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রমযান কেমর্রমাস
ইবাদত ও কমর্ ইসলােমর দ ’িট শাখা, যা কখেনা পৃথক হয় না,
বরং এেক অপেরর সােথ ওতে�াত জিড়ত। মূ লত েয ইবাদেতর
মাধয্েম মুসিলম তার রেবর স�ি� লােভর েচ�া কে, েস ইবাদত
এক �কার কমর্ বা আমল। এ ইবাদত হে� মানুষ সৃি�রমূ ল ও
চূ ড়া� লক্ষয্। আ�তা‘আলা বেলন:
ُۡ َ
ُ �د م ِۡن ُهم ّمِن ّر ۡزق َو َما ٓ أُر
ُ  َما ٓ أُر٥  إِ َّ ِ�َ ۡع ُب ُدون
 وَٱ
�د
﴿ َماخَلقت
� َ�ۡس
ِ
َن
ٖ ِ
�ِ ِّۡ�ٱ
ِ
ِ
  ٱ�ََّ هُوَ ٱلرَّزَّا٥ أَن ُ� ۡطع ُِمون
ُ قُ ذُو ٱلۡقُوَة ِ ٱل ۡ َمت
ّ
[٥٨-٥٦ :﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ �ِ
ِ
“আর িজন ও মানু ষেক েকবল এজনয্ই সৃ ি� কেরিছ েয তারা
আমার ইবাদত করেব। আিম তােদর কােছ েকান িরয্ক চাই না;
আর আিম চাই না েয, তারা আমােক খাবার িদেব। িন�য়
আ�াহই িরয্কদাত, িতিন শি�ধর, পরা�মশালী”। সূ রা যািরয়াত:
(৫৬-৫৮)
আবার কমর এক �কার ইবাদত, যা কােরা িনকট অ�� নয়।
কারণ এ কেমর্র মাধয্ে ম মানুষ আ�াহ জিমেন তার �িতিনিধ�
িনি�ত কের, যা মানু ষ সৃ ি�র বড় লক্ষয্। আ�তা‘আলা বেলন:
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�ض
ُ َ
ِ س
ّ ّ
�ِ ﴿وَ أَ�شَأ�ممِّنَ ٱ�َِۡ وَٱسۡتَعۡمَرَ�ُ مۡ �ِيهَا فَٱۡتَغۡفرُوهُ �ُمَّ تُو�ُوٓاْ إِ �َۡهِ�إِنَ َر
ّ
ٞ ُ� َٞرِ�ب
[٦١:﴾ ]ﺳﻮرة ﻫﻮد٦ يب
ِ
“িতিন েতামােদরেক সৃ ি� কেরেছন মািট েথেক এবং েসখােন
েতামােদর জনয্ আবােদর বয্ব�া কেরেছন । সু তরাং েতামরা তাঁর
কােছ ক্ষমা চ, অতঃপর তাঁরই কােছ তাওবা কর। িন�য়
আমার রব িনকেট, সাড়াদানকারী”। [সূ রা হু: (৬১)]
কমর্ ও ইবাদত েযেহতু ইসলােমর দ ’িট শাখা, এেক অপেরর সােথ
অ�া�ী জিড়ত, তাই আ�াহ তা‘আলা ইবাদত িহেসেব েযমন
সালােতর িনেদর্শ িদেয়েছ, অনু রূপ িতিন কেমর্রও িনেদর্
িদেয়েছন ইবাদত িহেসেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ِ
َ ّ ْواْ �ِ ٱ�َۡ�ضِ وَٱ�ۡتَغُواْ مِن فَضۡ ِل ٱ�َِّ وَٱذۡكُرُوا
ُ ﴿ِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّل
َ�ٱ
ُ�ََوٰة فَٱنت
ِث
ُۡ ُ ّ
َ
[١٠: ﴾ ]ﺠﻟﻤﻌﺔ١ � ٗ�لَّعَلَ� ۡم �فل ُِحون
“অতঃপর যখন সালাত সমা� হেব তখন েতামরা পৃিথবীেত
ছিড়েয় পড় আর আ�াহর অনু �হ হেত অনু স�ান কর এবং
আ�াহেক েবিশ েবিশ �রণ কর, যােত েতামরা সফল হেত
পার”। [সূ রা জুমু‘আ: (১০)]
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও কেমর্র সােথ সওেম
সংেযাগ �াপন কেরেছন, েয সওম িনেরট ইবাদত:
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َ
َ َ
ّ
َ َﺪَﺛَ� أُ َﺳ
ُ ْ ﻗُﻠ: ﻗَ َﺎل: ﺎﻣﺔُ �ْﻦُ َز�ْﺪ
ِ  ﻌَﻦ ْ أَﻲﺑ َﺳﻌ ْﻤَﻘْ ﺒ،
ﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳﻮل
:  ﻗﺎل، ُّ ُ
ٍ
ٍ ِ
ﻴﺪ ﺮ ى
ِ
ِ
ِ لَﻢ
ُ ُ ّْ ُ َ َ ُ ُ ﻦْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ٌ َﻐ
أَرَك
ا
ﻮر ﻣﺎ ﺗﺼﻮم ِﻣ ﺷﻌْﺒﺎن ﻗﺎل ذلِﻚ ﺷﻬﺮ � ﻔﻞ
ِ َّ ْ َ ﺗَﺼُﻮمُ ﺷَﻬْﺮً ﻣِﻦَ الﺸُﻬ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ّْ ُ َﻨ
َ ﺎن َو ُﻫ َﻮ َﺷ ْﻬ ٌﺮ ﺗُ ْﺮﻊُ �ِﻴﻪِ اﻷَ�ْﻤَﺎلُ إِﻰَ رَب ِّ اﻟْ َﻌﺎلَﻤ
�
ﺐ ورمﻀ
ِ
ﻟ
ٍ ﻟَﺎس � ﻪ �� رﺟ
َ َ َ َ َ َ َ َُﺄ ّ َ ْ ﻳ
َ
ٌ
"\ و\"نَّﺴﺎﻲﺋ، (٢٢٠٩٦)٢٠١/٥  ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ.ُﺣِﺐُ أن ﺮْ�ﻊ �ﻤ ِ� وأﻧﺎ ﺻﺎﺋِﻢ
.٢٠١/٤
আবু সািয়দ মাকবুির েথেক বিণর্, িতিন বেলন: উসামা ইব্ন
যােয়দ আমােক বেলেছন: “আিম বেলিছ েহ আ�াহর রাসূ ল,
আপিন েকন শাবােন এেতা সওম পালন কেরন, অথচ অনয্ানয
মােস আপনােক এেতা সওম পালন করেত েদিখ না। িতিন বেলন
রজব ও রমযােনর মধয্বতর্ী এটা খু ব গুরু�পূণর, অিধকাংশ
মানু ষ এর েথেক গােফল ও �েক্ষপহীন থা, এ মােস আ�াহর
িনকট কমর্ ও আমল েপশ করা হ, আিম চাই আমার কমর্গুেল
সওম অব�ায় তার িনকট েপশ করা েহাক”। আহমদ: (৫/২০১),
হািদস নং: (২২০৯৬), নাসািয়: (৪/২০১)
এ জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা� সওমেক কখেনা
অলসতা বা কমর্ পিরতয্াগ করাঅজুহাত বা কারণ িহেসেব দাঁড়
করােনার সু েযাগ েদন িন, বরং সওম ও রমযানেক িতিন ক� ও
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পির�েমর েমৗসু ম বািনেয়েছন। জােবর ইব্ন আ�ু �াহ রািদয়া�াহু
আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
ِ
َ
 مَ اﻟْﻔَﺘ ﺢ، َ ََّ ﻜ
َ  ر
،  ﻲﻓ َر َم َﻀﺎن، 
ِ ِْ َج َﺳُﻮلُ اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إِﻰﻟَ ﻣ ﺔ ﺎﻋ
ّ
َ
ُ �َﺒَﻠَﻐَﻪُ أَنَ َّﺎسَ ﻗَﺪْﺷَﻖ َّ َﻋﻠَﻴْﻬﻢ، ُ اﻨﻟَّﺎس
َ مَ ﺣَﻰﺘَّ  ﺑَﻠَﻎَ ﻛ
 ﻓَﺼَﺎم، 
ﻟْﻐَﻤِﻴﻢ
ِ ُﺮَاع ا
ِ
ْ�َ َ َ ُ ّْ ُ َ ﻨ
َ
َ
 ﻓﺄ َﻄ َﺮ، ﺎس � ﻈ ُﺮون
َ وَاﻨﻟ، َب
ِ ﻓَﺪَﺎﻋ ﺑِﻘَﺪَحٍ ﻣ ِﻦَ الْﻤَﺎءِ �َﻌْﺪَ اﻟْﻌَﺮﺼِْ ﻓَﺮﺸ، َُﺎم
ْ َ َ
َ ََ
َ ّ
ُ
 وَﺻَﺎمَ �َﻌْﺾ، ِاﻨﻟَّﺎس
ُ َ
.ُوﺌﻟﻚ اﻟ ُﻌ َﺼﺎة
ُْﺾ
ِ :  �ﻘﺎل،  �َﺒَﻠَﻐَﻪُ أَنَ ﻧﺎﺳًﺎ ﺻﺎمﻮا، ٌ
.٢٥٨٣ "\ و� \"لﻜﺮﺒى، ١٧٧/٤ "\( و\"نَّﺴﺎﻲﺋ٢٥٧٩)١٤١/٣ "\أﺧﺮﺟﻪ \"مﺴﻠﻢ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান মােস ম�ার
অিভযােন েবর হন, িতিন সওম অব�ায় ‘কুরাল গািমম’ নামক
�ান পযর্� েপৗঁছ, সাহািবরাও সওম েরেখ িছল, তার িনকট
সংবাদ েপৗঁছেল ে, সাহািবেদর পেক সওম খুব ক�কর হেয়
েগেছ, িতিন আসেরর পর পািনর একিট পা� তলব কের পািন
পান কেরন, েলােকরা তােক েদখেত িছল। অতঃপর েকউ সওম
ভ� করল, েকউ ভ� করল না। তার িনকট খবর েপৗঁছল ে,
কতক েলাক সওম ভ� কেরিন, িতিন বলেলন: তারা হে�
গুনাহগা”। মুসিলম: (৩/১৪১), হািদস নং: (২৫৭৯), নাসািয়:
(৪/১৭৭), নাসািয় িফল কুবরা: (২৫৮৩)
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মুসিলমরাই মূ লত রমযানেক ছু িট, অবসর ও অলসতার মােস
পিরণত কেরেছ, এ মােসর রােত তারা জা�ত থােক, িদেন
ঘুমায়। যিদ তারা �কৃত পেক্ষ সওম পালন ক, আর সওেমর
মূ ল ও মহান উে�শয্ অজর্েনর লেক্ষয্ েচ�, তাহেল এ
মােসর মেধয্ মুসিলম জািতর ভােগয্ এমন বহু সফলতা ধরা ,
যা তােদর অবিশ� বছেরর জনয্ যেথ�হত।
মুসিলমেদর দীঘর্ ইিতহাস সাক্ষয্ েদ, এ মাস হে� কমর,
পির�ম ও উৎপাদন করার মাস। এ মাস িবজেয়র মাস, এ মােস
অিজর্ত হেয়েছ মহান ও ঐিতহািসক একািধক িবজয়। মুসিলমেদর
অ�ের যখন বেয় যােব ঈমােনর বাতাস, িহে�ািলত হেব তােদর
হৃদেয় তাকওয়ার ��, “আ�াহু আকবার

�ি”েত তারা

�কি�ত কের তুলেব আকাশ-বাতাস, তখনই তােদর িনকট
সাহাযয্ অবতরণ করেব আ�াহর তরফ েথে, যিদও তােদর
সংখয্াহয় কম, সামথর্ হয় অ�তুল। িনে� রমযান মােস সংগিঠত
কেয়কিট যু � ও তার ফলাফল উে�খ করা হল:
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বদর যু �: (২য়-িহ.)
ি�তীয় িহজিরর রমযান মােস সংগিঠত হয় বদর যু �। এ যু ে�
মুসিলমরা িবরাট সফলতা অজর্ন কে, যা িছল ইসলামী ইিতহােস
গুরু�পূণর্ অধয্ায়।সে�হ েনই এ যু � িছল ইসলােমর �থম
ও সবেচেয় গুরু�পূণর্ যু�। এ যুে�র মাধয্েম আ�াহ সত
িমথয্া পৃথক কেরন। এর ফেল আ�াহর �ীন হেয়েছ স�ািনত
আর বািতল হেয়েছ ভূ লু ি�ত। এটা অবশয্ই গুরু�পূণর্, এটা
িছল ইসলামী রা�সমূ েহর �থম যু �। এ যু ে� যিদ আ�াহ তার
�ীন, নবী ও বািহনীেক িবজয়ী না করেতন, তাহেল ইসলাম িবলু �
হেয় েযত, েস কখেনা মাথা উঁচু কের দাঁড়ােত সক্ষম হত ,
েযমন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তার রবেক সে�াধন
কের বেলন:
. "  ﻓﻠﻦ ﺗﻌﺒﺪ ﻲﻓ اﻷرض،إن ﺗﻬﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ

�"

“েহ আ�াহ, তুিম যিদ এ বািহনীেক �ংস কর, তাহেল জিমেন
কখেনা েতামার ইবাদত করা হেব না”। তাফিসর ইব্ন কািস,
সূ রা আনফাল: আয়াত: (১৭)
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ম�া িবজয়: (৮ম-িহ.)
অ�ম িহজিরর রমযান মােস কুরআেন েঘািষত ‘ফাতেহ মুিবন’
তথা ম�ার �� িবজয় লাভ কের মুসিলম জািত। এ বছর তারা
ম�ার পিব� ভূ িমেক মূ িতর, মুশিরক ও নাপাক েথেক মু� কেরন,
ফেল আ�াহর পিব� জায়গায় আ�াহর �ীন বুল� হয়। মিদনােত
দীঘর্ আ বছর আ�াহর রা�ায় িজহাদ ও �ীন �চাের িনরত
েথেক এ বছর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় িফের
আেসন।
বুওয়াইব যু �: (১৩-িহ.)
১৩-িহ. রমযান মােস আমীরল মুিমিনন ওমর ইব্নুল খা�াব
রািদআ�াহু আনহু জমানায় পারেসয্র ফুরাত নদীর উপকূে
" "ﺒﻟﻮ�ﺐবুওয়াইব যু � সংগিঠত হয়। এটা িছল রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর খিলফা আবু বকেরর িনেদর্।
মুসিলমেদর েসনাপিত িছল মুসা�া ইব্ন হােরসা, মুসিলমগণ
পারেসয্র উপ জয়ী হেয় েসখােন ইসলােমর ঝা�া উি�ন
কেরন।
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ে�ন িবজয়: (৯২-িহ.)
৯২িহ. রমযান মােস তােরক ইব্ন িযয়ােদর হােত ে�ন িবিজত
হয়। ‘রডািরক’ এর েনতৃ�াধীন ে�ন বািহনী তার িনকট
আ�সমপর্ কের।
আ�ু িরয়া িবজয়: (২২৩-িহ.)
২২৩-িহ. রমযান মােস আ�ু িরয়া িবিজত হয়। আ�ু িরয়া িছল েস
যু েগর েরামীেদর মজবুত ও শি�শালী ঘাঁিট। আ�ািস খিলফা
মুতােসম িব�ার েনতৃে� মুসিলম বািহনী এ যু ে� অংশ �হণ
কের। এ যু ে�র কারণ িছল েরামীরা বার বার মুসিলমেদর উপর
আ�মণ কের তােদর অেনকেক বি� কের িনেয় যায়। েসখােন
এক নারী মুতািসমিব�ার িনকট  " "واﻣﻌﺘﺼﻤﺎهবেল সাহােযয্র
আেবদন জানায়। এ আওয়াজ মুতািসম িব�া পযর্� েপৗঁছােল ে
এক িবরাট বািহনী ৈতির কের যু ে�র জনয্ ��ত হয়। আ�াহর
েমেহর বাণীেত এ যু ে� েরামীরা পরািজত হয় এবং মুসিলমরা
আ�ু িরয়া লাভ কের।
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আইন-জালু ত যু �: (৬৫৮-িহ.)
আমােদর ি�য় ভূ িম িফিলি�েন ৬৫৮-িহ. রমযান মােস আইনজালু ত যু � সংগিঠত হয়। েসনাপিত মুযাফফর কুতয এর েনতৃে�
মুসিলম ও তাতারীেদর মােঝ সংগিঠত হয় এ যু �। কারণ
তাতারীরা মুসিলম অধু য্িষত এলাকায় �চুরেফতনা, ফয্াসাদ সৃি�
কের তােদর অ�ের ভয় ও ভীিতর স�ার কেরিছল, তাই
েসনাপিত মুযাফফার কুতয অিভযান পিরচালনা কের েমাগল
ৈসনয্েদর েশাচনীয়ভােব পরািজত কেরন
এ�ািকয়া িবজয়: (৬৬৬-িহ.)
৬৬৬-িহ. রমযান মােস এ�ািকয়া রাজয্ িবিজত হ, যা িছল শাম
েদেশর �ুেসডেদর রাজধানী। এ মহান িবজেয় মুসিলমেদর
েসনাপিত িছল সু লতান জােহর িববারস, তার হােত �েসডেদর
পরাজয় হয়।
শাকহাব যু �: (৭০২-িহ.)
৭০২-িহ. রমযান মােস শাকহাব যু � সংগিঠত হয়। শায়খুল
ইসলাম ইব্ন তাইিময়াহ রািহমাহু�ার উেদয্াগ ও �েচ�া
মুসিলমরা এ যু ে�র জনয্ ��ত হয়। িসিরয়ার িবখয্াত শহ
11

দােমে�র িনকট মুসিলম ও তাতারীেদর মােঝ এ যু � সংগিঠত
হয়। এ যু ে�র কারণ িছল তাতারীরা ি�তীয়বার মুসিলম
শহরসমূ েহ হামলা চালায়। তখন শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইিময়াহ
রািহমাহু�াহ কসম িদেয় আ�াহর িনকট যু� জেয়র সাহাযয
�াথর্না কের িছেলন। অতঃপর িতিন মুসিলমেদর সওম ভে�র
িনেদর্শ েদ, েযন শ�েদর িবপেক্ষ তারা দুবর্ল না হেয় পে
অিধক ইবাদতকারী, মেদর-মুজািহদ ইব্ন তাইিময়ার কসম আ�াহ
রক্ষা কেরেছন। সেতয্র বািহনী মুসিলম বীরগণ এ যু
তাতারীেদর পরািজত কের ঐিতহািসক িবজয় লাভ কের।
দশই রমযান: (১৩৯৩-িহ.)
১৩৯৩-িহ. েমাতােবক ৬-অে�াবর ১৯৭৩-ই. িমসর ও আরেবর
মুসিলমরা িসনাই ভূ -খে� ইহুিদেদর েমাকািবলা কে, যােদর
অভয্া িছল নবী ও েনককার েলাকেদর হতয্া করা। এ যুে�
িমসিররা ইহুিদেদর পরািজত কের তােদর েথেক িসনাইউপতয্ক
উ�ার কের, ইিতপূ েবর্ কেয়ক বছর যাবত যা �েসডেদর দখেল
িছল।
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আমােদর পূ বর্পুর, �থম যু েগর মুসিলমগণ জানেতন, রমযান
হে� কমর, িজহাদ ও আমেলর মাস, ঘুম-কমর্হীনতা িকংবা
অলসতার মাস নয় রমযান। তারা জানেতন আ�াহর জিমেন তার
�িতিনিধ� িনি�ত করার লেক্ষ ইবাদত, তাহা�ু দ ও িজহােদর
মেধয্ েকান পাথর্কয্ ে
আ�ু �াহ ইব্ন মুবারক র. যখন তার িবখয্াত কিবতা ফুজােয়
ইব্ন আয়ােজর িনকট ে�রণ কের, ফুজােয়ল রহ. আ�ু �াহ ইব্ন
মুবারেকর কিবতা পাঠ কের ��ন করেত থােকন, অতঃপর
বেলন: আবু আ�ু র রহমান সতয্ কথাই বেলেছ, িতিন আমােক
সিঠক উপেদশ িদেয়েছন। ফুজােয়ল হারাম শিরফ েখেক কখেনা
িবি�� হেতন না, কারণ েসখােন এক সালাত অনয্ান মসিজেদ
এক হাজার সালােতর সমান। আর আ�ু �াহ ইব্ন মুবারক
থাকেতন িজহােদর ময়দােন। েদখুন: িসয়াের আলািমন নু বালা:
(৮/৪১২)
িনেচ আ�ু �াহ ইব্ন মুবারেকর কিবতার িকছু অংশ তুেল ধরা হ:
ُ
ﺗﻠﻌﺐ
ﺎﻋﺑﺪ اﺤﻟﺮﻣ� لﻮ أﺑﺮﺼﺗﻨﺎ … ﻟﻌﻠﻤﺖ أﻧﻚ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة
ّ
َ ﺐ
ُ َﻨﺤﻮرﻧﺎ ﺑﺪﻣﺎﺋﻨﺎ ﺗﺘﺨﻀ
ُ ﻦ ﺎﻛن �ﻀ
ﺐ
* * * ﺟﻴﺪهُ ﺑﺪمﻮﻋﻪ
ِ
َ
ُ
ﺗﺘﻌﺐ
ﺤﺔ
ْ ﺎﻛن ﻳُﺘﻌِﺐُ ﺧﻴﻠَﻪُ ﻲﻓ
ِ ﺑﺎﻃﻞ * * * ﺨﻴﻮﻨﻟﺎ ﻳﻮم الﺼﺒﻴ
ٍ
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َ
ُ
ُ
اﻷﻃﻴﺐ
واﻟﻐُﺒﺎر
الﺴﻨﺎﺑﻚ
ر�ﺢُ اﻟﻌﺒ� ﻟ�ﻢ و�ﻦُ ﻋﺒ�ُﻧﺎ* * * رﻫ ُﺞ
ِ
ٌ
ٌ
ُﺻﺎدق ﻻ ﻳ�ﺬب
ٌ
ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﻘﺎل ﻧبﻴﻨﺎ * * * ﻗﻮل
وﻟﻘﺪ أﺗﺎﻧﺎ ﻣﻦ
ِ
ُ
َ ودُﺧﺎن ﻧﺎر
ُﺗﻠﻬﺐ
امﺮئ
 �ﺴﺘﻮي وﻏُﺒﺎر ﺧﻴﻞ اﷲ ﻲﻓ* * * أﻧﻒ
ٍ
ٍ
َ ُﻳ
ُ
ُ�ﺬب
ﺑﻤﻴﺖ ﻻ
ﻫﺬا ﻛﺘﺎبُ اﷲ ﻳﻨﻄﻖ ﺑيﻨﻨﺎ * * * ﻟيﺲ الﺸﻬﻴﺪ
ٍ
অতএব রমযান মাস আমরা অলসতা, কমর্হীতা বা েবকার�সহ
অিতবািহত করব না। এেত আমরা আমােদর �িতিট কাজ-কমর্ ও
আমল দৃ ঢ় ও সু �রভােস স�� করব, কারণ েকান কাজ সু �র
করা তাকওয়ার দিলল, আর তাকওয়ার অনু শীলন হে� সওেমর
�ধান উে�শয্ ও অনয্তম লক
সমা�

14

