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সদকাতুল িফতর 

স�ািনত ভাইেয়রা আমার!  আ�াহ তাআলা রমজান মােসর েশেষ 
একিট িবধান িদেয়েছন। অথরাা  েদর সালাত আদােয়র  পেবর 
‘সদকাতুল িফতর’ আদায় করা। আজেকর মজিলেস এ িবষেয় 
কথা বলব। এর িবধান, উ কারীতা, ে�ণী,  িরমাণ, অ িরহাযরতা, 
আদায় করার সময় ও �ান স�েকর আেলাানা করব। 

সদকাতুল িফতেরর িবধান :  

সদকাতুল িফতর ওয়ািজব। রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তা মুসিলমেদর উ র আবশযক কেরেছন। রাসপলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যা আেদশ কেরেছন তা আ�াহ 
তাআলা কতৃরক আেদশ করার সমতুলয। 

আ�াহ তাআলা এরশাদ কেরন :  

َُّسوَل  يُِطعِ  َّن﴿ َطاعَ  َ�َقدۡ  لر
َ
ۖ  أ َ َّ ن ل ََ ٰ  َو َّ ٓ  َََو رَۡسۡلَ�َٰك  َ�َما

َ
 َحفِيٗظا َعلَۡيِهمۡ  أ

 ]٨٠: النسيء[ ﴾٨

‘েয রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হকুম মানয 
করল, েস আ�াহর হকুমই মানয করল। আর েয  ৃপ �দশরন 
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করল, আিম আ নােক তােদর জনয  যরেবেণকারী িনযুি কের 
 াঠাইিন।’ 0F

1 

আ�াহ তাআলা এরশাদ কেরন :  

ََن﴿ َُّسوَل  �َُشاقِقِ  َو ا َ�ۡعدِ  َِنۢ  لر ََ  َ َّ َََّبِعۡ  لرُۡهَدىٰ  َ�ُ  ََََ ََ لرُۡمؤۡ  َسَِيلِ  َ�ۡ�َ  َو  َِنِ
ِۦ ا نَُوّ�ِ ََ  ٰ َّ َهّنَمۖ  َونُۡصلِهِۦ َََو  ]١١٥: النسيء[ ﴾١ َمِصً�ا وََسآَءۡت  ََ

‘েয েকউ রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 
িবরুাাারণ কের, তার কােছ সরল  থ �কািশত হওয়ার  র 
এবং মুিমনেদর অনুসৃত  েথর িবরেু ােল, আিম তােক ঐ িদেক 
িফরাব েয িদেক েস িফরেত াায় এবং আিম তােক জাহা�ােম 
িনেে  করব। তা িনকৃকতম ম বয�ল।’ 1F

2 

আ�াহ তাআলা এরশাদ কেরন :  

﴿ ٓ ا ََ َُّسوُل  َءاََٮُٰ�مُ  َو ا فَُخُذوهُ  لر ََ ْۚ  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َو ْ  فَٱنَتُهوا َُّقوا ۖ  َول َ َّ َّ  ل ِِ  َ َّ  ل
 ]٧: ارش[ ﴾٧ لۡلعَِقاِب  َشِديدُ 

                                                            
1 িনসা : ৮০ 
2 িনসা : ১১৫ 
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 ‘আর রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা� েতামােদর যা 
আেদশ কেরন, তা �হণ কর এবং যা িনেষধ কেরন, তা েথেক 
িবরত থাক।’2F

3 

সাদকাতুল িফতর মুসিলম নারী- ুরষ, েছাট-বড়, আজাদ-েমালাম 
সকেলর উ র ওয়ািজব। আ�ু�াহ ইবেন ওমর রািদআ�াহ আনহ 
বেলন, রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রমজান মােস 
আজাদ, েমালাম, নারী- ুরষ, েছাট-বড় সকল মুসিলেমর উ র 
এক সা’ েখজুর, বা এক সা’ যব সদকাতুল িফতর ওয়ািজব 
কেরেছন। ে েটর বা�ার  ে েথেক সদকাতুল িফতর েদয়া 
ওয়ািজব নয়, িক� েকউ যিদ আদায় কের, তাহেল নফল সদকা 
িহেসেব আদায় হেব। ওসমান রািদআ�াহ আনহ ে েটর বা�ার 
 ে েথেক সদকােয় িফতর আদায় করেতন। িফতরা িনেজর  ে 
েথেক এবং িনেজর  িরবারবেমরর  ে েথেক আদায় করেব। 
েযমন �ী ও স ান। যিদ তােদর িনজ� স�দ থােক তেব তােদর 
স�দ েথেকই সদকাতুল িফতর আদায় করেব। 

আ�াহ তাআলা এরশাদ কেরন :  

﴿ ْ َُّقوا َ  فَٱ َّ ا ل  ]١٦: الاينن[ ﴾لۡسَتَطۡعُتمۡ  ََ

                                                            
3 হাশর : ৭ 
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‘েতামরা সাধয অনু ােত আ�াহেক ভয় কর।’ 3F

4 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :  

َمرْ «
َ
مْ  رُُ�مْ إَِذا م

َ
 نِأ

ْ
 »تُمْ تََطعْ ُه َمي اسْ رُوا ِمغْ ٍر فَأ

‘আিম যখন েতামােদর েকান িবষেয় আেদশ কির, েতামরা তা 
সাধযানুযায়ী  ালন কর।’ 4F

5 

 

সদকাতুল িফতেরর উ কািরতা : 

১. দির� বযিির �িত সহানুভপ িত �দশরন করা হয় 

২.  েদর িদনগেলােত দির� বযিিরা ধনীেদর নযায় �য়লতা েবাধ 
কের  

৩. সদকাতুল িফতেরর ফেল ধনী-মরীব সবার জনয  দ 
আন�দায়ক হয়  

৪. সদকাতুল িফতর আদায়কারী দানশীল িহেসেব  িরমিণত হয়  

                                                            
4 তামাবুন : ১৬ 
5 বুখারী ও মুসিলম 
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৫. সদকাতুল িফতেরর মাধযেম িসয়াম অব�ায়  েট যাওয়া 
�িটগেলার কাাফারা করা হয়  

৬. সদকাতুল িফতর �ারা আ�াহর িনয়ামেতর শকিরয়া আদায় 
করা হয়। িতিন িনজ অনু�েহ বা�ােক  পণর একমাস িসয়াম 
 ালেনর তওিফক িদেয়েছন, সােথ সােথ সদকাতুল িফিতেরর 
নযায় আেরকিট ভাল কােজর তওিফক দান করেলন। 

আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রািদআ�াহ আনহ বেলন, রাসপলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সদকাতুল িফতর ওয়ািজব 
কেরেছন অ�ীল ও অনথরক কথা-বাতরার কারেণ িসয়ােম  েট 
যাওয়া �িট-িবাুযিতগেলা দপর করার জনয ও িমসিকনেদর খাদয 
�দােনর জনয।  েদর সালােতর  পেবর আদায় করেল তা 
সদাকাতুল িফতর িহসােব মণয হেব। আর  েদর সালােতর  র 
আদায় করেল তা অনযানয সাধারণ দােনর মত একিট দান িহেসেব 
মনয হেব।৫F

6 

 

েয সব িজিনস �ারা সদকােয় িফতর আদায় করা যায় : 

                                                            
6 আবু দাউদ ও ইবেন মাজাহ 
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মানুেষর সাধারণ খাবার জাতীয় বস্ �ারা সদকােয় িফতর আদায় 
করা যায়। েযমন, েখজুর, মম, াাল,  িনর, ি  ইতযািদ। 
বুখারী ও মুসিলেম ওমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন 
বেলন, রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সদকাতুল িফ� 
েখজুর অথবা যব �ারা আদায় করেত বেলেছন। যেবর েেে� দুই 
িদেনর খাবােরর সম িরমণ  যব �দান করা।  
আবু সা দ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ বেলেছন, রাসপল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেম আমরা খাবার জাতীয় িজিনস �ারা 
সদকাতুল িফতর আদায় করতাম। েস সময় আমােদর সবার 
খাবার িছল  িনর, ি  এবং েখজুর।৬F

7 
 

মানুষ বযতীত অনয েকান �াণীর খাদয �ারা সদকাতুল িফতর 
আদায় হেব না। কারণ, রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তা 
ফরজ কেরেছন িমসিকনেদর খােদযর অভাব  পরণ করার জনয, 
েকান �াণীর খাদযাভাব  ুরেণর জনয নয়। এমনিক কা ড়, 
িবছানা,  ান  া� ইতযািদ �ারাও আদায় হেব না। েযেহতু রাসপল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সদকােয় িফতর খােদযর মাধযেম 
আদায় করা ফরজ কেরেছন।৭F

8 খাদযমপলয �ারা আদায় করেলও 

                                                            
7 বুখারী 
8 হানািফ মাজহােবর ওলামােয় েকরােমর মত অনুসাের মপলয �ারা সদকােয় 
িফতর আদায় করেল, সদকােয় িফতর আদায় হেয় যােব। 



9 

 

আদায় হেব না। েযেহতু এটা রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম এর িনেদরেশর িব রীত। রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলেছন, েয বযিি এমন আমল করল, েয বযা াের 
আমােদর  িনেদরশ েনই, তা  িরতযাজয।’ 
অনয এক বণরনায় আেছ, ‘েয আমােদর ধেমর এমন িজিনস সৃিক 
করল, যা আমােদর ধেমর েনই, তা  িরতযাজয।’ 8F

9 তাছাড়া খাদযমপলয 
�দান করা সাহাবােদর আমেলর  ির �ী। কারণ, তারা 
খাদযজাতীয় বব �ারাই সদকাতুল িফ� আদায় করেতন। 
 
রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েতামরা আমার 
সু�ত এবং আমার  রবতরীেত সিঠক  েথ  িরাািলত েখালাফােয় 
রােশদীেনর সু�ত আকেড় ধর। সদকাতুল িফতর িনিদরক একিট 
এবাদত, তাই অিনিদরক বস্ �ারা আদায় করেল তা �হণেযামযতা 
 ােব না। েযমন িনিদরক সময় ছাড়া আদায় করেল আদায় হয় না।  
 
েযেহতু রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সদকাতুল িফতর 
িবিভ� �কােরর খাদয �বয �ারা িনধরারণ কেরেছন। আর �েতযক 
খাদয �েবযর মপলয সমান নয়। সুতরাং মপলযই যিদ ধতরবয হয়, 
তাহেল িনিদরক েকান এক �কােরর এক সা’ হত এবং তার 
িব রীত বস্ �ারা িভ� মপেলযর হত। ি�তীয়ত মপলয �দােনর �ারা 

                                                            
9 মুসিলম 
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সদকাতুল িফতর �কাশয এবাদেতর    হািরেয় েমা ন 
এবাদেতর     ির�হণ কের, তাই এটা  িরহার করাই 
বা�নীয়। এক সা’ খাদয সবার দৃিক েমাার হয়,  িক� মপলয সবার 
দৃিক আকষরণ করেত সেম হয় না। 
 
সদকাতুল িফতেরর  িরমাণ :  
সদকাতুল িফতেরর  িরমাণ  : রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম এর যুেমর এক সা’। যার ওজন াার শত আিশ 
িমসকাল মম। ইংেরজী ওজেন যা দুই েকিজ ৪০ �াম মম। 
েযেহতু এক িমসকাল সমান াার �াম ও এক াতুথরাংশ হয়। 
সুতরাং ৪৮০ িমসকাল সমান ২০৪০ �াম হয়। অতএব রাসপেলর 
যুেমর সা’ জানেত ইয়া করেল, তােক দুই েকিজ াি�শ �াম মম 
ওজন কের এমন  াে� রাখেত হেব, যা মুখ  যর  ভের যােব। 
অতঃ র তা  িরমা  করেত হেব। 

 
সদকাতুল িফতর ওয়ািজব হওয়ায় সময় : 
 েদর রােত সপযরােের সময় জীিবত থাকেল তার উ র সদকাতুল 
িফতর আদায় করা আবশযক, নতুবা নয়। সুতরাং েকউ সপযরােের 
এক িমিনট  পেবর মারা েমেল তার উ র ওয়ািজব হেব না। এক 
িমিনট  ের মারা েমেল অবশযই তার  ে েথেক আদায় করেত 
হেব। যিদ েকান িশশ সপযরােের কেয়ক িমিনট  র ভপ িমক হয়, তার 
উ রও আবশযক হেব না, তেব আদায় করা সু�ত। যার 
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আেলাানা  পেবর অিতবািহত হেয়েছ। আর সপযরােের কেয়ক িমিনট 
 পেবর ভুিমক হেল তার  ে েথেক আদায় করেত হেব। 
সদকাতুল িফতর আবশযক হওয়ার ওয়াি রমজােনর েশষ িদেনর 
সপযরােের  রবতরী সময় িনধরারণ করার কারণ হেয়, তখন েথেক 
িফতর তথা খাওয়ার মাধযেম রমজােনর িসয়াম সমা� হয়। এ 
কারেণই এেক রমজেনর সদকাতুল িফতর বা িসয়াম েখালার 
িফতর বলা হয়। বুঝা েমল, িফতর তথা িসয়াম েশষ হওয়ার 
সময়টাই সদকাতুল িফতর ওয়ািজব হওয়ার সময়।৯F

10 
 

সদকাতুল িফতর আদােয়র সময় দু’ধরেণর : ১. ফিজলত পণর 
সময় ও ২. ওয়াি জাওয়াজ বা সাধারণ সময় 
১. ফিজলত পণর সময় :  েদর িদন সকােল  েদর সালােতর  পেবর। 
বুখারীেত বিণরত, আবপ সা দ খুদরী রািদআ�াহ আনহ বেলন, 
আমরা রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেম সদকাতুল 
িফতর িহেসেব  দুল িফতেরর িদন এক সা’  িরমাণ খাদয আদায় 
করতাম। ইবেন ওমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, 
রাসপলুললাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুেষর  েদর সালাত 
 ড়েত যাওয়ার  পেবর সদকাতুল িফতর আদায় করার আেদশ 
িদেয়েছ। 

                                                            
10 হানাফী মাজহােব  েদর িদেনর সুবেহ সািদেকর সময় সদকাতুল িফতর 
ওয়ািজব হওয়ার সময়। 
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ইবেন উয়াইনা �ীয় তাফসীর �ে� আমর িবন দীনােরর সপে� 
ইকরামা রািদআ�াহ আনহ েথেক বণরনা কেরন, িতিন বেলন, 
মানুষ  েদর িদন সদকাতুল িফতর  েদর সালােতর  পেবর আদায় 
করেব। 
আ�াহ তাআলা এরশাদ কেরন : ‘িন�য় সাফলয লাভ করেব েস, 
েয শু হয় এবং তার  ালনকতরার নাম �রণ কের, অতঃ র 
সালাত আদায় কের।’ 10F

11 
সুতরাং  দুল িফতেরর সালাত একটু িবলে� আদায় করা উ্ম। 
যােত মানুষ সদকাতুল িফতর আদায় করেত  াের। 
 
২. জােয়জ সময় :  েদর একিদন দু’িদন  পেবর সদকাতুল িফতর 
আদায় করা। 
বুখারীেত আেছ, নােফ রািদআ�াহ আনহ বেলন, ইবেন ওমর 
রািদআ�াহ আনহ িনেজর এবং েছাট-বড় স ানেদর  ে েথেক 
সদকাতুল িফতর আদায় করেতন, এমনিক আমার স ানেদর  ে 
হেতও। িতিন জাকােতর হকদারেদর  েদর একিদন বা দুিদন 
 পেবর সদকাতুল িফতর িদেতন।  েদর সালােতর  র আদায় করা 
জােয়জ েনই। অতএব, িবনা কারেণ সালােতর  র িবল� করেল 
তা �হণেযাময হেব না। কারণ, তা রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম এর িনেদরেশর  ির �ী।  পেবর ইবেন আববাস 

                                                            
11 আলা : ১৪-১৫ 
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রািদআ�াহ আনহ এর হািদস উুৃত হেয়েছ, েয বযিি সদকাতুল 
িফতর  েদর সালােতর  পেবর আদায় করেব, তার দান সদকাতুল 
িফতর িহেসেব মণয হেব। আর েয  েদর সালােতর  র আদায় 
করেব, তা অনযানয সাধারণ দােনর মত একিট দান িহেসেব মণয 
হেব।১১F

12 যিদ েকান কারণ বশত িবল� কের, তাহেল েকান 
অসুিবধা েনই। েযমন েস এমন �ােন আেছ েয, তার িনকট 
আদায় করার মত েকান বব েনই বা এমন েকান বযিিও েনই, েয 
এর হকদার হেব। অথবা হঠাা তার িনকট  েদর সালােতর 
সংবাদ ে ৗছল, েয কারেণ েস সালােতর  পেবর আদায় করার 
সুেযাম ে ল না। অথবা েস েকান বযিিেক দািয়য় িদেয়িছল, েয 
তা আদায় করেত ভুেল েমেছ। এমতাব�ায় সালােতর  র আদায় 
করেল েকান অসুিবধা েনই। কারণ েস অ ারম। 
 
ওয়ািজব হেয়, সদকাতুল িফতর তার �া েকর হােত সরাসির বা 
উিকেলর মাধযেম যথাসমেয় সালােতর  পেবর ে ৗছােনা। যিদ িনিদরক 
েকান বযিিেক �দােনর িনয়ত কের, অথা তার সে� বা তার 
িনকট ে ৗছেত  াের এমন কােরা সে� সাোত না হয়, তাহেল 
অনয েকান উ যুি বযিিেক �দান করেব, িবল� করেব না। 
 
সদকাতুল িফতর �দােনর �ান :  

                                                            
12 আবু দাউদ, ইবেন মাজা 
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সদকাতুল িফতর �দােনর সময় েয এলাকায় েস অব�ান করেছ 
ঐ এলাকার মরীবরাই েবশী হকদার। উি এলাকায় েস �ায়ী 
েহাক বা অ�ায়ী। িক� যিদ তার বসিত এলাকায় েকান হকদার 
না থােক বা হকদার োনা অস�ব হয়, তাহেল তার  েে উিকল 
িনযুি করেব। েস উ যুি বযিি খুুেজ তার সদকাতুল িফতর 
আদায় কের িদেব । 
 
সদকাতুল িফতেরর হকদার :  
সদকাতুল িফতর হকদার হোছ (১) দির� (২) ঋণ আদােয় 
অেম (৩) ঋণ�ে, তােক �েয়াজন  িরমাণ েদয়া যােব। এক 
সদকাতুল িফতর অেনক ফকীরেক েদয়া যােব এবং অেনক 
সদকাতুল িফতর এক িমসিকনেকও েদয়া যােব। েযেহতু 
রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সদকাতুল িফতেরর 
 িরমাণ িনধরারণ কেরেছন, িক� হকদারেক িক  িরমাণ িদেত 
হেব তা িনধরারণ কেরনিন। সুতরাং যিদ অেনক বযিি তােদর 
সদকাতুল িফতর ওজন করার  র একিট  াে� জমা কের এবং 
েসখান েথেক তা  ুনরায়  িরমা  ছাড়া ব�ন কের, তেব তা ৈবধ 
হেব। িক� ফকীরেক জািনেয় েদয়া উিাা। তােক তারা যা িদেয় 
তার  িরমাণ তারা জােন না। ফকীেরর জনয ৈবধ, কােরা েথেক 
সদকাতুল িফতর �হেণর  র িনেজর  ে েথেক বা  িরবােরর 
অনয সদেসযর  ে েথেক দাতার কথায় িবয়াস কের  িরমা  
ছাড়াই কাউেক িকছু েদয়া। 
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েহ আ�াহ! আ িন আমােদরেক আ নার স�িক অনুযায়ী আনুমতয 
করার তওিফক িদন। আমােদর আ�া, কথা ও কাজ শু কের 
িদন। আমােদরেক িবয়াস, কথা ও কােজর �কতা েথেক  িব� 
করন। িন�য়ই আ িন উ্ম দানশীল ও করনাময়। েহ আ�াহ! 
আেখরী নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উ র এবং 
তার সকল  িরবার ও সাহাবামেণর উ র দ দ ও সালাম বষরণ 
করন। আমীন 
 

সমা� 


