
িফ ত রা 
(একিট গেবষণামলূক ব ) 

এ বে  য সকল িবষয় আেলািচত হেয়েছ: 

১) ভিূমকা 

২) িফতরা কােক বেল? 

৩) িফতরার কুম (িবধান)। 

৪) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর যেুগ িক ারা এবং িক পিরমাণ িফতরা দওয়া 

হত? 

৫) ধােনর না চােলর িফতরা?  

৬) ধান ারা িফতরা আদায় না হওয়ার ব াপাের উপমহােদেশর কেয়কজন বেরণ  উলামােয় 

করােমর ফেতায়া। 

৭) যারা ধান ারা িফতরা দয়া জােয়য মেন কেরন। 

৮) খাদ  ব  ারা িফতরা না িদেয় টাকা-পয়সা ারা িফতরা দওয়া 

৯) অধ সা' র িফতরা 

১০) সা স েক িট কথা 

--------------------------------------------------------------------------------- 

১) ভূিমকা: আ  হাম  িল াহ ওয়া  সালাত ুওয়া  সালাম ুআলা রাসূিল াহ, আ া বাদ: 

আমরা উভয় বাংলার িকছু ােন অেনক ভাইেক দিখ তারা তােদর সাদাকাতু  িফতরা ধান 

ারা দান কের থােকন। আর অেনেক মলূ  ারা িদেয় থােকন। িক  এ িবষেয় ইসলামী 

শরীয়া িক বেল বা িক ারা িফতরা দওয়া সিঠক? আমরা এই ােন তারই একট ুখুঁিটনািট 

বণনা করার চ া করেবা ইনশাআ াহ। 



পাঠক মেহাদয়! ‘‘সলাম’’ অথ আ সমপণ করা। [িব েকাষ নাযরাতু  নয়ীম, শ  আল 

ইসলাম] আ সমপণ করা আ াহ এবং তাঁর রাসলূ দ  িবিধ-িবধােনর সামেন। তাই 

ইসলােমর য িবষেয়র সমাধান কুরআন বা সু েত বতমান স িবধােনর সামেন আ সমপণ 

করা এবং তা মেন নয়াই হে  একজন কৃত মুসিলেমর বিশ  ও কতব । কান িবষেয় 

সহীহ মাণ থাকা সে ও তা না মানা িকংবা তার অপ ব াখ া দওয়া িকংবা তার বদেল অন  

িবধান রচনা করা  িনঃসে েহ শরীয়েত হ ে প করার সমান এবং গিহত ঃসাহস মা । 

মানষুেক এরকম করা থেক দেূর থাকা দরকার। আ াহ বেলন: (আ াহ ও তাঁর রাসলূ 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কান িবষেয় িনেদশ িদেল কান মিুমন পু ষ িকংবা মিুমন 

নারীর স িবষেয় িভ  কান িস াে র অিধকার থাকেব না। কউ আ াহ ও তাঁর রাসলূ 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক অমান  করেল স তা ই পথ  হেব।) [ সূরা 

আহযাব/৩৬] এই িট কথার পর আিম আপনােদর স েুখ ‘যাকাতলু িফতর’ বা চিলত 

ভাষায় িফতরা স েক ইসলােমর িকছু িনেভজাল তথ  তেুল ধরার চ া করেবা ইনশা 

আ াহ। আ াহ যন সিঠক বলার, লখার এবং মানার তাওফীক দন, আমীন !  

২) িফতরা কােক বেল ? 

 িফতরােক শরীয়েত ‘যাকাতলু িফতর এবং সাদাকাতলু িফতর’ বলা হেয়েছ। অথাৎ 

িফতেরর যাকাত বা িফতেরর সদকা। িফতর বা ফাতরূ বলা হয় সই আহারেক যা ারা 

রাযাদার রাযা ভ  কের। [আল মুজাম আল ওয়াসীত/৬৯৪]  

আর যাকাতলু িফতর বলা হয় ঐ জ রী দানেক যা, রাযাদােররা ঈ ল িফতর উপলে  

অভাবীেদর িদেয় থােক। [ া ]  

যেহত ুদীঘ িদন রাযা অথাৎ পানাহার থেক িবরত থাকার পর ইফতার বা আহার  করা 

হয় স কারেণ এটােক িফতেরর তথা আাহােরর যাকাত বলা হয়। [ ফাত ল বারী ৩/৪৬৩]  

৩) িফতরার কুম (িবধান): 

িফতরা দয়ার সামথ  রােখ এরকম েত ক ব ি েক িনেজর ও পিরবােরর ঐ সম  

সদস েদর প  থেক িফতরা আদায় করা ফরয যােদর লালন-পালেনর দািয়  শরীয়ত 

কতকৃ তার উপের অিপত হেয়েছ। [ আল মগুনী, ৪/৩০৭, বখুারী হাদীস নং ১৫০৩] 



অবশ  সই ব ি  এই আেদেশর বাইের যার িনকট এক ই বলার খাবার ব তীত অন  িকছু 

নই। [সউদী ফাতাওয়া বাড, ৯/৩৮৭]    

৪) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর যুেগ িক ারা এবং িক পিরমাণ িফতরা দওয়া 

হত? 

 বখুারী শরীেফ ইবেন উমর (রািযঃ) হেত বিণত হেয়েছ, িতিন বেলন: ‘‘আ াহর রাসলূ 

যাকাতলু িফতর প এক সা খজুর িকংবা এক সা যব ফরয কেরেছন মসুিলম দাস ও 

াধীন, পু ষ ও নারী এবং ছাট ও বড়র িত। আর তা লাকেদর নামােয বর হওয়ার পূেব 

আদায় কের িদেত আেদশ কেরেছন’’। [বুখারী, অধ ায়: যাকাত হাদীস নং ১৫০৩/ মসুিলম 

নং ২২৭৫]  

উ  হাদীেস িট খাদ  েব র নাম পাওয়া গল যা, ারা নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) এর যেুগ িফতরা দওয়া হত। একিট হে  খজুর অপরিট যব। এবার িনে  আর 

একিট হাদীস পাঠ ক ন।  

আবু সাঈদ খদুরী (রািযঃ)  বেলন: আমরা-নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর যেুগ 

যাকাতলু িফতর বর করতাম এক সা খাদ  ব  িকংবা এক সা যব িকংবা এক সা খজরু 

িকংবা এক সা পনীর িকংবা এক সা িকশিমশ।" [ বখুারী- ১৫০৬ মসুিলম-২২৮১]  

এই হাদীেস খজুর ও যব ছাড়া আরও য কেয়কিট ব র নাম পাওয়া গল তা হল: 

িকশিমশ, পনীর এবং খাদ  ব । উে খ থােক য,  নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

এর িবগত হওয়ার পের মআুবীয়া (রািযঃ) এর খলাফেত অেনেক গম ারাও িফতরািদেতন। 

[ বখুারী হাদীস নং ১৫০৮ মসুিলম ২২৮১ ] 

মািণত হল য, নবীজী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর যুেগ য সব ব ািদ ারা 

িফতরা দওয়া হেয়িছল তা হল, খজরু, যব, িকশিমশ, পনীর এবং খাদ  ব । এবং এটাও 

মািণত হল য িফতরার পিরমাণ িছল এক সা। যিদ নবীজী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) খাদ  ব  শ িট না বলেতন তা আমােদর িত খজুর, যব, িকশিমশ এবং পনীর 

ারাই িফতরা দওয়া িনধািরত হত। িক  আমােদর িত আ াহর রহমত দখনু এবং 

ইসলােমর িব জনীনতা ল  ক ন য খাদ  ব  শ িট উে খ হেয়েছ বেলই উপেরাি িখত 

ব ািদ যােদর খাবার নয় তারাও িনজ খাবার ারা িফতরাআদায় করেত পারেবন। আর 



এখান থেকই  আেস য, ধান ারা িফতরা িদেত হেব না চাল ারা? িটই িক খােদ র 

অ ভু  ?  

৫) ধােনর, না চােলর িফতরা ?  

ধান িকংবা চাল ারা িফতরা দওয়ার মাণ হাদীেসর সই শ িট, যখােন সাহাবী আব ু

সাঈদ খদুরী (রািযঃ) বেলেছন:  

    ... طعام من صاعا الفطر يوم سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد يف خنرج كنا

"আমরা খাদ  েব র মধ  হেত এক সা যাকাতলু িফ  র বর করতাম। সাহাবী আব ুসাঈদ 

খদুরী আরও বেলন: ‘‘ স কােল আমােদর খাদ  ব  িছল:  যব, িকশিমশ, পনীর এবং 

খজুর"। [ বখুারী, অধ ায়: যাকাত নং ১৫১০]  

    এই হাদীসিটর পিরে ি েত আমােদর দখার েয়াজন আেছ য, এ যেুগ আমােদর 

সাধারণ খাদ  িক? সাধারণত: আমােদর খাদ  ভাত িকংবা িট তাই আমােদরেক চাল িকংবা 

গম ারা িফতরা দওয়া দরকার। কারণ বতমােন এটাই আমােদর খাবার এবং আমােদর 

দেশর ফকীর িমসিকনেদরও খাবার। আর কােরা খাদ  যিদ ধান হয় তাহেল তার ব াপার 

িভ !! ? 

একিট সত  রহস : যিদ আমােদর বাঙালী ভাইেদর বলা হয় য অমকু ােন এক মন চাল 

িকংবা এক মন ধান ি  িবতরণ হে । আপিন চাইেল এক মন ধান িনেত পােরন আর চাইেল 

এক মন চাল িনেত পােরন। বলুন তা েত েক িক িনেত চাইেব? আশা কির ১০০% লাকই 

এক মন চাল িনেত আ হী হেব। তাহেল আমরা িনেজ নয়ার সময় চাল িনেত চাই আর 

ফকীর-িমসিকনেদর দয়ার সময় ধান িদেত চাই। এটাই িক ীেনর ভালবাসা! এটাই িক 

আ াহর িবধােনর সােথ আ িরকতা? আ াহর রা ায় ম  টা আর িনেজর জন  ভাল টা!  

এবার আমরা আেলাচ  িবষেয় ায় ৫০ থেক ১০০ বছর পেূবর ভারত উপমহােদেশর িকছু 

িশেরামিণ উলামােয় করােমর ফ তায়া তেুল ধরার চ া করেবা ইনশাআ াহ। 

 ৬) উপমহােদেশর কেয়কজন বেরণ  উলামােয় করােমর ফেতায়া: 

 িদ ীর খ াত ঐিতহািসক িত ান,  'রহমানীয়া দা ল উলূেমর' শায়খুল হাদীস 

মওলানা হােফয আহম াহ (রহঃ) এর  ফেতায়া:  



"িফতরায় ধান দওয়া  নয়; চাউল, গম, আটা, ছাতু, িকশিমশ, খজুর, ও যব ভিৃত 

য সকল ব র জন  ‘তাআম’ বা খাদ -শ  েযাজ  হইেত পাের, সই সকল ব  ারা 

সদকা দান করা কতব । আ াহ বিলয়ােছন:  

  فیھ تغمضوا أن إآل بآخذیھ لستم و تنفقون منھ الخبیث تیمموا ال و

" তামরা খােদ র খিবস (িনকৃ ) অংশ ারা আ াহর পেথ খরচ করার সংক  কিরও না। 

অথচ তামরা য়ং উহা হণ কিরেত ত নও।" (বা ারাহ/ ২৬৭] )  

উি িখত আয়াতিট ধােনর িফতরা হারাম হইবার মৗিলক দলীল। িনকৃ  ও বজনীয়, যাহা 

খােদ র উপেযাগী নয় বা খাওয়ার ক সাধ , এ প ব  সদকা করা হারাম। অতঃপর িতিন 

আরও িকছু আেলাচনা করার পর বেলন: ধান িফতরায় দান করা অৈবধ হইবার আর একিট 

কারণ এই য, এক সা ধােন শরীয়ত কতকৃ পিরিমত িফতরা আদা হইেব না; এক সা ধােন 

পৗেন এক সা চাউল িটিকেব, িসিক অংশ এ প খাসায় পিরণত হইেব যাহা প েদর 

পে ও গলাধঃকরণ করা ক সাধ । আর এক সা ধােন পৗেন এক সা চাউল হইবার কারেণ 

রাসলুূ াহর (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) হাদীেসর িবেরাধ করা হইল এবং এক সার 

আেদশ অনসুরণ করা হইল না। আর কৃত পে  যাহা সিঠক, তাহা আ াহ অবগত 

আেছন।" ১-৮-১৩৬৬ িহজরী। [ফাতাওয়া ও মাসােয়ল, আ ামা মাহা দ আ ু ােহল কাফী 

আল কারায়শী (রহঃ) পৃ: ১৭৭-১৭৯, মু েণ: আ  হাদীস ি ি ং এ  পাবিলিশং হাউজ, 

ঢাকা ১১০০ ]  

 অিবভ  ভারত বেষর জামায়ােত আহেল হাদীেসর আমীর, আ ামা সানা উ াহ 

অমৃতসরী (রহঃ) এর ফেতায়া:  

সাদাকাতলু িফতর চাউল িদয়াই আদা করা চাই। ধান িদয়া নয়। আর ধানেক যেবর উপর 

িকয়াস করােক সহজ বুি েত ীকার করা চেলনা আর যাহা সিঠক তাহা আ াহ অবগত 

আেছন। ২৮ শ জানয়ুাির, ১৯১৯ ইং। [ া  প:ৃ ১৮২]   

 মুখপ  তজুমানুল হাদীেস কািশত ফেতায়া:  

যেবর উপর কয়াস (অনমুান) খাটাইয়া ধােনর িফতরা জােয়য হইেব না, কারণ ধান আেদৗ 

আহায সাম ী 'তাআম' নয়। আহায ব র উপর িকয়াস কিরয়া যব বা খমুার িফতরা দওয়া 

হয় না  মনসসূ ( কুরআন বা হাদীেস  ভােব উে িখত) বিলয়াই দওয়া হইয়া থােক। 



তাআম বা আহায সাম ী েপ িফতরা িদেত হইেল এক সা চাউল িদেত হইেব। [ তজমুানলু 

হাদীস, ২য় বষ, ৩য় সংখ া, রিবউল আওয়াল, ১৩৭০ িহ: া  পঃৃ ১৭৫]   

    উপেরা  আেলাচনা এবং আমােদর পূবসিূর যাগ তাস  বেরণ  লখক ও গেবষক 

উলামােয় করামগেণর ানগভ ফেতায়া অনযুায়ী, আমােদরেক চিলত িনয়েম ধােনর 

িফতরা না িদেয় চাল ারা িফতরা আদায় করা েয়াজন। 

৭) যারা ধান ারা িফতরা দয়া জােয়য মেন কেরন: 

অেনেক িজেদর বশবতী হেয় িকংবা গভীর ােনর অভােব  ধােনর িফতরা িনঃসে েহ 

জােয়য বেল ফেতায়া দওয়ার চ া কেরেছন। আিম এইরকম ভাইেদর উে েশ  বলব য, 

ধােনর িফতরা িনঃসে েহ জােয়য এতখািন বাখ া নয় ধ ু‘ধান শ িট িক আপিন কুরআন বা 

নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর মবুারক জবােন কাথাও উ ািরত হেয়েছ 

দেখেছন?  শরীয়েতর ভাষায় তা দেূরর কথা আরবী সািহেত  ধােনর একক কান শ  

পাওয়া যায় না। তেব চােলর শ  উ য িবদ মান। তাই ধােনর িফতরােক জােয়য বলা হেল 

যব বা গেমর উপর িকয়াস (অনমুান) কেরই বলা যেত পাের। আর অনমুােনর িভি েত 

কান মাসআলােক জােয়য বলার সময় 'িনঃসে েহ জােয়য' এই রকম বাক  ব বহার করা 

আসেল ঃসাহস এবং শারয়ী ফেতায়া দােনর মলূনীিতর িবেরাধীও বেট।   

     তাছাড়া শরীয়েত  উে িখত ব  মজুদ থাকা সে ও অনুি িখত ব র সাহােয  িফতরা 

দওয়ার জন  িনেজ কামর বাধঁা এবং জনসাধারণেক উ ু  করার এ য়ােসর মাধ েম 

িনেজর পরকাল ন  করার অপেচ াই হে ? ভাল ভাল ব র িবদ মানতায় ধােনর বধতার 

চ া ারা আ াহর আেদশ " তামরা যা ভালবাস, তা হেত ব য় না করা পয  তামরা 

কখনই কল াণ লাভ করেত পারেব না" [আল ইমরান/৯২] অমান  করা হে । য এইরকম 

ফ তায়া দয় স আ াহর এই বাণীর মলূ ায়ন কের না। কারণ হাদীেস য সকল ব র নাম 

উে খ হেয়েছ অথবা পেরা ভােব য সকল ব  উে খ হেত পাের, স সমে র মেধ  ধান 

সবােপ া িনকৃ  িতকারক আর ফকীরেদর িনকট অপছ নীয়। তা সে ও সটা নািক 

কােরা িনকট িনঃসে েহ জােয়য!!   

৮) খাদ  ব  ারা িফতরা না িদেয় টাকা-পয়সা ারা িফতরা দওয়া: 

 েত ক মসুিলম ভাইেক জানা দরকার য, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর যেুগ 

মু া িহেসেব দীনার এবং িদরহােমর চলন িছল। এবং স কােলও ফকীর ও িমসিকনেদর 



তা েয়াজন হত। তা ারা তারা িজিনস-প  য়-িব য় করত। তা সে ও নবী (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) মু া ারা িফতরা িনধারণ না কের খাদ  ব  ারা িনধারণ কেরেছন। 

তাই উপের হাদীেস বিণত খাদ  ব  ারাই িফতরা আদায় করা সু ত। আর এটাই জম র 

(অিধকাংশ)  উলামােয় করােমর মত। কারণ বিণত খাদ  ব র বদেল মলূ  তথা টাকা-

পয়সা ারা িফতরা িদেল নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর আেদশেক উেপ া করা 

হয়।  

যারা মলূ  ারা িফতরা দয় তােদর স েক ইমাম আহমদ (রহঃ) ক িজ াসা করা হেল 

িতিন বেলন: রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর সু েতর বরেখলাফ হওয়ার 

কারেণ আমার আশংকা হে  য, তা যেথ  হেব না। [মগুনী, ইবনু কুদামাহ, ৪/২৯৫] 

 মলূ  ারা িফতরা িদেত গেল আরও একিট বড় িবড় নার স খুীন হেত হয়। তা হল, িত 

বছর িত অ েল এমন একদল লােকর েয়াজন আেছ যারা িফতরার মলূ  িনধারণ কের 

সাধারণ লাকেদর জানােব। কারণ ান ও কােলর ভেদ েব র মলূ  কম- বশী হেত থােক। 

তাই িত বছর িফতরার মলূ  িনধারণ করার েয়াজন হয় অথচ সায়া চৗ শ বছর পেূব 

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর পিরমাণ িনধারণ কের গেছন। মানষু এত সব 

করেত ই কু িক  যা িকছু ারা নবীজী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) িফতরা িদেয় 

গেছন তা ারা িফতরা িদেত অিন কু! িক আ য!!   

৯) অধ সা' র িফতরা:  

উপের বিণত মাণ িল িদবােলােকর ন ায়  য, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

এক সা পিরমাণ িফতরা জ রী কেরেছন। িক  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এবং 

চার খলীফার ইে কােলর পর যখন মআুিবয়া (রািযঃ) ইসলামী রাে র খলীফা িনবািচত হন 

এবং ইসলামী রাে র রাজধানী মদীনা হেত দােম  ানা িরত হয়, তখন তারা গেমর সােথ 

পিরিচিত লাভ কেরন। স কােল িসিরয়ার এই গেমর মলূ  খজুেরর ি ণ িছল। তাই খলীফা 

ময়ুািবয়া একদা হ  বা উমরা করার সময় মদীনায় আসেল িম ের বেলন: আিম অধ সা 

গমেক এক সা খজুেরর সমতলু  মেন কির। লােকরা তার এই কথা মেন নয়। এর পর 

থেক মসুিলম উ েতর মেধ  অধ সা িফতরার চলন  হয়। [ দখুন মসুিলম, অধ ায়: 

যাকাত, অনেু দ: যাকাতলু িফ  হাদীস নং ২২৮১ এবং ৮২]  

এবার  হল: নবী মহুা দ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কতকৃ িনধািরত এক সা 

িফতরার পিরমাণ সাহাবী ময়ুািবয়া (রািযঃ) এর রােয়র কারেণ রিহত হেয় যােব িক ? িকংবা 



নবীসা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর সু ত কান সাহাবীর িস াে র কারেণ ছেড় িদেত 

হেব িক ? এই কারেণ সাহাবী আবু সাঈদ খদুরী এই মেতর জারােলা িবেরাধ কেরন। এবং 

বেলন: আিম তা সারা জীবন সই পিরমােণই িফতরা বর করেবা, যই পিরমাণ নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর যেুগ বর করতাম। [ া  হাদীস]  

অন  এক হাদীেস এেসেছ িতিন বেলন: "আিম ময়ুািবয়ার সই কথা না হণ করেবা আর না 

তার িত আমল করব।" [ ফাত ল বারী,৩/৪৭০]  

  বঝুা গল অেনক সাহাবী সু েতর িত িতি ত থেক খলীফা ময়ুািবয়ার এই রায়েক 

ত াখ ান কেরন এবং নবীজীর সু ত এক সা'র িত আমল করেত থােকন। আমরাও 

জনসাধারণেক এই সু েতর িত িতি ত থাকার আ ান জানাই কারণ সব কােরর 

কল াণ নবীজীর সু েতর মেধ  রেয়েছ।  

এখােন ল ণীয় িবষয়  হে , সই যেুগ গেমর মলূ  যেবর ি ণ িছল তাই কউ গম ারা 

িফতরা িদেল অধ সা িদেলই হেব বেল ফেতায়া দওয়া হেয়িছল। িক  বতমােন খজেুরর 

তলুনায় গম অেনক স া তাই িবেবক বেল বতমােন গম ারা িফতরা িদেল ই সা’ 

দয়ার দরকার। কারণ বতমােন ায় ই সা গেমর যা মলূ  তা সমান সমান এক সা 

খজুেরর বরাবর। িক  এ ফেতায়া বাজাের নই। স া হেলও অধ সাই িদেলই হেব, এটা 

আেছ। লাকেদর এ িক আ য ফয়সালা। স কারেণ মেন রাখা ভাল য, সম  কল াণ নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর সু েতর অনুসরেণ িনিহত।মানেুষর রায়, অনমুান ও 

িকয়ােস নয়।   

তাছাড়া য়ং সাহাবী ময়ুািবয়া (রািযঃ) বেলন: ‘‘আিম মেন কির এই অধ সা গম এক সা 

খজুেরর বরাবর।" [মসুিলম, নং২২৮১] িতিন বেলনিন, য এটা নবীজীর আমল বা তামরা 

অধ সা দাও। 

১০) সা স েক িট কথা: 

 িফতরার স ে  আেলাচনা হেলই একিট শ  উেঠ আেস আর তা হল, সা। সা হে  ওজন 

করার বা মাপার একিট পা । যমন ামা েল কাঠা ারা ধান মাপা হয়। আধিুনক যেুগ 

িকেলা ােমর চলন হওয়ায় সই সা'র ওজন আরেবও িবলু  ায়। তবওু ম া মদীনায় 

ঈেদর া ােল িফতরার চাল িব য়কারীেদর কােছ এই সা’ দখা যায়। এই রকম এক 

সা' র পা  আিম ২০০০ ইং সেন িনেজ য় কের তােত মদীনার  খজুর ভের ওজন 



করেল আড়াই িকেলা থেক সামান  বশী হয়। আর তােত চাল ভের ওজন করেল ায় িতন 

িকেলা হয়। ব  যত ভারী হেব সা' ত তার ওজনও িভ  হেব। যমন এক কাঠােত চাল 

িদেল তার ওজন একরকম হেব আর ধান বা সিরষা িদেল আর এক রকম হেব। মাট কথা 

সা' র পিরমাণেক সূ  িকেলা ােমর এক ওজেন িনধারণ করা অস ব। কারণ এিট একিট 

পিরমাপ পা , কান ওজেনর নাম নয়। এই সা’র ব াখ ায় িব ানগেণর িবিভ  মেতর পর 

একিট সু র, সহজ ও িনভরেযাগ  ওজন মািণত হয় যা, সবকাল ও সবে ে  েযাজ । 

তা হল: একজন সাধারণ শারীিরক গঠেনর মানষু অথাৎ অিধক ল া নয় এবং বেঁটও নয়, 

এই রকম মানষু তার ই হাত একে  করেল য অ িল গিঠত হয়, ঐরকম পণূ চার অ িল 

সমান হে  এক সা। [ফাতাওয়া মাসােয়ল/ ১৭২-১৭৩, সউদী ফাতাওয়া ও গেবষণা 

িবষয়ক ায়ী কিমিট, ফ তায়া নং ৫৭৩৩ খ  ৯য় প:ৃ ৩৬৫ ]    

আশা কির িবষয়িট বঝুা গেছ। আ াহ! তিুম আমােদর সিঠক িবধােনর িত আমল করার 

সমুিত দাও। আমীন।  

 লখক: আ রু রাকীব (মাদানী) দাঈ, দাওয়াহ স ার খাফজী, সউদী আরব। 

 স াদনায়: আ ু ািহল হাদী, দাঈ, জবুাইল দাওয়াহ এ  গাইেড  স ার, সউদী 

আরব। 


