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িকয়ামুল লাইেলর সমপিরমাণ সওয়াব 
 

ভূিমকা: 

সকল �শংসা দু’জাহােনর পালনকতরা আ�াহ তা'আলার জনয 

এবং দরদ ও সালাম নািযল েহাক সবরেশশ নবী ও রাসূল, 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, তার পিরবার ও সাথী 

এবং সকেলর ওপর ।  

অতঃপর, 

িকয়ামুল লাইল বা রােতর সালােতর ফিযলত আ�াহর িনকট 

িবেশশ মযরাদাপূণর েকান সে�হ েনই। ফরয সালােতর পর এ 

সালােতর �ান। এ সালােতর ৈবিশ�য শুু বযিির পাপ েমাান 

করা নয়, বরং পােপ িল� হওয়া েথেক িহফাযত করা। েযমন আবু 

উমামা বােহিল রািদয়া�াহ আনহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক বণরনা কেরন, িতিন বেলেছন: 
 رةمم   عليمم نقييم الليل   نهذد دأا الحي�  رللمم   قراة  بل(

 . )قممفاة للسيئيت   قمغهية لإلثم
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“েতামরা রােতর সালাত জররী কের নাও, কারণ তা েনককার 

েলাকেদর অভযাস, েতামােদর রেবর ৈনকটয, গনােহর কাফফারা ও 

পাপ েথেক সুরকা”।P0F

1 

পূবরসূিররণ বরং কেয়ক বছর পূেবর আমােদর পূবরপুরশরণ িকয়ামুল 

লাইল বা রােতর সালােতর বযাপাের িশিথলতা করেতন না, িক� 

বতরমান যুের অব�া পােে অেনেকর রাত পিরণত হেয়েছ িদেন। 

তােদর েথেক িবদায় িনেয়েছ রােত আ�াহর সােথ েমানাজােতর 

�াদ। অেনেকর িশিথলতা ফজর সালােতর সীমা অিত�ম কের 

েরেছ। 

তাউস ইব ন িকসান রহ. েসহিরর সময় জৈনক বযিির সাকােত 

আেসন, তােক বলা হল: েস ঘুেম। িতিন বলেলন: “আিম জানতাম 

না েসহিরর সময় েকউ ঘুমােত পাের”। P1F

2
P িতিন যিদ আমােদর 

েদেখন, আপনার ুারণা আমােদর স�েকর িতিন িক বলেবন? 

বা�ার ওপর আ�াহর অেশশ েমেহরবানী েয, িতিন কতক সহজ 

আমল দান কেরেছন, যার সওয়াব িকয়ামুল লাইেলর সমান। যার 

েথেক িকয়ামুল লাইল ছুেট যায় অথবা িকয়ামুল লাইল যার পেক 

ক�কর, েস েযন েকান অব�ায় এসব আমল তযার না কের। এর 
                                                            
1 িতরিমিয : (৩৫৪৯), ইব ন খুযাইমাহ: (১১৩৫), হােকম: (১১৫৬), আলবানী সিহহ 

‘তারিরব ও তারিহব’: (৬২৪) �ে� হািদসিট হাসান বেলেছন। 
2 ‘িহলইয়াতুল আউিলয়া ওয়া তাবকাতুল আসিফয়া’ িল আবু নুআইম: (৪/৬) 
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অথর িকয়ামুল লাইল তযার করা নয়, আমােদর পূবরপুরশরণ এমন 

অথর েবােঝনিন, বরং তারা কলযােণর �েতযক ময়দােন অংশ �হণ 

করেতন। 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  তার কতক সাহািবেক, যারা 

িকয়ামুল লাইেল অকম িছল, িকছু সহজ আমল বাতেল িদেয়েছন 

যা িকয়ামুল লাইেলর সমান। এটা আমােদর েনিকর পা�া ভারী 

করার জনয নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  িবেশশ আ�েহর 

বিহঃ�কাশ। আবু উমামা বােহিল  রািদয়া�াহ আনহ বণরনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন: 
  أق  ل نيايل أن رغفقد   أق جب ع  الع ق أن  الليل أن ي�ابدهم  ييل (

رقيرلد   نلي م م  حلنين ا  قمم     نهذهي أبب بل ا  م  جلل ذيب 
 ).رغفقد ف حبيل ا  عز قجل

“েয শ�ােবাু কের রাত জারেত পারেব না, অথবা খরা না কের 

স�দ জমা কের রােখ, অথবা শ�র সােথ যু� না কের ভীরতা 

�দশরন কের, েস েযন   حلنين ا  قمم অিুক পাঠ কের, কারণ 

তা আ�াহর রা�ায় পাহাড় পিরমাণ �ণর বযয় করার োেয় অিুক 

ি�য়”।P2F

1 

                                                            
1 তাবরািন িফল কািবর: (৭৭৯৫), আল-বািন ‘সিহহ তারিরব ওয়া তারিহব’: (১৫৪১) 

�ে� বেলেছন: হািদসিট হাসান িল রায়িরিহ। 
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আিম এখােন ফাযােয়েল আমল স�েকর েসসব হািদস উে�খ 

করব, যার সওয়াব িকয়ামুল লাইেলর সমপিরমাণ। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  আমােদর তা বাতেল িদেয়েছন, 

েযন আমরা আমােদর আমলনামা ভারী ও সওয়াব বৃি�র �ত 

�হণ কির। েযমন: 

 

১. ফজর ও এশার সালাত জামােতর সােথ আদায় করা। 
উসমান ইব ন আফ ফান  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন:  
ْلَ ٍ (

َ
ِ  ل يَيم  ذ ْح َن َكق  ََ يَ  ف  َجَيَعٍ  

ََ ع 
ْ
يَ     َمْ  َ ْل ال ََ ع 

ْ
َقَمْ  َ ْل ال

ْلَ ٍ 
َ
يَيم  ل َن َكق  ََ َفْ َا ف  َجَيَعٍ  

ْ
 ).َقال

“েয এশার সালাত জামােতর সােথ আদায় করল, েস েযন অেুরক 

রাত িকয়াম করল, আর েয ফজর ও এশা জামােতর সােথ আদায় 

করল, েস েযন পূণর রাত িকয়াম করল”। P3F

1 

এ জনয উিাত ফরয সালাতগেলা মসিজেদ জামােতর সােথ আদায় 

করা। কখেনা জামাত তযার না করা, িবেশশ কের ফজর ও এশার 

সালাত। এ দু’ সালাত মুনািফকেদর জনয খুব ক�কর। যিদ তারা 

                                                            
1 মুয়া�া ইমাম মােলক: (৩৭১), আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (৫/১৬৮), মুসিলম: 

(৬৫৬), িতরিমিয: (২২১), আবু দাউদ: (৫৫৫), দারািম: (১২২৪) 
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এর সওয়াব জানত হাপুড় েপের হেলও উপি�ত হত, েযমন নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন। ত�েুয অনযতম হে� 

�েতযক সালাত অেুরক রাত িকয়াম করার সমপিরমাণ। 

 

২. েযাহর সালােতর পূেবর াার রাকাত আদায় করা। 
আবু সােলহ রহ. েথেক মুরসাল সনেদ একিট ‘মরফূ’ হািদস 

বিণরত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন: 
ة  الْسَنا  (

ََ َ  ن َح
ْ
ل ْع   ََ ْها  

ْرَة ر َرَعَعيٍت َبلَْل الظه
َ
 ).أ

“েযাহেরর পূেবর াার রাকাত েসহিরর সালােতর সমপিরমাণ”। P4F

1 

এ াার রাকােতর আেরক ৈবিশ�য হে� আসমােনর �ারসমূহ এ 

জনয উ�ুি হয়। আবু আইয়ুব আনসাির  রািদয়া�াহ আনহ বণরনা 

কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন:  
 ) .أرة  رلل الظها رفح  ل  أنواا السمي (

“েযাহেরর পূেবর াার রাকােতর জনয আসমােনর �ারসমূহ উ�ুি 

করা হয়”। P5F

2 

                                                            
1 মুসা�াফ ইব ন আিব শায়বাহ: (৫৯৪০), আল-বািন হািদসিট হাসান বেলেছন। েদখুন: 

িসলিসলাতুস সািহহাহ: (১৪৩১) 
2 আবু দাউদ: (৩১২৮), আল-বািন ‘সিহহ তারিরব ওয়া তারিহব’: (৫৮৫) �ে� হািদসিট 

হাসান িল রায়িরিহ বেলেছন। আেরা েদখুন: শামােয়েল িতরিমিয। 
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এ জনয আমরা েদিখ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  এর �িত 

খুব য�শীল িছেলন, েকান কারেণ ছুেট েরেল ফরেযর পর কাযা 

করেতন, তযার করেতন না। েযমন আেয়শা  রািদয়া�াহ আনহা 

বণরনা কেরেছন: “যিদ িতিন েযাহেরর পূেবর াার রাকাত আদায় না 

কের থাকেতন, তাহেল পের তা আদায় করেতন”।P6F

1
P অপর বণরনায় 

িতিন বেলেছন: “যখন েযাহেরর পূেবর তার াার রাকাত ছুেট েযত, 

েযাহেরর পের তা আদায় করেতন”।P7F

2 

তাই যার াার রাকাত ছুেট যায়, অথবা কমর�েলর পিরেবেশর 

কারেণ তা আদায় করা স�ব না হয়, কাজ েশেশ বািড় িফের তা 

আদায় করা েদােশর নয়। 

আবু ঈসা িতরিমিয রহ. বেলেছন: এ হািদস �মাণ কের ফরেযর 

পূেবরর সু�তগেলা িনয়িমত আদায় করা িবিু স�ত। আর ফরেযর 

েশশ সময় পযর্ এর সময় দীঘর হয়। যিদ ফরয আদােয়র সােথ 

এর সময় েশশ হেয় েযত, তেব ফরেযর পর আদায় করা কাযা 

িহেসেব রণয হত। তখন ফরয পরবতরী দু’রাকাত সু�েতর পূেবর এ 

াার রাকাত আদায় করার িবুান হত, অথা এ অুযােয়র অপর 

হািদস �ারা �মািণত েযাহর পরবতরী দু’রাকাত আদায় েশেশ এ 
                                                            
1 িতরিমিয: (৪২৬), আল-বািন সিহহ িতরিমিযেত: (৩৫০) হািদসিট হাসান বেলেছন। 
2 বায়হািক হািদসিট বণরনা কেরেছন, আল-বািন সিহহ আল-জােম: (৪৭৫৯) �ে� হাসান 

বেলেছন। 
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াার রাকাত আদায় করা হত। [অতএব েযাহেরর পূেবরর াার 

রাকাত পের আদায় করা কাযা নয় বরং আদায়, এ জনয দু’রাকাত 

সু�েতর পর তা আদায় করা ৈবু। কাযা হেল দু’রাকাত সু�েতর 

পূেবর তা কাযা করার িবুান থাকত।] ইরািক রহ. এ অথর উে�খ 

কেরেছন। িতিন বেলেছন: শােফিয় মতাবল�ীেদর িনকট এ অথরই 

সিঠক। P8F

1 

 

৩. স�ূণর তারািব ইমােমর সােথ আদায় করা। 
আবু যর িরফাির  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলেছন: 

“আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ 

রমযােন িসয়াম রাখলাম, সাত িদন বািক থাকার আের মােসর 

েকাথাও িতিন আমােদর িনেয় িকয়াম কেরনিন। িতিন আমােদর 

িনেয় িকয়াম করেলন েয, রােতর এক তৃতীয়াংশ সমা� হল। শ� 

রােত আমােদর িনেয় িকয়াম কেরনিন, যখন প�ম রাত বািক 

িতিন আমােদর িনেয় িকয়াম করেলন েয, রােতর অেুরক েশশ 

হল। আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূল যিদ অবিশ� রাতও 

আমােদর িনেয় িকয়াম করেতন! আবু যর বেলন: অতঃপর িতিন 

বলেলন: “িন�য় বযিি যখন ইমােমর সােথ সালাত আদায় কের 

                                                            
1 জােম িতরিমিয: (৯৪২৬) 
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তার ােল যাওয়ার আর পযর্ , তার জনয পূণর রাত িকয়াম করা 

রণয করা হয়”। P9F

1 

এটা এমন এক গররপূণর িবশয় যার জনয অিুকাংশ মসিজেদর 

ইমামরণ রমযােন মুসি�েদর উ�ু� কেরন। তবুও কতক েলাক এ 

ফিযলেতর েকেষ িশিথলতা �দশরন কের, অথা এসব ফিযলেতর 

কারেণই রমযান অনযানয মাস েথেক আলাদা মযরাদার অিুকারী। 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন:  
ْ  َذذْل د  ( َقْ َم م 

ََ ر َمي 
َ
َا ل ف 

يَم َرَمَايَن ب رَميذ ي َقاْبس َسين ي فر
 )َمْ  رَ

“রমযােন েয সওয়ােবর দৃঢ় িব�াস ও আ�াহর স�ি�র আশা 

িনেয় িকয়াম করল, তার পূেবরর পাপ েমাান কের েদয়া হেব”। 

অনুরপ ফিযলত লাইলাতুল কদেরর জনযও রেয়েছ, তার িকয়াম 

এক হাজার মাস িকয়াম করার োেয় অিুক ফিযলতপূণর। আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন: 

ۡلِف  ﴿
َ
 ]٣: الق ر[ ﴾ ٣َشۡهرٖ  َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

“লাইলাতুল কদর হাজার মাস অেপকা উ�ম”। [সূরা কাদর: (৩)] 

িব�য় লাের তােদর �িত যারা এ রােতও িশিথলতা কের। 

                                                            
1 আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (৫/১১), আবু দাউদ: (১৩৭৫), িতরিমিয: (৮০৬), 

নাসািয়: (১৩৬৪), ইব ন মাজাহ: (১৩২৭), আল-বািন হািদসিট সিহহ বেলেছন। েদখুন: 

সিহহ আল-জােম: (১৬১৫) 
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৪. রােত এক েশা আয়াত পাঠ করা। 
তািমেম দাির  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন: 
  َم ْ (

َ
ئَ    رََاأ ْلَ ٍ  ف   آرَ ٍ  ن م 

َ
ح َب  ل

ر  كر
َ
غروتر  ل ْلَ ٍ  بر

َ
 ) .ل

“েয বযিি রােত এক েশা আয়াত পাঠ করল, তার জনয পূণর 

রােতর িকয়াম িলখা হেব”। P10F

1 

এক েশা আয়াত পাঠ করা খুব সহজ, দশ িমিনেটর েবশী সময় 

লাের না। আপনার হােত সময় কম থাকেল উদাহরণ �রপ সূরা 

সাফ ফােতর �থম াার পৃ�া পেড় এ সওয়াব অজরন করেত 

পােরন, অথবা সূরা কালাম ও আল-হা�াহ পাঠ করন। 

েকান কারেণ যখন পড়েত না পােরন, ফজর েথেক েযাহেরর আর 

পযর্ সমেয় পেড় িনন। এ িনেয় রািফলিত করেবন না, 

ইনশাআ�াহ িকয়ামুল লাইেলর সওয়াব অজরন হেব। ওমর ইব ন 

খা�াব  রািদয়া�াহ আনহ বণরনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন: 

                                                            
1 আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (১৮/১১), দারািম: (৩৪৫০), আল-বািন হািদসিট সিহহ 

বেলেছন, েদখুন: সিহহ আল-জােম: (৬৪৬৮) 
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ْزة د   َ� ْ  ذَيمَ  َم ْ ( قْ  ب 
َ
غْدر  َشْ ٍ  َ� ْ  أ  ر    م 

َ
َفْ ا   َ َة   َ�ْ َ  � يَمي َ�َقَاأ

ْ
 قََ َة   ال

ْها  
ح َب    الظه

ر  كر
َ
ََْمي ل

َ
 ر  َكَ

َ
 ).اللْيْل   م  ْ  رََاأ

 “েয তার পূণর ‘িহযব’ ও অথবা আংিশক ‘িহযব’ না পেড় ঘুিমেয় 

েরল, অতঃপর েস যিদ তা ফজর ও েযাহেরর মুযবতরী সমেয় 

পেড় েনয়, তার জনয রণয করা হেব েযন েস তা রােতই 

পেড়েছ”। P11F

1 

মুবারক পুরী রহ. এ হািদস �সে� বেলেছন: “এ হািদস েথেক 

�মািণত হয় রােত কুরআন েথেক িকছু িনুরারণ কের েনয়া 

জােয়য, যিদ ঘুেমর জনয অথবা েকান কারেণ তা ছুেট যায়, 

তাহেল তার কাযা করাও জােয়য। েয তা ফজর ও েযাহর মুযবতরী 

সমেয় কাযা করেব, েস রােত আদায়কারী রণয হেব। আেয়শা 

 রািদয়া�াহ আনহা েথেক ইমাম মুসিলম ও িতরিমিয �মুখরণ 

বণরনা কেরেছন: ঘুম বা েকান বযথা যিদ নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক িকয়ামুল লাইল েথেক িবরত রাখত, িতিন িদেন 

তার পিরবেতর বােরা রাকাত সালাত আদায় করেতন”।P12F

2 

                                                            
1 আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (১৮/২৯), মুসিলম: (৭৪৭), িতরিমিয: (৫৮১), নাসািয়: 

(১৭৯০), আবু দাউদ: (১৩১৩), ইব ন মাজাহ: (১৩৪৩), দারািম: (১৪৭৭) 
2 জােম িতরিমিয বযাখযা ��: ‘তুহফাতুল আহওয়ািয’: (৩/১৮৫), হািদস নং: (৫৮১) 
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এ হািদস আমােদর সংবাদ িদে� েয, িদন-রােত কুরআেনর 

িনিদর� িতলাওয়াত থাকা বা�নীয়, িবেশশ কের রােত।  

ভুলেল ালেব না, আমােদরেক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

রােত ঘুমােনার পূেবর কমপেক দশ আয়াত পাঠ করার জনয উ�ু� 

কেরেছন, েযন আমরা রােফলেদর অ্ভুরি না হই? 

আ�ু�াহ ইব ন আমর ইব ন আস  রািদয়া�াহ আনহ বণরনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন:  
 م  حبكر  آر  نمئ  ريم قم    نل الاي م  محبرر  لم آريت نعش ريم م (

 .)ااقغطا�  م  حبكر  آر  نألِ ريم قم    القيذس 

“দশ আয়াত �ারা েয িকয়াম করেব, তােক রােফলেদর মেুয রণয 

করা হেব না, আর েয এক েশা আয়াত �ারা িকয়াম করেব তােক 

অনুরতেদর মেুয রণয করা হেব, আর েয এক হাজার আয়াত 

�ারা িকয়াম করেব তােক �াাূেযরর অিুকারীেদর মেুয রণয করা 

হেব”। P13F

1 

                                                            
1 আবু দাউদ: (১৩৯৮), ইব ন মাজাহ: (২৫৭২), ইব ন খুজাইমাহ: (১১৪৪), দারািম: 

(৩৪৪৪), হােকম: (২০৪১), আল-বািন ‘সিহহ তারিরব ওয়া তারিহব’: (৬৩৯) �ে� 

বেলেছন: হািদসিট হাসান ও সিহহ। 
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আমরা আ�াহর কুরআন রীিতমত িতলাওয়াত কির! আমােদর 

খতেম কুরআন শুু রমযােন সীমাব� থাকা উিাত নয়, বরং পূণর 

বছর বযাপী তা হওয়া জররী। 

�িত রােত িকয়ামুল লাইেলর সওয়াব হািসল করার জনয এক েশা 

আয়াত পাঠ করা, আ�াহর িকতাবেক আঁকেড় থাকার এক সু�র 

আমল। 

৫. রােত সূরা বাকারার েশশ দু’আয়াত িতলাওয়াত করা। 
আবু মাসউদ  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন: 
  َم ْ (

َ
ا   م  ْ  ن يآلرَسَْ    رََاأ وَرة   آخ  ََقَاة   حر

ْ
ْلَ ٍ  ف   ال

َ
 ).َكَفحَي ر  ل

“েয বযিি রােত সূরা বাকারার েশশ দু’আয়াত িতলাওয়াত করল, 

তার জনয তা যেথ� হেব”। P14F

1 

ইমাম নববী রহ. বেলেছন: “এর অথর েকউ বেলেছন: িকয়ামুল 

লাইেলর পিরবেতর যেথ� হেব। েকউ বেলেছন: শয়তােনর অিন� 

েথেক যেথ� হেব। েকউ বেলেছন: িবপদ-মুিসবত েথেক িনরাপ�া 

হািসল হেব। তেব সব অেথরর স�াবনা রেয়েছ”। P15F

2 

                                                            
1 আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (১৮/৯৯), বুখাির: (৫০১০), মুসিলম: (৮০৭), 

িতরিমিয: (২৮৮১), আবু দাউদ: (১৩৯৭), ইব ন মাজাহ: (১৩৬৯), দারািম: (১৪৮৭) 
2 শারহন নববী আলা সিহহ মুসিলম: (৬/৩৪০), হািদস নং: (৮০৭) 
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ইব ন হাজার রহ. এ অিভমত সমথরন কের বেলেছন: এ িহেসেব 

আমার বিবয হে�: ওপেরর সব অথর েনয়া সিঠক, আ�াহ ভােলা 

জােনন। �থম অথরিট ইব ন মাসউদ েথেক আলকামা, আলকামা 

েথেক আেসম সনেদ একিট ‘মরফূ’ হািদেস �� উে�খ আেছ: 
 َخير  "

َ
ْلَ َمْ  رََاأ

َ
يَيم ل ْت َ�غْدر ب 

َ
ْجَزأ

َ
ََقَاة أ

ْ
 ."َم  ال

“েয বযিি বাকারার েশশ আয়াত পড়ল, িকয়ামুল লাইেলর আমল 

িহেসেব তার পক েথেক তা যেথ� হেব”।P16F

1 

সূরা বাকারার েশশ দু’িট আয়াত পাঠ করা খুব সহজ, অিুকাংশ 

মানুেশর তা মুখ� রেয়েছ। আল-হামদুিল�াহ! মুসিলেমর কতরবয 

�িত রােত তা পাঠ করা। সহজ তাই এেত যেথ� কের অনযানয 

আমল তযার করা িঠক নয়, যার সওয়াবও িকয়ামুল লাইেলর 

সমপিরমাণ। কারণ মুিমেনর লকয হে� যথাস�ব েনিক হািসল 

করা। অনুরেপআমােদর জানা েনই েয, েকান আমল আ�াহর 

�হণেযারযতা লােভ ুনয হয়। 

আ�ু�াহ ইব ন উমাইেয়র রহ. বেলেছন: “িনকৃ� েপশার নযায় 

আ�াহর ইবাদােতও সামানয আমল েতামার িনেজর জনয যেথ� 

                                                            
1 ফাতহল বাির, িল ইব ন হাজার আসকালািন: (৮/৬৭৩), হািদস নং: (৫০১০) 
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মেন কর না, বরং তুিম মন-�াণ িদেয় অিুক অজরেনর ো�া 

কর”।P17F

1 

৬. স�িরষ। 
আেয়শা  রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণরত, িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনেছন: 
ْؤم  َ  ب نْ ( مر

ْ
رْ ر كر  ال

َ
ْس    ل

ر د   م  ق 
لر يئ م   َدرََجيت   خر

 ).اْلَهير   َ يئ م   اللْيْل   رَ

“িন�য় মুিমন তার স�িরেষর �ারা রােত িকয়ামকারী িদেন 

িসয়াম পালনকারীর মযরাদা অজরন কের”।P18F

2 

আবু তাইেয়যব শামসুিিন রহ. বেলেছন: “স�িরেষর অিুকারী 

বযিিেক এ সওয়াব দােনর কারণ হে�, িসয়াম পালনকারী ও 

রােত িকয়ামকারী উভেয় িনেজর নফেসর সােথ মুজাহাদা কের। 

মানুেশর �ভাব ও �কৃিত িভ� হওয়া সেরও েয সবার সােথ 

স�িরষ �দশরন কের, েস েযন অেনক নফেসর সােথ মুজাহাদা 

কের, ফেল েস িসয়াম ও িকয়ামকারীর মতরবা লাভ কের, বরং 

অেনক সময় তােদরও ছািড়েয় যায়”।P19F

3 

                                                            
1 ‘হলইয়াতুল আউিলয়া ওয়া তাবকাতুল আসিফয়া’ িল আবু নুআইম: (৩/৩৫৪) 
2 ইমাম মােলক: (১৬৭৫), আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (১৮/৭৬), আবু দাউদ: 

(৪৭৯৮), ইব ন িহাান: (৪৮০), হােকম: (১৯৯), আল-বািন হািদসিট সিহহ বেলেছন, 

েদখুন: সিহহ আল-জােম: (১৬২০) 
3 আউনুল মাবুদ শারহ আবু দাউদ: (১৩/১৫৪), হািদস নং: (৪৭৯৮) 
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একিট স�িরষ হে� মানুেশর সােথ সুস�কর কােয়ম রাখা ও 

তােদর েথেক ক� দূর করা। 

মুিমনেক ইমােনর পর স�িরেষর োেয় উ�ম েকান িজিনস �দান 

করা হয়িন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  তার রেবর িনকট 

‘হসেন খুলুক’ বা স�িরষ �াথরনা করেতন। েযমন জােবর ইব ন 

আ�ু�াহ  রািদয়া�াহ আনহ বণরনা কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যখন সালাত শর করেতন তখন তাকিবর বেল 

বলেতন:  
قةيل     ر ��  ل   بن  َ  قكسو قمييو قيي    را العيا (
ر    ا� اي � ألبس  األعميل قأبس  األخَق   مات قأذي م  ااسلم أ

ر رق حيئهي    قر� حيئ األعميل قحيئ األخَق   ره و ألبسغهي بر أذت
 ).بر أذت

“িন�য় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার 

মৃতুয দু’জাহােনর রব আ�াহর জনয, তার েকান শরীক েনই, 

আমােক তারই িনেদরশ েদয়া হেয়েছ, আিম মুসিলমেদর অ্ভুরি। 

েহ আ�াহ আমােক সু�র আমল ও সু�র আখলােকর পথ 

েদখান, আপিন বযতীত েকউ সু�র আখলােকর পথ েদখােত পাের 

না। আপিন আমােক খারাপ আমল ও খারাপ আখলাক-ািরষ 
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েথেক রকা করন, আপিন বযতীত েকউ তা েথেক রকা করেত 

পাের না”। P20F

1 

অনুরপ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যতবার আয়নায় 

োহারা েদখেতন স�িরেষর জনয েদায়া করেতন। ইব ন মাসউদ 

রািদয়া�াহ আনহ বণরনা কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম  যখন আয়নায় োহারা েদখেতন বলেতন: 
ق   بسغت كمي ا�(

ْ
ق   ننس َخل

لر    .)خر

“েহ আ�াহ তুিম আমার সৃি� সু�র কেরছ, অতএব আমার 

ািরষও সু�র কর”।P21F

2 

স�িরষশীল েলাক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

অিুক ি�য় এবং িকয়ামেতর িদন তার অিত িনকেট বসেব। 

জােবর  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন: 

                                                            
1 আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (৩/১৮১), মুসিলম: (৭৭১), িতরিমিয: (৩৪২১), 

নাসািয়: (৮৯৭), আবু দাউদ: (৭৬০), দারািম: (১২৩৮), ইব ন খুজাইমাহ: (৪৬২), 

বায়হািক: (২১৭২), আবু ইয়ালা: (২৮৫) 
2 ইমাম আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (১৪/২৮১), ইব ন িহাান: (৯৫৯), আবু ইয়ালা: 

(৫০৭৫), তায়ািলিস: (৩৭৪), আল-বািন হািদসিট সিহহ বেলেছন, েদখুন: সিহহ আল-

জােম: (১৩০৭) 
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بن م  أبلمم بل   قأراةمم م� �لسي روم القييم  ؛ أبيحغمم (
َري  ).أخ

“েতামােদর মেুয আমার অিত ি�য় ও িকয়ামেতর িদন আমার 

অিত িনকেট আসন �হণকারী েস, েয েতামােদর মেুয অিুক 

সু�র ািরেষর অিুকারী”। P22F

1 

উ�ম ািরেষর অিুকারী বযিির জনয আ�াহ জা�ােতর উঁাু �ােন 

�াসাদ িনমরাণ করেবন, যা তার সওয়াব ও স�ােনর িবিনময়। 

আবু বােহিল  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন:  
يٌم أذي ( َااَ  انغ  ا  راك َرَةض  نبيت ف َز�  م 

ْ
ق ن َن مقي  قةبيت ف قحط ال

َبْسَ    راك ال يا ق ن َن ميزبي  قةبيت ف أا انغ  ا  انغ  ا
لرَقدر   .)خر

“সতয পেথ েথেকও েয ঝরড়া তযার করল, আিম তার জনয 

জা�ােতর উ�ম �ােন ঘেরর িজ�াদার। হািস-ঠা�ায় েয িমথযা 

তযার করল আিম তার জনয জা�ােতর মাঝখােন ঘেরর িজ�াদার। 

                                                            
1 আহমদ িফ ফাতহর রাাািন: (২৩/১৩), িতরিমিয: (২০১৮), তাবরািন িফল কািবর: 

(১০৪২৪), বুখাির িফল আদািবল মুফরাদ: (২৭২), আল-বািন সিহহ ‘তারিরব ওয়া 

তারিহব’: (২৬৪৯) �ে� হািদসিট সিহহ বেলেছন। 
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আর েয তার ািরষ উ�ম করেব, আিম তার জনয জা�ােতর উঁাু 

�ােন ঘেরর িজ�াদার”। P23F

1 

স�িরষ শুু দূেরর েলাক বা অপরেদর মেুয সীমাব� কের িনকট 

আ�ীয় বা আপনােদর ভুলা িঠক নয়, বরং স�িরেষর হাত িপতা-

মাতা ও পিরবােরর �েতযক সদসযেদর জনয �সািরত করা উিাত। 

কতক বযিিেক েদখা যায় বাইেরর েলাকেদর সােথ �শ� বক, 

হািস-খুিশ ও স�িরষশীল, িক� িনজ পিরবােরর সদসয ও 

স্ানেদর সােথ তার উেো, যা এেকবাের পিরতযাজয। 

 

৭. িবুবা ও িমসিকনেদর েসবা করার ো�া করা। 
আবু হরায়রা  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন: 
ْرَملَ    َاَ  الْسيع  (

َ
ْس      األ م 

ْ
َ يي     ؛ َقال مر

ْ
ل َْ   َحب يل   ف   ََ قْ  ا

َ
َقيئ م   أ

ْ
 اللْيَْل  ال

 ).اْلَهيرَ  الْحيئ م  

“িবুবা ও িমসিকনেদর েসবায় আ�িনেয়ারকারী আ�াহর রা�ায় 

মুজািহদ অথবা রােত িকয়ামকারী ও িদেন সালাত আদায়কারী 

বযিির সমান”। P24F

1 

                                                            
1 আবু দাউদ: (৪৮০০), বায়হািক: (২০৯৬৫), তাবরািন িফল কািবর: (৭৪৮৮), আল-

বািন হািদসিট হাসান বেলেছন, েদখুন: সিহহ আল-জােম: (১৪৬৪) 



21 
 

এ সওয়াব খুব সহেজ অজরন করা স�ব, েযমন েকান িনঃ� বা 

রিরব বযিির দরখা� েকান এনিজও বা েসবা সং�ায় েপশ করা, 

েযন তারা তার অব�া জােন ও তােক �েয়াজনীয় সাহাযয কের। 

অনুরপ িবুবা-যার �ামী েনই তার েসবা কেরও এ সওয়াব অজরন 

করা স�ব, েযমন তার �েয়াজন পূণর করা। এটা কিঠন েকান কমর 

নয়, আপিন আপনার িনকট আ�ীয়েদর মেুয েখাঁজ িনেয় েদখেত 

পােবন েকান ফুফু অথবা েকান খালা অথবা েকান দাদীর �ামী 

েনই, তােদর িখদমত কের িজহাদ ও িকয়ামুল লাইেলর সওয়াব 

অজরন করেত পােরন। 

৮. জুমার কিতপয় আদাব গররসহ আদায় করা। 
আউস ইব ন আউস সাকািফ  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

শেনিছ: 
َع    رَْومَ  َفْسَل  َم ْ ( رمر

ْ
 قََدذَي   رَْاَكْب  َقلَمْ  َقَمَش    َقاْ�حََ اَ  نَْماَ  ُرمْ    َقاْفسََسَل  ان

غر  لَمْ قَ  نَيْحَحَم َ    اإل َميم   م  ْ 
ْ
نَ    رَل ر  ََ

َ
ّل  ل ْطَوةٍ  ن مر ْجار  ؛ َحغَ ٍ  َ�َملر  خر

َ
َهي أ يَيم     

َهي يَيم   ).َقب 

                                                                                                               
1 আহমদ িফ ‘ফাতহর রাাািন’: (১৯/৫৫), বুখাির: (৫৩৫৩), মুসিলম: (২৯৮২), 

িতরিমিয: (১৯৬৯), নাসািয়: (২৫৭৭), ইব ন মাজাহ: (২১৪০), ইব ন িহাান: (৪২৪৫), 

বায়হািক: (১২৪৪৪) 
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“জুমার িদন েয েরাসল করল, ভােলা কের; অতঃপর আেরভাের 

মসিজেদ েরল; েহঁেট ালল, বাহেন াড়ল না; ইমােমর িনকটবতরী 

হল; অনথরক কেমর িল� না হেয় মেনােযারসহ �বণ করল; তার 

�িত কদেম েলখা হেবএক বছেরর আমল তথা এক বছেরর 

িসয়াম ও িকয়ােমর সওয়াব”। P25F

1 

অতএব েয বযিি এসব আদব রকা করেব তার �িত কদম এক 

রাত অথবা এক স�াহ অথবা এক মাস িকয়ােমর সমান নয়, বরং 

পূণর এক বছর িকয়াম করার সমান। 

জুমার িদন েরাসল করা, আের আের ও পােয় েহঁেট মসিজেদ 

যাওয়া, ইমােমর িনকটবতরী বসা, েশেশর কাতাের িপিছেয় না পড়া, 

মেনােযারসহ খুতবা �বণ করা এবং েবহদা ও অনথরক কমরকাা 

তযার করার মেুয এসব আদব সীমাব�, যা খুব সহজ ও খুব 

সামানয। 

জাতবয েয, খুতবার সময় অেহতুক নড়াাড়া করা অনথরক কেমরর 

অ্ভুরি। েয অনথরক কমর করল তার জুমা েনই। েয পাথর �শর 

করল েস অনথরক কমর করল। েয বলল, ‘াুপ থাক’, েস অনথরক 

                                                            
1 আহমদ িফ ‘ফাতহল রাাািন’: (৬/৫১), িতরিমিয: (৪৯৬), আবু দাউদ: (৩৪৫), 

নাসািয়: (১৩৮১), ইব ন মাজাহ: (১০৮৭), দারািম: (১৫৪৭), হােকম: (১০৪১), ইব ন 

খুজাইমাহ: (১৭৫৮), আল-বািন হািদসিট সিহহ বেলেছন, েদখুন: সিহহ আল-জােম: 

(৬৪০৫) 
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কমর করল: অথরাা েয তার পােশর সাথী অথবা িনেজর স্ানেক 

বলল ‘াুপ থাক’ েস েবহদা কমর করল। খুতবার সময় েয তসিবহ 

অথবা েমাবাইল অথবা েকান িজিনস �ারা েখলল, েসও অনথরক 

কমর করল। 

সুতরাং জুমার আদবসমূেহ িশিথলতা করা িঠক নয়, অনযথায় 

আমরা এমন সব িবরাট সওয়াব েথেক বি�ত হব, পরকােল যা 

আমােদর েনিকর পা�া ভারী করেব ও অেনক বছেরর সওয়াব 

�দান করেব। 

৯. আ�াহর রা�ায় একিদন ও একরাত জা�ত থাকা। 
সালমান ফারিস  রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 

আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ:  
 عملد عليد جاى ميت ق ن   قرييمد شها  ييم م  خ� قلل  روم رةيط(

    رعملد َن الو
ر
 .  قالفْحين يو نحغ  القب )ينالفحْ   َ قأم     رزرد عليد جاوقأ

“একিদন ও একরাত আ�াহর রা�ায় শ�র েমাকােবলায় যুে�র 

��িতসহ দাঁিড়েয় থাকা একমাস িসয়াম ও একমাস িকয়াম 

অেপকা উ�ম। যিদ েস মারা যায় তাহেল তার আমল ালমান 

থাকেব যা েস আ�াম িদত, তার িরিযক তার জনয অবযাহত 
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থাকেব এবং িফতনা েথেক েস িনরাপদ থাকেব”। P26F

1
P িফতনা অথর 

কবেরর আযাব। 

১০. ঘুেমর পূেবর িকয়ামুল লাইেলর িনয়ত করা। 
আবু দারদা  রািদয়া�াহ আনহ একিট ‘মরফূ’  হািদস বণরনা 

কেরেছন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলেছন: 
َت  َم ْ (

َ
وَ  ن َااَشدر  أ غْو و قَير

نْ  ََ
َ
ومَ  أ قر ََ  ِّ َْ  َ�يْغَي ر  َ�َالَلَحْدر    اللْيْل   م  ْ  ررَح ْ لَ َ  َب

َ
 أ

ح َب   
ر  كر

َ
در  نَ َق�َ    ذَوَى َمي ل  ).قََجْل  َعزْ  َرّةد   م  ْ  َعلَيْد   َ َ رَ    ذَْومر

“েয বযিি তার িবছানায় আরমন করল এ িনয়েত েয রােত উেঠ 

সালাত আদায় করেব, িক� তার োােখ ঘুম োেপ থাকল েভার 

পযর্, তার িনয়ত অনুসাের তার জনয িলখা হেব, আর তার ঘুম 

হেব আ�াহর পক েথেক তার জনয সদকা”। P27F

2 

লকয করন িনয়েতর গরর। িনয়ত আমেলর জায়রায় �িত�ািপত 

হয়! এ েথেক আমরা ঐ বযিির বদ নিসব জানেত পাির, েয 

ঘুমােনার সময় ফজর সালাত আদােয়র পযর্ িনয়ত কের না। এ 

হতভারা শুু কমর�ল অথবা িবদযালেয়র জনয জা�ত হয়। েস 

                                                            
1 বুখাির: (২৮৯২), মুসিলম: (১৯১৩), নাসািয়: (৩১২৮) 
2 নাসািয়: (১৭৮৭), ইব ন মাজাহ: (১৩৪৪), আল-বািন হািদসিট হাসান বেলেছন, েদখুন: 

সিহহ আল-জােম: (৫৮৪১) 
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কিবরা গনায় অনবরত িল�, এ অব�ায় তার মৃতুয হেল পিরমাণ 

শভ হেন না, আ�াহর িনকট পানাহ াাই। 

আর েয ফজেরর সময় উঠার িনয়ত কের তার জনয �েয়াজনীয় 

বযব�া িনল, িক� তবুও উঠেত পারল না, তার ওপর েকান 

িতর�ার েনই। কারণ ঘুম্ অব�ায় আ�াহর িবুােনর 

সীমাল�ন েনই, সীমাল�ন হে� জা�ত অব�ায়। 

১১. িকয়ামুল লাইেলর সমান আমলগেলা �াার করা। 
আপনার েথেক েজেন েকউ যিদ এর ওপর আমল কের, তাহেল  

তােদর সমপিরমাণ আপনার সওয়াব হেব। কারণ কাউেক ভাল 

কােজর কথা বলা তা বা�বায়ন করার মত সওয়াব। অতএব 

আপিন কলযােণর আআানকারী েহান, ইলম �াার করন, তাহেল 

যারা আপনার কারেণ আমল করেব, তােদর নযায়  আপিনও 

সওয়ােবর অিুকারী হেবন। সকল �শংসার মািলক আ�াহ 

তা‘আলা। 

সমা� 


