ইসলামের স্তম্ভসেূহ
ইলেী গমেষণা ডীনশীপ,
ইসলােী বেশ্ববেদ্যালয়, েবদ্না
েুনাওয়ারা
ইতিহাস কান্ডের এক ম ৌল
ম রুদন্ডের না

ইসলা ।

ইতিহান্ডসর তিতিত্র অধ্যায় ও পর্ায়
য
মপতরন্ডয় ইসলা

আজ এ পর্ান্ডয়
য

আসীন। িান্ডক জানন্ডি হন্ডল,
িুঝন্ডি হন্ডল, তনর্য়য করন্ডি হন্ডি

িার ম ৌতলকত্ব, তিতধ্তিধ্ান, তিশ্বাস,
আিরর্ন্ডক। িইটি িারই সংতিপ্ত
অর্ য য় ও খুিই প্রাঞ্জল প্রয়াস।
https://islamhouse.com/279


ইসলান্ড র রুকনস ূহ
o প্রর্
রুকন: ‘‘আল্লাহ
ছাড়া মকান্ডনা সিয উপাসয
মনই এিং ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা আল্লাহর
রাসূল’’ এ সািয মদওয়া
 ১- আল্লাহ ছাড়া
মকান্ডনা সিয উপাসয



মনই এ সািয দান্ডনর
অর্:য
 এর অর্ য মজন্ডন িা
ুন্ডখ উচ্চারর্ করা,
প্রকাশ্য ও
অপ্রকাশ্যভান্ডি এর
দািী ও িাতহদা
অনুর্ায়ী আ ল
করা।
২- কান্ডল ান্ডয়
িাওহীদ-এর শ্িযস ূহ:
 (১) ইতিিািক ও
মনতিিািক অর্ য
জানা, র্া না জানার
তিপরীি।

তনন্ডে িতর্িয না গুন্ডলা
িাওহীদুল উলূতহয়যার
না :
 ‘িাওহীদুল উলুতহয়যা’এর হুকু
িা তিধ্ান:
 ৩ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা
আল্লাহর রাসূল এ
সািয দান্ডনর অর্:য
 ৪- সািযদ্বন্ডয়র
ফর্ীলি:
তদ্বিীয় রুকন: আসসালাি
 ১- সালান্ডির সংজ্ঞা:
 ২- নিী ও রাসূলগন্ডর্র
তনকি এর গুরুত্ব:


o














৩- সালাি
শ্রী‘আিসম্মি হওয়ার
দলীল:
৪- সালাি প্রিিযন্ডনর
তহক াি:
৫- কান্ডদর ওপর
সালাি ফরর্?
৬- সালাি িযাগকারীর
তিধ্ান:
৭ - সালান্ডির
শ্িযস ূহ:
৮ - সালান্ডির স য়:
৯- ফরর্ সালান্ডির
রাকান্ডির সংখযা:

১০- সালান্ডির
ফরর্স ূহ:
 ১১- সালান্ডির
ওয়াজজিস ূহ:
 ১২- জা
া‘আন্ডি
সালাি:
 ১৩- সালাি িাতিল
(নষ্ট)-কারী
তিষয়স ূহ:
 ১৪- সালান্ডির তনতষদ্ধ
স য়স ূহ:
 ১৫- সালান্ডির পদ্ধতির
সংতিপ্ত ির্না:
য
িৃিীয় রুকন: র্াকাি
 ১- র্াকান্ডির সংজ্ঞা:


o

২- ইসলান্ড র্াকান্ডির
স্থান:
 ৩- র্াকান্ডির তিধ্ান:
 ৪- র্াকাি ফরর্
হওয়ার শ্িয:
 ৫- র্াকাি ফরর্
মর্াগয সম্পদ:
 দুই: িিু ষ্পদ জন্তু:
গৃহপাতলি পশুর র্াকান্ডির
িাতলকা
 তিন: ফসল ও
ফলাফল
 িার: িযিসা সা
গ্রী
 পাাঁি: খতনজ সম্পদ ও
তরকার্ িা াটিন্ডি
পুন্ডাঁ ি রাখা াল


o

(খ) তরকার্- াটিন্ডি
পুন্ডাঁ ি রাখা ধ্নসম্পদ
 ৬- র্াকাি িন্টন্ডনর
খািস ূহ:
 ৭- র্াকািু ল তফির:
 (খ) র্াকািু ল তফিরএর তিধ্ান:
 (গ) তফৎরার পতর
ার্:
 (ঘ) তফৎরা আদায়
করার স য়:
 (ঙ) র্াকািু ল তফির
তিিরন্ডর্র খাি:
িিু র্ য রুকন: রা াদান্ডনর
তসয়া পালন
 ১- তসয়া
এর সংজ্ঞা:


o













২- রা াদান ান্ডসর
তসয়া পালন্ডনর তিধ্ান:
৩- তসয়া পালন্ডনর
ফর্ীলি ও িা
প্রিিযন্ডনর তপছন্ডন
তহক াি:
৪- তসয়া ফরর্
হওয়ার শ্িযস ূহ:
৫- তসয়া পালন্ডনর
আদািস ূহ:
৬- তসয়া তিনষ্টকারী
তিষয়স ূহ:
৭- তসয়ান্ড র িা
সাওন্ড র সাধ্ারর্
তিধ্ানস ূহ:

o

পঞ্চ রুকন: হজ
 ১- হন্ডজর সংজ্ঞা:
 ২- হন্ডজর হুক
ু :
 ৩- হন্ডজর ফর্ীলি ও
িা প্রিিযন্ডনর তপছন্ডন
তহক াি:
 ৪- হজ ফরর্ হওয়ার
শ্িযস ূহ:
 তফকাহ শ্াস্ত্রতিদগর্ এ
শ্িযগুন্ডলান্ডক তিন ভান্ডগ
তিভক্ত কন্ডরন্ডছন:
 (খ) হজ আদান্ডয়
প্রতিতনতধ্ তনর্ুক্ত করার
তিধ্ান
 (গ) মর্ িযজক্ত তনন্ডজ
হজ কন্ডর তন মস








অন্ডনযর পি মর্ন্ডক
িদল হজ করন্ডি
পারন্ডি তক?
(ঘ) হজ অতিলন্ডে
ফরর্ না তিলন্ডে ফরর্?
৫- হন্ডজর রুকনস ূহ:
ইহরান্ড র তনতষদ্ধ
ক সয ূহ:
৬- হন্ডজর
ওয়াজজিস ূহ:

ইসলামের রুকনসেূহ
] Bengali – িাংলা – [ بنغالي
ইল ী গন্ডিষর্া ডীনশ্ীপ, ইসলা ী
তিশ্বতিদযালয়, তদনা ুনাওয়ারা


অনুিাদ: ম াহাম্মাদ ইিরাহী
আিদুল হালী
সম্পাদনা: ড. আিু িকর
ুহাম্মাদ র্াকাতরয়া
প্রথে রুকন: ‘‘আল্লাহ ছাড়া
ককামনা সত্য উপাসয কনই এেং
েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূল’’ এ
সাক্ষ্য কদ্ওয়া
এ দু’ সািয ইসলান্ড প্রন্ডিশ্ পর্
ও িার হান স্তম্ভ। মকান্ডনা িযজক্ত
ুসতল হন্ডি পারন্ডি না র্িির্
না মস এ দু’ সািয ুন্ডখ উচ্চারর্

করন্ডি ও সািযদ্বন্ডয়র দািী
অনুর্ায়ী আ ল করন্ডি।
আর এ সািয দান্ডনর াধ্যন্ড ই
এক কাতফর ুসতল হন্ডয় র্ায়।
১- আল্লাহ ছাড়া ককামনা সত্য
উপাসয কনই এ সাক্ষ্য দ্ামনর
অথ:থ
এর অথ থ কেমন ত্া েুমে
উচ্চারণ করা, প্রকাশয ও
অপ্রকাশযভামে এর দ্ােী ও
চাবহদ্া অনুযায়ী আেল করা।
িস্তুি এর অর্ য না মজন্ডন এিং
এর দািী অনুর্ায়ী আ ল না কন্ডর
শুধ্ু ুন্ডখ পাঠ করা সকন্ডলর

ঐক ন্ডিয মকান্ডনা উপকান্ডর আন্ডস
না। িরং িার তিরূন্ডদ্ধ প্র ার্
তহন্ডসন্ডি উপস্থাতপি হন্ডি।
আর ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অর্ য
হন্ডলা: এক আল্লাহ সুিহানাহু
ওয়ািা‘আলা ছাড়া মকান্ডনা সিয
া‘িুদ মনই।
এ কান্ডল ার দু’টি রুকন (অঙ্গ)
রন্ডয়ন্ডছ:
১- না-িািক অঙ্গ; (অস্বীকৃতি
জানান্ডনা আর ২- হযাাঁ-িািক অঙ্গ
(স্বীকৃতি জানান্ডনা):
আল্লাহ ছাড়া সি তকছুর উপাসনা
অস্বীকার করা এিং মস উপাসনা

এক াত্র অতদ্বিীয় আল্লাহর জনয
সািযস্ত করা, র্ার মকান্ডনা অংশ্ীদার
মনই। িাগুিন্ডক অস্বীকার করাও
এ কান্ডল ার অন্তভুক্ত
য ।
িাগুি-হন্ডলা, আল্লাহ ছাড়া ানুষ,
পার্র, িৃি ও প্রিৃতি ইিযাতদ র্া
তকছুর পূজা-উপাসনা করা হয়
আর মস উপাসয িান্ডি সন্তুটষ্ট
প্রকাশ্ কন্ডর।
ূ িঃ িাগুিন্ডক ঘৃর্া করা ও িা
ল
মর্ন্ডক তনন্ডজন্ডক ক্ত
ু
মঘাষর্া
করাও এ কান্ডল ার অন্ডর্রয
অন্তভুক্ত
য ।

অিএি, মর্ িযজক্ত এ কান্ডল া ুন্ডখ
উচ্চারর্ কন্ডরন্ডছ অর্ি আল্লাহ
ছাড়া মর্ সকল িস্তুর ইিাদাি
করা হয় িা অস্বীকার কন্ডর তন
মস এ কান্ডল ার দািী পূরর্ কন্ডর
তন।
এ প্রসন্ডঙ্গ আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ٓ د اٞۖٞ ه َٰ َو ِحٞ َ﴿ َوإِ َٰلَ ُه ُك ۡم إِ َٰل
ٱلر ِحي ُم
ٱلر ۡح َٰ َم ُن ا
َّل إِ َٰلَهَ إِ اَّل ُه َو ا
]١٦٣ : ﴾ [البقرة١٦٣
“মিা ান্ডদর ইলাহ-উপাসয হন্ডলন
এক ও অতদ্বিীয় আর মস হান
করুর্া য় দয়ালু িযিীি সতিযকার
মকান্ডনা া‘িুদ- উপাসয মনই।”
[সূরা আল-িাকারাহ, আয়াি:
১৬৩]

তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
َٓ
ٱلر ۡشدُ ِمنَ ۡٱلغ َِّۚي ِ فَ َمن
ُّ َِين قَد تابَيان
ِ ٞۖ ﴿َّل ِإ ۡك َراهَ َٰ فِي ٱلد
يَ ۡكفُ ۡر ِب ا
ۡ ٱَّلل فَقَ ِد
س َك ِب ۡٱلعُ ۡر َو ِة
ِ ٱلطغُو
ِ ت َويُ ۡؤ ِم ۢن ِب ا
َ ٱست َ ۡم
ام لَ َه ۗا َو ا
﴾٢٥٦ س ِمي ٌع َع ِلي ٌم
َ ُٱَّلل
َ ۡٱل ُو ۡثقَ َٰى ََّل ٱن ِف
َ ص
]٢٥٦ :[البقرة
“দীন্ডন প্রন্ডিশ্ করান্ডনার িযাপান্ডর
মকান্ডনা মজার-জিরদজস্ত নাই, সিয
পর্ ভ্রান্ত পর্ মর্ন্ডক সুস্পষ্ট
হন্ডয়ন্ডছ। মর্ িাগুিন্ডক অস্বীকার
করন্ডি ও আল্লাহর ওপর ঈ ান
আনন্ডি মস এ ন এক জিূি
হািল ধ্রন্ডি র্াহা কখনও ভাঙ্গন্ডি
না। আর আল্লাহ সিন্ডরািা,
য
সিজ্ঞানী”।
য
[সূরা আল-িাকারাহ,
আয়াি: ২৫৬]

আর ইলাহ-এর অর্:য
া‘িুদউপাসয। মকউ র্তদ এ তিশ্বাস কন্ডর
মর্ ইলাহ অর্ য সৃটষ্টকিযা,
তরতর্কদািা িা নিু ন তকছু
আতিস্কান্ডর ি িাশ্ীল, আর মস
র্তদ ন্ডন কন্ডর মর্ এ তিশ্বাসই
র্ন্ডর্ষ্ট, র্তদও মস সকল ইিাদাি
এক াত্র আল্লাহর জনয তনতদয ষ্ট না
কন্ডর- মস িযজক্তর ‘লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারর্ দুতনয়ান্ডি
মকান্ডনা উপকান্ডর আসন্ডি না, আর
আতখরান্ডি স্থায়ী শ্াজস্ত হন্ডি এ
কান্ডল া িান্ডক ুজক্তও তদন্ডি না।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ُض أ َ امن يَ ۡم ِلك
﴿قُ ۡل َمن يَ ۡر ُزقُ ُكم ِمنَ ٱل ا
ِ س َما ٓ ِء َو ۡٱۡل َ ۡر
ت
ِ ي ِمنَ ۡٱل َم ِي
ٱل ا
َ َٰ س ۡم َع َو ۡٱۡل َ ۡب
ص َر َو َمن يُ ۡخ ِر ُج ۡٱل َح ا

ت ِمنَ ۡٱل َحي ِ َو َمن يُدَ ِب ُر ۡٱۡل َ ۡم ِّۚ َر
َ َويُ ۡخ ِر ُج ۡٱل َم ِي
ِّۚ سيَقُولُونَ ا
]٣١ : ﴾ [يونس٣١ َٱَّللُ فَقُ ۡل أَفَ ََل تَتاقُون
َ َف
“িল, মক মিা ান্ডদরন্ডক আকাশ্ ও
পৃতর্িী হন্ডি জীিন্ডনাপকরর্
সরিরাহ কন্ডর অর্িা রির্ ও দৃটষ্ট
শ্জক্ত কার কিৃত্ব
য াধ্ীন? মক
জীতিিন্ডক ৃি মর্ন্ডক তনগিয কন্ডর
এিং মক ৃিন্ডক জীতিি মর্ন্ডক
তনগিয কন্ডর এিং মক সকল তিষয়
তনয়ন্ত্রর্ কন্ডর? িখন িারা িলন্ডি,
আল্লাহ। িল, িিুও তক মিা রা
সািধ্ান হন্ডি না?” [সূরা ইউনুস,
আয়াি: ৩১]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,

ٞۖ سأ َ ۡلت َ ُهم ام ۡن َخلَقَ ُه ۡم لَيَقُولُ ان ا
َٱَّللُ فَأَنا َٰى يُ ۡؤفَ ُكون
َ ﴿ولَ ِئن
َ
]٨٧ :﴾ [الزخرف٨٧
“র্তদ িু ত িান্ডদরন্ডক জজজ্ঞাসা
কর, মক িান্ডদরন্ডক সৃটষ্ট কন্ডরন্ডছ,
িারা অিশ্যই িলন্ডি, আল্লাহ। িিুও
িারা মকার্ায় তফরন্ডছ?” [সূরা
আর্-র্ুখরুফ, আয়াি: ৮৭]
২- কামলোময় ত্াওহীদ্-এর
শত্থসেূহ:
(১) ইবত্োচক ও কনবত্োচক
অথ থ োনা, যা না োনার
বেপরীত্।
মনতিিািক হন্ডলা, আল্লাহ ছাড়া
অনয কান্ডরা জনয ইিাদাি সািযস্ত

না করা। আর ইতিিািক হন্ডলা
ইিাদাি এককভান্ডি িাাঁর জনয
সািযস্ত করা। িাাঁর মকান্ডনা
অংশ্ীদার মনই, তিতনই এক াত্র
ইিাদান্ডির াতলক ও হক্বদার।
(২) এ কান্ডল ার প্রতি দৃঢ় তিশ্বাস
রাখা, র্া র্ািিীয় সন্ডেহ-সংশ্ন্ডয়র
তিপরীি।
অর্াৎ
য এ কান্ডল ার দািীর প্রতি
দৃঢ় তিশ্বাস মরন্ডখ আন্ত-তরকভান্ডি
তনজিি হন্ডয় ুন্ডখ উচ্চারর্ করা।
(৩) এ কান্ডল ান্ডক ন্ডন প্রান্ডর্
গ্রহর্ করা, র্া প্রিযাখযান্ডনর
পতরপন্থী।

অর্াৎ
য এ কান্ডল ার সকল দািীিাতহদা ও িার িক্তিয গ্রহর্ করা।
সংিাদস ূন্ডহর প্রতি তিশ্বাস রাখা,
আন্ডদশ্স ূহ পালন করা।
তনন্ডষধ্স ূহ মর্ন্ডক তিরি র্াকা।
কুরআন ও হাদীন্ডসর দলীল
পতরিযাগ ও অপিযাখযা না করা।
(৪) কান্ডল ার প্রতি অনুগি
হওয়া, র্া মছন্ডড় মদওয়ার পতরপন্থী।
অর্াৎ
য এ কান্ডল া মর্ সকল
তিধ্ান্ডনর তনন্ডদয শ্ তদন্ডয়ন্ডছ প্রকাশ্য
ও অপ্রকাশ্যভান্ডি িার প্রতি
অনুগি র্াকা।
(৫) এ কান্ডল ান্ডক সিয জানা, র্া
ত র্যান্ডরাপ করার তিন্ডরাধ্ী। আর

িা হন্ডলা িাো এ কান্ডল ান্ডক সিয
মজন্ডন অন্তর মর্ন্ডক উচ্চারর্
করন্ডি। অর্াৎ
য এ কান্ডল া
পাঠকারীর অন্তর িার কর্া
ম ািান্ডিক হন্ডি এিং িার িাতহযক
অিস্থা অভযন্তরীর্ অিস্থা অনুর্ায়ী
হন্ডি।
অিঃপর মর্ িযজক্ত এ কান্ডল া
ুন্ডখ উচ্চারর্ কন্ডরন্ডছ অর্ি িার
দািীন্ডক অস্বীকার কন্ডরন্ডছ তনিয়
িার ুন্ডখর এ উচ্চারর্ িার
মকান্ডনা কান্ডজ আসন্ডি না। মর্ ন,
ুনাতফকন্ডদর অিস্থা তছল। িারা এ
কান্ডল া ুন্ডখ উচ্চারর্ করন্ডিা
তকন্তু অন্তন্ডর অস্বীকার করন্ডিা।

(৬) পূর্ য একতনষ্ঠিা র্াকা, র্া
তশ্ন্ডকযর পতরপন্থী। আর িা হন্ডলা
িাো িার আ লন্ডক মনক
তনয়ান্ডির দ্বারা তশ্ন্ডকযর সকল
প্রকান্ডরর গ্লাতন মর্ন্ডক ুক্ত রাখন্ডি।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
﴿و َما ٓ أ ُ ِم ُر ٓواْ ِإ اَّل ِليَعۡ بُدُواْ ا
َصينَ لَهُ ٱلدِين
ِ ٱَّللَ ُم ۡخ ِل
َ
َٰ
صلَ َٰوة َ َويُ ۡؤتُواْ ا
ُ ٱلز َك َٰو ِّۚة َ َوذَ ِل َك د
ِين
ُحنَفَا ٓ َء َويُ ِقي ُمواْ ٱل ا
]٥ :﴾ [البينة٥ ۡٱلقَيِ َم ِة
“িারা মিা আতদষ্ট হন্ডয়তছল
আল্লাহর আনুগন্ডিয তিশুদ্ধতিি
হন্ডয় একতনষ্ঠভান্ডি ইিাদাি করার”।
[সূরা আল-িাতয়যনাহ, আয়াি:
৫]

(৭) এ কান্ডল ার সান্ডর্ ুহাব্বািভান্ডলািাসা রাখা, র্া তিন্ডদ্বন্ডষর
পতরপন্থী।
আর িা িাস্তিাতয়ি হন্ডি, এ
কান্ডল ান্ডক, িার দািীন্ডক, িার
তনন্ডদয তশ্ি তিধ্ানন্ডক এিং র্ারা এ
কান্ডল ার শ্িয ম ািান্ডিক িন্ডল
িান্ডদরন্ডক ভান্ডলািাসার াধ্যন্ড ।
আর উতল্লতখি কর্াগুন্ডলার তিপরীি
কর্ার সান্ডর্ তিন্ডদ্বষ রাখার
াধ্যন্ড ।
এর তনদশ্নয হন্ডলা, আল্লাহর তপ্রয়
িস্তুন্ডক প্রাধ্ানয মদওয়া, র্তদও িা
প্রিৃতি তিন্ডরাধ্ী হয়। আর আল্লাহর
র্া অপছে িা অপছে করা,

র্তদও িার তদন্ডক প্রিৃতি ধ্াতিি
হয়। আল্লাহ ও িাাঁর রাসূন্ডলর
সান্ডর্ র্ান্ডদর িন্ধুত্ব রন্ডয়ন্ডছ িান্ডদর
সান্ডর্ িন্ধুত্ব রাখা। আল্লাহ ও িাাঁর
রাসূন্ডলর সান্ডর্ র্ান্ডদর শ্ত্রুিা
রন্ডয়ন্ডছ িান্ডদর সান্ডর্ শ্ত্রুিা রাখা।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
يم َوٱلاذِينَ َمعَ ٓۥهُ
﴿قَ ۡد َكان َۡت لَ ُك ۡم أ ُ ۡس َوة ٌ َح َ
ي ِإ ۡب َٰ َر ِه َ
سن َٞة فِ ٓ
ِإ ۡذ قَالُواْ ِلقَ ۡو ِم ِه ۡم ِإناا بُ َر َٰ َٓء ُؤاْ ِمن ُك ۡم َو ِم اما تَعۡ بُدُونَ ِمن
ٱَّلل َكفَ ۡرنَا ِب ُك ۡم َوبَدَا بَ ۡينَنَا َوبَ ۡينَ ُك ُم ۡٱلعَ َٰدَ َوة ُ
ُون ا ِ
د ِ
ٱَّلل َو ۡحدَ ٓۥهُ ِإ اَّل قَ ۡو َل
ضا ٓ ُء أَبَدًا َحت ا َٰى ت ُ ۡؤ ِمنُواْ ِب ا ِ
َو ۡٱلبَ ۡغ َ
ٱَّلل
يم ِۡل َ ِبي ِه َۡل َ ۡست َ ۡغ ِف َر ان لَ َك َو َما ٓ أ َ ۡم ِلكُ لَ َك ِمنَ ا ِ
ِإ ۡب َٰ َر ِه َ
ِمن ش َۡي ۖٞء اربانَا َعلَ ۡي َك ت َ َو اك ۡلنَا َو ِإلَ ۡي َك أَن َۡبنَا َو ِإلَ ۡي َك
ير [ ﴾٤الممتحنة ]٤ :
ص ُ
ۡٱل َم ِ
“মিা ান্ডদর জনয ইিরাহী ও িার
অনুসারীন্ডদর ন্ডধ্য রন্ডয়ন্ডছ উি

আদশ্, য িারা িান্ডদর সম্প্রদায়ন্ডক
িন্ডলতছল, মিা ান্ডদর সন্ডঙ্গ এিং
মিা রা আল্লাহর পতরিন্ডিয র্ার
ইিাদাি কর িার সন্ডঙ্গ আ ান্ডদর
মকান্ডনা সম্পকয নাই। আ রা
মিা ান্ডদরন্ডক াতন না। মিা ান্ডদর
ও আ ান্ডদর ন্ডধ্য শুরু হন্ডলা
শ্ত্রুিা ও তিন্ডদ্বষ তিরকান্ডলর জনয,
র্িির্ না মিা রা এক আল্লাহর
প্রতি ঈ ান আন”। [সূরা আলু িাহানাহ, আয়াি: ৪]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
ٱَّلل أَندَادٗ ا يُ ِحبُّونَ ُه ۡم
ِ ﴿و ِمنَ ٱلنا
ِ ُون ا
ِ اس َمن يَت ا ِخذُ ِمن د
َ
َّلل َولَ ۡو يَ َرى
َ َ ٱَّلل َوٱلاذِينَ َءا َمنُ ٓواْ أ
ِ َك ُح
ِ ۗ شدُّ ُح ٗبا ِ ا
ِ ٞۖ ب ا

َ َٱلاذِين
يعا
ٗ َّلل َج ِم
ِ اب أ َ ان ۡٱلقُ اوة َ ِ ا
َ َظلَ ُم ٓواْ ِإ ۡذ يَ َر ۡونَ ۡٱلعَذ
َوأ َ ان ا
]١٦٥ :﴾ [البقرة١٦٥ ب
َ َٱَّلل
ِ شدِيدُ ۡٱلعَذَا
“ির্াতপ মকউ মকউ আল্লাহ ছাড়া
অপরন্ডক আল্লাহর স কিরূন্ডপ
গ্রহর্ কন্ডর এিং আল্লাহন্ডক
ভান্ডলািাসার নযায় িান্ডদরন্ডক
ভান্ডলািান্ডস, তকন্তু র্ারা ঈ ান
এন্ডনন্ডছ আল্লাহর প্রতি িান্ডদর
ভান্ডলািাসা দৃঢ়ি ”। [সূরা আলিাকারাহ, আয়াি: ১৬৫]
আর মর্ িযজক্ত ইখলাস ও
ইয়াকীন্ডনর সান্ডর্ ‘লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ’ “আল্লাহ ছাড়া সিয
মকান্ডনা া‘িুদ মনই’’ একর্া িলন্ডি
এিং সকল পাপািার, তিদ‘আি,

মছাি তশ্কয ও িড় তশ্কয মর্ন্ডক
ক্ত
ু
র্াকন্ডি, মস দুতনয়ান্ডি পর্ভ্রষ্ট
মর্ন্ডক তহদায়াি পান্ডি। আর
আতখরান্ডি শ্াজস্ত মর্ন্ডক তনরাপিা
পান্ডি। িার ওপর জাহান্না হারা
হন্ডয় র্ান্ডি।
এ শ্িযগুন্ডলা পূর্ য করা িাোর
ওপর আিশ্যক। আর এ শ্িযগুন্ডলা
পূর্ য করা অর্ য হন্ডলা মর্, এ
শ্িযগুন্ডলা একজন িাোর জীিন্ডন
স ান্ডিশ্ ঘিা এিং িা জানা
অিযািশ্যক হওয়া। িন্ডি িা ুখস্থ
করা জরূরী নয়।
এ হান কান্ডল া (লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহু) হন্ডলা িাওহীদুল

উলুহীয়যাহ িা ইিাদন্ডি একত্বিা
গ্রহর্, র্া িাওহীন্ডদর প্রকারস ূন্ডহর
ন্ডধ্য অিযন্ত গুরুত্বপূর্ য িাওহীদ,
এ তিষন্ডয়ই নিীগর্ ও িান্ডদর
সম্প্রদান্ডয়র ান্ডঝ িাননকয
সংঘটিি হন্ডয়তছল। আর এরই
িাস্তিায়ন্ডনর জন্ডনয রাসূলগর্ন্ডক
মপ্ররর্ করা হন্ডয়তছল।
মর্ ন, আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ً س
ۡ وَّل أ َ ِن
ٱعبُدُواْ ا
ُ ﴿ولَقَ ۡد بَعَ ۡثنَا فِي ُك ِل أ ُ امة ار
َٱَّلل
َ
َٰ
ٱجت َ ِنبُواْ ا
ۡ َو
وت فَ ِم ۡن ُهم ام ۡن َهدَى ا
ٱَّللُ َو ِم ۡن ُهم ام ۡن
َ ٞۖ ُٱلطغ
ِّۚ
ُ ض فَٱن
ْظ ُروا
َحقا ۡت َعلَ ۡي ِه ٱل ا
ِ ِيرواْ فِي ۡٱۡل َ ۡر
ُ ض َٰلَلَةُ فَس
]٣٦ :﴾ [النحل٣٦ َف َكانَ َٰ َع ِقبَةُ ۡٱل ُم َك ِذ ِبين
َ َك ۡي
“আর অিশ্যই আ রা আল্লাহর
ইিাদাি করার ও িাগুিন্ডক িজযন

করার তনন্ডদয শ্ মদওয়ার জনযই মিা
প্রন্ডিযক জাতির ন্ডধ্য রাসূল
পাটঠন্ডয়তছ”। [সূরা আন-নাহল,
আয়াি: ৩৬]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
ُي ِإلَ ۡي ِه أَنا ۥه
ِ ُسو ٍل ِإ اَّل ن
ُ س ۡلنَا ِمن قَ ۡب ِل َك ِمن ار
َ ﴿و َما ٓ أ َ ۡر
َ
ٓ وح
ٓ َّل ِإ َٰلَهَ ِإ ا
َٓ
ۡ ََّل أَن َ۠ا ف
]٢٥ :﴾ [اَّلنبياء٢٥ ُون
ِ ٱعبُد
“আ রা মিা ার পূন্ডি য মর্ রাসূলই
মপ্ররর্ কন্ডরতছ িাাঁর তনকন্ডি এ
অহী অিিীর্ য কন্ডরতছ মর্, আত
িযিীি অনয মকান্ডনা সিয া‘িুদ
মনই, সুিরাং মিা রা আ ারই
ইিাদাি কর”। [সূরা আলআতেয়া, আয়াি: ২৫]

আর র্খন শুধ্ু িাওহীদ িলা হন্ডি,
িখন িা মর্ন্ডক উন্ডেশ্য হন্ডয়
র্ান্ডক িাওহীদুল উলূতহয়যাহ।
িাওহীদুল উলূতহয়যাহ-এর সংজ্ঞা:
আল্লাহ িাাঁর সকল সৃটষ্টজীন্ডির
ইিাদি ও উপাসনা পাওয়ার
াতলক, তিতন এককভান্ডি ইিাদান্ডির
াতলক, িাাঁর মকান্ডনা শ্রীক মনই এ
স্বীকৃতি মদওয়া।
িাওহীদুল উলূতহয়যার না স ূহ: এ
িাওহীদন্ডক িাওহীদুল উলূতহয়যাহ
িা ইলাতহয়যাহ িলা হয়। কারর্,
একতনষ্ঠভান্ডি িা তনছক িা‘আল্লুহ
( )تألهওপর প্রতিটষ্ঠি। একক

আল্লাহর জনয অতধ্ক
ভান্ডলািাসান্ডক িা‘আল্লুহ িলা হয়।
বনমে েবণত্
থ নােগুমলা
ু উলূবহয়যার নাে:
ত্াওহীদ্ল
(ক) িাওহীদুল ইিাদাহ িা
উিূতদয়যাহ: কারর্, িা এক
আল্লাহর জনয ইিাদাি তনধ্াতরি
য
হওয়ার ওপর প্রতিটষ্ঠি।
(খ) িাওহীদুল ইরাদা: কারর্, িা
আ ন্ডলর দ্বারা আল্লাহর সন্তুটষ্ট
কা নার ওপর প্রতিটষ্ঠি।
(গ) িাওহীদুল কাছদ: কারর্, িা
এক আল্লাহর জনয ইিাদািন্ডক

একতনষ্ঠ অিযািশ্যক কন্ডর এ ন
ঐকাতন্তক ইচ্ছার ওপর প্রতিটষ্ঠি।
(ঘ) িাওহীদুি ত্বলাি: কারর্, িা
আল্লাহর কান্ডছ একতনষ্ঠভান্ডি
িাওয়ার ওপর প্রতিটষ্ঠি।
(ঙ) িাওহীদুল আ ল: কারর্, িা
আল্লাহ িা‘আলার জনয আ লন্ডক
একতনষ্ঠ করার ওপর প্রতিটষ্ঠি।
ু উলুবহয়যা’-এর হুকুে
‘ত্াওহীদ্ল
ো বেধান:
· িাওহীদুল উলুতহয়যাহ সকল
িাোর ওপর ফরর্।

· িাোরা মকিল এর দ্বারাই
ইসলান্ড প্রন্ডিশ্ কন্ডর।
· আর এর প্রতি দৃঢ় তিশ্বাস ও
আ ল করন্ডলই জাহান্না মর্ন্ডক
ুজক্ত পান্ডি।
· প্রাপ্তিয়স্ক িযজক্তর ওপর এ
তিশ্বাস এিং এ ম ািান্ডিক আ ল
করা সিপ্রর্
য
ফরর্।
· আর এর দ্বারাই দাওয়াি ও
তশ্িা শুরু করা সিপ্রর্
য
কিযিয।
র্ারা এর তিপরীি ধ্ারর্া কন্ডর
িারা এন্ডি িননকয কন্ডরন্ডছ।
· কুরআন ও হাদীন্ডস এর ফরর্
হওয়ার তনন্ডদয শ্ রন্ডয়ন্ডছ।

· আল্লাহ এরই িাস্তিায়ন্ডনর জনয
সিতকছু সৃটষ্ট কন্ডরন্ডছন এিং
তকিািস ূহ অিিীর্ য কন্ডরন্ডছন।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ٓ َ ٱَّللَ َو
﴿قُ ۡل ِإنا َما ٓ أ ُ ِم ۡرتُ أ َ ۡن أ َ ۡعبُدَ ا
َّل أ ُ ۡش ِر َك ِب ِّۚ ِ ٓۦه ِإلَ ۡي ِه
]٣٦ :﴾ [الرعد٣٦ ب
ُ أ َ ۡد
ِ عواْ َو ِإلَ ۡي ِه َما
“িল, আত মিা আল্লাহর ইিাদাি
করন্ডি ও িাাঁর মকান্ডনা শ্রীক না
করন্ডি আতদষ্ট হন্ডয়তছ। আত
িাাঁরই প্রতি আহ্বান কতর এিং
িাাঁরই তনকি আ ার প্রিযািিযন”।
[সূরা আর-রা‘দ, আয়াি: ৩৬]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
﴾٥٦ ُون
َ ٱۡل
ِ ۡ ﴿و َما َخلَ ۡقتُ ۡٱل ِج ان َو
ِ نس ِإ اَّل ِليَعۡ بُد
َ
]٥٦ :[الذاريات

“আত সৃটষ্ট কন্ডরতছ জজন্ন এিং
ানুষন্ডক এ জনয মর্, িারা
আ ারই ইিাদাি করন্ডি”। [সূরা
]আর্-র্াতরয়াি, আয়াি: ৫৬
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
ু‘আর্ রাতদয়াল্লাহু আনহুন্ডক
িন্ডলন,
«إنك تأتي قوما ً من أهل الكتاب فليكن أول ما
تدعوهم إليه شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،فإن هم
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا افترض عليهم
خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوك
لذلك فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» الحديث.
“মহ ু‘আর্, িু ত আহন্ডল তকিাি
সম্প্রদান্ডয়র তনকি র্ান্ডচ্ছা।

সিপ্রর্
য
িান্ডদরন্ডক (লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহু-) আল্লাহ ছাড়া মকান্ডনা
সিয া‘িুদ মনই- এ তদন্ডক
আহ্বান কর। র্তদ িারা এ দাওয়াি
গ্রহর্ কন্ডর মিা ার আনুগিয
কন্ডর, িখন িু ত িান্ডদরন্ডক জানাও
মর্, আল্লাহ িা‘আলা মিা ান্ডদর
ওপর তদন্ডন-রান্ডি পাাঁি ওয়াক্ত
সালাি ফরর্ কন্ডরন্ডছন। র্তদ িারা
িা গ্রহর্ কন্ডর, িখন িু ত
িান্ডদরন্ডক জানাও মর্, আল্লাহ
মিা ান্ডদর ওপর র্াকাি ফরর্
কন্ডরন্ডছন, র্া ধ্নীন্ডদর কাছ মর্ন্ডক
মনওয়া হন্ডি এিং দতরদ্রন্ডদরন্ডক
মদওয়া হন্ডি”।[1]

· এ িাওহীদ র্ািিীয়
আ লস ূন্ডহর ন্ডধ্য অতধ্কির
উি আ ল ও অতধ্ক পাপ
ম ািনকারী। এ িযাপান্ডর ই া
িুখারী ও ুসতল সাহািী ইিিান
রাতদয়াল্লাহু আনহু মর্ন্ডক নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র
হাদীস ির্না
য কন্ডরন্ডছন,
 َّل إله إَّل هللا:«فإن هللا حرم على النار من قال
»يبتغي بذلك وجه هللا
“তনিয় আল্লাহ ঐ িযজক্তর জনয
জাহান্না ন্ডক হারা কন্ডরন্ডছন মর্
িযজক্ত আল্লাহর সন্তটষ্ট অজযন্ডনর
উন্ডেন্ডশ্য ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
িন্ডলন্ডছ”।

· স স্ত রাসূলগন্ডর্র এ কান্ডল ার
ওপর ঐক িয মপাষর্ কন্ডরন্ডছন:
স স্ত রাসূলগর্ িান্ডদর
সম্প্রদায়ন্ডক কান্ডল া ‘লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ’ এর তদন্ডক দাওয়াি দান্ডন
এিং িা মর্ন্ডক তি ুন্ডখর ভয়
প্রদশ্ন্ডনর
য
িযাপান্ডর এক ি
তছন্ডলন। মর্ ন, কুরআন কারীন্ড
অন্ডনক আয়ান্ডি এর ির্না
য
এন্ডসন্ডছ। আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ُي إِلَ ۡي ِه أَنا ۥه
ِ ُسو ٍل إِ اَّل ن
ُ س ۡلنَا ِمن قَ ۡب ِل َك ِمن ار
َ ﴿و َما ٓ أ َ ۡر
َ
ٓ وح
َٰ
۠
ٓ َّل ِإلَهَ ِإ ا
َٓ
ۡ ََّل أَنَا ف
]٢٥ :﴾ [اَّلنبياء٢٥ ُون
ِ ٱعبُد
“আ রা মিা ার পূন্ডি য মর্ রাসূলই
মপ্ররর্ কন্ডরতছ িাাঁর তনকন্ডি এ
অহী অিিীর্ য কন্ডরতছ মর্, আত

িযিীি অনয মকান্ডনা সিয া‘িুদ
মনই, সুিরাং মিা রা আ ারই
ইিাদাি কর”। [সূরা আলআতেয়া, আয়াি: ২৫]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা এ কান্ডল ার তদন্ডক
দাওয়াি দান্ডন নিীন্ডদর এক ন্ডির
এক সুের দৃষ্টান্ত ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
তিতন (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা ) িন্ডলন্ডছন,
 أمهاتهم شتى ودينهم،«اۡلنبياء إخوة لعَلت
»واحد
“নিীগর্ এন্ডক অপন্ডর বি ান্ডত্রয়
ভাই তছন্ডলন। িাাঁন্ডদর া তভন্ন তছল
আর দীন এক তছল”।

সকল নিীন্ডদর ল
ূ দীন তছল
একই: িা হন্ডলা িাওহীদ, র্তদও
শ্রী‘আন্ডির অনযানয তিতধ্-তিধ্ান
তভন্ন তছল। মর্ ন, কখন্ডনা মছন্ডলম ন্ডয় ান্ডয়র তদক মর্ন্ডক তভন্ন হয়
আর িান্ডদর তপিা হয় এক।
৩- েুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর
রাসূল এ সাক্ষ্য দ্ামনর অথ:থ
(ক) “তনিয় ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা আল্লাহর
রাসূল” এ সািয দান্ডনর অর্ য
হন্ডলা,

· রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা র্া আন্ডদশ্ কন্ডরন্ডছন
িা পালন করা,
· তিতন মর্ সি খির তদন্ডয়ন্ডছন িা
সিয িন্ডল তিশ্বাস করা
· তিতন মর্ সি তিষয় সম্পন্ডকয
তনন্ডষধ্ ও সিকয কন্ডরন্ডছন মসগুতল
মর্ন্ডক তিরি র্াকা
· আর এক াত্র তিতন মর্ তিধ্ান
দান কন্ডরন্ডছন মসিা অনুর্ায়ী
আল্লাহর ইিাদাি করা।
(খ) ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা আল্লাহর রাসূল এ
সািয িাস্তিায়ন:

· ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা আল্লাহর রাসূল এ
সািয িাস্তিায়ন হন্ডি ঈ ান ও
পূর্ য ইয়াকীন দ্বারা।
· তনিয় ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা আল্লাহর
িাো ও িাাঁর রাসূল; র্ান্ডক সকল
ানি ও জজন্ন জাতির তনকি
মপ্ররর্ কন্ডরন্ডছন।
· তিতন মশ্ষ নিী ও রাসূল।
· তনিয় তিতন আল্লাহর বনকিয
অজযনকারী িাো। িাাঁর ান্ডঝ
উলুতহয়যান্ডির মকান্ডনা বিতশ্ষ্ট মনই।

· িাাঁর অনুসরর্ করা, িাাঁর আন্ডদশ্
তনন্ডষন্ডধ্র সম্মান করা।
· কর্ায়, কান্ডজ ও তিশ্বান্ডস িাাঁর
সুন্নািন্ডক আাঁকন্ডড় ধ্রা।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
﴾ٱَّلل ِإلَ ۡي ُك ۡم َج ِميعًا
ُ اس ِإ ِني َر
ِ سو ُل ا
ُ ﴿قُ ۡل َٰيَٓأَيُّ َها ٱلنا
]١٥٨ :[اَّلعراف
“িল, মহ ানুষ! আত মিা ান্ডদর
সকন্ডলর জনয আল্লাহর রাসূল”।
[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি:
১৫৮]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
﴾٢٨ ِيرا
ٗ ِيرا َونَذ
ٗ اس بَش
ِ س ۡل َٰنَ َك ِإ اَّل َكآفا ٗة ِللنا
َ ﴿و َما ٓ أ َ ۡر
َ
]٢٨ :[سبا

“আ রা মিা মিা ান্ডক স গ্র
ানিজাতির প্রতি সুসংিাদদািা ও
সিকযকারীরূন্ডপ মপ্ররর্ কন্ডরতছ”।
[সূরা সািা, আয়াি: ২৮]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
سو َل
ُ ﴿ اما َكانَ ُم َح امدٌ أَبَا ٓ أ َ َحد ِمن ِر َجا ِل ُك ۡم َو َٰلَ ِكن ار
]٤٠ : ﴾ [اَّلحزاب٤٠ َٱَّلل َوخَات َ َم ٱلنا ِبيِۧن
ِا
“ ুহাম্মাদ মিা ান্ডদর ন্ডধ্য মকান্ডনা
পুরুন্ডষর তপিা নন্ডহ, িরং মস
আল্লাহর রাসূল এিং মশ্ষ নিী”।
[সূরা আল-আহর্াি, আয়াি:
৪০]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,

ٗ س
﴾٩٣ وَّل
ُ س ۡب َحانَ َر ِبي ه َۡل ُكنتُ ِإ اَّل بَش َٗرا ار
ُ ﴿قُ ۡل
]٩٣ :[اَّلسراء
“িল, আ ার রি পতিত্র! আত
মকিল একজন ানুষ র্ান্ডক রাসূল
িানান্ডনা হন্ডয়ন্ডছ”। [সূরা আলইসরা, আয়াি: ৯৩]
উক্ত সািয তনন্ডেিতর্িয
তিষয়গুন্ডলান্ডক অন্তভুক্ত
য
কন্ডর:
প্রর্ ি: ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র তরসালান্ডির
স্বীকৃতি মদওয়া ও অন্তন্ডর িার
তিশ্বাস রাখা।

তদ্বিীয়ি: কান্ডল ার এ অংন্ডশ্র
উচ্চারর্ করা ও ুন্ডখর দ্বারা
প্রকাশ্যভান্ডি এর স্বীকৃতি মদওয়া।
িৃিীয়ি: মর্ সিয তিতন তনন্ডয়
এন্ডসন্ডছন িা অনুসরর্ করা এিং
মর্ িাতিল তিষয়স ূহ মর্ন্ডক
তনন্ডষধ্ কন্ডরন্ডছন িা িজযন করা।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
سو ِل ِه ٱلنا ِبي ِ ۡٱۡل ُ ِمي ِ ٱلاذِي يُ ۡؤ ِم ُن ِب ا
ِ َ﴿ف
ُ ٱَّلل َو َر
ِٱَّلل
ِ امنُواْ ِب ا
:﴾ [اَّلعراف١٥٨ ََو َك ِل َٰ َمتِِۦه َوٱت ا ِبعُوهُ لَعَلا ُك ۡم تَهۡ تَدُون
]١٥٨
“সুিরাং মিা রা ঈ ান আন
আল্লাহর প্রতি ও িাাঁর িািযািাহক
উম্মী নিীর প্রতি, মর্ আল্লাহ ও

িাাঁর িার্ীন্ডি ঈ ান আন্ডন এিং
মিা রা িাাঁর অনুসরর্ কর র্ান্ডি
মিা রা তহদায়ািপ্রাপ্ত হন্ডি পার”।
[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি:
১৫৮]
িিু র্ি:
য
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা মর্ সি খির তদন্ডয়ন্ডছন
িা সিয িন্ডল তিশ্বাস করা।
পঞ্চ ি: জান- াল, মছন্ডল-ম ন্ডয়,
তপিা- ািা ও সকল ানুন্ডষর
ভান্ডলািাসার িাইন্ডি ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা ন্ডক
অতধ্ক ভান্ডলািাসা। কারর্, তিতন
আল্লাহর রাসূল আর িাাঁন্ডক

ভান্ডলািাসা আল্লাহর ভান্ডলািাসার
অন্তভুক্ত
য ।
আর িাাঁর প্রকৃি ুহাব্বাি হন্ডলা
িাাঁর আন্ডদশ্স ূন্ডহর আনুগিয কন্ডর
িাাঁর তনন্ডষধ্স ূহ মর্ন্ডক তিরি
মর্ন্ডক িাাঁর অনুসরর্ করা। িাাঁন্ডক
সাহার্য করা, িার সান্ডর্ িন্ধুত্ব
রাখা।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ٱَّللَ فَٱتابِعُونِي يُ ۡحبِ ۡب ُك ُم ا
﴿قُ ۡل ِإن ُكنت ُ ۡم ت ُ ِحبُّونَ ا
ٱَّللُ َويَ ۡغ ِف ۡر
]٣١ :﴾ [ال عمران٣١ لَ ُك ۡم ذُنُوبَ ُك ِّۡۚم
“িল, মিা রা র্তদ আল্লাহন্ডক
ভান্ডলািাস িন্ডি আ ান্ডক অনুসরর্
কর, আল্লাহ মিা ান্ডদরন্ডক

ভান্ডলািাসন্ডিন এিং মিা ান্ডদর
অপরাধ্ ি া করন্ডিন”। [সূরা
আন্ডল ই রান, আয়াি: ৩১]
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন,
«َّل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده
»وولده والناس أجمعين
“মিা ান্ডদর মকউ পূর্ য ুত ন হন্ডি
পান্ডর না র্িির্ আত িার
তনকি িার তপিা- ািা, মছন্ডলম ন্ডয় ও সকল ানুন্ডষর মিন্ডয়
অতধ্কির তপ্রয় না হন্ডিা”।[2]
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,

ْص ُروهُ َوٱتابَعُوا
َ َ﴿فَٱلاذِينَ َءا َمنُواْ ِبِۦه َو َع از ُر ٓوهُ َون
﴾١٥٧ َنز َل َمعَ ٓۥهُ أ ُ ْو َٰلَئِ َك ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِل ُحون
ِ ُ ِي أ
َ ُّٱلن
ٓ ور ٱلاذ
]١٥٧ :[اَّلعراف
“সুিরাং র্ারা িাাঁর প্রতি ঈ ান
আনয়ন কন্ডর, িাাঁন্ডক সম্মান কন্ডর,
িাাঁন্ডক সাহার্য কন্ডর এিং মর্ নূর
িাাঁর সান্ডর্ অিিীর্ য হন্ডয়ন্ডছ মসিার
অনুসরর্ কন্ডর িাাঁরাই সফলকা ”।
[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি:
১৫৭]
ষষ্টি: িাাঁর সুন্নান্ডির ওপর আ ল
করা। িাাঁর কর্ান্ডক সকন্ডলর কর্ার
ওপর প্রাধ্ানয মদওয়া, তনতদ্বধ্ায়
য
িা
গ্রহর্ করা। িাাঁর শ্রী‘আি
ম ািান্ডিক তিধ্ান পতরিালনা করা

এিং িাাঁর প্রতি সন্তুষ্ট র্াকা।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ش َج َر
َ وك ِفي َما
َ ﴿فَ ََل َو َر ِب َك ََّل يُ ۡؤ ِمنُونَ َحت ا َٰى يُ َح ِك ُم
ت
َ ض ۡي
َ َي أَنفُ ِس ِه ۡم َح َر ٗجا ِم اما ق
ٓ ِبَ ۡينَ ُه ۡم ث ُ ام ََّل يَ ِجدُواْ ف
]٦٥ : ﴾ [النساء٦٥ س ِل ُمواْ ت َ ۡس ِل ٗيما
َ َُوي
“তকন্ত না, মিা ার রন্ডির শ্পর্!
িারা ুত ন হন্ডি না র্িির্ পর্ন্ত
য
িারা িান্ডদর তনন্ডজন্ডদর তিিাদতিসোন্ডদর তিিার ভার মিা ার
ওপর অপর্য না কন্ডর, অিঃপর
মিা ার তসদ্ধান্ত সন্ধন্ডন্ধ িান্ডদর
ন্ডন মকান্ডনা তদ্বধ্া না র্ান্ডক এিং
সিান্তকরন্ডর্
য
িা ম ন্ডন না মনয়।”
[সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৬৫]
৪- সাক্ষ্যদ্বময়র ফযীলত্:

কান্ডল ান্ডয় িাওহীদ-এর অন্ডনক
ফর্ীলি রন্ডয়ন্ডছ, র্া কুরআন
হাদীন্ডস ির্না
য করা হন্ডয়ন্ডছ, িার
তকছু ফর্ীলি তনন্ডে িতর্িয হন্ডলা:
(ক) এটি ইসলান্ড র প্রর্ স্তম্ভ,
দীন্ডনর ূল, ত ল্লান্ডির তভতি। এর
দ্বারাই িাো সিপ্রর্
য
ইসলান্ড
প্রন্ডিশ্ কন্ডর। এর িাস্তিায়ন্ডনর
জনযই আস ান জত ন্ডনর সৃটষ্ট।
(খ) এটি জান- াল তহফার্ন্ডির
কারর্। মর্ িযজক্ত এটি উচ্চারর্
করন্ডি িার জান- াল তহফার্ন্ডির
কারর্ হন্ডয় দাাঁড়ান্ডি।

(গ) সাধ্ারর্ভান্ডি এটি সি য উি
আ ল, অতধ্ক পাপন্ড ািনকারী,
জান্নান্ডি প্রন্ডিশ্ ও জাহান্না মর্ন্ডক
ুজক্তর কারর্। র্তদ আস ান ও
জত ন এক পাল্লায় রাখা হয় আর
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায়
রাখা হয় িন্ডি ‘‘লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ’’ এর পাল্লা ঝু াঁ ন্ডক র্ান্ডি িা
ভারী প্র াতর্ি হন্ডি।
িাই ই া
ুসতল সাহািী
উিাদাহ রাতদয়াল্লাহু আনহু মর্ন্ডক
ারফু‘ হাদীস ির্না
য কন্ডরন্ডছন,
«من شهد أن َّل إله إَّل هللا وأن محمدا ً عبده
»ورسوله حرم هللا عليه النار

“মর্ িযজক্ত এ সািয প্রদান করন্ডি
মর্, আল্লাহ ছাড়া মকান্ডনা সিয
উপাসয মনই এিং ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা িাাঁর
িাো ও রাসূল, আল্লাহ িার জনয
জাহান্না ন্ডক হারা কন্ডর তদন্ডিন।”
(ঘ) আর িান্ডি তর্তকর, মদা‘আ ও
প্রশ্ংসা সতন্নন্ডিতশ্ি রন্ডয়ন্ডছ।
ইিাদান্ডির াধ্যন্ড কৃি মদা‘আ ও
িাওয়ার জনয কৃি মদা‘আ
উভয়টিই এর অন্তভুক্ত
য । আর এ
তর্তকর অতধ্ক াত্রায় পাওয়া র্ায়
এিং এটি অতি সহন্ডজ অজযন
করা র্ায়। এটি পতিত্র কান্ডল া,
দৃঢ় হািল, কান্ডল ািু ল ইখলাস, এর

িাস্তিায়ন্ডনর জনয আস ান
জত ন্ডনর সৃটষ্ট। এর জনযই সৃটষ্ট
জীন্ডির সৃটষ্ট, রাসূলগন্ডর্র মপ্ররর্,
তকিািস ূন্ডহর অিিীর্, য এরই
পতরপূর্িার
য
জনয ফরর্ ও সুন্নাি
প্রিিযন হন্ডয়ন্ডছ। আর এরই জনয
জজহান্ডদর িরিারী মকাষ ুক্ত করা
হন্ডয়ন্ডছ।
অিঃপর মর্ িযজক্ত এটি পাঠ
করন্ডি ও এর প্রতি আ ল করন্ডি
সিয মজন্ডন, ইখলান্ডসর সান্ডর্, গ্রহর্
কন্ডর ও ুহাব্বান্ডির সান্ডর্, আল্লাহ
িান্ডক জান্নান্ডি প্রন্ডিশ্ করান্ডিন,
িার ক য র্াই হউক না মকন।
বদ্বত্ীয় রুকন: আস-সালাত্

সালাি ইিাদািস ূন্ডহর ন্ডধ্য
অিযন্ত গুরুত্বপূর্ য ইিাদাি। এর
ফরর্ হওয়ার দলীল অিযন্ত
সুস্পষ্ট, ইসলা এ তিষন্ডয় খুি মিতশ্
গুরুত্ব আন্ডরাপ কন্ডরন্ডছ। সুিরাং
ইিাদািস ূন্ডহ সালান্ডির ফর্ীলি ও
িাৎপর্ য কিিুকু িা ির্না
য
কন্ডরন্ডছ। আর িা িাো ও িার
প্রভুর ান্ডঝ সম্পকযসটৃ ষ্টকারী, এর
প্রতিষ্ঠার দ্বারা িাো িার প্রভুর
আনুগিয প্রকাশ্ কন্ডর।
১- সালামত্র সংজ্ঞা:
শ্াতিক অর্:য সালান্ডির শ্াতিক
অর্ য মদা‘আ, এ অর্ য কুরআন্ডন

িযিহৃি হন্ডয়ন্ডছ। আল্লাহ িা‘আলা
িন্ডলন,
﴾١٠٣ ن لا ُه ۡۗمٞ س َك
َ صلَ َٰوت َ َك
َ م ِإ انٞۖۡ ص ِل َعلَ ۡي ِه
َ ﴿و
َ
]١٠٣ :[التوبة
“িু ত িান্ডদর জনয মদা‘আ কর,
মিা ার মদা‘আ িান্ডদর জনয
তিিস্বজস্তকর”। [সূরা আিিাওিাহ, আয়াি: ১০৩]
পাতরভাতষক অর্:য এটি এ ন এক
ইিাদাি র্া তিন্ডশ্ষ তকছু কর্া ও
ক ন্ডক
য
শ্াত ল কন্ডর, ‘আল্লাহু
আকিার’ দ্বারা শুরু হয়,
‘আসসালা ু আলাইকু ’ দ্বারা মশ্ষ
হয়।

কর্া মর্ন্ডক উন্ডেশ্য হন্ডলা, আল্লাহু
আকিার িলা, তক্বরাি, িাসিীহ ও
মদা‘আ ইিযাতদ পাঠ করা।
ক য দ্বারা উন্ডেশ্য, তক্বয়া -দাাঁড়ান্ডনা,
রুকু করা, সাজদাহ করা ও িসা
ইিযাতদ।
২- নেী ও রাসূলগমণর বনকট
এর গুরুত্ব:
আ ান্ডদর নিী ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র মপ্ররন্ডর্র
পূন্ডিরয আস ানী দীনস ূন্ডহ সালাি
তিতধ্িদ্ধ তছল। ইিরাহী আলাইতহস
সালা িাাঁর প্রভুর কান্ডছ তনন্ডজর
ও স্বীয় িংশ্ধ্ন্ডরর সালাি প্রতিষ্ঠার

মদা‘আ কন্ডরন। আল্লাহ িা‘আলা
িন্ডলন,
ۡ ۡ ب
﴾٤٠ صلَ َٰو ِة َو ِمن ذُ ِريا ِت ِّۚي
يم ٱل ا
ِ ﴿ر
َ
َ ٱجعَل ِني ُم ِق
]٤٠ :[ابراهيم
“মহ আ ার রি! আ ান্ডক সালাি
কান্ডয় কারী কর এিং আ ার
িংশ্ধ্রন্ডদর ধ্য হন্ডিও।” [সূরা
ইিরাহী , আয়াি: ৪০]
আর ইস াঈল আলাইতহস সালা
িাাঁর পতরিারন্ডক সালাি প্রতিষ্ঠার
আন্ডদশ্ কন্ডরতছন্ডলন। আল্লাহ
িা‘আলা িন্ডলন,
صلَ َٰوةِ َو ا
:﴾ [مريم٥٥ ِٱلز َك َٰوة
﴿و َكانَ يَ ۡأ ُم ُر أ َ ۡهلَ ۥهُ ِبٱل ا
َ
]٥٥

“মস িাাঁর পতরজনিগন্ডক
য
সালাি ও
র্াকান্ডির তনন্ডদয শ্ তদি”। [সূরা
ারইয়া , আয়াি: ৫৫]
আল্লাহ িা‘আলা স
ূ া আলাইতহস
সালা ন্ডক সন্ডোধ্ন কন্ডর িন্ডলন,
ٓ َّل ِإ َٰلَهَ ِإ ا
ٓ َ ُٱَّلل
ۡ ََّل أَن َ۠ا ف
ي أَنَا ا
َ صلَ َٰوة
ٱعبُ ۡد ِني َوأ َ ِق ِم ٱل ا
ٓ ﴿ ِإنا ِن
]١٤ :﴾ [طه١٤ ي
ٓ ِلذ ِۡك ِر
“আত ই আল্লাহ, আত িযিীি
মকান্ডনা ইলাহ ্ মনই। অিএি,
আ ার ইিাদাি কর এিং আ ার
স্মরর্ান্ডর্ য সালাি কান্ডয় কর”।
[সূরা ত্বা-হা, আয়াি: ১৪]
আল্লাহ িা‘আলা সালাি আদান্ডয়র
িযাপান্ডর িাাঁর নিী ঈসা আলাইতহস

সালা ন্ডক আন্ডদশ্ কন্ডরন্ডছন।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
صلَ َٰو ِة
ص ِني ِبٱل ا
َ َٰ ار ًكا أ َ ۡينَ َما ُكنتُ َوأ َ ۡو
َ َ﴿و َجعَلَ ِني ُمب
َ
َو ا
]٣١ :﴾ [مريم٣١ ٱلز َك َٰوةِ َما د ُۡمتُ َح ٗيا
“মর্খান্ডনই আত র্াতক না মকন
তিতন আ ান্ডক িরকি য়
কন্ডরন্ডছন, তিতন আ ান্ডক তনন্ডদয শ্
তদন্ডয়ন্ডছন র্িতদন জীতিি র্াতক
িিতদন সালাি ও র্াকাি আদায়
করন্ডি”। [সূরা ারইয়া , আয়াি:
৩১]
আল্লাহ আ ান্ডদর নিী ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র
ত ‘রাজ ও ইসরার রাজত্রন্ডি
আস ান্ডন সালাি ফরর্ কন্ডরন্ডছন।

আর সালাি ফরর্ কান্ডল পঞ্চাশ্
ওয়াক্ত তছল। অিঃপর আল্লাহ
িা‘আলা হালকা কন্ডর পাাঁি ওয়াক্ত
কন্ডরন্ডছন। র্া আদান্ডয় পাাঁি ওয়াক্ত,
তকন্তু সাওয়ান্ডি পঞ্চাশ্ ওয়াক্ত।
পাাঁি ওয়াক্ত সালাি িা হন্ডলা,
ফজর, মর্াহর, আসর, াগতরি ও
ইশ্া, এর ওপর সকল ুসতল ন্ডদর
ঐকয ি প্রতিটষ্ঠি হন্ডয়ন্ডছ।
৩- সালাত্ শরী‘আত্সম্মত্
হওয়ার দ্লীল:
সালান্ডির শ্রী‘আিসম্মি হওয়া
প্র াতর্ি হন্ডয়ন্ডছ একাতধ্ক দলীল

দ্বারা। তনন্ডে িার তকছু ির্না
য করা
হন্ডলা:
প্রর্ ি: কুরআন মর্ন্ডক। আল্লাহ
িা‘আলা িন্ডলন,
صلَ َٰوة َ َو َءاتُواْ ا
]٤٣ :﴾ [البقرة٤٣ َ ٱلز َك َٰوة
﴿وأَقِي ُمواْ ٱل ا
َ
“মিা রা সালাি কান্ডয় কর ও
র্াকাি প্রদান কর”। [সূরা আলিাকারাহ, আয়াি: ৪৩]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
صلَ َٰوة َ َكان َۡت َعلَى ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ ِك َٰت َبٗ ا ام ۡوقُو ٗتا
﴿ ِإ ان ٱل ا
]١٠٣ : ﴾ [النساء١٠٣
“তনধ্াতরি
য
স ন্ডয় সালাি কান্ডয়
করা ুত নন্ডদর জনয অিশ্য

কিযিয”। [সূরা আন-তনসা,
আয়াি: ১০৩]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
﴿و َما ٓ أ ُ ِم ُر ٓواْ ِإ اَّل ِليَعۡ بُدُواْ ا
َصينَ لَهُ ٱلدِين
ِ ٱَّللَ ُم ۡخ ِل
َ
صلَ َٰوة َ َويُ ۡؤتُواْ ا
:﴾ [البينة٥ َ ٱلز َك َٰو ِّۚة
ُحنَفَا ٓ َء َويُ ِقي ُمواْ ٱل ا
]٥
“িারা মিা আতদষ্ট হন্ডয়তছল
আল্লাহর আনুগন্ডিয তিশুদ্ধতিি
হন্ডয় একতনষ্টভান্ডি িাাঁর ইিাদাি
করন্ডি এিং সালাি কান্ডয় করন্ডি
ও র্াকাি তদন্ডি”। [সূরা আলিাতয়যনাহ, আয়াি: ৫]
তদ্বিীয়ি: হাদীস মর্ন্ডক,

(১) ইিন উ ার রাতদয়াল্লাহু
আনহু া মর্ন্ডক িতর্ি,
য রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন,
، شهادة أن َّل إله إَّل هللا،«بني اۡلسَلم على خمس
 وإقام الصَلة وإيتاء،وأن محمدا ً رسول هللا
.» وصوم رمضان، وحج البيت،الزكاة
“ইসলা পাাঁিটি স্তন্ডম্ভর ওপর
প্রতিটষ্ঠি। আল্লাহ ছাড়া মকান্ডনা
সিয া‘িুদ মনই, ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
আল্লাহর রাসূল এ সািয দান
করা। সালাি প্রতিষ্ঠা করা। র্াকাি
প্রদান করা। িায়িু ল্লাহর হজ

করা। রা াদান্ডনর সাও
করা”।[3]

পালন

(২) উ ার ইিনুল খািাি
রাতদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, র্ান্ডি
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন,
ً «اۡلسَلم أن تشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن محمدا
، وتقيم الصَلة وتؤتي الزكاة،رسول هللا ﷺ
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه
.»ًسبيَل
“ইসলা হন্ডলা, আল্লাহ ছাড়া সিয
মকান্ডনা া‘িুদ মনই এিং ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
আল্লাহর রাসূল এ সািয মদওয়া,
সালাি প্রতিষ্ঠা করা, র্াকাি প্রদান

করা, রা াদান ান্ডসর সাও
পালন করা, সা র্যয র্াকন্ডল
িায়িু ল্লাহ-এর হজ করা”।[4]
(৩) ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু
আনহু া-এর হাদীস,
: بعث معاذا ً إلى اليمن فقال- ﷺ- «أن النبي
ً ادعهم إلى شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن محمدا
 فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا،رسول هللا
»افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة
.][متفق عليه
“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা
ু‘আর্ রাতদয়াল্লাহু
আনহুন্ডক ইয়া ান্ডন মপ্ররর্ করন্ডলন
এিং (িাাঁন্ডক) িলন্ডলন, মর্, িু ত
িান্ডদরন্ডক (আহন্ডল তকিািন্ডদরন্ডক)

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) আল্লাহ ছাড়া
মকান্ডনা সিয া‘িুদ মনই এিং
ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা আল্লাহর রাসূল এ
সািয দান্ডনর তদন্ডক আহ্বান কর।
র্তদ িারা এ দাওয়াি গ্রহর্ কন্ডর
মিা ার আনুগিয কন্ডর িন্ডি িু ত
িান্ডদরন্ডক জানাও মর্, আল্লাহ
িা‘আলা মিা ান্ডদর ওপর তদন্ডনরান্ডি পাাঁি ওয়াক্ত সালাি ফরর্
কন্ডরন্ডছন”।[5]
িৃিীয়ি: ইজ া
সকল ুসতল পাাঁি ওয়াক্ত সালাি
ফরর্ হওয়ার ওপর এক ি
হন্ডয়ন্ডছন। আর িা ইসলান্ড র

ফরর্স ূন্ডহর অনযি
ফরর্।

একটি

৪- সালাত্ প্রেত্থমনর বহকোত্:
একাতধ্ক তহক াি ও রহসযন্ডক
সা ন্ডন মরন্ডখ সালাি প্রিিযন করা
হন্ডয়ন্ডছ। তনন্ডে িার তকছুর প্রতি
ইতঙ্গি করা হন্ডলা,
(১) আল্লাহ িা‘আলার জনয
িাোর দাসত্ব প্রকাশ্ করার লন্ডিয,
মস িাাঁর দাস, এ সালাি আদান্ডয়র
দ্বারা ানুষ ‘উিূতদয়াি’ িা দাসন্ডত্বর
অনুভূতি লাভ কন্ডর এিং মস
সিদা
য িাাঁর সৃটষ্টকিযার সান্ডর্
সম্পকয স্থাপন কন্ডর র্ান্ডক।

(২) এ সালাি িার
প্রতিষ্ঠাকারীন্ডক আল্লাহর সান্ডর্
সুদৃঢ় সম্পকয স্থাপনকারী ও সিদা
য
স্বরর্কারী কন্ডর রান্ডখ।
(৩) সালাি িার আদায়কারীন্ডক
তনলজ্জ
য
ও অনযায় কাজ মর্ন্ডক
তিরি রান্ডখ আর িা িাোন্ডক
পাপ ভুল-ত্রুটি মর্ন্ডক পতিত্র
করার াধ্য ।
জাতির ইিন আিুল্লাহ রাতদয়াল্লাহু
আনহু ার হাদীসই িার প্র ার্।
তিতন িন্ডলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«مثل الصلوات كمثل نهر جار يمر على باب
.»أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات

“পাাঁি ওয়াক্ত সালান্ডির উপ া ঐ
প্রিাহ ান নদীর নযায় র্া
মিা ান্ডদর কান্ডরা দরজার পাশ্
তদন্ডয় িন্ডয় মগন্ডছ, ির্ায় মস প্রতি
তদন পাাঁি িার মগাসল কন্ডর”।[6]
(৪) সালাি অন্তন্ডরর িৃতপ্ত,
আত্মার শ্াতন্ত, ও ুজক্তদানকারী ঐ
তিপদ-আপদ মর্ন্ডক র্া িান্ডক
কলুতষি কন্ডর। এ জনযই িা
রাসূন্ডলর নয়ন তসক্তকারী তছল।
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
র্খন মকান্ডনা কটঠন কান্ডজর
সম্মুখীন হন্ডিন, িখন তিতন সালাি
আদান্ডয়র তদন্ডক ছুন্ডি মর্ন্ডিন।
এ নতক তিতন িলন্ডি র্াকন্ডিন,

.»«يا بَلل أرحنا بالصَلة
“মহ তিলাল! সালান্ডির দ্বারা িু ত
আ ান্ডক শ্াতন্ত দাও”।[7]
৫- কামদ্র ওপর সালাত্
ফরয?
প্রন্ডিযক প্রাপ্তিয়স্ক জ্ঞানী ুসতল
িযজক্তর ওপর সালাি ফরর্। িাই
পুরুষ মহাক িা নারী মহাক।
কাতফন্ডরর ওপর সালাি ফরর্ নয়।
এর অর্-য দুতনয়ান্ডি মস এর
আতদষ্ট নয়। কারর্, িার কুফুরী
অিস্থায় িার পি মর্ন্ডক িা শুদ্ধ
হন্ডি না। িন্ডি িা মছন্ডড় মদওয়ার
কারন্ডর্ আতখরান্ডি িান্ডক শ্াজস্ত
মদওয়া হন্ডি। কারর্, ইসলা গ্রহর্

কন্ডর িা আদায় করা িার জনয
সম্ভি তছল, তকন্তু মস িা কন্ডর তন।
এর প্র ার্ আল্লাহর িার্ী,
َص ِلين
َ سلَ َك ُك ۡم ِفي
َ ﴿ َما
َ  قَالُواْ لَ ۡم نَكُ ِمنَ ۡٱل ُم٤٢ سقَ َر
وض َم َع
ُ  َو ُكناا نَ ُخ٤٤ َ َولَ ۡم نَكُ نُ ۡط ِع ُم ۡٱل ِم ۡس ِكين٤٣
 َحت ا َٰ ٓى٤٦ ِين
ُ  َو ُكناا نُ َكذ٤٥ َضين
ِ ِۡٱل َخآئ
ِ ِب ِبيَ ۡو ِم ٱلد
ُ أَت َ َٰىنَا ۡٱليَ ِق
]٤٧ ،٤٢ :﴾ [المدثر٤٧ ين
“মিা ান্ডদরন্ডক তকন্ডস সাকার না ক
জাহান্নান্ড তনন্ডিপ কন্ডরন্ডছ? িারা
িলন্ডি, আ রা ুসল্লীন্ডদর অন্তভুক্ত
য
তছলা না, আ রা অভািগ্রস্তন্ডক
আহার্ য দান করিা না এিং
আ রা অর্র্া আন্ডলািনাকারীন্ডদর
সতহি আন্ডলািনায় তন গ্ন
র্াকিা । আ রা ক ফল
য
তদিস

অস্বীকার করিা , আ ান্ডদর
তনকি ি
ৃ ু যর আগ র্ পর্ন্ত”।
য
[সূরা আল- ুোসতসর, আয়াি:
৪২-৪৭]
আর িাচ্চান্ডদর ওপরও ফরর্ নয়।
কারর্, মস ুকাল্লাফ-প্রাপ্তিয়স্ক
নয়। পাগন্ডলর ওপরও ফরর্ নয়।
ঋিু ও তনফাসগ্রস্ত তহলান্ডদর
ওপরও ফরর্ নয়। কারর্,
শ্রী‘আি িান্ডদর মর্ন্ডক এর তিধ্ান
িু ন্ডল তনন্ডয়ন্ডছ, িা আদান্ডয়
িাধ্াপ্রদানকারী নাপাতকর কারন্ডর্।
িাচ্চা মস মছন্ডল মহাক িা ম ন্ডয়
মহাক িার িয়স র্খন সাি িছর
হন্ডি িখন িার অতভভািন্ডকর

ওপর িান্ডক সালান্ডির আন্ডদশ্
মদওয়া আিশ্যক। আর র্খন িার
িয়স দশ্ িছর হন্ডি িখন সালাি
আদায় না করন্ডল িার
অতভভািন্ডকর ওপর িান্ডক প্রহার
করা আিশ্যক। হাদীন্ডস এর ির্না
য
এন্ডসন্ডছ। র্ান্ডি মস িা আদান্ডয়
অভযস্ত ও আগ্রহী হয়।
৬- সালাত্ ত্যাগকারীর বেধান:
মর্ িযজক্ত সালাি মছন্ডড় তদল মস
ইসলা মর্ন্ডক িতহষ্কৃি হন্ডয় মগল
এিং কুফুরী করন্ডলা। ইসলান্ড র
ম ৌতলক তিতধ্-তিধ্ান মর্ন্ডক ুিায দ
িযজক্তন্ডদর অন্তভুক্ত
য
হন্ডয় মগল।
কারর্, আল্লাহ িা‘আলা িার ওপর

মর্ তিতধ্-তিধ্ান ফরর্ কন্ডরন্ডছন িা
মছন্ডড় তদন্ডয় মস িাাঁর নাফর ানী
কন্ডরন্ডছ। িাই িান্ডক িাওিার
আন্ডদশ্ মদওয়া হন্ডি। র্তদ িাওিা
কন্ডর ও সালাি প্রতিষ্ঠার াধ্যন্ড
তফন্ডর আন্ডস িন্ডি ভান্ডলা, অনযর্ায়
মস ইসলা মর্ন্ডক ুিায দ হন্ডয়
র্ান্ডি। িার মগাসল, কাফন,
জানার্ার সালাি পড়া, ুসতল ন্ডদর
কিন্ডর দাফন করা তনন্ডষধ্। কারর্,
মস ুসতল ন্ডদর অন্তভুক্ত
য
নয়।
৭ - সালামত্র শত্থসেূহ:
(1) ইসলা

ির্া

ুসতল

(2) জ্ঞানিান হওয়া।

হওয়া।

(3) ভান্ডলা- ে পার্ন্ডকযর
য
জ্ঞান
র্াকা।
(4) সালান্ডির স য় উপতস্থি
হওয়া।
(5) তনয়াি করা।
(6) তক্বিলা ুখী হওয়া।
(7) সির ঢাকা, পুরুন্ডষর সির
নাভী মর্ন্ডক হাাঁিু পর্ন্ত।
য
আর
তহলা িার সম্পূর্ য শ্রীরই সালান্ডি
সির, িার ুখ ও হান্ডির িালুদ্বয়
ছাড়া।

(8) ুসতল্লর কাপড়, শ্রীর ও
সালাি পড়ার স্থান মর্ন্ডক নাপাতক
দূর করা।
(9) হাদছ দূর করা আর িানাপাতক মর্ন্ডক অর্ু মগাসল কন্ডর
পতিত্র হওয়ান্ডক িুঝায়।
৮ - সালামত্র সেয়:
(১) মর্াহর সালান্ডির স য়: সূর্ য
ঢন্ডল র্াওয়া মর্ন্ডক, অর্াৎ
য
ধ্য
আকাশ্ মর্ন্ডক সূন্ডর্রয পজি
তদন্ডক ঢন্ডল র্াওয়া মর্ন্ডক তনন্ডয়
প্রন্ডিযক িস্তুর ছায়া িার
স পতর ার্ হওয়া পর্ন্ত।
য

(২) আসর সালান্ডির স য়:
মর্াহর সালান্ডির স য় িন্ডল র্াওয়া
মর্ন্ডক তনন্ডয় প্রন্ডিযক িস্তুর ছায়া
িার তদ্বগুর্ হওয়া পর্ন্ত।
য
আর িা
হন্ডলা সূর্ য হন্ডলান্ডদ হওয়া স য়
পর্ন্ত।
য
(৩) াগতরি সালান্ডির স য়:
সূর্ য ডুিা মর্ন্ডক তনন্ডয় লাতল া
দূরীভূ ি হওয়া পর্ন্ত।
য
আর িা
হন্ডলা ঐ লালন্ডি ভাি র্া পজি
আকান্ডশ্ সূর্ য ডুিার পর প্রকাতশ্ি
হয়।
(৪) ঈশ্ার সালান্ডির স য়:
াগতরন্ডির সালান্ডির স য় িন্ডল
র্াওয়া মর্ন্ডক অধ্ য রাজত্র পর্ন্ত।
য

(৫) ফজর সালান্ডির স য়:
ফজন্ডর সানী প্রকাশ্ হওয়া মর্ন্ডক
তনন্ডয় সূর্ য উদয় হওয়া পর্ন্ত।
য
এর প্র ার্ আিুল্লাহ ইিন আ র
রাতদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন,
«وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل
 ووقت صَلة،كطوله مالم يحضر العصر
 ووقت صَلة العشاء،المغرب مالم يغب الشفق
 ووقت صَلة الصبح من،إلى نصف الليل اۡلوسط
 فإذا طلعت،طلوع الفجر مالم تطلع الشمس
.»---الشمس فأمسك عن الصَلة
“মর্াহন্ডরর স য়: র্খন সূর্ য ঢন্ডল
র্ান্ডি, ানুন্ডষর ছায়া িার

স পতর ার্ হন্ডি। আসন্ডরর
সালান্ডির স য় হওয়া পর্ন্ত
য
র্াকন্ডি। আর াগতরন্ডির সালান্ডির
স য় সূর্ য ডুিা মর্ন্ডক তনন্ডয়
লাতল া পর্ন্ত।
য
আর ইশ্ার
সালান্ডির স য় াগতরন্ডির
সালান্ডির স য় িন্ডল র্াওয়া মর্ন্ডক
ধ্য রাজত্র পর্ন্ত।
য
আর ফজন্ডরর
সালান্ডির স য় ফজর প্রকাতশ্ি
হওয়া মর্ন্ডক সূর্ য উতদি হওয়া
পর্ন্ত
য আর িখন (সূর্ য উদন্ডয়র
স য়) সালাি পড়া মর্ন্ডক তিরি
র্াক”।[8]
৯- ফরয সালামত্র রাকামত্র
সংেযা:

ফরর্ সালান্ডির রাকান্ডির সংখযা,
সিন্ডয াি সন্ডির রাকাি। তনন্ডে িার
িাতলকা মদওয়া হন্ডলা:
(1) মর্াহর: িার রাকাি।
(2) আসর: িার রাকাি।
(3)

াগতরি: তিন রাকাি।

(4) ঈশ্া: িার রাকাি।
(5) ফজর: দু’ রাকাি।
র্তদ মকান্ডনা িযজক্ত ইচ্ছাকৃিভান্ডি
এ রাকান্ডির সংখযায় িাড়ায় িা
ক ায়, িন্ডি িার সালাি িাতিল
হন্ডয় র্ান্ডি। আর র্তদ িা
ভুলিশ্িঃ হয়, িন্ডি িা সাজদাহ

সাহুর দ্বারা পূর্ য করন্ডি। এ সংখযা
ুসাতফর িযজক্তর জনয নয়। িার
জনয িার রাকাি তিতশ্ষ্ট
সালািগুন্ডলা দু’ রাকান্ডি কছর
কন্ডর পড়া ুস্তাহাি। এ পাাঁি
ওয়াক্ত সালাি িার তনধ্াতরি
য
স ন্ডয় পড়া ুসতল িযজক্তর ওপর
ওয়াজজি, র্তদ মকান্ডনা শ্ার‘ঈ ওর্র
(মর্ ন, তনদ্রা, ভুন্ডল র্াওয়া, ভ্র ন্ডর্
র্াওয়া) না র্ান্ডক। মর্ িযজক্ত
সালাি আদায় না কন্ডর ঘুত ন্ডয়
র্ান্ডি িা ভুন্ডল র্ান্ডি মস িা পন্ডড়
তনন্ডি র্খন স্মরর্ হন্ডি।
১০- সালামত্র ফরযসেূহ:
(1) সা র্যয র্াকন্ডল দাাঁড়ান্ডনা।

(2) িাকিীন্ডর িাহরী াহ।
(3) সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
(4) রুকু‘ করা।
(5) রুকু‘ মর্ন্ডক উন্ডঠ মসাজা হন্ডয়
দাাঁড়ান্ডনা।
(6) সাি অন্ডঙ্গর উপর সাজদাহ
করা।
(7) সাজদাহ মর্ন্ডক উঠা।
(8) মশ্ষ বিঠন্ডক িাশ্াহহুদ পড়া।
(9) িাশ্াহহুদকান্ডল িসা।
(10)
সালান্ডির এ রুকনগুন্ডলা
সম্পাদন্ডন তস্থরিা িজায় রাখা।

(11)
এ রুকনগুন্ডলা
ধ্ারািাতহকভান্ডি আদায় করা।
(12)
ডান্ডন ও িান্ড দুই সালা
প্রদান করা িা সালা তফরান্ডনা।
১১- সালামত্র ওয়াজেেসেূহ:
সালান্ডির ওয়াজজি আিটি। র্র্াপ্রর্ : িাকিীন্ডর িাহরী াহ’র
িাকিীর ছাড়া সালান্ডি অনযানয
িাকিীরস ূহ।
তদ্বিীয়:
»«سمع هللا لمن حمده

(সাত ‘য়াল্লাহু তল ান হাত দা)
িলা।
আর িা ই া ও একাকী সালাি
আদায়কারীর জনয ওয়াজজি। িন্ডি
ুক্তাদী িা পাঠ করন্ডি না।
িৃিীয়: ই া , ুক্তাদী ও একাকী
সালাি আদায়কারী সকন্ডলর ওপর
««ربناولك الحمد
(রাব্বানা ওয়া লাকাল হা দ) িলা
ওয়াজজি।
িিু র্:য রুকুন্ডি
»«سبحان ربي العظيم

(সুিহা-না রাজব্বয়াল ‘আর্ী )
িলা।
পঞ্চ : সাজদায়
»«سبحان ربي اۡلعلى
(সুিহা-না রাজব্বয়াল আ‘লা) িলা।
ষষ্ঠ: দু’ সাজদাহ’র

ান্ডঝ
»«رب غفر لي

(রাজব্বগতফরলী) িলা।
সপ্ত : প্রর্ বিঠন্ডক আিিাতহয়যাি পড়া, আর িা হন্ডলা,
 السَلم عليك،«التحيات هلل والصلوات والطيبات
 السَلم علينا وعلى،أيها النبي ورحمة هللا وبركاته

 وأشهد، أشهد أن َّل إله إَّل هللا،عباد هللا الصالحين
»أن محمدا ً عبده ورسوله
উচ্চারর্: আিাতহয়যা-িু তলল্লা-তহ
ওয়াস্ সালা-ওয়া-িু ওয়াি্
িাইন্ডয়যিা-িু , আস্সালা- ু
আলাইকা আইউ হান্নাতিয়ুয ওয়া
রাহ ািু ল্লা-তহ ওয়া িারাকা-িু হ।
আসসসালা- ু আলাইনা-ওয়া
আ‘লা-ইিাতদল্লা-তহস্ স্ব-তলহীন।
আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু
ওয়াশ্্ হাদু আন্না ুহাম্মাদান
আিুহু ওয়া রাসূলুহ।
িা অনুরূপ প্র াতর্ি িাতহয়যাি
পাঠ করা।
অষ্ট : প্রর্

বিঠন্ডকর জনয িসা।

আর র্ারাই ইচ্ছাকৃিভান্ডি এ
ওয়াজজিস ূন্ডহর মকান্ডনা একটি
ওয়াজজি মছন্ডড় তদন্ডি িান্ডদরই
সালাি িাতিল হন্ডয় র্ান্ডি।
আর মর্ িযজক্ত িা মছন্ডড় তদন্ডি
অজ্ঞিা িা ভুলিশ্িঃ মস সাহু
সাজদাহ তদন্ডি।
১২- োো‘আমত্ সালাত্:
াসজজন্ডদ জা া‘আন্ডির সান্ডর্ পাাঁি
ওয়াক্ত সালাি পড়া ুসতল
িযজক্তর ওপর আিশ্যক। এন্ডি মস
আল্লাহর সন্তুটষ্ট ও ছাওয়াি অজযন
করন্ডি পারন্ডি।

একা সালাি পড়ার িাইন্ডি
জা া‘আন্ডি সালাি পড়ার ছাওয়াি
সািাশ্ গুর্ মিতশ্। ইিন উ ার
রাতদয়াল্লাহু আনহু ার িতর্িয
হাদীন্ডস আন্ডছ, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«صَلة الجماعة أفضل من صَلة الفذ بسبع
.»وعشرين درجة
“জা া‘আন্ডি সালাি পড়া, একা
সালাি পড়ার িাইন্ডি সািাশ্ গুর্
(সাওয়াি) মিতশ্”।[9]
িন্ডি ুসতল নারীর তনজ িাড়ীন্ডি
সালাি পড়া জা া‘আন্ডি সালাি
পড়ার িাইন্ডি উি ।

১৩- সালাত্ োবত্ল (নষ্ট)কারী বেষয়সেূহ:
তনন্ডেিতর্িয ক সয ূন্ডহর মর্ মকান্ডনা
একটি ক য সম্পাদন্ডনর দ্বারা
সালাি িাতিল হন্ডয় র্ান্ডি।
(১) ইচ্ছাকৃি পানাহার করা।
মর্ িযজক্ত সালাি অিস্থায় পানাহার
করন্ডি িার ওপর ঐ সালাি
পুনরায় পড়া আিশ্যক হওয়ার
ওপর আতল গন্ডর্র ইজ া িা
ঐক িয রন্ডয়ন্ডছ।
(২) সালান্ডির স্বার্ য িতহভূ ি
য এ ন
তিষন্ডয় ইচ্ছাকৃি কর্া িলা। এ

িযাপান্ডর র্ান্ডয়দ ইিন আরকা
রাতদয়াল্লাহু আনহু িন্ডলন,
»«كنا نتكلم في الصَلة
“আ রা সালান্ডি কর্া িলিা ,
আ ান্ডদর মকউ মকহ সালান্ডি িার
পান্ডশ্র সার্ীর সান্ডর্ কর্া িলন্ডিা।
এ িািস্থায় তনন্ডের আয়াি
অিিীর্ য হন্ডলা,
]٢٣٨ :﴾ [البقرة٢٣٨ ََّلل َٰقَ ِن ِتين
ِ ﴿وقُو ُمواْ ِ ا
َ
“আল্লাহর উন্ডেন্ডশ্য মিা রা
তিনীিভান্ডি দাাঁড়াও”। [সূরা আলিাকারাহ, আয়াি: ২৩৮]
.»«فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكَلم

“অিঃপর আ রা িুপ র্াকার
আন্ডদশ্ প্রাপ্ত হলা । আর কর্া
িলা হন্ডি তনন্ডষধ্প্রাপ্ত
হলা ”।[10]
এ তনভান্ডি ইজ া সংঘটিি হন্ডয়ন্ডছ
ঐ িযজক্তর সালাি ফান্ডসদ হওয়ার
িযাপান্ডর মর্, সালান্ডির স্বার্ য িতহভূ ি
য
িযাপান্ডর ইচ্ছাকৃি কর্া িলন্ডি।
(৩) ইচ্ছাকৃি অন্ডনক মিতশ্ কাজ
করা। আর অতধ্ক কান্ডজর
পতর ার্ তনর্য়য করার ানদণ্ড
হন্ডলা, সালাি আদায়কারীর তদন্ডক
দৃটষ্টপািকারীর তনকি ন্ডন হন্ডি
মর্, মস সালান্ডির ান্ডঝ নয়।

(৪) তিনা ওর্ন্ডর ইচ্ছাকৃি
সালান্ডির মকান্ডনা রুকন িা শ্িয
মছন্ডড় মদওয়া। মর্ ন তিনা অর্ুন্ডি
সালাি পড়া, িা তক্বিলা ুখী না
হন্ডয় সালাি পড়া। অর্াৎ
য তক্বিলা
মছন্ডড় অনয তদক হন্ডয় সালাি
পড়া।
এ িযাপান্ডর ই া িুখারী ও
ুসতল হাদীস ির্না
য কন্ডরন্ডছন,
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
ঐ মিদুঈনন্ডক িন্ডলন্ডছন, মর্ িার
সালাি সুের কন্ডর পড়ন্ডি পান্ডর
তন,
»«ارجع فصل فإنك لم تصل

“তফন্ডর র্াও সালাি পড়, মকননা
িু ত সালাি পড় তন”।
(৫) সালান্ডি হাসা। কারর্, হাতস
দ্বারা সালাি িাতিল হন্ডয় র্াওয়ার
ওপর ইজ া সংঘটিি হন্ডয়ন্ডছ।
১৪- সালামত্র বনবষদ্ধ
সেয়সেূহ:
(1) ফজর সালান্ডির পর হন্ডি
তনন্ডয় সূর্ য উঠা পর্ন্ত।
য
(2) টঠক দুপুর স য়।
(3) আসর সালান্ডির পর মর্ন্ডক
সূর্ য ডুিা পর্ন্ত।
য

এ স য়স ূন্ডহ সালাি পড়া
াকরূহ হওয়ার ওপর দলীল হন্ডলা
উক্বিা ইিন আত র রাতদয়াল্লাহু
আনহুর হাদীস, তিতন িন্ডলন,
 ينهانا أن- ﷺ-«ثَلث ساعات كان رسول هللا
 حين تطلع،نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا
 وحين يقوم قائم،الشمس بازغة حتى ترتفع
ضف الشمس
 وحين ت ا،الظهيرة حتى تميل الشمس
.»للغروب حتى تغرب
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা আ ান্ডদরন্ডক তিন
স ন্ডয় সালাি পড়ন্ডি ও আ ান্ডদর
ি
ৃ িযজক্তন্ডদরন্ডক দাফন করন্ডি
তনন্ডষধ্ করন্ডিন:

(১) সূর্ য স্পষ্টভান্ডি উতদি হওয়ার
শুরুর স য় মর্ন্ডক তনন্ডয় িা
(উন্ডব য উঠা) পর্ন্ত।
য
(২) টঠক দুপুন্ডর সূর্ য উাঁিুন্ডি র্াকা
মর্ন্ডক তনন্ডয় সূর্ য ঢন্ডল র্াওয়া
পর্ন্ত।
য
(৩) সুর্ য অস্ত ুখী হওয়া মর্ন্ডক
তনন্ডয় িা ডুিা পর্ন্ত।[11]
য
আন্ডরা দলীল হন্ডলা, আিূ সাঈদ
রাতদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন,
،«َّل صَلة بعد صَلة العصر حتى تغرب الشمس
.»وَّل صَلة بعد صَلة الفجر حتى تطلع الشمس

“আসন্ডরর সালান্ডির পর মর্ন্ডক
তনন্ডয় সূর্ য ডুিা পর্ন্ত
য মকান্ডনা
সালাি মনই, অনুরূপ ফজন্ডরর
সালান্ডির পর মর্ন্ডক তনন্ডয় সূর্ য
উতদি হওয়া পর্ন্ত
য মকান্ডনা সালাি
মনই”।[12]
১৫- সালামত্র পদ্ধবত্র
সংবক্ষ্প্ত েণনা:
থ
ু তল িযজক্তর ওপর রাসূল
স
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র
অনুসরর্ করা ওয়াজজি। সালাি
পড়ার পদ্ধতিও িাাঁর অনুসরন্ডর্র
অন্তভুক্ত
য । কারর্, তিতন িন্ডলন্ডছন,
.»«صلوا كما رأيتموني أصلي

“মিা রা সালাি পড়, মর্ভান্ডি
আ ান্ডক সালাি পড়ন্ডি
মদন্ডখছ”।[13]
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
র্খন সালাি পড়ার ইচ্ছা করন্ডিন,
আল্লাহ িা‘আলার সা ন্ডন
দাাঁড়ান্ডিন। অন্তন্ডর সালান্ডির
তনয়যাি করন্ডিন, তনয়যাি ুন্ডখ
উচ্চারর্ করার িযাপান্ডর িাাঁর পি
মর্ন্ডক মকান্ডনা হাদীস িতর্িয হয়
তন।
আর »‘‘ «هللا أكبرআল্লাহু আকিার’’
িন্ডল িাকিীর তদন্ডিন। এ
িাকিীন্ডরর সান্ডর্ িাাঁর হস্তদ্বয়
উন্ডিালন করন্ডিন দুই কাাঁধ্

স পতর ার্, আিার কখন্ডনা কখন্ডনা
দুই কান্ডনর লতি পর্ন্ত।
য
িাাঁর ডান
হাি িা হান্ডির ওপর মরন্ডখ
িুন্ডকর উপর ধ্ারর্ করন্ডিন।
সালাি আরম্ভ করার
মদা‘আস ূন্ডহর মর্ মকান্ডনা একটি
মদা‘আ তদন্ডয় সালাি শুরু করন্ডিন
িন্মন্ডধ্য এটি:
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى
»جدك وَّل إله غيرك
উচ্চারর্: সুিহা-নাকা আল্লাহুম্মা
ওয়া তিহা তদকা ওয়া িািারাকাস্মুকা ওয়া িা‘আ-লা জােুকা
ওয়ালা-ইলা-হা গাইরুকা।

“মহ আল্লাহ! আপনার প্রশ্ংসার
সান্ডর্ পতিত্রিা ির্না
য করতছ।
আপনার না
তহ াতিি, আপনার
সিা অতি উন্ডচ্চ প্রতিটষ্ঠি আর
আপতন ছাড়া ইিাদান্ডির মর্াগয
মকান্ডনা উপাসয মনই”।
এ মদা‘আটি সালাি আরম্ভ করার
মদা‘আস ূন্ডহর অন্তভুক্ত
য । িার পর
সূরা ফাতিহা পড়ন্ডিন, িারপর
মসিার সান্ডর্ আন্ডরা একটি সূরা
পড়ন্ডিন। িার পর হস্তদ্বয় (প্রর্
িান্ডরর নযায়) উন্ডিালন কন্ডর
িাকিীর তদন্ডয় রুকুন্ডি মর্ন্ডিন
আর রুকুন্ডি তপঠ মসাজা কন্ডর
রাখন্ডিন, এ নতক র্তদ তনন্ডজর

তপন্ডঠর উপর পাতনর পাত্র রাখা
হি, িন্ডি িা স্থীর র্াকন্ডিা।
মসখান্ডন »‘‘ «سبحان ربي العظيمসুিহানা রাতিিয়াল আর্ী ’’ তিনিার
পড়ন্ডিন। অিঃপর হস্তদ্বয়
উন্ডিালন কন্ডর ুন্ডখ
» ربنا ولك الحمد،«سمع هللا لمن حمده
‘‘সাত আল্লাহু তল ান হাত দাহ
রাব্বানা ওয়া-লাকাল হা দ’’ িন্ডল
রুকু মর্ন্ডক উন্ডঠ তস্থর হন্ডয়
দাাঁড়ান্ডিন।
অিঃপর িাকিীর িন্ডল সাজদাহ
করন্ডিন, সাজদাহ অিস্থায় তনজ
হস্তদ্বয় তনজ িন্ডির পাশ্ব য দ্বয়
মর্ন্ডক দূন্ডর রাখন্ডিন, এন্ডি িগন্ডলর

শুভ্র প্রকাতশ্ি হন্ডয় মর্ি। িাাঁর
সাি অঙ্গ, নাক সহ কপাল,
িালুদ্বয়, হাাঁিুদ্বয়, পাদ্বন্ডয়র ার্া,
াটিন্ডি মরন্ডখ সাজদাহ করন্ডিন,
মসখান্ডন »‘‘ «سبحان ربي اۡلعلىসুিহানা রাতিিয়াল আ‘লা’’ তিনিার
িলন্ডিন।
অিঃপর ডান পা খাড়া মরন্ডখ
সকল আঙ্গু ন্ডলর ার্া তক্বিলা ুখী
কন্ডর আল্লাহু আকিার িন্ডল িা
পান্ডয়র উপর িসন্ডিন। আর এ
বিঠন্ডক,
«رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني
»واهدني وعافني وارفعني

উচ্চারর্: রাজব্বগতফরতল ওয়ারহােী
ওয়াজািুরনী ওয়ারফা‘নী ওয়াহতদনী
ওয়া ‘আতফনী ওয়ারফা‘নী।- এ
মদা‘আ তিনিার পড়ন্ডিন।
অিঃপর আল্লাহু আকিার িলন্ডিন
ও সাজদাহ করন্ডিন।
অিঃপর তদ্বিীয় রাকান্ডির জনয
িাকিীর তদন্ডিন। নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা প্রন্ডিযক
রাকান্ডি অনুরূপ করন্ডিন।
অিঃপর দু’ রাকান্ডির পর র্খন
প্রর্ বিঠন্ডকর জনয িসন্ডিন
িখন িলন্ডিন,

 السَلم عليك،«التحيات هلل والصلوات والطيبات
 السَلم علينا وعلى،أيها النبي ورحمة هللا وبركاته
 وأشهد، أشهد أن َّل إله إَّل هللا،عباد هللا الصالحين
»أن محمدا ً عبده ورسوله
উচ্চারর্: আিাতহয়যা-িু তলল্লা-তহ
ওয়াস্ সালা-ওয়া-িু ওয়াি্
িাইন্ডয়যিা-িু , আস্সালা- ু
আলাইকা আইউ হান্নাতিয়ুয ওয়া
রাহ ািু ল্লা-তহ ওয়া িারাকা-িু হ।
আসসালা- ু আলাইনা-ওয়া
আ‘লা-ইিাতদল্লা-তহস্ স-তলহীন।
আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু
ওয়াশ্্ হাদু আন্না ুহাম্মাদান
আিুহু ওয়া রাসূলুহ।

িারপর িাকিীর তদন্ডয় দণ্ডায় ান
হন্ডয় দু’ হাি উন্ডিালন করন্ডিন।
(িৃিীয় রাকান্ডির জনয) আর িা
হন্ডচ্ছ সালান্ডির িিু র্ য স্থান মর্খান্ডন
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
হস্তদ্বয় উন্ডিালন কন্ডরন্ডছন।
িারপর নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা মশ্ষ বিঠন্ডক অর্াৎ
য
াগতরন্ডির িৃিীয় রাক‘আন্ডির
মশ্ন্ডষ অর্িা মর্াহর, আসর ও
‘ঈশ্ার িিু র্ য রাকান্ডির মশ্ন্ডষ
িসন্ডিন িখন িাওয়াররুক কন্ডর
িসন্ডিন। অর্াৎ
য িা পা ডান
পান্ডয়র নলীর তনি তদন্ডয় মির কন্ডর
তদন্ডয় ডান পা তকিলা ুখী অিস্থায়

খাড়া মরন্ডখ তনিন্ডের ওপর
িসন্ডিন। হান্ডির স স্ত আঙ্গু ল
িন্ধ রাখন্ডিন, শুধ্ু শ্াহাদাি আঙ্গু ল
িার প্রতি দৃটষ্ট মরন্ডখ ইশ্ারা িা
নাড়ান্ডনার জনয মখালা রাখন্ডিন।
অিঃপর র্খন িাশ্াহহুদ মশ্ষ
করন্ডিন িখন ডান তদন্ডক
আস্সালা ু আলাইকু
ওয়া
রাহ ািু ল্লাহ ও িা তদন্ডক
আসসালা ু আলাইকু
ওয়া
রাহ ািু ল্লাহ িন্ডল সালা
তফরান্ডিন। এ নতক িাাঁর গান্ডলর
শুভ্রিা প্রকাশ্ মপন্ডয় মর্ন্ডিা।

সালান্ডির এ পদ্ধতি রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র
অন্ডনক হাদীন্ডস িতর্িয হন্ডয়ন্ডছ।
এ হন্ডচ্ছ সালান্ডির তিধ্ানস ূন্ডহর
তকছু তিধ্ান, র্ার ওপর কন্ড রয
সটঠকিা তনভযর কন্ডর, আর র্তদ
িাোর সালাি টঠক হন্ডয় র্ায় িন্ডি
িার সকল ক য টঠক হন্ডয় র্ান্ডি।
আর র্তদ সালাি নষ্ট-ফান্ডসদ হন্ডয়
র্ায় িন্ডি িার সকল ক য নষ্টফান্ডসদ হন্ডয় র্ান্ডি। আর তকয়া াি
তদিন্ডস সিপ্রর্
য
িাোর সালান্ডির
তহসাি মনওয়া হন্ডি র্তদ মস িা
পুন্ডরাপুতরভান্ডি আদায় কন্ডর িন্ডি
মস আল্লাহর সন্তটষ্ট লান্ডভর

াধ্যন্ড উিীর্ য হন্ডি। আর র্তদ মস
িা মর্ন্ডক তকছু মছন্ডড় মদয় িন্ডি
মস বংস হন্ডি। আর সালাি
ানুষন্ডক মিহায়াপানা ও অনযায়
কাজ মর্ন্ডক তিরি রান্ডখ এিং িা
ানি আত্মার মরান্ডগর তিতকৎসা,
র্ান্ডি িা (আত্মা) হীনস্বভাি
মর্ন্ডক পতরস্কার পতরছন্ন হন্ডি
পান্ডর।
ত্ৃ ত্ীয় রুকন: যাকাত্
১- যাকামত্র সংজ্ঞা:
র্াকান্ডির শ্াতিক অর্:য িৃজদ্ধ
পাওয়া, মিতশ্ হওয়া। কখন্ডনা
প্রশ্ংসা, পতিত্রকরর্ ও সংন্ডশ্াধ্ন

এর অন্ডর্ য িযিহৃি হয়। আর
ান্ডলর মর্ অংশ্ মির করা হয়
িান্ডক র্াকাি িন্ডল। কারর্, এর
দ্বারা িরকন্ডির াধ্যন্ড
াল িৃজদ্ধ
পায় আর ি ার াধ্যন্ড িযজক্তন্ডক
পতিত্র করা হয়।
র্াকান্ডির পাতরভাতষক অর্:য
তনধ্াতরি
য
স ন্ডয় তনতদয ষ্ট মগাটষ্ঠর
জনয তনধ্াতরি
য
ান্ডল অিযািশ্কীয়
হক্ব মির করা।
২- ইসলামে যাকামত্র স্থান:
র্াকাি ইসলান্ড র পাাঁিটি স্তন্ডম্ভর
অনযি একটি স্তম্ভ।

আল-কুরআন্ডন িহু স্থান্ডন
সালান্ডির সান্ডর্ র্াকান্ডির
আন্ডলািনা হন্ডয়ন্ডছ। মর্ ন-আল্লাহ
িা‘আলা িন্ডলন,
صلَ َٰوة َ َو َءاتُواْ ا
]٤٣ :﴾ [البقرة٤٣ َ ٱلز َك َٰوة
﴿وأَقِي ُمواْ ٱل ا
َ
“মিা রা সালাি কান্ডয় কর ও
র্াকাি প্রদান কর”। [সূরা আলিাকারাহ, আয়াি: ৪৩]
তিতন আন্ডরা িন্ডলন,
صلَ َٰوة َ َويُ ۡؤتُواْ ا
]٥ :﴾ [البينة٥ َ ٱلز َك َٰوة
﴿ويُ ِقي ُمواْ ٱل ا
َ
“এিং (িারা আতদষ্ট হন্ডয়তছল)
সালাি কান্ডয় করন্ডি এিং
র্াকাি প্রদান করন্ডি”। [সূরা
আল-িাতয়যনাহ, আয়াি: ৫]

নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন,
«بني اۡلسَلم على خمس» وذكر منها «إيتاء
.»الزكاة
“ইসলা পাাঁিটি স্তন্ডম্ভর ওপর
প্রতিটষ্ঠি, িন্মন্ডধ্য র্াকাি আদায়
করা অনযি একটি
রুকন”।[14]
আল্লাহ ানি জাতির আত্মান্ডক
কৃপর্িা, িখীলিা ও মলাভ-লালসা
মর্ন্ডক পতিত্র করার জনয, ফকীরত সকীন ও অভািীন্ডদর প্রতি
সহানুভূতি প্রকাশ্ করার জনয,
ালন্ডক পতিত্র ও িৃজদ্ধ করার
জনয, ির্ায় িরকি অিিীর্ য

করার জনয, িান্ডক তিপদ-আপদ ও
তিপর্য়য মর্ন্ডক রিা করার জনয
এিং জাতির জীিন্ডন মসৌহাদয য ও
মসৌভাগয প্রতিষ্ঠা করার জনয
র্াকাি প্রিিযন কন্ডরন্ডছন।
আল্লাহ িাাঁর তকিান্ডি র্াকাি
গ্রহন্ডর্র তহক াি উন্ডল্লখ কন্ডরন্ডছন।
মর্ ন তিতন িন্ডলন,
َ ُ صدَقَ ٗة ت
ط ِه ُر ُه ۡم َوتُزَ ِكي ِهم بِ َها
َ ﴿ ُخ ۡذ ِم ۡن أ َ ۡم َٰ َو ِل ِه ۡم
]١٠٣ :﴾ [التوبة١٠٣
“িু ত িান্ডদর সম্পদ মর্ন্ডক সাদ্কা
(র্াকাি) গ্রহর্ কর। র্ার দ্বারা
িু ত িান্ডদরন্ডক পতিত্র এিং

পতরশুদ্ধ করন্ডি”। [সূরা আিিাওিাহ, আয়াি: ১০৩]
৩- যাকামত্র বেধান:
প্রন্ডিযক ুসতল িযজক্ত ান্ডলর
শ্িযানুর্ায়ী তনসান্ডির াতলক হন্ডল
িার ওপর র্াকাি ফরর্। এ নতক
িাচ্চা ও পাগলন্ডদর পি মর্ন্ডক
িান্ডদর অতভভািক িান্ডদর ান্ডলর
র্াকাি আদায় করন্ডিন। মর্ িযজক্ত
মজন্ডন-িুন্ডঝ ইচ্ছাকৃিভান্ডি এর
ফরর্ হওয়ান্ডক অস্বীকার করন্ডি
মস কান্ডফর হন্ডয় র্ান্ডি। আর মর্
িযজক্ত কৃপর্িা ও অলসিা কন্ডর
র্াকাি তদন্ডি না এর জনয িান্ডক
ফান্ডসক ও কািীরাহ গুনান্ডহ তলপ্ত

িন্ডল গর্য করা হন্ডি। আর িার
র্তদ এ অিস্থায় ি
ৃ ু য হয় িন্ডি মস
আল্লাহর ইচ্ছাধ্ীন্ডন র্াকন্ডি। আল্লাহ
িা‘আলা িন্ডলন,
﴿ ِإ ان ا
ٱَّللَ ََّل يَ ۡغ ِف ُر أَن يُ ۡش َر َك ِبِۦه َويَ ۡغ ِف ُر َما دُونَ َٰذَ ِل َك
]٤٨ : ﴾ [النساء٤٨ شا ٓ ِّۚ ُء
َ َِل َمن ي
“আল্লাহ িাাঁর সান্ডর্ শ্রীক করার
অপরাধ্ ি া কন্ডরন না। িা
িযিীি অনয মর্ মকান্ডনা অপরাধ্
র্ান্ডক ইচ্ছা ি া কন্ডরন”। [সূরা
আন-তনসা, আয়াি: ৪৮]
র্তদ জীতিি র্ান্ডক িন্ডি িার কাছ
মর্ন্ডক র্াকাি গ্রহর্ করা হন্ডি,
আর হারান্ড পতিি হওয়ায় িান্ডক

িা‘জজর (অতনধ্াতরি
য
শ্াজস্ত) প্রদান
করা হন্ডি।
আল্লাহ িা‘আলা র্াকাি
অস্বীকারকারীন্ডক তনন্ডের িার্ী দ্বারা
সািধ্ান কন্ডরন্ডছন,
ضةَ َو ََّل يُن ِفقُونَ َها فِي
َب َو ۡٱل ِف ا
َ ﴿وٱلاذِينَ يَ ۡكنِ ُزونَ ٱلذاه
َ
 يَ ۡو َم يُ ۡح َم َٰى َعلَ ۡي َها٣٤ ب أ َ ِليم
ٍ ٱَّلل فَبَش ِۡر ُهم ِبعَذَا
ِ س ِبي ِل ا
َ
َار َج َهنا َم فَت ُ ۡك َو َٰى ِب َها ِجبَا ُه ُه ۡم َو ُجنُوبُ ُه ۡم
ِ فِي ن
ُ َو
م َٰ َهذَا َما َكن َۡزت ُ ۡم ِۡلَنفُ ِس ُك ۡم فَذُوقُواْ َما ُكنت ُ ۡمٞۖۡ ور ُه
ُ ظ ُه
]٣٥ ،٣٤ : ﴾ [التوبة٣٥ َت َ ۡك ِن ُزون
“আর র্ারা মসানা রূপা পুঞ্জীভূ ি
কন্ডর রান্ডখ এিং িা আল্লাহর পন্ডর্
িযয় কন্ডর না িান্ডদরন্ডক
র্ন্ত্রর্াদায়ক শ্াজস্তর সংিাদ প্রদান
করুন। মর্তদন জাহান্নান্ড র

আগুন্ডন িা উিপ্ত করা হন্ডি এিং
িা দ্বারা িান্ডদর ললাি, পাশ্ব য ও
পৃষ্ঠন্ডদন্ডশ্ দাগ মদওয়া হন্ডি। (এিং
মসতদন িলা হন্ডি) এিা মিা িা-ই
র্া মিা রা মিা ান্ডদর তনন্ডজন্ডদর
জনয পুঞ্জীভূ ি কন্ডর মরন্ডখতছন্ডল”।
[সূরা আি-িাওিাহ, আয়াি:
৩৪-৩৫]
আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু
িন্ডলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«ما من صاحب كنـز َّل يؤدي زكاته إَّل أحمي
 فيكوى بها، فيجعل صفائح،عليه في نار جهنم
جنباه وجبينه حتى يحكم هللا بين عباده في يوم كان
مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى
»الجنة وإما إلى النار

“ ান্ডলর াতলক র্াকাি আদায় না
করন্ডল মস ালন্ডক জাহান্নান্ড র
আগুন্ডন গর কন্ডর িক্তা িানান্ডনা
হন্ডি, িারপর িা তদন্ডয় িার
পাশ্বদ্বয়
য
ও ললান্ডি দাগ তদন্ডি
র্াকন্ডি। আল্লাহ িাাঁর িাোন্ডদর
ান্ডঝ ফায়সালা করা পর্ন্ত
য ঐ
তদন্ডন, মর্ তদন পঞ্চাশ্ হাজার
িছন্ডরর স ান হন্ডি। িারপর মস
জান্নািী হন্ডল জান্নান্ডির পর্ আর
জাহান্না ী হন্ডল জাহান্নান্ড র পর্
মদখন্ডি”।[15]
৪- যাকাত্ ফরয হওয়ার শত্থ:
র্াকাি ফরর্ হওয়ার জনয পাাঁিটি
শ্িয রন্ডয়ন্ডছ,

প্রর্ শ্িয: ইসলা , সুিরাং
কাতফন্ডরর ওপর র্াকাি ফরর্ নয়।
তদ্বিীয় শ্িয: স্বাধ্ীন, অতধ্কাংশ্
তিদযানগন্ডর্র তনকি দান্ডসর ান্ডল
র্াকাি ফরর্ নয়। অনুরূপ
ুকািাি ির্া িুজক্তিদ্ধ কৃিদাস
ান্ডলর ওপর র্াকাি ফরর্ নয়।
কারর্, িার ওপর এক মদরহা
আদায় অিতশ্ষ্ট র্াকন্ডলও মস দাস
তহসান্ডি গর্য।
িৃিীয় শ্িয: তনসান্ডির াতলক
হওয়া, আর র্তদ াল তনসাি পূর্ য
না হয়, িন্ডি িান্ডি র্াকাি ফরর্
নয়।

িিু র্ য শ্িয: ান্ডলর পূর্ য াতলক
হওয়া, আর িাই তনন্ডোক্ত
মিত্রস ূন্ডহ র্াকাি ফরর্ নয়:
· ুকািান্ডির দাঈন িা ঋন্ডর্
র্াকাি ফরর্ নয়।
· িন্টন্ডনর পূন্ডি য ুদাতরি অর্াৎ
য
ুদারািা (মর্ৌর্ িযিসায়) মলনমদন্ডন অংশ্ গ্রহর্কারীর লভযাংন্ডশ্
র্াকাি ফরর্ নয়।
· অসচ্ছল িযজক্তর ওপর মর্ ঋর্
রন্ডয়ন্ডছ িা অজজযি না হওয়া পর্ন্ত
য
িান্ডি র্াকাি ফরর্ নয়।
· আর মর্ াল কলযার্ ও পূন্ডর্যর
পন্ডর্ মর্ ন ুজাতহন্ডদর, সজজন্ডদর,

িসিান্ডসর ও অনুরূপ খান্ডি
ওয়াক্ফ িান্ডি র্াকাি ফরর্ নয়।
পঞ্চ শ্িয: এক িছর অতিিাতহি
হওয়া। এক িছর অতিিাতহি না
হওয়ার আগ পর্ন্ত
য মকান্ডনা ান্ডলই
র্াকাি ফরর্ নয়। িন্ডি জত
মর্ন্ডক উৎপন্ন ফসল ও ফল- ল
ূ
ছাড়া। কারর্, িার র্াকাি ফরর্
হন্ডি িা কািার ও পাড়ার স য়।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
]١٤١ :﴾ [اَّلنعام١٤١ِۦهٞۖ صا ِد
َ ﴿و َءاتُواْ َحقا ۥهُ يَ ۡو َم َح
َ
“এিং ফসন্ডলর হক্ব আদায় কর
িা কািার তদিন্ডস”। [সূরা আলআন‘আ , আয়াি: ১৪১]

আর খতনজ সম্পদ ও তরকার্
( াটিন্ডি পুন্ডাঁ ি রাখা) সম্পন্ডদর
র্াকান্ডির তিধ্ান জত মর্ন্ডক
উৎপন্ন ফসল ও ফন্ডলর র্াকান্ডির
তিধ্ান্ডনর নযায়, কারর্, িা জত
মর্ন্ডক সংগৃতহি াল।
গৃহপাতলি পশুর এিং িযিসার
লভযাংন্ডশ্র ওপর িছর অতিিাতহি
হওয়া গর্য হন্ডি ূন্ডলর ওপর িছর
অতিিাতহি হওয়ার নযায়। িাই
গৃহপাতলি পশুর উৎপাতদি ও
িযিসার লভযাংশ্ন্ডক িার ূলধ্ন্ডনর
সান্ডর্ ত লান্ডি এিং তনসাি পূর্ য
হন্ডল িার র্াকাি তদন্ডি।

আর র্াকাি ফরর্ হওয়ার জনয
প্রাপ্তিয়স্ক ও জ্ঞানিান হওয়া শ্িয
নয়। িাই অতধ্কাংশ্ তিদযানগন্ডর্র
তনকি িাচ্চা ও পাগন্ডলর ান্ডল
র্াকাি ফরর্ হন্ডি।
৫- যাকাত্ ফরয কযাগয
সম্পদ্:
পাাঁি মরতর্র
হয়:

ান্ডল র্াকাি ফরর্

এক: মসানা, রূপার ও
অনুরূপভান্ডি িার স্থলাতভতষক্ত
প্রিতলি কাগন্ডজর ুদ্রার ওপর
র্াকাি ফরর্:

আর িান্ডি র্াকান্ডির পতর ার্
হন্ডলা রুিু‘উল ‘উশ্র (িতল্লশ্
ভান্ডগর একভাগ)। আর রুি‘উল
‘উশ্ন্ডরর পতর ার্ হন্ডলা শ্িকরা
আড়াই ভাগ। এক িছর
অতিিাতহি ও তনসাি পূর্ য না
হওয়া পর্ন্ত
য িান্ডি র্াকাি ফরর্
হন্ডি না।
মসানার তনসান্ডির পতর ার্ হন্ডলা
তিশ্ ত ছকাল। আর এক
ত ছকান্ডলর ওজন (৪.২৫) গ্রা ।
অিএি, মসানার তনসাি হন্ডলা
(৮৫) গ্রা ।
রূপার তনসান্ডির পতর ার্ হন্ডলা
দু’শ্ি তদরহা । আর এক

তদরহান্ড র পতর ার্ হন্ডলা
(২.৯৭৫)। সুিরাং রূপার তনসাি
হন্ডলা (৫৯৫) গ্রা ।
িন্ডি িিয ান কাগন্ডজর ুদ্রা িার
তনসান্ডির পতর ার্ হন্ডলা, এক িছর
অতিিাতহি কান্ডল র্াকাি মির
করার স য় িার ূলয পাঁিাতশ্
(৮৫) গ্রা মসানার অর্িা
পাাঁিশ্ি পাঁিানব্বই (৫৯৫) গ্রা
রূপার স ান হন্ডি হন্ডি। এ জনয
মসানা ও রূপার তনসান্ডির
পতর ান্ডর্র িু লনায় িিয ান
কাগন্ডজর ুদ্রার তনসাি িার দরান ক -মিতশ্ হওয়ার কারন্ডর্
তভন্ন তভন্ন হয়।

িাই কারও কান্ডছ িার মর্
কাগন্ডজর ুদ্রা রন্ডয়ন্ডছ িা তদন্ডয়
র্তদ মস পূন্ডি য িতর্িয মসানা িা
রূপার পতর ান্ডর্ মর্ মকান্ডনা একটি
পতর ার্ ক্রয় করন্ডি সি হয়
িা িার িাইন্ডি মিতশ্ হয় িন্ডি
িান্ডি র্াকাি ফরর্ হন্ডি, িার না
র্াই মহাক না মকন তরয়াল মহাক
িা তদনার মহাক িা ফ্রাঙ্ক মহাক িা
ডলার মহাক িা অনয আন্ডরা মর্
মকান্ডনা না মহাক। আর িার
গুর্াগুর্ র্াই মহাক না মকন
কাগন্ডজর ুদ্রা মহাক িা খতনজ
পদার্ য মহাক, িা অনয আন্ডরা তকছু
মহাক।

আন্ডরা প্রতসদ্ধ কর্া হন্ডলা মর্,
ুদ্রার দর মকান্ডনা মকান্ডনা স য়
পতরিিযন হয়। িাই িান্ডি র্খন
র্াকাি ফরর্ হন্ডি িখন
র্াকািদািার িার ূন্ডলযর প্রতি
লিয করা উতিৎ হন্ডি। আর িা
হন্ডলা িান্ডি এক িছর অতিিাতহি
হওয়া। আর র্তদ মকান্ডনা াল
তনসান্ডির িাইন্ডি মিতশ্ হয় িন্ডি
মসই াল মর্ন্ডক তনসাি অনুসান্ডর
র্াকাি মির করন্ডি হন্ডি ।
এর দলীল হন্ডলা, আলী রাতদয়াল্লাহু
আনহুর হাদীস। তিতন িন্ডলন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,

«إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها
 وليس عليك شيء حتى يكون لك،خمسة دراهم
عشرون دينارا ً وحال عليها الحول ففيها نصف
 وليس في مال زكاة، فما زاد فبحساب ذلك،دينار
.»حتى يحول عليه الحول
“িু ত র্তদ দুই শ্ি তদরহান্ড র
াতলক হও আর িান্ডি র্তদ এক
িছর অতিিাতহি হয়। িন্ডি িা
র্াকান্ডির তনধ্াতরি
য
পতর ার্ হন্ডি
পাাঁি তদরহা । র্তদ মিা ার তনকি
তিশ্ তদনার র্ান্ডক আর িা এক
িছর অতিিাতহি হয়, িন্ডি িান্ডি
অধ্ য তদনার র্াকাি তদন্ডি হন্ডি।
আর এর িাইন্ডি ক
ান্ডল
র্াকাি ফরর্ হন্ডি না। সুিরাং এ
পতর ান্ডর্র মিতশ্ হন্ডল এ অনুপান্ডি

র্াকাি তদন্ডি হন্ডি। আর মকান্ডনা
ান্ডলই র্াকাি ফরর্ হন্ডি না এক
িছর অতিিাতহি হওয়ার আগ
পর্ন্ত”।[16]
য
অলঙ্কার-গহনা র্তদ জ া ও ভাড়া
মদওয়ার জনয বিতর কন্ডর রাখা
হয় িন্ডি িান্ডি র্াকাি ফরর্
হন্ডি। এন্ডি মকান্ডনা তদ্ব ি মনই।
আর িা র্তদ িযিহান্ডরর জনয
বিতর কন্ডর রাখা হয় িন্ডি িান্ডি
ফকীহগন্ডর্র দু’ ন্ডির গ্রহর্ন্ডর্াগয
ন্ডি র্াকাি ফরর্ হন্ডি। কারর্,
মসানা রূপার র্াকাি ফরর্ হওয়ার
িযাপান্ডর মর্ সকল দলীল িতর্িয
হন্ডয়ন্ডছ িা আ িা িযাপক।

ই া আিু দাউদ, নাসাঈ ও
তিরত র্ী ‘আ র ইিন শু‘আইি
িার তপিা হন্ডি, তপিা িার দাদা
মর্ন্ডক ির্না
য কন্ডরন্ডছন,
«أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يدي
: فقال لها،بنتها مسكتان غليظتان من ذهب
(أيسرك أن: قال، َّل:أتعطين زكاة هذا ؟ قالت
)يسورك هللا بهما يوم القيامة سوارين من نار
 هما هلل: وقالت،فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ﷺ
.»ولرسوله
“জননক তহলা িার ম ন্ডয়সহ নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র
তনকি আসন্ডলা। িার ম ন্ডয়র দু’
হান্ডি দু’টি মসানার ম ািা িুতড়
তছল। নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িান্ডক িলন্ডলন, িু ত

তক এর র্াকাি দাও? মস িলল, না।
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িলন্ডলন, িু ত তক ভান্ডলািাস মর্
এর তিতন ন্ডয় তকয়া ান্ডির তদন
আল্লাহ মিা ান্ডক আগুন্ডনর দু’টি
িুতড় পরান্ডিন? সান্ডর্ সান্ডর্ তহলাটি
িুতড় দু’টি খুন্ডল নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র সা ন্ডন
রাখল এিং িলল, এ িুতড় দু’টি
আল্লাহ ও িাাঁর রাসূন্ডলর জনয”।
আিু দাউদ ও অনযানযরা ‘আন্ডয়শ্া
রাতদয়াল্লাহু আনহা মর্ন্ডক ির্না
য
কন্ডরন্ডছন,
«دخل على رسول هللا ﷺ فرأى في يدي فتخات
 صنعتهن: ما هذا يا عائشة؟ فقالت:من ورق فقال

 أتؤدين زكاتهن؟: قال،أتزين لك يا رسول هللا
 هو حسبك من: قال، أو ما شاء هللا، َّل:قلت
.»النار
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা আ ার তনকি প্রন্ডিশ্
কন্ডর আ ার হান্ডি অন্ডনকগুন্ডলা
রূপার আংটি মদন্ডখ িলন্ডলন, মহ
আন্ডয়শ্া এগুন্ডলা তক? অিঃপর
আন্ডয়শ্া রাতদয়াল্লাহু আনহা
িলন্ডলন, মহ আল্লাহর রাসূল,
এগুন্ডলা আত বিতর কন্ডরতছ
আপনার সা ন্ডন মসৌের্ য প্রকাশ্
করার জনয। িারপর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িলন্ডলন, িু ত তক এগুন্ডলার র্াকাি
প্রদান কর? আত িললা , না

অর্িা আল্লাহ র্া মিন্ডয়ন্ডছন (িা
িন্ডলতছ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িলন্ডলন, এর র্াকাি না
মদওয়ািাই মিা ার জাহান্নান্ড
র্াওয়ার জযন র্ন্ডর্ষ্ট”।
খতনজ-জাি ধ্ািি দ্রন্ডিযর ও
মসানা ছাড়া বিতর অলঙ্কার মর্ ন,
ুক্তা, তি ইিযাতদন্ডি মকান্ডনা
ফকীহগন্ডর্র তনকন্ডিও র্াকাি
ফরর্ নয়। িন্ডি র্তদ িযিসার
জনয বিরী করা হয় িাহন্ডল
িযিসার জনয বিরী ান্ডলর
র্াকান্ডির নযায় র্াকাি তদন্ডি হন্ডি।
ু : চত্ু ষ্পদ্ েন্তু:
দ্ই

আর িা হন্ডলা, উি, গরু, ছাগল।
আর িান্ডি র্াকাি ফরর্ হন্ডি
র্খন িা ‘সান্ডয় া’ হন্ডি, আর
সান্ডয় া এ প্রার্ীন্ডক িন্ডল র্া
িারর্ভূ ত ন্ডি লাতলি-পাতলি হয়;
সারা িছর িা িছন্ডরর অতধ্কাংশ্
তদনগুন্ডলান্ডি। কারর্, পূর্ য অংন্ডশ্র
মর্ তিধ্ান িা অতধ্কাংন্ডশ্র
মিন্ডত্রও প্রন্ডর্াজয।
এর দলীল রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র িার্ী,
.»«في كل إبل سائمة صدقة
“প্রন্ডিযক ‘সান্ডয় া’ উন্ডি র্াকাি
রন্ডয়ন্ডছ।”[17]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লান্ড র আন্ডরা িার্ী হন্ডলা,
.»«في صدقة الغنم في سائمتها
“ছাগন্ডলর র্াকাি মকিল াত্র
সান্ডয় া ছাগন্ডল”।[18] র্খন
তনসাি পূর্ য হন্ডি ও এক িছর
অতিিাতহি হন্ডি।
গৃহপাবলত্ পশুর যাকামত্র
ত্াবলকা
মরতর্
তনসান্ডির পতর ার্, মর্ন্ডক – পর্ন্ত
য
তনধ্াতরি
য
পতর ার্:
উি

৫-------------৯
একটি ছাগল
১০-----------১৪
দু’টি ছাগল
১৫-----------১৯
তিনটি ছাগল
২০-----------২৪
িারটি ছাগল
২৫-----------৩৫
এক িছন্ডরর একটি

াদা উি

৩৬-----------৪৫

দু’িছন্ডরর একটি

াদা উি

৪৬-----------৬০
তিন িছন্ডরর একটি

াদা উি

৬১-----------৭৫
িার িছন্ডরর একটি

াদা উি

৭৬-----------৯০
দু’িছন্ডরর দু’টি

াদা উি

৯১----------১২০
তিন িছন্ডরর দু’টি

াদা উি

আর র্তদ উন্ডির সংখযা ১২০টির
ওপর হয় িাহন্ডল প্রতি ৪০টিন্ডি
দু’িছন্ডরর একটি াদা উি। আর

প্রতি ৫০টিন্ডি তিন িছন্ডরর একটি
াদা উি তদন্ডি হন্ডি িন্ডি
অতধ্কাংশ্ ফকীহগন্ডর্র তনকি।
মরতর্
তনসান্ডির পতর ার্,
মর্ন্ডক – পর্ন্ত
য
তনধ্াতরি
য
পতর ার্
গরু
৩০-----------৩৯
এক িছন্ডরর একটি িাছুর িা িক্না
তদন্ডি হন্ডি
৪০-----------৫৯

দু’িছন্ডরর একটি িক্না তদন্ডি হন্ডি
৬০-----------৬৯
এক িছন্ডরর দু’টি িাছুর তদন্ডি
হন্ডি
৭০-----------৭৯
এক িছন্ডরর একটি িাছুর এিং
দু’িছন্ডরর একটি িক্না তদন্ডি হন্ডি।
আর র্তদ গরুর সংখযা ৭৯টির
ওপর হয় িাহন্ডল প্রতি ৩০টিন্ডি
এক িছন্ডরর একটি িাছুর আর
প্রতি ৪০টিন্ডি এক িছন্ডরর একটি
িক্না তদন্ডি হন্ডি।
মরতর্ তনসান্ডির

তনধ্াতরি
য

পতর ার্,

পতর ার্

মর্ন্ডক – পর্ন্ত
য
৪০------- একটি ছাগল
তদন্ডি হন্ডি।
---১২০
ছাগল

১২১------- দু’টি ছাগল
তদন্ডি হন্ডি।
--২০০
২০১------ তিনটি ছাগল
তদন্ডি হন্ডি।
---৩০০

আর র্তদ ছাগন্ডলর সংখযা ৩০০
শ্ি এর মিতশ্ হয় িাহন্ডল প্রতি
১০০ শ্ন্ডি একটি ছাগল তদন্ডি
হন্ডি।
আর এর দলীল হন্ডলা, আনাস
রাতদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস:

«أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى
البحرين :بسم هللا الرحمن الرحيم ،هذه فريضة
الصدقة التي فرض رسول هللا ﷺ على المسلمين
س ِئلها من المسلمين
والتي أمر هللا بها رسوله ،فمن ُ
على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فَل يعط ،في
أربع وعشرين من اۡلبل فما دونها من الغنم من
كل خمس شاة ،فإذا بلغت خمسا ً وعشرين إلى
مخاض أنثى فإذا بلغت
خمس وثَلثين ففيها بنت
ٍ
ٍ
ستة وثَلثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون
أنثى ،فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة،
طروقة الجمل ،فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس
وسبعين ففيها جذعة ،فإذا بلغت يعني ستا وسبعين
إلى تسعين ففيها بنتا لبون ،فإذا بلغت إحدى
وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا
الجمل ،فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ،ومن لم
يكن معه إَّل أربع من اۡلبل فليس فيها صدقة إَّل
أن يشاء ربها ،فإذا بلغت خمسا من اۡلبل ففيها
شاة ،وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت

أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على
 فإذا زادت على،عشرين ومائة إلى مائتين شاتان
 فإذا كانت سائمة الرجل،ثَلثمائة في كل مائة شاة
ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها
.»صدقة إَّل أن يشاء ربها
“আিু িকর রাতদয়াল্লাহু আনহু
র্খন আনাস রাতদয়াল্লাহু আনহুন্ডক
িাহরাইন্ডন গভনরয তহন্ডসন্ডি
পাটঠন্ডয়তছন্ডলন, িখন িার তনকি এ
পত্র তলন্ডখতছন্ডলন, তিসত ল্লাতহর
রাহ াতনর রাহী । রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
ফরর্ সাদকা (র্াকাি) সম্পন্ডকয
ুসতল ন্ডদর ওপর র্া তনধ্ারর্
য
কন্ডরন্ডছন এিং মস সম্পন্ডকয আল্লাহ
িাাঁর রাসূলন্ডক র্া আন্ডদশ্ কন্ডরন্ডছন

িা এ কান্ডজই ুসতল ন্ডদর র্ার
কান্ডছই (র্াকাি) তিতধ্ অনুসান্ডর
এিা িাওয়া হন্ডি মস মর্ন িা
প্রদান কন্ডর। তকন্তু র্ার তনকি
িার অতধ্ক (অর্াৎ
য তনতদয ষ্ট
পতর ান্ডর্র অতধ্ক) দািী করা হন্ডি
মস মর্ন (অতিতরক্ত) প্রদান না
কন্ডর। িজব্বশ্টি উি তকংিা িার
ক হন্ডল ছাগল তদন্ডি হন্ডি (এ
তনয়ন্ড মর্) প্রতি পাাঁিটি উন্ডির
জনয একটি ছাগল। উন্ডির সংখযা
র্খন পাঁতিশ্ মর্ন্ডক পাঁয়জত্রশ্ হন্ডি
িখন িান্ডি দু’ িছন্ডরর একটি
াদা উি তদন্ডি হন্ডি। র্খন িা
ছজত্রশ্ মর্ন্ডক পাঁয়িাতল্লন্ডশ্ মপৌৌঁছন্ডি
িখন িান্ডি তিন িছন্ডরর একটি

াদা উি তদন্ডি হন্ডি। র্খন িা
তছিতল্লশ্ মর্ন্ডক ষান্ডি মপাাঁছন্ডি
িখন িান্ডি গভযধ্ারন্ডর্র
উপন্ডর্াতগনী একটি িার িছন্ডরর
াদা উি তদন্ডি হন্ডি। র্খন িা
(উন্ডির সংখযা) একষটি মর্ন্ডক
পাঁিাির হন্ডি িখন িান্ডি পাাঁি
িছন্ডরর একটি াদা উি তদন্ডি
হন্ডি। র্খন িা তছয়াির মর্ন্ডক
নব্বই হন্ডি িখন িান্ডি দু’টি তিন
িছন্ডরর াদা উি তদন্ডি হন্ডি।
র্খন িা একানব্বই মর্ন্ডক একশ্
তিশ্ হন্ডি িখন িান্ডি গভযধ্ারন্ডর্র
উপন্ডর্াতগনী দু’টি িার িছন্ডরর
াদা উি তদন্ডি হন্ডি। র্খন উন্ডির
সংখযা একশ্ তিন্ডশ্র ঊন্ডধ্ য হন্ডি

িখন প্রতি িতল্লশ্টির জনয একটি
তিন িছন্ডরর াদা উি এিং প্রতি
পঞ্চাশ্টি উন্ডির জনয একটি িার
িছন্ডরর াদা উি তদন্ডি হন্ডি। র্তদ
কান্ডরা তনকি াত্র িারটি উি
র্ান্ডক িন্ডি িান্ডি র্াকাি তদন্ডি
হন্ডি না। হাাঁ র্তদ াতলক মস্বচ্ছায়
(নফল সাদ্কা তহন্ডসন্ডি) তকছু
প্রদান কন্ডর (িন্ডি িান্ডি িতি
মনই)। তকন্তু র্খন উন্ডির সংখযা
পাাঁি হন্ডি িখন িান্ডি একটি
ছাগল তদন্ডি হন্ডি। মর্সি ছাগল
তিিরর্ কন্ডর মিড়ায় িান্ডি র্াকাি
তদন্ডি হন্ডি। িতল্লশ্ মর্ন্ডক একশ্
তিশ্টি পর্ন্ত
য একটি ছাগল, একশ্
তিশ্টির অতধ্ক হন্ডল দু’শ্ পর্ন্ত
য

দু’টি ছাগল, দু’শ্ন্ডির অতধ্ক হন্ডল
তিনশ্ পর্ন্ত
য তিনটি ছাগল এিং
র্তদ তিনশ্ এর অতধ্ক হয় িন্ডি
প্রতি একশ্টির জনয একটি ছাগল
তদন্ডি হন্ডি। তিিরর্ কন্ডর খায়
এ ন ছাগন্ডলর সংখযা র্তদ কান্ডরা
তনকি িতল্লন্ডশ্র একটিও ক
র্ান্ডক িন্ডি িান্ডি র্াকাি তদন্ডি
হন্ডি না। হাাঁ, াতলক র্তদ মস্বচ্ছায়
তকছু প্রদান কন্ডর (িতি
মনই)”।[19]
আন্ডরা দলীল হন্ডলা, ু‘আর্ ইিন
জািাল রাতদয়াল্লাহু আনহু এর
হাদীস,

«أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من
 وفي كل أربعين،كل ثَلثين بقرة تبيعا ً أو تبيعة
.»مسنة
“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িাাঁন্ডক ( ু‘আর্ন্ডক)
ইন্ডয়ন্ড ন পাটঠন্ডয়তছন্ডলন। প্রতি
জত্রশ্টি গরু মর্ন্ডক একটি িাছুর িা
িক্না গ্রহন্ডর্র আন্ডদশ্ তদন্ডয়তছন্ডলন।
আর প্রতি িতল্লশ্টি গরু মর্ন্ডক
দু’িছন্ডরর একটি িক্না গ্রহন্ডর্র
আন্ডদশ্ তদন্ডয়তছন্ডলন”।[20]
র্খন তনসাি গর্না করন্ডি িখন
গৃহপাতলি পশুর উৎপন্ন িস্তু িার
আসন্ডলর সান্ডর্ ত লান্ডি। আর র্তদ
িাছাড়া গৃহপাতলি পশুর তনসাি

পূর্ য না হয় িাহন্ডল তনসাি পূর্ য
হওয়া পর্ন্ত,
য িার দ্বারা একিছর
অতিিাতহি গর্য করা হন্ডি।
আর র্তদ িিু ষ্পদ জন্তু িযিসার
জনয লাতলি-পাতলি হয় িাহন্ডল
িযিসার ান্ডলর র্াকান্ডির নযায়
িার র্াকাি তদন্ডি হন্ডি। আর র্তদ
িা িযিহান্ডরর িা উন্নয়ন্ডনর জনয
লাতলি-পাতলি হয়, িাহন্ডল িান্ডি
র্াকাি ফরর্ হন্ডি না। কারর্, (এ
িযাপান্ডর) আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু
আনহু-এর হাদীস িতর্িয আন্ডছ,
.»«ليس على المسلم في عبده وَّل فرسه صدقة

“ ুসতল িযজক্তর দান্ডসর ও মঘাড়ার
ওপর র্াকাি মনই”।[21]
বত্ন: ফসল ও ফলাফল
অতধ্কাংশ্ ফকীন্ডহর তনকি
উৎপাতদি ফসন্ডল র্াকাি ফরর্
হন্ডি তনসাি পূর্ য হন্ডল। আর
িান্ডদর তনকি িার তনসাি হন্ডলা
পাাঁি ‘ওয়াসাক’। কারর্, নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন,
.»«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
“পাাঁি ‘ওয়াসাক’ এর কন্ড
ফরর্ নয়”।[22]

র্াকাি

আর এক ‘ওয়াসাক’ হন্ডচ্ছ, ষাি
স্বা‘আ। সুিরাং তনসান্ডির পতর ার্
হন্ডলা তিনশ্ি স্বা‘আ। ভান্ডলা
গন্ড র দ্বারা এ তনসান্ডির পতর ার্
হন্ডি (৬৫২.৮০০) ছয়শ্ি িায়ান্ন
তকন্ডলাগ্রা ও আিশ্ি গ্রা ।
ফসল ও ফন্ডলর র্াকাি ফরর্
হওয়ার জনয এক িছর
অতিিাতহি হওয়া শ্িয নয়। কারর্,
এ িযাপান্ডর আল্লাহ িা‘আলার িার্ী
রন্ডয়ন্ডছ,
]١٤١ :﴾ [اَّلنعام١٤١ ِۦهٞۖ صا ِد
َ ﴿و َءاتُواْ َحقا ۥهُ يَ ۡو َم َح
َ
“এিং িার (ফসন্ডলর) হক্ব আদায়
কর িা কািার তদিন্ডস”। [সূরা
আল-আন‘আ , আয়াি: ১৪১]

মর্ সকল ফসল তিনা পতররন্ড
পাতন সরিরাহ হন্ডয় উৎপন্ন হন্ডয়ন্ডছ
িান্ডি র্াকান্ডির তনধ্াতরি
য
পতর ার্
হন্ডলা, দশ্ ভান্ডগর এক ভাগ আর
মর্ সকল ফসল পতররন্ড র দ্বারা
পাতন সরিরাহ হন্ডয় উৎপন্ন হন্ডয়ন্ডছ
িান্ডি তনধ্াতরি
য
পতর ার্ হন্ডলা, তিশ্
ভান্ডগর এক ভাগ।
কারর্, এ িযাপান্ডর নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র হাদীস
রন্ডয়ন্ডছ,
«فيما سقت السماء واۡلنهار والعيون أو كان
 وفيما سقي بالسواني أو النضح،عثريا ً العشر
.»نصف العشر

“মর্সি ভূ ত িৃটষ্ট ও ঝর্ার
য পাতন
দ্বারা অর্িা াটি মর্ন্ডক গান্ডছর
ূন্ডলর সাহান্ডর্য স্বাভাতিকভান্ডি
পাতন িুন্ডষ মনওয়ার কারন্ডর্ আিাদ
হয়, িান্ডি উ‘শ্র (এক দশ্ াংশ্)
ফরর্ হন্ডি। আর মর্ সি ভূ ত ন্ডি
পাতন মসি করন্ডি হয় িান্ডি তিশ্
ভান্ডগর একভাগ ফরর্ হন্ডি (এিাই
ফসন্ডলর র্াকাি)”।[23]
চার: েযেসা সােগ্রী
ুসতল িযজক্ত িযিসার জনয মর্
াল প্রস্তুি কন্ডরন্ডছ িান্ডক িযিসা
সা গ্রী িন্ডল। িা মর্ মকান্ডনা
মরতর্র াল মহাক না মকন
র্াকান্ডির সাধ্ারর্ সম্পদ তহসান্ডি

গর্য হন্ডি। তনসাি পূর্ য হন্ডল িান্ডি
র্াকাি ফরর্ হন্ডি। িযিসা
সা গ্রীর ূলয মসানা ও রূপার
তনসান্ডির স ান হওয়া গ্রহর্ন্ডর্াগয
িন্ডল তিন্ডিতিি হন্ডি। আর িা হন্ডলা
তিশ্ ত ছকাল র্া পাঁিাতশ্ গ্রা
মসানার স িু লয। অর্িা দু’শ্ি
তদরহা র্া পাাঁিশ্ি পাঁিানব্বই
গ্রা রূপার স িু লয।
মসানা ও রূপা মর্ন্ডক িযিসা
সা গ্রীর পতর ার্ তনধ্ারর্
য
করা
হন্ডি ফকীরন্ডদর অিস্থার প্রতি
লিয মরন্ডখ। িযিসায়ী পন্ডর্যর
মিন্ডত্র ক্রয় ূলয ধ্রা হন্ডি না
িরং এক িছর অতিিাতহি হওয়ার

পর র্াকাি মির করার স ন্ডয়
িাজার ূলয ধ্রা হন্ডি।
পূর্ য ূন্ডলযর িতল্লশ্ ভান্ডগর একভাগ
র্াকাি মির করা ফরর্ হন্ডি।
িযিসার লভযাংশ্ িার আসল
ান্ডলর সান্ডর্ ত লান্ডি, র্তদ তনসাি
পূর্ য হন্ডয় র্ায় িাহন্ডল িার র্াকাি
দান্ডন নিু ন িছন্ডরর অন্ডপিা
করার প্রন্ডয়াজন মনই। আর র্তদ
লভযাংশ্ ছাড়া আসল ান্ডল তনসাি
পূর্ য না হয় িাহন্ডল তনসাি পূর্ য
হওয়ার স য় মর্ন্ডক িছর
শুরু/গর্য হন্ডি।
পাাঁচ: েবনে সম্পদ্ ও বরকায
ো োটটমত্ পুাঁমত্ রাো োল

(ক) খতনজ সম্পদ
খতনজ সম্পদ ঐ সকল িস্তু র্া
জত মর্ন্ডক তনগিয হয়, ির্ায় জন্ম
মনয় র্া জত র ূলযিান উৎপন্ন
নয় এিং উজিদও নয়, মর্ ন
মসানা-রূপা, মলৌহ, িা া, ইয়াকুি
পার্র ও মপন্ডরাল ইিযাতদ। আর
িান্ডি র্াকাি ফরর্। কারর্, এ
িযাপান্ডর আল্লাহ িা‘আলার িযাপক
িার্ী রন্ডয়ন্ডছ,
َ ﴿ َٰيَٓأَيُّ َها ٱلاذِينَ َءا َمنُ ٓواْ أَن ِفقُواْ ِمن
س ۡبت ُ ۡم
ِ َط ِي َٰب
َ ت َما َك
ٞۖ ِ َو ِم اما ٓ أ َ ۡخ َر ۡجنَا لَ ُكم ِمنَ ۡٱۡل َ ۡر
:﴾ [البقرة٢٦٧ ض
]٢٦٧
“মহ ুত নগর্! মিা রা র্া
উপাজযন কন্ডরছ এিং আ রা

মিা ান্ডদর জনয জত মর্ন্ডক র্া
উৎপন্ন কন্ডরতছ িার ন্ডধ্য র্া
পতিত্র িা মিা রা িযয় কর”।
[সূরা আল-িাকারাহ, আয়াি:
২৬৭]
খতনজ সম্পদ মর্ আল্লাহ িা‘আলা
জত মর্ন্ডক তনগিয কন্ডরন্ডছন এন্ডি
মকান্ডনা সন্ডেহ মনই। অতধ্কাংশ্
ফকীন্ডহর তনকি খতনজ সম্পন্ডদ
র্াকাি ফরর্ হওয়ার জনয তনসাি
পূর্ য হওয়া শ্িয। আর খতনজ
সম্পন্ডদ িতল্লশ্ ভান্ডগর এক ভাগ
র্াকাি আদায় করা ফরর্। মসানারূপার র্াকান্ডির পতর ান্ডর্র ওপর
তক্বয়াস িা িু লনা কন্ডর। িান্ডি

এক িছর অতিিাতহি হওয়া শ্িয
নয়। িা র্খন সংগ্রহ হন্ডি িখনই
িান্ডি র্াকাি ফরর্ হন্ডি।
(ে) বরকায-োটটমত্ পুাঁমত্
রাো ধনসম্পদ্
জান্ডহতল র্ুন্ডগর াটিগন্ডভয-গজচ্ছি
সম্পদ, অর্িা পূিিিী
য
কাতফর
সম্প্রদান্ডয়র সম্পদ র্তদও জান্ডহতল
না হয় আর িার ওপর িা িার
তকছুর ওপর কুফুন্ডরর তনদয শ্ন হয়
মর্ ন িান্ডদর না , িান্ডদর
রাজান্ডদর না , িান্ডদর ছতি, িান্ডদর
পৃষ্ঠন্ডদশ্ ও শুধ্ু িান্ডদর প্রতি ার
িিন্ডদশ্ র্ান্ডক (িা হন্ডলও িা
তরকার্ হন্ডি)।

আর র্তদ িার ওপর িা িার
তকছুর ওপর ুসতল ন্ডদর তনদশ্নয
র্ান্ডক, মর্ ন নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র না িা
ুসতল ন্ডদর খলীফান্ডদর কারও
না িা কুরআন কারীন্ড র আয়াি,
িা হন্ডল িা (লুক্বািা) পন্ডর্ পন্ডড়
র্াকা িস্তু তহসান্ডি গর্য হন্ডি।
আর র্তদ িান্ডি মকান্ডনা তনদয শ্ন
না র্ান্ডক, মর্ ন পাত্র, স্ত্রীন্ডলান্ডকর
অলঙ্কার সাজ-সজ্জা, স্বন্ডর্রয তিস্কুি
িা হন্ডলও িা লুক্বািা হন্ডি আর
িা প্রিার করার আগ পর্ন্ত
য
মকউই িার াতলক হন্ডি না।
কারর্, িা হন্ডলা ুসতল িযজক্তর

াল আর িা মর্ন্ডক িার
াতলকানা নষ্ট হন্ডয় র্ায় তন। আর
তরকান্ডর্ ( াটি গন্ডভয গজচ্ছি রাখা
সম্পন্ডদ) এক-পঞ্চ াংশ্ র্াকাি
ফরর্।
কারর্ আিূ হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু
আনহুর হাদীন্ডস আন্ডছ, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন্ডছন,
.»«وفي الركاز الخمس
“আর ‘তরকান্ডর্’ এক-পঞ্চ াংশ্
র্াকাি তদন্ডি হন্ডি”।
অতধ্কাংশ্ ফকীন্ডহর তনকি তরকার্,
ক মহাক িা মিতশ্ মহাক িান্ডি

র্াকাি ফরর্ হন্ডি। িান্ডদর তনকি
িা িন্টন্ডনর খাি হন্ডলা ‘ফাই’
(‘র্ুদ্ধতিহীন অ ুসতল শ্ত্রুর
সম্পদ র্া ুসতল রা অজযন কন্ডর’
মসিার) িন্টন্ডনর খাি। মর্ িযজক্ত
িা পান্ডি মস িাকী তরকান্ডর্র
াতলক হন্ডি, এন্ডি ফকীহগন্ডর্র
মকান্ডনা িাননকয মনই। কারর্,
উ ার রাতদয়াল্লাহু আনহু অিতশ্ষ্ট
তরকার্ িার প্রাপকন্ডক
তদন্ডয়তছন্ডলন।
৬- যাকাত্ েন্টমনর োত্সেূহ:
আি মরতর্র মলাক র্াকাি
পাওয়ার হক্বদার। িার িাতলকা
তনন্ডে প্রদি হন্ডলা:

প্রর্ ি: ফকীর: আর িারা
হন্ডলন ঐ সকল মলাক র্ান্ডদর
কান্ডছ জীিন র্াপন্ডনর মকান্ডনা
তকছুই মনই, অর্িা তকছুিা আন্ডছ,
িান্ডদরন্ডক পূর্ য িছন্ডরর জনয র্ন্ডর্ষ্ট
হয় এ পতর ার্ র্াকাি মর্ন্ডক
মদওয়া র্ান্ডি।
তদ্বিীয়ি: ত সকীন: র্ান্ডদর তনকি
িান্ডদর প্রন্ডয়াজন্ডনর অন্ডধ্ক
য িা
অন্ডধ্ন্ডকর
য
মিন্ডয় তকছু মিতশ্ খািার
রন্ডয়ন্ডছ। এ অন্ডর্ য ত সকীন্ডনর
অিস্থা ফকীন্ডরর অিস্থার মিন্ডয়
ভান্ডলা। িান্ডদরন্ডক িান্ডদর পুরা
িছন্ডরর জনয র্ন্ডর্ষ্ট হয় এ
পতর ার্ র্াকাি মদওয়া র্ান্ডি।

িৃিীয়ি: র্াকাি আদায়কারী:
আর িারা হন্ডলন, ঐ স স্ত
ক িারী
য
র্ারা র্াকািদািান্ডদর
তনকি মর্ন্ডক িা সংগ্রহ ও
সংরির্ এিং মনিার আন্ডদন্ডশ্
িার হক্বদান্ডরর তনকি তিিরর্
কন্ডরন। িান্ডদরন্ডক িান্ডদর কন্ড রয
পাতররত ক তহসান্ডি র্াকাি প্রদান
করা র্ান্ডি।
িিু র্ি:
য
র্ান্ডদর অন্তর জয় করার
উন্ডেশ্য হন্ডি, আর িারা দু’
মরতর্র মলাক: কাতফর এিং
ুসতল ।
·
কাতফরন্ডক র্াকাি িখন
মদওয়া হন্ডি র্খন িার ইসলা

গ্রহর্ করার প্রিযাশ্া করা র্ান্ডি, িা
িান্ডক র্াকাি মদওয়ার কারন্ডর্
ুসতল ন্ডদর ওপর মর্ন্ডক িার
অিযািার অতনষ্ট িন্ধ হন্ডি। আন্ডরা
অনুরূপ কারন্ডর্।
·
আর ুসতল িযজক্তন্ডক র্াকাি
মদওয়া হন্ডি িার ইসলা গ্রহর্ন্ডক
আন্ডরা শ্জক্তশ্ালী করার জনয িা
িার ি আরও একজন্ডনর
ইসলা গ্রহন্ডর্র আশ্ায়। এর ি
অনয আন্ডরা কারন্ডর্।
পঞ্চ ি: দাসস ূহ, আর িারা
হন্ডলন ঐ স স্ত ‘ ুকাতিি’ দাস
র্ান্ডদর কান্ডছ িান্ডদর াতলন্ডকর
সান্ডর্ কৃি িুজক্ত পতরন্ডশ্ান্ডধ্র পয়সা

মনই। িাই ুকাতিি দাসন্ডক
র্াকাি মর্ন্ডক মর্ পতর ার্ প্রদান
করন্ডল মস দাসত্ব মর্ন্ডক ুজক্ত
মপন্ডি সা র্যিান
য
হন্ডি মস পতর ার্
িান্ডক প্রদান করা র্ান্ডি।
ষষ্ঠি : ঋর্গ্রস্তন্ডদরন্ডক, আর
িারা দু’ ভান্ডগ তিভক্ত: তনন্ডজন্ডদর
জনয ঋর্গ্রস্ত, অন্ডনযর কারন্ডর্
ঋর্গ্রস্ত।
· তনন্ডজর জনয ঋর্গ্রস্ত হন্ডচ্ছ, ঐ
িযজক্ত মর্ তনন্ডজর অভান্ডির কারন্ডর্
ঋর্ কন্ডরন্ডছ আর িা পতরন্ডশ্ান্ডধ্
মস সা র্যিান
য
নয়। িাই র্াকাি
মর্ন্ডক িান্ডক মর্ পতর ার্ তদন্ডল মস

ঋর্ পতরন্ডশ্াধ্ করন্ডি পারন্ডি মস
পতর ার্ িান্ডক প্রদান করা র্ান্ডি।
· অন্ডনযর কারন্ডর্ ঋর্গ্রস্ত হন্ডচ্ছ,
ঐ িযজক্ত মর্ পরস্পন্ডরর ান্ডঝ
সংন্ডশ্াধ্ন-ফায়সালা করার জনয
ঋর্ী হন্ডয়ন্ডছ। িাই মস ঋর্ী হন্ডল
র্াকাি মর্ন্ডক মর্ পতর ার্ তদন্ডল
মস িযাপান্ডর িার সহন্ডর্াতগিা হন্ডি,
মস পতর ার্ িান্ডক প্রদান করা
র্ান্ডি।
সপ্ত ি: র্ারা আল্লাহর রাস্তায়
রন্ডয়ন্ডছন িান্ডদরন্ডক, এর দ্বারা
উন্ডেশ্য হন্ডলা, র্ারা জজহান্ডদ
রন্ডয়ন্ডছন। সুিরাং মর্ সকল
ুজাতহদন্ডদর মিিন রাটিয়

মকাষাগার মর্ন্ডক তনধ্াতরি
য
মনই
িান্ডদরন্ডক র্াকাি প্রদান করা
র্ান্ডি।
অষ্ট ি: ুসাতফর, আর িা হন্ডচ্ছ
ঐ ুসাতফর, র্ার সি তকছু রাস্তায়
মশ্ষ হন্ডয় মগন্ডছ। িার কান্ডছ িার
মদন্ডশ্ মপৌৌঁছার ন্ডিা খরি মনই।
সুিরাং র্াকাি মর্ন্ডক মর্ পতর ার্
িান্ডক তদন্ডল মস িার মদন্ডশ্
মপৌৌঁছন্ডি পারন্ডি মস পতর ার্
র্াকাি িান্ডক প্রদান করা র্ান্ডি।
আল্লাহ িা‘আলা এ মরতর্গুন্ডলা
িাাঁর িার্ীন্ডি উন্ডল্লখ কন্ডরন্ডছন,
ين َو ۡٱل َٰعَ ِم ِلينَ َعلَ ۡي َها
﴿ ِإنا َما ٱل ا
َ َٰ صدَ َٰقَتُ ِل ۡلفُقَ َرآ ِء َو ۡٱل َم
ِ س ِك
سبِي ِل
ِ ٱلرقَا
َ ب َو ۡٱل َٰغَ ِر ِمينَ َوفِي
ِ َو ۡٱل ُم َؤلافَ ِة قُلُوبُ ُه ۡم َوفِي

يمٞ ٱَّلل َوٱ اَّللُ َع ِلي ٌم َح ِك
ٱَّلل َو ۡٱب ِن ٱل ا
ِ ۗ ض ٗة ِمنَ ا
ِا
َ  ِل فَ ِريٞۖ س ِبي
]٦٠ :﴾ [التوبة٦٠
“িস্তুিঃ সাদকা ফকীরন্ডদর,
ত সকীনন্ডদর, িা আদায়কারীন্ডদর,
র্ান্ডদর অন্তর জয় করার উন্ডেশ্য
হন্ডি িান্ডদর, দাস ুজক্তর,
ঋর্গ্রস্তন্ডদর, আল্লাহর রাস্তায়
জজহাদকারী ও ুসাতফরন্ডদর জনয।
আল্লাহর কিৃক
য ফরর্। আল্লাহ
সিজ্ঞ
য প্রজ্ঞা য়”। [সূরা আিিাওিাহ, আয়াি: ৬০]
৭- যাকাত্ু ল বফত্র:
(ক) র্াকািু ল তফত্বর তিতধ্িদ্ধ
করার তহক াি িা রহসযঃ

তসয়া পালনকারীন্ডদরন্ডক অনর্ক
য
কর্া, িান্ডজ কাজ ও িার
আনুসাতঙ্গক ক য মর্ন্ডক পতিত্র
করার জনয র্াকািু ল তফত্বর
প্রিিযন করা হন্ডয়ন্ডছ।
এ ছাড়াও ত সকীনন্ডদর খাদয
তহসান্ডি ও িান্ডদরন্ডক ঈন্ডদর তদন
ানুন্ডষর কান্ডছ িাওয়া মর্ন্ডক ক্ত
ু
রাখার জনযও িা িালু করা
হন্ডয়ন্ডছ।
ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু
‘আনহু ার হাদীন্ডস রন্ডয়ন্ডছ, তিতন
িন্ডলন,
«فرض رسول هللا ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم
.»من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা র্াকািু ল তফত্বর ফরর্
কন্ডরন্ডছন, তসয়া পালনকারীন্ডদরন্ডক
অনর্ক
য কর্া িা িান্ডজ কাজ ও
িার আনুসাতঙ্গক কাজ মর্ন্ডক
পতিত্র করার জনয ও ত সকীনন্ডদর
খাদয তহসান্ডি”।[24]
(ে) যাকাত্ু ল বফত্র-এর
বেধান:
র্াকািু ল তফত্বর প্রন্ডিযক ুসতল
নর ও নারী, মছাি িড়, স্বাধ্ীন-ও
দাস দাসীর ওপর ফরর্।
ইিন উ ার রাতদয়াল্লাহু আনহু ার
হাদীন্ডস রন্ডয়ন্ডছ, তিতন িন্ডলন,

«فرض رسول هللا ﷺ زكاة الفطر من رمضان
صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير على العبد
 والصغير والكبير من، والذكر واۡلنثى،والحر
 وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس،المسلمين
.»إلى الصَلة
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা রা াদান ান্ডসর
র্াকািু ল তফত্বর ফরর্ কন্ডরন্ডছন,
মখজুর িা র্ন্ডির এক স্বা‘আ,
দান্ডসর, স্বাধ্ীন িযজক্তর, পুরুন্ডষর,
নারীর মছািন্ডদর ও িড়ন্ডদর ওপর
এিং িা আদান্ডয়র তনন্ডদয শ্
তদন্ডয়ন্ডছন ঈন্ডদর সালান্ডির জনয
ানুন্ডষর মির হওয়ার পূন্ডি”।[25]
য
মর্ তশ্শুর জন্ম হয় তন, মপন্ডি
রন্ডয়ন্ডছ, িার পি মর্ন্ডক িা

আদায় করা ুস্তাহাি। তনন্ডজর,
তনজ স্ত্রী ও তনকিিিী আত্মীয়
র্ান্ডদর ভরর্ মপাষর্ করা িার
দাতয়ত্ব রন্ডয়ন্ডছ িান্ডদর পি মর্ন্ডক
তফৎরা আদায় করা ফরর্।
তফৎরা শুধ্ু াত্র িার ওপর ফরর্
র্ার খাদয ও ভরর্ মপাষর্ করা
িার ওপর দাতয়ত্ব িান্ডদর খাদয
ঈন্ডদর তদন ও রাজত্রর জনয র্ন্ডর্ষ্ট
হন্ডয় মিতশ্ হন্ডি।
(গ) বফৎরার পবরোণ:
শ্হন্ডরর প্রধ্ান খাদয মর্ ন, গ ,
র্ি, মখজুর, তকসত স- ুনাক্কা,
পতনর, িাল ও ভুিা মর্ন্ডক র্াকািু ল

তফিন্ডরর তনধ্াতরি
য
পতর ার্ হন্ডলা
এক স্বা‘আ। আর এক স্বা‘আ প্রায়
দু’ তকন্ডলা একশ্ি তছয়াির গ্রা
এর স ান।
আর অতধ্কাংশ্ ফকীহগন্ডর্র
তনকি তফৎরার ূলয মদওয়া
জান্ডয়র্ নয়। কারর্, িা রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা র্া
আন্ডদশ্ তদন্ডয়ন্ডছন িার তিপরীি
এিং সাহািান্ডদর আ ন্ডলর
পতরপন্থী।
(ঘ) বফৎরা আদ্ায় করার
সেয়:

তফৎরা আদায় করার দু’টি স য়
রন্ডয়ন্ডছ
(ক) জান্ডয়র্ স য়: আর িা
হন্ডলা, ঈন্ডদর একতদন িা দু’ তদন
আন্ডগ আদায় করা।
(খ) উি স য়: আর িা হন্ডলা,
ঈন্ডদর তদন্ডনর ফজর উতদি হওয়া
মর্ন্ডক ঈন্ডদর সালাি আদান্ডয়র পূি য
পর্ন্ত
য তফৎরা আদায় করা।
কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা
ানুষন্ডদর ঈন্ডদর
সালান্ডির জনয মির হন্ডয় র্াওয়ার
আন্ডগই র্াকািু ল তফির আদায়
করার আন্ডদশ্ তদন্ডয়তছন্ডলন।

র্াকািু ল তফির ঈন্ডদর সালান্ডির
পর পর্ন্ত
য তিলে করা বিধ্ নয়।
মকউ র্তদ িা ঈন্ডদর সালান্ডির
পন্ডর আদায় কন্ডর িন্ডি িা
সাধ্ারর্ সাদকা (দান) তহসান্ডি
গর্য হন্ডি। আর মস এ তিলন্ডের
কারন্ডর্ গুনাহগার হন্ডি।
(ঙ) যাকাত্ু ল বফত্র
বেত্রমণর োত্:
র্াকািু ল তফত্বর ফকীর ও
ত সকীনন্ডদর ন্ডধ্য তিিরর্ করা
হয়। কারর্, অনযন্ডদর িাইন্ডি এরাই
এর অতধ্ক হক্বদার।

চত্ু থ থ রুকন: রাোদ্ামনর
বসয়াে পালন
১- বসয়াে এর সংজ্ঞা:
তসয়ান্ড র শ্াতিক অর্:য তিরি
র্াকা।
পাতরভাতষক অর্:য সুিন্ডহ সাতদক
উতদি হওয়ার পর মর্ন্ডক সূর্াস্ত
য
পর্ন্ত
য সকল প্রকার সাও ভন্ডঙ্গর
কারর্ মর্ন্ডক তিরি র্াকা।
২- রাোদ্ান োমসর বসয়াে
পালমনর বেধান:

ইসলান্ড র রুকনস ূন্ডহর অনযি
একটি রুকন ও িার হান স্তম্ভ।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ب
ِ ب َعلَ ۡي ُك ُم
َ ِٱلصيَا ُم َك َما ُكت
َ ِ﴿ َٰيَٓأَيُّ َها ٱلاذِينَ َءا َمنُواْ ُكت
: ﴾ [البقرة١٨٣ ََعلَى ٱلاذِينَ ِمن قَ ۡب ِل ُك ۡم لَعَلا ُك ۡم تَتاقُون
]١٨٣
“মহ ুত নগর্ ! মিা ান্ডদর ওপর
তসয়ান্ড র তিধ্ান মদওয়া হন্ডলা,
মর্ ন তিধ্ান মিা ান্ডদর
পূিিিীগর্ন্ডক
য
মদওয়া হন্ডয়তছল,
র্ান্ডি মিা রা িাকওয়ার অতধ্কারী
হন্ডি পান্ডরা”। [সূরা আলিাক্বারাহ: আয়াি: ১৮৩]

ইিন উ ার রাতদয়াল্লাহু আনহু া
িন্ডলন, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
 شهادة أن َّل إله إَّل هللا:«بني اۡلسَلم على خمس
 وإيتاء، وإقام الصَلة،وأن محمدا ً رسول هللا
.» وحج بيت هللا، وصوم رمضان،الزكاة
“ইসলা পাাঁিটি স্তন্ডম্ভর ওপর
প্রতিটষ্ঠি। আল্লাহ ছাড়া মকান্ডনা
সিয া‘িুদ মনই, ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
আল্লাহর রাসূল এ সািয দান
করা। সালাি প্রতিষ্ঠা করা। র্াকাি
প্রদান করা। রা াদান্ডনর সাও
পালন করা। িায়িু ল্লাহ শ্রীন্ডফর
হজ করা”।[26]

তহজরী সন্ডনর তদ্বিীয় িন্ডষ য ুসতল
উম্মার ওপর রা াদান্ডনর তসয়া
পালন ফরর্ হন্ডয়ন্ডছ।
৩- বসয়াে পালমনর ফযীলত্
ও ত্া প্রেত্থমনর বপছমন
বহকোত্:
রা াদান াস হান আল্লাহর
আনুগিয করার তিরাি ম ৌসু
আর িা িাোর তনকি একটি
তিরাি তন‘আ ি ও হান আল্লাহর
পি হন্ডি এক তিরাি অনুগ্রহ।
িাাঁর িাোন্ডদর ধ্য হন্ডি র্ান্ডক
িান িার প্রতি এর দ্বারা অনুগ্রহ
কন্ডরন; র্ান্ডি িান্ডদর সৎক য িৃজদ্ধ
পায়, িান্ডদর ান র্াদা
য মিন্ডড়

র্ায় এিং িান্ডদর অসৎক য কন্ড
র্ায়; র্ান্ডি িান্ডদর সম্পকয িান্ডদর
হান সৃটষ্টকিযার সান্ডর্ আন্ডরা
শ্জক্তশ্ালী হয়; র্ান্ডি িান্ডদর জনয
তলখা হয় হাপুরস্কার ও অতধ্ক
সাওয়াি; র্ান্ডি িারা িাাঁর সন্তটষ্ট
অজযন করন্ডি পান্ডর। িাাঁর ভন্ডয় ও
িাকওয়ায় িান্ডদর অন্তর পতরপূর্ য
হন্ডয় উন্ডঠ।
সাওন্ড র ফর্ীলি সম্পন্ডকয র্া
িতর্িয হন্ডয়ন্ডছ িার তকছু তনন্ডে
িতর্িয হন্ডলা,
(ক) আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ُ نز َل فِي ِه ۡٱلقُ ۡر َء
اس
ِ ان هُدٗ ى ِللنا
َ ﴿شَهۡ ُر َر َم
ِ ُ ِي أ
ٓ ضانَ ٱلاذ
ش ِهدَ ِمن ُك ُم ٱل ا
شهۡ َر
َ ان فَ َمن
ِ ِّۚ ََوبَيِ َٰنَت ِمنَ ۡٱل ُهدَ َٰى َو ۡٱلفُ ۡرق

ة ِم ۡنٞ سفَر فَ ِعدا
ً هُ َو َمن َكانَ َم ِريٞۖ ص ۡم
ُ َفَ ۡلي
َ ضا أ َ ۡو َعلَ َٰى
أَي ٍاام أُخ ۗ ََر يُ ِريدُ ا
ٱَّللُ بِ ُك ُم ۡٱليُ ۡس َر َو ََّل يُ ِريدُ بِ ُك ُم ۡٱلعُ ۡس َر
َو ِلت ُ ۡك ِملُواْ ۡٱل ِعداة َ َو ِلت ُ َك ِب ُرواْ ا
ٱَّللَ َعلَ َٰى َما َهدَ َٰى ُك ۡم َولَعَلا ُك ۡم
]١٨٥ :﴾ [البقرة١٨٥ َت َ ۡش ُك ُرون
“রা াদান াস, র্ান্ডি তিশ্ব ানন্ডির
তদশ্ারী এিং সৎপন্ডর্র সুস্পষ্ট
তনদশ্নয ও সিযাসন্ডিযর
পার্কযকারীরূন্ডপ
য
কুরআন অিিীর্ য
হন্ডয়ন্ডছ। সুিরাং মিা ান্ডদর ন্ডধ্য
র্ারা এ াস পান্ডি মস মর্ন এ
ান্ডসর তসয়া পালন কন্ডর। আর
মকউ পীতড়ি র্াকন্ডল তকংিা
সফন্ডর িা ভ্র ন্ডর্ র্াকন্ডল অনয
স য় এ সংখযা পূরর্ করন্ডি হন্ডি।
আল্লাহ মিা ান্ডদর জনয র্া সহজ
িা িান এিং র্া মিা ান্ডদর জনয

কষ্টকর িা িান না, এ জনয মর্,
মিা রা সংখযা পূর্ য করন্ডি এিং
মিা ান্ডদরন্ডক সৎপন্ডর্ পতরিাতলি
করার কারন্ডর্ মিা রা আল্লাহর
াহাত্ময ির্না
য করন্ডি এিং র্ান্ডি
মিা রা কৃিজ্ঞিা প্রকাশ্ করন্ডি
পার”। [সূরা আল-িাকারাহ,
আয়াি: ১৮৫]
(খ) আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু
আনহু িন্ডলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«من صام رمضان إيمانا ً واحتسابا ً غفرله ماتقدم
»من ذنبه
“মর্ িযজক্ত রা াদান্ডনর তসয়া
পালন করন্ডি ঈ ান্ডনর সান্ডর্ ও

সাওয়ান্ডির উন্ডেন্ডশ্য িার পূিিিী
য
পাপরাতশ্ ি া কন্ডর মদওয়া
হন্ডি”।[27]
(গ) আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু
আনহু আরও িন্ডলন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন্ডছন,
«يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة
 فإنه لي، إَّل الصوم: قال هللا عز وجل،ضعف
، يدع شهوته وطعامه من أجلي،وأنا أجزي به
 فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء،للصائم فرحتان
 ولخلوف فيه أطيب عند هللا من ريح،ربه
.»المسك
“প্রতিটি ভান্ডলা কান্ডজর প্রতিদান
দশ্ মর্ন্ডক সািশ্ি গুর্ পর্ন্ত
য

িাতড়ন্ডয় মদওয়া হয়। হান আল্লাহ
িন্ডলন, িন্ডি সাও ছাড়া। কারর্,
সাও হন্ডলা আ ার জনয আর
আত িার প্রতিদান প্রদান করন্ডিা।
কারর্, মস শুধ্ু াত্র আ ার জনযই
িার প্রিৃতির অনুসরর্ ও পানাহার
িজযন কন্ডরন্ডছ। তসয়া পালনকারীর
জনয দু’টি আনে রন্ডয়ন্ডছ। একটি
আনে ইফিান্ডরর স য়, অপর
আনেটি িার প্রভুর সান্ডর্
সািান্ডির স য়। আর তসয়া
পালনকারীর ুন্ডখর না
খাওয়াজতনি গন্ধ আল্লাহর তনকি
ম সন্ডকর সুগতন্ধর িাইন্ডিও অতধ্ক
উি ”।[28]

(ঘ) তসয়া পালনকারীর মদা‘আ
কিুল করা হয়। নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
ْ صائِ ِم ِع ْندَ ِف
»ُّط ِر ِه لَدَع َْوة ً َما ت ُ َرد
« ِإ ان ِلل ا
“তনিয় তসয়া পালনকারীর জনয
ইফিান্ডরর স য় একটি মদা‘আ
করার সুন্ডর্াগ রন্ডয়ন্ডছ র্া মফরি
মদওয়া হয় না।”[29]
িাই প্রন্ডিযক ুসতল িযজক্তর
উতিৎ হন্ডি িার ইফিান্ডরর
স য়িান্ডক গর্ী ি ন্ডন কন্ডর িার
প্রভুর কান্ডছ িাওয়া ও প্রার্নার
য
াধ্যন্ড আগ্রহী হওয়া। হন্ডি পান্ডর
মস হান আল্লাহর সুগতন্ধর তকছু
সুগতন্ধ মপন্ডয় র্ান্ডি। অিঃপর

দুতনয়া ও আতখরান্ডি িার
মসৌভাগয য় জীিন অজজযি হন্ডি।
(ঙ) আল্লাহ জান্নান্ডির
দরজাস ূন্ডহর একটি দরজা তসয়া
পালনকারীন্ডদর জনয তনতদয ষ্ট
কন্ডরন্ডছন। এ দরজা তদন্ডয় শুধ্ু
তসয়া পালনকারীরাই প্রন্ডিশ্
করন্ডি। িান্ডদর সম্মানান্ডর্ য ও
অনযন্ডদর ওপর িান্ডদর বিতশ্ষ্টয
সািযস্ত করর্ান্ডর্।য
সাহল ইিন সা‘দ রাতদয়াল্লাহু
আনহু িন্ডলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,

«إن في الجنة بابا ً يقال له (الريان) فإذا كان يوم
 فإذا دخلوا أغلق، أين الصائمون:القيامة قيل
.»عليهم فلم يدخل منه أحد
“তনিয় জান্নান্ডি একটি দরজা
রন্ডয়ন্ডছ র্ার না হন্ডলা রাইয়যান।
অিএি, মর্তদন তকয়া াি সংঘটিি
হন্ডি মস তদন িলা হন্ডি তসয়া
পালনকারীরা মকার্ায়? িান্ডদর
প্রন্ডিশ্ মশ্ন্ডষ দরজা িন্ধ কন্ডর
মদওয়া হন্ডি। িা তদন্ডয় আর মকউ
প্রন্ডিশ্ করন্ডি পারন্ডি না”।[30]
(ি) তকয়া ি তদিন্ডস তসয়া
পালনকারীর জনয তসয়া সুপাতরশ্
করন্ডি। আিুল্লাহ ইিন ‘আ র
ইিনুল ‘আস রাতদয়াল্লাহু আনহু া

িন্ডলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
 يقول،«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة
الصيام أي رب منعته من الطعام والشهوة فشفعني
 منعته النوم بالليل فشفعني: ويقول القرآن،فيه
.» فيشفعان: قال،فيه
“তসয়া ও কুরআন তকয়া াি
তদিন্ডস িাোর জনয সুপাতরশ্
করন্ডি। তসয়া িলন্ডি, মহ আ ার
প্রভু ! আত িান্ডক পানাহার ও
স্ত্রীসঙ্গ মর্ন্ডক তিরি মরন্ডখতছলা ।
অিঃপর িার িযাপান্ডর আ ার
সুপাতরশ্ গ্রহর্ কর। আর কুরআন
িলন্ডি, রান্ডি আত িান্ডক ঘু
মর্ন্ডক তিরি মরন্ডখতছলা ।
অিঃপর িার িযাপান্ডর আ ার

সুপাতরশ্ গ্রহর্ কর। তিতন িন্ডলন,
অিঃপর উভন্ডয়র সুপাতরশ্ গ্রহর্
করা হন্ডি”।[31]
(ছ) তসয়া
ুসতল িযজক্তন্ডক
বধ্র্, য কষ্ট, সাধ্না ও মকান্ডনা কাজ
ন্ডনান্ডর্াগ সহকান্ডর পালন করার
তশ্িা মদয় িা অভযাস গন্ডড় িু ন্ডল।
আর তসয়া পালনকারীন্ডক িার
তপ্রয় ও প্রতসদ্ধ িস্তু পতরিযাগ
করন্ডি সাহার্য কন্ডর। আর িা
অিাধ্য আত্মান্ডক িাধ্য করন্ডিও
সাহার্য কন্ডর, অর্ি এন্ডি তিরাি
কষ্ট রন্ডয়ন্ডছ।
৪- বসয়াে ফরয হওয়ার
শত্থসেূহ:

তসয়া পালন প্রন্ডিযক িান্ডলগ
(প্রাপ্তিয়ষ্ক) আন্ডকল (তিন্ডিকিান)
সহীহ (সুস্র্্) ুকী
(অিস্থানকারী) ুসতল িযজক্তর
ওপর ফরর্ হওয়ার ওপর সকল
আতল গর্ এক ি হন্ডয়ন্ডছন।
হান্ডয়র্ ও তনফাসরি তহলা ছাড়া
অনযানয তহলান্ডদর ওপরও তসয়া
পালন ফরর্।
৫- বসয়াে পালমনর
আদ্ােসেূহ:
(ক) গীিাি করা, িুগলন্ডখারী করা
এিং এ দু’টি ছাড়াও অনযানয ক য
র্া আল্লাহ হারা কন্ডরন্ডছন িা

মর্ন্ডক তসয়া পালনকারীর তিরি
র্াকা। িাই প্রন্ডিযক ুসতল
িযজক্তর ওপর অপতরহার্ য মর্, মস
িার জিানন্ডক সকল হারা
কর্ািািযা মর্ন্ডক ও অনযন্ডদর
িতরত্রন্ডি আঘাি হানা মর্ন্ডক তিরি
রাখন্ডি। কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة
.»في أن يدع طعامه وشرابه
“মর্ িযজক্ত ত র্যা িলা ও ত র্যার
প্রতি আ ল করা মছন্ডড় তদল না
মস িযজক্তর পানাহার মছন্ডড়
মদওয়ায় আল্লাহর মকান্ডনা প্রন্ডয়াজন
মনই”।[32]

(খ) তসয়া পালনকারী সাহরী
খাওয়া ছাড়ন্ডি না। কারর্, িা
িান্ডক িার তসয়া পালন্ডন
সহন্ডর্াতগিা কন্ডর। অিঃপর মস
আরান্ড তদন অতিিাতহি করন্ডি
পারন্ডি। ক িঞ্চলিা
য
ও সজীিিার
সান্ডর্ িার ক য আদায় করন্ডি
পারন্ডি। নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লান্ড র প্রতি উৎসাহ
তদন্ডয়ন্ডছন। তিতন িন্ডলন্ডছন,
 ولو أن يخرج، فَل تدعوه،«السحور أكلة بركة
أحدكم جرعة من ماء فإن هللا عز وجل ومَلئكته
.»يصلون على المتسحرين
“সাহরী িরকন্ডির খািার, িা মছন্ডড়
তদও না। র্তদও মিা ান্ডদর মকউ

এক মঢাক পাতন পান তদন্ডয়ই িা
সম্পন্ন কন্ডর, কারর্ আল্লাহ
িা‘আলা ও িাাঁর তফতরশ্িারা
সাহরীর খািার গ্রহর্কারীন্ডদর কর্া
আন্ডলািনা কন্ডরন”।[33]
(গ) তনজিিভান্ডি সূর্ য ডুিার সান্ডর্
সান্ডর্ই ইফিার করা। কারর্, নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন্ডছন,
.»«َّل يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
“ ানুষ র্িির্ িাড়ািাতড় ইফিার
করন্ডি, িিির্ িারা ভান্ডলা
র্াকন্ডি”।[34]

(ঘ) রূত্বাি (অধ্পক্ক
য
মখজুর) িা
মখজুর তদন্ডয় ইফিার করার মিষ্টা
করন্ডি। কারর্, িা সুন্নাি। আনাস
রাতদয়াল্লাহু আনহু িন্ডলন,
«كان رسول هللا ﷺيفطر قبل أن يصلي على
 فإن لم تكن، فإن لم تكن رطبات فتمرات،رطبات
.»حسا حسوات من ماء
“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা সালান্ডির পূন্ডি য রূত্বাি
তদন্ডয় ইফিার করন্ডিন। আর
রত্বাি না র্াকন্ডল মখজুর তদন্ডয়
ইফিার করন্ডিন আর মখজুর না
র্াকন্ডল পাতন তদন্ডয় ইফিার
করন্ডিন”।[35]

(ঙ) কুরআন পাঠ আল্লাহ
িা‘আলার তর্তকর িাাঁর প্রশ্ংসা ও
িাাঁর শুকতরয়া, দান, দয়া, নফল
ইিাদাি ও অনযানয সৎকাজ মিতশ্
মিতশ্ করা। কারর্, ইিন আব্বাস
রাতদয়াল্লাহু আনহু া িন্ডলন,
 وكان،«كان رسول هللا ﷺ أجود الناس بالخير
،أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل
،وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان
 فلرسول هللا ﷺ حين يلقاه جبريل،فيدارسه القرآن
.»أجود بالخير من الريح المرسلة
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা সকন্ডলর িাইন্ডি অতধ্ক
দানশ্ীল তছন্ডলন। রা াদান ান্ডস
র্খন িাাঁর সান্ডর্ জজিরীল
‘আলাইতহস সালা সািাি

করন্ডিন, িখন তিতন আন্ডরা অতধ্ক
দানশ্ীল হন্ডয় মর্ন্ডিন। আর
জজিরীল ‘আলাইতহস সালা
রা াদান্ডনর প্রতি রান্ডি িাাঁর সান্ডর্
সািাি করন্ডিন ও পরস্পর
কুরআন পড়ন্ডিন। অিঃপর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লান্ড র সান্ডর্ র্খন জজিরীল
‘আলাইতহস সালা সািাি
করন্ডিন, িখন তিতন প্রিাহ ান
িায়ুর িাইন্ডিও অতধ্ক দানশ্ীল
হন্ডয় মর্ন্ডিন”।[36]
৬- বসয়াে বেনষ্টকারী
বেষয়সেূহ:

· তদন্ডনর মিলায় ইচ্ছাকৃিভান্ডি
পানাহার করা। অনুরূপভান্ডি সকল
তসয়া ভঙ্গকারী তিষয়স ূহ গ্রহর্
করা, মর্ ন খান্ডদযর ইন্ডঞ্জকশ্ন িা
ুন্ডখর সাহান্ডর্য ঔষধ্ গ্রহর্।
কারর্, িা পানাহান্ডরর তিধ্ান্ডনর
অন্তভুক্ত
য । িন্ডি অল্প রক্ত মির
করা মর্ ন, পরীিার জনয মির
করা, িা তসয়ান্ড র মকান্ডনা িতি
করন্ডি না।
· রা াদান ান্ডস তদন্ডনর মিলায় স্ত্রী
সহিাস করা। কারর্, িা িার
সাও ন্ডক নষ্ট কন্ডর তদন্ডি। রা াদান
ান্ডসর সম্মান নষ্ট করার কারন্ডর্
িার ওপর আল্লাহ িা‘আলার

তনকি িাওিা করা অপতরহার্ য হন্ডয়
দাাঁড়ান্ডি। মর্ তদিন্ডস মস িার স্ত্রীর
সান্ডর্ সহিাস কন্ডরন্ডছ মস তদিন্ডসর
সাও কার্া করন্ডি। িার ওপর
কাফ্ফরা ফরর্ হন্ডি। আর িা
হন্ডলা, একজন দাস আজাদ করা
আর এর সা র্যয না র্াকন্ডল
ধ্ারািাতহক দু’ ান্ডসর তসয়া পালন
করা, এর সা র্যয না র্াকন্ডল
ষািজন ত সকীনন্ডক খানা
খাওয়ান্ডনা। প্রতি ত সকীনন্ডক গ
িা অনয তকছু র্া শ্হরিাসীর
তনকি খাদয তহসান্ডি গর্য িা
মর্ন্ডক অধ্ য সা‘আ প্রদান করা।
কারর্, আিূ হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু

আনহুর হাদীন্ডস আন্ডছ, তিতন
িন্ডলন,
«بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاء رجل،
فقال :يارسول هللا هلكت ،قال ما لك؟ قال :وقعت
على امرأتي وأنا صائم ،فقال رسول هللا ﷺ هل
تجد رقبة تعتقها؟ قالَّ :ل .قال فهل تستطيع أن
تصوم شهرين متتابعين ؟ قالَّ :ل .قال  :فهل تجد
إطعام ستين مسكينا ً ؟ قالَّ :ل .قال :فمكث النبي
ﷺ فبينما نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بفرق فيه
تمر  -والفرق المكتل ،وقال أين السائل؟ فقال :أنا
قال  :خذ هذا فتصدق به ،فقال الرجل  :على أفقر
مني يا رسول هللا ،فوهللا ما بين َّلبتيها  -يريد
الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي ،فضحك
النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ،ثم قال :أطعمه أهلك».
ু“একদা আ রা নিী সাল্লাল্লাহ
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র তনকি িসা
্তছলা । হঠাৎ এক মলাক আগ র

করন্ডলা, অিঃপর িলন্ডলা, মহ
আল্লাহর রাসূল, আত মিা বংস
হন্ডয় মগতছ। নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িলন্ডলন,
মিা ার কী হন্ডয়ন্ডছ? মস িলন্ডলা
আত সাও অিস্থায় আ ার স্ত্রীর
সান্ডর্ সহিাস কন্ডরতছ। অিঃপর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িলন্ডলন, িু ত তক একটি
দাস আর্াদ করন্ডি পারন্ডি? মস
িলন্ডলা, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িলন্ডলন, িু ত
তক দু’ াস পর্ায়ক্রন্ড
য
তসয়া
পালন করন্ডি পারন্ডি? মস িলন্ডলা,
না। িারপর নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িলন্ডলন, িু ত

তক ষাি ত সকীনন্ডক খানা
খাওয়ান্ডি পারন্ডি? মস িলন্ডলা, না।
ির্নাকারী
য
িন্ডলন, িারপর নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
তকছুির্ অিস্থান করন্ডলন। আ রা
এ অিস্থান্ডিই তছলা , এ িািস্থায়
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লান্ড র তনকি একটি
‘ফারাক্ব’ িা িস্তা তনন্ডয় আসা হন্ডলা
র্ান্ডি মখজুর তছল। িস্তুিঃ
‘ফারাক্ব’ হন্ডচ্ছ তনধ্াতরি
য
পতর ান্ডর্র
িস্তা। িারপর নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িলন্ডলন,
প্রশ্নকারী মকার্ায়? িারপর মস
উির তদল মর্, আত । িারপর
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ

ওয়াসাল্লা িলন্ডলন, এগুন্ডলা তনন্ডয়
তগন্ডয় সাদকা কন্ডর দাও। মস িযজক্ত
িলন্ডলা মহ আল্লাহর রাসূল!
আ ার মিন্ডয়ও অতধ্ক গরীন্ডির
ওপর, (মস িলন্ডলা) আল্লাহর
শ্পর্ তদনার এ দু’ ‘হাররা’ ির্া
‘কান্ডলা পার্ুন্ডর ভুত ’র ান্ডঝ
আ ার পতরিান্ডরর মিন্ডয় দতরদ্র
পতরিার আর মনই। একর্া শুন্ডন
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
হাসন্ডলন। এ নতক িার মছদন
দাাঁি প্রকাশ্ হন্ডয় মগল। িারপর
িলন্ডলন, (র্াও) িা মিা ার
পতরিারন্ডক খাওয়াও”।[37]

· িু ু, সহিাস িা হস্ত ব র্ুন্ডনর
াধ্যন্ড িীর্ য মির করা। তসয়া
পালনকারী র্তদ উন্ডল্লতখি
কারর্স ূন্ডহর মর্ মকান্ডনা একটি
কারর্ দ্বারা িীর্ য মির কন্ডর িন্ডি
িার সাও িাতিল হন্ডয় র্ান্ডি, িা
কার্া করা অপতরহার্ য হন্ডয় র্ান্ডি,
তদন্ডনর িাকী অংশ্ পানাহার
ইিযাতদ মর্ন্ডক তিরি র্াকন্ডি। িার
ওপর কাফফারা ধ্ার্ য হন্ডি না।
আর মস িাওিা করন্ডি, লজ্জজ্জি
হন্ডি, ি া িাইন্ডি, কা ভাি
উন্ডিজজি কন্ডর এ ন সকল
অপক য মর্ন্ডক দূন্ডর র্াকন্ডি। র্তদ
তসয়া পালন অিস্থায় ঘুন্ড র ঘন্ডর
স্বপ্নন্ডদাষ হন্ডয় িীর্পাি
য
হয়, িন্ডি

িার তসয়া পালন্ডনর ওপর মসিার
মকান্ডনা প্রভাি পড়ন্ডি না ও িার
ওপর মকান্ডনা তকছু ধ্ার্ য হন্ডি না।
িন্ডি িার ওপর মগাসল করা
অপতরহার্ য হন্ডি।
· পাকস্থলীন্ডি তিদয ান িস্তু খ
ু
তদন্ডয় মির কন্ডর ইচ্ছাকৃি িত
করা। তকন্তু তিনা ইচ্ছায় র্তদ তকছু
মির হন্ডয় র্ায় িন্ডি িা িার
তসয়ান্ড র ওপর মকান্ডনা প্রভাি
মফলন্ডি না। কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
 ومن استقاء،«من ذرعه القيء فليس عليه قضاء
.»عمدا ً فليقض

“র্ার িত হন্ডয় র্ান্ডি িার ওপর
কার্া মনই। আর মর্ ইচ্ছাকৃি িত
করন্ডলা মস কার্া করন্ডি”।[38]
· হান্ডয়র্ ও তনফাস মদখা তদন্ডল।
আর িা তদন্ডনর প্রর্ অংন্ডশ্
মহাক িা মশ্ষাংন্ডশ্ সূর্ য ডুিার পূি য
ূহুন্ডিয মহাক।
· তসয়া পালনকারীর জনয তসঙ্গা
লাগান্ডনা মছন্ডড় মদওয়া উি ।
র্ান্ডি িা িার তসয়া নন্ডষ্টর কারর্
না হয়। রক্ত দান্ডনর জনয রক্ত
মির না করা উি । িন্ডি অসুস্থ
ও অনুরূপ িযজক্তর সহন্ডর্াতগিার
িাতগন্ডদ রক্ত দান করন্ডল অসুতিধ্া
মনই। আর র্তদ নাক তদন্ডয় িা

কাতশ্র সান্ডর্ িা জখ হওয়ার
কারন্ডর্ িা দাাঁি উঠান্ডনার কারন্ডর্
ও অনুরূপ কারন্ডর্ রক্ত মির হয়,
িন্ডি িা িার তসয়ান্ড র ওপর
মকান্ডনা প্রভাি মফলন্ডি না।
৭- বসয়ামের ো সাওমের
সাধারণ বেধানসেূহ:
িাাঁদ মদখার াধ্যন্ড রা াদান
ান্ডসর তসয়া পালন করা ফরর্
প্র াতর্ি হন্ডি। আল্লাহ িা‘আলা
িন্ডলন,
﴿فَ َمن َش ِهدَ ِمن ُك ُم ٱل ا
:﴾ [البقرة١٨٥ ُهٞۖ ص ۡم
ُ َشهۡ َر فَ ۡلي
]١٨٥

“সুিরাং মিা ান্ডদর ন্ডধ্য র্ারা এ
াস পান্ডি িারা মর্ন এ ান্ডস
তসয়া পালন কন্ডর”। [সূরা আলিাকারাহ, আয়াি: ১৮৫]
িাাঁদ মদখা প্র াতর্ি হওয়ার জনয
একজন নযায় পরায়র্ ুসতল
িযজক্তর সািীই র্ন্ডর্ষ্ট। ইিন উ ার
রাতদয়াল্লাহু আনহু া িন্ডলন,
«تراىء الناس الهَلل فأخبرت رسول هللا ﷺ أني
.»رأيته فصام وأمر الناس بصيامه
“ ানুষ এন্ডক অপন্ডর িাাঁদ
মদখতছল। আত রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা ন্ডক
সংিাদ তদলা মর্ আত িাাঁদ
মদন্ডখতছ। িারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইতহ ওয়াসাল্লা তসয়া পালন
করন্ডলন ও ানুষন্ডদরন্ডক তসয়া
পালন্ডনর আন্ডদশ্ তদন্ডলন”।[39]
প্রন্ডিযক মদন্ডশ্-মদন্ডশ্র রাজার
হুকু
তসয়া পালন শুরুর মিন্ডত্র
প্রন্ডর্াজয হন্ডি। মস র্তদ তসয়া
পালন্ডনর আন্ডদশ্ কন্ডর অর্িা
তসয়া পালন করন্ডি তনন্ডষধ্ কন্ডর,
িার আনুগিয করা ফরর্ হন্ডি।
আর র্তদ মদন্ডশ্র রাজা কাতফর
হয়, িন্ডি মদন্ডশ্ ইসলা ী ঐকয
টঠক রাখার জনয ইসলা ী মসন্টার
িা অনুরূপ মিান্ডডযর তিধ্ান
কার্কর
য
হন্ডি।

িাাঁদ মদখার িযাপান্ডর দূরদশ্নয
র্ন্ডন্ত্রর সাহার্য মনওয়া জান্ডয়র্
আন্ডছ। রা াদান শুরু িা মশ্ষ
সািযস্ত হওয়ার িযাপান্ডর কি
পন্ডর্র তহসান্ডির ও িারকা মদখার
ওপর ভরসা করা টঠক নয়।
মকিল িাাঁদ মদখার ওপর তনভযর
করা হন্ডি।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
﴿فَ َمن َش ِهدَ ِمن ُك ُم ٱل ا
:﴾ [البقرة١٨٥ ُهٞۖ ص ۡم
ُ َشهۡ َر فَ ۡلي
]١٨٥
“সুিরাং মিা ান্ডদর ন্ডধ্য র্ারা এ
াস পান্ডি িারা মর্ন এ ান্ডস
তসয়া পালন কন্ডর”। [সূরা আলিাকারাহ, আয়াি: ১৮৫]

প্রাপ্তিয়স্কন্ডদর ন্ডধ্য মর্ িযজক্ত
রা াদান াসন্ডক পান্ডি িার ওপর
মস ান্ডসর তদনগুন্ডলা িা মছাি
হউক িা িড় হউক তসয়া পালন
করা ফরর্ হন্ডি।
প্রন্ডিযক মদন্ডশ্ রা াদান ান্ডসর
তসয়া পালন শুরু হওয়ার
িযাপান্ডর ানদণ্ড হন্ডলা িার িাাঁদ
উতদি হওয়ার স্থান্ডন িাাঁদ মদখা।
আর িা ফকীহগন্ডর্র অতধ্ক
গ্রহর্ন্ডর্াগয ি। কারর্, িাাঁদ উতদি
হওয়ার স্থানস ূহ তভন্ন, এর ওপর
আতল গন্ডর্র ঐক িয রন্ডয়ন্ডছ।
আর এিাই প্র াতর্ি হয় নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র

িার্ী দ্বারা, তিতন সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم
.»ً فأكملوا شعبان ثَلثين يوما
“মিা রা িাাঁদ মদন্ডখ তসয়া পালন
শুরু কর। আিার িাাঁদ মদন্ডখই
তসয়া পালন মছন্ডড় দাও। আর
মিা রা র্তদ িাাঁদ মদখন্ডি না পাও
িন্ডি শ্া‘িান াসন্ডক জত্রশ্ তদন
পুর্ য কর”।[40]
তসয়া পালনকারীর রান্ডিই
তসয়ান্ড র তনয়াি করা আিশ্যক।
কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,

.» وإنما لكل امرئ ما نوى،«إنما اۡلعمال بالنيات
“কন্ড রয শুদ্ধিা ও অশুদ্ধিা
তনয়ান্ডির ওপর তনভযরশ্ীল।
প্রন্ডিযক িযজক্ত র্া তনয়াি করন্ডি
িাই িার জনয অজজযি
হন্ডি”।[41]
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
আন্ডরা িন্ডলন্ডছন,
.»«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فَل صيام له
“মর্ িযজক্ত ফজন্ডরর পূন্ডি য তসয়া
পালন্ডনর তনয়াি করন্ডি না িার
তসয়া পালন শুদ্ধ হন্ডি না”।[42]
ওর্রর্ুক্ত িযজক্ত মর্ ন অসুস্থ িা
ুসাতফর িযজক্ত িা হান্ডয়র্ িা

তনফাসরি তহলা িা গভযধ্াতরর্ী িা
িাচ্চান্ডক দুধ্ প্রদানকাতরনী তহলা
ছাড়া কান্ডরা জনয রা াদান ান্ডসর
তসয়া পালন মছন্ডড় মদওয়া বিধ্
নয়।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ة ِم ۡن أَي ٍاامٞ سفَر فَ ِعدا
ً ﴿فَ َمن َكانَ ِمن ُكم ام ِري
َ ضا أ َ ۡو َعلَ َٰى
]١٨٤ :﴾ [البقرة١٨٤ أُخ ِّۚ ََر
“মিা ান্ডদর ন্ডধ্য মকউ পীতড়ি
হন্ডল িা সফন্ডর র্াকন্ডল অনয
স য় এ সংখযা পূরর্ কন্ডর তনন্ডি”।
[সূরা আল-িাকারাহ, আয়াি:
১৮৪]

অিঃপর অসুস্থ িযজক্ত র্ার ওপর
তসয়া পালন কষ্টকর হন্ডি, তসয়া
ভঙ্গকারী কারর্স ূহ মর্ন্ডক তিরি
র্াকা কটঠন হন্ডি ও িার দ্বারা মস
িতিগ্রস্ত হন্ডি, িার জনয রা াদান
ান্ডসর তসয়া মছন্ডড় মদওয়া বিধ্
হন্ডি। রা াদান ান্ডস মর্ কয়
তদন্ডনর তসয়া মছন্ডড় তদন্ডয়তছল
রা াদান্ডনর পর মস কয় তদন্ডনর
তসয়া কার্া আদায় করন্ডি।
অনুরূপভান্ডি র্তদ গভযধ্াতরর্ী ও
সন্তানন্ডক দুগ্ধ প্রদানকাতরনী শুধ্ু
তনন্ডজন্ডদর কন্ডষ্টর আশ্ংকা কন্ডর
িন্ডি তসয়া মছন্ডড় তদন্ডি ও িান্ডদর
ওপর কার্া করা আিশ্যক হন্ডি,

এর ওপর আতল গন্ডর্র ইজ া
রন্ডয়ন্ডছ। কারর্, িারা দু’জন প্রার্
নান্ডশ্র আশ্ংকা কন্ডর এ ন অসুস্থ
িযজক্তর স পর্ান্ডয়।
য
আর র্তদ
তনন্ডজন্ডদর ও সন্তান্ডনর কন্ডষ্টর
আশ্ংকা কন্ডর িা শুধ্ু সন্তান্ডনর
কন্ডষ্টর আশ্ংকা কন্ডর িন্ডি িারা
তসয়া পালন মছন্ডড় তদন্ডি, িান্ডদর
ওপর কার্া আিশ্যক হন্ডি। কারর্,
আনাস রাতদয়াল্লাহু আনহু ারফু‘
হাদীস ির্না
য কন্ডরন্ডছন,
«إن هللا وضع عن المسافر نصف الصَلة
.» وعن الحبلى والمرضع،والصوم
“তনিয় আল্লাহ িা‘আলা
ুসাতফন্ডরর অন্ডধ্ক
য সালাি, আর

গভযধ্াতরর্ী ও সন্তানন্ডক দুগ্ধ
প্রদানকাতরনীর তসয়া
াফ কন্ডর
তদন্ডয়ন্ডছন”।[43]
িন্ডি অতি িৃদ্ধ পুরুষ ও তহলা
িান্ডদর জনয তসয়া মছন্ডড়
মদওয়ার অনু তি আন্ডছ। র্তদ
তসয়া পালন িান্ডদর পন্ডি খুি
কষ্টকর হয়। িান্ডদর ওপর
প্রতিতদন একজন ত সকীনন্ডক খানা
খাওয়ান্ডনা আিশ্যক হন্ডি।
কারর্ ই া িুখারী রহ. আিা
রহ. মর্ন্ডক ির্না
য কন্ডরন্ডছন তিতন
ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু
আনহু ান্ডক তনন্ডের আয়াি পাঠ
করন্ডি শুন্ডনন্ডছন,

ٞۖ طعَا ُم ِم ۡس ِك
َ ةٞ َ﴿و َعلَى ٱلاذِينَ يُ ِطيقُونَ ۥهُ ِف ۡدي
﴾١٨٤ين
َ
]١٨٤ :[البقرة
“আর র্ারা ওন্ডি
অি িারা এর
ত সকীনন্ডক খাদয
খাওয়ান্ডি”। [সূরা
আয়াি: ১৮৪]

(তসয়া পালন্ডন)
পতরিন্ডিয একজন
দান করন্ডি িা
আল-িাকারাহ,

ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহু া
িন্ডলন,
«ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
َّل يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم
.»ً مسكينا
“এ আয়ািটি রতহি নয়। িরং িা
অতি িৃদ্ধ পুরুষ ও তহলা র্ান্ডদর
তসয়া পালন্ডনর সা র্যয মনই

িান্ডদর িযাপান্ডর। িারা প্রন্ডিযক
তদন্ডনর তিতন ন্ডয় একজন
ত সকীনন্ডক খানা খাওয়ান্ডি”।
আর সফর িা ভ্র র্ হন্ডলা তসয়া
পালন মছন্ডড় মদওয়ার গ্রহর্ন্ডর্াগয
কারর্স ূন্ডহর একটি কারর্। কারর্,
আনাস রাতদয়াল্লাহু আনহু িন্ডলন,
 فلم يعب الصائم على،«كنا نسافر مع النبي ﷺ
.»المفطر وَّل المفطر على الصائم
“আ রা নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লান্ড র সান্ডর্ সফর করিা ।
তসয়া পালনকারীরা তসয়া
িযাগকারীন্ডদর আর তসয়া
িযাগকারীরা তসয়া পালনকারীন্ডদর
মদাষান্ডরাপ করন্ডিা না”।[44]

পঞ্চে রুকন: হে
১- হমের সংজ্ঞা:
হন্ডজর শ্াতিক অর্:য ইচ্ছা করা।
আরিী ভাষায় িলা হয়, অ ুন্ডক
আ ান্ডদর তনকি হজ কন্ডরন্ডছ।
অর্াৎ
য মস আ ান্ডদর তনকি আসার
ইচ্ছা কন্ডরন্ডছ ও আ ান্ডদর তনকি
এন্ডসন্ডছ।
হন্ডজর পাতরভাতষক অর্:য তনধ্াতরি
য
শ্িযসহ তনতদয ষ্ট স ন্ডয় তিন্ডশ্ষ
পদ্ধতিন্ডি ইিাদাি করার জনয
াক্কায় গ ন্ডর্র ইচ্ছা করান্ডক হজ
িন্ডল।
২- হমের হুকুে:

সা র্যিান
য
িযজক্তর ওপর িার
জীিন্ডন একিার হজ ফরর্ হওয়া
এিং িা ইসলান্ড র পাাঁিটি স্তন্ডম্ভর
একটি, র্ার ওপর ইসলা
প্রতিটষ্ঠি, এ িযাপান্ডর উম্মাি
ঐক িয মপাষর্ কন্ডরন্ডছন।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ِّۚ ٗ ِسب
َ َ ٱست
ۡ ت َم ِن
يَل
ِ اس ِح ُّج ۡٱلبَ ۡي
َ طا
ِ َّلل َعلَى ٱلنا
ِ ﴿و ِ ا
َ ع إِلَ ۡي ِه
َ
ۡ
َو َمن َكفَ َر فَإِ ان ا
﴾ [ال٩٧ َي َع ِن ٱل َٰعَلَ ِمين
ٌّ ِٱَّللَ َغن
]٩٧ :عمران
“ ানুন্ডষর ন্ডধ্য র্ার মসখান্ডন
র্াওয়ার সা র্যয আন্ডছ, আল্লাহর
উন্ডেন্ডশ্য ঐ গৃন্ডহর হজ করা িার
অিশ্য কিযিয এিং মকউ
প্রিযাখযান করন্ডল মস মজন্ডন রাখুক

আল্লাহ সৃটষ্টকুন্ডলর ুখান্ডপিী
নন”। [সূরা আন্ডল-ই রান,
আয়াি: ৯৭]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
 شهادة أن َّل إله إَّل هللا،«بني اۡلسَلم على خمس
،وأن محمدا ً رسول هللا وإقام الصَلة وإيتاء الزكاة
.»وصوم رمضان وحج بيت هللا
“ইসলা পাাঁিটি স্তন্ডম্ভর উপর
প্রতিটষ্ঠি। আল্লাহ ছাড়া মকান্ডনা
সিয া‘িুদ মনই, ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
আল্লাহর রাসূল এ সািয দান
করা। সালাি প্রতিষ্ঠা করা। র্াকাি
প্রদান করা। রা াদান্ডনর তসয়া

পালন করা। িায়িু ল্লাহর হজ
করা”।[45]
তিতন তিদায় হন্ডজর ভাষন্ডর্ আন্ডরা
িন্ডলন,
«يا أيها الناس إن هللا فرض عليكم حج البيت
.»فحجوا
“মহ মলাকসকল! আল্লাহ
মিা ান্ডদর ওপর িায়িু ল্লাহর হজ
ফরর্ কন্ডরন্ডছন। সুিরাং মিা রা
হজ কর”।[46]
৩- হমের ফযীলত্ ও ত্া
প্রেত্থমনর বপছমন বহকোত্:
হন্ডজর ফর্ীলন্ডি অন্ডনক দলীল
িতর্িয হন্ডয়ন্ডছ:

িন্মন্ডধ্য অনযি
িার্ী:

হন্ডচ্ছ, আল্লাহর

ۡ ِ ﴿وأَذِن فِي ٱلنا
وك ِر َج ٗاَّل َو َعلَ َٰى ُك ِل
َ ُ ج يَ ۡأت
َ
ِ اس ِبٱل َح
ۡ
 ِليَ ۡش َهدُواْ َم َٰنَ ِف َع٢٧ ج َع ِميق
ِ ض
َ
ٍ َامر يَأتِينَ ِمن ُك ِل ف
ۡ ْلَ ُه ۡم َويَ ۡذ ُك ُروا
ٍ ي أَياام امعۡ لُو َٰ َم
ت َعلَ َٰى َما
ِ ٱس َم ا
ٓ ٱَّلل ِف
]٢٨ ،٢٧ : ﴾ [الحج٢٨ مِٞۖ ََرزَ قَ ُهم ِم ۢن بَ ِهي َم ِة ۡٱۡل َ ۡن َٰع
“এিং ানুন্ডষর তনকি হজ এর
মঘাষর্া কন্ডর দাও, িারা মিা ার
তনকি আসন্ডি পদব্রন্ডজ ও
সিপ্রকার
য
িীর্কায় উিস ূন্ডহর
তপন্ডঠ, িারা আসন্ডি দূর-দূরান্তর
পর্ অতিক্র কন্ডর। র্ান্ডি িারা
িান্ডদর কলযার্ য় স্থান গুতলন্ডি
উপতস্থি হন্ডি পান্ডর এিং তিতন
িান্ডদরন্ডক িিু স্পদ জন্তু মর্ন্ডক

র্াহা তরতর্ক তহসান্ডি দান কন্ডরন্ডছন
উহার ওপর তনতদয ষ্ট তদনগুতলন্ডি
আল্লাহর না উচ্চারর্ করন্ডি
পারন্ডি”। [সূরা আল-হাজ,
আয়াি: ২৭-২৮]
আর হজ সকল ুসতলন্ড র
ইহকালীন ও পরকালীন জীিন্ডন
অন্ডনক কলযার্ অন্তভুক্ত
য
কন্ডর
মরন্ডখন্ডছ। সুিরাং হন্ডজর ন্ডধ্য
নানা প্রকার ইিাদান্ডির স ান্ডিশ্
রন্ডয়ন্ডছ। মর্ ন,
· কা‘িা শ্রীন্ডফর িাওয়াফ, সাফা
ারওয়ার ান্ডঝ সা‘ঈ, আরাফান্ডি,
ত নায়, ুদাতলফায় অিস্থান, কঙ্কর
তনন্ডিপ, ত নায় রাজত্রর্াপন, হাদী

জন্ডিহ, ার্ার িুল ুণ্ডান্ডনা,
আল্লাহর বনকিয অজযন্ডনর জনয
িাাঁর কান্ডছ তিনয়-নম্রিা প্রকাশ্
করার জনয ও িাাঁর তদন্ডক ধ্াি ান
হওয়ার জনয মিতশ্ মিতশ্ আল্লাহর
তর্তকর। িাই হজ হন্ডলা পাপ
ম ািন্ডনর ও জান্নান্ডি প্রন্ডিন্ডশ্র
কারর্স ূন্ডহর অনযি একটি
কারর্।
আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু
মর্ন্ডক িতর্ি,
য তিতন িন্ডলন,
 من حج هذا البيت:«سمعت رسول هللا ﷺ يقول
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته
.»أمه

“আত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা ন্ডক িলন্ডি
শুন্ডনতছ মর্ িযজক্ত এ ঘন্ডরর হজ
করন্ডলা আর মস তনলজ্জ
য
মকান্ডনা
কর্া িািযা ও ফান্ডসকী মকান্ডনা
কন্ড য তলপ্ত হন্ডলা না মস িার পাপ
মর্ন্ডক তফন্ডর আসন্ডলা মসই তদন্ডনর
নযায় মর্ তদন িার া িান্ডক জন্ম
তদন্ডয়তছল”।[47]
আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু
মর্ন্ডক আন্ডরা িতর্িয আন্ডছ, তিতন
িন্ডলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج
.»المبرور ليس له جزاء إَّل الجنة

“এক উ রাহ মর্ন্ডক অপর
উ রাহ এ দুইন্ডয়র ান্ডঝ কৃি
পান্ডপর কাফ্ফারা। আর গৃহীি
হন্ডজর এক াত্র প্রতিদান হন্ডলা
জান্নাি”।[48]
আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু
মর্ন্ডক আন্ডরা িতর্িয আন্ডছ, তিতন
িন্ডলন,
:«سئل رسول هللا ﷺ أي اۡلعمال أفضل؟ قال
 جهاد في: ثم ماذا؟ قال: قيل.إيمان باهلل ورسوله
.» ثم ماذا؟ قال حج مبرور: قيل.سبيل هللا
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা ন্ডক জজজ্ঞাসা করা হন্ডলা,
মকান্ডনা কাজটি অতি উি ? তিতন
িলন্ডলন, আল্লাহ ও িাাঁর রাসূন্ডলর

প্রতি ঈ ান আনা। িলা হন্ডলা, িার
পর মকান্ডনাটি? তিতন িলন্ডলন,
আল্লাহর রাস্তায় জজহাদ করা। িলা
হন্ডলা িারপর মকানটি? তিতন
িলন্ডলন, গৃহীি হজ”।[49]
আিুল্লাহ ইিন াসউদ রাতদয়াল্লাহ
আনহু মর্ন্ডক িতর্ি,
য তিতন িন্ডলন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب
.» وليس للحجة المبرورة ثواب إَّل الجنة،والفضة
“মিা রা হজ ও উ রাহ
পর্ায়ক্রন্ড
য
করন্ডি র্াক। কারর্, এ
দু’টি দতরদ্রিা দূর কন্ডর আর পাপ

ম ািন কন্ডর। মর্ ন, ক কান্ডরর
য
হাপর মলাহার, মসানা ও রূপার
তরিা দূর কন্ডর। আর গৃহীি
হন্ডজর এক াত্র প্রতিদান হন্ডলা
জান্নাি”।[50]
· তিন্ডশ্বর দূর-দূরান্ত মর্ন্ডক আগি
ুসতল ন্ডদর আল্লাহর তনকি
সিন্ডিন্ডয় তপ্রয়স্থান্ডন এন্ডক অপন্ডরর
ত লন, পরস্পন্ডরর পতরিয় লাভ,
কলযার্ কর ও িাকওয়ার কান্ডজ
সহন্ডর্াতগিা করার সুন্ডর্াগ ও
িান্ডদর কর্া কাজ ও তর্তকর এক
হওয়া হন্ডজর উপকাতরিার
অন্তভুক্ত
য ।

· এন্ডি িান্ডদর আক্বীদায়, ইিাদান্ডি,
উন্ডেশ্য ও ওয়াতসলান্ডি ঐন্ডকযর ও
একজত্রি হওয়ার প্রতশ্ির্ রন্ডয়ন্ডছ।
আর িান্ডদর এ একজত্রি হওয়ার
াধ্যন্ড িান্ডদর ান্ডঝ পরস্পর
পতরিয় লাভ হয়, িন্ধুত্ব সৃটষ্ট হয়
ও এক অপর সম্পন্ডকয জজজ্ঞাসা
করার সুন্ডর্াগ পায় ও আল্লাহ
িা‘আলার কর্া িাস্তিাতয়ি হয়।
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
اس ِإناا َخلَ ۡق َٰنَ ُكم ِمن ذَ َكر َوأُنثَ َٰى َو َجعَ ۡل َٰنَ ُك ۡم
ُ ﴿ َٰيَٓأَيُّ َها ٱلنا
ِّۚ
ُ
ٱَّلل أ َ ۡتقَ َٰى ُك ِّۡۚم
ِ ارفُ ٓواْ ِإ ان أ َ ۡك َر َم ُك ۡم ِعندَ ا
َ َشعُوبٗ ا َوقَبَآئِ َل ِلتَع
ِإ ان ا
]١٣ : ﴾ [الحجرات١٣ يرٞ ٱَّللَ َع ِلي ٌم َخ ِب
“মহ ানুষ! আ রা মিা ান্ডদরন্ডক
সৃটষ্ট কন্ডরতছ এক পুরুষ ও এক

নারী হন্ডি, পন্ডর মিা ান্ডদরন্ডক
তিভক্ত কন্ডরতছ তিতভন্ন জাতি ও
মগান্ডত্র, র্ান্ডি মিা রা এন্ডক
অপন্ডরর সান্ডর্ পতরতিি হন্ডি পার।
মিা ান্ডদর ন্ডধ্য মসই িযজক্তই
আল্লাহর তনকি অতধ্ক র্াদা
য
সম্পন্ন মর্ অতধ্ক ুিাকী। আল্লাহ
সি তকছু জান্ডনন, স স্ত খির
রান্ডখন”। [সূরা আল-হুজুরাি,
আয়াি: ১৩]
৪- হে ফরয হওয়ার
শত্থসেূহ:
(ক) হজ ফরর্ হয় পাাঁিটি শ্ন্ডিয
এন্ডি ফকীহগন্ডর্র িাননকয মনই।
আর িা হন্ডলা:

ইসলা িা ুসতল হওয়া, জ্ঞানিান
হওয়া, প্রাপ্তিয়স্ক হওয়া, স্বাধ্ীন
হওয়া ও সা র্যয র্াকা। িন্ডি
তহলার ওপর হজ ফরর্ হওয়ার
জনয হন্ডজর সফন্ডর িার সান্ডর্
াহরা র্াকা আিশ্যক। কারর্,
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন্ডছন,
«َّل يحل َّلمرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر
.»مسيرة يوم إَّل ومعها ذو محرم
“আল্লাহ ও মশ্ষ তদিন্ডসর প্রতি
ঈ ান রান্ডখ এ ন তহলার জনয
তিনা াহরান্ড (তিিাহ িন্ধন
তনতষদ্ধ এ ন পুরুষ) একতদন্ডনর
দূরন্ডত্বর পর্ও সফর করা বিধ্

নয়। আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু
আনহু এ হাদীসটি নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা মর্ন্ডক ির্না
য
কন্ডরন্ডছন”।[51]
বফকাহ শাস্ত্রবেদ্গণ এ
শত্থগুমলামক বত্ন ভামগ বেভক্ত
কমরমছন:
প্রর্ ি: হজ সহীহ ও ফরর্
হওয়ার জনয শ্িয, আর িা হন্ডলা,
ইসলা ও তিন্ডিকসম্পন্ন হওয়া,
িাই কাতফর ও পাগন্ডলর ওপর
হজ ফরর্ নয়। িান্ডদর পি
মর্ন্ডক হজ শুদ্ধও হন্ডি না। কারর্,
িারা ইিাদািকারীন্ডদর অন্তভুক্ত
য
নয়।

তদ্বিীয়ি: র্া ফরর্ ও র্ন্ডর্ষ্ট
হওয়ার জনয শ্িয, আর িা হন্ডলা,
প্রাপ্তিয়স্ক ও স্বাধ্ীন হওয়া, িান্ডদর
হজ সহীহ হওয়ার শ্িয নয়। িাই
র্তদ িাচ্চা ও দাস হজ কন্ডর, িন্ডি
িান্ডদর হজ শুদ্ধ হন্ডি। তকন্তু
িান্ডদর এ হজ ইসলান্ড র ফরর্
হজ তহন্ডসন্ডি র্ন্ডর্ষ্ট হন্ডি না।
িৃিীয়ি: র্া শুধ্ু ফরর্ হওয়ার
জনয শ্িয, আর িা হন্ডলা,
সা র্যিান
য
হওয়া। িন্ডি সা র্যহীন
য
িযজক্ত র্তদ কষ্ট কন্ডর হজ কন্ডর
এিং র্তদ পান্ডর্য় ও র্ানিাহন
ছাড়াই হন্ডজ িন্ডল র্ায়, িন্ডি িার
হজ তিশুদ্ধ হন্ডয় র্ান্ডি।

(ে) হে আদ্াময় প্রবত্বনবধ
বনযুক্ত করার বেধান
মর্ িযজক্ত হজ আদান্ডয়র
সা র্যিান
য
হওয়ার পূন্ডি য ারা
র্ান্ডি, িার ওপর ফরর্ হন্ডি না।
এন্ডি ফকীহগন্ডর্র ান্ডঝ মকান্ডনা
িাননকয মনই। িন্ডি মর্ িযজক্ত
হজ আদান্ডয়র সা র্যিান
য
হওয়ার
পর ারা র্ান্ডি, িার ওপর হন্ডি
ি
ৃ ু যর কারন্ডর্ ফরর্ িাদ হন্ডয়
র্ান্ডি তক হন্ডি না এ িযাপান্ডর
িাননকয রন্ডয়ন্ডছ। িন্ডি সটঠক
ি হন্ডলা, ি
ৃ িযজক্তর পি হন্ডি
হন্ডজর ফরর্ িাদ হন্ডয় র্ান্ডি না।
িরং ি
ৃ িযজক্তর ওয়াতরসন্ডদর

ওপর িার পি মর্ন্ডক িার াল
দ্বারা হজ করান্ডনা অপতরহার্ য হন্ডি,
মস িার পি মর্ন্ডক হজ
আদান্ডয়র অতসয়াি কন্ডর র্ান আর
না-ই র্ান। িা িার ওপর অনযানয
ঋন্ডর্র িই একটি তহন্ডসন্ডি
আদায় করা ফরর্ সািযস্ত হন্ডি।
কারর্, ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু
আনহু া হাদীস ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
জননক তহলা হজ করার ানি
কন্ডর ারা র্ায়, অিঃপর িার ভাই
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লান্ড র তনকি এন্ডস িাাঁন্ডক এ
িযাপান্ডর জজজ্ঞাসা করন্ডলন, িখন
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িলন্ডলন,

«أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟
.» فاقضوا هللا فهو أحق بالوفاء: قال، نعم:قال
“মিা ার কী ি? র্তদ মিা ার
মিান্ডনর ওপর ঋর্ র্াকন্ডিা িাহন্ডল
িু ত তক িা আদায় করন্ডি না? মস
িলন্ডলা, হযাাঁ। িারপর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িলন্ডলন, আল্লাহর ঋর্ আদায় কর,
কারর্ আল্লাহর ঋর্ আদায় করা
আরও অতধ্ক র্ুজক্তর্ুক্ত”।[52]
(গ) কয েযজক্ত বনমে হে
কমর বন কস অমনযর পক্ষ্
কথমক েদ্ল হে করমত্ পারমে
বক?

মর্ িযজক্ত প্রর্ন্ড তনন্ডজর হজ
কন্ডর তন মস অন্ডনযর পি মর্ন্ডক
িদল হজ করন্ডি পারন্ডি না।
এিাই ফকীহগন্ডর্র িা ন্ডির ধ্য
মর্ন্ডক সটঠক ি। কারর্, এ
িযাপান্ডর একটি প্রতসদ্ধ হাদীস
রন্ডয়ন্ডছ আর িা হন্ডলা,
، لبيك عن شبرمة:«أن النبي ﷺ سمع رجَلً يقول
 فقال، أخ لي أو قريب لي: من شبرمة؟ قال:قال
. حجت عن نفسك؟ قال َّل:عليه الصَلة والسَلم
.» حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة:قال
“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা এক িযজক্তন্ডক লাব্বাইক
‘আন শুিরু াহ িলন্ডি শুনন্ডলন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িান্ডক িলন্ডলন,

শুিরু াহ মক? মস িলন্ডলা, আ ার
ভাই িা আ ার তনকি আত্মীয়।
িারপর নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িলন্ডলন, িু ত মিা ার
হজ কন্ডরছ? মস িলন্ডলা, না।
িারপর নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িলন্ডলন, আন্ডগ িু ত
তনন্ডজর হজ কর, িারপর
শুিরু ার হজ করন্ডি”।[53]
সা র্যহীন
য
অপারগ িযজক্তর পি
মর্ন্ডক র্তদ মকউ িদতল হজ
আদায় কন্ডর িন্ডি সটঠক ন্ডি িা
আদায় করা শুদ্ধ হন্ডি। কারর্, এ
িযাপান্ডর ফর্ল ইিন আব্বাস

রাতদয়াল্লাহু আনহু ার একটি
হাদীস রন্ডয়ন্ডছ, িান্ডি এন্ডসন্ডছ,
 يارسول هللا إن فريضة:«أن امرأة من خثعم قالت
هللا على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً َّل
 نعم وذلك في:يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال
.»حجة الوداع
“খাছ‘আ া মগান্ডত্রর জননক তহলা
িলন্ডলা, মহ আল্লাহর রাসূল !
আ ার তপিা অতি িৃদ্ধ, তিতন
র্ানিাহন্ডন তস্থর র্াকন্ডি পান্ডরন
না। িার ওপর আল্লাহর হজ
ফরর্ হন্ডয়ন্ডছ। আত তক িাাঁর পি
মর্ন্ডক িদল হজ আদায় করন্ডি
পারন্ডিা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িলন্ডলন, হযাাঁ। িার পি

মর্ন্ডক িদল হজ কর। এ ঘিনা
তিদায় হন্ডজ ঘন্ডিতছল”।[54]
(ঘ) হে অবেলমে ফরয না
বেলমে ফরয?
হজ ফরর্ হওয়ার শ্িয পুরর্
হওয়ার সান্ডর্ সান্ডর্ই হজ ফরর্
হন্ডি, িা ফকীহগন্ডর্র প্রাধ্ানযপ্রাপ্ত
ি। কারর্, এ িযাপান্ডর আল্লাহর
িযাপক িার্ী এন্ডসন্ডছ। মর্ ন,
َ َ ٱست
ۡ ت َم ِن
ع ِإلَ ۡي ِه
ِ اس ِح ُّج ۡٱلبَ ۡي
َ طا
ِ َّلل َعلَى ٱلنا
ِ ﴿و ِ ا
َ
ِّۚ ٗ ِسب
]٩٧ :يَل﴾ [ال عمران
َ
“ ানুন্ডষর ন্ডধ্য র্ার মসখান্ডন
র্াওয়ার সা র্যয আন্ডছ, আল্লাহর
উন্ডেন্ডশ্য ঐ গৃন্ডহর হজ করা িার

অিশ্য কিযিয”। [সূরা আন্ডল
ই রান, আয়াি: ৯৭]
আল্লাহর অনয িার্ী হন্ডলা,
]١٩٦ :﴾ [البقرة١٩٦ َّلل
ِ ِّۚ ﴿وأَتِ ُّمواْ ۡٱل َح اج َو ۡٱلعُ ۡم َرة َ ِ ا
َ
“আর মিা রা আল্লাহর উন্ডেন্ডশ্য
হজ ও উ রাহ পূর্ য কর”। [সূরা
আল-িাকারাহ, আয়াি: ১৯৬]
ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহু া
মর্ন্ডক হাদীস িতর্িয হন্ডয়ন্ডছ, নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন্ডছন,
 فإن أحدكم َّل، يعني الفريضة،«تعجلوا إلى الحج
.»يدري ما يعرض له

“মিা রা ফরর্ হন্ডজর জনয
িাড়ািাতড় কর। মকননা মিা ান্ডদর
মকউই একর্া জান্ডন না মর্, িার
ভান্ডগয তক রন্ডয়ন্ডছ”।[55]
৫- হমের রুকনসেূহ:
হন্ডজর রুকন িারটি:
(ক) ইহরা

িাাঁধ্া।

(খ) আরাফায় অিস্থান করা।
(গ) িাওয়াফুর্ তর্য়ারা।
(ঘ) সাফা ও
সা‘ঈ করা।

ারওয়ার

ান্ডঝ

আর এ িারটি রুকন্ডনর মকান্ডনা
একটি রুকন ছুন্ডি মগন্ডল হজ পূর্ য
হন্ডি না।
প্রর্

রুকন: ইহরা

িাাঁধ্া

ইহরান্ড র সংজ্ঞা: ইহরা হন্ডলা,
ইিাদান্ডি প্রন্ডিন্ডশ্র তনয়াি করা।
হন্ডজর
িাাঁধ্ার

ীকাি: হন্ডজর ইহরা
ীকাি দু’ প্রকার:

(১) স ন্ডয়র

ীকাি।

(২) স্থান্ডনর

ীকাি।

স ন্ডয়র

ীকাি: আর িা হন্ডলা,

হন্ডজর াসস ূহ, মর্ িযাপান্ডর
আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
ۡ
]١٩٧ :﴾ [البقرة١٩٧ ِّۚتٞ ر امعۡ لُو َٰ َمٞ ﴿ٱل َح ُّج أ َ ۡش ُه
“হজ হয় সুতিতদি ান্ডস”। [সূরা
আল-িাকারাহ, আয়াি: ১৯৭]
আর িা হন্ডলা, শ্াওয়াল, র্ুলকা‘দা
ও র্ুলহাজ্জাহ।
স্থান্ডনর ীকাি: আর িা হন্ডলা,
ঐ সী াস ূহ র্া হাজী সান্ডহিন্ডদর
জনয তিনা ইহরান্ড অতিক্র কন্ডর
ক্কার তদন্ডক র্াওয়া বিধ্ নয়।
আর িা হন্ডলা পাাঁিটি:
প্রর্ : (র্ুলহুলাইফা) িিয ান্ডন
এর না ‘‘আিান্ডর আলী’’ িা

তদনািাসীন্ডদর ীকাি, র্া ক্কা
মর্ন্ডক (৩৩৬) তক. ত . অর্াৎ
য
২২৪ াইল দূন্ডর অিতস্থি।
তদ্বিীয়: (আল-জুহফা) িা একটি
গ্রা , মস গ্রা ও মলাতহি সাগন্ডরর
ান্ডঝ দূরত্ব হন্ডলা (১০) তক. ত .,
র্া ক্কা মর্ন্ডক (১৮০) তক. ত .
অর্াৎ
য (১২০) াইল দূন্ডর
অিতস্থি। আর িা ত সর, তসরীয়া,
রন্ডক্কা ও এন্ডদর তপছন্ডন
িসিাসকারী মস্পন, রূ ও
তিক্রূরিাসীন্ডদর ীকাি। িিয ান্ডন
ানুষ (রান্ডিগ) মর্ন্ডক ইহরা
িাাঁন্ডধ্। কারর্, িা িার তকছুিা
স ান দূরন্ডত্ব।

িৃিীয়: (ইয়ালা লা ) িিয ান্ডন
িা (আসসা‘দীয়া) নান্ড পতরতিি।
আর িা িু হা াহ (সাতরিদ্ধ)
পিিস
য
ূন্ডহর একটি পিি।
য
র্া
ক্কা মর্ন্ডক (৭২) তক. ত .
অর্াৎ
য (৪৮) াইল দূন্ডর
অিতস্থি। আর িা ইন্ডয়ন্ড ন,
আহন্ডল জাওয়াহ, ভারিীয়
উপ হান্ডদন্ডশ্র ও িীন িাসীন্ডদর
ীকাি।
িিু র্:য (ক্বারনুল ানান্ডর্ল)
িিয ান্ডন এর না ‘‘আস-সাইলুল
কািীর’’ িা ক্কা মর্ন্ডক (৭২)
তক. ত . অর্াৎ
য (৪৮) াইল

দূন্ডর অিতস্থি। আর িা নাজদ ও
ত্বান্ডয়ফিাসীন্ডদর ীকাি।
পঞ্চ : (র্ান্ডি ইক্বয) িা িিয ান্ডন
(আর্যারীিাহ) নান্ড পতরতিি, এর
না র্ান্ডি ইক্বয রাখা হন্ডয়ন্ডছ।
কারর্, ির্ায় ইক্বয আন্ডছ। আর ইক্বয
হন্ডলা মছাি পিি।
য
র্া ক্কা মর্ন্ডক
(৭২) তক. ত . অর্াৎ
য (৪৮)
াইল দূন্ডর অিতস্থি। িা
প্রািযিাসীন্ডদর, ইরাক্ব ও
ইরানিাসীন্ডদর ীকাি।
এ হন্ডচ্ছ স্থান্ডনর ীকাি– এ
তনধ্াতরি
য
সী াস ূহ তিনা ইহরান্ড
অতিক্র কন্ডর ক্কার তদন্ডক
র্াওয়া মকান্ডনা হজ ও

উ রাহকারীর জনয মকান্ডনাভান্ডিই
বিধ্ নয়।
এ ীকািগুন্ডলা আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
ির্না
য কন্ডর মগন্ডছন। মর্ ন, ইিন
আব্বাস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু ার
হাদীন্ডস িতর্িয হন্ডয়ন্ডছ, তিতন িন্ডলন,
،ۡلهل المدينة ذا الحليفة-ﷺ-«وقت رسول هللا
، وۡلهل نجد قرن المنازل،وۡلهل الشام الجحفة
 هن لهن ولمن أتى عليهن من،وۡلهل اليمن يلملم
 ومن كان،غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة
 حتى أهل مكة من،دون ذلك فمن حيث أنشأ
.»مكة
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা
দীনািাসীন্ডদর জনয

র্ুল-হুলাইফা। আর তসরীয়ািাসীন্ডদর
জনয আল-জুহফাহ। আর
নাজদিাসীন্ডদর জনয ক্বারনুল
ানান্ডর্ল। ইন্ডয়ন্ড নিাসীন্ডদর জনয
ইয়ালা লা তনধ্ারর্
য
কন্ডরন্ডছন। ঐ
ীকািগুন্ডলা ঐ এলাকািাসীন্ডদর
জনয। আর র্ারা হজ ও উ রাহ
পালন করার উন্ডেন্ডশ্য ঐ স্থান্ডন
মপৌৌঁছন্ডি, িান্ডদর জনযও ীকাি
তনধ্াতরি
য
হন্ডলা। আর র্ারা
ীকান্ডির তভিন্ডর অিস্থান কন্ডর
িান্ডদর ইহরা িাাঁধ্ার স্থান হন্ডি
িান্ডদর তনজস্ব অিস্থানস্থল, এ নতক
ক্কার মলাক ক্কান্ডিই ইহরা
িাাঁধ্ন্ডি”।[56]

সহীহ স
ু তলন্ড জাতির রাতদয়াল্লাহু
আনহুর হাদীন্ডস আন্ডছ,
.»«مهل أهل العراق ذات عرق
“ইরাক্বিাসীন্ডদর ইহরা িাাঁধ্ার স্থান
হন্ডলা র্ান্ডিইক্বয”।[57]
মর্ িযজক্ত ঐ ীকািস ূন্ডহর
মকান্ডনা একটি ীকাি তদন্ডয়
অতিক্র করন্ডি না, মস ঐ স য়
ইহরা িাাঁধ্ন্ডি র্খন মস জানন্ডি
পারন্ডি মর্, মস ঐ ীকািস ূন্ডহর
একটি ীকান্ডির িরাির হন্ডয়ন্ডছ।
অনুরূপভান্ডি মর্ িযজক্ত আকাশ্
পন্ডর্ তি ান্ডন আন্ডরাহর্ করন্ডি মস
ঐ ীকািস ূন্ডহর মর্ মকান্ডনা
একটি ীকান্ডির তনকিিিী হন্ডল

ইহরা িাাঁধ্ন্ডি। তি ান্ডন আন্ডরাহী
িযজক্তর জনয জজো এয়ার মপান্ডিয
মনন্ড ইহরা িাাঁধ্া টঠক হন্ডি না,
মর্ নটি তকছু হাজী সান্ডহিগর্
কন্ডর র্ান্ডকন।
কারর্ জজো শুধ্ু জজোিাসীন্ডদর
ীকাি িা জজো িান্ডদর জনয
ীকাি র্ারা জজোয় অিস্থানকান্ডল
হজ ও উ রার তনয়াি করন্ডি।
িাই জজোিাসী ছাড়া মর্ মকউ
জজো মর্ন্ডক ইহরা িাাঁধ্ন্ডলা মস
হন্ডজর একটি ওয়াজজি পতরিযাগ
করন্ডলা। িা হন্ডলা ীকাি মর্ন্ডক
ইহরা িাাঁধ্া। এর কারন্ডর্ িার
ওপর একটি তফদইয়া অপতরহার্ য

হন্ডি। অনুরূপভান্ডি মর্ িযজক্ত তিনা
ইহরান্ড
ীকাি অতিক্র করন্ডি
িার কিযিয হন্ডি ীকান্ডি তফন্ডর
তগন্ডয় ইহরা মিাঁন্ডধ্ আসা। মস র্তদ
ির্ায় তফন্ডর না র্ায় িরং মর্
স্থান্ডন মপৌৌঁন্ডছন্ডছ মস স্থান মর্ন্ডকই
ইহরা মিাঁন্ডধ্ মনয়, িন্ডি িার
ওপরও একটি তফদইয়া প্রদান করা
অপতরহার্ য হন্ডি। আর িা হন্ডলা
একটি ছাগল র্ন্ডিহ করা, িা উি
ও গরুর এক সপ্তাংন্ডশ্ অংশ্ীদার
হন্ডয় র্ন্ডিহ করা আর িা হারান্ড র
ত সকীনন্ডদর ান্ডঝ তিিরর্ করা,
িা মর্ন্ডক তকছু ভির্ না করা।

হজ আদান্ডয়র পদ্ধতি: ইহরা
িাাঁধ্ার পূন্ডি য মগাসল কন্ডর পতরস্কার
পতরচ্ছন্ন হন্ডয়, িুন্ডলর র্া কিযন
করা বিধ্ িা কিযন কন্ডর শ্রীন্ডর
সুগতন্ধ লাতগন্ডয় ইহরান্ড র জনয
প্রস্তুতি মনওয়া ুস্তাহাি।
পুরুষন্ডলাক তসলাইর্ুক্ত কাপড় খুন্ডল
মফলন্ডি। পতরস্কার-পতরচ্ছন্ন সাদা
দু’টি-লুঙ্গী ও িাদর পতরধ্ান
করন্ডি। তিশুদ্ধ ন্ডি ইহরান্ড র
জনয মকান্ডনা তিন্ডশ্ষ সালাি মনই,
িন্ডি ইহরা িাাঁধ্ািা র্তদ মকান্ডনা
ফরর্ সালান্ডির স ন্ডয় হয়, িন্ডি
ফরর্ সালান্ডির পর ইহরা
িাাঁধ্ন্ডি, কারর্ নিী সাল্লাল্লাহু

আলাইতহ ওয়াসাল্লা ফরর্
সালান্ডির পর ইহরা মিাঁন্ডধ্তছন্ডলন।
অিঃপর তিন প্রকার হজ:
িা াি্িু‘, তক্বরান, ইফরাদ মর্িার
ইচ্ছা করন্ডি মসিার ইহরা িাাঁধ্ন্ডি।
v িা াি্িু‘ হন্ডজর সংজ্ঞা: হন্ডজর
ান্ডস উ রার ইহরা মিাঁন্ডধ্ িা
পুরা কন্ডর ঐ সফন্ডরই হন্ডজর
ইহরা িাাঁধ্া হন্ডলা িা াি্িু‘ হজ।
v তক্বরান হন্ডজর সংজ্ঞা: হজ ও
উ রার এক সান্ডর্ ইহরা িাাঁধ্া,
অর্িা প্রর্ন্ড উ রার ইহরা
িাাঁধ্া, পন্ডর উ রার িাওয়াফ শুরু
করার আন্ডগই হজন্ডক উ রার

সান্ডর্ জতড়ি কন্ডর মনওয়াই তক্বরান
হজ। অিঃপর ীকাি মর্ন্ডক হজ
ও উ রা উভন্ডয়র তনয়াি করন্ডি
িা উ রার িাওয়াফ শুরু করার
আন্ডগই হজ ও উ রা উভন্ডয়র
তনয়াি করন্ডি। িারপর হজ ও
উ রা উভন্ডয়র িাওয়াফ ও সা‘ঈ
করন্ডি।
v ইফরাদ হন্ডজর সংজ্ঞা: ীকাি
মর্ন্ডক শুধ্ু হন্ডজর ইহরা িাাঁধ্া ও
হন্ডজর সকল ক য সম্পাদন করা
পর্ন্ত
য ইহরা অিস্থায় র্াকা হন্ডলা
ইফরাদ হজ।
াসজজন্ডদ হারান্ড র অতধ্িাসী নয়
এ ন-িা াি্িু‘ ও তক্বরানকারীর

ওপর হাতদ র্িাই করা অপতরহার্।য
তিন প্রকার হন্ডজর মকান্ডনাটি
উি এ িযাপান্ডর িন্ডভদ
রন্ডয়ন্ডছ। িন্ডি ফকীহগন্ডর্র ন্ডধ্য
তকছু তকছু িড় ুহাতক্কন্ডকর তনকি
িা াি্িু‘ হজ উি ।
িারপর র্খন এ তিন প্রকার
হন্ডজর মর্ মকান্ডনা একটি হন্ডজর
ইহরা িাাঁধ্ন্ডি, িখন ইহরান্ড র পর
লাব্বাইক িলন্ডি,
 إن، لبيك َّل شريك لك لبيك،«لبيك اللهم لبيك
.»الحمد والنعمة لك والملك َّل شريك لك
উচ্চারর্: লাব্বাইক আল্লাহুম্মা
লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শ্ারীকা
লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হা দা ওয়ান

তন‘ ািা লাকা ওয়াল
শ্ারীকা লাকা।

ুলক লা-

িালিীয়াহ মিতশ্ মিতশ্ পাঠ করন্ডি।
পুরুষ মলাক উচ্চ-শ্ন্ডি পাঠ
করন্ডি।
ইহরামের বনবষদ্ধ কেসেূ
থ হ:
আর িা হন্ডলা ইহরা িাাঁধ্ার
কারন্ডর্ ুহতর িযজক্তর ওপর র্া
সম্পাদন করা হারা , িা সিন্ডয াি
নয়টি:
এক: িুল ুণ্ডান্ডনা িা অনয তকছুর
াধ্যন্ড স স্ত শ্রীর মর্ন্ডক িুল
উঠান্ডনা। কারর্, আল্লাহ িা‘আলার
িার্ী হন্ডলা,

ُي َم ِحلا ۥه
ُ ﴿و ََّل ت َ ۡح ِلقُواْ ُر ُءو َس ُك ۡم َحت ا َٰى يَ ۡبلُ َغ ۡٱل َه ۡد
َ
]١٩٦ :﴾ [البقرة١٩٦
“মর্ পর্ন্ত
য কুরিানীর পশু উহার
স্থান্ডন না মপৌৌঁন্ডছ মিা রা ার্া
ুণ্ডন কতরও না”। [সূরা আলিাক্বারাহ, আয়াি: ১৯৬]
দুই: তিনা ওর্ন্ডর নখ কািা।
কারর্, এর দ্বারা িাকতিকয অজজযি
হয় িাই িা িুল উঠান্ডনার সাদৃন্ডশ্য
পতরর্ি হয়। িন্ডি ওর্র র্াকন্ডল
নখ কািা জান্ডয়র্ হন্ডি। মর্ ন,
ওর্ন্ডরর কারন্ডর্ িুল হাল্কা কন্ডর
কািা িা ার্া ুণ্ডান্ডনা জান্ডয়র্।
তিন: ার্া ঢাকা। কারর্, নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা মস

ু তরন্ড র ার্া ঢাকন্ডি তনন্ডষধ্
হ
কন্ডরন্ডছন মর্ ুহতর ন্ডক িার উি
পা তদন্ডয় তপন্ডষ তদন্ডয়তছল, িার
িযাপান্ডর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলতছন্ডলন,
.»ً «وَّل تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
“িার ার্া ঢাতকও না। কারর্,
তকয়া াি তদিন্ডস িান্ডক িালিীয়াহ
পাঠ করা অিস্থায় উঠান্ডনা
হন্ডি”।[58]
আর ইিন উ ার রাতদয়াল্লাহু
‘আনহু া িলন্ডিন,
«إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في
.»وجهها

“পুরুন্ডষর ইহরা হন্ডলা িার
ার্ায়, আর তহলান্ডদর ইহরা
হন্ডলা িার মিহারায় িা
ুন্ডখ”।[59]
িার: পুরুন্ডষর তসলাইর্ুক্ত কাপড়
পতরধ্ান করা ও ম াজা পতরধ্ান
করা। কারর্, আিুল্লাহ ইিন উ ার
রাতদয়াল্লাহু আনহু া ির্না
য
কন্ডরন্ডছন, তিতন িন্ডলন্ডছন,
 َّل:«سئل رسول هللا ﷺ ما يلبس المحرم؟ قال
يلبس المحرم القميص وَّل العمامة وَّل البرانس
،وَّل السراويل وَّل ثوبا ً مسه ورس وَّل زعفران
وَّل الخفين إَّل أن َّل يجد نعلين فليقطعهما حتى
.»يكونا أسفل من الكعبين

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা ন্ডক জজজ্ঞাসা করা
হন্ডয়তছল, ুহতর িযজক্ত কী মপাশ্াক
পতরধ্ান করন্ডি? তিতন িলন্ডলন,
ুহতর িযজক্ত কুিযা, পাগড়ী, িুরনুস
(এ ন মপাষাক র্া সম্পূর্ য ার্া
আিৃি কন্ডর রান্ডখ), পায়জা া
পতরধ্ান করন্ডি না, ওয়ারস ও
র্াফরান র্ুক্ত কাপড়ও পতরধ্ান
করন্ডি না, ম াজাও পতরধ্ান করন্ডি
না। িন্ডি র্তদ মস জুিা না পায়
িাহন্ডল ম াজা পান্ডয়র তগরার
উপতরভাগ কিযন কন্ডর পতরধ্ান
করন্ডি, র্ান্ডি ম াজা পান্ডয়র তগরার
তনন্ডি র্ান্ডক”।[60]

পাাঁি: সুগতন্ধ িযিহার করা।
«ۡلن النبي ﷺ أمر رجَل في حديث صفوان بن
.»أمية بغسل الطيب
“কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা সাফওয়ান ইিন ই‘লা
ইিন উ াইয়াহ এর হাদীন্ডস এক
িযজক্তন্ডক সুগতন্ধ ধ্ুন্ডয় মফলার
আন্ডদশ্ তদন্ডয়তছন্ডলন”।[61]
িাছাড়া নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা ঐ ুহতর িযজক্তর
িযাপান্ডর িন্ডলতছন্ডলন র্ান্ডক িার
উি পা তদন্ডয় তপন্ডষ তদন্ডয়তছল,
.»«َّل تحنطوه

“মিা রা িান্ডক সুগতন্ধ লাতগও
না”।[62]
সহীহ

ুসতলন্ড

আন্ডছ,
»«وَّل تمسوه بطيب

“িান্ডক সুগতন্ধ দ্বারা স্পশ্ য কতরও
না।”[63]
ু তরন্ড র জনয িার ইহরা িাাঁধ্ার
হ
পর শ্রীন্ডর িা শ্রীন্ডরর মকান্ডনা
অংন্ডশ্ সুগতন্ধ লাগান্ডনা হারা । পূি য
িতর্িয ইিন উ ান্ডরর হাদীস দ্বারা
িা প্র াতর্ি হন্ডয়ন্ডছ।
ছয়: স্থলির প্রার্ী হিযা করা।
কারর্, আল্লাহ িা‘আলার িার্ীন্ডি
রন্ডয়ন্ডছ,

ِّۚمٞ ص ۡيدَ َوأَنت ُ ۡم ُح ُر
﴿ َٰيَٓأَيُّ َها ٱلاذِينَ َءا َمنُواْ ََّل ت َ ۡقتُلُواْ ٱل ا
]٩٥ :﴾ [المائدة٩٥
“মহ ুত নগর্! ইহরান্ড র্াকাকান্ডল
মিা রা তশ্কার-জন্তু িধ্ করন্ডি
না”। [সূরা আল- ান্ডয়দাহ,
আয়াি: ৯৫]
আর িা তশ্কার করাও হারা ,
র্তদও িা হিযা িা জখ না হয়।
কারর্, আল্লাহ িা‘আলার িার্ী
রন্ডয়ন্ডছ:
﴾٩٦ ص ۡيدُ ۡٱلبَ ِر َما د ُۡمت ُ ۡم ُح ُر ٗم ۗا
َ ﴿و ُح ِر َم َعلَ ۡي ُك ۡم
َ
]٩٦ :[المائدة
“এিং মিা রা র্িির্ ইহরান্ড
র্াকন্ডি িিির্ স্থন্ডলর (মকান্ডনা

প্রার্ী) তশ্কার মিা ান্ডদর জনয
হারা ”। [সূরা আল- ান্ডয়দাহ,
আয়াি: ৯৬]
সাি: তিিাহ করা। ুহতর তনন্ডজ
তিিাহ করন্ডি না ও তনন্ডজর
অতভভািকিায় ও প্রতিতনতধ্ন্ডত্ব
অপরন্ডক তিিাহ করান্ডি না, কারর্
উস ান রাতদয়াল্লাহু আনহুর
ারফু‘ হাদীন্ডস এন্ডসন্ডছ,
.»«َّل ينكح المحرم وَّل ينكح وَّل يخطب
“ ুহতর তনন্ডজ তিিাহ করন্ডি না
অপরন্ডক তিিাহ করান্ডি না ও
তিিান্ডহর প্রস্তািও তদন্ডি না”।[64]

আি: লজ্জাস্থান্ডন সহিাস করা।
কারর্, আল্লাহর িার্ী রন্ডয়ন্ডছ,
َ َض فِي ِه ان ۡٱل َح اج فَ ََل َرف
:﴾ [البقرة١٩٧ ث
َ ﴿فَ َمن فَ َر
]١٩٧
“অিঃপর মর্ মকউ এ াসগুতলন্ডি
হজ করা তস্থর কন্ডর মস মর্ন
মকান্ডনা গতহযিকাজ না কন্ডর”।
[সূরা আল-িাকারাহ, আয়াি:
১৯৭]
ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহু া
িন্ডলন, িা (রাফাস) হন্ডলা সহিাস
করা। এর দলীল হন্ডলা আল্লাহ
িা‘আলার িার্ী,

ُ َٱلرف
﴾١٨٧ سا ٓ ِئ ُك ِّۡۚم
ٱلصيَ ِام ا
ِ َ﴿أ ُ ِح ال لَ ُك ۡم لَ ۡيلَة
َ ث ِإلَ َٰى ِن
]١٨٧ :[البقرة
“তসয়ান্ড র রান্ডত্র মিা
স্ত্রী-সহিাস বিধ্ করা
[সূরা আল-িাকারাহ,
১৮৭] উন্ডেশ্য হন্ডলা
করা।

ান্ডদর জনয
হইয়ান্ডছ”।
আয়াি:
সহিাস

নয়: মর্ৌন আকষন্ডর্র
য
সান্ডর্
নারীন্ডদর শ্রীন্ডর শ্রীর লাগান্ডনা িা
িু ু মদওয়া িা স্পশ্ য করা।
অনুরূপভান্ডি মর্ৌন আকষন্ডর্র
য
সান্ডর্ িাকান্ডনা। কারর্, িা হারা
সহিান্ডসর তদন্ডক মপৌৌঁন্ডছ মদয়।
সুিরাং িা হারা ।

এ তনতষদ্ধ কান্ডজ তহলারা
পুরুষন্ডদর নযায়। িন্ডি তহলারা
তিন্ডশ্ষ তকছু কন্ড য পুরুষন্ডদর মর্ন্ডক
স্বিন্ত্র। মর্ ন, তহলার ইহরা
হন্ডলা িার ুন্ডখ। িাই তহলান্ডদর
জনয মিারকা, তনকাি, িা অনুরূপ
তকছুর দ্বারা িান্ডদর খ
ু ঢাকা
হারা ।
তহলান্ডদর জনয হাি ম াজা
পতরধ্ান করাও হারা । কারর্, ইিন
উ ার রাতদয়াল্লাহু আনহু ার
ারফু‘ হাদীন্ডস এন্ডসন্ডছ,
.»«وَّل تنتقب المرأة المحرم وَّل تلبس القفازين

“ ুহতর ম ন্ডয়রা তনকাি পতরধ্ান
করন্ডি না, হাি ম াজাও পতরধ্ান
করন্ডি না”।[65]
অনুরূপভান্ডি ইিন উ ার
রাতদয়াল্লাহু আনহু া িন্ডলন,
.»«إحرام المرأة في وجهها
“ তহলার ইহরা
ুন্ডখ”।[66]

হন্ডলা িার

আন্ডয়শ্া রাতদয়াল্লাহু আনহা মর্ন্ডক
আন্ডরা িতর্িয আন্ডছ, তিতন িন্ডলন,
«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول هللا ﷺ
 فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من،محرمات
.» فإذا جاوزنا كشفناه،رأسها على وجهها

“র্খন আ রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র সতহি
তিদায় হন্ডজ হজর্াত্রী তছলা িখন
আ ান্ডদর পাশ্ তদন্ডয় কান্ডফলা
অতিক্র করন্ডিা। র্খন কান্ডফলার
মলাকজন আ ান্ডদর তনকি তদন্ডয়
অতিক্র করন্ডিা িখন আ রা
ার্া মর্ন্ডক িাদর মিহারার উপর
ঝু তলন্ডয় তদিা । আর র্খন িারা
আ ান্ডদরন্ডক অতিক্র কন্ডর িন্ডল
মর্ি িখন আ রা ুন্ডখর উপর
মর্ন্ডক কাপড় িু ন্ডল তদিা ”।[67]
পুরুন্ডষর জনয মর্ ন িুল উঠান্ডনা,
নখ কািা, জান্ডনায়ার হিযা করা
ইিযাতদ হারা িা তহলান্ডদর

জনযও হারা , কারর্ িারা সাধ্ারর্
িযাপক তনন্ডদয শ্নার অন্তভুক্ত
য । িন্ডি
িারা মসলাইর্ুক্ত কাপড়, পান্ডয়
ম াজা পতরধ্ান করন্ডি পারন্ডি ও
িারা ার্া ঢাকন্ডি পারন্ডি।
তদ্বিীয় রুকন: ‘আরাফায়
অিস্থান। কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
.»«الحج عرفة
“আরাফার অিস্থানই হজ”।[68]
িৃিীয় রুকন: িাওয়াফুল ইফার্া।
কারর্, আল্লাহ িা‘আলা িন্ডলন,
﴿و ۡليَ ا
]٢٩ : ﴾ [الحج٢٩ ق
ِ ط اوفُواْ ِب ۡٱلبَ ۡي
ِ ت ۡٱلعَ ِتي
َ

“এিং িাওয়াফ কন্ডর প্রািীন
গৃন্ডহর”। [সূরা আল-হাজ,
আয়াি: ২৯]
িিু র্ য রুকন: সা‘ঈ করা। কারর্,
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
িন্ডলন্ডছন,
.»«اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي
“মিা রা সা‘ঈ কর, কারর্, আল্লাহ
মিা ান্ডদর ওপর সা‘ঈ তলন্ডখ
তদন্ডয়ন্ডছন”।[69]
৬- হমের ওয়াজেেসেূহ:
হন্ডজর সিন্ডয াি ওয়াজজি সািটি:
(১)

ীকাি মর্ন্ডক ইহরা

িাাঁধ্া।

(২) সূর্াস্ত
য পর্ন্ত
য ‘আরাফায়
অিস্থান করা, িা িান্ডদর জনয
র্ারা তদন্ডনর মিলায় ‘আরাফায়
অিস্থান করন্ডি।
(৩)

ুর্দাতলফায় রাজত্র র্াপন।

(৪) আইয়যান্ড িাশ্রীন্ডকর (১১,
১২ ও ১৩ই র্ুলহাজ্জাহর)
রাজত্রগুন্ডলান্ডি ত নায় রাজত্র র্াপন
করা।
(৫) জা রাগুন্ডলান্ডি কঙ্কর
(৬)
করা।

ার্ার িুল

ারা।

ুণ্ডান্ডনা িা মছাি

(৭) িাওয়াফুল তি‘দা করা।

৭- হন্ডজর ির্না:
য
হজ আদান্ডয়র ইচ্ছা মপাষর্কারী
িযজক্তর জনয ফরর্ মগাসন্ডলর নযায়
মগাসল করা সুন্নাি। তনজ শ্রীন্ডর
মর্ ন িার ার্ায় ও দাাঁতড়ন্ডি
সুগতন্ধ িযিহার করা সুন্নাি। সাদা
লুতঙ্গ ও িাদর পতরধ্ান করা
সুন্নাি। তহলা মসৌের্ য প্রকাশ্
কন্ডর এ ন মপাষাক ছাড়া মর্
মকান্ডনা মপাষাক পতরধ্ান করন্ডি
পারন্ডি।
িারপর ীকান্ডি মপাাঁন্ডছ (ইহরা
িাাঁধ্ার স য়) ফরর্ সালান্ডির
স য় হন্ডল িা আদায় করন্ডি ও
িারপর ইহরা িাাঁধ্ন্ডি। ইহরা

িাাঁধ্ার স য় ফরর্ সালান্ডির স য়
না হন্ডল দু’ রাকাি সালাি আদায়
করন্ডি, অর্ুর সুন্নান্ডির তনয়ান্ডি
ইহরান্ড র সুন্নান্ডির তনয়ান্ডি নয়।
ইহরান্ড র জনয সুন্নাি সালাি
রন্ডয়ন্ডছ একর্া নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা মর্ন্ডক প্র ার্
হয় তন। আর র্খন সালাি মশ্ষ
হন্ডয় র্ান্ডি িখন হন্ডজ প্রন্ডিন্ডশ্র
তনয়াি করন্ডি। সুিরাং িা াি্িু‘
হজকারী হন্ডল িলন্ডি,
»«لبيك اللهم عمرة
(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উ রািান)।
আর হন্ডজ ইফরাদকারী িলন্ডি,

»ً «لبيك اللهم حجا
(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান)।
আর হন্ডজ তক্বরানকারী িলন্ডি,
»«لبيك اللهم حجا ً في عمرة
(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান তফ
উ রাতিন)। পুরুষ িযজক্ত মজান্ডর
িলন্ডি তহলারা িুন্ডপ িুন্ডপ িলন্ডি
আর মিতশ্ মিতশ্ িালিীয়াহ পাঠ
করন্ডি। র্খন ক্কায় মপৌৌঁছন্ডি
িখন িাওয়াফ শুরু করন্ডি,
হাজান্ডর আসওয়াদ মর্ন্ডক িাওয়াফ
শুরু করন্ডি। আল্লাহর ঘরন্ডক িার
িা তদন্ডক রাখন্ডি। হাজান্ডর
আসওয়াদন্ডক লিয করন্ডি। িান্ডক

িু ু তদন্ডি িা িান্ডক স্পশ্ য করন্ডি
তিনা তভন্ডড় র্তদ সম্ভি হয় িন্ডি
িান্ডক ডান হাি তদন্ডয় স্পশ্ য
করন্ডি। অনযর্ায় িার তদন্ডক ইশ্ারা
করন্ডি ও িাকিীর তদন্ডি অর্াৎ
য
আল্লাহু আকিার িলন্ডি আর
িলন্ডি,
«اللهم ايمانا ً بك وتصديقا ً بكتابك ووفاء بعهدك
.»،واتباعا ً لسنة نبيك ﷺ
উচ্চারর্: আল্লাহুম্মা ঈ ানান
তিকা ওয়া িাসদীকান তিতকিাতিকা
ওয়া ওয়াফাআন তিআহতদকা
ইন্ডিিাআন তলসুন্নান্ডি নিীইন্ডয়কা।
অর্াৎ
য “মহ আল্লাহ, আপনার ওপর
ঈ ান এন্ডন, আপনার তকিান্ডির

ওপর তিশ্বাস কন্ডর, আপনার সান্ডর্
কৃি অঙ্গীকার পূরর্ান্ডর্ য এিং
আপনার নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ
ওয়াসাল্লান্ড র সুন্নান্ডির আনুগিয
করন্ডি তগন্ডয় আত িা শুরু
করতছ”।
আর সাি িক্কর িাওয়াফ করন্ডি।
আর র্খন রুকন্ডন ইয়া ানীর পাশ্
তদন্ডয় অতিক্র করন্ডি িখন িান্ডক
িু ু ছাড়াই হাি তদন্ডয় স্পশ্ য
করন্ডি।
রা ল করা িাওয়ান্ডফর সুন্নান্ডির
অন্তভুক্ত
য । আর রা ল হন্ডলা,
িাওয়ান্ডফ কুদূন্ড র প্রর্ তিন

শ্াওন্ডত্ব িা প্রর্ তিন িক্কন্ডর ঘন
ঘন পা মরন্ডখ দ্রুি িলা।
কারর্, ইিন উ ার মর্ন্ডক িুখারী ও
ুসতলন্ড র িতর্িয হাদীন্ডস এন্ডসন্ডছ,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা র্খন প্রর্ িাওয়াফ
করন্ডিন িখন প্রর্ তিন িক্কন্ডর
দ্রুি িলন্ডিন আর িাকী িার
িক্কন্ডর সাধ্ারর্ভান্ডি িলন্ডিন।
ইর্তিিা করাও িাওয়ান্ডফর
সুন্নান্ডির অন্তভুক্ত
য । ইর্তিিা হন্ডলা,
ইহরা অিস্থায় পতরতহি িাদন্ডরর
ধ্য ভাগন্ডক ডান কাাঁন্ডধ্র তনি
তদন্ডয় িাদন্ডরর উভয় মকার্ িা
কাাঁন্ডধ্র ওপর ধ্ারর্ করা। কারর্,

ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহু া
িন্ডলন,
«اضطبع رسول هللا ﷺ هو وأصحابه ورملوا
.»ثَلثة أشواط
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা তনন্ডজ ও িাাঁর
সাহািীগর্ ইর্তিিা কন্ডরন্ডছন ও
তিন িক্কন্ডর রা ল কন্ডরন্ডছন।
আর ইর্তিিা শুধ্ু াত্র সাি িক্কর
িাওয়ান্ডফ সুন্নাি। এর আন্ডগ িা
পন্ডর সুন্নাি নয়।
তিনন্ডয়র সান্ডর্ ও আন্ততরকভান্ডি
তনন্ডজর তনকি মর্ সকল মদা‘আ

পছেনীয় মস সকল মদা‘আ
িাওয়াফ করার স ন্ডয় পড়ন্ডি।
রুকন্ডন ইয়া ানী ও হাজান্ডর
আসওয়ান্ডদর াঝখান্ডন িলন্ডি,
سن َٗة َوقِنَا
َ سن َٗة َوفِي ۡٱۡل ٓ ِخ َرةِ َح
َ ﴿ربانَا ٓ َءاتِنَا فِي ٱلد ُّۡنيَا َح
َ
]٢٠١ :﴾ [البقرة٢٠١ ار
َ ََعذ
ِ اب ٱلنا
উচ্চারর্: রাব্বানা আ-তিনা
তফেুতনয়া হাসানািাও ওয়াতফল
আতখরান্ডি হাসানািাও ওয়াতক্বনা
আর্ািান নার।
“মহ আ ান্ডদর রি! আ ান্ডদর
ইহকান্ডল কলযার্ দাও এিং
পরকান্ডলও কলযার্ দাও এিং
আ ান্ডদরন্ডক অতগ্ন-র্ন্ত্রর্া মর্ন্ডক

রিা কর।” [সূরা আল-িাকারাহ,
আয়াি: ২০১]
প্রতি িক্কন্ডর তনধ্াতরি
য
মদা‘আর
প্রিলন নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা মর্ন্ডক প্র াতর্ি নয়,
িরং িা তিদ‘আি, ইসলান্ড নিু ন
কাজ।
আর িাওয়াফ তিন প্রকার:
িাওয়ান্ডফ ইফার্াহ, িাওয়ান্ডফ কুদূ
ও িাওয়ান্ডফ তিদা‘। প্রর্ টি
রুকন, তদ্বিীয়টি সুন্নাি এিং
িৃিীয়টি তিশুদ্ধ ন্ডি ওয়াজজি।
িাওয়াফ মশ্ষান্ডন্ত াক্বান্ড
ইব্রাহীন্ড র তপছন্ডন দু’ রাকাি

সালাি পড়ন্ডি। াক্বান্ড ইিরাহী
মর্ন্ডক দূন্ডর পড়ন্ডলও মকান্ডনা
অসুতিধ্া মনই। প্রর্ রাকান্ডি সূরা
আল-ফাতিহার পর সূরা আলক্বাতফরুন
]١ :﴾ [الكافرون١ َ﴿ قُ ۡل َٰيَٓأَيُّ َها ۡٱل َٰ َك ِف ُرون
এিং তদ্বিীয় রাকান্ডি সূরা আলফাতিহার পর সূরা ইখ্লাস
﴿ قُ ۡل ُه َو ا
]١ :﴾ [اَّلخَلص١ ٌٱَّللُ أ َ َحد
পড়ন্ডি। এ দু’ রাকাি সালাি
হালকা হওয়া সুন্নাি। হাদীন্ডস
এভান্ডিই এন্ডসন্ডছ। িারপর সাফা ও
ারওয়ান্ডি সাি িক্কর সা‘ঈ
করন্ডি। আর সা‘ঈ সাফা মর্ন্ডক

শুরু হন্ডি, ারওয়ান্ডি মশ্ষ হন্ডি।
সাফা পাহান্ডড় উঠন্ডি তনন্ডের
আয়াি পাঠ করা সুন্নাি।
ت
َ صفَا َو ۡٱل َم ۡر َوة َ ِمن
َ ٱَّلل فَ َم ۡن َح اج ۡٱلبَ ۡي
﴿ ِإ ان ٱل ا
ِ ٞۖ شعَآئِ ِر ا
ٱعت َ َم َر فَ ََل ُجنَا َح َعلَ ۡي ِه أَن يَ ا
ۡ أ َ ِو
ف ِب ِه َم ِّۚا َو َمن
َ ط او
َ َت
ع خ َۡي ٗرا فَإِ ان ا
:﴾ [البقرة١٥٨ ٱَّللَ شَا ِك ٌر َع ِلي ٌم
َ ط او
]١٥٨
উচ্চারর্: ইন্নাস্ সাফা ওয়াল
ারওয়ািা ত ন শ্াআইতরল্লাহ
ফা ান্ হা্জ্জাল িাইিা
আতি‘িা ারা ফালা জুনাহা
আলাইতহ আই-ইয়ািাওফা তিতহ া
ওয়া ান িা-িাওয়া‘ খাইরান
ফাইন্নাল্লাহা শ্া-তকরুন আলী ।

“সাফা ও ারওয়া, আল্লাহর
তনদশ্নস
য
ূন্ডহর অনযি । সুিরাং
মর্ মকউ কা‘িা গৃন্ডহর হজ তকংিা
উ রাহ সম্পন্ন কন্ডর িার জন্ডনয
এ দুইটির িাওয়াফ িা প্রদতির্
করন্ডল িার মকান্ডনা পাপ মনই,
এিং মকউ মস্বচ্ছায় সৎকাজ
করন্ডল আল্লাহ গুর্গ্রাহী সিজ্ঞ”।
য
[সূরা আল-িাকারাহ, আয়াি:
১৫৮]
أبدأ بما بدأ هللا به
‘‘আল্লাহ র্া দ্বারা শুরু কন্ডরন্ডছন,
আত ও িা দ্বারা শুরু করলা ’’।
িারপর সাফা পিন্ডি
য উঠন্ডি।
হস্তদ্বয় উন্ডিালন কন্ডর তক্বিলা ুখী

হন্ডয় দাাঁড়ান্ডি। আল্লাহর একত্বিা
ির্না
য করন্ডি, িাাঁর মরষ্ঠত্ব ির্না
য
করন্ডি, িাাঁর প্রশ্ংসা করন্ডি ও
িলন্ডি,
 َّل إله إَّل هللا وحده، هللا أكبر، هللا أكبر،«هللا أكبر
 له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو،َّل شريك له
 َّل إله إَّل هللا وحده أنجز،على كل شيء قدير
.»وعده ونصر عبده وهزم اۡلحزاب وحده
উচ্চারর্: আল্লাহু আকিার, আল্লাহু
আকিার, আল্লাহু আকিার। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশ্ারীকা লাহু, লাহুল ুলকু ওলাহুল
হা দু ইউহয়ী ওয়ায়া ুিু ওয়াহুয়া
আলা কুতল্ল শ্াইয়ীন ক্বাদীর। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আন্জার্া

ওআ‘দাহু ওয়ানাসারা আিদাহু,
ওয়াহার্া া আল-আহর্ািা
ওয়াহদাহু।
িারপর দুতনয়া ও আতখরান্ডির
কলযার্ সাধ্ন্ডনর জনয মদা‘আ
করন্ডি। আর এ মদা‘আ তিনিার
কন্ডর পাঠ করন্ডি। িারপর
ারওয়ার তদন্ডক র্ান্ডি, দুই সিুজ
তিন্ডের ান্ডঝ পুরুন্ডষর জনয সম্ভি
হন্ডল দ্রুি িলা সুন্নাি। িন্ডি
কাউন্ডক কষ্ট তদন্ডি না। ারওয়ান্ডি
মপৌৌঁন্ডছ িার ওপর উঠন্ডি,
তক্বিলা ুখী হন্ডি, িারপর হস্তদ্বয়
উন্ডিালন কন্ডর, সাফান্ডি র্া পাঠ
কন্ডরতছল অনুরূপ ারওয়ান্ডি িাই

পাঠ করন্ডি। সা‘ঈ করাকালীন
তনন্ডের মদা‘আটি পাঠ করা উি ।
»«رب اغفر وارحم إنك أنت اۡلعز اۡلكرم
উচ্চারর্: রাজব্বগতফর ওয়ারহা
ইন্নাকা আনিাল আ‘য়ার্ুযল
আক্রা ।
কারর্, ইিন উ ার ও ইিন
াসউদ রাতদয়াল্লাহু আনহু া
সা‘ঈন্ডি এ মদা‘আটি পড়ন্ডিন।
অর্ু অিস্থায় সা‘ঈ করা ুস্তাহাি,
মকউ র্তদ তিনা অর্ুন্ডি সা‘ঈ
কন্ডর মনয়, িন্ডি িা িার জনয
র্ন্ডর্ষ্ট হন্ডি। ঋিু িিী তহলা র্তদ
সা‘ঈ কন্ডর মনয়, িন্ডি িাও িার

জনয র্ন্ডর্ষ্ট হন্ডি। কারর্, সা‘ঈন্ডি
অর্ু শ্িয নয়।
আর মস িা াি্িু‘ হজকারী হন্ডল
সম্পূর্ য ার্ার িুল মছাি করন্ডি।
তহলা িার িুল মর্ন্ডক এক
আঙ্গু ন্ডলর ার্ার পতর ার্ মছাি
করন্ডি।
আর র্তদ মস তক্বরান িা ইফরাদ
হজকারী হয় িন্ডি মস (ইয়াও ুন
নাহার)-কুরিানীর তদন র্ুলহাজ
ান্ডসর দশ্ িাতরন্ডখ জা ারািু ল
আকািান্ডি কঙ্কর তনন্ডিপ কন্ডর
হালাল হওয়া পর্ন্ত
য ইহরা
অিস্থায় র্াকন্ডি।

র্ুলহাজ ান্ডসর আি িাতরন্ডখ
‘‘িারিীয়ার তদিন্ডস’’ সূর্ য উদন্ডয়র
তকছু পন্ডর িা াি্িু‘ হজকারী তনজ
িাসস্থান মর্ন্ডক ইহরা িাাঁধ্ন্ডি।
াক্কািাসীন্ডদর মর্ িযজক্ত হজ
করন্ডি ইচ্ছা করন্ডি মসও অনুরূপ
করন্ডি।
ইহরা িাাঁধ্া স ন্ডয় মগাসল করন্ডি,
পতরস্কার পতরচ্ছন্ন হন্ডি ও অনযানয
কাজ করন্ডি। ইহরা িাাঁধ্ার জনয
াসজজন্ডদ হারান্ড র্াওয়ার
প্রন্ডয়াজন মনই। কারর্, িা নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
মর্ন্ডক িতর্িয হয় তন। আ ান্ডদর

জানা ন্ডি তিতন িাাঁর মকান্ডনা
সাহািীন্ডক এর আন্ডদশ্ও মদন তন।
সহীহ িুখারী ও ুসতলন্ড জাতির
ইিন আিুল্লাহ রাতদয়াল্লাহু আনহুএর হাদীন্ডস আন্ডছ, নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা সাহািীন্ডদরন্ডক
িলন্ডলন,
«أقيموا حَلَّلً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا
.»بالحج
“মিা রা হালাল অিস্থায় র্াক।
িারপর িারিীয়ার তদিন্ডস হন্ডজর
ইহরা িাাঁধ্।”

সহীহ ুসতলন্ড জাতির ইিন
আিুল্লাহ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্ন্ডক
িতর্ি,
য তিতন িন্ডলন,
«أمرنا رسول هللا ﷺ لما أهللنا أن نحرم إذا
»توجهنا إلى منى فأهللنا من اۡلبطح
“র্খন আ রা ত নার তদন্ডক রওনা
হলা িখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা আ ান্ডদরন্ডক
ইহরা িাাঁধ্ার আন্ডদশ্ তদন্ডলন,
িখন আ রা আল-আিত্বাহ
না ক স্থান মর্ন্ডক ইহরা
িাাঁধ্লা ।
িা াি্িু‘ হজকারী িার হন্ডজর
ইহরা িাাঁধ্ার স য় »ً «لبيك حجا
‘লাব্বাইক হাজ্জান’ িলন্ডি।

আর ুস্তাহাি হন্ডচ্ছ, ত নার তদন্ডক
মির হন্ডয় র্াওয়া ও মসখান্ডন
মর্াহর, আসর, াগতরি ও ইশ্ার
সালাি পৃর্ক পৃর্কভান্ডি স্ব স্ব
ওয়ান্ডক্ত কসর কন্ডর আদায় করা।
ির্ায় আরাফার রাজত্র র্াপন
করাও িার জনয ুস্তাহাি।
কারর্, িা সহীহ ুসতলন্ড জাতির
রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীন্ডস
আন্ডছ।
িারপর আরাফার তদিন্ডসর
(র্ুলহাজ ান্ডসর নয় িাতরন্ডখর)
সূর্ য উতদি হন্ডল আরাফায় র্ান্ডি।
সূর্ য পজি আকান্ডশ্ ঢন্ডল র্াওয়ার
আগ পর্ন্ত
য সম্ভি হন্ডল নান্ড রায়

অিস্থান করা িার জনয ুস্তাহাি।
কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িা কন্ডরন্ডছন। আর
কান্ডরা জনয র্তদ নান্ড রায় অিস্থান
সম্ভি না হয় আর মস ‘আরাফায়
অিস্থান কন্ডর িান্ডি মকান্ডনা
অসুতিধ্া মনই। সূর্ য পজি
আকান্ডশ্ ঢন্ডল র্াওয়ার পর মর্াহর,
আসন্ডরর সালাি এক আর্ান দু’
ইকা ান্ডি একজত্রিভান্ডি
দু’রাকা‘আি দু’ রাকাি কন্ডর
পড়ন্ডি। িারপর াওতকফ-‘আরাফা
অর্াৎ
য ‘আরাফার অিস্থানস্থন্ডল
অিস্থান করন্ডি। সম্ভি হন্ডল
জািান্ডল রাহ ািন্ডক িার ও
তক্বিলার ান্ডঝ রাখা উি ।

অনযর্ায় পাহাড় ুখী না হন্ডলও
তক্বিলা ুখী হন্ডি হস্তদ্বয় উন্ডিালন
অিস্থায় আল্লাহর তর্তকন্ডর, তিনয়িা
প্রকান্ডশ্, মদা‘আয় ও কুরআন
তিলাওয়ান্ডি পুন্ডরাপুতরভান্ডি িযস্ত
র্াকা ুস্তাহাি।
কারর্ উসা াহ রাতদয়াল্লাহু আনহুর
হাদীন্ডস আন্ডছ, তিতন িন্ডলন,
«كنت رديف النبي ﷺ بعرفات فرفع يديه يدعو
فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول خطامها
.»بإحدى يديه وهو رافع يده اۡلخرى
“আত ‘আরাফার ান্ডঠ নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র
তপছন্ডন এক সাওয়ারীন্ডি তছলা ।
অিঃপর নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ

ওয়াসাল্লা হস্তদ্বয় উন্ডিালন কন্ডর
মদা‘আ করন্ডি লাগন্ডলন, িাাঁর
উিতন িাাঁন্ডক তনন্ডয় একিু কাি
হন্ডয় মগল ও িার লাগা পন্ডড়
মগল, িারপর িাাঁর এক হাি তদন্ডয়
িা উটঠন্ডয় তনন্ডলন আর িাাঁর
অপর হািটি উন্ডিালন অিস্থায়
তছল”।[70]
আর সহীহ

ুসতলন্ড

আন্ডছ,

«لم يزل واقفا ً يدعو حتى غابت الشمس وذهبت
»الصفرة
“সূর্ য অস্তত ি হওয়া ও পজি
আকান্ডশ্ হন্ডলান্ডদ রং দূতরভুি
হওয়া পর্ন্ত
য দাাঁতড়ন্ডয় মদা‘আ
করতছন্ডলন।

আরাফা তদিন্ডসর মদা‘আ সন্ডিাি
য
মদা‘আ। কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
 وخير ما قلت أنا،«خير الدعاء دعاء يوم عرفة
 َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له:والنبيون من قبلي
.»له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
“সন্ডিাি
য
মদা‘আ হন্ডলা আরাফা
তদিন্ডসর মদা‘আ। আত ও আ ার
পূন্ডিরয নিীগন্ডর্র পটঠি উি
মদা‘আ হন্ডলা,
«َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له له الملك وله
»الحمد وهو على كل شيء قدير
উচ্চারর্: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াহদাহু লা-শ্ারীকা লাহু, লাহুল্

্ল
ু ্কু ওয়ালাহুল্ হা ্দু ওয়াহুয়া
আলা-কুতল্ল শ্াইতয়ন কাদীর।
“এক াত্র আল্লাহ িযিীি হক্ব
মকান্ডনা া‘িুদ মনই, িাাঁর মকান্ডনা
শ্রীক মনই, িাাঁর জনযই সকল
রাজত্ব, িাাঁর জনযই সকল হা দ,
আর তিতন সিতকছুর ওপর
ি িািান”।[71]
আর এ মদা‘আন্ডি আল্লাহর তনকি
িার অভাি, প্রন্ডয়াজন ও তিনয়িা
প্রকাশ্ করা িার ওপর অপতরহার্।য
আর মস এ সূির্ য সুন্ডর্াগ
মকান্ডনাভান্ডিই নষ্ট করন্ডি না।

কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
«ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا فيه عبدا ً من
 وإنه ليدنو ثم يباهي بهم،النار من يوم عرفة
.» ما أراد هؤَّلء: فيقول،المَلئكة
“আল্লাহ িা‘আলা আরাফার তদিন্ডস
সি মিন্ডয় মিতশ্ িাাঁর িাাঁোন্ডক
জাহান্না মর্ন্ডক ুজক্ত দান কন্ডরন,
তিতন িান্ডদর তনকিিিী হন্ডয়
িান্ডদরন্ডক তনন্ডয় তফতরশ্তান্ডদর সান্ডর্
গি য কন্ডরন ও িন্ডলন, িারা তক
িায়?”[72]
আর ‘আরাফায় অিস্থান হওয়া
হন্ডজর রুকন। সূর্ য ডুিা পর্ন্ত
য
অিস্থান করা ওয়াজজি। হাজী

সান্ডহিন্ডদর ওপর কিযিয হন্ডচ্ছ,
তনজিিভান্ডি ‘আরাফার সী ান্ডন্তর
তভির অিস্থান করা। কারর্,
অন্ডনক হাজী সান্ডহিরা এর প্রতি
গুরুত্ব মদন না, ফন্ডল িারা
‘আরাফা সী ান্ডন্তর িাইন্ডর অিস্থান
কন্ডরন। িাই িান্ডদর হজ হয় না।
সূর্ য অস্তত ি হওয়ার পর ধ্ীরতস্থর ও শ্াতন্তপূর্ভান্ডি
য
ুর্দাতলফার
তদন্ডক রওনা হন্ডি।
কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
.»«أيها الناس السكينة السكينة

“মহ মলাকসকল! মিা রা ধ্ীরতস্থরিা গ্রহর্ কর, মিা রা ধ্ীরতস্থরিা গ্রহর্ কর”।[73]
িারপর ির্ায় মপৌৌঁছার পর
াগতরি ও ইশ্ার সালাি আদায়
করন্ডি। াগতরন্ডির তিন রাকাি
সালাি পড়ন্ডি আর ঈশ্ার দু’
রাকাি সালাি পড়ন্ডি জ ‘ময়
িা‘খীর (মদরী কন্ডর দু’ সালাি
একজত্রি) কন্ডর।
হাজীন্ডদর জনয ুর্দাতলফায়
াগতরি ও ঈশ্ার সালাি একন্ডত্র
আদায় করা সুন্নাি। কারর্, রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
মসখান্ডন াগতরি ও ইশ্ার সালাি

পন্ডড়ন্ডছন। আর র্তদ ঈশ্ার
সালান্ডির স য় িন্ডল র্াওয়ার
আশ্ংকা কন্ডর িন্ডি িা মর্ মকান্ডনা
স্থান্ডন পন্ডড় তনন্ডি।
আর ুর্দাতলফায় রাজত্র র্াপন
করন্ডি। সালাি ও অনয মকান্ডনা
ইিাদাি কন্ডর রাজত্র কািান্ডি না।
কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িা কন্ডরন তন। ই া
ুসতল রহ. জাতির ইিন
আিুল্লাহ রাতদয়াল্লাহু আনহু মর্ন্ডক
হাদীস ির্না
য কন্ডরন্ডছন,
«أن النبي ﷺ أتى المزدلفة فصلى بها المغرب
والعشاء بأذان واحد وأتى المزدلفة فصلى بها
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح
»بينهما شيئا ً ثم اضطجع حتى طلع الفجر

“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা
ুর্দাতলফায় মপৌৌঁছন্ডলন
এিং মসখান্ডন াগতরি ও ইশ্ার
সালাি এক আর্ান দু’ ইকা ন্ডি
আদায় করন্ডলন, এ দু’ময়র ান্ডঝ
মকান্ডনা সুন্নাি পন্ডড়ন তন। িারপর
ফজর হওয়া পর্ন্ত
য শুন্ডয়
মর্ন্ডকন্ডছন”।
জা রািু ল ‘আকািান্ডি কঙ্কর
তনন্ডিপ করার জনয অধ্ য রাজত্র ও
িন্দ্র ডুন্ডি র্াওয়ার পর ওর্রগ্রস্ত ও
দুিলয িযজক্তর জনয ুর্দাতলফা
মর্ন্ডক ত নায় র্াওয়া জান্ডয়র্
আন্ডছ। আর র্ারা দুিলয নয় ও
দুিন্ডলর
য
সহন্ডর্াতগিান্ডিও নয় এ ন

িযজক্তরা ফজর হওয়া পর্ন্ত
য
মসখান্ডন অিস্থান করন্ডি র্াকন্ডি।
আরা করার জনয প্রর্ রান্ডত্র
কঙ্কর তনন্ডিপ করার প্রতিন্ডর্াতগিা
র্া আজকাল অতধ্কাংশ্ ানুষ
কন্ডর র্ান্ডক, িা নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র সুন্নান্ডির
পতরপন্থী।
হাজী সান্ডহি ুর্দাতলফায় ফজর
সালাি পন্ডড় আল- াশ্‘আরুল
হারান্ড অিস্থান করন্ডি।
তকিলা ুখী হন্ডয় হস্তদ্বয় উন্ডিালন
কন্ডর পূিাকাশ্
য
পুন্ডরাপুতর ফশ্া য
হওয়া পর্ন্ত
য মিতশ্ মিতশ্ আল্লাহন্ডক
আহ্বান করন্ডি।

ু দাতলফার মর্ মকান্ডনা স্থান্ডন
র্
অিস্থান করন্ডলই িা িার জনয
র্ন্ডর্ষ্ট হন্ডি। কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লান্ড র িার্ী
রন্ডয়ন্ডছ,
]«وقفت ها هنا وجمع كلها موقف» [رواه مسلم
.و«جمع» هي مزدلفة
“আত এখান্ডন অিস্থান করলা ,
িন্ডি জা ‘ ির্া ুর্দাতলফা
সম্পূর্িাই
য
অিস্থান স্থল। এ
হাদীসটি ই া
ুসতল ির্না
য
কন্ডরন্ডছন। আর হাদীন্ডস িতর্িয
‘জা ‘ অর্ য ুর্দাতলফা”।
িারপর হাজী সান্ডহি কুরিানীর
তদিন্ডস সূর্ য উতদি হওয়ার আন্ডগই

ত নায় িন্ডল আসন্ডি ও জা রািু ল
‘আকািায় সািটি কঙ্কর তনন্ডিপ
করন্ডি। জা রািু ল ‘আকািা হন্ডলা
িড় জা রা র্া ক্কার তনকিিিী।
আর প্রতিটি কঙ্কর মছালা িুন্ডির
মিন্ডয় একিু িড় হন্ডি হন্ডি।
িিু তদয ক মর্ন্ডক কঙ্কর তনন্ডিপ করা
জান্ডয়র্ হওয়ার ওপর সকল
আতল গর্ এক ি হন্ডয়ন্ডছন। িন্ডি
কা‘িান্ডক িার িা পান্ডশ্ আর
ত নান্ডক িার ডান পান্ডশ্ মরন্ডখ
কঙ্কর তনন্ডিপ করা উি । কারর্,
ইিন াসউদ রাতদয়াল্লাহু আনহুর
হাদীন্ডস আন্ডছ,

«أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن
 هكذا: وقال،يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع
.»رمى الذي أنزل عليه سورة البقرة
“তিতন র্খন িড় জা রার তনকন্ডি
মপৌৌঁছন্ডলন, িখন কা‘িান্ডক িাাঁর
িা পান্ডশ্ আর ত নান্ডক িাাঁর ডান
পান্ডশ্ রাখন্ডলন ও সািটি কঙ্কর
তনন্ডিপ করন্ডলন এিং িলন্ডলন,
র্ার ওপর সূরা আল-িাকারাহ
অিিীর্ য হন্ডয়তছল তিতন এভান্ডি
কঙ্কর তনন্ডিপ কন্ডরতছন্ডলন”।[74]
িড় কঙ্কর, ম াজা ও জুিা তনন্ডিপ
করা জান্ডয়র্ নয়। হাজী সান্ডহি
জা রািু ল আকািান্ডি কঙ্কর

তনন্ডিপ করার স য় িালিীয়াহ
পাঠ মছন্ডড় তদন্ডি।
হাজী সান্ডহিন্ডদর জনয সুন্নাি
হন্ডচ্ছ, ধ্ারািাতহকভান্ডি আন্ডগ কঙ্কর
ারা, িারপর মস িা াি্িু‘ িা
তকরান হজকারী হন্ডল হাতদ জন্ডিহ
করা, িারপর িুল কাত ন্ডয় মফলা
িা িুল মছাি করা। িন্ডি পুরুন্ডষর
জনয িুল কাত ন্ডয় মফলা উি ।
কারর্, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা
ার্া ুণ্ডনকারীন্ডদর
জনয তিনিার রাহ াি ও
াগতফরান্ডির মদা‘আ কন্ডরন্ডছন।
আর িুল মছািকারীন্ডদর জনয াত্র
একিার মদা‘আ কন্ডরন্ডছন। মর্ ন,

এ হাদীসটি িুখারী ও ুসতল
ির্না
য কন্ডরন্ডছন। িারপর হাজী
সান্ডহি িাওয়ান্ডফ ইফাদাহ িা
হন্ডজর িড় িাওয়াফ করার জনয
িাইিু ল্লাহন্ডি র্ান্ডিন।
আর এিাই জাতির ইিন আিুল্লাহ
রাতদয়াল্লাহু আনহু ার হাদীন্ডস
সুন্নাি তহসান্ডি িতর্িয হন্ডয়ন্ডছ,
হাদীসটি ই া
ুসতল ির্না
য
কন্ডরন্ডছন। িান্ডি এন্ডসন্ডছ,
«أن النبي ﷺ أتى الجمرة التي عند الشجرة
،فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها
 رمى من بطن الوادي ثم،مثل حصي الحذف
انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول هللا ﷺ
»فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر

“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা মর্ জা রাটি গান্ডছর
তনকন্ডি তছল িার কান্ডছ আসন্ডলন
ও িান্ডি সািটি কঙ্কর তনন্ডিপ
করন্ডলন আর প্রন্ডিযক কঙ্কর
তনন্ডিপকান্ডল ‘‘আল্লাহু আকিার’’
িলন্ডলন। কঙ্কর মছন্ডলন্ডদর িযিহৃি
গুলান্ডলর গুতলর ি-িা স ান
হন্ডি। নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িাত্বনুল ওয়াদী মর্ন্ডক
কঙ্কর তনন্ডিপ কন্ডরতছন্ডলন।
িারপর ত নায় মগন্ডলন ও উন্ডির
নাহর করন্ডলন, িারপর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা
সাওয়ারীন্ডি আন্ডরাহর্ কন্ডর ক্কায়
এন্ডস িায়িু ল্লাহ শ্রীন্ডফ এন্ডস

মপৌৌঁছান্ডলন ও মসখান্ডন মর্াহন্ডরর
সালাি আদায় করন্ডলন”।
মকান্ডনা হাজী সান্ডহি র্তদ এ
িারটি ইিাদান্ডির মকান্ডনা একটি
ইিাদািন্ডক অনয মকান্ডনা একটি
ইিাদান্ডির আন্ডগ কন্ডর মফন্ডল
িান্ডি িার ওপর মকান্ডনা মদাষ
িিযান্ডি না। কারর্, তিদায় হন্ডজর
িযাপান্ডর িতর্ি,
য আিুল্লাহ ইিন
আ র রাতদয়াল্লাহু আনহু এর
হাদীস র্া িুখারী ও ুসতল ির্না
য
কন্ডরন্ডছন। িান্ডি আন্ডছ,
 فما: قال،«وقف رسول هللا ﷺ والناس يسألونه
سئل رسول هللا ﷺ يومئذ عن شيء قدم أو أخر إَّل
» افعل وَّل حرج:قال

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা দাাঁতড়ন্ডয় তছন্ডলন,
এ িািস্থায় মর্ ানুন্ডষরা িাাঁন্ডক
জজজ্ঞাসা করতছন্ডলন, ির্নাকারী
য
িন্ডলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লা ন্ডক মসতদন
মকান্ডনা তকছুন্ডক আন্ডগ কন্ডর
মফন্ডলন্ডছ িা পন্ডর তনন্ডয় মগন্ডছ
এ ন সি তিষন্ডয় জজজ্ঞাসা করা
হন্ডল তিতন শুধ্ু িলন্ডিন, কর,
মকান্ডনা িতি মনই”।
হাজী সান্ডহি র্তদ িা াি্িু‘
হজকারী হন িাহন্ডল িাওয়ান্ডফ
ইফাদার পর সা‘ঈ করন্ডিন।
কারর্, িার প্রর্ সা‘ঈ উ রার

জনয তছল। সুিরাং িার ওপর
হন্ডজর সা‘ঈ অপতরহার্ য হন্ডি।
আর র্তদ মস ইফরাদ িা তকরান
হজকারী হন ও িাওয়ান্ডফ কুদূন্ড র
পর সা‘ঈ কন্ডর মনন িাহন্ডল
তদ্বিীয় িার আর সা‘ঈ করন্ডিন
না। কারর্, জাতির রাতদয়াল্লাহু
আনহুর হাদীন্ডস আন্ডছ,
«لم يطف النبي ﷺ وَّل أصحابه بين الصفا
.»والمروة إَّل طوافا ً واحدا ً طوافه اۡلول
“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা ও িাাঁর সাহািান্ডয়
মকরা সাফা ও ারওয়ান্ডি
একিার সা‘ঈ কন্ডরন্ডছন প্রর্
সা‘ঈ”।[75]

র্ারা ত নায় অিস্থান্ডনর িযাপান্ডর
িাড়ািাতড় করন্ডি না িান্ডদর জনয
আইয়যা ুি িাশ্রীক র্ুলহাজ
ান্ডসর (এগার, িার ও মির)
িাতরখ কঙ্কর ারার তদন ধ্রা
হন্ডি। আর র্ারা িাড়ািাড়ী
করন্ডিন িারা দু’ তদন র্ুলহাজ
ান্ডসর এগার ও িার িাতরখ কঙ্কর
ারন্ডিন। কারর্, আল্লাহ িা‘আলার
িার্ী রন্ডয়ন্ডছ”
﴿و ۡٱذ ُك ُرواْ ا
ي أَياام امعۡ دُو َٰدَ ِّۚت فَ َمن تَعَ اج َل ِفي
َ
ٓ ٱَّللَ ِف
ٓ َ ََل إِ ۡث َم َعلَ ۡي ِه َو َمن تَأ َ اخ َر ف
ٓ َ َيَ ۡو َم ۡي ِن ف
 ِه ِل َم ِنٞۖ َل إِ ۡث َم َعلَ ۡي
]٢٠٣ :﴾ [البقرة٢٠٣ ٱتاقَ َٰۗى
“মিা রা তনতদয ষ্ট সংখযক
তদনগুতলন্ডি আল্লাহন্ডক স্মরর্

করন্ডি। র্তদ মকউ িাড়ািাড়ী কন্ডর
দু’ তদন্ডন িন্ডল আন্ডস িন্ডি িার
মকান্ডনা পাপ মনই, আর র্তদ মকউ
তিলে কন্ডর িন্ডি িারও মকান্ডনা
পাপ মনই। িা িার জনয, মর্
িাকওয়া অিলেন কন্ডর”। [সূরা
আল-িাকারাহ, আয়াি: ২০৩]
১১ ও ১২ িাতরখ হাজীসান্ডহি
প্রর্ জা রা (মছাি) র্া সজজন্ডদ
খাইন্ডফর তনকন্ডি িান্ডি সািটি
কঙ্কর তনন্ডিপ করন্ডি। িারপর
ন্ডধ্য জা রান্ডক সািটি কঙ্কর
তনন্ডিপ করন্ডি। িারপর
জা রািু ল আকািান্ডি সািটি
কঙ্কর তনন্ডিপ করন্ডি। প্রতিটি

কঙ্কর তনন্ডিপ কান্ডল ‘‘আল্লাহু
আকিার’’ িলন্ডি। (মছাি)
জা রান্ডক কঙ্কর তনন্ডিপ কন্ডর
তক্বিলা ুখী হন্ডয় দাতড়ন্ডয়, জা রান্ডক
িা পান্ডশ্ মরন্ডখ অন্ডনকির্ ধ্ন্ডর
লো মদা‘আ করা সুন্নাি। তদ্বিীয়
জা রান্ডিও কঙ্কর ম ন্ডর
তক্বিলা ুখী হন্ডয় দাড়ান্ডনা ও
জা রান্ডক িযজক্তর ডান পান্ডশ্
মরন্ডখ লো মদা‘আ করা সুন্নাি।
তকন্তু িড় জা রান্ডি কঙ্কর ারার
পর লো মদা‘আ করা তকংিা
দাাঁড়ান্ডনা সুন্নাি নয়।
১১ ও ১২ িাতরখ কঙ্কর ারার
স য় শুরু হন্ডি সূর্ য পজি

আকান্ডশ্ ঢন্ডল র্াওয়ার পর। কারর্,
ইিন উ ার রাতদয়াল্লাহু আনহু ার
হাদীন্ডস আন্ডছ। তিতন িন্ডলন,
.»«كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا
“আ রা স য় মদখন্ডি র্াকিা ,
র্খন সূর্ য ঢন্ডল মর্ি িখন আ রা
কঙ্কর তনন্ডিপ করিা ”।[76]
র্ুলহাজ ান্ডসর মির িাতরন্ডখর সূর্ য
ডুিার সান্ডর্ সান্ডর্ আইয়যা ুি
িাশ্রীন্ডকর কঙ্কর ারার স য়
মশ্ষ হন্ডয় র্ান্ডি। মর্ িযজক্ত
র্ুলহাজ্জ ান্ডসর মির িাতরন্ডখর
সূর্ য ডুন্ডি মগল অর্ি মস কঙ্কর
ারন্ডি পারন্ডলা না এর পর মস

আর কঙ্কর ারন্ডি না। িার ওপর
দা -তফদয়া অপতরহার্ য হন্ডি।
হাজী সান্ডহি আইয়যান্ড িাশ্রীন্ডকর
র্ুলহাজ ান্ডসর এগার ও িার
িাতরন্ডখর রাজত্রগুন্ডলা ত নায় র্াপন
করন্ডি আর মর্ হাজী সান্ডহন্ডির
িার িাতরন্ডখর সূর্ য ডুন্ডি মগল
অর্ি মস ত না মর্ন্ডক মির হন্ডি
পারন্ডলা না িার ওপর ত নায়
রাজত্র র্াপন এিং মির িাতরন্ডখর
কঙ্কর ারা অপতরহার্ য হন্ডি।
হাজী সান্ডহি র্তদ ক্কা মর্ন্ডক
িন্ডল মর্ন্ডি িান িাহন্ডল িাওয়ান্ডফ
তি‘দা কন্ডর িন্ডল র্ান্ডিন। কারর্, িা
অতধ্কাংশ্ ফকীন্ডহর তনকি হন্ডজর

ওয়াজজিস ূন্ডহর একটি ওয়াজজি।
িন্ডি িা ঋিু িিী তহলা মর্ন্ডক
িাদ পন্ডড় র্ান্ডি। (অর্াৎ
য িান্ডক
িা করন্ডি হন্ডি না) কারর্, ইিন
আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহু ার
হাদীন্ডস আন্ডছ, তিতন িন্ডলন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লা িন্ডলন্ডছন,
 وفي،«َّل ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت
.» إَّل أنه خفف عن المرأة الحائض:رواية
“মকউই ( ক্কা হন্ডি) িন্ডল র্ান্ডি
না র্িির্ না িার সিন্ডশ্ষ
য
স য়িুকু আল্লাহর ঘন্ডরর কান্ডছ
কািন্ডি। (অর্াৎ
য তিদায় িাওয়াফ
না কন্ডর মকউই ক্কা িযাগ করন্ডি

না) অনয ির্নায়
য
আন্ডছ: ঋিু িিী
তহলার জনয িাওয়ান্ডফ তিদা‘ না
কন্ডরই িন্ডল র্াওয়া অনু তি
রন্ডয়ন্ডছ”।[77]
মর্ িযজক্ত িাওয়ান্ডফ ইফাদাহ িার
ভ্র র্ কাল পর্ন্ত
য তপছান্ডি িার
জনয িাওয়ান্ডফ ইফাদাই িাওয়ান্ডফ
তিদা‘ তহসান্ডি অতধ্কাংশ্
ফকীহগন্ডর্র তনকি র্ন্ডর্ষ্ট হন্ডি।
মর্ মদা‘আটি িুখারী ইিন উ ার
রাতদয়াল্লাহু আনহু া মর্ন্ডক ির্না
য
কন্ডরন্ডছন মসই মদা‘আটি হজ
মর্ন্ডক প্রিযািিযনকারী িযজক্তর জনয
পড়া ুস্তাহাি। কারর্, নিী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লা

র্খন মকান্ডনা র্ুদ্ধ মর্ন্ডক িা হজ
অর্িা উ রা মর্ন্ডক তফরন্ডিন
িখন প্রন্ডিযক উাঁিু জায়গায়
‘‘আল্লাহু আকিার’’ িলন্ডিন।
অিঃপর তনন্ডের মদা‘আটি
পড়ন্ডিন:
 وله، له الملك،«َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له
 آيبون تائبون، وهو على كل شيء قدير،الحمد
 ونصر، صدق هللا وعده،عابدون لربنا حامدون
.» وهزم اۡلحزاب وحده،عبده
উচ্চারর্: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াহদাহু লা-শ্ারীকা লাহু, লাহুল্
ূল্কু ওয়ালাহুল্ হা দু ওয়াহুয়া
আলা-কুতল্ল শ্াইয়ীন ক্বাদীর। আময়িূনা িান্ডয়িূনা আ‘মিদূনা

তলরান্ডব্বনা হা-ম দূন, সাদাক্বাল্লাহু
ওয়া‘দাহু ওয়া নাসারা ‘আিদাহু
ওয়া হার্া াল আহর্ািা ওয়াহদাহু।
স াপ্ত
ইতিহাস কান্ডণ্ডর এক ম ৌল
ম রুদন্ডণ্ডর না ইসলা ।
ইতিহান্ডসর তিতিত্র অধ্যায় ও পর্ায়
য
মপতরন্ডয় ইসলা আজ এ পর্ান্ডয়
য
আসীন। িান্ডক জানন্ডি হন্ডল,
িুঝন্ডি হন্ডল, তনর্য়য করন্ডি হন্ডি
িার ম ৌতলকত্ব, তিতধ্তিধ্ান, তিশ্বাস,
আিরর্ন্ডক। িইটি িারই সংতিপ্ত
অর্ য য় ও খুিই প্রাঞ্জল প্রয়াস।

[1] সহীহ িুখারী ও সহীহ
ুসতল ।
[2] ই া িুখারী ও ুসতল এ
হাদীসটি আনাস রাতদয়াল্লাহু আনহু
মর্ন্ডক ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[3] সহীহ িুখারী ও সহীহ
ুসতল ।
[4] সহীহ

ুসতল ।

[5] সহীহ িুখারী ও সহীহ
ুসতল ।
[6] সহীহ

ুসতল ।

[7] আহ দ।

[8] সহীহ

ুসতল

[9] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[10] সহীহ িুখারী ও সহীহ
ুসতল
[11] সহীহ

ুসতল ।

[12] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[13] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[14] এ হাদীসটি িুখারী ও
ুসতল উভন্ডয়ই ইিন উ ার
রাতদয়াল্লাহু আনহু া মর্ন্ডক ির্না
য
কন্ডরন্ডছন।

[15] হাদীসটি িুখারী ও ুসতল
একজত্রিভান্ডি ির্না
য কন্ডরন্ডছন, িন্ডি
শ্িগুন্ডলা ুসতলন্ড র।
[16] হাদীসটি আিূ দাউদ ির্না
য
কন্ডরন্ডছন, আর হাদীসটি হাসান।
[17] হাদীসটি আহ াদ, আিু
দাউদ ও নাসাঈ ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[18] সহীহ িুখারী।
[19] সহীহ িুখারী।
[20] হাদীসটি আহ াদ ও
আসহািুস্ সুনান ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[21] হাদীসটি িুখারী ও
ির্না
য কন্ডরন্ডছন।

ুসতল

[22] হাদীসটি িুখারী ও ুসতল
একজত্রিভান্ডি ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[23] হাদীসটি িুখারী ির্না
য
কন্ডরন্ডছন।
[24] হাদীসটি আিূ দাউদ এিং
ইিন াজাহ ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[25] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[26] সহীহ িুখারী ও সহীহ
ুসতল ।
[27] সহীহ িুখারী ও সহীহ
ুসতল ।
[28] িুখারী ও ুসতল , শ্িগুন্ডলা
ই া
ু তলন্ড র।
স

[29] ইিন াজাহ, এর সনদ
দুিল।
য [সম্পাদক]
[30] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[31] আহ দ।
[32] সহীহ িুখারী।
[33] আহ দ।
[34] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[35] আিূ দাউদ।
[36] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[37] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[38] আিূ দাউদ ও তিরত র্ী।

[39] আিু দাউদ, দান্ডর ী ও
অনযানযরা এ হাদীস ির্না
য
কন্ডরন্ডছন।
[40] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[41] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[42] এ হাদীসটি ই া আহ াদ
আিু দাউদ, তিরত র্ী ও নাসাঈ
ির্না
য কন্ডরন্ডছন হাফসা রাতদয়াল্লাহু
আনহার িতর্িয হাদীস মর্ন্ডক।
[43] নাসাঈ ও ইিন খুর্াই া
হাদীসটি হাসান তহসান্ডি ির্না
য
কন্ডরন্ডছন।
[44] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[45] সহীহ িুখারী ও
[46] সহীহ

ুসতল ।

ুসতল ।

[47] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[48] সহীহ িুখারী ও

ুসতল ।

[49] িুখারী ও স
ু তল উভন্ডয়ই
এ হাদীসটি ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[50] হাদীসটি ই া তিরত র্ী
ির্না
য কন্ডরন্ডছন, হাসান ও সহীহ
িন্ডলন্ডছন।
[51] সহীহ িুখারী ও
[52] সুনান নাসাঈ।

ুসতল ।

[53] এ হাদীসটি ই া আহ াদ
আিু দাউদ, ইিন াজাহ ও
িাইহাকী ির্না
য কন্ডরন্ডছন, ই া
িাইহাকী হাদীসটিন্ডক সহীহ
িন্ডলন্ডছন।
[54] সহীহ িুখারী ও ুসতল ,
িন্ডি শ্িগুন্ডলা সহীহ িুখারীর।
[55] হাদীসটি আিূ দাউদ,
আহ াদ ও হান্ডক ির্না
য
কন্ডরন্ডছন, হান্ডক হাদীসটি সহীহ
িন্ডলন্ডছন।
[56] সহীহ িুখারী ও
[57] সহীহ

ুসতল ।

ুসতল ।

[58] এ হাদীসটি িুখারী ও
ুসতল ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু
আনহু ার িরান্ডি ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[59] ই া িাইহাকী এ হাদীসটি
উি সনন্ডদ ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[60] সহীহ িুখারী ও সহীহ
ুসতল ।
[61] এ হাদীস িুখারী ও
ির্না
য কন্ডরন্ডছন।

ুসতল

[62] হাদীসটি ইিন আব্বাস
রাতদয়াল্লাহু আনহু ার িরান্ডি
িুখারী ও ুসতল ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[63] সহীহ

ুসতল ।

[64] এ হাদীসটি
কন্ডরন্ডছন।

ুসতল

ির্না
য

[65] হাদীসটি িুখারী ির্না
য
কন্ডরন্ডছন।
[66] হাদীসটি িাইহাকী উি
সনন্ডদ ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[67] এ হাদীসটি আিু দাউদ,
ইিন াজাহ ও আহ াদ ির্না
য
কন্ডরন্ডছন, হাদীসটির সনদ হাসান।
[68] হাদীসটি আহ াদ ও
আসহািুস সুনান ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[69] হাদীসটি ই া আহ াদ ও
িাইহাকী ির্না
য কন্ডরন্ডছন্

[70] হাদীসটি নাসাঈ ির্না
য
কন্ডরন্ডছন।
[71] হাদীসটি ই া
ির্না
য কন্ডরন্ডছন।

ুসতল

[72] হাদীসটি
কন্ডরন্ডছন।

ির্না
য

ুসতল

[73] হাদীসটি ই া
ির্না
য কন্ডরন্ডছন।

ুসতল

[74] িুখারী ও স
ু তল উভন্ডয়ই
এ হাদীসটি ির্না
য কন্ডরন্ডছন।
[75] এ হাদীসটি
কন্ডরন্ডছন।

ুসতল

ির্না
য

[76] হাদীসটি ই া
কন্ডরন্ডছন।

িুখারী ির্না
য

[77] হাদীসটি ান্ডলক ির্না
য
কন্ডরন্ডছন। আর ূল হাদীসটি
সহীহ ুসতলন্ড আন্ডছ।

