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শরী‘আতের দষৃ্টিতে শতে ক্বদর 

শতে ক্বদর এমন একষ্টি মহা পূণ্যময় রজনী যা আল্লাহ ো‘আলা ষ্টেতশষ অনুগ্রতহ একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীতক প্রদান কতরতেন। অনয ককান 

উম্মে উক্ত পষ্টেত্র রজনী পায়ষ্টন। 

শতে ক্বদতরর ফযীলে 

১.উক্ত রজনীর অষ্টিক গুরুত্ব, মযযাদা ও ফযীলে েুঝাতনার জনয আল্লাহ ো‘আলা োাঁর পষ্টেত্র কুরআতন কারীতম স্বেন্ত্র একষ্টি সূরা অেেীণ্য 

কতরতেন। যার নাম সূরােুল ক্বদর। 

২.শতে ক্বদতর আল্লাহ ো‘আলা পষ্টেত্র কুরআতন কারীম লাউতহ মাহফূয কেতক প্রেম আকাশ অেেীণ্য কতরন।(সরূােুল ক্বদর: ১) 

৩.শতে ক্বদতরর এক রাষ্টত্রর ইোদাে ষ্টেরাষ্টশ েের চার মাতসর ইোদতের কচতয়ও অষ্টিক উত্তম। (সরূােুল ক্বদর:৩) 

৪.হযরে আেূ হুরায়রা রা. কেতক েষ্টণ্যে নেীতয় পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরনঃ কয েযষ্টক্ত ঈমাতনর সাতে সওয়াতের 

আশায় লাইলােুল ক্বদর ইোদতের মািযতম কািাতে আল্লাহ ো‘আলা োর অেীে জীেতনর সকল গুনাহ মাফ কতে ষ্টদতেন। (েুখারী শরীফ হাদীস 

নং ১৯০১, মসুষ্টলম শরীফ হাদীস নং ১৭৫) 

৫.এই রাতত্র আল্লাহ ো‘আলার অনুমষ্টেক্রতম হযরে ষ্টজেরীল আলাইষ্টহস সালাম কফতরশোতদর একষ্টি জামা‘আে ষ্টনতয় পৃষ্টেেীতে শুভাগমন 

কতরন এেং আল্লাহ ো‘আলার ইোদেগুযার োন্দাতদরতক সালাম ও রহমতের দু‘আ করতে োতকন। (োফসীতর ইেতন কাসীর:৮/৪১৪) 

ক্বদতরর রাে ককানষ্টি 

আল্লাহ ো‘আলা পষ্টেত্র কুরআতন কারীতম ইরশাদ কতরন, আষ্টম কুরআতন কারীমতক ক্বদতরর রাতত্র অেেীণ্য কতরষ্টে। (সরূােুল ক্বদর: ১) 

অনযত্র ইরশাদ কতরনঃ রমাযান মাতস কুরআতন কারীমতক অেেীণ্য করা হতয়তে। (োকারা:১৮৫) 

উক্ত আয়ােদ্বয় দ্বারা েুঝা যায় কয, শতে ক্বদর রমাযান মাতসই সংঘষ্টিে হয়। 

আম্মাজান হযরে আতয়শা রাষ্টয. কেতক েষ্টণ্যে রাসূতল পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরনঃ কোমরা রমাযাতনর কশষ দশতকর 

কেতজাড় রাত্রগুতলাতে লাইলােুল ক্বদর োলাশ কর। (েুখারী শরীফ: হাঃ নং ২০১৭, মসুষ্টলম শরীফ হাঃ নং ১১৬৯) 

ষ্টযর ইেতন হুোইশ রহ. েণ্যনা কতরন, আষ্টম হযরে উোই ইেতন কা‘আে রা. কক লাইলােুল ক্বদর সম্পতকয ষ্টজজ্ঞাসা করলাম এেং েললাম 

আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইেতন মাসউদ রা. েতল োতকন, কয েযষ্টক্ত পূণ্য এক েৎসর জাগ্রে োকতে কস লাইলােুল ক্বদর পাতেই। উত্ততর হযরে 

উোই ইেতন কা‘আে রা. েতলনঃ আল্লাহ োর উপর রহম করুণ্ ষ্টেষ্টন ইচ্ছা কতরতেন কলাতকরা কযন এক রাতের উপর ভরসা কতর েতস না 

োতক। ষ্টনশ্চয় ষ্টেষ্টন জাতনন ো রমাযাতন এেং োও জাতনন কয ো রমাযাতনর কশষ দশতক এেং ২৭ োষ্টরতখ। অেঃপর হযরে উোই ইেতন 

কা‘আে রা. শপে কতর েলতলনঃ অেশযই ো ২৭ োষ্টরতখর রজনীতেই হতয় োতক। ষ্টযর ইেতন হুোইশ েতলনঃ আষ্টম েললামঃ কহ আেুল 

মুনষ্টযর! (উোই ইেতন কা‘আে এর উপ নাম) এিা ষ্টকতসর ষ্টভষ্টত্ততে েলতেন? েদুত্ততর ষ্টেষ্টন েলতলনঃ আলামে ো ষ্টনদশযতনর ষ্টভষ্টত্ততে যা 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাম আমাতদরতক েতল ষ্টদতয়তেন; কস ষ্টদন সূতযযর ষ্টকরণ্ োতক না। (মসুষ্টলম শরীফ হাঃ নং ৭৬২) 

শতে ক্বদর হাষ্টসল করার উপায় 

ক. রমাযাতনর কশতষর দশতক ই‘ষ্টেকাফ করা অেযাৎ, ২০কশ রমাযান সূযয ক াোর পূেয হতে ঈদুল ষ্টফেতরর চাাঁদ কদখা পযযন্ত মসষ্টজতদ অেস্থান 

করা। কপশাে পায়খানা ো ফরয কগাসতলর প্রতয়াজন োড়া মসষ্টজদ কেতক কের না হওয়া। 

খ.এিা সম্ভে না হতল অন্তে কশষ দশতকর শুি ুরাে গুতলাতে মসষ্টজতদ নফল ই‘ষ্টেকাফ করা। ষ্টদতন দুষ্টনয়ােী জরুরে পূণ্য করা।  

গ.এিাও যষ্টদ সম্ভে না হয় োহতল কশষ দশতকর ইশা ও ফজতরর নামায গুরুত্ব সহকাতর জামা‘আতের সাতে আদায় করা। এেং কেতজাড় 

রােগুতলাতে নফল নামায, ষ্টেলাওয়াে ইেযাষ্টদ েুলনামূলকভাতে কেশী করা। 

শতে ক্বদতর করণ্ীয় কাজসমহূ 

১.এ পূণ্যময় রজনীতে অেতহলা না কতর গুরুত্ব ও ইখলাতসর সাতে ইোদে েতন্দগীতে কলতগ োকা চাই। চাই নফল নামায ো ষ্টেলাওয়াে 

ষ্টযষ্টকর আযকাতর কহাক ষ্টকংো দু‘আয় মশগুল োকার মািযতম কহাক।  

২.ষ্টনতজর জীেতনর পাপরাষ্টশর কো স্মরণ্ কতর আল্লাহ ো‘আলার ষ্টনকি কাকুষ্টে ষ্টমনষ্টে ও করানাজারীর সাতে োওো করা ও ক্ষমা চাওয়া। (সরূা 

নহূ: ১০) 

৩.ইখলাতসর সাতে সাওয়াতের আশায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাতে কনক আমতল ষ্টলপ্ত োকা। (েুখারী: হাঃ নং ১৯০১, মসুনাদ আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৫) 
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৪.এ রাষ্টত্রতে কেশী কেশী ষ্টনতনাক্ত দু‘আষ্টি পড়তে োকা-   ِىْاَلّلهُمَّ إ
ِ
نَّكَ عَفُوٌّّ تُحِبُّ الْعَفْوَ َفاعْفُ عَنّ     (আমালুল য়াউষ্টম ওয়াললাইলাহ: হাঃ নং ৭৬৭ ইেতন 

মাজাহ: নং ৩৮৫০) 

৫. উক্ত রাষ্টত্রর ষ্টকেু অংশ কুরআতন কারীতমর ষ্টেলাওয়াতে ষ্টনমগ্ন োকা। ষ্টকেু অংতশ নফল নামায ষ্টেতশষ কতর সালােেু োসেীহ আদায় করা। 

আর ষ্টকেু অংতশ ষ্টযষ্টকর আযকার দু‘আ মুনাজাে করা। (সরূা আনকােূে:৪৫) 

শতে ক্বদতর েজযনীয় কাজসমহূ 

১.মসষ্টজতদ ষ্টনঃপ্রতয়াজতন কমামোষ্টে জ্বালাতনা ও আতলাক-সজ্জা করা। কারণ্ এিা অপেযয়। আর অপেযয় করা নাজাষ্টয়য। (সরূাতয় আ‘রাফ: ৩১, 

েনী ইসরাঈল:২৭) 

২.জামা‘আতের সাতে সালােুল োসেীহ, োহাজ্জুদ ষ্টকংো অনয ককান নফল নামায পড়া। কারণ্ নফল নামায জামা‘আতের সাতে নাজাষ্টয়য। 

(রদ্দলু মুহোর: ১/৫৫২) 

৩.কঘাষণ্া কতর মসষ্টজতদ সষ্টম্মষ্টলে দু‘আর আতয়াজন করা। হযাাঁ ! কঘাষণ্া ো  াকা াষ্টক োড়া এমষ্টনতে যারা উপষ্টস্থে ষ্টেল োরা দু‘আ কতর 

ষ্টনতল ো জাষ্টয়য। 

৪.এই রাতে মসষ্টজতদ প্রচষ্টলে মীলাদ-ষ্টক্বয়াম করা। কারণ্ ইহা সুস্পি ষ্টেদ‘আে। (মসুনাতদ আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৯) 

৫. এে অষ্টিক রাত্র পযযন্ত জাগ্রে োকা, যাতে ঘুতমর োড়নায় ফজতরর জামা‘আে েুতি যায় ষ্টকংো কাযা-ই হতয় যায় ো এমন হতয় যায় কয 

নামাতয ষ্টক সূরা কালাম পড়তে ো ষ্টনতজরও খের কনই। (মআুত্তা ইমাম মাতলক: হাঃ নং ১৫৫, আল ইসাো: ৩/২০০)  

ষ্টে:দ্র: মসষ্টজতদ ইমাম ও খেীেগতণ্র কেযেয ঐষ্টদন লম্বা সময় ওয়াজ ও েয়াতন না কািাতনা। েরং োর আতগ জুমু‘আয় ো ককান একষ্টদন শতে 

ক্বদতরর আহকাম েতল কদয়া। একান্ত ঐ ষ্টদনই কো েলার প্রতয়াজন হতল সংতক্ষতপ এই রাতত্রর গুরুত্ব ও ফযীলে সম্পতকয ষ্টকেু কো েতল 

মুসল্লীতদরতক উৎসাহ ষ্টদতয় ইোদতের প্রষ্টে ষ্টনষ্টেি করার কচিা করতে। েতে সেযােস্থায় জ্বাল হাদীস ও ষ্টভষ্টত্তহীন ঘিনােলী েণ্যনা কেতক ষ্টেরে 

োকা চাই। (মকুাদ্দামাতয় মসুষ্টলম: হাঃ নং ৭) 

পিকাোজী, আেশোজী ইেযাষ্টদ কুসংস্কার কেতক ষ্টেরে োকা। ষ্টেতশষ কতর অষ্টভভােকতদর কেযেয হতলা কোিতদরতক উক্ত েযাপাতর সােিান 

কতর কদয়া এেং োতদর হাতে িাকা পয়সা না কদয়া। কারণ্ এই অপকতময ষ্টলপ্ত হওয়ার কারতণ্ ষ্টনতজতক কযমন উক্ত রাতে অতনক ফযীলেপূণ্য 

ইোদে কেতক েষ্টিে রাখা হয়, ষ্টিক কেমনই উক্ত ষ্টজষ্টনসগুতলার ষ্টেকি ও ভয়ংকর শতব্দর দরুন আল্লাহর োন্দাতদরতক আেংতকর মতিয কফতল 

কি কদয়া হয়। োই উক্ত শরীয়ে পষ্টরপন্থী জঘনয কাতজ ষ্টলপ্ত হওয়া কেীরা গুনাহ ও হারাম।(সরূা োকারা: ১১৪, েনী ইসরাঈল: ২৭) 

এই রাত্রতক উপলক্ষ কতর অষ্টিক ও উত্তম খানা ও োোরতকর আতয়াজন কেতক ষ্টেরে োকা। মসষ্টজতদ ষ্টশরনী, ষ্টমষ্টি ইেযাষ্টদর আতয়াজন কেতক 

কোঁতচ োকা। 




