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িকয়ামুল লাইেলর সমপিরমাণ সওয়াব
ভূ িমকা:
সকল �শংসা দু ’জাহােনর পালনকতর্া আ�াহ তা'আলার জনয্
এবং দরূদ ও সালাম নািযল েহাক সবর্েশষ নবী ও রাসূ,
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, তার পিরবার ও সাথী
এবং সকেলর ওপর ।
অতঃপর,
িকয়ামুল লাইল বা রােতর সালােতর ফিযলত আ�াহর িনকট
িবেশষ মযর্াদাপূণর েকান সে�হ েনই। ফরয সালােতর পর এ
সালােতর �ান। এ সালােতর ৈবিশ�য শুধ বয্ি�র পাপ েমাচন
করা নয়, বরং পােপ িল� হওয়া েথেক িহফাযত করা। েযমন আবু
উমামা বােহিল রািদয়া�াহু আন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কের, িতিন বেলেছন:
،  وﻗﺮ�ﺔ إﻰﻟ ر��ﻢ،  ﻓﺈﻧﻪ د أب ا لﺼﺎﺤﻟ� ﻗﺒﻠ�ﻢ، )ﻴ�ﻢ ﺑﻘﻴﺎم الﻠﻴﻞ
.
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( وﻣﻨﻬﺎة لﻺﺛﻢ، وﻣ�ﻔﺮة لﻠﺴيﺌﺎت

“েতামরা রােতর সালাত জরুরী কের না, কারণ তা েনককার
েলাকেদর অভয্া, েতামােদর রেবর ৈনকটয, গুনােহরকাফফারা ও
পাপ েথেক সু রক্”।

1

P0F

পূ বর্সূিরগ বরং কেয়ক বছর পূ েবর আমােদর পূ বর্পুরুষ িকয়ামুল
লাইল বা রােতর সালােতর বয্াপাের িশিথলতা করেতন না, িক�
বতর্মান যুেগ অব�া পাে� অেনেকর রা পিরণত হেয়েছ িদেন।
তােদর েথেক িবদায় িনেয়েছ রােত আ�াহর সােথ েমানাজােতর
�াদ। অেনেকর িশিথলতা ফজর সালােতর সীমা অিত�ম কের
েগেছ।
তাউস ইব্ন িকসান রহ. েসহিরর সময় জৈনক বয্ি�র সাক্ষা
আেসন, তােক বলা হল: েস ঘুেম। িতিন বলেলন: “আিম জানতাম
না েসহিরর সময় েকউ ঘুমােত পাের”। 2 িতিন যিদ আমােদর
P1F

P

েদেখন, আপনার ধারণা আমােদর স�েকর্িতিন িক বলেবন?
বা�ার ওপর আ�াহর অেশষ েমেহরবানী েয, িতিন কতক সহজ
আমল দান কেরেছন, যার সওয়াব িকয়ামুল লাইেলর সমান। যার
েথেক িকয়ামুল লাইল ছু েট যায় অথবা িকয়ামুল লাইল যার পেক্
ক�কর, েস েযন েকান অব�ায় এসব আমল তয্াগ না কের এর
1

িতরিমিয : (৩৫৪৯), ইব্ন খুযাইমাহ: (১১৩৫), হােকম: (১১৫৬), আলবানী সিহহ
‘তারিগব ও তারিহব’: (৬২৪) �ে� হািদসিট হাসান বেলেছন।

2

‘িহলইয়াতুল আউিলয়া ওয়া তাবকাতুল আসিফয়া’ িল আবু নু আইম: (৪/৬)
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অথর্ িকয়ামুল লাইল তয্াগ করা , আমােদর পূ বর্পুরুষগণ এম
অথর্ েবােঝনিন, বরং তারা কলয্ােণর �েতয্ক ময়দােন অংশ �হ
করেতন।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তার কতক সাহািবেক, যারা
িকয়ামুল লাইেল অক্ িছল, িকছু সহজ আমল বাতেল িদেয়েছন
যা িকয়ামুল লাইেলর সমান। এটা আমােদর েনিকর পা�া ভারী
করার জনয নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িবেশষ আ�েহর
বিহঃ�কাশ। আবু উমামা বােহিল রািদয়া�াহু আন বণর্ন কেরন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
 أو ﺟﻦﺒ ﻋﻦ اﻟﻌﺪو أن، )ﻦ ﻫﺎﻪﻟ الﻠﻴﻞ أن ﻳ�ﺎﺑﺪه و ﺨﺑﻞ ﺑﺎﻤﻟﺎل أن ﻳﻨﻔﻘﻪ
 ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺣﺐ إﻰﻟ اﷲ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ذﻫﺐ،  ﻓﻠﻴﻜﺮﺜ ﻣﻦ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﺤﺑﻤﺪه، ﺗﻠﻪ
.(ﻨﻔﻘﻪ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
“েয শ�ােবাধ কের রাত জাগেত পারেব না, অথবা খরচ না কের
স�দ জমা কের রােখ, অথবা শ�র সােথ যু � না কের ভীরুতা
�দশর্ন কে, েস েযন  ﺒﺤﺎن اﷲ وﺤﺑﻤﺪهঅিধক পাঠ কের, কারণ
তা আ�াহর রা�ায় পাহাড় পিরমাণ �ণর্ বয্য় করার েচেয় অিধ
ি�য়”।
1

1
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তাবরািন িফল কািবর: (৭৭৯৫), আল-বািন ‘সিহহ তারিগব ওয়া তারিহব’: (১৫৪১)
�ে� বেলেছন: হািদসিট হাসান িল গায়িরিহ।
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আিম এখােন ফাযােয়েল আমল স�েকর্ েসসব হািদস উে�খ
করব, যার সওয়াব িকয়ামুল লাইেলর সমপিরমাণ। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আমােদর তা বাতেল িদেয়েছন,
েযন আমরা আমােদর আমলনামা ভারী ও সওয়াব বৃ ি�র �ত
�হণ কির। েযমন:

১. ফজর ও এশার সালাত জামােতর সােথ আদায় করা।
উসমান ইব্ন আফ্ফান রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ْ
َ ْ َّ�ََ ْ َ َﻣَﻦْ ﺻ
ﻧِﺼْﻒ
َ ﻌِﺸ
ﺎء
اﻟ
، ) َﺻ�َّ ا ﻟ ﻌِﺸَﺎء َﻲﻓِ ﻤﺟََﺎﻋَﺔٍ ﺎﻛَنَ ﻛَﻘِﻴَﺎمِ ِ ﻴﻟﻠ ٍﺔ
َ َ
َْ
.(ْﻔَﺠﺮ ﻲﻓِ ﻤﺟََﺎﻋَﺔٍ ﺎﻛَنَ ﻛَﻘِﻴَﺎمِﻴﻟْﻠ ٍﺔ
“েয এশার সালাত জামােতর সােথ আদায় করল, েস েযন অেধর্ক
রাত িকয়াম করল, আর েয ফজর ও এশা জামােতর সােথ আদায়
করল, েস েযন পূ ণর্ রাত িকয়াম কর”। 1
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এ জনয্ উিচত ফর সালাতগুেলামসিজেদ জামােতর সােথ আদায়
করা। কখেনা জামাত তয্াগনা করা, িবেশষ কের ফজর ও এশার
সালাত। এ দু ’ সালাত মুনািফকেদর জনয্ খুব ক�কর যিদ তারা
1

মুয়া�া ইমাম মােলক: (৩৭১), আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (৫/১৬৮), মুসিলম:
(৬৫৬), িতরিমিয: (২২১), আবু দাউদ: (৫৫৫), দারািম: (১২২৪)

6

এর সওয়াব জানত হাপুড় েপের হেলও উপি�ত হত, েযমন নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন। ত�েধয্ অনয্ত হে�
�েতয্ক সালা অেধর্ক রাত িকয়াম করার সমপিরমাণ

২. েযাহর সালােতর পূ েবর্ চার রাকাত আদায় করা
আবু সােলহ রহ. েথেক মুরসাল সনেদ একিট ‘মরফূ’ হািদস
বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
َ َ رْ�َﻊُ ر
ﻬ
َ
.( ِالﺴَّﺤﺮ
َِ�ﻌﺎتٍ �َﺒْﻞَ اﻟﻈُّْﺮِ�َﻌْﺪِﻟْﻦَ ﺑِﺼَﻼ َة
)

“েযাহেরর পূ েবর্ চাররাকাত েসহিরর সালােতর সমপিরমাণ”। 1
P4F

এ চার রাকােতর আেরক ৈবিশ�য হে� আসমােনর �ারসমূ হ এ
জনয্উ�ু � হয়। আবু আইয়ু ব আনসাির রািদয়া�াহ আনহ বণর্না
কেরন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
. ()ر�ﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﺗﻔﺘﺢ ﻬﻟﻦ أﺑﻮاب الﺴﻤﺎء
“েযাহেরর পূ েবর্ চার রাকােতর জনয্ আসমােনর �ারসমূহ উ�ু �
করা হয়”।

1

2
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মুসা�াফ ইব্ন আিব শায়বাহ: (৫৯৪০), আল-বািন হািদসিট হাসান বেলেছন। েদখুন:
িসলিসলাতুস সািহহাহ: (১৪৩১)

2

আবু দাউদ: (৩১২৮), আল-বািন ‘সিহহ তারিগব ওয়া তারিহব’: (৫৮৫) �ে� হািদসিট
হাসান িল গায়িরিহ বেলেছন। আেরা েদখুন: শামােয়েল িতরিমিয।

7

এ জনয আমরা েদিখ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর �িত
খুব য�শীল িছেলন, েকান কারেণ ছু েট েগেল ফরেযর পর কাযা
করেতন, তয্াগ করেতন না। েযমন আেয়শা রািদয়া�াহু আনহ
বণর্না কেরেছ: “যিদ িতিন েযাহেরর পূ েবর্ চার রাকাত আদায় না
কের থাকেতন, তাহেল পের তা আদায় করেতন”। 1 অপর বণর্নয়
P6F

P

িতিন বেলেছন: “যখন েযাহেরর পূ েবর্ তার চার রাকাত ছুেট েয,
েযাহেরর পের তা আদায় করেতন”। 2
P7F

তাই যার চার রাকাত ছু েট যায়, অথবা কমর্�েলর পিরেবেশর
কারেণ তা আদায় করা স�ব না হয়, কাজ েশেষ বািড় িফের তা
আদায় করা েদােষর নয়।
আবু ঈসা িতরিমিয রহ. বেলেছন: এ হািদস �মাণ কের ফরেযর
পূ েবর্র সু�তগুে িনয়িমত আদায় করা িবিধ স�ত। আর ফরেযর
েশষ সময় পযর্� এর সময় দীঘ হয়। যিদ ফরয আদােয়র সােথ
এর সময় েশষ হেয় েযত, তেব ফরেযর পর আদায় করা কাযা
িহেসেব গণয্হত। তখন ফরয পরবতর্ী দ ’রাকাত সু �েতর পূ েবর এ
চার রাকাত আদায় করার িবধান হত, অথচ এ অধয্ােয়র অপর
হািদস �ারা �মািণত েযাহর পরবতর্ দু ’রাকাত আদায় েশেষ এ
1

িতরিমিয: (৪২৬), আল-বািন সিহহ িতরিমিযেত: (৩৫০) হািদসিট হাসান বেলেছন।

2

বায়হািক হািদসিট বণর্না কেরেছ, আল-বািন সিহহ আল-জােম: (৪৭৫৯) �ে� হাসান
বেলেছন।

8

চার রাকাত আদায় করা হত। [অতএব েযাহেরর পূ েবর্র চার
রাকাত পের আদায় করা কাযা নয় বরং আদায়, এ জনয দু ’রাকাত
সু �েতর পর তা আদায় করা ৈবধ। কাযা হেল দু ’রাকাত সু �েতর
পূ েবর্ তা কাযা করার িবধান থাকত।] ইরািক রহ. এ অথর্ উে�খ
কেরেছন। িতিন বেলেছন: শােফিয় মতাবল�ীেদর িনকট এ অথর্ই
সিঠক। 1
P8F

৩. স�ূ ণ্ তারািব
র
ইমােমর সােথ আদায় করা।
আবু যর িগফাির রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন বেলেছন:
“আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর সােথ
রমযােন িসয়াম রাখলাম, সাত িদন বািক থাকার আেগ মােসর
েকাথাও িতিন আমােদর িনেয় িকয়াম কেরনিন। িতিন আমােদর
িনেয় িকয়াম করেলন েয, রােতর এক তৃতীয়াংশ সমা� হল। ষ�
রােত আমােদর িনেয় িকয়াম কেরনিন, যখন প�ম রাত বািক
িতিন আমােদর িনেয় িকয়াম করেলন েয, রােতর অেধর্ক েশষ
হল। আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূ ল যিদ অবিশ� রাতও
আমােদর িনেয় িকয়াম করেতন! আবু যর বেলন: অতঃপর িতিন
বলেলন: “িন�য় বয্ি� যখ ইমােমর সােথ সালাত আদায় কের
1

জােম িতরিমিয: (৯৪২৬)
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তার চেল যাওয়ার আগ পযর্, তার জনয্ পূণর্ রাত িকয়াম কর
গণয্ করা হ”। 1
P9F

এটা এমন এক গুরু�পূণর্ িবষয় য জনয্ অিধকাংশ মসিজেদর
ইমামগণ রমযােন মুসি�েদর উ�ু � কেরন। তবুও কতক েলাক এ
ফিযলেতর েক্ষেিশিথলতা �দশর্ন কে, অথচ এসব ফিযলেতর
কারেণই রমযান অনয্ানয্ মাস েথ আলাদা মযর্াদর অিধকারী।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ْ َ ْ َ َّﻘَﺪ
ِوَاﺣْت
ْ)ﻦ
َ
( ِﻣِﻦ ذﻧﺒِﻪ
ﺴَﺎﺑًﺎﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َ م
ﻗَﺎمَ رَم َﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ
“রমযােন েয সওয়ােবর দৃ ঢ় িব�াস ও আ�াহর স�ি�র আশা
িনেয় িকয়াম করল, তার পূ েবর্র পাপ েমাচন কের েদয়া হে”।
অনু রূপ ফিযলত লাইলাতুল কদেরর জনয্ও রেয়, তার িকয়াম
এক হাজার মাস িকয়াম করার েচেয় অিধক ফিযলতপূ ণর্ আ�াহ
তা‘আলা বেলেছন:

َۡ
َ
َۡ َُ َۡ
َ
[٣ : ﴾ ]اﻟﻘﺪر٣  ّم ِۡن �ل ِف ش ۡه ٖرٞ�ۡ �لة ٱلق ۡدرِ خ
﴿

“লাইলাতুল কদর হাজার মাস অেপক্ষা উ”। [সূ রা কাদর: (৩)]
িব�য় লােগ তােদর �িত যারা এ রােতও িশিথলতা কের।

1

আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (৫/১১), আবু দাউদ: (১৩৭৫), িতরিমিয: (৮০৬),
নাসািয়: (১৩৬৪), ইব্ন 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�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ
َ َ ُ
ََْ
َ َ َ َ ْ َ
. (ﺐ ُﻟ �ُﻨُﻮت ﻟْﻠ ٍﺔ
ِ)ﻣﻦ ﻗ َﺮأ ﺑِ ِﻤﺌﺔِ آﻳ ٍﺔ ِﻓ ﻟﻠ ٍﺔ ﻛُﺘ
“েয বয্ি� রােত এক েশা আয়াত পাঠ করল, তার জনয্ পূণর
রােতর িকয়াম িলখা হেব”। 1
P10F

এক েশা আয়াত পাঠ করা খুব সহজ, দশ িমিনেটর েবশী সময়
লােগ না। আপনার হােত সময় কম থাকেল উদাহরণ �রূপসূ রা
সাফ্ফােতর �থম চার পৃ�া পেড় এ সওয়াব অজর্ন করেত
পােরন, অথবা সূ রা কালাম ও আল-হা�াহ পাঠ করুন
েকান কারেণ যখন পড়েত না পােরন, ফজর েথেক েযাহেরর আগ
পযর্� সমেয় পেড় িনন। এ িনেয় গািফলিত করেবন না,
ইনশাআ�াহ িকয়ামুল লাইেলর সওয়াব অজর্ন হেব। ওমর ইব্ন
খা�াব রািদয়া�াহু আন বণর্না কের, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:

1

আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (১৮/১১), দারািম: (৩৪৫০), আল-বািন হািদসিট সিহহ
বেলেছন, েদখুন: সিহহ আল-জােম: (৬৪৬৮)
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َ
ْ َْ
َ ْ �َ ﻴﻤﺎ
َ � ُ َ� َﻘ َﺮأَه، ُﺷ ٍء ﻣِﻨْﻪ
َ َ) َﻣ ْﻦ ﻧ
ْ َ ﺎم َ� ْﻦ ﺣِ ْﺰ�ِﻪِ أ ْو َ� ْﻦ
� َﺻﻼ ِة اﻟﻔﺠﺮِ َو َﺻﻼ ِة
ِ
ََّ َ ُ َ� � ّ َ َ َ َهُ ْ لﻠ
ْ ُّﻟﻈ
.(ﻣِﻦ ﻴْ ِﻞ
 ﻛُﺘِﺐ ﻟ ََﻤﺎ ﻗﺮأ، ِﻬﺮ
“েয তার পূ ণর্ ‘িহযব’ ও অথবা আংিশক ‘িহযব’ না পেড় ঘুিমেয়
েগল, অতঃপর েস যিদ তা ফজর ও েযাহেরর মধয্বতর্ী সমে
পেড় েনয়, তার জনয্ ণয করা হেব েযন েস তা রােতই
পেড়েছ”। 1
P1F

মুবারক পুরী রহ. এ হািদস �সে� বেলেছন: “এ হািদস েথেক
�মািণত হয় রােত কুরআন েথেক িকছু িনধর্ারণ কের েনয়া
জােয়য, যিদ ঘুেমর জনয্ অথবা েকান কারেণ তা ছুেট যা,
তাহেল তার কাযা করাও জােয়য। েয তা ফজর ও েযাহর মধয্বতর্
সমেয় কাযা করেব, েস রােত আদায়কারী গণয হেব। আেয়শা
রািদয়া�াহু আনহ েথেক ইমাম মুসিলম ও িতরিমিয �মুখগণ
বণর্না কেরেছ: ঘুম বা েকান বয্থ যিদ নবী সা�া�াহু আলইিহ
ওয়াসা�ামেক িকয়ামুল লাইল েথেক িবরত রাখত, িতিন িদেন
তার পিরবেতর্বােরা রাকাত সালাত আদায় করেতন”। 2
P12F

1

আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (১৮/২৯), মুসিলম: (৭৪৭), িতরিমিয: (৫৮১), নাসািয়:

2

জােম িতরিমিয বয্াখয্া : ‘তুহফাতুল আহওয়ািয’: (৩/১৮৫), হািদস নং: (৫৮১)

(১৭৯০), আবু দাউদ: (১৩১৩), ইব্ন মাজাহ: (১৩৪৩), দারািম: (১৪৭৭)
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এ হািদস আমােদর সংবাদ িদে� েয, িদন-রােত কুরআেনর
িনিদর্� িতলাওয়া থাকা বা�নীয়, িবেশষ কের রােত।
ভুলেল চলেব না, আমােদরেক নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম
রােত ঘুমােনার পূ েবর্ কমপেক্ষ দশ আয়াপাঠ করার জনয্ উ�ু�
কেরেছন, েযন আমরা গােফলেদর অ�ভুর্ না হই?
আ�ু �াহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রািদয়া�াহু আন বণর্না কের,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ُ
 وﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻤﺌﺔ آﻳﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ، �)ﻣﻦ ﻗﺎم ﻌﺮﺸ آﻳﺎت لﻢ ﻳُ�ﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠ
ُ
.( وﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄﻟﻒ آﻳﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻤﻟﻘﻨﻄﺮ�ﻦ، �اﻟﻘﺎﻧت
“দশ আয়াত �ারা েয িকয়াম করেব, তােক গােফলেদর মেধয গণয্
করা হেব না, আর েয এক েশা আয়াত �ারা িকয়াম করেব তােক
অনু গতেদর মেধয্ গণয্ করা হেব, আর েয এক হাজার আয়াত
�ারা িকয়াম করেব তােক �াচূ েযর্র অিধকারীেদর মেধয গণয্করা
হেব”। 1
P13F

1

আবু দাউদ: (১৩৯৮), ইব্ন মাজাহ: (২৫৭২), ইব্ন খুজাইমাহ: (১১৪৪), দারািম:
(৩৪৪৪), হােকম: (২০৪১), আল-বািন ‘সিহহ তারিগব ওয়া তারিহব’: (৬৩৯) �ে�
বেলেছন: হািদসিট হাসান ও সিহহ।
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আমরা আ�াহর কুরআন রীিতমত িতলাওয়াত কির! আমােদর
খতেম কুরআন শুধু রমযােন সীমাব� থাকা উিচত ন, বরং পূ ণ্র
বছর বয্াপী তাহওয়া জরুরী
�িত রােত িকয়ামুল লাইেলর সওয়াব হািসল করার জনয্এক েশা
আয়াত পাঠ করা, আ�াহর িকতাবেক আঁকেড় থাকার এক সু �র
আমল।

৫. রােত সূ রা বাকারার েশষ দু’আয়াত িতলাওয়াত করা।
আবু মাসউদ রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ََ َ َ
َ َ ْ َ ُﺳ
ْ �ْ َ) َﻣ ْﻦ ﻗَ َﺮأَ ﺑِﺎﻵﻳَت
.(ُﺒﻟﻘ َﺮ ِة ِﻓ ﻟْﻠ ٍﺔ ﻛﻔﺘَﺎه
ﻣِﻦ آﺧِﺮِ ﻮر ِة
ِ

“েয বযি� রােত সূ রা বাকারার েশষ দু ’আয়াত িতলাওয়াত করল,
তার জনয্ তা যেথ� হে”।

1
P14F

ইমাম নববী রহ. বেলেছন: “এর অথর্ েকউ বেলেছন: িকয়ামুল
লাইেলর পিরবেতর্ যেথ� হেব। েকউ বেলেছন: শয়তােনর অিন�
েথেক যেথ� হেব। েকউ বেলেছন: িবপদ-মুিসবত েথেক িনরাপ�া
হািসল হেব। তেব সব অেথর্র স�াবনা রেয়ে”। 2
P15F

1

আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (১৮/৯৯), বু খাির: (৫০১০), মুসিলম: (৮০৭),
িতরিমিয: (২৮৮১), আবু দাউদ: (১৩৯৭), ইব্ন মাজাহ: (১৩৬৯), দারািম: (১৪৮৭)

2

শারহুন নববী আলা সিহহ মুসিল: (৬/৩৪০), হািদস নং: (৮০৭)

14

ইব্ন হাজার রহ. এ অিভমত সমথর্ন কের বেলেছ: এ িহেসেব
আমার ব�বয্ হে: ওপেরর সব অথর্ েনয়া সিঠ, আ�াহ ভােলা
জােনন। �থম অথর্িট ইব্ন মাসউদ েথেক আলকামা, আলকামা
েথেক আেসম সনেদ একিট ‘মরফূ’ হািদেস �� উে�খ আেছ:
َ َ
َ َ َ
."" َﻣ ْﻦ ﻗ َﺮأ ﺧﺎﺗِﺔ اﺒﻟَْﻘَﺮَة أَﺟْﺰَأَتْ �َﻨْﻪُ �ِﻴَﺎم ﻴﻟْﻠﺔ
“েয বয্ি�বাকারার েশষ আয়াত পড়ল, িকয়ামুল লাইেলর আমল
িহেসেব তার পক্ষ েথেতা যেথ� হেব”। 1
P16F

সূ রা বাকারার েশষ দু ’িট আয়াত পাঠ করা খুব সহজ, অিধকাংশ
মানু েষর তা মুখ� রেয়েছ। আল-হামদু িল�াহ! মুসিলেমর কতর্বয
�িত রােত তা পাঠ করা। সহজ তাই এেত যেথ� কের অনয্ানয
আমল তয্াগ করা িঠক ন, যার সওয়াবও িকয়ামুল লাইেলর
সমপিরমাণ। কারণ মুিমেনর লক্ষয্ হে� স�ব েনিক হািসল
করা। অনু রূেপআমােদর জানা েনই েয, েকান আমল আ�াহর
�হণেযাগয্তা লােভ ধনয্ হ
আ�ু �াহ ইব্ন উমাইেয়র রহ. বেলেছন: “িনকৃ� েপশার নয্ায়
আ�াহর ইবাদােতও সামানয্ আমল েতামার িনেজর জনয্ যেথ�

1

ফাতহুল বাি, িল ইব্ন হাজার আসকালািন: (৮/৬৭৩), হািদস নং: (৫০১০)
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মেন কর না, বরং তুিম মন-�াণ িদেয় অিধক অজর্েনর েচ�া
কর”। 1
P17F

৬. স�ির�।
আেয়শা রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্, িতিন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনেছন:
َ َّﻣِﻦ َﻟ ُْﺪر ُك ﺑُِ ْﺴ ُﺧﻠُﻘ َد َر َﺟ َ لﻠَّ ْ َ ﻟ
َ )ِنَّ ال ْ ُﻤ ْﺆ
.(ﺎر
ِِﻪ
ِ
ِ ﺎت ﻗﺎﺋِ ِﻢ ﻴ ِﻞ ﺻﺎﺋِ ِﻢ ﻬ
ِ
ِﻦ
“িন�য় মুিমন তার স�িরে�র �ারা রােত িকয়ামকারী িদেন
িসয়াম পালনকারীর মযর্াদা অজর্ন ক”। 2
P18F

আবু তাইেয়য্ব শামসুি�ন র. বেলেছন: “স�িরে�র অিধকারী
বয্ি�েক এ সওয়াব দােনর কারণ হে, িসয়াম পালনকারী ও
রােত িকয়ামকারী উভেয় িনেজর নফেসর সােথ মুজাহাদা কের।
মানু েষর �ভাব ও �কৃিত িভ� হওয়া সে�ও েয সবার সােথ
স�ির� �দশর্ন কে, েস েযন অেনক নফেসর সােথ মুজাহাদা
কের, ফেল েস িসয়াম ও িকয়ামকারীর মতর্বা লাভ কে, বরং
অেনক সময় তােদরও ছািড়েয় যায়”। 3
P19F

1
2

‘হুলইয়াতুল আউিলয়া ওয়া তাবকাতুল আসিফয়’ িল আবু নু আইম: (৩/৩৫৪)
ইমাম মােলক: (১৬৭৫), আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (১৮/৭৬), আবু দাউদ:
(৪৭৯৮), ইব্ন িহ�ান: (৪৮০), হােকম: (১৯৯), আল-বািন হািদসিট সিহহ বেলেছন,
েদখুন: সিহহ আল-জােম: (১৬২০)

3

আউনু ল মাবু দ শারহু আবু দাউ: (১৩/১৫৪), হািদস নং: (৪৭৯৮)
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একিট স�ির� হে� মানু েষর সােথ সু স�কর্ কােয়ম রাখা ও
তােদর েথেক ক� দূ র করা।
মুিমনেক ইমােনর পর স�িরে�র েচেয় উ�ম েকান িজিনস �দান
করা হয়িন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তার রেবর িনকট
‘হুসেন খুলু’ বা স�ির� �াথর্না করেতন েযমন জােবর ইব্ন
আ�ু �াহ রািদয়া�াহু আন বণর্না কের, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যখন সালাত শুরু করেতন তখন তাকিবর বে
বলেতন:
 و�ﺬلﻚ،  ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ، �)ﻼﻲﺗ و�ﺴﻲﻜ و�ﻴﺎي ومﺎﻲﺗ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
 ﻻ،  ا� اﻫﺪ� ﻷﺣﺴﻦ اﻷﻋﻤﺎل وأﺣﺴﻦ اﻷﺧﻼق، �أﺮت وأﻧﺎ ﻣﻦ اﻤﻟﺴﻠﻤ
  ﻳﻲﻘ ﺳيﺌﻬﺎ،  وﻗ� ﺳﻴﺊ اﻷﻋﻤﺎل وﺳﻴﺊ اﻷﺧﻼق، ﻳﻬﺪي ﻷﺣﺴﻨﻬﺎ إﻻ أﻧﺖ
.(إﻻ أﻧﺖ
“িন�য় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার
মৃতুয্ দ’জাহােনর রব আ�াহর জনয, তার েকান শরীক েনই,
আমােক তারই িনেদর্ েদয়া হেয়েছ, আিম মুসিলমেদর অ�ভুর্�
েহ আ�াহ আমােক সু �র আমল ও সু �র আখলােকর পথ
েদখান, আপিন বয্তীত েকউ সু�র আখলােকরপথ েদখােত পাের
না। আপিন আমােক খারাপ আমল ও খারাপ আখলাক-চির�
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েথেক রক্ষা ক, আপিন বয্তীত েকউ তা েথেক রক্ষা করে
পাের না”। 1
P20F

অনু রূপ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া যতবার আয়নায়
েচহারা েদখেতন স�িরে�র জনয্ েদায়া করেতন। ইব্ন মাসউদ
রািদয়া�াহু আনহ বণর্না কের, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যখন আয়নায় েচহারা েদখেতন বলেতন:
َﻠْﻲ
ُﻠُﻲ
.()ا� ﻛﻤﺎ ﺣﺴﻨﺖ ِﻘ ﻓﺤﺴﻦ ِﻘ
“েহ আ�াহ তুিম আমার সৃ ি� সু �র কেরছ, অতএব আমার
চির�ও সু �র কর”। 2
P21F

স�ির�শীল েলাক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর
অিধক ি�য় এবং িকয়ামেতর িদন তার অিত িনকেট বসেব।
জােবর রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:

1

আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (৩/১৮১), মুসিলম: (৭৭১), িতরিমিয: (৩৪২১),
নাসািয়: (৮৯৭), আবু দাউদ: (৭৬০), দারািম: (১২৩৮), ইব্ন খুজাইমাহ: (৪৬২),
বায়হািক: (২১৭২), আবু ইয়ালা: (২৮৫)

2

ইমাম আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (১৪/২৮১), ইব্ন িহ�ান: (৯৫৯), আবু ইয়ালা:
(৫০৭৫), তায়ািলিস: (৩৭৪), আল-বািন হািদসিট সিহহ বেলেছন, েদখুন: সিহহ আলজােম: (১৩০৭)
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 وأﻗﺮ��ﻢ ﻣ� �ﻠﺴﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ؛ أﺣﺎﺳﻨ�ﻢ، )ن ﻣﻦ أﺣﺒ�ﻢ إﻲﻟ
.(أﺧﻼﻗﺎ
“েতামােদর মেধয্ আমার অিত ি�য় ও িকয়ামেতর িদন আমার
অিত িনকেট আসন �হণকারী েস, েয েতামােদর মেধয্ অিধক
সু �র চিরে�র অিধকারী”। 1
P2F

উ�ম চিরে�র অিধকারী বয্ি�র জনয্ আ�াহ জােতর উঁচু �ােন
�াসাদ িনমর্াণ করেব, যা তার সওয়াব ও স�ােনর িবিনময়।
আবু বােহিল রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ٌ �)أﻧﺎ َز
َ ﻤِﺮ
َ ْ ﻴﻢ بﻴﺖ ﻲﻓ َر َ�ﺾ ﻟﻨﺔ ﻤﻟﻦ ﺗﺮك ال
 و�بﻴﺖ ﻲﻓ وﺳﻂ،اء ن ﺎﻛن �ﻘﺎ
ِ
ِ
َ و�بﻴﺖ ﻲﻓ أﻰﻠﻋ ا ﺠﻟﻨﺔ ﻤﻟﻦ َﺴَّﻦ،ﻟﻨﺔ ﻤﻟالﻜﺬب و�ن ﺎﻛن ﻣﺎزﺣﺎ
ُُ ُ َ ﻪ
.( ﺧﻠﻘ
“সতয্ পেথ েথেকও েয ঝগড়া তয্াগ ক, আিম তার জনয্
জা�ােতর উ�ম �ােন ঘেরর িজ�াদার। হািস-ঠা�ায় েয িমথয্া
তয্াগ কর আিম তার জনয্জা�ােতর মাঝখােন ঘেরর িজ�াদার।

1

আহমদ িফ ফাতহুর রা�াি: (২৩/১৩), িতরিমিয: (২০১৮), তাবরািন িফল কািবর:
(১০৪২৪), বু খাির িফল আদািবল মুফরাদ: (২৭২), আল-বািন সিহহ ‘তারিগব ওয়া
তারিহব’: (২৬৪৯) �ে� হািদসিট সিহহ বেলেছন।
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আর েয তার চির� উ�ম করেব, আিম তার জনয্ জা�ােতর উঁচু
�ােন ঘেরর িজ�াদার”। 1
P23F

স�ির� শুধু দূেরর েলাক বা অরেদর মেধয্সীমাব� কের িনকট
আ�ীয় বা আপনােদর ভুলা িঠক নয়, বরং স�িরে�র হাত িপতামাতা ও পিরবােরর �েতয্ক সদসয্েদর জনয্ �সািরত  উিচত।
কতক বয্ি�েক েদখা যায় বাইেরর েলাকেদর সােথ �শ� বক,
হািস-খুিশ ও স�ির�শীল, িক� িনজ পিরবােরর সদসয্ ও
স�ানেদর সােথ তার উে�া, যা এেকবাের পিরতয্াজয

৭. িবধবা ও িমসিকনেদর েসবা করার েচ�া করা।
আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ ََ
َ ََّ ْ َ لﻠ
َ ْ ؛ َﻛل
ْ اﻷ ْر َمﻠَ َوالْﻤ
َ ﻤُﺠ ﻓ
�َ أ ْو اﻟﻘﺎﺋِ ِﻢ ﻴْﻞ
ب
ﺳ
ﺴ
ﻲﻋ ﻋ
ِ )ﺴَّﺎ
ِﺔ
ِﺎﻫِﺪ
ِ
ِّ ﻴﻞ
ِ
ِ�ِﻜ
ِ ِ
َ لﺼَّﺎﺋﻢ ﻟَّ َﻬ
.(ﺎر
ِِ
“িবধবা ও িমসিকনেদর েসবায় আ�িনেয়াগকারী আ�াহর রা�ায়
মুজািহদ অথবা রােত িকয়ামকারী ও িদেন সালাত আদায়কারী
বযি�র সমান”। 1
P24F

1

আবু দাউদ: (৪৮০০), বায়হািক: (২০৯৬৫), তাবরািন িফল কািবর: (৭৪৮৮), আলবািন হািদসিট হাসান বেলেছন, েদখুন: সিহহ আল-জােম: (১৪৬৪)
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এ সওয়াব খুব সহেজ অজর্ন করা স�, েযমন েকান িনঃ� বা
গিরব বয্ি�র দরখা�েকান এনিজও বা েসবা সং�ায় েপশ করা,
েযন তারা তার অব�া জােন ও তােক �েয়াজনীয় সাহাযয্ কের
অনু রূপ িবধব-যার �ামী েনই তার েসবা কেরও এ সওয়াব অজর্ন
করা স�ব, েযমন তার �েয়াজন পূ ণ্ করা।
র
এটা কিঠন েকান কমর্
নয়, আপিন আপনার িনকট আ�ীয়েদর মেধয্ েখাঁজ িনেয় েদখে
পােবন েকান ফুফু অথবা েকান খালা অথবা েকান দাদীর �ামী
েনই, তােদর িখদমত কের িজহাদ ও িকয়ামুল লাইেলর সওয়াব
অজর্ন করেত পােরন

৮. জুমার কিতপয় আদাব গুরুহ আদায় করা।
আউস ইব্ন আউস সাকািফ রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন
বেলন আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�মেক বলেত
শুেনি:
ْ
َ َْ َ َ
َ َْ
َ
ََ
ْ  َمَﻰ َﺸ َول َ ْﻢ ﻳَ ْﺮ َﻛ، ﻜ َﺮ
 َودﻧﺎ، ﺐ
 ُﻢَّ َ�َّﺮ وا�ﺘ، ) َﻣ ْﻦ َﺴَّ ﻞ ﻳَ ْﻮ َم ﺠﻟ ُ ُﻤ َﻌﺔِ َواﻏت َﺴﻞ
َ َ َ ُْ َ
ُ َ
ْ َ
ُ ّ
ْ َ ﻓ، ﻣِﻦ اﻹ َﻣ
 ﻛن ُﻟ ِ�ُﻞِ ﺧ ْﻄ َﻮ ٍة � َﻤﻞ َﺳﻨَ ٍﺔ ؛ أﺟﺮُ ﺻِ ﻴَﺎ ِم َﻬﺎ، ﺎﺳ َﺘ َﻤ َﻊ َول ْﻢ ﻳَﻠﻎ
ِْ ِ ﺎم
.(َو�ِ ﻴَﺎ ِم َﻬﺎ
1

আহমদ িফ ‘ফাতহুর রা�াি’: (১৯/৫৫), বু খাির: (৫৩৫৩), মুসিলম: (২৯৮২),
িতরিমিয: (১৯৬৯), নাসািয়: (২৫৭৭), ইব্ন মাজাহ: (২১৪০), ইব্ন িহ�ান: (৪২৪৫),
বায়হািক: (১২৪৪৪)
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“জুমার িদন েয েগাসল করল, ভােলা কের; অতঃপর আেগভােগ
মসিজেদ েগল; েহঁেট চলল, বাহেন চড়ল না; ইমােমর িনকটবতর্ী
হল; অনথর্ক কেমর্ িল� না হে মেনােযাগসহ �বণ করল; তার
�িত কদেম েলখা হেবএক বছেরর আমল তথা এক বছেরর
িসয়াম ও িকয়ােমর সওয়াব”। 1
P25F

অতএব েয বয্ি�এসব আদব রক্ষা করেব তা�িত কদম এক
রাত অথবা এক স�াহ অথবা এক মাস িকয়ােমর সমান নয়, বরং
পূ ণ্ এক বছর িকয়াম করার সম
র
ন।
জুমার িদন েগাসল করা, আেগ আেগ ও পােয় েহঁেট মসিজেদ
যাওয়া, ইমােমর িনকটবতর্ বসা, েশেষর কাতাের িপিছেয় না পড়া,
মেনােযাগসহ খুতবা �বণ করা এবং েবহুদা ও অনথর্ কমর্কা�
তয্াগ করার মেধ এসব আদব সীমাব�, যা খুব সহজ ও খুব
সামানয্
জ্ঞাতবয্, খুতবার সময় অেহতুক নড়াচড়া করা অনথর্ কেমর্র
অ�ভুর্�। েয অনথর্ কমর্ করল তা জুমা েনই। েয পাথর �শর্
করল েস অনথর্ কমর্ করল। েয বল, ‘চুপ থাক’, েস অনথর্
1

আহমদ িফ ‘ফাতহুল রা�াি’: (৬/৫১), িতরিমিয: (৪৯৬), আবু দাউদ: (৩৪৫),
নাসািয়: (১৩৮১), ইব্ন মাজাহ: (১০৮৭), দারািম: (১৫৪৭), হােকম: (১০৪১), ইব্ন
খুজাইমাহ: (১৭৫৮), আল-বািন হািদসিট সিহহ বেলেছন, েদখুন: সিহহ আল-জােম:
(৬৪০৫)
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কমর্ কর: অথর্াৎ েয তার পােশ সাথী অথবা িনেজর স�ানেক
বলল ‘চুপ থাক’ েস েবহুদা কমর্ কর খুতবার সময় েয তসিবহ
অথবা েমাবাইল অথবা েকান িজিনস �ারা েখলল, েসও অনথর্
কমর্ করল
সু তরাং জুমার আদবসমূ েহ িশিথলতা করা িঠক নয়, অনয্থায়
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�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�মেক বলেত শুেনি:
 و�ن ﻣﺎت ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ، )ر�ﺎط ﻳﻮم ﻴﻟﻠﺔ ﺧ� ﻣﻦ ﺻﻴﺎم ﺷﻬﺮ وﻗﻴﺎﻣﻪ
ُ
. وأ ِﻣ َﻦ ﻟﻔﺘَّﺎن( واﻟﻔﺘَّﺎن ﻫﻮ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻘﺮﺒ،  وأﺟﺮي ﻋﻠﻴﻪ رزﻗﻪ، ﺬﻟي ﻛن ﻳﻌﻤﻠﻪ
“একিদন ও একরাত আ�াহর রা�ায় শ�র েমাকােবলায় যু ে�র
��িতসহ দাঁিড়েয় থাকা একমাস িসয়াম ও একমাস িকয়াম
অেপক্ষ উ�ম। যিদ েস মারা যায় তাহেল তার আমল চলমান
থাকেব যা েস আ�াম িদত, তার িরিযক তার জনয্ অবয্াহ
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থাকেব এবং িফতনা েথেক েস িনরাপদ থাকেব”। 1 িফতনা অথর্
P26F

P

কবেরর আযাব।

১০. ঘুেমর পূ েবর্ িকয়ামুল লাইেলর িনয়ত রা।
আবু দারদা রািদয়া�াহু আন একিট ‘মরফূ’

হািদস বণর্না

কেরেছন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
َ
ََّ ْ َﻰ َ َ َ ﻪُ َﻫُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُﺼَ� ّ ْ لﻠ
َ َُ َ َ ْﻪ
 �ﻐﻠﺒَﺘ �ﻴْﻨَﺎهُ ﻰﺘ َّ أ ْﺻﺒَ َﺢ، ﻣِﻦ ﻴْ ِﻞ
ِ )ﻣﻦ ﺗ ﻓِﺮاﺷ و ﻮ �ﻨﻮِي أن �ﻘﻮم
ََّ َ َ َ ْ ُﻪُ َ َ َﺔً َ َ ْ ْ ّ َﺰَّ َﺟَﻞ
َ َ َ َ
.(
ِ و�ن ﻧﻮﻣ ﺻﺪﻗ ﻋﻠﻴﻪِ ﻣِﻦ َ�ِﻪ،  ﻛُﺘِﺐ ُﻟ ﻣﺎ ﻧ َﻮى،
“েয বয্ি� তার িবছানায় আগমন করল এ িনয়েত েয রােত উেঠ
সালাত আদায় করেব, িক� তার েচােখ ঘুম েচেপ থাকল েভার
পযর্, তার িনয়ত অনু সাের তার জনয্ িলখা হে, আর তার ঘুম
হেব আ�াহর পক্ষ েথেক তার জনয্ স”। 2
P27F

লক্ষয্  িনয়েতর গুরু িনয়ত আমেলর জায়গায় �িত�ািপত
হয়! এ েথেক আমরা ঐ বয্ি�র বদ নিসব জানেত পাির, েয
ঘুমােনার সময় ফজর সালাত আদােয়র পযর্� িনয়ত কের না এ
হতভাগা শধু কমর্�ল অথবা িবদয্ালেয়র জনয্ জা�ত হয়। েস

1

বু খাির: (২৮৯২), মুসিলম: (১৯১৩), নাসািয়: (৩১২৮)

2

নাসািয়: (১৭৮৭), ইব্ন মাজাহ: (১৩৪৪), আল-বািন হািদসিট হাসান বেলেছন, েদখুন:
সিহহ আল-জােম: (৫৮৪১)
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কিবরা গুনায়অনবরত িল�, এ অব�ায় তার মৃতুয্ হেল পিরমাণ
শুভ হেন ন, আ�াহর িনকট পানাহ চাই।
আর েয ফজেরর সময় উঠার িনয়ত কের তার জনয্ �েয়াজনীয়
বয্ব�া িন, িক� তবুও উঠেত পারল না, তার ওপর েকান
িতর�ার

েনই।

কারণ

ঘুম�

অব�ায়

আ�াহর

িবধােনর

সীমাল�ন েনই, সীমাল�ন হে� জা�ত অব�ায়।

১১. িকয়ামুল লাইেলর সমান আমলগুেলা�চার 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 কলয্ােণর আ�ানকার েহান, ইলম �চার করু, তাহেল
যারা আপনার কারেণ আমল করেব, তােদর নয্ায় আপিনও
সওয়ােবর অিধকারী হেবন। সকল �শংসার মািলক আ�াহ
তা‘আলা।
সমা�
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