শরী‘আতের দৃষ্টিতে লাইলােুল বারা‘আে
লাইলােুল বারা‘আতের ফযীলে ষ্টির্ভরতযাগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাষ্টিে। সষ্টিষ্টলে ক াি রূপ িা ষ্টদতে এবং এ রাে উদযাপতির ষ্টবতশষ ক াি পন্থা
উদ্ভাবি িা তর শষ্টি ও সামর্থভয অিুযােী কবশী কবশী ইবাদে রাও ষ্টির্ভরতযাগ্য করওোতেে দ্বারা প্রমাষ্টিে। এখাতি লাইলােুল বারা‘আতের
ফযীলে ও রিীে ষ্টবষতের ষ্ট ছু হাদীস যর্থাযর্থ উদ্ধৃষ্টে ও সিতদর ষ্টির্ভরতযাগ্যো সহ উতেখ রা হতলা।
প্রর্থম হাদীস
হযরে মু‘আয ইবতি জাবাল রাষ্টয. বতলি. িবী ারীম সাোোহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাোম ইরশাদ তরি আোহ ো‘আলা ১৫ই শা‘বাতির রাতে
সৃষ্টির ষ্টদত রহমতের দৃষ্টি কদি এবং মুশষ্টর ও ষ্টবতদ্বষ কপাষি ারী বযেীে আর সবাইত ক্ষমা তর কদি। (সহীহ ইবতি ষ্টহব্বাি-৫৬৬৫,
ষ্টসলষ্টসলােুল আহাদীষ্টছস সহীহাহ-৩/৩১৫)

ষ্টদ্বেীে হাদীস
হযরে আ‘লা ইবিুল হাতরস কর্থত বষ্টিভে, হযরে আতেশা রাষ্টয. বতলি, রাতে রাসূল সাোোহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাোম িামাতয দাাঁড়াি এবং
এে দীর্ভ ষ্টসজদা তরি কয, আমার ধারিা হতলা ষ্টেষ্টি হেতো মৃেুযবরি তরতছি, আষ্টম েখি উতে োাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী িাড়া ষ্টদলাম, োাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী
িড়ল। যখি ষ্টেষ্টি ষ্টসজদা কর্থত উেতলি এবং িামায কশষ রতলি, েখি আমাত লক্ষ তর বলতলি, কহ আতেশা/হুমাইরা! কোমার ষ্ট এ
আশং া হতেতছ কয, আোহর রাসূল কোমার হ িি রতবি? আষ্টম উত্ততর বললাম, িা; ইো রাসূলুোহ! আপিার দীর্ভ ষ্টসজদা কর্থত আমার
আশং া হতেষ্টছল, আপষ্টি মৃেুযবরি তরতছি ষ্ট িা? িবীজী ষ্টজজ্ঞাসা রতলি. েুষ্টম ষ্ট জাতিা এটা ক াি রাে? আষ্টম বললাম. আোহ ও োাঁর
রাসূলই র্াল জাতিি। রাসূল েখি ইরশাদ রতলি, এটা অধভ শা‘বাতির রাে। আোহ ো‘আলা এ রাতে বান্দার প্রষ্টে মতিাতযাগ্ কদি এবং
ক্ষমাপ্রার্থভীতদর ক্ষমা তরি ও অিুগ্রহপ্রার্থভীতদর অিুগ্রহ তরি। আর ষ্টবতদ্বষতপাষি ারীতদর কছতড় কদি োতদর অবস্থাতেই। (শু‘আবুল ঈমাি-হাদীস
িং- ৩৬৩৫)

েৃেীে হাদীস
এ দা হযরে আতেশা রাষ্টয. হুযুর সাোোহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাোমত িা কপতে খুাঁজতে কবর হতলি। োত জান্নােুল বা ীতে কপতলি- েখি
হুযুর সাোোহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাোম বলতলি ১৪ই শা‘বাি ষ্টদবাগ্ে রাতে আোহ ো‘আলা প্রর্থম আ াতশ অবেরি তরি এবং ‘বিূ ালব’
কগ্াতের পাষ্টলে ছাগ্ল পাতলর শরীতরর পশতমর কেতেও অষ্টধ সংখয বান্দাত ষ্টেষ্টি ক্ষমা তর কদি। (ষ্টেরষ্টমযী শরীফ-হাাঃ িং ৭৩৯, ইবতি মাযাহহাাঃ িং ১৩৮৫)

েেুর্থভ হাদীস
হযরে আলী ইবতি আবী োতলব রাষ্টয. কর্থত বষ্টিভে, রাসূল সাোোহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাোম বতলতছি অধভ শা‘বাতির রাে যখি আতস েখি
কোমরা এ রাষ্টে ইবাদে বতন্দগ্ীতে াটাও এবং ষ্টদতির কবলা করাযা রাখ। ক িিা এ রাতের সূযাভ তের পর আোহ ো‘আলা প্রর্থম আসমাতি
আতসি এবং বতলি, ক াি ক্ষমা প্রার্থভী আতছ ষ্ট ? আষ্টম োত ক্ষমা রব। আতছ ষ্ট ক াি ষ্টরষ্টয প্রার্থভী? আষ্টম োত ষ্টরষ্টয ষ্টদব। এর্াতব
সুবতহ সাষ্টদ পযভন্ত আোহ ো‘আলা মািুতষর প্রতোজতির র্থা বতল োত াা তে র্থাত ি। (সুিাতি ইবতি মাজাহ-১৩৮৪, শু’আবুল ঈমাি-৩৮২৩-২২)
মাে তে ষ্টট হাদীস বিভিা রা হতলা। আতরা বহু হাদীস ষ্ট োতব বষ্টিে
ভ আতছ।
উতেষ্টখে হাদীস সমূতহর সিদ ষ্টবষে আতলােিাাঃ
১ম হাদীতসর সিদ সহীহ, এ জিয ইমাম ইবতি ষ্টহব্বাি এত ষ্ট োবুস সহীহ-এ বিভিা তরতছি। ইমাম মুিষ্টযরী, ইবতি রজব, াোোিী,
যুর াবী, িুরুদ্দীি হাইসামী এবং অিযািয হাদীস ষ্টবশারদ এ হাদীসষ্টটত আমলতযাগ্য সহীহ বতলতছি। (তদখুি! োরগ্ীব োরহীব ২/১১৮, ৩/৪৫৯
লাত্বাইফুল মা‘আষ্টরফ ১৫১-৩, মাজমা‘উয যাওোতেদ ৮/৬৫, শারহুল সাওোষ্টহব-১০/৫৬১)

বেভমাতি আহতল হাদীস র্াইতদর প্রষ্টসদ্ধ শাইখ িাসীরুদ্দীি আলবািী রহ. ষ্টসলষ্টসলােুল আহাদীষ্টসস সহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯-এ এই হাদীতসর
সমর্থভতি আতরা আটষ্টট হাদীস উতেখ রার পর কলতখি, ‘এ সব করওোতেতের মাধযতম এ হাদীসষ্টট ষ্টিাঃসতন্দতহ সহীহ প্রমাষ্টিে হে।’ এরপর
শাইখ আলবািী রহ. ঐ সব কলাত র বিবয খণ্ডি তরি, যারা ক ািধরতির কখাাঁজ-খবর ছাড়াই বতল কদি কয লাইলােুল বরা‘আতের বযাপাতর
ক াি সহীহ হাদীস কিই। েদ্রূপ শাইখ আব্দুর রহমাি মুবার পূরী েুহফােুল আহওোজী -২/৫৩-এ লাইলােুল বারা‘আতের হাদীসত
আমলতযাগ্য প্রমাষ্টিে তরি।
২ে হাদীসষ্টট ইমাম বাইহা ী রহ. বিভিা রার পর সিতদর বযাপাতর বতলতছি, ‘মুরসালুি জাষ্টেযদুি’ অর্থভাৎ, আমলতযাগ্য। ৩ে হাদীসষ্টট
আমতলর কক্ষতে গ্রহিতযাগ্য। স ল রাবী ষ্টসক্কাে, সিতদর মতধয ইিষ্টিো র্থা াে ইমাম বুখারী রহ. যেীফ বতলতছি। (তদখুি! ষ্টসলষ্টসলােুল
আহাদীষ্টসস সহীহাহ-৩/৩১৮)

৪র্থভ হাদীসষ্টটর সিদ যেীফ ষ্ট ন্তু মুহাষ্টদ্দসীতি ষ্ট রাতমর সবভসিে ষ্টসদ্ধান্ত হতলা- ফাযাতেতলর কক্ষতে যেীফ হাদীস গ্রহিতযাগ্য। কদখুি! (ষ্ট োবুল
আয ার-৭, ফােহুল াদীর-১/৪৬৭, আল আজষ্টববােুল ফাতযলাহ-৫৭)

ফুিাহাতে ক রাতমর দৃষ্টিতে লাইলােুল বারা‘আে
www.islamijindegi.com

ষ্টফিতহ হািাফী
আোমা শামী, ইবতি িুজাইম, আোমা শরমবুলালী, শাইখ আব্দুল হ কদহলর্ী, হা ীমুল উিে মাওলািা আশরাফ আলী র্থািবী, মাওলািা
আব্দুল হাই লাক্ষতিৌর্ী, মুফেী মুহািদ শফী সাতহব রহ. সহ প্রমুখ উলামাতে ক রাতমর মতে লাইলােুল বারা‘আতে শষ্টি সামর্থভয অিুযােী
জাগ্রে কর্থত এ া ীর্াতব ইবাদে রা মুোহাব, েতব জমাতেে হতে িে। (আদ দুররুল মুখোর-২/২৪-২৫, আল বাহরুর রাষ্টে -২/৫২, মা ছাবাো
ষ্টবসসুন্নাহ-৩৬, মারাষ্টক্কল ফালাহ-২১৯, জাওোলুস ষ্টসিাহ-১৭, লাইলােুল বরা‘আতের হািীিে- শাইখুল ইসলাম মুফেী মুহািদ োিী উসমািী)

ষ্টফিতহ শাতফেী
ইমাম শাফী রহ.-এর মতেও শা‘বাতির ১৫েম রাতে অষ্টধ অষ্টধ দু‘আ বূল হতে র্থাত । (ষ্ট োবুল উি-১/২৩১)
ষ্টফিতহ হাম্বলী
শাইখ ইবতি মুফষ্টলহ হাম্বলী, আোমা মািসূর আল বাহুেী এবং ইবতি রজব হাম্বলী রহ. সহ প্রমূখ উলামাতে ষ্ট রাতমর ষ্টি ট লাইলােুল
বারা‘আতে ইবাদাে রা মুোহাব। (তদখুি! আল মাবদা-২/২৭, াশশাফুল ষ্ট িা-১/৪৪৫, লাত্বাষ্টেফুল মা‘আষ্টরফ-১৫১-৬০)
ষ্টফিতহ মাষ্টল ী
ইবিুল হাজ্জ্ব মাষ্টল ী রহ. বতলি সলতফ সাষ্টলহীি ের্থা পূবভযুতগ্র আউষ্টলোগ্ি এ রােত যতর্থি সিাি রতেি এবং এর জিয পূবভ কর্থত
প্রস্তুষ্টে গ্রহি রতেি। (আল মাদখাল-১/২৯২-৯৩)
সার র্থাাঃ স ল মাযহাতবর উলামাতে ষ্ট রাতমর মতে লাইলােুল বারা‘আতে ইবাদাে রা মুোহাব।
আহলুল হাদীস র্াইতদর প্রষ্টে আতবদি
লাইলােুল বারা‘আে সম্পত ভ ক াি আপষ্টত্ত র্থা তল আপিারা শাইখুল ইসলাম ইবতি োইষ্টমোহ রহ.-এর ইিষ্টেযাউস ষ্টসরােুল মুোিীম২/৬৩১-৬৪৩, আলবািী রহ. এর ষ্টসলষ্টসলােুল আহাদীষ্টসস সহীহাহ-৩/১৩৫-১৩৯, ইমাম মুবার পুরীর েুহফােুল আহওোজী-২/৫৩ এবং
ইবতি রজব হাম্বলীর লাত্বাষ্টেফুল মা‘আষ্টরফ ১৫১-১৬০ ইেযাষ্টদ প্রমুখ উলামাতদর ষ্ট োব কদখুি।
রিীে ও বজভিীে
এ রাতে রিীোঃ কবশী কবশী িফল ইবাদে, কযমি- ুরআি ষ্টেলাওোে, কয ক াি সূরা ষ্টদতে িফল িামায, ষ্টযষ্ট র আয ার, দু‘আ
ইষ্টেগ্ফার। উি ইবাদােসমূহ সমতবে র্াতব িে বরং এ া ী রতে হতব। উতেখয উি রাতে ক াি ধরা বান্ধা ষ্টিেতম িফল িামায পড়া
হাদীস দ্বারা প্রমাষ্টিে িে। উতেখয লাইলােুল বারা‘আতের পরষ্টদি করাযা রাখা িফল ইবাদে, ক উ শা‘বাতির ১৩,১৪,১৫ োষ্টরতখ করাযা
রাখতে পারতল উত্তম।
বজভিীোঃ আেশবাজী, হালুো রুষ্টট, ষ্টশরিী-োবাররু , মাইত
ুরআি ষ্টেলাওোে ও শবীিা, আতলা সজ্জা রা, মসষ্টজতদ বা বাড়ীতে
জমাতেে হতে বড় আওোতজ প্রেষ্টলে মীলাদ-ষ্ট োম রা, কগ্ারস্থাতি যাওো, কমলা বসাতিা, জামা‘আতের সাতর্থ সালােুে োসবীহ বা
োহাজ্জুতদর িামায পড়া ইেযাষ্টদ। (ষ্টবোষ্টরে কদখুি!লাইলােুল বরা‘আতের হািীিে মুফেী মুহািাদ োিী উসমািী।)
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