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 শায়েখ উমায়ের ক াব্বাদী 

 
  

ফজয়রর নামায়জর পর: ফজরেে পরে নিনদিষ্ট ক োরিো সূেো 

পোরেে  থো স্পষ্টভোরে ক োরিো হোনদরস কিই। তরে হোনদস 

শনেরফ এরসরে, েোসূলুল্লোহ ملسو هيلع هللا ىلص েরলরেি,  

الشَّْمُس ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْيِن  َمْن َصلَّى اْلغََداةَ فِي َجَماَعٍة ثُمَّ قَعََد يَْذُكُر هللاَ َحتَّى تَْطلَُع 

ة  ٍة تَامَّ ٍة تَامَّ ٍة َوُعْمَرٍة؛ تَامَّ  َكانَْت لَهُ َكأَْجِر َحجَّ

কে েযক্তি ফজরেে িোমোে জোমোরতে সরে পরে। তোেপে 

সূরে িোদয় পে িন্ত েরস আল্লোহে নেন ে  রে। তোেপে দইু 

েো োত িোমোে পরে। কসই েযক্তিে এ টি হজ ও এ টি 

উমেোে সোওয়োে লোভ হয়। পনেপূর্ ি, পনেপূর্ ি, পনেপূর্ ি। 

(নতেমনে ৫৮৬) 

আে ক োেআি কতলোওয়োত সরে িোত্তম নেন ে এেং সূেো 

ইয়োনসি ক োেআরিে রূহ। সুতেোং নদরিে শুরুিো েনদ সূেো 

ইয়োনসি নদরয়  েো হয় তোহরল তো অেশযই েে তপূর্ ি হরে। 

এজিয নেনশষ্ট তোনেঈ ইয়োহইয়ো ইেি  োসীে েহ েরলি, 
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من قرأ يس إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي ، ومن قرأها إذا أمسى لم  

َب ذلك  يزل في فرح حتى يصبح . قال : وأنبأنا َمن جرَّ

কে েযক্তি স োরল সেূো ইয়োনসি পোে  েরে কস সন্ধ্যো পে িন্ত 

সুরে-স্বক্তিরত থো রে। কে সন্ধ্যোয় পোে  েরে কস স োল পে িন্ত 

শোনন্তরত থো রে। নতনি আরেো েরলি, আমোর  এ নেষয়টি 

এমি এ  েযক্তি েরলরেি, নেনি এে েোিে অনভজ্ঞতো লোভ 

 রেরেি। (ের্ িিো োেী ইেি েুেোইস, ফোেোরয়লুল  ুেআি, 

ের্ িিো িং ২১৮ পৃষ্ঠো ১০১) 

কজাহয়রর নামায়ের পর: কজোহরেে পরেও নিনদিষ্ট ক োরিো 

সূেো পোরেে  থো হোনদরস কিই। তরে কেরহতু সূেো ফোতহ 

ক োেআরিে এ টি ফক্তজলতময় সূেো, তোই এটি কতলোওয়োত 

 েরত পোরেি। এই সেুোে ফক্তজলত সম্পর ি হোনদরস এরসরে, 

েোসূলুল্লোহ ملسو هيلع هللا ىلص ওমে েোনে.-ক  েরলরেি,  

ُمبِيًنا  إِنَّا َفتَْحنَا َلَك َفْتًحا الشمُس :  مما طلعت عليهأَحبُّ إليُّ  لهي أُنِزلَْت عليَّ الليلةَ سورةٌ  لقد  

আজ েোরত আমোে উপে এমি এ টি সূেো িোনেল হরয়রে, েো 

আমোে  োরে সূে িোরলোন ত স ল স্থোি হরত উত্তম। এেপে 

েোসূলুল্লোহ ملسو هيلع هللا ىلص পোে  েরলি, ُمبِينًا فَتًْحا  لََك  فَتَْحنَا   নিশ্চয় আনম‘ إِنَّا 

কতোমোর  সুস্পষ্ট নেজয় দোি  রেনে।’ (েুেোনে ৪১৭৭) 

আসয়রর নামায়ের পর:  আসরেে পরেও নিনদিষ্ট ক োরিো 

সূেো পোরেে  থো হোনদরস কিই। তরে সূেো িোেো’ে ফক্তজলত 

সম্পর ি এ টি দুে িল হোনদরস এরসরে, 

َرابِ يَْومَ اْلِقيَاَمةِ  ُ عَزَّ َوَجلَّ بَْرَد الشَّ  َمْن َقَرَأ سُوَرةَ عَمَّ يَتَسَاءَُلوَن سََقاهُ َّللاَّ
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কে েযক্তি সূেো িোেো পোে  েরে আল্লোহ তোর  ক য়োমরতে 

নদি েোণ্ডো পোিীয় দ্বোেো তৃপ্ত  েরেি। (তোফনসরে  োশশোফ 

৬/৩০৩) 

মাগররয়ের নাময়জর পর: মোগনেরেে পরে েো েোরত সূেো 

ওয়োন য়ো পোে সম্পর ি নেনভন্ন তোফনসরেে ন তোরে অনন্তম 

কেোগশেযোয় আব্দলু্লোহ ইেরি মোসউদ েোনে.-এে নশক্ষোপ্রদ 

 রথোপ থি এরসরে,  ইেি  োসীে ইেি আসোন রেে েেোত 

নদরয় এই ঘিিো ের্ িিো  রেি কে, আব্দলু্লোহ ইেরি মোসউদ 

েোনে. েেি অনন্তম কেোগশেযোয় শোনয়ত নেরলি, তেি 

আমীরুল মু’নমিীি ওসমোি েোনে. তোাঁর  কদেরত েোি৷ তেি 

তোাঁরদে মরযয নশক্ষোপ্রদ কে  রথোপ থি হয় তো নিম্নরুপ: 

— হেেত ওসমোি: تَْشتَِكي؟  ? আপিোে অসুেিো ন َما 

—হেেত ইেরি মোসউদ: ذُنُوبِي আমোে পোপসমূহই আমোে 

অসুে৷ 

— হেেত ওসমোি: تَْشتَِهي؟  ? আপিোে েোসিো ন فََما 

—হেেত ইেরি মোসউদ: َرب ِي  আমোে পোলি তিোে َرْحَمةَ 

েহমত  োমিো  নে৷ 

— হেেত ওসমোি: بَِطبِيٍب؟ لََك  آُمُر   আনম আপিোে জরিয أَََل 

ক োি নিন ৎস  ডো ে ন ? 

—হেেত ইেরি মোসউদ: الطَّبِيُب أَْمَرَضنِي নিন ৎস ই আমোর  

কেোগোক্রোন্ত  রেরেি৷ 
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— হেেত ওসমোি: بِعََطاٍء؟ لََك  آُمُر   আনম আপিোে জরিয أَََل 

সে োেী েোয়তুল মোল কথর  ক োি উপর ৌ ি পোটেরয় কদে 

ন ? 

—হেেত ইেরি মোসউদ:  ِفِيه ِلي  ةا  اجا حا  এে ক োরিো প্ররয়োজি َلا 

কিই৷ 

— হেেত ওসমোি:بَْعِدَك؟ ِمْن  ِلبَنَاتَِك   উপর ৌ ি গ্রহর্ يَُكوُن 

 রুি৷ তো আপিোে পে আপিোে  িযোরদে উপ োরে 

আসরে৷ 

—হেেত ইেরি মোসউদ:    بَنَاتِي أََمْرُت  إِن ِي  اْلفَْقَر؟  بَنَاتِي  َعلَى  أَتَْخَشى 

اْلَواقِعَةِ  ُسوَرةَ  لَْيلٍَة  ُكلَّ   আপনি নিন্তো  েরেি কে, আমোে يَْقَرأَْن 

 িযোেো দোনেদ্র ও উপেোরস পনতত হরে৷ আনম কতো আমোে 

 িযোরদের  নিরদিশ নদরয় কেরেনে কে, তোেো কেি প্রনতেোরে 

সূেো ওয়োন য়ো পোে  রে৷ 

এেপে নতনি েরলি, আনম েোসূলুল্লোহ ملسو هيلع هللا ىلص-ক  েলরত শুরিনে, 

َأبًَدا َلْيَلٍة َلْم تُِصْبهُ َفاَقٌة فِي ُكِلِّ  َمْن َقَرَأ سُوَرةَ اْلَواقِعَةِ   

কে েযক্তি প্রনত েোরত সূেো ওয়োন য়ো পোে  েরে, কস  েিও 

উপেোস  েরে িো৷ (তোফসীরে মোআরেফুল  ুেআি ৮/১০৬ 

সোফয়োতুত তোফোসীে ৩/৩০৪ ইেি  োসীে ৪/২৮১ তোনেরে 

দোনমশ  ৩৬/৪৪৪ েোইহোন  ৪/১১৯ 

ইশার নামায়ের পর:  ইশোে পরে েো েোরত সূেো মুল  পোে 

সম্পর ি হোনদস শনেরফ এরসরে, আব্দলু্লোহ ইেরি মোসউদ 

েোনে. েরলি, েোসূলুল্লোহ ملسو هيلع هللا ىلص েরলরেি, 
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  عَْهدِ  َوُكنَّا فِي عزِّ وجلِّ بَِها ِمْن َعذَاِب القَْبِر ((. "   للاُ لَْيلٍَة، َمنَعَهُ  ُكلَّ الُمْلُك{  بِيَِدهِ الِِّذي  تَبَاَركَ }  َقَرأَ َمْن 
َقَرَأ بهَا فِي كل َلْيَلة  من   َوإِنَّهَا فِي كتاب للا سُوَرة(  المانعة : )ُنسَِمِّيهَاعليه وسلِّم  للا صلِّى  للِا َرُسوِل 

 فقد َأكثر وأطاب 

কে েযক্তি প্রনত েোরত তোেোেো োল্লোেী নে ইয়োনদনহল মুল ু.. পোে 

 েরে, আল্লোহ ্তোর   েরেে আেোে কথর  েক্ষো  েরেি। 

(আব্দলু্লোহ ইেরি মোসউদ েোনে. েরলি,) আমেো েোসূলুল্লোহ ملسو هيلع هللا ىلص-

এে েুরগ সূেোটির  মোরিআ’ েো েোযোদোি োেী সূেো েরল 

আেযো নদতোম। এটি আল্লোহ তোআলোে ন তোরেে মোরে এমি 

এ টি সূেো, কে েযক্তি প্রনত েোরত পোে  েরে কস অনয  ও 

উৎ ৃষ্ট আমল  েরে। (িোসোঈ ১০৫৪৭) 

জোনেে েোনে. েরলি, 

ُ عليِه وسلََّم كاَن  ِذي بِيَِدهِ { و}الم تَْنِزيلُ يناُم حتَّى يقرأَ } ل أنَّ النَّبيَّ صلَّى َّللاَّ المْلُك{  تَبَاَرَك الَّ  

েোসূলুল্লোহ ملسو هيلع هللا ىلص সূেো সোজদোহ ও সূেো মুল  কতলোওয়োত  েো 

েযনতরের  ঘুমোরতি িো। (নতেনমনে ২৮৯২) 

 


