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ফজেরর সালাত ও িকয়ামুল লাইেলর জনয সহায়ক উপকরণ 

 

িন�য় সম� �শংসা দ�াহ তা‘দলার জনয, দমরা তার �শংসা 

কির, তার িনকট সাহাযয  াই, তার িনকট ইে�গফার কির এবং 

তার িনকট িহাােয়ত তলব কির। দমরা দ�াহর িনকট 

দমাোর পাপ কমর ও নফেসর অিন� েথেক পানাহ  াই। দ�াহ 

যােক িহাােয়ত াান কেরন তার েকান েগামরাহকারী েনই, এবং 

িতিন যােক েগামরাহ কেরন তার েকান িহাােয়তকারী েনই। দিম 

সাকয িােি েয, দ�াহ বযতীত েকান ইলাহ েনই, িতিন এক-তার 

েকান শরীক েনই। দিম দেরা সাকয িােি েয, মুহাহা তার 

বা�া ও রাসূল।০

1 

ِيَن َءاَمنُ  ﴿ َّ �  ََ ّه
َ
� َ ۡسلُِموَن َٰ ُُ  مه ت

َ
َ ََ  ّّ ِ َُّن � ََُمو  َّ ََ ََُت ِِ َِ   �ّ َّ ّ �ّحَ  َُّتوا � ّ وا

   ]١٠٢ :ال عمران[ ﴾ ١

“েহ মুিমনগণ, েতামরা দ�াহেক ভয় কর,  যথাযথ ভয়। দর 

েতামরা মুসলমান হওয়া  ছাড়া মারা েযও না”।१F

2  

                                                           
1 ইবেন মাসউা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত “খুতবাতুল হাজাহ”র অনুবাা। 
2 সূরা দেল-ইমরান: (১০২) 
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﴿  ََ ّه
َ
� َ ّ  �َّ ُس  َٰ َُّتوا �  ُ �َُّ ِي ََ َّ ٖ  َّۡفٖس  ّمِن ُ� َخلَتَ  � َدة ِّ  َََخلَ�َ  َ�ٰ

 ََ ََ  ِمۡن ََۡج َّ  َز ََ َم  ََ َُ ّٗ  ِمۡن ۚ  َكثِٗ�� ََِج  �َِس ٗٓء ََ  ّ َُّتوا � ِي �ّحَ  ََ َّ  �ََس َٓءلُونَ  �

ۚ  بِ َِ َّ َم َۡ
َ
 ] ١:  النسي [ ﴾ ١ ََ�ِيٗب  َعَلۡيُ� ۡ  َ�نَ  �ّحَ  �ِنّ  ََ�ۡ�

“েহ মানুষ, েতামরা েতামাোর রবেক ভয় কর,  িযিন েতামাোরেক 

সৃি� কেরেছন এক নফস    েথেক। দর তা েথেক সৃি� কেরেছন 

তার   �ীেক এবং তাোর েথেক ছিড়েয় িােয়েছন বহ  পুরষ ও 

নারী। দর েতামরা দ�াহেক ভয়  কর, যার মাধযেম েতামরা 

এেক অপেরর কােছ   ে েয় থাক। দর ভয় কর র�-স�িকরত 

 দ�ীেয়র বযাপাের। িন�য় দ�াহ েতামাোর  উপর পযরেবকক”।२F

3 

﴿  ََ ّه
َ
� َ ِينَ  َٰ َّ �  ّ ّ  َءاَمُنوا َُّتوا ّ  �ّحَ  � ّٗ  ََقُولُوا  لَُ� ۡ  يُۡصلِحۡ  ٧ َسِديٗدا قَۡو

ۡعَ�ٰلَُ� ۡ 
َ
َ�ۡغفِرۡ  َ ََُ�ۡ ۗ  لَُ� ۡ  ََ ََُسوَ�ُۥ �ّحَ  يُِطعِ  َََمن ُذتُو  فَۡوًزا فَ زَ  َ�َتدۡ  ََ

 ]  ٧١  ،٧٠:  االحزاإل[ ﴾ ٧ َعِظيًم 

“েহ ঈমানাারগণ, েতামরা দ�াহেক ভয় কর এবং  সিঠক কথা 

বল।  িতিন েতামাোর জনয েতামাোর কাজজেলােক ক   কের 

োেবন এবং েতামাোর পাপজেলা কমা কের   োেবন। দর েয 

বযি� দ�াহ ও তাার রাসূেলর  দনুগতয কের, েস অবশযই এক 

মহা সাফলয  অজরন করল”।३F

4 

                                                           
3 সূরা িনসা: (১)  
4 সূরা দহযাব: (৭০-৭১) 
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অতঃপর, দমরা এমন এক সমেয় বাস করিছ, েযখােন রেয়েছ 

েফতনার দিধকয ও পােপর ছড়াছিড়। অিধকাংশ মানুষ িনেজর 

াীনেক এিড়েয়  লেছ। াীনেক দাকেড় ধরা তাোর জনয দজেনর 

কয়লা দাকেড় ধরার নযায় কিঠন, অথ  াীন েথেক াূের থাকা 

তাোর অিন� ও �ংেসর কারণ। দর াীনেক দাকেড় ধের 

ইবাাাত ও েনক দমল দ�াম োয়া তাোর সফলতা ও মুি�র 

একমা� উপায়। এ কথা সতয েয, দমাোর ইবাাােতর ফেল 

দ�াহর রাজে� সামানয বৃি  হেব না, বরং দমরাই উপকৃত হব 

ও জাহা�াম েথেক মুি� পাব। ইরশাা হেি: 

﴿  ََ ّه
َ
� َ ِينَ  َٰ َّ �  ّ ّ  َءاَمُنوا تُفَسُ� ۡ  قُٓوا

َ
ۡهلِي َ

َ
َ ََ ۡ �ُ � َٗ  �َّ ُس  ََقُوُدَه  تَ 

ََةُ  ََ  ََ�ۡ�َِج  َ�َِكةٌ  َعلَۡي ََ ۡعُصونَ  ّّ  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  َم َمَرُه ۡ  َم ٓ  �ّحَ  َّ
َ
َ 

َ�ۡفَعلُونَ   ]  ٦: الحر�م[ ﴾ ٦ يُۡؤَمُرَنَ  َم  ََ

“েহ ঈমানাারগণ, েতামরা িনেজোরেক ও   েতামাোর পিরবার-

পিরজনেক দজন হেত  বাা াও যার �ালািন হেব মানুষ ও পাথর; 

  েযখােন রেয়েছ িনমরম ও কেঠার   েফেরশতাকুল, দ�াহ তাোরেক 

েয িনোরশ  িােয়েছন তারা েস বযাপাের তার অবাধয হয়  না। দর 

তারা তা-ই কের যা তাোরেক  দোশ করা হয়”।४F

5  

                                                           
5 সূরা তাহরীম:(৬) 
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দ�াহর িহকমেতর াািব িতিন জা�াত ও জাহা�াম সৃি� কেরেছন, 

সৃি� কেরেছন উভেয়র জনয িনিার� মখলুক। যারা ঈমান দেন ও 

েনক দমল কের তারা জা�ািত, যারা কুফির কের ও পাপা াের 

িল� হয় তারা জাহা�ািম। এটাই দ�াহর  ূড়া� ইনসাফ। দ�াহ 

কখেনা মুিমনোর ঈমান িবন� কেরন না, েযমন িতিন কােফরোর 

শাি� বযতীত েছেড় োন না। 

দ�াহ জা�াত সৃি� কের তার জনয িকছু দমল িােয়েছন, যা খুব 

সহজ ও ক�হীন। যােক িতিন তাওিফক োন, েয তার উপকরণ 

�হণ কের, েস অনায়ােস তা স�াােন সকম হয়। দর েয তার 

�বৃি�র অনুসরণ কের, শয়তােনর তােবাাির কের অথ  দ�াহর 

কােছ পার পাওয়ার তামা�া রােখ, তার জনয তা কিঠন ও 

ক�কর। যিা েস তওবা কের ও শয়তােনর সােথ যুে র েঘাষণা 

োয়, তাহেল তার জনযও সহজ। 

 

েনক দমল াু’�কার: 

এক. দমল ফরয, যা েথেক মুসিলম কখেনা িবিি� হেত পাের 

না, যা তােক অবশযই পালন করেত হয়, েকান অব�ায় তযাগ 

করার সুেযাগ েনই। এ �কার দমেলর উপর িনভররতা হল 

জা�ােত �েবশ করার সনা ও জাহা�াম েথেক মুি�র পেরায়ানা, 

েযমন ঈমান দনা দ�াহর �িত, তার েফেরশতাোর �িত, তার 
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িকতাবসমূেহর �িত, তার রাসূলোর �িত, দেখরাত িাবেসর 

�িত ও ভােলা-ম� তাকাীেরর �িত; সালাত কােয়ম করা, যাকাত 

�াান করা, রমযােনর িসয়াম পালন করা ও সামথরয হেল 

বায়তু�াহ শরীেফর হজ করা। 

াুই.  নফল দমল, যা মুসিলম সাধযানুসাের পালন কের, যা তার 

উপর ওয়ািজব নয়, তযাগ করেল পাপী হেব না। অবশয তা 

দাােয়র ফেল দ�াহর ৈনকটয বােড়, সাওয়াব ও মযরাাা বৃি  

হয়, জা�ােত উা ু �র লাভ হয়। জা�াত িবিভ� �র িবিশ�, এক 

একিট �র দসমান ও যিমেনর াূরে�র সমান। 

নফল দমল সু�াত ও দাব-দখলােক সীমাব । দ�াহ 

তা‘দলা ফরয দমলেক নফল দমেলর উপর ে��� িােয়েছন, 

বরং তার ৈনকটয ফরয দমেলর উপর িনভররশীল, নফল �ারা কধু 

মহ�ত ও ৈনকটয বৃি  পায়। নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম 

হািােস কুািসেত এর বণরনা িােয় বেলন: 
ّ  اي ارتضته أليه، وال رزاُل : رقول ا  أز وجل« مي رقر إل إل  أ  ب نبح

أ  ب رتقر ُإل إل  نيفوارل حأ اح  ه، رذاا اح تتُه كغُ  بدَعه الب �َْسَدُع 
ن ي، ولئ نه واَبل الب ُر ُْب نه و�َ ل ال  ر ُُ  ن ي ورجله ال  ردش 

 .متفق أليه. »ببلأل ألأُيغ ه، ولئ ابتعيا� ألأيي ه

“দ�াহ তা‘দলা বেলন: দিম দমার বা�ার উপর যা ফরয 

কেরিছ তার ে েয় ি�য় েকান দমল �ারা েস দমার ৈনকটয 
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অজরন করেত সকম হয়িন। দমার বা�া নফল �ারা দমার 

ৈনকটয অজরন করেত থােক ফেল দিম তােক মহ�ত কির। 

দিম যখন তােক মহ�ত কির, দিম তার কেণর পিরণত হই যার 

�ারা েস েশােন, তার ে ােখ পিরণত হই যার �ারা েস োেখ, তার 

হােত পিরণত হই যার �ারা েস ধের, তার পােয় পিরণত হই যার 

�ারা েস হাােট। যিা েস দমার িনকট �াথরনা কের দিম অবশযই 

তােক �াান কির। যিা েস দমার িনকট দ�য়  ায়, দিম 

অবশযই তােক দ�য় �াান কির”।৫

6 

েক দ�াহর ৈনকটয  ায় না?! েক দ�াহর ি�য় হেত পছ� কের 

না?! সকেলই দশা কের তার ৈনকটয, হেত  ায় ি�য় পা�, িক� 

সবাই িক ফরয �ারা তার ৈনকটয অজরেন সকম হয়, সকম হয় 

নফল �ারা তার উ�েরা�র উ�িত ঘটােত, েয কারেণ দ�াহ 

তােক মহ�ত করেব, তার কণর ও ে ােখ পিরণত হেব, েস 

দ�াহর োখায় োখেব ও তার �বেণ �বণ করেব?! 

িন�য় এ ফিযলত অজরেনর জনয  াই তযাগ ও পির�ম, অলেসর 

এেত েকান অংশ েনই, অকমররা এ ময়াােন কখেনা সফল হয় 

না। এখােন  াই তযাগ, �বৃি� ও শয়তােনর সােথ যু । 

                                                           
6 বুখাির ও মুসিলম। 
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দিম দমার ভাইোর বলেত  াই, জীবন পুেরাটাই �াি�েত ভরা, 

তােত কােরা �ি� েনই। ইরশাা হেি: 

ـَٔ َدمُ  َ�ُتۡلَن  ﴿ َ َّٞ  َ�َٰذا �ِنّ  َٰ َِۡجَك  ّلَك  َعُد لَِز ۡرَِجّنُكَم  فََ�  ََ َّنةِ  ِمنَ  ُُ ۡۡ � 

 َ ََ ۡۡ  ]  ١١٧: طه[ ﴾ ١ فَََ

“অতঃপর দিম বললাম, ‘েহ দাম, িন�য় এ   েতামার ও েতামার 

�ীর শ�। সুতরাং েস েযন   েতামাোর উভয়েক জা�াত েথেক 

িকছুেতই েবর  কের না োয়, তাহেল েতামরা াুেভরাগ   েপাহােব”।৬F

7  

দমরা পির�ম কির ও াুেভরাগ েপাহাই সে�হ েনই, িক� 

দমাোর পির�ম ও াুেভরাগ িক ি র শাি� ও �ি�র জনয, যা 

কখেনা িনঃেশষ হেব না, যার নাম জা�াত, যা েকান ে াখ 

োেখিন, েকান কণর �বণ কেরিন, েকান মানুেষর অ�ের যার 

ক�না পযর� উায় হয়িন! 

িন�য় বতরমান যুেগ দমরা দেখরাত অে�ষেণ িশিথলতা করিছ, 

াুিনয়ার িােক ঝুােক পড়িছ ও তার জনয ঘাম ঝরািি। অেনেক 

বযবসা-বািণেজযর ি �ায় সারা রাত িনঘুরম কাটাই, সকােল উেঠ 

বািড়-ঘর পযরেবকণ অথবা োাকান-পাট োখা েশানায় ম� হই। 

অেনক ছা�-ছা�ী সারা রাত পরীকায় � িতর জনয জা�ত থােক, 

                                                           
7 সূরা �হা: (১১৭)  
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সকােল ফজেরর সময় ঘুমায়?! বরং পািথরব �াথর বযতীত তারা 

রােতর অ� িকংবা এক াশমাংশ সমেয়র জনযও উেঠ াাাড়ায় না। 

এ যুেগ দমরা দ�াহর ইবাাােত খুব �িট করিছ! যার একিট 

�কৃ� উাাহরণ ফজেরর সালাত। দপিন হয়েতা এমন যুবকেক 

োখেবন না েয, ফজেরর দযান কেনই উেঠ াাািড়েয়েছ জামােতর 

সােথ াু’রাকাত সালাত দাােয়র জেনয, যা াুিনয়া ও তার মেধয 

িবাযমান সবিকছু েথেক উ�ম। দর ফজেরর এক ঘ�া পূেবর 

সালােত া�ায়মান অব�ায় েকান যুবেকর োখা িমলা �ায় 

অস�ব, েয দ�াহর রহমেতর �াথরনা করেছ, দেখরােতর শাি� 

েথেক পানাহ  ােি, িনজ রেবর সােথ েমানাজাত করেছ, তার 

িনকট িনেজর অব�া, অভাব ও াুবরলতা �কাশ কের াুিনয়া ও 

দেখরােতর কলযাণ �াথরনা করেছ। 
ফজেরর সালাত ও তার জামােত িশিথলতা �াশরন এবং িকয়ামুল 

লাইেলর �িত উাাসীনতা দমােক উ�ু  কেরেছ, দিম দমার 

ভাই ও েবানোর �িত এ পুি�কা �ারা কতক উপোশ �াান 

কির। এেত দিম অলসতার কারণ ও তার �িতকার িনেয় 

দেলা নার �য়াস েপেয়িছ, হয়েতা দ�াহ দমাোর েথেক অিমল 

ও ফাসাা াূর করেবন, অথবা দমাোরেক কলযােণর িােক 

পির ািলত কের েনককার েলাকোর অ�ভুর� হাওয়ার তাওিফক 

িােবন। 
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এ পুি�কায় দিম িনে�র িবষয়জেলা িনেয় দেলা না করব: 

ক. ফজেরর সালােতর �িত িশিথলতা �াশরন। 
খ. ফজেরর সালােত উপি�িতর সুফল ও অনুপি�িতর কুফল। 
গ. িকয়ামুল লাইেলর ফিযলত। 
ঘ.  াুিনয়া ও দেখরােত িকয়ামুল লাইেলর উপকািরতা। 

ঙ. িকয়ামুল লাইেলর সহায়ক উপকরণ। 

 . িকয়ামুল লাইল তযাগকারীেক সতকর করা। 

ছ. িকয়ামুল লাইেল রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

দাশর। 

জ. িকয়ামুল লাইেল সালাফোর দাশর।৭

8 

 

ফজর সালােত িশিথলতা �াশরন: 

দমার িব�াস এ িবষেয় কােরা ি�মত েনই েয, ফজর সালােতর 

জমােত উপি�িত অথবা িঠক সমেয় ফজর দাায়কারীর সংখযা 

অনয ফরেজর তুলনায় খুব কম। যারা মাগিরব অথবা এশার 

সালােত মুসি�োর পযরেবকণ কেরন, তারা যিা ফজর সালােতর 

                                                           
8 এ অধযােয় েলিখকা দবু নুয়াঈম রি ত, “িহলইয়াতুল দউিলয়া” ও গাজািল 

রি ত, “এহইয়ােয় উলুমুি�ন” েথেক েবশ িকছু ঘটনা উে�খ কেরেছন, যা 

িনভররেযাগয ও সিহহ সু�াহ েমাতােবক িবক  নয়, তাই অনুবাা েথেক এ 

অধযায়িট বাা োয়া হেয়েছ। অনুবাাক।  
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মুসি�োর োেখন, তাহেল খুব সহেজ এ পাথরকয বুঝেবন ও 

উপি�িতর বযবধান িনরপেণ সকম হেবন। 

সে�হ েনই যারা ফজর সালাত দাায় কেরন, তাোর সংখযা 

মাগিরব সালাত দাায়কারীোর এক  তুথরাংেশর কম হেব,৮

9 

এরপ েকন?! 

সকল ফরয িক ফজেরর সমান নয়? সকল সালােতর সাওয়াব িক 

সমান নয়? তেব েকন এ িবভি�? বরং ফজর সালােতর িকছু 

ফিযলত রেয়েছ যা অনয সালােতর েনই, েযমন দ�াহ তা �তযক 

কেরন, তাই ফজর সালাতেক সালােত মাশহাাহ বলা হয়, কারণ 

এ সালােত েফেরশতাগণ উপি�ত হন। েয ফজর সালাত 

জামােতর সােথ দাায় করল, েস পূণর রাত সালাত দাায় করল, 

েযমন নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন। দর দ�াহ 

�য়ং বেলেছন ফজর সালাত উপি�িতর সালাত, ইরশাা হেি: 

وٗدا َ�نَ  �ۡلَفۡجرِ  قُۡرَءانَ  �ِنّ  �ۡلَفۡجرِ�  ََقُۡرَءانَ  ﴿ َُ ۡۡ  ]  ٧٨: االسا [ ﴾ ٧ َم

                                                           
9 “মাজা�ালুত াাওয়াহ” পি�কায় (২০/১০/১৪১১িহ.) তািরেখ “ফজর 

সালােতর মুসি�োর সংখযা এক  তুথরাংশ” িশেরানােম একিট কলাম ছাপা 

হেয়েছ। েসখােন েবশ কেয়কজন ইমােমর সাকাতকারও রেয়েছ, যারা �য়ং 

মুসি�োর বযবধান �তযক কেরেছন। োখুন: (১২৯০) সংখযা। 
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“সূযর েহেল পড়ার সময় েথেক রােতর অঅকার  পযর� সালাত 

কােয়ম কর এবং ফজেরর  কুরদন  । িন�য় ফজেরর কুরদন 

  (েফেরশতাোর) উপি�িতর সময়”।९

10  

মুফাসিসরগণ বেলেছন: এখােন “কুরদনুল ফাজর” �ারা উে�শয 

ফজর সালাত। “কুরদনাল ফাজর” বলার কারণ এ সালােত 

অিধক কুরদন িতলাওয়াত করা হয়। দর এ সালােত িান-

রােতর েফেরশতাগণ উপি�ত হন, তাই এ সালাতেক মাশহাাহ 

বলা হয়, অথরাা েফেরশতাোর উপি�িতর সালাত।১০

11 

িন�য় এ অলসতা দ�াহর ে�ােধর কারণ। েকন ে�ােধর কারণ 
হেব না, অথ  িতিন রােতর এক তৃতীয়াংেশ াুিনয়ার দসমােন 

অবতরণ কেরন, দর তার বা�ারা তার সাকাত, েমানাজাত ও 

তার িনকট �াথরনার উপর ঘুম ও দরামেক �াধানয োয়! অথ  

িতিন বরকতময়, সহািনত ও মহা মহীয়ান। 
দমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর দাশর েথেক 

েকাথায় অব�ান করিছ? অথ  তার পূবরাপর সকল পাপ েমা ন 

কের োয়া হেয়েছ, তবুও িতিন াীঘর িকয়াম করেতন, তার াু’পা 

ফুেল েযত। মুিগরা ইব ন কবা রািায়া�াহ দনহ বণরনা কেরন: 

                                                           
10 সূরা ইসরা: (৭৮) 
11 তাফসীের শাওকানী। 
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ر  ق ميل رقيل ل«  ُ اَمي ق  ُغفر : قيم ربوُل ا  صهللا ا  أليه وبلم حأ رف
ر؟ قيل  َ م مس ا    ومي رب متفق . »ارال ا�ون أ ً ا شكوًرا«: ل  مي رق  

 .أليه

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম াীঘর িকয়াম করেলন েয 

তার াু’পা ফুেল েগল, তােক বলা হল: দপনার িক পূবরাপর সকল 

পাপ কমা কের োয়া হয়িন? িতিন বলেলন: “দিম িক েশাকর 

েগাজার বা�া হেবা না”।১১F

12 

গাজািল –রািহমাহ�াহ- বেলন: এ কথার অথর হল তার অিধক 

মযরাাার �িত ইি�ত �াান, কারণ েশাকর �ারা মযরাাা বৃি  হয়। 

দ�াহ তা‘দলা বেলন:  

َُ ۡ  لَ�ِن ﴿ زِ  َشَكۡر
َ
 ]  ٧: انراهيم[ ﴾ ٧ �َدتُّ�ۡ ۖ َ�

“যিা েতামরা েশাকর দাায় কর, দিম েতামাোর অবশযই 

বািড়েয় িাব”১২F

13।१३F

14 

এ েথেক বুঝা যায় েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম 

তার রেবর ইবাােত িক পিরমাণ ম� িছেলন, অথ  তার উপর 

পাহােড়র ে েয় কিঠন বাণী নািযল হত: 

َِ  �ِتّ  ﴿ ّٗ  َعلَۡيَك  َسُنۡل  ]  ٥: الزمل[ ﴾ ٥ ثَِتيً�  قَۡو
                                                           
12 বুখাির ও মুসিলম। 
13 সূরা ইবরাহীম: (৭) 
14 ইহইয়ােয় উলুমুি�ন: (১/৩৫৩) 
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“িন�য় দিম েতামার �িত এক অিতভারী বাণী নািযল করিছ”।१४

15 

দ�াহ দকবার!! এরপরও তার উপর নািযল হেয়েছ: 

ّ  �ن ﴿ ِيٓ  َعنِ  َ�َۡفُُِنوتََك  َ�ُدَا َّ �  ٓ ۡيَن  َّ َۡ
َ
ۥۖ  َعلَۡيَن  ِ�َۡفَ�ِيَ  �َِ�َۡك  َ  َ�ۡ�َهُ

َُذَكَ َّ  �ٗذا ٓ  ٧ َخلِيٗ�  َّ َّ لَۡو ن ََ
َ
َُۡ�َٰك  َ َّ َّ  لََتدۡ  ثَ َِ ۡ  َِرَۡ�نُ  كِد  �ٔ�ٗا َ�ۡ  �َِ�ۡ

َذۡقَ�َٰك  �ِٗذا ٧ قَلِيً� 
َ
َِ  ََِضۡعَف  �ۡ�ََيٰوةِ  ِضۡعَف  ّ�  لََك  َ�ِدُ  َّ  ُُ ّ  �لَۡمَم 

 ]  ٧٥  ،٧٣: االسا [ ﴾ ٧ تَِصٗ�� َعلَۡيَن 

“দর তাোর অব�া এমন িছল েয, দিম   েতামােক েয ওহী 

িােয়িছ, তা েথেক তারা   েতামােক �ায় িফতনায় েফেল িােয়িছল, 

যােত  তুিম দমার নােমর িবপরীত িমথযা রটােত  পার এবং তখন 

তারা অবশযই েতামােক বঅুরেপ  �হণ করত। দর দিম যিা 

েতামােক অিব ল না রাখতাম,  তেব অবশযই তুিম তাোর িােক 

িকছুটা ঝুােক  পড়েত। তখন দিম অবশযই েতামােক দ�াান 

করাতাম  জীবেনর ি�জণ ও মরেণর ি�জণ দযাব।   তারপর তুিম 

েতামার জনয দমার িবরে  েকান  সাহাযযকারী পােব না”।১৫F

16  

দরও নািযল হেয়েছ: 

لََتدۡ  ﴿ ََ  َ�َِ
ُ
ِينَ  �َ�  �َِ�َۡك  َ َّ ۡ�َت  لَ�ِنۡ  َ�ۡبلَِك  ِمن � َ�ۡ

َ
َبَطنّ  َ ۡۡ  َ�َملَُك  َ�َ

ََنّ  َ�َُكو  ]  ٦٤: الزمر[ ﴾ ٦ �ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ََ

                                                           
15 সূরা মুযযামিমল: (৫) 
16 সূরা ইসরা: (৭৩-৭৫)  
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“দর অবশযই েতামার কােছ এবং েতামার  পূবরবতরীোর কােছ ওহী 

পাঠােনা হেয়েছ েয,  তুিম িশরক করেল েতামার কমর িনিল হেবই। 

 দর অবশযই তুিম কিত��োর অ�ভুর� হেব”। সূরা যুমার: (৬৪)  
এখােনই েশষ নয়, দরও নািযল হেয়েছ: 

﴿  ََ ّه
َ
� َ َٰ تِزَل  َم ٓ  بَّلِغۡ  �لّرُسوُل  َ

ُ
ََِّكۖ  ِمن �َِ�َۡك  َ  َ�َم  ََۡفَعۡل  ّل ۡ  �ن َّ

 ]  ٦٧:  ة اليئ[ ﴾ ٦ ََِس َ�َُ ۥۚ  بَّلۡغَت 

“েহ রাসূল, েতামার রেবর পক েথেক েতামার  িনকট যা নািযল 

করা হেয়েছ, তা েপৗেছ াাও দর  যিা তুিম না কর তেব তুিম 

তাার িরসালাত েপৗছােল  না। দর দ�াহ েতামােক মানুষ েথেক 

রকা  করেবন। িন�য় দ�াহ কািফর স�াায়েক  িহাােয়ত কেরন 

না”।१६F

17 এখােনই েশষ নয়, দরও নািযল হেয়েছ: 

َِ�ٍّ  َ�نَ  َم  ﴿ ن َِ
َ
ۥٓ  يَُ�ونَ  َ ىٰ  َ�ُ َ�ۡ

َ
َ  ٰ َّ ۡثِخنَ  َّ �ِض�  ِ�  ُّ

َ
 نَ ُِرِ�ُدَ �ۡ�

ََۡي  َعَرَض  ُه ۗ  يُرِ�دُ  ََ�ّحُ  � ِكي ٞ  َعزِ�زٌ  ََ�ّحُ  ��ِخَرَة َّ ٦  َّ  ّمِنَ  كَِ�ٰٞب  ّلۡو

َُ ۡ  �ِيَم ٓ  لََمّسُ� ۡ  َسَبَ�  �ّحِ  َخۡذ
َ
  ،٦٧: اال فيل[ ﴾ ٦ َعِظي ٞ  َعَذاٌب  َ

٦٨  [ 

“েকান নবীর জনয স�ত নয় েয, তার িনকট  যু বি� থাকেব 

(এবং পেণর িবিনমেয় িতিন  তাোরেক মু� করেবন) যতকণ না 

িতিন যিমেন   (তাোর) র� �বািহত কেরন। েতামরা াুিনয়ার 

                                                           
17 সূরা মােয়াা: (৬৭)  
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 স�া কামনা করছ, অথ  দ�াহ  ােিন  দিখরাত। দর দ�াহ 

পরা�মশালী, �জাবান। (৬৭) দ�াহর িলখন অিতবািহত না হেয় 

থাকেল,  অবশযই েতামরা যা �হণ কেরছ, েস িবষেয়   েতামাোরেক 

মহাদযাব �শর করত”।१७

18   

দ�াহ দকবার! িকভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম এ দয়াতজেলা ধারণ করেলন?! িন�য় ইহা ৈধযর ও 

অ�ের গভীর ইমােনর �মাণ। ইহা দ�াহর কািলমােক বুল� 

করার েমাজাহাাা, তার শরীয়তেক জিমেন �িতি�ত করার সাধনা, 

যা তার �িত পিরপূণর মহ�েতর �মাণ। 

এ জনযই িতিন রােতর াুই তৃতীয়াংশ, অেধরক ও এক তৃতীয়াংশ 

িকয়াম করেতন। িবনয়াবনত ও ��ন কের কুরদন িতলাওয়াত 

করেতন। িন�য় ে ােখর নীরবতা, রােতর অঅকার ও ��তা 

েভে� দ�াহর সমীেপ া�ায়মান হওয়া তার �িত গভীর 

মহ�েতর �মাণ। অথ  দ�াহ তার পূবরাপর সকল পাপ কমা 

কের িােয়েছন। এ হেি ি�য়জেনর সােথ েমানাজােতর �াা, যা 

দ�াানকারী বযতীত েকউ বুঝেত সকম নয়। 
সে�হ েনই, দ�াহর সমীেপ া�ায়মােনর ফেল অ�ের তৃি� 

িমেল, ে হারায় নূর ভােস, দ�াহর তার ওপর স�� হন, তােক 

                                                           
18 সূরা দনফাল: (৬৭-৬৮) 
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োেখ িতিন হােসন, কারণ েস দরােমর িবছানা ও সু�র �ীোর 

তযাগ কের তার সমীেপ াাািড়েয়েছ।  

েকন স�� হেবন না, িতিনই েতা বেলেছন: 

ۡفَعُل  ّم  ﴿ َُ ۡ  �ِن بَِعَذابُِ� ۡ  �ّحُ  َّ ُُ ۚۡ  َشَكۡر َ�نَ  َََءاَمن  َعلِيٗم  َش كًِرا �ّحُ  ََ

١  ّّ ِبه  َ رَ  �ّحُ  ُُ َۡ َ ۡۡ وٓءِ  � ّّ  �ۡلَتۡولِ  ِمنَ  بِللسه ِ َ�نَ  ُظلِ َۚ  َمن �  �ّحُ  ََ

 ]  ١٤٨  ،١٤٧:  النسي [ ﴾ ١ َعلِيًم  َسِميًع 

“যিা েতামরা কৃতজতা �কাশ কর এবং  ঈমান দন তাহেল 

েতামাোরেক দযাব িােয়  দ�াহ িক করেবন? দ�াহ পুর�ার 

াানকারী,  সবরজ। ম� কথার � ার দ�াহ পছ� কেরন না,  তেব 

কােরা উপর যুলম করা হেল িভ� কথা। দর  দ�াহ সবরে�াতা, 

সবরজানী”।१८F

19  

ি�য় ভাই ও েবােনরা ি �া করন, দ�াহর বাণী: “যিা েতামরা 

েশাকর দাায় কর”, দেরা ি �া করন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী:  
 .» ً ا شكوًراارال ا�ون أ«

“দিম িক েশাকর জজার বা�া হেবা না”। 

েশাকর জজার বা�া হেত  াই, কধু মুেখর কথা ও অ�েরর ইিা 

যেথ� নয়, ইবাাাত ও দমল �ারা তার �মাণ িােত হেব। দমরা 

                                                           
19 সূরা িনসা: (১৪৭-১৪৮)  
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রােতর এক বা এক- তুথরাংশ ঘ�া বযাপী দ�াহর অফুর� 

িনয়ামেতর িক েশাকর দাায় কির?! 

দমরা অেনেক মুেখ-অ�ের দ�াহর েশাকর দাায় কির, িক� 

যখন দমেলর কথা বলা হয়, তখন বিল: দ�াহ দমাোর 

িহাায়াত করন ও দ�াহ দমাোর কমা করন। 

িহাায়াত ও মাগেফরােতর োায়া জররী সে�হ েনই, িক� 

িহাায়াত ও মাগেফরােতর জনয দমরা িক তযাগ কির বা তার 

জনয � ত দিছ?! 

দমরা যিা তার জনয � ত থািক, তাহেল তার উপায় ও 

উপকরণ িনেয় দেলা না করা যাক। দ�াহর িনকট �াথরনা কির, 

িতিন দমাোরেক উপকারী ব  িশকা িান, এবং যা িশকা 

িােয়েছন তার �ারা উপকৃত হওয়ার তাওিফক িান। 

 

ফজেরর সালােত উপি�িতর সুফল ও অনুপি�িতর কুফল 

মুসিলম ভাই, ফজর সালাত দাােয় সহায়ক উপকরণ  হেি তার 

ফিযলত জানা। িবিভ� হািােস এেসেছ মসিজো জামােতর সােথ 
সালাত দাায় করা একাকী সালােতর ে েয় উ�ম।  
নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

صالُة الرجل ب جيأى رلع  ع صالره ب نهته وس بوقه سًسي وأش�س «
اا روضب ربحسس الوضو  نم َرَ  إ  السج  ال �رجه إال ضعًفي؛ ال  إ
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َ  أغه ن ي َُيئٌى، رذاا  َوًة إال ُررع  ل ن ي درجٌى وُح ُْ َُ  َُ الةالة؛ لم َ�ْ
ل مي لم � ث

 
اَ  : َصهللا  لم رزل الالئُُى رةع أليه مي دام ب مةال

 .يهمت َفٌق أل. »وال رزال ب صالة مي ا تظر الةالة. ارحه

“জামােতর সােথ বযি�র সালাত তার ঘেরর সালাত ও বাজােরর 

সালােতর তুলনায় পাি শজণ ফিজলত রােখ। তার কারণ যখন েস 

অযু কের, খুব সু�রভােব অযু কের, অতঃপর মসিজোর জনয 

েবর হয়, সালাত বযতীত অনয কারেণ নয়, তার �িত কােম 

মতরবা বৃি  পায় ও পাপ েমা ন করা হয়। সালাত েশষ হেল 
েফেরশতাগণ তার জনয ইে�গফার কের, যতকণ েস সালােতর 

জায়গায় বেস থােক ও তার অযু ভ� না হয়। তারা বেল: “েহ 
দ�াহ তােক রহম কর”। দর যতকণ েস সালােতর অেপকায় 

থােক ততকণ সালােতই থােক”।১৯F

20 

ইব ন মাসউা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন মারফু সনো 

বণরনা কেরন: 
َ  اَ  غً ا مسلًدي رليحيرى ع هؤال  الةلوا  حيث «

ْ
ل ان رَل َمْس َس 

؛ رذن  ا   بَن  -صهللا ا  أليه وبلم  - ن فتيُّم  -رعي   –رُغيدب ن س 
 .روال مسلم. »ال ب وه  س  مس بن ال ب

                                                           
20 বুখাির ও মুসিলম। 
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“েয বযি�  ায় েয, দগামীকাল েস দ�াহর সােথ মুসিলম 

অব�ায় সাকাত করেব, েস েযন ফরয সালাত িঠকমত দাায় 

কের েযখােন দযান োয়া হয়। কারণ দ�াহ তা‘দলা েতামাোর 

নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ামেক িহাায়ােতর পথ বাতেল 

িােয়েছন, িন�য় তা িহাায়ােতর পথ”।२०

21 

জামােতর সােথ সালাত দাােয়র জনয মসিজোর সােথ েয ঘিন� 

স�কর রাখেব, দ�াহ অিতশী� তােক িনজ ছায়ায় ছায়া াান 

করেবন, েয িান তার ছায়া বযতীত েকান ছায়া থাকেব না। দবু 

হরায়রা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
ورجٌل «: واكر مغ م. »...ب عٌى رُظلم م اُ  نظلّه روَم ال ظل  إال ظلّه «
 .مت فق أليه. »عل ٌق نيلسيج قل ُه م

“সাত বযি�েক দ�াহ িনেজর ছায়ায় ছায়া াান করেবন, েয িান 

তার ছায়া বযতীত েকান ছায়া থাকেব না ...,” তাোর মেধয উে�খ 

কেরন: “ঐ বযি� যার অ�র মসিজোর সােথ স�িকরত”।২১F

22 

মুসি�োর সংখযা বৃি  হেল জামােতর ফিযলত বৃি  হয়। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
21 মুসিলম 
22 বুখাির ও মুসিলম। 
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وهن صالَة الرجل مع الر جل اك  مس صالره وحَ ل، وصالره مع الر جل� «
ّم إ  ا  رعي  اَرجه انو . »اك  مس صالره مع الرجل، ومي هو ا�ُف ر و اح

غه األلي�م   .داود وحس 

“বযি�র সালাত অপর বযি�র সােথ তার একাকী সালােতর 

তুলনায় উ�ম। াু’জন বযি�র সােথ তার সালাত একজন বযি�র 

সােথ তার সালােতর তুলনায় উ�ম। সংখযা যত েবশী হেব, 

দ�াহর িনকট তত ি�য়”।২২F

23 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম জমােতর �িত িবেশষ 

জর�ােরাপ কেরেছন, যুে র কিঠন, ভয়ানক ও িবপাসংকুল 

মুহূেতরও িতিন জামাত তযাগ করনিন, তেব পিরি�িতর কারেণ 

জামােতর দকৃিত পিরবতরন হত। অসু� অব�ায়ও িতিন জামােতর 

�িত দ�হী িছেলন, জামােতর িনোরশ িােতন ও তার েখাাজ-খবর 

িনেতন। িতিন বেলন: 
» َّ ُُ الك �َة األو� َكتَ اُ  ل َمْس َصهللا  اراع� روًمي ب جيأى ر ر

حه . »نرا رين؛ نرا ًة مس اف ير وارا ًة مس افّفيق اَرجه الّتميبم وصح 
 .األلي�م 

                                                           
23 দবু াাউা, শায়খ দলবািন হািাসিট হাসান বেলেছন। 
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“েয বযি�  ি�শ িান জামােতর সােথ তাকবীের উলাসহ সালাত 

দাায় কের, দ�াহ তােক াু’িট মুি�র সনা োন: জাহা�াম ও 

িনফাক েথেক মুি�র সনা”।২৩

24 

ফজর সালাত অনযানয সালােতর ে েয় অিধক ফিযলতপূণর। এ 

জনয তােত হািজর হেত অিধক উাসাহ �াান করা হেয়েছ, েয 

বযি� ফজর সালাত য�সহ দাায় কের, অনযানয সালােত অিধক 

জর� োয় সে�হ েনই। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

قِ ِ  ﴿
َ
لُوكِ  �لّصلَٰوةَ  َ ُ ۡمِس  ُِ ّۡ قُۡرَءانَ  �ّ�ۡلِ  َغَس�ِ  �َِ�ٰ  �ل  قُۡرَءانَ  �ِنّ  �ۡلَفۡجرِ�  ََ

وٗدا َ�نَ  �ۡلَفۡجرِ  َُ ۡۡ  ]  ٧٨: االسا [ ﴾ ٧ َم

“সূযর েহেল পড়ার সময় েথেক রােতর অঅকার  পযর� সালাত 

কােয়ম কর এবং ফজেরর  কুরদন  । িন�য় ফজেরর কুরদন 

  (েফেরশতাোর) উপি�িতর সময়”।२४F

25   

এখােন �থেম সালাত দাােয়র িনোরশ োয়া হেয়েছ, অতঃপর 

িবেশষভােব ফজর সালাত উে�খ করা হেয়েছ, কারণ তা ‘সালােত 

মাশহাা’ তথা েফেরশতাোর উপি�িতর সালাত। ফজর সালােত 

সময় িান-রােতর েফেরশতাগণ উপি�ত হন, তাই এ সালােতর 

ফিযলত ও বরকত অিধক। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

                                                           
24 িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
25 সূরা ইসরা: (৭৮) 
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﴿  ّ َِ  َ�َ  َ�ٰفُِظوا ٰ ّ  ۡسَطيٰ �لۡوُ  ََ�لّصلَٰوةِ  �لّصلََ� ِ  ََقُوُموا  ﴾ ٢ َ�ٰنَِِ�َ  ِحّ

 ]  ٢٣٨: القرة[

“েতামরা সালাতসমূহ ও মধযবতরী সালােতর  িহফাযত কর এবং 

দ�াহর জনয াাাড়াও  িবনীত হেয়”।२५F

26 

“সালােত উস তা” স�েকর িবিভ� অিভমত রেয়েছ। েকউ বেলেছন 

ফজর সালাত, েকউ বেলেছন দসর সালাত। অেনেক দসর 

সালাতেক �ধানয িােয়েছন। কারণ বুখাির, মুসিলম ও অনযানয 

সুনান �ে� দিল রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 
ُكغ ي  راهي الفجر حأ بدعُ  ربول ا  صهللا ا  أليه وبلم رقول روَم (

َُ  صالة العب مأل اُ  اجوار م «: األحزاإل الة الوُْب َشَالُو ي أس الة 
 .» يًراوق ورَهم 

[দমরা ফজর সালাতেক ‘উস তা’ তথা মধযম সালাত মেন 

করতাম, অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম 

দহযােবর িান বেলন: “তারা দমাোরেক সালােত উস তা তথা 

দসর সালাত েথেক িবরত েরেখেছ, দ�াহ তাোর েপট ও 

কবরেক জাহা�ােমর দজেন ভের িান”। 

নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম দরও বেলন: 

                                                           
26 সূরা বাকারা: (২৩৮)  



 

25 

ته شش ؛ رذن  « ى ا ، رال رُل غ ُم اُ  مس ام  َمْس َصهللا  الةم َْ  ر و ب ام 
ته شش  ر رثه، نم رُ مه ع وج ه ب  ير ج غمَ  لُ ُه مس ام  ُْ روال . »َمْس َر

 مسلم؛

“ফজেরর সালাত েয দাায় করল েস দ�াহর িজহায়, অতএব 

দ�াহ েযন তার িজহাাািরেত হ�েকেপর ধরন েতামাোরেক 

জবাবিািহ না কের, কারণ েয তার িজহাাািরেত হ�েকপ করেব, 

দ�াহ তােক পাকড়াও করেবন, অতঃপর ে হারায় ভর কের 

তােক জাহা�ােম িনেকপ করেবন”।২৬F

27 অথরাা ফজর সালাত 

দাায়কারী দ�াহর িনরাপ�া ও দ�েয়, তার িপছু েনয়া বা 

তােক ক� োয়া কােরা পেক স�ব নয়। েয তা করেব, দ�াহ 

তােক কেঠারভােব জবাবিািহ করেবন, দ�াহ যােক জবাবিািহ 

করেবন েস পলায়েনর জায়গা পােব না।২৭F

28 

নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 َْ  َمْس َصهللا  العفيَ  ب جيأى ركم  دي قيم  ةَ  الل يْل، وَمْس َصهللا  الةم «

 .روال مسلم» ب جيأى رََكم  دي قيَم الليَل َ ه

“েয এশার সালাত জামােতর সােথ দাায় করল, েস েযন অধর 

রাত িকয়াম করল, দর েয ফজেরর সালাত জামােতর সােথ 

                                                           
27 মুসিলম। 
28 দল-মুফিহম িলমা দশকালা িমন সািহেহ মুসিলম। 



 

26 

দাায় করল, েস েযন পূণর রাত িকয়াম করল”।২৮

29 িতিন দরও 

বেলন: 
درس دَل الغىَ « ََ  .متفق أليه. »َمْس َصهللا   ال

“েয ফজর ও দসর সালাত দাায় করল, েস জা�ােত �েবশ 

করেব”।২৯F

30 িতিন দরও বেলন: 
دس وق ل غروا ي«   روال مسلم،. »لَْس رَلَن اف يَر احٌ  صهللا  ق َل طلون الف 

“েয সূযর উিাত হওয়ার পূেবর ও সূযর উিাত হওয়ার পের সালাত 

দাায় কের েস জাহা�ােম �েবশ করেব না”।৩০F

31 িতিন দরও 

বেলন: 
لَم إ  السيج  نيفمور ال يّم روَم القييمى« يئ� ب الظم اَرجه . »شَّش الف 

حه األلي�  .انو داود والّتميبم وانُس ميجه، وصح 

“অঅকাের মসিজো যাতায়াতকারীোর িকয়ামেতর িান পিরপূণর 

নূেরর সুসংবাা িান”।৩১F

32 

দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
29 মুসিলম। 
30 বুখাির ও মুসিলম। 
31 মুসিলম। 
32 দবু াাউা, িতরিমিয, ইব ন মাযাহ, হািাসিট দলবািন সিহহ বেলেছন। 
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ل نم  لم َ� وا إال ان �َْستَ دوا « و 
َ
ّ  األ لو َرْعلم افيُف مي ب افّ ا  والة 

البت دوا، ولو َرْعلدون مي ب ال ْ ج� البق قوا إله، ولو رعلدون مي ب الَعتَْدى 

رَوُْهَدي َولَْو َح ًْوا -ة الفجر صال –والةم ْ   –صالة العفي   –
َ
  .مت فٌق أليه. »أل

“মানুষ যিা দযান ও �থম কাতােরর ফিযলত জানত, অতঃপর 

লটাির বযতীত অংশ �হেণর সুেযাগ না েপত, তাহেল অবশযই 

তারা লটািরেত অংশ �হণ করত। তারা যিা �ত মসিজো 

যাওয়ার ফিযলত জানত, তাহেল �ত যাওয়ার জনয �িতেযািগতা 

করত। তারা যিা এশা ও ফজর সালােতর ফিযলত জানত, 

তাহেল অবশযই তােত অংশ �হণ করত, যিাও উপুড় হেয় 

হয়”।৩২F

33 

অনুরপ ফজর সালাত িনয়িমত দাায়কারী িকয়ামেতর িান 

দ�াহর াশরন লাভ কের ধনয হেব। জািরর রািায়া�াহ ‘দনহ 

েথেক বিণরত, িতিন বেলন: দমরা নবী সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনকট বেস িছলাম, হঠাা িতিন  াাোর িােক 

তাকােলন, অতঃপর বলেলন: 
م َبَتَْوَن راُم كدي ررون هيا ال رُليمون وال رليهون ب رؤ�ته، « َمي إ ُ 
َ
ا

رذن ابتُعتم ان ال رُالَ وا ع صالة ق َل طلون الفدس وق َل غروا ي 

                                                           
33 বুখাির ও মুসিলম। 
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ۡمِس  ُطلُوعِ  َ�ۡبَل  ََِّك ََ  ِ�َۡمدِ  َََسّبِحۡ  ﴿ :نم قيل. »ريرعلوا ّۡ َ�ۡبَل  �ل ََ  ۖ  ََ ِ  ُغُرََ

      .روال الايربم . ] ١٣٠: طه[ ﴾ ١

“েজেন েরখ, েতামরা অিতস�র েতামাোর রবেক োখেব েযমন 

এ  াাা োখছ, তােক োখেত ভীর ও ঠাসাঠািস হেব না। যিা 

েতামরা সূযর উিাত ও সূযরাে�র পূেবরর সালাত িঠক সমেয় দাােয় 

সকম হও, তাহেল তাই কর। অতঃপর বেলন: “ এবং তাসবীহ 

পাঠ কর েতামার রেবর �শংসা  বণরনার মাধযেম, সূেযরাােয়র পূেবর 

ও সূযরাে�র পূেবর”৩৩F

34।३४F

35 

নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন ফজেরর াু’রাকাত 

সু�ত াুিনয়া ও তােত িবাযমান সবিকছু েথেক উ�ম, এবার ধারণা 

করন ফজেরর ফরেযর ফিযলত িকরপ?! রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
َعتي الفجر ٌَ� مس الم ْيي ومي ري ي«

ْ
 .روال مسلم. »َرث

“ফজেরর াু’রাকাত াুিনয়া ও তােত িবাযমান সবিকছু েথেক 

উ�ম”।৩৫F

36 েয দরও অিধক েনিক অজরন করেত  ায়, েস েযন 

ফজর সালাত েশেষ সূযর উিাত হওয়ার পূবর পযর� বেস থােক। 

নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
                                                           
34 সূরা �হা: (১৩০) 
35 বুখাির। 
36 মুসিলম। 
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َمْس َصهللا  الفجَر ب جيأى نم قع  ريكر ا  حأ رُلع الفدُس نم صهللا  «
ى ى ريم  ى ريم  ى وأدرة ريم  غَه . »رثعت� ل   ل كبجر حج  روال الّتْميبم وحس 

 .األلي�م 

“েয বযি� জামােতর সােথ ফজর সালাত দাায় করল, অতঃপর 

সূযর উিাত হওয়ার পূবর পযর� দ�াহর িযিকের মশজল থাকল, 

অতঃপর াু’রাকাত সালাত দাায় করল, তার পিরপূণর হজ ও 

ওমরার সাওয়াব হেব”।৩৬F

37 

এসব সাওয়াব তার জনয েয দ�াহর িনোরশ েমাতােবক সালাত 

দাায় কের, দ�াহ যােক ইিা দেরা অিধক িােবন। পকা�ের 

যারা ঘুেমর েঘাের রাত কাটায় ও ফজেরর সালােত অলসতা কের 

তাোরেক দ�াহ মুনািফক বেলেছন। ইরশাা হেি: 

ّ  �َذا ﴿ ّ  �لّصلَٰوةِ  �َِ�  قَ ُمٓوا َّ  �َّ َس  يَُرآُءَنَ  ُكَس َ�ٰ  قَ ُموا  �ّحَ  يَۡذُكُرَنَ  ََ

 ّّ ِ  ]  ١٤٢:  النسي [ ﴾ ١ قَلِيٗ�  �

“দর  যখন তারা সালােত াাাড়ায় তখন অলসভােব   াাাড়ায়, তারা 

েলাকোরেক োখায় এবং তারা  দ�াহেক কমই �রণ কের”।३७F

38  

                                                           
37 িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট হাসান বেলেছন। 
38 সূরা িনসা: (১৪২)  



 

30 

ি�য় পাঠক, এবার লকয করন রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম িকভােব ফজর সালাত ও জামাত তযাগকারীেক সতকর 

কেরেছন। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

ّ  َخۡلٌف  َ�ۡعِدهِ ۡ  ِمنۢ  َفََخلََف  ﴿ َض ُعوا
َ
ّ  �لّصلَٰوةَ  َ ََّبُعوا � ََ  � َِ ٰ �َ ََ ّۡ  فََسۡوَف  �ل

 ]  ٥٩: مر�م[ ﴾ ٥ َ�ّي  يَۡلَتۡونَ 

“তাোর পের দসল এমন এক অসা বংশধর যারা  সালাত িবন� 

করল এবং কু-�বৃি�র অনুসরণ করল।  সুতরাং শী�ই তারা 

জাহা�ােমর শাি� �তযক  করেব”।३८F

39  

এখােন সালাত িবন� করা অথর িক বুঝােনা হেয়েছ েস িবষেয় 

দেলমগণ িবিভ� অিভমত েপশ কেরেছন। েকউ বেলেছন িনিার� 

সমেয় দাায় না করা, েকউ বেলেছন সালােতর শতর পুরণ না 

করা, েকউ বেলেছন জামাত তযাগ করা, তেব �েতযক অিভমত এ 

দয়ােতর অ�ভুর� হয়।৩৯F

40 িতিন দরও ইরশাা কেরন: 

ِينَ  ٤ ّلِۡلُمَصّلِ�َ  فََوۡ�لٞ  ﴿ َّ َِ ۡ  َعن ُه ۡ  � ِ : اليأون[ ﴾ ٥ َس ُهونَ  َصَ�ِ

٥  ،٤  [ 

                                                           
39 সূরা মারইয়াম: (৫৯) 
40 দাওয়াউল বায়ান, িল শানিকিত, োখুন সূরা মারইয়ােমর তাফসীর। 
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“অতএব েসই সালাত দাায়কারীোর জনয াুেভরাগ, (৪) যারা 

িনজোর সালােত অমেনােযাগী”।৪০

41  

এখােন ‘সাহন’ অথর সব সময় িকংবা অিধকাংশ সময় সালােত 

োির করা, অথবা সালােতর রকেন �িট করা, অথবা তােত 

িবনয়ীভাব না থাকা, তেব সকল অথরই দয়ােতর অ�ভুর�।४१

42 

দবু হরায়রা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
ون لق  َهَدْدُ  ان تمَر رته  ريجدعوا ل حزًمي مس حُّ، نم ت  قَْوًمي رَُةلم «

ْحرق ي ألي م
َ
  .روال مسلم. »ب نيور م لهس  ن م أل ٌى رَب

“দিম ইিা কেরিছ দমার যুবকোর িনোরশ িাব, তারা দমার 

জনয লাকিড় জমা করেব, অতঃপর দিম তাোর িনকট যাব যারা 

িবনা কারেণ ঘের সালাত দাায় কের এবং তাোরেক ঘরসহ 

�ািলেয় িাব”।৪২F

43 

ইব ন দ�াস রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
41 সূরা মাউন: (৪-৫) 
42 ইব েন কািরস, তাফসীর সূরা মাউন: (৪/৬৮১) 
43 মুসিলম। 
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َوٌف : ومي العيُر؟ قيل: قيلوا -َمْس بدع اف اَ  رلم َرْدغَْعه مس ارّ يأه أيٌر «
روال انُس داود وانُس ح  ين ب . »لم ُقْق َْل مغه صالرُه ال  َصهللا   -او مرٌض 

َحه األلي�م   .صحيحه وصح 

“েয বযি� দযান �বণ করল, অতঃপর েকান ওজর তােক 

দযােনর অনুসরণ েথেক িবরত রাখল না”, তারা বলল: ওজর 

িক? িতিন বলেলন: “ভয় অথবা অসু�তা”। তার সালাত কুবল 

হেব না, যা েস দাায় কেরেছ”।४३F

44 

ইব ন মাসউা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক মারফু সনো বিণরত: 
م َصل يتم ب نيورُ«  ُ 

َ
م كدي رةع هيا التال  ب نهته لتثتم بغَى ولو َ

تُم
ْ
 .روال مسلم»  تيُّم، ولو ررثتم بغَى  تيُّم لََللَل

“যিা েতামরা েতামাোর ঘের সালাত দাায় কর, েযমন জামাত 

তযাগ কের এ বযি� ঘের সালাত দাায় কের, তাহেল েতামরা 

েতামাোর নবীর সু�ত তযাগ করেব। যিা েতামরা েতামাোর 

নবীর সু�ত তযাগ কর তাহেল েগামরাহ হেব”।৪৪F

45 

�� বণরনার হািােস রেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
ُر قيئٌم أليه نةارة، وهاا هو ر وب ... « رَهْغي ع رجل ملُجع وهاا َت

َ
إ  ي ا
ب اري  امي الرجُل األوُل ال... الجرُ  ْاَرة لرابه ريثلغ رابه ريت ه نيلة  

                                                           
44 ইব ন দবু াাউা, ইব ন িহ�ান, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
45 মুসিলম। 
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الة  ُبه نيلجر رذ  ه الر جُل ربَُي القرتَن ر�رله و�غيُم أس الة 
ْ
ُرثْلَُغ َرا
 .روال الايربم . »الكتواى

“... দমরা এক শািয়ত বযি�র িনকট দসলাম, যার িনকট অপর 

বযি� পাথর িনেয় াাািড়েয়। যখন েস তার মাথায় পাথর �ারা 

দঘাত কের, তার মাথা েথাতেল যায় অতঃপর িনেকপকারীর 

িনকট পাথর িফের দেস... �থম বযি� যার মাথা পাথর �ারা 

েথাতেল োয়া হত, েস ঐ বযি� েয কুরদন হােত িনেয় াূের 

িনেকপ করত ও ফরয না পেড় ঘুিমেয় েযত”।৪৫F

46 

দবু াারাা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, দিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত কেনিছ: 
الُة إال ق  اْبتَْحوََا « مي مس نالنى ب قر�ى وال ن و ال رقيم ري م الة 

ُّ القيصيىَ  يُيُن، رعلي  نيلديأى؛ رذ  دي رب�ل اّلئ روال انو . »ألي م الف 
غَه األلي�م   .داود والن سيوم وحس 

“েয �াম িকংবা জনপো িতন জনয বযি� রেয়েছ, যাোর মেধয 

সালােতর জামাত হয় না, তাোর উপর অবশযই শয়তান �ভাব 

িব�ার করেব। অতএব তুিম জামাত দাকেড় ধর, কারণ বাঘ 

ালছুট বকিরেকই খায়”।৪৬F

47 

                                                           
46 বুখাির। 
47 দবু াাউা, নাসািয়, শায়খ দলবািন হািাসিট হাসান বেলেছন। 
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েহ দ�াহর বা�া সতকর হন, দপিন ালছুট বকিরর নযায় 

শয়তােনর দ�মেণর িশকার হেবন না। জামােতর সােথ সালাত 

দাায় করন ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

সু�তেক দাকেড় ধরন। ইরশাা হেি: 

﴿  ّّ  ّ ۡعلَ ُ  قَدۡ  َ�ۡعٗض ۚ  َ�ۡعِضُ�  َكُدَ�ٓءِ  بَۡيَنُ� ۡ  �لّرُسولِ  ُدَ�ٓءَ  َ�َۡعلُوا  �ّحُ  َّ

ِينَ  َّ َذَِ  لَِواٗذ�ۚ  ِمنُ� ۡ  يََََسّللُونَ  � ۡۡ ِينَ  َفۡلَي َّ َ لُِفونَ  � ۡمرِهَِٓ  َ�نۡ  ُُ
َ
ن َ

َ
َ 

 ۡ َُ َُۡنةٌ  ُِِصيَب َۡ  فِ
َ
َ  ۡ َُ ِ� ٌ  َعَذاٌب  يُِصيَب

َ
  ]  ٦٣:  افور[ ﴾ ٦ َ

“েতামরা পর�রেক েযভােব ডােকা রাসূলেক   েসভােব েডেকা না; 

েতামাোর মেধয যারা   ুিপসাের সের পেড় দ�াহ অবশযই 

তাোরেক  জােনন। অতএব যারা তাার িনোরেশর িবর া রণ  কের 

তারা েযন তাোর ওপর িবপযরয় েনেম দসা  অথবা য�ণাাায়ক 

দযাব েপৗছার ভয় কের”।४७F

48  

ি�য় পাঠক, িকয়ামেতর িান াু’াল বযতীত তৃতীয় েকান াল হেব 

না। এক াল মুিমন অপর াল কািফর। তাোর উভেয়র দমল 

েযমন সমান নয়, �িতাানও সমান হেব না। দপিন েকান ােলর 

অ�ভুর� হেত  ান? দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

َ�َمن ﴿
َ
ۚ  َ�نَ  َكَمن ُمۡؤِمٗن  َ�نَ  َ َُوُۥنَ  ّّ  فَ ِسٗت  ّم  ١ �َۡس

َ
ِينَ  َ َّ �  ّ  َءاَمُنوا

 ّ ٰلَِ�ِٰت  َََعِملُوا َّ َُ ۡ  �ل ىٰ  َجّ�ُٰت  فَلَ ََ ۢ  �لَۡمأۡ َّ ّ  بَِم  تُُز ۡعَملُونَ  َ�تُوا ّم  ١ َّ
َ
َ ََ 

                                                           
48 সূরা নূর: (৬৩)  
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ِينَ  َّ �  ّ َُ ُ  فََسُتوا ٰ ٮ ََ
ۡ
ۖ  َ�َمأ َُ  َّ�  ٓ َّم  ُُ

  ّ ا َٓ اُد ََ
َ
ن َ

َ
َ  ّ ۡرُُجوا َُ  ٓ ََ ّ  ِمۡن ِ�يُدَا

ُ
َ  ََ  �ِي

َُ ۡ  ََ�ِيَل  َ ّ  ل َقُوا ِي �َّ َِ  َعَذاَب  ُذ َّ �  ُُ بُونَ  بِ َِ ُكن َُ  ٢ َُِ�ّذِ ُِذيَتّن ََ ََ 

ۡدَ�ٰ  �ۡلَعَذاِب  ّمِنَ 
َ
ۡ�َ�ِ  �ۡلَعَذاِب  ُدَنَ  �ۡ�

َ
�ۡ�  ۡ َُ  ﴾ ٢ يَۡرِجُعونَ  لََعّل

 ]  ٢١  ،١٨:  ةالسج [

“েয বযি� মুিমন েস িক ফািসক বযি�র মত?  তারা সমান নয়। 

যারা ঈমান দেন ও সাকমর কের, তাোর  বাস�ান হেব জা�াত, 

তারা যা করত তার  দপযায়ন িহেসেব। দর যারা পাপকাজ কের, 

তাোর বাস�ান  হেব দজন; যখনই তারা তা েথেক েবর হেত 

  াইেব, তাোরেক তােতই িফিরেয় োয়া হেব  এবং তাোরেক বলা 

হেব, ‘েতামরা দজেনর  দযাব দ�াান কর, যােক েতামরা 

অ�ীকার  করেত। দর অবশযই দিম তাোরেক জরতর  দযােবর 

পূেবর লঘু দযাব দ�াান করাব,  যােত তারা িফের দেস”।४८F

49   

ি�য় পাঠক, সতকর হন, দপনার জনয বলিছ, দপিন রেবর িােক 

িফের যান, িঠক সমেয় সালাত দাায় করন ও ইবাাত কের 

দ�াহর ৈনকটয অজরেন �তী হন। তাোর অ�ভুর� হেবন না, 

যাোর বযাপাের দ�াহ বেলেছন: 

ۡظلَ ُ  َََمنۡ  ﴿
َ
َِّ َِ �ٔ�َاَ�ِٰت  ِب  ُذّكِرَ  ِمّمن َ ۡعَرَض  ُُ ّ  ََ

َ
َ  ۚٓ  ََ  ِمنَ  �ِتّ  َ�ۡن

َُتُِمونَ  �لُۡمۡجرِِم�َ     ]  ٢٢:  السج ة[ ﴾ ٢ ُمن

                                                           
49 সূরা েসজাা: (১৮-২১) 
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“দর তার ে েয় বড় যািলম দর েক, যােক   �ীয় রেবর 

দয়াতসমূেহর মাধযেম উপোশ   োয়ার পর তা েথেক মুখ িফিরেয় 

েনয়।  িন�য় দিম অপরাধীোর কাছ েথেক  �িতেশাধ 

�হণকারী”।४९

50   

দমরা যিা দমাোর পূবর পুরষোর অব�া পযরােলা না কির, 

োখব তারা জামােতর �িত খুব য�শীল িছেলন। সহসা তাোর 

েথেক তাকবীের তাহরীমা ছুটত না। তারা িকয়ামুল লাইেলর �িত 

য�শীল িছেলন। তারা ফরয দাায় কের নফেলর �িত 

মেনােযাগী িছেলন, বরং তারা এেক অপরেক িকয়ামুল লাইেলর 

কারেণ ভাসরনা করেতন, ফজেরর সালাত েতা বেটই। এভােব 

তারা াুিনয়ার েনতৃ�, সহান ও কতৃরে�র মািলক হেয়েছন। যিা 

বতরমান যুেগর মুসিলম তাোর পূবরা�ায় িফের যায়, তারা তাোর 

নযায় েনতৃে�র মািলক হেব, যা ফজেরর জামােত উপি�ত হওয়া 

বযতীত স�ব নয়। 

 

িকয়ামুল লাইেলর ফিযলত 

দমাোর �িত দ�াহ েমেহরবান েয, িতিন নফেলর িবধান 

িােয়েছন, েযন ফরেযর �িটজেলা াূর হয় ও দমাোর দমেলর 

                                                           
50 সূরা েসজাা: (২২) 
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পা�া ভারী হয়। দ�াহ �েতযক ফরেযর �িট াূর করার জনয 

তার অনুরপ নফেলর িবধান িােয়েছন। সালাত াীেনর খুািট, তার 

পূণরতার জনয দ�াহ নফেলর িবধান িােয়েছন। ফরেযর পর উ�ম 

সালাত িকয়ামুল লাইল। দবু হরায়রা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক 

বিণরত, িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

বলেত কেনিছ: 
إن  اوَل مي ُ�يبّ نه الع ُ  روم القييمى مس أدله صالرُه؛ رذْن صلح  رق  «

؛؛ رذن ا تق  مس رر�لته شٌ   ارلَ  واََ ، وهن رس   رق  َيإل َو
ومن ريكدل ن ي مي ا تق  مس  ا ظروا هل لع  ب مس: أز  وجل   -قيل الر إلم  َُ َق

روال الّتميبم وانو داود وانس . »الفر�لى، نم  رُوُن بيئر أدله ع ال 
حه األلي�م   .ميجه وصح 

“িকয়ামেতর িান সবর�থম বা�ার দমেলর মেধয তার সালােতর 

িহসাব েনয়া হেব। যিা তার সালাত িঠক হয়, তাহেল েস নাজাত 

পােব ও মু� হেব। দর যিা তার সালাত িবন� হয়, তাহেল েস 

�ংস ও কিত�� হেব। যিা তার ফরেযর অংশ কম হয়, দ�াহ 

বলেবন: োখ দমার বা�ার নফল দেছ িক-না, যার �ারা 

ফরেযর ঘাটিত পুেরা করা যায়। অতঃপর অনযানয দমেলর 

িহেসেব এভােব হেব”।৫০F

51 
                                                           
51 িতরিমিয, দবু াাউা, ইব ন মাজাহ, হািাসিট শায়খ দলবািন সিহহ 

বেলেছন। 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম তার রেবর পক েথেক 

বণরনা কেরন: 
ّ  اي ارتضته أليه، وال رزاُل أ  ب رتقر ُإل إل  « مي رقر إل إل  أ  ب نبح

 .متفق أليه. »...نيفوارل حأ اح  ه، رذاا اح تتُه كغُ  بدَعه الب �َْسَدُع نه 

“দ�াহ তা‘দলা বেলন: দিম দমার বা�ার উপর যা ফরয 

কেরিছ তার ে েয় ি�য় েকান দমল �ারা েস দমার ৈনকটয 

অজরন করেত সকম হয়িন। দমার বা�া নফল �ারা দমার 

ৈনকেটয অ�সর হেত থােক এক পযরােয় দিম তােক মহ�ত 

কির। দিম যখন তােক মহ�ত কির, দিম তার কেণর পিরণত 

হই যার �ারা েস েশােন...”।५१F

52 

দ�াহ তা‘দলা �থম িকয়ামুল লাইল ফরয কেরেছন, ফেল নবী 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার সাথীগণ এক বছর িকয়াম 

কেরন, দ�াহ বেলন: 

﴿  ََ ّه
َ
� َ ّّ  �ّ�َۡل  قُ ِ  ١ �لُۡمّزّمُِل  َٰ ِ  ]  ٢  ،١: الزمل[ ﴾ ٢ قَلِيٗ�  �

“েহ  াার দবৃত! (১) রােত সালােত াাাড়াও িকছু অংশ ছাড়া”।५२F

53  

দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা বেলন: 

                                                           
52 বুখাির ও মুসিলম। 
53 সূরা মুযযামিমল: (১-২) 
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ُم ا  صهللا ا  أليه رذ" ل هيل السورة رقيم   و 
َ
ن  اَ  ارتض قييَم الل يل ب ا

وبلم واصحينه حوًال، وامس  اُ  َيردتَ ي انأل أش ش ًرا حأ ا زل اُ  
ومًة نعَ  رر�لى َُ ورة ال ْافيَ ، رةير قييُم الل يْل َق ر هيل السم روال . ب َت

 .مسلم

“দ�াহ তা‘দলা এ সূরার �থেম িকয়ামুল লাইল ফরয কেরেছন, 

ফেল নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার সাথীগণ এক 

বছর িকয়াম কেরন, অতঃপর বােরা মাস পর দ�াহ এ সূরার 

েশষ দয়াত নািযল কের সহজ কেরন, ফেল ফরয িকয়ামুল 

লাইল নফেল পিরণত হয়”।৫৩F

54 দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

قِ ِ  ﴿
َ
ُ  �لّصلَٰوةَ  َ ل ُ ۡمِس  وكِ ُِ ّۡ قُۡرَءانَ  �ّ�ۡلِ  َغَس�ِ  �َِ�ٰ  �ل  قُۡرَءانَ  �ِنّ  �ۡلَفۡجرِ�  ََ

وٗدا َ�نَ  �ۡلَفۡجرِ  َُ ۡۡ ّجدۡ  �ّ�ۡلِ  ََِمنَ  ٧ َم ََ َُ َ  ّلَك  تَ فِلَةٗ  بِ َِ َ� ََ ن َع
َ
َ 

ۡبَعَثَك  َهَك  َّ ُۡموٗدا َمَت ٗم  ََ  ]  ٧٩  ،٧٨: االسا [ ﴾ ٧ َّ

“সূযর েহেল পড়ার সময় েথেক রােতর অঅকার  পযর� সালাত 

কােয়ম কর এবং ফজেরর  কুরদন। িন�য় ফজেরর কুরদন 

  (েফেরশতাোর) উপি�িতর সময়। দর রােতর িকছু অংেশ 

তাহা�ুা দাায় কর   েতামার অিতির� াািয়� িহেসেব। দশা 

                                                           
54 মুসিলম। 
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করা  যায়, েতামার রব েতামােক �শংিসত অব�ােন  �িতি�ত 

করেবন”।५४

55 

পাা  ওয়া� সালােতর পর দ�াহ তাহা�ুোর উে�খ কেরেছন, 

অথরাা তুিম ঘুেমর পর াাাড়াও। েতামার জনয তা অিতির�, অথরাা 

অনযানয ফরেযর উপর এটা অিতির� ফরয। েকউ বেলেছন: 

উহেতর নযায় তার উপরও তাহা�ুা নফল। মুজািহা ও কাতাাাহ 
এ অিভমত �কাশ কেরেছন।৫৫

56 দ�াহ তা‘দলা অনয� বেলন: 

ۡۡ ُ  �ّ�ۡلِ  ََِمنَ  ﴿ ِ  ]  ٤٨: الُور[ ﴾ ٤ �َهُجومِ  �ۡدَ�ٰرَ  فََسّب

“দর রােতর িকছু অংেশ এবং নকে�র  অ� যাবার পর তার 

তাসবীহ পাঠ  কর”।५६F

57 িতিন অনয� বেলন: 

ۡۡ ُ  َ�ُۥ فَلۡسُجدۡ  �ّ�ۡلِ  ََِمنَ  ﴿  ]  ٢٦: اال�سين[ ﴾ ٢ َطوِ�ً�  َ�ۡٗ�  َََسّبِ

“দর রােতর একাংেশ তার উে�েশয  িসজাাবনত হও এবং াীঘর 

রাত ধের তাার  তাসবীহ পাঠ কর”।५७F

58  

িকয়ামুল লাইেলর �িত এসব িনোরশ েমা�াহাব পযরায়ভু�, েযমন 

হািাস �ারা �মািণত। অতএব দ�াহ দপনার উপর যা ওয়ািজব 

কেরেছন, তা �ত বা�বায়ন করন। এ ওয়ািজবই দ�াহর িনকট 

                                                           
55 সূরা ইসরা: (৭৮-৭৯) 
56 সংিক� তাফসীের বগভী। 
57 সূরা তুর: (৪৮)  
58 সূরা ইনসান: (৪৮) 
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অিধক ি�য়, যার �ারা দপিন তার ৈনকটয অজরেন সকম হেবন। 
দপিন াুবরল বা�া, দপনার রেবর কমা, করণা, �িতাান ও 

সাওয়ােবর িভখাির, অতএব রােতর দধাের নফেলর �িত 

মেনােযাগ িান। কারণ ফরেযর পর তাই সেবরা�ম ইবাাত। �রণ 

করন িকয়ামুল লাইল মুিমন বা�াোর জণ, যাোর িতিন �শংসা 

কেরেছন। ইরশাা কেরন: 

ََُج َ�ٰ  ﴿ ََ  ۡ َُ َُ َُ ۡ  يَۡدُعونَ  �لَۡمَض ِجعِ  َعنِ  ُجُنو َّ ِمّم  َََطَمٗع  َخۡوٗف  ََ ََ 

 ۡ َُ زَۡقَ�ٰ     ]  ١٦:  السج ة[ ﴾ ١ يُنفُِتونَ  ََ

“তাোর পা�রোশ িবছানা েথেক দলাাা হয়।  তারা ভয় ও দশা 

িনেয় তাোর রবেক ডােক।  দর দিম তাোরেক েয িরযক াান 

কেরিছ,  তা েথেক তারা বযয় কের”।५८F

59 পরবতরী দয়ােত দ�াহ 

তাোর �িতাান উে�খ কেরেছন, যা তাোর দমল েথেক মহান। 

ইরশাা হেি: 

ۡخِ�َ  ّم ٓ  ََۡفٞس  ََۡعلَ ُ  فََ�  ﴿
ُ
َ  َُ َ ۡ�ُ�ٖ  قُّرةِ  ّمِن ل

َ
َ  ۢ ّ  بَِم  َجَزآَء ۡعَملُونَ  َ�تُوا َّ 

 ]  ١٧:  السج ة[ ﴾ ١

                                                           
59 সূরা েসজাা: (১৬)  
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“অতঃপর েকান বযি� জােন না তাোর জনয   ে াখ জুড়ােনা িক 

িজিনস লুিকেয় রাখা হেয়েছ,  তারা যা করত, তার 

িবিনময়�রপ”।५९

60  

িক মহান িনয়ামত ও মহা �িতাান! তার তুলনায় দমাোর 

দমেলর িক মূলয?! মুিমন বযি� যিা এ িনয়ামেতর কথা �রণ 

কের দমল কের, তাহেল েস েকান �াি� অনুভব কের না, বরং 

জা�ােত বসবাস করার অতুলনীয় �াা দ�াান কের, যা দ�াহর 

ইবাাােত রাত-জাগা বযতীত অজরন হয় না। রােতর অঅকাের 

ইবাাাতকারী বা�াোর বণরনা িােয় দ�াহ বেলন: 

ّ  قُۡل  ﴿ َۡ  بِ َِٓ  َءاِمُنوا
َ
َ  َّ  ّۚ ِينَ  �ِنّ  ُِۡؤِمُنٓوا َّ �  َُِ

ُ
َ ّ َ�ٰ  �َِذا َ�ۡبلِ َِٓ  ِمن �ۡلعِۡل َ  وا ُۡ ُّ 

 ۡ َِ َ�ُتولُونَ  ١ � � � َعلَۡي ٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ََ َِن  َّ  ََۡعدُ  َ�نَ  �ِن ََ

ََِّن  ََ  ّٗ َنَ  ١ لََمۡفُعو َ�ِخره ۡبُكونَ  لِۡ�َۡذقَ نِ  ََ َ�زِ�ُدُه ۡ  َّ وٗ�۩ ََ ُۡ  ﴾ ١ ُخ
 ]  ١٠٩  ،١٠٧: االسا [

“বল, ‘েতামরা এেত ঈমান দন বা ঈমান না  দন, িন�য় এর 

পূেবর যাোরেক জান োয়া  হেয়েছ, তাোর কােছ যখন এটা পাঠ 

করা হয়  তখন তারা িসজাাবনত হেয় লুিটেয় পেড়। দর তারা 

বেল, ‘পিব� মহান দমাোর রব!  দমাোর রেবর ওয়াাা অবশযই 

কাযরকর হেয়   থােক’। ‘দর তারা কাাােত কাাােত লুিটেয় পেড় 

                                                           
60 সূরা েসজাা: (১৭)  
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এবং  এটা তাোর িবনয় বৃি  কের”।६०

61 তাোর দেরা একিট 

াৃেশযর বণরনা িােিন িতিন: 

﴿  ّ َجُعونَ  َم  �ّ�ۡلِ  ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�تُوا َۡ َّ ١  َِ َۡ ۡس
َ
َِلۡ� َُۡغفُِرَنَ  ُه ۡ  ََ  ١ �َۡس

 ]  ١٨  ،١٧: الار�ي [ ﴾

“রােতর সামানয অংশই এরা ঘুিমেয়  কাটাত। দর রােতর েশষ 

�হের এরা কমা   াওয়ায় রত থাকত”।६१F

62 িতিন দেরা বেলন: 

ِينَ  ﴿ َّ � ُُونَ  ََ َِ ۡ  يََِي ِ َّ  ]  ٦٤: الفرقين[ ﴾ ٦ ََقَِ�ٰٗم  ُسّجٗدا لَِر

“দর যারা তাোর রেবর জনয িসজাারত ও   া�ায়মান হেয় রাি� 

যাপন কের”।६२F

63  

ি�য় ভাই ও েবান, এসব জণাবিল দ�াহেক মহ�তকারী মুিমন 

বা�াোর। দমরা েযন তাোর নযায় দমল কের দ�াহর ৈনকটয 

ও মহ�ত অজরেন �তী হই, তাই িতিন তাোর জণাবিল উে�খ 

কেরেছন। দ�াহর ৈনকটয অজরন করার উ�ম প�া িকয়ামুল 

লাইল। সবরাে� তা অজরন কেরেছন দমাোর নবী মুহাহা 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

                                                           
61 সূরা ইসরা: (১০৭-১০৯)  
62 সূরা যািরয়াত: (১৭-১৮) 
63 সূরা ফুরকান: (৬৪) 
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ََّك  َ�ِنّ  ﴿ ۡعلَ ُ  ََ تَّك  َّ
َ
ۡدَ�ٰ  ََُتومُ  َ

َ
تِۡصَفُ ۥ �ّ�ۡلِ  ثُلَُ�ِ  ِمن َ ثُلَُثُ ۥ ََ ََ 

ِينَ  ّمِنَ  َََط ٓ�َِفةٞ  َّ          ]  ٢٠: الزمل[ ﴾ ٢ َمَعَكۚ  �

“িন�য় েতামার রব জােনন েয, তুিম রােতর   াুই তৃতীয়াংেশর 

িকছু কম, অথবা অধররাত  অথবা রােতর এক তৃতীয়াংশ সালােত 

  াাািড়েয় থাক এবং েতামার সােথ যারা দেছ  তাোর মধয েথেক 

একিট ালও”।६३F

64  িন�য় তাোর দমল দমাোর জনয উ�ম 

দাশর। ইরশাা হেি: 

ۡسَوةٌ  �ّحِ  ََُسولِ  ِ�  لَُ� ۡ  َ�نَ  ّلَتدۡ  ﴿
ُ
َسَنةٞ  َ ّ  َ�نَ  لَِّمن َّ  ۡومَ ََ�ۡ�َ  �ّحَ  يَۡرُجوا

َذَكرَ  ��ِخرَ   ]  ٢١:  االحزاإل[ ﴾ ٢ َكثِٗ�� �ّحَ  ََ

“অবশযই েতামাোর জনয রাসূলু�াহর মেধয রেয়েছ  উ�ম দাশর 

তাোর জনয যারা দ�াহ ও পরকাল  �তযাশা কের এবং 

দ�াহেক অিধক �রণ কের”।६४F

65 

ি�য় পাঠক, দপিন িকয়ামুল লাইেলর �িত য�শীল হন, তােত 

দ�িনেয়াগ করন ও তার �িত মেনােযাগী হন। এ িবষেয় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর কতক হািাস লকয 

করন: 

                                                           
64 সূরা মুযযািহল: (২০) 
65 সূরা দহযাব: (২১)  
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দবু হরায়রা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
الة نع  الفر�لى ارلُل الّةييم نعَ  رمليَن ش ُر ا«   الحرُم، وارلُل الة 

 .روال مسلم. »صالُة الل يل

“রমযােনর পর সেবরা�ম িসয়াম মহররম মােসর িসয়াম। দর 

ফরেযর পর সেবরা�ম সালাত রােতর সালাত”।৬৫F

66 

দ�ু�াহ ইব ন দমর ইব ন দস রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
ّم الةالة إ  ا  صالُة داود؛ لن رغيُم  ةَ  الليل و�قوُم نلثه و�غيُم « اح

 .مت فق أليه. »ب به، و�ةوُم روًمي و�فُر روًمي

“দ�াহর িনকট সেবরা�ম সালাত াাউা দলাইিহস সালােমর 

সালাত, িতিন রােতর অেধরক ঘুমােতন, এক তৃতীয়াংশ িকয়াম 

করেতন ও এক ষ�াংশ ঘুমােতন। িতিন এক িান িসয়াম পালন 

করেতন ও এক িান ইফতার করেতন”।৬৬F

67 

সােলম ইব ন দ�ু�াহ রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন: িজবরীল দলাইিহস সালাম নবী সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনকট এেস বেলন: 

                                                           
66 মুসিলম। 
67 বুখাির ও মুসিলম। 
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ززّب نه، واح ّ ري مدُ  أ  مي شئَ ؛ رذ   ميٌ ، واأدل مي شئ  رذ    «
مس شئَ  رذ    مفيرقه، واألم ان   َف الؤمس قييُم الليل، وأز ل ابتاغيؤل 

غه األلي�م . »أس افيف ، وحس   .روال اليلم والَُا�م

“েহ মুহাহা, যত িান ইিা েবাে  থাকুন, অবেশেষ দপিন মারা 

যােবন। যা ইিা দমল করন, তার �িতাান অবশযই দপনােক 

োয়া হেব। যােক ইিা মুহা�ত করন, দপিন তােক অবশযই 

েছেড় যােবন। েজেন রাখুন, মুিমেনর মযরাাা িকয়ামুল লাইেল। 

িকয়ামুল লাইেল রেয়েছ তার সহান ও মানুষ েথেক 

অমুখােপিকতা”।৬৭F

68 

জােবর রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন:  
طول «: ابم الةالة ارلُل؟ قيل :ُبئل ربوُل ا  صهللا ا  أليه وبلم

 .القييمُ : والقغوُ  . روال مسلم. »القغو 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা 

হেয়িছল: েকান সালাত সেবরা�ম? িতিন বেলন: “ল�া কুনুত”।৬৮F

69 

অথরাা াীঘর িকয়াম। দ�াহর েয বা�া রােত িকয়াম কের, েস 

দ�াহর ৈনকটয হািসল কের। হািােস এেসেছ: 

                                                           
68 হােকম ও তাবরািন, শায়খ দলবািন হািাসিট হাসান বেলেছন।  
69 মুসিলম। 
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ر؛ رذن ابتُعَ  ان « اقرُإل مي رُون الر إلم مس الع   ب جوف الل يْل اَآل
س ُُ يأى ر س ريكُر ا  ب رل  الس  روال التميب وصححه . »رُوَن مد 

     .األلي�

“বা�া তার রেবর সবে েয় িনকটবতরী হয় রােতর েশষ ভােগ। 
যিা তুিম তাোর অ�ভুর� হেত পার যারা দ�াহেক রােতর েশষ 

ভােগ �রণ কের তাহেল হেয় যাও”।৬৯F

70 

নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন কুরদনধারী বযি� 

ঈষরার পা�। ইব ন ওমর রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, নবী 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
القرتن ر و رتلول ت ي  الليل وت ي   ال حس  إال ب اننت� رجل تريل ا «

 .متفق أليه» ..اف ير

“েকান ঈষরা েনই কধু াু’জন বযি� বযতীত, এক বযি� দ�াহ 

যােক কুরদন াান কেরেছন, েস িান-রােতর িবিভ� সমেয় তা 

িতলাওয়াত কের”।৭০F

71 

িন�য় িকয়ামুল লাইেলর ফিজলত জাত বযি� কখেনা মূখর বযি�র 

নযায় নয়। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

                                                           
70 িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
71 বুখাির ও মুসিলম। 
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ّمنۡ  ﴿
َ
َُ  ََقَ ٓ�ِٗم  َس ِجٗدا �ّ�ۡلِ  َءاتَ ٓءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  َ َۡذ ّ  ��ِخَرةَ  َُ َ�ۡرُجوا  ََۡ�َةَ  ََ

 َۗ ِ ِ َّ َُوِي َهۡل  قُۡل  ََ ِينَ  �َۡس َّ ۡعلَُمونَ  � ِينَ  َّ َّ � ۡعلَُموَنۗ  َّ  ََ َم  َّ َّ ِ ََُذّكرُ  � َّ  ّ لُوا َّ
ُ
َ 

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 ]  ٩: لزمرا[ ﴾ ٩ �ۡ�

“েয বযি� রােতর �হের িসাজাবনত হেয় ও   াাািড়েয় দনুগতয 

�কাশ কের, দিখরাতেক  ভয় কের এবং তার রব-এর রহমত 

�তযাশা  কের (েস িক তার সমান েয এরপ কের না)  বল, ‘যারা 

জােন দর যারা জােন না তারা িক  সমান?’ িবেবকবান েলােকরাই 

েকবল  উপোশ �হণ কের”।७१F

72  

অতএব দসুন এসব দয়াত ও হািাস েথেক উপোশ �হণ কের 

দমরা জানীোর অ�ভুর� হই। 
 

িকয়ামুল লাইেলর ফিযলত: 

িকয়ামুল লাইেলর াুিনয়ািব ফিযলত: 

১. িকয়ামুল লাইল বযি�েক পাপ, জনা ও অঅীল কমর েথেক িবরত 

রােখ। দ�াহ তা‘দলা ইরশাা কেরন: 

َۡ ٓءِ  َعنِ  ََۡنَ�ٰ  �لّصلَٰوةَ  �ِنّ  ﴿ ۡۡ  ]  ٤٥: العغك و [ ﴾ ٤ ََ�لُۡمنَكرِ�  �ۡلَف

“েতামার �িত েয িকতাব ওহী করা হেয়েছ, তা   েথেক িতলাওয়াত 

কর এবং সালাত কােয়ম কর।  িন�য় সালাত অঅীল ও ম�কাজ 

                                                           
72 সূরা যুমার: (৯)  
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েথেক িবরত  রােখ। দর দ�াহর �রণই েতা সবরে��।  দ�াহ 

জােনন যা েতামরা কর”।७२

73  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলা হল: 
روال احُ  . »َبهَغْ يل مي رقول«: قيل. إن  رال ًي رةّع نيلليل رذاا اص   سق«

حه األلي�م   .وانس ح ين وصح 

অমুক বযি� রােত সালাত দাায় কের, িক� সকােল উেঠ  ুির 

কির। িতিন বলেলন: “েস যা বলেছ তা তােক অিতশী� বারণ 

করেব”।৭৩F

74 

অঅীলতা েথেক িবরত রাখা সালােতর সাধারণ �কৃিত, তেব এ 

বযাপাের িকয়ামুল লাইেলর ভূিমকা িবেশষ। িকয়ামুল লাইেল বযি� 
যখন দ�াহর সােথ েমানাজাত কের ও তার সামেন সকল দমল 

উপি�ত হয়, তখন েস খারাপ কেমরর জনয লি�ত হয় ও েনক 

দমল কবুল না হওয়ার দশ�া কের, ফেল েস �ত অঅীলতা 

তযাগ কের। 

২. িকয়ামুল লাইেলর ফেল শরীর েথেক েরাগ-বযািধ াূর হয়। 

সবর�থম াূর হয় অকমতা ও অলসতার েরাগ। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
73 সূরা দনকাবুত: (৪৫)  
74 দহমা, ইব ন িহ�ান, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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أليُم نقييم الليل؛ رذ  ه داُإل الةيل� ق لُم؛ رذن  قييَم الليل قُْرَاٌى إ  «
ا  أس الس  ومغ ية أس  -أز وجل  -ا    ّ َرَدٌة ل ُْ ورُفٌ� لنم وإل وَم
ُم . »اإلنم ، وقيل العرا غه : اَرجه الّتميبم والي ،م إبغيُدل حسٌس، وحس 

 .األلي�م 

“েতামরা িকয়ামুল লাইলেক দাকেড় ধর, িন�য় তা েতামাোর 

পূবরবতরী েনককার েলাকোর অভযাস। কারণ িকয়ামুল লাইল 

দ�াহর ৈনকটয, পােপর কাফ ফারা, শরীর েথেক েরাগ াূরকারী ও 

পাপ েথেক সুরকা”।৭৪F

75 

৩. িকয়ামুল লাইল �ারা বা�া যাবতীয় কলযাণ অজরেন সকম হয়। 

কারণ রােত একিট মুহূতর রেয়েছ, বা�া েস সময় াুিনয়া ও 

দেখরােতর েয কলযাণ �াথরনা করক দ�াহ তােক তা �াান 

কেরন। জােবর রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
إن  مس الل يل بيأى ال روارق ي أ   مسلم �سبل ا  ًَ�ا إال اأُيل إريل، «

 اَرجه مسلم،. »وال    للى

                                                           
75 িতরিমিয ও বায়হািক। ইরািক বেলেছন: এ হািােসর সনা হাসান, শায়খ 

দলবািন বেলেছন: হািাসিট হাসান। 
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“িন�য় রােত একিট মুহূতর রেয়েছ, েস সময় মুসিলম বা�া যাই 

�াথরনা কের দ�াহ তােক তা অবশযই �াান কেরন। এরপ 

�েতযক রােতই হয়”।৭৫

76 

েহ দ�াহর বা�াগণ, োখুন িকয়ামুল লাইেল িক পিরমাণ কলযাণ 

রেয়েছ, বরং াুিনয়ার সকল কলযাণ তােতই িনিহত। দপিন 

জােনন না িক দপনার জনয কিতকর ও উপকারী। কত বযবসায়ী 

েলাকসান জেণ দফেসাস করেছন! কত মািলক িনেজর িনিমরত 

ঘরসহ �ংস হেয়েছন! তাোর সংখযাও কম নয়, যারা দরােমর 

জনয জীবন সি�নী ঘের এেন অশাি�র াাবানেল া� হেিন! 

এটাই াুিনয়ার রীিত। যিা দপিন রােতর োায়া কবুেলর মুহূেতর 

�েতযক কােজ দ�াহর িনকট তাওিফক তলব কেরন, কােজর 

করেত তার সামেন া�ায়মান হন, েযন দপনার �ম বৃথা না 

যায়, তাহেল দপিন লি�ত হেবন না। দপনার অ�র স�� 

হেব, েয পিরমাণ াুিনয়া লাভ কেরেছন তােতই দপিন সুখ 

পােবন। দপিন েকন ি �া করেবন, েকন অশাি� েভাগ করেবন, 

দপিন েতা দ�াহেক বেলেছন, তার উপরই ভরসা কেরেছন!? 

িতিন বৃি� বষরণকারী, েমঘ পির ালনাকারী, পিরক�নাকারী ও 

িরযক ব�নকারী। েহ অিববািহত যুবক, তুিম িববাহ করেত  াও, 
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াাাড়াও েতামার রেবর িনকট াীনাার �ী �াথরনা কর, েয েতামার 

জীবেন সুখ োেব। েহ অসু� বযি�, েরাগ েথেক মুি�  াও, 

াাাড়াও েতামার রেবর িনকট সু�তা �াথরনা কর। েহ বযবসায়ী 

লাভবান হেত  াও, উেঠ াাাড়াও েতামার রেবর িনকট সফলতা 

�াথরনা কর। দ�াহর েথেক েয িবমুখ হয়, দ�াহর তার েথেক 

ে হারা িফিরেয় েনন। দ�াহ ধনী, বা�া গরবী। িতিন 

অমুখােপকী, বা�া মুখােপকী। এসব েজেন বা�া িকভােব তার 

েথেক িবমুখ হয়?! না, এরপ কখেনা সমী ীন নয়। 

৪. িকয়ামুল লাইেলর ফেল বযি�র অ�র �ফু� হয়। ইব ন 

মুনকািার রহ. বেলেছন: িতনিট দন� বযতীত াুিনয়ার েকান 

দন� অবিশ� েনই: িকয়ামুল লাইল, বঅু-বাঅবোর সােথ 

সাকাত ও জামােতর সােথ সালাত দাায় করা। 

দবু সুলাইমান রহ. বেলেছন: �বৃি�র অনুসারীরা তাোর েখল-

তামাশায় েয দন� েভাগ কের, াীনাারগণ রােতর িকয়ােম তার 

ে েয় অিধক দন� েভাগ কেরন। যিা রাত না থাকত, াুিনয়ায় 

েবাে  থাকা দমার জনয অথরহীন হত। 

েকউ বেলেছন: যিা বাাশাহগণ জানত দমরা িক দনে� রেয়িছ, 

তাহেল দমাোর সােথ তারা তেলায়ার িনেয় যু  করত। 

েকউ বেলেছন: রােত দমার িকছু অিযফা রেয়েছ, দিম যিা তা 

তযাগ কির, দমার শি� িনঃেশষ হেয় যায়। 
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িকয়ামুল লাইেলর উপকািরতা বণরনায় গাজািল রহ. বেলেছন: 

িবিভ� বণরনা েথেক �মািণত েয, িকয়ামুল লাইলকারীগণ রােতর 

িকয়ােম িবেশষ �াা দ�াান কেরন এবং এ জনয রাতেক তারা 

েবেছ েনন। তাোর কাউেক বলা হেয়িছল: েকমন যােি েতামার 

ও েতামার রােতর অব�া? িতিন উ�ের বেলন: দিম তার মূলযায়ন 

করেত পািরিন, েস দমােক তার ে হারা োিখেয় ��ান কেরেছ। 

তাোর কাউেক বলা হেয়িছল: েতামার রাত েকমন যােি? িতিন 

বেলন: রােত দমার াু’িট অব�া হয়, অঅকার দগমেন দনি�ত 

হই, ফজর উিাত হওয়ার ফেল ি ি�ত হই। রােত দিম কখেনা 

পিরপূণর তৃি� লাভ করেত পািরিন।  

দিল ইব ন বা�ার রহ. বেলেছন:  ি�শ বছর যাবত ফজর উিাত 

হওয়া বযতীত েকান ব  দমােক াুঃিখত কেরিন। অথরাা এ াীঘর 

সমেয় দিম একমা� ফজর উিাত হওয়ার কারেণ াুঃিখত 

হেয়িছ।  

ফুাােয়ল ইব ন দয়াা রহ. বেলেছন: যখন সূযর ডুেব দিম রােতর 

অঅকার েপেয় দনি�ত হই, কারণ দিম দমার রেবর সােথ 

একাকী হেত পাির। যখন সূযর উিাত হয় দিম াুঃিখত হই, কারণ 

মানুষ তখন দমার িনকট দগমন কের।৭৬

77 
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৫. িকয়ামুল লাইলকারী বযি� উাযমতাসহ েভার কের, পূণর িান 

েস শরীেরর স�লতা িনেয় কাজ করেত সকম হয়। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
رعق  الفيُيُن ع قيريى راف اح لم إاا هو  يم نالث أق ، «

ألي  لل طو�ل ريرق ، رذن ابقيقى ريكر ا  : ر إل منن   أق ة
ي  ًُ ا�ل  أق ة، رذن روضب ا�ل  أق ة، رذن صهللا  ا�ل  أق ة، ربص   �في

 َّ  اص   َ يَث اففس كسالن طي
 
 .متفق أليه. »اف ْفس، وهال

“শয়তান েতামাোর �েতযেকর ঘােড়র প�াা ভােগ িতনিট িঘরা 

োয়, যখন েস ঘুমায়। �েতযক িঘরায় েস ম� পাঠ কের: েতামার 

রাত অেনক বািক, অতএব ঘুমাও। যখন েস জা�ত হয় ও 

দ�াহর িযিকর কের একিট িঘরা খুেল যায়। যখন েস অযু কের 

অপর িঘরা খুেল যায়। যখন েস সালাত দাায় কের তৃতীয় িঘরা 

খুেল যায়। ফেল েস মেনর উাযমতা ও স�লতাসহ েভার কের, 

অনযথায় েস খারাপ নফস ও অলসতা িনেয় েভার কের”।৭৭F

78 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম সতযই বেলেছন, দপিন 

োখেবন িকয়ামুল লাইলকারীোর শরীের অলসতার েকান ছাপ 

েনই, তারা ফুরফুের েমজাজ ও উাযমতাসহ িােনর কাজ দর� 

কের। �কৃত পেক সকাল পযর� ঘুম� বযি�োর োখেবন, তাোর 
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ে াখ ফুেল েগেছ, হাত-পা নাড়া- াড়ায় �াি� ও অলসতা অনুভব 

করেছ। মূলত িকয়ামুল লাইলকারীোর এ উাযমতা দ�াহর সােথ 

েমানাজাত ও তার ৈনকেটযর ফেল অিজরত হয়। 

৬. িকয়ামুল লাইেলর ফেল স�ান েনক হয়, কারণ বা�া যখন 

দ�াহর সমীেপ া�ায়মান হয়, অবশযই েস তার স�ােনর জনয 

কভ কামনা কের ও তাোর জনয িনরাপ�া  ায়। দ�াহ তা‘দলা 

বেলন: 

ّم  ﴿
َ
َ ََ  َُ َدا ِ

ۡۡ َ�نَ  ِديَنةِ �لۡمَ  ِ�  يََِيَمۡ�ِ  لُِغَ�َٰمۡ�ِ  فََ�نَ  � َُُ ۥ ََ َم  َك�ٞ  َ�ۡ َُ ّ  ل

َ�نَ  بُوُهَم  ََ
َ
َ  ٗۡ ِ ادَ  َ�ٰل ََ

َ
َهَك  فَأ ن ََ

َ
ۡبلَُغ ٓ  َ ُشّدُهَم  َّ

َ
َُۡخرَِج  َ �َۡس  َك�َُهَم  ََ

َِكۚ  ّمِن ََۡ�َةٗ  َّ َم  َّ ُُُ ۥ ََ ۡمرِي�  َ�نۡ  َ�َعۡل
َ
َِ�ُل  َ�ٰلَِك  َ

ۡ
 ّعلَۡي ِ �َۡسِطع لَ ۡ  َم  َِأ

�    ]  ٨٢: الك  [ ﴾ ٨ َصۡ�ٗ

“দর �া ীরিটর িবষয় হল, তা িছল শহেরর   াু’জন ইয়াতীম 

বালেকর এবং তার িনে  িছল  তাোর জ�ধন। দর তাোর িপতা 

িছল  সাকমরপরায়ণ। তাই দপনার রব  াইেলন   েয, তারা াু’জন 

�া�বয়� হেয় তাোর জ�ধন   েবর কের েনেব। এ সবই দপনার 

রেবর  রহমত �রপ। দিম িনজ েথেক তা কিরিন।  এ হেলা েস 

িবষেয়র বযাখযা, েয স�েকর  দপিন ৈধযর ধারণ করেত 

পােরনিন”।७८F

79  
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দ�াহ স�ানোর উপর রহম কেরেছন তাোর িপতা-মাতার 

োায়ার কারেণ, যারা সারা জীবন তাোর জনয িনরাপ�া ও কভ 

কামনা কেরেছন। 

৭. িকয়ামুল লাইলকারীোর ে হারায় নুর থােক, মৃতুযর সময় তারা 

নুেরর অিধকারী হয়। হাসান রহ.-েক বলা হেয়িছল: তাহা�ুা 

দাায়কারীোর ে হারা েকন অনযোর তুলনায় অিধক নূরাি�ত? 

িতিন বেলন: তারা রহমােনর সােথ একাকী হয়, ফেল রহমান 

তাোরেক িনেজর নূর াান কেরন।৭৯

80 

৮. িকয়ামুল লাইলকারীোর িরিযেক দ�াহ �শ�তা াান কেরন, 

তারা এমন জায়গা েথেক িরিযক লাভ কেরন, যার ক�না তাোর 

হয় না। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

ُّ�ِ  َََمن ﴿ َ�ۡرزُۡق ُ  ٢ َ�ۡرَٗج  ّ�ُۥ َ�َۡعل �ّحَ  َّ َُ  ِمنۡ  ََ ۡي ََِۡسُبۚ  َّ  َّ َُ 

ۡ  َََمن َّ ََُو وَ  �ّحِ  َ�َ  َّ َُ ۥٓۚ  َ� ۡسُبُ  َِۚ  َ�ٰلِغُ  �ّحَ  �ِنّ  َّ ۡمرِه
َ
ِ  �ّحُ  َجَعَل  قَدۡ  َ  لُِ�ّ

ءٖ  ۡ�َ � َٗ  ]  ٣  ،٢:  الُالق[ ﴾ ٣ قَۡد

“েয দ�াহেক ভয় কের, িতিন তার জনয উ�রেণর পথ ৈতির 

কের োন। এবং িতিন তােক এমন উাস েথেক িরিযক িােবন যা 

েস ক�নাও করেত পারেব না। দর েয দ�াহর ওপর 

তাওয়া�ুল কের দ�াহ তার জনয যেথ�। দ�াহ তার উে�শয 
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পূণর করেবনই। িন�য় দ�াহ �েতযক িজিনেসর জনয একিট 

সময়সীমা িনধরারণ কের িােয়েছন”।৮০

81  

৯. িকয়ামুল লাইেল কুরদন িতলাওয়ােতর ফেল কুরদেনর িহফয 

াৃঢ় হয়। ইব ন ওমর রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
ُّ القرتن رقرال نيلل يل واف ير اَكرل، وهاا لم رُقم نه �سيه« . »وهاا قيم صيح

 روال مسلم،

“কুরদেনর হােফজ যিা কুরদন িনেয় সালােত াাাড়ায় এবং িান-

রােত তার িতলাওয়াত কের তাহেল েস কুরদন �রণ রাখেত 

সকম হেব, যিা েস কুরদন িনেয় না াাাড়ায় ভুেল যােব”।৮১F

82 

দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

َِ  �ِتّ  ﴿ ّٗ  َعلَۡيَك  َسُنۡل  ]  ٥: الزمل[ ﴾ ٥ ثَِتيً�  قَۡو

“িন�য় দিম েতামার �িত এক অিতভারী  বাণী নািযল করিছ”।८२F

83 

এরপেরই বেলন:  

َشده  ِ�َ  �ّ�ۡلِ  تَ ِشَئةَ  �ِنّ  ﴿
َ
ۡقَومُ  �ٔ�ٗا ََۡط  َ

َ
َ  ]  ٦: الزمل[ ﴾ ٦ �ِيً�  ََ

“িন�য় রাত-জাগরণ দ�সংযেমর জনয  অিধকতর �বল এবং 

�� বলার জনয  অিধকতর উপেযাগী”।८३F

84  
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১০. িকয়ামুল লাইলকারীোর োায়া কবুল হয়, দ�াহর িনকট 

সাহাযয  াইেল দ�াহ তাোর সাহাযয কেরন, যখন তারা দ�য় 

 ায় দ�াহ তাোর দ�য় াান কেরন। কারণ তারা ফরয ও 

নফল উভয় সালাত �ারা দ�াহর ৈনকটয অজরন কের। েয 
দ�াহর ৈনকটয অজরন কের, দ�াহ তােক সাহাযয করা ও দ�য় 

োয়ার �িত�িত িােয়েছন। 

উবাাাহ ইব ন সািমত রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “রােত ঘুম েথেক জা�ত 

হেয় েয বেল: 
ل وهو  ع   ش  ق رر، الد    ال   إال ا  وح ل ال  �  « 

َُ وال حوَل وال قوة إال ني   .»وب حين ا  وال   إال ا  وا  ُ ا�

অতঃপর বেল: েহ দ�াহ দমােক মাফ কর, িকংবা োায়া কের, 

তার োায়া কবুল করা হয়। যিা েস অযু কের ও সালাত দাায় 

কের, তার সালাত কবুল করা হয়”।८४F

85 

এ হল রােত িকয়ামকারীর �িতাােনর অংশ িবেশষ, দ�াহর 

িনকট যা রেয়েছ তা দেরা উ�ম, দেরা �ায়ী। এখােন এ পযর� 

উে�খ করলাম েযন শয়তােনর �েরা না ও অলসতার কারেণ 

মুিমন বা�া রােতর িকয়াম তযাগ না কের। 
                                                                                                            
84 সূরা মুযযািহল: (৬)  
85 বুখাির। 



 

59 

 

িকয়ামুল লাইেলর পরকালীন উপকািরতা 

১. িকয়ামুল লাইেলর ফেল দ�াহর স�ি� হািসল হয়। দ�াহ 

তার বা�ােক োেখ হােসন, যখন েস দরামাায়ক িবছানা ও 

সু�রী �ী েরেখ সালােতর জনয া�ায়মান হয়। দবুা-াারাা 

রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
والب «: مغ مواكر . »...نالنى � م م ا  و�لح  إل م و�ستتش ن م«

رََيُر ش ورَه : ل امراة حسغي  ورراش ل� حسس ريقوم مس الليل؛ ريقول
، وقيل الغيربم . »و�يكر� ولو شي  رق  َا�م  .إبغيدل حسس: روال الُ

“িতন বযি�েক দ�াহ পছ� কেরন, তাোর োেখ হােসন ও 

তাোরেক সুসংবাা োন...”, তাোর একজন: “যার সু�র �ী ও 

দরামাায়ক িবছানা রেয়েছ, তবুও েস রােত া�ায়মান হয়। 

[দ�াহ বেলন:] েস তার �বৃি�েক তযাগ কের দমােক �রণ 

করেছ, যিা েস  াইত কেয় থাকেত পারত”।৮৫F

86 

দ�াহর হাসা তার স�ি�র ািলল, দ�াহ দমাোরেক তাোর 

অ�ভুর� করন। দ�াহ তা‘দলা রােত িকয়ামকারীোর িনেয় 

েফেরশতাোর সােথ গবর কেরন। দ�ু�াহ ইব ন মাসউা 

                                                           
86 তাবরািন, শায়খ মুনিযির বেলেছন, হািাসিটর সনা হাসান। 
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রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
رجل نير أس وطيئه وليره مس ن� حب ّه : أجّ رامغي مس رجل�«

شه ا ظروا إ  أ  ب نير أس ررا: واهله إ  صالره ريقول اُ  لالئُته
. »ووطيئه مس ن� حب ّه واهله إ  صالره رغ ًى ريدي أغ ب وشفقًى اي أغ ب

حه األلي�م واألر يؤوط َا�م والي ،م وانس ح  ين وصح   ُ  .روال ال

“দমাোর রব াু’জন বযি�র কারেণ দ�যর হন: এক বযি� েয 

তার নরম িবছানা ও েলপ েছেড়, ি�য় �ী ও পিরবার তযাগ কের 

সালােত া�ায়মান হয়, দ�াহ েফেরশতাোরেক বেলন: োখ 

দমার বা�ােক, েস তার িবছানা ও খাট েছেড়, �ী ও পিরবার 

তযাগ কের দমার দশা ও ভেয় সালােত া�ায়মান হেয়েছ”।८६F

87 

২. িকয়ামুল লাইলকারীোর জনয রেয়েছ জা�াতুল মাওয়া, যার 

িনয়ামত েকান ে াখ োেখিন, েকান কান �বণ কেরিন এবং েকান 

অ�ের তার ক�না জা�ত হয়িন। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

ََُج َ�ٰ  ﴿ ََ  ۡ َُ َُ َُ ۡ  يَۡدُعونَ  �لَۡمَض ِجعِ  َعنِ  ُجُنو َّ ِمّم  َََطَمٗع  َخۡوٗف  ََ ََ 

 ۡ َُ زَۡقَ�ٰ ۡخِ�َ  ّم ٓ  ََۡفٞس  ََۡعلَ ُ  فََ�  ١ يُنفُِتونَ  ََ
ُ
َ  َُ َ ۡ�ُ�ٖ  قُّرةِ  ّمِن ل

َ
َ  ۢ  َجَزآَء

ّ  بَِم  ۡعَملُونَ  َ�تُوا  ]  ١٧  ،١٦:  السج ة[ ﴾ ١ َّ

                                                           
87 তাবরািব, বায়হািক, ইবেন িহ�ান, শায়খ দলবািন ও শায়খ দরনাউত 

হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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“তাোর পা�রোশ িবছানা েথেক দলাাা হয়।  তারা ভয় ও দশা 

িনেয় তাোর রবেক ডােক।  দর দিম তাোরেক েয িরযক াান 

কেরিছ,  তা েথেক তারা বযয় কের। অতঃপর েকান বযি� জােন না 

তাোর জনয   ে াখ জুড়ােনা িক িজিনস লুিকেয় রাখা হেয়েছ,  তারা 

যা করত, তার িবিনময়�রপ”।৮৭

88  

দ�ু�াহ ইব ন সালাম রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, নবী 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 ري َرم ي اف يف ارفوا السالم، واطعدوا الُعيم، وصلموا نيلل يل وافيُف  ييمٌ «

حه األلي�م . »ر َلوا الغى شسالم  .روال الّتميبم وصح 

“েহ মানুেষরা, সালােমর �সার কর, খাায �াান কর ও রােত 

সালাত দাায় কর, যখন মানুষ ঘুিমেয় থােক, তাহেল জা�ােত 

িনরাপ�ার সােথ �েবশ করেব”।८८F

89 

দিল রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
رقيم . »إن  ب الغى غررًي رُرب ظيهُرهي مس نُو  ي واُو ُ ي مس ظ ورهي«

ٌّ رقيل عيَم «: لس � ري ربوَل ا ؟ قيل: اأرا  ُ َمْس اطيإل المَم واطعَم ال
غه األ. »واداَم الّةييَم وصهللا  نيلل يل واف يُف  ييمٌ   .لي�م روال الّتميبم وحس 

                                                           
88 সূরা েসজাা: (১৬-১৭) 
89 িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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“িন�য় জা�ােত কতক �াসাা রেয়েছ, যার েভতর বািহর েথেক 

ও বািহর েভতর েথেক োখা যায়”। জৈনক �াময বযি� াাািড়েয় 

বলল: েহ দ�াহর রাসূল ঐ ঘর কার জনয? িতিন বেলন: “তার 

জনয েয সু�র কথা বেল, খাায �াান কের, রীিতমত সালাত 

দাায় কের ও িকয়ামুল লাইল কের, যখন মানুষ ঘুিমেয় 

থােক”।৮৯

90 দ�াহ যখন াুিনয়ার দসমােন দগমন কেরন, তার 

সামেন হািজর না হেয় দমরা িক �াা দ�াান কির?! িকেসর 

িবিনমেয় ি র�ায়ী জা�াত িবন� করিছ?! েযখােন হাতাশা ও াুঃখ 

িকছুই েনই। ইরশাা হেি: 

﴿  ّّ
َ
َِ ۡ  َخۡوٌف  َ َّ  َعلَۡي َۡزتُو ُه ۡ  ََ  ]  ١٧٠: أدران ال[ ﴾ ١ نَ َُ

“ তাোর েকান ভয় েনই এবং তারা   াুঃিখতও হেব না”।९०F

91  

ِينَ  �ِنّ  ﴿ َّ َُ  َسَبَتۡت  � َ َ  ّمِّن  ل ََ َ�َِك  �ۡ�ُۡس ََ َّ
ُ
َ  ََ  َّ  ١ ُمۡبَعُدَنَ  َ�ۡن

ۖ  �َۡسَمُعونَ   ََ ِسيَس ۡت  َم  ِ�  ََُه ۡ  َّ ََ َُ َُ ۡ  �ۡش تُفُس
َ
َنَ  َ ۡزُ  َّ  ١ َ�ِٰ�ُ َُ ُ َُ َُ 

ۡ�َ�ُ  �ۡلَفَزعُ 
َ
�ۡ�  ُ َُ ٰ َُلَّتٮ ََ َ�َِكةُ  ََ ََ ِي يَۡوُمُ� ُ  َ�َٰذا �لَۡم َّ �  ۡ ُُ  ُِوَعُدَنَ  ُكن

 ]  ١٠٣  ،١٠١: اال تيي [ ﴾ ١

“দমার পক েথেক যাোর জনয পূেবরই কলযাণ  িনধরািরত রেয়েছ 

তাোরেক জাহা�াম েথেক াূের রাখা  হেব। (১০১) তারা 

                                                           
90 িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট হাসান বেলেছন। 
91 সূরা দেল-ইমরান: (১৭০) 
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জাহা�ােমর কীণতম শ�ও কনেত পােব  না। েসখােন তারা তাোর 

মনঃপুত ব র মেধয  ি রকাল থাকেব। মহাভীিত তাোরেক 

েপেরশান করেব না। দর   েফেরশতারা তাোরেক অভযথরনা 

জািনেয় বলেব,  ‘এটাই েতামাোর েসই িান, যার ওয়াাা 

  েতামাোরেক োয়া হেয়িছল”।९१

92 

ি�য় পাঠক, দপিন অবশযই জা�ােত েযেত  ান, তেব তার জনয 

ে �া কেরন না েকন?! দপনার বাধা িকেস?! িন�য় শয়তান 

দপনােক বাধা িােি, তার কামনা দপিনও তার সােথ জাহা�ােম 

�েবশ কেরন। অতএব তােক ছুােড় েফলুন, তার ডােক সাড়া 

িােবন না, তার �েরা নায় �তািরত হেবন না, িকয়ামুল লাইেলর 

জনয উেঠ াাাড়ান। 

৩. রােত িকয়ামকারী বা�ার উপর দ�াহ রহমত নািযল কেরন। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
نَْ   ل  ب وج  ي «

َ
رَحم اُ  رجًال قيم مس الليل رةهللا  وارقَى امرارَه، رذن ا

 اليَ ، ورحم اُ  امراًة قيم  مس الل يل رةل   وارقظ  كوَج ي، رذن اب
  ).حسس صحي : (روال انو داود، وقيل األلي�م . » لح  ب وج ه الي 

“দ�াহ েস বযি�েক রহম করন, েয রােত াাাড়াল ও �ীেক 

জা�ত করল, যিা েস অ�ীকার কের তার ে ােখ পািনর িছটা 

                                                           
92 সূরা দি�য়া: (১০১-১০৩) 
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িাল। দ�াহ েস নারীেক রহম করন, েয রােত াাাড়াল ও 

�ামীেক জা�ত করল, যিা েস অ�ীকার কের তার ে ােখ পািনর 

িছটা িাল”।৯২

93 

এ হািাস েথেক �মািণত হয় েয, নারী-পুরষ উভেয় দ�াহর হক 

দাায় ও তার রহমত �াি�েত সমান। 

৪. েয াু’রাকাত সালাত দাায় করল, েস অিধক িযিকরকারীোর 

অ�ভুর� হয়। ি�য় পাঠক, দ�াহ দপনােক তাওিফক িান, োখুন 

রােতর দাধাের াু’রাকাত সালােতর িক পিরমাণ ফিযলত, দপিন 

অিধক িযিকরকারীোর অ�ভুর� হেবন। দর েয াু’রাকােতর 

অিধক দাায় কের, তার বযাপাের দপনার ধারণা িক!? রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
إاا ارقى الرجُل اهله مس الليل رةل يي او صهللا رثعت� جيًعي ُكت ي ب «
 .روال انو داود وصححه األلي�. »اكر�س والاكرا ال

“যখন বযি� তার �ীেক রােত জা�ত কের, অতঃপর উভেয় 

সালাত দাায় কের অথবা উভেয় িমেল াু’রাকাত দাায় কের, 

তাোরেক অিধক িযিকরকারী পুরষ ও অিধক িযিকরকারী 

নারীোর অ�ভুর� করা হয়”।৯৩F

94 

                                                           
93 দবু াাউা, শায়খ দলবািন বেলেছন: হািাসিট হাসান ও সিহহ। 
94 দবু াাউা, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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৫. িকয়ামুল লাইেলর বোৗলেত বযি� গািফলোর অ�ভুর� হয় 

না। দ�ু�াহ ইব ন দমর ইব ন দস রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক 

বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 ُّتّ مس الايرل�، ومس قيم نديئى ترى ُكتقيم نعش تري  لم رُ  سْ مَ «

حه روال انو داود وصح   .»سمس القي ق�، ومس قيم نبل  ترى ُكتّ مس القغُر�
 .األلي�

“েয বযি� রােত াশ দয়াতসহ িকয়াম করল, তােক গািফলোর 

অ�ভুর� করা হয় না, দর েয একেশা দয়াত িনেয় িকয়াম 

করল, তােক কােনিতনোর অ�ভুর� করা হয়, দর েয এক 

হাজার দয়াত িনেয় িকয়াম করল, তােক মুকানিতিরনোর 

অ�ভুর� করা হয়”।৯৪F

95 মুকানিতিরন অথর অিধক স�োর মািলক। 

এখােন উে�শয অিধক সাওয়ােবর মািলক। ইব ন হাজার রহ. 

বেলন: সূরা মুলক েথেক সূরা নাস পযর� এক হাজার দয়াত। 

৬. যিা েকউ রােত সালাত দাােয়র িনয়ত কের, াৃঢ় ইিা রােখ 

ও �েয়াজনীয় বযব�া �হণ কের, েস সাওয়ােবর অিধকারী হয়, 

যিাও েস জা�ত হেত না পাের। ঘুম তার জনয সাকা �রপ। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
95 দবু াাউা, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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مي مس امر� رُون ل صالة نيلليل رال ه ألي ي افوُم إال ُكتّ ل اجُر «
حه األلي�م . »صالره و�ن  وُمه ص قى أليه  .روال انو داود وصح 

“েয বযি�রই রােত সালােতর ইিা রেয়েছ, অতঃপর তার উপর 

ঘুম �বল হল, তার জনয অবশযই সালােতর সাওয়াব িলখা হেব, 

দর ঘুম হেব তার উপর সাকা �রপ”।৯৫F

96 

৭. িকয়ামুল লাইেলর বোৗলেত পরকােলর মাগেফরাত, রহমত ও 

ি র�ায়ী িনয়ামত হািসল হয়। কারণ এেত একিট মুহূতর রেয়েছ 

েযখােন বা�া যা  ায় তাই �াান করা হয়। হািােস এেসেছ: 
إن ب الليل لسيأى ال روارق ي رجٌل مسلم �سبل ا  ًَ�ا مس امر ال يي «

رة إال اأُيل إريل وال    للى  .روال مسلم. »واَآل

“িন�য় রােত একিট মুহূতর রেয়েছ, েস সময় বা�া দ�াহর িনকট 

াুিনয়া ও দেখরােতর যাই �াথরনা করক, দ�াহ তােক তা 

�াান কেরন। দর এটা �িত রােতই হয়।৯৬F

97 

৮. রােত িকয়ামকারী বযি� াুিনয়ার দসমােন অবতীণর দ�াহর 

ারবাের হািজর হয়, যখন দ�াহ বেলন: দেছ েকউ �াথরনাকারী 

দিম যােক �াান করব? দেছ েকউ ইে�গফারকারী দিম যােক 

কমা করব? বা�ার এর ে েয় বড় পাওনা দর িক? 

                                                           
96 দবু াাউা, হািাসিট শায়খ দলবািন সিহহ বেলেছন। 
97 মুসিলম। 
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৯. িকয়ামুল লাইেলর কারেণ পাপ েমা ন হয়। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম মুয়ায রািায়া�াহ ‘দনহেক বেলন: 
ُدلم  ع انواإل ال�؛ الةوم ُجغ ٌى، والة  قُى رُفئ الُيئى كدي رُُفئ «

َ
اال ا

ََُج َ�ٰ  ﴿ :نم رال. »الي  افير، وصالة الرجل مس جوف الليل ََ  ۡ َُ َُ  َعنِ  ُجُنو

ۡعَملُونَ  :حأ نلغ �لَۡمَض ِجعِ  حه األلي�م  .﴾ ١ َّ  .»روال الّتميبم وصح 

“দিম িক েতামােক কলযােণর ারজা োখাব! িসয়াম ঢাল �রপ, 

সাকা পাপ িমিটেয় োয় েযমন দজন পািন িনিভেয় োয় ও 

রােতর দধাের বযি�র সালাত। অতঃপর িতিন পাঠ কেরন: 

“তাোর পা�রোশ িবছানা েথেক দলাাা হয়...” দয়ােতর েশষ 

পযর�।৯৭F

98 

১০. িকয়ামুল লাইল িকয়ামেতর িান নূর হেব। দবুা-াারাা 

রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
نغور روم  -أز وجل  -مس مظ ب ظلدى الل يل إ  السيج  ل، ا  «

حه األلي�م روال الَُ. »القييمى  .ا�م وانس ح  ين ب صحيحه، وصح 

“েয বযি� রােতর দাধাের মসিজোর িােক  েল, েস িকয়ামেতর 

িান দ�াহর সােথ নূরসহ সাকাত করেব”।৯৮F

99 

                                                           
98 িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
99 তাবরনী, ইব ন িহ�ান, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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১১. রােত ঘুিমেয় থাকা বযি�রা যখন কবের ক� ও সংকীণরতার 

সহুখীন হেব, তখন িকয়ামকারী বযি�রা �শ�তা ও নূর হািসল 

করেব। তার েনক দমল তার িনকট সু�র দকৃিতেত এেস 

উপি�ত হেব, তার একাকী� াূর করেব ও তােক সা�না িােব। 

বারা ইব ন দেযব রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
رة  زل  إن  الع َ  الؤمس إاا لن ب ا قُين مس الم يي وهق يل« مس اَآل

دُس، َمَعُ م َكَفٌس  دي  نيُ  الوجول كبن  وُجوَهُ م الف  إله الالئُُى مس الس 
ْس َحغُوط الغى حأ �لسوا مغه َم   الب إ  » ...مس ا�َفين الغى وََحغُوٌط مب

 :ان قيل ب وص  حيل الؤمس ب القَ
ْن َصَ َق َ� ْ «

َ
دي  ا ى َوالتبُسوُل َييُغيدب ُمغَيدي ب الس 

س الغ  رْرشول مب
َ
ب رَب

 نَينًي إ  الغى
َ
رتُحوا ل

ْ
رَيبريه مس ُروح ي وطي  ي و�ُْفَسُ  ُل «: قيل. »مْس الغىب َوا

ل م   نََبل َْ  .»ب َب
ُّ الر� ، ريقوُل «: قَيَل  : و�بريه رجٌل َحَسُس الوَْجه َحَسُس الييإل، َطيَّ

، هيا روم  ا َُ مس ا  ؟ روج   : ريقول ل. لب كغَ  روَأ اشش نيلب �َُ؛م
قم السيأى حأ : ريقول. ا ي أدل  الةيل : ريقول. الوجه رء  نيل�

َ
رَّإل ا

حه األلي�م ب احنم )٤/٣٦٢(روال اح  . »ارجع إ  اهع وميل ، وصح 
 ).١٥٦(الغيئز 

“িন�য় মুিমন বা�া যখন াুিনয়া েথেক ��ান করার ও 

দেখরােতর িােক অ�সর হওয়ার মুহূেতর উপনীত হয়, তার 
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িনকট দসমান েথেক সাাা ে হারার েফেরশতাগণ নািযল হয়, 

েযন তাোর ে হারা সূেযরর অিবকল। তাোর সােথ থােক 

জা�ােতর কাফন ও সুগিঅ, তারা তার াৃি�র সীমা পযর� বেস 

যায়...” এরপর কবের মুিমেনর অব�ার বণরনা োন: 

“অতঃপর দসমান েথেক এক দ�ানকারী দ�ান কের: দমার 

বা�া সতয বেলেছ অতএব তার জনয জা�ােতর িবছানা িবিছেয় 

াাও, তােক জা�ােতর েপাশাক পিরেয় াাও এবং তার জনয 

জা�ােতর ারজা খুেল াাও”। িতিন বেলন: “অতঃপর জা�ােতর 

ি�� বাতাস ও সু�াণ তার িনকট দসেত থােক এবং তার াৃি�র 

সীমানা পযর� তার কবর �শ� করা হয়”। 
িতিন বেলন: “তার িনকট এক বযি� দগমন কের সু�র ে হারা 

ও সু�র �াণসহ, এবং বেল: তুিম খুিশর সংবাা �হণ কর, এ 

হেি েতামার �িত�ত িান। েস বলেব: তুিম েক? েতামার 

ে হারা কধু কলযাণ িনেয় দসেছ। েস বলেব: দিম েতামার েনক 

দমল। েস বলেব: েহ দমার রব, িকয়ামত কােয়ম করন, েযন 

দিম দমার পিরবার ও স�োর িনকট িফের েযেত পাির”।९९

100 

                                                           
100 দহমা, শায়খ দলবািন “দহকামুল জানােয়য”: (পৃ.১৫৬) �ে� হািাসিট 

সিহহ বেলেছন। 
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এ হেি িকয়ামুল লাইেলর কতক উপকািরতা, বা�া যিা ঘুেমর 

পূেবর এসব �রণ কের িন�য় রােত উঠার াৃঢ় ইিা হেব, দর 

যিা ঘুম ভাঙার সময় �রণ কের অবশযই উেঠ াাাড়ােব। 
 

িকয়ামুল লাইেলর সহায়ক কিতপয় উপকরণ 

দ�াহ তা‘দলা �েতযক ব র জনয উপকরণ িনধরারণ কেরেছন, 

িকয়ামুল লাইেলর জনযও রেয়েছ িকছু উপকরণ। েয রােত উঠেত 
 ায়, তােক অবশযই তা �হণ করেত হেব, তাহেল েস দ�াহর 

ইিায় উঠেত সকম হেব। দিম এখােন কতক উপকরণ উে�খ 

করিছ, দ�াহর িনকট োায়া করিছ, েয তা পাঠ করেব দ�াহ 

তােক উপকৃত করন। 

দ�াহর িনকট সাহাযয তলব করন: েকান ইবাাাত দ�াহর 

সাহাযয বযতীত স�ব নয়, িকয়ামুল লাইলও তৈথব । কারণ বা�া 

যখন ঘুমায় শয়তান তার ঘােড় িতনিট িঘরা োয়, যিা েস 

দ�াহর সাহাযয  ায়, দ�াহ তােক শয়তােনর িবপেক সাহাযয 

কেরন। দ�াহর উপর যতকণ তার ভরসা রেয়েছ, শয়তান তােক 

কাবু করেত পারেব না। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

ِينَ  َ�َ  ُسۡلَ�ٰنٌ  َ�ُۥ لَۡيَس  �ِتُّ ۥ ﴿ َّ �  ّ ٰ  َءاَمُنوا َ�َََ  ۡ َِ ِ َّ ُونَ  ََ َّ ََُو َّ ٩ ﴾ 
 ]  ٩٩: افحل[
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“িন�য় যারা ঈমান এেনেছ এবং তাোর রেবর উপর 

 তাওয়াককুল কেরেছ, তাোর উপর শয়তােনর েকান   কমতা 

েনই”।१००

101 দমরা �িতিনয়ত সূরা ফািতহা �ারা এ সাহাযযই 

�াথরনা কির: 

َُعِ�ُ  �يّ كَ  ََۡعُبدُ  �ِيّ كَ  ﴿  ]  ٥: الفيتى[ ﴾ ٥ �َۡس

“দপনারই দমরা ইবাাাত কির এবং দপনারই  িনকট দমরা 

সাহাযয  াই”।१०१F

102  

যখন দপিন এ দয়াত িতলাওয়াত কেরন, তখন দ�াহর িনকট 

�াথরনার কথা �রণ করন, িবেশষ কের িকয়ােমর করেত। কারণ 

দ�াহর সাহাযয বযতীত তা খুব ক�কর। দরও �রণ করন: 

ِينَ  ﴿ َّ � ََ  ّ ُدَا ََ َُ ۡ  �ِيَن  َ�ٰ ّن َّ ِد َۡ َ ََ  ۚ  ]  ٦٩ :العنكبَو[ ﴾ ٦ ُسُبلََن 

“দর যারা দমার পেথ সবরা�ক �ে �া  ালায়,  তাোরেক দিম 

অবশযই দমার পেথ  পির ািলত করব”।१०२F

103  

 

দিকাা িবক  করন: িকয়ামুল লাইলকারী িনেজর দিকাা িবক  

করন, সিঠকভােব ঈমােনর �িতিট িাক যা াই করন, কধু মুেখর 

কথা ও বােকযর উউারণ যেথ� নয়। জা�াতেক �রণ করন ও 
                                                           
101 সূরা নাহাল: (৯৯) 
102 সূরা ফােতহা: (৫) 
103 সূরা দনকাবুত: (৬৯)  
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জাহা�ামেক ভয় করন। এটাই িকয়ামুল লাইেলর সেবরা�ম 

উপায়। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

ّمنۡ  ﴿
َ
َُ   ََقَ ٓ�ِمٗ  اَس ِجدٗ  �ّ�ۡلِ  َءاتَ ٓءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  َ َۡذ ّ  ��ِخَرةَ  َُ َ�ۡرُجوا َۗ  ََۡ�َةَ  ََ ِ ِ َّ ََ ٩ 
 ]  ٩: الزمر[ ﴾

“েয বযি� রােতর �হের িসাজাবনত হেয় ও   াাািড়েয় দনুগতয 

�কাশ কের, দিখরাতেক  ভয় কের এবং তার রব-এর রহমত 

�তযাশা  কের (েস িক তার সমান েয এরপ কের না)”।१०३F

104  

তাকাীেরর উপর িব�াস করন: ভাল-ম� তকাীেরর উপর 

িব�াস করন, যা হাত ছাড়া হয় বা যা �শর কের, তার জনয 

াুঃিখত না হওয়া, তাকাীরেক গাল-ম� না করা। েকান দপি� 

িকংবা অিভেযাগ উ�াপন না করা, কারণ এভােব মূলত দ�াহেক 

গাল-ম� করা হয় ও তার িবরে  দপি� েতালা হয়, েযেহতু 

তাকাীর একমা� তার হােত। 

কুরদেনর িতলাওয়ােতর সময় িবনয়ী হন: ঈমােনর উাস 

কুরদন, তথা দ�াহর বাণী, তাই িতলাওয়ােতর সময় িবনয়ী হন 

ও তার দোশ-িনেষেধর �িত লকয রাখুন। াৃঢ় িব�াস করন 

দপিন দ�াহর কালাম পাঠ করেছন, তার সােথ কথা বলেছন, 

                                                           
104 সূরা যুমার: (৯) 
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ইনশাদ�াহ দপনার অ�র িবনয়ী হেব, দপনার শরীের িশহরণ 

সৃি� হেব। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

َسنَ  تَّزَل  �ّحُ  ﴿ ّۡ ََ  َِ َٗ   كَِ�ٰبٗ  �ۡ�َِدي َََ�ٰبِ عِره  ّمَث ِ�َ   مه َۡ ۡت ِينَ  لُودُ جُ  ِمۡن ُ  ََ َّ � 
ۡونَ  َۡ ۡ َُ  ۡ َُ َّ َُ ۡ  ُجلُوُدُه ۡ  َِلِ�ُ  ُُ ّ  ََ َُ  ]  ٢٣: الزمر[ ﴾ ٢ �ّحِۚ  ذِۡكرِ  �َِ�ٰ  ََقُلُو

“দ�াহ নািযল কেরেছন উ�ম বাণী,  সাাৃশযপূণর একিট িকতাব 

(দল কুরদন), যা  বারবার দবৃি� করা হয়। যারা তাোর রবেক 

 ভয় কের, তাোর গা এেত িশহিরত হয়,  তারপর তাোর োহ ও 

মন দ�াহর �রেণ  িবন� হেয় যায়। এটা দ�াহর িহাােয়ত, 

 িতিন যােক  ান তােক এর �ারা িহাােয়ত  কেরন। দর দ�াহ 

যােক পথ�� কেরন,  তার জনয েকান িহাায়াতকারী েনই”।१०४F

105  

দ�াহেক মহ�ত করন ও তার সােথ স�ৃ� হন: দ�াহর 

সােথ স�ৃ�তা ও তার মহ�ত বযতীত িকয়ামুল লাইল স�ব 

নয়। যার অ�ের দ�াহর মহ�ত রেয়েছ, েস তার সাকাত, তার 

সােথ বাকযালাপ ও তার কালােমর �িত মেনােযাগী হেব িন�য়। 

 

ি�য় পাঠক, দপনার ি�য় বঅু যােক দপিন মহ�ত কেরন, যার 

স� দপনার ি�য়, যার বাকযালাপ দপনার পছ�, যােক দপিন 

অ�ের অনুভব কেরন; িনেজেক িজজাসা করন তার ওয়াাার 

                                                           
105 সূরা যুমার: (২৩)  
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�িত দপনার � া িকরপ?! মেন করন েস দপনার েথেক াূের, 

দপনােক সাকােতর ওয়াাা িােয়েছ, দপিন িক তার সাকােতর 

অেপকা করেবন না, তার দগমেনর � িত িনেবন না?! অবশযই 

িনেবন। যিা েকউ তার সমেয় দপনােক দ�ান কের দপিন 

অপারগতা �কাশ করেবন। দপনার পিরবারেক বলেবন েযন 

দপনােক তারা �রণ কিরেয় োয়, িকংবা দপনােক জািগেয় োয় 

যিা ঘুেম থােকন, কারণ দপিন  ান তার সাকাত ছুেট না যাক। 

এবার িনেজেক �� করন েক এই বযি�?! কার জনয দপিন 

এত বয�?! েস িক দপনােক িরযক োয়?! দপনােক েরাগ েথেক 

মু� কের?! দপনার েপেরশািন াূর কের?! েস িক দপনােক 

এত সু�র ে হারা ও অবয়ব িােয়েছ?! দপনােক �িত�িত 

িােয়েছ যা  াইেবন তাই িােব?! না, কখেনা না, তার এ সাধয 

েনই, েস দপনার মত মানুষ। দপনার �েয়াজন তারও 

�েয়াজন। 

তবুও েস যিা দপনােক রােতর কথা বেল, দপিন িােন তার 

ি �া কেরন, যিা িােনর কথা বেল রােত তার ি �া কেরন, যিা 

েস দপনার ি�য় ও অ�র� বঅু হয়। 

অতএব েয দ�াহেক মহ�ত কের, তার সাকাত �তযাশা কের, 

েস অবশযই রাত েজেগ িকয়ামুল লাইল করেব, যখন দ�াহ �থম 

দসমােন অবতরণ কেরন। 
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�েতযেকর দ�হ দলাাা, েকউ রােতর এক তৃতীয়াংশ িকয়াম 

কের, েকউ রােতর এক  তুথরাংশ িকয়াম কের, েকউ এক ঘ�া, 

েকউ অধররাত, েকউ এক াশমাংশ। �েতযেক দ�াহর �িত 

তাোর মহ�ত অনুযায়ী িকয়াম কের। 
একিট উাাহরণ েপশ করিছ, মেন করন দপিন েকান োেশ 

�মেণ যােিন, েযখােন দপনার অেনক দ�ীয়, বঅু ও পিরি ত 

বযি�বগর রেয়েছ, দপিন তাোরেক েপৗছার সময় বেল িােয়েছন, 

দপিন  ান তারা দপনােক সহান িােয় িনেয় যাক। যখন দপিন 

েপৗছেলন োখেছন েকউ অেপকা করেছ ছাইেটর িনকট। েকউ 

অেপকা করেছ অভযথরনা কেক। েকউ অেপকা করেছ ঘের। েকউ 

দপনােক োখার জনয এেসেছ াু’িান পর। েকউ এেসেছ একিান 

পর। কােরা সােথ দপনার সাকাত হল বাজাের, েস দপনােক 

সালাম িাল ও বলল: দপনার দসার অেপকায় িছল েস। 
দপিন িক তাোর সবার মহ�ত এক পা�ায় পিরমাপ করেবন?! 

যিা বাজাের সাকাতকারী বযি� াািব কের েস দপনােক সবে েয় 

েবশী মহ�ত কের, যারা দপনােক িবমান-ব�ের অভযথরনা 

জািনেয়েছ তাোর ে েয়, দপিন িক তােক সতয বলেবন?! 

দিম মেন কির না দপিন তােক সতয বলেবন... 
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অতএব েয ে াখ ভের ঘুমায়, অতঃপর রােত িকয়ামকারীোর 

ে েয় অিধক মহ�েতর াািব কের, তার াািব িকভােব সতয হয়! 

দ�াহ তার ি�য় বা�াোর স�েকর অিধক জাত। 

দ�াহর �িত রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর মহ�ত 

িছল সিতযকার মহ�ত, অতএব দ�াহেক মহ�ত করার েকে� 

তার প�াই দমাোর দাশর। দ�াহ তা‘দলা বেলন: 

ۡسَوةٌ  �ّحِ  ََُسولِ  ِ�  لَُ� ۡ  َ�نَ  ّلَتدۡ  ﴿
ُ
َسَنةٞ  َ ّ  نَ �َ  لَِّمن َّ  ��ِخرَ  ََ�ۡ�َۡومَ  �ّحَ  يَۡرُجوا

َذَكرَ   ]  ٢١:  االحزاب[ ﴾ ٢ �َكثِ�ٗ  �ّحَ  ََ

“অবশযই েতামাোর জনয রাসূলু�াহর মেধয রেয়েছ  উ�ম দাশর 

তাোর জনয যারা দ�াহ ও পরকাল  �তযাশা কের এবং 

দ�াহেক অিধক �রণ কের”।१०५F

106 িতিন দরও বেলন: 

ۡبِۡبُ� ُ  فَلِّبُِعوِ�  �ّحَ  ُ�ِبهونَ  ُُ ۡ ُكن �ِن قُۡل  ﴿ َ�ۡغفِرۡ  �ّحُ  ُُ ََُ� ۚۡ  لَُ� ۡ  ََ  ُذتُو
ي ٞ  َ�ُفوَٞ  ََ�ّحُ  ِّ  ]  ٣١: عمران ال[ ﴾ ٣ َّ

“বল, ‘যিা েতামরা দ�াহেক ভালবাস, তাহেল  দমার অনুসরণ 

কর, দ�াহ েতামাোরেক  ভালবাসেবন এবং েতামাোর পাপসমূহ 

কমা  কের োেবন। দর দ�াহ অতয� কমাশীল,  পরম 

ায়ালু”।१०६F

107  

                                                           
106 সূরা দহযাব: (২১)  
107 সূরা দেল-ইমরান: (৩১) 
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�রণ করন ফজর সালােত েয অলসতা কের, দ�াহর সাকােতর 

�িত যার �েকপ েনই, তার উপর দ�াহর েগা�া পিতত হয়। 

তাই িকয়ামুল লাইেলর সুফল ও তযাগ করার কুফল সং�া� 

হািােসর জান অজরন করা জররী। 
 

�রণ করন, দ�াহ তার বা�ার সালাত োেখন, তার িতলাওয়াত 

�বণ কেরন, তার োায়া, তওবা ও ইে�গফার কবুল কেরন। 

রােতর এক তৃতীয়াংেশ িতিন াুিনয়ার দসমােন অবতীণর হন। েয 

 ায় তােক াান কেরন, েয োায়া কের তার ডােক সাড়া োন এবং 

েয ইে�গফার কের তােক িতিন কমা কেরন। দবু হরায়রা 

রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
َُ  - ا ُ  ر�ُل « دي  إ  - ورعي  ر ير  نلُث  ردض ح� للى     الم يي الس 
َّ  رَْ أو� الب اا مس الل ، ا ي الل ، ا ي: ريقول األول الليل  ل، رببتجي
 .مسلم اَرجه. »ل ربغفر �ستافر� الب اا مس ربأُيه، �سبلأل الب اا مس

“দ�াহ তা‘দলা �িত রােত াুিনয়ার দসমােন অবতরণ কেরন, 

যখন রােতর এক তৃতীয়াংশ অিত�ম কের, িতিন বেলন: দিমই 

বাাশাহ, দিমই বাাশাহ, েক দমার িনকট োায়া করেব দিম 

তার োায়া কবুল করব, েক দমার িনকট �াথরনা করেব দিম 



 

78 

তােক �াান করব, েক দমার িনকট ইে�গফার করেব দিম 

তােক কমা করব”।১০৭

108 

 

মুসিলম ভাইোর �িত অ�র পিরি� রাখুন: কােরা �িত িহংসা 

ও িবে�ষ েপাষণ তযাগ করন। যিা কােরা বযাপাের অ�ের িকছু 

থােক, ঘুেমর পূেবর তােক কমা কের িান, এটা সাকা রেপ গণয 

হেব। এভােব েয মুসিলেমর উপর সাকা কের, দ�াহর তার 

উপর রহমত ে�রণ কেরন ও তােক অিধক ইবাােতর তাওিফক 

োন। 

 

পাপ েথেক াূের থাকুন ও ইবাাােত মেনােযাগ িান: িানভর 

দ�াহর �রেণ মশজল থাকুন। কারণ জা�ত অব�ায় েয 
দ�াহেক �রণ কের, ঘুম� অব�ায় দ�াহ তােক িহফাযত 

কেরন। েকউ বেলেছন: দিম েয িান িসয়াম পালন কির, েস িান 

িকয়াম দমার জনয অিত সহজ হয়। কারণ তখন দিম অ�ের 

িবনয় অনুভব কির। েকউ বেলেছন: েনিক েনেকর বাহন। 

 

                                                           
108 মুসিলম। 



 

79 

অিতির� াুিনয়াাারী েথেক াূের থাকুন: াুিনয়ার ম�তা ও 

ি �াসহ ঘুমােল দেখরােতর ি �া অ�ের �ান পায় না। এক 

অ�ের সমানভােব াুিনয়া-দেখরাত এক� হয় না। 

অিধক পানাহার ও বােজ দ�া তযাগ করন: অিধক পানাহার ও 

বােজ দ�ার কারেণ অ�ের গািফলিত ও শরীের অলসতার সৃি� 

হয়, ফেল িকয়ামুল লাইল ছুেট যায়। �েয়াজন বযতীত গতর 

খাটুিন ও কিঠন পির�ম তযাগ করন। 

 

সবরাা িকয়ামুল লাইেলর ি �ায় ম� থাকুন: সিতযকার ইিা ও 

দ�হ বযতীত এ ধারণার সৃি� হয় না। জৈনক বযি�েক িজজাসা 

করা হেয়িছল, ি �া িকভােব মানুষেক জা�ত কের, তার জবােব 

িতিন বেলন: “মানুষ রাত ভর ঘুিমেয় ফজেরর সময় িকংবা তার 

পের জা�ত হয়, িক� যখন তার �েয়াজন হয়, জা�ত না হেল 

কিত�� হওয়ার স�াবনা থােক, রােত অবশযই জাগেত হেব ি �া 

িনেয় ঘুমায়, তখন েস সময় হওয়ার পূেবর বারবার জা�ত হয়। 

তােক ি �া বারবার জািগেয় োয়, যার সােথ েস ঘুিমেয় িছল। 

যিা াুিনয়ার ি �া অে তন ঘুম েথেক এভােব জািগেয় িােত 

পাের, তাহেল দ�াহর সাকােতর ি �া েকন জাগােব না?! 
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িকয়ামুল লাইেলর াৃঢ় িব�াস, িনেজর সকমতার উপর দ�া ও 

ঘুম েথেক েজেগ েবেতর পড়ার অিব ল মেনাভাব রাখুন: দ�াহ 

তা‘দলা বেলন: 

َشده  ِ�َ  �ّ�ۡلِ  تَ ِشَئةَ  �ِنّ  ﴿
َ
َ  �ۡ ۡقَومُ    ٔٗ ََ

َ
َ  ]  ٦: المزمل[ ﴾ ٦ �ِيً�  ََ

“িন�য় রাত-জাগরণ দ�সংযেমর জনয  অিধকতর �বল এবং 

�� বলার জনয  অিধকতর উপেযাগী”।१०८F

109  

কতক মুফাসিসর বেলেছন: রােতর মুহূতরজেলা থােক নীরব, 

কমরহীন ও ঝােমলা মু�, েস সময় ঘুম েথেক উেঠ সালাত দাায় 

করা অবশযই িােনর সালােতর ে েয় কিঠন, কারণ রােতর সৃি� 

ঘুম ও দরােমর জনয, তখন িকয়াম করা নফেসর উপর কিঠন-ই 

বেট। িক� যার িনেজর সামেথরর উপর দ�া ও াৃঢ় িব�াস 

রেয়েছ, তার মেনাবল াৃঢ় হয়, �িতজা সেতজ ও শরীর উাযমী 

হয়, েস উঠেত পাের।১০৯F

110 

 

রােতর সালাত িােন কাযা করন: যিা কখেনা রােতর িকয়াম ছুেট 

যায়, সূযর ঢেল যাওয়ার পূেবর তার কাযা করন। জােবর রািায়া�াহ 

‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 
                                                           
109 সূরা মুযযািহল: (৬)  
110 সাফওয়াতুত তাফাসীর: (৩/৪৬৬) 



 

81 

ر مس رقومَ  ال ان َيَف  َمسْ « ، رليورر الل يل َت
َ
 رقومَ  ان َطدع ومس اول

رل ََ رَ  رليورر ت ر صالةَ  رذن   الليل؛ َت  روال. »ارلُل  وال  مف ودٌة، الل يل َت
 .مسلم

“েয বযি� েশষ রােত না উঠার বযাপাের দশ�া কের, েস েযন 

�থম রােত েবেতর পেড় েনয়। দর েয েশষ রােত েবেতর 

পড়েত দশাবাাী েস েযন েশষ রােত সালাত দাায় কের। কারণ 

েশষ রােতর সালাতই উপি�িতর সালাত, েস সালাতই উ�ম”।১১০F

111 

েশষ রােত উেঠ সালাত দাােয় েয দশাবাাী নয়, তার যিা 

�থম রােতর িকয়াম ছুেট যায়, েস অেনক কলযাণ েথেক বি�ত 

হয়। এভােব বারবার ছুটার ফেল, এক সময় রােতর িকয়াম তার 
িনকট জর�হীন হেয় যায়। কারণ একবার তযাগ করার ফেল মেন 
দফেসােসর েরখা কােট, ি�তীয়বার েস দফেসাস হালকা হয়। 

বারবার হেত থাকেল দফেসাস দর থােক না। 

 

রােত উঠার � িত �হণ করন: সােথ এলামর ঘিড় রাখুন, অথবা 

পিরবােরর কাউেক বলুন, অথবা �িতেবশীেক বলুন, অথবা েকান 

বঅুেক বলুন, েয দপনােক জািগেয় িােব। 

 

                                                           
111 মুসিলম। 



 

82 

িকয়ামুল লাইেলর জনয পিরবােরর কাউেক সহেযাগী িহেসেব �হণ 

করন: শয়তান াু’জেনর তুলনায় একজেনর উপর অিধক �ভাব 

িব�াের সকম হয়। াু’জন িমেল এেক অপেরর সহেযাগী হেল 

�িতেযািগতা ৈতির হয় ও িনয়মতাি�কতা বজায় থােক, িবেশষ 

কের তারা যিা হয় �ামী-�ী। রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 ب  َل َ  ان  رذن امراره، وارقَى  رةهللا الليل مس قيمَ  رجالً  ا ُ  رحمَ «
 رذن كوج ي،  وارقظ رةل   الليل مس قيم  امراة ا ُ  ورحمَ  اليَ ، وج  ي
 .صحي  حسس: األلي�م  وقيل داود انو روال. »الي  وج ه ب  لح  اب

“দ�াহ ঐ বযি�েক রহম করন, েয রােত উঠল অতঃপর সালাত 

দাায় করল ও �ীেক জািগেয় িাল। �ী উঠেত না  াইেল তার 

ে হারায় পািনর িছটা িাল। দ�াহ ঐ নারীেক রহম করন, েয 

রােত উঠল অতঃপর সালাত দাায় করল ও �ামীেক জািগেয় 

িাল, যিা �ামী উঠমত না  ায় তার ে হারায় পািনর িছটা 

িাল”।১১১F

112 

উহুল মুেমিনন উেহ সালামা রািায়া�াহ ‘দনহা েথেক বিণরত, 

একাা নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম শি�ত হেয় েজেগ উেঠ 

বেলন: 

                                                           
112 দবু াাউা, শায়খ দলবািন বেলেছন: হািাসিট হাসান ও সিহহ। 
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 زل ومياا ائس؟الز مس ا ُ  ا زل مياا ا ، ب حينَ «
ُ
 مس الفت؟ مس ا

َّ  روقى  ال يي ب لبيى رُإل   - رةل� لك اكواجه رر�  - الجرا  صواح
رة ب ةر�ى  .الايرب روال. »اَآل

“সুবহানা�াহ! িক পিরমাণ খাজানা নািযল করা হেয়েছ? িক 

পিরমাণ েফতনা অবতীণর করা হেয়েছ? েক ঘেরর েলাকোর 

জাগােব, -তার উে�শয িনজ �ীগণ, েযন তারা সালাত দাায় 

কের- াুিনয়ায় অেনক েপাশাকধারী দেখরােত ন� থাকেব”।১১২F

113 

দবু হরায়রা রািায়া�াহ ‘দনহ ও তার খাোম রাতেক িতনভােগ 

ভাগ কের িনেয় িছেলন, একজন সালাত দাায় কের অপর 

জনেক জািগেয় িােতন। 
 

ঘুেমর সময় সু�েতর অনুসরণ করন: ঘুেমর সময় ও ঘুেমর 

হালেত নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�েতর অনুসরণ 

করন, েযমন: 

ক. রােতর করেত ঘুমােনা। েশষ রােত উঠার জনয �থম রােত 

ঘুমােনা জররী। েয অধররাত বা তার পের ঘুমায় তার জনয েশষ 

রােত উঠা ক�কর। তার শরীর ও ঘুেমর হক দাায় হয় না। 

াাউা দলাইিহস সালােমর সালাত েথেক জানা যায়, এক বযি�র 

                                                           
113 বুখাির। 
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জনয রাত-িােন দট ঘ�া ঘুমােনা যেথ�। দ�ু�াহ ইব ন দমর 

ইব ন দস রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
ّم « ّم  داوَد، صالةُ  ا  إ  الةالة اح  لن داوَد؛ صييمُ  ا  إ  الةييم واح

 مت فق. »روًمي و�فُر روًمي و�ةوم ب َبه، و�غيم نُلُثَه و�قوم الليل  ةَ   رغيم
 .أليه

“দ�াহর িনকট সবে েয় উ�ম সালাত াাউা দলাইিহস 

সালােমর সালাত। দ�াহর িনকট উ�ম িসয়াম াাউা দলাইিহস 

সালােমর িসয়াম। িতিন অেধরক রাত ঘুমােতন, এক তৃতীয়াংশ 

িকয়াম করেতন ও এক ষ�াংশ ঘুমােতন। এক িান িসয়াম পালন 

করেতন ও এক িান ইফতার করেতন”।১১৩F

114 

িহসাব করন: যিা অেধরক রােতর সােথ এক ষ�াংশ েযাগ করা 

হয়, তাহেল াুই তৃতীয়াংশ হয়। দর াুই তৃতীয়াংশ-ই দট ঘ�া, 

যিা রাত বােরা ঘ�ার হয়। মুিমন যিা এশার সালােতর জনয 

োির কের, তাহেল িােনর ি��হেরর িব�ামই রােতর িন�ার 

পিরবেতর যেথ� হয়, ফেল েস েশষ রােত উঠেত পাের। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম রােতর করেত ঘুমােতন। দেয়শা 

রািায়া�াহ ‘দনহা েথেক বিণরত: 

                                                           
114 বুখাির ও মুসিলম। 
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ُ   ان   رل و�قوم الليل اوَل  رغيم لن وبلم أليه ا  هللاص اف  مت فٌق . ريةع َت
 أليه،

“নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম রােতর করেত ঘুমােতন ও 

েশেষ াাািড়েয় সালাত দাায় করেতন”।১১৪F

115 িতিন দরও বেলন: 
ُم  و�ن   .الايرّب  ب كدي العفي  نع َ  ال رَث  رُرلُ  وبلم أليه ا  هللاص اف

“নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম এশার পর কথাবাতরা অপছ� 

করেতন”।११५F

116 

 

খ. খুব দরামাায়ক িবছানায় না ঘুমােনা। বিণরত দেছ, নবী 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবছানায় একাা  ারিট কাপড় 

িবিছেয় োয়া হয়, সাধারণত াু’িট কাপড় িবছােনা হত, ফেল িতিন 

িবনা-িকয়ােম েভার কেরন। িজজাসা করেলন: “েতামরা িক 

কেরছ?” তারা উ�র িাল। িতিন বলেলন: “েযরপ িছল েসরপ 

বািনেয় াাও”।১১৬F

117 

 

গ. অযু ও িযকরসহ ঘুমােনা। েয বযি� অযু কের ঘুমায়, 
েফেরশতাগণ তােক পাহারা োয়, তার জনয োায়া ও ইে�গফার 

                                                           
115 বুখাির ও মুসিলম। 
116 েযমন বুখািরেত এেসেছ। 
117 শােমেয়েল িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট াুবরল বেলেছন। 
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কের। ইব ন ওমর রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 اغفر اَ: اللُ   قيل إال يقى�سق رلم ملٌ ؛ شعيرل ب ني  طيهًرا نيَ   َمسْ «

: األلي�م  وقيل صحيحه، ب ح  ين انسُ  اَرجه. »طيهًرا ني  رذ  ه رالن؛ لع  ُ
 .صحي  حسس

“েয বযি� পিব� অব�ায় ঘুমায়, তার মাথার িনকট েফেরশতা 

রাত যাপন কের, তার জা�ত হওয়ার দগ পযর� েফেরশতা বেল: 

েহ দ�াহ েতামার অমুক বা�ােক কমা কর, কারণ েস পিব� 

অব�ায় ঘুিমেয়েছ”।১১৭F

118 

 

ঘ. ডান কাত হেয় েশায়া। নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম 

বারা ইব ন দেযব রািায়া�াহ ‘দনহেক বেলন: 
ب ملجع  اَيَ   إاا« جع نم للةالة وضوَ ُ رتوض   ُ  شّق  ع اض

 .مسلم روال »..األردس

“যখন িবছানায় যােব সালােতর নযায় অযু কর, অতঃপর ডান 

কােত ঘুমাও”।११८F

119 

ঙ. ঘুেমর পূেবর হািােস বিণরত সূরা, সূরার দয়াত ও োায়াসমূহ 

দ�েহর সােথ পাঠ করন, দ�াহর ইিায় িনরাপ�া হািসল হেব 
                                                           
118 ইব ন িহ�ান, শায়খ দলবািন বেলেছন: হািাসিট হাসান ও সিহহ। 
119 মুসিলম। 
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ও িকয়াম করেত সকম হেবন। কুরদন পাঠকারীর ঘুম হালকা 

হয়, েস কুরদেনর উপর ঘুমায় ও জা�ত হয়। অিভজতা েথেক 

�মািণত েয, কুরদন পাঠ কের ঘুমােনা বযি� মুেখ কুরদন িনেয় 

জা�ত হয়, কিবতা দবৃত কের ঘুমােনা বযি� মুেখ কিবতা িনেয় 

জা�ত হয়, গান েগেয় ঘুমােনা বযি� মুেখ গান িনেয় জা�ত হয়। 

 

ঘুেমর পূেবর িযিকর ও সূরাসমূহ: 

ঘুেমর পূেবর সূরা যুমার ও ইসরা পাঠ করন। দেয়শা রািায়া�াহ 

‘দনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 
مر رقرا حأ رغيم ال وبلم أليه ا  هللاص ا  ربوُل  لن" ". إسائيل واأل الزم

َحه الّتْميبم  روال ، وصح   األلي�م

“নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম সূরা যুমার ও সূরা ইসরা 

িতলাওয়াত না কের ঘুমােতন না”।১১৯F

120 দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা 

েথেক বিণরত: 
ُ   ان   يْه جع للى     رراشه إ  اوب إاا لن - وبلم أليه ا  هللاص - اف  كف 
ُأواُ  قُل و اَح ُ  ا ُ  ُهوَ  قُل رقرا ري دي َ�َفَث  نم

َ
ُأواُ  قُل و الَفلق نَرإل ا

َ
 نرإل ا

 ومي ج هوو رابه ع ن دي ر  ا جس ل؛ مس ابتُينَ  مي ن دي ردس ُ  نم اف يف،

                                                           
120 িতরিমিয, শায়খ দলবািন হাাসিট সিহহ বেলেছন। 
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 ترى قرا ةُ  وثيل  أليه، مت َفٌق . مرا  نالَث  ال  رفعُل  جس ل؛ مس اق َل 
  .الكرس

“নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম যখন �িত রােত িবছানায় 

দসেতন, াু’হাত এক� কের তােত সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও 

সূরা নাস পাঠ করেতন, অতঃপর উভয় হাত �ারা শরীেরর স�াবয 

�ান মােসহ করেতন। িতিন শরীেরর সহুখ েথেক মােসহ দর� 

করেতন, েযমন মাথা, ে হারা ও শরীেরর সমােনর অংশ। এভােব 

িতিন িতনবার করেতন”।१२०F

121 অনুরপ দয়াতুল কুরিস পাঠ করন। 
দরও রেয়েছ েযমন, দবু হরায়রা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক 

বিণরত, নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 رراشه، ن ي رليغف  إكارل داَلى رليبَي رراشه، إ  احُ لم اوب إاا«

هَُسمّ 
ْ
 رلُجع ان اراد رذاا رراشه، ع نع ل َلفه مي رعلمُ  ال رذ  ه اَ ؛ َول

ِّ  اَ   ب حي  : "ولقل األردس شّقه ع رليلُجع  وا  َجغُْ وََضْعُ   ر
 نه تفُى  ندي ريحفْظ ي اربلتَ ي هنْ و لي، ريغفر  فس امسكَ   إن اررُعه؛
 .مسلم روال. »الةيل� أ يَدُ

“যখন েতামাোর েকউ িবছানায় দ�য় েনয়, েস েযন তার 

পিরেধয় বে�র িন�াংশ �ারা িবছানা েঝেড় েনয় ও িবসিম�াহ 

বেল। কারণ েস জােন না তার অনুপি�িতেত িবছানায় িক 

                                                           
121 বুখাির ও মুসিলম। 
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এেসেছ। যখন েস কয়ার ইিা কের তখন েযন ডান কােত কয় ও 

বেল: 
ِّ  اَ  ب حي  "  لي، ريغفر  فس امسكَ   إن اررُعه؛ وا  َجغُْ وََضْعُ   ر

 .مسلم روال. »الةيل� أ يَدُ نه تفُى  ندي ريحفْظ ي اربلتَ ي وهنْ 

“েহ দ�াহ, েতামার পিব�তা েঘাষণা করিছ; েহ দমার রব, 

দিম দমার পা�র েরেখিছ, েতামার তাওিফেকই তা উঠােবা। যিা 
তুিম দমার নফসেক দটেক রাখ তােক কমা কর; যিা তােক 

অবকাশ াাও তাহেল তােক িহফাযত কর, েযভােব তুিম েতামার 

েনক বা�াোর িহফাযত কর”।১২১F

122 

ফােতমা রািায়া�াহ ‘দনহা যাাতাকল  ালােনার ফেল হােত েঠাসা 

পড়ার অিভেযাগ কের নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট 

খাোম তলব কেরন, িতিন তােক ও দিল রািায়া�াহ ‘দনহেক 

বেলন: 
ُدلمكدي اال«

َ
ي َ� ع ا َو�ْتُدي او مليجعكدي اَيردي إاا ببُلدي؟ مد 

َ
 إ  ا

ا ونالن�، نالنًي واح ا ونالن� نالنًي رَس ّحي رراشكدي، َّ  ونالن�؛ اراًعي وَث
 .الايربم  اَرجه. »َيدم مس لكدي َ�ٌ  ر و

“েতামরা যা ে েয়ছ তার ে েয় উ�ম িজিনেসর কথা িক 

েতামাোরেক বলব না? যখন েতামরা েতামাোর পা�র �হণ কর 

                                                           
122 মুসিলম। 
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অথবা যখন েতামরা িবছানায় যাও, উভেয় ৩৩বার সুবহানা�াহ 

বল, ৩৩বার দল-হামাুিল�াহ বল ও ৩৪বার দ�াহ দকবার 

বল। এটা েতামাোর জনয খাোেমর ে েয় উ�ম”।১২২

123 

সূরা কােফরন পাঠ করন। নওফাল রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক 

বিণরত, নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বেলেছন: 
 اَرجه. »الّشُ مس نرا ةٌ  رذ   ي َيردت ي؛ أغ   م نم النررون ار ي ري قل اقرا«
حه والّتميبم  داود انو  .األلي�م  وصح 

“সূরা কােফরন পাঠ কের ঘুমায়, কারণ সূরা কােফরন িশরক 

েথেক মুি�র সনা”।१२३F

124 

ঘুম েথেক জা�ত হওয়ার দাব: 

ক. যখন ঘুম েথেক জা�ত হন ও ে তনা িফের দেস, তখন 

দ�াহ িযিকর করন। ঘুেমর পূেবর তার � িত িনেয় রাখুন। 
দরও �রণ করন, েয এরপ না করেল শয়তান তার উপর 

�ভাব িব�ার কের ও পুনরায় তার ঘােড় িঘরা োয়। �েতযক 

িঘরা খুলার প িত দলাাা, েযমন: 

�থম িঘরা খুেল দ�াহর িযিকর �ারা। 

                                                           
123 বুখাির। এরপর েলিখকা তার পু�েক ঘুেমর পূেবর সুরমা বযবহারেক সু�ত 

বেলেছন, িক� এ সং�া� হািাসজেলা াুবরল িবধায় অনুবাো পিরহার করা 

হল। 
124 দবু াাউা ও িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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ি�তীয় িঘরা খুেল অযুর �ারা। 

তৃতীয় িঘরা খুেল সালাত �ারা। 

একবার িঘরা খুলার পর ি�তীয়বার িঘরা োয়ার অেপকায় থােক 

শয়তান, েযমন বেল রাত দরও বািক ঘুমাও। দপিন হয়েতা 

বলেত পােরন, শয়তান যিা এভােব ওাােপেত থােক, তাহেল তার 

ষড়য� েথেক িনেজেক িকভােব মু� করব!? 

দপিন যিা তার ষড়য� েথেক িনেজেক মু� করেত  ান, তাহেল 

দপনার উি ত হেব তােক েকান সুেযাগ না োয়া, দপিন 

দ�াহর িযিকের রত থাকুন ও সামানয দওয়াজ বুল� করন, 

েযন দপিন কেনন ও দপনার পােশ জা�ত বযি�রা েশােন। 

এটাই নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ত িছল। ইব ন 

দ�াস রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম যখন রােত সালােতর জনয উঠেতন বলেতন: 
 قي يمُ    ا الد ُ  ول  واألرض، السديوا   ورُ  ا   الدُ ، ل  اَ «

، وَمسْ  واألرض السديوا  رإلم  ا َ   الدُ ، ول  واألرض، السديوا   ري س 
، ا   ، ووأُ ُ القم ، وقولُ  القم ، ولقيؤُ القم  حق، وافيرُ  حق، والغىُ  القم

 ا  ُ   وهل  رو�ُ   وألي  تمغُ   وا  ابلدُ   ل  اَ   حق، والسيأى
ْمُ   مي ل ريغفر حيكدُ ، وهل  َيصدُ   وا  ْرُ   قَ    َ  ومي اسرُ   ومي وا

 .ومسلم الايربم  روال. »ا   إال   ال إل� ا   األغُ ؛
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এ োায়া যিা রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম েজাের না 

বলেতন, ইব ন দ�াস �বণ করেতন না, দমরাও জানতাম না। 

েহ দ�াহর বা�া, ঘুম েথেক উেঠ রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উউািরত এ বাকযজেলা োখুন, িকভােব িতিন 

ঈমানেক নতুন� িােিন, েযন নতুন জীবন দর� করেছন, 

নতুনভােব দ�াহর িনকট েসাপার হেিন। ঘুম েথেক উেঠ েয এ 

বাকযজেলা উউারণ করেব, শয়তান িকভােব তােক কাবু করেব ও 

তার উপর �ভাব িব�ার করেব!? 

অনুরপ কুরদেনর েকান অংশ িতলাওয়াত করন, সু�ত হেি 

সূরা দেল-ইমরােনর েশষ দয়াতজেলা িতলাওয়াত করা, তেব 

অবশযই বেস পাঠ করন, েযন শয়তান �ভাব িব�াের সকম না 

হয়। ইব ন দ�াস রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন িনজ 

খালা রাসূেলর �ী মায়মুনার িনকট রাত যাপন কেরন, িতিন 

বেলন:  
 وبلم أليه ا  هللاص ا  ربول واضُجع الوبيدة، أرض ب ريضُجع "

 الليُل  ا تةَ   إاا حأ وبلم أليه ا  هللاص ا  ربوُل  رغيم طولي، ب واهله
 وبلم، أليه ا  هللاص ا  ربول ابقيقى نقليل، نعَ ل او نقليل ق له او

  نم ، ني ره وج ه أس افوم ردس  رجلس
َ
 بورة مس الوارمَ  تري  العشَ  قََرا

 رةع؛ قيم نم الوضوَ ، ربحسسَ  مغ ي رتوضب معل قى، شسّ  إ  قيم نم أدراَن، تل
 جغ ه، إ  رقدُ   اه ُ   نم صغع، مي مثَل  رةغعُ   رقدُ  : ا  أ  ُ  قيل
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يَ  راس، ع الُْدَ�  رَ ل وبلم أليه ا  هللاص ا  ربوُل  روضع ََ
َ
اُ  رب

ُ
 �نب

 نم رثعت�، نم رثعت�، نم رثعت�، نم رثعت�، نم رثعت�، رةهللا   رفتلُ ي؛
 مت فٌق . الة   رةهللا رقيمَ  الؤّان جي ل حأ اضُجع نم اورر، نم رثعت�،
 أليه؛

“দিম  বািলেশর �ে� মাথা েরেখিছ, দর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার �ী বািলেশর ৈােঘরয মাথা েরেখেছন। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম ঘুমােলন, যখন অধররাত 

হল, অথবা তার িকছু পূেবর িকংবা পের, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম জা�ত হেলন, িতিন াু’হাত �ারা িনজ ে হারা 

েথেক ঘুম াূর করেলন১২৪ F

125, অতঃপর িতিন সূরা দেল-ইমরােনর 

েশষ াশ দয়াত িতলাওয়াত কেরন। অতঃপর িতিন ঝুল� পািনর 

মশেকর িনকট যান ও েসখান েথেক পািন িনেয় সু�র কের অযু 

কেরন। অতঃপর সালােত াাাড়ান। দ�ু�াহ বেলন: দিমও উেঠ 

তার অনুরপ কাজ কির, অতঃপর তার পােশ াাাড়াই, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম তার ডান হাত দমার মাথার উপর 

েরেখ দমার কান মেলন।১২৫F

126 অতঃপর াু’রাকাত, াু’রাকাত, 

াু’রাকাত, াু’রাকাত, াু’রাকাত, াু’রাকাত সালাত পেড়ন, অতঃপর 

                                                           
125 খুব স�ব ঘুেমর পর ে াখ মলা উঠার জনয সহায়ক, এেত অলসতা াূর হয়, 

ঘুেমর দছর াূর হয় ও উঠেত সুিবধা হয়। 
126 ইব ন দ�ােসর ত�া  েল এেসিছল, িতিন তার ত�া াূর কেরন। 
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েবেতর পেড়ন। অতঃপর িতিন কাত হেয় শয়ন কেরন, অবেশেষ 

মুয়াি�ন দেসন, িতিন উেঠ ফজর দাায় কেরন”।१२६

127 রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম সামানয েজাের িতলাওয়াত 

কেরেছন, তাই ইব ন দ�াস কেনেছন। 

মুখ� পড়ার সময় অযুর �েয়াজন েনই, অতঃপর দপিন �ত 

অযুর জনয উেঠ াাাড়ান, েযন ি�তীয় িঘরা খুেল যায়। দর অযুর 

সময় �রণ করন শয়তান দপনার নাক ও কােন েপশাব 

কেরিছল, তাই খুব সু�র কের নােক পািন িান ও গড়গড়া 

করন। 

 

খ. রােত উঠা ও ঘুম াূর করার জনয িমসওয়াক কাযরকরী, অযুর 

পূেবর িমসওয়ােকর উপকািরতা রেয়েছ। যখন দপিন ঘুম েথেক 

উেঠন, দপনার িমসওয়াক হােত িনন, যা ঘুেমর পূেবর দপনার 

িনকেট সংরকণ কের েরেখেছন। অতঃপর তার �ারা িমসওয়াক 

করন, কারণ িমসওয়ােক রেয়েছ নবীর সু�ত, মুেখর পিব�তা ও 

দপনার রেবর স�ি�। হযায়ফা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, 

িতিন বেলন: 
 .أليه مت فٌق ". نيلسواُ ريل �فوُص  وبلم أليه ا  هللاص ا  ربوُل  لن"

                                                           
127 বুখাির ও মুসিলম। 
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“রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম িমসওয়াক �ারা তার 

মুখ পির�ার করেতন”।১২৭

128 

গ. সজাগ হওয়ার সে� সে� উেঠ াাাড়ান, যিা ঘুেমর �ভাব থােক 

সামানয শারীিরক বযায়াম েসের িনন, েযমন হাাটা, নড়া ড়া করা, 

াাাড়ােনা ও কেয়কবার �ত ওঠবস করা। 

ঘ. �থেম হালকা াু’রাকাত সালাত দাায় করন, দপনার ঘুম 

 েল যােব। কারণ করেত ল�া েকরাত দর� করেল, ঘুম দসার 

স�াবনা রেয়েছ। তাই েছাট িকরাত িােয় াু’রাকাত সালাত দর� 

করা নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ত। এেত শরীের 

উাযমতা দেস ও ঘুম াূর হয়। দবু হরায়রা রািায়া�াহ ‘দনহ 

েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 .مسلم روال. »َفيفت� ثعت�نر الةالةَ  رلي  ا الليل مس احُ لم قيم إاا«

“যখন েতামাোর েকউ রােত জা�ত হয়, েস েযন হালকা 

াু’রাকাত িােয় সালাত দর� কের”।১২৮F

129 

ঙ. সালােতর পিরমাণ ও সংখযা কম-েবশী করা, েযন িকয়ােম 

িবরি� না দেস, অথবা শয়তান তার উপর �বল না হয়, েযমন 

হািােস এেসেছ: কখেনা িতিন াু’রাকাত, াু’রাকাত কের এগােরা 

রাকাত পড়েতন। অিধক সংখযা এটাই, রমযান িকংবা গায়ের 
                                                           
128 বুখাির ও মুসিলম। 
129 মুসিলম। 
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রমযােন এর ে েয় অিধক পড়েতন না, তেব তার সালাত 

একা�তা ও িবনয়ীপূণর িছল। দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা বেলন: 
 غ�ل ب وال رملين ب رز� ُ  وبلم أليه ا  هللاص ا  ربول لن مي"
 نم وطولس، حسغ س أس �سل رال اراًعي، رةّع  رثعى؛ أشة إح ب ع

. أليه مت َفٌق . »نالنًي رةّع  من وطولس، حسغ س أس �سل رال اراًعي، رةّع 
 روال". الوررُ  ري س   رثعي  �سعَ  الليل مس رةّع  و�ن: "أغ ي  ا ُ  رض - وأغ ي
 .مسلم

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান ও গায়ের 

রমযােন এগােরা রাকােতর অিধক পড়েতন না, িতিন  ার রাকাত 

সালাত পড়েতন, তার েসৗ�যর ও াীঘর হওয়া স�েকর �� কেরা 

না! অতঃপর িতিন  ার রাকাত পড়েতন, তার েসৗ�যর ও াীঘর 

হওয়া স�েকর �� কেরা না!(অথরাা তা িছল সু�র ও াীঘর) 

অতঃপর িতিন িতন রাকাত পড়েতন”।১২৯F

130 অপর হািােস িতিন 

বেলন: “িতিন নয় রাকাত পড়েতন, তােত েবতরও থাকত”।১৩০F

131 

িতন রাকাত, পাা  রাকাত ও এক রাকাত েযভােব ইিা েবেতর 

পড়া যায়, িকয়ামুল লাইল দর�কারীর পেক সমী ীন ধীের ধীের 

সংখযা বৃি  করা, েযন িবরি� না দেস, িকংবা িকয়াম তযাগ 

করার মেনাভাব সৃি� না হয়। অতএব �থম মােস অ� সালাত 
                                                           
130 বুখাির ও মুসিলম। 
131 মুসিলম। 
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দাায় করন, অতঃপর অভযােস পিরণত হেল বৃি  করন, 

অনুরপ ধীের ধীের িকয়াম বৃি  করন। মেনােযাগ বৃি র সহায়ক 
িহেসেব েজাের িকংবা দে� িতলাওয়াত করন। 
যখন ত�া �বল হয়, সালাত েছেড় ঘুমােত যান। দবু হরায়রা 

রািায়া�াহ ‘দনহ মরফু সনো বণরনা কেরন: 
 لرقو مي ر ر رلم لسي ه ع القرتنُ  ريبتعجم الليل مس احُ لم قيم إاا«

 .مسلم روال. »رليلُجع

“যখন েতামাোর েকউ রােত িকয়াম কের, অতঃপর তার জবােন 

যিা কুরদন ভাির হয়, জােন না িক বলেছ, তাহেল েস েযন কেয় 

পেড়”।১৩১F

132 রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা পূণর 

রাত িকয়াম কেরনিন, ইব ন দমর রািায়া�াহ ‘দনহ বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম দমােক বেলেছন: 
لَمْ " 
َ
ْ  ا ََ َْ

ُ
  َ   ا

َ
ُ   اف َ يَر، َورَُةومُ  الل يَْل  َقُقومُ  َ

ْ
ْيَعُل  إبّ� : قُل

َ
بَ ، ا  رَذب  َ  : قَيَل  َال

َ   إبَاا
ْ
بَ   َيَعل َ ْ   َ  َ�يْغُ  َهَجَدْ   َال َ   َوهبن   َ�ْفُسَ ، َو َفب َْفسب ْهلبَ   َحّق  فب

َ
 َوألب

رْ  رَُةمْ  َحّق، ُب
رْ
َ
 " َوَ�مْ  َوُبمْ  َوا

“দমােক বলা হল তুিম রােত িকয়াম কর ও িােন িসয়াম পালন 

কর? দিম বললাম: দিম তাই কির, িতিন বলেলন: তুিম যিা 

তাই কর, তাহেল েতামার ে াখ ক� পােব ও েতামার নফস �া� 

                                                           
132 মুসিলম। 
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হেব, অথ  েতামার উপর েতামার নফেসর হক রেয়েছ, েতামার 

পিরবােরর হক রেয়েছ। অতএব িসয়াম পালন কর ও ইফতার 

কর এবং িকয়াম কর ও ঘুমাও”।১৩২

133 

রােতর িকয়াম ও িযিকর যিা ছুেট যায়, তাহেল কাযা কের িনন, 

কারণ যিা দপনার মেন থােক িােন কাযা করেত হেব, অথ  

িােন রেয়েছ িরিযক অে�ষণ, পড়া-েলখা ও  াকিরর বয�তা, 

েযখােন কাযা করার সুেযাগ কম হয়, তাহেল রােতর অিযফা 

দপনার কাযা হেব না। নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম 

রােতর িকয়াম তযাগ না করার িনোরশ িােয় দ�ু�াহ ইব ন দমর 

রািায়া�াহ ‘দনহেক বেলন: 
َُ  َل اللي رقومُ  لن رالن مثَل  رُس ال ا  أ  َ  ري«  روال »الليل قييمَ  رت

 .الايرب

“েহ দ�ু�াহ, অমুেকর মত হেয়া না, েস রােত িকয়াম করত, 

অতঃপর িকয়াম েছেড় িােয়েছ”।১৩৩F

134 

িােনর কাযা হেব েজাড় েজাড়, েবেজাড় নয়। দেয়শা রািায়া�াহ 

‘দনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 
ال ريَقتْه إاا - وبلم أليه ا  هللاص - ا  ربوُل  لن«  غ�ل او وََجع مس ةُ الة 

 .مسلم روال. »رثعى أشة نن  اف  ير مس َصهللا  
                                                           
133 বুখাির। 
134 বুখাির। 
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“রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম যখন বযথা অথবা অনয 

েকান কারেণ সালাত তযাগ করেতন, িােন বােরা রাকাত দাায় 

করেতন”।১৩৪

135 সুবহানা�াহ! রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম িনেজ রােতর িকয়াম কাযা কেরেছন, যার অ�-প�াা 

পাপ কমা কের োয়া হেয়িছল। 

েয কাযা করল েস রােত িকয়ােমর সাওয়াব েপল। েয অিযফা 

দাায় না কের ঘুিমেয় েগল অথবা ভুেল েগল, েস যিা সূেযরাায় 

েথেক সূযর ঢলার দেগ দাায় কের, েস েযন রােতই দাায় 

করল”। সিহহ মুসিলেম এরপই এেসেছ, তেব িনেজর িহসাব 

কষা ও িকয়াম ছুেট যাওয়ার জনয নফসেক িতর�ার করা জররী। 

 

িকয়াম েথেক বি�তকারী উপকরণ 

রােত িকয়ােমর সহায়ক েযমন কতক উপকরণ রেয়েছ, অনুরপ 

িকছু উপকরণ রেয়েছ রােতর িকয়াম েথেক বি�তকারী, েযমন 

দ�াহ েথেক অ�েরর গােফল হওয়া, তার িনয়ামত ভুেল যাওয়া, 

তার শাি�র কথা �রণ না করা, তার স�ি� ও েগা�ার পেরায়া 

না করা ইতযািা। ফেল বা�া িনেজর াীন, রব ও রেবর দোশ-

িনেষধ িনেয় েকান ি �া কের না। কধু জােন েলাক োখাোিখ 

                                                           
135 মুসিলম। 
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সালাত দাায় করা, ঘুিমেয় থাকেল জা�ত হওয়ার তাওিফক পায় 

না, বরং জািগেয় িােল িবর� হয়। এরপ যার অব�া েস িকভােব 

নাজাত পােব, এ েতা মুনািফকোর হালত। দ�ু�াহ ইব ন মাসউা 

রািায়া�াহ ‘দনহ বেলেছন: 
 .مسلم روال". اففيق معلومُ  مغيرٌق  إال أغ ي رتال   وال رارقُغي ولق "

“দমাোরেক োেখিছ জামাত েথেক মুনািফক বযতীত েকউ িবরত 

থাকত না, যার িনফাক িছল সবার িনকট ��”।१३५F

136 কারণ 

রােতর িকয়াম ক�কর, যা ৈধযরধারণকারী ও দ�াহর িনকট 

সাওয়াব �তযাশাকারী বযতীত েকান কপেটর পেক স�ব নয়”। 

অিধক পাপ ও পােপর মেধয ম�তার ফেল বা�া িকয়ামুল লাইল 

েথেক বি�ত হয়, যিাও পাপ হয় েছাট। পােপর কারেণ বা�া 

সবে েয় বড় িরিযক দ�াহর সাকাত ও তার েমানাজাত েথেক 

মাহরম হয়। হাসান রহ.-েক জৈনক বযি� বলল: 
نيُ   إّ�  بعي ؛ اني ري«

َ
ّم  معيف، ا أ م  الليل، قييمَ  واح

ُ
 ال ل ردي ط ورب؛ وا

 .»َبي َ رْ  ا وُا  :رقيل اقوم؟

“েহ দবু সাইা, দিম সু�াব�ায় রাত যাপন কির, রােত উঠেত 

 াই, পিব� অব�ায় ঘুমাই, তবুও েকন উঠেত পাির না? িতিন 

বলেলন: েতামার পাপ েতামােক দটেক েরেখেছ”। 

                                                           
136 মুসিলম। 
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�বৃি�র অনুসরণ ও িবাদত করার ফেল িকয়ােমর তাওিফক 

�াস হয়, অতএব গােয় যখন শি� থােক তখন সু�ত েমাতােবক 

দমল করন ও িবাদত পিরহার করন। েযমন কােরা েথেক 

বিণরত দেছ, িতিন পূণর রাত সালাত দাায় করেতন ঘুমােতন না; 

অথবা বিণরত দেছ, িতিন এক রােত পূণর কুরদন খতম করেতন। 

এটাই িবাদত ও সু�েতর পিরপ�ী। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম এ জাতীয় দমল েথেক িনেষধ কের েগা�া 

জািহর কের বেলেছন:  
 .»مأل رلهس بن  أس رغّ مس«

“েয দমার সু�ত েথেক িবরত থাকল, েস দমার ালভু� নয়”। 

একিট উাাহরণ: ওহাব ইব ন মুনাে�হ স�েকর বণরনা করা হয়, 

িতিন ি�শ বছর জিমেন পা�র রােখনিন, িতিন বলেতন: দিম যিা 

দমার ঘের শয়তান োিখ, তাই দমার িনকট অিধক পছ�নীয় 

বািলশ োখার ে েয়, কারণ বািলশ ঘুেমর িােক দ�ান কের”। 

এ কথা তার েথেক �মািণত নয়, যিা �মািণত হত দমরা �হণ 

করতাম না, যিাও িতিন তাবীঈোর একজন। কারণ তার এ কমর 

সু�েতর িখলাফ, বরং রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম 

িনেজর পা�র জিমেন রাখেতন, ঘুমােতন ও বািলেশর উপর ভর 

িােতন এবং ঘের শয়তােনর অব�ানেক অপছ� করেতন। 
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দপিন কতক বইেয় োখেবন সালাফোর ইবাাত স�েকর 

বাড়াবািড় রেয়েছ, েযখােন সু�েতর সু�� ল�ন। েযমন দবু 

নুদইেমর “হলইয়াতুল দউিলয়া” ও গাজািল রি ত “এহইয়ােয় 

উলুমুি�ন”। এসব িকতােবর েলখকগণ বণরনার ক তা যা াই 

কেরনিন। 

দপনার কতরবয দপিন িনেজর াীেনর বযাপাের সতকর হন, 

সলফোর েযসব ঘটনা সু�ত েমাতােবক �হণ করন, যা সু�ত 

পিরপ�ী তা তযাগ করন। সু�ত পিরপ�ী দমল িনেয় তাোর 

সােথ ঈষরা িকংবা �িতেযািগতায় অবতীণর হেবন না, কারণ তা 

িবাদত ও ৈবরাগয, ইসলােম যার েকান অংশ েনই। সূফীরা েযাগী 

ও স�যাসীোর অনুসরণ কের তাোর েথেক অৈনসলািমক এসব 

কমরকা� ইসলােম অনু�েবশ ঘিটেয়েছ, এ জনয জাল হািাস র না 

কেরেছ, অতঃপর মানুষোর তার িােক দ�ান কেরেছ। 
নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম ইবাাােতর বযাপাের বাড়াবািড় 

করেত িনেষধ কেরেছন, যা শরীেরর জনয ক�কর তার িনোরশ 

দ�াহ োনিন। দনাস রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজো �েবশ 

করেলন, তখন াু’িট খুািটর সােথ একিট রিশ বাাধা িছল, িতিন 

বলেলন: “এটা কার?” তারা বলল: জয়নােবর, যখন তার 

অলসতা অথবা াুবরলতা দেস, রিশ ধের াাািড়েয় যান। িতিন 
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বলেলন: “এটা খুেল েফল, েতামরা �েতযেক দ�হ পযর� সালাত 

দাায় কর, অতঃপর যখন অলসতা অথবা াুবরলতা দেস বেস 

পড়”।१३६

137 

দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 احَ لم رذن   افوُم؛ أغه ريهّ حأ رل�ق  الةالة ب احُ لم  عَس  إاا«
ُّ  لعله  يأٌس  وهو َصهللا   إاا ّّ  �ستافر ريه  الايربم  روال. » فسه رهس

 .ومسلم

“যখন েতামাোর েকউ সালােত ত�াি� হয়, তার উি ত ঘুমােনা, 

েযন ঘুম  েল যায়। কারণ ত�াি� অব�ায় েতামাোর েকউ 

যখন সালাত দাায় করেব, তখন ইে�গফার করেত িগেয় হয়েতা 

িনেজেক গািল িােব”।১৩৭F

138 

দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা বেলন, একাা হাওলা িবনেত 

তুওয়াইব তার কাছ িােয় অিত�ম কেরন, তখন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম তার পােশই িছেলন, িতিন বেলন: 

এ যােি হাওলা িবনেত তুওয়াইব, মানুেষর ধারণা িতিন রােত 

ঘুমান না, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন:  

                                                           
137 বুখাির ও মুসিলম। 
138 বুখাির ও মুসিলম। 
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. »�سبموا حأ ا  �سبم ال ا  رو رُيقون؛ مي العدل مس َيوا! الليل رغيم ال«
 .لسلم والل فُى  أليه، مت فٌق 

“েস রােত ঘুমায় না! েতামরা েতামাোর সাধযানুসাের দমল কর, 

িন�য় দ�াহ িবর� হন না, যতকণ না েতামরা িবর� হও”।১৩৮F

139 

রাত জাগা ও োিরেত ঘুমােনার ফেল িকয়ামুল লাইেল িব� ঘেট, 

শরীেরর ঘুম পূণর না হেল উঠা কিঠন হয়। বতরমান যুেগ দমাোর 

রাত-জাগা অিধক হাের বৃি  েপেয়েছ, দমরা রােতর অেধরক না 

হেত ঘুমাই না। এ রাত-জাগা যিা েকান কলযােণ হত, িকংবা 

ইলম অে�ষেণ হত, িকংবা িজহাোর জনয হত, িকংবা নূযনতম 

পেক ৈবধ কােজ হত কথা িছল না, িক� দমাোর রাত-জাগা হয় 

েখল-তামাশা ও অযথা কােজ। েকউ রাত জােগ অঅীল মযাগািজন 

োেখ, েকউ রাত জােগ েটিলিভশেনর পারায় বেস ইতযািা। এ 

রাত জাগায় ফরয িবন� না হেলও হারাম, িক� যখন এ কারেণ 

ফরয িবন� হয়?! এ জনয নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম 

এশার পর কথাবাতরা অপছ� করেতন। দবু বারযা রািায়া�াহ 

‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 
ُم  لن(  وال رَث  العفي  صالة ق َل  افومَ  رُرلُ  وبلم أليه ا  هللاص اف

 الايربم  روال). نع هي

                                                           
139 বুখাির ও মুসিলম। 
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“নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম এশার পূেবর ঘুম ও তার পর 

কথাবাতরা অপছ� করেতন”।১৩৯

140 তেব ইলম অে�ষণ, �ীর সােথ 

দলাপ ও সফেরর জনয রাত জাগেল সমসযা েনই, শেতর হেি 

ফরয সালাত েযন িবন� না হয়, ফরয সালাত িবন� হেল এসবও 

হারাম। দ�াহ ভােলা জােনন। 

ওমর রািায়া�াহ ‘দনহ এশার সালােতর পর মানুষোরেক 

েব�াঘাত করেতন, দর বলেতন: “�থম রাত েজেগ েশষ রােত 

ঘুমােব?!”১৪০

141 

 

িান ভর েখলা-ধুলা ও অযথা কােজ িল� থাকার ফেল রােত 

িকয়াম করা স�ব হয় না, অ�র কিঠন হেয় যায়, শয়তান তার 

উপর �ভাব িব�াের সকম হয়। 

অিধক পানাহােরর কারেণ িকয়াম কিঠন হয়, কারণ অিধক 

পানাহার �বল ঘুেমর কারণ। জৈনক শায়খ ছা�োর বেলন: েবশী 

েখেয়া না, তাহেল েবশী পান করেব ও েবশী ঘুমােব, অবেশেষ 

মৃতুযর সময় েবশী দফেসাস করেব”। গাজািল রহ. বেলন: এটাই 

মূল নীিত, সবরাা েপটেক খাোযর েবাঝা েথেক হালকা রাখুন। 

                                                           
140 বুখাির। 
141 ইব ন দিব শায়বাহ। 
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হারাম খাোযর ফেল অ�র কিঠন হয় ও তােত দবরেণর সৃি� 

হয়, ফেল হারাম খাায ভকণকারী িকয়াম েথেক বি�ত হয়, বরং 

সকল কলযাণ েথেক বি�ত হয়, সবে েয় বড় কলযাণ হেি 

দ�াহর সােথ েমানাজাত। 

 

িকয়ামুল লাইল তযাগ করার কিত 

বা�া যখন িকয়ামুল লাইেলর অভযাস তযাগ কের, বুঝেত হেব 

পাপ ও দ�াহর েথেক াূর� সৃি�র কারেণ এমন হেয়িছ। েহ 

দ�াহর বা�া, দপনার এমন হেল পরখ করন দপিন িক 

কেরেছন?! েজেন রাখুন, িকয়ামুল লাইেলর অভযাস তযাগ করার 

ফেল সহান ও মযরাাা �াস পায়। ইব ন মাসউা রািায়া�াহ ‘দনহ 

েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট 

জৈনক বযি�র দেলা না হল, েয ফজর পযর� ঘুিমেয় িছল, িতিন 

বলেলন: “ঐ বযি�র উভয় কােন শয়তান েপশাব কেরেছ”। অথবা 

বেলেছন: “ঐ বযি�র কােন”।১৪১

142 

েজেন রাখুন, নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম রােতর িকয়াম 

তযাগকারীেক ভারসনা কেরেছন। দ�ু�াহ ইব ন দমর ইব ন দস 

                                                           
142 বুখাির ও মুসিলম। 



 

107 

রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 ُمت َفٌق . »الليل قييمَ  رتُ الليَل  رقومُ  لن رالن؛ مثل رُس ال ا ، أ  َ  ري«

 .أليه

“েহ দ�ু�াহ, অমুেকর নযায় হেয়া না, েয িকয়াম করত, অতঃপর 

িকয়াম তযাগ কেরেছ”।১৪২F

143 এ েথেক �মািণত হয় েয, ভােলা 

অভযাস তযাগ করা খারাপ। 

রােত েয িকয়াম কের, দ�াহ যােক রােত িকয়াম করার তাওিফক 

োন, দ�াহ তােক অবশযই মহ�ত কেরন। েয দ�াহর সােথ 

েমানাজাত কের ও তার িকতাব পাঠ কের, তার ে েয় সহািনত 

েক? দ�াহ যােক বি�ত কেরন, েস বযতীত েকউ এ মহান 

ফিযলত েথেক বি�ত হয় না। দ�াহর িনকট পানাহ  াই। 

 

িকয়ামুল লাইেল নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর দাশর 

১. দবু যর রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম রােতর িকয়ােম এক 

দয়াত িনেয় েভার কেরন: 

                                                           
143 বুখাির ও মুসিলম। 
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َُ ۡ  �ِن ﴿ �ۡ َُ ۡ  ََُعّذِ َّ ِ َُ ۡ  ََۡغفِرۡ  �ن ِعَب ُدَكۖ  فَِ َ تَت  َك فَِِتّ  ل
َ
 ﴾ ١ �ۡ�َِكي ُ  �ۡلَعزِ�زُ  َ

 ]  ١١٨: دة المائ[

“যিা দপিন তাোরেক শাি� �াান কেরন  তেব তারা দপনারই 

বা�া, দর তাোরেক  যিা কমা কেরন, তেব িন�য় দপিন 

 পরা�মশালী, �জাময়”১৪৩F

144।१४४F

145 

২. মুিগরা ইব ন কবা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, নবী 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম িকয়াম করেলন েয, তার পা ফুেল 

েগল, তােক বলা হল: দপনার েতা পূবরাপর সব পাপ কমা কের 

োয়া হেয়েছ? িতিন বেলন: 
 .أليه مت فق. »شكوًرا أ ً ا ا�ون ارال«

“দিম িক দ�াহর কৃতজ বা�া হব না?”১৪৫F

146 

৩. দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা বেলন: িকয়ামুল লাইল তযাগ কর 

না, কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম তা তযাগ 

করেতন না, যিা িতিন অসু� অথবা অলসতা েবাধ করেতন, বেস 

সালাত পড়েতন”।১৪৬F

147 

                                                           
144 সূরা মােয়াা: (১১৮) 
145 ইব ন মাজাহ, শায়খ দলবািন হািাসিট হাসান বেলেছন। 
146 বুখাির ও মুসিলম। 
147 দবু াাউা, ইব ন খুজাইমাহ, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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৪. দনাস রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�াম েকান মােস ইফতার 

করেতন, দমরা মেন করতাম এ মােস িতিন িসয়াম পালন 

করেবন না। দবার েকান মােস িসয়াম পালন করেতন দমরা 

মেন করতাম এ মােস িতিন ইফতার করেবন না। দপিন যিা 

তােক সালােত োখেত  ান োখেত পােবন, যিা তােক ঘুম� 

অব�ায় োখেত  ান োখেত পােবন”।১৪৭

148 

৫. দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা েথেক বিণরত: “নবী সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম রােত এগােরা রাকাত পড়েতন, িতিন একিট 

েসজাা করেতন েতামাোর কােরা প�াশ দয়াত পাঠ করার 

সমপিরমাণ, এবং িতিন ফযেরর পূেবর াু’রাকাত সালাত দাায় 

করেতন, অতঃপর ডান কােত কেতন, যতকণ না ফজর সালােতর 

দ�ানকারী তার িনকট দসত”।১৪৮

149 

৬. ইব ন মাসউা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 

“দিম একাা নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ রােত 

সালাত দাায় কির, িতিন াাািড়েয়ই িছেলন, ফেল দিম খারাপ 

                                                           
148 বুখাির। 
149 বুখাির। 
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ইিা কির, তােক বলা হল: িক ইিা কেরন? িতিন বেলন: তােক 

েরেখ বসার ইিা কেরিছ”।১৪৯

150 

৭. হযায়ফা রািায়া�াহ ‘দনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: “দিম 

েকান এক রােত নবী সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ 

সালাত দাায় কির, িতিন সূরা বাকারা দর� কেরন, দিম মেন 

করলাম: িতিন এক েশা দয়াত পেড় রকু করেবন, অতঃপর 

িতিন পড়েত থােকন, দিম মেন করলাম িতিন এ সূরা �ারা 

রাকাত পূণর করেবন। অতঃপর িতিন পড়েত থােকন, দিম মেন 

করলাম এ সূরা �ারা িতিন রকু পূণর করেবন। অতঃপর িতিন 

সূরা িনসা দর� কের েশষ কেরন, অতঃপর িতিন সূরা দেল-

ইমরান দর� কের েশষ কেরন। িতিন ধীের ধীের পড়েতন, যখন 

তাসবীেহর দয়াত অিত�ম করেতন সুবহানা�াহ বলেতন, যখন 

�াথরনার দয়াত অিত�ম করেতন �াথরনা করেতন, যখন দ�য় 

 াওয়ার দয়াত অিত�ম করেতন দ�য়  াইেতন, অতঃপর িতিন 

রকু কেরন, রকুেত িতিন বেলন: 
 ؛»العظيم رِ ب حين«

তার রকু িছল িকয়ােমর সমপিরমাণ, অতঃপর বেলন: 
 ،»الد ُ  ل  راغي ح ل، لس ا ُ  بدع«

                                                           
150 বুখাির ও মুসিলম। 
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অতঃপর িতিন রকুর সমপিরমাণ িকয়াম কেরন, অতঃপর েসজাা 

কেরন, েসজাায় বেলন: 
 ؛»األع رِ ب حين«

তার েসজাাও িছল রকুর সমপিরমাণ”।১৫০F

151 

৮. দবু সালামাহ ইব ন দ�ুর রহমান েথেক বিণরত, িতিন দেয়শা 

রািায়া�াহ ‘দনহােক িজজাসা কেরন: “রমযােন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ দলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালাত িকরপ িছল? িতিন 

বেলন: দেয়শা রািায়া�াহ ‘দনহা বলেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

দলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান ও রমযান ছাড়া অনয সমেয় এগােরা 

রাকােতর েবশী পড়েতন না, িতিন  ার রাকাত পড়েতন, তার াীঘর 

হওয়া ও েসৗ�যর স�েকর িক বলেবন! অতঃপর িতিন  ার রাকাত 

পড়েতন, তার াীঘর হওয়া ও েসৗ�যর স�েকর িক বলেবন! 

অতঃপর িতিন িতন রাকাত পড়েতন। দেয়শা বেলন: দিম 

বললাম: েহ দ�াহর রাসূল, েবেতেরর পূেবর ঘুমান? িতিন 

বলেলন: 
 .»قلُ رغيم وال رغيمين أيأل   إن ة�فى ري«

“েহ দেয়শা, দমার াু’ে াখ ঘুমায়, িক� দমার অ�র ঘুমায় 

না”।১৫১F

152 
                                                           
151 মুসিলম। 
152 বুখাির ও মুসিলম। 
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পিরিশ� 

দ�াহর অনু�েহ পুি�কা র না েশষ হল। এেত েয �িট রেয়েছ 
তার জনয দিম াুঃিখত, এ পুি�কা দমার উপকােরর জনয দিম 

িলেখিছ, িক� পরবতরীেত ইিা হল দমার ভাইেয়রাও এেত 

শািমল েহাক, তাই ছাপােনার ইিা কির। এেত হয়েতা সাধারণ 

মুসিলমোর �িত নিসহেতর াািয়� দাায় হেব। দ�াহ 

দমাোরেক ফরযজেলা দাায় করার তাওিফক িান, এবং নফল 

দাায় কের তার ৈনকটয অজরন করার সুেযাগ িান। দ�াহ এ 

উহত েথেক িবেিা, েফতনা ও মুিসবত াূর করন। 

দমার ভাইোর �রণ কিরেয় িােি েয, এ জমানায় েনক দমল 

করা খুব কিঠন। একজন াীনাারেক রাত-িান, সকাল-সঅযা 

েফতনার েমাকািবলা করেত হয়। রাসূলু�াহ সা�া�াহ দলাইিহ 

ওয়াসা�াম সিতযই বেলেছন: 
 اَرجه. »الدر ع للقين  درغه ع القينُ   كمينٌ  افيف ع رب «

َحه الّتْميبم      .األلي�م  وَصح 

“মানুেষর উপর একিট সময় দসেব, যখন াীনেক দাকেড় থাকা 

বযি� দজেনর কয়লা দাকেড় থাকা বযি�র নযায় হেব”।১৫২F

153 

                                                           
153 িতরিমিয, শায়খ দলবািন হািাসিট সিহহ বেলেছন। 
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দ�াহ তা‘দলা দমাোরেক তার েনককার বা�াোর অ�ভুর� 

করন, তাোর সােথ দমাোর হাশর করন, েহ দ�াহ। 

 

সমা� 


