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 حاسبوا أنفسكم قبل أن ختاسبوا
১২ মােস  

করণীয় ও বজর্নীয় 

মফুতী মনসূরুল হক দা.বা. 

 

ইসলামী িযে�গী (Islami Jindegi) App িট 

Google Play Store এবং iPhone এর App Store েথেক ডাইনেলাড কের,        হযরতওয়ালা 

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর বয়ান ও সম� িকতাব, �ব�, মালফুযাত সং�হ করুন। 

হযরতওয়ালা মফুতী মনসূরুল হক সােহব দা.বা. এর 

িবিভ� িকতাব ও বয়ান েথেক সং�হ কের সাজােনা 

িকতােবর েকান �কার অস�তী বা ভেুলর কারেণ হযরতওয়ালা মফুতী 

মনসূরুল হক সােহব দা.বা. দায়ী নন। এর সকল দায়-দািয়� আমরা 

যারা সং�হ কেরিছ তােদর। সুতরাং আপনােদর নজের েকান �কার ভলু 

ধরা পড়েল আমােদরেক জািনেয় উপকার করার অনেুরাধ রইেলা। 
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ভূিমকা 

হামদ ও সালােতর পর, আ�াহ তা‘আলা মানব জািতেক আশরাফুল মাখলকুাত 

িহেসেব সিৃ� কের সম� িব� জগতেক তােদর েসবায় িনেয়ািজত কেরেছন। 

মানব সিৃ�র একমা� উে�শয্ হে�, ইবাদত করা। এই ইবাদত তথা সহীহ 

ঈমান ও েনক আমেলর মেধয্ই মানুেষর শাি� ও কলয্াণ িনিহত। আর 

িবরু�াচরেণর পিরণিতেত েবই�িত, �ংস ও জাহা�াম অিনবাযর্। মানব সিৃ�র 

সচূনা লে� আ�াহ তা‘আলা িনজ পিরচয় ও কদুরেতর বণর্না িদেয় তােদর 

েথেক িনেজর �ভুে�র �ীকােরাি�মূলক অ�ীকার েনয়ার পর দুিনয়ােত তা 

পনুরায় �রণ কিরেয় েদয়ার জনয্ যুেগ যুেগ ে�রণ কেরেছন অসংখয্ নবী, 

রাসলূ ও পয়গা�র আ.। সকল পয়গা�েরর েমৗিলক িশক্ষা িছল এক ও অিভ�। 

তারঁা সকেলই এক আ�াহর �িত ও হাশর-নাশেরর �িত ঈমান এবং েনক 

আমল ইতয্ািদ িবষেয় দাওয়াত িদেয়েছন।  

 

ঈমান ও আমল উভয়টা মানুেষর ইখিতয়ারভূ� িবষয়। সতুরাং, েমহনত-

মুজাহাদা ও ক�-সাধনার মাধয্েম উ� মহামূলয্বান দু’িট িবষয়েক পিরপণূর্ভােব 

লাভ করা এবং তা খবু মজবতু ও দঢ়ৃ করা �েতয্ক মুসলমােনর জেনয্ 

অপিরহাযর্।  

  

 

িবনীত  

মনসরূুল হক 

জািম‘আ রাহমািনয়া আরািবয়া 
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 باجله تعامن
 

বষর্বরণ 

 

আ�াহর দরবাের মােসর েয িহসাব �হনেযাগয্, েয িহসাব আ�াহ আসমান-

জমীন ৈতরী করার আেগই কেরেছন আর তা হেলা এই চ� মােসর িহসাব। 

�থেম আ�াহ র�লু ‘আলামীন বড় বড় িকছ ুমাখলকু সিৃ� করেলন ছয় িদেন। 

করুআেন েয “িসৎতােত আইয়য্াম” বলা হেয়েছ তা হেলা আেখরােতর ছয় িদন। 

ঐ ছয় িদেন চাদঁ-সযূর্ সিৃ� হেয়েছ। িক� এর আেগ চাদঁ-সযূর্ িকছইু সিৃ� হয় িন। 

তাই বঝুা যায় েয আ�াহ করুআেন েয ছয় িদেনর কথা উে�খ কেরেছন তা 

আেখরােতর ছয় িদন। অথর্াৎ এক িদন দুিনয়ার এক হাজার বছেরর সমান। 

এরপর আবার সাত িদেন েমৗিলক সিৃ�র মেধয্ আেরা িকছ ু িব�ািরত মাখলকু 

সিৃ� করেলন। মুসিলম শরীেফ তা উে�খ আেছ। পরবতর্ী সাতিদেন চাদঁ-সযূর্ 

মজদু। তাই এই সাতিদন মােন দুিনয়ার সাত িদন। আর স�ম িদেন পরুা আদম 

জািতর িপতা হযরত আদমেক আ. সিৃ� করেলন। এই সাত িদেনর িহসাব েথেক 

চা� মােসর িহসাব শুরু হেয়েছ। এবং এই স�েকর্ আ�াহ করুআেন আয়াত 

নািযল কেরেছন। 

ِ اثْنَا َعَرشَ َشهًْرا  هُوِر ِعْنَد ا�� َة الش� َماَواِت َواْألَْرَض ِمْهنَا أَْربََعٌة ُحُرمٌ  ِإن� ِ�د� ِ یَْوَم َ�لََق الس�   ۚ◌  ِيف ِكتَاِب ا��

িন�য়ই আ�াহর িনকট মােসর গণনা বােরাটা।  

এই বােরা মাস। বলেত চা� মােসর কথা বলা হেয়েছ। তাই চা� মােসর 

িহসাব রাখা ফরেজ িকফায়া। েসৗর বছেরর কথা বলা হয়িন। েসৗর বছরেতা 

দুিনয়া যতিদন আেছ তেতািদন। মু‘িমন তার সকল কাজ চা� মােসর িহসাব 

অনুযায়ী কের। ইসলাম ধমর্ েয সতয্ ধমর্ এবং েলেট� ধমর্ এই মাসও তার 

একটা দিলল। েসৗর বছর (অথর্াৎ ৩৬৫ িদেন বছর) মৃত েকননা এর েকান 

পিরবতর্ন হয় না। সারা জীবন একই থাকেব। িক� চা� বছর জীিবত। নরা-চরা 

কের। কখেনা ২৯ িদেন মাস আবার কখেনা ৩০ িদেন। আ�াহ ছাড়া েকউ 

বলেত পারেব না কত িদেন মাস হেব। এমনিক এই চা� মােসর িহেসেবই 

মু‘িমন তার সম� ইবাদত কের থােক। আশুরা, শেব-বারা‘আত, শেব-�দর, 

ঈদ, হ�, করুবানী সবিকছইু চা� মােসর িহসাব অনুযায়ী হয়। আরাফােতা 

সারা বছর পের আেছ িক� এর িবেশষ েকান ফিজলত নাই। িযলহ� মােসর 

নয় তািরখ এর মূলয্ েবেড় যায়। এই বােরা মােসর মেধয্ চারিট মাসেক 

িবেশষভােব স�ানী করা হেয়েছ। েযগুেলােক ‘আশুের হুরুম’ বলা হয়। মাস 

চারিট হেলাঃ মুহাররাম, িযল�দ, িযলহা� এবং রজব। এই চার মােস আরবরা 
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েকান �কার যু�-িব�হ করেতা না। এমনিক িনেজর িপতার খিুনেকও যিদ 

সামেন েপেতা তবওু আ�মন করেতা না বা �িতেশাধ িনেতা না। 

 

আরবী বছর বা চা� বছেরর আেরা একিট বড় ফিজলত হেলা আ�াহর 

েমেহরবানীেত আরবী বছর িনেয় েকউ ন�ািম কেরিন। ইনশাআ�াহ কখেনা 

হেবও না। আ�াহ েহফাজত কেরেছন। শরী‘আেত বষর্বরণ বেল েকান আমল 

েনই। বরং এটা গুনাহ, হারাম। অথচ বাংলা বছর বা ইংেরজী বষর্বরণ িনেয় 

অেনক ন�ািম হেয় থােক। জরীেপ এেসেছ দুিনয়ােত সবেচেয় েবশী মদপান 

কের থােক ইংেরজী বছেরর শুরুর িদেন। বষর্বরণ কের, মানুষ হেয় বাঘ, 

হিরেণর মুেখাষ পের জােনায়ােরর রূপ ধারন কের। 

 

তেব হয্া ঁ মেন রাখেত হেব মুসলমােনর বা ইসলােমর শ�  সবর্�ের ছিড়েয় 

আেছ। ইসলামেক �ংস করাই তােদর একমা� কাজ। আর এই কাজ স�� 

করার জনয্ তারা মুসলমােনর নাম, েলবাস আকিৃত ধারনকের কের থােক। 

সিতয্কার অেথর্ এরা ইয়াহুদ-নাসারােদরই এেজ�। ইয়াহুদ-নাসারােদর টাকায় 

লািলত-পািলত হে�। সতুরাং েকউ যিদ আরবী বছেরর বষর্বরেনর উে�েশয্ 

ওয়াজ-মাহিফল, করুআন িতলাওয়ােতর মজমা বা অনয্ েকান ইবাদত কের 

তেব তা গুনােহর কাজ িহেসেবই গনয্ হেব। হুজরু ملسو هيلع هللا ىلص  নবওুয়য্াত পাওয়ার পর 

দীঘর্ েতইশ বছর দুিনয়ােত িছেলন িক� কখেনা বষর্বরন উপলেক্ষ েকান আমল 

বা েকান িবেশষ মজমা কেরন িন, আ�াহর রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص ইে�কােলর পর সাহাবা 

রা. একশ বছর দুিনয়ােত িছেলন িক� তারঁাও কখেনা বষর্বরন উপলেক্ষ েকান 

আমল বা েকান িবেশষ মজমা কেরন িন। করুআন হাদীস �ারা এর েকান �মান 

েনই। সতুরাং আমরা এই কাজ েথেক েবেঁচ থাকেবা এবং জীবেনর �িতিট 

মূহুেতর্ েয সকল কাজ আমােদর করেত বলা হেয়েছ তা করেবা এবং যা েথেক 

িবরত থাকেত বলা হেয়েছ তা েথেক িবরত থাকেবা। পেূবর্ই বলা হেয়েছ চা� 

মােসর িহেসব কেরই মুিমন তার আমল স�� কের তাই িবিভ� মােসর করণীয় 

এবং বজর্নীয় িবষেয়র ইলম থাকা আমােদর জনয্ খবুই জরুরী একিট িবষয়। 

িনে� িবিভ� মােসর করণীয় ও বজর্নীয় িবষয়াদী স�েকর্ আেলাচনা করা হেলা।   
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মুহাররাম মােস করণীয় ও বজর্নীয় 

 

“মুহাররামুল হারাম” বলা হেয়েছ আরবী বছেরর বা িহজরী সােলর �থম 

মাসেক। অথর্াৎ স�ািনত মুহাররাম মাস। আ�াহ েয চারিট মাসেক স�ািনত 

কেরেছন তার মেধয্ মুহাররাম মাস রেয়েছ। আেগর উ�েতর জনয্ সবেচেয় 

স�ািন েরাজা িছল এই মােসর েরাজা। এেক আশুরার েরাজা বেল। ফরজ 

েরাজার পের তােদর িনকট সবেচেয় দামী িছেলা আশুরার েরাজা। আর 

আমােদর জনয্ ফরজ েরাজার পের নফল েরাজার মেধয্ সবেচেয় দামী হেলা 

আরাফার েরাজা (িযলহা� মােসর ৯ম তািরখ)। আশুরার েরাজা রাখার কারেন 

েপছেনর িযে�গীর এক বছেরর গুনাহ মাফ হয়। ইয়াহুিদরা বেল আশুরার 

েরাজা মুসা আ. এর যুগ েথেক, আসেল তা না। আর মুসলমান নামধারী িশ‘আ 

যারা সিতয্কার অেথর্ কােফর তারা বেল েবড়ায় আশুরা স�ানী ইমাম হুসাইন 

রা. এর সময় েথেক। এই িশ‘আেদর সােথ তাল িমিলেয় আমােদর সমােজর 

সরলমনা ইলমিবহীন সাধারণ মুসলমান তাই িব�াস কের বেস আেছ। তােদর 

ধারনা এই িদেন ইমাম হুসাইন রা.শহীদ হেয়েছ তাই এই িদেনর এেতা মতর্বা। 

অথচ আশুরার ফিজলত শুরু হেয়েছ আদম আ. এর যুগ েথেক। আেগই বলা 

হেয়েছ আেগর উ�েতর জনয্ এই িদেন েরাজা রাখা নফেলর িদক িদেয় অেনক 

দামী। এবং আমােদর নবী ملسو هيلع هللا ىلص এই মােসর মতর্বার বয্পাের ইমাম হুসাইন রা. 

এর শহীদ হওয়ার আেগই বেল েগেছন। সতুরাং যিদ এভােব বলা হয় েয এই 

িদনিট আেগ েথেকই দামী আর আ�াহ র�লু ‘আলামীন, শহীেদর সদর্ার ইমাম 

হুসাইন রা. এর মজর্াদা আেরা বাড়ােনার উে�েশয্ তারঁ শহীেদর জনয্ এই 

িদনেক পছ� কেরেছন। এেত একিদেক েযমন সিঠক কথা বলা হেলা এবং 

অপরিদেক ইমাম হুসাইন রা. স�ানেক মানুেষর নজের আেরা উচুঁ কের তেুল 

ধরা হেলা। েযমনঃ আমােদর সকেলরই মৃতযু্ আসেব। আ�াহ যিদ েকান 

েমািমেনর মৃতযু্ শু�বাের িনধর্ারণ কের এর �ারা ঐ েমািমেনর মতর্বা 

বাড়েব,শু�বােরর না। িঠক েতমিন যিদ েসামবাের মৃতযু্বরণ কের তেব আেরা 

দাম বাড়েলা। শু�বার েথেক েসামবাের মৃতযু্ েমািমেনর জনয্ েবশী বরকতময়। 

যাই েহাক এই মােস িকছ ুকরণীয় ও বজর্নীয় আমল আেছ তার িবষেয় িনে� 

আেলাচনা করা হেলাঃ 

 

 

 

 

 

 

http://www.darsemansoor.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


www.darsemansoor.com             www.islamijindegi.com 
 

আশুরাঃ তাৎপযর্, ফযীলত, করণীয় ও বজর্নীয় 

 

তাৎপযর্ঃ 

আশুরা মুহাররম মােসর ১০ তািরখেক বলা হয়। ইসলাম ধেমর্ এই িদবসিটর 

িবেশষ গুরু� রেয়েছ। কারণ এই িদেন ইসলােমর অেনক ঐিতহািসক ও 

তাৎপযর্পণূর্ ঘটনাবলী সংঘিটত হেয়েছ।  

 

েযমনঃ হযরত আব ূ হুরাইরা রািয. েথেক বিণর্ত এক হাদীেস এেসেছ েয, 

(একদা) নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ইয়াহুদীেদর কিতপয় এমন েলােকর পাশ িদেয় 

অিত�ম কেরন, যারা আশুরার িদেন েরাযা েরেখিছল। নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص 

তােদরেক িজে�স করেলন “এটা িকেসর েরাযা?” উৎতের তারা বলল, “এই 

িদেন আ�াহ তা‘আলা হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলেক ডুেব যাওয়া েথেক 

উ�ার কেরিছেলন। (অনয্ বণর্নায় আেছ িফরআউেনর িনযর্াতন েথেক মু� 

কেরিছেলন।) এবং িফরআউনেক দল-বল সহ িনমি�ত কেরিছেলন। আর এই 

িদেনই হযরত নূহ আ.- এর িকশতী জদূী পবর্েত ি�র হেয়িছল। ফেল এই িদেন 

হযরত নূহ আ. ও হযরত মূসা আ. কতৃ�তা�রূপ েরাযা েরেখিছেলন। তাই 

আমরাও এই িদেন েরাযা রািখ।” তখন নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, “মসূা আ.-এর 

অনুসরেণর বয্াপাের এবং এই িদেন েরাযা রাখার বয্াপাের আিম েতামােদর 

েচেয় েবশী হ�দার।” অতঃপর িতিন ملسو هيلع هللا ىلص েসিদন (আশুরার িদন) েরাযা রােখন 

এবং সাহাবােদরেকও েরাযা রাখেত আেদশ কেরন। (বখুারীঃ হাঃ নং ২০০৪, 

মুসিলমঃ হাঃ নং ১১৩০, মুসনােদ আহমাদ হাঃ নং-৩৬০) 

 

ফযীলত 

১. হযরত আবূ কাতাদাহ রািয.েথেক বিণর্ত েয নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, 

“আিম আশাবাদী েয, আশুরার িদেনর েরাযার উসীলায় আ�াহ তা‘আলা 

অতীেতর এক বৎসেরর গুনাহ মাফ কের িদেবন।” (িতরিমযীঃ হাঃনং ৭৫১) 

 

২. হযরত আব ূহুরাইরা রা. েথেক বিণর্ত অপর হাদীেস নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ 

কেরন, “রমযােনর েরাযার পর মুহাররম মােসর েরাযা সেবর্াৎতম।” (মসুিলমঃ 

হাঃ নং ১১৬৩) 
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করণীয় 

১. আশুরার িদেন েরাযা রাখা। তেব এর সােথ ৯ তািরখ বা ১১ তািরখ িমিলেয় 

রাখা। কারণ নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, “েতামরা আশুরার িদেন েরাযা 

রাখ। তেব এ েক্ষে� ইয়াহুদীেদর েথেক িভ�তা অবল�ন করতঃ েতামরা 

আশুরার পেূবর্ অথবা পেরর একিদন সহ েরাযা রাখেব।” (মসুনােদ আহমাদ-হাঃ 

নং ২৪১) 

 

২. এই িদন  েবশী েবশী তাওবা-ইি�গফার করা। কারণ নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ 

কেরন, মুহাররম হেলা আ�াহ তা‘আলার (িনকট একিট মযর্াদাবান) মাস। এই 

মােস এমন একিট িদন আেছ, যােত িতিন অতীেত একিট স�দায়েক ক্ষমা 

কেরেছন এবং ভিবষয্েতও অপরাপর স�দায়েক ক্ষমা করেবন। (িতরিমযীঃ নং 

৭৪১) 

 

৩. দীেনর খািতের এই িদেন হযরত হুসাইন রািয. েয তয্াগ-িতিতক্ষা �দশর্ন 

কেরেছন তা েথেক সকল মুসলমােনর দীেনর জনয্ েয েকান ধরেনর তয্াগ ও 

করুবানী েপশ করার িশক্ষা �হণ করা। 

  

বজর্নীয়ঃ 

১. তা’িযয়া বানােনা অথর্াৎ, হযরত হুসাইন রািয. এর নকল কবর বানােনা। এটা 

ব�ত এক ধরেণর ফােসকী িশরকী কাজ। কারণ মূখর্ েলােকরা ‘হযরত হুসাইন 

রািয. এেত সমাসীন হন’ এই িব�ােস এর পাদেদেশ নযর-িনয়ায েপশ কের, 

এর সামেন হাত েজাড় কের দাড়ঁায়, এর িদেক িপঠ �দশর্ন করােক েবয়াদবী 

মেন কের, তা’িযয়ার দশর্নেক ‘িযয়ারত’ বেল আখয্া েদয় এবং এেত নানা 

রকেমর পতাকা ও বয্ানার টাি�েয় িমিছল কের; যা স�ূণর্ নাজািয়য ও হারাম। 

এছাড়াও আেরা বহুিবধ ক�ুথা ও গিহর্ত কােজর সমি� হে� এ তা’িযয়া। 

(ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৯৪,৩৩৫,   িকফায়াতলু মফুতীঃ ৯/৩২, 

ফাতাওয়ােয় রহীিময়াঃ ২/৩৪৩) 

 

�তর্বয্: তা’িযয়ার সামেন েয সম� নযর-িনয়ায েপশ করা হয় তা গাইরু�াহর 

নােম উৎসগর্ করা হয় িবধায় তা খাওয়া হারাম। (সরূা মাইদাহঃ ৩) 

 

২. মিসর্য়া বা েশাকগাথঁা পাঠ করা, এর জনয্ মজিলস করা এবং তােত 

অংশ�হণ করা সবই নাজািয়য। (ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৯৪, িকফায়াতলু 

মুফতীঃ ৯/৩২, ৪২) 
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৩. ‘হায় হুেসন’, ‘হায় আলী’ ইতয্ািদ বেল বেল িবলাপ ও মাতম করা এবং ছিুর 

েমের িনেজর বকু ও িপঠ েথেক র� েবর করা। এগুেলা করেনওয়ালা, দশর্ক ও 

ে�াতা উভেয়র �িত নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص অিভস�াত কেরেছন। (আবূ দাউদ, হাঃ 

নং ৩১২, ইবেন মাজাহঃ হাঃ নং ১৫৮৪)  

 

৪. কারবালার শহীদগণ িপপাসাতর্ অব�ায় শাহাদতবরণ কেরেছন তাই তােদর 

িপপাসা িনবারেণর জনয্ বা অনয্ েকান িবেশষ উে�েশয্ এই িদেন েলাকেদরেক 

পািন ও শরবত পান করােনা। (ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৮৯, িকফায়াতলু 

মুফতীঃ ৯/৪০) 

 

৫. হযরত হুসাইন রািয. ও তাঁর �জনেদর উে�েশয্ ঈছােল সাওয়ােবর জনয্ 

িবেশষ কের এই িদেন িখচিুড় পািকেয় তা আৎমীয়-�জন ও গরীব িমসকীনেক 

খাওয়ােনা ও িবলােনা। এেক েক� কের সাধারণ মানুষ েযেহত ু নানািবধ কু-

�থায় জিড়েয় পেড়েছ তাই তাও িনিষ� ও না-জািয়য। (িকফায়াতলু মুফতীঃ 

৯/৪০) 

 

৬. হযরত হুসাইন রািয.-এর নােম েছাট বা�ােদরেক িভকু্ষক বািনেয় িভক্ষা 

করােনা। এটা কিরেয় মেন করা েয, ঐ বা�া দীঘর্ায় ু হেব। এটাও মুহাররম 

িবষয়ক ক-ু�থা ও িবদ‘আত। (ইসলাহুর রুসমূ) 

 

৭. তা’িযয়ার সােথ ঢাক-েঢাল ও অনয্ানয্ বাদয্য� বাজােনা। (সরূা লকুমানঃ৬) 

 

৮. আশুরার িদেন েশাক পালন করা; চাই তা েয েকান সরূেতই েহাক। কারণ 

শরী‘আত শুধুমা� �ামীর মৃতযু্র পর িবধবা �ীর জনয্ ৪ মাস ১০ িদন আর 

িবধবা গভর্বতীর জনয্ স�ান �সব পযর্� এবং অনয্ানয্ আৎমীয়-�জেনর মতৃযু্েত 

সেবর্া� ৩ িদন েশাক পালেনর অনুমিত িদেয়েছ। এই সমেয়র পর েশাক পালন 

করা জািয়য েনই। আর উে�িখত েশাক পালন এগুেলার েকানটার মেধয্ পেড় 

না। (বখুারীঃ হাঃ নং ৫৩৩৪, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, ফাতাওয়ােয় রহীিময়াঃ ২/৩৪৪) 

 

উে�খয্ েয শরী‘আত কতরৃ্ক অনুেমািদত েশাক পালেনর অথর্ হেলা শুধুমা� সাজ 

স�া বজর্ন করা। েশাক পালেনর নাম যাে�তাই করার অনুমিত শরী‘আেত 

েনই। (দুরের মুখতারঃ২/৫৩০) 

 

৯. েশাক �কাশ করার জনয্ কােলা ও সবজু রেঙর িবেশষ েপাশাক পিরধান 

করা। (ফাতাওয়ােয় রহীিময়াঃ ২/৩৪৪) 
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১০. এই িদেনর গুরু� ও ফযীলত বয়ান করার জনয্ িমথয্া ও জাল হাদীস 

বণর্না করা। কারণ হাদীেস “িমথয্া হাদীস” বণর্নাকারীেক জাহা�ােম িঠকানা 

বািনেয় িনেত বলা হেয়েছ। (বখুারীঃ হাঃ নং ১০৭) 

 

এখােন আশুরার িদেনর িনি�ত ও গিহর্ত কাজসমূেহর িকছ ু নমুনা েপশ করা 

হেলা মা�। মূলকথা, বক্ষয্মাণ পচর্ার ‘করনীয়’ িশেরানােমর অধীেন উে�িখত 

৩িট আমল বয্তীত এই িদেন আর েকান িবেশষ আমেলর কথা শরী‘আেত 

�মািণত েনই। তাই এই হেলা বয্তীত আশুরােক েক� কের িবেশষ েয েকান 

কাজই করা হেব তা িবদ‘আত ও মনগড়া আমল হেব। 

 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক িশরক, িবদ‘আত ও গুনােহর কাজ েথেক 

িবরত থাকার তাওফীক দান করুন। 

 

 

সফর মােস করণীয় ও বজর্নীয় 

 

ঈমান পিৃথবীর মেধয্ সবেচেয় মূলয্বান িজিনস। আমরা েযন ঈমােনর উপর 

কােয়ম থাকেত পাির তাই দয়া কের মায়া কের আ�াহ র�লু ‘আলামীন অেনক 

আয়াত নািযল কেরেছন। করুআেন ইরশাদ হেয়েছঃ  

 َحتْ   َوَال  َختَاُفوا  أَّالَ  اْملََالِئَكُة  �َلَيِْهُم  تَتََ�َُّل  اْستَقَاُموا  ُثّمَ  اللَّـُه  َربُّنَا  قَالُوا  الَِّذيَن  الَِّيت إِّنَ  بِاْجلَنَِّة  َوأَبِْشُروا َزنُوا

 ﴾٣٠﴿ ُكنتُْم ُتو�َُدوَن 

“িন�য় যারা বেল, আমােদর পালনকতর্া আ�াহ, অতঃপর তােতই অিবচল 

থােক, তােদর কােছ েফেরশতা অবতীণর্ হয় এবং বেল, েতামরা ভয় কেরা না, 

িচ�া কেরা না এবং েতামােদর �িত�ত জা�ােতর সসুংবাদ েশান।” 

 

আমরা েযন ঈমােনর উপর কােয়ম থাকেত পাির এই জনয্ আ�াহ র�লু 

‘আলামীন আমােদরেক আ�াহর কােছ দ‘ূআ করেত বেলেছন এবং আেরা 

আ�াহর েমেহরবানী েয িতিন আমােদরেক দূ‘আ িকভােব করেত হেব তা 

িশিখেয় িদেয়েছন। এমনিক এই দূ‘আ ৈদিনক কমপেক্ষ বি�শবার বলা জরুরী 

কের িদেয়েছন। দূ‘আ হেলাঃ  َراَط اْملُْستَقِيمَ اْهِدنَا ال ّصِ  “েহ আ�াহ আমােক ঈমােনর 

উপর িসরােত মু�াি�েমর উপের মৃতযু্ পযর্� কােয়ম রােখা।” এই হেলা এই 

দ‘ূআর আসল অথর্। 
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আ�াহর রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص িবিভ�ভােব আমােদরেক সাবধান কেরেছন। এই সম� 

আ�ীদােক িশরক বেলেছন। সফর মােসর বয্াপােরও আ�াহর রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص 

সাবধান কের েগেছন। েকননা এই মাসেক িনেয় িকছ ুআ�ীদা রেয়েছ যা ঈমান 

িব�ংসী। িনে� এই মাস এবং তার সােথ স�িকর্ত ঈমান িব�ংসী িবষয়গুেলা 

িনেয় আেলাচনা করা হেলা।  

 

ক. আেখরী চাহার েশামবাহ। খ. আ�ীদা স�িকর্ত িবষয়। 

 

ক. আেখরী চাহার েশামবাহ  

আেখরী চাহার েশামবাহ কথািট ফািসর্। এর অথর্ েশষ বধুবার। সাধারণ 

পিরভাষায় আেখরী চাহার েশামবাহ বেল সফর মােসর েশষ বুধবারেক েবাঝােনা 

হেয় থােক। বলা হয় রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص েয অস�ুতার মেধয্ রিবউল আওয়াল মােসর 

শুরু ভােগ ইনিতকাল কেরন, েস অস�ুতা েথেক সফর মােসর েশষ বধুবাের 

অথর্াৎ আেখরী চাহার েশামবায় িকছটুা স�ুতা েবাধ কেরিছেলন, তাই এ 

িদবসিটেক খিুশর িদন িহেসেব উদযাপন করা হয়। অথচ এ তথয্ সহীহ নয় বরং 

ও িবশু� তথয্ হল, এ বধুবােরই তারঁ অস�ুতা েবেড় যায়। কােজই েয িদন 

রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص-এর অস�ুতা েবেড় যায়, েসিদন ইহুদী �মুখেদর জনয্ খিুশর িদন 

হেত পাের, মুসলমানেদর জনয্ নয়। অতএব, সফর মােসর েশষ বধুবার অথর্াৎ 

আেখরী চাহার েশামবাহেক খিুশর িদন িহেসেব উদযাপন করা এবং ঐ িদন ছিুট 

পালন করা জািয়য হেব না। [সূ� : ফাতাওয়া রাহীিময়া, খ� ১] 

শুধু তাই নয়, এই িদেন অেনেক একিট নামায আিব�ার করা হেয়েছ। চাশেতর 

সময়। শরী‘আেত এর েকান িভিৎত নাই। িবিভ� মুসলমান এই িদেন ছিুট পালন 

কের খিুশেত। খবুই আফেসােসর িবষয় আ�াহর রাসেূলর ملسو هيلع هللا ىلص অস�ুতা েবেড় 

েগেলা েযই িদেন ঐ িদেন মুসলমান খিুশ উদযাপন করেছ। এর েচেয় কে�র 

িবষয় আর কী হেত পাের?! 

 

খ. আ�ীদা স�িকর্ত িবষয়  

নবীেয় কারীম ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, “লা আদওয়া, ওয়ালা িতয়ারতা, ওয়ালা হামাতা, 

ওয়ালা সফর।” অথর্াৎ, সং�ামক বেল েকান েরাগ েনই, েকান অশুভ েনই, েয 

মের যােব েস আর দুিনয়ােত িফের আসেব না, েতামরা সফর মাসেক অশুভ 

মেন কেরা না। 
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এখােন চারিট িবষেয়র কথা বলা হেয়েছ। িনেচ এর সংিক্ষ� িববরণ েদয়া হেলাঃ  

 

১. সং�ামক বেল েকান েরাগ েনই  

আ�াহর রসলূ ملسو هيلع هللا ىلص বেলন, েতামরা েয বেলা সং�ামক েরাগ বা েছায়ঁােচ েরাগ 

আেছ এটা ইসলাম সমথর্ন কের না। েকান এক বয্ি� একবার নবীেক ملسو هيلع هللا ىلص �� 

করিছেলন, হুজরু আপিন েয বেলন েছায়ঁােচ েরাগ েনই তাহেল একটা উেঠর 

যখন চলুকানী হয় তখন এর আেশ-পােশর উঠগুেলারেতা হয়, এটা েকন? 

আ�াহর রসলূ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, তাহেল বেলা �থম উেঠরটা িকভােব হেলা? �থম 

উেঠর চলুকানী েযভােব হেয়েছ আেশ-পােশরগুেলার ঐভােবই হেয়েছ। অথর্াৎ 

�থম উেঠর চলুকানী েরাগ আ�াহ িদেয়েছন এবং বাকীগুেলােকও আ�াহই 

িদেয়েছন। 

 

একবার এক ক�ু েরাগীেক আ�াহর রসলূ ملسو هيلع هللا ىلص িনেজর ে�েট খানায় শরীক 

করেলন। আর দুবর্ল ইমানওয়ালােদর উে�শয্ কের আ�াহর রসলূ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, 

“িফররু িমনাল দুযাম কা িফরািরকা িমনাল আসাদ।” বাঘ বা িসংহ েদখেল 

েতামরা েযভােব পালাও এভােব তার েথেক দেূর পালাও। েকননা েতামােক যিদ 

আ�াহ ক�ু েরােগ আ�া� কের তাহেল েতামার দুবর্ল ঈমান হওয়ার কারেণ 

তিুম ভাবেত পােরা েয তার সােথ খানা খাওয়ার কারেণ ক�ু েরাগ হেয়েছ। এর 

�ারা েতামার ঈমান ন� হেত পাের। অথচ েরাগেতা আ�াহ িদেয়েছন। আমরা 

আমােদর পিরেবেশ এর অেনক �মাণ েদখেত পাই। বস�েক েছায়ঁােচ েরাগ 

বলা হয়। তাই এই েভেব মানুষ, যার বস� হয় তার েথেক দেূর থােক। অথচ েয 

স�ােনর বস� হেয়েছ তার মা তােক েগাসল কিরেয় েদয়, খাবার খাওয়ায়, 

র�-পুঁজ মুেছ েদয় এমনিক েকান েকান সময় মােয়র গােয় স�ােনর ঘা ঁএর 

পুঁজ র� লােগ। িক� মােয়র বস� হেত েদখা যায় না। তাই আ�ীদা রাখেত 

হেব েছায়ঁােচ েরাগ নাই, েরাগ-বালাই আ�াহর হুকেুম হয়।  

 

২. েকান অশুভ েনই 

ইসলােম েকান অশুভ েনই। শুভ আেছ। করুআন শরীেফ সরূা ইয়াসীেনর ২য় 

প�ৃায় এক ঘটনা এেসেছ। হাবীেব না�ার নােমর এক আ�াহর অলী তার 

কওমেক আ�াহর িদেক দাওয়াত িদেতন। আর তার কওম শুধু শুভ-অশুভ িনেয় 

বয্� থাকেতা। মনগড়া িকছ ুকাজেক শুভ মেন করেতা আর িকছ ুকাজেক তারা 

অশুভ মেন করেতা। ঐ জমানার েলাক তারঁ দাওয়াতেকও অশুভ মেন করেতা। 

আর বলেতা খবরদার তার কথা শুেনা না। েতামরা যিদ তার কথা শুেনা তাহেল 

েতামােদর বয্বসা-বািণজয্ সব �ংস হেয় যােব। হাবীেব না�ার তােদরেক 
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বলেলন, ‘বাল আনতমু কওমুম মুসিরফুন’ েতামরােতা িসমাল�নকারী কওম। 

েতামরা আমার দাওয়াতেক অশুভ মেন করেছা। এই ধরেনর েলাক এখেনা 

আেছ। অেনক েলাক আেছ যারা আেলম-উলামােদর অেনক ��া কের মুহা�াত 

কের। হািদয়া েপশ কের দাওয়াত কের খাওয়ায়। হে�র িটিকট িদে�। িক� 

িনেজর বয্বসা বা চাকরীর হালত আেলমেদর কােছ বেল না। কারণ তারা 

আেলমেদরেক বলা অশুভ মেন কের। ঐ হাবীেব না�ার রা. কওেমর মেতা এই 

কথা মেন কের যিদ হুযুরেক বেলা েতা েতামার বয্বসা বা চাকরী একদম েশষ 

হেয় যােব। এই শুভ-অশুভ েখাজঁা িহ�ুেদর রীিত। ওরাই পি�কা েবর কের। 

যা�া শুভ না যা�া নাি�। আ�াহর রসলূ ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন ‘আত িতয়ারাত ুিশরকনু’। 

এই কথা িতিন িতনবার বেলেছন। েতামরা েয শুভ-অশুভ িনধর্ারণ কেরা এটা 

িশরক। এটা ইমানেক �ংস কের েদয়। 

 

সফর মােসর বদরুসমু অেনক আেগ েথেকই শুরু হেয়েছ। জািহিলয়য্ােতর 

যামানা েথেক এই শুভ-অশুভ িচ�া করার রীিত চাল ু িছেলা। দুঃেখর িবষয় 

হেলও সতয্ েয তা এখেনা আমােদর সমােজ জাির আেছ। অথচ এই সকল 

আ�ীদা আমােদর ঈমান �ংস করার জনয্ যেথ�। েযমনঃ কােরা েকান কাজ 

অস�ূণর্ হেল বেল উেঠ, “আজ সকােল কার েচহারা েদেখ ঘর েথেক েবর 

হেয়িছ!,” আবার কােজ েবর হেত েগেল সামেন িদেয় সাপ েগেল মেন কের 

আজ আর তার কাজ িঠক মেতা হেব না, ঘর েথেক েবর হেয় েকান অ� 

েলােকর িদেক নজর েগেল কু-লক্ষণ মেন কের ইতয্ািদ। এর সবই �� িশরক। 

  

অেনেক মুহাররম মােস িবেয় করেত চায়না। এই মােস ইমাম হুসাইন রা. শহীদ 

হেয়েছন বেল তারা এই মােস িবেয় করােক অশুভ মেন কের। এই ধারনাও 

শরী‘আত িবেরাধী। 

 

এই ধরেনর অশুভ ধারনা করা শরী‘আত স�তী েদয় না। তেব শুভ িদেকর 

আলামত রেয়েছ। এেত িনেষধ নাই। কারণ এেত আ�াহর রহমেতর উপর 

ভরসা করা হয়। েযমনঃ েকউ ঘর েথেক েবর হেলা েকান কােজর উে�েশয্ আর 

পেথ েকান আ�াহওয়ালার সােথ েদখা হেলা েতা ধারনা করেলা েয তার কােজ 

আ�াহ বরকত িদেবন ইনশাআ�াহ। এমন ধারনা শরী‘আত স�ত ধারনা। 

েযমনঃ হুদাইিবয়ার সি� করার সময় ম�ার কেয়েকজন েনতা কােফেরর পক্ষ 

েথেক সি� িনেয় এেসিছেলা িক� একবারও বিনবনা হি�ল না। এরমেধয্ 

চতথুর্বার কােফেরর পক্ষ েথেক েয েনতা আসিছেলা তােক দরূ েথেক েদেখই 

আ�াহর রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, সূহাইল েযেহত ুআসেছ এখন আমােদর এই কাজ 

সহজ হেয় যােব। কারণ “সহুাইল” শে�র অথর্ “সহজ”। তার নােমর িদেক 
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ইশারা কের ভাল লক্ষণ েবর করেলন। এবং সিতয্ তাই হেয়িছেলা। তাই ভােলা 

লক্ষণ েবর করা আ�াহর রহমেতর আসা করার মত।   

 

৩.পনূরায় দুিনয়ােত িফের আসা 

জািহিলয়য্ােতর যুেগ মানুষ মেন করেতা েয তারা েকউ মারা েগেল আবার তারা 

দুিনয়ােত অনয্ েকান �াণীর রূপ িনেয় আসেব। বতর্মােনও অেনক মসুলমান 

এমন মেন কের তেব একটু িভ� তরীকায়। েযমন অেনেক রােত পািন েফেল 

না। কারণ তােদর ধারনা তােদর আৎমীয় �জন যারা মারা েগেছন তারা রােত 

বাসার আেশ-পােশ চেল আেসন এবং তারঁা েদেখন েকউ তােদর জনয্ সাওয়াব 

েরসািন করেছ িকনা। তাই যিদ পািন েফিল তাহেল তােদর গােয় লাগেল ক� 

পােব এবং আমােদরেক বদদূ‘আ িদেবন। 

 

৪. সফর মাসেক অশুভ মেন করা 

বতর্মান মােসর নাম হেলা صفر ‘সফর’। আর আমরা েয এক যায়গা েথেক 

অনয্ যায়গায় �মণ কির এেক বেল سفر ‘সফর’ । বাংলায় এক হেলও আরবী 

বানান িভ�। এবং অথর্ও িভ�। জািহিলয়য্ােতর যামানায় মেন করা হেতা এই 

মােস েকান খােয়র ও বরকত েনই। তাই তারা এই মােস েকান সফর করেতা 

না। আর তখন তােদর সফেরর উে�শয্ থাকেতা বয্বসা। ঐ যামানায় তারা 

গরেমর িদেন উৎতর িদেক বয্বসা করেত েযেতা। ঐ িদেক পাহাড় িছেলা। তাই 

ঐ সময় ঐ িদকটা একট ুআরাম িছেলা। আবার শীেতর িদেন তারা ইেয়েমেন 

(এেডন) সফর করেতা। ঐ সময় ওখােন সমুে�র িনকটবতর্ী হওয়ায় আরাম 

থাকেতা। সারা বছের তারা দুটা সফর করেতা। আ�াহ করুআেন বেল 

িদেয়েছন। আিম েতামােদরেক সারা বছেরর িরিযক দুই সফের স�ূণর্ কের 

িদই। (িরহ লাতাশ িশতা-ই ওয়াস সইফ-সরূা �রুাইশ) 

 

কখেনা যিদ তােদর গরম বা শীেতর েকান সফেরর সময় (বয্বসািয়ক �মেণর 

সময়) আরবী সফর মাস চেল আসেতা তখন তারা তােদর এই সফরেক শুভ 

মেন করেতা না। তােদর ধারনা মেত এই সফের তােদর ক্ষিতর আশংকা আেছ। 

িক� সফরেতা (�মণ) আর ব� করার েকান রা�া নাই। েকননা এই সফের 

তােদর বছেরর অেধর্ক কামাই। েযেহত ু তারা শীত বা গরম আসার আেগই 

গণনা করেতা েয তােদর এই সফের,আরবী সফর মাস হওয়ার স�াবনা আেছ 

তাই তােদর েগাে�র েনতারা এক সােথ বেস িমিটং করেতা। িমিটং-এ িনধর্ারণ 

করেতা এবার সফর মাসেক িপিছেয় েদয়া েহাক। অথর্াৎ মুহাররম মােসর পের 

এবার রিবউল আউয়াল মাস আসেব তারপের সফর মাস গণনা করা হেব। আর 
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তারা ধারনা করেতা তারা মুহররম মােসর পেরর মাস রিবউল আউয়াল মােস 

সফর করেছ। এভােব িনেজেক বঝু িদেয় অশুভ ধারনা েথেক বাচঁার েচ�া 

করেতা। তারপর বয্বসািয়ক সফর েথেক িফের এেস সফর মােসর েঘাষণা 

করেতা। তােদর এই কােজর পিরে�িক্ষেত দশম পারায় আয়াত নািযল হেলাঃ 

‘ই�া মান নািসউ িযয়াদািতন িফল কফুর’। েতামরা েয েতামােদর ই�ামেতা 

মাসেক আেগ-িপেছ কেরা এটা কফুির কাজ।  

 

আমােদর সমােজ এমন আেরা অেনক কলুক্ষণ-সলুক্ষণ েবর কের তার উপর 

আমল কের যা স�ূণর্ িশরক বা কফুর। িনে� এর একিট তািলকা েদয়া হেলাঃ 

 

শরী‘আেতর আ�ীদা িবরু� কেয়কিট লক্ষণ ও ক-ুলক্ষেণর তািলকা 

১. হােতর তাল ুচলুকােল অথর্কিড় আসেব মেন করা।  

২. েচাখ লাফােল িবপদ আসেব মেন করা।  

৩. কৎুতা কা�াকািট করেল েরাগ বা মহামারী আসেব মেন করা।  

৪. এক িচরুিনেত দু‘জন চুল আঁচড়ােল এই দু‘জেনর মােঝ ঝগড়া লাগেব মেন 

করা।  

৫. েকান িবেশষ পািখ ডাকেল েমহমান আসেব মেন করা।  

৬. যা�াপেথ েপছন েথেক েকউ ডাকেল যা�া খারাপ হেব মেন করা।  

৭. যা�া পেথ েহাচঁট েখেল বা েময়র েদখেল বা কাল কলিস েদখেল িকংবা 

িবড়াল েদখেল-ক-ুলক্ষণ মেন করা। অমুক িদন যা�া নাি�, অমকু িদন �মণ 

নাি� ইতয্ািদ িব�াস করা। েমাটকথা েকান িদন বা েকান মুহূতর্েক অশুভ মেন 

করা।  

৮. যা�ার মুহূেতর্ েকউ তার সামেন হািঁচ িদেল কাজ হেব না-এমন িব�াস করা।  

৯. েপচঁা ডাকেল ঘরবািড় িবরান হেয় যােব মেন করা।  

১০. িজ�ায় কামড় লাগেল েকউ তােক গািল িদে� মেন করা।  

১১. চড়ুই পািখেক বালেুত েগাসল করেত েদখেল বিৃ� হেব মেন করা।  

১২. েদাকান েখালার পর �থেমই বািক িদেল সারা িদন বািক বা ফািঁক যােব 

মেন করা।  

১৩. েকােনা েলােকর আেলাচনা চলেছ, এই ফােঁক বা এর িকছিুদন পের েস 

এেস পড়েল এটােক তার দীঘর্জীবী হওয়ার লক্ষণ মেন করা।  
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১৪. েকান ঘের মাকড়সার জাল েবিশ হেল েসই ঘেরর মািলক ঋণ�� হেয় 

যােব মেন করা।  

১৫. আসেরর পর ঘর ঝাড়ু েদয়ােক খারাপ মেন করা।  

১৬. ঝাড়ু �ারা িবছানা পির�ার করেল ঘর উজাড় হেয় যােব মেন করা। 

১৭. েকান বািড়েত বা�া মারা েগেল েস বািড়েত েগেল িনেজর বা�া মারা যােব 

মেন করা।  

১৮. ঝাড়ুর আঘাত লাগেল শরীর শুিকেয় যােব মেন করা। 

১৯. েকান �াণী বা �াণীর ডাকেক অশুভ বা অশুভ লক্ষণ মেন করা।  

িবেশষ ��বয্ : এ ধরেণর আেরা অেনক ভুল িব�াস আমােদর সমােজ �চিলত 

আেছ। েসসব েথেক মা� কেয়কিট এখােন বাছাই কের উে�খ করা হল। এসব 

েনয়া হেয়েছ “আগলাতলু আওয়াম” �� েথেক। 

 

আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ রা. এর েরওয়ােত একিট হাদীস এেসেছ 

“জািহিলয়য্ােতর যামানায় েযমন মানুষ িবিভ� কু-লক্ষণ িচ�া কের। আমােদর 

মেন ঐ িচ�া আসেত পাের। এটা শয়তােনর পক্ষ েথেক এক ধরেনর 

ওয়াসওয়াসা। আমরা তা আমেল িনেবা না।” আমেল না িনেল আমােদর 

ঈমােনর েকান ক্ষিত হেব না। আমেল িনেলই ঈমােনর ক্ষিত। 

 

আমােদর সমােজ এ-স�িকর্ত আেরা িকছ ুআ�ীদা রেয়েছ যা ঈমান িব�ংসী। 

েযমনঃ 

 

রািশ ও �হ-নক্ষে�র �ভাব স�ে� আ�ীদা 

রািশ হল েসৗর জগেতর কতগুেলা �হ-নক্ষে�র �তীক। এগুেলা কি�ত। এরূপ 

বারিট রািশ ক�না করা হয়। যথা-েমষ, বষৃ, িমথনু, ককর্ট, িসংহ, কনয্া, 

বিৃ�ক, ধনু, মকর, ক�ু ও মীন। এগুেলােক িবিভ� �হ-নক্ষে�র �তীক সাবয্� 

করা হেয়েছ। েজয্ািতষশা� [অথর্াৎ ফিলত েজয্ািতষ বা Astrology এর ধারণা 

অনুযায়ী এসব �হ নক্ষে�র গিত, ি�িত ও স�ােরর �ভােব ভিবষয্ৎ শুভ-অশুভ 

সংঘিটত হেত পাের। এভােবই শুভ অশুভ িনণর্য় তথা ভাগয্ িবচার করা হয়। 

 

ইসলামী আ�ীদা অনুসাের �হ-নক্ষে�র মেধয্ িনজ� েকােনা �ভাব বা ক্ষমতা 

েনই। সকল ক্ষমতা একমা� আ�াহ তা‘আলার। আ�াহপাক ইরশাদ কেরন: 

িন�য়ই সকল ক্ষমতার মািলক একমা� আ�াহ। [সরূা-আনআম,আয়াত-৫৭] 
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সতুরাং ভাগয্ তথা শুভ-অশুভ �হ-নক্ষে�র �ভােব ঘেট, এই আ�ীদা রাখা 

িশরক। তেব �হ-নক্ষে�র মেধয্ আ�াহ কতরৃ্ক �দৎত এরূপ েকােনা �ভাব 

থাকেল থাকেতও পাের িক� তা িনি�তভােব বলা যায় না। এ স�েকর্ যা িকছ ু

বলা হয় সবই কা�িনক। করুআন-হাদীেস এর েকান �মাণ েনই। যিদ 

�কতৃপেক্ষ এরূপ েকােনা �ভাব থােকও তবুও তা আ�াহ কতরৃ্ক �দৎত। �হ-

নক্ষে�র িনজ� ক্ষমতা নয়। অতএব, শুভ-অশুভ েমৗিলকভােব আ�াহর ই�াধীন 

ও তারই িনয়�েণ। [স�ূ:ফাতহুল মুলিহম।] 

  

রৎন ও পাথেরর �ভাব িবষেয় আ�ীদা 

মিণ, মু�া, িহরা, চুিন, পা�া, আকীক �ভৃিত পাথর ও রৎন মানুেষর জীবেন 

�ভাব েফলেত পাের, মানুেষর ভােগয্ পিরবতর্ন ঘটােত পাের-এরূপ আ�ীদা 

িব�াস রাখা মুশিরকেদর কাজ, মুসলমানেদর নয়। [স�ূ : আপেক মাসাইল 

আওড় উনেক হল।]  

 

হ� েরখা িবচার িবষেয় আ�ীদা  

পািমি� (Pamistry) বা হ�েরখা িবচার িবদয্ার মাধয্েম হােতর েরখা ইতয্ািদ 

েদেখ ভােগয্র িবষয়ও ভূত-ভিবষয্েতর শুভ-অশুভ স�েকর্ িবে�ষণ েদয়া হয়, 

ইসলােম এরূপ িবষেয় িব�াস রাখা কফুরী। [স�ূ:আপেক মাসাইল আওড় 

উনেক হল, �থম খ�।]  

 

নজর ও বাতাস লাগার িবষেয় আ�ীদা   

# হাদীেসর ভাষয্ অনুযায়ী নজর লাগার িবষয়িট সতয্। জান-মাল ইতয্ািদর �িত 

বদনজর েলেগ েগেল তার ক্ষিত সাধন হেত পাের। আপনজেনর �িত 

আপনজেনর বদনজর লাগেত পাের। এমনিক স�ােনর �িতও মা-বাবার 

বদনজর লাগেত পাের। আর বাতাস লাগার অথর্ যিদ হয় িজন-ভূেতর বাতাস 

অথর্াৎ তােদর খারাপ নজর বা খারাপ আছর লাগা, তা হেল এটাও সতয্। 

েকননা, িজন-ভূত মানুেষর ওপর আছর করেত সক্ষম।  

# েকউ কােরা েকান ভােলা িকছ ু েদখেল যিদ মাশাআ�াহ বেল তা হেল তার 

�িত বদনজর লােগ না। আর কােরা ওপর কােরা বদনজর েলেগ েগেল যার 

নজর লাগার সে�হ হয় তার মুখ হাত [কনুইসহ] হাটঁ ুএবং ইসিতনজার জায়গা 

ধুেয় েসই পািন যার ওপর নজর েলেগেছ তার ওপর েঢেল িদেল আ�াহ চােহ 

েতা ভােলা হেয় যােব। বদনজর েথেক িহফাযেতর জনয্ কাল সতূা বাধঁা বা 

কািল িকংবা কাজেলর িটপ লাগােনা িভিৎতহীন এবং কসুং�ার। 
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তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক িবষেয় আ�ীদা 

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁেক কাজ হওয়াটা িনি�ত নয়-হেতও পাের নাও হেত পাের। 

েযমন দু‘আ করা হেল েরাগ বয্ািধ আেরাগয্ হেতও পাের নাও হেত পাের। অথর্াৎ 

আ�াহ পােকর মিজর্ হেল আেরাগয্ লাভ হেব, তা না হেল নয়। এমিনভােব 

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকও একিট দু‘আ। মেন রাখেত হেব তাবীেজর েচেয় িক� 

দু‘আ আেরা েবিশ শি�শালী। তাবীজ এবং ঝাড়-ফঁুেক কাজ হেলও েসটা 

তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁেকর িনজ� ক্ষমতা নয়। বরং আ�াহ তা‘আলার ই�ােতই তা 

হেয় থােক। 

 

# সামানয্ িকছ ুবয্িত�ম ছাড়া �ায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই ইজিতহাদ এবং 

করুআন েথেক উ�ূত, করুআন ও হাদীেস যার বয্াপাের �� কের বলা হয়িন 

েয, অমুক তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক �ারা কাজ হেব। অতএব, েকােনা তাবীজ 

বা েকান ঝাড়-ফুঁক �ারা কাি�ত ফল লাভ না হেল এরূপ বলার বা এমন 

ভাবার অবকাশ েনই েয, করুআন ও হাদীস িক তা হেল সতয্ নয়? 

# েযসব বাকয্ বা শ� িকংবা েযসব-নকশার অথর্ জানা যায় না, তার �ারা 

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা ৈবধ নয়।  

# েকান িবষেয়র তাবীজ বা ঝাড়-ফঁুেকর জনয্ েকান িনিদর্� িদন বা সময় রেয়েছ 

বা িবেশষ েকান শতর্ ইতয্ািদ রেয়েছ-এমন মেন করা িঠক নয়।  

# তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁেকর জনয্ কােরা অনুমিত�া� হওয়া আবশয্ক-এমন ধারণা 

করাও ভুল। 

# তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক �ারা ভােলা আছর হেল েসটােক তাবীজদাতার বা 

আিমেলর বুযুগর্ী মেন করা িঠক নয়। যা িকছ ুহয় সব আ�াহর ই�ােতই হেয় 

থােক। [স�ূ: ফাতাওয়া শামী।] 

 

আর মেন রাখেত হেব ঈমান না থাকেলেতা তার েকান আমলই আ�াহর িনকট 

েপৗছঁােব না। এেক ভােলা কাজ বা েনক আমল বলা যােব না। ভােলা কাজ 

করেলই তােক ভােলা কাজ বলা যায় না। শরী‘আেতর ভাষায় ভােলা কােজর 

সং�া িভ�। �থমতঃ তার িবশু� ঈমান থাকেত হেব। ি�তীয়তঃ আ�াহর হুকমু 

থাকেত হেব। ততৃীয়তঃ নবীর ملسو هيلع هللا ىلص তরীকা থাকেত হেব। ঈমানহীন বয্ি�র বা 

িশরকযু� ঈমানওয়ালার েকান ভােলা কাজ তথা-নামায, েরাজা, দান-সদকা 

িকছইু ভােলা কাজ িহেসেব ধরা হেব না। এর েকান েনকী েস পােব না। শতর্ 

হেলা ঈমান। 
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তাই ঈমান কী কী কারেণ ন� হেয় যায় তার ইলম থাকেত হেব। েযন ঈমােনর 

েহফাজত করেত পাির। ঈমােনর িকতােবর তািলম হেত হেব ঘের-ঘের, 

মসিজেদ-মসিজেদ। (এর জনয্ েলখক মুফতী মনসরূুল হক দা.বা. এর িকতাব 

“িকতাবলু ঈমান” খবুই উপকারী)  

 

 

রিবউল আউয়াল মােস করণীয় বজর্নীয় 

 

রিবউল আউয়াল মােস দু‘িট িবষয় িনেয় আমরা আেলাচনা করেবা 

ইনশাআ�াহ। 

  

ক. �চিলত মীলাদ শর‘ঈ িবধান।  

খ. নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� ও মৃতযু্র িবশু� তািরখ। 

 

ক. দুরূদ, সালাম ও �চিলত মীলােদর শর‘ঈ িবধান 

 

দুরূদ ও সালােমর গুরু� 

১। আ�াহ তা‘আলা রাসলূু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করার জনয্ 

সকল ঈমানদারেক আ�ান জািনেয়েছন। 

২। রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরনঃ “েতামরা আমার উপর দুরূদ পাঠ কেরা, 

েতামরা েযখােনই থােকানা েকেনা েতামােদর দুরূদ আমার িনকট েপৗছঁােনা হয়। 

৩। রাসলূু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরনঃ েয বয্ি� দুিনয়ােত আমার উপর দুরূদ পড়া 

েথেক ভুেল থাকেলা, েস েবেহশেতর রা�া েথেক হেট েগল। (ইবেন মাজাহ 

হাদীস নং ৯০৮, বাইহাকী শুআবলু ঈমান হাদীস নং ১৪৭২) 

 

দুরূদ ও সালােমর ফযীলত 

রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরনঃ িকয়ামেতর িদন ঐ বয্ি� আমার সবেচেয় িনকেট 

থাকেব, েয আমার উপর েবশী েবশী দুরূদ পাঠ করেব। 

রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরনঃ আ�াহ তা‘আলা বহু সংখয্ক েফেরশতা এ 

কােজর জনয্ িনেয়াগ িদেয়েছন েয, তারা পিৃথবীর যমীেন িবচরণ করেত থাকেব 

এবং আমার উ�েতর েয বয্ি� আমার জনয্ দুরূদ ও সালাম পাঠােব তারা তা 
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আমার িনকট েপৗেঁছ িদেব। (শুআবলু ঈমান, বাইহাকী হাদীস নং ১৪৮২, নাসাঈ 

হাদীস নং ১২৮০) 

 

হযরত ইবেন আ�াস রািয. েথেক বিণর্ত, েফেরশতাগণ নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর িনকট 

ে�রণকারীর নাম উে�খ কের তার দুরূদ ও সালাম েপশ কের থােকন। 

 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, েয বয্ি� সকােল আমার উপর দশবার দুরূদ পাঠ 

করেব এবং স�য্ায় দশবার দুরূদ পাঠ করেব িকয়ামােতর িদন আিম তার জনয্ 

সপুািরশ করেবা। (�বারানী, মাজমাউয যাওয়ােয়দঃ১/১২০) 

 

দুরূদ ও সালাম স�কর্ীয় মাসাইল 

করুআেন কারীেম আ�াহ তা‘আলার িনেদর্েশর কারেণ সারা জীবেন কমপেক্ষ 

একবার দুরূদ পাঠ করা ফরেয আইন। (দুরের মুখতারঃ১/৫১৪) 

 

যিদ একই মজিলেস কেয়কবার নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর নাম আেলািচত হয়, তাহেল 

�থমবার সকেলর জনয্ দুরূদ পাঠ করা ওয়ািজব, পরবতর্ী �েতয্কবার 

িনভর্রেযাগয্ মতানুসাের সকেলর জনয্ মু�াহাব। অবশয্ ইমাম �হাবী রাহ. 

পরবতর্ী �েতয্কবারও সকেলর জনয্ দরুদ পাঠ করা ওয়ািজব বেলেছন। (দুরের 

মুখতারঃ১/৫১৬) 

 

েকউ যিদ নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর নাম মুবারাক একই মজিলেস বারবার িলেখন, তাহেল 

তার হুকমুও অনুরূপ, অথর্াৎ �থমবার দুরূদ িলখা ওয়ািজব পরবতর্ীবার িলখা 

মু�াহাব। (দুরের মুখতারঃ১/৫১৬) 

 

িবনা উযূেত, শুেয়-বেস, হাটঁা-চলা সবর্াব�ায় নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর দুরূদ পড়া 

যায়। 

 

জমুু‘আ বা ঈেদর খতুবায় নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর নাম আসেল অ�ের অ�ের দুরূদ 

পড়েব, মুেখ উ�ারণ করেব না। 

 

দুরের মুখতার িকতােব উে�খ আেছ, দুরূদ শরীফ পড়ার িনয়ম হেলা, িদেল 

অতয্� মুহা�ােতর সােথ ধীরি�রভােব হালকা আওয়ােজ চেুপ চেুপ পড়েব। 

দুরূদ শরীফ পড়ার সময় ঢলুেত থাকা, অ�-�তয্� েহলােত থাকা এবং উচঁু 

আওয়াজ করা উিচত নয়। (দুরের মুখতারঃ১/৫১৯) 
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নতনু ঘর-বাড়ী, েদাকান, অিফস ইতয্ািদ উে�াধেনর েক্ষে� করণীয়ঃ 

দুরের মুখতার িকতােব আেরা উে�খ আেছ, দুরূদ শরীফ যথা�ােন পড়েব। 

েযটা দুরূদ পড়ার েকােনা �ান নয় বরং দুিনয়াবী েকােনা উে�শয্ সামেন আেছ, 

এমন �ােন দুরূদ পড়ার রুসূম বানােনা বা দুরূদ পড়ার জনয্ েলাকেদরেক 

দাওয়াত েদওয়া স�ূণর্ িনেষধ। েযমন: নতুন ঘর-বািড়, েদাকান ইতয্ািদ 

উে�াধন করার সময়। এ েক্ষে� িনয়ম হেলা, দুই রাকা‘আত শুকিরয়ার নামায 

পড়া বা হ�ানী আেলম �ারা বয়ােনর বয্ব�া করা। (দুরের মুখতারঃ১/৫১৮) 

 

দুরূদ শরীফ পড়ার �ান হেলা, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর রওযা শরীফ িযয়ারােতর সময়, 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর নাম বলা বা েশানার সময়, মসিজেদর �েবেশর সময় ও েবর 

হওয়ার সময়, েকােনা মজিলস েথেক উঠার সময়, দু‘আ বা মুনাজােতর আেগ 

এবং পের। আযােনর পর দু‘আর আেগ, উযূর েশেষ, িকতাব বা িচিঠপ� বা 

অনয্ িকছ ুিলখার পেূবর্। িবপদ-আপদ, বালা-মুসীবত েথেক রক্ষা পাওয়ার জনয্। 

েকােনা �থা পালন না কের নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর শাফায়াত পাওয়ার আশায় েবিশ 

েবিশ দুরূদ পড়া। (দুরের মুখতারঃ১/৫১৬, আল কাউললু বাদী প.ৃ৩১৮) 

 

সহীহ মীলােদর প�িত 

আমরা মুসলমান, রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর উ�াত, পিৃথবীর সবিকছ ুেথেক রাসলূ�ুাহ 

 এর মুহা�াত এবং ভালবাসা সবেচেয় েবশী। এটা �িতিট মুসলমােনর ملسو هيلع هللا ىلص

ঈমানী দািয়�। তাই রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর শােন সহীহ তরীকায় মীলাদ পড়া 

আমােদর কতর্বয্। হাকীমূল উ�াত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. 

“ইসলাহুর রুসমূ” �ে� মীলােদর সহীহ প�িত িলেখেছন, �চিলত মীলােদর 

সােথ সাম�সয্তা না েরেখ; িদন, তািরখ, সময়, পবূর্ েথেক িনধর্ািরত না কের, 

ডাকাডািক ছাড়া ঘটনাচে� িকছ ুেলাক একি�ত হেয় েগল বা েকান �েয়াজনীয় 

কােজ বা বয়ােনর জনয্ েলাকেদরেক একি�ত করা হেয়িছল, তখন উপি�ত 

েলাকেদর সামেন রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ুাত তরীকা এবং জীবনাদশর্ িনেয় 

আেলাচনা করা, এরপর করুআন েথেক িকছ ুসরুা পেড় অতয্� মুহা�েতর সােথ 

হালকা আওয়ােজ একাকী দুরূদ শরীফ পড়েব। অেনয্র সােথ তাল িমিলেয় 

সমি�গতভােব এক আওয়ােজ পড়েব না। মীলােদ ইয়া নবী, ইয়া রাসলূ, ইয়া 

হাবীব ইতয্ািদ িকছইু পড়েব না, তাওয়ালদু করেব না, িকয়াম করেব না, েকননা 

এসেবর েকান িভিৎত শরী‘আেত েনই। 
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উে�খয্, িনভর্রেযাগয্ েকান েকান িকতােব মীলােদর কথা পাওয়া যায়, তার �ারা 

উে�শয্ এই সহীহ তরীকার মীলাদ েযখােন রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ুােতর 

আেলাচনা হয় এবং সহীহ দুরূদ পড়া হয়। �চিলত গলদ মীলাদ েকান অব�ায় 

তােদর উে�শয্ নয় এবং তারা েকউ এ গলদ মীলাদ পড়েতন না। 

 

সমােজ েযভােব মীলাদ-িকয়ােমর �চলন রেয়েছ 

েযখােন একজন আেলম সােহব তাওয়ালদু পেড়ন এবং কিবতা পাঠ করেত 

থােকন, ফােঁক ফােঁক সকেল একসােথ দুরূদ পেড়ন, এর মেধয্ হঠাৎ দািঁড়েয় বা 

বেস ‘ইয়া নবী সালামালাইকা’, ‘ইয়া রাসলূ সালামালাইকা’, ‘ইয়া হাবীব 

সালামালাইকা’ এরূপ দুরূদ পেড়ন, এর েকােনা দলীল করুআন-হাদীেস েনই। 

এগুেলা স�ূণর্ বােনায়াট এবং মনগড়া, তাই এর েথেক মুসলমানেদর িবরত 

থাকা কতর্বয্। (সরূা আনআম-৫৯, সরুা নামল-৬৫, তাফসীের করুতবুী-

১২/৩২২, নাসাঈ শরীফ-১২৮২, ফাতাওয়া কািযখান-১/৩৩৪, আহসানুল 

ফাতাওয়া-১/৩৪৮) 

 

উে�খয্ঃ তাওয়ালদু নােম যা পড়া হয় এটা করুআন-হাদীেস েনই। তারপর 

আরবী-ফাসর্ী-বাংলা কিবতা পড়া হয়, তাও শরী‘আেত েনই, তার অথর্ও ভুল। 

“ইয়া নবী” ওয়ালা েয দুরূদ পড়া হয় তাও হাদীেসর েকান িকতােব েনই এবং 

আরবী �ামার এর িদক িদেয় তা ভুল, তার অথর্ও ভুল। তারপর নামােযর িদেক 

েখয়াল করেল েদখা যায় বেস দুরূদ শরীফ পড়া উৎতম আর এখােন েসটা বাদ 

িদেয় দািঁড়েয় যাওয়া হয় যা রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص িনজ জীব�শায় পছ� কেরনিন বরং 

িনেষধ কেরেছন। (আব ুদাউদ) 

 

েযেহত ুআমােদর সমােজ এ মীলাদ-িকয়াম িনেয় বহু িদন েথেক বাক-িবত�া, 

তকর্-িবতকর্ হে�, েদেশর হ�ানী উলামােয় েকরাম এটােক নাজােয়য বলেলও 

সাধারণ মানুষ এটােক িবদ‘আত বলেত রািজ নয়, এর মূল কারণ হলঃ মীলাদ-

িকয়ােমর সমথর্ক এর স�েকর্ �কতৃ ইিতহাস জােনন না।  

 

তাই মীলােদর �কতৃ ইিতহাস স�েকর্ িব�ািরত বণর্না করা হল, যােত সকেল 

এর �কতৃ ইিতহাস েজেন এর েথেক িবরত থাকেত পাের। 

 

মীলােদর ইিতহাস 

 

�চিলত মীলােদর সচূনাঃ 
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রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর যুেগ, তােবঈন এবং তােব-তােবঈেনর সমেয় �চিলত প�ায় 

মীলােদর েকােনা অি�� িছল না। ইসলােমর সচূনাকাল েথেক সুদীঘর্ ছয়শ বছর 

পযর্� এই িমলােদর েকােনা অি�� পাওয়া যায় না। এ িবষেয় িমলাদ সমথর্ক 

এবং িমলাদ িবেরাধী সকেলই একমত। সবর্�থম ৬০৪ িহজরী েথেক আজেকর 

�চিলত িমলােদর যা�া শুরু হয়। এই মীলােদর এক জন বড় প�ৃেপাষক 

েমৗলভী আ�ুস সামী ‘আনওয়ার সািতহােত’ একথা �ীকার কেরেছন। 

িচৎতিবেনাদেনর জনয্ এই মীলােদর আেয়াজন করা িবেশষভােব রিবউল 

আউয়াল মােসর ১২ তািরখেক িনিদর্� কের মীলাদ করার �চলন আেগ িছল না। 

এই �থা এেসেছ িহজরী ৬০৪ এর েশেষর িদেক। (বারাহীেন কােতআহ, 

প.ৃ১০৩, তািরেখ িমলাদ প.ৃ১৩) 

 

মূলকথা হেলা �চিলত মীলােদর আিব�ার িহজরী ছয় শতেকর পের হেয়েছ। 

(ফাতাওয়ােয় রশীিদয়াঃ প.ৃ১১৪) 

 

েমাট কথা নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর ২৩ বছর নবুওয়য্ােতর যুেগ, এরপর ১১ িহজরী েথেক 

চি�শ িহজরীর ১৭ রমযান আনুমািনক ি�শ বছর খলুাফােয় রািশদীেনর যুগ। 

এরপর কমেবিশ ১২০ িহজরী সাহাবােয় েকরােমর েশষ যুগ। এরপর কমেবিশ 

২২০ িহজরী পযর্� তােবঈন, তােব-তােবঈন, আই�ােয় মুজতািহদীেনর যুগ। 

এরপর ৪০০ িহজরী পযর্� ফকুাহা ও মুহাি�সীেনর যুগ, অতঃপর আেরা ৬০৩ 

িহজরী পযর্� তৎকালীন উলামােয় েকরােমর যুেগও এই �চিলত মীলােদর 

অি�� িছল না। সবর্�থম ৬০৪ িহজরী েমাতােবক ১২১৩ ি��াে� 

আনু�ািনকভােব এই �চিলত মীলােদর �চলন শুরু হয়। সতুরাং �চিলত মীলাদ 

িনঃসে�েহ িবদ‘আত এবং নাজােয়য। যার েকােনা িভিৎত শরী‘আেত েনই। 

 

�চিলত মীলােদর আিব�ারকঃ 

মীলাদ যারা সমথর্ন কেরন এবং যারা এর িবেরািধতা কেরন, তােদর সকেলই 

এ িবষেয় একমত েয িহজরী ছয় শতেক ইরােকর মসলূ এলাকায় উমর িবন 

মুহা�াদ মসলূী এই �চিলত মীলােদর আিব�ার কেরন। (তারীেখ মীলাদঃ 

প.ৃ১৫) 

 

েমৗলভী আ�ুল হক মুহােজের ম�ী রাহ. এর েলখা িকতাব ‘আদ দুররুল 

মুনাযযাম ফী হুকিম আমািল মাওিলিদন নািবিয়য্ল আযাম’ প.ৃ১৬০ এ মুফতী 

সা‘দু�াহ সােহব বেলন, �চিলত মীলাদ রিবউল আউয়াল মােস িদন তািরখ 

িনিদর্� কের স�াদন করার িনয়ম সবর্�থম ইরােকর মসলূ শহের হেয়েছ। 
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এখােন উমর িবন মুহা�াদ সবর্�থম এই মীলােদর আিব�ার কেরন। (তািরেখ 

মীলাদ প.ৃ১৬) 

 

েমৗলভী মুহা�াদ আযম সােহব িলেখন, জানা দরকার েয, এই পিব� মীলােদর 

আিব�ারক হযরত শায়খ উমর িবন মুহা�াদ মসলূী। (ফাতহুল ওয়দদূ প.ৃ৮ এর 

সেূ� তািরেখ মীলাদ প.ৃ১৬) 

�চিলত মীলাদ সমর্থক জনাব েমৗলভী আ�ুস সামী সােহব িলেখন, সবর্�থম 

এই �চিলত মীলাদ ইরােকর মসলূ শহের শায়খ উমর আিব�ার কেরন। 

(আনওয়াের সািতহা সেূ� বারহীেন কােতআহ প.ৃ১৬৪) 

 

সারকথা হেলা, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর ইে�কােলর ছয়শত বছর পযর্� এই মীলােদর 

েকােনা অি�� িছল না। িহজরী ৬০৪ সােল সবর্�থম শায়খ উমর ইরােকর 

মসলূ শহের এই মীলােদর আিব�ার কেরন। আর তার অনুসরণ কেরিছেলন 

বাদশাহ আরবীল আব ূসাঈদ কাওকারী, িতিনই মূলত এই মীলােদর �সার কের 

িছেলন। (বারাহীেন কােতআহ পৃ.১৬৩-৬৪) 

 

আিব�ারক েকমন িছেলন? 

�চিলত মীলােদর আিব�ারক উমর িবন মুহা�াদ মুজতািহদ, মহুাি�স বা ফকীহ 

িকছইু িছেলন না। ইলম ও স�ােনর িদক িদেয় িতিন একজন অখয্াত বয্ি� 

িছেলন। তার পিরিচিত মূলত বাদশাহ আরবীল এর মাধয্েমই হেয়েছ। অেনক 

িব� আেলম ও মহামানুষীগণ তী� ও কিঠন ভাষায় তার সমােলাচনা কেরেছন। 

েযমন: আ�ামা তাজ�ুীন ফােকহানী বেলন, �চিলত মীলাদ আিব�ার কেরেছ 

�� ও িচৎতপজুারী েলােকরা এবং েপটপজুারী েলােকরা এর উপর গুরু�ােরাপ 

কেরেছ। (তারীেখ মীলাদ প.ৃ১৮) 

 

�চিলত মীলাদ সবর্�থম শায়খ উমর এবং বাদশাহ আরবীল আিব�ার 

কেরেছন। তারা দুজেনই িব� আেলমেদর কােছ অিব�াসেযাগয্ এবং অ�হণীয় 

িছেলন। কারণ তারা উভেয়ই গান-বাদয্ বাজােতন। (তাওযীহুল মারাম ফী 

বায়ািনল মাওিলিদ ওয়াল িকয়াম সেূ� তািরেখ মীলাদ প.ৃ১৮) 

 

উপের বিণর্ত আেলাচনা েথেক জানা েগেলা েয, মীলােদর আিব�ারক উমর িবন 

মুহা�াদ িছল িবদ‘আতী। িব� আিলমেদর েচােখ েস িছল অিব�াসেযাগয্। 

েকােনা িব� আলেমর েচােখ তার েকােনা �হণেযাগয্তা িছল না। আ�া বলনু 

েতা েয বয্ি� িনেজই তৎকালীন উলামােয় েকরােমর িনকট অ�হণেযাগয্ িছল। 
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এমন একজন মানুেষর আিব�ৃত আজেকর �চিলত মীলাদ কীভােব �হণেযাগয্ 

হেত পাের? আ�াহ আমােদর িবেবেকর দুয়ার খেুলিদন। 

 

িবদ‘আেতর ভয়াবহ পিরণামঃ 

উে�িখত আেলাচনা �ারা এ কথা পির�ারভােব �মািণত হেয়েছ েয, �চিলত 

মীলাদ ও িকয়াম িবদ‘আত। আর িবদ‘আত ভয়াবহ গুনােহর কাজ। এক িদেক 

এই িবদ‘আত কফুুর, িশিরক এর পেরই সবর্ািধক ভয়াবহ �ংসাৎমক গুনাহ। 

অপর িদেক এ েথেক তাওবাও নসীব হয় না। েকউ সদূ, ঘষু, মদ, জয়ুােত িল� 

হেল এগুেলা গুনাহ মেন কের এক সময় তা েথেক তাওবা কের েনয় বা তাওবা 

করার �েয়াজন মেন কের। িক� িবদ‘আত নাজােয়য ও কবীরা গুনাহ হওয়া 

সে�ও বাহয্ত তা েনক আমেলর মত হওয়ার কারেণ সকেলই তা সাওয়ােবর 

িনয়েত কের থােক। এ কারেণ কখেনাই তা েথেক তাওবা করার �েয়াজন মেন 

কের না। ভােব সাওয়ােবর কাজই েতা করিছ এর জনয্ আবার তাওবা িকেসর। 

পিরেশেষ তাওবা করা ছাড়াই মারা যায়। এজনয্ িবদ‘আত স�েকর্ সিঠক �ান 

রাখা এবং এ েথেক স�ূণর্রূেপ েবেঁচ থাকা সকেলর জনয্ জরুরী। েকননা 

হাদীেস িবদ‘আত েথেক েবেঁচ থাকেত কেঠারভােব িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ। 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص বেলন, ‘েতামরা িবদ‘আত বা নতুন আিব�ৃত আমল েথেক 

কেঠারভােব িবরত থাক। েকননা �েতয্ক নতুন আিব�তৃ আমলই িবদ‘আেতর 

মেধয্ গণয্ এবং �েতয্ক িবদ‘আঁতই েগামরাহী। (িতরিমযী প.ৃ২৯২, 

আবদূাঊদঃ২/২৭৯, মুসনােদ আহমাদঃ৪/২৭) 

 

অপর এক হাদীেস নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, আ�াহ তা‘আলা িবদ‘আতী 

বয্ি�র নামায-েরাযা, দান-সদকা, হ�-উমরাহ, িজহাদ, ফরয ইবাদাত ও 

নফল ইবাদতসহ েকােনা আমলই কবলু করেবন না। আটার খািমর েথেক চলু 

েযমন খবু সহেজই েবর হেয় আেস, িঠক েতমনই িবদ‘আতী বয্ি�ও ইসলাম 

েথেক িনেজর অজাে�ই েবর হেয় যায়। (ইবেন মাজাহ প.ৃ৬) 

 

অপর এক হাদীেস নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, ‘আ�াহ তা‘আলা �েতয্ক 

িবদ‘আতী বয্ি�র জনয্ তাওবার দরজা ব� কের িদেয়েছন।’ (কানযুল উ�াল 

১/২২০) 

 

সেবর্াপির িবদ‘আেত িল� বয্ি�েদরেক রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص িনেজই “দরূ হও, দরূ 

হও, যারা আমার পর িবদ‘আেত িল� হেয়েছ” বেল হাউেজ কাওসােরর পািন 

েথেক িচরবি�ত কের িদেবন। (বখুারী/মুসিলম) 
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বতর্মান সমােজ মীলাদ-িকয়ােমর বয্াপক �চারণা পিরলিক্ষত হে�। অেনক 

মসিজেদ মীলাদও হয়, সাধারণ মুসি�রা বয্বসায় উ�িত, েছেল-েমেয়র 

পরীক্ষায় পাস আর পড়া-েলখার উ�িত, কামাই-েরাজগােরর উ�িত, বালা-

মুসীবত এবং িবিভ� েপেরশািন েথেক মুি�সহ িবিভ� উে�শয্ হািসেলর জনয্ 

মীলাদ পিড়েয় থােকন, নতনু ঘর-বািড় বা েদাকান হেল েসখােন বরকেতর জনয্ 

এবং সওয়ােবর িনয়েত মীলাদ িদেয় থােকন। অথচ ইসলােম এর েকােনা িভিৎত-

�মাণ েনই। 

 

ইিতহাস খুঁজেল েদখা যায়, রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর যুেগ, সাহাবা েকরােমর যুেগ 

এমনিক তােবঈন এর যুেগও মীলাদ-িকয়ােমর েকান অি�� খুঁেজ পাওয়া যায় 

না। তাই এ �চিলত মীলাদ-িকয়াম স�ূণর্ িবদ‘আত এবং নাজােয়য। সকেলর 

কতর্বয্ঃ এর েথেক িবরত থাকা এবং অনয্েক িবরত রাখা। নকল িজিনস েদখেত 

�ায় আসেলর মত হেলও দােম আসল িজিনেসর মত হেব না। শুধু তাই নয়, 

আসেলর মত বানােত েপেরেছ বেল নকলকারীেক পরু�ার েদওয়া হেব না, বরং 

নকল করার অপরােধ কিঠন শাি�েযাগয্ িবেবিচত হেব। 

 

েযেহত ু সকল িবদ‘আত ইসলােম নকল আমল িহেসেব গণয্, তাই 

িবদ‘আতকারী পরু�ারেযাগয্ েতা নয়ই বরং িবদ‘আত করার অপরােধ 

জাহা�ােমর কিঠন শাি�েযাগয্। যিদও সাধারণ েলাকেদর িনকট িবদ‘আত েদেখ 

েতা বাহয্ত েনক আমেলর মেতাই মেন হয়, িক� এটা েয িবদ‘আত এবং নকল 

আমল তা বঝুেত আমল িবেশষ� তথা হ�ানী উলামােয় েকরােমর েকােনা 

ক�ই হয় না। তাই সকেলর জনয্ কতর্বয্ঃ এ সকল িবদ‘আত কাজ েথেক 

কেঠারভােব িবরত থাকা। 

 

 

 

ফাতাওয়ার আেলােক �চিলত মীলাদ িবদ‘আত এবং নাজািয়যঃ 

অসংখয্ ফাতাওয়ার িকতােব �চিলত মীলাদ ও িকয়ামেক িবদ‘আত ও 

নাজােয়য বেল উে�খ করা হেয়েছ, তা েথেক কেঠারভােব িবরত থাকেত বলা 

হেয়েছ। িনে� কেয়কিট ফাতাওয়ার িকতােবর �মাণ েপশ করা হেলাঃ 

 

১. রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর জ�বৎৃতা� আেলাচনা করা ও িযিকর-আযকার করার 

মােঝ সওয়াব রেয়েছ, িক� বতর্মােন জীবনবৎৃতা� আেলাচনার জেনয্ েয স�ুাত 
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পিরপ�ী গিহর্ত িনয়ম-নীিত অবল�ন করা হয়, এই িনয়ম সাহাবােয় েকরাম, 

তােবঈন এবং তােব-তােবঈন এর েকােনা যুেগই িছল না। এর �ারা সওয়ােবর 

পিরবেতর্ গুনাহ হেব। এধরেনর মজিলস েথেক দেূর থাকাই সওয়ােবর কাজ। 

(স�ূ: খাইরুল ফাতাওয়া-১/৫৮৭) 

 

২. �চিলত মীলাদ মজিলেসর আেয়াজন করা িভিৎতহীন এবং িবদ‘আত, সতুরাং 

এটা নাজািয়য। (স�ুঃ ফাতাওয়ােয় মাহমূিদয়া-১/১৯০) 

 

৩. বতর্মােন েয �থা �রূপ মীলােদর মজিলস কােয়ম কের তথায় �ীনী িবষয় 

অ� কিবেদর কিবতা এবং গিহর্ত ও মনগড়া বণর্না সরু িদেয় পড়া হয় এবং এই 

�চিলত প�ায় মীলাদ পড়ােক জরুরী মেন করা হয়, এই মীলাদ-মাহিফল 

স�ুাত পিরপ�ী এবং িবদ‘আত। এই গিহর্ত প�িত সাহাবােয় েকরাম, তােবঈন 

এবং তােব তােবঈন, আই�ােয় েকরাম কােরা েথেকই �মািণত েনই। 

 

৪. �চিলত প�ায় েয মীলাদ-মাহিফেলর আেয়াজন করা হয়, তা করুআন-

হাদীস এবং িফকেহর েকাথাও পাওয়া যায় না। রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص িনেজ কখেনা 

এমন কেরনিন, তােবঈনগণ কেরনিন, তােব তােবঈনগণ কেরনিন; আই�ােয় 

মুজতািহদীন, ফকুাহােয় েকরাম এবং মুহাি�সগেণর েকউ কেরেছন বেলও জানা 

যায়িন। ছয়শত িহজরী পযর্� এই মীলাদ েকউ কেরনিন, এরপর সলুতান 

আরিবল সবর্�থম এর �চলন ঘটায়। 

 

এ ছাড়াও েদখনু: (ফাতাওয়ােয় মাহমুিদয়া-১১/৪৮, ফাতাওয়ােয় রহীিময়া-

২/২৮২, ইমদাদুল মুফতীন-১৭২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৫/২৪৯, আযীযুল 

ফাতাওয়া-প.ৃ ৯৮, ফাতাওয়ােয় মাহমুিদয়া ১/১৯৭, ফাতাওয়ােয় রশীিদয়া-

২২৮-২২৯, ইমদাদুল আহকাম-প.ৃ ৯৫, জাওয়ািহরুল িফকহ-১/২১১) 

 

 

খ. নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� ও মৃতযু্র িবশু� তািরখ 

আমরা েশষ নবী হযরত মুহা�দ ملسو هيلع هللا ىلص এর উ�ত। তাই আমােদরেক তারঁ জ� ও 

মৃতযু্র সিঠক তািরখ জানা উিচত। িনভর্রেযাগয্ ইিতহাসেবৎতােদর উ�িৃতর 

আেলােক আমরা নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� ও মৃতযু্র সিঠক তািরখ িনণর্েয়র েচ�া 

করব ইনশাআ�াহ। 

 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� তািরখ 
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নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� তািরখ িনেয় ঐিতহািসকেদর িনকট মতাৈনকয্ রেয়েছ। তেব 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� রিবউল আউয়াল মােসর েকােনা এক েসামবার হেয়েছ, এ 

েক্ষে� িনভর্রেযাগয্ সকল ইিতহাসিবদ উলামােয় েকরাম একমত। (আল-িবদায়া 

ওয়ান িনহায়া ২/২৮২) 

 

জ� তািরখ স�েকর্ িবিভ� ধরেণর বণর্না পাওয়া যায়। িনে� বণর্নাগুেলা উে�খ 

করা হেলাঃ 

১.রিবউল আউয়াল এর দুই তািরখ। 

২.রিবউল আউয়াল এর আট তািরখ। 

৩.রিবউল আউয়াল এর দশ তািরখ। 

৪.রিবউল আউয়াল এর বার তািরখ। 

৫.রিবউল আউয়াল এর সেতর তািরখ। 

৬.রিবউল আউয়াল এর আট িদন বাকী থাকেত। 

৭.রমযান মােসর বার তািরখ। (আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া ২/২৮২) 

 

এসব বণর্নার মধয্ েথেক হােফজ ইবেন কািছর রহ. ‘আল-িবদায়া ওয়ান 

িনহায়া’ এর মেধয্ ‘দুই’ ‘আট’ ও ‘বার’ তািরেখর কথা গুরুে�র সােথ উে�খ 

কেরেছন। তাই আমরা শুধু এই িতনিট তািরখ িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করব। 

ইনশাআ�াহ। 

 

আর মুহা�াদ িবন সাআদ রহ. ‘তবাকাতলু কবুরা’ নামক �ে� দুই ও দশ 

তািরেখর মতেক �হণ কেরেছন। বার তািরেখর মতিট �িস� হওয়া সে�ও এ 

মতিটর আেলাচনা তারঁ িকতােব �ান পায়িন। দুই ও দশ তািরেখর পেক্ষ েপশ 

কতৃ তার দলীলসমূহ সনদসহ উে�খ করা হেলাঃ 

 

দুই তািরেখর দলীলঃ  

 جن  ابومعشر  كان  قال:  الواقدى  االسل�  واقد  عمربن  بن  حممد  اخربنا  سعد  بن  حممد  عبدقال  بن  يح

خلتامن شهر ربيع االول الرمحن املدىن يقول: ولد رسول اهللا ص� اهللا �ليه وسلم يوم االثنني لليلتني . 

‘ইবেন সাআদ তার উ�াদ ওয়ােকদী এর সেূ� বণর্না কেরেছন েয, আব ূমা‘শার 

আল-মাদানী বলেতন, রিবউল আউয়াল মােসর দুই তািরখ েসামবার নবীজী 

 জ� �হণ কেরেছন।’ (তবাকােত ইবেন সাআদ ১/৪৭) ملسو هيلع هللا ىلص
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এখােন লক্ষণীয় িবষয় হল, এ বণর্নার রাবী ওয়ােকদী ও তার উ�াদ আবূ 

মা‘শার উভেয়ই ‘যয়ীফ’। িরজাল শাে�র �িস� ইমাম হােফজ ইবেন হাজার 

আসকলানী রহ. ওয়ােকদী স�েকর্ বেলনঃ لمه�   سعة  مع  শ� �ােনর�‘ مرتوك

অিধকারী হওয়া সে�ও িতিন পিরতয্াজয্।’ তাকরীবতু তাহযীব প.ৃ৪৯৮) আর 

আবূ মা‘শার স�েকর্ বেলেছনঃ ضعيف ‘েস যয়ীফ’ (তাকরীব প.ৃ ৫৫৯) অতএব 

দুই তািরেখর বণর্নািটর বণর্নাকারীরা মাতরুক ও যয়ীফ হওয়ায় এমতিট �হণ 

করা েগল না। 

 

দশ তািরেখর দলীলঃ  

দশ তািরেখর দলীেলর সেূ�ও ওয়ােকদী রেয়েছন। তাই দশ তািরেখর 

দলীলিটও মাতরুক িবেবিচত হেব। (তবাকাতলু কবুরা ১/৪৭) 

 

আট তািরেখর দলীলঃ 

েজেন রাখা উিচত েয, হি� বািহনী েয বছর ম�ায় হামলা কেরিছল েসবছরই 

রিবউল আউয়াল মােস নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� হয়। এ েক্ষে� উে�খেযাগয্ সকল 

ইিতহাসিবদ উলামােয় েকরাম একমত। 

 

ইবেন কাছীর রহ. বেলনঃ 

وكان مولده �ليه السالم �ام الفيل وهذا هو املشهور عند اجلمهور. قال ابراهيم بن  قال ابن اسحاق:

 .املنذر احلزا�: هو الذى اليشك فيه احدمن �لمائنا انه �ليه السالم ولد �ام الفيل
‘ইমামুল মাগাযী ইবেন ইসহাক বেলেছন, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� হি� বািহনীর 

বছর হেয়িছল। এিটই জমহুেরর িনকট �িস� অিভমত। আর ইবরাহীম িবন 

মুনিযর রহ. বেলন, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� হি� বািহনীর বছর হওয়ার েক্ষে� 

আমােদর উলামােদর িনকট েকােনা সে�হ েনই।’ (আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া 

২/২৮৩) 

 

অতএব, এতটকু ুিনি�তভােব সাবয্� হেলা েয, হি� বািহনীর ম�ায় আ�মেণর 

বছর নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� হেয়িছল। এখন �� েথেক যায় েয, হি� বািহনীর 

হামলার কয়িদন পর নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� হেয়িছল? হােফেজ হাদীস ইমাম 

সহুায়লী, ইমাম ইবেন কাছীর, ইমাম মাসঊদী রহ. এর িনকট িবশু�তম মত 

হল, হি� বািহনী ম�ায় হামলার প�াশ িদন পর নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص জ� �হণ 
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কেরেছন। আব ূবকর মুহা�াদ িবন মূসা আল খাওয়ােরেযমী রহ. বেলন, হি� 

বািহনী ম�ায় হামলা কের মুহাররম মােসর েতর িদন বাকী থাকেত। তখন 

েথেক প�াশ িদন পর নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص জ� �হণ করেল জ� িদবস আটই রিবউল 

আউয়াল হয়। অতএব, সাবয্� হেলা েয, উে�িখত বড় বড় ইমামেদর মেত 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� হেয়িছল আটই রিবউল আউয়াল। আেরা িব�ািরত জানেত 

েদখনুঃ (সবুলুুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরািত খাইিরল ইবাদ ১/৩৩৫) 

 

আ�ামা আহমাদ িবন মুহা�াদ আল কসতালানী আট তািরেখর মতেক �াধানয্ 

িদেত িগেয় বেলনঃ  

و  وقيل لثمان خلت منه, قال الشيخ قطب الدين: هو اختيار اكثر اهل احلديث, ونقل عن ابن عباس

 وحىک  ,   حزم  ابن  شيخه  و  احلميدى  واختاره  الشان,  بهذا  معرفة  له  من  اختيار  وهو  مطعم  بن جبري

القضایع ىف عيون املعارف امجاع اهل الزيج(اى امليقات) �ليه, ورواه الزهرى عن حممد بن جبري بن 

 .مطعم وكان �ارفا بالنسب وايام العرب اخذ ذالك عن ابيه
‘কােরা কােরা মেত নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص রিবউল আউয়াল মােসর আট তািরখ জ� �হণ 

কেরন। শােয়খ কতুবুউি�ন (আবূ বকর মুহা�দ িবন আহমাদ) বেলেছন, এ 

মতিটই অিধকাংশ মুহাি�সগণ �হণ কেরেছন এবং এ মতিটই হযরত ইবেন 

আ�াস এবং জবুাইর িবন মুতইম রা. েথেক বিণর্ত আেছ। তাছাড়া ইিতহাস 

স�েকর্ যার নূনয্তম ধারণা আেছ েসও এমতিটই �হণ করেব। হুমাইিদ ও তার 

উ�াদ ইবেন হাযম রহ.ও এ মতিট �হণ কেরেছন এবং কুযায়ী (আ�ু�াহ িবন 

মুহা�দ িবন সালাম) ‘উয়নুূল মাআেরফ’ নামক �ে� আট তািরেখ নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص 

এর জ� �হণ স�েকর্ মীকাতবাসীেদর ঐকয্মেতর কথা উে�খ কেরেছন। 

এমতিটেকই হােফজ যুহরী রহ. মুহা�াদ িবন জবুাইর িবন মতুইম েথেক বণর্না 

কেরেছন। আর মুহা�াদ িবন জবুাইর নসবনামা ও আরেবর ইিতহাস স�েকর্ 

পি�ত িছেলন। মুহা�াদ তার িপতা জবুাইর িবন মুতইম েথেক এ িবষেয় পাি�তয্ 

�হণ কেরেছন।’ (আল মাওয়ােহবলু লাদুিনয়য্াহ ১/৮৫) 

 

আ�ামা যারকাশী রহ.ও ‘শরেহ যারকাশী আলাল মাওয়ােহব’ এর মেধয্ আট 

তািরেখর মতেক �াধানয্ িদেয়েছন। (শরেহ যারকাশী আলাল মাওয়ােহব 

১/২৪৬) 
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স�ুিস� ইিতহাসেবৎতা হােফজ ইবেন কাছীর রহ. ‘আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া’ 

এর মেধয্ আট তািরেখর মতেক েযভােব উে�খ কেরেছন তার �ারা ��ভােব 

বেুঝ আেস েয, িতিনও আট তািরেখর �ব�া। িতিন বেলনঃ  

 عن   يزيد  بن  ويونس  وعقيل  مالك  ورواه  حزم  ابن  عن  احلميدى  حكاه  منه,  خلون  لثمان وقيل

الزهرى عن حممد بن جبريبن مطعم, ونقل ابن عبد الرب عن اصحاب التاريخ ام صححوه, وقطع به 

ابو اخلطاب بن دحية ىف كتابه التنوير ىف مولد  احلافظ الكبري حممد بن مویس اخلوارز�, ورجحه احلافظ

 .البشري النذير

‘েকউ েকউ বেলেছন নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص জ� �হণ কেরেছন রিবউল আউলায় এর আট 

তািরখ। এ মতিট হুমাইদী রহ. ইবেন হাযাম রহ. েথেক বণর্না কেরেছন এবং 

ইমাম মােলক রহ., উকাইল (ইবেন খােলদ) ও ইউনুস িবন ইয়াযীদ ইমাম 

যুহরী এর সেূ�, আর ইমাম যুহরী মুহা�দ িবন জুবাইর িবন মতুইম এর সেূ� 

আট তািরেখর কথা বণর্না কেরেছন। স�ুিস� �য্ািনশ আেলম ইবেন আ�ুল 

বার বেলেছন, ইিতহাসেবৎতাগণ আট তািরেখর অিভমতেকই িবশু� বেলেছন। 

তাছাড়া হােফেজ হাদীস মুহা�দ িবন মূসা আল খাওয়ােরেযমী িনি�তভােব 

আট তািরখেক সিঠক বেলেছন। আেরক হােফেজ হাদীস আবুল খাৎতাব উমর 

ইবেন হাসান ইবেন িদহইয়া �ীয় �� ‘আত তানবীর ফী মাওিলিদল বাশীর 

ওয়ান নাযীর’ এর মেধয্ আট তািরেখর অিভমতেকই �ধানয্ িদেয়েছন। (আল-

িবদায়া ওয়ান িনহায়া ২/২৮২) 

 

বার তািরেখর দলীলঃ  

হােফজ ইবেন কাছীর রহ. বার তািরেখর দলীল স�েকর্ বেলনঃ 

وقيل لثنيت عشرة خلت منه, نص �ليه ابن اسحاق ورواه ابن اىب شيبة ىف مصنفه عن عفان بن مسلم 

عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس ریض اهللا عنهما اما قاال: ولد رسول اهللا ص� اهللا �ليه وسلم 

ول وفيه بعث وفيه عرج به اىل السماء وفيه هاجر �ام الفيل يوم االثنني الثاىن عشر من شهر ربيع اال

 .وفيه مات, وهذا هواملشهور عند اجلمهور و اهللا ا�لم

‘ইবেন ইসহাক রহ. বার তািরেখর মতিট ��ভােব বণর্না কেরেছন। আর ইবেন 

আবী শাইবা তার ‘মুসা�াফ’ �ে� আফফান ইবেন মুসিলম এর সেূ� সাঈদ 

ইবেন মীনা েথেক বণর্না কেরন েয, জােবর রা.ও ইবেন আ�াস রা. বেলেছন, 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص হি� বািহনীর ম�ায় আ�মেণর বছর রিবউল আউয়াল মােসর বার 
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তািরখ েসামবার জ� �হণ কেরন। আর রিবউল আউয়াল মােস তােক 

নবওুয়য্াত েদয়া হয় এবং এ মােস তারঁ েম‘রাজ হয় এবং এ মােসই িতিন 

িহজরত কেরন আর এ মােসই িতিন ইি�কাল কেরন। (হােফজ ইবেন কাছীর 

বেলন,) জমহুেরর িনকট এ মতিটই �িস�। (আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া 

২/২৮৩) 

 

এখােন দুইিট িবষয় লক্ষণীয়ঃ 

১. বার তািরেখর দলীল িহেসেব একিট হাদীস েপশ করা হল। এই হাদীেসর 

রাবী আফফান িবন মুসিলম ও সাঈদ িবন মীনা উভেয় িনভর্রেযাগয্। তেব 

আফফান িবন মুসিলম সাঈদ িবন মীনা েথেক সরাসির হাদীস শুনেত পানিন। 

কারণ সাঈদ িবন মীনার ইে�কাল হয় ১১০ িহজরীর িদেক। আর আফফান িবন 

মুসিলেমর জ�ই হয় ১৩৪ িহজরীর িদেক। (স�ূঃ িসয়ারু আ‘লািমন নুবালা 

৯/২৫) এর �ারা বঝুা েগল েয, আফফান িবন মুসিলম এবং সাঈদ িবন মীনা 

উভেয়র মােঝ একজন রাবী আেছ যার নাম এই সনেদ উে�খ করা হয়িন। তাই 

এই হাদীসিট মুনকােত হেয় েগল। আর ‘মুনকােত’ হাদীস দলীল িহেসেব 

�হণেযাগয্ নয়। 

 

২. হােফজ ইবেন কাছীর রহ. এই মতিট বণর্না করার পর বেলেছন, ‘এই মতিট 

জমহুেরর িনকট �িস�’ লক্ষণীয় িবষয় হেলা, এই মতিটেক িতিন �িস� 

বেলেছন বেট িক� িবশু� বেলনিন; বরং আট তািরেখর মতেকই িতিন 

�কারা�ের িবশু� বেলেছন। েজেন রাখা উিচত েয, সব �িস� িবষয়ই িবশু� 

হয় না; বরং সমােজ অেনক এমন �িস� িবষয় রেয়েছ যা িবশু� নয়। আমােদর 

মেন হয় এখােনও েতমনিটই ঘেটেছ। 

 

যাই েহাক উপিরউ� আেলাচনা �ারা একথা সাবয্� হল েয, বড় বড় মুহাি�স 

ইমাম ও ইিতহাসিবদগেণর মেত নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص রিবউল আউয়াল মােসর আট 

তািরখ েসামবার জ� �হণ কেরেছন। ঐিতহািসক িবেবচনায় এটাই িবশু� 

অিভমত। বার তািরেখর দলীল স�কর্ীয় হাদীস ‘মুনকােত’। তাই বার তািরেখর 

অিভমত �িস� হওয়া সে�ও িবশু� নয়। 

 

েজয্ািতিবর্�ান ও নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� তািরখঃ 

িনকট অতীেতর ভারত উপ-মহােদেশর কেয়কজন বরণীয় আলেমর মতামত 

হল, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص ৯ই রিবউল আউয়াল েসামবার জ� �হণ কেরেছন। আ�ামা 

িশবলী নু‘মানী ও শায়খ সলুাইমান নদভী কতরৃ্ক েযৗথভােব উদরূ্ ভাষায় রিচত 
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‘সীরাতনু নবী’ নামক �ে� এবং শায়খ সফীউর রহমান কতরৃ্ক আরবী ভাষায় 

রিচত ‘আররাহীকলু মাখতমূ’ নামক �ে� এই মতামত উে�খ করা হেয়েছ। এই 

মেতর পেথ দলীল বণর্না করেত িগেয় ‘সীরাতনু নবীর’ ��কার বেলেছন, িবগত 

শতা�ীর িমশেরর �খয্াত েজয্ািতিবর্�ানী আেলম মাহমূদ পাশা ফালাকী রহ. 

তার রিচত ‘নাতােয়জলু ইফহাম ফী তাকবীিমল আরব কাবলাল ইসলাম ওয়া 

ফী তাহকীেক মাউিলিদন নািবিয়য্ আলাইিহস সালাত ুওয়াস সালাম’ নামক �ে� 

গািণিতক �মাণািদর মাধয্েম সাবয্� কেরেছন েয, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� মলূত 

রিবউল আউয়াল এর নয় তািরখ হেয়েছ। িতিন দলীল স�েকর্ েয কেয়ক প�ৃা 

বয্াপী আেলাচনা কেরেছন তার সারাংশ এরূপঃ 

 

১. সহীহ বখুারীেত আেছ েয, দশম িহজরীেত যখন নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর সবর্কিন� 

েছেল ইবরাহীম রা. ইে�কাল কেরন তখন সযূর্ �হণ হেয়িছল। আর তখন 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর বয়স ৬৩ বছর চলিছল।  

 

২. গািণিতক িহেসেব সাবয্� হয় েয, দশম িহজরীর েসই সযূর্ �হণ ি��ীয় ৬৩২ 

সােলর জানুয়াির মােস সকাল আটটা ি�শ িমিনেট হেয়িছল। 

 

৩. চা� মাস িহেসেব এ সময় েথেক ৬৩ বছর িপছেন িফের েগেল েদখা যায় 

েয, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� ৫৭১ সােল হেয় িছল। আর এ সময় রিবউল আউয়াল 

মােসর �থম তািরখ েমাতােবক ১২ই এি�ল হয়। 

 

৪. জ� তািরখ স�েকর্ যিদও মতেভদ রেয়েছ, িক� এ েক্ষে� সবাই একমত 

েয, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� রিবউল আউয়াল মােসর েকােনা এক েসামবার 

হেয়েছ। আর িনভর্রেযাগয্ মতগুেলা ৮-১২ এর মেধয্ সীমাব�। 

 

৫. রিবউল আউয়াল এর ৮-১২ তািরেখর মেধয্ েসামবার হয় নয় তািরখ। এসব 

কারেণ িনি�তভােব বলা যায় েয, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর জ� ি��ীয় ৫৭১ সােলর 

২০েশ এি�ল হেয়িছল। (সীরাতনু নবী ১/১১৭) 

 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর ইে�কােলর তািরখ 

ইে�কােলর তািরখ স�েকর্ও মতেভদ রেয়েছ। কােরা মেত রিবউল আউয়াল 

এর বার তািরখ েসামবার, কােরা মেত রিবউল আউয়াল মােসর দুই তািরখ 

েসামবার আর কােরা মেত রিবউল আউয়াল মােসর এক তািরখ েসামবার 
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নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص  ইে�কাল কেরেছন। �েতয্েকই িনেজর দািবর পেথ �মাণ েপশ 

কেরেছন, িক� বার ও দুই তািরেখর পেথ েয-সব দলীল েপশ করা হেয়েছ তা 

আমােদর তাহকীক অনুযায়ী িবশু� নয় িকংবা যুি�যু� নয়। তাই আমরা বার 

তািরখ এবং দুই তািরেখর মতিট �হণ কিরিন। আমােদর তাহকীক অনুযায়ী 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص রিবউল আউয়াল মােসর এক তািরখ েসামবার ইে�কাল কেরেছন। 

এক তািরখ স�কর্ীয় দলীল িনে� েপশ করা হেলাঃ 

 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর ইে�কােলর বয্াপাের েযসব িবষেয় ইমামগণ একমত তা 

িন�রূপঃ 

 

১. নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص মৃতযু্ বরণ কেরন ১১ িহজরীেত। 

২. রিবউল আউয়াল মােস। 

৩. েসামবার। 

৪. এক তািরখ েথেক বার তািরেখর মেধয্ মৃতযু্র তািরখ স�েকর্ হাদীেসর 

েমৗিলক ��সমূেহ �� েকােনা বণর্না পাওয়া যায় না। সীরাতা� ও 

ইিতহাসিবদগণ এ স�েকর্ িতনিট মত উে�খ কের থােকনঃ এক, দুই ও বারই 

রিবউল আউয়াল। এই িতনিট মতেক সবরকম যাচাই বাছাইেয়র পর ১ম 

রিবউল আউয়াল এর মতিটই যুি�যু� মেন হয়। েকননা সহীহ বখুারীর 

হাদীেসর মাধয্েম একথা সাবয্� েয, دينكم   لكم  اكملت  শীষর্ক আয়াতিট  ...اليوم

দশম িহজরীর িযলহ� মােসর নয় তািরখ শু�বার আরাফার ময়দােন নািযল 

হেয়িছল। (বখুারী, িকতাবতু তাফসীর) এই িহসাব িঠক েরেখ চা�মােসর 

সাধারণ িনয়ম অনুসরণ করেল রিবউল আউয়াল এর এক তািরখ েসামবার 

সাবয্� হয়। 

 

িনে� িব�ািরত একিট নকশার মাধয্েম একথা আেরা �� কের েদওয়া হেলাঃ 

নং মােসর অব�া 

রিবউল 

আউয়াল এর 

১ম 

েসামবােরর 

তািরখ 

রিবউল 

আউয়াল এর 

২য় 

েসামবােরর 

তািরখ 

রিবউল 

আউয়াল এর 

৩য় 

েসামবােরর 

তািরখ 

১ িযলহ�, মুহাররম, 

সফর সব ৩০শা 

৬ ১৩ ২০ 

২ িযলহ�, মুহাররম, ২ ৯ ১৬ 
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সফর সব ২৯শা 

৩ িযলহ�, মুহাররম 

২৯শা, সফর ৩০শা 

১ ৮ ১৫ 

৪ িযলহ� ৩০শা, 

মুহাররম ও সফর 

২৯শা 

১ ৮ ১৫ 

৫ িযলহ� ২৯শা, 

মুহাররম ৩০শা, 

সফর ২৯শা 

১ ৮ ১৫ 

৬ িযলহ� ৩০শা, 

মুহাররম ২৯শা, 

সফর ৩০শা 

৭ ১৪ ২১ 

৭ িযলহ� ৩০শা, 

মুহাররম ৩০শা, 

সফর ২৯শা 

৭ ১৪ ২১ 

৮ িযলহ� ২৯শা, 

মুহাররম ও সফর 

৩০শা 

৭ ১৪ ২১ 

 

এই তািরখগুেলার মধয্ েথেক ৬, ৭, ৮, ৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ও ২১ 

তািরখ আেলাচনার বািহের। েকননা এসব তািরেখর েকােনা �ব�া েনই। (িব.�. 

নকশায় েদখা যাে� েয, বার তািরখ েকােনা ভােবই েসামবার হে� না। তাই 

বার তািরখ েসামবার না হওয়া আেরা ��ভােব সাবয্� হল।) এখন রইল শুধু 

এক আর দুই তািরখ। আমরা নকশায় েদখেত পাি� েয, এক অব�ায় দুই 

তািরখ েসামবার হেত পাের। অথর্াৎ উে�িখত িতনিট মাসেক একাধাের উনি�শা 

ধরেল। আর েজেন রাখা উিচত েয, চা�মাস একাধাের িতনবার উনি�শা হওয়া 

চা�মােসর সাধারণ িনয়ম এর পিরপ�ী। তাই দুই তািরেখর মতিট যুি�যু� 

নয়। পক্ষা�ের উে�িখত িতনিট মােসর েযেকােনা দুইিটেক উনি�শা ধরেল 

িযলহ� মােসর নয় তািরখ শু�বার হওয়া িহেসেব রিবউল আউয়াল মােসর 

এক তািরখ েসামবার হয়। আর �াভািবকভােবও চা�মাস পর পর দুই বার 

উনি�শা হয় িকংবা একিট উনি�শা এবং পেররিট ি�শা হেয় থােক। অতএব 

যুি�র সােথ সােথ হােফজ মূসা ইবেন উকবা, লাইস িবন সাআদ, মহুা�দ িবন 

মূসা আলখাওয়ােরযমী �মুখ ইমামগেণর উি� এক তািরেখর মতেক সমথর্ন 

করায় আমরা এক তািরেখর মতিট �হণ করিছ। (সীরাতনু নবী ২/৪৭৭) 
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তাছাড়া তাফসীের তবারী ও তাফসীের ইবেন কাছীের ইমাম ইবেন জরুাইজ 

তবারী েথেক বিণর্ত রেয়েছ েয, ‘আজ েতামােদর জনয্ েতামােদর �ীনেক 

পিরপণূর্ কের েদওয়া হল’ শীষর্ক আয়াতিট নািযল হওয়ার িদন েথেক িনেয় 

ইে�কােলর পবূর্ পযর্� েমাট একািশ িদন নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص জীিবত িছেলন।’ 

(তাফসীের তবারী ৬/৯৬) 

 

ইমাম ইবেন জরুাইজ এর এই উি� অনুযায়ীও উে�িখত আয়াত নািযল হওয়ার 

িদন েথেক িনেয় একািশতম িদন রিবউল আউয়াল এর এক তািরখ েসামবার 

হয়, যিদ িজলহ�, মুহাররাম ও সফর এই িতন মােসর েযেকােনা দুইিটেক 

উনি�শা ধরা হয়। অতএব, রিবউল আউয়াল মােসর এক তািরখ েসামবার 

নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর ইে�কাল হেয়েছ। এিটই িবশু� ও যুি�যু� মত। আ�াহ 

তা‘আলাই ভাল জােনন। িব�ািরত জানেত েদখনুঃ (‘সীরাতনু নবী’ ২/৪৭৭) 

 

 

রিবউস সানী মােসর করণীয় বজর্নীয় 

 

রিবউস সানী মােস িবেশষ েকান আমল না থাকেলও আমােদর েদেশর িবিভ� 

�াম অ�েলর সাধারণ ধমর্ভীরু েলােকরা িনেজর ইলেমর অভাব এবং হ�ানী 

আেলমেদর সােথ স�কর্ না থাকার দরুন এমন িকছ ু কাজ কের যা তােদর 

নজের আমল মেন হেলও আসেল তা ঈমান িব�ংসী কাজ। অথচ আমেলর 

েচেয় ঈমােনর গুরু� অেনক েবিশ। কারণ, শুধু সহীহ ঈমান �ারাও জা�াত লাভ 

হেব (যিদও তা �থম অব�ায় না েহাক), িক� সহীহ ঈমান বয্তীত হাজােরা 

আমল এেকবােরই মূলয্হীন। যথাথর্ ঈমান বয্তীত শুধু আমল �ারা নাজাত 

পাওয়ার েকান সরুত েনই। 

 

দুঃখজনক হেলও সতয্ েয, বতর্মােন চরম িফতনার যুেগ অেনক মানুষ সকােল 

মু‘িমন থাকেলও িবকােল ঈমানহারা হে�, আবার েকউ িবকােল ম‘ুিমন 

থাকেলও সকােল ন� কের েফেলেছ। িক� মানুেষর ঈমান-আ�ীদা সংরক্ষেণর 

জনয্ যথাথর্ বয্ব�া সমােজ েনই। অথচ িবষয়িট সবর্ািধক গুরু�পণূর্ হওয়ার দরুন 

এতদস�িকর্ত অিধক সংখয্ক িকতাবপ� রচনা ও আেলাচনা-পযর্ােলাচনা 

অবয্াহত থাকা িছল একা� জরুরী। তাই এই মােস েয কােজর �ারা মানুষ তার 

ঈমােনর ক্ষিত করেছ তা উে�খ কের যথাথর্ আমেলর সরুত যা করুআন হাদীস 

�ারা �মািণত উে�খ করেবা ইনশাআ�াহ। আ�াহ আমােদর স�ুত তরীকায় 

পেুরা িযে�গী চলার েতৗিফক দান কেরন, আমীন।  
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ফািতহা ইয়াযদাহম 

ফািতহা বলেত েবাঝােনা হয়, েকান মৃেতর জনয্ দু‘আ করা, ঈসােল সওয়াব 

করা। ইয়াযদাহম ফািসর্ শ�িটর অথর্ একাদশ। ৫৬১ িহজরী মুতািবক ১১৮২ 

ি��াে�র ১১ রিবউস সানী তািরেখ বড়পীর শায়খ আবদুল কািদর িজলানী রহ. 

ইে�কাল কেরন। তারঁ মৃতযু্ উপলেক্ষ রিবউস সানীর ১১ তািরেখ েয 

মৃতযু্বািষর্কী পালন, উরস ও ফািতহাখানী করা হয় তােক বলা হয় ফািতহা 

ইয়াযদহম।  

 

ইসলােম জ�বািষর্কী বা মৃতযু্বািষর্কী পালন ও উরস করা শরী‘আত সমিথর্ত 

অনু�ান নয়। তেব িতিন অেনক উচঁ ু দেরর অলী ও বযুুগর্ িছেলন। তাই এই 

িনিদর্� তািরেখর অনুসরণ না কের অনয্ েয েকান িদন তারঁ জনয্ দু‘আ করেল 

এবং জািয়য তরীকায় তারঁ জনয্ ঈসােল সওয়াব করেল তারঁ রূহানী ফেয়জ ও 

বরকত লােভর ওসীলা হেব এবং তা সওয়ােবর কাজ হেব। িনে� সংিক্ষ�ভােব 

এর িববরণ েদয়া হেলাঃ  

 

কবর িযয়ারত 

হাদীস শরীেফ কবর িযয়ারেতর িনেদর্শ ও ফযীলত বিণর্ত হেয়েছ। িবেশষ কের 

স�ােনর জনয্ �িত শু�বার িপতা-মাতার কবর িযয়ারেতর অেনক ফযীলত 

বিণর্ত হেয়েছ। সতুরাং স�ব হেল এটা করা উিচত। �িত শু�বার স�ব না হেল 

যখনই সেুযাগ হয়, তখনই িপতা-মাতা ও অনয্ মুরুি�েদর কবর িযয়ারত 

করেব। এেত আেখরােতর কথা �রণ হয় এবং পরকােলর ��িত �হণ করা 

সহজ হয়। কবের মাইিয়য্তেক দাফন করার পরও কবর িযয়ারত করা যায় এবং 

একাকী বা সি�িলত ভােব দু'আ করা যায়। কবর িযয়ারেতর িনয়ম এই েয, 

স�ব হেল মুদর্ার পােয়র িদক িদেয় কবেরর পি�ম পা�র্ িদেয় িগেয় পবূর্মুখী 

হেয় অথর্াৎ মুদর্ার েচহারামুখী হেয় দাঁড়ােব। �থেম কবরবাসীেদর সালাম 

করেব। এরপর স�ব হেল সরূা ইয়াসীন িতলাওয়াত করেব বা কমপেক্ষ সরূা 

ফািতহা একবার, সরূা ইখলাস িতনবার এবং দুরূদ শরীফ এগার বার পেড় 

মুদর্ার জনয্ সাওয়াব েরসানী করেব। যিদ ঐ অব�ায় পবূর্মুখী হেয় দু'আ কের, 

তাহেল হাত তলুেব না। আর যিদ িকবলামুখী হেয় দু'আ কের তাহেল হাত 

তলুেত পাের। এরপর আদেবর সােথ কবর�ান েথেক চেল আসেব এবং 

কবরবাসীেদর েথেক নসীহত হািসল করেব। 

 

কবর পাকা করা 
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কবরেক পাকা করা বা কবেরর উপর গ�ুজ ৈতরী করা শরী'আেতর দিৃ�েত 

িনেষধ ও গুনােহর কাজ। সতুরাং কেঠারভােব এর েথেক িবরত থাকা  কতর্বয্। 

তেব েগার�ােনর চতঃুপাে�র্ েদয়াল িদেয় িঘের েদয়া যায় বা কবেরর চার পােশ 

বােঁশর েবড়া িদেয় কবরেক েহফাজত করা যায় এবং েহফাজত করা কতর্বয্ও। 

যােত গরু-ছাগল কবেরর উপর চলাচল কের বা েপশাব-পায়খানা কের কবেরর 

েবহুরমতী করেত না পাের। 

 

ঈসােল সাওয়ােবর তরীকা 

মুদর্া িপতা-মাতা ও আৎমীয়-�জেনর জনয্ সাওয়াব েরসানী করা তােদর হক 

এবং এটা জীিবতেদর কতর্বয্। জীিবতগণ মুদর্া িপতা-মাতা ও আৎমীয়েদর 

বয্াপাের যতটকু ু করেব, তারা মৃতযু্র পর তােদর জীিবত আৎমীয়েদর েথেক 

েসরূপ আচরণ পােব। করুআেন কারীেম আ�াহ তা‘আলা িপতা-মাতার জনয্ 

আ�াহর দরবাের িকভােব দু'আ করেত হেব, তার শ�গুেলাও িশিখেয়েছন এবং 

দু'আ করার িনেদর্শ িদেয়েছন; আর তা কবলু করার ওয়াদাও কেরেছন। সতুরাং 

িপতা-মাতা ও আৎমীয় �জেনর জনয্ ঈসােল সাওয়াব বা সাওয়াব েরসানী করা 

খবুই দরকার। হাদীস শরীেফ এেসেছ, 'মানুষেক যখন কবের দাফন করা হয়, 

তখন তার অব�া ডুব� মানুেষর নয্ায় হেয় যায়। নদীেত বা সাগের যিদ জাহাজ 

তিলেয় যায়, তখন মানুষ েযমন িদেশহারা হেয় চতিুদর্েক হাত মারেত থােক এই 

ধারণায় েয, হােত েকান িকছ ুআেস িক-না। েয আঁকেড় ধের েস জােন বাচঁােত 

পাের। মুদর্ারও েসই অব�াই হয় এবং েস িজিবতেদর সাওয়াব েরসানীর 

অেপক্ষা করেত থােক। তখন তার আপনজন, আৎমীয়-�জন বা ব�ু-বা�ব যিদ 

িকছ ুসাওয়াব েরসানী কের, তাহেল আ�াহ তা‘আলা েসটােক বহুগুণ বিৃ� কের 

তােদর েখদমেত জীিবতেদর পক্ষ েথেক হািদয়া িহেসেব েপৗেঁছ েদন'। 

(বাইহাকী, শুআবলু ঈমান হা নং- ৭৫২৭) 

 

এ বয্াপাের স�ু� বহু হাদীস িবদয্মান রেয়েছ। সতুরাং অেনেক না জানার 

কারেণ সাওয়াব েরসানী অ�ীকার কের থােক। এটা ভুল বরং সাওয়াব েরসানী 

সহীহ ও স�ুত। 

 

তেব সাওয়াব েরসানীর প�িত শরী'আত স�ত হওয়া উিচত। নতবুা অেনক 

েক্ষে� সাওয়াব েরসানী বািতল বেল গণয্ হয় এবং মুদর্ার েকান ফায়দা হয় না। 

এজনয্ উিচত-মুদর্ার িনজ� বা আপন েলাকজন ব�ু-বা�বগণ স�ূণর্ আ�াহর 

ওয়াে� পণূর্ করুআন শরীফ বা এর অংশ িবেশষ িতলাওয়াত কের বখেশ িদেব। 

বখেশ েদয়ার জনয্ আলাদা েকান েমৗলবী সােহবেক েডেক আনা বা বলা জরুরী 

নয়; বরং �েতয্েক যিদ িতলাওয়ােতর আেগ বা পের িনয়ত কের েনয় েয, আিম 
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েয িতলাওয়াত করিছ েহ আ�াহ! এর সাওয়াব অমুক পােব, তাহেল 

িতলাওয়ােতর সােথ সােথ েসই মুদর্া বা িয�া যার িনয়ত করা হেব, তার 

আমলনামায় সাওয়াব েপৗেঁছ যােব। নতনু কের সাওয়াব েপৗছঁােনার দরকার 

েনই। বরং আৎমীয়-�জন করুআন িতলাওয়াত কের ও সৎতর হাজার বার 

কািলমােয় তাইিয়য্বা পেড় সাওয়াব েরসানী করেব। তাছাড়া িনেজেদর পয়সা 

েথেক সাওয়াব েপৗছঁােনা িনয়েত িকছ ুদান-খয়রাত করেব। েয েকান িদন সহেজ 

স�ব হয় গরীব-িমসকীনেদরেক খানা খাওয়ােব এবং সারা বছর বরং সারা 

জীবন, যখন েযভােব ও যতটকু ুস�ব হয়, সাওয়াব েরসানী করেব। পাচঁ ওয়া� 

নামােযর পর তােদর জনয্ দু'আ করেব। এটাই সহীহ প�িত। 

 

সাওয়াব েরসানীর ভুল প�িতসমূহ 

সাওয়াব েরসানীর নােম বতর্মােন মৃতযু্বািষর্কী পালন করার েয �থা চালু 

হেয়েছ, শরী'আেত এর েকান িভিৎত েনই। জ�বািষর্কী ও মৃতযু্বািষর্কী এসব 

ইয়াহুদী, খ�ৃান ও িহ�ুেদর সং�ৃিত। মূখর্তার দরুন এসব িবদ'আত ও বদ 

রুসমূ মুসলমানগণ ভাল কাজ মেন কের চাল ু কের িদেয়েছন, অথচ এগুেলা 

মারাৎমক গুনাহ। অেনেকর এ ধরেনর গুনাহ েথেক তওবা নসীব হয় না। সতুরাং 

এগুেলা অবশয্ই তয্াগ করা কতর্বয্। সারা বছর বাপ-মােয়র জনয্ সাওয়াব 

েরসানী করেত থাকেব। একিদন যিদ একট ুেবশী করেত মেন চায় তা করেব, 

িক� েসটা িঠক মৃতযু্র তািরেখ করেব না। অনয্ েয েকান িদন করেব এবং 

জরুরী মেন করেব না। 

 

সাওয়াব েরসানীর জনয্ অেনেক ি�শা, চি�শা বা মৃতযু্র িতন িদন পর, নয় িদন 

পর অনু�ান কের, কলুখানী কের, িমলাদ পড়ায়, খানা খাওয়ায়। এটা ভুল ও 

িহ�ুয়ানী তরীকা। মুদর্ােক কবের রাখার পরবতর্ী মুহূতর্ হেতই েস স�ানািদ বা 

আৎমীয়েদর পক্ষ েথেক সাওয়াব েরসানীর অেপক্ষা করেত থােক। আর 

আৎমীয়েদর পক্ষ চায় ি�শ িদন বা চি�শা িদন পর তা পাঠােত। কত বড় 

িনবরু্ি�তা! কােরা িপতা যিদ েজেল চেল যায় তেক েকান আহমক েছেল আেছ 

িক, েয চি�শা িদন পের িপতােক েজল েথেক েবর করার তদবীর শুরু কের? 

সতুরাং ি�শা-চি�শা অবশয্ই পিরতয্াগ করা উিচত। অেনেক টাকা-পয়সার 

িবিনমেয় অথর্াৎ চিু�র মাধয্েম সাওয়াব েরসানী কের অথবা এমিনেতই হািদয়া 

বেল িতলাওয়াতকারীেদর িকছ ুটাকা-পয়সা িদেয় থােক। তােদর এ কাজ হারাম 

ও নাজািয়য। এেত তারাও গুনাহগার হয়, পড়েনওয়ালাও গুনাহগার হয় এবং 

হারাম পয়সা �হণ কের। আর মুদর্ার আমলনামায় িকছইু েপৗেঁছ না। কারণ, এ 

বয্াপাের শরী'আেতর িবধান হল �থেম পড়েনওয়ালা সাওয়াব পায়, তারপর 

িতিন যার জনয্ বখেশ েদন, েস বয্ি� পায়। আর পড়েনওয়ালা যিদ িবিনময় 
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�হেণর আশায় পেড় বা িবিনময় �হণ কের, তাহেল গলদ িনয়েতর কারেণ েস 

িনেজই েকান সাওয়াব েপল না, তাহেল মুদর্ােক কী বখেশ িদল? তার কােছ েতা 

েকান সাওয়াবই েনই। সতুরাং তা স�ূণর্ নাজােয়য এবং েধাঁকা ও �তারণায় 

শািমল। হাশেরর ময়দােন েদখা যােব, মুদর্া বাপ-মােয়র আমলনামায় িকছইু 

েপৗেঁছিন। তখন বেুঝ শুেন এভােব যারা হারাম পয়সা �হণ কেরেছ, তােদর 

চরম েবই�তী হেব। সতুরাং িনেজরাই যতটকু ুপাের, পেড় িদেব। িতন বার সূরা 

ইখলাস পড়েল এক খতেমর সাওয়াব পাওয়া যায়। এটা পেড় িদেব বা এমন 

আেলম �ারা পড়ােব-যারা সাওয়াব েরসানীর িবিনময় �হণ করেবন না। এর 

জনয্ উৎতম বয্ব�া হে�, আেলম-উলামােদর সে� তা'আ�ুক কােয়ম করেব 

এবং সবর্দা যাতায়াত ও সসু�কর্ রাখেব। তাহেল তার বা তার আৎমীয়-�জেনর 

মৃতযু্েত েসই আেলমগেণর দু'আ িতলাওয়াত অবশয্ই পােব ইনশাআ�াহ। 

খবরদার! অনথর্ক রুসমূ পালন করেব না। কারণ, তােত েকান ফায়দা েতা 

েনই-ই; বরং হারাম প�ায় পয়সা েদয়ার কারেণ গুনাহগারও হেত হয়। 

 

উে�খয্ েয, েকউ যিদ দুিনয়ািব উে�শয্ করুআন শরীফ পড়ায়, েযমন- বয্বসা-

বািণেজয্ উ�িতর জনয্, েরাগ-বয্ািধ ভাল হওয়ার জনয্, তাহেল েসেক্ষে� 

িবিনময় েদয়া ও েনয়া উভয়টা জােয়য, এেত েকান অসিুবধা েনই। িক� এর 

উপর িভিৎত কের সাওয়াব েরসানীর খতেমর িবিনময়েক জােয়য বলা, হারাম 

িবষয়েক হালােল পিরণত করার হারাম অপেচ�া ও মহাপাপ। 

 

সাওয়াব েরসানীর আেরকিট তরীকা হে�-িমসকীনেদর খানা খাওয়ােনা। 

অেনেক মাইিয়য্েতর ইজমালী স�িৎত েথেক খানা খাওয়ায়। এেক্ষে� সকল 

ওয়ািরশ যিদ বােলগ হয় এবং সকেলর পরামেশর্ বা অনুমিতেত যিদ তা হয়, 

তাহেল েকান অসিুবধা েনই। িক� েকান একজন ওয়ািরশও যিদ নাবােলগ বা 

পাগল থােক, তাহেল এরূপ করা নাজেয়য হেব এবং এই খানা খাওয়াও 

নাজােয়য হেব। এর �ারা এতীেমর মাল খাওয়ার গুনাহ হেব যিদও ঐ নাবােলগ 

অনুমিত েদয়। েকননা শরী'আেত তার অনুমিত �হণেযাগয্ নয়। এজনয্ উৎতম 

প�িত হেলা-বােলগ-ওয়ািরশগণ িনজ� স�দ েথেক তাওফীক অনুযায়ী 

খাওয়ােবন। 

 

সাওয়াব েরসানীর �চিলত আেরকিট বদ রুসমূ 

মাইেক শবীনা বা খতম পড়ােনা সাওয়াব েরসানীর আেরকিট বদ রুসমূ। 

শরী'আেতর দিৃ�েত এর মেধয্ অেনকগুেলা হারাম কাজ পাওয়া যায়। েযমন, 

িরয়াকারী বা েলাক েদখােনা ও সনুাম ছড়ােনা উে�শয্ না হেল মাইেক পড়ার 

দরকার িক? আ�াহ েতা আর বিধর নন। তাছাড়া �ামবাসীও েতা তার িনকট 
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মাইেক করুআন শুনােনার দরখা� কেরিন। তাহেল নাম কামােনা ছাড়া আর িক 

ফায়দা থাকেত পাের? এত�য্তীত এর �ারা সারা রাত মানুেষর ঘেুমর বয্াঘাত 

ঘিটেয় মহা সমসয্ায় েফলা হয়। আেশ পােশর েলাকজন অি�র হেয় যায়। অথচ 

শরী'আেত কাউেক সমসয্ায় েফলার ইজাযত েনই। েতমিন ভােব এর �ারা রাে� 

যারা িযিকর-আযকার ও তাহা�দু পেড়, তােদর ইবাদত-বে�গী ন� করা হয়। 

এভােব অেনকগুেলা হারােমর সমি�র নাম হে� �চিলত শবীনা। তারপর যিদ 

অেথর্র িবিনমেয় হয়, তাহেল েতা গুনােহর মা�া কেয়ক গুণ েবশী হেয় যায়। 

এরপর এসব হারাম ও গুনােহর সমি�েক সাওয়াব মেন করা আেরকিট হারাম 

এবং ঈমােনর জনয্ তা মারাৎমক হুমিক �রূপ। আর এতসব হারামেক সাওয়াব 

মেন কের বাপ-মােয়র রূেহ বখেশ েদয়া েয কত বড় অপরাধ, তা বলার 

অেপক্ষা রােখ না। সতুরাং এসব রুসমূ ব� করা একা� জরুরী। তেব অব�া 

যিদ এরূপ হয় েয, েকাথাও জােয়য প�ায় সহীহ ভােব করুআন িতলাওয়াত 

শুনেত আ�হী হয় এবং পড়েনওয়ালার আওয়াজ তােদর সকেলর িনকট েপৗছঁেত 

মাইেকর �েয়াজন হয় এবং এমন সাউ� ব� বয্বহার করা হয় যার আওয়াজ 

উ� মজিলেস সীমাব� থােক, আর তােত েলাকেদর অসিুবধা না হয়, তাহেল 

এ ধরেণর বয্ব�া করেত েকান অসিুবধা েনই। 

 

সাওয়াব েরসানীর আেরকিট গলদ �থা 

�চিলত প�িতেত িমলাদ পড়ােনা আেরকিট গলদ �থা। যার মেধয্ সরূা-

িকরা‘আত েতমন িকছ ুপড়া হয় না, নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর সু�েতরও েকান আেলাচনা হয় 

না, বরং (ক) িকছ ুআরবী-ফাসর্ী বাংলা কিবতা গাওয়া হয়। (খ) তাওয়া�ুদ-এর 

নােম এক উ�ট িজিনস পড়া হয়, যার �মাণ শরী'আেত েনই। (গ) এরপর 

দরূেদর নােম 'ইয়ানবী সালামু আলাইকা' ইতয্ািদ পড়া হয়, অথচ এটা েকান 

দুরূদ নয়। নবী ملسو هيلع هللا ىلص উ�েতর জনয্ বহু দুরূদ েরেখ েগেছন যা সহীহ হাদীেস 

িবদয্মান আেছ। তার মেধয্ এ ধরেনর েকান দুরূদ েনই। েযভােব পড়া হয় এবং 

যা পড়া হয়, এর শ�গুেলাও সহীহ নয়। আর এগুেলা আরবী বয্াকরেণরও 

পিরপ�ী এবং এর অথর্ও সহীহ নয়। এগুেলাও বয্াখয্া েকান মুহাি�ক আিলম 

েথেক েজেন িনেবন। এ কু্ষ� পিরসের িব�ািরত বয্াখয্া েদয়া স�ব নয়। 

উে�িখত িতনিট গলেদর সমি�র নাম হে� িমলাদ বা েমৗলদূ শরীফ। এেত 

সাওয়াব হওয়ার মত িকছইু েনই। এরপরও েসটােক মহা সাওয়ােবর কাজ মেন 

কের বখেশ েদয়া হে�। উ�ত �ীনী ইলেমর বয্াপাের মূখর্তার চরম সীমায় 

েপৗছঁার কারেণই এ অব�ায় সিৃ� হেয়েছ। 

 

তেব েকউ যিদ সহীহভােব মীলাদ বা দু'আ করেত চায়, তাহেল তার প�িত 

হল-করুআেন কারীম েথেক সরূা ইখলাস বা সরূা ইয়াসীন বা অনয্ েকান সরূা 

http://www.darsemansoor.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


www.darsemansoor.com             www.islamijindegi.com 
 

িতলাওয়াত করেব। নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর স�ুত (যা তারঁ দুিনয়ায় আগমেনর এবং 

িমলােদর �ধান উে�শয্ তার) েথেক িকছ ুবণর্না করেব এবং সহীহ হাদীেস েয 

সব দুরূদ বিণর্ত হেয়েছ, তার েথেক েযটা সহজ মেন করা হয় �েতয্েক িনজ� 

ভােব এগার বার বা কমেবশী পেড় িনেব। এরপর উপি�ত েলােকরা িমেল দু'আ 

কের িনেব। এরূপ িমলাদ যিদ সাওয়াব েরসানীর উে�শয্ পড়ােনা হয়, তাহেল 

েকান িবিনময় �হণ করা জােয়য হেব না। আর যিদ দুিনয়াবী েকান উে�শয্ 

পড়ােনা হয়, তাহেল িবিনময় �হণ ও েলন-েদন করেত অসিুবধা েনই। 

 

উে�খয্, সাওয়াব েরসানীর লেক্ষয্ এলান করা, েলাকজন এক� হওয়া, 

েশাকসভা করা শরী'আেতর দিৃ�েত সিঠক নয়। মৃতযু্ সংবাদ জানার পর 

আৎমীয়-�জন, ব�ু-বা�ব �েতয্েক িনেজর �ােন েথেক যতটুক ুস�ব করুআন 

িতলাওয়াত কের বা িতন বার সরূা ইখলাস পেড় সাওয়াব েরসানী কের িদেব। 

এটাই সহীহ তরীকা। 

 

তাছাড়া এটাও হেত পাের েয, েকাথাও জােয়য েকান উে�শয্ েলাকজন জমা 

হেয়েছ, েযমন: ওয়াজ মাহিফেল বা মা�াসার মেধয্ ছা�-িশক্ষক এমিনেতই 

উপি�ত থােকন। তারা েকান সময় বা নামােযর পর মুদর্ার জনয্ দু'আ কের 

িদেলন, এেত েকান অসিুবধা েনই। 

 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর সহীহ আমল সহীহভােব করার েতৗিফক দান কেরন। 

 

 

 

 

জমুাদাল উলা মােসর করণীয় বজর্নীয় 

 

মুসলমান আমল েথেক কখেনা খািল থােক না। �িতিট মহূুতর্ তার আমেল 

কােট। একজন মুসলমােনর সবেচেয় বড় আমল হেলা মতৃযু্ পযর্� ঈমােনর 

উপর অটল থাকা। সমেয়র িদেক লক্ষয্ কের এই মােস িবেশষ েকান আমল না 

থাকায় মুিমেনর সবেচেয় মূলবান িজিনস ঈমান-আ�ীদার িবষেয় সংিক্ষ� 

আেলাচনা করা হেলা। 

 

তাওহীদ-িরসালােতর হাকীকত ও তাৎপযর্ 

اُء �ََ� الُْكّفَاِر ُرَمحَاُء بَيْنَُهْم ۖ  ۚ  َوالَِّذيَن مَعَُه أَِشّدَ ِ ُسوُل اهلّلَ ٌد ّرَ َّمَ  ّحمُ
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তরজমা; হযরত মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص আ�াহ তা‘আলার রাসলূ এবং তার সাথীগণ 

কােফরেদর িবরুে� কেঠার এবং িনেজেদের মােঝ পর�র সহানুভূিতশীল। 

(সরুা ফাতহ:২৯) 

 

বিণর্ত আয়াত হুদাইিবয়ার সি�র পের নািযল হয়। হুদাইিবয়ার সি�েক �কাশয্ 

িবজয় বেল েঘাষণা করা হয়। যিদও বািহয্ক ভােব িবজেয়র েকান িচ� তােত 

িবদয্মান িছল না। েয কারেণ হযরত উমর ফারুক রািয. সহ অনয্ানয্ সাহাবীগণ 

এ সি�র বয্াপাের খবুই েপেরশান িছেলন। পরবতর্ীেত আ�াহ তা‘আলা এ 

সি�র অেনক েহকমত �কাশ করেলন। সলুেহ হুদাইিবয়ার পরপরই খাইবার 

িবজয় হেয় েগেলা। �চরু গনীমত মুসলমানেদর হােত এেস এতিদেনর আিথর্ক 

সমসয্ার সমাধান হেয় েগল। অপর িদেক ইয়াহুদী জািত স�ূণর্ পযুর্দ� হেলা 

এবং সমেয়র বয্বধােন ম�া িবজয় হেয় চরম ও পরম লক্ষয্ অিজর্ত হেলা। 

 

হুদাইিবয়ার সি�প� ��তকােল কােফরেদর অেযৗি�ক শতর্ 

সলুাহনামা (সি�প�) ��তলে� ম�ায় কােফরেদর পক্ষ েথেক অেনকগুেলা 

অবাি�ত কাযর্ ও অেযৗি�ক শতর্ উৎথািপত হেয়িছল। তার মেধয্ তােদর 

দু‘একিট উে�খেযাগয্ কাযর্কলাপ হেলা সলুাহানামার শুরুেত হযরত আলী রািয. 

‘িবসিম�াহ’ শরীফ িলেখিছেলন। িক� কােফররা তা মানেলা না। তারা বরং 

বেল বসেলা-রহমান েক? তােক আমরা িচিন না। সতুরাং আমােদর িনয়ম মেতা 

“িবসিমকা আ�াহু�া” িলখেত হেব। মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর িনেদর্েশ তাই েলখা হেলা। 

তারপর হযরত আলী রািয. িলখেলন-এটা একিট চিু�নামা, যা মুহা�াদুর 

রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ম�াবাসীেদর সােথ স�াদন করেলন। কােফররা এেত আপিৎত 

কের বসেলা েয, মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص েক যিদ আমারা আ�াহর রাসূল েমেনই েনই, 

তাহেল তার সােথ আমােদর িববাদ িকেসর? তাহেল েতা সম� ঝগড়ার অবসান 

হেয় যায়। সতুরাং উ� রাসলূ�ুাহ শে�র �েল ‘মুহা�াদ িবন আ�ু�াহ’ িলখেত 

হেব। 

 

এ দািব িনেয় তারা খবুই পীড়াপীিড় ও বাড়াবািড় করেত লাগেলা। তখন মহানবী 

 এর িনেদর্েশ তােদর দািব েমেন িনেয় ‘রাসলূ�ুাহ’ শ�িট মেুছ েফলা হেলা-ملسو هيلع هللا ىلص

এবং তদ�েল “িবন আ�ু�াহ” েলখা হেলা। �ীেনর �ােথর্ মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর িবনয় 

ও ন�তার এই �কাশ আ�াহ তা‘আলার দরবাের সমাদতৃ হেলা। আ�াহ 

তা‘আলা তারঁ িবধান [েয বয্াি� আ�াহর জনয্ িবনয়ী হয়, আ�াহ তা‘আলা 

তােঁক উ� মযর্াদা দান কেরন] অনুযায়ী এ আয়ােতর মেধয্ িবেশষভােব মহানবী 
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 এর নােমর সােথ রাসলূ�ুাহ শ� নািযল কের িচর�ায়ী কের িদেলন-যা-ملسو هيلع هللا ىلص

িকয়ামত পযর্� েকািট েকািট মানুষ কতরৃ্ক িলিখত ও পিঠত হেত থাকেব। 

 

মুহা�াদ নােমর সাথর্কতা 

মহানবী ملسو هيلع هللا ىلصেক করুআেন কারীেম আ�াহ তা‘আলা িবিভ� নােম ভূিষত কেরেছন। 

তার মেধয্ ‘মুহা�াদ’ নামিট খবুই গুরু�পণূর্। এ নামিট আ�াহ তা‘আলা 

করুআেন পােকর চার �ােন উে�খ কেরেছন এবং এ নামিট নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর জে�র 

পেূবর্ই তারঁ দাদা খাজা আ�ুল মুৎতািলবেক �ে�র মাধয্েম জানােনা হেয়িছল। 

আর এ নােমর চূড়া� বিহঃ�কাশ হেব হাশেরর ময়দােন। নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص যখন 

সকল মানুেষর জনয্ সপুািরেশর লেক্ষয্ মাকােম মাহমূেদ উপি�ত হেয় আ�াহর 

দরবাের ফিরয়াদ করেবন এবং আ�াহ তা‘আলা েসই সপুািরশ কবলু কের 

িহসাব শুরু করেবন। ইিতপেূবর্ সব মানুষ সকল বড় বড় রাসলূ আ. গেণর 

দরবাের িগেয় িফের আসেব, েকউ তােদর সপুািরেশর িয�াদারী িনেত সাহস 

করেবন না, িঠক এমনই মুহূেতর্ মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص শাফা‘আেতর িয�াদারী �হণ করায় 

এবং শাফা‘আত করায় দুিনয়ার শুরুল� েথেক েশষ পযর্� যত মানুেষর 

দুিনয়ােত আিবভর্াব ঘেটেছ, সকেল একবােকয্ নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص-এর �শংসায় প�মুখ 

হেবন। তখন মুহা�াদ অথর্াৎ �শংিসত নােমর পণূর্�কাশ ঘটেব। মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص-

এর আেরক নাম ‘আহমাদ’ অথর্- সকেলর েচেয় েবশী �শংসাকারী। বা�িবক 

পেক্ষ িতিন আ�াহ তা‘আলার জনয্ সবেচেয় েবশী করুবানী কেরেছন এবং জান-

মাল িদেয় আ�াহর সবেচেয় েবশী �শংসা কেরেছন। তার িবিনমেয় আ�াহ 

তা‘আলার এই িবধান বা�বািয়ত হেব েয, দুিনয়ােত েয যত েবশী আ�াহ 

তা‘আলার �শংসা করেব, তার �ীেনর জনয্ যত েবশী করুবানী করেব, আ�াহ 

তা‘আলা তােদরেক দুিনয়ােত ও আিখরােত ততেবশী �শংিসত ও মযর্াদাশীল 

করেবন। তােয়েফর জলুমু ও অতয্াচােরর পরক্ষেণই িমরােজ আ�াহ তা‘আলার 

দীদার ও সাি�ধয্ লাভ তার �ল� উদাহরণ। আ�াহ তা‘আলা বা�ার করুবানী, 

তয্াগ-িতিতক্ষা, ক�-তাকলীফ বরদাশত ইতয্ািদও কড়া-�াি� িহসাব রােখন 

এবং বা�ােক েসই অনুপােত বরং তার েচেয় অেনক েবশী �িতদান িদেয় 

থােকন। 

 

কািলমা তাইেয়য্বা ও তার দািব 

আয়ােতর �থম অংশটকুু কািলমােয় তাইেয়য্বা [“লা-ইলাহা ই�া�াহু মুহা�াদুর 

রাসলূ�ুাহ”]-এর ি�তীয় অংশ বেট। আর কািলমা তাইেয়য্বার �থমাংশও িবিভ� 

আয়ােতর মেধয্ উে�খ আেছ। �থমাংেশর মাধয্েম  আ�াহ তা‘আলার সােথ 
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আমরা ওয়াদাব� হেয় যাই েয, আ�াহ ছাড়া আমােদর আর েকান মা’বদু েনই। 

অথর্াৎ, আ�াহ বয্তীত আর েকউই ইবাদত পাওয়ার েযাগয্ নয় বা অনয্ কাউেক 

ইবাদত করার েকান সেুযাগ েনই। কারণ ��। একমা� আ�াহ তা‘আলাই 

আমােদর সিৃ�কতর্া, িরিযক দাতা। িতিনই আমােদর কলয্াণােথর্ যা িকছ ুদরকার 

সব িকছইু স�� কেরেছন, িদেয়েছন। িতিন সম� উৎতম গুেণর পিরপণূর্ 

অিধকারী। েকান েদাষ-�িট তারঁ ধােও কােছ েঘষেত পােরনা। তার ফয়সালা 

বয্তীত অনয্ কােরা হােত আমােদর উপকার বা অপকােরর সামানয্তম ক্ষমতাও 

�দান করা হয়িন। স�ৃজীব �ারা বািহয্ক ভােব আমােদর েকান কলয্াণ বা 

অকলয্াণ সািধত হেল েসটা মূলত আমােদর কমর্ফেলর িভিৎতেত �য়ং আ�াহ 

তা‘আলার িস�াে�র বিহঃ�কাশ মা�। মাখলকু ও স�ৃজীেবর িনজ� েকান 

ক্ষমতা েনই। তার িভতের েয ক্ষমতা বা তাছীর আমরা লক্ষয্ কির, তা মলূতঃ 

আ�াহ তা‘আলারই েদয়া ক্ষমতা এবং েস ঐ ক্ষমতা �কাশ করেতও আ�াহর 

হুকেুমর মুখােপক্ষী। এ কারেণই আগুেনর �ালােনার ক্ষমতা সবর্ক্ষণ জারী থাকা 

সে�ও হযরত ইবরাহীম আ. েক আগুন �ালােত পােরিন। বরং আরাম ও শাি� 

িদেয়িছল। ধারােলা ছিুরর িভতের সব সময় কাটার ক্ষমতা লক্ষয্ করা েগেলও ঐ 

ছিুর ইসমাইল আ. েক কােটিন। পািনর িভতের ডুবােনা ক্ষমতা িবদয্মান থাকা 

সে� ঐ পািন হযরত মূসা আ.-এর বািহনীেক ডুবায়িন। সাহাবী হযরত আলা 

ইবনুল হাযরামী রািয.-এর েসনাদলেক ডুবায়িন। এসেবর একটাই কারণ, 

মাখলকু বা স�ৃজীব তার ক্ষমতা �কাশ করেত হেলও ক্ষমতাদানকারী আ�াহ 

তা‘আলার িনেদর্েশর মুহতাজ হয়। িতিন িনেষধা�া জারী করেল, েকান 

মাখলেুকর েকান ক্ষমতা �কাশ েপেত পাের না। 

 

 

 

উপকার বা অপকার করার মািলক একমা� আ�াহ 

এজনয্ নবীেয় কারীম ملسو هيلع هللا ىلص হযরত ইবেন আ�াস রািয. েক বলেলন- েহ ইবেন 

আ�াস! সম� দুিনয়ার মাখলকুাত যিদ েতামার েকান কলয্াণ বা ক্ষিত করেত 

চায় অথচ আ�াহ তা‘আলা যিদ না চান, তাহেল মাখলকু েতামার িব�ুমা� 

উপকার বা ক্ষিত করেত পারেব না। আর আ�াহ তা‘আলা যিদ েতামার উপকার 

বা ক্ষিত করার িস�া� কেরন তাহেল সম� মাখলকু এক� হেয় তা ব� করেত 

সক্ষম হেব না।  
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সারকথা, আ�াহ তা‘আলা আমােদর উপকার বা অপকার সাধেন কােরা 

মুখােপক্ষী নন। িক� মাখলকু কােরা উপকার বা অপকার করেত স�ূণর্ ভােব 

আ�াহ তা‘আলার মুখােপক্ষী। 

 

িশরেক িল� হওয়া বিু�হীনতা 

িবধমর্ীরা েকান মাখলেুকর মেধয্ ক্ষমতা �তয্ক্ষ করেল তােক েদবতা েভেব তার 

পজূা শুরু কের েদয়। এটা একবােরই অনথর্ক। ব�ত তার ঐ ক্ষমতা িনজ� 

ক্ষমতা নয়, বরং েখাদা�দৎত ক্ষমতা। আসল ক্ষমতাদাতা ও ক্ষমতাধেরর 

ইবাদত না কের তারঁ অধীন�েক পজূা, ইবাদত করা িনবরু্ি�তা ছাড়া আর কী 

হেত পাের? ব�ত শরী‘আেতর দিৃ�েত এটা �কাশয্ িশরক। করুআেন কারীেম 

আ�াহ তা‘আলার েঘাষণা হে�- “িতিন সকল গুনাহ মাফ করেত পােরন এবং 

তাওবাকারীর সকল গুনাহ মাফ কেরও েদন, িক� িশরকেক িতিন কখনই ক্ষমা 

করেবন না।” (সরুােয় িনসা-৪৮) 

 

হয্া ঁ তারা যিদ কািলমা পেড় িশরক েথেক তাওবা কের েনয়, তাহেল অবশয্ 

তারাও ক্ষমা�া� হেব। 

 

মুসিলম সমােজ �চিলত িশরক 

উে�খয্, িবধমর্ীরা েযমন িবিভ� েদব-েদবীর ক্ষমতায় িব�াসী, েতমিন ভােব 

অেনক মুসলমানেকও েদখা যায় েয, তারা িবিভ� মাখলেুকর ক্ষমতায় িব�াসী। 

েযমন অেনেক িনেজর পীরেক গােয়বজা�া, মুশিকল কশুা, হাজতরাওয়া, 

�েয়াজন পণূর্কারী মেন কের! অেনেক মাযারবাসী বযুুগর্েক ধন-স�দ ও 

পদমযর্াদাদাতা, স�ানদাতা ইতয্ািদ িব�াস কের। এসব িব�ােসর ে�িক্ষেতই 

তারা মাযাের যায়, ওরস কের, িশরনী কের, গাড়ী থািমেয় েসখােন পয়সা েদয়, 

পয়সা উঠায়, গরু-খাসী েদয়, কবরেক িসজদা কের, তাওয়াফ কের ইতয্ািদ। 

অথচ এ সবই আ�াহ তা‘আলার সােথ অংশীদার করার িশরকী গুনাহ হয়-যা 

আ�াহ তা‘আলা মাফ করেবন না বেল করুআেন কারীেম েঘাষণা কেরেছন। 

 

আবার অেনক মানুষ িনেজর বয্বসা, িনেজর জিম, িনেজর িমল ফয্া�রী, িনেজর 

চাকরুী ইতয্ািদেক পেরাক্ষ পালেনওয়ালা বা িরিযকদাতা িব�াস কের, যিদও 

মুেখ �ীকার কের না। এসব আসবাব যখন হাত ছাড়া হেয় যায় বা ন� হেয় যায় 

তখন তারা হা-হুতাশ কের, একবােরই েভে� পেড়। অেনেক অস�ু হেয় পেড়। 

তখন তােদর েগামর ফাকঁ হেয় যায়। এতিদন তারা বেলেছ- “জিম বা েদাকান 

িরিযকদাতা নয়, বরং িরিযকদাতা আ�াহ তা‘আলা” এটা একা�ই তােদর 
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মুেখর কথা; িদেলর িব�াস নয়। নতবুা এত েপেরশানীর কী অথর্ থাকেত পাের? 

তার চাকরুী চেল েগেছ, েদাকান ন� হেয়েছ, িক� আ�াহ েতা একই অব�ায় 

আেছন। েপেরশানীর িক আেছ? রুিট ও রুিজর েকান েসাসর্ ব� হেয় েগেল িতিন 

নতনু আেরকটা েসাসর্ চাল ুকের িদেবন। িতিন িক িনিদর্� একটা েসােসর্র মাধয্েম 

িরিযক েপৗছঁােনার মুহতাজ? কখেনা নয়। িতিন বনী ইসরাইলেক দুিনয়ার েকান 

�কার েসাসর্ ছাড়াই চি�শ বছর পযর্� লালন-পালন কের জগতবাসীেক েদিখেয় 

িদেয়েছন। যােত কের আ�াহর �িত তােদর ঈমান সহীহ হয় এবং তারা 

একমা� আ�াহর ক্ষমতায় িব�াসী হয়। তেব আ�াহ তা‘আলার �িত এ ধরেণর 

মজবতু িব�াস ও দৃঢ় ঈমান এমিনই হািসল হয় না। এর জনয্ ঈমানী লাইেন 

েমহনত জরুরী। হযরত সাহাবােয় েকরাম রািয. েযভােব ঈমান ও আমােলর 

দাওয়ােতর েমহনেতর মাধয্েম অটল ঈমােনর ও মজবতু আমল হািসল 

কেরিছেলন, আমােদরেকও েসই একই রা�া �হণ করেত হেব। হযরত ইমাম 

মািলক রহ. বলেতন-এ উ�েতর েশষাংশ পরবতর্ী েলােকরা ঐ িজিনেসর 

মাধয্েমই ইসলাহ ও কািময়াবী অজর্ন করেত পারেব, েয িজিনেসর মাধয্েম এ 

উ�েতর �থমাংশ অথর্াৎ সাহাবীগণ রািয. কািময়াবী অজর্ন কেরিছেলন। 

(ফাযােয়েল আমাল-১০০৩প�ৃা) 

 

সকল যুেগর েলােকরা েযেহত ুেছাটেবলা েথেকই উপায়-উপকরণ ও আসবােবর 

মেধয্ লািলত পািলত হেয়েছ, ব� জগেতর তা‘ছীর এবং ব� েথেক সব িকছ ু

হয়-এ দশৃয্ েদখেত েদখেত বড় হেয়েছ-এেত কের �াভািবক ভােব তােদর 

মেধয্ এ গলত েখয়াল ও ভুল িব�াস জ� িনেয়েছ েয, চীজ ও আসবাব েথেকই 

সব িকছ ুহয় এবং েবশী েবশী মাল েদৗলত, ধন-স�দ জমা করেত পারেলই 

বয্ি� সখু শাি� ও ই�েতর অিধকারী হেয় যয়। আর বড় বড় পদ েযমন, 

রাজা-বাদশাহ, উজীর-নাজীর, ম�ী-িমিন�ার হেত পারেল মহা স�ানী হেত 

পাের। েস যত বড় হেয়েছ, এ �া� ধারনা ততেবশী তার মেধয্ ব�মূল হেয়েছ। 

অথচ এটাই (ধনিল�া ও পদিল�া) দুিনয়া ও আিখরােত একটা মানুেষর 

�ংেসর মূল। 

 

সফলতার পথ 

এ কারেণ যুেগ যুেগ আ�াহ তা‘আলা বা�ার নাজাত ও কলয্ােণর জনয্ যত 

নবী রাসলূ আ. ে�রণ কেরেছন, তােঁদর সকেলর একই আ�ান িছল- 

- اُهللا تُْفلُِحوْ يَۤااَيُّهَاال نَّاُس ُقْولُْواۤالاِلَٰه اِّالَ  

‘েহ েলাক সকল! েতামরা একমা� আ�াহ তা‘আলােক মা’বদূ িহসােব িব�াস 

কেরা, তাহেলই েতামরা কািময়াব হেব।’ একথার সারমমর্ এটাই েয, এক 
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আ�াহ েথেক সব িকছ ুহয়, চীজ ও আসবােবর িনজ� েকান ক্ষমতা েনই। বরং 

তারা সেবর্াতভােব আ�াহ তা‘আলার হুকেুমর মুহতাজ। সতুরাং ধন-স�দ ও 

বড় বড় পদ মানুষেক সখু-শাি� ই�ত-স�ান িকছইু িদেত পাের না। এগুেলার 

মেধয্ কািময়াবী িনিহত মেন করা মারাৎমক েধাকঁা ও স�ূণর্ বা�বতা িবেরাধী। 

 

নবীগেণর আ. মূল দাওয়াত 

যুগ যুগ ধের েয গলত েখয়াল ও ভুল িব�াস মানুেষরা িদেলর মেধয্ লালন কের 

এেসেছ, নবী রাসলূগণ আ. সবর্ �থম েসখােনই কঠুারাঘাত কেরেছন এবং েস 

�া� ধারণার েবড়াজাল েথেক মানুষেক উ�ার কের সিঠক পেথর স�ান 

িদেয়েছন। চীজ ও আসবাব েথেক তােদর ঈমান ও ইয়াকীনেক হিটেয় আ�াহ 

তা‘আলার উপর তােদর িব�াসেক ব�মূল কেরেছন। মিুমন বা�াগণ তােঁদর 

দাওয়ােত এ িব�ােস িব�াসী হেয়েছন েয, আমার িনজ� ধয্ান-ধারণা ভুল 

িছেলা। ব�ত মাখলেুকর িনজ� েকান ক্ষমতা েনই। 

 

সকল ক্ষমতার মািলক একমা� আ�াহ 

সকল ক্ষমতার এক�� মািলক আ�াহ রা�লু আলামীন। আর তারঁা আ�াহ 

রা�লু আলামীেনর ক্ষমতােক বা�েব �তয্ক্ষ কেরেছন। েয কারেণ তারঁা 

ইসলামী মুজািহদ বািহনীর জনয্ রা�া কের িদেত বেলেছন নদীেক। িমসেরর 

নীল দিরয়ার কােছ িচিঠ পািঠেয়েছন-যােত কের েস েকান যুবতীেক তার বেক্ষ 

ডুবােনা ছাড়াই আ�াহর িনেদর্েশ �বািহত হয়। তােঁদর অব�ােনর জনয্ জ�েলর 

িহং� জােনায়ারেদরেক জ�ল খালী কের অনয্� চেল যাওয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন। 

বােঘর মুেখ থা�ড় েমের পিথকেদর জনয্ রা�া েছেড় িদেত বেলেছন। িবেষর 

স�ূণর্ েবাতল েখেয় েফেলেছন। এ ধরেণর হাজােরা ঘটনা করুআন ও হাদীেসর 

িবিভ� পাতায় ছিড়েয় িছিটেয় আেছ। আ�াহওয়ালারা যখন েখাদায়ী শি�র 

উপর পণূর্ িব�াসী হেয়েছন, তখন মাখলকুেক এভােব তারঁা বয্বহার কেরেছন। 

 

তাওহীেদর মমর্কথা 

�েতয্ক মানুেষর উপর ফরজ, চীজ ও আসবােবর ইয়াকীন িদল েথেক েবর কের 

সব িকছ ুআ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক হওয়ার ইয়াকীন িদেলর মেধয্ ব�মূল 

কের েনয়া। এটার নামই তাওহীদ বা আ�াহ তা‘আলার এক�বােদ িব�াসী 

হওয়া। কবের সবর্ �থম এ তাওহীেদর বয্াপােরই �� করা হেব। এ �ে�র 

জওয়ােব যারা কািময়াব হেবন, তারা সামেনর সকল ঘািঁট সহেজই পার হেয় 

যােবন। কারণ, মৃতযু্ পরবতর্ী িযে�গীর সবর্�থম ও সেবর্া� কিঠন ঘািঁট হে� 
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কবর। এ ঘািঁটেত কািময়াব হওয়ার অথর্ই হে� স�ুেখর সকল ঘািঁটেত কািময়াব 

হওয়া। 

 

খািঁট ঈমােনর হাকীকত 

শুধু মুেখ কািলমােয় তাইিয়য্বা ও কািলমােয় শাহাদাত পড়ার নাম সহীহ ঈমান 

নয়। বরং অ�েরর িব�ােসর সে� বেুঝ শুেন আমেল পিরবতর্ন এেন েখাদায়ী 

শি�র উপর ঈমান আনার নাম সহীহ ঈমান ও খািলস তাওহীদ। এ কারেণই 

ম�ার কািফররা আমােদর েথেক স�ুর কের পড়েত সক্ষম হওয়া সে�ও এ 

কািলমা পড়েত তারা রাজী হেতা না। 

 

তারা জানেতা েয, এ কািলমা শুধু পড়েল চলেব না। বরং িব�ােসর পিরবতর্ন 

ঘটােত হেব। আর তারা বাপ-দাদার ধমর্ েছেড় িব�ােসর পিরবতর্ন করেত রাজী 

িছেলা না। এই হেলা কািলমার �থমাংেশর সার সংেক্ষপ। 

 

কািলমার ি�তীয় অংশ হে�-“মুহা�াদুর রাসলূ�ুাহ” যা আমােদর আেলািচত 

তাফসীেরর মূল আয়াত। 

 

কািলমার ি�তীয় অংেশর তাৎপযর্ 

আয়ােতর এ অংেশর উে�শয্ হেলা- �থমাংেশ েয ওয়াদা ও �ীকােরাি� করা 

হেয়েছ েয, আ�াহ বয্তীত আর েকান মাবদু েনই, তার বা�বায়েনর জনয্ বলা 

হেয়েছ- ইবাদত একমা� আ�াহ ত‘আলার জনয্ই করেত হেব। ইবাদত করার 

অথর্ হে�- েসগুেলা িকভােব েমেন চলেত হেব? তার বয্াখয্া িক হেব? এবং তার 

বা�ব নমুনা িকরূপ হেব? 

 

েস �ে�র উৎতরই হেলা এ ি�তীয় অংশ, অথর্াৎ আ�াহ তা‘আলার হুকুেমর 

বয্াখয্া ও তার বা�ব নমুনা, “মুহা�াদুর রাসলূু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص।” িতিন নবওুয়য্াত 

�াি�র পর দীঘর্ েতইশ বছেরর জীবেন যা িকছ ুবেলেছন বা কেরেছন, তা সবই 

আ�াহ তা‘আলার হুকমু-আহকােমর বয্াখয্া ও বা�ব নমুনা। েযমন আ�াহ 

তা‘আলা নামায কােয়ম করার িনেদর্শ িদেয়েছন। েসই নামায কত ওয়া�, কত 

রাকাআত এবং পড়ার প�িত িক? তা স�ূণর্ ভােব িনভর্র কের নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

স�ুেতর ওপর। নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর সু�ত ও হাদীসসমূহ বাদ িদেয় আ�াহ পােকর 

এক�বাদ বা কািলমার উপের আমল করার দুিনয়ােত েকান পথ নাই। কািলমার 

ি�তীয় অংেশর সারকথা এটাই েয, একমা� মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর তরীকার মেধয্ই 

কািময়াবী এবং শাি� িনিহত রেয়েছ। এর বাইের দুিনয়ােত যত তরীকা বা ত�-
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ম� আেছ, তার েকানটার মেধয্ শাি� ও কািময়াবী েনই। বরং এসবই অচল। 

িকছিুদেনর মেধয্ এগুেলার অসারতা �কাশ পােব। ি�তীয়তঃ এটাও �রণ 

রাখেত হেব েয, হাদীস ও সু�াহ হে� করুআেন কারীেমর বয্াখয্া ও তাফসীর। 

এটােক বাদ িদেয় �ীেনর ওপর চলার েকান রা�া েনই। 

 

আ�াহ আমােদর বেুঝ আমল করার েতৗিফক দান করুন। আমীন 

 

 

জমুাদাল উখরা মােসর করণীয় বজর্নীয় 

 

আ�াহ পাক েমেহরবানী কের আমােদরেক মুসলমান বািনেয়েছন। যিদও আমরা 

তারঁ গুনাহগার বা�া এবং আ�াহ পাক মাহাৎময্ ও বড়ে�র সেবর্া� িশখের 

উ�ীত। আর বা�া এত িন��ের েয, আ�াহ পােকর সােথ তার েকান তলুনাই 

হয় না। তারপরও িতিন দয়া-পরবশ হেয় আমােদরেক এমন পথ �দশর্ন 

কেরেছন েয, তা অনুসরণ কের আমরা তারঁ ওলী ও ব�ুেত পিরণত হেত পাির। 

বা�ােক এতটা উপের উিঠেয় আনার জনয্ িতিন দান কেরেছন আসমানী 

িকতাব, ে�রণ কেরেছন নবী ও রাসলূ আ. এবং আমােদর জনয্ আেখরী নবী 

হযরত মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص- এর অনুকরেণর মেধয্ এ েদৗলত লকুািয়ত েরেখেছন। 

 

মানুষ আ�াহ পােকর দাস। েস িহেসেব তােদর েকান মযর্াদা থাকারই কথা নয়। 

িক� যখন েস আ�াহর �িত পিরপণূর্ আনুগতয্ �দশর্ন ও রাসেূল আকরাম ملسو هيلع هللا ىلص-

এর পেুরাপিুর অনুকরণ ও অনুসরেণর জনয্ ��ত হেয় যায় এবং এ পেথ 

অ�সর হেত থােক, তখন আ�াহ পাক তােক দাসে�র �র েথেক ব�ুে�র 

পযর্ােয় উ�ীত কেরন। 

একিট উদাহরণ 

একিট উদাহরণ �ারা িবষয়িট ��ভােব বঝুা যােব বেল আশা কির। েযমন, 

েকান বয্ি� একিট ফয্া�রীর েবতনেভাগী কমর্চারী। একিদন ফয্া�রীর মািলক 

তার কেমর্ খশুী হেয় তােক বলেলন, একই গাড়ীেত আেরাহণ করেব, আমার 

সে� িমল ফয্া�রীর েদখােশানা করেব। তাছাড়া েতামার িনধর্ািরত েকান েবতন 

েনই। যখন যা �েয়াজন, তাই েচেয় িনেয় খরচ করেব। মািলেকর এরূপ 

আচরেণ সিতয্ই উ� কমর্চারী তার �িত মু� হেয় পড়েব এবং এটাই �াভািবক। 

 

তাই �িত মােসর করণীয় বজর্নীয় আমেলর �িত লক্ষয্ করার সােথ আমােদর 

�িত মূহুেতর্র করণীয় বজর্নীয় আমেলর �িত েখয়াল রাখা েবশী জরুরী। েকননা 

মােসর আমল একটা কু্ষ� সময় বয্াপী হেয় থােক অথচ েমািমেনর িফিকরেতা 
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এটাই েয েস �িত মূহুেতর্ আ�াহর অলী হওয়ার িফিকর কের। তাই আ�াহর 

েগালাম েথেক িকভােব আমরা আ�াহর অলী হেত পাির তার একিট সংিক্ষ� 

িফিরি� সহ ৈদনি�ন িকছ ুআমেলর কথা উে�খ করা হেলা যা �ারা আ�াহর 

�রেণর মাধয্েম আ�াহর ৈনকটয্ হািসল সহজ হেব। 

 

সকল ে�ণীর মুসলমানেদর জনয্ জরুরী 

উভয় জগেত কািময়াবীর জনয্ হ�ানী উলামােয় েকরাম ও বযুুগর্ােন দীেনর 

সােথ মুহা�ত ও ��া রাখা জরুরী। আ�াহ তা‘আলােক পাওয়া এবং 

েহদােয়েতর উপর কােয়ম থাকার জনয্ আ�াহওয়ালােদর সহুবাত অপিরহাযর্ 

িবষয়। (সুরােয় তাওবা ১১৯, সরূােয় নাহল ৪৩) 

 

দীেনর েখদমেত িনেয়ািজত উলামােয় েকরােমর কখেনা সমােলাচনা করেব না। 

এেত িনেজর দীন ও ঈমােনর অপরূণীয় ক্ষিত সািধত হয়। হয্া,ঁ তােদর েকান 

ভুল �াি�  থাকেত পাের, তারা েতা আর েফেরশতা নন। তেব তােদর মুর�ীগণ 

তােদর েস সব ভুেলর সংেশাধন করেবন। এটা অনয্েদর দািয়� নয়। অধুনা 

অেনেক উলামােয় েকরােমর ভুল ধের এবং একা একা গেবষণা কের বা 

আ�াহওয়ালােদর েসাহবত বি�ত ইসলামী িচ�ািবদেদর অনুসরণ কের দীনদার 

হেত চায়। এটা েগামরাহী ও েদাযেখর রা�া। তাই এ পথ কখেনা অবল�ন 

করেব না।  

 

িনঃ�াথর্ ও হ�ানী উলামােয় েকরােমর সােথ পরামশর্�েম িনেচর কাজগুেলা 

সারাজীবন আনজাম িদেত হেবঃ 

 

ক. ঈমানী িবষেয়র তা‘লীেমর মাধয্েম িনেজর ঈমান ও আ�ীদা িব�াসেক 

সিঠক করেত হেব এবং ঈমানেক কফুরী ও িশরকী িব�াস েথেক েহফাজত 

করেত হেব এবং ঈমানী দাওয়ােতর মাধয্েম ঈমানেক মজবতু ও েপা�া করেত 

হেব। (সরূােয় িনসা ১১৫, সরূােয় বাকারা ১৩) 

 

খ. ইবাদাত তথা নামায, েরাযা, করুআেন কারীেমর িতলাওয়াত, যাকাত, হ� 

ইতয্ািদ ইবাদাতসমূহ স�ুাত মুতািবক স�ুরভােব করেত হেব। এর জনয্ হ�ানী 

আেলমেদর মজিলেস শরীক হেয় নামায ও অনয্ানয্ আমেলর �িশক্ষণ �হণ 

করেত হেব। (সরূােয় আেল ইমরান ৩১, িতরিমযী ২৬৭৮, ময়ুাৎতা মােলক 

৪৩৩) 
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গ. মু‘আমালাত তথা হালাল িরিযেকর পাব�ী করেব। সতুরাং বয্বসায়ী, 

চাকরুীজীিব, কিৃষজীবীসহ সকল �েরর উপাজর্নকারী �-� েপশার হালাল-

হারাম েকান হ�ানী মুফতী েথেক ভালভােব েজেন িনেব। কােরা ইনিতকাল হেল 

মীরাছ ব�েন েদরী করেব না, তার েকান ইয়াতীম বা�া থাকেল তার অংশ খবু 

েহফাজত করেব, তার মাল খাওয়া েথেক কেঠারভােব িবরত থাকেব। হালাল 

িরিযক ইবাদেতর িদেক ধািবত কের আর হারাম িরিযক েগানােহর িদেক ধািবত 

কের। (সরূােয় মুিমনূন-৫১, সরূােয় বাকারাহ-১৬৮) 

 

ঘ. মু‘আশারাত তথা বা�ার হক িবেশষ কের িপতা-মাতা, িবিব বা�া ও 

অনয্ানয্েদর হক হ�ানী উলামােয় েকরাম েথেক েজেন িনেয় তা পিরপণূর্ভােব 

আদায় করেব। কােরা হক ন� করেব না। কাউেক অনথর্ক ক� িদেব না। 

এমনিক জীব-জ�েক ক� েদয়া েথেকও িবরত থাকেব। িনেজর হক উসেুলর 

তলুনায় অেনয্র হক আদায় করােক �াধানয্ িদেব। আ�াহর হক আ�াহ হয়েতা 

মাফ কের িদেবন িক� বা�ার হক িতিন মাফ করেবন না। হাশেরর ময়দােন 

পাওনাদারেক েনকী িদেত হেব িকংবা তার েগানােহর েবাঝা বহন করেত হেব। 

(সরূােয় িনসা ৩৬, বখুারী শরীফ ৬৪৮৪) 

 

ঙ. তাযিকয়াহ তথা আৎমশুি�র িফিকর রাখেব। করুআেন কারীেম আৎমশুি�র 

গুরু�ােরাপ করেত িগেয় যত কসম বয্বহৃত হেয়েছ অনয্ েকান হুকেুমর 

বয্াপাের তা হয়িন। সতুরাং অ�েরর দশিট ম� �ভাব তথা আধয্ািৎমক েরাগ বা 

গুনাহ সংেশাধেনর মাধয্েম যাবতীয় গুনাহ পিরতয্াগ করার জনয্ এবং অ�েরর 

দশিট ভাল �ভাব অজর্েনর লেক্ষয্ িনিদর্� েকান আ�াহওয়ালা শাইেখর সােথ 

সরাসির অথবা িচিঠপে�র মাধয্েম ইসলাহী স�কর্ রাখােক ফরয মেন করেব। 

এবং সেুযাগমত তােদর মজিলেস বসেত েচ�া করেব। (সরূােয় শামস-৯-১০, 

মুসিলম শরীফ হাঃ নং ১৫৯৯) 

 

* এই পাচঁিট িবষেয়র ইলম অজর্ন করা �েতয্ক মুসলমােনর উপর ফরেয 

আইন এবং এ পাচঁ িবষেয়র উপর আমলকারীেক মুৎতাকী বা আ�াহওয়ালা বলা 

হয় এবং �েতয্ক মুসলমানেদর জনয্ আ�াহওয়ালা হওয়া ফরয। (বাকারা-

১৭৭) 

 

আ�াহর দীেনর জনয্ সময় ফােরগ করা 

উে�িখত পাচঁিট িবষেয়র উপর আমল করার লেক্ষয্ সারা জীবন দাওয়াত, 

তালীম, তাযিকয়াহ-এই িতন �কার েমহনেতর জনয্ সময় েবর করেব। এর 

েযেকান একিটর জনয্ েমহনত করােক যেথ� মেন করেব না। এ িতনিটর বয্াখয্া 
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হ�ানী উলামােয় েকরাম েথেক েজেন িনেব। (বাকারা-১২৯, আেল ইমরান-

১৬৪) 

 

ৈদনি�ন আমল 

 

জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় করা 

পাচঁ ওয়া� ফরয নামায জামা‘আেতর সােথ আদায় করেব। জামা‘আেতর 

সােথ নামায পড়া ওয়ািজব। জামা‘আত তরককারী ফািসক িহেসেব গণয্ হেব। 

তাহা�দু সহ অনয্ানয্ নফল নামায পড়েব। মিহলােদর জনয্ িবনা উযের 

মসিজেদ িগেয় জামা‘আেত শরীক হওয়া নাজািয়য ও গুনাহ। (বাকারা-৪২, 

বখুারী-৯৬) 

 

গুনাহ বজর্ন 

িশরক িবদ‘আত ও গুনাহ েথেক কেঠারভােব েবেঁচ থাকেব। একিট গুনাহই 

মানুষেক েদাযেখ িনেয় েযেত পাের। েনক কাজ দুেধর মত আর গুনাহ হল 

িবেষর মত। উভয়িট একি�ত হেল িবেষর ি�য়াই �কাশ পায়। (আনআম-

১২০, িমশকাত-২২৮) 

 

স�ুােতর অনসুরণ 

�িতিট কাজ নবীজীর ملسو هيلع هللا ىلص স�ুাত অনুযায়ী করার জনয্ সু�াত িশখেত থাকেব, 

স�ুােতর �িশক্ষণ িনেব এবং িতনিট গুরু�পণূর্ সহজ স�ুাতেক (তথাঃ ক. 

পর�র সালাম আদান �দান। খ. উপের উঠেত আ�াহু আকবার বলা। িনেচ 

নামেত সবুহানা�াহ বলা। সমতেল চলেত লা-ইলাহা ই�া�াহ’র িযিকর করা। 

গ. �েতয্ক ভাল কােজ ডানেক �াধানয্ েদওয়া। িন� মােনর কােজ বামেক 

�াধানয্ েদওয়া) আমেল আনেব। যােত কের অবিশ� সকল স�ুােতর উপর 

আমল করা সহজ হেয় যায়। (আেল ইমরান-৩১) 

 

করুআন শরীফ িতলাওয়াত 

করুআেন কারীেমর সহীহ শু� িতলাওয়াত করেব। এটা ফরয। সরূা িকরা‘আত 

অশু� িতলাওয়াত করা বড়ই আফেসােসর িবষয়। ফরয তরককারী কখেনা 

আ�াহর ওলী হেত পাের না। �িতিদন এক পারা কের করুআন িতলাওয়াত 

করেত েচ�া করেব। এজনয্ই কুরআনেক ি�শ পারায় িবভ� করা হেয়েছ। যারা 

হােফয তারা িতন পারা কের িতলাওয়াত করেব। তেব সাধারণ অব�ায় সাত 
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িদন বা িতন িদেনর কেম খতম করেব না। েকননা, হাদীস শরীেফ তাড়াহুড়া 

কের খতম করেত িনেষধ করা হেয়েছ। বাদ ফজর সরূােয় ইয়াসীন, বাদ 

মাগিরব সরূােয় ওয়াি�য়াহ ও েশায়ার পেূবর্ সরূােয় মুলক িতলাওয়াত করেব। 

(আব ুদাউদ-১৩৮৮) 

 

ফরয নামােযর পের ওজীফা পড়েব 

�েতয্ক ফরয নামােযর পের িতনবার ইি�গফার পড়েব। (তাবারানী কাবীর-

৮৫৪১)   

 ا  لْقَيُّوُم َوأَُتوُب إِلَيْهِ أَْستَغِْفُر اهللا الَِّذي الَ إِلََه إِالَّ ُهَو اْحلَّيُ  

এবং এ দু‘আিট পড়েলও ভাল হয়। (বখুারী শরীফ-১/১১৭) 

 َشْيٍء قَِديٌر اللَّهُ   َوْحَدُه َال َشِريَك لَُه لَُه اْملُلُْك َولَُه اْحلَْمُد َوُهَو �ََ� كُّلِ ُ  اهلّلَ  َال مَانَِع ِملَا أَعَْطيَْت َوَال َال إِلََه إِّالَ ّمَ

 ِمنَْك اْجلَدُّ ُمعِْطَي ِملَا   مَنَعَْت َوَال يَنْفَُع ذَا اْجلَّدِ

আেরা িকছ ুদু‘আ কালাম আেছ যা ফরেযর পর স�ুাত ও নফল থাকেল, স�ুাত 

ও নফেলর পের পড়েব। আর সু�াত নফল না থাকেল ফরেযর পের পড়েব।  

 

(ক) আয়াতলু করুসী, একবার। (নাসাঈ-৯৮৪৮) 

 

(খ) সরূা ফালাক, সরূা নাস-িতনবার কের, এর সােথ সরূােয় কািফরুন ও 

ইখলাস িমিলেয় িনেল ভাল। (িতরিমযী-২৯০৩) 

 

(গ) তাসবীেহ ফােতমী একবার। (৩৩ বার ُسبَحانَا هللا, ৩৩ বার  ِ  ৩৪ বার ,اَحلَمُد هلِلّ

 (মুসিলম ৫৯৭) (اَُهللا اَكَرب 

 

এগুেলা পাচঁ ওয়াে�ই পড়েব। শুধু ফজর ও মাগিরেব এ িতনিটর আেগ িনেচর 

দুিট পড়েব।  

 

(ঘ)  َّ  أِجْرِين ِمَن النَّارِ الل ُهّمَ  

 

(ঙ) ফজর ও মাগিরেবর পর পড়েব-৩ বার  

  اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم
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পেড়, িবসিম�াহ পড়ার পর ১ বার الحشر سورة  এর েশষ ৩ আয়াত পড়েব। 

(িতরিমযী, ২:১২০) 

 

িবঃ�ঃ হাদীেস আেরা িকছ ু দু‘আ আেছ, সেুযাগ হেল েসগুেলাও পড়েব। 

জমুু‘আর িদন আসেরর পের এই দুরুদিট ৮০ বার পড়েব।  

 َو�ََ� آلِِه َوسلم تَْسلِيًما  األُّمَّيِ ٍدن النَّبِِيّ  �ََ� ُحمَّمَ  َصّلِ  اللَُّهّمَ

* তাছাড়া �িতিদন েয েকান সময় একশবার দুরূদ শরীফ পড়েব। (আদদুররুল 

মানদদূ-১৬০) 

 

* �িতিদন মুনাজােত মকবলূ েথেক এক মনিযল পাঠ করেত েচ�া করেব। 

 

* আ�াহ তা‘আলার িযিকর করেব  

* তাহা�েুদর পের বা ফজেরর পের অথবা যখন সেুযাগ হয় আসন িদেয় 

বসেব। তারপের কেয়কবার ইি�গফার ও কেয়কবার সহীহ দুরূদ শরীফ পড়েব। 

(ইবেন িহ�ান-৮১৭) 

 

* তারপের কসদুস সাবীেলর বণর্না অনুযায়ী িযিকর করেব। িযিকেরর সময় 

শরীর সামানয্ েহলােব। যেথ� পিরমাণ সময় না েপেল বা অনয্ েকান সমসয্া 

হেল বার তাসবীহ এর িযিকর করেব। 

 

 

* বার তাসবীহ এর িযিকেরর িববরণ 

• লা ইলাহা ই�া�াহ ২০০ বার (১০/১৫ বার পর পর পণূর্ কােলমা) 

• ই�া�াহ ৪০০ বার। (�েতয্কটায় একবার পের �াস েফলেব।) 

• আ�াহু আ�াহ ৬০০ বার। (�থমটার েশেষ েপশ।) 

• আ�াহ ১০০ বার। (েশেষ সািকন।) 

 

 

রজব মােসর করণীয় বজর্নীয় 

 

রজব মােসর িবেশষ আমল িহেসেব আমােদর েদেশ যা �চলন আেছ তা হেলা 

শেব িম‘রাজ। শরী‘আেতর দিৃ�েকাণ েথেক এই বয্াপাের েয হুকমু-আহকাম 

রেয়েছ তা িনে� তেুল ধরা হেলা। 
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শরী‘আেতর  দিৃ�েত শেব িম‘রাজ 

িম‘রাজ আরবী উরুজ শ� েথেক িনগর্ত, যার অথর্ ঊে�র্ গমন করা। আর 

িম‘রাজ শে�র অথর্ ঊে�র্ আেরাহেণর বাহন। িম‘রােজর ঘটনা কখন সংঘিটত 

হেয়িছেলা এ বয্াপাের িবিভ� বণর্না পাওয়া যায়। তেব িনভর্র েযাগয্ সেূ� শুধু 

এতটকুইু পাওয়া যায় েয, িম‘রােজর ঘটনা িহজরেতর এক বা েদড় বছর আেগ 

সংঘিটত হেয়িছল। িক� মাস, িদন তািরেখর বয্াপাের িনভর্রেযাগয্ েকান দলীল 

েনই। যিদও সাধারণ জনগেণর মােঝ �িস� হেলা রজব মােসর ২৭ তম 

তািরেখ সংঘিটত হেয়িছল। (আল মাওয়ািহবলু লাদুি�য়াহ ও শরহুল 

মাওয়ািহিবল লাদুি�য়াহ খঃ৮ পৃঃ ১৮/১৯) 

 

পিরভাষায় মসিজেদ হারাম েথেক মসিজেদ আকসা পযর্� রাে� �মণেক ইসরা 

ও তথা হেত িসদরাতলুমুনতাহা ও তদ�ূর্ পযর্� �মণেক িম‘রাজ বলা হয়। 

 

ইসরা ও িম‘রােজর ঘটনা স�েকর্ করুআেন কারীেম ইরশাদ হে�- 

ِجِد اْألَقیَْص الَِّذي بَاَركْنَا َحْولَُه لِنُِريَُه ِمْن َآيَاتِنَا ُسبَْحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَبِْدِه لَيًْال ِمَن اْملَْسِجِد اْحلََراِم إَِىل اْملَسْ 

ِميُع الْبَِصريُ   إِنَّه ُهَو الّسَ

অথর্: পিব� ঐ মহান স�া িযিন রাি� েবলায় তারঁ বা�ােক মসিজেদ হারাম 

েথেক মসিজেদ আকসা পযর্� �মণ কিরেয়েছন, যার আশপাশেক আিম 

বরকতময় কেরিছ। এটা এজনয্ যােত আিম তােক আমার িনদশর্নাবলী েদখােত 

পাির। (সরূা বনী ইসরাইল আয়াত নং-১) 

 

হাদীেসর আেলােক িম‘রােজর সংিক্ষ� ঘটনা 

একদা রােত রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص হযরত উে� হানী রা. এর ঘের শুেয়িছেলন। রাসেূলর 

অধর্িন�া অব�ায় হযরত িজবরীল আ. অনয্ানয্ েফেরশতাসহ অবতরণ কেরন 

এবং হুযুর ملسو هيلع هللا ىلص েক মসিজেদ হারােম িনেয় যান। রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص তখন হাতীেম কা’বায় 

ঘিুমেয় পেড়ন। হযরত িজবরীল ও মীকাঈল আ. নবী ملسو هيلع هللا ىلص েক জািগেয় যমযেমর 

পােশ িনেয় সীনা মুবারক িবদীণর্ কের অ�রাৎমা েবর কের যমযেমর পািনেত 

ধুেয় ইলম ও িহকমেত পিরপণূর্ কের �েণর্র তশতরীেত রােখন। অতঃপর 

পনুরায় বেক্ষ �াপন কের েদন। এরপর েবারাক নামক বাহেন কের হুযুর ملسو هيلع هللا ىلص েক 

মসিজেদ আকসা পযর্� িনেয় যান। অতঃপর েসখান েথেক আসমােন িনেয় যান। 

�থম আসমােনর িনকট িগেয় িজবরীল আ. দরজা েখালার আেবদন জানান। 
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েফেরশতাগণ অিভবাদন জািনেয় রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص েক বরণ কের েনন। এভােব স�ম 

আসমান অিত�ম কেরন। এসমেয় যথা�েম �থম আসমােন হযরত আদম 

আ., ি�তীয় আসমােন ইয়াহইয়া এবং ঈসা আ. ততৃীয় আসমােন হযরত ইউসফু 

আ. চতথুর্ আসমােন হযরত ইদরীস আ. প�ম আসমােন হযরত হারুন আ. ষ� 

আসমােন হযরত মূসা আ. স�ম আসমােন হযরত ইবরাহীম আ. এর সােথ 

সাক্ষাৎ হয়। সকেলই হুযুর ملسو هيلع هللا ىلصেক অভয্থর্না জানান। স�মাকাশ েথেক রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص 

রফরফ নামক বাহেনর মাধয্েম িসদরাতলুমুনতাহা ও আরেশ আযীেম গমন 

কেরন। েসখােন অেনক আ�যর্ ও িব�য়কর িজিনস �তয্ক্ষ কেরন। জা�াত 

জাহা�াম �চেক্ষ েদেখন। পিরেশেষ আ�াহর দীদার ও কালাম লােভ ধনয্ হন। 

এবং আ�াহর পক্ষ েথেক উপেঢৗকন �রূপ প�াশ ওয়া� নামােযর িবধান িনেয় 

জিমেনর িদেক �তয্াবতর্ন কেরন। পিথমেধয্ হযরত মূসা আ. এর পরামশর্�েম 

কেয়কবার আ�াহর িনকট িগেয় নামােযর সংখয্া কমােনার আেবদন জানান। 

অবেশেষ পাচঁ ওয়া� নামায (যােত প�াশ ওয়াে�র সওয়াব পাওয়া যােব।) 

এর িবধান িনেয় বাইতলু মুকা�াস হেয় ম�ায় িফের আেসন। (বখুারী শরীফ 

হাদীস নং ৩৮৮৭, ফাতহুলবারী ৭/২৫০,২৫৯, শরেহ যুরকানী ৮/৪২, সীরােত 

ইবেন িহশাম ২/১০, খাসােয়সলু কবুরা ১/১৫২) 

 

রাসেূলর ملسو هيلع هللا ىلص িম‘রাজ �শরীের হেয়িছল, �� েযােগ নয় 

হুযুর ملسو هيلع هللا ىلص এর িম‘রাজ জা�ত অব�ায় �শরীের হেয়িছল। তেব এছাড়া অনয্ 

সময় হুযুেরর �াি�ক িম‘রাজও হেয়েছ। যার বণর্না হাদীস শরীেফ এেসেছ। 

তথািপ কিতপয় েলাক রাসেূলর �শরীেরর িম‘রাজেক িকছ ু�া� যুি� তেকর্র 

মাধয্েম অ�ীকার করার েচ�া কের। যা আেদৗ িঠক নয়। মূলত �িস� িম‘রাজ 

�শরীের হওয়ার বয্াপাের করুআেনর আয়াত ও অেনক সহীহ হাদীস সহ িবিভ� 

দিলল রেয়েছ। ত�েধয্: 

 

১. রূহানী িম‘রাজ েকােনা আ�েযর্র িবষয় নয়। বরং শারীিরক িম‘রাজই 

আ�েযর্র িবষয়। এ িদেক ইংিগত কের আ�াহ তা‘আলা উ� ঘটনার বণর্নার 

শুরু কেরেছন ‘সবুহানা’ শ� িদেয়। তাছাড়া উ� আয়ােত ‘িব আবিদহী’ (অথর্াৎ, 

িনেজর বা�ােক) শ� রেয়েছ। যা িম‘রাজ �শরীের হওয়ার �মাণ বহন কের। 

  

২. িম‘রাজ যিদ �াি�ক হত তাহেল েকউ মুরতাদ হেতা না। কারণ �ে�র 

েকােনা িকছেুক েকউ অ�ীকার কের না।  
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৩. �শরীের িম‘রাজ হওয়ার বয্াপাের উ�েতর ইজমা রেয়েছ। অতএব �িস� 

িম‘রাজেক রূহানী বা �াি�ক বেল বয্� করার েকান অবকাশ েনই। (শরেহ 

যুরকানী ৮/১৩৮) 

 

িম‘রােজর িশক্ষা ও নসীহতঃ 

িম‘রােজর রাে� হুযুর ملسو هيلع هللا ىلص এবং তারঁ উ�তেক িতনিট িজিনস হািদয়া েদওয়া হয়। 

 

১. এই উ�েতর েয েকােনা বয্ি� িশরকমু� ঈমান িনেয় আ�াহর দরবাের 

উপি�ত হেব আ�াহ তা‘আলা তােক িচরকাল আযাব িদেবন না। বরং তােক 

একিদন অবশয্ই �ায়ী জা�ােত �েবশ করােবন এবং িচরকােলর জনয্ আরােম 

রাখেবন।  

 

২. পাচঁ ওয়া� নামায। েয বয্ি� এই পাচঁ ওয়া� নামাযেক গুরু� সহকাের 

আদায় করেব আ�াহ তা‘আলা তােক প�াশ ওয়াে�র সওয়াব িদেবন এবং 

িনজ দািয়ে� জা�ােত �েবশ করােবন।  

 

৩. সরূােয় বাকারার েশষ আয়াতসমূহ, যার মেধয্ এই উ�েতর �িত আ�াহর 

পিরপণূর্ রহমত মাগিফরাত দয়া ও অনু�হ এবং কােফরেদর মুকােবলায় সাহাযয্ 

ও সফলতার �িত�িত রেয়েছ। তাছাড়া এ আয়াতসমূহ রাে� ঘমুােনার পেূবর্ 

পড়েল তার জনয্ যেথ� হেয় যায়। অথর্াৎ, তাহা�েুদর সওয়াব সহ সম� িবপদ 

আপদ েথেক েস বয্ি� িহফাযেত থােক।  

 

সতুরাং �েতয্ক মুসলমােনর জনয্ জরুরী েয �াথিমক ভােব এ িতনিট িবষয়েক 

িবেশষ গুরু� েদওয়া এবং সিঠক ও স�ুরভােব তা হািসল করা। সােথ সােথ 

দীেনর অনয্ানয্ িবষয় অজর্েন সেচ� হওয়া। িবেশষ কের দীেনর েয পাচঁিট 

িবষেয়র ইলম অজর্নেক ফরেয আইন েঘাষণা করা হেয়েছ তা অবশয্ই হািসল 

করা। (সরূা বাকারাঃ ১৭৭, মুসিলম হাদীস নং ২৮৯) 

 

শেব িম‘রাজ স�িকর্ত বজর্নীয় িবষয়সমূহঃ 

িম‘রােজর ঘটনা েকান্ বছর েকান্ মােসর েকান্ তািরেখ এবং েকান্ রােত 

হেয়িছল তা িনেয় ইিতহাসিবদেদর মােঝ অেনক মতেভদ রেয়েছ এবং এ রাতিট 

পিৃথবীর ইিতহােস একবারই এেসেছ। িকয়ামত পযর্� আর কখেনা িম‘রাজ 

সংঘিটত হেব না। সতুরাং েকান একটা তািরখ চড়ূা� মেন করা ও 

অনয্ানয্গুিলেক ভুল বলা যােব না। অথর্াৎ, পিরপণূর্ িন�য়তার সােথ এ কথা বলা 
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যায় না েয েকান তািরেখর েকান্ রােত িম‘রােজর ঘটনা ঘেটিছল। শেব 

িম‘রােজর ইবাদত বে�গীর বয্াপাের েকান ফযীলত করুআন হাদীেসর মাধয্েম 

�মািণত নয়। সতুরাং স�াবয্ এই িদেন েরাযা রাখা শেব কদেরর মত এই 

রাতেক ফযীলতপণূর্ মেন করা, রােত ইবাদত বে�গীেত মশগুল হওয়া, িদেন 

েরাযা রাখা, সরকারীভােব শেব িম‘রাজ পালেনর উেদয্াগ েনওয়া, এই রা�েক 

উে�শয্ কের মসিজেদ ভীড় জমােনা, মসিজেদ আেলাকস�া করা, রা� 

জাগরণ করা, বাড়ী বাড়ী মীলাদ পড়া, �চার মাধয্েম এ উপলেক্ষ িবেশষ 

অনু�ান �চার করা, প�পি�কায় িবেশষ িনব�ন �কাশ করা, শেব িম‘রাজ 

উপলেক্ষ হালয়ুা রুিটর আেয়াজন করা ইতয্ািদ েকানটাই সহীহ নয়। শেব 

িম‘রাজ যিদ শেব বরাত বা শেব কদেরর মত ফযীলতপণূর্ েকান ইবাদেতর রাত 

হত। তাহেল তার িদন তািরখ সংরিক্ষত থাকেতা। রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص েথেক এ বয্াপাের 

হাদীস বিণর্ত হেতা। সাহাবােয় েকরাম রা. এর েকান না েকান আমল পাওয়া 

েযেতা। অথচ এ িবষেয় করুআন হাদীেস েকান আমেলর কথা বিণর্ত েনই। 

অতএব বৎসেরর অনয্ানয্ িদেনর মত �াভািবক ইবাদত বে�গী করাই 

আমােদর এ িদেনর কতর্বয্। (সরূােয় মােয়দা- আয়াত ৩, বখুারী-হাদীস ২৬৯৭, 

মুসিলম-হাদীস ৫৯৬) 

 

রজব মাস শুরু হেলই ি�য় নবী ملسو هيلع هللا ىلص এই দু‘আ খবু েবশী কের পড়েতনঃ 

 ّ َ ِيفْ َرَجَب َوَشعْباَن َوبَل   بَاِرْك لَنا ُّٰهَمّ غْنَا َرمََضاْن اَلل  

 

অথর্: “েহ আ�াহ পাক আপিন আমােদরেক রজব ও শাবান মােস বরকত দান 

করুন এবং রমযান শরীফ পযর্� েপৗেঁছ েদন।”  

الحدیث األوسط فى الطبرانى أخرجھ  ৩৯৩৯ 

 

বান মােসর করণীয় বজর্নীয়‘শা 

 

শেব বারা‘আেতর কারেন শা‘বােনর মােসর গুর� আমােদর িনকট অেনক 

েবশী। অেনেক এই বয্াপাের একবােরই উদাসীন আর িকছ ুেলাক এই আমলেক 

সামেন েরেখ অেনক শরী‘আত িবেরাধী কাজ কের। করুআন ও হাদীেসর 

আেলােক এর যথাথর্ িবে�ষণ িনে� েদয়া হেলাঃ  

 

শরী‘আেতর দিৃ�েত লাইলাতলু বারা‘আত 
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লাইলাতলু বারা‘আেতর ফযীলত িনভর্রেযাগয্ হাদীস �ারা �মািণত। সি�িলত 

েকান রূপ না িদেয় এবং এ রাত উদযাপেনর িবেশষ েকান প�া উ�াবন না কের 

শি� ও সামথর্য্ অনুযায়ী েবশী েবশী ইবাদত করাও িনভর্রেযাগয্ েরওয়ােয়ত 

�ারা �মািণত। এখােন লাইলাতলু বারা‘আেতর ফযীলত ও করণীয় িবষেয়র 

িকছ ুহাদীস যথাযথ উ�িৃত ও সনেদর িনভর্রেযাগয্তা সহ উে�খ করা হেলা। 

 

�থম হাদীস 

হযরত মু‘আয ইবেন জাবাল রািয. বেলন. নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন 

আ�াহ তা‘আলা ১৫ই শা‘বােনর রােত সিৃ�র িদেক রহমেতর দিৃ� েদন এবং 

মুশিরক ও িবে�ষ েপাষণকারী বয্তীত আর সবাইেক ক্ষমা কের েদন। (সহীহ 

ইবেন িহ�ান-৫৬৬৫, িসলিসলাতলু আহাদীিছস সহীহাহ-৩/৩১৫) 

 

ি�তীয় হাদীস 

হযরত আ‘লা ইবনুল হােরস েথেক বিণর্ত, হযরত আেয়শা রািয. বেলন, রােত 

রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص নামােয দাঁড়ান এবং এত দীঘর্ িসজদা কেরন েয, আমার ধারণা হেলা 

িতিন হয়েতা মৃতযু্বরণ কেরেছন, আিম তখন উেঠ তারঁ ব�ৃা�ুলী নাড়া িদলাম, 

তারঁ ব�ৃা�ুলী নড়ল। যখন িতিন িসজদা েথেক উঠেলন এবং নামায েশষ 

করেলন, তখন আমােক লক্ষ কের বলেলন, েহ আেয়শা/হুমাইরা! েতামার িক এ 

আশংকা হেয়েছ েয, আ�াহর রাসলূ েতামার হক ন� করেবন? আিম উৎতের 

বললাম, না; ইয়া রাসলূ�ুাহ! আপনার দীঘর্ িসজদা েথেক আমার আশংকা 

হেয়িছল, আপিন মৃতযু্বরণ কেরেছন িকনা? নবীজী িজ�াসা করেলন. তিুম িক 

জােনা এটা েকান রাত? আিম বললাম. আ�াহ ও তারঁ রাসলূই ভাল জােনন। 

রাসলূ তখন ইরশাদ করেলন, এটা অধর্ শা‘বােনর রাত। আ�াহ তা‘আলা এ 

রােত বা�ার �িত মেনােযাগ েদন এবং ক্ষমা�াথর্ীেদর ক্ষমা কেরন ও 

অনু�হ�াথর্ীেদর অনু�হ কেরন। আর িবে�ষেপাষণকারীেদর েছেড় েদন তােদর 

অব�ােতই। (শু‘আবলু ঈমান-হাদীস নং- ৩৬৩৫) 

 

ততৃীয় হাদীস 

একদা হযরত আেয়শা রািয. হুযুর ملسو هيلع هللا ىلصেক না েপেয় খুঁজেত েবর হেলন। তােক 

জা�াতলু বাকীেত েপেলন- তখন হুযুর ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন ১৪ই শা‘বান িদবাগত রােত 

আ�াহ তা‘আলা �থম আকােশ অবতরণ কেরন এবং ‘বনূ কালব’ েগাে�র 

পািলত ছাগল পােলর শরীেরর পশেমর েচেয়ও অিধক সংখয্ক বা�ােক িতিন 

ক্ষমা কের েদন। (িতরিমযী শরীফ-হাঃ নং ৭৩৯, ইবেন মাযাহ- হাঃ নং ১৩৮৫) 
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চতথুর্ হাদীস 

হযরত আলী ইবেন আবী তােলব রািয. েথেক বিণর্ত, রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন অধর্ 

শা‘বােনর রাত যখন আেস তখন েতামরা এ রাি� ইবাদত বে�গীেত কাটাও 

এবং িদেনর েবলা েরাযা রাখ। েকননা এ রােতর সযূর্াে�র পর আ�াহ তা‘আলা 

�থম আসমােন আেসন এবং বেলন, েকান ক্ষমা �াথর্ী আেছ িক? আিম তােক 

ক্ষমা করব। আেছ িক েকান িরিযক �াথর্ী? আিম তােক িরিযক িদব। এভােব 

সবুেহ সািদক পযর্� আ�াহ তা‘আলা মানুেষর �েয়াজেনর কথা বেল তােক 

ডাকেত থােকন। (সনুােন ইবেন মাজাহ-১৩৮৪, শু’আবলু ঈমান-৩৮২৩-২২) 

 

মা� কেয়কিট হাদীস বণর্না করা হেলা। আেরা বহু হাদীস িকতােব বিণর্ত আেছ।  

 

উে�িখত হাদীস সমূেহর সনদ িবষয়ক আেলাচনাঃ 

১ম হাদীেসর সনদ সহীহ, এ জনয্ ইমাম ইবেন িহ�ান এেক িকতাবসু সহীহ-এ 

বণর্না কেরেছন। ইমাম মুনিযরী, ইবেন রজব, কা�া�ানী, যুরকাবী, নুরু�ীন 

হাইসামী এবং অনয্ানয্ হাদীস িবশারদ এ হাদীসিটেক আমলেযাগয্ সহীহ 

বেলেছন। (েদখনু! তারগীব তারহীব ২/১১৮, ৩/৪৫৯ লা�াইফুল মা‘আিরফ 

১৫১-৩, মাজমা‘উয যাওয়ােয়দ ৮/৬৫, শারহুল সাওয়ািহব-১০/৫৬১)  

 

বতর্মােন আহেল হাদীস ভাইেদর �িস� শাইখ নাসীরু�ীন আলবানী রহ. 

িসলিসলাতলু আহাদীিসস সহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯-এ এই হাদীেসর সমথর্েন 

আেরা আটিট হাদীস উে�খ করার পর েলেখন, ‘এ সব েরওয়ােয়েতর মাধয্েম 

এ হাদীসিট িনঃসে�েহ সহীহ �মািণত হয়।’ এরপর শাইখ আলবানী রহ. ঐ 

সব েলােকর ব�বয্ খ�ন কেরন, যারা েকানধরেনর েখাজঁ-খবর ছাড়াই বেল 

েদন েয লাইলাতলু বরা‘আেতর বয্াপাের েকান সহীহ হাদীস েনই। ত�প শাইখ 

আ�ুর রহমান মুবারকপরূী তহুফাতলু আহওয়াজী -২/৫৩-এ লাইলাতলু 

বারা‘আেতর হাদীসেক আমলেযাগয্ �মািণত কেরন।  

 

২য় হাদীসিট ইমাম বাইহাকী রহ. বণর্না করার পর সনেদর বয্াপাের বেলেছন, 

‘মুরসালনু জািয়য্দুন’ অথর্াৎ, আমলেযাগয্। ৩য় হাদীসিট আমেলর েক্ষে� 

�হণেযাগয্। সকল রাবী িস�াত, সনেদর মেধয্ ইনি�তা থাকায় ইমাম বখুারী 

রহ. যয়ীফ বেলেছন। (েদখনু! িসলিসলাতলু আহাদীিসস সহীহাহ-৩/৩১৮) 
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৪থর্ হাদীসিটর সনদ যয়ীফ িক� মুহাি�সীেন িকরােমর সবর্স�ত িস�া� হেলা- 

ফাযােয়েলর েক্ষে� যয়ীফ হাদীস �হণেযাগয্। েদখনু! (িকতাবলু আযকার-৭, 

ফাতহুল কাদীর-১/৪৬৭, আল আজিববাতলু ফােযলাহ-৫৭) 

 

ফ�ুাহােয় েকরােমর দিৃ�েত লাইলাতলু বারা‘আত 

 

িফ�েহ হানাফী 

আ�ামা শামী, ইবেন নুজাইম, আ�ামা শরমবলুালী, শাইখ আ�ুল হক 

েদহলভী, হাকীমুল উ�ত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা আ�ুল 

হাই লাক্ষেনৗভী, মুফতী মুহা�দ শফী সােহব রহ. সহ �মুখ উলামােয় েকরােমর 

মেত লাইলাতলু বারা‘আেত শি� সামথর্য্ অনুযায়ী জা�ত েথেক একাকীভােব 

ইবাদত করা মু�াহাব, তেব জমােয়ত হেয় নয়। (আদ দুররুল মুখতার-২/২৪-

২৫, আল বাহরুর রািয়ক-২/৫২, মা ছাবাতা িবসস�ুাহ-৩৬, মারাি�ল ফালাহ-

২১৯, জাওয়ালসু িসনাহ-১৭, লাইলাতলু বরা‘আেতর হা�ী�ত- শাইখলু 

ইসলাম মুফতী মুহা�দ তা�ী উসমানী) 

 

িফ�েহ শােফয়ী 

ইমাম শাফী রহ.-এর মেতও শা‘বােনর ১৫তম রােত অিধক অিধক দু‘আ কবলূ 

হেয় থােক।  (িকতাবলু উ�-১/২৩১) 

 

 

 

িফ�েহ হা�লী 

শাইখ ইবেন মুফিলহ হা�লী, আ�ামা মানসরূ আল বাহুতী এবং ইবেন রজব 

হা�লী রহ. সহ �মূখ উলামােয় িকরােমর িনকট লাইলাতলু বারা‘আেত ইবাদাত 

করা মু�াহাব। (েদখনু! আল মাবদা-২/২৭, কাশশাফলু িকনা-১/৪৪৫, 

লা�ািয়ফুল মা‘আিরফ-১৫১-৬০) 

 

িফ�েহ মািলকী 

ইবনুল হা� মািলকী রহ. বেলন সলেফ সািলহীন তথা পবূর্যুেগর আউিলয়াগণ 

এ রাতেক যেথ� স�ান করেতন এবং এর জনয্ পবূর্ েথেক ��িত �হণ 

করেতন। (আল মাদখাল-১/২৯২-৯৩) 
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সারকথাঃ সকল মাযহােবর উলামােয় িকরােমর মেত লাইলাতলু বারা‘আেত 

ইবাদাত করা মু�াহাব। 

 

আহললু হাদীস ভাইেদর �িত আেবদন 

লাইলাতলু বারা‘আত স�েকর্ েকান আপিৎত থাকেল আপনারা শাইখলু ইসলাম 

ইবেন তাইিময়াহ রহ.-এর ই�িতযাউস িসরাতলু মু�া�ীম-২/৬৩১-৬৪৩, 

আলবানী রহ. এর িসলিসলাতলু আহাদীিসস সহীহাহ-৩/১৩৫-১৩৯, ইমাম 

মুবারকপরুীর তহুফাতলু আহওয়াজী-২/৫৩ এবং ইবেন রজব হা�লীর 

লা�ািয়ফলু মা‘আিরফ ১৫১-১৬০ ইতয্ািদ �মুখ উলামােদর িকতাব েদখনু। 

 

করণীয় ও বজর্নীয় 

এ রােত করণীয়ঃ েবশী েবশী নফল ইবাদত, েযমন- করুআন িতলাওয়াত, েয 

েকান সরূা িদেয় নফল নামায, িযিকর আযকার, দু‘আ ইি�গফার। উ� 

ইবাদাতসমূহ সমেবত ভােব নয় বরং একাকী করেত হেব। উে�খয্ উ� রােত 

েকান ধরা বা�া িনয়েম নফল নামায পড়া হাদীস �ারা �মািণত নয়। উে�খয্ 

লাইলাতলু বারা‘আেতর পরিদন েরাযা রাখা নফল ইবাদত, েকউ শা‘বােনর 

১৩,১৪,১৫ তািরেখ েরাযা রাখেত পারেল উৎতম। 

  

বজর্নীয়ঃ আতশবাজী, হালয়ুা রুিট, িশরণী-তাবাররুক, মাইেক করুআন 

িতলাওয়াত ও শবীনা, আেলাকস�া করা, মসিজেদ বা বাড়ীেত জমােয়ত হেয় 

বড় আওয়ােজ �চিলত মীলাদ-িকয়াম করা, েগার�ােন যাওয়া, েমলা বসােনা, 

জামা‘আেতর সােথ সালাততু তাসবীহ বা তাহা�েুদর নামায পড়া ইতয্ািদ। 

(িব�ািরত েদখনু!লাইলাতলু বরা‘আেতর হা�ী�ত মুফতী মুহা�াদ তা�ী 

উসমানী।) 

 

 

রমযান মােসর করণীয় বজর্নীয় 

 

িহজরী বছেরর অতয্া� মূলয্বান মাস হেলা এই রমযান মাস। এই মােসর 

�িতিট মূহুতর্েকই আমল িদেয় সাজােনা হেয়েছ। যিদও আমরা গুিটকেয়ক 

আমল িদেয় এই মাস অিতবািহত করার েচ�া কির। িক� সিতয্কার অেথর্ েকউ 

যিদ আ�াহর অলী হেত চায় তাহেল এটা একিট সংিক্ষ� েকাসর্। এই মাসেক 

অলী হওয়ার সংিক্ষ� েকাসর্ বলা হেয়েছ। আেরা একিট িবষয় হেলা এই 

মাসেকই মানুষ যাকাত েদয়ার মাস মেন কের থােক যিদও তা িঠক না। তাই 
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এই মােসর আমেলর আেলাচনােত যাকােতর িবষেয় সংিক্ষ� আেলাচনা করা 

হেব ইনশাআ�াহ। এই মােসর আেলাচয্ িবষয়সমূহঃ 

 

ক. েরাযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল 

খ. তারাবীর নামায 

গ. শেব �দর 

ঘ. যাকাত 

ঙ. ঈেদর চােঁদর শর‘ঈ িবধান 

 

ক. েরাযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল 

 

১. েরাযার গুরু� ও ফযীলত 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন: (তরজমা) েহ মুিমন সকল! েতামােদর উপর 

রমযােনর েরাযা ফরয করা হেলা, েযমিনভােব েতামােদর পূবর্বতর্ীেদর উপর 

ফরয করা হেয়িছল। েযন েতামরা মুৎতাকী হেত পােরা। (সরূা বাকারা-১৮৩) 

 

হুজরু ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, েয বয্ি� ঈমােনর সিহত সওয়ােবর আশায় রমযান 

শরীেফর েরাযা রােখ, (অনয্ বণর্নায়) ঈমােনর সিহত সওয়ােবর আশায় 

তারাবীেহর নামায পেড়, তার অতীেতর সকল গুনাহ মাফ কের েদওয়া হয়। 

(বখুারী শরীফ: হা: নং ১৯০১) 

     

 

েরাযার িনয়ত 

রমযােনর েরাযার জনয্ সবুেহ সািদেকর পেূবর্ মেন মেন এই িনয়ত করেব েয, 

‘আিম আজ েরাযা রাখেবা’ অথবা িদেন আনুমািনক ১১টার পেূবর্ মেন মেন 

এইরূপ িনয়ত করেব েয, আিম আজ েরাযা রাখলাম। মুেখ িনয়ত করা জরুরী 

নয়, বরং মু�াহাব। (র�লু মুহতার: ২/৩৭৭) 

 

িব. �. : আরবী ভালভােব বলেত পারেল ও বঝুেল আরবীেতও িনয়ত করেত 

পারেব। অনয্থায় বাংলায় িনয়ত করা ভােলা।  

 

সাহরী ও ইফতার 
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েরাযাদােরর জনয্ সাহরী খাওয়া ও ইফতার করা স�ুাত। িবেশষ িকছ ুনা েপেল 

সামানয্ খাদয্ বা েকবল পািন পান করেলও সাহরীর স�ুাত আদায় হেয় যােব। 

ইফতার খরুমা িকংবা েখজরু �ারা করা স�ুাত। তা না েপেল পািন �ারা ইফতার 

করেব। ইফতােরর িকছকু্ষণ পেূবর্ এ দু‘আিট েবশী েবশী পড়েব: 

  يَا َوا ِسَع اْملَغِْفَرِة اِغِْفْرِىلْ    

অথর্ঃ েহ মহান ক্ষমা দানকারী! আমােক ক্ষমা করুন। (শু‘আবলু ঈমান: 

৩/৪০৭) 

 

 بِْسِم اِهللا َو�َ� بََرَكِة اهللاِ 

িবসিম�ািহ ওয়া আলা বারাকািত�াহ। বেল ইফতার শুরু করেব এবং ইফতােরর 

পর িনে�র দুিট দু‘আ পড়েব: 

১.  لََك ُصْمُت َو�َلي ِرزْقَِك اَفَْطْرُت   اَللُّهّمَ
(অথর্: েহ আ�াহ! আিম েতামারই জনয্ েরাযা েরেখিছ, এবং েতামারই েদয়া 

িরিযক �ারা ইফতার করলাম।) (আব ূদাঊদ: ১/৩২২) 

 

২. َمأُ َوابْـتَلَِّت الُعُرْوُق َوثَبََت االَ ْجُر اِْن َشاءَ اهللا تَعَا ىل  ذََهَب الّظَ

(অথর্ঃ িপপাসা দরূীভূত হেয়েছ, ধমনীসমূহ সেতজ হেয়েছ, এবং ইনশাআ�াহ 

েরাযার সওয়াব িনি�ত হেয়েছ।) (আব ূদাঊদ: ১/৩২১) 

 

 

 

৩. ইফতারীর দাওয়াত েখেল েমজবােনর উে�েশয্ এই দু‘আ পড়েব: 

  اَفَْطَرعندكم الصائمون واكل طعامكم االبرار وصلت �ليكم امللئكة  
(অথর্ঃ আ�াহ করুন েযন েরাযাদারগণ েতামােদর বাড়ীেত েরাযার ইফতার কের 

এবং েনক েলােকরা েযন েতামােদর খানা খায় এবং েফেরশতাগণ েযন 

েতামােদর উপর রহমেতর দু‘আ কের।) (আস্সনুানুল কবুরা, নাসাঈ ৬:৮১, 

ইবনুস স�ুীঃ ৪৩৩) 

 

েরাযার গুরু�পণূর্ মাসাইল 

১. রমযােনর �েতয্ক িদেনই ঐ িদেনর েরাযার িনয়ত করা জরুরী। একিদেনর 

িনয়ত পেুরা মােসর েরাযার জনয্ যেথ� নয়। (দুরের মুখতার: ২/৩৭৯) 
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২. যিদ েকউ েরাযার িনয়ত বয্তীত এমিনেতই সারা িদন না েখেয় থােক, 

তাহেল এটা েরাযা বেল ধতর্বয্ হেব না। (র�লু মুহতার: ২/৩৭৭) 

 

৩. সবুেহ সািদেকর পর খানা-িপনা জািয়য েনই। আযান েহাক বা না েহাক। 

েলাক মুেখ েয �চিলত রেয়েছ েয, সবুেহ সািদেকর পেরও আযান পযর্� খাওয়া 

যায় তা স�ূণর্ ভুল। (র�লু মুহতার:২/৪১৯) 

 

৪. েরাযা অব�ায় েগাসল করেল েরাযার েকান ক্ষিত হয় না। তেব কলুী করার 

সময় গড়গড়া করেব না এবং নােক পািন েদয়ার সময় নােকর মেধয্ েজাের 

পািন  টানেব না। (দুরের মুখতার: ২/৪১৯) 

 

৫. েরাযা অব�ায় কাউেক র� িদেল েরাযার েকান ক্ষিত হয় না। যিদ 

র�দাতার শরীর দুবর্ল হেয় যাওয়ার আশংকা না থােক।(র�লু মুহতার: 

২/৪১৯) 

 

৬. রমযান মােসর িদেন বা রােত েকউ যিদ েবহুশঁ হেয় যায় এবং তা যিদ 

কেয়কিদন বা অবিশ� পেুরা মাস পযর্� দীঘর্�ায়ী হয়, তাহেল �থম েয িদন 

েবহুশঁ হেয়েছ ঐ িদন বাদ িদেয় বাকী িদনগুিলর েরাযার কাযা করেত 

হেব।(দুরের মুখতার: ২/৪৩২) 

 

৭. রমযান মােস েকউ যিদ পাগল হেয় যায় তাহেল তার েরাযা মাফ হেয় যায়। 

তেব পেুরা মােসর েকান অংেশ স�ু হেল পেূবর্র েরাযাগুেলার কাযা করেত 

হেব।(আল বাহরুর রােয়ক: ২/৫০৭) 

 

৮. হ�ৈমথনু করেল েরাযা েভে� যায় এবং তার কাযা আদায় করা জরুরী। এটা 

জঘনয্ পাপকাযর্। হাদীেস এইরূপ বয্ি�র উপর লানত করা হেয়েছ। (দুরের 

মুখতার: ২/৩৯৯) 

 

৯. যিদ েরাযা অব�ায় দাতঁ িদেয় র� েবর   হেয়েছ ক�নালীেত েপৗেঁছ যায় 

এবং তা পিরমােণ কম হয়, তাহেল েরাযা ন� হেব না। আর যিদ র� থথুরু 

সমান বা থথু ুেথেক েবশী হয় তাহেল েরাযা েভে� যােব। এবং তার কাযা করেত 

হেব। (দুরের মুখতার: ২/৩৯৬) 
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১০. বা�ােক দুধ পান করােল েরাযার েকান ক্ষিত হয় না। িক� নামায অব�ায় 

দুধ পান করােল নামায েভে� যায়। (দুরের মুখতার: ২/৩৭১) 

 

১১. সফের যিদ ক� হয় তাহেল েরাযা না রাখা জািয়য আেছ বরং না রাখা 

উৎতম। আর সফের ক� না হেল েরাযা রাখাই হল মু�াহাব। তেব েরাযা েরেখ 

ভা�া িঠক নয়। েকউ যিদ েভে� েফেল তাহেল কাফফারা আসেব িক না এ 

বয্াপাের মতেভদ রেয়েছ। যিদও �হণেযাগয্ মত হল েয, এই সরূেত কাফফারা 

ওয়ািজব হয় না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪৪) 

 

১২. েকউ েরাযা রাখার পর মারাৎমক অস�ু হেয় েগেল অথবা পূেবর্র েরাগ েবেড় 

যাওয়ার �বল ধারণা হেল েরাযা ভা�া জািয়য আেছ। পরবতর্ীেত কাযা করেত 

হেব। একা� কাযা করার শি� না েপেল উ� েরাযার িফিদয়া িদেত হেব 

অথর্াৎ, �েতয্ক েরাযার বদেল একজন গরীবেক দু’েবলা খাওয়ােত হেব বা 

েপােন দু’েসর আটা িকংবা তার মূলয্ গরীবেক িদেত হেব। (দুরের মুখতার: 

২/৪২২) 

 

১৩. নাবােলগ েছেল-স�ানেদরেক েরাযা রাখার হুকমু করেত হেব, যিদ তারা 

এর শি� রােখ এবং এর �ারা তােদর েকান ক্ষিত না হয়। আর দশ বৎসর 

বয়েস েরাযা রাখেত শুরু না করেল �েয়াজেন �হার করা যােব।(দুরের 

মুখতার: ২/৪০৯) 

 

১৪. রমযােনর িদেনর েবলায় েকান েছেল বা েমেয় বােলগ হেল বা েকান 

কােফর মুসলমান হেল িকংবা মুসািফর সফর েশষ করেল বাকী িদন খানা-িপনা 

েথেক িবরত থাকেত হেব।  

 

 

ঋতবুতী মিহলার হুকমু 

১. ঋতবুতী েকান মিহলার যিদ িদেনর েবলায় �াব ব� হেয় যায় তাহেল িদেনর 

বাকী সময় খানািপনা ইতয্ািদ েথেক িবরত থাকেত হেব। আর েকান মিহলার 

েরাযা অব�ায় ঋত�ুাব শুরু হেয় েগেল তার জনয্ উপবাস থাকা জািয়য েনই। 

বরং েস চুেপ চুেপ খানা-িপনা করেব এবং পরবতর্ীেত েরাযাগুিলর কাযা করেব। 

(দুরের মুখতার: ২/৪০৮, ইমদাদুল আহকাম: ২/১৩৯) 
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২. যিদ েকান মিহলা ঔষধ েসবন কের ঋত�ুাব ব� রােখ তাহেল তােক পেুরা 

মাসই েরাযা রাখেত হেব। তেব �াভািবক িনয়েমর িবপরীত করার দরুন কাজিট 

িঠক হেব না। (ফাতাওয়া রহীিময়া: ৬/৪০৪) 

 

েরাযা ভ� হওয়ার কারণসমূহ 

১. েরাযা �রণ থাকা অব�ায় েকান িকছ ুখাওয়া বা পান করা অথবা �ী-সহবাস 

করা। এেত কাযা ও কাফফারা (একাধাের দুই মাস েরাযা রাখা) ওয়ািজব হয়। 

২. নােক বা কােন ৈতল বা ঔষধ �েবশ করােনা। ৩. নসয্ বা হাপানী েরাগীর 

জনয্ ইনেহলার �হণ করা। ৪. ই�াকতৃভােব মুখভের বিম করা। ৫. বিম আসার 

পর তা িগেল েফলা। ৬. কলুী করার সময় পািন গলার িভতের চেল যাওয়া। ৭. 

দােঁত আটেক থাকা েছালার সমান বা তার েচেয় বড় ধরেনর খাদয্কণা িগেল 

েফলা। ৮. মুেখ পান েরেখ ঘিুমেয় পেড় সবুেহ সািদেকর পের জা�ত হওয়া। ৯. 

ধূমপান করা। ১০. ই�াকতৃভােব আগরবািত িকংবা অনয্ েকান সগুি� �েবয্র 

েধায়ঁা গলধকরণ করা বা নােকর িভতের েটেন েনওয়া। ১১. রা� মেন কের 

সবুেহ সািদেকর পর সাহরী খাওয়া বা পান করা। ১২. সযূর্াে�র পেূবর্ সযূর্ 

অ�িমত হেয়েছ েভেব ইফতার করা। এগুেলােত শুধু কাযা ওয়ািজব হয়, 

কাফফারা ওয়ািজব হয় না। িক� েরাযা েভে� যাওয়ার পর িদেনর বাকী সময় 

েরাযাদােরর নয্ায় পানাহার ইতয্ািদ েথেক িবরত থাকেত হেব। (র�লু মুহতার ও 

দুরের মুখতার: ২/৪০২) 

 

েরাযা মাকরুহ হওয়ার কারণসমূহ 

১. িমথয্া কথা বলা। ২. গীবত বা েচাগলেখারী করা। ৩. গালাগািল বা ঝগড়া-

ফাসাদ করা। ৪. িসেনমা েদখা বা অনয্ েকান কবীরা গুনােহ িল� হওয়া। ৫. 

সকাল েবলায় নাপাক অব�ায় থাকা। ৬. েরাযার কারেণ অি�রতা বা কাতরতা 

�কাশ করা। ৭. কয়লা, মাজন, টথু পাউডার, টথুেপ� বা গুল িদেয় দাতঁ মাজা। 

৮. অনথর্ক েকান িজিনস মুেখর িভতের িদেয় রাখা। ৯. অেহতুক েকান িজিনষ 

িচবােনা বা েচেখ েদখা। ১০. কলুী করার সময় গড় গড়া করা। ১১. নােকর 

িভতর পািন েটেন েনয়া। (িক� উ� পািন গলায় েপৗছঁেল েরাযা েভে� যােব।) 

১২. ই�াকতৃভােব মুেখ থথু ুজমা কের িগেল েফলা। ১৩. ই�াকতৃভােব অ� 

বিম করা। (দুরের মুখতার: ২/৪১৬, বাদাইউস সানােয়: ২/৬৩৫, িকতাবলু 

িফকহ: ১/৯২৩) 

 

েয সম� কারেণ েরাযার ক্ষিত হয় না 
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১. ভুল�েম পানাহার করা। ২. আতর সগুি� বয্বহার করা বা ফলু ইতয্ািদর 

�াণ েনওয়া। ৩. িনজ মুেখর থথু ুও কফ জমা না কের িগেল েফলা। ৪. শরীর বা 

মাথায় ৈতল বয্বহার করা। ৫. ঠা�ার জনয্ েগাসল করা। ৬. ঘেুম ��েদাষ 

হওয়া। ৭. িমসওয়াক করা। ৮. অিন�াকতৃ বিম হওয়া ৯. েচােখ ঔষধ বা সরুমা 

বয্বহার করা। ১০ েয েকান ধরেনর ইনেজকশন লওয়া। (র�লু মুহতার ও 

দুরের মুখতার: ২/৩৯৪) 

 

রমযান মােস ৪ টা কাজ েবিশ েবিশ করাঃ 

(১) েরাযা েরেখ িনেজেক েদখা-শুনা করেত হেব, যােত েকান �কার গুনাহ না 

হয়। গুনাহ ছাড়েত হেব। 

(২) রমযান মাস করুআন শরীফ নািযেলর মাস, তাই �িত িদন করুআন শরীফ 

িতলাওয়ােতর জনয্ সময় রাখেত হেব। এটা রমযান মােসর হক। 

(৩) কািলমােয় তাইিয়য্বা েবশী কের পড়েত হেব। 

(৪) রমযান মােস এই দু‘আ েবিশ কের পড়েত হেব -     

 اِنَّا نَْسئَلَُك اْجلَنَّةَ َونَُعْوُذبَِك ِمَن النَّارَ   اَللُّهّمَ

শেব �দেরর রাি�েত িনে�র দু‘আ েবিশ েবিশ পড়েত থাকা -   

 ٍ  الْعَْفَو فَاعُْف عَّىنِ  إِنََّك عَُفّوٌ ُحتِّبُ  اَلّلُهّمَ

(আমাললু য়াউিম ওয়াললাইলাহ: হাদীস নং ৭৬৭ ইবেন মাজাহ, হাদীস নং 

৩৮৫০) 

 

খ. তারাবীহ নামাযঃ 

 

তারাবীহ নামায ২০ রাকা‘আতঃ  

হযরত ইমাম বখুারী ও ইমাম মুসিলম রহ .এর উ�াদ আবু বকর ইবেন শাইবা 

রহ .এর িকতাব আল মুসা�াফ পঃৃ ২/১৬৬, হাদীস নং ৭৬৯১, এছাড়া হাদীেসর 

�িস� িকতাব বাইহাকী পঃৃ ২/৬৯৮-৬৯৯, হাদীস নং ৪৬১৫, ৪৬১৭, তাবারানী 

পঃৃ ১১/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩৩, “হযরত আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রািয .েথেক 

বিণর্ত িবশু� হাদীেসর রাসলূ  এর আমল �ারা ২০ রাকা‘আত তারাবীহ ملسو هيلع هللا ىلص 

নামায �মািণত।” (আন-নুকাত আলা মুকা�ামািত ইবিনস সালাহ-১/৩৯০, 

আন-নুকাত আলা িকতািব ইবিনস সালাহ-১/৪৯৪) 
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ি�তীয় খলীফা হযরত উমর রািয .তার েখলাফত আমেল মসিজেদ নববীর 

মেধয্ তারাবীহ নামােযর অেনকগুেলা কু্ষ� কু্ষ� জামা‘আতেক এক� কের হযরত 

উবাই িবন কাআব রািয .এর ইমামতীেত ২০ রাকা‘আত তারাবীহ নামােযর 

হুকমু িদেয়িছেলন। সকল সাহাবােয় েকরাম রািয. তারঁ সমথর্ন কেরিছেলন। 

তারাবীহ নামায যিদ নবী আলাইিহস সালাম েথেক ২০ রাকা‘আত �মািণত না 

হেতা তাহেল সাহাবােয় েকরাম রািয .অবশয্ই আপিৎত তলুেতন । (বাইহাকী পঃৃ 

২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬১৭,৪৬২০, ৪৬২১, মুসা�ােফ আ�ুর রা�াক পঃৃ 

৪/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩২, বখুারী পঃৃ ১/৪৭৪, হাদীস নং ২০১০, মাজামাউ 

ফাতাওয়া ইবেন তাইিময়া-২৩/১১২-১১৩ বাদােয়উস সানােয়-১/৬৪৪) 

 

ততৃীয় খলীফা হযরত উসমান গনী রািয., চতথুর্ খলীফা হযরত আলী রািয. সহ 

সাহাবােয় িকরােমর রািয. ঐকয্মেত, উ�ােত মুসিলমার ১৪০০ শত বছর পযর্� 

ধারাবািহক আমল তারাবীহ নামায িবশ রাকা‘আত চেল আসেছ। যা আজ পযর্� 

বাইত�ুাহ শরীফ ও মসিজেদ নববীেত চাল ু আেছ। (বাইহাকী কবুরা পঃৃ 

২/৪৯৬, হাদীস নং ৪৬১৭, পঃৃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬২০, ৪৬২১, শরহুল 

মুহা�াব পঃৃ ৩/৩৬৩-৩৬৪) 

 

ইমাম আ’জম আব ু হানীফা রহ., ইমাম মােলক রহ., ইমাম শােফয়ী রহ., 

ইমাম আহমদ িবন হা�ল রহ .যারা �েতয্েক �ীয় যামানায় সব েচেয় বড় 

করুআন ও হাদীস িবশারদ ও ফকীহ িছেলন তােদর সকেলর মেত তারাবীহ 

নামায ২০ রাকা‘আত, ৮ রাকা‘আত নয়। (আলমাবসতূ পঃৃ ২/১৯৬, ই‘লাউস 

সনুান পঃৃ ৭/৬৯/৭১, আৎতামহীদ পঃৃ ৩/৫১৮, আলমুদাউওয়ানাতলু কবুরা পঃৃ 

১/২৮৭, শরহুস্ স�ুাহ পঃৃ ২/৫১১, মুগনী পঃৃ ২/৬০৪) 

 

আট রাকা‘আত তারাবীহ নামায পড়া রাসেূল আকরাম -ملسو هيلع هللا ىلص  এর আমল ও 

সাহাবােয় েকরাম রািয.- এর ইজমা পিরপ�ী এবং খলুাফােয় রােশদীেনর 

আমেলর িবপরীত, অথচ নবী করীম  খলুাফােয় রােশদীেনর অনুসরেণর জনয্ ملسو هيلع هللا ىلص 

তাকীদ কের েগেছন।(আব ু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৭, িতরিমযী হাদীস নং 

২৬৭৬, ইবেন মাজাহ হাদীস নং ৪২-৪৩) 

আট রাকা‘আত নামােযর হাদীসিট ইমাম বখুারী, ইমাম মসুিলমসহ অনয্ানয্ 

মুহাে�সীেন িকরােমর মেত একা�ভােব তাহা�েুদর জনয্ �েযাজয্। েকান 

অব�ায় তা তারাবীহ নামােযর জনয্ �েযাজয্ নয়, এ জনয্ তাঁরা এ হাদীসিট 

তােদর িকতােব তাহা�েুদর অধয্ায় এেনেছন, তারাবীহ অধয্ােয় তারাবীহ 

নামােযর রাকা‘আেতর সংখয্া �মােণর জনয্ আেননিন। তাছাড়া উ�ুল মিুমনীন 

হযরত আিয়শা রািয.েক বিণর্ত হাদীসিট এমন এক বয্ি�র �ে�র উৎতর যার 
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ধারণা িছল নবী ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােন অনয্ মােসর তুলনায় তাহা�দু 

নামায অেনক েবিশ পড়েতন, তার �ে�র জবােব বেলেছন েয, “নবী করীম  ملسو هيلع هللا ىلص 

রমযােন ও রমযােনর বাইের অনয্ানয্ মােস আট রাকা‘আেতর েবশী তাহা�দু 

নামায পড়েতন না।” 

 

এখােন িতিন এমন নামােযর কথা আেলাচনা কেরেছন যা রমযান শরীেফ এবং 

রমযান ছাড়া অনয্ মােসও পড়া যায়। আর তারাবীহ নামায রমযান ছাড়া অনয্ 

মােস পড়া যায় না। কােজই এ হাদীস �ারা কি�নকােলও িতিন তারাবীহ নামায 

৮ রাকা‘আত বঝুানিন। বরং তাহা�েুদর নামায ৮ রাকা‘আত বিুঝেয়েছন। যা 

রমযান ও রমযােনর বাইেরও পড়া যায়।  

 

অতয্� দুঃখজনক েয জনসাধারণেক িব�া� করার জনয্ কতক েলাক যারা 

হাদীেসর মমর্ স�েকর্ অ� তারা এ হাদীেসর �ারা তারাবীহ নামায ৮ 

রাকা‘আত �মাণ কের, যা িনতা�ই েবাকামী।(বখুারী পঃৃ হাদীস নং ১১৪৭, 

বখুারী হাদীস নং ২০১৩) 

 

তারাবীহ নামায মা� ৮ রাকা‘আত মেন কের পড়েল তা একাধাের নবী  এর ملسو هيلع هللا ىلص 

আমল খলুাফােয় রােশদীন এর আমল এবং সাহাবােয় িকরাম রািয .এর ইজমা 

বা ঐকয্মেতর পিরপ�ী হওয়ায় জঘনয্ িবদ‘আত এবং মনগড়া ইবাদত হেব। যা 

নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص  -এর হাদীস অনুযায়ী েগামরাহী এবং জাহা�ােমর আমল। এর 

েথেক েবেঁচ থাকা সকল মুিমেনর ঈমানী দািয়�। (বখুারী হাদীস নং ২৬৯৭, 

মুসিলম হাদীস নং ১৭১৮, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৬, ইবেন মাজাহ হাদীস 

নং ১৪) 

 

তারাবীহ নামােয িবতর সহ ৪ রাকা‘আত পর পর ৫ িট িবরিত।(বাইহাকী হাদীস 

নং ৪৬২১, িহদায়া পঃৃ১/১৫০, ফাতাওয়ােয় তাতারখািনয়া পঃৃ ১/৬৫৪) 

 

তারাবীহা অথর্ িব�াম করা, তার বহুবচন তারাবীহ। শ�িট বহু বচন হওয়াটা 

দলীল েয এ নামােয দু’এর অিধক িবরিত িব�াম হওয়া জরুরী। তারাবীহ ৮ 

রাকা‘আত হেল তা কখেনা স�ব হেব না।  

 

তারাবীহ সহ সকল �কার নামােয তাজবীেদর সােথ িতলাওয়াত করা জরুরী। 

তাজবীদ িবহীন অ�� অিত �ত িতলাওয়াত শরী‘আেত িনেষধ। (সরূােয় 

মযযাি�ল ৪ তাফসীের মাজহারী পঃৃ৯/১০, তালীফােত রশীিদয়া পঃৃ২৬৯) 
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•খতেম তারাবীহ নামােযর পাির�িমক েদয়া ও েনয়া উভয়টা িনিষ� ও গুনােহর 

কাজ। (মুসা�ােফ ইবেন আবী শাইবা হাদীস নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, ফাতাওয়ােয় 

শামী পঃৃ ৫/৫৬, ইমদাদুল মুফতীন পঃৃ ৩১৫, আহসানুল ফতওয়া ৩/৫১২, 

ফাতাওয়ােয় দারুল উলমূ ৪/২৭৩) 

 

জািম‘আ রাহমািনয়া আরািবয়া েথেক স�ুাত তরীকায় তারাবীহ পড়ার জনয্ 

হােফয সােহব েনয়ার শতর্াবলীঃ 

 

১. হােফয সােহব ও তারাবীহ কতরৃ্পক্ষ পির�ার ভােব তারাবীহ নামােযর 

িবিনময় েলন-েদন না করার বয্াপাের একমত হেত হেব।  

২. তারাবীহেত খতেমর সময় টাকা-পয়সা বা অনয্ েকান �কার হািদয়া, 

সি�িলত কােলকশেনর িকংবা মসিজদ ফাে�র টাকা ইতয্ািদ েকান অব�ােতই 

হােফয সােহবেক েদয়া যােব না, আর হােফয সােহবও িনেবন না। েকননা এটা 

শরী‘আেতর দিৃ�েত স�ূণর্ নাজািয়য ও গুনােহর কাজ।  

৩. হােফয সােহবেক �ত পড়েত বাধয্ করা যােব না, েকননা এভােব করুআন 

িতলাওয়ােত গুনাহ হয়। হােফয সােহব তারাবীহেত হদর অথর্াৎ, সহীহ শু� কের 

মধয্ম গিতেত পড়েবন। তারাবীহেত লকুমা েদয়া হেল হােফয সােহব হা �হণ 

করেবন, লকুমা �হেণ নামােযর েকান ক্ষিত হয় না।  

৪. �িত চার রাকা‘আেতর েশেষ ‘সবুহানা�ািহল মুলিক’ পড়া অথবা সি�িলত 

মুনাজাত করা হাদীেস �মািণত েনই, এর জনয্ হােফয সােহবেক হুকমু করা 

যােব না। বরং েস সময় েয েকান দু‘আ বা িযিকর করা েযেত পাের। েতমিন 

ভােব “আ�াহু�া ই�া নাসআলকুাল জা�াহ” তারাবীহ নামায েশেষ গুরু� 

সহকাের পড়া হয়, অথচ এভােব পড়াও হাদীেস �মািণত েনই। সতুরাং এর 

জনয্ও হােফয সােহবেদরেক হুকমু করা যােব না।  

৫. তারাবীহ নামােযর মােঝ হােফয ইমাম বদল েয েকান চার রাকা‘আেতর 

পের হওয়া উৎতম। দশ রাকা‘আেতর মাথায় না করা চাই।  

৬. হােফয সােহবেদর মাধয্েম তাহা�েুদর জামা‘আত বা িকয়ামলু লাইল এর 

জামা‘আত  ) িতন জেনর েবশী মুস�ী �ারা (চাল ুকরা যােব না। কারণ এটা না 

জািয়য । 

৭. হােফয সােহবেদর মাধয্েম �িতিদন �� সমেয়র জনয্ স�ুােতর তালীম ও 

নামােযর আমলী মশে�র বয্ব�া করা বা�নীয়। 

৮. হােফয সােহবেদর রমযােনর খানার ইে�যাম করা কতরৃ্পেক্ষর দািয়ে� 

থাকেব। 
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৯. �িতিদন যাতায়াত করেল তার খরচ এবং তারাবীহ খতম েশেষ হােফয 

সােহব িনজ বািড়েত েপৗছঁার খরচ কতরৃ্পক্ষেক বহন করেত হেব।  

১০. খতেমর সময় ছাড়া অনয্ েকান সময় েকউ যিদ িনজ উেদয্ােগ হােফয 

সােহেবর মুহা�েত বয্ি�গত ভােব হািদয়া েপশ কেরন তাহেল শিরআেত তার 

অনুমিত আেছ এবং এটা আেলম-উলামা ও তােলেব ইলমেদর েখদমেতর 

অ�ভুর্�, যার �িত আ�াহ তা‘আলা করুআেন কারীেমর ততৃীয় পারায় সরূা 

বাকারায় ২৭৩ নং আয়ােত উৎসািহত কেরেছন। তেব এটা স�ূণর্ বয্ি�গত 

বয্াপার, েকউ করেত চাইেল করেত পােরন। 

 

তারাবীহ এর িবিনময় �হেণর শরয়ী িবধান 

তারাবীহ এর নামােয ইমামেতর িবিনময় আদান-�দান না-জািয়য হওয়া 

িনভর্রেযাগয্ সকল িফকাহিবদেদর সবর্স�ত মত। অতীেতর েকান ফ�ীহ এ 

বয্াপাের ি�মত কেরনিন। এতদসে�ও বতর্মােন েকউ েকউ িনজ� মতেক 

শরী‘আেতর মত ও িফ�াহিবদেদর মত িহসােব �চার কের তারাবীহ এর 

উজরতেক ৈবধ বলার �য়াস চালাে�ন। এ ে�িক্ষেত সমকালীন িবিশ� 

মুফিতয়ােন িকরােমর ফাতাওয়া িনে� তেুল ধরা হলঃ 

 

ফাতাওয়া িবভাগ, জািম‘আ রাহমািনয়া, ঢাকা। 

ইবাদত বে�গী িহসােব আমরা যা পালন কের থািক, সাধারণত তা িতন 

�কারঃ 

 

(ক) মাকািসদ তথা খােলস ও মূল ইবাদাতঃ - েযমন নামায, েরাযা, হ�, 

সাওয়ােবর উে�েশয্ করুআন িতলাওয়াত, িযিকর আযকার ও দু‘আ দুরূদ 

ইতয্ািদ। 

(খ) ওয়াসাইল তথা সহায়ক ইবাদাতঃ - েযমন ইমামত, ইকামত, দীনী 

িশক্ষাদান ও ওয়াজ নসীহত ইতয্ািদ। 

(গ) রু�ইয়াত তথা বালা মুসীবত েথেক পির�াণ, েরাগ মিু�, বয্বসায় উ�িত 

এ জাতীয় দুিনয়ািব েকান উে�েশয্ ৈবধ দু‘আ, খতম, ঝাড় ফঁুক, তাবীয-কবয 

ইতয্ািদ। 

 

�থম �কার তথা মাকািসদ জাতীয় ইবাদত কের িবিনময় েনয়া-েদয়া স�ূণর্ ও 

সবর্স�তভােব হারাম। এ বয্াপাের েকান কােলও েকান মাযহােবর েকান 

িনভর্রেযাগয্ আেলম ফ�ীহ ি�মত েপাষণ কেরনিন। পক্ষা�ের ততৃীয় �কার 
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আমেলর িবিনময় �হণ করা স�ূণর্ হালাল। শুরু েথেক অদয্াবিধ এ বয্াপাের 

েকান মাযহােবর িনভর্রেযাগয্ েকান মুজতািহদ ফ�ীহ ি�মত েপাষণ কেরনিন। 

(র�লু মুহতার ৬� খ�, ৫৫,৫৮ প�ৃা, আল মুদওয়ানাতলু কবুরা ৩য় খ�ঃ ৪৩১ 

প�ৃা, ফাতওয়া রশীিদয়া-৪১৭প�ৃা।) 

 

আর ি�তীয় �কার তথা আযান, ইমামত, করুআন-হাদীস তথা দীনী তালীম এ 

জাতীয় পযর্ােয়র ইবাদােতর িবিনময় �হণ ও �দান অনয্ানয্ মাযহােব জািয়য 

থাকেলও হানাফী মাযহােবর পবূর্বতর্ী উলামােয় িকরােমর মেত নাজািয়য। িক� 

উলামােয় মুতাআখিখরীন (পরবতর্ী যুেগর আেলমগণ) শরী‘আেতর িবেশষ 

উসলূ তথা মূলনীিতর িভিৎতেত িবেশষ কতক ইবাদােতর িবিনময় �হণ ও 

�দানেক ৈবধ বেলেছন। েস উসলূ হেলা এ ে�ণীর েয সকল ইবাদাত ফরয 

ওয়ািজব ও স�ুােত মুয়া�াদাহ এবং িশ‘আের ইসলােমর অ�ভুর্� অথবা দীেনর 

�ািয়� তার উপর িনভর্রশীল িবধায় িবিনমেয়র আদান-�দান ৈবধ না হেল এ 

যুেগ এসকল ইবাদত কােয়ম রাখা স�ব হেব না, তাই দীেনর �ািয়ে�র 

�েয়াজেনই তা জািয়য। িফ�াহিবদগণ েস সকল ইবাদতেক িচি�তও কেরেছন 

আর তা হেলাঃ ফরয ওয়ািজব নামােযর ইমামিত, আযান-ইকামত, দীিন 

িশক্ষাদান ইতয্ািদ। (স�ূঃ র�লু মুহতার-৬� খ�ঃ ৬৯০, ৬৯১ প�ৃা। ইমদাদুল 

ফাতাওয়া ১ম খ� ৪৭৬ প�ৃা ইমাদদুল মুফতীন ৩১৩ প�ৃা, ইমদাদুল আহকাম-

৩য় খ� ৫২৭ প�ৃা) 

 

পক্ষা�ের এ ি�তীয় �কােরর েয সকল ইবাদাত ফরয ওয়ািজব নয় এবং 

িশ‘আের ইসলােমর অ�ভুর্� নয়, দীেনর �ািয়�ও তার উপর িনভর্রশীল নয় 

েযমনঃ তারাবীহ এবং সওয়াব েরসানীর উে�েশয্ করুআন খতম করা। এ সকল 

ইবাদােতর িবিনময় �হণ ও িবিনময় �দানেক েকান আেলম জািয়য বেলনিন 

বরং িনভর্রেযাগয্ সকল িফ�াহিবদ েলনেদনেক হারাম বেলেছন। (ফাতওয়া 

রশীিদয়া ৩২৪পঃৃ, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খ� ৪৮৪ প�ৃা, ইমদাদুল মফুতীন 

৩১৫ প�ৃা, ইমদাদুল আহকাম ৩য় খ� ৫১৭ প�ৃা। আহসানুল ফাতওয়া ৩য় খ� 

৫১৪ প�ৃা, ফাতাওয়া মাহমূিদয়া ৮ম খ� ২৪৭ প�ৃা, ফাতওয়া দারুল উলমু ৪থর্ 

খ� ২৭৩ প�ৃা।) 

 

স�িত ৈদিনক ইনিকলােবর “ইসলামী জীবন পাতায়” একিট �ে�র জবােব 

দুজন আেলম তারাবীেহর িবিনমেয়র েক্ষে� িভ� মত বয্� কেরেছন। ত�েধয্ 

একজন আেলম তার বণর্নার এক পযর্ােয় িলেখেছন “যুেগর সকল ইমাম 

মুজতািহদ ঐকয্ব�ভােব রায় িদেয়েছন েয পিব� করুআন সু�াহর েহফাজত 

তথা তালীেম ইলেম দীন, ওয়াজ নসীহত, আযান ইকামত এক কথায় যাবতীয় 
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ধমর্ীয় আমলগুেলার উপর হািদয়া বা উজরত েয েকান নােম েদয়া েনয়ায় েকান 

েদাষ েনই বরং উিচত।” এ উি�র েশষ বােকয্ িতিন ইবাদােতর সব ে�ণীেক 

একাকার কের েফেলেছন। যার মমর্ দাড়ঁায় েয অেনয্র জনয্ নামায পেড়, েরাযা 

েরেখ িবিনময় �হণ করা যােব বেল যুেগর সকল ইমাম মজুতািহদ ও আেলম 

ঐকয্ব� রায় িদেয়েছন। এমন কথা েকান মূখর্ বা দীেনর বয্াপাের �� 

েখয়ানতকারী ছাড়া বলেত পাের না। িতিন �মাণ করেত িগেয় েয সকল 

িকতােবর বরাত িদেয়েছন, েসগুেলােত এ জাতীয় ফেতায়ার েকান উে�খ েনই। 

আর তারাবীেহর িবিনময় আদান-�দান ৈবধতার কথা থাকার েতা ��ই 

আেসনা। আর অপর আেলম পাচঁ ওয়া� নামােযর আযান ইমামেতর উপর 

িকয়াস কের তারাবীেহর ইমামতেকও জরুিরয়ােত দীেনর অ�ভুর্� কেরেছন 

এবং এর িবিনময়েক জািয়য বেলেছন। অথচ তারাবীেহর নামায একিদেক 

স�ুােত মুআ�াদাহ অপরিদেক জামা‘আত সহকাের খতম তারাবীেহর পিরবেতর্ 

সরূা তারাবীহ পড়ার অবকাশও রেয়েছ। (র�লু মুহতার ২য় খ�ঃ ৪৫পঃৃ র�লু 

মুহতার ২য় খ� ৪৭ পঃৃ) 

 

পক্ষা�ের পাচঁ ওয়াে�র জামা‘আত মুসািফর ও মাযূর েলাক ছাড়া সকল 

সাবালক পরুুেষর জনয্ িবেশষ ওযর না থাকেল মসিজেদ িগেয় আদায় করা 

ওয়ািজব। তাহেল উভয়টা এক রকম িক কের হেলা? এ ছাড়া হােফযগণ িনজ 

িনজ িহফয িঠক রাখার তািগেদই তারাবীহ পড়ােনার সেুযাগ খুঁজেত থােকন। 

এমতাব�ায় িবিনময় না িদেল হােফয পাওয়া যােব না, বা খবু কম পাওয়া যােব 

এ ধারনা তারঁ মেধয্ িক কের জ� হেলা? তদুপিুর জনাব মুফিত সােহব তারাবীর 

িবিনময় ৈবধতায় িনজ মত উে�খ করার পর এ বয্াপাের উলামােয় 

মুতাআখিখরীনেদর ফাতাওয়া িন�রূপ বেল েয বরাত িদেয়েছন তােত সকেলই 

সবর্স�তভােব এর িবিনময় েলন-েদনেক স�ূণর্ হারাম বেলেছন। তারঁা পির�ার 

ভােব বেলেছন তারাবীেহর নামায স�ুাত আর এর িবিনময় েলন-েদন হারাম। 

তাই স�ুাত কােয়েমর জনয্ হারাম কােজর অনুমিত েনই। (ইমদাদুল ফাতওয়া 

১ম খ� ৪৮৪ প�ৃা ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ প�ৃা) 

আর তৎপবূর্বতর্ীগণ স�বত তারাবীহ এর িবিনময় েনয়ার ক�না কেরনিন। যার 

কারেণ তােদর িকতাবাদীেত এতদসং�া� েকান আেলাচনাই পাওয়া যায় না। 

তাছাড়া আেলাচয্ মুফতী সােহব তারঁ বণর্নায় এক পযর্ােয় িলেখেছন, 

‘তারাবীেহর নামােযর ইমামিত অনয্ নামােযর ইমামিত হেত পথৃক নেহ।’ 

(েহদায়া �থম খ� ৭৮ প�ৃা) 

 

এটা পি�কার ছাপার ভুল না হেয় থাকেল ইলমী িবষেয় চরম েখয়ানত িবেবিচত 

হেব। েকননা েহদায়া �ে�র েকাথাও তারাবীেহর জামা‘আেতর ইমামতীেক অনয্ 
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নামােযর ইমামতীর নয্ায় বলা হয়িন, এটা িনছক মুফতী সােহেবর িনজ� উি�, 

যার েরফাের� েকান ফাতাওয়ার িকতােব েনই। 

 

সারকথা, ঢালাওভােব সকল ধমর্ীয় আমেলর িবিনময় আদান-�দােনর কথা 

েযমন িঠক নয়, েতমিনভােব পাচঁ ওয়া� নামােযর আযান-ইমামত েযমন 

জরুরত, তারাবীেহর ইমামত িঠক েস রকম জরুরত েস কথাও েকাথাও েনই। 

বরং আকািবর সাহাবাগণ েতা তারাবীহ নামায িনজ িনজ বািড়েত পড়েতন। এ 

কারেণ বতর্মান ও িনকট অতীেতর সকল িনভর্রেযাগয্ ফাতাওয়া অনুযায়ী 

তারাবীহ-এর ইমামতী কের িবিনময় েদয়া ও েনয়া ৈবধ নয়। আর হািদয়ার 

সােথ তারাবীহ এর ইমামেতর েকান স�ৃ�তা েনই। কােজই হািদয়ার �� 

এখােন অবা�র। খতেমর সময় বয্তীত অনয্ সময় যিদ হােফজ সােহেবর 

মুহা�েত বয্ি�গতভােব েকউ হািদয়া েপশ কেরন তাহেল এটা স�ূণর্ িভ� 

িজিনষ এবং তা শরী‘আেতও অনুেমািদত। (ফাতাওয়া রশীিদয়া ৩২৫ প�ৃা, 

ইমদাদুল মুফতীন ৩১৪ প�ৃা, ফাইজলু বারী ৩য় খ�ঃ ১৮১ পৃ�া) 

 

সতুরাং হােফজেদর িনেজেদর হারাম িরিযক েথেক পরেহজ করা ফরয এবং 

মুস�ীেদরও উিচত �ারী, হােফজ আেলমেদরেক সহীহ প�ায় হািদয়া েপশ 

করা। আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক সিঠক বঝু দান করুন। আমীন। 

 

গ. শরী‘আেতর দিৃ�েত শেব �দর 

শেব �দর এমন একিট মহা পণূয্ময় রজনী যা আ�াহ তা‘আলা িবেশষ অনু�েহ 

একমা� উ�েত মুহা�াদীেক �দান কেরেছন। অনয্ েকান উ�ত উ� পিব� 

রজনী পায়িন। 

 

 

শেব �দেরর ফযীলত 

১.উ� রজনীর অিধক গুরু�, মযর্াদা ও ফযীলত বঝুােনার জনয্ আ�াহ 

তা‘আলা তারঁ পিব� করুআেন কারীেম �ত� একিট সরূা অবতীণর্ কেরেছন। 

যার নাম সরূাতলু �দর। 

২.শেব �দের আ�াহ তা‘আলা পিব� করুআেন কারীম লাউেহ মাহফূয েথেক 

�থম আকাশ অবতীণর্ কেরন।(সরূাতলু �দর: ১) 

৩.শেব �দেরর এক রাি�র ইবাদাত িতরািশ বছর চার মােসর ইবাদেতর 

েচেয়ও অিধক উৎতম। (সরূাতলু �দর:৩) 
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৪.হযরত আব ূ হুরায়রা রা. েথেক বিণর্ত নবীেয় পাক ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরনঃ েয 

বয্ি� ঈমােনর সােথ সওয়ােবর আশায় লাইলাতলু �দর ইবাদেতর মাধয্েম 

কাটােব আ�াহ তা‘আলা তার অতীত জীবেনর সকল গুনাহ মাফ কেব িদেবন। 

(বখুারী শরীফ হাদীস নং ১৯০১, মুসিলম শরীফ হাদীস নং ১৭৫) 

৫.এই রাে� আ�াহ তা‘আলার অনুমিত�েম হযরত িজবরীল আলাইিহস 

সালাম েফেরশতােদর একিট জামা‘আত িনেয় পিৃথবীেত শুভাগমন কেরন এবং 

আ�াহ তা‘আলার ইবাদতগুযার বা�ােদরেক সালাম ও রহমেতর দু‘আ করেত 

থােকন। (তাফসীের ইবেন কাসীর:৮/৪১৪) 

 

�দেরর রাত েকানিট 

আ�াহ তা‘আলা পিব� করুআেন কারীেম ইরশাদ কেরন, আিম করুআেন 

কারীমেক �দেরর রাে� অবতীণর্ কেরিছ। (সরূাতলু �দর: ১) 

 

অনয্� ইরশাদ কেরনঃ রমযান মােস করুআেন কারীমেক অবতীণর্ করা হেয়েছ। 

(বাকারা:১৮৫) 

 

উ� আয়াত�য় �ারা বঝুা যায় েয, শেব �দর রমযান মােসই সংঘিটত হয়। 

 

আ�াজান হযরত আেয়শা রািয. েথেক বিণর্ত রাসেূল পাক ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরনঃ 

েতামরা রমযােনর েশষ দশেকর েবেজাড় রা�গুেলােত লাইলাতলু �দর তালাশ 

কর। (বখুারী শরীফ: হাঃ নং ২০১৭, মুসিলম শরীফ হাঃ নং ১১৬৯) 

 

িযর ইবেন হুবাইশ রহ. বণর্না কেরন, আিম হযরত উবাই ইবেন কা‘আব রা. েক 

লাইলাতলু �দর স�েকর্ িজ�াসা করলাম এবং বললাম আপনার ভাই 

আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ রা. বেল থােকন, েয বয্ি� পণূর্ এক বৎসর জা�ত 

থাকেব েস লাইলাতলু �দর পােবই। উৎতের হযরত উবাই ইবেন কা‘আব রা. 

বেলনঃ আ�াহ তার উপর রহম করুণ িতিন ই�া কেরেছন েলােকরা েযন এক 

রােতর উপর ভরসা কের বেস না থােক। িন�য় িতিন জােনন তা রমাযােন এবং 

তাও জােনন েয তা রমযােনর েশষ দশেক এবং ২৭ তািরেখ। অতঃপর হযরত 

উবাই ইবেন কা‘আব রা. শপথ কের বলেলনঃ অবশয্ই তা ২৭ তািরেখর 

রজনীেতই হেয় থােক। িযর ইবেন হুবাইশ বেলনঃ আিম বললামঃ েহ আবলু 

মুনিযর! (উবাই ইবেন কা‘আব এর উপ নাম) এটা িকেসর িভিৎতেত বলেছন? 

তদুৎতের িতিন বলেলনঃ আলামত বা িনদশর্েনর িভিৎতেত যা রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص 
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আমােদরেক বেল িদেয়েছন; েস িদন সেূযর্র িকরণ থােক না। (মুসিলম শরীফ 

হাঃ নং ৭৬২) 

 

শেব �দর হািসল করার উপায় 

ক. রমযােনর েশেষর দশেক ই‘িতকাফ করা অথর্াৎ, ২০েশ রমযান সযূর্ েডাবার 

পবূর্ হেত ঈদুল িফতেরর চাদঁ েদখা পযর্� মসিজেদ অব�ান করা। েপশাব 

পায়খানা বা ফরয েগাসেলর �েয়াজন ছাড়া মসিজদ েথেক েবর না হওয়া। 

 

খ.এটা স�ব না হেল অ�ত েশষ দশেকর শুধু রাত গুেলােত মসিজেদ নফল 

ই‘িতকাফ করা। িদেন দুিনয়াবী জরুরত পণূর্ করা। 

  

গ.এটাও যিদ স�ব না হয় তাহেল েশষ দশেকর ইশা ও ফজেরর নামায গুরু� 

সহকাের জামা‘আেতর সােথ আদায় করা। এবং েবেজাড় রাতগুেলােত নফল 

নামায, িতলাওয়াত ইতয্ািদ তলুনামূলকভােব েবশী করা। 

 

শেব �দের করণীয় কাজসমূহ 

১.এ পণূয্ময় রজনীেত অবেহলা না কের গুরু� ও ইখলােসর সােথ ইবাদত 

বে�গীেত েলেগ থাকা চাই। চাই নফল নামায বা িতলাওয়াত িযিকর আযকাের 

েহাক িকংবা দু‘আয় মশগুল থাকার মাধয্েম েহাক।  

২.িনেজর জীবেনর পাপরািশর কথা �রণ কের আ�াহ তা‘আলার িনকট কাকিুত 

িমনিত ও েরানাজারীর সােথ তাওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া। (সরূা নূহ: ১০) 

 

৩.ইখলােসর সােথ সাওয়ােবর আশায় উৎসাহ উ�ীপনার সােথ েনক আমেল 

িল� থাকা। (বখুারী: হাঃ নং ১৯০১, মুসনাদ আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৫) 

 

৪.এ রাি�েত েবশী েবশী িনে�া� দু‘আিট পড়েত থাকা- 

    ْ  الْعَْفَو فَاعُْف عَّىنِ  إِنََّك عَُفّوٌ ُحتِّبُ      اَلّلُهّمَ

(আমাললু য়াউিম ওয়াললাইলাহ: হাঃ নং ৭৬৭ ইবেন মাজাহ: নং ৩৮৫০) 

 

৫. উ� রাি�র িকছ ুঅংশ করুআেন কারীেমর িতলাওয়ােত িনম� থাকা। িকছ ু

অংেশ নফল নামায িবেশষ কের সালাততু তাসবীহ আদায় করা। আর িকছ ু

অংেশ িযিকর আযকার দু‘আ মুনাজাত করা। (সরূা আনকাবতূ:৪৫) 
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শেব �দের বজর্নীয় কাজসমূহ 

১.মসিজেদ িনঃ�েয়াজেন েমামবািত �ালােনা ও আেলাক-স�া করা। কারণ 

এটা অপবয্য়। আর অপবয্য় করা নাজািয়য। (সরূােয় আ‘রাফ: ৩১, বনী 

ইসরাঈল:২৭) 

২.জামা‘আেতর সােথ সালাতলু তাসবীহ, তাহা�দু িকংবা অনয্ েকান নফল 

নামায পড়া। কারণ নফল নামায জামা‘আেতর সােথ নাজািয়য। (র�লু মুহতার: 

১/৫৫২) 

৩.েঘাষণা কের মসিজেদ সি�িলত দু‘আর আেয়াজন করা। হয্া ঁ ! েঘাষণা বা 

ডাকাডািক ছাড়া এমিনেত যারা উপি�ত িছল তারা দু‘আ কের িনেল তা জািয়য। 

৪.এই রােত মসিজেদ �চিলত মীলাদ-ি�য়াম করা। কারণ ইহা সু�� 

িবদ‘আত। (মুসনােদ আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৯) 

৫. এত অিধক রা� পযর্� জা�ত থাকা, যােত ঘেুমর তাড়নায় ফজেরর 

জামা‘আত ছেুট যায় িকংবা কাযা-ই হেয় যায় বা এমন হেয় যায় েয নামােয িক 

সরূা কালাম পড়েছ তা িনেজরও খবর েনই। (মুআৎতা ইমাম মােলক: হাঃ নং 

১৫৫, আল ইসাবা: ৩/২০০)  

 

িব:�: মসিজেদ ইমাম ও খতীবগেণর কতর্বয্ ঐিদন ল�া সময় ওয়াজ ও বয়ােন 

না কাটােনা। বরং তার আেগ জুমু‘আয় বা েকান একিদন শেব �দেরর আহকাম 

বেল েদয়া। একা� ঐ িদনই কথা বলার �েয়াজন হেল সংেক্ষেপ এই রাে�র 

গুরু� ও ফযীলত স�েকর্ িকছ ুকথা বেল মুস�ীেদরেক উৎসাহ িদেয় ইবাদেতর 

�িত িনিব� করার েচ�া করেব। তেব সবর্াব�ায় জাল হাদীস ও িভিৎতহীন 

ঘটনাবলী বণর্না েথেক িবরত থাকা চাই। (মুকা�ামােয় মুসিলম: হাঃ নং ৭) 

 

পটকাবাজী, আতশবাজী ইতয্ািদ কসুং�ার েথেক িবরত থাকা। িবেশষ কের 

অিভভাবকেদর কতর্বয্ হেলা েছাটেদরেক উ� বয্াপাের সাবধান কের েদয়া এবং 

তােদর হােত টাকা পয়সা না েদয়া। কারণ এই অপকেমর্ িল� হওয়ার কারেণ 

িনেজেক েযমন উ� রােত অেনক ফযীলতপণূর্ ইবাদত েথেক বি�ত রাখা হয়, 

িঠক েতমনই উ� িজিনসগুেলার িবকট ও ভয়ংকর শে�র দরুন আ�াহর 

বা�ােদরেক আতংেকর মেধয্ েফেল ক� েদয়া হয়। তাই উ� শরী‘আত 

পিরপ�ী জঘনয্ কােজ িল� হওয়া কবীরা গুনাহ ও হারাম।(সরূা বাকারা: ১১৪, 

বনী ইসরাঈল: ২৭) 
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এই রা�েক উপলক্ষ কের অিধক ও উৎতম খানা ও তাবারেকর আেয়াজন েথেক 

িবরত থাকা। মসিজেদ িশরনী, িমি� ইতয্ািদর আেয়াজন েথেক েবেঁচ থাকা। 

 

ঘ.যাকােতর গুরু�, ফযীলত ও জরুরী মাসাইল 

 

যাকােতর আিভধািনক অথর্ 

যাকাত শে�র আিভধািনক অথর্ হেলা পিব� করা, বিৃ� পাওয়া (ব�ত যাকাত 

িদেল মাল পিব� হয় এবং বিৃ� পায়।) 

 

পািরভািষক অথর্ 

েকান অস�ল গরীব মুসলমানেক বা মুসলমানেদরেক েকান �কার িবিনময় ও 

শতর্ ছাড়া েয সকল মােলর উপর যাকাত �েযাজয্ ঐ মােলর (বতর্মান বাজােরর 

িব�য় মূেলয্র) চি�শ ভােগর এক অংেশর মািলক বানােনা। (আ�রুুল মুখতার 

২:২৫৬) 

 

যাকাত আদােয়র হুকমু ও তরককারীর পিরণিত 

যাকাত ইসলােমর একিট অনয্তম রুকন, িনিদর্� পিরমাণ িনিদর্� স�েদর 

মািলেকর জনয্ যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত অ�ীকার করেল ঈমান চেল 

যায়। যাকােতর ফরিযয়য্াত �ীকার কের আদায় না করা হারাম ও কবীরা 

গুনাহ। 

যারা যাকাত আদায় করেব না তােদর স�েকর্ করুআন হাদীেস অেনক কেঠার 

শাি�র কথা বিণর্ত হেয়েছ। েযমন সরূা তাওবায় আ�াহ তা‘আলা বেলন 

(তরজমা) “যারা �ণর্ রূপা (ধন-স�দ) জমা কের রােখ এবং আ�াহর পেথ 

খরচ কের না (অথর্াৎ, যাকাত েদয় না) তােদরেক কেঠার শাি�র সংবাদ িদন। 

েস িদন জাহা�ােমর আগুেন তােদর স�দ উৎত� করা হেব এবং েস গুেলার 

�ারা তােদর ললাট, পা�র্েদশও প�ৃেদশেক দ� করা হেব।” 

 

েসিদন বলা হেব এগুেলা েসই স�দ যার যাকাত না িদেয় েতামরা িনেজেদর 

জনয্ জমা কের েরেখিছেল, সতুরাং এখন তার �াদ আ�াদন কর। (সূরা 

তাওবা-৩৪/৩৫) 

 

হযরত আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ রািয. হেত বিণর্ত এক হাদীেস রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص 

বেলনঃ েয বয্ি� তার মােলর যাকাত আদায় কের না িকয়ামেতর িদন আ�াহ 

তা‘আলা তার গলায় েসই মালেক সাপ বািনেয় ঝিুলেয় িদেবন। অনয্ এক 
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হাদীেস আেছ েয, সাপ তার দুই েচায়ােল দংশন করেত থাকেব এবং বলেব 

আিম েতামার মাল, আিম েতামার স�য়। (িতরিমযী হাঃ নং ২৪৪১, ইবেন 

মাজাহ হাদীস নং ১৭৮৪) 

 

এছাড়াও িবিভ� হাদীেস আেরা অেনক শাি�র কথা উে�খ রেয়েছ। 

 

যাকাত েযাগয্ স�দ ও যাকােতর িনসাব 

ঋণ ও েমৗিলক �েয়াজেনর অিতির� সােড় সাত েতালা �ণর্ িকংবা সােড় বায়া� 

েতালা েরৗপয্, অথবা ৫২.৫ েতালার রূপার মূলয্ সমপিরমাণ নগদ টাকা বা 

বয্বসােয়র মােলর মািলক হেল চি�শ ভােগর এক ভাগ বা শতকরা আড়াই 

টাকা হাের যাকাত আদায় করেত হয়। (আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২) 

 

উে�খয্ েয, েকান �কার স�দ �ত�ভােব েনসাব পিরমাণ না হেয় একািধক 

�কােরর অ� অ� হেয় সমি�গতভােব মূলয্ িহসােব ৫২.৫ েতালার মলূয্ 

সমপিরমাণ হেলও যাকাত �েযাজয্ হেব। (আল বাহরুল রােয়ক ২:৪০০,৪০১) 

 

যাকাত যার উপর ফরয হয় 

সাবালক স�ান মুসলমান েনসাব পিরমাণ মােলর মািলক হওয়ার পর চ� মাস 

িহেসেব এক বছর অিতবািহত হেল তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়। 

 

একই পিরবাের একািধক বয্ি� (েযমন, �ামী, �ী, েছেল, েমেয়) েনসােবর 

মািলক হেল �েতয্কেকই �ত�ভােব যাকাত আদায় করেত হেব। েনসােবর 

মািলক �েতয্েকর উপরই যাকাত আদায় করা ফরয। �ীর যাকাত �ামীর উপর 

বতর্ায় না, েতমিনভােব স�ানেদর যাকাত িপতার উপর বতর্ায় না। তেব েকউ 

যিদ অেনয্র অনুমিত�েম তার পক্ষ েথেক যাকাত িদেয় েদয় তাহেল যাকাত 

আদায় হেয় যােব। 

 

যাকাত কােক িদেবন? 

যােদর সােথ দাতার জ�গত স�কর্ আেছ েযমনঃ তার িপতা মাতা, দাদা, 

দাদী, নানা, নানী, �মুখ এবং দাতার সােথ যােদর জ�গত স�কর্ আেছ েযমনঃ 

তার েছেল, েমেয়, নািত, নাতনী ইতয্ািদ তােদরেক যাকাত িফতরা েদওয়া যায় 

না। 
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অনুরূপ ভােব �ামী তার �ীেক, �ী তার �ামীেক যাকাত িফতরা িদেত পারেব 

না। অমুসিলম ও ধনী বয্ি� (েনসাব পিরমাণ মােলর মািলক) িকংবা ধনীর 

নাবােলগ স�ানেক দান করেলও যাকাত িফতরা আদায় হেব না। বরং যাকাত 

িফতরা িদেত হেব এমন গরীব ও ফকীর িমসকীনেক যােদর িনকট িনসাব 

পিরমাণ মাল েনই।  

 

ধমর্ীয় িখদমেত রত িনঃ� দির� বয্ি�বগর্েক যাকাত িফতরা দান করেল ধমর্ীয় 

িখদমেতর সহেযািগতা িহেসেব অিধক সওয়ােবর অিধকারী হওয়া যায়। (সরূা 

বাকারাঃ ২৭৩) 

 

যাকাত কখন আদায় করেত হয়? 

যাকাত ওয়ািজব হওয়ার সময় যিদ রমযান মাস না হেয় অনয্ েকান মাস হয় 

তাহেল েস মােসই যথা তািরেখ সমুদয় মােলর িহসাব িনকাশ কের যাকােতর 

পিরমাণ েবর করা জরুরী। আদােয়র েক্ষে�ও রমযােনর অেপক্ষা না কের সােথ 

সােথ আদায় কের েদওয়া জরুরী। যােত রমযােনর পেূবর্ ইে�কাল হেয় েগেল 

ফরয িজ�ায় বাকী না েথেক যায়। েদির কের আদায় করেল যিদও যাকাত 

আদায় হেয় যায়। িক� ওয়ািজব তরক করার দরুন গুনাহগার হেত হয়। তেব 

িনসাব পিরমাণ মােলর মািলক হওয়ার পর বৎসর অিত�া� হওয়ার পেূবর্ই যিদ 

যাকাত আদায় কের েদয় তাহেল েকান অসিুবধা েনই। যাকাত আদায় হেয় 

যােব। (িকফায়াতলু মুফতী ৪:২৬২, আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২) 

 

 

 

 

 

 

যাকাত সং�া� িকছ ুমাসােয়ল 

 

১। শুধ ু�ণর্ বা েরৗপয্ থাকেল তার যাকাত আদেয়র প�িত 

েকান বয্ি� যিদ সােড় সাত েতালা �ণর্ িকংবা সােড় বায়া� েতালা রূপার 

মািলক হয় চাই তা বয্বহার করুক বা নাই করুক ঋণ মু� অব�ায় তার িনকট 

এক বৎসর কাল থাকেল তার উপর যাকাত েদওয়া ফরয। যিদ তার িনকট অনয্ 

েকান মাল না থােক তাহেল উ� মােলর চি�শ ভােগর এক ভাগ িকংবা তার 

সমপিরমাণ মূলয্ আদায় করেত হেব। �েয়াজেন উ� �ণর্ বা রূপা েথেক িকছু 
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অংশ িবি� কের হেলও যাকাত আদায় করা জরুরী। (আদদুররুল মুখতার 

২:২৯৫) 

 

২। যিদ বয্াংেক বা অনয্ েকান তহিবেল কােরা টাকা জমা থােক আর ঐ 

টাকাগুেলা ঋণমু� অব�ায় িনসাব পিরমাণ হয় তাহেল চ� মাস িহেসেব এক 

বছর অিত�া� হেল তার যাকাত িদেত হেব। (আলমগীরী ১:৭২, ফাতাওয়া 

মাহমুিদয়া ৩:৫৭) 

 

৩। েদাকান/বাড়ী ভাড়ার জনয্ �দৎত এডভা� টাকায় যাকাত 

যিদ েকান সািহেব িনসাব বয্ি� েদাকান িকংবা বাড়ী ভাড়া েনয় আর মািলেকর 

িনকট িসিকউিরিট িহসােব জমা রােখ যা পরবতর্ীেত েফরতেযাগয্ তাহেল উ� 

টাকার যাকাত েদয়া ফরয। কারণ, উ� টাকা তার মািলকানায়ই রেয়েছ । জমা 

রাখার দরুন তার মািলকানা েশষ হয়িন, সতুরাং অনয্ানয্ মােলর সােথ িহসাব 

কের তার এ টাকার যাকাতও আদায় করেত হেব। (আদদুররুল মুখতার 

২:৩০৫, দারুল উলমূ ৬:৭৭ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৫১) 

 

তেব উ� টাকা যিদ এডভা� ভাড়া হয় যা েথেক মােস মােস িকছ ুিকছ ুকাটা 

যায় তাহেল উ� টাকার যাকাত িদেত হেব না। 

 

৪। টাকা ও �ণর্ রূপা িমেল িনসাব পিরমাণ হেল তার যাকােতর হুকমু 

�ণর্ বা রূপার মেধয্ েয েকান একিটর গহনা আেছ, িক� িনসাব পিরমাণ নয়, 

িক� তাহার সােথ নগদ টাকা (চাই পাচঁ/দশ টাকাই েহাক না েকন) সারা বৎসর 

হােত আেছ। যিদ উ� �ণর্ বা রূপার সােথ টাকা এক� করেল সােড় বায়া� 

েতালা রূপার দােমর সমান হয় তাহেল তার উপর যাকাত ফরয হেব। (র�লু 

মুহতার ২:২৯৬, ফাতাওয়া দারুল উলমূ, ৬:৫০) 

 

৫। করয েদয়া টাকার উপর যাকাত 

করয েদয়া টাকা উসলূ হওয়ার পর উ� টাকার যাকাত িদেত হেব এবং িবগত 

বছর সমূেহ উ� টাকার যাকাত না িদেয় থাকেল েসই বেকয়া যাকাতও িদেত 

হেব। তেব েকউ যিদ করেযর টাকা উসলূ হওয়ার পূেবর্ �িত বছর উ� টাকার 

যাকাত িদেয় েদয়, তাহেলও যাকাত আদায় হেয় যােব। (আ�রুরুল মুখতার 

২:২৬৬, দারুল উলমূ ৬:৪৫,৭৭) 
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েয করেযর টাকা পাওয়ার েকান আশা েনই েস টাকার যাকাত িদেত হেব না। 

আর যিদ কখেনা উসলূ হয় তাহেল েস বছর েথেক যাকাত িদেব। অতীেতর 

যাকাত িদেত হেব না। (িকতাবলু িফকহ ১:৫৪৮, দরূের মুখতার ও 

র�লুমুহতার খ�-২ প-ৃ২৬৬) 

 

৬। যাকােতর িনয়েত ঋণ মাফ কের েদওয়া 

যাকােতর িনয়য্েত ঋণ মাফ কের িদেল যাকাত আদায় হেব না। যাকাত আদায় 

হওয়ার জনয্ তামলীক তথা অনয্েক খােলছ ভােব যাকােতর মােলর মািলক 

বািনেয় েদওয়া শতর্। আর যাকােতর িনয়েত ঋণ মাফ কের িদেল গরীবেক 

যাকােতর টাকার মািলক বানােনা হে� না । তাই এ প�িতেত যাকাত আদায় 

হেব না।  

 

তেব এরূপ েক্ষে� যাকাত আদােয়র সিঠক প�া হেলা, ঋণ দাতা �থেম িনেজর 

পক্ষ েথেক গরীব ঋণ �হীতােক িনঃশতর্ভােব যাকােতর টাকার মািলক বািনেয় 

িদেব। তারপর তার েথেক পাওনা ঋেণর টাকা উসলূ কেব িনেব, এেত যাকাত 

আদায় হেয় যােব এবং ঋণও উসলূ হেয় যােব। (আদদুররুল মুখতার ২:২৭০, 

ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৭১, রহীিময়া ২:১২) 

 

৭। রাজৈনিতক দলেক যাকাত েদওয়ার িবধান 

 যিদ েকান রাজৈনিতক দল যাকােতর টাকা করুবানীর চামড়া ইতয্ািদ 

সাংগঠিনক �ি�য়ায় িচিকৎসা েসবার নােম সং�হ কের আর েসগুেলােক 

ইেলকশেন ও রাজৈনিতক কমর্কাে�ও বয্য় কের এবং রাজৈনিতক কমর্ীেদর 

ভাতা িহেসেব �দান কের তাহেল তােদরেক এ জাতীয় সদকা (অথর্াৎ, সদকােয় 

ওয়ািজবাহ) �দান করা জািয়য নয়। এবং এেত যাকাত দাতার যাকাত আদায় 

হেব না। (খাইরুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৭) 

 

 

৮। মসিজদ মাদরাসার কােজ যাকােতর টাকা বয্য় করা 

মসিজদ, মাদরাসা, এতীমখানা, হাসপাতাল ইতয্ািদর িনমর্াণ কােজ যাকােতর 

টাকা বয্য় করেল  যাকাত আদায় হেব না। যাকাত আদায় হওয়ার জনয্ শতর্ 

হেলা, যাকােতর �কতৃ হকদারেক িবিনময়হীন ভােব উ� মােলর মািলক 

বািনেয় েদয়া। িনমর্াণ কােজ বয্য় করেল েযেহত ুেকান হকদার বয্ি�েক মািলক 

বানােনা হয় না তাই এ সরুেত যাকাত আদায় হেব না। সুতরাং এসব িনমর্াণ 

কােজ েকউ যাকাত িদেয় থাকেল ঐ পিরমাণ টাকার যাকাত ি�তীয়বার আদায় 
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করেত হেব। উে�িখত কারেণই যাকােতর মাল জনকলয্াণমূলক কােজ েযমন, 

রা�াঘাট, কালভাটর্, ইতয্ািদর জনয্ বয্য় করা না জািয়য। অনুরূপভােব 

ইসলােমর নােম িটিভ চয্ােনল বা প�-পি�কার কােজ যাকাত িদেল েস যাকাত 

আদায় হেব না। (আলমগীরী ১:১৮৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৮২) 

 

৯। িহসাব কের যাকাত েদয়া জরুরী 

বহু েলাক যাকাত-ই েদয় না। আর িকছ ুেলাক এমনও রেয়েছ যারা যাকাত েদয় 

িঠক িক� যাকাত েদয়ার সিঠক প�িত তারা অবল�ন কের না।  

 

শরী‘আেত যখন শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত িদেত বলা হেয়েছ তখন উহার 

দাবী হেলা যাকাতেযাগয্ সম� স�দ হেত িহসাব কের শতকরা আড়াই ভাগ 

েবর কের যাকাত েদয়া। যিদ েকউ িহসাব না কের যাকাত আদায় কের আর এই 

টাকাও িনিদর্� পিরমাণ হেত কম আদায় কের তাহেল তার জনয্ও আিখরােত 

তােক শাি� েভাগ করেত হেব। (সরূা তাওবা ৩৪/৩৫) 

 

িহসাব করার সময় যাকাতেযাগয্ মােলর বতর্মান বাজার দর িহেসেব িহেসব েবর 

করেব। েয দােম খিরদ করা হেয়েছ বা ভিবষয্েত েয দােম েবচা যােব তা ধতর্বয্ 

নয়। (ফাতাওয়ােয় শামী ২:২৮৬) 

 

উে�খয্ েয, গরীব আৎমীয়-�জনেকও যাকােতর মাল েদয়া যায় বরং 

তােদরেকই আেগ েদওয়া উিচত। অবশয্ তােদরেক হািদয়া বেল েদয়া ভােলা 

যােত তারা মেন ক� না পায়। তেব েমহমােন রাসলূ তািলেব ইলেমর কথা ভুেল 

েগেল চলেব না। তােদরেক যাকােতর বড় অংশ েদয়া উিচৎ তােত যাকাত েতা 

আদায় হেবই েসই সােথ করুআনী তা‘লীেমর সহেযািগতা করার দরুন ছদকােয় 

জািরয়ার সাওয়াবও হািসল হেব। (সরূােয় বাকারা ২৭৩) 

 

 

ঙ. ঈেদর চাদঁ �মািণত হওয়ার শর‘ই নীিতমালা 

শরী‘আেতর িবধান মেত চােঁদর উদয়�ল েমঘলা থাকেল রমযােনর এবং 

অনয্ানয্ মােসর জনয্ মা� ১ জন আর ঈদুল িফতেরর জনয্ মা� ২ জন বােলগ 

মুসলমােনর �চেক্ষ চাদঁ েদখার িব�াসেযাগয্ সাক্ষয্ই যেথ�। আর চােঁদর 

উদয়�ল স�ূণর্ পির�ার থাকেল সব মােস জে�গাফীর তথা এমন সংখয্ক 

েলােকর চাদঁ েদখা জরুরী যােদর বয্াপাের িস�া� দাতা আ�� হেত পােরন েয, 

এতগুেলা েলাক িমথয্ার উপর একমত হেত পাের না। এেদর সংখয্া িনভর্রেযাগয্ 
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মত অনুযায়ী িনিদর্� নয় এ পিরমাণ হেত হেব েয, িস�া� দাতা স�ূণর্ 

আ�াশীল হেত পােরন।  

 

সংশয় িনরসন 

ক. েকউ েকউ মেন কেরন, চােঁদর ফয়সালা িদেত হেল কাজী হওয়া জরুরী। 

বতর্মান সরকারী েহলাল কিমিট হল কাজীর হুকেুম। কােজই অনয্ েকউ এ 

েঘাষণা েদয়ার অিধকার রােখন না। তােদর এ দাবী িভিৎতহীন। এ বয্াপাের 

শর‘ই ফতওয়া হল, ইসলামী হুকমুেতর অবতর্মােন ঈদ জুম‘আ এজাতীয় 

মাসােয়েলর েক্ষে� েদেশর �খয্াত ও িব�� সবর্জন �ে�য় আেলম উলামােদর 

প�ােয়তই কাজীর �লািভিষ� সাবয্� হেবন। সতুরাং তারা শর‘ই নীিতমালার 

িভিৎতেত রমযান ও ঈেদর ফয়সালা িদেত পারেবন, যা ঐ েদেশর সকেলর জনয্ 

(যিদ তােদর িনকট েস সংবাদ েপৗেঁছ যায়) মানয্ করা জরুরী। (আহসানুল 

ফাতাওয়া ৪থর্ খ� ৪৫৬প�ৃা, রুইয়ােদ েহলাল প.ৃ ৬০/৬১, ইসলাম আওর 

জাদীদ দাওর েক মাসাইল ১২৬/১২৭ প�ৃা) 

 

খ. আবার েকউ েকউ �� কেরন েয, সরকারী চাদঁ েদখা কিমিটেতও েতা 

আেলম আেছন। অপর িদেক েবসরকারী উলামা মাশাইখগণ তার িবপরীত 

িস�া� িদে�ন-এখন আমরা েকান আেলমেদর িস�াে�র উপর আমল করব। 

এর উৎতর হেলা- যারা সাক্ষয্ �মােণর িভিৎতেত িস�া� িদেবন তােদরটা মানয্ 

করা জরুরী, আর যারা বলেব আমােদর িনকট েকান �মাণ আেসিন, বা পাইিন 

তােদর িস�া� �হণ েযাগয্ নয়। (বখুারী শরীফ ১: ৩৬০, বাব ু ইযা শািহদা 

শািহদুন, কাওয়ােয় ফী উলিুমল হাদীস, প�ৃা ২৯০) 

 

েযমন ম�া িবজেয়র সময় হযরত মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص কাবা শরীেফর মেধয্ নামায পেড় 

িছেলন িকনা এ িবষেয় সাহাবােদর রািয. েথেক দু ধরেনর বণর্না আেছ। পড়ার 

এবং না পড়ার। িক� রাসেূলর ملسو هيلع هللا ىلص নামায পড়ার পেক্ষ যারা �মাণ িদেয়েছন 

সম� উলামাগণ তােদর কথা �হণ কেরেছন।আর যারা নামায পেড়নিন 

বেলেছন তােদর কথা েকউ �হণ কেরনিন। বরং তােদর বয্াপাের বয্াখয্া 

িদেয়েছন েয তারঁা েযেহত ুঐ সময় উপি�ত িছেলন না এবং তাঁরা নামায পড়েত 

েদেখনিন, তাই তারা িনেজর ইলম অনুযায়ী বেলেছন, যা দলীল �মােণর 

িবপরীত হওয়ায় �হণ েযাগয্ নয়।(ফাতহুলবারী,৫৯৭-৮ প�ৃা, ৩য় খ�, হাদীস 

নং ১৬০১, উমদাতলুকারী,৩৭০ প�ৃা, ৩য় খ�, হাদীস নং-৩৯৭) 

 

(গ) অেনেক �� কেরন জাে�গাফীর হেত হেল ৫০ জন েলাক হেত হেব এবং 

তােদর সকেলর একই এলাকা হেত হেব। এর উৎতর হেলা েয িনভর্রেযাগয্ মত 
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অনুযায়ী েকান সংখয্া িনধর্ািরত েনই এবং এক এলাকা েথেক হেত হেব এরও 

েকান দলীল েনই বরং জাে�গাফীর এর মূল কথা হল েয, িবিভ� এলাকা হেত 

এ পিরমাণ েলাক বণর্না িদেত হেব েয, চাদঁ েদখার বয্াপাের িস�া�দাতা 

পরুাপিুর আ�� হেয় যায়। (মুফিত শফী রহ. সংকিলত রুইয়ােত েহলাল, ৬৪ 

প�ৃা) 

 

মজার বয্াপার হল, এ বয্াপাের ইমাম আবু হানীফা রহ. েথেক আেরকিট বণর্না 

আেছ েয, বতর্মান যমানায় জাে�গাফীর েথেক দুজন িব�� সাক্ষীর সাক্ষয্ �হণ 

কের িস�া� েদয়া েবশী যুি�যু� এবং এর �ারাও উদয়�ল পির�ার থাকার 

েক্ষে� েরাযা ও ঈদ �মািণত হেব। এর কারণ বলা হেয়েছ েয, চাদঁ তালাশ 

করার বয্াপাের মানুেষর মেধয্ চরম অনীহা রেয়েছ। অপর িদেক েকউ চাদঁ 

েদখার খবর িদেল তার উপর নানা রকম হয়রানী ও অতয্াচার করা হয়। েয 

কারেণ যারা চাদঁ েদেখ তারাও বলেত সাহস কের না। এমতাব�ায় জাে�গাফীর 

তথা অেনক েলােকর েদখার িভিৎতেত িস�া� িনেত েগেল, অেনক েলাক েজাগাড় 

করেত করেত েরাযা বা ঈদ দু িতন িদন পের করেত হেব, যা শরী‘আেত েকান 

অব�ায় কাময্ নয়। (েদখনু ফাতাওয়া শামী, ২য় খ�, ৩৮৮ প�ৃা) 

 

চাদঁ েদখা কিমিট েকমন হওয়া উিচত 

(ক) বতর্মান বাংলােদেশর চাদঁ েদখা কিমিটেত িকছ ু আেলম থাকেলও েকান 

িব� মুফতী (িযিন েকান িনভর্রেযাগয্ ফাতাওয়া িবভাগ পিরচালনা কেরন) 

আেছন বেল আমােদর জানা েনই। আর দু’একজন যারা আেছন, তােদর কথাও 

অেনক েক্ষে� �হণ করা হয় না। সতুরাং এ ধরেণর েহলাল কিমিটর িস�া� 

�হণ েযাগয্ নয়। সরকােরর যিদ জিটলতা এড়ােনার সিদ�া থােক তাহেল এক 

বা একািধক এ ধরেনর মুফতীেক চাদঁ েদখা কিমিটর শুধু সদসয্ই নয় বরং 

তােকই আমীের ফয়সালা িনযু� করেত হেব। (ফাতাওয়ােয় মাহমূিদয়া, প�ৃা 

১৪৮, খ� ১৭) 

 

(খ) শুধু িডিসেদর উপর িভিৎত না েরেখ �েতয্ক েজলার বড় মাদরাসার 

দািয়�শীলেক সাক্ষয্ �মাণ �হণ ও িস�া� �হণ কের তার খবর েদয়ার জনয্ 

দািয়� িদেত হেব।  

 

(গ) চাদঁ েদখা কিমিট বতর্মােন েযভােব চাদঁ েদখার �চার কেরন তা শরী‘আত 

স�ত হয় না এবং শরী‘আেতর দিৃ�েত তা মানয্ করাও েদশবাসীর জনয্ জরুরী 

হয় না। সতুরাং েকান্ েকান্ এলাকা েথেক েক েক চাদঁ েদেখেছন েকান 
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দািয়�শীল বয্ি� তােদর সাক্ষয্ �হণ কের েরাযা বা ঈেদর ফয়সালা কেরেছন 

তা উে�খ কের চাদঁ েদখার েঘাষণা িদেত হেব।  

 

(ঘ) সেবর্াপির চাদঁ েদখা না েগেল স�াবয্ সময় পযর্� অেপক্ষা করেত হেব। 

তিড়ঘিড় কের িস�া� েদয়া ব� করেত হেব। বলেত হেব এখেনা শরী‘আত 

স�তভােব চাদঁ েদখার সংবাদ পাওয়া যায়িন। আপনারা অেপক্ষা করুন । কারণ 

সারা েদশ েথেক এত অ� সমেয় শরী‘আত স�ত ভােব খবর সং�হ করা 

স�ব নয়।  

 

(ঙ) যারা চাদঁ েদখার সংবাদ েদয় তােদর খবর গুরু� সহকাের শুনেত হেব। 

িবেবচনা করেত হেব। 

 

 

শাউয়াল মােসর করণীয় বজর্নীয় 

 

আরবী বছর বা িহজরী বছর অনুযায়ী রমযান মােসর পেরর মাস হেলা শাউয়াল 

মাস। এই মাসেক “শাউয়াললু মুকাররম” বলা হয়। এই মােস আমেলর সােথ 

িকছ ুিশক্ষণীয় িবষয় রেয়েছ। িনে� এর িব�ািরত বণর্না েদয়া হেলাঃ 

 

�থম আমলঃ ঈদ পালন করা 

ঈেদর রাে�র ফযীলত 

নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, েয বয্ি� ঈেদর রােত জা�ত েথেক ইবাদেত 

িনম� থাকেব তার অ�র েসই িদনও মৃতযু্ বরণ করেব না েয িদন সকেলর 

অ�র মৃত�ায় হেয় যােব। (সনুােন ইবেন মাজাহ হাদীস নং-১৭৮২) 

ঈেদর আমেলর িব�ািরত িববরণ িযলহা� মােসর করণীয় বজর্নীয়েত িলিপব� 

করা হেয়েছ। িক� এই ঈদ-যাপন িনেয় আমােদর মােঝ একিট িব�াি� ছড়াে� 

তা িনরশেন িনে� িকছ ুআেলাচনা করা হেলাঃ 

 

সারা িবে� একইিদেন েরাযা ও ঈদ 

 

শরী‘আত কী বেল? 

স�িত িকছ ু েলাক সারা িবে� একইিদেন েরাযা শুরু ও একই িদেন ঈদ 

উদযাপন িনেয় েবশ বাড়াবািড় করেছ। আমােদর েদেশর িকছ ু এলাকায় 

েসৗিদআরবেক মেডল বািনেয় েসৗিদআরেবর সােথ িমিলেয় েরাযা ও ঈদ 
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পালনও শুরু কেরেছ। এ বয্াপাের তােদর ব�বয্ হেলা, ‘হানাফী মাযহােবই 

সারা িবে� এই িদেন েরাযা ও ঈদ পালন করেত বলা হেয়েছ’। অথচ করুআন-

স�ুাহ, ইজমা ও হানাফী মাযহােবর আেলােক এ কথা �মািণত েয, সারা িবে� 

একিদেন েরাযা ও ঈদ শুরু করা শরীয়ােতর চািহদা নয় । বরং �েতয্ক দরূবতর্ী 

এলাকার েলাকজন িনেজর এলাকার চাদঁ েদখা অনুযায়ী েরাযা ও ঈদ শুরু 

করাই শরীয়ােতর হুকমু। িনে� এ বয্াপাের করুআন, স�ুাহ, ইজমা ও িফকেহ 

হানাফীর উ�িৃত তেুল ধরা হেলা যােত িব�াি�র িনরসন হয় এবং সতয্ ে�িমরা 

পথ খুঁেজ পায়।  

 

এ বয্াপাের আল করুআেনর ভাষয্:  

 فمن شهد منكم الشهر فليصمه

‘সতুরাং েতামােদর মেধয্ েয বয্ি�ই রমযান মাস পােব েস েযন এ সময় 

অবশয্ই েরাযা রােখ।’ (সরূা বাকারা: ১৮৫) 

 

এ আয়াত �ারা বঝুা যাে�, েয অ�েলর েলােকরা যখন চাদঁ েদখেব তখন তারা 

েরাযা শুরু করেব। এখােন সারা িবে� একই িদেন েরাযা শুরু করেত বলা হয়িন। 

 

সরূা বাকারার ১৮৯ নং আয়ােত ইরশাদ হে�: االھلة عن یسئلونك  ‘েলােকরা 

আপনার কােছ নতুন মােসর চাদঁসমূহ স�েকর্ িজ�াসা কের...’ এই আয়ােতর 

বয্াখয্ায় আ�ামা ইবেন কাসীর আবলু আিলয়া েথেক বণর্না কেরন েয, িতিন 

বেলন আমার কােছ সংবাদ েপৗেঁছেছ, সাহাবােয় েকরাম নবীজী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�ামেক িজ�াসা কেরেছন, েহ আ�াহর রাসলূ সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�াম নতনু চােঁদর রহসয্ কী? তখন এই আয়াত অবতীণর্ হয়। 

িতিন বেলন, আ�াহ তা‘আলা েরাযা শুরু করা ও েরাযা খতম করার সময় 

িনধর্ারণী িহেসেব নতুন চাদঁ সিৃ� কেরেছন। (তাফসীের ইবেন কাসীর : ১/৪৮৮) 

 

এখােন লক্ষণীয় িবষয় হেলা এই আয়ােত চাদঁ বঝুােনার জনয্ ھالل শে�র 

বহুবচন االھلة শ� বয্বহার করা হেয়েছ। যার অথর্ নতনু চাদঁসমূহ। এখােন 

বহুবচন বয্বহার করাই হেয়েছ এ কথা বঝুােনার জনয্ েয, মাতলা বা 

উদয়�েলর িভ�তার িভিৎতেত েরাযা ফরয হওয়ার িবধান জারী হেব। অথর্াৎ িভ� 

িভ� েহলাল তথা নতনু চােঁদর িভিৎতেত িভ�িভ� উদয়�েলর েলাকেদর উপর 

েরাযা ফরয হেব। আর করুআেনর েযখােন শে�র মেধয্ বয্াপকতা থােক তা 

শােন নুযূল তথা অবতীেণর্র উৎস মূেলর মেধয্ সীমাব� থােক না। (িব�ািরত 

জানেত েদখনু মাবােহস ফী উলিূমল করুআন প.ৃ৭৮ শােয়খ মা�া কাৎতা) 
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এ বয্াপাের স�ুাহর ভাষয্:  

১. হযরত আব ূ হুরাইরা রািয. েথেক বিণর্ত িতিন বেলন নবীজী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, ‘েতামরা চাদঁ েদেখ েরাযা শুরু কর, আবার চাদঁ 

েদেখ ইফতার (ঈদুল িফতর) কেরা, যিদ আকাশ েমঘা�� থােক তাহেল শাবান 

মাস ি�শিদন পণূর্ কেরা।’ (সহীহ বখুারী হা.নং১০৯০, মুসিলম হা.নং ২৫৬৭) 

 

এই হাদীস �ারা শুধু এতটকু ু বেুঝ আেস েয, চাদঁ েদেখ েরাযা রাখেত হেব, 

আবার চাদঁ েদেখই েরাযা ছাড়েত হেব। কােছর এলাকা বা শহর েথেক যিদ চাদঁ 

েদখার সংবাদ আেস তা �হণ করা যােব িকনা? এ বয্াপাের এই হাদীেস েকােনা 

িনেদর্শনা েনই। িক� অপর এক হাদীস �ারা বঝুা যায় যিদ িনকটবতর্ী েকােনা 

এলাকা েথেক চাদঁ েদখার সংবাদ আেস তাহেল িনেজরা চাদঁ না েদখেলও তা 

�হণ করা হেব। 

 

েযমন, হযরত ইবেন আ�াস রািয. েথেক বিণর্ত, �ােম বসবাসকারী জৈনক 

বয্ি� নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص- এর িনকট এেস বলেলন, আিম গত রােত রমযােনর নতনু 

চাদঁ েদেখিছ। নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম তােক িজ�াসা করেলন, 

তিুম িক সাক্ষয্�দান কর েয, আ�াহ তা‘আলা ছাড়া সিতয্কার েকােনা ইলাহ 

েনই? েলাকিট বলল হয্া।ঁ রাসলূ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম িজ�াসা 

করেলন, তিুম িক সাক্ষয্ �দান কর েয, আিম আ�াহর রাসলূ? েলাকিট উৎতর 

িদল হয্া।ঁ অতঃপর নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম েবলাল রািয.েক 

লক্ষয্ কের বলেলন, েহ েবলাল! তিুম েলাকেদরেক জািনেয় দাও তারা েযন 

আগামী িদন েথেক েরাযা রাখা শুরু কের। (আবূ দাঊদ হা.নং ৬৯১, নাসায়ী 

হা.নং২১১২) 

 

বিণর্ত হাদীেস আগত বয্ি� শহেরর বািহর েথেক এেস চােঁদর সাক্ষয্ �দান 

কেরেছন, রাসলূ�ুাহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম তা �হণও কেরেছন। এর 

�ারা এ কথা �� বেুঝ আেস েয, িনেজরা চাদঁ না েদখেলও কােছর এলাকার বা 

শহেরর কােরা �ারা চাদঁ েদখা �ামািণত হেলও েরাযা রাখা ফরয হেয় যােব। 

িক� দরূবতর্ী এলাকার চাদঁ েদখার সংবাদ এেল বা েসখােনর আমীর কতরৃ্ক চাদঁ 

�মািণত হওয়ার বয্াপাের ফয়সালার খবর এেল তা �হণ করা হেব িকনা? েস 

বয্াপাের অপর একিট হাদীেস িনেদর্শনা পাওয়া যায়। 

 

‘করুাইব রহ. েথেক বিণর্ত, উ�ুল ফযল িবনেত হােরস তােক িসিরয়ায় হযরত 

মুআিবয়া রািয. এর কােছ পাঠােলন (করুাইব বেলন) আিম িসিরয়ায় েপৗঁছলাম 
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এবং �েয়াজনীয় কাজ সমাধা করলাম। আিম িসিরয়ায় থাকা অব�ায় জমুআর 

রােত রমযােনর নতনু চাদঁ েদেখিছ। এরপর রমযােনর েশষভােগ আিম মদীনায় 

িফের এলাম। আ�ু�াহ ইবেন আ�াস আমার িনকট িকছ ু �� করেলন এবং 

নতনু চাদঁ স�েকর্ আেলাচনা করেলন। এরপর িতিন বলেলন, েতামরা েকান 

িদন নতনু চাদঁ েদেখছ? আিম বললাম জমুআর রােত চাদঁ েদেখিছ। িতিন আবার 

�� করেলন, তিুম িক িনেজ েদেখছ? আিম বললাম হয্াঁ, আর েলােকরাও 

েদেখেছ এবং তারা েরাযাও েরেখেছ, মুআিবয়া রািয.ও েরাযা েরেখেছন। তখন 

ইবেন আ�াস রািয. বলেলন, আমরা িক� শিনবার স�য্ায় চাঁদ েদেখিছ এবং 

েসই িহসােবই আমরা েশষ পযর্� েরাযা থাকেবা, অথর্াৎ চাদঁ না েদখা েগেল ি�শ 

িদন পণূর্ করব অথবা ২৯ তািরেখ িনেজরাই চাদঁ েদখব। আিম বললাম, 

মুআিবয়া রািয. এর চাদঁ েদখা ও েরাযা রাখা িক আপনার জনয্ যেথ� নয়? িতিন 

বলেলন, না। েকননা নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদরেক এরূপ 

করার িনেদর্শ িদেয়েছন। (সহীহ মুসিলম হা.নং১০৮৭, মুসনােদ আহমাদ 

হা.নং২৭৮৯, আব ূদাঊদ হা.নং২৩৩২, িতরিমযী হা.নং ৬৯৩) 

 

এই হাদীস েথেক পির�ার বেুঝ আসেছ েয, যিদ চাদঁ েদখার �ান দরূবতর্ী হয়, 

তাহেল েসখােনর চাদঁ েদখা অনয্েদর জনয্ যেথ� হেব না। কারণ করুাইব িবন 

আবী মুসিলম (মৃত: ৯৮িহ.) একজন তােবঈ ও িনভর্রেযাগয্ বয্ি� এবং ইবেন 

আ�াস রািয. এর অিতঘিন� জন। আর ইবেন আ�াস রািয. এর িনকট রমযান 

স�েকর্ এক বয্ি�র সংবাদই যেথ�। িতিন িনেজই এ স�েকর্ হাদীস বণর্না 

কেরেছন যা আমরা ইিতপেূবর্ উে�খ কেরিছ। আর করুাইব শুধু িনেজর চাঁদ 

েদখার সংবাদ েদনিন বরং তখনকার আমীরুল মুিমনীন হযরত মুআিবয়া রািয. 

এর কােছ চাদঁ েদখা �ামািণত ও কাযর্কর হওয়ার সংবাদ িদেয়েছন। সতুরাং 

তার সংবােদর িভিৎতেত ইবেন আ�াস রািয. এর কােছ চাদঁ েদখার এই সংবাদ 

�হণ করেত েকােনা বাধা িছল না। এতদসে�ও ইবেন আ�াস রািয. এর িনকট 

িসিরয়া দরূবতর্ী এলাকা গণয্ হওয়ায় িতিন েস সংবাদ �হণ করেলন না বরং 

বেল িদেলন : وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول امرنا ھكذا   ‘নবীজী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদরেক এমনই আেদশ কেরেছন’ 

 

এ কথা েথেক এ িবষয়িট �� হয় েয, ইবেন আ�াস রািয.এর মাযহাব এটাই 

িছল েয, দরূবতর্ী এলাকায় চাদঁ েদখার িভিৎতেত েরাযা ফরয হেব না। হেত পাের 

ইবেন আ�াস রািয. নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বাণী ‘চাদঁ েদেখ 

েরাযা রােখা ও চাদঁ েদেখ েরাযা ছােড়া’ এর উপর তার মাযহােবর িভিৎত 

েরেখেছন। অথবা সরাসির নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর এমন 

আেদেশ আিদ� হেয় এ কথা বেলেছন। 
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উ�েতর ইজমা:  

দরূবতর্ী এলাকার চাদঁ েদখা �হণেযাগয্ না হওয়ার বয্াপাের ইজমা তথা মুসিলম 

উ�াহর ঐকয্মতয্ �িতি�ত হেয়েছ। 

 

ইমাম আব ূবকর আল-জাসসাস আহকামুল করুআেন িলেখন:  

‘আর এ বয্াপাের সকেলই ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন েয, দরূবতর্ী অ�েলর 

�েতয্ক শহেরর জনয্ তােদর চাদঁ েদখা ধতর্বয্ হেব অেনয্র েদখার অেপক্ষা করা 

ছাড়াই।’ (আহকামুল করুআন:১/৩০৫) 

 

ইমাম জাসসাস রহ. এখােন ইজমার কথা উে�খ কেরেছন েয, দরূবতর্ী 

অ�েলর জনয্ তােদর িনেজেদর চাদঁ েদখা ধতর্বয্। যিদও এর বয্াখয্ায় িতিন 

িভ� েক্ষে�র কথা বেলেছন। িক� মূল িবষয়িটর বয্াপাের ইজমার �ীকােরাি� 

িদেয়েছন। 

 

ইমাম ইবেন আ�ুল বার রহ. মুআৎতা মােলেকর ভাষয্ �� ‘আল ইসিতযকার’-

এ িলেখেছন: ‘এ বয্াপাের ঐকয্মতয্ �িতি�ত হেয়েছ েয, দরূবতর্ী শহর েযমন 

েখারাসান েথেক ে�ন, এমন েক্ষে� এক �ােনর চাদঁ েদখা অনয্ �ােনর জনয্ 

�হণেযাগয্ হেব না। ত�প �েতয্ক শহরবাসীর জনয্ তােদর চাদঁ েদখা ধতর্বয্, 

তেব বড় শহর হেল বা চােঁদর উদয়�ল কাছাকািছ হেল এমন শহেরর কথা 

িভ�। অথর্াৎ েস েক্ষে� পা�র্বতর্ী এলাকার চাদঁ েদখা ধতর্বয্ হেব। 

(ইসিতযকার:৩/২৮৩) 

 

ইমাম ইবেন তাইিময়া রহ. ইমাম ইবেন আ�ুল বােরর পেূবর্া� ইজমার কথা 

উে�খ কের ি�মত েপাষণ কেরনিন। িতিন িলেখেছন: ‘ইবেন আ�ুল বার উে�খ 

কেরেছন, এক এলাকার চাদঁ েদখা অনয্ এলাকার জনয্ �হণেযাগয্ হেব িকনা? 

এই মতাৈনকয্ ঐ সব এলাকার েক্ষে� েযসব এলাকার চােঁদর উদয়�ল এক 

হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। আর েযসব এলাকা দরূবতর্ী েযমন েখারাসান ও ে�ন 

এসব এলাকার েক্ষে� এ বয্াপাের েকােনা মতাৈনকয্ েনই েয, এমন দরূবতর্ী 

এক এলাকার চাদঁ েদখা অনয্ এলাকার জনয্ ধতর্বয্ নয়।’ এ কথা উে�খ করার 

িকছ ুপেরই িতিন এ বয্াপাের ইমাম আহমাদ িবন হা�েলর মাযহাব বণর্না কের 

িলেখেছন: ‘দরূবতর্ী অ�েলর চাদঁ েদখা ধতর্বয্ না হওয়ার েয ইজমা ইবেন 

আ�ুল বার বণর্না কেরেছন তা ইমাম আহমাদ রহ. এর দলীেলর েখলাফ না।’ 

(মাজমূআতলু ফাতাওয়া : ২৫/১০৩, ১৩/৬২) 
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হােফজ ইবেন হাজার রহ. ফাতহুল বারীেত িলেখেছন: ‘ইবেন আ�ুল বার রহ. 

দরূবতর্ী এক এলাকার চাদঁ েদখা অনয্ এলাকার জনয্ �হণেযাগয্ হেব না মেমর্ 

ইজমা নকল কেরেছন। িতিন বেলেছন, উলামােয় উ�ত এ বয্াপাের একমত 

েপাষণ কেরেছন েয, দরূবতর্ী এক এলাকার চাদঁ েদখা অনয্ এলাকার জনয্ 

যেথ� নয়।’ (ফাতহুল বারী: ৪/১৫৫) 

 

ইমাম ইবেন রুশদ েবদায়াতলু মুজতািহদ িকতােব িলেখেছন: ‘এ বয্াপাের 

ঐকয্মত �িতি�ত হেয়েছ েয, দরূ েদেশর েক্ষে� এক �ােনর চাদঁ েদখা অনয্ 

�ােনর জনয্ ধতর্বয্ হেব না। েযমন: ে�ন ও েহজাজ।’ (েবদায়াতলু মুজতািহদ 

েনহায়াতলু মুকতািসদ:২/৫০) 

 

আ�ামা ইউসফু বা�ুরী মাআেরফুস সনুােন িলেখেছন: ‘শাইখ আনওয়ার শাহ 

কা�ীরী রহ. বেলন, ইমাম যায়লায়ীর কথার উপর আমার িস�া� ি�র িছল। 

পের কাওয়ােয়েদ ইবেন রুশদ িকতােব এ বয্াপাের ইজমার বণর্না েপেয়িছ েয, 

দরূবতর্ী �ান হেল উদয়�েলর িবিভ�তা ধতর্বয্ হেব। আর কতটকু ু দরূেক দরূ 

বেল ধরা হেব তা অব�ার িশকার বয্ি� িস�া� িনেব, তার িনিদর্� সীমা 

িনধর্ািরত েনই।’ (মাআিরফুস সুনান: ৫/৩৪০) 

 

তেব এ বয্াপাের �হণেযাগয্ মত হেলা, েয দুই েদেশ বা এলাকার চাদঁ েদখার 

তািরখ সব সময় একই হয় েস দুই েদশেক িনকটবতর্ী এলাকা গণয্ করা হেব। 

েয সব এলাকার মেধয্ চাদঁ েদখার বয্াপাের সাধারণত একিদন বা তেতািধক 

িদেনর পাথর্কয্ থােক েসসব এলাকােক দরূবতর্ী শহর বা এলাকা গণয্ করা হেব। 

(ফাতহুল মুলিহম: ৩/১১৩, িকতাবলু মাজমূ : ৬/১৮৩) 

 

আরব িবে�র সেবর্া� পযর্ােয়র আেলম ড. ওয়াহবা আযুয্হায়লী ‘আল িফকহুল 

ইসলামী ওয়া আিদ�তহুু’ েত ও ইবেন রুশেদর অনুরূপ ইজমা নকল কেরেছন। 

(আল িফকহুল ইসলামী : ৩/১৬৫৮) 

 

পেূবর্র আেলাচনা েথেক এ কথা �� হেলা েয, দরূবতর্ী অ�েলর চাদঁ েদখা 

অনয্ অ�েলর জনয্ �েযাজয্ নয়, এ বয্াপাের মুসিলম উ�াহর ঐকয্মত 

�িতি�ত হেয়েছ। সতুরাং ইজমার কথা যখন বণর্না হেয়েছ এবং ইবেন 

তাইিময়া, ইবেন হাজার ও ইমাম কা�ীরীর মত িবদ� উলামােয় েকরামও ঐ 

ইজমােক অ�ীকার কেরনিন বরং ইবেন তাইিময়া েতা িবিভ� �ােন বারবার এ 

কথা বেলেছন েয, এটা ইবেন আ�ুল বােরর বণর্না করা ইজমার েখলাফ না। 

সতুরাং বিণর্ত ইজমােক অ�ীকার করার েকােনা সেুযাগ েনই। তাছাড়া �থম 
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যুেগর ইমামেদর েথেক বিণর্ত মতামত হয়েতা একািধক রেয়েছ অথবা মজুমাল 

(বয্াখয্া সােপক্ষ)। সতুরাং েস মেতর কারেণ ইজমার উপর েকােনা �ভাব পড়েব 

না। (মাআেরফুস সনুান:৫/৩৪৩) 

 

যিদও মাসআলািট মূলত মুজতািহদ ফীহ হওয়ায় পরবতর্ী উলামােয় েকরাম 

মতাৈনকয্ ও িভ�িভ� বয্াখয্া-িবে�ষণ কেরেছন।  

 

হানাফী মাযহাব: উদয়�েলর িবিভ�তার সরূেত চাদঁ �মািণত হওয়া না হওয়ার 

বয্াপাের আসহােব মাযহাব অথর্াৎ ইমাম আবূ হািনফা, আব ূইউসফু ও মহুা�াদ 

রহ. েথেক েকােনা মতামত আমরা পাইিন। আর পরবতর্ীেদর মেধয্ দুই ধরেনর 

মতামত পাওয়া যায়। 

 

ক. ইখিতলােফ মাতােল �হণেযাগয্। অথর্াৎ চে�র উদয়�েলর পাথর্কয্ ধতর্বয্ 

হেব। সতুরাং এক দরূবতর্ী েদেশর চাদঁ েদখা অনয্ দরূবতর্ী েদেশর জনয্ 

�হণেযাগয্ হেব না। হয্াঁ, িনকটবতর্ী েদশ হেল এক েদেশর চাদঁ েদখা অনয্ 

েদেশর জনয্ �হণেযাগয্ হেব। 

 

খ. ইখিতলােফ মাতােল �হণেযাগয্ নয়। অথর্াৎ চে�র উদ�েলর পাথর্কয্ ধতর্বয্ 

নয়। সতুরাং এক অ�েল চাদঁ েদখা েগেল অনয্ অ�েলর জনয্ তা �হণেযাগয্ 

হেব। এ মতিটর �েয়াগ�ল িনকটবতর্ী এলাকা না দরূবতর্ী এলাকা তা অ�� 

এবং বয্াখয্াহীন। 

 

ি�তীয় মেতর আেলাচনা ও তার বয্াখয্া পের উে�খ করা হেব, �থেম �থম 

মেতর �পেক্ষ েযসব হানাফী উলামােয় েকরাম মতামত বয্� কেরেছন তােদর 

নাম ও িকতােবর হাওয়ালা িনে� উে�খ করা হেলা:  

 

১. ইমাম হুসামু�ীন শহীদ ‘আলফাতাওয়াল কবুরা’ (প.ৃ ১৬)  

২. ফকীহ আবলু ফাতাহ যহীরু�ীন আল ওয়ালওয়ােলজী ‘আল ফাতাওয়া 

আলওয়ালওয়ািলিজয়য্াহ (১/২৩৬) েত,  

৩. আ�ামা কাসানী ‘বাদােয়উস সানােয়’ (২/৫৭৯) 

৪. আ�ামা আইনী ‘শরহুল আইিন আলা কানিয�াকােয়ক’ (১/১৩৮)  

৫. ইমাম মুহা�াদ িবন আ�ুর রশীদ িকরমানী ‘জাওয়ােহরুল ফাতাওয়া’ (১/৩২ 

: ৩৩) 

http://www.darsemansoor.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


www.darsemansoor.com             www.islamijindegi.com 
 

৬. েমা�া আলী কারী ‘ফাতহু বািবল ইনায়া’ (১/৫৬৫)  

৭. ফকীহ্ আ�ুর রহমান ইবেন মুহা�াদ শায়খী যাদা ‘মাজমাউল আনহুর’ 

(১/৩৫৩)  

৮. ইমাম আ�ুল হাই লাখনাবী ‘মাজমূআতলু ফাতাওয়া’-এর রুয়াতলু েহলাল 

অধয্ায় (উদরূ্ ১/৩৪৪)  

৯. ফকীহ আলী ইবেন উসমান ‘আল ফাতাওয়াস িসরািজয়য্াহ’ (৩১প)ৃ  

১০. ইমাম ফখরু�ীন যাইলায়ী ‘তাবয়ীনুল হাকােয়ক’ (২/১৬৪)  

১১. আ�ামা শাি�র আহমাদ উসমানী ‘ফাতহুল মুলিহম’ (৩/১১৩)  

১২. মুফতী শফী রহ.  ‘জাওয়ােহরুল িফকহ’ (৩/৪৩৯) 

১৩. আ�ামা মুিসলী ‘আল ইখিতয়ার’ িকতােব ‘ফাতাওয়া হুসািময়া’ েথেক উ� 

মত বণর্না কেরেছন। এবং তার িনেজর রুজহানও েসিদেক হওয়া বেুঝ আেস। 

১৪. ম�া-মদীনার উলামােয় েকরােমর ফাতাওয়াও অনুরূপ। (ফাতাওয়া 

উলামাউল বালািদল হারাম প.ৃ৮৮৭) 

১৫. ‘মাজািলেস তাহকীকােত শরইয়য্াহ নদওয়াতলু উলামা’-এর িস�া�ও 

এরূপ। (নাফািয়সলু িফকহ:৩/১৪১) 

 

আ�ামা ইবনুল হুমাম পেূবর্ উে�িখত করুাইব রহ. েথেক বিণর্ত হাদীসিট উে�খ 

করার পর বেলন: ‘এেত েকােনা সে�হ েনই েয, এ হাদীেসর অনুসরণ 

অিধকতর ে�য়, কারণ দরূবতর্ী অ�েলর চাদঁ েদখা �হণেযাগয্ িকনা এ বয্াপাের 

এ হাদীসিট স�ু� বণর্না। তাছাড়া এ স�াবনা রেয়েছ েয, �েতয্ক অ�েলর 

েলাকেদরেক তােদর িনেজেদর চাদঁ েদখা সােপেক্ষ েরাযা রাখার আেদশ করা 

হেয়েছ। (ফাতহুল কদীর: ২/৩১৯) 

 

আ�ামা কাসানী রহ. িলেখেছন: (এক শহরবাসী চাদঁ েদেখ ি�শ েরাযা পরুা 

করার সরূেত অপর শরহবাসী উনি�শ েরাযা রাখেল একিট েরাযা কাযা করেব।) 

‘এটা েস েক্ষে� যখন দুই শহর কাছাকািছ হয়, উদয়�েলর পাথর্কয্ না হয়। আর 

যিদ অপর শহর দেূর হয়, তাহেল এক শহরবাসীর জনয্ অনয্ শহেরর হুকমু 

আবশয্ক হেব না। কারণ শহর বা অ�েলর মােঝ অেনক দরূ� হেল উদয়�লও 

িভ� িভ� হেয় যায়। সতুরাং এমন েক্ষে� �েতয্ক শহরবাসীর জনয্ তােদর 

উদয়�লই ধতর্বয্ হেব অনয্েদরটা নয়। (বাদােয়উস সানােয়: ২/৫৭৯) 
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আ�ামা ফখরু�ীন যায়লায়ী িলেখেছন: ‘দলীল �মােণর িবচাের সবর্ািধক 

সাম�সয্পণূর্ মত হেলা উদয়�েলর িবিভ�তা ধতর্বয্ হওয়া। কারণ �েতয্ক 

এলাকাবাসী তােদর অব�া িহসােব সে�ািধত বা দািয়� �া�।’ (তাবয়ীনুল 

হাকােয়ক: ২/১৬৪) 

 

েমা�া আলী কারী রহ.  িলেখেছন: ‘ দলীল �মােণর িবচাের সবর্ািধক 

সাম�সয্পণূর্ মত হেলা উদয়�েলর িবিভ�তা ধতর্বয্ হওয়া।’ (ফাতাহু বািবল 

ইনায়াহ: ১/৫৬৭) 

 

‘ফাতাওয়া উলামােয় বালােদ হারাম’ �ে� উদয়�েলর িবিভ�তা �হণ করা হেব 

মতিট উে�খ করার পর বলা হেয়েছ: ‘আর এই মতিটই শ� ও সিঠক গেবষণার 

িবচাের শি�শালী’ (ফাতাওয়া উলামােয় বালােদ হারাম প.ৃ৮৮৯) 

 

আবলু ফাতাহ ওয়াল ওয়ােলজী িলেখেছন: ‘দুই েদেশর উদয়�ল যিদ িভ� হয়, 

তাহেল এক েদেশর হুকমু অনয্ েদেশর জনয্ আবশয্ক হেব না।’ (আল 

ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ােলিজয়াহ : ১/৩২৬) 

 

ি�তীয় মেতর িবচার িবে�ষণ: েযসব হানাফী উলামােয় েকরাম ি�তীয় মত উে�খ 

কেরেছন তােদর নাম ও িকতােবর নাম:  

 

১. সােহেব খলুাসাতলু ফাতাওয়া ‘খলুাসাতলু ফাতাওয়া’ (১/২৪৯) 

২. আ�ামা কাযী খান ‘ফাতাওয়া কাযীখান’ (১/১৯৮) 

৩. ফকীহ আলম উবনুল আলা ‘তাতারখািনয়া’ (৩/৩৬৫) 

৪. ইবেন নুজাইম ‘বাহরুর রােয়ক’ (২/৪৭১) 

৫. আ�ামা বাযয্াযী ‘ফাতাওয়া বাযযািয়’ (১/৮৬) 

৬. উমর ইবেন ইবরাহীম ‘নাহরুল ফােয়ক’ (২/১৪) 

৭. সােহেব ফাতাওয়া িহি�য়া ‘ফাতাওয়া িহি�য়া’ (১/১৯৮) 

৮. আ�ামা শামী ‘ফাতাওয়ােয় শামী’ (২/৩৯৩) 

৯. আশরাফ আলী থানভী রহ.  ‘ইমদাদুল ফাতাওয়া’ (২/১০৭)  

১০. এবং ফাতাওয়ােয় দারুল উলমূ সহ আেরা িবিভ� িকতােব এ কথা বলা 

হেয়েছ েয, উদয়�েলর িবিভ�তা ধতর্বয্ না, এটাই জােহরুর েরওয়ায়াহ। সতুরাং 

এক অ�েল চাদঁ েদখা েগেল অনয্ অ�েলও চাদঁ েদখা �মািণত হেব। িনকটবতর্ী 

অ�ল ও দরূবতর্ী অ�েলর মেধয্ েকােনা পাথর্কয্ েনই। 
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উে�খয্ েয, এ বয্াপারিট কােরা কােছ অ�� থাকার কথা নয় েয, ‘উদয়�েলর 

িবিভ�তা সে�ও এক �ােনর চাঁদ েদখা অনয্ �ােনর জনয্ �হণেযাগয্ হেব িকনা’ 

এ িবষয়িট মুজতািহদ ফীহ এবং মুখতালাফ ফীহ ও বেট। ‘ফাতাওয়া আল 

লাজনাততু দািয়মায়’ আ�ুল আজীজ িবন আ�ু�াহ িবন বায, আ�ুর রাযযাক 

আফীফী এবং আ�ু�াহ িবন মুিন �াক্ষিরত ফাতাওয়ােত আেছ: ‘উদয়�েলর 

িবিভ�তা সে�ও এক �ােনর চাদঁ েদখা অনয্ �ােনর জনয্ ধতর্বয্ না হওয়ার 

মাসআলািট মাসােয়েল নাজিরয়য্াহ, এেত ইজিতহােদর সেুযাগ রেয়েছ। আর এ 

মাসআলার েক্ষে� মেতর িভ�তা হেয়েছ তােদর যােদর ইলম ও �ীেনর েক্ষে� 

আলাদা মযর্াদা রেয়েছ। আর এটা ঐ সকল মাসােয়েলর একিট যােত ইজিতহাদ 

সিঠক হেল ডাবল সাওয়াব, আর ভুল হেল অেধর্ক সাওয়াব।’ (�াগু� : 

১০/১০২) 

 

সতুরাং এ েক্ষে� মুজতািহদ ইজিতহােদর েযমন সেুযাগ রেয়েছ েতমিন পরবতর্ী 

ফকীহেদর জনয্ শতর্ সােপেক্ষ েকােনা একিট মত �হণ করার অবকাশ রেয়েছ। 

আর মূলত এ মাসআলািট তারজীহ বা অ�ািধকােরর িভিৎতেত আমল করার মত 

একিট মাসআলা। সতুরাং েকােনা ‘আসহােব তারজীহ’ েযেকােনা মতেক 

দলীেলর িভিৎতেত তারজীহ অথর্াৎ �াধানয্ িদেত পােরন। 

 

েশেষা� উলামােয় আহনােফর ইবারােতর বণর্না েথেক এ কথা �িতয়মাণ হয় 

েয, তারা উদয়�েলর িবিভ�তা সে�ও এক �ােনর চাদঁ েদখা অনয্ �ােনর জনয্ 

�হণেযাগয্ হওয়ােক অ�ািধকার িদেয়েছন এবং এমতিটেক তারা জােহরুল 

মাযহাব বেল দািব কেরেছন, আর জােহরুল মাযহাব হওয়ার কারেণই এই 

মতিটেক তারা অনয্ মতিটর উপর অ�ািধকার িদেয়েছন। এখন েদখার িবষয় 

হেলা এই মতিট আসেলই জােহরুল মাযহাব বা জােহরুর েরওয়ায়াহ িকনা? 

 

 

জােহরুর েরওয়ায়াহ বা জােহরুল মাযহােবর আেলাচনাঃ  

শাইখলু ইসলাম আ�ামা তাকী উসমানী দা.বা. িলেখেছন : ‘জােহরুর েরওয়ায়হ 

বলা হয় ঐ সকল মাসােয়লেক েযগুেলা ইমাম মুহা�াদ রহ. এর িকতাব 

মাবসতূ, িযয়াদাত, জােমেয় সগীর, িসয়াের সগীর, জােমেয় কাবীর, ও িসয়াের 

কাবীের পাওয়া যায়। (উসলূলু ইফতা:১১৩, উকদূু রসিমল মফুতী:৭৩) 

 

ইখেতলাফলু মাতােল মু‘তাবার না। অথর্াৎ উদয়�েলর িবিভ�তা সে�ও এক 

�ােনর চাদঁ েদখা অনয্ �ােনর জনয্ ধতর্বয্ হেব, এমন েকােনা ফায়সালা আমরা 

জােহরুর েরওয়ায়াহেত পাইিন (জােহরুর েরওয়ায়াহ এর �ায় সব িকতাবই 
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খুঁেজ েদখা হেয়েছ)। ইমাম সারাখসী রহ. এর ‘আল মাবসূত’ যা জােহরুর 

েরওয়ায়াহ’ এর মাসআলা-মাসােয়েলর সংিক্ষ� সংকলন এবং ‘কাফী’র বয্াখয্া 

�� েসখােনও এরূপ েকােনা কথা পাওয়া যায়িন। এমনিক নািদরুর 

েরওয়ায়ােতও এমন কথা ��ভােব পাওয়া যায়িন। 

 

সতুরাং হানাফীেদর েকােনা �ে� ‘ইখিতলােফ মাতােল ম‘ুতাবার না’ এটােক 

জােহরুর েরওয়ায়াহ বলা এবং এ শুধু এ কারেণ এই মতেক তারজীহ েদওয়ার 

বয্াপাের নতনু কের েভেব েদখা উিচত। অেনক সময় এমন হয় েয, েকােনা 

একিট মাসআলা কােরা িদেক িনসবত করা হয়, পরবতর্ীরাও তার অনুসরণ কের 

িনেজর িকতােব তা উে�খ কের েদয়। িক� আসল িকতাব পনুরায় িনরীক্ষণ 

করেল তা েযভােব উে�খ করা হেয়েছ েসভােব পাওয়া যায় না। আ�ামা ইবেন 

আেবদীন শামী রহ.  শরহু উকিূদ রসিমল মুফতীেত এ িবষেয় অেনকগুেলা 

দ�ৃা� েপশ কেরেছন। (শরহু উকিূদ রসিমল মুফতী প.ৃ৫৮) 

 

এই মাসআলািটর উৎস: 

নািদরুর েরওয়ায়াহেত একিট মাসআলা পাওয়া যায় যার েথেক চােঁদর 

মাসআলািট মুসতা�াত বা েবর হেত পাের। আহকামুল করুআনসহ কেয়কিট 

িকতােব তার বণর্না রেয়েছ। 

 

ইমাম জাসসাস রহ.  বেলন: ‘িবশর িবন ওয়ালীদ আবূ ইউসফু রহ. েথেক এবং 

িহশাম মুহা�াদ রাহ., েথেক আমােদর আসহাবেদর কােরা মেতািবেরাধ ছাড়াই 

উে�খ কেরেছন েয, যখন েকােনা শরহবাসী চাদঁ েদেখ উনি�শ িদন েরাযা 

রােখ, আর ঐ শহের েকােনা অস�ু বয্ি� েরাযা রাখেলা না, তার হুকমু হেলা 

স�ু হওয়ার পর েস উনি�শিট েরাযাই কাযা করেব। আর যিদ েকােনা অ�েলর 

েলাক চাদঁ েদেখ ি�শিট েরাযা রােখ আর অপর অ�েলর েলােকরা চাদঁ েদেখ 

উনি�শিট েরাযা রােখ তাহেল পেূবর্া� মাসআলা েথেক বেুঝ আেস েয, যারা 

উনি�শিট েরাযা েরেখেছ তােদর জনয্ একিট েরাযা কাযা করা জরুরী। আর ঐ 

শহেরর অস�ু বয্ি�র জনয্ ি�শিট েরাযা কাযা করেত হেব। (আহকামুল 

করুআন িলল জাসসাস : ১/৩০৩) 

 

ইমাম জাসসাস আব ূইউসফু ও মুহা�াদ রহ. েথেক েয দুইিট মাসআলা বণর্না 

কেরেছন স�বত তার ি�তীয়িট েথেক ইখেতলােফ মাতােলর মাসআলািট 

ছােবত করা হেয়েছ। অথর্াৎ এক শহরবাসী উনি�শ িদন েরাযা রাখল আর অপর 

শহরবাসী চাদঁ েদেখ ি�শ িদন েরাযা রাখল, তাহেল েয শহরবাসী উনি�শ িদন 

েরাযা েরেখেছ, তােদর বয্াপাের বলা হেয়েছ েয, তারা একিট েরাযা কাযা 
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করেব। সতুরাং এর �ারা বঝুা যায় েয, েয শহরবাসী উনি�শ িদন েরাযা 

েরেখেছ তােদর উপর ঐ শহরবাসী যারা চাদঁ েদেখ ি�শ িদন েরাযা েরেখেছ 

তােদর চাদঁ েদখার কারেণই একিট েরাযা কাযা করেত হেব। অতএব, এর �ারা 

বঝুা েগল অপর শহরবাসীর চাদঁ েদখা ধতর্বয্। ফেল ইখিতলােফ মাতােল 

মু‘তাবার নয় সাবয্� হেলা অথর্াৎ উদয়�েলর পাথর্কয্ �হণেযাগয্ নয়। 

 

এখােন কেয়কিট িবষয় লক্ষণীয়:  

১. ি�তীয় মাসআলার বয্াপাের ইমাম জাসসাস বেলেছন: ‘পেূবর্া� মাসআলা 

েথেক বঝুা যায় েয যারা উনি�শিট েরাযা েরেখেছ তারা একিট েরাযা কাযা 

করেব।’ এর �ারা বঝুা েগল ি�তীয় মাসআলািট �থম মাসআলা েথেক ইি��াত 

বা েবর করা হেয়েছ, এিট মানসসূ আলাইিহ েকােনা মাসআলা না। 

 

২. বিণর্ত মাসআলায় দুই শহেরর উদয়�ল িভ� িভ� নািক এক, এ বয্াপাের 

েকােনা িকছইু উে�খ নাই। তাই এ মাসআলা েথেক ইখিতলােফ মাতােল 

মু‘তাবার না, এ কথা �মাণ করা অস�ব। 

 

৩. তাছাড়া এ মাসআলািট ‘মুহীেত বরুহানী’ এবং ‘তাতারখািনয়ােত’ 

‘মুনতাকা’-এর উ�িৃতেত বণর্না করা হেয়েছ। আর মুনাতাকার বয্াপাের 

কাশফুযযুনূর এর েলখক িলেখেছন: ‘আল মুনতাকা ফী ফুরূইল হানািফয়য্াহ 

হােকম শহীদ রহ. এর েলখা। এেত মাযহােবর নাওয়ািদরুর েরওয়ায়হ 

সি�েবিশত হেয়েছ।’ (কাশফুয যুনূন:১৮৫১) 

 

অতএব, েয বণর্নার মেধয্ মাতােল বা উদয়�েলর িভ�তা সে�ও চাদঁ �মািণত 

হওয়ার েকােনা আেলাচনাই েনই এবং েযটা নািদরুর েরওয়ায়াহ সি�েবিশত �� 

েথেক সংগৃহীত েসটােক জােহরুর েরওয়ায়াহ বলা িক কের ৈবধ হেত পাের? 

 

তাই আমরা বলেত পাির েয, ইখেতলােফ মাতােল ম‘ুতাবার না, এই 

মাসআলািটেক জােহরুর েরওয়ায়াহ দািব কের, জােহরুর েরওয়ায়াহ হওয়ার 

কারেণই তারজীহ বা �াধানয্ েদওয়া হে�, অথচ আমােদর আেলাচনা �ারা এ 

কথা �মািণত হেলা েয, এই মতিটেক জােহরুর েরওয়ায়াহ দািব করার েকােনা 

কারণ েনই। সতুরাং এ েক্ষে� আসহােব মাযহােবর মেতর বয্াপাের আমরা তাই 

বলেত চাই যা ইউসফু বা�ুরী রহ. বেলেছন। িতিন বেলন: ‘�কাশ থােক েয, 

মাযহােবর উলামােদর েথেক শুধু এতটকু ু বণর্না পাওয়া যায় েয, উদয়�েলর 

িবিভ�তা ধতর্বয্ না। কােছর এলাকার বা দেূরর এলাকার অথবা অনয্েকােনা 

বয্াখয্া িবে�ষণ ছাড়া তােদর েথেক এই এজমালী কথা পাওয়া যায়... এ িদেক 

http://www.darsemansoor.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


www.darsemansoor.com             www.islamijindegi.com 
 

আমরা যখন জানেত পারলাম েয, দরূবতর্ী এলাকার েক্ষে� উদয়�েলর পাথর্কয্ 

ধতর্বয্ হওয়ার বয্াপাের উ�েতর ঐকয্মত �িতি�ত হেয়েছ, সতুরাং আই�া 

েকরােমর মুতলাক (বয্াখয্া ছাড়া) কথােক, িনকটবতর্ী অ�েলর েক্ষে� 

উদয়�েলর পাথর্কয্ ধতর্বয্ না, এরূপ শেতর্র সােথ শতর্যু� করা আবশয্ক। 

আমােদর শােয়খ আ�ামা কা�ীরী এটাই বলেত েচেয়েছন।’ (মাআিরফুস 

সনুান:৫/৩৪১:৪২) 

 

এখন আর হানাফীেদর দুই �কার মেতর েক্ষে� েকােনা সংঘষর্ থাকল না। শুধু 

এতটকু ু পাথর্কয্ থাকেলা েয, একিট মত িব�ািরতভােব আেলািচত হেয়েছ, 

আেরকিট মত েযিটর আেলাচনা আমরা েশেষ কেরিছ েসিট অ��ভােব 

আেলািচত হেয়েছ। িক� ি�তীয় মতিটর বয্াখয্া করার পর �থম মতিটর সােথ 

এর েকােনা সংঘষর্ বািক থােক না। 

 

ি�য় পাঠক! আশা কির আমােদর সংিক্ষ� এই আেলাচনা পড়ার পর আপনার 

বঝুেত বাকী েনই েয, িনকটবতর্ী এলাকার েকােনা এলাকায় চাদঁ �মািণত হেল 

তারঁ পা�র্বতর্ী এলাকায় এই চাদঁ েদখা �হণেযাগয্ হেত পাের, তেব দরূবতর্ী 

এলাকার হুকমু িভ�। দরূবতর্ী এলাকার েক্ষে� এক অ�ল বা েদেশর চাদঁ েদখা 

অনয্ েদেশর জনয্ যেথ� নয়। বরং �েতয্ক দরূবতর্ী এলাকা িনেজেদর চাঁদ েদখা 

অনুযায়ী েরাযা ও ঈদ পালন করেব। উে�িখত মাসআলািট িনিদর্� েকােনা 

মাযহােবর একক িস�া� নয়। বরং মুসিলম উ�াহর অিধকাংশ উলামােয় 

েকরােমর ঐকয্ব� িস�া� এিটই। সতুরাং এ মাসআলার বয্াপাের আর েকােনা 

ি�ধা-�ে�র অবকাশ নাই। েচৗ�শত বছর ধের উ�েতর আমল েযভােব চেল 

আসেছ তাই সহীহ এবং দলীল �মাণ সমিথর্ত আর ইজমাও এর উপর 

�িতি�ত। এই মাসআলার িবেরািধতা কের নতনু েকােনা আমল চাল ু করা 

মুসিলম সমােজ িব�াি� ছড়ােনা ও করুআন-স�ুােহর িবেরািধতার নামা�র। 

 

সতুরাং আমােদর েদেশর গুিটকেয়ক িবদআতী ও েফতনা সিৃ�কারী নামধারী 

আেলমেদর কথা শুেন ও তােদর েলখা পেড় িব�া� হেবন না। তােদর কথা 

অনুযায়ী েসৗদী আরেবর সােথ িমিলেয় েরাযা ও ঈদ পালন করা যােব না। 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবাইেক সিঠক বঝু দান করুন এবং েহদায়ােতর 

উপর কােয়ম দােয়ম রাখনু। আমীন। 

 

ি�তীয় আমলঃ শাউয়াল মােসর েরাযা 
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েয বয্ি� রমযান মােসর েরাযা পালেনর পর শাউয়াল মােস ৬িট েরাযা রাখেব, 

েস েযন সারা বছরই েরাযা রাখল। 

ি�য় নবী রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, "েয বয্ি� রমযােনর েরাযা রাখার পের-

পেরই শাউয়াল মােস ৬িট েরাযা রােখ, েস েযেনা পণূর্ এক বছর (৩৬০ িদন) 

েরাযা রাখার সমান সওয়াব লাভ কের। (মুসিলম ১১৬৪, আব ুদাউদ, িতরিমযী, 

নাসায়ী ও ইবেন মাজাহ।) 

 

এই সওয়াব এই জনয্ েয, উ�েত মুহা�ািদর েয েকউ একিট ভােলা কাজ 

করেল আ�াহর অনু�েহ েস তার ১০ গুণ সওয়াব পােব। আ�াহ তা‘আলা 

বেলন, "েকউ েকােনা ভােলা কাজ করেল েস তার ১০ গুণ �িতদান পােব।" 

(সরুা আল-আন'আম, আয়াত ১৬০) 

 

অতএব, এই িভিৎতেত ৩০+৬ = ৩৬িট েরাযা রাখেল ৩৬×১০ = ৩৬০ অথর্াৎ 

চ� মাস অনুযায়ী সারা বছর েরাযা রাখার সমান সওয়াব পাওয়া যােব।  

 

আ�ামা ইবেন রজব রহ. বেলন, শাউয়াল মােস েরাযা রাখার তাৎপযর্ অেনক। 

রমযােনর পর শাউয়ােল েরাযা রাখা রমযােনর েরাযা কবলু হওয়ার আলামত 

�রূপ। েকননা আ�াহ তা‘আলা েকান বা�ার আমল কবুল করেল, তােক 

পেরও অনুরূপ আমল করার েতৗিফক িদেয় থােকন। েনক আমেলর �িতদান 

িবিভ�রূপ। তার মেধয্ একিট হেলা পনুরায় েনক আমল করার েসৗভাগয্ অজর্ন 

করা। তাই নামাজ েরাযা ও অনয্ানয্ ইবাদত বািক এগার মােসও চাল ুরাখা চাই। 

েকননা িযিন রমযােনর রব, বািক এগার মােসর রব িতিনই। 

  

িতিন আেরা বেলন, তেব ইবাদেতর েমাকােবলায় গুনােহর কাজ করেল 

েনয়ামেতর অকতৃ�তা �কাশ পায়। অতএব, েকান বয্ি� রমযােনর পরপরই 

হারাম ও গিহর্ত কােজ িল� হেয় েগেল, তার িসয়াম �ীয় মুেখর উপর িনেক্ষপ 

করা হয়। এবং রহমেতর দরজা তার জনয্ ব� হেয় যায়।  

গুনােহর পর ভাল কাজ করা কতইনা উৎক�ৃ আমল। িক� তার েচেয় আেরা 

উৎক�ৃ আমল হেলা েনক কােজর পর আেরকিট েনক কােজ মশগুল হওয়া। 

অতএব, আ�াহর িনকট �াথর্না কর, যােত িতিন মৃতুয্ পযর্� হেকর উপর অটল 

থাকার েতৗিফক দান কেরন। সােথ সােথ অ�র িবপেথ যাওয়া েথেক পির�াণ 

চাও। েকননা আনুগেতয্র স�ােনর পর নাফরমািনর েবই�িত কতইনা িনক�ৃ। 
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সাওবান রািয. েথেক বিণর্ত, রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, রমযােনর েরাযা দশ 

মােসর েরাযার সমতলুয্ আর (শাওয়ােলর) ছয় েরাযা দু’মােসর েরাযার সমান। 

সতুরাং এ হেলা এক বছেরর েরাযা। 

 

অপর েরওয়ােয়েত আেছ, েয বয্ি� রমযােনর েরাযা েশষ কের শাউয়াল মােস 

ছয় িদন েরাযা রাখেব েসটা তার জনয্ পেুরা বছর েরাযা রাখার সমতলুয্। (সরূা 

আন‘আম আহমদ : ৫/২৮০, দােরিম : ১৭৫৫) 

 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবাইেক শাউয়াল মােসর ৬ েরাযা েরেখ সারা বছর 

েরাযা রাখার সমান সাওয়াব পাওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।  

 

ততৃীয় আমলঃ শাউয়াল মােস িববাহ করা  

িববাহ একিট গুরু�পণূর্ ইবাদত । এই স�েকর্ রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরেছন, 

“বা�া যখন িববাহ করল তখন তার �ীনদারী অেধর্ক পণূর্ হেয় েগল। অবিশ� 

অেধর্েকর বয্াপাের েস েযন আ�াহেক ভয় করেত থােক।” (িমশকাত শরীফ -

২৬৭) 

 

মানুেষর অিধকাংশ গুনাহ দুিট কারেণ সংঘিটত হয়। একিট হয় তার ল�া 

�ােনর চািহদা পরূেণর কারেণ আর অনয্িট হয় েপেটর চািহদা পরূেণর কারেণ। 

িববােহর কারেণ মানুষ �থমিট েথেক েহফাজেতর রা�া েপেয় যায়। সতুরাং 

তােক েকবল িরিযেকর বয্াপাের িচ�াি�ত থাকেত হয়। যােত কের েস হারাম 

েথেক েবেঁচ থাকেত পাের। একজন েলাক খবু বড় আেবদ, তাহা�দু-চাশত-

আওয়াবীন ইতয্ািদ নফল নামায খবু পেড়; িক� সংসােরর সােথ তার েকান 

সং�ব েনই। আেরকজন েলাক ফরজ, ওয়ািজব, স�ুােত মুআ�াদা আদায় কের 

এবং িবিব বা�ার হক আদােয় তৎপর থােক ফেল তার েবশী েবশী নফল পড়ার 

েকান সময় হয় না। এতদসে�ও শরী‘আত িক� ি�তীয় বয্ি�েকই 

ইবাদাতগুজার িহেসেব মযর্াদা �দান কেরেছ। অথর্াৎ েয বয্ি� রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص 

এর স�ুাত মুতািবক িববাহ-শাদী কের পিরবােরর দায়-দািয়� কােঁধ িনেয় 

হালাল িরিযেকর িফিকর করেছ, েস ঐ বয্ি� অেপক্ষা অিধক মযর্াদাশীল েয 

চি�শ ঘ�া মসিজেদ পেড় থােক বা বেন জ�েল স�য্াসীর মত জীবন যাপন 

কের আর সব রকেমর সাংসািরক ঝােমলা েথেক মু� েথেক তাসবীহ তাহলীেল 

মশগুল থােক। 
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িববােহর অনয্তম আেরা একিট ফায়দা হে� এই েয, এর �ারা রাসেূল আকরাম 

 এর িনেদর্শ পালন করা হয়। েকননা, িতিন ইরশাদ কেরেছনঃ “িববাহ করা ملسو هيلع هللا ىلص

আমার সু�াত।” আেরক হাদীেস এেসেছঃ“ েতামােদর মেধয্ যােদর সামথর্য্ 

আেছ, তারা িববাহ কর। কারণ এর �ারা দিৃ� ও ল�া �ােনর েহফাজত হয়।” 

(িমশকাত শরীফ- ২৬৭ পঃৃ) 

 

এছাড়াও িববােহর �ারা মানুষ িনেজেক অেনক গুনােহর কাজ েথেক বাচঁােত 

পাের। েনক আওলাদ হািসল করেত পাের। আর েনক আওলাদ এমন এক 

স�দ যা মৃতযু্র পের কিঠন অব�ার উৎতরেণ পরম সহেযািগতা করেত সক্ষম 

হয়। কােরা যিদ েনক স�ান থােক তাহেল তারা যত েনক আমল করেব, 

েসগুেলা িপতা-মাতার আমেল েযাগ েদয়া হেব। িববাহ-শাদী েযেহতু 

শরী‘আেতর দিৃ�েত অতয্� মযর্াদাপণূর্ একিট ইবাদত, েসেহত ু এর মেধয্ 

েকানভােব গুনাহ এবং আ�াহ তা‘আলার নাফরমানীর েকান সংিম�ণ না হয় 

েসিদেক িবেশষভােব লক্ষয্ রাখেত হেব। তাছাড়া এেত েবপদর্া, নাচ-গান, 

অপবয্য়-অপচয়, ছিব েতালা, নাজািয়য দাবী-দাওয়া েথেক স�ূণর্রূেপ দুের 

থাকেত হেব। নতবুা মুবারক িববােহর সম� বরকতই ন� হেয় যােব এবং �ামী-

�ী দা�তয্ জীবেনর সখু-শাি� সচূনােতই �ংস হেয় যােব। (িমশকাত শরীফ- 

২/২৬৮) 

 

িববাহ স�িকর্ত িকছ ুহাদীস 

হযরত আব ুহুরাইরা রা. েথেক বিণর্ত আেছ রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরেছনঃ 

িতন বয্ি�েক সাহাযয্ করা আ�াহ পাক আবশয্ক মেন কেরন – 

 

(১) ঐ মুকাতাব বা দাস েয িনেজর মুি�পণ আদায় করেত চায়। 

(২) ঐ িববাহকারী েয আপন চির� রক্ষা করেত চায় এবং 

(৩) ঐ মুজািহদ েয আ�াহর রা�ায় িজহাদ কের। (িতরিমযী শরীফ, িমশকাত-

২৬৭) 

 

রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরেছনঃ েয বয্ি� েকান মিহলােক তার আিভজােতয্র 

কারেণ িববাহ করেব আ�াহ তা‘আলা তার অপমান ও অপদ�তা অিধক হাের 

বিৃ� করেবন। আর েয বয্ি� তার ধন-স�েদর কারেণ তােক িববাহ করেব, 

আ�াহ তা‘আলা তার দাির�তােক (িদেন িদেন) বিৃ� কের েদেবন। আর েয 

বয্ি� তােক িববাহ করেব তার বংশ েকৗলীনয্ েদেখ, আ�াহ তা‘আলা তার 

ত�ুতা ও েহয়তা বািড়েয় েদেবন। আর েয বয্ি� েকান মিহলােক শুধুমা� এই 
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জনয্ িববাহ কের েয, েস তার চকু্ষেক অবনত রাখেব এবং ল�া �ানেক 

েহফাজত করেব অথবা (আৎমীয়েদর মেধয্ হেল) আৎমীয়তা রক্ষা করেব, 

তাহেল আ�াহ তা‘আলা েসই নারী-পরুুষ উভেয়র জীবেনই বরকত দান 

করেবন। (তাবারানী) 

 

হযরত আব ুহুরাইরা রা. েথেক বিণর্ত রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরেছনঃ নারীেক 

চার কারেণ িববাহ করা হয়। (১) তার ধন-স�েদর কারেণ (২) তার বংশ 

মযর্াদার কারেণ (৩) তার েসৗ�েযর্র কারেণ এবং (৪) তার �ীনদারীর কারেণ। 

সতুরাং তিুম �ীনদার িবিব লাভ কের কািময়াব হও। েতামােদর হ��য় �ংস 

েহাক অথর্াৎ তিুম �ংস হও (যিদ �ীনদার বয্তীত অনয্ নারী চাও)। (বখুারী-

মুসিলম, িমশকাত-২৬৭) 

 

হযরত আ�ু�াহ ইবেন আমর রা. েথেক বিণর্ত,রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরেছনঃ 

েগাটা দুিনয়াই হেলা স�দ, আর দুিনয়ার ে�� স�দ হল েনককার িবিব। 

(মুসিলম শরীফ, িমশকাত- ২৬৭) 

 

হযরত আব ু হুরাইরা রা. েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ 

কেরেছনঃ যখন েতামােদর িনকট এমন েকান েলাক িববােহর ��াব েদয় যার 

�ীনদারী ও আখলাক েতামরা পছ� কর, তখন িববাহ িদেয় দাও। (মাল 

স�েদর �িত লক্ষয্ কর না) তা যিদ না কর তাহেল েদেশ বয্াপকহাের েফতনা-

ফাসাদ েদখা িদেব। (িতরিমযী, িমশকাত শরীফ- ২৬৭) 

 

হযরত আেয়শা রা. েথেক বিণর্ত আেছ, নবীেয় কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরেছনঃ 

সবর্ােপক্ষা বরকতপরূ্ণ িববাহ হেলা, যা সবর্ােপক্ষা কম খরেচ স�ািদত হয়। 

(বাইহাকী, িমশকাত শরীফ- ২৬৮) 

 

 

 

িববােহর �ান ও কাল 

িববােহর জনয্ উৎতম হেলা জমুু‘আর িদন। পি�কায় েয শুভ অশুভ সময় েলখা 

আেছ, েসটা িহ�ুেদর তরীকা। শরী‘আেতর দিৃ�েত েয েকান মােস, েয েকান 

িদেন এবং েয েকান সমেয় িববাহ ৈবধ। তেব শাউয়াল মােস এবং জমু‘আর 

িদেন িববাহ করা স�ুাত। (ফাতাওয়া শামী-৩/৮) 
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�থমতঃ রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর যুেগ মুসলমানেদর িববাহ মসিজেদই স�� হত। 

আর এটা নবীজীর স�ুাতও বেট। শাউয়াল মােস িববাহ করা আেরকিট স�ুাত। 

সতুরাং কােরা পেক্ষ যিদ স�ব হয় তাহেল েস শাউয়াল মােসর জমুু‘আর িদেন 

িববাহ করেব। আর স�ব না হেল অনয্ েয েকান সমেয় করেত পাের। তেব 

স�ব হেল মসিজদ ও জুমু’আ িঠক রাখেব, এটাও স�ব না হেল দুেটার েকান 

একটা িঠক রাখেত েচ�া করেব। তাহেল ইনশাআ�াহ খােয়র ও বরকত েথেক 

মাহরুম হেব না। 

 

ি�তীয়তঃ মসিজেদর িববােহ সিুবধা হেলা, এেত েকান ফালত ু খরচ হয় না। 

িবছানা-প� এবং খাওয়া-দাওয়ার বয্াপাের কােরা েকান দাবী-দাওয়ার সেুযাগ 

থােক না। েকননা, মসিজদ হে� ইবাদেতর জায়গা, েসখােন মানুষ ইবাদত 

করেত আেস। আ�াহর স�ি�র কাজ করেত আেস। কাজ েশষ হেলই চেল যায়। 

(িমশকাত শরীফ -২/২৭১, ফাতাওয়ােয় মাহমুিদয়া-৩/২৬৫) 

 

িববাহ-শাদীর �চিলত ভুলসমূহ 

িববাহ-শাদী মানব জীবেনর একিট গুরু�পণূর্ অধয্ায়। যা মহান আ�াহ তা‘আলা 

তারঁ বা�ােদরেক িবেশষ েন‘আমত িহসােব দান কেরেছন। বািহয্ক দিৃ�েত 

িববাহ-শাদী দুিনয়াবী কাজ বা মুবাহ মেন হেলও যথা িনয়েম স�ুাত তরীকায় 

যিদ তা স�াদন করা হয় তাহেল েসটা বরকতপণূর্ ইবাদত ও অেনেক 

সওয়ােবর কাজ হয়। এর মাধয্েম �ামী-�ীর মধয্কার দা�তয্ জীবন সখুময় 

হয়। িক� বতর্মান সমােজ িববাহ-শাদী স�ুত তরীকায় েতা হয়ই না। উপর� 

এটা িবিভ� ধরেনর ক�ুথা এবং বড় বড় অেনক গুনােহর কারণ হেয় দািঁড়েয়েছ। 

ফেল পািরবািরক জীবেন অশাি�র ঝড় বেয় চলেছ। এজনয্ িনে� িববাহ-শাদী 

স�িকর্ত িকছ ুভুল এবং ক�ুথা তেুল ধারা হল। যােত এগুেলা েথেক বাচঁা হয়। 

 

 

 

 

িববােহর পেূবর্র ভুলসমূহ 

১. িববাহ শাদী েযেহত ুইবাদত, সতুরাং এখােন দীনদারীেক �াধানয্ িদেত হেব। 

দুিনয়াদারগণ েসৗ�যর্, মাল, েদৗলত ও খা�ানেক �াধানয্ িদেয় থােক। এটা 

রাসেূলর স�ুােতর িবপরীত হওয়ায় শাি� বেয় আেন না।  
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২. েকান েকান জায়গায় অিভভাবক এবং সাক্ষী ছাড়া শুধু বর কেনর পর�েরর 

স�ি�েতই িববােহর �চলন আেছ। অথচ এভােব িববাহ িবশু� হয় না। বরং এিট 

িযনা-বয্িভচার বেল গণয্ হেব। সাক্ষী থাকা সে�ও যিদ েমেয় পেক্ষর 

অিভভাবেকর স�িত না থােক, আর েছেল  েমেয়র “কফুু” তথা দীনদারী, 

মালদারী ও েপশাগত িদক েথেক সাম�সয্শীল না হয় তাহেল েস িববাহও শু� 

হয় না। 

 

৩. েকউ েকউ ধারণা কের েয মািসক চলাকালীন সময় িববাহ শু� হয় না। অথচ 

এ অব�ায়ও িববাহ শু� হেয় যায়। অবশয্ এ অব�ায় সহবাস জািয়য েনই। 

 

৪. েকউ েকউ ধারণা কের েয মুরীদনীর সােথ পীর সােহেবর িববাহ জািয়য 

েনই। অথচ রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص-এর �ীগণ সকেলই তারঁ মুরীদনী িছেলন। 

 

৫. অেনেক অেনক বয়স হওয়ার পরও িববাহ কের না িকংবা �থম �ীেক 

তালাক েদওয়ার পর বা েস মৃতযু্ বরণ করার পর আর ২য় িববাহ কের না। 

অথচ শারীিরক িবেবচনায় তার িববাহ করা জরুরী িছল। এ অব�ায় থাকা মােন 

িযনা-বয্িভচাের জিড়ত হওয়ার রা�া খেুল েদয়া। 

 

৬. অেনক েক্ষে� েদখা যায় (উদাহরণ �রূপ) ৬০ বছেরর বয়� েলাক অ� 

বয়সী যুবতী েমেয়েক িববাহ কের বেস। ফেল ঐ েমেয় িনি�ত জলুেুমর িশকার 

হয়। 

 

৭. অেনেক �ীর েখদমেত অক্ষম হওয়া সে�ও দুবর্লতা লিুকেয় েলাক েদখােনার 

জনয্ িবেয় কের �ীর জীবনেক �ংস কের েদয়। এটা মারাৎমক গুনােহর কাজ। 

 

৮. েকান েকান আধুিনক িশিক্ষত েলাক আধুিনক িশক্ষা তথা ডা�াির �েফসাির 

ইতয্ািদ িডি� েদেখ েমেয় িবেয় কের। তােদর ভাবা উিচৎ িবেয়র �ারা উে�শয্ 

কী? যিদ তার �ীর �ারা টাকা কামােনা উে�শয্ হয় তাহেল এটা েতা বড় 

ল�াজনক কথা েয, পরুুষ হেয় মিহলােদর কামাইেয়র আশায় বেস থাকেব। 

মেন রাখেত হেব এধরেণর পিরবাের শাি� আেস না।  

৯. েকউ েকউ পালক পেু�র তালাক েদয়া �ী িববাহ করােক না জািয়য মেন 

কের। এটা জািহলী যুেগর বদ-রুসমূ। 
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১০. েকউ েকউ িবধবা মিহলােদর িববাহ করােক অপছ� কের। অথচ 

রাসলূ�ুাহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অিধকাংশ �ী িবধবা িছেলন। 

(বখুারী হাঃ নং ৫০৭৭) 

 

িববােহর সমেয়র ভুলসমূহ 

 

বর পেক্ষর ভুলসমূহ 

১. িববাহ শাদী েযেহত ুইবাদত, সতুরাং িববাহেক েক� কের েকান �কার গুনাহ 

না হয় েস িদেক েখয়াল রাখেত হেব। তাহেল খােয়র বরকত লাভ হেব। যিদ 

িববাহেক গুনাহ মু� করা না যায় তাহেল েসখােন অশাি� হওয়া িনি�ত। ২. 

�থাগতভােব অেনক েলােকর বর যা�ী িহেসেব যাওয়া। ৩. দাওয়াতকতৃ 

সংখয্ার অিধক েলাক িনেয় যাওয়া। ৪. েলাক েদখােনার উে�েশয্ কনয্ার জনয্ 

েযৗতকু পাঠােনা এবং এটােক জরুরী মেন করা। ৫. গায়ের মাহরাম পরুুষ �ারা 

েমেয়র ইজন বা অনুমিত আনা। ৬. েবগানা পরুুষেদর কনয্ার মুখ েদখা এবং 

েদখােনা। ৭. নাচ-গান, বাজনা ইতয্ািদ করা। ৮. সালামী �হণ করা। ৯. 

েমাহরানা স�েকর্ চূড়া� িস�া� পেূবর্ই না করা, বরং করােক েদাষ মেন করা। 

অতঃপর িববােহর সময় তকর্-িবতকর্ করা। ১০. েলাক েদখােনার জনয্ বা গেবর্র 

সােথ ওলীমা করা। ১১. েমাহরানার িবষেয় গুরু� না েদয়া এবং েমাহরানা 

আদােয় গাফলতী করা। ১২. ই�াকতৃ এমন কমর্কা� করা েয কারেণ েকান 

পেক্ষর অদরূদিশর্তা �মািণত হয় অথবা তােদর অি�রতার কারণ হয়। আর 

িনেজেদর সনুাম �কাশ পায়। ১৩. িববাহ অনু�ােনর কারেণ ফরয ওয়ািজবসহ 

শরী‘আেতর িবধােনর বয্াপাের উদাসীনতা এবং অনীহা �কাশ করা। 

 

কনয্া পেক্ষর ভুলসমূহ 

১. বর যা�ার চািহদা। ২. েছেলর জনয্ উপেঢৗকন/েযৗতকু �কােশয্ পাঠােনা, 

পাঠােনােক পছ� করা এবং জরুরী মেন করা। ৩. আৎমীয়-�জন 

মহ�াবাসীেদর জনয্ �থাগত দাওয়াত এবং খাওয়া-দাওয়ার বয্ব�া করা। ৪. 

িববােহর সর�াম, অলংকারাদী �কােশয্ েদখা এবং অনয্েদরেক েদখােনা। ৫. 

িববােহর পর রুসমূ িহসােব জামাতােক শরবত পান করােনা। ৬. েবগানা 

মিহলারা জামাতার সামেন আসা। ৭. সালামী �হণ করা। এটােক জরুরী মেন 

করা এবং েনয়া েদয়া। ৮. যােত মহ�ায় খবু �িস� হয় েস জেনয্ ই�াকতৃ েকান 

িকছ ুকরা। ৯. ফরয-ওয়ািজব ইতয্ািদ িবষেয় উদাসীন হওয়া। এছাড়াও িববাহ 

উপলেক্ষ অেনক েবপদর্া, যুবক যুবতীেদর অবাধ েমলা-েমশা, অপবয্য়, ছিব 

এবং িভিডও ইতয্ািদ করা হয়, যােত িববােহর সকল খােয়র বরকত ন� হেয় 

যায়। 
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িববােহর িকছ ুক�ুথা 

১. েমেয়র ইজন আনার জনয্ েছেলপক্ষ �াক্ষী পািঠেয় থােক, শরী‘আেতর 

দিৃ�েত এর েকান �েয়াজন েনই।  

২. িববােহর সময় অেনেক বর-কেনর �ারা িতনবার কের ইজাব কবলূ পাঠ 

কিরেয় থােক এবং পের তােদর �ারা আমীন বলােনা হয়। শরী‘আেত এর েকান 

িভিৎত েনই।  

৩. ইজাব কবেূলর মাধয্েম আকদ স�াদন হওয়ার পর মজিলেস উপি�ত 

সকলেক লক্ষয্ কের সামেন দািঁড়েয় হাত উিঠেয় বর েয সালাম কের থােক 

তারও েকান িভিৎত েনই। 

৪. ঝগড়া-ফাসােদর আশংকা থাকা সে�ও েখজরু িছটােনােক জরুরী মেন করা 

হয়। অথচ এ স�িকর্ত হাদীসেক মুহাি�সীেন েকরাম যঈফ বেলেছন। 

 

িববাহ শাদীর আেরা কিতপয় কসুং�ার 

১. অেনক জায়গায় িববাহ রওয়ানা হওয়ার আেগ এলাকার �িস� মাযার 

িযয়ারত কের তারপর রওয়ানা হয়। শরী‘আেত এর েকান িভিৎত েনই।  

২. বেরর িনকট কেন পেক্ষর েলােকরা হাত েধায়ােনার টাকা, পান পাে�র 

পােনর সােথ টাকা িদেয় তার েথেক কেয়কগুণ েবশী টাকা েজার যবরদ�ী কের 

আদায় কের থােক। এটা না জািয়য। 

৩. অেনক জায়গায় েগট সািজেয় েসখােন বরেক আটেক েদয়া হয় এবং টাকা না 

েদয়া পযর্� েভতের �েবশ করেত েদয়া হয় না। এটাও একটা গিহর্ত কাজ। 

৪. খাওয়া দাওয়া েশেষ কেন পেক্ষর েলােকরা বেরর হাত েধায়ায়। পের হাত 

েধায়ােনা বাবদ টাকা দাবী কের। অেনক জায়গায় এ িনেয় অ�ীিতকর ঘটনাও 

ঘটেত েদখা যায়। এটা এেকবােরই অনুিচত। মূলতঃ এসব িহ�ুয়ানী �থা। দীঘর্ 

িদন যাবত িহ�ুেদর সােথ বসবাস করার কারেণ আমােদর মেধয্ এই 

কসুং�ারগুিল অনু�েবশ কেরেছ। 

৫. িববাহ পড়ােনার আেগ বা পের েযৗতেুকর িবিভ� িজিনস-প� �কাশয্ 

মজিলেস সকেলর সামেন উ�ু� কের েদয়া হয়। এটাও অনয্ায় ও িনলর্�তার 

কাজ।  

৬. িববােহর পের নারী-পরুুষ সকেলর সামেন কেনর িপতা বা মাতা জামাই-

েমেয়র হাত একসােথ কের তােদরেক দু‘আ েদয়। কেনর িপতা জামাইেক বেল 
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“আমার েমেয়েক েতামার হােত সেঁপ িদলাম, তিুম এক েদেখ শুেন েরখ” এর 

েকান িভিৎত শরী‘আেত েনই। 

৭. িববাহ কের আনার পর �শুর বাড়ীেত নববধূেক িবিভ� কায়দায় বরণ করা 

হয়। েকাথাও ধান, দুবলা ঘাস, দুেধর �র ইতয্ািদ িদেয় বরণ করা হয় এবং 

নববধূর েচহারা সকলেক েদখােনা হয়; এসবই িহ�ুয়ানী �থা। েকান 

মুসলমােনর জনয্ এসব করা জািয়য েনই। 

৮. অেনক জায়গায় েমেয়র িবেয়র আেগর িদন আর েকাথাও েমেয় �শুর বাড়ী 

যাওয়ার পেরর িদন েমেয়র বাড়ী েথেক েছেলর বাড়ীেত মাছ-িমি� ইতয্ািদ 

পাঠােনা হেয় থােক। েকাথাও এটােক েচৗিথ বলা হয়। এটাও িবজাতীয় নাজািয়য 

�থা। 

৯. বর বা কেনেক েকােল কের গাড়ী বা পালকী েথেক নািমেয় ঘের েতালাও 

চরম অভ�তা ৈবই িকছ ুনয়। 

১০. ঈেদর সময় বা অনয্ েকান েমৗসেুম েমেয়র �শুর বািড়েত চাল, আটা, 

ময়দা, িপঠা ইতয্ািদ পাঠােনা এবং এ �চলনেক জরুরী মেন করার �থা অেনক 

জায়গায় চাল ুআেছ। আবার অেনক জায়গায় আনু�ািনকভােব জামাইেক এবং 

তার ভাই-েবানেদরেক কাপড়-েচাপড় েদয়ার �থা আেছ। এমনিক এটােক 

এতটাই জরুরী মেন করা হয় েয, ঋণ কের হেলও তা িদেত হয়। এটা 

শরী‘আেতর সীমাল�ন ছাড়া আর িকছ ুনয়। 

১১. আজকাল িববাহ অনু�ােন েবগানা মিহলােদর সাজ-স�া কের িনেজেক 

িবকিশত কের একি�ত হেত েদখা যায় এবং যুবক যুবতীেদর অবাধ েমলা-েমশা 

করেতও েদখা যায়। এধরেনর েবপদর্া আর েবহায়াপনার কারেণ উ� মজিলেস 

উপি�ত নারী পরুুষ সকেলই গুনাহগার হেব। 

১২. িববাহ উপলেক্ষ গান-বাজনা, িভিডও, িভিসআর ইতয্ািদ মহামারী আকার 

ধারণ কেরেছ। আর েকান েকান এলাকায় েতা যুবতী তরুণী েমেয়রা একি�ত 

হেয় নাচ গানও কের থােক। শরী‘আেতর দিৃ�েত এসব হারাম ও নাজািয়য। 

১৩. আজকাল িববাহ অনু�ান মােনই গুনােহর ছড়াছিড়। এমন এমন গুনাহ 

েসখােন সংঘিটত হয় যা ভাষায় বণর্না করা যায় না। তার মেধয্ অনয্তম হে� 

ছিব েতালা ও িভিডও করা। শরী‘আেতর দিৃ�েত েকান �াণীর ছিব েতালা চাই 

কয্ােমরার মাধয্েম েহাক িকংবা িভিডও এর মাধয্েম েহাক বা অংকন করা েহাক 

সবই হারাম। 

১৪. িববােহর পের েমেয়েক উিঠেয় েদয়ার আগ মুহূেতর্ েমেয়র বাড়ীেত পাড়া-

�িতেবশী েমেয়রা একি�ত হয়, আর বরেক অ�র মহেল এেন সকেল িমেল ৈহ 
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হু�া কের তার মুখ দশর্ন কের। েমেয়রা হািস মজাক কের িবিভ� উপােয় নতুন 

দুলােক েবাকা বানােনার েচ�া কের। আর িনলর্� হািস তামাশায় েমেত উেঠ। 

এধরেনর েবপেদর্গী শরী‘আেতর দিৃ�েত স�ূণর্ হারাম। 

১৫. অেনক জায়গায় �থা চাল ুআেছ েয, নববধূেক বর িনেজ বা তার ভ�ীপিত 

অথবা তার েছাট ভাই পালকী বা গাড়ী েথেক নািমেয় েকােল কের ঘের েনয়। 

তারপর উপি�ত মহ�াবাসীর সামেন নববধূর মুখ খেুল েদখােনা হয়। এ সকল 

কাজ হারাম এবং নাজােয়য। 

 

িববােহর বয্াপাের িব�ািরত জানেত পড়ুন হযরত মুফতী মনসরূুল হক সােহেবর 

দা.বা. “ইসলামী িববাহ” িকতাবিট। 

 

িব.�. েকউ যিদ শাউয়াল মােসর িনকটবতর্ী সমেয় িববাহ করার জনয্ ৈতরী 

থােক তেব তার জনয্ পারমশর্ হেলা েস েযন শাউয়াল মােসর অেপক্ষা কের 

িক� কােরা িববাহ যিদ ২/৩ মাস আেগ বা পের িঠক হয় তেব তার জনয্ 

শাউয়াল মাস অেপক্ষা না কের তাৎক্ষিনক িববাহ করা উিচত। 

 

চতথুর্ আমলঃ শাউয়াল মােস হে�র ��িত 

এই মােসর আেরকিট আমল বা কাজ হেলা হে�র ��িত েনয়া। হে�র জনয্ 

যারা িনয়ত কেরেছ তােদর কাজ হেলা তারা েযন হে�র যাবতীয় মাসআলা 

মাসাইল িশক্ষা কের।  

 

হে�র বয্াপাের িব�ািরত জানেত পড়ুন হযরত মুফতী মনসরূুল হক সােহেবর 

দা.বা. “িকতাবলু হা�” িকতাবিট, িনেজর কােছ রাখেত পােরন। 

 

প�ম আমলঃ শাউয়াল মােস বড় আেলম হওয়ার ��িত 

যারা বড় হােফয-আেলম হেত চায়, বড় মুফতী, শাইখলু হাদীস, মাওলানা-

মুহাি�স হেত চায়, বড় আ�াহওয়ালা শােয়খ হেত চায়, করুআন-হাদীেস 

পারদশর্ী হেত চায় তােদর সকেলর ইলমী সবেকর শুরু হয় এই শাউয়াল মােস। 

সারা পিৃথবীর সম� কউমী মাদরাসাগুেলােত এই মােস সবক শুরু হয়। করুআন 

নািযল হেয়েছ রমযান মােস আর তার পেরর মােসই অথর্াৎ এই শাউয়াল মােস 

সবক শুরু। 

 

শাউয়াল মােসর িশক্ষাঃ সহুবাত 
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শাউয়াল মােসর িশক্ষা হেলা সহুবাত। রমযান মােসর সহুবােতর কারেণ শা’বান 

মাস এবং এই শাউয়াল মাস এেতা দামী হেয়েছ। সহুবােতর কারেণ এই 

মাসেক “শাউওয়াললু মুকাররম” বলা হয়। িঠক েতমিন েনক েলােকর 

সহুবােতর কারেণই মানুষও দামী হয়। পিব� করুআেন আ�াহ্ তা‘আলা এরশাদ 

কেরেছন- 

   ُ َ َوُكون اِدقِنيَ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آمَنُوا اتَُّقوا اهلّلَ وا مََع الّصَ     

েহ ঈমানদারগণ ! আ�াহেক ভয় কর এবং সতয্বাদী েলাকেদর সংসেগর্ থােকা। 

(সরূা তওবা, আয়াত ১১৯, পারা ১১) 

 

হযরত হানযালা রািয. (একিট দীঘর্ হাদীেস) বণর্না কেরন, আমরা যখন 

আপনার (রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص) পিব� েখদমত হেত চেল আিস, তখন পিরবার-

পিরজন, কাজ-কারবার ও স�িৎতর মেধয্ ডুেব যাই এবং অেনক িবষেয়র 

েখয়ালও থােক না। রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলনঃ েসই স�ার কসম! যারঁ হােত 

আমার �াণ। েয অব�ায় েতামরা আমার িনকট থােকা, যিদ এই অব�া বা 

িযিকের িনম�তা �ায়ী হয়, তেব েফেরশতাগণ েতামােদর সােথ েতামােদর 

িবছানায় এবং পেথ মুসাফাহা করেত থাকেব। িক� েহ হানযালা! েকমন 

এেককিট মুহূতর্! েকমন এেককিট মুহূতর্! িতিন এই কথািট িতনবার বলেলন।’  

(মুসিলম-৭১৪২ ও িতরিমযী) 

 

সাহাবােয় েকরাম সকেলই আেলম িছেলন না, িক� (সাধারন সাহাবীর মযর্াদাও 

সেবর্া� ে�নীর মুহাি�স, ফকীহ এবং বড় বড় ওলী-কতুেুবর উপর �ীকতৃ। এই 

মযর্াদা িনভর্র কের একমা� নবীজীর সাহচযর্ ও সাি�েধয্র উপর) তারঁা যা িকছ ু

লাভ কেরেছন, তা শুধু মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর সংসেগর্র মাধয্েমই েপেয়েছন। 

আ�াহ্ওয়ালাগণ সদা-সবর্দা সহুবত বা সাহচযর্েক অবশয্ করণীয় কতর্বয্ মেন 

কেরেছন। তারঁা ইলেমর �িত এেতা মেনােযাগ েদনিন যতটকু ু মেনােযাগ 

িদেয়েছন সংসেগর্র �িত। 

 

অেনক ইলমওয়ালা েলাক, েকান বড় আ�াহর ওলীর সহুবােত যায়িন, িতিনও 

েগামরাহ হেয়েছন বা �ীেনর েখদমেত েতমন আ�াম িদেত পােরন িন। 

অপরিদেক সাধারন েলাক বড় আ�াহর ওলীর সহুবােত িগেয় এমন দামী 

হেয়েছন েয পরবতর্ীেত বড় বড় আেলম উনার সহুবােত থাকেত পারা েসৗভাগয্ 

মেন কেরেছন। েযমন বতর্মােন (১৪৩৭ িহঃ) পািক�ােনর সবেচেয় বড় আেলম 

মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এবং পািক�ােনর সবেচেয় �িস� মা�াসা দারুল 
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উলমু করাচীর মুহতািমম সােহব মুফতী রাফী উসমানী দা.বা., উভেয়ই যার 

সহুবাতেক েসৗভােগয্র আলামত েভেবেছন িতিন িছেলন একজন সাধারন েলাক। 

নাম, ডাঃ আ�ুল হাই রহ.। এই ডাঃ আ�ুল হাই রহ., গত শতা�ীর মজুাি�দ 

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সহুবােত েথেক িনেজেক এত 

দামী বািনেয়িছেলন। সারা দুিনয়ার সম� আেলম উনােক ডাঃ আ�ুল হাই 

আেরফী িহেসেব জােনন। সহুবােতর বরকেত িতিন আিরফ িব�াহ িহেসেব 

খয্াত। এমন বহু মানুষ সহুবােতর মাধয্েম দামী হেয়েছন এবং হে�ন। হযরত 

শামসলু হক ফিরদপরুী রহ. বেলন, “স� গুেণ র� আেস।” তাই আমােদর জনয্ 

জরুরী হেলা েনক েলােকর সহুবাতেক গিণমত মেন কের তােদর সােথ উঠাবসা 

করা।  

 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবাইেক বেুঝ আমল করার েতৗিফক দান করুন। 

আমীন । 

  

 

িযল�দ মােস করণীয় ও বজর্নীয় 

 

িযল�দ মােস েকান ইবাদত আ�াহ রােখন িন। নামােযর ��িত েযমন উযু িঠক 

েতমিন িযলহাে�র ��িত হেলা িযল�দ। এই মাস ইবাদাত িশখার জনয্ রাখা 

হেয়েছ। উলামােদর িনকট েথেক িযলহা� মােসর করণীয় িবষয়গুেলা িকভােব 

করেত হেব তা িশখেত হেব। এবং িযলহা� মােসর েয ইবাদত রেয়েছ তার 

িকছ ুঐিতহািসক ঘটনা রেয়েছ তা েজেন তা েথেক নসীহত হািসল করেত হেব। 

েযমনঃ বাইত�ুাহ িকভােব পূনঃিনমর্ান হেলা তার ঘটনা পেুরাটা সামেন আসেব। 

তারপর হে�র ঘটনা, করুবানীর ঘটনা ইতয্ািদ। ইিতহাস জানেত আমরা েয 

সকল িকতাব পড়েবা তা েকান ভােলা আেলম েথেক পরামশর্ কের িকতাব 

স�েকর্ েজেন িনেবা। িনে� হা� এবং করুবানীর ঘটনা সংিক্ষ� আকাের এবং 

তা েথেক িশক্ষনীয় িবষয়গুেলা েদয়া হেলাঃ 

 

হ� এবং করুবানীর ঘটনা 

হযরত ইবরাহীম আ. ি�য় জ�ভূিম, িপতা-মাতা, আৎমীয় পিরজন ও িহতাকা�ী 

ব�ু-বা�ব সহ িনেজর সব িকছ ু পিরতয্াগ কের িছয়ািশ বৎসেরর ব�ৃ বয়েস 

েকনােন অেনকটা আপনজনহীন জীবন-যাপন করিছেলন। আর এেতাকাল পযর্� 

তারঁ ঔরেস েকান স�ান জে� িছল না। এজনয্ তখন িতিন আ�াহ পােকর 

িনকট স�ান কামনা কের দু'আ করেলন। তারঁ মুনাজাত কবলু হেলা। আ�াহ 

তা‘আলা তােঁক এক ৈধযর্শীল সসু�ােনর শুভ সংবাদ িদেলন। েস অনুযায়ী 

http://www.darsemansoor.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


www.darsemansoor.com             www.islamijindegi.com 
 

িকছিুদন পর হযরত হােজরার রা. গেভর্ এক প�ু স�ােনর জ� হল। তার নাম 

রাখা হল-ইসমাঈল। 

 

েকনােন অব�ানকােল হযরত ইসমাঈল যখন দু� েপাষয্ িশশু, তখন আ�াহ 

পােকর পক্ষ হেত হযরত ইবরাহীেমর আ. �িত িনেদর্শ এেলা-িবিব হােজরা রা. 

সহ কিলজার টকুেরা একমা� েছেল স�ান হযরত ইসমাঈল আ. েক আরেবর 

মরু �া�ের িনবর্াসেন েরেখ আসেত। এ মহা পরীক্ষার মেুখ সামানয্তম িবচিলত 

না হেয় িনি�র্ধায় িতিন �ী ও িশশু প�ুেক ম�ার েসই জন-মানবহীন মরু ভূিমেত 

সামানয্ িকছু েখজরু আর অ� পিরমাণ পািন িদেয় েরেখ এেলন। িকছু িদেনর 

মেধয্। েসই সামানয্ েখজরু ও পািনটকু ু েশষ হেয় েগেল। পািনর িপপাসায় 

কাতর-ত�ৃাতর্ েছেলর করুণ অব�া েদেখ হযরত হােজরা রা. পািনর স�ােন 

এিদক েসিদক ছটুাছিুট করেত থােকন। সাফা-মারওয়া তার েসই েদৗড়ঁােদৗিড় 

আ�াহ তা‘আলার িনকট এতই পছ�নীয় হেয়িছল েয, িকয়ামত পযর্� েসটােক 

হে�র আহ্কােমর মেধয্ অ�ভুর্� কের েসই ইিতহাস িচর অ�ান কের েরেখেছন। 

আর হযরত হােজরা রা. পািন না েপেয় িফের এেস অতীব িব�েয় েদখেত 

েপেলন- হযরত ইসমাঈেলর আ. পােয়র েগাড়ািলর িনকট হেত মািট েফেট 

পািন উথিলেয় উঠেছ। িজবরাঈল আ. তার বাজু িদেয় আঘাত কেরিছেলন। ঐ 

আঘােত তার পােয়র েথেক পািনর েফায়ারা েবর হেয় এই যমযম কেুপর 

আিব�ার হেয়েছ। এই পািনেকই যমযেমর পািন বেল। যমযেমর পািন হাউেস 

কাউসার পািন েথেক েবশী বরকতময়। এই জনয্ িমরােজ েনয়ার আেগ রাসলূ 

সা. এর িসনা চাক করার সময় িজবরাঈল আ. জা�াত েথেক সব িজিনসই এেন 

িছেলন িক� পািন আেনন িন। যমযেমর পািন বয্বহার কের িছেলন। এই পািন 

েযেকান বা�া েয েকান িনয়েত পান করেব আ�াহ তা পরূণ করেবন। এই 

পািনেত পািন ও আেছ খানাও আেছ। এই পািনেত যত পািন িমশােনা েহাক তার 

বরকত কমেব না। এই পািন িকয়ামত পযর্� জাির থাকেব। এর েলেবল কখেনা 

কমেব না। তা-ই আজ যমযম কপূ নােম অিভিহত। হযরত ইবরাহীম আ. এর 

�ী পু� আরেবর েসই ম�া-মরু িনজর্ন অ�েল থাকেতন। আর হযরত ইবরাহীম 

আ. থাকেতন িসিরয়ার েকনােনই। মােঝ মােঝ ম�ায় এেস িতিন তােঁদরেক 

েদেখ েযেতন। 

 

একবােরর ঘটনা, হযরত ইবরাহীম আ. ম�া এেলন। তখন ইসমাঈল আ. 

সেবমা� ৈকেশার েপিরেয় েতর বৎসর বয়েস িপতার সে� এিদক েসিদক আসা-

যাওয়া এবং িপতার িবিভ� কােজ অংশ �হণ কের তােঁক সহায়তা করার মত 

বয়েস উপনীত হেয়েছন, বা মতা�ের িতিন েতর বৎসেরর হেয় এিদক েসিদক 

ছটুাছিুট করেত িশেখেছন, তখন হযরত ইবরাহীম আ. একিদন �ে� েদখেলন 
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েয, হযরত ইসমাঈলেক আ. � হে� যেবহ করেছন। সকােল ঘমু হেত উেঠ 

সারা িদন িতিন এ িচ�ায়ই ম� রইেলন েয, এ �� সিতয্ সিতয্ই আ�াহ 

পােকর পক্ষ হেত েদখােনা হেয়েছ, নািক শয়তান আমােক িব�া� করার 

অপেচ�া করেছ। এই ি�ধা-�ে�র মােঝই িতিন রােত ঘিুমেয় পড়েলন। এ 

রােতও আবার একই �� েদখেলন। কােরা কােরা মেত ততৃীয় রােতও আবার 

একই �� েদখেলন। পরপর দুই বা িতন রােত একই �� েদখার পর এবার 

িতিন িনি�ত হেলন েয, এ �� আ�াহর পক্ষ হেতই। আর নবীেদর �� েযেহতু 

ওহী তথা আ�াহ তা‘আলার আেদশরূেপ গণয্ হেয় থােক, েসেহত ু এ �ে�র 

মমর্াথর্ এটাই িছল েয, “েহ ইবরাহীম! তিুম েতামার �াণি�য় প�ুেক করুবানী 

(যেবহ) কের আমার নােম উৎসগর্ কের দাও।” েস মুতােবক হযরত ইবরাহীম 

আ. আ�াহর আেদশ পালেন স�ূণর্ভােব ��িত �হণ কের েখাদার আেদশ 

পালেনর বয্াপাের তারঁ স�ােনর মেনাভাব জানবার জনয্ �ে�র কথা উে�খ 

করত: তারঁ অিভমত চাইেলন। হযরত ইসমাঈল আ. েক আ�াহ তা‘আলা এ 

েছাট বয়েসই েয ইল্ ম ও বঝুশি� িদেয়িছেলন, তার গুেণ �� েশানা মা�ই 

িতিন বেুঝ েফলেলন- এ েতা আ�াহর হুকমু। েযেহত ু নবীর �� ওহী হেয় 

থােক। তাই েকান �কার ি�ধা না কের তৎক্ষনাত িতিন আ�াহর হুকুম বঝুেত 

েপের আ�াহর নােম জীবন উৎসগর্ কের েদয়ার আেবগ ও আ�হ �কাশ কের 

বলেলনঃ “েহ আ�াজান, আ�াহ পাক আপনােক েয িনেদর্শ িদে�ন, তা আপিন 

যথাযথ পণূর্ করুন। এ বয্াপাের আপিন েকান �কার ি�ধা করেবন না। আর 

আমার জনয্ও েকান রকম িচ�া করেবন না। আিম কথা িদি�- েসই কিঠন 

মুহূেতর্ও আপিন আমােক ইনশাআ�াহ ৈধযর্শীল পােবন।” 

 

সেুযাগয্ পেু�র মুেখ এমন বিু�দী� আেৎমাৎসেগর্র �ৃহা ও অকিৃ�ম আকা�া 

পির�িুটত হি�ল। ইবরাহীম আ.আ�� হেলন এবং খশুীেত তারঁ মন ভের 

উঠেলা। 

 

এখােন কতগুেলা লক্ষণীয় ও িশক্ষণীয় িবষয় হে� এই েয, �থমত হযরত 

ইবরাহীম আ. েক েফেরশতার মাধয্েম সরাসির হুকমু না কের �ে� েদিখেয় 

িছেলন। বাহয্ত এর উে�শয্ এই িছল েয, ইবরাহীম আ.-এর �ভু আনুগতয্ েযন 

পিরপণূর্ভােব �কাশ পায়। নতবুা �ে� �া� আেদেশ আসল উে�শয্ পাশ 

কািটেয় ই�া মািফক অনয্ েকান বয্াখয্া েবর কের েনয়ার সেুযাগ িছল। িক� 

হযরত ইবরাহীম আ.- এ ধরেনর েকান প�া অবল�ন না কের �ে�র পির�ার 

অথর্ যা, তার উপর আমল করেত ��ত হেয় যান। 
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তাছাড়া এ আেদেশর উে�শয্ এটা িছল না েয, সতয্ সতয্ই ইসমাঈলেক যেবহ 

করা হেব। বরং আ�াহ তা‘আলার উে�শয্ এতটকুইু িছল েয, কেরন। যােত 

�ভুে�েম তয্াগ �ীকাের িতিন কতটকু ুআ�িরক একিন� তার পরীক্ষা হেয় যায়। 

 

েস মুতােবক হযরত ইবরাহীম আ. �ীয় প�ুেক যেবহ করেত পণূর্ ��িত 

িনেলন। এ পরীক্ষাও স�� হেয় েগল। সে� সে� ��ও বা�বািয়ত হেলা। 

পক্ষা�ের আ�াহপাক যিদ সরাসির হুকমু করেতন, তাহেল পের আবার 

ইবরাহীম আ.-এর পরীক্ষা স�� হেয় যাওয়ার পর আ�াহর এ হুকমুিট রিহত 

করেত হেতা এবং তখন আ�াহ তা‘আলার একিট হুকমু অকাযর্কর গণয্ হত। 

 

উে�খয্ েয, হযরত ইসমাঈল আ. িপতার মুখ েথেক আ�াহ তা‘আলার হুকেুমর 

কথা শুেনই আ�াহর রােহ �ীয় জীবন উৎসগর্ করার দঢ়ৃ আৎম�তয্য় বয্� করার 

সােথ সােথ িপতােকও েযভােব সা�না িদেয় আ�� কের এই মহা পরীক্ষায় 

উৎতীণর্ হেত সহায়তা কেরেছন, তােঁক যেবহ করার চরম মহূুেতর্ ৈধেযর্র েয চরম 

পরাকা� �দশর্ন কেরেছন এবং িপতােক েয সকল গুর�পণূর্ ও সৎপরামশর্ 

িদেয়িছেলন, েসগুেলার মেধয্ আমােদর জনয্ অনুসরণেযাগয্ অেনক মলূয্বান 

িশক্ষা ও উপেদশ রেয়েছ। আেলাচনার েশষাংেশ তা উ�তৃ হেব। 

 

মূল ঘটনাঃ 

খলীল�ুাহ ইবরাহীম আ. মহান আ�াহর হুকমু পালেনর জনয্ �ীয় প�ু 

ইসমাঈলেক িনেয় করুবানীর িনধর্ািরত �ান িমনা'র পােন রওয়ানা হেলন। 

 

আ�াহর ইশক ও আনুগেতয্র এমন মহান দ�ৃা� েদেখ ইবিলস শয়তােনর আর 

সহয্ হি�ল না। েস জানেতা, আ�াহর আনুগেতয্ দৃড়পদ ইবরাহীম আ.-েক 

মুকািবলা কের এতটকুওু টলােনা যােব না। তাই েস �থেম অিতশয় দয়াল ুও 

সহানুভূিতশীল মানুেষর আকিৃতেত হযরত ইসমাঈেলর আ. মাতা হযরত 

হােজরা রা.-এর িনকট এেস িজ�াসা করেলাঃ ইসমাঈল েকাথায় িগেয়েছ? 

হােজরা উৎতর িদেলন- েস েতা তারঁ আ�ার সে� জ�ল হেত কা�খিড় আনেত 

িগেয়েছ। শয়তান বলেলা-তিুম জােনানা, তারঁ িপতা তােক যেবহ করেত িনেয় 

েগেছ। হযরত হােজরা রা. পা�া �� করেলন: এমন েকান িপতাও িক েকাথাও 

আেছ, েয আপন স�ানেক যেবহ কের? শয়তান বলেলা- িতিন বেলন েয, 

আ�াহ নািক তােঁক এ আেদশ িদেয়েছন। এ কথা শুেন েযাগয্মাতা েযাগয্ উৎতরই 

িদেলন েয, বা�িবকই যিদ আ�াহর হুকমু হেয় থােক, তাহেল তােক একাজ 

করেত েদয়াই কতর্বয্। 

 

http://www.darsemansoor.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


www.darsemansoor.com             www.islamijindegi.com 
 

এখান েথেক শয়তান হতাশ হেয় িপতা-পেু�র িপছ ুঅবল�ন করেলা। তারা ম�া 

হেত িমনা'র পেথ অ�সর হি�েলন। �থেম েস ইসমাঈলেক আ. বলেলা- তিুম 

িক জােনা, েতামােক েতামার আ�া েকাথায় িনেয় যাে�? ইসমাঈল 

আ.বলেলন, আমরা এ উপতয্কা হেত আমােদর বাড়ীর জনয্ কা� সং�হ 

করেবা। শয়তান বলেলা, তিুম জােনা না, আিম হলফ কের বলিছ তারঁ উে�শয্ 

েতামােক গলা েকেট যেবহ করা। ইসমাঈল আ. িজ�াসা করেলন: আ�া 

আমােক যেবহ করেবন েকন? শয়তান বলেলা, েতামার আ�া বেলন েয, তারঁ 

�ভু নািক এরূপ িনেদর্শ কেরেছন। এ কথা শুেন হযরত ইসমাঈল আ. বলেলন, 

তাহেল আ�াহ পাক তােঁক েয হুকমু কেরেছন, িতিন তা পালন করেবন। 

এরজনয্ এতটকু ুতয্াগ �ীকার করেত আিম স�ূণর্রূেপ ��ত আিছ। এখােনও 

বয্থর্ হেয় অবেশেষ েস ব�ু েবেশ হযরত ইবরাহীম আ.-এর স�ুেখ উপি�ত 

হেলা এবং সহানুভূিতর কে� িজ�াসা করেলাঃ েকাথায় যাে�ন চাচাজান! 

হযরত ইবরাহীম আ. উৎতের বলেলন, আিম িবেশষ এক কােজ এ উপতয্কায় 

যাি�। শয়তান-বলেলা-আমার িব�াস শয়তানই আপনােক আ�াহর নাম কের 

�ে�র মেধয্ প�ুেক হতয্া করার আেদশ িদেয়েছ। এমন কথা শুেন হযরত 

ইবরাহীম আ. শয়তানেক িচেন েফলেলন এবং তার কমুতলব েটর েপেয় 

েগেলন। িতিন ধমক িদেয় শয়তানেক বলেলন- 'েহ আ�াহর দুশমন! তইু 

আমার এখান েথেক সের যা। আিম েয েকান মূেলয্ আমার �িতপালেকর 

আেদশ পালেনর লক্ষয্পােন এিগেয় যােবা।' এখােনও শয়তান বয্থর্ হেয় িফের 

েগল। এরপের যখন হযরত ইবরাহীম আ.জামরােয় আকাবা (হে�র মেধয্ 

শয়তানেক কংকর িনেক্ষপ করার �া� ��) এর িনকট েপৗছেলন,তখন শয়তান 

েসখােন এক িবশালকায় আকিৃতেত ইবরাহীম আ.-এর গিতেরাধ কের সামেন 

দাড়ঁাল। হযরত ইবরাহীম আ.-এর সে� পবূর্ েথেকই একজন েফেরশতা িনযু� 

িছেলন। েফেরশতা বলেলন, শয়তানেক পাথর মারুন। ইবরাহীম আ. 'আ�াহু 

আকবার' বলেত বলেত সাতিট ক�র িনেক্ষপ করেল শয়তান িপছ ুহেট েযেত 

বাধয্ হয়। এখান েথেক সামেন অ�সর হেল, শয়তান পনুরায় জামরােয় উসতা 

(মধয্��)-এর িনকট �িতব�কতা সিৃ�র েচ�া করেলা। তখন এখােনও হযরত 

ইবরাহীম আ. তাকবীর �িন িদেয় সাতিট ক�র িনেক্ষপ কের শয়তানেক 

তািড়েয় িদেলন। অতঃপর জামরােয় উলা (১ম ��)-এর িনকট েপৗছঁেল, 

ততৃীয়বােরর মত শয়তান হযরত ইবরাহীম আ.-এর পথেরাধ কের দাড়ঁাল। 

এখােনও িতিন ক�র েমের শয়তানেক হিটেয় িদেলন। �তর্বয্ েয, হে� েশষ 

পযর্ােয় রমীর (কংকর িনেক্ষেপর) েয িবধান রেয়েছ, তা হযরত ইবরাহীম 

আ.এর এই ি�য় আমেলর �ৃিতেক িকয়ামত পযর্� ধের রাখার জনয্ িবিধব� 

হেয়েছ। 
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েমাট কথা, অবেশেষ হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ. েক সে� িনেয় িমনা 

�া�ের এক িবশাল ��র-খে�র িনকট েপৗছঁেলন। ইবরাহীম আ. যখন হযরত 

ইসমাঈলেক আ. যেবহ করার ��িত িনি�েলন, তখন িতিন িপতােক লক্ষ কের 

হৃদয়�শর্ী কে� বলেলন "আ�াজান! যেবহ করার পেূবর্ আমােক ভালভােব 

েবেঁধ িনন, যােত আিম েবিশ দাপাদািপ না করেত পাির। আর আপনার পিরেধয় 

কাপড় সমূহ গুিছেয় দেূর সিরেয় রাখেবন, যােত েসগুেলােত আমার রে�র িছটা 

েলেগ আপনার কে�র দরুন আমার সাওয়াব কেম না যায়। আমার রে� রি�ত 

কাপড় েদখেল আ�াজানও বরদা� করেত পারেবন না। আর আপিন যেবহ 

করার ছিুরটা ভালভােব ধারােলা কের িনন। আপিন আমার গলায় ছিুর �ত 

চালােবন যােত সহেজ আমার জান েবর হেত পাের। কারণ, মতৃযু্য�ণা অিত 

ক�দায়ক। আর আ�ার কােছ িগেয় আমার সালাম জানােবন। যিদ আপিন ভাল 

মেন কেরন, তাহেল আমার কাপড়গুেলা আ�ার কােছ িনেয় যােবন। এেত হয়ত 

আ�াজান িকছটুা সা�না পােবন।" �ীয় �াণি�য় েছা� িশশুপেু� েকামল মুেখ 

এমন সকরুণ বাকয্াবলী শুেন একজন িপতা িহেসেব হযরত ইবরাহীেমর 

আ.হৃদেয়র অব�া িক েয হেয়িছল, তা একমা� আ�াহ পাকই জােনন। িক� 

হযরত ইবরাহীম আ. সীমাহীন ৈধেযর্র পিরচয় িদেয় ি�য় প�ুেক বলেলন: 

বৎস! েতামার এ ভূিমকা আ�াহর আেদশ পালেন আমার জনয্ যেথ� সহায়ক 

হেয়েছ। তার জনয্ েতামােক আমার মন েথেক দু'আ িদি�। 

 

অতঃপর হযরত ইবরাহীম আ. পেু�র কথা মুতােবক সবিকছ ুকের ইসমাঈলেক 

আ. মািটর উপর িচত কের শুইেয় িদেয় গলার উপর ছিুর চালােত আর� 

করেলন। িক� আ�াহ তা‘আলার মহান কদুরেত িকছেুতই গলা কাটিছল না। 

ইবরাহীম আ. পাথের ঘেষ ২/৩ বার ছিুর ধার কের যেবহ করার পনুঃপনুঃ েচ�া 

করেলন। �িতবারই �েজাের ছিুর চালােলন। িক� �িতবারই িতিন আ�াহর 

কদুরেতর কারেণ বয্থর্ হেলন। কারণ, আ�াহ তা‘আলার কদুরতীভােব িপতেলর 

একিট পাত হযরত ইসমাঈেলর গলার উপর েরেখ িদেয়িছেলন। হযরত 

ইসমাঈল আ. বলেলন, আমার মুহা�েতই হয়ত আপিন কতর্বয্ পালেন বাধা�� 

হে�ন। সতুরাং আপিন আমােক উপড়ু কের শুইেয় যেবহ করুন। হযরত 

ইবরাহীম আ. তা-ই করেলন। িক� তােতও কাজ হেলা না। ইিতমেধয্ আ�াহর 

পক্ষ েথেক গােয়বী আওয়াজ আসলঃ "েহ ইবরাহীম! আপিন আপনার ��েক 

বা�বািয়ত কেরেছন।" গােয়বী আওয়াজ শুেন িতিন আসমােনর িদেক েচাখ 

তলুেলন। তখন হযরত িজবরাঈলেক আ. েদখেলন েয, িতিন জা�ােতর একিট 

স�ুর ও িশংধারী দু�া িনেয় উপি�ত হেয়েছন। হযরত িজবরাঈল আ. বলেলন, 

আ�াহ পাক আপনার পেু�র মুি�পন �রূপ এই দু�ািট ে�রন কেরেছন। 

অতএব ইসমাঈেলর আ. পিরবেতর্ আপিন এটােক যেবহ করুন। তখন হযরত 
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ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ., েফেরশতা িজবরাঈল আ. ও েসই দু�া সকেলই 

'আ�াহ আকবার' বেল উঠেলন। 

 

অতঃপর হযরত ইবরাহীম দু�ািটেক ধের 'িমনা'র 'মানহার'- এ িনেয় িগেয় 

যেবহ কের করুবানী কের েদন। আর এ দু�া বা অনয্েকান চতু�দ জােনায়ার 

যেবহ করাই িকয়ামত পযর্� আগত মুিমন বা�ােদর জনয্ আ�াহর স�ি� 

অজর্েন ি�য় ব� করুবানী করার উৎতম দ�ৃা� হেয় রইল। এজনয্ই ি�য়নবী 

হযরত মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلصেক যখন করুবানীর হাকীকত স�ে� িজ�াসা করা হেলা, 

তখন িতিন উৎতর িদেলন- করুবানী হে� েতামােদর িপতা হযরত ইবরাহীম আ. 

এর সু�াত। সাহাবীগণ রা. ি�তীয়বার �� করেলন েসই করুবানীর �ারা আমরা 

কী সাওয়াব পাব? নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম উৎতর িদেলন- করুবানীর 

পশুর �িতিট পশম ও েলামকেুপর িবিনমেয় এক এক েনকী কের পােব। 

 

হযরত ইবরাহীম আ.-এর উে�িখত ঘটনাবলী হেত আমরা িন�বিণর্ত িবিধসমূহ 

িশখেত পাির 

 

আ�াহর হুকমুেক �াধানয্ দান 

(ক) হযরত ইবরাহীেমর আ. নয্ায় আ�াহর স�ি� তথা আ�াহর �ীন �িত�ার 

জনয্ �েয়াজন হেল িনেজর িপতা-মাতা ও সকল আপনজেনর আবদার বা 

দাবীেক উেপক্ষা কের আ�াহর হুকমুেক �াধানয্ েদয়া �েতয্ক মুিমেনর জনয্ 

জরুরী। অথচ আজেকর মুসলমানগণ িববাহ-শাদী সহ িবিভ� আচার অনু�ােন 

আ�াহর হুকেুমর অমানয্ কের আৎমীয় �জেনর দাবীর মুেখ িবধমর্ীেদর আচার 

অনু�ান েক সগেবর্ ও িনলর্�ভােব পালন করেছ। 

 

হায়াত মউত আ�াহর স�ি�র জনয্ 

(খ) আ�াহর হুকমু মানেত িগেয় শুধু আৎমীয় �জন নয়, বরং েগাটা েদশবাসী 

সহ রা�ীয় ক্ষমতার অিধকারীগণও যিদ িবরুে� চেল যায়, তথািপও েকান মিুমন 

মুসলমান আ�াহর হুকমু েথেক এক িতল পিরমাণও হটেত পাের না। কারণ- 

তার হায়াত-মউত আ�াহর স�ি�র জনয্। আর তার ইমাম নমরূেদর অি�কেু� 

আৎম-িনেবদনকারী হযরত খলীল�ুাহ ইবরাহীম আ.। 

িহজরত করা 

(গ) �ীেনর উপর িটেক থাকার জনয্ বা �ীন িশক্ষার জনয্ িকংবা �ীন কােয়েমর 

জনয্ �েয়াজন হেল, েদশ-েখশ সব িকছইু তয্াগ কের আ�াহর মেনানীত �ােন 
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িহজরত করেত হেব। েযমন- হযরত ইবরাহীম আ. িসিরয়ায় িহজরত 

কেরিছেলন। 

 

িবিব-বা�া হেত দেূর অব�ান 

(ঘ) আ�াহর হুকুম পালেনর জনয্ এবং �ীন পালেনর খািতের �েয়াজন হেল 

িবিব-বা�ােদর েথেক দেূর অব�ান করেত হেব। অথর্াৎ িবিব-বা�া, আল-

আওলােদর মুহা�ত ও আকষর্ণ েযন আ�াহর ও রাসেূলর মহ�ত েথেক িন� 

�ের থােক। যােত কের তােদর মুহা�েতর কারেণ �ীেনর কােজ েকান বাধা না 

আসেত পাের, বা �ীেনর কােজর মেধয্ ক্ষিত না আেস। হযরত ইবরাহীম আ. 

িবিব হােজরা ও ইসমাঈল আ.েক আরেবর মরু �া�ের েরেখ আ�াহর ে�েমর 

েয পরম পরাকা� েদিখেয়িছেলন, েসটাই মুিমেনর জনয্ পালনীয় নমুনা। 

 

�ীনী কমর্কারীর জনয্ আ�াহ-ই িজ�াদার 

(ঙ) েকান িপতা বা গািজর্য়ান যখন আ�াহর হুকেুমর খািতের বা �ীেনর জরুরেত 

িবিব বা�ার জনয্ যথাসাধয্ ইি�জাম কের েবর হেয় পেড়, তখন �য়ং রা�লু 

আলামীন তার িবিব-বা�া ও আল-আওলােদর িজ�াদার হেয় যান। যার উ�ল 

দ�ৃা� হযরত হােজরা ও হযরত ইসমাঈল আ. �য়ং। মরু-ভূিমেত হযরত 

ইসমাঈল আ.-এর পােয়র আঘােত �ীয় কদুরেত আ�াহর তা‘আলা পািনর 

ইি�জাম কের িদেলন। যার নাম বীের যমযম- যা িকয়ামত পযর্� েকািট েকািট 

েলােকর ত�ৃা িনবারণকারী রূেপ �িতি�ত আ�াহর িনয়ামত। এমন বরকতময় 

পািন মা হােজরা রা. এর করুবানীর বদলায় আ�াহ দান কেরেছন। ইসলােমর 

ইিতহােস েদখা যায় েমেয়রা আ�াহর জনয্ যখন করুবানী কেরেছন আ�াহ 

দুিনয়ােত এর বদলা এমন িদেয়েছন যা িবড়ল। আমােদর মা-েবানরা যিদ 

দীেনর জনয্ করুবানী কেরন আ�াহ এর িবিনময় দুিনয়া আেখরােত অবশয্ই 

িদেবন এটা আ�াহ পােকর ওয়াদা। 

 

িনজ সিুবধা মত বয্াখয্া েদয়া হারাম 

(চ) আ�াহর হুকেুমর মেধয্ িনেজর সিুবধামত বয্াখয্া েদয়া হারাম। তােত 

আ�াহর হুকেুমর েগালামী করা হয় না, বরং িনেজর খােহশােতর েগালামী করা 

হয়। �ে�র বয্াপাের ই�া করেল, হযরত ইবরাহীম আ. িবিভ� বয্াখয্া েবর 

করেত পারেতন, িক� িতিন েস পথ অবল�ন না কের �ে�র সহজ সরল বয্াখয্া 

কের কিলজার টকুরা েছেল-স�ানেক করুবানী করার জনয্ ��ত হেয় েগেলন। 

সাধারণেদর জনয্ উিচৎ �িতটা িবষয় আেলম-উলামােদর পরামশর্ অনুযায়ী 

করা। 
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সকল ভােলাকােজ িপতােক সাহাযয্ করা 

(ছ) �ীেনর কােজর মেধয্ প�ু সবর্েক্ষে� িপতার সহেযাগী হেব। সকল ভাল 

কােজ ও �ীেনর েখমেত প�ু িপতার ঘিন� সহকমর্ীর ভূিমকা পালন করেব। 

েযমন- হযরত ইসমাঈল আ. িনেজর করুবানীর বয্াপাের �ীয় িপতােক 

যথাথর্ভােব সহেযািগতা কেরিছেলন। 

 

আ�াহর পক্ষ েথেক কািময়াবীর েঘাষণা 

(জ) অেনক সময় আ�াহর পক্ষ েথেক অেনক কিঠন িনেদর্শ আেস, যার 

বা�বায়ন আ�াহর উে�শয্ থােক না। িতিন শুধু এতটকু ুেদখেত চান েয, বা�া 

তার সকল �কার হুকমু িশেরাধাযর্ কের েনয়র জনয্ ��ত আেছ িক না? বা�া 

যখন তার ��িত েশষ করত: আ�াহর হুকমু পালেনর জনয্ িনেজেক েপশ কের, 

তখন আ�াহর তা‘আলা তােক আর ঐ কিঠনতম কাজ করেত েদন না, বরং 

যতটকু ুকেরেছ, তার উপর বা�ার কািময়াবীর েঘাষণা কের িনেজর খশুী �কাশ 

কের েদন। আর এ জনয্ েশষ পযর্� হযরত ইসমাঈল আ.েক করুবানী না হেত 

িদেয় তার বদেল দু�া করুবানী কিরেয় িপতা পেু�র কািময়াবীর েঘাষণা িদেলন। 

 

উভয় জগেত উৎতম �িতদান লাভ 

(ঝ) িপতা যখন আ�াহর িনেদর্েশ �ীয় প�ুেক বা িনেজর ি�য় ব�েক করুবানী 

করার জনয্ ��ত হেয় যায়, তখন আ�াহ তা‘আলা বয্ি� এবং তার ি�য় 

ব�েক কবলু কের েনন এবং তােদরেক উভয় জগেত উৎতম �িতদান �দান 

কেরন। হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. এর েসই মহাতয্াগ তথা 

করুবানীর কারেণ আ�াহর তা‘আলা ইবরাহীমেক আ. িনেজর খলীল (একা� 

ব�ু) উপািধেত ভূিষেত কেরেছন এবং িপতা প�ু উভয়েক িব�বাসীর জনয্ 

ইমাম বা অনুসরনীয় বািনেয় িদেয়েছন। 

 

আজ যিদ �েতয্ক িপতােক এ িনেদর্শ েদয়া হেতা েয আ�াহর স�ি�র জনয্ �ীয় 

�াণি�য় প�ুেক করুবানী করেত হেব, হেব আ�াহপাক-ই ভাল জােনন েয, এ 

পরীক্ষায় কতজন কািময়াব হেতা। আ�াহর তা‘আলার অসীম েমেহরবানী েয, 

িতিন বা�ার দুবর্লতার �িত লক্ষ কের এ কিঠনতম িনেদর্শ েদনিন। বরং এর 

েচেয় বহু গুণ সহেজ এক িনেদর্শ িতিন িপতােক িদেয়েছ েয, “আমার স�ি�র 

জনয্ তিুম িনেজর প�ুেক আমার কালাম করুআেন পাক ও �ীন িশক্ষা দাও। এটা 

েতামার পক্ষ েথেক েতামার েছেলর করুবানী হেয় যােব। আর এর বেদৗলেত 

আিম িপতা-প�ু উভয়েক সবর্ে�� �িতদান ও পরু�ার দান করেবা।” 

http://www.darsemansoor.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


www.darsemansoor.com             www.islamijindegi.com 
 

আফেসােসর িবষয়! কতজন মুিমন মুসলমান যারা �িত বছর করুবানী করেছন, 

বা করুবানীর ওয়াজ শুনেছন তারা আ�াহর এ গুরু িনেদর্শ পালন করেত 

েপেরেছন িক? িনেদর্শ পালন েতা দেূরর কথা, উপর� করুআেনর তালীমেক 

তারা ফকীেরর িবদয্া উপািধ িদেয় ইংেরজী িবদয্ােক �াধানয্ িদে�ন। অথচ 

আ�াহর দরবাের ইংেরজী িবদয্ার েকান ফযীলত েনই। আর মুসলমানেদর জনয্ 

এর েচেয় চরম অধঃপতন ও দুঃসাহস আর িক হেত পাের েয, সাধারণত েয 

পিরেবেশ ও িশক্ষায় বদ�ীন আর নাি�ক পয়দা হয় ও হে�, েসই পিরেবেশ 

পাঠােনার জেনয্ কত রকম �েচ�া, পয়সা খরচ ও তদবীর। পক্ষা�ের আ�াহর 

কালাম রাসেূলর হাদীস িশক্ষা েদয়ার জনয্ সামানয্ তয্াগ বা েচ�াও েনই। 

উপর� েসই বয্াপাের কথা বলেল, তার কত রকম উ�া পা�া জবাব ও 

�িতবাদ আেস। এমনিক েকউ আ�াহর মুহা�েত আস� হেয় �ীয় প�ুেক �ীন 

িশখেত িদেল অেনেকই ৈতরী হেয় যায় সমােলাচনার ঝড় েতালার জেনয্। 

এতটকুওু বেলঃ েতামার এত ে�নী েছেলটার েদমাগ করুআন পিড়েয় 

এেকবােরই ন� কের িদেল? (নাউজিুব�াহ) এ ধরেনর কথা যারা বেল, তােদর 

ঈমানহারা হওয়ার �বল আশংকা রেয়েছ। 

 

েনক কাজ ও ম� কােজর নগদ লাভ-ক্ষিত 

(ঞ) যারা েনক কাজ কের আ�াহ তা‘আলা তােঁদরেক দুিনয়ােত ই�ত-স�ান 

এবং সুনাম-সখুয্ািত দান কেরন, আর আেখরােত েতা মহা কলয্াণ আেছই। 

করুআেনর িবদয্া অজর্নকারী নবী ملسو هيلع هللا ىلص -এর ওয়ািরশ। তার জনয্ পিৃথবীর সম� 

মাখলকু দু'আ কের থােক। তার েথেক মযর্াদাশীল আর েকউ হেত পাের না। 

পক্ষা�ের যারা আ�াহর হুকমু-আহকাম মানয্ কের না, আ�াহর তা‘আলা 

দুিনয়ােত তােদরেক েব-ইয্ যত কেরন,তােদর ল�ব বা উপািধ হয় ফােসক-

ফােজর। আর তােদর দুিনয়ার িযে�গী হয় িত�তাময়। অথচ দুিনয়ােত তারা 

যিদ কারূেনর ধন বা িফরআউেনর রাজে�র অিধকারীও হেয় যায়, পরকােল 

তােদর জনয্ �ংস অিনবাযর্। 

  

 

 

 

 

 

হা� এর আহকামসমূহ 

 

উমরা পালন করার িনয়ম 
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ইহরাম বাধঁা (ফরয):  

উমরা পালনকারী মীকােত েপৗঁেছ অথবা তার পবূর্ হেত েগাসল বা উযূ কের 

(পরুুষগণ ইহরােমর কাপড় পের) ২ রাকা‘আত নামায পেড় মাথা হেত টিুপ 

ইতয্ািদ সিরেয় েকবলামুখী হেয় উমরার িনয়ত করেব। িনয়ত েশেষ অ�তঃ ৩ 

বার (পরুুষগণ সশে�) ৪ �ােস তালিবয়াহ পাঠ করেব। তালিবয়া এই 

 لَبَّيَْك   –لَبَّيَْك اللَُّهّمَ

 –لَبَّيَْك َال َشِريَك لََك لَبَّيَْك 

 اْحلَْمَد َوالنِّعَْمَة لََك َواْملُلَْك   –إّنَ

 َال َشِريَك لََك 

িনয়ত ও তালিবয়ার �ারা ইহরাম বাঁধা হেয় েগল। এখন েবশী েবশী এ 

তালিবয়াহ পড়েত থাকেব এবং ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাজসমূহ েথেক িবরত 

থাকেব।  

 

তাওয়াফ করা (ফরয):  

অতঃপর মসিজদুল হারােম �েবেশর স�ুােতর �িত লক্ষ েরেখ তাওয়ােফর 

�ােন �েবশ করেব। এরপর তাওয়ােফর �ােন েপৗেঁছই তালিবয়াহ ব� কের 

িদেব। হাজের আসওয়ােদর দােগর বােঁয় দািঁড়েয় �থেম উমরার তাওয়ােফর 

িনয়ত করেব। তারপর দােগর উপর এেস হাজের আসওয়াদেক সামেন কের 

তাকবীের তাহরীমার মত হাত তলুেব এবং তাকবীর বলেব। অতঃপর হাত েছেড় 

িদেব। এরপর ইশারার মাধয্েম হাজের আসওয়াদ চু�ন করেব। অতঃপর পূণর্ 

তাওয়ােফ ইযিতবা ও �থম ৩ চ�ের রমল সহকাের উমরার ৭ চ�র স�� 

করেব। �েতয্ক চ�র েশেষ হাজের আসওয়াদেক ইশারার মাধয্েম চ�ুন করেব। 

তাওয়াফ েশেষ স�ব হেল কাউেক ক� না িদেয় মুলতাযােম হািযরী িদেয় দু‘আ 

করেব, তারপর মাতােফর িকনারায় িগেয় মাকােম ইবরাহীমেক সামেন েরেখ বা 

েযখােন সহজ হয় ওয়ািজবতু তাওয়াফ দু’রাকা‘আত নামায আদায় করেব। 

এরপর যমযেমর পািন পান করেব।  

 

সায়ী করা (ওয়ািজব):  

এরপর সাফা মারওয়া এর সায়ী করার উে�েশয্ হাজের আসওয়াদেক ইশারার 

মাধয্েম চ�ুন কের বাবসু সাফা িদেয় েবর হেয় সাফা পাহােড় িকছটুা উপের 
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চড়েব এবং বাইতু�াহ মুখী হেয় দু‘আ কের মারওয়া পাহােড়র িদেক চলেব। 

মারওয়ােত েপৗছঁেল একবার েসাত হেয় েগল। এভােব সাত েসাত অথর্াৎ, ৭ 

বাের সায়ী স�� করেব। মারওয়ােত িকছটুা উপের চেড় বাইত�ুাহ মুখী হেয় 

দু‘আ কের সাফার িদেক চলেব। �েতয্ক বার সাফা মারওয়ােত বাইত�ুাহ মুখী 

হেয় দু‘আ করেব এবং �িতবার (পরুুষগণ) সবজু বািত�েয়র মােঝ �ত চলেব। 

সায়ীর পর ২ রাকা‘আত নফল নামায পড়েব। এবার সায়ী স�ূণর্ হল। 

 

হালাল হওয়া (ওয়ািজব):  

এরপর মাথা মুি�েয় বা চলু েছাট কের হালাল হেত হেব। এখন আপনার উমরার 

কাজ স�ূণর্ হল।  

 

হে� ইফরাদ পালেনর সংিক্ষ� বণর্না 

 

ইহরাম বাধঁা (ফরয):  

হে�  ইফরাদ পালনকারী হে�র মাস সমূেহ মীকােত েপৗেঁছ বা তার পবূর্ হেত 

(বাংলােদশী হাজীেদর জনয্ বাড়ী বা ঢাকা েথেক) হাজামাত (েক্ষৗরকাযর্) 

ইতয্ািদ সমা� কের েগাসল কের বা কমপেক্ষ উযূ কের ইহরােমর কাপড় 

পিরধান কের টিুপ পের দু’রাকা‘আত ইহরােমর নামায আদায় করেব। নামায 

েশেষ টিুপ খেুল হে�র িনয়ত করেব। িনয়ত েশেষ অ�ত িতন বার আওয়াজ 

কের তালিবয়াহ পাঠ করেব। হে�র ইহরাম বাধঁা হল। এখন েবশী েবশী 

তালিবয়াহ পড়েত থাকেব এবং ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাজসমূহ েথেক েবেঁচ 

থাকেব। তালিবয়াহ এই 

 لَبَّيَْك   –لَبَّيَْك اللَُّهّمَ

 –َشِريَك لََك لَبَّيَْك لَبَّيَْك َال 

 اْحلَْمَد َوالنِّعَْمَة لََك َواْملُلَْك   –إّنَ

 َال َشِريَك لََك 

 

 

তাওয়াফ করাঃ  

অতঃপর ম�া মুকররমায় েপৗেঁছ মসিজেদ �েবেশর স�ুত অনুযায়ী মসিজদুল 

হারােম �েবশ কের তাওয়ােফর �ােন িগেয় �থেম তাওয়ােফ কদুমূ স�ূণর্ 
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করেব। তাওয়ােফর সংিক্ষ� িনয়ম উমরার বয়ান েথেক েদেখ িনন। ৭ চ�ের 

তাওয়াফ স�� কের মাতােফর িনকিট িগেয় মাকােম ইবরাহীমেক সামেন কের 

বা অনয্ �ােন ২ রাকা`আত ওয়ািজবতু তাওয়াফ নামায এমনভােব পড়েব, 

েযন তাওয়াফকারীেদর সমসয্া না হয়। তারপর যমযেমর পািন পান করেব, 

হে�র সায়ী এ তাওয়ােফর পরই করার ই�া করেল উ� তাওয়ােফ ইযিতবা 

ও ১ম িতন চ�ের রমল করেত হেব। উে�খয্, ইফরাদ হ� পালনকারীর জনয্ 

তাওয়ােফ কদুেূমর পর ম�ায় অব�ান কােল ইহরাম অব�ায় িনিষ� কাজসমূহ 

েথেক সাধয্মত িবরত েথেক েবশী েবশী নফল তাওয়াফ করার েচ�া করেব। 

উে�খয্ সব ধরেনর তাওয়ােফর পর দু’রাকা‘আত নামায পড়া ওয়ািজব। 

তাওয়াফকােল তালিবয়াহ উ��ের পাঠ করেব না এবং হাজের আসওয়াদ 

সামেন করা ছাড়া বাইত�ুাহ এর িদেক সীনা ও দিৃ� করা যােব না।  

 

৮ই িযলহে� করণীয়ঃ  

৮ই িজলহ� সেূযর্াদেয়র পর িমনা অিভমুেখ রওয়ানা হওয়া স�ুাত। ঐ িদন 

িমনায় িগেয় যুহর, আসর, মাগিরব, ইশা এবং রাি� যাপন কের পর িদন 

ফজেরর নামায েসখােন আদায় করা স�ুাত। মুআি�মগণ সাধারণতঃ ৭ই 

িজলহ� রাে�ই হাজীেদরেক িমনার তাবেুত েপৗেঁছ েদয়। নতুন েলাকেদর জনয্ 

েপেরশানী েথেক বাচঁার জনয্ অি�ম যাওয়ােত েকান অসিুবধা েনই। ৮ তািরখ 

েযাহেরর পেূবর্ই িমনায় েপৗছঁেত হেব। সে� অিত সংিক্ষ� জরুরী সামান-িবছানা 

এবং পিরেধয় কাপড় িনেত হেব এবং কেয়ক িদেনর খাবােরর জনয্ মুয়াি�েমর 

িনকট টাকা জমা েদয়াটাই সহজ উপায়। আর িমনােতও খানা-িপনা িকেন খাবার 

বয্ব�া আেছ। 

 

৯ই িযলহে� করণীয়ঃ 

উকেূফ আরাফা (ফরয):  

ঐিদন ফজেরর নামায যথা সমেয় আদায় কের (পরুুষগণ আওয়াজ কের, এবং 

মিহলাগণ নীরেব ১ বার) তাকবীের তাশরীক পেড় িনেব। না�া ইতয্ািদর 

জরুরত েশেষ সযূর্ উঠার পর তালিবয়া পড়েত পড়েত আরাফা অিভমুেখ 

রওয়ানা হেত হেব। আরাফায় েপৗেঁছ মুয়াি�েমর তাবেুত উকূফ করেত হেব, 

তাবেুত না থাকেল আরাফায় িনিদর্� সীমানার মেধয্ অব�ান করেব।  

 

সংেক্ষেপ উকেূফর প�িতঃ  

এই ময়দােন েপৗেঁছ েসখােন আউয়াল ওয়াে� েযাহেরর নামায পেড় দািঁড়েয়, 

আর ক� হেল বেস দু‘আ-কালাম-তাসবীহ-তাহলীল পড়েত থাকেব। তারপর 
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হানাফী মাযহাব মেত আসেরর সময় হেল আসর নামায পেড় সযূর্ স�ূণর্ অ� 

যাওয়া পযর্� পেূবর্র িনয়েম দু‘আ ও িযিকের মশগুল থাকেব। অনয্ আযান শুেন 

েকান অব�ায় আসেরর ওয়াে�র পেূবর্ আসর পড়েব না। আরাফার ময়দােন 

এই অব�ানেক ‘উকেূফ আরাফা’ বলা হয়। সযূর্ স�ূণর্ অ� যাওয়ার পের 

এখােন বা রা�ায় মাগিরব না পেড় তালিবয়াহ পড়েত পড়েত মুআি�েমর 

গাড়ীেত কের মুযদািলফায় রওয়ানা হেব যােব।  

 

মুযদািলফায় রােত অব�ান করা (ওয়ািজব):  

মুযদািলফা ময়দােন েপৗেঁছ ইশার ওয়া� হওয়ার পর এক আযান ও এক 

ইকামেত �থেম মাগিরব ও পের ইশার ফরয নামায আদায় করেত হেব। 

তারপর স�ুাত, নফল ও িবিতর পড়েব। অতঃপর মুযদািলফার েখালা ময়দােন 

রােত অব�ান করেত হেব। আউয়াল ওয়াে� ফজেরর নামায পেড় সেূযর্াদেয়র 

পবূর্ পযর্� মুযদািলফায় অব�ান কের তাসিবহ-তাহলীল িযিকর ও দু‘আয় 

মশগুল থাকেব। এ সময় অব�ান করােক “উকেূফ মুযদািলফা” বেল। এখান 

েথেক ৪৯ িট পাথরকণা সে� িনেব। সযূর্ উঠার িকছকু্ষণ পেূবর্ই তালিবয়া পড়েত 

পড়েত িমনার উে�েশয্ পােয় েহেট রওয়ানা হেয় যােব। 

 

১০ই িযলহে� করণীয়ঃ  

রমী করা জামরােয় উকবা তথা বড় শয়তানেক কংকর মারা (ওয়ািজব): িমনায় 

েপৗেঁছ জরুরত েসের এই িদন শুধুমা� জামরােয় উকবায় তথা বড় শয়তােনর 

�ােন রমী করার জনয্ ভীড় কমার অেপক্ষা করেব। কারণ এখােন মারাৎমক 

দুঘর্টনা ঘেট থােক। আজকাল সাধারণত আসেরর নামােযর পেূবর্ ভীড় কেম না। 

এ জনয্ আউয়াল ওয়াে� আসর পেড় বা �েয়াজেন আেরা পের বড় শয়তােনর 

েব�নীর মেধয্ ৭িট কংকর িনেক্ষপ করেব। এটােকই রমী করা বলা হয়। 

উে�খয্, ১০ই িযলহে� বড় শয়তােনর িনকট েপৗেঁছ �থম কংকর িনেক্ষেপর 

পবূর্ক্ষেণই তালিবয়া পড়া ব� কের িদেব। 

 

করুবানী করা (মু�াহাব):  

রমী েশেষ সময় থাকেল এিদন অনয্থায় পেরর িদন পশু বাজাের িগেয় বা 

আমানতদার কাউেক পািঠেয় কুরবানী করেব। হে� ইফরাদ পালনকারীর জনয্ 

করুবাণী করা ওয়ািজব নয় বরং মু�াহাব। সতুরাং তাওফীক থাকেল করুবানী 

করেত েচ�া করেব। 

 

হালাল হওয়া (ওয়ািজব):  
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বড় শয়তানেক কংকর মারার পের এবং করুবানী করেল করুবানী েশেষ মাথা 

মু�ােত বা চুল ছাটেত হেব এবং এর মাধয্েমই মুহিরম হে�র ইহরাম েথেক 

হালাল হেয় েগল। হালাল হওয়ার সময় েচহারার নূর দািঁড় েকান�েমই মু�ােবন 

না। যােদর এখেনা দািঁড় রাখার েসৗভাগয্ হয়িন তারা পেূবর্ই এবয্াপাের পা�া 

িনয়ত কের িনেবন। যােত কের দািঁড় িনেয় রওজা শরীফ িযয়ারত করেত 

পােরন। 

 

তাওয়ােফ িযয়ারত (ফরয) ও সায়ী করা (ওয়ািজব):  

হালাল হওয়া তথা ইহরাম মু� হওয়ার পর �াভািবক েপাষােক বাইত�ুাহ িগেয় 

তাওয়ােফ িযয়ারত করা ও সাফা-মারওয়ােত সায়ী করা। ১০ েথেক ১২ 

িযলহে� সযূর্ েডাবার পেূবর্ তাওয়ােফ িযয়ারত স�ূণর্ করেত হেব। তাওয়ােফ 

কদুেূমর পের হে�র সায়ী না কের থাকেল এই তাওয়ােফর পের সাফা-

মারওয়ােত সায়ী করেত হেব। সায়ী করার তরীকা উমরা এর বণর্নায় েদেখ 

িনন। সায়ীর পের দু’রাকা‘আত নামায পড়েব। এরপর িমনা িফের আসেব। 

  

১১, ১২ ও ১৩ই িজলহে�র করণীয়: 

 

িতন জামরায় কংকর মারা ওয়ািজবঃ 

১১ ও ১২ িযলহে� ভীড় েথেক বাচঁার জনয্ বাদ আসর �থেম েছাট, পের 

মাঝারী সবেশেষ বড় জামরার েব�নীর মেধয্ ৭িট কের কংকর মারেব। এ 

কয়িদন িমনায় রাত যাপন করা স�ুাত। উে�খয্, ১২ই িযলহে� ৩ জামরায় 

কংকর েমের েকউ ম�া চেল েগেল েকান অসিুবধা নাই। তেব িবেশষ েকান 

জরুরত না থাকেল ১৩ই িযলহে� িবকাল ৩টার িদেক পযর্ায়�েম িতন জামরায় 

কংকর েমের ম�ায় যাওয়া উৎতম। নবী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ১৩ িযলহে� কংকর েমের 

ম�া িগেয়িছেলন। ১৩ িযলহে� আসর পযর্� তাকবীের তাশরীক পড়েত হেব।  

 

তাওয়ােফ িবদা (ওয়ািজব):  

যখন ম�া শরীফ েথেক চেল আসার সময় হয় তখন শা�ভােব কেয়ক ঘ�া 

পেূবর্ �াভািবক েপাষােক বাইত�ুাহ শরীেফ এেস ৭ চ�র তাওয়াফ স�� 

করেব। তারপর ওয়ািজবতু তাওয়াফ দু’রাকা‘আত নামায পেড় যমযেমর পািন 

পান কের আবারও বাইত�ুাহ িযয়ারেতর তাওফীক লােভর জনয্ মেন �ােণ 

দু‘আ করা অব�ায় চেল আসেব। ইহােক তাওয়ােফ িবদা বলা হয়। এ 

তাওয়ােফর মেধয্ ইযিতবা ও রমল েনই এবং পের েকান সায়ী েনই উে�খয্ 
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�িতবার মসিজেদ হারােম �েবশ ও েবর হওয়ার সময় সু�ােতর �িত েখয়াল 

রাখেব।  

 

হে� তামাৎতরু সংিক্ষ� বণর্নাঃ 

যারা তামাৎত ুহ� করেত চায় তারা �থেম উমরার বিণর্ত িনয়েম উমরা পালন 

কের মাথা মুি�েয় হালাল হেয় যােব। (এরপর েয কয়িদন ম�া শরীেফ থাকেব, 

েবশী েবশী নফল তাওয়াফ করেব। েবশী েবশী নফল উমরা করা েথেক নফল 

তাওয়াফ করাই উৎতম।) তারপর িমনার উে�শয্ রওয়ানা হওয়ার পেূবর্ হে�র 

ইহরাম েবেঁধ হে� ইফরােদর বিণর্ত িনয়েম হ� স�ূণর্ করেবন। 

 

হে� িকরােনর সংিক্ষ� বণর্নাঃ 

আর যারা হে� িকরান করেত চান তারা মীকাত েথেক বা তার পবূর্ হেত একে� 

উমরা ও হে�র িনয়ত কের ইহরাম বাঁধেবন। তারপর তারা উমরাহ েশেষ 

ইহরাম অব�ায় থাকেবন। তারা উমরাহ কের হালাল হেত পারেবন না। হে� 

সকল কাজ স�� কের পেূবর্ বিণর্ত িনয়েম মাথা মুি�েয় হ� েথেক হালাল 

হওয়ার সময় হ� ও উমরার উভয় ইহরাম েথেক হালাল হেয় যােব। 

 

উে�খয্, িকরান ও তামাৎতু হ্�কারীর জনয্ করুবানী করা ওয়ািজব এবং তােদর 

জনয্ মাথা মু�ােনার পেূবর্ই করুবানী করা ওয়ািজব। আর বয্াংেকর ওয়াদাকৃত 

সময় সাধারণত িঠক থােক না েস জনয্ হালাল হওয়া অিনি�ত হেয় পেড়। এ 

জনয্ তামাৎত ুও িকরানকারীরা েকােনা অব�ায় বয্াংেকর মাধয্েম করুবানী করেব 

না।  

 

মিহলােদর হে�র পাথর্কয্ঃ 

মিহলাগণ �াভািবক েপাষােকই ইহরাম বাধেব এবং মাথা েঢেক িনেব েচহারা 

েখালা রাখেব না বরং েচহারার পদর্া করেব এবং এমনভােব েনকাব লাগােব েযন 

েচহারার সােথ কাপড় েলেগ না থােক। তালিবয়াহ িন� আওয়ােজ পড়েব। 

তাওয়ােফর মেধয্ ইযিতবা ও রমল করেব না। সায়ীেত সবজু বািত�েয়র মােঝ 

�াভািবক চলেব। চুেলর আগা েথেক এক ইি� পিরমাণ েকেট হালাল হেব। 

পরুুষেদর েথেক পথৃক হেয় মাতােফর িকনারা িদেয় বা ছােদ িগেয় তাওয়াফ 

করেব। হােয়য অব�ায় তাওয়াফ করেব না, চেল আসার সময় হােয়যা হেল 

তাওয়ােফ িবদা মাফ হেয় যােব। নামায সমূহ ম�া বা মদীনার অব�ানগৃেহ 

আদায় করেব, এেত সাওয়াব েবশী হেব। ম�া শরীেফ শুধু তাওয়ােফর জনয্ 

এবং মদীনা শরীেফ িনিদর্� সমেয় শুধু রওজা িযয়ারেতর জনয্ মসিজেদ যােব। 
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হে�র মেধয্ ঘেট যাওয়া ভুলসমূহঃ 

হ� ইসলােমর একিট ��। িবৎতবানেদর উপের জীবেন একবার ফরয; েদির না 

করা ওয়ািজব। আর �া�য্ ও অথর্ থাকেল �িত চার বছের এক বার বাইত�ুাহ 

শরীেফ নফল হ� বা উমরার মাধয্েম হািযর হওয়া বাইতু�াহ শরীেফর হক। 

 

১.‘হে� বদল’-এ যারা যায়, পাঠােনওয়ালা যিদ তামাৎত ুবা েয েকােনা হে�র 

অনুমিত েদয় বা েস অনুমিত িনেয় েনয় তাহেল ফাতওয়া হেলাদ যিদও ইফরাদ 

করা উৎতম, তেব তামাৎত ুকরা জািয়য। হাকীমুল উ�ত থানবী রহ., মফুতী শফী 

রহ. ও মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. এই মত �কাশ কেরেছন। এছাড়া 

বতর্মান যুেগর েকােনা আিলেমর এ বয্াপাের েকােনা মতাৈনকয্ েনই। স�ূ: 

জাওয়ািহরুল িফকহ (প.ৃ ৫০৮-৫১৬) ইমদাদুল আহকাম (২য় খ�, প.ৃ১৮৬) 

 

২.সাধারণত মাসআলার িকতাবগুেলােত েলখা আেছ েয, ম�া িভ� শহর আর 

িমনা িভ� শহর। অতএব দুই শহর িমিলেয় যিদ েকউ পেনেরা িদন বা তার 

েবিশ থাকার িনয়ত কের তাহেল েস মুকীম হেব না। িক� বা�বতা হেলা, মকুীম 

বা মুসািফর হওয়ার মাসআলা পিরি�িতর সােথ স�ৃ�। পিরি�িত পাে� েগেল 

মাসআলা পাে� যােব। আর বতর্মান পিরি�িত হেলা ম�া ও িমনা এখন দুই 

শহর েনই, আবাদী িমেল এখন এক হেয় েগেছ। এমনিক মুযদািলফা-আরাফা 

পযর্� িব�তৃ হেয় েগেছ। অপরিদেক সরকােরর পক্ষ েথেক েঘাষণা করা হেয়েছ 

েয, িমনার সম� ইে�জামী কাজ ম�ার সােথ স�ৃ�। সতুরাং আবাদী িমেল 

যাওয়া ও সরকার কতরৃ্ক ইে�জামী িবষয় এক কের েনওয়ায় িমনা ম�া শহেরর 

মেধয্ দািখল হেয় যােব, বা কমপেক্ষ িমনােক ম�া শহেরর উপক�/শহরতলী 

বলা হেব। 

 

অতএব িকতােবর উি�িখত মাসআলা পিরি�িত পাে� যাওয়ার কারেণ কাযর্কর 

থকেব না। সতুরাং এখন যিদ ম�া-িমনা িমিলেয় েকউ পেনেরা িদন বা তার 

েবিশ থাকার িনয়ত কের তাহেল েস মুকীম গণয্ হেব। মাসআলািট ভােলা কের 

বেুঝ রাখা দরকার। কারণ অেনক আিলমও পিরি�িত না জানার কারেণ পরুেনা 

িকতােবর মাসআলা বেল থােকন। 

 

এটার একটা নমুনা আমেদর ঢাকােতই আেছ। েযমন, একটা সময় িছল সফেরর 

উে�েশয্ েকউ ঢাকা তয্াগ কের িবমানব�ের েগেল তােক মুসািফর বলা হেতা। 

কারণ, তখন ঢাকা আর িবমানব�েরর মােঝ েবশ ফাকঁা িছল; েকােনা আবাদী 

িছল না। আর সরকারও তখন এয়ারেপাটর্-উৎতরা এলাকােক শহেরর মেধয্ 
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শািমল কের নাই। তখন উলামােদর ফাতওয়া িছল এয়ারেপাটর্ েগেল েস 

মুসািফর গণয্ হেব। িক� পরবতর্ীেত এই ফাকঁাটা বসিতপণূর্ হেয় যাওয়ায় এবং 

সরকার ট�ী ি�জ পযর্� শহেরর মেধয্ অ�ভুর্� করায় এখন ফাতওয়া হে� 

েকউ িবেদশ �মেনর জনয্ এয়ারেপাটর্ েগেল িতিন মুসািফর হেবন না; বরং 

মুকীম থাকেবন যতক্ষণ না িবমান উপের উেঠ। এখােন েয মাসআলা, ম�া-

িমনায়ও েসই মাসআলা। 

 

কােজই েযেহত ুতারা মুকীম হেলা তাই তােদর জনয্ আেরা কেয়কটা মাসআলা 

মানেত হেব। 

 

(ক) তােদর এখন ম�া-িমনা-মুযদািলফা-আরাফায় চার রাক‘আত িবিশ� 

নামায চার রাকা‘আতই পড়েত হেব। (মুসিলম ৩য় খ� হাদীস নং ৬৮৭) 

(খ) িমনায় ১২ বা ১৩ তািরখ পযর্� থাকেত হয়। এর মেধয্ যিদ েকােনা িদন 

শু�বার হয় তাহেল িমনােত জমুু‘আ পড়েত হেব। কারণ, এটা শহর বা 

শহরতলী। (তাতারখািনয়া ২য় খ� প.ৃ৫৫৩, মাসআলা নং-৩২৭৬) 

 

অথচ আিম এবার (২০১২ ইং) হে� েগলাম। খবর িনলাম; েকউ যুহর পরুা 

পেড়েছ, েকউ দুই রাকা‘আত পেড়েছ। অথচ তােদর অব�ান িমনা-ম�া িমেল 

পেনেরা িদেনর েবিশ থাকা হে� এবং শহরতলীেত অব�ান করেছ। তারপেরও 

তারা জমুু‘আ েতা পেড়ই নাই, আবার যুহেরর মেধয্ কসর কেরেছ। সিঠক 

মাসআলা না জানার কারেণ তারা এ সম� ভুল কেরেছ এবং এখেনা অেনেক 

করেছ। 

 

(গ) িনসােবর মািলক হওয়ার কারেণ েদেশ েয �েতয্ক বছর একটা করুবানী 

করেতা, মুকীম হেয় যাওয়ায় ঐ করুবািনটা বহাল থাকেব। চাইেল েদেশও 

করেত পাের, চাইেল েসখােনও করেত পাের। তেব মেন রাখেত হেব, হে�র 

করুবানী িভ�। যা তামাৎতু বা িকরান করার কারেণ হারােমর সীমানায় ১২ই 

িযলহে�র মেধয্ করেত হয়। (ফাতাওয়ােয় শামী, ২য় খ� প.ৃ৫১৫) 

 

 

 

মিহলােদর িকছ ুভুলঃ 

(ক) েচহারা েখালা রাখা। মাসআলা হেলা েচহারা েদখা যােব না; তেব েবারকার 

েনকাব েচহারার সােথ েলেগ থাকেব না। এর জনয্ এমন িকছু বয্বহার করেত 
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হেব যােত কের েনকাব েচহারার সােথ না েলেগ না থােক। (ফাতাওয়ােয় শামী 

২য় খ� প.ৃ৫২৭) 

 

(খ) মিহলােদর জনয্ পাচঁ ওয়া� হারােমর জামা‘আেত ও জমু‘ুআয় যাওয়া 

মাকরুেহ তাহরীমী। অথচ েদখা যায় েয, মিহলারা পাচঁ ওয়া� জামা‘আেত 

যাে�! যার কারেণ িভড় েবিশ হে�। তারাও গুনাহগার হে�, পরুুষরাও 

গুনাহগার হে�। আর হাজােরা পরুুেষর ধা�া খাে�, ধা�া িদে�। আর পরুুেষর 

পােশ দাড়ঁােনার কারেণ পরুুেষর নামাযও ন� হে�। তারা যাে� ফিযলেতর 

জনয্; অথচ আ�াহর রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, েকােনা মিহলা হ� বা উমরার জনয্ 

ম�ায় এেস ঘের নামায পড়েল এক লােখর েচেয় েবিশ সওয়াব পােব (মুসনােদ 

আহমদ ৬� খ�ঃ প.ৃ২৯৭, ৩০১। হাদীস নং-২৬৫৯৮, ২৬৬২৬) । েতমিনভােব 

মদীনার মসিজেদ নববী েথেক তার ঘেরর নামােযর ফিযলত েবশী । অতএব 

মিহলারা জমুু‘আয়ও যােব না, পাচঁ ওয়া� নামােযও যােব না। তেব তাওয়াফ 

করেত িগেয়েছ এমন সময় েকােনা নামােযর ওয়া� হেয় েগল েস সময় 

মিহলােদর জনয্ িনিদর্� �ােন নামায পেড় িনেত পারেব। চাই তাওয়াফ হে�র 

েহাক বা উমরার েহাক, বা অনয্ েকােনা তাওয়াফ েহাক। 

 

কেয়কিট মারাৎমক ভুল: 

(ক) এক ে�ণীর হাজী সােহব আেছ, তারা সারািদন েমাবাইল বা কয্ােমরা িদেয় 

ছিব তলুেত থােক। অথচ জানদােরর ছিব েতালা হারাম কাজ (বুখারী শরীফ ৪থর্ 

খ� প.ৃ৭১, হাদীস নং ৫৯৫০) । তারা হে� িগেয়ও হারাম শরীেফর মেধয্ এই 

হারাম কাজ করেছ। হে�র সফের হারাম কাজ করেল হে� মাবরূর নসীব হয় 

না। 

 

(খ) অেনক পরুুষ ইহরাম েখালার সময় েযখােন শরী‘আত বেলেছ মাথা 

মু�ােনার কথা েসখােন তারা দািড়ও মু�ায়। আমােদর শায়খ হযরত মাওলানা 

শাহ আবরারুল হক রহ. বলেতন,“েদেশ অনয্ায় কাজ করেল, আ�াহর ঘের 

িগেয়ও তা করেল; এভােব েতামার কেয়ক লাখ টাকার হ� ঐ জায়গায়ই দাফন 

কের েরেখ আসেল”।  

 

হাদীস �ারা বঝুা যায় েয, যখন েকউ দািঁড়-কাটা অব�ায় ‘আস্-সালাত ুওয়াস্-

সালামু আলাইকা ইয়া রাসলূা�াহ!’ বেল তখন আ�াহর রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص উৎতর েদন 

না। কারণ েস �িতিদন রাসেূলর কিলজায় খরু চালায়। তাই এমন েকউ সালাম 

িদেল িতিন েচহারা েমাবারক আেরক িদেক িফিরেয় েনন। এমন অব�ায় একশত 

বার হ� করেলও তার হে� মাবরূর নসীব হেব না। 
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(গ) ‘তালিবয়া’ ইনিফরাদী আমল। সবাই যার যার তালিবয়া পড়েব। েদখা 

যায়, অেনেক িলডােরর সােথ তাল িমিলেয় তালিবয়া পড়েত থােক। অথচ এর 

েকােনা �মাণ নাই। 

 

(ঘ) আরাফা ও মুযদািলফার মধয্খােন ৫ িকেলািমটার �শ� একিট ময়দান 

আেছ, েযখােন অেনক টয়েলট ও গাছপালা আেছ এ সব েথেক অেনেকই 

এটােক মুযদািলফা মেন কের এখােন অব�ান কের, অথচ এটা আরাফার মেধয্ 

দািখল নয় এবং মুযদািলফার মেধয্ ও দািখল নয়, এটা িভ� একটা ময়দান, 

এখােন হে�র েকান কাজ নাই। এখােন মাগিরব ও ইশা একে� পড়া জািয়য 

নাই, এবং রাে� অব�ান করাও জািয়য নাই। এবং বা’দ ফজর এখােন উকেূফ 

করেল উকেূফ মুযদািলফাও আদায় হেব না। অথচ যারা পায়দল আরাফা েথেক 

মুযদািলফায় যায় তােদর অেনেক এ ভুলটা কের। তােদর উপর ‘দম’ ওয়ািজব 

হেয় যায় তাও তারা না জানার কারেণ আদায় কের না। 

 

(ঙ) বয্াংেকর মাধয্েম করুবানী না করােনা উিচত। কারণ এেত কখেনা ১০ 

তািরেখ বড় শয়তানেক কংকর মারার আেগ করুবানী হেয় যায়। আবার কখেনা 

করুবানী স�� হওয়ার আেগ মাথা মু�ােনা হেয় যায়। আর এ উভয় ভুেলর 

দরুন তামাৎতু ও িকরানকারীর উপর দম ওয়ািজব হেয় যায়। কারণ তােদর জনয্ 

১০ তািরেখ এই িতনিট কােজ ধারাবািহকতা রক্ষা করা জরুরী। 

 

(১) বড় শয়তানেক কংকর মারা, (২) করুবানী করা ও (৩) মাথা ম�ুােনা। 

 

এজনয্ িনেজরা বা িব�� েলাক পািঠেয় করুবানীর বয্ব�া করা জরুরী। কংকর 

মারার পর করুবানী করেব, তারপর করুবানী স�� হওয়ার পর মাথা মু�ােব। 

মাথা মু�ােনার �ারা বা চলু েছাট করার �ারা হালাল হেয় যােব, তখন ইহরাম 

অব�ায় েয সব কাজ িনিষ� িছল তা এখন জািয়য হেয় যােব। উে�খয্ 

ইহরােমর চাদর খলুেল ইহরাম েখালা হয় না বা হালাল হওয়া যায় না।  

          

 

িযলহ� মােস করণীয় ও বজর্নীয় 

 

আরবী বছেরর েশষ মাস িযলহ� মাস। হাদীেস আসেছ “ই�ামা ইবরত ু িবল 

খাওয়াতীন” । শরী‘আেত েশেষরটােকই ধরা হয়। েশষ অব�ােক �াধানয্ েদয়া 

হয়। েযমন েকউ সারা জীবন মু‘িমন িছল িক� মৃতযু্র সময় ঈমান হারা হেয় 
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মারা েগল েতা তার �ান হেব জাহা�াম। আবার েকউ যিদ সারা জীবন কােফর 

থােক িক� মৃতযু্র সময় ঈমান িনেয় মারা যায় েতা তার �ান হেব জা�াত। যার 

েশষ ভােলা তার সব ভােলা। এই জনয্ আ�াহ র�লু ‘আলামীন �িতিদেনর 

আমল এমনভােব সািজেয়েছন। আমরা যখন ঘমু েথেক উিঠ তখন ইবাদত িদেয় 

িদন শুরু কির। অথর্াৎ ফজর নামায পিড়। আবার যখন ঘমুােত যাই তখন ইশার 

নামায পেড় ঘমুােত যাই। শরী‘আেতর হুকমু অনুযায়ী ইশার নামায পেড় 

দুিনয়াবী আর েকান কাজ করেত িনেষধ করা হেয়েছ। হারাম করা হয়িন িক� 

িনেষধ বা অপছ�নীয়। েযন েশষ রােত তাহা�দু আর ফজেরর জনয্ উঠেত 

পাির এবং এই জনয্ চার মাযহােবর ইমাম ইশার নামায একট ুেদরী কের পড়া 

মু�াহাব বেলেছন। সে�র্া� অ� একট ুসময় তালীম করা েযেত পাের। রােতর 

খানা এইজনয্ ইশার নামােযর আেগ েখেত বলা হেয়েছ। েযন রােতর খানা 

খাওয়ার পর ইশার নামায পড়েত যাওয়ার সময় একট ুহাটঁা চলা হয়। আ�াহ 

আমােদর দুিনয়ার ফায়দার কথাও িচ�া কেরেছন। আ�াহ েফের�ােদর িজে�স 

কেরন,“েতামরা আমার বা�ােদর কী হােল েদখেছা?” েফের�ারা বেলন, “েহ 

আ�াহ তােদর শুরু বে�গী এবং েশষও হয় বে�গীেত।” আ�াহ বেলন, 

“তাহেল আর কী, যার শুরু এবং েশষ বে�গী তার পেুরাটাই বে�গী িলেখ 

দাও।” এই জনয্ আ�াহ র�লু ‘আলামীন েশষ মাসেক এমন ভােব সািজেয়েছন 

েযন মু‘িমেনর েশষটা ভােলা হেয় যায়।  

 

িযলহ� মােস অেনক ইবাদাত। িনে� করুআন হাদীেসর আেলােক 

ইবাদতসমূেহর সংিক্ষ� িববরণ েদয়া হেলাঃ  

 

িযলহ� মােসর �থম দশেক েনক আমেলর ফযীলত 

 

ইবেন আ�াস রা. েথেক বিণর্ত, রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, 

 ِ  اهلّلَ  إَِىل  أََحّبُ ُ فِيهَا اِحل  الّصَ  الْعََمُل  أَيَّاٍم  ِمْن  َوالَ مَا ِ  اهلّلَ  َرُسوَل  يَا  قَالُوا  الْعَْشِر.  أَيَّاَم  يَعِْىن  األَيَّاِم.  َهِذِه  ِمْن

 َ  إِالَّ َرُجٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َومَالِِه فَلَْم ي ِ  قَاَل َوالَ اْجلِهَاُد ِىف َسِبيِل اهلّلَ ِ ٍء.اْجلِهَاُد ِىف َسِبيِل اهلّلَ   ْرِجْع ِمْن ذَلَِك بِىَشْ

‘এমন েকােনা িদন েনই যার আমল িযলহ� মােসর এই দশ িদেনর আমল 

েথেক আ�াহর কােছ অিধক ি�য়। সাহাবােয় িকরাম বলেলন, েহ আ�াহর 

রাসলূ! আ�াহর هلالج لج পেথ িজহাদও নয়? রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص  বলেলন, আ�াহর هلالج لج 

পেথ িজহাদও নয়। তেব েয বয্ি� তার জান-মাল িনেয় আ�াহর هلالج لج পেথ যুে� 

েবর হল এবং এর েকােনা িকছ ু িনেয়ই েফরত এেলা না (তার কথা িভ�)।’ 

[বখুারী : ৯৬৯; আব ূদাউদ : ২৪৪০; িতরিমযী : ৭৫৭] 
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আবদু�াহ ইবেন উমর রািযআ�াহু আনহু েথেক বিণর্ত, ملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

 َّ  األَي  َهِذِه  ِمْن ِ  اهلّلَ  إَِىل  أََحّبُ  فِيِهّنَ  الْعََمُل  َوال ِ  اهلّلَ  ِعنَْد  أَعَْظُم  أَيَّاٍم  ِمْن  التَّهْلِيِل، مَا  ِمَن  فِيهَا  فَأَْكِثُروا اِم،

 َوالتكبري والتَّْحِميِد، يَعِْين: أَيَّاَم الْعَْشِر.

‘এ দশ িদেন েনক আমল করার েচেয় আ�াহর কােছ েবিশ ি�য় ও মহান েকান 

আমল েনই। তাই েতামরা এ সমেয় তাহলীল (লা-ইলাহা ই�া�াহ), তাকবীর 

(আ�াহু আকবার) ও তাহমীদ (আল-হামদুিল�াহ) েবিশ েবিশ কের পড়।’ 

[মুসনাদ আহমাদ : ১৩২; বাইহাকী, শুআবলু ঈমান : ৩৪৭৪; মসুনাদ আবী 

আওয়ানা : ৩০২৪]    

অনয্ বণর্নায় রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বেলন,   

» ، ِ ِة قَالُوا: يَا َرُسوَل اهلّلَ  ِمْن أَيَّاِم عََشِر ِذي اْحلِّجَ ِ ؟ قَاَل: مَا ِمْن أَيَّاٍم أَفَْضُل ِعنَْد اهلّلَ ِ َوال ِمثْلُهَا ِيف َسِبيِل اهلّلَ

َاِب   ».إِال مَْن عَّفََر َوْجهَُه ِيف الّرتُ

‘িযলহ� মােসর (�থম) দশিদেনর মেতা আ�াহর কােছ উৎতম েকােনা িদন 

েনই। সাহাবীরা রা.  বলেলন, ইয়া রাসলূা�াহ ملسو هيلع هللا ىلص , আ�াহর পেথ িজহােদও িক 

এর েচেয় উৎতম িদন েনই? িতিন বলেলন, হয্া, েকবল েস-ই েয (িজহােদ) তার 

েচহারােক মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ।’ [সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/১৫; 

মুসনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৩]   

 

এ হাদীসগুেলার মমর্ হল, বছের যতগুেলা মযর্াদাপণূর্ িদন আেছ তার মেধয্ এ 

দশ িদেনর �িতিট িদনই সেবর্াৎতম। রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ িদনসমূেহ েনক আমল 

করার জনয্ তারঁ উ�তেক উৎসািহত কেরেছন। তারঁ এ উৎসাহ �দান এ 

সময়টার ফযীলত �মাণ কের। রাসলূ�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ িদনগুেলােত েবিশ েবিশ কের 

তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করেত িনেদর্শ িদেয়েছন। েযমন ওপের ইবন উমর 

রািয. আ�াহু আনহু বিণর্ত হাদীেস উে�খ হেয়েছ।  

ইবন রজব রিহমাহু�াহ বেলন, উপেরা� হাদীসগুেলা েথেক বঝুা যায়, েনক 

আমেলর েমৗসমু িহেসেব িযলহ� মােসর �থম দশক হল সেবর্াৎতম, এ 

িদবসগুেলায় স�ািদত েনক আমল আ�াহর কােছ অিধক ি�য়। হাদীেসর 

েকােনা েকােনা বণর্নায়  ُّأََحب (‘আহা�’ু তথা সবর্ািধক ি�য়) শ� এেসেছ আবার 

েকােনা েকােনা বণর্নায়  ُأَْفَضل (‘আফযালু’ তথা সেবর্াৎতম) শ� বয্বহৃত হেয়েছ। 

অতএব এ সমেয় েনক আমল করা বছেরর অনয্ েয েকােনা সমেয় েনক আমল 

করার েথেক েবিশ মযর্াদা ও ফযীলতপণূর্। এজনয্ উ�েতর অ�বতর্ী পণুয্বান 
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মুসিলমগণ এ সময়গুেলােত অিধকহাের ইবাদেত মেনািনেবশ করেতন। েযমন 

আবূ িছমান নাহদী বেলন,  

كانوا ـ أي السلف ـ يعظمون ثالث عشرات: العشر األخري من رمضان، والعشر األول من ذي احلجة، 

 .والعشر األول من حمرم

‘তারঁা অথর্াৎ সালাফ তথা পবূর্সরূীগণ িদনিট দশকেক অেনক েবিশ মযর্াদাবান 

�ান করেতন : রমযােনর েশষ দশক, িযলহ� মােসর �থম দশক এবং 

মুহাররেমর �থম দশক।’  

 

িযলহ� মােসর �থম দশেকর রােতর েনক আমল 

িযলহ� মােসর �থম নয় রােতর ইবাদত বে�গী লাইলাতলু কদেরর রােতর 

ইবাদত বে�গীর সমুতলূয্। এই ৯িট রাত করুআন এবং হাদীেসর আেলােক 

িযলহ� মােসর দশ রােতর ফযীলত স�ুমািণত। করুআন শরীেফ সরুােয় 

ফাজের আ�াহ তা‘আলা এই দশ রােতর শপথ কের বেলেছন, শপথ দশ 

রােতর, শপথ যা েজাড় ও েবেজাড়, শপথ রােতর যখন তা গত হেত থােক।” 

এই চারিট আয়ােত আ�াহ তা‘আলা পাচঁিট ব�র শপথ কেরেছন। 

 

(১) ফজর ; (২) দশ রােতর ; (৩) েজােড়র ; (৪) েবেজােড়র ; (৫) রােতর। 

 

অিধকাংশ মুফাসিসরীনেদর মেত দশ রাত �ারা িযলহ� মােসর এই দশ 

রাতেক বঝুােনা হেয়েছ। একিট মারফ ুহাদীস �ারাও এর সমথর্ন পাওয়া যায়। 

হযরত জােবর রা. েথেক বিণর্ত রাসেূল আকরাম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরেছন  ٍَولَیَال 

 ারা উে�শয্ হল িযলহ� মােসর �থম দশ িদন। তােত করুবািনর িদনও�  َعۡشرٖ 

শািমল। 

 

উে�িখত দশ রাত স�েকর্ হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসেূল আকরাম ملسو هيلع هللا ىلص েথেক 

বণর্না কেরন, িতিন ইরশাদ কেরেছন, পিৃথবীর িদন ও রাি�র মেধয্ আ�াহ 

তা‘আলার িনকট তার ইবাদেতর জনয্ সবেচেয় ি�য় হল িযলহ� মােসর �থম 

দশ িদন, এই গুিলর তলুনায় ইবাদেতর জনয্ ি�য় আর েকান িদন েনই। এই 

িদন গুিলর এক একিট েরাযা এক বৎসর েরাযা রাখার সমতলুয্, আর ঐ 

রাতগুিলর এক একিটর ইবাদত শেব কদেরর ইবাদেতর সমতুলয্। (ফাযাইললু 

আওকাত িলল বাইহাকী-৩৪৬, শুআবলু ঈমান, ৩/৩৫৫) 
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হযরত আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রা. েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসেূল আকরাম 

 ইরশাদ কেরেছন, এই দশ িদেনর েনক আমল আ�াহ তা‘আলার িনকট ملسو هيلع هللا ىلص

যতটা পছ�নীয় অনয্িদেনর আমল ততটা নয়। (বখুারী শরীফ) 

 

এসব হাদীস �ারা আমরা িযলহ� মােসর �থম দশ িদন ও রােতর ফযীলত 

স�েকর্ অবগত হেত পারলাম। হযরত হাফসা রা. েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, 

চারিট িবষয় এমন েযগুিলেক রাসেূল আকরাম ملسو هيلع هللا ىلص কখনও ছাড়েতন না। 

আশুরার েরাযা, িযলহ� মােসর �থম দশেকর েরাযা, �েতয্ক মােসর িতন 

িদেনর েরাযা এবং ফজেরর পেূবর্র দুই রাকাআত স�ুাত। (নাসাঈ শরীফ, 

িমশকাত-১৮০) 

আেলাচয্ হাদীেস িযলহ� মােসর �থম দশক বলেত এখােন নয় িদনেক 

বঝুােনা হেয়েছ। েকননা অনয্ এক হাদীেস দশ তািরেখ ঈেদর িদেন েরাযা 

রাখেত িনেষধ করা হেয়েছ। 

 

আরাফা িদবেসর ফযীলত 

িযলহ� মােসর নয় তািরখেক ইয়াওেম আরাফা বা আরাফার িদন বলা হেয় 

থােক। এই িদন হে�র মূল অনু�ান পালন করা হেয় থােক। এই িদনিট েযমন 

ফযীলতপণূর্ ত�প এর পবূর্বতর্ী রাতিটও ফযীলতপণূর্। এই িদন স�ে� হাদীেস 

ইরশাদ হে�, হযরত আবু কাতাদাহ রািয. েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসেূল 

আকরাম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরেছন, আিম আ�াহ তা‘আলার িনকট আশাবাদী েয, 

আরাফা িদবেসর েরাযা তার পবূর্বতর্ী এক বছর এবং পরবতর্ী এক বছেরর গুনাহ 

মুেছ িদেব। আর আ�াহর িনকট এও আশাবাদী েয, আশুরার েরাযা তার পবূর্বতর্ী 

এক বছেরর গুনাহ মুেছ িদেব। (মুসিলম শরীফ, িমশকাত-১৭৯) 

 

 

 

তাকবীের তাশরীক  

িযলহ� মােসর ৯ তািরখ ফজর হেত ১৩ তািরখ আসর পযর্� �েতয্ক ফরয 

নামােযর পর সকল সাবালক পুরুষ,মিহলার িজ�ায় উ� তাকবীর একবার বলা 

ওয়ািজব। িতনবার বলা ওয়ািজব নয়। পরুুষগণ উ��ের আর মিহলাগণ 

িন��ের পড়েব। তাকবীের তাশরীক এই : 

   .اهللا أكرب اهللا أكرب،آلإله إالاهللا واهللا أكرباهللا أكربوهللا احلمد

http://www.darsemansoor.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


www.darsemansoor.com             www.islamijindegi.com 
 

(আ�াহু আকবার আ�াহু আকবার, লা ইলাহা ই�া�াহু, ওয়া�াহু আকবার 

আ�াহু আকবার ওয়া িল�ািহল হামদ) (আ�রুরুল মুখতার:২/১৭৭-১৮০) 

 

করুবানীর করা 

আ�াহ রা�লু আলামীন ইরশাদ কেরন, (তরজমা) “আপিন আপনার 

�িতপালেকর জনয্ নামায পড়ুন এবং করুবানী করুন।” (সরূা কাউছার-২) 

 

হাদীস শরীেফ ইরশাদ হেয়েছঃ “েয বয্ি� সামথর্য্ থাকা সে�ও করুবানী করল 

না, েস েযন আমােদর ঈদগােহর িনকেটও না আেস।” (ইবেন মাজাহ হাঃ নং 

৩১২৩) 

 

করুবানীর ফযীলত বণর্না �সে� ইরশাদ হেয়েছ, নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص বেলনঃ 

করুবানীকতৃ পশুেক তার িশং, পশম, খরু, ইতয্ািদসহ িকয়ামেতর ময়দােন 

হািজর করা হেব এবং েনকীর পা�ায় তা ওজন করা হেব। আর করুবানীর পশু 

যেবহ করার সােথ সােথ তার র� মািটেত পড়ার আেগই আ�াহ পােকর 

দরবাের তা কবলু হেয় যায়। সতুরাং েতামরা স�� িচেৎত করুবানী কর।” 

(িতরিমযী শরীফ হাঃ নং ১৪৯৭) 

 

করুবানীর হুকমু  

িযলহ� মােসর ১০ তািরখ সেূযর্াদয় হেত ১২ তািরখ সযূর্াে�র পবূর্ পযর্� যিদ 

েকান স�ু মি��,�া� বয়� মুকীম বয্ি� েনসাব পিরমাণ স�েদর মািলক হয়, 

অথর্াৎ ঋণমু� থাকা অব�ায় সােড় সাত েতালা �ণর্ বা সােড় বায়া� (৫২.৫০) 

েতালা রূপা অথবা সােড় বায়া� েতালা রূপার মূলয্ সমপিরমাণ নগদ টাকা বা 

বয্বসােয়র মাল িকংবা সমমূেলয্র িনতয্�েয়াজেনর অিতির� েয েকান স�দ 

থােক তাহেল তার উপর িনেজর পক্ষ েথেক করুবানী করা ওয়ািজব। িক� প�ু, 

কনয্া ও �ীর পক্ষ েথেক তার করুবানী করা ওয়ািজব নয়। বরং তারা িনসােবর 

মািলক হেল িনেজরাই িনেজর করুবানী আদায় করেব। অথবা তােদর 

অনুমিত�েম গৃহকতর্া তােদর পক্ষ েথেক করুবানী িদেব। (শামী-৬/৩১২, আল 

িফকহুল ইসলামী-৪/২৭১১, ২৭০৮) 

 

কােরা পক্ষ হেত তার অনুমিত বয্তীত ওয়ািজব করুবানী করা হেল েস ওয়ািজব 

আদায় হেব না। অবশয্ একই পিরবারভু� েকান সদসয্ অনয্ সদেসয্র পক্ষ 

হেত তার �াতসাের িনয়িমত করুবানী কের আসেল েস েক্ষে� ওয়ািজব আদায় 
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হেয় যােব, তেব এেক্ষে� উৎতম হল �কােশয্ তার েথেকও অনুমিত িনেয় েনয়া। 

(আদ্ দুররুল মুখতার-৬/৩১৫) 

 

করুবানীর পশু  

চা� মাস িহসােব পণূর্ এক বৎসর বয়েসর ছাগল, েভড়া, দু�া ও পণূর্ দুই বৎসর 

বয়েসর গরু, মিহষ এবং পণূর্ পাচঁ বৎসর বয়েসর উট-এ ছয় �কােরর জ� �ারা 

করুবানী করা যায়। �থম িতনিট মা� এক বয্ি�র পক্ষ েথেক এবং পেরর 

িতনিট সেবর্া� সাত বয্ি�র পক্ষ েথেক করুবানী করা যায়। তেব শতর্ 

হল,সকেলর িনয়ত খািঁট ভােব সওয়ােবর জনয্ হেত হেব। সাত শরীেকর েকান 

একজেনর িনয়তও যিদ শুধু েগাশত খাওয়ার জনয্ হয় তাহেল কােরা করুবানীই 

আদায় হেব না। (শামী-৬/৩১৫) 

 

েতমিনভােব েকান শরীেকর মাল হারাম হেল বা অনুমিত না িনেয় কাউেক 

শরীক করেল েসেক্ষে� সকেলর করুবানী বািতল হেয় যায়। (শামী-৬/৩২৬) 

 

উে�খয্ েয, েভড়া ও দু�া যিদ এমন হৃ�-প�ু হয় েয, ছয় মােসর  বয়েসরিটও 

েদখেত এক বৎসর বয়� মেন হয় তেব এর �ারাও করুবানী জািয়য আেছ। িক� 

বকরী বা ছাগেলর জনয্ এ হুকমু �েযাজয্ নয়। (আদদুররুল মুখতার-৬/৩২১) 

 

অ�, কানা ও লয্াংড়া জ� বা এমন রু� ও দুবর্ল জ� করুবানীর �ান পযর্� যার 

েহঁেট যাওয়ার শি� েনই, অনুরূপভােব এক ততৃীয়াংেশর েচেয় েবশী েলজ ও 

কান কাটা িকংবা েলজ ও কান িবহীন পশুর করুবানী সহীহ হেব না। এবং 

অিধকাংশ দাতঁ পেড় যাওয়া পশু �ারাও করুবানী সহীহ হেব না। (শামী:৬/৩২৩, 

আল বাহরুর রািয়ক:৮/৩২৪)  

 

যবাইেয়র মাসাইল 

১. িনেজর করুবানীর পশু িনজ হােত যবাই করা মু�াহাব, িনেজ সক্ষম না হেল 

অনয্ েলাক �ারা করােনা যায়।িক� েসেক্ষে�ও িনেজ উপি�ত থাকা উৎতম। 

মিহলাগণও স�ূণর্ পদর্ার আড়ােল েথেক অবেলাকন করেত পারেল করেবন। 

(ফাতাওয়ােয় শামী:৬/৩২৮, আল বাহরুর রািয়ক:৮/২৩৮)  

 

২. করুবানী িনয়ত শুধু মািলক কতরৃ্ক মেন মেন করাই যেথ�, মেুখ িকছ ুবলার 

আবশয্কতা েনই। অনুরূপভােব মািলক িনয়ত করার পর যবাইকারী কতরৃ্ক 

নােমর িল� পড়ারও জরুরত েনই। তেব “িবসিম�ািহ আ�াহু আকবার” 

অবশয্ই বলেত হেব। (শামী:৬/২৯৭-৩০১, আল িফকহুল ইসলামী ৪/২৭৩১) 
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৩. করুবানীর দু‘আ সশে� পড়া জরুরী নয়, মেন মেন পড়াই যেথ�। দু‘আ না 

পড়েলও করুবানীর েকান অসিুবধা হেব না। (শামী:৬/২৯৭) 

 

৪. হলক এবং কে�র মধয্খােন যেবহ করেত হেব। নতবুা জােনায়ারিট হালাল 

হেব না। (বাদািয়য়সু সানােয়:৫/৪১) 

 

৫. গলার ৪িট রগ তথা: খাদয্নালী, �াসনালী, দুিট র�নালী  হেত কমপেক্ষ 

৩িট রগ না কাটেল পশু হালাল হেব না। (বাদািয়য়সু সানােয়:৫/৪১) 

 

৬. করুবানীর পশুেক মাথা দিক্ষণ িদেক িদেয় িকবলামুখী কের শুইেয় �থেম এ 

দু‘আিট পড়েত পারেল পড়েব: 

واألرض حنيفا وما أنامن املشركني،إن صاليت ونسكي اللهم إين وجهت وجهي للذى فطرالسموات 

 . وحمياي وممايت هللا رب العلمني،الشريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني

অত:পর “িবসিম�ািহ আ�াহু আকবর ” বেল যবাই করেব। যবাই করার পর এ 

দু‘আিট পড়া ভাল: 

   هما الصالة والسالماللهم تقبل مين كما تقبلت  من حبيبك حممد و خليلك إبراهيم �لي

(বাদািয়য়সু সানােয়:৫/৬০, জাওয়ািহরুল িফকহ:১/৪৫০) 

 

করুবানীর েগাশত  

১. কুরবানী শরীকানা হেল েগাশত ওজন কের সমানভােগ ব�ন করা জরুরী। 

অনুমান কের ব�ন করা নাজািয়য। (আল বাহরুর রািয়ক:৮/৩২৭) 

 

২. মু�াহাব বা উৎতম হে�, করুবানীর েগাশত িতন ভােগ ভাগ কের এক ভাগ 

িনেজরা রাখেব, এক ভাগ আৎমীয়-�জন ও ব�ু-বা�বেদর িদেব এবং এক ভাগ 

গরীব িমসকীনেদর দান করেব। তেব এটা ওয়ািজব নয়, বরং মু�াহাব। তাই 

যিদ েকউ করুবানীর সম� েগাশত �েয়াজেন িনেজরা খায় তােতও গুনাহগার 

হেব না। 

 

করুবানীর চামড়া  

১. করুবানীর চামড়া  িবি� না কের পিরেশাধন কের িনেজ বয্বহার করা যায়। 

করুবানীর চামড়া করুবানী দাতার জনয্ িবি� না করা উৎতম। এতদসে�ও েকউ 
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িবি� করেল িব�য় মূলয্ সদকা কের েদয়া ওয়ািজব। যােদরেক যাকাত েদয়া 

জািয়য তারাই এর উপযু� পা�। যােদরেক যাকাত েদয়া জািয়য েনই 

তােদরেক করুবানীর চামড়ার মূলয্ েদওয়াও জািয়য েনই। (িহদায়া:৪/৪৫০) 

 

২. করুবানীর চামড়ার বয্াপাের উৎতম প�া হল: তা গরীব আৎমীয়-�জন বা দীনী 

িশক্ষায় অধয্য়নরত গরীব ও এতীম ছা�েদরেক  সরাসির দান কের েদয়া। 

তািলেব ইলমেদর দান করেল একিদেক েযমন দান করার সওয়াব পাওয়া যায়, 

অপরিদেক ইলেম দীন চচর্ার মহান কােজ সহেযািগতাও করা হয় এবং এেত 

সদকােয় জািরয়ারও সওয়াব পাওয়া যায়। করুবানীর চামড়া েকান দীনী 

�িত�ােনর গরীব ছা�েদর দান কের �িত�ােনর মাধয্েম িবি� করােনা উৎতম। 

েকননা এেত অিধক মূলয্ অিজর্ত হেয় গরীেবর েবশী উপকার হয় এবং দাতার 

সওয়াবও েবশী হয়। (জাওয়ািহরুল িফকহ:১/৪৫৬) 

 

৩. করুবানীর েগাশত বা অনয্ অংেশর িবিনমেয়, অনুরূপভােব চামড়া বা চামড়া 

িবি�ত টাকা �ারা যবাই করােনা বা েগাশত কাটােনার পাির�িমক েদয়া জািয়য 

েনই। িদেল তার উপযু� মূলয্ সদকা করা ওয়ািজব। (শামী:৬/৩২০, ফাতহুল 

কাদীর ৮/৪৩৭) 

 

যিদ েকান কারেণ করুবানীর িদনগুেলােত করুবানী করা স�ব না হয় তাহেল 

করুবানীর পশুর মূলয্ গরীবেদর মােঝ সদকা কের েদওয়া জরুরী। (শামী-

৬/৩২০) 

 

৪. করুবানীর েগাশত, চামড়া বা চামড়ার মূলয্ ইমাম, মুআযিযন, মাদরাসার 

িশক্ষক বা অনয্ কাউেক পাির�িমক িহসােব েদয়া যােব না। েতমিনভােব মসিজদ 

মাদরাসার িনমর্াণ কােজও লাগােনা যােব না। (শামী: ৬/৩২৮, ফাতহুল 

কাদীর:৮/৪৩৭) 

 

 

ঈেদর স�ুাতসমূহ ও জরুরী মাসআলা-মাসাইল 

 

দুই ঈেদর রাে�র ফযীলত 

নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ কেরন, েয বয্ি� ঈেদর রােত জা�ত েথেক ইবাদেত 

িনম� থাকেব তার অ�র েসই িদনও মৃতযু্ বরণ করেব না েয িদন সকেলর 

অ�র মৃত�ায় হেয় যােব। (সনুােন ইবেন মাজাহ হাদীস নং-১৭৮২) 
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তাকবীের তাশরীক 

িযলহ� মােসর নয় তািরখ ফজেরর ফরয নামােযর পর হেত ১৩ তািরখ 

আসেরর ফরেযর পর পযর্� �েতয্ক ফরয নামােযর পর সকল সাবালক পরুুষ, 

মিহলার িয�ায় উ� তাকবীর একবার বলা ওয়ািজব। িতনবার বলা ওয়ািজব 

নয়। পরুুষগণ উ��ের আর মিহলাগণ িন��ের পড়েব। তাকবীের তাশরীফ 

এই-    

ِ  اْحلَْمدُ   ُ  أَْكَربُ  َوهلِلَّ ُ  أَْكَربُ  اهلّلَ ُ  َواهلَّلَ ُ  أَْكَربُ  َال  إلَهَ  إّالَ  اهلّلَ ُ  أَْكَربُ  اهلّلَ  اهلّلَ
 

ঈেদর স�ুাতসমূহ 

১. অনয্ িদেনর তলুনায় সকােল ঘমু েথেক উঠা। (তাহতাবী আলা মারািকল 

ফালাহ-২৮৫৯, বাইহাকী হাদীস নং-৬১২৬) 

২. িমসওয়াক করা। (তাহতাবী আলা মারািকল ফালাহ-২৮৯) 

৩. েগাসল করা। (সনুােন ইবেন মাজাহ, হাদীস না�ার-১৩১৫) 

৪. শরী‘আত স�ত সাজ-স�া করা। (সহীহ বখুারী শরীফ হাদীস না�ার-৯৪৮) 

৫. সামথর্ অনুযায়ী উৎতম েপাষাক পিরধান করা। উে�খয্, স�ুাত আদােয়র জনয্ 

নতনু েপাষাক জরুরী নয়। (তাহতাবী আলা মারািকল ফালাহ-২৮৯) 

৬. সগুি� বয্বহার করা। (আ�রুরুল মুখতার-২/১৬৮) 

৭. ঈদুল িফতের ঈদগােহ যাওয়ার পেূবর্ িমি� জাতীয় িজিনস, েযমন েখজরু 

ইতয্ািদ খাওয়া। তেব ঈদুল আযহােত িকছ ু না েখেয় ঈদগােহ যাওয়া এবং 

ঈেদর নামােযর পর িনেজর কুরবানীর েগাশত �ারা আহার করা উৎতম।(সহীহ 

বখুারী হাদীস নং-৯৫৩, আ�রুরুল মুখতার-২/১৬৮) 

৮. সকাল সকাল ঈদগােহ যাওয়া। (সনুােন আব ুদাউদ হাদীস না�ার-১১৫৭) 

৯. ঈদুল িফতের ঈদগােহ যাওয়ার পেূবর্ সাদাকােয় িফতর আদায় করা। 

(আ�রুরুল মুখতার-২/১৬৮) 

১০. ঈেদর নামায ঈদগােহ আদায় করা স�ুাত। িবনা উযের মসিজেদ আদায় 

করা উিচত নয়। (সহীহ বখুারী হাদীস না�ার-৯৫৬) 

১১. েয রা�ায় ঈদগােহ যােব স�ব হেল েফরার সময় অনয্ রা�া িদেয় েফরা। 

(সহীহ বখুারী হাদীস না�ার-৯৮৬) 

১২. পােয় েহঁেট ঈদগােহ যাওয়া। (তাহতাবী আলা মারািকল ফালাহ-২৯০) 

১৩. ঈদুল িফতের ঈদগােহ যাওয়ার সময় আে� আে� এই তাকবীর বলেত 

থাকা    
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 اْحلَْمدُ ) ِ  َوهلِلَّ ُ أَْكَربُ  اهلّلَ ُ أَْكَربُ ُ َواهلَّلَ  اهلّلَ  َال إلََه إّالَ ُ أَْكَربُ  اهلّلَ ُ أَْكَربُ  (اهلّلَ

তেব ঈদুল আযহােত যাওয়ার সময় এই তাকবীর উ��ের পড়েত থাকেব। 

(বাইহাকী হাদীস নং-৬১৩০) 

 

ঈেদর মু�াহাবসমূহ 

১. সাধয্ানুযায়ী অিধক পিরমােণ দান খয়রাত করা। (আ�ুররুল মুখতার-

২/১৬৯) 

২. আ�াহর পক্ষ েথেক ঈদ মেন কের আন� এবং খিুশ �কাশ করা। (তাহতাবী 

আলা মারািকল ফালাহ-২৮৯) 

৩. িনজ মহ�ার মসিজেদ ফজেরর নামায আদায় করা। ফজেরর নামায 

জামা‘আেতর সােথ সবর্দা আদায় করা অতয্� জরুরী এবং ওয়ািজব। তেব দুই 

ঈেদর ফজেরর নামায মহ�ার মসিজেদ জামা‘আেতর সােথ আদায় করা অিত 

উৎতম। (তাহতাবী আলা মারািকল ফালাহ-২৮৯-২৯০) 

 

ঈেদর নামােযর তরীকা 

�থেম কান বরাবর উভয় হাত তলুেব। তারপর এই ভােব িনয়ত করেব েয 

“আিম ঈদুল িফতর বা ঈদুল আযহার দুই রাকা‘আত ওয়ািজব নামায এই 

ইমােমর িপছেন পড়িছ।” অতঃপর তাকবীের তাহরীমা বেল হাত নািভর িনেচ 

বাধঁেব এবং ছানা “সবুহানাকা...” পরুা পড়েব। তারপর আেরা িতন বার 

তাকবীর বলেব। �থম দুইবার হাত কান পযর্� উিঠেয় আ�াহু আকবার বেল 

হাত েছেড় িদেব। এরপর ততৃীয় বার হাত কান পযর্� তেুল আ�াহু আকবার 

বেল হাত েবেঁধ চপু কের ইমােমর িকরাআত �বণ করেব। এভােব �থম 

রাকা‘আত আদােয়র পর ি�তীয় রাকা‘আেতর িকরাআেতর পর িতন বার হাত 

কান পযর্� উিঠেয় �েতয্কবার আ�াহু আকবার বেল হাত েছেড় িদেব। এরপর 

চতথুর্ বার হাত না তেুল আ�াহু আকবার বেল রুকেুত যােব এবং অবিশ� নামায 

অনয্ানয্ নামােযর নয্ায় স�� করেব। (ফাতাওয়ােয় শামী-১/১৭২) 

ঈেদর মাসআলা-মাসাইল 

১. মসিজেদর িবছানা, চাটাই, শািময়ানা ইতয্ািদ ঈদগােহ িনেয় যাওয়া দুরু�। 

(ফাতাওয়ােয় শামী-৩/৩৫৯) 

২. েয বয্ি� দািড় মু�ায় অথবা একমুি�র কম েরেখ কতর্ন কের তােক ইমাম 

বানােনা জােয়য েনই। ঈদ এবং অনয্ানয্ নামােযর েক্ষে� একই হুকমু। 

ইমামেতর েবলায় উৎতরািধকারীর দািব �হণেযাগয্ নয়। বরং শরী‘আেতর 

দিৃ�েত ইমামতীর েযাগয্ হওয়া জরুরী। (আ�রুরুল মুখতার-২/৫৫৯) 
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৩. ঈেদর নামােযর পেূবর্ িনজ ঘের বা ঈদগােহ ইশরাক ইতয্ািদ নফল পড়া 

িনিষ�। ঈেদর জামা‘আেতর পেরও ঈদগােহ নফল নামায পড়া মাকরূহ। হয্াঁ, 

ঘের িফের ইশরাক, চাশত নফল পড়েত েকান অসিুবধা েনই। (আ�রুরুল 

মুখতার-২/১৬৯) 

৪. ঈেদর নামােযর সালাম িফরােনার পর মুনাজাত করা মু�াহাব। ঈেদর 

খতুবার পের মুনাজাত করা মু�াহাব নয়। (মুসনােদ আহমদ হাদীস-২২১৮) 

৫. শর‘ঈ ওযর বয্তীত ঈেদর নামায মসিজেদ আদায় করা সু�ােতর েখলাফ। 

(আ�রুরুল মুখতার-২/১৬৯) 

৬. যিদ ইমাম অিতির� তাকবীরসমূহ ভুল বশতঃ না বেল, আর ঈেদর 

জামা‘আত অেনক বড় হয়, তাহেল েফতনা ফাসােদর আশংকায় িসজদােয় সাহু 

ওয়ািজব হয় না। সতুরাং িসজদােয় সাহু করেব না। আর যিদ এমন হয় েয 

উপি�ত সকেলই িসজদােয় সাহু স�েকর্ অবগত হেত পাের তাহেল িসজদােয় 

সাহু ওয়ািজব হেব। (আ�রুরুল মুখতার-২/৯২) 

৭. ঈেদর ি�তীয় রাকা‘আেতর রুকরু তাকবীর ওয়ািজব। যিদ েকান বয্ি� 

ি�তীয় রাকা‘আেতর রুকেুত শরীক হয় তাহেল েস �থেম দািঁড়েয় তাকবীের 

তাহরীমা বলেব। অতঃপর দাড়ঁােনা অব�ায় হাত তেুল অিতির� িতন তাকবীর 

বলেব। এরপর রুকরু তাকবীর বেল রুকেুত শািমল হেব। (আ�রুরুল মখুতার-

২/১৭৪) 

৮. যিদ েকউ �থম রাকা‘আেত রুকরু পেূবর্ জামা‘আেত শরীক হয় এবং 

তাকবীের তাহরীমার পর দাড়ঁােনা অব�ায় হাত তেুল অিতির� িতন তাকবীর 

বলার সেুযাগ না পায় তাহেল রুকেুত িগয় অিতির� িতন তাকবীর বলেব। তেব 

েস েক্ষে� কান পযর্� হাত উঠােব না। (আ�ররুল মুখতার-১/২৭৪) 

৯. যিদ �থম রাকা‘আত ছেুট যায় তাহেল ইমােমর সালােমর পর দািঁড়েয় 

�থেম, সরূা, িকরাআত পড়েব। অতঃপর রুকরু পেূবর্ িতন বার হাত তেুল িতন 

তাকবীর িদেব। তারপর রুকরু তাকবীর বেল রুক ু িসজদা কের যথা িনয়েম 

নামায স�� করেব। (রু�লু মুহতার-২/১৭৪) 

১০. ঈেদর ময়দােন জানাযার নামায পড়া জােয়য। �থম ঈেদর নামায 

অতঃপর জানাযার নামায এরপর খতুবা হেব। (র�লু মুহতার-৪/৩৫৬) 

১১. বতর্মােন খতীব সােহবগণ ঈেদর খতুবার শুরুেত ও মােঝ মােঝ েয 

তাকবীের তাশরীক বেল থােকন িনভর্রেযাগয্ িকতাবসমূেহ তার েকান �মাণ 

পাওয়া যায় না। বরং এ বয্াপাের সিঠক মাসআলা হেলা, �থম খতুবার শুরুেত 

নয় বার, ি�তীয় খতুবার শুরুেত সাত বার এবং ি�তীয় খতুবার েশেষ িম�ার 
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েথেক নামার পেূবর্ েচৗ� বার শুধু “আ�াহু আকবার” বলেব। এটাই মু�াহাব। 

খতুবার সময় বা খতুবার মােঝ তাকবীের তাশরীক বলেব না। হয্া,ঁ ঈেদর নামায 

েশেষ সালাম িফিরেয় তাকবীের তাশরীক একবার বলেব। (আ�রুরুল মখুতার-

২/১৭৫) 

১২. নামােযর পর ঈেদর দুই খুতবা �বণ করা ওয়ািজব। যিদ খতুবা েশানা না 

যায়, তাহেল চুপচাপ বেস থাকেব। অেনক েলাক সালােমর পর খতুবা না শুেনই 

চেল যায়। যা স�ুােতর েখলাফ। (আ�রুরুল মুখতার-২/১৫৯) 

১৩. খতুবার মেধয্ মুস�ীেদর কথা বাতর্া বলা িনেষধ। এমন িক নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

নাম উ�ািরত হেল মুেখ দুরূদ পড়া িনেষধ। তেব অ�ের পড়েত পারেব। 

েতমিনভােব খতুবার মেধয্ দান বা� বা রুমাল চালােনাও িনেষধ এবং গুনােহর 

কাজ। (মুসনােদ আহমদ হাদীস নং-১০১৪০, আ�ররুল মখুতার-২/১৫৯) 

১৪. উভয় খতুবা েশষ হেল ঈেদর নামােযর সকল কাজ েশষ হল, এরপর 

ঈেদর আর েকান কাজ বাকী নাই। সতুরাং খতুবা েশষ হেল সকেলই িনেজর 

বািড়েত িফের আসেব। বতর্মােন েদখা যায় েয ঈেদর খতুবার পের ল�া 

মুনাজাত হয়। এটা মু�াহাব নয়। তারপর েলাকেদর মেধয্ মু‘আনাকা বা 

েকালাকলুীর ভীড় েলেগ যায় অথচ ঈেদর সু�ােতর মেধয্ েকালাকলুী করার কথা 

নাই। সতুরাং এটা ঈেদর সু�াত মেন করা ভুল। বরং এটা েদখা-সাক্ষােতর 

স�ুাত। েকান ভাইেয়র সােথ অেনক িদন পের সাক্ষাত হেল �থেম সালাম 

িবিনময় করেব। তারপর মুসাফাহা করেব। তারপর েকালাকলুী করেব। সতুরাং 

ঈেদর নামােযর পেূবর্ সাক্ষাত হেল তখনই এটা েসের েফলেব। আর যিদ ঈেদর 

খতুবার পর এরূপ কােরার সােথ সাক্ষাত হয় তাহেল েকালাকলুী করেব। এরূপ 

করেব না েয, সাক্ষাত হেলা নামােযর পেূবর্ িক� েকালাকলুী করা হেলা খতুবার 

পের।(ফাতাওয়ােয় শামী-৬/৩৮১, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৫৪, িসলিসলাতলু 

আদািবল ইসলািময়াহ (মাকতাবােয় শােমলা েথেক) 

 

ঈেদর নামায স�িকর্ত আেরা জরুরী দুিট মাসআলা  

১. যিদ েকউ ঈেদর নামােযর �থম রাকা‘আেত রুকরু পবূর্ মুহূেতর্ ইমােমর 

সােথ শরীক হয় তাহেল যিদ তার ধারনানুযায়ী তাকবীের তাহরীমা পড়ার পর 

অিতির� িতন তাকবীর বলেলও রুক ুপাওয়ার আশা থােক তাহেল িনয়মানুযায়ী 

অিতির� িতন তাকবীর বেল রুক ুকরেব। আর যিদ অিতির� তাকবীর িতনিট 

বলেল রুক ু পােব না বেল ধারনা হয় তাহেল রুকেুত িগেয় অিতির� িতন 

তাকবীর বলেব। যিদ �থম রাকা‘আতই না পায় তাহেল ইমাম সােহেবর সালাম 
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িফরােনার পর ছেুট যাওয়া নামােযর জনয্ দািঁড়েয় সানা পড়ার পর অিতির� ৩ 

তাকবীর বলেব। (আ�রুরুল মুখতার:১/১৫০, আল বাহরুর রািয়ক:২/২৮২) 

 

২. বতর্মােন ঈেদর খতুবার শুরুেত ও মােঝ মােঝ খতীব সােহবগণ েয 

তাকবীের তাশরীক বেল থােকন; িনভর্রেযাগয্ িকতাবসমূেহ তার েকান �মাণ 

পাওয়া যায় না। বরং এ বয্াপাের সিঠক মাসআলা হল: �থম খতুবার শুরুেত ৯ 

বার, ি�তীয় খতুবার শুরুেত ৭বার এবং ি�তীয় খতুবার েশেষ িম�র েথেক 

নামার পেূবর্ ১৪বার শুধু “আ�াহু আকবার” বলেব। এবং এটাই মু�াহাব। 

খতুবার সময় তাকবীের তাশরীক বলেব না। হয্া!ঁ ঈেদর নামায েশেষ সালাম 

িফিরেয় তাকবীের তাশরীক একবার বলেব। (মুসা�ােফ ইবেন আবী শাইবা-

৪/২৫২, মুসা�ােফ আ�ুর রা�াক-৩/২৯০, বাইহাকী সনুানুল কবুরা-৩/৪২০, 

ফাতাওয়ােয় শামী:২/১৭৫, আহসানুল ফাতাওয়া:৪/১২৭) 

 

িনেজর আমেলর িহসাব েনয়া 

করুআেন আেছ, েতামার িকতাব অথর্াৎ েতামার আমলনামা তিুম পড়। ই�রা 

িকতাবাক। হাশেরর ময়দােন আ�াহ বলেবন, েতামার িহসাব তিুম কেরা, তিুম 

িকেসর উপযু�, জা�াত না জাহা�াম। আর হাদীেস আসেছঃ “তিুম িনেজ 

িনেজর িহসাব নাও আ�াহর িহসাব েনয়ার আেগ।” �েতয্ক বয্বসায়ী িনেজর 

বয্বসার িহসাব রােখ। বছর েশেষ েস িহসাব কের েদেখ তার বয্বসা ক্ষিতর 

মেধয্ আেছ না লােভর মেধয্। যিদ লােভর মেধয্ থােক তাহেল আেরা লাভ 

িকভােব হয় তার িফিকর কের, অনয্েদর সােথ পরামশর্ কের। আর যিদ ক্ষিতর 

মেধয্ থােক তাহেল ক্ষিত েথেক েবর হেয় লাভবান িকভােব হওয়া যায় তার 

িফিকর কের, অনয্েদর সােথ পরামশর্ কের। 

 

আমরা যারা িযলহ� মাস েপলাম এর মােন আমােদর জীবন েথেক এক বছর 

েশষ হেয় েগল। আমরা �েতয্েক িদলেক �াক্ষী েরেখ আমােদর সারা বছেরর 

আমেলর িহসাব েবর কির। পাচঁ িজিনেসর নাম দীন। ঈমান সহী শু� করা এবং 

রাখা, ইবাদত স�ুত তরীকায় করা, িরিযকেক হালাল করা, মা-বাবার হক সহ 

বা�ার হক আদায় করা, আৎমশুি� তথা িনেজর িদলেক পাক করার েমহনত 

করা।   

 

ঈমানঃ  

িহসাব করা গত বছেরর তলুনায় আমার ঈমান বাড়েলা না কমেলা, তাওয়া�ুল 

তথা আ�াহর উপর ভরসা বাড়েলা না কমেলা, তাকদীেরর উপর একীন বাড়েলা 

না কমেলা ইতয্ািদ। 
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ইবাদতঃ  

আমার নামায আেগর েথেক স�ুর হেলা িকনা, করুআন িতলাওয়াত আেগর 

েথেক সহী শু� হেলা িকনা ইতয্ািদ। 

 

িরিযক হালাল করাঃ  

আমার কামাই েরাযগােরর বয্াপাের আিম আেগর েথেক েবশী সেচতন িকনা, 

আিম কতটকু ু যাচঁাই-বাছঁাই কের কামাই েরাযগার করিছ তার িহসাব েনয়া। 

খাতায় িলেখ িলেখ করা। 

 

বা�ার হকঃ  

আিম বা�ার হেকর বয্াপাের গত বছেরর তলুনায় কতটকু ু সেচতন হেয়িছ। 

আেগর েথেক েবশী না কম, িহসাব েনয়া। 

 

আৎমশুি�ঃ  

দশটা গুন আমার হািসল হেলা িকনা। আমার সবর-েশাকর কতটকু ু েবেড়েছ। 

আবার আমার িদেলর েয দশটা েরাগ তা কেমেছ িকনা। তাকা�ুর দরূ করা, ক-ূ

দিৃ� দরূ করা, অেনয্র েমেয়েক বা িবিবেক েদখা, গুনাহ বজর্ন করিছ কতটকু,ু 

নাচ-গান করা বা েদখা ব� কেরিছ িকনা। এক হাদীেস এেসেছ, এই উ�েতর 

এক দল সারা রাত নাচ-গান করেব তারপর সকােল উেঠ েদখেব েকউ শুকর, 

েকউ বানর হেয় েগেছ। আ�াহর রাসলূ ملسو هيلع هللا ىلص -এর কথা কখেনা িমথয্া হয় না। 

েযেহত ুহাদীেস এেসেছ সতুরাং তা হেব। তাই সকেলর সাবধান হওয়া চাই এবং 

অনয্েক সাবধান করেত হেব। 

 

 

 

দাওয়াতঃ 

আেখরী নবী মুহা�াদুর রাসলূু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص -এর উ�ত হওয়ার কারেণ আমােদর 

উপর নবীওয়ালা েয িয�াদারী তার কেতাটকু ু হক আিম আদায় কেরিছ। 

কেতাটকু ু সময় আিম খােলস আ�াহর দীেনর দাওয়ােতর জনয্ িদেয়িছ তার 

িহেসব করা। 
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আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবাইেক িযলহ� মােসর সকল আমল যার যা সাধয্ 

অনুযায়ী করার তাওফীক দান করুন। আমীন। 

 

সমা� 
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