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লোয়লোতুল কদ�৫

লায়লাতুল কদ� োমক�নর� 
কা�র সক?
১ - কদঢ�� এক অেধি সম্োন। ই�শোদ হঢয়ঢছ :

َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ (    )َوَما قََدُرواْ ٱللَّ
{আ� তো�ো আল্োহনক যথোথ্ত সম্োি রদয়জি}
[ সূ�ো আল আনআম:৯১]

 রস চহঢসঢব লোয়লোতুল কদ� অেধি হঢব সম্োচনত �োত; রকননো 
এ �োঢত কু�আন নোচযল হঢয়ঢছ, এ �োঢত রিঢ�শতোগে রনঢম 
আঢসন এবং এ �োঢত �বকত-�হমত-মোগচি�োত নোচযল হয়।

২  - কদঢ�� আঢ�ক অেধি সংকীেধিক�ে, রযমন আল্োহ 
তোআলো বঢলন:  

) ۚ ُ آ َءاتَىُٰه ٱللَّ  )َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِزۡقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِممَّ
{আ� যো� জ�যক সংকীণ্ত ক�ো হনয়নছ রস 
রযি  আল্োহ  তোনক যো জদনয়নছি তো হনত 
ৈ্যয় কন�।} [ সূ�ো আত-তোলোক:৭]

লোয়লোতুল কদঢ�� রক্ঢত্র সংকীেধিক�ঢে� অেধি হঢব লোয়লোতুল 
কদ� সংঘচিত হওয়ো� সুচনচদধিষ্ট তোচ�খ রগোপন কঢ� �োখো। 

৩ - কোদ্র কোদো� রেঢকও উৎকচলত হঢত পোঢ�, যো� অেধি হঢব 
এ �োঢত আল্োহ তোআলো রস বছঢ�� সকল আহকোম চন্ধিো�ে 
কঢ�ন। আল্োহ তোআলো বঢলন:

ۡمٍر َحِكيٍم  (  
َ
)ُيۡفَرُق ُكُّ أ

{রস �োনত প্রনত্যক প্রজ্োপণূ্ত জৈষনয় জসদ্োন্ত 
অিনুমোজদত হয়} [সূ�ো আদ-দুখোন:৪]

লায়লাতুল কদন�� ফসজলত ও 
ময্ণাদা
১- লায়লাতুল কদন�ই পসবত্র 
কু�আে োসযল ক�া িনয়নছ
আল্োহ তোআলো বঢলন : 

نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ( 
َ
آ أ )إِنَّ

সূ চ ী প ত্র
লোয়লোতুল কদ� রকি িোমক�ণ ক�ো 
হনলো?

লোয়লোতুল কদন�� ফজজলত ও ময্তোদো

রকোি �োতনক লোয়লোতুল কদ� ৈলো হয়?

লোয়লোতুল কদন� রযসৈ আমল মুস্োহোৈ

লোয়লোতুল কদন�� আলোমত
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{জিচিয় আজম এটি িোজযল কন�জছ ‘লোইলোতুল 
কদন�।}[ সূ�ো আল কোদ্র:১]

২ - লায়লাতুল কদ� িাজা� মাি 
রথনকও উতেম
আল্োহ তোআলো বঢলন: 

ۡلِف َشۡهرٖ  (
َ
)َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡيٞ ّمِۡن أ

{লোয়লোতুল কদ� এক হোজো� মোস রথনক 
উত্ম} [সূ�ো আল-কোদ্র:৩] অেধিোৎ লোয়লোতুল কদঢ� আমল ক�ো 
লোয়লোতুল কদঢ�� বোইঢ� এক হোজো� মোস আমল ক�ো� 
রিঢয়ও উতিম।

৩- লায়লাতুল কদন� রফন�শতা ও 
সজব্ীল এ� অবত�র
আল্োহ তোআলো বঢলন:  

ۡمرٖ  (
َ
ِ أ

وُح فِيَها بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ  )َتَنَّ
{রস �োনত রফন�শতো�ো ও রূহ (জজব্ীল) 
তোনদ� �নৈ� অিমুজতক্রনম সকল জসদ্োন্ত 
জিনয় অৈত�ণ কন�।}[ সূ�ো আল কোদ্র:৪] 

আবু হু�োয়�ো �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, �োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,‘লোয়লোতুল কদ� 
হঢলো সোতোশ তোচ�খ অেবো ঊনচত্রশ তোচ�ঢখ� �োত, আ� 
রিঢ�শতোগে এ �োঢত পৃচেবীঢত কঙ্ঢ�� সংখ্যো রেঢকও 
রবচশ েোঢকন।’ 

৪ - লায়লাতুল কদ� িনলা শাসন্ত� 
�াত
আল্োহ তোআলো বঢলন :

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥  (  )َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ
{শোজন্তময় রসই �োত, ফজন�� সচূিো পয্তন্ত।}
[ সূ�ো আল কোদ্র:৫] 

অেধিোৎ লোয়লোতুল কদঢ�� পুঢ�োিোই ভোঢলো, এ� শুরু রেঢক 
সুঢবহ সোঢদক পযধিন্ত আঢদৌ রকোঢনো অনুতিম চবষয় রনই।

৫- লায়লাতুল কদ� মবুা�ক �াত
আল্োহ তোআলো বঢলন:

َبَٰرَكٍةۚ إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن ٣ ( نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةٖ مُّ
َ
آ أ  )إِنَّ

{জিচিয় আজম এটি িোজযল কন�জছ 
ৈ�কতময় �োনত; জিচিয় আজম সতক্ত কো�ী।} 
 [ সূ�ো আদ-দুখোন:৩]

উতি আয়োঢত ‘লোয়লোতুম্ মুবো�োকো’- এ� অেধি ইবঢন আব্োস 

�োচয. এ� চনকি ‘লোয়লোতুল কদ�।’৬ - এ �োঢত এক 

বছঢ�� সকল প্রজ্োপূেধি চবষঢয় চসদ্ধোন্ত রদয়ো 

হয়।

আল্োহ তোআলো বঢলন:

ۡمٍر َحِكيٍم (  
َ
 )فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

{রস �োনত প্রনত্যক প্রজ্োপণূ্ত জৈষনয় জসদ্োন্ত 
অিনুমোজদত হয়।} [ সূ�ো আদ-দুখোন:৪]

৭ - রয ব্যসক্ত ছাওয়াবপ্রাসপ্� দঢ়ৃ 
সবশ্াি সেনয় ও আল্াি� িন্তুসষ্ট� 
আশায়  লায়লাতুল কদ� যাপে 
ক�নব তা� অতীনত� িকল গুোি 
মাফ কন� রদয়া িনব।
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলন, ‘রয ব্যচতি 
ছোওয়োবপ্রোচপ্ত� দৃঢ় চবশ্োস চনঢয় ও আল্োহ� সন্তুচষ্ট� আশোয় 
লোয়লোতুল কদ� যোপন ক�ল, তো� অতীঢত� সকল গুনোহ 
মোি কঢ� রদয়ো হঢলো।’(বেধিনোয় ইবঢন খুযোয়মোহ)

রকাে �াত লায়লাতুল কদ�?
আল্োহ তোআলো এ �োতঢক রগোপন কঢ� র�ঢখঢছন, যোঢত 
মুসচলম ব্যচতি �মজোঢন� রশষ দশচদঢন অচ্ক শ্রম ব্যয় 
কঢ�, চবঢশষ কঢ� রবঢজোি �োতগুঢলোয়। আ� রসগুঢলো হঢলো 
২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তোচ�ঢখ� �োত। হোদীঢস এঢসঢছ, 
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, ‘রতোম�ো 
�মজোঢন� রশষ দঢশ� রবঢজোি �োতগুঢলোঢত লোয়লোতুল 
কদ� অনুসন্ধোন কঢ�ো।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

আঢলমঢদ� রকউ রকউ চবচভন্ন দচলঢল� মোঢ্্য সমবিয় ক�ঢত 
চগঢয় বঢলঢছন, এ �োতগুঢলো� এঢককিোয় এঢকক সময় 
লোয়লোতুল কদ�  সংঘচিত হঢয় েোঢক।(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)
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র�োযো

লায়লাতুল কদন� রযিব আমল 
মসু্ািাব
১ - ইচতকোি : �মজোঢন� রশষ দশঢক� পুঢ�োিোঢতই ইচতকোি 
ক�ঢত হয়, শু্ু লোয়লোতুল কদঢ� নয়। আঢয়শো �োচয. 
রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন,  ‘�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ 
ওয়ো সোল্োম �মজোঢন� রশষ দশঢক ইচতকোি ক�ঢতন।’ 
(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

২ - ছোওয়োবপ্রোচপ্ত� দৃঢ় চবশ্োসসহ ও আল্োহ� সন্তুচষ্ট� 
আশোয় লোয়লোতুল কদ� যোপন ক�ো। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, ‘রয ব্যচতি ছোওয়োবপ্রোচপ্ত� 
দৃঢ় চবশ্োসসহ ও আল্োহ� সন্তুচষ্ট� আশোয় লোয়লোতুল কদ� 
যোপন ক�ল, তো� অতীঢত� সকল গুনোহ মোি কঢ� রদয়ো 
হঢলো।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

৩ - দুআ : আঢয়শো �োচয. বঢলন,‘ আচম বললোম, রহ আল্োহ� 
�োসূল, আচম যচদ লোয়লোতুল কদ� পোই তঢব চক দুআ 
ক�ব? �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বলঢলন, 
তুচম বঢলো,‘  ِّاللهم إنك َعُفوٌّ َكِرمٌي تُُِب اْلَعْفَو، فاْعُف َعن অেধিোৎ 
রহ আল্োহ, আপচন অচত ক্মোশীল ও দয়োলু, আপচন ক্মো 
ক�োঢক পছন্দ কঢ�ন, তোই আপচন আমোঢক ক্মো কঢ� চদন।

লায়লাতুল কদন�� আলামত
১ - এ �াত রবসশ ঠাণ্াও িয় 
ো, রবসশ গ�মও িয় ো, ব�ং 
তা িয় উজ্জ্বল
জোঢব� ইবঢন আবদুল্োহ �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, 
�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন,  
‘আমোঢক লোয়লোতুল কদ� রদখোঢনো হঢয়চছল, তঢব 
প�বতধিীঢত ভুচলঢয় রদয়ো হঢয়ঢছ। এ �োত হঢলো �মজোঢন� 
রশষ দশচদঢন� �োতগুঢলোয়। এ �োত হঢলো মুতি ও উজ্জ্বল, যো 
ঠোণ্োও নো গ�মও নো।’(বেধিনোয় চত�চমযী)

২- লায়লাতুল কদ� রশনষ 
িকানল� িূয্ণ আনলাক�সমি ব্যতীত 
িাদা িনয় উসদত িয়।
উবোয় ইবঢন কো’ব �োচয. রক যখন লোয়লোতুল কদঢ�� আলোমত 
সম্পঢকধি চজজ্োসো ক�ো হয় তখন চতচন বঢলঢছন,‘�োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম রয চনদশধিঢন� কেো বঢলঢছন, 
তো� বিো�ো আম�ো লোয়লোতুল কদ� চিনঢত পোচ�, অেধিোৎ ওইচদন 
সূঢযধিোদয় হয় �চমিচবহীন আকোঢ�।’ (বেধিনোয় ইবঢন খুযোয়মোহ)

সহীহ মুসচলঢম� বেধিনোয় এঢসঢছ, ‘আঢলোক�চমিচবহীন সোদো 
আকোঢ�।’ (বেধিনোয় চত�চমযী)
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