ররোযোর ফযীলত ও জরুরী মোসোইল
১. ররোযোর গুরুত্ব ও ফযীলত
আল্লোহ তো‘আলো ইরশোদ কররন: (তরজমো) রহ মুমমন সকল! রতোমোরদর উপর রমোযোরনর ররোযো ফরয করো হরলো, রযমমনভোরে রতোমোরদর
পূেবেতবীরদর উপর ফরয করো হরেমিল। রযন রতোমরো মুত্তোকী হরত পোররো। (সূরো েোকোরো-১৮৩)
হুজুর সোল্লোল্লোহু ‘আলোইমহ ওেো সোল্লোম ইরশোদ কররন, রয েযমি ঈমোরনর সমহত সওেোরের আশোে রমোযোন শরীরফর ররোযো রোরে, (অনয
ের্বনোে) ঈমোরনর সমহত সওেোরের আশোে তোরোেীরহর নোমোয পরে, তোর অতীরতর সকল গুনোহ মোফ করর রদওেো হে। (েুেোরী শরীফ: হো: নং
১৯০১)

ররোযোর মনেত
রমোযোরনর ররোযোর জনয সুেরহ সোমদরকর পূরেব মরন মরন এই মনেত কররে রয, ‘আমম আজ ররোযো রোেরেো’ অথেো মদরন আনুমোমনক ১১টোর পূরেব
মরন মরন এইরূপ মনেত কররে রয, আমম আজ ররোযো রোেলোম। মুরে মনেত করো জরুরী নে, েরং মুস্তোহোে। (রদ্দুল মুহতোর: ২/৩৭৭)
মে. দ্র. : আরেী ভোলভোরে েলরত পোররল ও েুঝরল আরেীরতও মনেত কররত পোররে। অনযথোে েোংলোে মনেত করো ভোরলো।
সোহরী ও ইফতোর
ররোযোদোররর জনয সোহরী েোওেো ও ইফতোর করো সুন্নোত। মেরশষ মকিু নো রপরল সোমোনয েোদয েো রকেল পোমন পোন কররলও সোহরীর সুন্নোত
আদোে হরে যোরে।
ইফতোর েুরমো মকংেো রেজুর দ্বোরো করো সুন্নোত। তো নো রপরল পোমন দ্বোরো ইফতোর কররে। ইফতোররর মকিুক্ষর্ পূরেব এ দু‘আমট রেশী রেশী পেরে:
يَا وَا سِ َع الْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْلِ ْى
অথবঃ রহ মহোন ক্ষমো দোনকোরী! আমোরক ক্ষমো করুন। (শু‘আেুল ঈমোন: ৩/৪০৭)
بِسْمِ اللهِ وَعَلى بَ َركَةِ الل ِه
মেসমমল্লোমহ ওেো আলো েোরোকোমতল্লোহ। েরল ইফতোর শুরু কররে এেং ইফতোররর পর মনরের দুমট দু‘আ পেরে:
১. ُك اَ ْفطَرْت
َ ِت وَعَلي رِزْق
ُ ْك صُم
َ َاَللّهُمَّ ل
(অথব: রহ আল্লোহ! আমম রতোমোরই জনয ররোযো রররেমি, এেং রতোমোরই রদেো মরমযক দ্বোরো ইফতোর করলোম।) (আেূ দোঊদ: ১/৩২২)
২. ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْـتَلَّتِ العُرُ ْوقُ وَ َثبَتَ االَ جْرُ اِ ْن شَاءَ الله تَعَا ىل
(অথবঃ মপপোসো দূরীভূত হরেরি, ধমনীসমূহ সরতজ হরেরি, এেং ইনশোআল্লোহ ররোযোর সওেোে মনমিত হরেরি।) (আেূ দোঊদ: ১/৩২১)
৩. ইফতোরীর দোওেোত রেরল রমজেোরনর উরদ্দরশয এই দু‘আ পেরে:
اَفْطَرَعندكم الصائمون واكل طعامكم االبرار وصلت عليكم امللئكة
(অথবঃ আল্লোহ করুন রযন ররোযোদোরগর্ রতোমোরদর েোেীরত ররোযোর ইফতোর করর এেং রনক রলোরকরো রযন রতোমোরদর েোনো েোে এেং
রফররশতোগর্ রযন রতোমোরদর উপর রহমরতর দু‘আ করর।) (আস্সুনোনুল কুেরো, নোসোঈ ৬:৮১, ইেনুস সুন্নীঃ ৪৩৩)
ররোযোর গুরুত্বপূর্ব মোসোইল
১. রমোযোরনর প্ররতযক মদরনই ঐ মদরনর ররোযোর মনেত করো জরুরী। একমদরনর মনেত পুররো মোরসর ররোযোর জনয যরথষ্ট নে। (দুররর মুেতোর:
২/৩৭৯)

২. যমদ রকউ ররোযোর মনেত েযতীত এমমনরতই সোরো মদন নো রেরে থোরক, তোহরল এটো ররোযো েরল ধতবেয হরে নো। (রদ্দুল মুহতোর: ২/৩৭৭)
৩. সুেরহ সোমদরকর পর েোনো-মপনো জোমেয রনই। আযোন রহোক েো নো রহোক। রলোক মুরে রয প্রচমলত ররেরি রয, সুেরহ সোমদরকর পররও আযোন
পযবন্ত েোওেো যোে তো সম্পূর্ব ভুল। (রদ্দুল মুহতোর:২/৪১৯)
৪. ররোযো অেস্থোে রগোসল কররল ররোযোর রকোন ক্ষমত হে নো। তরে কুলী করোর সমে গেগেো কররে নো এেং নোরক পোমন রদেোর সমে নোরকর
মরধয রজোরর পোমন টোনরে নো। (দুররর মুেতোর: ২/৪১৯)
৫. ররোযো অেস্থোে কোউরক রি মদরল ররোযোর রকোন ক্ষমত হে নো। যমদ রিদোতোর শরীর দুেবল হরে যোওেোর আশংকো নো থোরক।(রদ্দুল মুহতোর:
২/৪১৯)

৬. রমোযোন মোরসর মদরন েো রোরত রকউ যমদ রেহুুঁশ হরে যোে এেং তো যমদ করেকমদন েো অেমশষ্ট পুররো মোস পযবন্ত দীর্বস্থোেী হে, তোহরল প্রথম
রয মদন রেহুুঁশ হরেরি ঐ মদন েোদ মদরে েোকী মদনগুমলর ররোযোর কোযো কররত হরে।(দুররর মুেতোর: ২/৪৩২)
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৭. রমোযোন মোরস রকউ যমদ পোগল হরে যোে তোহরল তোর ররোযো মোফ হরে যোে। তরে পুররো মোরসর রকোন অংরশ সুস্থ হরল পূরেবর ররোযোগুরলোর
কোযো কররত হরে।(আল েোহরুর রোরেক: ২/৫০৭)
৮. হস্তমমথুন কররল ররোযো রভরে যোে এেং তোর কোযো আদোে করো জরুরী। এটো জর্নয পোপকোযব। হোদীরস এইরূপ েযমির উপর লোনত করো
হরেরি। (দুররর মুেতোর: ২/৩৯৯)
৯. যমদ ররোযো অেস্থোে দোুঁত মদরে রি রের হরেরি কণ্ঠনোলীরত রপ ুঁরি যোে এেং তো পমরমোরর্ কম হে, তোহরল ররোযো নষ্ট হরে নো। আর যমদ
রি থুথুর সমোন েো থুথু রথরক রেশী হে তোহরল ররোযো রভরে যোরে। এেং তোর কোযো কররত হরে। (দুররর মুেতোর: ২/৩৯৬)
১০. েোচ্চোরক দুধ পোন করোরল ররোযোর রকোন ক্ষমত হে নো। মকন্তু নোমোয অেস্থোে দুধ পোন করোরল নোমোয রভরে যোে। (দুররর মুেতোর: ২/৩৭১)
১১. সফরর যমদ কষ্ট হে তোহরল ররোযো নো রোেো জোমেয আরি েরং নো রোেো উত্তম। আর সফরর কষ্ট নো হরল ররোযো রোেোই হল মুস্তোহোে। তরে
ররোযো রররে ভোেো মিক নে। রকউ যমদ রভরে রফরল তোহরল কোফফোরো আসরে মক নো এ েযোপোরর মতরভদ ররেরি। যমদও গ্রহর্রযোগয মত হল
রয, এই সূররত কোফফোরো ওেোমজে হে নো। (আহসোনুল ফোতোওেো ৪:৪৪)
১২. রকউ ররোযো রোেোর পর মোরোত্মক অসুস্থ হরে রগরল অথেো পূরেবর ররোগ রেরে যোওেোর প্রেল ধোরর্ো হরল ররোযো ভোেো জোমেয আরি।
পরেতবীরত কোযো কররত হরে। একোন্ত কোযো করোর শমি নো রপরল উি ররোযোর মফমদেো মদরত হরে অথবোৎ, প্ররতযক ররোযোর েদরল একজন
গরীেরক দু’রেলো েোওেোরত হরে েো রপোরন দু’রসর আটো মকংেো তোর মূলয গরীেরক মদরত হরে। (দুররর মুেতোর: ২/৪২২)
১৩. নোেোরলগ রিরল-সন্তোনরদররক ররোযো রোেোর হুকুম কররত হরে, যমদ তোরো এর শমি রোরে এেং এর দ্বোরো তোরদর রকোন ক্ষমত নো হে। আর
দশ েৎসর েেরস ররোযো রোেরত শুরু নো কররল প্ররেোজরন প্রহোর করো যোরে।(দুররর মুেতোর: ২/৪০৯)
১৪. রমোযোরনর মদরনর রেলোে রকোন রিরল েো রমরে েোরলগ হরল েো রকোন কোরফর মুসলমোন হরল মকংেো মুসোমফর সফর রশষ কররল েোকী মদন
েোনো-মপনো রথরক মেরত থোকরত হরে।
ঋতুেতী মমহলোর হুকুম
১. ঋতুেতী রকোন মমহলোর যমদ মদরনর রেলোে স্রোে েন্ধ হরে যোে তোহরল মদরনর েোকী সমে েোনোমপনো ইতযোমদ রথরক মেরত থোকরত হরে। আর
রকোন মমহলোর ররোযো অেস্থোে ঋতুস্রোে শুরু হরে রগরল তোর জনয উপেোস থোকো জোমেয রনই। েরং রস চুরপ চুরপ েোনো-মপনো কররে এেং
পরেতবীরত ররোযোগুমলর কোযো কররে। (দুররর মুেতোর: ২/৪০৮, ইমদোদুল আহকোম: ২/১৩৯)
২. যমদ রকোন মমহলো ঔষধ রসেন করর ঋতুস্রোে েন্ধ রোরে তোহরল তোরক পুররো মোসই ররোযো রোেরত হরে। তরে স্বোভোমেক মনেরমর মেপরীত
করোর দরুন কোজমট মিক হরে নো। (ফোতোওেো রহীমমেো: ৬/৪০৪)
ররোযো ভে হওেোর কোরর্সমূহ
১. ররোযো স্মরর্ থোকো অেস্থোে রকোন মকিু েোওেো েো পোন করো অথেো স্ত্রী-সহেোস করো। এরত কোযো ও কোফফোরো (একোধোরর দুই মোস ররোযো
রোেো) ওেোমজে হে। ২. নোরক েো কোরন ততল েো ঔষধ প্ররেশ করোরনো। ৩. নসয েো হোপোনী ররোগীর জনয ইনরহলোর গ্রহর্ করো। ৪. ইচ্ছোকৃতভোরে
মুেভরর েমম করো। ৫. েমম আসোর পর তো মগরল রফলো। ৬. কুলী করোর সমে পোমন গলোর মভতরর চরল যোওেো। ৭. দোুঁরত আটরক থোকো রিোলোর
সমোন েো তোর রচরে েে ধররনর েোদযকর্ো মগরল রফলো। ৮. মুরে পোন রররে র্ুমমরে পরে সুেরহ সোমদরকর পরর জোগ্রত হওেো। ৯. ধূমপোন করো।
১০. ইচ্ছোকৃতভোরে আগরেোমত মকংেো অনয রকোন সুগমন্ধ দ্ররেযর রধোুঁেো গলধকরর্ করো েো নোরকর মভতরর রটরন রনওেো। ১১. রোত্র মরন করর
সুেরহ সোমদরকর পর সোহরী েোওেো েো পোন করো। ১২. সূযোব রস্তর পূরেব সূযব অস্তমমত হরেরি রভরে ইফতোর করো। এগুরলোরত শুধু কোযো ওেোমজে
হে, কোফফোরো ওেোমজে হে নো। মকন্তু ররোযো রভরে যোওেোর পর মদরনর েোকী সমে ররোযোদোররর নযোে পোনোহোর ইতযোমদ রথরক মেরত থোকরত
হরে। (রদ্দুল মুহতোর ও দুররর মুেতোর: ২/৪০২)
ররোযো মোকরুহ হওেোর কোরর্সমূহ
১. মমথযো কথো েলো। ২. গীেত েো রচোগলরেোরী করো। ৩. গোলোগোমল েো ঝগেো-ফোসোদ করো। ৪. মসরনমো রদেো েো অনয রকোন কেীরো গুনোরহ মলপ্ত
হওেো। ৫. সকোল রেলোে নোপোক অেস্থোে থোকো। ৬. ররোযোর কোররর্ অমস্থরতো েো কোতরতো প্রকোশ করো। ৭. কেলো, মোজন, টুথ পোউডোর,
টুথরপষ্ট েো গুল মদরে দোুঁত মোজো। ৮. অনথবক রকোন মজমনস মুরের মভতরর মদরে রোেো। ৯. অরহতুক রকোন মজমনষ মচেোরনো েো রচরে রদেো। ১০.
কুলী করোর সমে গে গেো করো। ১১. নোরকর মভতর পোমন রটরন রনেো। (মকন্তু উি পোমন গলোে রপ ুঁিরল ররোযো রভরে যোরে।) ১২. ইচ্ছোকৃতভোরে
মুরে থুথু জমো করর মগরল রফলো। ১৩. ইচ্ছোকৃতভোরে অল্প েমম করো। (দুররর মুেতোর: ২/৪১৬, েোদোইউস সোনোরে: ২/৬৩৫, মকতোেুল মফকহ: ১/৯২৩)
রয সমস্ত কোররর্ ররোযোর ক্ষমত হে নো
১. ভুলক্ররম পোনোহোর করো। ২. আতর সুগমন্ধ েযেহোর করো েো ফুল ইতযোমদর ঘ্রোর্ রনওেো। ৩. মনজ মুরের থুথু ও কফ জমো নো করর মগরল
রফলো। ৪. শরীর েো মোথোে ততল েযেহোর করো। ৫. িোণ্ডোর জনয রগোসল করো। ৬. র্ুরম স্বপ্নরদোষ হওেো। ৭. মমসওেোক করো। ৮. অমনচ্ছোকৃত েমম
হওেো ৯. রচোরে ঔষধ েো সুরমো েযেহোর করো। ১০ রয রকোন ধররনর ইনরজকশন লওেো। (রদ্দুল মুহতোর ও দুররর মুেতোর: ২/৩৯৪)
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