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ভূজমকা 
 

সক  প্রিাংসা আল্লাহ ো‘আ ার িনয, আমরা োাঁর প্রিাংসা কজর, োাঁর 
জনকট সাহাযয চাই এবাং োাঁর জনকট ইলেগফার কজর। আমরা আমালদর 
কু-প্রবৃজত্ত ও বদ আমল র অজনষ্ট মথলক আল্লাহর জনকট পানাহ চাই। 
জেজন যালক জহদায়াে দান কলরন োলক মকউ মগামরাহ করলে পালর না, 
আর জেজন যালক মগামরাহ কলরন োলক মকউ জহদায়াে জদলে পালর না। 
আজম সাক্ষ্য জদজি ময, আল্লাহ বযেীে মকালনা ই াহ মনই, জেজন এক 
োর মকালনা িরীক মনই। আজম আলরা সাক্ষ্য জদজি ময, মুহাম্মাদ 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূ । আল্লাহ োর ওপর, োাঁর পজরবার ও 
সাহাবীলদর ওপর এবাং যারা ইহসালনর সালথ োলদর অনুসরণ করলব, 
োলদর সবার ওপর জকয়ামে পযথন্ত দুরূদ ও সা াম বষথণ করুন। 

অেঃপর, বক্ষ্যমাণ রচনা রালের সা াে সম্পলকথ সাংজক্ষ্প্ত এক প্রয়াস, 
মযখ্ালন আজম োহাজু্জলদর অথথ, জকয়ামু   াই  বা রালের সা ালের 
ফযী ে, উত্তম সময়, রাকাে সাংখ্যা, জকয়ামু   াইল র আদব ও 
জকয়ামু   াই  আদালয় সাহাযযকারী কেক উপায় জনলয় আল াচনা 
কলরজি। এলে আলরা বণথনা কলরজি োরাবীর অথথ, হুকুম, ফযী ে, 
সময়, রাকাে সাংখ্যা ও োলে িামা‘আলের জবধ্ান। অেঃপর স্পষ্ট 
কলরজি জবের সা ালের অথথ, হুকুম, ফযী ে, সময়, জবের আদালয়র 
জবজভন্ন পদ্ধজে, রাকাে সাংখ্যা, োলে জকরাে ও কুনুলের বণথনা, জবের 
মিলষ সা ালমর পর মদা‘আ এবাং জবের রালের সা ালের অন্তভুথক্ত, বরাং 
জবের রালের সবথলিষ সা াে ইেযাজদ জবষয়  ময জবের না পলড় ঘুজমলয় 
মগ  অথবা ভুল  মগ  োর কাযা করার জবধ্ানও বণথনা কলরজি এখ্ালন 
প্রলেযকজট মাসআ া আজম দ ী সহ বণথনা কলরজি। এ গ্রন্থ ম খ্ার সময় 
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আজম আমালদর িাইখ্ আল্লামা ইবন বায রহ. এর বয়ান-বকৃ্তো মথলক 
অজধ্ক উপকৃে হলয়জি। আল্লাহ োলক িান্নােু  জফরদাউস নসীব করুন। 

আল্লাহর জনকট জবনীে প্রাথথনা ময, জেজন আমার এ কু্ষ্দ্র আম লক 
গ্রহণলযাগয, বরকেময় ও একমাত্র োর সন্তুজষ্টর িনয কবু  করুন। এর 
িারা জেজন আমালক ইহকা  ও পরকাল  উপকৃে করুন, যারা এ গ্রন্থ 
পাঠ করলব োলদর সবাইলক জেজন উপকৃে করুন। জেজন প্রাথথনা 
কবু কারী, আিা পূণথকারী, জেজন আমালদর িনয যলথষ্ট ও আমালদর 
উত্তম অজভভাবক। োর সাহাযয বযেীে পাপ মথলক জবরে থাকা ও মনক 
আম  করার মকালনা িজক্ত মনই  আল্লাহ োর বান্দা ও রাসূ  মুহাম্মলদর 
ওপর দুরূদ, সা াম ও বরকে নাজয  করুন, জযজন সবথলেষ্ঠ মখ্ ুক, 
আমালদর নবী, ইমাম ও আদিথ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল্লাহ, আর োর 
বাংিধ্র ও সাথীলদর ওপর এবাং যারা জকয়ামে পযথন্ত সুন্দরভালব োলদর 
অনুসরণ করলব োলদর সবার ওপর রহমে ও সা াম বষথণ করুন  

ম খ্ক 
শুক্রবার, সকা  মব া 
৯/১/১৪২১ জহিরী 
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প্রথম অধ্যায়: োহাজু্জদ ও জকয়ামু   াই  

প্রথম: োহাজু্জলদর আজভধ্াজনক অথথ: 

আরবীলে ব া হয়: هجد الرجل ম াকজট রালে ঘুজমলয়লি। هجد রালে 
সা াে আদায় কলরলি আর د  হলি ঘুম মথলক উলঠ সা ালে املتهجِّ
দণ্ডায়মান বযজক্ত।1 

জিেীয়: োহাজু্জলদর হুকুম: 

োহাজু্জলদর সা াে সুন্নালে মুয়াক্কাদাহ।2 কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মলের 

ইিমা িারা ো প্রমাজণে। আল্লাহ ো‘আ া রহমালনর বান্দালদর গুণাগুণ 

সম্পলকথ বল ন, 

نَ وَ ﴿ ي ِ َّلذ ونَ َٱ مَ َي بِيُت ِِه ب  اَلِر  ٗد َٰٗماَُسجذ قِي    [  ٤٦: الفرقان] ﴾٦٤َو 

“আর যারা োলদর রলবর িনয সািদারে ও দণ্ডায়মান হলয় রাজত্র যাপন 

কলর”। [সূরা আ -ফুরকান, আয়াে: ৬৪)] অনযত্র জেজন মুত্তাকীলদর 

গুণাগুণ আল াচনায় বল ন, 

ُوا َ﴿ ن ٗلَََك  نَ َق لِي ِ لََِم  َّلذ  اَٱ ونَ َم  ُع ج  ه  ١٧َََِي  ر ا ح  س 
بِٱۡل   مَ َو  ونَ َُه ِفُر غ  ت  : اذلاريات] ﴾١٨ََي س 

٧١  ،٧١  ] 

                                                           
1 মদখু্ন: ‘জ সানু  আরব’, জ  ইবন মানযুর, বাবুদ্দা , ফাস ু  হা: (৩/৪৩২); ‘আ -
কামুসু  মুজহে’ জ   জফরুি আবাজদ, বাবুদ্দা , ফাস ু  হা: (পৃ.৪১৮)। 

2 ‘মিমু ফােওয়া ওয়া  মাকা াে মুোনাওলয়য়াহ’ জ  ইবন বায রহ.: (১১/২৯৬)। 
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“রালের সামানয অাংিই এরা ঘুজমলয় কাটাে  আর রালের মিষ প্রহলর 

এরা ক্ষ্মা চাওয়ায় রে থাকে”  [সূরা আয-যাজরয়াে, আয়াে: ১৭-১৮] 

আল্লাহ ো‘আ া পূণথ ইমানদার বান্দালদর সম্পলকথ বল ন, 

تَ ﴿ ََٰت  ف  ا مَ َج  وُبُه نََُِجُن ِجعََِع  ا ض  ونَ َٱل م  ُع مَ َي د  ُه بذ ٗفاَر  و  ٗعاَخ  م  ط  اَو  ِممذ مَ َو  َُٰه ن  ز ق  ونَ َر  َيُنفُِق
١٦ََ ل  مََُف  ل  ع  ََت  س  ف  ا ََن  ِفَ َمذ خ 

ُ
مَأ نَل ُه ِ ََِم  ة ُيَنَقُرذ ع 

 
ا ء  ََأ ز  اَج  ِم  ُوا ََب ن ونَ ََك  لُ م  ع   ﴾١٧َي 

 [  ٧١  ،٧٤:  السجدة]

“োলদর পার্শ্থলদি জবিানা মথলক আ াদা হয়। োরা ভয় ও আিা জনলয় 

োলদর রবলক ডালক। আর আমরা োলদরলক ময জরজযক দান কলরজি, ো 

মথলক োরা বযয় কলর। অেঃপর মকালনা বযজক্ত িালন না োলদর িনয 

মচাখ্ িুড়ালনা কী জিজনস  ুজকলয় রাখ্া হলয়লি, োরা যা করে, োর 

জবজনময়স্বরূপ”। [সূরা আস-সািদাহ, আয়াে: ১৬-১৭] 

জেজন অনযত্র বল ন, 

ونَ ﴿ لُ ت  َِٰتََي  ي  ا ََِء  ان ا ءَ َٱّللذ لََِء  َّلذ  مَ َٱ ُه ونَ َو  ُد ُج  [  ٧٧١: عمران ال] ﴾١١٣َي س 

“োরা রালের মব ায় আল্লাহর আয়ােসমূহ জে াওয়াে কলর এবাং োরা 

সািদাহ কলর”। [সূরা আল  ইমরান, আয়াে: ১১৩]  

জেজন আলরা বল ন, 

نَ ﴿ فِرِي غ  ت  ٱل ُمس  ََو 
َِبِٱۡل   ر ا ح   [  ٧١: عمران ال] ﴾١٧َس 

“এবাং মিষ রালে ক্ষ্মাপ্রাথথনাকারী”। [সূরা আল  ইমরান, আয়াে: ১৭] 
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আল্লাহ ো‘আ া মসসব পজরপূণথ মুজমনলদর ই ম ও মযথাদার উচ্চ জিখ্লর 

ভূজষে কলরলিন, যারা রালে সা াে আদায় কলর। জেজন বল ন, 

نَ ﴿ مذ
 

وَ َأ ََُه ِت  َٰن ان ا ءَ َق  لََِء  َّلذ  دََٗٱ ِج ا ِٗماَاس  ق ا ئ رََُو  ذ  ة َََي   وا ََٱٓأۡلِخر  ُج ر  ي  ةَ َو  ََر ۡح   ۦ  ِ ِه ب  ََر  ََقُل  ل  َه 
ِي و ت  نَ َي س  ي ِ َّلذ ونَ َٱ ل ُم ع  نَ َي  ي ِ َّلذ ٱ ََو  ون  ََل  ُم ل  ع  اَي  م  ِنذ رََُإ كذ ذ  ت  ُوا ََي  ل و 

ُ
َٰبََِأ ب  ل 

 [  ٩: الزمر] ﴾٩َٱۡل  

“ময বযজক্ত রালের প্রহলর সািদাবনে হলয় ও দাাঁজড়লয় আনুগেয প্রকাি 

কলর, আজখ্রােলক ভয় কলর এবাং োর রলবর রহমে প্রেযািা কলর (মস 

জক োর সমান ময এরূপ কলর না) ব , ‘যারা িালন আর যারা িালন না 

োরা জক সমান?’ জবলবকবান ম ালকরাই মকব  উপলদি গ্রহণ কলর”। 

[সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৯] আল্লাহ ো‘আ ার জনকট রালের সা ালের 

গুরুত্ব অজধ্ক, োই জেজন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক বল ন, 

ا﴿ ه  يُّ
 

أ َٰٓ ُلََي  ِ م  م١َََِٱل ُمزذ ََقُ ل  َّلذ  ََٱ ِلذ ٗلََإ َۥ ٢ََق لِي ُه ف  ََِن ِص  و
 

ََأ نُقص  هََُٱ ًلََِمن  ِي وَ ٣ََق ل
 

َزِدَ َأ
َِ ه ل ي  ت ِلََِع  ر  انَ َو  ء  ُقر  ًلََٱل  تِي  [  ٦  ،٧: املزمل] ﴾٤َت ر 

“মহ চাদর আবৃে! রালের সা ালে দাাঁড়াও জকিু অাংি িাড়া। রালের 

অলধ্থক জকাংবা োর মচলয় জকিুটা কম। অথবা োর মচলয় একটু বাড়াও। 

আর স্পষ্টভালব ধ্ীলর ধ্ীলর কুরআন আবৃজত্ত কর”। [সূরা আ -মুয যাজম্ম , 

আয়াে: ১-৪]  

জেজন আলরা বল ন, 

نَ ﴿ ِم لََِو  َّلذ  دَ َٱ جذ ه  ت  ِۦَف  ِه ةََٗب فِل  ََن ا ك  َََٰٓلذ س  نَع 
 

بَ َأ َي  ك  ث  ََع  ك  بُّ اَر  اٗم ق  اَم  وٗد ُم  ﴾٧٩ََّمذ 
 [  ١٩: االرساء]
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“আর রালের জকিু অাংলি োহাজু্জদ আদায় কর মোমার অজেজরক্ত 

দাজয়ত্ব জহলসলব। আিা করা যায়, মোমার রব মোমালক প্রিাংজসে 

অবস্থালন প্রজেজষ্ঠে করলবন”। [সূরা আ -ইসরা, আয়াে: ৭৯]  

জেজন আলরা বল ন, 

ذا﴿ نََُإِن ََۡل  ان زَذََن   ك  ل ي  انَ َع  ء  ُقر  ٗلََٱل  ِبَ ٢٣ََت زنِي مََِف ٱص  ك  ََِِلُ ِك  ب  ََر  ل  مَ َتُِطعَ َو  ُه اَِمن  اثًِم َء 
وَ 

 
اَأ ٗر و ُف ُكر٢٤َََِك  ٱذ  مَ َو  س  ََٱ ِك  ب  ةََٗر  ر  ٗلََبُك  ِصي

 
أ نَ ٢٥ََو  مِ لََِو  َّلذ  دَ َٱ ُج س  ۥَف ٱ ُ هَََُل  ِح  ب  س  ٗلََو  ََّل  

ًلَ وِي  [  ٣٤  ،٣١: االنسان] ﴾٢٦َط 

“জনশ্চয় আমরা মোমার প্রজে পযথায়ক্রলম আ -কুরআন নাজয  কলরজি। 

অেএব মোমার রলবর হুকুলমর িনয বধ্যথ ধ্ারণ কর এবাং োলদর মধ্য 

মথলক মকালনা পাজপষ্ঠ বা অস্বীকারকারীর আনুগেয কলরা না। আর 

সকা -সন্ধ্যায় মোমার রলবর নাম স্মরণ কর, আর রালের একাাংলি োর 

উলদ্দলিয সািদাবনে হও এবাং দীঘথ রাে ধ্লর োাঁর োসবীহ পাঠ কর”। 

[সূরা ইনসান, আয়াে: ২৩-২৬]  

জেজন আলরা বল ন, 

نَ ﴿ ِم لََِو  َّلذ  هََُٱ ِح  ب  َٰرَ َف س  ب  د 
 

أ ودََِو  ُج  [  ٦٤: ق] ﴾٤٠َٱلسُّ

“এবাং রালের একাাংলিও েুজম োাঁর োসবীহ পাঠ কর এবাং সা ালের 

পশ্চালেও”। [সূরা কাফ, আয়াে: ৪০]  

জেজন আলরা বল ন, 

نَ ﴿ ِم لََِو  َّلذ  هََُٱ ِح  ب  َٰرَ َف س  ب  ومََِِإَود  ۡلُُّج  [  ٦١: الطور] ﴾٤٩َٱ
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“আর রালের জকিু অাংলি এবাং নক্ষ্ত্র অে যাবার পর োর োসবীহ 

পাঠ কর”। [সূরা আে- েুর, আয়াে: ৪৯] নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম জনলিও রালের সা ালের প্রজে উিুদ্ধ কলর বল ন, 

مضان شهر اهلل املحرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة أفضل الصيام بعد ر»
 .«الليل

“রমযালনর পর সলবথাত্তম জসয়াম হলি মুহররলমর জসয়াম, আর ফরয 

সা ালের পর সলবথাত্তম সা াে হলি রালের সা াে”।3 

েৃেীয়: রালের সা ালের ফযী ে ও োর কারণ: 

১. নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালের সা ালের িনয খু্ব 

পজরেম করলেন, এমনজক োর কদম মুবারক মফলট মযে। জেজন রালের 

জকয়ালম প্রচুর কষ্ট করলেন। আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে এে জকয়াম করলেন ময, োর 

দু’পা মফলট মযে। আলয়িা োলক ব ল ন: মহ আল্লাহর রাসূ  আপজন 

মকন এরূপ কলরন, অথচ আল্লাহ আপনার পূবথাপর সব গুনাহ মাফ কলর 

জদলয়লিন? জেজন ব ল ন: 

ً أ»  «فال أحبُّ أن أكون عبداً شُكورا

“আজম জক আল্লাহর মিাকর গুিার বান্দা হলে পিন্দ করব না!”4  

                                                           
3 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১১৬৩, আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে।  
4 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৪৮৩৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৮২০) 
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মুজগরা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, 

حىت تورَّمت قدماه، فقيل هل: غفر اهلل لك ما تقدم  قام انليب صىل اهلل عليه وسلم»
  .«أفال أكون عبداً شكوراً » من ذنبك وما تأخر؟ قال:

“নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম জকয়াম করল ন, ফল  োর দু’পা 

ফুল  জগলয়জি , োলক ব া হল া: আপনার পূবথাপর সব গুনাহ আল্লাহ 

মাফ কলর জদলয়লিন? জেজন ব ল ন:  

.«أفال أكون عبداً شكوراً »  

“আজম জক মিাকর গুিার বান্দা হলবা না”।5 নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লালমর িননক সাহাবী খু্ব সুন্দর বল লিন: 

 وفينا رسول اهلل يتلو كتابه = إذا انشق معروف من الفجر ساطع

 يبيت جيايف جنبه عن فراشه = إذا استثقلت بالاكفرين املضاجع

“আমালদর মালে আল্লাহর রাসূ  রলয়লিন, জযজন োর জকোব জে াওয়াে 

করলন যখ্ন উজ্জ্ব  ফির উজদে হয়। জেজন জবিানা মথলক পার্শ্থলদি 

পৃথক মরলখ্ রাে যাপন কলরন, যখ্ন কাজফররা গভীর ঘুলম জনমজজ্জে 

থালক”।6 

২. িান্নালে যাওয়ার অনযেম উপায় রালের সা াে আবু্দল্লাহ ইবন 

সা াম রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, যখ্ন নবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
5 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৪৮৩৬; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৮১৯। 
6 ব া হয় এটা আবু্দল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাজদয়াল্লাহু আনহুর কজবো। 
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আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মজদনায় আগমন কলরন, েখ্ন ম ালকরা োর জদলক 

িুলট মগ । আর চারজদলক ধ্বজনে হ : রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম আগমন কলরলিন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

আগমন কলরলিন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম আগমন 

কলরলিন জেনবার। আজম মানুলষর সালথ োলক মদখ্লে আস াম। আজম 

যখ্ন োর মচহারা ভাল াভালব মদখ্ াম, পজরষ্কার বুে াম োর মচহারা 

মকালনা জমথযাবাদীর মচহারা নয়। আজম সবথপ্রথম োলক ব লে শুলনজি, 

জেজন বল লিন: 

يا أيها انلاس، أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وِصلوا األرحام، وصلُّوا بالليل »
  .«وانلاُس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم

“মহ ম ালকরা, মোমরা সা ালমর প্রসার কর, খ্াদয দান কর, আত্মীয়োর 

সম্পকথ অটুট রাখ্ ও রালে সা াে আদায় কর যখ্ন মানুলষর ঘুজমলয় 

থালক, োহল  জনরাপলদ িান্নালে প্রলবি করলব”।7 িননক কজব খু্ব 

সুন্দর বল লিন: 

مع اخلريات يف غرف اجلنان=  أهلتك ذلةُ نومٍة عن خري عيش  

 تعيش ُُمدلا ال موت فيها = وتنعم يف اجلنان مع احلسان

 تيقظ من منامك إنَّ خريا = من انلوم اتلهجُد بالقران

                                                           
7 ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৩২৫১, ১৩৩৪; জেরজমযী, হাদীস নাং ২৪৮৫, ১৯৮৪); 
হাজকম: (৩/১৩); আহমদ: (৫/৪৫১); ‘জস জস ােু  আহাদীজসস সাহীহা’: (৫৬৯) ও 
‘ইরওয়াউ  গাজ  ’: (৩/২৩৯) গ্রলন্থ আ বানী রহ. হাদীসজট সহীহ বল লিন। 
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“ঘুলমর স্বাদ মোমালক উত্তম চজরত্রবেী হুরলদর সালথ িান্নালের 

বা াখ্ানার উত্তম িীবন মথলক বজঞ্চে করলি িান্নালে েুজম সবথদা 

থাকলব, মসখ্ালন মকালনা মৃেুয মনই, অজনন্দয সুন্দরীলদর জনলয় মত্ত 

থাকলব। অেএব, ঘুম মথলক িাগ্রে হও, জনশ্চয় কুরআন জে াওয়াে 

কলর োহাজু্জে আদায় করা ঘুম মথলক অজধ্ক উত্তম”।8 

৩. রালে সা াে আদায়কারীলদর িনয িান্নালের উাঁচু প্রাসাদসমূহ বেজর 

করা হলয়লি। আবু মাল ক আিা‘আরী রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

ها اهلل تعاىل » إن يف اجلنة ُغرفاً يُرى ظاهُرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدَّ
، وأالَن الالكم، وتابع الصيام، وأفىش السالم، وصىل بالليل وانلاس ملن أطعم الطعام

 .«نيام

“জনশ্চয় িান্নালে কেক বা াখ্ানা রলয়লি, যার বাজহর মভের মথলক ও 

মভের বাজহর মথলক মদখ্া যালব। যা আল্লাহ বেজর কলরলিন োলদর িনয 

যারা খ্াদযদান কলর, জবনয়াবনে কথা বল , জসয়ালমর পর জসয়াম পা ন 

কলর9, সা ালমর প্রসার কলর এবাং রালে সা াে আদায় কলর যখ্ন 

ম ালকরা ঘুজমলয় থালক”।10 

                                                           
8 ‘জকয়ামু   াই ’ জ   ইমাম মুহাম্মদ ইবন নাসর আ -মাওয়াজয: (পৃ. ৯০), 
‘োহাজু্জদ ও জকয়ামু   াই ’ জ  ইবন আজবদ দুজনয়া: (পৃ. ৩১৭), মকউ বল লিন: এ 
কজবোগুল া মাল ক ইবন জদনালরর। 

9 জসয়ালমর পর জসয়াম পা ন কলর অথথাৎ ফরয জসয়ালমর পর অজধ্ক নফ  জসয়াম 
পা ন রালখ্, এলকর পর এক রাখ্লে থালক এলকবালর েযাগ কলর না। মকউ 
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৪. রালে জনয়জমে সা াে আদায়কারীগণ আল্লাহর মুহজসন বান্দালদর 

অন্তভুথক্ত, যারা আল্লাহর রহমে ও িান্নালের হকদার। আল্লাহ ো‘আ া 

বল ন, 

ُوا َ﴿ ن ٗلَََك  نَ َق لِي ِ لََِم  َّلذ  اَٱ ونَ َم  ُع ج  ه  ١٧َََِي  ر ا ح  س 
بِٱۡل   مَ َو  ونَ َُه ِفُر غ  ت  : اذلاريات] ﴾١٨ََي س 

٧١  ،٧١  ] 

“রালের সামানয অাংিই এরা ঘুজমলয় কাটাে  আর রালের মিষ প্রহলর 

এরা ক্ষ্মা চাওয়ায় রে থাকে”  [সূরা আয-যাজরয়াে, আয়াে: ১৭-১৮]  

৫. আল্লাহ ো‘আ া মনককার ও রহমালনর বান্দালদর প্রিাংসার মলধ্য 

রালে সা াে আদায়কারীলদরও প্রিাংসা কলরলিন। জেজন বল লিন: 

نَ ﴿ ي ِ َّلذ ٱ ونَ َو  مَ َي بِيُت ِِه ب  اَلِر  ٗد َٰٗماَُسجذ قِي    [  ٤٦: الفرقان] ﴾٦٤ََو 

“আর যারা োলদর রলবর িনয সািদারে ও দণ্ডায়মান হলয় রাজত্র যাপন 

কলর”  [সূরা আ -ফুরকান, আয়াে: ৬৪] 

৬. আল্লাহ ো‘আ া সাক্ষ্য জদলয়লিন রালে সা াে আদায়কারীগণ পূণথ 

ইমানদার। জেজন বল লিন: 

                                                                                                                  
বল লিন: এর সবথজনন্ম সাংখ্যা হলি প্রলেযক মালস কমপলক্ষ্ জেনজট জসয়াম পা ন 
করা। মদখু্ন: ‘েুহফােু  আহওয়াজয’: (৬/১১৯)। 

10 আহমদ: (৫/৩৪৩); ইবন জহব্বান, হাদীস নাং (৬৪১; জেরজমযী, হাদীস নাং ২৫২৭, 
আ ী রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক; আহমদ: (২/১৭৩), আবু্দল্লাহ ইবন আমর মথলক। 
আ বানী সহীহ সুনান জেরজমযী: (২/৩১১) ও সহীহ আ -িালম: (২/২২০), হাদীস 
নাং (২১১৯) গ্রলন্থ হাসান বল লিন।   
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ا﴿ م  ِنذ نََُإ ِم ُؤ  اأَِبَي َٰتِن  نَ َي  ي ِ َّلذ اَٱ وا ََإِذ  ُِر اَُذك  وا ََۤاٗدَّجُسَْۤاوُّرَخَبِه  ُح بذ س  دََِو  مَ َِِب م  ِِه ب  مَ َر  ََو ُه َل 
۩ ون  ِبُ ك  ت  جَ ١٥ََي س  ت  ََٰت  ف  مَ َا وُبُه نََُِجُن ِجعََِع  ا ض  ونَ َٱل م  ُع ُهمَ َي د  بذ ٗفاَر  و  ٗعاَخ  م  ط  اَو  ِممذ َو 

مَ  َُٰه ن  ز ق  ونَ َر   [  ٧٤  ،٧١:  السجدة] ﴾١٦َيُنفُِق

“আমার আয়ােসমূহ মকব  োরাই জবর্শ্াস কলর, যারা এর িারা 

োলদরলক উপলদি মদওয়া হল  সািদায়  ুজটলয় পলড় এবাং োলদর 

রলবর প্রিাংসাসহ োসবীহ কলর। আর োরা অহঙ্কার কলর না। োলদর 

পার্শ্থলদি জবিানা মথলক আ াদা হয়। োরা ভয় ও আিা জনলয় োলদর 

রবলক ডালক। আর আমরা োলদরলক ময জরজযক দান কলরজি, ো মথলক 

োরা বযয় কলর”। [সূরা আস-সািদাহ, আয়াে: ১৫-১৬] 

৭. যারা রালে সা াে আদায় কলর ও যারা কলর না োরা উভয় সমান 

নয়। আল্লাহ ো‘আ া বল লিন: 

نَ ﴿ مذ
 

وَ َأ ََُه ِت  َٰن ان ا ءَ َق  لََِء  َّلذ  اَٱ ٗد ِج ا ِٗماَس  ق ا ئ رََُو  ذ  ة َََي   وا ََٱٓأۡلِخر  ُج ر  ي  ةَ َو  ََر ۡح   ۦ  ِ ِه ب  ََر  ََقُل  ل  َه 
ِي و ت  نَ َي س  ي ِ َّلذ ونَ َٱ ل ُم ع  نَ َي  ي ِ َّلذ ٱ ََو  ون  ََل  ُم ل  ع  اَي  م  ِنذ رََُإ كذ ذ  ت  ُوا ََي  ل و 

ُ
لَ َأ

َٰبَِٱۡل    [  ٩: الزمر] ﴾٩ََب 

“ময বযজক্ত রালের প্রহলর সািদাবনে হলয় ও দাাঁজড়লয় আনুগেয প্রকাি 

কলর, আজখ্রােলক ভয় কলর এবাং োর রব-এর রহমে প্রেযািা কলর 

(মস জক োর সমান ময এরূপ কলর না) ব , ‘যারা িালন আর যারা 

িালন না োরা জক সমান?’ জবলবকবান ম ালকরাই মকব  উপলদি গ্রহণ 

কলর”  [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৯] 

৮. রালের সা াে গুনালহর কাফ ফারা ও পাপ মমাচনকারী। আবু উমামা 

মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 
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ر » عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وهو قُربة إىل ربكم، ومكفِّ
 .«هاة لآلثامنللسيئات، وم

“মোমরা রালের সা াে আাঁকলড় ধ্র, কারণ এটা মোমালদর পূলবথর 

মনককার ম াকলদর অভযাস এবাং মোমালদর রলবর বনকটয দানকারী, 

গুনালহর কাফফারা ও পাপ মমাচনকারী”।11 

৯. ফরয সা ালের পর রালের সা াে সলবথাত্তম সা াে। আবু হুরায়রা 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক ‘মারফূ’ হাদীলস এলসলি: 

بة صالة وأفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل املحرم، وأفضل الصالة بعد املكت»
 .«الليل

“রমযালনর পর সলবথাত্তম জসয়াম মুহররম মালসর জসয়াম এবাং ফরয 

সা ালের পর সলবথাত্তম সা াে রালের সা াে”।12 

১০. জকয়ামু   াই  মুজমনলদর সম্মান। সাহা  ইবন সাদ রাজদয়াল্লাহু 

আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, জিবরী  আ াইজহস সা াম নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর জনকট আগমন করল ন, অেঃপর 

ব ল ন: 

                                                           
11 জেরজমযী, হাদীস নাং ৩৫৪৯; হালকম: (১/৩০৮); বায়হাজক: (২/৫০২), আ বানী 
‘ইরওয়াউ  গাজ  ’: (২/১৯৯), হাদীস নাং (৪৫২) ও সহীহ জেরজমযী: (৩/১৭৮) 
গ্রলন্থ হাদীসজট হাসান বল লিন। 

12 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১১৬৩। 
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اعمل ما ، وهمن شئت فإنك مفارق يا حممد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب  »
يا حممد رشف املؤمن قيام الليل، وعزُّه استغناؤه عن »ثم قال:  «شئت فإنك جمزيٌّ به

 .«انلاس

“মহ মুহাম্মাদ যে জদন পার মবাঁলচ মনও, অেঃপর অবিযই েুজম মারা 

যালব। যালক ইিা মহব্বে কর, অবিযই োর মথলক েুজম জবলিদ হলব। 

যা ইিা আম  কর, োর প্রজেদান অবিযই মোমালক মদওয়া হলব। 

অেঃপর বল ন, মহ মুহাম্মাদ মুজমলনর সম্মান হলি রালের সা াে, আর 

োর ইজ্জে হলি মানুষ মথলক অমুখ্ালপজক্ষ্ো”।13 

১১. রালে সা াে আদায়কারী ঈষথার পাত্র, কারণ এর সাওয়াব অজধ্ক। 

এ সা াে দুজনয়া ও োর মলধ্য জবদযমান সবজকিু মথলক উত্তম। আবু্দল্লাহ 

ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

إال يف اثنتني:رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء انلهار،  ال حسد»
 «ورجل آتاه اهلل مااًل فهو ينفقه آناء الليل وآناء انلهار

                                                           
13 হালকম: (৪/৩২৫), জেজন হাদীসজট সহীহ বল লিন, ইমাম যাহাবী োর সমথথন 
কলরলিন। ইমাম মুনজযজর ‘োরজগব ও োরজহব’: (১/৬৪০) গ্রলন্থ এ হাদীলসর সনদ 
হাসান বল লিন। জেজন োবরাজনর ‘আ -আওসাে’ গ্রলন্থর সূলত্র হাদীসজট উলল্লখ্ 
কলরলিন। হায়সাজম ‘মািমাউয যাওয়ালয়দ’: (২/২৫৩) গ্রলন্থ োর সূলত্রর সেযো 
জনজশ্চে কলরলিন। আ বানী ‘জস জস ােু  আহাদীজসস সাহীহা’ গ্রলন্থ হাদীসজট হাসান 
বল লিন, হাদীস নাং (৮৩১)। জেজন এর জেনজট সনদ উলল্লখ্ কলরলিন: আ ী, সাহা  
ও িালবর রাজদয়াল্লাহু আনহুম মথলক। 
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“দু’িন বযেীে মকালনা ঈষথা মনই: এক বযজক্ত যালক আল্লাহ কুরআন দান 

কলরলিন, মস কুরআন জনলয় রাে ও জদলনর জবজভন্ন সময় জকয়াম কলর। 

অপর বযজক্ত যালক আল্লাহ সম্পদ দান কলরলিন, মস ো রাে ও জদলনর 

জবজভন্ন সময় খ্রচ কলর”।14  

আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

ال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل مااًل فسلَّطه ىلع هلكته يف احلق، ورجل آتاه »
 .«اهلل احلكمة فهو يقيض بها ويعلِّمها

“দু’িন বযেীে মকালনা ঈষথা মনই: এক বযজক্ত যালক আল্লাহ সম্পদ 

জদলয়লিন, মস ো সেয পলথ খু্ব খ্রচ কলর। অপর বযজক্ত যালক আল্লাহ 

জহকমে দান কলরলিন, মস োর মাধ্যলম ফয়সা া কলর ও মানুষলক ো 

জিক্ষ্া মদয়”।15 

১২. রালের সা ালে কুরআন জে াওয়াে করা বড় গজণমে ও 

মসৌভালগযর জবষয় আবু্দল্লাহ ইবন আমর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

من قام بعرش آيات لم يكتب من الغافلني، ومن قام بمائة آية كتب من القانتني، »
 .«طرينملقناومن قام بألف آية كتب من 

                                                           
14 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৮১৫। 
15 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৭৩; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৮১৬। 
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“ময বযজক্ত দি আয়াে িারা জকয়াম কর , োলক গালফ লদর অন্তভুথক্ত 

গণয করা হলব না। আর ময একিে আয়াে িারা জকয়াম কর , োলক 

কালনজেনলদর অন্তভুথক্ত গণয করা হলব। আর ময এক হািার আয়াে 

িারা জকয়াম কর , োলক মুকানজেজরনলদর16 অন্তভুথক্ত গণয করা 

হলব”।17  

আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

قلنا: نعم،  «ث َخِلفاٍت عظام سماٍن؟أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ثال»
 .«ثالث آيات يقرأ بهن أحدكم يف صالته خري هل من ثالث خلفات عظام سمان»قال: 

“মোমালদর মকউ জক পিন্দ কলর, যখ্ন মস বাজড়লে যালব মসখ্ালন মস 

জেনজট মমাটা োিা গাভীন উট (োর মাজ কানাধ্ীন) মদখ্লব? আমরা 

ব  াম: হযাাঁ, জেজন ব ল ন: মোমালদর কালরা জনি সা ালে জেনজট 

আয়াে জে াওয়াে করা জেনজট মমাটা োিা উট হলে উত্তম”।18 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম কুরআন খ্েলমর সলবথাচ্চ ও সবথজনম্ন 

সময় জনধ্থারণ কলর জদলয়লিন। আবু্দল্লাহ ইবন আমর রাজদয়াল্লাহু আনহুমা 

                                                           
16 মুকানজেজরন: যালদর িনয মব-জহসাব সওয়াব ম খ্া হয় োলদরলক মুকানজেজরন ব া 
হয়। মদখু্ন: ‘োরজগব ও োরজহব’: (১/৪৯৫)। 

17 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩৯৮; সহীহ ইবন খু্িাইমাহ: (২/১৮১), হাদীস নাং 
(১১৪২), আ বানী সহীহ আবু দাউদ: (১/২৬৩) ও ‘জস জস ােু  আহাদীজসস 
সাহীহা’: (৬৪৩) গ্রলন্থ হাদীসজট সহীহ বল লিন। 

18 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৮০২। 
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যখ্ন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক কুরআন খ্েম সম্পলকথ 

জিজ্ঞাসা কলরন, েখ্ন জেজন বল ন,  

ثم ،«يف عرش»ل:ثم قا «يف مخس عرشة»ثم قال:،«يف شهر»ثم قال: ،«يف أربعني يوماً »
 .«ال يفقه من قرأه يف أقل من ثالث»قوى من ذلك، قال: أ. قال: إين «يف سبع»قال:

“চজল্লি জদলন, অেঃপর বল ন, এক মালস, অেঃপর বল ন, পলনলরা 

জদলন, অেঃপর বল ন, দি জদলন, অেঃপর বল ন, সাে জদলন19 জেজন 

বল ন, আজম এর মচলয় অজধ্লকর সামথথয রাজখ্। জেজন ব ল ন: জেন 

জদলনর কলম ময খ্েম করলব, মস কুরআন বুেলব না”।20 

চেুথথ: জকয়ামু   াইল র সলবথাত্তম সময় রালের মিষ েৃেীয়াাংি। 

রালের সা াে রালের শুরু, মিষ ও মধ্যখ্ালন আদায় করা ববধ্, েলব 

উত্তম হলি মিষ েৃেীয়াাংি। আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

জেজন বল ন,  

يفطر من الشهر حىت نظن أن ال يصوم منه،  اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
وال واكن ال تشاء أن تراه من الليل مصلياً إال رأيته،  ويصوم حىت نظن أن ال يفطر،

  .«نائماً إال رأيته

                                                           
19 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩৯৫, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: 
সহীহ সুনান আবু দাউদ: (১/২৬২)। 

20 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩৯০, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ 
সুনান আবু দাউদ: (১/২৬১)। 
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“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মকালনা মালস পানাহার 

করলেন, এক সময় আমরা মলন করোম জেজন এ মালস জসয়াম পা ন 

করলবন না। আবার মকালনা মালস জসয়াম পা ন করলেন, এক সময় 

আমরা মলন করোম এ মালস জেজন পানাহার করলবন না। জেজন এমন 

জিল ন, যজদ েুজম োলক রালে সা াে আদায়কারী মদখ্লে চাও মদখ্লে 

পালব, আর যজদ োলক ঘুমন্ত অবস্থায় মদখ্লে চাও, োও মদখ্লে 

পালব”।21 

এ মথলক রালের সা ালের সহি জনয়ম বুলে আলস, যার যখ্ন সুজবধ্া 

উলঠ সা াে আদায় করলব। হযাাঁ রালের মিষ অাংলি সা াে আদায় করা 

উত্তম। আমর ইবন আবাসা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক ব লে শুলনলিন: 

أقرب ما يكون الربُّ من العبد يف جوف الليل اآلخر، فإن استطعت أن تكون »
 .«ممن يذكر اهلل يف تلك الساعة فكن

“রালের মিষ ভালগ বান্দা োর রলবর সবলচলয় জনকটবেথী হয়, যজদ েুজম 

মস সমলয় আল্লাহর জযজকরকারীলদর অন্তভুথক্ত হলে পার, োহল  োলদর 

অন্তভুথক্ত হও”।22 এ জবষয়জট আলরা স্পষ্ট হয় আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু 

আনহু মথলক বজণথে হাদীস িারা, জেজন বল ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

                                                           
21 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৪১। 
22 জেরজমযী, হাদীস নাং ৩৫৭৯; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১২৭৭; নাসাঈ, হাদীস নাং 
৫৭২, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সুনান জেরজমযী: (৩/১৮৩)। 
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ليل اآلخر يزنل ربنا تبارك وتعاىل لك يللة إىل السماء ادلنيا حني يبىق ثلث ال»
فيقول: من يدعوين فأستجيب هل؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر هل؟ 

 .«الفجر[ ء]فال يزال كذلك حىت ييض

“আমালদর রব প্রজে রালে দুজনয়ার আসমালন অবেরণ কলরন, যখ্ন 

রালের মিষ েৃেীয়াাংি বাজক থালক। অেঃপর জেজন বল ন, মক আমালক 

আহ্বান করলব, আজম যার ডালক সাড়া মদব? মক আমার জনকট প্রাথথনা 

করলব, আজম যালক প্রদান করব? মক আমার জনকট ইলেগফার করলব, 

আজম যালক ক্ষ্মা করব? ফির উজদে হওয়া পযথন্ত অনুরূপ ব লে 

থালকন”।23 

িালবর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক ব লে শুলনজি: 

رة إال إن يف الليل لساعًة ال يوافقها عبٌد مسلم يسأل اهلل خرياً من أمر ادلنيا واآلخ»
 .«وذلك لك يللة ،أعطاه إياه

“জনশ্চয় রালে এমন একজট সময় রলয়লি, মস সময় যজদ বান্দা আল্লাহর 

জনকট দুজনয়া ও আজখ্রালের মকালনা ক যাণ প্রাথথনা কলর, োলক অবিযই 

ো প্রদান করা হয়। আর এটা প্রলেযক রালে হয়”।24 

আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন ‘আস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম োলক বল লিন: 

                                                           
23 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১৪৫; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৮। 
24 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৭। 



 

 

 
 21  

داود،  الصيام إىل اهلل صيامُ  داود عليه السالم، وأحبُّ  الصالة إىل اهلل صالةُ  أحبُّ »
فطر يوماً، وال يفرُّ ه، ويصوم يوماً ويُ دسَ ه، وينام سُ ويقوم ثلثَ  ،الليل واكن ينام نصَف 

 .«إذا الىق

“আল্লাহর জনকট সবলচলয় পিন্দনীয় সা াে হলি দাউলদর সা াে, জেজন 

রালের অলধ্থক সময় ঘুমালেন, এক েৃেীয়াাংি জকয়াম করলেন ও এক 

ষষ্ঠাাংি ঘুমালেন। জেজন এক জদন জসয়াম পা ন করলেন ও একজদন 

পানাহার করলেন। জেজন িত্রুলদর মুলখ্ামুজখ্ হল  কখ্লনা প ায়ন 

করলেন না”।25 

আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহালক যখ্ন জিজ্ঞাসা করা হলয়জি , মকালনা 

আম  রাসূ ুল্লাহর জনকট সবলচলয় মবজি জপ্রয় জি ? জেজন বল ন, 

জনয়মোজিকো। আজম ব  াম: জেজন কখ্ন দাাঁড়ালেন? জেজন ব ল ন: 

যখ্ন মুরজগর ডাক শুনলেন, জেজন দাাঁড়ালেন”।26 োর মথলক অপর 

হাদীলস এলসলি: “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহ 

রালে িাজগলয় জদলেন, োর অযীফা মিষ করার আলগ সাহরীর সময় হে 

না” 27 

 

পঞ্চম: জকয়ামু   াইল র রাকাে সাংখ্যা। 

                                                           
25 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৩১, ১৯৭৯; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১১৫৯। 
26 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৩২; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪১। 
27 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩১৬, আ -বাজহন হাদীসজট হাসান বল লিন। মদখু্ন: সহীহ 
সুনান আবু দাউদ: (১/২৪৪)। 
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জকয়ামু   াইল র জনজদথষ্ট মকালনা রাকাে সাংখ্যা মনই। কারণ, নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

صالة الليل مثىن مثىن، فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر هل ما »
 .«قد صىل

“রালের সা াে দু’রাকাে, দু’রাকাে, যখ্ন মোমালদর মকউ মভার 

হওয়ার আিাংকা করলব, মস এক রাকাে সা াে আদায় করলব, যা োর 

পূলবথর সা ােগুল া মবলিাড় কলর জদলব”।28 জকন্তু এগালরা বা মেলরা 

রাকালে সীমাবদ্ধ থাকাই উত্তম, মযলহেু নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লালমর রাকাে সাংখ্যা জি  অনুরূপ আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা 

মথলক বজণথে, জেজন বল ন,  

يصيل ما بني أن يفرغ من صالة العشاء إىل  اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
وحلديثها اآلخر:  ؛ «الفجر إحدى عرشة ركعة يسلِّم بني لك ركعتني ويوتر بواحدة

يزيد يف رمضان وال يف غريه ىلع إحدى  ما اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
 .«عرشة ركعة

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম সা ােু  এিা মিষ কলর 

ফির পযথন্ত এগালরা রাকাে সা াে আদায় করলেন, প্রলেযক দু’রাকাে 

পর সা াে জফরালেন এবাং এক রাকাে িারা জবের আদায় 

করলেন”।29 োর মথলক অপর হাদীলস এলসলি: “নবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
28 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯০; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৯। 
29 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৬। 
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আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রমযান ও গায়লর রমযালন এগালরা রাকালের 

অজধ্ক পড়লেন না”।30 

ষষ্ঠ: জকয়ামু   াইল র আদব: 

১. ঘুলমর সময় জকয়ামু   াইল র জনয়ে করা আর ঘুলমর উলদ্দিয হওয়া 

উজচৎ ইবাদালে িজক্ত অিথন করা, োহল  ঘুলমও সাওয়াব হলব। আলয়িা 

রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

واكن  ته،ما من امرئ تكون هل صالة بليل فغلبه عليها نوم إال كتب اهلل هل أجر صال»
 «عليه ه صدقةً نومُ 

“এমন মকালনা বযজক্ত মনই, যার রালে সা াে আদালয়র অভযাস জি , 

অেঃপর োর ওপর ঘুম প্রব  হ , আল্লাহ োর িনয অবিযই সা ালের 

সাওয়াব জ খ্লবন, আর োর ঘুম হলব োর িনয সদকা”।31 আবু দারদা 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন:  

من أىت فراشه وهو ينوي أن يقوم يصيل من الليل فغلبت ُه عيناه حىت أصبح، ُكتَب هل ما »
 .«تعاىل نوى، واكن نوُمُه صدقًة عليه من ربه

                                                           
30 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৪৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৮। 
31 নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩১৪; মাল ক জফ  ‘মুয়াত্তা’: 
(১/১১৭), আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান নাসাঈ: 
(১/৩৮৬) ও ‘ইরওয়াউ  গাজ  ’: (২/২০৫)। 
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“ময বযজক্ত োর জবিানায় আস , যার জনয়ে জি  রালে উলঠ সা াে 

আদায় করা, জকন্তু োর ওপর ঘুম প্রব  হ , অেঃপর মভার কর , োর 

জনয়ে অনুযায়ী োর িনয ম খ্া হলব। আর োর ঘুম হলব আল্লাহর পক্ষ্ 

মথলক োর িনয সদকা স্বরূপ” 32 

২. িাগ্রে হলয় হাে মল  মচহারা মথলক ঘুম দূর করা, আল্লাহর জযজকর 

করা ও জমসওয়াক করা, এবাং ব া: 

ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل امللك وهل احلمد، وهو ىلع لك يشء قدير، سبحان »
ربِّ  وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، مد هلل،واحل اهلل،

 «اغفر يل

কারণ উবাদা ইবন সালমে রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: ময বযজক্ত রালে ঘুম মথলক 

আড়লমাড়া জদলয় উলঠ ব  : 

لك يشء قدير، احلمد هلل،   رشيك هل، هل امللك وهل احلمد، وهو ىلعال هلإ إال اهلل وحده ال»
ثم قال: امهلل اغفر يل،  ، وال حول وال قوة إال باهلل،، واهلل أكربوسبحان اهلل، وال هلإ إال اهلل

 .«33أو داع استجيب ]هل[

                                                           
32 নাসাঈ, হাদীস নাং ৬৮৭, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: ‘ইরওয়াউ  
গাজ  ’: (৪৫৪) ও সহীহ সুনান নাসাঈ: (১/৩৮৬)। 

33 হাজফয ইবন হািার রহ. বল লিন: [هل] িব্দজট ‘আসজ ’ বাজড়লয়লিন। জেজন বল লিন: 
অনযানয বণথনালে এরূপ রলয়লি। আজম ব জি: এ িব্দ ইবন মািাহ োর সুনান গ্রলন্থ 
বাজড়লয়লিন, মদখু্ন হাদীস নাং (৩৮৭৮), আ বানী হাদীলসর এ বৃজদ্ধলক সুনান ইবন 
মািাহ গ্রলন্থ সহীহ বল লিন। মদখু্ন: (২/৩৩৫)।   
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অেঃপর মস ব  : মহ আল্লাহ আমালক মাফ কর, অথবা মদা‘আ কর , 

োর মদা‘আ কবু  করা হলব”।34 ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক 

বজণথে, জেজন বল লিন: “...রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

িাগ্রে হলয় হাে িারা মচহারা মথলক ঘুম মুিলে জিল ন, অেঃপর সূরা 

আ  ইমরালনর মিষ দি আয়াে জে াওয়াে করল ন...”।35  

হুযায়ফা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, 

 ،«إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم»

“নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে যখ্ন ঘুম মথলক উঠলেন, 

জমসওয়াক িারা োর মুখ্ দাাঁেন করলেন”।36 অেঃপর িাগ্রে হওয়ার 

অনযানয জযজকর পড়া37 এবাং আল্লাহর জনলদথি মমাোলবক অযু করা। 

৩. হা কা দু’রাকাে সা াে িারা োহাজু্জদ আরম্ভ করা। কারণ, নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর কথা ও কমথ িারা অনুরূপ প্রমাজণে 

হয়। আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহু বল ন, 

إذا قام من الليل يلصيل افتتح صالته بركعتني  اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
  «خفيفتني

                                                           
34 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৫৪। 
35 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১৮২-৭৬৩। 
36 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ২৪৫; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৫৪। 
37 মদখু্ন: ম খ্লকর জহসনু  মুসজ ম, (পৃ. ১২-১৬)। 
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“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম যখ্ন রালে সা াে আদালয়র 

িনয উঠলেন, জেজন হা কা দু’রাকাে সা াে িারা োর সা াে আরম্ভ 

করলেন”।38  

আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

 .«حدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتنيإذا قام أ»

“যখ্ন মোমালদর মকউ রালে সা ালের িনয উলঠ, মস মযন োর সা াে 

হা কা দু’রাকাে িারা আরম্ভ কলর”।39 

৪. ঘলর োহাজু্জদ আদায় করা মুোহাব, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম ঘলর োহাজু্জদ আদায় করলেন। যালয়দ ইবন সালবে 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন: 

 .«فإن خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة فعليكم بالصالة يف بيوتكم،...»

“... মোমরা ঘলর সা াে আদায় কর, কারণ বযজক্তর উত্তম সা াে হলি 

োর ঘলর ফরয বযেীে”।40 

৫. জনয়জমে জকয়ামু   াই  আদায় করা, কখ্লনা েযাগ না করা। জনজদথষ্ট 

সাংখ্যক রাকাে জনয়জমে পড়া মুোহাব যজদ িরীর চাঙ্গা ও মন প্রফুল্ল 

                                                           
38 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৬৭। 
39 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৬৮। 
40 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৭৩১; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৮১। 
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থালক, োহল  দীঘথ জকরাে করলব, অনযথায় হা কা জকরালে সা াে 

আদায় করলব, আর কখ্লনা িুলট মগল  কাযা করলব। আলয়িা 

রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন: 

 «خذوا من األعمال ما تطيقون فإن اهلل ال يملُّ حىت تملّوا»

“মোমরা মস পজরমাণ আম  কর, যার সাধ্য মোমালদর রলয়লি, কারণ 

আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যেক্ষ্ণ না মোমরা ক্লান্ত হও”। জেজন ব লেন: 

  «أحب العمل إىل اهلل ما داوم عليه صاحبه وإن قّل »

“আল্লাহর জনকট মস আম ই অজধ্ক পিন্দনীয়, বান্দা যার ওপর 

জনয়মোজিকো বিায় রালখ্, যজদও োর পজরমাণ কম হয়” 41 

আবু্দল্লাহ ইবন আমর আস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম আমালক বল লিন: 

 «يا عبد اهلل ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل فرتك قيام الليل»

“মহ আবু্দল্লাহ েুজম অমুলকর মে হলয়া না, মস রালে জকয়াম করে, জকন্তু 

মস ো েযাগ কলরলি”।42 

আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা বল লিন:  

                                                           
41 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৭০; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৮২। 
42 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৫২; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১১১৯। 



 

 

 
 28  

إذا صىل صالة أحّب أن يداوم عليها، واكن  واكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم...»
 « عرشة ركعةيتجع عن قيام الليل صىل من انلهار ثنإذا غلبه نوم أو و

“...রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম যখ্ন মকালনা সা াে আদায় 

করলেন, ো জেজন জনয়জমে আদায় করা পিন্দ করলেন। যজদ োর 

ওপর ঘুম প্রব  হে অথবা দাাঁড়ালে কষ্ট হে, োহল  জেজন জদলন বালরা 

রাকাে সা াে আদায় করলেন”।43 উমার ইবন খ্াত্তাব রাজদয়াল্লাহু 

আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

منه فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر ُكِتَب  من نام عن حزبه أو عن يشء»
 .«لهل كأنما قرأه من اللي

“ময বযজক্ত োর অযীফা মথলক ঘুজমলয় পড়  অথবা োর কেক অবজিষ্ট 

রই , মস যজদ ো ফির ও মযাহর সা ালের মধ্যবেথী সমলয় পলড় মনয়, 

োহল  োর িনয ম খ্া হলব মযন মস ো রালেই পলড়লি”।44 

৬. যজদ েন্দ্রা চল  আলস, োহল  সা াে েযাগ কলর ঘুমালনা উত্তম, মযন 

ঘুম পূণথ হয়। আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

كم إذا صىل فإن أحدَ ؛حىت يذهب عنه انلوم كم يف الصالة فلريقد  نعس أحدُ  إذا»
 ؛«نفسه وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسّب 

                                                           
43 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৬। 
44 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৭। 



 

 

 
 29  

“যখ্ন মোমালদর মকউ সা ালে জেমায়, োর উজচৎ শুলয় পড়া, মযন োর 

মথলক ঘুম চল  যায়। কারণ, ঘুমালনা অবস্থায় যখ্ন মোমালদর মকউ 

সা াে আদায় কলর, েখ্ন হয়লো মস জনলির িনয ইলেগফার করলে 

জগলয় জনলিলক গাজ  মদলব”।45 আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু ‘মারফূ’ 

সনলদ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মথলক বণথনা কলরন: 

إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن ىلع لسانه فلم يدِر ما يقول »
 .«فليضطجع

“যখ্ন মোমালদর মকউ রালে দণ্ডায়মান হয়, অেঃপর োর িনয যজদ 

কুরআন পড়া কষ্টকর হয়, কী বল  ব লে পালর না, োহল  মস মযন 

শুলয় পলড়”।46 

৭. রালের সা ালের িনয স্ত্রীলক িাগ্রে করা মুোহাব  নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে সা াে আদায় করলেন, যখ্ন জেজন জবের 

আদায় করলেন আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহালক ব লেন: 

 «قويم فأوتري يا اعئشة»

“মহ আলয়িা উঠ, জবের আদায় কর” 47 আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু 

মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

                                                           
45 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ২১২; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৮৬। 
46 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৮৭। 
47 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৪। 
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فإن أبت نضح يف وجهها  ثم أيقظ امرأته فصلت، رحم اهلل رجاًل قام من الليل فصىل،»
ت يف وجهه حفإن أىب نض قظت زوجها،ثم أي ورحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت، املاء،
 .«املاء

“আল্লাহ মস বযজক্তলক রহম করুন, মস রালে উলঠ সা াে আদায় কর , 

অেঃপর োর স্ত্রীলক িাগ্রে কর । যজদ মস উঠলে না চায় োর 

মচহারায় পাজনর জিটা জদ । আল্লাহ মস নারীর ওপর রহম করুন ময 

রালে উলঠ সা াে আদায় কর , অেঃপর োর স্বামীলক িাগ্রে কর , 

যজদ মস উঠলে না চায় োর মচহারায় পাজনর মিটা জদ ” 48  

আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহুমা মথলক বজণথে, নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتني ُكتبا من اذلاكرين اهلل كثرياً »
 .«واذلاكرات

“যখ্ন বযজক্ত ঘুম মথলক উলঠ ও োর স্ত্রীলক িাগ্রে কলর, অেঃপর 

উভলয় সা াে আদায় কলর, োলদরলক অজধ্ক জযজকরকারী নারী ও 

অজধ্ক জযজকরকারী পুরুষলদর অন্তভুথক্ত ম খ্া হয়” 49 আ ী ইবন আবু 

োজ ব বণথনা কলরন, মকালনা এক রালে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম োর ও ফাজেমার জনকট গমন করল ন, অেঃপর ব ল ন: 

                                                           
48 নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬১০; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১৩৩৬; আবু দাউদ, হাদীস নাং 
১৩০৮, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান নাসাঈ: (১/৩৫৪)। 

49 ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১৩৩৫; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩০৯, আ বানী হাদীসজট 
সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান আবু দাউদ: (১/২৪৩)। 
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“মোমরা জক সা াে আদায় করি না?” আজম ব  াম: মহ আল্লাহর 

রাসূ , সলন্দহ মনই আমালদর অন্তর আল্লাহর হালে, যখ্ন জেজন 

আমালদরলক উঠালে চাইলবন আমরা উলঠ যাব আমার এ কথা ব ার পর 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম চল  মগল ন। আমালক মকালনা 

উত্তর করল ন না। অেঃপর োর প্রস্থালনর সময় আজম োলক শুন াম, 

জেজন উরুলে হাে মমলর ব লে জিল ন: 

نَ ﴿ َك  نََُو  َٰ نس  ِ
َ َٱۡل  ث  ك 

 
ءنََأ ٗلَََش   د   [  ١٦: الكهف] ﴾٥٤ََج 

“আর মানুষ সবলচলয় মবজি েকথকারী”। [সূরা আ -কাহাফ, আয়াে: 

৫৪]50 

ইবন বাত্তা  রহ. বল লিন: “এ মথলক রালের সা ালের ফযী ে 

প্রমাজণে হয় এবাং এ িনয পজরবার ও ঘজনষ্ঠিনলদর িাগ্রে করা 

উজচৎ”।51 োবাজর রহ. বল লিন: “নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর 

যজদ রালের সা ালের অজধ্ক ফযী ে িানা না থাকে, োহল  জেজন 

কখ্লনা জনি মমলয় ও চাচলো ভাইলক োর িনয কষ্ট জদলেন না, োও 

এমন সময় যা আল্লাহ োর মখ্ ুলকর আরালমর িনয জনধ্থারণ কলরলিন। 

জকন্তু জেজন মচলয়লিন আরাম ও জবোম েযাগ কলর োরা মস ফযী ে 

অিথন করুক। কারণ আল্লাহ ো‘আ া বল লিন52: 

                                                           
50 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১২৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৭৫। 
51 ‘ফােহু  বাজর’ মথলক সাংগৃহীে: (৩/১১)। 
52 ফােহু  বাজর: (৩/১১)। 
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ُمرَ ﴿
 

أ ََو  ل ك  ه 
 

ََِأ ة وَٰ ل  صذ ِبَ َبِٱل ط  ٱص  ا ََو  ه  ل ي  ََع  ََل  َن س  ٗقا ََلُك  ِز  نََُر زُقُك  َََنذ  ةََُن ر  َٰقِب  ع  ٱل  ىَََٰو  و  ق  َلِلتذ
 [  ٧١٣: طه] ﴾١٣٢

“আর মোমার পজরবার-পজরিনলক সা াে আদালয়র আলদি দাও এবাং 

জনলিও োর ওপর অজবচ  থাক। আজম মোমার কালি মকালনা জরজযক 

চাই না। আজমই মোমালক জরজযক মদই আর শুভ পজরণাম মো 

মুত্তাকীলদর িনয”। [সূরা ত্বহা, আয়াে: ১৩২] 

আর আজ  রাজদয়াল্লাহু আনহু ময বল লিন: “মহ আল্লাহর রাসূ , সলন্দহ 

মনই আমালদর অন্তর আল্লাহর হালে, যখ্ন জেজন আমালদরলক উঠালে 

চাইলবন আমরা উলঠ যাব” এ কথার উৎস হলি আল্লাহ ো‘আ ার বাণী: 

﴿َُ ََٱّللذ ّفذ و  ت  ََي  س  نُف
اَِحيَ َٱۡل   تِه  و  ِتََم  ٱلذ ََل مَ َو  ُمت  ا ََِفََت  اِمه  ن  سََِم  م  ُي ِتََُكَف  َََٰٱلذ اَق ض  ه  ل ي  َع 

َ و ت  ِسُلََٱل م  ُير  ىَََٰٓو  ر  خ 
ُ َََٰٓٱۡل  لَنَإِل  ج 

 
ًّمَىَأ س  ََِفََإِنَذَمُّ ِك  َٰل َٰتنََذ  ي  مَنَٓأَل و  ِق  ونَ َل  ُر كذ ف  ت   ﴾٤٢ََي 

 [  ٦٧: الزمر]

“আল্লাহ িীবসমূলহর প্রাণ হরণ কলরন োলদর মৃেুযর সময় এবাং যারা 

মলরজন োলদর জনদ্রার সময়। োরপর যার িনয জেজন মৃেুযর ফয়সা া 

কলরন োর প্রাণ জেজন মরলখ্ মদন এবাং অনযগুল া জফজরলয় মদন একজট 

জনজদথষ্ট সময় পযথন্ত। জনশ্চয় এলে জচন্তািী  কওলমর িনয অলনক জনদিথন 

রলয়লি”  [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৪১] 
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আর জেজন ময বল লিন: “আমরা উঠলবা”53 এর অথথ আমরা িাগ্রে হব 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর উরুলে হাে মারার উত্তম অথথ 

হলি আজ র দ্রুে উত্তর মদওয়া ও যথাযথ ওির মপি না করা। এ িনয 

জেজন উরুলে হাে মমলরলিন। হাদীস মথলক বুলে আলস: রালের 

সা ালের িনয উিুদ্ধ করা, সাথীলদর জনলদথি মদওয়া এবাং ইমাম ও 

বড়লদর উজচৎ অধ্ীনলদর দীজন ও দুজনয়াবী উপকালরর স্বালথথ োলদর 

রালের সা ালের মখ্াাঁি-খ্বর মনওয়া। উপলদি প্রদানকারীর কেথবয যখ্ন 

োর কথা গ্রহণ করা না হয় অথবা োর মলনর জবরুলদ্ধ প্রজে উত্তর শুলন, 

োহল  জবরে থাকা ও রুষ্ঠ না হওয়া, যজদ মকালনা জহকমে না 

থালক”।54 

নবী পত্নী উলম্ম সা ামা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, জেজন বল ন, 

এক রালে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম ঘুম মথলক ঘাবলড় উলঠন, 

অেঃপর জেজন বল ন, 

نِزل من الفنت؟ أيقظوا صوا»
ُ
 ب يوسفحسبحان اهلل ماذا أنزل اهلل من اخلزائن؟ وماذا أ

ماذا أنزل ». ويف لفظ: «ليك يصلني، رُبَّ اكسية يف ادلنيا اعرية يف اآلخرة )يريد أزواجه(
 .«الليلة؟

“সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কে খ্ািানা নাজয  কলরলিন? কে জফেনা নাজয  

করা হলয়লি? মহ ইউসুলফর সাথীগণ (োর স্ত্রীগণ উলদ্দিয) মোমরা 

                                                           
53 ফােহু  বাজর: (৩/১১)। 
54 িারহুন নববী আ া সহীজহ মুসজ ম: (৬/৩১১); ‘ফােহু  বাজর’ জ  ইবন হািার: 
(৩/১১)। 
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সা াে আদালয়র িনয িাগ্রে হও। দুজনয়ালে অলনক মপািাক পজরজহো 

আজখ্রালে নগ্ন থাকলব”। অপর বণথনায় এলসলি: “আি রালে কী নাজয  

করা হলয়লি?”।55 

হালফয ইবন হািার রহ. বল লিন: “...এ হাদীস মথলক রালের সা ালের 

প্রজে উিুদ্ধ করণ ও ো ওয়াজিব নয় বুলে আলস। কারণ জেজন োলদর 

ওপর অবিয িরুজর কলরন জন”।56 এ হাদীস মথলক আলরা প্রমাজণে হয় 

ঘুম মথলক িাগ্রে হলয় আল্লাহর জযজকর করা মুোহাব, অনুরূপ 

ইবাদালের িনয জনি পজরবালরর ম াকলদর িাগ্রে করা, জবলিষ কলর 

যখ্ন মকালনা জকিু ঘলট েখ্ন মুোহাব” 57 

ইবন আজসর রহ. বল লিন: “দুজনয়ালে অলনক মপািাক পজরজহো 

আজখ্রালে নগ্ন থাকলব” এ কথা িারা মানুলষর মনক আমল র জদলক 

ইজঙ্গে করা হলয়লি, যা মস পরকাল র িনয মপ্ররণ কলর। জেজন বল ন, 

“দুজনয়ার অলনক সম্পদিা ী মকালনা ভাল া কাি কলর না, মস 

আজখ্রালে ফজকর। দুজনয়ালে অলনক মপািাক পজরজহো, জবত্ত ও 

সি োর মাজ ক আজখ্রালে নগ্ন ও হেভাগা হলব”।58 

আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুমা মথলক বজণথে, োর জপো 

উমার ইবনু  খ্াত্তাব রাজদয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর োওফীক মমাোলবক 

                                                           
55 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৫, ১১২৬, ২৬১৮, ৭০৭৯। 
56 ‘ফােহু  বাজর’: (৩/১১)। 
57 ‘ফােহু  বাজর’: (৩/১১)। 
58 ‘িালমউর রাসূ  জফ আহাজদজসর রাসূ ”: (৬/৬৮)। 
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রালে সা াে আদায় করলেন, অেঃপর যখ্ন মিষ রাে হে োর 

পজরবারলক সা ালের িনয িাজগলয় জদলেন। জেজন োলদরলক ব লেন: 

সা াে, সা াে, অেঃপর জনলম্নর আয়াে জে াওয়াে করলেন: 

ُمرَ ﴿
 

أ ََو 
 

َأ ل ك  ََِه  ة وَٰ ل  صذ ِبَ َبِٱل ط  ٱص  ا ََو  ه  ل ي  ََع  ََل  َن س  ٗقا ََلُك  ِز  نََُر زُقُك  َََنذ  ةََُن ر  َٰقِب  ع  ٱل  ىَََٰو  و  ق  َلِلتذ
 [  ٧١٣: طه] ﴾١٣٢

“আর মোমার পজরবার-পজরিনলক সা াে আদালয়র আলদি দাও এবাং 

জনলিও োর ওপর অজবচ  থাক। আজম মোমার কালি মকালনা জরজযক 

চাই না। আজমই মোমালক জরজযক মদই আর শুভ পজরণাম মো 

মুত্তাকীলদর িনয”  [সূরা ত্বহা, আয়াে: ১৩২]59 

৮. মলনালযাগ ও বুলে বুলে ময পজরমাণ কুরআন জে াওয়াে করা যায়, 

োহাজু্জলদ মস পজরমাণ পাঠ করা: এক পারা বা োর মচলয় অজধ্ক বা 

োর মচলয় কম উচ্চ-অনুচ্চ মযভালব ইিা পড়ার অনুমজে রলয়লি। হযাাঁ 

যজদ উচ্চ স্বলর জে াওয়াে করল  পড়ালে প্রাণ আলস অথবা উপজস্থে 

ম ালকরা েবণ করলে পালর, অথবা অনয মকালনা ফায়দা রলয়লি, োহল  

উচ্চ স্বলর পড়া উত্তম। আর যজদ জনকলট মকউ োহাজু্জদ পলড়, অথবা 

োর উচ্চ স্বলরর কারলণ কালরা কষ্ট হয়, োহল  আলে পড়া উত্তম। আর 

যজদ অগ্রাজধ্কালরর মকালনা কারণ না থালক, োহল  মযভালব ইিা 

পড়লব।60  

                                                           
59 ‘িালমউ  উসূ  জফ আহাজদজসর’ রাসূ : (৬/৬৮)। 
60 ‘আ -মুগজন’ জ  ইবন কুদামাহ: (২/৫৬২)। 
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উপলর বজণথে সব অবস্থা সম্পলকথ হাদীস রলয়লি। আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন,  

يللة فأطال حىت هممت بأمر سوٍء، قيل:  صليت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
 .«دعهوما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأ

“আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সালথ মকালনা এক 

রালে সা াে আদায় কলরজি, জেজন এে  ম্বা করল ন ময আজম খ্ারাপ 

ইিা কলর জি াম, ব া হ : জক ইিা কলর জিল ন? জেজন ব ল ন: 

আজম ইিা কলর জি াম োলক েযাগ কলর আজম বলস যাব”।61 হুযায়ফা 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, “আজম মকালনা এক রালে 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সালথ সা াে আদায় কলরজি, জেজন 

বাকারা আরম্ভ করল ন, আজম ব  াম: একি’ আয়াে হল  হয়ে রুকু 

করলব। জেজন পড়লে থাকল ন আজম ব  াম হয়ে এক রাকালে এ সূরা 

মিষ করলবন, জেজন পড়লে থাকল ন আজম ব  াম: এর িারা হয়ে রুকু 

করলবন। অেঃপর জেজন সূরা আল -ইমরান আরম্ভ কলর ো মিষ 

করল ন। অেঃপর জেজন সূরা জনসা আরম্ভ কলর মিষ করল ন  জেজন 

ধ্ীলর ধ্ীলর স্পষ্ট কলর পড়লে জিল ন। যখ্ন মকালনা োসবীলহর আয়াে 

পাঠ করলেন, োসবীহ পড়লেন, যখ্ন মকালনা প্রাথথনার আয়াে পড়লেন, 

প্রাথথনা করলেন। যখ্ন মকালনা আেয় চাওয়ার আয়াে পড়লেন, আেয় 

চাইলেন...।”62 মাল ক ইবন আিিাজয় মথলক বজণথে, জেজন বল ন, আজম 

                                                           
61 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৩৫; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৭৩। 
62 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৭২। 
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এক রালে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সালথ সা ালে 

দাাঁজড়লয়জি, জেজন সূরা বাকারা জে াওয়াে করল ন, জেজন এমন মকালনা 

রহমলের আয়াে জে াওয়াে কলরনজন, মযখ্ালন জেজন জবরজে জদলয় 

প্রাথথনা কলরন জন। জেজন আযালবর মকালনা অজেক্রম করল  মসখ্ালন 

জবরজে জদলয় আেয় মচলয়লিন। অেঃপর জেজন দাাঁড়ালনার সমপজরমাণ 

রুকু কলরন, রুকুলে জেজন ব লেন: 

   «سبحان ذي اجلربوت، وامللكوت، والكربياء، والعظمة»

অেঃপর জেজন সািদা কলরন, রুকুর অনুরূপ জেজন সািদালে বল ন। 

অেঃপর দাাঁজড়লয় জেজন সূরা আ  ইমরান জে াওয়াে কলরন, অেঃপর 

জেজন  এলককজট সূরা জে াওয়াে কলরন”।63 হুযায়ফা রাজদয়াল্লাহু আনহু 

মথলক বজণথে, জেজন এক রালে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক 

সা াে আদায় করলে মদলখ্লিন, জেজন চার রাকাে সা াে আদায় 

কলরন, োলে জেজন সূরা বাকারাহ, আল  ইমরান, আন-জনসা, আ -

মালয়দাহ অথবা সূরা আ -‘আনআম জে াওয়াে কলরন”।64 

আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ রাজদয়াল্লাহু আনহুমা িননক বযজক্তলক বল ন, ময 

এক রাকালে মুফাস সাল র সক  সূরা জে াওয়াে কলরলি: “েুজম জক 

                                                           
63 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৭৩; নাসাঈ, হাদীস নাং ১০৪৯, আ বানী হাদীসজট সহীহ 
বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান আবু দাউদ: (১/১৬৬)। 

64 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৭৪, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ 
সুনান আবু দাউদ: (১/১৬৬)। 
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কজবোর মলো দ্রুে পলড়ি? আজম মো সামঞ্জসযপূণথ65 মস সব সূরা 

িাজন, মযগুল া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম একজটর সালথ 

অপরজট জমজ লয় পাঠ করলেন। অেঃপর জেজন মুফাস সা  মথলক জবিজট 

সূরা উলল্লখ্ কলরন, প্রজে রাকালে দু’জট কলর সূরা”।66 অপর বালকয 

এলসলি: “নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম প্রলেযক রাকালে এগুল া 

মথলক দু’জট সূরা জে াওয়াে করলেন”। জেজন বল ন, ইবন মাসউলদর 

‘মাসহাফ’ মমাোলবক জবিজট সূরা মুফাস সাল র শুরু মথলক, যার সবথলিষ 

সূরা দুখ্ান ও সূরা নাবা”।67 সহীহ মুসজ লমর বজণথে িব্দ: “আবু্দল্লাহর 

রচনা মমাোলবক দি রাকালে মুফাস সাল র জবিজট সূরা”।68 সহীহ 

মুসজ লমর অপর বণথনায় এলসলি: 

ز تراقيهم، ولكن إذا وقع يف وون القرآن ال جياؤهّذاً كهذِّ الشعر، إن أقواماً يقر...»
ائر اليت اكن ظ، إين ألعلم انلالقلب فرسخ فيه نفع، وإن أفضل الصالة الركوع والسجود

   .«...يقرن بينهن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

“কজবোর মলো দ্রুে পলড়ি, জনশ্চয় এক িাজে রলয়লি যারা কুরআন 

জে াওয়াে কলর, েলব োলদর গদথান অজেক্রম কলর না; জকন্তু যখ্ন 

অন্তলর জস্থর হও ও োলে মপ্রাজথে হয় উপকার কলর। সলবথাত্তম সা াে 

হলি রুকু ও সািদা। জনশ্চয় আজম মস সব সূরা িাজন, মযগুল া 

                                                           
65 এখ্ালন সামঞ্জসযিী  ব লে অলথথর সামঞ্জসয, মযমন উপলদি, জহকমে, ঘটনা 
ইেযাজদ, আয়ালের সাংখ্যার সমো উলদ্দিয নয়। 

66 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৭৭৫; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৭৫-৭২২। 
67 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৪৯৯৬, ৫০৪৩। 
68 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৭৬-৭২২। 



 

 

 
 39  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম জমজ লয় পাঠ করলেন...।”69 

আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা বল ন, “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম কুরআলনর এক আয়াে িারা এক রাে মিষ কলরলিন”।70 

আবু যর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, “নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম এক রালে এক আয়াে পড়লে থালকন, সকা  

পযথন্ত জেজন ো বারবার পড়লে জিল ন। আর মস আয়ােজট হলি: 

مَ َإِن﴿ ُه ب  ِ ذ  مَ َُتع  ُه ِنذ ك  ََف إ اُد نَِعب  فِرَ َِإَو غ  مَ َت  ََل ُه ذك  ََف إِن نت 
 

يزََُأ زِ ع  مََُٱل  ِكي ِل   : دةاملائ] ﴾١١٨َٱ
٧٧١  ]  

“যজদ আপজন োলদরলক িাজে প্রদান কলরন েলব োরা আপনারই বান্দা, 

আর োলদরলক যজদ ক্ষ্মা কলরন, েলব জনশ্চয় আপজন পরাক্রমিা ী, 

প্রজ্ঞাময়”  [সূরা আ -মালয়দাহ, আয়াে: ১১৮]71 এ মথলক বুো যায় 

সা ােু   াইল  বান্দার োওজফক, সুস্থো ও ইমানী িজক্ত মমাোলবক 

জবজভন্ন জকরাে পড়া মেয়। 

জকয়ামু   াইল  জকরাে মিালর ও আলে পড়ার দ ী : 

আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, োলক জিজ্ঞাসা করা হলয়জি  

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে জকরাে মিালর পড়লেন, না 
                                                           
69 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৭৫-৭২২। 
70 জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৪৮, আ বানী এ হাদীলসর সনদ সহীহ বল লিন। মদখু্ন: 
সহীহ জেরজমযী: (১/১৪০)। 

71 ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১৩৫০, আ বানী হাদীসজট হাসান বল লিন। মদখু্ন: সহীহ 
সুনান ইবন মািাহ: (১/২২৫), আরনাউে ‘িালমউ  উসূ ’: (৬/১০৫) গ্রলন্থ ো 
সহীহ বল লিন। 
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আলে পড়লেন? জেজন ব ল ন: জেজন সব করলেন, কখ্লনা মিালর 

পড়লেন আবার কখ্লনা আলে পড়লেন”।72 আবু কাোদা রাজদয়াল্লাহু 

আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম আবু বকরলক 

বল ন, 

قال: قد أسمعُت من ناجيُت يا  «يا أبا بكر، مررت بك وإنك تصيل ختفُض صوتك»
 «ارفع قليالً »رسول اهلل، قال: 

“মহ আবু বকর, আজম মোমার পাি জদলয় জগলয়জি, েুজম জনচু স্বলর সা াে 

আদায় করলে জিল ” জেজন বল ন, মহ আল্লাহর রাসূ , আজম যার সালথ 

জনভৃলে কলথাপকথন কলরজি োলক শুজনলয়জি। জেজন ব ল ন: “মোমার 

আওয়াি সামানয উাঁচু কর” আর উমারলক জেজন বল ন, 

أوقظ الوسنان وأطرد  !فقال: يا رسول اهلل «مررت بك وأنت تصيل رافعاً صوتك»
 .«اخفض قليالً »الشيطان، قال: 

“আজম মোমার পাি জদলয় অজেক্রম কলরজি, েুজম উাঁচু আওয়ালি সা াে 

আদায় করজিল ”। জেজন ব ল ন: মহ আল্লাহর রাসূ , আজম ঘুমন্তলদর 

িাগ্রে ও িয়োন জবোজড়ে করজি াম। জেজন ব ল ন: “েুজম সামানয 

জনচু কর”।73  

                                                           
72 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৩৭; জেরজমযী, হাদীস নাং ২৯২৪; নাসাঈ, হাদীস নাং 
১৬৬২; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১৩৫৪; আহমদ: (৬/১৪৯), আ বানী হাদীসজট 
সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান নাসাঈ: (১/৩৬৫)।  

73 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩২৯; জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৪৭, আ বানী হাদীসজট সহীহ 
বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান আবু দাউদ: (১/২৪৭)। 
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আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম মকালনা এক রালে িননক বযজক্তলক কুরআন জে াওয়াে 

করলে শুলনন, অেঃপর জেজন বল ন, 

ويف لفظ:  «يرمحه اهلل لقد أذكرين كذا وكذا، آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا»
رمحه اهلل لقد »يستمع قراءة رجل يف املسجد فقال:  اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم»

نسيتها
ُ
 .«أذكرين آية كنت أ

“আল্লাহ োলক রহম করুন, মস আমালক অমুক অমুক আয়াে স্মরণ 

কজরলয় জদলয়লি, যা আজম অমুক অমুক সূরা মথলক বাদ জদলয় জি াম”। 

অপর িলব্দ এভালব এলসলি: “নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

মসজিলদ এক বযজক্তর জকরাে শুনলে জিল ন, জেজন ব ল ন: “আল্লাহ 

োলক রহম করুন, মস আমালক অমুক আয়াে স্মরণ কজরলয় জদলয়লি, যা 

আজম ভুল  জগলয় জি াম”।74 

 

কুরআলনর হালফয যজদ জদন-রালের সা ালে কুরআন জে াওয়াে কলর, 

োহল  কুরআন োর স্মরণ ও মুখ্স্থ থাকলব। আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন:  

لة إن اعهد عليها أمسكها وإن قل صاحب اإلبل املعإنما مثل صاحب القرآن كمث»
 .«طلقها ذهبتأ

                                                           
74 বুখ্াজর: ফাদালয় ু  কুরআন ও সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৮৮। 
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“কুরআলনর হালফলযর উদাহরণ হলি উলটর মাজ লকর নযায়, যজদ মস ো 

বারবার জে াওয়াে কলর রাখ্লে পারলব, আর যজদ মিলড় মদয় চল  

যালব”।75  

মুসজ লমর বণথনায় এলসলি: 

 .«وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل وانلهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه»

“কুরআলনর হাজফয যজদ রালে ও জদলন সা ালে দণ্ডায়মান হলয় 

জে াওয়াে কলর, স্মরণ রাখ্লে পারলব, আর যজদ মস ো সা ালে না 

পলড় ভুল  যালব”।76 

৯. কখ্লনা কখ্লনা িামা‘আলের সালথ রালের নফ  আদায় করা ববধ্। 

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম িামা‘আলের সালথ ও এক া 

সা াে আদায় কলরলিন, েলব োর অজধ্কাাংি নফ  সা াে জি  

এক া। জেজন কখ্লনা হুযায়ফার সালথ সা াে আদায় কলরলিন।77 

কখ্লনা ইবন আব্বালসর সালথ।78 কখ্লনা আনাস, োর মাো ও 

ইয়াজেলমর সালথ।79 কখ্লনা ইবন মাসউলদর সালথ।80 কখ্লনা আউফ 

ইবন মাল লকর সালথ।81 কখ্লনা আনাস ও োর মা এবাং োর খ্া া 

                                                           
75 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৫০৩১; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৮৯। 
76 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২২৭-৭৮৯। 
77 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২২৭। 
78 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯২; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৮২-৭৬৩। 
79 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৬৫৮। 
80 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১৩৫; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৭৩। 
81 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৭৩; নাসাঈ, হাদীস নাং ১০৪৯। 
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উলম্ম হারালমর সালথ।82 কখ্লনা ইেবান ইবন মাল ক ও আবু বাকরার 

সালথ।83 একবার োাঁর সাহাবীগণ উসমালনর বাজড়লে ইমামজে কলরলি।84 

হযাাঁ এটালক জনয়জমে সুন্নাে জহলসলব গ্রহণ করলব না, যজদ কখ্লনা ো 

কলর োহল  সমসযা মনই, োরাবীর সা াে বযেীে, কারণ োলে 

িামা‘আে দালয়জম সুন্নাে”।85 

১০. জবের সা াে িারা োহাজু্জদ মিষ। আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

রাজদয়াল্লাহু আনহুমা মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন: 

من صىل من الليل فليجعل » . ويف لفظ ملسلم:«اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً »
اكن يأمر  فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ]قبل الصبح[ آخر صالته وتراً 

 .«بذلك

“মবলেরলক মোমালদর রালের মিষ সা াে বানাও”। মুসজ লমর বণথনায় 

এরূপ এলসলি, (আবু্দল্লাহ ইবন উমার বল লিন): “ময রালে সা াে 

আদায় কলর, মস মযন োর মিষ সা াে কলর জবেরলক ‘ফিলরর পূলবথ’, 

কারণ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম অনুরূপ জনলদথি 

করলেন”।86 

                                                           
82 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৬৬০। 
83 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৮৬; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৩৩। 
84 ‘আ -মুগজন’ জ  ইবন কুদামাহ: (২/৫৬৭)। 
85 ‘ইখ্জেয়ারােু  জফকজহয়যাহ’ জ  ইবন োইজময়াহ: (পৃ. ৯৮)। 
86 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯৮; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫১। 
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১১. ঘুম যাওয়া ও দণ্ডায়মানলক সাওয়াব জ্ঞান করা, োহল  ঘুম ও 

সিাগ সবথাবস্থায় সাওয়াব হাজস  হলব। একবার মুয়ায ও আবু মুসা 

আিা'আজর রাজদয়াল্লাহু আনহুমা মনক আমল র আল াচনা করলে 

জিল ন। মুয়ায ব ল ন: মহ আবু্দল্লাহ87 আপজন কীভালব কুরআন 

জে াওয়াে কলরন? জেজন ব ল ন: আজম রাে-জদন সবথদা জবরজে জদলয় 

জদলয় জে াওয়াে কজর। জেজন ব ল ন: আপজন কীভালব জে াওয়াে 

কলরন মহ মুয়ায? জেজন ব ল ন: আজম প্রথম রালে ঘুমাই অেঃপর 

সা ালে দাাঁড়াই, যখ্ন আমার জকিু ঘুম হলয় যায় এবাং আল্লাহর 

োওফীক মমাোলবক জে াওয়াে কজর। আজম ঘুমলক ইবাদাে মলন কজর, 

মযমন দাাঁড়ালনালক ইবাদাে মলন কজর”। অপর বণথনায় এলসলি: “মুয়ায 

আবু মুসালক ব ল ন: আপজন জকভালব জে াওয়াে কলরন? জেজন 

ব ল ন: দাাঁজড়লয়, বলস ও আমার বাহলনর ওপর, জবরজে জদলয় জদলয় 

জে াওয়াে কজর। জেজন বল ন, জকন্তু আজম দাাঁড়াই ও ঘুমাই, আজম 

আমার ঘুমলক ইবাদাে মলন কজর মযমন দাাঁড়ালনালক ইবাদাে মলন 

কজর”।88   

হালফয ইবন হািার রহ. বল লিন: “এর অথথ হলি জেজন জবোলম 

সাওয়াব অলেষণ কলরন, মযমন জেজন কষ্ট কলর সাওয়াব অলেষণ কলরন 

                                                           
87 আবু মুসা আি‘আরী রাজদয়াল্লাহু আনহুর নাম আবু্দল্লাহ ইবন কালয়স। 
88 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৪৩৪২, ৪৩৪২, ৪৩৪৪, ৪৩৪৫; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং 
১৭৩৩। 
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কারণ জবোম িারা যজদ ইবাদালের িজক্ত অিথন উলদ্দিয হয়, োহল  

মসখ্ালনও সাওয়াব হয়” 89 

আজম আল্লামা আবু্দ  আযীয ইবন আবু্দল্লাহ ইবন বায রহ.-মক ব লে 

শুলনজি: “এলে সাহাবীলদর সুন্দর আখ্ াক, ইবাদালের প্রজে োলদর 

ঈষথা ও পরস্পর ইবাদালের আল াচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। োরা ঘুম ও 

দাাঁড়ালনালক পযথন্ত ইবাদাে গণয করলেন। অেএব, মুসজ লমর উজচৎ োর 

সময় ও কাি বণ্টন কলর মনওয়া: একজট সময় কুরআলনর িনয, একজট 

সময় অনযানয কালির িনয ও একজট সময় পজরবালরর িনয...”।90 

১২.  ম্বা জকরালের সালথ অজধ্ক রুকু সািদা করা উত্তম রালের 

সা ালে যজদ কষ্ট অথবা জবরক্ত না  ালগ। িালবর ইবন আবু্দল্লাহ 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন: 

«...أفضل الصالة طول القنوت»  

“ ম্বা কুনুে91 জবজিষ্ট সা াে উত্তম”।92 সাওবান রাজদয়াল্লাহু আনহু 

মথলক বজণথে, এক বযজক্ত োলক িান্নালে প্রকািকারী আম  অথবা 

                                                           
89 ‘ফােহু  বাজর’: (৮/৬২)। 
90 আজম এ বাণী সহীহ বুখ্ারীর োকজরলরর সময় শুলনজি হাদীস নাং (৪৩৪১), মসামবার 
জদন, ফিলরর সময়, জরয়ালদ অবজস্থে িালম কাজবর মসজিলদ। োজরখ্: 
২২/৭/১৪১৬জহ.। 

91 হাদীলস বজণথে "قنوت" (কুনুে) িব্দ জবজভন্ন অথথ প্রদান কলর। মযমন, আনুগেয, খু্শু 
বা একাগ্রো, সা াে, মদা‘আ, ইবাদে, জকয়াম,  ম্বা জকয়াম, চুপ থাকা, জস্থরো, 
আনুগেয প্রজেষ্ঠা করা ও জবনয়বনো। মদখু্ন: ‘জনহায়া জফ গাজরজব  হাদীস’ জ  ইবন 
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আল্লাহর জনকট সবলচলয় জপ্রয় আম  সম্পলকথ জিজ্ঞাসা কলরজি , জেজন 

বল ন, আজম এ সম্পলকথ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক 

জিজ্ঞাসা কলরজি, জেজন বল লিন:  

فإنك ال تسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل بها درجة  عليك بكرثة السجود هلل،»
 ؛«خطيئة اوحطَّ عنك به

“েুজম আল্লাহর িনয অজধ্ক সািদা কর। কারণ, েুজম এমন মকালনা 

সািদা করলব না, যার জবজনমলয় আল্লাহ মোমার মেথবা বৃজদ্ধ করলবন না 

ও মোমার পাপ মমাচন করলবন না”।93 রাজবআ ইবন কাব আস াজম 

বল ন, আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সালথ রাজত্র 

                                                                                                                  
আজসর, বাবু  কাফ মাআন নুন: (৪/১১১); ‘মািাজরকু  আনওয়ার আ াস জসহাহ 
ওয়া  আসার’ জ   কাজদ আয়াদ, হারফু  কাফ মাআ সালয়জর  হুরুফ: (২/১৮৬); 
‘হাদইউস সাজর মুকাদ্দামাহ ফােহু  বাজর’ জ  ইবন হািার: (পৃ. ১৭৬), হালফয ইবন 
হািার বল লিন, ইবনু  আরাজব কুনুলের দিজট অথথ উলল্লখ্ কলরলিন, যা যয়নুজদ্দন 
আ -ইরাজক কজবোয় রূপান্তর কলরলিন: 

 ولفظ القنوت اعدد معانيه جتد = مزيداً ىلع عرشة معاين مرضية
متها، إفراده بالعبوديـةخشوع، والعبادة، طاعة = إقا داعء،  

 سكوت، صالة، والقيام، وطوهل = كذا دوام الطاعة الرابح القنيه
“আজম কুনুে িলব্দর অথথ গণনা কলরজি, েুজম োর সজঠক অথথ দিজটরও অজধ্ক 
পালব: মদায়া, খু্শু বা একাগ্রো, ইবাদে, আনুগেয কালয়ম করা, একমাত্র আল্লাহলক 
ইবাদাে জনলবদন করা, চুপ থাকা, সা াে, জকয়াম,  ম্বা জকয়াম, সবথদা ইবাদলে 
মিগু  থাকা”। মদখু্ন: ‘ফােহু  বাজর’ মাকোবাহ সা জফয়াহ: (২/৪৯১) ইবন 
আজসর হাদীলস বজণথে কুনুলের অথথ উলল্লখ্ কলর বল লিন: “হাদীলস বজণথে কুনুে 
উজল্লজখ্ে ময িলব্দর সম্ভাবনা রালখ্, মস অলথথ ো বযবহার করলে হলব”। ‘আন-জনহায়া 
জফ গাজরজব  হাদীস ওয়া  আসর’: (৪/১১১)। 

92 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৬। 
93 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৪৮৮। 
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যাপন করোম, োর অযুর পাজন ও প্রলয়ািনীয় জিজনস মপি করোম। 

জেজন আমালক বল ন, “চাও”, আজম ব  াম: আজম িান্নালে আপনার 

সালথ থাকলে চাই। জেজন ব ল ন: “এ িাড়া অনয জকিু?” আজম ব  াম: 

এটাই। জেজন ব ল ন: 

«لسجودفأعينِّ ىلع نفسك بكرثة ا»  

“অজধ্ক সািদা িারা েুজম আমালক সাহাযয কর, মোমার িনযই” 94 আবু 

হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

 «ادلاعء وافأكرث ،أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»

“বান্দা োর রলবর অজধ্ক জনকটবেথী হয় সািদা অবস্থায়, অেএব 

মোমরা অজধ্ক মদা‘আ কর”।95  

ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা মথলক বজণথে একজট ‘মারফূ’ হাদীলস 

আলি:  

فقِمٌن أن يُستجاب  ،ا يف ادلاعءأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدو»
 .«لكم

                                                           
94 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৪৮৯। 
95 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৪৮২। 
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“আর রুকুলে মোমরা আল্লাহর বড়ত্ব বণথনা কর, সািদালে অজধ্কহালর 

মদা‘আ কর, অজধ্ক সম্ভাবনা রলয়লি ময মোমালদর ডালক সাড়া মদওয়া 

হলব”।96  

এসব হাদীলসর কারলণ আজ মগণ ইখ্জে াফ কলরলিন মকালনাজট উত্তম: 

 ম্বা জকয়াম কলর কম সািদা করা অথবা সাংলক্ষ্প জকয়াম কলর অজধ্ক 

সািদা করা? 

মকউ বল লিন:  ম্বা জকয়ালমর েু নায় অজধ্ক রুকু সািদা উত্তম। ইমাম 

আহমলদর সাথীলদর একজট িামা‘আে এ অজভমে গ্রহণ কলরলিন, 

োলদর দ ী  পূলবথ উজল্লজখ্ে সািদার ফযী ে সাংক্রান্ত হাদীস। 

মকউ বল লিন: উভয় সমান। 

মকউ বল লিন:  ম্বা জকয়াম করা অজধ্ক রুকু সািদা মথলক উত্তম। 

োলদর দ ী  পূলবথ উজল্লজখ্ে97 িালবর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে 

হাদীস: 

،«الصالة طول القنوت لأفض»  

“ ম্বা কুনুে জবজিষ্ট সা ােই উত্তম”।98 ইমাম োবাজর রহ. আল্লাহ 

ো‘আ ার বাণী: ﴿ َن مذ
 

وَ َأ ََُه ِت  َٰن ان ا ءَ َق  لََِء  َّلذ  اَٱ ٗد ِج ا اَس  ِٗم ق ا ئ [  ٩: الزمر] ﴾٩ََو   “ময 

                                                           
96 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৪৭৯। 
97 মদখু্ন: ‘আ -মুগজন’ জ  ইবন কুদামাহ: (২/৫৬৪); ফােওয়া িাইখু্  ইস াম জ  
ইবন োইজময়াহ: (২৩/৬৯); ‘নাই ু  আওোর’ জ  িাওকাজন: (২/২৭০)। 

98 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৬। 
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বযজক্ত রালের প্রহলর সাদিাবনে হলয় ও দাাঁজড়লয় আনুগেয প্রকাি কলর” 

[সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৯] সম্পলকথ বল ন, এখ্ালন কুনুলের অথথ 

সা ালে দাাঁজড়লয় জকরাে পড়া। অনযরা বল লিন: কুনুে অথথ ইবাদাে, 

আর ‘কালনে’ অথথ আনুগেযকারী।99 ইবন কাজসর রহ. বল ন, َ وَ  َُه نَ  مذ
 

﴿أ
َ َٰنِت  ن ا ءَ َق  ا لََِء  َّلذ  اَٱ ٗد ِج ا ِٗماَس  ق ا ئ [  ٩: الزمر] ﴾٩ََو   “ময বযজক্ত রালের প্রহলর 

সাদিাবনে হলয় ও দাাঁজড়লয় আনুগেয প্রকাি কলর” [সূরা যুমারআয়াে: 

৯] অথথাৎ সািদা ও জকয়াম অবস্থায়। এ িনয যারা কুনুলের অথথ 

বল লিন সা ালে খু্শু বা একাগ্রো, োরা দ ী  জহলসলব এ আয়াে মপি 

কলরলিন, এখ্ালন কুনুে অথথ শুধু্ দাাঁড়ালনা নয় মযমন অলনলক বল লিন। 

ইবন মাসউদ বল লিন: قانت “কালনে” অথথ আল্লাহ ও োর রাসূল র 

আনুগেযকারী”।100  

িাইখু্  ইস াম ইবন োইজময়া রহ. বল লিন: “জকয়াম, রুকু ও সািদা 

 ম্বা করা অজধ্ক জকয়াম, রুকু ও সািদা মথলক উত্তম”।101 আজম িাইখ্ 

আবু্দ  আযীয ইবন বায রহ.-মক ব লে শুলনজি: “এ জনলয় আজ মগণ 

মেজবলরাধ্ কলরলিন মকালনাজট উত্তম: কম সািদা কলর দীঘথ জকয়াম 

করা, অথবা সাংলক্ষ্লপ জকয়াম কলর অজধ্ক সািদা করা োলদর মকউ 

এটা, আর মকউ ওটা উত্তম বল লিন। জকন্তু রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
99 ‘িালমউ  বায়ান আন োজবজ  আয়া  কুরআন’: (৪/৪৮)। 
100 ‘োফজসলর ইবন কাজসর’: (৪/৪৮)। 
101 ফলোয়া িাইখু্  ইস াম: (২৩/৭১), জেজন (২৩/৬৯-৮৩)নাং পৃষ্ঠাসমূলহ এর বযাখ্যা 
জদলয়লিন, মসখ্ালন জেজন উলল্লখ্ কলরলিন শুধু্ সািদা বালরাজট কারলণ শুধু্ রুকু 
মথলক উত্তম অেঃপর জেজন ো দ ী সহ উলল্লখ্ কলরলিন। 
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আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সা াে জি  মধ্যম পন্থার, জেজন যজদ  ম্বা জকয়াম 

করলেন, োহল  রুকু-মসিদাও  ম্বা করলেন। আর যজদ সাংলক্ষ্লপ 

জকয়াম করলেন, োহল  রুকু-সািদাও সাংলক্ষ্প করলেন এটাই উত্তম”। 

জেজন আলরা বল লিন: উত্তম হলি মুসজল্ল োর সাধ্যমে সা াে আদায় 

করলব মযন জবরজক্ত না আলস। োর মন যজদ  ম্বা জকরালের িনয সায় 

মদয় োহল   ম্বা করলব। আর যজদ োর মন সাংলক্ষ্লপ আরাম মবাধ্ 

কলর, োহল  সাংলক্ষ্প করলব, যখ্ন মদখ্লব ময সাংলক্ষ্লপ অজধ্ক 

খু্শু/একাগ্রো সৃজষ্ট হয়, মলনালযাগ বেজর হয় ও ইবাদে করলে আনন্দ 

 ালগ। সািদা যে অজধ্ক হলব, েে উত্তম, অেএব মুসজ ম যজদ এরূপ 

করলে পালর, োহল  দীঘথ জকয়াম করা উত্তম অজধ্ক রুকু-সািদার 

সালথ, মযখ্ালন উভয় পদ্ধজে জবদযমান, আর ো হলি মধ্যম পন্থার 

সা াে, যজদ জকয়াম  ম্বা কলর রুকু-সািদা  ম্বা করলব, আর যজদ 

জকয়াম সাংলক্ষ্প কলর, রুকু-সািদা সাংলক্ষ্প করলব।102 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম প্রচুর ইবাদাে করলেন ও োর 

মথলক জেজন আনন্দ মপলেন। অলনক সময় জেজন রালের সা ালে দীঘথ 

জকরাে পড়লেন ময, োর দু’পা মফলট মযে। আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা 

োলক বল ন; আপজন এরূপ কলরন মকন, অথচ আল্লাহ আপনার পূবথাপর 

সব গুনা মাফ কলর জদলয়লিন? জেজন বল ন, 

.«أكون عبداً شكوراً أفال »  
                                                           
102 ‘মুনোকা  আখ্বার’ জ  ইবন োইজময়াহ গ্রলন্থর (১২৬১) নাং হাদীলসর োকজরলরর 
সময় শুলনজি। 
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“আজম জক আল্লাহর মিাকর গুিার বান্দা হলবা না?”103 রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মথলক প্রমাজণে, জেজন রালের সা ালে 

এক রাকালে সূরা বাকারাহ, জনসা ও আ  ইমরান জে াওয়াে 

কলরলিন।104 হুযায়ফা রাজদয়াল্লাহু আনহু রালে োলক চার রাকাে সা াে 

আদায় করলে মদলখ্লিন, মসখ্ালন জেজন সূরা বাকারাহ, আ  ইমরান, 

জনসা, মালয়দাহ অথবা আন‘আম জে াওয়াে কলরলিন”।105 আলয়িা 

রাজদয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম সম্পলকথ বল ন, 

فيسجد السجدة  - تعين بالليل - اكن يصيل إحدى عرشة ركعة، اكنت تلك صالته»
 
ُ
َحُدُكم مخ من ذلك قدر ما يقرأ

َ
 .«سني آية قبل أن يرفع رأسهأ

“জেজন এগালরা রাকাে সা াে আদায় করলেন, োর সা াে এমন জি  

ময, জেজন একজট সািদা করলেন, োর মাথা উঠালনার আলগ মোমালদর 

মকউ পঞ্চাি আয়াে পড়লে পারে”।106 জেজন এ কারলণ আনন্দ মবাধ্ 

করলেন, োর রলবর ইবাদালে জেজন জবরক্ত হলেন না, বরাং সা াে জি  

োর মচালখ্র িীে ো। আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

.«ةعيين يف الصال ةُ رَّ ُحبَِّب إيّل النساء والطيب، وُجِعلت قُ »  

                                                           
103 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৪৮৩৬, ৪৮৩৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৮১৯, ২৮২০, 
আলয়িা ও মুজগরা রাজদয়াল্লাহু আনহুমা মথলক বণথনা কলরন। 

104 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৭২। 
105 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৭৩; নাসাঈ, হাদীস নাং ১০৪৯। 
106 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯৪। 
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“আমার জনকট নারী ও সুগজন্ধ্ জপ্রয় কলর মদওয়া হলয়লি, আর আমার 

মচালখ্র িীে ো বানালনা হলয়লি সা ােলক”।107 সা াে জি  োর 

আরালমর বস্তু। সাল ম ইবন আবু  িাদ মথলক বজণথে, জেজন বল ন, এক 

বযজক্ত ব  : আফলসাস আজম যজদ সা াে আদায় কলর স্বজে হাজস  

করোম! ফল  োরা (উপজস্থে ম ালকরা) োলক জেরস্কার কর , মস 

ব  : আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক ব লে শুলনজি:  

.«يا بالل أقم الصالة أرحنا بها»  

“মহ মব া  সা াে কালয়ম কর, আমালদরলক োর িারা স্বজে দাও”।108 

জকন্তু উম্মলের িনয জেজন বল লিন:  

.«واحىت تملُّ  يملُّ  فإن اهلل ال ،تطيقون خذوا من األعمال ما»  

“মোমরা যা পার োই আম  কর। কারণ আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যেক্ষ্ণ 

না মোমরা ক্লান্ত হও”।109  

আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

« ُ ٌ إن ادلين ي ُ  س  دوا وقاربوا، وأبرشوا، واستعينوا ، فسدِّ هُ بَ لَ إال غَ  أحدٌ  ادلينَ  شادَّ ولن ي
 .«تبلغوا القصدَ  جلة، والقصدَ بالغدوة والروحة، ويشء من ادلُّ 

                                                           
107 নাসাঈ, হাদীস নাং ৩৯০৪; আহমদ: (৩/১২৮), আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। 
মদখু্ন: সহীহ নাসাঈ: (৩/৮২৭)। 

108 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৯৮৫, ৪৯৮৬, আ বানী সহীহ সুনান নাসাঈলে হাদীসজট 
সহীহ বল লিন: (৩/৯৪১)। 

109 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১৯৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৮২। 
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“দীন সহি, মোমালদর ময মকউ দীলন কলঠারো করলব, দীন োর ওপর 

গাল ব হলব। অেএব, মোমরা মধ্যম পন্থা অব ম্বন কর, োর জনকটবেথী 

থাক ও সুসাংবাদ গ্রহণ কর, (কারণ জনয়মোজিক আম  কম হল ও 

অজধ্ক সাওয়াব), আর সকা , সন্ধ্যা ও রালের জকিু অাংলি অথথাৎ 

প্রাণবন্ত সমলয় জনয়জমে আম  কলর সাহাযয চাও। আর মধ্যম পন্থা 

অব ম্বন কর, মধ্যম পন্থা অব ম্বন কর, োহল  অভীষ্ট  লক্ষ্য মপৌঁিলে 

পারলব”।110 

আজম িাইখ্ আবু্দ  আযীয ইবন বায রহ.-মক ব লে শুলনজি: “এ মথলক 

প্রমাজণে হয় আমালদর পলক্ষ্ উত্তম হলি মধ্যম পন্থা অব ম্বন করা, 

অজধ্ক  ম্বা না করা মযন আমরা জবরক্ত না হই ও ইবাদাে েযাগ না 

কজর। মুজমন জনলিলক কষ্ট না জদলয় সা াে আদায় করলব, মুিাহাদা ও 

ইবাদাে করলব, বরাং সব জবষলয় মধ্যম পন্থা অব ম্বন করলব, মযন 

জবরজক্তর ফল  ইবাদালের প্রজে অজনহা সৃজষ্ট না হয়” 111 

সপ্তম: জকয়ামু   াইল র িনয সহায়ক উপকরণ: 

১. জকয়ামু   াইল র ফযী ে, আল্লাহর জনকট রালে সা াে 

আদায়কারীলদর মেথবা ও দুজনয়া ও আজখ্রালে োলদর িনয ময জবজনময় 

রলয়লি ো িানা। মযমন, আল্লাহ োলদর পূণথ ঈমালনর সাক্ষ্য জদলয়লিন, 

োলদর িনয রলয়লি িান্নাে। োরা ও মূখ্থরা কখ্লনা সমান নয়, জকয়ামু  

                                                           
110 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৩৯, ৬৪৬৩; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৮১৬। 
111 ‘মুনোকা  আখ্বার’ এর (১২৫৭-১২৬২) নাং হাদীলসর বযাখ্যার সময় আজম োর এ 
বাণী েবণ কলরজি। 
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 াইল র ফল  িান্নাে ও োর উাঁচু প্রাসাদ  াভ হয়। জকয়ামু   াই  

আল্লাহর মনককার বান্দালদর জসফাে ও মুজমনলদর সম্মালনর ভূষণ। মুজমন 

বযজক্ত রালের সা ালের িনয ঈষথা কলর।112 

২. িয়োলনর ষড়যি সম্পলকথ সিাগ থাকা। কারণ, িয়োন োলে 

বাধ্ার সৃজষ্ট কলর। রালে না উঠার ক্ষ্জে িানা ইেযাজদ। আবু্দল্লাহ ইবন 

মাসউদ রাজদয়াল্লাহ আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লালমর দরবালর এক বযজক্তর উলল্লখ্ করা হ , ময সকা  পযথন্ত 

ঘুজমলয় জি , জেজন ব ল ন:  

 «يف أذنيه»أو قال: ، «ذاك رجل بال الشيطان يف أذنه»

“মস এমন ম াক, যার কালন িয়োন মপিাব কলরলি” অথবা বল লিন: 

“োর দু’কালন”।113 আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

ذا هو نام ثالث ُعقٍد، يرضب ىلع ماكن يعقد الشيطان ىلع قافية رأس أحدكم إ»
،فإن توضأ ت عقدة،فإن استيقظ فذكر اهلل احنلَّ د  لك عقدة:عليك يلل طويل فارقُ 

ت ُعَقُدهُ،فأصبح نشيطاً طيب انلفس، وإال أصبح خبيث ت عقدة،فإن صىل احنلَّ احنلَّ 
 «انلفس كسالن

                                                           
112 এ অাংলির প্রলেযক বালকযর দজ   সা ােু   াইল র ফযী ে বণথনার সময় পূলবথ 
উলল্লখ্ করা হলয়লি। 

113 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৪৪, ৩২৭০; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৭৪। 



 

 

 
 55  

“মোমালদর প্রলেযলকর মাথার মিষাাংলি িয়োন জেনজট জঘরা মদয়, যখ্ন 

মস ঘুমায়। প্রলেযক জঘরার স্থালন মস মমাহর এাঁলট মদয়: মোমার রাে 

এখ্লনা অলনক বাজক। অেএব, ঘুমাও যজদ মস িাগ্রে হলয় আল্লাহর 

জযকর কলর একজট জঘরা খু্ল  যায়, যজদ মস ওযু কলর অপর জঘরা খু্ল  

যায়, যজদ মস সা াে আদায় কলর, োর সব জঘরা খু্ল  যায়, ফল  মস 

প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল জচলত্ত মভার কলর, অনযথায় মস খ্ারাপ মন ও 

অ সোসহ মভার কলর”।114 আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আস 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, আমালক রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

«يا عبد اهلل ال تكن مثل فالن اكن يقوم من الليل فرتك قيام الليل»  

“মহ আবু্দল্লাহ েুজম অমুলকর মে হলয়া না, মস রালে জকয়াম করে, পলর 

মস ো েযাগ কলরলি”।115 আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুমা 

মথলক বজণথে, জেজন একজট স্বপ্ন মদলখ্ন, অেঃপর ো মবান উমু্ম  

মুজমনীন হাফসার জনকট বণথনা কলরন, জেজন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর জনকট বল ন, জেজন বল ন, “আবু্দল্লাহ খু্ব ভাল া 

মিল , যজদ মস রালে সা াে আদায় করে”। এরপর মথলক জেজন রালে 

খু্ব কম ঘুমালেন।116 আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

                                                           
114 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৪২; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৭৬। 
115 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৫২) ও (১১৩১; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১৮৫-১১৫৯। 
116 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১২১, ১১২২; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ২৪৭৯। 
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اب باألسواق، جيفة بالليل، محار بانلهار، بغض لك جعظريٍّ جوَّاظ، سخَّ إن اهلل يُ »
 .«هل بأمر اآلخرةاعلٍم جا

“জনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া অপিন্দ কলরন প্রলেযক কলঠার মমিাি মপটুক, 

বািালর জচৎকারকারী, রালে মৃে মদহ ও জদলন গাধ্া, মিলনও 

আজখ্রালের জবষলয় মূখ্থলদর” 117 

৩. আিা মিাট রাখ্া ও মৃেুযলক স্মরণ করা। কারণ, োর ফল  আমল র 

প্রজে আগ্রহ সৃজষ্ট হয় ও অ সো দূর হয়  আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

রাজদয়াল্লাহু আনহুমা বল ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

আমার ঘাড় ধ্লর বল ন,  

.«بيلكن يف ادلنيا كأنك غريب أو اعبر س»  

“েুজম দুজনয়ালে বাস কর অপজরজচে অথবা পজথলকর নযায়”। ইবন 

উমার ব লেন: “যখ্ন েুজম সন্ধ্যা কর, সকাল র অলপক্ষ্া কর না, আর 

যখ্ন েুজম সকা  কর, সন্ধ্যার অলপক্ষ্া কর না। সুস্থ অবস্থায় অসুস্থোর 

সম্ব  অিথন কর, আর িীজবে অবস্থায় মৃেুযর সম্ব  অিথন কর”।118 

ইমাম বুখ্ারী রহ. বল লিন: 

                                                           
117  ইবন জহব্বান জফ  ইহসান: (৭২) ও (১/২৭৩), বায়হাজক জফস সুনান, সহীহ ইবন 
জহব্বালনর জটকায় শুআইব আরনাউে এ হাদীলসর সনদ সহীহ মুসজ লমর িেথ 
মমাোলবক সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ ইবন জহব্বান ‘আ -ইহসান’ অধ্যায়: 
(১/২৭৪), আ বানী ‘জস জস া আহাদীজসস সহীহা’ গ্রলন্থ এ হাদীলসর সনদ সহীহ 
বল লিন, হাদীস নাং (১৯৫), সহীহ োরজগব গ্রলন্থ জেজন এ হাদীলসর সনদ হাসান 
বল লিন, হাদীস নাং (৬৪৫)। 

118 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৬৪১৬। 
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فعىس أن يكون موتك بغتة=  اغتنم يف الفراغ فضل ركوٍع   

ذهبت نفسه الصحيحة فلتة=  كم صحيح رأيت من غريسقمٍ   

“অবসলর েুজম রুকুর ফযী ে গজণমে জ্ঞান কর, কারণ মোমার মৃেুয 

হঠাৎও হলে পালর। মরাগহীন কে সুস্থ বযজক্তলক মদলখ্জি, োর সুস্থ মদহ 

হঠাৎ প্রস্থান কলরলি”।119 

ইমাম বুখ্ারী রহ.-মক যখ্ন হালফলয হাদীস, আবু্দল্লাহ ইবন আবু্দর 

রহমান দারাজম রহ.-এর মৃেুয সাংবাদ শুনালনা হয়, েখ্ন জেজন আবৃজে 

কলরন: 

وبقاء نفسك ال أبا لك أفجع=  إن عشت تفجع باألحبة لكهم  

“যজদ েুজম মবাঁলচ থাক, সক  জপ্রয়লদর িারা েুজম আেজঙ্কে হলব, মোমার 

মবাঁলচ থাকাও আেলঙ্কর জবষয়”।120  

অপর কজব বল লিন: 

ونومك ضد للصالة عنيد=  صالتك نوٌر والعباد رقودٌ   

يسرُي ويفىن دائباً ويبيد = وعمرك ُغنٌم إن عقلت ومهلةٌ   

“মোমার সা াে নূর, বান্দারা যখ্ন ঘুজমলয় থালক, মোমার ঘুম সা ালের 

জবপরীে-প্রজেপক্ষ্, মোমার িীবন গজণমে যজদ বুেলে সক্ষ্ম হও এবাং 

                                                           
119 ‘হাদইউস সাজর’ মুকাদ্দামাহ সজহহু  সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং পৃ.৪৮১) 
120 ‘হাদইউস সাজর’ মুকাদ্দামাহ সজহহু  সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং পৃ.৪৮১ 
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সামানয সুলযাগ, যা অনবরে মিষ হলি ও জনঃলিষ হলয় যালব” 121 

কেক মনককার ম াক বল লিন: 

ومن فىًت نام إىل الفجر = عجبُت من جسٍم ومن صحةٍ   

يف ظلم الليل إذا يِسي= فاملوُت ال تؤمن خطفاتُـُه   

األعمال يف القربيفرتش = ن بني منقول إىل حفرٍة م  

بات طويل الكرب والفخرِ  = ةٍ رَّ وبني مأخوٍذ ىلع غِ   

خسفمات حمسوراً إىل = اعجله املوُت ىلع غفلٍة   

“আজম মস িরীর, সুস্থো ও যুবকলক মদলখ্ আশ্চযথ হই ময ফির পযথন্ত 

ঘুজমলয় আলি, অথচ মৃেুযর মিাব  মথলক োর মকালনা জনরাপত্তা মনই, 

এমনজক রালেও যখ্ন অন্ধ্কার আিন্ন কলর; গলেথ জনলয় যাওয়ার মদজর, 

অজে িীঘ্র োর আম  জবিালনা হলব কবলর; হঠাৎ পাকড়াও করার 

অলপক্ষ্া, দীঘথ অহাংকার ও বড়ত্ব মাজট হলয় যালব; মৃেুয োলক অেজকথে 

হানা জদ , মস হোিার মৃেুয জনলয় হািলরর জদলক ধ্াজবে হ ” 122 

৪. সুস্থো ও অবসরলক গজণমে মলন করা, মযন অসুখ্ ও বযেোর সময় 

সুস্থো ও অবসলরর আম  জ খ্া হয়। আবু মুসা আিা'আজর রাজদয়াল্লাহু 

আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

                                                           
121 ‘জকয়ামু   াই ’ জ  মুহাম্মদ ইবন নাসর: (পৃ.৪২), ‘োহাজু্জদ ও জকয়ামু   াই ’ 
জ  ইবন আজবদ দুজনয়া: (পৃ.৩২৯) 

122 ‘োহাজু্জদ ও জকয়ামু   াই ’ জ  ইবন আজবদ দুজনয়া: (পৃ. ৩৩); ‘জকয়ামু   াই ’ 
জ  মুহাম্মদ ইবন নাসার: (পৃ. ৯২)। 
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.«إذا مرض العبد أو سافر ُكتب هل مثُل ما اكن يعمل مقيماً صحيحاً »  

“বান্দা যখ্ন অসুস্থ হয় অথবা সফর কলর, মস মুজকম ও সুস্থ অবস্থায় ময 

আম  করে, োই োর িনয ম খ্া হয়”।123 অেএব, বুজদ্ধমালনর কাি 

নয় এ ফযী ে হাে িাড়া করা, োর উজচৎ সুস্থো, অবসর ও মুজকম 

অবস্থায় অজধ্ক আম  করা, মযন এ পজরমাণ আম  োর অক্ষ্মো 

অথবা বযেোর সময় ম খ্া হয়”। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন:  

 .«من انلاس: الصحة والفراغ فيهما كثريٌ  نعمتان مغبونٌ »

“দু’জট জন‘আমে রলয়লি অজধ্কাাংি মানুষ যার বযাপালর মধ্াাঁকায় আলি: 

ো হ  সুস্থো ও অবসর”।124 ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক 

বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম এক বযজক্তলক উপলদি 

জদলয় বল ন,  

وغناك قبل فقرك،  ،وصحتك قبل سقمك اغتنم مخساً قبل مخس: شبابك قبل هرمك،»
 .«وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

“েুজম পাাঁচজট জিজনসলক পাাঁচজট জিজনলসর পূলবথ গজণমে মলন কর: 

বাধ্থলকযর আলগ মযৌবনলক, অসুস্থোর আলগ সুস্থোলক, অভালবর আলগ 

সি োলক, বযেোর আলগ অবসরলক ও মৃেুযর আলগ িীবনলক”।125 
                                                           
123 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ২৯৯৬। 
124 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৬৪১২। 
125 আ -হালকম: (৪/৩০৬), হাজকম হাদীসজট সহীহ বল লিন, ইমাম যাহাবী োর 
সমথথন কলরলিন। ইবনু  মুবারক জফয ‘যুহদ’: (১/১০৪), হাদীস নাং (২), ইবন 
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৫. দ্রুে ঘুমালনার মচষ্টা করা। দ্রুে ঘুমাল  জকয়ামু   াই  ও ফির 

সা ালের িজক্ত সঞ্চয় হয়। আবু বারযাহ রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম এিার পূলবথ ঘুমালনা ও োর পলর 

কথা ব া অপিন্দ করলেন।126 

৬. ঘুলমর আদব রক্ষ্া করা। মযমন ওযুসহ িয়ন করা, যজদ ওযু না 

থালক ওযু কলর দু’রাকাে অযুর সা াে আদায় করা। অেঃপর ঘুলমর 

আযকার ও মদা‘আ পাঠ করা। দু’হালের ো ু িমা কলর, োলে সামানয 

থু থু-র জিটা মদওয়া ও োলে সূরা ইখ্ াস, সূরা ফা াক ও সূরা নাস 

পাঠ করা। অেঃপর এ দু’হাে িারা িরীলরর সম্ভাবয স্থান মাসাহ করা, 

মাথা, মচহারা ও িরীলরর সনু্মখ্ভাগ মথলক আরম্ভ করা। এভালব জেনবার 

করা। আয়ােু  কুরজস পাঠ করা, সূরা বাকারার মিষ দু’আয়াে 

জে াওয়াে করা এবাং ঘুলমর মদা‘আগুল া পূণথ করা।127 এভালব ঘুমাল  

ইনিাআল্লাহ রালে িাগ্রে হওয়া সহি হলব। এ িাড়া অনযানয পদ্ধজে 

গ্রহণ করা মযমন মাথার জনকট এ ামথ ঘজড় রাখ্া, অথবা পজরবালরর 

কাউলক, অথবা মকালনা আত্মীয়লক, অথবা প্রজেলবিীলক, অথবা মকালনা 

বনু্ধ্লক িাজগলয় মদওয়ার অনুলরাধ্ করা। 

                                                                                                                  
হািার ‘ফােহু  বাজর’মে: (১১/২৩৫) বল লিন: “... ইবন মুবারাক ‘যুহদ’ গ্রলন্থ 
সহীহ সনলদ এ হাদীসজট ইরসা কারী আমর ইবন মাইমুন মথলক বণথনা কলরলিন”। 
আমর ইবন মাইমুলনর মুরসা  হাদীস হালকলমর বণথনাকৃে হাদীলসর িালহদ। 
আ বানী এ হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ িালম সাজগর: (২/৩৫৫), 
হাদীস নাং (১০৮৮)। 

126 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৫৬৮; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৪৬১। 
127 মদখু্ন: ম খ্লকর জহসনু  সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং পৃ. (৬৮-৭৮)। 
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৭. জকয়ামু   াইল র িনয সহায়ক অনযানয পদ্ধজে গ্রহণ করা। মযমন 

অজধ্ক ভক্ষ্ণ না করা, জদলন অযথা কজঠন কলমথ জনলিলক ক্লান্ত না করা, 

বরাং উপকারী কলমথ জনলিলক বযাপৃে রাখ্া। কায় ু া েথা জদবাজনন্দ্রা 

েযাগ না করা, কারণ জদলন সামানয ঘুমাল  রালে িাগ্রে হওয়া সহি 

হয়। পাপ ও অপরাধ্ মথলক জবরে থাকা। ইমাম সাওজর রহ. মথলক 

বণথনা করা হলয়লি, জেজন বল লিন: “আজম একজট পালপর কারলণ পাাঁচ 

মাস জকয়ামু   াই  মথলক বজঞ্চে হলয়জি”। পালপর কারলণ বান্দা 

অলনক সময় বজঞ্চে হয়, োর মথলক অলনক ক যাণ িুলট যায়: মযমন 

জকয়ামু   াই । জকয়ামু   াইল র বড় একজট উপায় হলি মুসজ মলদর 

বযাপালর অন্তর পজরষ্কার থাকা, জবদ‘আে মথলক মুক্ত থাকা ও অজেজরক্ত 

দুজনয়া পজরহার করা  েম উপায় হলি: আল্লাহর মহব্বে ও ঈমানী 

িজক্ত। মযমন, মস যখ্ন সা ালে দাাঁড়ায় আল্লাহর সালথ মমানািাে কলর, 

োর সমু্মলখ্ উপজস্থে হয় ও োর সনু্মলখ্ দণ্ডায়মান থালক, এ অনুভূজে 

োলক দীঘথ জকয়ালমর িনয অনুপ্রাজণে করলব 128 নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম মথলক একজট জবশুদ্ধ হাদীলস এলসলি, জেজন বল লিন:  

إن يف الليل لساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهلل خرياً من أمر ادلنيا واآلخرة إال »
 .«وذلك لك يللة ،أعطاه إياه

“জনশ্চয় রালে একজট মুহূেথ রলয়লি, মুসজ ম বান্দা মস সময় মমাোলবক 

আল্লাহর জনকট দুজনয়া ও আজখ্রালের ময মকালনা ক যাণ প্রাথথনা কলর, 

                                                           
128 মদখু্ন: ‘মুখ্োসারু জমনহািু  কালসজদন’ জ  ইবন কুদামাহ: (পৃ. ৬৭-৬৮)। 



 

 

 
 62  

আল্লাহ অবিযই োলক ো প্রদান কলরন, আর এটা প্রজে রালেই 

হয়”।129 

                                                           
129 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৭, িালবর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক। 
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অষ্টম. রাে ও জদলনর স্বাভাজবক সা াে: 

জদন-রাে যখ্ন ইিা মুসজ ম নফ  ও সাধ্ারণ সা াে আদায় করলে 

পালর জনজষদ্ধ সময় বযেীে, োর সা াে হলব দু’রাকাে দু’রাকাে। 

আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

«...صالة الليل وانلهار، مثىن مثىن»  

“রাে ও জদলনর সা াে দু’রাকাে দু’রাকাে...”130 অেএব মুজমন যে 

ইিা সা াে আদায় করলব। আনাস ইবন মাল ক রাজদয়াল্লাহু আনহু 

মথলক জনলম্নর আয়াে সম্পলকথ বজণথে আলি: 

﴿ََٰ ف  ا ج  ت  مَ َت  وُبُه نََُِجُن ِجعََِع  ا ض  ونَ َٱل م  ُع مَ َي د  ُه بذ ٗفاَر  و  ٗعاَخ  م  ط  اَو  ِممذ مَ َو  َُٰه ن  ز ق  ونَ َر  َيُنفُِق
 [  ٧٤:  السجدة] ﴾١٦َ

“োলদর পার্শ্থলদি জবিানা মথলক আ াদা হয়। োরা ভয় ও আিা জনলয় 

োলদর রবলক ডালক। আর আজম োলদরলক ময জরজযক দান কলরজি, ো 

মথলক োরা বযয় কলর”  [সূরা আস-সািদাহ, আয়াে: ১৬] জেজন বল ন, 

“োরা মাগজরব ও এিার মধ্যবেথী সময় সা াে অবস্থায় অজেবাজহে 

আনাস  131।”এর অথথ জকয়ামু   াই “হাসান রহ. ব লেন: । ”করলেন
                                                           
130 নাসাঈ, হাদীস নাং ১১৬৬; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১২৯৫; ইবন মািাহ, হাদীস নাং 
১৩২২, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ নাসাঈ: (১/৩৬৬); সহীহ 
ইবন মািাহ: (১/২২১), সহীহ ইবন আবু দাউদ: (১/২৪০)। 

131 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩২১; জেরজমযী, হাদীস নাং ৩১৯৬, জকন্তু জেরজমযীর িব্দ 
হলি: 
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রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন আল্লাহর জনলম্নর বাণী সম্পলকথ 

বল লিন: 

ُوا َ﴿ ن ٗلَََك  نَ َق لِي ِ لََِم  َّلذ  اَٱ ونَ َم  ُع ج  ه   [  ٧١: اذلاريات] ﴾١٧ََي 

“রালের সামানয অাংিই এরা ঘুজমলয় কাটাে”। [সূরা আয-যাজরয়াে, 

আয়াে: ১৭] “োরা মাগজরব ও এিার মধ্যবেথী সমলয় সা াে আদায় 

করে, অনুরূপ অলথথ এলসলি আল্লাহর বাণী132: 

﴿ََٰ ف  ا ج  ت  مَ َت  وُبُه [  ٧٤:  السجدة] ﴾١٦ََُجُن  

“োলদর পার্শ্থলদি জবিানা মথলক আ াদা হয়”। [সূরা আস-সািদাহ, 

আয়াে: ১৬] হুযায়ফা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, “নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মাগজরলবর সা াে আদায় করল ন, অেঃপর জেজন 

মসজিলদ সা াে আদায় করলে  াগল ন, অবলিলষ এিার সা াে 

আদায় কলরন”।133 োর মথলক অপর বণথনায় রলয়লি, জেজন বল ন, 

আমার মা আমালক জিজ্ঞাসা করল ন: েুজম কলব নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

                                                                                                                  
َََٰ﴿ عن أنس بن مالك عن هذه اآلية: اف  ج  ت  ُهمَ َت  ُب و ُن نََُِج ِجعََِع  ا ض  ونَ َٱل م  ُع ُهمَ َي د  بذ ٗفاَر  و  مَ َخ  ط  َٗعاو 

ا ِممذ َُٰهمَ َو  ز ق ن  ونَ َر  ُق فِ ُن "الصالة اليت تدىع "العتمة (هذه)نزلت يف انتظار [  ٧٤:  السجدة] ﴾١٦ََي  
আনাস ইবন মাল ক রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক এ আয়াে সম্পলকথ বজণথে: (আয়ালের 
অথথ মূ  ম খ্ায় মদখু্ন) এ আয়ােজট সা ালের অলপক্ষ্ার িনয  নাজয  হলয়লি, 
যালক মোমরা “আোমাহ” ব  অথথাৎ এিা আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। 
মদখু্ন: সহীহ জেরজমযী: (৩/৮৯) ও সহীহ আবু দাউদ: (১/২৪৫)। 

132 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩২২, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ 
সুনান আবু দাউদ: (১/২৪৫)। 

133 জেরজমযী, হাদীস নাং ৬০৪, জেরজমজয বল লিন: এ হাদীসজট হুযায়ফা মথলকও বণথনা 
করা হলয়লি। মদখু্ন: সহীহ জেরজমযী জ   আ বানী: (১/১৮৭)। 
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ওয়াসাল্লালম সালথ সাক্ষ্াে কলরি? আজম োলক ব  াম: অমুক অমুক 

জদন মথলক সাক্ষ্াে মনই, জেজন আমালক বকুজন জদল ন। আজম োলক 

ব  াম: আমালক সুলযাগ জদন, আজম নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লালমর জনকট গমন কলর োর সালথ সা াে আদায় করব, 

অেঃপর আমার ও আপনার িনয ইলেগফালরর প্রাথথনা িানাব আজম নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর জনকট এলস োর সালথ মাগজরব সা াে 

আদায় কজর। এরপর জেজন সা াে আদায় করলে  াগল ন, অেঃপর 

জেজন এিার সা াে আদায় করল ন। অেঃপর জেজন রওয়ানা জদল ন, 

আজম োর জপিু জন াম। জেজন আমার িব্দ শুলন ব ল ন: মক হুযায়ফা? 

আজম ব  াম: হযাাঁ, জেজন ব ল ন: আল্লাহ মোমালক ও মোমার মালক 

ক্ষ্মা করুন, মোমার মকালনা প্রলয়ািন? জেজন ব ল ন:  

إن هذا ملك لم يزنل األرض قطُّ قبل هذه الليلة استأذن ربَّه أن يسلم يلعَّ »
ل ويبرشين بأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة، وأن احلسن واحلسني سيِّدا شباب أه

 .«اجلنة

“এ হলি জফজরিো, এ রালের পূলবথ জেজন কখ্লনা অবেীণথ হন জন, জেজন 

োর রব মথলক অনুমজে জনলয় এলসলিন আমালক সা াম ও সুসাংবাদ 

মদওয়ার িনয ময, ফালেমা িান্নালের নারীলদর সরদার, আর হাসান ও 

হুসাইন িান্নালের যুবকলদর সরদার”।134 অপর িলব্দ এরূপ এলসলি: 

                                                           
134 জেরজমযী, হাদীস নাং ৩৭৮১; আহমদ: (৫/৪০৪), আ বানী হাদীসজট সহীহ 
বল লিন, সহীহ সুনান জেরজমযী: (৩/২২৬), আল্লামা আহমদ মুহাম্মাদ িালকর 
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“আজম নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর জনকট আগমন কলর োর 

সালথ মাগজরব সা াে আদায় কজর, জেজন এিা পযথন্ত সা াে আদায় 

করল ন”।135 

নবম: নফ  সা াে বলস আদায় করা ববধ্। 

দাাঁড়ালনার িজক্ত থাকা সলেও নফ  সা াে বলস আদায় করা ববধ্। 

ইমাম নববী রহ. বল লিন: “এ বযাপালর আল মলদর ইিমা রলয়লি”।136 

অনুরূপ দরুে আলি সা ালের জকিু অাংি দাাঁজড়লয় পড়া ও জকিু অাংি 

বলস পড়া।137 হযাাঁ ফরয সা ালের জকয়াম মরাকন, সামথথয থাকা সলেও 

ময ো েযাগ কর , োর সা াে বাজে ।138 

এ সম্পলকথ অলনক হাদীস রলয়লি। আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর রালের সা াে সম্পলকথ বল ন,  

                                                                                                                  
জেরজমযীর জটকায় ইমাম আহমলদর সনদ উলল্লখ্ করার পর বল লিন: (২/৫০২) 
“এটা খু্ব সুন্দর সনদ হাসান অথবা সহীহ”। 

135 ইবন খু্িাইমাহ: (১১৯৪), নাসাঈ জফ  সুনাজন  কুবরা: (৩৮০), মুনজযজর ‘োরজগব 
ও োরজহব’: (১/৪৫৮) গ্রলন্থ বল লিন: “নাসাজয় িালয়যদ সনলদ এটা বণথনা 
কলরলিন”। আ বানী সহীহ ‘োরজগব ও োরজহব’: (১/২৪১) গ্রলন্থ হাদীসজট সহীহ 
বল লিন জেজন ‘জমিকালে’র জটকায় (৬১৬২) নাং হাদীলস, জেরজমযীর সনদ সম্পলকথ 
বল লিন: “োর সনদ িালয়যদ”। জেরজমযীর মূ  জকোলব এ হাদীস নাং (৩৭৮১)। 

136 িারহুন নববী আ া সাজহলহ সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৬/২৫৫), মদখু্ন: ‘আ -
মুগজন’ জ  ইবন কুদামাহ: (২/৫৬৭)। 

137 মদখু্ন: িারহুন নববী: (৬/২৫৬)। 
138 িারহুন নববী: (৬/২৫৮)। 
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ويلالً طويالً  الً قائماً،واكن يصيل يلالً طوي اكن يصيل من الليل تسع ركعات، فيهن الوتر، ...»
 .«... وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد واكن إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، قاعداً،

“... জেজন রালে নয় রাকাে সা াে আদায় করলেন, োলে জবেরও 

রলয়লি। জেজন দীঘথ রাে দাাঁজড়লয় সা াে আদায় করলেন, আবার দীঘথ 

রাে বলস আদায় করলেন। জেজন যখ্ন দাাঁজড়লয় পড়লেন, েখ্ন রুকু-

মসিদা দাাঁজড়লয় করলেন। আর যখ্ন বলস পড়লেন, েখ্ন রুকু-মসিদা 

বলস আদায় করলেন...”।139 োর মথলক আলরা বজণথে, জেজন বল লিন: 

يقرأ يف يشء من صالة الليل جالساً حىت   صىل اهلل عليه وسلمما رأيت رسول اهلل»
 قرأ جالساً حىت إذا ب ي عليه من السورة ثالثون أو أربعون آية قام فقرأهن إذا َكرِب 
 .«ثم ركع

“আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক কখ্লনা রালের 

সা ালে বলস কুরআন পড়লে মদজখ্জন, যখ্ন জেজন বাধ্থলকয উপনীে 

হলয়লিন বলস জে াওয়াে কলরলিন, যখ্ন সূরার জত্রি অথবা চজল্লি 

আয়াে অবজিষ্ট থাকে, জেজন দাাঁড়ালেন অেঃপর ো জে াওয়াে 

করলেন, অেঃপর রুকু করলেন”।140 হাফসা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক 

বজণথে, জেজন বল লিন: “আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লামলক নফ  সা াে বলস পড়লে মদজখ্ জন, মারা যাওয়ার এক 

বির আলগ মিষ বয়লস মদলখ্জি জেজন নফ  সা াে বলস আদায় 

করলেন, জেজন সূরাগুল া োরেী সহ পাঠ করলেন, ফল  দীঘথ সূরা 
                                                           
139 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩০। 
140 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১১৮, ১১১৯, ১১৪৮; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১২১১। 
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আলরা দীঘথ হলয় মযে”।141 সামথথয থাকল  মুসজ লমর দাাঁজড়লয় সা াে 

আদায় করা উত্তম। আবু্দল্লাহ ইবন আমর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক 

‘মারফূ’ সনলদ বজণথে: “বযজক্তর বলস সা াে অলধ্থক সা াে”।142 ইমরান 

ইবন হাজসন রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, আজম 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক বযজক্তর বসাবস্থার সা াে 

সম্পলকথ জিজ্ঞাসা কলরজি, জেজন ব ল ন:  

.«.إن صىلَّ قائماً فهو أفضل، ومن صىل قاعداً فله نصف أجر القائم..»  

“যজদ মস দাাঁজড়লয় সা াে আদায় কলর, োহল  মসটাই উত্তম। আর ময বলস 

সা াে আদায় কর , োর িনয দাাঁড়ালনা বযজক্তর অলধ্থক সাওয়াব...”।143 

                                                           
141 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৩। 
142 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৫। 
143 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১১৫। পূণথ হাদীস হলি:  ومن صىل نائماً فله نصف أجر«

 আর ময ঘুজমলয় সা াে আদায় কর , োর িনয বসা বযজক্তর অলধ্থক“ القاعد 
সওয়াব” এখ্ালন ঘুজমলয় অথথ শুলয়। খ্াত্তাজব রহ. প্রাধ্ানয জদলয়লিন ময, নফ  
আদায়কারী শুলয় সা াে আদায় করলব না, এ হুকুম হলি অসুস্থ ফরয আদায়কারী 
বযজক্তর িনয ময খু্ব কষ্ট কলর দাাঁড়ালে সক্ষ্ম, এরূপ হা লে বসা বযজক্তর সওয়াব 
দাাঁড়ালনা বযজক্তর অলধ্থক জনধ্থারণ করা হলয়লি, দাাঁড়ালনার প্রজে উৎসাহ প্রদান করার 
িনয, যজদও বলস পড়া িালয়য...  দাাঁড়ালে সক্ষ্ম বযজক্তর শুলয় নফ  পড়া সম্পলকথ 
জেজন বল ন: “মকান আল ম মথলক প্রমাজণে মনই, জযজন এর অনুমজে জদলয়লিন”। 
সামানয পজরবেথনসহ ‘ফােহু  বাজর’: (২/৫৮৫) জ  ইবন হািার মথলক উদৃ্ধে। আজম 
ইমাম ইবন বায রহ.-মক ব লে শুলনজি, জেজন এর সালথ সাংলযািন কলর বল লিন: 
“এ প্রসলঙ্গ যা ব া হলয়লি োর মলধ্য এটাই অজধ্ক যথাথথ, েলব ফরয সা ালে ময 
দাাঁড়ালে ও বসলে অক্ষ্ম, োর িনয পূণথ সাওয়াব হলব েলব নফ  আদায়কারী 
কারণ বযেীে শুলয় সা াে আদায় করলব না”  
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বলস সা াে আদায়কারী বযজক্তর িনয মুোহাব হলি এক পালয়র উপর 

আলরক পা আড়াআজড়ভালব মরলখ্ বসা অথথাৎ আসন কলর বসা। আলয়িা 

রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, জেজন বল ন, 

 .«يصيل مرتبِّعاً  رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم»

“আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক আসন কলর বলস সা াে 

আদায় করলে মদলখ্জি”। ইমাম ইবনু  কাইলয়যম রহ. বল লিন: “রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর রালের সা াে জেন প্রকার জি : 

এক. দাাঁজড়লয়, এভালবই জেজন অজধ্ক সা াে আদায় করলেন। 

দুই. বসা অবস্থায় সা াে আদায় ও রুকু করলেন। 

জেন. জেজন বসা অবস্থায় জে াওয়াে করলেন, যখ্ন জকরালের সামানয 

বাজক থাকে দাাঁজড়লয় রুকু করলেন। এ জেন পদ্ধজে নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মথলক জবশুদ্ধ সনলদ বজণথে”।144 

আজম িাইখ্ আবু্দ  আযীয ইবন বায রহ.-মক ব লে শুলনজি: 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর রালের সা াে চার প্রকার 

জি , মযমন আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহার বণথনা সমজষ্ট মথলক িানা যায়: 

১. জেজন দাাঁড়ালনা অবস্থায় সা াে আদায় ও রুকু করলেন। 

                                                           
144 ‘যাদু  মায়াদ’: (১/৩৩১)। 
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২. জেজন বসা অবস্থায় সা াে আদায় করলেন, অেঃপর যখ্ন জত্রি 

অথবা চজল্লি আয়াে পজরমাণ বাজক থাকে, জেজন দাাঁড়ালেন ও 

জে াওয়াে মিষ কলর অেঃপর রুকু করলেন। 

৩. জেজন বসা অবস্থায় সা াে আদায় করলেন, অেঃপর জকরাে মিষ 

কলর দাাঁজড়লয় রুকু করলেন। 

৪. জেজন বসা অবস্থায় সা াে ও রুকু উভয় সম্পন্ন করলেন”।145 

জিেীয় অধ্যায়: োরাবীর সা াে 

১. োরাবীর অথথ: োরাবীলক োরাবী ব ার কারণ, োরা সা ালে 

োরাবীর প্রলেযক চার রাকাে পর আরাম করে।146 োরাবীর 

আজভধ্াজনে অথথ জবোম মনয়া ও আরাম করা। 

োরাজব: অথথাৎ রমযান মালস প্রথম রালে জকয়াম করা।147 প্রবালদ ব া 

হয়আয়াে: الرتوحية يف شهر رمضان ‘রমযান মালসর জবোম’। কারণ, োরা 
প্রলেযক দুই সা ালমর পর জবোম জনে। এর প্রমাণ আলয়িা রাজদয়াল্লাহু 

আনহার হাদীস, োলক জিজ্ঞাসা করা হলয়জি : রমযালন রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সা াে জকরূপ জি ? জেজন ব ল ন: 

রমযান ও রমযান জভন্ন অনয মালস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

                                                           
145 আজম সহীহ বুখ্াজরর: (১১১৮ ও ১১১৯)নাং হাদীলসর বযাখ্যার সময় োর মথলক এ 
বাণী েবণ কলরজি। 

146 ‘আ -কামুসু  মুজহে’: বাবু  হা, ফাস ুর রা: (পৃ. ২৮২), ‘জ সানু  আরব’ জ  ইবন 
মানযুর, বাবু  হা, ফাস ুর রা: (২/৪৬২)। 

147 মদখু্ন: মািমু ফােওয়া  ইমাম আবু্দ  আযীয ইবন আবু্দল্লাহ ইবন বায রহ.। 
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ওয়াসাল্লাম এগালরা রাকালের অজধ্ক পড়লেন না: জেজন চার রাকাে 

সা াে আদায় করলেন, োর মসৌন্দযথ ও দীঘথ সম্পলকথ জক ব ব! 

অেঃপর জেজন চার রাকাে পড়লেন, োর মসৌন্দযথ ও দীঘথ সম্পলকথ জক 

ব ব! অেঃপর জেজন জেন রাকাে পড়লেন...”।148 এখ্ালন “জেজন চার 

রাকাে পড়লেন... অেঃপর চার রাকাে পড়লেন...”। োর কথা প্রমাণ 

কলর: প্রথম চার রাকাে ও জিেীয় চার রাকাে এবাং মিলষর জেন 

রাকালের মধ্যবেথী জবরজে জি । চার রাকাে সা ালে প্রলেযক দু’রাকাে 

পর সা াম জফরালেন।149 কারণ, আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলকই 

বজণথে, জেজন বল লিন: “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে 

এগালরা রাকাে সা াে আদায় করলেন, এক রাকাে িারা জেজন জবের 

আদায় করলেন”। মুসজ লমর বজণথে িব্দ হলি: “প্রলেযক দু’রাকাে পর 

সা াম জফরালেন ও এক রাকাে িারা জবের আদায় করলেন” 150 এ 

হাদীস পূলবথর হাদীলসর বযাখ্যা প্রদান কলর ময, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম প্রলেযক দু’রাকাে পর সা াম জফরালেন। অজধ্কন্তু নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

 .«صالة الليل مثىن مثىن»

“রালের সা াে দু’রাকাে দু’রাকাে”।151 

                                                           
148 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৪৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৮। 
149 মদখু্ন: িারহু  মুমজে জ   আল্লামা ইবন উসাইমীন: (৪/৬৬)। 
150 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৬) 
151 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯০; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৯) 
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২. সা ালে োরাবী সুন্নালে মুয়াক্কাদাহ। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম জনলির বাণী ও কমথ িারা এর অনুলমাদন জদলয়লিন। আবু 

হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রমযালন জকয়ালমর িনয 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম োলদরলক উৎসাহ প্রদান 

করলেন, োলদর ওপর অবিয িরুজর করলেন না। জেজন ব লেন:  

م من ذنب» «همن قام رمضان إيماناً واحتساباً ُغِفر هل ما تقدَّ  

“ইমান ও সাওয়ালবর জনয়লে ময রমযালন জকয়াম কর , োর পূলবথর গুনা 

মাপ কলর মদওয়া হলব”।152 ইমাম নববী রহ. বল লিন: “রমযালনর 

জকয়াম মুোহাব, এ বযাপালর সক  আল ম একমে”।153 অেএব, 

োরাবীর সা াে সুন্নলে মুয়াক্কাদা এলে কালরা জিমে মনই। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম কথা ও কালির িারা এর সূচনা 

কলরলিন।154 

৩. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর বাণী িারা োরাবীর 

ফযী ে প্রমাজণে হয় আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

 .«ن إيماناً واحتساباً ُغفر هل ما تقدم من ذنبهمن قام رمضا»

                                                           
152 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৩৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৯) 
153 িারহুন নববী আ া সজহলহ সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৬/২৮৬) 
154 মদখু্ন: ‘আ -মুগজন’ জ  ইবন কুদামাহ: (২/৬০১)। 



 

 

 
 73  

“ইমান ও সাওয়ালবর জনয়লে ময জকয়াম কর , োর পূলবথর পাপ ক্ষ্মা 

কলর মদওয়া হলব”।155 মুসজ ম যজদ এ জবর্শ্াস জনলয় োরাবীর সা াে 

আদায় কলর ময, এটা আল্লাহর িরী‘আে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লালমর আজনে িীন, যা জেজন বাণী ও আমল র িারা বােবায়ন 

কলরলিন এবাং োর উলদ্দিয হয় আল্লাহলক পাওয়া, োর সাওয়াব, 

মাগলফরাে ও সন্তুজষ্ট অিথন করা, োহল  মস এ মযথাদা  াভ করলব।156 

৪. সা ালে োরাবী িামা‘আলের সালথ আদায় করা, রমযালন জকয়াম 

করা ও চল  যাওয়ার আগ পযথন্ত ইমালমর সালথ থাকার ফযী ে: আবু 

যর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সালথ আমরা রমযালন জসয়াম পা ন কলরজি, 

জেজন আমালদর সালথ জকয়াম কলরনজন, যখ্ন রমযালনর মাত্র সাে জদন 

বাজক, জেজন আমালদর সালথ দীঘথ জকয়াম করল ন ময, রালের এক 

েৃেীয়াাংি চল  মগ । ষষ্ঠ রালে জেজন আমালদর সালথ জকয়াম করল ন 

না, পঞ্চম রালে জেজন আমালদর সালথ এে দীঘথ জকয়াম করল ন ময, 

রালের অলধ্থক চল  মগ , আমরা ব  াম: মহ আল্লাহর রাসূ , যজদ এ 

রালের বাজক অাংিও আমালদর জনলয় নফ  আদায় করলেন? অেঃপর 

জেজন ব ল ন: 

 «إنه من قام مع اإلمام حىت ينرصف، كتب اهلل هل قيام يللة»

                                                           
155 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৩৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৯। 
156 মদখু্ন: িারহুন নববী আ া সহীলহ মুসজ ম: (৬/২৮৬), ফােহু  বাজর জ  ইবন 
হািার: (১/৯২), নাই ু  আওোর জ ি িাওকাজন: (২/২৩৩)। 
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“ময ইমালমর সালথ জকয়াম করলব, োর চল  যাওয়ার আগ পযথন্ত, 

আল্লাহ োর িনয পুলরা রালের জকয়াম জ খ্লবন”। অপর িলব্দ এলসলি: 

“োর িনয পুলরা রালের জকয়াম ম খ্া হয়”। যখ্ন চেুথথ রাে অবজিষ্ট 

রই  জেজন আমালদর সালথ জকয়াম করল ন না, যখ্ন েৃেীয় রাে 

উপজস্থে হ , জেজন োর পজরবার, নারী ও ম াকলদর িমা করল ন, 

অেঃপর জেজন আমালদর সালথ এে দীঘথ জকয়াম করল ন ময, আমরা 

আিঙ্কা করজি াম আমালদর মথলক ফা াহ িুলট যালব। জেজন বল ন, 

আজম জিজ্ঞাসা কর াম: ফা াহ কী? জেজন ব ল ন: সাহরী অেঃপর 

মালসর অবজিষ্ট রােগুল ালে আমালদর জনলয় জকয়াম কলরন জন”।157 

আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম মকালনা এক রালের মধ্যভালগ মবর হন, অেঃপর মসজিলদ 

সা াে আদায় কলরন কেক ম াক োর সালথ সা াে আদায় কর । 

মানুলষরা এ ঘটনা ব াবজ  করলে  াগ , ফল  োর মচলয় অজধ্ক ম াক 

িমা হ । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম জিেীয় রালে োলদর 

জনকট মগল ন, োরা োর সালথ সা াে আদায় কর । মানুলষরা এ 

ঘটনা ব াবজ  করলে  াগ  েৃেীয় রালে আলরা অজধ্ক ম াক মসজিলদ 

িলড়া হ । জেজন োলদর জনকট মবর হল ন, োরা োর সালথ সা াে 

আদায় কর । যখ্ন চেুথথ রাে হ , ম ালকর সমাগলম মসজিদ সাংকীণথ 

হলয় মগ । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম োলদর জনকট মবর 
                                                           
157 আহমদ: (৫/১৫৯); আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩৭৫; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬০৫; 
জেরজমযী, হাদীস নাং ৮০৬; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১৩২৭, আ বানী সহীহ সুনান 
নাসাঈ: (১/৩৫৩) ও অনযানয গ্রলন্থ হাদীসজট সহীহ বল লিন। 
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হল ন না। উপজস্থে মকউ মকউ ব লে জি : আস-সা াে, রাসূ ুল্লাহ 

োলদর জনকট মবর হল ন না, এলকবালর ফির সা ালের িনয মবর 

হল ন। যখ্ন ফির মিষ করল ন মানুলষর জদলক মুখ্ করল ন, অেঃপর 

খু্ৎবা পলড় ব ল ন:  

أما بعد، فإنه لم خيف يلعَّ شأنكم، ولكين خشيت أن تُفرض عليكم صالة الليل »
 «فتعجزوا عنها

“অেঃপর, মোমালদর অবস্থা আমার জনকট মগাপন জি  না, জকন্তু আজম 

আিঙ্কা কলরজি মোমালদর ওপর রালের সা াে ফরয কলর মদওয়া হলব, 

েখ্ন মোমরা ো আদায় করলে সক্ষ্ম হলব না”। এটা জি  রমযালনর 

ঘটনা”।158 

আবু্দর রহমান ইবন আউফ রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন 

বল লিন: আজম মকালনা এক রালে উমার ইবন খ্াত্তালবর সালথ 

মসজিলদর উলদ্দলিয মবর হই, েখ্ন ম ালকরা জবজক্ষ্প্তভালব জনি জনি 

সা াে আদায় করজি । আবার কালরা সালথ িমােবদ্ধ জকিু ম াক 

সা াে আদায় করজি । উমার ব ল ন: “আজম ভাবজি, যজদ োলদর 

সবাইলক এক জে াওয়ােকারীর সালথ িমা কলর মদই োহল  খু্ব 

ভাল া হলব”। অেঃপর জেজন জসদ্ধান্ত জনলয় উবাই ইবন কা‘ব-এর জপিলন 

সবাইলক িমা কলর মদন। অেঃপর জেজন োর সালথ অপর রালে মবর 

হন, েখ্ন ম ালকরা োলদর ইমালমর সালথ সা াে আদায় করজি । 

                                                           
158 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯২৪; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৬১। 
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উমার ব ল ন: এটা কে সুন্দর জবদআে, যারা এর মথলক ঘুমালি োরা 

দণ্ডায়মানলদর মথলক উত্তম, (োর উলদ্দিয মিষ রাে) েখ্ন ম ালকরা 

প্রথম রালে সা াে আদায় কর ”।159 

এসব হাদীস মথলক প্রমাজণে হয় মসজিলদ িমালের সালথ সা ালে 

োরাবী ও রমযালনর জকয়াম ববধ্ আর ময ইমালমর সালথ থাকলব, 

যেক্ষ্ণ না মস প্রস্থান কলর, োর িনয পূণথ রালের জকয়াম জ খ্া হয়  

উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুর বাণী: “এটা খু্ব সুন্দর জবদআে”, এখ্ালন 

উলদ্দিয আজভধ্াজনক অথথ, অথথাৎ এ কািজট এর পূলবথ এভালব জি  না, 

েলব োর জভজত্ত জবদযমান জি , যা এ কালির দ ী । মযমন, 

ক. নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রমযালন জকয়ালমর িনয উিুদ্ধ 

করলেন, োলে উৎসাহ প্রদান করলেন এবাং জেজন একাজধ্ক রাে োর 

সাথীলদর জনলয় সা াে আদায় কলরলিন, অেঃপর োর মথলক জবরে 

থালকন এ আিঙ্কায় ময, োলদর ওপর ো ফরয কলর মদওয়া হলে পালর, 

আর েখ্ন োরা আদায় করলে সক্ষ্ম হলব না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর মৃেুযর পর মস আিঙ্কা মনই। 

খ্. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মখ্া াফালয় রালিজদলনর 

আনুগেয করার জনলদথি জদলয়লিন, োরাবী মখ্া াফালয় রালিজদলনর 

সুন্নাে।160 

                                                           
159 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ২০১০। 
160 মদখু্ন : িালমউ  উ ুম ওয়া  জহকাম, জ  ইবন রিব: (২/১২৯)। 



 

 

 
 77  

আজম িাইখ্ আবু্দ  আযীয ইবন বায রহ.-মক উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুর 

বাণী “এটা খু্ব সুন্দর জবদআে” সম্পলকথ ব লে শুলনজি: জবদআে 

এখ্ালন আজভধ্াজনক অলথথ, অথথাৎ ইজেপূলবথ পুলরা রমযান এভালব সা াে 

আদালয়র মরওয়াি জি  না, এটা জেজন আজবষ্কার কলরলিন। এ হলি 

োর কথার কারণ, অনযথায় এটা সুন্নাে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম একাজধ্ক রাে ো আদায় কলরলিন”।161 

৫. রমযান মালসর মিষ দিলক জকয়ালমর প্রজে গুরুত্বালরাপ করা। আবু 

হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

در من صام رمضان إيماناً واحتساباً، ُغِفر هل ما تقدم من ذنبه، ومن قام يللة الق»
.«إيماناً واحتساباً ُغفَر هل ما تقدم من ذنبه  

“ময বযজক্ত ইমান ও সওয়ালবর আিায় রমযালন জসয়াম পা ন কর , োর 

পূলবথর গুনা মাফ কলর মদওয়া হলব। আর ময  াই ােু  কদলর ইমান ও 

সাওয়ালবর আিায় জকয়াম করলব, োর পূলবথর সক  পাপ ক্ষ্মা করা 

হলব”।162 আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, জেজন বল ন,  

،  إذا دخل العرش أحىي اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم» الليل، وأيقظ أهله، وجدَّ
 .« وشدَّ املزئر

                                                           
161 সহীহ বুখ্ারী (২০১০) নাং হাদীলসর বযাখ্যার সময় এ বাণী েবণ কলরজি। 
162 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ২০১৪; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৬০। 



 

 

 
 78  

“রমযালনর মিষ দিক পদাপথণ করল  নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম রাে িাগরণ করলেন, োর পজরবারলক িাজগলয় জদলেন, খু্ব 

পজরেম করলেন ও মকামর মবলধ্ জনলেন।163,164 োর মথলক আলরা 

বজণথে, জেজন বল লিন: 

 .«ر ما ال جيتهد يف غريهجيتهد يف العرش األواخ اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রমযালনর মিষ দিলক খু্ব 

পজরেম করলেন, মযরূপ জেজন অনয সময় করলেন না”।165  

নুমান ইবন বাজির রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন,  

، يللة ثالث وعرشين إىل ثلث الليل األول قمنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
ثم قمنا معه يللة مخس وعرشين إىل نصف الليل، ثم قمنا معه يللة سبع وعرشين 

 .«ال ندرك الفالح. واكنوا يسمونه السحور حىت ظننا أن

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সালথ মেইি 

রমযালনর রালে প্রথম েৃেীয়াাংি জকয়াম কজর। অেঃপর পাঁজচি রমযালন 

আমরা োর সালথ অলধ্থক রাে পযথন্ত জকয়াম কজর। অেঃপর সাোইি 

রমযালন আমরা োর সালথ এে দীঘথ জকয়াম কজর ময, আমালদর আিঙ্কা 

                                                           
163 ইবাদলের িনয কাপড় গুটালনা বা ওপলর মো া। এখ্ালন উলদ্দিয নারীলদর সঙ্গ 
েযাগ করা। 

164 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ২০২৩; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১১৭৪। 
165 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১১৭৫। 
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হলয়জি  আমরা ফা াহ পাব না। োরা সাহরীলক ফা াহ ব ে” 166 

আবুযর মথলক বজণথে হাদীলস এলসলি: “যখ্ন সাোইি োজরলখ্র রাে 

হ , নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম োর পজরবার, নারী ও 

ম াকলদর িমা কলর োলদর সালথ জকয়াম কলরন” 167 

৬. এিার সা াে ও োর সুন্নাে আদালয়র পর মথলক োরাবীর সময় 

আরম্ভ হয়। অেএব মস সময় মথলক োরাবী পড়।168 

৭. সা ালে োরাবীর রাকাে সাংখ্যা। োরাবীর এমন মকালনা জনজদথষ্ট 

সাংখ্যা মনই, যার জবপরীে করা যালব না। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

هل ما  رُ وتِ احدة تُ صالة الليل مثىن مثىن، فإذا َخيش أحدكم الصبح صىل ركعة و»
 .«ىّل قد ص

“রালের সা াে দু’রাকাে, দু’রাকাে, যখ্ন মোমালদর মকউ মভার 

হওয়ার আিঙ্কা কলর, মস মযন এক রাকাে পলড় মনয়, যা োর পূলবথর 

সক  সা াে মবলিাড় কলর জদলব”।169 যজদ মকউ জবি রাকাে োরাবী 

আদায় কলর জেন রাকাে িারা জবের পলড় অথবা িজত্রি রাকাে োরাবী 

আদায় কলর জেন রাকাে িারা জবের পলড় অথবা এক চজল্লি রাকাে 
                                                           
166 নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬০৬, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান 
নাসাঈ: (১/৩৫৪)। 

167 আহমদ: (৫/১৫৯), আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩৭৫; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬০৫; 
জেরজমযী, হাদীস নাং ৮০৬; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১৩২৭। 

168 মদখু্ন: ‘আি-িারহু  মুমজে’ জ   আল্লামা ইবন উসাইজমন: (৪/৮২)। 
169 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯০; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৯। 
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োরাবী আদায় কলর, োলে মকালনা সমসযা মনই”।170 হযাাঁ উত্তম হলি 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মযরূপ পলড়লিন মসরূপ পড়া, 

অথথাৎ মেলরা রাকাে অথবা এগালরা রাকাে পড়া। ইবন আব্বাস 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, 

 «رشة ركعةيصيل من الليل ثالث ع اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে মেলরা রাকাে সা াে 

আদায় করলেন”।171  

আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, জেজন বল ন,  

 غريه ىلع إحدى يزيد يف رمضان وال يف ما اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
 «عرشة ركعة

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রমযান ও গায়লর রমযালন 

এগালরা রাকালের মচলয় মবজি পড়লেন না”।172 এটাই উত্তম এবাং এলে 

পজরপূণথ সাওয়াব রলয়লি।173 যজদ মকউ এর মচলয় অজধ্ক পলড় মকালনা 

সমসযা মনই, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

هل ما  رُ وتِ صالة الليل مثىن مثىن، فإذا َخيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة تُ »
 .«ىّل قد ص

                                                           
170 মদখু্ন: জেরজমযী: (৩/১৬১); আ -মুগজন জ  ইবন কুদামাহ: (২/৬০৪); ফােওয়া 
ইবন োইজময়া: (২৩/১১২-১১৩) ও সুবু ুস সা াম জ স সান‘আজন: (৩/২০-২৩)। 

171 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৬৪। 
172 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৪৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৮। 
173 মদখু্ন: আি-িারহু  মুমজে জ  ইবন উসাইজমন: (৪/৭২)। 
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“রালের সা াে দু’রাকাে দু’রাকাে, যখ্ন মোমালদর মকউ মভার 

হওয়ার আিঙ্কা করলব, এক রাকাে পলড় জনলব, যা োর পূলবথর সক  

সা াে মবলিাড় কলর জদলব”।174 োরাবীর বযাপালর স্বাধ্ীনো রলয়লি, 

েলব উত্তম হলি এগালরা রাকাে পড়া। আল্লাহ োওফীক দাো।175 

                                                           
174 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯০; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৯। 
175 মদখু্ন: ফলোয়া  ইমাম ইবন বায: (১১/৩২০-৩২৪)। 
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েৃেীয় অধ্যায়: জবের সা াে 

১- জবের সুন্নলে মুয়াক্কাদাহ। আবু আইয়ূব আনসারী রাজদয়াল্লাহু আনহু 

মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

ومن أحب أن يوتر  بثالث فليفعل،الوتر حٌق ىلع لك مسلم، فمن أحب أن يوتر »
  «بواحدة فليفعل

“মবলের প্রলেযক মুসজ লমর ওপর একজট হক, ময জেন রাকাে িারা 

জবের পড়লে পিন্দ কলর, মস মযন োই কলর, আর ময এক রাকাে 

িারা জবের পড়লে পিন্দ কলর, মস মযন োই কলর”।176  

আ ী রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল লিন:  

سنها رسول اهلل صىل اهلل عليه  ولكن سنةٌ  م كصالتكم املكتوبة،ت  الوتر ليس بَ »
 .«وسلم

“মবলের মোমালদর ফরয সা ালের নযায় িরুজর নয়, জকন্তু সুন্নাে যা 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম চা ু কলরলিন”।177 

আলরা জকিু দ ী , যার িারা প্রমাজণে হয় ময জবের ওয়াজিব নয়, বরাং 

সুন্নলে মুয়াক্কাদাহ। মযমন, ো হা ইবন উবাইদুল্লাহর হাদীস, জেজন 

                                                           
176 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪২২; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭১২; ইবন মািাহ, হাদীস নাং 
১১৯০, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ আবু দাউদ: (১/২৬৭)। 

177 জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৫৪; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬৭৭), হালকম: (১/৩০০; আহমদ: 
(১/১৪৮), আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান নাসাঈ: 
(১/৩৬৮)। 
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বল ন, নিদ মথলক এক বযজক্ত জবজক্ষ্প্ত মকলি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর দরবালর উপজস্থে হ , আমরা োর আওয়ালির 

গুঞ্জন শুনলে জি াম, জকন্তু মস জক ব লি বুেলে জি াম না, অবলিলষ 

জনকলট এলস ইস াম সম্পলকথ প্রশ্ন কলর, বল : মহ আল্লাহর রাসূ , 

আমালক ব ুন আল্লাহ আমার ওপর মকালনা মকালনা সা াে ফরয 

কলরলিন? জেজন ব ল ন: “পাাঁচ ওয়াক্ত সা াে, েলব েুজম যজদ নফ  

পড়লে চাও”। মস ব  : আমালক ব ুন আমার ওপর আল্লাহ মকালনা 

মকালনা জসয়াম ফরয কলরলিন? জেজন ব ল ন: রমযান মালসর জসয়াম, 

েলব েুজম যজদ নফ  পড়লে চাও”। মস ব  : আমালক ব ুন আমার 

ওপর আল্লাহ জক পজরমাণ যাকাে ফরয কলরলিন? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম োলক যাকালের কথা ব ল ন। মস ব  : এ িাড়া 

আর জকিু আলি? জেজন ব ল ন: না, েলব েুজম যজদ নফ  আদায় 

করলে চাও। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম োলক িরীয়লের 

জনদিথন ও মমৌজ ক জবধ্ানগুল া ব ল ন। ো হা বল ন, ম াকজট চল  

মগ , যাওয়ার সময় ব লে জি : “োর কসম, ময আপনালক সম্মাজনে 

কলরলি, আজম মকালনা নফ  আদায় করব না, আল্লাহ আমার ওপর যা 

ফরয কলরলিন োর মথলক কমও করব না” রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন: “ম াকজট সফ  হ , যজদ সেয বল  

থালক, অথবা িান্নালে প্রলবি কর , যজদ সেয বল  থালক”।178 ইবন 

আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

                                                           
178 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৪৬, ১৮১৯; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১১। 
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ওয়াসাল্লাম মুয়ায ইবন িাবা  রাজদয়াল্লাহু আনহুলক ইয়ামালন মপ্ররণ 

কলরন, োলক উপলদি জদলয় জেজন বল ন, “... েুজম োলদর িানালব ময, 

আল্লাহ োলদর ওপর জদন-রালে পাাঁচ ওয়াক্ত সা াে ফরয 

কলরলিন...”।179 

এ দু’জট হাদীস মথলক প্রমাজণে হয় জবের ওয়াজিব নয়। এটা িমহুর 

আল মলদর মাযহাব।180 বরাং জবের সুন্নলে মুয়াক্কাদাহ। এ িনয 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মুজকম ও মুসাজফর মকালনা 

অবস্থায় ফিলরর সুন্নাে ও জবের েযাগ কলরন জন।181 

২. জবের সা ালের ফযী ে: খ্ালরিা ইবন হুযাফােু  আদাজভ মথলক 

বজণথে, জেজন বল ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম আমালদর জনকট 

উপজস্থে হলয় ব ল ন:  

وجعلها  تر،ويه الوِ  إن اهلل تعاىل قد أمدكم بصالة ويه خري لكم من مُحِر انلَّعم،»
  .«لكم فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر

                                                           
179 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৪৩৪৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১৯। 
180 ইমাম আবু হাজনফা রহ. হাদীলসর বাজহযক অথথ মথলক জবের ওয়াজিব বল লিন, 
জকন্তু অনযানয হাদীস মথলক বুো যায় জবের ওয়াজিব নয়। মদখু্ন: নাই ু  আওোর 
জ ি িাওকাজন: (২/২০৫-২০৬), িাই  ইস াম ইবন োইজময়া রহ. গ্রহণ কলরলিন 
ময, রালে ময োহাজু্জদ পলড় োর ওপর জবের ওয়াজিব। “যারা জবের ওয়াজিব 
বল ন, োলদর মকউ এ অজভমে মপি কলরলিন” মদখু্ন: ইখ্জেয়ারােু  জফকইয়াহ 
জ  িাইখু্  ইস াম ইবন োইজময়াহ জ   বা’জ : (পৃ. ৯৬)। 

181 মদখু্ন: যাদু  মা‘দ জ  ইবন কাইয়ূম: (১/৩১৫); আ -মুগজন জ  ইবন কুদামাহ: 
(৩/১৯৬) ও (২/২৪০)। 
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“জনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া মোমালদরলক একজট সা াে িারা সাহাযয 

কলরলিন, যা মোমালদর িনয  া  উলটর মচলয়ও উত্তম, আর ো হলি 

জবের, জেজন ো জনধ্থারণ কলরলিন এিা মথলক ফির উজদে হওয়া 

পযথন্ত”।182 

মবলের সা ালের ফযী ে ও সুন্নলে মুয়াক্কাদা হওয়ার আলরা দ ী : 

আজ  ইবন আবু োল ব রাজদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, জেজন বল ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম জবের পলড়লিন, অেঃপর 

বল লিন:  

 . «وتر حيب الوتر تعاىليا أهل القرآن أوتروا فإن اهلل »

“মহ আহল  কুরআন মোমরা জবের পড়। কারণ, আল্লাহ জবের 

(লবলিাড়), জেজন জবের পিন্দ কলরন”।183 

আজম িাইখ্ আবু্দ  আযীয ইবন বায রহ.-মক এ হাদীলসর বযাখ্যায় 

ব লে শুলনজি: “এ মথলক প্রমাজণে হয় ময, আল মগণ অনযলদর েু নায় 

জবের সা ালের প্রজে অজধ্ক গুরুত্ব প্রদান করলবন, যজদও জবের সবার 

                                                           
182 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪১৮; সুনান জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৫২; ইবন মািাহ, 
হাদীস নাং ১১৬৮; হালকম: (১/৩০৬), হালকম হাদীসজট সহীহ বল লিন, ইমাম যাহাব 
োর সমথথন কলরলিন। ইমাম আহমলদর মুসনালদ এ হাদীলসর একজট িালহদ 
রলয়লি: (১/১৪৮), আ বানী এ হাদীসজট সহীহ বল লিন, েলব » يه خري لكم من محر
 এ অাংিজট োর জনকট সহীহ নয় মদখু্ন: ইরওয়াউ  গাজ  : (২/১৫৬) «انلعم

183 নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬৭৬; জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৫৩; আবু দাউদ, হাদীস নাং 
১৪১৬; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১১৬৯; আহমদ: (১/৮৬), আ বানী হাদীসজট সহীহ 
বল লিন। মদখু্ন: সুনান ইবন মািাহ: (১/১৯৩)। 
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িনয সুন্নাে, মযন োলদর অনুসারীরা োলদর অনুসরণ কলর, যারা োলদর 

আম  ও অবস্থার খ্বর রালখ্। জবের এিা ও ফিলরর মধ্যবেথী সমলয় 

সবথজনম্ন এক রাকাে আল্লাহ জবের (লবলিাড়), জেজন জবের পিন্দ কলরন। 

োর জসফালের সালথ সামঞ্জসয জেজন পিন্দ কলরন  , োই 

বধ্যথধ্ারণকারীলদর পিন্দ কলরন, েলব ইজ্জে ও বড়লত্বর মক্ষ্লত্র নয়। 

বান্দাগণ আল্লাহর মসসব জসফাে গ্রহণ করলব, যা োলদর সালথ 

সামঞ্জসযপূণথ মযমন ইহসান, অনুগ্রহ ও দয়া ইেযাজদ” 184 

৩. জবের সা ালের সময়: এিার সা ালের পর মথলক পুলরা রাে জবের 

সা ালের সময়। মযমন, 

ক. বযাপক ওয়াক্ত: এিার সা ালের পর মথলক জিেীয় ফির উজদে 

হওয়ার আগ পযথন্ত। আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাজদয়াল্লাহু আনহু 

মথলক বজণথে, জেজন আবু বসরাহ জগফাজর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বণথনা 

কলরন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

الة العشاء إىل صالة وها فيما بني صفصلُّ  ،زادكم صالة ويه الوترتعاىل إن اهلل »
 .«الفجر

“জনশ্চয় আল্লাহ মোমালদরলক একজট সা াে বাজড়লয় জদলয়লিন, আর ো 

হলি জবের মোমরা ো এিার সা ালের পর মথলক ফির সা ালের 

                                                           
184 বু ুগু  মারালমর: (৪০৫) নাং হাদীলসর বযাখ্যার সময় আজম ো েবণ কলরজি। 
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আগ পযথন্ত পড়”।185 এ হাদীস মথলক প্রমাণ কলর ময, জবের এর ওয়াক্ত 

এিা ও ফিলরর মধ্যবেথী সময়। এিা জনজদথষ্ট সমলয় আদায় করুক বা 

মাগজরলবর সালথ একত্র আদায় করুক, এিা আদালয়র পর মথলক জবের 

আরম্ভ হয়।186 

জবশুদ্ধ সনলদ বজণথে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর কথা ও 

কাি জবের প্রমাণ কলর আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, জেজন 

বল লিন: “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম এিা মথলক ফালরগ 

হলয় ফির পযথন্ত এগালরা রাকাে পড়লেন। প্রলেযক দু’রাকাে মিলষ 

সা াম জফরালেন। এক রাকাে িারা জবের পড়লেন। যখ্ন মুয়াজজ্জন 

ফিলরর সা াে (োহাজু্জদ) মথলক ফালরগ হে এবাং োর জনকট ফির 

স্পষ্ট হে ও মুয়াজজ্জন আসে, জেজন দাাঁজড়লয় হা কা দু’রাকাে সা াে 

আদায় করলেন। অেঃপর ডান পালি কাে হলয় শুলেন যেক্ষ্ণ না 

মুয়াজজ্জন ইকামলের িনয আসে 187 

                                                           
185 আহমদ: (৬/৩৯৭), (২/১৮০, ২০৬, ২০৮), আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন 
মদখু্ন: ইরওয়াউ  গাজ  : (২/২৫৮), আজম ব জি: মুয়ায ইবন িাবা  রাজদয়াল্লাহু 
আনহু মথলক এ হাদীলসর একজট িালহদ রলয়লি মুসনালদ আহমলদ: (৫/২০৮)। 

186 মদখু্ন: ‘আ -মুগজন’ জ  ইবন কুদামাহ: (২/৫৯৫); ‘হাজিয়ােুর রওদু  মুরজব’ জ  
ইবন কালসম: (২/১৮৪), আজম িাইখ্ আবু্দ  আজযয ইবন বায রহ.-মক ব লে 
শুলনজি, জেজন ‘রওদু  মুরজব’: (২/১৮৪) গ্রলন্থর বযাখ্যার সময় বল লিন: “জবেলরর 
সময় আরম্ভ হয় এিার সা ালের পর, যজদও মাগজরলবর সালথ এিা আদায় করা 
হয়, ফির উজদে পযথন্ত বাজক থালক”  মদখু্ন: িারহু  মুমজে জ  ইবন উসাইজমন: 
(৩/১৫)। 

187 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৬। 



 

 

 
 88  

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম জবের সা ালের সবথলিষ সময় 

জনধ্থারণ কলর জদলয়লিন। আবু সাইদ খু্দরী রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক 

বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

 .«أوتروا قبل الصبح». ويف رواية: «أوتروا قبل أن تُصبحوا»

“মোমরা মভার করার আলগ জবের পড়”। অপর বণথনায় রলয়লি: 

“সকাল র পূলবথ মোমরা জবের পড়”।188 আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন: “মোমরা জবের জনলয় সকাল র সালথ প্রজেলযাজগো কর”।189 

এখ্ালন জবের জনলয় ফির উজদে হওয়ার সালথ প্রজেলযাজগো প্রমাণ 
কলর, ফিলরর আলগ জবের আদায় করা িরুজর  ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু 

আনহুর হাদীস মথলক প্রমাজণে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন:  

صالة الليل مثىن مثىن فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر هل ما قد »
 .«صىلَّ 

“রালের সা াে দু’রাকাে দু’রাকাে, যখ্ন মোমালদর মকউ মভার 

হওয়ার আিঙ্কা কলর মস মযন এক রাকাে পলড় মনয়, যা োর পজঠে 

সক  সা াে জবের (লবলিাড়) কলর জদলব”।190 আবু সাঈদ খু্দরী 

                                                           
188 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫০। 
189 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫০। 
190 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯০; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৯। 
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রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

বল লিন:  

.«من أدرك الصبح فلم يوتر فال وتر هل»  

“ময সকা  মপ  জকন্তু জবের পড়  না, োর জবের মনই”।191 এটা 

আলরা প্রমাণ কলর ইবন উমার রাজদয়ালল্লাহু আনহুর হাদীস, মযখ্ালন নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

 .«ذهب لكُّ صالة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر إذا طلع الفجر فقد»

“যখ্ন ফির উজদে হয়, েখ্ন রালের সক  সা াে ও জবের সা ালের 

সময় মিষ হলয় যায়। অেএব, মোমরা ফির উজদে হওয়ার আলগ 

জবের পড়”।192 ইমাম নববী রহ. বল লিন: “এটাই একাজধ্ক আল লমর 

অজভমে, ইমাম িাজফ, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ্গণ ফির উজদে হওয়ার 

পর জবের ববধ্ মলন করলেন না”।193 এ অজভমে আলরা স্পষ্ট কলর 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর আম । কারণ, োর জবের 

সা ালের মিষ সময় জি  সাহরী। আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক 
                                                           
191 সহীহ ইবন জহব্বান: (৬/১৬৮), হাদীস নাং (২৪০৮); সহীহ ইবন খু্িাইমাহ: 
(২/১৪৮), হাদীস নাং (১০৯২); হালকম: (১/৩০১-৩০২), হালকম হাদীসজট সহীহ 
বল লিন, ইমাম যাহাবী োর সমথথন কলরলিন। বায়হাজক: (২/৪৭৮), আ বানী সহীহ 
ইবন খু্িাইমার জটকায় এ হাদীলসর সনদ সহীহ বল লিন মদখু্ন: ইবন খু্িাইমাহ: 
(২/১৪৮), এ হাদীসজট শুআইব আ -আরনাউে সহীহ বল লিন  মদখু্ন: োখ্জরি 
সহীহ ইবন জহব্বান: (৬/১৬৯)। 

192 জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৬৯, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন  মদখু্ন: সহীহ 
জেরজমযী: (১/১৪৬) ও ইরওয়াউ  গাজ  : (২/১৫৪)। 

193 সুনান জেরজমযী: (২/৩৩৩), অপর হাদীস নাং (৪৬৯)। 
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বজণথে, জেজন বল লিন: “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালের 

সব অাংলি জবের আদায় কলরলিন, প্রথম রালে, মধ্য রালে ও মিষ 

রালে, সাহরী পযথন্ত োর জবের সা ালের সময় জি ”।194 

এসব হাদীস মথলক প্রমাণ হ  ময, জবের এিার পর মথলক আরম্ভ হয়, 

এবাং জিেীয় ফির উজদে হওয়ার িারা মিষ হয়। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম হাদীলসর পর কালরা কথা েবণ মযাগয নয়।195 

খ্. যার আিঙ্কা হয় মিষ রালে উঠলে পারলব না, োর পলক্ষ্ প্রথম রালে 

জবের পড়া মুোহাব  আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন 

বল লিন: “আমার একান্ত বনু্ধ্ আমালক জেনজট জবষলয় ওজসয়ে কলরলিন, 

                                                           
194 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯৬; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৫। 
195 এর িারা োলদর প্রজেবাদ করা উলদ্দিয, যারা বল লি ফিলরর পর মবের আদায় 
করা ববধ্, মযমন আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস, উবাদাহ ইবন সালমে, কালসম ইবন 
মুহাম্মদ, আবু্দল্লাহ ইবন আলমর ইবন রাজবআহ ও আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ প্রমুখ্। 
োরা ফিলরর পর জবের আদায় করলেন, যজদ ফিলরর আলগ োলদর জবের িুলট 
মযে। োরা জবের পলড় ফির পড়লেন। মদখু্ন: মুয়াত্তা ইমাম মাল ক: (২/১২৬)। 
আ ী ও আবু দারদা প্রমুখ্লদর মথলক অনুরূপ রলয়লি। মদখু্ন: মুসান্নাফ ইবন আজব 
িায়বাহ: (২/২৮৬); মুসনালদ আহমদ: (৬/২৪২-২২৩); ইরওয়াউ  গাজ  : 
(২/১৫৫); িারহু  মুমজে জ  ইবন উসাইজমন: (৩/১৭); মিমু‘ ফােওয়া ইবন বায: 
(১১/৩০৫-৩০৮)। ইমাম মাল ক মুয়াত্তালে বল লিন োরা এ মক্ষ্লত্র মাযূর ও 
ওিরগ্রে: “বাদ ফির মসই জবের পড়লব, ময জবের না পলড় ঘুজমলয়লি, েলব 
ইিাকৃে মকউ ঘুমালব না, মযন ফিলরর পর জবের পড়লে না হয়”। মুয়াত্তা: 
(২/১২৭); িালমউ  উসূ : (৬/৫৯-৬১)। ইবন উসাইমীন বল লিন: “যজদ ফির 
উজদে হয়, োহল  মকালনা জবের মনই। আর কেক পূবথসূরী মথলক ময রলয়লি, োরা 
ফিলরর আযান ও ফির সা ালের মধ্যবেথী সমলয় জবের পড়লেন, ো সুন্নালের 
দাজবর পজরন্থী, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর বাণীর পর কালরা কথা 
েবণ মযাগয নয়” আি-িারহু  মুমজে: (৩/১৬)।   
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(আজম মৃেুযর আগ পযথন্ত ো কখ্লনা েযাগ করব না), প্রলেযক মালস জেন 

জদন জসয়াম, চািলের দু’রাকাে এবাং ঘুলমর আলগ জবের আদায় 

করা”।196 আবু দারদা মথলক বজণথে, জেজন বল লিন: “আমার বনু্ধ্ 

আমালক জেনজট জবষলয় ওজসয়ে কলরলিন, আজম যে জদন মবাঁলচ থাকব 

ো কখ্লনা েযাগ করব না, প্রলেযক মালস জেন জদন জসয়াম পা ন করা, 

চািলের দু’রাকাে সা াে আদায় করা ও আজম মযন জবের পড়া বযেীে 

না ঘুমাই”।197 হালফয ইবন হািার রহ. বল লিন: “এ মথলক প্রমাণ হয় 

ঘুলমর আলগ জবের পড়া মুোহাব এটা োর িনয ময িাগ্রে হওয়ার 

বযাপালর জনজশ্চে নয়, আর ময বযজক্ত দু‘ঘুলমর মলধ্য সা াে আদায় কলর, 

োলকও এ হুকুম অন্তভুথক্ত করলব” 198 

মূ েঃ জবের সা ালের ওয়াক্ত মানুলষর অবস্থা ও োলদর সামলথথযর 

ওপর জনভথরিী । িালবর ইবন আবু্দল্লাহ রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, 

জেজন বল ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম আবু বকরলক 

বল লিন: “কখ্ন েুজম জবের পড়?” জেজন ব ল ন: প্রথম রালে এিার 

পর। জেজন ব ল ন: “মহ উমার েুজম কখ্ন পড়?” জেজন ব ল ন: মিষ 

রালে। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন: “মহ আবু বকর েুজম 

অজধ্ক সেকথো গ্রহণ কলরি। আর মহ উমার েুজম িজক্তিা ী পন্থা 

                                                           
196 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১৯৮১। ব্রালকলটর মধ্যবেথী অাংি ‘আেরাফ হাদীস’ মথলক 
সাংগৃহীে, নাং ১১৭৮; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭২১। 

197 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭২২। 
198 ফােহু  বাজর: (৩/৫৭)। 
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অব ম্বন কলরি”।199 আবু কাোদা রহ. মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম আবু বকরলক বল লিন: “েুজম কখ্ন জবের পড়?” 

জেজন ব ল ন: প্রথম রালে। উমারলক ব ল ন: “েুজম কখ্ন জবের 

পড়?” জেজন ব ল ন: মিষ রালে অেঃপর জেজন আবু বকরলক বল ন, 

“মস জনরাপত্তার পথ মবলি জনলয়লি” আর উমারলক ব ল ন: “মস 

িজক্তিা ী পন্থা অব ম্বন কলরলি”।200 

গ. ময িাগ্রে হওয়ার বযাপালর জনজশ্চে োর িনয মিষ রালে জবের পড়া 

উত্তম িালবর ইবন আবু্দল্লাহ রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

وتر أوهل، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فلي»
  .«وذلك أفضل، فإن صالة آخر الليل مشهودة ؛الليل

“ময আিঙ্কা কলর মিষ রালে উঠলে পারলব না, মস মযন শুরুলে জবের 

পলড় মনয়। ময মিষ রালে উঠার বযাপালর আিাবাদী, োর উজচৎ মিষ 

রালে জবের পড়া। কারণ, মিষ রালের সা াে উপজস্থজের সা াে201, 

আর োই উত্তম”। অপর বণথনায় আলি:  
                                                           
199 ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১২০২, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ 
ইবন মািাহ: (১/১৯৮)। 

200 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৩৪, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ 
সুনান আবু দাউদ: (১/২৬৮)। 

201 অথথাৎ এ সময় রহমলের জফজরিো উপজস্থে হন  এ মথলক মিষ রালে জবের ও 
অনযানয সা াে আদালয়র ফযী ে প্রমাজণে হয়। িারহুন নববী: (৬/২৮১)। মকউ 
বল লিন: জদন-রালের জফজরিোগণ উপজস্থে হন, এক দ  আলস ও অপর দ  
প্রস্থান কলর। ‘িালমউ  উসূ ’ জ  ইবন আজসর: (৬/৫৮)। 
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وذلك  ،فإن قراءة آخر الليل حمضورة ؛ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره ...»
 .«أفضل

“... ময জকয়ামু   াইল র বযাপালর জনজশ্চে, মস মযন মিষ রালে জবের 

পলড়। কারণ, মিষ রালের জকরাে উপজস্থজের জকরাে, আর োই উত্তম” 
202 ইমাম নববী রহ. বল লিন: “এ মথলক স্পষ্ট ময মিষ রাে পযথন্ত 

জবের জব ম্ব করা উত্তম, ময মিষ রালে িাগ্রে হওয়ার বযাপালর জনজশ্চে 

োর িনয। আর ময মিষ রালে উঠার বযাপালর জনজশ্চে নয়, োর িনয 

শুরুলে জবের পড়া উত্তম এ হলি হাদীলসর সজঠক অথথ। অনযানয 

সাধ্ারণ হাদীসলক এ বযাখ্যা মমাোলবক বুেলে হলব। মযমন, হাদীলস 

এলসলি: “আমার বনু্ধ্ আমালক ওজসয়ে কলরলিন, মযন আজম জবের পড়া 

বযেীে না ঘুমাই”। এটা োর িনয ময মিষ রালে উঠার বযাপালর জনজশ্চে 

নয়”।203 

আলরা মযসব হাদীস প্রমাণ কলর মিষ রালে জবের পড়া মুোহাব, 

েন্মলধ্য মযমন, আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

يزنل ربنا تبارك وتعاىل لكَّ يللة إىل السماء ادلنيا حني يبىق ثلث الليل اآلخر »
عطيَُه؟ من يستغفرين فأغفَر هل؟

ُ
 .«فيقول: من يدعوين فأستجيب هل؟ من يسألين فأ

                                                           
202 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫। 
203 িারহুন নববী আ া সজহলহ সহীহ মুসজ ম: (৬/২৮১)। 



 

 

 
 94  

“আমালদর রব প্রজে রালে দুজনয়ার আসমালন অবেরণ কলরন, যখ্ন 

রালের এক েৃেীয়াাংি বাজক থালক। অেঃপর জেজন বল ন, মক আমালক 

আহ্বান করলব, আজম োর ডালক সাড়া মদব? মক আমার জনকট প্রাথথনা 

করলব, আজম প্রদান করব? মক আমার জনকট ক্ষ্মা চাইলব, আজম ক্ষ্মা 

করব?”204 মুসজ লমর এক বণথনায় আলি: 

.«الفجر ييضءفال يزال كذلك حىت »  

“জেজন এভালবই অবস্থান কলরন যেক্ষ্ণ না ফির স্পষ্ট হয়”।205 

মুসজ লমর অপর বাকয এরূপ এলসলি:  

هل؟ حىت  رُ فَ غ  يُ  هل؟ هل من مستغفرٍ  يُستجاُب  ى؟ هل من داٍع َط ع  يُ  هل من سائلٍ ...»
 .«الفجر ينفجرَ 

“...আলি মকালনা প্রশ্নকারী যালক মদওয়া হলব? আলি মকালনা 

আহ্বানকারী যার ডালক সাড়া মদওয়া হলব? আলি মকউ ক্ষ্মা 

প্রাথথনাকারী যালক ক্ষ্মা করা হলব? যেক্ষ্ণ না ফির উজদে হয়”।206 

৪. জবের সা ালের জবজভন্ন পদ্ধজে ও োর রাকাে সাংখ্যার বণথনা  বিতর 

সা াে জনলম্নর পদ্ধজে অনুসালর কলয়কভালব আদায় করা যায়: 

                                                           
204 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১১৪৫, মদখু্ন োর আেরাফ: ৬৩২১ ও ৭৪৯৪ নাং 
হাদীস। সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৮। 

205 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১৬৯-৭৫৮। 
206 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১৭০-৭৫৮। 
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প্রথমে: এগালরা রাকাে পড়া। প্রলেযক দু’রাকাে পর সা াম জফরালনা 

ও এক রাকাে িারা জবের পড়া আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক 

বজণথে: 

 .«اكن يصيل بالليل إحدى عرشة ركعة ويوتر منها بواحدة»

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে এগালরা রাকাে 

পড়লেন ও েন্মলধ্য এক রাকাে িারা জবের পড়লেন”। অপর বণথনায় 

আলি:  

ويه  -صالة العشاءيصيل فيما بني أن يفرغ من  اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
 .«...إىل الفجر إحدى عرش ركعة يسلم بني لك ركعتني ويوتر بواحدة - اليت تدعونها العتمة

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম এিার সা াে মথলক ফালরগ 

হলয় ফির পযথন্ত এগালরা রাকাে সা াে আদায় করলেন, প্রলেযক 

দু’রাকাে পর সা াম জফরালেন ও এক রাকাে িারা জবের 

পড়লেন...।”207 

দুই. জেন রাকাে পড়া। দু’রাকাে পর সা াম জফরালনা ও এক রাকাে 

িারা জবের আদায় করা আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহু 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সা ালের পদ্ধজে বণথনা 

কলরন: 

                                                           
207 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৬। 



 

 

 
 96  

ين لَ ا، فحوَّ فقمت إىل جنبه عن يساره فوضع يده ايلمىن ىلع رأيس وأخذ بأذين يفتله...»
، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم فجعلين عن يمينه ثم صىل ركعتني

ؤذن فقام فصىل ركعتني خفيفتني، ثم خرج ركعتني، ثم أوتر، ثم اضطجع حىت جاءه امل
 .«فصىل الصبح

“...আজম োর বাাঁ পালি দাাঁজড়লয়জি, জেজন আমার মাথায় হাে মরলখ্ 

আমার কান ধ্লর ঘুজরলয় োর ডান পালি জনলয় আসল ন, অেঃপর 

দু’রাকাে সা াে আদায় করল ন। অেঃপর দু’রাকাে আদায় করল ন। 

অেঃপর দু’রাকাে আদায় করল ন অেঃপর দু’রাকাে আদায় করল ন। 

অেঃপর দু’রাকাে আদায় করল ন। অেঃপর দু’রাকাে আদায় 

করল ন। অেঃপর জবের পড়ল ন। অেঃপর জেজন শুইল ন, যখ্ন 

মুয়াজজ্জন আস  জেজন দাাঁজড়লয় হা কা দু’রাকাে আদায় করল ন। 

অেঃপর মবর হলয় ফিলরর সা াে আদায় করল ন”।208 োর মথলক 

আলরা বজণথে:  

 .«يصيل من الليل ثالث عرشة ركعة اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে মেলরা রাকাে সা াে 

আদায় করলেন”।209  

যালয়দ ইবন খ্াল দ আ -িুহাজন রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন 

একদা বল লিন: 
                                                           
208 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯২, ১১৭, ১৩৭, ৬৩১৬; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং 
১৮২-৭৬৩। 

209 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৬৪। 
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الليلة، فصىل ركعتني خفيفتني، ثم صىل  ة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمألرمقن صال»
، وهما دون اللتني قبلهما، ثم صىل ركعتني طويلتني، طويلتني، طويلتني، ثم صىل ركعتني
ثم صىل ركعتني  دون اللتني قبلهما، اركعتني وهما دون اللتني قبلهما، ثم صىل ركعتني وهم

 .«ثم أوتر، فذلك ثالث عرشة ركعة وهما دون اللتني قبلهما،

“আজম আি অবিযই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সা াে 

মদখ্ব জেজন হা কা দু’রাকাে আদায় করল ন। অেঃপর দীঘথ দীঘথ দীঘথ 

দু’রাকাে আদায় করল ন। অেঃপর দু’রাকাে আদায় করল ন, যা 

পূলবথর েু নায় সাংলক্ষ্প জি । অেঃপর দু’রাকাে আদায় করল ন, যা 

োর পূলবথর দু’রাকালের েু নায় সাংলক্ষ্প জি । অেঃপর দু’রাকাে 

আদায় করল ন, যা োর পূলবথর দু’রাকালের েু নায় সাংলক্ষ্প জি । 

অেঃপর দু’রাকাে আদায় করল ন, যা োর পূলবথর দু’রাকালের েু নায় 

সাংলক্ষ্প জি । অেঃপর জবের পড়ল ন। এ হলি মেলরা রাকাে 

সা াে”।210 

জেন. মেলরা রাকাে সা াে আদায় করা েন্মলধ্য মলধ্য এক ববঠলক পাাঁচ 

রাকাে আদায় করা। আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, জেজন 

বল ন,  

يصيل من الليل ثالث عرشة ركعة يوتر من ذلك  اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
 .«خبمس ال جيلس يف يشء إال يف آخرها

                                                           
210 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৬৫। 
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“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে মেলরা রাকাে সা াে 

আদায় করলেন, োর মলধ্য জেজন পাাঁচ রাকাে িারা জবের পড়লেন, 

মকাথাও জেজন বসলেন না মিষ রাকাে বযেীে”।211 

চার. নয় রাকাে আদায় করলেন, আট নাম্বার রাকাে বযেীে মকাথাও 

বসলেন না, অেঃপর নবম নাম্বার রাকাে পড়লেন। আলয়িা রাজদয়াল্লাহু 

আনহা মথলক বজণথে, োলে রলয়লি:  

ك كنا نُعدُّ هل سواكه وطهوره فيبعثه اهلل ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوَّ ... »
مده ، ويصيل تسع ركعات ال جيلس فيها إال يف اثلامنة، فيذكر اهلل وحيويتوضأ
ثم يقوم فيصيل اتلاسعة، ثم يقعد فيذكر اهلل وحيمده  ،، ثم ينهض وال يسلمهويدعو
 .«... ، ثم يسلم تسليماً يسمعناههويدعو

“... আমরা োর িনয জমসওয়াক ও পাজন প্রস্তুে রাখ্োম, আল্লাহ যখ্ন 

োলক উঠালনার ইিা করলেন, োলক উঠালেন অেঃপর জেজন জমসওয়াক 

করলেন ও অযু করলেন, অেঃপর নয় রাকাে সা াে আদায় করলেন 

আট নাম্বার রাকাে বযেীে মকাথাও জেজন বসলেন না। অেঃপর জেজন 

আল্লাহর জযজকর করলেন, হামদ্ ও সানা এবাং মদা‘আ করলেন, অেঃপর 

উঠলেন জকন্তু সা াম জফরালেন না, এবাং নবম রাকালের িনয দণ্ডায়মান 

হলেন। অেঃপর বলস আল্লাহর জযজকর করলেন, োর হামদ-সানা 

                                                           
211 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৭। 
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করলেন ও োর জনকট মদা‘আ করলেন। অেঃপর জেজন আমালদর 

শুজনলয় সা াম জফরালেন...”।212 

পাাঁচ. সাে রাকাে আদায় করা, মিষ রাকাে বযেীে মকাথাও না বসা। 

আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে হাদীলস রলয়লি:  

 .«... وأخذه اللحم أوتر بسبع فلما أسنَّ نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم... »

“... যখ্ন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বাধ্থলকয উপনীে হল ন ও 

মমাজটলয় মগল ন, েখ্ন সাে রাকাে িারা জবের পলড়লিন...”।213 অপর 

বণথনায় এলসলি:  

.«ال يقعد إال يف آخرهن»  

“মিষ রাকাে বযেীে মকাথাও বসলেন না”।214 

ষষ্ঠ. সাে রাকাে পড়া, ষষ্ঠ রাকাে বযেীে মকাথাও না বসা। আলয়িা 

রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, জেজন বল লিন: “আমরা রাসূ ুল্লাহ 

                                                           
212 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৬। 
213 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৬। 
214 নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭১৮, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ নাসাঈ: 
(১/৩৭৫)। ইমাম ইবন মািাহ ও ইমাম আহমদ: (৬/২৯০) উলম্ম সা ামা 
রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক জনলম্নর িলব্দ বণথনা কলরলিন:  

 «يوتر بسبع أو خبمس ال يفصل بينهن بسالم وال الكم صىل اهلل عليه وسلماكن رسول اهلل »
“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম সাে অথবা পাাঁচ রাকাে িারা মবের 
পড়লেন, সা াম ও কথার িারা মােখ্ালন জবলিদ করলেন না”। সুনান ইবন 
মািাহ, হাদীস নাং ১১৯২, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান 
ইবন মািাহ: (১/১৯৭)। 



 

 

 
 100  

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর জমসওয়াক ও পাজন প্রস্তুে রাখ্োম, 

আল্লাহ োলক উজঠলয় জদলেন, যখ্ন োলক উঠালে চাইলেন, জেজন 

জমসওয়াক করলেন ও অযু করলেন অেঃপর সাে রাকাে আদায় 

করলেন, ষষ্ঠ রাকাে বযেীে মকাথাও বসলেন না। অেঃপর বলস 

আল্লাহর জযজকর ও মদা‘আ করলেন”।215 

সাে. পাাঁচ রাকাে পড়া, মিষ রাকাে বযেীে মকাথাও না বসা। আবু 

আইয়ূব আনসাজর রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

أن يوتر  ، ومن أحبَّ فليفعل   خبمٍس  وترَ أن يُ  الوتر حق ىلع لك مسلم، فمن أحبَّ »
 .«فليفعل   أن يوتر بواحدةٍ  ، ومن أحبَّ فليفعل   بثالٍث 

“মবলের প্রলেযক মুসজ লমর ওপর একজট হক, ময পাাঁচ রাকাে িারা 

জবের আদায় করলে চায়, মস মযন োই কলর। ময জেন রাকাে িারা 

জবের আদায় করলে চায়, মস মযন োই কলর। আর ময এক রাকাে 

িারা জবের আদায় করলে চায়, মস মযন োই কলর”।216 আলয়িা 

রাজদয়াল্লাহু আনহার হাদীস মথলক প্রমাজণে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম এ রাকােগুল া জবনা ববঠলক পড়লেন, পঞ্চম রাকাে বযেীে 

                                                           
215 ইবন জহব্বান: (২৪৪১), শুআইব আরনাউে ইবন জহব্বালনর জটকায়: (৬/১৯৫) 
বল লিন: “এ সনদজট বুখ্াজর ও মুসজ লমর িেথ মমাোলবক। আহমদ অনুরূপ হাদীস 
বণথনা কলরলিন: (৬/৫৪)। 

216 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪২২; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭১২; ইবন মািাহ, হাদীস নাং 
১১৯২; ইবন জহব্বান, হাদীস নাং ৬৭০; হালকম: (১/৩০২-৩০৩)। 
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বসলেন না। োলে আলরা রলয়লি: “... পাাঁচ রাকাে িারা জবের আদায় 

করলেন, মিষ রাকাে বযেীে মকাথাও বসলেন না”।217 

আট. জেন রাকাে পড়া, দু’রাকাে পর সা াে জফরালনা, অেঃপর এক 

রাকাে িারা জবের আদায় করা। আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু 

আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল লিন: “নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

আমালদর শুজনলয় সা াম িারা মিাড় ও মবলিাড় সা ালের মলধ্য জবলিদ 

সৃজষ্ট করলেন”। 218 আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক 

একজট ‘মওকুফ’ বণথনা রলয়লি, নালফ বল লিন: “আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

জবের সা ালে এক রাকাে ও দু’রাকালের মালে সা াম জফরালেন, 

কখ্লনা মকালনা প্রলয়ািলনর জনলদথি করলেন”।219 ‘মওকুফ’ িারা ‘মরফূ’ 

হাদীস িজক্তিা ী হয়। আজম িাইখ্ আবু্দ  আজযয ইবন বায রহ.-মক 

ব লে শুলনজি, জেজন জেন রাকাে জবের সম্পলকথ বল লিন: “ময জেন 

                                                           
217 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৭। 
218 ইবন জহব্বান, হাদীস নাং ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৫; আহমদ: (২/৭৬) ইোব ইবন 
জযয়াদ মথলক বণথনা কলরলিন। হাজফয ইবন হািার বল লিন: “এর সনদ 
িজক্তিা ী”। ফােহু  বাজর: (২/৪৮২), আ বানী বল লিন: আলয়িা রাজদয়াল্লাহু 
আনহা মথলক এর একজট ‘মরফূ’ ‘িালহদ’ রলয়লি: “নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লাম এক রাকাে িারা জবের পড়লেন, জেজন দু’রাকাে ও এক রাকালের 
মালে কথা ব লেন”। এ সনদজট সহীহ বুখ্ারী ও মুসজ লমর িেথ মমাোলবক”। 
জেজন এর সূত্র জহলসলব ইবন িায়বাহ উলল্লখ্ কলরলিন। মদখু্ন: ইরওয়াউ  গাজ  : 
(২/১৫০)। 

219 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯১; মুয়াত্তা ইমাম মাল ক: (১/১২৫)। 
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রাকাে জবের পড়লে চায় োর িনয এটাই উত্তম। এটা পূণথোর 

জনকটবেথী” 220 

নয়. এক সালথ জেন রাকাে পড়া, মিষ রাকাে বযেীে না বসা। আবু 

আইয়ূব রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে হাদীলস রলয়লি:  

«فليفعل   أن يوتر بثالٍث  ومن أحبَّ »  

“ময জেন রাকাে িারা জবের পড়লে চায়, মস মযন োই কলর”।221 

উবাই ইবন কাব রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম জবের সা ালে প্রথম রাকালে সূরা আ া, জিেীয় 

রাকালে সূরা কাজফরূন ও েৃেীয় রাকালে সূরা ইখ্ াস পড়লেন। মিষ 

রাকাে বযেীে মকাথাও জেজন সা াম জফরালেন না। সা ালমর পর জেজন 

জেনবার ব লেন222: 

«سبحان امللك القدوس»  

েলব এ পদ্ধজেলে জেন রাকাে এক োিাহুদ িারা আদায় করা, মিষ 

রাকাে বযেীে না বসা। কারণ, দুই োিাহুদ িারা পড়ল  মাগজরলবর 

                                                           
220 ‘রওদু  মুজরব’: (২/১৮৭) গ্রলন্থর বযাখ্যার সময় আজম ো শুলনজি, োজরখ্: 
১৫/১১/১৪২২জহ.।  

221 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪২২; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭১২; ইবন মািাহ, হাদীস নাং 
১১৯২; ইবন জহব্বান, হাদীস নাং ৬৭; হালকম: (১/৩০২)। 

222 নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭০১, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান 
নাসাঈ: (১/৩৭২)। আলরা মদখু্ন: নাই ু  আওোর: (২/২১১), ফােহু  বাজর: 
(২/৪৮১), ফােহু  বাজরলে এর অলনক িালহদ রলয়লি। নাই ু  আওোর: 
(২/২১২)। 
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সা ালের সালথ সামঞ্জসয হয়।223 নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

মাগজরলবর সালথ সামঞ্জসয মরলখ্ জবের আদায় করলে জনলষধ্ 

কলরলিন।224 আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

.«وال تشبَّهوا بصالة املغرب أو بسبع، أوتروا خبمس، ال توتروا بثالث،»  

“মোমরা জেন রাকাে িারা জবের পড় না, বরাং পাাঁচ রাকাে অথবা সাে 

রাকাে িারা জবের পড়, আর মাগজরব সা ালের সালথ সামঞ্জসয মরখ্ 

না”।225 

হাজফয ইবন হািার রহ. মসসব হাদীস ও মনীষীলদর বাণী উলল্লখ্ 

কলরলিন, যা মথলক প্রমাণ হয় ময, মিষ ববঠলক এক োিাহুদ িারা 

জবের িালয়য। জেজন মসসব হাদীসও একত্র কলরলিন যা মথলক প্রমাণ 

হয় ময, দুই োিাহুদ িারা জেন রাকাে জবের পড়া জনলষধ্, মাগজরলবর 

                                                           
223 আজম িাইখ্ আবু্দ  আজযয ইবন বায রহ. মথলক শুলনজি, জেজন ‘রওদু  মুরজব’: 
(২/১৮৮) গ্রলন্থর বযাখ্যায় এক সা ালম জেন রাকাে পড়ার আল াচনায় বল লিন: 
“জকন্তু মাগজরলবর সালথ জম  করলব না, বরাং  াগাোর পড়লব”। অথথাৎ জবনা 
ববঠলক। 

224 মদখু্ন: িারহু  মুমজে জ  ইবন উসাইজমন: (৪/২১)। 
225 ইবন জহব্বান, হাদীস নাং ২৪২৯; দারাকুেজন: (২/২৪); বায়হাজক: (৩/৩১); হালকম: 
(১/৩০৪), হালকম হাদীসজট সহীহ বল লিন, ইমাম যাহাবী োর সমথথন কলরলিন। 
হাজফয ইবন হািার ফােহু  বাজর: (২/৪৮১) গ্রলন্থ বল লিন: “এর সনদ বুখ্ারী ও 
মুসজ লমর িেথ মমাোলবক”। ো জখ্সু  হাজবলর বল লিন: সবার সনদ জনভথরলযাগয, 
োই কালরা মওকুফ বণথনার ফল  সমসযা মনই। োজখ্সু  হাজবর: (২/১৪), হাদীস নাং 
(৫১১)। 
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সালথ সামঞ্জসযোর কারলণ।226 ময সব হাদীস জেন রাকাে জবের প্রমাণ 

কলর, োর মলধ্য কালসম ইবন আবু্দল্লাহ ইবন উমার এর হাদীস একজট, 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন: 

 .«ركع ركعة واحدة توتر لك ما صليتاصالة الليل مثىن مثىن، فإذا أردت أن تنرصف ف»

“রালের সা াে দু’রাকাে দু’রাকাে, যখ্ন েুজম মিষ করার ইিা কর, 

এক রাকাে পলড় নাও, যা মোমার পূলবথর সা াে মবলিাড় কলর জদলব”। 

কালসম বল লিন: “আমরা সাবা ক হলয় অলনক ম াকলক মদলখ্জি যারা 

জেন রাকাে িারা জবের পড়লেন। েলব সব পদ্ধজে ববধ্, আিা কজর 

মকালনাজটলে মকালনা সমসযা মনই”।227 

দি. এক রাকাে জবের পড়া আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহু 

মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

«الوتر ركعة من آخر الليل»  

“মবলের হলি এক রাকাে মিষ রালে”।228  

আবু জমি ায মথলক বজণথে, জেজন বল ন, আজম ইবন আব্বাসলক জবের 

সম্পলকথ জিজ্ঞাসা কলরজি? জেজন ব ল ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লামলক আজম ব লে শুলনজি:  

«ركعة من آخر الليل»  
                                                           
226 মদখু্ন: ফােহু  বারী: (২/৪৮১); নাই ু  আওোর: (২/২১৪)। 
227  সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯৩; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৯। 
228 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫২। 
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“এক রাকাে মিষ রালে”। আজম ইবন উমারলক জিজ্ঞাসা কলরজি, জেজন 

ব ল ন: আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক ব লে 

শুলনজি: 

.«ركعة من آخر الليل»  

“এক রাকাে মিষ রালে”।229 ইমাম নববী রহ. বল লিন: “এ মথলক 

প্রমাণ হয় এক রাকাে জবের পড়া ববধ্, এবাং ো মিষ রালে পড়া 

মুোহাব” 230 আজম িাইখ্ আবু্দ  আজযয ইবন বায রহ.-মক ব লে 

শুলনজি: “জকন্তু যে মবজি রাকাে পড়লব েে উত্তম, যজদ মকউ এক 

রাকালে সমাপ্ত কলর, োহল ও মকরুহ বযেীে ববধ্...”।231 

এক রাকাে িারা জবের পড়ার আলরা দ ী : আবু আইয়ূব আনসাজর 

রাজদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, োলে রলয়লি:  

.«...فليفعل   ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ  ... »  

“... ময এক রাকাে িারা জবের পড়লে চায়, মস মযন োই কলর...”।232 

৫. জবের সা ালের জকরাে। প্রথম রাকালে সূরা আ া, জিেীয় রাকালে 

সূরা কাজফরূন এবাং েৃেীয় রাকালে সূরা ইখ্ াস পড়া  আবু্দল্লাহ ইবন 

আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
                                                           
229 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫৩। 
230 িারহুন নববী: (৬/২৭৭)। 
231 রওদু  মুরজব: (২/১৮৫) গ্রলন্থর বযাখ্যার সময় শুলনজি। 
232 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪২২; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭১২; ইবন মািাহ, হাদীস নাং 
১১৯০। 
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ওয়াসাল্লাম জবের সা ালে সূরা আ া, সূরা কাজফরূন ও সূরা ইখ্ াস 

পাঠ করলেন এক এক রাকালে।233 ইমাম জেরজমজয রহ. বল ন, 

প্রলেযক রাকালে এখ্ন একজট কলর সূরা পাঠ করলব।234 

৬. জবের সা ালে কুনুে পড়ার জবধ্ান।235 জবের সা ালে কুনুে পড়া 

ববধ্ হাসান ইবন আজ  রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, 
                                                           
233 জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৬২; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭০২; ইবন মািাহ, হাদীস নাং 
১১৭২, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ সুনান নাসাঈ: (১/৩৭২); 
সহীহ ইবন মািাহ: (১/১৯৩); সহীহ সুনান জেরজমযী: (১/১৪৪)। 

234 সুনান জেরজমযী: (২/৩২৬), এ হাদীসজট আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বণথনা 
কলরলিন। জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৬৩; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪২৪ ও ইবন 
মািাহ, হাদীস নাং ১১৭৩। “োলক জিজ্ঞাসা করা হলয়জি , রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মকান সূরা িারা জবের আদায় করলেন? জেজন বল ন: প্রথম 
রাকালে সূরা আ া, জিেীয় রাকালে সূরা কাজফরূন ও েৃেীয় রাকালে সূরা ইখ্ াস 
এবাং সূরা নাস ও ফা াক পাঠ করলেন। অলনলক এ হাদীসজট দুবথ  বল লিন। 
মদখু্ন: নাই ু  আওোর: (২/২১১-২১২), আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: 
সহীহ সুনান আবু দাউদ: (১/২৬৭); সহীহ সুনান জেরজমযী: (১/১৪৪), সহীহ ইবন 
মািাহ: (১/১৯৩), জেরজমজয বল লিন: “সাহাবী ও োলদর পরবেথী অলনক আজ ম যা 
গ্রহণ কলরলিন ো হলি, সূরা আ া, সূরা কাজফরূন ও সূরা ইখ্ াস পাঠ করা, 
প্রলেযক রাকালে একজট কলর সূরা পড়া  জেরজমযী: (২/৩২৬), আজম িাইখ্ আবু্দ  
আযীয ইবন বায রহ.-মক ‘বু ুগু  মারালমর’ (৪০৯) নাং হাদীলসর বযাখ্যায় ব লে 
শুলনজি: “সূরা ফা াক ও নালসর বৃজদ্ধ দুবথ । জবশুদ্ধ বণথনা হলি: সূরা ইখ্ াস পড়া। 
যজদ আলয়িার হাদীস জবশুদ্ধ সনলদ প্রমাজণে হয়, োহল  কখ্লনা এটা, কখ্লনা ওটা 
পড়া” আজম ব জি: এ হাদীসজট হালকম বণথনা কলর সহীহ বল লিন, আর ইমাম 
যাহাজভ োর সমথথন কলরলিন। হালকম: (১/৩০৫), শুআইব আরনউে রহ. িালমউ  
উসূল র জটকায় বল লিন: “হালকম ও যাহাবী যথাথথ বল লিন”। ‘সুবু ুস সা ালম’র 
গলবষক বল লিন: হালফয ইবন হািার নাোলয়িু  আফকার’: (১/৫১৩-৫১৪) গ্রলন্থ 
বল লিন: “এ হাদীসজট হাসান”। সুবু ুস সা াম: (৩/৫৪)।    

235 কুনুলের একাজধ্ক অথথ রলয়লি: এখ্ালন উলদ্দিয সা ালের জবলিষ স্থালন জকয়ালমর 
সময় মদা‘আ করা। মদখু্ন: ফােহু  বাজর: (২/৪৯০-৪৯১), িারহু  মুমজে: (৪/২৪) 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম আমালক কলয়কজট বাকয জিক্ষ্া 

জদলয়লিন, যা আজম জবের সা ালের কুনুলে পজড়236: 

وبارك يل فيما  وتولين فيمن تويلت، واعفين فيمن اعفيت، امهلل اهدين فيمن هديت،»
وإنه ال يذّل من وايلت ]وال  فإنك تقيض وال يُقىض عليك،؛ أعطيت،وقين رش ما قضيت

 .«تباركت ربنا وتعايلت 238نك[]سبحا 237يعز من اعديت[

খ্. আ ী রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম োর জবের মিলষ ব লেন: 

 امهلل إين أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال»
حيص ثناًء عليك، أنت كما أثنيت ىلع نفسك«

ُ
. وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد 239 أ

 .240وآهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين

                                                           
236 আহমদ: (১/১৯৯); আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪২৫; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭৪৫, ৭৪৬; 
জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৬৪; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১১৭৯, আ বানী হাদীসজট সহীহ 
বল লিন। মদখু্ন: ইরওয়াউ  গাজ  : (২/১৭২), হাদীস নাং (৪৪৯)।  

237 ব্রালকলটর িব্দ বাজড়লয়লিন োবরাজন রহ. মদখু্ন: োবরাজন জফ  মুিাজম  কাজবর: 
(৩/৭৩), হাদীস নাং ১৭০১, ২৭০৩, ২৭০৪, ২৭০৫, ২৭০৭; বায়হাজক জফ সুনাজন  
কুবরা: (২/২০৯), হালফয ইবন হািার বল লিন: “এ অজেজরক্ত হাদীস িারা 
প্রমাজণে”। অেঃপর জেজন প্রমাণ কলরলিন এটা মুত্তাজস  সনদ িারা সাবযে। ইমাম 
নববী রহ. এ অজেজরক্তলক দুবথ  বল লিন, জেজন োর প্রজেবাদ কলরলিন। মদখু্ন: 
ো জখ্সু  হাজবর: (১/২৪৯), হাদীস নাং (৩৭১)। আলরা মদখু্ন: নাই ু  আওোর জ  
িাওকাজন: (২/২২৪), ‘ইরওয়াউ  গাজ  ’ জ   আ বানী: (২/১৭২)। 

238 ব্রালকলটর অজেজরক্ত ইমাম জেরজময বৃজদ্ধ কলরলিন, হাদীস নাং ৪৬৪। 
239 আহমদ: (১/৯৬); নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭৪৭; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪২৭; 
জেরজমযী, হাদীস নাং ৩৫৬৬; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১১৭৯, আ বানী হাদীসজট 
সহীহ বল লিন। মদখু্ন: ইরওয়াউ  গাজ  : (২/১৭৫), হাদীস নাং (৪৩০)। 
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৭. কুনুলের মদা‘আ রুকুর আলগ ও পলর উভয় স্থালন পড়া যায়। কারণ 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মথলক প্রমাজণে জেজন রুকুর পূলবথ 

কুনুে পলড়লিন। রুকুর পলরও োর মথলক কুনুে পড়ার প্রমাণ রলয়লি  

অেএব উভয় পদ্ধজে ববধ্ ও িালয়য, েলব উত্তম হলি রুকুর পলর 

কুনুে পড়া। কারণ এটা অজধ্ক হাদীলস এলসলি।241 জবের সা ালে 

কুনুে পড়া সুন্নাে।242  

                                                                                                                  
240 আল্লামা আ বানী রহ. বল লিন: “মদা‘আ কুনুলের পর সাহাবীলদর আম  মথলক 
দুরূদ প্রমাজণে। মদখু্ন: ইরওয়াউ  গাজ  : (২/১৭৭)। 

241 িায়খু্  ইস াম ইবন োইজময়া রহ. বল লিন: “কুনুলের বযাপালর মানুষ দু’ভালগ 
জবভক্ত, অপর ভাগ আলি মধ্যপন্থা অব ম্বনকারী: োলদর মকউ বল ন রুকুর পূবথ 
বযেীে কুনুে ববধ্ নয়। মকউ বল ন: রুকুর পর বযেীে কুনুে ববধ্ নয়। আর 
জফকাহজবদ আহল  হাদীসগণ, মযমন আহমদ প্রমুখ্ বল ন: উভয় ববধ্। কারণ, উভয় 
পলক্ষ্ সহীহ হাদীস জবদযমান, যজদও োরা রুকুর পলর কুনুেলক মবজি প্রাধ্ানয 
জদলয়লিন। কারণ, এ বযাপালর হাদীস মবজি ও ো জকয়াস মমাোলবক”। ফােওয়া 
ইবন োইজময়া: (২৩/১০০)। 
আজম িাইখ্ আবু্দ  আজযয ইবন বায রহ.-মক ‘রওদু  মুরজব’: (২/১৮৯) গ্রলন্থর 
বযাখ্যার সময় ব লে শুলনজি: “মিষ রাকালে রুকুর পর কুনুে পড়লব। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মথলক প্রমাজণে মুজসবলের সময় জেজন রুকুর পর 
কুনুে পলড়লিন। রুকুর পূলবথও কুনুে পড়া প্রমাজণে। উভয় ববধ্, এ বযাপালর 
মকালনা সাংকীণথো মনই; জকন্তু জবশুদ্ধ ও উত্তম হলি রুকুর পর কুনুে পড়া। কারণ, 
হাদীলস এর উলল্লখ্ মবজি”। ইবন কুদামাহ উলল্লখ্ কলরলিন: “চার খ্জ ফা মথলক 
অনুরূপ বণথনা করা হলয়লি। ইমাম আহমদ মথলক বণথনা করা হলয়লি: োর মলে 
রুকুর পর কুনুে পড়লব, েলব োর পূলবথ পড়ল  মকালনা সমসযা মনই। আ -মুগজন: 
(২/৫৮১-৫৮২)। আলরা মদখু্ন: যাদু  মায়াদ: (১/২৮২); ফােহু  বাজর: (২/৪৯১)। 

242 মকউ বল লিন পুলরা বির কুনুে পড়া সুন্নাে। আর মকউ বল লিন: শুধু্ রমযালনর 
মিষ অলধ্থলক কুনুে পড়া সুন্নাে আর মকউ বল লিন: কখ্লনা কুনুে পড়া সুন্নাে 
নয়। ইমাম আহমলদর অজধ্কাাংি সাথীগণ প্রথম মে গ্রহণ কলরলিন। মদখু্ন: আ -
মুগজন: (২/৫৮০-৫৮১); নাই ু  আওোর: (২/২২৬); িারহুন নববী আ া সহীহ 
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কুনুলের স্থান জনণথয় সম্পলকথ হাদীস: আনাস ইবন মাল ক রাজদয়াল্লাহু 

আনহু মথলক বজণথে, োলক কুনুে সম্পলকথ জিজ্ঞাসা করা হলয়জি  রুকুর 

পূলবথ না পলর? জেজন বল ন, “রুকুর পূলবথ...” অেঃপর বল ন, 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম এক মাস রুকুর পর কুনুে 

পলড়ন, মযখ্ালন জেজন বনু সু াইম িনপলদর ওপর বদ-মদা‘আ 

করলেন”।243 আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে: “রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম যখ্ন ফিলরর জকরাে মিষ কলর োকবীর 

ব লেন ও রুকু মথলক মাথা উঠালেন: 

«محده، ربنا ولك احلمد نسمع اهلل مل»  

ব লেন, অেঃপর জেজন দাাঁজড়লয় ব লেন: 

.«...نج الويلد بن الويلدأامهلل »  

                                                                                                                  
মুসজ ম: (৫/১৮৩), িাইখু্  ইস াম ইবন োইজময়াহ রহ. বল লিন: “জবের 
সা ালে কুনুে পড়া িালয়য, িরুজর নয়। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লালমর সাহাজবলদর মলধ্য মকউ কুনুে পলড়নজন, মকউ রমযালনর মিষ অলধ্থলক 
কুনুে পলড়লিন, আবার মকউ পুলরা বির কুনুে পলড়লিন। আজ মলদর মলধ্য মকউ 
প্রথম মে মুোহাব বল লিন, মযমন ইমাম মাল ক। মকউ জিেীয় মে মুোহাব 
বল লিন, মযমন ইমাম িাজফ ও আহমলদর এক বণথনা। মকউ েৃেীয় মে মুোহাব 
বল লিন, মযমন ইমাম আবু হাজনফা ও ইমাম আহমলদর এক বণথনা সব পদ্ধজে ববধ্, 
এর মকালনা একজট গ্রহণকারী জেরষ্কালরর উপযুক্ত হলব না”। ফােওয়া: (২৩/৯৯)। 
আলরা মদখু্ন: আ -মুগজন: (২/৫৮০); নাই ু  আওোর: (২/২২৬)।  

243 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ১০০২; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৬৭৭। 
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“মহ আল্লাহ েুজম ও ীদ ইবন ওজ দলক মুক্ত কর...”244 আবু্দল্লাহ ইবন 

আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে: “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম মযাহর, আসর, মাগজরব, এিা ও ফিলর সা ালে একমাস 

 াগাোর কুনুে পলড়লিন। প্রলেযক সা ালের মিলষ, অথথাৎ মিষ 

রাকালে سمع اهلل ملن محده বল  কুনুে পড়লেন। জেজন বনু সু াইম, 

রা’আ , যাকওয়ান, উসাইয়যাহ িনপলদর ওপর বদ মদা‘আ করলেন। 

োর জপিলন যারা থাকে, োরা আমীন ব ে”।245 উবাই ইবন কাব 

রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে: “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম জবের পড়লেন ও রুকুর পূলবথ কুনুে পড়লেন”।246 আনাস 

রাজদয়াল্লাহু আনহুলক ফিলরর সা ালে কুনুে সম্পলকথ জিজ্ঞাসা করা 

হলয়জি , জেজন বল ন, “আমরা রুকুর পূলবথ ও পলর কুনুে পড়োম”।247 

৮. কুনুলে হাে উঠালনা ও মুক্তাজদলদর আমীন ব া। সা মান ফারজস 

রাজদয়াল্লাহু আনহুর হাদীলসর বযাপকো মথলক কুনুলে হাে উঠালনা ও 

                                                           
244 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৬৭৫। 
245 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৪৩; হালকম: (১/২২৫), বায়হাজক, আ বানী রহ. 
বায়হাজকর সনদলক সহীহ সুনান আবু দাউলদ: (১/২৭০) হাসান বল লিন। জেজন 
উলল্লখ্ কলরলিন: রুকুর পর কুনুে পড়া আবু বকর, উমার ও উসমান মথলক হাসান 
সনলদ প্রমাজণে। মদখু্ন: ইরওয়াউ  গাজ  : (২/১৬৪)। 

246 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪২৭; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১১৮২, আ বানী োর সনদ 
হাসান বল লিন। মদখু্ন: সহীহ ইবন মািাহ: (১/১৯৫), ইরওয়াউ  গাজ  : 
(২/১৬৭), হাদীস নাং (৪২৬); সহীহ সুনান আবু দাইদ: (১/২৬৮)।  

247 ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১১৮৩, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ 
ইবন মািাহ১: (১/১৯৫); ইরওয়াউ  গাজ  : (২/১৬০)। 
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মুক্তাজদলদর আমীন ব া প্রমাণ হয়, জেজন বল ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

 «هما صفراً كريم يستيح من عبده إذا رفع يديه أن يردَّ  حيٌّ إن ربكم تبارك وتعاىل »

“জনশ্চয় মোমালদর রব  জ্জািী  ও দয়াবান, বান্দা যখ্ন োর দু’হাে 

উঠায়, জেজন ো খ্াজ  জফজরলয় জদলে  জ্জা মবাধ্ কলরন”।248 জিেীয়ে 

উমার ইবন খ্াত্তাব রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রালফ ইবন খ্াজদি 

বল লিন: “আজম উমার ইবন খ্াত্তালবর জপিলন সা াে আদায় কলরজি, 

জেজন রুকুর পর কুনুে পলড়লিন, দু’হাে উজঠলয়লিন ও মিালড় মদা‘আ 

পলড়লিন”।249 

আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক কারীলদর ঘটনায় বজণথে, যালদরলক 

িহীদ করা হলয়জি । জেজন বল ন, “আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লামলক মদলখ্জি, যখ্জন জেজন ফিলরর সা াে আদায় করলেন, 

হাে উজঠলয় োলদর িনয বদ মদা‘আ করলেন, অথথাৎ যারা কারীলদর 

হেযা কলরলি, োলদর িনয বদ মদা‘আ করলেন”।250 ইমাম বায়হাজক 

                                                           
248 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৮৮; জেরজমযী, হাদীস নাং ৩৫৫৬;ইবন মািাহ, হাদীস 
নাং ৩৮৬৫; বগজভ জফ িারহুস সুন্নাহ: (৫/১৮৫, আ বানী হাদীসজট সহীহ বল লিন। 
মদখু্ন: সহীহ সুনান জেরজমযী: (৩/১৬৯)। 

249 বায়হাজক: (২/২১২), জেজন বল লিন: এ হাদীসজট উমার রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক 
সহীহ। 

250 বায়হাজক: (২/২১১), আ -বান্না বল লিন: “আ -বায়ান গ্রলন্থর ম খ্ক বল লিন: 
“এটা আমালদর অজধ্কাাংি সাথীলদর কথা। আমালদর সাথীলদর মলধ্য ইমাম হাজফয 
আবু বকর বায়হাজক জফকাহ ও হাদীলসর মলধ্য সমেয় করার িনয এটালক গ্রহণ 
কলরলিন। কারণ, জেজন এ হাদীসজট সহীহ অথবা হাসান সনলদ আনাস রাজদয়াল্লাহু 
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রহ. উলল্লখ্ কলরলিন: কেক সাংখ্যক সাহাবী কুনুলে হাে উজঠলয়লিন।251 

আর ইমালমর কুনুলে মুক্তাজদলদর আমীন ব ার দ ী  হলি ইবন 

আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

যখ্ন سمع اهلل ملن محده মিষ রাকালে ব লেন, জেজন বনু সু াইম 

িনপলদর রা‘আ , যাকওয়ান ও উসাইয়যাহ বাংলির ম াকলদর ওপর 

বদ-মদা‘আ করলেন। োর জপিলন যারা থাকে, োরা আমীন ব ে” 252 

৯. রালের সবথ মিষ সা াে জবের আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু 

আনহু মথলক বজণথে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

.«اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً »  

“রালে মোমরা মোমালদর সবথলিষ সা াে আদায় কর জবের” 253 

মুসজ লমর অপর বণথনায় আলি: “ময রালে সা াে আদায় কলর, মস মযন 

োর সবথলিষ সা াে আদায় কলর জবের ফিলরর পূলবথ কারণ রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম এরূপ জনলদথি জদলেন”।254 

১০. জবের সা াে মিলষ সা ালমর পর মদা‘আ করা। মযমন, সা ালমর 

পর ব া: 

                                                                                                                  
আনহু মথলক বণথনা কলরলিন”। অথথৎ পূলবথর হাদীস। মদখু্ন: ‘ফােহুর রাব্বাজন মা‘আ 
বু ুগু  আমাজন’। 

251 সুনানু  কুবরা জ   বায়হাজক: (২/২১১)। মদখু্ন: আ -মুগজন: (২/৫৮৪),; আি-
িারহু  মুমজে: (৪/২৬); িারহুন নববী আ া সহীহ মুসজ ম: (৫/৮৩)। 

252 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৪৩। 
253 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯৮; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৫১। 
254 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১৫২-৭৫১। 
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سبحان امللك القدوس، سبحان امللك القدوس، سبحان امللك القدوس رب املالئكة »
 «والروح

কারণ, উবাই ইবন কাব রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম জেন রাকাে িারা জবের পড়লেন। প্রথম 

রাকালে সূরা আ া, জিেীয় রাকালে সুরা কাজফরুন ও েৃেীয় রাকালে 

সূরা ইখ্ াস পড়লেন। জেজন রুকুর পূলবথ কুনুে পড়লেন। যখ্ন জেজন 

সা াে মিষ করলেন, েখ্ন ব লেন255: 

«سبحان امللك القدوس»  

জেনবার। অেঃপর উচ্চ আওয়ালি ব লেন: 

«]رب املالئكة والروح[»  

১১. এক রালে দু’বার জবের ববধ্ নয়, সালবক জবের বাজে  করা যালব 

না। ো ক ইবন আজ  রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, জেজন বল ন, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক আজম ব লে শুলনজি:  

«ال وتران يف يللةٍ »  

                                                           
255 নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬৯৯; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৩০; দারাকুেজন: (২/৩১), 
ব্রালকলটর অাংি দারাকুেজন মথলক সাংগৃহীে। আ বানী এ অাংি সহীহ বল লিন। 
মদখু্ন: সহীহ সুনান নাসাঈ: (১/২৭২)। 
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“এক রালে দু’বার জবের মনই”।256 জিেীয়েঃ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম জবের পলড় দু’রাকাে সা াে আদায় করলেন।257 যজদ 

মকালনা মুসজ ম প্রথম রালে জবের আদায় কলর, অেঃপর ঘুজমলয় যায়, 

অেঃপর আল্লাহ োলক মিষ রালে উঠার োওজফক দান কলরন, েখ্ন 

মস দু’রাকাে দু’রাকাে সা াে আদায় করলব, পূলবথর জবের ভঙ্গ করলব 

না, বরাং োলেই যলথষ্ট করলব।258 

১২. জবের সা ালের িনয পজরবালরর সদসযলদর িাগ্রে করা ববধ্। 

আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে: “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 

ওয়াসাল্লাম রালে সা াে আদায় করলেন, আজম োর জবিানায় শুলয় 

থাকোম। যখ্ন জেজন জবের পড়ার ইিা করলেন আমালক িাজগলয় 

জদলেন, আজম জবের পড়োম”। মুসজ লমর এক বণথনা এভালব এলসলি: 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম রালে োর সা াে আদায় 

                                                           
256 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৩৯; জেরজমযী, হাদীস নাং ৪৭০; নাসাঈ, হাদীস নাং 
১৬৭৯; আহমদ: (৪/২৩); ইবন জহব্বান: (৪/৭৪), হাদীস নাং ২৪৪। আ বানী 
হাদীসজট সহীহ বল লিন। মদখু্ন: সহীহ জেরজমযী: (১/১৪৬)। 

257 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৩৮। 
258 মদখু্ন: আ -মুগজন: (২/৫৯৮), আজম িাইখ্ আবু্দ  আযীয ইবন বায রহ.-মক 
‘বু ুগু  মারালমর’ (৪০৭) নাং হাদীলসর বযাখ্যার সময় ব লে শুলনজি: “মিষ রালে 
জবের পড়া সুন্নাে; জকন্তু মকউ যজদ প্রথম রালে জবের পলড়, োহল  মিষ রালে ো 
পড়লব না। কারণ, হাদীলস এলসলি: “এক রালে দু’বার জবের মনই”। আর যারা 
জবের ভঙ্গ করার কথা বল ন, োলদর কথার অথথ হলি জেনবার জবের পড়া। েলব 
জবশুদ্ধ অজভমে হলি যখ্ন মকউ প্রথম রালে জবের পলড়, অেঃপর মিষ রালেও 
সা াে আদায় কলর, োহল  সা াে আদায় করলব জকন্তু জবের পড়লব না, বরাং 
প্রথম রালের জবেরলক যলথষ্ট করলব”। মদখু্ন: োর মিমু‘ ফােওয়া: (১১/৩১০-
৩১১)। 
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করলেন, আর মস (আলয়িা) োর সামলন শুলয় থাকে, যখ্ন জবের বাজক 

থাকে, জেজন োলক িাগ্রে করলেন, মস জবের পড়ে”। মুসজ লমর 

অপর বণথনা এভালব এলসলি: “যখ্ন জেজন জবের পড়লেন ব লেন, ‘মহ 

আলয়িা ওঠ, জবের পড়”।259 ইমাম নববী রহ. বল লিন: “এখ্ান মথলক 

প্রমাণ হয় ময, মিষ রালে জবের পড়া মুোহাব, বযজক্ত োহাজু্জদ পড়ুক বা 

না পড়ুক, যজদ মিষ রালে উঠার বযাপালর জনজশ্চে হয় জনলি জনলি অথবা 

কালরা িাগ্রে করার িারা। ঘুলমর পূলবথ জবের পড়ার জনলদথি োলক 

মদওয়া হলয়লি, ময মিষ রালে উঠার বযাপালর জনজশ্চে নয়”।260 

১৩. যার জবের িুলট যায়, োর জবের কাযা করা উজচৎ। আলয়িা 

রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে: “... নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 

যখ্ন মকালনা সা াে আদায় করলেন, ো জেজন জনয়জমে আদায় করা 

পিন্দ করলেন। োর অভযাস জি , যজদ োর ওপর ঘুম প্রব  হে 

অথবা রালে সা াে আদায় করা কষ্টদায়ক হে, োহল  জেজন জদলনর 

মব া বালরা রাকাে সা াে আদায় করলেন। আজম িাজন না আল্লাহর 

নবী মকালনা রালে পূণথ কুরআন খ্েম কলরলিন, আর না সকা  পযথন্ত 

মকালনা রাে সা াে আদায় কলরলিন, না পূণথ মাস জসয়াম পা ন 

কলরলিন রমযান বযেীে...”।261 উমার ইবন খ্াত্তাব রাজদয়াল্লাহু আনহু 

মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

                                                           
259 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নাং ৯৯৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৪। 
260 িারহুন নববী আ া সহীহ মুসজ ম: (২/২৭০), মদখু্ন: ফােহু  বাজর: (২/৪৮৭)। 
261 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৬। 
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ن يشء منه فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب من نام عن حزبه أو ع»
 .«هل كأنما قرأه من الليل

“ময বযজক্ত োর অযীফা না পলড় ঘুজমলয় যায়, অথবা আাংজিক পলড় 

ঘুজমলয় যায়, অেঃপর মস ো ফির ও মযাহলরর মধ্যবেথী সমলয় পলড় 

মনয়, োর িনয ম খ্া হলব মযন মস ো রালেই পলড়লি”।262 

আবু সাঈদ রাজদয়াল্লাহু আনহু মথলক বজণথে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল লিন:  

.«من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أصبح أو ذكره»  

“ময বযজক্ত জবের না পলড় ঘুজমলয় যায় অথবা ো ভুল  যায়, মস মযন ো 

পলড় মনয় যখ্ন মভার কলর অথবা যখ্ন স্মরণ হয়”।263 

                                                           
262 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭৪৭। 
263 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৩১), ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১১৮৮; জেরজমযী, হাদীস 
নাং ৪৬৫), জেরজমজযর বজণথে িব্দ: » «فليصلِّ إذا ذكر وإذا استيقظ  “মস মযন পলড় মনয় 
যখ্ন স্মরণ কলর ও যখ্ন িাগ্রে হয়”। হালকম: (১/৩০২), হালকলমর বজণথে িব্দ 
জেরজমজযর িলব্দর অনুরূপ। হাদীসজট হালকম সহীহ বল লিন, ইমাম যাহাজভ োর 
সমথথন কলরলিন। আহমদ: (৩/৪৪), োর িব্দ: »إذا ذكرها أو إذا أصبح» “যখ্ন ো স্মরণ 
কলর অথবা যখ্ন মভার কলর”। আ বানী আহমলদর হাদীস সহীহ বল লিন। মদখু্ন: 
ইরওয়াউ  গাজ  : (২/১৫৩), আজম িাইখ্ আবু্দ  আজযয ইবন বায রহ.-মক ব লে 
শুলনজি: “এ িলব্দ এ হাদীস দুবথ , আবু দাউদ এ হাদীসজট িালয়যদ সনলদ বণথনা 
কলরলিন, জকন্তু মসখ্ালন أصبح إذا  িব্দ মনই। আবু দাউলদর বণথনা জবশুদ্ধ ব া যায়। 
োই উত্তম হলি কাযা করলব জঠক, জকন্তু মিাড় রাকাে আদায় করলব। সহীহ হাদীলস 
আলয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা মথলক বজণথে, জেজন বল লিন: “রাসূ ুল্লাহ যজদ ঘুম অথবা 
অসুস্থোর কারলণ জবের না পড়লেন, োহল  জদলন বালরা রাকাে সা াে আদায় 
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অেএব, উত্তম হলি যজদ জবের আদায় না কলর ঘুমায় অথবা ভুল  যায়, 

োহল  ো জদলন সূযথ উঠার পর অভযাস অনুযায়ী মিাড় সাংখ্যায় কাযা 

কলর মনওয়া। যজদ রালে এগালরা রাকাে পড়ার অভযাস থালক, োহল  

জদলন বালরা রাকাে পড়া আর যজদ রালে নয় রাকাে পড়ার অভযাস 

থালক, োহল  জদলন দি রাকাে পড়া, এভালব। 

সমাপ্ত 

এ গ্রন্থজট রালের সা াে সম্পলকথ সাংজক্ষ্জপ্ত একজট রচনা। 

এখ্ালন োহাজু্জলদর অথথ, জকয়ামু   াইল র ফযী ে, উত্তম 

সময়, রাকাে সাংখ্যা, আদব ও জকয়ামু   াইল র সহায়ক 

উপকরণ উলল্লখ্ করা হলয়লি। অনুরূপ োরাবীর সা ালের 

অথথ, হুকুম, ফযী ে, সময়, রাকাে সাংখ্যা ও োলে 

িামা‘আলের জবধ্ান উলল্লখ্ করা হলয়লি। আলরা উলল্লখ্ করা 

হলয়লি জবের সা াে, জবের সা ালের হুকুম, ফযী ে, সময় 

ও জবজভন্ন প্রকার, রাকাে সাংখ্যা ও োলে জকরালের বণথনা 

ইেযাজদ। প্রলেযকজট মাসআ া দ ী সহ বণথনা করা হলয়লি। 

 

                                                                                                                  
করলেন”। বু ুগু  মারালমর: (৪১২) নাং হাদীলসর বযাখ্যার সময় আজম োর এ বক্তবয 
েবণ কলরজি। 
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