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রমজান মাসের করণীয় বজজনীয় 

হিজরী বছসরর অত্যান্ত মূল্যবান মাে িসল্া এই রমজান মাে। এই মাসের প্রহত্হি মূহুত্জসকই আমল্ হিসয় োজাসনা িসয়সছ। যহিও আমরা 

গুহিকসয়ক আমল্ হিসয় এই মাে অহত্বাহিত্ করার চেষ্টা কহর। হকন্তু েহত্যকার অসথজ চকউ যহি আল্লাির অল্ী িসত্ োয় ত্ািসল্ এিা একহি 

েংহিপ্ত চকােজ। এই মােসক অল্ী িওয়ার েংহিপ্ত চকােজ বল্া িসয়সছ। আসরা একহি হবষয় িসল্া এই মােসকই মানুষ যাকাত্ চিয়ার মাে মসন 

কসর থাসক যহিও ত্া হিক না। ত্াই এই মাসের আমসল্র আসল্ােনাসত্ যাকাসত্র হবষসয় েংহিপ্ত আসল্ােনা করা িসব ইনশাআল্লাি। এই 

মাসের আসল্ােয হবষয়েমূিঃ 

ক. চরাযার ফযীল্ত্ ও জরুরী মাোইল্ 

খ. ত্ারাবীর নামায 

গ. শসব ক্বির 

ঘ. যাকাত্ 

ঙ. ঈসির োাঁসির শর‘ঈ হবধান 

 

ক. চরাযার ফযীল্ত্ ও জরুরী মাোইল্ 

১. চরাযার গুরুত্ব ও ফযীল্ত্ 

আল্লাি ত্া‘আল্া ইরশাি কসরন: (ত্রজমা) চি মুহমন েকল্! চত্ামাসির উপর রমাযাসনর চরাযা ফরয করা িসল্া, চযমহনভাসব চত্ামাসির 

পূবজবত্জীসির উপর ফরয করা িসয়হছল্। চযন চত্ামরা মুত্তাকী িসত্ পাসরা। (েরূা বাকারা-১৮৩) 

হুজুর োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাম ইরশাি কসরন, চয বযহি ঈমাসনর েহিত্ েওয়াসবর আশায় রমাযান শরীসফর চরাযা রাসখ, (অনয 

বণজনায়) ঈমাসনর েহিত্ েওয়াসবর আশায় ত্ারাবীসির নামায পসে, ত্ার অত্ীসত্র েকল্ গুনাি মাফ কসর চিওয়া িয়। (বুখারী শরীফ: িা: নং 

১৯০১)     

চরাযার হনয়ত্ 

রমাযাসনর চরাযার জনয েুবসি োহিসকর পূসবজ মসন মসন এই হনয়ত্ করসব চয, ‘আহম আজ চরাযা রাখসবা’ অথবা হিসন আনমুাহনক ১১িার পূসবজ 

মসন মসন এইরূপ হনয়ত্ করসব চয, আহম আজ চরাযা রাখল্াম। মুসখ হনয়ত্ করা জরুরী নয়, বরং মুস্তািাব। (রদ্দুল্ মিুত্ার: ২/৩৭৭) 

হব. দ্র. : আরবী ভাল্ভাসব বল্সত্ পারসল্ ও বুঝসল্ আরবীসত্ও হনয়ত্ করসত্ পারসব। অনযথায় বাংল্ায় হনয়ত্ করা ভাসল্া।  

োিরী ও ইফত্ার 

চরাযািাসরর জনয োিরী খাওয়া ও ইফত্ার করা েুন্নাত্। হবসশষ হকছু না চপসল্ োমানয খািয বা চকবল্ পাহন পান করসল্ও োিরীর েুন্নাত্ 

আিায় িসয় যাসব। 

ইফত্ার খুরমা হকংবা চখজুর দ্বারা করা েুন্নাত্। ত্া না চপসল্ পাহন দ্বারা ইফত্ার করসব। ইফত্াসরর হকছুিণ পূসবজ এ দু‘আহি চবশী চবশী পেসব: 

ِلم     ِفَرِة اِغمِفرم غم َ   َيا َوا ِسَع اْلم
অথজঃ চি মিান িমা িানকারী! আমাসক িমা করুন। (শু‘আবুল্ ঈমান: ৩/৪০৭) 

ِم اهلِل َوَعىل َبَرَكِة اهللِ   ِبسم
হবেহমল্লাহি ওয়া আল্া বারাকাহত্ল্লাি। বসল্ ইফত্ার শুরু করসব এবং ইফত্াসরর পর হনসের দুহি দু‘আ পেসব: 

১.  ُت َطرم ِقَك اَفم ُت َوَعلي ِرزم  اَللُّهّمَ لََك ُصمم
(অথজ: চি আল্লাি! আহম চত্ামারই জনয চরাযা চরসখহছ, এবং চত্ামারই চিয়া হরহযক দ্বারা ইফত্ার করল্াম।) (আবূ িাঊি: ১/৩২২) 

২.  ُِر ا ُق َوَثَبَت االَ جم ـَتلَِّت الُعُروم َمأُ َوابم نم َشاَء اهلل َتَعا لَذَهَب الّظَ  

(অথজঃ হপপাো িূরীভূত্ িসয়সছ, ধমনীেমূি েসত্জ িসয়সছ, এবং ইনশাআল্লাি চরাযার েওয়াব হনহিত্ িসয়সছ।) (আবূ িাঊি: ১/৩২১) 

৩. ইফত্ারীর িাওয়াত্ চখসল্ চমজবাসনর উসদ্দসশয এই দু‘আ পেসব: 

َطَرعندكم الصائمون واكل طعامكم االبرار وصلت عليكم اْللئكة     اَفم
(অথজঃ আল্লাি করুন চযন চরাযািারগণ চত্ামাসির বােীসত্ চরাযার ইফত্ার কসর এবং চনক চল্াসকরা চযন চত্ামাসির খানা খায় এবং 

চফসরশত্াগণ চযন চত্ামাসির উপর রিমসত্র দু‘আ কসর।) (আস্েুনানলু্ কুবরা, নাোঈ ৬:৮১, ইবনেু েনু্নীঃ ৪৩৩) 

চরাযার গুরুত্বপণূজ মাোইল্ 
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১. রমাযাসনর প্রসত্যক হিসনই ঐ হিসনর চরাযার হনয়ত্ করা জরুরী। একহিসনর হনয়ত্ পুসরা মাসের চরাযার জনয যসথষ্ট নয়। (দুরসর মখুত্ার: 

২/৩৭৯) 

২. যহি চকউ চরাযার হনয়ত্ বযত্ীত্ এমহনসত্ই োরা হিন না চখসয় থাসক, ত্ািসল্ এিা চরাযা বসল্ ধত্জবয িসব না। (রদ্দুল্ মিুত্ার: ২/৩৭৭) 

৩. েুবসি োহিসকর পর খানা-হপনা জাহয়য চনই। আযান চিাক বা না চিাক। চল্াক মুসখ চয প্রেহল্ত্ রসয়সছ চয, েুবসি োহিসকর পসরও আযান 

পযজন্ত খাওয়া যায় ত্া েমূ্পণজ ভুল্। (রদ্দুল্ মিুত্ার:২/৪১৯) 

৪. চরাযা অবস্থায় চগােল্ করসল্ চরাযার চকান িহত্ িয় না। ত্সব কুল্ী করার েময় গেগো করসব না এবং নাসক পাহন চিয়ার েময় নাসকর 

মসধয চজাসর পাহন  িানসব না। (দুরসর মখুত্ার: ২/৪১৯) 

৫. চরাযা অবস্থায় কাউসক রি হিসল্ চরাযার চকান িহত্ িয় না। যহি রিিাত্ার শরীর দুবজল্ িসয় যাওয়ার আশংকা না থাসক।(রদ্দুল্ মিুত্ার: 

২/৪১৯) 

৬. রমাযান মাসের হিসন বা রাসত্ চকউ যহি চবহুাঁশ িসয় যায় এবং ত্া যহি কসয়কহিন বা অবহশষ্ট পুসরা মাে পযজন্ত িীঘজস্থায়ী িয়, ত্ািসল্ প্রথম 

চয হিন চবহুাঁশ িসয়সছ ঐ হিন বাি হিসয় বাকী হিনগুহল্র চরাযার কাযা করসত্ িসব।(দুরসর মখুত্ার: ২/৪৩২) 

৭. রমাযান মাসে চকউ যহি পাগল্ িসয় যায় ত্ািসল্ ত্ার চরাযা মাফ িসয় যায়। ত্সব পুসরা মাসের চকান অংসশ েুস্থ িসল্ পূসবজর চরাযাগুসল্ার 

কাযা করসত্ িসব।(আল্ বািরুর রাসয়ক: ২/৫০৭) 

৮. িস্তমমথুন করসল্ চরাযা চভসে যায় এবং ত্ার কাযা আিায় করা জরুরী। এিা জঘনয পাপকাযজ। িািীসে এইরূপ বযহির উপর ল্ানত্ করা 

িসয়সছ। (দুরসর মখুত্ার: ২/৩৯৯) 

৯. যহি চরাযা অবস্থায় িাাঁত্ হিসয় রি চবর   িসয়সছ কণ্ঠনাল্ীসত্ চপ াঁসছ যায় এবং ত্া পহরমাসণ কম িয়, ত্ািসল্ চরাযা নষ্ট িসব না। আর যহি 

রি থুথুর েমান বা থুথু চথসক চবশী িয় ত্ািসল্ চরাযা চভসে যাসব। এবং ত্ার কাযা করসত্ িসব। (দুরসর মখুত্ার: ২/৩৯৬) 

১০. বাচ্চাসক দুধ পান করাসল্ চরাযার চকান িহত্ িয় না। হকন্তু নামায অবস্থায় দুধ পান করাসল্ নামায চভসে যায়। (দুরসর মখুত্ার: ২/৩৭১) 

১১. েফসর যহি কষ্ট িয় ত্ািসল্ চরাযা না রাখা জাহয়য আসছ বরং না রাখা উত্তম। আর েফসর কষ্ট না িসল্ চরাযা রাখাই িল্ মুস্তািাব। ত্সব 

চরাযা চরসখ ভাো হিক নয়। চকউ যহি চভসে চফসল্ ত্ািসল্ কাফফারা আেসব হক না এ বযাপাসর মত্সভি রসয়সছ। যহিও গ্রিণসযাগয মত্ িল্ 

চয, এই েূরসত্ কাফফারা ওয়াহজব িয় না। (আিোনুল্ ফাত্াওয়া ৪:৪৪) 

১২. চকউ চরাযা রাখার পর মারাত্মক অেুস্থ িসয় চগসল্ অথবা পূসবজর চরাগ চবসে যাওয়ার প্রবল্ ধারণা িসল্ চরাযা ভাো জাহয়য আসছ। 

পরবত্জীসত্ কাযা করসত্ িসব। একান্ত কাযা করার শহি না চপসল্ উি চরাযার হফহিয়া হিসত্ িসব অথজাৎ, প্রসত্যক চরাযার বিসল্ একজন 

গরীবসক দু’চবল্া খাওয়াসত্ িসব বা চপাসন দু’চের আিা হকংবা ত্ার মূল্য গরীবসক হিসত্ িসব। (দুরসর মখুত্ার: ২/৪২২) 

১৩. নাবাসল্গ চছসল্-েন্তানসিরসক চরাযা রাখার হুকুম করসত্ িসব, যহি ত্ারা এর শহি রাসখ এবং এর দ্বারা ত্াসির চকান িহত্ না িয়। আর 

িশ বৎের বয়সে চরাযা রাখসত্ শুরু না করসল্ প্রসয়াজসন প্রিার করা যাসব।(দুরসর মখুত্ার: ২/৪০৯) 

১৪. রমাযাসনর হিসনর চবল্ায় চকান চছসল্ বা চমসয় বাসল্গ িসল্ বা চকান কাসফর মুেল্মান িসল্ হকংবা মুোহফর েফর চশষ করসল্ বাকী হিন 

খানা-হপনা চথসক হবরত্ থাকসত্ িসব।  

ঋত্বুত্ী মহিল্ার হুকমু 

১. ঋত্ুবত্ী চকান মহিল্ার যহি হিসনর চবল্ায় স্রাব বন্ধ িসয় যায় ত্ািসল্ হিসনর বাকী েময় খানাহপনা ইত্যাহি চথসক হবরত্ থাকসত্ িসব। আর 

চকান মহিল্ার চরাযা অবস্থায় ঋত্ুস্রাব শুরু িসয় চগসল্ ত্ার জনয উপবাে থাকা জাহয়য চনই। বরং চে েুসপ েুসপ খানা-হপনা করসব এবং 

পরবত্জীসত্ চরাযাগুহল্র কাযা করসব। (দুরসর মখুত্ার: ২/৪০৮, ইমিাদুল্ আিকাম: ২/১৩৯) 

২. যহি চকান মহিল্া ঔষধ চেবন কসর ঋত্ুস্রাব বন্ধ রাসখ ত্ািসল্ ত্াসক পুসরা মােই চরাযা রাখসত্ িসব। ত্সব স্বাভাহবক হনয়সমর হবপরীত্ 

করার িরুন কাজহি হিক িসব না। (ফাত্াওয়া রিীহময়া: ৬/৪০৪) 

চরাযা ভে িওয়ার কারণেমিূ 

১. চরাযা স্মরণ থাকা অবস্থায় চকান হকছু খাওয়া বা পান করা অথবা স্ত্রী-েিবাে করা। এসত্ কাযা ও কাফফারা (একাধাসর দুই মাে চরাযা 

রাখা) ওয়াহজব িয়। ২. নাসক বা কাসন তত্ল্ বা ঔষধ প্রসবশ করাসনা। ৩. নেয বা িাপানী চরাগীর জনয ইনসিল্ার গ্রিণ করা। ৪. ইচ্ছাকৃত্ভাসব 

মুখভসর বহম করা। ৫. বহম আোর পর ত্া হগসল্ চফল্া। ৬. কুল্ী করার েময় পাহন গল্ার হভত্সর েসল্ যাওয়া। ৭. িাাঁসত্ আিসক থাকা চছাল্ার 

েমান বা ত্ার চেসয় বে ধরসনর খািযকণা হগসল্ চফল্া। ৮. মুসখ পান চরসখ ঘুহমসয় পসে েুবসি োহিসকর পসর জাগ্রত্ িওয়া। ৯. ধূমপান করা। 

১০. ইচ্ছাকৃত্ভাসব আগরবাহত্ হকংবা অনয চকান েুগহন্ধ দ্রসবযর চধাাঁয়া গল্ধকরণ করা বা নাসকর হভত্সর চিসন চনওয়া। ১১. রাত্র মসন কসর 



 www.islamijindegi.com  

েুবসি োহিসকর পর োিরী খাওয়া বা পান করা। ১২. েূযজাসস্তর পূসবজ েূযজ অস্তহমত্ িসয়সছ চভসব ইফত্ার করা। এগুসল্াসত্ শুধু কাযা ওয়াহজব 

িয়, কাফফারা ওয়াহজব িয় না। হকন্তু চরাযা চভসে যাওয়ার পর হিসনর বাকী েময় চরাযািাসরর নযায় পানািার ইত্যাহি চথসক হবরত্ থাকসত্ 

িসব। (রদ্দুল্ মিুত্ার ও দুরসর মখুত্ার: ২/৪০২) 

চরাযা মাকরুি িওয়ার কারণেমিূ 

১. হমথযা কথা বল্া। ২. গীবত্ বা চোগল্সখারী করা। ৩. গাল্াগাহল্ বা ঝগো-ফাোি করা। ৪. হেসনমা চিখা বা অনয চকান কবীরা গুনাসি হল্প্ত 

িওয়া। ৫. েকাল্ চবল্ায় নাপাক অবস্থায় থাকা। ৬. চরাযার কারসণ অহস্থরত্া বা কাত্রত্া প্রকাশ করা। ৭. কয়ল্া, মাজন, িুথ পাউডার, 

িুথসপষ্ট বা গুল্ হিসয় িাাঁত্ মাজা। ৮. অনথজক চকান হজহনে মুসখর হভত্সর হিসয় রাখা। ৯. অসিত্ুক চকান হজহনষ হেবাসনা বা চেসখ চিখা। ১০. 

কুল্ী করার েময় গে গো করা। ১১. নাসকর হভত্র পাহন চিসন চনয়া। (হকন্তু উি পাহন গল্ায় চপ াঁছসল্ চরাযা চভসে যাসব।) ১২. ইচ্ছাকৃত্ভাসব 

মুসখ থুথু জমা কসর হগসল্ চফল্া। ১৩. ইচ্ছাকৃত্ভাসব অল্প বহম করা। (দুরসর মখুত্ার: ২/৪১৬, বািাইউে োনাসয়: ২/৬৩৫, হকত্াবুল্ হফকি: ১/৯২৩) 

চয েমস্ত কারসণ চরাযার িহত্ িয় না 

১. ভুল্ক্রসম পানািার করা। ২. আত্র েুগহন্ধ বযবিার করা বা ফুল্ ইত্যাহির ঘ্রাণ চনওয়া। ৩. হনজ মুসখর থুথু ও কফ জমা না কসর হগসল্ 

চফল্া। ৪. শরীর বা মাথায় তত্ল্ বযবিার করা। ৫. িাণ্ডার জনয চগােল্ করা। ৬. ঘুসম স্বপ্নসিাষ িওয়া। ৭. হমেওয়াক করা। ৮. অহনচ্ছাকৃত্ বহম 

িওয়া ৯. চোসখ ঔষধ বা েুরমা বযবিার করা। ১০ চয চকান ধরসনর ইনসজকশন ল্ওয়া। (রদ্দুল্ মিুত্ার ও দুরসর মখুত্ার: ২/৩৯৪) 

রমাযান মাসে ৪ িা কাজ চবহশ চবহশ করাঃ 

(১) চরাযা চরসখ হনসজসক চিখা-শুনা করসত্ িসব, যাসত্ চকান প্রকার গুনাি না িয়। গুনাি ছােসত্ িসব। 

(২) রমাযান মাে কুরআন শরীফ নাহযসল্র মাে, ত্াই প্রহত্ হিন কুরআন শরীফ হত্ল্াওয়াসত্র জনয েময় রাখসত্ িসব। এিা রমাযান মাসের 

িক। 

(৩) কাহল্মাসয় ত্াইহয়যবা চবশী কসর পেসত্ িসব। 

(৪) রমাযান মাসে এই দু‘আ চবহশ কসর পেসত্ িসব -     ُذِبَك ِمَن الّنَاَر َنََّة َوَنُعوم َئلَُك اْلم  اَللُّهّمَ اِّنَا نَسم
শসব ক্বিসরর রাহত্রসত্ হনসের দু‘আ চবহশ চবহশ পেসত্ থাকা -   ى َو َفاعمُف َعّنِ مَعفم  اَلّلُهّمَ إِّنََك َعُفّوٌّ ُُتِّبُ ال
(আমাল্ুল্ য়াউহম ওয়াল্ল্াইল্াি: িািীে নং ৭৬৭ ইবসন মাজাি, িািীে নং ৩৮৫০) 

 

খ. ত্ারাবীি নামাযঃ 

ত্ারাবীি নামায ২০ রাকা‘আত্ঃ  

িযরত্ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুেহল্ম রি .এর উস্তাি আব ুবকর ইবসন শাইবা রি .এর হকত্াব আল্ মুোন্নাফ পৃঃ ২/১৬৬, িািীে নং ৭৬৯১, 

এছাো িািীসের প্রহেদ্ধ হকত্াব বাইিাকী পৃঃ ২/৬৯৮-৬৯৯, িািীে নং ৪৬১৫, ৪৬১৭, ত্াবারানী পৃঃ ১১/২৬১, িািীে নং ৭৭৩৩, “িযরত্ 

আব্দুল্লাি ইবসন আব্বাে রাহয .চথসক বহণজত্ হবশুদ্ধ িািীসের রােূল্ োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাম এর আমল্ দ্বারা ২০ রাকা‘আত্ ত্ারাবীি 

নামায প্রমাহণত্।” (আন-নকুাত্ আল্া মকুাদ্দামাহত্ ইবহনে োল্াি-১/৩৯০, আন-নকুাত্ আল্া হকত্াহব ইবহনে োল্াি-১/৪৯৪) 

হদ্বত্ীয় খল্ীফা িযরত্ উমর রাহয .ত্ার চখল্াফত্ আমসল্ মেহজসি নববীর মসধয ত্ারাবীি নামাসযর অসনকগুসল্া িুদ্র িুদ্র জামা‘আত্সক একত্র 

কসর িযরত্ উবাই হবন কাআব রাহয .এর ইমামত্ীসত্ ২০ রাকা‘আত্ ত্ারাবীি নামাসযর হুকুম হিসয়হছসল্ন। েকল্ োিাবাসয় চকরাম রাহয .

ত্াাঁর েমথজন কসরহছসল্ন। ত্ারাবীি নামায যহি নবী আল্াইহিে োল্াম চথসক ২০ রাকা‘আত্ প্রমাহণত্ না িসত্া ত্ািসল্ োিাবাসয় চকরাম রাহয .

অবশযই আপহত্ত ত্ুল্সত্ন । (বাইিাকী পঃৃ ২/৪৯৭, িািীে নং ৪৬১৭,৪৬২০, ৪৬২১, মেুান্নাসফ আবু্দর রাজ্জাক পঃৃ ৪/২৬১, িািীে নং ৭৭৩২, বুখারী পঃৃ ১/৪৭৪, 

িািীে নং ২০১০, মাজামাউ ফাত্াওয়া ইবসন ত্াইহময়া-২৩/১১২-১১৩ বািাসয়উে োনাসয়-১/৬৪৪) 

ত্ৃত্ীয় খল্ীফা িযরত্ উেমান গনী রাহয., েত্ুথজ খল্ীফা িযরত্ আল্ী রাহয .েি োিাবাসয় হকরাসমর রাহয .ঐকযমসত্, উম্মাসত্ মুেহল্মার 

১৪০০ শত্ বছর পযজন্ত ধারাবাহিক আমল্ ত্ারাবীি নামায হবশ রাকা‘আত্ েসল্ আেসছ। যা আজ পযজন্ত বাইত্ুল্লাি শরীফ ও মেহজসি নববীসত্ 

োল্ু আসছ। (বাইিাকী কুবরা পঃৃ ২/৪৯৬, িািীে নং ৪৬১৭, পঃৃ ২/৪৯৭, িািীে নং ৪৬২০, ৪৬২১, শরহুল্ মিুাজ্জাব পঃৃ ৩/৩৬৩-৩৬৪) 

ইমাম আ’জম আব ুিানীফা রি., ইমাম মাসল্ক রি., ইমাম শাসফয়ী রি., ইমাম আিমি হবন িাম্বল্ রি .যারা প্রসত্যসক স্বীয় যামানায় েব 

চেসয় বে কুরআন ও িািীে হবশারি ও ফকীি হছসল্ন ত্াসির েকসল্র মসত্ ত্ারাবীি নামায ২০ রাকা‘আত্, ৮ রাকা‘আত্ নয়। (আল্মাবেূত্ পঃৃ 

২/১৯৬, ই‘ল্াউে েনুান পঃৃ ৭/৬৯/৭১, আত্তামিীি পঃৃ ৩/৫১৮, আল্মিুাউওয়ানাত্ুল্ কুবরা পঃৃ ১/২৮৭, শরহুস্ েনু্নাি পঃৃ ২/৫১১, মগুনী পঃৃ ২/৬০৪) 

আি রাকা‘আত্ ত্ারাবীি নামায পো রােূসল্ আকরাম োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাম-এর আমল্ ও োিাবাসয় চকরাম রাহয .- এর ইজমা 

পহরপন্থী এবং খুল্াফাসয় রাসশিীসনর আমসল্র হবপরীত্, অথে নবী করীম োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাম খুল্াফাসয় রাসশিীসনর অনুেরসণর 

জনয ত্াকীি কসর চগসছন।(আবু িাউি িািীে নং ৪৬০৭, হত্রহমযী িািীে নং ২৬৭৬, ইবসন মাজাি িািীে নং ৪২-৪৩) 
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আি রাকা‘আত্ নামাসযর িািীেহি ইমাম বুখারী, ইমাম মুেহল্মেি অনযানয মুিাসদ্দেীসন হকরাসমর মসত্ একান্তভাসব ত্ািাজ্জুসির জনয 

প্রসযাজয। চকান অবস্থায় ত্া ত্ারাবীি নামাসযর জনয প্রসযাজয নয়, এ জনয ত্াাঁরা এ িািীেহি ত্াসির হকত্াসব ত্ািাজ্জুসির অধযায় এসনসছন, 

ত্ারাবীি অধযাসয় ত্ারাবীি নামাসযর রাকা‘আসত্র েংখযা প্রমাসণর জনয আসননহন। ত্াছাো উমু্মল্ মুহমনীন িযরত্ আহয়শা রাহয .চথসক বহণজত্ 

িািীেহি এমন এক বযহির প্রসের উত্তর যার ধারণা হছল্ নবী ‘আল্াইহি ওয়াোল্লাম রমযাসন অনয মাসের ত্ুল্নায় ত্ািাজ্জুি নামায অসনক 

চবহশ পেসত্ন, ত্ার প্রসের জবাসব বসল্সছন চয, “নবী করীম োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাম রমযাসন ও রমাযাসনর বাইসর অনযানয মাসে 

আি রাকাআসত্র চবশী ত্ািাজ্জুি নামায পেসত্ন না।” 

এখাসন হত্হন এমন নামাসযর কথা আসল্ােনা কসরসছন যা রমাযান শরীসফ এবং রমাযান ছাো অনয মাসেও পো যায়। আর ত্ারাবীি নামায 

রমাযান ছাো অনয মাসে পো যায় না। কাসজই এ িািীে দ্বারা কহস্মনকাসল্ও হত্হন ত্ারাবীি নামায ৮ রাকা‘আত্ বুঝানহন। বরং ত্ািাজ্জুসির 

নামায ৮ রাকা‘আত্ বুহঝসয়সছন। যা রমাযান ও রমাযাসনর বাইসরও পো যায়।  

অত্যন্ত দুঃখজনক চয জনোধারণসক হবভ্রান্ত করার জনয কত্ক চল্াক যারা িািীসের মমজ েম্পসকজ অজ্ঞ ত্ারা এ িািীসের দ্বারা ত্ারাবীি নামায 

৮ রাকা‘আত্ প্রমাণ কসর, যা হনত্ান্তই চবাকামী।(বুখারী পঃৃ িািীে নং ১১৪৭, বুখারী িািীে নং ২০১৩) 

ত্ারাবীি নামায মাত্র ৮ রাকা‘আত্ মসন কসর পেসল্ ত্া একাধাসর নবী োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাম এর আমল্ খুল্াফাসয় রাসশিীন এর 

আমল্ এবং োিাবাসয় হকরাম রাহয .এর ইজমা বা ঐকযমসত্র পহরপন্থী িওয়ায় জঘনয হবি‘আত্ এবং মনগো ইবািত্ িসব। যা নবী করীম 

োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাসমর িািীে অনুযায়ী চগামরািী এবং জািান্নাসমর আমল্। এর চথসক চবাঁসে থাকা েকল্ মুহমসনর ঈমানী িাহয়ত্ব। 

(বুখারী িািীে নং ২৬৯৭, মেুহল্ম িািীে নং ১৭১৮, আবু িাউি িািীে নং ৪৬০৬, ইবসন মাজাি িািীে নং ১৪) 

ত্ারাবীি নামাসয হবত্র েি ৪ রাকা‘আত্ পর পর ৫ হি হবরহত্।(বাইিাকী িািীে নং ৪৬২১, হিিায়া পঃৃ১/১৫০, ফাত্াওয়াসয় ত্াত্ারখাহনয়া পঃৃ ১/৬৫৪) 

ত্ারাবীিা অথজ হবশ্রাম করা, ত্ার বহুবেন ত্ারাবীি। শব্দহি বহু বেন িওয়ািা িল্ীল্ চয এ নামাসয দু’এর অহধক হবরহত্ হবশ্রাম িওয়া জরুরী। 

ত্ারাবীি ৮ রাকা‘আত্ িসল্ ত্া কখসনা েম্ভব িসব না।  

ত্ারাবীি েি েকল্ প্রকার নামাসয ত্াজবীসির োসথ হত্ল্াওয়াত্ করা জরুরী। ত্াজবীি হবিীন অস্পষ্ট অহত্ দ্রুত্ হত্ল্াওয়াত্ শরী‘আসত্ 

হনসষধ।(েরূাসয় মযযাহম্মল্ ৪ ত্াফেীসর মাজিারী পঃৃ৯/১০, ত্াল্ীফাসত্ রশীহিয়া পঃৃ২৬৯) 

•খত্সম ত্ারাবীি নামাসযর পাহরশ্রহমক চিয়া ও চনয়া উভয়িা হনহষদ্ধ ও গুনাসির কাজ। (মেুান্নাসফ ইবসন আবী শাইবা িািীে নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, 

ফাত্াওয়াসয় শামী পঃৃ ৫/৫৬, ইমিাদুল্ মফুত্ীন পঃৃ ৩১৫, আিোনলু্ ফত্ওয়া ৩/৫১২, ফাত্াওয়াসয় িারুল্ উল্মূ ৪/২৭৩) 

জাহম‘আ রািমাহনয়া আরাহবয়া চথসক েনু্নাত্ ত্রীকায় ত্ারাবীি পোর জনয িাসফয োসিব চনয়ার শত্জাবল্ীঃ 

১. িাসফয োসিব ও ত্ারাবীি কত্ৃজপি পহরস্কার ভাসব ত্ারাবীি নামাসযর হবহনময় চল্ন-চিন না করার বযাপাসর একমত্ িসত্ িসব।  

২. ত্ারাবীিসত্ খত্সমর েময় িাকা-পয়ো বা অনয চকান প্রকার িাহিয়া, েহম্মহল্ত্ কাসল্কশসনর হকংবা মেহজি ফাসের িাকা ইত্যাহি চকান 

অবস্থাসত্ই িাসফয োসিবসক চিয়া যাসব না, আর িাসফয োসিবও হনসবন না। চকননা এিা শরী‘আসত্র িৃহষ্টসত্ েমূ্পণজ নাজাহয়য ও গুনাসির 

কাজ।  

৩. িাসফয োসিবসক দ্রুত্ পেসত্ বাধয করা যাসব না, চকননা এভাসব কুরআন হত্ল্াওয়াসত্ গুনাি িয়। িাসফয োসিব ত্ারাবীিসত্ িির অথজাৎ, 

েিীি শুদ্ধ কসর মধযম গহত্সত্ পেসবন। ত্ারাবীিসত্ ল্ুকমা চিয়া িসল্ িাসফয োসিব িা গ্রিণ করসবন, ল্ুকমা গ্রিসণ নামাসযর চকান িহত্ িয় 

না।  

৪. প্রহত্ োর রাকা‘আসত্র চশসষ ‘েুবিানাল্লাহিল্ মুল্হক’ পো অথবা েহম্মহল্ত্ মুনাজাত্ করা িািীসে প্রমাহণত্ চনই, এর জনয িাসফয 

োসিবসক হুকুম করা যাসব না। বরং চে েময় চয চকান দু‘আ বা হযহকর করা চযসত্ পাসর। চত্মহন ভাসব “আল্লাহুম্মা ইন্না নােআল্ুকাল্ জান্নাি” 

ত্ারাবীি নামায চশসষ গুরুত্ব েিকাসর পো িয়, অথে এভাসব পোও িািীসে প্রমাহণত্ চনই। েুত্রাং এর জনযও িাসফয োসিবসিরসক হুকুম 

করা যাসব না।  

৫. ত্ারাবীি নামাসযর মাসঝ িাসফয ইমাম বিল্ চয চকান োর রাকা‘আসত্র পসর িওয়া উত্তম। িশ রাকা‘আসত্র মাথায় না করা োই।  

৬. িাসফয োসিবসির মাধযসম ত্ািাজ্জুসির জামা‘আত্ বা হকয়ামুল্ ল্াইল্ এর জামা‘আত্  ) হত্ন জসনর চবশী মুেল্লী দ্বারা (োল্ু করা যাসব না। 

কারণ এিা না জাহয়য । 

৭. িাসফয োসিবসির মাধযসম প্রহত্হিন স্বল্প েমসয়র জনয েুন্নাসত্র ত্া‘ল্ীম ও নামাসযর আমল্ী মশসক্বর বযবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। 

৮. িাসফয োসিবসির রমযাসনর খানার ইসন্তযাম করা কত্ৃজপসির িাহয়সত্ব থাকসব। 

৯. প্রহত্হিন যাত্ায়াত্ করসল্ ত্ার খরে এবং ত্ারাবীি খত্ম চশসষ িাসফয োসিব হনজ বাহেসত্ চপ াঁছার খরে কত্ৃজপিসক বিন করসত্ িসব।  

১০. খত্সমর েময় ছাো অনয চকান েময় চকউ যহি হনজ উসিযাসগ িাসফয োসিসবর মুিাব্বসত্ বযহিগত্ ভাসব িাহিয়া চপশ কসরন ত্ািসল্ 

শহরআসত্ ত্ার অনুমহত্ আসছ এবং এিা আসল্ম-উল্ামা ও ত্াসল্সব ইল্মসির চখিমসত্র অন্তভুজি, যার প্রহত্ আল্লাি ত্া‘আল্া কুরআসন 
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কারীসমর ত্ৃত্ীয় পারায় েরূা বাকারায় ২৭৩ নং আয়াসত্ উৎোহিত্ কসরসছন। ত্সব এিা েমূ্পণজ বযহিগত্ বযাপার, চকউ করসত্ োইসল্ করসত্ 

পাসরন। 

ত্ারাবীি এর হবহনময় গ্রিসণর শরয়ী হবধান 

ত্ারাবীি এর নামাসয ইমামসত্র হবহনময় আিান-প্রিান না-জাহয়য িওয়া হনভজরসযাগয েকল্ হফকািহবিসিসর েবজেম্মত্ মত্। অত্ীসত্র চকান 

ফক্বীি এ বযাপাসর হদ্বমত্ কসরনহন। এত্িেসত্বও বত্জমাসন চকউ চকউ হনজস্ব মত্সক শরী‘আসত্র মত্ ও হফক্বািহবিসির মত্ হিোসব প্রোর কসর 

ত্ারাবীি এর উজরত্সক তবধ বল্ার প্রয়াে োল্াসচ্ছন। এ চপ্রহিসত্ েমকাল্ীন হবহশষ্ট মুফহত্য়াসন হকরাসমর ফাত্াওয়া হনসে ত্ুসল্ ধরা িল্ঃ 

ফাত্াওয়া হবভাগ, জাহম‘আ রািমাহনয়া, ঢাকা। 

ইবািত্ বসেগী হিোসব আমরা যা পাল্ন কসর থাহক, োধারণত্ ত্া হত্ন প্রকার (ক) মাকাহেি ত্থা খাসল্ে ও মূল্ ইবািাত্ঃ - চযমন নামায, 

চরাযা, িজ্জ, োওয়াসবর উসদ্দসশয কুরআন হত্ল্াওয়াত্, হযহকর আযকার ও দু‘আ দুরূি ইত্যাহি (খ) ওয়াোইল্ ত্থা েিায়ক ইবািাত্ঃ - চযমন 

ইমামত্, ইকামত্, িীনী হশিািান ও ওয়াজ নেীিত্ ইত্যাহি।(গ) রুক্বইয়াত্ ত্থা বাল্া মুেীবত্ চথসক পহরত্রাণ, চরাগ মুহি, বযবোয় উন্নহত্ এ 

জাত্ীয় দুহনয়াহব চকান উসদ্দসশয তবধ দু‘আ, খত্ম, ঝাে ফাুঁক, ত্াবীয কবয ইত্যাহি। 

প্রথম প্রকার ত্থা মাকাহেি জাত্ীয় ইবািত্ কসর হবহনময় চনয়া-চিয়া েমূ্পণজ ও েবজেম্মত্ভাসব িারাম। এ বযাপাসর চকান কাসল্ও চকান 

মাযিাসবর চকান হনভজরসযাগয আসল্ম ফক্বীি হদ্বমত্ চপাষণ কসরনহন। পিান্তসর ত্ৃত্ীয় প্রকার আমসল্র হবহনময় গ্রিণ করা েমূ্পণজ িাল্াল্। শুরু 

চথসক অিযাবহধ এ বযাপাসর চকান মাযিাসবর হনভজরসযাগয চকান মুজত্াহিি ফক্বীি হদ্বমত্ চপাষণ কসরনহন। (রদ্দুল্ মিুত্ার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫,৫৮ পষৃ্ঠা, আল্ 

মিুওয়ানাত্ুল্ কুবরা ৩য় খেঃ ৪৩১ পষৃ্ঠা, ফাত্ওয়া রশীহিয়া-৪১৭পষৃ্ঠা।) 

আর হদ্বত্ীয় প্রকার ত্থা আযান, ইমামত্, কুরআন-িািীে ত্থা িীনী ত্া‘ল্ীম এ জাত্ীয় পযজাসয়র ইবািাসত্র হবহনময় গ্রিণ ও প্রিান অনযানয 

মাযিাসব জাহয়য থাকসল্ও িানাফী মাযিাসবর পূবজবত্জী উল্ামাসয় হকরাসমর মসত্ নাজাহয়য। হকন্তু উল্ামাসয় মুত্াআখহখরীন (পরবত্জী যুসগর 

আসল্মগণ) শরী‘আসত্র হবসশষ উেূল্ ত্থা মূল্নীহত্র হভহত্তসত্ হবসশষ কত্ক ইবািাসত্র হবহনময় গ্রিণ ও প্রিানসক তবধ বসল্সছন। চে উেূল্ 

িসল্া এ চশ্রণীর চয েকল্ ইবািাত্ ফরয ওয়াহজব ও েুন্নাসত্ মুয়াক্কািাি এবং হশ‘আসর ইেল্াসমর অন্তভুজি অথবা িীসনর স্থাহয়ত্ব ত্ার উপর 

হনভজরশীল্ হবধায় হবহনমসয়র আিান-প্রিান তবধ না িসল্ এ যুসগ এেকল্ ইবািত্ কাসয়ম রাখা েম্ভব িসব না, ত্াই িীসনর স্থাহয়সত্বর 

প্রসয়াজসনই ত্া জাহয়য। হফক্বািহবিগণ চে েকল্ ইবািত্সক হেহিত্ও কসরসছন আর ত্া িসল্াঃ ফরয ওয়াহজব নামাসযর ইমামহত্, আযান-

ইকামত্, িীহন হশিািান ইত্যাহি। (েতূ্রঃ রদ্দুল্ মিুত্ার-৬ষ্ঠ খেঃ ৬৯০, ৬৯১ পষৃ্ঠা। ইমিাদুল্ ফাত্াওয়া ১ম খণ্ড ৪৭৬ পষৃ্ঠা ইমািদুল্ মফুত্ীন ৩১৩ পষৃ্ঠা, 

ইমিাদুল্ আিকাম-৩য় খণ্ড ৫২৭ পষৃ্ঠা) 

পিান্তসর এ হদ্বত্ীয় প্রকাসরর চয েকল্ ইবািাত্ ফরয ওয়াহজব নয় এবং হশ‘আসর ইেল্াসমর অন্তভুজি নয়, িীসনর স্থাহয়ত্বও ত্ার উপর 

হনভজরশীল্ নয় চযমনঃ ত্ারাবীি এবং েওয়াব চরোনীর উসদ্দসশয কুরআন খত্ম করা। এ েকল্ ইবািাসত্র হবহনময় গ্রিণ ও হবহনময় প্রিানসক 

চকান আসল্ম জাহয়য বসল্নহন বরং হনভজরসযাগয েকল্ হফক্বািহবি চল্নসিনসক িারাম বসল্সছন। (ফাত্ওয়া রশীহিয়া ৩২৪পঃৃ, ইমিাদুল্ ফাত্াওয়া ১ম 

খণ্ড ৪৮৪ পষৃ্ঠা, ইমিাদুল্ মফুত্ীন ৩১৫ পষৃ্ঠা, ইমিাদুল্ আিকাম ৩য় খণ্ড ৫১৭ পষৃ্ঠা। আিোনলু্ ফাত্ওয়া ৩য় খণ্ড ৫১৪ পষৃ্ঠা, ফাত্াওয়া মািমহূিয়া ৮ম খণ্ড ২৪৭ পষৃ্ঠা, 

ফাত্ওয়া িারুল্ উল্ুম ৪থজ খণ্ড ২৭৩ পষৃ্ঠা।) 

েম্প্রহত্ তিহনক ইনহকল্াসবর “ইেল্ামী জীবন পাত্ায়” একহি প্রসের জবাসব দুজন আসল্ম ত্ারাবীসির হবহনমসয়র চিসত্র হভন্ন মত্ বযি 

কসরসছন। ত্ন্মসধয একজন আসল্ম ত্ার বণজনার এক পযজাসয় হল্সখসছন “যুসগর েকল্ ইমাম মুজত্াহিি ঐকযবদ্ধভাসব রায় হিসয়সছন চয পহবত্র 

কুরআন েুন্নাির চিফাজত্ ত্থা ত্াল্ীসম ইল্সম িীন, ওয়াজ নেীিত্, আযান ইকামত্ এক কথায় যাবত্ীয় ধমজীয় আমল্গুসল্ার উপর িাহিয়া বা 

উজরত্ চয চকান নাসম চিয়া চনয়ায় চকান চিাষ চনই বরং উহেত্।” এ উহির চশষ বাসকয হত্হন ইবািাসত্র েব চশ্রণীসক একাকার কসর 

চফসল্সছন। যার মমজ িাাঁোয় চয অসনযর জনয নামায পসে, চরাযা চরসখ হবহনময় গ্রিণ করা যাসব বসল্ যুসগর েকল্ ইমাম মুজত্াহিি ও আসল্ম 

ঐকযবদ্ধ রায় হিসয়সছন। এমন কথা চকান মূখজ বা িীসনর বযাপাসর স্পষ্ট চখয়ানত্কারী ছাো বল্সত্ পাসর না। হত্হন প্রমাণ করসত্ হগসয় চয েকল্ 

হকত্াসবর বরাত্ হিসয়সছন, চেগুসল্াসত্ এ জাত্ীয় ফসত্ায়ার চকান উসল্লখ চনই। আর ত্ারাবীসির হবহনময় আিান-প্রিান তবধত্ার কথা থাকার 

চত্া প্রেই আসেনা। আর অপর আসল্ম পাাঁে ওয়াি নামাসযর আযান ইমামসত্র উপর হকয়াে কসর ত্ারাবীসির ইমামত্সকও জরুহরয়াসত্ 

িীসনর অন্তভুজি কসরসছন এবং এর হবহনময়সক জাহয়য বসল্সছন। অথে ত্ারাবীসির নামায একহিসক েুন্নাসত্ মুআক্কািাি অপরহিসক জামা‘আত্ 

েিকাসর খত্ম ত্ারাবীসির পহরবসত্জ েূরা ত্ারাবীি পোর অবকাশও রসয়সছ। (রদ্দুল্ মিুত্ার ২য় খেঃ ৪৫পঃৃ রদ্দুল্ মিুত্ার ২য় খণ্ড ৪৭ পঃৃ) 

পিান্তসর পাাঁে ওয়াসির জামা‘আত্ মুোহফর ও মাযূর চল্াক ছাো েকল্ োবাল্ক পুরুসষর জনয হবসশষ ওযর না থাকসল্ মেহজসি হগসয় 

আিায় করা ওয়াহজব। ত্ািসল্ উভয়িা এক রকম হক কসর িসল্া? এ ছাো িাসফযগণ হনজ হনজ হিফয হিক রাখার ত্াহগসিই ত্ারাবীি পোসনার 

েুসযাগ খুাঁজসত্ থাসকন। এমত্াবস্থায় হবহনময় না হিসল্ িাসফয পাওয়া যাসব না, বা খুব কম পাওয়া যাসব এ ধারনা ত্াাঁর মসধয হক কসর জন্ম 

িসল্া? ত্দুপুহর জনাব মুফহত্ োসিব ত্ারাবীর হবহনময় তবধত্ায় হনজ মত্ উসল্লখ করার পর এ বযাপাসর উল্ামাসয় মুত্াআখহখরীনসির 

ফাত্াওয়া হনেরূপ বসল্ চয বরাত্ হিসয়সছন ত্াসত্ েকসল্ই েবজেম্মত্ভাসব এর হবহনময় চল্ন-চিনসক েমূ্পণজ িারাম বসল্সছন। ত্াাঁরা পহরস্কার 
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ভাসব বসল্সছন ত্ারাবীসির নামায েুন্নাত্ আর এর হবহনময় চল্ন-চিন িারাম। ত্াই েুন্নাত্ কাসয়সমর জনয িারাম কাসজর অনুমহত্ চনই। 

(ইমিাদুল্ ফাত্ওয়া ১ম খণ্ড ৪৮৪ পষৃ্ঠা ইমিাদুল্ মফুত্ীন ৩১৫ পষৃ্ঠা) 

আর ত্ৎপূবজবত্জীগণ েম্ভবত্ ত্ারাবীি এর হবহনময় চনয়ার কল্পনা কসরনহন। যার কারসণ ত্াসির হকত্াবািীসত্ এত্িেংক্রান্ত চকান আসল্ােনাই 

পাওয়া যায় না। ত্াছাো আসল্ােয মুফত্ী োসিব ত্াাঁর বণজনায় এক পযজাসয় হল্সখসছন, ‘ত্ারাবীসির নামাসযর ইমামহত্ অনয নামাসযর ইমামহত্ 

িসত্ পৃথক নসি।’ (চিিায়া প্রথম খণ্ড ৭৮ পষৃ্ঠা) 

এিা পহত্রকার ছাপার ভুল্ না িসয় থাকসল্ ইল্মী হবষসয় েরম চখয়ানত্ হবসবহেত্ িসব। চকননা চিিায়া গ্রসন্থর চকাথাও ত্ারাবীসির জামা‘আসত্র 

ইমামত্ীসক অনয নামাসযর ইমামত্ীর নযায় বল্া িয়হন, এিা হনছক মুফত্ী োসিসবর হনজস্ব উহি, যার চরফাসরন্স চকান ফাত্াওয়ার হকত্াসব 

চনই। 

োরকথা, ঢাল্াওভাসব েকল্ ধমজীয় আমসল্র হবহনময় আিান-প্রিাসনর কথা চযমন হিক নয়, চত্মহনভাসব পাাঁে ওয়াি নামাসযর আযান-ইমামত্ 

চযমন জরুরত্, ত্ারাবীসির ইমামত্ হিক চে রকম জরুরত্ চে কথাও চকাথাও চনই। বরং আকাহবর োিাবাগণ চত্া ত্ারাবীি নামায হনজ হনজ 

বাহেসত্ পেসত্ন। এ কারসণ বত্জমান ও হনকি অত্ীসত্র েকল্ হনভজরসযাগয ফাত্াওয়া অনুযায়ী ত্ারাবীি-এর ইমামত্ী কসর হবহনময় চিয়া ও 

চনয়া তবধ নয়। আর িাহিয়ার োসথ ত্ারাবীি এর ইমামসত্র চকান েমৃ্পি চনই। কাসজই িাহিয়ার প্রে এখাসন অবান্তর। খত্সমর েময় বযত্ীত্ 

অনয েময় যহি িাসফজ োসিসবর মুিাব্বসত্ বযহিগত্ভাসব চকউ িাহিয়া চপশ কসরন ত্ািসল্ এিা েমূ্পণজ হভন্ন হজহনষ এবং ত্া শরী‘আসত্ও 

অনুসমাহিত্। (ফাত্াওয়া রশীহিয়া ৩২৫ পষৃ্ঠা, ইমিাদুল্ মফুত্ীন ৩১৪ পষৃ্ঠা, ফাইজুল্ বারী ৩য় খেঃ ১৮১ পষৃ্ঠা) 

েুত্রাং িাসফজসির হনসজসির িারাম হরহযক চথসক পরসিজ করা ফরয এবং মুেল্লীসিরও উহেত্ ক্বারী, িাসফজ আসল্মসিরসক েিীি পন্থায় 

িাহিয়া চপশ করা। আল্লাি ত্া‘আল্া আমাসির েকল্সক েহিক বুঝ িান করুন। আমীন। 

গ. শরী‘আসত্র িহৃষ্টসত্ শসব ক্বির 

শসব ক্বির এমন একহি মিা পূণযময় রজনী যা আল্লাি ত্া‘আল্া হবসশষ অনুগ্রসি একমাত্র উম্মসত্ মুিাম্মািীসক প্রিান কসরসছন। অনয চকান 

উম্মত্ উি পহবত্র রজনী পায়হন। 

শসব ক্বিসরর ফযীল্ত্ 

১.উি রজনীর অহধক গুরুত্ব, মযজািা ও ফযীল্ত্ বুঝাসনার জনয আল্লাি ত্া‘আল্া ত্াাঁর পহবত্র কুরআসন কারীসম স্বত্ন্ত্র একহি েূরা অবত্ীণজ 

কসরসছন। যার নাম েূরাত্ুল্ ক্বির। 

২.শসব ক্বিসর আল্লাি ত্া‘আল্া পহবত্র কুরআসন কারীম ল্াউসি মািফূয চথসক প্রথম আকাশ অবত্ীণজ কসরন।(েরূাত্ুল্ ক্বির: ১) 

৩.শসব ক্বিসরর এক রাহত্রর ইবািাত্ হত্রাহশ বছর োর মাসের ইবািসত্র চেসয়ও অহধক উত্তম। (েরূাত্ুল্ ক্বির:৩) 

৪.িযরত্ আবূ হুরায়রা রা. চথসক বহণজত্ নবীসয় পাক োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়াোল্লাম ইরশাি কসরনঃ চয বযহি ঈমাসনর োসথ েওয়াসবর 

আশায় ল্াইল্াত্ুল্ ক্বির ইবািসত্র মাধযসম কািাসব আল্লাি ত্া‘আল্া ত্ার অত্ীত্ জীবসনর েকল্ গুনাি মাফ কসব হিসবন। (বুখারী শরীফ িািীে 

নং ১৯০১, মেুহল্ম শরীফ িািীে নং ১৭৫) 

৫.এই রাসত্র আল্লাি ত্া‘আল্ার অনুমহত্ক্রসম িযরত্ হজবরীল্ আল্াইহিে োল্াম চফসরশত্াসির একহি জামা‘আত্ হনসয় পৃহথবীসত্ শুভাগমন 

কসরন এবং আল্লাি ত্া‘আল্ার ইবািত্গুযার বাোসিরসক োল্াম ও রিমসত্র দু‘আ করসত্ থাসকন। (ত্াফেীসর ইবসন কােীর:৮/৪১৪) 

ক্বিসরর রাত্ চকানহি 

আল্লাি ত্া‘আল্া পহবত্র কুরআসন কারীসম ইরশাি কসরন, আহম কুরআসন কারীমসক ক্বিসরর রাসত্র অবত্ীণজ কসরহছ। (েরূাত্ুল্ ক্বির: ১) 

অনযত্র ইরশাি কসরনঃ রমাযান মাসে কুরআসন কারীমসক অবত্ীণজ করা িসয়সছ। (বাকারা:১৮৫) 

উি আয়াত্দ্বয় দ্বারা বুঝা যায় চয, শসব ক্বির রমাযান মাসেই েংঘহিত্ িয়। 

আম্মাজান িযরত্ আসয়শা রাহয. চথসক বহণজত্ রােূসল্ পাক োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়াোল্লাম ইরশাি কসরনঃ চত্ামরা রমাযাসনর চশষ িশসকর 

চবসজাে রাত্রগুসল্াসত্ ল্াইল্াত্ুল্ ক্বির ত্াল্াশ কর। (বুখারী শরীফ: িাঃ নং ২০১৭, মেুহল্ম শরীফ িাঃ নং ১১৬৯) 

হযর ইবসন হুবাইশ রি. বণজনা কসরন, আহম িযরত্ উবাই ইবসন কা‘আব রা. চক ল্াইল্াত্ুল্ ক্বির েম্পসকজ হজজ্ঞাো করল্াম এবং বল্ল্াম 

আপনার ভাই আব্দুল্লাি ইবসন মােউি রা. বসল্ থাসকন, চয বযহি পূণজ এক বৎের জাগ্রত্ থাকসব চে ল্াইল্াত্ুল্ ক্বির পাসবই। উত্তসর িযরত্ 

উবাই ইবসন কা‘আব রা. বসল্নঃ আল্লাি ত্ার উপর রিম করুণ হত্হন ইচ্ছা কসরসছন চল্াসকরা চযন এক রাসত্র উপর ভরো কসর বসে না 

থাসক। হনিয় হত্হন জাসনন ত্া রমাযাসন এবং ত্াও জাসনন চয ত্া রমাযাসনর চশষ িশসক এবং ২৭ ত্াহরসখ। অত্ঃপর িযরত্ উবাই ইবসন 

কা‘আব রা. শপথ কসর বল্সল্নঃ অবশযই ত্া ২৭ ত্াহরসখর রজনীসত্ই িসয় থাসক। হযর ইবসন হুবাইশ বসল্নঃ আহম বল্ল্ামঃ চি আবুল্ 
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মুনহযর! (উবাই ইবসন কা‘আব এর উপ নাম) এিা হকসের হভহত্তসত্ বল্সছন? ত্দুত্তসর হত্হন বল্সল্নঃ আল্ামত্ বা হনিশজসনর হভহত্তসত্ যা 

রােূল্ োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়াোল্লাম আমাসিরসক বসল্ হিসয়সছন; চে হিন েূসযজর হকরণ থাসক না। (মেুহল্ম শরীফ িাঃ নং ৭৬২) 

শসব ক্বির িাহেল্ করার উপায় 

ক. রমাযাসনর চশসষর িশসক ই‘হত্কাফ করা অথজাৎ, ২০চশ রমাযান েূযজ চডাবার পূবজ িসত্ ঈদুল্ হফত্সরর োাঁি চিখা পযজন্ত মেহজসি অবস্থান 

করা। চপশাব পায়খানা বা ফরয চগােসল্র প্রসয়াজন ছাো মেহজি চথসক চবর না িওয়া। 

খ.এিা েম্ভব না িসল্ অন্তত্ চশষ িশসকর শুধ ুরাত্ গুসল্াসত্ মেহজসি নফল্ ই‘হত্কাফ করা। হিসন দুহনয়াবী জরুরত্ পূণজ করা।  

গ.এিাও যহি েম্ভব না িয় ত্ািসল্ চশষ িশসকর ইশা ও ফজসরর নামায গুরুত্ব েিকাসর জামা‘আসত্র োসথ আিায় করা। এবং চবসজাে 

রাত্গুসল্াসত্ নফল্ নামায, হত্ল্াওয়াত্ ইত্যাহি ত্ুল্নামূল্কভাসব চবশী করা। 

শসব ক্বিসর করণীয় কাজেমিূ 

১.এ পূণযময় রজনীসত্ অবসিল্া না কসর গুরুত্ব ও ইখল্াসের োসথ ইবািত্ বসেগীসত্ চল্সগ থাকা োই। োই নফল্ নামায বা হত্ল্াওয়াত্ 

হযহকর আযকাসর চিাক হকংবা দু‘আয় মশগুল্ থাকার মাধযসম চিাক।  

২.হনসজর জীবসনর পাপরাহশর কথা স্মরণ কসর আল্লাি ত্া‘আল্ার হনকি কাকুহত্ হমনহত্ ও চরানাজারীর োসথ ত্াওবা করা ও িমা োওয়া। (েরূা 

নিূ: ১০) 

৩.ইখল্াসের োসথ োওয়াসবর আশায় উৎোি উদ্দীপনার োসথ চনক আমসল্ হল্প্ত থাকা। (বুখারী: িাঃ নং ১৯০১, মেুনাি আিমাি: িাঃ নং ১৭১৪৫) 

৪.এ রাহত্রসত্ চবশী চবশী হনসোি দু‘আহি পেসত্ থাকা-    ِ م اَلّلُهّمَ إ َو َفاعمُف َعّنِ مَعفم ّنََك َعُفّوٌّ ُُتِّبُ ال     (আমাল্ুল্ য়াউহম ওয়াল্ল্াইল্াি: িাঃ নং ৭৬৭ ইবসন 

মাজাি: নং ৩৮৫০) 

৫. উি রাহত্রর হকছু অংশ কুরআসন কারীসমর হত্ল্াওয়াসত্ হনমগ্ন থাকা। হকছু অংসশ নফল্ নামায হবসশষ কসর োল্াত্তু্ ত্ােবীি আিায় করা। 

আর হকছু অংসশ হযহকর আযকার দু‘আ মুনাজাত্ করা। (েরূা আনকাবূত্:৪৫) 

শসব ক্বিসর বজজনীয় কাজেমিূ 

১.মেহজসি হনঃপ্রসয়াজসন চমামবাহত্ জ্বাল্াসনা ও আসল্াক-েজ্জা করা। কারণ এিা অপবযয়। আর অপবযয় করা নাজাহয়য। (েরূাসয় আ‘রাফ: ৩১, 

বনী ইেরাঈল্:২৭) 

২.জামা‘আসত্র োসথ োল্াত্ুল্ ত্ােবীি, ত্ািাজ্জুি হকংবা অনয চকান নফল্ নামায পো। কারণ নফল্ নামায জামা‘আসত্র োসথ নাজাহয়য। 

(রদ্দলু্ মুিত্ার: ১/৫৫২) 

৩.চঘাষণা কসর মেহজসি েহম্মহল্ত্ দু‘আর আসয়াজন করা। িযাাঁ ! চঘাষণা বা ডাকাডাহক ছাো এমহনসত্ যারা উপহস্থত্ হছল্ ত্ারা দু‘আ কসর 

হনসল্ ত্া জাহয়য। 

৪.এই রাসত্ মেহজসি প্রেহল্ত্ মীল্াি-হক্বয়াম করা। কারণ ইিা েুস্পষ্ট হবি‘আত্। (মেুনাসি আিমাি: িাঃ নং ১৭১৪৯) 

৫. এত্ অহধক রাত্র পযজন্ত জাগ্রত্ থাকা, যাসত্ ঘুসমর ত্ােনায় ফজসরর জামা‘আত্ ছুসি যায় হকংবা কাযা-ই িসয় যায় বা এমন িসয় যায় চয 

নামাসয হক েূরা কাল্াম পেসছ ত্া হনসজরও খবর চনই। (মআুত্তা ইমাম মাসল্ক: িাঃ নং ১৫৫, আল্ ইোবা: ৩/২০০)  

হব:দ্র: মেহজসি ইমাম ও খত্ীবগসণর কত্জবয ঐহিন ল্ম্বা েময় ওয়াজ ও বয়াসন না কািাসনা। বরং ত্ার আসগ জুমু‘আয় বা চকান একহিন শসব 

ক্বিসরর আিকাম বসল্ চিয়া। একান্ত ঐ হিনই কথা বল্ার প্রসয়াজন িসল্ েংসিসপ এই রাসত্রর গুরুত্ব ও ফযীল্ত্ েম্পসকজ হকছু কথা বসল্ 

মুেল্লীসিরসক উৎোি হিসয় ইবািসত্র প্রহত্ হনহবষ্ট করার চেষ্টা করসব। ত্সব েবজাবস্থায় জ্বাল্ িািীে ও হভহত্তিীন ঘিনাবল্ী বণজনা চথসক হবরত্ 

থাকা োই। (মকুাদ্দামাসয় মেুহল্ম: িাঃ নং ৭) 

পিকাবাজী, আত্শবাজী ইত্যাহি কুেংস্কার চথসক হবরত্ থাকা। হবসশষ কসর অহভভাবকসির কত্জবয িসল্া চছািসিরসক উি বযাপাসর োবধান 

কসর চিয়া এবং ত্াসির িাসত্ িাকা পয়ো না চিয়া। কারণ এই অপকসমজ হল্প্ত িওয়ার কারসণ হনসজসক চযমন উি রাসত্ অসনক ফযীল্ত্পূণজ 

ইবািত্ চথসক বহিত্ রাখা িয়, হিক চত্মনই উি হজহনেগুসল্ার হবকি ও ভয়ংকর শসব্দর িরুন আল্লাির বাোসিরসক আত্ংসকর মসধয চফসল্ 

কষ্ট চিয়া িয়। ত্াই উি শরীয়ত্ পহরপন্থী জঘনয কাসজ হল্প্ত িওয়া কবীরা গুনাি ও িারাম।(েরূা বাকারা: ১১৪, বনী ইেরাঈল্: ২৭) 

এই রাত্রসক উপল্ি কসর অহধক ও উত্তম খানা ও ত্াবারসকর আসয়াজন চথসক হবরত্ থাকা। মেহজসি হশরনী, হমহষ্ট ইত্যাহির আসয়াজন চথসক 

চবাঁসে থাকা। 

ঘ.যাকাসত্র গুরুত্ব, ফযীল্ত্ ও জরুরী মাোইল্ 

যাকাসত্র আহভধাহনক অথজ 
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যাকাত্ শসব্দর আহভধাহনক অথজ িসল্া পহবত্র করা, বৃহদ্ধ পাওয়া (বস্তুত্ যাকাত্ হিসল্ মাল্ পহবত্র িয় এবং বৃহদ্ধ পায়।) 

পাহরভাহষক অথজ 

চকান অেচ্ছল্ গরীব মুেল্মানসক বা মুেল্মানসিরসক চকান প্রকার হবহনময় ও শত্জ ছাো চয েকল্ মাসল্র উপর যাকাত্ প্রসযাজয ঐ মাসল্র 

(বত্জমান বাজাসরর হবক্রয় মূসল্যর) েহল্লশ ভাসগর এক অংসশর মাহল্ক বানাসনা। (আদ্দুরুল্ মখুত্ার ২:২৫৬) 

যাকাত্ আিাসয়র হুকমু ও ত্রককারীর পহরণহত্ 

যাকাত্ ইেল্াসমর একহি অনযত্ম রুকন, হনহিজষ্ট পহরমাণ হনহিজষ্ট েম্পসির মাহল্সকর জনয যাকাত্ আিায় করা ফরয। যাকাত্ অস্বীকার করসল্ 

ঈমান েসল্ যায়। যাকাসত্র ফরহযয়যাত্ স্বীকার কসর আিায় না করা িারাম ও কবীরা গুনাি। 

যারা যাকাত্ আিায় করসব না ত্াসির েম্পসকজ কুরআন িািীসে অসনক কসিার শাহস্তর কথা বহণজত্ িসয়সছ। চযমন েূরা ত্াওবায় আল্লাি 

ত্া‘আল্া বসল্ন (ত্রজমা) “যারা স্বণজ রূপা (ধন-েম্পি) জমা কসর রাসখ এবং আল্লাির পসথ খরে কসর না (অথজাৎ, যাকাত্ চিয় না) ত্াসিরসক 

কসিার শাহস্তর েংবাি হিন। চে হিন জািান্নাসমর আগুসন ত্াসির েম্পি উত্তপ্ত করা িসব এবং চে গুসল্ার দ্বারা ত্াসির ল্ল্াি, পার্শ্জসিশও 

পৃষ্ঠসিশসক িগ্ধ করা িসব।” 

চেহিন বল্া িসব এগুসল্া চেই েম্পি যার যাকাত্ না হিসয় চত্ামরা হনসজসির জনয জমা কসর চরসখহছসল্, েুত্রাং এখন ত্ার স্বাি আস্বািন 

কর। (েরূা ত্াওবা-৩৪/৩৫) 

িযরত্ আব্দুল্লাি ইবসন মােউি রাহয. িসত্ বহণজত্ এক িািীসে রােূল্ োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়াোল্লাম বসল্নঃ চয বযহি ত্ার মাসল্র যাকাত্ 

আিায় কসর না হকয়ামসত্র হিন আল্লাি ত্া‘আল্া ত্ার গল্ায় চেই মাল্সক োপ বাহনসয় ঝুহল্সয় হিসবন। অনয এক িািীসে আসছ চয, োপ ত্ার 

দুই চোয়াসল্ িংশন করসত্ থাকসব এবং বল্সব আহম চত্ামার মাল্, আহম চত্ামার েিয়। (হত্রহমযী িাঃ নং ২৪৪১, ইবসন মাজাি িািীে নং ১৭৮৪) 

এছাোও হবহভন্ন িািীসে আসরা অসনক শাহস্তর কথা উসল্লখ রসয়সছ। 

যাকাত্ চযাগয েম্পি ও যাকাসত্র হনোব 

ঋণ ও চম হল্ক প্রসয়াজসনর অহত্হরি োসে োত্ চত্াল্া স্বণজ হকংবা োসে বায়ান্ন চত্াল্া চর পয, অথবা ৫২.৫ চত্াল্ার রূপার মূল্য েমপহরমাণ 

নগি িাকা বা বযবোসয়র মাসল্র মাহল্ক িসল্ েহল্লশ ভাসগর এক ভাগ বা শত্করা আোই িাকা িাসর যাকাত্ আিায় করসত্ িয়। (আল্মগীরী 

১:১৮৭-১৯২) 

উসল্লখয চয, চকান প্রকার েম্পি স্বত্ন্ত্রভাসব চনোব পহরমাণ না িসয় একাহধক প্রকাসরর অল্প অল্প িসয় েমহষ্টগত্ভাসব মূল্য হিোসব ৫২.৫ 

চত্াল্ার মূল্য েমপহরমাণ িসল্ও যাকাত্ প্রসযাজয িসব। (আল্ বািরুল্ রাসয়ক ২:৪০০,৪০১) 

যাকাত্ যার উপর ফরয িয় 

োবাল্ক েজ্ঞান মুেল্মান চনোব পহরমাণ মাসল্র মাহল্ক িওয়ার পর েন্দ্র মাে হিসেসব এক বছর অহত্বাহিত্ িসল্ ত্ার উপর যাকাত্ আিায় 

করা ফরয িয়। 

একই পহরবাসর একাহধক বযহি (চযমন, স্বামী, স্ত্রী, চছসল্, চমসয়) চনোসবর মাহল্ক িসল্ প্রসত্যকসকই স্বত্ন্ত্রভাসব যাকাত্ আিায় করসত্ িসব। 

চনোসবর মাহল্ক প্রসত্যসকর উপরই যাকাত্ আিায় করা ফরয। স্ত্রীর যাকাত্ স্বামীর উপর বত্জায় না, চত্মহনভাসব েন্তানসির যাকাত্ হপত্ার 

উপর বত্জায় না। ত্সব চকউ যহি অসনযর অনুমহত্ক্রসম ত্ার পি চথসক যাকাত্ হিসয় চিয় ত্ািসল্ যাকাত্ আিায় িসয় যাসব। 

যাকাত্ কাসক হিসবন? 

যাসির োসথ িাত্ার জন্মগত্ েম্পকজ আসছ চযমনঃ ত্ার হপত্া মাত্া, িািা, িািী, নানা, নানী, প্রমুখ এবং িাত্ার োসথ যাসির জন্মগত্ েম্পকজ 

আসছ চযমনঃ ত্ার চছসল্, চমসয়, নাহত্, নাত্নী ইত্যাহি ত্াসিরসক যাকাত্ হফত্রা চিওয়া যায় না। 

অনুরূপ ভাসব স্বামী ত্ার স্ত্রীসক, স্ত্রী ত্ার স্বামীসক যাকাত্ হফত্রা হিসত্ পারসব না। অমেুহল্ম ও ধনী বযহি (চনোব পহরমাণ মাসল্র মাহল্ক) 

হকংবা ধনীর নাবাসল্গ েন্তানসক িান করসল্ও যাকাত্ হফত্রা আিায় িসব না। বরং যাকাত্ হফত্রা হিসত্ িসব এমন গরীব ও ফকীর 

হমেকীনসক যাসির হনকি হনোব পহরমাণ মাল্ চনই।  

ধমজীয় হখিমসত্ রত্ হনঃস্ব িহরদ্র বযহিবগজসক যাকাত্ হফত্রা িান করসল্ ধমজীয় হখিমসত্র েিসযাহগত্া হিসেসব অহধক েওয়াসবর অহধকারী 

িওয়া যায়। (েরূা বাকারাঃ ২৭৩) 

যাকাত্ কখন আিায় করসত্ িয়? 

যাকাত্ ওয়াহজব িওয়ার েময় যহি রমাযান মাে না িসয় অনয চকান মাে িয় ত্ািসল্ চে মাসেই যথা ত্াহরসখ েমুিয় মাসল্র হিোব হনকাশ 

কসর যাকাসত্র পহরমাণ চবর করা জরুরী। আিাসয়র চিসত্রও রমাযাসনর অসপিা না কসর োসথ োসথ আিায় কসর চিওয়া জরুরী। যাসত্ 

রমাযাসনর পূসবজ ইসন্তকাল্ িসয় চগসল্ ফরয হজম্মায় বাকী না চথসক যায়। চিহর কসর আিায় করসল্ যহিও যাকাত্ আিায় িসয় যায়। হকন্তু 
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ওয়াহজব ত্রক করার িরুন গুনািগার িসত্ িয়। ত্সব হনোব পহরমাণ মাসল্র মাহল্ক িওয়ার পর বৎের অহত্ক্রান্ত িওয়ার পসূবজই যহি যাকাত্ 

আিায় কসর চিয় ত্ািসল্ চকান অেুহবধা চনই। যাকাত্ আিায় িসয় যাসব। (হকফায়াত্ুল্ মফুত্ী ৪:২৬২, আল্মগীরী ১:১৮৭-১৯২) 

যাকাত্ েংক্রান্ত হকছ ুমাোসয়ল্ 

১। শুধ ুস্বণজ বা চর পয থাকসল্ ত্ার যাকাত্ আিসয়র পদ্ধহত্ 

চকান বযহি যহি োসে োত্ চত্াল্া স্বণজ হকংবা োসে বায়ান্ন চত্াল্া রূপার মাহল্ক িয় োই ত্া বযবিার করুক বা নাই করুক ঋণ মুি অবস্থায় 

ত্ার হনকি এক বৎের কাল্ থাকসল্ ত্ার উপর যাকাত্ চিওয়া ফরয। যহি ত্ার হনকি অনয চকান মাল্ না থাসক ত্ািসল্ উি মাসল্র েহল্লশ 

ভাসগর এক ভাগ হকংবা ত্ার েমপহরমাণ মূল্য আিায় করসত্ িসব। প্রসয়াজসন উি স্বণজ বা রূপা চথসক হকছু অংশ হবহক্র কসর িসল্ও যাকাত্ 

আিায় করা জরুরী। (আিদুররুল্ মখুত্ার ২:২৯৫) 

২। যহি বযাংসক বা অনয চকান ত্িহবসল্ কাসরা িাকা জমা থাসক আর ঐ িাকাগুসল্া ঋণমুি অবস্থায় হনোব পহরমাণ িয় ত্ািসল্ েন্দ্র মাে 

হিসেসব এক বছর অহত্ক্রান্ত িসল্ ত্ার যাকাত্ হিসত্ িসব। (আল্মগীরী ১:৭২, ফাত্াওয়া মািমহুিয়া ৩:৫৭) 

৩। চিাকান/বােী ভাোর জনয প্রিত্ত এডভান্স িাকায় যাকাত্ 

যহি চকান োহিসব হনোব বযহি চিাকান হকংবা বােী ভাো চনয় আর মাহল্সকর হনকি হেহকউহরহি হিোসব জমা রাসখ যা পরবত্জীসত্ 

চফরত্সযাগয ত্ািসল্ উি িাকার যাকাত্ চিয়া ফরয। কারণ, উি িাকা ত্ার মাহল্কানায়ই রসয়সছ । জমা রাখার িরুন ত্ার মাহল্কানা চশষ 

িয়হন, েুত্রাং অনযানয মাসল্র োসথ হিোব কসর ত্ার এ িাকার যাকাত্ও আিায় করসত্ িসব। (আিদুররুল্ মখুত্ার ২:৩০৫, িারুল্ উল্ূম ৬:৭৭ 

আিোনলু্ ফাত্াওয়া ৪:২৫১) 

ত্সব উি িাকা যহি এডভান্স ভাো িয় যা চথসক মাসে মাসে হকছু হকছু কািা যায় ত্ািসল্ উি িাকার যাকাত্ হিসত্ িসব না। 

৪। িাকা ও স্বণজ রূপা হমসল্ হনোব পহরমাণ িসল্ ত্ার যাকাসত্র হুকমু 

স্বণজ বা রূপার মসধয চয চকান একহির গিনা আসছ, হকন্তু হনোব পহরমাণ নয়, হকন্তু ত্ািার োসথ নগি িাকা (োই পাাঁে/িশ িাকাই চিাক না 

চকন) োরা বৎের িাসত্ আসছ। যহি উি স্বণজ বা রূপার োসথ িাকা একত্র করসল্ োসে বায়ান্ন চত্াল্া রূপার িাসমর েমান িয় ত্ািসল্ ত্ার 

উপর যাকাত্ ফরয িসব। (রদ্দুল্ মিুত্ার ২:২৯৬, ফাত্াওয়া িারুল্ উল্ূম, ৬:৫০) 

৫। করয চিয়া িাকার উপর যাকাত্ 

করয চিয়া িাকা উেূল্ িওয়ার পর উি িাকার যাকাত্ হিসত্ িসব এবং হবগত্ বছর েমূসি উি িাকার যাকাত্ না হিসয় থাকসল্ চেই বসকয়া 

যাকাত্ও হিসত্ িসব। ত্সব চকউ যহি করসযর িাকা উেূল্ িওয়ার পূসবজ প্রহত্ বছর উি িাকার যাকাত্ হিসয় চিয়, ত্ািসল্ও যাকাত্ আিায় িসয় 

যাসব। (আদ্দুররুল্ মখুত্ার ২:২৬৬, িারুল্ উল্ূম ৬:৪৫,৭৭) 

চয করসযর িাকা পাওয়ার চকান আশা চনই চে িাকার যাকাত্ হিসত্ িসব না। আর যহি কখসনা উেূল্ িয় ত্ািসল্ চে বছর চথসক যাকাত্ হিসব। 

অত্ীসত্র যাকাত্ হিসত্ িসব না। (হকত্াবুল্ হফকি ১:৫৪৮, িূরসর মখুত্ার ও রদ্দুল্মুিত্ার খণ্ড-২ পৃ-২৬৬) 

৬। যাকাসত্র হনয়সত্ ঋণ মাফ কসর চিওয়া 

যাকাসত্র হনয়যসত্ ঋণ মাফ কসর হিসল্ যাকাত্ আিায় িসব না। যাকাত্ আিায় িওয়ার জনয ত্ামল্ীক ত্থা অনযসক খাসল্ছ ভাসব যাকাসত্র 

মাসল্র মাহল্ক বাহনসয় চিওয়া শত্জ। আর যাকাসত্র হনয়যসত্ ঋণ মাফ কসর হিসল্ গরীবসক যাকাসত্র িাকার মাহল্ক বানাসনা িসচ্ছ না । ত্াই এ 

পদ্ধহত্সত্ যাকাত্ আিায় িসব না।  

ত্সব এরূপ চিসত্র যাকাত্ আিাসয়র েহিক পন্থা িসল্া, ঋণ িাত্া প্রথসম হনসজর পি চথসক গরীব ঋণ গ্রিীত্াসক হনঃশত্জভাসব যাকাসত্র িাকার 

মাহল্ক বাহনসয় হিসব। ত্ারপর ত্ার চথসক পাওনা ঋসণর িাকা উেূল্ কসব হনসব, এসত্ যাকাত্ আিায় িসয় যাসব এবং ঋণও উেূল্ িসয় যাসব। 

(আিদুররুল্ মখুত্ার ২:২৭০, ফাত্াওয়া আল্মগীরী ১:১৭১, রিীহময়া ২:১২) 

৭। রাজমনহত্ক িল্সক যাকাত্ চিওয়ার হবধান 

 যহি চকান রাজমনহত্ক িল্ যাকাসত্র িাকা কুরবানীর োমো ইত্যাহি োংগিহনক প্রহক্রয়ায় হেহকৎো চেবার নাসম েংগ্রি কসর আর চেগুসল্াসক 

ইসল্কশসন ও রাজমনহত্ক কমজকাসণ্ডও বযয় কসর এবং রাজমনহত্ক কমজীসির ভাত্া হিসেসব প্রিান কসর ত্ািসল্ ত্াসিরসক এ জাত্ীয় েিকা 

(অথজাৎ, েিকাসয় ওয়াহজবাি) প্রিান করা জাহয়য নয়। এবং এসত্ যাকাত্ িাত্ার যাকাত্ আিায় িসব না। (খাইরুল্ ফাত্াওয়া ৩:৩৯৭) 

৮। মেহজি মািরাোর কাসজ যাকাসত্র িাকা বযয় করা 

মেহজি, মািরাো, এত্ীমখানা, িােপাত্াল্ ইত্যাহির হনমজাণ কাসজ যাকাসত্র িাকা বযয় করসল্  যাকাত্ আিায় িসব না। যাকাত্ আিায় 

িওয়ার জনয শত্জ িসল্া, যাকাসত্র প্রকৃত্ িকিারসক হবহনময়িীন ভাসব উি মাসল্র মাহল্ক বাহনসয় চিয়া। হনমজাণ কাসজ বযয় করসল্ চযসিত্ু 

চকান িকিার বযহিসক মাহল্ক বানাসনা িয় না ত্াই এ েুরসত্ যাকাত্ আিায় িসব না। েুত্রাং এেব হনমজাণ কাসজ চকউ যাকাত্ হিসয় থাকসল্ 

ঐ পহরমাণ িাকার যাকাত্ হদ্বত্ীয়বার আিায় করসত্ িসব। উসল্লহখত্ কারসণই যাকাসত্র মাল্ জনকল্যাণমূল্ক কাসজ চযমন, রাস্তাঘাি, 
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কাল্ভািজ, ইত্যাহির জনয বযয় করা না জাহয়য। অনুরূপভাসব ইেল্াসমর নাসম হিহভ েযাসনল্ বা পত্র-পহত্রকার কাসজ যাকাত্ হিসল্ চে যাকাত্ 

আিায় িসব না। (আল্মগীরী ১:১৮৮, আিোনুল্ ফাত্াওয়া ৪:২৮২) 

৯। হিোব কসর যাকাত্ চিয়া জরুরী 

বহু চল্াক যাকাত্-ই চিয় না। আর হকছু চল্াক এমনও রসয়সছ যারা যাকাত্ চিয় হিক হকন্তু যাকাত্ চিয়ার েহিক পদ্ধহত্ ত্ারা অবল্ম্বন কসর 

না।  

শরী‘আসত্ যখন শত্করা আোই ভাগ যাকাত্ হিসত্ বল্া িসয়সছ ত্খন উিার িাবী িসল্া যাকাত্সযাগয েমস্ত েম্পি িসত্ হিোব কসর শত্করা 

আোই ভাগ চবর কসর যাকাত্ চিয়া। যহি চকউ হিোব না কসর যাকাত্ আিায় কসর আর এই িাকাও হনহিজষ্ট পহরমাণ িসত্ কম আিায় কসর 

ত্ািসল্ ত্ার জনযও আহখরাসত্ ত্াসক শাহস্ত চভাগ করসত্ িসব। (েরূা ত্াওবা ৩৪/৩৫) 

হিোব করার েময় যাকাত্সযাগয মাসল্র বত্জমান বাজার ির হিসেসব হিসেব চবর করসব। চয িাসম খহরি করা িসয়সছ বা ভহবষযসত্ চয িাসম 

চবো যাসব ত্া ধত্জবয নয়। (ফাত্াওয়াসয় শামী ২:২৮৬) 

উসল্লখয চয, গরীব আত্মীয়-স্বজনসকও যাকাসত্র মাল্ চিয়া যায় বরং ত্াসিরসকই আসগ চিওয়া উহেত্। অবশয ত্াসিরসক িাহিয়া বসল্ চিয়া 

ভাসল্া যাসত্ ত্ারা মসন কষ্ট না পায়। ত্সব চমিমাসন রােূল্ ত্াহল্সব ইল্সমর কথা ভুসল্ চগসল্ েল্সব না। ত্াসিরসক যাকাসত্র বে অংশ চিয়া 

উহেৎ ত্াসত্ যাকাত্ চত্া আিায় িসবই চেই োসথ কুরআনী ত্া‘ল্ীসমর েিসযাহগত্া করার িরুন ছিকাসয় জাহরয়ার োওয়াবও িাহেল্ িসব। 

(েরূাসয় বাকারা ২৭৩) 

ঙ. ঈসির োাঁি প্রমাহণত্ িওয়ার শর‘ই নীহত্মাল্া 

শরী‘আসত্র হবধান মসত্ োাঁসির উিয়স্থল্ চমঘল্া থাকসল্ রমাযাসনর এবং অনযানয মাসের জনয মাত্র ১ জন আর ঈদুল্ হফত্সরর জনয মাত্র ২ 

জন বাসল্গ মুেল্মাসনর স্বেসি োাঁি চিখার হবর্শ্ােসযাগয োিযই যসথষ্ট। আর োাঁসির উিয়স্থল্ েমূ্পণজ পহরষ্কার থাকসল্ েব মাসে জসম্মগাফীর 

ত্থা এমন েংখযক চল্াসকর োাঁি চিখা জরুরী যাসির বযাপাসর হেদ্ধান্ত িাত্া আর্শ্স্ত িসত্ পাসরন চয, এত্গুসল্া চল্াক হমথযার উপর একমত্ 

িসত্ পাসর না। এসির েংখযা হনভজরসযাগয মত্ অনুযায়ী হনহিজষ্ট নয় এ পহরমাণ িসত্ িসব চয, হেদ্ধান্ত িাত্া েমূ্পণজ আস্থাশীল্ িসত্ পাসরন।  

েংশয় হনরেন 

ক. চকউ চকউ মসন কসরন, োাঁসির ফয়োল্া হিসত্ িসল্ কাজী িওয়া জরুরী। বত্জমান েরকারী চিল্াল্ কহমহি িল্ কাজীর হুকুসম। কাসজই অনয 

চকউ এ চঘাষণা চিয়ার অহধকার রাসখন না। ত্াসির এ িাবী হভহত্তিীন। এ বযাপাসর শর‘ই ফত্ওয়া িল্, ইেল্ামী হুকুমসত্র অবত্জমাসন ঈি 

জুম‘আ এজাত্ীয় মাোসয়সল্র চিসত্র চিসশর প্রখযাত্ ও হবর্শ্স্ত েবজজন শ্রসদ্ধয় আসল্ম উল্ামাসির পিাসয়ত্ই কাজীর স্থল্াহভহষি োবযস্ত 

িসবন। েুত্রাং ত্ারা শর‘ই নীহত্মাল্ার হভহত্তসত্ রমাযান ও ঈসির ফয়োল্া হিসত্ পারসবন, যা ঐ চিসশর েকসল্র জনয (যহি ত্াসির হনকি 

চে েংবাি চপ াঁসছ যায়) মানয করা জরুরী। (আিোনলু্ ফাত্াওয়া ৪থজ খণ্ড ৪৫৬পষৃ্ঠা, রুইয়াসি চিল্াল্ পৃ. ৬০/৬১, ইেল্াম আওর জািীি িাওর চক মাোইল্ 

১২৬/১২৭ পষৃ্ঠা) 

খ. আবার চকউ চকউ প্রে কসরন চয, েরকারী োাঁি চিখা কহমহিসত্ও চত্া আসল্ম আসছন। অপর হিসক চবেরকারী উল্ামা মাশাইখগণ ত্ার 

হবপরীত্ হেদ্ধান্ত হিসচ্ছন-এখন আমরা চকান আসল্মসির হেদ্ধাসন্তর উপর আমল্ করব। এর উত্তর িসল্া- যারা োিয প্রমাসণর হভহত্তসত্ হেদ্ধান্ত 

হিসবন ত্াসিরিা মানয করা জরুরী, আর যারা বল্সব আমাসির হনকি চকান প্রমাণ আসেহন, বা পাইহন ত্াসির হেদ্ধান্ত গ্রিণ চযাগয নয়। (বুখারী 

শরীফ ১: ৩৬০, বাবু ইযা শাহিিা শাহিদুন, কাওয়াসয় ফী উল্ুহমল্ িািীে, পষৃ্ঠা ২৯০) 

চযমন মক্কা হবজসয়র েময় িযরত্ মিানবী োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাম কাবা শরীসফর মসধয নামায পসে হছসল্ন হকনা এ হবষসয় 

োিাবাসির রাহয. চথসক দু ধরসনর বণজনা আসছ। পোর এবং না পোর। হকন্তু রােূসল্র োল্লাল্লাহু ‘আল্াইহি ওয়া োল্লাম নামায পোর পসি 

যারা প্রমাণ হিসয়সছন েমস্ত উল্ামাগণ ত্াসির কথা গ্রিণ কসরসছন।আর যারা নামায পসেনহন বসল্সছন ত্াসির কথা চকউ গ্রিণ কসরনহন। বরং 

ত্াসির বযাপাসর বযাখযা হিসয়সছন চয ত্াাঁরা চযসিত্ু ঐ েময় উপহস্থত্ হছসল্ন না এবং ত্াাঁরা নামায পেসত্ চিসখনহন, ত্াই ত্ারা হনসজর ইল্ম 

অনুযায়ী বল্সছসন, যা িল্ীল্ প্রমাসণর হবপরীত্ িওয়ায় গ্রিণ চযাগয নয়।(ফাত্হুল্বারী,৫৯৭-৮ পষৃ্ঠা, ৩য় খণ্ড, িািীে নং ১৬০১, উমিাত্ুল্কারী,৩৭০ 

পষৃ্ঠা, ৩য় খণ্ড, িািীে নং-৩৯৭) 

(গ) অসনসক প্রে কসরন জাসম্মগাফীর িসত্ িসল্ ৫০ জন চল্াক িসত্ িসব এবং ত্াসির েকসল্র একই এল্াকা িসত্ িসব। এর উত্তর িসল্া চয 

হনভজরসযাগয মত্ অনুযায়ী চকান েংখযা হনধজাহরত্ চনই এবং এক এল্াকা চথসক িসত্ িসব এরও চকান িল্ীল্ চনই বরং জাসম্মগাফীর এর মূল্ 

কথা িল্ চয, হবহভন্ন এল্াকা িসত্ এ পহরমাণ চল্াক বণজনা হিসত্ িসব চয, োাঁি চিখার বযাপাসর হেদ্ধান্তিাত্া পুরাপুহর আর্শ্স্ত িসয় যায়। (মফুহত্ 

শফী রি. েংকহল্ত্ রুইয়াসত্ চিল্াল্, ৬৪ পষৃ্ঠা) 

মজার বযাপার িল্, এ বযাপাসর ইমাম আবু িানীফা রি. চথসক আসরকহি বণজনা আসছ চয, বত্জমান যমানায় জাসম্মগাফীর চথসক দুজন হবর্শ্স্ত 

োিীর োিয গ্রিণ কসর হেদ্ধান্ত চিয়া চবশী যুহিযুি এবং এর দ্বারাও উিয়স্থল্ পহরস্কার থাকার চিসত্র চরাযা ও ঈি প্রমাহণত্ িসব। এর কারণ 

বল্া িসয়সছ চয, োাঁি ত্াল্াশ করার বযাপাসর মানুসষর মসধয েরম অনীিা রসয়সছ। অপর হিসক চকউ োাঁি চিখার খবর হিসল্ ত্ার উপর নানা 
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রকম িয়রানী ও অত্যাোর করা িয়। চয কারসণ যারা োাঁি চিসখ ত্ারাও বল্সত্ োিে কসর না। এমত্াবস্থায় জাসম্মগাফীর ত্থা অসনক চল্াসকর 

চিখার হভহত্তসত্ হেদ্ধান্ত হনসত্ চগসল্, অসনক চল্াক চজাগাে করসত্ করসত্ চরাযা বা ঈি দু হত্ন হিন পসর করসত্ িসব, যা শরী‘আসত্ চকান 

অবস্থায় কাময নয়। (চিখুন ফাত্াওয়া শামী, ২য় খণ্ড, ৩৮৮ পষৃ্ঠা) 

োাঁি চিখা কহমহি চকমন িওয়া উহেত্ 

(ক) বত্জমান বাংল্াসিসশর োাঁি চিখা কহমহিসত্ হকছু আসল্ম থাকসল্ও চকান হবজ্ঞ মুফত্ী (হযহন চকান হনভজরসযাগয ফাত্াওয়া হবভাগ পহরোল্না 

কসরন) আসছন বসল্ আমাসির জানা চনই। আর দু’একজন যারা আসছন, ত্াসির কথাও অসনক চিসত্র গ্রিণ করা িয় না। েুত্রাং এ ধরসণর 

চিল্াল্ কহমহির হেদ্ধান্ত গ্রিণ চযাগয নয়। েরকাসরর যহি জহিল্ত্া এোসনার েহিচ্ছা থাসক ত্ািসল্ এক বা একাহধক এ ধরসনর মুফত্ীসক োাঁি 

চিখা কহমহির শুধ ুেিেযই নয় বরং ত্াসকই আমীসর ফয়োল্া হনযুি করসত্ িসব। (ফাত্াওয়াসয় মািমহূিয়া, পষৃ্ঠা ১৪৮, খণ্ড ১৭) 

(খ) শুধু হডহেসির উপর হভহত্ত না চরসখ প্রসত্যক চজল্ার বে মািরাোর িাহয়ত্বশীল্সক োিয প্রমাণ গ্রিণ ও হেদ্ধান্ত গ্রিণ কসর ত্ার খবর 

চিয়ার জনয িাহয়ত্ব হিসত্ িসব।  

(গ) োাঁি চিখা কহমহি বত্জমাসন চযভাসব োাঁি চিখার প্রোর কসরন ত্া শরীয়ত্ েম্মত্ িয় না এবং শরী‘আসত্র িৃহষ্টসত্ ত্া মানয করাও 

চিশবােীর জনয জরুরী িয় না। েুত্রাং চকান্ চকান্ এল্াকা চথসক চক চক োাঁি চিসখসছন চকান িাহয়ত্বশীল্ বযহি ত্াসির োিয গ্রিণ কসর 

চরাযা বা ঈসির ফয়োল্া কসরসছন ত্া উসল্লখ কসর োাঁি চিখার চঘাষণা হিসত্ িসব।  

(ঘ) েসবজাপহর োাঁি চিখা না চগসল্ েম্ভাবয েময় পযজন্ত অসপিা করসত্ িসব। ত্হেঘহে কসর হেদ্ধান্ত চিয়া বন্ধ করসত্ িসব। বল্সত্ িসব এখসনা 

শরীয়ত্ েম্মত্ভাসব োাঁি চিখার েংবাি পাওয়া যায়হন। আপনারা অসপিা করুন । কারণ োরা চিশ চথসক এত্ অল্প েমসয় শরীয়ত্ েম্মত্ 

ভাসব খবর েংগ্রি করা েম্ভব নয়।  

(ঙ) যারা োাঁি চিখার েংবাি চিয় ত্াসির খবর গুরুত্ব েিকাসর শুনসত্ িসব। হবসবেনা করসত্ িসব। 


