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য়বসয়মল্লায়হর রাহমায়নর রাহীম
রমযান মানসর ফযীলত
আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম তাাঁর সাহাবীনদরনক সু সাংবাদ য়দনি বনলন,
َ َ َُ ٌْ َ ُ َ ََ َ ْ ُ َ َ َْ
َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ُ َ َ ْ ُ َْ َ ُ
،اب اْلَن ِة
 ِفي ِه تفتح أبو،امه
 كتَب اهلل عليكم ِصي،ار ٌك
 شهر مب،«قد جاءكم شهر رمضان
َ
ْ ُ ََْ
ْ
َ
َ
َُْ
ٌ
َّ
َ
ْ
ُ  َو ُت َغ ُّل فيه الشيَاط،اْلَحيم
ٌ ْ  ِفيه َلْلة َخ،ني
 َم ْن ُح ِر َم،ْي ِم ْن أل ِف شه ٍر
َوتغل ُق ِفي ِه أبواب
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْ ََ َ َْ َ
.»ْيها فقد ُح ِر َم
خ
“শতামানদর য়নকি রমযান মাস উপয়িত হনিনছ, যা একয়ি বরকতমি মাস।
শতামানদর ওপর আল্লাহ তা‘আলা এ মানসর সাওম ফরয কনরনছন। এ মাস
আগমননর কারনণ জান্নানতর দরজাসমূ হ খুনল শদওিা হি, জাহান্নানমর
দরজাসমূ হ বন্ধ কনর শদওিা হি, আর আল্লাহর অবাধ্য শিতাননদর গলাি
শলাহার শবড়ী পরাননা হি। এ মানস একয়ি রাত রনিনছ যা এক হাজার মাস
অনপক্ষাও উত্তম। শয বযয়ি শস রানতর কলযাণ শথনক বয়িত রনি শগল শস
প্রকৃত বয়িত রনি শগল।”1
কয়ব বনলনছন:
সাওনমর মাস বরকত য়ননি এনসনছ দু িানর। অতএব, শতামরা অয়তয়থনক
সম্মান কনরা, শস আসনছ।
‘উবাদা ইবন সায়মত রায়দিাল্লাহু ‘আনহু মারফু‘ সূ নত্র বণতনা কনরন,
ْ
ُ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َ
َ
ْ َ ُ
ُ ِّ َ ُ ٌ ْ َ
ُ ََ
ُ َّ يك ُم
، َوُتَ ُّط اْل َ َطايَا،محة
ْنل الر
 فت،اَّلل ِفي ِه
 ِفي ِه خْي يغش،«أتاك ْم َر َم َضان شه ُر بَ َرك ٍة
ِ
ََ ْ ُ
َ
ُ َ َ ُْ
َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ُّ
َ َّ  فَأَ ُروا،كتَ ُه
اَّلل ِم ْن
ِ  َويب، فينظ ُر اَّلل ِإَل تناف ِسكم،َويستجاب ِفي ِه ادلَع ُء
ِاِه بِكم مَلئ
َّ
َُْ
َّ َّ َ ً ْ َ ْ ُ
َّ َ َ ْ َ
َ ُ ْ َّ الش
.»اَّلل َع َّز َو َجل
ِ ِق من ح ِرم ِفي ِه رمحة
ِ  فإِن،أنف ِسكم خْيا

1

নাসাঈ, হাদীস নাং ২১০৬, আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ। মুসনানদ
আহমদ, ৭১৪৮, শু‘আইব আরনাঊত বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ।

3
“শতামানদর কানছ রমযান মাস এনসনছ, বরকনতর মাস। এ মানস রনিনছ
কলযাণ, আল্লাহ শতামানদরনক শস কলযানণ আবৃ ত কনর শদন। ফনল য়তয়ন রহমত
নায়যল কনরন, গুনাহ মাফ কনর শদওিা হি এবাং এ মানস শদা‘আ কবুল করা
হি। আল্লাহ শতামানদর (সৎ কানজর) প্রয়তনযায়গতার য়দনক তাকান এবাং য়তয়ন
শতামানদরনক য়ননি য়ফয়রশতানদর কানছ গবত কনরন। সু তরাাং শতামরা শতামানদর
য়ননজনদর কলযাণ আল্লাহনক শদখাও। শকননা হতভাগা শতা শস বযয়ি শয এ
মানস মহান আল্লাহর রহমত শথনক বয়িত হি।”2
সহীহাইনন আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ
َّ
ُ الشيَاط
َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
.»ني
ت
ِ
ِ  َوسل ِسل، َوغلقت أبواب جهنم،ِ«إِذا دخل شه ُر رمضان فتحت أبواب السماء
“রমযান মাস আসনল আসমাননর দরজাসমূ হ খুনল শদওিা হি এবাং

জাহান্নানমর দরজাসমূ হ বন্ধ কনর শদওিা হি আর শিতাননক শৃ ঙ্খয়লত কনর
3

শদওিা হি।”

সহীহ মুসয়লনমর বণতনাি এনসনছ,

ْ ح
ُ ت أَب ْ َو
َ ِّ« ُفت
َ ْ الر
َّ اب
.»مح ِة

“রহমানতর দরজাসমূ হ খুনল শদওিা হি।”4
সহীহ মুসয়লনম আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক মারফু‘ সূ নত্র আরও
বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ
َ
ِّ
َّ
ُ الشيَاط
َّ ُ َ ْ ْ َ ِّ ُ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ِّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
.»ني
 َو ُصف َد ِت،ار
ِ
ِ  وغلقت أبواب انل،« ِإذا جاء رمضان فتحت أبواب اْلن ِة
2

মুসনাদু শ শায়মিযীন, তাবরানী, ৩/২৭১, হাদীস নাং ২২৩৮। য়কতাবয়ির শলখক আব্দু র
রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন কানসম বনলন, হাদীসয়ির বণতনাকারীগণ য়সকাহ;
তারতীবু ল আমায়লল খামীয়সিযাহ য়লশশাজারী, ইিাহইিা ইবন হুসাইন আশ-শাজারী
আল-জুরজানী, ১/৩৫০, হাদীস নাং ১২৩৪।

3

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৮৯৯।

4

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১০৭৯।

4
“যখন রমযান আনস তখন জান্নানতর দরজাসমূ হ উন্মু ি কনর শদওিা হি,
জাহান্নানমর দরজাসমূ হ বন্ধ কনর শদওিা হি এবাং শিতাননক য়শকনল বন্দী
করা হি”।5
আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ َ ُ َ َ َ َ
ِّ َ
َّ
ْ َ
ُ الشيَاط
َّ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ َ ِّ  َو َم َر َد ُة،ني
،ار
«إِذا َكن أ َّول َلْل ٍة ِم ْن شه ِر َر َم َضان ُصف َد ِت
ِ
ِ
ِ  وغلقت أبواب انل،اْلن
ْ َ َ َ يَا ب: َو ُينَادي ُمنَاد،اب
ٌ َ فَلَ ْم ُي ْغلَ ْق منْ َها ب،اب اْل َ َّنة
ْ ح
ٌ َفَلَ ْم ُي ْفتَ ْح منْ َها ب
ُ ت أَب ْ َو
َ ِّ َو ُفت،اب
ْي
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ اغ اْل
َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َّ َ ْ ْ َ ِّ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ
.» وذلك ك َلل ٍة،ار
ِ  ويا ب،أق ِبل
ِ ِ  و،اغ الّش أق ِِص
ِ َّلل عتقاء ِمن انل
“শিতান ও দু ষ্ট য়জন্ননদরনক রমযান মানসর প্রথম রানতই শৃ ঙ্খলাবদ্ধ করা হি,
জাহান্নানমর দরজাগুনলা বন্ধ কনর শদওিা হি এবাং এর একয়ি দরজাও তখন
আর শখালা হি না। জান্নানতর দরজাগুনলা খুনল শদওিা হি এবাং এর একয়ি
দরজাও তখন আর বন্ধ করা হি না। (এ মানস) একজন শ াষণাকারী শ াষণা
য়দনত থানকন, শহ কলযাণ অনেষণকারী! অগ্রসর হও। শহ পাপাসি! য়বরত
হও। আর বহু শলাকনক আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ শথনক এ মানস জাহান্নাম শথনক
মুি কনর শদওিা হি এবাং প্রনতযক রানতই এরূপ শথনক থানক।”6
....
‘আমর ইবন মুররাহ আল-জুহানী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ٌ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ
ت إِن
اَّلل أرأي
ِ  يا رسول: فقال َل،اَّلل صَّل اهلل علي ِه وسلم رجل ِمن قضاعة
ِ «جاء رسول
َ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َّ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ
َ
َ،الش ْهر
 وصمت،ات اْلمس
ِ  وصليت الصلو،اَّلل
ِ ش ِهدت أن َل ِإَل إَِل اَّلل وأنك رسول
5
6

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১০৭৯।
য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৬৮২, ইমাম য়তরয়মযী রহ. বনলনছন, এ পয়রনেনদ আব্দু র
রহমান ইবন ‘আউফ, ইবন মাস‘ঊদ ও সালমান রায়দিাল্লাহু ‘আনহুম শথনক হাদীস
বয়ণতত আনছ। ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৬৪২। আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি
সহীহ। নাসাঈ, হাদীস নাং ২১০৭। মুসতাদরাক হায়কম, হাদীস নাং ১৫৩২, য়তয়ন
হাদীসয়িনক বু খারী ও মুসয়লনমর শততানু যািী সহীহ বনলনছন।

5
َّ
َ ُ َّ َ ُّ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ َ َ َ َ َ
 « َم ْن َمات َلَع هذا َكن ِم َن:اهلل َعليْ ِه َو َسل َم
 فقال انل ِِب صَّل، وآتيت الزَكة،وقمت رمضان
َ ُّ
ِّ
َ الص ِّديق
.»ني َوالش َهدا ِء
ِ
“কুযা‘আ শথনক এক বযয়ি রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর কানছ
এনস বলল, শহ আল্লাহর রাসূ ল! আয়ম যয়দ সাক্ষয শদই শয, আল্লাহ বযতীত আর
শকাননা (সতয) ইলাহ শনই, আপয়ন আল্লাহর রাসূ ল, পাাঁচ ওিাি সালাত আদাি
কয়র, রমযান মানসর সাওম পালন কয়র ও রমযাননর রানত সালাত আদাি কয়র
এবাং যাকাত আদাি কয়র তাহনল আমার বযাপানর আপয়ন কী মনন কনরন?
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বলনলন, “শয বযয়ি এরূপ আমল
কনর মারা যানব শস য়সদ্দীক ও শহীদগনণর সানথ থাকনবন”।7
আনাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম রমযান মাস পযতন্ত শপৌঁছার শদা‘আ করনতন। য়তয়ন রজব
মাস আসনল বলনতন,

ْ ِّ
َ
َ ْ َ
َ َ
َ َ ْ َ«اللَّ ُه َّم ب
.» َو َبلغنَا َر َم َضان،ب َوشعبَان
ٍ ارك نلا ِِف رج
ِ

“শহ আল্লাহ আমানদরনক রজব ও শা‘বান মানস বরকত দান করুন এবাং
রমযান মাস পযতন্ত আমানদরনক শপৌঁছান (হািাত দান করুন)।”8

7

ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নাং ২২১২, আলবানী রহ. হাদীনসর সনদয়ি সহীহ বনলনছন।
সহীহ ইবন য়হব্বান, হাদীস নাং ৩৪৩৮, শু‘আইব আরনাঊত হাদীনসর সনদয়িনক
শাইখাইননর শততানু যািী সহীহ বনলনছন।

8

মু‘জামুল আওসাত, তাবরানী, ৪/১৮৯, হাদীস নাং ৩৯৩৯, তাবরানী রহ. বনলন, এ
সনদ বযতীত রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম শথনক এ হাদীসয়ি বয়ণতত হি
য়ন, যানিদ ইবন আবু রুকাদ এককভানব বণতনা কনরনছন। শু‘আবু ল ঈমান, বাইহাকী,
৫/৩৪৮, হাদীস নাং ৩৫৩৪। ইমাম হাইসামী রহ. মাজমা‘উয যাওিানিনদ (৩/১৪০)
বনলন, হাদীসয়ি ইমাম তাবরানী রহ. আল-আওসানত যানিদ ইবন আবু রুকাদ শথনক
বণতনা কনরনছন। তার বযাপানর ইমামগণ মতাননকয কনরনছন। শকউ শকউ তানক
য়সকাহ বনলনছন।

6
‘আব্দু ল ‘আযীয ইবন মারওিান রহ. বনলন, রমযান মাস আগমন করনল
মুসয়লমগণ বলত, শহ আল্লাহ! রমযান মাস আমানদর উপর ছািার মত এনস
যানে। অতএব, তানক আমানদর মানে শপৌঁনছ দাও এবাং আমানদরনক তার
কানছ শসাপদত করুন। আমানদরনক রমযাননর সাওম ও সালাত আদানির
তাওয়ফক দান করুন। এ মানস কন ার পয়রশ্রম ও ইজয়তহাদ, শয়ি ও কমত
তৎপরতা দান করুন এবাং য়ফতনা শথনক আমানদরনক রক্ষা করুন।
মু‘আল্লা ইবন ফযল রহ. বনলন, আনগকার মুসয়লমগণ রমযাননর আনগর
ছিমাস রমযান পাওিার জনয শদা‘আ করনতন। আর বাকী ছিমাস তানদর
আমল কবুল হওিার শদা‘আ করনতন।
ইিাহইিা ইবন আবু কাসীর রহ. বনলন, তানদর শদা‘আ য়ছনলা, শহ আল্লাহ
আমানক রমযাননর জনয সু ি রাখুন, রমযাননক আমার কানছ শসাপদত করুন
এবাং আমার আমল কবুল হওিাসহ রমযাননক আপয়ন গ্রহণ করুন।
রমযান মাস পাওিা ও এনত সাওম পালন করা অননক বড় য়ন‘আমত।
একথার দলীল হনলা য়তন বযয়ির হাদীস, যারা য়জহানদ অাংশ গ্রহণ
কনরয়ছনলন। তানদর দু ’জন শহীদ হন এবাং আনরকজন তানদর পনর য়বছানাি
স্বাভায়বকভানব মারা যান। আনগ মারা যাওিা দু ’জননক স্বনে শদখাননা হনলা।
তানদর বযাপানর শুনন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বলনলন,
َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََْ
َ ُ َ ًَ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََْ
" : بََّل قال:امه؟ " قالوا
 " وأدرك رمضان فص: قال. بََّل:«ألي َس قد َمكث هذا َبعدهُ َسنة؟ " قالوا
َّ
ََ
ُ َُ َ َ ََ ُ َ
ً َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ
ْ َ ُ َّ َ
َ َّ
 " فل َما:اهلل َعلي ِه َو َسل َم
هلل صَّل
ِ  قال رسول ا، بَّل:َوصَّل كذا َوكذا سجدة ِِف السن ِة؟ " قالوا
َْ
َ ْ بَيْنَ ُه َما أَ ْب َع ُد َما َب
َّ ني
.»الس َما ِء َواأل ْر ِض
“শস য়ক তার পনর একবছর শবাঁনচ য়ছল না? তারা বলনলন, হযাাঁ। য়তয়ন বলনলন,
শস য়ক রমযান পাি য়ন এবাং এর সাওম পালন কনর য়ন? তারা বলনলন, য়জ
হযাাঁ। য়তয়ন বলনলন, শস য়ক য়বগত একবছর এত এত রাকাত সালাত আদাি
কনর য়ন ও য়সজদা কনর য়ন? তারা বলনলন, হযাাঁ। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ

7
ওিাসাল্লাম বলনলন, তাহনল তানদর মনধ্য আসমান ও জয়মন সম পাথতকয
হনব।”9
‘আনিশা রায়দিাল্লাহু ‘আনহা শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, ইিা রাসূ লাল্লাহ!
রমযান মাস এনসনছ, তনব কী শদা‘আ পড়নবা? য়তয়ন বনলন, তুয়ম বলনব,
َ ُ ْ َ ْ ْ ُّ ُ ُ َ َ َّ َّ ُ َّ
.»ب ال َعف َو فاعف ع ِّّن
ُت
ِ «اللهم ِإنك عفو
“শহ আল্লাহ! তুয়ম ক্ষমাকারী, তুয়ম ক্ষমা করনত ভানলাবানসা। অতএব, তুয়ম
10

আমানক ক্ষমা কনর দাও।”

রমযান এনসনছ। এনত রনিনছ য়নরাপত্তা, জাহান্নাম শথনক মুয়ি এবাং জান্নানত
র পাওিার মহাসফলতা। শয বযয়ি এ মানস লাভবান হনত পারনব না তাহনল
শস আর কখন লাভবান হনব? শয বযয়ি এ মানস তার মাওলার (আল্লাহর)
ননকিয লাভ করনত পারনব না শস এরপনর তাাঁর ননকিয লাভ করনত পারনব
না। শয বযয়ির ওপর আল্লাহ এ মানস রহম করনবন শস তাাঁর রহমতপ্রাপ্ত হনব
আর শয বযয়ি তাাঁর রহমত শথনক বয়িত হনব শস প্রকৃতপনক্ষই বয়িত।
কয়ব বনলনছন:

تلطهْي القلوب من الفساد
َ
وزادك فاختذه للمعــــــاد
ً تأوه
نادما عند احلصـــــاد

أىت رمضـــان مزرعة العباد
ِّ
فأد حقوقــــــه قوَل وفعَل
فمن زرع احلبوب وما سقاها

বান্দার ইবাদনতর শসযনক্ষতস্বরূপ রমযান এনসনছ য়ফতনা-ফযাসাদ শথনক
9

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১৪০৩, শু‘আইব আরনু ঊত হাদীসয়িনক হাসান
য়লগাইয়রয়হ বনলনছন। সহীহ ইবন য়হব্বান, হাদীস নাং ২৯৮২, আলবানী রহ.
‘আততা‘লীক আততারগীব’ (১/১৪২) এ হাদীসয়ি সহীহ বনলনছন।
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য়তরয়মযী, ৩৫৩১, ইমাম য়তরয়মযী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি হাসান সহীহ। ইবন
মাজাহ, ৩৮৫০, আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ। মুসতাদরাক হায়কম,
১৯৪২, ইমাম হায়কম রহ. বনলনছন, হায়দসয়ি বু খারী ও মুসয়লনমর শতত অনু যািী
সহীহ, তনব তারা শকউ তাখয়রজ কনরনয়ন।

8
তানদর অন্তরনক পয়বত্র করনত। অতএব, কথা ও কানজ এর হক আদাি
কনরা, এয়ি শতামার জনয পানথিস্বরূপ। অতএব, য়কিামনতর য়দননর পানথি
য়হনসনব এনক গ্রহণ কনরা। শয বযয়ি শসয চাষ করল অথচ শসচ য়দনলা না শস
ফসল শতালার সমি লয়জ্জত হনব।

9
পয়রনেদ: রমযান মানস সাওম পালননর ফযীলত
সহীহাইনন আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َّ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
َ
ُ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َْ
ْ
َ
َ ُّ ُ
 إَِل:جل
 قال اهلل عز و،ّش أمثال ِ َها إَِل َسبْع ِمائة ِضع ٍف
 احلسنة ع،«ك ع َم ِل اب ْ ِن آد َم يُ َضاعف
ْ ٌ َ ََ َْ
ْ َ ْ ُ َ َ ََ ََُْ َ ُ ََ
ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َّ
َّ
 ف ْر َحة ِعن َد:ان
ِ  لِلصائِ ِم فرحت. يدع شهوته وطعامه ِمن أج ِيل، ف ِإنه ِِل وأنا أج ِزي بِ ِه،الصوم
َّ َ ُ ُ ُ َ
ُ َ َْ
ِّ َ َ َ ْ ٌ َ َ
ْ
ْ َّ ب عنْ َد
.»يح ال ِم ْس ِك
ِ  وْللو ف ِم الصائِ ِم أطي، َوف ْرحة ِعند ِلقا ِء رب ِه،ِفِط ِره
ِ اَّلل ِمن ِر
ِ
“আদম সন্তাননর প্রয়তয়ি কাজই দশগুণ শথনক সাতশত গুণ বৃ য়দ্ধ করা হি।

মহান আল্লাহ তা‘আলা বনলন, য়কন্তু সাওম বযতীত। শকননা তা আমার জনয,
তাই আয়ম এর প্রয়তদান শদনবা। সে আমার েন্তুষ্টির জন্য কামাচার ও পানাহার
পয়রতযাগ কনর। সাওম পালনকারীর জনয রনিনছ দু ’য়ি খুশী যা তাাঁনক খুশী
কনর। যখন শস ইফতার কনর, শস খুশী হি এবাং যখন শস তাাঁর রনবর সানথ
সাক্ষাৎ করনব, তখন সাওনমর য়বয়নমনি আনয়ন্দত হনব। সাওম পালনকারীর
মুনখর (না খাওিাজয়নত) ঘ্রাণ আল্লাহর য়নকি য়মসনকর ঘ্রানণর শচনিও
উত্তম”।11
অনয বণতনাি এনসনছ,

ُ َّ َ َ َ ِّ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ َّ َ َ
.» فإِنه ِِل،ام
 ك عم ِل اب ِن آدم َل إَِل الصي:«قال اَّلل

“সাওম বযতীত আদম সন্তাননর প্রয়তয়ি কাজই তাাঁর য়ননজর জনয; য়কন্তু সাওম
12

আমার জনয”।

বুখারীর বণতনাি এনসনছ,

ِّ ُ
ْ َ ََ
َّ  َو،ار ٌة
َ ُك َع َمل َك َّف
.»الص ْو ُم ِِل َوأنا أج ِزي بِ ِه
« ِل
ٍ

“প্রনতযক আমনলরই কাফফারা আনছ। সাওম আমার জনয, তাই আয়ম এর

11

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০৪; সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৫১।

12

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০৪।

 10 
13

প্রয়তদান শদনবা”।

মুসনানদ আহমানদর বণতনাি এনসনছ,

ِّ ُ
ْ َ ََ
َّ  َو،ار ٌة
َ ُك َع َمل َك َّف
.»الص ْو ُم ِِل َوأنا أج ِزي بِ ِه
« ِل
ٍ

“প্রনতযক আমনলরই কাফফারা আনছ। সাওম আমার জনয, তাই আয়ম এর
প্রয়তদান শদনবা”।14

প্রথম বণতনাি সাওমনক অনযানয আমনলর বয়ধ্তত সাওিাব শথনক আলাদা করা
হনিনছ। অনযানয আমনলর সাওিাব দশ গুণ শথনক সাতশত গুণ করার কথা
বলা হনলও সাওনমর বযাপারয়ি আলাদা। শকননা এর সাওিাব সীমাবদ্ধ নি;
বরাং আল্লাহ সাওনমর সাওিাব বহু গুনণ দান করনবন। শকননা সাওম সবর
তথা নধ্যত শথনক এনসনছ। আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ ُ َ َ ُ َّٰ َّ َّ َ ُ َ َّ
]٠١ :﴾ [الزمر١٠ ِبون أج َرهم بِغيِ ح َِساب
ِ ﴿إِنما يوّف ٱلص
“শকবল নধ্যতশীলনদরনকই তানদর প্রয়তদান পূ ণরূ
ত নপ শদওিা হনব শকাননা য়হসাব
ছাড়াই”। [সূ রা আয-যু মার, আিাত: ১০]
এ কারনণ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
ْ َّ
ُْ َ
.»ب
ِ «شهر رمضان شهر الص
15

“রমযান মাস নধ্নযতর মাস”।

নধ্যত য়তন প্রকার। আল্লাহর আনু গনতযর ওপর নধ্যতধ্ারণ করা, আল্লাহর হারাম
য়জয়নস শথনক য়বরত থাকনত নধ্যতধ্ারণ করা এবাং আল্লাহর ফিসালাকৃত কনষ্টর
উপর নধ্যতধ্ারণ করা। এ য়তন ধ্রনণর নধ্যত সাওনমর মনধ্য একয়ত্রত হি।
সালমান রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত হাদীনস এনসনছ,
13

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৫৩৮।

14

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১০৫৫৪। হাদীনসর সনদয়ি শাইখাইননর শততানু যািী

সহীহ।
15

নাসাঈ, হাদীস নাং ২৪০৮, আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ। ইবন য়হব্বান,

৩৬৫৯।

 11 
ُ َّ ْ ُ َ ُ ْ َّ َ ْ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
.»ب ث َوابُه اْلَنة
 والص،ب
ِ «وهو شهر الص

“রমযান মাস নধ্নযতর মাস। আর নধ্নযতর প্রয়তদান জান্নাত”।16
.....

শজনন রাখুন আমনলর সাওিাব য়িগুণ শথনক বহুগুণ হওিার শবশ য়কছু কারণ
আনছ। শসগুনলা হনলা:
প্রথমত: কাজয়ি করার িানয়ি মযতাদাবান হওিার কারনণ কানজর প্রয়তদান
বহুগুনণ শবনড় যাি। শযমন, হারাম শরীনফর মযতাদা। এ কারনণই মসয়জদু ল
হারাম ও মসয়জদ নববীনত সালাত আদানির সাওিাব অননকগুণ। শযমনয়ি
হাদীস িারা প্রমায়ণত।
َْ ْ ٌْ َ َ َ
َ الم ْسج َد احل َ َر
َ  إ ََّل،يما س َو ُاه
َ َ َ
ْ َ ٌَ َ
»ام
ِ «صَلة ِِف مس ِج ِدي هذا خْي ِمن أل ِف صَل ٍة ِف
ِ
ِ
“আমার এ মসয়জনদ এক রাকাত সালাত আদাি করা অনয মসয়জনদ
একহাজার রাকাত সালাত আদানির শচনিও উত্তম; তনব মসয়জদু ল হারাম
বযতীত”।17
মুসয়লনমর বণতনাি এনসনছ,

ُ َْ َ َ
ٌ َ
.»« َصَلة ِِف َم ْس ِج ِدي هذا أف َضل

“আমার এ মসয়জনদ সালাত আদাি করা উত্তম”।18
...

য়িতীিত: সমনির মযতাদার কারনণ আমনল সাওিাব অননকগুণ বৃ য়দ্ধ পাি।
শযমন, রমযান মাস, য়যলহজ মানসর প্রথম দশ য়দন। ইবন ‘আব্বাস রায়দিাল্লাহু
‘আনহুমা শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
ُ َْ
ً
َ
ً ُ َْ
.»« عمرة ِف رمضان تع ِدل َح َّجة أو حجة َم ِع يع ِّن ع ْم َرة ِِف َر َم َضان
16

সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ১৮৮৭। মুহাক্কীক মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-‘আযামী

রহ. হাদীসয়িনক দ‘ঈফ বনলনছন।
17

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১১৯০; সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১৩৯৪।

18

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১৩৯৪।

 12 
“রমযানন উমরা পালন হনজর সমতুলয অথবা আমার সানথ হজ পালননর
সওিানবর সমতুলয হনব”।19
...
শযনহতু সাওনমর সাওিাব অনযানয আমনলর শচনি বহুগুণ, শসনহতু রমযান মানস
সমনির মযতাদার কারনণ সাওম পালন অনযানয সমি সাওম পালননর শচনি
অননকগুণ সাওিাব। শযনহতু রমযাননর সাওম আল্লাহ তাাঁর বান্দার ওপর ফরয
কনরনছন এবাং সাওমনক ইসলানমর রুকনসমূ নহর অনযতম একয়ি রুকন
কনরনছন।
আনরা অনয কারনণ সাওিাব য়িগুণ শথনক বহুগুণ করা হি। শযমন, আল্লাহর
কানছ আমলকারীর মযতাদা, তার কানছ ননকিয ও তার তাকওিার কারনণ।
শযমন এ উম্মানতর সাওিাব পূ বতবততী অনযানয উম্মানতর শচনি অননকগুণ শবয়শ।
য়িতীি বণতনাি বান্দার জনয অনযানয আমনলর শথনক সাওনমর আলাদা
সাওিানবর কথা বলা হনিনছ। শকননা সাওমনক আল্লাহ য়ননজর জনয য়নয়দতষ্ট
কনরনছন। এ বযাপানর সামনন আনরা আনলাচনা আসনছ।
তৃতীি বণতনাি আমনলর িারা কাফফারা শথনক সাওমনক আলাদা করা হনিনছ।
এখানন সু ফইিান ইবন ‘উিাইনাহ রহ. এর বাণীয়ি খুবই চমৎকার। য়তয়ন
বনলনছন: য়নননাি হাদীসয়ি সবনচনি সু ন্দর ও প্রজ্ঞামি, য়কিামনতর য়দন
আল্লাহ বান্দার য়হনসব য়ননবন। তানক সমস্ত আমনলর সাওিাব শথনক যু লুনমর
ক্ষয়তপূ রণ য়দনত হনব, তনব সাওম বযতীত। তার অবয়শষ্ট যু লুনমর গুনাহ আল্লাহ
য়ননজ বহন কনর সাওনমর কারনণ তানক য়তয়ন জান্নাত দান করনবন।20
এ হাদীস শথনক বুো শগল, আল্লাহর সন্তুয়ষ্টর উনদ্দনশয সাওম পালনকারীর
সাওিাব অনয শকউ শনওিার সু নযাগ শনই, বরাং আল্লাহ তা বযয়ির জনয
19

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৮৬৩; সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১২৫৬; আবু দাউদ,
হাদীস নাং ১৯৯০।

20

সু নান আল-কুবরা, বাইহাকী, হাদীস নাং ৮৩৩৫।
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সাংরক্ষণ কনর রানখন। এ কারনণই বলা হি, সমস্ত আমল বযয়ির গুনাহ
কাফফারা। তখন তার আর শকান সাওিাব অবয়শষ্ট থাকনব না। শযমন বয়ণতত
আনছ, “য়কিামনতর য়দনন বযয়ির ভানলা ও মন্দ আমল ওজন করা হনব এবাং
একয়ির িারা অনযয়ির ক্ষয়তপূ রণ য়দনত হনব। য়কসাস তথা ক্ষয়তপূ রণ শদওিার
পনর সৎ আমল অবয়শষ্ট থাকনল বযয়ি জান্নানত যানব”। এ বযাপানর মারফু‘
সূ নত্র বয়ণতত হাদীস রনিনছ। অতএব, সাওনমর বযাপানর বলা যাি শয, শকান
গুনানহর কাফফারাস্বরূপ বা অনয শকান কারনণ সাওনমর সাওিাব কততন করা
হনব না; বরাং সাওনমর সাওিাব বযয়িনক পয়রপূ ণত শদওিা হনব, এমনয়ক এ
কারনণ শস জান্নানত প্রনবশ করনব। তখন জান্নানত তার পয়রপূ ণত প্রয়তদান
শদওিা হনব।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর বাণী «“ »فإنه ِلসাওম আমার
জনয” এর বযাখযা হনলা, আল্লাহ সাওমনক তাাঁর য়ননজর য়দনক সম্বন্ধযু ি
কনরনছন যা য়তয়ন অনযানয ইবাদনতর শক্ষনত্র কনরন য়ন। এর কনিক ধ্রনণর
অথত হনত পানর। সবনচনি সু ন্দর দু ’য়ি বযাখযা য়ননরূপ:
প্রথমত: যখন প্রবৃ য়ত্তর চায়হদা চরম আকার ধ্ারণ কনর এবাং তার শস চায়হদা
পূ রনণর শয়ি সামথতয থাকা সনেও একমাত্র আল্লাহর সন্তুয়ষ্টর উনদ্দনশয এমন
িানন শস চায়হদা পূ রণ করা শথনক য়বরত থানক শযখানন আল্লাহ বযতীত অনয
শকউ তানক শদনখ না। এয়ি বান্দার সয় ক ঈমাননর প্রমাণ। শকননা সাওম
পালনকারী জানন শয, তার রনিছ এমন একজন রব য়যয়ন তার য়নজতননর সব
অবগত আনছন। য়তয়ন য়নজতনন তার স্বভাবজাত প্রবৃ য়ত্তর চায়হদা পূ রণ করনত
হারাম কনরনছন। ফনল বান্দা তার রনবর শায়স্ত শথনক শরহাই শপনত ও
সাওিানবর প্রতযাশাি তাাঁর আনু গতয করল ও তাাঁর আনদশ মানয করল এবাং
তারাঁ য়ননষধ্ শথনক য়বরত থাকল। এভানব শস আল্লাহর শুকয়রিা আদাি করল।
য়তয়ন তার অনযানয আমনলর শথনক সাওমনক য়ননজর জনয খাস করনলন। এ
কারনণই য়তয়ন এর পনর বনলনছন:

ْ َ
َُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َُْ
.»َشابَه َوشه َوته ِم ْن أج ِيل
«يْتك طعامه و
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“শস আমার জনয আহার, পান ও কামাচার পয়রতযাগ কনর”।

একজন সৎপূ বতসূরী বনলনছন: ঐ বযয়ির জনয সু সাংবাদ শয গানিবী প্রয়তশ্রুয়ত
পাওিার জনয বততমাননর প্রবৃ য়ত্ত পয়রহার করল। মুয়মন শযনহতু জানন শয,
প্রবৃ য়ত্তর চায়হদা শথনক য়বরত শথনক সাওম পালনন তার প্রভুর সন্তুয়ষ্ট রনিনছ,
তাই শস য়ননজর প্রবৃ য়ত্তর ওপর তার মাওলা মহান আল্লাহর সন্তুয়ষ্টনক
অগ্রায়ধ্কার য়দনিনছ। ফনল শস আল্লাহর সন্তুয়ষ্টর জনয য়ননজর প্রবৃ য়ত্তনক য়নিন্ত্রণ
কনরনছ। শযনহতু তার দৃ ঢ় ঈমান আনছ শয, আল্লাহর শদওিা সাওিাব ও শায়স্ত
য়নজতনন তার প্রবৃ য়ত্তর আননন্দর শচনি অয়ধ্ক শবয়শ ও ভিানক। তাই শস তার
প্রবৃ য়ত্তর ওপর তার রনবর সন্তুয়ষ্টনক অগ্রায়ধ্কার য়দনিনছ। বরাং মুয়মন কন ার
প্রহনরর আ ানতর শচনিও য়নজতনন তার রনবর অসন্তুয়ষ্টমূ লক কাজ করনত শবয়শ
অপছন্দ কনর। এ কারনণই অননক মুয়মননক য়বনা ওযনর সাওম ভঙ্গ করনত
বাধ্য কনর প্রহর করনলও শস সাওম ভঙ্গ করনত রায়জ হি না। শকননা শস
জানন, এ মানস সাওম ভঙ্গ করা আল্লাহর অপছন্দ। আর এয়ির ঈমাননর
য়নদশতন। মুয়মন প্রবৃ য়ত্তর চায়হদার কাজসমূ হ অপছন্দ কনর, শযনহতু শস জানন
শয, এগুনলা আল্লাহর অপছন্দ। তখন আল্লাহর সন্তুয়ষ্ট মূ লক কাজই তার
আনন্দমি; যয়দও তা তার প্রবৃ য়ত্তর য়বপরীত। সাওনমর কারনণ শযনহতু য়নননাি
কাজসমূ হ হারাম শযমন, পানাহার, স্ত্রী সহবাস ইতযায়দ, অতএব শযসব কাজ
সবতদা ও সবতনত্র য়চরতনর হারাম শসগুনলা শথনকও য়বরত থাকা জরুরী শযমন,
য়যনা, মদপান, অনযািভানব অননযর সম্পদ আত্মসাৎ করা, অনযািভানব অননযর
মান-সম্মান হানী করা, য়নয়ষদ্ধ রিপাত করা ইতযায়দ। শকননা আল্লাহ এসব
কাজ সবতাবিাি, সবতনত্র ও সবতকানলই অপছন্দ কনরন।
য়িতীিত: সাওম বান্দা ও তার রনবর মধ্যকার শগাপন বযাপার যা অনয শকউ
জানন না। শকননা সাওম সাং য়িত হি শগাপন য়নিানতর িারা যা আল্লাহ বযতীত
শকউ জানন না এবাং প্রবৃ য়ত্তর চায়হদা বজতন করার মাধ্যনম যা বান্দা ইো করনল
21

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৮৯৪, সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৫১।
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শগাপনন শসসব চায়হদা পূ রণ করনত পানর। এ কারনণই বলা হনি থানক,
সাওনমর সাওিাব সাংরক্ষণকারী য়ফয়রশতা য়লয়পবদ্ধ কনরন না। আরও বলা হি,
এ ইবাদনতর মনধ্য শকাননা য়রিা তথা শলৌয়ককতা শনই। এয়ি প্রথম প্রকার তথা
সয় ক ঈমাননর প্রমানণর সানথ য়মনল। শকননা শয বযয়ি তার নফনসর কামনানক
আল্লাহর সন্তুয়ষ্টর জনয তযাগ কনর, যা আল্লাহ বযতীত শকউ জাননন না এয়ি তার
সয় ক ঈমাননর প্রমাণ। আর আল্লাহ তাাঁর ও বান্দার মধ্যকার শগাপন
আমলসমূ হ পছন্দ কনরন যা য়তয়ন বযতীত শকউ জানন না।

ُ
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর বাণী, »«ترك شهوته وطعامه من أجيل
“শস আমার জনয কামাচার ও পানাহার পয়রতযাগ কনর”। এনত ঈয়ঙ্গত বহন
কনর শয, সাওম পালনকারী য়ননজর প্রবৃ য়ত্তর চায়হদা শযমন, পানাহার ও
কামাচার ইতযায়দ সনবতাচ্চ প্রবৃ য়ত্তর কামনা পয়রহার কনর আল্লাহর ননকিয লাভ
কনরন।
আর সাওনমর মাধ্যনম প্রবৃ য়ত্তর খাম-শখিালী পয়রহার কনর আল্লাহর ননকিয
অজতনন রনিনছ অননক উপকায়রতা। শসগুনলা য়ননরূপ:
১- প্রবৃ য়ত্তনক য়বনষ্ট কনর শদওিা। শকননা উদরপূ য়তত কনর পানাহার ও স্ত্রী
সহবাস করনল প্রবৃ য়ত্ত বযয়িনক অনযাি কাজ, অকমতণযতা ও অলসতার য়দনক
শ নল শদি।
২- অন্তরনক য়চন্তা-গনবষণা ও আল্লাহর য়যয়কনরর জনয খায়ল করা। শকননা
এসব প্রবৃ য়ত্তর চায়হদা পূ রণ করনল অন্তর কয় ন ও অন্ধ হনি যাি। তখন তা
অন্তর ও আল্লাহর য়যয়কর ও তাাঁর সৃ য়ষ্ট য়ননি য়চন্তা-গনবষণার মানে বাধ্া সৃ য়ষ্ট
কনর এবাং অলসতাি শপনি বনস। আর পানাহার তযাগ কনর উদরশূ ণয করনল
অন্তর আনলায়কত হি, নরম হি, কন ারতা দূ রীভূ ত হি এবাং আল্লাহর য়যয়কর
ও তাাঁর সৃ য়ষ্ট য়ননি গনবষণার জনয খায়ল হি।
৩- ধ্ন-ঐশ্বযতবানরা তার ওপর আল্লাহর য়ন‘আমনতর পয়রমাণ বুেনত পানর।
শস গরীনবর তুলনাি তার যনথষ্ট পয়রমাণ পানাহার ও য়বনি-শাদীর সামথত
শদখনত পাি যা আল্লাহ তানক দান কনরনছন। আর সাওনমর মাধ্যনম আল্লাহ
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তানক য়নয়দতষ্ট সমনির জনয তা গ্রহণ করা শথনক য়বরত রানখন। এনত তার কষ্ট
অনু ভব হি এবাং যানদরনক আল্লাহ এ য়ন‘আমত শথনক বয়িত কনরনছন তখন
শস উি য়ন‘আমনতর কথা স্মরণ কনর। তখন তার ধ্ন-ঐশ্বনযতর জনয আল্লাহ
প্রদত্ত য়ন‘আমনতর শুকয়রিা আদাি কনর এবাং এ কাজ তানক অভাবী দু ুঃখী
ভাইনির প্রয়ত সহনযায়গতা ও সাধ্যমত সমনবদনা প্রকানশ অতযাবশযকীি কনর
শতানল।
৪- সাওম রি চলাচনলর রাস্তা সাংকুয়চত কনর যা আদম সন্তাননর মনধ্য
শিতাননর চলাচনলর পথ। শকননা শিতান বনী আদনমর রি চলাচনলর রাস্তাি
চনল। ফনল সাওনমর িারা শিতাননর শস শধ্াাঁকা বন্ধ হি, মানু নষর প্রবৃ য়ত্ত ও
শক্রাধ্ চূ ণত য়বচূ ণত হি। এ কারনণই রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম
সাওমনক প্রবৃ য়ত্তর দমককারী বনলনছন। শকননা সাওম য়ববানহর প্রবৃ য়ত্তনক
য়ন:নশষ কনর শদি।
শজনন রাখুন, সাওম পালন ছাড়া শুধ্ু এসব নবধ্ প্রবৃ য়ত্ত তযানগর িারা আল্লাহর
ননকিয অয়জতত হি না যতক্ষণ শস সবতাবিাি হারাম কাজ পয়রহার না করনব।
শযমন, য়মথযা বলা, যু লুম করা, মানু নষর জীবন, সম্পদ ও সম্মাননর ওপর
সীমালঙ্ঘন করা ইতযায়দ পয়রহার করা। এ কারনণই রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َّ َ ْ َ َ
.»َشابَه
َّلل حاجة ِِف أن يدع طعامه و
ِ ِ  فليس،ور والعمل بِ ِه
ِ «من لم يدع قول الز
“শয বযয়ি য়মথযা বলা ও শস অনু যািী আমল বজতন কনরয়ন, তাাঁর এ পানাহার
পয়রতযাগ করাি আল্লাহর শকাননা প্রনিাজন শনই”।22
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম আরও বনলনছন:
َ َّ َ ْ َّ َ َ َ ِّ َّ َ َ ْ َ َ
َ َْ
َ َّ َ َ َّ َ ُ َ ِّ
.»ث
كن الصيام ِمن اللغ ِو و
ِ الرف
ِ اب فقط ول
ِ «ليس الصيام ِمن الطعامِ والّش
“সাওম শুধ্ু পানাহার তযাগ করা নি; বরাং অনথতক ও অশ্লীল কথা-কাজ

22

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০৩।
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পয়রহার করাই সাওম।”

সহীহাইনন আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ٌ َّ ُ ُ َ ِّ
ََُ َ َ ٌ َ ُ
، ف ِإن َسابَّه أ َحد أ ْو قاتله،ب
 و ِإذا َكن يوم صومِ أح ِدكم فَل يرفث وَل يصخ،«َالصيام جنة
ٌ ْ ِّ ْ ُ ْ َ
.»فليَقل ِإّن ام ُرؤ َصائِ ٌم
“সাওম ঢালস্বরূপ। শতামানদর শকউ শযন সাওম পালননর য়দন অশ্লীলতাি য়লপ্ত
না হি এবাং েগড়া-য়ববাদ না কনর। শকউ যয়দ তাাঁনক গায়ল শদি অথবা তাাঁর
24

সনঙ্গ েগড়া কনর, তাহনল শস শযন বনল, আয়ম একজন সাওম পালনকারী”।
ُ
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর বাণী » «اْلُنةঅথত ঢাল, যা িারা
বযয়ি আত্মরক্ষা কনর, য়ননজনক আড়াল কনর এবাং গুনানহ পয়তত হওিা শথনক
ُ َّ
তানক রক্ষা কনর। »والرفث
« অথত অশ্লীলতা ও মন্দ কথাবাততা।
মুসনানদ আহমাদ ও নাসাঈনত আবু ‘উবাইদাহ রহ. শথনক মারফু‘ সূ নত্র বয়ণতত,
ْ ْ َ َ ٌ َّ
َّ «
.»الص ْو ُم ُجنة َما ل ْم َي ِرق َها
25
“সাওম ঢালস্বরুপ যতক্ষণ পযতন্ত তা শভনঙ্গ না শফনল।”
....
কয়তপি সৎপূ বতসূরী বনলনছন: সবনচনি দু বতল সাওম হনলা পানাহার পয়রহার
করা। জায়বর রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বনলনছন: তুয়ম যখন সাওম পালন করনব
তখন শতামার শ্রবণশয়ি, দৃ য়ষ্টশয়ি ও য়জহ্বানক য়মথযা ও হারাম কাজ শথনক
সাওম (য়বরত) রায়খও, প্রয়তনবয়শনক কষ্ট শদওিা শথনক য়বরত থানকা, শতামার
23

আততারগীর ওিাততারহীব, ২/৩৬২, হাদীস নাং ১৭৭৪। ইবনু ল মাদীনী হাদীনসর
সনদয়িনক মুসয়লনমর শততানু যািী সহীহ বনলনছন।

24

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০৪; সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৫১।

25

নাসাঈ, হাদীস নাং ২২৩৫; আলবানী রহ. হাদীসয়ির সনদয়িনক সহীহ ও মাকতু‘
বনলনছন। মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১৬৯০, মুহাক্কীক শু‘আইব আরনাঊত
হাদীসয়িনক হাসান বনলনছন।

 18 
শযন গম্ভীরতা ও প্রশায়ন্ত থানক, তুয়ম সাওনমর য়দন ও সাওম বযতীত য়দননক
সমান কনরা না।
আমার শ্রবণ যয়দ য়হফাযতকারী না হি, আমার দৃ য়ষ্ট যয়দ অবনত না হি,
আমার কথা যয়দ চুপ না হি তাহনল আমার সাওম শুধ্ু ক্ষুধ্া ও তৃষ্ণা ছাড়া
য়কছু ই হনব না। যয়দও তুয়ম বনলা, আজনক আয়ম সাওম পালন করয়ছ, অথচ
তুয়ম সায়িম নও।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
ُ ُْ
ُ ُّ َ
َّ  َو ُر َّب قَائم َح ُّظ ُه م ْن قيَامه،وع َوال ْ َع َط ُش
.»الس َه ُر
حظه ِم ْن ِصيَا ِم ِه اْل
« ُر َّب َصائِ ٍم
ِِ ِ ِ
ٍِ
“য়কছু সাওম পালনকারীর সাওনমর য়বয়নমনি ক্ষুধ্া ও য়পপাসা ছাড়া য়কছু ই পাি
না, আবার রানত জাগরণকারী য়কছু সালাত আদািকারীর রায়ত্র জাগরণ বযতীত
য়কছু ই পাি না”।26
এর রহসয হনলা, নবধ্ য়জয়নস পয়রহার কনর আল্লাহর ননকিয অজতন করার
পদ্ধয়ত হনলা, উি শস নবধ্ য়জয়নস পয়রহার কনর আল্লাহর ননকিয লানভর পনর
ততক্ষণ তা পয়রপূ ণত হি না যতক্ষণ হারাম য়জয়নস পয়রহার কনর আল্লাহর
ননকিয লাভ করা না হি। সু তরাাং শয বযয়ি হারানম পয়তত হনি মুবাহ য়জয়নস
পয়রহার কনর আল্লাহর ননকিয লানভর শচষ্টা কনর তার উদাহরণ এরূপ শয
ফরয তযাগ কনর নফনলর মাধ্যনম আল্লাহর ননকিয লানভর শচষ্টা কনর।

....

َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََْ َ َ ُ ُ ََْ ََ َْ
َّ
.»ِق َر َّبه ف ِر َح بِ َص ْو ِم ِه
ِ «لِلصائِ ِم فرحت
ِ  وإِذا ل، إِذا أفطر ف ِرح:ان يفرحهما

“সাওম পালনকারীর জনয রনিনছ দু ’য়ি খুশী যা তানক খুশী কনর। যখন শস

ইফতার কনর, শস খুশী হি এবাং যখন শস তাাঁর রনবর সানথ সাক্ষাৎ করনব,

26

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৬৯০, ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ১৯৯৭, ইবন য়হব্বান,
হাদীস নাং ৩৪৮১। হাদীসয়ির সনদ সহীহ।
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27

তখন সাওনমর য়বয়নমনি আনয়ন্দত হনব।”

ইফতানরর সমি সাওম পালনকারীর আনন্দ হনলা, মানু ষ সবতদা তার উপনযাগী
য়জয়নস শযমন, খাদয, পানীি ও সহবাস ইতযায়দর প্রয়ত আকৃষ্ট থানক। এগুনলা
যখন য়নয়দতষ্ট সমি তার জনয য়নয়ষদ্ধ করা হি অতুঃপর অনয সমি তা আবার
হালাল করা হি তখন শস য়নয়ষদ্ধ হওিার পনর হালাল হওিার কারনণ
আনয়ন্দত হি, য়বনশষ কনর উি য়জয়ননসর প্রয়ত যখন তার তীব্র প্রনিাজন শদখা
শদি।
অতএব, মানু নষর অন্তর স্বাভায়বকভানবই তখন আনয়ন্দত হি, যখন শস কাজয়ি
আল্লাহর য়প্রি কাজ হনব এবাং শরী‘আনতর দৃ য়ষ্টনতও পছন্দনীি। সায়িনমর
ইফতার এমনই একয়ি কাজ। য়দননর শবলাি আল্লাহ তার জনয প্রবৃ য়ত্তর শসসব
কাজ করা হারাম কনরনছন য়কন্তু য়তয়ন রানতর শবলাি উি কাজগুনলা হালাল
কনরনছন; বরাং রানতর প্রথমভানগ ও শশষভানগ শসগুনলা (ইফতার) তাড়াতায়ড়
গ্রহণ করা তাাঁর কানছ খুবই পছন্দনীি। এমনয়ক তাাঁর কানছ সবতায়ধ্ক পছন্দনীি
বান্দা শস বযয়ি শয দ্রুত ইফতার গ্রহণ কনর। শকননা সহীহাইনন সাহল
রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক মারফু‘ সূ নত্র বয়ণতত আনছ, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলছন,

ُ
ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ
.»ْي َما َع َّجلوا ال ِف ْط َر
ٍ «َل يزال انلاس ِِب

“শলানকরা যতয়দন যাবৎ ওিাি হওিা মাত্র ইফতার করনব, ততয়দন তারা
কলযানণর ওপর থাকনব”।28
....
ইবন উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত , রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:

َ َ َ َ َّ َّ
ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ
َ حر
.»ين
ِ « ِإن اَّلل ومَلئِكته يصلون لَع المتس

27

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০৪।

28

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯৫৭, সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১০৯৮।

 20 
“আল্লাহ তা‘আলা ও তাাঁর য়ফয়রশতাগণ সাহরী গ্রহণকারীনদর ওপর সালাত
শপশ কনরন, অথতাৎ তানদর কথা আনলাচনা কনরন”।29
সায়িম আল্লাহর ননকিয লাভ ও তাাঁর আনু গতয করনত য়দননর শবলাি য়ননজর
প্রবৃ য়ত্তনক দমন কনরনছ এবাং আবার তাাঁর সন্তুয়ষ্ট ও আনু গনতযর জনযই রানতর
শবলাি শসসব প্রবৃ য়ত্তর য়দনক দ্রুত এয়গনি যাি। সু তরাাং শস যা য়কছু পয়রহার
কনর তা তার রনবরই সন্তুয়ষ্ট ও আনদনশর জনয আবার যখন শস শসসব নবধ্
প্রবৃ য়ত্তর য়দনক য়ফনর যাি তখনও তার রনবর আনদনশই য়ফনর যাি। সু তরাাং শস
দু ’ অবিািই তার রনবর অনু গত। তাই শস যখন তার রনবর সন্তুয়ষ্টর উনদ্দনশয
পানাহার করনত দ্রুত এয়গনি যাি এবাং তাাঁর প্রশাংসা কনর তখন তার
মাগয়ফরাত ও সনবতাচ্চ সন্তুয়ষ্ট আশা করা যাি।
হাদীনস এনসনছ,
َ
ْ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ
.»الّشبَة فيَح َم َدهُ َعليْ َها
«إِن اهلل لْيَض ع ِن العب ِد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يّشب
“আল্লাহ তা‘আলা শস বান্দার প্রয়ত অবশযই সন্তুষ্ট হন শয বান্দা শকান খানা
শখনি এর জনয আল্লাহর প্রশাংসা কনর অথবা পানীি পান কনর এর জনয
আল্লাহর হামদ ও প্রশাংসা কনর”।30 হিত তখন তার শদা‘আ কবুল করা হি।
... আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:

ْ ُ َ ُ َّ ْ ُ ُ َ ْ َ ُّ َ ُ َ ٌ َ َ َ
.»ح ََّّت يف ِط َر
 الصائِم:«ثَلثة َل ترد دعوتهم

“য়তন বযয়ির শদা‘আ য়ফয়রনি শদওিা হি না। সাওম পালনকারী যতক্ষণ না

29

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১১৩৯৬; ইবন য়হব্বান, হাদীস নাং ৩৪৬৭, শু‘আইব

আরনাঊত হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন। তনব গ্রন্থকানরর বয়ণতত হাদীনসর নস হুবহু
পাওিা যািয়ন।
30

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ২৭৩৪।
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31

ইফতার কনর।”

.....
ইবন উমার রায়দিাল্লাহু আনহুমা শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম যখন ইফতার করনতন তখন বলনতন,
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ
ُ َّ اء
َ ج ُر إ ْن َش
.»اَّلل
ِ «ذهب الظمأ وابتل
ِ  وثبت األ،ت العروق
“তৃষ্ণা চনল শগনছ, য়শরাগুনলা আদ্র হনিনছ আর ছাওিাব প্রয়তয়ষ্ঠত হনিনছ”।32
সাওম পালনকারী যয়দ রানত সালাত আদাি ও য়দননর শবলাি সাওম পালননর
উনদ্দনশয শরীয়রক শয়ি বৃ য়দ্ধর জনয পানাহার কনর তাহনল তা তার জনয
সাওিাব য়হনসনব ধ্ততবয হনব শযময়নভানব শস রানত ও য়দনন কানজর জনয শয়ি
বৃ য়দ্ধ করনত ু মানল শসয়ি তার জনয ইবাদত হনব। .....
আবু ‘আয়লিাহ রহ. বনলনছন: সাওম পালনকারী গীবত না করা পযতন্ত ইবাদনত
থানক, যয়দও শস য়বছানাি ু মাি”।
অতএব, সায়িম রাত-য়দন সব সমিই ইবাদনত থানক এবাং সাওম অবিাি ও
ইফতায়রর সমি তার শদা‘আ কবুল করা হি। শস য়দননর শবলাি সাওম
পালনকারী ও নধ্যতশীল এবাং রানতর শবলাি আহার গ্রহণকারী ও আল্লাহর
শুকয়রিা আদািকারী। ইমাম য়তরয়মযী ও অনযানযরা বণতনা কনরন,
َّ ُ َّ
َّ الصائم
َّ الشاك ُر ب َم ْْنلَة
.»الصابِ ِر
«الطا ِعم
ِ ِ ِ ِ
ِِ
“আল্লাহর শুকয়রিা আদািকারী আহারকারীর মযতাদা হনলা নধ্যতশীল সাওম

31

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৩৪৯৮, ইমাম য়তরয়মযী হাদীসয়িনক হাসান বনলনছন। আলবানী
রহ. হাদীসয়িনক দ‘ঈফ বনলনছন, তনব য়তয়ন হাদীনসর প্রথম অাংশ ইমামুল
‘আয়দনলর পয়রবনতত মুসায়ফনরর কথা বা অনয বণতনাি আল-ওিায়লনদর কথা উনল্লখ
পূ বতক সহীহ বনলনছন। মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ৮০৪৩, শু‘আইব আরনাঊত
হাদীসয়িনক তার অনযানয বণতনাসূ ত্র ও শাওিানহনদর য়ভয়ত্তনত সহীহ বনলনছন।

32

আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৩৫৭। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক হাসান বনলনছন।
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33

পালনকারীর মনতা”।

সু তরাাং শয বযয়ি উপনরাি অথত বুেনব শস সাওম

পালনকারীর ইফতানরর সমনির আননন্দর অথতও বুেনত পারনব। শকননা
ইফতার আল-কুরআনন বয়ণতত আল্লাহর য়বনশষ অনু গ্রহ ও দিার অন্তভুতি।
আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ
َ َ َ َ
َ ُ
َ
َ ُ
َّ
َ ٱّلل ِ َوب َر
]٨٥ : ﴾ [يونس٥٨ۡحتِهِۦ فبِذَّٰل ِك فل َيف َر ُحوا ه َو خير م َِّما َي َم ُعون
﴿قل بِفض ِل
ِ
“বলু ন ‘আল্লাহর অনু গ্রহ ও রহমনত। সু তরাাং এ য়ননিই শযন তারা খুয়শ হি’।

এয়ি যা তারা জমা কনর তা শথনক উত্তম”। [সূ রা ইউনু স, আিাত: ৫৮] তনব
এ আননন্দর পূ বতশতত হনে হালাল ইফতার। য়কন্তু তার ইফতার যয়দ হারাম হি
তাহনল শস ঐসব শলাকনদর অন্তভুতি হনব যারা আল্লাহর হালালকৃত বস্তু শথনক
সাওম পালন কনর; য়কন্তু আল্লাহর হারামকৃত বস্তু িারা ইফতার কনর। তানদর
শদা‘আ কবুল করা হনব না।
আর তার রনবর সানথ য়ময়লত হওিার সমি তার আনন্দ হনলা, তার সাওনমর
গয়েত সাওিাব আল্লাহর কাছ শথনক অতযন্ত প্রনিাজননর সমি প্রাপ্ত হনব।
শযমন, আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ َ َ ٗ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ
ُ َ ُ َُ ََ
ُ
]٠١ :﴾ [املزمل٢٠يا َوأعظ َم أج ٗرا
َتدوه ِعند ٱّلل ِ ه َو خ
ِ ﴿وما تقدِموا ِِلنفسِكم مِن خي
“আর শতামরা য়নজনদর জনয মঙ্গলজনক যা য়কছু অনগ্র পা ানব শতামরা তা
আল্লাহর কানছ পানব প্রয়তদান য়হনসনব উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূনপ”। [সূ রা
আল-মুযযায়ম্মল, আিাত: ২০]

َ ُ َ َ َ َ
.»ِق َر َّبه ف ِر َح بِ َص ْو ِم ِه
ِ «ف ِإذا ل

“(সাওম পালনকারীর জনয রনিনছ দু ’য়ি খুশী যা তাাঁনক খুশী কনর) এবাং যখন
শস তাাঁর রনবর সানথ সাক্ষাৎ করনব, তখন সাওনমর য়বয়নমনি আনয়ন্দত
হনব”।34
33

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ২৪৮৬, য়তরয়মযী রহ. হাদীসয়িনক হাসান গরীব বনলনছন।
আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।

34

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০৪; ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নাং ১৮৯৬।
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...
‘ঈসা ‘আলাইয়হস সালাম বনলনছন: য়নশ্চি এ রাত-য়দন দু ’য়ি খাজায়ি। তাই
লক্ষয কনরা এ দু ’য়ি ভাণ্ডানর শতামরা কী জমা করছ? য়দনসমূ হ মানু নষর ভানলামন্দ িারা ভয়তত ভাণ্ডার। য়কিামনতর য়দনন বযয়ির জনয এ ভাণ্ডার শখালা হনব।
মুত্তাকীরা তানদর ভাণ্ডানর ইজ্জত ও সম্মান পানব আর অপরাধ্ীরা তানত পানব
আফনসাস ও লাঞ্ছনা।
সাওম পালনকারীগণ দু ’য়ি শশ্রয়ণনত য়বভি:
প্রথম প্রকার: যারা আল্লাহর সন্তুয়ষ্টর জনয পানাহার ও কামভাব তযাগ কনরনছ
য়বয়নমনি জান্নাত পাওিার আশাি। এ শশ্রয়ণর শলানকরা আল্লাহর সানথ বযবসা
কনরনছ। আর যারা উত্তম কাজ কনরন তানদর প্রয়তদান আল্লাহ নষ্ট কনরন না।
যারা আল্লাহর সানথ বযবসা করনব তারা য়বফল হনব না, বরাং তারা য়বরাি
লাভবান হনব।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ َ َ ْ َ َ َّ
ْ ً ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ
َ ع َشيْئًا ِّات َق
.»ْيا ِمنه
هلل ِإَل أعطاك اهلل خ
« ِإنك لن تد
ِ اء ا
“আল্লাহর তাকওিার উনদ্দনশয যা য়কছু ই তুয়ম পয়রহার কনরা, য়তয়ন তার শচনি
উত্তম প্রয়তদান য়দনবন”।35 এসব সাওম পালনকারীনক জান্নানত তানদর
ইোমত খাদয, পানীি ও নারী দান করা হনব। আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ
َ َ
َ ام
َ ﴿ ُُكُوا َو
ِ َّٱۡش ُبوا َهن ِيا ب ِ َما أسلف ُتم ِف ٱِلي
]٠٢ :﴾ [احلاقة٢٤ِاِلَة
ِ ٱۡل
“(তানদরনক বলা হনব) য়বগত য়দনসমূ নহ শতামরা যা অনগ্র শপ্ররণ কনরছ তার
য়বয়নমনি শতামরা তৃয়প্ত সহকানর খাও ও পান কনরা। [সূ রা আল-হাক্কাহ,
আিাত: ২৪] মুজায়হদ রহ. বনলনছন: এ আিাতয়ি সাওম পালনকারীনদর
বযাপানর নায়যল হনিনছ।
ইিাকূব ইবন ইউসু ফ রহ. বনলন, আমার কানছ এ মনমত সাংবাদ শপৌঁনছনছ শয,
35

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ২০৭৩৯, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক সহীহ
বনলনছন।

 24 
আল্লাহ তা‘আলা য়কিামনতর য়দনন তার অলীনদর (বন্ধুনদরনক) বলনবন, শহ
আমার বন্ধুগণ, আয়ম যখনই শতামানদর য়দনক তাকাতাম তখনই শতামানদর
শ াাঁি খাদযাভানব শুষ্ক (কুাঁচকাননা) শদখতাম, শতামানদর চক্ষু য়বয়নদ্র শদখতাম,
শপি ক্ষুধ্াি কাাঁপত, আজনকর য়দনন শতামরা শতামানদর য়ন‘আমনত থানকা,
শতামরা পরস্পনর শপিালা ভরা শরাব পান কনরা, শতামরা শতামানদর জনয যা
অনগ্র শপ্ররণ কনরছ তার য়বয়নমনি তৃয়প্ত সহকানর খাও ও পান কনরা।
হাসান রহ. বনলন, নারী হুর মধ্ু র নদীনত তার সানথ শহলান য়দনি বসা
আল্লাহর বন্ধুনক বলনবন, তুয়ম পান শপিালার পানীি গ্রহণ কনরা। আল্লাহ
শতামার প্রয়ত কয় ন গরনমর য়দনন তাকানতন, তুয়ম প্রচণ্ড তৃষ্ণা থাকা সনেও
য়পপায়সত য়ছনল। তখন আল্লাহ শতামানক য়ননি য়ফয়রশতানদর সানথ গবতনবাধ্
করনতন। য়তয়ন বলনতন, শহ য়ফয়রশতাগণ শতামরা আমার বান্দানক শদনখা, শস
তার স্ত্রী, কামভাব, খাদয ও পানীি আমার সন্তুয়ষ্টর জনয আমার কানছ যা য়কছু
আনছ তার য়বয়নমনি তযাগ কনরনছ। শতামরা সাক্ষয থানকা, আয়ম তানক ক্ষমা
কনর য়দনিয়ছ। য়তয়ন শসয়দনই শতামানক ক্ষমা কনর য়দনিনছন এবাং আমানক
শতামার সানথ য়ববাহ য়দনিনছন।
সহীহাইনন বয়ণতত আনছ, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َّ
َ ُ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َّ َّ ُ َ ُ َ ُ ً َ َّ َ
ٌ َ َ ُْ ُ ُ َْ َ
َ َون يَ ْو َم القي
حد
 َل يدخل ِمنه أ،ام ِة
 يدخل ِمنه الصائِم،«إِن ِِف اْلن ِة بابا يقال َل الريان
ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ
 ف ِإذا دخلوا أغ ِل َق فل ْم،ْيه ْم
 أين الصائِمون؟ فيقومون َل يدخل ِمنه أحد غ: يقال،غْيهم
ٌ َ َ ُْ ْ ُ َْ
.»حد
يدخل ِمنه أ
“জান্নানত রাইিযান নামক একয়ি দরজা আনছ। এ দরজা য়দনি য়কিামনতর য়দন
সাওম পালনকারীরাই প্রনবশ করনব। তাাঁনদর ছাড়া আর শকউ এ দরজা য়দনি
প্রনবশ করনত পারনব না। শ াষণা শদওিা হনব, সাওম পালনকারীরা শকাথাি?
তখন তারা দাাঁড়ানব। তাাঁরা ছাড়া আর শকউ এ দরজা য়দনি প্রনবশ করনব না।
তাাঁনদর প্রনবনশর পরই দরজা বন্ধ কনর শদওিা হনব। যানত এ দরজা য়দনি
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আর শকউ প্রনবশ না কনর”।
....

শকাননা এক সৎপূ বতসূরী বনলনছন: আমার কানছ এ মনমত সাংবাদ শপৌঁনছনছ শয,
হাশনরর য়দনন তানদর (সায়িমনদর) জনয দস্তরখানা য়বছাননা হনব, তারা শসখান
শথনক খানব আর অনযানয শলাকনদর য়হনসব চলনব। তখন শলাকজন বলনবন, শহ
আমানদর রব! আপয়ন আমানদর য়হনসব য়ননেন অথচ তারা খানে। তখন
তানদরনক বলা হনব, দু য়নিানত তারা সাওম পালন করয়ছল আর শতামরা তখন
খায়েনল। তারা রানত সালানত দণ্ডািমান য়ছল আর শতামরা ু য়মনিয়ছনল।
শকান এক আল্লাহর ওলী স্বনে শদনখন, য়তয়ন শযন জান্নানত প্রনবশ কনরনছন।
য়তয়ন একজননক বলনত শুননলন, শতামার কী মনন আনছ তুয়ম অমুক য়দন
আল্লাহর সন্তুয়ষ্টর জনয সাওম পালন করয়ছনল? য়তয়ন বলনলন, হযাাঁ। য়তয়ন
বনলন, অতুঃপর য়তয়ন (য়ফয়রশতা) আমানক উপর ফুনলর পাপয়ড় ছয়ড়নি য়দনি
সাংবধ্তনা য়দনলন। দু য়নিানত শকউ আল্লাহর সন্তুয়ষ্টর জনয সামানয সমি পানাহার
তযাগ করনল আয়খরানত আল্লাহ এর য়বয়নমি এমন খাদয ও পানীি দান করনবন
যা কখনও য়নুঃনশষ হনব না এবাং এমন সহধ্মতীনী দান করনবন যারা কখনও
মারা যানব না।
....
রমযান মানস সাওম পালনকারীনদরনক জান্নানত য়ববাহ শদওিা হি।
....
জান্নানতর হুরনদর মহর হনলা দী ত সমি ধ্নর তাহাজ্জু নদর সালাত। আর এ
সালাত রমযান মানস অয়ধ্ক হানর আদাি করা হি।
য়িতীি প্রকার: কয়তপি সাওম পালনকারী দু য়নিানত আল্লাহ বযতীত সবয়কছু
শথনকই সাওম পালন তথা য়বরত থানক। তারা তানদর ময়স্তষ্ক ও এর
য়চন্তাধ্ারানক য়হফাযত কনর, শপি ও শপনি যা য়কছু ধ্নর সবয়কছু সাংরক্ষণ কনর,
36
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মৃ তুয ও মৃ তুযপরবততী পরীক্ষানক স্মরণ কনর, তারা আয়খরাত কামনা কনর এবাং
দু য়নিার সমস্ত চাকয়চকয বজতন কনর। এ ধ্রনণর শলাকনদর ঈদু ল য়ফতর হনব
তানদর রনবর সানথ সাক্ষানতর য়দন, তাাঁনক দশতন হনব তানদর আনন্দ-উল্লাস।
শহ সাওম পালনকারীগণ! আজনক শতামানদর প্রবৃ য়ত্তনক দমন কনর সাওম
পালন কনরা যানত আল্লাহর সানথ য়ময়লত হওিার য়দবস ঈদু ল য়ফতর য়হনসনব
পাও। দী ত জীবননর কারনণ শবয়শ য়দন বাাঁচার প্রতযাশা করনব না। শতামার
জীবনন অয়ধ্কাাংশ সাওম পালননর য়দন শশষ হনি শগনছ। শতামার ঈনদর য়দন
শতামার রনবর সানথ য়ময়লত হওিার য়দন য়নকিবততী হনি শগনছ।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর বাণী:
َّ َ ُ ُ ُ َ
ُ َ َْ
ْ َّ ب عنْ َد
.»يح ال ِم ْس ِك
ِ «وْللو ف ِم الصائِ ِم أطي
ِ اَّلل ِمن ِر
ِ
“সাওম পালনকারীর মুনখর (না খাওিাজয়নত) ঘ্রাণ আল্লাহর য়নকি য়মসনকর
ُ ُ
ঘ্রানণর শচনিও উত্তম”।37  خلو الفمহনলা সাওম অবিাি না খাওিার কারনণ
মুনখর ঘ্রাণ। এ ঘ্রাণ দু য়নিানত মানু নষর কানছ অছন্দনীি; য়কন্তু আল্লাহর কানছ
য়মসনকর ঘ্রানণর শচনিও অয়ধ্ক য়প্রি। শযনহতু বান্দা আল্লাহর আনু গতয ও তাাঁর
সন্তুয়ষ্ট অজতননর কারনণই তার এ গনন্ধর সৃ য়ষ্ট হি। এখানন দু ’য়ি অথত হনত
পানর:
প্রথম অথত: দু য়নিানত য়সিাম শযনহতু বান্দা ও তার রনবর মধ্যকার শগাপনীি
য়বষি, তাই য়তয়ন আয়খরানত য়সিাম পালনকারীনদর মযতাদা সু উচ্চ করনত
সৃ য়ষ্টকুনলর কানছ য়সিানমর মযতাদা স্পষ্ট কনরনছন ও দু য়নিানত মানু নষর মানে
য়সিাম পালনকারীগণ তানদর য়সিাম শগাপন রাখার প্রয়তদানন আল্লাহ আয়খরানত
তানদরনক মানু নষর মানে সু পয়রয়চত করনবন।
...
মাকহূ ল রহ. বনলন, জান্নাতীগণ জান্নানত সু ঘ্রাণ পানব। তখন তারা বলনবন, শহ

37
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আমানদর রব! জান্নানত প্রনবনশর পর শথনক এত সু ন্দর সু ঘ্রাণ আর কখনও
পাইয়ন। তখন তানদরনক বলা হনব: এ হনলা য়সিাম পালনকারীগনণর মুনখর
সু ঘ্রাণ।
দু য়নিানত সাওম পালনকারীর মুনখর দু গতন্ধ তীব্র হি তাই আয়খরানত তানদর মুখ
শথনক সু ঘ্রাণ শবর হনব। এ সু ঘ্রাণ দু ভানব হনত পানর।
প্রথমত: যা বায়হযক অনু ভুয়ত িারা বুো যাি। শযমন, আব্দু ল্লাহ ইবন গায়লব
সালাত ও সাওম পালনকারী একজন একয়নষ্ঠ ইবাদতকারী য়ছনলন। য়তয়ন মারা
শগনল তানক দাফন করা হনল তার কবনরর মায়ি শথনক য়মসনকর মত সু ঘ্রাণ
শবর হনত লাগল। একজননক স্বনে শদখাননা হনলা তার কবর শথনক এত সু ঘ্রাণ
আসার কারণ কী? তানক বলল, এগুনলা কুরআন য়তলাওিাত ও সাওনমর সু ঘ্রাণ।
য়িতীিত: রূহ ও ক্বলব শথনক শয সু ঘ্রাণ শবর হি। অতএব, যারা ইখলানসর
সানথ ভানলাবাসা য়ননি সাওম পালন করনব তানদর অন্তর ও রূহ শথনক সু গয়ন্ধ
শবর হনব। শযমন, হায়রস আল-আশ‘আরী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত
হাদীনস রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন: যাকায়রিা
আলাইয়হস সালাম বনী ইসরাঈলনদরনক বলনলন,
ُّ ُ َ ٌ
َ ُص ٌة ف
ُ ََُ َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ِّ ْ ُ ُ
 فُك ُه ْم،يها ِم ْسك
ِ َّ  فإِن مثل ذلِك كمث ِل رج ٍل ِِف ِعصاب ٍة معه، ِ« َوآم ُركم بِالصيام
َّ َ َّ
َُ ُُ ُْ َ ُ َ َْ
ُ َ َْ
ْ َّ ب عنْ َد
.»يح ال ِم ْس ِك
ِ  َو ِإن ِريح الصائِ ِم أطي،يعجب أ ْو يع ِجبه ِرحيها
ِ اَّلل ِمن ِر
ِ
“শতামানদর আয়ম য়সিানমর য়ননদতশ য়দয়ে। এর উদাহরণ হল শসই বযয়ির মত,
শয বযয়ি একয়ি দনল অবিান করনছ। তার সনঙ্গ আনছ য়মশক ভয়তত একয়ি
থনল। দনলর প্রনতযনকর কানছই এ সু গয়ন্ধ ভানলা লানগ। আল্লাহ তা‘আলার
কানছ য়মশনকর সু গয়ন্ধ অনপক্ষা য়সিাম পালনকারীর (মুনখর) গন্ধ অননক শবয়শ
38

সু গন্ধমি।”
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.....
য়িতীি অথত: শকউ দু য়নিানত আল্লাহর ইবাদত ও আনু গতয করার কারনণ তা
শথনক অপছনন্দর য়কছু সৃ য়ষ্ট হি, আল্লাহর কানছ তা অপছন্দনীি থানক না। বরাং
শসয়ি তার কানছ হনি যাি অতযন্ত পছন্দনীি, খুবই য়প্রি ও পয়বত্রতম। শকননা
তাাঁর আনু গতয ও অনু সরনণর কারনণই উি অপছন্দনীি য়জয়ননসর সৃ য়ষ্ট হনিনছ।
সু তরাাং এ ধ্রনণর আমলকারীনদরনক দু য়নিানত তানদর পুরষ্কানরর শ াষণা য়দনি
তানদর অন্তনর প্রশায়ন্ত য়দনিনছন যানত দু য়নিানত শকউ তানদরনক অপছন্দ না
কনরন।
...
সাওম পালনকারীর মুনখর ঘ্রাণ আল্লাহর কানছ য়মশনকর শচনিও অয়ধ্ক সু ঘ্রাণ। আল্লাহর ভনি শকাননা অপরাধ্ীর য়বলাপ তাাঁর তাসবীহর শচনিও উত্তম,
তাাঁর মহত্ব ও বড়নত্বর ভনি শকউ শভনঙ্গ পড়াই হনলা প্রকৃত পূ ণততা, তাাঁর ভনি
অপমায়নত হওিাই প্রকৃত সম্মান, তাাঁর সন্তুয়ষ্টর জনয সাওম পালন কনর ক্ষুধ্াতত
থাকা প্রকৃত পয়রতৃয়প্ত, তাাঁর সন্তুয়ষ্টর অনেষনণ য়পপাসাতত থাকা প্রকৃত তৃষ্ণা
য়নবারণ ও তাাঁর কানজ য়ননজনক য়ননবয়দত কনর শদওিাই হনলা প্রকৃত আরামআনিশ। রমযান মানস শিতাননক শযনহতু শৃ ঙ্খলাবদ্ধ করা হি এবাং সাওনমর
মাধ্যনম প্রবৃ য়ত্তনক দমন করা হি তখন তার প্রবৃ য়ত্তর শয়ি দূ রীভূ ত হনি যাি
এবাং য়বনবনকর জনযই সবয়কছু হনি যাি। তাই অপরাধ্ীর আর শকাননা ওযর
থাকল না। অতএব, শহ ু মন্ত আত্মা শজনগ ও । শহ তাকওিা ও ঈমাননর সূ যত
তুয়ম উয়দত হও, শহ সৎকমতকারীনদর আমলনামাসমূ হ, শতামরা উয়িত হও, শহ
সৎকমতকারীনদর আত্মাগণ, শতামরা আল্লাহর জনয য়বনিী হও, শহ কন ার
পয়রশ্রমীগনণর পাসমূ হ শতামরা শতামানদর রনবর জনয রুকু-সাজদাহ কনরা, শহ
তাহাজ্জু দ আদািকারীনদর চক্ষু আর ু য়মও না, শহ তাওবাকারীগনণর গুনাহ তুয়ম
আর য়ফনর এনসা না।
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রমযানন দান-সদকা ও কুরআন য়তলাওিানতর মযতাদা
সহীহাইনন ইবন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُّ َّ َ َ
َ ان ح
َّ ج َو َد
ني
اْل
ب
اس
انل
«َكن انل ِِب صَّل اهلل علي ِه وسلم أ
ِ
ِ  َوَكن أج َود ما يكون ِِف رمض،ْي
ِ ِ
َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ
 يع ِرض، حَّت ينس ِلخ،بيل علي ِه السَلم يلقاه ك َلل ٍة ِِف رمضان
ِ  وَكن ِج،بيل
ِ يلقاه ِج
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ ُْ َ ََ ْ َ ُ
ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ
ْ َُ
َ ُّ َّ ْ َ َ
ْي
ِ  َكن أجود بِاْل،بيل علي ِه السَلم
ِ  ف ِإذا ل ِقيه ِج،علي ِه انل ِِب صَّل اهلل علي ِه وسلم القرآن
َ ُ
ِّ َ
.»الم ْر َسل ِة
يح
ِ ِمن الر
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম ধ্ন-সম্পদ বযি করার বযাপানর সকনলর
শচনি দানশীল য়ছনলন। রমযানন য়জবরীল আলাইয়হস সালাম যখন তাাঁর সানথ
শদখা করনতন, তখন য়তয়ন আনরা অয়ধ্ক দান করনতন। রমযাননর প্রয়ত
রানতই য়জবরীল আলাইয়হস সালাম তাাঁর সানথ একবার সাক্ষাৎ করনতন। আর
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম তাাঁনক কুরআন শশানানতন। য়জবরীল
আলাইয়হস সালাম যখন তাাঁর সনঙ্গ সাক্ষাৎ করনতন তখন য়তয়ন রহমত শপ্রয়রত
বািূ র শচনি অয়ধ্ক ধ্ন-সম্পদ দান করনতন”।39
মুসনানদ আহমানদ আরও বয়ধ্তত আনছ,

َ
ْ َ
ْ َ « ََل ي ُ ْسأ ُل َع ْن
.»َش ٍء إَِل أع َط ُاه

“তার কানছ শকাননা য়কছু চাওিা হনলই তানক তা য়দনি য়দনতন”।40
....

ُ
ُ
হাদীনস বয়ণতত  اْلودশনব্দর অথত, বযাপক দান খিরাত। আল্লাহ য়ননজনক اْلود
গুনণ গুণায়েত কনরনছন।
...
আল্লাহ তা‘আলা হনলন সবতায়ধ্ক দানশীল, তাাঁর দান য়বনশষ সমি অননকগুনণ
বৃ য়দ্ধ পাি। শযমন, রমযান মানস। এ মানসই য়তয়ন কুরআন নায়যল কনরনছন।
39
40

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০২।
মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ২০৪২, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক সহীহ
বনলনছন।
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আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ ََ َ َ
َّ َ َ َ ُ ُ ك عِبَادِي َعن فَإن قَريب أ
ُ اع إ َذا َد ََعن فَليَس َتج
ُ يبوا ل َو
ِلؤم ُِنوا
﴿ِإَوذا سأل
ِ ِ جيب دعوة ٱدل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َّ َ
َ ُ
]٠٥١ :﴾ [ابلقرة١٨٦ِب ل َعل ُهم يَرش ُدون
“আর যখন আমার বান্দাগণ শতামানক আমার সম্পনকত য়জজ্ঞাসা করনব, আয়ম
শতা য়নশ্চি য়নকিবততী। আয়ম আহবানকারীর ডানক সাড়া শদই, যখন শস
আমানক ডানক। সু তরাাং তারা শযন আমার ডানক সাড়া শদি এবাং আমার প্রয়ত
ঈমান আনন। আশা করা যাি তারা সয় ক পনথ চলনব”। [সূ রা আল-বাকারাহ,
আিাত: ১৮৬]
আল্লাহ তা‘আলা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লামনক সৃ য়ষ্টগতভানব
সবতায়ধ্ক পয়রপূ ণত ও সনবতাৎকৃষ্ট গুণ য়দনি নতরী কনরনছন। শযমন, আবু হুরািরা
রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত হাদীনস এনসনছ,

َ ْ َْ
َ
.»«بعثت ألتمم َمَك ِرم األخَلق

41
“আয়ম সচ্চয়রত্রনক পয়রপূ ণত করনত শপ্রয়রত হনিয়ছ”। তাই রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইয়হ ওিাসাল্লাম সাধ্ারণভানবই সকল মানু নষর শচনি সবতায়ধ্ক দানশীল
বযয়ি য়ছনলন, শযমন য়তয়ন সবতায়ধ্ক সম্মায়নত, বীর ও সমস্ত প্রশাংয়সত
গুণাবলীনত পয়রপূ ণত য়ছনলন। তার দানশীলতা সব ধ্রনণর দানশীলতানক
অন্তভুতি কনর। আর রযমান মানস তার দানশীলতা অনযানয মানসর শচনি
অননকগুণ শবনড় শযত, শযময়নভানব তার রনবর দানও রমযানন অননকগুণ শবনড়
যাি।
রমযান মানস য়তয়ন ও য়জবরীল আলাইয়হস সালাম য়ময়লত হনতন। আর
য়জবরীল আলাইয়হস সালাম হনলন সবতনশ্রষ্ঠ ও সম্মায়নত য়ফয়রশতা। তারা
উভনি য়মনল নায়যলকৃত কুরআন পরস্পর পনড় শুনানতন। আর কুরআন হনলা
41

মুসনাদ বাযযার, হাদীস নাং ৮৯৪৯; মুসতাদরাক হায়কম, হাদীস নাং ৪২২১, ইমাম
হায়কম হাদীসয়িনক মুসয়লনমর শততানু যািী সহীহ বনলনছন। ইমাম যাহাবীও একমত
শপাষণ কনরনছন। আস-সু নান আল-কুবরা য়ললবািহাকী, হাদীস নাং ২০৭৮২।

 31 
সবতনশ্রষ্ঠ ও সনবতাত্তম য়কতাব, যা ইহসান ও উত্তম আখলানকর প্রয়ত উৎসায়হত
ও অনু নপ্রয়রত কনর। আর এ সম্মায়নত য়কতাবই য়ছল রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর চয়রত্র, শযনহতু য়তয়ন এ য়কতানবর সন্তুয়ষ্টনত সন্তুষ্ট
য়ছনলন, এ য়কতানবর অসন্তুয়ষ্টনত অসন্তুষ্ট য়ছনলন, এ য়কতাব শসসব য়বষনি
উৎসায়হত কনরনছ য়তয়ন শসসব কাজ করনত দ্রুত এয়গনি আসনতন এবাং যা
য়কছু শথনক য়বরত থাকনত ধ্মক য়দনিনছ য়তয়নও তা শথনক য়বরত থাকনতন।
তার হািাত শশষ হওিা য়নকিবততী হওিার কারনণ এ মানস তার দান-খিরাত
ও দিা বহুগুনণ বৃ য়দ্ধ শপত যখন য়জবরীল আলাইয়হস সালানমর সানথ রমযানন
সাক্ষাৎ করনতন ও পরস্পর পরস্পরনক শবয়শ শবয়শ কুরআন পনড় শুনানতন।
উত্তম চয়রত্র ও দানশীলতার প্রয়ত অনু নপ্ররণা দানকারী এ য়কতাব য়নুঃসনন্দনহ
য়জবরীল আলাইয়হস সালানমর সানথ সাক্ষানতর কারনণ উত্তম আখলানকর এক
য়বরাি প্রভাব য়বস্তার কনরনছ।
রমযান মানস রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর দানশীলতা বহুগুনণ
বৃ য়দ্ধ পাওিার মনধ্য অননক উপকায়রতা রনিনছ। তন্মনধ্য কনিকয়ি হনলা:
১. সমনির মযতাদা ও এনত আমনলর সাওিাব অননকগুণ বৃ য়দ্ধ পাওিা।
....
২. সাওম পালনকারী ও আল্লাহর য়যয়করকারীনক তানদর ইবাদনতর কানজ
সাহাযয করনল তানদর সাওিানবর অনু রূপ সাওিাব পাওিা যাি, শযময়নভানব
শকউ আল্লাহর পনথর মুজায়হদনক য়জহানদ যাওিার উপকরণ প্রস্তুত কনর য়দনল
শসও য়জহানদর সাওিাব পানব এবাং শকউ মুজায়হনদর পয়রবার-পয়রজননর
কলযানণ বায়ড় থাকনলও শস য়জহানদর সাওিাব পানব।
যানিদ ইবন খায়লদ আল-জুহানী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলন,
ْ َ
ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ً َ َ َّ َ ْ َ
ُ ُ م ْن َغ ْْي أَ ْن َينْ ُق َص م ْن أ،جره ْم
.»ور ِه ْم شيئًا
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ «من فطر صائِما َكن َل ِمثل أ
“শকউ যয়দ শকাননা সাওম পালনকারীনক ইফতার করাি তনব তার জনযও

অনু রূপ (য়সিানমর) সাওিাব হনব। য়কন্তু এনত সাওম পালনকারীর সাওিানব
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শকাননা ািয়ত হনব না”।
....

৩. রমযান এমন একয়ি মাস যানত আল্লাহ তাাঁর বান্দার প্রয়ত রহমত,
মাগয়ফরাত ও জাহান্নাম শথনক মুয়ি দান কনরন, য়বনশষ কনর লাইলাতুল
কদনর। আল্লাহ এ রানত তাাঁর দিালু বান্দার ওপর রহমত বষতণ কনরন। শযমন
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ َ الر
ُ َّ « َوإ َّن َما يَ ْر َح ُم
ُّ ِاَّلل ِم ْن ِعبَا ِده
َ مح
.»اء
ِ
“আর আল্লাহ তাাঁর বান্দানদর মানে যারা দিালু , য়তয়ন তানদর প্রয়ত রহম

কনরন”।43 সু তরাাং শয বযয়ি আল্লাহর ইবাদনত কন ার পয়রশ্রমী হনব আল্লাহও
তার প্রয়ত দান, দিা ও আমনলর সাওিাব শসভানব পযতাপ্ত পয়রমানণ দান
করনবন।
৪. সাওম ও সদাকা একয়ত্রত হনল জান্নাত পাওিা অতযাবশযকীি হনি যাি।
َ ََ
َّ
ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ً َ ُ َّ َ
 ل ِ َم ْن:ام أع َر ِاِب فقال
 فق، »ورها
«إِن ِِف اْلن ِة غرفا ترى ظهورها ِمن بطونِها وبطونها ِمن ظه
ِ
َّ
َ َ َّ َ ُ َ َ َ
ََ َ ََ ْ َ
َّ
ِّ ام
َ َالصي
َ  َوأَ َد،ام
َ الط َع
َّ  َوأَ ْط َع َم،اللَك َم
 َو َصَّل بِالليْ ِل،ام
 «لِمن أطاب:اَّلل؟ قال
ِ ِِه يا رسول
ُ انل
ٌ َاس ني
َّ َو
.»ام
ِ
“জান্নানত একয়ি প্রাসাদ রনিনছ যার য়ভতর শথনক বায়হর এবাং বায়হর শথনক
য়ভতর পয়রদৃ ষ্ট হনব। তখন এক শবদু ঈন উন দাাঁড়ানলন, বলনলন, শহ আল্লাহর
রাসূ ল এয়ি কার হনব? য়তয়ন বলনলন, এয়ি হনব তার য়যয়ন ভানলা কথা বনল,
অনযনক খাদয খাওিাি, সবতদা সাওম পালন কনর এবাং যখন রানত মানু ষ ু য়মনি

42

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৮০৭, ইমাম য়তরয়মযী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি হাসান সহীহ।
ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৭৪৬। ইমাম আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ।
ইবন য়হব্বান, ৩৪২৯।

43

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১২৮৪; সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ৯২৩।
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44

থানক তখন শস উন সালাত আদাি কনর”।

এসব গুণাবলীর সবগুনলাই রমযান মানস পাওিা যাি। ফনল মুয়মন এ মানস
য়সিাম, সালাত, সদকা ও উত্তম কথাবাততা বনল থানকন। শকননা সাওম তানক
অনথতক ও অশ্লীল কথা ও কাজ শথনক য়বরত রানখ এবাং সালাত ও সদকা
বযয়িনক আল্লাহর সানথ সম্পকতযুি কনর।
শকাননা এক সৎপূ বতসূরী বনলনছন: সালাত বযয়িনক অনধ্তক পথ পযতন্ত শপৌঁছাি,
সাওম তানক মহান মায়লনকর দরজা পযতন্ত শপৌঁছাি, সদকা তার হাত ধ্নর
মহান মায়লনকর কানছ প্রনবশ করাি।
সহীহ মুসয়লনম আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম একয়দন য়জজ্ঞাসা করনলন,
َ َ َ َ ََ ُْ َ ُ َ َ ْ َ َُ َ َ ً َ َ َْْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ُ ْ
 «ف َم ْن ت ِب َع ِمنك ُم: قال، أنا:اهلل عنه
«من أصبح ِمنكم اَلوم صائِما؟» قال أبو بك ٍر ر ِِض
َ
ْ
َ َ ََ ُْ َ ُ َ َ ْ َ َُ َ َ ًَ َ َ َ َْْ
َ
ُ ْ َ ْ ْ َ
ْ َْ
»كينًا؟
ِ اَلوم جنازة؟» قال أبو بكر ر
ِ  «فمن أطع َم ِمنك ُم اَلَوم ِمس: قال، أنا:ِض اهلل عنه
َ َ َ ً َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٍُ ْ َ ُ
ْ
ْ َ َُ َ َ
َ
ُ
َ
َ ِ  «فمن َعد ِمنكم اَلَوم مريضا؟» قال أبو بكر ر: قال، أنا:ِض اهلل عنه
َ ِ كر َر
ِض
ٍ
ِ
ٍ قال أبو ب
ُ ُ َ َ َ َ ََ ُْ َ ُ
َ َّ َ ْ َ َ َ َّ
ْ
ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
َ
.» إَِل دخل اْلنة،ئ
ِ  فقال رسول ا، أنا:اهلل عنه
ٍ  «ما اجتمعن ِِف ام ِر:هلل صَّل اهلل علي ِه وسلم
“শতামানদর মনধ্য আজ শক য়সিাম পালনকারী আনছ? আবু বকর রায়দিাল্লাহু
‘আনহু বলনলন, আয়ম সাওম পালনকারী। য়তয়ন বলনলন, আজ শতামানদর শক
জানাযার সানথ চনলছ? আবু বকর রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বলনলন, আয়ম। য়তয়ন
বলনলন, আজ শতামানদর শক য়মসকীননক খাদয খাইনিছ? আবু বকর
রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বলনলন আয়ম। য়তয়ন বলনলন, শতামানদর শকউ শরাগীর
শুশ্রূষা কনরছ? আবু বকর রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বলনলন, আয়ম। তখন রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বলনলন, যার মনধ্য এই কাজসমূ নহর সমানবশ
িনব শস য়নশ্চিই জান্নানত প্রনবশ করনব”।45
44

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ১৯৮৪, ইমাম য়তরয়মযী হাদীসয়িনক গরীব বনলনছন। আলবানী
রহ. হাদীসয়িনক হাসান বনলনছন।

45

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১০৮২।
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৫. সাওম ও সদকা একয়ত্রত হনল তা গুনানহর কাফফার জনয সবতায়ধ্ক
কাযতকরী, জাহান্নাম শথনক রক্ষাকারী ও জাহান্নাম শথনক দূ নর অবিানকারী,
য়বনশষ কনর এর সানথ যয়দ য়কিামুল লাইল যু ি হি। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম শথনক বয়ণতত আনছ,

َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ٌ َّ ُ ُ َ ِّ
.»ال
ِ «الصيام جنة كجن ِة أح ِدكم ِمن ال ِقت

“সাওম এমন ঢালস্বরূপ, শতামানদর যু নদ্ধ বযবহৃত ঢানলর নযাি”।46
মুসনানদ আহমানদর বণতনাি এনসনছ,

َّ َ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ َّ ُ ُ َ ِّ
.»ار
ِ  و ِحصن ح ِصني ِمن انل،«الصيام جنة

“সাওম ঢালস্বরূপ এবাং জাহান্নাত শথনক মুয়ির সু দৃঢ় সু রক্ষা”।47

মু‘আয ইবন জাবাল রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত হাদীনস এনসনছ,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ
َّ
َّ  َو َص ََل ُة،اْلَطيئَ َة
.»الر ُج ِل ِِف َج ْو ِ الليْ ِل
ِ « َوالصدقة تط ِفئ
“এবাং সাদাকা (যাকাত) বা দান খািরাত) গুনাহসমূ হ য়ময়িনি শদি, শযভানব
পায়ন আগুননক য়নয়ভনি শদি। এময়নভানব গভীর রানত বযয়ির য়কিামুল লাইল
(তাহাজ্জু ু্র)ও গুনাহসমূ হনক য়ময়িনি শদি।”48
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:

َ َ َّ
ُ َّ
َ
.»ار َول ْو ب ِ ِش ِّق ت ْم َر ٍة
«اتقوا انل

“শতামারা জাহান্নানমর আগুন শথনক বাাঁচ (য়ননজনক রক্ষা কর) যয়দও তা

46

সু নানন নাসাঈ, হাদীস নাং ২২৩০, সহীহ ইবন য়হব্বান, হাদীস নাং ৩৬৪৯। হাদীসয়ি
সহীহ।

47

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ৯২২৫, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক সহীহ
বনলনছন, তনব এ সনদয়িনক হাসান বনলনছন।

48

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ২২০১৬, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক তুরুক ও
শাওিানহনদর য়ভয়ত্তনত সহীহ বনলনছন, তনব এ সনদয়ি মুনকায়ত‘।
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49
শখজুনরর িুকরা িারাও হি (সামানয বস্তু সদাকা করনত পারনলও তা কর)”।

আবুদ দারদা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বলনতন, ‘শতামরা রানতর অন্ধকানর
দু রাক‘আত সালাত আদাি কনরা কবনরর অন্ধকার শথনক রক্ষা পাওিার জনয,
প্রচণ্ড গরনমর য়দনন সাওম পালন কনরা হাশনরর মিদাননর গরম শথনক বাাঁচার
জনয, য়কিামনতর ভিাবহ য়দননর আযাব শথনক রক্ষা শপনত শগাপনন সদকা
দাও।’
৬. রমযান মানস সাওম পালন করনত য়গনি অননক সমি য়কছু ভুল-ত্রুয়ি ও
কময়ত শদখা শদি। সাওম গুনানহর কাফফারা হওিার শতত হনে শযসব য়বষি
শথনক য়হফাযত থাকা অতযাবশযকীি শসসব য়বষি শথনক য়বরত থাকা। শযমন,
ইবন য়হব্বানন বয়ণতত হাদীনস এনসনছ, অয়ধ্কাাংশ সাওম পালনকারীই শযভানব
সাওম পালন করা দরকার শসভানব সাওম পালননর শততাবলী তানদর মনধ্য
একয়ত্রত হি না। এ কারনণই শকাননা বযয়িনক এভানব বলনত য়ননষধ্ করা
হনিনছ শয, আয়ম পুনরা রমযান সাওম পালন কনরয়ছ বা পুনরা রাত সালাত
আদাি কনরয়ছ। অতএব, এসব সদকার িারা সাওম পালনন সাং য়িত ভুলত্রুয়িসমূ নহর কাফফারা হনি যাি। এ কারনণই রমযান শশনষ সাওম
পালনকারীনক অনথতক ও অশ্লীল কথাবাততা ও কাজ শথনক পয়বত্র করনত
যাকাতুল য়ফতর ওিায়জব করা হনিনছ।
৭. সাওম পালানকারী সাওম অবিাি পানাহার পয়রহার কনর থানক। আর শকউ
সায়িমনদরনক পানাহার সরবাহ কনর তানদরনক শয়িশালী করনল তার অবিা
ঐ বযয়ির মনতাই শয য়ননজ আল্লাহর সন্তুয়ষ্টর জনয প্রবৃ য়ত্তনক তযাগ করল এবাং
এর িারা শস সহময়মততা শদখানলা। এ কারনণই সায়িনমর সানথ অনয সায়িমনক
ইফতার করাননা শরী‘আতসম্মত হনিনছ। শকননা ইফতানরর সমি খাদয গ্রহণ
তার কানছ অননক য়প্রি, ফনল শস সহময়মততা শদয়খনি তার সানথ অনযনক
খাওিানলা, যয়দও শস খানদযর প্রয়ত তার য়ননজরই ভানলাবাসা য়ছল। এভানব
49

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৪১৭; সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১০১৬।
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কাজয়ি করার অথত হনে আল্লাহ তা‘আলা পানাহার হারাম করার পনর তার
জনয হালাল কনর তানক শয য়ন‘আমত দান কনরনছন শস য়ন‘আমনতর শুকয়রিা
আদাি করা। শকননা শকাননা য়কছু য়ননষধ্ করার পনর উি য়জয়ননসর প্রকৃত
মযতাদা বুো যাি।
শকাননা এক ‘আয়রফ য়বল্লাহনক য়জজ্ঞাসা করা হনলা, শরী‘আনত শকন সাওম
য়বয়ধ্বদ্ধ করা হনিনছ? য়তয়ন বলনলন, ধ্নীরা যানত ক্ষুধ্ার যন্ত্রণা অনু ভব করনত
পানর, ফনল শস ক্ষুধ্াততনক কখনও ভুলনব না। এয়ি সাওম শরী‘আতসম্মত
হওিার য়কছু উপকায়রতা। সালমান রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত হাদীনস
এনসনছ, “রমযান মাস পরস্পর সহময়মততার মাস।” শয বযয়ি অনযনক
অগ্রায়ধ্কার শদওিার পযতানি শপৌঁছনত পারনব না শস সহময়মততার দনলর স্তনর
শপৌঁছনত পারনব না। অননক পূ বতসূরীরা ইফতানরর সমি সহময়মততা ও অনযনক
অগ্রায়ধ্কার য়দনতন। ইবন উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা য়মসকীন বযতীত ইফতার
করনতন না। পয়রবানরর শকউ য়ননষধ্ করনল য়তয়ন শস রানত য়কছু শখনতন না।
য়তয়ন খাদয খাওিার সমি শকউ আসনল য়তয়ন তার ভানগর খাবার য়ননি শবয়রনি
পড়নতন এবাং শকাননা প্রাথতনাকারীনক য়দনতন। য়তয়ন যখন নর য়ফনর আসনতন
তখন অনযনদর খাবার খাওিা শশষ হনি শযত। ফনল য়তয়ন না শখনিই শসয়দন
সাওম পালন করনতন।
এক সৎবযয়ি সারায়দন সাওম পালন কনর খাবার খাওিার ইো করল।
এমতাবিাি তার কানছ আনরকজন সাওম পালনকারী এনস বলল, শক আছ
সতযবাদী ক্ষুধ্াতত এক বযয়িনক খাদয য়দনব? তখন য়তয়ন বলনলন, সাওিাব
য়বহীন আল্লাহর এ বান্দা খাদয য়দনব। তখন উি বযয়ি খাবানরর বায়ি য়ননি
চনল শগল আর সৎনলাকয়ি ক্ষুধ্াতত শথনকই রাত কািাল।
একনলাক ইমাম আহমাদ রহ.-এর কানছ এনস য়কছু চাইল। য়তয়ন তার
ইফতায়রর জনয প্রস্তুতকৃত দু ’য়ি রুয়িই তানক দান কনর য়দনলন। অতুঃপর য়তয়ন
ক্ষুধ্াতত অবিািই সকাল করনলন। হাসান রহ. সাওম পালন কনর য়ননজ না
শখনি শলাকনদরনক খাবার খাওিানতন এবাং পানশ বনস তানদরনক খাওিার জনয
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উৎসায়হত করত।
৮. সাওনমর আরও অননক উপকায়রতা রনিনছ। ইমাম শানফ‘ঈ রহ. বনলনছন:
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর অনু সরনণ এবাং মানু নষর কলযাণ,
প্রনিাজনীিতা ও সালাত-সাওনমর বযস্ততার কারনণ জীয়বকা য়নবতানহ কম সমি
পাওিার কারনণ রমযান মানস শবয়শ শবয়শ দান-সদকা করা আয়ম পছন্দ কয়র।
৯. রমযান মানস শবয়শ পয়রমানণ পরস্পর কুরআন পা , য়শক্ষা শদওিা, এ জনয
একয়ত্রত হওিা ও য়যয়ন ভানলা হায়ফয তার কানছ কুরআন শুনাননা ইতযায়দ
হাদীস িারা প্রমায়ণত। এ হাদীনস রমযান মানস অয়ধ্ক পয়রমানণ কুরআন
য়তলাওিাত মুস্তাহাব প্রমায়ণত।
ফায়তমা রায়দিাল্লাহু ‘আনহার হাদীনস এনসনছ,
َ َ ْ َّ َ
ْ َ َّ َ َ َ ْ
ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ً َّ َ َ ِّ ُ
ْ ُ ْ ُ ُ يل ََك َن ُي َع
.»ني
«أن ِجبا ِي
ِ ارضه بِالقر
ِ  وأنه َعرضه بِ ِه العام مرت،آن ِِف ك َعمٍ مرة
ِ
“য়জবরীল আলাইয়হস সালাম প্রয়ত বছর আমানক একবার কুরআন পনড়
শুনানতন। এ বছর য়তয়ন তা আমানক দু ’বার পনড় শুয়ননিনছন”।50
ইবন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমার শথনক বয়ণতত হনিনছ, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম ও য়জবরীল পরস্পর রানতর শবলাি কুরআন পনড়
শুনানতন।51 অতএব, রমযানন রানতর শবলাি শবয়শ পয়রমানণ কুরআন
50

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ২৪৫০।
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُّ َّ َ َ 51
َ ان ح
ُني يَلْ َقاه
َّ ج َو َد
«َكن انل ِِب صَّل اهلل علي ِه وسلم أ
ِ انل
ِ  َوَكن أج َود ما يكون ِِف رمض،ْي
ِ اس ِباْل
َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
َّ َ ُّ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ
 يع ِرض علي ِه انل ِِب صَّل، حَّت ينس ِلخ،بيل علي ِه السَلم يلقاه ك َلل ٍة ِِف رمضان
ِ  وَكن ِج،بيل
ِ ِج
َ
َ
َّ
َ َُْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
ْ َ َ
َ
ِّ َ
»يح المرسل ِة
ِ ْي ِمن الر
ِ  َكن أجود ِباْل،بيل علي ِه السَلم
ِ  فإِذا ل ِقيه ِج،اهلل علي ِه وسلم القرآن

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম ধ্ন-সম্পদ বযি করার বযাপানর সকনলর শচনি

দানশীল য়ছনলন। রমযানন য়জবরীল আলাইয়হস সালাম যখন তাাঁর সানথ শদখা করনতন,
তখন য়তয়ন আনরা অয়ধ্ক দান করনতন। রমযান শশষ না হওিা পযতন্ত প্রয়ত রানতই
য়জবরীল আলাইয়হস সালাম তাাঁর একবার সাক্ষাৎ করনতন। আর নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম তাাঁনক কুরআন শশানানতন। য়জবরীল আলাইয়হস সালাম যখন তাাঁর

 38 
য়তলাওিাত করা মুস্তাহাব। শকননা রানতর শবলাি মানু ষ োনমলা মুি থানক,
সমস্ত য়হম্মত একয়ত্রত হি, অন্তর ও যবান য়চন্তা-গনবষণার জনয একয়নষ্ঠ হি।
শযমন আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:

َ
َّ َ َ َّ
ً
ََ َ
]١ :﴾ [املزمل٦ه أشد َوطا َوأق َو ُم قِيل
ِ ﴿إِن ناش َِئة ٱِل ِل

“য়নশ্চি রাত জাগরণ আত্মসাংযনমর জনয অয়ধ্কতর প্রবল এবাং স্পষ্ট বলার
জনয অয়ধ্কতর উপনযাগী”। [সূ রা আল-মুযযায়ম্মল, আিাত: ৬]

কুরআননর সানথ রনিনছ রমযান মানসর য়বনশষ নবয়শষ্টয। শযমন আল্লাহ
তা‘আলা বনলনছন:
َّ َ َ
َ ُ
َ ُ َ َّٰ َ ُ َ
َ
ُ َ ُ
َّ ان ُه ٗدى ل
﴾١٨٥ان
اس َو َبي ِ َنَّٰت مِن ٱلهد
ِ ِلن
﴿شه ُر َر َمضان ٱَّلِي أنزِل فِيهِ ٱلقرء
ِ ى وٱلفرق

]٠٥٨ :[ابلقرة

“রমযান মাস, যানত কুরআন নায়যল করা হনিনছ মানু নষর জনয য়হদািাতস্বরূপ
এবাং য়হদািানতর সু স্পষ্ট য়নদশতনাবলী ও সতয-য়মথযার পাথতকযকারীরূনপ”। [সূ রা
আল-বাকারাহ, আিাত: ১৮৫] ইবন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা বনলন, আলকুরআন লাওনহ মাহফূয শথনক বাইতুল ইযযনত কদনরর রায়ত্রনত একনত্র নায়যল
হি।52 এ মনতর পনক্ষ দলীল হনলা আল্লাহ তা‘আলার য়নননাি বাণী,
َ َ َ
َ َ﴿إ َّنا أ
]٠ :﴾ [القدر١ِنزل َنَّٰ ُه ِف ِللةِ ٱلقدر
ِ
“য়নশ্চি আমরা এয়ি (কুরআন) নায়যল কনরয়ছ লাইলাতুল কদনর”। [সূ রা আলকাদর, আিাত: ১]

َ
َ َ
َ َ﴿إ َّنا أ
]٣ :﴾ [ادلخان٣نزل َنَّٰ ُه ِف ِللة م َبَّٰ َركة
ِ

“য়নশ্চি আমরা এয়ি নায়যল কনরয়ছ বরকতমি রানত।” [সূ রা আদ-দু খান,
আিাত: ৩] রমযান মানসই রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম অহীপ্রাপ্ত

সনঙ্গ সাক্ষাৎ করনতন তখন য়তয়ন রহমত শপ্রয়রত বািূ র শচনি অয়ধ্ক ধ্ন-সম্পদ দান
করনতন।” সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০২। (অনু বাদক)
52

আল-আহাদীসু ল মুখরাতাহ, য়যিাউদ্দীন আল-মাকদীসী, হাদীস নাং ৩৮৭।
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হন, এ মানসই তার ওপর কুরআন নায়যল হি এবাং য়তয়ন অনযানয সমনির
তুলনাি রমযানন য়কিামুল লাইনল দী ত সমি ধ্নর কুরআন য়তলাওিাত
করনতন। হুযাইফা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লানমর সানথ রমযান মানস রানত সালাত আদাি কনরনছন। য়তয়ন বনলন,
َّ
َ َ ْ
َ َ َّ
ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ِّ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ
ف َما َصَّل... يف ِإَل َوقف ِعن َدها
 ثم النس،«ثم قرأ ابلقرة
ٍ  َل يم ُّر بِآي ِة خت ِو، ثم آل ِعم َران،اء
َ َّ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َّ
.»ني حَّت جاء بَِلل فآذنه بِالصَل ِة
ِ إَِل ركعت
“অতুঃপর য়তয়ন সূ রা আর-বাকারাহ পড়নলন, অতুঃপর সূ রা আন-য়নসা,
অতুঃপর সূ রা আনল ইমরান পড়নলন। ভি-ভীয়তর আিাত আসনলই য়তয়ন
শথনম শযনতন (নসখানন য়চন্তা-ভাবনা করনতন), এভানব মাত্র দু ’রাকাত সালাত
আদাি করনতই য়বলাল রায়দিাল্লাহু ‘আনহু এনস ফজনরর আযান য়দনলন”।53
নাসািীর বণতনাি এনসনছ,

َ َ َ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ
.»ات
ٍ «فما صَّل إَِل أربع ركع

“এভানব মাত্র চার রাকাত সালাত আদাি করনতই য়বলাল রায়দিাল্লাহু ‘আনহু
ফজনরর আযান য়দনলন”।54
ً
َّ
َّ  أمر:«وَكن ُعمر رِض اهلل عنه
بانلاس ِف شهر
 أن يقوما،ادلاري
وتميما
،أِب بن كعب
ِ
 حَّت َكنوا يعتمدون لَع العيص من طول، فَكن القارئ يقرأ باملائتني ِف الركعة،رمضان
.» وما َكنوا ينِصفون إَل عند الفجر،القيام

উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু উবাই ইবন কা‘ব রায়দিাল্লাহু ‘আনহু ও তামীম আদদারী রায়দিাল্লাহু ‘আনহুনক রমযান মানস শলাকনদরনক জামা‘আনত সালাত
আদাি করার জনয ইমাম য়নযু ি কনরন। তারা এক রাকানত দু ’শ পয়রমাণ
আিাত য়তলাওিাত করনতন। এমনয়ক দী ত সমি দাাঁয়ড়নি থাকার কারনণ তারা
53

নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬৬৪, আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন; মুসনাদ
আহমাদ, হাদীস নাং ২৩৩৯, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন, তনব
এ সনদয়ি দ‘ঈফ।

54

নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬৬৫, আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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লায় নত ভর য়দনি সালাত আদাি করনতন এবাং ফজনরর আনগ তারা য়ফরনতন
না।55 অনয বণতনাি এনসনছ, তারা মসয়জনদর খুাঁয়ির সানথ রয়শ লাগানতন, তানত
য়ননজনদরনক আিনক রাখনতন।
বয়ণতত আনছ শয,

 وأوسطهم ِبمس، فأمر أرسعهم قراءة أن يقرأ بانلاس بثَلثني،« أن عمر مجع ثَلثة قراء
.» وأبطأهم بعّشين،وعّشين

“উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু য়তনজন কারীনক একয়ত্রত কনর তানদরনক য়ননদতশ
য়দনলন, শয বযয়ি দ্রুততার সানথ য়তলাওিাত করনব শস এক রাকানত য়ত্রশ
আিাত পয়রমাণ পড়নব, মধ্যম গয়তনত য়তলাওিাতকারী পাঁয়চশ আিাত ও
ধ্ীরগয়তর য়তলাওিাতকারী য়বশ আিাত পয়রমাণ য়তলাওিাত করনব”।56
অতুঃপর তানব‘ঈনদর যু নগ আি রাকাত তারাবীনত সূ রা বাকারা য়তলাওিাত
করা হনতা। তারা বানরা রাকাত তারাবীহ আদাি করনল আনরকিু হালকা তথা
আনরা কম পয়রমানণ য়তলাওিাত করত। ইমাম আহমাদ রহ. শক উমার
রায়দিাল্লাহু ‘আনহুর য়নধ্তারণকৃত দ্রুত ও ধ্ীর গয়তর কারীর আিানতর
পয়রমানণর বযাপানর য়জজ্ঞাসা করা হনল য়তয়ন বনলন, এ পয়রমাণ য়তলাওিাত
করা মানু নষর জনয কষ্টকর, য়বনশষ কনর রায়ত্র যখন শছাি হি। প্রকৃতপনক্ষ
মানু ষ যতিুকু গ্রহণ করনত পানর ততিুকুই য়তলাওিাত করা উয়চৎ। ইমাম
আহমদ রহ. রমযানন তারাবীর ইমাময়ত পালনকারী তার এক ছাত্রনক বলনলন,
তারা দু বতল শলাক। সু তরাাং তানদরনক য়ননি পাাঁচ বা ছি বা সাত আিাত
পয়রমাণ য়তলাওিাত কনরা। ফনল য়তয়ন এভানবই য়তলাওিাত করনলন এবাং
সাতাশ রমযান কুরআন খতম করনলন। হাসান রহ. বনলন, উমার রায়দিাল্লাহু
55

মুখতাসারু য়কিামুল লাইল, মুহাম্মাদ ইবন নসর আল-মারওিাযী, পৃ . ২২০; য়কিামু
রমযান, নায়সর উদ্দীন আলবানী রহ. পৃ . ২৪।

56

মুসাননাফ আব্দু র রাযযাক, ৪/২৬১/৭৭৩১; বািহাকী, ২/৪৯৭; য়কিামু রমযান,
নায়সর উদ্দীন আলবানী রহ. পৃ . ২৪, য়তয়ন এ বণতনাগুনলানক সহীহ বনলনছন।
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‘আনহু যানদরনক শলাকনদর ইমাময়তর দায়িত্ব য়দনিনছন তানদরনক পাাঁচ ছি
আিাত পয়রমাণ য়তলাওিাত করনত বনলনছন।
অতএব, ইমাম আহমাদ রহ. এর মত িারা এয়িই প্রমায়ণত হি শয, মুসল্লীর
অবিা শভনদ ইমাম য়তলাওিাত করনবন যানত তানদর কষ্ট না হি। অননক
ফকীহ এ মতানু যািী তানদর মত বযি কনরনছন।
َ ُ َ َ َُ َْ ُ َ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ
ِص
ِ  يا رسول ا:«فقلنا َل
ِ  إِنه من قام مع: لو نفلتنا ب ِقية َلل ِتنا ه ِذهِ؟ فقال،هلل
ِ اإلمامِ حَّت ين
َ َ ُ َ َُ َ ُ
.»ام َلْل ٍة
ك ِتب َل ِقي
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম রানতর এক তৃতীিাাংশ পযতন্ত সালাত
আদাি করনলন, পরবততীনত অধ্ত রায়ত্র পযতন্ত সালাত আদাি করনলন।
সাহাবীগণ বলনলন, শহ আল্লাহর রাসূ ল! আমানদর রানতর অবয়শষ্ট অাংশয়িও
যয়দ নফল আদাি কনর অয়তবায়হত কনর য়দনতন! য়তয়ন বলনলন, শকউ যয়দ
ইমানমর সনঙ্গ সালানত দাাঁড়াি এবাং ইমানমর শশষ করা পযতন্ত তার সানথ
দাাঁয়ড়নি থানক তনব তার জনয সারারাত (নফল) সালাত আদানির সওিাব শলখা
হি”।57
এ হাদীস িারা প্রমায়ণত শয, রানতর এক তৃতীিাাংশ বা অধ্তরাত য়কিামুল লাইল
আদাি করনল সারারাত নফল সালাত আদানির সাওিাব য়লখা হি, তনব শতত
হনে ইমানম সানথ থাকনত হনব। ইমাম আহমাদ রহ. এ হাদীস গ্রহণ করনতন
এবাং ইমাম শশষ না করা পযতন্ত তার সানথ থাকনতন। শকউ শকউ বনলনছন: শয
বযয়ি রানতর অনধ্তক য়কিামুল লাইল আদাি কনর শস শযন সারারাতই সালাত
আদাি করল। আব্দু ল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনু ল ‘আস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক
বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
57

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৮০৬, ইমাম য়তরয়মযী রহ. বনলন, হাদীসয়ি হাসান সহীহ।
নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬০৫, আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ। ইবন খুযাইমা,
হাদীস নাং ২২০৬, ‘আযামী রহ. বনলনছন, হাদীনসর সনদয়ি সহীহ। ইবন য়হব্বান,
২৫৪৭। শু‘আইব আরনাঊত বনলনছন, হাদীনসর সনদয়ি মুসয়লনমর শনতত সহীহ।
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َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َْ ُ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ القانت
 َو َم ْن قا َم،ني
ِ ِ  ومن قام بِ ِمائ ِة آي ٍة ك ِتب ِمن،ات لم يكتب ِمن الغافِ ِلني
ٍ ّش آي
ِ « َمن قام بِع
ْ
َُْ َ َ ُ َ
َ
.»بِأل ِف آي ٍة ك ِتب ِمن المقن ِط ِرين

“শয বযয়ি রানতর শবলাি সালানত দশ আিাত পয়রমাণ য়তলাওিাত করনব তার
নাম গায়ফলনদর অন্তভুতি হনব না, আর শয বযয়ি একশত আিাত পয়রমাণ
য়তলাওিাত করনব তানক কাননতীননদর (য়চর অনু গত) অন্তভুতি করা হনব এবাং
শয বযয়ি একহাজার আিাত পয়রমাণ য়তলাওিাত করনব তানক মুকানয়তরীননদর
(অনঢল সম্পদশালী) দলভুি করা হনব।”58
...
শয বযয়ি আরও শবয়শ য়তলাওিাত করনত চাি ও দী ত সমি ধ্নর সালাত
আদাি করনত আগ্রহী হনল একাকী সালাত আদাি করনল যত ইো দী ত
করনত পারনব। এময়নভানব জামা‘আনতর সানথ সালাত আদাি করনলও
জামা‘আনত যতিুকু য়তলাওিাত করা হি ততিুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকা উয়চৎ।
কয়তপি সৎপূ বতসূরী বনলনছন: রমযানন প্রয়ত য়তন রানত তারাবীহ’শত কুরআন
খতম করা যাি, শকউ শকউ সাত রানতর কথা বনলনছন। আবার শকউ দশ
রানতর কথাও উনল্লখ কনরনছন।

58

আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩৯৮। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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পয়রনেদ: তারাবীহ
তারাবীহর সালাত আদাি করা সু ন্নাত। আর তা জামা‘আনত আদাি করা
উত্তম। সাহাবীনদর জামা‘আনতর সানথ এ সালাত আদাি সবতজনয়বয়দত এবাং
সবতযুনগর উম্মত এ মতয়ি গ্রহণ কনরনছন।
....
শাইখ তাকীউদ্দীন রহ. বনলনছন: শকউ ইো করনল য়বশ রাকাত তারাবীহ
আদাি করনত পানর, এয়ি হাম্বলী ও শানফ‘ঈ মাযহানবর প্রয়সদ্ধ মতামত।
আবার শকউ ছয়ত্রশ রাকাত আদাি করনত পানর, যা মানলকী মাযহানবর প্রয়সদ্ধ
মতামত। আবার শকউ এগানরা বা শতনরা রাকাতও আদাি করনত পানর।
সবয়িই উত্তম। তনব রাকাত সাংখযা কম বা শবয়শ য়নভতর কনর দী ত সমি ধ্নর
য়তলাওিাত কম বা শবয়শর ওপর।
উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু উবাই ইবন কা‘ব রায়দিাল্লাহু ‘আনহুর ইমাময়তনত
য়বশ রাকানতর উপর একয়ত্রত কনরয়ছনলন। সাহাবীনদর শকউ শকউ এরনচনি
কম বা শবয়শ করনতন। শরী‘আনত রাকাত সাংখযা য়নধ্তায়রত শনই।
অননক ইমাম তারাবীহ সালানত এত দ্রুত কুরআন য়তলাওিাত কনরন শয তারা
য়ক য়তলাওিাত করনছন য়কছু ই বুো যাি না, রুকু ও য়সজদাও ধ্ীরয়িরতার
সানথ আদাি কনর না অথচ ধ্ীরয়িরতার সানথ রুকু-সাজদাহ করা সালানতর
অনযতম রুকন। সালাত এমনভানব আদাি করা উয়চৎ যানত অন্তর আল্লাহর
সামনন উপয়িয়ত অনু ভব কনর, য়তলাওিাতকৃত আল্লাহর কালাম বুনে উপনদশ
গ্রহণ করা যাি। আর তাড়াহুড়া করনল এগুনলা করা সম্ভবপর হি না। অতএব,
ধ্ীরয়িরতার সানথ রুকু-সাজদাহ আদাি কনর শছাি য়করাত পড়া তাড়াহুড়া
কনর মাকরূনহর সানথ দী ত য়করাত পড়ার শচনি উত্তম।
দী ত য়করাত ও প্রশায়ন্তর সানথ শতনরা রাকাত তারাবীহ আদাি করা মাকরূহসহ
তাড়াহুড়া কনর পড়ার শচনি উত্তম। শকননা সালানতর মূ ল ও আত্মা হনলা
আল্লাহর সামনন অন্তরসহ উপয়িত হওিা। অননক সমি অল্প কাজ শবয়শ
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কানজর শচনি উত্তম। তাছাড়া তারতীলসহ য়করাত য়তলাওিাত নবধ্ দ্রুততার
সানথ য়করাত য়তলাওিানতর শচনি উত্তম। আর য়করানতর নবধ্ সীমা হনলা
য়তলাওিানতর সমি শকাননা হরফ বাদ পনড় না যাওিা। তাড়াহুড়ার কারনণ
শকাননা হরফ বাদ পনড় শগনল তার য়তলাওিাত জানিয হনব না; বরাং এ
ধ্রনণর য়তলাওিাত করা য়ননষধ্। য়কন্তু স্পষ্টকনর য়করাত পড়নল ইমানমর
য়পছননর মুসল্লীগণ যয়দ শস য়করাত িারা উপকৃত হনত পানর তাহনল ততিুকু
দ্রুত পড়া নবধ্।
যারা কুরআননর অথত না বুনে কুরআন পনড় তানদরনক আল্লাহ য়নন্দা কনরনছন।
আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:

َ
َ َُ َ َ َ ُ ُ َ
َ َّٰون ٱلك َِت
َّ ِ ب إ ِ َّل أ َم
]٨٥ :﴾ [ابلقرة٧٨ان
﴿ومِنهم أمِيون ل يعلم

“আর তানদর মনধ্য আনছ য়নরক্ষর, তারা য়মথযা আকাঙ্খা ছাড়া য়কতানবর শকাননা
জ্ঞান রানখ না”। [সূ রা আল-বাকারাহ, আিাত: ৭৮] অথতাৎ অথত না বুনে
য়তলাওিাত করা। কুরআন নায়যনলর উনদ্দশযই হনলা কুরআন বুো এবাং শস
অনু যািী আমল করা। শুধ্ু য়তলাওিানতর জনয কুরআন নায়যল হি য়ন।
সু ন্দর কনে কুরআন য়তলাওিাত মুস্তাহাব। আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু
শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ
.»آن
ِ «ليس ِمنا من لم يتغن بِالقر
59
“শয বযয়ি সু ন্দর আওিানজ কুরআন পনড় না, শস আমানদর দলভুি নি”।
ইমাম যু হুরী রহ. রমযান আগমন করনল বলনতন, এয়ি কুরআন য়তলাওিাত ও
মানু ষনক খাদয খাওিাননার মাস।
ইবন আব্দু ল হাকাম রহ. বনলন, রমযান মাস আসনল ইমাম মায়লক রহ. হাদীস
পা ও আহনল ইলনমর মসয়লস বন্ধ য়দনি মুসহাফ শথনক কুরআন য়তলাওিাত
করনতন। আব্দু র রাযযাক রহ. বনলন, রমযান মাস আগমন করনল ইমাম

59

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৫২৭; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৬৯।
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সাওরী রহ. অনযানয সমস্ত (নফল) ইবাদত বাদ য়দনি কুরআন য়তলাওিাত
করনতন। সু ফইিান রহ. বনলন, যানিদ আল-ইিাম্মী রহ. রমযান আসনল
কুরআন য়তলাওিাত করনতন এবাং তার সাথীনদরনকও কুরআন য়তলাওিানত
একয়ত্রত করনতন। সৎপূ বতসূরীগণ রমযান আসনল কুরআন য়তলাওিাত
করনতন। তানদর শকউ শকউ সাত য়দনন, শকউ য়তন য়দনন, আবার শকউ
দু ’রানত, শকউ আবার শশষ দশনকর প্রয়ত রানত কুরআন খতম করনতন।
হাদীনস য়তন য়দননর কনম কুরআন খতনমর শয য়ননষধ্াজ্ঞা এনসনছ তা
য়নিয়মতভানব সবতদা এভানব খতম করা য়ননষধ্ করা হনিনছ। অনযয়দনক
সম্মায়নত সমি শযমন রমযান মানস, য়বনশষ কনর রমযাননর রানত কদনরর রাত
তালানশর উনদ্দনশয কুরআন য়তলাওিাত এবাং মযতাদাবান িানন উি সমি ও
িাননক কানজ লাগানত শবয়শ পয়রমাণ কুরআন য়তলাওিাত করা মুস্তাহাব। এয়ি
ইমাম আহমাদ ও অনযনদর মতামত। এ মতানু যািীই অয়ধ্কাাংশ আনলনমর
আমল শদখা যাি। আবু উমামা আল-বানহলী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত,
য়তয়ন বনলন, আয়ম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লামনক বলনত শুননয়ছ,

َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
َ أل ْص
.»حابِ ِه
ِ  «اقرءوا القرآن ف ِإنه يأ ِت يوم ال ِقيام ِة ش ِفيعا:

“শতামরা কুরআন য়তলাওিাত কনরা, শকননা য়কিামনতর য়দন তা তার
60

য়তলাওিাতকারীর জনয শাফািাতকারী য়হনসনব আসনব”।

ইবন মাস‘ঊদ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
ْ ُ َُ َ
ٌ
ََْ ْ َ َُ َ َ َ ٌَ َ َ
ََُ
َ« َم ْن قَ َرأَ َح ْرفًا م ْن كت
،  َل أقول الم َح ْر،ّش أمثال ِ َها
ع
ب
ة
ن
س
احل
و
،
ة
ن
س
ح
ه
ب
ه
ل
ف
هلل
ا
اب
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٌْ َ ٌ َ ٌْ َ ٌَ َ ٌْ َ ٌ َ ْ ََ
.» كن أ ِلف حر وَلم حر و ِميم حر
ِ ول

“শয বযয়ি আল্লাহ তা‘আলার য়কতানবর একয়ি হরফ পা করনব তার
জনয একয়ি শনকী, আর একয়ি শনকী দশ গুণ হনব। আয়ম এ কথা বলব
60

মুসয়লম, হাদীস নাং ৮০৪।
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না শয, আয়লফ লাম মীম একয়ি হরফ, বরাং আয়লফ একয়ি হরফ, লাম
একয়ি হরফ এবাং মীম একয়ি হরফ।”61 তাহনল রমযান মানস এ
আমনলর সাওিাব কত শবয়শ গুণ বয়ধ্তত হনব তা সহনজই অনু নমি।
ইবন উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলন,

ُ ِّ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُّ
ْ ُ ْ « ُي َق ُال ل ِ َصاح
ْنتلَك ِعن َد آ ِخ ِر آي َ ٍة
ِ ب القر
ِ ِ
ِ  فإِن م،آن اقرأ وارت ِق ورتل كما كنت ترتل ِِف ادلنيا
َُ َْ
.»تق َرؤها

“কুরআন বহনকারীনক য়কিামনতর য়দনন বলা হনব তুয়ম কুরআন পড়নত থাক
এবাং উপনর উ নত থাক, তারলীলসহকানর পড়নত থাক, শযময়নভানব দু য়নিানত
তারলীলসহকানর য়তলাওিাত করনত। শকননা শতামার সবতনশষ আসন হনব
62

শসখানন, শযখানন শতামার আিাত য়তলাওিাত শশষ হনব”।

ইমাম আহমাদ ও অনযনদর বণতনাি আবু সা‘ঈদ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক
বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ ْ َ َّ َ ً َ َ َ َ ِّ ُ ُ َ ْ َ
ُ
ْ َ آخ َر
.»َش ٍء َم َعه
ِ « َويصعد بِكل آي ٍة درجة حَّت يق َرأ
“(অতুঃপর শস পড়নত থাকনব) এবাং প্রয়তয়ি আিাত পড়ার সানথ সানথ একয়ি
স্তর অয়তক্রম করনব। এভানব শস তার সানথ থাকা শশষ আিাতয়ি পযতন্ত পড়নব
ও স্তর অয়তক্রম করনব।”63
শজনন রাখুন, মুয়মননর জনয রমযান মানস দু ’য়ি য়জহাদ একয়ত্রত হি। একয়ি
য়দননর শবলাি সাওম পালন কনর নফনসর য়বরুনদ্ধ য়জহাদ এবাং অনযয়ি রানতর

61
62

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ২৯১০।
আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৬৪; য়তরয়মযী, হাদীস নাং ২৯১৪। আলবানী রহ.
হাদীসয়িনক হাসান সহীহ বনলনছন।

63

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৭৮০; আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন; মুসনাদ
আহমাদ, হাদীস নাং ১১৩৬০।
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শবলাি সালাত আদাি। শয বযয়ির মনধ্য এ দু ’য়ি য়জহাদ একয়ত্রত হনব, এ
দু ’য়ির হক আদাি করনব এবাং নধ্যতধ্ারণ করনব শস-ই অপয়রসীম পয়রপূ ণত
সাওিাব পানব।
কা‘ব রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বনলন, য়কিামনতর য়দন একজন আহ্বানকারী শডনক
বলনবন, প্রনতযক বযয়ির জনয রনিনছ তার কনমতর প্রয়তদান ও আরও শবয়শ।
তনব আহনল কুরআন ও য়সিাম পালনকারীগণ বযতীত। তানদর প্রয়তদান শবয়হসাব। কুরআন ও য়সিাম আল্লাহর কানছ বযয়ির জনয শাফা‘আত করনব।
.....
সাওম শয বযয়িনক সমস্ত হারাম কাজ শথনক য়বরত শরনখনছ তার জনয সাওম
য়কিামনতর য়দন আল্লাহর কানছ শাফা‘আত করনব এবাং বলনব, শহ আমার রব!
আয়ম তানক য়দননর শবলাি প্রবৃ য়ত্তর কামনা শথনক য়বরত শরনখয়ছ, সু তরাাং
আমার শাফা‘আত গ্রহণ করুন। য়কন্তু হারাম কানজ য়লপ্ত হওিার কারনণ যার
সাওম নষ্ট হনি শগনছ সাওম তার য়বরুনদ্ধ উনটা অয়ভনযাগ করনব এবাং বলনব,
শহ আল্লাহ আমানক শযভানব ধ্বাংস কনরনছ তুয়মও তানক শসভানব ধ্বাংস করুন।
শকান এক সৎপূ বতসূরী বনলনছন: য়কিামনতর য়দন যখন মুয়মননক উপয়িত করা
হনব তখন আল্লাহ য়ফয়রশতানক বলনবন, তার মাথার ঘ্রাণ শদখ। শস বলনব,
তার মাথাি কুরআননর ঘ্রাণ পায়ে। অতুঃপর বলা হনব, তার ক্বলনবর ঘ্রাণ
শদখ। য়ফয়রশতা বলনব, তার ক্বলনব য়সিানমর ঘ্রাণ পায়ে। আবার বলা হনব,
তার পানির ঘ্রাণ নাও। শস বলনব, তার পানি রাত শজনগ সালানতর ঘ্রাণ
পায়ে। তখন আল্লাহ বলনবন, শস (আমার বান্দা) য়ননজনক য়হফাযত কনরনছ,
আল্লাহও তানক য়হফাযত কনরনছন। এময়নভানব কুরআন যানক রানত ু মাননা
শথনক য়বরত শরনখনছ য়কিামনতর য়দনন তার জনয শাফা‘আত করনব। সু তরাাং
শয বযয়ি কুরআন য়তলাওিাত কনরনছ এবাং রানতর শবলাি সালানত দাাঁয়ড়নি
কুরআন পনড়নছ শস-ই যথাথতভানব কুরআননর হক আদাি কনরনছ। ফনল
কুরআন তার জনয শাফা‘আত করনব। একবার রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
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ওিাসাল্লানমর কানছ শুরাইহ আল-হাদরামী রায়দিাল্লাহু ‘আনহুর আনলাচনা
হনলা। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বলনলন,
َ َ
َ ُْ
.»« ذلك َل يتَ َو َّس ُد الق ْرآن
“শস কুরআননক বায়লশ বানাি না (অথতাৎ শস কুরআননর উপর ু মাি না যানত
তা বায়লনশর মনতা হনি যাি, বরাং শস কুরআন না পনড় ু মাি না এবাং যনের
সনঙ্গ রানত্র কুরআন পনড় থানক)।”64
ইমাম আহমাদ বুরাইদা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক মারফূ‘ সূ নত্র বণতনা কনরন,
ْ َ َُ ُ َُ َ
َّ
َ ْ ُ ْ َّ
ُ َّ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ آن يَلْ ََق َص
 هل:َل
 فيقول.ب
«إِن القر
ِ
ِ احبه يوم ال ِقيام ِة ِحني ينشق عنه قبه َكلرج ِل الشا ِح
ْ
َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ
ُ ْ َ ْ ََ
َ
َ
اج ِر وأسهرت
ِ احبك القرآن
ِ  أنا ص: ما أع ِرفك فيقول:تع ِرف ِّن؟ فيقول
ِ اَّلي أظمأتك ِِف الهو
ْ
ْ
ْ
ِّ
َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ
ُ
َ
َ
َ َّ
ْ َ َ
َ َك تَاجر ِم ْن َو َرا ِء ِِت
،ار ٍة فيُع َطى ال ُملك ِبيَ ِمي ِن ِه
 َو ِإنك اَلَ ْو َم ِم ْن َو َرا ِء ك ِِت،ارتِ ِه
 و ِإن،َللك
ِ
ٍ
ْْ
ْ ُ َ َ َْ ُ َ َْ ََ ُ َ ُ َ
َادلنْيا
َ
ُّ ادل ُاه ُحلَّتَ ْني ََل ُي َق َّو ُم ل َ ُه َما أَ ْه ُل
َ ك ََس َو
 وي،ار
 ويوضع لَع رأ ِس ِه تاج الوق،َِواْل ُ َْل ب ِ ِشم ِاَل
ِ
ِ
ِ
َ ََُ
ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ
اص َعد ِِف د َر ِج
 اقرأ و: ثم يقال َل.دلكما القرآن
ِ  بِأخ ِذ و: بِم ك ِسينا هذا؟ فيقال:فيقوَل ِن
ً َ َ َ َ ًّ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ُ َّ ْ
َ
.» أ ْو ت ْر ِتيَل، هذا َكن،ام يق َرأ
 ف ُه َو ِِف صعو ٍد ما د،اْلَن ِة َوغ َرفِ َها
“য়কিামনতর য়দন কুরআন ওিালা যখন শস কবর শথনক উয়িত হনব তখন
কুরআন তার সানথ ফযাকানশ রঙ্গ অবিাি য়ময়লত হনি বলনব, তুয়ম য়ক
আমানক শচন? শস বলনব, আয়ম শতা আপনানক য়চয়ন না। তখন কুরআন বলনব,
আয়ম শতামার সাথী কুরআন শয শতামানক য়দননর শবলাি (য়িপ্রহনর) তৃষ্ণাতত
শরনখনছ এবাং রানতর শবলাি জায়গনি শরনখনছ। আজ প্রনতযক বযয়ি তার
পশ্চানত পা াননা ফলাফল পানব। আজ শতামার বযবসার ফলাফল গ্রহণ কনরা।
তখন তার ডানন রাজত্ব ও বানম জান্নাতুল খুলদ শদওিা হনব। তার মাথাি
সম্মাননর মুকুি পয়রনি শদওিা হনব এবাং তার য়পতামাতানক দু ’য়ি চাদর
পয়রধ্ান করাননা হনব যার মূ লয দু য়নিাবাসীরা য়দনত পারনব না। তারা বলনবন,
আমানদরনক য়কনসর য়বয়নমনি এ চাদর পয়রধ্ান করা হনলা? তানদরনক বলা
64

সু নান নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭৮৩। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহুল ইসনাদ
বনলনছন।
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হনব, আপনানদর সন্তাননক কুরআন য়শক্ষা শদওিার জনয। অতুঃপর তানক
(কুরআনধ্ারী) বলা হনব, তুয়ম কুরআন পড়নত থানকা আর জান্নানতর এক
একয়ি স্তর ও রুনম উ নত থানকা। শস যতক্ষণ কুরআন পড়নত থাকনব
ততক্ষন উপনর উ নত থাকনব, চাই শস দ্রুত য়তলাওিাত করুক বা তারতীনলর
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সানথ ধ্ীনর ধ্ীনর য়তলাওিাত করুক।”
...

ইবনন মাসউদ রায়দিাল্লাহু আনহু বনলন, কুরআননর ধ্ারক-বাহকনক শযন রানত
মানু ষ যখন ু য়মনি থানক তখন তানক য়বনশষভানব শচনা যাি, য়দনন মানু ষ যখন
কমতবযস্ত থানক তখন তানক য়বনশষভানব শচনা যাি, মানু ষ যখন য়বয়ভন্ন
কথাবাততাি মগ্ন থানক তখন তানক চুপ থাকার কারনণ শচনা যাি, মানু ষ যখন
খুয়শনত মত্ত থানক তখন তানক য়চয়ন্তত হওিার মাধ্যনম শচনা যাি।
উহাইব রহ. বনলন, এক বযয়িনক য়জজ্ঞাসা করা হনলা, আপয়ন শকন ু মান না?
শস বলল, কুরআননর য়বস্মি আমার ু ম শকনড় য়ননিনছ।
একনলাক তার বন্ধুর সানথ দু মাস একনত্র থাকল; য়কন্তু তানক কখনও ু মানত
শদনখয়ন। য়তয়ন তানক য়জজ্ঞাসা করনলন, আপনানক কখনও ু মানত শদয়খ না
শকন? য়তয়ন বলনলন, কুরআননর য়বস্মি আমার ু ম শকনড় য়ননিনছ। কুরআনন
এক য়বস্মি শথনক শবর হনলই আনরক য়বস্মনি পনড় যাই (ফনল আর ু মানত
পায়র না)।
আহমাদ ইবন আয়বল-হাওিারী রহ. বনলন, আয়ম যখন কুরআন পয়ড় তখন
এক আিাত এক আিাত কনর এনত গভীরভানব দৃ য়ষ্টপাত কয়র। তখন আমার
জ্ঞান হিরান হনি যাি। আয়ম কুরআননর হায়ফযনদর বযাপানর আশ্চযত হনি যাই
য়কভানব তানদর ু ম আনস বা তারা য়কভানব দু য়নিার কাজ-কনমত বযস্ত হনি যাি
অথচ তারা কুরআন য়তলাওিাত কনর? তারা যয়দ কুরআন অনু ধ্াবন করত,
65

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ২২৯৫০। শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়ির সনদনক

মুতাবা‘আত ও শাওিানহনদর য়ভয়ত্তনক হাসান বনলনছন।
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কুরআননর হক যথাযথ বুেত, এর স্বাদ শপত এবাং এর িারা মুনাজাত করত
তাহনল আল্লাহ তানদরনক (কুরআন বুোর) শয য়ন‘আমত য়দনিনছন শস আননন্দ
ু ম চনল শযত।
অনযয়দনক যার কানছ কুরআন আনছ; য়কন্তু শস কুরআন শছনড় রানতর শবলাি
শুধ্ু

ু য়মনিনছ এবাং য়দননর শবলাি কুরআন অনু যািী আমল কনর য়ন,

য়কিামনতর য়দন কুরআন তার প্রয়তপক্ষ হনি দাাঁড়ানব এবাং শস তার নষ্টকৃত
অয়ধ্কার চাইনব।
ইমাম আহমাদ রহ. সামুরাহ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বণতনা কনরন, একবার
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম স্বনে শদখনলন,
َ ْ
ٌ
َ َ
ُ ْ َ ٌ ْ
َ ٌ
ََ َ ْ
ْ َ ُ ْ
 فيَتَ َده َدى، فيَش َدخ بِ َها َرأ َسه، أ ْو َصخ َرة، َو َر ُجل قائِ ٌم بِيَ ِدهِ فِه ٌر،«فإِذا َر ُجل ُم ْستَل ٍق َلَع قف ُاه
ٌ َ
َ َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ
ُ ْ َف ُقل،ك
 ف َر ُجل، .... َما هذا؟:ت
ِ  فيصنع ِمثل ذل، ف ِإذا ذهب َِلأخذه َعد رأسه كما َكن،احلجر
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ ْ ُْ ُ ُ َ
َ ْ  ف ُه َو يف َعل به َما َرأي،انل َهار
َ َ َفن،آن
َّ  َول َ ْم َي ْع َم ْل ب َما ِفي ِه ب،ام َعنْ ُه باللَّيْل
آتاه اهلل القر
ِت ِإَل يَ ْوم
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َالْقي
.»ام ِة
ِ
“একনলাক য়চৎ হনি শুনি আনছ আর আনরক শলাক হাতুয়ড় বা পাথর িারা
তার মাথাি সনজানর আ াত করনছ, এনত পাথর তার মাথা চূ ণত-য়বচূ ণত কনর
য়দনে। এভানব তার মাথা চূ ণত-য়বচূ ণত হনল আবার তা পূ নবতর অবিাি য়ফনর
আনা হি। এভানব আবার আনগর মনতাই করা হি। আয়ম তানক য়জজ্ঞাসা
করলাম, এ বযয়ি শক? য়তয়ন বলনলন, এ বযয়িনক আল্লাহ কুরআন দান
কনরয়ছনলন, য়কন্তু শস কুরআন না পনড় রানত

ু য়মনি থাকত আর য়দননর

শবলাি শস অনু যািী আমল করত না। আপয়ন তানক শযভানব শদনখনছন শসভানব
য়কিামত পযতন্ত তানক শায়স্ত শদওিা হনব”।

66

আমর ইবন শু‘আইব তার য়পতা শথনক, য়তয়ন তার দাদা শথনক বণতনা কনরন,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
66

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ২০১৬৫, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক শাইখাইননর
শততানু যািী সহীহ বনলনছন।
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َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ً ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ
ُ َفيَتَ َم َّث ُل َخ ْص ًما ََل،خالَ َف أَ ْم َر ُه
 فيؤَت بِالرج ِل قد محله ف،«يمثل القرآن يوم ال ِقيام ِة رجَل
ُ ََُ
َ َ َّ َ َ
ْ َ َ ََ
َّ َ
ُ
َّ َ  يَا َر ِّب:ول
َ
َ َّمحلْتَ ُه إي
ُّ َ َاي ف
َ
، ور ِكب مع ِصي ِِت، وضيع فرائِ ِِض،ّش َحا ِم ٍل ت َعدى ُحدو ِدي
فيق
ِ
ُُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ
َْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
 فما ير ِسله،ِ فشأنك بِ ِه فيأخذ ِبي ِده: فما يزال يق ِذ علي ِه بِاحلج ِج حَّت يقال،وترك طاع ِِت
َْ
ُ َّ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ َّ َ
َََُ َ َ َْ
َّ
 فيَتَ َمثل، َو َح ِفظ أم َر ُه،محله
 َو ُيؤَت بِ َر ُج ٍل َصا ِل ٍح قد َكن،ار
ِ حَّت يكبه لَع من ِخ ِرهِ ِِف انل
َ َ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َّ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ً ْ َ
َ
ُْخ
، َو َع ِمل بِف َرائِ ِِض، َح ِفظ ُح ُدو ِدي،ْي َحا ِم ٍل
 يا رب محلته إِياي ف:خصما َل دونه فيقول
ُ ُ ََْ
َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ
ْ َ
َ  َو َّاتبَ َع َط،ب َم ْعصيَِت
َ َاجتَن
 فيأخذ، شأنك بِ ِه: فما يزال يق ِذ َل بِاحلج ِج حَّت يقال،اع ِِت
و
ِ
ِ
ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ
ْ
َ
.» ويس ِقيه كأس اْلمر، ويع ِقد علي ِه تاج المل ِك،اإلستب ِق
ِ بِي ِدهِ فما ير ِسله حَّت يل ِبسه حلة

“য়কিামনতর য়দন কুরআননক মানু নষর আকৃয়তনত বযয়ির সামনন উপয়িত করা
হনব। অতুঃপর ঐ বযয়ির সামনন উপয়িত করা হনব শয কুরআন য়শক্ষা কনর
কুরআননর য়বপরীত আমল কনরনছ। তখন তার প্রয়তপক্ষ হনি কুরআন
আল্লাহর কানছ বলনব, শহ আমার রব! আপয়ন আমানক অমুনকর িারা বহন
কয়রনিনছন; য়কন্তু শস অতযন্ত খারাপ বহনকারী য়ছল। শস আমার সীমালঙ্ঘন

কনরনছ, আমার ফরযসমূ হ নষ্ট কনরনছ, আমার অবাধ্যতাি য়লপ্ত হনিনছ, আমার
আনু গতয বাদ য়দনিনছ। এভানব শস তার য়বরুনদ্ধ অয়ভনযানগর পর অয়ভনযাগ
য়দনতই থাকনব। এমনয়ক তানক (কুরআননক) বলা হনব, তাহনল উি কুরআন
ধ্ারণকারীর ফিসালা শতামানকই য়দলাম। তখন কুরআন তার হাত ধ্নর শিনন
য়ননি নানকসা খত য়দনি জাহান্নানম য়ননক্ষপ করনব। অনযয়দনক কুরআন
ধ্ারণকারী সৎ বযয়ির কানছ কুরআননক উপয়িত করা হনব শয কুরআননর
আনদশ মানয কনরনছ। তখন কুরআন তার পনক্ষ সাক্ষী হনি বলনব, শহ আমার
রব! আপয়ন আমানক এ বযয়ির মাধ্যনম ধ্ারণ কয়রনিনছন, শস উত্তম ধ্ারণকারী
য়ছল। শস আমার সীমানরখা সাংরক্ষণ কনরনছ, আমার ফরয অনু যািী আমল
কনরনছ, আমার অবাধ্যতা শথনক য়বরত শথনকনছ, আমার অনু সরণ কনরনছ,
এভানব তার পনক্ষ সাক্ষয য়দনত থাকনব, এমনয়ক তানক (কুরআননক) বলা হনব,
তার সমস্ত বযাপার শতামার ওপর নযস্ত। তখন শস উি কুরআন ধ্ারণকারীর
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হাত ধ্রনব, তানক জান্নানতর শরশমী কাপড় পয়রধ্ান করানব, তার মাথাি রাজমুকুি পয়রধ্ান করানব এবাং তানক মনদর কাপ শথনক শরাব পান করানব।”67

67

মুসান্নাফ ইবন আবু শাইবা, হাদীস নাং ৩০০৪৪; আল-মাতায়লবু ল ‘আয়লিযাহ
য়বযাওিায়িয়দল মাসায়নয়দস সামায়নিযাহ, ইবন হাজার আসকালালী, ১৪/৩৮২, হাদীস
নাং ৩৪৯১, ইবন হাজার রহ. হাদীনসর সনদয়িনক হাসান বনলনছন।
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পয়রনেদ: য়কিামু রমযান তথা রমযানন তাহাজ্জু দ
আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বণতনা কনরন, য়তয়ন বনলন, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:

َْ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه
 غ ِفر،«من قام رمضان ِإيمانا واحتِسابا

“শয বযয়ি রমযাননর রানত সওিানবর আশাি রাত শজনগ ইবাদত কনর, তার
পূ নবতর গুনাহ মাফ কনর শদওিা হি।”

68

...
রমযানন য়কিামুল লাইনলর (তাহাজ্জু নদর) ফযীলত সম্পনকত এখানন কুরআন ও
হাদীস শথনক কয়তপি উদ্ধৃয়ত শপশ করব। আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:

ٗ َ
َ ُ
َ
َ َ
َ ُ ُ ُ ُ َّٰ َ ج
َ ﴿ َت َت
﴾١٦جعِ يَد ُعون َر َّب ُهم خوفا َو َط َم ٗعا َوم َِّما َر َزق َنَّٰ ُهم يُنفِقون
ِ اف جنوبهم ع ِن ٱلمضا

]٠١ : [السجدة

“তানদর পাশ্বতনদশ য়বছানা শথনক আলাদা হি (মুয়মনরা গভীর রানত শযযা তযাগ
কনর)। তারা ভি ও আশা য়ননি তানদর রবনক ডানক। আর আয়ম তানদরনক
শয য়রয়যক দান কনরয়ছ, তা শথনক তারা বযি কনর”। [সূ রা আস-সাজদাহ,
আিাত: ১৬]
আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:

َ
َ َ َ َ َّ َ ٗ َ ُ َ
ُ َ َ َ
]٠٥ ،٠٨ :﴾ [اَّلاريات١٨حارِ هم يَس َتغف ُِرون
 وبِٱِلس١٧ ج ُعون
﴿َكنوا قل ِيل مِن ٱِل ِل ما يه

“রানতর সামানয অাংশই এরা ু য়মনি কািানতা। আর রানতর শশষ প্রহনর এরা
ক্ষমা চাওিাি রত থাকত”। [সূ রা আয-যায়রিাত, আিাত: ১৭-১৮]
68

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৭, সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ৭৫৯।
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আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:

َ ُ َ َ َّ َ
ٗ
]١٢ :﴾ [الفرقان٦٤يتون ل َِرب ِ ِهم ُس َّجدا َوق َِيَّٰ ٗما
ِ ﴿وٱَّلِين يب

“আর যারা তানদর রনবর জনয য়সজদারত ও দণ্ডািমান হনি রায়ত্র যাপন
কনর”। [সূ রা আল-ফুরকান, আিাত: ৬৪]
আব্দু ল্লাহ ইবন সালাম রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ
َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ُ َّ َ ُّ َ َ َ َ َّ
َ َّ
ُ ْ َ ُ َّ َ ُّ َ َ
.» ٍام تدخلون اْلَنة ب ِ َسَلم
 وصلوا وانلاس ِني، َوأ ْط ِع ُموا الطعام،السَل َم
 أفشوا،اس
«يا أيها انل
“শহ শলাক সকল! শতামরা সালানমর প্রসার িানব, শলাকনদর খাদয য়দনব এবাং
মানু ষ যখন ু য়মনি থাকনব (নশষ রানত) তখন (তাহাজ্জু নদর) সালাত আদাি
করনব। তাহল শতামরা শায়ন্ত ও য়নরাপনদ জান্নানত প্রনবশ করনত পারনব।”69
আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:

ْ َّ ُ َ
َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ
.»الصَل ِة َبعد الف ِريض ِة َصَلة اللي ِل
«أفضل
70

“ফরয সালানতর পনর সবনচনি উত্তম সালাত হনলা তাহাজ্জু নদর সালাত।”

য়বলাল রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ ٌ ْ
َّ َ ٌ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ
َّ ُ َ َ ُ َّ َ ْ َّ َ ْ ُ ْ َ َ
 َو َمن َهاة ع ْن،اَّلل
ِ «عليكم بِ ِقيامِ اللي ِل ف ِإنه دأب الص
ِ  و ِإن ِقيام اللي ِل قربة إَِل،احلِني قبلكم
69

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ২৪৮৫, ইমাম য়তরয়মযী হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন। আলবানী
রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৬৩।
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ٌَ
َ ِّ َّ ٌ ْ َ َ ْ
.» َو َم ْط َردة ل ِ َّْلا ِء َع ِن اْل َ َس ِد،ات
ِ  وتك ِفْي لِلسيئ،اإلث ِم
ِ
শতামানদর অবশযই তাহাজ্জু নদর সালাত পড়া উয়চৎ। শকননা এয়ি শতামানদর
পূ বতবততী ভানলা শলাকনদর অভযাস, য়কিামুল লাইনল রনিনছ আল্লাহর ননকিয,
গুনাহ শথনক য়বরতকারী, গুনানহর কাফফারা এবাং শরীনরর শরাগ-বযয়ধ্র
71

প্রয়তনষধ্ক।”

কাফফারাত ও দারাজানতর হাদীনস এনসনছ,
َ َ ْ ُ ِّ َ َ َ َّ ُ َ ْ
ُ َّوم باللَّيْل َوانل
َ َ َّ َ
ٌ َاس ني
َ  َوأَ ْن َت ُق، ِلَكم
.»ام
 وطيب ال، ِات إِطعام الطعام
ِ
ِ « َو ِمن ادلرج
ِ ِ
“মযতাদার স্তনরর শথনক অনযতম হনলা, খাদয খাওিাননা, উত্তম কথা বলা এবাং
মানু ষ যখন ু নম থানক তখন তাহাজ্জু নদর সালাত আদাি করা।”72
...
َ
َْ َْ ْ
َ « َعج
َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َب َر ُّبنَا َع َّز َو َج َّل م ْن َر ُجل
َ َ
ني أه ِل ِه َو َحيِّ ِه ِإَل
ِ
ِ
ِ  ِمن ب، رج ٍل ثار عن ِوطائِ ِه و ِحلافِ ِه:ني
ِ
َ َ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ
َ َ
َ
َ  َوم ْن َب ْني،ار م ْن ف َراشه َوو َطائه
ِّحيه
َ َ ث، انْ ُظ ُروا إ ََل َعبْدي،كِت
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ أيا مَلئ: فيقول ربنا،صَلتِ ِه
َ َْ
َ
ْ َ ًَْ َ
.يما ِعن ِدي
 رغبة ِف،َوأه ِل ِه ِإَل َصَلتِ ِه
“আমানদর রব দু ’ বযয়ির কানজ অতযন্ত আশ্চযতায়েত হন। একজন য়যয়ন য়বছানা
ও শলপ-শতাশক শছনড় পয়রবার-পয়রজননর মধ্য শথনক উন য়গনি সালানত
দাাঁড়াি। তখন আমানদর রব য়ফয়রশতানদরনক বনলন, শহ আমার য়ফয়রশতাগণ!
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য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৩৫৪৯, ইমাম য়তরয়মযী হাদীসয়িনক গরীব বনলনছন। সহীহ
ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ১১৩৫, আলবানী রহ. হাদীসয়িনক শাওিানহনদর য়ভয়ত্তনত
হাসান বনলনছন।
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য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৩২৩৫, ইমাম য়তরয়মঈ হাদীসয়িনক হাসান সহীহ বনলনছন।
আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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আমার বান্দানক শদখ, শস আমার কানছ যা আনছ তা পাওিার আশাি য়নজ শযযা
তযাগ কনর পয়রবার-পয়রজননর মধ্য শথনক উন তাহাজ্জু নদর সালানত য়গনি
দাাঁয়ড়নিনছ।”73
....

َ ُ َ
َ َ ُ َّ َ ٌ َ ُ َ
ُ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ُ ْ
 فإِذا،ور َو َعليْ ِه عقد فيَتَ َوضأ
ِ «رجَل ِن ِمن أم ِِت يقوم أحدهما ِمن الليل يعا ِلج نفسه ِإَل الطه
ْ
َ ٌ ْ ُ ْ َّ َ ْ
َ ٌ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ
 َوإِذا،ت عق َدة
 َو ِإذا َم َس َح بِ َرأ ِس ِه اْنل،ت عق َدة
 و ِإذا وضأ وجهه اْنل،وضأ يدي ِه اْنلت عقدة
ْ
َ
ُ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َ
ُ َ َ
َ
ُْ
َ
ُ ول
َ َ َ َ ِ َّ ِ اهلل ل
 انظ ُروا ِإَل عبْ ِدي هذا ي َعا ِل ُج:اب
 فيق،وضأ ِرجلي ِه اْنلت عقدة
ِ َّلين وراء احلِج
َُ َ ُ َ
َُ ُ ْ َ
َ ََ
. َما َسأل ِّن عبْ ِدي فهو َل،نف َسه ي َ ْسأل ِّن

“আমার উম্মনতর দু বযয়ির মনধ্য একবযয়ি রানতর (তাহাজ্জু নদর) সালাত
পড়নত উন য়ননজ য়ননজই পয়বত্রতা অজতন করনত শজার শচষ্টা করল; অথচ তার
উপনর য়ছল শিতাননর য়বয়ছনি রাখা কতগুনলা য়গরা বা বন্ধন। ফনল শস অযু
করল। শস যখন অযু করনত দু হাত শধ্ৌত করল তখন তার হানতর য়গরা খুনল
শগল। আবার যখন শচহারা শধ্ৌত করল তখন তার শচহারার য়গরা খুনল শগল।
এভানব যখন মাথা মানসহ করল তখন তার মাথার য়গরা খুনল শগল। আবার
যখন দু ’পা শধ্ৌত করল তখন তার পানির য়গরা খুনল শগল। তখন রব যারা
পদতার আাঁড়ানল রনিনছন তানদরনক শডনক বনলন, আমার এ বান্দাহনক শদখ।
শস য়ননজই য়ননজর অনু শীলন করনছ। এ বান্দা আমার কানছ যা চাইনব আয়ম
74

তানক তাই য়দব।”
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মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ৩৯৪৯, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক হাসান
বনলনছন।
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মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১৭৭৯১, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক সহীহ
বনলনছন।
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...
আল্লাহ প্রয়ত রানত প্রথম আসমানন শননম আনসন। অতুঃপর য়তয়ন বলনত
থানকন, শকান তাওবাকারী য়ক আছ? আয়ম তার তাওবা কবুল করব। শকান
ক্ষমাপ্রাথতনাকারী আছ? আয়ম তানক ক্ষমা করব। শকাননা শদা‘আকারী আছ য়ক?
আয়ম তার ডানক সাড়া য়দব। এভানব য়তয়ন ফজর পযতন্ত বলনত থানকন।
শকাননা এক সৎনলাক রানত তাহাজ্জু নদর সালাত আদাি করত। হ াৎ একরানত
শস ু য়মনি পড়ল। তখন স্বনে তার কানছ একজন এনস বলল, উ । তুয়ম য়ক
জাননা না শয, জান্নানতর চায়ব রাত জাগরণকারীনদর কানছই থানক।
ইবন মাস‘ঊদ রায়দিাল্লাহু ‘আনহুনক একদল শলাক বলল, আমরা রানত
তাহাজ্জু নদর সালাত আদাি করনত পায়র না। য়তয়ন তানদরনক বলনলন,
শতামানদর গুনাহ শতামানদরনক ু য়মনি রানখ।
শকাননা এক শলাকনক তার কয়তপি য়প্রি শলাক বলল, আমরা য়কিামুল লাইল
আদাি করনত অক্ষম। য়তয়ন তানদরনক বলনলন, শতামানদর গুনাহ-খাতা
শতামানদরনক বন্দী কনর শরনখনছ।
ফুদাইল রহ. বনলন, তুয়ম যয়দ তাহাজ্জু নদর সালাত আদাি করনত অক্ষম হও
এবাং য়দননর শবলাি সাওম পালনন অপারগ হও তাহনল শজনন রাখ তুয়ম
একজন বয়িত মানু ষ, শতামার গুনাহ শতামানক বন্দী কনর শরনখনছ।
ওনহ! শয আল্লাহর অনু গতয বযতীত জীবন য়নুঃনশষ কনরছ, ওনহ শয মানসর পর
মাস, বছনরর পর বছর ু য়মনি রাত কায়িনিছ, ওনহ যার পণয-সামগ্রী শুধ্ু
সমিনক্ষপণ ও অলসতা, কতই না য়নকৃষ্ট শতামার মালামাল, ওনহ! শয রমযান
মাস আসা সনেও কুরআননক শতামার প্রয়তপক্ষ বায়ননিছ, কীভানব তুয়ম তার
শাফা‘আত কামনা কনরা যানক তুয়ম প্রয়তপক্ষ বায়ননিছ? শয সালানত দণ্ডািমান
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হওিা বযয়িনক অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ শথনক য়বরত রানখ না, শসসব শতা
বযয়ির দু ভতাগযই শুধ্ু বৃ য়দ্ধ কনর, আর এমন প্রনতযক য়সিাম পালনকারী যার
য়সিাম অশ্লীল কথা ও কাজ শথনক য়বরত রানখ না, এসব য়সিাম বযয়ির জনয
শায়স্ত ও শফরৎ প্রদান ছাড়া য়কছু ই জন্ম শদি না। শহ জায়ত! শকাথাি য়সিানমর
প্রভাব? শকাথাি রায়ত্র জাগরণ কনর দাাঁড়াননার নূ র?
শহ আল্লাহর বান্দা! এয়ি রমযান মাস। অবয়শষ্ট য়দনগুনলার সু নযাগ গ্রহণ করুন।
এ আল্লাহর য়কতাব পড়া হনে এবাং শশানা হনে। এ য়কতাব যয়দ পাহাড়পবতনতর উপর নায়যল করা হনতা তাহনল তা আল্লাহর ভনি প্রকয়ম্পত হনতা।
অথচ আমানদর অন্তর ভনি প্রকয়ম্পত হি না, আমানদর চক্ষু ক্রন্দন কনর না,
আমানদর সাওম পাপাচার শথনক রক্ষা কনর না, ফনল আমরা উপকৃতও হই না,
আমানদর রায়ত্র জাগরণ আমানদরনক সরল পনথ পয়রচায়লত করনত পানর না
ফনল আমরা সালানতর িারা শাফা‘আতও আশা করনত পায়র না। আমানদর
অন্তর তাকওিা শুণয, এয়ি ধ্বাংসপ্রাপ্ত গৃ নহর নযাি, এনত ধ্ারাবায়হকভানব গুনাহ
আসনছই, ফনল তা সৎপথ শদনখ না, ভানলা কথা শশানন না। আমানদর কানছ
কতবার কুরআন য়তলাওিাত করা হি অথচ আমানদর অন্তর এখনও পাথনরর
মনতা শি বা এর শচনিও শবয়শ কয় ন। কত রমযান আমানদর মানে আনস
আবার চনল যাি অথচ আমানদর অবিা দু ভতাগানদর মনতাই। আমরা তাহনল শস
জায়ত শথনক শকাথাি আয়ছ যারা আল্লাহর ডাক শুননলই শস ডানকর সাড়া শদি,
যখন তানদর কানছ আল্লাহর কালাম য়তলাওিাত করা হি তখন তানদর অন্তর
প্রকয়ম্পত হি এবাং তারা আল্লাহর য়দনক এয়গনি আনস।
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পয়রনেদ: রমযাননর মধ্য দশয়দন
আবু সা‘ঈদ খুদুরী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ
َ
.ّش ال ُو ُس َط ِم ْن َر َم َضان
كف الع
ِ اَّلل صَّل اهلل علي ِه وسلم يعت
ِ «َكن رسول
“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম রমযাননর মধ্য দশ য়দন (১১-২০)
ই‘য়তকাফ কনরনছন।”75 এ হাদীস িারা প্রমায়ণত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম লাইলাতুল কদনরর তালানশ রমযাননর মানের দশয়দন সাওম পালন
কনরনছন। অনয বণতনাি এনসনছ,
َ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ
َ ْ ك َف الْ َع
ّش
 ثم اعت،اَّلل صَّل اهلل علي ِه وسلم اعتكف العّش األول ِمن رمضان
ِ «أن رسول
ََ ْ ْ َ ْ
َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ
َّ
َ
َ َْ
كف
ِ  فمن أحب ِمنكم أن يعت،اخ ِر
ِ ّش األو
ِ  إِنها ِِف الع: ف ِقيل ِِل، «ثم أتيت:الوسط» ثم قال
َ َ ْ َ ْ َْ َْ َ
ُ انل
َّ ك َف
.»اس معه
كف " فاعت
ِ فليعت
“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম (লাইলাতুল কদনরর তালানশ)
রমযাননর প্রথম দশয়দন ই‘য়তকাফ কনরনছন। অতুঃপর মধ্যদশ য়দন ই‘য়তকাফ
কনরনছন। অতুঃপর য়তয়ন বনলন, আয়ম লাইলাতুল কদনরর তালানশ ই‘য়তকাফ
করনত এনসয়ছ। আমানক বলা হনলা, লাইলাতুল কদর রমযাননর শশষ দশনক।
অতএব, শকউ (এ দশয়দন) ই‘য়তকাফ করনত চাইনল শস ই‘য়তকাফ করনত
পানর। এর ফনল শলাকজন তাাঁর সানথ ই‘য়তকাফ করল।”76

75

মুিাত্তা মায়লক, ১/৩১৯, হাদীস নাং ৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১১০৩৪,
শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং
২১৭১।

76

সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ২১৭১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১১৭০৪,
শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক শািখাইননর শততানু যািী সহীহ বনলনছন।

 60 
রমযাননর শশষ অনধ্তনক লাইলাতুল কদর তালাশ করনত য়ননদতশ এনসনছ।
আব্দু ল্লাহ ইবন উনাইস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, আয়ম
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লামনক লাইলাতুল কদর সম্পনকত য়জজ্ঞাসা
কয়র। য়তয়ন বনলন,

َ ْ
ْ
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ِّ
.»ح َّرها ِِف انلِّص ِف اْلخ ِر
 فت, «إِّن رأيتها فأن ِسيتها

“আয়ম লাইলাতুল কদর শদনখয়ছ, অতুঃপর আমানক তা ভুয়লনি শদওিা হনিনছ।
অতএব, শতামরা রমযাননর শশষ অনধ্তনক তালাশ কনরা”।77 য়দন-রানতর সব
সম্মায়নত সমনির শশষাধ্ত প্রথমানধ্তর শচনি উত্তম।
আর য়িতীিত: আবু দাউনদ ইবন মাস‘ঊদ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক মারফু‘
সূ নত্র বয়ণতত,

َ
َ َ ْ َ َْ َ َََْ َ ُُ ْ
.»ّشة ِم ْن َر َم َضان
«اطلبوها َللة سبع ع
78

“রমযাননর সনতর তায়রখ রানত লাইলাতুল কদর তালাশ কনরা”। আয়লমগণ
বনলনছন: লাইলাতুল কদনরর য়দননর সকাল বদনরর য়দননর সকানলর মনতাই।
আর সীরাত ও মাগাযী য়বনশষজ্ঞনদর প্রয়সদ্ধ মতানু সানর বদনরর রাত য়ছল
সনতনরাই রমযান এবাং এ য়দনয়ি জুমু‘আর য়দন য়ছল। যায়িদ ইবন সায়বত
রায়দিাল্লাহু ‘আনহু সনতনরাই রমযাননর মত অনয রানত এত শবয়শ শজনগ
থাকনতন না। য়তয়ন বলনতন, আল্লাহ বদনরর য়দন সকানল সতয ও য়মথযার
পাথতকয স্পষ্ট কনরনছন এবাং কায়ফর শনতানদরনক শসয়দন সকানল চরমভানব
77
78

মু‘জাম কাবীর, তাবরানী, ১৩/১৪১; শরনহ মা‘আয়নল আসার, ৩/৮৮।
আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩৮৪, আলবানী রহ. হাদীসয়িনক দ‘ঈফ বনলনছন।
জানম‘উল উসূ ল, ৯/২৫৫, মুহায়ক্কক আইমান সায়লহ শা‘বান হাদীনসর সনদয়িনক
হাসান বনলনছন; তাছাড়া শু‘আইবও আরনাঊত হাদীসয়িনক হাসান বনলনছন।
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লায়ঞ্ছত কনরনছন।
ইমাম আহমাদ মদীনাবাসীনদর শথনক বণতনা কনরন, লাইলাতুল কদর সনতনরা
রমযান তালাশ করা হি।
সনতর তায়রনখর সবনচনি য়বশুদ্ধ িনা হনলা, এয়ি বদনরর রাত, এ রানতর
সকাল হনলা ইিাওমুল ফুরকান তথা সতয-য়মথযা পাথতকযকারী য়দন। এয়িনক
ইিাওমুল ফুরকান এ কারনণ বলা হি শয, আল্লাহ এ য়দনন সতয ও য়মথযার
পাথতকয য়নরূপণ কনরনছন, সতয ও হকপন্থীনদরনক স্পষ্ট কনরনছন এবাং
তানদরনক বায়তনলর ওপর য়বজি দান কনরনছন, আল্লাহর কানলমা ও
তাওহীদনক বুলন্দ কনরনছন এবাং তাাঁর শত্রু মুশয়রক ও আহনল য়কতাবীনদরনক
অপমায়নত কনরনছন।

...
কদনরর রানত য়ফয়রশতাগণ জয়মনন ছয়ড়নি পনড়ন। ফনল শিতাননর ক্ষমতা
খবত হনি যাি। আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ
َ َ
َ ه
َّ َ ﴿ َت
َ ُ
َ ُ َ َٰٓ َ َن ُل ٱل َم
َ ِ  َس َلَّٰم٤ ِيها بإذ ِن َربهم مِن ُك أمر
َّٰ َّ ح
﴾٥ّت َمطلعِ ٱلفج ِر
ِِ
ِ ِ لئِكة وٱلروح ف
ِ

]٨ ،4 :[القدر

“শস রানত য়ফয়রশতারা ও রূহ (য়জবরীল) তানদর রনবর অনু ময়তক্রনম সকল
য়সদ্ধান্ত য়ননি অবতরণ কনর। শায়ন্তমি শসই রাত, ফজনরর সূ চনা পযতন্ত।” [সূ রা
আল-কাদর, আিাত: ৪-৫]
মুসনানদ আহমানদ আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َْ
َ ْ َّ
َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ْ
ُ َ األ ْر ِض أَ ْك
.»َث ِم ْن َع َد ِد احلَص
« ِإن ال َمَلئِكة تِلك الليْلة ِِف
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“শস রানত (কদনরর) পৃ য়থবীনত নায়যলকৃত য়ফয়রশতার সাংখযা জয়মনন য়বস্তৃত
পাথর কণার শচনিও অয়ধ্ক।”79
জানবর রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:

َْ َ
ُ َ
َ ْ َ
.»«َل َي ُر ُج شيْ َطان َها َح ََّّت يُ ِِض َء فج ُرها

“কদনরর রানত ফজর উয়দত না হওিা পযতন্ত শিতান শবর হি না।”80
...
ইবন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বনলন, প্রয়তয়দন সূ নযতাদনির সমি শিতানও
উয়দত হি; তনব কদনরর য়দন বযতীত। আর শসয়দন সূ যত উয়দত হি তনব এনত
ٌ
আনলাকরয়ি থানক না। মুজায়হদ ()سَلم ِه
এর বযাখযাি বনলন, এ সমি শকান
শরাগ-বযায়ধ্ থাকনব না, শিতান শকান কাজ করনত সক্ষম হনব না। য়তয়ন
আরও বনলন, কদনরর রাত শায়ন্তর রাত, এ রানত শকান দু তিনা নি না এবাং
শিতানও শপ্রয়রত হি না। য়তয়ন আরও বনলন, এ রাত য়নরাপদ, শিতান এ
রানত খারাপ কাজ করনত পানর না এবাং ক্ষয়তকর য়কছু সাং য়িত হি না। ইবন

79

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১০৭৩৪, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক হাসাননর
সম্ভাবনা বনলনছন। মাজমা‘উয যাওিানিনদ (৩/১৭৬) হাইসামী রহ. বনলনছন,
হাদীসয়ি আহমাদ, বাযযার ও তারবানী বণতনা কনরনছন এবাং তানদর বণতনাকারীগণ
য়সকাহ। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক হাসান বনলনছন, সহীহহুল জানম‘ আস-সাগীর,
২/৯৬১।

80

সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ২১৯০, আলবানী রহ. হাদীসয়িনক ২১৯২ ও ২১৯৩
নাং শাওিানহনদর য়ভয়ত্তনত সহীহ বনলনছন। শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক
শাওিানহনদর য়ভয়ত্তনত সহীহ বনলনছন।
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আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা বনলন, শস রানত য়বতায়ড়ত জীন শিতাননক
য়শকনল আবদ্ধ করা হি, খয়বশ শিতাননদরনক আবদ্ধ করা হি, আসমানন
দরজা খুনল শদওিা হি, সকল তাওবাকারীনদর শথনক তাওবা কবুল করা হি।
এ কারনণই আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:

َ َ
َ ه
َ ِ ﴿ َس َلَّٰم
َّٰ َّ ح
]٨ :﴾ [القدر٥ّت َمطلعِ ٱلفج ِر

“শায়ন্তমি শসই রাত, ফজনরর সূ চনা পযতন্ত”। [সূ রা আল-কাদর, আিাত: ৪-৫]
শহ মুসয়লম! সু সাংবাদ গ্রহণ কনরা। শতামানদর জনয এ মানস জান্নানতর আিয়ি
দরজা খুনল শদওিা হনিনছ। জান্নানতর হাওিা মুয়মননর অন্তনর বইনছ।
জাহান্নানমর দরজাসমূ হ বন্ধ কনর শদওিা হনিনছ। শিতান ও তার শদাসরনদর
পানি য়শকল লাগাননা হনিনছ। সু তরাাং তাওহীনদর বাণী য়দনি শিতাননর
শমরুদণ্ড শভনঙ্গ চূ ণত য়বচূ ণত কনর দাও। শস ভাঙ্গার এ বযথা প্রয়তয়ি ফয়যলতপূ ণত
মওসু নম শভাগ করনত থাকনব। শস এ মানস মানু নষর জনয ধ্বাংস কামনা কনর।
শকননা শস শদনখ এ মানস আল্লাহ রহমাত ও মাগয়ফরাত নায়যল কনরন। এ
মানস রহমাননর দল য়বজি লাভ কনর আর শিতাননর দল পরায়জত হি।
শহ আল্লাহর বান্দা! রমযান মানসর প্রাি অনধ্তক শশষ হনি যানে। শতামানদর
মনধ্য শক য়ননজর আত্মার মুহাসাবা কনরছ? শক এ মানসর হক আদাি কনরছ?
মনন শরখ, এ মাস য়কন্তু শশষ হনত চলনছ। অতএব, আমনলর পয়রমাণ বায়ড়নি
দাও। তুয়ম শতা এ মানস অবিান করছ অথচ মাস শতা শশষ হনি যানে। সব
মানসর পনর আনরকয়ি মাস আসনব; য়কন্তু রমযাননর পনর কী আর রমযান
পাওিা যানব?
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পয়রনেদ: রমযাননর শশষ দশনকর ফযীলত
আনিশা রায়দিাল্লাহু ‘আনহা শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
َُ ْ َ َ َ َْ َُ َ ْ َ
َ اهلل َعلَيْه َو َسلَّ َم إ َذا َد َخ َل
ُ ِب َص ََّّل
َ ْ ّش َش َّد ِم
ُ ْ الع
َّ َ َ
ُّ انل
.» َوأيقظ أهله، َوأحيَا َلْله،ْئ َر ُه
ِ
ِ
ِ «َكن
“যখন রমযাননর শশষ দশক আসনতা তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম
তাাঁর লু য়ঙ্গ কনষ য়ননতন (নবয়শ শবয়শ ইবাদনতর প্রস্তুয়ত য়ননতন বা স্ত্রীনদর শথনক
দু নর থাকনতন) এবাং রানত্র শজনগ থাকনতন ও পয়রবার-পয়রজননক জায়গনি
য়দনতন।”81
আনিশা রায়দিাল্লাহু ‘আনহা বনলন,
ُ َُ َ َ
َْ
ُ ََْ َ َ
ُ ول اهلل َص ََّّل
َ َ ْ ْ اهلل َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ََيْتَه ُد ِف الْ َع
.»ِْيه
«َكن رس
ِ
ِ ِ
ِ
ِ  ما َل َيت ِهد ِِف غ،ّش األوا ِخ ِر
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম অনযানয সমনির তুলনাি রমযাননর
শশষ য়দনক অয়ধ্ক পয়রমানন এমনভানব সনচষ্ট থাকনতন যা অনয সমনি
থাকনতন না।”82
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম রমযাননর শশষ দশনক এত পয়রমাণ
আমল করনতন যা য়তয়ন অনয শকাননা মানস করনতন না। তাাঁর আমলসমূ নহর
মনধ্য অনযতম আমল হনলা:
রায়ত্র জাগরণ: তাাঁর আমলসমূ নহর মনধ্য অনযতম য়ছল রাত জাগরণ।
...
রায়ত্র জাগরনণর আনরক অথত হনত পানর রানতর অয়ধ্কাাংশ সমি শজনগ ইবাদত
করনতন। এক বণতনাি এনসনছ, শয বযয়ি অধ্তরাত জাগ্রত শথনক ইবাদত করল
শস শযন পুনরা রাত শজনগ ইবাদত করল। সহীহ মুসয়লনম আনিশা রায়দিাল্লাহু
‘আনহা শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
81

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২০২৪, সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৭৪।

82

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৭৫।
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َ ُ َ ُ ََْ َ َ
َّ ام ََلْلَ ًة َح ََّّت
َ َاهلل َعلَيْه َو َسلَّ َم ق
ُ ول اهلل َص ََّّل
.»اح
ِ َالصب
«وما رأيت رس
ِ
ِ
“আয়ম রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লামনক সকাল পযতন্ত শজনগ ইবাদত
করনত শদয়খ য়ন”।83
ইবন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, শকউ জামা‘আনতর
সানথ ইশার সালাত আদাি কনর ফজনরর সালাত জামা‘আনতর সানথ আদাি
করার দৃ ঢ় ইো থাকনল তার সারারাত জাগরনণর সাওিাব অয়জতত হনব।
ইমাম শানফ‘ঈ রহ. বনলন, শকউ ইশা ও ফজনরর সালানতর জামা‘আনত
উপয়িত হনল শস লাইলাতুল কদনরর অাংশ প্রাপ্ত হনব। ইবন মুসাইনিযব শথনক
ইমাম মায়লনকর শথনকও অনু রূপ বণতনা পাওিা যাি।
আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক মারফু‘ সূ নত্র বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, শয
বযয়ি ইশার সালাত জামা‘আনতর সানথ আদাি করনব শস লাইলাতুল কদর
প্রাপ্ত হনব।84
আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ ইবন আলী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক মারফু‘ সু নত্র বণতনা
কনরন,
َ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ََ ْ َ
ً ان َصح
َ  َص،يحا ُم ْسل ًما
َ ام َن َه
َ َ َ َو َغ َّض ب، َو َص ََّّل و ْر ًدا ِم ْن ََلْل ِه،ار ُه
،ِص ُه
«من أىت علي ِه شهر رمض
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ََ َُ َ َ ُ َ َْ َ َ َ
َْ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ً َ ُ ْ َ
، فقد صام الشهر، وبكر إَِل مج ِع ِه، وحافظ لَع صَلتِ ِه َمموعة،وح ِفظ فرجه ولِسانه ويده
ْ َْ َََْ َ ََْ ْ َْ َ َ ْ َ ْ
َ َ
َّ از ِبَائِ َز ِة
.»الر ِّب
ِ  َوف، َوأدرك َللة القد ِر،َواستكمل األج َر
“শয বযয়ি সু ি ও মুসয়লম অবিাি রমযান শপনি য়দননর শবলাি সাওম পালন

করল, রানতর শবলাি সালানত কুরআন য়তলাওিাত করল, চক্ষু অবনয়মত
রাখল, য়ননজর লজ্জািান, যবান ও হাত য়হফাযত করল, জামা‘আনতর সানথ
পাাঁচ ওিাি সালাত আদাি করল ও খুব তাড়াতায়ড় জুম‘আত সালানত শগল,
83

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ৭৪৬।

84

ইতহাফুল মাহারা, ইবন হাজার আসকালানী, ১৫/৪১৪।
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তাহনল শস যথাযথভানব সাওম পালন করল, পুনরাপুয়র সাওিাব প্রাপ্ত হনব,
লাইলাতুল কদর লাভ করনব এবাং তার রনবর পুরস্কার প্রাপ্ত হনি সফলকাম
হনব।85 ইমাম আবু জা‘ফর রহ. বনলন, এ পুরষ্কার দু য়নিার রাজা-বাদশার
পুরস্কানরর সানথ সাদৃ শ নি (বরাং এয়ি মহান রনবর য়বনশষ পুরস্কার)।
পয়রবানরর শলাকনদরনক জাগাননা: রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম
রমযাননর শশষ দশনক তাাঁর পয়রবার-পয়রজননক সালানতর জনয জাগানতন, যা
য়তয়ন অনয মানস করনতন না। আবু যার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত
হাদীনস এনসনছ, “রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম শতইশ, পাঁয়চশ ও
সাতাশ রমযান তার পয়রবারনক সালানতর জনয জাগানতন। আরও বয়ণতত আনছ
শয, য়তয়ন য়বনশষ কনর সাতাশ রমযান তাাঁর পয়রবার-পয়রজননক সালানতর জনয
আহ্বান করনতন। এয়ি প্রমাণ কনর শয, শয সমি লাইলাতুল কদর হওিার
সমূ হ সম্ভাবনা য়তয়ন শসসমি তানদরনক জায়গনি য়দনতন।
َ
ْ َ
َ
ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ َّ َّ َ
.»اخ ِر ِم ْن َر َم َضان
الع
ِف
ه
«أن انل ِِب صَّل اَّلل علي ِه وسلم َكن يوقِظ أهل
ِ ّش األ َو
ِ
ِ
“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম রমযাননর শশষ দশ য়দন তার
পয়রবানরর শলাকনদরনক জাগানতন”।86
...
সু ফইিান সাওরী রহ. বনলন, আমার কানছ সবতায়ধ্ক য়প্রি কাজ হনলা রমযাননর
শশষ দশ য়দন আসনল রানত শবয়শ পয়রমাণ তাহাজ্জু দ পড়া, এনত কন ার
অধ্যাবসিী হওিা, পয়রবার-পয়রজন ও সন্তাননদরনক সম্ভব হনল জায়গনি
শদওিা। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম ফায়তমা ও আলী রায়দিাল্লাহু
85

ফাদানিলু রমযান, ইবন আবীদ দু য়নিা, পৃ . ৪৮।
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য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৭৯৫, ইমাম য়তরয়মযী হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন; আলবানী
রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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‘আনহুমার দরজাি কড়া নাড়নতন এবাং বলনতন, শতামরা য়ক উন ছ ও সালাত
আদাি কনরছ?87 য়তয়ন রানতর শবলাি তাহাজ্জু দ সালাত শশনষ য়বতনরর সালাত
আদাি করার সমি আনিশা রায়দিাল্লাহু ‘আনহানক জাগানতন। তারগীনব বয়ণতত
আনছ, য়তয়ন তাাঁর এক স্ত্রীনক সালানতর জনয জায়গনিনছন এবাং তার শচহারাি
পায়নর য়ছিা য়দনিনছন।
মুিাত্তাি বয়ণতত আনছ,
ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ
َ َ ْ َ َّ
ْ َ َ َ َّ َ ُ َ اْل َ َّطاب ََك َن يُ َص ِّيل م َن اللَّيْل َما َش
 أيقظ،آخ ِر الليْ ِل
أن عمر بن
ِ
ِ  حَّت ِإذا َكن ِمن.اء اهلل
ِ
ِ
َ
ََّٰ َّ
َ
ُ ْ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ َّ
َ
َ
ُ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ
ِ ك بِٱلصلوة
 ﴿ َوأ ُمر أهل:هذ ِه اْليَة
ِ  ثم يتلو. الصَلة، الصَلة: يقول له ُم.أهله لِلصَل ِة

َ
]٠٣٠ :﴾ [طه١٣٢َوٱص َط ِِب َعلي َها

“উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু রানত যতিুকু সম্ভব সালাত আদাি করনতন। রানতর
শশষাাংশ হনল য়তয়ন তার পয়রবানরর শলাকনদরনক সালানতর জনয জাগানতন
এবাং বলনতন, সালাত, সালাত। অতুঃপর য়তয়ন এ আিাত য়তলাওিাত করনতন:
َ
َ َّ
َ َ َ ُ َ
]٠٣٠ :﴾ [طه١٣٢ٱلصل َّٰوة ِ َوٱص َط ِِب َعلي َها
ِ ﴿وأمر أهلك ب
“আর শতামার পয়রবার-পয়রজননক সালাত আদানির আনদশ দাও এবাং য়ননজও
88

তার ওপর অয়বচল থাক”। [সূ রা ত্বা-হা, আিাত: ১৩২]

শি কনরা শকামর বাাঁধ্া: য়তয়ন রমযাননর শশষ দশনক লু য়ঙ্গ শি কনর বাাঁধ্নতন
(অথতাৎ খুব শবয়শ ইবাদত করনতন) এবাং স্ত্রীনদর শথনক আলাদা থাকনতন
(অথতাৎ তানদর য়বছানািা শযনতন না), এভানব রমযান শশষ না হওিা পযতন্ত
করনতন।
87

মাশীখাতু ইবন বু খারী, জামালু দ্দীন ইবনু য যায়হরী আল-হানাফী, ১/৫৭২, য়তয়ন
হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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মুিাত্তা মায়লক, ২/১৬২, হাদীস নাং ৩৮৯; জানম‘উল উসূ ল, ৬/৬৮, হাদীস নাং

৪১৭৯, মুহায়ক্কক আব্দু ল কায়দর আরনাঊত হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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য়তয়ন সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম রমযাননর শশষ দশয়দন শযনহতু ই‘য়তকাফ
করনতন তাই ই‘য়তকাফ অবিাি স্ত্রীনদর য়নকিবততী হওিা তানদর সানথ
শমলানমশা করা কুরআন, হাদীস ও ইজমা‘ িারা শযনহতু য়নয়ষদ্ধ তাই য়তয়ন শস
সমি স্ত্রীনদর কানছ শযনতন না। শকাননা শকাননা সৎপূ বতসূরী য়নননাি আিানতর
বযাখযা এভানব কনরনছন শয,

ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ ُ َّٰ َ َ َ
]٠٥٨ :﴾ [ابلقرة١٨٧ٱّلل لكم
﴿فٱلَٰٔـن ب ِِشوهن وٱبتغوا ما كتب

“অতএব, এখন শতামরা তানদর সানথ য়ময়লত হও এবাং আল্লাহ শতামানদর জনয
যা য়লনখ য়দনিনছন, তা অনু সন্ধান কর”। [সূ রা আল-বাকারা, আিাত: ১৮৭]
অথতাৎ লাইলাতুল কদর তালাশ কনরা। এ আিানতর বযাখযা এরূপ, সাওনমর
রানত আল্লাহ স্ত্রী সহবাস হালাল কনরনছন যতক্ষণ না ফজনরর সাদা শরখা কাল
শরখা শথনক স্পষ্ট হি। তনব সানথ সানথ য়তয়ন লাইলাতুল কদরও তালাশ
করার আনদশ য়দনিনছন যানত রমযাননর সারারাত স্ত্রী উপনভানগ শকনি না
যাি। আর সারারাত স্ত্রী উপনভানগ মত্ত থাকনল লাইলাতুল কদর ছু নি যানব। এ
কারনণ রানত তাহাজ্জু নদর সালাত আদানির য়ননদতশ য়দনি লাইলাতুল কদর
অনেষনণর য়ননদতশ য়দনিনছন, য়বনশষ কনর শস সব রানত যানত লাইলাতুল কদর
হওিার সম্ভাবনা শবয়শ। তাই রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম
রমযাননর প্রথম য়বশ য়দন তার স্ত্রীগনণর কানছ গমন করনতন অতুঃপর শশষ
দশনক স্ত্রীনদর শথনক আলাদা থানক লাইলাতুল কদনরর তালানশ য়ননজনক
য়ননিায়জত রাখনতন।
রানতর খাবার য়বলম্ব কনর সাহরীনত গ্রহণ: রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম শশষ দশনক রানতর খাবার য়বলম্ব কনর সাহরীনত একসানথ গ্রহণ
করনতন। আবু সা‘ঈদ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লামনক বলনত শুনননছন শয,
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ُ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َّ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ ُ َ ُ َ
اصل يَا
ِ  فإِنك تو: قالوا،اصل حَّت السح ِر
ِ  فليو،اصل
ِ  فأيكم إِذا أراد أن يو،اصلوا
ِ «َل تو
َ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ َُ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ٌ
َ
.»ني
ِ رسول
ٍ  وس، إِّن لست كهيئ ِتكم إِّن أبِيت ِِل مط ِعم يط ِعم ِّن:اَّلل قال
ِ اق يس ِق
“শতামরা সাওনম শবসাল পালন করনব না। শতামানদর শকউ সাওনম শবসাল
পালন করনত চাইনল শস শযন সাহরীর সমি পযতন্ত কনর। শলানকরা বলল, শহ
আল্লাহর রাসূ ল! আপয়ন শয সাওনম শবসাল পালন কনরন? য়তয়ন বলনলন, আয়ম
শতামানদর মনতা নই, আয়ম রায়ত্র যাপন কয়র এরূপ অবিাি শয, আমার জনয
একজন খাদয পয়রনবশনকারী থানকন য়যয়ন আমানক আহার করান এবাং
একজন পানীি পয়রনবশনকারী আমানক পান করান”।89
এ হাদীনস রাসূ নলর সাওম, রনবর উনদ্দনশয য়নজতনন থাকা, তাাঁর মুনাজাত ও
য়যয়কনর মশগুল থাকার জনয আল্লাহ তাাঁর রাসূ নলর জনয তাাঁর ভানলাবাসা ও
তাাঁর পয়বত্র ফুৎকার ইতযায়দ যা য়কছু য়ন‘আমত দান কনরনছন শস সনবর ইয়ঙ্গত
বহন কনর। য়তয়ন সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম তার অন্তনর আল্লাহর পয়রচি
অনু ভব করনতন, রনবর প্রদত্ত খাবার গ্রহণ করনতন এবাং মানবীি পানাহার
মুি থাকনতন।
আল্লাহর জ্ঞানপ্রাপ্ত বযয়ির কানছ তাাঁর য়যয়কর হনলা তানদর অন্তনরর খাদয, যা
তানদরনক পানাহার শথনক অমুখানপক্ষী কনর রানখ। আল্লাহর ভানলাবাসা অজতনন
য়ননবয়দত কন ার পয়রশ্রমীগণ ক্ষুধ্া অনু ভব করনল মুনাজানতর খাদয িারা তৃয়প্ত
লাভ কনর। অতএব, তানদর জনয অতযন্ত পয়রতাপ যারা অয়তয়রি খাওিার
কারনণ রনবর শমানাজানতর স্বাদ শথনক বয়িত।
মাগয়রব ও ইশার মধ্যবততী সমি শগাসল করা:

89

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯৬৩।
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ইবন জারীর রহ. বনলন, আয়লমগণ রমযাননর প্রয়ত রানত শগাসল করনতন,
শকউ আবার রমযাননর শশষ দশনক শযসব রানত লাইলাতুল কদর হওিার
সম্ভাবনা শবয়শ শস সব রানত শগাসল কনর সু গয়ন্ধ বযবহার করনতন।
...
হাম্মাদ ইবন সালামাহ রহ. বনলন, সানবত ও হুমাইদ রহ. রমযাননর শশষ
দশনক শয রানত লাইলাতুল কদর হওিার সম্ভাবনা শবয়শ শস সব রানত সু ন্দর
শপাশাক পয়রধ্ান কনর সু গয়ন্ধ বযবহার কনর মসয়জনদ শযনতন এবাং মসয়জদ
সু গয়ন্ধ ও শধ্াাঁিা য়দনি সু গন্ধমি করনতন। অতএব, রমযাননর শশষ দশনক শয
রানত লাইলাতুল কদর হওিার সম্ভাবনা শবয়শ শস সব রানত পয়রস্কার-পয়রেন্ন
হওিা, সু গয়ন্ধ বযবহার করা, শগাসল কনর সু ন্দর জামা-কাপড় পয়রধ্ান করা
ভানলা, শযভানব অনযানয ঈনদর য়দনগুনলানত করা হি। এছাড়া সব সালানত
শপাশানকর িারা সু সয়জ্জত হওিা শরী‘আতসম্মত। শযমন, আল্লাহ তা‘আলা
বনলনছন:

ُ ُ
ُ ََ
َ ُ ِند
َ كم ع
]٣٠ : ﴾ [اَلعرا٣١جد
﴿خذوا زِينت
ِ ك مس
ِ

“শতামরা প্রয়ত সালানত শতামানদর শবশ-ভূ ষা গ্রহণ কনরা”। [সূ রা আল-আ‘রাফ,
আিাত: ৩১] ইবন উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বনলন, আল্লাহর জনয শবশ-ভূ ষা
গ্রহণ করা অয়ধ্ক হকদার। তনব বযয়ির অভযন্তরীণ সাজ-সজ্জা বযতীত বায়হযক
সাজ-সজ্জা পয়রপূ ণত হি না। আর আল্লাহর কানছ য়ননবয়দত হওিা, তাওবা করা,
সমস্ত গুনাহ শথনক পয়বত্রতা অজতন করা ইতযায়দর মাধ্যনম বযয়ির অভযন্তরীণ
পয়বত্রতা ও সাজ-সজ্জা অয়জতত হি। শকননা বানতনী শসৌন্দযত বযতীত বায়হযক
শসৌন্দযত শকাননা কানজ আনস না। কয়ব বনলনছন:
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শকউ যয়দ তাকওিার শপাশাক পয়রধ্ান না কনর, তনব শস সাধ্ারণ শপাশাক
পয়রধ্ান করনলও উলঙ্গই হনি থানক।
আল্লাহ কানরা বায়হযক অবিা ও সম্পনদর য়দনক তাকান না; বরাং য়তয়ন তানদর
অন্তর ও আমনলর য়দনক লক্ষয কনরন। সু তরাাং শয বযয়ি তাাঁর সন্মু নখ সালানত
দাাঁড়ানব শস শযন উত্তম শপাশানক বায়হযক সু সয়জ্জত হনি এবাং তাকওিার
শপাশানক বানতনী শসৌন্দযতময়ণ্ডত হনি দাাঁড়াি। আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
ٗ َ ُ
َ َ َّٰ َ َّ
ُ َ ِيشا َوِل
َُ ٗ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ى ذَّٰل ِك
اس ٱتلقو
ِ﴿يَّٰب ِن ءادم قد أنزۡلا عليكم ِلِ اسا يوَّٰرِي سوَٰءت ِكم ور
َ
]٠١ : ﴾ [اَلعرا٢٦خير
“শহ বনী আদম, আয়ম শতা শতামানদর জনয শপাশাক অবতীণত কনরয়ছ, যা
শতামানদর লজ্জািান ঢাকনব এবাং যা শসৌন্দযতস্বরূপ। আর তাকওিার শপাশাক,
তা উত্তম”। [সূ রা আল-আ‘রাফ, আিাত: ২৬]
ই‘য়তকাফ করা: রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর রমযাননর শশষ
দশনক ইবাদনতর মনধ্য অনযতম য়ছল ই‘য়তকাফ করা। আনিশা রায়দিাল্লাহু
‘আনহা শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َّ َّ َ
َ َ ََ ْ َ ََ َ ْ َ
َ ان
ُ َّ ح ََّّت تَ َو َّف ُاه
.»اَّلل
اخر ِمن رمض
ِ كف العّش األو
ِ  َكن يعت،«أن انل ِِب صَّل اهلل علي ِه وسلم
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম মারা যাওিার আগ পযতন্ত রমযাননর শশষ
দশক ই‘য়তকাফ করনতন”।90

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম

লাইলাতুল কদনরর তালানশ রমযাননর শশষ দশ য়দন সমস্ত কাজ-কমত শছনড়,
অনযানয য়চন্তা-ভাবনা মুি হনি তার রনবর মুনাজাত, য়যয়কর ও শদা‘আি মগ্ন
হওিার জনয ই‘য়তকাফ করনতন।
ইমাম আহমাদ রহ. বনলন, ই‘য়তকাফকারীর জনয মানু নষর সানথ শবয়শ শমলা90

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২০২৬, সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৭২।
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শমশা না হওিাই মুস্তাহাব; এমনয়ক ইলম ও কুরআন য়শক্ষার জনযও নি, বরাং
তার জনয উত্তম হনলা একাকী থাকা, তার রনবর মুনাজাত, য়যয়কর ও শদা‘আি
একাগ্র থাকা।
এ ধ্রনণর ই‘য়তকাফ হনলা শর‘ঈ য়নজতনবাস যা মসয়জনদ করনত হি, এনত
মানু নষর সানথ একয়ত্রত হওিা বাদ পনড় না আবার জামা‘আনত সালাত
আদািও বাদ পনড় না। অনযয়দনক মানু নষর শথনক এনকবানরই আলাদা হনি
য়নজতনবাস করা শরী‘আনত য়ননষধ্। ইবন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুনক
একনলাক সম্পনকত য়জজ্ঞাসা করা হনলা শয রাত শজনগ সালাত আদাি কনর
আর য়দনন সাওম পালন কনর, তনব শস জুমু‘আর সালাত ও জামা‘আনত
উপয়িত হি না। য়তয়ন বলনলন, শলাকয়ি জাহান্নামী।
অতএব, এ উম্মানতর জনয শরী‘আতসম্মত য়নজতনবাস হনলা মসয়জনদ
ই‘য়তকাফ পালন করা, য়বনশষ কনর রমযান মানস, আরও য়নয়দতষ্ট কনর
রমযাননর শশষ দশ য়দন, শযময়নভানব রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম
করনতন। ই‘য়তকাফকারী আল্লাহর ইবাদত, আনু গতয ও য়যয়কনর য়ননজনক
মসয়জনদ আবদ্ধ কনর রানখ, দু য়নিার সমস্ত োনমলামুি হনি অন্তরনক একমাত্র
রনবর য়দনক েুয়াঁ কনি শদি এবাং তাাঁর ননকিয লানভর প্রনচষ্টা কনর। অতএব,
আল্লাহর সন্তুয়ষ্ট অনেষণ বযতীত তার শকাননা কাজ থানক না।
ই‘য়তকানফর হাকীকী অথত হনলা, সৃ য়ষ্টর সানথ সব ধ্রনণর সম্পকত য়ছন্ন কনর
স্রষ্টার সানথ সম্পকতযুি হওিা। তার রনবর পয়রয়চয়ত, তাাঁর ভানলাবাসা ও তাাঁর
মমত্বনবাধ্ যত শবয়শ শয়িশালী হনব বযয়ি তত শবয়শ দু য়নিার সম্পকত য়ছন্ন হনি
তাাঁর প্রয়ত সম্পূ ণত সম্পকতযুি হনব। শকাননা একনলাক গৃ নহ সম্পূ ণত একাকী
শথনক তার রনবর জনয য়ননজনক মুি করল। তানক একজন য়জজ্ঞাসা করল,
তুয়ম য়ক একাকীত্ব অনু ভব কনরা না? শস বলল, কীভানব আয়ম একাকীত্ব
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অনু ভব করব অথচ য়তয়ন শতা বনলনছন: শয বযয়ি আমানক স্মরণ কনর আয়ম
তার মজয়লনশর সাথী।
শহ মানু ষ! শয য়ননজর জীবননক য়নুঃনশষ কনর য়দনিছ, উ । শতামার জীবনন যা
য়কছু ছু নি শগনছ শসগুনলা লাইলাতুল কদনর য়ফনর পাওিার শচষ্টা কনরা। শকননা
একয়ি লাইলাতুল কদরই শতামার জীবনন ছু নি যাওিা য়দনগুনলার জনয যনথষ্ট।
আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ
َ َُ َ
َ َُ َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ َ﴿إ َّنا أ
 ِللة ٱلقدرِ خير مِن أل ِف٢ ِ َو َما أد َرىَّٰك َما ِللة ٱلقدر١ ِنزل َنَّٰ ُه ِف ِللةِ ٱلقدر
ِ
َ
]3 ،٠ :﴾ [القدر٣شهر
“য়নশ্চি আমরা এয়ি (কুরআন) নায়যল কনরয়ছ ‘লাইলাতুল কদনর।’ শতামানক
য়কনস জানানব ‘লাইলাতুল কদর’ কী? ‘লাইলাতুল কদর’ হাজার মাস
অনপক্ষা উত্তম।” [সূ রা আল-কাদর, আিাত: ১-৩]
َ ُ َ َّ
ُ َّ َ َ َ َ
ُ اء
َ ول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم أُر َي أَ ْع َم
َ  أَ ْو َما َش.اس َقبْلَ ُه
َّ ار
 فكأنه.اهلل ِم ْن ذلِك
« ِإن رس
ِ انل
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ َْ ْ
َّ َ َ ْ َ َ َت َق
ََ
ُ ْ ُ ُْ َ َ
 فأع َط ُاه،ول ال ُع ْم ِر
ِ  ِمثل،اُص أعمار أم ِت ِه أن َل يبلغوا ِم َن العم ِل
ِ اَّلي بلغ غْيهم ِِف ط
َ
ْ َ ْ
ُ
ٌ ْ  َخ،اهلل ََلْلَ َة الْ َق ْدر
.»ْي ِم ْن أل ِف شه ٍر
ِ
“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লামনক তার পূ নবতর মানু নষর
হািাত শদখাননা হনলা অথবা আল্লাহ যতিুকু শচনিনছন ততিুকু শদখাননা
হনিনছ। এনত য়তয়ন তার উম্মনতর হািাত য়নতান্তই কম মনন করনলন।
শযনহতু অনযানয উম্মানতর দী ত হািানতর কারনণ তানদর শবয়শ আমল
তার উম্মানতর কম হািানতর কারনণ অল্প আমল তানদর সমকক্ষ হনত
পারনব না। অতুঃপর আল্লাহ তানক লাইলাতুল কদর দান কনরনছন যা
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হাজার মাস অনপক্ষা উত্তম।”

91

মুজায়হদ শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
ََْ
َ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ ْ ً ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َّ َّ َ
هلل ألف
ِ يل ا
ِ «أن انل ِِب صَّل اهلل علي ِه وسلم ذكر رجَل ِمن ب ِّن إِرسا ِييل ل ِبس السَلح ِِف س ِب
َ َ َ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ِ فأنزل اهلل عز وجل ﴿إِنا أنزلنَّٰه ِف ِللةِ ٱلقدر: فع ِجب المس ِلمون ِمن ذلِك قال:شه ٍر قال
َ
َ
َّ
َ
َ َُ َ
َ َُ َ
َ
َ
] ال ِِت3 ،٠ :﴾ [القدر٣ ِللة ٱلقدرِ خير مِن أل ِف شهر٢ ِ َو َما أد َرىَّٰك َما ِللة ٱلقدر١
ْ َ ََْ
َ َ ِّ ُ ُ َّ َ َ َ
َ
َ َ
.»هلل ألف شه ٍر
ِ يل ا
ِ ل ِبس ِفيها ذلِك الرجل السَلح ِِف س ِب
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনী ইসরাঈনলর একনলানকর কথা
উনল্লখ কনরন য়যয়ন আল্লাহর পনথ এক হাজার মাস অস্ত্র পয়রয়হত য়ছল
(অথতাৎ হাজার মাস য়জহাদ কনরনছন)। এনত মুসয়লমগণ আশ্চযতয়েত
হনলন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আিাত নায়যল কনরন,
َ
َ َُ َ
َ َُ َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ َ﴿إ َّنا أ
 ِللة ٱلقدرِ خير مِن أل ِف٢ ِ َو َما أد َرىَّٰك َما ِللة ٱلقدر١ ِنزل َنَّٰ ُه ِف ِللةِ ٱلقدر
ِ
َ
]3 ،٠ :﴾ [القدر٣شهر
“য়নশ্চি আমরা এয়ি (কুরআন) নায়যল কনরয়ছ ‘লাইলাতুল কদনর।’ শতামানক
য়কনস জানানব ‘লাইলাতুল কদর’ কী? ‘লাইলাতুল কদর’ হাজার মাস
অনপক্ষা উত্তম।” [সূ রা আল-কাদর, আিাত: ১-৩] অথতাৎ বমত পয়রয়হত শস
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মুিাত্তা মায়লক, হাদীস নাং ১১৪৫, মুহায়ক্কক আইমান শা‘বান সায়লহ বনলন, ইমাম
মায়লক আহনল ইলনমর য়সকাহনদর শথনক এ হাদীস শুনননছন। এ হাদীনসর মুরসাল
শাওিানহদ আনছ। শদখুন, জানম‘উল উসূ ল, ৯/২৪১। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক
দ‘ঈফ মু‘দাল বনলনছন।
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92
বযয়ি এক হাজার মানসর য়জহানদর শচনিও লাইলাতুল কদর উত্তম।”

নাখা‘ঈ রহ. বনলন, কদনরর রানত আমল করা অনয সমনির এক হাজার মাস
আমল করা অনপক্ষা উত্তম। সহীহাইনন আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক
বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َْ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه
 غ ِفر،«من قام َللة القد ِر ِإيمانا واح ِتسابا
“শয বযয়ি লাইলাতুল কদনর ঈমাননর সানথ সওিানবর আশাি রাত শজনগ
ইবাদাত কনর, তাাঁর য়পছননর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হনব”।93
মুসনানদ আহমানদর বণতনাি এনসনছ,
َْ
َّ َ َ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ِّ ُ َّ ُ ً َ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذنبِ ِه َو َما تأخ َر
 ثم وفقت َل غ ِفر، واحتِسابا،«فمن قامها اب ِتغاءها إِيمانا
“শয বযয়ি লাইলাতুল কদনর ঈমাননর সানথ সওিানবর আশাি রাত শজনগ
ইবাদাত করনব, অতুঃপর শস রাত লাভ করার তাওফীকপ্রাপ্ত হনব, তার
94

য়পছননর ও পনরর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হনব।”

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন,

ْ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ ٌْ َ ٌََْ
.»ْيها فقد ُح ِر َم
 من ح ِرم خ،« ِفي ِه َللة خْي ِمن أل ِف شه ٍر

92

আস-সু নান আল-কুবরা, বাইহাকী, হাদীস নাং ৮৫২২, য়তয়ন হাদীসয়িনক মুরসাল
বনলনছন; তাখরীজ আহাদীস আল-কাশশাফ, ৪/২৫৩, মুহায়ক্কক হাদীসয়িনক মুরসাল
বনলনছন।

93
94

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০১।
মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ২২৭১৩, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক হাসান
َ َ
َْ
বনলনছন; তনব দু য়ি ইবারত বযতীত। শস দু য়ি ইবারত হনলা (آخ ِر َلْل ٍة
ِ  )أو ِِفএবাং
َّ َ َ
() َو َما تأخ َر।
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“এ মানস একয়ি রাত রনিনছ যা এক হাজার মাস অনপক্ষাও উত্তম। শয বযয়ি
শস রানতর কলযাণ শথনক বয়িত রনি শগল শস প্রকৃতই বয়িত রনি শগল।”95
জুওিাইবার রহ. বনলন, আয়ম দাহহাক রহ.-শক য়জজ্ঞনস করলাম, হানিয ও
য়নফাসবতী, মুসায়ফর ও ু মন্ত বযয়ির বযাপানর আপয়ন কী মনন কনরন? তারা
য়ক লাইলাতুল কদনরর মযতাদা পানব? য়তয়ন বলনলন, হযাাঁ। যানদর আমলই
আল্লাহ কবুল কনরন তানদরনকই লাইলাতুল কদনরর মযতাদা দান করনবন।
সু তরাাং কবুল হওিাই এখানন মূ ল য়বষি, শবয়শ পয়রমাণ ইবাদত মূ খয উনদ্দশয
নি। উনদ্দশয হনলা অন্তনরর সৎকাজ ও এর পয়বত্রতা। এখানন শারীয়রক শবয়শ
আমল উনদ্দশয নি। শকননা কয়তপি রাত জাগরণকারী সালাত আদািকারী কষ্ট
আর রাত জাগা বযতীত য়কছু ই পাি না, কত সালানত দণ্ডািমান শলাক সাওিাব
শথনক বয়িত অথচ ু মন্ত বযয়ি আল্লাহর দিাপ্রাপ্ত হি। এ ু মন্ত বযয়ি যয়দও
ু মানে য়কন্তু তার অন্তর আল্লাহর য়যয়কনর জাগ্রত থানক, আর সালানত
দণ্ডািমান শস বযয়ি যয়দও সালাত আদাি করনছ য়কন্তু তার অন্তর পাপী। বান্দা
কলযাণকর কানজর প্রনচষ্টা করনত, সৎকানজ কন ার পয়রশ্রম, অসৎ ও অনযাি
কাজ শথনক য়বরত থাকনত আয়দষ্ট। প্রনতযক বযয়িনক তার কানজর ধ্রণ
অনু যািী তার কাজ সহজ করা হি। শসৌভাগযবাননদরনক শসৌভাগযবাননদর
আমল করনত সহজ কনর শদওিা হি আর দু ভতাগানক দু ভতাগানদর কাজ করনত
সহজ কনর শদওিা হি। সু তরাাং এ মানস আমনলর মাধ্যনম গনীমত গ্রহনণ দ্রুত
এয়গনি আনসা। শতামার জীবনন যা হায়রনি শগনছ তা হিত য়ফনর পানব।
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নাসাঈ, হাদীস নাং ২১০৬, আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ। মুসনানদ
আহমদ, ৭১৪৮, শু‘আইব আরনাঊত বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ।
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পয়রনেদ: রমযাননর শশষ সাত য়দন
ইবন উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা শথনক বয়ণতত শয,
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ِّ َّ
َ ْ َ ْ ً َ َّ َ
َ الق ْدر ِف
َّ المنَامِ ِف
السبْ ِع
 أروا َللة،اب انل ِِب صَّل اهلل علي ِه وسلم
ِ
ِ ِ
ِ «أن ِرجاَل ِمن أصح
َ
َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َّ ت ِف
السبْ ِع
ِ األ َو
ِ  فقال رسول،اخ ِر
ِ  أرى رؤياكم قد تواطأ:اَّلل صَّل اهلل علي ِه وسلم
َ ْ َّ
َ
َ َ ََْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
.»اخ ِر
ِ  فمن َكن متح ِّريها فليتح َّرها ِِف السب ِع األ َو،اخ ِر
ِ األ َو
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর কয়তপি সাহাবীনক স্বেনযানগ রমযাননর
শশনষর সাত রানত লাইলাতুল কদর শদখাননা হি। (এ কথা শশানন) রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বলনলন, আমানকও শতামানদর স্বনের অনু রূপ
শদখাননা হনিনছ। (নতামানদর শদখা ও আমার শদখা) শশষ সাত য়দননর শক্ষনত্র
য়মনল শগনছ। অতএব, শয বযয়ি এর সন্ধান প্রতযাশী, শস শযন শশষ সাত রানত
সন্ধান কনর।”96
ইবন উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َْ ْ َْ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َ ُ َْ
ب َلَع
 فَل يغل،اخ ِر يع ِّن َللة القد ِر ف ِإن ضعف أحدكم أو عجز
ِ ّش األ َو
ِ «اتل ِمسوها ِِف الع
َّ
َ ْ السبْ ِع
.»ابل َو ِاق
“শতামরা রমযাননর শশষ দশয়দনন কদনরর রাত অনু সন্ধান কর। শতামানদর
শকউ যয়দ দু বতল অথবা অপারগ হনি পনড়, তনব শস শযন শশষ সাত রানত
অলসতা না কনর”।97 রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম শশষ দশনকর
শবনজাড় রানত লাইলাতুল কদর তালাশ করনত আনদশ কনরনছন। ইবন

96

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২০১৫, সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৬৫।

97

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৬৫।

 78 
‘আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা শথনক বয়ণতত শয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:

َ
َ َ
َ َ
ْ َ
ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ
َ
َ ُ َ
 ِِف، ِِف َسابِ َع ٍة تبَْق،اس َع ٍة تبَْق
ِ ّش األ َو
ِ  ِِف ت،اخ ِر ِمن رمضان َلْلة القد ِر
ِ «اتل ِمسوها ِِف الع
َ َ
َ
.»خا ِم َس ٍة تبَْق

“শতামরা তা (লাইলাতুল কদর) রমযাননর শশষ দশনক তালাশ কর। লাইলাতুল
কদর (নশষ য়দক শথনক গনণাি) নবম, সপ্তম বা পিম রাত অবয়শষ্ট থানক”।98
বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেসে, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াোল্লাম
বসলসেন:

َ
ْ َ
َ ْ  أَ ْو ِف َسبْع َيبْ َق،ني
َ ِه ِف ت ْسع َي ْمض
َ
.»ني
ِ ّش األ َو
ٍ
ِ
ٍ ِ ِ َ ِ ،اخ ِر
ِ
ِ « ِِه ِِف الع

“তা শশষ দশনক, তা অয়তবায়হত নবম রানত অথবা অবয়শষ্ট সপ্তম রানত অথতাৎ
লাইলাতুল কদর”।99
উিাইনা ইবন আবদু র রহমান বনলন, আমার য়পতা আবদু র রহমান বনলন,
َّ
ْ َ َ َْ ْ َ ََُْ ْ َ ُ
ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ  َما أَنَا ُملْتَم ُس َها ل:ك َر َة َف َق َال
هلل َصَّل
«ذ ِكرت َللة القد ِر ِعند أ ِِب ب
ِ
ِ ول ا
ِ
ِ َش ٍء س ِمعته ِمن رس
َ َََْْ ْ
َ
َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ْ َ
َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ِّ َ
ْ
َ
 أو ِِف، اتل ِمسوها ِِف ت ِس ٍع يبقني: فإِّن س ِمعته يقول،اخ ِر
ِ ّش األو
ِ اَّلل علي ِه وسلم إَِل ِِف الع
َ َ َ َْ َََْْ َْ َْ َََْْ ْ َ
ْ َ َُ َ ََ ََْ
َ ك َر َة يُ َص ِّيل ِف الع ّْش
ين
 وَكن أبو ب،اخ ِر َلل ٍة
ِ  أو ِِف ثَل ِث أ َو، أو ِِف َخ ٍس يبقني،سب ٍع يبقني
ِ ِ ِ
َ َ َ َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ
.»ّش اجتَ َهد
 فإِذا دخل الع،ِم ْن َر َمضان ك َصَلتِ ِه ِِف َسائِ ِر السن ِة
“আবু বাকরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহুর কানছ একবার লাইলাতুল কদর সম্পনকত
আনলাচনা হনলা। য়তয়ন বলনলন, আয়ম লাইলাতুল ক্বাদর রামাযাননর শশষ দশ
য়দন ছাড়া অনয শকাননা রানত অনু সন্ধান করব না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
98

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২০২১।

99

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২০২২।
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আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর কাছ শথনক একয়ি বাণী শশানার কারনণ; কারণ আয়ম
তানক বলনত শুননয়ছ শয, শতামরা এ রাতয়িনক রমযাননর নি য়দন বাকী
থাকনত বা সাত য়দন বাকী থাকনত বা পাাঁচ য়দন বাকী থাকনত বা য়তন য়দন
বাকী থাকনত বা এর শশষ রানত অনেষণ কর। বণতনাকারী বনলন, আবু বাকরা
রায়দিাল্লাহু ‘আনহু রামাযাননর য়বশ য়দন পযতন্ত অনযানয সু ন্নানতর মনতাই সালাত
আদাি করনতন। য়কন্তু শশষ দশ য়দননর শক্ষনত্র খুবই প্রনচষ্টা চালানতন”।100
....
আব্দু ল্লাহ ইবন উনাইস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু তার য়পতা শথনক বণতনা কনরন, য়তয়ন
বনলন,
ُ َْ َ َ
َ َّ ْ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ً َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ُ ْ ُ
 ف ُم ْر ِِن بِليْل ٍة أن ِزل َها،اَّلل
ِ  وأنا أصيل ِفيها ِِبم ِد، إِن ِِل با ِدية أكون ِفيها،اَّلل
ِ  يا رسول:«قلت
ََ َََْ ْ ْ َ ََ
ْ َ
ْ َْ َ َ َ
َ
.»ّشين
ِ  «ان ِزل َللة ثَل ٍث و ِع: فقال،إَِل هذا المس ِج ِد
“আয়ম বললাম, শহ আল্লাহর রাসূ ল! আয়ম এক গ্রানম থায়ক এবাং শসখানন
আলহামদু য়লল্লাহ সালাত আদাি কয়র। অতএব, আমানক লাইলাতুল কদনরর
সাংবাদ য়দন শস রানত এ মসয়জনদ এনস সালাত আদাি করব। য়তয়ন বলনলন,
101
তুয়ম শতইশ তায়রখ রানত এনসা”।

শকউ শকউ চয়ব্বশ রমযান রানত লাইলাতুল কদর তালাশ কনর থানকন। এয়ি
আনাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু ও হাসান রহ. এর মত। হাসান রহ. শথনক বয়ণতত,
100

য়তরয়মযী, ৭৯৪, ইমাম য়তরয়মযী রহ. বনলন, হাদীসয়ি হাসান সহীহ। ইবন য়হব্বান,

৩৬৮৬, শু‘িাইব আরনাঊত বনলনছন, হাদীনসর সনদয়ি সহীহ। মুসতাদরানক হায়কম,
১৫৯৮, ইমাম হায়কম রহ. বনলনছন, হাদীসয়ির সনদ সহীহ, তনব ইমাম বু খারী ও
মুসয়লম রহ. তাখয়রজ কনরনয়ন।
101

আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩৮০, আলবানী রহ. হাদীসয়িনক হাসান সহীহ বনলনছন।
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য়তয়ন বনলন, আয়ম সূ যতনক য়বশ বছর যাবত পযতনবক্ষণ কনরয়ছ। আর চয়ব্বনশ
রমযান সূ যত উয়দত হি য়কন্তু এর আনলাকরয়ি থানক না। ইবন আব্বাস
রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক অনু রূপ বণতনা আনছ, ইমাম বুখারী তা উনল্লখ
কনরনছন, তনব য়তয়ন বনলনছন: ইবন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক সয় ক
বণতনা হনলা শতইশ তায়রখ য়দবাগত রাত। আইঊব সাখয়তিানী রহ. শতইনশ
রমযান রানত শগাসল করনতন, আর চয়ব্বনশ রমযান সু গয়ন্ধ বযবহার করনতন।
য়তয়ন বলনতন, শতইনশ রমযান মদীনাবাসীর রাত আর চয়ব্বনশ রমযান
বসরাবাসীর রাত।
লাইলাতুল কদনরর বযাপানর আনলমগণ মতাননকয কনরনছন। জমহুর আনলনমর
মনত এয়ি রমযাননর শশষ দশনক। সহীহ হাদীসসমূ হ এ মতয়িই প্রমাণ কনর।
তনব শশষ দশনকর শকান রাতয়ি শবয়শ সম্ভাবনামি শস বযাপানর তারা মতাননকয
কনরনছন। হাসান ও মায়লক রহ. শথনক বয়ণতত, তারা বনলন, শশষ দশনকর সব
রানতই লাইলাতুল কদর তালাশ করনত হনব। এ মতয়ি আমানদর অননক
আনলম গ্রহণ কনরনছন। তনব অয়ধ্কাাংশ আয়লনমর মনত, শশষ দশনকর কয়তপি
রাত লাইলাতুল কদনরর সম্ভাবনামি রাত। অতুঃপর তারা বনলনছন: শবনজাড়
রাতগুনলাই শবয়শ সম্ভাবনামি। য়নয়দতষ্ট শকান রাত শস বযাপানর রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম শথনক স্পষ্ট বাণী শনই।
লাইলাতুল কদনরর রাত য়নধ্তারণ না করার য়হকমত (আল্লাহই ভানলা জাননন)
মুয়মনগণ যানত এ রাতগুনলানত শবয়শ শবয়শ ইবাদত করনত পানর। তাই
রমযাননর শশষ দশনকর প্রয়তয়ি রাতনকই লাইলাতুল কদর বলা হি।
লাইলাতুল কদর পাওিার আশাি এ শশষ দশনকর প্রয়তয়ি রানত ইবাদনত
কন ার পয়রশ্রম করা ও ই‘য়তকাফ করা িারা এয়িই প্রমায়ণত হি।
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পয়রনেদ: লাইলাতুল কদনরর সবতায়ধ্ক সম্ভাবনামি রাত
রমযাননর সাতাশ তায়রখ লাইলাতুল কদনরর সবতায়ধ্ক সম্ভাবনামি রাত। সহীহ
মুসয়লনম উবাই ইবন কা‘ব রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন লাইলাতুল
কদর সম্পনকত বনলন,
ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ِّ
َّ
َ ُ
ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َّ َ
َّ
اهلل َعليْ ِه َو َسل َم
هلل َصَّل
 وأك،هلل إِّن ألعلمها
ِ َث ِعل ِِم
ِ ِه الليلة ال ِِت أم َرنا رسول ا
ِ « َوا
َ ِه ََلْلَ ُة َسبْع َو ِع ّْش
َ ِ ب ِقيَا ِم َها
.»ين
ٍ
ِ
ِ
“আল্লাহর কসম আয়ম এ রাত (লাইলাতুল কদর) সম্পনকত অয়ধ্ক জায়ন।
আমার অয়ধ্ক জ্ঞান হনলা, এয়ি শস রাত শয রানত রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম আমানদরনক সালাত আদানির য়ননদতশ য়দনিনছন। আর
এয়ি সাতাশ তায়রনখর রাত”।102
য়যর ইবন হুবাইশ রহ. শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন আয়ম উবাই ইবন কা‘ব
রায়দিাল্লাহু ‘আনহুনক বললাম,
َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ
 أ َراد أن َل:اهلل
 من يق ِم احلول ي ِصب َللة القد ِر؟ فقال ر ِمحه:« ِإن أخاك ابن مسعو ٍد يقول
َ
َْ ْ َْ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َّ َ
 َوأن َها َلْلة َسب ٍع،اخ ِر
ِ ّش األ َو
ِ  وأنها ِِف الع، أما ِإنه قد ع ِلم أنها ِِف رمضان،يت ُِك انلاس
َ
َ َ ُ ُ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ
َش ٍء تقول ذلِك؟ يَا أبَا
 بِأي: فقلت،ّشين
ِ  أنها َللة سب ٍع و ِع، ثم حلف َل يستث ِّن،ّشين
ِ و ِع
ُُ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ ُْ
هلل صَّل اهلل علي ِه وسلم أنها تطلع
ِ  أو بِاْلي ِة ال ِِت أخبنا رسول ا، بِالعَلم ِة: قال،المن ِذ ِر
َ َ ُ َ
.» َل ش َعاع ل َها،يَ ْو َمئِ ٍذ
“আপনার ভাই আব্দু ল্লাহ ইবন মাস‘উদ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বনলন, শয বযয়ি
শগািা বছর রাত জাগরণ কনর শস কদনরর রানতর সন্ধান পানব। য়তয়ন (উবাই)
বলনলন, আল্লাহ তানক রহম করুন, এর িারা য়তয়ন একথা বুোনত চানেন শয,
102

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ৭৬২।
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শলানকরা শযন শকবল একয়ি রানতর ওপর ভরসা কনর বনস না থানক। অথচ
য়তয়ন অবশযই জাননন শয, তা রমযান মানস শশনষর দশ য়দননর মনধ্য এবাং
২৭তম রজনী। অতুঃপর য়তয়ন শপথ কনর বলনলন! তা ২৭তম রজনী। আয়ম
(য়যর) বললাম, শহ আবুল মুনয়যর! আপয়ন য়কনসর য়ভয়ত্তনত তা বলনছন? য়তয়ন
বলনলন, য়বয়ভন্ন আলামত ও য়নদশতননর য়ভয়ত্তনত শয সস্পনকত রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম আমানদর অবয়হত কনরনছন। শযমন, শসয়দন সূ যত
103

উ নব য়কন্তু তানত আনলাক রয়ি থাকনব না।”

আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন,
ٌ َ ٌ َ ٌ ْ َ ِّ
ُ ِب َص ََّّل
َّ َ َ ً «أَ َّن َر ُج
َّ َ َ  ي َ ُش ُّق،يل
َّ َ يَا ن: َف َق َال،اهلل َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم
َّ انل
لَع
 ِإّن شيخ ك ِبْي ع ِل،هلل
ِ ِب ا
ِ
ِ َل أىت
َ َ ْ َْ ََْ َ
َ َْ َ
ُ ِّ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ
َّ ك ب
.»السابِ َع ِة
ِ  " علي: قال. فأمر ِِن بِليل ٍة لعل اهلل يوفق ِّن ِفيها لِليل ِة القد ِر،ال ِقيام
“একনলাক নবী রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর কানছ এনস
বলনলন, শহ আল্লাহর নবী! আয়ম একজন অসু ি বৃ দ্ধ মানু ষ, দাাঁয়ড়নি সালাত
আদাি করা আমার জনয কষ্টকর। অতএব, আপয়ন আমানক এমন একয়ি
রানতর কথা আনদশ করুন শয রানত আল্লাহ আমানক তাওয়ফক য়দনল
লাইলাতুল কদর পানবা। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বলনলন,
104

য়নশ্চিই তা রমযাননর সাতাশ তায়রখ।”

ইবন উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা শথনক বয়ণতত শয,
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ِّ َّ
َ ْ َ ْ ً َ َّ َ
َ الق ْدر ِف
َّ المنَامِ ِف
السبْ ِع
 أروا َللة،اب انل ِِب صَّل اهلل علي ِه وسلم
ِ
ِ ِ
ِ «أن ِرجاَل ِمن أصح
َ
َّ
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َّ ُ ُ َ َ َ َ
ْ َّ
السب ِع
اطأت ِِف
 أرى رؤياكم قد تو:اَّلل َصَّل اهلل علي ِه وسلم
ِ األ َو
ِ  فقال رسول،اخ ِر
103

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ৭৬২।
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َ ْ َّ
َ
َ َ ََْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
.»اخ ِر
ِ  فمن َكن متح ِّريها فليتح َّرها ِِف السب ِع األ َو،اخ ِر
ِ األ َو
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লানমর কয়তপি সাহাবীনক স্বেনযানগ রমযাননর
শশনষর সাত রানত লাইলাতুল কদর শদখাননা হি। (এ শশানন) রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বলনলন, আমানকও শতামানদর স্বনের অনু রূপ
শদখাননা হনিনছ। (নতামানদর শদখা ও আমার শদখা) শশষ সাত য়দননর শক্ষনত্র
য়মনল শগনছ। অতএব, শয বযয়ি এর সন্ধান প্রতযাশী, শস শযন শশষ সাত রানত
সন্ধান কনর”।105
উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, য়তয়ন বনলন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:

ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ
.»ين " يع ِّن َلْلة القد ِر
ّش
ِ «ُتروها َللة سب ٍع و ِع

“শতামরা রমযাননর সাতাশ তায়রখ লাইলাতুল কদর তালাশ কনরা।”106
মু‘আয়বিা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক মারফু‘ সূ নত্র বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:

َ « ََلْلَ ُة الْ َق ْدر ََلْلَ ُة َسبْع َو ِع ّْش
.»ين
ٍ
ِ
ِ

107
“সাতাশ রমযান লাইলাতুল কদর”।

ইমাম আহমাদ রহ.-এর মত হনে, শকাননা তায়রখ য়নয়দতষ্ট না কনর য়বরত
থাকািাই য়বশুদ্ধ। এ মনতর পনক্ষ প্রমাণ হনলা আবু যার রায়দিাল্লাহু ‘আনহু
105

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২০১৫, সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৬৫।

106

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ৪৮০৮, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক বু খারী ও

মুসয়লনমর শততানু সানর সহীহ বনলনছন।
107

আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৩৮৬, আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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শথনক বয়ণতত হাদীস, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম তানদরনক য়ননি
রমযাননর শশষ সাত য়দননর শবনজাড় রায়ত্রগুনলানত সালাত আদাি কনরনছন।
 ويف السابعة إَل، ويف اْلامسة إَل نصف الليل.«قام بهم ِف اثلاثلة والعّشين إَل ثلث الليل
ُ
»الفَلح
 حَّت خشوا أن يفوتهم،آخر الليل
য়তয়ন তানদরনক য়ননি শতইশ তায়রখ রায়ত্রর এক তৃতীিাাংশ, পাঁয়চশ তায়রখ অধ্ত
রায়ত্র ও সাতাশ তায়রখ রানত প্রাি শশষ রায়ত্র পযতন্ত সালাত আদাি কনরনছন,
তা এত পয়রমাণ দী ত য়ছল শয, মনন হয়েল কলযাণ তথা সাহরী ছু নি যানব।
য়তয়ন এ সমি তার পয়রবার ও শলাকনদরনক সালানত একয়ত্রত কনরনছন।
ُ
হাদীনস বয়ণতত »الفَلح
« মানন সাহরী।
শকউ শকউ শস রানতর আলামত ও য়নদশতন িারা দলীল য়দনি থানকন। কারণ
উয়ল্লয়খত উবাই ইবন কা‘ব রায়দিাল্লাহু ‘আনহুর হাদীনস এনসনছ শয, এ য়দন
শভানর সূ যত উয়দত হনব তনব আনলাকরয়ি থাকনব না।
শকাননা এক সৎনলাক সাতাশ রমযান বাইতুল্লাহ তাওিাফ করয়ছল। শস শদখল
মানু নষর মাথার উপনর য়ফয়রশতাগণ তাওিাফ করনছ।
একনলাক অন্ধকানর বারবার কী শযন শদখয়ছল। তানক আনরকনলাক য়জজ্ঞাসা
করল, আপয়ন কী শদখনছন? শস বলল আয়ম কদনরর রাত তালাশ করয়ছ।
তখন শলাকয়ি তানক বলল, আপয়ন ু মান। আয়ম আপনানক কদনরর রানতর
সাংবাদ য়দব। যখন সাতাশ রমযান এনলা তখন শস ঐ শলাকয়িনক য়ননি শখজুর
বাগানন শগল। শদখল শখজুর গাছগুনলা জয়মননর য়দনক েুাঁনক পড়নছ। য়তয়ন
বলনলন, কদনরর রাত বযতীত আমরা সারা বছর গাছগুনলানক এমন শদয়খ না।
এক পঙ্গু এ রানত আল্লাহর কানছ তার পঙ্গু ত্ব ভানলা হওিার জনয শদা‘আ
করয়ছল। আল্লাহ তার পঙ্গু ত্ব ভানলা কনর শদন।
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এময়নভানব এক শবাবা শলাক য়ত্রশ বছর আল্লাহর কানছ শদা‘আ করয়ছনলন।
আল্লাহ তার যবান খুনল শদন এবাং শস কথা বলনত সক্ষম হি।
মন্ত্রী আবুল মুযাফফর উনল্লখ কনরন, য়তয়ন সাতাশ তায়রখ রানত (শসয়দন
জুমু‘আর য়দন য়ছল) শদনখন শয, আকানশর দরজা কা‘বা বরাবর শখালা। য়তয়ন
ধ্ারণা করয়ছনলন তা নবুওিানতর কামরার মনতা। এভানব সূ নযতাদি পযতন্ত
বলবৎ য়ছল। শশষ দশনকর শবনজাড় রানতর শকাননা একয়ি যয়দ জুম‘আ বার
হি, তাহনল শসয়িই লাইলাতুল কদর হওিার শবয়শ সম্ভাবনা।
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পয়রনেদ: লাইলাতুল কদনরর আমল
আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:

َْ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه
 غ ِفر،«من قام َللة القد ِر ِإيمانا واحتِسابا

“শয বযয়ি লাইলাতুল কদনর ঈমাননর সানথ সওিানবর আশাি রাত শজনগ
108

ইবাদাত কনর, তাাঁর য়পছননর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হনব”।

মুসনানদ আহমানদর বণতনাি এনসনছ,
َْ
َّ َ َ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ِّ ُ َّ ُ ً َ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه َو َما تأخ َر
 ثم وفقت َل غ ِفر، واح ِتسابا،«فمن قامها اب ِتغاءها ِإيمانا
“শয বযয়ি লাইলাতুল কদনর ঈমাননর সানথ সওিানবর আশাি রাত শজনগ
ইবাদাত করনব, অতুঃপর শস রাত লাভ করার তাওফীকপ্রাপ্ত হনব, তার
য়পছননর ও পনরর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হনব”।109
নাসাঈর বণতনাি এনসনছ,

َْ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه
«ومن قام َللة القد ِر ِإيمانا واح ِتسابا غ ِفر

“শয বযয়ি লাইলাতুল কদনর ঈমাননর সানথ সওিানবর আশাি রাত শজনগ

108
109

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৯০১।

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ২২৭১৩, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক হাসান
َ َ
َْ
বনলনছন; তনব দু য়ি ইবারত বযতীত। শস দু য়ি ইবারত হনলা (آخ ِر َلْل ٍة
ِ  )أو ِِفএবাং
َّ َ َ
() َو َما تأخ َر।
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110

ইবাদাত কনর, তাাঁর য়পছননর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হনব”।

এ রানতর য়কিাম হনলা, তাহাজ্জু নদর সালাত আদাি ও অনযানয সালাত আদাি
করা।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম আনিশা রায়দিাল্লাহু ‘আনহানক শদা‘আ
করনত য়ননদতশ য়দনিনছন। সু ফইিান রহ. বনলন, লাইলাতুল কদনর শদা‘আ করা
আমার কানছ সালাত আদানির শচনি অয়ধ্ক য়প্রি। আর যয়দ কুরআন
য়তলাওিাত কনর, শদা‘আ কনর এবাং শদা‘আর িারা আল্লাহ ননকিয তালাশ কনর
তাহনল তা উত্তম। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম রমযাননর রানত
তাহাজ্জু নদর সালাত আদাি করনতন এবাং দী ত য়করাত পড়নতন। রহমানতর
শকাননা আিাত আসনল আল্লাহর কানছ রহমাত চাইনতন, আযানবর আিাত
আসনল তাাঁর কানছ পানাহ চাইনতন। অতএব, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম সালাত, য়করাত, শদা‘আ ও গনবষণা একয়ত্রত করনতন।
রমযাননর শশষ দশনক ও অনযানয সমি এভানব সালাত আদাি করা উত্তম।
শা‘বী বনলন, কদনরর য়দন রানতর মনতাই মযতাদাবান। ইমাম শানফ‘ঈ রহ.
বনলন, কদনরর রানতর পয়রশ্রনমর মনতা কদনরর য়দননও ইবাদনত কন ার
পয়রশ্রম আয়ম মুস্তাহাব মনন কয়র। আনিশা রায়দিাল্লাহু ‘আনহা শথনক বয়ণতত,
য়তয়ন বনলন,
َ َّ َّ ُ َّ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ
ُّ ك َع ُفو ُُت
ب
 اللهم ِإن: تقو ِلني: أرأيت ِإن وافقت َللة القد ِر ما أدعو؟ قال،اَّلل
ِ
ِ «يا رسول
َ ُ ْ َ ْ ْ
.»ال َعف َو فاعف ع ِّّن
110

َْ
َّ َ َ
َّ َ َ
নাসাঈ, হাদীস নাং ৩৪০৫। নাসাঈর হাদীনস  َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه َو َما تأخ َرকথায়ি

সাওনমর সানথ সম্পৃ ি; য়কন্তু গ্রন্থকার এয়িনক লাইলাতুল কদনরর সানথ সম্পৃ ি কনর
য়দনি হাদীসনক সহীহ বনলনছন। (অনু বাদক)
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“ইিা রাসূ লাল্লাহ! আয়ম যয়দ কদনরর রাত শপনি যাই তনব কী শদা‘আ পড়নবা?
য়তয়ন বনলন, তুয়ম বলনব, শহ আল্লাহ! তুয়ম ক্ষমাকারী, তুয়ম ক্ষমা করনতই
ভানলাবানসা। অতএব, তুয়ম আমানক ক্ষমা কনর দাও।”111
...
আল্লাহর পয়রচি লাভকারীগণ আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব জানার কারনণ তার
সমীনপ নতজানু হনি পনড়। পাপীগণ ক্ষমার শ াষণা শুনন আল্লাহর কানছ
তাওবা কনর ক্ষমার আশা কনর। সু তরাাং হি মুয়ি চাইনব নতুবা জাহান্নানম
যানব। তনব লাইলাতুল কদনর এবাং রমযাননর শশষ দশনক ইবাদনত কন ার
পয়রশ্রম করার পনরও আল্লাহর কানছ ক্ষমা চাওিার য়ননদতশ শদওিা হনিনছ;
কারণ, আল্লাহর সয়তযকার পয়রচি লাভকারীরা বান্দাগণ ভানলা কানজ কন ার
পয়রশ্রম কনর থানকন য়কন্তু য়ননজনদর আমল, অবিা ও কথাবাততার য়দনক
তাকান না, বরাং তারা আল্লাহর ক্ষমা প্রাথতনার য়দনক প্রতযাবততন কনরন।
শযমনয়ি নি থানক য়ননজর অপরাধ্ স্বীকারকারী গুনাহগানরর অবিা। এজনযই
মুতারয়রফ রহ. তার শদা‘আি বলনতন, শহ আল্লাহ আপয়ন আমানদর ওপর
রায়জ-খুয়শ হনি যান। আর যয়দ আপয়ন রায়জ-খুয়শ না হন তাহনল অন্তত
আমানদরনক ক্ষমা করুন।

111

য়তরয়মযী, ৩৫৩১, ইমাম য়তরয়মযী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি হাসান সহীহ। ইবন
মাজাহ, ৩৮৫০, আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ। মুসতাদরাক হায়কম,
১৯৪২, ইমাম হায়কম রহ. বনলনছন, হায়দসয়ি বু খারী ও মুসয়লনমর শতত অনু যািী
সহীহ, তনব তারা শকউ তাখয়রজ কনরন য়ন।
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পয়রনেদ: রমযাননর য়বদাি
ইনতাপূ নবত আনলাচনা হনিনছ শয, সহীহাইনন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম শথনক বয়ণতত আনছ,
َْ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه
 غ ِفر، إِيمانا واحتِسابا،«من صام رمضان
“শয বযয়ি ঈমানসহ সওিানবর আশাি রমযাননর সাওম পালন কনর, তার
পূ নবতর গুনাহ মাফ কনর শদওিা হি”।112
মুেনাসে আহমাসের বর্ণনায় এসেসে, «» وما تأخرএ হাদীনসর সনদ হাসান।
আরও এনসনছ,
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ً َ
يمانا
ام َلْلة القد ِر ِإ
 ومن ق،«من صام رمضان ِإيمانا واحتِسابا غ ِفر َل ما تقدم ِمن ذن ِب ِه
َْ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ْ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذن ِب ِه
واحتِسابا غ ِفر
“শয বযয়ি রমযানন ঈমাননর সানথ ও সাওিাব লানভর আশাি সাওম পালন
কনর, তার পূ বতবততী গুনাহসমূ হ মাফ কনর শদওিা হি এবাং শয বযয়ি ঈমাননর
সানথ সাওিাব লানভর আশাি লাইলাতুল কদনর রাত শজনগ দাাঁয়ড়নি সালাত
আদাি কনর, তার পূ বতবততী গুনাহসমূ হ মাফ কনর শদওিা হি”।113
নাসাঈ আরও বৃ য়দ্ধ কনরনছন, » «غفر َل ما تقدم من ذنبه وما تأخرতার পূ বত ও
পনরর সব গুনাহ মাফ হনি যাি।114
ইমাম আহমাদ লাইলাতুল কদর সম্পনকত মারফু‘ সূ নত্র বণতনা কনরনছন,

112

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৮।

113

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২০১৪, সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ৭৬০।

114

সু নান নাসাঈ আল-কুবরা, হাদীস নাং ২৫২৩।
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َْ
َّ َ َ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ِّ ُ َّ ُ ً َ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
.»َل َما تقد َم ِم ْن ذنبِ ِه َو َما تأخ َر
 ثم وفقت َل غ ِفر، واحتِسابا،«فمن قامها اب ِتغاءها إِيمانا
“শয বযয়ি লাইলাতুল কদনর ঈমাননর সানথ সওিানবর আশাি রাত শজনগ
ইবাদাত করনব, অতুঃপর শস রাত লাভ করার তাওফীকপ্রাপ্ত হনব, তার
য়পছননর ও পনরর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হনব”।115
...
গুনাহ ক্ষমা হওিা বা গুনানহর কাফফারা হওিার শতত হনলা, সাওম অবিাি যা
য়কছু শথনক য়বরত থাকা জরুয়র শস সব য়জয়নস শথনক য়বরত থাকা ও য়ননজনক
সাংরয়ক্ষত রাখা। জমহুনরর মনত, এখানন কাফফারা বলনত সগীরা গুনাহ মাফ
হনব। শকননা মুসয়লনম বয়ণতত আনছ, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম
বনলনছন:

ْ َ ُ ْ
ْ ُ َ َّ
َ ُ
َ
ْ
ٌ ِّ َ
َ
 ُمكف َرات َما بَينَ ُه َّن ِإذا، َو َر َم َضان ِإَل َر َم َضان، َواْل ُ ْم َعة ِإَل اْل ُ ْم َع ِة،الصل َوات اْل َ ْم ُس
«
ْ
َ
ْ
َ َاجتَن
.»ب الكبَائِ َر

“পাাঁচ ওিাি সালাত, এক জুমু‘আ শথনক আনরক জুমু‘আ পযতন্ত এবাং এক
রমযান শথনক অপর রমযান পযতন্ত এসব তানদর মধ্যবততী সমনির জনয
কাফফারা হনি যানব, যয়দ শস কবীরা গুনাহ শথনক য়বরত থানক”।116 এ
হাদীনসর বযাখযা দু ’ধ্রনণর:
প্রথমত: গুনানহর কাফফারার জনয শতত হনলা কবীরা গুনাহ শথনক য়বরত থাকা।

115

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ২২৭১৩, শু‘আইব আরনাঊত হাদীসয়িনক হাসান
َ َ
َ
َْ
বনলনছন; তনব দু য়ি ইবারত বযতীত। শস দু য়ি ইবারত হনলা (آخ ِر َلْل ٍة
ِ  )أو ِِفএবাং ( َوما
ََّ َ
)تأخ َر।

116

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ২৩৩।
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য়িতীিত: হাদীনস বয়ণতত এসব ফরযসমূ হ য়বনশষ কনর সগীরা গুনাহর
কাফফারা।
ইবন মুনয়যর রহ. বনলন, লাইলাতুল কদনর কবীরা ও সগীরা উভি ধ্রনণর
গুনাহ মানফর আশা করা যাি।
শকউ শকউ বনলনছন: এর মনতা সাওনমর িারাও কবীরা ও সগীরা গুনাহ মাফ
হনি যাি।
তনব অয়ধ্কাাংশ আনলনমর মনত, কবীরা গুনাহ খায়ি তাওবা বযতীত মাফ হি
না। অবশয আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু বয়ণতত হাদীস প্রমাণ কনর শয, উি
য়তনয়ি কারণ (সালাত, জুমু‘আ ও রমযান) প্রয়তয়ি তার পূ বতবততী গুনানহর
কাফফারা। অতএব, লাইলাতুল কদনর সালাত আদানির িারা পূ নবতর গুনানহর
কাফফারা হনব, যখন শস তা প্রাপ্ত হনব, যয়দও বযয়ি শস য়দনয়ি অনু ভব করনত
পানর য়ন। অনযয়দনক রমযাননর সাওম পালন ও তারাবীহর সালাত আদাি িারা
গুনানহর কাফফারা হওিার য়বষিয়ি পুনরা রমযান মাস পূ ণত কনর শসগুনলা
আদাি করার সানথ সম্পৃ ি।
শকউ শকউ বনলন, রমযাননর শশষ য়দননর রানত ক্ষমা করা হি।
....
মু‘আয রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ًّ َ َ َّ
َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
 إَِل َكن َحقا- الزَكة أ ْم َل
 َل أد ِري أذكر- ات وحج ابليت
ِ «من صام رمضان َوصَّل الصلو
َّ َ َ
ُ َ اَّلل أَ ْن َي ْغف َر
.» َل
ِ
ِ لَع
“শয বযয়ি রমযাননর সাওম পালন করল, পাাঁচ ওিাি সালাত আদাি করল –
বণতনাকারী বনলন, য়তয়ন যাকানতর কথা উনল্লখ কনরনছন কী-না জায়ন না-
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117

আল্লাহর ওপর কততবয হনলা তানক ক্ষমা কনর শদওিা”।

ইমাম যু হরী রহ. বনলন, ঈনদর য়দন মানু ষ যখন সালানতর জনয ঈদগানহ শবর
হি তখন আল্লাহ তানদর সম্মু নখ শবর হনি বনলন, শহ আমার বান্দা শতামরা
আমার জনয সাওম পালন কনরছ, আমার জনয সালানত দাাঁয়ড়নিছ। আজ
শতামরা ক্ষমাকৃত হনি য়ফনর যাও। মুওিারয়রক্ব বনলন, শসয়দন (ঈনদর) কয়তপি
শলাক এমনভানব য়ফনর আনস শযমন একজন সন্তান তার মানির গভত শথনক
ভূ য়মষ্ট হি।
...
সাওম ও অনযানয ইবাদত শয শকউ পুনরাপুয়র হক আদাি কনর পালন করনব
শস আল্লাহর প্রয়তদানপ্রাপ্ত উত্তম বান্দানদর অন্তভুতি হনব। পক্ষান্তনর শয বযয়ি
হক আদাি না কনর ত্রুয়ি-য়বচুযয়ত ও গাফলয়তসহ আদাি করনব তার জনয
দু নভতাগ। দু য়নিার পয়রমানপই যয়দ তানদর জনয দু নভতাগ হি তাহনল আয়খরানতর
পয়রমানপ তানদর জনয কী পয়রমাণ দু নভতাগ হনব তা কল্পনাই করা যাি না। কয়ব
বনলনছন:

َ ُ َّ ُ
ارعون ما زرعوا
وحيصد الز
َْ
ُ
 فبئسما صنعوا،أساءوا
وإن

ّ ً
ُ
انلفوس ما َع ِملت
غدا توّف

ُ إن أحسنوا أحسنوا ألنفس
هم
ِ
ِ

আগামী য়দন সব আত্মানক তানদর কৃতফল শদওিা হনব। শসয বপনকারী যা
বপন কনরনছ তা শস তুলনব। তারা যয়দ য়ননজর জনয উত্তম কাজ কনর থানক
তাহনল শস উত্তমই পানব। আর যয়দ য়ননজর জনয খারাপ য়কছু কনর থানক
তাহনল কতই না য়নকৃষ্ট কাজ শস করল।

117

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ২৫৩০, আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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সৎপূ বতসূরীগণ শকাননা কাজ পয়রপূ ণত ও য়নাঁখুতভানব করনত কন ার পয়রশ্রম
করনতন। কাজয়ি সু ন্দরভানব করার পনর তা কবুল করাননার জনয তৎপর
য়ছনলন এবাং আল্লাহ কতৃতক শফরত শদওিার ভি করনতন। আলী রায়দিাল্লাহু
‘আনহু বনলন, শতামরা আমল করার সানথ আমল কবুল হওিার বযাপানরও খুব
118
গুরুত্ববান হও। শকননা তাকওিা বযতীত আমল কবুল হি না। শতামরা য়ক

শুননা য়ন শয, আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ ٱّلل م َِن ٱل ُم َّتق
ُ َّ ﴿إ َّن َما َي َت َق َّب ُل
]٠٨ :﴾ [املائدة٢٧ِي
ِ
“আল্লাহ শকবল মুত্তাকীনদর শথনক গ্রহণ কনরন”। [সূ রা আল-মানিদা, আিাত:
২৭]
ফুদালাহ রহ. বনলন, আল্লাহ আমার শথনক এক শসযদানা পয়রমাণ আমল কবুল
করা আমার কানছ দু য়নিা ও এর মধ্যকার সবয়কছু র শচনি উত্তম। শকননা
আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
َ ٱّلل م َِن ٱل ُم َّتق
ُ َّ ﴿إ َّن َما َي َت َق َّب ُل
]٠٨ :﴾ [املائدة٢٧ِي
ِ
“আল্লাহ শকবল মুত্তাকীনদর শথনক গ্রহণ কনরন।” [সূ রা আল-মানিদা, আিাত:
২৭]
মায়লক ইবন দীনার রহ. বনলন, আমল কবুল না হওিার ভি আমল করার
শচনি অয়ধ্ক কয় ন।
‘আতা আস-সু লামী রহ. বনলন, ভানলা আমল কবুল না হওিার মারাত্মক ভি
হনে তা একমাত্র আল্লাহর জনয না হওিা।
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আব্দু ল আযীয ইবন আবী রাওিাদ রহ. বনলন, আয়ম তানদরনক
(আয়লমনদরনক) এমন শপনিয়ছ শয তারা সৎ আমনলর বযাপানর কন ার পয়রশ্রম
করত। যখন তারা ভানলা কাজয়ি সম্পন্ন করত তখন তারা য়চন্তা করত
আমলয়ি য়ক কবুল হনলা নায়ক কবুল হি য়ন?
শকাননা এক সৎপূ বতসূরী বনলন, তারা (আয়লমগণ) ছি মাস রমযান মাস
পাওিার জনয শদা‘আ করনতন আর ছি মাস তানদর আমল কবুল হওিার জনয
শদা‘আ করনতন।
শকাননা এক সৎপূ বতসূরীর শচহারাি ঈনদর য়দন দু য়শ্চন্তা শদখা শগল। তানক
য়জজ্ঞাসা করা হনলা, এয়ি শতা আনন্দ ও খুয়শর য়দন। য়তয়ন বলনলন, শতামরা
য় কই বনলছ। য়কন্তু আয়ম শতা আল্লাহর বান্দা মাত্র। য়তয়ন আমানক আমল
করনত য়ননদতশ য়দনিনছন। আমার আমল কবুল হনিনছ য়ক হি য়ন তা শতা আয়ম
জায়ন না।
উহাইব রহ. একদল শলাকনক ঈনদর য়দন হাসনত শদনখ তানদরনক য়তয়ন
বলনলন, ঐসব সাওম পালনকারীনদর আমল যয়দ কবুল করা হি তাহনল
তানদর আনন্দ-হায়স আল্লাহর শুকর আদািকারীনদর কাজ নি। আর যয়দ
তানদর আমল কবুল করা না হি তাহনল তানদর এ কাজ শতা ভীয়ত-সন্ত্রস্ত
শলাকনদর কাজ নি। (অথতাৎ কবুল হনল শুকয়রিা আদাি করা, আর কবুল না
হনল কান্নাকায়ি করা উয়চত, হাসা-হায়স করা নি)
হাসান রহ. বনলন, আল্লাহ তা‘আলা রমযাননক বান্দার জনয প্রয়তনযায়গতার
মিদান য়হনসনব য়দনিনছন। তারা এ মানস আল্লাহর আনু গতয ও তাাঁর সন্তুয়ষ্ট
অজতননর প্রয়তনযায়গতা য়দনি থানকন। সু তরাাং যারা প্রয়তনযায়গতাি এয়গনি
থাকনব তারা সফলকাম আর যারা য়পয়ছনি থাকনব তারা বযথত ও অকৃতকাযত
হনব। তাই শযয়দন সৎকমতশীলনক সফলতার পুরস্কার ও বযথতনদরনক য়তরস্কার
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করা হনব শসয়দন (ঈনদর য়দন) প্রয়তনযাগী হায়স-তামাশা করনব এিা বড়ই
আশ্চনযতর য়বষি।
আলী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু রমযাননর শশষ য়দন রানত শডনক বলনতন, হাি
আফনসাস! আয়ম শতা জায়ন না, কার আমল কবুল হনিনছ যানক আয়ম
অয়ভনন্দন জানানবা, আর কার আমল কবুল হওিা শথনক বয়িত হনিনছ যানক
আয়ম সমনবদনা জানাব। শহ যার আমল গ্রহণ করা হনিনছ, শতামার জনয
সু সাংবাদ, আর শহ যার আমল কবুল না হনি প্রতযাখযাত হনিনছ, শদা‘আ করয়ছ
আল্লাহর শতামার মুয়সবত দূ র কনর য়দন।
রমযান মানস ক্ষমা ও মাগয়ফরানতর অননক উপকরণ রনিনছ। ক্ষমার অনযতম
উপাি হনে, রমযাননর সাওম পালন করা ও য়কিাম তথা তারাবীহর সালাত
আদাি করা, য়বনশষ কনর লাইলাতুল কদনর সালাত আদাি।
ক্ষমার আনরকয়ি উপাি হনে, সাওম পালনকারীনদরনক ইফতার করাননা এবাং
দাস-দাসী ও কমতচারীর কানজর চাপ কমাননা।
তাছাড়া ক্ষমার আনরকয়ি উপাি হনলা, আল্লাহর য়যয়কর করা। শকননা হাদীনস
এনসনছ, আল্লাহর য়যয়করকারী ক্ষমাপ্রাপ্ত এবাং তাাঁর কানছ প্রাথতনাকারীনক
য়ফয়রনি শদওিা হি না।
ক্ষমার আনরকয়ি উপাি হনলা, আল্লাহর কানছ ইসয়তগফার করা, তাাঁর ক্ষমা
প্রাথতনা করা, আর সাওম পালনকারীর য়সিাম অবিাি ও ইফতায়রর মুহূনতত
করা শদা‘আ কবুল করা হি। ...
ক্ষমার আনরকয়ি উপাি হনলা, সাওম পালনকারীর জনয য়ফয়রশতাগণ ইফতার
করার আগ পযতন্ত ক্ষমা প্রাথতনা করনত থানকন। রমযানন শযনহতু ক্ষমার অননক
উপাি রনিনছ, তাই এত উপাি থাকা সনেও শয বযয়ি ক্ষমা শপল না শস
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প্রকৃতপনক্ষই বয়িত। কা‘ব ইবন উজরাহ রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত,
য়তয়ন বনলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম একবার বলনলন,
َ َ َ
َ َ ً َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ
َ َّ َ َ ْ َّ َ َ َ
:ادل َر َجة اثلَّا ِنيَة قال
 فلما ارتَق،  آ ِمني:ارتَق د َر َجة قال
«احَضوا ال ِمنب فحَضنا فلما
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ ْ ْ
ْ َ َّ
َُ َ َ
َ
َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ َ َ
َ َ َّ
اَّلل لقد َس ِمعنَا ِمنك
ِ  يا رسول: فلما نزل قلنا، آ ِمني:«آ ِمني» فلما ارتَق ادلرجة اثل ِاثلة قال
َ َّ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ً ْ َ َ ْ َ ْ
َ
ْ َ ََ
 ُبع ًدا ل ِ َم ْن:السَل ُم َع َرض ِِل فقال
بيل علي ِه الصَلة و
ِ  ِإن ِج:اَلوم شيئا ما كنا نسمعه قال
َْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ً ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ
َ َ ََ َ ََْ
ُ َْل قُل
ُ َ ان فَلَ ْم َي ْغ َف ْر
 بعدا لِمن ذ ِكرت ِعنده فلم: فلما ر ِقيت اثلا ِنية قال، آ ِمني:ت
أدرك رمض
َْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ً ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ
ْ
ُ
َ ْ َ َ ِّ َ ُ
ُ
كب ِعنده أو
ِ  بعدا لِمن أدرك أبواه ال: فلما ر ِقيت اثل ِاثلة قال، آ ِمني:يصل عليك قلت
ْ ُ َ ُْ ََْ َ ُ ُ َ َ
َ  آم:ت
ُ ْاْل َ َّن َة قُل
.»ني
أحدهما فلم يد ِخَله
ِ
“শতামরা য়মম্বার য়ননি আনসা, ফনল আমরা য়মম্বার য়ননি আসলাম। যখন য়তয়ন
য়মম্বানরর প্রথম য়সাঁয়ড়নত উ নলন, বলনলন, আমীন। য়িতীি য়সাঁয়ড়নত উন আবার
বলনলন, আমীন। অনু রূপভানব তৃতীি য়সাঁয়ড়নত উন বলনলন, আমীন। য়তয়ন
য়মম্বার শথনক শননম আসনল আমরা য়জজ্ঞাসা করলাম, শহ আল্লাহর রাসূ ল!
আপনার কানছ আমরা আজ যা শুনলাম ইনতাপূ নবত কখনও এরূপ শুয়ন য়ন।
য়তয়ন বলনলন, য়জবরীল আলাইয়হস সালাম আমার কানছ আসনলন, য়তয়ন
বলনলন, শস বযয়ি ধ্বাংস শহাক শয রমযান শপনলা অথচ য়ননজর গুনাহ মাফ
করানত পারল না, আয়ম বললাম, আমীন। আয়ম যখন য়িতীি য়সাঁয়ড়নত উ লাম
য়জবরীল আলাইয়হস সালাম বলনলন, শস বযয়ি ধ্বাংস শহাক যার কানছ আপনার
নাম উনল্লখ করা হনলা অথচ শস আপনার ওপর দু রুদ ও সালাম শপশ করল
না। আয়ম বললাম, আমীন। আবার আয়ম যখন তৃতীি য়সাঁয়ড়নত উ লাম তখন
য়জবরীল আলাইয়হস সালাম বলনলন, শস বযয়ি ধ্বাংস শহাক শয বৃ দ্ধ অবিাি
তার য়পতামাতা দু ’জননক বা একজননক শপল অথচ তানদর শসবা যে কনর
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জান্নানত শযনত পারল না। আয়ম বললাম, আমীন।”

কাতাদা রহ. বনলন, বলা হনি থানক শয বযয়ি রমযানন ক্ষমা শপল না শস
এরপনর আর ক্ষমা পানব না।... শকননা শয বযয়ি রমযানন ক্ষমা শপল না শস
কখন ক্ষমা পানব? যার লাইলাতুল কদনর তাওবা য়ফয়রনি শদওিা হনব তার
তাওবা কখন কবুল করা হনব? রমযানন সাংনশাধ্ন না হনল শস কখন
সাংনশায়ধ্ত হনব? যার অজ্ঞতা ও অলসতার শরাগ রনিনছ শস কখন শস শরাগ
শথনক আনরাগয লাভ করনব? কয়ব বনলনছন:

َ
َّ
بالفوز باْلنات َم ْن خ َدما
واختص
ِ
ْ ُ ُ ْ
 ياعظ َم ما ُحــ ِرما، فيا وحيه،مثيل
ّ
ّ إَل
ُ
َّ اهلم
وانلـــــ َد َمـا
تراه حيصد

ْ َ ُ َّ َ َّ
َ له َف ُاه وانــــ
ِصما
رحل الشهر وا
ُ
ُ
وأصبح الغافل املسكني منكرسا
ُ
ابلذار فما
من فاته الزرع ِف وقت
ِ

রমযান চনল যানে, শস শশষ হওিার য়দনক ধ্ায়বত হনে। শয বযয়ি রমযাননক
কানজ লায়গনিনছ তার জনয জান্নাত অবধ্ায়রত। আমার মত গায়ফল, য়মসকীন
শভনঙ্গ পড়নছ। তার জনয আফনসাস, শস কত বড় য়জয়নস শথনক বয়িত। চারা
বপননর সমিই যয়দ শসয়ি বপন না করা যাি, তাহনল ফসল শতালার সমি শতা
দু ুঃখ-দু য়শ্চন্তা আর অনু নশাচনা বযতীত য়কছু ই পানব না।
রমযান মানসর প্রথনম রহমত, মানে মাগয়ফরাত আর শশনষ আনছ জাহান্নাম
শথনক মুয়ি। হাদীনস এনসনছ,
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মুসতাদরাক হায়কম, হাদীস নাং ৭২৫৬, ইমাম হায়কম রহ. বনলনছন, হাদীনসর

সনদয়ি সহীহ, তনব বু খারী ও মুসয়লম শকউ উনল্লখ কনরনয়ন। ইমাম যাহাবী রহ.
সহীহ বনলনছন। আবূ হুরাইরা, আনাস ও জায়বর রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক অনু রূপ
বণতনা আনছ। শদখুন, য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৩৫৪৫। ইমাম য়তরয়মযী রহ. বনলনছন,
হাদীসয়ি হাসান সহীহ। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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ْ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
.»الرمحَ ِة
«إِذا َكن رمضان فتحت أبواب
120

“রমযান মাস আসনল রহমানতর দরজাসমূ হ উন্মু ি কনর শদওিা হি”।
َ َ ُّ ُ َ َ
َّ َ ُ َ َ ُ َّ ِ « َو
.» َوذلك ك َلْل ٍة،ار
ِ
ِ َّلل عتقاء ِمن انل
“আর বহু শলাকনক আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ শথনক এ মানস জাহান্নাম শথনক
121
মুি কনর শদওিা হি এবাং প্রনতযক রানতই এরূপ শথনক থানক”।

তনব রমযাননর প্রথম ভানগ রহমনতর অাংশ শবয়শ, মধ্য ভানগ মাগয়ফরাত ও
শশষ ভানগ রনিনছ শসসব শলাকনদর জাহান্নাম শথনক মুয়ি যারা গুনানহর ভানর
জজতয়রত ও যানদর ওপর কবীরা গুনানহর কারনণ জাহান্নাম ওিায়জব হনি
শগনছ।
...
য়ফতনরর য়দন মুসয়লম উম্মাহর জনয ঈনদর য়দন। শকননা শসয়দন সাওম
পালনকারী কবীরা গুনাহগারনক জাহান্নাম শথনক মুয়ি শদওিা হি। শসয়দন
গুনাহগারগণ সৎকমতশীলনদর সানথ য়ময়লত হি। এময়নভানব ইিাওমুন নাহর
তথা কুরবানীর য়দন হনলা মুসয়লনমর জনয বড় ঈনদর য়দন। শকননা এ ঈনদর
পূ নবত রনিনছ আরাফার য়দন। আর ‘আরাফার য়দনন দু য়নিানত সবনচনি শবয়শ
সাংখযক শলাকনক জাহান্নাম শথনক মুয়ি শদওিা হি। সু তরাাং শয বযয়ি এ
দু ’য়দনন জাহান্নাম শথনক মুয়ি পানব তার জনয এ য়দন দু ’য়ি সয়তযকানরর ঈনদর
120

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১০৭৯।

121

য়তরয়মযী, হাদীস নাং ৬৮২, ইমাম য়তরয়মযী রহ. বনলনছন, এ পয়রনেনদ আব্দু র

রহমান ইবন ‘আউফ, ইবন মাস‘ঊদ ও সালমান রায়দিাল্লাহু ‘আনহুম শথনক হাদীস
বয়ণতত আনছ। ইবন মাজাহ, ১৬৪২। আলবানী রহ. বনলনছন, হাদীসয়ি সহীহ। নাসাঈ,
২১০৭।
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য়দন; য়কন্তু যার মুয়ি য়মলনব না তার জনয এ য়দন দু ’য়ি শুধ্ু ই পয়রতাপ আর
শায়স্ত শভাগ করার প্রয়তশ্রুয়তর য়দন।
ক্ষমা ও জাহান্নাম শথনক মুয়ি শযনহতু রমযাননর সাওম পালন ও সালাত
আদানির সানথ জয়ড়ত, তাই আল্লাহ তাাঁর তাকবীর ও শুকয়রিাস্বরূপ য়দনগুনলা
পয়রপূ ণত করনত য়ননদতশ য়দনিনছন। আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:
ُ ُ َ
َ ُ َ َ َّ
َ ُ َ ُ َّ َ ُ
َ
َ َّ ِبوا
ُ ك
َّٰ َ َ ٱّلل
]٠٥٨ :﴾ [ابلقرة١٨٥َع َما ه َدىَّٰكم َول َعلكم تشك ُرون
ِ ِ﴿وتلِ ك ِملوا ٱلعِدة وتل
“আর যানত শতামরা সাংখযা পূ রণ কর এবাং য়তয়ন শতামানদরনক শয য়হদািাত
য়দনিনছন, তার জনয আল্লাহর বড়ত্ব শ াষণা কর এবাং যানত শতামরা শশাকর
কর”। [সূ রা আল-বাকারা, আিাত: ১৮৫] সু তরাাং য়যয়ন বান্দানক সাওম পালন
ও সালাত আদানি তাওয়ফক দান কনরনছন, এসব কানজ য়যয়ন তানদর সাহাযয
কনরনছন এবাং তানদরনক জাহান্নাম শথনক মুয়ি য়দনিনছন তাাঁর শুকয়রিা হনে,
তাাঁর য়যয়কর করা, তাাঁর কানছ কৃতজ্ঞ থাকা এবাং যথাযথ তাাঁর তাকওিা
অবলম্বন করা।
ওনহ শস বযয়ি যানক আল্লাহ জাহান্নাম শথনক মুয়ি য়দনিনছন, সাবধ্ান তুয়ম
(নগানাহ শথনক) স্বাধ্ীন হওিার পনর আবার (নগানানহর) শগালামীর কাতানর
য়ফনর শযওনা। শতামার ময়নব শতামানক জাহান্নানমর য়কনারা শথনক দু নর সয়রনি
য়ননিনছন তুয়ম য়ক শসিার য়কনারাি উপনীত হনত চাও? শতামার মাওলা
শতামানক শসখান শথনক রক্ষা কনরনছন, তুয়ম য়ক শসিাি পড়নত চাও? তুয়ম য়ক
তা শথনক পাশ কায়িনি চলনব না?
মুহয়সনীন তথা সৎকমতশীলনদর জনয তাাঁর রহমনতর অয়ঙ্গকার থাকনলও পাপীরা
তাাঁর রহমত শথনক য়নরাশ হি না। তাাঁর মাগয়ফরাত মুত্তায়কননদর জনয হনলও
যায়লমগণ তাাঁর মাগয়ফরাত শথনক বয়িত হি না। কয়ব বনলনছন:
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ُ
ُ
املذنب؟
يرجو ويدعو
فمن اَّلي

َ
َ
ٌ يرجوك إَل ُحم
سن
إن َكن َل

শতামার (আল্লাহর) কানছ যয়দ সৎকমতশীলরাই পাওিার আশা কনর, তাহনল
গুনাহগাররা কার কানছ গুনাহ মানফর আশা করনব এবাং কানক ডাকনব?
শকন আমানদর রনবর কানছ ক্ষমার আশা কনর না? আর শকনই বা তাাঁর
সয়হষ্ণুতার প্রতযাশা কনর না?
হাদীনস এনসনছ, আল্লাহ তাাঁর বান্দার বযাপানর তার মানির শচনিও অয়ধ্ক
দিাশীল। আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:

ُ َ َٰٓ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َّٰ َ ُ
َّ َ َّ
َ ُٱّلل َيغف ُِر ٱَّلن
َ َّ ٱّلل ِ إ َّن
ُ َ َ َ ِ نف
وب
﴿قل يعِبادِي ٱَّلِين أۡسفوا َع أ
ِ س ِهم ل تقنطوا مِن رۡحةِ ه
ً ََج
]٨٠ :﴾ [الزمر٥٣ِيعا

“বলু ন ‘শহ আমার বান্দাগণ, যারা য়নজনদর ওপর বাড়াবায়ড় কনরছ শতামরা
আল্লাহর রহমত শথনক য়নরাশ হনিা না। অবশযই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা কনর
শদনবন”। [সূ রা আয-যু মার, আিাত: ৫২]
শহ অপরাধ্ী গুনাহগার (আমরা সকনলই গুনাহগার) শতামার পানপর কারনণ
আল্লাহর রহমত শথনক য়নরাশ হনিা না। শতামার মনতা কত পাপীনক রমযাননর
এ য়দনগুনলানত কত মানু ষনক আল্লাহ জাহান্নাম শথনক মুয়ি শদন। তাই শতামার
রনবর বযাপানর সু ধ্ারণা কর, তাাঁর কানছ তাওবা কর। শকননা য়ননজনক য়ননজ
ধ্বাংসকারী বযতীত অপর কাউনক আল্লাহ ধ্বাংস কনরন না। কয়ব বনলনছন:

ُ
ُ
مظلم
برفع يَ ٍد بالليل والليل

قنوطك منها من ذنوبك أعظم

ْ
فداوها
إذا أوجعتك اَّلنوب
ِ
 إنما،وَل تقنطن من رمحة اهلل

তুয়ম গুনানহর শরানগ শরাগাক্রান্ত হনল রানতর অন্ধকানর হাত তুনলা। আল্লাহর
রহমত শথনক য়নরাশ হনিা না। শতামার গুনানহর শচনি তাাঁর রহমত শথনক
য়নরাশ হওিা অয়ধ্ক মারাত্মক অপরাধ্।
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শয বযয়ি জাহান্নাম শথনক মুয়ি শপনত চাি তার উয়চৎ জাহান্নাম শথনক
নাজানতর শযসব উপাি আনছ শসগুনলা অনু সরণ করা। আবু য়কলাবা রহ.
জাহান্নাম শথনক মুয়ির আশাি তার এক সু ন্দরী দাসীনক রমযাননর শশষ য়দনন
মুি কনর শদন।
...
সু তরাাং রমযানন সায়িমনক ইফতার করাননা, অধ্ীনস্ত কমতচারীর কাজ হালকা
কনর শদওিা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা এর সাক্ষয শদওিা এবাং ইসয়তগফার পড়া
জাহান্নাম শথনক মুয়ির উপাি।
তাওহীনদর কানলমা গুনাহনক য়নুঃনশষ কনর শদি। তাওহীনদর কানলমা
উচ্চরণকারীর পূ নবতর ও পনরর গুনাহ অবয়শষ্ট থানক না। এ কানলমা জাহান্নাম
শথনক মুয়ি দান কনর। শয বযয়ি এ কানলমা সকাল সন্ধযা পা করনব আল্লাহ
তানক জাহান্নাম শথনক মুয়ি য়দনবন। শয বযয়ি এ কানলমা ইখলানসর সানথ
অন্তর শথনক বলনব আল্লাহ তার জনয জাহান্নানমর আগুন হারাম কনর য়দনবন।
ইসয়তগফানরর কানলমা ক্ষমা পাওিার অনযতম উপাি। শকননা ইসয়তগফার
মানন ক্ষমার শদা‘আ। সাওম অবিাি ও ইফতানরর সমি সায়িনমর শদা‘আ
আল্লাহ কবুল কনরন। হাসান রহ. বনলন, শতামরা অয়ধ্ক পয়রমানণ ইসয়তগফার
কনরা। শকননা শতামরা জাননা না কখন রহমত নায়যল হি। লু কমান আলাইয়হস
সালাম তার সন্তাননক বনলনছন: শহ আমার য়প্রি সন্তান! তুয়ম শতামার যবানন
ইসয়তগফার চালু রানখা। শকননা আল্লাহর কানছ এমন য়কছু সমি আনছ শয
সমি শদা‘আকারীর শদা‘আ য়ফয়রনি শদওিা হি না। শকাননা এক শলাক
বনলনছন: ইবয়লশ শিতান বনল, আয়ম গুনানহর িারা মানু ষনক ধ্বাংস কনরয়ছ,
আর তারা আমানক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও ইসয়তগফার িারা ধ্বাংস কনরনছ।
সব ভানলা আমনলর উত্তম পয়রণাম হনলা ইসয়তগফার। ইসয়তগফানরর িারাই

 102 
সালাত, হজ, য়কিামুল লাইল ও সব ধ্রনণর মজয়লশ শশষ কর। মজয়লশ যয়দ
আল্লাহর য়যয়কনরর হি তাহনল ইসয়তগফার তানত সীলনমাহনরর কাজ করনব,
আর যয়দ মজয়লনশ শকাননা ভুল-ভ্রায়ন্ত হনি থানক তাহনল ইসয়তগফানরর িারা
তার কাফফারা হনি যানব। এময়নভানব ইসয়তগফানরর িারাই রমযাননর সাওম
পালন সমায়প্ত করা উয়চৎ।
উমার ইবন আব্দু ল আযীয য়বয়ভন্ন জািগাি এ ফরমান জায়র কনরন শয, রমযান
মাস, সদকা ও সদকা য়ফতর ইসয়তগফানরর মাধ্যনম শশষ করা। শকননা সদকা
য়ফতর সায়িনমর সাওনমর ভুল-ত্রুয়ি ও অনথতক কথা ও কাজ শথনক পয়বত্রতা।
আর ইসয়তগফার সায়িনমর অনথতক ও অশ্লীল কানজর কাফফারাস্বরূপ।
উমার ইবন আব্দু ল আযীয তার এক য়চয় নত শলনখন, শতামানদর য়পতা আদম
আলাইয়হস সালাম শযমন বনলনছন শতামরাও শসভানব বনলা,

ُ َ َ َ
َ َّ
َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ خَّٰ ِِس
]٠٣ : ﴾ [اَلعرا٢٣ين
﴿ َر َّب َنا ظلمنَا أنف َس َنا ِإَون لم تغفِر ۡلا وترۡحنا ۡلكونن مِن ٱل
ِ

“শহ আমানদর রব, আমরা য়নজনদর উপর যু লুম কনরয়ছ। আর যয়দ আপয়ন
আমানদরনক ক্ষমা না কনরন এবাং আমানদরনক দিা না কনরন তনব অবশযই
আমরা ক্ষয়তগ্রস্তনদর অন্তভুতি হব।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আিাত: ২৩] আল্লাহর
নবী নূ হ আলাইয়হস সালাম শযভানব বনলনছন শতামরাও শসভানব বনলা,
َ َّ
َ َ
ُ َ َ َ
َ خَّٰ ِِس
]٢٨ :﴾ [هود٤٧ين
﴿ِإَول تغفِر ِل َوترۡح ِن أكن مِن ٱل
ِ
“আর যয়দ আপয়ন আমানক মাফ না কনরন এবাং আমার প্রয়ত দিা না কনরন,
তনব আয়ম ক্ষয়তগ্রস্তনদর অন্তভুতি হনি যাব”। [সূ রা হূ দ, আিাত: ৪৭]
মূ সা আলাইয়হস সালাম শযভানব বনলনছন শতামরাও শসভানব বনলা,

َ
َ ُ َ َ
َ
]٠١ :﴾ [القصص١٦ت نف ِس فٱغفِر ِل
ب إ ِ ِن ظلم
ِ ﴿ر
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‘শহ আমার রব, য়নশ্চি আয়ম আমার নফনসর প্রয়ত যু লুম কনরয়ছ। সু তরাাং
আপয়ন আমানক ক্ষমা কনর য়দন”। [সূ রা আল-কাসাস, আিাত: ১৬]
যু ন নূ ন শযভানব বনলনছন শতামরাও শসভানব বনলা,

َّ َ ُ ُ
َ َ ُ َ َ َّ َ َّٰ َ َّ
َ ٱلظَّٰلم
]٥٨ :﴾ [اَلنبياء٨٧ي
حَّٰنَك إ ِ ِن كنت مِن
﴿ل إِله إِل أنت سب
ِِ

“আপয়ন ছাড়া শকাননা (সতয) ইলাহ শনই। আপয়ন পয়বত্র মহান। য়নশ্চি আয়ম
য়ছলাম যায়লম।” [সূ রা আল-আয়ম্বিা, আিাত: ৮৭]
সাওম জাহান্নাম শথনক রক্ষার ঢালস্বরূপ। অনথতক কথাবাততা শস ঢালনক নষ্ট
কনর শদি আর ইসয়তগফার শস জ্বলন্ত ঢালনক রক্ষা কনর। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম লাইলাতুল কদনর আনিশা রায়দিাল্লাহু ‘আনহানক ক্ষমা
চাইনত বনলনছন। সু তরাাং মুয়মন রমযানন সাওম ও য়কিামুল লাইনল কন ার
পয়রশ্রম কনর। রমযান শশষ হওিার উপক্রম হনল এবাং লাইলাতুল কদর
আসনল শস শুধ্ু আল্লাহর ক্ষমা প্রাথতনা কনর, শযময়নভানব অল্প আমলকারী
অপরানধ্র জনয ক্ষমা চাি।
ইিাহইিা ইবন মু‘আয রহ. বনলন, শস বযয়ি প্রকৃত আল্লাহর পয়রচি লাভকারী
(‘আয়রফ) নি যার একমাত্র উনদ্দশয আল্লাহর ক্ষমা চাওিা হনব না। শয বযয়ি
মুনখ ইসয়তগফার করল; য়কন্তু তার অন্তর গুনানহর কাজ আবার করার দৃ ঢ়
সাংকল্প, শস রমযান শশষ হনলই আবার পানপ য়ফনর যানব তার সাওমও
প্রতযাখান করা হনব এবাং তার সাওম কবুনলর দরজাও বন্ধ হনি যানব।
কা‘ব রহ. বনলন, শয বযয়ি সাওম পালন করল আর শস মনন মনন ভাবল শয
রমযান শশষ হনল তার রনবর অবাধ্যতা করনব তাহনল তার সাওম প্রতযাখান
করা হনব। আর শয বযয়ি সাওম পালন অবিাি এ য়নিাত করল শয রমযান
মাস শশষ হনল আর গুনাহ করনব না তাহনল তার সাওম কবুল করা হনব এবাং
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শস য়বনা য়হনসনব জান্নানত যানব।
জান্নাত চাওিা ও জাহান্নাম শথনক মুয়ি চাওিা: রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লানমর এিা অনযতম শদা‘আ য়ছল, য়তয়ন বনলয়ছনলন,

ُ ْ ُ َ
.»« َح ْول َها ن َدن ِدن

“আয়মও জান্নাত চাওিা ও জাহান্নাম শথনক মুয়ির জনযই শদা‘আ কয়র এবাং
শসিার আনশপানশই ু নর থায়ক”।122 সু তরাাং সাওম পালনকারী শদা‘আ করার
সমি তা কবুল হওিার আশা করনব এবাং অয়ধ্ক গুরুত্বপূ ণত য়বষনি শদা‘আ করা
শছনড় য়দনব না। ... সু তরাাং শয বযয়ি আল্লাহর উপহার পানব শস সবতদা
শসৌভাগযবানই হনব, এরপনর শস কখনও হতভাগা হনব না। শদা‘আ কবুল
হওিার সমি আল্লাহর সু বাস ছয়ড়নি শদি। তখন বযয়ির জান্নাত চাওিা উয়চৎ
ও জাহান্নাম শথনক মুয়ি চাওিা উয়চৎ। তার শদা‘আ কবুল হনল শস আজীবননর
জনয সফলকাম হনব। আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন:

ُ
َ َٱۡل َّن َة َف َقد ف
َ ﴿ َف َمن ُزحز َح َعن ٱۡلَّار َوأدخ َِل
]٠٥٨ :﴾ [ال عمران١٨٥از
ِ
ِ
ِ

“সু তরাাং যানক জাহান্নাম শথনক দূ নর রাখা হনব এবাং জান্নানত প্রনবশ করাননা
হনব শস-ই সফলতা পানব।” [সূ রা আনল ইমরান, আিাত: ১৮৫]
কয়ব বনলনছন: শয বযয়ি দু য়নিা িারা শসৌভাগযবান শস প্রকৃত শসৌভাগযবান নি,
বরাং শস-ই আসল শসৌভাগযবান শয জাহান্নাম শথনক মুয়ি পানব।
শহ আল্লাহর বান্দা! রমযান মাস চনল যানে। আর মাত্র কনিক য়দন বাকী।
যারা রমযাননর হক আদাি করছ তারা অবয়শষ্ট য়দনগুনলাও ভানলাভানব পূ রণ
কনরা। আর যারা এতয়দন সাওম পালন শছনড় য়দনিছ তারা ভানলার সানথ
122

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৯২। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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রমযাননক শশষ কনরা। শশষ পয়রণয়ত য়হনসনবই বযয়ির আমল ধ্ততবয। সু তরাাং
রমযাননর বাকী য়দনগুনলানক গনীমত য়হনসনব গ্রহণ কনরা এবাং তানক সনবতাত্তম
অয়ভবাদন য়দনি গ্রহণ কনরা।
কত হতভাগানক নসীহত করা হি, য়কন্তু শস নসীহত গ্রহণ কনর না। কত
মানু ষনক সাংনশাধ্ননর য়দনক আহ্বান করা হি, য়কন্তু শস সাংনশাধ্ননর ডানক
সাড়া শদি না। কত পয়থক চনল শগনছ, য়কন্তু শস এখনও বনস আনছ। যখন
সমি সাংকীণত হনি যানব, মৃ তুয য়ননি আসনব তখন য়ননজর বাড়াবায়ড়র জনয
অনু নশাচনা ছাড়া য়কছু ই থাকনব না।... রমযান মাস শশষ হনি যানে, আল্লাহর
য়প্রি বান্দানদর শচানখর অশ্রু েড়নছ, রমযান চনল যাওিার শবদনাি তারা
বযয়থত। সম্ভবত রমযাননর য়বদানির বযাপানর একিু য়চন্তা-ভাবনা জ্বলন্ত আগুন
য়ননভ যানব, সম্ভবত এয়ি তাওবার সমি, হিত সাওনমর িারা সব আগুন য়ননভ
যানব, হিত শয বযয়ি সৎকানফলার দল শথনক য়বয়েন্ন তারা শস কানফলাি শযাগ
য়দনব, হিত যার ওপর জাহান্নাম ওিায়জব হনি শগনছ শস জাহান্নাম শথনক মুয়ি
পানব।
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পয়রয়শষ্ট: শাওিানলর ছিয়ি সাওম
আবু আইিু যব আনসারী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলন,

ْ َّ َ َ َ َ
َّ َ ْ ًّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ
.»ادله ِر
ِ َكن ك ِصيام،ال
ٍ «من صام رمضان ثم أتبعه ِستا ِمن شو

“রমযান মানসর সাওম পালন কনর পনর শাওিাল মানস ছি য়দন সাওম পালন
123

করা সারা বছর সাওম রাখার মনতা”।

সাওবান রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:

َ َ َ ْ ْ َ َّ َ َّ ُ َ
َ َ ََ ُ َ
ُ ْ َ ْ ان ب َع
ُ َك صي
.»ام َسنَ ٍة
ِ ِ  فذل، َو ِصيام ِست ِة أيامٍ بِشه َري ِن،ّش أشه ٍر
ِ ِ « ِصيام رمض

“রমযাননর সাওম পালন করা দশ মাস সাওম পালননর সমান আর শাওিানলর
ছিয়ি সাওম পালন বছনরর অবয়শষ্ট দু ’মাস সাওম পালন করার সমান।”124
আবু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু শথনক বয়ণতত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ
ওিাসাল্লাম বনলনছন:

ْ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ٍّ
ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ
.»ادله َر
 فكأنما صام،ال
ٍ  ثم أتبعه ب ِ ِست ِمن شو،«من صام رمضان

“রমযান মানসর সাওম পালন কনর পনর শাওিাল মানস ছি য়দন সাওম পালন
কনর শস শযন সারা বছর সাওম পালন করল”।125

123

সহীহ মুসয়লম, হাদীস নাং ১১৬৪।

124

সু নান নাসাঈ আল-কুবরা, হাদীস নাং ২৮৭৩। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ

বনলনছন।
125

আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৪৩৩। আলবানী রহ. হাদীসয়িনক সহীহ বনলনছন।
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তাবরানী ইবন উমার রায়দিাল্লাহু ‘আনহুমা শথনক বণতনা কনরনছন, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বনলনছন:
َ
ُُ
َ َّ َ ْ ًّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ ُ ُْ َ
.»ال خ َر َج ِم ْن ذنوبِ ِه كيَ ْومِ َو َدلته أ ُّمه
ٍ «من صام رمضان وأتبعه ِستا ِمن شو
“রমযান মানসর সাওম পালন কনর পনর শাওিাল মানস ছি য়দন সাওম পালন
126

কনর শস শযন সদয মানির গভত শথনক ভূ য়মষ্ট হওিা য়নষ্পাপ হনি শগল”।

পয়রনশনষ রাব্বু ল আলামীন আল্লাহর প্রশাংসা করয়ছ এবাং দু রূদ ও সালাত
বয়ষতত শহাক মুহাম্মাদ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম ও তাাঁর
পয়রবার-পয়রজন ও তার সাহাবীনদর ওপর।

126

তাবরানী আওসাত, হাদীস নাং ৮৬২২।
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এ বইয়িনত ইবন রজব আল-হাম্বলী রহ.-এর ‘লাতায়িফুল
মা‘আয়রফ’ অবলম্বনন রমযাননর দায়িত্ব-কততবয সম্পনকত কনিকয়ি
গুরুত্বপূ ণত য়বষি আনলাচনা করা হনিনছ। পা ক এনত য়নননাি
য়বষিসমূ হ জাননত পারনবন:
রমযান ও এ মানস সাওম পালননর ফযীলত, রমযানন দান-সাদাকা
ও কুরআন য়তলাওিানতর মযতাদা, তারাবীহ, রমযানন তাহাজ্জু দ,
রমযাননর মধ্য দশ য়দন, রমযাননর শশষ দশনকর ফযীলত,
রমযাননর শশষ সাত য়দন, লাইলাতুল কদনরর সবতায়ধ্ক সম্ভাবনামি
রাত এবাং শাওিানলর ছিয়ি সাওম।
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