
সহজ সরল উপেয় ইসলােমর িবিধ-িবধান শখা

আেলাকিচে ইবাদত

িসয়াম বা রাজার ফিজলত ও িহকমত

যাকাতরাজা হনামাজপিবতা

অনুবাদ

Abdullah BahmmamD.
আব াহ শহীদ আবর রহমান

পযােলাচনার

মুহাদ শামসুল হক িসিক
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১

র�াজা� ফসজলত
র�োজো� িচজলত অঢেল, এ� ছোওয়োব বহুগুঢে বচ্ধিত। আল্োহ 
তোআলো র�োজোঢক তোঁ� একোন্ত চবষয় বঢল উঢল্খ কঢ� এ 
ইবোদতচিঢক মচহমোচবিত কঢ�ঢছন, এ� আযমত বোচিঢয় 
চদঢয়ঢছন। আবু হু�োয়�ো �োচয. রেঢক বচেধিত এক হোদীঢস 
কুদসীঢত এঢসঢছ, �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহ আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
বঢলঢছন,‘আদম সন্তোঢন� প্রচতচি আমঢল� ছোওয়োবই চবিগুে 
কঢ� রদয়ো হয়। প্রচতচি সৎকোজ দশগুে রেঢক সোতশগুে 
বোচিঢয় রদয়ো হয়। আল্োহ তোআলো বঢলন: তঢব র�োজো ব্যতীত; 
রকননো র�োজো রকবল আমো� এবং আচমই এ� প্রচতদোন চদই। 
র�োজোদো� আমো� জন্য তো� লোলসো ও খোদ্য পচ�ত্যোগ কঢ�। 
র�োজোদোঢ�� দুচি আনন্দ �ঢয়ঢছ: একচি হঢলো র�োজো ছোিো� 
সময়, আ� অন্যচি হঢলো তো� �ঢব� সোঢে সোক্োঢত� সময়। 
আ� র�োজোদোঢ�� মুঢখ� গন্ধ আল্োহ� চনকি কস্তুচ�� সুগচন্ধ 
রেঢকও চপ্রয়। (বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম।)

র�াজা শ�ীয়তভুক্ত িওয়া� 
সিকমত
১ - আল্োহ� চনঢদধিশ বোস্তবোয়ন ও শ�ীয়ঢত� চব্োনোবচল 
অনুস�ে কঢ� তোকওয়ো অজধিন ক�ো। আল্োহ তোআলো বঢলন,

 )لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٨٣(
 {আশো ক�ো যোয় রতোম�ো মতু্োকী হনৈ।} 
 [আল বোকো�ো:১৮৩] 

২ - সব� ও ধ্ঢযধি� অভ্যোস গঢি রতোলো ও প্রবৃচতিঢক চনয়ন্ত্রে 
ক�ো� ব্যোপোঢ� ইচ্োশচতিঢক শোচেত ক�ো।

৩ - দচ�দ্র ও চনঃস্বঢদ� প্রচত দয়ো ও মমতো প্রদশধিঢন� প্রচত 
মোনুষঢক অভ্যস্ত কঢ� রতোলো; রকননো ব্যচতি যখন ক্ু্োেধি 
েোকো� যোতনো অনুভব ক�ঢব, অভোবগ্রস্তঢদ� প্রচত তো� অন্ত� 
ও অনুভূচত রকোমল হঢব। 

৪ - র�োজো� মো্্যঢম শ�ীঢ�� আ�োম ও সুস্থতো চনচচিত ক�ো।

শ�য়ী পজ�ভোষোয় জসয়োম
সুঢবহ সোঢদক রেঢক সূযধিোস্ত পযধিন্ত খোদ্য, পোনীয় 
স্বোমী-স্তী� চমলন হঢত চব�ত রেঢক আল্োহ তোআলো� 
ইবোদত ক�ো।

সূ চ ী প ত্র

 র�োজো� সংজ্ো

 র�োজো� ফজজলত

 র�োজো শ�ীয়তভুক্ত হওয়ো� জহকমত

 র�োজো� জহকমত

 র�োজোয় জিয়ত প্রসংগ

 জসয়োম ৈো র�োজো� ফজজলত ও জহকমত

 আজভধোজিক অনথ্ত জসয়োম
রকোঢনোচকছু রেঢক চব�ত হওয়ো
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 জসয়োম ৈো র�োজো� ফজজলত ও জহকমত
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র�াজা� হুকুম
র�োজো� প্রকো�ঢভদ

বাধ্যতামলূক র�াজা: 
আ� তো দু’প্রকো�: 

ক. আল্োহ তোআলো কতৃধিক বোন্দো� ওপ� রমৌচলকভোঢব ি�জ 
কঢ� রদয়ো র�োজো, আ� তো হঢলো �মজোঢন� র�োজো। এ র�োজো 
ইসলোঢম� পোঁি স্তঢভে� একচি।

খ. এমন র�োজো যো বোন্দো চনঢজ� ওপ� ওয়োচজব কঢ� চনঢয়ঢছ, 
রযমন মোনত ও কোিিো�ো� র�োজো।

মসু্ািাব র�াজা
আ� তো হঢলো প্রঢত্যক ওই র�োজো যো শ�ীয়ত প্রবতধিঢক� 
কোঢছ পছন্দনীয়। রযমন রসোমবো� ও বৃহস্পচতবোঢ�� র�োজো, 
প্রচতমোঢস চতন র�োজো, আশু�ো� র�োজো, চযলহজ্ব মোঢস� প্রেম 
দশঢক� র�োজো ও আ�োিো চদবঢস� র�োজো। 

র�াজা বাধ্যতামলূক িওয়া� 
শত্ণ
১ - ইসলোম : অতএব অমুসচলঢম� ওপ� র�োজো �োখো ি�জ 
নয়।

২ - প্রোপ্তবয়স্ক হওয়ো: অতএব অপ্রোপ্তবয়ঢস্ক� ওপ� র�োজো 
�োখো ি�জ নয়। তঢব যচদ অপ্রোপ্তবয়স্ক বোলক-বোচলকো র�োজো 
�োখঢত সক্ম হয় তঢব র�োজো �োখো� অভ্যোস গঢি রতোলো� 
জন্য এ ব্যোপোঢ� তোঢদ�ঢক চনঢদধিশ রদয়ো হঢব।

৩- সুস্থ মচস্তঢকে� অচ্কো�ী হওয়ো: অতএব পোগঢল� ওপ� 
র�োজো �োখো ি�জ নয়।

৪ - র�োজো �োখঢত সক্ম হওয়ো: অতএব রয র�োজো �োখঢত 
অপো�গ তো� ওপ� র�োজো �োখো ি�জ নয়।

র�াজায় সেয়ত
ি�জ ও ওয়োচজব র�োজো� রক্ঢত্র �োত রেঢক র�োজো� চনয়ত 
ক�ো আবশ্যক। আ� যচদ নিল র�োজো হয়, তঢব �োত রেঢক 
চনয়ত ক�ো ওয়োচজব নয়, ব�ং চদঢন�  রবলোয় সূযধি েঢল 
যোওয়ো� পূঢবধি চনয়ত কঢ� চনঢলই র�োজো �োখো শুদ্ধ হঢব, 
যচদ সুঢবহ সোঢদঢক� প� রেঢক এমনচকছু গ্রহে নো ক�ো 
হয় যো র�োজো রভঢগে রদয়। উম্ুল মুচমচনন আঢয়শো �োচয. 
রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন,‘একদো  �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োম আমোঢদ� কোঢছ এঢলন ও চজজ্োসো 
ক�ঢলন,‘রতোমোঢদ� কোঢছ চক রকোঢনো (খোবো�) আঢছ?’ 
আম�ো বললোম,‘ নো, রনই।’ চতচন বলঢলন: তোহঢল আচম 
র�োজো �োখলোম।’(বেধিনোয় মুসচলম)

র�োজো �োখনত অপো�গ অসসু্থ 
ৈ্যজক্ত� ওপ� র�োজো �োখো 

ফ�জ িয়

অপ্রোপ্তৈয়নকে� ওপ� র�োজো 
�োখো ফ�জ িয়
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