
                                   রমজানের মমম কথা  

                                    =============  

 

 

সকল প্রকার পাপ মমাচে আর মােুনের প্রতি মােুনের মমত্ব ম াধ তিক্ষার মাস 
“” মানে রমজাে “” ।  
 

গন েক আনলমগণ  নলন্-  

১. رمضان আল্লাের োম সমনের মনধে একটি োম । অিএ  شهر رمضان অথম 
আল্লাের মাস।  

২. েযরি জাফর সানেক রে: িার পূ ম পূরেনের সূনে  নলে- ে ী কতরম সা 
এরিাে কনরে رمضان আল্লাের মাস।  

৩. েযরি আোস রা  নলে, ে ী কতরম সা এরিাে কনরে মিামরা শুধু 
 ল ো,  রং সম্মানের সানথ  ল। মকেো আল্লাে পত ে মকারআনে  رمضان
 নলনেে شهر رمضان িথা মানে রমজাে।  

৪. কানরা মনি رمض অথম প্রচন্ড গরম। মযনেিু আরত  মাস সমূনের োম 
রাখার সময় অনথমর প্রতি ত নিে েতৃি রাখা েি। সম্ভ ি যখে এ মানসর োম 
রাখা েয়, িখে েয়ি প্রচন্ড গরনমর মমৌসুম তেল, ত ধায় رمضان কনর োম 
রাখা েনয়নে।  

৫. অথ া এ মানস মােূনের গুোে জাতলনয় মেয়া েয়  নল رمضان কনর োম 
রাখা েনয়নে।  

৬. আ ার এরূপও  তণমি আনে ময, رمض অথম  েমা কানলর  ৃতি।  েমা কানলর 
 ৃতি মযমতে সমস্ত ময়লা-আ জম ো পতরস্কার কনর পত ে কনর মফনল মিমতে 
মানে রমজাে মােূনের িরীনরর সমস্ত পাপ ধুনয় পতরষ্কার কনর অন্তর সমূেনক 
পত ে কনর মেয়।  

গুতেয়িুি িানল ীে। ৩৫২ ॥ 

মানে রমজানের ফতজলি 

 



মতেমাময়মাস রমজাে এনস মগনে 

' 

شهر مبارك   عن ابي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اتاكم رمضان:

وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الڜياطين   فيه ابواب السماءفرض هللا عليكم صيامه تفتح 

  . هلل فيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم

٣٧١رواه احمد والنسائي . مشكوة،  .  

' 

েযরি আ ু হুরাইরা রাতেয়াল্লাে মথনক  তণমি, তিতে  নলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতে ওয়াসাল্লাম  নলনেে, মিামানের কানে  রকিময় রমজাে মাস এনস 
মগনে:  
 

১. এটি অিেন্ত কলোণময় মাস  

২. রমযাে মানসর মরাজাগুনলা মিামানের উপর ফরজ কনর মেয়া েনয়নে।  

৩. এ মানস আকানির েরজা মখালা। (সকল সৎকাজ আল্লাের ক ুল কনরে, 

রেমি,  রকি, ক্ষমা ও কলোণ অ িীণম েয়) এ ং  
৪. জাোন্নানমর েরজাসমূে  ন্ধ,  

৫. অতিিপ্ত িয়িাে থানক তিকলা দ্ধ।  

৬. এ মানস রনয়নে োজার মানসর মচনয় মেষ্ঠ িাগে রজেী। ليلة القدر 

৭. ময  েতি এর মেকী মথনক  তিি, িন  মস স  ধরনের কলোণ েনি 
মােরুম।  

সূে: মূসোনে আেমে, োসায়ী েনি তমিকাি॥ 

 

স  তমতলনয় রমজাে মাস মুসল্মানের জেে পরম তেয়ামনির মাস । যানি রনয়নে 
রেমি, মাগনফরাি আর োজাি, 
িাই আসুে মুসলমাে তেনসন  ইসলানমর ২য় ফরজ মক যথাযথ িান  আোয় 
কতরয়া আল্লাের নেকট্ে লাি কতর।  

 

 

 


