছ। (৭) কাজ কারবার, ব বসায় বািণেজ , চাষাবাদ

বরং য কান উপােয় অিজত মুনাফা বা লভ াংেশর। যিদও মুনাফা থেক কামাই না হয়। (
মুখতাছা ল আ কাম,
ওযমা আকােয় আলহা

পৃ া: ৯৬,

:

লখক: ফকীেহ আহেল বাইত হযরত আয়াতু াহ আল-

সাইেয় দ মুহা দ রজা আল মুসাভী

লপাইগানী মা া িয া ল

আ’লী)।
কান লাক যখন বৎসেরর মাঝামািঝ
পিরজেনর জ

খারাক,

ীয় কারবােরর লভ াংশ থেক িনেজর ও পিরবার-

পাশাক, ঘেরর আসবাবপ , থাকার জ

আ ীয়- জনেদর সােথ সা াৎ,

মহমানেদর অিতেথয়তা,
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বাড়ী, ব ু- বা ব ও

দান- খয়রাত এবং অ া

এ

জাতীয় খরচািদ িকংবা তার উপর যসব হক অিধকার বিতেয়েছ যমন- মা ত,
ইত ািদ আদােয় অথবা িবেয়- শাদী,

মেয়র জ

কাফফারা

দয় উপেঢৗকন এবং িচিকৎসা ইত ািদর খরচ

ও ব য়ভার তার স ান ও মযাদা অ যায়ী হেয়েছ তখন সটােক তার বৎসেরর খরেচর অ ভু
ধরা হেব। আর এ েলার উপর খুমস নই। (

: মুখতাছা ল আ কাম,

পৃ া: ৯৮,

মাসআলা: ৩৭৫)।
য সব খরচ কাজ কারবােরর এবং মুনাফা হািসেলর িপছেন আব ক। যমন- দাকােনর ভাড়া,
িশ ানিবেশর মজুরী,

কমচারীেদর বতন ইত ািদও বৎসেরর খরচািদর মেধ পিরগিণত।

এ েলার উপরও খুমস নই। (

: মুখতাছা ল আ কাম, পৃ া: ৯৯, মাসআলা: ৩৭৬)।

য টাকা ঋণ নয়া হয় তােত খুমস নই। দান ও উপহাের কান খুমস নই। যিদও এহিতয়াত
হেলা বাৎসিরক খরেচর অিতির

হেল

সটার খুমস

দান করা। (

: আে বাতুল

ইি ফতাআত, পৃ া: ২৫১, ওলীেয় আমের মুসিলমীেন জাহান হযরত আয়াতু া আল- উ মা
সাইেয় দ আলী খােমেনয়ী (মু া িয ু ল অলী)- এর ফেতায়া সংকলন)।
িনকট আ ীয় এবং পিরবার- পিরজেনর মেধ রাসূলু াহ (সাঃ) ‘খুমস’

কবলমা বনী হােশম

এবং বনী মা ািলবেক দান কিরেতন। বনী নওেফল এবং বনী আব শ শামস তাঁহার গা হওয়া
সে ও এবং তাঁহারা বার বার দাবী উ াপন করার পরও িতিন তাঁহািদগেক খুমস এর অংশ
িদেতন না। (সূ : আল ফা ক, মূল: আ ামা িশবলী নামানী, পৃ া: ৩৫৪)।
(১) খুমস কােক বেলঃ মােলর প ম ভাগেক খুমস বেল। (২) খুমস কার উপর ওয়ািজব?

িত

মুসলমােনর উপর। (৩) খুমস কখন ওয়ািজব? সারা বৎসর আয়- ব েয়র পর অবিশ মােল।
(৪) খুমস কােক িদেত হয়? খুমস ই ভাগ করা হয়, এক ভাগ গরীব সয়দেক ও অপর ভাগ
ইমাম (আঃ)

ক িদেত হয়। (৫) ইমােমর অংশ কােক দওয়া হয়? ইমােমর নােয়ব

মুযতািহদেক। (৬) ইমােমর নােয়ব িক করেবন? ধম ও মাযহােবর সকল কায স
ধমীয় মা াসা িত া,

চার ও মাযহাবেক র া করেবন। (৭) যিদ কান ব ি

করেবন।
খুমস না দয়,

তাহেল িক হেব? তােক ইমােমর হক ( াপ ) লু ঠনকারী বলা হয় ও স ইমােমর কৃত ব ু হেত
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পাের না। (৮) যার খুমস জানা নই স িক করেব? যখন জানেত পারেব তখন মুযতািহদেক
িজ াসাকের খুমস িদেত হেব যােত খাদা
(এমািময়া মাকািতেবর ধারাবািহক পাঠ

মা কের। (

ম),

: এমামীয়া দীিনয়াত,

পাবিলশার: তানজীমুল মাকািতব,

১ম খ
িবজনওর

জলা, লাখেনৗও- ৩, ডাক িঠকানা: ৩৯, জওহির মহ া, লাখেনৗও, ইউ, িপ)।
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লাইলাতুল কদর (শেব কদর) সে

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম “ই া আনযালনা ফী লায়লািতল কাদির। ওয়া মা আদরাকা মা
লায়লাতুল কাদর। লায়লাতুল কাদির খায় ম িমন আলিফ শাহর। তানাযযালুল মালাইকাতু
ওয়ার

ফীহা িবইযিন রাি িহম িমন

ি

আমর; সালামুন িহয়া হা া মাতলাইল ফাজর।-

অথাৎঃ িন য় আিম এেক ( কারআন) কদেরর রাি েত নািযল কেরিছ। আপিন িক জােনন
কদেরর রাি

িক? কদেরর রাি

হল এক হাজার মাস অেপ া

িতপালেকর িনেদশ েম ফেরশতাগণ ও

হ (িজবরাঈল)

। এই রাে

তােদর

েত ক ম লজনক কাজ িনেয়

পৃিথবীেত অবতীণ হয়। এই ম লজনক কাজ ফজেরর উদয় পয অব াহত থােক।” (
কারআন,

: আল

রা আল ক র, আয়াত: ১- ৫)।

রমজান মাবারেক শেব কদর নােম একিট রাি আেছ, যাহা কালােম পােকর ভাষায় সহ মাস
অেপ া উ ম। সহ

মাস িতরাসী বৎসর চার মােস হয়। এইরাে র এবাদত যাহার ভােগ

জুিটয়ােছ স বড় ভাগ বান। স যমন নািক িতরাশী বৎসর চার মােসরও অিধক কাল এবাদেত
কাটাইল। (

: ফাজােয়েল আ’মাল,

( অধ ায়: ফাজােয়েল রমজান),

ি তীয় পিরে দ,

পৃ া: ৪৬; তাবলীগী তুবখানা, ৬০ চক সা লার রাড, চকবাজার, ঢাকা- ১২১১)।
হজরত আনাস (রাঃ) হইেত বিণত আেছ,
উ তেকই দওয়া হেয়েছ। অ

জুর পাক (সাঃ) বেলন, শেব কদর একমা আমার

কাহােকও নেহ। উ

সয়ামেতর বারণ

প হাদীস বিণত

আেছ য, পূববতী উ তগন দীঘায়ু হওয়ার কারেণ অেনক বশী বশী এবাদত স ম হইেতন।
আর

জুেরর উ ত

ায়ু হওয়ার দা ন উহা হইেত বি ত থািকেব। ইহােত

জুর (সাঃ)

মন ু হইেলন, কােজই আ াহ পাক দয়াপূবক এই রা দান কিরেলন। যিদ কান ভাগ বান
এই প দশিট রা ও লাভ কেরন এবং এবাদেত কাটান তেব আটশত তি শ বৎসর চাির
মােসরও বশী সময় এবাদেতর সওয়াব

া হইেবন। (
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: মুয়া া ইমাম মািলক, ১ম খ ,

রওয়ায়ত - ৭৭৫; ফাজােয়েল আ’মাল, ( অধ ায়: ফাজােয়েল রমজান), ি তীয় পিরে দ,
পৃ া: ৪৬; তাবলীগী তবু খানা, ৬০ চক সা লার রাড, চকবাজার, ঢাকা- ১২১১)।
কৃতপে

ইহা একিট আ াহর অপূব নয়ামত। উহােত আমল করা আ াহর তওফীেকই স ব।

কত বড় সৗভােগ র অিধকারী ঐসব আওিলয়ােয় করাম, যাহারা সারা জীবন শেব কদর া
হইয়ােছন। কান রাে

উহা সংঘিটত হয় ঐ স েক হাদীস ও দলীল বিণত আেছ। উহার

ফজীলত স েক পিব কালােম পােক সূরােয় ই া আনযালনা অবতীণ হইয়ােছ।
আবু রায়রা থেক বিণত । নবী (সাঃ) বেলেছন,

য বি

িনয়েত রমযােনর রাযা রাখল,

নাহ মাফ কের দয়া হয়। আর য ব ি

তার পূববতী সব

ঈমােনর সােথ এবং সওয়ােবর

ঈমােনর সােথ এবং সওয়ােবর িনয়েত কদেরর রাি েত (ইবাদেত) দাঁড়াল,
সম
২৬১,

নাহ মাফ কের দয়া হয়। (
হাদীস: ১৮৭১,

তার আেগরকার

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুয সাওম, পৃ া:

আধুিনক

কাশনী,

সন- ১৯৮৬;

ফাজােয়েল আ’মাল,

পৃ া:

৪৯)।
আেয়শা (রা:) থেক বিণত । রাসূলু াহ (সাঃ) বেলেছন,
শষ দশ িদেনর িবেজাড় রাি েত তালাশ কর। (

তামরা লাইলাতুল কদরেক রমযােনর

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুয

সাওম, পৃ া: ২৬২, হাদীস: ১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৭ আধুিনক কাশনী, সন- সে

ার

১৯৮৬)।
ইবেন আ াস (রাঃ) থেক বিণত । নবী (সাঃ) বেলেছন,

তামরা লাইলাতুল কদরেক রমযােনর

শষ দশ িদেন খাঁজ কর। লাইলাতুল কদর এসব রাি েত আেছ- যখন (রমযােনর) ৯, ৭ িকংবা
৫ রাত বাকী থেক যায় (অথাৎ ২১, ২৩ ও ২৫ তািরেখ)। (
িকতাবুয সাওম,

পৃ া: ২৬৩,

হাদীস: ১৮৭৮,

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ ,

আধুিনক

কাশনী,

সন-

সে

ার

১৯৮৬)।
ইবেন আ াস (রা:) বণনা কেরেছন,

রাসূলু াহ (সাঃ) বেলেছন,

তা (শেব কদর) শষ

দশিদেন আেছ। যখন নয় রাত অতীত হেয় যায় িকংবা সাত রাত বাকী থােক । (
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: সহীহ আল

বুখারী,
সন- সে

২য় খ ,

িকতাবুয সাওম,

পৃ া: ২৬৩,

হাদীস: ১৮৮০,

আধুিনক

কাশনী,

ার ১৯৮৬)।

আ ু াহ ইবেন উমর (রা:) বণনা কেরেছন,

রাসূলু াহ (সাঃ) রমযােনর শষ দশিদেন

ই’ তকােফ বসেতন। (

২য় খ ,

: সহীহ আল বুখারী,

িকতাবুয সাওম,

পৃ া: ২৬৪,

হাদীস: ১৮৮৩, আধুিনক কাশনী, সন - ১৯৮৬)।
আ - কানাবী (র) আবু সাঈদ খুদরী হেত বিণত । িতিন বেলনঃ রাসূলু াহ সা া া আলাইেহ
ওয়াসা াম সাধারণত রমযােনর মধ ম দশ িদেন ইিতকাফ করেতন। এ েপ িতিন (সাঃ) এক
বছর ইিতকাফ করবার সময় রমযােনর ২১ শ রােত,
কেরন সিদন িতিন (সাঃ) ইরশাদ কেরনঃ য ব ি

অথাৎ য রােত িতিন ইিতকাফ শষ

আমার সােথ ইিতকােফ শরীক হেয়েছ স

যন রমযােনর শষ দশ িদন ও ইিতকাফ কের এবং আিম লায়লাতুল- কদর দেখিছ, িক তা
আমােক ভুিলেয় দওয়া হেয়েছ। আিম িনেজেক শেব কদেরর সকােল কাদামািটর মেধ িসজদা
করেত দেখিছ। তামরা তা (শেব কদর) রমযােনর শষ দশ িদেনর বেজাড় রােত অে ষণ
করেব। (সূ : আবুদাউদ শরীফ,

ি তীয় খ ,

পৃ া: ২৭৮,

হাদীস: ১৩৮২,

ইসলািমক

ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
রাবী আবু সাঈদ (র) বেলনঃ উ

এ েশর রােত বৃি হেয়িছল এবং তখন মসিজেদর ছাদ খজুর

পাতার থাকায় পািন পেড়িছল। রাবী আবু সাঈদ (রা) আেরা বেলনঃ আিম রাসূলু াহ (স)- এর
চহারা মাবারেক, নাক ও চােখ ২১ তািরেখর সকােল কাদামািটর িচ
বুখারী,

মুসিলম,

ইবেন মাজা;

আবু দাউদ শরীফ,

ি তীয় খ ,

দখেত পাই। (সূ :
পৃ া: ২৭৮,

হাদীস:

১৩৮২, ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
আ ু া ইবেন উনায়স জুহানী (রা) হইেত বিণত িতিন রাসূলু াহ (সা)- এর িখদমেত আরজ
কিরেলনঃ আিম এমন এক ব ি

যাহার বািড় অেনক দূের অবি ত, তাই আমােক আপিন একিট

রাত বিলয়া িদন যই রাি েত আিম (ইবাদেতর জ

এই মসিজেদ) আগমন কিরব। রাসূলু াহ

(সাঃ) তাঁহােক বিলেলনঃ তুিম রমযােনর তইেশ রাি েত আগমন কর। (সূ : মুয়া া ইমাম
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মািলক (র),

থম খ ,

পৃ া: ২৬০,

রওয়ায়ত - ৭৭২,

তৃতীয় সং রণ: মাচ ১৯৯৫;

ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
আবু সালামা (রা:) বেলেছন, আিম আবু সঈদেক- িযিন আমার ব ু িছেলন- এক
িতিন জবাব িদেলন,

আমরা নবী (সাঃ) - এর সে

করলাম।

রমযােনর দশ িদেন ইেতকােফ বসলাম।

অতঃপর িবশ তািরেখর ভাের নবী (সাঃ) বিরেয় আসেলন,

আমােদর সামেন ভাষণ িদেলন

এবং বলেলন, আমােক শেব কদর দখান হেয়েছ। তারপর আিম তা ভুেল িগেয়িছ। িকংবা িতিন
বেলেছন,

আমােক ভুিলয়া দয়া হেয়েছ। অতএব,

বেজাড় ও অযু

তামরা (রমযােনর) শষ দশিদেনর

তািরেখ (অথাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল কদর তালাশ কর,

কননা আিম দখেত পেয়িছ য, আিম য়ং পািন ও কাদায় িসজদা করিছ। এ জ

যবি

রাসূলু াহ (সাঃ) - এর সােথ ইেতকােফ বেসেছ স যন িফের চেল যায়। তরাং আমরা িফের
চেল গলাম। আমরা আকােশ একখ
বষণ

মঘও দখলাম না। হঠাৎ একখ

মঘ দখা িদল এবং

হল। এমনিক মসিজেদর ছাদ ভেস গল। এ ছাদ খজুেরর ডােল িনিমত িছল।

অতঃপর নামায পড়া হল। তখন আিম রাসূলু াহ (সাঃ) - ক পািন ও কাদায় িসজদা করেত
দখলাম। এমনিক আিম তাঁর কপােল কাদার িচ
২য় খ ,

িকতাবুয সাওম,

পৃ া: ২৬২,

দখেত পলাম। (

হাদীস: ১৮৭৩,

: সহীহ আল বুখারী,

আধুিনক

কাশনী,

সন -

১৯৮৬)।
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বণনা কেরেছন,

রাসূলু াহ (সাঃ) মােহ রমযােনর মেধ র দশিদেন

ইেতকােফ বসেতন। যখন িবশ তািরখ অতীত হত এবং ২১ তািরখ এেস যত তখন িতিন ¯
গৃেহ িফের আসেতন। আর যারা তার সােথ ইেতকােফ বসেতা তারাও িফের যেতা। একবার
রমযােন িতিন সই রাে

ইেতকােফ িছেলন য রাে

সাধারণত: িতিন িফের চেল যেতন।

তারপর িতিন মা েষর সামেন ভাষণ দান করেলন এবং আ াহ যা চেয়েছন স মেত িতিন
িনেদশ িদেলন। (

: সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , িকতাবুয সাওম, পৃ া: ২৬৩, হাদীস:

১৮৭৫, আধুিনক কাশনী, সন - ১৯৮৬)।
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আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হেত বিণত: যখন এ শ তািরেখর রাত আসল এিট ওই রাত িছল য
রােত কদেরর রাত দখােনা হেয়েছ। (

: সহীহ আল বুখারী,

২য় খ ,

িকতাবুয সাওম,

পৃ া: ২৬৩, হাদীস: ১৮৮৫, আধুিনক কাশনী, সন - ১৯৮৬)।
এখােন লাইলাতুল কদর স েক আমরা যত েলা হাদীস পেয়িছ
যাে

ায়

েত কিটেতই দখা

য লাইলাতুল কদরেক রাসূলু াহ (সাঃ) তালাশ করেত বেলিছেলন শেষর দশ িদেনর

বেজাড় রােত। ইবেন আ াস হেত বিণত : লাইলাতুল কদর তামরা পােব ৯, ৭ িকংবা ৫ রাত
বাকী থাকেত (অথাৎ ২১,

২৩ ও ২৫ তািরেখ)। রাবী আবু সাঈদ (র) বেলনঃ উ

এ েশর

রােত বৃি হেয়িছল এবং তখন মসিজেদর ছাদ খজুর পাতার থাকায় পািন পেড়িছল। আিম
রাসূলু াহ (সাঃ) - এর চহারা মাবারেক, নাক ও চােখ ২১ তািরেখর সকােল কাঁদামািটর িচ
দখেত পাই। রাসূেল খাদা (সাঃ) িনেজই বেলেছন ‘আিম লায়লাতুল- কদর দেখিছ,

আিম

িনেজেক শেব কদেরর সকােল কাদামািটর মেধ িসজদা করেত দেখিছ। এখােন অিধকাংশেতই
২১- এর রাতেক বিশ

দয়া হেয়েছ। ইবেন আ ােসর রওয়ােয়েত ৯ রাত বাকী থাকেত

কদেরর রাত হয় অথাৎ হয়ত ২১- এর রাে অথবা ৭ রাত বাকী থাকেত অথাৎ ২৩- এর রােত।
আবার আ ু া

ইবেন উনায়স জুহানী (রা)- ক রাসূলু াহ (সাঃ)

উে খ কের বেলই

িদেয়েছন য, ২৩ - এর রােত। তাই শেব কদরেক ২৩- এর রােতই উদযাপন করা উিচত।
মা েষর ঝগড়া- িববােদর কারেণ লাইলাতুল কদেরর পিরিচিত িবলীন হল। (
বুখারী,

২য় খ ,

িকতাবুয সাওম,

পৃ া: ২৬৩,

: সহীহ আল

হাদীস: িনেচর অ ে দ,

আধুিনক

কাশনী, সন - ১৯৮৬)।
উবাদা ইবেন সােমত (রাঃ) বণনা কেরেছন, নবী (সাঃ) (একদা) আমােদরেক লাইলাতুল কদর
(এর সিঠক তািরখ) স ে অবিহত করার জ

বিরেয় এেসিছেলন। এমিন সময় জন মুসলমান

িববাদ করেত লাগল। তখন িতিন বলেলন আিম বর হেয়িছলাম। তামােদরেক লাইলাতুল কদর
(এর সিঠক তািরখ স ে ) খবর দওয়ার জ । িক

অমুক অমুক ব ি

ঝগড়ায় িল

হল।

(তাই এর এলম আমার থেক) উিঠেয় নয়া হল। স বত: এর মেধ ই তামােদর কল াণ িনিহত
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িছল। অতএব,

তামরা লাইলাতুল কদরেক শেষর দশ িদেন, নবম, স ম ও প ম রাি েত

তালাশ কর। (

: সহীহ আল বুখারী,

২য় খ ,

িকতাবুয সাওম,

পৃ া: ২৬৩,

হাদীস:

১৮৮৫, আধুিনক কাশনী, সন - ১৯৮৬)।
উপের উে িখত সকল হািদেস যিদও শেব কদেরর রাত

আকাের উে খ রেয়েছ। এবং

সটা এমন একিট িদন িছল য রােত রাসূল এতই ইবাদত কেরেছন এমনিক

চুর বষেনর

ফেলও িতিন ইবাদত ছােড়নিন পািন ও কাদায় িসজদা করেলন আর এটা িছল ২১- এর রাত।
িক

একিট অ ুদ বাক এখােন দখেত পাওয়া যায় যমন: রাসূলু াহ (সাঃ) সবাইেক শেব

কদেরর কা

ঘাষনা দওয়ার পরও নািক বেলেছন:‘তারপর আিম তা ভুেল িগেয়িছ’। (হয়ত

কান ঝগড়ােট ইজন ব ি র জ )। িকংবা িতিন বেলেছন,

আমােক ভুিলয়া দয়া হেয়েছ।

(এটা আবার কার জে ?) । তামরা শেব কদরেক আবার তালাশ কর? এখােনিক লু চুির
খলা হি ল য আবার তালাশ করেত হেব আর রাসূলু াহ (সাঃ) এত সহেজই আ াহর সই
ওহী- ক ভুেল িগেয়েছন?
হ মুসলমােনর নামধারী ব ি বগ! একথা অব ই সরণ রাখেবন য, রাসূেলর ারা কান ভুল
হয় না। কারণ আ াহ কারআেনর
থােক,

তামােদর

বেলেছন য: “তারকার কসম, যখন উহা অ যাইেত

িতেবশী সা ী মাহা দ পথ

িনেজর ই ামত কান কথা বেল না। (

ও হয় নাই, ভুেলও যায়নাই, আর স

: আল কারআন,

রা নাজম,

আয়াত: ১- ৩,

রা: ৫৩)।
এবং রাসূলু াহ (সাঃ) কখেনা ভুেলও যান না ও কােরা উপর িনভরও কেরন না (িনেজর ব ি বগ
ছাড়া) কারণ আ াহ কারআেন বেলেছন য: “িতিনই (আ াহ) অদৃ
ানী,

তাঁর স অদৃ

জগেতর কােনা িকছুই িতিন কােরা কােছ

তাঁহার মেনানীত কান রাসূেলর িনকেট িভ ইহা
ি ন, আয়াত: ২৬- ২৭,

রা নং: ৭২)।
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জগেতর ( ােনর একক)
কাশ কেরন না। একমা

কাশ কেরন না। (

: আল কারআন সূরা

তুিম কখনও মেন কিরও না য আ াহ তাঁহার রাসূলগেনর
আ াহ পর মশালী, িবচার হণকারী। (

িত

: আল কারআন,

দ

িত িত ভ কেরন।

রা ই াহীম, আয়াত: ৪৭,

রা নং: ২১০)।
ইহা এক উপেদশ,
(

: আল কারআন,

অতএব যাহারা অিভ িচ স তাহার
রা মুযযামমীল, আয়াত: ১৯)।
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িতপালেকর পথ অবল ন ক ক।

আ রার রাযা সে

পিব মহররম মাস হে

আরবী সেনর

থম মাস। ইহা একিট শােকর মাস। মহররম মােসর

দশ তািরখ হেলা আ রা। সারা িবে র মুসলমােনর জ
মােস ঘেট যাওয়া িবিভ

ইহা একিট শােকর িদন। এই মহররম

ঘটনাবলী ইিতহােস রেয়েছ। তেব সবেচেয় মমদায়ক ঘটনা হে

কারবালার আ রার িদন ১০ই মহররম। পিব মহররেমর চাঁদ উিদত হেল িবে র মুসলমানেদর
দয় পেট ভেস উেঠ কারবালার সই ইিতহােসর ঘটনা। এিট হল বািতেলর িব ে
িত ার নিজরিবহীন এক অসম যুে র ইিতহাস। য যুে
পু ষ ও িশ র হকপি িকছু মুজািহদ ইসলােমর জ

হক

রাসূল (সাঃ) এর পিরবােরর নারী,

তােদর জীবন িবিলেয় িদেয়েছন। পািপ

ইয়ািজদ বািহনী নারীেদর উপর চািলেয়েছ ববরিচত অত াচার। ইয়ািজদ বািহনী ইমাম হাসাইন
(আঃ) ও তার স ী সাথীেদর

ুধাত ও তৃ াথ অব ায় ১০ই মহররম কারবালায় িনমমভােব হত া

কের। এ অত াচার ও িনযাতন ইসলােমর কল জনক অধ ায় িহেসেব িচি ত হেয় থাকেব।
ইমাম হাসাইন (আঃ) ও তার পিরবার পিরজেনর এই শাহাদাত ভুেল যাবার মত নয়। মুহররেম
ঘেট যাওয়া এই িন র
ু ও মমাি ক ঘটনােক

রণ কের মুসলমানেদর একিট দল মাস ব ািপ

শাক পালন কের থােক। তখন ইয়ািজদ অ সািররা ফতুয়া িদেত থােকন িশিরক আর বদাত না
কের রাযা রােখা। কন উনারা িক ভুেল গেছন য, শিরয়েত আ রার িদন রাযা রাখা বািতল
হেয় গেছ।

ঃেখর িবষয় য,

মুসনাদ ইমাম ইবেন হা াল,

িস

িকতাব সহী আল বাখারী,

মুয়া া ইমাম মােলিক ও আেরা

সহী মুসিলম শরীফ,

বাধ হয় দেখন নাই। এ

পু ক েলার মযাদা অেনক এবং উহােতই েত ক মাযহােবর ীিন আকােয়দ ও মাজহােবর িভি
িনিহত।
‘রমজান শরীেফর রাযা ফরজ হওয়ার পূেব আ রার িদন রাযা রাখা হত। িক যখন হেত
রমজােনর রাযা ফরজ করা হয় তারপর হেতই আ রার রাযা পিরত াগ করা হয়।’ ( সূ :
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মুয়া া ইমাম মােলিক (রাঃ),

থম খ ,

পৃ া: ২৪৭,

হাদীস: ৭২৬,

ইসলািমক

ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
আ র
ু রহমান হেত বিণত : ‘আশআস আ রার িদন আ ু াহর িনকট উপি ত হেয় দেখন য,
িতিন খাওয়ায় রত,

ইহােত আশআস বেলন য,

আজেতা আ রার িদন আপিন িক রাযা

নেহন? আ ু াহ বেলন, তুিম িক জাননা য, আ রার রাযা তখন পয জােয়জ িছল যখন
রমজান মােসর রাযা ফরয করা হয় নাই। আর যখন হেত রমজান মােসর রাযা ফরজ করা
হেয়েছ তখন হেত মহররেমর আ রার রাযা ছেড় দওয়া হয়। (সূ : বুখারী,

পৃ া: ৬৪৬;

সহীহ মুসেলম, ১ম খ , পৃ া: ৩৫৮, লা: ১৭)
‘উ ুল মােমনীন হযরত আেয়শা হেত বিণত য,

অসভ তার যুেগ বা ইসলাম

চােরর পূেব

কারইশগন ও য়ং রাসূলু াহ (সাঃ) আ রার িদন রাযা রাখেতন। এমনিক িহজরেতর পেরও
মদীনায় রাযা রাখা

চলন িছল। িক রমজান মােসর রাযা ফরজ হওয়ায় রাসূলু াহ (সাঃ)

আ রার রাযা পিরত াগ কেরন।’ ( সূ : সহী আল বুখারী, পৃ া: ২৫৭, ২য় খ , হাদীস:
১৮৬১; মুসনােদ ইমাম হা াল, ৬ খ , পৃ া: ৩০)
মায়ূন ইবেন আবদূর রহমান ইবেন আউফ (রাঃ) থেক বিণত য, িতিন হে র সােল (হে র
সাল - ৪৪ িহজরীেত আমীর মুয়ািবয়া তাঁহার শাসনামেল থমবার য হ
সাল বলা হইয়ােছ) আ রার িদবেস মুয়ািবয়া ইবেন আবু
িনয়ােছন,

কেরন উহােক হে র

িফয়ান ক িম েরর উপের বিলেত

‘ হ মদীনাবাসী! তামােদর আেলমগন কাথায়? আিম এই িদবস স েক

রাসূলু াহ (সাঃ) - ক বিলেত িনয়ািছ, ইহা আ রা িদবস;
রাযা ফরয করা হয় নাই। আিম রাযা রািখয়ািছ,

তামােদর উপর এই (িদবেসর)

তামরা য ই া কর রাযা রািখেত পার,

আর যাহার ই া রাযা ছািড়য়া দাও। (সূ : মুয়া া ইমাম মােলিক (রাঃ),
২৪৮ রওয়ায়ত- ৭২৭,

ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ;

সহীহ আল বুখারী,

পৃ া: ২৫৭, হাদীস: ১৮৬২, আধুিনক কাশনী, সন - ১৯৮৬)।
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থম খ ,

পৃ া:

২য় খ ,

এবং রওয়ােত বিণত রেয়েছ য, মুয়ািবয়ার সময় স আেনক জাল হাদীস

চলন কের এবং

স ূণ বােনায়াট ও িভি হীন। ইমাম ইসহাক িবন ই াহীম আনযালী (রাঃ) বেলন,
মািবয়ার কান হাদীসই সহী নেহ। (
আ ামা জালাল উি ন

ফিজলেত

: রউফল হযাব, পৃ া: ১১৯- ১২০)।

য়ুতী বেলন,

মািবয়ার ফিজলেত

চলন হাদীস েলা মওযু। (

:

ইবেন আ াস (রাঃ) বেলেছন,

ইয়া দীরা আ রার িদনেক ‘ঈদ’ িহেসেব গণ করত। (

:

সহীহ আল বুখারী,

পৃ া: ২৫৮,

তাে করাতুল মওযুআত, শরেহ সাপা স সা’আদ ইত ািদ

২য় খ ,

)

হাদীস: ১৮৬৪,

আধুিনক

কাশনী,

সন -

১৯৮৬)।
রাযা অব ই একিট খুিশর পয়গাম।
আলািমেনর দরবার থেক পু

রাযার িবিনমেয় আমরা আমােদর মহান রা ুল

ার া হই। য়ং রাসূেল খাদা (সাঃ) - ও এর জ

আমােদর

উপর রািয থােকন। যমন আমরা রমজােন ৩০িট রাযা শষ কের খুিশ মেন ঈদ উদযাপন কির,
সমাই,

পালাও,

কারমা ইত ািদর আেয়াজন করা হয়। এই সব িকছুইেতা একিট খুিশর

িবিনমেয় তাইনা? িক

আ রা এমন একিট িদন য িদেন আমােদর মহান আ া রা ল
ু

আলািমেনর ি য় নবী রাসূেল খাদা (সাঃ) - এর পু

( কারআন পােক আয়ােত মাবােহলা

দখুন) ইমাম হাসাইন (আঃ)- ক িনমমভােব - পিরবার সহ মুয়ািবয়া ইবেন আবু িফয়ােনর
পািপ ও নশােখার পু

ইয়ািজদ (লাঃ) ইবেন মুয়ািবয়া হত া কেরিছল। জবাইকৃত প রমত

রবানী কেরিছল ইমাম হাসাইন (আঃ)- ক কারবালা া ের। িক তখন ইয়ািজেদর প বাদী
কান মুসলমান সই মাজলুম ব ি িটর পে

সা

দয় নাই। ইমাম হাসাইন রাসূেলর কে র

গড়া ীেন ইসলাম ও তার শিরয়তেক িচৎকার িদেয় িদেয় সই নামধারী মুসলমানেদর সামেন
কা

ঘাষনা িদি েলন। িক

হায়! সই িদন কউ মােনিন রাসূলু াহ (সাঃ) - এর সই

শিরয়ত। আর ইমাম হাসাইন (আঃ) িবনা দােষ শহীদ হেয় যান। পূেব ব
িছেলা এই িদনিট। িক

রওয়ােতর তািরখ

কারবালার ঘটনার পর থেক আ রার এই িদনিট ইসলােমর ইিতহােসর

পাতায় একিট শােকর িদন িহসােব পালন করা হয় । যত নবী রাসূলগেনর ইিতহােস তাঁেদর
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জ ,

নাযাত,

খুিশ, আেমজ- ফূিত িছল সব থমেক যায় ধু রেয় যায় রাসূেলর পিরবােরর

সই শাক। তাই আমােদরেক আ রার িদন সকল
হেব ও তােদর উিসলায় িনেজেদর জ
হাসাইেনর) জ

কার খুিশ বজন কের শাক পালন করেত

দায়া খােয়র চাইেত হেব। দায়া তাঁেদর (ইমাম

নেহ। আমরা তাঁেদর শাফায়াত আশা কির, তাঁরা আমােদর নেহ।
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তারাবীহ নামায সে

তারাবীর নামায রাসূলু াহ (সাঃ) - এর
িতরিমিয,

াত িকনা- তা িনেয় মতেভদ আেছ। আবু দাউদ,

নাসায়ী ও ইবেন মাজাহ আবু যর িগফাির (রাঃ)এর সূে রমযােন রাসূলু াহ (সাঃ)

এর নফল নামায স েক হাদীস উে খ কেরেছন। তােত আবু যর (রাঃ) বেলন, আমরা রমযান
মােস রাসূলু াহ (সাঃ) এর সােথ রাযা রেখিছ। িক আমােদর সােথ িনেয় িতিন এমােস নফল
নামায পড়ার রীিত চালু কেরনিন। তেব মােসর সাতিদন বািক থাকেত িতিন এেস আমােদর সােথ
নফল নামায পড়েত

করেলন। তাও চারিদন পিড়েয় িতিন আর এ নামায পড়ানিন।

বুখাির ও মুসিলেম যােয়দ িবন সািবত (রাঃ) থেক বিণত হেয়েছ। একবার রাসূলু াহ (সাঃ)
মসিজেদ মা েরর জরায় থাকেত

করেলন (অথাৎ রমযােনর শষ দশিদন ই' তকােফর

উে ে )। সখােন িতিন কেয়ক রাি (নফল) নামায পড়েলন। এমনিক লােকরাও তার সােথ
নামায পড়েত
ভাবেলা,

করেলা। অতপর একিদন লােকরা তাঁর কােনা সাড়া শ

িতিন ঘুিমেয় পেড়েছন। তাই কউ কউ গলা খাকরােত

িতিন তােদর কােছ বিরেয় আেসন। তােদর অব া ল
ব াপাের আিম তামােদর তৎপরতা ল

করেলা,

পলনা। তারা
যােত কের

কের িতিন বেল উঠেলন: “এই নামােযর

কেরিছ। আমার আশংকা হয়, এই নামায তামােদর

উপর ফরয হেয় না পের। যিদ ফরয হেয় যায়,
তরাং তামরা এ নামায ঘের পেড়া। কারণ,
উ ম।” ( সূ : মুয়া া ইমাম মািলক (র),

তেব তামরা তা পালন করেত পারেব না।
ফরয নামায ছাড়া অ

থম খ ,

পৃ া: ১৩৬,

নামায ঘের পড়াই
হাদীস: ৩১৪;

সহীহ

আল বুখারী, ২য় খ , পৃ া: ২৬০, হাদীস: ১৮৬৯, আধুিনক কাশনী, আ াহর রাসূল
িকভােব নামায পড়েতন, পৃ া: ১৭৬, আ ামা হািফয ইব ল কািয় ম, আব স শহীদ নািসম
অনূিদত)।
সহীহ মুসিলেম আবু রাইরা (রাঃ) থেক বিণত হেয়েছ: রাসূলু াহ (সাঃ) রমযােনর রােত নামায
পড়ার জে

আমােদর উৎসাহ িদেতন। তেব এ ব াপাের আমােদর খুব তািকদ করেতন না।
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িতিন বলেতন: ‘ য ব ি

ঈমান ও আশা িনেয় রমযান মােস নামােয দাড়ােব তার অতীেতর নাহ

মাফ কের দয়া হেব।’ অতপর রাসূলু াহ (সাঃ) ওফাত লাভ কেরন এবং এ ব াপাের অব া
একই রকম থােক। আবু বকর এর খলাফতকােল একই অব া থােক (অথাৎ: তারাবীর
জামায়াত কােয়ম হেতানা। কউ পড়েল ব ি গতভােব পড়েতা) উমর এর িখলাফেতর
িদেকও একই অব া থােক। (সূ : মুয়া া ইমাম মািলক (র),

থম খ ,

থম

পৃ া: ১৩৬,

হাদীস: ৩১৪; আ াহর রাসূল িকভােব নামায পড়েতন, পৃ া: ১৭৬, আ ামা হািফয ইব ল
কািয় ম, আব স শহীদ নািসম অনূিদত)।
সহীহ বুখারীেত আব র রহমান িবন আব ল কারী থেক বিণত হেয়েছ,

এক রাে

আিম

(খিলফা) হযরত উমর ইব ল খা ােবর সােথ বিরেয় মসিজেদর িদেক এলাম। আমরা এেস
দিখ,

লােকরা মসিজেদ ভােগ ভােগ নামায পড়েছ। কউ িনেজর নামায িনেজ পড়েছ,

আবার কােরা কােরা সােথ কেয়কজন এক হেয় পড়েছ। এ অব া দেখ উমর (রাঃ) বলেলন:
আিম যিদ এই সবাইেক একজন ইমােমর িপেছ এক কের িদই, তেব তা উ ম হয়। অতপর
এ িবষেয় িতিন মনি র কেরন এবং সবাইেক উবাই ইবেন কা’আেবর িপছেন এক কের দন।
আব র রহমান বেলন: এরপর আেরক রাে
দখলাম,

আিম হযরত উমেরর সােথ ব লাম। আমরা

লােকরা তােদর কারীর পছেন নামায পড়েছ। এ অব া দেখ হযরত উমর বেল

উঠেলন এটা একটা উ ম িবদআত (নতুন িনয়ম)। িতিন লাকেদর বলেলন: রােতর সইভাগ
অথাৎ তাঁর মেত শষ ভাগ যােত মা ষ ঘুমায় তার চাইেত উ ম রােত মা ষ দাঁড়ায়। আর মা ষ
রােতর থম ভােগই দািড়েয় থােক। (সূ : সহীহ আল বুখারী, ২য় খ , পৃ া: ২৫৯, হাদীস:
১৮৬৮, আধুিনক কাশনী, ১৯৮৬)।
মু’আ ােয় মািলক- এ সােয়ব ইবেন ইয়াযীদ থেক বিণত হেয়েছ, িতিন বেলন: খিলফা উমর
উবাই ইবেন কাআেবর এবং তামীমদারীেক রমযান মােস
(িবতরসহ) নামায পড়ােত িনেদশ

লাকেদরেক এগােরা রাকাত

দান কেরন। অতএব ইমাম শত আয়ােতর িকরাত িদেয়

আমােদর নামায পড়ােতন। এেতা ল া িকয়ােমর কারেণ আমরা শষ পয লািঠেত ভর িদেয়
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দাঁড়ােত বাধ হই। ফজেরর কাছাকািছ সময় আমরা এ নামায থেক ফােরগ পতাম। (সূ :
মুয়া া ইমাম মািলক (র),

থম খ , পৃ া: ১৩৭, হাদীস: ৩১৮)।

সহীহ আল বুখারীর ও মুয়া ার হাদীস অ যায়ী রাসূল (সাঃ) - এর সমেয় ইহার কান
িছেলা না। হযরত ওমর তারাবীহ- ক অ

চলন

ান ও অ শীলেনর মাধ েম চলন কের গেছন। এবং

হযরত ওমর িনেজও কখেনা তারাবীহ নামাযেক আদায় কেরেছন িকনা তার কান মান নই।
কারন ি তীয় রাে যখন িতিন বর হন তখন িতিন দখেলন সকেল নামাযরত অব ায়,

আর

িতিন পছন থেক আ ুর রহমােনর সােথ এই নামায স ে কথা বলিছেলন।
(তারািবর নামায) মহানবী (সাঃ) - এর অ সরেণ আদায় করা মু াহােব মুয়া াদাহ বেল
পিরগিণত। িশয়ােদর িফকাহ মাতােবক রমযান মােসর রাত েলােত মাট এক হাজার রাকাত
নামায পড়া মু াহাব,

িক

এ নামায েলা জামায়ােত আদায় করা বদআত। অব ই এ

নামায েলা একাকী ( ফারাদা) মসিজেদ এবং অিধকাংশ সমেয় গৃেহ আদায় করেত হেব। যােয়দ
ইবেন সােবত মহানবী (সাঃ) থেক বণনা কেরেছন,

কােনা ব ি র জে

গৃেহ নামায পড়া

মসিজেদ নামায পড়ার চেয় উ ম। যিদ না তা ওয়ািজব নামায হয় কননা ওয়ািজব নামায েলা
মসিজেদ আদায় করা মু াহাব। (সূ : তুসী,

খলাফ িকতাবুস সালাত, মাসয়ালা- ২৬৮)।

ইমাম বােকর (আঃ) বেলন, মু াহাব নামায েলােক জামায়ােত পড়া যােব না এবং ীেনর
য কােনা কার িবদআতই পথ

ে

তা যার পিরণিত হেলা আ ন। (সূ : সা ক খসাল ২/১৫২)।

ইমাম রজা (আঃ) ও ীয় রসালা যা একজন মুসলমােনর আকাইদ ও আমল’ িশেরানােম লখা
হেয়েছ,

তােত উে খ কেরেছন য,

মু াহাব নামায েলােক জামায়ােত পড়া যায় না এবং

এমনিট করা হল িবদআত। (সূ : সা ক,

উয়ুেন আখবাের রজা (আঃ),

খ : ২,

পৃ া:

১২৪)।
জামায়াতব

হেয় তারাবীর নামায আদায় করার ব াপারিট (যা আহেল

মাজহােবর মেধ

েতর ও অ া

চিলত) পযােলাচনা করেল দখা যায় য, ব ি গত মেতর (ইজেতহাদ ব

রায়) মাধ েম বধতা দান করা হেয়েছ। আর তাই এেক িবদআেত হাসানা (বা
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র বদআত)

বেল উে খ করা হেয়েছ। (সূ : কাসতালীনী এরশা স সারী ৩/২২৬,
১১০/১২৬ শােতবী,

আল এ’ তসাম ২/২৯১;

আইন উমদাতুল কারী

ত : ইমািময়া িব ােসর সনদ- পৃ া:

২৩২)।
জািবর ইবেন আব

াহ আনসারী (রাঃ) থেক বিণত । এক ব ি

িট উেটর িপেঠ পািন বহন

কের িনেয় যাি ল। তখন রােতর অ কার ঘনীভূত হেয় এেসিছল। এই সময় স মু’আযেক
নামােয রত দখেত পেয় উট িট বিসেয় মু’আেযর সােথ নামােয শািমল হল। িতিন নামােয
সূরা বাকারাহ অথবা িনসা পাঠ করেত থাকেল লাকিট (িবর

হেয় নামায ছেড়) চেল গল।

পের স জানেত পারল, তার এ কােজ মু’আয মন ু বা ঃিখত হেয়েছ। তরাং স নবী (সাঃ)
- এর িনকট িগেয় মু’আেযর িব ে

অিভেযাগ করেল নবী (সাঃ) তােক িতনবার বলেলন,

মু’আয! তুিম িক ফতনা সৃি কারী (িহেসেব গণ হেত চাও)? তুিম সাি িহ া রাি

হ

আল-

আলা, ওয়াশশামিস ও হাহা িকংবা ওয়া - লাইেল ইযা ইয়াগশা মত সূরা পাঠ কের নামায
আদায় করেল কতই না উ ম হত। কননা তামার িপছেন বৃ , দূবল ও (জ রী)
ব

(সব রকেমর) লাকই নামায আদায় কের থােক। (সূ : সহীহ আল বুখারী,

েয়াজেন
১ম খ ,

পৃ া: ৩০৯- অ ে দ, হাদীস: ৬৬২- ৬৬৩, আধুিনক কাশনী)।
আ াহ তায়ালা বলেছন: ‘এখন থেক (নামােয কারআন) ততটু ই পড়,
সহেজ পড়েত পার। আ াহ জােনন য,
আ াহর অ

হ তালাশ করার জ

কের। তাই কারআেনর যতটু
সূরা মুয াি ল, আয়াত: ২০,

তামােদর কতক লাক অ

থােক অ

েয়াজেন ব

তামরা

কতক লাক

সফর কের থােক, আেরা কতক লাক আ াহর পেথ লড়াই
সহেজ পড়া যায় ততটু ই পেড় নাও। (

: আল কারআন,

রা নং: ৭৩, অধ াপক গালাম আযম অ বািদত)।

আবু রাইরা (রাঃ) থেক বিণত। রাসূললু াহ (সাঃ) বেলন তামােদর মেধ
ইমামতী করেব,

যতটু

তখন যন স
লাকও থােক। িক

থেক কউ যখন

করায়াত কের। কননা জামাআেত দূবল,

বৃ

ও

তামরা কউ একাকী নামায আদায় করেল যতটা ই া
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করাআত দীঘ করেত পার। (সূ : সহীহ আল বুখারী, ১ম খ , পৃ া: ৩০৯, হাদীস: ৬৫৯৬৬৪)।
আনাস ইবেন মােলক (রাঃ) থেক বিণত। নবী (সাঃ) নামায সংি

করেতন, তেব পূণা কের

আদায় করেতন। (সূ : সহীহ আল বুখারী, ১ম খ , পৃ া: ৩১০- অ ে দ, হাদীস: ৬৬৪,
আধুিনক কাশনী, সন- ১৯৮৬)।
সহীহ আল বুখারীর মেত ইবাদেত কেঠারতা অবল ন মাক হ। (সূ : সহীহ আল বুখারী, ২য়
খ , পৃ া: ২৪৪, অ ে দ, আধুিনক কাশনী)।*
আ াহ বলেছনঃ “ব তঃ তাঁরা যখন নামােয দাড়ায়,
মা ষেক দখাবার জ

অ র তােদর আ াহেক

িনসা: আয়াত: ১৪২,

রা নং: ৪)।

েত ক িবদ- আতই

তখন অত

আলে র সে

দাঁড়ায়,

রণ কের না। (সূ : আল কারআন,

তা। (সূ : সীরােত খািতমুল আি য়া,

পৃ া: ১১৬,

সূরা

এমদািদয়া

লাইে রী)।
আব

াহ ইবেন মাসউদ (রাঃ) থেক বিণত । নবী (সাঃ) বেলেছন,

তামােদর অ
করা হেব,

ামী

িতিনিধ হেবা,

তামােদর মেধ িকছু

আিম হাউেয কাউসাের

লাকেক আমার িনকট উপি ত

আর যখন আিম তােদরেক পান করােত উদ ত হেবা,

তখন আমার থেক

তােদরেক িছিনেয় িনেয় যাওয়া হেব, আিম বলেবা হ পেরায়ারিদগার! এরা তা আমার সাহাবী
(উ ত, ) িতিন বলেবন, আপিন জােনন না তারা আপনার পর - নতুন (িবদআত) িক কেরেছ।
(সূ : সহীহ আল বুখারী, ( আধুিনক) ৬ খ , হাদীস: ৬৫৬০, পৃ া: ৩১৩)।
আবু রাইরা (রাঃ) থেক বিণত । রাসূল (সাঃ) বেলনঃ িফতনা- ফাসাদ ও িবশৃ লা ব াপক
হওয়ার পূেবই নক কাজ করার জ

এিগেয় আসার িত উৎসাহ দান কেরা। কারণ মা ষ তার

িনয়ার সামা তম ােথর িবিনমেয় িনেজর ীনেক িবিকেয় িদেব। (সূ : সহীহ মুসিলম, ১ম
খ , পৃ া: ২০৭, হাদীস: ২২১, ( বাংলােদশ ইসলািমক স টার)।
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আমর ইবেন যুরার (র) যুহরী (র) থেক বিণত,
হেয়েছ। (সূ : বুখারী শরীফ,

িতিন বেলন সালাতেকও ন কের দওয়া

( ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ),

২য় খ ,

পৃ া: ৮,

হাদীস: ৫০৪ - ৫০৫)।
রাসূেলর সহচর, সাহাবী (উ ত) ও সাথীগনরা রাসূেলর পর নতুন (িবদআত) উ াবন কেরেছ।
(সূ : মুসলীম শরীফ,

( ই.ফা.বা) ষ

খ ,

হাদীস: ৫৭৭৬,

পৃ া: ৩১১;

মুয়া া ইমাম

মােলক, ২য় খ , পৃ া: ১৭, হাদীস: ১৩৭৭, ( ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ)।
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রমজােনর মাসলা- মাসােয়ল ও আমাল- ইবাদত

ফু েয় ীেনর নামােযর পর ি তীয়

হল রাযা। পূেব নামায স িকত একিট বই আপনােদর

িনকট উপ াপন কেরিছ। মােহ রমযােনর
মুসলমােনর উপর ফরজ। রাযা স ে

রাযা

খুবই

উিচত। িবেশষ কের মাজহাবী ভাই- বানেদর জ

ীেনর ফরজ আহকাম। ইহা
পূণ িবষয়

াবালক

েলা আমােদর সকেলর জানা

িবিভ পু ক হেত সংগৃহীত রাযার

পূণ

িবষয় েলা সংে েপ উপ াপন করিছ। আশা কির আপনারা উপকৃত হেবন।

রাযার িনয়তঃ
বাংলা উ ারণ: “মােহ রমজােনর আগামীিদেনর

রাযা রাখার িনয়ত করিছ

এলা াহ।” রাযার িনয়ত রমজােনর থম রাি েতও সম মােসর জ

কারবাতান

িনয়ত করা যেত পাের

অথবা পৃথক ভােব িতিদেনর িনয়ত করা যায়।

ইফতােরর দায়াঃ
“আ া

া লাকা

মতু ওয়া আলা িরযেককা আফতারতু ওয়া আলায়কা তাওয়া ালতু।”

আ াহ! আিম তামারই জ

রাযা রেখিছলাম এবং তামারই দয়া

কেরিছলাম। এখন তামার অ

েহ ইফতার করিছ। হ
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মেহরবান।

হ

জীর উপর িনভর

যসকল কারেণ রাযা ভ হয়ঃ

(১) রাযার মেধ পানাহার করেল।
(২) ক ঠনালীেত ধুেলা- বািল বা ভারীেধাঁয়া পৗছােল।
(৩) ই াকৃত ভােব বিম করেল।
(৪) খাদা, রাসূল ও আেয় ােয় আহেল বােয়েতর স ে িমথ া আেরাপ করেল।
(৫) পািনেত ডুব িদেয় গাসল করেল বা মাথা পািনেত ডুবােল।
(৬)

েদেশ জলীয় ঔষধ েবশ করেল।

(৭) যৗন িমলেন।
(৮) হ

মথুন করেল।

(৯) রাযা

হওয়ার সময় পয বীযিনগত, ঋতু াব এবং সবজিনত অপিব থাকেল।

রাযা ভে র কা ফারাঃ
িবনা কারেণ রাযা না রাখেল বা রাযা রেখ ভা েল

েত ক রাযার জ

৬০ রাযা রাখেত

হেব অথবা ৬০ জন িমসিকনেক খাওয়ােত হেব। য িদ তা স ব না হয় তেব একজন গালামেক
আজাদ করেত হেব।

রাযা মাক হ হওয়ার কারণঃ
(১) বৃে র কাচা ডাল ারা দাঁতন করেল।
(২) গি

তল ও আতর ব বহার করেল।

(৩) গি ফুেলর াণ লইেল।
(৪) গরেমর সময় রাযা রেখ ঠা ডা হওয়ার জ

িভজা কাপড় শরীের বশী ণ রাখেল।

(৫) দাত ফলেল।
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(৬) উে িজত হেয় ীেক চু ন করেল।
(৭) চাখ, নাক ও কােন ঔষধ িদেল।
(৮) িদেনর বলা রমা লাগােল।
(৯) শরীের ইনেজকশন িদেল ইত ািদ। উপেরা

কাজ

েলা করেল রাযা কখেনা ভ

হয়না

তেব িবরত থাকা উিচত।

যারা রাযা রাখেত পারেব নাঃ
(১) পীিড়ত ব ি , যার জ

রাযা রাখা

িতকর।

(২) মণকারী (যাতায়ােতর পথ ৪৮ িকেলািমটার হেল)।
(৩) য নারী ঋতু াব বা সবজিনত র
(৪) য গভবতী নারীর

দখেত পায়।

সেবর সময় ঘিনেয় এেসেছ এবং রাযা তার জ

বা িশ র জ

িতকর।
(৫) ধদানকারী মােয়র রাযা রাখা যিদ তার িশ র জে
(৬) য বৃ এবং বৃ ার জ

রাযা রাখা ঃসাধ । (উপেরা

িতর কারণ হয়।
৪, ৫, ৬ নং শেতর আওতাভু রা

কারণ দূর হবার পর রাযা কাযা করেত হেব এবং িতিদেনর রাযা ভা ার জ

ায় ৭৫০ াম

কের গম/চাল ফকীরেক দান করেত হেব।

মা াহাব রাযাঃ
(১) েত ক চ

মােসর থম তািরেখ।

(২) েত ক চ

মােসর শষ বৃহ

িতবার।

(২) থম ১০ িদেনর মেধ র থম বুধবার। েত ক মােস ১৩, ১৪, ১৫ তািরখ।
(৫) রজব এবং শাবােনর পুেরা মাস।
(৬) ঈেদ নওেরাজ- এর িদন।
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(৭) জল েদর ২৫ এবং ২৯ তািরখ।
(৮) িজলহে র ১ হেত ৯ তািরখ পয ।
(১০) মুহররেমর ১ হেত ৩ তািরখ পয ।
(১১) ঈেদ িমলা

বী ১৭ই রিবউল আউয়ােলর িদন।

(১২) ঈেদ বয়সত্ ২৭ রজব শেব মরাজ।
(১৩) ১৫ই শাবান শেব বরােতর িদন।
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