معنى الصيام-তসয়োতমর পতরচয়
শোতি অর্থ : সবরয োকা।
শতরয়োতির পতরভোষোয়: েুবত্হ োসদ্ক (িজর উসদ্য হওয়া) হত্য েূযে
অস্ত যাওয়া পযেন্ত সেয়াে েঙ্গ কত্র এেন েকল কাজ সেত্ক সবরয োকার
োধ্েত্ে আল্লাহর ইবাদ্ায করাত্ক সেয়াে বত্ল।

 أركان الصيام-তসয়োতমর রু নসমূ হ
তসয়োতমর রু ন ২ টি:
১. সনয়োয করা।
২. সেয়াে েঙ্গ কত্র এেন েকল কাজ সেত্ক সবরয োকা।

أقسام النية في الصيام- তসয়োম পোলতন তনয়যোতির তব্ভোজন
ফরয তসয়োতমর তনয়যোি: িরয সেয়াে পালত্নর সক্ষত্ত্র েূযে অস্ত যাওয়ার
পর সেত্ক িজর উসদ্য হওয়ার পূবে পযেন্ত েেত্য়র েত্ধ্ে রাত্ত্র সনয়োয করা
আবশেক।
কাত্রা েত্য, রেজান োত্ের শুরুত্য একবার সনয়োয করত্ল পুত্রা োত্ের
জনে যত্েষ্ট হত্ব।
নফল তসয়োতমর তনয়যোি: সেয়াে েঙ্গ করার পূবে পযেন্ত সদ্ত্নর সয সকান
েেয় সনয়োয করার োধ্েত্ে সনয়োয পসরশুদ্ধ হত্ব। যত্ব সয েেয় সনয়োয
করত্ব যখন সেত্ক ছওয়াব পসরগ্সর্য হত্ব।

أقسام الصيام- তসয়োতমর প্র োরতভদ
তসয়োম ২ প্র োর:
১. ওয়াসজব যো রোযান োত্ের সেয়াে, কািিারার সেয়াে, োনত্যর সেয়াে।
২. নিল।

شروط وجوب صيام رمضان
রমোযোন মোতস তসয়োম ওয়োতজব্ হওয়োর শিথ সমূ হ
১. েুেসলে হওয়া ২.জ্ঞানবান হওয়া ৩. বাত্লগ্ হওয়া ৪. েুকীে হওয়া
(েুোসির বেসক্তর জনে সেয়াে পালন ওয়াসজব নয়। যত্ব েুোসির বেসক্তর
সেয়াে পালন করা উত্তে হত্ব, যসদ্ যার সনকট কষ্টকর না হয়) ৫. েুস্থ
োকা ৬. হাত্য়জ এবং সনিাে সেত্ক পসবত্র হওয়া।

المرضى في الصيام-অসু স্থ ব্যতির তসয়োম পোলন

বরং সে প্রত্যেক সেয়াত্ের পসরবত্যে একজন সেেসকনত্ক খাদ্ে দ্ান করত্ব।
২। এেন অেুস্থ যা হত্য েুস্থ হওয়ার আশা করা যায়, এবং যার জনে
সেয়াে পালন করা কষ্টোধ্ে। সযেন: ৠযু বযী েসহলা, েন্তান প্রেব পরবযী
অপসবত্র েসহলা, দুগ্ধপান কাসরনী েসহলা এবং েুোসির। এত্দ্র প্রত্যেত্ক
েুস্থ হওয়ার পর সেয়াে কাযা আদ্ায় করত্ব। আর আত্রাগ্ে লাত্ের পূত্বে
যসদ্ োরা যায় যাহত্ল সে সেয়াে পালত্নর হুকুে সেত্ক েুক্ত হত্য় যাত্ব।

بم يثبت دخول الشهر
ক োন পদ্ধতিতি রমোযোন মোস সোব্যস্ত হয়?
রমোযোন মোস সোব্যস্ত হয় ২ পদ্ধতিতি:
১. রোযান োত্ের নযু ন চাাঁদ্ সদ্খার োধ্েত্ে।
২. শাবান োে সত্রশ সদ্ন পূর্ে হওয়ার োধ্েত্ে।

مفسدات الصيام-তসয়োম ভঙ্গ োরী তব্ষয়সমূ হ
১. সেয়ােরয অবস্থায় স্বস্মরত্র্ সস্বচ্ছায় পানাহার করা। যত্ব যসদ্ সকউ
েূ লবশযঃ পানাহার কত্র, যার সেয়াে সবশুদ্ধ হত্ব।
২. সেয়াে িরয োকা অবস্থায় সদ্ত্নর সবলায় স্ত্রী েহবাে করা। এরূপ
পসরসস্থসযত্য যার জনে কািিারা আদ্ায় আবশেক।
োফফোরোর তব্ব্রণ: েক্ষে হত্ল সগ্ালাে আযাদ্ করা,যসদ্ যা েম্ভব না
হয়, যত্ব এক টানা দুʼ োে সেয়াে পালন করা, যসদ্ যাও েম্ভব না হয়
যাহত্ল ৬০ জন সেেসকনত্ক খাদ্ে প্রদ্ান করা।
৩. সেলন বেসযয অনে সয সকান পন্থায় বীযেপায ঘটাত্না। সযেন: স্ত্রীত্ক
চুম্বন করা বা জসরত্য় ধ্রা ইযোসদ্।
৪.খাবার জাযীয় সকান সকছু শরীত্র গ্রহর্ করা। সযেন: শসক্ত বধ্েন
ইনত্জকশন।
৫.সেঙ্গা লাগ্াত্নার োধ্েত্ে রক্ত সবর করা। যত্ব রক্ত পরীক্ষার জনে অল্প
রক্ত সবর করাত্য সেয়াে নষ্ট হয়না।
৬.ইচ্ছা কৃযোত্ব বেন করা।
৭.হাত্য়য সনিাত্ের রক্ত সবর হওয়া।

مستحبات الصيام-তসয়োতমর সু ন্নিসমূ হ

তসয়োম পোলতনর কেতে অসু স্থ ব্যতির ২ ধরতনর অব্স্থো তব্দযমোন:
১. এেন অেুস্থ যা হত্য েুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না। সযেন: সেয়াে
পালন হত্য অক্ষে বৃ দ্ধ বেসক্ত, যার জনে সেয়াে পালন আবশেক নয়।

১.োহারী খাওয়া।
২.সবলত্ম্ব োহারী খাওয়া।
৩.েূযোস্ত োত্রই দ্রুয ইিযার করা।
৪.কাাঁচা অেবা পাকা সখজু র অেবা পাসন সদ্ত্য় ইিযার করা। যসদ্ এগুত্লা

১

২

১

না পাওয়া যায়,যত্ব অন্তত্র ইিযাত্রর সনয়োয করা।
যাসরখ সেয়াে পালন করা উত্তে।
৫.ইিযাত্রর েেয় দু'আ করা।
৬.একসদ্ন সেয়াে পালন করা ও আত্রকসদ্ন সেয়াে সেত্ক সবরয োকা।
৬.রেযান োত্ে সবসশ সবসশ োদ্কা করা।
৭.েুহাররে োত্ের সেয়াে পালন করা।
করাআদ্ায়
যাবেনা।
হারাম।
৭.রাত্যর ছালায
করা। ৩. ঈবের সলাবের পর ফিেরা বের করা৮.সিলহজ্জ
োত্ের প্রেে ৯ সদ্ন সেয়াে পালন করা।
৮.কুরআনুল কারীে সযলাওয়ায করা।
৯.শাবান োত্ে সেয়াে পালন করা। যত্ব পুত্রা শাবান োে সেয়াে পালন
৯.ক্বদ্ত্রর রাসত্র অত্েষর্ করা।
করা যাত্বনা।
১০.সেয়াে পালন কারীত্ক গ্াসল-গ্ালাজ করা হত্ল সে বলত্ব আসে সেয়াে
الصيام المكروه
পালন কারী।
তসয়োম পোলন রো মো রুহ এমন তদব্সসমূ হ
১১.উেরা পালন করা।
১. এককোত্ব বু ধ্বার অেবা এককোত্ব শসনবার সেয়াে পালন করা োকরুহ।
১২.রোযান োত্ের সশষ দ্শত্ক ইসযকাি করা
সকন্ত সকান সকান কারর্ বশযঃ শুধ্ু শুক্রবার অেবা শুধ্ু শসনবার সেয়াে
পালন করত্য সকাত্না অেুসবধ্া সনই। সযেন: আরািার সেয়াে।
مكروهات ومباحات الصيام- তসয়োতমর মু ব্োহ ও মো রুহসমূ হ
মো রুহ:
১.কুসল করা এবং নাত্ক পাসন সদ্ওয়ার সক্ষত্ত্র অসযসরক্ত করা।
২.সবনা প্রত্য়াজত্ন খাত্দ্ের স্বাদ্ সনওয়া।
মু ব্োহ:
সেয়াে পালন কারীর জনে ববধ্ হত্লা েুেু সগ্ত্ল সিলা, প্রত্য়াজত্ন খাবাত্রর
স্বাদ্ গ্রহর্ করা, সগ্ােল করা, সেেওয়াক করা, েুগ্ন্ধী বেবহার করা।

محرمات الصيام-তসয়োম পোলন োরীর জনয তনতষদ্ধ তব্ষয়সমূ হ
১.সেয়াে পালন কারী সেষা সগ্লা সনত্ষধ্, যত্ব যা সেয়াে নষ্ট করত্বনা।
২.সয বেসক্ত যার সেয়াে নত্ষ্টর বেপাত্র সনরাপদ্ নয়, যার জনে স্ত্রী চুম্বন করা
সনত্ষধ্।
৩.সেেো কো বলা বা সেেো োক্ষে সদ্ওয়া।
৪.সবরসযহীনোত্ব দু'সদ্ন সেয়াে পালন করা সনত্ষধ্।

صيام النفل-নফল তসয়োম
১.রোযান োত্ের সেয়াে পালন কারীর জনে শাওয়াল োত্ের ছয় সদ্ন সেয়াে
পালন করা।
২.যারা হজ্জ্ব পালন করত্বনা যাত্দ্র জনে আরািায সদ্বত্ের সেয়াে পালন
করা।
৩.েুহাররে োত্ের ৯ এবং ১০ যাসরখ আশুরার সেয়াে পালন করা।
৪.সোেবার এবং বৃ হস্পসযবার সেয়াে পালন করা।
৫.প্রসয োত্ে সযন সদ্ন সেয়াে পালন করা। যত্ব োত্ের ১৩, ১৪ ও ১৫

৩

الصيام المحرم
তসয়োম পোলন তনতষদ্ধ এমন তদব্সসমূ হ
১. আলাদ্া ববসশষ্টেপূর্ে েত্ন কত্র রজব োত্ে সেয়াে পালন করা।
২. েত্েত্হর সদ্ন সেয়াে পালন করা। যসদ্ ঐ সদ্ন গুত্লাত্য সেয়াে পালত্ন
পূবে সেত্ক অেেস্ত হয়, যাহত্ল যাত্য সকান অেুসবধ্া সনই।
৩. দু'ঈত্দ্র সদ্ন সেয়াে পালন করা।
৪.যাশসরত্কর সদ্ন সেয়াে পালন; যারা হাদ্ী পায়না যারা বেযীয অনেত্দ্র জনে
যাশসরত্কর সদ্ন গুত্লাত্য সেয়াে পালন করা।
৫. োরা বছর সেয়াে পালন করা।
* কাযা সেয়াে পালত্নর সক্ষত্ত্র ধ্ারাবাসহকযা রক্ষা করা েুস্তাহাব। ঈত্দ্র
পত্রর সদ্ন হত্য কাযা সেয়াে পালত্নর বোপাত্র দ্রুয পদ্ত্ক্ষপ সনয়া উসচয।
পরবযী রোযান পযেন্ত সবলম্ব করা জাত্য়য সনই। এর পরও যসদ্ সকউ সকান
ওযর ছাডাই সবলম্ব কত্র, যত্ব যার কাযা সদ্ন গুসলর অসযসরক্ত সেয়াে
আদ্ায় করত্ব না, যত্ব সে সবলসম্বয করার কারত্ন পাসপষ্ঠ হত্ব।

২. ঈত্দ্র সদ্ন সেক্ষাবৃ সত্ত সেত্ক সেেকীনত্দ্র সবেূখ রাখা।

 وقت إخراجها-তফিরো কব্র রোর সময়
১. ঈত্দ্র একসদ্ন বা দু'সদ্ন পূত্বে সিযরা সবর করা জাত্য়য।
২. ঈত্দ্র সদ্ন িরজ েলাত্যর পর এবং ঈত্দ্র েলাত্যর পূত্বে সিযরা
প্রদ্ান করা েুস্তাহাব।
৩. ঈত্দ্র েলাত্যর পর সিযরা সবর করা হারাে।

مقدارها-তফিরোর পতরমোণ
োনুষ যা খাদ্ে সহত্েত্ব গ্রহর্ কত্র সেগুত্লা সেত্ক এক ো পসরোর্
খাদ্ে যাকাযু ল সিযর আদ্ায় করত্ব।
*নগ্দ্ টাকা পয়ো সদ্ত্য় সিযরা আদ্ায় যত্েষ্ট হত্ব না।

صالة العيد-ঈতদর সোলোি
ঈত্দ্র োলায প্রত্যেক বেসক্তর উপর িরয। েূযে এক বশো পসরোর্
উপত্র উঠার পর সেত্ক েূযে ঢত্ল যাওয়া পযেন্ত েেত্য়র েত্ধ্ে ঈত্দ্র
োলায আদ্ায় করত্ব। ঈত্দ্র োলায কাত্রা ছু ত্ট সগ্ত্ল কাযা আদ্ায়
করা যাত্ব না। ঈত্দ্র োলায আদ্াত্য়র সক্ষত্ত্র েুন্নায হত্লা; িাকা োত্ঠ
আদ্ায় করা। যত্ব েেসজত্দ্ আদ্ায় করা জাত্য়য রত্য়ত্ছ। ঈত্দ্র োলাত্যর
পূত্বে সবত্জার েংখোর সখজু র খাত্ব, পসরষ্কার পসরচ্ছন্ন হত্ব, েুগ্সন্ধ বেবহার
করত্ব, েুের সপাশাক পসরধ্ান করত্ব।
এর পর োলায আদ্াত্য়র উত্েত্শে এক রাস্তা সদ্ত্য় ঈত্দ্র োত্ঠ যাত্ব এবং
োলায সশত্ষ অনে রাস্তা সদ্ত্য় সিত্র আেত্ব। ঈত্দ্র সদ্ন تقبل هللا منا
 ومنكمএ বাত্কের োধ্েত্ে এত্ক অপত্রর োত্ে শুত্েচ্ছা সবসনেয় করত্ব।
ঈত্দ্র রাত্ত্র এবং ঈত্দ্র সদ্ন পাাঁচ ওয়াক্ত োলাত্যর পত্র যাকবীর পাঠ
করা েুন্নায।

িো ব্ীতরর তব্ধোন
 هللا أكبر وهلل الحمد،  هللا أكبر،  ال اله إال هللا،  هللا أكبر، هللا اكبر

زكاة الفطر-যো োিু ল তফির
রেজাত্নর সশষ সদ্ন েুেসলে অবস্থায় যার উপর েূযোস্ত হয় যার জনে সিযরা
ওয়াসজব।

الحكمة منها
যো োিু ল তফিরত শরীয়ি তব্তধব্দ্ধ রোর তহ মি
১. সেয়াে পালনকারীর সবহুদ্া কোবাযে া ও অেীলযা সেত্ক সেয়ােত্ক পসবত্র
করা।

৪

সোলোতির তব্ব্রণ
ঈত্দ্র দু'রাকায েলায খু যবার আত্গ্ আদ্ায় করত্ব। যাকবীত্র যাহরীো
বেযীয প্রেে রাকাআত্য োয যাকবীর এবং যাকবীরাযু ল সকয়াে বেযীয
সিযীয় রাকাআত্য পাাঁচ যাকবীর সদ্ত্য় দু' রাকাআয োলায আদ্ায়
করত্ব।

৫

