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আল কুরআন ও সহীহ হাদীেসর আেলােক  

পি্� রামাদান মােস একজন মুিমেনর দািয়� ও কতর্ ব 

রামাদান মাস িসয়াম সাধনা ও তাকওয়ার মাস, কলবাণ ও 

্রকেতর মাস, রহমত ও মাগিফরাত এ্ং জাহা�ােমর অি� 

েথেক মুি� লােভর মাস। মহান আ�াহ এ মাসিটেক ্হ ফযীলত 

ও মযরাদা িদেয় অিভিি� কেরেেন। 

1. রামাদান আল-কুরআেনর মাসঃ আ�াহ এেক কুরআন 
নািযেলর মযরাদাপপণর সময়রেপ চয়ন কেরেেন। িতিন 

্েলন,  

نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءانُ ﴿
ُ
ِٓي أ َّ نَن ٱ ََ ََ ََ ُر  ۡۡ  ] ١٨٥: ملقرة[﴾ ََ

‘‘রামাদান মাস - এেত কুরআন নািযল হেয়েে।’’ (সপরা 

আল-্াকারাহ: ১৮৫) 

 

2.  এ মােস জা�ােতর �ারসমপহ উ�ু� রাখা হয়, 

জাহা�ােমর �ারসমপহ র� কের েদয়া হয় এ্ং শয়তান 
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ও দু� িজনেদর শৃংখিলত কের রাখা হয়। ন্ী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  
» ِ َِّحْت  َرَمَضانُ  َجاءَ  َذاإ بَْواُب  ُُ

َ
َّةِ  أ َ َقْت  اْْ

ّ
ِ ُُ بَْواُب  ََ

َ
َدِت  اَّارِ  أ ِّ ُُ ََ 

َياِط�ُ  َّ  »اش

‘‘রামাদান মােস এেল জা�ােতর �ারসমপহ উ�ু� রাখা 

হয় জাহা�ােমর �ারসমপহ র� কের েদয়া হয় এ্ং 

শয়তানেদর শৃংখিলত করা হয়।  (সহীহ ্ুখারী, হাদীস 

নং ১৮০০, ৩১০৩ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং২৫৪৭) 

 

3. এ মােস রেয়েে লাইলাতুল �েদরর নবায় ্রকতময় 
রজনীঃ  

মহান আ�াহ ্েলন,  

رٖ  َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدَِ ﴿ ۡۡ ََ ۡلِف 
َ
ن  ٣َخۡ�ٞ ّمِۡن � َۡ ُة َوٱرّروُح �ِي ََ ِ ِ � َٓ ُل ٱرَۡ� ّ َّ ََ

رٖ  َۡ
َ
ِ أ
ِۡم ّمِن ُ�ّ ِ �ّ ََ ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ  ٤�ِإِۡذِن  َّ ََ  َ ِِ ٰم  

ََ ََ٥ ﴾
 ] ٥-٣: ملق ر[

‘‘লাইলাতুল �দর হাজার মােসর েচেয়ও উ�ম। এ রাে� 

েফেরশতাগণ ও রহ অ্তীণর হন নেতবক কােজ, তােদর 
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নিতপালেকর অনুমিত�েম। শাি�ময় এ রজনী, ঊিার 

আি্ভরা্ পযর�।’’ (সপরা আল-�দরঃ ৩-৫) 
 

4. এ মাস েদা‘আ ক্ুেলর মাসঃ  
ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  

ِ  إِنّ « ّ ََِقاءَ  ِِ ّ  ِف  ُ� ةٍ  يَْومٍ  ُُ
َ
ِْ لَ ََ  

ّ ُُ
ِ َُْهمْ  َ�ْبدٍ  ل ََِجابَةمُ  َدْعَوةٌ  ِم   »ْس

‘‘(রামাদােনর) নিত িদন ও রােত (জাহা�াম েথেক) 

আ�াহর কােে ্হ ্াাা মুি�নাা হেয় থােক। তােদর 

নেতবক ্াাার েদা‘আ ক্ুল হেয় থােক (যা েস রামাদান 

মােস কের থােক)।’’ (সহীহ সনেদ ইমাম আহমদ কতৃক 

্িণরত, হাদীস নং ৭৪৫০) 

�াকওয়া অজরেনর এ মু্ারক মােস মুিমনেদর উপর অিপরত 

হেয়েে গর�পপণর দািয়�, সৃি� হেয়েে পপণব  অজরেনর ি্শাল 

সুেযাগ এ্ং ন্ৃি�েক িনয়�ণ কের মহান চির� অজরেনর সুার 

নিশকেণর ্ব্বা। এ অিপরত দািয়� পালন এ্ং সু্ণর সুেযােগর 

স�ব্হার কের আজ সারা ি্েের মুসিলমেদর উিচত চািরি�ক 

অধ:পতন েথেক িনেজেদর রকা করা, েনিতেয় পড়া েচতনােক 

জা�ত করা এ্ং সকল নকার অনাহত শি�র ্লয় েথেক মু� 

হেয় হক নিত�ার নিতজােক সুদৃদ করা, যােত তারা িরসালােতর 
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পি্� দািয়� সিঠকভাে্ পালন করেত পাের এ্ং কুরআন 

নািযেলর এ মােস কুরআেনর মমর অনুধা্ন করেত পাের, তা 

েথেক িহদায়াত লাভ করেত পাের এ্ং জীে্েনর স র্েকে� 

এেকই অনুসরেণর একমা� মত ও পথ রেপ �হণ করেত পাের। 

পি্� রামাদান মােস েযস্ দািয়� ও কাজ শরীয়ত কতৃরক 

অিপরত হেয়েে িকং্া যা পালেন শরীয়ত আমােদর উ�ু� কেরেে 

ও যা ্জরন করেত িনেদরশ িদেয়েে, পি্� আল কুরআন ও সহীহ 

হাদীেসর আেলােক েসগেলা িনেচ আমরা দু’ভােগ আেলাচনা 

কর্। 

নথম ভাগঃ যা করেত শরীয়ত িনেদরশ িদেয়েে 

এ্ং উ�ু� কেরেে েসগেলা িন�রপ: 

একঃ িসয়াম ্া েরাযাএকঃ িসয়াম ্া েরাযা  

রমাদান মােসর স্েচেয় গর�পপণর কাজই হল িসয়াম। 

আর িসয়াম হল ফজেরর উদয়ল� েথেক সপযরা� পযর� িনয়বাতসহ 

পানাহার ও েযৗন িমলন েথেক ি্রত থাকা।  
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িসয়াম পালন তথা েরাযা ফরয এ্ং এিট ইসলােমর অনবতম 

একিট রকন। আ�াহ তা’আলা ্েলন, 

ِيَن ِمن ﴿ َّ َ ٱ ََ  ََ ِِ ُُ َ�ن  َُ  ُُ َين ِ ّّ ُم ٱر ُُ لَۡي ََ  ََ ِِ ُُ ُُاا   ِيَن َءاَم َّ ن ٱ َۡ ّه
َ
ُ ��َ

ۡم لَ  ُُ ُِّقاَن َ�ۡبلِ ََ ۡم  ُُ يّنمٗ  ١َلّل
َ
 ]١٨٤-١٨٣: ملقرة[﴾ ن ّمۡلُدوَ�ٰٖت� �

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামেদর উপর েরাযা ফরয কের েদয়া হেয়েে, 

েযমন েতামােদর পপ র্্তরীেদর উপর ফরয করা হেয়িেল, যােত 

েতামরা মু�াকী হেত পার - িনিদর� কেয়কিদন মা� ......।’’ (সপরা 

আল-্াকারাহ: ১৮৩-১৮৪) 

ۡ�ُهۖ ﴿ ُّ َر فَۡلَي ۡۡ َّ ُم ٱر ُُ َِۡد ِمُ ََ  ] ١٨٥: ملقرة[﴾َ�َ�ن 

‘‘সুতরাং েতামােদর মেধব যারা এ মাস পাে্, তারা েযন এ মােস 

েরাযা পালন কের।’’ (সপরা আল-্াকারাহ: ১৮৫) 

 

েরাযার গর� আেরা নকিটত হয় েস স্ ফযীলেতর �ারা, য�ারা 

এেক ি্েশি� দান করা হেয়েে। েস সে্র মেধব রেয়েেঃ 
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1. েরাযার পুর�ার আ�াহ �য়ং িনেজ নদান করে্নঃ 
একিট হাদীেস কুদসীেত রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম ্েলন,  
» ّ ُ  آَدمَ  ابْنِ  َ�َملِ  ُُ

َ
  ل

ّ
َيامَ  إَِ ِّ َِِّهُ  اش

َ
ََا ِل  َ

َ
ْجزِي ََأ

َ
 »بِهِ  أ

আ�াহ ্েলন, ‘‘্নী আদেমর সকল আমল তার জনব, 

অ্শব েরাযার কথা আলাদা, েকননা েরাযা আমার জনব 

এ্ং আিমই এর পুর�ার িদ্।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস 

নং ১৮০৫, ৫৫৮৩ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৭৬০) 
 

2. েরাযা রাখা েগানােহর কাফফারা �রপ এ্ং কমালােভর 
কারণঃ 

রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  
امَ  َمنْ « رَ  ََاْحتَِسابًا إِيَماًَا َرَمَضانَ  َُ ِِ

ُُ  ُ
َ

 »َذَْبِه ِمنْ  َََقّدمَ  َما ل

‘‘েয ্বি� ঈমােনর সােথ সাওয়াে্র আশায় রামাদান 

মােস েরাযা রাখে্, তার পপে র্র সকল েগানাহ কমা কের 

েদয়া হে্।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১৯১০ও সহীহ 

মুসিলম, হাদীস নং ১৮১৭) 
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3. েরাযা জা�াত লােভর পথঃ  
রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  

َّةِ  ِف  إِنّ « َ ُ  ُ�َقاُل  بَابًا اْْ
َ

َْهُ  يَْدُخُل  اشّرَّانُ  ل ائُِمونَ  ِم ِّ ِقَياَمةِ  يَْومَ  اش
ْ
 ال

َحدٌ  َمَعُهمْ  يَْدُخُل  ََ 
َ
ْ�نَ  ُ�َقاُل  َ�ْ�ُُهمْ  أ

َ
ائُِمونَ  أ ِّ ونَ  اش

ُ
َيْدُخِ َْهُ  َُ  ِم

َِِذا
َ
َِِق  ُهمْ آِخرُ  َدَخَل  َ

ْ
ُ

ُ
مْ  أ

َ
ِ
َ
َْهُ  يَْدُخْل  َ َحدٌ  ِم

َ
 »أ

‘‘জা�ােত একিট দরজা রেয়েে যােক ্লা হয় ‘রাইয়ান’ 

- িকয়ামেতর িদন এ দরজা িদেয় েরাযাদারগণ নে্শ 

করে্। অনব েকউ এ দরজা িদেয় নে্শ করেত পারে্ 

না..... েরাযাদারগণ নে্শ করেল এ দরজা ্� হেয় 

যাে্। ফেল আর েকউ েসখান িদেয় নে্শ করেত 

পারে্ না।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১৭৯৭ ও সহীহ 

মুসিলম, হাদীস নং ২৭৬৬ ) 
 

4. েরাযাদােরর জনব েরাযা শাফায়াত করে্ঃ 
উ�ম সনেদ ইমাম আহমাদ ও হােকম ্ণরনা কেরন েয, 

রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলেেন,  
َيامُ « ِّ ُقْرآنُ  اش

ْ
َعانِ  ََال َِ َْ َ َعبْ  �

ْ
ِقَياَمةِ  يَْومَ  دِ شِِ

ْ
َيامُ  َ�ُقوُل  ال ِّ يْ  اش

َ
 َرّب  أ

ُِهُ  ََْع َعامَ  َم َّ َهَواِت  ال َّ ْعِ�  بِاََّهارِ  ََاش ِّ ََ َ
ََُقوُل  ُِيهِ  َ ُقْرآنُ  ََ

ْ
 ال

ُِهُ  ََْع ْيلِ  اَّْومَ  َم
ّ
ْعِ�  بِاشِ ِّ ََ َ

اَل  ُِيهِ  َ
َ
َعانِ  ق ِّ ََ ُُ

َ
َ« 
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‘‘েরাযা এ্ং কুরআন িকয়ামেতর িদন ্াাার জনব 

শাফায়াত করে্। েরাযা ্লে্, েহ র্! আিম তােক 

িদ্েস পানাহার ও কামনা চািরতাথর করা েথেক িন্ৃ� 

েরেখিে। অতএ্, তার ্বাপাের আমােক শাফায়াত করার 

অনুমিত িদন.....।’’ (মুসনাদ, হাদীস নং ৬৬২৬, আল-

মু�াদরাক, হাদীস নং ২০৩৬) 
 

5. েরাযাদােরর মুেখর দুগর� আ�াহর কােে িমসেকর 

সুগি�র েচেয়ও উ�মঃ 

রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  
ِى«

ّ
ُس  ََاَ ِْ َّمدٍ  َ�   �َِيِدهِ  ُُ

ُ
وف

ُ
ُِ مِ  لَ

َ
ائِمِ  َ ِّ ْطَيُب  اش

َ
َْدَ  أ ِ  ِع ِّ  يَْومَ  ا

ِقَياَمةِ 
ْ
ِمْسِك  رَِحِ  ِمنْ  ال

ْ
 »اش

‘‘যার হােত মুহা�ােদর নাণ তার শপথ! েরাযাদােরর 

মুেখর গ� িকয়ামেতর িদন আ�াহর কােে িমসেকর 

েচেয়ও সুগি�ময়।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪ ও 

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৭৬২) 
 

6. েরাযা ইহ-পরকােল সুখ-শাি� লােভর উপায়ঃ 

রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  
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ائِمِ « ِّ َِانِ  شِِ رَْح
َ
رَْحةٌ  َ

َ
َْدَ  َ ِ  ِع رِه َْ رَْحةٌ  َِ

َ
َْدَ  َََ ِّه لَِقاءِ  ِع  »َر

‘‘েরাযাদােরর জনব দু’েটা খুশীর সময় রেয়েে। একিট 

হেলা ইফতােরর সময় এ্ং অনবিট �ীয় নভু আ�াহর 

সােথ িমিলত হওয়ার সময়।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং 

১৮০৫ ও সহীহ মুসিলম, হদীস নং ২৭৬৩) 
 

7. েরাযা জাহা�ােমর অি� েথেক মুি�লােভর ঢালঃ 
রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  

امَ  َمنْ « ِ  َسبِيلِ  ِف  يَْوًما َُ ِّ ُ  َ�ّعدَ  ا ِّ ا َسْبِع�َ  اَّارِ  َ�نْ  ََْجَههُ  ا ًِ  »َخِرَ

‘‘েয ্বি� আ�াহর রা�ায় একিদন েরাযা রােখ, আ�াহ 

তােক জাহা�াম েথেক স�র ্ৎসেরর দপরে� িনেয় 

যান।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ২৬৮৫ ও সহীহ 

মুসিলম, হাদীস নং ২৭৬৭ ) 
 
ইমাম আহমাদ ি্শ� সনেদ ্ণরনা কেরন - রাসপল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  
ْومُ « ِّ َّةٌ  اش ِ  َعَذاِب  ِمنْ  ُج ِّ َّةِ  ا ُج

َ
َحِدُ�مْ  َ

َ
َِالِ  ِمنْ  أ ِق

ْ
 »ال

‘‘েরাযা ঢাল �রপ-য�ারা ্াাা িনেজেক আ�াহর আযা্ 

েথেক রকা করেত পাের, েযভাে্ েতামােদর েকউ 
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একজন যুে� িনেজেক রকা কের।’’ (মুসনাদ, হাদীস নং 

১৭৯০৯) 

  

েরাযার আেরা ফযীলেতর মেধব রেয়েে - এেত ই�া ও 

সংকে� দৃদতা সৃি� হয়, চািরি�ক মাহ�ব অিজরত হয়, 

শারীিরক ও মানিসক নশাি� লাভ করা যায় এ্ং 

সে র্াপির তা মুসিলম উ�াহ একতা্� হওয়ার এক 

্া�্ িনদশরন। 
 

িসয়ােমর সােথ সংি�� আমলসমপহঃ 

1. েরাযার িনয়বাতঃ 
রােতই েরাযার িনয়বাত করেত হে্। সুনান আন-নাসাঈ 

�ে� ি্শ� সনেদ ্িণরত হেয়েে েয, ন্ী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  
مْ  َمنْ «

َ
َيامَ  يُبَّيِت  ش ِّ ْيلِ  ِمنَ  اش

ّ
ْبَل  اشِ

َ
الَ  �

َ
ْجرَ َِ ْ

َيامَ  ال ُِ  
َ

 »ل

‘‘েয ্বি� ফজর উদেয়র পপে র্, রােতই েরাযার িনয়বাত 

কেরনা, তার েরাযা হে্ না।’’ (সুনান আন-নাসাঈ, 

হাদীস নং ২৩৩২) 
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2. েদরী কের েসেহরী খাওয়াঃ 
েসেহরী খাওয়া একিট ্রকতময় ৈ্িশ�ব যা আ�াহ এ 

উ�াতেক দান কেরেেন। রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম ্েলন,  
ُل « ِْ َ

ََا َ�ْ�َ  َما َ َياِم َيامِ  ُِ ُِ ْهلِ  ََ
َ
َِاِب  أ ِك

ْ
ةُ  ال

َ
ِ

ْ
�

َ
 »اشّسَحر أ

‘‘আমােদর েরাযা ও আহেল িকতাে্র েরাযার মেধব 

পাথরকব হেলা েসেহরী খাওয়া।’’ (সহীহ মুসিলম, হাদীস 

নং ২৬০৪) 
 
েসেহরী ্রকতময় হওয়ার নমাণ ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর ্াণী,  
َا« ِِنّ  َََسّحُر

َ
ة اشّسُحورِ  ِف  َ

َ
 »بََر�

‘‘েতামরা েসেহরী খাও, েকননা েসেহরীেত রেয়েে 

্রকত।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১৮২৩ ও সহীহ 

মুসিলম, হাদীস নং ২৬০৩ ) 

 

েদরী কের েসেহরী খাওয়ার দলীল হল, আনাস 

রািদয়া�াহ আনহ যােয়দ ি্ন সাে্ত রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক ্ণরনা কেরন,  



14 

 

ّ  َمعَ  َََسّحْرََا« ِِ
َّ  اَّ َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا

َ
مَ  َعِ

ّ
امَ  ُُمّ  َََسِ

َ
  ق

َ
ةِ  إِل

َ
ال ِّ ُت  اش

ْ
ِ
ُ
 ق

َذانِ  َ�ْ�َ  َكنَ  َ�مْ 
َ ْ
اَل  ََاشّسُحورِ  األ

َ
ْدرُ  ق

َ
ِْس�َ  ق  »آيَةً  خَ

‘‘আমরা ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সােথ 

েসেহরী েখেয়িে। অত:পর িতিন নামােয দাঁড়ােলন।’’ 

আনাস রািদয়া�াহ আনহ তখন িজজাসা করেলন, আযান 

ও েসেহরীর মেধব কতটুকু সমেয়র পাথরকব িেল? যােয়দ 

রািদয়া�াহ আনহ ্লেলন, ‘‘প�াশিট আয়াত পিরমাণ।’’ 

(সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১৮২১ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস 

নং ২৬০৬ ) 
 

3. তাড়াতািড় ইফতার করাঃ 
সপযর অ� যাওয়া িনি�ত হেল তাড়াতািড় ইফতার করা 

েরাযাদােরর জনব মু�াহা্। রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম ্েলন,  
» 

َ
وا َما ِبَْ�ٍ  اَّاُس  يََزاُل  َ

ُ
رَ  َعّجِ َْ ِِ

ْ
 »ال

‘‘মানুি ততকণ পযর� কলবােণর উপর থাকে্, যতকণ 

পযর� তারা অনিতি্লে� ইফতার করে্।’’ (সহীহ 

্ুখারী, হাদীস নং ১৮৫৬ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং 

২৬০৮) 
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4. িক িদেয় ইফতার করে্ঃ 

আনাস রািদয়া�াহ আনহ ্েলন,  
ِ  َرُسوُل  َكنَ « ِّ َّ  ا َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا

َ
م َعِ

ّ
رُ  َََسِ َِ

ِْ ْبَل  ُرَطَباٍت  َعَ  ُ�
َ
نْ  �

َ
 أ

 َ َّ َِ ِِنْ  يُ
َ
مْ  َ

َ
ََ  ُرَطَباٌت  ُ�نْ تَ  ش َع َمَراٍت  َُ ِِنْ  ََ

َ
مْ  َ

َ
 َحَسا تَُ�نْ  ش

 »َماءٍ  ِمنْ  َحَسَواٍت 

ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ‘রতা্’ (শকনা নয় 

এমন) েখজুর িদেয় নামােযর আেগ ইফতার করেতন, 

রতা্ পাওয়া না েগেল শকনা েখজুর িদেয় ইফতার 

করেতন। তাও পাওয়া না েগেল িতিন কেয়ক েঢাক পািন 

পােন ইফতার করেতন।’’ (উ�ম সনেদ ইমাম আহমাদ, 

হাদীস নং ১২৬৭৬ ও আ্ু দাউদ, হাদীস নং ২৩৫৬) 
 

5. েরাযাদারেক ইফতার করােনাঃ 
সহীহ সনেদ িতরিমযী ও আহমাদ ্ণরনা কেরন েয, ন্ী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  
رَ  َمنْ « َّ ائًِما َُ َِِب  َُ

ُ
َ  ُ

َ
ِ  ِمْثُل  ل ْجرِه

َ
  أ

ّ
َّهُ  إَِ

َ
َ  

َ
َُْقُص  َ ْجرِ  ِمنْ  َ�

َ
ائِمِ  أ ِّ ء اش ْ َ

 »ش

‘‘েয ্বি� েকান েরাযাদারেক ইফতার করায়, েস উ� 

েরাযাদােরর সাওয়াে্র েকানরপ  ািটত না কেরই তার 
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সমপিরমাণ সওয়া্ লাভ করে্।’’ (সুনান িতরিমযী, 

হাদীস নং ৮০৭ ও মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৭০৩৩) 
 

দুইদুই: : িকয়ামুল লাইলিকয়ামুল লাইল  

তারা্ীহ, তাহ�ুদ এ্ং রােতর েয েকান নফল নামায এর 

অ�ভপ র�। েয সকল আমেলর মাধবেম মু’িমন ্বি� রামাদান মােস 

আ�াহর ৈনকটব অজরন করেত পাের, ত�েধব িকয়ামুল লাইল 

স্েচেয় উ�ম। রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন, 

» 
َ
َضُل أ

ْ
الَةِ  َ ِّ ِرَضَ  َ�ْعدَ  اش َِ ْ

الَةُ  ةِ ال ْيلِ  َُ
ّ
 »اشِ

‘‘ফরয নামােযর পর সে র্া�ম নামায হে� রােতর নামায”। 
(সহীহ মুসিলম, হাদীস নং: ২৮১২) 

রােতর নামােযর নশংসায় আ�াহ ্েলন,  

�ِض َهۡانٗ ﴿
َ
َ ٱۡ� ََ اَن  َُ ِيَن َهۡ� َّ ََِبنُ  ٱرّر  ٱ ِۡلُاَن قَنرُاا  َو ُم ٱۡلَ�ٰ ُۡ ن �َذا َخنَطَب

 ََ ٗ�ٰ ّجدٗ  ٦ن ََ َُ ِۡۡم  ِ ُِاَن رَِرّ� ِيَن يَِِي
َّ  ] ٦٤-٦٣: ملفرقين[﴾ ٦ن ا َوقَِ�ٰ�ٗ َوٱ
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‘‘রহমােনর ্াাাহ তারাই, যারা পৃিথ্ীেত ন�ভাে্ চলােফরা কের 

এ্ং মপখর ্বি�রা যখন তােদরেক সে�াধন কের কথা ্েল, তখন 

তারা ্েল, ‘সালাম’ এ্ং যারা রাি�যাপন কের তােদর 

পানলকতরার উেেেশব েসজদা্নত হেয় ও দ�ায়মান হেয়’’। (সপরা 
আল-ফুরকান: ৬৩-৬৪) 

আ�াহ অনব� ্েলন,  

َجُلاَن ﴿ ۡۡ ٗٗ ّمَِن ٱّ�ِۡل َمن َه نُاا  قَلِي َِۡغفُِروَن  ١ََ َحنَِ ُهۡم �َۡس َۡ
َ
﴾ ١َو�ِٱۡ�

 ] ١٨-١٧: ملمر�يت[

‘‘রােতর িকয়দংেশ তারা িন�া েযত এ্ং রােতর েশি নহের 

তারা কমা নাথরনা করত।’’ (সপরা আয-যািরয়াত: ১৭-১৮) 

 

মপলত: িকয়ামুল লাইল িেল ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

ও তার সাহা্ীেদর িনয়িমত আমল। আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা 

্েলন,  

» 
َ

ْيلِ  �َِيامَ  تََدعْ  َ
ّ
ِِنّ  اشِ

َ
ِ  َرُسوَل  َ ِّ َّ  ا َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا

َ
مَ  َعِ

ّ
  َكنَ  َََسِ

َ
َ�نَ  يََدُعهُ  َ ََ 

َْ  َمرَِض  إَِذا
َ
ِسَل  أ

َ
َ  َّ اِعًدا َُ

َ
 »ق
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‘‘িকয়ামুল লাইল তবাগ কেরা না। েকননা রাসপল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম তা তবাগ করেতন না। অসুব হেল িকং্া 

অলসতা ে্াধ করেল িতিন ্েস নামায পড়েতন।’’ (মুসনাদ 

আহমাদ, হাদীস নং ২৬১১৪ ও সুনান আি্ দাঊদ, হাদীস নং 

১৩০৭)। রামাদােন িকয়ামুল লাইেলর আলাদা গর� রেয়েে। তাই 

ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  

امَ  َمنْ «
َ
رَ  ََاْحتَِسابًا إِيَماًَا َرَمَضانَ  ق ِِ

ُُ  ُ
َ

 »َذَْبِه ِمنْ  َََقّدمَ  َما ل

‘‘েয ্বি� রামাদান মােস ঈমােনর সােথ এ্ং সওয়াে্র আশায় 

(রােতর নামােয) দাঁড়ায় তার পপ র্্তরী সকল েগানাহ মাফ কের 

েদয়া হে্।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১৯০৫ ও সহীহ মুসিলম, 

হাদীস নং ১৮১৫) 

সুনােনর ��সমপেহ সহীহ সনেদ ্িণরত হেয়েে, ন্ী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলেেন,  

امَ  َمنْ «
َ
َمامِ  َمعَ  ق ِ

ْ
َّ  اإل   َح

َ
ََْصِف َِِب  َ�

ُ
َ  ُ

َ
ة �َِيامُ  ل

َ
ِْ  »لَ

‘‘েয ্বি� ইমাম নামায েথেক ি্রত হওয়া পযর� ইমােমর সােথ 

(িকয়ামুল লাইেল) দাঁড়াে্, তাহেল তার এ আমল রাি�ভর 
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িকয়ােমর সমতুলব িহসাে্ িলখা হে্।’’ (সুনান আত-িতরিমযী, 

হাদীস নং ৮০৬ ও সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ১৬০৫) 

আিয়শা রািদয়া�াহ আনহােক িজজাসা করা হেলা, রামাদােন 

রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নামায েকমন িেেলা? 

িতিন ্লেলন,  

ِ  َرُسوُل  َكنَ  َما ِّ َّ  ا َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا
َ
مَ  َعِ

ّ
  َرَمَضانَ  ِف  يَِزَدُ  َََسِ

َ
َ ِ  ِف  ََ  َعَ  َ�ْ�ِه

َعةً  ةَ َعْشَ  إِْحَدى
ْ
 َر�

“রামাদােন এ্ং রামাদান ্বতীত অনব সমেয় এগার রাকআেতর 

ে্শী িতিন পড়েতন না।’’ (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১০৯৬ ও 

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৭৫৭) 

  

িতনঃ কুরআন েতলাওয়াত করা এ্ং এর মমর উপলিি িতনঃ কুরআন েতলাওয়াত করা এ্ং এর মমর উপলিি 

করাকরা  

রামাদান মাস কুরআন নািযেলর মাস। এ মােস রাসপল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম িজ্রীেলর সােথ কুরআন পাঠ করেতন। 
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তার সীরাত অনুসরণ কের নেতবক মু’িমেনর উিচত এ মােস 

ে্শী ে্শী কুরআন েতলাওয়াত করা, ্ুঝা এ্ং আমল করা। 

ই্নু আ্্াস রািদয়া�াহ আনহ ্েলন,  

َقاهُ  ِجْبَُِل  َكنَ «
ْ
ّ  ِف  يَِ ةٍ  ُُ

َ
ِْ ُيَدارُِسهُ  َرَمَضانَ  ِمنْ  لَ َُ  

ْ
 »ُقْرآنَ ال

“িজ্রীল রামাদােনর নিত রােত এেস রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর সােথ সাকাৎ করেতন এ্ং তােক িনেয় কুরআন 

পাঠ করেতন”। (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ৩০৪৮) 

েয ্বি� কুরআন পাঠ কের এ্ং েস অনুযায়ী আমল কের, তার 

্বাপাের আ�াহ এ িন�য়তা িদেয়েেন েয, েস দুিনয়ায় �� হে্ 

না এ্ং আিখরােত দুভরাগা - হতভাগােদর অ�ভুর� হে্ না। 

আ�াহ ্েলন,  

م ّمِّ�ِ ُهدٗ ﴿ ُُ ُّ ََِِ
ۡ
َ�ٰ ى فَإِّمن يَۡ َۡ َ ّل َوَ� � َِ َٗ يَ َبَع ُهَداَي فَ َّ : طه[﴾  ١َ�َ�ِن ٱ

١٢٣[ 

‘‘সুতরাং েয আমার েদয়া িহদায়ােতর পথ অনুসরণ করে্, েস 

পথ�� হে্ না এ্ং দু:খ কে� পিতত হে্ না।’’ (সপরা �া-হা: 

১২৩) 
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উসমান রািদয়া�াহ আনহ রামাদােন নিতিদন এক্ার কুরআন 

খতম করেতন। সালােফ সােলহীন নামােয ও নামােযর ্াইের 

কুরআন খতম করেতন। রামাদােনর িকয়ামুল লাইেল তােদর েকউ 

িতনিদেন, েকউ সাতিদেন এ্ং েকউ দশিদেন কুরআন খতম 

করেতন। ইমাম যুহরী রামাদান এেলই হাদীস পাঠ ও ইলেমর 

মজিলস তবাগ কের কুরআন পােঠ েলেগ েযেতন। 

  

েখয়াল রাখেত হে্ েয, কুরআন কারীম শধু খতম করার জনবই 

নািযল হয়িন। তাই েকানরপ অথর না ্ুেঝ, িচ�াভা্না না কের 

অ�ের আ�াহ ভীিত ও ি্ন�ভা্ সৃি� না কের কি্তার মত 

কুরআন আ্ৃি� কের যাওয়া আমােদর মপল লকব হওয়া িঠক নয়। 

েকননা আ�াহ িনেজই ্েলন,  

﴿ َِ ۡلَ�ٰ
َ
رُاا  ٱۡ� و 
ُ
َر أ ُّ ََ َِ ِِٰهِ  َوِ�َ ََ َّدُّّرٓوا  َءا نَزلَۡهُٰه ََِ�َۡم ُمَ�َٰرٞ� ّ�ِ

َ
َ  أ ﴾ ٢َُِبٰ

 ] ٢٩: ص[

‘‘এিট একিট ্রকতময় িকতা্, যা আিম আপনার নিত অ্তীণর 

কেরিে, যােত মানুি এর আয়াতসমপহ অনুধা্ন কের এ্ং 
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ে্াধশি� স�� ্বি�গণ �হণ কের উপেদশ।’’ (সপরা েসায়াদ: 

২৯) 

 

চারঃ আচারঃ আ�া�াহর রাহর রা�া�ায় ে্শী ে্শী দান ও সদকা করায় ে্শী ে্শী দান ও সদকা করা  

আ�াহর রা�ায় দান-সদকা ও ্বয় করা খু্ই গর�পপণর ই্াদাত। 

স্ সময় যােত সামথর্ান ্বি�্গর এ ই্াদাত পালন কের েস 

্বাপাের ইসলাম ্বাপক উৎসাহ নদান কেরেে। আর রামাদান 

মােস এ ই্াদােতর তাৎপযর ও গর� আেরা ্হলাংেশ ্ৃি� পায়। 

েকননা ইমাম ্ুখারী ই্েন আ্্াস রািদয়া�াহ আনহ হেত ্ণরনা 

কেরন েয,  

ِ  َرُسوُل  َكنَ « ِّ َّ  ا َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا
َ
مَ  َعِ

ّ
  َََسِ

َ
َ�نَ  اَّاِس  ْجَودَ أ ْجَودُ  ََ

َ
 ِف  يَُ�ونُ  َما أ

َقاهُ  ِح�َ  َرَمَضانَ 
ْ
َرُسوُل  ....... ِجْبَُِل  يَِ

َ
ِ
َ
َ  ِ ِّ َّ  ا َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا

َ
مَ  َعِ

ّ
 ِح�َ  َََسِ

َقاهُ 
ْ
ْجَودُ  ِجْبَُِل  يَِ

َ
ْ�ِ  أ

َ ةِ  اشّرَحِ  ِمنْ  بِالْ
َ
ُمْرَسِ

ْ
 »اش

“রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সকল মানুেির েচেয় ে্শী 

দানশীল িেেলন। আর রামাদান মােস যখন িজ্রীল তার সােথ 

সাকােত িমিলত হেতন তখন িতিন আেরা দানশীল হেয় 
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উঠেতন.....। িজ্রীেলর সাকােত িতিন ে্গ্ান ্ায়ুর েচেয়ও 

ে্শী দানশীল হেয় উঠেতন”। (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ৩০৪৮) 

রামাদান মােস রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 

দানশীলতা ্হগেণ ্ৃি� পাওয়ার কারণ মপলত িতনিটঃ 

1. রামাদান মােস দান-সদকাসহ সকল উ�ম আমেলর 
সাওয়া্ ্হগেণ ্ৃি� পায়। 

2. রামাদান মােস িতিন খু্ে্শী কুরআন েতলাওয়াত 
করেতন। আর কুরআেনর ্হ আয়ােত আ�াহর রা�ায় 

্বেয়র নিত উ�ু� করা হেয়েে। আ�াহ ্েলন, 

﴿ ُٗ َس ََ َ قَۡرًضن  َّ ِي ُهۡقرُِض ٱ َّ ۡضَلن�ٗ ّمن َذا ٱ
َ
ۥٓ أ ن ن َ�ُيَ�ٰلَِفُهۥ َ�ُ

 ۚ ثَِ�ٗة  ] ٢٤٥: ملقرة[﴾  َُ

‘‘েক েস, েয আ�াহেক করেয হাসানা নদান করে্? 

অত:পর িতিন তার জনব তা ্হগেণ ্ৃি� করে্ন।’’ 

(সপরা আল-্াকারাহ : ২৪৫) 
ۡبَع ّمَثُل ٱ﴿ ََ َِۡت  �َب

َ
ّبٍة أ ََ َ�َثِل  َُ  ِ َّ ِِيِل ٱ ََ ۡم ِ   ُۡ َ ٰر َٰ ۡم

َ
ِيَن يُُفُِقاَن أ َّ

�ُبلَةٖ  َُ  ِ
َُنَِّل ِ  ُ�ّ ّبةٖ�  ََ ََ َُة   َ ع   ّمِن َِ ٰ�َ ُ َّ نُٓءۚ َوٱ ََ َ ُ يَُ�ٰلُِف رَِ�ن � َّ َوٱ
لِيم    ] ٢٦١: ملقرة[﴾ ٢ََ
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“যারা িনেজেদর ধনস�দ আ�াহর পেথ ্বয় কের, 

তােদর উপমা একিট শসব্ীজ, যা সাতিট শীস উৎপাদন 

কের, নেতবক শীেি একশত শসবদানা । আর আ�াহ 

যােক ই�া ্হগেণ ্ৃি� কের েদন।আর আ�াহ দানশীল 

স র্জ।’’ (সপরা আল-্াকারাহ: ২৬১) 

ِ فَ ﴿ َّ ِِيِل ٱ ََ ُُفُِقاا  ِ   ِِ ۡاَن  ََ َ�ٓءِ ُِۡد ُُ � َٓ ُِۡم  ن
َ
ۡ � م ّمن َهۡبَخُلۖ َٓ ُُ ُ�ِ

 ۚ ُُِم ٱۡلُفَقَرآُء ن
َ
ُ ٱۡلَغِ�ّ َوأ َّ ن ّفۡفِسهِۚ  َوٱ ََ ﴾ َوَمن َهۡبَخۡل فَإِّفَ�ن َهۡبَخُل 

  ] ٣٨: مم [

‘‘েদখ, েতামরাই েতা তারা, যােদরেক আ�াহর পেথ ্বয় 

করার আহ্ান জানােনা হে�। অথচ েতামােদর েকউ 

েকউ কৃপণতা করেে। যারা কৃপণতা করেে, তারা 

িনেজেদর নিতই কৃপণতা করেে। আ�াহ অভা্মু� 

এ্ং েতামরা অভা্��।’’(সপরা মুহা�াদ: ৩৮) 

3. রামাদােনর নিত রােত িজ্রীেলর সাকােত িতিন 

ভীিণভাে্ দান করেত অনুনািণত হেতন, েযমন সহীহ 

্ুখারীর ্িণরত হাদীেস ্লা হেয়েে। 
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পাঁপাঁচঃ উমরাচঃ উমরা  পালনপালন  

রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  

ِِنّ «
َ
َْ  َحّجةً  ََْقِض  َرَمَضانَ  ِف  ُ�ْمَرةً  َ

َ
 »َمِع  َحّجةً  أ

‘‘রামাদান মােস উমরা করা হে�র সমতুলব’’ অথ্া ‘‘আমার 

সােথ হ� করার সমতুলব’’। (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং১৬৯০ ও 
সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১২৫৬) 

 

েয়ঃ ইেতকাফ 

রামাদান মােসর েশি দশিদন ইেতকােফ ্সা অিত উ�ম 

ই্াদাত। শরেত রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

রামাদােনর নথম দশিদন ইেতকােফ ্েসন। এরপর লাইলাতুল 

�দেরর অনুস�ােন মােঝর দশিদন  ইেতকােফ ্েসন। এরপর 

যখন লাইলাতুল �দর েশি দশিদেন হওয়া �� হেয় েগল, তখন 

েথেক িতিন েশি দশিদন ইেতকােফ ্সেত লাগেলন। অত:পর 

তার মৃতুবর পর তার  ীগণ ইেতকােফ ্েসন। হাদীেস এেসেে, 
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َف «
َ
َِك ِ  َرُسوُل  اْ� ِّ َّ  ا َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا

َ
مَ  َعِ

ّ
لِ  َعْشَ  َََسِ ََ ُ ْ

 َرَمَضانَ  ِمنْ  األ
ََا ِْ َ

َِك تَاهُ  َمَعهُ  ََاْ�
َ
أ
َ
َقاَل  ِجْبَُِل  َ ِي إِنّ  َُ

ّ
ُب  اَ

ُ
ِ َْ َما ََ

َ
َف  َمَك أ

َ
َِك اْ�

َ
َعْشَ  َ

ْ
 ال

ََْسَط  َ ْ
ََا األ ِْ َ

َِك اْ�
َ
تَاهُ  َمَعهُ  َ

َ
أ
َ
َقاَل  ِجْبَُِل  َ ِي إِنّ  َُ

ّ
ُب  اَ

ُ
ِ َْ َماَمَك  ََ

َ
َقامَ  أ َُ  ّ ِِ

 اَّ
 َّ َُ  ُ ِّ ْيه ا

َ
مَ  َعِ

ّ
يًبا َََسِ َِ بِيَحةَ  َخ َقاَل  َرَمَضانَ  ِمنْ  ِعْشَِنَ  َُ  َكنَ  َمنْ  َُ

َف 
َ
َِك ّ اَّ  َمعَ  اْ� ِِ  َّ َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا

َ
مَ  َعِ

ّ
َ�ِْجع َََسِ

ْ
ِ
َ
َ..... « 

““রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম রামাদােনর নথম রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম রামাদােনর নথম 

দশিদন ইেতকাফ কেরন। দশিদন ইেতকাফ কেরন। ((সাহা্ারা ্েলনসাহা্ারা ্েলন) ) আর আমরাও তার আর আমরাও তার 

সােথ ইেতকাফ করলাম। এরপর িজ্রীল আসেলন এ্ং সােথ ইেতকাফ করলাম। এরপর িজ্রীল আসেলন এ্ং 

্লেলন্লেলন,,  যা আপিন অনুস�ান করেেন তা আপনার সামেন যা আপিন অনুস�ান করেেন তা আপনার সামেন 

রেয়েে। এরপর িতিন মােঝর দশিদন ইেতকাফ করেলন। রেয়েে। এরপর িতিন মােঝর দশিদন ইেতকাফ করেলন। 

((সাহা্ারা ্েলনসাহা্ারা ্েলন))আমরাও তার সােথ ইেতকাফ করলাম। এরপর আমরাও তার সােথ ইেতকাফ করলাম। এরপর 

িজ্রীল আসেলন এ্ং ্লেলনিজ্রীল আসেলন এ্ং ্লেলন,,  যা আপিন অনুস�ান করেেন তা যা আপিন অনুস�ান করেেন তা 

আপনার সামেন রেয়েে। তারপর ি্শ রামাদান ন্ী সা�া�াহ আপনার সামেন রেয়েে। তারপর ি্শ রামাদান ন্ী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম খুত্া িদেলন এ্ং ্লেলনআলাইিহ ওয়া সা�াম খুত্া িদেলন এ্ং ্লেলন,,  েয ন্ী েয ন্ী 

সা�া�াসা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সােথ ইেতকাফ কেরেে েস হ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সােথ ইেতকাফ কেরেে েস 

েযন িফের আেসেযন িফের আেস..........””।।  ((সহীহ ্ুখারীসহীহ ্ুখারী,,  হাদীস নং হাদীস নং ৭৮০৭৮০))  
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সাতঃ রামাদােনর েশি দশিদেন লাইলাতুল �দেরর সাতঃ রামাদােনর েশি দশিদেন লাইলাতুল �দেরর 

অনুস�ােন ্বাপৃত থাকাঅনুস�ােন ্বাপৃত থাকা  

রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  

امَ  َمنْ «
َ
ةَ  ق

َ
ِْ َقْدرِ  لَ

ْ
رَ  ابًاََاْحتَِس  إِيَماًَا ال ِِ

ُُ  ُ
َ

 »َذَْبِه ِمنْ  َََقّدمَ  َما ل

‘‘েয ্বি� ঈমােনর সােথ এ্ং সওয়াে্র আশায় �দেরর রাি�েত 

(নামােয) দাঁড়ায়, তার পপ র্্তরী সকল েগানাহ কমা কের েদয়া 

হল”। (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১৮০২) 

ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম রামাদােনর েশি দশ রােত 

িনেজ লাইলাতুল �দেরর অনুস�ােন ্বাপৃত থাকেতন এ্ং 

পির্ার পিরজনেক জািগেয় িদেতন। ইমাম মুসিলম আেয়শা 

রািদয়া�াহ আনহা েথেক ্ণরনা কেরন,  

ِ  َرُسوُل  َكنَ « ِّ َّ  ا َُ  ُ ِّ ْيهِ  ا
َ
م َعِ

ّ
َِِهدُ  َََسِ َعْشِ  ِف  َ�ْ

ْ
ََاِخرِ  ال

َ
َِِهدُ  ََ  َما األ ْ�َ 

 »َ�ْ�ِه ِف 
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‘‘রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম রামাদােনর েশি দশিদেন 

আ�াহর ই্াদােত এতটা পির�ম করেতন যা িতিন অনব সময় 

করেতন না”। (সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৮৪৫) 

সহীহ ্ুখারী ও মুসিলেমর ্ণরনায় আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা 

্েলন,  

ّ  َكنَ « ِِ
َّ  اَّ َُ  ُ ِّ يْ  ا

َ
مَ  هِ َعِ

ّ
َعْشُ  َدَخَل  إَِذا َََسِ

ْ
دّ  ال َرهُ  ََ َ ْ

ْحَيا ِمئ
َ
هُ  ََأ

َ
ِْ  لَ

ْ�َقَظ 
َ
هُ  ََأ

َ
ْهِ

َ
 »أ

‘‘যখন রামাদােনর েশি দশিদন এেস েযত, তখন ন্ী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম পরেনর কাপড় মজ্ুত কের ্াঁধেতন। 

(অথরাৎ দৃদতার সােথ ন�িত িনেতন) এ্ং িনেজ রাে� জাগেতন 

এ্ং পির্ার পিরজনেকও জাগােতন”। (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং 

১৯২০ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৮৪৪) 

 

িতিন সাহা্ােদরেকও লাইতুল �দর অনুস�ান এ ্বাপৃত থাকার 

িনেদরশ িদেয়েেন। িতিন ্েলন,  

َِمُسوَها«
ْ

َعْشِ  ِف  ال
ْ
ََاِخرِ  ال

َ ْ
ّ  ِف  األ ُُ  َِ 

 »رٍ تْ
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“েতামরা েশি দশিদেনর ে্েজাড় রােত এ রাি� তালাশ কেরা”। 

(সুনান আত-িতরিমযী, হাদীস নং ৭৯২) 

এ স�েকর আেরা ্হ হাদীস রেয়েে যার সারকথা হেলা - 

লাইলাতুল �দর রামাদােনর েশি দশিদেনর েয েকান রাে� হেত 

পাের। তে্ ে্েজাড় রাি�সমুেহর েয েকান একিটেত হওয়ার 

স�া্না ে্শী। অেনক উলামার মেত - স্েচেয় ে্শী স�া্নাময় 

হল ২৭ তম রাি�। 

 

আটঃ ে্শী ে্শী েদাআটঃ ে্শী ে্শী েদা‘‘আআ,,  িযকর এ্ং ইিযকর এ্ং ইে�ে�গফার করাগফার করা  

 রামাদােনর িদনগেলােত পুেরা সময়টাই ফযীলতময়। তাই 

সকেলর উিচত এ ্রকতময় সমেয়র পপণর স�ব্হার করা- েদা‘আ, 

িযকর ও ইসে�গফােরর মাধবেম। েকননা রামাদান মাস েদা‘আ 

ক্ুল হওয়ার খু্ই উপেযাগী সময়, েযমন ন্ে�র শরেত একিট 

হাদীেসর ্ণরনায় ্লা হেয়েে। 
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নয়ঃ সকল নকার ই্াদেত িনেজেক ্বাপৃত রাখানয়ঃ সকল নকার ই্াদেত িনেজেক ্বাপৃত রাখা  

 ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম রামাদান মােস অনব 

মােসর েচেয়ও ে্শী ে্শী ই্াদাত করেতন। আ�ামা ই্নুল 

কাইেয়ম রহ. ্েলন, ‘‘রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমর আদশর িেল রামাদান মােস সকল ধরেনর ই্াদাত ে্শী 

ে্শী করা। িতিন িেেলন স্েচেয় দানশীল এ্ং রামাদােন আেরা 

ে্শী দানশীল হেয় েযেতন,  েকননা এ সমেয় িতিন সদকা, 

ইহসান ও কুরআন েতলাওয়াত, নামায, িযকর ও ইেতকাফ 

ইতবািদ সকল নকার ই্াদাত অিধক পিরমােণ করেতন। িতিন 

রামাদােন এমন ি্েশি ই্াদাত সমপহ পালন করেতন যা অনব 

মাসগেলােত করেতন না। (যাদুল মাআ‘দ ১/৩২১) 

সালােফ সােলহীনও ন্ী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 

অনুকরেণ এ মাসেক অিধক গর� িদেতন এ্ং সকল ই্াদােতর 

জনব অ্সর হেয় েযেতন। এমন িক ইমাম মেলক রােহমাহ�াহ 

ও ইমাম যুহরী রােহমাহ�ার নবায় ্বি�্গরও িশকাদান ও 

ফাতওয়ার মত গর�পপণর কাজ েেেড় ি্েশি ই্াদাত যা ইিতপপে র্ 

্িণরত হেয়েে - তার জনব িনেজেদর িনেয়ািজত রাখেতন। 
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ি�তীয় ভাগঃ শরীয়ত যা ্জরন করেত িনেদরশ 

িদেয়েে  

শরীয়েতর পক েথেক মপলত: েোট-্ড় সকল েগানাহ ও পাপ 

স র্দা ্জরন করার িনেদরশ এেসেে। আর রামাদান মাস  

ফযীলেতর মাস এ্ং আ�াহর ই্াদােতর নিশকণ লােভর মাস 

হওয়ায় এ মােস স র্নকার েগানােহর কাজ পিরতবাগ করা অিধক 

্া�নীয়। তদুপির রামাদান মােস সৎকােজর সওয়া্ ও েনকী 

্হগেণ ্ৃি� পায়, তাই রামাদােনর স�ান ও ফযীলেতর কারেণ 

এ মােস সং িটত েয েকান পােপর শাি� অনব সমেয়র তুলনায় 

ভয়া্হ হে্ এটাই �াভাি্ক। 

এজেনবই েরাযাদারেদর উিচত তাকওয়া ি্েরাধী সকল নকার 

িমথবা কথা ও কাজ পিরপপণরভাে্ ্জরন করা। রাসপল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম ্েলন,  

مْ  َمنْ «
َ
ْوَل  يََدعْ  ش

َ
  اشّزَرِ  ق

ْ
َُْس  بِهِ  َعَمَل ََال

َ
ِ
َ
َ  ِ ّ نْ  ِف  َحاَجةٌ  ِِ

َ
 َطَعاَمهُ  يََدعَ  أ

ابَه َشَ ََ« 
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‘‘েয ্বি� (েরাযা েরেখ) িমথবা কথা ও েস অনুযায়ী কাজ করা 

্জরন কের না তে্ তার শধু খাদব ও পানীয় ্জরন করায় 

আ�াহর েকান নেয়াজন েনই”। (সহীহ ্ুখারী, হাদীস নং ১৮০৪) 

‘‘িমথবা কথা ও তদনুযায়ী কাজ’’ কথািট �ারা মপলত: েরাযা 

অ্বায় উ�েতর সকলেক পাপাচাের িলা হওয়ার ্বাপাের 

সা্ধান করা হেয়েে। আর ‘‘আ�াহর েকান নেয়াজন েনই’’ 

কথািট �ারা েরাযা অস�পণর হওয়ার, িকং্া ক্ুল না হওয়ার 

অথ্া েরাযার সওয়া্ না হওয়ার নিত ইি�ত করা হেয়েে। 

অনব আেরকিট হাদীেস রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

্েলন,  

ْومِ  يَْومُ  َكنَ  إَِذا« َحِدُ�مْ  َُ
َ
  أ

َ
ال

َ
ْث  َ

ُ
  يَْرَ

َ
َ َخْب  ََ ِْ ِِنْ  يَ

َ
َحدٌ  َسابّهُ  َ

َ
َْ  أ

َ
هُ  أ

َ
اتَِ

َ
 ق

َيُقْل 
ْ
ِ
َ
َ  

ّ
ائِم اْمُرؤٌ  إِِ َُ« 

‘‘েতামােদর েকউ েরাযার িদেন অ�ীল কথা েযন না ্েল এ্ং 

েশারেগাল ও েচচঁােমিচ না কের। েকউ তােক গালমা করেল ্া 

তার সােথ ঝগড়া করেল শধু ্লে্, আিম েরাযাদার ।’’ (সহীহ 

্ুখারী, হাদীস নং ১৮০৫)  
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উপেরা� হাদীস দু’েটার আেলােক সারকথায় আমরা ্লেত পাির  

েয, আমােদর ঈমান, আমল িঠক েরেখ ইসলামী ি্েরাধী সকল 

কাজ ি্েশিভাে্ রামাদােন এ্ং আমভাে্ স র্দাই ্জরন করেত 

হে্। তাহেল আমােদর িসয়াম সাধনা হে্ অথর্হ এ্ং এ 

সাধনার মপল লকব তাকওয়া অজরন করা হে্ সহজসাধব । আ�াহ 

আমােদর সকল আমল ক্ুল করন এ্ং আমােদর স্াইেক 

আেরা উ�ম আমল করার তাওফীক দান করন। আমীন! 


