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রমযান মাস স�িকরত িকছু �চিলত ভুল-�াি� 

িবসিম�ািহর রাহমািনর রহীম 

সকল প্রশংসা  একমা ত্র আল্লাহর, আর সা লা ত ও সা লা ম তা র 

উপর, যা র পরে কোনো নবী  নেই। অতঃপর: 

• কি ছু মুসলি ম রমযা ন মা সে র আগমনকে িবরি� ও অ�ি�র 
সােথ �হণ কের। আর তারা এর �ত অিত�মণ আশা কের। 

আপনি  তা দেরকে  দেখবেন না  এর আগমনে  খুশি  হতে । তা রা  

এর ফযীলত ও বরকতসমূেহর িচ�া কের না। অথচ �েতযক 

মুসিলেমর উিচত হেলা রমযান মাসেক আন� ও বযাকুলতার 

সােথ �হণ করা, িসয়াম ও ি�য়াম (সালাত) এর বযাপাের দদৃ 

সংক� হওয়া, সৎকমর  ারা পিরপূণর করা; েযন েস এ মাস 

পার কের এমতাব�ায় েয তার সকল গনাহ  মা করা হেয়েছ 

আর তার অব�া উ�ত হেয়েছ। 

• ভুলসমূেহর অনযতম হেলা—িকছু মুসিলেমর রমযান মােসর 
ফযীলত স�েকর অঅতা। তারা এ মাসেক �হণ কের বছেরর 

অনযানয মােসর নযায়, অথচ এিট ভুল; কারণ সহীহ হাদীেস 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
تَّحْت  َرَمَضينُ  َجيءَ  إَِذل« نَْولُب  ُُ

َ
َغِّة، أ

ْ
لَّقْت  لْ ُُ نَْولُب  َو

َ
ّفَدِت  لَّيِر، أ ُُ  َو

 »لغّشيَيِط�ُ 
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“যখন রমযান আেস, জা�ােতর দরজাসমূহ খুেল েদওয়া হয়, 

জাহা�ােমর দরজাসমূহ ব� করা হয় , আর শয়তা নদেরকে  

শদ ঙ্খলি ত করা  হয়।” [বুখারী ও মুসিলম বণরনা কেরেছন] 

অপর একটি  বর্ণনা য়:  

ِسلَِت «
ْ
 »لغّشيَيِط�ُ  وَُسل

“আর শয়তা নদেরকে  েবিড় পরােনা হয়।”  

• ভুলসমূেহর মেধয হেলা— িকছু মানুষ েরাযার জনয িনয়তেক 

িনিদর� কের না। যিদ েরাযাদার রমযান মােসর �েবশ স�েকর 

জােন তাহেল তার উপর েরাযার িনয়ত িনিদর� করা আবশযক 

হেয় যায়। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত তার 

কথায় বিণরত হেয়েছ: 
يَيمَ  ََُُيِّت  غَمْ  َمنْ « ِّ يَيمَ  فََال  لغلّيِْل، ِمنَ  لغ ُِ  ُ

َ
 »ل

“েয িসয়ােমর িনয়ত রাি� হেত িনিদর� কের না, তার েকােনা 

িসয়াম েনই।” [নাসাঈ বণরনা কেরেছন] 

• ভুলসমূেহর মেধয আরও হেলা— েকউ েকউ িনয়ত মুেখ 

উ�ারণ কের। অথচ এিট ভুল। বরং অ�েরর িনয়ত িনিদর� 
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করাই যেথ�। শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়যা রািহমাহ�াহ 

বেলন: 
 إنمي للسلم� فعيمة للسلم�، نمجيع ولجدي ليس نيَية "وللكم
ومهم نيَية ُِومون   "ُحيح ُو

“আর মুসিলমেদর ঐকমেতয িনয়ত মুেখ বলা ওয়ািজব নয়। 

কারণ, সাধারণ মুসিলমরা অ�ের িনয়ত কেরই েরাযা রােখ, আর 

এেতই তােদর সাওম িবশু হেয় যায়।” [আল-ফাতাওয়া খ� 

নং:২৫, পদ�া নং:২৭৫] 

• ভুলসমূেহর মেধয আরও হেলা— িকছু েরাযাদার মাগিরেবর 

আযান অনুসরণ (উ�র েদওয়া) তযাগ কের ইফতাের বয� হেয় 

যায়। আর এিট ভুল; েকননা েরাযাদােরর এবং েব-েরাযাদার 

সবার জনযই সু�ত হেলা মুয়াযিযেনর (আযান) অনুসরণ করা 

এবং েস যা বেল তাই বলা। আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ 

আনহ হেত বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 
ُقوغُول لََّدلَء، َسِمْعتُمُ  إَِذل«  ََّذنُ  َ�ُقوُل  َمي ِمثَْل  َُ  »لغُم

“যিদ েতামরা ডাক (আযান) েশােনা, তেব েতামরা বল েযরপ 

মুয়ায িযন বেলন।” [বুখারী ও মুসিলম একমত]  আর মুয়ায িযনেক 

অনুসরণ করেত হেব ইফতার করার সােথও। কারণ মুয়ায িযনেক 
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অনুসরণ এবং আযান বলার সময় খাওয়ার েথেক িনবদ� থাকার 

কথা বিণরত হয় িন। আ�াহই অিধক জােনন।  
• ভুলসমূেহর মেধয অনযতম হেলা— ইফতার িবলি�ত করা। 

কারণ সু�ত হেলা েরাযাদার ওয়া� �েবশ িনি�ত হওয়ার 

সােথ সােথ ইফতার করেব। এ স�েকর সাা ল ইবন সা‘আদ 

আস-সা‘েয়দী রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
لُول َمي ِبَْ�ٍ  لَّيُس  ََُزلُل  الَ « َّ  »للِفْطرَ  َب

“মানুষ তত ণ কলযােণ থাকেব যত ণ পযর� তারা ইফতার 

�রাি�ত করেব।” [বুখারী ও মুসিলম একমত] 

অনুরপভােব আনাস রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 »لغسحورَ  وأّخرول نيإلفطيِر، نّ�رول«

“েতামরা ইফতারেক �রাি�ত কর এবং সাহরীেক িবলি�ত 

কেরা।” [সহীহ আল-জােম‘উস সগীর] 

• ভুলসমূেহর মেধয অনযতম হেলা— ইফতােরর সময় এবং পের 

েদা‘আ করা স�েকর িকছু েরাযাদােরর অমেনােযািগতা। কারণ 
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ইফতােরর সময় েদা‘আ করা সু�েতর অ�ভুর�। আনাস ইবন 

মােলক রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 .»ودبو  لغِيئم، ودبو  للسيفر ثالث دبولت ال ترد: دبو  لغولل،«

“িতনিট েদা‘আ েফরত েদওয়া হয় না: িপতার েদা‘আ, েরাযাদােরর 

েদা‘আ এবং মুসািফেরর েদা‘আ।” [আহমাদ কতদ রক বিণরত, শাইখ 

আলবানী এেক সহীহ বেলেছন]  সহী হ হাদীেস বর্ণিত দো‘আসমূহে 

রা সূল সা ল্লাল্লাহু আলা ইহি  ওয়া সা ল্লাম ইফতা রের সময় যা  পড়তে ন 

তা র মধ্যে হলো: 

  َذَهَب «
ُ
َمأ َّ ْْتَلِّت  لل ُعُروُق، َول

ْ
ْجرُ  َوَ�دََت  لل

َ ْ
ُ  َشيءَ  إِنْ  لأل

َّ  »ل

“িপপাসা িমেটেছ, িশরাগেলা িস� হেয়েছ এবং সাওয়াব সাবয� 

হেয়েছ যিদ আ�াহ চান।” [সহীহ সুনান আবু দাউদ] 

আর পানাহােরর পর বিণরত েদা‘আর মেধয হেলা:  

َي نَيِركْ  «لغلُّهمّ 
َ
يهِ  َ ْطِعْمغَي ُِ

َ
ل َوأ  ِمغْهُ » َخْ�ً

“েহ আ�াহ, আমােদরেক এেত বরকত িদন এবং এ েথেক উ�ম 

ভ ণ করান।” [সহীহ সুনান আত-িতরিমযী] 
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অথবা তার বাণী: 

ِ  للَْمدُ « ّ يهِ  ُمدَيَرً�  َطيّدًي َكِثً�ل َحًْدل َِ   ُمَوّدٍع  َ�ْ�َ  ُِ
َ
ُّغَي َ�غْهُ  ُمْستَْاً�  َوال  »َر

“আ�াহর জনযই সকল �শংসা; এমন �শংসা যা অেঢল, পিব� 

ও যােত রেয়েছ বরকত; যা িবদায় িদেত পারব না, আর যা হেত 

িবমুখ হেত পারব না, েহ আমােদর রব।” [সহীহ সুনান আত-

িতরিমযী]  

অথবা  তি নি  বলেছেন: 

ِ  «للَْمدُ  ّ ي َِ ِ
ّ
ْطَعَمِ�  لَ

َ
  ِمّ�  َحْولٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َوَرَزقَِغيهِ  َهَذل أ

َ
 قُّو ٍ » َوال

“সকল প্রশংসা  আল্লাহর জন্য, যি নি  আমা কে  এ আহা র করা লেন 

এবং এ রি য্ক দি লেন যা তে  ছি ল না  আমা র পক্ষ হতে  কোনো 

উপা য়, ছি ল না  কোনো শক্তি-সা মর্থ্য।” [সহীহ সুনান আত-

িতরিমযী] 

• �িট-িবচুযিতসমূেহর মেধয অনযতম হেলা— িযিন তােদর 

ইফতার কিরেয়েছন তার জনয েদা‘আ করা স�েকর িবমুখতা। 

কারণ েরাযাদার যিদ েকােনা স�দােয়র িনকট ইফতার কের 

তেব সু�ত হেলা তােদর জনয েদা‘আ করা েযরপ রাসূল 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েদায়া করেতন েকােনা 

স�দােয়র িনকট ইফতার করেল; িতিন বলেতন,  
 بلي�م وت�لت لألنرلر طعيم�م وأ�ل لغِيئمون بغد�م «أفطر

 للالئ�ة»

“আপনােদর কােছ েরাযাদাররা ইফতার করন, আপনােদর খাবার 

েযন সৎেলােকরা খায়, আর আপনােদর জনয িফিরশতারা অবতীণর 

হন।” [সহীহ আল-জােমউস সগীর] 

অথবা বলেতন: 

ْطِعمْ  لغلُهّم،«
َ
ْطَعَمِ�، َمنْ  أ

َ
ْسِق  أ

َ
ْسَقيِ�  َمنْ  َوأ

َ
 »أ

“েহ আ�াহ, েয আমােক আহার করােব আপিন তােদরেক আহার 

করান এবং েয আমােক পান করােব আপিন তােদরেক পান 

করান।” [মুসিলম] 

অথবা িতিন বলেতন: 

يَمي غَُهمْ  نَيِركْ  لغلُّهمّ « ِفرْ  َرَزْ�تَُهْم، ُِ ُْ  »َولرَْحُْهمْ  غَُهمْ  َول
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“েহ আ�াহ, আপিন তােদরেক েয িরয ক দান কেরেছন তােত 

তােদর জনয বরকত িদন এবং তােদর গনাহ  মা করন, আর 

তােদর �িত দয়া করন।” [মুসলি ম] 

• �িট-িবচুযিতসমূেহর অনযতম হেলা— ইফতােরর সময় িকছু 

েরাযাদােরর সু�ত �েয়াগ স�েকর অসাবধানতা।  আপনি  

তা দেরকে  দেখবেন তা রা  এিট (ইফতার) শর করার ে ে� 

র�াব, (কাঁচােখজুর), েখজুর এবং পািন  ারা শর না কের 

অনয িকছুেক অ�ািধকার েদয় এগেলার উপি�িত সেসও। 

অথচ সু�ত হেলা েরাযাদার ইফতার করেব র�াব  ারা অথবা 

েখজুর  ারা; যিদ না পায় (এ দুেটা) তেব কেয়ক েঢাক পািন 

পান করেব। 

• ভুলসমূেহর মেধয অনযতম হেলা— েসহরী �রাি�ত করা এবং 

ইফতার িবলি�ত করা অথবা েসহরী কখেনাই না করা অথবা 

মধযরােত তা খাওয়ার মাধযেমই যেথ� মেন করা। আর এ 

সবগেলা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িদক-

িনেদরশনার পিরপিি। কারণ মু�াহাব হেলা েরাযাদার েসহরী 

খােব ফজর (েভার) উদেয়র পূেবর, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর কথানুযায়ী: 
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 ع للم� ووضع لغسحور وتأخ� لإلفطير تعَيل: لَدو  أخالق من ثالث«
 »لغِال  ف لغشميل

“নবুয়েতর চিরে�র মেধয িতনিট: ইফতার �রাি�ত করা, েসহরী 

িবলি�ত করা, সালােত ডান হাত বাম হােতর উপর রাখা।” 

[�াবরানী] 

• ভুলসমূেহর মেধয অনযতম হেলা— বালক-বািলকােদর িসয়াম 

পালেন অভয� না করা। মু�াহাব হেলা বােলগ হওয়ার পূেবরই 

তােদরেক িসয়ােম অভয� করা েযন তারা এর চচরাও 

অনুশীলেন অভয� হয়।  িবেশষভােব যিদ তারা তা সহয কের 

েযরপ রা বী ‘ ইবন মু‘আউয়া য হতে  বর্ণিত তি নি  বলেন: 
ّومُ  َِ دْيَيَ�غَي، «فَُنغّي نُ َْعُل  ُِ

َ
َحُدُهمْ  نََ�ى فَمَِذل للِعْهِن، ِمنَ  لغلّْعدَةَ  غَُهمُ  َو�

َ
 َعَ  أ

ْ�َطيْغَيهُ  للّطَعيمِ 
َ
َّ  َذلكَ  أ َطيرِ » ِبغْدَ  َُُ�ونَ  َح ُْ  لِإل

“আমরা  আমা দের বা লক সন্তানদেরকে  রোযা  রা খা তা ম আর 

তা দের জন্য পশিম সুতা হেত েখলনা বানাতাম, যিদ তােদর মেধয 

েকউ কাঁদত খাবােরর জনয তেব আমরা তােক তা (েখলনা) 
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িদতাম, এ অব�ায় থাকত ইফতার হওয়া পযর�।”  [বুখা রী  ও 

মুসলি ম একমত]1 

• ভুলসমূেহর মেধয অনযতম হেলা— িকছু েরাগীর ক� হওয়া 

সেসও েরাযা রাখায় অটল থাকা। এটা  ভুল; কা রণ সত্য হলো 

আল্লাহ সুবহা না হু ওয়া  তা ‘আলা  মা নুষের থেকে  সমসযা তুেল 

িনেয়েছন এবং অসুে�র জনয তা ভাঙার ও পরবতরীেত তা 

কাযা করার অনুমিত িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ۡهرَ  مِنُ�مُ  َشهِدَ  َ�َمن﴿ َّ وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن فَلَۡيُصۡمُهۖ  لش
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ  ّمِنۡ  فَِِّدة

َّا�ٍ 
َ
َ  ۗ َخَر

ُ
 ] ١٨٥: لنقر  [﴾ أ

“কােজই েতামােদর মেধয েয এ মাস পােব েস েযন এ মােস 

িসয়াম পালন কের। তেব েতামােদর েকউ অসু� থাকেল বা 

সফের থাকেল অনয িদনগেলােত এ সংখযা পূরণ করেব।” [সূরা 

আল-বাকারাহ: ১৮৫]  

• ভুলসমূেহর মেধয অনযতম হেলা— রমযােন িদেনর েবলা 

িমসওয়াক বযবহার করায় সমসযা বা অসুিবধা আেছ মেন করা। 

হয়তো তা রা  মনে  করে মি সওয়াক ব্যবহা র করলে  রোযা  ভা ঙে  

                                                             
1 তেব হািদসিট আশরার সাওম স�েকর বিণরত হেয়েছ। এখােন সংে েপ 

এেসেছ। [স�াদক] 
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আর এটি  ভুল। কা রণ রা সূল সা ল্লাল্লাহু আলা ইহি  ওয়া সা ল্লাম 

বলেন, 
نْ  غَْوالَ «

َ
ُشّق  أ

َ
ّمِت  َعَ  أ

ُ
َمْرُ�ُهمْ  أ

َ َ
ّ  َمعَ  نِيغّسَولِك  أل َال ٍ  ُُ َُ« 

“আমি  যদি  উম্মতে র উপর দুঃসহ  মনে  না  করতা ম তবে 

তা দেরকে  প্রতি  সা লা তে র সময় মি সওয়াক করা র আদেশ 

দি তা ম।” [বুখা রী  ও মুসলি ম একমত] 

ইমাম বুখারী –রািহমাহ�াহ— বেলন, “নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েরাযাদারেক িনিদর� কেরন িন অনয িকছু েথেক।” আর 

শাইখ ইবন উসাইিমন –রািহমাহ�াহ- বেলন, “আর িমসওয়াক 

 ারা েরাযাদােরর েরাযা ভােঙ না বরং তা সবরদাই িদেনর শরেত 

অথবা েশেষ েরাযাদার ও েব-েরাযাদার সবার জনয সু�ত। 

আর সালাত ও সালাম আমােদর নবী মুহা�ােদর উপর, আর তার 

পিরবার ও সকল সাথীেদর উপর। 

 


