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ফজেরর সালাত ও িকয়ামুল লাইেলর জনয্ সহায়ক উপকর
িন�য় সম� �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, আমরা তার �শংসা
কির, তার িনকট সাহাযয্ চা, তার িনকট ইে�গফার কির এবং
তার িনকট িহদােয়ত তলব কির। আমরা আ�াহর িনকট
আমােদর পাপ কমর ও নফেসর অিন� েথেক পানাহ চাই। আ�াহ
যােক িহদােয়ত দান কেরন তার েকান েগামরাহকারী েনই, এবং
িতিন যােক েগামরাহ কেরন তার েকান িহদােয়তকারী েনই। আিম
সাক্ষয্ িদে�, আ�াহ বয্তীত েকান ইলাহ েন, িতিন এক-তার
েকান শরীক েনই। আিম আেরা সাক্ষয্ িদ ে�, মুহা�দ তার
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[١٠٢ : ﴾ ]ال عمران١

“েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহেক ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর
2
েতামরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা েযও না”।
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ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর্“খুতবাতুল হাজাহ”র অনু বাদ।
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সূ রা আেল-ইমরান: (১০২)
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[١ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيبا
بِهِۦ وٱ�رحام ۚ ِنَ �َ �ن علي
“েহ মানু ষ, েতামরা েতামােদর রবেক ভয় কর, িযিন েতামােদরেক
সৃ ি� কেরেছন এক নফস েথেক। আর তা েথেক সৃ ি� কেরেছন
তার �ীেক এবং তােদর েথেক ছিড়েয় িদেয়েছন বহু পুরুষ ও
নারী। আর েতামরা আ�াহেক ভয় কর, যার মাধয্েম েতামরা
এেক অপেরর কােছ েচেয় থাক। আর ভয় কর র�-স�িকর্ত
আ�ীেয়র বয্াপাের। ি�য় আ�াহ েতামােদর উপর পযর্েবক”। 3
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[٧١ ،٧٠ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٧ ِيما
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“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং সিঠক কথা
বল। িতিন েতামােদর জনয্ েতামােদর কাজগুেলাে ক শ কের
েদেবন এবং েতামােদর পাপগুেলা ক্ষমা ক েদেবন। আর েয
বয্ি� আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনু গতয্ কে, েস অবশয্ই এক
মহা সাফলয্অজর্ন কর”। 4
३F

3

সূ রা িনসা: (১)
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সূ রা আহযাব: (৭০-৭১)
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অতঃপর, আমরা এমন এক সমেয় বাস করিছ, েযখােন রেয়েছ
েফতনার আিধকয্ ও পােপর ছড়াছিড় অিধকাংশ মানু ষ িনেজর
দীনেক এিড়েয় চলেছ। দীনেক আঁকেড় ধরা তােদর জনয্আগুেন
কয়লা আঁকেড় ধরার নয্া কিঠন, অথচ দীন েথেক দূ ের থাকা
তােদর অিন� ও �ংেসর কারণ। আর দীনেক আঁকেড় ধের
ইবাদাত ও েনক আমল আ�াম েদয়া তােদর সফলতা ও মুি�র
একমা� উপায়। এ কথা সতয্ ে, আমােদর ইবাদােতর ফেল
আ�াহর রাজে� সামানয্ বৃি�হেব না, বরং আমরাই উপকৃত হব
ও জাহা�াম েথেক মুি� পাব। ইরশাদ হে�:
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[٦ : ﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ٦ َو َ�ف َعلون َما يُؤ َم ُرون
“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা িনেজেদরেক ও েতামােদর পিরবারপিরজনেক আগুন হেত বাঁচাও যার �ালািন হেব মানু ষ ও পাথর;
েযখােন রেয়েছ িনমর্ম ও কেঠার েফেরশতাকুল, আ�াহ তােদরেক
েয িনেদর্শ িদেয়েছন তারা েস বয্াপাের তার অবাধয্ হ না। আর
তারা তা-ই কের যা তােদরেক আেদশ করা হয়”। 5
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সূ রা তাহরীম:(৬)
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আ�াহর িহকমেতর দািব িতিন জা�াত ও জাহা�াম সৃ ি� কেরেছন,
সৃ ি� কেরেছন উভেয়র জনয্িনিদর্� মখলু ক। যারা ঈমান আেন ও

েনক আমল কের তারা জা�ািত, যারা কুফির কের ও পাপাচাের
িল� হয় তারা জাহা�ািম। এটাই আ�াহর চূ ড়া� ইনসাফ। আ�াহ
কখেনা মুিমনেদর ঈমান িবন� কেরন না, েযমন িতিন কােফরেদর
শাি� বয্তীতেছেড় েদন না।
আ�াহ জা�াত সৃ ি� কের তার জনয্িকছু আমল িদেয়েছন, যা খুব
সহজ ও ক�হীন। যােক িতিন তাওিফক েদন, েয তার উপকরণ
�হণ কের, েস অনায়ােস তা স�াদেন সক্ষম । আর েয তার
�বৃ ি�র অনু সরণ কের, শয়তােনর তােবদাির কের অথচ আ�াহর
কােছ পার পাওয়ার তামা�া রােখ, তার জনয্ তা কিঠন ও
ক�কর। যিদ েস তওবা কের ও শয়তােনর সােথ যু ে�র েঘাষণা
েদয়, তাহেল তার জনযও সহজ।
েনক আমল দু ’�কার:
এক. আমল ফরয, যা েথেক মুসিলম কখেনা িবি�� হেত পাের
না, যা তােক অবশয্ই পালন করেত হ, েকান অব�ায় তয্াগ
করার সু েযাগ েনই। এ �কার আমেলর উপর িনভর্তা হল
জা�ােত �েবশ করার সনদ ও জাহা�াম েথেক মুি�র পেরায়ানা,
েযমন ঈমান আনা আ�াহর �িত, তার েফেরশতােদর �িত, তার
6

িকতাবসমূ েহর �িত, তার রাসূ লেদর �িত, আেখরাত িদবেসর
�িত ও ভােলা-ম� তাকদীেরর �িত; সালাত কােয়ম করা, যাকাত
�দান করা, রমযােনর িসয়াম পালন করা ও সামথর্য্ হে
বায়তু�াহ শরীেফর হজ করা।
দু ই. নফল আমল, যা মুসিলম সাধয্ানুসাের পালন ের, যা তার
উপর ওয়ািজব নয়, তয্াগ রেল পাপী হেব না। অবশয্ তা
আদােয়র ফেল আ�াহর ৈনকটয্ বােড়, সাওয়াব ও মযর্াদ বৃ ি�
হয়, জা�ােত উঁচু �র লাভ হয়। জা�াত িবিভ� �র িবিশ�, এক
একিট �র আসমান ও যিমেনর দূ রে�র সমান।
নফল আমল সু �াত ও আদব-আখলােক সীমাব�। আ�াহ
তা‘আলা ফরয আমলেক নফল আমেলর উপর ে��� িদেয়েছন,
বরং তার ৈনকটয ফরয আমেলর উপর িনভর্রশী, নফল �ারা শুধু
মহ�ত ও ৈনকটয্ বৃি�পায়। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম
হািদেস কুদিসেত এর বণর্না িদে বেলন:
ُ
 وﻻ ﻳﺰال، ﺮَّب إﻲﻟَّ ﻋﺒﺪي ﺑﺄﺣﺐَّ مﺎ اﻓﺮﺘﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ:»ﻳﻘﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
 ﻓﺈذا أﺣﺒبﺘُﻪ ﻛﻨﺖُ ﺳﻤﻌَﻪ اﺬﻟي � َ ْﺴ َﻤ ُﻊ،ﻘﺮَّبُ إﻲﻟَّ ﺑﺎﻨﻟﻮاﻓﻞ ﺣﻰﺘ أﺣﺒَّﻪ

ﺼَه اﺬﻟي �ُﺒْﺮﺼُ  ﻪ
 وﻟﻦﺌ،ﺑ و�ﺪَه ا ﻟﻲﺘ ﻳﺒﻄﺶُ ﺑﻬﺎ ورﺟﻠﻪ اﻟﻲﺘ ﻳﻤﻲﺸ ﻬﺎ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« وﻟﻦﺌ اﺳﺘﻌﺎذ� ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ،ﻟ� ﻷﻋﻄﻴﻨَّﻪ

“আ�াহ তা‘আলা বেলন: আিম আমার বা�ার উপর যা ফরয
কেরিছ তার েচেয় ি�য় েকান আমল �ারা েস আমার ৈনকটয্
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অজর্ন করেত সক্ষম হ। আমার বা�া নফল �ারা আমার
ৈনকটয্ অজর্ন কর থােক ফেল আিম তােক মহ�ত কির।
আিম যখন তােক মহ�ত কির, আিম তার কেণর্ পিরণত হই যার
�ারা েস েশােন, তার েচােখ পিরণত হই যার �ারা েস েদেখ, তার
হােত পিরণত হই যার �ারা েস ধের, তার পােয় পিরণত হই যার
�ারা েস হােঁ ট। যিদ েস আমার িনকট �াথর্না কের আিম অবশয্
তােক �দান কির। যিদ েস আমার িনকট আ�য় চায়, আিম
অবশয্ই তােক আ�য় �দান কি”।
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৫

েক আ�াহর ৈনকটয্ চায় ন?! েক আ�াহর ি�য় হেত পছ� কের
না?! সকেলই আশা কের তার ৈনকটয, হেত চায় ি�য় পা�, িক�
সবাই িক ফরয �ারা তার ৈনকটয্ অজর্েন সক্ষম, সক্ষম হ
নফল �ারা তার উ�েরা�র উ�িত ঘটােত, েয কারেণ আ�াহ
তােক মহ�ত করেব, তার কণর্ ও েচােখ পিরণত হে, েস
আ�াহর েদখায় েদখেব ও তার �বেণ �বণ করেব?!
িন�য় এ ফিযলত অজর্েনর জনয্ চা তয্া ও পির�ম, অলেসর
এেত েকান অংশ েনই, অকমররা এ ময়দােন কখেনা সফল হয়
না। এখােন চাই তয্া, �বৃ ি� ও শয়তােনর সােথ যু �।

6

বু খাির ও মুসিলম।

8

আিম আমার ভাইেদর বলেত চাই, জীবন পুেরাটাই �াি�েত ভরা,
তােত কােরা �ি� েনই। ইরশাদ হে�:
َ َ َ ۡ َ َ َ ّ ّٞ ُ َ َ ٰ َ ّ ُ َ َ
ُ ّ
َۡ َُ
ۡرِجَنَك َما م َِن �ۡ َّنَ ِة
ُ �ج ك ف
ِ ﴿ �قلنا َٰٓ ـٔادم ِنَ �ذا عدو َك ول ِزو
َت
ٰٓ ۡ� َش
[١١٧ : ﴾ ]ﻃﻪ١ َ
“অতঃপর আিম বললাম, ‘েহ আদম, িন�য় এ েতামার ও েতামার
�ীর শ�। সু তরাং েস েযন েতামােদর উভয়েক জা�াত েথেক
িকছু েতই েবর কের না েদয়, তাহেল েতামরা দু েভর্াগেপাহােব”। 7
৬F

আমরা পির�ম কির ও দু েভর্াগ েপাহাই সে�হ েন, িক�
আমােদর পির�ম ও দু েভর্াগ িক িচর শাি� ও �ি�র জনয, যা
কখেনা িনঃেশষ হেব না, যার নাম জা�াত, যা েকান েচাখ
েদেখিন, েকান কণর্ �বণ কেরি, েকান মানু েষর অ�ের যার
ক�না পযর্� উদয় হয়ি!
িন�য় বতর্মান যুে আমরা আেখরাত অে�ষেণ িশিথলতা করিছ,
দু িনয়ার িদেক ঝুঁেক পড়িছ ও তার জনয্ ঘাম ঝরাি�। অেনেক
বয্বস-বািণেজয্ িচ�ায় সারা রাত িনঘুর্ম কাটই, সকােল উেঠ
বািড়-ঘর পযর্েবক্ অথবা েদাকান-পাট েদখা েশানায় ম� হই।
অেনক ছা�-ছা�ী সারা রাত পরীক্ষায় ��িতর জনয্ জা�ত থ,

7

সূ রা �হা: (১১৭)

9

সকােল ফজেরর সময় ঘুমায়?! বরং পািথর্ব �াথর বয্তীত তারা
রােতর অ� িকংবা এক দশমাংশ সমেয়র জনয্ওউেঠ দাঁড়ায় না।
এ যু েগ আমরা আ�াহর ইবাদােত খুব �িট করিছ! যার একিট
�কৃ� উদাহরণ ফজেরর সালাত। আপিন হয়েতা এমন যু বকেক
েদখেবন না েয, ফজেরর আযান শুেনইউেঠ দাঁিড়েয়েছ জামােতর
সােথ দু ’রাকাত সালাত আদােয়র জেনয, যা দু িনয়া ও তার মেধয্
িবদয্মান সবিকছু েথে উ�ম। আর ফজেরর এক ঘ�া পূ েবর্
সালােত দ�ায়মান অব�ায় েকান যু বেকর েদখা িমলা �ায়
অস�ব, েয আ�াহর রহমেতর �াথর্না কেছ, আেখরােতর শাি�
েথেক পানাহ চাে�, িনজ রেবর সােথ েমানাজাত করেছ, তার
িনকট িনেজর অব�া, অভাব ও দু বর্লতা �কাশ ের দু িনয়া ও
আেখরােতর কলয্াণ �াথনা করেছ।
ফজেরর সালাত ও তার জামােত িশিথলতা �দশর্ন এবং িকয়ামুল
লাইেলর �িত উদাসীনতা আমােক উ�ু � কেরেছ, আিম আমার
ভাই ও েবানেদর �িত এ পুি�কা �ারা কতক উপেদশ �দান
কির। এেত আিম অলসতার কারণ ও তার �িতকার িনেয়
আেলাচনার �য়াস েপেয়িছ, হয়েতা আ�াহ আমােদর েথেক অিমল
ও ফাসাদ দূ র করেবন, অথবা আমােদরেক কলয্ােণর িদেক
পিরচািলত কের েনককার েলাকেদর অ�ভুর্� হাওয়ার তাওিফক
িদেবন।
10

এ পুি�কায় আিম িনে�র িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা কর:
ক. ফজেরর সালােতর �িত িশিথলতা �দশর্।

খ. ফজেরর সালােত উপি�িতর সু ফল ও অনু পি�িতর কুফল।
গ. িকয়ামুল লাইেলর ফিযলত।
ঘ. দু িনয়া ও আেখরােত িকয়ামুল লাইেলর উপকািরতা।
ঙ. িকয়ামুল লাইেলর সহায়ক উপকরণ।
চ. িকয়ামুল লাইল তয্াগকারীেক সতকর্ কর
ছ. িকয়ামুল লাইেল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
আদশর্
8
জ. িকয়ামুল লাইেল সালাফেদর আদশর্
৭

ফজর সালােত িশিথলতা �দশর্:
আমার িব�াস এ িবষেয় কােরা ি�মত েনই েয, ফজর সালােতর
জমােত উপি�িত অথবা িঠক সমেয় ফজর আদায়কারীর সংখয্া
অনয ফরেজর তুলনায় খুব কম। যারা মাগিরব অথবা এশার
সালােত মুসি�েদর পযর্েবক্ষণ ক, তারা যিদ ফজর সালােতর
8

এ অধয্ােয় েলিখকাআবু নু য়াঈম রিচত, “িহলইয়াতুল আউিলয়া” ও গাজািল

রিচত, “এহইয়ােয় উলু মুি�ন” েথেক েবশ িকছু ঘটনা উে�খ কেরেছন, যা
িনভর্রেযাগয্ ও সিহহ সু�াহ েমাতােবিবশু�নয়, তাই অনু বাদ েথেক এ
অধয্ায়ি বাদ েদয়া হেয়েছ। অনু বাদক।
11

মুসি�েদর েদেখন, তাহেল খুব সহেজ এ পাথর্কয বুঝেবন ও
উপি�িতর বয্বধানিনরূপে সক্ষম হেব
সে�হ েনই যারা ফজর সালাত আদায় কেরন, তােদর সংখয্া
মাগিরব সালাত আদায়কারীেদর এক চতুথর্ােশর কম হেব, 9
৮

এরূপ েক?!
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 আ�াহ তা �তয্ক
কেরন, তাই ফজর সালাতেক সালােত মাশহুদহ বলা হয়, কারণ
এ সালােত েফেরশতাগণ উপি�ত হন। েয ফজর সালাত
জামােতর সােথ আদায় করল, েস পূ ণর্ রা সালাত আদায় করল,
েযমন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন। আর আ�াহ
�য়ং বেলেছন ফজর সালাত উপি�িতর সালাত, ইরশাদ হে�:
َۡ َ ُ ّ
َۡ َ ُ
ٗ ۡ َ َ
[٧٨ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٧ ﴿ َوق ۡر َءان ٱلف ۡج ِر� ِنَ ق ۡر َءان ٱلف ۡج ِر �ن َمش ُهودا

9

“মাজা�ালু ত দাওয়াহ” পি�কায় (২০/১০/১৪১১িহ.) তািরেখ “ফজর

সালােতর মুসি�েদর সংখয্া এক চতুথর্া” িশেরানােম একিট কলাম ছাপা
হেয়েছ। েসখােন েবশ কেয়কজন ইমােমর সাক্ষাতকার রেয়েছ, যারা �য়ং
মুসি�েদর বয্বধান�তয্ক্ষ কেরেছন। েদ: (১২৯০) সংখয্া
12

“সূ য্ েহেল পড়ার সময় েথেক রােতর 
র
অ�কার পযর্� সালাত
কােয়ম কর এবং ফজেরর কুরআন । িন�য় ফজেরর কুরআন
(েফেরশতােদর) উপি�িতর সময়”। 10
९

মুফাসিসরগণ বেলেছন: এখােন “কুরআনু ল ফাজর” �ারা উে�শয্
ফজর সালাত। “কুরআনাল ফাজর” বলার কারণ এ সালােত
অিধক কুরআন িতলাওয়াত করা হয়। আর এ সালােত িদনরােতর েফেরশতাগণ উপি�ত হন, তাই এ সালাতেক মাশহুদাহ
বলা হয়, অথর্াৎ েফেরশতােদর উপি�িতর সালাত 11
১০

িন�য় এ অলসতা আ�াহর ে�ােধর কারণ। েকন ে�ােধর কারণ
হেব না, অথচ িতিন রােতর এক তৃতীয়াংেশ দু িনয়ার আসমােন
অবতরণ কেরন, আর তার বা�ারা তার সাক্ষ, েমানাজাত ও
তার িনকট �াথর্নার উপর ঘুম ও আরামেক �াধানয্ েদ! অথচ
িতিন বরকতময়, স�ািনত ও মহা মহীয়ান।
আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম আদশর্ েথেক
েকাথায় অব�ান করিছ? অথচ তার পূ ব্র পর সকল পাপ েমাচন
কের েদয়া হেয়েছ, তবুও িতিন দীঘর্ িকয়াম করেত, তার দু ’পা
ফুেল েযত। মুিগরা ইব্ন শুবা রািদয়া�াহু আনহু বণরকেরন:

10

সূ রা ইসরা: (৭৮)

11

তাফসীের শাওকানী।

13

ُ
َ :» رﺳﻮلُ اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻰﺘ ﺗﻔﻄَّﺮت ﻗﺪﻣﺎه ﻓﻘﻴﻞ ﻪﻟ
أﻣﺎ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ
ّ
ً
ً
 ﻣﺘﻔﻖ.«ﺷﻜﻮرا
ﻋﺒﺪا
 »أﻓﻼ أ�ﻮن: ﻣﺎ ﺗﻘﺪَّم ﻣﻦ ذﻧﺒﻚ وﻣﺎ ﺗﺄﺧَﺮ؟ ﻗﺎل
.ﻋﻠﻴﻪ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া দীঘর্ িকয়াম করেলন েয
তার দু ’পা ফুেল েগল, তােক বলা হল: আপনার িক পূ বর্াপর সকল
পাপ ক্ষম কের েদয়া হয়িন? িতিন বলেলন: “আিম িক েশাকর
েগাজার বা�া হেবা না”। 12
১১F

গাজািল –রািহমাহু�া- বেলন: এ কথার অথর্ হ তার অিধক
মযর্াদর �িত ইি�ত �দান, কারণ েশাকর �ারা মযর্াদাবৃ ি� হয়।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ
ُ ّ ََ ُ َ َ
[٧ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٧ ۖ﴿ ل�ِن شك ۡر� ۡم �زِدَنَ� ۡم

“যিদ েতামরা েশাকর আদায় কর, আিম েতামােদর অবশয্ই
13 14
বািড়েয় িদব” ।
১২F

१३F

এ েথেক বুঝা যায় েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
তার রেবর ইবাদেত িক পিরমাণ ম� িছেলন, অথচ তার উপর
পাহােড়র েচেয় কিঠন বাণী নািযল হত:
ۡ
ً َ ٗ َ َ َ
ّ
[٥ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ٥ �﴿ ِنَا َس ُنل ِ� َعل ۡيك ق ۡو� ثقِي
12

বু খাির ও মুসিলম।

13

সূ রা ইবরাহীম: (৭)

14

ইহইয়ােয় উলু মুি�ন: (১/৩৫৩)

14

“িন�য় আিম েতামার �িত এক অিতভারী বাণী নািযল করিছ”। 15
१४

আ�াহু আকবা!! এরপরও তার উপর নািযল হেয়েছ:
َ َۡ َٓۡ َ َۡ ٓ ّ
َ َ ۡ َ ْ ُ َ
َ ۡ �َ ك ِ�َ ۡف َ� َي َعلَ ۡي َنا
�هُ ۖۥ
�ِ﴿ �ن �دوا �َفت ُِنونك َع ِن �َِي أوحينا إ
ِ
ٗ َ َ ُ َّ ّ ٗ
َ َ ٓ َ َب
ََ َ
َ َۡ ّ
ۡ َ � ُن إ ِ َ ۡ�ه ۡم
�ٔ�ٗا
 َول ۡو� أن َّ ۡت َ�ٰك لق ۡد ِدتَ تر٧ �وك خل ِي
�ذا ََذ
ِ
َ
ۡ
ّ
ۡ
ََ ُ َ َ ّ
ً َ
ۡ
َ
ٗ
َ
َ
َ َٰ
ۡ
َ ك ضِ ۡعف
� د لك
� إِذا َذق٧ �قل ِي
ِ ٱ� َي ٰوة ِ َوضِ عف ٱل َم َم
ِ � َات ُم
ٗ َعلَ ۡي َنا نَ ِص
[٧٥ ،٧٣ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٧ ��
“আর তােদর অব�া এমন িছল েয, আিম েতামােক েয ওহী
িদেয়িছ, তা েথেক তারা েতামােক �ায় িফতনায় েফেল িদেয়িছল,
যােত তুিম আমার নােমর িবপরীত িমথয্া রটােত পার এবং তখন
তারা অবশয্ই েতামােক ব�ুরূে �হণ করত। আর আিম যিদ
েতামােক অিবচল না রাখতাম, তেব অবশয্ই তুিম তােদর িদেক
িকছু টা ঝুঁেক পড়েত। তখন আিম অবশয্ই েতামােক আ�াদন
করাতাম জীবেনর ি�গুণ ও মরেণর ি�গুণ আযা তারপর তুিম
েতামার জনয্ আমার িবরুে� েকাসাহাযয্কারী পােব ন”। 16
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আরও নািযল হেয়েছ:
َ
َ َ َۡ َ ُ ۡ ََ َ
َ ُ َ ّ
َ �ۡ �
َ َ�ّ ��
َ ۡ ِين مِن َ� ۡبل َِك لَ� ۡن أ
ت ََح
ِ ﴿ ولقد أ
ۡبَطَنَ � َملك
و� إِ�ك
ِ
ۡ
َ
َ
ّ
َ �ِ ٰ�
[٦٤ : ﴾ ]الﺰمﺮ٦ �ن
كُو�َنَ م َِن ٱل
َ�َ
ِ
15

সূ রা মুযযামিমল: (৫)

16

সূ রা ইসরা: (৭৩-৭৫)

15

“আর অবশয্ই েতামার কােছ এবং েতামারপূ বর্বতর্ীেদর কােছ ওহ
পাঠােনা হেয়েছ েয, তুিম িশর্ক করেল েতামার কমর্ িন�ল হেবই
আর অবশয্ই তুিম ক্ষিত��েদর অ�ভুর্�”। সূ রা যু মার: (৬৪)
এখােনই েশষ নয়, আরও নািযল হেয়েছ:
َ ۡ َۡ ّ
َ
َ َ َ ُ َٓ َّۡ ُ ُ ّ َ
نزل إ ِ ۡ�ك مِن َّ ّ�ِك ۖ �ن َ ۡم �ف َعل � َما
ِ ﴿ َٰٓ�َ�ُّها لرَسول بل ِغ ما أ
َ
ّ
َ َلَ ۡغ
[٦٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٦ ت رِ َسا�َ ُه ۚۥ
“েহ রাসূ ল, েতামার রেবর পক্ষ েথেক েতামা িনকট যা নািযল
করা হেয়েছ, তা েপৗঁেছ দাও আর যিদ তুিম না কর তেব তুিম
তাঁর িরসালাত েপৗঁছােল না। আর আ�াহ েতামােক মানু ষ েথেক
রক্ষকরেবন। িন�য় আ�াহ কািফর স�দায়েক িহদােয়ত কেরন
না”। 17 এখােনই েশষ নয়, আরও নািযল হেয়েছ:
َۡ
ۡ ُ ٰ ّ �َ ٰ َ ۡ َ ٓ ُ َ َ ُ َ َ ّ َ َ َ َ
َ ُ ُ
�دون
�ض ت ِر
� أن ي�ون �ۥ أ�ى
� ِ �َ �ثخ َِن ِ� ٱ
ٍ ِ ِ� ﴿ ما �ن
َ
ّ
ٞ ٰ�َِ  َ ۡو� ك٦ ِيم
ُ �َ يُر
ُ ّ َ�د ٱ�خ َِر َة ۗ ٱ
ُ ّ ََع َر َض �ُ ّۡ� َيا ٱ
ٞ �ز َحك
ٌ �َ َعز
ب ّم َِن
ِ
ِ
ُ ّ
ّ
ٌ ِيما ٓ أ َ َخ ۡذ ُ� ۡم َع َذ
َ � � ۡم
ٞ اب َعظ
،٦٧ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٦ ِيم
َ�َِ َس َب َق َمَس
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[٦٨
“েকান নবীর জনয্ স�ত নয় ে, তার িনকট যু �বি� থাকেব
(এবং পেণর িবিনমেয় িতিন তােদরেক মু� করেবন) যতক্ষণ ন
িতিন যিমেন (তােদর) র� �বািহত কেরন। েতামরা দু িনয়ার
17

সূ রা মােয়দা: (৬৭)

16

স�দ কামনা করছ, অথচ আ�াহ চাে�ন আিখরাত। আর আ�াহ
পরা�মশালী, �জ্ঞাবা (৬৭) আ�াহর িলখন অিতবািহত না হেয়
থাকেল, অবশয্ই েতামরা যা �হণ কের, েস িবষেয় েতামােদরেক
মহাআযাব �শর্ কর”। 18
१७

আ�াহু আকবা!

িকভােব

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম এ আয়াতগুেল ধারণ করেলন?! িন�য় ইহা ৈধযর ও
অ�ের গভীর ইমােনর �মাণ। ইহা আ�াহর কািলমােক বুল�
করার েমাজাহাদা, তার শরীয়তেক জিমেন �িতি�ত করার সাধনা,
যা তার �িত পিরপূ ণর্ মহ�েতর �মাণ
এ জনয্ইিতিন রােতর দু ই তৃতীয়াংশ, অেধর্ক ও এক তৃতীয়াংশ
িকয়াম করেতন। িবনয়াবনত ও ��ন কের কুরআন িতলাওয়াত
করেতন। িন�য় েচােখর নীরবতা, রােতর অ�কার ও ��তা
েভে� আ�াহর সমীেপ দ�ায়মান হওয়া তার �িত গভীর
মহ�েতর �মাণ। অথচ আ�াহ তার পূ বর্াপর সকল পাপ ক্ষ
কের িদেয়েছন। এ হে� ি�য়জেনর সােথ েমানাজােতর �াদ, যা
আ�াদনকারী বয্তীত েকউবুঝেত সক্ষনয়।
সে�হ েনই, আ�াহর সমীেপ দ�ায়মােনর ফেল অ�ের তৃি�
িমেল, েচহারায় নূ র ভােস, আ�াহর তার ওপর স�� হন, তােক

18

সূ রা আনফাল: (৬৭-৬৮)

17

েদেখ িতিন হােসন, কারণ েস আরােমর িবছানা ও সু �র �ীেদর
তয্াগ কে তার সমীেপ দাঁিড়েয়েছ।
েকন স�� হেবন না, িতিনই েতা বেলেছন:
ُ َ َ ُۡ َ َ
ٗ �َ َشاك ًِرا َعل
ُ ّ نت ۡم َو َ� َن
ۡ ُ َ َ ُّ َُ َۡ ّ
ِيما
ۚ ﴿ َا �فعل �َ بِعذابِ�م إِن شك ۡر�م و َءام
ّ
ُّ�َ ُِب
ُ ّ ٱ� ۡه َر لسُّ ٓوءِ م َِن ۡٱل َق ۡول ِّ�َ َمن ُظل َِم َو َ� َن
ُّ
َ ۡ َ�
َ�
١
ۚ
ِ
ِٱ
ً َسم
ً يعا َعل
[١٤٨ ،١٤٧ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيما
ِ
“যিদ েতামরা কৃতজ্ঞতা �কাশ কর এব ঈমান আন তাহেল
েতামােদরেক আযাব িদেয় আ�াহ িক করেবন? আ�াহ পুর�ার
দানকারী, সবর্জ্ঞ। ম� কথাচার আ�াহ পছ� কেরন না, তেব
কােরা উপর যু লম করা হেল িভ� কথা। আর আ�াহ সবর্ে�াত,
সবর্জ্ঞ”।

19
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ি�য় ভাই ও েবােনরা িচ�া করু, আ�াহর বাণী: “যিদ েতামরা
েশাকর আদায় কর”, আেরা িচ�া করুন রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী:

ً »أﻓﻼ أ�ﻮن ﻋ
ً
.«ﺷﻜﻮرا
ﺒﺪا

“আিম িক েশাকর গুজর বা�া হেবা না”।
েশাকর গজার বা�া হেত চাই, শুধু মুের কথা ও অ�েরর ই�া
যেথ� নয়, ইবাদাত ও আমল �ারা তার �মাণ িদেত হেব। আমরা
19

সূ রা িনসা: (১৪৭-১৪৮)

18

রােতর এক বা এক-চতুথর্াং ঘ�া বয্াপী আ�াহর অফুর�
িনয়ামেতর িক েশাকর আদায় কির?!
আমরা অেনেক মুেখ-অ�ের আ�াহর েশাকর আদায় কির, িক�
যখন আমেলর কথা বলা হয়, তখন বিল: আ�াহ আমােদর
িহদায়াত করু ও আ�াহ আমােদর ক্ষমা ন।
িহদায়াত ও মাগেফরােতর েদায়া জরুর সে�হ েনই, িক�
িহদায়াত ও মাগেফরােতর জনয্ আমরা িক তয্াগ কির বা তার
জনয্ �� আিছ?!
আমরা যিদ তার জনয্ ��ত থািক, তাহেল তার উপায় ও
উপকরণ িনেয় আেলাচনা করা যাক। আ�াহর িনকট �াথর্না কি,
িতিন আমােদরেক উপকারী ব� িশক্ষা ি, এবং যা িশক্ষ
িদেয়েছন তার �ারা উপকৃত হওয়ার তাওিফক িদন।
ফজেরর সালােত উপি�িতর সু ফল ও অনু পি�িতর কুফল
মুসিলম ভাই, ফজর সালাত আদােয় সহায়ক উপকরণ হে� তার
ফিযলত জানা। িবিভ� হািদেস এেসেছ মসিজেদ জামােতর সােথ
সালাত আদায় করা একাকী সালােতর েচেয় উ�ম।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
»ﺮﺟﻞ ﻲﻓ ﻤﺟﺎﻋﺔ ﺗﻀﻌﻒ ﻰﻠﻋ ﺻﻼﺗﻪ ﻲﻓ ﺑيﺘﻪ و� ﺳﻮﻗﻪ ﻤﺧﺴًﺎ وﻋﺮﺸ�ﻦ
ً
ﺿﻌﻔﺎ؛ ذلﻚ إ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ الﻮﺿﻮء ﺛﻢ ﺧﺮجَ إﻰﻟ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻻ �ﺮﺟﻪ إﻻ
19

ٌ
 ﻓﺈذا،ﺼﻼة؛ لﻢ �َْﻂُ ﺧُﻄْﻮَةً إﻻ رُﻓﻌﺖ ﻪﻟ ﺑﻬﺎ درﺟﺔٌ وﺣُﻂ َّ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ
ّ لﻢ
َّ� :ﺗﺰل اﻤﻟﻼﺋ�ﺔُ ﺗﺼ� ﻋ ﻠﻴﻪ ﻣﺎ دام ﻲﻓ مﺼﻼَّه ﻣﺎ لﻢ �ﺪث
َ
. ﺘَّﻔ ٌﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« ﻻ ﻳﺰال ﻲﻓ ﺻﻼة ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺮ الﺼﻼة.رﻤﺣﻪ
“জামােতর সােথ বয্ি�র সালাততার ঘেরর সালাত ও বাজােরর
সালােতর তুলনায় পঁিচশগু ফিজলত রােখ। তার কারণ যখন েস
অযু কের, খুব সু �রভােব অযু কের, অতঃপর মসিজেদর জনয্
েবর হয়, সালাত বয্তীত অনয্ কারেণ , তার �িত কদেম
মতর্বা বৃি� পা ও পাপ েমাচন করা হয়। সালাত েশষ হেল
েফেরশতাগণ তার জনয্ ইে�গফার কে, যতক্ েস সালােতর
জায়গায় বেস থােক ও তার অযু ভ� না হয়। তারা বেল: “েহ
আ�াহ তােক রহম কর”। আর যতক্ েস সালােতর অেপক্ষা
থােক ততক্ষসালােতই থােক”।

20
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ইব্ন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহুেথেক বিণর্, িতিন মারফু সনেদ
বণর্ন কেরন:

َﻳَﻠْﻰﻘ
اﷲَ ﻏﺪًا مﺴﻠﻤًﺎ ﻓﻠﻴﺤﺎﻓﻆ ﻰﻠﻋ ﻫﺆﻻء الﺼﻠﻮات ﺣﻴﺚ
»ﺮﺳََّه أن
َ -  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-  ﻨﻟبﻴِّ�ﻢ- ﻨﺎدى ﺑ ﻬﻦَّ؛ ﻓﺈنَّ اﷲ – ﻌﺎﻰﻟ
ﺳن
. رواه مﺴﻠﻢ.«ﺪى و�ﻧﻬﻦَّﻣﻦ ﺳن اﻬﻟﺪى

20

বু খাির ও মুসিলম।

20

“েয বয্ি� চায় ে, আগামীকাল েস আ�াহর সােথ মুসিলম
অব�ায় সাক্ষাত কর, েস েযন ফরয সালাত িঠকমত আদায়
কের েযখােন আযান েদয়া হয়। কারণ আ�াহ তা‘আলা েতামােদর
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িহদায়ােতর পথ বাতেল
িদেয়েছন, িন�য় তা িহদায়ােতর পথ”। 21
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জামােতর সােথ সালাত আদােয়র জনয্ মসিজেদরসােথ েয ঘিন�
স�কর্ রাখে, আ�াহ অিতশী� তােক িনজ ছায়ায় ছায়া দান
করেবন, েয িদন তার ছায়া বয্তীত েকান ছায়া থাকেব না।আবু
হুরায়রারািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
ّ
ﻢ
ٌ
َّﺑﻈﻠِّﻪ ﻳﻮمَ ﻻ ﻇﻞ
 »ورﺟﻞ: وذﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ.«... إﻻ ﻇﻠﻪ
ُ»ﺔٌ ﻳُﻈﻠُّﻬ اﷲ
. ﺘَّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.«ﻗﻠﺒُﻪ ﻣَّﻖٌ ﺑﺎﻤﻟﺴﺎﺟﺪ
“সাত বয্ি�েক আ�াহ িনেজর ছায়য় ছায়া দান করেবন, েয িদন
তার ছায়া বয্তীত েকান ছায়া থাকেব না...,” তােদর মেধয্ উে�খ
কেরন: “ঐ বয্ি যার অ�র মসিজেদর সােথ স�িকর্”। 22
২১F

মুসি�েদর সংখয্া বৃি� হেল জামােতর িযলত বৃ ি� হয়।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:

21

মুসিলম

22

বু খাির ও মুসিলম।

21

� وﺻﻼﺗﻪ ﻣﻊ الﺮَّﺟﻠ،» ﺻﻼةَ الﺮﺟﻞ ﻣﻊ الﺮَّﺟﻞ أزﻰﻛ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ وﺣﺪَه
 أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ.« وﻣﺎ ﻫﻮ أ�ﺮﺜُ ﻓﻬﻮ أﺣﺐُّ إﻰﻟ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ،ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻊ الﺮﺟﻞ
. ُّ�د وﺣﺴَّﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ
“বয্ি�র সালাত অপর বয্ি�র সােথ তা একাকী সালােতর
তুলনায় উ�ম। দু ’জন বয্ি�র সােথ তার সালাত একজন বয্ি�
সােথ তার সালােতর তুলনায় উ�ম। সংখয্া যত েবশী হে,
আ�াহর িনকট তত ি�য়”। 23
২২F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া জমােতর �িত িবেশষ
গুরুেরাপ কেরেছন, যু ে�র কিঠন, ভয়ানক ও িবপদসংকুল
মুহূেতর্ও িিন জামাত তয্াগ করনিন, তেব পিরি�িতর কারেণ
জামােতর আকৃিত পিরবতর্ হত। অসু � অব�ায়ও িতিন জামােতর
�িত আ�হী িছেলন, জামােতর িনেদর্ িদেতন ও তার েখাঁজ-খবর
িনেতন। িতিন বেলন:
َ
َ َ اﺘﻟﻜﺒ�ة اﻷو� َﻛﺘ
ﺐ ﷲُ ﻪﻟ
ُ» ﺻَ�َّ أر�ﻌ� ﻳﻮﻣًﺎ ﻲﻓ ﻤﺟﺎﻋﺔ ﻳﺪرك
 ﻪ اﻟﺮﺘِّﻣﺬيُّ وﺻﺤَّ ﺤﻪ.«ﺗﺎن؛ ﺑﺮاءةً ﻣﻦ اﻨﻟَّﺎر و�ﺮاءةً ﻣﻦ اﻨﻟِّﻔﺎق
. ُّ�ﺒﻟﺎ

23

আবু দাউদ, শায়খ আলবািন হািদসিট হাসান বেলেছন।
22

“েয বয্ি� চি�শ িদন জামােতর সেথ তাকবীের উলাসহ সালাত
আদায় কের, আ�াহ তােক দু ’িট মুি�র সনদ েদন: জাহা�াম ও
24
িনফাক েথেক মুি�র সনদ”।
২৩

ফজর সালাত অনয্ানয্ লােতর েচেয় অিধক ফিযলতপূ ণর্ এ
জনয্ তােত হািজর হেত অিধক উৎসাহ �দান করা হেয়ে, েয
বযি� ফজর সালাত য�সহ আদায় কের, অনয্ানযসালােত অিধক
গুরুেদয় সে�হ েনই। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
ُُ ََٰ ّ
ّ
َۡ َ ُ
َ ُ ّ
ۡ ّ لشَ ۡم ِس إِ َ ٰ� َغ َسق
�َ ِل َوق ۡر َءان ٱلف ۡج ِر� ِنَ ق ۡر َءان
ل
�
ِ
ة
و
ل
َلص
م
ِ
ق
﴿ أ
ِوك
ِ
ِ
َۡ
ٗ ۡ َ َ
[٧٨ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٧ ٱلف ۡج ِر �ن َمش ُهودا

“সূ য্ েহেল পড়ার সময় েথেক রােতর 
র
অ�কার পযর্� সালাত
কােয়ম কর এবং ফজেরর কুরআন । িন�য় ফজেরর কুরআন
(েফেরশতােদর) উপি�িতর সময়”। 25
२४F

এখােন �থেম সালাত আদােয়র িনেদর্ েদয়া হেয়েছ, অতঃপর
িবেশষভােব ফজর সালাত উে�খ করা হেয়েছ, কারণ তা ‘সালােত
মাশহুদ’ তথা েফেরশতােদর উপি�িতর সালাত। ফজর সালােত
সময় িদন-রােতর েফেরশতাগণ উপি�ত হন, তাই এ সালােতর
ফিযলত ও বরকত অিধক। আ�াহ তা‘আলা বেলন:

24

িতরিমিয, শায়খ আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন।

25

সূ রা ইসরা: (৭৮)

23

ََ ْ ُ َ
َ ّ
ّ
َ وموا ْ َِ ّ ِ َ�ٰنِت
ُ َُٱلصَلَ ٰوة ِ ٱل ۡ ُو ۡس َط ٰي َوق
﴾ ٢ �ِ
ت
ِ ٰ �َ ﴿ �ٰفِظوا � لصَل
[٢٣٨ :]ﺒﻟﻘﺮة
“েতামরা সালাতসমূ হ ও মধয্বতর্ী সালােত িহফাযত কর এবং
আ�াহর জনয্ দাঁড়াওিবনীত হেয়”। 26
२५F

“সালােত উস্তা” স�েকর্িবিভ� অিভমত রেয়েছ। েকউ বেলেছন
ফজর সালাত, েকউ বেলেছন আসর সালাত। অেনেক আসর
সালাতেক �ধানয িদেয়েছন। কারণ বুখাির, মুসিলম ও অনয্ানয
সু নান �ে� আিল রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
َ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
ُ
ﻳﻮم
)ﻨَّﺎ ﻧﺮاﻫﺎ اﻟﻔﺠﺮ ﺣﻰﺘ
ُ ﺻﻼة اﻟﻌﺮﺼ مﻸ
اﷲ أﺟﻮاﻓﻬﻢ

 » َﻐﻠُﻮﻧﺎ ﻋﻦ الﺼَّﻼة الﻮُﺳْﻄَﻰ:اﻷﺣﺰاب
ً وﻗﺒﻮرﻫﻢ
َ
.«ﻧﺎرا

[আমরা ফজর সালাতেক ‘উস্তা’ তথা মধয্ম সালাত মেন
করতাম, অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
আহযােবর িদন বেলন: “তারা আমােদরেক সালােত উস্তা তথা
আসর সালাত েথেক িবরত েরেখেছ, আ�াহ তােদর েপট ও
কবরেক জাহা�ােমর আগুেন ভের িদ”।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আরও বেলন:

26

সূ রা বাকারা: (২৩৮)

24

َّء؛ ﻓﺈن

 ﻓﻼ ﻳﻄﻠﺒﻨَّ�ﻢاﷲُ ﻣﻦ ذﻣَّﺘﻪ �ﻲﺸ،»َّ الﺼُّﺒْﺢَ ﻓﻬﻮ ﻲﻓ ذﻣَّﺔ اﷲ
َﻄْﻠُﺒُﻪ ﻣﻦ
َ
 رواه.«ﺟﻬﻨﻢ
 ﺛﻢ ﻳ�ﺒُّﻪ ﻰﻠﻋ وﺟﻬﻪ ﻲﻓ ﻧﺎر،ذﻣَّﺘﻪ �ﻲﺸء ﻳﺪر�ﻪ
مﺴﻠﻢ؛
“ফজেরর সালাত েয আদায় করল েস আ�াহর িজ�ায়, অতএব
আ�াহ েযন তার িজ�াদািরেত হ�েক্ষেপ ধরু েতামােদরেক
জবাবিদিহ না কের, কারণ েয তার িজ�াদািরেত হ�েক্ করেব,
আ�াহ তােক পাকড়াও করেবন, অতঃপর েচহারায় ভর কের
তােক জাহা�ােম িনেক্ষপ করে”।

27

২৬F

অথর্াৎ ফজর সালাত

আদায়কারী আ�াহর িনরাপ�া ও আ�েয়, তার িপছু েনয়া বা
তােক ক� েদয়া কােরা পেক্ষ স�ব ন েয তা করেব, আ�াহ
তােক কেঠারভােব জবাবিদিহ করেবন, আ�াহ যােক জবাবিদিহ
করেবন েস পলায়েনর জায়গা পােব না। 28
২৭F

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
َ
 وﻣَﻦْ ﺻَ�ّ الﺼُّ ﺒْ َﺢ،ﻗﺎم ﻧﺼﻒَ الﻠَّﻴْﻞ
» َ�ّ اﻟﻌﺸﺎءَ ﻲﻓ ﻤﺟﺎﻋﺔ ﻓﻜ�ﻧَّﻤﺎ
ّ
َ
.ﺎﻋﺔ ﻓَﻜَ�ﻧّﻤﺎ ﻗﺎمَ الﻠﻴﻞَ ﻠﻛَﻪ« رواه مﺴﻠﻢ
“েয এশার সালাত জামােতর সােথ আদায় করল, েস েযন অধর্
রাত িকয়াম করল, আর েয ফজেরর সালাত জামােতর সােথ

27

মুসিলম।

28

আল-মুফিহম িলমা আশকালা িমন সািহেহ মুসিলম।
25

আদায় করল, েস েযন পূ ণর্ রাত িকয়াম কর”। 29 িতিন আরও
২৮

বেলন:

َ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.«»ْ ﺻَ�َّ اﻟﺮﺒَدﻳﻦ دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ

“েয ফজর ও আসর সালাত আদায় করল, েস জা�ােত �েবশ
করেব”। 30 িতিন আরও বেলন:
২৯F

، رواه مﺴﻠﻢ.«» ﻳَﻠﺞَ اﻨﻟَّﺎرَ أﺣﺪٌ ﺻ�َّﻗﺒﻞَ ﻃﻠﻮع الﺸَّﻤﺲ وﻗﺒﻞ ﻏﺮو�ﻬﺎ
“েয সূ যর্ উিদ হওয়ার পূ েবর্ ও সূ যর্ উিদত হওয়ার পে সালাত
আদায় কের েস জাহা�ােম �েবশ করেব না”। 31 িতিন আরও
৩০F

বেলন:

ّ
َ ِﺎﺋ� ﻲﻓ اﻟﻈُّﻠَﻢ إﻰﻟ اﻤﻟﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻨﻟُّﻮر اﺘﻟَّﺎم
 أﺧﺮﺟﻪ.«ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
»
.� وﺻﺤَّﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ،اود واﻟﺮﺘِّﻣﺬيُّ واﺑﻦُ ﻣﺎﺟﻪ

“অ�কাের মসিজেদ যাতায়াতকারীেদর িকয়ামেতর িদন পিরপূ ণর্
নূ েরর সু সংবাদ িদন”। 32
৩১F

আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:

29

মুসিলম।

30

বু খাির ও মুসিলম।

31

মুসিলম।

32

আবু দাউদ, িতরিমিয, ইব্ন মাযাহ, হািদসিট আলবািন সিহহ বেলেছন।
26

َ
َ
»ﻢ اﻨﻟﺎسُ ﻣﺎ ﻲﻓ اﻨﻟِّﺪاء والﺼَّﻒِّ اﻷَوّل ﺛﻢَّ لﻢ �ﺪوا إﻻ أن � َ ْﺴﺘَﻬﻤﻮا
َْ
اﻟﻌﺘ َﻤﺔ
 ولﻮ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻲﻓ، ولﻮ �َﻌْﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻲﻓ اﺘﻟَّﻬْﺠ� ﻻﺳتﺒﻘﻮا إﻴﻟﻪ،ﻮا
َ
ٌ َّ ﺘ.«ﻷﺗَ ْﻮ ُﻫ َﻤﺎ َول َ ْﻮ َﺣﺒْ ًﻮا
.ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
- – ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء – الﺼُّﺒْﺢ – ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ
“মানু ষ যিদ আযান ও �থম কাতােরর ফিযলত জানত, অতঃপর
লটাির বয্তীত অংশ �হেণর সু েযাগ না েপত, তাহেল অবশয্ই
তারা লটািরেত অংশ �হণ করত। তারা যিদ �ত মসিজেদ
যাওয়ার ফিযলত জানত, তাহেল �ত যাওয়ার জনয্ �িতেযিগতা
করত। তারা যিদ এশা ও ফজর সালােতর ফিযলত জানত,
তাহেল অবশয্ই তােত অংশ �হণ কর, যিদও উপুড় হেয়
হয়”। 33
৩২F

অনু রূ ফজর সালাত িনয়িমত আদায়কারী িকয়ামেতর িদন
আ�াহর দশর্ন লাভ কে ধনয্ হেব। জািরর রািদয়া�াহু ‘আনহ
েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আমরা নবী সা�া�াহু আলািহ
ওয়াসা�ােমর িনকট বেস িছলাম, হঠাৎ িতিন চাঁেদর িদেক
তাকােলন, অতঃপর বলেলন:

َ
،»َﺎ إﻧَّ�ﻢ ﺳَﺮﺘَوْنَ ر��ﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮون ﻫﺬا ﻻ ﺗُﻀﺎمﻮن وﻻ ﺗﻀﺎﻫﻮن ﻲﻓ رؤ�ﺘﻪ
َ
َ
ن اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ أن ﻻ ﺗُﻐﻠَﺒﻮا ﻰﻠﻋ ﺻﻼة ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع الﺸﻤﺲ وﻗﺒﻞ ﻏﺮو�ﻬﺎ

33

বু খাির ও মুসিলম।

27

ُ َ َ
ّ ِ ُ ُ ََۡ َ َّ َۡ َّۡ َ
ۖوع لشَ ۡم ِس َو� ۡبل غ ُرو� ِ َها
 ﴿ وسبِح ِ�م ِد ر�ِك �بل طل: ﺛﻢ ﻗﺎل.«ﻓﺎﻓﻌﻠﻮا
. ُّ اه اﺒﻟﺨﺎري. [١٣٠ : ﴾ ]ﻃﻪ١
“েজেন েরখ, েতামরা অিতস�র েতামােদর রবেক েদখেব েযমন
এ চাঁদ েদখছ, তােক েদখেত ভীর ও ঠাসাঠািস হেব না। যিদ
েতামরা সূ যর্ উিদত ও সূযর্াে�র পূেবর্র সা িঠক সমেয় আদােয়
সকম হও, তাহেল তাই কর। অতঃপর বেলন: “এবং তাসবীহ
পাঠ কর েতামার রেবর �শংসা বণর্নার মাধয্, সূ েযর্াদেয়র পূেব
ও সূ যর্াে�র পূেব” 34। 35
৩৩F

३४ F

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন ফজেরর দু ’রাকাত
সু �ত দু িনয়া ও তােত িবদয্মান সিকছু েথেক উ�ম, এবার ধারণা
করুন ফজেরর ফরেযর ফিযলত িকরূ?! রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:

ْ
. رواه مﺴﻠﻢ.«»�ْﻌَﺘﺎ اﻟﻔﺠﺮ ﺧ�ٌ ﻣﻦ اﺪﻟُّﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ

“ফজেরর দু ’রাকাত দু িনয়া ও তােত িবদয্মান সবিকছু েথেক
উ�ম”। 36 েয আরও অিধক েনিক অজর্ন করেত চা, েস েযন
৩৫F

ফজর সালাত েশেষ সূ যর্ উিদত হওয়ার পূ বর্ পযর্� বেস থােক।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
34

সূ রা �হা: (১৩০)

35

বু খাির।

36

মুসিলম।

28

َّ�َ �َّ اﻟﻔﺠﺮَ ﻲﻓ ﻤﺟﺎﻋﺔ ﺛﻢ ﻗﻌﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﷲ ﺣﻰﺘ ﺗﻄﻠﻊ الﺸﻤﺲُ ﺛﻢ ﺻ
»ﺻ
  اﻟﺮﺘِّْﻣﺬيُّ وﺣﺴَّﻨَﻪ.«ﺎﻛﻧﺖ ﻪﻟ ﻛﺄﺟﺮ ﺣﺠَّﺔ وﻋﻤﺮة ﺗﺎﻣَّﺔﺗﺎﻣَّﺔ ﺗﺎﻣَّﺔ

. ُّ�ﺒﻟﺎ

“েয বয্ি� জামাের সােথ ফজর সালাত আদায় করল, অতঃপর
সূ যর্ উিদত হওয়ার পূবর্ পযর্� আ�া িযিকের মশগুল থাক,
অতঃপর দু ’রাকাত সালাত আদায় করল, তার পিরপূ ণর্ হজ ও
ওমরার সাওয়াব হেব”। 37
৩৬ F

এসব সাওয়াব তার জনয েয আ�াহর িনেদর্ েমাতােবক সালাত
আদায় কের, আ�াহ যােক ই�া আেরা অিধক িদেবন। পক্ষা�
যারা ঘুেমর েঘাের রাত কাটায় ও ফজেরর সালােত অলসতা কের
তােদরেক আ�াহ মুনািফক বেলেছন। ইরশাদ হে�:
َ ْ ُ َ َ
َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ّ َ ُ ٓ َ ُ َٰ َ ُ ْ ُ َ ٰ َ ّ
َ ّ ون
َ�
ام ٓوا إِ� لصَلوة ِ قاموا كسا� يراءون �َاس و� يذكر
﴿ �ذا ق
ٗ َ ّ
[١٤٢ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ �ِ�َ قل ِي
“আর যখন তারা সালােত দাঁড়ায় তখন অলসভােব দাঁড়ায়, তারা
েলাকেদরেক েদখায় এবং তারা আ�াহেক কমই �রণ কের”।

37

িতরিমিয, শায়খ আলবািন হািদসিট হাসান বেলেছন।

38

সূ রা িনসা: (১৪২)
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38
३७F

ি�য় পাঠক, এবার লক্ষয্ ক রুন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আল
ওয়াসা�াম িকভােব ফজর সালাত ও জামাত তয্াগকারীেকসতকর্
কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ
ََ َ َ
ََ ّ ْ َُّ َۡ ۡ َ ٌۡ َ َ ُ ْ ّ َ َ ٱ
ت ف َس ۡوف
� ِ ٰ �﴿ ۞فخلف ِم ۢن �ع ِدهِم خلف أضاعوا لصَل ٰوة َ�َبعوا لشَه
ّ يَ ۡل َق ۡو َن
[٥٩ : ﴾ ]مﺮ�ﻢ٥ َيًا
“তােদর পের আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত িবন�
করল এবং কু-�বৃ ি�র অনু সরণ করল। সু তরাং শী�ই তারা
জাহা�ােমর শাি� �তয্ককরেব”।

39
३८F

এখােন সালাত িবন� করা অথর্ িক বুঝােনা হেয়েছ েস িবষেয়
আেলমগণ িবিভ� অিভমত েপশ কেরেছন। েকউ বেলেছন িনিদর্�
সমেয় আদায় না করা, েকউ বেলেছন সালােতর শতর্ পুরণ না
করা, েকউ বেলেছন জামাত তয্াগ কর, তেব �েতয্ক অিভম এ
আয়ােতর অ�ভুর্� হয় 40 িতিন আরও ইরশাদ কেরন:
َ
َ ُ
ُ َ ّ
َ ل ّل ِۡل ُم َص ّلٞ �ۡ ﴿ فَ َو
: ﴾ ]ﻤﻟﺎﻋﻮن٥ ِين ه ۡم َعن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون
َ� ٤ �ِ
৩ ৯F

[٥ ، ٤

39

সূ রা মারইয়াম: (৫৯)

40

আদওয়াউল বায়ান, িল শানিকিত, েদখুন সূ রা মারইয়ােমর তাফসীর।
30

“অতএব েসই সালাত আদায়কারীেদর জনয্ দুেভর্, (৪) যারা
িনজেদর সালােত অমেনােযাগী”। 41
৪০

এখােন ‘সাহু’ অথর্ সব সময় িকংবা অিধকাংশ সম সালােত
েদির করা, অথবা সালােতর রুকে �িট করা, অথবা তােত

িবনয়ীভাব না থাকা, তেব সকল অথরই আয়ােতর অ�ভুর্। 42
४१

আবু হুরয়রা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ُّﻗَﻮْﻣًﺎ ﻳُﺼَﻠ
ﻮن
 ﺛﻢ آﻲﺗ،»ﻫَﻤَﻤْﺖُ أن آمﺮَ ﻓﺘيﻲﺘ ﻓﻴﺠﻤﻌﻮا ﻲﻟ ﺣﺰﻣًﺎ ﻣﻦ ﺣﻄﺐ
ْ ََ ٌ
. رواه مﺴﻠﻢ.« ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻟيﺴﺖ ﺑﻬﻢ ﻋﻠَّﺔ ﻓﺄﺣﺮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
“আিম ই�া কেরিছ আমার যু বকেদর িনেদর্শ িদ, তারা আমার
জনয্ লাকিড় জমা করে, অতঃপর আিম তােদর িনকট যাব যারা
িবনা কারেণ ঘের সালাত আদায় কের এবং তােদরেক ঘরসহ
�ািলেয় িদব”। 43
৪২F

ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:

41

সূ রা মাউন: (৪-৫)

42

ইব্েন কািরস, তাফসীর সূ রা মাউন: (৪/৬৮১)

43

মুসিলম।

31

ٌ
ّ
ٌ
ُ
 ﺧﻮف:اﻟﻌﺬر؟ ﻗﺎل
 وﻣﺎ: ﻗﺎلﻮا- ﻋﺬر
»ﻦْ ﺳﻤﻊ اﻨﻟﺪاءَ ﻓﻠﻢ �َﻤْﻨَﻌْﻪ ﻣﻦ اﺗِﺒﺎﻋﻪ
َّ�َﺻ
ٌ
 اه اﺑﻦُ داود واﺑﻦُ ﺣﺒَّﺎن ﻲﻓ.«
  �ُﻘْﺒَﻞْ ﻣﻨﻪ ﺻﻼﺗُﻪ اﻟﻲﺘ- أو مﺮض
. ُّ�ﺤﻪ وﺻﺤَّﺤَﻪ اﻷﺒﻟﺎ
“েয বয্ি� আযান �বণ কর, অতঃপর েকান ওজর তােক
আযােনর অনু সরণ েথেক িবরত রাখল না”, তারা বলল: ওজর
িক? িতিন বলেলন: “ভয় অথবা অসু �তা”। তার সালাত কুবল
হেব না, যা েস আদায় কেরেছ”। 44
४३F

ইব্ন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক মারফু সনেদ বিণর্:
َ
َ
 �َﻧَّ�ﻢ ﺻَﻠّﻴﺘﻢ ﻲﻓ ﺑﻴﻮﺗ�ﻤﺎ ﻳﺼ� ﻫﺬا اﻤﻟﺘﺨﻠﻒ ﻲﻓ ﺑيﺘﻪ ﻟﺮﺘ�ﺘﻢ ﺳﻨﺔ
»
ُْ َ َ َ
. ولﻮ ﺗﺮ�ﺘﻢ ﺳﻨﺔَ ﻧبﻴِّ�ﻢ لﻀﻠﻠﺘﻢ« رواه مﺴﻠﻢ،ﻴِّ�ﻢ
“যিদ েতামরা েতামােদর ঘের সালাত আদায় কর, েযমন জামাত
তয্াগ কের এ বয্ি� ঘের সালাত আদায় কের, তাহেল েতামরা
েতামােদর নবীর সু �ত তয্াগ করেব। যিদ েতামরা েতামােদর
নবীর সু �ত তয্াগ কর তাহেল েগামরাহ হে”। 45
৪৪F

�� বণর্না হািদেস রেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:

ٌ آﺧﺮ
ُ  ّﺎأَﺗَيْﻨﺎ ﻰﻠﻋ رﺟﻞ مﻀﻄﺠﻊ و�ذا...»
 و�ذا ﻫﻮ ﻳﻬﻮي،ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﺨﺮة
ْ
ُ
 ﻣﺎ الﺮﺟﻞُ اﻷولُ اﺬﻟي أﺗﻴﺖ...ﺤﻟﺠﺮ
ﺎلﺼَّ ﺨ َﺮة لﺮأﺳﻪ ﻓﻴﺜﻠﻎ رأﺳﻪ ﻓﻴﺘﺪﻫﺪ

44

ইব্ন আবু দাউদ, ইব্ন িহ�ান, শায়খ আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন।

45

মুসিলম।
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ﻠَﻎُ رَأْﺳُﻪ ﺑﺎﺤﻟﺠﺮ ﻓﺈﻧَّﻪالﺮَّﺟﻞُ ﻳﺄﺧﺬُ اﻟﻘﺮآنَ ﻓ�ﻓﻀﻪ و�ﻨﺎمُ ﻋﻦ الﺼَّ ﻼة
. ُّ اه اﺒﻟﺨﺎري.«ﻤﻟﻜﺘﻮ�ﺔ
“... আমরা এক শািয়ত বয্ি�র িনকট আসলা, যার িনকট অপর
বয্ি� পাথর িনেয় দাঁিড়েয়। যখন েস তার মাথায় পাথর �ারা
আঘাত কের, তার মাথা েথঁতেল যায় অতঃপর িনেক্ষপকারী
িনকট পাথর িফের আেস... �থম বয্ি� যার মাথা পাথর �ারা
েথঁতেল েদয়া হত, েস ঐ বয্ি� েয কুরআন হােত িনেয় দূ ের
িনেক্ষপ করত ও ফরয না পেড় ঘুিমেয় ে”। 46
৪৫F

আবু দারদা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আিম
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�ামেক বলেত শুেনি:
َ ْ ْ
ُ
اﺳﺘَﺤ َﻮذ
» ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻲﻓ ﻗﺮ�ﺔ وﻻ ﺑﺪو ﻻ ﺗﻘﺎم ﻓﻴﻬﻢ الﺼَّ ﻼة إﻻ ﻗﺪ
َ
ّ
ُ ِ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﺠﻟﻤﺎﻋﺔ؛ ﻓﺈﻧَّﻤﺎ ﻳﺄ�ﻞ اﺬﻟ،ُ الﺸَّﻴﻄﺎن
 رواه أﺑﻮ.«ﺋﺐ اﻟﻘﺎﺻﻴﺔ
. ُّ�اﻟنَّﺴﺎﻲﺋُّ وﺣﺴَّﻨَﻪ اﻷﺒﻟﺎ
“েয �াম িকংবা জনপেদ িতন জনয্ বয্ি� রেয়, যােদর মেধয
সালােতর জামাত হয় না, তােদর উপর অবশয্ই শয়তান �ভাব
িব�ার করেব। অতএব তুিম জামাত আঁকেড় ধর, কারণ বাঘ
দলছু ট বকিরেকই খায়”।

47

৪৬F

46

বু খাির।

47

আবু দাউদ, নাসািয়, শায়খ আলবািন হািদসিট হাসান বেলেছন।
33

েহ আ�াহর বা�া সতকর্ ন, আপিন দলছু ট বকিরর নয্ায়
শয়তােনর আ�মেণর িশকার হেবন না। জামােতর সােথ সালাত
আদায় করুন ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সু �তেক আঁকেড় ধরুন।ইরশাদ হে�:
ُ
َۡ ّ
ۡ َٓ ُ َ ُ َۡ
ُ ّ �م َ� ۡع ٗضا ۚ قَ ۡد َ� ۡعلَ ُم
ّ � َعلُوا ْ ُد َ� ٓ َء
َ�
ض
َ﴿
ِ لرَ ُسو ِل بَين� ۡم كد�ءِ َ�ع
َ
َۡ ۡ َ َ ُ َ ُ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ٗ
ّ
ُ
َ
ُ
َ َ�ّ
ِين َتَسَلَلون مِن� ۡم ل َِواذ�ۚ فليحذرِ �َِين �ال ِفون �ن أم ِره ِۦٓ أن
َ ٌ َ َ ۡ َُ ُ َۡ ٌَۡ ۡ َُ ُ
[٦٣ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر٦ اب أ ِ� ٌم
ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذ
“েতামরা পর�রেক েযভােব ডােকা রাসূ লেক েসভােব েডেকা না;
েতামােদর মেধয্ যারা চুিপসাের সের পেড় আ�াহ অবশয্ই
তােদরেক জােনন। অতএব যারা তাঁর িনেদর্েশর িবরু�াচর কের
তারা েযন তােদর ওপর িবপযর্য় েনেম আসা অথবা য�ণাদায়ক
আযাব েপৗঁছার ভয় কে”।

48
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ি�য় পাঠক, িকয়ামেতর িদন দু ’দল বয্তীত তৃতীয় েকান দল হেব
না। এক দল মুিমন অপর দল কািফর। তােদর উভেয়র আমল
েযমন সমান নয়, �িতদানও সমান হেব না। আপিন েকান দেলর
অ�ভুর্� হেত চা? আ�াহ তা‘আলা
ّ ٗ َ
ْ َُ َ َ ّ ّ
َ
 َمَا �َِين ءامنوا١ فاسِقا ۚ َ � َ ۡس َت ُوۥن
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َۢ ُ ُ ٰ َ ۡ َ ۡ
ّ َ أ١ ون
َمَا
ٱلمأوى نز� بِما �نوا �عمل
48
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বেলন:
َ
ََ
َ َ
ۡ َ َ
﴿ أ� َمن �ن ُمؤم ِٗنا ك َمن �ن
ّ ۡ ََُ َٰ ٰ ّ ْ ُ َ َ
ُ َٰ�َ
ت
ت فلهم
ِ �ِ وع ِملوا ل�َل

َۡ َ ْٓ ُ ََ ٓ َ َّ ُ ّ ُ ُٰ َۡ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ
ُ �ُ� ُر ُجوا ْ م ِۡن َها ٓ أ
َ � ْ ِيدوا
ِيها
�َِين فسقوا �مأوٮهم �َار ۖ ُما أرادوا أن
َ َ
َ ُّ َ ُ
ّ ََ� ٢ ون
ُ اب �َّار ّ�َِي ُك
َ ِيل ل َ ُه ۡم ُذوقُوا ْ َع َذ
ُذِيقَنَ ُهم
نتم بِهِۦ ت�ذِب
�و
ِ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ َ ۡ َ ُ َٰ ۡ
َ َۡ َ ّ
َ
َ ۡ
َۡ ۡ ُّ
﴾ ٢ ج ُعون
اب ٱ�د
ِ � َعَلَهم ير
ِ � دون ٱلعذ
ِ مِن ٱلعذ
ِ ��اب ٱ
[٢١ ،١٨ : ]الﺴﺠﺪة

“েয বয্ি� মুিমন েস িক ফািসক বয্ি�র ? তারা সমান নয়।
যারা ঈমান আেন ও সৎকমর্ কে, তােদর বাস�ান হেব জা�াত,
তারা যা করত তার আপয্ায়ন িহেসে। আর যারা পাপকাজ কের,
তােদর বাস�ান হেব আগু; যখনই তারা তা েথেক েবর হেত
চাইেব, তােদরেক তােতই িফিরেয় েদয়া হেব এবং তােদরেক বলা
হেব, ‘েতামরা আগুেনর আযাব আ�াদন কর, যােক েতামরা
অ�ীকার করেত। আর অবশয্ই আিম তােদরেক গুরুআযােবর
পূ েবর্ লঘু আযাব আ�াদন করা, যােত তারা িফের আেস”। 49
४८F

ি�য় পাঠক, সতকর্ হ, আপনার জনয্বলিছ, আপিন রেবর িদেক
িফের যান, িঠক সমেয় সালাত আদায় করন ও ইবাদত কের
আ�াহর ৈনকটয্ অজর্ে �তী হন। তােদর অ�ভুর্� হেবন না,
যােদর বয্াপাের আ�াহ বেলেছ:
ّ ٓ َ
َ ۡ َ ّ
َ
ّ ُ َ َۡ ۡ َ َ
َّ ُ
ُمَ أع َرض � ۡن َها ۚ ِنَا م َِن
ت َر ّ�ِهِۦ
ِ ٰ �بٔ�َا
ِ ﴿ ومن أظلم ِمَن ذكِر
َ
َ ِ� ُم
َ ٱل ۡ ُم ۡجرم
[٢٢ :  ﴾ ]الﺴﺠﺪة٢ نتق ُِمون
ِ
49
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“আর তার েচেয় বড় যািলম আর েক, যােক �ীয় রেবর
আয়াতসমূ েহর মাধয্েম উপেদশ েদয়ার পর তা েথেক মুখ িফিরেয়
েনয়।

িন�য়

আিম

অপরাধীেদর

কাছ

েথেক

�িতেশাধ

�হণকারী”। 50
४९

আমরা যিদ আমােদর পূ বর্ পুরুষেদর অব� পযর্ােলাচন কির,
েদখব তারা জামােতর �িত খুব য�শীল িছেলন। সহসা তােদর
েথেক তাকবীের তাহরীমা ছু টত না। তারা িকয়ামুল লাইেলর �িত
য�শীল িছেলন। তারা ফরয আদায় কের নফেলর �িত
মেনােযাগী িছেলন, বরং তারা এেক অপরেক িকয়ামুল লাইেলর
কারেণ ভৎসর্না করেত, ফজেরর সালাত েতা বেটই। এভােব
তারা দু িনয়ার েনতৃ�, স�ান ও কতৃরে�র মািলক হেয়েছন। যিদ
বতর্মান যুেগর মুসিল তােদর পূ বর্�ায় িফের যায়, তারা তােদর
নয্ায় েনতৃে�র মািলক হে, যা ফজেরর জামােত উপি�ত হওয়া
বয্তীত স�ব নয়
িকয়ামুল লাইেলর ফিযলত
আমােদর �িত আ�াহ েমেহরবান েয, িতিন নফেলর িবধান
িদেয়েছন, েযন ফরেযর �িটগুেলা দূ হয় ও আমােদর আমেলর
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পা�া ভারী হয়। আ�াহ �েতয্ক ফরেযর �িট দূর করার জনয
তার অনু রূপ নফেলর িবধান িদেয়েছন।সালাত দীেনর খুঁিট, তার
পূ ণর্তার জনয্ আ�াহ নফর িবধান িদেয়েছন। ফরেযর পর উ�ম
সালাত িকয়ামুল লাইল। আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক
বিণর্, িতিন বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক
বলেত শুেনি:
َ َّن
ْ
ُ
ُ
ُ
اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺻﻼﺗﻪ؛ ﻓﺈن ﺻﻠﺤﺖ ﻓﻘﺪ
» أول ﻣﺎ �ﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ٌ
ﻣﻦ ﻓﺮ�ﻀﺘﻪ ﻲﺷء
 و�ن ﻓﺴﺪت ﻓﻘﺪ ﺧﺎب وﺧﺮﺴ؛ ﻓﺈن اﻧﺘﻘﺺ،َﻠﺢَ وأ�ﺢ
َّوﺟﻞ
 اﻧﻈﺮوا ﻫﻞ ﻟﻌﺒﺪي ﻣﻦ َﻄَﻮُّع ﻓﻴﻜﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺺ ﻣﻦ:
َّ - ُّل الﺮَّب
 ه اﻟ ﺮﺘِّﻣﺬيُّ وأﺑﻮ داود واﺑﻦ.« ﺛﻢَّ ﻳ�ﻮنُ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻰﻠﻋ ذلﻚ،ﺮ�ﻀﺔ

. ُّ�ﻪ وﺻﺤَّﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ

“িকয়ামেতর িদন সবর্�থম বা�ার আমেলর মেধয্ তার সালােত
িহসাব েনয়া হেব। যিদ তার সালাত িঠক হয়, তাহেল েস নাজাত
পােব ও মু� হেব। আর যিদ তার সালাত িবন� হয়, তাহেল েস
�ংস ও ক্ষিত হেব। যিদ তার ফরেযর অংশ কম হয়, আ�াহ
বলেবন: েদখ আমার বা�ার নফল আেছ িক-না, যার �ারা
ফরেযর ঘাটিত পুেরা করা যায়। অতঃপর অনয্ানয্ আমেল
িহেসেব এভােব হেব”।
51
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িতরিমিয, আবু দাউদ, ইব্ন মাজাহ, হািদসিট শায়খ আলবািন সিহহ

বেলেছন।

37

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তার রেবর পক্ষ েথে
বণর্না কের:
َّ وﻻ ﻳﺰالُ ﻋﺒﺪي ﻳﺘﻘﺮَّبُ إﻲﻟ،»ب إﻲﻟَّ ﻋﺒﺪي ﺑﺄﺣﺐَّ مﺎ اﻓﺮﺘﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.«...  ﻓﺈذا أﺣﺒبﺘُﻪ ﻛﻨﺖُ ﺳﻤﻌَﻪ اﺬﻟي � َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﺑﻪ،ﻮاﻓﻞ ﺣﻰﺘ أﺣﺒَّﻪ
“আ�াহ তা‘আলা বেলন: আিম আমার বা�ার উপর যা ফরয
কেরিছ তার েচেয় ি�য় েকান আমল �ারা েস আমার ৈনকটয্
অজর্ন করেত সক্ষম হ। আমার বা�া নফল �ারা আমার
ৈনকেটয্ অ�সর হেত থােক এক পযর্ােয় আিম তােক মহ�
কির। আিম যখন তােক মহ�ত কির, আিম তার কেণর্ পিরণত
হই যার �ারা েস েশােন...”।

52
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আ�াহ তা‘আলা �থম িকয়ামুল লাইল ফরয কেরেছন, ফেল নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ও তার সাথীগণ এক বছর িকয়াম
কেরন, আ�াহ বেলন:

ٗ َ ّ َّۡ ُ
ُ ّ
َ
[٢ ،١ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ٢ ��َل ِ�َ قل ِي
 ق ِم١ لۡمُزَ ّمِل
ٰٓ�َ�ُّها
﴿

“েহ চাদর আবৃ ত! (১) রােত সালােত দাঁড়াও িকছু অংশ ছাড়া”। 53
५२F

আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা বেলন:

52

বু খাির ও মুসিলম।
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َ
"ﻓﺈ اﻓﺮﺘض
ّ
ﻫﺬه الﺴﻮرة ﻓﻘﺎم ﻧﻲﺒُ اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﻴﺎمَ الﻠ ّﻴﻞ ﻲﻓ أَوَّل
ُ  وأمﺴﻚ اﷲُ ﺧﺎﺗﻤﺘَﻬﺎ اﺛ� ﻋﺮﺸ ﺷﻬﺮًا ﺣﻰﺘ أﻧﺰل،ًﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﻮﻻ
اﷲ

َ
َ ﻮُّﺎﻋ
ً ﻓﺼﺎر ﻗﻴﺎمُ الﻠَّﻴْﻞ �َﻄ
 رواه.ﺑﻌﺪ ﻓﺮ�ﻀﺔ
،َﻫﺬه الﺴُّﻮرة اﺘﻟَّﺨْﻔﻴﻒ
.مﺴﻠﻢ

“আ�াহ তা‘আলা এ সূ রার �থেম িকয়ামুল লাইল ফরয কেরেছন,
ফেল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ও তার সাথীগণ এক
বছর িকয়াম কেরন, অতঃপর বােরা মাস পর আ�াহ এ সূ রার
েশষ আয়াত নািযল কের সহজ কেরন, ফেল ফরয িকয়ামুল
54
লাইল নফেল পিরণত হয়”। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ َ َ ّ
ّ
َۡ َ ُ
َ ُ ّ
ۡ ّ لشَ ۡم ِس إِ َ ٰ� َغ َسق
�َ ِل َوق ۡر َءان ٱلف ۡج ِر� ِنَ ق ۡر َءان
ِلصَل ٰوة ِ ُ�لوك
ِ
َ
ٗ ُ ۡ َ َ َ
َ ّ َٗ َ
ّ �َل َتَه
ۡ ّ  َوم َِن٧ ودا
ٰٓ �َ ك
َ أن
َ َجَ ۡد بِهِۦ ناف ِلة
�ن مشه
ِ
ّ
ۡ
ٗ
َ ُّ�
ٗ ك َم َق
[٧٩ ،٧٨ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٧ اما َ ُمودا
َ
৫৩F

َ
﴿ أق ِ ِم
َۡ
ٱلف ۡج ِر
َ َ
َ� ۡب َعثك

“সূ যর্ েহেল পড়ার সময় েেক রােতর অ�কার পযর্� সালাত
কােয়ম কর এবং ফজেরর কুরআন। িন�য় ফজেরর কুরআন
(েফেরশতােদর) উপি�িতর সময়। আর রােতর িকছু অংেশ
তাহা�ু দ আদায় কর েতামার অিতির� দািয়� িহেসেব। আশা

54

মুসিলম।

39

করা যায়, েতামার রব েতামােক �শংিসত অব�ােন �িতি�ত
করেবন”। 55
५४

পাঁচ ওয়া� সালােতর পর আ�াহ তাহা�ু েদর উে�খ কেরেছন,
অথর্াৎতুিম ঘুেমর পর দাঁড়াও। েতামার জনয্তা অিতির�, অথর্াৎ
অনয্ানয্ ফরেযর উপরটা অিতির� ফরয। েকউ বেলেছন:
উ�েতর নয্ায় তার উপরও তাহা�ুদ নল। মুজািহদ ও কাতাদাহ
এ অিভমত �কাশ কেরেছন। 56 আ�াহ তা‘আলা অনয� বেলন:
ۡ ُ ۡ ّ َ َ ّۡ َ َ
ِ �د َ� ٰ َر �ُّ ُج
[٤٨ : ﴾ ]اﻟﻄﻮر٤ وم
﴿ ومِن �َ ِل فسبِحه
৫৫

“আর রােতর িকছু অংেশ এবং নক্ষে� অ� যাবার পর তার
57

িতিন অনয্� বেল:
ٗ َ
َ ُ ۡ َ ّۡ َ َ
ً
[٢٦ : ﴾ ]اﻻ�ﺴﺎن٢ ��ِج ۡد ُ�ۥ َو َس ّب ِ ۡح ُه ۡ�� َطو
﴿ ومِن �َ ِل فٱس

তাসবীহ পাঠ কর”।

५६ F

“আর রােতর একাংেশ তার উে�েশয্ িসজদাবনত হও এবং দীঘর্
রাত ধের তাঁর তাসবীহ পাঠ কর”। 58
५७F

িকয়ামুল লাইেলর �িত এসব িনেদর্শ েমা�াহাব পযর্ায়ভু, েযমন
হািদস �ারা �মািণত। অতএব আ�াহ আপনার উপর যা ওয়ািজব
কেরেছন, তা �ত বা�বায়ন করন। এ ওয়ািজবই আ�াহর িনকট
55

সূ রা ইসরা: (৭৮-৭৯)

56

সংিক্ষ� তাফসীের বগভ

57

সূ রা তুর: (৪৮)

58

সূ রা ইনসান: (৪৮)
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অিধক ি�য়, যার �ারা আপিন তার ৈনকটয্ অজর্েন সক্ষমন।
আপিন দু বর্ল বা�, আপনার রেবর ক্ষ, করুণ, �িতদান ও
সাওয়ােবর িভখাির, অতএব রােতর আধাের নফেলর �িত
মেনােযাগ িদন। কারণ ফরেযর পর তাই সেবর্া�ম ইবাদত �রণ
করন িকয়ামুল লাইল মুিমন বা�ােদর গু, যােদর িতিন �শংসা
কেরেছন। ইরশাদ কেরন:
ٗ َ
َ
َ َۡ
َ ۡ ُ ُ ُ ُ ٰ َ ﴿ َ� َت َج
ّ
َمِمَا
جعِ يَ ۡد ُعون �َ َّ ُه ۡم خ ۡوفا َو َط َم ٗعا
ِ ا� جنو�هم ع ِن ٱلمضا
ۡ
َ ُ
[١٦ :  ﴾ ]الﺴﺠﺪة١ َر َزق َ�ٰ ُه ۡم يُنفِقون
“তােদর পা�র্েদশ িবছানা েথেক আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা
িনেয় তােদর রবেক ডােক। আর আিম তােদরেক েয িরযক দান
কেরিছ, তা েথেক তারা বয্য় কে”। 59 পরবতর্ী আয়াে আ�াহ
५८F

তােদর �িতদান উে�খ কেরেছন, যা তােদর আমল েথেক মহান।
ইরশাদ হে�:
ْ ُ َ
ٓ
َ ُ
ۡ ُ ّٓ ٞ َۡ َُ َۡ ََ
ُ �ۡ َُرَة ِ أ
ّ � ل َ ُهم ّمِن
َ
� َج َزا َء ۢ ب ِ َما �نوا َ� ۡع َملون
خ
ِ ﴿ ف� �علم �فس َا أ
ٖ
[١٧ :  ﴾ ]الﺴﺠﺪة١

59

সূ রা েসজদা: (১৬)
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“অতঃপর েকান বয্ি� জােন না তােদর জনয েচাখ জুড়ােনা িক
িজিনস

লু িকেয়

িবিনময়�রূ”।

রাখা

হেয়েছ,

তারা

যা

করত,

তার

60
५९

িক মহান িনয়ামত ও মহৎ �িতদান! তার তুলনায় আমােদর
আমেলর িক মূ লয?! মুিমন বয্ি� যিদ এ িনয়ামেতর কথা �রণ
কের আমল কের, তাহেল েস েকান �াি� অনু ভব কের না, বরং
জা�ােত বসবাস করার অতুলনীয় �াদ আ�াদন কের, যা আ�াহর
ইবাদােত রাত-জাগা বয্তীত অজর্ হয় না। রােতর অ�কাের
ইবাদাতকারী বা�ােদর বণর্নািদেয় আ�াহ বেলন:
ۡ ۡ ْ ُ ُ َ ّ ّ ْٓ ُ ُۡ َ َۡ ٓ ْ ُ َ ُۡ
َ َ
َ
�ٰ ِين أوتوا ٱلعِل َم مِن � ۡبلِهِۦٓ إِذا ُ� ۡت
َ� َ﴿ قل ءامِنوا بِهِۦ أو � تؤمِن ۚوا ِن
ُ
َ
ٓ
َ
َ ََُ
ۡ َ
َ ون ُس ۡب
�ٰ َن َر ّ� ِ َنا إِن �ن َوع ُد
 و�قول١ � � � َعل ۡي ِه ۡم
ٗ ُ ََۡ ََّ
ََۡۡ َ
َ ُ َۡ
ٗ �د ُه ۡم ُخ ُش
ُ ون َو َ�ز
﴾ ١ ۩�و
ان �بك
ِ  َ�َخِرُّون ل ِ�ذق١ �ر�ِنا لمفعو
ِ
[١٠٩ ،١٠٧ :]ﻻﺮﺳاء

“বল, ‘েতামরা এেত ঈমান আন বা ঈমান না আন, িন�য় এর
পূ েবর্ যােদরেক জ্ঞান েদ হেয়েছ, তােদর কােছ যখন এটা পাঠ
করা হয় তখন তারা িসজদাবনত হেয় লু িটেয় পেড়। আর তারা
বেল, ‘পিব� মহান আমােদর রব! আমােদর রেবর ওয়াদা অবশয্ই
কাযর্কর হেয় থােক’। ‘আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লু িটেয় পেড়
60

সূ রা েসজদা: (১৭)
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এবং এটা তােদর িবনয় বৃ ি� কের”। 61 তােদর আেরা একিট
६०

দৃ েশয্র বণর্না িদে িতিন:
ۡ
َ
َ ُ َ ۡ َ َ ّۡ َ ّ ٗ َ ْ ُ َ
ُ
َ َۡۡ َ
١ ار ه ۡم � َ ۡس َتغف ُِرون
ِ  و�ِٱ�سح١ ﴿ �نوا قل ِي� مِن �َ ِل ما �هجعون
[١٨ ،١٧ :﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت

“রােতর সামানয্ অংশই এরা ঘুিমেয় কাটাত। আর রােতর েশষ
�হের এরা ক্ষমচাওয়ায় রত থাকত”। 62 িতিন আেরা বেলন:
ٗ ّ ۡ َّ َ ُ َ َ ّ ٱ
[٦٤ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٦ ُجَدا َوق َِ�ٰ ٗما
﴿ َ�َِين يبِيتون ل ِر� ِ ِهم
६१ F

“আর যারা তােদর রেবর জনয্ িসজদারত ও দ�ায়মান হেয় রাি�
যাপন কের”। 63
६२F

ি�য় ভাই ও েবান, এসব গুণাবি আ�াহেক মহ�তকারী মুিমন
বা�ােদর। আমরা েযন তােদর নয্ায় আমল কেরআ�াহর ৈনকটয্
ও মহ�ত অজর্েন �তী হ, তাই িতিন তােদর গুণাবিল উে�খ
কেরেছন। আ�াহর ৈনকটয্ অজর্ন করার উ� প�া িকয়ামুল
লাইল। সবর্ে� তা অজর্ন কেরেছন আমােদর নবী মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম। আ�াহ তা‘আলা বেলন:

61

সূ রা ইসরা: (১০৭-১০৯)

62

সূ রা যািরয়াত: (১৭-১৮)

63

সূ রা ফুরকান: (৬৪)
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َ ُ َُ َ ّ ََُۡ َ ّ� ّ
َ
َُُ
ۡ ّ �َ ُ� مِن ثُل
ٰ َ وم أ ۡد
�َ ِل َون ِۡصف ُهۥ َوثلث ُهۥ
﴿ إِنَ ََك �علم َنَك �ق
ِ
َ
َ َ�ّ  ّم َِنَٞو َطآ� َفة
[٢٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ٢ ِۚين َم َعك
ِ

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

িকছু কম, অথবা অধররাত অথবা রােতর এক তৃতীয়াংশ সালােত
দাঁিড়েয় থাক এবং েতামার সােথ যারা আেছ তােদর মধয্ েথেক
একিট দলও”। 64 িন�য় তােদর আমল আমােদর জনয্ উ�ম
६३ F

আদশর্ ইরশাদ হে�:
ۡ َّ ْ ُ َۡ َ َ َّ ٞ َ َ َ ٌَ ۡ ُ ّ
ُ َ َ َ َّ
�َ َوٱ�َ ۡو َم
﴿ َق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل �َِ أسوة حسنة ل ِمن �ن يرجوا
َ َّ ََ َ َ َ
[٢١ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٢ ��ِٗ �َ كث
ٱ�خِر وذكر
“অবশয্ই েতামােদর জনয্ রাসূলু�াহর মেধয্ রেয় উ�ম আদশর্
তােদর জনয্ যারা আ�াহ ও পরকাল �তয্াশা কের এব
আ�াহেক অিধক �রণ কের”। 65
६४F

ি�য় পাঠক, আপিন িকয়ামুল লাইেলর �িত য�শীল হন, তােত
আ�িনেয়াগ করুন ও তার �িত মেনােযাগী হন। এ িবষেয়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর কতক হািদস লক্ষ
করু:

64

সূ রা মুযযাি�ল: (২০)

65

সূ রা আহযাব: (২১)

44

আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
َ
َ ﻓﻀﻞُ الﺼِﻴﺎم
ّ
ُ رمﻀﺎن
 وأﻓﻀﻞُ الﺼَّ ﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ،ُﺷﻬﺮ ااﻤﻟﺤﺮم
ﺑﻌﺪ
»
َّﻼةُ الﻠ
. رواه مﺴﻠﻢ.«ﻴﻞ
“রমযােনর পর সেবর্া�ম িসয়াম মহররম মােসর িসয়াম আর
ফরেযর পর সেবর্া�ম সালাত রােতর সালা”।

66
৬৫F

আ�ু �াহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম বেলেছন:
َ
ُ
ُ
ُ »ُّ الﺼﻼة إﻰﻟ اﷲ ﺻﻼةُ داود؛ ﺎﻛن
و�ﻨﺎم
و�ﻘﻮم ﺛﻠﺜﻪ
ﻳﻨﺎم ﻧﺼﻒ الﻠﻴﻞ
ً ﻳﻮﻣﺎ و�ﻔﻄﺮ
ً و�ﺼﻮم
ُ
. ﺘَّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.«ﻳﻮﻣﺎ
،ﺳﺪﺳﻪ
“আ�াহর িনকট সেবর্া�ম সালাত দাউদ আলাইিহস সালােমর
সালাত, িতিন রােতর অেধর্ক ঘুমােত, এক তৃতীয়াংশ িকয়াম
করেতন ও এক ষ�াংশ ঘুমােতন। িতিন এক িদন িসয়াম পালন
করেতন ও এক িদন ইফতার করেতন”।

67

৬৬F

সােলম ইব্ন আ�ু �াহ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: িজবরীল আলাইিহস সালাম নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনকট এেস বেলন:

66

মুসিলম।

67

বু খাির ও মুসিলম।
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ّ
 وأﺣﺒﺐ،ﺰيٌ ﺑﻪ
 واﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﺈﻧَّﻚ،ٌ»ﺎ �ﻤﺪُ ﻋﺶ ﻣﺎ ﺷﺌﺖَ؛ ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻴﺖ
َ
 وﻋﺰَّه اﺳﺘﻐﻨﺎؤه، واﻋﻠﻢ أنَّ ﺮﺷفَ اﻤﻟﺆﻣﻦ ﻗﻴﺎمُ الﻠﻴﻞ،ﻓﺈﻧ ّﻚ ﻣﻔﺎرﻗﻪ
َﺖ
. ُّ� وﺣﺴَّﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ،ُّ� ﺤﻟﺎ�ﻢ واﻟﻄﺮﺒا.«ﻦ اﻨﻟﺎس

“েহ মুহা�দ, যত িদন ই�া েবঁেচ থাকুন, অবেশেষ আপিন মারা
যােবন। যা ই�া আমল করু, তার �িতদান অবশয্ই আপনাে
েদয়া হেব। যােক ই�া মুহা�ত করু, আপিন তােক অবশয্ই
েছেড় যােবন। েজেন রাখুন, মুিমেনর মযর্াদা িকয়ামুল লাইেল
িকয়ামুল

লাইেল

অমুখােপিক্ষ”।

রেয়েছ

তার

স�ান

ও

মানু ষ

েথেক

68
৬৭F

জােবর রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
ُ
ُ
 »ﻃﻮل: يُّ الﺼﻼة أﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎل:ُﺳﺌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُ
ُ
.اﻟﻘﻴﺎم
: واﻟﻘﻨﻮت. رواه مﺴﻠﻢ.«اﻟﻘﻨﻮت
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক িজজ্ঞাসা কর
হেয়িছল: েকান সালাত সেবর্া�? িতিন বেলন: “ল�া কুনু ত”। 69
৬৮F

অথর্াৎ দীঘর িকয়াম। আ�াহর েয বা�া রােত িকয়াম কের, েস
আ�াহর ৈনকটয্ হিসল কের। হািদেস এেসেছ:

68
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َّﻲﻓ ﺟﻮف الﻠ
َ
اﺳﺘﻄﻌﺖ أن
ﻴْﻞ اﻵﺧﺮ؛ ﻓﺈن
»ُ ﻣﺎ ﻳ�ﻮن الﺮَّبُّ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ
ُ
 واه اﻟﺮﺘﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ.«نَ مﻤَّﻦﻳﺬﻛﺮُ اﷲ ﻲﻓ ﺗﻠﻚ الﺴَّﺎﻋﺔ ﻓ�ﻦ
.�ﻷﺒﻟﺎ
“বা�া তার রেবর সবেচেয় িনকটবতর্ী হ রােতর েশষ ভােগ।
যিদ তুিম তােদর অ�ভুর্� হে পার যারা আ�াহেক রােতর েশষ
ভােগ �রণ কের তাহেল হেয় যাও”। 70
৬৯F

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন কুরআনধারী বয্ি�
ঈষর্ার পা� ইব্ন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
» ﺣﺴﺪ إﻻ ﻲﻓ اﺛنﺘ� رﺟﻞ آﺗﺎه اﷲ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻠﻮه آﻧﺎء الﻠﻴﻞ وآﻧﺎء
.« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ..ﻨﻟﻬﺎر
“েকান ঈষর্া েনই শুধু  ’জন বয্ি� বয্ত, এক বয্ি� আ�া
যােক কুরআন দান কেরেছন, েস িদন-রােতর িবিভ� সমেয় তা
িতলাওয়াত কের”। 71
৭০F

িন�য় িকয়ামুল লাইেলর ফিজলত জ্ঞাবয্ি� কখেনামূ খর্ বয্ি�র
নয্ায় নয়।আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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ٓ َ ٗ َ ۡ ّ َ ٓ َ َ ٌ َٰ َ ُ ۡ ّ
َ َۡ
َََۡ ْ ُ ََۡ ََ
�ة
جدا َوقا� ِ ٗما �ذ ُر ٱ�خِرة و�رجوا ر
ِ ﴿ َمَن هو �ن ِت ءاناء �َ ِل سا
ّ
َ
ْ ُ ّْ ُ ُو
َ
َۡ ُۡ
ّ َ
َ ََُۡ َ ّ
َ َ�َون ٱ
ِين � َ� ۡعل ُمونۗ ِ�َ َما َتَذَكَر أ لوا
َر ّ�ِه ِۗۦ قل هل � َ ۡس َتوِي �َِين �علم
َ ۡٱ�َ ۡل
ٰ
[٩ : ﴾ ]الﺰمﺮ٩ ب
�
ِ

“েয বয্ি� রােতর �হের িসদজাবনত হেয় ও দাঁিড়েয় আনু গতয্

�কাশ কের, আিখরাতেক ভয় কের এবং তার রব-এর রহমত
�তয্াশা কের (েস িক তার সমান েয এরূপ কের ন) বল, ‘যারা
জােন আর যারা জােন না তারা িক সমান?’ িবেবকবান েলােকরাই
েকবল উপেদশ �হণ কের”। 72
७१F

অতএব আসু ন এসব আয়াত ও হািদস েথেক উপেদশ �হণ কের
আমরা জ্ঞানীেদর অ�ভুর্�।
িকয়ামুল লাইেলর ফিযলত:
িকয়ামুল লাইেলর দু িনয়ািব ফিযলত:
১. িকয়ামুল লাইল বয্ি�েকপাপ, গুনা ও অ�ীলকমর্ েথেক িবরত
রােখ। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:
َ ۡ ٓ َ َۡ
ٰ َ َ� ۡن
[٤٥ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٤ �ِ� َع ِن ٱلف ۡحشاءِ َوٱل ُمنكر

ّ
َلصَلَ ٰوة
ّ َِن
﴿

“েতামার �িত েয িকতাব ওহী করা হেয়েছ, তা েথেক িতলাওয়াত
কর এবং সালাত কােয়ম কর। িন�য় সালাত অ�ীল ও ম�কাজ
72
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েথেক িবরত রােখ। আর আ�াহর �রণই েতা সবর্ে��। আ�াহ
জােনন যা েতামরা কর”। 73
७२

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক বলা হল:
ْ
ُ
واه أﻤﺣﺪ
.« » َﺳيَﻨﻬﺎه ﻣﺎ ﻳﻘﻮل: ﻗﺎل.»ّ ﻓﻼﻧًﺎ ﻳﺼ�ِّ ﺑﺎلﻠﻴﻞ ﻓﺈذا أﺻﺒﺢ ﺮﺳق
. ُّ�ﻦ ﺣﺒﺎن وﺻﺤَّﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ

অমুক বয্ি� রােত সালাত আদায় কে, িক� সকােল উেঠ চুির
কির। িতিন বলেলন: “েস যা বলেছ তা তােক অিতশী� বারণ
করেব”। 74
৭৩F

অ�ীলতা েথেক িবরত রাখা সালােতর সাধারণ �কৃিত, তেব এ
বয্াপােরিকয়ামুল লাইেলর ভূ িমকা িবেশষ। িকয়ামুল লাইেল বয্ি�
যখন আ�াহর সােথ েমানাজাত কের ও তার সামেন সকল আমল
উপি�ত হয়, তখন েস খারাপ কেমর্র জনয্ লি�ত হয় েনক
আমল কবুল না হওয়ার আশ�া কের, ফেল েস �ত অ�ীলতা
তয্াগ কের
২. িকয়ামুল লাইেলর ফেল শরীর েথেক েরাগ-বয্াি দূ র হয়।
সবর্�থম দূর হ অক্ষমতা ও অলসতার েরাগ। রাসূলু�া
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
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সূ রা আনকাবু ত: (৪৫)
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»ﻢ ﺑﻘﻴﺎم الﻠﻴﻞ؛ ﻓﺈﻧَّﻪ دأبُ الﺼﺎﺤﻟ� ﻗﺒﻠ�ﻢ؛ ﻓﺈنَّ ﻗﻴﺎمَ الﻠﻴﻞ ﻗُﺮْ�َﺔٌ إﻰﻟ
َ
ﻔ�ٌ ل�ُّﻧﻮب وﻣَﻄْﺮَدةٌ ل�َّاء ﻋﻦ اﺠﻟﺴﺪ وﻣﻨﻬﺎة ﻋﻦ
-  ﻋﺰ وﺟﻞ- اﷲ

ّ
 وﺣﺴَّﻨﻪ،ٌ ﺳﻨﺎدُه ﺣﺴﻦ:ُ وﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻲﻗ،ُّﺮﺘِّﻣﺬيُّ واﺒﻟﻴﻬﻲﻘ
.«اﻹﺛﻢ
. ُّ�ﺒﻟﺎ

“েতামরা িকয়ামুল লাইলেক আঁকেড় ধর, িন�য় তা েতামােদর
পূ বর্বতর্ী েনককার েলাকেদর অভয্া কারণ িকয়ামুল লাইল
আ�াহর ৈনকটয, পােপর কাফ্ফারা, শরীর েথেক েরাগ দূ রকারী ও
পাপ েথেক সু রক্”। 75
৭৪F

৩. িকয়ামুল লাইল �ারা বা�া যাবতীয় কলয্াণঅজর্ে সক্ষম হয়
কারণ রােত একিট মুহূতর্ রেয়ে, বা�া েস সময় দু িনয়া ও
আেখরােতর েয কলয্া �াথর্না কক আ�াহ তােক তা �দান
কেরন। জােবর রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ً »َّ ﻣﻦ الﻠَّﻴﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻋﺒﺪ مﺴﻠﻢ �ﺴﺄل اﷲ
،ﺧ�ا إﻻ أﻋﻄﺎه إﻳﺎه
، أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.«لﻚ ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ
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“িন�য় রােত একিট মুহূতর্ রেয়ে, েস সময় মুসিলম বা�া যাই
�াথর্না ের আ�াহ তােক তা অবশয্ই �দান কেরন। এরূপ
�েতয্ক রােতই হ”।

76
৭৫

েহ আ�াহর বা�াগণ, েদখুন িকয়ামুল লাইেল িক পিরমাণ কলয্াণ
রেয়েছ, বরং দু িনয়ার সকল কলয্াণ তােত িনিহত। আপিন
জােনন না িক আপনার জনয্ ক্ষিতকর ও উপকা কত বয্বসায়
েলাকসান গুেণ আফেসাস করেছন! কত মািলক িনেজর িনিমর্ত
ঘরসহ �ংস হেয়েছন! তােদর সংখয্াও কম নয়, যারা আরােমর
জনয্ জীবন সি�নী ঘের এেন অশাি�র দাবানেল দ� হে�ন!
এটাই দু িনয়ার রীিত। যিদ আপিন রােতর েদায়া কবুেলর মুহূেতর
�েতয্ক কােজ আ�াহর িনকট তাওিফক তলব কেরন, কােজর
শুরুে ত তার সামেন দ�ায়মানন, েযন আপনার �ম বৃ থা না
যায়, তাহেল আপিন লি�ত হেবন না। আপনার অ�র স��
হেব, েয পিরমাণ দু িনয়া লাভ কেরেছন তােতই আপিন সু খ
পােবন। আপিন েকন িচ�া করেবন, েকন অশাি� েভাগ করেবন,
আপিন েতা আ�াহেক বেলেছন, তার উপরই ভরসা কেরেছন!?
িতিন বৃ ি� বষর্ণকার, েমঘ পিরচালনাকারী, পিরক�নাকারী ও
িরযক ব�নকারী। েহ অিববািহত যু বক, তুিম িববাহ করেত চাও,
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দাঁড়াও েতামার রেবর িনকট দীনদার �ী �াথর্না ক, েয েতামার
জীবেন সু খ েদেব। েহ অসু � বয্ি, েরাগ েথেক মুি� চাও,
দাঁড়াও েতামার রেবর িনকট সু �তা �াথর্না কর। েহ বয্বসায়
লাভবান হেত চাও, উেঠ দাঁড়াও েতামার রেবর িনকট সফলতা
�াথর্না কর আ�াহর েথেক েয িবমুখ হয়, আ�াহর তার েথেক
েচহারা িফিরেয় েনন। আ�াহ ধনী, বা�া গরবী। িতিন
অমুখােপক্, বা�া মুখােপক্ষী এসব েজেন বা�া িকভােব তার
েথেক িবমুখ হয়?! না, এরূপকখেনা সমীচীন নয়।
৪. িকয়ামুল লাইেলর ফেল বয্ি�র অ�র �ফু� হয়। ইব্ন
মুনকািদর রহ. বেলেছন: িতনিট আন� বয্তীত দুিনয়ার েকান
আন� অবিশ� েনই: িকয়ামুল লাইল, ব�ু-বা�বেদর সােথ
সাক্ষাত ও জামােতর সােথ সালাত আদায় কর
আবু সু লাইমান রহ. বেলেছন: �বৃ ি�র অনু সারীরা তােদর েখলতামাশায় েয আন� েভাগ কের, দীনদারগণ রােতর িকয়ােম তার
েচেয় অিধক আন� েভাগ কেরন। যিদ রাত না থাকত, দু িনয়ায়
েবঁেচ থাকা আমার জনয্ অথর্হীন হ
েকউ বেলেছন: যিদ বাদশাহগণ জানত আমরা িক আনে� রেয়িছ,
তাহেল আমােদর সােথ তারা তেলায়ার িনেয় যু � করত।
েকউ বেলেছন: রােত আমার িকছু অিযফা রেয়েছ, আিম যিদ তা
তয্াগ কি, আমার শি� িনঃেশষ হেয় যায়।
52

িকয়ামুল লাইেলর উপকািরতা বণর্নায় গাজািল রহ. বেলেছন:
িবিভ� বণর্না েথেক �মািণত ে, িকয়ামুল লাইলকারীগণ রােতর
িকয়ােম িবেশষ �াদ আ�াদন কেরন এবং এ জনয্ রাতেক তারা
েবেছ েনন। তােদর কাউেক বলা হেয়িছল: েকমন যাে� েতামার
ও েতামার রােতর অব�া? িতিন উ�ের বেলন: আিম তার মূ লয্ায়ন
করেত পািরিন, েস আমােক তার েচহারা েদিখেয় ��ান কেরেছ।
তােদর কাউেক বলা হেয়িছল: েতামার রাত েকমন যাে�? িতিন
বেলন: রােত আমার দু ’িট অব�া হয়, অ�কার আগমেন আনি�ত
হই, ফজর উিদত হওয়ার ফেল িচি�ত হই। রােত আিম কখেনা
পিরপূ ণর্ তৃি� লাভ করেত পািরিন
আিল ইব্ন বা�ার রহ. বেলেছন: চি�শ বছর যাবত ফজর উিদত
হওয়া বয্তীত েকান ব� আমােক দুঃিখত কেরিন। অথর্াএ দীঘর্
সমেয় আিম একমা� ফজর উিদত হওয়ার কারেণ দু ঃিখত
হেয়িছ।
ফুদােয়ল ইব্ন আয়াদ রহ. বেলেছন: যখন সূ যর্ ডুেব আিম রােতর
অ�কার েপেয় আনি�ত হই, কারণ আিম আমার রেবর সােথ
একাকী হেত পাির। যখন সূ য্ উিদত হয় আিম দুঃিখত হ
র
, কারণ
মানু ষ তখন আমার িনকট আগমন কের।

৭৬
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৫. িকয়ামুল লাইলকারী বয্ি� উদয্মতাসহ েভার ক, পূ ণর্ িদন
েস শরীেরর স�লতা িনেয় কাজ করেত সক্ষম হয়। রাসূলু�া
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
،»ﻘﺪ الﺸﻴﻄﺎنُ ﻰﻠﻋ ﻗﺎﻓﻴﺔ رأس أﺣﺪ�ﻢ إذا ﻫﻮ ﻧﺎم ﺛﻼث ﻋﻘﺪ
 ﻓﺈن اﺳتﻴﻘﻆ ﻓﺬﻛﺮ اﷲ، ﻠﻴﻚ ﻴﻟﻞ ﻃﻮ�ﻞ ﻓﺎرﻗﺪ:ب مﺎﻜن ﻞﻛ ﻋﻘﺪة
َّ� ﻓﺈن ﺻ،ﻋﻘﺪة
ً
�ﺸﻴﻄﺎ
 ﻓﺄﺻﺒﺢ،ا�ﻠﺖ ﻋﻘﺪة
 ﻓﺈن ﺗﻮﺿﺄ ا�ﻠﺖ،�ﻠﺖ ﻋﻘﺪة
َ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« و�ﻻَّأﺻﺒﺢ ﺧﺒﻴﺚَ اﻨﻟﻔﺲ ﻛﺴﻼن،ﻃﻴﺐ ّﻔْﺲ
“শয়তান েতামােদর �েতয্েকর ঘােড়র প�াৎ ভােগ িতনিট িঘরা
েদয়, যখন েস ঘুমায়। �েতযক িঘরায় েস ম� পাঠ কের: েতামার
রাত অেনক বািক, অতএব ঘুমাও। যখন েস জা�ত হয় ও
আ�াহর িযিকর কের একিট িঘরা খুেল যায়। যখন েস অযু কের
অপর িঘরা খুেল যায়। যখন েস সালাত আদায় কের তৃতীয় িঘরা
খুেল যায়। ফেল েস মেনর উদয্মতা ও স�লতাসহ েভার কে,
অনয্থায় েসখারাপ নফস ও অলসতা িনেয় েভার কের”।

78

৭৭F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া সতয্ই বেলেছ, আপিন
েদখেবন িকয়ামুল লাইলকারীেদর শরীের অলসতার েকান ছাপ
েনই, তারা ফুরফুের েমজাজ ও উদয্মতাসহ িদেনর কাজ আর�
কের। �কৃত পেক্সকাল পযর্� ঘুম� বয্ি�েদর েদখে, তােদর
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েচাখ ফুেল েগেছ, হাত-পা নাড়া-চাড়ায় �াি� ও অলসতা অনু ভব
করেছ। মূ লত িকয়ামুল লাইলকারীেদর এ উদয্মতা আ�াহর সােথ
েমানাজাত ও তার ৈনকেটযর ফেল অিজর্ত হয়
৬. িকয়ামুল লাইেলর ফেল স�ান েনক হয়, কারণ বা�া যখন
আ�াহর সমীেপ দ�ায়মান হয়, অবশয্ই েস তার স�ােনর জনয্
শুভ কামনা কের ও তােদরজনয্ িনরাপ�া চায়।আ�াহ তা‘আলা
বেলন:
ّ َ
َۡ َ َ َ َۡ
ۡ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َ ُ َ ۡ ّ أ
 َ ُه َماٞ�ِين ِة َو�ن � َت ُهۥ ك
� ِ� ٱلمد
ِ � يت ِيم
ِ ٱ�دار ف�ن ل ِغ�م
ِ ﴿ ََمَا
َ
َ
َ
ُ
ٓ
ۡ
َ
َ
َُ
ُ ّ
َ
َ َ
ُ َ َ َ
�ه َما
َشُدَه َما َو� َ ۡس َتخ ِر َجا ك
َو�ن �بُوه َما �ٰل ِٗحا فأ َراد َ�ُّ ك أن َ� ۡبلغا
َّ
َ َ
ُ َۡ َ َ
َۡ َ َُُۡ َ َ َ ّ
ّ َٗۡ
ِي �ٰل ِك تأوِ�ل َما ل ۡم � ۡس ِطع َل ۡيه
� َِر�ة مِن َّ�ِكۚ َوما �علتهۥ � ۡن أمر
ٗ ۡ َص
[٨٢ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ٨ ��
“আর �াচীরিটর িবষয় হল, তা িছল শহেরর দু ’জন ইয়াতীম
বালেকর এবং তার িনেচ িছল তােদর গু�ধন। আর তােদর িপতা
িছল সৎকমর্পরায়ণ। তাই আপনার রব চাইেলন েয, তারা দু ’জন
�া�বয়� হেয় তােদর গু�ধনেবর কের েনেব। এ সবই আপনার
রেবর রহমত �রূপ। িম িনজ েথেক তা কিরিন। এ হেলা েস
িবষেয়র বয্াখয, েয স�েকর্ আপিন ৈধযর্ ধারণ করেত
পােরনিন”। 79
७८F
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আ�াহ স�ানেদর উপর রহম কেরেছন তােদর িপতা-মাতার
েদায়ার কারেণ, যারা সারা জীবন তােদর জনয্ িনরাপ�া ও শু
কামনা কেরেছন।
৭. িকয়ামুল লাইলকারীেদর েচহারায় নু র থােক, মৃতুয্র সময়তারা
নু েরর অিধকারী হয়। হাসান রহ.-েক বলা হেয়িছল: তাহা�ু দ
আদায়কারীেদর েচহারা েকন অনয্েদর তুলনায় অিধক নূরাি�?
িতিন বেলন: তারা রহমােনর সােথ একাকী হয়, ফেল রহমান
তােদরেক িনেজর নূ র দান কেরন। 80
৭৯

৮. িকয়ামুল লাইলকারীেদর িরিযেক আ�াহ �শ�তা দান কেরন,
তারা এমন জায়গা েথেক িরিযক লাভ কেরন, যার ক�না তােদর
হয় না। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
ٗ َۡ ُّ َ َۡ َّ
ََ
ُ ََۡ َ ُ َۡ ۡ ُُۡ ََ
ب
ۚ ِ و� ۡرزقه مِن حيث � �تس٢ ﴿ ومن َتَ ِق �َ �عل َۥ � َرجا
ُّ ُّ َ َ َ ۡ َ
ۡ َ ُ َ َ ّ ّ ٓ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َ ۡ ّ �ََ َ َتَو
�ِ
ِ ومن َ � �َِ �هو حسبه ۚۥ ِنَ �َ �ٰل ِغ أم ِرهۚ ِۦ قد جعل �َ ل
َ ۡ َ
[٣ ،٢ :  ﴾ ]اﻟﻄﻼق٣ ��ءٖ ق ۡد ٗر
“েয আ�াহেক ভয় কের, িতিন তার জনয্ উ�রেণ পথ ৈতির
কের েদন। এবং িতিন তােক এমন উৎস েথেক িরিযক িদেবন যা
েস ক�নাও করেত পারেব না। আর েয আ�াহর ওপর
তাওয়া�ুল কের আ�াহ তার জনয্ যেথ�। আ�াহ তার উে�শয্
80
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পূ ণর্ করেবনই। িন�য় আ�াহ �েতয্ক িজিনেসর জনয্ এক
সময়সীমা িনধর্ারণ কের িদেয়েছ”। 81
৮০

৯. িকয়ামুল লাইেল কুরআন িতলাওয়ােতর ফেল কুরআেনর িহফয
দৃ ঢ় হয়। ইব্ন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
َ
ُ
.« و�ذا لﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻪ �ﺴﻴﻪ،»ذا ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐُ اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﺮأه ﺑﺎلﻠَّﻴﻞ واﻨﻟﻬﺎر ذﻛﺮه
،رواه مﺴﻠﻢ
“কুরআেনর হােফজ যিদ কুরআন িনেয় সালােত দাঁড়ায় এবং িদনরােত তার িতলাওয়াত কের তাহেল েস কুরআন �রণ রাখেত
82
সক্ষম হ, যিদ েস কুরআন িনেয় না দাঁড়ায় ভুেল যােব”।
৮১F

আ�াহ তা‘আলা বেলন:

ۡ
ً َ ٗ َ َ َ
ّ
[٥ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ٥ �﴿ ِنَا َس ُنل ِ� َعل ۡيك ق ۡو� ثقِي

“িন�য় আিম েতামার �িত এক অিতভারী বাণী নািযল করিছ”। 83
८२F

এরপেরই বেলন:

ً
َۡ
ّۡ ََ َ ّ
َ ِ �َل
[٦ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ٦ �� َ شَدُّ َو ۡطٔ�ٗا َوأق َو ُم �ِي
ِ ﴿ ِنَ ناشِئة

“িন�য় রাত-জাগরণ আ�সংযেমর জনয্ অিধকতর �বল এবং
�� বলার জনয্অিধকতর উপেযাগী”। 84
८३F
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১০. িকয়ামুল লাইলকারীেদর েদায়া কবুল হয়, আ�াহর িনকট
সাহাযয্ চাইেল আ�াহ তােদর সাহাযয্ কে, যখন তারা আ�য়
চায় আ�াহ তােদর আ�য় দান কেরন। কারণ তারা ফরয ও
নফল উভয় সালাত �ারা আ�াহর ৈনকটয্ অজর্ন ক। েয
আ�াহর ৈনকটয্ অজর্নের, আ�াহ তােক সাহাযয্করা ও আ�য়
েদয়ার �িত�িত িদেয়েছন।
উবাদাহ ইব্ন সািমত রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন: “রােত ঘুম েথেক জা�ত
হেয় েয বেল:
 اﺤﻟﻤﺪ ﷲ،»  � إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻗﺪﻳﺮ
َ
ُ
.«ُ أ�ﺮﺒ وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ
ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﻻ � إﻻ اﷲ واﷲ
অতঃপর বেল: েহ আ�াহ আমােক মাফ কর, িকংবা েদায়া কের,
তার েদায়া কবুল করা হয়। যিদ েস অযু কের ও সালাত আদায়
কের, তার সালাত কবুল করা হয়”। 85
८४ F

এ হল রােত িকয়ামকারীর �িতদােনর অংশ িবেশষ, আ�াহর
িনকট যা রেয়েছ তা আেরা উ�ম, আেরা �ায়ী। এখােন এ পযর্�
উে�খ করলাম েযন শয়তােনর �েরাচনা ও অলসতার কারেণ
মুিমন বা�া রােতর িকয়াম তয্াগ না কে।
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িকয়ামুল লাইেলর পরকালীন উপকািরতা
১. িকয়ামুল লাইেলর ফেল আ�াহর স�ি� হািসল হয়। আ�াহ
তার বা�ােক েদেখ হােসন, যখন েস আরামদায়ক িবছানা ও
সু �রী �ী েরেখ সালােতর জনয্ দ�ায়মান হয় আবুদ-দারদা
রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:

ﻢ
 »اﺬﻟي: وذﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ.«...ﺔ �ﺒُّﻬ اﷲ و�ﻀﺤﻚ إﻴﻟﻬﻢ و�ﺴﺘبﺮﺸ ﺑﻬﻢ
»
َُ َ
َ
 ﻳﺬر ﺷﻬﻮﺗﻪ:ﻟ امﺮأة ﺣﺴﻨﺎء وﻓﺮاش ﻟ� ﺣﺴﻦ ﻓﻴﻘﻮم ﻣﻦ الﻠﻴﻞ؛ ﻓﻴﻘﻮل
. إﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ: ُّ وﻗﺎل اﻤﻟﻨﺬري،ُّ�  اﻟﻄﺮﺒا.«و�ﺬﻛﺮ� ولﻮ ﺷﺎء رﻗﺪ

“িতন বয্ি�েক আ�াহ পছ� কের, তােদর েদেখ হােসন ও
তােদরেক সু সংবাদ েদন...”, তােদর একজন: “যার সু �র �ী ও
আরামদায়ক িবছানা রেয়েছ, তবুও েস রােত দ�ায়মান হয়।
[আ�াহ বেলন:] েস তার �বৃ ি�েক তয্াগ কের আমােক �রণ
করেছ, যিদ েস চাইত শুেয় থাকেত পার”। 86
৮৫F

আ�াহর হাসা তার স�ি�র দিলল, আ�াহ আমােদরেক তােদর
অ�ভুর্� করু আ�াহ তা‘আলা রােত িকয়ামকারীেদর িনেয়
েফেরশতােদর সােথ গবর্ কেরন। আ�ু �াহ ইব্ন মাসউদ
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তাবরািন, শায়খ মুনিযির বেলেছন, হািদসিটর সনদ হাসান।
59

রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
ﻞ ﺛﺎر ﻋﻦ وﻃﺎﺋﻪ وﺤﻟﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺑ� ﺣِِّﻪ
:�»ﺠﺐ ر�ُّﻨﺎ ﻣﻦ رﺟﻠ
ﺒ
 ﻧﻈﺮوا إﻰﻟ ﻋﺒﺪي ﺛﺎر ﻋﻦ ﻓﺮاﺷﻪ:ﻫﻠﻪ إﻰﻟ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻴﻘﻮل اﷲُ ﻤﻟﻼﺋ�ﺘﻪ
ً
ً
.«ﻃﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑ� ﺣِﺒِّﻪ وأﻫﻠﻪ إﻰﻟ ﺻﻼﺗﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪي وﺷﻔﻘﺔ مﺎ ﻋﻨﺪي
.ﺮﺒا�ُّ واﺒﻟﻴﻬﻲﻘُّ واﺑﻦ ﺣﺒَّﺎنوﺻﺤَّﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ�ُّ واﻷرﻧﺎؤوط
“আমােদর রব দু ’জন বয্ি�র কারেণ আ�যর্ : এক বয্ি� েয
তার নরম িবছানা ও েলপ েছেড়, ি�য় �ী ও পিরবার তয্াগ কের
সালােত দ�ায়মান হয়, আ�াহ েফেরশতােদরেক বেলন: েদখ
আমার বা�ােক, েস তার িবছানা ও খাট েছেড়, �ী ও পিরবার
তয্াগ কেরআমার আশা ও ভেয় সালােত দ�ায়মান হেয়েছ”।

87
८६F

২. িকয়ামুল লাইলকারীেদর জনয্ রেয়েছ জা�াতুল মাওয়, যার
িনয়ামত েকান েচাখ েদেখিন, েকান কান �বণ কেরিন এবং েকান
অ�ের তার ক�না জা�ত হয়িন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ٗ َ
َ
َ َۡ
َ ۡ ُ ُ ُ ُ ٰ َ ﴿ َ� َت َج
ّ
َمِمَا
جعِ يَ ۡد ُعون �َ َّ ُه ۡم خ ۡوفا َو َط َم ٗعا
ِ ا� جنو�هم ع ِن ٱلمضا
َ
ُ
َ ُ ُ ۡ َُٰ َۡ َ
ٞ  فَ َ� َ� ۡعلَ ُم َ� ۡف١ ون
ّ � ل َ ُهم ّمِن
ۢ ُرَة ِ أ ۡ� ُ� َج َزا ٓ َء
َ ِ س َّا ٓ أ ۡخ
رزق�هم ينفِق
ٖ
ْ ُ َ
ُ
َ
[١٧ ،١٦ :  ﴾ ]الﺴﺠﺪة١ ب ِ َما �نوا َ� ۡع َملون
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তাবরািব, বায়হািক, ইবেন িহ�ান, শায়খ আলবািন ও শায়খ আরনাউত

হািদসিট সিহহ বেলেছন।

60

“তােদর পা�র্েদশ িবছানা েথেক আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা
িনেয় তােদর রবেক ডােক। আর আিম তােদরেক েয িরযক দান
কেরিছ, তা েথেক তারা বয্য় কের। অতঃপর েকান বয্ি� জােন ন
তােদর জনয েচাখ জুড়ােনা িক িজিনস লু িকেয় রাখা হেয়েছ, তারা
যা করত, তার িবিনময়�রূ”। 88
৮৭

আ�ু �াহ ইব্ন সালাম রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ُ
ٌ  وﺻﻠُّﻮا ﺑﺎلﻠَّﻴﻞ واﻨﻟﺎس، وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم،ﺸﻮا الﺴﻼم
ﻧﻴﺎم
»ّﻬﺎ اﻨﻟَّﺎسأﻓ

. ُّ� ﻟﺮﺘِّﻣﺬيُّ وﺻﺤَّﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ.«ﺪﺧﻠﻮا اﺠﻟﻨﺔ �ﺴﻼم

“েহ মানু েষরা, সালােমর �সার কর, খাদয্ �দান কর ও রােত
সালাত আদায় কর, যখন মানু ষ ঘুিমেয় থােক, তাহেল জা�ােত
িনরাপ�ার সােথ �েবশ করেব”। 89
८८F

আিল রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ً
ُ
ُ
 ﻓﻘﺎم.«ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻧﻬﺎ و�ﻄﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ
»ّ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ﻏﺮﻓﺎ ﻳُﺮى
َ
َ َّ »ْ أﻃﺎب الﺎﻠﻜمَ وأﻃﻌﻢَ اﻟﻄ:رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل
ّ
ﻌﺎم
 ﻟﻦ � ﻳﺎ:ﺮاﻲﺑٌ ﻓﻘﺎل
ُ
ٌ َ الﺼِّﻴﺎمَ وﺻ�َّ ﺑﺎلﻠَّﻴﻞ واﻨﻟَّﺎس
. ُّ�  اﻟﺮﺘِّﻣﺬيُّ وﺣﺴَّﻨﻪ اﻷﺎ.«ﻧﻴﺎم
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সূ রা েসজাদ: (১৬-১৭)

89

িতরিমিয, শায়খ আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন।
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“িন�য় জা�ােত কতক �াসাদ রেয়েছ, যার েভতর বািহর েথেক
ও বািহর েভতর েথেক েদখা যায়”। জৈনক �াময্ বয্ি� দাঁিড়ে
বলল: েহ আ�াহর রাসূ ল ঐ ঘর কার জনয? িতিন বেলন: “তার
জনয্ েয সু �র কথা বেল, খাদয্ �দান কে, রীিতমত সালাত
আদায় কের ও িকয়ামুল লাইল কের, যখন মানু ষ ঘুিমেয়
থােক”। 90 আ�াহ যখন দু িনয়ার আসমােন আগমন কেরন, তার
৮৯

সামেন হািজর না হেয় আমরা িক �াদ আ�াদন কির?! িকেসর
িবিনমেয় িচর�ায়ী জা�াত িবন� করিছ?! েযখােন হাতাশা ও দু ঃখ
িকছু ই েনই। ইরশাদ হে�:

َ
ٌ َ ّ
َ ُ َۡ ُ َ
[١٧٠ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ﴿ َ�َ خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون

“ তােদর েকান ভয় েনই এবং তারা দু ঃিখতও হেব না”। 91
َ
ّ
َ
َ َ
ّ ت ل َ ُهم
ۡ ِين َس َب َق
َ َ�ّ َِن
ٰٓ �ِّۡنَا �ُۡس
� ١ َ ُوْ� َٰٓ�ِك � ۡن َها ُم ۡب َع ُدون
﴿
َ
َ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ۡ يس َهاۖ َوه ۡم � َما ٱشت َه
َ س
ُ ِ ٰ� ت أنف ُس ُه ۡم
 � � ُز� ُه ُم١ �ون
ِ � ۡس َم ُعون َح
ِ
ّ ُ
َ َ ُ َ ٰٓ �َۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ � ّ ٰ ُ ُ لۡم
َ َ ُ ُۡ ُ
وع ُدون
َ�ِكة �ٰذا يَ ۡو ُم� ُم �َِي كنتم ت
ٱلفزع ٱ��� ََتَلَقَٮهم
९०F

[١٠٣ ،١٠١ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء١

“আমার পক্ষ েথেক যােদর জনয্ পূেবর্ই কল িনধর্ািরত রেয়েছ
তােদরেক জাহা�াম েথেক দূ ের রাখা হেব। (১০১) তারা
90

িতরিমিয, শায়খ আলবািন হািদসিট হাসান বেলেছন।

91

সূ রা আেল-ইমরান: (১৭০)

62

জাহা�ােমর ক্ষীণতম শ�ও শুনেত পানা। েসখােন তারা তােদর
মনঃপুত ব�র মেধয্ িচরকাল থাকেব। মহাভীিত তােদরেক
েপেরশান করেব না। আর েফেরশতারা তােদরেক অভয্থর্ন
জািনেয় বলেব, ‘এটাই েতামােদর েসই িদন, যার ওয়াদা
েতামােদরেক েদয়া হেয়িছল”। 92
९१

ি�য় পাঠক, আপিন অবশয্ইজা�ােত েযেত চান, তেব তার জনয্
েচ�া কেরন না েকন?! আপনার বাধা িকেস?! িন�য় শয়তান
আপনােক বাধা িদে�, তার কামনা আপিনও তার সােথ জাহা�ােম
�েবশ কেরন। অতএব তােক ছু ঁেড় েফলু ন, তার ডােক সাড়া
িদেবন না, তার �েরাচনায় �তািরত হেবন না, িকয়ামুল লাইেলর
জনয্ উেঠ দাঁড়ন।
৩. রােত িকয়ামকারী বা�ার উপর আ�াহ রহমত নািযল কেরন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
 ﻓﺈن أَﺑَﺖْ ﻧﻀﺢ ﻲﻓ وﺟﻬﻬﺎ،»ﺣﻢ اﷲُ رﺟﻼً ﻗﺎم ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓﺼ�َّ وأﻳﻘﻆَ امﺮأﺗَﻪ
الﻠَّﻴﻞ ﻓﺼﻠَّﺖ
 ﻓﺈن أﻰﺑ،وأﻳﻘﻈﺖ زوﺟَﻬﺎ
 ورﺣﻢ اﷲُ امﺮأةً ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ،َء
.( )ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: ُّ� وﻗﺎل اﻷﺒﻟﺎ، اه أﺑﻮ داود.«ﺤﺖ ﻲﻓ وﺟﻬﻪ اﻤﻟﺎء
“আ�াহ েস বয্ি�েক রহম কর, েয রােত দাঁড়াল ও �ীেক
জা�ত করল, যিদ েস অ�ীকার কের তার েচােখ পািনর িছটা
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সূ রা আি�য়া: (১০১-১০৩)

63

িদল। আ�াহ েস নারীেক রহম করু, েয রােত দাঁড়াল ও
�ামীেক জা�ত করল, যিদ েস অ�ীকার কের তার েচােখ পািনর
িছটা িদল”।

93

৯২

এ হািদস েথেক �মািণত হয় েয, নারী-পুরুষ উভেয় আ�াহর হক
আদায় ও তার রহমত �াি�েত সমান।
৪. েয দু ’রাকাত সালাত আদায় করল, েস অিধক িযিকরকারীেদর
অ�ভুর্ হয়। ি�য় পাঠক, আ�াহ আপনােক তাওিফক িদন, েদখুন
রােতর আঁধাের দু ’রাকাত সালােতর িক পিরমাণ ফিযলত, আপিন
অিধক িযিকরকারীেদর অ�ভুর্� হেন। আর েয দু ’রাকােতর
অিধক আদায় কের, তার বয্াপাের আপনার ধারণ িক!? রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
» أﻳﻘﻆ الﺮﺟﻞُ أﻫﻠﻪ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓﺼﻠَّﻴﺎ أو ﺻ� ر�ﻌﺘ� ﻤﺟﻴﻌًﺎ ﻛُﺘﺒﺎ ﻲﻓ
.� واه أﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ.«ﺬﻟﻛﺮ�ﻦ واﺬﻟاﻛﺮات
“যখন বয্ি� তার �ীেক রােত জা�ত কে, অতঃপর উভেয়
সালাত আদায় কের অথবা উভেয় িমেল দু ’রাকাত আদায় কের,
তােদরেক অিধক িযিকরকারী পুরুষ ও অিধক িযিকরকারী
নারীেদর অ�ভুর্� করা হ”। 94
৯৩ F

93

আবু দাউদ, শায়খ আলবািন বেলেছন: হািদসিট হাসান ও সিহহ।

94

আবু দাউদ, শায়খ আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন।
64

৫. িকয়ামুল লাইেলর বেদৗলেত বয্ি গািফলেদর অ�ভু্� হয়
র
না। আ�ু �াহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ُ
 وﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻤﺎﺋﺔ آﻳﺔ ﻛﺘﺐ،�» َﻣ ْﻦ ﺎم ﺑﻌﺮﺸ آﻳﺎت لﻢ ﻳُ�ﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠ
 واه أﺑﻮ داود وﺻﺤَّ ﺤﻪ.« وﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄﻟﻒ آﻳﺔ ﻛُﺘﺐ ﻣﻦ اﻤﻟﻘﻨﻄﺮ�ﻦ،�ﻦ اﻟﻘﺎﻧت
.�ﻷﺒﻟﺎ
“েয বয্ি� রােত দশ আয়াসহ িকয়াম করল, তােক গািফলেদর
অ�ভুর্� করা হয় না, আর েয একেশা আয়াত িনেয় িকয়াম
করল, তােক কােনিতনেদর অ�ভুর্� করা হয়, আর েয এক
হাজার আয়াত িনেয় িকয়াম করল, তােক মুকানিতিরনেদর
অ�ভুর্�করা হয়”। 95 মুকানিতিরন অথর অিধক স�েদর মািলক।
৯৪F

এখােন উে�শয্ অিধক সাওয়ােবর মািলক। ইব্ন হাজার রহ.
বেলন: সূ রা মুলক েথেক সূ রা নাস পযর্� এক হাজার আয়াত
৬. যিদ েকউ রােত সালাত আদােয়র িনয়ত কের, দৃ ঢ় ই�া রােখ
ও �েয়াজনীয় বয্ব�া �হ কের, েস সাওয়ােবর অিধকারী হয়,
যিদও েস জা�ত হেত না পাের। ঘুম তার জনয্ সদকা �রূপ।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
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ُ »ﻣﻦ امﺮئ ﺗ� ﻮن ﻪﻟ ﺻﻼة ﺑﺎلﻠﻴﻞ ﻓﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻨﻟﻮمُ إﻻ ﻛُﺘﺐ ﻪﻟ
أﺟﺮ
ُ ﺻﻼﺗﻪ و�ن
. ُّ� ه أﺑﻮ داود وﺻﺤَّﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ.«ﻧﻮﻣﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ
“েয বয্িরই রােত সালােতর ই�া রেয়েছ, অতঃপর তার উপর
ঘুম �বল হল, তার জনয্অবশয্ই সালােতর সাওয়াব িলখা হে,
আর ঘুম হেব তার উপর সদকা �রূ”। 96
৯৫F

৭. িকয়ামুল লাইেলর বেদৗলেত পরকােলর মাগেফরাত, রহমত ও
িচর�ায়ী িনয়ামত হািসল হয়। কারণ এেত একিট মুহূত্র রেয়েছ
েযখােন বা�া যা চায় তাই �দান করা হয়। হািদেস এেসেছ:
» ﻲﻓ الﻠﻴﻞ لﺴﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ رﺟﻞٌ مﺴﻠﻢ �ﺴﺄل اﷲ ﺧ�ًا ﻣﻦ أمﺮ اﺪﻟﻧﻴﺎ
. رواه مﺴﻠﻢ.«ﻵﺧﺮة إﻻ أﻋﻄﺎه إﻳﺎه وذلﻚ ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ
“িন�য় রােত একিট মুহূতর্ রেয়ে, েস সময় বা�া আ�াহর িনকট
দু িনয়া ও আেখরােতর যাই �াথর্না কর, আ�াহ তােক তা
�দান কেরন। আর এটা �িত রােতই হয়। 97
৯৬ F

৮. রােত িকয়ামকারী বয্ি� দু িনয়ার আসমােন অবতীণর্ আ�াহর
দরবাের হািজর হয়, যখন আ�াহ বেলন: আেছ েকউ �াথর্নাকারী
আিম যােক �দান করব? আেছ েকউ ইে�গফারকারী আিম যােক
ক্ষমা ক? বা�ার এর েচেয় বড় পাওনা আর িক?
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মুসিলম।
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৯. িকয়ামুল লাইেলর কারেণ পাপ েমাচন হয়। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া মুয়ায রািদয়া�াহু‘আনহেক বেলন:
 والﺼَّﺪﻗﺔُ ﺗﻄﻔﺊ اﺨﻟﻄﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳُﻄﻔﺊ،ٌ»ﻟُّﻚ ﻰﻠﻋ أﺑﻮاب اﺨﻟ�؛ الﺼﻮم ﺟُﻨَّﺔ

َ  ﴿ َ� َت: ﺛﻢ ﺗﻼ.« وﺻﻼة الﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﻮف الﻠﻴﻞ،ﻟﺎء اﻨﻟﺎر
ُ ا� ُج ُن
َٰ ج
و� ُه ۡم َع ِن
َ ُ
َ َۡ
.« ُّ� ﻟﺮﺘِّﻣﺬيُّ وﺻﺤَّﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ.﴾ ١  َ� ۡع َملون:جعِ ﻰﺘ ﺑﻠﻎ
ِ ٱلمضا

“আিম িক েতামােক কলয্ােণর দরজা েদখাব! িসয়াম ঢাল �রূ,
সদকা পাপ িমিটেয় েদয় েযমন আগুন পািন িনিভেয় েদ ও
রােতর আধাের বয্ি�র সালাত। অতঃপর িতিন পাঠ কের:
“তােদর পা�র্েদশ িবছানা েথেক আলাদা হয়...” আয়ােতর েশষ
পযর্�

98

৯৭F

১০. িকয়ামুল লাইল িকয়ামেতর িদন নূ র হেব। আবুদ-দারদা
রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
 ﺑﻨﻮر ﻳﻮم-  ﻋﺰ وﺟﻞ- » ﻲﻓ ﻇ ﻠﻤﺔ الﻠَّﻴﻞإﻰﻟ اﻤﻟﺴﺎﺟﺪ ﻟﻲﻘ اﷲ
. ُّ� وﺻﺤَّﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ، واه اﻟﻄﺮﺒاﺑﻦ ﺣﺒَّﺎن ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ.«اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
“েয বয্ি রােতর আঁধাের মসিজেদর িদেক চেল, েস িকয়ামেতর
িদন আ�াহর সােথ নূ রসহ সাক্ষাত কর”। 99
৯৮F
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১১. রােত ঘুিমেয় থাকা বয্ি�রা যখন কবের ক� ও সংকীণর্তার
স�ু খীন হেব, তখন িকয়ামকারী বয্ি�রা �শ�তা ও নূ র হািসল
করেব। তার েনক আমল তার িনকট সু �র আকৃিতেত এেস
উপি�ত হেব, তার একাকী� দূ র করেব ও তােক সা�না িদেব।
ুবারা ইব্ন আেযব রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
»ﻟﻌﺒﺪَ اﻤﻟﺆﻣﻦ إذا ﺎﻛن ﻲﻓ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﺪﻟُّﻧﻴﺎ و�ﻗﺒﺎل ﻣﻦ اﻵﺧﺮة ﻧﺰل
اﻤﻟﻼﺋ�ﺔُ ﻣﻦ
ََ
ُ
وُﺟﻮﻫَﻬُﻢ الﺸَّﻤﺲَ ،ﻣ َﻌ ُﻬﻢ ﻛﻔ ٌﻦ
الﺴَّﻤﺎء ﺑﻴﺾُ الﻮﺟﻮه ﻛﺄنَّ

َﺎن اﺠﻟﻨﺔ وَﺣَﻨُﻮطٌ ﻣِﻦْ ﺣَﻨُﻮط اﺠﻟﻨﺔ ﺣﻰﺘ �ﻠﺴﻮا ﻣﻨﻪ ﻣَﺪَّ اﺒﻟﺮﺼ «...ﻰﻟ
ﺎل ﻲﻓ وﺻﻒ ﺣﺎل اﻤﻟﺆﻣﻦ ﻲﻓ اﻟﻘﺮﺒ:
ﻓْ
َ
َ
»ﻴُﻨﺎدي ﻣُﻨَﺎدٍ  ﻓ الﺴَّﻤﺎء أَ ْن َﺻ َﺪق َ�ﺒْﺪﻓَﺄ ﺮﺷﻮه ﻣِﻦ اﺠﻟﻨَّﺔ َوأﻟ ُﺴ ُ
ﻮه
ﻲ
بِ
ُ
َﻴﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ رُوﺣﻬﺎ وﻃﻴﺒﻬﺎ و�ُﻔْﺴَﺢُ ﻪﻟ
اﺠﻟﻨﺔِ وَاْﻓﺘﺤُﻮا ﻪﻟَ ﺑَﺎﺑًﺎ إﻰﻟ اﺠﻟﻨﺔ« .ﻗﺎل» :
َﺮﺒْه ﻣﺪَّ َ
ﺑَﺮﺼه«.
ُ
ﻗَ َﺎل�» :ﺄﺗﻴﻪ رﺟﻞٌ ﺣَﺴَﻦُ الﻮَﺟْﻪ ﺣَﺴَﻦُ اﺜﻟﻴﺎبَ ،ﻃ ّﻴَ ُ
ﺐ الﺮ�ﺢ ،ﻓﻴﻘﻮل:
ﻛﻨﺖ َ
 ﺑﺎﺬﻟي �َﺮﺴُ َ
ُ
َ
ﺗﻮﻋﺪ .ﻴﻘﻮل ﻪﻟ :ﻣﻦ أﻧﺖ؟ ﻓﻮﺟﻬﻚ
ّك ،ﻫﺬا ﻳﻮمﻚ اﻟي
ﻮﺟﻪ ﻳﻲﺠء ﺑﺎﺨﻟ� .ﻓﻴﻘﻮل :أﻧﺎ ﻋﻤﻠﻚ الﺼﺎﻟﺢ .ﻓﻴﻘﻮل :بِّ أَﻗﻢ الﺴﺎﻋﺔ ﺣﻰﺘ
ﺟﻊ إﻰﻟ أﻫ� وﻣﺎﻲﻟ« .واه أﻤﺣﺪ )َّ(٣٦٢/٤ﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ�ُّ ﻲﻓ أﺣﺎﻜم
ﺠﻟﻨﺎﺋﺰ ).(١٥٦
“িন�য় মুিমন বা�া যখন দু িনয়া েথেক ��ান করার ও
আেখরােতর িদেক অ�সর হওয়ার মুহূেতর্ উপনীত হয়, তার
68

িনকট আসমান েথেক সাদা েচহারার েফেরশতাগণ নািযল হয়,
েযন তােদর েচহারা সূ েযর্র অিবকল। তেদর সােথ থােক
জা�ােতর কাফন ও সু গি�, তারা তার দৃ ি�র সীমা পযর্� বে
যায়...” এরপর কবের মুিমেনর অব�ার বণর্না েদ:
“অতঃপর আসমান েথেক এক আ�ানকারী আ�ান কের: আমার
বা�া সতয্ বেলেছ অতএব তার জনয্ জা�ােতর িবছানা িবিছে
দাও, তােক জা�ােতর েপাশাক পিরেয় দাও এবং তার জনয্
জা�ােতর দরজা খুেল দাও”। িতিন বেলন: “অতঃপর জা�ােতর
ি�� বাতাস ও সু �াণ তার িনকট আসেত থােক এবং তার দৃ ি�র
সীমানা পযর্� তার কবর�শ� করা হয়”।
িতিন বেলন: “তার িনকট এক বয্ি� আগমন কের সু�র েচহার
ও সু �র �াণসহ, এবং বেল: তুিম খুিশর সংবাদ �হণ কর, এ
হে� েতামার �িত�ত িদন। েস বলেব: তুিম েক? েতামার
েচহারা শুধু কলয্ িনেয় আসেছ। েস বলেব: আিম েতামার েনক
আমল। েস বলেব: েহ আমার রব, িকয়ামত কােয়ম করু, েযন
আিম আমার পিরবার ও স�েদর িনকট িফের েযেত পাির”।
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এ হে� িকয়ামুল লাইেলর কতক উপকািরতা, বা�া যিদ ঘুেমর
পূ েবর্ এসব �রণ কের িন� রােত উঠার দৃ ঢ় ই�া হেব, আর
যিদ ঘুম ভাঙার সময় �রণ কের অবশয্ই উেঠ দাঁড়াে।

িকয়ামুল লাইেলর সহায়ক কিতপয় উপকরণ
আ�াহ তা‘আলা �েতয্ক ব�র জনয্ উপকর িনধর্রণ কেরেছন,
িকয়ামুল লাইেলর জনয্ও রেয়েছ িকছুউপকরণ। েয রােত উঠেত
চায়, তােক অবশয্ই তা �হণ করেত হে, তাহেল েস আ�াহর
ই�ায় উঠেত সক্ষম হে আিম এখােন কতক উপকরণ উে�খ
করিছ, আ�াহর িনকট েদায়া করিছ, েয তা পাঠ করেব আ�াহ
তােক উপকৃত করুন
আ�াহর িনকট সাহাযয্ তলব কন: েকান ইবাদাত আ�াহর
সাহাযয্বয্তীত স�ব ন, িকয়ামুল লাইলও তৈথবচ। কারণ বা�া
যখন ঘুমায় শয়তান তার ঘােড় িতনিট িঘরা েদয়, যিদ েস
আ�াহর সাহাযয্ চা, আ�াহ তােক শয়তােনর িবপেক্ষ সাহায
কেরন। আ�াহর উপর যতক্ষতার ভরসা রেয়েছ, শয়তান তােক
কাবু করেত পারেব না। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ََ ٌ َ ۡ ُ َُ َ َۡ ُ ّ
َ ُّ
َ َ�ّ �
ٰ َ َ ِين َء َام ُنوا ْ َو
﴾ ٩ � َر ّ� ِ ِه ۡم َتَوَ� َون
﴿ ِنَهۥ ليس �ۥ سل�ٰن
[٩٩ :]ﻨﻟﺤﻞ
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“িন�য় যারা ঈমান এেনেছ এবং তােদর রেবর উপর
তাওয়াককুল কেরেছ, তােদর উপর শয়তােনর েকান ক্ষমত
েনই”।

101
१००

আমরা �িতিনয়ত সূ রা ফািতহা �ারা এ সাহাযয্ই

�াথর্না ির:

َ َّاك َ� ۡع ُب ُد ي
َ َّ﴿ ِي
ُ اك � َ ۡس َتع
[٥ : ﴾ ]ﻟﻔﺎﺤﺗﺔ٥ �ِ

“আপনারই আমরা ইবাদাত কির এবং আপনারই িনকট আমরা
সাহাযয্ চা”।

102
१०१F

যখন আপিন এ আয়াত িতলাওয়াত কেরন, তখন আ�াহর িনকট
�াথর্নার কথা �রণ কন, িবেশষ কের িকয়ােমর শুরুে কারণ
আ�াহর সাহাযয্ বয্ত তা খুব ক�কর। আরও �রণ করু:
َ
ّ ََ ِينا
َ ِين
َ � ْ � ٰ َه ُدوا
َ َ�ّ َ﴿ ٱ
[٦٩ : ﴾ ]العنكبوت٦ ۚ هۡدِ�َنَ ُه ۡم ُس ُبل َنا
“আর যারা আমার পেথ সবর্া�ক �েচ�া চালা, তােদরেক আিম
অবশয্ই আমার পেথপিরচািলত করব”। 103
१०२ F

আিকদা িবশু করু: িকয়ামুল লাইলকারী িনেজর আিকদা িবশু�
করু, সিঠকভােব ঈমােনর �িতিট িদক যাচাই করন, শুধ মুেখর
কথা ও বােকয্র উ�াণ যেথ� নয়। জা�াতেক �রণ করন ও
101

সূ রা নাহাল: (৯৯)

102

সূ রা ফােতহা: (৫)

103

সূ রা আনকাবু ত: (৬৯)
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জাহা�ামেক ভয় করন। এটাই িকয়ামুল লাইেলর সেবর্া�ম
উপায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ۡ َ ٓ َ ٗ َ ۡ ّ َ ٓ َ َ ٌ َٰ َ ُ ۡ ّ
َََۡ ْ ُ ََۡ ََ
٩ �ة َر ّ�ِه ِۗۦ
جدا َوقا� ِ ٗما �ذ ُر ٱ�خِرة و�رجوا ر
ِ ﴿ َمَن هو �ن ِت ءاناء �َ ِل سا
[٩ :﴾ ]ﺍﻟﺰﻣﺮ

“েয বয্ি� রােতর �হের িসদজাবনত হেয় ও দাঁিড়েয় আনু গতয্
�কাশ কের, আিখরাতেক ভয় কের এবং তার রব-এর রহমত
�তয্াশাকের (েস িক তার সমান েয এরূপ কের ন)”। 104
१०३F

তাকদীেরর উপর িব�াস করু: ভাল-ম� তকদীেরর উপর
িব�াস করন, যা হাত ছাড়া হয় বা যা �শর্ কে, তার জনয্
দু ঃিখত না হওয়া, তাকদীরেক গাল-ম� না করা। েকান আপি�
িকংবা অিভেযাগ উ�াপন না করা, কারণ এভােব মূ লত আ�াহেক
গাল-ম� করা হয় ও তার িবরুে� আপি� েতালা হয়, েযেহতু
তাকদীর একমা� তার হােত।
কুরআেনর িতলাওয়ােতর সময় িবনয়ী হন: ঈমােনর উৎস
কুরআন, তথা আ�াহর বাণী, তাই িতলাওয়ােতর সময় িবনয়ী হন
ও তার আেদশ-িনেষেধর �িত লক্ষয্ রাখ দৃ ঢ় িব�াস করুন
আপিন আ�াহর কালাম পাঠ করেছন, তার সােথ কথা বলেছন,

104

সূ রা যু মার: (৯)
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ইনশাআ�াহ আপনার অ�র িবনয়ী হেব, আপনার শরীের িশহরণ
সৃ ি� হেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َ َ ۡ َ َّ ُّ
ُ ُ ُ ُ ۡ َُّ ٰ ٗ َ َ ٰ ٗ ّ َ َ قۡشَعِر
َ َ�ّ ود
َ
ِين
مِنه جل
َ �ا
ث
َ
ا
ه
ب
�
ُّت
ا
ب
�ِ
ك
ِيث
د
�ٱ
﴿ �َ َزَل أحسن
ِ
ِ
ِ
َ
ّ ۡ
ُ ُ ُ ُ َ ّ ۡ ُّ� َ ۡ َ َۡ
ُ ُود ُه ۡم َوقُل
[٢٣ : ﴾ ]ﺍﻟﺰﻣﺮ٢ َِۚ� ِو� ُه ۡم إ ِ ٰ� ذِكر
�شون ََهم ُمَ تل ِ� جل

“আ�াহ নািযল কেরেছন উ�ম বাণী, সাদৃ শয্পূণর্ একিট িকতা
(আল কুরআন), যা বারবার আবৃ ি� করা হয়। যারা তােদর রবেক
ভয় কের, তােদর গা এেত িশহিরত হয়, তারপর তােদর েদহ ও
মন আ�াহর �রেণ িবন� হেয় যায়। এটা আ�াহর িহদােয়ত,
িতিন যােক চান তােক এর �ারা িহদােয়ত কেরন। আর আ�াহ
যােক পথ�� কেরন, তার জনয্ েকান িহদায়াতকারী েন”। 105
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আ�াহেক মহ�ত করু ও তার সােথ স�ৃ � হন: আ�াহর
সােথ স�ৃ �তা ও তার মহ�ত বয্তত িকয়ামুল লাইল স�ব
নয়। যার অ�ের আ�াহর মহ�ত রেয়েছ, েস তার সাক্ষ, তার
সােথ বাকয্ালাপও তার কালােমর �িত মেনােযাগী হেব িন�য়।
ি�য় পাঠক, আপনার ি�য় ব�ু যােক আপিন মহ�ত কেরন, যার
স� আপনার ি�য়, যার বাকয্ালাপ আপনারপছ�, যােক আপিন
অ�ের অনু ভব কেরন; িনেজেক িজজ্ঞাসা করুনর ওয়াদার

105

সূ রা যু মার: (২৩)
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�িত আপনার ��া িকরূ?! মেন করুন েস আপনার েথেকদূ ের,
আপনােক সাক্ষােতর ওয়াদা িদেয়, আপিন িক তার সাক্ষােত
অেপক্ষা করেবন , তার আগমেনর ��িত িনেবন না?! অবশয্ই
িনেবন। যিদ েকউ তার সমেয় আপনােক আ�ান কের আপিন
অপারগতা �কাশ করেবন। আপনার পিরবারেক বলেবন েযন
আপনােক তারা �রণ কিরেয় েদয়, িকংবা আপনােক জািগেয় েদয়
যিদ ঘুেম থােকন, কারণ আপিন চান তার সাক্ষ ছু েট না যাক।
এবার িনেজেক �� করুন েক এ বয্ি?! কার জনয্ আপিন
এত বয্?! েস িক আপনােক িরযক েদয়?! আপনােক েরাগ েথেক
মু� কের?! আপনার েপেরশািন দূ র কের?! েস িক আপনােক
এত সু �র েচহারা ও অবয়ব িদেয়েছ?! আপনােক �িত�িত
িদেয়েছ যা চাইেবন তাই িদেব?! না, কখেনা না, তার এ সাধয্
েনই, েস আপনার মত মানু ষ। আপনার �েয়াজন তারও
�েয়াজন।
তবুও েস যিদ আপনােক রােতর কথা বেল, আপিন িদেন তার
িচ�া কেরন, যিদ িদেনর কথা বেল রােত তার িচ�া কেরন, যিদ
েস আপনার ি�য় ও অ�র� ব�ু হয়।
অতএব েয আ�াহেক মহ�ত কের, তার সাক্ষাত �তয্াশা ,
েস অবশয্ইরাত েজেগ িকয়ামুল লাইল করেব, যখন আ�াহ �থম
আসমােন অবতরণ কেরন।
74

�েতযেকর আ�হ আলাদা, েকউ রােতর এক তৃতীয়াংশ িকয়াম
কের, েকউ রােতর এক চতুথর্াংশ িকয়ম কের, েকউ এক ঘ�া,
েকউ অধররাত, েকউ এক দশমাংশ। �েতয্েক আ�াহর �িত
তােদর মহ�ত অনু যায়ী িকয়াম কের।
একিট উদাহরণ েপশ করিছ, মেন করুন আপিন েকান েদেশ
�মেণ যাে�ন, েযখােন আপনার অেনক আ�ীয়, ব�ু ও পিরিচত
বয্ি�বগর্ রেয়, আপিন তােদরেক েপৗঁছার সময় বেল িদেয়েছ,
আপিন চান তারা আপনােক স�ান িদেয় িনেয় যাক। যখন আপিন
েপৗঁছেলন েদখেছন েকউ অেপক্ষা করে ছ �াইেটর িনকট েকউ
অেপক্ষা কর অভয্থর্না কেকেকউ অেপক্ষা করেছ ঘে েকউ
আপনােক েদখার জনয্ এেসেছদু ’িদন পর। েকউ এেসেছ একিদন
পর। কােরা সােথ আপনার সাক্ষাত  বাজাের, েস আপনােক
সালাম িদল ও বলল: আপনার আসার অেপক্য় িছল েস।
আপিন িক তােদর সবার মহ�ত এক পা�ায় পিরমাপ করেবন?!
যিদ বাজাের সাক্ষাতকারী বয্ি� দািব  েস আপনােক সবেচেয়
েবশী মহ�ত কের, যারা আপনােক িবমান-ব�ের অভয্থর্ন
জািনেয়েছ তােদর েচেয়, আপিন িক তােক সতয বলেবন?!
আিম মেন কির না আপিন তােক সতয্ বলেব...
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অতএব েয েচাখ ভের ঘুমায়, অতঃপর রােত িকয়ামকারীেদর
েচেয় অিধক মহ�েতর দািব কের, তার দািব িকভােব সতয্হয়!
আ�াহ তার ি�য় বা�ােদর স�েকর্ অিধক জ্ঞ
আ�াহর �িত রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমরমহ�ত
িছল সিতয্কার মহ�, অতএব আ�াহেক মহ�ত করার েক্ষে
তার প�াই আমােদর আদশর্।আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َّ ْ ُ َۡ َ َ َّ ٞ َ َ َ ٌَ ۡ ُ ّ
َُ
ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ
�َ َوٱ�َ ۡو َم ٱ�خ َِر
ول �َِ أسوة حسنة ل ِمن �ن يرجوا
ِ ﴿ َقد �ن ل�م ِ� رس
َ َّ ََ َ َ
[٢١ :  ﴾ ]ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ٢ ��ِٗ �َ كث
وذكر
“অবশয্ই েতামােদর জনয্ রাসূলু�াহর মেধয্ রেয় উ�ম আদশর্
তােদর জনয্ যারা আ�াহ ও পরকাল �তয্াশা কের এবং
106
আ�াহেক অিধক �রণ কের”। িতিন আরও বেলন:
ُۡ
ُ َ ُُ ۡ ُ َ ۡ ََۡ ُّ ُ ُ ۡ ُۡ
ُ ّ َ ّ َ ُُّ ُ ۡ ُِب
و�� ۡ ۚم
و� �بِب�م �َ و�غفِر ل�م ذن
ِ ﴿ قل إِن كنتم ون �َ َٱتَبِع
ُ ّ َٱ
ٞ  َّحٞ�َ َ� ُفور
[٣١ : ﴾ ]ﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٣ ِيم
१०५ F

“বল, ‘যিদ েতামরা আ�াহেক ভালবাস, তাহেল আমার অনু সরণ
কর, আ�াহ েতামােদরেক ভালবাসেবন এবং েতামােদর পাপসমূ হ
ক্ষম কের েদেবন। আর আ�াহ অতয্� ক্ষমা, পরম
দয়ালু ”। 107
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সূ রা আহযাব: (২১)
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সূ রা আেল-ইমরান: (৩১)
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�রণ করুনফজর সালােত েয অলসতা কের, আ�াহর সাক্েতর
�িত যার �েক্ষপ ে, তার উপর আ�াহর েগা�া পিতত হয়।
তাই িকয়ামুল লাইেলর সু ফল ও তয্াগ করার কুফল সং�া�
হািদেসর জ্ঞ অজর্ন কর জরুর।
�রণ করু, আ�াহ তার বা�ার সালাত েদেখন, তার িতলাওয়াত
�বণ কেরন, তার েদায়া, তওবা ও ইে�গফার কবুল কেরন।
রােতর এক তৃতীয়াংেশ িতিন দু িনয়ার আসমােন অবতীণর্ হন। েয
চায় তােক দান কেরন, েয েদায়া কের তার ডােক সাড়া েদন এবং
েয ইে�গফার কের তােক িতিন ক্ষমা কেরন আবু হুরায়রা
রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
َّ
ُ
ُ
َ
ُ ﻳ�ل
 ﻰﻟ لﺴَّﻤﺎء ﻟُّﻧﻴﺎ ﻟﻠﺔ ﺣ� ﻤﻲﻀ ﺛﻠﺚ- ﺗﺒﺎرك ﺗﻌﺎﻰﻟ
- اﷲ
»
ْ
َ
،ﻓﺄﺳﺘﺠﻴﺐ ﻟ
� ﻣﻦ ذا ﺬﻟي ﻳَﺪﻋﻮ، أﻧﺎ ﻤﻟﻠﻚ، أﻧﺎ ﻤﻟﻠﻚ:الﻠﻴﻞ اﻷول ﻓﻴﻘﻮل
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.« ﻣﻦ ذا ﺬﻟي �ﺴﺘﻐﻔﺮ� ﻓﺄﻏﻔﺮ ﻟ،ﻣﻦ ذا ﺬﻟي �ﺴﺄﻟ� ﻓﺄﻋﻄﻴﻪ
“আ�াহ তা‘আলা �িত রােত দু িনয়ার আসমােন অবতরণ কেরন,
যখন রােতর এক তৃতীয়াংশ অিত�ম কের, িতিন বেলন: আিমই
বাদশাহ, আিমই বাদশাহ, েক আমার িনকট েদায়া করেব আিম
তার েদায়া কবুল করব, েক আমার িনকট �াথর্না করেব আিম
77

তােক �দান করব, েক আমার িনকট ইে�গফার করেব আিম
তােক ক্ষমা ক”। 108
১০৭

মুসিলম ভাইেদর �িত অ�র পির�� রাখুন: কােরা �িত িহংসা
ও িবে�ষ েপাষণ তয্াগ করুন যিদ কােরা বয্াপাের অ�ের িকছু
থােক, ঘুেমর পূ েবর তােক ক্ষমা কেিদন, এটা সদকা রূেপ গণয
হেব। এভােব েয মুসিলেমর উপর সদকা কের, আ�াহর তার
উপর রহমত ে�রণ কেরন ও তােক অিধক ইবাদেতর তাওিফক
েদন।
পাপ েথেক দূ ের থাকুন ও ইবাদােত মেনােযাগ িদন: িদনভর
আ�াহর �রেণ মশগুল থাকু। কারণ জা�ত অব�ায় েয
আ�াহেক �রণ কের, ঘুম� অব�ায় আ�াহ তােক িহফাযত
কেরন। েকউ বেলেছন: আিম েয িদন িসয়াম পালন কির, েস িদন
িকয়াম আমার জনয্ অিত সহজ হয়। কারণ তখন আিম অ�ের
িবনয় অনু ভব কির। েকউ বেলেছন: েনিক েনেকর বাহন।
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অিতির� দু িনয়াদারী েথেক দূ ের থাকুন: দু িনয়ার ম�তা ও
িচ�াসহ ঘুমােল আেখরােতর িচ�া অ�ের �ান পায় না। এক
অ�ের সমানভােব দু িনয়া-আেখরাত এক� হয় না।
অিধক পানাহার ও বােজ আ�া তয্াগ কন: অিধক পানাহার ও
বােজ আ�ার কারেণ অ�ের গািফলিত ও শরীের অলসতার সৃ ি�
হয়, ফেল িকয়ামুল লাইল ছু েট যায়। �েয়াজন বয্তীত গতর
খাটুিন ও কিঠন পির�ম তয্াগ করু
সবর্দা িকয়ামুল লাইেলর িচ�ায় ম� থাকুন: সিতয্কার ই�া ও
আ�হ বয্তীতএ ধারণার সৃ ি� হয় না। জৈনক বয্ি�েক িজজ্ঞা
করা হেয়িছল, িচ�া িকভােব মানু ষেক জা�ত কের, তার জবােব
িতিন বেলন: “মানু ষ রাত ভর ঘুিমেয় ফজেরর সময় িকংবা তার
পের জা�ত হয়, িক� যখন তার �েয়াজন হয়, জা�ত না হেল
ক্ষিত�� হওর স�াবনা থােক, রােত অবশয্ই জাগেত হেব িচ�া
িনেয় ঘুমায়, তখন েস সময় হওয়ার পূ েবর্ বারবার জা�ত হয়।
তােক িচ�া বারবার জািগেয় েদয়, যার সােথ েস ঘুিমেয় িছল।
যিদ দু িনয়ার িচ�া অেচতন ঘুম েথেক এভােব জািগেয় িদেত
পাের, তাহেল আ�াহর সাক্ষােতিচ�া েকন জাগােব না?!
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িকয়ামুল লাইেলর দৃ ঢ় িব�াস, িনেজর সক্ষমতার উপর আ�া
ঘুম েথেক েজেগ েবেতর পড়ার অিবচল মেনাভাব রাখুন: আ�াহ
তা‘আলা বেলন:

ً
َۡ ٗ
ّۡ ََ َ ّ
َ ِ �َل
[٦ : ﴾ ]ﺍﻟﻤﺰﻣﻞ٦ �� َشَدُّ َو ۡ�ٔا َوأق َو ُم �ِي
ِ ﴿ ِنَ ناشِئة

“িন�য় রাত-জাগরণ আ�সংযেমর জনয্ অিধকতর �বল এবং
�� বলার জনয্অিধকতর উপেযাগী”। 109
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কতক মুফাসিসর বেলেছন: রােতর মুহূতর্গুেলা থাে নীরব,
কমর্হী ও ঝােমলা মু�, েস সময় ঘুম েথেক উেঠ সালাত আদায়
করা অবশয্ই িদেনর সালােতর েচেয় কিঠ, কারণ রােতর সৃ ি�
ঘুম ও আরােমর জনয, তখন িকয়াম করা নফেসর উপর কিঠন-ই
বেট। িক� যার িনেজর সামেথর্র উপর আ�া ও দৃঢ় িব�াস
রেয়েছ, তার মেনাবল দৃ ঢ় হয়, �িতজ্ঞা সেতজ ও শরীর উদয্
হয়, েস উঠেত পাের।

110
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রােতর সালাত িদেন কাযা করু: যিদ কখেনা রােতর িকয়াম ছু েট
যায়, সূ য্ ঢেল যাওয়ার পূেবর্ তার ক
র
াযা কর জােবর রািদয়া�াহু
‘আনহ েথেক বিণরত, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলেছন:
109

সূ রা মুযযাি�ল: (৬)

110

সাফওয়াতুত তাফাসীর: (৩/৪৬৬)
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َ
َّلﻠ
َ
َ
َ
ﻳﻘﻮم
 وﻣﻦ َﻃﻤﻊ أن،ﻳﻘﻮم ﻣﻦ آﺧﺮ ﻴﻞ ﻓﻠﻴﻮﺗﺮ وﻪﻟ
» َﻣ ْﻦ ﺧﺎف أن ﻻ
َّلﻠ
ُ
َّﺈن
ٌ
َ
َ
َ آﺧﺮه ﻓﻠﻴﻮﺗﺮ
 رواه.« وذلﻚ أﻓﻀﻞ، ﺻﻼة آﺧﺮ ﻴﻞ مﺸﻬﻮدة
آﺧﺮ الﻠﻴﻞ؛
.مﺴﻠﻢ
“েয বয্ি� েশষ রােত না উঠার বয্াপাের আশ�া কে, েস েযন
�থম রােত েবেতর পেড় েনয়। আর েয েশষ রােত েবেতর
পড়েত আশাবাদী েস েযন েশষ রােত সালাত আদায় কের। কারণ
েশষ রােতর সালাতই উপি�িতর সালাত, েস সালাতই উ�ম”। 111
১১০F

েশষ রােত উেঠ সালাত আদােয় েয আশাবাদী নয়, তার যিদ
�থম রােতর িকয়াম ছু েট যায়, েস অেনক কলয্াণ েথেক ি�ত
হয়। এভােব বারবার ছু টার ফেল, এক সময় রােতর িকয়াম তার
িনকট গুরু�হীহেয় যায়। কারণ একবার তয্াগ করর ফেল মেন
আফেসােসর েরখা কােট, ি�তীয়বার েস আফেসাস হালকা হয়।
বারবার হেত থাকেল আফেসাস আর থােক না।
রােত উঠার ��িত �হণ করন: সােথ এলামর্ ঘিড় রাখ ন, অথবা
পিরবােরর কাউেক বলু ন, অথবা �িতেবশীেক বলু ন, অথবা েকান
ব�ুেক বলু ন, েয আপনােক জািগেয় িদেব।
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িকয়ামুল লাইেলর জনয্পিরবােরর কাউেক সহেযাগী িহেসেব �হণ
করন: শয়তান দু ’জেনর তুলনায় একজেনর উপর অিধক �ভাব
িব�াের সক্ষম হয় দু ’জন িমেল এেক অপেরর সহেযাগী হেল
�িতেযািগতা ৈতির হয় ও িনয়মতাি�কতা বজায় থােক, িবেশষ
কের তারা যিদ হয় �ামী-�ী। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
ً
َ
َ  ﻓﺈن أﺑﺖ،وأﻳﻘﻆ امﺮأﺗﻪ
َ رﺟﻼ
ُ رﺣﻢ
َ »
ﻧﻀ َﺢ ﻓ
�ﻗﺎم ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓﺼ
اﷲ

ُ ورﺣﻢ
َ
َ وﺟﻬﻬﺎ
 ﻓﺈن، اﷲ امﺮأة ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﺼﻠَّﺖ وأﻳﻘﻈﺖ زوﺟﻬﺎ
،ﻤﻟﺎء
. ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: ُّ� رواه أﺑﻮ داود وﻗﺎل ﺒﻟﺎ.«ﻰﺑ ﻧﻀﺤﺖ ﻓ وﺟﻬﻪ ﻤﻟﺎء

“আ�াহ ঐ বয্ি�েক রহম কর, েয রােত উঠল অতঃপর সালাত
আদায় করল ও �ীেক জািগেয় িদল। �ী উঠেত না চাইেল তার
েচহারায় পািনর িছটা িদল। আ�াহ ঐ নারীেক রহম করু, েয
রােত উঠল অতঃপর সালাত আদায় করল ও �ামীেক জািগেয়
িদল, যিদ �ামী উঠমত না চায় তার েচহারায় পািনর িছটা
িদল”। 112
১১১F

উ�ু ল মুেমিনন উে� সালামা রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণর্,
একদা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া শি�ত হেয় েজেগ উেঠ
বেলন:

112

আবু দাউদ, শায়খ আলবািন বেলেছন: হািদসিট হাসান ও সিহহ।
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ُ
َ
ُ  ﻣﺎذا أﻧﺰل،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ
اﷲ ﻣﻦ ﺨﻟﺰاﺋﻦ؟ وﻣﺎذا أﻧﺰل ﻣﻦ ﻟﻔﻦﺘ؟ ﻣﻦ
»
َ
 ُبَّ ﻛﺳﻴﺔ ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ- � ﻳﺮ�ﺪ أزواﺟﻪ ﻲﻜ ﻳﺼﻠ- ﺻﻮاﺣﺐ ﺤﻟﺠﺮات
ﻳﻮﻗﻆ
. رواه ﺒﻟﺨﺎري.«ﻋر�ﺔ ﻓ اﻵﺧﺮة
“সু বহানা�াহ! িক পিরমাণ খাজানা নািযল করা হেয়েছ? িক
পিরমাণ েফতনা অবতীণর করা হেয়েছ? েক ঘেরর েলাকেদর
জাগােব, -তার উে�শয্ িনজ �গণ, েযন তারা সালাত আদায়
কের- দু িনয়ায় অেনক েপাশাকধারী আেখরােত ন� থাকেব”। 113
১১২F

আবু হুরায়রারািদয়া�াহু‘আনহ ও তার খােদম রাতেক িতনভােগ
ভাগ কের িনেয় িছেলন, একজন সালাত আদায় কের অপর
জনেক জািগেয় িদেতন।
ঘুেমর সময় সু �েতর অনু সরণ করন: ঘুেমর সময় ও ঘুেমর
হালেত নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর সু �েতর অনু সরণ
করন, েযমন:
ক. রােতর শুরু ঘুমােনা। েশষ রােত উঠার জনয্ �থম রােত
ঘুমােনা জরুরী।েয অধর্রাত বা তার পের ঘুমায় তার জনয েশষ
রােত উঠা ক�কর। তার শরীর ও ঘুেমর হক আদায় হয় না।
দাউদ আলাইিহস সালােমর সালাত েথেক জানা যায়, এক বয্ি�র
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জনয্ রাত-িদেন আট ঘ�া ঘুমােনা যেথ�। আ�ু �াহ ইব্ন আমর
ইব্ন আস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
َ
ُ
ُ
ﺻﻴﺎم داود؛ ﻛن
 أﺣﺐُّ الﺼﻴﺎم ﻰﻟ اﷲ، »ﺣﺐُّ الﺼﻼة ﻰﻟ اﷲ ﺻﻼة داود
َ
َُُ
ً ﻳﻮﻣﺎ و�ﻔﻄﺮ
ً  و�ﺼﻮم،ﺳﺪﺳﻪ
َ
 ﺘَّﻔﻖ.«ﻳﻮﻣﺎ
ﻳﻨﺎم ﻧﺼﻒ الﻠﻴﻞ و�ﻘﻮم ﺛﻠﺜﻪ و�ﻨﺎم
.ﻋﻠﻴﻪ
“আ�াহর িনকট সবেচেয় উ�ম সালাত দাউদ আলাইিহস
সালােমর সালাত। আ�াহর িনকট উ�ম িসয়াম দাউদ আলাইিহস
সালােমর িসয়াম। িতিন অেধর্ক রাত ঘুমােত, এক তৃতীয়াংশ
িকয়াম করেতন ও এক ষ�াংশ ঘুমােতন। এক িদন িসয়াম পালন
করেতন ও এক িদন ইফতার করেতন”।

114

১১৩F

িহসাব করু: যিদ অেধর্ রােতর সােথ এক ষ�াংশ েযাগ করা
হয়, তাহেল দু ই তৃতীয়াংশ হয়। আর দু ই তৃতীয়াংশ-ই আট ঘ�া,
যিদ রাত বােরা ঘ�ার হয়। মুিমন যিদ এশার সালােতর জনয
েদির কের, তাহেল িদেনর ি��হেরর িব�ামই রােতর িন�ার
পিরবেতর্ যেথ� হ, ফেল েস েশষ রােত উঠেত পাের। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া রােতর শুরুেত ঘুমােত আেয়শা
রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্:
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َ
َّن
ٌ َّ ﺘ.�أول الﻠﻴﻞ و�ﻘﻮم آﺧﺮه ﻓﻴﺼ
ﻔﻖ
ﻲﺒَّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛن ﻳﻨﺎم
،ﻋﻠﻴﻪ
“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া রােতর শুরুেত ঘুমােতন
115
েশেষ দাঁিড়েয় সালাত আদায় করেতন”। িতিন আরও বেলন:
َ
َ ﺤﻟﺪﻳﺚ
ّ
ُ
ّ
.ِﻟﺨﺎري
ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء ﻛﻤﺎ ﻓ
ﻳ�ﺮه
ﻲﺒُ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
و�ن
১১৪F

“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এশার পর কথাবাতর্ অপছ�
করেতন”। 116
११५F

খ. খুব আরামদায়ক িবছানায় না ঘুমােনা। বিণর্ত আে, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবছানায় একদা চারিট কাপড়
িবিছেয় েদয়া হয়, সাধারণত দু ’িট কাপড় িবছােনা হত, ফেল িতিন
িবনা-িকয়ােম েভার কেরন। িজজ্ঞাসা করে: “েতামরা িক
কেরছ?” তারা উ�র িদল। িতিন বলেলন: “েযরূপ িছল েসরূ
বািনেয় দাও”।

117

১১৬F

গ. অযু ও িযকরসহ ঘুমােনা। েয বয্ি� অযু কের ঘুমা,
েফেরশতাগণ তােক পাহারা েদয়, তার জনয্ েদায়া ও ইে�গফার
115
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কের। ইব্ন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ٌ
ُ
َ
ً
 ا� اﻏﻔﺮ:ﻃﺎﻫﺮا ﺑﺎت ﻓ ﺷﻌﺎره مﻠﻚ؛ ﻓﻠﻢ �ﺴتﻴﻘﻆ إﻻ ﻗﺎل ﻤﻟﻠﻚ
» َﻣ ْﻦ ﺑﺎت
َّﺈﻧ
ُ  أﺧﺮﺟﻪ.«ﻃﺎﻫﺮا
ً
: ُّ� وﻗﺎل ﺒﻟﺎ،اﺑﻦ ﺒَّﺎن ﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ
ﻟﻌﺒﺪك ﻓﻼن؛ ﻪ ﺑﺎت
.ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
“েয বয্ি� পিব� অব�ায় ঘুমা, তার মাথার িনকট েফেরশতা
রাত যাপন কের, তার জা�ত হওয়ার আগ পযর্� েফেরশতা বে:
েহ আ�াহ েতামার অমুক বা�ােক ক্ষমা , কারণ েস পিব�
অব�ায় ঘুিমেয়েছ”। 118
১১৭F

ঘ. ডান কাত হেয় েশায়া। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বারা ইব্ন আেযব রািদয়া�াহু‘আনহেক বেলন:
ّ
َ
َ
وﺿﻮءك لﻠﺼﻼة ﺛﻢ ﺿﻄَّ ﺠﻊ ﻋ ﻘِﻚ
»إذا أﺧﺬت مﻀﺠﻌﻚ ﺘﻮﺿَّﺄ
.« رواه مﺴﻠﻢ..اﻷﻳﻤﻦ
“যখন িবছানায় যােব সালােতর নয্য় অযু কর, অতঃপর ডান
কােত ঘুমাও”। 119
११८F

ঙ. ঘুেমর পূ েবর্ হািদেস বিণর্ত সূ, সূ রার আয়াত ও েদায়াসমূ হ
আ�েহর সােথ পাঠ করন, আ�াহর ই�ায় িনরাপ�া হািসল হেব
118
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ও িকয়াম করেত সক্ষম হন। কুরআন পাঠকারীর ঘুম হালকা
হয়, েস কুরআেনর উপর ঘুমায় ও জা�ত হয়। অিভজ্ঞতা েথে
�মািণত েয, কুরআন পাঠ কের ঘুমােনা বয্ি� মুেখ কুরআন িনে
জা�ত হয়, কিবতা আবৃ ত কের ঘুমােনা বয্ি�মুেখ কিবতা িনেয়
জা�ত হয়, গান েগেয় ঘুমােনা বয্ি�মুেখ গান িনেয় জা�ত হয়।
ঘুেমর পূ েবর্িযিকর ও সূ রাসমূ হ:
ঘুেমর পূ েবর্ সূ রা যু মার ও ইসরা পাঠ করন। আেয়শা রািদয়া�াহু
‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
ُ
.""ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺎم ﻰﺘ ﻳﻘﺮأ لﺰُّ مﺮ و�� ﺮﺳاﺋﻴﻞ
َ َّرواه ﺘِّْﻣﺬيُّ ﺻﺤ
، ُّ�ﺤﻪ ﺒﻟﺎ

“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া সূ রা যু মার ও সূ রা ইসরা
িতলাওয়াত না কের ঘুমােতন না”। 120 আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা
১১৯F

েথেক বিণর্:
َّ
َّﻔ
َّن
 ﻛن إذا أوى ﻰﻟ ﻓﺮاﺷﻪ ﻟﻠﺔ ﺟﻊ ﻴْﻪ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َّﻲﺒ
ُ َ ُ
ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َُ ُ
َ
َ ََ
َ ﻮذ
ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ و ﻗﻞ أ ُﻋﻮذ ﺑﺮب
ﺛﻢ �ﻔﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﻘﺮأ ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ و ﻗﻞ أﻋ
َ
ُ
ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺟﺴﺪه؛ ﻳﺒﺪأ ﺑﻬﻤﺎ ﻋ رأﺳﻪ ووﺟﻬﻪ وﻣﺎ
 ﺛﻢ،ﻟَّﺎس
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ُ
َ
َ
َ
ُ
 و�ﺬلﻚ ﻗﺮاءة آﻳﺔ، ﺘَّﻔ ٌﻖ ﻋﻠﻴﻪ.أﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﺴﺪه؛ ﻳﻔﻌﻞ ذلﻚ ﺛﻼث مﺮات
.لﻜﺮﻲﺳ
“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া যখন �িত রােত িবছানায়
আসেতন, দু ’হাত এক� কের তােত সূ রা ইখলাস, সূ রা ফালাক ও
সূ রা নাস পাঠ করেতন, অতঃপর উভয় হাত �ারা শরীেরর স�াবয্
�ান মােসহ করেতন। িতিন শরীেরর স�ু খ েথেক মােসহ আর�
করেতন, েযমন মাথা, েচহারা ও শরীেরর সমােনর অংশ। এভােব
িতিন িতনবার করেতন”। 121 অনু রূপ আয়াতুলকুরিস পাঠ করন।
१२०F

আরও রেয়েছ েযমন, আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক
বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:

ُ
، ﻓﻠﻴﺄﺧﺬ داﺧﻠﺔ إزاره ﻓﻠﻴﻨﻔﺾ ﺑﻬﺎ ﻓﺮاﺷﻪ،أﺣﺪ�ﻢ ﻰﻟ ﻓﺮاﺷﻪ
»إذا أوى
َّّ َ ﺈﻧ
ُ
 ﻓﺈذا أراد أن ﻳﻀﻄﺠﻊ،ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﺑﻌﺪه ﻋ ﻓﺮاﺷﻪ
اﷲ؛ ﻪ ﻻ
َِﻟْيُﺴَﻢ
ّ
ّ
ُ �ِ َو َﺿ ْﻌ
ﺖ َﻨْﻲﺒ و�ﻚ
َّ�  "ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ:ﻓﻠﻴﻀﻄﺠﻊ ﻋ ﻘِﻪ اﻷﻳﻤﻦ ﻴﻟﻘﻞ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
 و�ن أرﺳﻠﺘَﻬﺎ ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻔﻆ ﺑﻪ،أمﺴﻜﺖ ﻔﻲﺴ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﺎ
أرﻓﻌﻪ؛ إن
َ
. رواه مﺴﻠﻢ.«�ﻋﺒﺎدك لﺼﺎﺤﻟ

“যখন েতামােদর েকউ িবছানায় আ�য় েনয়, েস েযন তার
পিরেধয় বে�র িন�াংশ �ারা িবছানা েঝেড় েনয় ও িবসিম�াহ
বেল। কারণ েস জােন না তার অনু পি�িতেত িবছানায় িক
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এেসেছ। যখন েস শুয়ার ই�া কের তখন েন ডান কােত শুয় ও
বেল:

ّ
ُ ﺖ َﻨْﻲﺒ و�ﻚ
َ
ُ �ِ َو َﺿ ْﻌ
،أمﺴﻜﺖ ﻔﻲﺴ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﺎ
أرﻓﻌﻪ؛ إن
َّ� "ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
ْ
ْ
َ
ُ
. رواه مﺴﻠﻢ.«�و�ن أرﺳﻠﺘَﻬﺎ ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدك لﺼﺎﺤﻟ

“েহ আ�াহ, েতামার পিব�তা েঘাষণা করিছ; েহ আমার রব,
আিম আমার পা�র্ েরেখি, েতামার তাওিফেকই তা উঠােবা। যিদ
তুিম আমার নফসেক আটেক রাখ তােক ক্ষমা ; যিদ তােক
অবকাশ দাও তাহেল তােক িহফাযত কর, েযভােব তুিম েতামার
েনক বা�ােদর িহফাযত কর”।

122
১২১F

ফােতমা রািদয়া�াহু‘আনহা যাঁতাকল চালােনার ফেল হােত েঠাসা
পড়ার অিভেযাগ কের নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমরিনকট
খােদম তলব কেরন, িতিন তােক ও আিল রািদয়া�াহু ‘আনহেক
বেলন:
َ
َُّدُﻟ
ُ
ﺄﺘﻟﻤﺎ؟ إذا أﺧﺬﺗﻤﺎ مﻀﺎﺟﻌﻜﻤﺎ أو أ َو�ْﺘُﻤﺎ ﻰﻟ
»أﻻ ﻜﻤﺎ ﻋ ﺧ� ﻤَّﺎ
ً َﺮﺒِا
ّ ،� ﺴَﺒِّﺤﺎ ﺛﻼﺛًﺎ وﺛﻼﺛ� اﻤﺣﺪا ﺛﻼﺛًﺎ وﺛﻼﺛ،ﻓﺮاﺷﻜﻤﺎ
أر�ﻌﺎ وﺛﻼﺛ�؛

ٌ ﻓﻬﻮ
. ُّ أﺧﺮﺟﻪ ﻟﺨﺎري.«ﺧ� لﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺎدم

“েতামরা যা েচেয়ছ তার েচেয় উ�ম িজিনেসর কথা িক
েতামােদরেক বলব না? যখন েতামরা েতামােদর পা�র্ �হণ কর

122

মুসিলম।
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অথবা যখন েতামরা িবছানায় যাও, উভেয় ৩৩বার সু বহানা�াহ
বল, ৩৩বার আল-হামদু িল�াহ বল ও ৩৪বার আ�াহু আকবার
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বল। এটা েতামােদর জনয্ খােদেমর েচেয় উ�”।

১২২

সূ রা কােফরু পাঠ করন। নওফাল রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক
বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তােক বেলেছন:
ّ
ٌ
 أﺧﺮﺟﻪ.«»اﻗﺮأ ﻗﻞ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ لﺎﻜﻓﺮون ﺛﻢ ﻧﻢ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ؛ ﺈﻧَّﻬﺎ ﺑﺮاءة ﻣﻦ ﺮﺸِك
. ُّ�أﺑﻮ داود ﺮﺘِّﻣﺬيُّ ﺻﺤَّ ﺤﻪ ﺒﻟﺎ
“সূ রা কােফরুন পা কের ঘুমায়, কারণ সূ রা কােফরুন িশরক
124
েথেক মুি�র সনদ”।
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ঘুম েথেক জা�ত হওয়ার আদব:
ক. যখন ঘুম েথেক জা�ত হন ও েচতনা িফের আেস, তখন

আ�াহ িযিকর করন। ঘুেমর পূ েবর তার ��িত িনেয় রাখুন।
আরও �রণ করন, েয এরূপ না কেল শয়তান তার উপর
�ভাব িব�ার কের ও পুনরায় তার ঘােড় িঘরা েদয়। �েতয্
িঘরা খুলার প�িত আলাদা, েযমন:
�থম িঘরা খুেল আ�াহর িযিকর �ারা।
123

বু খাির। এরপর েলিখকা তার পু�েক ঘুেমর পূ েবর্ সুরমা বয্বহারেক সু�

বেলেছন, িক� এ সং�া� হািদসগুেলা দুবর্ল ধায় অনু বােদ পিরহার করা
হল।
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আবু দাউদ ও িতরিমিয, শায়খ আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন।
90

ি�তীয় িঘরা খুেল অযু র �ারা।
তৃতীয় িঘরা খুেল সালাত �ারা।
একবার িঘরা খুলার পর ি�তীয়বার িঘরা েদয়ার অেপক্ষায় থা
শয়তান, েযমন বেল রাত আরও বািক ঘুমাও। আপিন হয়েতা
বলেত পােরন, শয়তান যিদ এভােব ওঁৎেপেত থােক, তাহেল তার
ষড়য� েথেক িনেজেক িকভােব মু� করব!?
আপিন যিদ তার ষড়য� েথেক িনেজেক মু� করেত চান, তাহেল
আপনার উিচত হেব তােক েকান সু েযাগ না েদয়া, আপিন
আ�াহর িযিকের রত থাকুন ও সামানয্ আওয়াজ বুল� করু,
েযন আপিন শুেনন ও আপনা পােশ জা�ত বয্ি�রা েশােন
এটাই নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম সু �ত িছল। ইব্ন
আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যখন রােত সালােতর জনয্ উঠেতন বলেত:
ُ
ُ
ُ
ُ  أﻧﺖ،ﺤﻟﻤﺪ
ﻴَّﺎم
ﺤﻟﻤﺪ أﻧﺖ
 ولﻚ،ﻧﻮر الﺴﻤﺎوات واﻷرض
»�َّ لﻚ
ُّب
ُ
َ
ْ
َ
، َّالﺴﻤﺎوات واﻷرض وﻣﻦ ﻴﻬﻦ
 أﻧﺖ، ولﻚ ﺤﻟﻤﺪ،الﺴﻤﺎوات واﻷرض
ُ
ُ
ُ
ُ
،اﻨﻟﺎر ﺣﻖ
، اﺠﻟﻨﺔ ﺣﻖ، ُّ وﻟﻘﺎؤك ﻟﻖ، ُّ وﻗﻮلﻚ ﻟﻖ، ُّووﻋﺪك ﻟﻖ
، ُّأﻧﺖ ﻟﻖ
ُ
ُ
ُ
ُ
أﻧﺒﺖ
ﺗﻮ�ﺖ �ﻴﻟﻚ
آﻣﻨﺖ وﻋﻠﻴﻚ
أﺳﻠﻤﺖ و�ﻚ
 �َّ لﻚ،والﺴﺎﻋﺔ ﺣﻖ
ُ
ُ ّ
ُ  ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟ ﻣﺎ َﺪَّ ْﻣ،ﺣﺎﻛﻤﺖ
ُ
ُ
ﺖ أﺧَ ْﺮت وﻣﺎ ﺮﺳرت وﻣﺎ
ﺧﺎﺻﻤﺖ �ﻴﻟﻚ
و�ﻚ
ُ
. رواه ﻟﺨﺎريُّ ومﺴﻠﻢ.«أﻋﻠﻨﺖ؛ أﻧﺖ إﻟ� ﻻ � إﻻ أﻧﺖ
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এ েদায়া যিদ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েজাের না
বলেতন, ইব্ন আ�াস �বণ করেতন না, আমরাও জানতাম না।
েহ আ�াহর বা�া, ঘুম েথেক উেঠ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর উ�ািরত এ বাকয্গুেলা েদখ, িকভােব িতিন
ঈমানেক নতুন� িদে�ন, েযন নতুন জীবন আর� করেছন,
নতুনভােব আ�াহর িনকট েসাপদর্ হে�ন। ঘুম েথেক উেঠ েয এ
বাকযগুেল উ�ারণ করেব, শয়তান িকভােব তােক কাবু করেব ও
তার উপর �ভাব িব�ার করেব!?
অনু রপ কুরআেনর েকান অংশ িতলাওয়াত করন, সু �ত হে�
সূ রা আেল-ইমরােনর েশষ আয়াতগুেল িতলাওয়াত করা, তেব
অবশয্ই বেস পাঠ কন, েযন শয়তান �ভাব িব�াের সক্ষম ন
হয়। ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন িনজ
খালা রাসূ েলর �ী মায়মুনার িনকট রাত যাপন কেরন, িতিন
বেলন:
 واﺿﻄﺠﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،"ﻓﺎﺿﻄﺠﻌﺖ ﻓ ﻋﺮض الﻮﺳﺎدة
ُ
ُ
َ
 ﻓﻨﺎم رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻰﺘ إذا اﻧﺘﺼﻒ الﻠﻴﻞ،وأﻫﻠﻪ ﻓ ﻮﻬﻟﺎ
َ أو ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ أو
، اﺳتﻴﻘﻆ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﺑﻌﺪه ﺑﻘﻠﻴﻞ
َََ
َ
َ
ﺨﻟﻮاﺗﻢ ﻣﻦ ﺳﻮرة
ﻟﻌﺮﺸ آﻳﺎت
 ﺛﻢ ﻗﺮأ، ﻓﺠﻠﺲ ﻳﻤﺴﺢ ﻨﻟﻮم ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ
َّّ ﻌﻠ
َ
َ
َ
 ﺛﻢ ﻗﺎم ﻳﺼ�؛،الﻮﺿﻮء
ﻓﺄﺣﺴﻦ
ﻓﺘﻮﺿﺄ ﻣﻨﻬﺎ، ﻦٍ ﻘﺔ
 ﺛﻢ ﻗﺎم ﻰﻟ، آل ﻋﻤﺮان
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
،ﻓﻘﻤﺖ ﻰﻟ ﺟﻨﺒﻪ
ذﻫﺒﺖ
 ﺛﻢ،ﻓﺼﻨﻌﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ
ﻓﻘﻤﺖ
:ﻋﺒﺪ اﷲ
ﻗﺎل
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ُ
ُُ َ َ َ
َ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
� ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺄذ،ﻳﺪه ﻴﻟُ ْﻤ َ� ﻋ أﻲﺳ
ﻓﻮﺿﻊ
َّ�ُ ﺼ
 ﺛﻢ،� ﺛﻢ ر�ﻌﺘ،� ﺛﻢ ر�ﻌﺘ،� ﺛﻢ ر�ﻌﺘ،� ﺛﻢ ر�ﻌﺘ،�ر�ﻌﺘ
ﻳﻔﺘﻠﻬﺎ؛
ّ
ٌ َّ ﺘ.ﻓﻘﺎم ﻓﺼ� الﺼﺒﺢ
َ
ﻔﻖ
 ﺛﻢ اﺿﻄﺠﻊ ﻰﺘ ﺟﺎءه ﻟﺆذِن، ﺛﻢ أوﺗﺮ،�ر�ﻌﺘ
ﻋﻠﻴﻪ؛
“আিম

বািলেশর �ে� মাথা েরেখিছ, আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার �ী বািলেশর ৈদেঘর্ মাথা েরেখেছন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ঘুমােলন, যখন অধররাত
হল, অথবা তার িকছু পূ েবর্ িকংবা পে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম জা�ত হেলন, িতিন দু ’হাত �ারা িনজ েচহারা
125
েথেক ঘুম দূ র করেলন , অতঃপর িতিন সূ রা আেল-ইমরােনর
১২৪ F

েশষ দশ আয়াত িতলাওয়াত কেরন। অতঃপর িতিন ঝুল� পািনর
মশেকর িনকট যান ও েসখান েথেক পািন িনেয় সু �র কের অযু
কেরন। অতঃপর সালােত দাঁড়ান। আ�ু �াহ বেলন: আিমও উেঠ
তার অনু রূপ কাজ কির, অতঃপর তার পােশ দাঁড়াই, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তার ডান হাত আমার মাথার উপর
েরেখ আমার কান মেলন। 126 অতঃপর দু ’রাকাত, দু ’রাকাত,
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দু ’রাকাত, দু ’রাকাত, দু ’রাকাত, দু ’রাকাত সালাত পেড়ন, অতঃপর
125

খুব স�ব ঘুেমর পর েচাখ মলা উঠার জনয্ সহায়, এেত অলসতা দূ র হয়,

ঘুেমর আছর দূ র হয় ও উঠেত সু িবধা হয়।
126

ইব্ন আ�ােসর ত�া চেল এেসিছল, িতিন তার ত�া দূ র কেরন।
93

েবেতর পেড়ন। অতঃপর িতিন কাত হেয় শয়ন কেরন, অবেশেষ
মুয়াি�ন আেসন, িতিন উেঠ ফজর আদায় কেরন”। 127 রাসূ লু�াহ
१२६

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

সামানয

েজাের

িতলাওয়াত

কেরেছন, তাই ইব্ন আ�াস শুেনেছন
মুখ� পড়ার সময় অযু র �েয়াজন েনই, অতঃপর আপিন �ত
অযু র জনয্ উেঠ দাঁড়া, েযন ি�তীয় িঘরা খুেল যায়। আর অযু র
সময় �রণ করুন শয়তান আপনার নাক ও কােন েপশাব
কেরিছল, তাই খুব সু �র কের নােক পািন িদন ও গড়গড়া
করুন
খ. রােত উঠা ও ঘুম দূ র করার জনয্ িমসওয়া কাযর্কর, অযু র
পূ েবর্ িমসওয়ােকর উপকািরতা রেয়েছ যখন আপিন ঘুম েথেক
উেঠন, আপনার িমসওয়াক হােত িনন, যা ঘুেমর পূ েবর্ আপনার
িনকেট সংরক্ষণ কের েরেখেছ অতঃপর তার �ারা িমসওয়াক
করু, কারণ িমসওয়ােক রেয়েছ নবীর সু �ত, মুেখর পিব�তা ও
আপনার রেবর স�ি�। হুযায়ফারািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
িতিন বেলন:
ُ
ُ
ٌ َّ ﺘ."�ﺸﻮص ﻓﺎه ﺑﺎلﺴﻮاك
.ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

127

বু খাির ও মুসিলম।
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“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িমসওয়াক �ারা তার
মুখ পির�ার করেতন”। 128
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গ. সজাগ হওয়ার সে� সে� উেঠ দাঁড়ান, যিদ ঘুেমর �ভাব থােক
সামানয্ শারীিরক বযয়াম েসের িনন, েযমন হাঁটা, নড়াচড়া করা,
দাঁড়ােনা ও কেয়কবার �ত ওঠবস করা।
ঘ. �থেম হালকা দু ’রাকাত সালাত আদায় করু, আপনার ঘুম
চেল যােব। কারণ শুরু ল�া েকরাত আর� করেল, ঘুম আসার
স�াবনা রেয়েছ। তাই েছাট িকরাত িদেয় দু ’রাকাত সালাত আর�
করা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম সু �ত। এেত শরীের
উদয্মতা আেস ও ঘুম দূর হয়। আবু হুরায়ররািদয়া�াহু‘আনহ
েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
َ
ُ »إذا ﻗﺎم
. رواه مﺴﻠﻢ.«�أﺣﺪ�ﻢ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓﻠﻴﺒﺪأ الﺼﻼة ﺑﺮ�ﻌﺘ� ﺧﻔﻴﻔﺘ
“যখন েতামােদর েকউ রােত জা�ত হয়, েস েযন হালকা
দু ’রাকাত িদেয় সালাত আর� কের”। 129
১২৮F

ঙ. সালােতর পিরমাণ ও সংখয্ কম-েবশী করা, েযন িকয়ােম
িবরি� না আেস, অথবা শয়তান তার উপর �বল না হয়, েযমন
হািদেস এেসেছ: কখেনা িতিন দু ’রাকাত, দু ’রাকাত কের এগােরা
রাকাত পড়েতন। অিধক সংখয্া এটা, রমযান িকংবা গায়ের
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রমযােন এর েচেয় অিধক পড়েতন না, তেব তার সালাত
একা�তা ও িবনয়ীপূ ণর্িছল। আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা বেলন:
ُ
ﻳﺰ�ﺪ ﻓ رمﻀﺎن وﻻ ﻓ ﻏ�ه
"ﻣﺎ ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

ّ
ً
 ﺛﻢ، ﻓﻼ �ﺴﻞ ﻋﻦ ﺣﺴﻨﻬﻦ ﻃﻮﻬﻟﻦ،أر�ﻌﺎ
ِ�ﻋ إﺣﺪى ﺮﺸة ر�ﻌﺔ؛ ﺼ
ّ
ّ
ً
َ
ً
. ﺘَّﻔ ٌﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« ﺛﻢ ﺼ�ِ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﻼ �ﺴﻞ ﻋﻦ ﺣﺴﻨﻬﻦ ﻃﻮﻬﻟﻦ،أر�ﻌﺎ
ِ�ﺼ
ّ
َ ﺼ�ِ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ
َّ�ﺴﻊ ر�ﻌﺎت ﻴﻬﻦ
ُ  ﻲﺿ- وﻋﻨﻬﺎ
ُ
 رواه."الﻮﺗﺮ
 "و�ن:اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
.مﺴﻠﻢ

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া রমযান ও গায়ের
রমযােন এগােরা রাকােতর অিধক পড়েতন না, িতিন চার রাকাত
সালাত পড়েতন, তার েসৗ�যর ও দীঘর হওয়া স�েকর �� কেরা
না! অতঃপর িতিন চার রাকাত পড়েতন, তার েসৗ�যর্ ও দীঘর
হওয়া স�েকর্ �� কেরা না!(অথর্াৎ তা িছল সু�র ও দীঘ)
অতঃপর িতিন িতন রাকাত পড়েতন”। 130 অপর হািদেস িতিন
১২৯F

বেলন: “িতিন নয় রাকাত পড়েতন, তােত েবতরও থাকত”। 131
১৩০F

িতন রাকাত, পাঁচ রাকাত ও এক রাকাত েযভােব ই�া েবেতর
পড়া যায়, িকয়ামুল লাইল আর�কারীর পেক্ষ সমীচীন ধীের ধীে
সংখয্া বৃি� কর, েযন িবরি� না আেস, িকংবা িকয়াম তয্াগ
করার মেনাভাব সৃ ি� না হয়। অতএব �থম মােস অ� সালাত
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আদায় করু, অতঃপর অভয্ােস পিরণত হেল বৃি� কর,
অনু রূ ধীের ধীের িকয়াম বৃ ি� করু। মেনােযাগ বৃ ি�র সহায়ক
িহেসেব েজাের িকংবা আে� িতলাওয়াত করু।
যখন ত�া �বল হয়, সালাত েছেড় ঘুমােত যান। আবু হুরায়রা
রািদয়া�াহু‘আনহ মরফু সনেদ বণর্না কের:
ُ
ُ »إذا ﻗﺎم
أﺣﺪ�ﻢ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮآن ﻋ لﺴﺎﻧﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
. رواه مﺴﻠﻢ.«ﻓﻠﻴﻀﻄﺠﻊ
“যখন েতামােদর েকউ রােত িকয়াম কের, অতঃপর তার জবােন
যিদ কুরআন ভাির হয়, জােন না িক বলেছ, তাহেল েস েযন শুেয়
132

পেড়”।

১৩১F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া কখেনা পূ ণর্

রাত িকয়াম কেরনিন, ইব্ন আমর রািদয়া�াহু ‘আনহ বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আমােক বেলেছন:
َ َ َ َ ُ ْ َ ّ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ لﻠ
َ
 َﺈِﻧَّﻚ: ﻗﺎل، ِ�ِ أ� َﻌﻞ ذلِﻚ:ﺖ
 ﻗﻠ،" ألﻢ ُﺧْﺮﺒ َﻧَّﻚ �ﻘﻮم ﻴﻞ وﺗﺼﻮم ﻟَّﻬﺎر
َ
َ ْ
َ ْ َ ََّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ�ِن
ّ ﺴِﻚ
َﻖٌ َو ِﻷﻫﻠِﻚ
ﻟِ ﻔ
،إِذا �ﻌﻠﺖ ذلِﻚ ﻫﺠﻤﺖ �ﻴﻨﻚ وﻧﻔِﻬﺖ �ﻔﺴﻚ
َْ
َ ّ
َ ُ
"  ﻓ ُﺼ ْﻢ َوأﻓﻄِ ْﺮ َو� ْﻢ َو� ْﻢ،ٌَﻖ
“আমােক বলা হল তুিম রােত িকয়াম কর ও িদেন িসয়াম পালন
কর? আিম বললাম: আিম তাই কির, িতিন বলেলন: তুিম যিদ
তাই কর, তাহেল েতামার েচাখ ক� পােব ও েতামার নফস �া�
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হেব, অথচ েতামার উপর েতামার নফেসর হক রেয়েছ, েতামার
পিরবােরর হক রেয়েছ। অতএব িসয়াম পালন কর ও ইফতার
কর এবং িকয়াম কর ও ঘুমাও”। 133
১৩২

রােতর িকয়াম ও িযিকর যিদ ছু েট যায়, তাহেল কাযা কের িনন,
কারণ যিদ আপনার মেন থােক িদেন কাযা করেত হেব, অথচ
িদেন রেয়েছ িরিযক অে�ষণ, পড়া-েলখা ও চাকিরর বয্�ত,
েযখােন কাযা করার সু েযাগ কম হয়, তাহেল রােতর অিযফা
আপনার কাযা হেব না। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
রােতর িকয়াম তয্াগনা করার িনেদর্শ িদেয় আ�ু�াহ ইবন আমর
রািদয়া�াহু‘আনহেক বেলন:
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﻗﻴﺎم الﻠﻴﻞ« رواه
ﺮﺘك
ﻳﻘﻮم الﻠﻴﻞ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﻻ ﺗ�ﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻼن ﻛن
»ﻳﺎ
.ﺒﻟﺨﺎري
“েহ আ�ু �াহ, অমুেকর মত হেয়া না, েস রােত িকয়াম করত,
অতঃপর িকয়াম েছেড় িদেয়েছ”। 134
১৩৩F

িদেনর কাযা হেব েজাড় েজাড়, েবেজাড় নয়। আেয়শা রািদয়া�াহু
‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
ُ
َْ
ُ
 إذا ﻓﺎ�ﺘﻪ لﺼَّ ﻼة ﻣﻦ َو َﺟﻊ أو ﻏ�ه-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- »ﻛن رﺳﻮل اﷲ
َّ�َ
. رواه مﺴﻠﻢ.«ﻣﻦ ﻟَّﻬﺎر نﻲﺘ ﺮﺸة ر�ﻌﺔ
133
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“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামযখন বয্থা অথবা অনয
েকান কারেণ সালাত তয্াগ করেত, িদেন বােরা রাকাত আদায়
করেতন”।

১৩৪

135

সু বহানা�াহ!

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম িনেজ রােতর িকয়াম কাযা কেরেছন, যার অ�-প�াৎ
পাপ ক্ষমা কের েদয়া হেয়িছ
েয কাযা করল েস রােত িকয়ােমর সাওয়াব েপল। েয অিযফা
আদায় না কের ঘুিমেয় েগল অথবা ভুেল েগল, েস যিদ সূ েযর্াদয়
েথেক সূ যর্ ঢলর আেগ আদায় কের, েস েযন রােতই আদায়
করল”। সিহহ মুসিলেম এরপই এেসেছ, তেব িনেজর িহসাব
কষা ও িকয়াম ছু েট যাওয়ার জনয্নফসেক িতর�ার করা জরুরী
িকয়াম েথেক বি�তকারী উপকরণ
রােত িকয়ােমর সহায়ক েযমন কতক উপকরণ রেয়েছ, অনু রূপ
িকছু উপকরণ রেয়েছ রােতর িকয়াম েথেক বি�তকারী, েযমন
আ�া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 ইতয্ািদ ফেল বা�া িনেজর দীন, রব ও রেবর আেদশিনেষধ িনেয় েকান িচ�া কের না। শুধু জােন েলাক েদখােদিখ
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সালাত আদায় করা, ঘুিমেয় থাকেল জা�ত হওয়ার তাওিফক পায়
না, বরং জািগেয় িদেল িবর� হয়। এরূপ যার অব�ােস িকভােব
নাজাত পােব, এ েতা মুনািফকেদর হালত। আ�ু �াহ ইব্ন মাসউদ
রািদয়া�াহু‘আনহ বেলেছন:
ُ
ُ
ٌ
. رواه مﺴﻠﻢ."ﻣﻌﻠﻮم ﻨﻟﻔﺎق
ﻣﻨﺎﻓﻖ
"وﻟﻘﺪ رأﻳتﻨﺎ وﻻ ﺘﺨﻠَّﻒ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ
“আমােদরেক েদেখিছ জামাত েথেক মুনািফক বয্তীত েকউ িবরত
থাকত না, যার িনফাক িছল সবার িনকট ��”। 136 কারণ
१३५ F

রােতর িকয়াম ক�কর, যা ৈধযর্ধারণকারী ও আ�াহর িনকট
সাওয়াব �তয্াশাকারীবয্তীতেকান কপেটর পেক্স�ব নয়”।
অিধক পাপ ও পােপর মেধয্ ম�তর ফেল বা�া িকয়ামুল লাইল
েথেক বি�ত হয়, যিদও পাপ হয় েছাট। পােপর কারেণ বা�া
সবেচেয় বড় িরিযক আ�াহর সাক্ষাত তার েমানাজাত েথেক
মাহরুম হয় হাসান রহ.-েক জৈনক বয্ি বলল:
ّ
ُّأُﻋﺪ
ُّ أﺣﺐ،ﺑﻴﺖ ﻌﺎﻰﻓ
َ
ُ َ�ِ أ
ﻃﻬﻮري؛ ﻓﻤﺎ ﻟ ﻻ
،ﻗﻴﺎم الﻠﻴﻞ
»ﻳﺎ أﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ؛
َْ
ُ :أﻗﻮم؟ ﻓﻘﺎل
.«ذﻧﻮ�ﻚ َﻴَّﺪﺗﻚ
“েহ আবু সাইদ, আিম সু �াব�ায় রাত যাপন কির, রােত উঠেত
চাই, পিব� অব�ায় ঘুমাই, তবুও েকন উঠেত পাির না? িতিন
বলেলন: েতামার পাপ েতামােক আটেক েরেখেছ”।
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�বৃ ি�র অনু সরণ ও িবদআত করার ফেল িকয়ােমর তাওিফক
�াস হয়, অতএব গােয় যখন শি� থােক তখন সু �ত েমাতােবক
আমল করন ও িবদআত পিরহার করুন। েযমন কােরা েথেক
বিণর্ত আে, িতিন পূ ণর্ রাত সালাত আদায় করেত ঘুমােতন না;
অথবা বিণর্ত আে, িতিন এক রােত পূ ণর্ কুরআন খতম করেতন
এটাই িবদআত ও সু �েতর পিরপ�ী। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ জাতীয় আমল েথেক িনেষধ কের েগা�া
জািহর কের বেলেছন:
.«�»ﻣﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ نﻲﺘ ﻓﻠيﺲ ﻣ
“েয আমার সু �ত েথেক িবরত থাকল, েস আমার দলভু� নয়”।
একিট উদাহরণ: ওহাব ইব্ন মুনাে�হ স�েকর্ বণর্না করা হ,
িতিন ি�শ বছর জিমেন পা�র্ রােখনি, িতিন বলেতন: আিম যিদ
আমার ঘের শয়তান েদিখ, তাই আমার িনকট অিধক পছ�নীয়
বািলশ েদখার েচেয়, কারণ বািলশ ঘুেমর িদেক আ�ান কের”।
এ কথা তার েথেক �মািণত নয়, যিদ �মািণত হত আমরা �হণ
করতাম না, যিদও িতিন তাবীঈেদর একজন। কারণ তার এ কমর্
সু �েতর িখলাফ, বরং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
িনেজর পা�র্ জিমেন রাখেতন, ঘুমােতন ও বািলেশর উপর ভর
িদেতন এবং ঘের শয়তােনর অব�ানেক অপছ� করেতন।
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আপিন কতক বইেয় েদখেবন সালাফেদর ইবাদত স�েকর্
বাড়াবািড় রেয়েছ, েযখােন সু �েতর সু �� ল�ন। েযমন আবু
নু আইেমর “হুলইয়াতুল আউিলয়” ও গাজািল রিচত “এহইয়ােয়
উলু মুি�ন”। এসব িকতােবর েলখকগণ বণর্নার শু�তা যাচা
কেরনিন।
আপনার কতর্বয্ আপিন িনে দীেনর বয্াপাের সতকর্ন,
সলফেদর েযসব ঘটনা সু �ত েমাতােবক �হণ করন, যা সু �ত
পিরপ�ী তা তয্াগ কন। সু �ত পিরপ�ী আমল িনেয় তােদর
সােথ ঈষর্া িকংবা �িতেযািগতায় অবতীণর হেবন না, কারণ তা
িবদআত ও ৈবরাগয, ইসলােম যার েকান অংশ েনই। সূ ফীরা েযাগী
ও স�য্াসীেদ অনু সরণ কের তােদর েথেক অৈনসলািমক এসব
কমর্ক� ইসলােম অনু �েবশ ঘিটেয়েছ, এ জনয্ জাল হািদস রচন
কেরেছ, অতঃপর মানু ষেদর তার িদেক আ�ান কেরেছ।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ইবাদােতর বয্াপােরবাড়াবািড়
করেত িনেষধ কেরেছন, যা শরীেরর জনয্ ক�ক তার িনেদর্শ
আ�াহ েদনিন। আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া মসিজেদ �েবশ
করেলন, তখন দু ’িট খুঁিটর সােথ একিট রিশ বাঁধা িছল, িতিন
বলেলন: “এটা কার?” তারা বলল: জয়নােবর, যখন তার
অলসতা অথবা দু ব্লতা আে
র
, রিশ ধের দাঁিড়েয় যান। িতিন
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বলেলন: “এটা খুেল েফল, েতামরা �েতয্েকআ�হ পযর্� সালাত
আদায় কর, অতঃপর যখন অলসতা অথবা দু বর্লত আেস বেস
পড়”।

137
१३६

আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
َُّ ﺈن
َ
ُ ﻧﻌﺲ
َ »إذا
أﺣﺪ�ﻢ
أﺣﺪ�ﻢ ﻓ الﺼﻼة ﻓﻠ�ﻗﺪ ﻰﺘ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﻨﻟﻮم؛
َّ�َ
ّ
ُ
ُّ رواه ﻟﺨﺎري.«ﻓيﺴﺐ ﻧﻔﺴﻪ
ٌ
ﻳﺬﻫﺐ �ﺴﺘﻐﻔﺮ
ﻧﺎﻋﺲ ﻟﻌﻠﻪ
وﻫﻮ
إذا
.ومﺴﻠﻢ
“যখন েতামােদর েকউ সালােত ত�া�� হয়, তার উিচত ঘুমােনা,
েযন ঘুম চেল যায়। কারণ ত�া�� অব�ায় েতামােদর েকউ
যখন সালাত আদায় করেব, তখন ইে�গফার করেত িগেয় হয়েতা
িনেজেক গািল িদেব”। 138
১৩৭F

আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা বেলন, একদা হাওলা িবনেত
তুওয়াইব তার কাছ িদেয় অিত�ম কেরন, তখন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তার পােশই িছেলন, িতিন বেলন:
এ যাে� হাওলা িবনেত তুওয়াইব, মানু েষর ধারণা িতিন রােত
ঘুমান না, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বলেলন:

137

বু খাির ও মুসিলম।

138

বু খাির ও মুসিলম।

103

.«»ﻻ ﺗﻨﺎم الﻠﻴﻞ! ﺧﺬوا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﻴﻘﻮن؛ ﻓﻮ اﷲ ﻻ �ﺴﺄم اﷲ ﻰﺘ �ﺴﺄمﻮا
ُ َّالﻠ
ٌ َّﺘ
. ﻔﻆ ﻟﺴﻠﻢ،ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“েস রােত ঘুমায় না! েতামরা েতামােদর সাধয্ানুসাের আমল ক,
139

িন�য় আ�াহ িবর� হন না, যতক্ষণ না েতামরা িবর� ”।

১৩৮F

রাত জাগা ও েদিরেত ঘুমােনার ফেল িকয়ামুল লাইেল িব� ঘেট,
শরীেরর ঘুম পূ ণর্না হেল উঠা কিঠন হয়। বতর্মান যুেগ আমােদর
রাত-জাগা অিধক হাের বৃ ি� েপেয়েছ, আমরা রােতর অেধর্ক না
হেত ঘুমাই না। এ রাত-জাগা যিদ েকান কলয্ােণ হ, িকংবা
ইলম অে�ষেণ হত, িকংবা িজহােদর জনয্ হ, িকংবা নূ য্নতম
পেক্ষ ৈবধ কা হত কথা িছল না, িক� আমােদর রাত-জাগা হয়
েখল-তামাশা ও অযথা কােজ। েকউ রাত জােগ অ�ীল ময্াগািজন
েদেখ, েকউ রাত জােগ েটিলিভশেনর পদর্ায় বে ইতয্ািদ। এ
রাত জাগায় ফরয িবন� না হেলও হারাম, িক� যখন এ কারেণ
ফরয িবন� হয়?! এ জনয্ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম
এশার পর কথাবাতর্া অপছ� করেতন। আবু বারযা রািদয়া�াহু
‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
َ َ
َ
ُ
ّ
ﻨﻟﻮم ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء اﺤﻟﺪﻳﺚ
ﻳ�ﺮه
ﻲﺒُ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
)ﻛن
ُّ رواه ﻟﺨﺎري.(ﺑﻌﺪﻫﺎ

139

বু খাির ও মুসিলম।

104

“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এশার পূ েবর্ ঘুম ও তার পর
কথাবাতর্ অপছ� করেতন”। 140 তেব ইলম অে�ষণ, �ীর সােথ
১৩৯

আলাপ ও সফেরর জনয্ রাত জাগেল সমসয্া ে, শেতর্ ে�
ফরয সালাত েযন িবন� না হয়, ফরয সালাত িবন� হেল এসবও
হারাম। আ�াহ ভােলা জােনন।
ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ এশার সালােতর পর মানু ষেদরেক
েব�াঘাত করেতন, আর বলেতন: “�থম রাত েজেগ েশষ রােত
141
ঘুমােব?!”
১৪০

িদন ভর েখলা-ধু লা ও অযথা কােজ িল� থাকার ফেল রােত
িকয়াম করা স�ব হয় না, অ�র কিঠন হেয় যায়, শয়তান তার
উপর �ভাব িব�াের সক্ষম হ
অিধক পানাহােরর কারেণ িকয়াম কিঠন হয়, কারণ অিধক
পানাহার �বল ঘুেমর কারণ। জৈনক শায়খ ছা�েদর বেলন: েবশী
েখেয়া না, তাহেল েবশী পান করেব ও েবশী ঘুমােব, অবেশেষ
মৃতুয্র সময় েবশী আফেসাস করে”। গাজািল রহ. বেলন: এটাই
মূ ল নীিত, সবর্দা েপটেকখােদয্র েবাঝা েথেক হালকারাখুন।
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ইব্ন আিব শায়বাহ।
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হারাম খােদয্র ফেল অ�র কিঠন হয় ও তােত আবরেণর সৃ ি�
হয়, ফেল হারাম খাদয ভক্কারী িকয়াম েথেক বি�ত হয়, বরং
সকল কলয্াণ েথে বি�ত হয়, সবেচেয় বড় কলয্াণ হে�
আ�াহর সােথ েমানাজাত।
িকয়ামুল লাইল তয্াগ করারক্ষ
বা�া যখন িকয়ামুল লাইেলর অভয্াস তয্াগ কে, বুঝেত হেব
পাপ ও আ�াহর েথেক দূ র� সৃ ি�র কারেণ এমন হেয়িছ। েহ
আ�াহর বা�া, আপনার এমন হেল পরখ করু আপিন িক
কেরেছন?! েজেন রাখুন, িকয়ামুল লাইেলর অভয্াস তয্াগ কর
ফেল স�ান ও মযর্াদা �াস পায় ইব্ন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ
েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট
জৈনক বয্ি�রআেলাচনা হল, েয ফজর পযর্� ঘুিমেয় িছ, িতিন
বলেলন: “ঐ বয্ি�রউভয় কােন শয়তান েপশাব কেরেছ”। অথবা
বেলেছন: “ঐ বয্ি�র কাে”।

142

১৪১

েজেন রাখুন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া রােতর িকয়াম
তয্াগকারীেক ভৎর্সনা কেরেছনআ�ু �াহ ইব্ন আমর ইব্ন আস

142

বু খাির ও মুসিলম।

106

রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
َ
َ »ﻳﺎ
َ الﻠﻴﻞ ﺮﺘك
ُ
 ُﺘَّﻔ ٌﻖ.«ﻗﻴﺎم الﻠﻴﻞ
ﻳﻘﻮم
 ﻻ ﺗ�ﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻼن؛ ﻛن،ﻋﺒﺪ اﷲ
.ﻋﻠﻴﻪ
“েহ আ�ু �াহ, অমুেকর নয্ায় হেয়া ন, েয িকয়াম করত, অতঃপর
িকয়াম তয্াগ কেরে”।
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১৪২F

এ েথেক �মািণত হয় েয, ভােলা

অভয্াস তয্াগ করখারাপ।
রােত েয িকয়াম কের, আ�াহ যােক রােত িকয়াম করার তাওিফক
েদন, আ�াহ তােক অবশয্ই মহ�ত কেরন েয আ�াহর সােথ
েমানাজাত কের ও তার িকতাব পাঠ কের, তার েচেয় স�ািনত
েক? আ�াহ যােক বি�ত কেরন, েস বয্তীত েকউ এ মহান
ফিযলত েথেক বি�ত হয় না। আ�াহর িনকট পানাহ চাই।
িকয়ামুল লাইেল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম আদশর
১. আবু যর রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া রােতর িকয়ােম এক
আয়াত িনেয় েভার কেরন:
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ّ ُ
ّ َإ
َ ّ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َإ
ُ
َ َك أ
ُ ٱ�ك
ُ نت ۡٱل َعز
َ ۡ �ز
﴾ ١ ِيم
َ﴿ إِن � َعذ ِۡ� ُه ۡم ِ�َ ُه ۡم ع َِباد َك ۖ �ن �غفِر لهم ِن
ِ
[١١٨ :]ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ

“যিদ আপিন তােদরেক শাি� �দান কেরন তেব তারা আপনারই
বা�া, আর তােদরেক যিদ ক্ষমা কে, তেব িন�য় আপিন
পরা�মশালী, �জ্ঞা” 144। 145
১৪৩F

१४४F

২. মুিগরা ইব্ন শুবা রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িকয়াম করেলন েয, তার পা ফুেল
েগল, তােক বলা হল: আপনার েতা পূ বর্াপর সব পা ক্ষমা কে
েদয়া হেয়েছ? িতিন বেলন:
ً »أﻓﻼ أ�ﻮن
ً
. ﺘَّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.«ﺷﻜﻮرا
ﻋﺒﺪا
146
“আিম িক আ�াহর কৃতজ্ঞ বা�া হব ?”
১৪৫F

৩. আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা বেলন: িকয়ামুল লাইল তয্াগকর
না, কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তা তয্াগ
করেতন না, যিদ িতিন অসু � অথবা অলসতা েবাধ করেতন, বেস
সালাত পড়েতন”। 147
১৪৬F

144

সূ রা মােয়দা: (১১৮)

145

ইব্ন মাজাহ, শায়খ আলবািন হািদসিট হাসান বেলেছন।
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আবু দাউদ, ইব্ন খুজাইমাহ, শায়খ আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন।
108

৪. আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েকান মােস ইফতার
করেতন, আমরা মেন করতাম এ মােস িতিন িসয়াম পালন
করেবন না। আবার েকান মােস িসয়াম পালন করেতন আমরা
মেন করতাম এ মােস িতিন ইফতার করেবন না। আপিন যিদ
তােক সালােত েদখেত চান েদখেত পােবন, যিদ তােক ঘুম�
অব�ায় েদখেত চান েদখেত পােবন”। 148
১৪৭

৫. আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণর্: “নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম রােত এগােরা রাকাত পড়েতন, িতিন একিট
েসজদা করেতন েতামােদর কােরা প�াশ আয়াত পাঠ করার
সমপিরমাণ, এবং িতিন ফযেরর পূ েবর্ দ ’রাকাত সালাত আদায়
করেতন, অতঃপর ডান কােত শুেত, যতক্ষণ  ফজর সালােতর
আ�ানকারী তার িনকট আসত”।

149

১৪৮

৬. ইব্ন মাসউদ রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
“আিম একদা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ রােত
সালাত আদায় কির, িতিন দাঁিড়েয়ই িছেলন, ফেল আিম খারাপ

148
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149
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ই�া কির, তােক বলা হল: িক ই�া কেরন? িতিন বেলন: তােক
েরেখ বসার ই�া কেরিছ”। 150
১৪৯

৭. হুযায়ফারািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: “আিম
েকান এক রােত নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ
সালাত আদায় কির, িতিন সূ রা বাকারা আর� কেরন, আিম মেন
করলাম: িতিন এক েশা আয়াত পেড় রুকু করেব, অতঃপর
িতিন পড়েত থােকন, আিম মেন করলাম িতিন এ সূ রা �ারা
রাকাত পূ ণর্ করেবন। অতঃর িতিন পড়েত থােকন, আিম মেন
করলাম এ সূ রা �ারা িতিন রুকু পূণর্ করেব অতঃপর িতিন
সূ রা িনসা আর� কের েশষ কেরন, অতঃপর িতিন সূ রা আেলইমরান আর� কের েশষ কেরন। িতিন ধীের ধীের পড়েতন, যখন
তাসবীেহর আয়াত অিত�ম করেতন সু বহানা�াহ বলেতন, যখন
�াথর্নার আয়াত অিতম করেতন �াথর্না করেত, যখন আ�য়
চাওয়ার আয়াত অিত�ম করেতন আ�য় চাইেতন, অতঃপর িতিন
রুকু কের, রুকুেত িতিন বেল:
»ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻟﻌﻈﻴﻢ«؛
তার রুকু িছল িকয়ােমর সমপিরমা, অতঃপর বেলন:
ُ
ُ »ﺳﻤﻊ
،«ﺤﻟﻤﺪ
 ر�ﻨﺎ لﻚ،اﷲ ﻟﻦ ﺣﺪه
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অতঃপর িতিন রুকুর সমপিরমাণ িকয়াম কের, অতঃপর েসজদা
কেরন, েসজদায় বেলন:
»ﺳﺒﺤﺎن ر� ﻰﻠﻋ«؛
তার েসজদাও িছল রুকুর সমপিরমা”। 151
১৫০F

৮. আবু সালামাহ ইব্ন আ�ু র রহমান েথেক বিণর্, িতিন আেয়শা
রািদয়া�াহু ‘আনহােক িজজ্ঞাসা কে: “রমযােন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালাত িকরূপ িছ? িতিন
বেলন: আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা বলেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান ও রমযান ছাড়া অনয্ সমে এগােরা
রাকােতর েবশী পড়েতন না, িতিন চার রাকাত পড়েতন, তার দীঘর
হওয়া ও েসৗ�যর্ স�েকর্ িক েবন! অতঃপর িতিন চার রাকাত
পড়েতন, তার দীঘর হওয়া ও েসৗ�যর্ স�েকর্ িক বেবন!
অতঃপর িতিন িতন রাকাত পড়েতন। আেয়শা বেলন: আিম
বললাম: েহ আ�াহর রাসূ ল, েবেতেরর পূ েবর্ ঘুমা? িতিন
বলেলন:

.«»ﻳﺎ ﻋ�ﺸﺔ إن ﻴ�َّ ﺗﻨﺎﻣﺎن وﻻ ﻳﻨﺎم ﻠﻲﺒ

“েহ আেয়শা, আমার দু ’েচাখ ঘুমায়, িক� আমার অ�র ঘুমায়
না”। 152
১৫১F

151
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পিরিশ�
আ�াহর অনু �েহ পুি�কা রচনা েশষ হল। এেত েয �িট রেয়েছ
তার জনয্আিম দু ঃিখত, এ পুি�কা আমার উপকােরর জনয আিম
িলেখিছ, িক� পরবতর্ীেত ই�া হল আমার ভাইেয়রাও এেত
শািমল েহাক, তাই ছাপােনার ই�া কির। এেত হয়েতা সাধারণ
মুসিলমেদর �িত নিসহেতর দািয়� আদায় হেব। আ�াহ
আমােদরেক ফরযগেলা আদায় করার তাওিফক িদন, এবং নফল
আদায় কের তার ৈনকটয্ অজর্ন করার সুেযাগ িদ আ�াহ এ
উ�ত েথেক িবে�দ, েফতনা ও মুিসবত দূ র করুন
আমার ভাইেদর �রণ কিরেয় িদে� েয, এ জমানায় েনক আমল
করা খুব কিঠন। একজন দীনদারেক রাত-িদন, সকাল-স�য্া
েফতনার েমাকািবলা করেত হয়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম সিতয্ই বেলেছ:

ٌ
ُ
 أﺧﺮﺟﻪ.«»ﺄﻲﺗ ﻋ ﻨﻟﺎس زﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋ دﻳﻨﻪ ﻛﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋ ﺠﻟﻤﺮ
َ َّﺘِّْﻣﺬيُّ ﺻَﺤ
. ُّ�ﺤﻪ ﺒﻟﺎ

“মানু েষর উপর একিট সময় আসেব, যখন দীনেক আঁকেড় থাকা
বয্ি�আগুেন কয়লা আঁকেড় থাকা বয্ি�র নয্াহেব”। 153
১৫২F
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িতরিমিয, শায়খ আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন।
112

আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক তার েনককার বা�ােদর অ�ভুর্�
করু, তােদর সােথ আমােদর হাশর করু, েহ আ�াহ।
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