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মাহ রামাযান 

অংখ্য কযাহের াতছানন 

অনুফাদ  গ্রন্থনা: আব্দুল্লাহর াদী 

ভূনমকা: খয তপ্ত জহভন। ভানুল-জন , শু-াহখ, গাছ-ারা, তৃণ-রতা ফ হিছু এিরা  ফৃহিয জনয াািায 

িযছছ। ঠাৎ আিা জুছে শুরু র মভছঘয আনাছগানা।  ভুরধাছয ফহৃি ফলষণ র। প্রাছণ প্রাছণ জাগর জীফছনয 

স্পন্দন। আফায িরিািহরছত বছয উঠর ৃহথফী। ভাছ যাভামাছনয উদাযণ অছনিটা এভনই। ৃহথফী মখন া-

ঙ্গীরতায় বাহয ছয় উছঠ। গুছভাট অহিযতায় ভগ্র ৃহথফী িাাঁছত থাছি।  হঠি এভন ভয় আল্লা তায়ারা ভাছ 

যাভামানছি উায হছছফ মদন হফশ্বফাীয  হনিট। মমন তাযা তাছদয মছছন মপছর আা াযাীছি হয়াভ , 

হিয়াভ  অনযানয  মনিী অজষছনয ভাধযছভ ধুছয়-ভুছছ হযষ্কায িছয হনছত াছয। আল্লায অছল  যভছতয ফাহয 

ধাযায় হক্ত ছয় শুরু িযছত াছয নতুন বাছফ থ চরা। 

 

হপ্রয় বাই, এই যাভামান আভাছদয ভাছঝ ভাগত। হনিঃছন্দছ যাভামান ভুরভানছদয জনয  এি হফযাট িরযাছণয 

ভা। এ ভাছ ভুরভানছদয জনয মযামা ারন িযা পযম। এ মযামা  ইরাছভয ৫হট মযািন (স্তম্ভ) এয ভছধয 

অনযতভ। আল্লা তাআরা এ ভাছ ভানফ  জাহতয থ প্রদষছনয জনয ভা গ্রন্থ আর িুযআনুর িাযীভ অফতীণষ 

িছযছছন। এ ভাছ যছয়ছছ এভন এিহট যাত মা এি াজায ভাছয মচছয় উত্তভ। আয তা র , যাভামাছনয মল 

দছিয িদছযয যাত ফা ছফ িদয। িুযআন-নু্নায় এ ভাছয ভমষাদা  এফং এছত ইফাদত-ফছন্দগী িযায ফযাাছয 

অছনি আছরাচনা এছছছ। হনছে এ প্রছঙ্গ  িুযআন  াদীছ আছরাছি অহত গুরুত্ব ূণষ এিহট আছরাচনা 

উিানা িযা র। মছল যছয়ছছ যাভামানছি মিন্দ্র িছয আভাছদয াভাছজ প্রচহরত িহতয় হফদআত   নু্নাত 

হফছযাধী িামষিরা। 

আুন, আভযা যাভামাছনয মথামথ আদফ যক্ষা িছয হয়াভ াধনা িছয আল্লা তায়ারায হনিট গুনা-খাতা মভাচন 

িহযছয় মনই এফং মই াছথ দু াত বছয উাজষছনয মচিা িহয  যিাছরয াছথয়। আল্লা আভাছদয ায় মান। 

আভীন। 

রামাযান মাহর মযযাদা ও ররাযার গুরুত্ব 

১) মুমানহদর জনয রামাযাহনর ররাযা রাখ্া ফরয: 

যাভামান ভাছ মযামা যাখা পযজ য়ায ম্পছিষ আল্লা তায়ারা ফছরন: 

ْْيُ  ُ  ُ رِةَ  آَمنٌُ   اَّلِزّيَ  أَُّّيَا َّا َْااُ  َ  َ  ذَرَّل ٌُوَ  اََ  َّلُ  ْي   َثْي ُِ  ْي  ِمي  اَّلِزّيَ  َ  ََ ُ رِةَ  َ َما  الِّص

"ম ঈভানদাযগণ! মতাভাছদয উয মযাজা পযম িযা ছয়ছছ , মমরূ পযজ িযা ছয়হছর  মতাভাছদয ূফষফতষী 

মরািছদয উয, মমন মতাভযা যছমগাযী অজষন িযছত ায।" (যূা ফািাযা: ১৮৩) 

২) রামাযান মাহ ররাযা রাখ্া ইাহমর অনযতম একনি স্তম্ভ: 
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ি) আব্দুল্লা হফন উভায (যা:) ছত ফহণষত। হতহন ফছরন: যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরছছন: 

 ،  اض اج ًإّراء ،  الالج ،ًإ امح هللا سسٌل مممذ ًا  ًأو ، هللا إال إاو ال أو شيادج: خمس   َ  إلسالا تنِ

 (سمضاو ًصٌا ً امج،

ইরাভ াাঁচহট স্তছম্ভয উয প্রহতহিত। রা „ইরাা ইল্লাল্লা ভুাম্মাদুয  যারূুল্লা তথা এ িথায স্বাক্ষয মদয়া মম , 

আল্লা ছাো তয মিান উায  মনই এফং নাভাম প্রহতিা িযা , মািাত প্রদান িযা , জ্জ আদায় িযা এফং 

যাভামান ভাছ মযামা যাখা।[1] 

খ) আফু হুযায়যা (যা.) ছত ফহণষত। হতহন ফছরন: যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া  াল্লাভ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া 

াল্লাভ এিহদন ভানুছলয াভছন হছছরন  এভতফিায় তাাঁয হনিট এি মরাি এছ হজছে িযর: ঈভান িী ? হতহন 

উত্তছয ফরছরন: 

 تااث ث ًذؤمي ًسس و، ، ًت  ائو ، ًمالئ رو ، تاهلل ذؤمي أو  إلّماو

"ঈভান র, আল্লা, তাাঁয মপছযশ তাগণ , তাাঁয াছথ স্বাক্ষাৎ য়াছি এফং তাাঁয  যারূগণছি হফশ্বা িযছফ এফং 

মই াছথ হফশ্বা িযছফ ভৃতুযয য ূণরুত্থানছি।” ম ফযহক্ত আফায হজছে িযর, ইরাভ িী? হতহন ফরছরন: 

 سمضاو ًذلٌا  امفشًضح  اض اج ًذؤذِ  الالج ًذ ْ  تو ذششك ًال هللا ذ ثذ أو  إلسالا

ইরাভ র: এভনবাছফ আল্লা আল্লায এফাদত িযছফ মম , মমন তুহভ তাাঁছি মদখছত াচ্ছ।  তাাঁয াছথ হর ি 

িযছফ না, নাভাম েছফ, পযম মািাত হদছফ এফং যাভামান ভাছ মযামা যাখছফ।” 

মরািহট ূণযায় হজছে িযর, ইান িী? হতহন ফরছরন: 

 ّش ك فئنو ذش ه ذ ي ا  فئو ، ذش ه  أنك هللا ذ ثذ أو

"ইান র, এভনবাছফ আল্লা আল্লায এফাদত িযছফ মম , মমন তুহভ তাাঁছি মদখছত াচ্ছ।  আয মহদ তাছি 

মদখছত না া তছফ (এ ভছনাবাফ যাখছফ) মম হতহন মতাভাছি মদখছত াছচ্ছন...।”[2] 

গ) আল্লার নবী াল্লাল্লাহু আাইন ওয়া াল্লাহমর াহে এক রবদুইহনর কহোপকেন : 

ত্বারা হফন উফায়দুল্লা (যা:) ছত ফহণষত। যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া  াল্লাভ এয হনিট এি মফদুঈন 

আগভণ িযর। তায ভাথায চুর হছর উছিা-খুশ ছিা।  মরািহট ফরর: ম আল্লায যারূ , আহন আভাছি ফরুন , 

আল্লা তাআরা আভায জনয িী  হযভাণ নাভাম পযম িছযছছন ? হতহন ফরছরন: "াাঁচ য়াক্ত নাভাম। তছফ হিছু  

অহতহযক্ত নপর নাভাম েছত ায।” 

মরািহট ফরর: আহন আভাছি ফরুন , আল্লা তাআরা আভায জনয িী হযভাণ মযামা পযম িছযছছন ? হতহন 

ফরছরন: "যাভামান ভাছয মযামা। তছফ হিছু অহতহযক্ত নপর মযামা যাখছত ায।" 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn1
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn2
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মরািহট আফায হজছে িযর: আহন আভাছি ফরুন , আল্লা তাআরা আভায উয িী হযভাণ মািাত পযম 

িছযছছন? 

ফণষনািাযী ফছরন, যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ প্রশ্নিাযীছি ইরাছভয  হফহবন্ন হফহধ-হফধান ম্পছিষ োন 

দান িযছরন। অতিঃয মরািহট ফরর: ম প্রবুয  থ িছয ফরহছ, হমহন আনাছি তয দ্বাযা ম্মাহনত িছযছছন , 

আহভ অহতহযক্ত মিান হিছুই িযফ না এফং আল্লা তাআরা আভায উয মা পযম িছযছছন তা মথছি মিান হিছুই  

িভ িযফ না। যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফরছরন: "ম তয ফছর  থািছর পর ছফ।” অথফা হতহন 

ফরছছন: "ম তয ফছর থািছর জান্নাতফাী ছফ।”[3] 

৪) রামাযান মাহ জান্নাহতর দরজাগুহা খ্ুহ রদয়া য় এবং জাান্নাহমর দরজাগুহা বন্ধ কহর রদয়া য় : 

আফ ুহুযায়যা (যা:)ছত ফহণষত। হতহন ফছরন: যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া  াল্লাভ ফছরছছন: মখন যাভামান 

আগভণ িছয তখন জান্নাছতয দযজা ভূ খুছর মদয়া  য়।” অনয ফণষনায় যছয়ছছ: মখন যাভামান আগভণ িছয 

তখন আভাছনয দযজাগুছরা খুছর  মদয়া য় , জাান্নাছভয দযজাগুছরা ফন্ধ িছয মদয়া য় এফং য়তানছদযছি 

হির হদছয় মফাঁছধ মদয়া য়।”[4] 

৫) নবী াল্লাল্লাহু আাইন ওয়া াল্লাম রামাযান ছাড়া অনয কখ্হনা পুহরা মা ররাযা রাখ্হতন না : 

আছয়া (যা:) ছত ফহণষত। হতহন ফছরন: 

 سأّد ًما ، ّلٌا ال ن ٌل حرَ ًّفطش ، ّفطش ال ن ٌل حرَ ّلٌا ًس     ْو هللا ص َ هللا سسٌل  او

(( ش ثاو فِ منو صْاماًا  أ ثش س ّرو ًما ، سمضاو إال شيش صْاا  سر مل ًس     ْو هللا ص َ هللا سسٌل

   ْو مرفق

যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ নপর মযামা যাখা শুরু িযছর আভযা ফরতাভ , হতহন য়ত আয মযামা ফাদ 

হদছফ না। আফায মযামা ফন্ধ িযছর আভযা ধাযণা িযতাভ য়ত  হতহন আয মযামাই যাখছফন না। আহভ যাূর 

াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ মি  যাভামান ছাো অনয িখছনা াযা ভা ধছয মযামা ারন িযছত মদহখহন এফং 

াফান ভাছ তায মচছয় মফহ আয িাউছি মযামা যাখছত মদহখহন।”[5] 

৬) এক রামাযান অনয রামাযাহনর মধ্যবতযী মহয়র মহধ্য ংঘনিত পাপরালীর জনয কাফ ফারা স্বরূপ: 

আফু হুযায়যা (যা:) ছত ফহণষত, যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফরছতন: 

  ا ثائش  جرنة إر  ، تْنيي ما م فش خ ، سمضاو إاَ ًسمضاو ،  اجم ح إاَ ً اجم ح ،  اخمس  ال ٌ خ

"াাঁচ য়াক্ত নাভাম , এি জুভুআ মথছি আছযি জুভুআ এফং এি যাভামান মথছি আছযি  যাভামাছনয ভধযফতষী 

গুনাভূ মভাচন ছয় মাছফ মহদ িফীযাগুনা মথছি মফাঁছচ থািা য়।”[6] 

৭) মাহ রামাযাহন অংখ্য কযাহের াতছানন: 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn3
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn4
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn5
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 ، تاب منيا ّفرح ف    انْش و أتٌ ب ًغ  د ،  اجي ًمشدج  اشْاطْي صفذخ سمضاو شيش مي اْ ح أًل  او إر 

  ر اء ًهللا ، أ لش  اشش تاغِ ًّا ، أ ثل  اخْش تاغِ ّا مناد ًّنادُ ، تاب منيا ّغ ق ف    اجنح أتٌ ب ًفرمد

 اْ ح  ل ًراك  اناس مي

"যাভামান ভাছয প্রথভ যাছতই ায়তান এফং উৃংখর হজনছদযছি হিরফন্দী িছয মপরা য় , জাান্নাছভয 

ফগুছরা দযজা ফন্ধ িছয মদয়া য়-মায এিহট মখারা যাখা য় না এফং  জান্নাছতয ফগুছরা দযজা খুছর মদয়া 

য়- মায এিহট ফন্ধ যাখা য় না। আয এি  আফানিাযী আফান িযছত থাছি , ম িরযাণ প্রাতযাী , অগ্রয 

। ম  অনযায়িাভী, হফযত । আয আল্লা তাআরা অছনি জাান্নাভীছি ভুহক্ত হদছয়  থাছিন। আয তা 

যাভামাছনয প্রহত যাছতই।”[7] 

৮) একই বছহর রামাযান এবং নয জ্জ মা একাহে অপূেয হব না: 

আফু ফািযা (যা:) ছত ফহণষত। যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরন: 

   ْو مرفق ((  امجح ًرً سمضاو :  ْذ شيش ، ّن لاو ال شيش و))

"দুহট ভা (এিই ফছছয) অূণষ ছফ না। মগুছরা র: ঈছদয দু ভা তথা যাভামান এফং মুর হজ্জা। ”[8] অথষাৎ 

এ দুহট ভা এিই ফছছয এি াছথ অম্পূণষ ছফনা। এিহট ২৯ হদছন ছর  অনযহট অফযই ৩০ হদছন ছফ। 

আছযিহট ভত র, াদীহটয অথষ এ দুহট ভাছ আভছরয ায়াফ িভ ছফ না।[9] 

 

রামাযান মাহ ইবাদত করার মযযাদা: 

১) রামাযান মাহ ররাযা রাখ্হ পূবযবতযী ক গুনা রমাচন হয় যায়: 

আফু হুযায়যা (যা:) ছত ফহণষত। নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরন:  

 

"মম ফযহক্ত ঈভাছনয াছথ  ায়াছফয আায় ছফ িদছয হিয়াভুর রায়র িযছফ তায  ূছফষ ভস্ত গুনা মভাচন 

িছয মদয়া ছফ। আয মম ফযহক্ত ঈভাছনয াছথ   ায়াছফয আায় যাভামান ভাছ মযামা যাখছফ তায ূছফষয 

ভস্ত গুনা মভাচন িছয মদয়া ছফ।”[10] 

২) রামাযান মাহ ররাযা রাখ্া জান্নাহত যাওয়ার একনি নবরাি মাধ্যম: 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn7
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ি) আফু হুযায়যা (যা:) ছত ফহণষত। এি মফদুইন নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া  াল্লাভ এয হনিট এছ ফরর , 

আভাছি এভন এিহট আভছরয িথা ফরুন মা িযছর আহভ জান্নাছত মমছত াযফ। হতহন ফরছরন: 

 :  ال . سمضاو ًذلٌا ،  امفشًضح  اض اج ًذؤدُ ،  ام رٌتح  الالج ًذ ْ  ، شْياًا  تو ذششك ال هللا ذ ثذ

 مي سجل إاَ ّنظش أو سشه مي : ًس     ْو هللا ص َ  انثِ  ال ًاَ ف ما . ىز    َ أصّذ ال تْذه نفسِ ً ازُ

 ىز  إاَ ف ْنظش  اجنح أىل

আল্লায ইফাদত িযছফ এফং তায াছথ অনয িাউছি যীি িযছফ না। পযজ নাভাম আদায় িযছফ , পযম মািাত 

হদছফ, যাভামাছন মযামা যাখছফ।” মরািহট ফরর: ঐ ত্বায থ িছয ফরহছ মায াছত আভায প্রাণ এয মচছয় মফহ 

আহভ হিছুই িযফ না। অত:য মরািহট চছর মগছর  যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফরছরন: মিউ জান্নাতী 

মরাি মদখছত চাইছর মম মমন এ মরািহটছি মদছখ।”[11] 

খ) ভুআম হফন জাফার (যা:) ছত ফহণষত। হতহন ফছরন: আভযা এি পছয যাূর  াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ 

াছথ হছরাভ। ছথ চরছত চরছত আহভ তাাঁয হনিছট  এছ ম াঁছরাভ। এছ তাাঁছি হজছে িযরাভ: ম আল্লায 

নফী, আভাছি এভন আভছরয  িথা ফরুন মায ভাধযছভ আহভ জান্নাছত মমছত াযফ এফং জাান্নাভ মথছি দূছয  

থািছত াযফ। হতহন ফরছরন: 

 ًذؤذِ ،  الالج ًذ ْ  شْياًا، تو ذششك ًال هللا ذ ثذ   ْو، هللا ّسشه مي   َ اْسْش ًإنو  ظْ   ي سأاد ا ذ

  اثْد ًذمج سمضاو، ًذلٌا  اض اج،

"তুহভ অছনি ফে হজহনছয ফযাাছয হজছে িছযছ। তছফ আল্লা তাআরা মায জছনয জ  িছয মদন তায জনয 

তা জ। আল্লায ইফাদত িযছফ এফং তায াছথ মিান হিছুছি যীি  িযছফ না, নাভাম িাছয়ভ িযছফ, মািাত 

প্রদান িযছফ, যাভামান ভাছ মযামা যাখছফ এফং িাফা ঘছযয জ্জ আদায় িযছফ... ।[12] 

 

তারাবীর নামায আদায় করা গুনা মাহফর অতযন্ত গুরুত্বপূেয উপায়:  

নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরন: 
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"রয বযনি ঈমাহনর াহে ও রাওয়াহবর আলায় রামাযাহন নকয়ামু াই বা তারাবীর নামায আদায় রহর তার 

পূহবযর মস্ত (রছাি) গুনা রমাচন হয় যাহব।" (বুখ্ারী ও মুনম) 

তারবীর নামায ম্পহকয নকছু কো: 

ক) নবী াল্লাল্লাহু আাইন ওয়া াল্লাম ফরজ ওয়ার আলংকায় দুই বা নতন রাহতর রবনল জামাআহতর াহে আদায় 

কহরন নন: 

উম্মুর ভুছভনীন আছয়া (যা:) ছত ফহণষত। যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ  এিযাছত নাভাম আদায় 

িযছরন। অনযানয মরাছিযা তায াছথ নাভাম আদায় িযছরন।  ছযয যাছত হতহন নাভাম েছরন। তাছত প্রচুয 

হযভান মরাছিয ভাগভ র। অতিঃয  তৃতীয় ফা চতুথষ যাছত নাভাছময জনয মরািজন এিহিত র হিন্তু হতহন 

ফাহে মথছি মফয ছরন না। িার ছর হতহন ফরছরন: 

ّْيدُ   َذْي  » رُ ْي   اَّلِزٍ َسأَ اَ ْي  َصنَ ْي نَِ ًَ نَ ْي ْْيُ  ْي   اْيُخُشًوِ  ِميَ  َّمْي ْْيُ  ْي  ذُفْيَش َ  أَوْي  َخِشْدُ  أَنَِّص إاِلَّل  إِاَ َ  َ 

মতাভযা যাছত মা িছযছ তা আহভ মদছখহছ। হিন্তু এ নাভাম মতাভাছদয উয পযম ছয় মমছত  াছয এ আংিায় 

মতাভাছদয হনিট আা ছত হফযত হছরাভ।” এটা হছর যাভামান ভাছ।[13] অনয ফণষনায় যছয়ছছ: আয মহদ এটা 

পযম িছয মদয়া য় তছফ মতাভযা তা ারন িযছত াযছফ না।”[14] 

খ্) রাূ াল্লাল্লাহু আাইন ওয়া াল্লাম রাহতর নামায কত রাকাত নকভাহব পড়হতন? 

আফ ুারাভা আব্দুয যাভান উম্মুর ভুছভনীন আছয়া (যা:)মি হজছে িযছরন:  যাভামান ভাছ যারূ াল্লাল্লাহু 

আরাইহ য়া াল্লাভ এয নাভাম মিভন হছর? হতহন ফরছরন: 

الَ  ، َسَمَضاوَ  فَِ َِّضّذُ  َ اوَ  َما ْْيِشه فَِ ًَ َذٍ َ  ََ َغ َشجَ  إِحْي َ حًا  َ شْي ا َُّل َِّص ، َس ْي تَ ًا نِِييَّل  َ يْي  ذََسلْي  فاَلَ  أَسْي  ُحسْي

طٌُاِِييَّل  ا َُّل َِّص  ُ َّل  ، ًَ تَ ًا نِِييَّل  َ يْي  ذََسلْي  فاَلَ  أَسْي طٌُاِِييَّل  ُحسْي   اَلَ ًاا َُّل َِّص  ُ َّل  ًَ

"হতহন যভামান ফা অনয মিান ভাছ এগায যািাছতয মফী নাভাম েছতন না। (দুই ারাছভ)  চায যািাআত 

েছতন এত নু্দয এফং দীঘষ িছয ম ফযাাছয হজছে িয না। আফায  চায যািাআত েছতন এত নু্দয িছয 

 দীঘষ িছয মম, ম ফযাাছয হজছে িয না। এয য হতন যািাআত (হফত য) েছতন।”[15] 

গ) উমর (রা:) এর যুহগ পুনরায় জামাআত বদ্ধভাহব তারাবীর নামায চাু য়: 

আব্দুয যাভান হফন আব্দুর িাছদযী ফছরন: যাভামাছনয এি যাছত আহভ উভয (যা:) এয াছথ  ভহজছদয উছেছয 

মফয রাভ। মখাছন হগছয় মদখরাভ মরািজন হফহচ্ছন্নবাছফ নাভাম  েছছ। মিউ এিািী নাভাম আদায় িযছছ। 

মিউফা িছয়িজনছি হনছয় জাভাআত িযছছ। এ  অফিা মদছখ উভয (যা:) ফরছরন: এ ভস্ত মরািছি এিজন 

ক্বাযীয মছছন নাভাম োয জনয এিহিত িযা ছর তা ছফ অহত উত্তভ। অতিঃয হতহন এ ফযাাছয হদ্ধান্ত  গ্রণ 

িযছরন এফং উফাই ইব ন িাফ (যা:) এয মছছন নাভাম োয জনয মরািজনছি  এিহিত িযায ফযাফিা গ্রণ 

িযছরন। 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn13
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এযয আয এি যাছত তাাঁয াছথ মফয রাভ। এ ভয় মরাছিযা তাছদয উক্ত ক্বাযীয মছছন  জাভআতফদ্ধ ছয় 

নাভাম আদায় িযহছছরন। এটা মদছখ উভয (যা:) ফরছরন: "এ নতুন  দ্ধহতহট িত চভৎিায! মাযা এখন ঘুভাছচ্ছ 

(হিন্তু মল যাছত আদায় িযছফ) তাযা  এখন মাযা েছছ তাছদয মচছয় উত্তভ। এ ভয় ভানুল প্রথভ যাছতই 

হিয়াভুর রাইর িযত।”[16] 

রামাযাহনর রল দলক: 

ক) রামাযাহনর রল দলহক নবী াল্লাল্লাহু আাইন ওয়া াল্লাম স্ত্রী-পনরবার রাত রজহগ ইবাদত করহতন: 

উম্মুর ভুহভনীন আছয়া (যা:) ছত ফহণষত। হতহন ফছরন: 

شُ  َدَخلَ  إَِر  َْا ، ِميْيَضَسهُ  َشذَّل   اْيَ شْي أَحْي ْْي َوُ  ًَ ّْي َ َ  ، اَ أَ  أَىْي َوُ  ًَ

"যাভামাছনয মল দি প্রছফ িযছর যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ মিাভয মফাঁছধ  হনছতন, হনছজ াযা 

যাত জাগছতন এফং হযফাযছি জাগাছতন।”[17] 

খ্) রামাযাহনর রল দলহক ইনতকাফ করা গুরুত্বপূেয ুন্নত: 

আছয়া (যা:) ছত ফহণষত। আল্লা তাআরা নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ মি পাত মদয়া মষন্ত যাভামাছনয 

মল দছি ইহতিাপ িযছতন। তাাঁয পাছতয য তাাঁয স্ত্রীগণ ইহতিাপ িছযছছন।”[18] 

আফ ুহুযায়যা (যা:) ছত ফহণষত। যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ প্রহত যাভামাছন দ হদন ইহতিাপ িযছতন। 

এি ফছয পছয মায়ায় ইহতিাপ িযছত াছযন হন।  তাই মম ফছয হতহন ইহন্তিার িছযন ম ফছয হফ হদন 

ইহতিাপ িছযন ।[19] 

াইাতু কদর (লহব কদর) 

াইাতু কাদর (লহব কদর) রামাযাহনর রল দলহকর রয রকান রবহজাড় রাহত হব: 

১) আছয়া (যা:) ছত ফহণষত: 

ًْي  » ْْي َحَ  ذََمشَّل سِ  اَ ٌِذْيشِ  فَِ  اْي َذْي شِ  ِميَ   اْي ًَ ِخشِ   اْيَ شْي  َسَمَضاوَ  ِميْي   اَ

মতাভযা যাভামাছনয মল দছিয মফছজাে যাহিগুছরাছত রাইরাতুর ক্বদয অনুন্ধান িয।”[20] 

২) আফু হুযায়যা (যা:) ছত ফহণষত। যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরন: 

ْْي َحَ  أُِسّدُ  » سِ  اَ ّْي َظَنَِ  ُ َّل   اْي َذْي ْرُيَا أَىْي َِ تَ ْي ُ  أَ شِ  فَِ فَااْيرَِمُسٌىَا فَنُسِّص ٌَ تِشِ   اْيَ شْي   اْيَغ

"আভাছি রাইরাতুর ক্বদ য মদখাছনা র। হিন্তু আভায এি স্ত্রী আভাছি ঘুভ মথছি জাহগছয়  মদয়ায় আহভ তা বুছর 

হগছয়হছ। অতএফ, মতাভযা তা যাভামাছনয মল দছি অনুন্ধান িয।”[21] 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn16
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn17
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn18
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn19
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn20
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn21
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৩) ইব ন উভায (যা:) ছত ফহণষত। িছয়িজন াাফী স্বপ্ন ভাযপত যাভামাছনয মল  াত হদছন রাইরাতুর ক্বদয 

ছত মদছখছছন। অতএফ , মিউ এ যাতহটয ন্ধান মছত  চাইছর ম মমন যাভামাছনয মল াত হদছন তা মখাাঁজ 

িছয।”[22] 

 

একনি মাআা: রামাযাহন ফরকারীর জনয ররাযা রভহে রফা ববধ্: 

ি) ইব ন আব্বা (যা:) ছত ফহণষত। যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ  যাভামান ভাছ ভক্কা (হফজছদয 

উছেছয) মফয ছরন। হতহন মযামা অফিায় হছছরন।  হিন্তু িুদাইদ (ভক্কা মথছি ভদীনায হদছি হফয়াহল্ল 

হিছরাহভটায দূছয অফহিত  এিহট িাছনয নাভ) ম াঁছছ মযামা মবছঙ্গ মপরছরন এফং তায াছথ মম ির াাফী  

হছছরন তাযা মযামা বাঙ্গছরন।[23] 

খ) আফুদ দাযদা (যা:) ফছরন: আভযা যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ এয  াছথ মিান এি পছয মফয 

রাভ। ম হদনহট হছর প্রচন্ড গযভ। প্রচন্ড গযছভয িাযছণ  মিউ মিউ ভাথায় াত যাখহছর আয আভাছদয ভছধয 

যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ এফং আব্দুল্লা হফন যায়াা (যা:) ছাো মিউ মযামা হছর না।”[24] 

গ) আনা হফন ভাহরি (যা:) ছত ফহণষত। হতহন ফছরন: আভযা (যাভামান ভাছ) যারূ  াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া 

াল্লাভ এয াছথ পছয মমতাভ। হিন্তু হতহন আভাছদয  ভছধয মম ফযহক্ত মযামা যাখত তাছি মদালাছযা িযছতন না 

আফায মম ফযহক্ত মযামা বাঙ্গছতন তাছি মদালাছযা িযছতন না।”[25] 

রামাযান মাহ কনতপয় নবদআত ও ুন্নাত নবহরাধ্ী কাযযক্রম: 

যাভামান ভাছ ভাছজ এিহধি হফদ আত প্রচহরত যছয়ছছ। মমগুছরা এি জায়গায় এি মযািভ , অনয জায়গায় আয 

এি মযািভ। এি মদছয মরািাচায অনয মদ মথছি হবন্ন। হনছে আভযা  আভাছদয মদছ প্রচহরত এ ংক্রান্ত হিছু 

হফদআতী িাছজয হচি তুছর ধযফ। 

১) রামাযাহনর নতুন চাাঁদ রদখ্ার রেহে নবদ আত: 

 

যাভামাছনয নতুন চাাঁদ মদখায মক্ষছি মদখা মায় , হিছু মরাি চাাঁছদয হদছি াত উাঁচু িছয  াাদাত আঙ্গুরী দ্বাযা 

ইাযা িছয থাছি। এটা হফদআত। মিননা, িুযআন-নু্নাছত এয মিান হবহত্ত নাই। 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn22
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn23
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn24
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn25
http://salafibd.files.wordpress.com/2011/08/d8a7d984d987d984d8a7d9841.jpg
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তছফ নতুন চাাঁদ মদখছর হনছোক্ত দুআহট াঠ িযা নু্নাত: 

ْْينَا أَِى َّلوُ   ا َّليُ َّل  يِ  َ  َ الَاِ  ًَ اسَّلالََمحِ  ًَ إِلَّماوِ  تِااْيُْمْي َستُّكَ  َستَِّص ًَ إِلسْي ًَ  ُ  هللاَّل

আল্লাহুম্মা আহল্লাহু আরাইনা হফর আভহন য়ার ঈভাহন য়া ারাভাহত য়ার ইরাভ। যাব্বী য়া 

যাব্বুিাল্লা”। [26] 

অথষ: ম আল্লা, এ চাাঁদছি আভাছদয ভাছঝ ফযিত, ঈভান, াহন্ত-হনযাত্তা  ইরাছভয াছত উহদত িয। আভায 

 মতাভায যফ আল্লা।” 

মহদ এিদর আছরছভয ভছত এহট মঈপ হিন্তু াইখ আরফানী য. াদীহটছি াান ফছরছছন। 

২) ররী ংক্রান্ত নবদআত: 

মদখা মায়, যাভামান ভাছ মল যাছত ভুআমহমনগণ ভাইছি উচ্চ আয়াছম িুযআন মতরায়াত , গমর, ইরাভী 

ঙ্গীত ইতযাহদ গায়া শুরু িছয। অথফা মট মযিডষায চাহরছয়  ফক্তাছদয য়াজ, গজর ফাজাছত থাছি। মই াছথ 

চরছত থাছি বাছয়যা আভায , ফছনযা আভায, উঠুন, াযীয ভয় ছয়ছছ , যান্না-ফান্না িরুন , খায়া-দায়া 

িরুন” ইতযাহদ ফছর অনফযত ডািাডাহি। অথফা মিাথাফা হিছুক্ষণ যয উাঁচু আয়াছজ হুইছর ফাজাছনা য়। 

এয মথছি আছযা আজফ হিছু আচযণ মদখা মায়। মমভন , এরািায হিছু মুফি যাভামাছনয মল  যাছত ভাইি হনছয় 

এছ হম্মহরত িছে গমর ফা িায়ারী মগছয় ভানুছলয ফাহেয  দুআছয দুআছয হগছয় চাাঁদা আদায় িছয। অথফা 

ভাইি ফাহজছয় যাস্তায় যাস্তায় ঘুযছত থাছি। এ ছাো এরািা মবছদ হফহবন্ন মফদআতী িামষক্রভ মদখা মায়। 

আভাছদয জানা উহচত, মল যাছত ভান আল্লা ফুানাহু য়া তাআরা হনছচয আভাছন মনছভ  আছন। এটা দুআ 

িফুছরয ভয়। আল্লা তাআরায হনিট এ ভয় মিউ দুআ িযছর হতহন তা  িফুর িছযন। ভুহভন ফান্দাগণ এ ভয় 

তাাজ্জুছদয নাভাম ছেন , িুযআন মতরায়াত  িছযন, ভান আল্লা তাআরা তায়ারা দযফাছয মযানামাযী িছয 

থাছিন। তুযাং এ ভয়  ভাইি ফাহজছয় , গমর মগছয় ফা চাাঁদা তুছর এ ভূরযফান ভছয় ইফাদছত হফহিত িযা  

হনিঃছন্দছ গুনায িাজ। এছত ভানুছলয ঘুছভ ফযাঘাত ঘটাছনা য়। মায পছর অছনছিয  মযী এভনহি পজছযয 

নাভাম মষন্ত ছুছট মায়। এই িাযছণ অছনি মযামাদাযগণ  মযীয মল ভয় মষন্ত হফরম্ব না িছয আছগ বাছগ 

মযী মল িছয মদয়। এ ফগুছরাই গুনাছয িাজ। 

তাহ আমাহদরহক জানহত হব রেহে ুন্নত কী? 

এ প্রিৃত ছক্ষ নু্নাত ছচ্ছ , মযীয জনয দুহট আমান মদয়া। দুহট আমান মদয়া  যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া 

াল্লাভ এয ুন্নত হছর। ১ভ আমান মযী  খায়ায জনয এফং ২য় আমান মযী খায়া মল িযায জনয এফং 

এজনয দুজন ভুআহজ্জন হনছয়াগ িযা হছর। মমভন াদীছ ফহণষত ছয়ছছ , যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ 

ফছরছছন: 

وُ  تاِلاَلًا  إِوَّل  » ْْيلٍل  َُّؤرِّص َشتٌُ  فَُ  ٌُ  ، تِ َ وَ  َحرََّل ًَ شْي رٌُاٍل  أُاِّص   تْييُ  َُّؤرِّص َم ْي  » 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn26
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"মফরার যাছত আমান মদয়। অত:এফ মতাভযা মফরাছরয আমান শুনছর ানাায িযছত থাি ইফছন উছম্ম 

ভািতুছভয আমান মদয়া মষন্ত।”[27] 

নুানুন নাাঈয াদীছ ফহণষত, নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরন: 

ا  اَل ُي واَل   اَل ْي   اَل اَل ْي اَل  واَل اِإ اَل ُي ْي   اَل ِإ اَل ْي ِإ اَل   اَل اِإ اَل ُي ْي   ِإ ُي وِإ اَل   ِإ اَل ْي ٍل   ُي اَل ِّذ ُي   ِإ اَل اًل   ِإ َّن  ذاَل نِإي هاَل اَل  ا لُّص ْي ِإ  فِإي  اَلعْي

"মফরার আমান মদয় এজনয মম, মমন ঘুভন্ত মরাি জাগ্রত য় আয তাাজ্জুদ আদায়িাযী হপছয আছ অথষাৎ নাভাম 

ফাদ মদয় এফং মযী খায়।” 

তুযাং এ দুহটয মফহ হিছু িযছত মায়া হফদআত ছাো অনয হিছু নয়। এজনযই রাভাগণ  ফছরছছন: মখন এিহট 

নু্নত উছঠ মায় তখন মখাছন এিহট হফদআত িান িছয মনয়। ” আভাছদয অফিা ছয়ছছ তাই। নু্নত উছঠ হগছয় 

মখাছন হনছজছদয ভনগো দ্ধহত  িান দখর িছয হনছয়ছছ। আল্লা আভাছদযছি ুনযায় নু্নছতয হদছি হপছয 

আায তাপীি দান িরুন। আভীন। 

৩) ররী খ্াওয়ার ময় মুহখ্ ননয়ত উচ্চারে করা নবদআত: 

মযী খায়া এিহট ইফাদত। আয মম মিান ইফাদত িফুর য়ায জনয হনয়ত অহযামষ তষ। িাযণ , যারূ 

াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরছছন: 

 «  ِإ  نِّذ َّن اِإ  اااَل ْي اَل وُي   ِإ َّن اَل  »

ির আভর হনয়ছতয উয হনবষযীর।” (ী ফুখাযী) তাই মযামা যাখায জনয হনয়ত থািা অহযামষ। তাই নফী 

াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরছছন: 

  اَل ُي   ِإ اَل ااَل  فاَل اَل  ا ْي اَل ْي ِإ  واَل ْي اَل  ا لِّذ اَل ااَل   ُي اَل ِّذ ْي   اَل ْي   اَل ْي 

"মম যাছত (পজছযয আছগ) মযামা যাখায হনয়ত িছয হন তায মযামা ছফ না। ” (নুান নাাঈ, আল্লাভা আরফানী 

াদীহটছি ী ফছরছছন।) 

ননয়তকাহকবহ? হনয়ত অথষ: ইভাভ নফফী (যা:) ফছরন: ভছনয ভছধয মিান িাছজয ইচ্ছা িযা , হদ্ধান্ত মনয়া। 

তুযাং মযামা যাখায িথা ভছন ভছধয হক্রয় থািাই হনয়ছতয জনয  মছথি। ইরাভী যীয়ছত মিান ইফাদছতয 

হনয়ত ভুখ হদছয় উচ্চাযছণয িথা আছদ  প্রভহণত নয়। 

অথচ আশ্চমষ জনি ছর তয মম , আভাছদয মদছ অতযন্ত গুরুছত্বয াছথ মুয হনয়ত , নাভাছময হনয়ত, মযী 

খায়ায হনয়ত ইতযাহদ চচষা িযা য়। নাভাম হক্ষা, মযামায ভাাছয়র হক্ষা ইতযাহদ ফইছত এ ফ হনয়ত আযফীছত 

অথফা ফাংরা অনুফাদ িছয োয জনয জনগণছি হক্ষা মদয়া য়। হিন্ত আভাছদয এিথা বুছর মগছর চরছফ না মম, 

দ্বীছনয ভছধয এবাছফ নতুন নতুন ংছমাজছনয হযণাভ অতযন্ত বয়াফ। যারূ  াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ এ 

ফযাাছয তিষ িছয মগছছন। হতহন ফছরন: 

ا  اَل ْي ِإ اَل  فِإى  اَل ْي اَل اَل   اَل ْي  » نْي ُي   اَل ْي اَل   اَل  هاَلذاَل  «  اَل ٌّد  فاَل ُي اَل   ِإ

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn27
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn27
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"মম আভাছদয এই দ্বীছন এভন নতুন হিছু ততহয িযর মা তায অন্তবূষক্ত নয় তা হযতযাজয।” (ফুখাযী  ভুহরভ) 

তাই ভুরভানছদয িতষফয র , দরীর-প্রভাণ ছাো গদফাধা হনয়ত  ফ ধযছণয হফদআতী  িামষক্রভ হযতযাগ 

িযা এফং নু্নতছি ক্তবাছফ ধাযণ িযা। আল্লা আভাছদয ায় মান। 

 

৪) নবহে ইফতার করা: 

হিছু মযামাদাযছি মদখা মায় , স্পিবাছফ মূষ ডুছফ মায়ায য অহত তষিতায িাযছণ  আয হিছুক্ষণ ছয 

ইপতায িছয। এহট স্পি নু্নত হফছযাধীতা। িাযণ, নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ফছরছছন : 

اوُي   اَل  »   « ا ْي ِإ ْي اَل   اَل َّن ُي ا  اَل   ِإ اَل ْي ٍل  ا نَّن اُي   اَل اَل

ভানুল ততহদন িরযাছণ উয থািছফ মতহদন তাোতাহে ইপতায িযছফ।” (ফুখাযী  ভুহরভ) 

৫) তারাবী নামায ংক্রান্ত নবদআত: 

অছনি ভহজছদ মদখা মায় , তাযাফীয নাভাছময প্রহত দু ফা চায যািাত মছল ভুল্লীগণ  উাঁচু আয়াছজ ফুাানা 

হমর জাফারূছত য়ার ভারািূছত...” দুআহট াঠ িছয থাছি।  অথচ এটা স্পি হফদ আত। অনুরূবাছফ অনয মিান 

দুআ এি াছথ উাঁচু আয়াছজ াঠ িযা হফদআত। িাযণ, এ ফযাাছয নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ মথছি 

মিান ী াদী মনই। ফযং নাভাম মছল মম ির দুআ ী াদীছ ফহণষত ছয়ছছ  মগুছরা াঠ িযা নু্নত। 

মমভন, হতনফায আস তাগহপরুল্লা”, এিফায আল্লাহুম্মা  আন তা ারাভ য়াহভন িা ারাভ , তাফাযাক তা ইয়া 

মার জারাহর য়ার ইিাযাভ” ইতযাহদ। 

৬) তারাবীর নামাহয খ্ুব তাড়াতানড় কুরআন রতাওয়াত করা বা তাড়াহুড়া কহর নামায পড়া। 

অছনি ভহজছদ যাভামাছন তাযাফীয নাভাছম খুফ তাোতাহে িুযআন মতরায়াত িযা ফা  তাোহুো িছয নাভাম 

মল িযা। মায িাযছণ মতরায়াত হঠি ভত ফুঝা মায় না।  নাভাছম হঠিভত দুআ-হমহিয াঠ িযা মায় না। 

এটা হন:ছন্দছ নু্নত হযন্থী। মিননা, আল্লায নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ এয যাছতয হিয়াভুর রাইর 

ত অছনি দীঘষ এফং ধীযহিয। 

৭) বদর নদব পানকরা নবদআত: 

২য় হজযীয যাভামছনয ছতয তাহযছখ ফদছযয প্রান্তছয ভক্কায ভুহযি ভম্প্রদায়  এফং যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ 

য়া াল্লাভ এফং তায জানফাজ াী াাফছয়  মিযাছভয ভাছঝ এি মুগান্তিাযী মুদ্ধ ংঘহটত ছয়হছর। এ মুদ্ধ 

হছর অস্ত্র-ম্ভায এফং জনফছর এি অভ মুদ্ধ। ভুরভানগণ অহত নগণয ংখযি জনফর আয খুফ াভানয অস্ত্র-স্ত্র 

িাছয িাছপযছদয হফার অস্ত্র হজ্জত ফাহনীয  প্রহতছযাধ িছযহছছরন এফং আল্লা তায়ারা ম হদন 

অছর হিিবাছফ ভুরভানছদযছি হফজয়  দান িছযহছছরন। এ মুছদ্ধয ভাধযছভ তয হভথযায ভাছঝ চুোন্ত াথষিয 

হূচত ছয়হছর। 
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এছতা ঐহতাহি তয। হিন্তু প্রহত ফছয যাভামাছনয ছতয তাহযছখ এ ঐহতাহি ঘটনাছি  স্বযণ িযায জনয 

মরািজন এিহিত ছয় িুযআন মতরায়াত হদছয় অনুিান শুরু িযা য়। তাযয ফদছযয হফহবন্ন ঘটনা, াফীছদয 

াীিতা ইতযাহদ আরাচনা িয য়।  এবাছফ প্রহত ফছয এই হদছন 'ফদয হদফ ' ারন িযা য়। এহট মহদ 

আভাছদয মদছ  াধাযণ ভানুছলয ভছধয এহটয প্রচরন মতভন মনই। হিন্তু দু:খ জনি ছর তয মম , আভাছদয 

মদছয হিছু ইরাভী ংগঠন প্রহত ফছয মফ মজাছয মাছয াংগঠহনি িামষক্রভ হছছফ এই হফদআত ারন িছয 

থাছি। অথচ উম্মছত ভুাম্মাহদয়ায  ছফষাত্তভ আদষ াাফাছয় মিযাভ , তাছফঈন এফং ারাছপ াছরীন মথছি এ 

জাতীয় অনুিান ারছনয মিান হবহত্ত নাই। ফদছযয এ ঘটনা হন:ছন্দছ ভুরভানছদয  মপ্রযণায উৎ। এ ম্পছিষ 

োন অজনষ িযা অতযন্ত গুরুত্বূণষ। হিন্তু এবাছফ হদফ ারন িযা যীয়ত ম্মত নয়। 

াইখুর ইরাভ ইফছন তাইহভয়া (যা:) ফছরন: নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ এয নফুয়াত জীফছন যছয়ছছ 

অছনি ফক্তৃতা, হন্ধ-চুহক্ত এফং হফহবন্ন ফে ফে ঘটনা , মমভন, ফদয, হুনাইন, খন্দি, ভক্কা হফজয়, হজযত ভূহুতষ, 

ভদীনায় প্রছফ, হফহবন্ন ফক্তৃতা মমখাছন হতহন দ্বীছনয ভূর হবহত্তগুছরায ফণষনা হদছয়ছছন।  হিন্তু তাযয হতহন মতা এ 

হদনগুছরাছি আনন্দ-উৎফ হছছফ ারন িযা আফযি িছযন  হন। ফযং এ জাতীয় িাজ িছয খৃিানযা। তাযা 

ঈা আরাইহ ারাতু য়া ারাছভয জীফছনয হফহবন্ন ঘটনাছি উৎফ হছছফ ারন িছয থাছি। অনুরূবাছফ 

ইহুদীযা এভনহট িছয। ঈদ-উৎফ র যীয়ছতয এিহট হফধান। আল্লা তায়ারা যীয়ত হছছফ মা হদছয়ছছন তা 

অনুযণ িযছত ছফ। অনযথায় এভন নতুন হিছু আহফস্কায িযা মাছফ না মা দ্বীছনয অন্তবূষক্ত নয়।”[28] 

ভূরত: এ জাতীয় িামষক্রভ হনছয় ফযস্ত থািা ভানুলছি আল্লা এফং তাাঁয যাছূরয  যীয়ত মথছি দূছয যাখায এিহট 

অনযতভ ভাধযভ। তুযাং যীয়ত মম িাজ িযছত আছদ  িছয হন তা ছত দূছয অফিান িছয যাভামান ভাছ 

অহধিাছয িুযআন হতরায়াত, নপর নাভাম আদায় িযা , হজহিয-আমিায এফং অনযানয এফাদত-ফছন্দগী মফহ 

মফহ িযা দযিায। হিন্তু ভুরভানছদয অনযতভ ভযা র যীয়ত অনুছভাহদত ইফাদত ফাদ হদছয়  নফ আহফস্কৃত 

হফদআতী আভর হনছয় ফযস্ত থািা। আল্লা আভাছদযছি মপামত িরুন। আভীন। 

৮) ইনতকাফ ংক্রান্ত ভু ধ্ারো: 

ইহতিাপ িযা অতযন্ত গুরুত্বূণষ ইফাদত। আল্লায নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া  াল্লাভ প্রহত যাভামাছনয মল দ 

হদন ইহতিাপ িযছতন। হিন্তু এ ছম্পছিষ  আভাছদয মদছ ভছন িযা য় মম , ভাছজয ক্ষ মথছি এি ফযহক্তছি 

অফযই ইহতিাছপ  ফছত ছফ তা না ছর ফাই গুনাগায ছফ। হিন্তু এ ধাযণা মভাছটই হঠি নয়। িাযণ , 

ইহতিাপ র এিহট নু্নত ইফাদাত। মম মিান ভুরভানই তা ারন িযছত াছয। মম  ফযহক্ত তা ারন িযছফ ম 

অগহণত মায়াছফয অহধিাযী ছফ। ফায ক্ষ মথছি  এিজনছি ইহতিাছপ ফছতই ছফ এভন মিান িথা 

যীয়ছত মনই। 

৯) জুমুআতু নবদা পাহনর নবদআত: 

আভাছদয মদছ মদখা মায় , যাভামাছনয মল শুক্রফাছয জুভুআতরু হফদা ারন িযা য়। এ  উরছক্ষয জুভুআয 

নাভাছম প্রচুয হবে হযরক্ষীত য়। অথচ িুযআন নু্নায় এ  ফযাাছয মিান ধাযণা ায়া মায় না। আভাছদয িতষফয 

প্রছতযি জুভুআছি গুরুত্ব মদয়া। মল জুভুআয হফছল মিান পমীরত আছছ ফছর মিান প্রভাণ নাই। 

১০) নফতরা প্রদাহনর রেহে ুন্নাহতর বরহখ্াপ: 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn28
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খাদয দ্রফয না হদছয় টািা হদছয় অথফা িাে হিছন হপতযা মদয়া নু্নছতয ফযছখরা।  িাযণ, াদীছ হপতযা 

হছছফ খাদয দ্রফয প্রদান িযায িথাই ফহণষত ছয়ছছ । মমভন ইফছন উভয (যা) ছত ফহণষত। হতহন ফছরন: 

ِإ   اَل ُي واَل  فاَل اَل اَل  عِإ  ٍل   ِإ ْي   اَل  اًل   اَل ْي  ،  اَل ْي ٍل   ِإ ْي   اَل  اًل  ا ْي ِإ ْي ِإ   اَل اَل ااَل  -               ى -  َّن   اَل ْي   ُي ٍّر   ُي ِّذ   اَل اَلى ،  اَل

ناَل  ْي ُي ْي ِإ ِإ  اَل  ،  ُي ْيثاَلى  اَل ْي   اَل اَل ٍل  ،  اَل ْي ٍل    ِإ

যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ ভুরভানছদয প্রছতযি স্বাধীন , দা, ুরুল অথফা নাযী িছরয উয এি 

া (প্রায় আোই মিহজ) হযভান মখজুয অথফা জফ  মািাতুর হপতয হছছফ আফযি িছযছছন। ” (ফুখাযী  

ভুহরভ) এখাছন খাদয দ্রছফযয িথা সু্পি। 

তাছাো নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ এয মুছগ হদনায-হদযাছভয প্রচরন হছর  হিন্তু হতহন অথফা তায 

মিান াাফী হদনায-হদযাভ দ্বাযা হপতযা আদায় িছযছছন  ফছর মিান প্রভাণ নাই। তাই নু্নত র , আভাছদয 

মদছয প্রধান খাদয দ্রফয (মমভন চাউর) দ্বাযা হপতযা আদায় িযা। 

আছযিহট হফলয় র: াদীছ ফহণষত এি া 'য হযফছতষ আধা া হপতযা মদয়া নু্নছতয  ফযছখরা। মমভনহট 

উছযাক্ত াদীছ স্পিবাছফই প্রভাহণত ছচ্ছ। মহদ আভাছদয  ভাছজ আধা া হপতযা মদয়ায ভাআরাই মদয়া 

য়। 

আল্লা তাআরা ির মক্ষছি তায নফীয ুন্নতছি মথামথবাছফ ারন িযায তাপীি দান  িরুন এফং ির 

হফদআত  নু্নত হফছযাধী িামষিরা মথছি মপাজত িরুন। আভীন। 

তেয ূচী: 

 

[1] ফুখাযী  ভুহরভ। 

[2] ফুখাযী  ভুহরভ। 

[3] ফুখাযী, াভ অধযায়  ভুহরভ, ঈভান অধযায়। 

[4] ী ফুখাযী, হিতাফু াভ। ী ভুহরভ হিতাফু হয়াভ।| 

[5] ফুখাযী  ভুহরভ। 

[6] ী ভুহরভ। হফিতা অধযায়। 

[7] হতযহভমী, মযামা অধযায়। ভুতাদযাি াছিভ। আল্লাভা আরফানী (যা.) াদীহটছি  ী ফছরছছন। মদখুন: 

ী তাযগীফ য়াত  তাযীফ। াদী নং ৯৯৮। 

[8] ী ফুখাযী, অধযায়: মযামা। ী ভুহরভ অধযায়: মযামা। 

http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftnref1
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http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftnref5
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftnref6
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftnref7
http://salafibd.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftnref8
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[9] ী ফুখাযীয ফযাখযা গ্রন্থ পাত হুর ফাযী। অধযায়: দু ভা এি াছথ িভ ছফ না। ১৭৭৯ নং াদীছয 

ফযাখযা। 

[10] ফুখাযী  ভুহরভ। 

[11] ী ফুখাযী, অধযায়: মািাত। ী ভুহরভ, অধযায়: ঈভান। 

[12] ভুনাদ আভাদ , ৫/২৩১, নুান হতযহভমী , ঈভান অধযায়। ঈভাভ হতযহভমী ফছরন:  “াদীহট াান 

ী”। নুান ইব ন ভাজাহ , অধযায়: হপত না -পাাদ। 

[13] ফুখাযী, অধযায়: তাাজ্জুদ। ভুহরভ, অধযায়: ভুাহপযছদয নাভাম ।| 

[14] ফুখাযী,অধযায়: তাযাফীয নাভাম। ভুহরভ, অধযায়: ভুাহপযছদয নাভাম। 

[15] ী ফুখাযী, অধযায়: তাযাফীয নাভাম। অনুছচ্ছদ: যাভামান ভাছ যাছতয নাভাম োয পমীরত। 

[16] ী ফুখাযী, অধযায়: ইহতিাপ, ী ভুহরভ, অধযায়: ইহতিাপ। 

[17] ী ফুখযী, অধযায়: ছফ িদছযয পমীরত। ী ভুহরভ, অধযায়: ইহতিাপ। 

[18] ী ফুখাযী 

[19] ভুনাদ আভাদ ,৫/ নুান আফু দাউদ , অধযায়: মযামা , হতযহভমী, অধযায়: মযামা অনুছচ্ছদ। আল্লাভা 

আরফানী াদীহটছি ী ফছরছছন। 

[20] ী ফুখাযী, অধযায়: রাইরাতুর িাদছযয পমীরত। ী ভুহরভ, অধযায়: মযামা। 

[21] ী ফুখাযী, অধযায়: রাইরাতুর িাদছযয পমীরত। 

[22] ফুখাযী, অধযায়: রাইরাতুর ক্বাদ য এয পমীরত। ভুহরভ, অধযায়: মযামা। 

[23] ী ফুখাযী , অধযায়: মযামা অধযায়। ী ভুহরভ , অধযায়: মযামা। তছফ ী  ভুহরছভয ফণষনায় 

যছয়ছছ, াাফীগণ ির মক্ষছি ফষ মল হফধাছনয যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ এয অনুযণ িযছতন। 

[24] ী ফুখাযী, অধযায়: মযামা, ী ভুহরভ, অধযায়: মযামা। 

[25] ী ফুখাযী, অধযায়: াভ। ী ভুহরভ, অধযায়: হয়াভ। তছফ ী ভুহরছভয বালয র: “আভযা 

যারূ াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লাভ এয াছথ যাভামান ভাছ পছয মমতাভ...”। 

[26] ভুনাদ আভাদ, তারা হফন ফায়দুল্লা মথছি ফহণষত (৩/৪২০) , হতযহভমী, অনুছচ্ছদ: চাাঁদ মদখায ভয় 

িী ফরছফ? আল্লাভা আরফানী (যা:) মফছরন: াদীহট ী। 
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[27] ফুখাযী, অনুছচ্ছদ: পজছযয আছগ আমান মদয়া। ভুহরভ: অনুছচ্ছদ: পজয উহদত ছর মযামা শুয 

ছফ......। 

[28] ইিহতমাউম হযাহতর ভুস তািীভ। (২/৬১৪  ৬১৫) 
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