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রবসরমল্লারহি িাহমারনি িাহীম 

গ্রন্থকালিি ভূরমকা 

যাবতীয় প্রশংসা সসই আল্লাহি জনয, রযরন একক, প্রতাপশােী, 
পিাক্রমশােী, মহা ক্ষমাশীে। রযরন িারিলক আচ্ছারদত কলিন রদন দ্বািা, যা 
হৃদয়বান জ্ঞানবান বযরিলদি জনয উপলদশস্বরূপ, রবচক্ষর্ ও 
উপলদশগ্রহর্কািীলদি জি য জ্ঞানালোক স্বরূপ। রযরন স্রষ্টকুলেি ময য হলত 
যালদিলক মলনানীত কলিলেন তালদিলক সলচতন কলিলেন, সুতিাং 
তালদিলক এ পারথণব সংসালিি সমাহমুি কলিলেন, তালদিলক তাি রনলজি 
বযাপালি সতকণতা ও সতত রচন্তা-র্লবষর্ায় বযাপ্ত সিলখলেন, তালদিলক 
প্ররতরনয়ত উপলদশ ও রশক্ষা গ্রহলর্ িত সিলখলেন। রতরন তালদিলক 
রনিবরয  রনজ আনুর্তয কিাি, আলখিালতি জনয প্রস্তুরত সনওয়াি, সয রবষয় 
তালক অসন্তুষ্ট কলি এবং ধ্বংস অরনবাযণ কলি সস রবষয় হলত সতকণ 
থাকাি এবং অবস্থা ও পরিরস্থরতি পরিবতণন সলেও তালত যত্নবান থাকাি 
তাওফীক রদলয়লেন।  
আরম তাি প্রশংসা করি, অরতশয় ও পরবিতম প্রশংসা, বযাপকতম ও 
অরয কতম বয ণনশীে প্রশংসা। আি সাক্ষয সদই সয, আল্লাহ োড়া সকালনা 
সতয উপাসয সনই, রযরন ক্পারনরয  ও দানশীে, চিম দয়াশীে, পিম 
করুনাময়। সাক্ষয সদই সয, আমালদি সনতা মুহাম্মাদ তাঁি বান্দা ও িাসূে, 
তাঁি রপ্রয়পাি ও বনু্ধ, রযরন সিে পথ-প্রদশণক ও সরিক দ্বীলনি প্ররত 
আহ্বানকািী। আল্লাহি অসংখয দরুদ ও সাোম তািঁ উপি বরষণত সহাক 
এবং সকে নবী, সকলেি বংশয ি এবং সকে সনক বান্দালদি উপিও।  
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অতঃপি মহান আল্লাহ বলেলেন,  
نَس  ٱۡۡلِنّ  َخلَۡقت   َوَما ﴿ ونِ  إِّّل  َوٱۡۡلِ رِيد   َما   ٥٦ ِِلَۡعب د 

 
م أ رِيد   َوَما   ّرِۡزق   ّمِن ِمۡنه 

 
ن أ

َ
 أ

ونِ  ۡطعِم   [  ٦٥  ،٦٥: اذلاريات] ﴾ ٥٧ ي 

“আরম স্রষ্ট কলিরে রিন ও মানুষলক সকবে এ জনয সয, তািা আমািই 
ইবাদত কিলব। আরম তালদি রনকট হলত জীরবকা চাই না এবং এও চাই 
না সয তািা আমাি আহাযণ সযার্ালব। (সূিা আয-যারিয়াত: ৫৬-৫৭) 
এরট স্পষ্ট স াষর্া সয, রিন-ইনসান ইবাদলতি জনয স্রষ্ট হলয়লে। সুতিাং 
তালদি উরচত, সসই কলমণি প্ররত যত্ন সনওয়া, যাি জনয তািা স্ষ্ট হলয়লে 
এবং রবষয়-রবত্ষ্ণাি সালথ সভার্-রবোস সথলক মুখ রফরিলয় সনওয়া। 
সযলহতু পারথণব জীবন হে ক্ষর্স্থায়ী, রচিস্থায়ী নয়। তা হে পালিি নাও 
মাি, আনলন্দি বসত-বাড়ী নয়। অস্থায়ী পারন পালনি  াট, রচিস্থায়ী 
বাসস্থান নয়। এই জনয তাি সলচতন বারসন্দা তািাই, যািা আল্লাহি 
ইবাদত-গুযাি এবং সবলচলয় বুরদ্ধমান মানুষ তািাই, যািা তাি প্ররত 
আসরিহীন। মহান আল্লাহ বলেন,  

نَزلَۡنٰه   َكَما ء   ٱّدُلّۡنَيا ٱۡۡلََيٰوةِ  َمَثل   إِّّنَما ﴿
َ
ۡرِض  َّنَبات   بِهِۦ فَٱۡخَتلََط  ٱلّّسَما ءِ  ِمنَ  أ

َ
 ِمّما ٱۡۡل

ل   ك 
ۡ
نَۡعٰم   ٱّنلّاس   يَأ

َ
َخَذتِ  إَِذا   َحَّّتٰ  َوٱۡۡل

َ
ۡرض   أ

َ
  َوَظنّ  َوٱّزّيَنۡت  ز ۡخر َفَها ٱۡۡل

َ
مۡ  ۡهل َها  أ ّّنه 

َ
 أ

ونَ  تَىَٰها   َعلَۡيَها   َقِٰدر 
َ
نَا أ ۡمر 

َ
وۡ  َِلًۡل  أ

َ
ن َحِصيٗدا فََجَعلَۡنَٰها َّنَهاٗرا أ

َ
ۡمِسِ  َتۡغنَ  ّلمۡ  َكأ

َ
 بِٱۡۡل

ل   َكَذٰلَِك  ونَ  لَِقۡوم   ٱٓأۡلَيٰتِ  ّن َفّصِ  [  ٤٢: يونس] ﴾ ٢٤ َيَتَفّّكر 

“দুরনয়াি জীবলনি দ্ষ্টান্ত সতা এরূপঃ সযমন আমিা আকাশ সথলক ব্রষ্ট 
বষণর্ করি যা দ্বািা ভূরমজ উরিদ  ন সরিরবষ্ট হলয় উদ্গত হয়, যা সথলক 
মানুষ ও জীব-জন্তু সখলয় থালক। তািপি যখন ভূরম তাি সশাভা য াির্ কলি 
ও নয়নারভিাম হয় এবং তাি অরয কারির্র্ মলন কলি সসটা তালদি 
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আয়ত্তায ীন, তখন রদলন বা িালত আমালদি রনলদণশ এলস পলড় তািপি 
আমিা তা এমনভালব রনমূণে কলি সদই, সযন র্তকােও সসটাি অরিত্ব রেে 
না। এভালব আমিা আয়াতসমূহ রবশদভালব বর্ণনা করি এমন সম্প্রদালয়ি 
জনয যািা রচন্তা কলি।” (সূিা ইউনুস: ২৪ আয়াত)  
আি এ মলমণ আিও অলনক আয়াত িলয়লে। করব কত সুন্দিই না 
বলেলেন, 

রনশ্চয় আল্লাহি অলনক রবচক্ষর্ বান্দা আলেন, 
যাঁিা দুরনয়ালক স্থায়ীভালব বজণন কলিলেন এবং ভয় কলিলেন রফতনালক। 

দুরনয়া রনলয় রচন্তা-ভাবনা কলি সজলনলেন সয, 
তা সকালনা জীলবি জনয (রচি) বাসস্থান নয়। 

তালক তাঁিা সমুদ্র র্র্য কলিলেন 
এবং তা পািাপালিি জনয রকশতী বারনলয়লেন সনক আমেলক। 

সুতিাং এই যরদ তাি অবস্থা হয়, যা বর্ণনা কিোম এবং এই যরদ 
আমালদি ও সয জনয আমিা স্ষ্ট হলয়রে তাি অবস্থা হয়, যা পূলবণ উলল্লখ 
কিোম, তাহলে ভািপ্রাপ্ত বযরিি উরচত সয, সস রনলজলক সৎলোকলদি 
দেভুি কিলব, জ্ঞানী ও রবচক্ষর্ বযরিবলর্ণি পথ অবেম্বন কিলব, 
ইলতাপূলবণ যাি রদলক ইরিত কলিরে, তাি জনয প্রস্তুত হলব এবং যাি প্ররত 
সতকণ কলিরে, তালত যত্নবান হলব। আি এি জনয সবলচলয় সরিক পথ ও 
রনভুণে পন্থা হে, আমালদি নবীি সহীহ হাদীলসি সালথ আদব প্রদশণন কিা 
(তাি আদশণ গ্রহর্ কিা), রযরন পূবণাপি সকে মানুলষি সনতা এবং পূবণবতণী 
ও পিবতণী সকে মানুষ অলপক্ষা অরয ক সম্মানীয়। তাঁি উপি এবং সকে 
নবীর্লর্ি উপি আল্লাহি অসংখয দরুদ ও সাোম বরষণত সহাক।  
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আি আল্লাহ তা‘আো বলেন,  
ِ  ََعَ  َوَتَعاَون وا   ﴿ ِبّ

 [  ٤: دة املائ] ﴾َوٱّتّلۡقَوٰىٰ  ٱلۡ

“সতামিা সৎ ও সংযমশীেতাি কালজ পিস্পি সহলযারর্তা কি”। (সূিা 
আে-মারয়দাহ: ২)  
তাোড়া সহীহসূলি প্রমারর্ত, আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন,  
“আল্লাহ বান্দাি সাহালযয থালকন, যতক্ষর্ বান্দাহ রনজ ভাইলয়ি সাহালযয 
থালক।” (মুসরেম, ২৬৯৯) 
“সয বযরি কেযালর্ি প্ররত পথরনলদণশ কলি তাি জনয ঐ কেযার্ 
সম্পাদনকািীি সমপরিমার্ সাওয়াব োভ হয়।” (ইবন রহব্বান) 
“সয বযরি সৎপলথি রদক আহ্বান কলি (দাওয়াত সদয়) সস বযরিি ঐ 
পলথি অনুসািীলদি সমপরিমান সওয়াব োভ হলব। এলত তালদি সওয়াব 
সথলক রকেুমাি কম হলব না। আি সয বযরি অসৎ পলথি রদলক আহ্বান 
কলি সসই বযরি ঐ পলথি অনুসািীলদি সমপরিমার্ সর্ানালহি ভার্ী হলব। 
এলত তালদি সর্ানাহ সথলক রকেুমাি কম হলব না।” (মুসরেম ২৬৭৪)  
আেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেরেলেন, “আল্লাহি কসম! সতামাি মায যলম 
আল্লাহ যরদ একরট সোকলকও রহদায়াত কলিন, তাহলে তা সতামাি জনয 
োে উটনী (আিলবি সবণলেষ্ঠ সম্পদ) অলপক্ষা উত্তম।” (বুখািী ৩৭০১, 
মুসরেম ২৪০৬ নং) 
সুতিাং আরম মনস্থ কিোম সয, সহীহ হাদীস সম্বরেত একরট সংরক্ষপ্ত গ্রন্থ 
সঞ্চয়ন করি, যালত এমনসব রবষলয়ি সমালবশ  টলব, যা পািলকি জনয 
আলখিালতি পালথয় হলব, বারহযক ও আভযন্তরিক আদব ও রশষ্টাচারিতা 
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অজণন হলব, যালত উৎসাহপ্রদান, ভীরতপ্রদশণন এবং পিলহযর্াি মানুষলদি 
নানা আদবসম্বরেত রবষয়, রবিার্মূেক, আত্মা-অনুশীেন ও 
চরিির্িনমূেক, অন্তিশুরদ্ধ ও হৃদলিালর্ি রচরকৎসামূেক, অি-প্রতযলি 
সংশুরদ্ধ ও তাি বক্রতা দূিীকির্মূেক ইতযারদ আল্লাহ ভিলদি 
উলদ্দশযমূেক আিও অনযানয হাদীস পরিলবরশত হলব।  
আি এলত আরম বায যবায কতাি সালথ স্পষ্ট সহীহ হাদীস োড়া অনয হাদীস 
উলল্লখ কিব না এবং যা উলল্লখ কিব, তালত প্ররসদ্ধ ও রবশুদ্ধ হাদীসগ্রলন্থি 
হাওয়াো সদব। কুিআলন আযীলযি আয়ালত কািীমা রদলয় এি 
পরিলচ্ছদগুলোি সূচনা কিব। শলব্দি সরিক উচ্চাির্ এবং রনগুঢ় অথণ-
সম্বরেত বযাখযাি প্রলয়াজনলবালয  মূেযবান টীকা-রটপ্পনী বযবহাি কিব। যখন 
বেব, متفق عليه তখন তাি মালন হলব, হাদীসরটলক বুখািী ও মুসরেম 
(সহীহাইলন) বর্ণনা কলিলেন।  
আরম আশা করি সয, এ গ্রন্থ যরদ পূর্ণািরূপ োভ কলি, তাহলে তা যত্নবান 
পািলকি জনয কেযালর্ি পথ-প্রদশণক হলব এবং সকে প্রকাি মন্দ ও 
সবণনাশী কমণ সথলক রবিত িাখলব।  
আরম সসই ভাইলয়ি কালে আলবদন িাখব, রযরন এ গ্রলন্থি রকেু অংশ 
দ্বািাও উপক্ত হলবন, রতরন সযন আমাি জনয, আমাি রপতা-মাতাি জনয, 
আমাি উিাদ, সকে বনু্ধ-বান্ধব ও সমি মুসরেলমি জনয সদা‘আ কলিন। 
আি আরম মহানুভব আল্লাহি উপি ভিসা করি, তাঁলকই আমাি সবরকেু 
সমপণন করি, তািঁই উপি আরম রনভণি করি, রতরনই আমাি জনয যলথষ্ট 
এবং রতরনই উত্তম কমণরবয ায়ক। পিাক্রমশােী প্রজ্ঞাময় আল্লাহি সপ্রির্াদান 
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োড়া পাপ সথলক সফিাি এবং সৎকাজ কিাি (নড়া-চড়াি) সকালনা শরি 
সনই।   
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َضارِ انلَِّّيةِ  -1 ََلِص َوإِحإ ِخإ
 بَاُب اْلإ
 
َ َماِل َواألإ عإ

َ
َخِفَّيةِ ِِفإ ََجِّيإِع األ َارَِزةِ َوالـإ

َواِل اْلإ حإ
َ
 قإَواِل َواأل

পরিলচ্ছদ - ১ : ইখোস প্রসলি 

প্রকাশয ও সর্াপনীয় আমে (কমণ) কথা ও অবস্থায় 
আন্তরিকতা ও রবশুদ্ধ রনয়ত জরুিী 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
و   َوَما   ﴿ ِمر 

 
وا  ِِلَعۡ  إِّّل  ا  أ ۡ  ّلّلَ ٱ ب د  َنفَ  ّدّلِينَ ٱ َل   لِِصيَ م  وا   ءَ ا  ح   ت وا  َوي ؤۡ  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوي قِيم 

َ لّزَكوٰ ٱ ٰ  ةَ  [  ٦: ابلينة] ﴾ ٥ َقّيَِمةِلۡ ٱ دِين   لَِك َوَذ
 অথণাৎ “তািা সতা আরদষ্ট হলয়রেে আল্লাহি আনুর্লতয 

রবশুদ্ধরচত্ত হলয় একরনষ্ঠভালব তাঁি ইবাদত কিলত এবং নামায 
কালয়ম কিলত ও যাকাত প্রদান কিলত। আি এটাই সরিক য মণ।” 
(সূিা বাইরয়নাহ্ ৫নং আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
َها ّلّلَ ٱ َيَناَل  لَن ﴿ مَۡ  َوىٰ ّتّلقۡ ٱ َيَنال    ِكنَوَلٰ  ؤ َهادَِما   َوَّل  ۡل  وم   [  ٧٥: احلج] ﴾ ِمنك 

অথণাৎ “আল্লাহি কালে কখলনাও ওগুরেি মাংস সপঁলে না এবং 
িিও না; বিং তাঁি কালে সপঁলে সতামালদি তাক্বওয়া 
(সংযমশীেতা)।” (সূিা হাজ্জ্ব ৩৭ নং আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ۡ  إِن ق ۡل  ﴿ وا  ت  مۡ  ِف  َما ف  ورِك  د  وۡ  ص 

َ
وه  ت بۡ  أ ُ ٱ ه  لَمۡ َيعۡ  د   [  ٤٢: عمران ال] ﴾ ّلّل 
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অথণাৎ “বে, সতামালদি মলন যা আলে তা যরদ সতামিা সর্াপন 
িাখ রকংবা প্রকাশ কি, আল্লাহ তা অবর্ত আলেন।” (সূিা আলে 
ইমিান ২৯ নং আয়াত) 

َماُل بِانلِّّيَِة، َوإَِّنَما :  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُعَمَر بِْن اْْلََّطاِب قَاَل قَاَل رَُسوُل اهلِل  -1/1 عإ
َ إَِّنَما األإ

َرتُُه إََِل اهللِ َوَرُسوِِلِ،  َرتُُه إََِل اهللِ َوَرُسوِِلِ فَِهجإ رٍِئ َما نََوى، َفَمنإ ََكنَتإ ِهجإ ِِلمإ
ّنإ  َرتُُه ِِلُ َرتُُه إََِل َما َهاَجَر إََِلإهِ َوَمنإ ََكنَتإ ِهجإ وَُجَها فَِهجإ ٍة َيََتَ

َ
رَأ وإ امإ

َ
. َّيا يُِصّيُبَها أ

 (متفٌق ىلع صحته)
১/১। উমাি িারদ্বয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “আরম িাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে সয, ‘‘যাবতীয় কাযণ রনয়ত বা 
সংকলেি উপি রনভণিশীে। আি মানুলষি জনয তাই প্রাপয হলব, যাি 
সস রনয়ত কিলব। অতএব সয বযরিি রহজিত (সবলদশতযার্) 
আল্লাহি (সলন্তাষ োলভি) উলদ্দলশয ও তাঁি িসূলেি জনয হলব; তাি 
রহজিত আল্লাহ ও তাঁি িসূলেি জনযই হলব। আি সয বযরিি রহজিত 
পারথণব সম্পদ অজণন রকংবা সকান মরহোলক রববাহ কিাি উলদ্দলশযই 
হলব, তাি রহজিত সয সংকে রনলয় কিলব তািই জনয হলব।”1 

এই হাদীসরট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শালফয়ী িারহমাহুল্লাহ ও 
ইমাম আহমাদ ইবলন হাম্বাে িারহমাহুল্লাহ এরটলক ‘এক ত্তীয়াংশ 

                                                           
1 সহীহুে বুখািী হাদীস নং ১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩, মুসরেম ১৯০৭, রতিরমযী 

১৬৪৭, নাসায়ী ৭৫, ৩৪৩৭, ৩৭৯৪, আবূ দাউদ ২২০১, ইবনু মাজাহ ৪২২৭, আহমাদ ১৬৯, 
৩০২। 
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অথবা অলয ণক দ্বীন’ বলে অরভরহত কলিলেন। 

এরটলক ইমাম বুখািী িারহমাহুল্লাহ তাঁি গ্রন্থ সহীহ বুখািীলত 
সাত জায়র্ায় বর্ণনা কলিলেন। প্রলতযক স্থালন এই হাদীসরট উলল্লখ 
কিাি উলদ্দশয হে কলমণি রবশুদ্ধতা ও কলমণি প্ররতদান রনয়লতি 
সালথ সম্্পি---সস কথা প্রমার্ কিা। 

ِمّ َعبِد اهلل ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَْها قَالَْت  -٤/٤
ُ
ِمّ الُمؤِمننَِي أ

ُ
رَُسوُل اهلِل  قَاَل : وََعن أ

، :  ملسو هيلع هللا ىلص َولِِهمإ َوآِخرِهِمإ
َ
رإِض ُُيإَسُف بِأ

َ َبَة، فَإَِذا ََكنُوا بِبَّيإَداءَ ِمنإ األإ ُزو َجيإٌش الإَكعإ َيغإ
َواُقُهمإ َوَمنإ ! قُلإُت يَا َرُسوَل اهللِ : قَالَتإ  سإ

َ
َولِِهمإ َوآِخرِِهمإ َوفِّيِهمإ أ

َ
َكّيإَف ُُيإَسُف بِأ

؟ قَاَل  ، ُثَم ُيبإَعُثوَن لََعَ ّنَِّياتِِهمإ : لَيإَس مِنإُهمإ َولِِهمإ َوآِخرِِهمإ
َ
. متفٌق عليه) .ُُيإَسُف بِأ

 (.هذا لفظ ابلخاري

২/২। উমু্মে মু’সমনীন উলম্ম আবু্দল্লাহ আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা 
সথলক বরর্ণত িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘একরট বারহনী কা‘বা  লিি উপি আক্রমর্ কিাি উলদ্দলশয সবি 
হলব। অতঃপি যখন তািা সমতে মরুপ্রান্তলি (বাইদা) সপঁেলব তখন 
তালদি প্রথম ও সশষ বযরি সকেলকই যমীলন য রসলয় সদওয়া হলব। 
রতরন (আলয়শা) বলেন সয, আরম (এ কথা শুলন) বেোম, সহ আল্লাহি 
িাসূে! সকমন কলি তালদি প্রথম ও সশষ সকেলক য রসলয় সদওয়া 
হলব? অথচ তালদি মলয য তালদি বাজালিি বযবসায়ী এবং এমন সোক 
থাকলব, যািা তালদি (আক্রমর্কািীলদি) অন্তভুণি নয়। রতরন বেলেন, 
তালদি প্রথম ও সশষ সকেলক য রসলয় সদওয়া হলব। তািপি 
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তালদিলক তালদি রনয়ত অনুযায়ী পুনরুরিত কিা হলব।’’2 
َد الإَفتإِح »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انَليِِبُ : توَعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلل َعنَها قَالَ  ٧/٧ َرةَ َبعإ ِلَ ِهجإ

ُتمإ فَانإِفُروا تُنإِفرإ  متفق عليه.«َولَِكنإ ِجَهاٌد َوّنِّيٌَة َوإَِذا اسإ

৩/৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা সথলক বরর্ণত নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মক্কা রবজলয়ি পি (মক্কা সথলক) 
রহজিত সনই; বিং বাকী িলয়লে রজহাদ ও রনয়ত। সুতিাং যরদ 
সতামালদিলক রজহালদি জনয ডাক সদওয়া হয়, তাহলে সতামিা 
(রজহালদ) সবরিলয় পড়।’’3 

‘মক্কা রবজলয়ি পি আি রহজিত সনই’ এি অথণ এই সয, মক্কা 
এখন ইসোমী িালে পরির্ত হে। ফলে এখান সথলক মুসরেমিা আি 
রহজিত কিলত পািলব না। 

ِِب  ٢/٢
َ
ُكَنا : عبِد اهلِل جابر بن عبِد اهلِل األنصارِيّ رَِض اهلُل عنهما، قَاَل َعْن أ
ُتمإ »:  يف َغَزاٍة، فَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع انَليِِبّ  ُتمإ َمِسرياً، َوِلَ َقَطعإ إَِن باملِديَنِة لَرَِجاِلً ما ِِسإ

إَمَرُض  رِ  إِلَ »:  َويف رَوايَة «َواِدياً، إِلَ ََكنُوا َمَعكمإ َحبََسُهُم ال ُكوُكمإ ِف األجإ رواهُ « ََشَ
 مسلمٌ 

৪/৪। আবূ আবু্দল্লাহ জালবি ইবলন আবু্দল্লাহ আনসািী 
িারদয়াল্লাহু ‘‘আনহু বরর্ণত, রতরন বলেন, আমিা নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ এক অরভযালন রেোম। রতরন 

                                                           
2 সহীহুে বুখািী ২১১৮ মুসরেম ২৮৮৪, শব্দগুচ্ছ বুখািীি। 
3 সহীহুে বুখািী ৩০৮০, ৩৯০০, ৪৩১২, মুসরেম ১৮৬৪। 
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বেলেন, ‘‘মদীনালত রকেু সোক এমন আলে সয, সতামিা যত সফি 
কিে এবং সয সকান উপতযকা অরতক্রম কিে, তািা সতামালদি সলি 
িলয়লে। অসুস্থতা তালদিলক মদীনায় থাকলত বায য কলিলে।’’ আি 
একরট বর্ণনায় আলে সয, ‘‘তািা সনকীলত সতামালদি অংশীদাি।’’4 

رََجْعنَا ِمْن َغْزَوِة َتبُوَك َمَع : ، قَاَل رِض اهلل عنه ورواُه ابلخارُي عن أنٍس  ٦/٦
باً َوِلَ َوادياً، إِلّ َوُهمإ »: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبّ  َنا ِشعإ إَمِديَنِة َما َسلَكإ إَن أقإواماً َخلإَفَنا بال

رُ   . «َمَعَنا ؛ َحبََسُهُم الُعذإ
৫/৫। সহীহ বুখািীলত আনাস িারদয়াল্লাহু ‘‘আনহু সথলক এরূপ 

বর্ণনা িলয়লে সয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ 
তাবূক অরভযান সথলক আমালদি প্রতযাবতণনকালে রতরন বেলেন সয, 
‘‘আমালদি রপেলন মদীনায় এরূপ রকেু সোক আলে যািা প্রলতযক 
রর্রিপথ বা উপতযকা অরতক্রমকালে আমালদি সালথ িলয়লে। রবলশষ 
ওজি তালদিলক  লি থাকলত বায য কলিলে।’’ 

ِِب يَزيَد َمْعِن بِن يَزيَد بِن األخنِس  ٥/٥
َ
وهو وأبوه وََجُده رِض اهلل عنه،  وَعْن أ

ََكَن أِب يَزيُد أْخَرَج َدنَاِنرَي َيتََصَدُق بَِها، فَوَضَعَها ِعنَْد رَُجٍل يف : صحابُيون، قَاَل 
تَيْتُُه بَِها 

َ
خْذتُها فَأ

َ
واهلِل، َما إيَاَك أرَْدُت، فََخاَصْمتُُه إىِل : فقاَل . الَْمْسِجِد، فَِجئُْت فأ

نُ  لَك »: ، فَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلِل  َت يَا َمعإ رواُه  «َما نََويإَت يَا يزيُد، ولََك ما أَخذإ
 . ابلخارُي 

৬/৬। আবূ ইয়াযীদ মা‘ন ইবলন ইয়াযীদ ইবলন আখনাস 
                                                           
4 সহীহুে বুখািী ২৮৩৮, ২৮৩৯, ৪৪২৩, ইবনু মাজাহ ২৭৬৪। 
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িারদয়াল্লাহু ‘আনহু - রতরন (মা‘ন) এবং তাঁি রপতা ও দাদা সকলেই 
সাহাবী---রতরন বলেন, আমাি রপতা ইয়াযীদ দান কিাি জনয কলয়করট 
স্বর্ণমুদ্রা সবি কিলেন। অতঃপি রতরন সসগুরে (দান কিলত) মসরজলদ 
একরট সোকলক দারয়ত্ব রদলেন। আরম (মসরজলদ) এলস তাি কাে 
সথলক (অনযানয রভকু্ষলকি মত) তা রনলয় রনোম এবং তা রনলয় বাড়ী 
এোম। (যখন আমাি রপতা এ বযাপালি অবর্ত হলেন তখন) 
বেলেন, আল্লাহি কসম! সতামালক সদওয়াি রনয়ত আমাি রেে না। 
(ফলে এগুরে আমাি জনয হাোে হলব রক না তা জানাি উলদ্দলশয) 
আরম আমাি রপতালক রনলয় িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রখদমলত উপরস্থত হোম। রতরন বেলেন, ‘‘সহ ইয়াযীদ! সতামাি জনয 
সসই রবরনময় িলয়লে যাি রনয়ত তুরম কলিে এবং সহ মা’ন! তুরম যা 
রনলয়ে তা সতামাি জনয হাোে।’’5 

َهيْب بِن عبِد َمنَاِف بِن  ٥/٥
ُ
ِِب إسَحاَق َسعِد بِن أِب َوَقاٍص مالِِك بِن أ

َ
َوَعْن أ

ّ الُزهرِيّ  َحِد  زُهَرَة بِن لِِكَِب بِن ُمَرَة بِن َكعِب بِن لُؤٍيّ الُقرِِشِ
َ
رِض اهلل عنه، أ

ةِ املشهوِد لَُهم بِاجْلََنِة، قَاَل  ُعوُديِن ََعَم َحَجِة الوََداِع يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءيِن رسوُل اهللِ : الَعََشَ
نَا ُذو : ِمْن وََجٍع اْشتََد ِب، فُقلُْت 

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، إيِنّ قَْد بَلََغ ِب ِمَن الوََجِع َما تََرى، َوأ

تََصَدُق بِثُلََُثْ َمايِل ؟ 
َ
فالَشّْطُر يَا : ، قُلُْت «ِلَ »: قَاَل ماٍل َوال يَِرثيُن إال اْبنٌَة يِل، أفأ

 اّثلُلُُث واّثلُلُُث َكثريٌ »:  قَاَل فاّثلُلُُث يَا رَُسوَل اهللِ ؟ : ، قُلُْت «ِل»: فَقاَل وَل اهلِل؟ رَسُ 
وإ كبريٌ 

َ
إنََك إنإ تََذرإ َوَرَثَتَك أغنَِّياَء خرٌي ِمنإ أنإ تََذَرُهمإ ََعلًَة يتكَفُفوَن انلَاَس،  أ

                                                           
5 সহীহুে বুখািী ১৪২২, আহমাদ ১৫৪৩৩, ১৭৮১১, দালিমী ১৬৩৮। 
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ّ َوإنََك لَنإ تُنِفَق َّنَفَقًة تَبإَتيغ بَِها وَ  َعُل ِف ِِفِ
ِجرإَت َعلَّيإَها َحََّت َما ََتإ

ُ
جَه اهللِ إِلَ أ

تَِك 
َ
رَأ خلَُف بعَد أْصَحاِب ؟ : َفُقلُت : ، قَاَل «امإ

ُ
إِنََك لَنإ »: قَاَل يَا رسوَل اهلِل، أ

َه اهللِ إِلَ ازإَددَت بِِه َدرَجًة ورِفَعًة، َولَعلَ  َك أنإ ُُتَلََف َفَتعمَل َعَمَلً تَبَتيغ بِِه وَجإ
َرَتُهمإ .  ُُتَلََف َحَّّت يَنَتِفَع بَِك أقإَواٌم َويرََُضَ بَِك آخروَن  َحايب ِهجإ ِض ألصإ مإ

َ
امهلَل أ
لَةَ  ، لكِن اْلَائُِس َسعُد بإُن َخوإ يث َِلُ َرُسوُل اهللِ «وِلَ تَُرَدُهمإ لََعَ أعَقابهمإ أنإ  ملسو هيلع هللا ىلصيَرإ

 . ُمَتَفٌق عليهِ .  ماَت بَمَكة
৭/৭। সা‘দ ইবন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সয 

দশজন সাহাবীলক জািালতি সুসংবাদ সদওয়া হলয়রেে ইরন তাঁলদি 
মলয য একজন-। রবদায় হলজ্জ্বি বেি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমাি রুগ্ন অবস্থায় আমালক সদখা কিলত এলেন। সস 
সময় আমাি শিীলি চিম বযথা রেে। আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি 
িাসূে! আমাি (দদরহক) িাো-যন্ত্রর্া করিন পযণালয় সপঁলে সর্লে--যা 
আপরন সবচলক্ষ সদখলেন। আি আরম একজন য নী মানুষ; রকন্তু 
আমাি উত্তিারয কািী বেলত আমাি একমাি কনযা। তাহলে আরম রক 
আমাি মাে-সম্পলদি দুই ত্তীয়াংশ দান কলি সদব?’ রতরন বেলেন, 
‘‘না।’’ আরম বেোম, ‘তাহলে অলয ণক মাে সহ আল্লাহি িাসূে!’ রতরন 
বেলেন, ‘‘না।’’ আরম বেোম, ‘তাহলে রক এক ত্তীয়াংশ দান 
কিলত পারি?’ রতরন বেলেন, ‘‘এক ত্তীয়াংশ (দান কিলত পাি), 
তলব এক ত্তীয়াংশও অলনক। কাির্ এই সয, তুরম যরদ সতামাি 
উত্তিারয কািীলদি য নবান অবস্থায় সেলড় যাও, তাহলে তা এি সথলক 
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ভাে সয, তুরম তালদিলক কািাে কলি সেলড় যালব এবং তািা 
সোলকি কালে হাত পাতলব। (মলন িাখ,) আল্লাহি সন্তুরষ্ট োলভি 
উলদ্দলশয তুরম যা বযয় কিলব সতামালক তাি রবরনময় সদওয়া হলব। 
এমনরক তুরম সয গ্রাস সতামাি স্ত্রীি মুলখ তুলে দাও তািও তুরম 
রবরনময় পালব।’’ আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আরম রক আমাি 
সিীলদি সেলড় রপেলন (মক্কায়) সথলক যাব?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম 
যরদ সতামাি সিীলদি মিাি পি জীরবত থাক এবং আল্লাহি সন্তুরষ্ট 
োলভি উলদ্দলশয সকালনা কাজ কি, তাহলে তাি ফলে সতামাি মযণাদা 
ও সম্মান বয ণন হলব। আি সম্ভবতঃ তুরম সবঁলচ থাকলব। এমনরক 
সতামাি দ্বািা রকেু সোক (মু’রমনিা) উপক্ত হলব। আি রকেু সোক 
(কালফিিা) ক্ষরতগ্রি হলব। সহ আল্লাহ! তুরম আমাি সাহাবীলদিলক 
রহজিলত পরিপূর্ণতা দান কি এবং তালদিলক (রহজিত সথলক) 
রপেলন রফরিলয় রদও না। রকন্তু রমসকীন সা‘দ ইবলন খাওো।’’ তাঁি 
ম্তুয মক্কায় হওয়াি জনয নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম দুঃখ ও 
সশাক প্রকাশ কলিন।6 

ِِب ُهَريَرةَ َعبِد الرمََحاِن بِن َصخرٍ  8/8
َ
قَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

، َولَكن ينإُظُر إََِل »: ملسو هيلع هللا ىلص ، َوِلَ إََِل ُصَورِكمإ َسامُِكمإ إَن اهلل ِلَ ينإُظُر إَِل أجإ
                                                           
6 সহীহুে বুখািী ১২৯৫, ১২৯৬, ৫৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, 

৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসরেম ১৬২৮, রতিরমযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, ১৪৮৮, ১৫২৭, ১৫৪৯, 
১৬০২, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৯৫, দালিমী ৩১৯৬। 
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َ
  رواه مسلم «عَمالُِكمقُلُوبُِكمإ وَأ

৮/৮। আবূ হুিাইিাহ আবু্দি িহমান ইবন সাখ্র িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো সতামালদি সদহ এবং সতামালদি 
আক্রত সদলখন না, বিং রতরন সতামালদি অন্তি ও আমে সদলখন।’’7 

ِِب موىس عبِد اهلِل بِن قيٍس األشعرِيّ  َعنإ و 9/9
َ
ُسئَِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه أ
ُي ٰذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 

َ
َيًة، وُيَقاتُِل ِرَياًء، أ َعِن الَرُجِل يُقاتُل َشَجاَعًة، وُيَقاتُِل مَحِ

يه الُعلإَّيا، فَهَو  َمنإ قَاتََل ِِلَكوَن ََكَِمُة اهللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسول اهلل يف سبيِل اهلل ؟ 
 . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِف َسبِّيِل اهللِ 

৯/৯। আবূ মূসা আবু্দল্লাহ ইবলন কায়স আশআিী িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
এমন বযরি সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিা হে, সয বীিত্ব প্রদশণলনি জনয 
যুদ্ধ কলি, অন্ধ পক্ষপারতলত্বি জনয যুদ্ধ কলি এবং সোক প্রদশণলনি 
জনয (সুনাম সনওয়াি উলদ্দলশয) যুদ্ধ কলি, এি সকান্ যুদ্ধরট আল্লাহি 
পলথ হলব? আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘সয বযরি আল্লাহি কালেমালক উচুঁ কিাি উলদ্দলশয যুদ্ধ কলি, 

                                                           
7 সহীহুে বুখািী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসরেম ২৫৬৪, রতিরমযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, 

৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ 
৭৬৭০, ৭৮১৫, ৮০৩৯, মারেক ১৩৯১, ১৬৮৪  



 

18 

একমাি তািই যুদ্ধ আল্লাহি পলথ হয়।’’8  
ِِب بَكَرَة نُفيع بِن احلارِث اّثلَقِفّ  11/11

َ
َن انَليَِب  :رِض اهلل عنه وَعْن أ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصأ

ُتوُل ِف انلّارِ »: قَاَل 
يا رَُسوَل : قُلُت  «إَِذا اِلَََق الُمسلَِمان بَسّيإَفّيِهَما فالَقاتُِل َوالَمقإ

ُمَتَفٌق .«إنَُه ََكَن َحريصاً لََعَ قتِل َصاِحبهِ  :اَل قَ َهذا الَقاتُِل َفَما بَاُل املْقتُوِل ؟ ! اهللِ 
 .عليهِ 

১০/১০। আবূ বাক িাহ নুফাই ইবন হালিস সাক্বাফী িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেন, ‘‘যখন দু’জন মুসরেম তিবারি রনলয় আলপালস েড়াই কলি, 
তখন হতযাকািী ও রনহত দু’জনই জাহািালম যালব।’’ আরম বেোম, 
‘সহ আল্লাহি িাসূে! হতযাকািীি জাহািালম যাওয়া সতা স্পষ্ট; রকন্তু 
রনহত বযরিি বযাপাি কী?’ রতরন বেলেন, ‘‘সসও তাি সিীলক হতযা 
কিাি জনয োোরয়ত রেে।’’9  

ِِب ُهَريَرةَ  11/11
َ
َصَلةُ الرَجِل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قاَل رَُسول : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وَعْن أ

عاً وِعرِشيَن َدرََجًة، َوَذلَِك أَن  ِف َجَاَعٍة تَزيُد لََعَ َصَلتِه ِف ُسوقِِه وبيتِه بضإ
ِجَد ِل يُِريُد إِلَ الَصَلةَ، ِلَ َينإَهُزُه  ََت الَمسإ

َ
َسَن الُوّضوَء، ُثَم أ حإ

َ
 فَأ
َ
حَدُهمإ إَِذا تََوَّضأ

َ
أ

َوةً إِِلَ ُرفَِع َِلُ بَِها َدرَجٌة، وَُحَط َعنإُه بها َخِطّيَئٌة َحََّت لَمإ َُيإ : إِِلَ الَصَلةُ  ُط ُخطإ

                                                           
8 সহীহুে বুখািী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসরেম ১৯০৪, রতিরমযী ১৬৪৬, নাসায়ী ৩১৩৬, আবূ 

দাউদ ২৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, আহমাদ ১৮৯৯৯, ১৯০৪৯, ১৯০৯৯, ১৯১৩৪, ১৯২৪০। 
9 সহীহুে বুখািী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩, মুসরেম ২৮৮৮, নাসায়ী ৪১১৭, ৪১২০, ৪১২১, ৪১২২, ৪১২৩, 

আবূ দাউদ ৪২৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৬৫, আহমাদ ১৯৯১১, ১৯৯২৬, ১৯৯৫৯, ১৯৯৮০, ১৯৯৯৫। 
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ِجَد ََكَن ِف الَصَلةِ َما ََكنَِت الَصَلةُ يِه ََتإبُِسُه،  ِجَد، فإِذا َدَخَل الَمسإ ُخَل الَمسإ يَدإ
َحِدُكمإ َما َداَم ِف ََمإلِِسِه اَّلِ 

َ
:  ص ي َص ىََ فِّيِه، َيُقولُوَن َوالَمَلئَِكُة يَُصلُوَن لََعَ أ

ذِ فّيه، َما لَمإ ُُيإِدثإ فِّيهِ  ِفرإ َِلُ،  امهلَل تُبإ َعلَّيِه، َما لَم يُؤإ  «امهلَل ارإََحإُه،  امهلَل اغإ
 . ُمَتَفٌق عليه، وهذا لفظ مسلم

১১/১১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মানুলষি 
জামাআলতি সলি নামায পড়াি সনকী, তাি বাজালি ও বাড়ীলত 
নামায পড়াি সচলয় (২৫ বা ২৭) গুর্ সবশী। আি তা এ জনয সয, 
যখন সকান বযরি উত্তমরূলপ ওযূ কলি সাোত আদালয়ি উলদ্দলশয 
মসরজলদ আলস এবং সাোতই তাজক মসরজলদ রনলয় যায়, তখন 
তাি মসরজলদ প্রলবশ কিা পযণন্ত প্রলতযক পদলক্ষলপি রবরনমলয় 
একরট মযণাদা উিত হয় ও একরট পাপ সমাচন কিা হয়।  অতঃপি 
যখন সস মসরজলদ প্রলবশ কলি, তখন সয পযণন্ত সাোত তালক 
(মসরজলদ) আটলক িালখ, সস পযণন্ত সস নামালযি মলয যই থালক। আি 
রফরিশতািা সতামালদি সকান বযরিি জনয সস পযণন্ত িহমলতি সদা‘আ 
কিলত থালকন---সয পযণন্ত সস ঐ স্থালন বলস থালক, সয স্থালন সস 
সাোত আদায় কলিলে। তাঁিা বলেন, ‘সহ আল্লাহ! এি প্ররত দয়া 
কি, সহ আল্লাহ! এলক ক্ষমা কি, সহ আল্লাহ! এি তওবাহ কবুে 
কি।’ (রফরিশতালদি এই সদা‘আ সস পযণন্ত চেলত থালক) সয পযণন্ত 
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সস কাউলক কষ্ট না সদয়, সয পযণন্ত তাি ওযূ নষ্ট না হয়।’’10 
ِِب العَباِس َعبِد اهللِ بِن َعَباِس بِن َعبِد الُمَّطِلِب رَِِضَ اهلُل عنهما،  1٤/1٤

َ
َوَعْن أ

 َكَتَب إَن اهلَل »: ، ِفيَما يَروِي َعن َرّبِه َتبَارََك َوَتَعاىل، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعن رَُسول اهلل 
َملإَها َكَتَبها اهللُ َتبَاَرَ  احَلَسَناِت والَسيَِّئاِت ُثَم َبَّيَ   ذلَِك، َفَمنإ َهَم سَََسنٍَة فَلَمإ َيعإ

َ َحَسناٍت إَِل  وَتَعاَل ِعنإَدهُ َحَسَنًة َكِملًَة،َوإنإ َهَم بَها َفَعِملََها َكتََبَها اهلُل َعرشإ
َملإ  ّضَعاٍف َكثريةٍ، وإنإ َهَم بَِسيَِّئٍة فَلَمإ َيعإ

َ
ٍف إَِل أ َها َكتََبَها اهلُل َتَعاََل َسبإعمئِة ِّضعإ

 . ُمَتَفٌق عليهِ «ِعنإَدهُ َحَسنًَة ََكِملًة، َوإنإ َهَم بَِها َفَعِملََها َكَتَبَها اهلُل َسيَِّئًة َواِحَدةً 
১২/১২। আবুে আব্বাস আবু্দল্লাহ ইবলন আব্বাস ইবন আবু্দে 

মুত্তারেব িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি বিকতময় মহান প্রভু সথলক বর্ণনা 
কলিলেন, রতরন বলেন সয, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ পুর্যসমূহ ও পাপসমূহ 
রেলখ রদলয়লেন। অতঃপি রতরন তাি বযাখযাও কলি রদলয়লেন। সয 
বযরি সকালনা সনকী কিাি সংকে কলি; রকন্তু সস তা কলমণ 
বািবারয়ত কিলত পালি না, আল্লাহ তাবািাকা অতা‘আো তাি জনয 
(সকবে রনয়ত কিাি রবরনমলয়) একরট পূর্ণ সনকী রেলখ সদন। আি 
সস যরদ সংকে কিাি পি কাজরট কলি সফলে, তাহলে আল্লাহ তাি 
রবরনমলয় দশ সথলক সাতশ গুর্, বিং তাি সচলয়ও অলনক গুর্ সনকী 
রেলখ সদন। পক্ষান্তলি যরদ সস একরট পাপ কিাি সংকে কলি; রকন্তু 

                                                           
10 সহীহুে বুখািী ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, মুসরেম ৬৫০, রতিরমযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৯, 

আহমাদ ৫৩১০, ৫৭৪৫, ৫৮৮৫, মুওয়াত্তা মারেক ২৯০ 
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সস তা কলমণ বািবারয়ত না কলি, তাহলে আল্লাহ তা‘আো তাঁি 
রনকট একরট পূর্ণ সনকী রহসালব রেলখ সদন। আি সস যরদ সংকে 
কিাি পি ঐ পাপ কাজ কলি সফলে, তাহলে আল্লাহ মাি একরট 
পাপ রেরপবদ্ধ কলিন।’’11  

ِِب َعبِد الرمََحاِن َعبِد اهلِل بِن ُعَمَر بِن اْلََّطا 1٧/1٧
َ
ِب رَِِضَ اهلُل عنهما، َوَعْن أ

انَطلََق ثََلثَُة َّنَفٍر ِمَمنإ ََكَن َقبإلَُكمإ َحََّت »: ، يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل : قَاَل 
َرٌة ِمَن اجَلَبِل فََسَدتإ َعلَّيإِهُم  َدَرتإ َصخإ

إ
آَواُهُم الَمبّيُت إَِل ََغٍر فََدخلُوهُ، فاْن

ُعوا اهلَل بَصالِِح إِنَُه ِلَ ُينإِجّيُكمإ : الَغاَر، فَقالُوا  َرةِ إِِلَ أنإ تَدإ مِنإ هِذهِ الَصخإ
َمالُِكمإ  بَواِن َشّيإَخاِن كبرياِن، وُكنإُت ِل :  قَاَل رجٌل ِمنإُهمإ . أعإ

َ
امهلَل ََكَن ِِل أ

رِحإ َعلَّيإهَما َحََّت 
َ
ماً فلم أ ى يِب َطلَب الَّشَجِر يَوإ

َ
بُِق َقبإلَُهَما أهإَلً وِلَ ماِلً، َفَنأ أغإ

بَِق  نإ أغإ
َ
وقَِظُهَما وَأ

ُ
ُت أنإ أ ُتُهما نَائَِمِّي، فََكرِهإ نَاَما، فََحلَبإُت لَُهَما َغُبوَقُهَما فَوََجدإ

تِّيَقاَظُهما َحََّت بَِرَق  -والإَقَدُح لََعَ يَِدص ي  -َقبإلَُهَما أهإَلً أو ماِلً، فَلََبثإُت  أنَتِظُر اسإ
َن ِعنإ  بإّيَُة َيتََضاَغوإ ُر والِصّ با َغُبوَقُهما الَفجإ رَشِ

تَّيإَقَظا فَ امهلَل إنإ .  َد قََدّيَم، فاسإ
َرةِ،  جإ َعّنا َما َْنإُن فِّيِه ِمنإ هِذهِ الَصخإ ِهَك َفَفِرّ ُكنإُت َفَعلإُت ذلَِك ابِتَِغاء وَجإ

َتطّيُعوَن اخلُروَج مِنإهُ  َفرََجتإ َشيإئاً ِل يَسإ  .فاّنإ
َحَب انلّاِس إَِل امهلَل إنَُه َكنَتإ ِِلَ :  قَاَل اآلخر 

َ
َنةُ َعّم، ََكنَتإ أ ويف رواية  -ابإ

َشِدّ َما ُُيُِب الرَِّجاُل النساءَ : 
َ
ِحُبها كأ

ُ
تَنََعتإ مِِنّ  -ُكنإُت أ ِسَها فامإ ُتَها لََعَ َّنفإ َردإ

َ
فأ

ِيَن َومئَة دي
َطّيإُتَها ِعرشإ عإ

َ
نَِّي فََجاءتإِِن فَأ لََمتإ بها َسَنٌة ِمَن الِسّ

َ
َناٍر لََعَ أنإ َحََّت أ

                                                           
11 সহীহুে বুখািী ৬৪৯১, মুসরেম ১৩১, আহমাদ ২০০২, ২৫১৫, ২৮২৩, ৩৩৯২ 
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ُت َعلَّيإَها  ، َحََّت إَِذا قََدرإ ِسَها فَفَعلَتإ َ َّنفإ َ بَيإِن َوَبّيإ ُت : ويف رواية  -ُُتَِِلّ فَلََما َقَعدإ
لَّيإَها، قالتإ  فإُت َعنإَها َويَه : بََّي رِجإ ِه، فَانََصَ اتَِق اهلَل َوِلَ َتُفَض اخلَاَتَم إِلّ سََِِقّ
َحُب انلَاِس إِلَ 

َ
َطّيُتها  أ ُت اَّلَهَب اَّلِص ي أعإ امهلَل إنإ ُكنإُت َفَعلإُت ذلَِك .  َوتََركإ

َّنُهمإ ِل 
َ
َ أ َرةُ، َغريإ ِهَك فافإُرجإ َعَنا َما َْنإُن فّيِه، فاّنإَفرََجِت الَصخإ ابإتِغاَء وَجإ

َتِطّيُعوَن اخلُُروَج ِمنإَها  .يَسإ
جَ :  َوقَاَل اّثلَالُِث 

ُ
َجرإُت أ

إ
تَأ َرُهمإ غرَي رَُجل واحٍد امهلَل اسإ َطّيإُتُهمإ أجإ عإ

َ
َراَء وأ

َواُل،  رَهُ َحََّت َكُُثَتإ ِمنُه األمإ بَعَد ِحٍّي،  فََجاءِن تََرَ  اَّلِص ي َِلُ َوَذهَب، فَثَمرإُت أجإ
رص ِي، َفُقلإُت : فَقاَل  ِدّ إَِِلَ أجإ

َ
رِ َ : يَا عبَد اهللِ، أ ْلََقِر ِمَن اْلبِل َوا: لُُكُ َما تََرى ِمنإ أجإ

زِىءإ يِب : والإَغَنِم والَرقّيِق، فقاَل  َتهإ زِئ بَِك، : َفُقلإُت ! يَا عبَد اهللِ، ِلَ تَسإ َتهإ ِلَ أسإ
ُ إ ِمنُه َشيئاً  َتاقَُه فَلَمإ يْتإ َخَذهُ َُكَُه فاسإ

َ
الَلُهَم إنإ ُكنُت َفَعلإُت ذلَِك ابِتَِغاَء . فَأ

ِهَك فافإُرجإ َعنَا َما َْنُن فِّيهِ  َرةُ فََخرَُجوا َيمإُّشونَ وَجإ  ُمتََفٌق عليهِ «، فاّنإَفرََجِت الَصخإ
. 

১৩/১৩। আবু আবু্দি িহমান আবু্দল্লাহ ইবন উমাি ইবন খাত্তাব 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে সয, সতামালদি পূলবণ (বানী ইসিাঈলেি 
যুলর্) রতন বযরি একদা সফলি সবি হে। চেলত চেলত িাত এলস 
সর্ে। সুতিাং তািা িাত কাটালনাি জনয একরট পবণত-গুহায় প্রলবশ 
কিে। অেক্ষর্ পলিই একটা বড় পাথি উপি সথলক র্রড়লয় নীলচ 
এলস গুহাি মুখ বন্ধ কলি রদে। এ সদলখ তািা বেে সয, ‘এলহন 
রবপদ সথলক বাঁচাি একমাি উপায় হলচ্ছ এই সয, সতামিা সতামালদি 
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সনক আমেসমূহলক অসীো বারনলয় আল্লাহি কালে সদা‘আ কি।’ 
সুতিাং তািা সব সব আমলেি অসীোয় (আল্লাহি কালে) সদা‘আ 
কিলত োর্ে। 

তালদি মলয য একজন বেে, ‘‘সহ আল্লাহ! তুরম জান সয, আমাি 
অতযন্ত ব্দ্ধ রপতা-মাতা রেে এবং (এও জান সয,) আরম সন্ধযা সবোয় 
সবাি আলর্ তালদিলক দুয  পান কিাতাম। তালদি পূলবণ স্ত্রী, সেলে-
সমলয় ও ক্তদাস-দাসী কাউলক পান কিাতাম না। একরদন আরম 
র্ালেি সখাঁলজ দূলি চলে সর্োম এবং বাড়ী রফলি সদখলত সপোম সয 
রপতা-মাতা  ুরমলয় সর্লে। আরম সন্ধযাি দুয  দহন কলি তালদি কালে 
উপরস্থত হলয় সদখোম, তািা  ুরমলয় আলে। আরম তালদিলক 
জার্ালনা পেন্দ কিোম না এবং এও পেন্দ কিোম না সয, তালদি 
পূলবণ সন্তান-সন্তরত এবং ক্তদাস-দাসীলক দুয  পান কিাই। তাই 
আরম দুলয ি বারট রনলয় তালদি  ুম সথলক জার্াি অলপক্ষায় তালদি 
রশয়লি দাঁরড়লয় থাকোম। অথচ রশশুিা কু্ষয াি তাড়নায় আমাি 
পালয়ি কালে  সচঁচালমরচ কিরেে। এভালব ফজি উদয় হলয় সর্ে 
এবং তািা সজলর্ উিে। তািপি তািা দনশদুয  পান কিে। সহ 
আল্লাহ! আরম যরদ এ কাজ সতামাি সন্তুরষ্ট রবয ালনি জনয কলি থারক, 
তাহলে পাথলিি কািলর্ আমিা সয গুহায় বন্দী হলয় আরে এ সথলক 
তুরম আমালদিলক উদ্ধাি কি।’’ 

এই সদা‘আি ফেস্বরূপ পাথি একটু সলি সর্ে। রকন্তু তালত 
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তািা সবি হলত সক্ষম রেে না। 

রদ্বতীয়-জন সদা‘আ কিে, ‘‘সহ আল্লাহ! আমাি একরট চাচালতা 
সবান রেে। সস আমাি রনকট সকে মানুলষি সচলয় রপ্রয়তমা রেে। 
(অনয বর্ণনা অনুযায়ী) আরম তালক এত সবশী ভােবাসতাম, যত সবশী 
ভােবাসা পুরুষিা নািীলদিলক বাসলত পালি। একবাি আরম তাি 
সলি সযৌন রমেন কিাি ইচ্ছা কিোম। রকন্তু সস অস্বীকাি কিে। 
পরিলশলষ সস যখন এক দুরভণলক্ষি কবলে পড়ে, তখন সস আমাি 
কালে এে। আরম তালক এই শলতণ ১২০ রদনাি (স্বর্ণমুদ্রা) রদোম, 
সযন সস আমাি সলি সযৌন-রমেন কলি। সুতিাং সস (অভালবি 
তাড়নায়) িাজী হলয় সর্ে। অতঃপি যখন আরম তালক আয়লত্ত 
সপোম। (অনয বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আরম তাি দু’পালয়ি মালে 
বসোম, তখন সস বেে, তুরম আল্লাহলক ভয় কি এবং  অববয ভালব 
(রবনা রববালহ) আমাি পরবিতা নষ্ট কলিা না। সুতিাং আরম তাি 
কাে সথলক দূলি সলি সর্োম; যরদও সস আমাি একান্ত রপ্রয়তমা 
রেে এবং সয স্বর্ণমুদ্রা আরম তালক রদলয়রেোম তাও পরিতযার্ 
কিোম। সহ আল্লাহ! যরদ আরম এ কাজ সতামাি সন্তুরষ্টি জনয কলি 
থারক, তাহলে তুরম আমালদি উপি পরতত মুসীবতলক দূিীভূত 
কি।’’ 

সুতিাং পাথি আলিা রকেুটা সলি সর্ে। রকন্তু তালত তািা সবি 
হলত সক্ষম রেে না। 
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ত্তীয়জন সদা‘আ কিে, ‘‘সহ আল্লাহ! আরম রকেু সোকলক মজুি 
সিলখরেোম। (কাজ সুসম্পি হলে) আরম তালদি সকেলক মজুিী 
রদলয় রদোম। রকন্তু তালদি মলয য একজন মজুিী না রনলয় চলে সর্ে। 
আরম তাি মজুিীি টাকা বযবসালয় রবরনলয়ার্ কিোম। (রকেুরদন 
পি) তা সথলক প্রচুি অথণ জলম সর্ে। রকেুকাে পি একরদন সস 
এলস বেে, ‘সহ আল্লাহি বান্দা! তুরম আমাি মজুিী রদলয় দাও।’ 
আরম বেোম, ‘এসব উঁট, র্াভী, োর্ে এবং সর্াোম (বাঁরদ) যা তুরম 
সদখে তা সবই সতামাি মজুিীি ফে।’ সস বেে, ‘সহ আল্লাহি 
বান্দা! তুরম আমাি সলি উপহাস কিলব না।’ আরম বেোম, ‘আরম 
সতামাি সলি উপহাস করিরন (সতয  টনাই বর্ণনা কিরে)।’ সুতিাং 
আমাি কথা শুলন সস তাি সমি মাে রনলয় চলে সর্ে এবং রকেুই 
সেলড় সর্ে না। সহ আল্লাহ! যরদ আরম এ কাজ একমাি সতামাি 
সন্তুরষ্ট োলভি জনয কলি থারক, তাহলে সয রবপলদ আমিা পলড়রে তা 
তুরম দূিীভূত কি।’’ এি ফলে পাথি সমূ্পর্ণ সলি সর্ে এবং 
সকলেই (গুহা সথলক) সবি হলয় চেলত োর্ে।12 

  

                                                           
12 সহীহুে বুখািী ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ৩৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসরেম ২৭৪৩, আবূ দাউদ ৩৩৮৭, 
আহমাদ ৫৯৩৭ 
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َبةِ  -2  بَاُب اِلَوإ

পরিলচ্ছদ - ২ : তওবাি রববির্ 

উোমা সম্প্রদালয়ি উরি এই সয, প্রলতযক পাপ সথলক তওবা 
কিা (রচিতলি প্রতযাবতণন কিা) ওয়ালজব (অবশয-কতণবয)। যরদ 
সর্ানাহি সম্পকণ আল্লাহি (অবায যতাি) সলি থালক এবং সকান 
মানুলষি অরয কালিি সলি সকালনা সম্পকণ না থালক, তাহলে এ 
য িলনি তওবা কবুলেি জনয রতনরট শতণ িলয়লে। ১। পাপ 
সমূ্পর্ণরূলপ বজণন কিলত হলব। ২। পালপ রেপ্ত হওয়াি জনয অনুতপ্ত 
ও েরিত হলত হলব। ৩। ঐ পাপ আর্ামীলত রদ্বতীয়বাি না কিাি 
দ্ঢ় সঙ্কে কিলত হলব। সুতিাং যরদ এি মলয য একরট শতণও েুপ্ত 
হয়, তাহলে সসই তওবা রবশুদ্ধ হলব না। 

পক্ষান্তলি যরদ সসই পাপ মানুলষি অরয কাি সম্পরকণত হয়, 
তাহলে তা গ্রহর্ীয় হওয়াি জনয চািরট শতণ আলে। উপলিাি রতনরট 
এবং চতুথণ শতণ হে, হকদািলদি হক রফরিলয় রদলত হলব। যরদ 
অববয  পন্থায় কালিা মাে বা অনয রকেু রনলয় থালক, তাহলে তা 
রফরিলয় রদলত হলব। আি যরদ কালিা উপি রমথযা অপবাদ সদয় 
অথবা অনুরূপ সকালনা সদাষ কলি থালক, তাহলে সংরিষ্ট বযরিি 
কালে শারি রনলত রনলজলক সপশ কিলত হলব অথবা তাি কালে ক্ষমা 
সচলয় রনলত হলব। যরদ কালিা র্ীবত কলি থালক, তাহলে তাি কালে 
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তা দবয  কলি সনলব। 

সমি পাপ সথলক তওবাহ কিা ওয়ালজব। আংরশক পাপ সথলক 
তওবাহ কিলে সসই তওবাহ হকপন্থী আলেমর্লর্ি রনকট গ্রহর্লযার্য 
রবলবরচত হলব এবং অবরশষ্ট পাপ িলয় যালব। তওবা ওয়ালজব 
হওয়াি বযাপালি কুিআন ও হাদীলস প্রচুি প্রমার্ িলয়লে এবং এ 
বযাপালি উম্মলতি ঐকমতযও রবদযমান। 

আল্লাহ তা‘আো বলেলেন, 
يُهَ  ََجِيًعا ّلّلِ ٱ إَِل  ا  َوت وب و   ﴿

َ
ۡ ٱ أ ؤۡ ل ونَ ت فۡ  مۡ لََعّلك   ِمن ونَ م   [  ٧1: انلور] ﴾ لِح 

অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা সকলে আল্লাহি কালে তওবা 
(প্রতযাবতণন) কি, যালত সতামিা সফেকাম হলত পাি।” (সূিা নূি ৩১ 
আয়াত) 

نِ  ﴿
َ
وا  َتغۡ سۡ ٱ َوأ مۡ  فِر   [  ٧: هود] ﴾ هِ إَِِلۡ  ا  ت وب و   ث مّ  َرّبك 

অথণাৎ “সতামিা রনলজলদি প্ররতপােলকি রনকট (পালপি জনয) 
ক্ষমা প্রাথণনা কি, অতঃপি তাঁি কালে তওবা (প্রতযাবতণন) কি।” 
(সূিা হূদ ৩ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
وًحا َبةٗ تَوۡ  ّلّلِ ٱ إَِل  ا  ت وب و   َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ  [  8: اتلحريم] ﴾ نّص 

অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা আল্লাহি রনকট তওবা কি 
রবশুদ্ধ তওবা।” (সূিা তাহিীম ৮ আয়াত) 

ِِب ُهَريَرةَ  1/1٢
َ
: ل، يقوملسو هيلع هللا ىلصسمْعُت رسوَل اهلل : رِض اهلل عنه، قَاَل  وَعْن أ
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َُثَ ِمنإ َسبإِعَّي َمَرةً » كإ
َ
تُوُب إََِلإه ِف اَلَوإِم أ

َ
ِفُر اهلل وأ َتغإ سإ

َ
 ابلخاري رواه. «واهلل إِنّ أل

. 
১/১৪। আবূ হুিাইিাহ সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম আল্লাহি 

িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘আল্লাহি 
কসম! আরম প্রতযহ ৭০ বালিি অরয ক আল্লাহি রনকট ক্ষমাপ্রাথণনা ও 
তওবা করি।’’13 

َغِرّ بِن يََساٍر الُْمَزِنِّ  1٦/٤
َ
 »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : رِض اهلل عنه، قَاَل  َعِن األ

 
َ
ِفُروهُ، فَإِنّ أتُوُب ِف اَلَوِم مَِئةَ َمَرةٍ يَا أ تَغإ  مسلم رواه. «ُيَها انلَاُس، تُوُبوا إَِل اهللِ واسإ

. 
২/১৫। আর্ািণ ইবলন ইয়াসাি মুযানী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, রতরন বলেন, আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘সহ সোক সকে! সতামিা আল্লাহি সমীলপ তওবা কি ও 
তাঁি রনকট ক্ষমা চাও! সকননা, আরম প্ররতরদন ১০০ বাি  কলি 
তওবাহ কলি থারক।’’14  

نَِس بِن َمالٍك األنَصارِِيّ  1٥/٧
َ
ِِب مَحَزَة أ

َ
َخاِدِم رَُسوِل اهلل  رِض اهلل عنه َوَعْن أ

بَِة َعبإِدهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص َحِدُكمإ َسَقَط لََعَ  لََلُ أفإَرُح بَِتوإ
َ
ِمنإ أ

 ُمتََفٌق عليه.«بَِعريهِ وقد أّضلَُه ِف أرٍض فََلةٍ 
َحِدُكمإ »: ويف رواية لُمْسلمٍ 

َ
َشُد فَرَحاً بِتَوَبِة َعبإِدهِ ِحَّي يتوُب إََِلإهِ مِنإ أ

َ
هللُ أ

                                                           
13 সহীহুে বুখািী ৬৩০৭, রতিরমযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮১৬, আহমাদ ৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫ 
14 মুসরেম ২৭০২, আবূ দাউদ ১৫১৫, আহমাদ ১৭৩৯১, ১৭৮২৭ 
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َفلَتَتإ ِمنإُه َوَعلَّيإَها َطَعامُ  يَِس ِمنإَها، ََكَن لََعَ َراِحلَتِه بأرٍض فََلٍة، فَاّنإ
َ
ابُه فأ ُه َوََشَ

َت َشَجَرةً فاّضَطَجَع ِف ِظلَِّها وقد أيَِس ِمنإ َراحلَتِه، َفَبيَنما ُهَو َكَذلَِك إِذإ ُهَو بِها 
َ
فَأ

َخَذ ِِبِطاِمَها، ُثَم قَاَل ِمنإ ِشَدةِ الَفَرِح 
َ
امهلَل أنإَت َعبِدص ي وأنا :  قائَِمًة ِعنَدهُ، فَأ

 مِ ! َرُبَك 
َ
َطأ خإ

َ
 .«نإ ِشَدةِ الَفَرِح أ

৩/১৬। আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
খালদম, আবূ হামযাহ আনাস ইবন মারেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো স্বীয় বান্দাি তওবা কিাি জনয ঐ বযরি 
অলপক্ষা সবশী আনরন্দত হন, সয তাি উট জিলে হারিলয় সফোি পি 
পুনিায় রফলি পায়।’’(বুখািী ৬৩০৯, মুসরেম ২৭৪৭, আহমাদ ১২৮১৫) 

মুসরেলমি অনয বর্ণনায় এইভালব এলসলে সয, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ 
তা‘আো তাঁি বান্দাি তওবায়  যখন সস তওবা কলি সতামালদি সসই 
বযরিি সচলয় সবশী খুশী হন, সয তাি বাহলনি উপি চলড় সকালনা 
মরুভূরম বা জনহীন প্রান্তি অরতক্রমকালে বাহনরট তাি রনকট সথলক 
পারেলয় যায়। আি খাদয ও পানীয় সব ওি রপলিি উপি থালক। 
অতঃপি বহু সখাঁজাখঁুরজি পি রনিাশ হলয় সস একরট র্ালেি োয়ায় 
 ুরমলয় পলড়। ইলতামলয য বাহনরট হিাৎ তাি সমু্মলখ দাঁরড়লয় যায়। সস 
তাি োর্াম য লি খুশীি সচালট বলে ওলি, ‘সহ আল্লাহ! তুরম আমাি 
দাস, আি আরম সতামাি প্রভু!’ সীমাহীন খুশীি কািলর্ সস ভুে কলি 
সফলে।’’ 
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ِِب موىَس عبِد اهلِل بِن قَيٍس األْشعرِيّ  1٥/٢
َ
رِض اهلل عنه، عن  وَعْن أ

َِلَُتوَب ُمِِسُء انلََهارِ، ويَبإُسُط إَن اهلل َتَعاََل يَبإُسُط يََدهُ باللّيِل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصانَليِّب 
ِربِها ُس مِنإ َمغإ لَُع الَّشمإ  . مسلم رواه. «يََدهُ بانلََهارِ َِلَُتوَب ُمِِسُء اللَّيِل، َحََّت َتطإ

৪/১৭। আবূ মূসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো 
রনজ হাত িালত প্রসারিত কলিন; সযন রদলন পাপকািী (িালত) তওবা 

কলি। এবং রদলন তাঁি হাত প্রসারিত কলিন; সযন িালত পাপকািী 
(রদলন) তওবাহ কলি। সয পযণন্ত পরশ্চম রদক সথলক সূলযণাদয় না হলব, 
সস পযণন্ত এই িীরত চােু থাকলব।’’15  

ِِب ُهَريَرةَ  18/٦
َ
نإ تَاَب مَ »  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : ه، قَاَل رِض اهلل عن وَعْن أ

ِربِها تَاَب اهلُل َعلَّيهِ  ُس ِمنإ َمغإ لَُع الَّشمإ  . مسلم رواه. «َقبإَل أنإ َتطإ
৫/১৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি পরশ্চম 
রদক সথলক সূলযণাদয় হওয়াি পূলবণ তওবা কিলব, আল্লাহ তাি তওবা 
গ্রহর্ কিলবন।’’16  

ِِب عبد الرمحان عبد اهلل بِن ُعَمَر بِن اْلّطاِب رَِض اهللُ عنهما، 1٢/٥
َ
وَعْن أ

َبُل تَوبََة الَعبإِد َما لَمإ ُيَغرإِغرإ  -عز وجل  -إَِن اهلل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصعن انَليِب   رواه. «َيقإ

                                                           
15 মুসরেম ২৭৫৯, আহমাদ ১৯০৩৫, ১৯১২২ 
16 মুসরেম ২৭০৩, আহমাদ ৭৬৫৪, ৮৮৮৫, ৯২২৫, ১০০৪৭, ১০২০৩ 
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 .«حديث حسن»: َل الرتمذي، َوقا

৬/১৯। আবু আবু্দি িহমান আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
“রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো বান্দাি তওবাহ সস পযণন্ত কবুে কিলবন, 
সয পযণন্ত তাি প্রার্ কণ্ঠার্ত না হয়।”17  

َتيُْت َصْفَواَن ْبَن َعَسالٍ : ٍش، قَاَل وعن ِزِرّ بن ُحبَيْ  ٥/٤1
َ
 رِض اهلل عنه أ

، فَقاَل  ابِتَغاء الِعلِْم، : ما جاَء بَك يَا ِزُر ؟ فُقلُْت : أْسأُُلُ َعن الَْمْسِح ىلَعَ اْلَُفنْيِ
نَُه إ: فقلُت . إَن الَمالئَكَة تََضُع أْجِنَحتََها لَّطالِب الِعلِْم رًًِض بَِما يّْطلُُب : فقاَل 

قَْد َحَك يف َصْدري الَمْسُح ىلَعَ اْلَُفنِي َبْعَد الَغائِِط وابَلوِل، وُكنَْت اْمَرءاً ِمْن 
ْصَحاِب انَليِِبّ 

َ
لَُك َهْل َسِمْعتَُه يَذُكُر يف ذلَِك َشيئاً ؟ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ْسأ

َ
َنَعْم، : فَجئُت أ

ُمُرنا إَِذا ُكَنا َسفراً 
ْ
ْو ُمَسافِريَن  -ََكَن يَأ

َ
يَاٍم َوَياِيهَن  -أ

َ
أْن ال َنْْنَع ِخَفاَفنَا ثاَلثََة أ

َهْل َسِمْعتَُه يَْذكُر يف الَهَوى : فُقلُْت . إاَل ِمْن َجنَابٍَة، لكْن ِمْن ََغئٍط َوَبوٍل ونَْوٍم 
عراٌِب يف َسَفٍر، فبَيْنَا ََنُْن ِعنَدهُ إِذْ نَادَ  ملسو هيلع هللا ىلصَنَعْم، ُكّنا َمَع رسوِل اهللِ : َشيئاً ؟ قَاَل 

َ
اه أ

فُقلُْت «َهاُؤمإ »: ََنْواً ِمْن َصْوتِه ملسو هيلع هللا ىلصيَا حُمََمُد، فأجابُه رسوُل اهلل : بَصوٍْت َُلُ َجْهَورٍِيّ 
! ، َوقَْد نُِهيَت َعْن هَذا ملسو هيلع هللا ىلصاْغُضْض ِمْن َصوتَِك فَإِنََك ِعنَْد انَليِب ! َوحْيََك : َُلُ 

الَمْرُء حُيُب الَقْوَم َولََما يلَْحْق بِِهْم ؟ قَاَل : قَاَل األعَراُِب . واهلل اَل أْغُضُض : فقاَل 
َحَب يَوَم الِقَّياَمةِ » ملسو هيلع هللا ىلصانَليُِب 

َ
ُثنَا َحََّت َذَكَر بَاباً ِمَن  «الَمرإُء َمَع َمنإ أ َفَما َزاَل حُيَِدّ

ْو َسبعنَي 
َ
ْو يَِسرُي الَراكُب يف َعرِْضِه أْرَبعنَي أ

َ
قَاَل « َعماً الَمْغرِِب َمسرَيُة َعرِْضِه أ

                                                           
17 রতিরমযী , ৩৫৩৭, ইবনু মাজাহ ৪২৫৩ 
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حُد الُرواةِ 
َ
رَْض  ،قِبََل الَشامِ : ُسْفياُن أ

َ
َخلََقُه اهلل َتَعاىَل يَْوَم َخلََق الَسَماواِت واأل

: رواه الرتمذي وغريه، َوقاَل . َمْفتوحاً للَتْوَبِة ال ُيْغلَُق َحََّت َتّْطلَُع الَشْمُس ِمنْهُ 
 .«حديث حسن صحيح»

৭/২০। রযিণ ইবলন হুবাইশ বলেন সয, আরম সমাজাি উপি 
মাসাহ কিাি মাসআো রজজ্ঞাসা কিাি জনয সাফওয়ান ইবলন 
আস সালেি রনকট সর্োম। রতরন বেলেন, ‘সহ রযিণ! সতামাি 
আর্মলনি উলদ্দশয রক?’ আরম বেোম, ‘জ্ঞান অলেষর্।’ রতরন 
বেলেন, ‘রনশ্চয় রফরিশতামণ্ডেী ঐ অলেষলর্ি প্ররত সন্তুষ্ট হলয় 
রবদযাথণীি জনয রনলজলদি ডানা রবরেলয় সদন।’ 

অতঃপি আরম বেোম, ‘সপশাব-পায়খানাি পি সমাজাি উপি 
মাসাহ কিাি বযাপালি আমাি মলন সলন্দহ স্রষ্ট হলয়লে। সযলহতু 
আপরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি একজন সাহাবী, তাই 
আপনাি রনকট জানলত এোম সয, আপরন এ বযাপালি নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক রকেু আলোচনা কিলত শুলনলেন রক না?’ 
রতরন বেলেন, ‘হযাঁ! যখন আমিা রবলদশ সফলি সবি হতাম, তখন 
রতরন আমালদিলক (সফলি) রতনরদন ও রতন িাত সমাজা না সখাোি 
আলদশ রদলতন (অথণাৎ আমিা সযন এই সময়সীমা পযণন্ত মাসাহ 
কিলত থারক), রকন্তু বড় অপরবিতা (সিম, বীযণপাত ইতযারদ) সহতু 
অপরবি হলে (সমাজা খুেলত হলব)। রকন্তু সপশাব-পায়খানা ও  ুম 
সথলক উিলে নয়। (এ সলবি পি িীরতমত মাসাহ কিা জালয়য)।’ 
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আরম বেোম, ‘আপরন রক তাঁলক ভােবাসা সম্পলকণ রকেু আলোচনা 
কিলত শুলনলেন?’ রতরন বেলেন, ‘হযাঁ। আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি সফলি রেোম। আমিা তািঁ সলি 
বলসরেোম, এমন সময় এক সবদুঈন অরত উঁচু র্োয় ডাক রদে, 
‘‘সহ মুহাম্মাদ!’’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামও তালক 
উঁচু আওয়ালজ জবাব রদলেন, ‘‘এখালন এস!’’ আরম তালক বেোম, 
‘‘আলি তুরম রনলজি আওয়াজ নীচু কি! সকননা, তুরম নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট আে। তাঁি রনকট এ িকম উঁচু 
র্োয় কথা বো সতামাি (বিং সকলেি) জনয রনরষদ্ধ।’’ সস 
(সবদুঈন) বেে, ‘‘আল্লাহি কসম! আরম সতা আলি কথা বেবই 
না।’’ সবদুঈন বেে, ‘‘সকান বযরি রকেু সোকলক ভােবালস; রকন্তু সস 
তালদি (মযণাদায়) সপঁেলত পালিরন? (এ বযাপালি আপনাি মন্তবয 
কী?)।’’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম প্রতুযত্তলি বেলেন, 
‘‘মানুষ রকয়ামলতি রদন ঐ সোকলদি সলি থাকলব, যালদিলক সস 
ভােবাসলব।’’ পুনিায় রতরন আমালদি সালথ কথাবাতণা বেলত 
থাকলেন। এমনরক রতরন পরশ্চম রদলকি একরট দিজাি কথা উলল্লখ 
কিলেন, যাি প্রলস্থি দূিত্ব ৪০ রকংবা ৭০ বেলিি পথ অথবা রতরন 
বেলেন, ওি প্রলস্থ একজন আলিাহী ৪০ রকম্বা ৭০ বেি চেলত 
থাকলব। (সুফইয়ান এই হাদীলসি একজন বর্ণনাকািী বলেন সয, এই 
দিজা রসরিয়াি রদলক অবরস্থত।) আল্লাহ তা‘আো এই দিজারট 
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আসমান-যমীন স্রষ্ট কিাি রদন স্রষ্ট কলিলেন এবং সসই সময় 
সথলক তা তওবাি জনয সখাো িলয়লে। পরশ্চমরদক সথলক সূযণ না 
উিা পযণন্ত এটা বন্ধ হলব না।’18  

ِِب َسعيد َسْعِد بِن مالِك بِن ِسنَاٍن اْلدرِيّ  ٤1/8
َ
أّن  : رِض اهلل عنه وَعْن أ

َعًة وتِسإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصنيَِِبَ اهلل  ساً، ََكَن فِّيَمنإ ََكَن َقبإلَكمإ رَُجٌل َقَتَل تِسإ عَّي َّنفإ
تَاهُ 
َ
ِل األرِض، فَُدَل لََعَ َراِهٍب، فَأ هإ

َ
لَِم أ َل َعنإ أعإ

َ
إنَُه َقتََل تِسَعًة : فقال . فََسأ

ساً َفَهلإ َِلُ ِمنإ تَوَبٍة ؟ فقاَل  ِعَّي َّنفإ َل َعنإ : وتِسإ
َ
ِل، َفَقَتلُه فََكَمَل بِه مَئًة، ُثَم َسأ

رِض، فَُدَل 
َ
ِل األ هإ

َ
لَِم أ عإ

َ
ٍس َفَهلإ َِلُ مِنإ : فَقاَل . لََعَ رَُجٍل ََعلٍِم أ إِنَُه َقَتَل ِمَئَة َّنفإ

َبٍة ؟ فقاَل  َبِة ؟ اّنإَطلِقإ إَِل أرِض َكَذا وَكَذا : تَوإ َ اِلَوإ ، وَمنإ َُيُوُل بَيإنَُه وَبّيإ َّنَعمإ
، وِلَ  ُبِد اهلل َمَعُهمإ ُبُدوَن اهلل َتَعاََل فاعإ ناساً َيعإ

ُ
رإِّضَك فَإَِّنَها فإَِن بَِها أ

َ
 تَرإِجعإ إَِل أ

َتَصَمتإ فِّيِه  إَموإُت، فاخإ تَاهُ ال
َ
أرُض ُسوٍء، فاّنإَطلََق َحََّت إَِذا نََصَف الَطِريَق أ

َِة وَمَلئَِكُة الَعَذاِب  َِة . َمَلئَِكُة الرََحإ بَِلً : َفَقالتإ َمَلئَِكُة الرََحإ َجاءَ تَائِباً، ُمقإ
تَاُهمإ : َتَعاََل، وقالتإ َمَلئَِكُة الَعَذاِب  بَِقلبِِه إَِل اهللِ 

َ
َملإ َخرياً َقُط، فَأ إنَُه لمإ َيعإ

ّ فََجَعلُوهُ بَيإَنُهمإ  قِيُسوا ما بَّي األرَّضِّي : فقاَل  -أص يإ َحَكماً  -َملٌَك ِف صوَرةِ آَدّيِمٍ
ِ . فَإََل أيّتهما ََكَن أدََن َفُهَو َِلُ  وََجُدوهُ أدإَن إ

َل األرإِض اليت أَراَد، َفَقَبَضتإُه َفَقاُسوا فَ
فَََكَن إَل الَقريَةِ الَصاحِلَِة »: ويف رواية يف الصحيح. ُمَتَفٌق عليه.«َمَلئَِكُة الرََحةِ 

ٍ فَُجِعَل ِمنإ أهلَِها
وََح اهلل َتَعاََل إَِل هِذهِ »: ويف رواية يف الصحيح.«أقإَرَب بِِّشْبإ

َ
فَأ

نإ َتَباَعِدص ي، وإََِل هذِ 
َ
نإ َتَقَرِِب، وقَاَل أ

َ
قإَرَب : هِ أ

َ
قِيُسوا َما بيإَنُهما، فَوََجُدوهُ إَِل هِذهِ أ

                                                           
18 রতিরমযী ৯৬, ৩২৮৭, ৩৫৩৫, ৩৫৩৬, নাসায়ী ১২৬, ১২৭, ১৫৮, ১৫৯, ইবনু মাজাহ ৪৭৮, 

আহমাদ ১৭৬২৩, ১৭৬২৮ 
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ٍ َفُغِفَر َِلُ 
رِهِ َْنإَوَها»: ويف رواية.«بِِّشْبإ  .«َفَنأى بَصدإ

৮/২১। আবূ সাঈদ সা‘দ ইবন মালেক ইবন রসনান খুদিী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত সয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি পূলবণ (বনী ইস্রাইলেি যুলর্) একরট 
সোক রেে; সয ৯৯রট মানুষলক হতযা কলিরেে। অতঃপি 
সোকলদিলক রবলেি সবলচলয় বড় আলেম সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিে। 
তালক একরট রখ্রষ্টান সিাসীি কথা বো হে। সস তাি কালে এলস 
বেে, ‘সস ৯৯ জন মানুষলক হতযা কলিলে। এখন রক তাি তওবাি 
সকান সুলযার্ আলে?’ সস বেে, ‘না।’ সুতিাং সস (সক্রায ারেত হলয়) 
তালকও হতযা কলি একশত পূির্ কলি রদে। পুনিায় সস প্রথবীি 
সবলচলয় বড় আলেম সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিে। এবািও তালক এক 
আলেলমি সখাঁজ সদওয়া হে। সস তাি রনকট এলস বেে সয, সস 
একশত মানুষ খুন কলিলে। সুতিাং তাি রক তওবাি সকান সুলযার্ 
আলে? সস বেে, ‘হযাঁ আলে! তাি ও তওবাি মলয য সক বায া স্রষ্ট 
কিলব? তুরম অমুক সদলশ চলে যাও। সসখালন রকেু এমন সোক 
আলে যািা আল্লাহ তা‘আোি ইবাদত কলি। তুরমও তালদি সালথ 
আল্লাহি ইবাদত কি। আি সতামাি রনজ সদলশ রফলি সযও না। 
সকননা, ও সদশ পালপি সদশ।’ সুতিাং সস বযরি ঐ সদশ অরভমুলখ 
সযলত আিম্ভ কিে। যখন সস ময য িািায় সপঁেে, তখন তাি ম্তুয 
এলস সর্ে। (তাি সদহ-রপঞ্জি সথলক আত্মা সবি কিাি জনয) িহমত 
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ও আযালবি উভয় প্রকাি রফরিশ্তা উপরস্থত হলেন। রফরিশ্তালদি মলয য 
তকণ-রবতকণ আিম্ভ হে। িহমলতি রফরিশ্তার্র্ বেলেন, ‘এই বযরি 
তওবা কলি এলসরেে এবং পূর্ণ আন্তরিকতাি সালথ আল্লাহি রদলক 
তাি আর্মন  লটলে।’ আি আযালবি রফরিশ্তািা বেলেন, ‘এ এখলনা 
ভাে কাজ কলিরন (এই জনয সস শারিি উপযুি)।’ এমতাবস্থায় 
একজন রফরিশ্তা মানুলষি রূপ য াির্ কলি উপরস্থত হলেন। 
রফরিশ্তার্র্ তাঁলক সারেস মানলেন। রতরন ফায়সাো রদলেন সয, 
‘সতামিা দু’ সদলশি দূিত্ব সমলপ সদখ। (অথণাৎ এ সয এোকা সথলক 
এলসলে সসখান সথলক এই স্থালনি দূিত্ব এবং সয সদলশ যারচ্ছে তাি 
দূিত্ব) এই দুলয়ি মলয য সস যাি রদলক সবশী রনকটবতণী হলব, সস 
তািই অন্তভুণি হলব।’ অতএব তাঁিা দূিত্ব মাপলেন এবং সয সদলশ 
সস যাওয়াি ইচ্ছা কলিরেে, সসই (ভালো) সদশলক সবশী রনকটবতণী 
সপলেন। সুতিাং িহমলতি রফরিশতার্র্ তাি জান কবয কিলেন।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 

সহীহলত আি একরট বর্ণনায় এরূপ আলে সয, ‘‘পরিমালপ ঐ 
বযরিলক সৎশীে সোকলদি সদলশি রদলক এক রব ত সবশী 
রনকটবতণী পাওয়া সর্ে। সুতিাং তালক ঐ সৎশীে বযরিলদি 
সদশবাসী বলে র্র্য কিা হে।’’ 

সহীহলত আলিা একরট বর্ণনায় এইরূপ এলসলে সয, ‘‘আল্লাহ 
তা‘আো ঐ সদশলক (সযখান সথলক সস আসরেে তালক) আলদশ 
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কিলেন সয, তুরম দূলি সলি যাও এবং এই সৎশীেলদি সদশলক 
আলদশ কিলেন সয, তুরম রনকটবতণী হলয় যাও। অতঃপি বেলেন, 
‘সতামিা এ দু’সয়ি দূিত্ব মাপ।’ সুতিাং তালক সৎশীেলদি সদলশি 
রদলক এক রব ত সবশী রনকটবতণী সপলেন। যাি ফলে তালক ক্ষমা 
কলি সদওয়া হে।’’ 

আলিা একরট বর্ণনায় আলে, ‘‘সস বযরি রনলজি বুলকি উপি ভি 
কলি ভালো সদলশি রদলক একটু সলি রর্লয়রেে।’’19  

ِمْن  رِض اهلل عنه َن قَائَِد َكعٍب وََعن َعبِد اهلِل بِن َكعِب بِن مالٍك، َوكَ  ٢/٤٤
، قَاَل  ُث حبَديثِه  رِض اهلل عنه َسِمعُت َكْعَب بَن مالٍك : بَنِيِه ِحنَي عِِمَ حُيَِدّ

لَْم أََتَلَْف َعْن رسوِل : قَاَل كعٌب . يف َغْزَوةِ َتبُوكَ  ملسو هيلع هللا ىلصحنَي ََتلََف عن رسوِل اهللِ 
بُوَك، َغرْيَ أيّن قَْد ََتَلَْفُت يف َغْزَوةِ بَْدٍر، يف َغْزَوةٍ غزاها قط إال يف غزوة تَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

َحٌد ََتَلََف َعنُْه ؛ إَِنَما َخَرَج رسوُل اهلل 
َ
والُمْسِلُموَن يُريُدوَن  ملسو هيلع هللا ىلصولَْم ُيَعاتَْب أ

ولََقْد . ِعرَي قَُريٍْش َحََّت مَجََع اهلل َتَعاىَل بَيْنَُهْم وَبنْيَ َعُدوِّهْم ىلَعَ َغرْي ميعاٍد 
ِحُب أَن يل  ملسو هيلع هللا ىلصِهْدُت َمَع رسوِل اهلل شَ 

ُ
َيلََة الَعَقبَِة حنَي تََواَثْقنَا ىلَعَ اإلِْسالِم، وما أ

وكَن ِمْن َخََبي حنَي . بَِها َمْشَهَد بَْدٍر، وإْن ََكنَْت بدٌر أذَْكَر يف انَلاِس ِمنَْها
يََْسَ ِميِنّ يف َغْزَوِة َتبُوَك أيِنّ لم أكُ  ملسو هيلع هللا ىلصََتَلَْفُت َعْن رسوِل اهلِل 

َ
قْوى وال أ

َ
ْن َقُط أ

ِحنَي ََتَلَْفُت عنُْه يف تِلَك الَغْزَوةِ، َواهلل ما مَجَْعُت َقبْلََها َراِحلَتنَْيِ َقُط َحََّت 
يُريُد َغْزَوةً إاَل َورَى بَِغريِها  ملسو هيلع هللا ىلصمَجَْعتُُهَما يف تِلَْك الَغْزَوِة َولَْم يَُكْن رسوُل اهلل 

يف َحٍرّ َشديٍد، واْستَْقبََل َسَفراً  ملسو هيلع هللا ىلصَك الَغْزَوُة، َفَغَزاها رسوُل اهلل َحََّت ََكنَْت تلْ 
                                                           
19 সহীহুে বুখািী ৩৪৭০, মুসরেম ২৭৬৬, ইবনু মাজাহ ২৬২৬, আহমাদ ১০৭৭০, ১১২৯০ 
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ْهبََة 
ُ
بَِعيداً َوَمَفازاً، َواستَْقبََل َعَدداً َكثِرياً، فََجََّل للُْمْسِلمنَي أْمَرُهْم يتَأَهبُوا أ

ْخَبَُهْم بوَْجِهِهُم اذَلِي يُريُد، والُمسِلموَن َمَع رسولِ 
َ
اهلل كثرٌي َواَل  َغْزوِهْم فأ

َفَقَل رَُجٌل يُريُد أْن : قَاَل َكْعٌب ( يُريُد بذلَِك ادّليَوانَ ) ََيَْمُعُهْم ِكتَاٌب َحافٌِظ 
ْل ِفيِه َوْْحٌ ِمَن اهلل، وََغزا رَُسول اهلل  َيتََغَيَب إالَ َظَن أَن ذلَِك سيْخََف بِِه ما لَْم َيْْنِ

الُل، فَأنَا إَيَْها أْصَعُر، َفتََجَهَز رسوُل اهلل  تِلَْك الَغزَوةَ ِحنَي َطابَت ملسو هيلع هللا ىلص اّثِلَّمارُ َوالِظّ
َوالُمْسِلُموَن َمَعُه وَطِفْقُت أْغُدو لََكْ أََتََهَز َمَعُه، فأرِْجُع َولَْم أقِْض َشيْئاً،  ملسو هيلع هللا ىلص

رَْدُت، فَلَْم يََزْل َيتَمادى ِب حَ : وأقُوُل يف نفيس 
َ
ََّت اْستََمَر أنَا قَادٌر ىلَعَ ذلَِك إَِذا أ

ُد، فأْصبََح رسوُل اهلل  ََغدياً والُمْسِلُموَن َمَعُه َولَْم أقِْض ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصبانَلاِس اجْلِ
ِجَهازي َشيْئاً، ُثَم َغَدوُْت فَرََجْعُت َولَْم أقِْض َشيئاً، فَلَْم يََزْل َيتََماَدى ِب َحََّت 

ْدِرَكُهْم، َفيَا َيْنيَن َفَعلُْت، ُثَم لم أْْسَُعوا وَتَفارََط الَغْزُو، َفَهَمْمُت أْن أْرحَتِ 
ُ
َل فَأ

حَيُْزنيُِن  ملسو هيلع هللا ىلصُيَقَدرْ ذلَِك يل، َفَّطِفْقُت إَذا َخرَْجُت يف انَلاِس َبْعَد ُخُروِج رَُسوِل اهللِ 
ْسَوةً، إاّل رَُجاًل َمْغُموَصاً َعلَيِْه يف انِلَّفاِق، أْو رَُجالً ِمَمْن َعذَ 

ُ
َر اهلُل أيِنّ ال أرَى يل أ

َحََّت بَلََغ َتبُوَك، َفَقاَل وَُهوَ َجالٌِس  ملسو هيلع هللا ىلصَتَعاىَل ِمَن الُضَعَفاِء، َولَْم يَْذُكْرِن رَُسوُل اهللِ 
يا رَُسوَل : َفَقاَل رَُجٌل ِمْن بيَِن َسِلَمَة  «ما َفَعَل َكْعُب ْبُن َمالٍِك ؟»: يف الَقْوِم بِنَبُوكَ 

 : رِض اهلل عنه َفَقاَل َُلُ ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل . ُر يف ِعّْطَفيْهِ اهلِل، َحبََسُه بُْرَداُه وانَلَظ 
اً، فََسَكَت رَُسوُل اهلِل ! بِئَْس َما قُلَْت  واهلِل يا رَُسوَل اهلِل َما َعِلْمنَا َعلَيِْه إاَل َخرْيَ

اُب، َفقَ .  ملسو هيلع هللا ىلص اَل رَُسوُل اهلِل َفبَيْنَا ُهَو ىلَع َذلَِك َرأى رَُجاًل ُمبِْيضاً يَُزوُل بِِه الََسَ
بَا َخّيإثََمةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص

َ
ي تََصَدَق بَِصاِع «ُكنإ أ ، فَإَذا ُهَو أبُو َخيْثََمَة األنَْصارُِي وَُهَو اذَلِ

قَْد تَوََجَه  ملسو هيلع هللا ىلصفَلََما بَلََغيِن أَن رَُسوَل اهلِل : قَاَل َكْعٌب .اتَلْمِر ِحنْيَ لََمَزُه الُمنَافُِقوَن 
، َفَّطِفْقُت أتََذَكُر الَكِذَب وأقُوُل قَافِاًل ِمْن َتبُوَك حَ  ِن بََِثّ بَِم أْخُرُج ِمْن : ََضَ
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ٍي ِمْن أْهِِل، فَلََما ِقيَْل 
ْ
إَن رَُسوَل : َسَخِّطِه َغَداً ؟ وأْستَِعنْيُ ىلَع َذلَِك بُِكِلّ ِذي رأ

يِنّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
َ
ْْنَُو ِمنُْه بََِشٍء  ّقْد أَظَل قَاِدَماً، َزاَح َعيّن ابَلاِطُل َحََّت َعَرفُْت أ

َ
لَْن أ

ْصبََح رَُسوُل اهلل 
َ
بَداً، فَأمْجَْعُت صْدقَُه وأ

َ
  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
قَاِدماً، َوَكَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسَفٍر بََدأ

بِالَمْسِجِد فََرَكَع ِفيِه َرْكَعتنَْيِ ُثَم َجلََس لِلَناِس، فَلََما َفَعَل ذلَِك َجاءُه الُمَخلَُفوَن 
إَِيْه وحَيِْلُفوَن َُلُ، َوَكنُوا بِْضعاً َوثَماننَي رَُجاًل، َفَقِبَل ِمنُْهْم َعالنِيَتَُهْم َيْعتَِذروَن 

ائَِرُهْم إىِل اهلل َتَعاىَل، َحََّت ِجئُْت، فَلََما َسلَْمُت  َوَباَيَعُهْم واْستَْغَفَر لَُهْم َوَوََكَ َْسَ
، فَِجئُْت أْمَش َحََّت َجلَْسُت َبنْيَ يََديِْه، «َعاَل تَ »: ُثَم قَاَل . تَبََسَم تَبَُسَم الُمْغَضِب 

َرَ  ؟»: فقاَل يل َت َظهإ َتعإ يَا رسوَل اهلل، : قُلُْت : قَاَل «َما َخلََفَك ؟ ألَمإ تَُكنإ قَِد ابإ
 إيّن واهلل لَْو َجلَْسُت ِعنَْد َغرْيَِك ِمْن أْهِل ادُلنْيَا لََرأيُت أيِنّ َسأْخُرُج ِمْن َسَخِّطهِ 
ْعِّطيُت َجَداًل، ولَِكيِنّ واهلل لََقْد َعِلْمُت لَِِئْ َحَدثْتَُك ايوم َحِديَث 

ُ
بُِعْذٍر ؛ لَقْد أ

، وإْن َحَدثْتَُك َحِديَث  َ َكذٍب تَْرًَض به عيِنّ َيُوِشَكَن اهلل أن يُْسِخَّطَك َلََعَ
رُْجو ِفيِه ُعْقََب اهلل 

َ
َ ِفيِه إيّن أل ُد َلََعَ ، واهلل ما ََكَن يل ِمْن -وجل  عز -ِصدٍق ََتِ

يََْسَ ِميِنّ ِحنَي ََتَلَْفُت َعنَْك 
َ
قَْوى َواَل أ

َ
فقاَل : قَاَل . ُعْذٍر، واهلِل َما ُكنُْت َقُط أ

ِِضَ اهلُل فّيَك أ» ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  وََساَر رَِجاٌل ِمْن  «َما َهَذا فَقدإ َصَدَق، َفُقمإ َحََّت َيقإ
واهللِ َما َعِلْمنَاَك أْذَنبَْت َذنْباً َقبَْل هَذا لََقْد َعَجزَْت : فَقالُوا يِل  بيَِن َسِلَمة فاَتبَُعون

بما اْعتََذَر إيِه الُمَخلَُفوَن، َفَقْد  ملسو هيلع هللا ىلصيف أْن ال تَكوَن اعتََذرَْت إىَِل رَُسول اهلل 
الُوا يَُؤنِّبُونيَِن فَواهلل ما زَ : قَاَل . لََك  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن ََكِفيَك َذنْبََك اْسِتْغَفاُر رَُسوِل اهلل 

ْن أرْجَع إىَِل رسوِل اهلل 
َ
رَْدُت أ

َ
َب َنْفيِس، ُثَم قُلُْت لَُهْم  ملسو هيلع هللا ىلصَحََّت أ َكِذّ

ُ
َهْل ليَِقَ : فأ

َحٍد ؟ قَالُوا 
َ
َنَعْم، لَِقيَُه َمَعَك رَُجالِن قَاالَ ِمثَْل َما قُلَْت، َوقيَل لَُهَما : هَذا َمِِعَ ِمْن أ

ُمَراَرةُ ْبُن الَربيع الَْعْمرُِي، وِهاَلُل : َمْن ُهما ؟ قَالُوا : قُلُْت : قَاَل ِمثَْل َما قيَل لََك، 
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َمَيَة الَواقِِفُ ؟ قَاَل 
ُ
ْسَوٌة، : ابُن أ

ُ
فََذَكُروا يِل رَُجلنَِي َصاحِلنَِي قَْد َشِهَدا بَْدراً فيِهما أ

َعْن لَِكِمنا أُيَها اّثلَالثَُة  ملسو هيلع هللا ىلصهلل وَنََه رَُسول ا. َفَمَضيُْت ِحنَي َذَكُروُهما يِل : قَاَل 
َحََّت َتنََكَرْت يل  -َتَغرَيُوا نَلَا : أْو قَاَل  -ِمْن َبنْيِ َمْن ََتَلََف َعنُْه، فاْجتَنَبَنَا انَلاُس 

رْض، َفَما ِِهَ باألرِْض الَيت أْعرُِف، فَلَِبثْنَا ىلَعَ ذلَِك ََخِْسنَي َيْلًَة 
َ
. يف َنْفيس األ

وأَما أنَا فَُكنُْت أَشَب الَْقوِم . أّما َصاِحبَاَي فَاْستَََكنا وَقَعَدا يف ُبيُوتِِهَما َيبْكيَان فَ 
ْسَواِق َوال 

َ
ُهْم فَُكنُْت أْخُرُج فَأْشَهُد الَصاَلَة َمَع الُمْسِلِمنَي، وأُطوُف يف األ وأْجََلَ

َحٌد، َوآِِت رسوَل اهلل 
َ
َسِلُّم عَ  ملسو هيلع هللا ىلصيَُكِلُّميِن أ

ُ
لَيِْه وَُهَو يف جَمِْلِسِه َبْعَد الَصالِة، فأ

قُوُل يف نَفيِس 
َ
َصِِلّ قَريباً ِمنُْه : فَأ

ُ
ْم اَل ؟ ُثَم أ

َ
َهْل َحَرَك َشَفتَيْه بَرِدّ الَسالم أ

َساِرقُُه انَلَظَر، فَإَِذا أْقبَلُْت ىلَعَ َصالِِت َنَظَر إيَلَ َوإَِذا اتْلََفُت ََنْوَُه أْعَرَض عَ 
ُ
، َوأ يِنّ

َ ِمْن َجْفَوِة الُمْسِلمنَي َمَشيُْت َحََّت تََسَورُْت ِجداَر حائِط  َحََّت إَِذا َطال ذلَِك َلََعَ
، فََسلَْمُت َعلَيِه فََواهلِل َما رََد َلََعَ  َحُب انَلاس إِيَلَ

َ
أِب َقتَاَدَة وَُهَو اْبُن َعِِمّ وأ

بَا َقتَا: الَسالَم، َفُقلُْت َُلُ 
َ
ِحُب اهلل َورَُسوَُلُ يَا أ

ُ
؟  ملسو هيلع هللا ىلصَدَة، أنُْشُدَك باهلل َهْل َتْعلَُميِن أ

ْعلَمُ : فََسَكَت، َفُعْدُت َفنَاَشْدتُُه فََسَكَت، َفُعْدُت َفنَاَشْدتُُه، َفَقاَل 
َ
. اهلُل ورَُسوُُلُ أ

نَا أمْ 
َ
َِش يف ُسوِق الَْمِدينة َفَفاَضْت َعيْنَاَي، َوتََوَيُْت َحََّت تََسَورُْت اجِلَداَر، َفبَيْنَا أ

َمْن يَُدُل : إَِذا َنبَِّطٌّي ِمْن َنبَِط أْهِل الَشام ِمّمْن قَِدَم بالَّطَعاِم يَبيُعُه بِالَمِدينَِة َيُقوُل 
ىلَعَ َكْعِب بِْن َمالٍِك ؟ َفَّطِفَق انَلاُس يُِشرُيوَن َُلُ إيَلَ َحََّت َجاءيِن فََدَفَع إيَِلَ ِكتَاباً 

تُُه فإَِذا ِفيِه . ِك َغَساَن، َوُكنُْت ََكتباً ِمْن َملِ 
ْ
َما َبْعُد، فإِنَُه قَْد بَلََغنا أَن : َفَقَرأ

َ
أ

َصاِحبََك قَْد َجَفاَك َولَْم ََيَْعلَْك اهلُل بَداِر َهواٍن َواَل َمْضيََعٍة، فَاحْلَْق بنَا نَُواِسَك، 
ُتَها 

ْ
يضاً مِ : َفُقلُْت ِحنَي قََرأ

َ
َن ابَلالِء، َفتَيََمْمُت بَها اتَلُنوَر فََسَجْرُتَها، َحََّت وََهِذهِ أ

ْرَبُعوَن ِمَن اْْلَْمسنَي َواْستَلْبََث الَْوْْحُ إَِذا رسوُل رسوِل اهلل 
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصإَِذا َمَضْت أ
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َل اْمَرأتََك، َفُقلُْت  ملسو هيلع هللا ىلصإَن رسوَل اهلل : يَأتِيين، فَقاَل  َطِلُّقَها أ: يَأُمُرَك أْن َتْعََتِ
ُ
ْم أ

رَْسَل إىَِل َصاِحيَِبَ بِِمثِْل ذلَِك : َماَذا أْفَعُل ؟ فَقاَل 
َ
لَْها َفاَل َتْقَرَبَنَها، َوأ . اَل، بَِل اْعََتِ

. احْليَِق بِأْهِلِك فَُكون ِعنَْدُهْم َحََّت َيْقيِضَ اهلُل يف َهَذا األْمرِ : َفُقلُْت الْمَرأِِت 
َميَ 

ُ
يَا رَُسوَل اهلل، إَن ِهاَلَل : َفَقالَْت َُلُ  ملسو هيلع هللا ىلصَة رسوَل اهلل فََجاءِت اْمَرأُة ِهاَلِل بِْن أ

ِلَ، َولَِكنإ ِلَ »: ْبَن أَمَيَة َشيٌْخ َضائٌِع لَيَْس َُلُ َخاِدٌم، َفَهْل تَْكَرهُ أْن أْخُدَمُه ؟ قَاَل 
َرَبَنِك  ٍء، َوَواهلل: َفَقالَْت «َيقإ  َما َزاَل َيبَِْك ُمنُْذ إِنَُه واهلِل ما بِِه ِمْن َحَرَكٍة إىَِل َِشْ

َذنَْت رسوَل اهلل : َفَقاَل يل َبْعُض أْهِِل . ََكَن ِمْن أْمِرهِ َما ََكَن إىَِل يَوِمِه َهَذا 
ْ
لَو اْستَأ

ِذن اِلْمَرأِة هاَلل بِْن أَمَيَة أْن ََتُْدَمُه ؟ َفُقلُْت  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
تَِك َفَقْد أ

َ
اَل أْستَأِذُن : يف اْمَرأ

نَا  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَما يُْدِريين َماَذا يُقول رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفيها رسوَل اهلل 
َ
َذنْتُُه، َوأ

ْ
إَِذا اْستَأ

فَلَبِثُْت بَِذلَِك َعَْشَ َيَاٍل فََكُمَل نَلا ََخُْسوَن َيْلًَة ِمْن ِحنَي نُِِهَ َعْن ! رَُجٌل َشاٌب 
 َظْهِر َبيٍْت ِمْن ُبيُوتِنَا، لَِكَِمنا، ُثَم َصلَيُْت َصاَلَة الَْفْجِر َصبَاَح ََخِْسنَي َيْلًَة ىلَعَ 

َ َنْفيس  نَا َجالٌِس ىلَعَ احْلاِل اليَت َذَكَر اهلل َتَعاىَل ِمَنا، قَْد َضاقَْت َلََعَ
َ
َفبَيْنَا أ

َ األرُْض بَِما رَُحبَْت، َسِمْعُت َصوَْت َصاِرٍخ أوََف ىلَعَ َسلٍْع َيُقوُل بِأىلْعَ  وََضاقَْت َلََعَ
، فََخَررُْت َساِجداً، وََعَرفُْت أنَُه قَْد َجاَء فََرٌج يَا َكعْ : َصوتِِه  . َب بَْن َمالٍِك أبَِْشْ

َعلَيْنَا ِحنَي َصََّل َصالَة  -عز وجل  -انَلاَس بِتَْوَبِة اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفآَذَن رسوُل اهلل 
وَن َورَ  وَننَا، فََذَهَب قِبََل َصاِحيَِبَ ُمبََِشّ ُ َكَض رَُجٌل إيَِلَ الَفْجر فََذَهَب انَلاُس يُبََِشّ

َع ِمَن  ْوََف ىلَعَ اجْلَبَِل، فََكَن الَصوُْت أْْسَ
َ
فََرساً وََسََع َساٍع ِمْن أْسلََم قِبَِِل، َوأ

ن نََزْعُت َُلُ ثَْويََبَ فََكَسْوُتُهَما إيَاُه  ُ ي َسِمْعُت َصْوتَُه يُبََِشّ الَفَرِس، فَلََما َجاءين اذَلِ
ْمِلُك َغرْيَُهَما يَْوَمئٍِذ، َواْستََعْرُت ثَْوَبنْيِ فَلَبْستُُهما، َواْنَّطلَْقُت بِبشارته، َواهلِل َما أ

: َيتَلََقاين انلَاُس فَوْجاً فَوْجاً يُهنِّئونيَن باتَلْوَبِة َوَيُقولُوَن يِل  ملسو هيلع هللا ىلصأتَأَمُم رسوَل اهلل 
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َجالٌِس َحْوَُل  ملسو هيلع هللا ىلصإَِذا رسوُل اهلل َحََّت َدَخلُْت الَْمْسِجَد فَ . تِلَْهِنَك تَْوَبُة اهلل َعلَيَْك 
يِن،  رِض اهلل عنه انَلاُس، َفَقاَم َطلَْحُة ْبُن ُعبَيِْد اهللِ 

َ
ُيَهْرِوُل َحََّت َصافََحين وََهَنأ

قَاَل .  -فَََكَن َكْعٌب اَل يَنَْساَها ِلَّطلَْحَة  -واهلل َما قَاَم رَُجٌل ِمَن الُمَهاِجريَن َغرُيُه 
ور ملسو هيلع هللا ىلصا َسلَْمُت ىلَعَ رَُسوِل اهلل فَلَمَ : َكْعٌب  ُق وَْجُهُه ِمَن الَُسُ إرِشإ »: قَاَل وَُهَو َيَْبُ أب

ُمَك 
ُ
تإَك أ ِ يَوٍم َمَر َعلَّيإَك ُمذإ َوَِلَ ريإ

ْم ِمْن : َفُقلُْت «ِِبَ
َ
أِمْن ِعنِْدَك يَا رَُسول اهلل أ

إَِذا ُْسَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَن رسوُل اهلل ، وَ «عز وجل -ِلَ، بَلإ ِمنإ ِعنإِد اهلل »: ِعنِد اهلل ؟ قَاَل 
َن وَْجَهُه قِّْطَعُة َقَمٍر َوُكَنا َنْعرُِف ذلَِك ِمنُْه، فَلََما َجلَْسُت َبنْيَ 

َ
اْسنَنَارَ وَْجُهُه َحََّت َكأ

 يَا رسوَل اهلل، إَن ِمْن تَْوَبيِت أْن أْْنَِلَع ِمْن َمايِل َصَدقًَة إىَِل اهلِل َوإىَِل : يََديِْه قُلُْت 
ٌ لََك »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رسوُل اهلل . رَُسوُلِ  َض َمالَِك َفُهَو َخريإ ِسَك َعلَّيإَك َبعإ : فقلُت .«أمإ

ْمِسُك َسْهِِم اذَلِي ِِبَيََب 
ُ
يَا رسوَل اهلل، إَن اهلل َتَعاىَل إَِنَما أْْنَايِن : َوقُلُْت . إِيِنّ أ

َث إالَ  َحِدّ
ُ
ْدِق، وإَن ِمْن تَْوَبيِت أْن ال أ َحداً  بالِصّ

َ
ِصْدقاً َما بَِقيُت، فَواهلل َما َعِلْمُت أ

ِمَن الُمْسِلمنَي أباْلُه اهلل َتَعاىَل يف ِصْدِق احلَِديِث ُمنُْذ َذَكْرُت ذلَِك لِرسوِل اهلل 
أْحَسَن ِمَما أباْليِن اهلل َتَعاىَل، واهلِل َما َتَعَمْدُت ِكْذبًَة ُمنُْذ قُلُْت ذلَِك لِرسوِل  ملسو هيلع هللا ىلص
، قَاَل إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نَْزَل : ىَل يَوِِمَ َهَذا، وإيِنّ ألرُْجو أْن حَيَْفَظيِن اهلل َتَعاىَل فيما بيَِقَ

َ
فأ

ۡ ٱوَ  ّنلِّبِّ ٱ ََعَ  ّلّل  ٱ تّاَب  ّلَقد ﴿: اهلل َتَعاىَل  َهٰ ل  ٱوَ  ِجرِينَ م 
َ
وه  ٱ َّّلِينَ ٱ نَصارِ ۡۡل  ِف  ّتَبع 

ۡسَ لۡ ٱ َساَعةِ ٰ ٱ َوََعَ  ١١٧ رِّحيم   رَء وف   بِِهمۡ  ۥه  إِنّ  ﴿: َحََّت بَلََغ  ﴾ ةِ ع   َّّلِينَ ٱ َثةِّثلَّل
وا   ّلِف   ٱ ِهم  َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َحَّّتٰ  خ 

َ
َبۡت  بَِما ض  ۡرۡۡل وا  ٱ ﴿: َحََّت بَلََغ  ﴾ رَح   ّلّلَ ٱ ّتق 

ون وا   اهلل َلََعَ  واهلِل ما أْنَعمَ : قَاَل َكْعٌب    [11٢  ،11٥: اتلوبة] ﴾ ِدقِيَ لّصٰ ٱ َمعَ  َوك 
ْعَظَم يف َنْفيِس ِمْن ِصدِِق رسوَل اهلل 

َ
ِمْن نعمٍة َقُط َبْعَد إذْ َهَداين اهلُل لإلِْسالِم أ

يَن  ملسو هيلع هللا ىلص ْهِلَك كما َهلََك اذَليَن َكَذبُوا ؛ إَن اهلل َتَعاىَل قَاَل لََّلِ
َ
أْن ال أكوَن َكَذْبتُُه، فَأ
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َحٍد، فقال اهلل َتَعاىَل َكَذبُوا ِحنَي أنَْزَل الَوْْحَ رَشَ َما 
َ
ونَ َسَيحۡ  ﴿: قَاَل أل ِ  لِف   ّلّلِ ٱب

مۡ  وا  ّتِل عۡ  ِهمۡ إَِِلۡ  ت مۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَك  ۡمٰ َعنۡ  رِض  عۡ  ه 
َ
وا  فَأ ۡمٰ َعنۡ  رِض  مۡ  ه  ٰ رِجۡ  إِّّنه    س 

ۡ
ٰ َوَمأ مۡ َوى  ه 

َ َجَزا   َجَهّنم   ونَ َيۡ  ٩٥ ِّسب ونَ يَكۡ  ََكن وا   بَِما َء مۡ  لِف  ۡمٰ َعنۡ  ا  وۡ َض لَِتۡ  لَك   ا  َضوۡ تَرۡ  فَإِن ه 
مۡ َعنۡ  قَاَل  [  ٢٥  ،٢٦: اتلوبة] ﴾ ٩٦ ِّسقِيَ َفٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َضٰ يَرۡ  َّل  ّلّلَ ٱ فَإِنّ  ه 

وئلَك اذليَن قَِبَل ِمنُْهْم رسوُل اهلل : َكْعٌب 
ُ
 ملسو هيلع هللا ىلصُكّنا ُخلّْفنَا أُيَها اّثلَاَلثَُة َعْن أْمِر أ

 رَُسوُل اهلل ِحنَي َحلَُفوا َُلُ َفبَ 
َ
رَْجأ

َ
أْمَرنَا َحََّت قَََض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاَيَعُهْم َواْستَْغَفَر لَُهْم َوأ

ٰ ٱ َوََعَ  ﴿: قَاَل اهلل َتَعاىَل . َتَعاىَل ِفيِه بِذلَك  وا   َّّلِينَ ٱ َثةِّثلَّل ّلِف  َوليَْس اذَلِي  ﴾ خ 
ِليُفُه إيّانا وإرَْجاُهُه أْمَرنَا َعَمْن َذَكَر ِمَما ُخِلّْفنَا ََتلُُفنَا عن الَغْزو، وإَنَما ُهَو ََتْ 

 . ُمَتَفٌق عليه. َحلََف َُلُ واْعتََذَر إَِيِْه فقِبَل ِمنْهُ 
َخَرَج يف َغْزَوِة َتبْوَك يَوَم اْلَميِس وكَن حُيُِب أْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انَليِّب : ويف رواية 

َفٍر إالَ َنَهاراً يف الُضََح، فإَِذا وكَن الَ يْقدُم ِمْن سَ : ويف رواية . خيُْرَج يوَم اْلِميس 
 بالَمْسِجِد فََصََّل ِفيِه َرْكَعتنَْيِ ُثَم َجلََس ِفيهِ 

َ
 .قَِدَم بََدأ

৯/২২। কা‘ব ইবলন মালেলকি পুি আবু্দল্লাহ সথলক বরর্ণত, এই 
আবু্দল্লাহ কা‘ব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সেলেলদি মলয য তাঁি 
পরিচােক রেলেন, যখন রতরন অন্ধ হলয় যান। রতরন (আবু্দল্লাহ) 
বলেন, আরম (আমাি রপতা) কা‘ব ইবলন মালেকলক ঐ  টনা বর্ণনা 
কিলত শুলনরে, যখন রতরন তাবূলকি যুলদ্ধ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রপেলন সথলক যান। রতরন বলেন, ‘আরম 
তাবূক যুদ্ধ োড়া সয যুদ্ধই িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
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কলিলেন তালত কখলনাই তাঁি রপেলন থারকরন। অবশয বদলিি যুদ্ধ 
সথলক আরম রপেলন িলয় রর্লয়রেোম। রকন্তু বদলিি যুলদ্ধ সয 
অংশগ্রহর্ কলিরন, তালক ভৎসণনা কিা হয়রন। আসে বযাপাি রেে 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ও মুসরেমর্র্ কুিাইলশি 
কালফোি পশ্চাদ্ধাবলন সবি হলয়রেলেন। (শুরুলত যুলদ্ধি রনয়ত রেে 
না।) পরিলশলষ আল্লাহ তা‘আো তাঁলদিলক ও তাঁলদি শত্রুলক 
(পূবণল ারষত) ওয়াদা োড়াই একরিত কলিরেলেন। আরম আক্বাবাি 
িালত (রমনায়) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ 
উপরস্থত রেোম, যখন আমিা ইসোলমি উপি প্ররতজ্ঞাবদ্ধ 
হলয়রেোম। আক্বাবাি িাত অলপক্ষা আমাি রনকলট বদলিি উপরস্থরত 
সবশী রপ্রয় রেে না। যরদও বদি (অরভযান) সোক মালে ওি চাইলত 
সবশী প্ররসদ্ধ। (কা‘ব বলেন,) আি আমাি তাবূলকি যুলদ্ধ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রপেলন থাকাি  টনা এরূপ সয, 
এই যুদ্ধ হলত রপেলন থাকাি সময় আরম যতটা সমথণ ও সচ্ছে 
রেোম অনয সকান সময় রেোম না। আল্লাহি কসম! এি পূলবণ 
আমাি রনকট কখলনা দু’রট সওয়ািী (বাহন) একরিত হয়রন। রকন্তু 
এই (যুলদ্ধি) সমলয় একই সলি দু’রট সওয়ািী আমাি রনকট মওজুদ 
রেে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনয়ম রেে, যখন 
রতরন সকান যুলদ্ধ সবি হওয়াি ইচ্ছা কিলতন, তখন ‘তাওরিয়া’ 
কিলতন (অথণাৎ সফলিি র্ন্তবযস্থলেি নাম সর্াপন সিলখ সায াির্ 
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অনয স্থালনি নাম রনলতন, যালত শত্রুিা সটি না পায়)। এই যুদ্ধ 
এইভালব চলে এে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ভীষর্ 
র্িলম এই যুলদ্ধ সবি হলেন এবং দূিবতণী সফি ও দী ণ মরুভূরমি 
সমু্মখীন হলেন। আি বহু সংখযক শত্রুিও সমু্মখীন হলেন। এই জনয 
রতরন মুসরেমলদি সামলন রবষয়রট স্পষ্ট কলি রদলেন; যালত তাঁিা 
সসই অনুযায়ী যলথারচত প্রস্তুরত গ্রহর্ কলিন। ফলে রতরন সসই রদকও 
বলে রদলেন, সযরদলক যাবাি ইচ্ছা কলিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি অলনক মুসরেম রেলেন এবং তালদি 
কালে সকান হারজিা বরহ রেে না, যালত তালদি নামসমূহ সেখা হলব। 
এই জনয সয বযরি (যুলদ্ধ) অনুপরস্থত থাকত সস এই য াির্াই কিত 
সয, আল্লাহি অহী অবতীর্ণ োড়া তাি অনুপরস্থরতি কথা গুপ্ত থাকলব। 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধ ফে পাকাি 
সমৌসুলম কলিরেলেন এবং সস সময় (র্ালেি) োয়াও উৎক্ষ্ট (ও 
রপ্রয়) রেে, আি আমাি টানও রেে সসই ফে ও োয়াি রদলক। 
সুতিাং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ও মুসরেমিা 
(যুলদ্ধি জনয) প্রস্তুরত রনলেন। আি (আমাি এই অবস্থা রেে সয,) 
আরম সকালে আসতাম, সযন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সলি আরমও (যুলদ্ধি) প্রস্তুরত রনই। রকন্তু সকান 
ফায়সাো না কলিই আরম (বাড়ী) রফলি আসতাম এবং মলন মলন 
বেতাম সয, আরম যখনই ইচ্ছা কিব, যুলদ্ধ শারমে হলয় যাব। 
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সকননা, আরম এি ক্ষমতা িারখ। আমাি এই র্রড়মরস অবস্থা 
অবযাহত িইে এবং সোলকিা রজহালদি আলয়াজলন প্রব্ত্ত থাকলেন।   

অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ও মুসরেমিা 
একরদন সকালে রজহালদ সবরিলয় পড়লেন এবং আরম প্রস্তুরতি 
বযাপালি সকান রসদ্ধালন্তই উপনীত হলত পািোম না। আরম আবাি 
সকালে এোম এবং রবনা রসদ্ধালন্তই (বাড়ী) রফলি সর্োম। সুতিাং 
আমাি এই অবস্থা অবযাহত সথলক সর্ে। ওরদলক মুসরেম সসনািা 
দ্রুতর্রতলত আলর্ বাড়লত থাকে এবং যুলদ্ধি বযাপািও ক্রমশঃ 
এগুলত োর্ে। আরম ইচ্ছা কিোম সয, আরমও সফলি িওয়ানা হলয় 
তালদি সি সপলয় রনই। হায়! যরদ আরম তাই কিতাম (তাহলে কতই 
না ভাে হত)। রকন্তু এটা আমাি ভালর্য হলয় উিে না। এরদলক 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি চলে যাওয়াি পি 
যখনই আরম সোলকি মালে আসতাম, তখন এ জনযই দুঃরখত ও 
রচরন্তত হতাম সয, এখন (মদীনায়) আমাি সামলন সকান আদশণ আলে 
সতা সকবেমাি মুনারফক রকংবা এত দুবণে বযরিিা যালদিলক আল্লাহ 
ক্ষমাহণ বা অপাির্ বলে র্র্য কলিলেন। 

সমূ্পর্ণ িািা িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক 
স্মির্ কিলেন না। তাবূক সপঁলে যখন রতরন সোলকি মালে 
বলসরেলেন, তখন আমালক স্মির্ কিলেন এবং বেলেন, ‘‘কা‘ব 
ইবন মালেলকি কী হলয়লে?’’ বানু সালেমাহ (সর্ালিি) একরট সোক 
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বলে উিে, ‘‘সহ আল্লাহি িাসূে! তাি দুই চাদি এবং দুই পােণ দশণন 
(অথণাৎ য ন ও তাি অহঙ্কাি) তালক আটলক রদলয়লে।’’ (এ কথা 
শুলন) মু‘আয ইবন জাবাে িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘‘বালজ কথা 
বেলে তুরম। আল্লাহি কসম, সহ আল্লাহি িাসূে! আমিা তাি 
বযাপালি ভাে োড়া অনয রকেু জারন না।’’ িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম নীিব থাকলেন। 

এসব কথাবাতণা চেরেে এমতাবস্থায় রতরন একরট সোকলক সাদা 
সপাশাক পলি (মরুভূরমি) মিীরচকা সভদ কলি আসলত সদখলেন। 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম সযন আবূ 
খাইসামাহ হও।’’ (সদখা সর্ে,) সরতযকালি রতরন আবূ খাইসামাহ 
আনসািীই রেলেন। আি রতরন সসই বযরি রেলেন, রযরন একবাি 
আড়াই রকলো সখজুি সদকাহ কলিরেলেন বলে মুনারফকিা (তা অে 
মলন কলি) তাঁলক রবদ্রূপ কলিরেে।’ 

কা‘ব বলেন, ‘অতঃপি যখন আরম সংবাদ সপোম সয, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাবূক সথলক রফিাি সফি শুরু কলি 
রদলয়লেন, তখন আমাি মলন করিন দুরশ্চন্তা এলস উপরস্থত হে এবং 
রমথযা অজুহাত সপশ কিাি রচন্তা কিলত োর্োম এবং মলন মলন 
বেলত োর্োম সয, আর্ামী কাে যখন িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রফিলবন, সস সময় আরম তাঁি সিাষানে সথলক বাঁচব রক 
উপালয়? আি এ বযাপালি আরম পরিবালিি প্রলতযক বুরদ্ধমান মানুলষি 
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সহলযারর্তা চাইলত োর্োম। অতঃপি যখন বো হে সয, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি আর্মন একদম রনকটবতণী, তখন 
আমাি অন্তি সথলক বারতে (পরিকেনা) দূি হলয় সর্ে। এমনরক 
আরম বুেলত পািোম সয, রমথযা বলে আরম কখনই বাঁচলত পািব 
না। সুতিাং আরম সতয বোি দ্ঢ় সঙ্কে কলি রনোম। এরদলক 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সকালে (মদীনায়) পদাপণর্ 
কিলেন। তাঁি অভযাস রেে, যখন রতরন সফি সথলক (বারড়) 
রফিলতন, তখন সবণপ্রথম রতরন মসরজলদ দু’ িাকআত নামায 
পড়লতন। তািপি (সফলিি রবলশষ রবলশষ খবি সশানাবাি জনয) 
সোলকলদি জনয বসলতন। সুতিাং এই সফি সথলক রফলিও যখন 
পূবণবৎ কাজ কিলেন, তখন মুনালফকিা এলস তাঁি রনকট ওজি-
আপরত্ত সপশ কিলত োর্ে এবং কসম সখলত আিম্ভ কিে। এিা 
সংখযায় আরশ জলনি রকেু সবশী রেে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তালদি বারহযক ওজি গ্রহর্ কলি রনলেন, তালদি বায়আত 
রনলেন, তালদি জনয (আল্লাহি কালে) ক্ষমা প্রাথণনা কিলেন এবং 
তালদি সর্াপনীয় অবস্থা আল্লাহলক সঁলপ রদলেন। অবলশলষ আরমও 
তাঁি রখদমলত হারজি হোম। অতঃপি যখন আরম তাঁলক সাোম 
রদোম, তখন রতরন িার্ারেত বযরিি হারসি মত মুচরক হাসলেন। 
অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘সামলন এলসা!’’ আরম তাঁি সামলন এলস 
বলস পড়োম। রতরন আমালক রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘‘তুরম সকন রজহাদ 
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সথলক রপেলন িলয় সর্লে? তুরম রক বাহন ক্রয় কিরন?’’ আরম 
বেোম, ‘‘সহ আল্লাহি িাসূে! আল্লাহি কসম! আরম যরদ আপরন 
োড়া দুরনয়াি অনয সকান সোলকি কালে বসতাম, তাহলে 
রনরশ্চতভালব সকান রমথযা ওজি সপশ কলি তাি অসন্তুরষ্ট সথলক সবঁলচ 
সযতাম। বাকচাতুযণ (বা তকণ-রবতকণ কিা)ি অরভজ্ঞতা আমাি যলথষ্ট 
িলয়লে। রকন্তু আল্লাহি কসম! আরম জারন সয, যরদ আজ আপনাি 
সামলন রমথযা বরে, যালত আপরন আমাি প্ররত সন্তুষ্ট হলয় যালবন, 
তাহলে অরত সত্বি আল্লাহ তা’আো (অহী দ্বািা সংবাদ রদলয়) 
আপনালক আমাি উপি অসন্তুষ্ট কলি সদলবন। পক্ষান্তলি আরম যরদ 
আপনালক সতয কথা বরে, তাহলে আপরন আমাি উপি অসন্তুষ্ট 
হলবন। রকন্তু আরম আল্লাহি রনকট এি সুফলেি আশা িারখ। 
(সসলহতু আরম সতয কথা বেরে সয,) আল্লাহি কসম! (আপনাি সালথ 
রজহালদ যাওয়াি বযাপালি) আমাি সকান অসুরবয া রেে না। আল্লাহি 
কসম! আপনাি সাথ সেলড় রপেলন থাকাি সময় আরম যতটা সমথণ 
ও সচ্ছে রেোম ততটা কখলনা রেোম না।’’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এই সোকরট রনরশ্চতভালব সতয কথা 
বলেলে। সবশ, তুরম এখান সথলক চলে যাও, সয পযণন্ত সতামাি 
বযাপালি আল্লাহ তা‘আো সকান ফায়সাো না কিলবন।’’ 

আমাি রপেলন রপেলন বনু সালেমাহ (সর্ালিি) রকেু সোক এে 
এবং আমালক বেে সয, ‘‘আল্লাহি কসম! আমিা অবর্ত নই সয, 



 

50 

তুরম এি পূলবণ সকান পাপ কলিে। অনযানয রপেলন সথলক যাওয়া 
সোলকলদি ওজি সপশ কিাি মত তুরমও সকান ওজি সপশ কিলে 
না সকন? সতামাি পাপ সমাচলনি জনয এটাই যলথষ্ট রেে সয, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সতামাি জনয (আল্লাহি 
রনকট) ক্ষমা প্রাথণনা কিলতন।’’ কা‘ব বলেন, ‘আল্লাহি কসম! 
সোলকিা আমালক আমাি সতয কথা বোি জনয রতিস্কাি কিলত 
থাকে। পরিলশলষ আমাি ইচ্ছা হে সয, আরম রদ্বতীয়বাি িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে রর্লয় প্রথম কথা অস্বীকাি 
করি (এবং সকান রমথযা ওজি সপশ কলি রদই।) আবাি আরম 
তালদিলক বেোম, ‘‘আমাি এ  টনা রক অনয কালিা সালথ  লটলে?’’ 
তাঁিা বেলেন, ‘‘হযাঁ। সতামাি মত আলিা দু’জন সমসযায় পলড়লে। 
(িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকলট) তািাও সসই কথা 
বলেলে, যা তুরম বলেে এবং তালদিলক সসই কথাই বো হলয়লে, যা 
সতামালক বো হলয়লে।’’ আরম তালদিলক বেোম, ‘‘তািা দু’জন 
সক?’’ তািা বেে, ‘‘মুিািাহ ইবলন িাবী‘ আমিী ও রহোে ইবলন 
উমাইয়যাহ ওয়ালক্বফী।’’ এই দু’জন যাঁলদি কথা তািা আমাি কালে 
বর্ণনা কিে, তাঁিা সৎলোক রেলেন এবং বদি যুলদ্ধ অংশ 
রনলয়রেলেন; তাঁলদি মলয য আমাি জনয আদশণ রেে। যখন তািা সস 
দু’জন বযরিি কথা বেে, তখন আরম আমাি পূলবণকাি অবস্থাি 
(সলতযি) উপি অনড় সথলক সর্োম (এবং আমাি রকংকতণবযরবমূঢ়তা 
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দূিীভূত হে। যালত আরম তালদি ভৎসণনাি কািলর্ পরতত 
হলয়রেোম)। (এিপি) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
সোকলদিলক রপেলন অবস্থানকািীলদি মলয য আমালদি রতনজলনি 
সালথ কথাবাতণা বেলত রনলষয  কলি রদলেন।’ 

কা‘ব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘সোলকিা আমালদি সথলক 
প্থক হলয় সর্ে।’ অথবা বেলেন, ‘সোলকিা আমালদি জনয 
পরিবতণন হলয় সর্ে। পরিলশলষ প্রথবী আমাি জনয আমাি অন্তলি 
অপরিরচত মলন হলত োর্ে। সযন এটা সসই প্রথবী নয়, যা আমাি 
পরিরচত রেে। এইভালব আমিা ৫০রট িাত কাটাোম। আমাি দুই 
সাথীিা সতা নিম হলয়  লিি মলয য কািাকারট আিম্ভ কলি রদলেন। 
রকন্তু আরম দলেি মলয য সবলচলয় যুবক ও বরেষ্ঠ রেোম। ফলে আরম 
 ি সথলক সবি হলয় মুসরেমলদি সালথ নামালয হারজি হতাম এবং 
বাজািসমূলহ স ািালফিা কিতাম। রকন্তু সকউ আমাি সলি কথা 
বেত না। আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রখদমলত হারজি হতাম এবং রতরন যখন নামালযি পি বসলতন, 
তখন তাঁলক সাোম রদতাম, আি আরম মলন মলন বেতাম সয, রতরন 
আমাি সাোলমি জওয়ালব সিাটঁ নড়ালচ্ছন রক না? তািপি আরম তািঁ 
রনকলটই নামায পড়তাম এবং আড়লচালখ তাঁলক সদখতাম। 
(সদখতাম,) যখন আরম নামালয মলনালযার্ী হরচ্ছ, তখন রতরন আমাি 
রদলক তাকালচ্ছন এবং  যখন আরম তাঁি রদলক দ্রষ্ট রফিারচ্ছ, তখন 
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রতরন আমাি সথলক মুখ রফরিলয় রনলচ্ছন! 
অবলশলষ যখন আমাি সালথ মুসরেমলদি রবমুখতা দী ণ হলয় 

সর্ে, তখন একরদন আরম আবূ ক্বাতাদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি 
বার্ালন সদওয়াে রডরিলয় (তালত প্রলবশ কিোম।) সস (আবূ 
ক্বাতাদাহ) আমাি চাচালতা ভাই এবং আমাি সবণারয ক রপ্রয় সোক 
রেে। আরম তালক সাোম রদোম। রকন্তু আল্লাহি কসম! সস আমালক 
সাোলমি জওয়াব রদে না। আরম তালক বেোম, ‘‘সহ আবূ ক্বতাদাহ! 
আরম সতামালক আল্লাহি কসম রদলয় রজজ্ঞাসা কিরে, তুরম রক জান 
সয, আরম আল্লাহ এবং তাঁি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
ভােবারস?’’ সস রনরুত্তি থাকে। আরম রদ্বতীয়বাি কসম রদলয় 
রজজ্ঞাসা কিোম। এবালিও সস চুপ থাকে। আরম ত্তীয়বাি কসম 
রদলয় প্রলেি পুনিাব্রত্ত কিলে সস বেে, ‘‘আল্লাহ ও তাঁি িাসূেই 
সবশী জালনন।’’ এ কথা শুলন আমাি চকু্ষদ্বয় সথলক অশ্রু বইলত 
োর্ে এবং সযভালব রর্লয়রেোম, আরম সসইভালবই সদওয়াে রডরিলয় 
রফলি এোম। 

এিই মলয য একরদন মদীনাি বাজালি হাঁটরেোম। এমন সময় 
শাম সদলশি ক্ষকলদি মলয য একজন ক্ষকলক---সয মদীনায় 
খাদযদ্রবয রবরক্র কিলত এলসরেে---বেলত শুনোম, সক আমালক কা‘ব 
ইবন মালেকলক সদরখলয় সদলব? সোলকিা আমাি রদলক ইরিত কিলত 
োর্ে। ফলে সস বযরি আমাি রনকলট এলস আমালক ‘র্াস্সান’-এি 
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বাদশাি একখারন পি রদে। আরম রেখা-পড়া জানতাম তাই আরম 
পিখারন পড়োম। পলি রেখা রেেঃ- 

‘--- অতঃপি আমিা এই সংবাদ সপলয়রে সয, আপনাি সিী 
(মুহাম্মাদ) আপনাি প্ররত দুবণযবহাি কলিলে। আল্লাহ আপনালক 
োরিত ও বরঞ্চত অবস্থায় থাকাি জনয স্রষ্ট কলিনরন। আপরন 
আমালদি কালে চলে আসুন; আমিা আপনাি প্ররত সহানুভূরত 
প্রদশণন কিব। পি পলড় আরম বেোম, ‘‘এটাও অনয এক বাো 
(পিীক্ষা)।’’ সুতিাং আরম ওটালক চুলোয় সফলে িারেলয় রদোম। 
অতঃপি যখন ৫০ রদলনি মলয য ৪০ রদন র্ত হলয় সর্ে এবং অহী 
আসা বন্ধ রেে এই অবস্থায় আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি একজন দূত আমাি রনকট এলস বেে, ‘‘িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সতামালক সতামাি স্ত্রী সথলক প্থক 
থাকাি আলদশ রদলচ্ছন!’’ আরম রজজ্ঞাসা কিোম, ‘‘আরম রক তালক 
তাোক সদব, না কী কিব?’’ সস বেে, ‘‘তাোক নয় বিং তাি 
রনকট সথলক আোদা থাকলব, সমালটই ওি রনকটবতণী হলব না।’’ 
আমাি দুই সাথীি রনকলটও এই বাতণা সপঁলে রদলেন। আরম আমাি 
স্ত্রীলক বেোম, ‘‘তুরম রপিােলয় চলে যাও এবং সসখালন অবস্থান 
কি---সয পযণন্ত আল্লাহ তা‘আো এ বযাপালি সকান ফায়সাো না 
কলিন।’’ (আমাি সাথীদ্বলয়ি মলয য একজন সাথী) রহোে ইবন 
উমাইয়াি স্ত্রী িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে 
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এলস বেে, ‘‘ইয়া িসূোল্লাহ! রহোে ইবন উমাইয়াহ খুবই ব্দ্ধ 
মানুষ, তাি সকান খালদমও সনই, সসলহতু আরম যরদ তাি রখদমত 
করি, তলব আপরন রক এটা অপেন্দ কিলবন?’’ রতরন বেলেন, ‘‘না, 
(অথণাৎ তুরম তাি রখদমত কিলত পাি।) রকন্তু সস সযন সতামাি 
(রমেন উলদ্দলশয) রনকটবতণী না হয়।’’ (রহোলেি স্ত্রী) বেে, 
‘‘আল্লাহি কসম! (দুঃলখি কািলর্ এ বযাপালি) তাি সকান সরক্রয়তা 
সনই। আল্লাহি কসম! যখন সথলক এ বযাপাি  লটলে তখন সথলক 
আজ পযণন্ত সস সবণদা কাঁদলে।’’ 

(কা‘ব বলেন,) ‘আমালক আমাি পরিবালিি রকেু সোক বেে সয, 
‘‘তুরমও যরদ রনজ স্ত্রীি বযাপালি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকট অনুমরত চাইলত, (তাহলে তা সতামাি পলক্ষ 
ভাে হত।) রতরন রহোে ইবন উমাইয়াি স্ত্রীলক সতা তাি রখদমত 
কিাি অনুমরত রদলয় রদলয়লেন।’’ আরম বেোম, ‘‘এ বযাপালি আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট অনুমরত চাইব 
না। জারন না, যখন আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি রনকলট অনুমরত চাইব, তখন রতরন কী বেলবন। কাির্, আরম 
সতা যুবক মানুষ।’’ 

এভালব আিও দশরদন সকলট সর্ে। যখন সথলক সোকলদিলক 
আমালদি সলি কথাবাতণা বেলত রনলষয  কিা হলয়লে, তখন সথলক এ 
পযণন্ত আমালদি পঞ্চাশ িাত পূর্ণ হলয় সর্ে। আরম পঞ্চাশতম িালত 



 

55 

আমালদি এক  লিি োলদি উপি ফজলিি নামায পড়োম। নামায 
পড়াি পি আরম এমন অবস্থায় বলস আরে যাি বর্ণনা আল্লাহ 
তা‘আো আমালদি বযাপালি রদলয়লেন- আমাি জীবন আমাি জনয 
দুরবণষহ হলয় পলড়রেে এবং প্রথবী প্রশি হওয়া সলেও আমাি প্ররত 
সংকীর্ণ হলয় উলিরেে---এমন সময় আরম এক রচৎকািকািীি 
আওয়ায শুনলত সপোম, সস সাে‘আ পাহালড়ি উপি চলড় উবচ্চঃস্বলি 
বেলে, ‘‘সহ কা‘ব ইবলন মালেক! তুরম সুসংবাদ নাও!’’ আরম তখন 
(খুশীলত শুকরিয়াি) রসজদায় পলড় সর্োম এবং বুেলত পািোম সয, 
(আল্লাহি পক্ষ সথলক) মুরি এলসলে। 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ফজলিি নামায পড়াি 
পি সোকলদিলক জারনলয় রদলয়লেন সয, আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ 
আমালদি তওবা কবূে কলি রনলয়লেন। সুতিাং সোলকিা 
আমালদিলক সুসংবাদ সদওয়াি জনয আসলত আিম্ভ কিে। এক 
বযরি আমাি রদলক অরত দ্রুত র্রতলত স াড়া েুরটলয় এে। সস রেে 
আসোম (সর্ালিি) এক বযরি। আমাি রদলক সস সদৌলড় এে এবং 
পাহালড়ি উপি চলড় (আওয়াজ রদে)। তাি আওয়াজ স াড়াি সচলয়ও 
দ্রুতর্ামী রেে। সুতিাং যখন সস আমাি কালে এে, যাি সুসংবালদি 
আওয়াজ আরম শুলনরেোম, তখন আরম তাি সুসংবাদ দালনি 
রবরনমলয় আমাি সদহ সথলক দু’খারন বস্ত্র খুলে তালক পরিলয় রদোম। 
আল্লাহি কসম! সস সময় আমাি কালে এ দু’রট োড়া আি রকেু রেে 
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না। আি আরম রনলজ দু’খারন কাপড় অস্থায়ীভালব য াি রনলয় পরিয ান 
কিোম এবং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি 
সাক্ষাৎ কিাি উলদ্দলশয িওনা হোম। পলথ সোলকিা দলে দলে 
আমাি সলি সাক্ষাৎ কলি আমালক মুবািকবাদ জানালত োর্ে এবং 
বেলত োর্ে, ‘‘আল্লাহ তা‘আো সতামাি তওবা কবুে কলিলেন, তাই 
সতামালক য নযবাদ।’’ অতঃপি আরম মসরজলদ প্রলবশ কিোম। 
(সদখোম,) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলস আলেন 
এবং তাঁি চািপালশ সোকজন আলে। ত্বােহা ইবলন উবাইদুল্লাহ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু উলি েুলট এলস আমাি সলি মুসাফাহা কিলেন 
এবং আমালক মুবািকবাদ রদলেন। আল্লাহি কসম! মুহারজিলদি মলয য 
রতরন োড়া আি সকউ উিলেন না।’ সুতিাং কা‘ব ত্বােহা িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু-এি এই বযবহাি কখলনা ভুেলতন না। কা‘ব বলেন, ‘যখন 
আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক সাোম জানাোম, 
তখন রতরন তাঁি খুশীময় উজ্জ্বে সচহািা রনলয় আমালক বেলেন, 
‘‘সতামাি মা সতামালক যখন প্রসব কলিলে, তখন সথলক সতামাি 
জীবলনি রবর্ত সবণারয ক শুভরদলনি তুরম সুসংবাদ নাও!’’ আরম 
বেোম, ‘‘সহ আল্লাহি িাসূে! এই শুভসংবাদ আপনাি পক্ষ সথলক, না 
রক আল্লাহি পক্ষ সথলক?’’ রতরন বেলেন, ‘‘না, বিং আল্লাহি পক্ষ 
সথলক।’’ 

িাসূেুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন খুরশ হলতন, 
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তখন তাঁি সচহািা উজ্জ্বে হলয় সযত, মলন হত সযন তা একফারে 
চাঁদ এবং এলত আমিা তাঁি এ (খুশী হওয়াি) কথা বুেলত 
পািতাম। অতঃপি যখন আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সামলন বসোম, তখন আরম বেোম, ‘‘সহ আল্লাহি 
িাসূে! আমাি তওবা কবুে হওয়াি দরুন আরম আমাি সমি মাে 
আল্লাহ ও তাঁি িসুলেি িািায় সাদকাহ কলি রদরচ্ছ।’’ রতরন 
বেলেন, ‘‘তুরম রকেু মাে রনলজি জনয িাখ, সতামাি জনয তা উত্তম 
হলব।’’ আরম বেোম, ‘‘যাই সহাক! আরম আমাি খায়বালিি (প্রাপ্ত) 
অংশ সিলখ রনরচ্ছ।’’ আি আরম এ কথাও বেোম সয, ‘‘সহ আল্লাহি 
িাসূে! রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো আমালক সতযবারদতাি কািলর্ (এই 
রবপদ সথলক) উদ্ধাি কিলেন। আি এটাও আমাি তওবাি দাবী সয, 
যতরদন আরম সবঁলচ থাকব, সবণদা সতয কথাই বেব।’’ সুতিাং 
আল্লাহি কসম! যখন সথলক আরম িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সলি সতয কথা বোি প্ররতজ্ঞা কিোম আরম জারন 
না সয, আল্লাহ তা‘আো সকান মুসরেমলক সতয কথাি বোি প্ররতদান 
স্বরূপ উৎক্ষ্ট পুিস্কাি রদলয়লেন। আল্লাহি কসম! আরম সযরদন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে এ কথা বলেরে, 
সসরদন সথলক আজ পযণন্ত আরম রমথযা কথা বোি ইচ্ছা করিরন। আি 
আশা করি সয, বাকী জীবলনও আল্লাহ তা‘আো আমালক এ সথলক 
রনিাপদ িাখলবন।’ 
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কা‘ব বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আো (আমালদি বযাপালি আয়াত) 
অবতীর্ণ কলিলেন, (যাি অথণ), ‘‘আল্লাহ ক্ষমা কিলেন নবীলক এবং 
মুহারজি ও আনসািলদিলক যািা সংকট মুহূলতণ নবীি অনুর্ামী 
হলয়রেে, এমন রক যখন তালদি ময যকাি এক দলেি অন্তি বাঁকা 
হওয়াি উপক্রম হলয়রেে, তািপি আল্লাহ তালদিলক ক্ষমা কিলেন। 
রনঃসলন্দলহ আল্লাহ তালদি প্ররত বড় সেহশীে, পিম করুর্াময়। আি 
ঐ রতন বযরিলকও ক্ষমা কিলেন, যালদি বযাপালি রসদ্ধান্ত গ্রহর্ 
স্থরর্ত িাখা হলয়রেে; পরিলশলষ প্রথবী প্রশি হওয়া সলেও তালদি 
প্ররত সংকীর্ণ হলয় উলিরেে এবং তালদি জীবন তালদি জনয দুরবণষহ 
হলয় পলড়রেে আি তািা উপেরি কলিরেে সয, আল্লাহ োড়া 
আল্লাহি পাকড়াও হলত বাঁচাি অনয সকান আেয়স্থে সনই। পলি 
রতরন তালদি প্ররত অনুগ্রহপিায়র্ হলেন, যালত তািা তওবা কলি। 
রনশ্চয় আল্লাহই হলচ্ছন তওবা গ্রহর্কািী, পিম করুর্াময়। সহ 
ঈমানদাির্র্! সতামিা আল্লাহলক ভয় কি এবং সতযবাদীলদি সিী 
হও।’’ (সূিাহ তাওবাহ ১১৭-১১৯ আয়াত) 

কা‘ব ইবন মালেক বলেন, ‘আল্লাহ আমালক ইসোলমি জনয 
রহদায়াত কিাি পি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
সতয কথা বো অলপক্ষা বড় পুিস্কাি আমাি জীবলন আল্লাহ আমালক 
দান কলিনরন। ভালর্য আরম তালঁক রমথযা কথা বরেরন। নলচৎ তালদি 
মত আরমও ধ্বংস হলয় সযতাম, যািা রমথযা বলেরেে। আল্লাহ 
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তা‘আো যখন অহী অবতীর্ণ কিলেন, তখন রনক্ষ্টভালব রমথুযকলদি 
রনন্দা কিলেন। সুতিাং আল্লাহ তা‘আো তালদি বযাপালি বেলেন, 
‘‘যখন সতামিা তালদি কালে রফলি যালব, তািা তখন অরচলিই 
সতামালদি সামলন শপথ কলি বেলব, সযন সতামিা তালদিলক 
উলপক্ষা কি; অতএব সতামিা তালদিলক উলপক্ষা কি; তািা হলচ্ছ 
অরতশয়  ্র্য, আি তালদি রিকানা হলচ্ছ জাহািাম, তা হে তালদি 
ক্তকলমণি প্ররতফে। তািা এ জনয শপথ কিলব সযন সতামিা 
তালদি প্ররত িাজী হলয় যাও, অনন্তি যরদ সতামিা তালদি প্ররত 
িাজী হলয় যাও, তলব আল্লাহ সতা এমন দুষ্কমণকািী সোকলদি প্ররত 
িাজী হলবন না।’’ (ঐ ৯৫-৯৬ আয়াত) 

কা‘ব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘সহ রতনজন! আমালদি সম্পলকণ 
রসদ্ধান্ত রপরেলয় িাখা হলয়রেে তালদি সথলক যালদি রমথযা কসম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (অজালন্ত) গ্রহর্ কিলেন, 
তালদি বায়‘আত রনলেন এবং তালদি জনয ক্ষমাপ্রাথণনা কিলেন। 
আি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি বযাপািটা 
রপরেলয় রদলেন। পরিলশলষ মহান আল্লাহ সস বযাপালি ফায়সাো 
রদলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘আি ঐ রতন বযরিলকও ক্ষমা 
কিলেন, যালদি বযাপালি রসদ্ধান্ত গ্রহর্ রপরেলয় সদওয়া হলয়রেে।’’ 
রপেলন িাখাি সয রবব্রত সদওয়া হলয়লে তাি অথণ যুদ্ধ সথলক 
আমালদি রপেলন থাকা নয়। বিং (এি অথণ) আমালদি বযাপািটালক 
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ঐ সোকলদি বযাপাি সথলক রপরেলয় সদওয়া হলয়রেে, যািা তািঁ কালে 
শপথ কলিরেে এবং ওযি সপশ কলিরেে। ফলে রতরন তা কবূে 
কলি রনলয়রেলেন।’20  

আি একরট বর্ণনায় আলে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
তাবূলকি যুলদ্ধ ব্হস্পরতবাি সবি হলয়রেলেন। আি রতরন 
ব্হস্পরতবাি সফলি সবি হওয়া পেন্দ কিলতন। অনয এক বর্ণনায় 
আলে, রতরন সফি সথলক সকবে রদলন চালশ্তি (সূযণ একটু উপলি 
উিাি) সময় আসলতন এবং এলস সবণপ্রথম মসরজলদ প্রলবশ কলি 
দু’িাকাত নামায পড়লতন অতঃপি সসখালনই বলস সযলতন (এবং 
সোলকি সলি রকেুক্ষর্ কথাবাতণা বোি পি বাসায় সযলতন।)’  

ّ رِض اهلل عنهما  ٤٧/11 ِِب ُْنَيد ِعْمَراَن بِن احلَُصنْيِ اْلَُزاِِعِ
َ
أَن : َوَعْن أ

ََن، فقالْت  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اهلل اْمَرأةً ِمْن ُجَهيْنََة أتَْت رس يَا رسوَل اهلل، : َوِِهَ ُحبََّْل ِمَن الِزّ
، فََدََع نيَُِب اهلل  َ قِْمُه َلََعَ

َ
ً فَأ ِسنإ إََِلإَها، فإذا »: َوَيها، فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَصبُْت َحّدا حإ

َ
أ

تِِن
إ
َمَر بَها نيُِب اهلل «َوَّضَعتإ فَأ

َ
َمَر بَِها  ، فَُشَدْت َعلَيَْها ِثيَاُبَها، ُثمَ ملسو هيلع هللا ىلصَفَفَعَل فَأ

َ
أ

: تَُصِِلّ َعلَيَْها يَا رَُسول اهلل َوقَْد َزنَْت ؟ قَاَل : فقاَل َُلُ ُعَمرُ . فَرمُِجَْت، ُثَم َصََّل َعلَيَْها
َت » ، َوَهلإ وََجدإ ِل الَمِدينَِة لَوَِسَعتإُهمإ َ َسبإِعَّي ِمنإ أهإ َبًة لَوإ قُِسَمتإ َبّيإ لََقدإ تَابَتإ تَوإ

فَضَل ِمنإ أنإ 
َ
ِسها هلل  أ  . رواه مسلم «؟ -عز وجل  -َجاَدتإ بنفإ

                                                           
20 সহীহুে বুখািী ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, ৪৪১৮, 

৪৬৭৩, মুসরেম ২৭৬৯, রতিরমযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪, ৩৮২৫, ৩৮২৬, আবূ দাউদ ২২০২, 
৩৩১৭, ৩৩১৭, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৫৪, ২৬৬২৯, ২৬৬৩৪, ২৬৬৩৭ 
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১০/২৩। আবূ নুজাইদ ইমিান ইবলন হুসাইন খুযা‘য়ী িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত সয, জুহাইনা সর্ালিি এক নািী আল্লাহি িাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রখদমলত হারজি হে। সস অববয  
রমেলন র্ভণবতী রেে। সস বেে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আরম দণ্ডনীয় 
অপিায  কলি সফলেরে তাই আপরন আমালক শারি রদন!’ সুতিাং 
আল্লাহি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাি আত্মীয়লক সডলক 
বেলেন, ‘‘তুরম এলক রনলজি কালে যত্ন সহকালি িাখ এবং সন্তান 
প্রসলবি পি এলক আমাি রনকট রনলয় এলসা।’’ সুতিাং সস তাই 
কিে (অথণাৎ প্রসলবি পি তালক িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি কালে রনলয় এে)। আল্লাহি নবী  সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাি কাপড় তাি (শিীলিি) উপি মজবুত কলি সবঁলয  
সদওয়াি আলদশ রদলেন। অতঃপি তালক পাথি েুঁলড় সমলি সফোি 
আলদশ রদলেন। অতঃপি রতরন তাি জানাযাি নামায পড়লেন। 
উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁলক বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আপরন 
এই সমলয়ি জানাযাি নামায পড়লেন, অথচ সস বযরভচাি কলিরেে?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘(উমাি! তুরম জান না সয,) এই স্ত্রী সোকরট এমন 
রবশুদ্ধ তওবা কলিলে, যরদ তা মদীনাি ৭০রট সোলকি মলয য বণ্টন 
কিা হত তা তালদি জনয যলথষ্ট হত। এি সচলয় রক তুরম সকান 
উত্তম কাজ সপলয়ে সয, সস আল্লাহি জনয রনলজি প্রার্লক কুিবান 
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কলি রদে?’’21  
لَْو أَن البِن آَدَم »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل عنهما أَن رَُسوَل اهلل  ٤٢/11

 فَاهُ إالَ الرُتَاُب، َويَتْوُب اهلُل  َواِدياً ِمْن َذَهٍب أَحَب أْن يُكوَن َُلُ َواِدياِن، َولَنْ 
َ
َيْمأل

 ُمَتَفٌق عليه «ىلَعَ َمْن تَاَب 
১১/২৪। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যরদ আদম 
সন্তালনি সসানাি একরট উপতযকা হয়, তবুও সস চাইলব সয, তাি 
কালে দুরট উপতযকা সহাক। (কবলিি) মারটই একমাি তাি মুখ পূর্ণ 
কিলত পািলব। আি সয তওবা কলি, আল্লাহ তওবা গ্রহর্ 
কলিন।’’22 

ِِب ُهَريَرةَ  1٤/٤٦
َ
يَْضَحُك اهلُل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسوَل اهلل  رِض اهلل عنه َعْن أ

َحدُهَما اآلَخَر يَ 
َ
ْدُخالِن اجلََنَة، ُيَقاتُِل َهَذا يف ُسبَْحانَُه َوَتَعاىَل إىَِل رَُجلنَْيِ يْقتُل أ

 ُمَتَفٌق عليه.«َسبيِل اهلِل َفيُْقتَُل، ُثَم يتُوُب اهلُل ىلَعَ الَقاتِل فَيُْسِلم فَيُْسنَْشَهدُ 
১২/২৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আল্লাহ 
সুবহানাহু অতা‘আো ঐ দু’রট সোকলক সদলখ হালসন, যালদি মলয য 
একজন অপিজনলক হতযা কলি এবং দু’জনই জািালত প্রলবশ 
                                                           
21 মুসরেম ১৬৯৬, রতিরমযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪৪৪০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ ১৯৩৬০, 

১৯৪০২, দালিমী ২৩২৫ 
22 সহীহুে বুখািী ৬৪৩৬, ৬৪৩৭, মুসরেম ১০৪৯, রতিরমযী ৩৭৯৩, ৩৮৯৮, আহমাদ ৩৪৯১, ২০৬০৭, 

২০৬৯৭ 
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কিলব। রনহত বযরিলক আল্লাহি পলথ যুদ্ধ কিা অবস্থায় (সকান 
কালফি কত্ণক) হতযা কলি সদওয়া হে। পলি আল্লাহ তা‘আো 
হতযাকািী কালফিলক তওবা কিাি তাওফীক প্রদান কলিন। ফলে 
সস ইসোম গ্রহর্ কলি আল্লাহি িািায় শহীদ হলয় যায়।’’23 

 

3-  ِ  بَاُب الَصْبإ
পরিলচ্ছদ - ৩ : সবি (দয লযণি) রববির্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
وا  ۡص ٱ َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ وا   ِب   [  ٤11: عمران ال] ﴾ َوَصابِر 

অথণাৎ “সহ রবোসীর্র্! সতামিা দয যণ য াির্ কি এবং দয যণ য ািলর্ 
প্ররতলযারর্তা কি।” (সূিা আলে ইমিান ২০০ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন, 
مَوّنَلَبۡ ﴿  ٱ ّمِنَ  ص  َوّنَقۡ  و ِ ۡۡل  ٱوَ  ِف وۡ ۡلَ ٱ ّمِنَ  ء  بَِشۡ  ل َونّك 

َ
ٰ مۡ ۡۡل  ٱوَ  لِ َو

َ
ِس ۡۡل ٰ ٱوَ  نف   تِِ ّثلَّمَر

 ِ  [  1٦٦: ابلقرة] ﴾١٥٥ ِبِينَ لّصٰ ٱ َوبَّشِ
অথণাৎ “রনশ্চয়ই আরম সতামালদিলক রকেু ভয় ও কু্ষয া দ্বািা এবং 

রকেু য নপ্রার্ এবং ফলেি (ফসলেি) সনাকসান দ্বািা পিীক্ষা কিব; 
আি তুরম দয যণশীেলদিলক সুসংবাদ দাও।” (সূিা বাকািাহ ১৫৫ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন,  
                                                           
23 সহীহুে বুখািী-২৮২৬, মুসরেম ১৮৯০, নাসায়ী ৩১৬৫, ৩১৬৬, ইবনু মাজাহ ১৯১, আহমাদ ৭২৮২, 

২৭৪৪৬, ৯৬৫৭, ১০২৫৮, মুওয়াত্তা মারেক ১০০০ 
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ونَ لّصٰ ٱ ي َوّّف  إِّّنَما ﴿ جۡ  ِب 
َ
مأ  [  11: الزمر] ﴾ِحَّساب   بَِغۡيِ  َره 

অথণাৎ “দয যণশীেলদিলক সতা অপরিরমত পুিস্কাি সদওয়া হলব।” 
(সূিা যুমাি ১০ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন,  
ٰ  إِنّ  وََغَفرَ  َصَبَ  َولََمن ﴿  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َذ

 
ورِ ۡۡل  [  ٢٧: الشورا] ﴾ ٤٣ م 

অথণাৎ “অবশযই সয দয যণ য াির্ কলি এবং ক্ষমা কলি, রনশ্চয় তা 
দ্ঢ়-সংকলেি কাজ।” (সূিা শুিা ৪৩ আয়াত) 

ُيَهاَيٰ  ﴿
َ
ِ  َتعِين وا  سۡ ٱ َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ ِِ لّصلَوٰ ٱوَ  لّصۡبِ ٱب  ﴾ ١٥٣ ِبِينَ لّصٰ ٱ َمعَ  ّلّلَ ٱ إِنّ  ة

 [  1٦٧: ابلقرة]
অথণাৎ “সহ রবোসীর্র্! সতামিা দয যণ ও নামালযি মায যলম সাহাযয 

প্রাথণনা কি। রনশ্চয় আল্লাহ দয যণশীেলদি সলি থালকন।” (সূিা বাকািাহ 
১৫৩ আয়াত) 

 রতরন আলিা বলেন,  
مۡ َوّنَلَبۡ  ﴿ ۡ ٱ لَمَ َّنعۡ  َحَّّتٰ  ل َونّك  َجٰ ل مۡ  ِهِدينَ م  خۡ  ل َوا  َوَّنبۡ  ِبِينَ لّصٰ ٱوَ  ِمنك 

َ
مۡ أ  ﴾ ٣١ َباَرك 

 [  ٧1: حممد]
 অথণাৎ “আরম অবশযই সতামালদিলক পিীক্ষা কিব যতক্ষর্ না 

আরম সতামালদি মলয য মুজারহদ ও দয যণশীেলদিলক সজলন রনই এবং 
আরম সতামালদি অবস্থা পিীক্ষা করি।” (সূিা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত) 

আয়াতসমূলহ দয লযণি আলদশ এবং তাি মাহাত্ময বর্ণনা কিা 
হলয়লে তাি সংখযা অলনক ও প্ররসদ্ধ। 
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ِِب َمالٍِك احلَارِِث بِن ََعِصٍم األشعرِيّ  ٤٥/1
َ
قَاَل : رِض اهلل عنه، قَاَل  َوَعْن أ

 املزيَاَن، وَُسبإَحاَن اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
ُ
أل ُر اِْليمان، واحلَمُد هلل َتمإ الُطُهوُر َشطإ

  -واحَلمُد هلل تَمآلن 
ُ
أل وإ َتمإ

َ
رإِض، والَصَلةُ نُوٌر،  -أ

َ
َما بََّي الَسماَواِت َواأل

وإ َعلَّيإَك 
َ
آُن ُحجٌة لََك أ ُ ِّضّياٌء، والُقرإ ُدو لُُكُ انلَ . والَصدقُة بُرَهاٌن، والَصْبإ اِس َيغإ

وإ ُموبُِقها
َ
تُِقَها أ  رواه مسلم. «َفَبائٌع نَفَسُه َفُمعإ

১/২৬। আবূ মারেক হারিস ইবলন ‘আলসম আশ‘আিী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘পরবিতা অলয ণক ঈমান। আি ‘আেহামদু রেল্লাহ’ 
(রকয়ামলত সনকীি) দারঁড়পাল্লালক ভলি সদলব এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ ও 
‘আেহামদু রেল্লাহ’ আসমান ও যমীলনি ময যরস্থত শূনযতা পূর্ণ কলি 
সদয়। নামায হলচ্ছ সজযারত। সাদকাহ হলচ্ছ প্রমার্। দয যণ হে আলো। 
আি কুিআন সতামাি স্বপলক্ষ অথবা রবপলক্ষ দেীে। প্রলতযক বযরি 
সকাে সকাে সবকলমণ সবি হয় এবং তাি আত্মাি বযবসা কলি। 
অতঃপি সস তালক (শারি সথলক) মুি কলি অথবা তালক (আল্লাহি 
িহমত সথলক বরঞ্চত ক’সি) রবনাশ কলি।’’24 

ِِب َسِعيٍد َسعِد بِن َمالِِك بِن ِسنَاٍن اْلُدرِي رَِِضَ اهلل َعنُهَما  ٤/٤٥
َ
: َوَعْن أ

نَْصاِر َسألُوا رسوَل اهلل 
َ
َن نَاساً ِمَن األ

َ
أْعَّطاُهْم، ُثَم َسألوُه فَأْعَّطاُهْم، َحََّت فَ  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ٍ »: نَِفَد َما ِعنَدُه، َفَقاَل لَُهْم ِحنَي أْنْفَق لُُكَ َِشٍء بِيَِدهِ 
َما يَُكنإ ِعنإدص ي ِمنإ َخريإ
نِِه اهلُل، َوَمنإ  ِن ُيغإ َتغإ ِففإ يُِعفُه اهلُل، َوَمنإ يَسإ َتعإ ، َوَمنإ يَسإ فَلَنإ أَدِخرَهُ َعنإُكمإ
                                                           
24 সহীহুে বুখািী ২২৩, মুসরেম ৩৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮০, আহমাদ ২২৩৯৫, ২২৪০১, দালিমী ৬৫৩ 
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إهُ اهلُل َيتَ  اً وَأوإَسَع مَِن الَصْبإ . َصَْبإ يَُصِْبّ َحٌد َعَطاًء َخريإ
َ
ِطَي أ عإ

ُ
 ُمتََفٌق عليه .«َوَما أ

 
২/২৭। আবূ সায়ীদ সা‘দ ইবলন মারেক ইবলন রসনান খুদিী 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত সয রকেু আনসািী আল্লাহি িাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে রকেু চাইলেন। রতরন 
তালদিলক রদলেন। পুনিায় তািা দাবী কিে। ফলে রতরন (আবাি) 
তালদিলক রদলেন। এমনরক যা রকেু তাঁি কালে রেে তা সব রনঃলশষ 
হলয় সর্ে। অতঃপি যখন রতরন সমি রজরনস রনজ হালত দান কলি 
রদলেন, তখন রতরন বেলেন, ‘‘আমাি কালে যা রকেু (মাে) আলস তা 
আরম সতামালদিলক না রদলয় কখনই জমা কলি িাখব না। (রকন্তু 
সতামিা একরট কথা মলন িাখলব) সয বযরি চাওয়া সথলক পরবি 
থাকাি সচষ্টা কিলব, আল্লাহ তালক পরবি িাখলবন। আি সয বযরি 
(চাওয়া সথলক) অমুখালপরক্ষতা অবেম্বন কিলব, আল্লাহ তালক 
অমুখালপক্ষী কিলবন। সয বযরি দয যণ য াির্ কিাি সচষ্টা কিলব 
আল্লাহ তালক দয যণ য ািলর্ি ক্ষমতা প্রদান কিলবন। আি সকান 
বযরিলক এমন সকান দান সদওয়া হয়রন, যা দয যণ অলপক্ষা উত্তম ও 
রবিি হলত পালি। 25  

ِِب حَيىَي ُصَهيِب بِن ِسنَانٍ  ٧/٤8
َ
قَاَل رَُسوُل اهلل : رِض اهلل عنه، قَاَل  َوَعْن أ

                                                           
25 সহীহুে বুখািী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসরেম ১০৫৩, রতিরমযী ২০২৪, নাসায়ী ২৫৮৮, ১৬৪৪, আহমাদ 
১০৬০৬, ১০৬২২, ১০৬৬০, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৮০, দালিমী ১৬৪৬ 



 

67 

ِر الُمؤمِن إَن أمإ  »: ملسو هيلع هللا ىلص ََمإ
َ
ِمن َعَجباً أل َحٍد إِلَ للُمؤإ

َ
: رَهُ َُكَُه َِلُ خرٌي ولَيَس ذلَِك أل

اً َِلُ  اءُ َشَكَر فََكَن َخرياً َِلُ، وإنإ أَصاَبتإُه رَضاءُ َصَْبَ فََكَن َخريإ َصاَبتإُه َِسَ
َ
 رواه. «إنإ أ

 مسلم
৩/২৮। আবূ ইয়াহয়া সুহাইব ইবলন রসনান িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

সথলক বরর্ণত আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, 
‘‘মুরমলনি বযাপািটাই আশ্চযণজনক। তাি প্ররতরট কালজ তাি জনয 
মিে িলয়লে। এটা মু’রমন বযতীত অনয কালিা জনয নয়। সুতিাং 
তাি সুখ এলে আল্লাহি ক্তজ্ঞতা প্রকাশ কলি। ফলে এটা তাি জনয 
মিেময় হয়। আি দুঃখ সপঁেলে সস দয যণ য াির্ কলি। ফলে এটাও 
তাি জনয মিেময় হয়।’’26  

َجعَل َيتََغَشاُه  ملسو هيلع هللا ىلصلََما َثُقَل انَليُِب : رِض اهلل عنه، قَاَل  وعن أنٍَس  ٢/٤٢
َبتَاُه : الَكْرُب، َفَقالَْت فَاِطَمُة رَِِضَ اهلل َعنَها 

َ
بّيِك »: فَقاَل . َواَكرَب أ

َ
لَيإَس لََعى أ

َد اَلَوإمِ  َجاَب َرّباً َدََعُه : ، قَالَْت فَلََما َماَت «َكرإٌب َبعإ
َ
َبتَاُه، أ

َ
بتَاُه، َجَنُة ! يَا أ

َ
يَا أ

َواُه 
ْ
َبتَاُه، إىَِل جَْبيَل َننَْعاُه ! الِفرَدوِس َمأ

َ
فَلََما ُدفَِن قَالَْت فَاِطَمُة رَِض اهلل ! يَا أ

َطابَْت أْنُفُسُكْم أْن حَتْثُوا ىلَعَ رَُسول اهلل : عنها 
َ
 رواه ابلخاري! الرُتَاَب ؟ ملسو هيلع هللا ىلصأ

৪/২৯। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, যখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সবশী অসুস্থ হলয় পড়লেন এবং তালক 
কষ্ট র লি সফেে, তখন (তাঁি কনযা) ফারতমা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা 
বেলেন, ‘হায়! আব্বাজালনি কষ্ট!’ রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
                                                           
26 মুসরেম ২৯৯৯, আহমাদ ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, ২৩৪০৬, ২৩৪১২, দালিমী ২৭৭৭ 
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ওয়াসাল্লাম এ কথা শুলন বেলেন, ‘‘আজলকি রদলনি পি সতামাি 
রপতাি সকালনা কষ্ট হলব না।’’ অতঃপি যখন রতরন মািা সর্লেন, 
তখন ফারতমা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বেলেন, ‘হায় আব্বাজান! প্রভু 
যখন তাঁলক আহ্বান কিলেন, তখন রতরন তাঁি ডালক সাড়া রদলেন। 
হায় আব্বাজান! জািাতুে রফিদাউস তাঁি বাসস্থান। হায় আব্বাজান! 
আমিা রজবিীেলক আপনাি ম্তুয-সংবাদ সদব।’ অতঃপি যখন 
তাঁলক সমারয স্থ কিা হে, তখন ফারতমা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা 
(সাহাবালদিলক) বেলেন, ‘আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি উপি মারট সফেলত রক সতামালদিলক ভাে োর্ে ?27 

’ 
َساَمَة  ٦/٧1

ُ
ِِب َزيٍد أ

َ
وِحِبّه  ملسو هيلع هللا ىلصبِن زيِد بِن حارثَة َمْوََل رسوِل اهلل وَعْن أ

إَن ابيْن قَد اْحتَُِضَ  ملسو هيلع هللا ىلصأرَْسلَْت بنُْت انَليِِبّ : وابِن حبِّه رَِِضَ اهلُل عنهما، قَاَل 
رَْسَل ُيْقرئُ الَسالَم، ويُقوُل 

َ
إَن هللِ َما أَخَذ َوَِلُ َما أعَطى َولُُكُ ََشٍء »: فَاْشَهدنَا، فَأ

تَِسبإ ِعنَدهُ بِأ َحإ ِْبإ َوِلإ رَسلَْت إَِيِْه ُتْقِسُم َعلَيِه َيَأتِينََها«َجٍل ُمَسًّمى فَلتَصإ
َ
َفَقاَم . فَأ

َِبُ ْبُن َكْعٍب، َوَزيُْد ْبُن ثَابٍت، َورَِجاٌل 
ُ
 َوَمَعُه َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة، َوُمَعاُذ بُْن َجبٍَل، َوأ

الَصيُِب، فَأْقَعَدُه يف ِحْجرِهِ َوَنْفُسُه  ملسو هيلع هللا ىلص، فَُرفَع إىَِل رَُسوِل اهلل رِض اهلل عنهم
ِذهِ رََحٌَة »: يَا رسوَل اهلل، َما َهَذا ؟ فَقاَل : َتَقْعَقُع، َفَفاَضْت َعينَاُه فَقاَل َسعٌد  هى
ِِف قُلُوِب َمنإ َشاَء مِنإ ِعَبادِهِ، »: ويف رواية. «َجَعلَها اهلُل َتَعاََل ِف قُلُوِب ِعَباِدهِ 

                                                           
27 সহীহুে বুখািী ৪৪৬২, নাসায়ী ১৮৪৪, ইবনু মাজাহ ১৬২৯, ১৬৩০, আহমাদ ১২০২৬, ১২৬১৯, 
১২৭০৪, দালিমী ৮৭  
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 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َحُم اهلُل ِمنإ ِعباِدهِ الرََُحاءَ َوإِنَما يَرإ 
৫/৩০। আবূ যালয়দ উসামাহ ইবলন যাইদ ইবলন হালিসাহ 

আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি স্বায ীনক্ত দাস 
এবং তাঁি রপ্রয়পাি তথা রপ্রয়পালিি পুি সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কনযা তাঁি রনকট সংবাদ 
পািালেন সয, ‘আমাি সেলেি মি মি অবস্থা, তাই আপরন আমালদি 
এখালন আসুন।’ ‘রতরন সাোম রদলয় সংবাদ পািালেন সয, ‘‘আল্লাহ 
তা‘আো যা রনলয়লেন, তা তাঁিই এবং যা রদলয়লেন তাও তাঁিই। 
আি তাঁি কালে প্ররতরট রজরনলসি এক রনরদণষ্ট সময় আলে।” অতএব 
সস সযন দয যণ য াির্ কলি এবং সওয়ালবি আশা িালখ।’ িাসূে  
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কনযা পুনিায় কসম রদলয় বলে 
পািালেন সয, রতরন সযন অবশযই আলসন। ফলে রতরন সা‘দ ইবলন 
‘উবাদাহ, মু‘আয ইবলন জাবাে, উবাই ইবলন কা‘ব, যাইদ ইবলন 
সালবত িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আলিা রকেু সোলকি সলি সসখালন 
সর্লেন। রশশুরটলক আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
তুলে সদওয়া হে। রতরন তালক রনজ সকালে বসালেন। সস সময় তাি 
প্রার্ যু ক্যু ক কিরেে। (তাি এই অবস্থা সদলখ) তাঁি চকু্ষদ্বয় সথলক 
অশ্রু প্রবারহত হলত োর্ে। সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘সহ 
আল্লাহি িাসূে! এরক?’ রতরন বেলেন, ‘‘এ হলচ্ছ দয়া, যা আল্লাহ 
তা‘আো তাঁি বান্দালদি অন্তলি সিলখ রদলয়লেন।’’ অনয একরট 
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বর্ণনায় আলে, ‘‘সয সব বান্দাি অন্তলি রতরন চান তালদি অন্তলি 
সিলখ রদলয়লেন। আি আল্লাহ তাঁি বান্দালদি মলয য সকবে মাি 
দয়ােুলদি প্ররতই দয়া কলিন।’’28  

ََكَن َملٌِك »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل  : رِض اهلل عنه وََعن ُصَهيٍب  ٥/٧1
إِنّ قَدإ َكِْبإُت فَابإَعثإ : فّيَمنإ ََكَن قَبلَكمإ َوََكَن َِلُ َساِحٌر فَلََما َكِْبَ قَاَل للَملِِك 
َر ؛ َفَبعَث إََِلإِه ُغَلماً ُيَعلُِّمُه،  حإ ُه الِسّ َعلِّمإ

ُ
َوَكَن ِف طِريِقِه إَِذا َسلََك إَِلَ ُغَلماً أ

َجَبُه، َوَكَن إَِذا أََت الَساِحَر، َمَر بالَراهِب وََقَعَد  َراِهٌب، َفَقعَد إََِلإه وَسِمَع لََكَمُه فَأعإ
َبُه، فََّشََك ذلَِك إََِل الَراِهب، َفَقاَل  ََت الَساِحَر رَضَ

َ
إَِذا َخّشّيَت الَساِحَر، : إََِلإه، فَإَذا أ

ِِل، َوإَذا َخِّشّيَت أهلََك، َفُقلإ : لإ َفقُ  هإ
َ
َفبَيإَنما ُهَو لََعَ  َحبََسِِن الَساِحرُ : َحبََسِِن أ

ََت لََعَ َدابٍَة َعِظّيَمٍة قَدإ َحبََسِت انلَاَس، َفَقاَل 
َ
لَُم الَساحُر : ذلَِك إِذإ أ اَلَوإَم أعإ

َحَب :   أفإَضُل أم الَراهُب أفإَضُل ؟ فَأَخَذ َحَجراً، َفَقالَ 
َ
ُر الَراِهِب أ امهلَل إنإ ََكَن أمإ

ُتلإ هِذهِ اِّلابََة َحََّت يَمِِضَ انلَاُس، فََرَماَها َفَقَتلَها  ِر الَساِحِر فَاقإ إََِلإَك ِمنإ أمإ
خَْبَهُ 

َ
نإَت اَلَوَم أفإ : َفَقاَل َِلُ الَراهُب . وَمََض انلَاُس، فَأََت الَراهَب فَأ

َ
ص يإ ُبَِنَ أ

َ
َضل أ

َ ؛ َوَكَن  ُتلِّيَت فََلَ تَُدَل َلََعَ َرى، َوإنََك َستُبإَت ىََ، فَإن ابإ
َ
رَِ  َما أ مإ

َ
مِِنّ قَدإ بَلََغ ِمنإ أ

َواء  دإ
َ
بإرَص، ويداوص ي انلَاَس مِنإ َسائِِر األ

َ
َمَه َواأل ىُء األكإ فََسِمَع . الُغَلُم ُيْبإ

، فأتاه َبَهَدا ُع إنإ : يا َكثرَيةٍ، َفَقاَل َجليٌس لِلملِِك ََكَن قَدإ َعِِمَ َجإ
َ
َما ها ُهَنا لََك أ

ِِف أَحداً إَِّنَما يَّشِِف اهلُل َتَعاََل، فَإنإ آَمنإَت باهلل : أنَت َشَفّيتَِِن، َفَقاَل  إّن ِل أشإ
ََت الَملَِك 

َ
، فَأ َتَعاََل َدَعوُت اهلَل فَّشَفاَ ، فَآَمَن باهلل َتَعاََل فَّشَفاهُ اهلُل َتَعاَلى

                                                           
28 সহীহুে বুখািী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসরেম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, আবূ 
দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২ 
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َ  ؟ قَاَل : لَس إََِلإِه َكما ََكَن ََيلُِس، َفَقاَل َِلُ الَملُِك فَجَ  ، : َمنإ َرّد َعلَّيإَك بَََصَ َرِِبّ
بُُه َحََّت َدَل : َولََك َرٌب َغريص ي ؟ قَاَل : قَاَل  َخَذهُ فَلَمإ يََزلإ ُيَعِذّ

َ
َرِِبّ َوَرُبَك اهلُل، فَأ

ُِئ : َِلُ الَملُِك لََعَ الُغَلِم، فَيجء بالُغَلَِم، َفَقاَل  رَِ  َما ُتْبإ ، قَدإ بَلََغ ِمنإ ِسحإ أص يإ ُبَِنَ
َعُل  َعُل وَتفإ بإَرَص وَتفإ

َ
َمَه َواأل كإ

َ
ِف أَحداً، إَِّنَما يَّشِِف اهلل : َفَقاَل ! األ شإ

َ
إِنّ ِل أ

بُُه َحََّت َدَل لََعَ الَراهِب ؛ فَيِجء ب. َتَعاََل  َخَذهُ فَلَمإ يََزلإ ُيَعِذّ
َ
: الَراهِب فَقّيَل َِلُ فَأ

رق َرأِسِه، فََّشَقُه  َّشارِ فَُوِّضَع الِمنإَّشاُر ِف َمفإ
ََب، فََدََع بِالِمنإ

َ
ارِجعإ َعنإ ِدينَك، فَأ

ََب، فَوِّضَع : َحََّت َوَقَع ِشَقاهُ، ُثَم ِِجَء ِِبَليِس الَملِِك فقّيل َِلُ 
َ
ارإِجعإ َعنإ ِدينَِك، فَأ

ِرق َرأ : ِسِه، فََّشَقُه بِِه َحََّت َوَقَع ِشَقاهُ، ُثَم ِِجَء بالُغَلَِم فقّيَل َِلُ الِمنإَّشاُر ِف َمفإ
َحابِه، َفَقاَل  ََب، فََدَفَعُه إََِل َّنَفٍر ِمنإ أصإ

َ
َهُبوا بِِه إََِل َجبَِل : ارإِجعإ َعنإ ِدينَك، فَأ اذإ

َوتَهُ  ُتمإ ِذرإ َعُدوا بِِه اجَلَبل، فَإَِذا بَلَغإ فَإِنإ رََجَع َعنإ ِدينِِه َوإِلَ  َكَذا َوَكَذا فَاصإ
رَُحوهُ  فنّيهمإ بَِما ِشئإَت، :  فََذَهُبوا بِِه فََصِعُدوا بِِه اجَلَبَل، َفَقاَل . فَاطإ امهلَل أكإ

َما َفَعَل : فَرََجَف بِهُم اجَلبُل فََسَقُطوا، وَجاَء يَميش إََِل الَملِِك، َفَقاَل َِلُ الَملُِك 
َحابَُك ؟ َفَقاَل  َحابِِه َفَقاَل : أصإ صإ

َ
: َكَفاّنِّيهُم اهلل َتَعاََل، فََدَفَعُه إََِل َّنَفٍر ِمنإ أ

َر، فَإنإ رَجَع َعنإ دِينِهِ وإِِلَ فَاقإِذفُوهُ  قُوٍر وتَوََسُطوا بِهِ اْلَحإ ِلُوهُ ِف قُرإ َهُبوا بِِه فاَحإ . اذإ
ِفنّيهمإ بَما ِشئإَت، فا:  فََذَهُبوا بِِه، َفَقاَل  تإ بِهُم الَسفّينُة َفَغرِقُوا، امهلَل أكإ

َ
نإَكَفأ

َحابَُك ؟ َفَقاَل : َفَقاَل َِلُ الَملُِك . وََجاء َيمإيش إََِل الَملِِك  َكَفاّنِّيهُم : َما فعَل أصإ
َعَل َما آُمُرَ  بِِه : َفَقاَل لِلَملِِك . اهلل َتَعاََل  َت بَِقاتِِِل َحََّت َتفإ َما ُهَو : قَاَل . إنََك لَسإ

ماً ِمنإ : اَل ؟ قَ  ٍع، ُثَم ُخذإ َسهإ لُُبِن لََعَ ِجذإ ََتإَمُع انلَاَس ِف َصعّيٍد وَاحٍد وتَصإ
َم ِف َكبِد الَقوإِس ُثَم قُلإ  ِمِن، : كَِنانيَت، ُثَم َّضِع الَسهإ م اهلل رِبّ الُغَلَِم، ُثَم ارإ بسإ
ٍع،  فَإنََك إَِذا َفَعلإَت ذلَِك َقَتلَتِن، فََجَمَع انلَاَس ِف َصعّيٍد واحٍد، َوَصلََبُه لََعَ ِجذإ
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َم ِف َكبِِد الَقوإِس، ُثَم قَاَل  ماً ِمنإ كَِنانَتِِه، ُثَم َوَّضَع الَسهإ َخَذ َسهإ
َ
بِسِم اهللِ َرِبّ : ُثَم أ

ِغِه َفَماَت، َفَقاَل انلَاُس  ِغِه، فََوَّضَع يََدهُ ِف ُصدإ َمنَا آ: الُغَلِم، ُثَم َرَماهُ فَوَقَع ِف ُصدإ
ِِتَ الَملُِك فقّيَل َِلُ 

ُ
يإَت َما ُكنإَت ََتإَذُر قَدإ واهلل نََزَل بَك : بَِرِبّ الُغَلِم، فَأ

َ
َرأ
َ
أ

َِم فّيَها . قَدإ آَمَن انلَاُس . َحَذُرَ   رضإ
ُ
َكِك فَُخَدتإ وأ ُدوِد بأفإواهِ الِسّ خإ

ُ
َمَر بِاأل

َ
فَأ

وإ قّيَل َِلُ َمنإ لَمإ يَرإجعإ َعنإ دِ : انلِّرياُن َوقَاَل 
َ
اقَتِحمإ َفَفَعلُوا : ينِه فَأقإحموهُ فّيَها، أ

رَأةٌ َوَمَعَها َصّيٌب لََها، َفَتَقاَعَستإ أنإ َتَقَع فّيَها، َفَقاَل لََها الُغَلُم  يَا : َحََّت َجاءت امإ
ِْبص ي فَإِنَِك لََعَ احَلِقّ  َمهإ اصإ

ُ
 رواه مسلم. «!أ

৬/৩১। সুহাইব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি পূবণ যুলর্ 
একজন বাদশাহ রেে এবং তাঁি (উপলদষ্টা) এক জাদুকি রেে। 
জাদুকি বায ণলকয উপনীত হলে বাদশাহলক বেে সয, ‘আরম ব্দ্ধ হলয় 
সর্োম তাই আপরন আমাি রনকট একরট বােক পারিলয় রদন, যালত 
আরম তালক জাদু-রবদযা রশক্ষা রদলত পারি।’ ফলে বাদশাহ তাি কালে 
একরট বােক পািালত আিম্ভ কিে, যালক সস জাদু রশক্ষা রদত। তাি 
যাতায়াত পলথ এক পাদ্রী বাস কিত। যখনই বােকরট জাদুকলিি 
কালে সযত, তখনই পাদ্রীি রনকলট রকেুক্ষলর্ি জনয বসত, তাঁি কথা 
তালক ভাে োর্ত। ফলে সস যখনই জাদুকলিি রনকট সযত, তখনই 
যাওয়াি সময় সস পাদ্রীি কালে বসত। যখন সস পাদ্রীি কালে আসত 
জাদুকি তালক (তাি রবেলম্বি কািলর্) মািত। ফলে সস পাদ্রীি 
রনকলট এি অরভলযার্ কিে। পাদ্রী বেে, ‘যখন সতামাি ভয় হলব 
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সয, জাদুকি সতামালক মািয ি কিলব, তখন তুরম বেলব, আমাি 
বারড়ি সোক আমালক (সকান কালজ) আটলক রদলয়রেে। আি যখন 
বারড়ি সোলক মািলব বলে আশঙ্কা হলব, তখন তুরম বেলব সয, 
জাদুকি আমালক (সকান কালজ) আটলক রদলয়রেে।’ 

সুতিাং সস এভালবই রদনপাত কিলত থাকে। একরদন বােকরট 
তাি চোি পলথ একরট রবিাট (রহংস্র) জন্তু সদখলত সপে। ঐ 
(জন্তু)রট সোলকি পথ অবলিায  কলি সিলখরেে। বােকরট (মলন মলন) 
বেে, ‘আজ আরম জানলত পািব সয, জাদুকি সেষ্ঠ না পাদ্রী?’ 
অতঃপি সস একরট পাথি রনলয় বেে, ‘সহ আল্লাহ! যরদ পাদ্রীি 
রবষয়রট সতামাি রনকলট জাদুকলিি রবষয় সথলক পেন্দনীয় হয়, 
তাহলে তুরম এই পাথি দ্বািা এই জন্তুরটলক সমলি সফে। যালত (িািা 
রনিাপদ হয়) এবং সোলকিা চোরফিা কিলত পালি।’ (এই সদা‘আ 
কলি) সস জন্তুটালক পাথি েুঁড়ে এবং তালক হতযা কলি রদে। এি 
পি সোলকিা চোরফিা কিলত োর্ে। বােকরট পাদ্রীি রনকলট এলস 
 টনারট বর্ণনা কিে। পাদ্রী তালক বেে, ‘বৎস! তুরম আজ আমাি 
সচলয় উত্তম। সতামাি (ঈমান ও একীলনি) বযাপাি সদলখ আরম 
অনুভব কিরে সয, শীঘ্রই সতামালক পিীক্ষায় সফো হলব। সুতিাং 
যখন তুরম পিীক্ষাি সমু্মখীন হলব, তখন তুরম আমাি িহসয প্রকাশ 
কলি রদও না।’ 

আি বােকরট (আল্লাহি ইচ্ছায়) জন্মান্ধত্ব ও কুষ্ঠলিার্ ভাে 
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কিত এবং অনযানয সমি সিালর্ি রচরকৎসা কিত। (এমতাবস্থায়) 
বাদশাহি জবনক দিবািী অন্ধ হলয় সর্ে। যখন সস বােকরটি কথা 
শুনে, তখন প্রচুি উপল ৌকন রনলয় তাি কালে এে এবং তালক 
বেে সয, ‘তুরম যরদ আমালক ভাে কিলত পাি, তাহলে এ সমি 
উপল ৌকন সতামাি।’ সস বেে, ‘আরম সতা কাউলক আলিার্য রদলত 
পারি না, আল্লাহ তা‘আোই আলিার্য দান কলি থালকন। যরদ তুরম 
আল্লাহি প্ররত ঈমান আনয়ন কি, তাহলে আরম আল্লাহি কালে 
সদা‘আ কিব, ফলে রতরন সতামালক অন্ধত্বমুি কিলবন।’ সুতিাং সস 
তাি প্ররত ঈমান আনে। ফলে আল্লাহ তা‘আো তালক আলিার্য দান 
কিলেন। তািপি সস পূলবণকাি অভযাস অনুযায়ী বাদশাহি কালে 
রর্লয় বসে। বাদশাহ তালক বেে, ‘সক সতামালক সচাখ রফরিলয় 
রদে?’ সস বেে, ‘আমাি প্রভু!’ সস বেে, ‘আরম বযতীত সতামাি 
অনয সকউ প্রভু আলে?’ সস বেে, ‘আমাি প্রভু ও আপনাি প্রভু 
হলচ্ছন আল্লাহ।’ বাদশাহ তালক সগ্রপ্তাি কিে এবং তালক 
ততক্ষর্ পযণন্ত শারি রদলত থাকে, যতক্ষর্ পযণন্ত না সস ঐ 
(রচরকৎসক) বােলকি কথা বলে রদে। অতএব তালক (বাদশাি 
দিবালি) রনলয় আসা হে। বাদশাহ তালক বেে, ‘বৎস! সতামাি 
ক্রতত্ব ঐ সীমা পযণন্ত সপঁলে সর্লে সয, তুরম জন্মান্ধ ও 
কুষ্ঠলিার্ীলক আলিার্য দান কিে এবং আলিা অলনক রকেু কিে।’ 
বােকরট বেে, ‘আরম কাউলক আলিার্য দান করি না, আলিার্য 
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দানকািী হলচ্ছন একমাি মহান আল্লাহ।’ বাদশাহ তালকও সগ্রপ্তাি 
কলি ততক্ষর্ পযণন্ত শারি রদলত থাকে, যতক্ষর্ পযণন্ত না সস ঐ 
পাদ্রীি কথা বলে রদে। 

অতঃপি পাদ্রীলকও (তাি কালে) রনলয় আসা হে। পাদ্রীলক বো 
হে সয, ‘তুরম রনলজি য মণ সথলক রফলি যাও।’ রকন্তু সস অস্বীকাি 
কিে। ফলে তাি মাথাি রসঁরথলত কিাত িাখা হে। কিাতরট তালক 
(রচলি) রদ্বখরিত কলি রদে; এমনরক তাি দুই য াি (মারটলত) পলড় 
সর্ে। তািপি বাদশাহি দিবািীলক রনলয় আসা হে এবং তালক বো 
হে সয, ‘সতামাি য মণ পরিতযার্ কি।’ রকন্তু সসও (বাদশাি কথা) 
প্রতযাখান কিে। ফলে তাি মাথাি রসঁরথলত কিাত িাখা হে। তা 
রদলয় তালক (রচলি) রদ্বখরিত কলি রদে; এমনরক তাি দুই য াি 
(মারটলত) পলড় সর্ে। তািপি বােকরটলক রনলয় আসা হে। অতঃপি 
তালক বো হে সয, ‘তুরম য মণ সথলক রফলি এস।’ রকন্তু সসও 
অসম্মরত জানাে। সুতিাং বাদশাহ তালক তাি রকেু রবলশষ সোলকি 
হালত সঁলপ রদলয় বেে সয, ‘এলক অমুক পাহালড় রনলয় যাও, তাি 
উপলি তালক আলিাহর্ কিাও। অতঃপি যখন সতামিা তাি চূড়ায় 
সপঁেলব (তখন তালক য মণ-তযালর্ি বযাপালি রজজ্ঞাসা কি) যরদ সস 
রনলজি য মণ সথলক রফলি যায়, তাহলে ভাে। নলচৎ তালক ওখান 
সথলক য াক্কা রদলয় সফলে দাও।’ সুতিাং তািা তালক রনলয় রর্লয় 
পাহালড়ি উপি আলিাহর্ কিে। বােকরট আল্লাহি কালে সদা‘আ 
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কিে, ‘সহ আল্লাহ! তুরম আমাি জনয তালদি মুকালবোয় সয ভালবই 
চাও যলথষ্ট হলয় যাও।’ সুতিাং পাহাড় সকঁলপ উিে এবং তািা 
সকলেই নীলচ পলড় সর্ে। 

বােকরট সহঁলট বাদশাি কালে উপরস্থত হে। বাদশাহ তালক 
রজজ্ঞাসা কিে, ‘সতামাি সিীলদি রক হে?’ বােকরট বেে, ‘আল্লাহ 
তা‘আো তালদি সমাকালবোয় আমাি জনয যলথষ্ট হলয়লেন।’ 

বাদশাহ আবাি তালক তাি রকেু রবলশষ সোলকি হালত সঁলপ 
রদলয় বেে সয, ‘এলক রনলয় সতামিা সনৌকায় চড় এবং সমুলদ্রি 
ময যস্থলে রর্লয় তালক য লমণি বযাপালি রজজ্ঞাসা কি! যরদ সস স্বয মণ 
সথলক রফলি আলস, তাহলে রিক আলে। নলচৎ তালক সমুলদ্র রনলক্ষপ 
কি।’ সুতিাং তািা তালক রনলয় সর্ে। অতঃপি বােকরট (সনৌকায় 
চলড়) সদা‘আ কিে, ‘সহ আল্লাহ! তুরম এলদি সমাকালবোয় সযভালব 
চাও আমাি জনয যলথষ্ট হলয় যাও।’ সুতিাং সনৌকা উলে সর্ে এবং 
তািা সকলেই পারনলত ডুলব সর্ে। 

তািপি বােকরট সহঁলট বাদশাহি কালে এে। বাদশাহ বেে, 
‘সতামাি সিীলদি কী হে?’ বােকরট বেে, ‘আল্লাহ তা‘আো তালদি 
সমাকালবোয় আমাি জনয যলথষ্ট হলয় সর্লেন।’ পুনিায় বােকরট 
বাদশাহলক বেে সয, ‘আপরন আমালক সস পযণন্ত হতযা কিলত 
পািলবন না, সয পযণন্ত না আপরন আমাি রনলদণরশত পদ্ধরত অবেম্বন 
কিলবন।’ বাদশাহ বেে, ‘তা কী?’  সস বেে, ‘আপরন একরট মালি 
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সোকজন একরিত করুন এবং র্ালেি গুরড়লত আমালক েুরেলয় 
রদন। অতঃপি আমাি তূর্ সথলক একরট তীি রনলয় তা য নুলকি 
মালে িাখুন, তািপি বেুন, ‘‘রবসরমল্লারহ িারব্বে গুোম!’’ (অথণাৎ 
এই বােলকি প্ররতপােক আল্লাহি নালম মািরে।) অতঃপি আমালক 
তীি মারুন। এভালব কিলে আপরন আমালক হতযা কিলত সফে 
হলবন।’ 

সুতিাং (বােকরটি রনলদণশানুযায়ী) বাদশাহ একরট মালি 
সোকজন একরিত কিে এবং র্ালেি গঁুরড়লত তালক েুরেলয় রদে। 
অতঃপি তাি তূর্ সথলক একরট তীি রনলয় তা য নুলকি মালে সিলখ 
বেে, ‘রবসরমল্লারহ িারব্বে গুোম!’ (অথণাৎ এই বােলকি প্ররতপােক 
আল্লাহি নালম মািরে।) অতঃপি তালক তীি মািে। তীিরট তাি 
কান ও মাথাি ময যবতণী স্থালন (কানমুলতায়) োর্ে। বােকরট তাি 
কানমুলতায় হাত সিলখ মািা সর্ে। অতঃপি সোলকিা (বােকরটি 
অলেৌরককতা সদলখ) বেে সয, ‘আমিা এ বােকরটি প্রভুি উপি 
ঈমান আনোম।’ বাদশাি কালে এলস বো হে সয, ‘আপরন যাি ভয় 
কিরেলেন তাই  লট সর্লে, সোলকিা (আল্লাহি প্ররত) ঈমান 
এলনলে।’ সুতিাং সস পলথি দুয়ালি র্তণ খঁুড়াি আলদশ রদে। ফলে 
তা খঁুড়া হে এবং তালত আগুন িাোলনা হে। বাদশাহ আলদশ কিে 
সয, ‘সয দ্বীন সথলক না রফিলব তালক এই আগুলন রনলক্ষপ কি’ 
অথবা তালক বো হে সয, ‘তুরম আগুলন প্রলবশ কি।’ তািা তাই 
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কিে। সশষ পযণন্ত একরট স্ত্রীলোক এে। তাি সলি তাি একরট রশশু 
রেে। সস তালত পরতত হলত কুরণ্ঠত হলে তাি বােকরট বেে, 
‘আম্মা! তুরম সবি কি। সকননা, তুরম সলতযি উপলি আে।’’29  

نٍَس  ٥/٧٤
َ
،  ملسو هيلع هللا ىلصَمَر انَليُِب : رِض اهلل عنه، قَاَل  وََعن أ بِامَرأٍة تَبَِك ِعنَْد َقَْبٍ

ِْبص ي»: َفَقاَل  يِنّ ؛ فإِنََك لَْم تَُصْب بُِمِصيبيَت َولَْم إِيَْك عَ : َفَقالَْت «اتِِّق اهلل واصإ
تَْت بَاَب انليَِِبّ  ملسو هيلع هللا ىلصإنَه انَليُِب : تَعِرفُْه، فَقيَل لََها 

َ
ْد ِعنَْدهُ بََوابنَي، ملسو هيلع هللا ىلصفَأ ، فَلَْم ََتِ

وىل»: لَْم أْعِرفَك، َفَقاَل : فقالْت 
ُ
َمِة األ ُ ِعنإَد الَصدإ يف و. ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «إَّنَما الَصْبإ

  .«تَبَِك ىلَعَ َصيٍِبّ لََها»: رواية ملسلم
৭/৩২। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম একরট মরহোি পাশ রদলয় অরতক্রম কিলেন। 
সস একরট কবলিি পালশ বলস কাঁদরেে। রতরন বেলেন, ‘‘তুরম 
আল্লাহলক ভয় কি এবং দয যণ য াির্ কি।’’ সস বেে, ‘আপরন 
আমাি রনকট হলত দূলি সলি যান। কাির্, আরম সয রবপলদ পলড়রে 
আপরন তালত পলড়নরন।’ সস তাঁলক রচনলত পালিরন (তাই সস চিম 
সশালক তাঁলক অসিত কথা বলে সফেে)। অতঃপি তালক বো হে 
সয, ‘রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রেলেন।’ সুতিাং (এ 
কথা শুলন) সস নাবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি দুয়ালিি 
কালে এে। সসখালন সস দালিায়ানলদিলক সপে না। অতঃপি সস 
(সিাসরি প্রলবশ কলি) বেে, ‘আরম আপনালক রচনলত পারিরন।’ 
                                                           
29 মুসরেম ৩০০৫, রতিরমযী ৩৩৪০, আহমাদ ২৩৪১৩  
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রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘আ ালতি শুরুলত 
সবি কিাটাই হে প্রক্ত সবি।’’30 

মুসরেলমি একরট বর্ণনায় আলে, সস (মরহোরট) তাি ম্ত রশশুি 
জনয কাঁদরেে। 

ِِب ُهَريَرةَ  ٧٧/8
َ
َيُقوُل اهلُل »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسوَل اهلل  :رِض اهلل عنه وَعْن أ

َّيا ُثَم : َتَعاََل  ِل اُِلّنإ ُت َصِفّيَُه ِمنإ أهإ مِِن ِعنإِدص ي َجَزاٌء إَِذا َقَبضإ َما لَعبِدص ي الُمؤإ
تََسَبُه إِلَ اجلََنةَ   رواه ابلخاري. «احإ

৮/৩৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ 
তা‘আো বলেন, ‘আমাি মু’রমন বান্দাি জনয আমাি রনকট জািাত 
বযতীত অনয সকান পুিস্কাি সনই, যখন আরম তাি দুরনয়াি রপ্রয়তম 
কাউলক সকলড় রনই এবং সস সওয়ালবি রনয়লত সবি কলি।’’31  

َنَها َسألَْت رَُسوَل اهلل : وعن َعئشَة رَِض اهلل عنها ٢/٧٢
َ
َعِن الّّطاُعوِن،  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ْخََبََها أنَُه ََكَن َعَذاباً َيبَْعثُُه اهلُل َتَعاىَل ىلَعَ َمْن يََشاُء، فََجَعلَُه اهلُل تعاىل رمَْحًَة 
َ
فَأ

َقُع يف الَّطاُعوِن َفيَمُكُث يف بَِلهِ َصابراً حُمْنَِسباً َيْعلَُم للُْمْؤِمننَي، فَلَيَْس ِمْن َعبٍْد يَ 
 .رواه ابلخاري. أنَُه اَل يُِصيبُُه إاَل َما َكتََب اهلُل َُلُ إاَل ََكَن َُلُ ِمثُْل أْجِر الّشهيِد 

৯/৩৪। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন 
                                                           
30 সহীহুে বুখািী ১২৫২, ১২৮৩, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসরেম ৯২৬, রতিরমযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ 
দাউদ ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০। 

31 সহীহুে বুখািী ১২৮৩, ১২৫২, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসরেম ৯২৬, রতিরমযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ 
দাউদ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০। 
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আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক সের্ সিার্ 
সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিলেন। রতরন তাঁলক বেলেন সয, ‘‘এটা আযাব; 
আল্লাহ তা‘আো যাি প্ররত ইচ্ছা কলিন এটা সপ্রির্ কলিন। অতঃপি 
আল্লাহ তা‘আো এলক মু’রমনলদি জনয িহমত বারনলয় রদলেন। ফলে 
(এখন) সয বযরি সের্ সিালর্ আক্রান্ত হলব এবং সস রনজ সদলশ দয যণ 
সহকালি সনকীি রনয়লত অবস্থান কিলব, সস জানলব সয, তালক 
তাইই সপঁেলব যা আল্লাহ তা‘আো তাি জনয রেলখ রদলয়লেন, 
তাহলে সস বযরিি জনয শহীলদি মত পুিস্কাি িলয়লে। 32 ” 

إَن »: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل : قَاَل  رِض اهلل عنه وعن أنس ٧٦/11
ا اْبتَلَيُْت عبدي حبَبيبنَيه فََصََب َعوَضتُُه ِمنُْهَما إِذَ :  قَالَ  -عز وجل  -اهلل 
 رواه ابلخاري. يريد عينيه«اجلََنةَ 

১০/৩৫। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা কলিন সয, আরম 
আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, 
রতরন বলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো বলেন, যখন আরম আমাি বান্দালক 
তাি রপ্রয়তম দুরট রজরনস দ্বািা (অথণাৎ চকু্ষ সথলক বরঞ্চত কলি) 
পিীক্ষা করি এবং সস সবি কলি আরম তালক এ দু’রটি রবরনমলয় 
জািাত প্রদান কিব।’’33  

: قَاَل يل ابُن َعباٍس رِض اهلُل عنهما : وعن عَّطاء بن أِب َرباٍح، قَاَل  ٧٥/11

                                                           
32 সহীহুে বুখািী ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯ আহমাদ ২৩৮৩৭, ২৪৬৮৬, ২৫৬০৮ 
33 সহীহুে বুখািী ৫৬৫৩, রতিরমযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭ 
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ْهِل اجلَ 
َ
ريَك اْمَرأةً ِمْن أ

ُ
هِذهِ الَمْرأةُ الَسوَداُء أتَِت انَليَِب : بَََّل، قَاَل : َنة؟ َفُقلُْت أاَل أ
ُع، وإيِِنّ أتََكَشُف، فاْدُع اهلل َتَعاىَل يل : ، َفَقالَْت ملسو هيلع هللا ىلص رْصَ

ُ
إنإ شئإِت »: قَاَل . إيّن أ

، :  َفَقالَْت  .«َصَْبِت َولَِك اجلََنُة، َوإنإ شئإِت َدَعوُت اهلل َتَعاََل أنإ ُيَعافِّيِك  ْصَِبُ
َ
أ

تََكَشف، فََدََع لََها : َفَقالَْت 
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . إيِنّ أتََكَشُف فَادُع اهلل أْن ال أ

১১/৩৬। আত্বা ইবলন আবী িাবাহ সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
একদা ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আমালক বেলেন, ‘আরম রক 
সতামালক একরট জািাতী মরহো সদখাব না!’ আরম বেোম, ‘হযাঁ!’ 
রতরন বেলেন, ‘এই ক্ষ্ণকায় মরহোরট নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকলট এলস বেে সয, আমাি ম্র্ী সিার্ আলে, আি 
সস কািলর্ আমাি সদহ সথলক কাপড় সলি যায়। সুতিাং আপরন 
আমাি জনয সদা‘আ করুন।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম যরদ চাও তাহলে 
সবি কি; এি রবরনমলয় সতামাি জনয জািাত িলয়লে। আি যরদ 
চাও তাহলে আরম সতামাি সিার্ রনিামলয়ি জনয আল্লাহ তা‘আোি 
রনকলট সদা‘আ কিব।’’ স্ত্রীলোকরট বেে, ‘আরম সবি কিব।’ 
অতঃপি সস বেে, ‘(সিার্ উিাি সময়) আমাি সদহ সথলক কাপড় 
সলি যায়, সুতিাং আপরন আল্লাহি কালে সদা‘আ করুন, সযন আমাি 
সদহ সথলক কাপড় সলি না যায়।’ ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাি জনয সদা‘আ কিলেন।34  

ِِب َعبِد الرمََحاِن َعبِد اهلِل بِن َمسُعودٍ  1٤/٧٥
َ
: رِض اهلل عنه، قَاَل  َوَعْن أ

                                                           
34 সহীহুে বুখািী ৫৬৫৩, রতিরমযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭। 
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يِنّ أْنُظُر إىَِل رَُسوِل اهلل 
َ
نِْبياِء، َصلَواُت اهلل وََسالُمُه  ملسو هيلع هللا ىلصَكأ

َ
حَيَِْك نَِبّياً ِمَن األ

به قَْوُمُه فَأْدَموهُ، وَُهَو َيْمَسُح ادَلَم َعْن وَْجِهِه، َيُقوُل َعلَ  ِفرإ »: يْهْم، ََضَ امهلَل اغإ
لَمونَ   ُمَتَفٌق علَيهِ .«لَِقوّيم، فَإَِّنُهمإ ِل َيعإ

১২/৩৭। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আরম সযন আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
নবীলদি মলয য সকান এক নবীি  টনা বর্ণনা কিলত সদখরে; 
(আোইরহমুস সাোতু অসসাোম) যাঁলক তাঁি স্বজারত প্রহাি কলি 
িিাি কলি রদলয়লে। আি রতরন রনজ সচহািা সথলক িি পরিষ্কাি 
কিলেন আি বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! তুরম আমাি জারতলক ক্ষমা কলি 
দাও। সকননা, তািা জ্ঞানহীন।”35  

ِِب سعيٍد وأِب هريرَة رَِض اهلل عنهما، عن انَليِِبّ  1٧/٧8
َ
: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوَعْن أ

« ، ، َوِلَ َحَزٍن، َوِلَ أَذًى، َوِلَ َغٍمّ لَِم ِمنإ نََصٍب، َوِلَ َوَصٍب، َوِلَ َهٍمّ َما يُصّيُب الُمسإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َحََّت الَّشوَكُة يَُّشاُكَها إِلَ َكَفَر اهلُل بَِها ِمنإ َخَطاياهُ 

১৩/৩৮। আবূ সাঈদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু ও আবূ হুিাইিাহ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘মুসরেমলক সয সকালনা ক্লারন্ত, অসুখ, রচন্তা, সশাক এমন 
রক (তাি পালয়) কাঁটাও োলর্, আল্লাহ তা‘আো এি মায যলম তাি 

                                                           
35 সহীহুে বুখািী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসরেম ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৪০২৫, আহমাদ ৩৬০০, ৪০৪৭, ৪০৯৬, 

৪১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩। 
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সর্ানাহসমূহ ক্ষমা কলি সদন।’’36  
وَُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصدخلُت ىلَعَ انلَيِِبّ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعِن ابِن َمسعودٍ  1٢/٧٢

وَعُك »: يَا رَُسوَل اهلل، إنََك تُوَْعُك وَْعَكً َشِديداً، قَاَل : يُوَعُك، فقلت 
ُ
، إِنّ أ أَجلإ

ريِن ؟ قَاَل ذلَِك أن لََك : قلإُت  «َكَما يُوَعُك رَُجَلِن مِنُكمإ  ، ذلَِك »: أجإ َجلإ
َ
أ

َكٌة َفَما فَوَقَها إِلَ َكَفَر اهلُل بَها َسيَِّئاتِِه،  لٍِم يُصّيُبُه أذًى، َشوإ َكذلَِك، َما ِمنإ ُمسإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «وَُحَطتإ َعنإُه ُذنُوبُُه َكَما ََتُُط الَّشَجَرةُ َوَرَقَها

১৪/৩৯। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রখদমলত 
উপরস্থত হোম। সস সময় রতরন িলি ভুর্রেলেন। আরম বেোম, ‘সহ 
আল্লাহি িাসূে! আপনাি সয প্রচণ্ড িি!’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ! 
সতামালদি দু’জলনি সমান আমাি িি আলস।’’ আরম বেোম, ‘তাি 
জনযই রক আপনাি পুিস্কািও রদ্বগুর্?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ! বযাপাি 
তা-ই। (অনুরূপ) সয সকান মুসরেমলক সকান কষ্ট সপঁলে, কাঁটা োলর্ 
অথবা তাি সচলয়ও করিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তা‘আো এি কািলর্ তাি 
পাপসমূহলক সমাচন কলি সদন এবং তাি পাপসমূহলক এভালব 
েরিলয় সদওয়া হয়; সযভালব র্াে তাি পাতা েরিলয় সদয়।’’37  

ِِب ُهَريَرةَ  1٦/٢1
َ
َمنإ يُرِِد »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وَعْن أ

                                                           
36 সহীহুে বুখািী ৫৬৪২, মুসরেম ২৫৭৩, রতিরমযী ৯৬৬, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২১৯, ৮৯৬৬, ১০৬২৪ 
37 সহীহুে বুখািী ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭ মুসরেম ২৫৭১, আহমাদ ৩৬১১, ৪১৯৩, 

৪৩৩৩, দালিমী ২৭৭১ 
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اً يُِصبإ ِمنإهُ   رواه ابلخاري. «اهلُل بِِه َخريإ
১৫/৪০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ 
যাি মিে চান, তালক দুঃখ-কলষ্ট সফলেন।’’38  

ِل َيتََمنََّيَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وعن أنس 1٥/٢1
َصابَُه، فَإِنإ ََكَن ِلَ بَُد فاعَلً، فَلّيَُقلإ 

َ
َحُدُكُم الَموَت لرَُضٍّ أ

َ
ّيِن َما :  أ امهلَل أحإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «إَِذا ََكنَِت الَوفَاةُ َخرياً ِل ََكنَِت احَلَّياةُ َخرياً ِِل، َوتَوّفِِن 
১৬/৪১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, আল্লাহি 

িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি মলয য 
সকউ সকালনা রবপলদ পড়াি কািলর্ সযন মিাি আকাঙ্ক্ষা না কলি। 
আি যরদ কিলতই হয়, তাহলে সস সযন বলে, ‘সহ আল্লাহ! তুরম 
আমালক জীরবত িাখ; সয পযণন্ত জীরবত থাকাটা আমাি জনয মিেময় 
হয়। আি আমালক মির্ দাও; যরদ মির্ আমাি জনয মিেময় 
হয়।’’39  

رِتّ  1٥/٢٤
َ
ِِب َعبِد اهللِ َخَباِب بِن األ

َ
َشَكْونَا إىَِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ٌد بُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل  اَل تَْسنَنِِْصُ نَلَا أاَل : ْرَدًة َُلُ يف ظِلّ الَكْعبَِة، فُقلْنَا وَُهَو متَوَِسّ
َ
أ

َفُر َِلُ ِف األرِض »: تَْدُعو نَلا ؟ َفَقاَل  قَدإ ََكَن َمنإ َقبإلَُكمإ يُؤإَخُذ الرَُجُل َفُّيحإ
                                                           
38 সহীহুে বুখািী ৫৬৪৫, আহমাদ ৭১৯৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৭৫২ 
39 সহীহুে বুখািী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসরেম ২৬৮০, রতিরমযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১, 

১৮২২, আবূ দাউদ, ১৩০৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৫, আহমাদ ১১৫৬৮, ১১৬০৪, ১২২৫৩, ১২৩৪৪, 
১২৬০৮। 
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َعُل نصفَ  َّشارِ َفُّيوَّضُع لََعَ َرأِسِه َفُّيجإ
ََت بِالِمنإ َعُل فِّيَها، ُثَم يُؤإ َّشُط َفُّيجإ ِّي، َويُمإ

ِمِه، َما يَُصُدهُ ذلَِك َعنإ ِدينِِه، وَاهللِ ََلُتَِمَن  َّشاِط احَلديِد َما ُدوَن حَلإِمه وََعظإ بأمإ
موَت ِلَ َُيَاُف إِلَ اهلَل  َ ر َحََّت يَسرَي الَراكُب ِمنإ َصنإَعاَء إََِل َحرَضإ مإ

َ
اهلل َهَذا األ

ئإَب لََعَ َغَنِمِه، ولكنكم تَسإ  َوُهَو »: رواه ابلخاري، ويف رواية .«تَعِجلُونَ واِّلّ
ِكَِّي شَدةً 

ٌد بُرإَدةً َوقَدإ لَِقّينا مَِن الُمرشإ  .«ُمَتوَِسّ
১৭/৪২। খাব্বাব ইবলন আিাত্ত্ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

আমিা আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে 
অরভলযার্ কিোম (এমতাবস্থায়) সয, রতরন কা‘বা  লিি োয়ায় 
একরট চাদলি সিস রদলয় রবোম রনরচ্ছলেন। আমিা বেোম সয, 
‘আপরন রক আমালদি জনয (আল্লাহি কালে) সাহাযয চাইলবন না? 
আপরন রক আমালদি জনয সদা‘আ কিলবন না?’ রতরন বেলেন, 
‘‘(সতামালদি জানা উরচত সয,) সতামালদি পূলবণকাি (মু’রমন) 
সোলকলদি এই অবস্থা রেে সয, একরট মানুষলক য লি আনা হত, তাি 
জনয র্তণ খঁুলড় তালক তাি মলয য (পঁুলত) িাখা হত। অতঃপি তাি 
মাথাি উপি কিাত চারেলয় তালক দু’খণ্ড কলি সদওয়া হত এবং 
সদলহি মাংলসি রনলচ হাড় পযণন্ত সোহাি রচরুনী চারেলয় শারি সদওয়া 
হত। রকন্তু এই (কলিাি পিীক্ষা) তালক তাি দ্বীন সথলক সফিালত 
পািত না। আল্লাহি কসম! আল্লাহ রনশ্চয় এই বযাপািরটলক (দ্বীন 
ইসোমলক) এমন সুসম্পি কিলবন সয, একজন আলিাহী সান‘আ’ 
সথলক হাযিামাউত একাই সফি কিলব; রকন্তু সস (িািায়) আল্লাহ 
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এবং রনজ োর্লেি উপি সনকলড়ি আক্রমর্ োড়া অনয কাউলক ভয় 
কিলব না। রকন্তু সতামিা তাড়াহুলড়া কিে।’’40  

একরট বর্ণনায় আলে সয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
চাদিলক বারেশ বারনলয় রবোম কিরেলেন এবং আমিা মুশরিকলদি 
রদক সথলক নানা যাতনা সপলয়রেোম। 

لََما ََكَن يَوُم ُحنَنٍي آثََر رَُسوُل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وعن ابن مسعودٍ  ٢٧/18
ْعَّطى  نَاساً يف الِقْسَمِة، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

َ
فَأْعَّطى األقَْرَع ْبَن َحابٍس مئًَة ِمَن اإِلبِِل، َوأ

عَّطى نَاساً ِمْن أرْشاِف الَعَرِب وآثََرُهْم يَْوَمئٍِذ يف 
َ
ُعيَيْنَة ْبَن حصن ِمثَْل ذلَِك، َوأ

ريَد فيَها وَ : َفَقاَل رَُجٌل . الِقْسَمِة 
ُ
ْجُه اهلِل، واهللِ إَن هِذهِ قِْسَمٌة َما ُعِدَل ِفيَها، َوَما أ

َن رسوَل اهلل : َفُقلُْت  ْخَِبَ
ُ
تَيْتُُه فَأْخََبتُُه بَما قَاَل، َفتََغرَيَ وَْجُهُه َحََّت ملسو هيلع هللا ىلصَواهللِ أل

َ
، فَأ

ِْف  ِدِل اهلُل َورسوُِلُ ؟»: ُثَم قَاَل . ََكَن َكلِِصّ ِدُل إَِذا لم َيعإ يَرإَحُم »: ُثَم قَاَل  «َفَمنإ َيعإ
وذِ 
ُ
َُثَ ِمنإ َهَذا فََصْباهلُل ُموََس قَدإ أ اَل َجَرَم اَل أْرَفُع إَِيْه بَعَدَها : َفُقلُْت .«ص َي بأكإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . َحِديثاً 
১৮/৪৩। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

হুনাইন যুলদ্ধি র্রনমলতি মাে বণ্টলন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রকেু সোকলক (তালদিলক আক্ষ্ট কিাি জনয) প্রায ানয 
রদলেন (অথণাৎ অনয সোলকি তুেনায় তালদিলক সবশী মাে রদলেন)। 
সুতিাং রতরন আক্বিা‘ ইবলন হালবসলক একশত উঁট রদলেন এবং 
‘উয়াইনা ইবলন রহসনলকও তািই মত রদলেন। অনুরূপ আিলবি 
                                                           
40 সহীহুে বুখািী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০ 
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আলিা রকেু সম্ভ্রান্ত মানুষলকও সসরদন (মাে) বণ্টলন প্রায ানয রদলেন। 
(এ সদলখ) একরট সোক বেে, ‘আল্লাহি কসম! এই বণ্টলন ইনসাফ 
কিা হয়রন এবং এলত আল্লাহি সলন্তাষ োলভি ইচ্ছা িাখা হয়রন!’ 
আরম (ইবলন মাসউদ) বেোম, ‘আল্লাহি কসম! রনশ্চয় আরম এই 
সংবাদ আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক সদব।’ 
অতএব আরম তাঁি কালে এলস সসই সংবাদ রদোম যা সস বেে। 
ফলে তাঁি সচহািা পরিবরতণত হলয় এমনরক োেবর্ণ হলয় সর্ে। 
অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘যরদ আল্লাহ ও তাঁি িাসূে ইনসাফ না 
কলিন, তাহলে আি সক ইনসাফ কিলব?’’ অতঃপি রতরন বেলেন, 
‘‘আল্লাহ মূসালক িহম করুন, তাঁলক এি সচলয় সবশী কষ্ট সদওয়া 
হলয়রেে। রকন্তু রতরন দয যণ য াির্ কলিরেলেন।’’ অবলশলষ আরম (মলন 
মলন) বেোম সয, ‘আরম এি পলি সকান কথা তাঁি কালে সপঁোব 
না।’41  

َراَد اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وعن أنٍس  1٢/٢٢
َ
إَِذا أ

َراَد اهلُل بَِعبِدهِ الرَشَ 
َ
َسَك َعنإُه  بعبِدهِ اخلرََي َعَجَل َِلُ الُعُقوَبَة ِف اُِلنإّيا، َوإَِذا أ أمإ

إَن ِعَظَم اجَلَزاءِ َمَع ِعَظِم »: ملسو هيلع هللا ىلصَوقاَل انَليُِب .«بَذنإبِِه َحََّت يَُواِِفَ بِِه يوَم الِقَّياَمةِ 
، َفَمنإ َرِِضَ فَلَُه الِرَّّضا، َوَمنإ َسِخَط  َتَلَُهمإ ماً ابإ َحَب قَوإ

َ
اْلََلَءِ، َوإَن اهللَ َتَعاََل إَِذا أ

ُط   .«حديث حسن»: واه الرتمذي، َوقاَل ر «فَلَُه الُسخإ

                                                           
41 সহীহুে বুখািী ৩১৫০, ৩৪০৫, ৪৩৩৫, ৪৩৩৬, ৬০৫৯, ৬১০০, ৬২৯১, ৬৩৩৬, মুসরেম ১০৬২, 

আহমাদ ৩৫৯৭, ৩৭৫০, ৩৮৯২, ৪১৩৭ 
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১৯/৪৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, আল্লাহি 
িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন আল্লাহ তাঁি 
বান্দাি মিে চান, তখন রতরন তালক তাড়াতারড় দুরনয়ালত (পালপি) 
শারি রদলয় সদন। আি যখন আল্লাহ তাঁি বান্দাি অমিে চান, তখন 
রতরন তালক (শারিদালন) রবিত থালকন। পরিলশলষ রকয়ামলতি রদন 
তালক পুলিাপুরি শারি সদলবন।’’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আলিা বলেন, ‘‘বড় পিীক্ষাি বড় প্ররতদান িলয়লে। আল্লাহ তা‘আো 
যখন সকালনা জারতলক ভােবালসন, তখন তাি পিীক্ষা সনন। ফলে 
তালত সয সন্তুষ্ট (দয যণ) প্রকাশ কিলব, তাি জনয (আল্লাহি) সন্তুরষ্ট 
িলয়লে। আি সয (আল্লাহি পিীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হলব, তাি জনয িলয়লে 
আল্লাহি অসন্তুরষ্ট।’’42  

 رِض اهلل عنه ََكَن ابٌن ألِب َطلَْحةَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وعن أنٍس  ٢٦/٤1
بُو َطلَْحَة، قَاَل يَشتََِك، فََخَرَج أبُو َطلَْحَة، َفُقِبَض ا

َ
َما َفَعَل : لَصيُِب، فَلََما رََجَع أ

ْسَكُن َما ََكَن، َفَقَرَبْت إيه الَعَشاَء : ابيِْن ؟ قَالَْت أُم ُسلَيم َوِِهَ أُم الَصيِِبّ 
َ
ُهَو أ
َصاَب منَْها، فَلََما فََرَغ، قَالَْت 

َ
 : َفتََعََّش، ُثَم أ

َ
بُو َطلَْحَة َواُروا الَصيَِب فَلََما أ

َ
ْصبَح أ

ََت رسوَل اهلل 
َ
ُتُم اللَّيلََة؟»: فَأْخََبَُه، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ امهلَل بَارِ إ »: َنَعْم، قَاَل : قَاَل  «أَعرَسإ

بُو َطلَْحَة «لَُهَما
َ
ْت ُغالماً، َفَقاَل يل أ ِِتَ بِِه انَليَِب : ، فََودَلَ

ْ
لُْه َحََّت تَأ ، َوَبَعَث ملسو هيلع هللا ىلصامْحِ

َمَعُه ََشٌء ؟»: ، َفَقاَل َمَعُه بِتََمراٍت 
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَنَعْم، َتَمراٌت، فَأَخَذَها انَليُِب : قَاَل  «أ

، ُثَم َحَنَكُه وََسَماُه َعبَد اهلل  ّ الَصيِِبّ َخَذَها ِمْن ِفيِه فََجَعلََها يف يِفِ
َ
. َفَمَضَغَها، ُثَم أ

                                                           
42 মুসরেম ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ ৪০৩১ 
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 .ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
نْصاِر :  قَاَل ابُن ُعيَيْنَةَ : ويف رواية للبَُخارِِيّ 

َ
فََرأيُْت : َفَقاَل رَُجٌل ِمَن األ

 . ِمْن أْوالِد َعبِد اهلل الَمولُودِ : تِسَعَة أْوالٍد لُُكُُهْم قَْد قََرُهوا الُقْرآَن، َيْعيِن 
ْهِلَها : َويف رواية ملسلٍم 

َ
اَل : َماَت ابٌن ألِب َطلَْحَة ِمْن أِمّ ُسلَيٍم، َفَقالَْت أل

بَا َطلْ 
َ
ثُوا أ َكَل حُتَِدّ

َ
ثُُه، فََجاَء َفَقَرَبْت إَِيْه َعَشاًء فَأ َحِدّ

ُ
نَا أ

َ
ُكوَن أ

َ
َحَة بابِْنِه َحََّت أ

ْحَسَن َما ََكنَْت تََصَنُع َقبَْل ذلَِك، فََوَقَع بَِها 
َ
ْت . َورَشَِب، ُثَم تََصَنَعْت َُلُ أ

َ
ْن َرأ

َ
فَلََما أ

َصاَب ِمنَْها، قَالَْت 
َ
نَُه قَْد َشبَِع وأ

َ
يَت لو أَن قَوماً أَعُروا ََعِرَيتَُهْم : أ

َ
َرأ

َ
بَا َطلَْحَة، أ

َ
يَا أ

لَُهْم أن َيْمنَُعوُهْم ؟ قَاَل 
َ
ْهَل بَيٍت َفَّطلَبُوا ََعِرَيتَُهْم، أ

َ
فَاْحنَِسْب : ال، َفَقالَْت : أ

! ََبتيِن بِابيِْن؟تََرْكِتين َحََّت إَِذا تَلَّطْخُت، ُثَم أخْ : َفَغِضَب، ُثَم قَاَل : اْبنََك، قَاَل 
ََت رسوَل اهلل 

َ
بَاَرَ  اهلُل »: ملسو هيلع هللا ىلصفَأْخََبَهُ بَِما ََكَن َفَقاَل رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفاْنَّطلََق َحََّت أ
يف َسَفٍر َوَِه َمَعُه، َوَكَن  ملسو هيلع هللا ىلصَوكَن رسوُل اهلل : قَاَل . فََحَملَْت : ، قَاَل «ِف ََلإلَتُِكَما
ََت الَمِدينََة مِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

َ
ْن َسَفٍر اَل َيّْطُرُقَها ُطُروقاً فََدنَوا ِمَن الَمِدينَة، إَِذا أ

بُو َطلَْحَة، واْنَّطلََق رسوُل اهلل 
َ
َبَها الَمَخاُض، فَاْحتَبََس َعلَيَْها أ : قَاَل .  ملسو هيلع هللا ىلصفَََضَ

بُو َطلَْحَة 
َ
نَُه ُيْعِجبيُِن أْن أْخُرَج َمَع رسوِل اهلل: َيُقوَل أ

َ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص إنََك تَلَْعلَُم يَا رَِبّ أ

ُم ُسلَيٍْم 
ُ
ْدُخَل َمَعُه إَِذا َدَخَل َوقَِد اْحتَبَْسُت بَِما تََرى، َتُقوُل أ

َ
بَا : َخَرَج َوأ

َ
يَا أ

َبَها الَمَخاُض ِحنَي قَِدَما  ي ُكنُْت أجُد انَّْطِلْق، فَاْنَّطلَْقنَا َوََضَ ِجُد اذَلِ
َ
َطلَْحَة، َما أ

يَا أنَُس، ال يُرِْضْعُه أَحٌد َحََّت َتْغُدو بِِه ىلَعَ رسوِل :  َفَقالَْت يِل أِِمّ . فََودَلت ُغالَماً 
وََذَكَر َتَماَم .. ملسو هيلع هللا ىلص، فَلََما أْصبََح اْحتََملْتُُه فَانَّْطلَْقُت بِِه إىَِل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 احلَِديِث 

২০/৪৫। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
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আবূ ত্বােহা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি এক সেলে অসুস্থ রেে। আবূ 
ত্বােহা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন সকান কালজ বাইলি চলে সর্লেন 
তখন সেলেরট মািা সর্ে। যখন রতরন বারড় রফলি এলেন তখন 
রজজ্ঞাসা কিলেন সয, ‘আমাি সেলে সকমন আলে?’ সেলেরটি মা 
উলম্ম সুোইম িারদয়াল্লাহু আনহ বেলেন, ‘সস পূলবণি সচলয় আিালম 
আলে।’ অতঃপি রতরন তাঁি সামলন িালতি খাবাি হারজি কিলেন। 
রতরন তা সখলেন। অতঃপি তাি সলি সযৌন-রমেন কিলেন। আবূ 
ত্বােহা যখন এসব সথলক অবকাশপ্রাপ্ত হলেন, তখন স্ত্রী বেলেন সয, 
‘(আপনাি বাইলি চলে যাওয়াি পি রশশুরট মািা সর্লে।) সুতিাং 
রশশুরটলক এখন দাফন করুন।’ সকাে হলে আবূ ত্বােহা িাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রখদমলত হারজি হলয় সমি  টনা 
খুলে বেলেন। তখন রতরন রজজ্ঞাসা কিলেন সয, ‘‘সতামিা রক আজ 
িালত রমেন কলিে?’’ রতরন বেলেন, ‘জী হযাঁ।’ নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! তুরম এ দুজলনি জনয 
বিকত দাও?’’ অতএব (তাঁি সদা‘আি ফলে রনরদণষ্ট সমলয় উলম্ম 
সুোইম) একরট পুি সন্তান প্রসব কিলেন। (আনাস বলেন,) 
আমালক আবূ ত্বােহা বেলেন, ‘তুরম এলক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকলট রনলয় যাও।’ আি তাি সলি রকেু সখজুিও 
পািালেন। রতরন বেলেন, ‘তাি সলি রক রকেু আলে?’ আনাস 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘জী হযাঁ! রকেু সখজুি আলে।’ নবী 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সসগুলো রনলেন এবং তা রচবালেন। 
অতঃপি তাঁি মুখ সথলক সবি কলি রশশুরটি মুলখ সিলখ রদলেন। 
আি তাি নাম ‘আবু্দল্লাহ’ িাখলেন। (বুখািী-মুসরেম) 

বুখািীি আি এক বর্ণনায় আলে, ইবলন উয়াইনাহ বলেন সয, 
জবনক আনসািী বলেলেন, ‘আরম এই আবু্দল্লাহি নয়রট সেলে 
সদলখরে, তািা সকলেই কুিআলনি হালফয রেলেন।’ 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলে সয, আবূ ত্বােহাি একরট সেলে, 
সয উলম্ম সুোইলমি র্ভণ সথলক হলয়রেে, সস মািা সর্ে। সুতিাং 
রতরন (উলম্ম সুোইম) তাঁি বারড়ি সোকলক বেলেন, ‘সতামিা আবূ 
ত্বােহালক তাঁি পুলিি বযাপালি রকেু বলো না। আরম স্বয়ং তাঁলক এ 
কথা বেব।’ সুতিাং রতরন এলেন এবং (স্ত্রী) তাঁি সামলন িালতি 
খাবাি িাখলেন। রতরন পানাহাি কিলেন। এ রদলক স্ত্রী আলর্ি 
তুেনায় সবশী সাজসিা কলি তাঁি কালে এলেন এবং রতরন তাঁি 
সলি রমেন কিলেন। অতঃপি রতরন যখন সদখলেন সয, রতরন 
(স্বামী) খুবই পরিত্প্ত হলয় সর্লেন এবং সযৌন-সলম্ভার্ কলি রনলয়লেন, 
তখন বেলেন, ‘সহ আবূ ত্বােহা! আচ্ছা আপরন বেুন! যরদ সকান 
সম্প্রদায় সকান পরিবািলক সকান রজরনস (সামরয়কভালব) য াি সদয়, 
অতঃপি তািা তালদি য াি সদওয়া রজরনস রফরিলয় রনলত চায়, 
তাহলে রক তালদি জনয তা না সদওয়াি অরয কাি আলে?’ রতরন 
জবাব রদলেন, ‘না।’ অতঃপি স্ত্রী বেলেন, ‘আপরন রনজ পুলিি 
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বযাপালি আল্লাহি কালে প্ররতদান পাওয়াি আশা িাখুন। (অথণাৎ 
আপনাি পুিও আল্লাহি সদওয়া আমানত রেে, রতরন তাঁি আমানত 
রফরিলয় রনলয়লেন।)’ আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, (এ কথা 
শুলন) রতরন িার্ারেত হলেন। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘তুরম আমালক 
রকেু না বলে এমরন সেলড় িাখলে, অবলশলষ আরম সহবাস কলি 
যখন অপরবি হলয় সর্োম, তখন তুরম আমাি সেলেি ম্তুযি সংবাদ 
রদলে!’ এিপি রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রখদমলত হারজি হলয় যা রকেু  লটলে তা বর্ণনা কিলেন। তা শুলন 
রতরন সদা‘আ কিলেন, ‘সহ আল্লাহ! তালদি দু’জলনি জনয এই িালত 
বিকত দাও।’ সুতিাং (এই সদা‘আি ফলে) রতরন র্ভণবতী হলেন। 

আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এক সফলি রেলেন। উলম্ম সুোইম ও (তাঁি স্বামী আবূ 
ত্বােহা) তাঁি সলি রেলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি অভযাস রেে সয, যখন রতরন সফি সথলক মদীনায় আসলতন 
তখন রতরন িালত আসলতন না। যখন এই কালফো মদীনাি 
রনকটবতণী হে, তখন উলম্ম সুোইলমি প্রসব-সবদনা উিে। সুতিাং 
আবূ ত্বােহা তাঁি রখদমলতি জনয সথলম সর্লেন এবং িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (মদীনায়) চলে সর্লেন।’ আনাস 
বলেন, ‘আবূ ত্বােহা বেলেন, ‘‘সহ প্রভু! তুরম জান সয, যখন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মদীনা সথলক বাইলি যান, 
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তখন আরম তাঁি সলি সযলত ভােবারস এবং রতরন মদীনায় প্রলবশ 
কলিন, তখন আরম তাঁি সলি প্রলবশ কিলত ভােবারস এবং তুরম 
সদখে সয, (আমাি স্ত্রীি) জনয আরম সথলম সর্োম।’’ উলম্ম সুোইম 
বেলেন, ‘সহ আবূ ত্বােহা! আরম পূলবণ সয সবদনা অনুভব কিরেোম 
এখন তা অনুভব কিরে না, তাই চেুন।’ সুতিাং আমিা সসখান 
সথলক চেলত আিম্ভ কিোম। যখন তাঁিা দু’জলন মদীনা সপঁেলেন, 
তখন আবাি প্রসব সবদনা শুরু হে। অবলশলষ রতরন একরট পুি 
সন্তান প্রসব কিলেন। আমাি মা আমালক বেলেন, ‘সয পযণন্ত তুরম 
এলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রখদমলত না 
রনলয় যালব, সস পযণন্ত সকউ সযন এলক দুয  পান না কিায়।’ ফলে 
আরম সকাে হলতই তালক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি রখদমত রনলয় সর্োম। অতঃপি আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বাকী 
হাদীস বর্ণনা কিলেন।43  

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه أّن رَسوَل اهلل  ٢٥/٤1
َ
لَيإَس »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوَعْن أ

َسُه ِعنإَد الَغَضِب  الَّشِديُد بالَُصََعِة، إَّنَما الَّشِديدُ   ُمتََفٌق َعلَيهِ . «اَّلِص ي يَملُك َّنفإ
২১/৪৬। আবূ হুিাইিাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সথলক 

বরর্ণত িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘(প্রক্ত) 
বেবান সস নয়, সয কুরিলত (অপিলক পিারজত কলি)। প্রক্ত 

                                                           
43 সহীহুে বুখািী ১৩০১, ১৫০২, ৫৪৭০, ৫৫৪২, ৫৮২৪, মুসরেম ২১১৯, ২১৪৪, আবূ দাউদ ২৫৬৩, 

৪৯৫১, আহমাদ ১১৬১৭, ১২৩৩৯, ১২৩৮৪, ১২৪৫৪, ১২৫৪৬ 
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বেবান (কুরির্ীি) সতা সসই বযরি, সয সক্রালয ি সময় রনলজলক 
কাবুলত িাখলত পালি।’’44  

ُكنُْت جالِساً َمَع انَليِّب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وعن ُسلَيَْماَن بِن رُصَدٍ  ٤٤/٢٥
َحُدُهَما قِد امْحََر وَْجُهُه، واْنتََفَخْت أوَْداُجُه، َفَقاَل رَُسول ملسو هيلع هللا ىلص

َ
، َورَُجالِن يَْسنََباِن، َوأ

َهَب َعنإُه َما ََيُِد، لَوإ قَاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  الََها َّلَ
لَُم ََكَِمًة لَوإ قَ عإ

َ
أُعوذ باهللِ مَن : إِنّ أل

َتَعوّْذ باهلِل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصإَن انلَيَِب : َفَقالُوا َُلُ .«الَّشّيَطاِن الرَِجّيِم، َذَهَب منإُه َما ََيِدُ 
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِمَن الَشيَّطاِن الَرِجيمِ 

২২/৪৭। সুোইমান ইবলন সুিাদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা 
কলিন সয, একদা আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি 
বলস রেোম। এমতাবস্থায় দু’জন সোক এলক অপিলক র্ারে 
রদরচ্ছে। তাি মলয য একজলনি সচহািা (সক্রালয ি সচালট) োেবর্ণ হলয় 
রর্লয়রেে এবং তাি রশিাগুলো ফুলে উলিরেে। (এ সদলখ) িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘রনশ্চয় আরম এমন এক 
বাকয জারন, যরদ সস তা পলড়, তাহলে তাি সক্রায  দূিীভূত হলব। যরদ 
সস বলে ‘আউযু রবল্লারহ রমনাশ শায়ত্বারনি িাজীম’ (অথণাৎ আরম 
রবতারড়ত শয়তান সথলক আল্লাহি আেয় চাইরে), তাহলে তাি 
উলত্তজনা ও সক্রায  সমাপ্ত হলব।’’ সোলকিা তালক বেে, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, তুরম রবতারড়ত শয়তান 

                                                           
44 সহীহুে বুখািী ৬১১৪, মুসরেম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৫৮৪, ১০৩২৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৮১ 
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সথলক আল্লাহি আেয় চাও (অথণাৎ উপলিাি বাকযরট পড়)।’45  
نٍَس رِض اهلل عنه  ٤٧/٢8

َ
َمنإ َكَظَم »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انَليَِب : وََعن ُمَعاِذ بِن أ

َو قَاِدٌر لََعَ أنإ ُينإِفَذهُ، َدََعهُ اهلُل ُسبَحانَُه َوَتَعاَل لََعَ ُرُؤوِس اخلََلئِِق َغّيظاً، َوهُ 
َهُ ِمَن احُلورِ الِعِّي َما َشاءَ  بو داود والرتمذي، َوقاَل . «يَوَم الِقّياَمةِ َحََّت ُُيَرِيّ

َ
: رواه أ

 «حديث حسن»
২৩/৪৮। মু‘আয ইবলন আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি সক্রায  
সংবির্ কিলব অথচ সস তা বািবারয়ত কিাি ক্ষমতা িালখ। আল্লাহ 
তা‘আো তালক রকয়ামলতি রদন সমি স্রষ্টি সামলন সডলক 
এখরতয়াি রদলবন সয, সস সয সকান হুি রনলজি জনয পেন্দ কলি 
রনক।’’46  

ِِب  ٤٢/٢٢
َ
وِصين :  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُجاًل قَاَل لِلنَيِِب  :رِض اهلل عنه ُهَريَرةَ  َوَعْن أ

َ
. أ

َضبإ »: قَاَل  َضبإ  »: فََرَدَد ِمراراً، قَاَل  «ِل َتغإ  رواه ابلخاري. «ِلَ َتغإ
২৪/৪৯। আবূ হুিাইিাহ সথলক বরর্ণত, একরট সোক নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সমীলপ আলবদন জানাে সয, 
আপরন আমালক অরসয়ত করুন। রতরন বেলেন, ‘‘তুরম িার্ারেত 
হলয়া না।’’ সোকরট বাি বাি এই আলবদন জানাে। রতরন (প্রলতযক 

                                                           
45 সহীহুে বুখািী ৩২৮২, ৬০৪৮, ৬১১৫, মুসরেম ২৬১০, আবূ দাউদ ৪৭৮১, আহমাদ ২৬৬৬৪ 
46 (ইমাম রতিরমযী বলেন, এই হাদীসরট হাসান।) রতিরমযী ২০২১, ২৪৯৩, আবূ দাউদ ৪৭৭৭, ইবনু 

মাজাহ ৪১৮৬, আহমাদ ১৫১৯২, ১৫২১০ 
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বালিই) তালক এই অরসয়ত কিলেন সয, ‘‘তুরম িার্ারেত হলয়া 
না।’’47  

ِِب ُهَريَرةَ  ٤٦/٦1
َ
َما يََزاُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : رِض اهلل عنه، قَاَل  وَعْن أ

هِ َوَماِِلِ َحََّت يَلإََق اهلل َتَعاََل اْلََلَُء بالمُ  ِمَنِة ِف نفِسِه وَوَِلِ َوَما َعلَّيإِه  ؤِمِن َوالُمؤإ
 «حديث حسن صحيح»: رواه الرتمذي، َوقاَل . «َخِطّيَئةٌ 

২৫/৫০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মু’রমন পুরুষ ও 
নািীি জান, সন্তান-সন্তরত ও তাি য লন (রবপদ-আপদ দ্বািা) পিীক্ষা 
হলত থালক, পরিলশলষ সস আল্লাহ তা‘আোি সলি রনষ্পাপ হলয় 
সাক্ষাৎ কিলব।’’48  

َل : وََعِن ابِْن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل  ٤٥/٦1 قَِدمَ ُعيَيْنَُة بُْن ِحْصٍن، َفَْنَ
يَن يُْدِنيِهْم ُعَمرُ  ىلَعَ ابِْن أِخيهِ   ،رِض اهلل عنه احلُِرّ بِن قَيٍس، َوَكَن ِمَن انَلَفِر اذَلِ

ْو  رِض اهلل عنه َوَكَن الُقَراُء أْصَحاَب جَمِْلس ُعَمرَ 
َ
َوُمشاَوَرتِِه ُكُهواًل َكنُوا أ

َد َهَذا األِمرِي فَاْستَأِذْن يَا اْبَن أِِخ، لََك وَْجٌه ِعنْ : ُشَباناً، َفَقاَل ُعيَيْنَُة البِْن أخيِه 
ِِه يَا ابَن اْلََّطاِب، فَواهلِل َما : فَلََما َدَخَل قَاَل . يِل َعلَيِه، فاْستَأَذن فَأِذَن َُلُ ُعَمرُ 

َحََّت َهَم أْن  رِض اهلل عنه َفَغِضَب ُعَمرُ . ُتْعِّطينَا اجْلَْزَل َوال حَتُْكُم ِفينَا بالَعْدلِ 
ذِ  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصيَا أمرَي الُمْؤِمننَي، إَن اهلل َتَعاىَل قَاَل نِلَبِيِّه  : َُلُ احلُُر  َفَقاَل . يُوقَِع بِهِ   خ 

  وَ َعفۡ لۡ ٱ
ۡ
رۡ َوأ ِ  م  رۡ لۡ ٱب عۡ  ِف ع 

َ
َوإَن َهَذا ِمَن  [ 1٢٢: االعراف] ﴾ ١٩٩ ِهلِيَ َجٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

                                                           
47 সহীহুে বুখািী ৬১১৬, রতিরমযী ২০২০, আহমাদ ৯৬৮২, ২৭৩১১ 
48 (রতিরমযী, হাসান সহীহ) রতিরমযী ২৩৯৯, আহমাদ ৭৭৯৯, ২৭২১৯ 
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. َقافاً ِعنَْد ِكتَاِب اهلِل َتَعاىَل اجلَاِهِلنَي، واهلِل َما َجاَوزَهاَ ُعَمُر ِحنَي تاَلََها، وَكَن وَ 
 رواه ابلخاري

২৬/৫১। ইবলন আব্বাস বর্ণনা কলিন সয, উয়াইনাহ ইবলন 
রহসন এলেন এবং তাঁি ভারতজা হুিণ ইবলন কাইলসি কালে অবস্থান 
কিলেন। এই (হুিণ) উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সখোফত কালে 
ঐ সোকগুরেি মলয য একজন রেলেন যালদিলক রতরন তাঁি রনকলট 
িাখলতন। আি কুিআন রবশািদর্র্ বয়স্ক হন অথবা যুবক দে তািঁা 
উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সভাষদ ও পিামশণদাতা রেলেন। 
উয়াইনাহ তাঁি ভারতজালক বেলেন, ‘সহ আমাি ভ্রাতুষু্পি! এই 
খেীফাি কালে সতামাি রবলশষ সম্মান িলয়লে। তাই তুরম আমাি 
জলনয তাঁি সলি সাক্ষাৎ কিাি অনুমরত চাও।’ ফলে রতরন অনুমরত 
চাইলেন। সুতিাং উমাি তালক অনুমরত রদলেন। অতঃপি যখন 
উয়াইনাহ রভতলি প্রলবশ কিলেন, তখন উমাি (িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু)সক বেলেন, ‘সহ ইবলন খাোব! আল্লাহি কসম! আপরন 
আমালদিলক পযণাপ্ত দান সদন না এবং আমালদি মলয য নযায় রবচাি 
কলিন না!’ (এ কথা শুলন) উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু িার্ারেত 
হলেন। এমনরক তালক মািলত উদযত হলেন। তখন হুিণ তাঁলক 
বেলেন, ‘সহ আমীরুে মু’সমনীন! আল্লাহ তা‘আো তািঁ নবীলক 
বলেন, ‘‘তুরম ক্ষমাশীেতাি পথ অবেম্বন কি। ভাে কালজি আলদশ 
প্রদান কি এবং মূখণরদর্লক পরিহাি কলি চে।’’ (সূিা আে আ’িাফ ১৯৮ 
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আয়াত) আি এ এক মূখণ।’ আল্লাহি কসম! যখন রতরন (হুিণ) এই 
আয়াত পাি কিলেন, তখন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু একটুকুও 
আলর্ বাড়লেন না। আি রতরন আল্লাহি রকতালবি কালে (অথণাৎ তাঁি 
রনলদণশ শুলন) সত্বি সথলম সযলতন।49 

إَّنَها »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رَُسوَل  : رِض اهلل عنه وََعِن ابِن َمسُعودٍ  ٤٥/٦٤
ُموٌر ُتنإِكُرونَها

ُ
ِدص ي أثََرٌة وأ ُمُرنا ؟ قَاَل : قَالُوا  «َسَتكوُن َبعإ

ْ
:  يَا رَُسول اهلل، َفَما تَأ

لُوَن اهلل اَّلِص ي لَُكمإ »
َ
، َوتَسأ ََق اَّلِص ي َعلَّيإُكمإ

إ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «تَُؤُدوَن احل

২৭/৫২। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আমাি পলি 
(শাসকলর্াষ্ঠী দ্বািা অববয ভালব) প্রায ানয সদওয়াি কাজ হলব এবং 
এমন অলনক কাজ হলব সযগুলোলক সতামিা মন্দ জানলব।’’ 
সাহাবীর্র্ রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আপরন (সসই 
অবস্থায়) আমালদিলক কী আলদশ রদলচ্ছন?’ রতরন বেলেন, ‘‘সয 
অরয কাি আদায় কিাি দারয়ত্ব সতামালদি আলে, তা সতামিা আদায় 
কিলব এবং সতামালদি সয অরয কাি তা সতামিা আল্লাহি কালে সচলয় 
সনলব।’’50 

َسيْد بن ُحَضري ٦٧/٤8
ُ
ِِب حَيىَْي أ

َ
أَن رَُجاًل ِمَن  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

                                                           
49 সহীহুে বুখািী ৪৬৪২, ৭২৮৬। 
50 সহীহুে বুখািী ৩৬০৩, ৭০৫২, মুসরেম ১৮৪৩, রতিরমযী ২১৯০, আহমাদ ৩৬৩৩, ৪০৫৬, ৪১১৬, 
২৭২০৭,  
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إِنَُكمإ »: اهلل، أاَل تَْستَْعِمليُن َكَما اْستَْعَملَْت فُالناً، َفَقاَل  يَا رَُسوَل : األنْصاِر، قَاَل 
وا َحََّت تَلإَقوين لََعَ احَلوإِض  ِْبُ ثََرةً فَاصإ

َ
ِدص ي أ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َسَتلإَقوَن َبعإ

২৮/৫৩। আবূ ইয়াহইয়যা উসাইদ ইবলন হুদাইি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, একজন আনসািী বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! 
আপরন রক আমালক সকালনা সিকািী পদ রনলয়ার্ সদলবন, সযমন 
অমুকলক রদলয়লেন?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা আমাি (ম্তুযি) পি 
(অববয ভালব) অগ্রারয কাি সদওয়াি কাজ সদখলব! সুতিাং দয যণ য াির্ 
কিলব; সয অবরয  সতামিা হাওলযি কালে আমাি সলি সাক্ষাৎ না 
কিলব।’’51 

ِِب إبَراِهيَم َعبِد اهللِ بِن أِب أوََف َرِِضَ اهلل َعنُهما  َوَعنْ  ٤٢/٦٢
َ
أَن رَُسوَل : أ

يف بْعِض أيَاِمِه الَيِت لَيِقَ ِفيَها الَعُدَو، اْنَتَظَر َحََّت إَِذا مالَِت الَشْمُس قَاَم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
لُوا اهلل الَعافَِّيَة، َفإَِذا يَا أُيَها انلَاُس، ِل َتَتَمَنوا لَِقاَء الَعُدوِّ »: فيهْم، َفَقاَل 

َ
أ ، َواسإ

لَُموا أّن اجَلَنَة ََتإَت ِظَلِل الُسّيوِف  ُْبوا، َواعإ : ملسو هيلع هللا ىلصُثَم قَاَل انَليُِب .«لقّيُتُموُهمإ فَاصإ
نَا » ُهمإ َوانَُصإ ِزمإ َزاِب، اهإ ِرص َي الَسَحاِب، َوَهازَِم األحإ َِل الِكَتاِب، َوَُمإ

امهلَل ُمْنإ
 ٌق َعلَيهِ ُمَتفَ . «َعلَّيإهمإ 

২৯/৫৪। আবূ ইব্রাহীম আবু্দল্লাহ ইবলন আবী আওফা িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, শত্রুি সালথ সমাকালবোি সকান এক রদলন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অলপক্ষা কিলেন (অথণাৎ যুদ্ধ কিলত 

                                                           
51 সহীহুে বুখািী ৩৭৯২, ৭০৫৭, মুসরেম ১৮৪৫, রতিরমযী ২১৮৯, নাসায়ী ৫৩৮৩, আহমাদ ১৮৬১৩, 
১৮৬১৫ 
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রবেম্ব কিলেন)। অবলশলষ যখন সূযণ  লে সর্ে, তখন রতরন 
সোকলদি মলয য দাঁরড়লয় বেলেন, ‘‘সহ সোলকিা! সতামিা শত্রুি সলি 
সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা কলিা না এবং আল্লাহি কালে রনিাপত্তা চাও। 
রকন্তু যখন শত্রুি সামনা-সামরন হলয় যালব, তখন সতামিা দ্ঢ়তাি 
সালথ যুদ্ধ কি! আি সজলন সিলখা সয, জািাত আলে তিবারিি োয়াি 
নীলচ।’’ অতঃপি রতরন সদা‘আ কলি বেলেন, ‘‘সহ রকতাব 
অবতীর্ণকািী, সম  সঞ্চােনকািী এবং শত্রুসকেলক পিারজতকািী! 
তুরম তালদিলক পিারজত কি এবং তালদি মুকারবোয় আমালদিলক 
সাহাযয কি।’’52 

 

قِ  -4 دإ  بَاُب الِصّ

পরিলচ্ছদ - ৪ : সতযবারদতাি গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ُيَهاَيٰ  ﴿
َ
وا  ٱ َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ ون وا   ّلّلَ ٱ ّتق   [  11٢: اتلوبة] ﴾ ١١٩ ِدقِيَ لّصٰ ٱ َمعَ  َوك 

অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা আল্লাহলক ভয় কি এবং 
সতযবাদীলদি সিী হও।” (সূিা তাওবাহ ১১৯ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন,  

                                                           
52 সহীহুে বুখািী ২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ২৯৬৬, ৩০২৪, ৩০২৬, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭২৩৭, ৭৪৮৯, 

মুসরেম ১৭৪১, ১৭৪২, রতিরমযী ১৬৭৮, আবূ দাউদ ২৬৩১, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ 
১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭। 
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ٰ لّصٰ ٱوَ  ِدقِيَ لّصٰ ٱوَ  ﴿  [  ٧٦: االحزاب] ﴾ ِت ِدَق
অথণাৎ “---সতযবাদী পুরুষ ও সতযবারদনী নািী ---এলদি জনয 

আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্ররতদান সিলখলেন।” (সূিা আহযাব ৩৫ আয়াত) 
রতরন আলিা বলেন,  

مۡ  اَخۡيٗ  لَََكنَ  ّلّلَ ٱ َصَدق وا   فَلَوۡ  ﴿  [  ٤1: حممد] ﴾ لّه 
অথণাৎ “সুতিাং যরদ তািা আল্লাহি সালথ সতয বেত, তাহলে 

তালদি জনয এটা মিেজনক হত।” (সূিা মুহাম্মাদ ২১ আয়াত) 
এ রবষলয় উলল্লখনীয় হাদীসসমূহ: 

دَق »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصعن انلَيِّب  ،رِض اهلل عنه َعِن ابِن َمْسُعودٍ  ٦٦/1 إَن الِصّ
َتَب ِعنإَد  ، وإَن الْب يَهِدص ي إََِل اجَلَنِة، وإَن الرَُجَل ََلَصُدُق َحََّت يُكإ ِدص ي إََِل الْبِّ

َيهإ
يقاً  ِدص ي إََِل الُفُجورِ، َوإَِن الُفُجوَر يَهِدص ي إََِل انلَارِ، َوإَِن َوإَِن ا. اهللِ ِصِدّ لَكِذَب َيهإ

ِذُب َحََّت يُكَتَب ِعنإَد اهلل َكَذاباً   ُمَتَفٌق َعلَيهِ  «الرَُجَل ََلَكإ
১/৫৫। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনশ্চয় সতয পুলর্যি পথ 
সদখায় এবং পুর্য জািালতি রদলক রনলয় যায়। একজন মানুষ 
(অরবিত) সতয বেলত থালক। সশষ পযণন্ত আল্লাহি কালে তালক খুব 
সতযবাদী বলে রেখা হয়। পক্ষান্তলি রমথযা পালপি পথ সদখায় এবং 
পাপ জাহািালমি রদলক রনলয় যায়। একজন মানুষ (সবণদা) রমথযা 
বেলত থালক, সশষ অবরয  আল্লাহি রনকলট তালক মহা রমথযাবাদী 
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বলে রেরপবদ্ধ কিা হয়।’’53  
ّ بِن أِب َطاِلٍب رَِِضَ اهلل َعنُهما، قَاَل  ٤/٦٥ ِِب حُمََمٍد احلََسِن بِن َلََعِ

َ
: َعْن أ

دَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَحفْظُت ِمْن رَُسول اهلل  َدعإ َما يَِريبَُك إََِل َما ِلَ يَِريُبَك ؛ فإَن الِصّ
 ِ ٌة، َوالَكِذَب رِيبَةٌ ُطَمأن

 «حديث صحيح»: رواه الرتمذي، َوقاَل «ينَ
২/৫৬। আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবলন আেী ইবলন আবী ত্বালেব 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সথলক এই শব্দগুরে স্মির্ সিলখরে সয, ‘‘তুরম ঐ রজরনস 
পরিতযার্ কি, সয রজরনস সতামালক সলন্দলহ সফলে এবং তা গ্রহর্ 
কি যালত সতামাি সলন্দহ সনই। সকননা, সতয প্রশারন্তি কাির্ এবং 
রমথযা সলন্দলহি কাির্।’’54  

ِِب سفياَن َصخِر بِن حرٍب  ٧/٦٥
َ
يف َحِديِثِه الَّطِويِل يف  رِض اهلل عنه َعْن أ

ُمُرُكْم : قَِصِة ِهَرقَْل، قَاَل ِهَرقُْل 
َ
: قَاَل أبو سفياَن  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِّب :  يعين  -َفَماَذا يَأ

، »: يقوُل : قُلُْت  ِكُوا بِِه َشيئاً، َواتإُرُكوا َما َيُقوُل آبَاُؤُكمإ
ُبُدوا اهلَل وَحَدهُ ِل ترُشإ اعإ

لَةِ  ِق، والَعَفاِف، َوالِصّ دإ ُمُرنَا بالَصَلةِ، َوالِصّ
إ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ويَأ

৩/৫৭। আবূ সুরফয়ান সাখি ইবলন হািব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু ঐ 
দী ণ হাদীস বর্ণনা কলিন যালত (সিালমি বাদশাহ) রহিারক্লয়ালসি 
 টনা বর্ণনা কিা হলয়লে। রহিারক্লয়াস আবূ সুরফয়ানলক রজজ্ঞাসা 

                                                           
53 সহীহুে বুখািী ৬০৯৪, মুসরেম ২৬০৬, ২৬০৭, রতিরমযী ১৯৭১, আবূ দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ 
৪৬, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৫৯, দালিমী ২৭১৫ 

54 রতিরমযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আহমাদ ২৭৮১৯, দালিমী ২৫৩২ 
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কিলেন (তখন রতরন ইসোম য মণ গ্রহর্ কলিনরন) ‘রতরন---অথণাৎ 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম---সতামালদিলক সকান্ কালজি 
আলদশ কিলেন?’ আবূ সুরফয়ান বলেন, আরম বেোম, ‘রতরন 
বেলেন সয, ‘‘সতামিা মাি এক আল্লাহি উপাসনা কি, তাঁি সালথ 
কাউলক অংশীদাি কলিা না এবং ঐসব কথা পরিহাি কি, যা 
সতামালদি বাপ-দাদািা বেত (এবং কিত)।’’ আি রতরন 
আমালদিলক নামায পড়া, সতয কথা বো, চারিরিক পরবিতা িক্ষা 
কিা এবং আত্মীয়তাি বন্ধন অটুট িাখাি আলদশ সদন।’55  

ِِب ثَابٍِت، َوِقيَل  ٢/٦8
َ
أِب الويد، َسْهِل بن ُحنَيٍْف : أِب َسِعيٍد، َوِقيَل : َعْن أ

َل اهلل َتَعاََل الَّشَهاَدةَ »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انلَيِّب : وَُهَو بدرٌي رِض اهلل عنه 
َ
َمنإ َسأ

ٍق بَلََغُه َمَنازَِل الّشُ   مسلم رواه. «َهَداءِ َوإِنإ َماَت لََعَ فَِراِشهِ بِِصدإ
৪/৫৮। আবূ সালবত, মতান্তলি আবূ সাঈদ বা আবুে অেীদ 

সাহ্ ে ইবলন হুনাইফ  িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, (আি রতরন 
বাদিী সাহাবী রেলেন) নবী  সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সয বযরি সতয অন্তি রনলয় আল্লাহি রনকট শাহাদত প্রাথণনা কিলব, 
তালক আল্লাহ তা‘আো শহীদলদি মযণাদায় সপঁোলবন; যরদও তাি 
ম্তুয রনজ রবোনায় হয়।’’56 
                                                           
55 সহীহুে বুখািী ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ৩১৭৪, ৪৫৯৩, মুসরেম ১৭৭৩, রতিরমযী 
২৭১৭, আবূ দাউদ   ৫১৩৬, আহমাদ ২৩৬৬ 
56 মুসরেম ১৯০৯, রতিরমযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবূ দাউদ ১৫২০, ইবনু মাজাহ ২৭৯৭, দালিমী 
২৪০৭ 
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ِِب ُهَريَرةَ  ٦/٦٢
َ
َغَزا نّيٌب ِمَن »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

َع : َل لَِقومِه األنإبَِّياءِ َصلََواُت اهللِ وََسَلَُمُه َعلَّيإهمإ َفَقا ِل يَتإَبَعِِنّ رَُجٌل َملََك بُضإ
ِ بَِها، َوِل أَحٌد َبََن ُبُّيوتاً لَمإ يَرإَفعإ ُسُقوَفَها،  رَأٍة َوُهَو يُريُد أنإ يَبإِِن بَِها َولََما َيْبإ امإ

ِلَدها وإ
َ
وإ َخلَِفاٍت َوُهَو يَنإَتِظُر أ

َ
َْتَى َغَنماً أ يَِة َفَغزا فََدنَا مِ . َوِل أَحٌد اشإ َن الَقرإ

ِس  وإ قَريباً ِمنإ ذلَِك، َفَقاَل لِلَّشمإ
َ
ِ أ إِنَِك َمأُموَرةٌ وَأنَا َمأُموٌر،  امهلَل : َصَلةَ الَعَصإ

َها َعلَّيإَنا، فَُحبَِستإ َحََّت َفَتَح اهلُل َعلَّيِه، فََجَمَع الَغنَائَِم فََجاءتإ  بِسإ يعِن  -احإ
ِِن ِمنإ لُُكِّ قَبّيلٍة : ها، َفَقاَل ِِلَأُكلََها فَلَمإ تَطَعمإ  -انلَارَ 

إَن فِّيُكمإ ُغلُوِلً، فَلإُّيبايعإ
ِِن قَبِّيلَتَُك، فَلَزِقَتإ : رَُجٌل، فَلَزِقَتإ يَُد رَُجٍل بَِّيِدهِ َفَقاَل  فِّيُكُم الُغلُوُل فَلإتَُبايِعإ
وإ ثََلَثٍَة بَِّيِدهِ، َفَقاَل 

َ
ٍس ِمثِل رَأِس َبَقَرٍة فِّيُكُم الإُغلُوُل، فََجا: يَُد رَُجلَِّي أ

إ
ُؤوا بِرَأ

َحٍد َقبإلََنا، ُثَم . ِمَن اَّلَهِب، فََوَّضَعَها فَجاءت انلَاُر فَأَكلَتإها 
َ
فَلَمإ ََتَل الَغَنائُِم أل

َزنَا فَأَحلََها نَلَا َفنا َوَعجإ ى َّضعإ
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أَحَل اهلل نَلَا الَغَنائَِم لََما َرأ

৫/৫৯। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘নবীলদি মলয য 
সকালনা এক নবী রজহালদি জনয সবি হওয়াি ইচ্ছা কিলেন। সুতিাং 
রতরন তাঁি সম্প্রদায়লক বেলেন, ‘আমাি সলি সযন ঐ বযরি না যায়, 
সয নতুন রববাহ কলিলে এবং সস তাি সালথ বাসি কিাি কামনা 
িালখ; রকন্তু এখলনা পযণন্ত সস তা কলিরন। আি সসও নয়, সয  ি 
রনমণার্ কলিলে; রকন্তু এখলনা পযণন্ত োদ  ালেরন। আি সসও নয়, সয 
র্ভণবতী সভড়া-োর্ে রকম্বা উটনী রকলনলে এবং সস তালদি বাচ্চা 
হওয়াি অলপক্ষায় আলে।’ অতঃপি সসই নবী রজহালদি জনয সবরিলয় 
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পড়লেন। তািপি রতরন আসলিি নামালযি সময় অথবা ওি 
রনকটবতণী সমলয় ঐ গ্রালম (সযখালন রজহাদ কিলবন সসখালন) 
সপঁেলেন। অতঃপি রতরন সূযণলক (সলম্বায ন ক’সি) বেলেন, ‘তুরমও 
(আল্লাহি) আজ্ঞাবহ এবং আরমও (তাঁি) আজ্ঞাবহ। সহ আল্লাহ! এলক 
তুরম আটলক দাও (অথণাৎ যুলদ্ধি ফোফে সবি না হওয়া পযণন্ত সূযণ 
সযন না সডালব)।’ বস্তুতঃ সূযণলক আটলক সদওয়া হে। এমনরক 
আল্লাহ তা‘আো (ঐ জনপদরটলক) তালদি হালত জয় কিালেন। 
অতঃপি রতরন র্নীমলতি মাে জমা কিলেন। তািপি তা গ্রাস 
কিাি জনয (আসমান সথলক) আগুন এে; রকন্তু সস তা সখে না (ভষ্ম 
কিে না)। (এ সদলখ) রতরন বেলেন, ‘রনশ্চয় সতামালদি মলয য 
রখয়ানত আলে (অথণাৎ সতামালদি সকউ র্নীমলতি মাে আত্মসাৎ 
কলিলে)। সুতিাং প্রলতযক সর্ালিি ময য হলত একজন আমাি হালত 
‘বায়আত’ করুক।’ অতঃপি (বায়আত কিলত কিলত) একজলনি 
হাত তাঁি হালতি সলি সেলর্ সর্ে। রতরন বেলেন, ‘সতামালদি মলয য 
রখয়ানত িলয়লে। সুতিাং সতামাি সর্ালিি সোক আমাি হালত 
‘বায়আত’ করুক।’ সুতিাং দুই অথবা রতনজলনি হাত তাঁি হালতি 
সলি সেলর্ সর্ে। রতরন বেলেন সয, ‘সতামালদি মলয য রখয়ানত 
িলয়লে।’ সুতিাং তািা র্াভীি মাথাি মত একরট সসানাি মাথা রনলয় 
এে এবং রতরন তা র্নীমলতি সালথ সিলখ রদলেন। তািপি আগুন 
এলস তা সখলয় সফেে। (সশষ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
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বলেন সয,) আমালদি পূলবণ কালিা জনয র্র্ীমলতি মাে হাোে রেে 
না। পলি আল্লাহ তা‘আো যখন আমালদি দুবণেতা ও অক্ষমতা 
সদখলেন, তখন আমালদি জনয তা হাোে কলি রদলেন।’’57 

ِِب َخادِلٍ َحِكيِم بِن ِحَزامٍ  ٥/٥1
َ
اَل رسوُل اهلل قَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

اْلَّيَِّعاِن باخلَِّيارِ َما لَمإ َيتََفَرقَا، فَإنإ َصَدقا َوبيََنا بُورَ  لَُهَما ِف بّيِعهَما، وإنإ »: ملسو هيلع هللا ىلص
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َكَتَما َوَكَذبَا ُُمَِقتإ برَكُة بَّيِعِهما

৬/৬০। আবূ খালেদ হাকীম ইবলন রহযাম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সক্রতা ও রবলক্রতা উভলয়ি জনয ততক্ষর্ পযণন্ত (চুরি পাকা বা 
বারতে কিাি) স্বায ীনতা িলয়লে, যতক্ষর্ পযণন্ত তািা প্থক 
(স্থানান্তরিত) না হলব। আি যরদ তািা সতয কথা বলে এবং 
(পর্যদ্রলবযি প্রক্রত) খুলে বলে, (সদাষ-ত্রুরট সর্াপন না িালখ,) 
তাহলে তালদি সকনা-সবচাি মলয য বিকত সদওয়া হয়। আি তািা 
যরদ (সদাষ-ত্রুরট) সর্াপন িালখ এবং রমথযা বলে, তাহলে তালদি 
দু’জলনি সকনা-সবচাি বিকত িরহত কিা হয়।’’58 

 

                                                           
57 সহীহুে বুখািী ৩১২৪, ৫১৫৭, মুসরেম ১৭৪৭, আহমাদ ২৭৪৫৭ 
58 সহীহুে বুখািী ২৯৬৩, ৩০৭৯, ৪৩০৬, ৪৩০৮, মুসরেম ১৮৬৩, আহমাদ ১৫৪২০, ১৫৪২৩ 
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إُمَراَقَبةِ  -٦  بَاُب ال

পরিলচ্ছদ - ৫ : মুিাক্বাবাহ্ (আল্লাহি য যান) 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ٰ  يَّّلِ ٱ ﴿ وم   ِحيَ  َك يََرى  [  ٤1٢  ،٤18: الشعراء] ﴾ ٢١٩ ِجِدينَ لّسٰ ٱ ِف  َوَتَقُلَبَك  ٢١٨ َتق 
অথণাৎ “রযরন সতামালক সদলখন; যখন তুরম দিায়মান হও 

(নামালয) এবং সতামালক সদলখন রসজদাকািীলদি সালথ উিলত-
বসলত।” (সূিা শু‘আিা ২১৮-২১৯ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
وَ  ﴿ مۡ َمعَ  َوه  يۡ  ك 

َ
نت مَۡ  َما نَ أ  [  ٢: احلديد] ﴾ ك 

অথণাৎ “সতামিা সযখালনই থাক না সকন রতরন সতামালদি সলি 
আলেন।” (সূিা হাদীদ ৪ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
 ٱ ِف  ء  َشۡ  هِ َعَليۡ  َفٰ َيۡ  َّل  ّلّلَ ٱ إِنّ  ﴿

َ
 [  ٦: عمران ال] ﴾ ٥ ءِ لّّسَما  ٱ ِف  َوَّل  ِض ۡرۡۡل

অথণাৎ “রনশ্চয়ই আল্লাহি কালে যমীন ও আকালশি সকালনা 
রকেুই সর্াপন সনই।”(সূিা আলে ইমিান ৫ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন,  
 ٱَلِ  َرّبَك  إِنّ  ﴿

ۡ  [  1٢: الفجر] ﴾ ١٤ َصادِ ِمرۡ ل
অথণাৎ “রনশ্চয় সতামাি প্ররতপােক সমলয়ি প্রতীক্ষায় সথলক সতকণ 

দ্রষ্ট িালখন।” (সূিা ফাজ্র ১৪ আয়াত) 
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তাঁি অলমা  বার্ী,  
 ٱ ئَِنةَ َخا   م  لَ َيعۡ  ﴿

َ
ِ عۡ ۡۡل ۡ  َوَما ي  ور  ٱ ِف ت   [  1٢: َغفر] ﴾ ١٩ لُصد 

অথণাৎ “চকু্ষি সচািা চাহরন ও অন্তলি যা সর্াপন আলে সস সম্বলন্ধ 
রতরন অবরহত।”  

(সূিা মু’রমন ১৯ আয়াত) 

এ োড়া এ প্রসলি আলিা অলনক আয়াত িলয়লে। উি 
মমণলবায ক হাদীসসমূহ: 

بَيْنَما ََنُْن ُجلُوٌس ِعنَْد : اِب رِض اهلل عنه، قَاَل َعْن ُعَمَر بِن اْلََّط  ٥1/1
َذاَت يَوٍم، إْذ َطلََع َعلَينا رَُجٌل َشديُد بَياِض اّثِلّياِب، َشديُد َسَواِد  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسول اهلل 

، ملسو هيلع هللا ىلصالَشْعِر، ال يَُرى َعلَيِه أثَُر الَسَفِر، َوال َيْعِرفُُه ِمَنا أَحٌد، َحََّت َجلََس إِىَل انَليِّب 
ْسنََد ُرْكبَنَيِه إِىَل ُرْكبنَيِه، َووَضَع َكَفيِه ىلَعَ فَِخَذيِه، َوقاَل 

َ
يَا حُمََمُد، أْخَبن َعِن : فَأ

َ إَِل اهلل وأَن ُُمَمداً : اْلسَلُم »: ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالِم، َفَقاَل رَُسول اهلل  هَد أنإ ِل إِِلى أنإ تَّشإ
ََكَة، َوتَصوَم َرَمَضاَن، َوََتَُّج اَْلّيَت إن رسوُل اهلل، وتُقّيَم الَصَلَة، َوتُؤِِتَ الزَ 

َت إََِلإِه َسبّيَلً  َتَطعإ قُه . َصَدقَْت : قَاَل .«اسإ ُُلُ َويَُصِدّ
َ
ْخَبِن : قَاَل ! َفَعِجبْنَا َُلُ يَْسأ

َ
َفأ

اآلِخر،  أنإ تُؤِمَن باهللِ، َوَمَلئَِكتِِه، َوُكُتبِه، َوُرُسلِِه، َواََلوإمِ »: قَاَل . َعِن اإِليَمانِ 
هِ  ِمَن بالَقَدرِ َخريِهِ َوََشِّ

ْخَبن َعِن اإلْحَساِن : قَاَل . َصدقت : قَاَل .«وتُؤإ
َ
: قَاَل . فأ

ُبَد اهللَ َكأنََك تََراهُ فإنإ لَمإ تَُكنإ تََراهُ فإنَُه يََرا َ » ْخَِبن َعِن الَساَعِة : قَاَل .«أنإ َتعإ
َ
فَأ

ُؤوُل َعنإَها »: قَاَل .  لََم ِمَن الَسائِلِ َما الَمسإ : قَاَل . فأخَِبن َعْن أَماراتَِها : قَاَل .«بأعإ
َمُة َرَبَتَها، وأنإ تََرى احُلَفاَة الُعَراَة الَعالََة رََِعَء الَّشاءِ َيَتَطاَولُوَن ِف »

َ
أنإ تَِِلَ األ

تَ »: ُثَم اْنَّطلَق فَلَِبثُْت َمِلّياً، ُثَم قَاَل .«اْلُنإَّيانِ 
َ
رص ي َمِن الَسائُِل ؟يَا ُعَمُر، أ : قُلُْت «دإ
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َر ِدينُكمإ »: قَاَل . اهللُ ورُسوُُلُ أْعلَُم  لُِّمُكمإ أمإ تَاُكمإ يعإ
َ
يُل أ  مسلم رواه. «فإنَُه ِجْبإ

১/৬১। উমাি ইবলন খাোব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, 
আমিা একরদন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকলট 
বলস রেোম। হিাৎ একরট সোক আমালদি কালে এে। তাি পিলন 
য বয লব সাদা কাপড় এবং তাি চুে কুচকুলচ কাে রেে। (বাহযতঃ) 
সফলিি সকান রচহ্ন তাি উপি সদখা যারচ্ছে না এবং আমালদি মলয য 
সকউ তালক রচনরেে না। সশষ পযণন্ত সস নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি কালে বসে; তাি দুই হাঁটু তাঁি (নবীি) হাটুঁি সলি 
রমরেলয় রদে এবং তাি হালতি দুই কিতেলক রনজ জানুি উপলি 
সিলখ বেে, ‘সহ মুহাম্মাদ! আমালক ইসোম সম্পলকণ বেুন।’ সুতিাং 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘ইসোম হে এই 
সয, তুরম সাক্ষয সদলব, আল্লাহ োড়া সকান (সতয) উপাসয সনই, আি 
মুহাম্মাদ আল্লাহি িাসূে, নামায প্ররতষ্ঠা কিলব, যাকাত প্রদান 
কিলব, িমযালনি সিাযা িাখলব এবং কা‘বা  লিি হজ্জ্ব কিলব; যরদ 
সসখালন যাবাি সিরত িাখ।’’ সস বেে, ‘আপরন রিকই বলেলেন।’ 
আমিা তাি কথায় আশ্চযণ হোম সয, সস রজজ্ঞাসাও কিলে এবং রিক 
বলে সমথণনও কিলে! সস (আবাি) বেে, ‘আপরন আমালক ঈমান 
সম্পলকণ বেুন।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম আল্লাহি প্ররত, তাঁি 
রফরিশ্তার্র্, তাঁি রকতাবসমূহ, তাঁি িাসূেসমূহ, পিকাে এবং 
ভালর্যি ভাে-মলন্দি প্ররত রবোস িাখলব।’’ সস বেে, ‘আপরন যথাথণ 



 

110 

বলেলেন।’ সস (ত্তীয়) প্রে কিে সয, ‘আমালক ইহসান সম্পলকণ 
বেুন! রতরন বেলেন, ‘‘ইহসান হে এই সয, তুরম এমনভালব আল্লাহি 
ইবাদত কিলব; সযন তুরম তালঁক সদখলত পাচ্ছ। যরদ তুরম তালঁক 
সদখলত না পাও, তাহলে রতরন রকন্তু সতামালক সদখলত পালচ্ছন।’’ সস 
(পুনিায়) বেে, ‘আপরন আমালক রকয়ামলতি রদন সম্পলকণ বেুন 
(সসরদন কলব সং রটত হলব?)’ রতরন বেলেন, ‘‘এ বযাপালি 
রজজ্ঞারসত (বযরি) রজজ্ঞাসাকািীি সচলয় সবশী অবরহত নয়। (অথণাৎ 
রকয়ামলতি রনরদণষ্ট রদন আমালদি দু’জলনিই অজানা)।’’ সস বেে, 
‘(তাহলে) আপরন ওি রনদশণনসমূহ সম্পলকণ আমালক বলে রদন।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘(ওি রকেু রনদশণন হে এই সয,) ক্তদাসী তাি 
মরনবলক প্রসব কিলব (অথণাৎ যুদ্ধবন্দী এত সবশী হলব সয, যুদ্ধ 
বরন্দনী ক্রীতদাসী তাি মরনলবি কনযা প্রসব কিলব)। আি তুরম 
নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র োর্লেি িাখােলদিলক অট্টারেকা রনমণালর্ি 
কালজ পিস্পি র্বণ কিলত সদখলব।’’ অতঃপি সস (আর্ন্তুক 
প্রেকািী) চলে সর্ে। (উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,) ‘আরম 
অলনকক্ষর্ িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রখদমলত 
থাকোম।’ পুনিায় রতরন বেলেন ‘‘সহ উমাি! তুরম, রক জান সয, 
প্রেকািী সক রেে?’’ আরম বেোম, ‘আল্লাহ ও তাঁি িাসূে সবশী 
জালনন।’ রতরন বেলেন, ‘‘ইরন রজব্রাঈে রেলেন, সতামালদিলক 
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সতামালদি দ্বীন রশখালনাি জনয এলসরেলেন।’’59   
ِِب َذٍرّ ُجنُْدِب بِن ُجناَدَة وأِب َعبِد الرمحاِن ُمعاِذ بِن َجبٍَل رَِِضَ  ٤/٥٤

َ
َعْن أ

بِع الَسيَِّئَة احَلَسَنَة »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َعنُهَما، َعن رَُسوِل اهلل 
تإ
َ
اتَِق اهلل َحّيإُثَما ُكنإَت وَأ

ُحَها، وََخالِِق انلَاَس ِِبُلُ    «حديث حسن»: الْتمذص ي، َوقاَل  رواه. «ٍق َحَسٍن َتمإ
২/৬২। আবূ যািণ জুনু্দব ইবন জুনাদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু ও 

মু‘আয ইবলন জাবাে িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘তুরম সযখালনই থাক না 
সকন, আল্লাহলক ভয় কি এবং পালপি পলি পুর্য কি, যা পাপলক 
মুলে সফেলব। আি মানুলষি সলি সদ্বযবহাি কি।’’60  

يَوماً،  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُت َخلَف انَليِّب : َعن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل  ٧/٥٧
هُ : يَا ُغَلُم، إِنّ أعلُّمَك ََكَِماٍت »: َفَقاَل  َفِظ اهلَل ََتِدإ َك، احإ َفِظ اهلَل َُيإَفظإ احإ
لَمإ َُتَ  َتِعنإ باهللِ، َواعإ َتَعنإَت فَاسإ ِل اهلل، وإَِذا اسإ

َ
َمَة لَوإ : اَهَك، إَِذا َسألإَت فَاسأ

ُ
أَن األ

َتَمَعتإ لََعَ أنإ َينإَفُعوَ  بيَِشٍء لَمإ َينإَفُعوَ  إِلَ بيَِشٍء قَدإ َكتَبُه اهلُل لََك، َوإِن  اجإ
وَ  بيَِشٍء لَمإ  وَ  إِلَ بيَِشٍء قَدإ َكتََبُه اهللُ َعلَّيإَك، ُرفَِعِت  اجَتَمُعوا لََعَ أنإ يرََُضُ يرََُضُ

قإَلَُم وََجَفِت الُصحُف 
َ
 «حديث حسن صحيح»:  الرتمذي، َوقاَل  رواه. «األ

َماَمَك، تَعَرفإ إََِل اهللِ ِف »: ويف رواية غرِي الرتمذي
َ
هُ أ َفِظ اهلل ََتِدإ احإ

َدةِ، وَ  رِفَك ِف الِّشّ لَمإ الرََخاءِ َيعإ َطأَ  لَمإ يَُكنإ َِلُِصّيبَك، َوَما أَصابََك : اعإ خإ
َ
أَن َما أ

                                                           
59 মুসরেম ৮, রতিরমযী ২৬১০, নাসায়ী ৪৯৯০, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, ইবনু মাজাহ ৬৩, আহমাদ ১৮৫, ১৯২, 
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لَمإ  ِطَئَك، َواعإ َن َمَع : لَمإ يَُكنإ َِلُخإ
َ
َن الَفَرَج َمَع الَكرإِب، وَأ

َ
ِ، وَأ َ َمَع الَصْبإ أَن انلََصإ

اً  ِ يُْسإ  .«الُعْسإ
৩/৬৩। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম একদা 

(সওয়ািীি উপি) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রপেলন (বলস) রেোম। রতরন বেলেন, ‘‘ওলহ রকলশাি! আরম 
সতামালক কলয়করট (গুরুত্বপূর্ণ কথা রশক্ষা সদব (তুরম সসগুলো স্মির্ 
সিলখা)। তুরম আল্লাহি (রবয ানসমূলহি) িক্ষর্ালবক্ষর্ কি (তাহলে) 
আল্লাহও সতামাি িক্ষর্ালবক্ষর্ কিলবন। তুরম আল্লাহি 
(অরয কািসমূহ) স্মির্ িালখা, তাহলে তুরম তালঁক সতামাি সমু্মলখ 
পালব। যখন তুরম চাইলব, তখন আল্লাহি কালেই চাও। আি যখন 
তুরম প্রাথণনা কিলব, তখন একমাি আল্লাহি কালেই সাহাযয প্রাথণনা 
কি। আি এ কথা সজলন িাখ সয, যরদ সমগ্র উম্মত সতামাি 
উপকাি কিাি জনয একরিত হলয় যায়, তলব ততটুকুই উপকাি 
কিলত পািলব, যতটুকু আল্লাহ সতামাি (তাকদীলি) রেলখ সিলখলেন। 
আি তািা যরদ সতামাি ক্ষরত কিাি জনয একরিত হলয় যায়, তলব 
ততটুকুই ক্ষরত কিলত পািলব যতটুকু আল্লাহ সতামাি (তাকদীলি) 
রেলখ সিলখলেন। কেমসমূহ উরিলয় সনওয়া হলয়লে এবং খাতাসমূহ 
(তাকদীলিি রেরপ) শুরকলয় সর্লে।’’61  

রতিরমযী বযতীত অনয এক বর্ণনায় আলে সয, ‘‘আল্লাহি 
                                                           
61 রতিরমযী ২৫১৬ (রতরন বলেলেন, হাদীসরট হাসান সহীহ), আহমাদ ২৬৬৪, ২৭৫৮, ২৮০০  
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(অরয কািসমূলহি) রখয়াে িাখ, তাহলে তাঁলক সতামাি সমু্মলখ পালব। 
সুলখি সময় আল্লাহলক সচলনা, তলব রতরন দুঃখ ও কলষ্টি সময় 
সতামালক রচনলবন। আি সজলন িাখ সয, সতামাি বযাপালি যা ভুলে 
যাওয়া হলয়লে (অথণাৎ সয সুখ-দুঃখ সতামাি তাকদীলি সনই), তা 
সতামাি রনকট সপঁেলব না। আি যা সতামাি রনকট সপঁেলব, তালত 
ভুে হলব না। আি সজলন িাখ সয, রবজয় বা সাহাযয আলে দয লযণি 
সালথ, মুরিি উপায় আলে কলষ্টি সালথ এবং করিলনি সলি সহজ 
জরড়ত আলে।’’ 

نٍَس  ٢/٥٢
َ
ْعَمااًل ِِهَ أَدُق يف : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

َ
إِنَُكْم تَلَعَملُوَن أ

رواه . ِمَن الُموبِقاِت  ملسو هيلع هللا ىلصأعيُِنُكْم ِمَن الَشْعِر، ُكَنا َنُعُدَها ىلَعَ َعْهِد رَُسول اهلل 
 ابلخاري

৪/৬৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু (তাঁি যুলর্ি সোকলদিলক 
সলম্বায ন ক’সি) বলেলেন সয, ‘সতামিা বহু এমন (পাপ) কাজ কিে, 
সসগুলো সতামালদি দ্রষ্টলত চুে সথলকও সূক্ষ্ম (নর্র্য)। রকন্তু আমিা 
সসগুলোলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি যুলর্ 
রবনাশকািী মহাপাপ বলে র্র্য কিতাম।’62 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، َعِن انَليِّب  ٦/٥٦
َ
إَن اهلل َتَعاََل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

 متفق َعلَيهِ .«َغرَيةُ اهلل َتَعاََل، أنإ يَأِِتَ الَمرإُء َما َحَرَم اهلل َعلَّيهِ َيَغاُر، وَ 
৫/৬৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো আত্ম 
মযণাদালবায  কলিন। আি আল্লাহি আত্ম মযণাদা সজলর্ ওলি তখন 
যখন সকালনা মানুষ এমন কাজ কলি সফলে, যা রতরন তাি উপি 
হািাম কলিলেন।’’63 

ِِب ُهَريَرةَ  ٥/٥٥
َ
إَن ثََلثًَة »: ، يُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصأنَه َسِمَع انلَيَِب  : رِض اهلل عنه َعْن أ
ائِّيَل  َ ِ : ِمنإ بَِن إِِسإ َراَد اهللُ أنإ يَبإَتلَّيُهمإ َفبََعَث إ

َ
ًَّم، أ عإ

َ
قإَرَع، وَأ

َ
َلإهمإ َملََكً، أبإَرَص، وَأ

بإَرَص، َفَقاَل 
َ
ََت األ

َ
َحُب إََلإَك؟ قَاَل : فَأ

َ
ص ُي ََشٍء أ

َ
ٌن َحسٌن، وَِجٌِل َحَسٌن، : أ لَوإ

ِطَي لَوناً  عإ
ُ
هُب َعِِنّ اَّلِص ي قَدإ قَِذَريِن انلَاُس ؛ َفَمَسَحُه فََذَهَب َعنإُه قََذُرهُ وَأ َويَذإ

 : َفَقاَل . َحسَناً 
َ
وإ قاَل  -اِْلبُل : َحُب إَِلَك؟ قَاَل فَأص ُي الَماِل أ

َ
اْلََقُر شَك الَراوص ي : أ

اَء، َفَقاَل  - عِطَي نَاقًَة ُعرَشَ
ُ
قإَرَع، َفَقاَل  .بَارَ  اهلل لََك فِّيَها: فَأ

َ
ََت األ

َ
ص ُي ََشٍء : فَأ

َ
أ

َحُب إََلإَك؟ قَاَل 
َ
َهُب َعِِنّ َهَذا اَّلِص ي قَِذَرين انلَ : أ ٌر َحَسٌن، َويَذإ اُس ؛ َفَمَسَحُه َشعإ

ِطَي َشعراً َحَسناً  عإ
ُ
َحُب إَِلإَك ؟ قَاَل : قاَل . فََذهَب َعنإُه وأ

َ
ص ُي الَماِل أ

َ
اْلََقُر، : فَأ

ِطَي َبَقَرةً َحاِمَلً، َوقاَل  عإ
ُ
ًَّم، َفَقاَل . بَاَرَ  اهلل لََك فِّيَها : فَأ عإ

َ
ََت األ

َ
ص ُي ََشٍء : فَأ

َ
أ

َحُب إََِلإَك ؟ قَاَل 
َ
 : أ

َ
بإَِصُ انلَاَس؛ َفَمَسَحُه فََرَد اهلُل إََِلإِه أ

ُ
نإ يَُرَد اهلل إَِِلَ بَََصِص ي فَأ

َحُب إَِلإَك ؟ قَاَل : قَاَل . بَََصهُ 
َ
ص ُي الَماِل أ

َ
ّنإتََّج هَذاِن : فَأ

َ
ِطَي َشاةً واِلاً، فَأ عإ

ُ
الَغَنُم، فَأ

ُثَم . ا وَاٍد ِمَن اْلََقِر، َولَِهَذا َواٍد ِمَن الَغَنمِ َوَوَِلَ َهَذا، فََكَن ِِلَذا وَاٍد ِمَن اِْلبِل، َوِِلذَ 
بإَرَص ِف ُصوَرتِِه َوَهّيئَتِِه، َفَقاَل 

َ
ََت األ

َ
كٌّي قَِد انَقَطَعتإ يِبَ احلِبَاُل : إنَُه أ رَجٌل ِمسإ

َطاَ   لَُك بِاَّلص ي أعإ
َ
أ سإ
َ
اللَوَن ِف َسَفرص ي فََل بََلَغ ِِلَ اَلَوَم إِلَ باهللِ ُثَم بَِك، أ
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َتَبلَُغ بِهِ ِف َسَفرص ي، َفَقاَل 
َ
َ احَلَسَن، َوالَماَل، بَِعرياً أ . احلُُقوُق كثرِيةٌ : احَلَسَن، واجِلِلإ

َطاَ  اهللُ : َفَقاَل  َذُرَ  انلَاُس فَِقرياً فأعإ بإَرَص َيقإ
َ
لَمإ تَُكنإ أ

َ
رِفَُك، أ : ؟ َفَقاَل !كأِنّ اعإ
إنإ ُكنإَت ََكذِباً فََصرَيََ  اهلل إََِل َما : ََكبِراً َعنإ ََكبٍِر، َفَقاَل إَِّنَما َورِثإُت َهَذا املاَل 

قإَرَع ِف ُصوَرتِِه َوَهّيإئَتِِه، َفَقاَل َِلُ مِثإَل َما قَاَل لَِهذا، َوَرَد َعلَّيِه ِمثإَل . ُكنإَت 
َ
ََت األ

َ
وَأ

ًَّم ِف . هلُل إََِل َما ُكنإَت إنإ ُكنإَت ََكِذباً فََصرَيََ  ا: َما َرَد َهَذا، َفَقاَل  عإ
َ
ََت األ

َ
وَأ

كٌّي وابُن َسبّيٍل اّنإَقَطعتإ يِبَ احلِبَاُل ِف َسَفرص ِي، : ُصوَرتِِه َوَهّيإئَتِِه، َفَقاَل  رَُجٌل ِمسإ
َتَبلَغُ 

َ
لَُك باَّلِص ي َرَد َعلَّيإَك بَََصَ  َشاةً أ

َ
سأ
َ
بَِها  فََل بََلَغَ ِِلَ اَلَوَم إِلَ بِاهللِ ُثَم بَِك، أ

قَدإ ُكنإُت أعًَّم فََرَد اهلُل إَِِلَ بَََصِص ي فَُخذإ َما ِشئإَت َوَدعإ َما : ِف َسفرص ي؟ َفَقاَل 
تَُه هللِ  َهُدَ  اَلَوَم بيَِشٍء أَخذإ جإ

َ
ِسكإ مالََك : َفَقاَل . عز وجل -ِشئإَت فََواهللِ َما أ أمإ
ُتلِّيُتمإ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «لََعَ َصاِحبَّيَك  َفَقدإ رِض اهلل عنك، وََسِخَط . فِإَّنَما ابإ

৬/৬৬। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনলেন সয, ‘‘বানী 
ইস্রাঈলেি মলয য রতন বযরি রেে। একজন য বে-কুষ্ঠ সিার্াক্রান্ত, 
রদ্বতীয়জন সটলকা এবং ত্তীয়জন অন্ধ রেে। আল্লাহ তা‘আো 
তালদিলক পিীক্ষা কিাি ইচ্ছা কিলেন। ফলে রতরন তালদি কালে 
একজন রফরিশ্তা পািালেন। রফরিশতা (প্রথলম) য বে-কুষ্ঠ সিার্ীি 
কালে এলস বেলেন, ‘সতামাি রনকট রপ্রয়মত বস্তু রক?’ সস বেে, 
‘সুন্দি িং ও সুন্দি ত্বক। আি আমাি রনকট সথলক এই সিার্ 
দূিীভূত সহাক---যাি জনয মানুষ আমালক  ্র্া কিলে।’ অতঃপি 
রতরন তাি সদলহ হাত রফিালেন, যাি ফলে (আল্লাহি আলদলশ) তাি 
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 ্রর্ত সিার্ দূি হলয় সর্ে এবং তালক সুন্দি িং সদওয়া হে। 
অতঃপি রতরন বেলেন, ‘সতামাি রনকট রপ্রয়তম য ন কী?’ সস বেে, 
‘উট অথবা র্াভী।’ (এরট বর্ণনাকািীি সলন্দহ।) সুতিাং তালক দশ 
মালসি র্ারভন একরট উটনী সদওয়া হে। তািপি রতরন বেলেন, 
‘আল্লাহ সতামালক এলত বিকত (প্রাচুযণ) দান করুন।’ 

অতঃপি রতরন সটলকাি কালে এলস বেলেন, ‘সতামাি রনকট 
রপ্রয়তম রজরনস কী?’ সস বেে, ‘সুন্দি সকশ এবং এই সিার্ 
দূিীভূত হওয়া---যাি জনয মানুষ আমালক  ্র্া কিলে।’ অতঃপি 
রতরন তাি মাথায় হাত রফিালেন, যাি ফলে তাি (সসই সিার্) দূি 
হলয় সর্ে এবং তালক সুন্দি সকশ দান কিা হে। (অতঃপি) রতরন 
বেলেন, ‘সতামাি রনকট সবলচলয় পেন্দনীয় য ন সকান্টা?’ সস বেে, 
‘র্াভী।’ সুতিাং তালক একরট র্ারভন র্াই সদওয়া হে এবং রতরন 
বেলেন, ‘আল্লাহ এলত সতামাি জনয বিকত দান করুন।’ 

অতঃপি রতরন অলন্ধি কালে এলেন এবং বেলেন, ‘সতামাি 
রনকলট রপ্রয়তম বস্তু কী?’ সস বেে, ‘এই সয, আল্লাহ তা‘আো সযন 
আমাি দ্রষ্ট রফরিলয় সদন যাি দ্বািা আরম সোলকলদিলক সদখলত পাই।’ 
সুতিাং রতরন তাি সচালখ হাত রফিালেন। ফলে আল্লাহ তালক তাি দ্রষ্ট 
রফরিলয় রদলেন। রফরিশ্তা বেলেন, ‘তুরম সকান্ য ন সবলচলয় পেন্দ 
কি?’ সস বেে, ‘োর্ে।’ সুতিাং তালক একরট র্ারভন োর্ে সদওয়া 
হে। 
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অতঃপি ঐ দু’জলনি (কুষ্ঠলিার্ী ও সটলকাি) পশু (উটনী ও 
র্াভীি) পাে ব্রদ্ধ সপলত োর্ে এবং এই অলন্ধিও োর্েরটও বাচ্চা 
প্রসব কিে। ফলে এি এক উপতযকা ভিরত উট, এি এক 
উপতযকা ভিরত র্রু এবং এি এক উপতযকা ভিরত োর্ে হলয় 
সর্ে। 

পুনিায় রফরিশ্তা (পিীক্ষাি উলদ্দলশয তাঁি পূলবণি সচহািা ও 
আক্রতলত) কুষ্ঠলিার্ীি কালে এলেন এবং বেলেন, ‘আরম রমসকীন 
মানুষ, সফলি আমাি সকে পালথয় সশষ হলয় সর্লে। ফলে সবলদলশ 
সপঁেলনাি জনয আল্লাহ অতঃপি সতামাি সাহাযয োড়া আজ আমাি 
সকান উপায় সনই। সসজনয আরম ঐ সত্তাি নালম সতামাি কালে 
একরট উট চারচ্ছ, রযরন সতামালক সুন্দি িং ও সুন্দি ত্বক দান 
কলিলেন; যাি দ্বািা আরম আমাি এই সফলিি র্ন্তবযস্থলে সপঁলে 
যাই।’ সস উত্তি রদে সয, ‘(আমাি দারয়লত্ব আলর্ সথলকই) বহু 
অরয কাি ও দারব িলয়লে।’ 

 (এ কথা শুলন) রফরিশ্তা বেলেন, ‘সতামালক আমাি সচনা মলন 
হলচ্ছ। তুরম রক কুষ্ঠলিার্ী রেলে না, সোলকিা সতামালক  ্র্া কিত? 
তুরম রক দরিদ্র রেলে না, আল্লাহ তা‘আো সতামালক য ন প্রদান 
কলিলেন?’ সস বেে, ‘এ য ন সতা আরম রপতা ও রপতামহ সথলক 
উত্তিারয কাি সূলি সপলয়রে।’ রফরিশ্তা বেলেন, ‘যরদ তুরম রমথযাবাদী 
হও, তাহলে আল্লাহ সতামালক পূবণাবস্থায় রফরিলয় রদন!’ 
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অতঃপি রতরন তাি পূলবণকাি আকাি ও আক্রতলত সটলকাি 
কালে এলেন এবং তালকও সস কথা বেলেন, সয কথা কুষ্ঠলিার্ীলক 
বলেরেলেন। আি সটলকাও সসই জবাব রদে, সয জবাব কুষ্ঠলিার্ী 
রদলয়রেে। সস জনয রফরিশ্তা তালকও বেলেন সয, ‘যরদ তুরম 
রমথযাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ সতামালক পূবণাবস্থায় রফরিলয় রদন!’ 

পুনিায় রতরন তাঁি পূলবণকাি আকাি ও আক্রতলত অলন্ধি রনকট 
এলস বেলেন সয, আরম একজন রমসকীন ও মুসারফি মানুষ, 
সফলিি যাবতীয় পালথয় সশষ হলয় সর্লে। ফলে সবলদলশ সপঁোি 
জনয আল্লাহ অতঃপি সতামাি সাহাযয োড়া আজ আমাি আি সকান 
উপায় সনই। সুতিাং আরম সতামাি রনকট সসই সত্তাি নালম একরট 
োর্ে চারচ্ছ, রযরন সতামাি দ্রষ্ট রফরিলয় রদলয়লেন; যাি দ্বািা আরম 
আমাি এই সফলিি র্ন্তবযস্থলে সপঁলে যাই।’ সস বেে, ‘রনঃসলন্দলহ 
আরম অন্ধ রেোম। অতঃপি আল্লাহ আমালক দ্রষ্ট রফরিলয় রদলেন। 
(আি এই োর্েও তাঁিই দান।) অতএব তুরম োর্লেি পাে সথলক 
যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা সেলড় দাও। আল্লাহি কসম! আজ তুরম 
আল্লাহ আযযা অজাল্লাি জনয যা সনলব, সস বযাপালি আরম সতামালক 
সকান কষ্ট বা বায া সদব না।’ এ কথা শুলন রফরিশ্তা বেলেন, ‘তুরম 
সতামাি মাে সতামাি কালে িাখ। রনঃসলন্দলহ সতামালদিলক পিীক্ষা 
কিা হে (যালত তুরম ক্তকাযণ হলে)। ফলে আল্লাহ তা‘আো সতামাি 
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প্ররত সন্তুষ্ট এবং সতামাি সিীদ্বলয়ি প্ররত অসন্তুষ্ট হলেন।’’64  
وٍْس  ٥/٥٥

َ
ّ  رِض اهلل عنه َعْن أِِبْ َيْعَّٰل َشَداِد بِْن أ يِِبِ

: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن انَلَ
َد املإوإِت، َوالإعَ » َسُه، َوَعِمَل ملِا َبعإ َسُه َهواَها، الَكيُِّس َمنإ َداَن َّنفإ َبَع َّنفإ تإ

َ
اِجُز َمنإ أ

َماِنإ 
َ ِمذُي وقاَل «وتَمَنى لََعَ اهللِ األإ ْ  حديٌث َحَسنٌ  رواه الرِتّ

৭/৬৭। শাদ্দাদ ইবন আওস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন : সস বযরি জ্ঞান-
বুরদ্ধসম্পি, সয তাি রনলজি আত্মপযণালোচনা কলি এবং ম্তুয পিবতণী 
জীবলনি জনয (সনক) আমে কলি। আি ঐ সোক দুবণে সয স্বীয় 
প্রব্রত্তি অনুসির্ কলি, আবাি আল্লাহি কালে অবািব আশা সপাষর্ 
কলি।65 

ِِب ُهَريَرةَ  ٥8/8
َ
ِن »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ ِمنإ ُحسإ
َلِم الَمرإءِ تَرإ  نِّيهِ إسإ  .حديث حسن رواه الرتمذي وغرُيه «ُكُه َما ِل َيعإ

                                                           
64 সহীহুে বুখািী ৩৪৬৪, মুসরেম ২৯৬৪ 
65 হাদীসরটলক ইমাম রতিরমযী বর্ণনা কলি বলেলেনঃ হাদীসরট হাসান। রকন্তু আসলে হাদীসরট দুবণে। 
হাদীসরটলক ইমাম রতিরমযী োড়াও ইমাম আহমাদ, হারকম ও ত্ববািানী বর্ণনা কলিলেন। হাদীসরটি 
সকান সূিই দুবণে বর্ণনাকািী হলত মুি নয়। মুসনাদু আহমালদ বরর্ণত সূলি আবূ বাক্র ইবনু আবী 
মািইয়াম নামক এক বর্ণনাকািী িলয়লেন। তাি সম্পলকণ ইবনু আদী বলেন : ... তাি হাদীস দ্বািা 
দেীে গ্রহর্ কিা যায় না ...।  ইবনু হাজাি বলেন : রতরন দুবণে। তাি বারড়লত চুরি সং রটত 
হওয়াি পি সথলক তাি মরিষ্ক রবক্রত  লটরেে। [‘‘রসেরসো য‘ঈফা’’ গ্রলন্থি (২১১০) নম্বি হাদীলস 
তাি সম্পলকণ আলোচনা কিা হলয়লে]। এোড়া আলিা অলনলকই তালক দুবণে আখযা রদলয়লেন। আি 
অনয সূলি ইবিাহীম ইবনু আমি ইবলন বাক ি সাকসাকী িলয়লেন যালক দািাকুতনী মাতরূক আখযা 
রদলয়লেন আি ইবনু রহববান তাি সম্পলকণ বলেলেন : রতরন তাি রপতাি উদ্্ধরতলত বালনায়াট বহু 
রকেু বর্ণনা কলিলেন। তাি রপতাও রকেুই না। [রবিারিত সদখুন ‘‘রসেরসো য‘ঈফা’’ (৫৩১৯)] 
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৮/৬৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মানুলষি ইসোলমি 
সসৌন্দযণ (অথণাৎ তাি উত্তম মুসরেম হওয়াি একরট রচহ্ন) হে অনথণক 
(কথা ও কাজ) বজণন কিা।’’66 (হাসান হাদীস, রতিরমযী প্রমুখ) 

ّ  رِض اهلل عنه َعْن ُعَمرَ  ٢/٥٢ ُل الرَُجُل فِّيإَم »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِِبِ
َ
أ َِل يُسإ

تَهُ 
َ
رَأ َب اِمإ  . رواه أبو داود وغرُيه«رَضَ

৯/৬৯। উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এিশাদ কলিলেন: “সকালনা স্বামী তাি স্ত্রীলক রক 
জনয প্রহাি কলিলে তা রনলয় (যথাযথ কত্ণপক্ষ োড়া অনয কািও 
পক্ষ সথলক) প্রে কিা যালব না।” (কাির্ এলত স্বামী-স্ত্রীি ময যকাি 
প্রাইলভসী েঙ্ঘন হয়) আবূ দাউদ ও অনযানয মুহারদ্দসর্র্ এরট বর্ণনা 
কলিলেন। আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ।67 

                                                           
66 রতিরমযী ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৬। 
67 আরম (আেবানী) বেরেঃ এ হাদীলসি সনদ দুবণে। এ সম্পলকণ আরম ‘‘ইিওয়াউে র্ােীে’’ গ্রলন্থ 
(২০৩৪) রবিারিত আলোচনা কলিরে। হাদীসরটলক আবূ দাঊদ (২১৪৭), নাসায়ী ‘‘আেকুবিা’’ গ্রলন্থ, 
ইবনু মাজাহ্ (১৯৮৬), বাইহাক্বী ও আহমাদ বর্ণনা কলিলেন। রকন্তু বর্ণনাকািী আবু্দি িহমান 
মাসোমীি কািলর্ হাদীসরট দুবণে। তাি সম্পলকণ হারফয যাহাবী বলেনঃ তালক শুযু মাি এ হাদীলসই 
সচনা যায়। তাি সথলক শুযু মাি দাঊদ ইবনু আরব্দল্লাহ্ আওদী এককভালব বর্ণনা কলিলেন। আি 
শাইখ আহমাদ শালকি ‘‘মুসনাদু আহমাদ’’ এি টীকায় দাউদ ইবনু আরব্দল্লাহ্ আওদীলক দুবণে 
আখযা রদলয়লেন। রকন্তু তা সরিক নয়। কাির্ দুবণে হলচ্ছন দাঊদ ইবনু ইয়াযীদ আওদী, রযরন এ 
সনলদ সনই। 
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وىىبَاُب اِلَ  -6  قإ

পরিলচ্ছদ - ৬ : আল্লাহভীরত ও সংযমশীেতা 
মহান আল্লাহ বলেলেন, 

ُيَهاَيٰ  ﴿
َ
وا  ٱ َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ  [  11٤: عمران ال] ﴾ۦت َقاتِهِ  َحّق  ّلّلَ ٱ ّتق 

অথণাৎ “সহ রবোসীর্র্! সতামিা আল্লাহলক যথাথণভালব ভয় কি।” 
(সূিা আলে ইমিান ১০২ আয়াত) 

উি আয়ালত যথাথণভালব ভয় কিাি বযাখযা িলয়লে এই আয়ালত; 
রতরন বলেন,  

وا  ٱفَ  ﴿  [  1٥: اتلغابن] ﴾ ت مۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما ّلّلَ ٱ ّتق 
অথণাৎ “সতামিা আল্লাহলক যথাসায য ভয় কি।” (সূিা তার্াবুন ১৬ 

আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন,  
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
وا  ٱ َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ  [  ٥1: االحزاب] ﴾ ٧٠ اَسِديدٗ  ّٗل قَوۡ  َوق ول وا   ّلّلَ ٱ ّتق 

অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! আল্লাহলক ভয় কি এবং সরিক কথা 
বে।” (সূিা আহযাব ৭০ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
َ َيۡ  َّل  ث  َحيۡ  ِمنۡ  ه  ز قۡ َوَيرۡ  ٢ ارَجٗ َمۡ  ۥّل   َعلَيۡ  ّلّلَ ٱ َيّتقِ  َوَمن ﴿ : الّطالق] ﴾ تَِّسب 
٧  ،٤  ] 

অথণাৎ “আি সয সকউ আল্লাহলক ভয় কিলব আল্লাহ তাি 
রনস্্করতি পথ কলি রদলবন এবং তালক তাি য াির্াতীত উৎস হলত 
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রুযী দান কিলবন।” (সূিা ত্বাোক্ব ২-৩ আয়াত) 
রতরন আলিা বলেন, 

ُيَهاَيٰ  ﴿
َ
وا   إِن ا  َءاَمن و   َّّلِينَ ٱ أ مۡ  َعلَيۡ  ّلّلَ ٱ َتّتق  مۡ  َوي َكّفِرۡ  اَقاّنٗ ف رۡ  ّلك   َعنك 
مۡ  َٔ َسّيِ  ۡمُ  فِرۡ َوَيغۡ  اتِك   [  ٤٢: االنفال] ﴾ ٢٩ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ذ و ّلّل  ٱوَ  لَك 

অথণাৎ “যরদ সতামিা আল্লাহলক ভয় কি, তাহলে রতরন 
সতামালদিলক নযায়-অনযায় পাথণকযকািী শরি সদলবন, সতামালদি পাপ 
সমাচন কিলবন এবং সতামালদিলক ক্ষমা কিলবন। আি আল্লাহ 
অরতশয় অনুগ্রহশীে।” (সূিা আনফাে ২৯ আয়াত) 

আল্লাহভীরত, সংযমশীেতা ও তাক্বওয়া-পিলহযর্ািীি গুরুত্ব 
সম্বলন্ধ আলিা অলনক আয়াত িলয়লে। 

এ রবষলয় উলল্লখলযার্য হাদীসসমূহ রনম্নরূপঃ- 
ِِب ُهَريَرةَ  ٥1/1

َ
يَا رَُسوَل اهلل، َمْن أكرمُ انَلاس؟ : ِقيَل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

َقاُهمإ »: قَاَل  تإ
َ
ّ اهللِ »: لَيَْس َعْن َهَذا نَسألَُك، قَاَل : َفَقالُوا «أ َفُّيوُسُف نّيَِبُ اهللِ ابُن نّيَِبِ

َفَعنإ َمَعاِدِن الَعَرِب »: لَيَْس َعن َهَذا نسألَُك، قَاَل : قَالُوا  «ابِن نّيَِبّ اهللِ ابِن خلّيِل اهللِ 
لُوين؟ ِخَّياُرُهمإ ِف اجَلاِهلَّيِة ِخَّياُرُهمإ ِف 

َ
أ َلِم إَِذا َفُقُهواتَسإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اِْلسإ

১/৭০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক প্রে কিা হে সয, ‘সহ আল্লাহি 
িাসূে! মানুলষি মলয য সবলচলয় সম্মারনত বযরি সক?’ রতরন বেলেন, 
‘‘তালদি মলয য সয সবলচলয় আল্লাহ-ভীরু।’’ অতঃপি তাঁিা 
(সাহাবীিা) বেলেন, ‘এ বযাপালি আমিা আপনালক রজজ্ঞাসা কিরে 
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না।’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে ইউসুফ (সবলচলয় সম্মারনত বযরি), 
রযরন স্বয়ং আল্লাহি নবী, তািঁ রপতা নবী, রপতামহও নবী এবং 
প্ররপতামহও নবী ও আল্লাহি বনু্ধ।’’ তাঁিা বেলেন, ‘এটাও আমালদি 
প্রে নয়।’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে সতামিা রক আমালক আিলবি 
বংশাবেী সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিে? (তলব সশালনা!) তালদি মলয য যািা 
জালহেী যুলর্ ভাে, তািা ইসোলমও ভাে; যরদ দ্বীনী জ্ঞান িালখ।’’68  

ِِب َسِعيٍد اْلُدرِي ٤/٥1
َ
َّيا »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  رِض اهلل عنه َعْن أ إَن اُِلّنإ

َّيا ُحلإوَ  َملُوَن، فَاَتُقوا اُِلّنإ لُِفُكمإ فِّيَها َفَّينإُظَر َكّيَف َتعإ َتخإ ٌة َخرَِضةٌ، وإَن اهلَل ُمسإ
َوَل فِتإَنِة بَِِن إِسائّيَل ََكنَتإ ِف النَِّساءِ 

َ
 رواه مسلم«َواَتُقوا النَِّساء ؛ فإَن أ

২/৭১। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘রনশ্চয় দুরনয়া মযু ি ও সবুজ 
(সুন্দি আকষণর্ীয়)। আি রনশ্চয় আল্লাহ সতামালদিলক এি প্ররতরনরয  
রনলয়ারজত কলি সদখলবন সয, সতামিা রকভালব কাজ কিে? অতএব 
সতামিা (যরদ সফেকাম হলত চাও তাহলে) দুরনয়াি সয াকঁা সথলক 
বাচঁ এবং নািীি (রফৎনা সথলক) বাচঁ। কাির্, বানী ঈস্রাইলেি 
সবণপ্রথম রফৎনা নািীলক সকন্দ্র কলিই হলয়রেে।’’69  

امهلَل إِنّ »: ََكَن َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انَليِّب  : رِض اهلل عنه َعِن ابِن َمسُعودٍ  ٧/٥٤

                                                           
68 সহীহুে বুখািী ৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৪৬৮৯, মুসরেম ২৩৭৮, আবূ দাউদ ৪৮৭২, 

আহমাদ ৭৪৪৪,৭৪৯০, ৮৮৩৬, মুওয়াত্তা মালেক ১৮৬৪ 
69 মুসরেম ২৭৪২, রতিরমযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৪, ১১১৯৩ 
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سألَُك الُهَدى، َواِلََُق، َوالَعَفاَف، وَالِغََن 
َ
 مسلم رواه. «أ

৩/৭২। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত সয, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই সদা‘আ কিলতন, ‘আল্লাহুম্মা ইিী 
আসআেুকাে হুদা অতু্তক্বা, অেআফা-ফা অেরর্না।’ অথণাৎ সহ 
আল্লাহ! আরম সতামাি রনকলট সৎপথ, তাকওয়া, চারিরিক পরবিতা 
ও অভাবশূনযতা প্রাথণনা কিরে।70 

ِِب َطِريٍف َعِدِيّ ب ٢/٥٧
َ
سمعُت : قَاَل  ،رِض اهلل عنه ِن َحاتٍِم الَّطائِّ َعْن أ

ى أتإََق هللِ ِمنإَها فَلّيَأِت »: ، يقولملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 
َ
َمنإ َحلََف لََعَ يَِمٍّي ُثَم َرأ

َوى  مسلم رواه. «اِلَقإ
৪/৭৩। আবূ ত্বািীফ আদী ইবলন হালতম ত্বাই িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক (এ কথা) বেলত শুলনরে, ‘‘সয বযরি সকালনা 
রবষলয়ি উপি কসম খালব অতঃপি তাি সচলয় সবশী আল্লাহি 
তাকওয়াি রবষয় সদখলব, তাি উরচত আল্লাহি তাকওয়াি রবষয় গ্রহর্ 
কিা।’’71  

َماَمَة ُصَدّي بِن عجالَن ابلاِهِِلِّ  ٦/٥٢
ُ
ِِب أ

َ
: قَاَل  ،عنهرِض اهلل  َعْن أ

اَتُقوا اهلل َوصلُوا »: خَيُّْطُب يف حجِة الوداِع، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رسوَل اهلل 

                                                           
70 মুসরেম ২৭২১, রতিরমযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, আহমাদ ৩৬৮৪, ৩৮৯৪, ৩৯৪০ 
71 মুসরেম ১৬৫১, নাসায়ী ৩৭৮৫, ৩৭৮৬, ৩৭৮৭, ইবনু মাজাহ ২১০৮, আহমাদ ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৩, 
দালিমী ২৩৪৫ 
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ُخلُوا َجنََة  َمرَاَءُكمإ تَدإ
ُ
ِطّيُعوا أ

َ
، وَأ وَالُِكمإ مإ

َ
ُدوا َزَكةَ أ

َ
، وَأ َرُكمإ ، َوُصوُموا َشهإ ََخإَسُكمإ

ُّكمإ 
ِ  «حديث حسن صحيح»:  رواه الرتمذي َوقاَل  «َرب

৫/৭৪। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, আরম রবদায় 
হলিি অবস্থায় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক ভাষর্ 
রদলত শুলনরে, ‘‘সতামিা আল্লাহি তাকওয়া অবেম্বন কি, সতামালদি 
পাঁচ ওয়ালিি (ফিয) নামায পড়, সতামালদি িমযান মালসি সিাযা 
িাখ, সতামালদি মালেি যাকাত আদায় কি এবং সতামালদি সনতা ও 
শাসকলর্াষ্ঠীি আনুর্তয কি (যরদ তালদি আলদশ শিীয়ত রবলিায ী না 
হয়), তাহলে সতামিা সতামালদি প্রভুি জািালত প্রলবশ কিলব।’’72 

  

ِ َواِلََولُُكِ  -٥ َِقّيإ
 بَاُب اَلإ

পরিলচ্ছদ - ৭ : দ্ঢ়-প্রতযয় ও (আল্লাহি প্ররত) ভিসা 
মহান আল্লাহ বলেন, 

ۡ ٱ رََءا َولَّما ﴿ ؤۡ ل  ٱ ِمن ونَ م 
َ
ول    ّلّل  ٱ وََعَدنَا َما َذاَهٰ  قَال وا   َزاَب حۡ ۡۡل  ّلّل  ٱ َوَصَدَق  ۥَورَس 

ول    مۡ  َوَما ۥَ َورَس   [  ٤٤: االحزاب] ﴾ ٢٢ الِيمٗ َوتَّسۡ  انٗ إِيَمٰ  إِّّل   َزاَده 
অথণাৎ “রবোসীিা যখন শত্রুবারহনীলক সদখে তখন ওিা বলে 

উিে, আল্লাহ ও তাঁি িাসূে সতা আমালদিলক এই প্ররতশ্রুরতই 
রদলয়লেন এবং আল্লাহ ও তাঁি িাসূে সতযই বলেরেলেন। এলত সতা 

                                                           
72 রতিরমযী ৬১৬, আহমাদ ২১৬৫৭, ২১৭৫৫, (রতিরমযী, রতরন বলেন, হাদীসরট হাসান সহীহ) 
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তালদি রবোস ও আনুর্তযই ব্রদ্ধ সপে।” (সূিা আহযাব ২২ আয়াত) 
রতরন অনযলি বলেন, 

م   قَاَل  َّّلِينَ ٱ ﴿ وا   قَدۡ  ّنلّاَس ٱ إِنّ  ّنلّاس  ٱ لَه  مۡ  ََجَع  مۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَك  مۡ فََزادَ  ه   انٗ إِيَمٰ  ه 
ۡ ٱ مَ َونِعۡ  ّلّل  ٱ ب َناَحّسۡ  َوقَال وا   مۡ َّسّسۡ َيمۡ  ّلمۡ  ل  َوفَۡض  ّلّلِ ٱ ّمِنَ  َمة  بِنِعۡ  نَقلَب وا  ٱفَ  ١٧٣ َوكِيل  ل  ه 
و   وا  ٱوَ  ء  س  ٰ رِۡض  ّتَبع   [  1٥٢  ،1٥٧: عمران ال] ﴾ ١٧٤ َعِظيم   ل  فَۡض  ذ و ّلّل  ٱوَ  ّلّلُِ ٱ نَ َو

অথণাৎ “যালদিলক সোলকিা বলেরেে সয, সতামালদি রবরুলদ্ধ 
সোক জমালয়ত হলয়লে। সুতিাং সতামিা তালদিলক ভয় কি। রকন্তু 
এ (কথা) তালদি রবোস দ্ঢ়তি কলিরেে এবং তািা বলেরেে, 
আল্লাহই আমালদি জনয যলথষ্ট এবং রতরন উত্তম কমণরবয ায়ক।  
তািপি তািা আল্লাহি রনয়ামত ও অনুগ্রহসহ রফলি এলসরেে, সকান 
অরনষ্ট তালদিলক স্পশণ কলিরন এবং আল্লাহ যালত সন্তুষ্ট হন তািা 
তািই অনুসির্ কলিরেে। আি আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীে।” (সূিা আলে 
ইমিান ১৭৩-১৭৪ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
وت   َّل  َّّلِيٱ َحِّ لۡ ٱ ََعَ  َوتََوّّكۡ  ﴿  [  ٦٥: الفرقان] ﴾ َيم 

অথণাৎ “তুরম তাঁি উপি রনভণি কি রযরন রচিঞ্জীব, যাঁি ম্তুয 
সনই।” (সূিা ফুিক্বান ৫৮আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ۡ ٱ َيَتَوّّكِ فَلۡ  ّلّلِ ٱ َوََعَ ﴿ ؤۡ ل  [  11: ابراهيم] ﴾ِمن ونَ م 

অথণাৎ “মু’রমনলদি উরচত, সকবে আল্লাহি উপিই রনভণি কিা।” 
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(সূিা ইব্রাহীম ১১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
 [  1٦٢: عمران ال] ﴾ ّلّلَِ ٱ ََعَ  َفَتَوّّكۡ  َت َعَزمۡ  فَإَِذا ﴿

অথণাৎ “তুরম সকান সংকে গ্রহর্ কিলে আল্লাহি প্ররত রনভণি 
কি। (রনশ্চয় আল্লাহ তাঁি উপি রনভণিশীেলদিলক ভােবালসন।)” 
(সূিা আলে ইমিান ১৫৯ আয়াত) 

আলিা আল্লাহ বলেন,  
وَ  ّلّلِ ٱ ََعَ  َيَتَوّّكۡ  َوَمن﴿  [  ٧: الّطالق] ﴾ۥ  ب ه  َحّسۡ  َفه 

অথণাৎ “সয বযরি আল্লাহি উপি রনভণি কিলব তাি জনয রতরনই 
যলথষ্ট হলবন।” (সূিা ত্বাোক ৩ আয়াত) 

ۡ ٱ إِّّنَما ﴿ ؤۡ ل مۡ  وَِجلَۡت  ّلّل  ٱ ذ كِرَ  إَِذا َّّلِينَ ٱ ِمن ونَ م  ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ت لَِيۡت  ِإَوَذا ق ل وب ه   ۥت ه  َءاَي
مۡ َزاَدتۡ  ٰ  انٗ إِيَمٰ  ه   [  ٤: االنفال] ﴾ ٢ َيَتَوَّّك ونَ  َرّبِِهمۡ  َوََعَ

অথণাৎ “রবোসী (মু’রমন) সতা তািাই যালদি হৃদয় আল্লাহলক 
স্মির্ কিাি সময় ভীত হয় এবং যখন তাঁি আয়াত তালদি রনকট 
পাি কিা হয়, তখন তা তালদি রবোস (ঈমান) ব্রদ্ধ কলি এবং 
তািা তালদি প্ররতপােলকি উপিই ভিসা িালখ।” 

একীন (দ্ঢ়প্রতযয়) ও তাওয়াকু্কে (আল্লাহি উপি ভিসা)ি 
গুরুত্ব সম্বলন্ধ আলিা অলনক আয়াত িলয়লে। এ মলমণি হাদীসসমূহ 
রনম্নরূপঃ- 

ُعرَِّضتإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : َعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل  ٥٦/1
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َمُم، فَرَأيإُت انلّيََب وَمَعُه الُرَهّيُط، َوانلّيَِبَ َوَمَعُه الرَجُ 
ُ
َ األ ُل َوالرَُجَلِن، َوانلّيَب َلََعَ

َميِت فقّيَل ِِل 
ُ
َّنُهمإ أ

َ
َحٌد إِذإ ُرفَِع ِل َسَواٌد َعظّيٌم َفَظَننإُت أ

َ
َهَذا ُموََس : لَيإَس َمَعُه أ

فُِق، َفنََظرُت فَإِذا َسواٌد َعِظّيٌم، فقّيَل ِل 
ُ
اّنإُظرإ إََِل : َوقَوُمُه، ولكِن اّنإُظرإ إََِل األ

َمُتَك َوَمَعُهمإ َسبإُعوَن ألفاً : ا َسَواٌد َعظّيٌم، فقّيَل ِِل األفُِق اآلَخِر، فَإِذَ 
ُ
هِذهِ أ

ُخلُوَن اجلََنَة بَِغريِ ِحَساٍب وِل َعَذاٍب  َُلُ فََخاَض انَلاُس «يَدإ ، ُثَم َنَهَض فَدَخَل َمْْنِ
يَن يَْدُخلُوَن اجلَنََة بَِغرْيِ ِحَساٍب وال َعَذاٍب، َفَقاَل  وئلَك اذَلِ

ُ
فَلََعلَُهْم : َبْعُضُهْم يف أ

وا يف اإلِْسالِم فَلَْم : ، َوقاَل بْعُضُهْم ملسو هيلع هللا ىلصاذَليَن َصِحبوا رسوَل اهلل  يَن ُودِلُ فَلََعلَُهْم اذَلِ
ُكوا بِاهلل َشيئاً  َما »: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصفََخرَج َعلَيِْهْم رَُسوُل اهلل  -وَذَكُروا أشيَاَء  -يَُْشِ

ْخََبُوهُ فقاَل فَ «اَّلِص ي َُتُوُّضوَن فِّيِه ؟
َ
َْتقُوَن، َوِل »: أ قُوَن َوِل يَسإ ُهُم اَّلِيَن ِلَ يَرإ

ِِّهمإ َيَتوََّكُون  َرب
وَن؛ ولََعَ اْدُع اهلل أْن : فقاَم ُعََكَشُة ابُن حمصٍن، َفَقاَل «َيَتَطرَيُ

ُع اهلَل أْن ََيَْعليِن ادْ : ُثَم قَاَم رَُجٌل آَخُر، َفَقاَل «أنإَت مِنإُهمإ »: ََيَْعلين ِمنُْهْم، َفَقاَل 
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َسبََقَك بَِها ُعََكَشةُ  »: ِمنُْهْم، َفَقاَل 

১/৭৫। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আমাি কালে 
সকে উম্মত সপশ কিা হে। আরম সদখোম, সকান নবীি সালথ 
করতপয় (৩ সথলক ৭ জন অনুসািী) সোক িলয়লে। সকান নবীি 
সালথ এক অথবা দুইজন সোক িলয়লে। সকান নবীলক সদখোম তাঁি 
সালথ সকউ সনই। ইলতামলয য রবিাট একরট জামাআত আমাি সামলন 
সপশ কিা হে। আরম মলন কিোম, এরটই আমাি উম্মত। রকন্তু 
আমালক বো হে সয, ‘এরট হে মূসা ও তাঁি উম্মলতি জামাআত। 
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রকন্তু আপরন অনয রদর্লন্ত তাকান।’ অতঃপি তাকালতই আিও 
একরট রবিাট জামাআত সদখলত সপোম। আমালক বো হে সয, ‘এরট 
হে আপনাি উম্মত। আি তালদি সলি িলয়লে এমন ৭০ হাজাি 
সোক, যািা রবনা রহসাব ও রবনা আযালব সবলহলশ্ত প্রলবশ কিলব।’’ 

 
এ কথা বলে রতরন উলি রনজ বাসায় প্রলবশ কিলেন। এরদলক 

সোলকিা ঐ সবলহশ্তী সোকলদি বযাপালি রবরভি আলোচনা শুরু কলি 
রদে, যািা রবনা রহসাব ও আযালব সবলহলশ্ত প্রলবশ কিলব। সকউ 
সকউ বেে, ‘সম্ভবতঃ ঐ সোলকিা হে তািা, যািা আল্লাহি িাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সাহাবা।’ রকেু সোক বেে, ‘বিং 
সম্ভবতঃ ওিা হে তািা, যািা ইসোলম জন্মগ্রহর্ কলিলে এবং 
আল্লাহি সালথ কাউলক শিীক কলিরন।’ আলিা অলনলক অলনক রকেু 
বেে। রকেু পলি আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
তালদি রনকট সবি হলয় এলস বেলেন, ‘‘সতামিা রক বযাপালি 
আলোচনা কিে?’’ তািা বযাপাি খুলে বেলে রতরন বেলেন, ‘‘ওিা 
হে তািা, যািা োড়ফুঁক কলি না,73 োড়ফুঁক চায় না এবং সকান 
রজরনসলক অশুভ েক্ষর্ মলন কলি না, বিং তািা সকবে আল্লাহি 

                                                           
73 এ কথারট বুখািীলত সনই। তাোড়া রজবিীে আোইরহস সাোম োড়ফুঁক কলিলেন, োড়ফুকঁ 

কলিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম। পক্ষান্তলি অনয বর্ণনায় উি কথাি স্থলে ‘দার্ায় 
না’ কথা এলসলে। 
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প্ররত ভিসা িালখ।’’ 
এ কথা শুলন উক্কাশাহ ইবলন রমহসান উলি দাঁড়ালেন এবং 

বেলেন, ‘(সহ আল্লাহি িাসূে!) আপরন আমাি জনয সদা‘আ করুন, 
সযন আল্লাহ আমালক তালদি দেভুি কলি সদন!’ রতরন বেলেন, 
‘‘তুরম তালদি মলয য একজন।’’ অতঃপি আি এক বযরি উলি 
দাঁরড়লয় বেে, ‘আপরন আমাি জনযও সদা‘আ করুন, সযন আল্লাহ 
আমালকও তালদি দেভুি কলি সদন।’ রতরন বেলেন, ‘‘উক্কাশাহ (এ 
বযাপালি) সতামাি অগ্রর্মন কলিলে।’’74  

: ََكَن َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل : يضاً َعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما أ ٤/٥٥
ُت » ُت، َوبَِك آَمنإُت، َوَعلَّيإَك تََوََّكإُت، َوإََِلإَك أَّنبإُت، َوبَِك َخاَصمإ لَمإ سإ

َ
.  امهلَل لََك أ

نإَت اليََحُ اَّلِص ي ِلَ َيُموُت، وَاجِلُن 
َ
نإَت أنإ تُِضلَِن، أ

َ
َ إِلَ أ امهلَل أُعوُذ بعَزتَِك؛ ِلَ إِِلى

إُس َيُموتُونَ   ، وهذا لفظ مسلم واختِصه ابلخاريُمَتَفٌق َعلَيهِ . «واْلن

২/৭৬। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত সয, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলতন, ‘আল্লাহুম্মা োকা 
আসোমতু অরবকা আ-মানতু অআোইকা তাওয়াক্কােতু অইোইকা 
আনাবতু অরবকা খা-স্বামতু। আল্লাহুম্মা আউযু রবইযযারতকা ো ইো-
হা ইল্লা আন্তা আন তুরদ্বল্লানী, আন্তাে হাইয়ুযল্লাযী ো য়যামূত, অেরজিু 
অেইনু্স য়যামূতূন।’ অথণাৎ সহ আল্লাহ! আরম রনজলক সতামাি রনকট 
সমপণর্ কিোম, সতামাি প্ররত ঈমান আনোম, সতামািই উপি 
                                                           
74 সহীহুে বুখািী ৫৭০৫, ৩৪১০, ৫৭৫২, ৬৪৭২, ৬৫৪১, ২২০, রতিরমযী ২৪৪৬, আহমাদ ২৪৪৪ 
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ভিসা কিোম। সহ আল্লাহ! সতামািই রদলক প্রতযাবতণন কিোম, 
সতামািই ক্ষমতায় (শত্রুি রবরুলদ্ধ) রববাদ কিোম। সহ আল্লাহ! 
সতামাি ইযযলতি অসীোয় আরম আেয় চারচ্ছ---তুরম োড়া সকউ 
(সতয) উপাসয সনই---তুরম আমালক পথভ্রষ্ট কলিা না। তুরম সসই 
রচিঞ্জীব, সয কখলনা মিলব না এবং দানব ও মানবজারত ম্তুযবির্ 
কিলব।75  

َحْسبُنَا اهلُل َونِْعَم : َعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما أيضاً، قَاَل  ٧/٥٥
ليِقَ يف انَلاِر، َوقَاََلا حُمََمٌد  ملسو هيلع هللا ىلصالَوِكيُل، قَالََها إِبَراهيُم 

ُ
إَن »: ِحنَي قَالُوا ملسو هيلع هللا ىلصِحنَي أ

َّشوإُهمإ فََزاَدُهمإ إيإماناً  َم : َوقَالُوا  انلَاَس قَدإ ََجَعوا لَُكمإ فَاخإ بَُنا اهلُل َونعإ َحسإ
: ويف رواية َُلُ َعِن ابن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهما، قَاَل  رواه ابلخاري، .«الَوكّيُل 

ليِْقَ يف انَلاِر  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن آِخَر قَوِل إبَْراِهيَم 
ُ
 .َحْسيِِب اهلُل َونِْعَم الَوِكيُل : ِحنَي أ

৩/৭৭। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, রতরন 
বলেন সয, ‘‘হাসবুনাল্লাহু অরন’মাে অকীে’’ কথারট ইব্রাহীম সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তখন বলেরেলেন, যখন তাঁলক আগুলন রনলক্ষপ 
কিা হলয়রেে। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এরট 
তখন বলেরেলেন যখন সোলকিা বলেরেে সয, ‘(কালফি) সোলকিা 
সতামালদি মুকারবোি জনয সমলবত হলয়লে; ফলে সতামিা তালদিলক 
ভয় কি।’ রকন্তু এ কথা তালদি ঈমানলক বারড়লয় রদে এবং তািা 

                                                           
75 সহীহুে বুখািী ৭৩৮৩, মুসরেম ২৭১৮, আহমাদ ২৭৪৩, (বুখািী-মুসরেম, এই শব্দগুলো মুসরেলমি। 

ইমাম বুখািী (িহঃ) এরটলক সং[[প্তভালব বর্ণনা কলিলেন।) 
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বেে, ‘‘হাসবুনাল্লাহ্ অরন‘মাে অকীে।’’ অথণাৎ আল্লাহই আমালদি 
জনয যলথষ্ট এবং রতরনই উত্তম কমণরবয ায়ক। (বুখািী) অনয এক 
বর্ণনায় ইবলন আব্বাস বলেন, আগুলন রনরক্ষপ্ত হওয়াি সময় ইব্রাহীম 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সশষ কথা রেে, ‘‘হাসরবয়াল্লাহ্ 
অরন‘মাে অকীে।’’76  

ِِب ُهَريَرةَ  ٢/٥8
َ
ُخُل اجلََنَة »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه َعْن أ يَدإ

ئَِدةِ الَطريِ 
فإ
َ
فإئَِدُتُهمإ ِمثُل أ

َ
قإواٌم أ

َ
 مسلم رواه. «أ

৪/৭৮। আবূ হুিাইিাহ্ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘জািালত এমন সোক প্রলবশ 
কিলব, যালদি অন্তি হলব পাখীি অন্তলিি মত।’’ 77  

* কালিা রনকট এি অথণ হে এই সয, তািা পাখীি মত আল্লাহি 
উপি রনভণিশীে হলব। আি অলনলকি রনকট এি অথণ এই সয, 
(পাখীি অন্তলিি মত) তালদি অন্তি নিম হলব। 

ّ  : رِض اهلل عنه َعن َجابِرٍ  ٦/٥٢ يِِبِ
نَُه َغَزا َمَع انلَ

َ
قِبَل َْنٍْد، فَلََما َقَفَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َل رَُسول  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  ْدَرَكتُْهُم الَقائِلَُة يف َواٍد كثري الِعَضاه، َفَْنَ
َ
َقَفَل مَعُهْم، فَأ

حَتَت َسُمَرة  ملسو هيلع هللا ىلصَق انَلاُس يَْستَِظلُوَن بالَشَجِر، َونََزَل رَُسوُل اهلِل َوَتَفرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَعلََق بَِها َسيَفُه َونِْمنَا نَْوَمًة، فَإَِذا رسوُل اهلل  : يَْدعونَا َوإَِذا ِعنَْدهُ أْعَراِِبٌ

تَّيَقظإ » َ َسّيِِف وَأنَا نَائٌم فَاسإ َْتََط َلََعَ َمنإ : ُت َوُهَو ِف يَِدهِ َصلتاً، قَاَل إَن َهَذا اخإ
                                                           
76 সহীহুে বুখািী ৪৫৬৩, ৪৫৬৪ 
77 মুসরেম ২৮৪০, আহমাদ ৮১৮২ 
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َنُعَك ِمِِنّ ؟ قُلإُت   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . َولَْم يُعاقِبُْه وََجلََس  «ثَلثاً  -اهلل : َيمإ
تَيْنَا ىلَعَ  ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا َمَع رَُسوِل اهلل : ويف رواية قَاَل َجابٌر 

َ
قَاِع، فَإَِذا أ بَذاِت الِرّ

، فجاء رَُجٌل ِمَن الُمَْشكنَي وََسيُف رَُسول ملسو هيلع هللا ىلصَها لَِرُسوِل اهلل َشَجَرٍة َظِليلٍَة تََرْكنَا
َفَمْن َيْمنَُعَك : َفَقاَل «ِلَ »: ََتَافُيِن ؟ قَاَل : مَعلٌَق بالَشَجَرةِ فَاْخرَتَطُه، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«اهلل»: ِميِنّ ؟ قَاَل 
: قَاَل  َمْن َيْمنَُعَك ِميِنّ ؟: َويف ِرَوايَِة أِب بَْكٍر اإلسَماِعيِِل يف َصِحيِحه، قَاَل 

َمنإ »: الَسيَْف، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصفََسَقَط السيُف ِمْن يَدهِ، فَأَخَذ رسوُل اهلل : قَاَل  «اهللُ »
َنُعَك مِن ؟ ِنّ »: َفَقاَل . ُكْن َخرَي آِخٍذ : َفَقاَل .«َيمإ

َ
َ إِلَ اهلل وَأ َهُد أنإ ِل إِِلى تَّشإ

ُكوَن َمَع قَوٍم اَل، َولَكيِنّ : قَاَل «َرُسول اهلل ؟
َ
قَاتِلََك، َواَل أ

ُ
ََعِهُدَك أْن ال أ

ُ
 أ

ََت أْصَحابَُه، َفَقاَل 
َ
 . جئتُُكْم ِمْن عنْد َخرْيِ انَلاِس : ُيَقاتِلُونََك، فََخََّل َسبيلَُه، فَأ

৫/৭৯। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি নাজলদি (বতণমালন রিয়াদ 
অঞ্চে) রদলক রজহালদ িওনা হলেন। যখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম (বাড়ী) রফিলত োর্লেন, তখন রতরনও তাঁি 
সলি রফিলেন। (িািায়) প্রচুি কাঁটার্াে ভিা এক উপতযকায় তালঁদি 
দুপুলিি রবোম সনওয়াি সময় হে। সুতিাং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম (রবোলমি জনয) সনলম পড়লেন এবং 
(সাহাবীর্র্ও) র্ালেি োয়াি সখাঁলজ তাঁিা রবরক্ষপ্ত হলয় সর্লেন। 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একরট বাবোি র্ালেি 
নীলচ অবতির্ কিলেন এবং তালত স্বীয় তিবারি েুরেলয় রদলেন, 
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আি আমিা অেক্ষলর্ি জনয  ুরমলয় সর্োম। অতঃপি হিাৎ (আমিা 
শুনোম সয,) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক 
ডাকলেন। সসখালন সদখোম সয, একজন সবদুঈন তািঁ কালে িলয়লে। 
রতরন বেলেন, ‘‘আমাি  ুলমি অবস্থায় এই বযরি আমাি তিবারি 
খুলে আমাি উপি য লি আলে। অতঃপি আরম যখন জার্োম, তখন 
তিবারিখারন তাি হালত খুো অবস্থায় সদখোম। (তািপি) সস 
আমালক বেে, ‘আমা হলত সতামালক (আজ)সক বাঁচালব?’ আরম 
বেোম, ‘আল্লাহ!’ এ কথা আরম রতনবাি বেোম।’’ রতরন তালক 
সকান শারি রদলেন না। অতঃপি রতরন বলস সর্লেন। (অথবা সস 
বলস সর্ে।) (বুখািী ও মুসরেম) 

অনয এক বর্ণনায় আলে জালবি বলেন সয, আমিা ‘যাতুি 
রিক্বা’সত িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি রেোম। 
অতঃপি (রফিাি সময়) যখন আমিা  ন োয়ারবরশষ্ট একরট র্ালেি 
কালে এোম, তখন তা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
জনয সেলড় রদোম। (রতরন রবোম কিলত োর্লেন।) ইরতমলয য 
একজন মুশরিক এে। আি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি তিবারি র্ালে েুোলনা রেে। তািপি সস তা (খাপ 
সথলক) সবি কলি বেে, ‘তুরম আমালক ভয় কিে?’ রতরন বেলেন, 
‘‘না।’’ সস বেে, ‘সতামালক আমাি হাত সথলক সক বাঁচালব?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আল্লাহ।’’ 
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আবূ বাকি ইসমাঈেীি ‘সহীহ’ গ্রলন্থি বর্ণনায় আলে, সস বেে, 
‘আমাি হাত সথলক সতামালক সক বাঁচালব?’ রতরন বেলেন, ‘‘আল্লাহ।’’ 
বর্ণনাকািী বলেন, তািপি তাি হাত সথলক তিবারিরট পলড় সর্ে। 
অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তিবারিখারন তুলে 
রনলয় বেলেন, ‘‘(এবাি) সতামালক আমাি হাত সথলক সক বাঁচালব?’’ 
সস বেে, ‘তুরম উত্তম তিবারিয ািক হলয় যাও।’ অতঃপি রতরন 
বেলেন, ‘‘তুরম রক সাক্ষয রদচ্ছ সয, আল্লাহ োড়া সকউ (সতয) উপাসয 
সনই এবং আরম আল্লাহি িাসূে?’’ সস বেে, ‘না। রকন্তু আরম 
সতামাি কালে অিীকাি কিরে সয, সতামাি রবরুলদ্ধ কখলনা েড়লবা 
না। আি আরম সসই সম্প্রদালয়িও সাথী হলবা না, যািা সতামাি 
রবরুলদ্ধ েড়লব।’ সুতিাং রতরন তাি পথ সেলড় রদলেন। অতঃপি সস 
তাি সিীলদি রনকট এলস বেে, ‘আরম সতামালদি রনকলট সলবণাত্তম 
মানুলষি কাে সথলক এোম।’78  

لَوإ »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رَُسوَل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعن ُعَمرَ  81/٥
نَُكمإ 

َ
ُدو َِخَاصاً  أ ، َتغإ َ ُزُق الَطريإ َتَتَوََّكُوَن لََعَ اهللِ َحَق تََوَُّكِِه لََرَزقَُكمإ َكَما يَرإ

  .«حديث حسن»: رواه الرتمذي، َوقاَل «َوتَُروُح بَِطاناً 
৬/৮০। উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, 
‘‘যরদ সতামিা আল্লাহি প্ররত যথালযার্য ভিসা িাখ, তলব রতরন 
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সতামালদিলক সসই মত রুযী দান কিলবন সযমন পাখীলদিলক দান 
কলি থালকন। তািা সকালে কু্ষয াতণ হলয় (বাসা সথলক) সবি হয় এবং 
সন্ধযায় উদি পূর্ণ কলি (বাসায়) রফলি।’’79  

ِِب ُعَماَرةَ الََبَاءِ  81/٥
َ
قَاَل رَُسوُل اهلل : بِن ََعزٍِب رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل  َعْن أ

َويإَت إََِل فَِراِشَك، َفُقل »: ملسو هيلع هللا ىلص
َ
لَمُت َّنفإِس إََلإَك، َووََجهُت :  يَا فَُلُن، إَِذا أ امهلَل أسإ

ُت َظهرص ي إََلإَك َرغبًَة َوَرهبًَة إََلإَك 
إ
جلأ
َ
رص ي إََلإَك، وَأ مإ

َ
ِِه إََلإَك، َوفََوّضُت أ ، ِل وَجإ

َت ؛ َونَبِّيَِّك اَّلِص ي 
َملإَجأ َوِلَ َمنإَجا ِمنإَك إِلَ إََلإَك، آمنإُت بِِكَتابَِك اَّلِص ي أنإَزلإ

رإَسلإَت 
َ
َصبإَت َخرياً . أ

َ
َت أ َبحإ َرةِ، َوإِنإ أصإ . «فَإِنََك إِنإ ِمَت ِمنإ ََللَتَِك مَِت لََعَ الِفطإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل يِل رَُسول اهلل : ، عن الَباِء، قَاَل ويف رواية يف الصحيحني

يَمِن، َوقُلإ 
َ
َك األ َطجعإ لََعَ ِشِقّ  ُوُّضوَءَ  للَصَلةِ، ُثَم اّضإ

إ
ِجَعَك َفتََوَّضأ َتّيإَت َمضإ

َ
... أ

َعلإُهَن آِخَر َما َتُقوُل : وَذَكَر َْنإوَهُ ُثَم قَاَل   .«َواجإ
৭/৮১। বািা ইবলন আলযব সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সহ অমুক! তুরম যখন রবোনায় সশালব, 
তখন (এই সদা‘আ) পড়, যাি অথণ, সহ আল্লাহ! আরম আমাি আত্মা 
সতামালক সলঁপ রদোম, আমাি সচহািা সতামাি রদলক রফরিলয় রদোম, 
আমাি বযাপাি সতামালক সলঁপ রদোম এবং আমাি রপি সতামাি 
রদলক োরর্লয় রদোম; সতামাি (জািালতি) আগ্রলহ ও (জাহািালমি) 
ভলয়। তুরম োড়া সকান আেয়স্থে ও পরিিার্স্থে সনই। আরম সসই 
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রকতালবি প্ররত ঈমান আনোম সযরট তুরম অবতীর্ণ কলিে এবং সসই 
িসূলেি প্ররত যাঁলক তুরম পারিলয়ে। (অবলশলষ রতরন বলেন,) 
অতঃপি তুরম যরদ সসই িালত ম্তুযবির্ কি, তাহলে তুরম ইসোলমি 
উপি ম্তুযবির্ কিলব। আি যরদ তুরম সকালে ওি তলব, তুরম (এি) 
উপকাি পালব।’’80  

বািা ইবলন আলযব সথলকই বুখািী ও মুসরেলমি অনয বর্ণনায় 
আলে, রতরন বলেন সয, আমালক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘যখন তুরম (িালত সশাবাি জনয) রবোনায় যালব, 
তখন তুরম নামালযি মত ওযূ কি। তািপি ডানপালশ শুলয় যাও 
এবং (উপলিাি সদা‘আ) পড়।’’ পুনিায় রতরন বেলেন, ‘‘তুরম 
উপলিাি সদা‘আরট সতামাি সশষ কথা কি।’’ (অথণাৎ এই সদা‘আ 
পড়াি পি অনয সদা‘আ পড়লব না বা সকান কথা বেলব না)। 

يِق  8/8٤ ِدّ ِِب بَْكٍر الِصّ
َ
قَْداِم : قَاَل  رِض اهلل عنه َعْن أ

َ
َنَظرُت إىَِل أ

كنَي َوََنُن يف الَغاِر وَُهْم ىلَعَ ُرُهوِسنا، َفُقلُت  َحَدُهْم : الُمَْشِ
َ
َن أ

َ
يَا رَُسوَل اهلل، لَْو أ

نَا  بَِْصَ
َ
ِ اهلُل ثَاّثِلُُهَما»: َفَقاَل . َنَظَر حَتَْت قََدَميِه أل با بَكٍر بِاثنَّيإ

َ
. «َما َظنَُك يَا أ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
৮/৮২। আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত রতরন 

বলেন, আরম মুশরিকলদি পালয়ি রদলক তাকাোম যখন আমিা 
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(সওি) গুহায় (েুরকলয়) রেোম এবং তািা আমালদি মাথাি উপলি 
রেে। অতঃপি আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! যরদ তালদি মলয য 
সকউ তাি পালয়ি নীলচ তাকায়, তলব সস আমালদিলক সদলখ 
সফেলব।’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সহ আবূ 
বাকি! সস দু’জন সম্পলকণ সতামাি কী য াির্া, যালদি ত্তীয়জন 
আল্লাহ।’’81  

َن انَليِّب : َعن أِمّ َسلََمَة رَِِض اهلل َعنها  8٧/٢
َ
ََكَن إَِذا َخَرَج ِمْن بَيِتِه،  ملسو هيلع هللا ىلصأ

وإ  ِمْسِب اهللِ تََوََّكُت لََعَ »: قَاَل 
َ
زَِل أ

َ
وإ أ
َ
َّضَل، أ

ُ
وإ أ
َ
اهللِ،  امهلَل إِِنّ أُعوُذ بَِك أنإ أِّضَل أ

 َ وإ َُيإَهَل َلََعَ
َ
َهَل أ وإ أجإ

َ
لََم، أ ظإ

ُ
وإ أ
َ
لَِم أ وإ أظإ

َ
َزَل، أ

ُ
حديٌث صحيح، رواه أبو داود «أ

حديث حسن »: قَاَل الرتمذي. والرتمذي وغريهما بأسانيد صحيحٍة 
 دوهذا لفظ أِب داو«صحيح

৯/৮৩। উমু্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু আনহ সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন বারড় সথলক সবি হলতন, তখন 
(এই সদা‘আ) বেলতন---যাি অথণ, আল্লাহি নাম রনলয় (সবি হোম), 
আরম আল্লাহি উপি ভিসা কিোম। সহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম 
সতামাি রনকট আেয় প্রাথণনা কিরে, আরম ভ্রষ্ট হই বা আমালক ভ্রষ্ট 
কিা হয়, আমাি পদস্খেন হয় বা পদস্খেন কিালনা হয়, আরম 
অতযাচািী হই অথবা অতযাচারিত হই অথবা আরম মূখণারম করি অথবা 
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আমাি প্ররত মূখণারম কিা হয়---এসব সথলক। 82 
َيعإِن  -َمنإ قَاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه عن أنس 11/8٢

بِسِم اهللِ تََوََّكإُت لََعَ اهللِ، َوِل َحوَل َوِل قَُوةَ إِلَ باهللِ، :  -إَِذا َخَرَج مِنإ بَيتِِه : 
رواه أبو داود والرتمذي «ُهِديَت َوُكِفّيَت َوُوقِّيَت، َوَتَنََّح َعنإُه الَّشّيَطانُ : يُقاُل َِلُ 

 -َفَّيُقوُل »:  داود ، زاد أبو«حديث حسن»: َوقاَل الرتمذي. والنسائ وغريهم 
 «َكّيَف لََك بِرجٍل قَدإ ُهِدص َي َوُكِِفَ َوُوِِقَ ؟: اَلَّشّيإَطاُن لَِّشّيإَطاٍن آَخر : يَعِِن 

১০/৮৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি সবীয় র্্হ সথলক 
সবি হওয়াি সময় বলে, ‘রবসরমল্লারহ তাওয়াক্কােতু আোল্লাহ, অো 
হাওো অো কু্বউওয়াতা ইল্লা রবল্লাহ।’ (অথণাৎ আল্লাহি উপি ভিসা 
কিোম। আল্লাহি সাহাযয োড়া পাপ সথলক রফিা এবং পুর্য কিা 
সম্ভব নয়।) তালক বো হয়, ‘সতামালক সরিক পথ সদওয়া হে, 
সতামালক যলথষ্টতা দান কিা হে এবং সতামালক বাঁরচলয় সনওয়া 
হে।’ আি শয়তান তাি রনকট সথলক দূলি সলি যায়।’’ (আবূ দাউদ, 
রতিরমযী, নাসাঈ প্রমুখ) রতিরমযী হাদীসরটলক হাসান বলেলেন। আবূ 
দাউদ এই শব্দগুরে বাড়রত বর্ণনা কলিলেন, ‘‘ফলে শয়তান অনয 
শয়তানলক বলে সয, ‘ঐ বযরিি উপি সতামাি রকরূলপ কত্ণত্ব চেলব, 
যালক সরিক পথ প্রদশণন কিা হলয়লে, যালক যলথষ্টতা দান কিা 
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হলয়লে এবং যালক (সকে অমিে) সথলক বাঁচালনা হলয়লে?’83 
نٍَس   11/8٦

َ
َخواِن ىلَعَ َعهِد انَليِّب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصََكَن أ

، ملسو هيلع هللا ىلصَواآلَخُر حَيرَْتُِف، فََشََك الُمْحرَتُِف أَخاُه لِلَنيِب  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَن أَحُدُهَما يَأِِت انَليَِب 
َزُق بِهِ »:  َفَقاَل   رواه الرتمذي بإسناد صحيٍح ىلَعَ رشِط مسلم «لََعلََك تُرإ

১১/৮৫। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি যুলর্ দুই ভাই রেে। তালদি মলয য একজন 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে (দ্বীন রশক্ষাি জনয) 
আসত এবং আি একজন হালতি সকান কাজ কলি উপাজণন কিত। 
অতঃপি উপাজণনশীে (ভাইটা) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি কালে তাি (রশক্ষাথণী) ভাইলয়ি (কাজ না কিাি) অরভলযার্ 
কিে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সম্ভবতঃ 
সতামালক তাি কািলর্ই রুযী সদওয়া হলচ্ছ।’’84  

 

تَِقاَمةِ  -8 ِسإ  بَاُب اِلإ

পরিলচ্ছদ  - ৮ : দ্বীলন অটে থাকাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  
ِمرۡ  َكَما   َتقِمۡ سۡ ٱفَ  ﴿

 
 [  11٤: هود] ﴾ َت أ

অথণাৎ “সুতিাং তুরম সযরূপ আরদষ্ট হলয়ে সসইরূপ সুদ্ঢ় থাক।” 
                                                           
83 রতিরমযী ৩৪২৬, আবূ দাউদ ৫০৯৫ 
84 রতিরমযী ২৩৪৫, (ইমাম রতিরমযী এরটলক রবশুদ্ধ সূলি মুসরেলমি শতণানুযায়ী বর্ণনা কলিলেন।) 
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(সূিা হুদ ১১২ আয়াত) 

রতরন আলিাও বলেন, 
وا  َتَقٰ سۡ ٱ ث مّ  ّلّل  ٱ ُبَنارَ  قَال وا   َّّلِينَ ٱ إِنّ  ﴿ ل   م  ۡ ٱ ِهم  َعلَيۡ  تَتَزََنّ ّّل  ئَِّكة  َمَلٰ ل

َ
 َوَّل  َتَاف وا   أ

ۡ  َزن وا  َتۡ  ب
َ
وا  َوأ ِ  ِش  نت مۡ  ّلَِّت ٱ ّنةِۡلَۡ ٱب ونَ  ك  وۡ  ن  َنۡ  ٣٠ ت وَعد 

َ
مۡ ِِلَا  أ  َياّدُلّنۡ ٱ ةِ َيوٰ ۡلَۡ ٱ ِف  ؤ ك 

مۡ  ِخَرةِِ ٓأۡلٱ َوِّف  مۡ  َتِه  تَشۡ  َما فِيَها َولَك  ك  ّس  نف 
َ
مۡ  أ ونَ  َما فِيَها َولَك  ّٗل  ٣١ تَّدع   ن ز 

ور   ّمِنۡ 
 [  ٧٤  ،٧1: فصلت] ﴾ ٣٢ رِّحيم   َغف 

অথণাৎ “রনশ্চয় যািা বলে, ‘আমালদি প্ররতপােক আল্লাহ’ তািপি 
তালত অরবচরেত থালক, তালদি রনকট রফরিশতা অবতীর্ণ হয় (এবং 
বলে), ‘সতামিা ভয় সপলয়া না, রচরন্তত হলয়া না এবং সতামালদিলক 
সয জািালতি প্ররতশ্রুরত সদওয়া হলয়রেে তাি সুসংবাদ নাও। 
ইহকালে আমিা সতামালদি বনু্ধ এবং পিকালেও; সসখালন সতামালদি 
জনয সমি রকেু িলয়লে যা সতামালদি মন চায়, যা সতামিা আকাঙ্ক্ষা 
কি। চিম ক্ষমাশীে, পিম দয়ােু আল্লাি পক্ষ হলত এ হলব 
আপযায়ন’।” (সূিা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩২ আয়াত) 

রতরন অনযলি বলেন, 
وا  َتَقٰ سۡ ٱ ث مّ  ّلّل  ٱ َرُبَنا قَال وا   َّّلِينَ ٱ إِنّ  ﴿ مۡ  َوَّل  ِهمۡ َعلَيۡ  ف  َخوۡ  فََل  م   ١٣ َزن ونَ َيۡ  ه 
َلٰ  و 
 
ۡص  ئَِك أ

َ
َ َجَزا   فِيَها ِِلِينَ َخٰ  ّنةِۡلَۡ ٱ ب  َحٰ أ : االحقاف] ﴾ ١٤ َمل ونَ َيعۡ  ََكن وا   بَِما َء

1٧،  1٢  ] 
অথণাৎ “রনশ্চয় যািা বলে, আমালদি প্ররতপােক আল্লাহ অতঃপি 

এই রবোলস অরবচরেত থালক, তালদি সকান ভয় সনই এবং তািা 
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দুঃরখতও হলব না। তািাই জািালতি অরয বাসী সসখালন তািা 
রচিস্থায়ী হলব, এটাই তালদি কমণফে।” (সূিা আহক্বাফ ১৩-১৪ আয়াত) 

ِِب  1/8٥
َ
أِب َعْمَرةَ ُسفيَاَن بِن َعبِد اهلل رِض اهلل عنه، :  َعْمٍرو، َوِقيَل َوَعْن أ

َحداً َغرْيََك : قُلُْت : قَاَل 
َ
ُل َعنُْه أ

َ
: قَاَل . يَا رَُسوَل اهلل، قُْل يِل يف اإلْسالِم قَوالً الَ أْسأ

 مسلم رواه. «آَمنإُت بِاهللِ، ُثَم اسَتِقمإ : قُلإ »

১/৮৬। আবূ আমি (মতান্তলি) আবূ আমিাহ সুরফয়ান ইবলন 
আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন সয, আরম 
বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আপরন আমালক ইসোলমি এমন 
একরট কথা বলে রদন, সয সম্পলকণ আপনালক োড়া অনয কাউলক 
রজজ্ঞাসা না কিলত হয়।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম বে, আরম আল্লাহি 
প্ররত ঈমান আনোম, অতঃপি (তাি উপি) অনড় থাক।’’85  

ِِب ُهَريَرةَ  8٥/٤
َ
قَارُِبوا »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وَعْن أ

َحٌد ِمنإُكمإ بَعَملِهِ 
َ
نَُه لَنإ َينإُجَو أ

َ
لَُموا أ ُدوا، َواعإ نَْت يَا رَُسوَل اهلل ؟ : قَالُوا «وََسِدّ

َ
َوال أ

ٍل َوِلَ أنا إِلَ »: قَاَل   مسلم رواه. «أنإ َيَتَغَمَدِنَ اهلل بِرََحٍَة ِمنُه َوفَضإ
২/৮৭। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা (সহ 
মুসরেমিা!) (দ্বীলনি বযাপালি) ভািসাময বজায় িাখ এবং সসাজা হলয় 
থাক। আি সজলন িাখ সয, সতামালদি মলয য সকউই স্বীয়কলমণি দ্বািা 
(পিকালে) পরিিার্ পালব না।’’ সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘সহ আল্লাহি 
                                                           
85 মুসরেম ৩৮, রতিরমযী ২৪১০, ইবনু মাজাহ ৩৯৭২, আহমাদ ১৪৯৯০, ১৮৯৩৮, দালিমী ২৭১০ 
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িাসূে! আপরনও নন?’ রতরন বেলেন, ‘‘আরমও নই। তলব আল্লাহ 
আমালক তাঁি অনুগ্রলহ ও দয়ালত স লক সিলখলেন।’’86  

* আলেমর্র্ বলেন, ‘ইরিক্বামাত’ বা আল্লাহি দ্বীলন অটে 
থাকাি অথণ হেঃ সবণ কালজ রনিবরচ্ছিভালব তাঁি আনুর্তয কিা। 
এরট একরট বযাপকাথণলবায ক শব্দ। এরট হে সবণ কালজি জনয সুন্দি 
নীরত। আি আল্লাহই তওফীকদাতা। 

 

َّيا  -9 بَاُب ِِف اِلََفُكِر ِِفإ َعِظّيإِم ََمإلُوإقَاِت اهللِ َتَعاَلى َوَفَناءِ اُِلّنإ
َواِل اآلِخَرةِ وََسائِرِ  هإ

َ
ِذيإبَِها وَََحإلَِها  وَأ ِس َوَتهإ ِ انلَفإ ِصريإ رِهَِما َوَتقإ ُموإ

ُ
أ

تَِقاَمةِ  ِسإ  لََعَ اِلإ
পরিলচ্ছদ - ৯ : আল্লাহ তা‘আোি রবশাে স্রষ্টজর্ৎ, 
প্রথবীি ধ্বংস, পিকালেি ভয়াবহতা এবং ইহ-
পিকালেি রবষয়ারদ রনলয়, আত্মাি ত্রুরট ও তাি 
শুদ্ধীকির্ এবং তালক আল্লাহি দ্বীলন অটে িাখাি 
বযাপালি উদু্বদ্ধকির্ রনলয় রচন্তা-ভাবনা কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
م إِّّنَما   ﴿ ك  ِعظ 

َ
ٰ  أ ن ِحَدة ِ بَِو

َ
وا   أ وم  ِ  َتق  ٰ  َنٰ َمثۡ  ّلِلّ وا َ  ث مّ  َدىٰ َوف َر  [  ٢٥: سبا] ﴾ َتَتَفّّكر 

                                                           
86 সহীহুে বুখািী ৫৬৭৩, ৩৯,৬৪৬৩, মুসরেম ২৮১৬, নাসায়ী ৫০২৩, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ 
৭১৬২, ৭৪৩০, ৭৫৩৩ 
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অথণাৎ “বে, আরম সতামালদি একরট রবষলয় উপলদশ রদরচ্ছ : 
সতামিা আল্লাহি উলদ্দলশয দু’জন কলি অথবা একা একা দাঁড়াও 
এবং রচন্তা কলি সদখ।” (সূিা সাবা ৪৬ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেলেন, 
ٰ لّّسَمٰ ٱ قِ َخلۡ  ِف  إِنّ  ﴿  ٱوَ  تِ َو

َ
ٰ خۡ ٱوَ  ِض ۡرۡۡل ِل  ت  َيٰ ٓأَل ّنلَّهارِ ٱوَ  لِ ِّلۡ ٱ ِف تَِل و 

 
 ٱ ّۡلِ

َ
 بِ َبٰ لۡ ۡۡل

ونَ يَذۡ  َّّلِينَ ٱ ١٩٠ ر  ودٗ  امٗ قَِيٰ  ّلّلَ ٱ ك  ع  ٰ  اَوق  ن وبِِهمۡ  َوََعَ ونَ  ج   قِ َخلۡ  ِف  َوَيَتَفّّكر 
ٰ لّّسَمٰ ٱ  ٱوَ  تِ َو

َ
ٰ  َذاَهٰ  َت َخلَقۡ  َما َرّبَنا ِض ۡرۡۡل بۡ  ِطٗل َب   ،1٢1: عمران ال] ﴾ َنَك َحٰ س 

1٢1  ] 
অথণাৎ “রনশ্চয় আকাশমণ্ডেী ও প্রথবীি স্রষ্টলত এবং িাত ও 

রদলনি পরিবতণলন জ্ঞানী  সোলকলদি জনয রনদশণন িলয়লে। যািা 
দাঁরড়লয়, বলস এবং শুলয় আল্লাহলক স্মির্ কলি এবং আকাশমণ্ডেী ও 
প্রথবীি স্রষ্ট সম্বলন্ধ রচন্তা কলি এবং (বলে,) ‘সহ আমালদি 
প্ররতপােক! তুরম এ রনিথণক স্রষ্ট কিরন। তুরম পরবি’।” (সূিা আলে 
ইমিান ১৯০ -১৯১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
فََل  ﴿
َ
ونَ  أ ر  لَِقۡت  َف َكيۡ  بِلِ ۡۡلِ ٱ إَِل  يَنظ   ِإَوَل  ١٨ ر فَِعۡت  َف َكيۡ  ءِ لّّسَما  ٱ ِإَوَل  ١٧ خ 
 ٱ ِإَوَل  ١٩ ن ِصَبۡت  َف َكيۡ  َبالِ ۡلِۡ ٱ

َ
ِطَحۡت  َف َكيۡ  ِض ۡرۡۡل نَت  إِّّنَما   فََذّكِرۡ  ٢٠ س 

َ
َذّكِر   أ  م 

 [  ٤1  ،1٥: الغاشية] ﴾ ٢١
অথণাৎ “তলব রক তািা উঁলটি রদলক েক্ষয কলি না সয, রকভালব 

ওলক স্রষ্ট কিা হলয়লে? এবং আকালশি রদলক সয, রকভালব ওটালক 
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ঊলধ্বণ উলত্তােন কিা হলয়লে? এবং পবণতমাোি রদলক সয, রকভালব 
ওটালক স্থাপন কিা হলয়লে? এবং ভূতলেি রদলক সয, রকভালব 
ওটালক সমতে কিা হলয়লে? অতএব তুরম উপলদশ রদলত থাক; 
তুরম সতা একজন উপলদশদাতা মাি।” (সূিা র্ারশয়াহ ১৭-২১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেলেন, 
فَلَمۡ  ﴿
َ
وا   أ  ٱ ِف  يَِّسي 

َ
وا   ِض ۡرۡۡل ر   [  11: حممد] ﴾َفَينظ 

অথণাৎ “তািা রক প্রথবীলত ভ্রমর্ কলিরন? তাহলে সদখত (সয, 
তালদি পূবণবতণীলদি পরির্াম কী হলয়লে।)” (সূিা মুহাম্মাদ ১০ আয়াত) 

 

إُمَباَدَرةِ إََِل ا -11 َاتِ بَاُب ِِف ال َريإ
إ
 خل

ِ تََرُددٍ  ِدّ مِنإ َغريإ ِ
إ
َباِل َعلَّيإِه بِاجل ٍ لََعَ اِْلقإ

 وََحِثّ َمنإ تَوََجَه خِلرَيإ

পরিলচ্ছদ -১০ : শুভকালজ প্ররতলযারর্তা ও শীঘ্র কিা এবং 
পুর্যকামীলক পুলর্যি প্ররত তৎপিতাি সালথ রনরদ্বণয ায় 

সম্পাদন কিলত উৎসারহত কিা 
আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

وا  سۡ ٱفَ  ﴿  [  1٢8: ابلقرة] ﴾ تِِ َرٰ يۡ لَۡ ٱ تَبِق 
অথণাৎ এতএব সতামিা সৎকলমণ প্ররতলযারর্তা কি। (সূিা বাক্বািাহ 

১৪৮ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেলেন, 
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و  ۞ ﴿ مۡ  ّمِن فَِرة  َمغۡ  إَِلٰ  ا  َوَسارِع  َهاَعرۡ  وََجّنة   ّرّبِك  ٰ لّّسَمٰ ٱ ض   ٱوَ  ت  َو
َ
ِعّدۡت  ض  ۡرۡۡل

 
 أ

ّتقِيَ لِلۡ   [  1٧٧: عمران ال] ﴾ ١٣٣ م 
অথণাৎ “সতামিা প্ররতলযারর্তা (ত্বিা) কি, সতামালদি 

প্ররতপােলকি রনকট সথলক ক্ষমা এবং সবলহলশ্তি জনয, যাি প্রস্থ 
আকাশ ও প্রথবীি সমান, যা য মণভীরুলদি জনয প্রস্তুত িাখা 
হলয়লে।” (সূিা আলে ইমিান ১৩৩ আয়াত) 

এ রবষলয় হাদীসসমূহ রনম্নরূপঃ- 
ِِب  1/88

َ
َن رَُسوَل اهلل  : رِض اهلل عنه  ُهَريَرةَ َعْن أ

َ
بَادُِروا »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

ِِس  ِِس ََكفِراً، َويُمإ ِمناً َويُمإ بُح الرَُجُل ُمؤإ لِِم، يُصإ َمال فتناً َكِقَطِع اللَّيإِل الُمظإ بِاألعإ
 مسلم رواه. «ُمؤِمناً ويُصبُح ََكفِراً، يَبّيُع ِديَنُه بَعَرٍض ِمَن اُِلنّيا

১/৮৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন সতামিা অন্ধকাি 
িালতি টুকলিাসমূলহি মত (যা একটাি পি একটা আসলত থালক 
এমন) রফত্নাসমূহ আসাি পূলবণ সনকীি কাজ দ্রুত কলি সফে। মানুষ 
সস সমলয় সকালে মু’রমন থাকলব এবং সন্ধযায় কালফি হলয় যালব 
অথবা সন্ধযায় মু’রমন থাকলব এবং সকালে কালফি হলয় যালব। 
রনলজি দ্বীনলক দুরনয়াি সম্পলদি রবরনমলয় রবক্রয় কিলব।87  

وََعَة ُعقبَة بِن احلَارِِث  8٢/٤ ِِب ِْسْ
َ
َصلَيُت َوَراَء : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

                                                           
87 মুসরেম ১১৮, রতিরমযী ২১৯৫, আহমাদ ৭৯৭০, ৮৬৩১, ৮৮২৯ 
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، فََسلََم ُثمَ  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِّب  قَامَ ُمَْسَِعً، َفتََخَّطى ِرقَاَب انَلاِس إىَِل بْعِض  بالَمِدينَِة الَعِْصَ
ُحَجِر نَِسائِِه، َفَفِزَع انَلاُس ِمْن ُْسَْعِتِه، فََخَرَج َعلَيهْم، فَرأى أنَهْم قَْد َعِجبُوا ِمْن 

َذَكرُت َشيئاً مِنإ تٍِْب ِعنَدنَا فََكرِهُت أنإ َُيإبَِسِِن فَأَمرُت »:  ُْسَعتِه، قَاَل 
َمتِهِ بِقِ    ابلخاري رواه. «سإ

بَيِّتَهُ »: ويف رواية َُلُ 
ُ
 .«ُكنُت َخلَفُت ِف اْلَّيإِت تِْباً ِمَن الَصَدقِة فََكرِهُت أنإ أ
২/৮৯। আবূ রসিওয়াআহ উক্ববাহ ইবলন হালিস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন সয, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রপেলন মদীনায় আসলিি নামায পড়োম। অতঃপি সাোম রফলি 
রতরন অরত শীঘ্র দাঁরড়লয় পড়লেন। তািপি সোকলদি র্দণান টপলক 
তাঁি সকান এক স্ত্রীি কামিায় চলে সর্লেন। সোলকিা তাঁি শীঘ্রতা 
সদলখ  াবলড় সর্ে। অতঃপি রতরন সবি হলয় এলেন; সদখলেন 
সোলকিা তাঁি শীঘ্রতাি কািলর্ আশ্চযণারেত হলয়লে। রতরন বেলেন, 
‘‘(নামালয) আমাি মলন পড়ে সয, (বাড়ীলত সসানা অথবা চাঁরদি) 
একরট টুকিা িলয় সর্লে। আরম চাইোম না সয, তা আমালক আল্লাহি 
স্মিলর্ বায া সদলব। যাি জনয আরম (দ্রুত বাড়ীলত রর্লয়) তা বণ্টন 
কিাি আলদশ রদোম।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘আরম বাড়ীলত সাদকাি একরট স্বর্ণখণ্ড 
সেলড় এলসরেোম। অতঃপি আরম তা িালত রনজ র্্লহ িাখা পেন্দ 
কিোম না।’’88  
                                                           
88 সহীহুে বুখািী ৮৫১, ১২২১, ১৪৩০, ৬২৭৫, নাসায়ী ১৩৬৫, আহমাদ ১৫৭১৮, ১৮৯৩৩ 
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ُحد  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُجٌل لِلَنيِِب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعن َجابِرٍ  ٧/٢1
ُ
َرأيَت : يَوَم أ

َ
أ

نَا ؟ قَاَل 
َ
ْيَن أ

َ
لإََق َتَمَراٍت ُكَن ِف يَِدهِ، ُثَم قَاتََل َحََّت  «ِف اجلَنةِ »: إْن قُتِلُت فَأ

َ
فَأ

 َعلَيهِ  ُمَتَفٌق . ََ قُتِل
৩/৯০। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, উহুদ যুলদ্ধি 

রদন এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলেন, 
‘আপরন বেুন! আরম যরদ (কালফিলদি হালত) মািা যাই, তাহলে 
আরম সকাথায় যাব?’ রতরন বেলেন, ‘‘জািালত।’’ এ কথা সশানামাি 
রতরন তাঁি হালতি সখজুিগুলো েুঁলড় সফলে রদলেন। তািপি 
(কালফিলদি সালথ) যুদ্ধ কিলত কিলত শাহাদত বির্ কিলেন।89  

ِِب ُهَريَرةَ  ٢/٢1
َ
: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء رَُجٌل إىَِل انَليِِبّ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

َشحّيٌح، أنإ تََصَدَق وَأنَت َصحّيٌح »: يَا رسوَل اهلل، أُي الَصَدقَِة أْعَظُم أْجراً؟ قَاَل 
قُلَْت ِلُفاَلٍن َكَذا َُتََش الَفقَر وتَأُمُل الِغََن، َوِلَ تُمِهلإ َحََّت إَِذا بَلَغِت احُللُقوَم 

 ُمتََفٌق َعلَيهِ . «َوِلُفاَلٍن َكَذا، وقَْد ََكَن ِلُفالنٍ 
৪/৯১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 

বলেন সয, এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে 
এলস বেে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! সকান্ সাদ্কাহ সনকীি রদক রদলয় 
বড়?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি সস সমলয়ি সাদকাহ কিা (ব্হত্তম 
সনকীি কাজ) যখন তুরম সুস্থ থাকলব, মালেি সোভ অন্তলি থাকলব, 
তুরম দরিদ্রতাি ভয় কিলব এবং য ন-সদৌেলতি আশা িাখলব। আি 
                                                           
89 সহীহুে বুখািী ৪০৪৬, মুসরেম ১৮৯৯, নাসায়ী ৩১৫৪, আহমাদ ১৩৯০২, মুওয়াত্তা মালেক ১০১৪  
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তুরম সাদকাহ কিলত রবেম্ব কলিা না। পরিলশলষ যখন সতামাি প্রার্ 
কণ্ঠার্ত হলব, তখন বেলব, ‘অমুলকি জনয এত, অমুলকি জনয এত। 
অথচ তা অমুলকি (উত্তিারয কািীি) হলয়ই সর্লে।’’90 

نٍَس  ٦/٢٤
َ
ُحٍد، ملسو هيلع هللا ىلص أَن رَُسوَل اهلِل  :رِض اهلل عنه َعن أ

ُ
َخَذ َسيفاً يَوَم أ

َ
أ

نَا : فَبَسُطوا أيِدَيُهمإ لُُكُ إنَساٍن ِمنإُهمإ يُقوُل « َهَذا ؟َمنإ يَأُخُذ مِِنّ »: َفَقاَل 
َ
نَا أ
َ
: قَاَل . أ

ه ؟» بُو ُدَجانَةَ «َفَمنإ يَأُخُذهُ سََِقّ
َ
َجَم الَقوُم، َفَقاَل أ حإ

َ
أنا آُخُذهُ  :رِض اهلل عنه فَأ

ِكِّيَ 
َخَذهُ َفَفلَق بِِه َهاَم الُمرشإ

َ
ِه، فَأ  رواه مسلم.  سََِِقّ

৫/৯২। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, উহুলদি রদন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একখারন তিবারি হালত 
রনলয় বেলেন, ‘আমাি কাে সথলক এই তিবারি সক সনলব?’ 
সাহাবীর্র্ রনজ রনজ হাত বারড়লয় রদলেন। তাঁলদি মলয য প্রলতযলকই 
বেলত োর্লেন, ‘আরম, আরম।’ রতরন বেলেন, ‘‘সক এি হক 
আদালয়ি জনয সনলব?’’ (এ কথা শুলন) সবাই থমলক সর্লেন। 
অতঃপি আবূ দুজানা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘আরম এি হক 
আদালয়ি জনয সনব।’ তািপি রতরন তা রনলয় রনলেন এবং তাি দ্বািা 
মুশরিকলদি রশলিালচ্ছদ কিলত থাকলেন।91  

تَيْنَا : َعِن الُزَبرِي بِن َعِدّي، قَاَل  ٥/٢٧
َ
نََس بَن َمالٍِك أ

َ
 رِض اهلل عنه أ

                                                           
90 সহীহুে বুখািী ১৪১৯, ২৮৪৮, মুসরেম ১০৩২, নাসায়ী ২৫৪২, ৩৬১১ আবূ দাউদ ২৮৬৫, আহমাদ 

৭১১৯, ৭৩৫৯, ৭১১৪ 
91 মুসরেম ২৪৭০, আহমাদ ১১৮২৬ 
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اْصَُبوا ؛ فَإنَُه اَل يَأِِت َزَماٌن إاَل »:  َفَقاَل . فََشَكْونَا إَِيِْه َما نَلََْق ِمَن احلََجاِج 
ي بَعَدهُ رَشٌ ِمنُه َحََّت تَلَقوا َرَبُكمْ   رواه ابلخاري.  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعتُُه ِمْن نَِبِيُّكْم «َواذَلِ

৬/৯৩। যুবাইি ইবলন আদী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমিা 
আনাস ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি রনকলট এোম এবং 
তাঁি কালে হািালজি অতযাচালিি অরভলযার্ কিোম। রতরন বেলেন, 
‘সতামিা দয যণ য াির্ কি। কাির্, এখন সয যুর্ আসলব তাি পিবতণী 
যুর্ ওি সচলয় খািাপ হলব, সশষ পযণন্ত সতামিা সতামালদি প্রভুি সলি 
সাক্ষাৎ কিলব।’ (আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,) ‘এ কথা আরম 
সতামালদি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে শুলনরে।’92  

ِِبْ ُهَريَْرةَ  ٥/٢٢
َ
َنّ رَُسْوَل اهلِل  رِض اهلل عنه َعْن أ

َ
بَاِدُرْوا »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ْعَماِل َسبْعاً، َهْل تَنْتَُظُرْوَن إالَ 
َ
ْو َمَرضاً ُمْفِسداً،  بِاأل

َ
ْو َغيِنٌ ُمّْطِغياً، أ

َ
َفْقراً ُمنِْسياً، أ

ِو الَساَعُة فَالَساَعُة 
َ
ِو ادَلَجاَل فَََشُ ََغئٌِب يُنْتَِظُر، أ

َ
ْوَمْوتاً جُمِْهزاً أ

َ
ْو َهَرماً ُمْفِنداً أ

َ
أ

َمرُ 
َ
ْدٰٰه وأ

َ
 َٰ.حديٌث حسن : رواه الرتمذي وقال« أ

৭/৯৪। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেনঃ সাতরট রজরনলসি 
পূলবণই সতামিা জেরদ সব কমণ কলি সফে। সতামিা রক অলপক্ষায় 
থাকলব সয, এমন দারিদ্র এলস যাক ইসোলমি আলদশ পােন হলত 
যা রবস্্মত িালখ? অথবা এমন য ন-সদৌেত সহাক যা ইসোম 

                                                           
92 সহীহুে বুখািী ৭০৬৮, রতিরমযী ২২০৬, আহমাদ ১১৯৩৮, ১২৪০৬, ১২৪২৭ 
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সদ্রারহতাি রদলক য ারবত কলি? অথবা এমন বযারয  সহাক যা শিীিলক 
দুবণে কলি সদয়? অথবা এমন বায ণকয আসুক যা জ্ঞান রবনষ্ট কলি? 
অথবা হিাৎ মির্ এলস যাক, অদ্শয দুই দািালেি আত্মপ্রকাশ 
 টুক অথবা রকয়ামাত এলস যাক? আি রকয়ামাত সতা রনতান্তই 
রবভীরষকাময় ও রতি।93 

ِِب ُهرَ  ٢٦/8
َ
: ، قَاَل يَوَم َخيََب ملسو هيلع هللا ىلصأن رَُسوَل اهلل  :رِض اهلل عنه يَرةَ َعْن أ

ِطَّيَ هِذهِ الَرايََة رَُجَلً ُُيُِب اهللَ َوَرُسوَِلُ يَفَتُح اهللُ لََعَ يََديهِ » عإ
ُ
رِض  قَاَل ُعَمرُ « أل

دْ : اهلل عنه
ُ
ََع لََها، فََدََع َما أحبَبُْت اإِلَماَرة إاَل يَوَمئٍِذ، فَنََساَورُت لََها رََجاَء أْن أ

َ بَن أِِب َطاِلٍب  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلل  ِش َوِل »: فَأْعَّطاهُ إيَاَها، َوقَاَل  رِض اهلل عنه َلََعِ امإ
َخ  «تَلَتِفتإ َحََّت يَفَتَح اهلُل َعلَّيَك  يَا : فََساَر َلٌَع شيئاً ُثَم َوَقَف َولَْم يَلتَِفْت فََِصَ

قَاتُِل 
ُ
َ إِلَ اهلُل، »: انّلاَس ؟ قَاَل رَُسوَل اهلل، ىلَعَ َماَذا أ َهُدوا أنإ ِلَ إِِلى قاتِلإُهمإ َحََّت يَّشإ

َها،  َوالَُهمإ إِلَ سََِقّ مإ
َ
وَأَن ُُمََمداً َرُسوُل اهلل، فَإَِذا َفَعلُوا فَقدإ َمَنُعوا ِمنإَك دَِماَءُهمإ وَأ

 مسلم رواه. «وِحَساُبُهمإ لََعَ اهلل

৮/৯৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম খায়বালিি রদন বেলেন, 
                                                           
93 হাদীসরটলক ইমাম রতিরমযী বর্ণনা কলি বলেলেনঃ হাদীসরট হাসান। রকন্তু হাদীসরট হাসান নয় বিং 
দুবণে। আরম (আেবানী) বেরেঃ এি সনলদ দুবণেতা িলয়লে আি এ সম্পলকণ আরম ‘‘রসেরসোহ্ 
য‘ঈফা’’ গ্রলন্থ (নং ১৬৬৬) বযাখযা প্রদান কলিরে। আরম এি সকান শালহদ পারচ্ছ না। রতিরমযী কত্ণক 
বরর্ণত সনলদ মুহরিয ইবনু হারূন নামক এক বর্ণনাকািী িলয়লেন তাি সম্পলকণ ইমাম বুখািী বলেনঃ 
রতরন মুনকারুে হাদীস। অনয একরট সূলি এ মুহরিয না থাকলেও সসরটি মলয য নাম উলল্লখ না কিা 
এক অজ্ঞাত বযরি হলত মা‘মাি বর্ণনা কলিলেন আি সস অজ্ঞাত বযরি মাকবূিী হলত বর্ণনা কলিলেন। 
ফলে অনয সূিরটও এ মাজহূে বর্ণনাকািীি কািলর্ দুবণে। 
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‘‘রনশ্চয় আরম, এই পতাকা এমন এক বযরিলক সদব সয আল্লাহ ও 
তাঁি িাসূেলক ভােবালস। আল্লাহ তা‘আো তাি হালত রবজয় দান 
কিলবন।’’ উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আরম কখলনা কত্ণত্বভাি 
গ্রহলর্ি ইচ্ছা করিরন (রকন্তু সসরদনই আমাি বাসনা হে)। সুতিাং 
আরম এই আশালত উলি উঁচু হলয় দাঁড়ালত থাকোম; সযন আমালক 
এি জনয ডাকা হয়।’ অবলশলষ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আেী ইবন আবী তালেব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক 
ডাকলেন। তািপি রতরন তাঁি হালত পতাকা তুলে রদলয় বেলেন, 
‘‘তুরম চেলত শুরু কি এবং সকান রদলক তাকালব না; সয পযণন্ত না 
আল্লাহ তা‘আো সতামালক রবজয় দান কিলবন।’’ অতঃপি আেী 
রকেু দূি রর্লয় সথলম সর্লেন এবং সকান রদলক না তারকলয় উঁচু 
আওয়ালজ বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আরম রকলসি জনয 
সোলকলদি রবরুলদ্ধ যুদ্ধ কিব?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম সস পযণন্ত যুদ্ধ 
চারেলয় যালব, সয পযণন্ত  তািা এ কথাি সাক্ষয না সদলব সয, আল্লাহ 
োড়া (সকউ সতয) উপাসয সনই এবং মুহাম্মাদ তাঁি িাসূে। যখন 
তািা এ কাজ কিলব তখন রনঃসলন্দলহ তালদি জান ও মােলক 
সতামাি হাত হলত বাঁরচলয় সনলব। রকন্তু তাি অরয কালিি সালথ 
(অথণাৎ সস যরদ সকান মুসরেমলক হতযা কলি, তাহলে প্ররতলশায  
স্বরূপ তালক হতযা কিা দবয  হলব এবং সস যরদ কালিাি মাে রেরনলয় 
সনয় অথবা যাকাত না সদয়, তাহলে সস মাে তাি কাে সথলক আদায় 
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কিা জরুিী।) আি তালদি রহসাব আল্লাহি দারয়লত্ব।’’94  
 

إُمَجاَهَدةِ  -11  بَاُب ال

পরিলচ্ছদ -১১ : মুজাহাদাহ বা দ্বীলনি জনয এবং আত্মা, 
শয়তান ও দ্বীলনি শত্রুলদি রবরুলদ্ধ রনিেস সচষ্টা, টানা 

পরিেম ও আজীবন সংগ্রাম কিাি গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

وا  َجٰ  َّّلِينَ ٱوَ  ﴿ مۡ ّنَلَهۡ  فِيَنا َهد  ب لََناَ  ِدَيّنه  ۡ ٱ لََمعَ  ّلّلَ ٱ ِإَونّ  س  حۡ ل  ﴾ ٦٩ ِّسنِيَ م 
 [  ٥٢: العنكبوت]

অথণাৎ “যািা আমাি উলদ্দলশয সংগ্রাম কলি আরম অবশযই 
তালদিলক আমাি পথসমূলহ পরিচারেত কিব। আি আল্লাহ অবশযই 
সৎকমণপিায়র্লদি সলিই থালকন।” (সূিা আনকাবূত ৬৯ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন,  
  َحَّّتٰ  َرّبَك  ب دۡ عۡ ٱوَ  ﴿

ۡ
 [  ٢٢: احلجر] ﴾ ٩٩ قِي  ِۡلَ ٱ تَِيَك يَأ

অথণাৎ “আি সতামাি ম্তুয উপরস্থত হওয়া পযণন্ত তুরম সতামাি 
প্ররতপােলকি ইবাদত কি।” (সূিা রহজি ৯৯ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
رِ ذۡ ٱوَ  ﴿

 [  8: املزمل] ﴾ ٨ تِيٗل تَبۡ  هِ إَِِلۡ  َوتَبَّتۡل  َرّبَِك  مَ سۡ ٱ ك 
                                                           
94 মুসরেম ২৪০৫ 
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অথণাৎ “সুতিাং তুরম সতামাি প্ররতপােলকি নাম স্মির্ কি এবং 
একরনষ্ঠভালব তালত মগ্ন হও।” (সূিা মুযযারম্মে ৮ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলেন, 
 [  ٥: الزلزلة] ﴾ ٧ ۥيََره   اَخۡيٗ  َذّرة   َقاَل ِمثۡ  َمۡل َيعۡ  َفَمن ﴿

অথণাৎ “সুতিাং সকউ অরু্ পরিমার্ ভালো কাজ কিলে সস তা 
সদখলত পালব।” (সূিা রযেযাে ৭ আয়াত)  

রতরন আলিা বলেলেন, 
وا   َوَما ﴿ م    ت َقّدِ

َ
مِۡل ِّسك  وه   َخۡي   ّمِنۡ  نف  وَ  ّلّلِ ٱ ِعندَ  ََتِد  عۡ  اَخۡيٗ  ه 

َ
جۡ  َظمَ َوأ

َ
 ﴾ اَ رٗ أ

 [  ٤1: املزمل]
অথণাৎ “সতামিা সতামালদি আত্মাি মিলেি জনয ভাে যা রকেু 

অরগ্রম সপ্রির্ কিলব সতামিা তা আল্লাহি রনকট উৎক্ষ্টতি এবং 
পুিস্কাি রহসালব মহত্তি পালব।” (সূিা মুযযারম্মে ২০ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেলেন, 
وا   َوَما ﴿  [  ٤٥٧: ابلقرة] ﴾ َعلِيم   ۦبِهِ  ّلّلَ ٱ فَإِنّ  َخۡي   ِمنۡ  ت نفِق 

অথণাৎ “আি সতামিা যা রকেু য ন-সম্পদ দান কি, আল্লাহ তা 
সরবলশষ অবরহত।” (সূিা বাক্বািাহ ২৭৩ আয়াত) 

এ রবষলয় সুরবরদত আয়াত অলনক িলয়লে। উি মলমণি 
হাদীসসমূহ রনম্নরূপঃ- 

ِِب ُهَريَرةَ  ٢٥/1
َ
إَن اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

ُتُه باحَلرإِب، َوَما َتَقَرَب إَِِلَ َعبإِدص ي بيَشٍء : َتَعاََل قَاَل  َمنإ ََعَدى ِِل َوَِلّاً َفَقدإ آَذّنإ
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ُت َعلَّيِه، َوَما يََزاُل عَ  َْتَّضإ َحَب إَِلَ ِمَما افإ
َ
ِحَبُه، أ

ُ
بإِدص ي َيتَقَرُب إَِلَ بانلَوافِِل َحََّت أ

َمُع بِِه، َوَبََصَهُ اَّلِص ي ُيبإَِصُ بِِه، ويََدهُ اليَت  حَببُتُه ُكنإُت َسمَعُه اَّلِص ي يَسإ
َ
فَإَذا أ

َتَعاذَ  َطّيإُتُه، َولَِِئِ اسإ لَِن أعإ
َ
لَُه اليَِت َيمإيش بَِها، َوإنإ َسأ ِن َيبإِطُش بَِها، َورِجإ

ِعّيَذنَهُ 
ُ
 ابلخاري رواه. «أل

১/৯৬। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘রনশ্চয় আল্লাহ 
তা‘আো বলেন, ‘‘সয বযরি আমাি সকান বনু্ধি সালথ শত্রুতা কিলব, 
তাি রবরুলদ্ধ আমাি যুলদ্ধি স াষর্া িইে। আমাি বান্দা সয সমি 
রজরনস দ্বািা আমাি দনকটয োভ কলি, তাি মলয য আমাি রনকট 
রপ্রয়তম রজরনস হে তা---যা আরম তাি উপি ফিয কলিরে। (অথণাৎ 
ফিয ইবাদত দ্বািা আমাি দনকটয োভ কিা আমাি রনকলট সবশী 
পেন্দনীয়।) আি আমাি বান্দা নফে ইবাদলতি মায যলম আমাি 
দনকটয োভ কিলত থালক, পরিলশলষ আরম তালক ভােবাসলত োরর্। 
অতঃপি যখন আরম তালক ভােবারস, তখন আরম তাি ঐ কান হলয় 
যাই, যাি দ্বািা সস সশালন, তাি ঐ সচাখ হলয় যাই, যাি দ্বািা সস 
সদলখ, তাি ঐ হাত হলয় যাই, যাি দ্বািা সস য লি এবং তাি ঐ পা 
হলয় যাই, যাি দ্বািা সস চলে! আি সস যরদ আমাি কালে রকেু চায়, 
তাহলে আরম তালক রদই এবং সস যরদ আমাি আেয় চায় তাহলে 
আরম অবশযই তালক আেয় রদই।’’95 

                                                           
95 সহীহুে বুখািী ৬৫০২ 
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(‘আরম তাি কান হলয় যাই----।’ অথণাৎ আমাি সন্তুরষ্ট সমাতালবক সস সশালন, 
সদলখ, য লি ও চলে।) 

نٍَس  ٤/٢٥
َ
عز  -فيما يرويه عن رّبه  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

اً َتَقَربإُت إََِلإه ِذَراَعً، َوإَِذا َتَقَرَب إَِلَ ِذَراَعً إَِذا َتقَ »: ، قَاَل -وجل  َرَب الَعبإُد إَِلَ ِشْبإ
َولَةً   رواه ابلخاري. «َتَقربإُت ِمنُه بَاَعً، وِإَذا أتَاِن يَميش أتَيإُتُه َهرإ

২/৯৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি মহান প্রভু হলত বর্ণনা কলিন সয, আল্লাহ 
তা‘আো বলেন, ‘‘যখন বান্দা আমাি রদলক এক রব ত অগ্রসি হয়, 
তখন আরম তাি রদলক এক হাত অগ্রসি হই। যখন সস আমাি 
রদলক এক হাত অগ্রসি হয় তখন আরম তাি রদলক দু’হাত অগ্রসি 
হই। আি যখন সস আমাি রদলক সহঁলট আলস তখন আরম তাি রদলক 
সদৌলড় যাই।’’96 

َمَتاِن »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : َعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل  ٧/٢8 نِعإ
َحُة، َوالَفَراغُ : َمغبوٌن فِّيِهَما َكثرٌي مَِن انلَاِس   ابلخاري رواه. «الِصّ

৩/৯৮। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘এমন দুরট 
রনয়ামত আলে, বহু মানুষ সস দু’রটি বযাপালি সয াঁকায় আলে। (তা 

                                                           
96 সহীহুে বুখািী ৭৫৩৬, ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫২৭, মুসরেম ২৬৭৫, রতিরমযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, ইবনু 

মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬ 
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হে) সুস্থতা ও অবসি।’’97  
َن انَليِّب : َعْن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها  ٢/٢٢

َ
ََكَن يُقوُم ِمَن اللَيِل َحََّت  ملسو هيلع هللا ىلصأ

يَا رَُسوَل اهلل، َوقْد َغَفَر اهلل لََك َما َتَقَدَم لَِم تَصنَُع َهَذا : َتتََفَّطَر قََدَماُه َفُقلُْت َُلُ 
َخَر؟ قَاَل 

َ
ِحُب أنإ أُكوَن َعبإداً َشُكوراً؟»: ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ

ُ
فََلَ أ

َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أ

৪/৯৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম িালত (এত দী ণ) রকয়াম কিলতন সয, তাঁি পা 
দুখারন (ফুলে) সফলট (দার্ পলড়) সযত। একদা আরম তাঁলক বেোম, 
‘সহ আল্লাহি িাসূে! আপরন এরূপ কাজ সকন কিলেন? আল্লাহ সতা 
আপনাি আলর্ি ও রপলেি সমি পাপ সমাচন কলি রদলয়লেন।’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আরম রক তাঁি ক্তজ্ঞ বান্দা হলত পেন্দ কিব না?’’98  

১০০। মুর্ীিাহ ইবন শু’বাহ কত্ণক বুখািী-মুসরেলম অনুরূপ 
বরর্ণত হলয়লে। 

إَِذا َدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلل : َعْن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، أنَها قَالَْت 111/٦
ْحيَا اللَيَل، َوأْيَقَظ أْهلَُه، وََجَد وََشَد الِمْْئَر 

َ
  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . الَعَْشُ أ

৫/১০১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ বলেন, ‘যখন (িমযালনি 
সশষ) দশক শুরু হত, তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
97 সহীহুে বুখািী ৬৪১২, রতিরমযী ২৩০৪, ইবনু মাজাহ ৪১৭০, আহমাদ ২৩৩৬, ৩১৯৭, দালিমী 
২৭০৭ 
98 সহীহুে বুখািী ৪৮৩৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১৪৮, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৮, মুসরেম ৭৩১, ২৮২০, রতিরমযী 
৪১৮, নাসায়ী ১৬৪৮, ১৬৪৯, ১৬৫০, আবূ দাউদ ১২৬২, ১২৬৩, ১৬৪৯, ১৬৫০, ইবনু মাজাহ 
১২২৬, ১২২৭ 
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ওয়াসাল্লাম িাত জার্লতন, রনজ পরিবািলক জার্ালতন, (ইবাদলত) 
খুবই সচষ্টা কিলতন এবং (এি জনয) রতরন সকামি সবঁলয  রনলতন।’99  

ِِب ُهَريَرةَ  11٤/٥
َ
ِمُن »: ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل قَاَل رَسُ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ الُمؤإ

ِمِن الَضعّيِف َويف لُُكٍّ َخريٌ  َحُب إََِل اهللِ ِمَن الُمؤإ
َ
رِصإ لََعَ َما . الَقوص ُِي َخرٌي وَأ احإ

َجزإ  َتِعنإ بِاهللِ َوِلَ َتعإ َصابََك ََشٌء فََلَ َتُقلإ لَوإ أّن َفَعلإُت ََكَن . َينإَفُعَك، واسإ
َ
َوإنإ أ

َتُح َعَمَل الَّشّيَطانِ : قُلإ  َكَذا َوَكَذا، َولَِكنإ  . «قَدُر الَِل، َوَما َشاَء فَعَل ؛ فإَن لَوإ َتفإ
 مسلم رواه

৬/১০২। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
(সদহমলন) সবে মু’রমন আল্লাহি রনকট দুবণে মু’রমন অলপক্ষা সবশী 
রপ্রয়। আি প্রলতযলকি মলয য কেযার্ িলয়লে। তুরম ঐ রজরনলস 
যত্নবান হও, যালত সতামাি উপকাি আলে এবং আল্লাহি কালে 
সাহাযয প্রাথণনা কি ও উৎসাহহীন হলয়া না। যরদ সতামাি রকেু ক্ষরত 
হয়, তাহলে এ কথা বলো না সয, ‘যরদ আরম এ িকম কিতাম, 
তাহলে এ িকম হত।’ বিং বলো, ‘আল্লাহি (রেরখত) ভার্য এবং 
রতরন যা সচলয়লেন তাই কলিলেন।’ কাির্, ‘যরদ’ (শব্দ) শয়তালনি 
কালজি দুয়াি খুলে সদয়।100  

ُحِجَبِت انلَاُر بالَّشَهواِت، وَُحِجَبِت  »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسول اهلل : َعنْهُ  11٧/٥

                                                           
99 সহীহুে বুখািী ২০২৪, মুসরেম ১১৭৪, রতিরমযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাউদ ১৩৭৬, ইবনু 
মাজাহ ১৭৬৮, আহমাদ ২৩৬১১, ১২৩৮৫৬, ২৩৮৬৯ 

100 সহীহুে বুখািী ২৬৬৪, ইবনু মাজাহ ৭৯, ৪১৬৮, আহমাদ ৮৫৭৩, ৮৬১১ 
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 ِ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اجَلَنُة بِالَمََكرِه
৭/১০৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত এরটও বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘জাহািামলক 
মলনালোভা রজরনসসমূহ দ্বািা র লি সদওয়া হলয়লে এবং জািাতলক 
র লি সদওয়া হলয়লে কষ্টসায য কমণসমূহ দ্বািা।’’101 

‘র লি সদওয়া হলয়লে’ অথণাৎ ঐ রজরনস বা কমণ জাহািাম বা 
জািালতি মালে পদণাস্বরূপ, যখনই সকউ তা কিলব, তখনই সস পদণা 
রেঁলড় তালত প্রলবশ কিলব। 

ِِب عبد اهلل ُحَذيَفَة بِن ايماِن رِض اهلل عنهما، قَاَل  8/11٢
َ
َصلَيُْت : َعْن أ

َفُقلُْت . يَْرَكُع ِعنَْد املئَِة، ثَُم َمََض : َذاَت َيلٍَة فَاْفتَتََح ابلَقَرَة، َفُقلُْت  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع انَليِّب 
َها، ُثَم اْفتَتََح  :يَُصِِلّ بَِها يف ركَعة َفَمََض، فُقلُْت : 

َ
يَْرَكُع بَِها، ُثَم اْفتَتََح النَِّساَء َفَقَرأ

اًل   ُمرَتَِسّ
ُ
َها، يَقَرأ

َ
إَِذا َمَر بآية ِفيَها تَسبيٌح َسَبَح، َوإَذا َمَر بُسَؤاٍل : آَل ِعْمَراَن َفَقَرأ

َل، َوإَذا َمَر بتََعوٍُذ َتَعوََذ، ُثَم َرَكَع، فََجَعَل َيقُ 
َ
فَََكَن «ُسبإَحاَن َرِِبَ الَعِظّيمِ »: وُل َسأ

دُ »: ُرُكوُعُه ََنواً ِمْن ِقيَاِمِه، ُثَم قَاَل  ُثَم قَاَم «َسِمَع اهلُل لَِمنإ ََحَِدهُ، َرَبنَا لََك احَلمإ
َ »: َطوياًل قَريباً ِمَما َرَكَع، ُثَم َسَجَد، َفَقاَل  لَعإ

َ
ريباً فَََكَن ُسُجوُدُه قَ «ُسبإَحاَن َرِِبَ األ

 رواه مسلم. ِمْن ِقيَاِمِه 
৮/১০৪। আবূ আবু্দল্লাহ হুযাইফা ইবলন ইয়ামান িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন সয, আরম এক িালত নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
101 সহীহুে বুখািী ৬৪৮৭, রতিরমযী ২৫৬০, নাসায়ী ৩৭৬৩, আবূ দাউদ ৪৭৪৪, আহমাদ ৭৪৭৭, 

২৭৫১২, ৮৬৪৪, ৮৭২১ 
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ওয়াসাল্লাম-এি সলি নামায পড়োম। রতরন সূিা বাক্বািাহ পড়লত 
আিম্ভ কিলেন। অতঃপি আরম মলন মলন) বেোম সয, ‘রতরন 
একলশা আয়াত পলড় রুকুলত যালবন।’ রকন্তু রতরন (তা না ক’সি) 
রক্বিাআত কিলত থাকলেন। তািপি আরম (মলন মলন) বেোম সয, 
‘রতরন এই সূিা এক িাকাআলত সম্পি কিলবন; এরট পলড় রুকূ 
কিলবন।’ রকন্তু রতরন (সূিা) রনসা আিম্ভ কিলেন। রতরন তা সমূ্পর্ণ 
পড়লেন। তািপি রতরন (সূিা) আলে ইমিান শুরু কিলেন। সসরটও 
সমূ্পর্ণ পড়লেন। (এত দী ণ রক্বিাআত সলেও) রতরন য ীি শান্তভালব 
সথলম সথলম পড়রেলেন। যখন সকান এমন আয়াত এলস সযত, যালত 
তাসবীহ (আল্লাহি পরবিতাি বর্ণনা) আলে, তখন রতরন (রক্বিাআত 
বন্ধ কলি) তাসবীহ (অথণাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়লতন। আি যখন প্রাথণনা 
সম্বরেত আয়াত এলস সযত, তখন প্রাথণনা কিলতন। যখন আেয় 
চাওয়াি আয়াত আসত, তখন আেয় চাইলতন। অতঃপি রতরন রুকূ 
কিলেন; তালত রতরন বেলত োর্লেন, ‘সুবহানা িারব্বয়াে ‘আযীম।’ 
সুতিাং তাঁি রুকুও তাঁি রকয়ালমি (দাড়ালনাি) মত দী ণ হলয় সর্ে! 
অতঃপি রতরন ‘সারমআল্লাহু রেমান হারমদাহ’ বেলেন ও (রুকু হলত 
উলি) প্রায় রুকু সম দী ণ রকয়াম কিলেন। অতঃপি রতরন সাজদাহ 
কিলেন এবং (সাজদায়) রতরন ‘সুবহানা িারববয়াে আ’ো’ (দী ণ 
সময় য লি) পড়লেন ফলে তাঁি সাজদাহ তাঁি রকয়ালমি সমান হলয় 
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সর্ে!102 
َيلًَة،  ملسو هيلع هللا ىلصَصلَيُْت َمَع انلَيِّب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه عن ابن مسعود 11٦/٢

َطاَل الِقياَم َحََّت َهَمْمُت بأْمِر ُسوٍء فَ 
َ
َهَمْمُت أْن : َوَما َهَمْمَت بِِه ؟ قَاَل : قيل! أ

َدَعُه 
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . أْجِلَس َوأ

৯/১০৫। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, ‘আরম 
এক িালত নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি নামায 
পড়োম। অতঃপি রতরন দী ণ রকয়াম কিলেন। এমনরক সশষ পযণন্ত 
আরম খািাপ কালজি ইচ্ছা কিোম।’ তাঁলক প্রে  কিা হে সয, 
‘আপরন রক ইচ্ছা কলিরেলেন?’ রতরন বেলেন, ‘আরম ইচ্ছা 
কলিরেোম সয, আরম বলস যাই এবং (তাঁি অনুসির্) সেলড় 
রদই।’103 

نٍَس  11/11٥
َ
يَتإبَُع الَمّيَت »: َل ، قَاملسو هيلع هللا ىلصَعن رَُسول اهلل  ،رِض اهلل عنه َعن أ

لُُه َوَماُِلُ َوَعملُُه، َفرَيِجُع اثَناِن َويَبإََق َواِحٌد : ثََلَثٌَة  لُُه َوَماُِلُ، َويَبََق : أهإ يَرِجُع أهإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َعملُهُ 

১০/১০৬। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘রতনরট রজরনস ম্ত বযরিি 
সলি যায়ঃ তাি আত্মীয়-স্বজন, তাি মাে ও তাি আমে। অতঃপি 
                                                           
102 মুসরেম ৭৭২, রতিরমযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১০৬৯, ১১৩৩, ১১৪৫, আবূ দাউদ 
৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, ৮৯৭, ১০৫১, আহমাদ ২২৭২৯, ২২৭৫০, ২২৭৮৯, দালিমী 
১৩০৬ 

103 সহীহুে বুখািী ১১৩৫, মুসরেম ৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৪১৮, ১৩৩৮, ৩৭৫৭, ৩৯২৭ 
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দু’রট রজরনস রফলি আলস এবং একরট রজরনস িলয় যায়। তাি 
আত্মীয়স্বজন ও তাি মাে রফলি আলস এবং তাি আমে (তাি সলি) 
িলয় যায়।104 

قإَرُب »: ملسو هيلع هللا ىلصيِّب قَاَل انلَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعِن ابِن َمسُعودٍ  11/11٥
َ
اجَلَنُة أ

لِِه، َوانلَاُر مِثُل ذلَِك  اِ  َّنعإ َحِدُكمإ ِمنإ َِشَ
َ
 ابلخاري رواه. «إََِل أ

১১/১০৭। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘জািাত সতামালদি জুলতাি 
রফতাি সচলয়ও অরয ক রনকটবতণী এবং জাহািামও তদ্রূপ।’’105  

سلَِِمّ َخاِدِم رَُسوِل اهلل  118/1٤
َ
ِِب فِراٍس َربيعَة بِن َكعٍب األ

َ
، َوِمن ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

هِل الُصَفةِ 
َ
فآِتيِه بِوَُضوئِِه  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت أبِيُت َمَع رَُسوِل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه أ

لَُك ُمَرافَ : فُقلُْت «َسلإِِن »: وََحاَجِتِه، َفَقاَل 
َ
ْسأ

َ
َو َغرَي »: َفَقاَل . َقتََك يف اجلََنِة أ

َ
أ

ةِ الُسُجودِ »: ُهَو َذاَك، قَاَل : ؟ قُلُْت «ذلَِك  َ ِسَك بَِكُثإ ِعِِنّ لََعَ َّنفإ
َ
 رواه مسلم «فَأ

১২/১০৮। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি খালদম 
ও আহলে সুফ্ফাি রবরশষ্ট বযরিত্ব আবূ রফিাস িাবীআহ ইবলন কা‘ব 
আসোমী সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি িাত কাটাতাম। আরম তাঁি কালে 
ওযূি পারন এবং প্রলয়াজনীয় বস্তু এলন রদতাম। (একরদন রতরন খুশী 
হলয়) বেলেন, ‘‘তুরম আমাি কালে রকেু চাও।’’ আরম বেোম, ‘আরম 

                                                           
104 সহীহুে বুখািী ৬৫১৪, মুসরেম ২৯৬০, রতিরমযী ২৩৭৯, নাসায়ী ১৯৩৭, আহমাদ ১১৬৭০ 
105 সহীহুে বুখািী ৬৪৮৮, আহমাদ ৩৫৮, ৩৯১৩, ৪২০৬ 
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আপনাি কালে জািালত আপনাি সাহচযণ চাই।’ রতরন বেলেন, ‘‘এ 
োড়া আি রকেু?’’ আরম বেোম, ‘বাস ওটাই।’ রতরন বেলেন, 
‘‘তাহলে তুরম, অরয কারয ক রসজদা কলি (অথণাৎ প্রচুি নফে নামায 
পলড়) সতামাি (এ আশা পূিলর্ি) জনয আমালক সাহাযয কি।’’106  

ِِب َعبِد اهلِل، َوُيَقاُل  11٢/1٧
َ
بُو َعبِد الرَ : َعْن أ

َ
ـ َموَل رَُسوِل اهلل أ مَحاِن ثَوَباَن 

ةِ الُسُجودِ ؛ فَإِنََك لَنإ »: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَسوَل اهلل : ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص َ َعلَّيإَك بَِكُثإ
َدةً إِلَ َرَفَعَك اهللُ بَِها َدرَجًة، وََحَط َعنَك بَِها َخِطّيئةً  ُجَد هللِ َسجإ  مسلم رواه. «تَسإ

১৩/১০৯। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি খালদম 
সাওবান িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, রতরন বলেলেন, ‘‘তুরম 
অরয কারয ক সাজদাহ কিালক অভযাস বারনলয় নাও। কাির্, তুরম সয 
সকান সাজদাহ কিলব, আল্লাহ তা‘আো তাি দ্বািায় সতামালক 
মযণাদায় এক য াপ উঁচু কলি সদলবন এবং সতামা সথলক একরট সর্ানাহ 
রমরটলয় সদলবন।’’107 

ِِب َصفَواَن َعبِد اهللِ بِن بَُْسٍ األسلَِِم  111/1٢
َ
قَاَل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

الرتمذي،  رواه. «َخرُي انلَاِس َمنإ َطاَل ُعُمرهُ، وََحُسَن َعَملُهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
  «حديث حسن»: َوقاَل 

                                                           
106 সহীহুে বুখািী ৪৮৯, রতিরমযী ৩৪১৬, নাসায়ী ১১৩৮, ১৬১৮, আবূ দাউদ ১৩২০, ইবনু মাজাহ 

৩৮৭৯, আহমাদ ১৬১৩৮ 
107 মুসরেম ৪৮৮, রতিরমযী ৩৮৮, নাসায়ী ১১৩৯, ইবনু মাজাহ ১৪২৩, আহমাদ ২১৮৬৫, ২১৯০৫, 

২১৯৩৬ 
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১৪/১১০। আবূ সাফওয়ান আবু্দল্লাহ ইবলন বুসি আসোমী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সলবণাত্তম মানুষ সসই বযরি যাি বয়স দী ণ হয় 
এবং আমে সুন্দি হয়।’’108  

نٍَس  111/1٦
َ
نَُس ْبُن انَلَْضِ  ََغَب : رِض اهلل عنه، قَاَل  َعْن أ

َ
رِض اهلل  َعِِمّ أ

ِكنَي، : َعْن قِتَاِل بَْدٍر، َفَقاَل  عنه َوِل قِتال قَاتَلَْت الُمَْشِ
َ
يَا رَُسوَل اهلل، ِغبُْت َعْن أ

ْصنَُع 
َ
يََن اهلُل َما أ ْشَهَديِن قِتَاَل الُمَشِكنَي لرَُيِ

َ
ُحٍد . لَِِئ اهلُل أ

ُ
فَلََما ََكَن يَوُم أ

َتِذُر إََلإَك ِمَما َصَنَع هُؤِلَءِ ـ يعِن  : الُمْسِلموَن، َفَقاَل  انَْكَشَف  : امهلَل أعإ
 إََلإَك ِمَما َصَنَع هُؤِلَءِ ـ يَعِن 

ُ
َحابُه ـ َوأبإَرأ ـ ُثَم َتَقَدَم َفاْستَْقَبلُه  الُمرشكِّيَ : أصإ

ِجُد رُيََها ِمنإ  يَا سعَد بَن معاٍذ، اجَلَنُة َوَرِبّ : َسعُد ْبُن ُمعاٍذ، َفَقاَل 
َ
َبِة إِنّ أ الكعإ

ُحدٍ 
ُ
فَوََجْدنَا بِِه : قَاَل أنٌس ! َفَما اْستََّطعُت يَا رسوَل اهلل َما َصنََع : قَاَل سعٌد .  ُدوِن أ

ْو َرْميًَة بَسْهٍم، َووََجْدنَاُه قَْد قُِتَل 
َ
ْو َطْعنًة بِرْمٍح، أ

َ
بِْضعاً َوثَماننَي ََضبًَة بالَسيِف، أ

ْختُُه بِبَنَانِِه َوَمثَ 
ُ
َحٌد إاَل أ

َ
كوَن فما َعَرفُه أ ْو َنُظُن : قَاَل أنس . َل بِِه الُمَْشِ

َ
ُكَنا نََرى أ

َن َهِذهِ اآليَة نََزلَت ِفيِه َويِف أشبَاِهه 
َ
ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ :أ ؤۡ ل ٰ  َما َصَدق وا   رَِجال   ِمنِيَ م  وا  َع  َهد 
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . ِخرها إِىَل آ[  ٤٧: االحزاب] ﴾ هِِ َعلَيۡ  ّلّلَ ٱ

১৫/১১১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন 
সয, আমাি চাচা আনাস ইবলন নাদি বদলিি যুলদ্ধ অনুপরস্থত 
রেলেন। (যাি জনয রতরন খুবই দুঃরখত হলয়রেলেন।) অতঃপি রতরন 

                                                           
108 রতিরমযী ২৩২৯, আহমাদ ১৭২২৭, ১৭২৪৫, (রতিরমযী, হাসান) 
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একবাি বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! প্রথম সয যুদ্ধ আপরন 
মুশরিকলদি রবরুলদ্ধ কিলেন তালত আরম অনুপরস্থত থাকোম। যরদ 
(এিপি) আল্লাহ আমালক মুশরিকলদি রবরুলদ্ধ যুলদ্ধ হারজি হওয়াি 
সসৌভার্য দান কলিন, তাহলে আরম কী কিব আল্লাহ তা অবশযই 
সদখালবন (অথবা সদখলবন)।’ অতঃপি যখন উহুলদি রদন এে, তখন 
মুসরেমিা (শুরুলত)  াঁরট সেলড় সদওয়াি কািলর্ পিারজত হলেন। 
রতরন বেলেন, ‘সহ আল্লাহ! এিা অথণাৎ সিীিা যা কিে তাি জনয 
আরম সতামাি রনকট ওযি সপশ কিরে। আি ওিা অথণাৎ মুশরিকিা 
যা কিে, তা সথলক আরম সতামাি কালে সম্পকণহীনতা প্রকাশ 
কিরে।’ অতঃপি রতরন আলর্ বাড়লেন এবং সামলন সা‘দ ইবলন 
মু‘আযলক সপলেন। রতরন বেলেন, ‘সহ সা‘দ ইবলন মু‘আয! জািাত! 
কা‘বাি প্রভুি কসম! আরম উহুদ অলপক্ষা রনকটতি জায়র্া হলত 
তাি সুর্ন্ধ পারচ্ছ।’ (এই বলে রতরন শত্রুলদি মালে োঁরপলয় পড়লেন 
এবং যুদ্ধ কিলত কিলত শাহাদত বির্ কিলেন।) সা‘দ বলেন, ‘সহ 
আল্লাহি িসূে! সস যা কিে, আরম তা পািোম না।’ আনাস 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমিা তাঁি সদলহ আশীি সচলয় সবরশ 
তিবারি, বশণা বা তীলিি আ াত রচহ্ন সপোম। আি আমিা তালক 
এই অবস্থায় সপোম সয, তালক হতযা কিা হলয়লে এবং মুশরিকিা 
তাঁি নাক-কান সকলট রনলয়লে। ফলে সকউ তাঁলক রচনলত পালিরন। 
সকবে তাঁি সবান তাঁলক তাঁি আিুলেি পাব সদলখ রচলনরেে।’ আনাস 
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িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, আমিা য াির্া কিতাম সয, (সূিা 
আহযালবি ২৩নং) এই আয়াত তাঁি ও তাঁি মত সোকলদি বযাপালি 
অবতীর্ণ হলয়লে। ‘‘মু’রমনলদি মলয য রকেু আল্লাহি সলি তালদি ক্ত 
অিীকাি পূির্ কলিলে, ওলদি সকউ সকউ রনজ কতণবয পূর্ণরূলপ 
সমায া কলিলে এবং সকউ সকউ প্রতীক্ষায় িলয়লে। ওিা তালদি েক্ষয 
পরিবতণন কলিরন।’’109 

ِِب َمسُعوٍد ُعقبََة بِن َعمٍرو األنَصارِي ابَلدرِي 11٤/1٥
َ
 ،رِض اهلل عنه َعْن أ

لََما نََزلَْت آيُة الَصَدقَِة ُكنَا َُنَاِمُل ىلَعَ ُظُهوِرنَا، فََجاَء رَُجٌل َفتََصَدَق بََِشٍء : قَاَل 
إَن اهلَل لََغيٌن َعْن : اٍء، وََجاَء رَُجٌل آَخُر َفتََصَدَق بَِصاٍع، فقالُوا ُمر: َكثرٍي، فقالوا 

لَْت ! َصاِع َهَذا  ونَ يَلۡ  َّّلِينَ ٱ ﴿: َفَْنَ ۡ ٱ ِمز  ّطوِِّعيَ ل ۡ ٱ ِمنَ  م  ؤۡ ل ٰ ٱ ِف  ِمنِيَ م   تِ لّصَدَق
ونَ  َّل  َّّلِينَ ٱوَ  هۡ  إِّّل  َيِد  مۡ ج  ونَ فَيَّسۡ  َده  مۡ ِمنۡ  َخر  مۡ ِمنۡ  ّلّل  ٱ ِخرَ سَ  ه  مۡ  ه   َعَذاب   َولَه 

ِِلم  
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيِه، هذا لفظ ابلخاري [  ٥٢: اتلوبة] ﴾ ٧٩ أ

১৬/১১২। আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবলন ‘আমি আনসািী বাদিী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন সাদকাি আয়াত অবতীর্ণ হে, তখন 
(সাদকা কিাি জনয পারিেরমলকি রবরনমলয়) আমিা রনলজি রপলি 
সবাো বহন কিতাম (অথণাৎ মুলট-মজুলিি কাজ কিতাম)। অতঃপি 
এক বযরি এে এবং প্রচুি রজরনস সাদকাহ কিে। মুনারফকিা 

                                                           
109 সহীহুে বুখািী ২৮০৫, ২৭০৩, ৪০৪৮, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৪৭৮৩, ৬৮৯৪, মুসরেম ১৯০৩, 

নাসায়ী ৪৭৫৫, ৪৭৫৬, ৪৭৫৭, আবূ দাউদ ৪৫৯৫, ইবনু মাজাহ ২৬৪৯, আহমাদ ১১৮৯৩, 
১২২৯৩, ১২৬০৩ 
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বেে, ‘এই বযরি রিয়াকাি (সোকলক সদখালনাি জনয দান কিলে।)’ 
আি এক বযরি এে এবং সস এক সা’ (আড়াই রকলো) রজরনস দান 
কিে। তািা বেে, ‘এ (কু্ষদ্র) এক সা’ দালনি আল্লাহ মুখালপক্ষী 
নন।’ অতঃপি এই আয়াত অবতীর্ণ হেঃ ‘‘রবোসীলদি মলয য 
স্বতঃ্ূতণভালব যািা সাদকা দান কলি এবং যািা রনজ পরিেম 
বযরতলিলক রকেুই পায় না, তালদিলক যািা সদাষালিাপ কলি এবং 
উপহাস কলি, আল্লাহ তালদিলক উপহাস কলিন এবং তালদি জনয 
িলয়লে যন্ত্রর্াদায়ক শারি।’’110  

ِِب َذٍرّ ُجنُدِب بِن ُجنَاَدَة رِض اهلل عنه، َعِن انَليِّب  11٧/1٥
َ
ِفيَما  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

إيِنّ َحَرْمُت الُظلَْم ىلَعَ َنْفيس ! يَا ِعبَادي »: يَروِي َعِن اهللِ َتبَارََك َوَتَعاىَل، أنَُه قَاَل 
لُُكُُكْم َضاّل إاَل َمْن َهَدْيتُُه ! يَا ِعبَادي . وََجَعلْتُُه بيْنَكم حُمََرماً فاَل َتَظالَُموا 

لُُكُُكْم َجائٌِع إاَل َمْن أْطَعْمتُُه فَاستَّطِعُمون ! يَا ِعبَادي . فَاستَهُدون أْهِدُكْم 
ْطِعْمُكْم 

ُ
يَا . لُُكُُكْم ََعٍر إاَل َمْن َكَسْوتُُه فاْستَْكُسوِن أْكُسُكْم ! يَا ِعبَادي . أ

يعاً فَاْستَْغِفُرون إ! ِعبَادي  نَا أْغِفُر اذُلنُوَب مَجِ
َ
نَُكْم َُتِّْطئُوَن باللَيِل َوانَلهاِر َوأ

ون، َولَْن َتبْلُُغوا نَفِِع ! يَا ِعبَادي. أْغِفْر لَُكْم  إنَُكْم لَْن َتبْلُُغوا َُضِّي َفتََُضُ
ْم َوإِنَْسُكْم وَِجنَُكْم ََكنُوا ىلَعَ أْتََق لَْو أَن أَولَُكْم َوآِخَركُ ! يَا ِعبَادي . َفتَنَْفُعون 

لَْو أَن أَولَُكْم ! يَا ِعبَادي. قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم َما َزاَد ذلَِك يف ُملَك شيئاً 
َوآِخَرُكْم َوإِنَْسُكْم وَِجَنُكْم ََكنُوا ىلَعَ أفَْجِر قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم َما َنَقَص 
                                                           
110 সহীহুে বুখািী ১৪১৫, ১৪১৬, ২২৭৩, ৪৬৬৮, ৪৬৬৯, মুসরেম ১০১৮, নাসায়ী ২৫২৯, ২৫৩০, 

ইবনু মাজাহ ৪১৫৫, (সূিা তাওবাহ ৭৯, বুখািী-মুসরেম) 
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لَْو أَن أَولَُكْم َوآِخَرُكْم َوإِنَْسُكْم وَِجنَُكْم قَاُموا ! يَا ِعبَادي. ُملَك شيئاً  ذلَِك من
يف َصِعيٍد َواِحٍد فََسألُون فَأْعَّطيُت لُُكَ إنَْساٍن َمْسأتَلَُه َما َنَقَص ذلَِك ِمَما ِعنِْدي 

ْدِخَل ابَلْحَر 
ُ
إَِنَما ِِهَ أْعَمالُُكْم ! بَاِدييَا عِ . إاَل َكَما َينْقُص الِمْخيَُط إَِذا أ

َوفِّيُكْم إِيَاَها، َفَمْن وََجَد َخرياً فَلْيَْحَمِد اهلل، َوَمْن وََجَد َغرْيَ 
ُ
ْحِصيَها لَُكْم ُثَم أ

ُ
أ

بُو إدريس إَِذا َحَدَث بهذا احلديث : قَاَل سعيد .«ذلَِك فَال يَلُوَمَن إاَل َنْفَسهُ 
َ
ََكَن أ

  رواه مسلم. ه َجثا ىلَعَ ُركبني

১৭/১১৩। আবূ যািণ জুনু্দব ইবন জুনাদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি সুমহান প্রভু 
হলত বর্ণনা কলিলেন, রতরন (আল্লাহ) বলেন, ‘‘সহ আমাি বান্দািা! 
আরম অতযাচািলক আমাি রনলজি জনয হািাম কলি রদলয়রে এবং 
আরম তা সতামালদি মালেও হািাম কিোম। সুতিাং সতামিাও এলক 
অপলিি প্ররত অতযাচাি কলিা না। সহ আমাি বান্দািা! সতামিা 
সকলেই পথভ্রষ্ট; রকন্তু সস নয় যালক আরম সরিক পথ সদরখলয়রে। 
অতএব সতামিা আমাি রনকট সরিক পথ চাও আরম সতামালদিলক 
সরিক পথ সদখাব। সহ আমাি বান্দািা! সতামিা সকলেই কু্ষয াতণ; 
রকন্তু সস নয় যালক আরম খাবাি রদই। সুতিাং সতামিা আমাি কালে 
খাবাি চাও, আরম সতামালদিলক খাবাি সদব। সহ আমাি বান্দািা! 
সতামিা সকলেই বস্ত্রহীন; রকন্তু সস নয় যালক আরম বস্ত্র দান কলিরে। 
সুতিাং সতামিা আমাি কালে বস্ত্র চাও, আরম সতামালদিলক বস্ত্রদান 
কিব। সহ আমাি বান্দািা! সতামিা রদন-িাত পাপ কলি থাক, আি 
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আরম সমি পাপ ক্ষমা কলি থারক। সুতিাং সতামিা আমাি কালে 
ক্ষমাপ্রাথণনা কি, আরম সতামালদিলক ক্ষমা কলি সদব। সহ আমাি 
বান্দািা! সতামিা কখলনা আমাি অপকাি কিলত পািলব না এবং 
কখলনা আমাি উপকািও কিলত পািলব না। সহ আমাি বান্দািা! 
যরদ সতামালদি প্রথম ও সশষ মানুষ ও রিন সকলেই সতামালদি 
মলয য সবলচলয় বড় একজন পিলহযর্াি বযরিি হৃদলয়ি মত 
হৃদয়বান হলয় যায়, তাহলে এটা আমাি িাজলত্বি সকান রকেু ব্রদ্ধ 
কিলত পািলব না। সহ আমাি বান্দািা! যরদ সতামালদি প্রথম ও সশষ 
মানুষ ও রিন সকলেই সতামালদি মলয য সবলচলয় বড় একজন পাপীি 
হৃদলয়ি মত হৃদলয়ি অরয কািী হলয় যায়, তাহলে এটা আমাি 
িাজলত্বি সকান রকেুই কমালত পািলব না। সহ আমাি বান্দািা! যরদ 
সতামালদি প্রথম ও সশষ সতামালদি মানুষ ও রিন সকলেই একরট 
সখাো ময়দালন একরিত হলয় আমাি কালে প্রাথণনা কলি, আি আরম 
তালদি প্রলতযকলক তাি প্রারথণত রজরনস দান করি, তাহলে (এ দান) 
আমাি কালে সয ভািাি আলে, তা হলত ততটাই কম কিলত পািলব, 
যতটা সঁূচ সকান সমুলদ্র ডুবালে তাি পারন করমলয় থালক। সহ আমাি 
বান্দািা! আরম সতামালদি কমণসমূহ সতামালদি জনয গুলর্ িাখরে। 
অতঃপি আরম সতামালদিলক তাি পূর্ণ রবরনময় সদব। সুতিাং সয 
কেযার্ পালব, সস আল্লাহি প্রশংসা করুক। আি সয বযরি অনয রকেু 
(অথণাৎ অকেযার্) পালব, সস সযন রনলজলকই রতিস্কাি কলি।’’ 
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 (হাদীলসি একজন বর্ণনাকািী) সাঈদ বলেন, আবূ ইদিীস (এই 
হাদীলসি অনয একজন বর্ণনাকািী) যখন এই হাদীস বর্ণনা কিলতন, 
তখন হাঁটু সর্লড় বলস সযলতন।111 

 

12-  ِ َِثّ لََعَ اِلإ
إ
رِ بَاُب احل َواِخِر الإُعمإ

َ
ِ ِِفإ أ َريإ

إ
 زإِديَاِد ِمنإ اخل

পরিলচ্ছদ - ১২ : সশষ বয়লস অরয ক পরিমালর্ পুর্য কিাি 
প্ররত উৎসাহ দান 

আল্লাহ তা‘আো রকয়ামলতি রদন বেলবন, 
وَ  ﴿
َ
مّن َعّمِرۡ  لَمۡ  أ م  وََجا   تََذّكرَ  َمن فِيهِ  َيَتَذّكر   ّما ك  ٰ ٱ َءك   [  ٧٥: فاطر] ﴾ ّنلِّذير 

অথণাৎ “আরম রক সতামালদিলক এলতা দী ণ জীবন দান করিরন 
সয, তখন সকউ উপলদশ গ্রহর্ কিলত চাইলে উপলদশ গ্রহর্ কিলত 
পািত? সতামালদি রনকট সতা সতকণকািীও এলসরেে।” (সূিা ফারত্বি 
৩৭ আয়াত) 

ইবলন আব্বাস ও সতযানুসন্ধানী আলেমর্র্ বলেন, আয়ালতি 
অথণ এই সয, আমিা রক সতামালদিলক ৬০ বেি বয়স রদইরন? 
পিবতণী হাদীসরট এই অলথণি কথা সমথণন কলি। সকউ বলেন সয, 
এি অথণ ১৮ বেি। আি রকেু সোক ৪০ বেি বলেন। এরট হাসান 
(বাসিী) কােবী ও মাসরুলকি মত। বিং এ কথা ইবলন আব্বাস 

                                                           
111 মুসরেম ২৫৭৭, ২৪৯৫, ইবনু মাজাহ ৪২৫৭, আহমাদ ২০৮৬০, ২০৯১১, ২১০৩০, দালিমী ২৭৮৮ 
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সথলকও বরর্ণত হলয়লে। তাঁিা বলেন সয, যখন সকালনা মদীনাবাসী 
চরল্লশ বেি বয়লস পদাপণর্ কলিন, তখন রতরন রনলজলক ইবাদলতি 
জনয মুি কলিন। রকেু সোক এি অথণ পরির্ত বয়স কলিলেন। 
আি আল্লাহি বার্ীলত উি ‘সতকণকািী’ বেলত ইবলন আব্বাস 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু ও সবশীিভার্ আলেলমি মলত স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম। রকেু সোলকি রনকট সতকণকািী হে বায ণকয। 
এটা ইকরিমাহ্, ইবলন ‘উয়াইনাহ ও অনযানযলদি মত। 

এ মলমণ হাদীসসমূহ রনম্নরূপঃ- 
ِِب ُهَريَرةَ  1/11٢

َ
َذَر اهلل إََِل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصرِض اهلل عنه، عن انَليِّب  َعْن أ عإ

َ
أ

َخَر أَجلَُه َحََّت بَلََغ ِستَِّّي َسَنةً 
َ
رٍِئ أ  رواه ابلخاري. «امإ

১/১১৪। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো ঐ বযরিি 
জনয সকান ওজি সপশ কিাি অবকাশ িালখন না (অথণাৎ ওজি গ্রহর্ 
কিলবন না), যাি ম্তুযলক রতরন এত রপরেলয় রদলেন সয, সস ৬০ 
বেি বয়লস সপঁেে।’’112 

আলেমর্র্ বলেন, ‘এই বয়লস সপঁলে সর্লে ওজি-আপরত্ত সপশ 
কিাি আি সকালনা সুলযার্ থাকলব না।’ 

 رِض اهلل عنه ََكَن ُعَمرُ : َعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل 11٦/٤
َن َبْعَضُهْم وََجَد يف نفِسِه، َفَقاَل 

َ
ْشيَاِخ بَدٍر فََكأ

َ
لَِم يَْدُخُل َهَذا معنا : يُْدِخليُِن َمَع أ

                                                           
112 সহীহুে বুখািী ৬৪১৯, আহমাদ ৭৬৫৬, ৮০৬৩, ৯১২৮। 
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فَدَعيِن ذاَت يَوٍم فَأْدَخليَِن ! إنَُه َمْن َحيُث َعِلْمتُْم  :َفَقاَل ُعَمُر ! ونَلَا أْبنَاٌء ِمثلُُه ؟
َيُهْم، قَاَل  نَُه َدََعين يَوَمئٍذ إالَ ِلرُيِ

َ
 إَِذا ﴿: َما َتُقولُوَن يف قَوِل اهلل : َمَعُهْم َفَما َرأيُت أ

ِمْرنَا ََنْ : َفَقاَل بعضهم [  1: انلِص] ﴾ ١ ح  َفتۡ لۡ ٱوَ  ّلّلِ ٱ نَۡص   ءَ َجا  
ُ
َمُد اهلَل أ

: َفَقاَل يل . َونَْستَْغِفُرُه إَِذا نََِصنَا َوفَتَح َعلَيْنَا، وََسكَت َبْعُضُهْم فَلَْم َيُقْل َشيئاً 
َكذلَِك تُقوُل يَا ابَن عباٍس ؟ فقلت 

َ
ُهَو أَجُل رَُسوِل : َفَما َتُقوُل ؟ قُلُْت : قَاَل . ال: أ

وََذلَِك   [1: انلِص] ﴾ ١ ح  َفتۡ لۡ ٱوَ  ّلّلِ ٱ نَۡص   ءَ ا  جَ  إَِذا ﴿: أعلََمُه َُلُ، قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
َ  ََكنَ  ۥإِنّه   ه َ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّبَِك  دِ ِِبَمۡ  فََّسّبِحۡ  ﴿ َعالََمُة أَجِلَك   [  ٧: انلِص] ﴾ ٣ اتَّوابَ

 رواه ابلخاري. َما أعلَُم ِمنَْها إاَل َما َتُقوُل  :رِض اهلل عنه َفَقاَل ُعَمرُ 
২/১১৫। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন সয, উমাি 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আমালক বদি যুলদ্ধ অংশগ্রহর্কািীলদি সলি (তািঁ 
সভায়) প্রলবশ কিালতন। তালঁদি মলয য রকেু সোক সযন মলন মলন 
কু্ষণ্ণ হলেন। অতএব বেলেন, ‘এ আমালদি সলি সকন প্রলবশ 
কিলে? এি মত (সমবয়স্ক) সেলে সতা আমালদিও আলে।’ (এ কথা 
শুলন) উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘এ সক, তা সতামিা জান।’ 
সুতিাং রতরন একরদন আমালক ডাকলেন এবং আমালক তাঁলদি সলি 
(সভায়) প্রলবশ কিালেন। আমাি য াির্া রেে সয, এরদন আমালক 
ডাকাি উলদ্দশয হে, তালদিলক আমাি মযণাদা সদখালনা। রতরন 
(পিীক্ষাস্বরূপ সভাি সোকলক) বেলেন, ‘সতামিা আল্লাহি এই কথা 
‘‘যখন আল্লাহি সাহাযয ও রবজয় উপরস্থত হলব।’’ (সূিা নাসি: ১ 
আয়াত) এি বযাখযাি বযাপালি কী বেে?’ রকেু সোক বেলেন, 



 

173 

‘আমালদিলক এলত আলদশ সদওয়া হলয়লে সয, যখন আল্লাহ 
আমালদিলক সাহাযয ও রবজয় দান কিলবন, তখন সযন আমিা তাঁি 
প্রশংসা করি ও তাঁি কালে ক্ষমা চাই।’ আি রকেু সোক রনরুত্তি 
থাকলেন; তাঁিা রকেুই বেলেন না। (ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন,) অতঃপি রতরন আমালক বেলেন, ‘সহ ইবলন আব্বাস! 
তুরমও রক এ কথাই বেে?’ আরম বেোম, ‘না।’ রতরন বেলেন, 
‘তাহলে তুরম (এি বযাখযা) কী বেে?’ আরম বেোম, ‘তা হে 
আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি ম্তুয সংবাদ, যা 
আল্লাহ তাঁলক জারনলয়লেন।’ রতরন বলেন, ‘‘যখন আল্লাহি সাহাযয ও 
রবজয় সমার্ত হলব।’’ আি সসটা হে সতামাি ম্তুযি পূবণেক্ষর্। 
‘‘তখন তুরম সতামাি প্রভুি প্রশংসায় তাঁি পরবিতা বর্ণনা কি ও 
তাঁি কালে সবীয় ত্রুরটি জনয ক্ষমা চাও। রনশ্চয়ই রতরন তওবা 
গ্রহর্কািী।’’ (সূিা নাসি: ৩ আয়াত)  অতঃপি উমাি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বেলেন, এি অথণ আরম তাই জারন, যা তুরম বেলে।113 

َصَلةً  ملسو هيلع هللا ىلصَما َص ىَّ َرُسوُل اهللِ : َعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  11٥/٧
نإ نََزلتإ َعلَّيهِ 

َ
َد أ :  إِلَ َيُقوُل فِّيَها ﴾ ١ ح  َفتۡ لۡ ٱوَ  ّلّلِ ٱ نَۡص   ءَ َجا   إَِذا ﴿:  َبعإ

ِفرإ ِل» ِدَ ،  امهلَل اغإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ  .«ُسبَحانََك َرَبَنا َوسََِمإ
يُْكِِثُ أْن يُقوَل يف  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلل : َويف ِرَوايٍَة يف الَصِحيَحنِي َعنَها 

ِفرإ ِِل ُسبإ »: ُرُكوِعه وُسُجودهِ  ، َيتَأَوُل الُقرآَن «َحانََك  امهلَل َرَبَنا َوسََِمِدَ ،  امهلَل اغإ
                                                           
113 সহীহুে বুখািী ৪৯৭০, ৩৬২৭, ৪২৯৪, ৪৪৩০, ৪৯৬৯, রতিরমযী ৩৩৬২, আহমাদ ৩১১৭, ৩৩৪৩ 
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َوُل الُقرآنَ »: معىن. 
َ
ِمَر بِِه يف القرآن يف قوُل َتَعاىَل «َيتَأ

ُ
 فََّسّبِحۡ  ﴿: أي يعمل َما أ

 [٧: انلِص] ﴾ه َ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّبَِك  دِ ِِبَمۡ 
: يُكِِثُ أْن َيُقوَل قَبَل أْن َيُموَت  ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن رَُسول اهلل: ويف رواية ملسلم 

سََِ » ِفُرَ  َوأتُوُب إََلإَك  ُسبَحانََك  امهلَل َو َتغإ يَا رَُسول : قُلُْت : قَالَْت َعئشة .«مِدَ  أسإ
َميِت »: اهلل، َما هِذهِ الََكِماُت اليَت أَراَك أْحَدْثتَها َتُقولَُها ؟ قَاَل 

ُ
ُجِعَلتإ ِل َعَلَمٌة ِف أ

ُتها ُقلُتها إَِذا  .«إِىَل آِخِر السورة ﴾ ١ ح  َفتۡ لۡ ٱوَ  ّلّلِ ٱ نَۡص   ءَ َجا   إَِذا ﴿  َرأيإ
سبإَحاَن اهللِ َوسََِمِدهِ »: يُكِِثُ ِمْن قَولِ  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رسوُل اهلل : ويف رواية َُلُ 

َتغِفُر اهلَل وأتُوُب إََِلإهِ  راَك تُكِِثُ : قُلُْت : قَالَْت .«أسإ
َ
ِمْن قَوِل  يَا رسوَل اهلِل، أ

أخَْبَين َرِِبّ أِنّ َسأَرى »: ُسبَحاَن اهلِل َوحِبَمدهِ أْستَْغِفُر اهلَل وأتُوُب إَِيْه ؟ َفَقاَل 
َُثإُت ِمنإ قَولِ  ُتها أكإ َميت فإذا َرأيإ

ُ
فُر اهلَل : َعَلَمًة ِف أ تَغإ ُسبإَحاَن اهللِ وسََِمدهِ أسإ

ُتَها يإ
َ
تُوُب إََِلإه َفَقدإ َرأ

َ
يۡ  ﴿، فتح مّكة ﴾ ١ ح  َفتۡ لۡ ٱوَ  ّلّلِ ٱ نَۡص   ءَ َجا   اإِذَ  ﴿: وَأ

َ
 َت َوَرأ

ل ونَ يَدۡ  ّنلّاَس ٱ فۡ  ّلّلِ ٱ دِينِ  ِف  خ 
َ
 ََكنَ  ۥإِنّه   ه َ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّبَِك  دِ ِِبَمۡ  فََّسّبِحۡ  ٢ اَواجٗ أ

 َ  [  ٧  ،٤: انلِص] ﴾ ٣ اتَّوابَ
৩/১১৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ বলেন, ‘ইযা জা-আ 

নাসরুল্লারহ অেফাৎহ’ অবতীর্ণ হওয়াি পি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম প্রলতযক নামালয অবশযই এই (সদা‘আ) পড়লতন 
‘সুবহানাকা িাব্বানা অরবহামরদকা আল্লাহুম্মার্রফিেী’ (অথণাৎ সহ 
আমালদি প্রভু! আমিা সতামাি প্রশংসায় সতামাি পরবিতা বর্ণনা 
কিরে। সহ আল্লাহ তুরম আমালক ক্ষমা কি। (বুখািী ও মুসরেম) 

সহীহায়লনি তাঁি অনয এক বর্ণনায় আলে সয, িাসূেুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি রুকু ও সাজদায় অরয কারয ক 
‘সুবহানাকাল্লাহুম্মা িাববানা অরবহামরদকা আল্লাহুম্মার্রফিেী’ 
পড়লতন। রতরন কুিআলনি হুকুম তারমে কিলতন। অথণাৎ এই 
সদা‘আ পলড় রতরন কুিআলন বরর্ণত ‘‘(সহ নবী) তুরম সতামাি প্রভুি 
প্রশংসায় তাঁি পরবিতা বর্ণনা কি এবং তাঁি কালে ক্ষমা চাও।’’ 
আল্লাহি এই আলদশ পােন কিলতন। 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলে িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁি ম্তুযি পূলবণ অরয ক পরিমালর্ (এই সদা‘আ) পড়লতন, 
‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অরবহামরদকা আিার্রফরুকা অআতূবু 
ইোয়ক।’  আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, আরম বেোম, ‘সহ 
আল্লাহি িাসূে! এই শব্দগুলো কী, সযগুলোলক আরম আপনালক নতুন 
কলি পড়লত সদখরে?’ রতরন বেলেন, ‘‘আমাি জনয আমাি উম্মলতি 
মলয য একরট রচহ্ন রনরদণষ্ট কলি সদওয়া হলয়লে, যখন আরম তা সদখব 
তখন এরট পড়ব। (রচহ্নরট হে) ‘ইযা জা-আ নাসরুল্লারহ ওয়াে-
ফাতহ---- সশষ সূিা পযণন্ত।’’ 

মুসরেলমি আি একরট বর্ণনায় আলে িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম ‘সুবহানাল্লারহ অরবহামরদহী, আিার্রফরুল্লাহা অআতূবু 
ইোইহ’ (সদা‘আরট) সবশী সবশী পড়লতন। আলয়শা িারদয়াল্লাহু 
আনহা বলেন, আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আরম আপনালক 
সবশী সবশী ‘‘সুবহানাল্লারহ অরবহামরদহী, আিার্রফরুল্লাহা অআতূবু 
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ইোইহ’’ (সদা‘আরট) পড়লত সদখরে (কী বযাপাি)?’ রতরন বেলেন, 
‘‘আমাি প্রভু আমালক সংবাদ রদলয়লেন সয, আরম শীঘ্রই আমাি 
উম্মলতি মলয য একরট রচহ্ন সদখব। সুতিাং আরম যখন তা সদখব, 
তখন ‘সুবহানাল্লারহ অরবহামরদহী, আিার্রফরুল্লাহা অআতূবু ইোইহ’ 
(সদা‘আরট) সবশী সবশী পড়ব। এখন আরম তা সদলখ রনলয়রে, ‘ইযা 
জা-আ নাসরুল্লারহ অেফাৎহ।’ যখন আসলব আল্লাহি সাহাযয ও 
রবজয়। অথণাৎ মক্কারবজয়। আি তুরম মানুষলক দলে দলে আল্লাহি 
দ্বীলন প্রলবশ কিলত সদখলব। তখন তুরম সতামাি প্ররতপােলকি 
সপ্রশংস পরবিতা স াষর্া কি এবং তাঁি সমীলপ ক্ষমা প্রাথণনা কি। 
রনশ্চয় রতরন অরয ক তওবা গ্রহর্কািী। 114 

نٍَس  11٥/٢
َ
تَاَبَع الَوَْح ىلَعَ  -َعَز وََجّل  -إَِن اهلَل : ، قَاَل رِض اهلل عنه َعن أ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . قَبَل َوفَاتِه َحََّت تُُويِفَ أْكَِثَ َما ََكَن الَوْْحَ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلل 
৪/১১৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রনশ্চয় আল্লাহ 

তা‘আো িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি ম্তুযি পূলবণ 
(পূবণালপক্ষা) সবশী অহী রনিবরচ্ছিভালব অবতীর্ণ কলিলেন।115 

ُيبإَعُث لُُكُ َعبإٍد »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : ، قَاَل رِض اهلل عنه َعن َجابِرٍ  118/٦
 رواه مسلم. «لََعَ َما َماَت َعلَّيهِ 

                                                           
114 সহীহুে বুখািী ৪৯৬৭, ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৮, মুসরেম ৪৮৪, নাসায়ী ১০৪৭, ১১২২, ১১২৩, 

আবূ দাউদ ৮৭৭, ৮৮৯, আহমাদ ২৩৫৪৩, ২৩৬৪৩, ২৩৭০৩ 
115 সহীহুে বুখািী ৪৯৮২, মুসরেম ৩০১৬, আহমাদ ১৩০৬৭ 
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৫/১১৮। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, (রকয়ামলতি রদন) প্রলতযক 
বযরিলক ঐ অবস্থায় উিালনা হলব, সয অবস্থায় সস ম্তুযবির্ 
কলিলে।116 

 

13-  ِ رَيإ
إ
ةِ ُطُرِق اخل َ  بَاُب ِِفإ َبَّياِن َكُثإ

পরিলচ্ছদ -১৩ :  পুলর্যি পথ অলনক 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
 [  ٤1٦: ابلقرة] ﴾ َعلِيم   ۦبِهِ  ّلّلَ ٱ فَإِنّ  َخۡي   ِمنۡ  َعل وا  َتفۡ  َوَما ﴿

অথণাৎ “সতামিা সয সকান সৎকাজ কি না সকন, আল্লাহ তা 
সমযকরূলপ অবর্ত।”(সূিা বাক্বািা ২১৫ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন,  
ُ ٱ ه  لَمۡ َيعۡ  َخۡي   ِمنۡ  َعل وا  َتفۡ  َوَما﴿  [  1٢٥: ابلقرة] ﴾ ّلّل 

অথণাৎ “সতামিা সয সৎকাজ কি, আল্লাহ তা জালনন।” (আে-
বাক্বািাহ: ১৯৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন,  
 [  ٥: الزلزلة] ﴾ ٧ ۥيََره   اَخۡيٗ  َذّرة   َقاَل ِمثۡ  َمۡل َيعۡ  َفَمن ﴿

অথণাৎ “সকউ অরু্ পরিমার্ সৎকমণ কলি থাকলেও সস তা 

                                                           
116 মুসরেম ২৮৭৮, আহমাদ ১৪১৩৪ 
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সদখলত পালব।” (সূিা রযেযাে ৭ আয়াত)  
রতরন আলিা বলেন, 

 [  1٦: اجلاثية] ﴾ ۦٰ ِّسهِ فَلَِنفۡ  الِحٗ َصٰ  َعِمَل  َمنۡ  ﴿
অথণাৎ “সয সৎকাজ কলি, সস রনজ কেযালর্ি জনযই তা কলি।” 

(সূিা জারসয়াহ ১৫ আয়াত) 

এ রবষলয় আয়াত অলনক িলয়লে এবং হাদীসও অর্রর্ত িলয়লে। 
তাি মলয য রকেু আমিা বর্ণনা কিব।   

ِِب َذٍرّ ُجنْدِب بِن ُجنَاَدةَ  1/11٢
َ
يَا رَُسوَل : قُلُْت : ، قَاَل رِض اهلل عنه َعْن أ

ْعَماِل أفَْضُل ؟ قَاَل 
َ
أُي : قُلُْت .«جِلهاُد ِف َسبّيلِهِ اْليماُن باهللِ َوا»: اهلل، أُي األ

قَاِب أفَْضُل ؟ قَاَل  َفُسَها ِعنإَد أهلَِها وَأكَُثَها َثَمناً »: الِرّ فإْن لَْم أْفَعْل ؟ : قُلُْت .«أّنإ
َرَق »: قَاَل  َنُع ألََََِخإ وإ تَصإ

َ
يَا رَُسوَل اهلل، أرأيَْت إْن َضُعْفُت َعْن : قُلُْت .«تُِعُّي َصانِعاً أ

َ  َعِن انلَاِس؛ فإَّنَها َصَدقٌَة ِمنإَك لََعَ »: ِل ؟ قَاَل َبْعِض الَعمَ  تَُكُف ََشَ
ِسَك   ُمَتَفٌق عليه.«َّنفإ

১/১১৯। আবূ যািণ জুনদুব ইবন জুনাদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন সয, আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সকান্ আমে সলবণাত্তম?’ রতরন বেলেন, ‘‘আল্লাহি প্ররত 
রবোস স্থাপন কিা ও তাঁি পলথ রজহাদ কিা।’’ আরম বেোম, ‘সকান্ 
সর্াোম (ক্তদাস) স্বায ীন কিা সলবণাত্তম?’ রতরন বেলেন, ‘‘সয তাি 
মারেলকি দ্রষ্টলত সবণলেষ্ঠ ও অরয ক মূেযবান।’’ আরম বেোম, ‘যরদ 
আরম এ সব (কাজ) কিলত না পারি।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম সকান 
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কারির্লিি সহলযারর্তা কিলব অথবা অকমণলনযি কাজ কলি সদলব।’’ 
আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আপরন বেুন, যরদ আরম (এি) 
রকেু কালজ অক্ষম হই (তাহলে রক কিব)?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম 
মানুলষি উপি সথলক সতামাি মন্দলক রনব্ত্ত কি। তাহলে তা হলব 
সতামাি পক্ষ সথলক সতামাি রনলজি জনয সাদকাহস্বরূপ।’’117  

ِِب َذٍرّ أيضاً  1٤1/٤
َ
بُح »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل  : رِض اهلل عنه َعْن أ يُصإ

َحِدُكمإ َصَدقٌة 
َ
 لُُكِّ ُسَلََم منإ أ

فَلُُكُ تَسبّيَحٍة َصَدقٌَة، َولُُكُ ََتِمّيدةٍ َصَدقَة، : لََعَ
لِّيلٍَة َصَدقٌَة، َولُُكُ تَكبرَيةٍ َصَدقٌَة، وَأمإ  ٌر بِاملعُروِف َصَدقٌة، ونٌَِه َعِن َولُُكُ َتهإ

َعَتاِن يَرَكُعُهما ِمَن الُضََّح   رواه مسلم. «الُمنإَكِر َصَدقٌة، َوَُيزِىُء ِمنإ ذلَِك َركإ

২/১২০। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামালদি মলয য প্রলতযলকি 
প্রলতযক (হালড়ি) সজালড়ি পক্ষ সথলক প্রাতযরহক (প্রলদয়) সাদকাহ 
িলয়লে। সুতিাং প্রলতযক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বো) সাদকাহ, 
প্রলতযক তাহমীদ (আেহামদু রেল্লাহ বো) সাদকাহ, প্রলতযক তাহেীে 
(ো ইোহা ইল্লাল্লাহ বো) সাদকাহ, প্রলতযক তাকবীি (আল্লাহু 
আকবাি বো) সাদকাহ এবং ভাে কালজি আলদশ প্রদান ও মন্দ 
কাজ সথলক রনলষয  কিা সাদকাহ। এ সব কালজি পরিবলতণ চালশ্তি 

                                                           
117 সহীহুে বুখািী ২৫১৮, মুসরেম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, আহমাদ ২০৮২৪, ২০৯৩৮, 
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দু’িাকআত নামায যলথষ্ট হলব।’’118 
َميِت َحَسُنَها وََسيُِّئَها »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انَليُِب : َعنُْه، قَاَل  1٤1/٧

ُ
َماُل أ َ أعإ ُعرَِّضتإ َلََعَ

َمالَِها األ ُت ِف َُمَاِسِن أعإ ُت ِف َمَساوِىءِ فَوََجدإ َذى ُيَماُط َعِن الَطريِق، َووََجدإ
َفنُ  ِجِد ِلَ تُدإ عَمالَِها انلَُخاَعَة تَُكوُن ِف الَمسإ

َ
 رواه مسلم. «أ

৩/১২১। ঐ আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আমাি উম্মলতি ভােমন্দ কমণ 
আমাি কালে সপশ কিা হে। সুতিাং আরম তালদি ভাে কালজি 
মলয য ঐ কষ্টদায়ক রজরনসও সপোম, যা িািা সথলক সিালনা হয়। 
আি তালদি মন্দ কমণসমূলহি তারেকায় মসরজলদ ঐ কফও সপোম, 
যাি উপি মারট চাপা সদওয়া হয়রন।’’119 

* মারট চাপা সদওয়াি কথা রতরন এই জনয বলেলেন সয, সস 
যুলর্ মসরজলদি সমলে মারটিই রেে। বতণমালন পাকা সমলে কাপড় 
অথবা পারন দ্বািা পরিষ্কাি কিলত হলব। 

َن نَاساً قَالُوا : َوَعنُْه  1٤٤/٢
َ
ُجوِر، : أ

ُ
يَا رَُسوَل اهلل، َذَهَب أهُل ادُلثُور باأل

، َوَيُصوُموَن َكَما نَُصوُم، َويَتََصَدقُوَن بُِفُضوِل أْمَوالِِهْم، قَا : َل يَُصلُوَن َكَما نَُصِِلّ
َولَيَس قَدإ َجَعَل اهلُل لَُكمإ َما تََصَدقُوَن بِهِ »
َ
بِّيَحٍة َصَدقًة، َولُُكِّ : أ

إَن بُِكِلّ تَسإ
ُروِف  ٌر بالَمعإ لِّيلٍَة َصَدقًَة، وَأمإ ًة، َولُُكِّ َتهإ

تَكبرَيٍة َصَدقًَة، َولُُكِّ ََتِمّيَدٍة َصَدقَ
َحِدُكمإ َصَدقَةٌ َصَدقٌَة، َونٌَِه َعِن الُمنإَكِر َصَدقٌَة، ويف بُضإ 

َ
يَا رَُسوَل : قَالُوا  «ِع أ
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َحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن َُلُ ِفيَها أْجٌر ؟ قَاَل 
َ
أَرأيُتمإ لَوإ َوَّضَعَها ِف َحراٍم »: اهلِل، أيَأِِت أ

رٌ  جإ
َ
َكاَن َعلَّيِه وِزٌر ؟ فكَذلَِك إَِذا َوَّضَعَها ِف احَلَلِل ََكَن َِلُ أ

َ
 رواه مسلم. «أ

৪/১২২। উি বর্ণনাকািী সথলকই বরর্ণত, রকেু সাহাবী বেলেন, 
‘সহ আল্লাহি িাসূে! য নীিাই সতা সবশী সনকীি অরয কািী হলয় সর্ে। 
তািা নামায পড়লে সযমন আমিা নামায পড়রে, তািা সিাযা িাখলে 
সযমন আমিা িাখরে এবং (আমালদি সচলয় তািা অরতরিি কাজ এই 
কিলে সয,) রনলজলদি প্রলয়াজন-অরতরিি মাে সথলক তািা সাদকাহ 
কিলে।’ রতরন বেলেন, ‘‘আল্লাহ রক সতামালদি জনয সাদকাহ কিাি 
মত রজরনস দান কলিনরন? রনঃসলন্দলহ প্রলতযক তাসবীহ সাদকাহ, 
প্রলতযক তাকবীি সাদকাহ, প্রলতযক তাহেীে সাদকাহ, ভাে কালজি 
রনলদণশ সদওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ সথলক রনলষয  কিা সাদকাহ 
এবং সতামালদি স্ত্রী-রমেন কিাও সাদকাহ।’’ সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘সহ 
আল্লাহি িাসূে! আমালদি সকউ স্ত্রী-রমেন কলি রনলজি সযৌনকু্ষয া 
রনবাির্ কলি, তলব এলতও রক তাি পুর্য হলব?’ রতরন বেলেন, ‘‘রক 
িায় সতামালদি, যরদ সকউ অববয ভালব সযৌন-রমেন কলি, তাহলে রক 
তাি পাপ হলব? (রনশ্চয় হলব।) অনুরূপ সস যরদ দবয ভালব (স্ত্রী-রমেন 
কলি) রনলজি কামকু্ষয া রনবাির্ কলি, তাহলে তালত তাি পুর্য 
হলব।’’120 

نإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل يِل انَليُِب : وَعنُْه، قَاَل  1٤٧/٦
َ
ِلَ ََتإِقرَن ِمَن الَمعُروِف َشيئاً َولَوإ أ
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ٍه َطلّيٍق  َخاَ  بِوَجإ
َ
 مسلم رواه. «تَلََق أ

৫/১২৩। উি আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন সয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, 
‘‘তুরম পুলর্যি সকালনা কাজলক তুচ্ছ মলন কলিা না। যরদও তুরম 
সতামাি (মুসরেম) ভাইলয়ি সলি হারসমুলখ সাক্ষাৎ কিলত পাি।’’ 
(অথণাৎ হারসমুলখ সাক্ষাৎ কিাও পুলর্যি কাজ)।121  

ِِب ُهَريرَ  6/124
َ
لُُكُ ُسَلََم »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : ، قَاَل رِض اهلل عنه ةَ َعْن أ

ُس  ِدُل بََّي اِلثإنَِّي َصَدقٌة، : ِمَن انلَاِس َعلَّيِه َصَدقٌَة، لُُكَ يَوٍم تَطلُُع فِّيِه الَّشمإ َتعإ
وإ تَرَفُع َِلُ َعلَّيإَها َمَتا

َ
ِملُُه َعلَّيإَها أ َعُه َصَدقٌَة، َوالََكَِمُة وتُِعُّي الرَُجَل ِف َدابَتِِه، َفَتحإ

َوٍة تَمّشّيَها إََِل الَصَلةِ َصَدقٌَة، وتُمّيُط األَذى َعِن  الَطّيِّبَُة َصَدقٌَة، وبكِلّ َخطإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «الَطريِق َصَدقَةٌ 

قَاَل رَُسول اهلل : ورواه مسلم أيضاً من رواية َعئشة رَِض اهلل عنها، قَالَْت 
َصل، َفَمنإ َكَْبَ اهلَل، إنَُه ُخلَِق لُُكُ »: ملسو هيلع هللا ىلص إَساٍن ِمنإ بَِِن آَدَم لََعَ ِستَِّّي وثَلثمئة مفإ  إن

َفَر اهلل، َوَعَزَل َحَجراً َعنإ َطريِق انلَاِس،  َتغإ وََحَِد اهلل، َوَهلََل اهلَل، وََسَبَح اهلل، وَاسإ
رُ  وإ أَمَر بَمعإ

َ
وإ َعظماً َعن َطريِق انلَاِس، أ

َ
َكًة، أ وإ َشوإ

َ
وإ َّنََه َعنإ ُمنَكر، َعَدَد أ

َ
وف، أ

َزَح نَفَسُه َعِن انلَارِ 
ِِس يَوَمئٍِذ وقَدإ زَحإ تَِّّي واّثلََلثِمَئة فَإنَُه ُيمإ  .«الِسّ

৬/১২৪। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘প্ররতরদন যালত সূযণ উদয় হয় 
(অথণাৎ প্রলতযক রদন) মানুলষি প্রলতযক গ্ররন্থি পক্ষ সথলক প্রলদয় 
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একরট কলি সাদকাহ িলয়লে। (আি সাদকাহ শুযু  মাে খিচ 
কিালকই বলে না; বিং) দু’জন মানুলষি মলয য সতামাি মীমাংসা কলি 
সদওয়াটাও সাদকাহ, সকান মানুষলক রনজ সওয়ািীি উপি বসালনা 
অথবা তাি উপি তাি সামান উরিলয় রনলয় সাহাযয কিাও সাদকাহ, 
ভাে কথা বো সাদকাহ, নামালযি জনয ক্ত প্রলতযক পদলক্ষপ 
সাদকাহ এবং িািা সথলক কষ্টদায়ক রজরনস দূিীভূত কিাও 
সাদকাহ।’’ 

এরটলক ইমাম মুসরেম আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলকও 
বর্ণনা কলিলেন, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘আদম সন্তালনি মলয য প্রলতযক মানুষলক ৩৬০ গ্ররন্থি 
উপি স্রষ্ট কিা হলয়লে। (আি প্রলতযক গ্ররন্থি পক্ষ সথলক প্রলদয় 
সাদকা িলয়লে।) সুতিাং সয বযরি ‘আল্লাহু আকবাি’ বেে, ‘আে-
হামদু রেল্লাহ’ বেে, ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বেে, ‘সুবহানাল্লাহ’ বেে, 
‘আিার্রফরুল্লাহ’ বেে, মানুষ চোি িািা সথলক পাথি, কাঁটা অথবা 
হাড় সিাে, রকম্বা ভাে কালজি আলদশ কিে অথবা মন্দ কাজ 
সথলক রনলষয  কিে, (এবং সব রমলে ৩৬০ সংখযক পুর্যকমণ কিে), 
সস ঐরদন এমন অবস্থায় সন্ধযা কিে সয, সস রনলজলক জাহািালমি 
আগুন সথলক দূি কলি রনে।’’122  

َعَد اهلُل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصانَليِّب  َوَعنُْه، َعِن  1٤٦/٥
َ
وإ َراَح، أ

َ
ِجد أ َمنإ َغَدا إََِل الَمسإ
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وإ َراحَ 
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َِلُ ِف اجلََنِة نُُزِلً َُكََما َغَدا أ

৭/১২৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি সকাে অথবা সন্ধযায় 
মসরজলদ যায়, তাি জনয আল্লাহ সমহমানীি উপকির্ প্রস্তুত কলিন। 
সকাে বা সন্ধা যখনই সস সসখালন যায়, তখনই তাি জনয ঐ 
সমহমানীি উপকির্ প্রস্তুত কিা হয়।’’123 

لَِماِت، ِلَ ََتإِقرَن »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : وَعنُْه، قَاَل  8/1٤٥ يَا نَِساَء الُمسإ
 ُمتََفٌق َعلَيهِ . «اَرتَِها َولَوإ فِرإِسَن شاةٍ َجاَرةٌ جِلَ 

৮/১২৬। উি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সহ মুসরেম নািীর্র্! 
সকান প্ররতলবরশনী সযন প্ররতলবরশনীি (উপল ৌকনলক) অবশযই তুচ্ছ 
না ভালব। যরদও তা োর্লেি খুি হয়।’’124 

وإ بِضٌع وِستُوَن »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه، َعِن انَليِّب  1٤٥/٢
َ
ٌع وََسبُعوَن أ اْليماُن بِضإ

َبًة  نَاَها إَماَطُة األَذى َعِن الَطريِق، واحلّياُء : فَأفإَضلَُها قَوُل : ُشعإ دإ
َ
َ إِلَ اهلُل، وَأ ِلَ إِِلى

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ُشعَبٌة ِمَن اْليمان

৯/১২৭। উি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘ঈমালনি সত্তি অথবা ষালটি 

                                                           
123 সহীহুে বুখািী ৬৬২, মুসরেম ৪৬৭, ৬৬৯, আহমাদ ১০২৩০ 
124 সহীহুে বুখািী ৬০১৭, ২৫৬৬, মুসরেম ১০৩০, রতিরমযী ২১৩০, আহমাদ ৭৫৩৭, ৮০০৫, ৯২৯৭, 

১০০২৯ 
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সবশী শাখা িলয়লে। তাি মলয য সলবণাত্তম (শাখা) ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ 
বো এবং সবণরনম্ন (শাখা) িািা সথলক কষ্টদায়ক রজরনস (পাথি কাঁটা 
ইতযারদ) দূিীভূত কিা। আি েিা ঈমালনি একরট শাখা।’’125  

َتَد »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسول اهلل : وَعنُْه  11/1٤8 بَيَنما رَُجٌل يَميش بَِطريٍق اشإ
َل فِّيَها فَرشَِب، ُثَم َخَرَج فإَذا ََكإٌب يَلإَهُث يأُكُل  َعلَّيِه الَعَطُش، فَوََجَد برِئاً َفَْنَ

لََقدإ بَلََغ َهَذا الََكإُب ِمَن الَعَطِش مِثُل اَّلِص ي : َفَقاَل الرَُجُل  الَُثَى ِمَن الَعَطِش،
، فََسََق  َسَكُه بفّيِه َحََّت َرِِقَ  ُخَفُه َماًء ُثَم أمإ

َ
َ َفَمأل ، َفَْنََل اْلرِئإ ََكَن قَدإ بَلََغ ِمِِنّ
ْجراً ؟ يَا رَُسول اهللِ : قالوا «الََكإَب، فََّشَكَر اهلل َِلُ، َفَغَفَر َِلُ 

َ
، إَن نَلَا يف ابَلَهائِِم أ

رٌ »: فَقاَل  َبٍة أجإ  . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِف لُُكِّ َكبٍِد َرطإ
: ويف رواية َلما«فََّشَكَر اهللُ َِلُ، َفَغَفَر َِلُ، فأدإَخلَُه اجلَنَةَ »: ويف رواية للبخاري

تإُه بيَِغٌ ِمنإ َبَغايَا بَِِن بَيإَنما ََكإٌب يُِطّيُف بَِركَِّيٍة قَدإ ََكَد يقتلُُه الَعَط »
َ
ُش إِذإ َرأ

تََقتإ َِلُ بِِه فََسَقتإُه َفُغِفَر لََها بِهِ  َائِّيل، َفَْنََعتإ ُموقَها فَاسإ  .«إِسإ
১০/১২৮। উি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘একদা এক বযরি পথ 
চেরেে। তালক খুবই রপপাসা োর্ে। অতঃপি সস একরট কূপ 
সপে। সুতিাং সস তালত সনলম পারন পান কিে। অতঃপি সবি হলয় 
সদখলত সপে সয, (ওখালনই) একরট কুকুি রপপাসাি িাোয় রজভ 
সবি কলি হাঁপালচ্ছ ও কাদা চাটলে। সোকরট (মলন মলন) বেে, 

                                                           
125 সহীহুে বুখািী ৯, মুসরেম ৩৫, রতিরমযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, আবূ দাউদ 

৪৬৭৬, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৯০৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৫৫, ১০১৩৪ 
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‘রপপাসাি তাড়নায় আরম সয পযণালয় সপঁলেরেোম, কুকুিরটও সসই 
পযণালয় সপঁলেলে।’ অতএব সস কূলপ নামে তািপি তাি চামড়াি 
সমাজায় পারন ভরতণ কিে। অতঃপি সস তা মুলখ য লি উপলি উিে 
এবং কুকুিরটলক পারন পান কিাে। আল্লাহ তা‘আো তাি এই 
আমেলক কবুে কিলেন এবং তালক ক্ষমা কলি রদলেন।’’ 

সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! চতুষ্পদ জন্তুি প্ররত 
দয়া প্রদশণলনও রক আমালদি সওয়াব হলব?’ রতরন বেলেন, ‘‘প্রলতযক 
জীলবি প্ররত দয়া প্রদশণলন সনকী িলয়লে।’’ 

বুখািীি অনয এক বর্ণনায় আলে সয, ‘‘আল্লাহ তা‘আো তাি এই 
আমেলক কবুে কিলেন। অতঃপি তালক ক্ষমা কলি জািালত প্রলবশ 
কিালেন।’’ 

বুখািী-মুসরেলমি আি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সকান এক সময় 
একরট কুকুি একরট কূলপি চারিপালশ স ািা-রফিা কিরেে। রপপাসা 
তালক ম্তপ্রায় কলি তুলেরেে। (এই অবস্থায়) হিাৎ বনী ঈস্রাঈলেি 
সবশযালদি মলয য এক সবশযা তালক সদখলত সপে। অতঃপি সস তাি 
চামড়াি সমাজা খুলে তা হলত (কূপ সথলক) পারন উরিলয় তালক পান 
কিাে। সুতিাং এই আমলেি কািলর্ তালক ক্ষমা কিা হে।’’126 

لَقدإ َرأيإُت رَُجَلً َيتََقلَُب ِف اجَلنَِة ِف »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه، َعِن انَليِّب  11/1٤٢

                                                           
126 সহীহুে বুখািী ২৩৬৩, ১৭৪, ২৪৬৬, ৬০০৯, মুসরেম ২২৪৪, আবূ দাউদ ২৫৫০, আহমাদ ৮৬৫৭, 

১০৩২১, ১০৩৭৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৯ 
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لِِمّيَ  ِر الَطِريِق ََكنَتإ تُؤِذص ي الُمسإ  رواه مسلم. «َشَجَرٍة َقَطَعَها ِمنإ َظهإ
ِن َشَجَرةٍ »: ويف رواية َِّيَ : لََعَ َظهِر َطِريٍق، َفَقاَل  َمَر رَُجٌل بُِغصإ

إ
ْن
ُ
َواهللِ أل

دِخَل اجَلنَةَ 
ُ
، فَأ لِمَّي ِلَ يُؤِذيِهمإ بَيإنََما رَُجٌل َيمإيش »: ويف رواية َلما.«َهَذا َعِن الُمسإ

َن َشوٍ  لََعَ الطريِق فأَخرَه فََّشَكَر اهلُل َِلُ، َفَغَفَر َِلُ   .«بَِطريٍق وََجَد ُغصإ
১১/১২৯। উি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আরম এক বযরিলক জািালত 
স ািালফিা কিলত সদখোম। সয (প্রথবীলত) িািাি ময য হলত একরট 
র্াে সকলট সরিলয় রদলয়রেে, সযরট মুসরেমলদিলক কষ্ট রদরচ্ছে।’’127 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘এক বযরি িািাি উপি পলড় থাকা 
একরট র্ালেি ডালেি পাশ রদলয় পাি হে। সস বেে, ‘আল্লাহি 
কসম! আরম এরটলক মুসরেমলদি পথ সথলক অবশযই সরিলয় সদব; 
যালত তালদিলক কষ্ট না সদয়। সুতিাং তালক (এি কািলর্) জািালত 
প্রলবশ কিালনা হে।’’ 

বুখািী-মুসরেলমি আি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘একদা এক বযরি 
িািা চেরেে। সস িািাি উপি একরট কাঁটাদাি ডাে সদখলত সপে। 
অতঃপি সস তা সরিলয় রদে। আল্লাহ তা‘আো তাি এই আমে 
কবুে কিলেন এবং তালক ক্ষমা কলি রদলেন।’’ 

                                                           
127 সহীহুে বুখািী ৬৫৪, ৭২১, ৬১৫, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসরেম ৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, 
রতিরমযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, 
আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, ১৫১, ২৯৫ 
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ََت »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : وَعنُْه، قَاَل  1٧1/1٤
َ
َسَن الُوُّضوَء، ُثَم أ حإ

َ
 فَأ
َ
َمنإ تََوَّضأ

 اجُلُمَعِة َوزِياَدةُ ثََلثَِة أيَاٍم، َوَمنإ  اجُلُمَعةَ 
َتَمَع وَأنإَصَت ُغِفَر َِلُ َما بَيإَنُه َوَبّيإ فَاسإ

 مسلم رواه. «َمَس احَلَصا َفَقدإ لََغا

১২/১৩০। উি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি সুন্দিভালব 
ওযূ কিে, অতঃপি জুমআহ পড়লত এে এবং মলনালযার্ সহকালি 
নীিব সথলক খুতবাহ শুনে, সস বযরিি এই জুমআহ ও (আর্ামী) 
জুমআি মলয যকাি এবং অরতরিি আলিা রতন রদলনি (সোট) 
পাপসমূহ মাফ কলি সদওয়া হে। আি সয বযরি (খুৎবাহ্ চোকােীন 
সমলয়) কাঁকি স্পশণ কিে, সস অনথণক কমণ কিে।’’ (অথণাৎ সস 
জুমআি সওয়াব বিবাদ কলি রদে।)128  

و الُمؤمُِن »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل : وَعنُْه  1٧1/1٧
َ
لُِم، أ إَِذا تََوَّضأ الَعبإُد الُمسإ

وإ َمعَ 
َ
ِهِه لُُكُ َخِطّيَئٍة َّنَظَر إََِلإَها بَِعّينّيِه َمَع الَماءِ، أ َهُه َخَرَج ِمنإ وَجإ آِخِر  َفَغَسَل وَجإ

ِر الَماءِ، فَإِذا َغَسَل يََديإِه َخَرَج ِمنإ يََديِه لُُكُ َخِطّيَئة ََكَن َبَطَّشتإَها يََداهُ َمَع  َقطإ
َلَهُ  لَّيهِ َخرََجتإ لُُكُ َخِطّيَئٍة مّشتها رِجإ رِ الَماءِ، فَإَِذا َغَسَل رِجإ وإ َمَع آِخرِ َقطإ

َ
الَماءِ، أ

ِر ا وإ َمَع آِخِر َقطإ
َ
 رواه مسلم. «لَماءِ َحََّت َُيإُرَج نَِقّّياً ِمَن اُّلنُوِب َمَع الَماء أ

১৩/১৩১। উি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মুসরেম বা মু’রমন 
বান্দা যখন ওযূি উলদ্দলশয তাি মুখমণ্ডে সয ৌত কলি, তখন ওযূি 
                                                           
128 মুসরেম ৫৮৭, রতিরমযী ৪৯৮, আবূ দাউদ ১০৫০,ইবনু মাজাহ ১০১০, আহমাদ ৯২০০ 
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পারনি সালথ অথবা পারনি সশষ রবনু্দি সালথ প্রলতযক সসই সর্ানাহ 
সবি হলয় যায়, যা সস দুই চকু্ষি দ্রষ্টি মায যলম কলি সফলেরেে। 
অতঃপি যখন সস তাি হাত দু’রটলক সয ৌত কলি, তখন পারনি সালথ 
অথবা পারনি সশষ রবনু্দি সালথ প্রলতযক সসই সর্ানাহ সবি হলয় যায়, 
যা সস উভয় হাত দ্বািা য াির্ কিাি মায যলম কলি সফলেরেে। 
অতঃপি যখন সস তাি পা দুরটলক সয ৌত কলি, তখন পারনি সালথ 
অথবা পারনি সশষ রবনু্দি সালথ প্রলতযক সসই সর্ানাহ সবি হলয়, যা 
সস তাি দু’পালয় চোি মায যলম কলি সফলেরেে। সশষ অবরয  সমি 
সর্ানাহ সথলক সস পরবি হলয় সবি হলয় আলস।’’129 

ُس، َواجُلُمَعُة إََِل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوَعنُْه، َعن رَُسوِل اهلل  1٧٤/1٢ الَصلََواُت اخلَمإ
ُتنِبَِت الَكَبائِرُ  راٌت لَِما بَيإَنُهَن إَِذا اجإ  رواه. «اجُلُمَعِة، َوَرَمَضاُن إََِل َرَمَضاَن ُمَكِفّ

 مسلم
১৪/১৩২। উি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘পাঁচ ওয়াি নামায, 
এক জুমআহ সথলক আি এক জুমআহ এবং এক িমযান সথলক আি 
এক িমযান, এগুলো এি ময যকাি (সং রটত সার্ীিা) সর্ানাহ মুলে 
সফলে; যরদ কাবীিা সর্ানাহ সথলক সবঁলচ থাকা যায় তাহলে (নতুবা 
নয়)।’’130 

                                                           
129 মুসরেম ২৪৪, রতিরমযী ২, আহমাদ ৭৯৬০,মুওয়াত্তা মালেক ৭১৮, দালিমী ৬৩ 
130 মুসরেম ২৩৩, রতিরমযী ২১৪, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, ৮৪৯৮, ৮৯৪৪ 
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ُدلُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وَعنُْه، قَاَل  1٧٧/1٦
َ
ُحو اهلُل بِِه أِل أ ُكمإ لََعَ َما َيمإ

َباغُ الُوُّضوءِ لََعَ »: بَََّل، يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل : قَالُوا  «اخلََطايَا َويَرإَفُع بِِه اَِلرََجاِت؟ إِسإ
َد الَصَلةِ فَذلُِكُم  ةُ اخلَُطا إََِل الَمَساِجِد، َوانإتَِظاُر الَصَلةِ َبعإ َ الَمََكرِهِ، َوَكُثإ

بَ   رواه مسلم .«اُط الِرّ
১৫/১৩৩। উি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আরম রক সতামালদিলক 
এমন কাজ বলে সদব না, যাি দ্বািা আল্লাহ তা‘আো পাপসমূহলক 
রনরশ্চহ্ন কলি সদন এবং মযণাদা বয ণন কলিন?’’ সাহাবীর্র্ বেলেন, 
‘অবশযই বেুন, সহ আল্লাহি িাসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘কলষ্টি সময় 
পূর্ণরূলপ ওযূ কিা, মসরজলদি রদলক সবশী সবশী পদলক্ষপ কিা 
(অথণাৎ দূি সথলক আসা) এবং এক নামালযি পি রদ্বতীয় নামালযি 
অলপক্ষা কিা। সুতিাং এই হে (সনকী ও সওয়ালব) সীমান্ত পাহািা 
সদওয়াি মত।’’131  

1٥/1٧٢  
َ
شَعِرِيّ وَعْن أ

َ
: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه ِِب ُموىس األ

 ُمتََفٌق َعلَيهِ . «َمنإ َص ىََ الَْبإَديإِن َدَخَل اجَلنَةَ »
১৬/১৩৪। আবূ মূসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি দুই িািা 
(অথণাৎ ফজি ও আসলিি) নামায পড়লব, সস জািালত প্রলবশ 

                                                           
131 মুসরেম ২৫১, রতিরমযী ৫২, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ ৭১৬৮, ৭৬৭২, ৭৯৩৫, ৭৯৬১ 
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কিলব।’’132 
وإ َسافََر ُكتَِب َِلُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وَعنُْه، قَاَل  1٧٦/1٥

َ
إَِذا َمرَِض الَعبإُد أ

َمُل ُمِقّيماً َصِحّيحاً   ابلخاري رواه. «ِمثإُل َما ََكَن َيعإ
১৭/১৩৫। উি আবূ মূসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যখন বান্দা 
অসুস্থ হয় অথবা সফলি থালক, তখন তাি জনয ঐ আমলেি মতই 
(সওয়াব) সেখা হয়, যা সস র্্লহ সথলক সুস্থ শিীলি সম্পাদন 
কিত।’’133  

ُروٍف لُُكُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رسوُل اهلل : ، َقاَل رِض اهلل عنه وعن َجابرٍ  18/1٧٥  َمعإ
 ابلخاري رواه. «َصَدقَةٌ 

১৮/১৩৬। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘প্রলতযক সনকীি কাজ 
সাদকাহস্বরূপ।’’134  

رُِس َغرإساً إ»: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وَعنُْه، قَاَل  1٧٥/1٢ لٍِم َيغإ ِلَ َما ِمنإ ُمسإ
َحٌد إِلَ ََكَن َِلُ 

َ
َزُؤهُ أ كَِل مِنإُه َِلُ َصَدقًَة، َوَما ُِسَِق ِمنُه َِلُ َصَدقًَة، َوِلَ يَرإ

ُ
ََكَن َما أ
 مسلم رواه. «َصَدقَةً 

إَساٌن َوِلَ َدابٌَة َوِلَ »: ويف رواية َُلُ  ُكَل ِمنإُه إن
إ
لُِم َغرإساً َفَّيأ رُِس الُمسإ فََلَ َيغإ

                                                           
132 সহীহুে বুখািী ৫৭৪, মুসরেম ৬৩৫, আহমাদ ১৬২৮৯ 
133 সহীহুে বুখািী ২৯৯৬, আবূ দাউদ ৩০৯১, আহমাদ ১৯১৮০, ১৯২৫৪ 
134 সহীহুে বুখািী ৬০২১, রতিরমযী ১১৭০, আহমাদ ১৪২৯৯, ১৪৪৬৩ 
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ٌ إِلَ ََكنَ  لٌِم َغرساً، َوِلَ »: ويف رواية َُلُ .«َِلُ َصَدقة إََِل يَوِم الِقَّيامةِ  َطريإ ِلَ يَغرُِس ُمسإ
إَساٌن َوِلَ َدابٌَة َوِلَ ََشٌء، إِلَ ََكنَتإ َِلُ َصَدقَةً   .«يَزَرُع َزرَعً، َفَّيأُكَل ِمنُه إن

১৯/১৩৭। উি জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয সকান মুসরেম সকান র্াে 
োর্ায়, অতঃপি তা সথলক যতটা খাওয়া হয়, তা তাি জনয সাদকাহ 
হয়, তা সথলক যতটুকু চুরি হয়, তা তাি জনয সাদকাহ হয় এবং সয 
সকালনা বযরি তাি সথলক রকেু গ্রহর্ কলি, সসটাও তাি জনয 
সাদকাহ হলয় যায়।’’135  

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘মুসরেম সয র্াে োর্ায়, 
আি তা সথলক সকালনা মানুষ, সকালনা জন্তু এবং সকালনা পাখী যা 
রকেু খায়, তা রকয়ামত পযণন্ত তাি জনয সাদকাহ হলয় যায়।’’ 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘মুসরেম সয র্াে োর্ায় 
এবং ফসে বুলন অতঃপি তা সথলক সকালনা মানুষ, সকান জন্তু অথবা 
অনয রকেু খায়, তলব তা তাি জনয সাদকাহ হলয় যায়।’’ 

نٍَس رِض اَّلَل عنه 1٧8/1٢
َ
: أي «يْرَزُههُ »: وُُلُ ق وروَياه مجيعاً ِمْن رواية أ

 . َينُْقصهُ 

১৯/১৩৮। উি হাদীসরট বুখািী-মুসরেম উভলয়ই আনাস 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বর্ণনা কলিলেন যালত  ُيَْرَزُهه শব্দ আলে, যাি 

                                                           
135 মুসরেম ১৫৫২, আহমাদ ১৩৮৫৯, ১৪৭৭৯, দালিমী ২৬১০ 
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অথণ ‘সকালনা রকেু করমলয় সফলে’।136 
ن يَنتَِقلُوا قُرَب الَمسِجِد َفبَلََغ َذلَِك : وَعنُْه، قَاَل  ٤1/1٧٢

َ
َراَد َبنُو َسِلَمَة أ

َ
أ

إنَُه قَدإ بَلََغِن أنَُكمإ تُِريُدوَن أنإ تَنَتِقلُوا قُرَب »: ، َفَقاَل َلمملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلل 
رَْدنَا ذلَِك َنَعْم، يَا رَُسول اهللِ قَ : فقالُوا «الَمسِجد ؟

َ
، »: َفَقاَل . ْد أ بَِِن َسلَِمَة، ِديَاَرُكمإ

َتبإ آثَاُرُكمإ  ، ديَاَرُكمإ تُكإ َتبإ آثَاُرُكمإ إَن بُِكِلّ »: ويف روايةٍ . رواه مسلم «تُكإ
رِض اهلل  رواه ابلخاري أيضاً بَِمعناه ِمْن رواية أنس. مسلم  رواه. «َخطَوٍة َدرََجةً 

 . عنه
২০/১৩৯। উি জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত সয, বনু 

সালেমাহ মাসরজলদি রনকলট স্থান পরিবতণন কিাি ইচ্ছা কিে। 
অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে এই 
সংবাদ সপঁেে। সুতিাং রতরন তালদিলক বেলেন, ‘‘আরম খবি 
সপলয়রে সয, সতামিা স্থান পরিবতণন কলি মাসরজলদি রনকট আসাি 
ইচ্ছা কিে?’’ তািা বেে, ‘হযাঁ, সহ আল্লাহি িাসূে! আমিা এি ইচ্ছা 
কলিরে।’ রতরন বেলেন, ‘‘সহ বনূ সালেমাহ! সতামিা সতামালদি 
(বতণমান) র্্লহই থালকা; সতামালদি পদরচহ্নসমূহ সেখা হলব। সতামিা 
আপন র্্লহই থালকা; সতামালদি পদরচহ্নসমূহ সেখা হলব।’’ (মুসরেম) 
অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘রনশ্চয় সতামালদি প্রলতযক পদলক্ষলপি 

                                                           
136 সহীহুে বুখািী ২৩২০, ৬০১২, মুসরেম ১৫৫২, রতিরমযী ১৩৮২, আহমাদ ১২০৮৬, ১২৫৮৭, 
১২৯৭৬, ১৩১৪১ 
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রবরনমলয় একরট মযণাদা ব্রদ্ধ হলব।’’137  
১৪০। ইমাম বুখািী (িহঃ)ও ঐ মলমণ আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

হলত বর্ণনা কলিলেন।138 
ِِبّ بِن َكْعب ٤1/1٢1

ُ
ِِب الُْمنِذر أ

َ
ََكَن رَُجٌل ال أْعلَُم : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وَعْن أ

ْو َفُقلُْت َُلُ رَجاًل أْبَعَد 
َ
لَِو : ِمَن الَمْسِجِد ِمنُْه، َوَكَن اَل َُتِّْطئُُه َصالٌة، فَقيَل َُلُ أ

يَْت مِحَاراً تَْرَكبُُه يف الَظلَْماء ويف الَرْمَضاء ؟ َفَقاَل  ِن أَن َمْْنِيل إِىَل : اْشرَتَ َما يََُسُ
إىَِل الَمْسِجِد َورُُجوِِع إَِذا رََجْعُت َجنِْب الَمْسِجِد إيِنّ أريُد أْن يُْكتََب يِل ََمَشاَي 

ويف . مسلم رواه. «قَدإ ََجََع اهلُل لََك ذلَِك َُكَهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصإىَِل أْهِِل، َفَقاَل رَُسوُل اهلل 
 .«إَن لََك َما اْحنََسبَْت »: رواية

২১/১৪১। আবুে মুনরযি উবাই ইবলন কা‘ব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন সয, একরট সোক রেে। আরম জারন না সয, 
অনয কালিা বারড় তাি বারড়ি সচলয় দূলি রেে। তা সলেও তাি 
সকালনা নামায েুটত না। অতঃপি তালক বো হে অথবা আরম 
(কা’ব) তালক বেোম সয, ‘তুরম যরদ একরট র্ায া রকলন আযঁ ালি ও 
ভীষর্ সিালদ তাি উপি সওয়াি হলয় আসলত, (তাহলে তা সতামাি 
পলক্ষ ভাে হত?)’ সস বেে, ‘আরম এটা পেন্দ করি না সয, আমাি 
বারড় মসরজদ সংেলগ্ন সহাক। কাির্ আরম সতা এই চাই সয, (দূি 
সথলক) আমাি পালয় সহঁলট মসরজদ যাওয়া এবং ওখান সথলকই 

                                                           
137 মুসরেম ৬৬৫, আহমাদ ১৪১৫৬, ১৪৫৭৪, ১৪৭৭২ 
138 সহীহুে বুখািী ৬৫৬ 
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পুনিায় বাড়ী রফিা, সবরকেু সযন আমাি সনকীি খাতায় সেখা যায়।’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (তাি কথা শুলন) বেলেন, 
‘‘আল্লাহ তা‘আো এ সমি সতামাি জনয একি কলি রদলয়লেন।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘রনশ্চয় সতামাি জনয সসই সওয়াবই 
িলয়লে, যাি তুরম আশা কলিে।’’139 

ِِب حُمََمٍد َعبِد اهللِ بِن َعمِرو بِن الَعاِص رََِض اهلُل َعنُهَما، قَاَل  1٢٤/٤٤
َ
: َعْن أ

لَةً أرإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل  َمُل : َبُعوَن َخصإ ِ، َما مِنإ ََعِمٍل َيعإ َلََها َمنّيَحُة الَعْنإ أعإ
َخلَُه اهلُل بَِها اجَلنَةَ  ِديَق َموإُعوِدَها، إِلَ أدإ لَة ِمنإَها؛ رََجاَء ثَوَابَِها وتَصإ  رواه. «ِِبَصإ

 ابلخاري
২২/১৪২। আবূ মুহাম্মাদ আবু্দল্লাহ ইবন ইবলন ‘আমি ইবলন 

‘আস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘চরল্লশরট সৎকমণ আলে তাি মলয য উচ্চতম হে, দুয  
পালনি জনয (সকান দরিদ্রলক) োর্ে সামরয়কভালব দান কিা। সয 
সকালনা আমেকািী এি ময য হলত সয সকান একরট সৎকলমণি উপি 
প্ররতদালনি আশা কলি ও তাি প্ররতশ্রুত পুিস্কািলক সতয সজলন 
আমে কিলব, তালক আল্লাহ তাি রবরনমলয় জািালত প্রলবশ 
কিালবন।’’140  

: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت انلَيِّب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعن َعِدي بِن َحاتمٍ  1٢٧/٤٧

                                                           
139 মুসরেম ৬৬৩, আবূ দাউদ ৫৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৩, আহমাদ ২০৭০৯, দালিমী ১২৮৪ 
140 সহীহুে বুখািী ৬৬৩১, ইবনু মাজাহ ১৬৮৩, আহমাদ ৬৪৫২, ৬৭৯২, ৬৮১৪ 
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َرةٍ » قَاَل رَُسوُل : ُه، قَاَل َويف ِرَوايٍَة لَُهَما َعنْ . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اَتُقوا انلَاَر َولَوإ بِِّشِقّ َتمإ
َحٍد إِلَ َسُّيََكُِّمُه َرُبُه لَيإَس بَينَُه َوَبيإَنُه تَرإَُجَاٌن، َفّيَنإُظُر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

َ
َما ِمنإُكمإ ِمنإ أ

 َ َم ِمنإُه فََلَ يَرى إِلَ َما قََدَم، َويَنُظُر َبّيإ
َ
أ شإ
َ
َمَن ِمنإُه فََلَ يََرى إِلَ َما قََدَم، َويَنإُظُر أ يإ

َ
 أ

َرٍة، َفَمنإ لَمإ ََيِدإ  ِهِه، فَاَتُقوا انلَاَر َولَو بِِّشِقّ َتمإ يََديِه فََلَ يََرى إِلَ انلَار تِلَقاَء وَجإ
بََِكَِمٍة َطّيِّبَةٍ 

 .«فَ
২৩/১৪৩। আদী ইবলন হালতম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘সতামিা 
জাহািাম সথলক বাঁলচা; যরদও সখজুলিি এক টুকলিা সাদকাহ কলি 
হয়!’’ (বুখািী-মুসরেম) 

উি আদী হলত বুখািী-মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামালদি 
প্রলতযলকি সলি তাি প্ররতপােক কথা বেলবন; তাি ও তাঁি মালে 
সকালনা আনুবাদক থাকলব না। (সসখালন) সস তাি ডানরদলক তাকালব, 
সুতিাং সসরদলক তা-ই সদখলত পালব যা সস অরগ্রম পারিলয়রেে এবং 
বামরদলক তাকালব, সুতিাং সসরদলকও রনলজি ক্তকমণ সদখলত পালব। 
আি সামলন তাকালব, সুতিাং তাি সচহািাি সামলন জাহািাম সদখলত 
পালব। অতএব সতামিা জাহািাম সথলক বাঁলচা; যরদও সখজুলিি এক 
টুকলিা সাদকাহ কলি হয়। আি সয বযরি এিও সামথণয িালখ না, সস 
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সযন ভাে কথা বলে বাঁলচ।’’141 
نٍَس  1٢٢/٤٢

َ
إَن اهلَل لرََيإََض »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعن أ

َب  َ وإ يرَشإ
َ
لََة، َفَّيحَمَدهُ َعلَّيإَها، أ كإ

َ
َمَدهُ َعلَّيإَها َعِن الَعبإِد أنإ يَأُكَل األ َبَة، َفّيَحإ . «الرَشإ

 مسلم رواه
২৪/১৪৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো ঐ 
বান্দাি প্ররত সন্তুষ্ট হন, সয খাবাি খায়, অতঃপি তাি উপি আল্লাহি 
প্রশংসা কলি অথবা পারন পান কলি, অতঃপি তাি উপি আল্লাহি 
প্রশংসা কলি।’’142 

ِِب ُموىَس  1٢٦/٤٦
َ
لٍِم »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه َعْن أ لََعَ لُّك ُمسإ

ْد ؟ قَاَل : قَاَل .«َصَدقَةٌ  َسُه َويَتََصَدُق »: أرأيَت إْن لَْم ََيِ َمُل بَِّيَديإهِ َفَّينإَفُع َّنفإ قَاَل  «َيعإ
أرأيَت إْن لَْم : قَاَل  «يُِعُّي َذا احَلاَجِة الَملإُهوَف »: يَْستَِّطْع ؟ قَاَل أرأيَت إن لَْم : 

ِ »: يَْستَِّطْع، قَاَل  ُروِف أوِ اخلرَيإ
ِسُك »: أَرأيَْت إْن لَْم َيْفَعْل ؟ قَاَل : قَاَل «يَأُمُر بِاملعإ ُيمإ
، فَإَِّنَها َصَدقَةٌ   . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َعِن الرَشِّ

২৫/১৪৫। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘প্রলতযক মুসরেমি উপি 
সাদকাহ কিা জরুিী।’’ আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু রজজ্ঞাসা 

                                                           
141 সহীহুে বুখািী ৬০২৩, ১৪১৩, ৩৫১৫, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫২২, মুসরেম ১০১৬, নাসায়ী ২৫৫২, 

২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
142 মুসরেম ২৭৩৪, রতিরমযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৭৫৮ 
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কিলেন, ‘যরদ সস সাদকাহ কিাি মত রকেু না পায় তাহলে?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘সস তাি হাত দ্বািা কাজ কলি (অথণ উপাজণন কিলব) 
অতঃপি তা সথলক সস রনলজ উপক্ত হলব এবং সাদকাও কিলব।’’ 
পুনিায় আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘যরদ সস তাও না 
পালি?’ রতরন বেলেন, ‘‘সয সকান অভাবী রবপি মানুলষি সাহাযয 
কিলব।’’ আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘যরদ সস তাও না 
পালি?’ রতরন বেলেন, ‘‘সস মানুষলক ভাে কালজি রনলদণশ সদলব।’’ 
আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘যরদ সস এটাও না পালি?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘সস (অপলিি) ক্ষরত কিা সথলক রবিত থাকলব। 
কাির্, সসটাও হে সাদকাহস্বরূপ।’’143 

 

 بَاُب ِِف اِلِقإتَِصاِد ِِف الإِعَباَدةِ  -14
পরিলচ্ছদ -১৪ : ইবাদলত ময যমপন্থা অবেম্বন 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
نَزّنۡلَ  َما   ١ طه ﴿

َ
رۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ  [  ٤  ،1: طه] ﴾ ٢ ََقٰ لِتَشۡ  َءانَ ق 

অথণাৎ “ত্বা-হা-। সতামালক কষ্ট সদওয়াি জনয আরম সতামাি প্ররত 
কুিআন অবতীর্ণ করিরন।” (সূিা ত্বাহা ১-২ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
                                                           
143 সহীহুে বুখািী ১৪৪৫, ৬০২২, মুসরেম ১০০৮, নাসায়ী ২৫৩৮, আহমাদ ১৯০৩৭, ১৯১৮৭, দালিমী 
২৭৪৭ 
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م   ّلّل  ٱ ي رِيد   ﴿ م   ي رِيد   َوَّل  ي ۡسَ لۡ ٱ بِك  ۡسَ لۡ ٱ بِك   [  18٦: ابلقرة] ﴾ ع 
অথণাৎ “আল্লাহ তা‘আো সতামালদি জনয সহজ কিলত চান, 

সতামালদি জনয করিনতা তাঁি কাময নয়।” (সূিা বাক্বািাহ ১৮৫ আয়াত) 
دخل َعلَيَْها وِعندها  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انَليِّب : وعن َعئشة رِض اهلل عنها  1/1٢٥

، َعلَّيإُكمإ »: قَاَل . هِذهِ فاَُلنٌَة تَْذُكُر ِمْن َصالتَِها : قَالَْت «هِذهِ ؟ َمنإ »: امرأٌة، قَاَل  َمهإ
يِن إَِيِْه َما َداَوَم «بَِما تُِطّيُقوَن، فَواهللِ ِلَ َيَمُل اهلُل َحََّت َتَملُوا َحُب ادِلّ

َ
وَكَن أ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . َصاِحبُُه َعلَيِه 
১/১৪৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ সথলক বরর্ণত, একদা নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি রনকট সর্লেন, তখন এক মরহো 
তাঁি কালে (বলস) রেে। রতরন বেলেন, ‘‘এরট সক?’’ আলয়শা 
িারদয়াল্লাহু আনহ বেলেন, ‘অমুক মরহো, সয প্রচুি নামায পলড়।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘থালমা! সতামিা সায যমত আমে কি। আল্লাহি 
কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষর্ না সতামিা ক্লান্ত হলয় পড়।’’ 
আি সসই আমে তাঁি রনকট রপ্রয়তম রেে, সযটা তাি আমেকািী 
োর্াতাি কলি থালক।144  

‘আল্লাহ ক্লান্ত হন না’- এ কথাি অথণ এই সয, রতরন সওয়াব 
রদলত ক্লান্ত হন না। অথণাৎ রতরন সতামালদিলক সওয়াব ও সতামালদি 
                                                           
144 সহীহুে বুখািী ৪৩, ১১২২, ১১৫১, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৬৪৬১, ৬৪৬২, ৬৪৬৪, ৬৪৬৫, ৬৪৬৬, 

৬৪৬৭, মুসরেম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ১১৫৬, ২৮১৮, নাসায়ী ৭৬২, ১৬২৬, ১৬৪২, ১৬৫২, 
২১৭৭, ২৩৪৭, ২৩৪৯, ২৩৫১, ৫০৩৫, আবূ দাউদ ১৩১৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ 
১৭১০, ৪২৩৮, আহমাদ ২৩৫২৩, ২৩৬০৪, ২৩৬৪২, ২৩৬৬০, ৪২৪০৯, ২৫৬০০ 
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আমলেি প্ররতদান সদওয়া বন্ধ কলিন না এবং সতামালদি সালথ 
ক্লালন্তি মত বযবহাি কলিন না; সয পযণন্ত না সতামিা রনলজিাই ক্লান্ত 
হলয় আমে তযার্ কলি বস। সুতিাং সতামালদি উরচত, সতামিা সসই 
আমে গ্রহর্ কিলব, যা একটানা কলি সযলত সক্ষম হলব। যালত তাঁি 
সওয়াব ও তাঁি অনুগ্রহ সতামালদি জনয রনিবরচ্ছি থালক। 

نٍَس  1٢٥/٤
َ
َجاَء ثاَلثَُة رَْهٍط إىَِل ُبيُوِت أْزَواِج : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

لُوَن َعْن ِعبَاَدةِ انَليِّب ملسو هيلع هللا ىلصانَليِّب 
َ
َنُهْم َتَقالُوَها َوقَالُوا ملسو هيلع هللا ىلص، يَْسأ

َ
ْخَِبوا َكأ

ُ
ْيَن : ، فَلََما أ

َ
أ

أَما أنا : قَاَل أحُدُهم . َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأَخرَ َوقْد ُغِفَر َُلُ َما َتَقدَ  ملسو هيلع هللا ىلصََنُْن ِمَن انليَِِبّ 
َصِِلّ اللَيَل أبداً 

ُ
فِّْطُر : َوقاَل اآلَخُر . فَأ

ُ
بَداً َوال أ

َ
نَا أُصوُم ادَلْهَر أ

َ
: َوقاَل اآلَخر . َوأ

 ً ُل النَِّساَء فَاَل أتََزَوُج أبَدا نا أْعََتِ
َ
ُتُم »: َفَقاَل إَيِهم،  ملسو هيلع هللا ىلصفََجاَء رَُسوُل اهلل . َوأ أّنإ

َقاُكمإ َِلُ، لَِكِِنّ أُصوُم  تإ
َ
َّشاُكمإ هللِ، وَأ َما واهللِ إِنّ ألخإ

َ
اَّلِيَن قُلإُتمإ َكَذا َوَكَذا ؟ أ

تََزَوُج النِّساَء، َفَمنإ َرِغَب َعنإ ُسنيَِت فَلَيإَس مِِِنّ 
َ
قُُد، وَأ رإ

َ
َصِِلّ وَأ

ُ
فإِطُر، وأ

ُ
ُمَتَفٌق . «وَأ

 َعلَيهِ 
২/১৪৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, রতন বযরি নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি স্ত্রীলদি বাসায় এলেন। তাঁিা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি ইবাদত সম্পলকণ রজজ্ঞাসা 
কিলেন। অতঃপি যখন তাঁলদিলক এি সংবাদ সদওয়া হে তখন 
তাঁিা সযন তা অে মলন কিলেন এবং বেলেন, ‘আমালদি সলি নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি তুেনা সকাথায়? তাঁি সতা আলর্ি 
ও পলিি সমি সর্ানাহ সমাচন কলি সদওয়া হলয়লে। (সসলহতু 
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আমালদি তাঁি সচলয় সবশী ইবাদত কিা প্রলয়াজন)।’ সুতিাং তাঁলদি 
মলয য একজন বেলেন, ‘আরম সািা জীবন িাতভি নামায পড়ব।’ 
রদ্বতীয়জন বেলেন, ‘আরম সািা জীবন সিাযা িাখব, কখলনা সিাযা 
োড়ব না।’ ত্তীয়জন বেলেন, ‘আরম নািী সথলক দূলি থাকব, 
জীবনভি রবলয়ই কিব না।’ অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁলদি রনকট এলেন এবং বেলেন, ‘‘সতামিা এই এই 
কথা বলেে? সশালনা! আল্লাহি কসম! আরম সতামালদি সচলয় সবশী 
আল্লাহলক ভয় করি, তাি ভয় অন্তলি সতামালদি সচলয় সবশী িারখ। 
রকন্তু আরম (নফে) সিাযা িারখ এবং সিাযা সেলড়ও রদই, নামায পরড় 
এবং রনদ্রাও যাই। আি নািীলদি রবলয়ও করি। সুতিাং সয আমাি 
সুিত হলত মুখ রফরিলয় রনলব, সস আমাি দেভুি নয়।’’145  

َهلََك »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَن انليَِّب أ : رِض اهلل عنه وََعِن ابِن َمسُعودٍ  1٢8/٧
ُعونَ   رواه مسلم. قاَلا ثاَلثاً «الُمَتَنِطّ

৩/১৪৮। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘দ্বীলনি বযাপালি রনলজি পক্ষ 
সথলক কলিািতা অবেম্বনকািীিা ধ্বংস হলয় সর্ে। (অথবা ধ্বংস 
সহাক।)’’ এ কথা রতরন রতনবাি বেলেন।146  

ِِب ُهَريَرةَ  1٢٢/٢
َ
، »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه َعْن أ ٌ يَن يُْسإ إَن اِِلّ

                                                           
145 সহীহুে বুখািী ৫০৬৩, মুসরেম ১৪০১, নাসায়ী ৩২১৭, আহমাদ ১৩১২২, ১৩০১৬, ১৩৬৩১ 
146 মুসরেম ২৬৭০, আবূ দাউদ ৪৬০৮, আহমাদ ৩৬৪৭ 
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َوةِ وَالَروإَحِة  تَِعّينُوا بِالَغدإ وا، وَاسإ إرِشُ ارُِبوا وَأب
ُدوا َوقَ يإُن إِلَ َغلََبُه، فََسِدّ َولَنإ يَُّشادَ اِِلّ

 َ
إ
 . ابلخاري رواه. «ةِ َوََشٍء ِمَن اُِلجل

َد »: ويف رواية َُلُ  َِة، الَقصإ
إ
ُدوا َوُروُحوا، وَََشٌء ِمَن اُِلجل ُدوا َوقَارُِبوا، َواغإ َسِدّ

َد َتبإلُُغوا  .«الَقصإ
৪/১৪৯। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘রনশ্চয় দ্বীন সহজ। সয বযরি 
অলহতুক দ্বীনলক করিন বানালব, তাি উপি দ্বীন জয়ী হলয় যালব। 
(অথণাৎ মানুষ পিারজত হলয় আমে সেলড় রদলব।) সুতিাং সতামিা 
সসাজা পলথ থাক এবং (ইবাদলত) ময যমপন্থা অবেম্বন কি। সতামিা 
সুসংবাদ নাও। আি সকাে-সন্ধযা ও িালতি রকেু অংলশ ইবাদত 
কিাি মায যলম সাহাযয নাও।’’147  

বুখািীি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সতামিা সিে পলথ থালকা, 
ময যমপন্থা অবেম্বন কি, সকাে-সন্ধযায় চে (ইবাদত কি) এবং 
িালতি রকেু অংলশ। আি সতামিা ময যমপন্থা অবেম্বন কি, 
ময যমপন্থা অবেম্বন কি, তাহলেই র্ন্তবযস্থলে সপঁলে যালব।’’ 

অথণাৎ অবসি সমলয় উদযমশীে মলন আল্লাহি ইবাদত কি; সয 
সমলয় ইবাদত কলি ত্রপ্ত পাওয়া যায় এবং তা মলন ভািী বা 
রবিরিকি না হয়। আি তাহলেই অভীষ্টোভ কিলত পািলব। সযমন 

                                                           
147 সহীহুে বুখািী ৩৯, ৫৬৭৩, ৬৪৬৩, মুসরেম ২৮১৬, নাসয়ী ৫০৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ ৭১৬২, 

৭৪৩০, ৭৫৩৩, ২৭৪৭০ 
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বুরদ্ধমান মুসারফি উি সমলয় সফি কলি এবং যথাসমলয় সস ও তাি 
সওয়ািী রবোম গ্রহর্ কলি। (না য ীলি চলে এবং না তাড়াহুড়া 
কলি।) ফলে সস রবনা কলষ্ট যথা সমলয় র্ন্তবযস্থলে সপঁলে যায়। 

نٍَس  1٦1/٦
َ
الَمْسِجَد فَإَِذا َحبٌْل  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل انلَيُِب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

، َفَقاَل  َهَذا َحبٌْل لَِزيْنََب، فَإَِذا : قالُوا «َما َهَذا احلَبإُل ؟»: َمْمُدوٌد َبنْيَ الَساِرَيننَْيِ
َحُدُكمإ نََّشاَطُه فَإَِذا َفَْتَ »: ملسو هيلع هللا ىلصنلَيُِب َفَقاَل ا. َفرَتَْت َتَعلََقْت بِِه 

َ
ُحلُوهُ، َِلُصِلّ أ

  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «فَلإرَيإقُدإ 

৫/১৫০। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মসরজলদ প্রলবশ কিলেন। হিাৎ 
সদখলেন সয, একরট দরড় দুই িলম্ভি মালে েম্বা কলি বাঁয া িলয়লে। 
তািপি রতরন বেলেন, ‘‘এই দরড়টা রক (জনয)’’? সোলকিা বেে, 
‘এরট যয়নালবি দরড়। যখন রতরন (নামায পড়লত পড়লত) ক্লান্ত হলয় 
পলড়ন, তখন এটাি সলি েুলে যান!’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এরটলক খুলে সফে। সতামালদি মলয য (সয 
নামায পড়লব) তাি উরচত, সস সযন মলন ্ূরতণ থাকাকালে নামায 
পলড়। তািপি সস যখন ক্লান্ত হলয় পড়লব, তখন সস সযন শুলয় 
যায়।’’148  

إَِذا َّنَعَس »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها  1٦1/٥

                                                           
148 সহীহুে বুখািী ১১৫০, মুসরেম ৭৮৪, নাসায়ী ১৬৪৩, আবূ দাউদ ১৩১২, ইবনু মাজাহ ১৩৭১, 

আহমাদ ১১৫৭৫, ১২৫০৪, ১২৭০৮, ১৩২৭৮ 



 

204 

َهَب َعنإُه انلَومُ  َحُدُكمإ َوُهَو يَُصِِلّ فَلإرَيإقُدإ َحََّت يَذإ
َ
، فإَِن أحدكم إَِذا َص ىََ َوُهَو أ

َسهُ  ِفُر فَيَُسُب َّنفإ تَغإ َهُب يَسإ رص ِي لََعلَُه يَذإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «نَاِعٌس ِل يَدإ
৬/১৫১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন নামায পড়া অবস্থায় 
সতামালদি কালিা তন্দ্রা আসলব, তখন তালক  ুরমলয় যাওয়া উরচত, 
যতক্ষর্ না তাি  ুম চলে যালব। কাির্, সতামালদি সকউ যরদ তন্দ্রা 
অবস্থায় নামায পলড়, তাহলে সস অনুভব কিলত পািলব না সয, 
সম্ভবতঃ সস ক্ষমা প্রাথণনা কিলত রর্লয় প্রক্তপলক্ষ রনলজলক র্ারে 
রদলচ্ছ।149  

ِِب َعبِد اهللِ َجا 1٦٤/٥
َ
ُكنُْت أَصِِلّ : بِِر بِن َسُمَرةَ رَِِضَ اهلل َعنُهما، قَاَل َوَعْن أ

 رواه مسلم. الَصلََواِت، فَََكنْت َصالتُُه قَْصداً وَُخّْطبَتُُه قَْصداً  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع انَليِِبّ 
৭/১৫২। আবূ আবু্দল্লাহ জালবি ইবলন সামুিাহ িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন সয, ‘আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
সলি নামায পড়তাম। সুতিাং তাঁি নামাযও ময যম হত এবং তাঁি 
খুৎবাও ময যম হত।’150  

ِِب ُجَحيَْفة وَْهب بِن َعبِد اهللِ  8/1٦٧
َ
آََخ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وَعْن أ

                                                           
149 সহীহুে বুখািী ২১২, মুসরেম ৪৮৬, রতিরমযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ দাউদ ১৩১০, ইবনু মাজাহ 

১৩৭০, আহমাদ ২৩৭৬৬, ২৫১৩৩, ২৫১৭১, ২৫৬৯৯,মুওয়াত্তা মালেক -২৫৯, দালিমী ১৩৮৩ 
150 মুসরেম ৮৬৬, রতিরমযী ৫০৭, নাসায়ী ১৪১৫, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪৩৫, ১৫৮২, ১৫৮৩, ১৫৮৪, ১৬০০, 

১৬০২, আবূ দাউদ ১০৯৩, ১০৯৪, ১১০১, ১২৯৩, ইবনু মাজাহ ১১০৬, ১১১৬, আহমাদ ২০৩০৬, 
২০৩১৬, ম২০৩২২, ২০৩৩৫, দালিমী ১৫৫৭ 
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َم  ملسو هيلع هللا ىلصانَليُِب 
ُ
بَا ادَلرداِء فََرأى أ

َ
ِب ادَلرْداِء، فَزاَر َسلَْماُن أ

َ
ادَلرداِء َبنْيَ َسلَْماَن َوأ

لًَة، َفَقاَل  بُو ادَلرَداِء لَيَْس َُلُ َحاَجٌة يف ادُلْنيَا، : َما َشأنُِك ؟ قَالَْت : ُمتَبَِذّ
َ
أُخوَك أ

بُو ادَلرَْداِء فََصنََع َُلُ َطَعاماً، َفَقاَل َُلُ 
َ
َما أنا بِآلُِكٍ َحََّت : لُُكْ فَإيِِنّ َصائٌِم، قَاَل : فَجاَء أ

َكَل،
َ
بُو ادَلرَداِء َيُقوُم َفَقاَل َُلُ  تَأُكَل فَأ

َ
َنْم، َفنَاَم، ُثَم َذَهَب : فَلََما ََكَن اللَيُل َذَهَب أ

يعاً : فَلََما ََكَن ِمن آِخر اللَيِل قَاَل َسلَْماُن . َنْم : َيُقوُم َفَقاَل َُلُ  قُِم اآلن، فََصلَيَا مَجِ
ْهِلَك َعلَيَك إَن لَِربَِّك َعلَ : َفَقاَل َُلُ َسلَْمانُ 

َ
يَْك َحّقاً، َوإَِن نِلَْفِسَك َعلَيَك َحّقاً، َوأل

ََت انَليَِب 
َ
: ملسو هيلع هللا ىلصفََذَكَر ذلَِك َُلُ َفَقاَل انَليُِب  ملسو هيلع هللا ىلصَحّقاً، فَأْعِط لُُكَ ِذي َحٍقّ َحَقُه، فَأ

 رواه ابلخاري. «َصَدَق َسلإَمانُ »

৮/১৫৩। আবূ জুহাইফা ওয়াহব ইবলন আবদুল্লাহ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন সয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (রহজিলতি 
পি মদীনায়) সােমান ও আবূ দািদাি মালে ভ্রাত্ত্ব স্থাপন কিলেন। 
অতঃপি সােমান (একরদন তাঁি দ্বীনী ভাই) আবূ দািদাি সলি 
সাক্ষাৎ কিলত (তাঁি বাড়ী) সর্লেন। রতরন (আবূ দািদাি স্ত্রী) উলম্ম 
দািদালক সদখলেন, রতরন মরেন কাপড় পলি আলেন। সুতিাং রতরন 
তাঁলক বেলেন, ‘সতামাি এ অবস্থা সকন?’ রতরন বেলেন, ‘সতামাি 
ভাই আবূ দািদাি দুরনয়াি সকালনা প্রলয়াজনই সনই।’ (ইলতামলয য) 
আবূ দািদাও এলস সর্লেন এবং রতরন তাঁি জনয খাবাি দতিী 
কিলেন। অতঃপি তাঁলক বেলেন, ‘তুরম খাও। সকননা, আরম সিাযা 
সিলখরে।’ রতরন বেলেন, ‘যতক্ষর্ না তুরম খালব, আরম খাব না।’ 
সুতিাং আবূ দািদাও (নফে সিাযা সভলি রদলয় তাঁি সলি) সখলেন। 
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অতঃপি যখন িাত এে, তখন (শুরু িালতই) আবূ দািদা নফে 
নামায পড়লত সর্লেন। সােমান তাঁলক বেলেন, ‘(এখন) শুলয় যাও।’ 
সুতিাং রতরন শুলয় সর্লেন। রকেুক্ষর্ পি আবাি রতরন (রবোনা 
সথলক) উলি নফে নামায পড়লত সর্লেন। আবাি সােমান বেলেন, 
‘শুলয় যাও।’ অতঃপি যখন িালতি সশষাংশ এলস সপঁেে, তখন 
রতরন বেলেন, ‘এবাি উলি নফে নামায পড়।’ সুতিাং তাঁিা দু’জলন 
একলি নামায পড়লেন। অতঃপি সােমান তালঁক বেলেন, ‘রনশ্চয় 
সতামাি উপি সতামাি প্রভুি অরয কাি িলয়লে। সতামাি প্ররত সতামাি 
আত্মািও অরয কাি আলে এবং সতামাি প্ররত সতামাি পরিবালিিও 
অরয কাি িলয়লে। অতএব তুরম প্রলতযক অরয কািীলক তাি অরয কাি 
প্রদান কি।’ অতঃপি রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রনকট এলস তাঁলক সমি  টনা শুনালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সােমান রিকই বলেলে।’’151  

ِِب حممد عبِد اهللِ بِن َعْمرو بن الَعاِص رَِض اهلل عنهما، قَاَل  1٦٢/٢
َ
: وَعْن أ

ْخَِبَ انَليُِب 
ُ
قُوَمَن اللَيَل َما ِعْشُت : أيِنّ أقُوُل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ُصوَمَن انَلَهاَر، َوأل

َ
َفَقاَل . َواهللِ أل

قَْد قُلْتُُه بأِب أنَْت وأِِمّ يَا : َفُقلُْت َُلُ  «ُل ذلَِك؟أنَت اَّلِص ي َتُقو»: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلل 
ِر »: قَاَل . رسوَل اهلل  ، َوُصمإ مَِن الَّشهإ ، َوَّنمإ َوُقمإ فإِطرإ

َ
َتِطّيُع ذلَِك فَُصمإ وَأ فَإِنََك ِلَ تَسإ

رِ  ثَالَِها َوَذلَك مِثُل ِصّياِم اَِلهإ ِ أمإ طيُق : قُلُْت  «ثََلثَة أيَاٍم، فإَن احَلَسَنَة بَِعرشإ
ُ
فَإيِِنّ أ

فَْضَل ِمْن ذلَِك، قَاَل 
َ
فِّْطْر يَْوَمنْيِ »: أ

َ
ِطيُق أفَضَل ِمْن : قُلُْت «فَُصْم يَوماً َوأ

ُ
فَإيِنّ أ

                                                           
151 সহীহুে বুখািী ১৯৬৮, ৬১৩৯, রতিরমযী ২৪১৩ 
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َدُل علّيه السَلم فَُصمإ يَوماً وَأفإِطرإ يَوماً فَذلَِك ِصَّياُم َداُود»: ذلَِك، قَاَل  ، َوُهَو أعإ
 . «الصّيامِ 

ّيامِ ُهَو أ»: ويف رواية طيُق أفَْضَل ِمْن ذلَِك، َفَقاَل : َفُقلُْت  «فإَضُل الِصّ
ُ
فَإِيِنّ أ

يّاِم الَيت قَاَل «ِلَ أفَضَل مِنإ ذلَِك »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
َ
، َوألْن أُكوَن قَِبلُْت اّثلَالثََة األ

 .أَحُب إيَل ِمْن أْهِل َوَمايل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسول اهلل 
َْبإ أنََك تَُصو»: ويف رواية خإ

ُ
لَمإ أ
َ
بَََّل، يَا رَُسول : قُلُْت «ُم انلََهاَر وَتُقوُم اللَّيَل ؟أ

َعلإ »: اهلل، قَاَل  ، َوَّنمإ َوُقمإ ؛ فإَن جِلََسِدَ  َعلَّيإَك َحّقاً، َوإَِن : فََلَ َتفإ فإِطرإ
َ
ُصمإ وَأ

رَِ  َعلَّيإ  َك َحّقاً، َوإَن لَِعّيإنَّيَك َعلَّيإَك َحّقاً، َوإَِن لَِزوإِجَك َعلَّيإَك َحّقاً، َوإَِن لَِزوإ
َثالَِها،  َ أمإ ٍر ثََلثََة أيَاٍم، فإَن لََك بُِكِلّ َحَسنٍَة َعرشإ  تَُصوَم ِف لُُكِّ َشهإ

بَِك أنإ سََِسإ
ر ، قُلُْت «فَإَِن ذلَِك ِصَّياُم اَِلهإ َ َد َلََعَ يَا رَُسول اهلل، إيِنّ أِجُد قَُوةً، : فََشَدْدُت فَُشِدّ

: َوَما ََكَن ِصيَاُم َداوُد ؟ قَاَل : قُلُْت  «ّيِبّ اهلل َداُود َوِلَ تَزد َعلَّيهِ ُصمإ ِصَّياَم نَ »: قَاَل 
رِ » ُف اَِلهإ يَا َينيَِن قَِبلُْت رُْخَصة رَُسول اهلل : فَََكَن َعبُد اهلل يقول بَعَدَما َكَِبَ «نِصإ

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 القُ »: ويف رواية
ُ
رَأ نََك تَُصوُم اَِلهَر، َوَتقإ

َ
َْبإ أ خإ

ُ
لَمإ أ
َ
: فقلت «رآَن لُُكَ ََلإلَة ؟أ

رِْد بذلَِك إاَل اْلرََي، قَاَل 
ُ
فَُصمإ َصوَم نّيَِبّ اهللِ َداُود، فَإنَُه »: بَََّل، يَا رَُسول اهلل، َولَْم أ

ر آَن ِف لُُكِّ َشهإ رَأ الُقرإ
َبَد انلَاِس، َواقإ فَْضَل : قُلُْت «ََكَن أعإ

َ
ِطيُق أ

ُ
يَا نيََِب اهلِل، إيِنّ أ

 ِ يَا نيِب اهلل، إين أطيق أفضل من : قُلُْت «فاقرأه ِف لُك عرشين»: َك ؟ قَاَل ِمْن ذل
رَأهُ ِف لُُكِّ َعرشإ »: ذلَِك ؟ قَاَل 

فَْضَل ِمْن ذلَِك ؟ : قُلُْت «فَاقإ
َ
طيُق أ

ُ
يَا نيِب اهلِل، إيِنّ أ

رَأهُ ِف لُُكِّ َسبإٍع َوِلَ تَزِدإ لََعَ ذلَِك »: قَاَل 
َ «فاقإ دَ َلََعَ : ملسو هيلع هللا ىلص َوقاَل يل انَليِّب فشَدْدُت فَُشِدّ

ي قَاَل يل انلَيُِب : قَاَل «إنََك ِل تَدرص ِي لََعلََك َيُطوُل بَِك ُعُمرٌ » .  ملسو هيلع هللا ىلصفَِِصُْت إىَِل اذَلِ
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َ  »: ويف رواية.  ملسو هيلع هللا ىلصفَلََما َكَِبُْت وَِدْدُت أيِنّ ُكنُْت قَِبلُت رُْخَصَة نيَِِبّ اهلل  َوإَِن لَِوَِلِ
 .«َعلَّيإَك َحّقاً 
بَدَ »: ايةويف رو

َ
 . ثالثاً  «ِلَ َصاَم َمنإ َصاَم األ

َحُب الَصَلةِ إََِل اهللِ »: ويف رواية
َ
َحُب الِصّيَاِم إََِل اهللِ َتَعاََل ِصَّياُم َداُود، وَأ

َ
أ
ََكَن َيَناُم نِصَف اللَّيِل، َويَُقوُم ثُلَُثُه، َويََناُم ُسُدَسُه، َوََكَن يَُصوُم : َتَعاََل َصَلةُ َداُودَ 

 .«يَوماً َويُفِطُر يَوماً، َوِلَ يَِفُر إَِذا ِلَق 
ِب امَرأةً َذاَت َحَسٍب َوَكَن َيتََعاَهُد كنَتَُه »: ويف رواية قال

َ
: أي  -أنَْكَحين أ

هِ  َة َودَلِ
َ
لَُها َعْن َبْعِلَها  -اْمَرأ

َ
 نَلَا : فَتُقوُل َُلُ . فَيَْسأ

ْ
نِْعَم الَرُجُل ِمْن رَُجٍل لَْم َيَّطأ

، ملسو هيلع هللا ىلصفَلََما َطاَل ذلَِك َعلَيِه َذَكَر ذلك للنيَِِبّ . فَِراشاً، َولَْم ُيَفنِّْش نَلَا َكنَفاً ُمنُْذ أتَيْنَاهُ 
: لُُكَ يَوٍم، قَاَل : قُلُْت «َكّيإَف تَُصوُم ؟»: فَلَقيتُُه بَعد ذلك، َفَقاَل «الَقِِن بِهِ »: َفَقاَل 

 ىلَعَ َبْعِض أْهِلِه لُُكَ َيْلَ : قُلُْت «َوَكّيإَف َُتإتُِم ؟»
ُ
ٍة، وََذَكَر ََنَْو َما َسبََق، َوَكَن َيْقَرأ

َراَد أْن 
َ
ي َيْقَرُههُ، َيْعرُِضُه ِمَن انَلَهاِر يَُكوَن أَخّف َعلَيِه باللَيِل، َوإَِذا أ الُسبَُع اذَلِ

َك َشيئاً فَاَرَق َعلَيِه انلَيَِب َيتََقَوى أْفَّطَر أيَاماً َوأْحََص وََصاَم ِمثْلَُهَن كَراِهيََة أْن يرَتُ 
لُُكّ هِذهِ الرَوايَاِت َصِحيَحٌة، ُمعظُمها يف الَصِحيَحني، َوقَِليل ِمنَْها يف .  ملسو هيلع هللا ىلص

 . أحِدِهما
৯/১৫৪। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক আমাি বযাপালি 
সংবাদ সদওয়া হে সয, আরম বেরে, ‘আল্লাহি কসম! আরম যতরদন 
সবঁলচ থাকব ততরদন রদলন সিাযা িাখব এবং িালত নফে নামায 
পড়ব।’ সুতিাং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক 
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বেলেন, ‘‘তুরম এ কথা বেে?’’ আরম তাঁলক বেোম, ‘সহ আল্লাহি 
িাসূে! রনঃসলন্দলহ আরম এ কথা বলেরে, আমাি রপতা-মাতা 
আপনাি জনয কুিবান সহাক।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম এি সায য িাখ 
না। অতএব তুরম সিাযা িাখ এবং (কখলনা) সেলড়ও দাও। অনুরূপ 
(িালতি রকেু অংলশ)  ুমাও এবং (রকেু অংলশ) নফে নামায পড় ও 
মালস রতন রদন সিাযা িাখ। কাির্, সনকীি প্ররতদান দশগুর্ িলয়লে। 
সতামাি এই সিাযা জীবনভি সিাযা িাখাি মত হলয় যালব।’’ আরম 
বেোম, ‘আরম এি অরয ক কিাি শরি িারখ।’ রতরন বেলেন, 
‘‘তাহলে তুরম একরদন সিাযা িাখ, আি দু’রদন সিাযা তযার্ কি।’’ 
আরম বেোম, ‘আরম এি সবশী কিাি শরি িারখ।’ রতরন বেলেন, 
‘‘তাহলে একরদন সিাযা িাখ, আি একরদন সিাযা োড়। এ হে 
দাঊদ ‘আোইরহস সাোম-এি সিাযা। আি এ হে ভািসামযপূর্ণ 
সিাযা।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে সয, ‘‘এটা সলবণাত্তম সিাযা।’’ রকন্তু আরম 
বেোম, ‘আরম এি সচলয় সবশী (সিাযা) িাখাি ক্ষমতা িারখ।’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এি সচলয় উত্তম 
সিাযা আি সনই।’’ (আবু্দল্লাহ বলেন,) ‘যরদ আরম িাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনলদণশ অনুযায়ী (প্রলতযক মালস) রতন রদন 
সিাযা িাখাি পদ্ধরত গ্রহর্ কিতাম, তাহলে তা আমাি রনকট আমাি 
পরিবাি ও সম্পদ অলপক্ষা রপ্রয় হত।’ 
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অনয এক বর্ণনায় আলে, (নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক  বেলেন,) ‘‘আরম রক এই সংবাদ পাইরন সয, তুরম রদলন 
সিাযা িাখে এবং িালত নফে নামায পড়ে?’’ আরম বেোম, ‘সমূ্পর্ণ 
সতয, সহ আল্লাহি িাসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘পুনিায় এ কাজ কলিা 
না। তুরম সিাযাও িাখ এবং (কখলনা) সেলড়ও দাও। রনদ্রাও যাও 
এবং নামাযও পড়। কাির্ সতামাি উপি সতামাি সদলহি অরয কাি 
আলে। সতামাি উপি সতামাি চকু্ষদ্বলয়ি অরয কাি আলে। সতামাি 
উপি সতামাি স্ত্রীি অরয কাি আলে এবং সতামাি উপি সতামাি 
অরতরথি অরয কাি আলে। সতামাি জনয প্রলতযক মালস রতন রদন 
সিাযা িাখা যলথষ্ট। সকননা, প্রলতযক সনকীি পরিবলতণ সতামাি জনয 
দশরট সনকী িলয়লে আি এটা জীবনভি সিাযা িাখাি মত।’’ রকন্তু 
আরম কলিািতা অবেম্বন কিোম। যাি ফলে আমাি উপি করিন 
কলি সদওয়া হে। আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আরম সামথণয 
িারখ।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম আল্লাহি নবী দাউদ ‘আোইরহস 
সাোম-এি সিাযা িাখ এবং তাি সচলয় সবশী কলিা না।’’ আরম 
বেোম, ‘দাউলদি সিাযা সকমন রেে?’ রতরন বেলেন, ‘‘অলয ণক 
জীবন।’’ অতঃপি আবু্দল্লাহ ব্দ্ধ হলয় যাওয়াি পি বেলতন, ‘হায়! 
যরদ আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি অনুমরত 
গ্রহর্ কিতাম (তাহলে কতই না ভাে হত)!’ 

আি এক বর্ণনায় আলে, (নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
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আমালক বেলেন,) ‘‘আরম সংবাদ সপলয়রে সয, তুরম সবণদা সিাযা 
িাখে এবং প্রতযহ িালত কুিআন (খতম) পড়ে।’’ আরম বেোম, 
‘(সংবাদ) সতযই, সহ আল্লাহি িাসূে! রকন্তু এলত আমাি উলদ্দশয ভাে 
োড়া অনয রকেু নয়।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম আল্লাহি নবী দাউলদি 
সিাযা িাখ। কাির্, রতরন সোলকি মলয য সবলচলয় সবশী ইবাদতগুযাি 
রেলেন। আি প্রলতযক মালস (একবাি কুিআন খতম) পড়।’’ আরম 
বেোম, ‘সহ আল্লাহি নবী! আরম এি অরয ক কিাি শরি িারখ।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে তুরম কুরড় রদলন (কুিআন খতম) পড়।’’ 
আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি নবী! আরম এি সথলক সবশী কিাি 
সামথণয িারখ।’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে তুরম প্রলতযক দশরদলন 
(কুিআন খতম) পড়।’’ আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি নবী! আরম এি 
সচলয়ও সবশী ক্ষমতা িারখ।’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে তুরম প্রলতযক 
সাতরদলন (খতম) পড় এবং এি সবশী কলিা না (অথণাৎ এি চাইলত 
কম সমলয় কুিআন খতম কলিা না।)’’ রকন্তু আরম কলিািতা 
অবেম্বন কিোম। যাি ফলে আমাি উপি করিন কলি সদওয়া হে। 
আি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বলেরেলেন, ‘‘তুরম 
জান না, সম্ভবতঃ সতামাি বয়স সুদী ণ হলব।’’ আবু্দল্লাহ বলেন, 
সুতিাং আরম ঐ বয়লস সপঁলে সর্োম, যাি কথা নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বলেরেলেন। অবলশলষ আরম যখন ব্দ্ধ 
হলয় সর্োম, তখন আরম আকাঙ্ক্ষা কিোম, হায়! যরদ আরম আল্লাহি 
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নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি অনুমরত গ্রহর্ কলি রনতাম। 

অনয এক বর্ণনায় আলে, (নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক বেলেন,) ‘‘আি সতামাি উপি সতামাি সন্তালনি অরয কাি 
আলে---।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘তাি সকান সিাযা সনই (অথণাৎ সিাযা 
রবফে যালব) সস সবণদা সিাযা িালখ।’’ এ কথা রতনবাি বেলেন। 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘আল্লাহি রনকট রপ্রয়তম সিাযা হলচ্ছ 
দাউদ ‘আোইরহস সাোম-এি সিাযা এবং আল্লাহি রনকট রপ্রয়তম 
নামায হলচ্ছ দাউদ ‘আোইরহস সাোম-এি নামায। রতরন ময য িালত 
শুলতন এবং তাি ত্তীয় অংলশ নামায পড়লতন এবং তাি ষষ্ঠ অংলশ 
 ুমালতন। রতরন একরদন সিাযা িাখলতন ও একরদন সিাযা োড়লতন। 
আি যখন শত্রুি সামনা-সামরন হলতন তখন (ির্ভূরম হলত) পোয়ন 
কিলতন না।’’ 

আলিাও এক বর্ণনায় আলে, (আবু্দল্লাহ ইবন ‘আমি) বলেন, 
আমাি রপতা আমাি রববাহ এক উচ্চ বংলশি মরহোি সলি 
রদলয়রেলেন। রতরন পুিবযু ি প্ররত খুবই েক্ষয িাখলতন। রতরন তালক 
তাি স্বামী সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিলতন। সস বেত, ‘এত ভালো সোক 
সয, সস কদাচ আমাি রবোনায় পা িালখরন এবং যখন সথলক আরম 
তাি কালে এলসরে, সস সকানরদন আব্ত রজরনস স্পশণ কলিরন (অথণাৎ 
রমেলনি ইচ্ছাও বযি কলিরন।)’ যখন এই আচির্ অরত েম্বা হলয় 
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সর্ে, তখন রতরন (আবু্দল্লাহি রপতা) এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-সক জানালেন। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘তালক আমাি 
সলি সাক্ষাৎ কিলত বে।’’ সুতিাং পিবতণীলত আরম তাঁি সলি 
সাক্ষাৎ কিোম। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রকভালব সিাযা 
িাখ?’’ আরম বেোম, ‘প্রলতযক রদন।’ রতরন বেলেন, ‘‘রকভালব 
কুিআন খতম কি?’’ আরম বেোম, ‘প্রলতযক িালত।’ অতঃপি রতরন 
ঐ কথাগুরে বর্ণনা কিলেন, যা পূলবণ র্ত হলয়লে। রতরন (আবু্দল্লাহ 
ইবলন ‘আমি) তাঁি পরিবালিি কাউলক (কুিআলনি) ঐ সপ্তম অংশ 
পলড় শুনালতন, যা রতরন (িালতি নফে নামালয) পড়লতন। রদলনি 
সবোয় রতরন তা পুনঃ পলড় রনলতন, যালত তাি তাি উপি সহজ 
হয়। আি যখন রতরন শরিমান হলত চাইলতন তখন কলয়করদন সিাযা 
ভািলতন আি গুলর্ িাখলতন, তািপি সস রদনগুলোি অনুপালত 
সিাযা িাখলতন, যালত কলি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
তালক সয অবস্থাি উপি সেলড়লেন সস অবস্থাি বযরতক্রম হয় এমন 
অপেন্দনীয় কাজ সং রটত না হয়। এ বর্ণনাগুলো সবই সহীহ বর্ণনা; 
যাি সবরশিভার্ই বুখািী ও মুসরেলম এলসলে অথবা এ দুরটি 
একরটলত আলে।152 

                                                           
152 সহীহুে বুখািী ১৯৭৬, ১১৩১, ১১৩২, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, 

৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, মুসরেম ১১৫৯, রতিরমযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮, 
২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৬, ২৩৯৪, ২৩৯৭, ২৩৯৯, আবূ দাউদ ১৩৮৮, 
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َحِد ُكتَاِب  11/1٦٦
َ
َسيِِّدِيّ الََكتِب أ

ُ
ِِب ِربِِع َحنَظلََة بِن الربيِع األ

َ
وَعْن أ

بُو: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلل 
َ
َكيَْف أنَْت يَا : َفَقاَل  ،رِض اهلل عنه بَكر لَِقيَيِن أ

نَُكوُن ِعنَْد : قُلُْت ! ُسبَْحاَن اهلل َما َتُقوُل ؟: قَاَل ! نَاَفَق َحنَْظلَُة : حنَْظلَُة ؟ قُلُْت 
، فإَِذا َخرَْجنَا ِمْن ِعنِْد رَُسو ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلل  ُرنَا بِاجلََنِة َوانَلاِر كأنَا َرأَي َعنْيٍ ل يَُذِكّ

بُو بكر ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
َ
ْوالََد َوالَضيَْعاِت نَسينَا َكِثرياً، قَاَل أ

َ
ْزواَج َواأل

َ
رِض  ََعفَْسنَا األ

نَا وأبُو بَْكر َحََّت َدَخلْنَا ىلَعَ  : اهلل عنه
َ
فََواهلل إنَا نَلَلََْق ِمثَْل َهَذا، فاْنَّطلَْقُت أ

َوَما »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسول اهلل ! ل اهلِل نَاَفَق َحنَْظلَُة يَا رَُسو: فُقلُْت .  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسول اهلل 
ُرنَا بِانَلاِر واجلََنِة كأنَا َرأَي الَعنْي : قُلُْت «َذاَ  ؟ يَا رَُسول اهلِل، نَُكوُن ِعنَْدَك تَُذِكّ

ْوالََد َوالَضيَْعاِت نَسينَا َكثِرياً 
َ
ْزواَج َواأل

َ
 َفَقاَل . فإَِذا َخرَْجنَا ِمْن ِعنِْدَك ََعفَْسنَا األ

َواَّلِص ي َّنفإِس بَِّيِدهِ، لَوإ تَُدوُموَن لََعَ َما تَُكونوَن ِعنإِدص ي، َويف »: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسول اهلل 
، لَِكنإ يَا َحنإَظلَُة  ر، لَصافََحتإُكُم املَلئَِكُة لََعَ فُُرِشُكمإ َويف ُطُرقُِكمإ كإ اِّلّ

 رواه مسلم. ثاََلَث َمَرات «َساَعًة وَساَعةً 
১০/১৫৫। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 

একজন সেখক আবূ রিব‘য়ী হান্ যাোহ ইবন িাবী‘ আে-উসাইদী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আবূ বাকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
আমাি সলি সাক্ষাৎ কলি বেলেন, ‘সহ হানযাোহ! তুরম সকমন 
আে?’ আরম বেোম, ‘হানাযাোহ মুনারফক হলয় সর্লে!’ রতরন 
(আশ্চযণ হলয়) বেলেন, ‘সুবহানাল্লাহ! এ রক কথা বেে?’ আরম 
                                                                                                            

১৩৮৯, ১৩৯০, ১৩৯১, ১৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ  ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, 
৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭২১ 
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বেোম, ‘(কথা এই সয, যখন) আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকলট থারক, রতরন আমালদি সামলন এমন ভরিমায় 
জািাত ও জাহািালমি আলোচনা কলিন, সযন আমিা তা স্বচলক্ষ 
সদখরে। অতঃপি যখন আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকট সথলক সবি হলয় আরস, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্তরত 
ও অনযানয (পারথণব) কািবালি বযি হলয় অলনক রকেু ভুলে যাই।’ 
আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘আল্লাহি কসম! আমালদিও 
সতা এই অবস্থা হয়।’ সুতিাং আরম ও আবূ বকি রর্লয় িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রখদমলত হারজি হোম। অতঃপি 
আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! হানযাোহ মুনারফক হলয় সর্লে।’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সস রক কথা?’’ 
আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আমিা যখন আপনাি রনকলট 
থারক, তখন আপরন আমালদিলক জািাত-জাহািালমি কথা এমনভালব 
শুনান; সযমন নারক আমিা তা প্রতযক্ষভালব সদখরে। অতঃপি আমিা 
যখন আপনাি রনকট সথলক সবি হলয় যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্তরত ও 
কািবালি বযি হলয় পরড়, তখন অলনক কথা ভুলে যাই। (এ কথা 
শুলন) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সসই 
সত্তাি কসম, যাঁি হালত আমাি প্রার্ আলে! যরদ সতামিা সবণদা এই 
অবস্থায় থাকলত, সয অবস্থালত সতামিা আমাি রনকলট থাক এবং 
সবণদা আল্লাহি স্মিলর্ মগ্ন থাকলত, তাহলে রফরিশ্তার্র্ সতামালদি 
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রবোনায় ও সতামালদি পলথ সতামালদি সলি মুসাফাহা কিলতন। 
রকন্তু ওলহ হানযাোহ! (সবণদা মানুলষি এক অবস্থা থালক না।) রকেু 
সময় (ইবাদলতি জনয) ও রকেু সময় (সাংসারিক কালজি জনয)।’’ 
রতরন এ কথা রতনবাি বেলেন।153  

خَيُّطُب إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصبَينََما انَليُِب : وَعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  11/1٦٥
َل َعنُْه، َفَقالُوا 

َ
ائيَل نََذَر أْن َيُقوَم يف الَشْمِس َواَل  :ُهَو بِرَُجٍل قَائٍِم فََسأ بُو إْْسَ

َ
أ

، »: ملسو هيلع هللا ىلصَيْقُعَد، َواَل يَْستَِظل، َواَل َيتَََكََم، َوَيُصوَم، َفَقاَل انَليِّب  ُمُروهُ، فَلإَّيَتََكَمإ
َمهُ  ُتَِم َصوإ ، َوَلإ ُعدإ َقإ َتِظَل، َوَلإ  ابلخاري رواه. «َولإيَسإ

১১/১৫৬। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সকান এক 
সময় নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম খুৎবাহ রদরচ্ছলেন। হিাৎ 
রতরন সদখলেন সয, একরট সোক (সিালদ) দাঁরড়লয় আলে। অতঃপি 
রতরন তাঁি সম্বলন্ধ রজজ্ঞাসা কিলেন। সোলকিা বেে, ‘আবূ 
ইসিাঈে। ও নযি সমলনলে সয, ও সিালদ দাঁরড়লয় থাকলব, বসলব না, 
োয়া গ্রহর্ কিলব না, কথা বেলব না এবং সিাযা িাখলব।’ নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামিা ওলক আলদশ কি, 
ও সযন কথা বলে, োয়া গ্রহর্ কলি, বলস এবং সিাযা পুিা 
কলি।’’154   

 

                                                           
153 মুসরেম ২৭৫০, রতিরমযী ২৪৫২, ২৫১৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩৯, আহমাদ ১৭১৫৭, ১৮৫৬৬ 
154 সহীহুে বুখািী ৬৭০৪, আবূ দাউদ ৩৩০০, ইবনু মাজাহ ২১৩৬, মুওয়াত্তা মালেক -১০২৯ 
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َمالِ  -1٦ عإ
َ إُمَحاَفَظِة لََعَ األإ  بَاُب ال

পরিলচ্ছদ - ১৫ : আমলেি িক্ষর্ালবক্ষর্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
لَمۡ ۞ ﴿

َ
  أ

ۡ
ن ا  َءاَمن و   لَِّّلِينَ  نِ يَأ

َ
مۡ  َشعَ َتۡ  أ  َوَّل  ّقِ ۡلَۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما ّلّلِ ٱ رِ َِّلِكۡ  ق ل وب ه 

ون وا   وت وا   َّّلِينَ ٱكَ  يَك 
 
 ٱ ِهم  َعلَيۡ  َفَطاَل  ل  َقبۡ  ِمن َب ِّكَتٰ لۡ ٱ أ

َ
ۡمٰ  َفَقَّسۡت  َمد  ۡۡل  ﴾ ق ل وب ه 

 [  1٥: احلديد]
অথণাৎ “যািা রবোস স্থাপন কলিলে তালদি সময় রক আলসরন 

সয, আল্লাহি স্মিলর্ এবং সয সতয অবতীর্ণ হলয়লে তালত তালদি 
হৃদয় ভরি-রবর্রেত হলব? এবং পূলবণ যালদিলক রকতাব সদওয়া 
হলয়রেে তালদি মত তািা হলব না? বহুকাে অরতক্রান্ত হলয় সর্লে 
যালদি অন্তি করিন হলয় পলড়রেে।” (সূিা হাদীদ ১৬ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ٰ ۡۡلِ ٱ ه  َنٰ َوَءاَتيۡ  َيمَ َمرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَس  َناَوَقّفيۡ  ﴿ وه  ٱ َّّلِينَ ٱ ق ل وِب  ِف  َناوََجَعلۡ  يِجِنيَل   ّتَبع 

ۡ
 فَةٗ َرأ

َ َورَۡحَ  وَهابۡ ٱ َباّنِّيةً َورَهۡ  ٗة ٰ رِۡض  ءَ تَِغا  بۡ ٱ إِّّل  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَنٰ َكَتبۡ  َما َتَدع   َهارََعوۡ  َفَما ّلّلِ ٱ نِ َو
ٰ  ّق حَ   [  ٤٥: احلديد] ﴾ رََِعيَتَِها

অথণাৎ “অতঃপি আরম তালদি অনুর্ামী কলিরেোম আমাি 
িাসূের্র্লক এবং অনুর্ামী কলিরেোম মািয়যাম তনয় ঈসালক আি 
তালক রদলয়রেোম ইঞ্জীে এবং তাি অনুসািীলদি অন্তলি রদলয়রেোম 
করুর্া ও দয়া; রকন্তু সিযাসবাদ এটা সতা তািা রনলজিা প্রবতণন 
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কলিরেে, আল্লাহি সন্তুরষ্ট োলভি রবয ান োড়া আরম তালদিলক এ 
(সিযাসবালদ)ি রবয ান রদইরন; অথচ এটাও তািা যথাযথভালব পােন 
কলিরন।” (সূিা হাদীদ ২৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ون وا   َوَّل  ﴿ ٰ  ق ّوة   دِ َبعۡ  ِمنَ  لََهاَغزۡ  َّنَقَضۡت  ّلَِّت ٱكَ  تَك  نَك

َ
 [  ٢٤: انلحل] ﴾ اثٗ أ

অথণাৎ “সতামিা সস নািীি মত হলয়া না, সয তাি সুতা মজবুত 
কলি পাকাবাি পি ওি পাক খুলে নষ্ট কলি সদয়।” (সূিা নাহ্ ে ৯২ 
আয়াত) 

রতরন অনযলি বলেলেন, 
  َحَّّتٰ  َرّبَك  ب دۡ عۡ ٱوَ  ﴿

ۡ
 [  ٢٢: احلجر] ﴾ ٩٩ قِي  ِۡلَ ٱ تَِيَك يَأ

অথণাৎ “আি সতামাি ম্তুয উপরস্থত হওয়া পযণন্ত তুরম সতামাি 
িলবি ইবাদত কি।” (সূিা রহজি ৯৯ আয়াত) 

এ মলমণি অনযতম হাদীস আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ-ি হাদীস, 
‘‘সসই আমে তাঁি রনকট রপ্রয়তম রেে, যা তাি আমেকািী োর্াতাি 
কলি থালক।’’ যা পূবণবতণী পরিলচ্ছলদ র্ত হলয়লে। 

َمنإ »: ملسو هيلع هللا ىلصُسول اهلل قَاَل رَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن ُعَمَر بِن اْلَّطاِب  1/1٦٥
ِر َوَصَلةِ  َ َصَلةِ الَفجإ هُ َما َبّيإ

َ
وإ َعنإ ََشٍء ِمنإُه، َفَقرَأ

َ
بِه ِمَن اللَّيِل، أ نَاَم َعنإ ِحزإ

هُ ِمَن اللَّيلِ 
َ
َّنَما قَرَأ

َ
ِر، ُكتَِب َِلُ َكأ  مسلم رواه. «الُظهإ

১/১৫৭। উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি তাি 
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িালতি অযীফা (নামায বা সতোওয়াত ইতযারদ) সিলখ  ুরমলয় যায়, 
অতঃপি সস তা ফজি ও সযাহলিি ময য সমলয় পলড় সনয়, তাহলে 
তাি জনয িালত পড়াি মতই (সওয়াব) সেখা হয়।’’155  

قَاَل :  اهلل َعنُهَما، قَاَل وََعن َعبِد اهلِل بِن َعْمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ  1٦8/٤
يَا عبَد اهللِ، ِلَ تَُكنإ ِمثإَل فَُلن، ََكَن َيُقوُم اللَّيَل َفَْتََ  قَِّياَم »: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلل 

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اللَّيلِ 
২/১৫৮। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন আস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, 
‘‘সহ আবু্দল্লাহ! তুরম অমুক সোলকি মত হলয়া না, সয িালত নফে 
নামায পড়ত, অতঃপি তা সেলড় রদলয়লে।’’156  

إَِذا فَاَتتُْه  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسول اهلل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلل َعنَها، قَالَْت  1٦٢/٧
ْو َغريِهِ، َصََّل 

َ
 رواه مسلم.  ِمَن انَلهاِر ثنيَْتْ َعََشةَ َرْكَعةً الَصالةُ ِمَن اللَيِل ِمْن وََجٍع أ

৩/১৫৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন সয, ‘যখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি িালতি নামায সকালনা বযথা-সবদনা 
অথবা অনয সকান কািলর্ েুলট সযত, তখন রতরন রদলন বাি িাকআত 
                                                           
155 মুসরেম ৭৪৭, রতিরমযী ৪০৩, নাসায়ী ১৭৯০, ১৭৯১, ১৭৯২, আবূ দাউদ ১৩১৩, ইবনু মাজাহ 

১৩৪৩, আহমাদ ২২০, ৩৭৯, ৪৫,মুওয়াত্তা মালেক -৪৭০, দালিমী ১৪৭৭  
156 বুখািী ১১৫২, ১১৩১, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, 

৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ৬২৭৭, মুসরেম ১১৫৯, রতিরমযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, 
২৩৪৪, ২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৪, ২৩৯৭, ২৩৯৯, ২৪০০, ২৪০১, ২৪০২, 
২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮, ১৩৮৯, ১৩৯০, ১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, 
আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৭২৫, ৬৭৫০, ৬৭৯৩, ৬৮০২, ৬৮২৩, দালিমী ১৭৫২, ৩৪৮৬  
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নামায পলড় রনলতন।’157 (মুসরেম) 
 

إُمَحاَفَظِة لََعَ الُسَنِة َوآَدابَِها -1٥ ِر بِال مإ
َ  بَاُب األإ

পরিলচ্ছদ -১৬ : সুিাহ পােলনি গুরুত্ব ও তাি রকেু আদব 
প্রসলি 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ٰ  َوَما  ﴿ م  َءاتَى ول  ٱ ك  وه   لّرس  ذ  ٰ  َوَما فَخ  مۡ َّنَهى وا َ ٱفَ  ه  َعنۡ  ك   [  ٥: احلَش] ﴾ نَته 

অথণাৎ “আি িাসূে সতামালদিলক যা সদন তা সতামিা গ্রহর্ কি 
এবং যা হলত সতামালদিলক রনলষয  কলিন তা হলত রবিত থাক।” 
(সূিা হাশ ি ৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ۡ ٱ َعنِ  يَنِطق   َوَما ﴿ وَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰ ل  [  ٢  ،٧: انلجم] ﴾ ٤ ي وَحٰ  وَۡح   إِّّل  ه 

অথণাৎ “সস মনর্ড়া কথাও বলে না। তা সতা অহী, যা তাি প্ররত 
প্রতযালদশ হয়।” (সূিা নাজ ম ৩-৪ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
نت مۡ  إِن ق ۡل  ﴿ ُِبونَ  ك  وِن ٱفَ  ّلّلَ ٱ ت  ۡ  تّبِع  م  بِبۡ ي  مۡ  فِرۡ َوَيغۡ  ّلّل  ٱ ك  مَۡ  لَك   ال] ﴾ ذ ن وَبك 

 [  ٧1: عمران
                                                           
157 মুসরেম ৭৪৬, রতিরমযী ৪৪৫, ৭৩৬, ৭৬৮, নাসায়ী ১৩১৫, ১৬০১, ১৬৪১, ১৬৪১, ১৬৫১, ১৭১৮, 

আবূ দাউদ ৫৬, ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫০, ১৩৫১, ইবনু মাজাহ ১১৯১, ১৩৪৮, ১৭১০, ৪২৩৮, 
আহমাদ ২৩৭৪৮, ২৪৭৮৯, ২৫৫২২, ২৫৬৮৭, ২৫৭৭৮ 
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অথণাৎ “বে, সতামিা যরদ আল্লাহলক ভােবাস, তাহলে আমাি 
অনুসির্ কি। ফলে আল্লাহ সতামালদিলক ভােবাসলবন এবং 
সতামালদি অপিায সমূহ ক্ষমা কিলবন।” (সূিা আলে ইমিান ৩১ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেলেন, 
مۡ  ََكنَ  ّلَقدۡ  ﴿ ولِ  ِف  لَك  سۡ  ّلّلِ ٱ رَس 

 
وا  يَرۡ  ََكنَ  لَِّمن َحَّسَنة   َوة  أ  ﴾ ِخرَ ٓأۡلٱ مَ وۡ ِۡلَ ٱوَ  ّلّلَ ٱ ج 

 [  ٤1: االحزاب]
অথণাৎ “সতামালদি মলয য যািা আল্লাহ ও পিকােলক ভয় কলি 

এবং আল্লাহলক অরয ক স্মির্ কলি তালদি জনয িাসূেুল্লাহি 
(চরিলিি) মলয য উত্তম আদশণ িলয়লে।” (সূিা আহযাব ২১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
َّّكِم وكَ  َحَّّتٰ  ِمن ونَ ي ؤۡ  َّل  َوَرّبَِك  فََل  ﴿ مۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ي  وا   َّل  ث مّ  َنه  ِّسهِمۡ  ِف   َيِد  نف 

َ
 أ

وا   َت قََضيۡ  ّمِّما اَحرَجٗ   [  ٥٦: النساء] ﴾ ٦٥ الِيمٗ تَّسۡ  َوي َّسّلِم 
অথণাৎ “রকন্তু না, সতামাি প্ররতপােলকি শপথ! তািা রবোসী 

(মু’রমন) হলত পািলব না; যতক্ষর্ পযণন্ত তািা তালদি রনলজলদি 
রববাদ-রবসম্বালদি রবচািভাি সতামাি উপি অপণর্ না কলি, অতঃপি 
সতামাি রসদ্ধান্ত সম্বলন্ধ তালদি মলন সকান রদ্বয া না থালক এবং 
সবণান্তঃকিলর্ তা সমলন সনয়।” (সূিা রনসা ৬৫ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُدوه   ء  َشۡ  ِف  ت مۡ زَعۡ تََنٰ  فَإِن﴿ ولِ ٱوَ  ّلّلِ ٱ إَِل  فَر   [  ٦٢: النساء] ﴾لّرس 

 معناه إىَِل الكتاب والُسّنة،: قَاَل العلماء 
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অথণাৎ “আি যরদ সকান রবষলয় সতামালদি মলয য মতলভদ  লট, 
তাহলে সস রবষয়লক আল্লাহ ও িসূলেি রদলক রফরিলয় দাও।” (ঐ ৫৯ 
আয়াত) 

আলেমর্র্ বলেন, এি অথণ হে: রকতাব ও সুিাহি রদলক 
রফরিলয় দাও। 

রতরন আলিা বলেন, 
وَل ٱ ي ِطعِ  ّمن ﴿ َطا َ  َفَقدۡ  لّرس 

َ
ٰ ٱ أ رۡ  َفَما   تََوّلٰ  َوَمن ّلّلَ

َ
 ﴾ ٨٠ اَحفِيظٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َك َنٰ َسلۡ أ

 [  81: النساء]
অথণাৎ “সয িসূলেি আনুর্তয কিে, সস আসলে আল্লাহিই 

আনুর্তয কিে।” (ঐ ৮০ আয়াত) 
রতরন অনযলি বলেলেন, 

ٰ  إَِلٰ  ِدي  ّتَلَهۡ  ِإَونَّك  ﴿  [  ٦٧  ،٦٤: الشورا] ﴾ ّلّلِ ٱ ِط ِصَرٰ  ٥٢ َتقِيم  ُمّسۡ  ط  ِصَر
অথণাৎ “আি রনশ্চয়ই তুরম সিে পথ প্রদশণন কি---সসই 

আল্লাহি পথ----।” (সূিা শুিা ৫২ আয়াত) 
রতরন আলিা বলেন, 

ونَ  َّّلِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ  ﴿ َالِف  مۡ  َعنۡ  ي 
َ
ِ أ نۦ   رِه

َ
مۡ  أ وۡ  َنة  فِتۡ  ت ِصيَبه 

َ
مۡ  أ ِِلم   َعَذاب   ي ِصيبَه 

َ
 ﴾ أ

 [  ٥٧: انلور]
অথণাৎ “সুতিাং যািা তাি আলদলশি রবরুদ্ধাচির্ কলি তািা 

সতকণ সহাক সয, রবপযণয় অথবা করিন শারি তালদিলক গ্রাস কিলব।” 
(সূিা নূি ৬৩ আয়াত) 
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রতরন আলিা বলেন, 
رۡ ذۡ ٱوَ  ﴿ تۡ  َما نَ ك  نّ  ِف  َلٰ ي  ٰ  ِمنۡ  ب ي وتِك   [  ٧٢: االحزاب] ﴾ َمةِِ ّكۡ ۡۡلِ ٱوَ  ّلّلِ ٱ ِت َءاَي

অথণাৎ “আল্লাহি আয়াত ও জ্ঞালনি কথা যা সতামালদি র্্লহ 
পরিত হয়, তা সতামিা স্মির্ িাখ।” (সূিা আহযাব ৩৪ আয়াত) 

হাদীসসমূহ: 
ِِب ُهَريَرةَ  1/1٥1

َ
َدُعويِن َما »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصعن انليَِّب  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

 ، تَِلُفُهمإ لََعَ أنإبَّيائِِهمإ ةُ ُسؤالِِهمإ واخإ َ لََك َمنإ ََكَن َقبإلَُكمإ َكُثإ ، إَِّنَما أهإ ُتُكمإ تََركإ
ُتمإ فَإَِذا َّنهَ  َتَطعإ تُوا مِنإُه َما اسإ

إ
ٍر فَأ تُُكمإ بأمإ تَنُِبوهُ، َوإَِذا أَمرإ ء فَاجإ . «ّيإُتُكمإ َعنإ ََشإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
১/১৬০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আরম সয বযাপালি 
সতামালদিলক (বর্ণনা না রদলয়) সেলড় রদলয়রে, সস বযাপালি সতামিা 
আমালক সেলড় দাও (অথণাৎ সস বযাপালি আমালক প্রে কলিা না)। 
কাির্, সতামালদি পূবণবতণীিা তালদি অরয ক প্রে কিাি এবং তালদি 
নবীলদি সলি মতলভদ কিাি ফলে ধ্বংস হলয় সর্লে। সুতিাং আরম 
যখন সতামালদিলক সকান রজরনস সথলক রনলষয  কিব, তখন সতামিা 
তা হলত দূলি থাক। আি যখন আরম সতামালদিলক সকান কালজি 
আলদশ সদব, তখন সতামিা তা সায যমত পােন কি।’’158 (বুখািী ও 

                                                           
158 নাসায়ী ১৭১৯, ১৭২০, ১৭২১, ১৭২২, ১৭২৩, ১৭২৪, ১৭২৫, ১৭৮৯, ২১৭৭, ২১৭৮, ২১৭৯, ২৬১৯, 

আবূ দাউদ ২৪৩৪ 
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মুসরেম) 
ِِب َْنيٍح الِعرباِض بِن َساِرَيةَ  1٥1/٤

َ
َوَعَظنَا : قَاَل  رِض اهلل عنه َعْن أ

: نَْها الُعيُوُن، َفُقلْنَاَموعظًة بَليَغًة وَِجلَْت ِمنَْها الُقلُوُب، وََذَرفَْت مِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلِل 
ٍع فَأوِْصنَا، قَاَل  َنَها َموِْعَظُة ُموَِدّ

َ
ِع »: يَا رسوَل اهلِل، َكأ َوى اهللِ، وَالَسمإ وِصّيُكمإ بَِتقإ

ُ
أ

، َوإِنَُه َمنإ يَِعشإ مِنإُكمإ فََسرَيَى اختَِلفاً  َوالَطاَعِة َوإنإ تَأَمر َعلَّيإُكمإ َعبإٌد َحبيَِشٌ
َ َعُضوا َعلَّيإَها َكثرياً، َفعَ  ِديِِّيّ لّيإُكمإ بُسنيَِت وُسنَِة اخلُلَفاءِ الَراِشِديَن الَمهإ

ُمورِ ؛ فإَن لَُك بدعة ّضَللة
ُ
بُو داود  رواه. «بانلَواِجِذ، َوإِيَاُكمإ َوُُمإَدثَاِت األ

َ
أ

 «حديث حسن صحيح»: والرتمذي، َوقاَل 
২/১৬১। আবূ নাজীহ আে-ইিবাদ ইবলন সারিয়াহ িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক এমন মমণস্পশণী বি্তা শুনালেন 
সয, তালত অন্তি ভীত হে এবং সচাখ রদলয় অশ্রু বলয় সর্ে। সুতিাং 
আমিা বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! এ সযন রবদায়ী ভাষর্ মলন 
হলচ্ছ। তাই আপরন আমালদিলক অরন্তম উপলদশ রদন।’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আরম সতামালদিলক আল্লাহভীরত এবং (িােলনতাি) কথা 
সশানাি ও তাি আনুর্তয কিাি উপলদশ রদরচ্ছ; যরদও সতামালদি 
উপি সকান রনলগ্রা (আরিকাি ক্ষ্ণকায় অরয বাসী) িােলনতা হয়। 
(স্মির্ িাখ) সতামালদি মলয য সয আমাি পি জীরবত থাকলব, সস 
অলনক মতলভদ বা অবনকয সদখলব। সুতিাং সতামিা আমাি সুিত ও 
সুপথপ্রাপ্ত খুোফালয় িালশদীলনি িীরতলক আঁকলড় য িলব এবং তা 
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দাঁত রদলয় মজবূত কলি য লি থাকলব। আি সতামিা দ্বীলন নব 
উিারবত কমণসমূহ (রবদ‘আত) সথলক সবঁলচ থাকলব। কাির্, প্রলতযক 
রবদ‘আতই ভ্রষ্টতা।’’159  

ِِب  1٥٤/٧
َ
َميِت »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل  رِض اهلل عنه ُهَريَرةَ  َعْن أ

ُ
لُُكُ أ

َطاَعيِن »: َوَمْن يَأَب يَا رَُسول اهلل ؟ قَاَل : قيَل .«يَدُخلُوَن اجلََنَة إاَل َمْن أَب 
َ
َمْن أ

 ابلخاري رواه. «َدَخَل اجلََنَة، َوَمْن َعَصايِن َفَقْد أَب 
৩/১৬২। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আমাি উম্মলতি 
সবাই জািালত যালব; রকন্তু সস নয় সয অস্বীকাি কিলব।’’ রজজ্ঞাসা 
কিা হে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! (জািালত সযলত আবাি) সক অস্বীকাি 
কিলব?’ রতরন বেলেন, ‘‘সয আমাি অনুসির্ কিলব, সস জািালত 
যালব এবং সয আমাি অবায যতা কিলব, সসই জািালত সযলত অস্বীকাি 
কিলব।’’160  

ِِب ُمسِلٍم، َوِقيَل  1٥٧/٢
َ
ِب إيَاٍس َسلََمَة بِن َعمِرو بِن األكَوِع : َعْن أ

َ
رِض  أ

َكَل ِعنَْد رَُسوِل اهلل  : اهلل عنه
َ
َن رَُجالً أ

َ
، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ : قَاَل «لُُكإ بَِّيِمّينَك »: بِِشَماُِلِ
َت »: قَاَل . اَل أْستَّطيُع  ُ «ِلَ اسَتَطعإ رواه . َفَما َرَفَعَها إىَِل ِفيِه  َما َمنََعُه إِلَ الِكْبإ

 مسلم
৪/১৬৩। আবূ মুসরেম মতান্তলি আবূ ইয়াস সাোমাহ ইবলন 

                                                           
159 আবূ দাউদ ৪৬০৭, দালিমী ৯৫, (আবূ দাউদ, রতিরমযী, হাসান সহীহ) 
160 সহীহুে বুখািী ৭২৮০, মুসরেম ১৮৩৫, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, ইবনু মাজাহ ৩, আহমাদ ৫৩১১ 
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‘আমি ইবলন আকওয়া’ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা কলিন সয, এক 
বযরি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকলট বাম 
হালত খাবাি সখে। রতরন বেলেন, ‘‘তুরম সতামাি ডান হালত খাও।’’ 
সস বেে, ‘আরম পািব না।’ তখন রতরন বেলেন, ‘‘তুরম সযন না 
পালিা।’’ একমাি অহংকাি তালক ডান হালত খাওয়া সথলক বায া 
রদলয়রেে। অতঃপি সস তাি ডান হাত তাি মুখ পযণন্ত উিালত 
পালিরন।161  

ِِب َعبِد اهلل انُلعَماِن بِن بَِشري رَِِضَ اهلل عنهما، قَاَل  1٥٢/٦
َ
َسِمعُت : َعْن أ

َ وُُجوِهُكمإ »: ، يقولملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلل  وإ ََلَُخالَِفَن اهلُل َبّيإ
َ
، أ . «لَتَُسُوَن ُصُفوفَُكمإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
ََّت كأنَما يَُسِوّي بَِها يَُسِوّي ُصُفوَفنَا حَ  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسول اهلل : ويف رواية ملسلم 

نَا قَْد َعَقلْنَا َعنُْه 
َ
ى أ

َ
َ . الِقَداَح َحََّت إَِذا َرأ ُثَم َخَرَج يَوماً فقاَم َحََّت ََكَد أْن يَُكَِبّ

ى رَجالً بَادياً َصْدرُُه، َفَقاَل 
َ
وإ ََلَُخالَِفَن اهلُل ! ِعبَاَد اهلل »: فرأ

َ
لَتَُسُوَن ُصُفوفَُكمإ أ

َ وُ   .«ُجوِهُكمإ َبّيإ
৫/১৬৪। নু‘মান ইবন বাশীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, 
‘‘সতামিা সতামালদি (নামালযি) কাতাি অবশযই সসাজা কি, নতুবা 
আল্লাহ সতামালদি সচহািা পরিবতণন কলি সদলবন। (অথবা সতামালদি 
মলয য সভদালভদ স্রষ্ট কলি সদলবন।)’’ (বুখািী-মুসরেম) 
                                                           
161 মুসরেম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৫৪, ১৬০৯৫, দালিমী ২০৩২ 



 

227 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি কাতািসমূহ এমনভালব সসাজা 
কিলতন, সযন রতরন তাি দ্বািা তীি সসাজা কিলেন। যতক্ষর্ না 
রতরন অনুভব কিলতন সয, আমিা তাঁি রনকট সথলক এি গুরুত্ব বুলে 
রনলয়রে। অতঃপি একরদন রতরন (নামায পড়াি জনয) সবি হলয় 
রতরন (ইমালমি জায়র্ায়) দাঁড়ালেন। এমনরক রতরন তকবীি বলে 
নামায শুরু কিলত যালচ্ছন, এমতাবস্থায় রতরন একরট সোকলক 
সদখলেন সয, সস তাি বুক কাতাি সথলক সবি কলি সিলখলে। সুতিাং 
রতরন বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহি বান্দািা! সতামিা অবশযই সতামালদি 
কাতািসমূহ সসাজা কিলব, নলচৎ রতরন সতামালদি সচহািা পরিবতণন 
কলি সদলবন। (অথবা সতামালদি মলয য সভদালভদ স্রষ্ট কলি 
সদলবন।)’’162 

ِِب ُموىَس  1٥٦/٥
َ
اْحرَتَق َبيٌْت بالَمِدينَِة ىلَعَ أْهِلِه : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

َث رسوُل اهلل  ، »: ِهْم، قَاَل بَشأنِ  ملسو هيلع هللا ىلصِمَن اللَيِل، فَلََما ُحِدّ إَن هِذهِ انلَاَر َعُدٌو لَُكمإ
ِفُئوَها َعنإُكمإ  ، فَأطإ ُتمإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «فَإَِذا نِمإ

৬/১৬৫। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, মদীনায় 
িালতি সবোয় একরট  ি তাি বারসন্দা সলমত পুলড় সর্ে। অতঃপি 
যখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক তালদি সংবাদ 

                                                           
162 সহীহুে বুখািী ৭১৭, মুসরেম ৪৩৬, রতিরমযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবূ দাউদ ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৫, 

ইবনু মাজাহ ৯৯৪, আহমাদ ১৭৯১৮, ১৭৯৫৯ 
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সদওয়া হে, তখন রতরন বেলেন, ‘‘এই আগুন সতামালদি শত্রু। 
সুতিাং সতামিা যখন  ুলমালত যালব, তখন তা রনরভলয় দাও।’’163  

إَن َمثََل َما َبَعثَِِن اهلل بِِه مَِن الُهَدى »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : َعنُْه، قَاَل  1٥٥/٥
َصاَب أرإ 

َ
نإبَتَِت والِعلإم َكَمَثِل َغّيٍث أ

َ
َها َطائِفٌة َطّيِّبٌَة، قَبِلَِت الَماَء فَأ

ّضاً فَََكنَتإ ِمنإ
َجاِدُب أمَسَكِت الَماء َفَنَفَع اهلُل بَِها انلَاَس 

َ
َب الَكثرَِي، َوََكَن ِمنإَها أ  والُعّشإ

َ
اللََك

َرى إَّنَما يِهَ  َصاَب َطائفًة ِمنإَها أخإ
َ
قّيَعاٌن ِل  فَرَشُبوا مِنإَها وََسُقوا َوَزَرُعوا، وَأ

، فََذلَِك َمثَُل َمنإ َفُقَه ِف ِديِن اهللِ َوَّنَفَعُه بَما َبَعَثِِن اهلل 
ً
ِسُك َماءً َوِلَ تُنإبُِت لََك ُتمإ

رإِسلإُت 
ُ
َبلإ ُهَدى اهللِ اَّلِص ي أ بِِه َفَعلَِم َوَعلََم، َوَمَثُل َمنإ لَمإ يَرإَفعإ بَِذلَِك َرأساً َولَمإ َيقإ

 َعلَيهِ  ُمَتَفٌق . «بِهِ 
৭/১৬৬। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয সিে পথ ও জ্ঞান রদলয় 
আমালক পািালনা হলয়লে তা ঐ ব্রষ্ট সদ্শ যা যমীলন সপঁলে। 
অতঃপি তাি উবণি অংশ রনলজি মলয য সশাষর্ কলি। অতঃপি তা 
 াস এবং প্রচুি শাক-সরি উৎপি কলি এবং তাি এক অংশ চালষি 
অলযার্য (খাে জরম); যা পারন আটলক িালখ। ফলে আল্লাহ তা‘আো 
তাি দ্বািা মানুষলক উপক্ত কলিন। সুতিাং তািা তা হলত পান 
কলি এবং (পশুলদিলক) পান কিায়, জরম সসলচ ও ফসে ফোয়। 
তাি আি এক অংশ শি সমতে ভূরম; যা না পারন সশাষর্ কলি, না 
 াস উৎপি কলি। এই দ্ষ্টান্ত ঐ বযরিি সয আল্লাহি দ্বীলনি বযাপালি 
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জ্ঞানাজণন কিে এবং আরম সয রহদায়াত ও জ্ঞান রদলয় সপ্ররিত 
হলয়রে, তাি দ্বািা আল্লাহ তালক উপক্ত কিলেন। সুতিাং সস 
(রনলজও) রশক্ষা কিে এবং (অপিলকও) রশক্ষা রদে। আি এই 
দ্ষ্টান্ত ঐ বযরিিও সয এ বযাপালি মাথাও উিাে না এবং আল্লাহি 
সসই রহদায়াতও গ্রহর্ কিে না, যা রদলয় আরম সপ্ররিত হলয়রে।’’164  

َمثَِِل َوَمثَلُُكمإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعن َجابِرٍ  8/1٥٥
َن فِّيَها َوُهَو يَذُ  ُبُهَن َعنإَها، َكَمَثِل رَُجٍل أوإقََد نَاراً فََجَعَل اجَلَنادُِب والَفَراُش َيَقعإ

ُتمإ َتَفلَُتوَن ِمنإ يََدص يَ  نَا آخٌذ سََُجِزُكمإ َعِن انلَارِ، وَأّنإ
َ
 مسلم رواه. «وَأ

৮/১৬৭। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আমাি ও 
সতামালদি উদাহির্ ঐ বযরিি মত সয আগুন প্রজ্জ্বরেত কিে। 
অতঃপি তালত উচু্চি ও পতি পড়লত আিম্ভ কিে, আি সস বযরি 
তা হলত তালদিলক বায া রদলত োর্ে। আরমও সতামালদি সকামি 
য লি সতামালদিলক জাহািালমি আগুন সথলক বাঁচারচ্ছ, আি সতামিা 
আমাি হাত সথলক েুলট রর্লয় (জাহািালমি আগুলন) পরতত 
হচ্ছ।’’165  

َصابِِع َوالَصْحَفِة، َوقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسول اهلل :  َعنْهُ  1٥8/٢
َ
َمَر بِلَْعِق األ

َ
إنَُكمإ »: أ

َكةُ  يِّها الَْبَ
َ
روَن ِف أ  مسلم رواه. «ِل تَدإ
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َها، فَلُّيِمطإ َما ََكَن بَِها ِمنإ »: ويف رواية َُلُ  َحِدُكمإ فَلإّيَأُخذإ
َ
َمُة أ إَِذا َوَقَعتإ لُقإ

َأُكلإَها َوِلَ  َسحإ يََدهُ باملنإِديِل َحََّت يَلإَعَق أَصابَعُه أذًى، َوَلإ َها لِلَّشّيَطاِن، َوِل َيمإ يََدعإ
َكةُ  رص ِي ِف أص ِيّ َطَعامِِه الَْبَ  .«فَإِنَُه ِلَ يَدإ

َد لُُكِّ ََشٍء ِمنإ َشأنِِه، َحََّت »: ويف رواية َُلُ 
َحَدُكمإ ِعنإ

َ
إَن الَّشّيَطاَن َُيإرَُضُ أ

َمُة فَلُّيِمطإ َما ََكَن بَِها مِنإ َُيإرَُضَهُ ِعنإَد َطَعاِمهِ  َحِدُكمإ اللُقإ
َ
، فَإَذ َسَقَطتإ مِنإ أ
َها لِلَّشّيَطانِ   .«أَذًى، فَلإَّيأُكلإَها َوِلَ يََدعإ

৯/১৬৮। উি জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, রনশ্চয় 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (খাবাি পি) আিুেগুরে ও 
বাসন সচলট খাওয়াি আলদশ রদলয়লেন এবং বলেলেন, ‘‘ওি 
সকানরটলত বিকত আলে তা সতামিা জান না।’’ (মুসরেম) 

তাঁি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘যখন সতামালদি কালিা (হাত 
সথলক) গ্রাস পলড় যালব, তখন সস সযন তা তুলে সনয়। অতঃপি 
তালত সয ময়ো থালক তা পরিষ্কাি কলি তা সখলয় সনয় এবং তা 
শয়তালনি জনয সেলড় না সদয়। আি যতক্ষর্ পযণন্ত আিুে না চাটলব, 
ততক্ষর্ সযন সস রুমালে হাত না মুলে। সকননা, সস জালন না সয, 
তাি সকান্ খাবালি বিকত রনরহত আলে।’’ 

তাঁি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘রনশ্চয় শয়তান সতামালদি কালিা 
রনকট তাি প্রলতযক কালজ হারজি হয়; এমনরক সস তাি খাবাি 
সমলয়ও হারজি হয়। সুতিাং যখন সতামালদি মলয য কালিা গ্রাস পলড় 
যালব, তখন তালত সয ময়ো থালক তা পরিষ্কাি কলি সখলয় সনয় 
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এবং তা শয়তালনি জনয না োলড়।’’166 
 ملسو هيلع هللا ىلصقَاَم ِفينَا رَُسول اهلل : َعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل عنهما، قَاَل  11/1٥٢

ِلً يَا أُيَها انلَاُس، إنَكُ »: بَِموِعَظٍة، َفَقاَل   مإ َُمإُّشوروَن إََِل اهلل َتَعاََل ُحَفاةً ُعَراةً ُغرإ
  َكَما﴿

ۡ
ّوَل  نَا  بََدأ

َ
ه   ق  َخلۡ  أ ّنا إِنّا َناَ  َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ۥَ نُعِيد  ٰ  ك  أِل [  11٢: االنبياء] ﴾عِلِيَ َف

ىس يَوَم الِقَّياَمِة إبراهّيُم  َوَل اخَلَلئِِق يُكإ
َ
ِلَ َوإِنَُه َسّيُ ملسو هيلع هللا ىلصَوإَن أ

َ
َجاُء بِرَجاٍل ِمنإ ، أ

قُوُل 
َ
َميت َفُّيؤَخُذ بِِهمإ َذاَت الَّشماِل، َفأ

ُ
َحايِب : أ رص ِي َما : َفُّيَقاُل . يَا َرِبّ أصإ إنََك ِلَ تَدإ

َدَ   َدثُوا َبعإ نت   ﴿:  َفأقُوُل َكَما َقاَل الَعبُد الَصالِحُ . أحإ  ت  د مۡ  ّما اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوك 
: َفّيَُقاُل ِِل [  118: دة املائ] ﴾ ِّكيم  ۡلَۡ ٱ َعزِيز  لۡ ٱ ﴿: إِىَل قوُِلِ   [11٥: دة املائ] ﴾ فِيِهۡمٰ 

َتُهمإ  َقابِِهمإ ُمنإُذ َفاَرقإ يَن لََعَ أعإ تَِدّ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «إَّنُهمإ لَمإ يََزالُوا ُمرإ
১০/১৬৯। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নসীহত কিাি জনয 
আমালদি মালে দাঁড়ালেন। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘সহ সোক 
সকে! সতামালদিলক আল্লাহি রনকট উেি পা, উেি সদহ ও 
খতনারবহীন অবস্থায় একরিত কিা হলব।  (আল্লাহ বলেন,) ‘সযমন 
আরম প্রথম স্রষ্ট কলিরে আরম পুনবণাি তালক সসই অবস্থায় রফিালবা। 
এটা আমাি প্ররতজ্ঞা, যা আরম পুিা কিব।’ (সূিা আরম্বয়া ১০৪ আয়াত) 

সজলন িালখা! রকয়ামলতি রদন স্রষ্টি মলয য সবণপ্রথম ইব্রাহীম 
আোইরহস সাোম-সক বস্ত্র পরিয ান কিালনা হলব। আলিা শুলন িাখ! 
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সস রদন আমাি উম্মলতি রকেু সোকলক রনলয় আসা হলব অতঃপি 
তালদিলক বাম রদলক রনলয় যাওয়া হলব। তািপি আরম বেব, ‘সহ 
প্রভু! এিা সতা আমাি সিী।’ রকন্তু আমালক বো হলব, ‘এিা আপনাি 
(ম্তুযি) পি (দ্বীলন) কী কী নতুন নতুন িীরত আরবষ্কাি কলিরেে, তা 
আপরন জালনন না।’ (এ কথা শুলন) আরম বেব--সযমন সনক বান্দা 
(ঈসা আোইরহস সাোম) বলেরেলেন, ‘‘যতরদন আরম তালদি মলয য 
রেোম, ততরদন আরম রেোম তালদি রক্রয়াকোলপি সাক্ষী। রকন্তু 
যখন তুরম আমালক তুলে রনলে, তখন তুরমই সতা রেলে তালদি 
রক্রয়াকোলপি পযণলবক্ষক। আি তুরম সবণবস্তুি উপি সাক্ষী। তুরম 
যরদ তালদিলক শারি দাও, তলব তািা সতামািই বান্দা। আি যরদ 
তালদিলক ক্ষমা কি, তলব তুরম সতা পিাক্রমশােী প্রজ্ঞাময়।’ (সূিা 
মালয়দা ১১৭ আয়াত) অতঃপি আমালক বো হলব সয, ‘রনঃসলন্দলহ 
আপনাি সেলড় আসাি পি এিা (ইসোম সথলক) রপেলন রফলি 
রর্লয়রেে।’167  

ِِب َسِعيٍد َعبِد اهللِ بِن ُمَغَفٍل  11/1٥1
َ
َنََه رَُسوُل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

  إنَُه ِلَ »: َعِن اْلَْذِف، َوقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ُ
َقأ  الَعُدَو، وإنَُه َيفإ

ُ
ُتُل الَصّيإَد، َوِلَ َينإَكأ َيقإ

نَ  ِْسُ الِسّ ، َويَكإ َ  . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «الَعّيإ
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২৩২৩ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصإَن رَُسول اهلل : أَن قَريباً البِْن ُمَغَفل َخَذَف َفنََهاُه، َوقاَل : ويف رواية 
ثَُك أَن رسوَل : ُثَم َعَد، َفَقاَل  «ّيداً إَّنَها ِلَ تَِصّيُد َص »: َنََه َعن اْلَْذِف، َوقَاَل  َحِدّ

ُ
أ

بَداً !َنََه َعنُْه، ُثَم ُعْدَت ََتذُف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
َ
َكِلُّمَك أ

ُ
 .؟ ال أ

১১/১৭০। আবূ সাঈদ আবু্দল্লাহ ইবলন মুর্াফফাে িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (ব্দ্ধ 
ও তজণনী আিুে দ্বািা) কাঁকি েুঁড়লত রনলষয  কলিলেন। সকননা, তা 
রদলয় রশকাি কিা যায় না এবং শত্রুলক  ালয়েও কিা যায় না। বিং 
তালত সচাখ নষ্ট হয় ও দাঁত ভালি। (বুখািী-মুসরেম) 

অনয এক বর্ণনায় আলে সয, ইবলন মুর্াফফাে িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু-এি এক আত্মীয় দুই আিুে রদলয় কাঁকি েুঁড়রেে। তা সদলখ 
রতরন তালক রনলষয  কিলেন এবং বেলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম (ঐভালব) কাঁকি েুঁড়লত রনলষয  কলিলেন। 
সকননা, তা রদলয় রশকাি কিা যায় না। রকন্তু সস আবাি ঐ কাজ 
কিলত োর্ে। তখন রতরন বলে উিলেন, ‘আরম সতামালক বেরে, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এ কাজ কিলত রনলষয  
কলিলেন আবাি তুরম েুঁড়লত োর্লে? যাও! সতামাি সালথ আি 
কথাই বেব না।’168  

                                                           
168 সহীহুে বুখািী ৬২২০, ৪৮৪২, ৫৪৭৯, মুসরেম ১৯৫৪, নাসায়ী ৩৬, ৪৮১৫, আবূ দাউদ ২৭, 

৫২৭০, ইবনু মাজাহ ৩২২৭, আহমাদ ১৬৩৫২, ২০০১৭, ২০০২৮, ২০০৩৮, ২০০৫০, দালিমী 
৪৩৯, ৪৪০ 
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 رِض اهلل عنه َرأيُْت ُعَمَر بَن اْلََّطاِب : وَعن ََعبِِس بِن َربِيَعَة قَاَل  1٥1/1٤
ْعلَُم أنََك َحَجٌر مَ : َويَُقوُل  -األْسوََد : َيْعيِن  -ُيَقِبُّل احلََجَر 

َ
، إين أ ا َتنَْفُع َواَل تََُضُ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . ُيَقبِّلَُك َما َقَبلْتَُك  ملسو هيلع هللا ىلصَولَوال أيِنّ َرأيُْت رَُسوَل اهلل 
১২/১৭১। আলবস ইবলন িারব‘আহ্ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক 
‘হাজালি আসওয়াদ’ চুমলত সদলখরে, রতরন বেরেলেন, ‘আরম 
সুরনরশ্চত জারন সয, তুরম একটা পাথি; তুরম না উপকাি কিলত পাি, 
আি না অপকাি? আরম যরদ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-সক সতামালক চুমলত না সদখতাম, তাহলে আরম সতামালক 
চুমতাম না।169  

 

ِم اهللِ َتَعاَلى  -1٥ نإِقَّياِد حِلُكإ ِ
 بَاُب ِِف وُُجوإِب اِلإ

পরিলচ্ছদ -১৭ : আল্লাহি রবয ান মানয কিা অবশয কতণবয। 
আি যালক এি রদলক আহ্বান কিা হলব ও তালক ভাে 
কালজি আলদশ ও মন্দ কালজ বায া সদওয়া হলব, সস কী 

উত্তি সদলব? 
মহান আল্লাহ বলেন, 

                                                           
169 সহীহুে বুখািী ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, মুসরেম ১২৭০, রতিরমযী ৮৬০, নাসায়ী ২৯৩৭, ২৯৩৮, 

আবূ দাউদ ১৮৭৩, ২৯৪৩, আহমাদ ১০০, ১৩২, ১৭৭, ২২৭, ২৫৫, ২৭৬, ৩২৭, ৩৬৩, ৩৮৩, 
৩৮২, মুওয়াত্তা মালেক -৮২৪, দালিমী ১৮৬৪ 
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َّّكِم وكَ  َحَّّتٰ  ِمن ونَ ي ؤۡ  َّل  َوَرّبَِك  فََل  ﴿ مۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ي  وا   َّل  ث مّ  َنه  ِّسهِمۡ  ِف   َيِد  نف 
َ
 أ

وا   َت قََضيۡ  ّمِّما اَحرَجٗ   [  ٥٦: النساء] ﴾ ٦٥ الِيمٗ تَّسۡ  َوي َّسّلِم 
অথণাৎ “রকন্তু না, সতামাি িলবি শপথ! তািা রবোসী (মু’রমন) 

হলত পািলব না; যতক্ষর্ পযণন্ত তািা তালদি রনলজলদি রববাদ-
রবসম্বালদি রবচািভাি সতামাি উপি অপণর্ না কলি, অতঃপি সতামাি 
রসদ্ধান্ত সম্বলন্ধ তালদি মলন সকান রদ্বয া না থালক এবং সবণান্তঃকিলর্ 
তা সমলন সনয়।” (সূিা রনসা ৬৫ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ۡ ٱ َل قَوۡ  ََكنَ  إِّّنَما ﴿ ؤۡ ل و   إَِذا ِمنِيَ م  وِلِ  ّلّلِ ٱ إَِل  ا  د ع  مَ ِِلَحۡ  ۦَورَس  مۡ بَيۡ  ك  ن َنه 

َ
ول وا   أ  َيق 

َطعۡ  انَ َسِمعۡ 
َ
َ َوأ َلٰ  َنا و 

 
م   ئَِك َوأ ۡ ٱ ه  فۡ ل ونَ م   [  ٦1: انلور] ﴾ ٥١ لِح 

অথণাৎ যখন রবোসীলদিলক তালদি মলয য মীমাংসা কলি সদওয়াি 
জনয আল্লাহ এবং তাঁি িসূলেি রদলক আহ্বান কিা হয়, তখন তািা 
সতা সকবে এ কথাই বলে, ‘আমিা েবর্ কিোম ও মানয কিোম।’ 
আি ওিাই হে সফেকাম। (সূিা নূি ৫১ আয়াত) 

এই পরিলচ্ছলদি সলি সয সব হাদীস সম্বন্ধ িালখ তাি মলয য 
আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সসই হাদীসরটও অন্তভুণি; যা 
পূলবণাি পরিলচ্ছলদি প্রথলম বরর্ণত হলয়লে। তাোড়া আলিা হাদীস 
িলয়লে, যাি রকেু রনম্নরূপঃ- 

ِِب ُهَريَرةَ  1/1٥٤
َ
:    ملسو هيلع هللا ىلصلََما نََزلَْت ىلَعَ رَُسول اهلل : قَاَل  ، عنهرِض اهلل َعْن أ

﴿  ِ ّ ٰ لّّسَمٰ ٱ ِف  َما ّلّلِ  ٱ ِف  َوَما تِ َو
َ
وا  ت بۡ  ِإَون ِضِ ۡرۡۡل مۡ  ِف   َما د  ِّسك  نف 

َ
وۡ  أ

َ
ۡ  أ وه  ت   ف 
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َاِسبۡ  مي  ٰ ٱ بِهِ  ك  اْشتََد ذلَِك ىلَعَ أْصَحاِب رَُسوِل اهلل  [  ٤8٢: ابلقرة] اآلية﴾ ّلّل 
أْي رسوَل اهلل، لُُكِّْفنَا ِمَن : ُثَم بََرُكوا ىلَعَ الُرَكِب، َفَقالُوا  ملسو هيلع هللا ىلص، فَأتَوا رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

عَماِل َما نُِّطيُق 
َ
نِْزلَْت َعلَيَْك هِذهِ : األ

ُ
ياَم والَصَدقََة، َوقَْد أ الَصالةَ واجِلَهاَد والِصّ

ُل أتُِريدُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل  .اآليَُة َوال نُّطيُقها هإ
َ
وَن أنإ َتُقولُوا َكَما قَاَل أ

َرانََك َربََنا : الكَتابَِّي مِنإ َقبإلُِكمإ  َنا ُغفإ َطعإ
َ
نَا َوَعَصّيإَنا ؟ بَلإ قُولُوا َسِمعَنا وَأ َسِمعإ

َها القوُم، وََذلَْت بَِها ألْسنَتُُهْم أنَْزَل اهلُل َتَعاىَل يف إثرِ  «َوإََِلإَك الَمِصريُ 
َ
: َها فَلََما اْقرَتَأ

ول  ٱ َءاَمنَ ﴿ نزَِل  بَِما   لّرس 
 
ۡ ٱوَ  ۦّرّبِهِ  ِمن هِ إَِِلۡ  أ ؤۡ ل ّ  ِمن ونََ م  ِ  َءاَمنَ  ُك   ۦئَِّكتِهِ َوَمَلٰ  ّلّلِ ٱب

ت بِهِ  لِهِ ۦ َوك  َحد   َبۡيَ  ّن َفّرِق   َّل ۦ َور س 
َ
لِهِ  ّمِن أ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَال وا   ۦَ رُس 

َ
ٰ َوأ فۡ  َنا  َربّنَا َرانََك غ 

ۡ ٱ َك ِإَوَِلۡ  فَلََما َفَعلُوا ذلَِك نََسَخَها اهللُ َتَعاىَل، فَأنَزَل اهلل   [٤8٦: ابلقرة] ﴾٢٨٥ َمِصي  ل
َ و سۡ  إِّّل  ًّساَّنفۡ  ّلّل  ٱ ي َكّلِف   َّل ﴿:  -عز وجل  -  َما َهاوََعلَيۡ  َكَّسَبۡت  َما لََها َعَها
وۡ  نِّّسيَنا   إِن نَا  ت َؤاِخذۡ  َّل  َرّبَنا تََّسَبۡتُ كۡ ٱ

َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
َ َطأ  ﴿َنَعْم : قَاَل [  ٤8٥: ابلقرة] ﴾ نَا

َ َقبۡ  ِمن َّّلِينَ ٱ ََعَ ۥ َته  َحَلۡ  َكَما اإِۡصٗ  َنا  َعلَيۡ  ِمۡل َتۡ  َوَّل  َرّبَنا  َرّبَنا ﴿َنَعْم : قَاَل  ﴾ لَِنا
َّمِلۡ  َوَّل  َ  َحۡ رۡ ٱوَ  ّنَلَا رۡ فِ غۡ ٱوَ  َعّنا ف  عۡ ٱوَ  ﴿َنَعْم : قَاَل  ﴾ ۦٰ بِهِ  ّنَلَا َطاقَةَ  َّل  َما َنات  نَت  َنا

َ
 أ

ٰ َموۡ  ۡ ٱفَ  َنالَى ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ََعَ  نَانص   رواه مسلم. َنَعْم : قَاَل  ﴾٢٨٦ فِرِينَ َك
১/১৭২। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি উপি এই আয়াত 
অবতীর্ণ হে, অথণাৎ ‘‘আকাশমণ্ডেী ও ভূমণ্ডলেি মলয য যা রকেু 
িলয়লে তাি সবই আল্লাহি মারেকানায ীন। যরদ সতামিা সতামালদি 
মলনি কথা প্রকাশ কি অথবা তা সর্াপন কি, আল্লাহ সতামালদি 
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রনকট হলত তাি রহসাব গ্রহর্ কিলবন।’’ (সূিা বাক্বািাহ ২৮৪ 
আয়াত) তখন এরট িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
সাহাবীলদি জনয প্রচণ্ড ভািী মলন হে। ফলে তাঁিা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট এলেন এবং তাঁিা হাঁটুি 
উপি ভি রদলয় বলস রর্লয় বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আমিা 
(এমন) অলনক কালজি আরদষ্ট হলয়রে, যা (সম্পাদন) কিা আমালদি 
ক্ষমতায ীন; (সযমন) নামায, রজহাদ, সিাযা ও সাদকাহ। আি এই 
আয়াতরট সয আপনাি উপি অবতীর্ণ কিা হলয়লে, তা আমালদি 
ক্ষমতাি বাইলি।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘সতামিা রক সতামালদি পূবণবতণী আলে রকতাব (ইয়াহুদী ও 
খ্ষ্টান)সদি মত বেলত চাও সয, ‘আমিা শুনোম এবং অমানয 
কিোম?’ বিং সতামিা বে, ‘আমিা শুনোম ও মানয কিোম। সহ 
আমালদি প্ররতপােক। আমিা সতামাি ক্ষমা প্রাথণনা করি এবং 
সতামাি রদলকই প্রতযাবতণনস্থে।’ সুতিাং যখন সোলকিা আয়াতরট 
পড়ে এবং তালদি রজলভ সসরট পরিত হলত থাকে, তখন আল্লাহ 
তা‘আো তািপি এই আয়াতরট অবতীর্ণ কিলেন, ‘‘িাসূে তাি প্ররত 
তাি প্ররতপােলকি পক্ষ সথলক যা অবতীর্ণ কিা হলয়লে তালত সস 
রবোস স্থাপন কলিলে এবং রবোরসর্র্ও। সকলে আল্লাহলত, তাঁি 
রফরিশ্তার্লর্, তাঁি রকতাবসমূলহ এবং তাঁি িাসূের্লর্ রবোস স্থাপন 
কলিলে। (তািা বলে,) ‘আমিা তাঁি িাসূের্লর্ি মলয য সকান পাথণকয 
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করি না।’ আি তািা বলে, ‘আমিা শুনোম ও মানয কিোম! সহ 
আমালদি প্ররতপােক! আমিা সতামাি ক্ষমা চাই, আি সতামািই 
রদলক (আমালদি) প্রতযাবতণন হলব।’’ (সূিা বাক্বািা ২৮৫ আয়াত) যখন 
তাঁিা এ কাজ কিলেন, তখন পূবণবতণী আয়াতরটলক আল্লাহ মনসূখ 
(িরহত) কলি রদলেন। অতঃপি (তাি পরিবলতণ) অবতীর্ণ কিলেন, 
‘‘আল্লাহ কাউলকও তাি সালয যি অরতরিি দারয়ত্ব অপণর্ কলিন না। 
সয ভাে উপাজণন কিলব সস তাি (প্ররতদান পালব) এবং সয মন্দ 
উপাজণন কিলব সস তাি (প্ররতফে পালব)। সহ আমালদি প্ররতপােক! 
যরদ আমিা রবস্্মত হই অথবা ভুে করি, তাহলে তুরম আমালদিলক 
অপিায ী কলিা না।’ আল্লাহ বেলেন, হযাঁ! ‘সহ আমালদি িব! 
আমালদি পূবণবরতণর্লর্ি উপি সযমন গুরুদারয়ত্ব অপণর্ কলিরেলে, 
আমালদি উপি সতমন দারয়ত্ব অপণর্ কলিা না।’ আল্লাহ বেলেন, হযাঁ! 
‘সহ আমালদি িব! এমন ভাি আমালদি উপি অপণর্ কলিা না, যা 
বহন কিাি শরি আমালদি সনই।’ আল্লাহ বেলেন, হযাঁ! ‘আি তুরম 
আমালদিলক ক্ষমা কি, আমালদি পাপ সমাচন কি এবং আমালদি 
প্ররত দয়া কি। তুরম আমালদি অরভভাবক। অতএব সতয 
প্রতযাখযানকািী (কালফি) সম্প্রদালয়ি রবরুলদ্ধ আমালদিলক (সাহাযয 
ও) জয়যুি কি।’ আল্লাহ বেলেন, হযাঁ!170  

 

                                                           
170 মুসরেম ১২৫, আহমাদ ২৭৯০৪ 
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رِ  -18 ُموإ
ُ ِ َعنإ اْلَِدِع َوُُمإَدثَاِت األإ

 بَاُب انلَِهإ

পরিলচ্ছদ -১৮ : রবদ‘আত এবং (দ্বীলন) নতুন নতুন কাজ 
আরবষ্কাি কিা রনলষয  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ٰ ٱ إِّّل  ّقِ ۡلَۡ ٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا ﴿ ٰ لّضَل  [  ٧٤: يونس] ﴾ ل 

অথণাৎ “সলতযি পি ভ্রষ্টতা োড়া আি কী আলে?” (সূিা ইউনুস 
৩২ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ِ َشۡ  ِمن بِ ِّكَتٰ لۡ ٱ ِف  َنافَّرۡط  ّما ﴿  [  ٧8: عاماالن] ﴾ ء 

অথণাৎ “আরম রকতালব সকান রকেু রেরপবদ্ধ কিলত ত্রুরট 
করিরন।” (সূিা আনআম ৩৮ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُدوه   ء  َشۡ  ِف  ت مۡ زَعۡ تََنٰ  فَإِن﴿ ولِ ٱوَ  ّلّلِ ٱ إَِل  فَر   [  ٦٢: النساء] ﴾ لّرس 

অথণাৎ “আি যরদ সকান রবষলয় সতামালদি মলয য মতলভদ  লট, 
তাহলে সস রবষয়লক আল্লাহ ও িসূলেি রদলক রফরিলয় দাও।” (সূিা 
রনসা ৫৯ আয়াত) অথণাৎ রকতাব ও সুিাহি রদলক। 

রতরন অনযি বলেলেন, 
نّ  ﴿

َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ّسۡ  ِط ِصَر ٰ ٱفَ  اَتقِيمٗ م  وه  وا   َوَّل  تّبِع  مۡ  َفَتَفّرَق  لُّسب َل ٱ تَّتبِع   َعن بِك 
 [  1٦٧: االنعام] ﴾ۦَ َسبِيلِهِ 
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অথণাৎ “রনশ্চয়ই এরট আমাি সিে পথ। সুতিাং এিই অনুসির্ 
কি এবং রভি পথ অনুসির্ কলিা না, কিলে তা সতামালদিলক তাঁি 
পথ হলত রবরচ্ছি কলি সফেলব।” (সূিা আনআম ১৫৩ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
نت مۡ  إِن ق ۡل  ﴿ ُِبونَ  ك  وِن ٱفَ  ّلّلَ ٱ ت  ۡ  تّبِع  م  بِبۡ ي  مۡ  ِفرۡ َوَيغۡ  ّلّل  ٱ ك   ﴾ مَۡ ذ ن وَبك   لَك 
 [  ٧1: عمران ال]

অথণাৎ “বে, সতামিা যরদ আল্লাহলক ভােবাস, তাহলে আমাি 
অনুসির্ কি। ফলে আল্লাহ সতামালদিলক ভােবাসলবন এবং 
সতামালদি অপিায সমূহ ক্ষমা কিলবন।”  (সূিা আলে ইমিান ৩১ আয়াত) 

এ োড়া এ প্রসলি আলিা বহু আয়াত িলয়লে। আি হাদীসসমূহ 
রনম্নরূপঃ- 

َدَث »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : ة رَِِض اهلل َعنَها، قَالَْت َعن ََعئِشَ  1/1٥٧ َمنإ أحإ
ِرنَا َهَذا َما لَيإَس ِمنإُه َفُهَو َردٌ  َمنإ َعِمَل »: ، ويف رواية ملسلمُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِف أمإ
 .«َعَمَلً لَيإَس َعلَّيِه أمُرنا َفُهَو َردٌ 

১/১৭৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি আমাি এই দ্বীলন 
সকালনা নতুন রকেু উিাবন কিে---যা তাি মলয য সনই, তা 
প্রতযাখযানলযার্য।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সয বযরি এমন সকালনা 
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কাজ কিে, যালত আমালদি রনলদণশ সনই, তা বজণনীয়।’’171 
إَِذا َخَّطَب امْحََرْت  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن َجابِرٍ  1٥٢/٤

َصَبَحُكمإ »: َعينَاُه، وََعاَل َصوتُُه، َواْشتََد َغَضبُُه، َحََّت َكأنَُه ُمنِْذُر َجيٍش، َيُقوُل 
صبَُعيِه الَسَبابَِة  «تَّيِ بُِعثُت أنَا والَساَعُة َكَها»: َوَيُقوُل «َوَمَساُكمإ 

ُ
َوَيْقِرُن َبنْيَ أ

ص ُي »: َوالوُْسَّطى، َوَيُقوُل  ص ِي َهدإ َ احَلديِث كَِتاُب اهلل، وََخرَي الَهدإ ُد، فَإَن َخريإ أَما َبعإ
َعة َّضَللَةٌ ملسو هيلع هللا ىلصُُمََمٍد  ُمورِ ُُمإَدثَاُتَها، َولُُكَ بِدإ

ُ
ىَل بُِكِلّ »: ُثَم َيُقوُل  «، َوََشَ األ  أنَا أوإ

 َ وإ َّضَّياَعً فَإَِلَ َوَلََعَ
َ
لِِه، َوَمنإ تََرَ  َديإناً أ هإ

َ
. «ُمؤِمٍن ِمنإ نَفِسِه، َمنإ تََرَ  َماِلً فأَل

 مسلم رواه
২/১৭৪। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ভাষর্ রদলতন, তখন তািঁ চকু্ষদ্বয় োে 
হলয় সযত এবং তাঁি আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁি সক্রায  করিন রূপ 
য াির্ কিত। সযন রতরন (শত্রু) সসনা সথলক ভীরত প্রদশণন কিলেন। 
রতরন বেলতন, ‘‘(সস শত্রু) সতামালদি উপি সকালে অথবা সন্ধযায় 
হামো কিলত পালি।’’ আি রতরন তাঁি তজণনী ও ময যমা আিুেদ্বয় 
রমরেত কলি বেলতন সয, ‘‘আমালক এবং রকয়ামতলক এ দু’রটি মত 
(কাোকারে) পািালনা হলয়লে।’’ আি রতরন বেলতন, ‘‘আম্মা বা‘দ 
(আল্লাহি প্রশংসা ও সাক্ষয দান কিাি পি) রনঃসলন্দলহ সলবণাত্তম 
কথা আল্লাহি রকতাব এবং সলবণাত্তম িীরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
171 সহীহুে বুখািী ২৬৯৭, মুসরেম ১৭১৮, আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ ১৪, আহমাদ ২৩৯২৯, 

২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫৫০২, ২৫৬৫৯, ২৫৬৫৯, ২৫৭৯৭ 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি িীরত। আি রনক্ষ্টতম কাজ (দ্বীলন) নব 
আরবষ্্কত কমণসমূহ এবং প্রলতযক রবদ‘আত ভ্রষ্টতা।’’ অতঃপি রতরন 
বেলতন, ‘‘আরম প্রলতযক মু’রমনলদি রনকট তাি আত্মাি সচলয়ও 
রনকটতম। সয বযরি মাে সেলড় (মািা) যালব, তা তাি 
উত্তিারয কািীলদি জনয এবং সয ঋর্ অথবা অভাবী সন্তান-সন্তরত 
সেলড় যালব, তাি দারয়ত্ব আমাি উপি নযি।’’172  

৩/১৭৫। ইিবাদ্ব ইবলন সারিয়াি সয (১৬১নং) হাদীসরট ‘সুিাহ 
পােলনি গুরুত্ব’ পরিলচ্ছলদ অরতবারহত হলয়লে তা এখালনও উলল্লখয। 

 

وإ  َحَسَنةً  ُسَنةً  بَاُب ِِفإ َمنإ َسَن  -1٢
َ
  َسيَِّئةً  أ

পরিলচ্ছদ -১৯ : সয বযরি ভাে অথবা মন্দ িীরত চােু 
কিলব 

মহান আল্লাহ বলেন, 
ول ونَ يَ  َّّلِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  ِمنۡ  ّنَلَا َهۡب  َرّبَنا ق 

َ
ٰ  ِجَناَوٰ أ عۡ  ق ّرةَ  تَِناَوذ ّرِّي

َ
ّتقِيَ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ي   أ  م 

 [  ٥٧: الفرقان] ﴾ ٧٤ إَِماًما
অথণাৎ “যািা (প্রাথণনা কলি) বলে, ‘সহ আমালদি প্ররতপােক! 

আমালদি স্ত্রী ও সন্তান-সন্তরতলদিলক আমালদি জনয নয়নপ্রীরতকি 

                                                           
172 মুসরেম ৮৬৭, নাসায়ী ১৫৭৮, আবূ দাউদ ২৯৫৪, ২৯৫৬, ইবনু মাজাহ ৪৫, ২৪১৬, আহমাদ 

১৩৭৪৪, ১৩২৪, ১৪০২২, ১৪১৯, ১৪৫৬৫ 
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কি এবং আমালদিলক মুত্তাকীলদি জনয আদশণস্বরূপ কি’।” (সূিা 
ফুিক্বান ৭৪ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
مۡ َنٰ وََجَعلۡ  ﴿ ئِّمةٗ  ه 

َ
ونَ َيهۡ  أ مۡ  د 

َ
 [  ٥٧: االنبياء] ﴾ رِنَابِأ

অথণাৎ “আি আরম তালদিলক কিোম সনতা, তািা আমাি 
রনলদণশ অনুসালি মানুষলক পথ প্রদশণন কিত।” (সূিা আরম্বয়া ৭৩ 
আয়াত) 

ِِب َعمٍرو َجِريِر بِن َعبِد اهللِ  1/1٥٥
َ
ُكَنا يِفْ َصْدِر : ، قَاَل رِض اهلل عنه َعْن أ

ي  ملسو هيلع هللا ىلصانَلَهاِر ِعنَْد رَُسوِل اهلِل  ِ ْو الَعبَاء، ُمتََقَِلّ
َ
فََجاَءُه قَوٌم ُعَراٌة جُمْتَاِب انِلَّمار أ

، َفتََمَعَر رَُسوُل اهلل الُسيُوف، ََعَمتُُهْم ِمن ُمََضَ بَْل لُُكُُهْم  ى بِِهْم  ملسو هيلع هللا ىلصِمْن ُمََضَ
َ
لَماَ رَأ

قَاَم، فَصََّل ُثَم َخَّطَب، َفَقاَل 
َ
َذَن َوأ

َ
َمَر باَِلالً فَأ

َ
 ﴿»: ِمَن الَفاقَة، فََدَخَل ُثَم َخَرَج، فَأ

ُيَهاَيٰ 
َ
وا  ٱ ّنلّاس  ٱ أ م   ّتق  م َّّلِيٱ َرّبك  : إىَِل آخر اآلية  ﴾ ِحَدة  َوٰ  س  ّّنفۡ  ّمِن َخلََقك 
مۡ َعلَيۡ  ََكنَ  ّلّلَ ٱ إِنّ  ﴿ ْخَرى اليت يف آخر  [ 1: النساء] ﴾ ١ اَرقِيبٗ  ك 

ُ
، واآلية األ

ُيَهاَيٰ  ﴿: احلََْشِ 
َ
وا  ٱ َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ رۡ َوّتۡلَ  ّلّلَ ٱ ّتق   ﴾ لَِغد ِ  قَّدَمۡت  ّما س  َّنفۡ  نظ 

ارِهِ، مِنإ ِدرهِمِه، ِمنإ ثَوبِِه، ِمنإ َصاِع بُِرّهِ، مِنإ تََصَدَق رَُجٌل ِمنإ ِدينَ [  18: احلَش]
رِهِ  ٍة ََكَدْت «َولَوإ بِّشِقّ تَمَرةٍ  -َحََّت قَاَل  -َصاِع َتمإ نَْصاِر بُِِصَ

َ
فََجاَء رَُجٌل ِمَن األ

 ِمْن َطَعاٍم َكُفُه تَعِجُز َعنَها، بَْل قَْد َعَجَزْت، ُثَم َتتَاَبَع انَلاُس َحََّت َرأيُْت َكوَمنْيِ 
َفَقاَل رَُسول اهلل . َيتََهلَُل َكأنَُه ُمْذَهبَةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَوِثيَاٍب، َحََّت َرأيُْت وَْجَه رَُسوِل اهلل 

َدهُ، مِنإ »: ملسو هيلع هللا ىلص ُر َمنإ َعِمَل بَِها َبعإ ُرَها، وَأجإ َمنإ َسَن ِف اْلسَلِم سَنًة َحَسَنًة فَلَُه أجإ
ُجورهمإ ََش 

ُ
َلِم ُسَنًة َسيَِّئًة ََكَن َعلَّيِه َغريِ أنإ َينإُقَص ِمنإ أ ٌء، َوَمنإ َسَن ِف اْلسإ
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َزارِهمإ ََشءٌ  ِدهِ، ِمنإ َغريِ أنإ َينإُقَص ِمنإ أوإ
ُر َمنإ َعِمَل بَِها ِمنإ َبعإ ُرَها، َووِزإ

. «وِزإ
 مسلم رواه

১/১৭৬। আবূ ‘আমি জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আমিা রদলনি প্রথম ভালর্ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকট রেোম। অতঃপি তাঁি রনকট রকেু সোক এে, 
যালদি সদহ রববস্ত্র রেে, পশলমি সডািা কাটা চাদি (মাথা প্রলবলশি 
মত জায়র্া মালে সকলট) পলি রেে অথবা ‘আবা’ (আংিাখা) পলি 
রেে, তিবারি তািা রনলজলদি র্দণালন েুরেলয় সিলখরেে। তালদি 
অরয কাংশ মুদ্বাি সর্ালিি (সোক) রেে; বিং তািা সকলেই মুদ্বাি 
সর্ালিি রেে। তালদি দরিদ্রতা সদলখ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সচহািা রববর্ণ হলয় সর্ে। সুতিাং রতরন (বারড়ি 
রভতি) প্রলবশ কিলেন এবং পুনিায় সবি হলেন। তািপি রতরন 
সবোেলক (আযান সদওয়াি) আলদশ কিলেন। ফলে রতরন আযান 
রদলেন এবং ইকামত রদলেন। অতঃপি রতরন নামায পলড় 
সোকলদিলক (সলম্বায ন ক’সি) ভাষর্ রদলেন। রতরন বেলেন, ‘‘সহ 
মানব সম্প্রদায়! সতামিা সতামালদি িবলক ভয় কি, রযরন সতামালদি 
এক বযরি হলত স্রষ্ট কলিলেন ও তা হলত তাি সরিনী স্রষ্ট 
কলিলেন, রযরন তালদি দু’জন সথলক বহু নিনািী (প্রথবীলত) রবিাি 
কলিলেন। সসই আল্লাহলক ভয় কি, যাি নালম সতামিা এলক 
অপলিি রনকট যাচ্ঞা কি এবং জ্ঞারত-বন্ধন রেি কিালক ভয় কি। 
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রনশ্চয় আল্লাহ সতামালদি উপি তীক্ষ্ণ দ্রষ্ট িালখন।’’ (সূিা রনসা ১ 
আয়াত) অতঃপি রদ্বতীয় আয়াত সযরট সূিা হাশলিি সশলষ আলে সসরট 
পাি কিলেন, ‘‘সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা আল্লাহলক ভয় কি। আি 
প্রলতযলকই সভলব সদখুক সয, আর্ামীকালেি (রকয়ামলতি) জনয সস 
রক অরগ্রম পারিলয়লে। সতামিা আল্লাহলক ভয় কি। রনশ্চয় সতামিা 
যা কি আল্লাহ সস সম্পলকণ অবরহত।’’ (সূিা হাশি ১৮ আয়াত) 

‘‘সুতিাং প্রলতযক বযরি সযন রনজ দীনাি (স্বর্ণমুদ্রা), রদিহাম 
(সিৌপযমুদ্রা), কাপড়, এক সা’ র্ম ও এক সা’ সখজুি সথলক সাদকাহ 
কলি।’’ এমনরক রতরন বেলেন, ‘‘সখজুলিি আয া টুকিা হলেও (তা 
সযন দান কলি)।’’ সুতিাং আনসািলদি একরট সোক (চাঁরদি) একরট 
থলে রনলয় এে, সোকরটি কিতে সযন তা য াির্ কিলত পািরেে 
না; বিং তা য াির্ কিলত অক্ষমই রেে। অতঃপি (তা সদলখ) 
সোলকিা পিস্পি দান আনলত আিম্ভ কিে। এমনরক খাদয সামগ্রী 
ও কাপলড়ি দু’রট িূপ সদখোম। পরিলশলষ আরম সদখোম সয, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সচহািা সযন সসানাি 
মত েেমে কিলে। অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সয বযরি ইসোলম ভাে িীরত চােু কিলব, সস 
তাি রনলজি এবং ঐ সমি সোলকি সওয়াব পালব, যািা তাি 
(ম্তুযি) পি তাি উপি আমে কিলব। তালদি সওয়ালবি রকেু 
পরিমার্ও কম কিা হলব না। আি সয বযরি ইসোলম সকালনা মন্দ 
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িীরতি প্রচেন কিলব, তাি উপি তাি রনলজি এবং ঐ সোকলদি 
সর্ানাহ বতণালব, যািা তাি (ম্তুযি) পি তাি উপি আমে কিলব। 
তালদি সর্ানাহি রকেু পরিমার্ও কম কিা হলব না।’’173  

َن انَليَِب  : رِض اهلل عنه وََعِن ابِن َمسُعودٍ  1٥٥/٤
َ
لَيإَس مِنإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ
َتُل ُظلإماً إِلَ ََكَن لََعَ ابإِن آَدَم األَوِل كِفإ  ٍس ُتقإ نَُه ََكَن أَوَل َمنإ َّنفإ

َ
ٌل ِمنإ َدِمَها، أل

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َسَن الَقتَل 
২/১৭৭। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয সকান প্রার্লক অনযায়ভালব 
হতযা কিা হলব, তাি পালপি একটা অংশ আদলমি প্রথম সন্তান 
(কাবীে) এি উপি বতণালব। সকননা, সস হতযাি িীরত সবণপ্রথম চােু 
কলিলে।’’174  

  

وإ َّضَلَلَةٍ  -21
َ
ِ َواُِلََعءِ إَِلى ُهًدى أ  بَاُب ِِف اَِلَِللَِة لََعى َخريإ

পরিলচ্ছদ -২০ : মিলেি প্ররত পথ-রনলদণশনা এবং সৎপথ 
অথবা  

অসৎপলথি রদলক আহ্বান কিাি রববির্ 

                                                           
173 মুসরেম ১০১৭, রতিরমযী ২৬৭৫, নাসায়ী ২৫৫৪, ইবনু মাজাহ ২০৩, আহমাদ ১৮৬৭৫, ১৮৬৯৩, 

১৮৭০১, ১৮৭২৪, দালিমী ৫১২, ৫১৪ 
174 সহীহুে বুখািী ৩৩৩৬, ৬৮৬৭, ৭৩২১, মুসরেম ১৬৭৭, রতিরমযী ২৬৭৭, নাসায়ী ৩৯৮৫, ইবনু 

মাজাহ ২৬১৬, আহমাদ ৩৫২৩, ৪০৮১, ৪১১২ 
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আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
 [  8٥: القصص] ﴾ َرّبَِكٰ  إَِلٰ     دۡ ٱوَ  ﴿

অথণাৎ “তুরম সতামাি প্ররতপােলকি রদলক আহ্বান কি।” (সূিা 
ক্বাসাস ৮৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ِ  َرّبَِك  َسبِيلِ  إَِلٰ     دۡ ٱ ﴿  ٱوَ  َمةِّكۡ ۡۡلِ ٱب

ۡ  [  1٤٦: انلحل] ﴾ َّسَنةِِ ۡلَۡ ٱ ِعَظةَِموۡ ل
অথণাৎ “তুরম মানুষলক সতামাি প্ররতপােলকি পলথ আহ্বান কি 

রহকমত ও সদুপলদশ দ্বািা।” (সূিা নাে ১২৫ আয়াত) 
রতরন আলিা বলেন,  

ِ لۡ ٱ ََعَ  َوَتَعاَون وا   ۘ ﴿  [  ٤: دة املائ] ﴾ َوٰىٰ ّتّلقۡ ٱوَ  ِبّ
অথণাৎ “সৎকাজ ও আত্মসংযলম সতামিা পিস্পি সহলযারর্তা 

কি।” (সূিা মালয়দাহ ২ আয়াত) 
রতরন অনযি বলেলেন, 

نَوّتۡلَ  ﴿ ّمة   مۡ ّمِنك   ك 
 
ونَ يَدۡ  أ  [  11٢: عمران ال] ﴾ ۡيِ لَۡ ٱ إَِل  ع 

অথণাৎ “সতামালদি মলয য এমন একরট দে থাকা উরচত, যািা 
(সোকলক) কেযালর্ি রদলক আহ্বান কিলব।” (সূিা আলে ইমিান ১০৪ 
আয়াত) 

نَصارِي ابَلدرِي 1/1٥8
َ
ِِب َمسُعوٍد ُعقبَة بِن َعمٍرو األ

َ
 ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ِر فَاِعلِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ٍ فَلَُه ِمثإُل أجإ
 مسلم رواه. «َمنإ َدَل لََعَ َخريإ

১/১৭৮। আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবলন ‘আমি আনসািী 



 

248 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘সয বযরি ভাে কালজি পথ সদখালব, সস তাি প্ররত 
আমেকািীি সমান সনকী পালব।’’175  

ِِب ُهَريَرةَ  1٥٢/٤
َ
َمنإ َدََع »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ُل أُجورِ َمنإ تَبَِعه، ِلَ َينإُقُص ذلَِك ِمنإ أُجورِهمإ 
ِر ِمثإ جإ

َ
إََِل ُهَدًى، ََكَن َِلُ ِمَن األ

َن َعلَّيِه ِمَن اْلثإِم ِمثإُل آثَاِم َمنإ تَبَِعُه، ِلَ َينإُقُص َشيئاً، َوَمنإ َدََع إََِل َّضَلَلٍَة، َكَ 
 مسلم رواه. «ذلَِك مِنإ آثَاِمِهمإ َشيئاً 

২/১৭৯। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি 
(কাউলক) সৎপলথি রদলক আহ্বান কিলব, সস তাি প্ররত 
আমেকািীলদি সমান সনকী পালব। এটা তালদি সনকীসমূহ সথলক 
রকেুই কম কিলব না। আি সয বযরি (কাউলক) ভ্রষ্টতাি রদলক 
আহ্বান কিলব, তাি উপি তাি সমি অনুসািীলদি সর্ানাহ চাপলব। 
এটা তালদি সর্ানাহ সথলক রকেুই কম কিলব না।’’176  

ِِب الَعَباِس َسهِل بِن سَ  181/٧
َ
أَن رَُسوَل  : رِض اهلل عنه عٍد الَساِعِديْ َوَعْن أ

َتُح اهلل لََعَ يََديِه، ُُيُب اهلَل »: ، قَاَل يَومَ َخيََب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِطَّيَ الَرايََة َغداً رَجَلً َيفإ عإ
ُ
أل
فَلََما . ا ، َفبَاَت انَلاُس يَُدوُكوَن َيْلَتَُهْم أُيُهْم ُيْعَّطاهَ «َوَرسوَِلُ، وُُيُِبُه اهلُل َوَرُسوُِلُ 

                                                           
175 মুসরেম ১৮৯৩, রতিরমযী ২৬৭১, আবূ দাউদ ৫১২৯, আহমাদ ২৭৫৮৫, ২১৮৩৪, ২১৮৪৬, 

২১৮৫৫  
176 মুসরেম ২৬৭৪, রতিরমযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬১৯, আহমাদ ৮৯১৫, দালিমী ৫১৩ 
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ُ »: َفَقاَل . لُُكُُهْم يَرُْجو أْن ُيْعَّطاَها ملسو هيلع هللا ىلصأْصبََح انَلاُس َغَدْوا ىلَعَ رسوِل اهلل  أيَن َلََعِ
يب طالب ؟

َ
رإِسلُوا إََِلإه»: قَاَل . يَا رسوَل اهلل، ُهَو يَْشتََك َعيْنَيِه : فقيَل «ابُن أ

َ
ِِتَ «فَأ

ُ
فَأ

ِه، وََدََع َُلُ َفََبِىَء َحََّت كأْن لَْم يُكن بِِه وََجٌع، يف َعيْنَيْ  ملسو هيلع هللا ىلصبِِه َفبََصَق رسوُل اهلل 
يَا رَُسول اهلِل، أقاتِلُهْم َحََّت يَُكونُوا  : رِض اهلل عنه فَقاَل َلََعٌ . فأْعّطاُه الَرايََة 

َل بَساَحتهْم، ُثَم اْدُعُهْم إىَِل اإل»: ِمثْلَنَا ؟ َفَقاَل  ْساَلِم، اْنُفْذ ىلَعَ رِْسِلَك َحََّت َتْْنِ
ْن َيْهِدَي اهلُل بَِك 

َ
ُب َعلَيِْهْم ِمْن َحِقّ اهلِل َتَعاىَل ِفيِه، فََواهلل أل َوأْخَِبُْهْم بَِما ََيِ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «رَُجاًل َواِحداً َخرٌي لََك ِمْن مُحِْر انلََعم
৩/১৮০। আবূে আব্বাস সাহ্ ে ইবলন সা‘দ সালয়দী িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু সথলক বরর্ণত িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
খায়বাি (যুলদ্ধি) রদন বেলেন, ‘‘রনশ্চয় আরম আর্ামীকাে যুদ্ধ-
পতাকা এমন এক বযরিলক সদব, যাি হালত আল্লাহ রবজয় দান 
কিলবন, আি সস বযরি আল্লাহ ও তাঁি িাসূেলক ভােবালস এবং 
আল্লাহ ও তাঁি িাসূেও তালক ভােবালসন।’’ অতঃপি সোলকিা এই 
আলোচনা কিলত কিলত িাত কারটলয় রদে সয, তালদি মলয য সকান 
বযরিলক এটা সদওয়া হলব। অতঃপি সকালে তািা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট সর্ে। তালদি প্রলতযলকিই 
এই আকাঙ্ক্ষা রেে সয, পতাকা তালক সদওয়া সহাক। রকন্তু রতরন 
রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘‘আেী ইবলন আবী ত্বালেব সকাথায়?’’ তাঁলক বো 
হে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! তাঁি চকু্ষদ্বলয় বযথা হলচ্ছ।’ রতরন বেলেন, 
‘‘তালক সডলক পািাও।’’ সুতিাং তাঁলক সডলক আনা হে। তািপি 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাি চকু্ষদ্বলয় থুতু োরর্লয় 
রদলেন এবং তাঁি জনয সদা‘আ কিলেন। ফলে রতরন এমন সুস্থ হলয় 
সর্লেন; সযন তাঁি সকান বযথাই রেে না। অতঃপি রতরন তাঁলক যুদ্ধ-
পতাকা রদলেন। আেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘সহ আল্লাহি 
িাসূে! তািা আমালদি মত (মুসরেম) না হওয়া পযণন্ত রক আরম 
তালদি রবরুলদ্ধ েড়লত থাকব?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম প্রশান্ত হলয় 
চেলত থাক; যতক্ষর্ না তালদি নর্ি-প্রািলন অবতির্ কলিে। 
অতঃপি তালদিলক ইসোলমি রদলক আহ্বান কি এবং তালদি উপি 
ইসোলম আল্লাহি সয জরুিী হক িলয়লে তালদিলক সস বযাপালি 
অবর্ত কিাও। আল্লাহি কসম! যরদ আল্লাহ তা‘আো সতামাি দ্বািা 
একরট মানুষলক রহদায়াত কলিন, তাহলে তা সতামাি জনয (আিলবি 
সেষ্ঠ সম্পদ) োে উটঁনী অলপক্ষাও উত্তম।’’177  

نٍَس  181/٢
َ
سلََم، قَاَل  : رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
َن فًَّت ِمْن أ

َ
يَا رَُسوَل اهلل، : أ

ِريُد الَغْزَو َولَيَْس مِع َما أََتََهز بِِه، قَاَل 
ُ
ائِت فَُلَناً فإنَُه قَدإ ََكَن ََتََهَز »: إيِنّ أ

طِن اَّلِص ي : ُيْقِرئَُك الَسالَم، َوَيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصإَن رسوَل اهلل : َقاَل فَأتَاُه، فَ «َفَمرَِض  أعإ
ي ََتََهْزُت بِِه، َوال حَتِْبيس ِمنُْه َشيئاً، فَواهلِل : ، َفَقاَل ََتََهزإَت بِهِ  يَا فُاَلنَُة، أْعِّطيِه اذَلِ

 رواه مسلم. اَل حَتِْبِسني ِمنُْه َشيئاً َفيُبَارَك لَِك ِفيِه 
৪/১৮১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, আসোম 

                                                           
177 সহীহুে বুখািী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসরেম ২৪০৬, আবূ দাউদ ৩৬৬১, আহমাদ 

২২৩১৪ 
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সর্ালিি এক যুবক বেে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে!  আরম রজহালদ 
যাওয়াি ইচ্ছা কিরে; রকন্তু আমাি কালে তাি প্রস্তুরতি সিঞ্জাম 
সনই।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম অমুলকি কালে যাও। সকননা সস 
(রজহালদি জনয) প্রস্তুরত সনওয়াি পি অসুস্থ হলয় পলড়লে।’’ সুতিাং 
সস (যুবকরট) তাি রনকট এলস বেে, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সতামালক সাোম রদলচ্ছন এবং বেলেন সয, সয সিঞ্জাম 
তুরম (রজহালদি জনয) প্রস্তুত কলিে, তা তুরম আমালক দাও।’ অতএব 
সস (তাি স্ত্রীলক) বেে, ‘সহ অমুক! আরম রজহালদি জনয সয সিঞ্জাম 
প্রস্তুত কলিরেোম, তুরম সব এলক রদলয় দাও এবং তা হলত সকান 
রজরনস আটলক সিলখা না। আল্লাহি কসম! তুরম তাি ময য হলত 
সকান রজরনস আটলক িাখলে, সতামাি জনয তালত বিকত সদওয়া 
হলব না।’178  

 

وىى -٤1 ِْبِّ َواِلَقإ
 بَاُب اِلََعاُوِن لََعَ الإ

পরিলচ্ছদ -২১ : সনকী ও সংযমশীেতাি কালজ পািস্পরিক 
সহলযারর্তাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ِ لۡ ٱ ََعَ  َوَتَعاَون وا   ﴿  [  ٤: دة املائ] ﴾ َوٰىٰ ّتّلقۡ ٱوَ  ِبّ

                                                           
178 মুসরেম ১৮৯৪, আবূ দাউদ ২৭৮০, আহমাদ ১২৭৪৮ 
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অথণাৎ “সৎকাজ ও আত্মসংযলম সতামিা পিস্পি সহলযারর্তা 
কি।” (সূিা মালয়দাহ ২ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ۡس   لَِف  نَ نَسٰ ۡۡلِ ٱ إِنّ  ١ َعۡصِ لۡ ٱوَ  ﴿  ِت لَِحٰ لّصٰ ٱ وََعِمل وا   َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ إِّّل  ٢ خ 

ِ  ا  َوتََواَصوۡ  ِ  ا  َوتََواَصوۡ  قِّ ۡلَۡ ٱب   [ ٧  ،1: العِص] ﴾ ٣ لّصۡبِ ٱب

অথণাৎ “সমলয়ি শপথ!। মানুষ অবশযই ক্ষরতগ্রি। রকন্তু তািা 
নয়, যািা ঈমান আলন ও সৎকমণ কলি এবং পিস্পিলক সলতযি 
উপলদশ সদয়। আি উপলদশ সদয় দয যণ য ািলর্ি।” (সূিা আসি) 

ইমাম শালফয়ী িারহমাহুল্লাহ বলেন, সোলকিা অথবা তালদি 
অরয কাংশই এই সূিা রনলয় রচন্তা-ভাবনা কিাি বযাপালি উদাসীন। 
(তফসীি ইবলন কাসীি) 

ِِب َعبِد الرمََحاِن َزيِد بِن َخادِلٍ اجلَُهيِن  1/18٤
َ
قَاَل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َمنإ َجَهَز ََغزِياً ِف َسبّيِل اهللِ َفَقدإ َغَزا، َوَمنإ َخلََف ََغزياً ِف »: ملسو هيلع هللا ىلصرَسوُل اهلل 
لِِه ِِبَرٍي َفَقدإ َغَزا  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أهإ

১/১৮২। আবূ আবু্দি িাহমান যায়দ ইবলন খারেদ জুহানী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি সিঞ্জাম রদলয় আল্লাহি পলথ সকান 
মুজারহদ প্রস্তুত কলি রদে, রনঃসলন্দলহ সস বযরি স্বয়ং রজহাদ কিে। 
আি সয বযরি সকান মুজারহলদি পরিবালি উত্তমরূলপ প্ররতরনরয ত্ব 
কিে, রনঃসলন্দলহ সসও রজহাদ কিে।’’ (অথণাৎ সসও রজহালদি 
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সনকী পালব।)179  
ِِب َسِعيدٍ  18٧/٤

َ
َن رَُسوَل اهلل : رِض اهلل عنه اْلُدرِيْ  َوَعْن أ

َ
َبَعَث بَعثاً  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ُر »: إىَِل بيَن حِلْيَان ِمْن ُهَذيٍْل، َفَقاَل  َحُدُهَما َواألجإ
َ
ِ أ  رَُجلَّيإ

ّ
 مِنإ لُُكِ

َِلَنإَبِعثإ
 مسلم رواه. «بَيإَنُهَما

২/১৮৩। আবূ সাইদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম হুযাইে সর্ালিি একরট শাখা বনু 
রেহ্ইয়ালনি রদলক এক সসনাবারহনী সপ্রির্ (কিাি ইচ্ছা) কিলেন। 
সুতিাং রতরন বেলেন, ‘‘প্রলতযক দুই বযরিি মলয য একজন যালব; 
আি সওয়াব দু’জলনই পালব।’’180  

ليَِقَ َرْكباً  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلل أَن :  وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما 18٢/٧
َرُسوُل »: َمن أنَت ؟ قَاَل :  اَلُْمسِلُموَن، َفَقالُوا:  قَالُوا «َمِن الَقوإُم؟»: بالَروَْحاِء، َفَقاَل 

رٌ »: ألَِهَذا َحٌج ؟ قَاَل : ، فََرَفَعت إَِيِْه امرأةٌ َصبياً، َفَقالَْت «اهلل ، َولَِك أجإ  رواه. «َّنَعمإ
 مسلم

৩/১৮৪। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা সথলক বরর্ণত, 
িওহা নামক স্থালন এক কালফোি সলি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সাক্ষাৎ হে। রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা 
কািা?’’ তািা বেে, ‘(আমিা) মুসরেম।’ অতঃপি তািা বেে, 
                                                           
179 সহীহুে বুখািী ২৮৪৩, মুসরেম ১৮৯৫, রতিরমযী ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৫০৯, ইবনু 

মাজাহ ২৭৫৯, আহমাদ ১৬৫৮২, ১৬৫৯১, ১৬৫৯৬, ১৬৬০৮. ২১১৬৮, ২১১৭৩, নাসায়ী ৩১৮০. 
৩১৮১, দালিমী ২৪১৯ 

180 মুসরেম ১৮৯৬, আবূ দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১০৭২৬, ১০৯০৮, ১১০৬৯, ১১১৩৩, ১১৪৫৭, 
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‘আপরন সক?’ রতরন বেলেন, ‘‘(আরম) আল্লাহি িাসূে।’’ অতঃপি 
একজন মরহো তাি এক বাচ্চালক তাঁি রদলক তুলে বেে, ‘এি রক 
হি আলে?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ, আি তুরমও সনকী পালব।’’181  

ِِب ُموىَس األشَعِري 18٦/٢
َ
: ، أنَه قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ِمَر بِهِ »
ُ
لُِم األِمُّي اَّلِص ي يُنِفُذ َما أ ُسُه  اخَلازُِن الُمسإ طّيِه ََكِمَلً ُمَوَفراً َطّيَِّبًة بِِه َّنفإ

فُّيعإ
قّي ِمَر َِلُ بِِه، أَحُد الُمَتَصِدّ

ُ
َفُعُه إََِل اَّلِص ي أ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َفَّيدإ

৪/১৮৫। আবূ মূসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয মুসরেম 
আমানাতদাি সকাষায যক্ষ মারেলকি আলদশ অনুযায়ী কাজ কলি এবং 
সস ভালো মলন তালক পূর্ণ মাে সদয়, যালক মারেক সদওয়াি আলদশ 
কলি, সসও সাদকাহকািীলদি মলয য একজন র্র্য হয়।’’182  

 

 بَاُب انلَِصّيإَحةِ  -٤٤
পরিলচ্ছদ -২২ : রহতাকারঙ্ক্ষতাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ۡ ٱ إِّّنَما ﴿ ؤۡ ل  [  11: احلجرات] ﴾ َوة  خۡ إِ  ِمن ونَ م 

                                                           
181 মুসরেম ১৩৩৬, আবূ দাউদ ১৭৩৫, আহমাদ ১৯০১, ২১৮৮, ২৬০৫, ৩১৮৫, ৩১৯২, মুওয়াত্তা 

মালেক -৯৬১, নাসায়ী ২৬৪৫, ২৬৪৬, ২৬৪৭, ২৬৪৮, ২৫৪৯ 
182 মুসরেম ১৪৩৮, ২২৬০, ২৩১৯, মুসরেম ১০২৩, ১৬৯৯, আবূ দাউদ ১৬৮৪, আহমাদ ১৯০১৮, 

১৯১২৭, ১৯১২৮, ১৯১৫৩, ১৯২০৭, নাসায়ী ২৫৬০ 
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অথণাৎ “সকে ঈমানদািিা সতা পিস্পি ভাই ভাই।” (সূিা 
হুজিাত ১০ আয়াত) 

রতরন নূহ আোইরহস সাোম-এি কথা উলল্লখ কলি বলেলেন, 
نَصح   ﴿

َ
مۡ  َوأ  [  ٥٤: االعراف] ﴾ لَك 

অথণাৎ “(নূহ বেে,) আরম সতামালদিলক উপলদশ রদরচ্ছ (বা 
রহতকামনা কিরে)।”(সূিা আ‘িাফ ৬২ আয়াত) 

রতরন হূদ আোইরহস সাোম-এি কথা উলল্লখ কলি বলেলেন, 
نَا   ﴿

َ
مۡ  َوأ ِمي   نَاِصح   لَك 

َ
 [  ٥8: االعراف] ﴾ أ

অথণাৎ “(হূদ বেে,) আরম সতামালদি জনয একজন রবেি 
উপলদষ্টা (বা রহতাকাঙ্ক্ষী)।” (সূিা আ‘িাফ ৬৮ আয়াত)  

হাদীসসমূহ:- 
ِِب ُرَقَيَة تَِميِم  1/18٥

َ
َن انلَيِّب :  رِض اهلل عنه بِن أوٍس ادَلارِِيّ َعْن أ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصأ

يُن انلَِصّيحةُ »:  قَاَل  لَِلِ َولِِكَتابِِه َولِرَُسوِِلِ َوألئَِمِة »: لَِمْن ؟ قَاَل :  قُلنَا «اِِلّ
لِِمَّي وَََعَمتِِهمإ   مسلم رواه. «الُمسإ

১/১৮৬। আবূ রুক্বাইয়াহ তামীম ইবন আওস আদ-দািী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু  সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেন, ‘‘দ্বীন হে কেযার্ কামনা কিাি নাম।’’ আমিা বেোম, ‘কাি 
জনয?’ রতরন বেলেন, ‘‘আল্লাহি জনয, তাঁি রকতালবি জনয, তাঁি 
িসূলেি জনয, মুসরেমলদি শাসকলদি জনয এবং মুসরেম 
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জনসায ািলর্ি জনয।183  
 ملسو هيلع هللا ىلصبَاَيْعُت رَُسوَل اهلل :  قَاَل  ،رِض اهلل عنه بِن َعبِد اهللِ َعن َجِريِر  18٥/٤

ّ ُمْسِلٍم 
 . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . ىلَعَ إقَاِم الَصالِة، َوإِيتَاِء الَزََكِة، وانلُْصِح ِلُُكِ

২/১৮৭। জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি রনকট নামায কালয়ম কিা, যাকাত সদওয়া ও সকে মুসরেমি 
জনয কেযার্ কামনা কিাি উপি বায়‘আত কলিরে।184  

ِلَ يُؤِمُن أَحُدُكمإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انليَِّب  ،رِض اهلل عنه َعن أنٍَس  188/٧
ِسهِ  ِخّيِه َما ُُيُب نِلَفإ

َ
 لَيهِ ُمَتَفٌق عَ . «َحََّت ُُيَِب أل

৩/১৮৮। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘ততক্ষর্ পযণন্ত সতামালদি সকউ 
প্রক্ত ঈমানদাি হলব না; যতক্ষর্ পযণন্ত না সস তাি ভালয়ি জনয 
তাই পেন্দ কিলব, যা সস রনলজি জনয পেন্দ কলি।’’185  

 

                                                           
183 মুসরেম ৫৫, নাসায়ী ৪১৯৭, ৪১৯৮, আবূ দাউদ ৪৯৪৪, আহমাদ ১৬৪৯৩ 
184 সহীহুে বুখািী ৫৭, ৫৮, ৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫, ৭২০৪, মুসরেম ৫৬, রতিরমযী 

১৯২৫, নাসায়ী ৪১৫৬, ৪১৫৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪১৭৭, ৪১৮৯, আহমাদ ১৮৬৭১, ১৮৭০০, ১৮৭৩৪, 
১৮৭৪৩, ১৮৭৫০, দালিমী ২৫৪০ 

185 সহীহুে বুখািী ১৩, মুসরেম ৪৫, রতিরমযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, 
আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০, ১২৭৩৪, ১২৯৯৪, ১৩১৮০, ১৩২০৭,১৩৪৬২, 
১৩৫৪৭, ১৩৬৫৬, দালিমী ২৭৪০ 
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رُ  -٤٧ إَمعإ ِر بِال مإ
َ ِ َعنإ الُمنإَكرِ بَاُب األإ

 وإِف َوانلَِهإ

পরিলচ্ছদ - ২৩ : ভাে কালজি আলদশ ও মন্দ কালজ 
রনলষয  কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
نَوّتۡلَ  ﴿ مۡ  ك  ّمة   ّمِنك 

 
ونَ يَدۡ  أ   ۡيِ لَۡ ٱ إَِل  ع 

ۡ
ونَ َوَيأ ر  ِ  م   ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل  َعنِ  نَ َهوۡ َوَينۡ  ر 
ۡ ٱ نَّكرِِ ل َلٰ  م  و 

 
م   ئَِك َوأ ۡ ٱ ه  فۡ ل ونَ م   [  11٢: عمران ال] ﴾ ١٠٤ لِح 

অথণাৎ “সতামালদি মলয য এমন একরট দে থাকা উরচত, যািা 
(সোকলক) কেযালর্ি রদলক আহ্বান কিলব এবং সৎকালযণি রনলদণশ 
সদলব ও অসৎ কাযণ সথলক রনলষয  কিলব। আি এ সকে সোকই 
হলব সফেকাম।” (সূিা আলে ইমিান ১০৪ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
نت مۡ ﴿ ّمة   َخۡيَ  ك 

 
خۡ  أ

 
  لِلّناِس  رَِجۡت أ

ۡ
ونَ تَأ ر  ِ  م   ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَتنۡ  ر  نَّكرِ ل  م 
ِ  ِمن ونَ َوت ؤۡ   [  111: عمران ال] ﴾ ّلّلُِ ٱب

অথণাৎ “সতামিাই সেষ্ঠতম জারত। মানবমণ্ডেীি জনয সতামালদি 
অভুযিান হলয়লে, সতামিা সৎকালযণি রনলদণশ দান কি, আি অসৎ 
কাযণ (কিা সথলক) রনলষয  কি, আি আল্লাহলত রবোস কি।”  (সূিা 
আলে ইমিান ১১০ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ذِ  ﴿   وَ َعفۡ لۡ ٱ خ 

ۡ
رۡ َوأ ِ  م  رۡ لۡ ٱب عۡ  ِف ع 

َ
 [  1٢٢: االعراف] ﴾ ١٩٩ ِهلِيَ َجٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ
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অথণাৎ “তুরম ক্ষমাশীেতাি নীরত অবেম্বন কি, সৎকালজি 
রনলদণশ দাও এবং মূখণলদিলক এরড়লয় চে।” (সূিা আ‘িাফ ১৯৯ আয়াত) 

অনযলি বলেলেন, 
ۡ ٱوَ  ﴿ ؤۡ ل ۡ ٱوَ  ِمن ونَ م  ؤۡ ل مۡ َبعۡ  ت  ِمَنٰ م  ه  وۡ  ض 

َ
ِ َبعۡ  ء  ِِلَا  أ   ض 

ۡ
ونَ يَأ ر  ِ  م   ٱب

ۡ وِف َمعۡ ل  َعنِ  نَ َهوۡ َوَينۡ  ر 
ۡ ٱ نَّكرِ ل  [  ٥1: اتلوبة] ﴾ م 

অথণাৎ “আি রবোসী পুরুষিা ও রবোরসনী নািীিা হলচ্ছ পিস্পি 
এলক অলনযি বনু্ধ, তািা সৎ কালজি আলদশ সদয় এবং অসৎ কালজ 
রনলষয  কলি।” (সূিা তাওবাহ ৭১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
وا   َّّلِينَ ٱ ل عِنَ  ﴿ ٰ إِسۡ  بَِن   ِمنَ  َكَفر  ٰ  ِءيَل َر ٰ  َيمََ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَس  دَ ۥَداو   لَِّسانِ  ََعَ  لَِك َذ
ونَ َيعۡ  ّوََكن وا   َعَصوا   بَِما َ  ُمنَّكر   َعن نَ يَتََناَهوۡ  َّل  ََكن وا   ٧٨ َتد   ََكن وا   َما َس َلِئۡ  َفَعل وه 
 [  ٥٢  ،٥8: دة املائ] ﴾ ٧٩ َعل ونَ َيفۡ 

অথণাৎ “বনী ইস্রাঈলেি মলয য যািা অরবোস কলিরেে তািা দাঊদ 
ও মািয়যাম-তনয় কত্ণক অরভশপ্ত হলয়রেে। সকননা, তািা রেে অবায য 
ও সীমােং নকািী। তািা সযসব র্রহণত কাজ কিত তা সথলক তািা 
এলক অনযলক বাির্ কিত না। তািা যা কিত রনশ্চয় তা রনক্ষ্ট।” 
(সূিা মালয়দাহ ৭৮-৭৯ আয়াত) 

রতরন অনযলি বলেলেন, 
ۡمٰ  ِمن ُق ۡلَۡ ٱ َوق لِ  ﴿ َ َيكۡ فَلۡ  ءَ َشا   َوَمن ِمني ؤۡ فَلۡ  ءَ َشا   َفَمن ّرّبِك  ۡر  [  ٤٢: الكهف] ﴾ ف 

অথণাৎ “বলে দাও, সতয সতামালদি প্ররতপােলকি রনকট হলত 
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সমার্ত; সুতিাং যাি ইচ্ছা রবোস করুক ও যাি ইচ্ছা প্রতযাখযান 
করুক।” (সূিা ক্বাহফ ২৯ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
 [  ٢٢: احلجر] ﴾ َمر  ت ؤۡ  بَِما َد ۡ ۡص ٱفَ  ﴿

অথণাৎ “অতএব তুরম সয রবষলয় আরদষ্ট হলয়ে তা প্রকালশয প্রচাি 
কি।” (সূিা রহজি ৯৪ আয়াত) 

রতরন অনযলি বলেলেন, 
يِجنَيۡ  ﴿
َ
َخذۡ  ءِ لُّسو  ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َينۡ  َّّلِينَ ٱ َناأ

َ
وا   َّّلِينَ ٱ نَاَوأ  ََكن وا   بَِما يِۢس َِٔب  بَِعَذابِ  َظلَم 

ونَ َيفۡ  ق   [  1٥٦: االعراف] ﴾ ّس 
অথণাৎ “(সয উপলদশ তালদিলক সদওয়া হলয়রেে তািা যখন তা 

রবস্্মত হে, তখন) যািা মন্দ কালজ বায া দান কিত তালদিলক আরম 
উদ্ধাি কিোম এবং যািা অতযাচািী রেে তািা সতযতযার্ কিত বলে 
আরম তালদিলক কলিাি শারিি সালথ পাকড়াও কিোম।” (সূিা 
আ‘িাফ ১৬৫ আয়াত) 

এ মলমণ আলিা অলনক আয়াত িলয়লে। আি হাদীসসমূহ 
রনম্নরূপঃ- 

ِِب َسِعيٍد اْلُدرِي 1/18٢
َ
، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رَُسوَل اهلل : اَل ، قَ رِض اهلل عنه َعْن أ

َتِطعإ فَبِلَِسانِِه، فَإنإ لَمإ »: َيُقوُل  إهُ بَِّيِدهِ، فَإنإ لَمإ يَسإ َمنإ َرأى مِنإُكمإ ُمنإَكراً فَلإّيَُغرِيّ
َعُف اْليَمانِ  َتِطعإ فَبَِقلإبِِه، َوَذلَِك أّضإ  مسلم رواه. «يَسإ

১/১৮৯। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, 
‘‘সতামালদি মলয য সয বযরি সকান র্রহণত কাজ সদখলব, সস সযন তা 
রনজ হাত দ্বািা পরিবতণন কলি সদয়। যরদ (তালত) ক্ষমতা না িালখ, 
তাহলে রনজ রজভ দ্বািা ( উপলদশ রদলয় পরিবতণন কলি)। যরদ 
(তালতও) সামথণয না িালখ, তাহলে অন্তি দ্বািা ( ্র্া কলি)। আি এ 
হে সবলচলয় দুবণে ঈমান।’’186  

َن رَُسوَل اهلل : رِض اهلل عنه َعِن ابِن َمسُعودٍ  1٢1/٤
َ
َما مِنإ نّيٍَبّ »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َحاٌب يَأُخُذوَن بِسنَ  َمتِِه َحَوارِيُوَن وَأصإ
ُ
تِِه َبَعَثُه اهلُل ِف أَمة َقبإِِل إِلَ ََكَن َِلُ مِنإ أ

َعلُوَن  ِدِهمإ ُخلُوٌف َيُقولُوَن َما ِلَ َيفإ رِهِ، ُثَم إَِّنَها َُتإلُُف مِنإ َبعإ مإ
َ
تَُدوَن بِأ َويَقإ

ِمٌن، َوَمنإ َجاَهَدُهمإ بَِقلبِِه  َمروَن، َفَمنإ َجاَهَدُهمإ بَِّيِدهِ َفُهَو ُمؤإ َعلُوَن َما ِلَ يُؤإ َويَفإ
َسانِِه َفُهَو ُمؤِمٌن، َولَيَس َوَراَء ذلَِك ِمَن اْليَماِن َفُهَو ُمؤِمٌن، َوَمنإ َجاَهَدُهمإ بِل

 مسلم رواه. «َحَبُة َخرإَدل
২/১৯০। ইবলন মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আমাি পূলবণ 
আল্লাহ সয সকালনা নবীলক সয সকালনা উম্মলতি মালে পারিলয়লেন 
তালদি মলয য তাঁি (রকেু) সহলযার্ী ও সিী হত। তািা তাঁি সুিলতি 
উপি আমে কিত এবং তাঁি আলদলশি অনুসির্ কিত। অতঃপি 

                                                           
186 সহীহুে বুখািী ৯৫৬, মুসরেম ৪৯, রতিরমযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮, ৫০০৯, আবূ দাউদ ১১৪০, 

৪৩৪০, ইবনু মাজাহ ১২৭৫, ৪০১৩, আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, 
১১১৪৫, ১১৪৬৬, দালিমী ২৭৪০১ 
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তালদি পলি এমন অপদাথণ সোক স্রষ্ট হে সয, তািা যা বেত, তা 
কিত না এবং তািা তা কিত, যাি আলদশ তালদিলক সদওয়া হত 
না। সুতিাং সয বযরি তালদি রবরুলদ্ধ রনজ হাত দ্বািা সংগ্রাম কিলব 
সস মু’রমন, সয বযরি তালদি রবরুলদ্ধ রনজ অন্তি দ্বািা রজহাদ কিলব 
সস মু’রমন এবং সয বযরি তালদি রবরুলদ্ধ রনজ রজভ দ্বািা সংগ্রাম 
কিলব সস মু’রমন। আি এি পি সরিষাি দানা পরিমার্ও ঈমান 
সনই।’’187 

ِِب الَوِيِد ُعبَاَدةَ بِن الَصا 1٢1/٧
َ
بَاَيْعنَا رَُسوُل : قَاَل  رِض اهلل عنه ِمِت َعْن أ

، والَمنَْشِط َوالَمْكَرهِ، وىلََعَ أثََرٍة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  ىلَعَ الَسْمِع والَّطاَعِة يف الُعَْسِ واليَُْسِ
َعلَيْنَا، وىلََعَ أْن الَ نُناِزَع األْمَر أْهلَُه إاَل أْن تََرْوا ُكْفراً بََواحاً ِعنَْدُكْم ِمَن اهلِل 

. َعاىَل ِفيِه بُْرَهاٌن، وىلََعَ أْن َنُقوَل بِاحلَِقّ أْينََما ُكَنا اَل َْنَاُف يف اهلِل لَْوَمَة اَلئِمٍ تَ 
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 

৩/১৯১। আবূ অেীদ উবাদাহ ইবলন সালমত িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি কালে এই মলমণ বাইয়াত কিোম সয, দুঃলখ-সুলখ, 
আিালম ও কলষ্ট এবং আমালদি উপি (অনযলদিলক) প্রায ানয সদওয়াি 
অবস্থায় আমিা তাঁি পূর্ণ আনুর্তয কিব। িােলনতাি রবরুলদ্ধ তাি 
রনকট সথলক ক্ষমতা সকলড় সনওয়াি েড়াই কিব না; যতক্ষর্ না 
সতামিা (তাি মলয য) প্রকাশয কুফিী সদখ, সয বযাপালি সতামালদি 
                                                           
187 মুসরেম ৫০, আহমাদ ৪৩৬৬ 
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রনকট আল্লাহি পক্ষ সথলক দেীে িলয়লে। আি আমিা সবণদা সতয 
কথা বেব এবং আল্লাহি বযাপালি সকান রননু্দলকি রনন্দালক ভয় 
কিব না।’188  

َمَثُل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انُلعَماِن بِن بَِشرٍي رَِِضَ اهلل َعنُهَما، َعِن انَليِّب  1٢٤/٢
ُضُهمإ  الَقائِِم ِف ُحُدودِ اهللِ  َتَهُموا لََعَ َسِفّينٍَة فََصاَر َبعإ َوالَواقِع فِّيَها، َكَمَثِل قَوٍم اسإ

تََقوا ِمَن الَماءِ َمُروا لََعَ  َفلَِها إَِذا اسإ سإ
َ
َفلََها، َوََكَن اَّلِيَن ِف أ سإ

َ
ُضُهمإ أ َلها َوَبعإ أعإ
، َفَقالُوا قُهمإ َنا ِف نَِصّيبَِنا خَ : َمنإ فَوإ قاً َولَمإ نُؤذِ َمنإ فَوَقَنا، فَإِنإ تََرُكوُهمإ لَوإ أنَا َخَرقإ رإ

 ابلخاري رواه. «َوَما أَراُدوا َهلَُكوا ََجِّيعاً، َوإنإ أَخُذوا لََعَ أيِديِهمإ ََنَوا َوََنَوإا ََجِّيعاً 
৪/১৯২। নু‘মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহি রনয ণারিত 
সীমায় অবস্থানকািী (সৎকালজ আলদশ ও অসৎকালজ বায াদানকািী) 
এবং ঐ সীমা েং নকািী (উি কালজ সতাষালমাদকািীি) উপমা হে 
এক সম্প্রদালয়ি মত; যািা একরট রদ্বতেরবরশষ্ট পারন-জাহালজ েটারি 
কলি রকেু সোক উপি তোয় এবং রকেু সোক রনলচি তোয় স্থান 
রনে। (রনলচি তো সায াির্তঃ পারনি রভতলি ডুলব থালক। তাই 
পারনি প্রলয়াজন হলে রনলচি তোি সোকলদিলক উপি তোয় সযলত 
হয় এবং সসখান হলত সমুদ্র বা নদীি পারন তুলে আনলত হয়।) 
                                                           
188 সহীহুে বুখািী ৭০৫৬, ১৮, ৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৩৯৯৯, ৪৮৯৪, ৬৭৮৪, ৬৮০১৬৮৭৩৩, ৭১৯৯, 

৭২১৩, ৭৪৬৮, মুসরেম ১৭০৯, রতিরমযী ১৪৩৯, নাসায়ী ৪১৪৯, ৪১৫১৪, ৪১৫২, ৪১৫৩, ৪১৫৪, 
৪১৬১, ৪১৬২, ৪১৭৮, ৪২১০, ৫০০২, ইবনু মাজাহ ২৬০০, ২৮৬৬, আহমাদ ৪৩৮৮, ১৫২২৬, 
২২১৬০, ২২১৯২, ২২২০৯, ২২২১৮, ২২২৪৮, ২২২৬৩. 
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সুতিাং পারনি প্রলয়াজলন রনলচি তোি সোলকিা উপি তোয় সযলত 
োর্ে। (উপি তোি সোকলদি উপি পারন পড়লে তািা তালদি 
উপি ভালর্ আসা অপেন্দ কিে। তািা বলেই রদে, ‘সতামিা রনলচ 
সথলক আমালদিলক কষ্ট রদলত এলসা না।’) রনলচি তোি সোলকিা 
বেে, ‘আমিা যরদ আমালদি ভালর্ (রনলচি তোয় সকান স্থালন) রেদ্র 
কলি রদই, তাহলে (রদরবয আমিা পারন বযবহাি কিলত পািব) আি 
উপি তোি সোকলদিলক কষ্টও সদব না। (এই পরিকেনাি পি 
তািা যখন রেদ্র কিলত শুরু কিে) তখন যরদ উপি তোি সোলকিা 
তালদিলক রনজ ইচ্ছাি উপি সেলড় সদয় (এবং সস কালজ বায া না 
সদয়), তাহলে সকলেই (পারনলত ডুলব) ধ্বংস হলয় যায়। (উপি 
তোি সোলকিা সস অনযায় না কিলেও সিহাই সপলয় যালব না।) 
পক্ষান্তলি উপি তোি সোলকিা যরদ তালদি হাত য লি (জাহালজ 
রেদ্র কিলত) বায া সদয়, তাহলে তািা রনলজিাও সবলঁচ যায় এবং 
সকেলকই বারঁচলয় সনয়।’’189  

َمَيَة ُحَذيَفَة رَِِضَ اهلل َعنَها،  1٢٧/٦
ُ
ِب أ

َ
ِمّ َسلََمَة ِهنِد بِنِت أ

ُ
ِمّ الُمؤِمِننَي أ

ُ
َعن أ

نَُه قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب 
َ
َمرَ »: ، أ

ُ
َمُل َعلَّيإُكمإ أ َتعإ اُء َفَتعرِفُوَن وُتنإِكُروَن، َفَمنإ إنَُه يُسإ

يَا رَُسوَل : قَالُوا «َكرَِه َفَقدإ بَرَِئ، َوَمنإ أنإَكَر َفَقدإ َسلَِم، َوَلِكنإ َمنإ َرِِضَ َوتَاَبعَ 
اَل ُنَقاتِلهم؟ قَاَل 

َ
َقاُموا فّيُكُم الَصَلةَ »: اهلِل، أ

َ
 مسلم رواه. «َِل، َما أ

৫/১৯৩। উমু্মে মু’সমনীন উলম্ম সাোমাহ রহন্দ্ রবন্ লত আবী 
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উমাইয়া হুযাইফাহ িারদয়াল্লাহু আনহা কত্ণক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘অদূি ভরবষযলত সতামালদি উপি এমন 
শাসকব্ন্দ রনযুি কিা হলব, যালদি (রকেু কাজ) সতামিা ভালো 
সদখলব এবং (রকেু কাজ) র্রহণত। সুতিাং সয বযরি (তালদি র্রহণত 
কাজলক)  ্র্া কিলব, সস দারয়ত্বমুি হলয় যালব এবং সয আপরত্ত ও 
প্ররতবাদ জানালব, সসও পরিিার্ সপলয় যালব। রকন্তু সয বযরি (তালত) 
সম্মত হলব এবং তালদি অনুসির্ কিলব (সস ধ্বংস হলয় যালব)।’’ 
সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আমিা রক তালদি রবরুলদ্ধ 
যুদ্ধ কিব না?’ রতরন বেলেন, ‘‘না; সয পযণন্ত তািা সতামালদি মলয য 
নামায কালয়ম কিলব।’’190  

ِمّ احلََكِم َزينََب بِنِت َجحٍش رَِِضَ اهلل َعنَها  1٢٢/٥
ُ
ِمّ الُمؤِمِننَي أ

ُ
أن : َعن أ

َ إِلّ اهلل، َويٌل للإَعَرِب مِنإ ََشٍّ  »: َدَخَل َعلَيَْها فَزَِعً، َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِّب  قَِد  ِل إِِلى
ِم يَأُجوَج َوَمأُجوَج مِثَل هِذهِ  َْتََب، فُتَِح اَلَوإَم ِمنإ َردإ صبُعيِه اإلبهاِم «اقإ

ُ
، وحلّق بأ

، إَِذا َكُُثَ »: يَا رَُسوَل اهلل، أَنْهِلُك َوِفينَا الَصاحِلُوَن ؟ قَاَل : َوالَيِت تَِليَها، َفُقلُت  َّنَعمإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اخلََبُث 

৬/১৯৪। উমু্মে মু’রমনীন উমু্মে হাকাম যয়নাব রবনলত জাহ্শ 
িারদয়াল্লাহু আনহ সথলক বরর্ণত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁি রনকট শরঙ্কত অবস্থায় প্রলবশ কিলেন। রতরন 
বেরেলেন, ‘‘আল্লাহ বযতীত সকউ সতয উপাসয সনই, আিলবি জনয 
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ঐ পাপ সহতু সবণনাশ িলয়লে যা সরিকটবতণী। আজলক ইয়া’জূজ-
মা’জূলজি সদওয়াে এতটা খুলে সদওয়া হলয়লে।’’ এবং রতরন (তাি 
পরিমার্ সদখালনাি জনয) রনজ ব্দ্ধ ও তজণনী দুই আিুে দ্বািা 
(সর্াোকাি) ব্ত্ত বানালেন। আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! 
আমালদি মালে সৎলোক মওজুদ থাকা সলেও রক আমিা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হব?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ, যখন সনাংিারম সবশী হলব।’’191  

ِِب َسِعيٍد اْلُدرِي. 1٢٦/٥
َ
إيَاُكمإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انليَِّب  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

يَا رَُسول اهلل، َما نَلَا ِمْن جمالِِسنا بٌُد، نتحدث : فقالوا ! «َواجُللُوَس ِف الُطُرقَاِت 
ُطوا الَطريَق َحَقهُ فَإَذا »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رسوُل اهلل . ِفيَها  عإ

َ
لَِس، فَأ قالوا .«أبَيإُتمإ إِلَ الَمجإ

َذى، َوَرُد الَسَلِم، »: وما َحُق الَّطريِق يَا رسوَل اهلل ؟ قَاَل : 
َ
، َوَكُف األ َغُض اْلَََصِ

ُروِف، وانلَُِه عن الُمنإَكرِ  ُر بِالَمعإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ  «َواألمإ
৭/১৯৫। আবূ সায়ীদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামিা িািায় বসা 
হলত রবিত থাক।’’ সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! সস 
মজরেলস না বসলে সতা আমালদি উপায় সনই; আমিা সসখালন 
কথাবাতণা বরে।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘যখন সতামিা (সসখালন) না বলস মানলবই না, তখন সতামিা িািাি 
হক আদায় কি।’’ তাঁিা বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! িািাি হক 
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রক?’ রতরন বেলেন, ‘‘দ্রষ্ট সংযত িাখা, কাউলক কষ্ট না সদওয়া, 
সাোলমি জবাব সদওয়া, ভাে কালজি রনলদণশ ও মন্দ কাজ সথলক 
রনলষয  কিা।’’192  

َرأى خاتَماً ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصأن رَُسوَل اهلل : بِن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما َعِن ا. 8/1٢٥
مُد أَحُدُكمإ إََِل ََجإَرةٍ ِمنإ نَاٍر »: َذَهٍب يف يَِد رَُجٍل فَْنََعُه َفَّطرََحُه، َوقاَل  َيعإ

َعلَُها ِف يَِدهِ  َمَك اْنتَِفْع ُخْذ َخاتَ : ملسو هيلع هللا ىلص فَِقيَل لِلَرُجِل بَعَدَما َذَهَب رَُسوُل اهلل ! «َفَّيجإ
 رواه مسلم. ملسو هيلع هللا ىلصاَل َواهلل اَل آُخُذُه أبَداً َوقَْد َطرََحُه رَُسوُل اهلل : قَاَل . بِهِ 

৮/১৯৬। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ একরট সোলকি হালত সসানাি আংরট সদখলত সপলেন। 
অতঃপি রতরন তা খুলে রনলয় েুঁলড় সফলে রদলেন এবং বেলেন, 
‘‘সতামালদি মলয য একজন সস্বচ্ছায় আগুলনি টুকিা রনলয় তা স্বহলি 
িাখলত চায়!’’ অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
চলে সর্লে সসই সোকরটলক বো হে, ‘তুরম সতামাি আংরটটা তুলে 
নাও এবং (তা রবরক্র কলি অথবা উপল ৌকন রদলয়) তাি দ্বািা 
উপক্ত হও।’ সস বেে, ‘না। আল্লাহি কসম! িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম যা সফলে রদলয়লেন, তা আরম কখনই তুলে সনব 
না।’193  
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ِِب َسِعيٍد احلََسِن ابَلِِصي . 1٢٥/٢
َ
َن ََعئَِذ بَن َعمٍرو: َعْن أ

َ
 رِض اهلل عنه أ

، إِيِنّ َسِمعُت : َدَخَل ىلَعَ ُعبَيِْد اهلِل بِن ِزَياد، َفَقاَل  : َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسول اهلل  أي ُبيَنَ
اجِلْس فَإَِنَما أنَْت ِمْن : فَإِيَاَك أْن تَُكوَن ِمنُْهْم، َفَقاَل َُلُ  «إَن ََشَ الِرََّعءِ احُلَطَمةُ »

وهل ََكنَْت لَُهم ُْنَالٌَة إَِنَما ََكنَِت انُلَخالَُة : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصُْنَالَِة أْصَحاِب حُمََمد 
 رواه مسلم. ِهْم َبْعَدُهْم َويف َغرْيِ 

৯/১৯৭। আবূ সাঈদ হাসান বাসিী বর্ণনা কলিন সয, আলয়য 
ইবলন ‘আমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু (ইিালকি র্ভনণি) উবাইদুল্লাহ 
ইবলন রযয়ালদি রনকট সর্লেন। অতঃপি (উপলদশ স্বরূপ) বেলেন, 
‘সবটা! আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত 
শুলনরে, রনশ্চয় রনক্ষ্টতম শাসক সস, সয প্রজালদি বযাপালি কলিািতা 
অবেম্বন কলি। সুতিাং তুরম তালদি দেভুি হওয়া সথলক দূলি 
থালকা।’ রযয়াদ তালঁক বেে, ‘আপরন বসুন, আপরন সতা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সাহাবীলদি চাো আটাি অবরশষ্ট 
ভুরস (অপদাথণ)!’ রতরন বেলেন, ‘তাঁলদি মলয যও রক ভুরস আলে? 
(কখনই না।) বিং ভুরস সতা তাঁলদি পিবতণী এবং তাঁিা োড়া 
অনযলদি মলয য আলে।’194  

َواَّلِص ي َّنفإِس »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه َعن ُحَذيَفةَ . 11/1٢8
وإ ََلُوِشَكنَ 

َ
ُروِف، َوَِلَنإَهُوَن َعنإ الُمنإَكِر أ ُمُرَن بِالَمعإ

إ
اهلُل أنإ َيبإَعَث  بَِّيِدهِ، َِلَأ

َتَجاُب لَُكمإ  نَُه فََل يُسإ ُعوإ : الرتمذي، َوقاَل  رواه. «َعلَّيإُكمإ ِعَقاباً ِمنإُه ُثَم تَدإ
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 . «حديث حسن»
১০/১৯৮। হুযাইফাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘তাি কসম যাঁি হালত আমাি 
প্রার্ আলে! সতামিা অবশযই ভাে কালজি আলদশ সদলব এবং মন্দ 
কাজ সথলক রনলষয  কিলব, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তা‘আো তাঁি 
পক্ষ সথলক সতামালদি উপি আযাব পািালবন। অতঃপি সতামিা তািঁ 
কালে সদা‘আ কিলব; রকন্তু তা কবুে কিা হলব না।’’195  

ِِب َسِعيٍد اْلُدرِي. 11/1٢٢
َ
أفإَضُل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصنلَيِّب َعِن ا ،رِض اهلل عنه َعْن أ

ٍل ِعنإَد ُسلإَطاٍن َجائرٍ  بُو داود والْتمذص ي، َوقاَل  رواه. «اجِلَهادِ ََكَِمُة َعدإ
َ
حديث »: أ

 .«حسن
১১/১৯৯। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘অতযাচািী বাদশাহি 
রনকট হক কথা বো সবণলেষ্ঠ রজহাদ।’’196  

مْحَيِسّ . 1٤/٤11
َ
ِِب َعبِد اهلل َطاِرِق بن ِشَهاٍب ابَلَجِِلّ األ

َ
 : رِض اهلل عنه َعْن أ

َل انَليِّب 
َ
ََكَِمُة »: أُي اجِلهاِد أفَضُل؟ قَاَل : َوقَد وََضَع رِجلَُه يف الَغْرزِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُجالً َسأ

 سائ بإسناد صحيحالن رواه. «َحٍقّ ِعنإَد ُسلإَطاٍن َجائرٍ 
১২/২০০। আবূ আবু্দল্লাহ ত্বালিক ইবলন রশহাব বাজােী 

                                                           
195 রতিরমযী ২১৬৯ 
196 রতিরমযী ২১৭৪, আবূ দাউদ ৪৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৪০১১, আহমাদ ১০৭৫৯, ১১১৯৩, (আবূ দাঊদ, 

রতিরমযী হাসান সূলি) 
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আহমাসী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক রজজ্ঞাসা কিে এমতাবস্থায় সয, রতরন 
(সওয়ািীি উপি আলিাহর্ কিাি জনয) পাদালন পা সিলখ 
রদলয়রেলেন, ‘সকান্ রজহাদ সবণলেষ্ঠ?’ রতরন বেলেন, ‘‘অতযাচািী 
বাদশাহি সামলন হক কথা বো।’’197  

َوَل »:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسْوُل اهللِ : قَاَل  رِض اهلل عنه َعْن ِابِْن َمْسُعوْدٍ . 1٧/٤11
َ
إَِن أ

نَُه ََكَن الرَُجُل يَلإَقى الرَُجَل َفَّيُقوُل 
َ
ائّيَل أ ُص لََعى بَِِن إِِسإ َذا اتَِق :  َما َدَخَل انلَقإ يَا هى

َنُعُه  نَُع فَإِنَُه َِل َُيُِل لََك، ُثَم يَلإَقاهُ ِمَن الإَغِد َوُهَو لََعى َحاِِلِ، فَََل َيمإ اهللِ َوَدعإ َما تَصإ
يإَبُه َوقَِعّيإَدهُ، فَلََما َفَعلُوإا ذىلَِك رَضََب اهللِ قُلُوإَب  كِّيلَُه َوََشِ

َ
َن أ نإ يَُكوإ

َ
ذىلَِك أ
ِضهِ  ٍض َبعإ وا   َّّلِينَ ٱ ل عِنَ ﴿ : ُثَم قَاَل  «مإ بَِبعإ ٰ إِسۡ  بَِن   ِمنَ  َكَفر  ٰ  ءِيَل َر  دَ ۥَداو   لَِّسانِ  ََعَ
ٰ  َيمََ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَس  ونَ َيعۡ  ّوََكن وا   َعَصوا   بَِما لَِك َذ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َّل  ََكن وا   ٧٨ َتد 
َ  ُمنَّكر   مۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  تََرىٰ  ٧٩ َعل ونَ َيفۡ  ََكن وا   َما َس َلِئۡ  َفَعل وه  وا َ  َّّلِينَ ٱ نَ َيَتَوّلوۡ  ه   َكَفر 
مۡ  قَّدَمۡت  َما َس َلِئۡ  مۡ  لَه  ه  ّس  نف 

َ
ٰ  ﴿ : إِىٰل قَْوُِلِ  ﴾ أ ونَ َف  ُثمَ    [81  ،٥8: دة املائ] ﴾ ِّسق 

إ »: قَاَل  ُروِف، َوَِلَنإَهُوَن َعِن ال إَمعإ ُمُرَن بِال
إ
ُخُذَن لََعى يَِد لََكَ، َواهللِ َِلَأ

إ
ُمنإَكِر، َوَِلَأ

َبَن اهللِ  ِ
وإ ََلرََضإ

َ
اً، أ َِقّ قََصإ

إ
نَُه لََعَ احل َُصُ ًرا، َوَِلَقإ طإ

َ
َِقّ أ

إ
ِطُرنَُه لََعَ احل

إ
الَظالِِم، َوَِلَأ

ٍض، ُثَم ََلَلإَعنإُكمإ َكَما لََعَنُهمإ  ِضُكمإ لََعَ َبعإ رواه أبو داود، والرتمذي «بُِقلُوإِب َبعإ
 . حديث حسن: وقال 

                                                           
197 নাসায়ী ৪২০৯, আহমাদ ১৮৩৫১, (নাসায়ী রবশুদ্ধ সূলি) 
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১৩/২০১। ইবনু মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এিশাদ কলিলেনঃ বানী 
ইসিাঈলেি মলয য প্রথলম এভালব অনযায় ও অপকমণ প্রলবশ কলিঃ 
এক (আরেম) বযরি অপি বযরিি সালথ রমরেত হলতা এবং তালক 
বেত, সহ অমুক! আল্লাহলক ভয় কি এবং যা কিে তা পরিতযার্ 
কি, কাির্, সতামাি জনয এ কাজ অববয , সস তাি সলি রদ্বতীয় 
রদনও রমরেত হলয় তালক একই অবস্থায় সদখলত সপত রকন্তু সস কাজ 
তালক তাি পানাহাি ও উিা-বসায় অংশীদাি হলত বায া রদত না, 
তালদি অবস্থা এিকম হওয়াি সপ্ররক্ষলত তালদি এলকি অন্তলিি 
(কারেমাি) মায যলম অপলিি অন্তিলক আল্লাহ তা‘আো অন্ধকাি কলি 
রদলেন। তািপি রতরন এ আয়াতরট রতোওয়াত কিলেনঃ ‘‘বানী 
ইসোঈলেি মালে যািা কুফিীি পথ য িে দাঊদ ও ‘ঈসা ইবনু 
মািইয়ালমি মুখ রদলয় তালদি প্ররত োনত কিা হলো। সকননা, তািা 
রবলদ্রাহী হলয় রর্লয়রেে এবং অরতরিি সীমােঙ্ঘন কলিরেে। তািা 
পিস্পিলক পাপ কাজ কিলত রনলষয  কিত না। তািা অরতশয় 
রনক্ষ্ট কমণপন্থা অবেম্বন কলিরেে। বহু সোকলক সতামিা সদখে, 
যািা (মু‘রমনলদি বদলে) কারফিলদি সালথ বনু্ধত্ব ও সহায়তা কিলত 
বযি। রনশ্চয়ই সামলন খুব মন্দ পরির্রতই িলয়লে, যাি বযবস্থা তালদি 
প্রব্রত্তসমূহ কলিলে। আল্লাহ তা‘আো তালদি প্ররত সক্রায ারেত 
হলয়লেন। তালদি আযাবলভার্ স্থায়ী হলব। আল্লাহ, িাসূে এবং সসই 
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রজরনলসি প্ররত তািা যরদ প্রক্তই ঈমান আনত, তাঁি (নাবীি) প্ররত 
যা অবতীর্ণ হলয়লে, তাহলে তািা কখনও বনু্ধরূলপ (ঈমানদাি 
সোকলদি রবপিীলত) কারফিলদিলক গ্রহর্ কিলতা না। রকন্তু তালদি 
মলয য অরয কাংশ বযরিই ফারসক’’- (সূিা আে-মারয়দাহ্ঃ ৭৮-৮১)। 
তািপি রতরন (মহানবী) বেলেনঃ কখনও নয়! সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহি কসম! অবশযই সতামিা সৎ কলমণি আলদশ 
রদলত থাক এবং অনযায় ও খািাপ কাজ হলত (মানুষলক) রবিত িাখ, 
অতযাচািীি হাত মজবূত কলি য ি এবং তালক সটলন তুলে সলতযি 
উপি প্ররতরষ্ঠত কি। তালক হলকি উপি এলন োড়। নলচৎ আল্লাহ 
তা‘আো সতামালদি (সনককাি ও গুনাহ্র্াি) পিস্পলিি অন্তিলক 
একরিত কলি (অন্ধকাি কলি) রদলবন, তািপি সতামালদিলকও বানী 
ইসিাঈলেি নযায় অরভশপ্ত কিলবন। হাদীসরট ইমাম আবূ দাউদ ও 
রতিরমযী বর্ণনা কলিলেন। রতিরমরয বলেলেন, এটা হাসান হাদীস। 
হাদীলসি মূে শব্দগুলো আবূ দাউলদি-৪৩৩৬। 

মূে হাদীলসি অথণ রনম্নরূপঃ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেনঃ যখন বানী ইসিাঈে র্রহণত কলমণ রেপ্ত হলো, 
তালদিলক তালদি আরেমর্র্ তা হলত রবিত থাকলত বেে, রকন্তু 
তািা তা কিে না। তালদি সালথ আরেমর্র্ উিা-বসা ও পানাহাি 
চারেলয় সযলত থাকে। তািপি আল্লাহ তা‘আো তালদি পিস্পলিি 
হৃদয়লক একরিত কলি রদলেন (ফলে আরেমিাও অনযায় কালজ 
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জরড়লয় পড়ে)। আল্লাহ তা‘আো দাউদ ও ঈসা ইবনু মািইয়ালমি 
মুখ রদলয় তালদিলক অরভশাপ রদলেন। সকননা, তািা রবলদ্রাহী হলয় 
রর্লয়রেে এবং অতযন্ত বাড়াবারড় শুরু কলিরেে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম সিস রদলয় বসা রেলেন। রতরন সসাজা হলয় 
বসলেন এবং বলেেনঃ কখনও নয়, সসই সত্তাি শপথ, যাঁি হালত 
আমাি জীবন! তালদিলক সতামিা (অতযাচািীলদিলক) হাত য লি সটলন 
এলন হক্ব ও নযালয়ি উপি প্ররতরষ্ঠত না কিা পযণন্ত সেলড় রদলব 
না।198 

يِق . 1٢/٤1٤ ِدّ ِِب بَكٍر الِصّ
َ
يَا أُيَها انَلاُس، إنُّكم : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعْن أ

ُيَهاَيٰ  ﴿ :تَلقَرُهون َهِذهِ اآليَة 
َ
مۡ َعلَيۡ  َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ ۡمٰ  ك  َّسك  نف 

َ
م َّل  أ ُك   ّمن يرَُض 

إَِن انلَاَس »: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِيِنّ َسِمعُت رَُسوَل اهلل [  11٦: دة املائ] ﴾ ت مَۡ يۡ َتدَ هۡ ٱ إَِذا َضّل 
ُوا الَظالَِم فَلَمإ يأُخُذوا لََعَ يََديإِه أوَشَك أنإ َيُعَمُهُم اهلُل بِِعَقاٍب ِمنإهُ 

َ
بُو  رواه. «إَِذا َرأ

َ
أ

 داود والرتمذي والنسائ بأسانيد صحيحة
১৪/২০২। আবূ বকি রসদ্দীক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘সহ 

সোক সকে! সতামিা এই আয়াত পড়ে, ‘‘সহ মু’রমনর্র্! সতামালদি 

                                                           
198 আরম (আেবানী) বেরেঃ ইমাম রতিরমযী এরূপই বলেলেন। রকন্তু তাি হাসান আখযা সদয়াি সক্ষলি 
রবরূপ মন্তবয িলয়লে। কাির্ এ হাদীসরটি সকন্দ্ররবনু্দ হলচ্ছ আবূ ওবাইদাহ্ ইবনু আরব্দল্লাহ্ ইবনু 
মাসঊদ আি রতরন তাি রপতা আবু্দল্লাহ্ ইবনু মাসাঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত েবর্ কলিনরন। 
সযমনরট ইমাম রতিরমযী বািবাি উলল্লখ কলিলেন। অতএব এ সনদরট রবরচ্ছি। এোড়া তাি সনলদ 
চািভালব ইযরতিাব সং রটত হলয়লে। আরম এগুলো সম্পলকণ ‘‘রসেরসোহ্ য‘ঈফা’’ গ্রলন্থ (নং 
১৬৬৬) রবিারিত আলোচনা কলিরে। 
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আত্মিক্ষা কিাই কতণবয। সতামিা যরদ সৎপলথ পরিচারেত হও তলব 
সয পথভ্রষ্ট হলয়লে সস সতামালদি সকান ক্ষরত কিলত পািলব না।’’ 
(সূিা মালয়দাহ ১০৫ আয়াত) রকন্তু আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘যখন সোলকিা 
অতযাচািীলক (অতযাচাি কিলত) সদখলব এবং তাি হাত য লি না 
সনলব, তখন আল্লাহ তা‘আো তালদি সকেলক (আমভালব) তাি 
শারিি কবলে রনলয় সনলবন।’’199  

 

وإ نََهى َعنإ ُمنإ  - 24
َ
ُروإٍف أ َمَر بَِمعإ

َ
َبِة َمنإ أ لِّيإِظ ُعُقوإ َكٍر بَاُب َتغإ

لَهُ  ُِلُ فِعإ  وََخالََف قَوإ

পরিলচ্ছদ  - ২৪ : সসই বযরিি শারিি রববির্ সয বযরি 
ভাে কালজি আলদশ ও মন্দ কাজ সথলক রনলষয  কলি; 

রকন্তু সস রনলজই তা সমলন চলে না 
আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

﴿ ۞ 
ۡ
تَأ
َ
ونَ أ ر  ِ  ّنلّاَس ٱ م  ِ لۡ ٱب مۡ  نَ َوتَنَّسوۡ  ِبّ َّسك  نف 

َ
نت مۡ  أ

َ
فََل  َبَ ِّكَتٰ لۡ ٱ ل ونَ تۡ تَ  َوأ

َ
 أ

 [  ٢٢: ابلقرة] ﴾ ٤٤ قِل ونَ َتعۡ 
অথণাৎ “রক আশ্চযণ! সতামিা রনলজলদি রবস্্মত হলয় মানুষলক 

সৎকালজি রনলদণশ দাও, অথচ সতামিা রকতাব (গ্রন্থ) অয যয়ন কি, 
                                                           
199 আবূ দাউদ ৪৩৩৮, আহমাদ ১, ১৭, ৩০, ৫৪, (আবূ দাউদ, রতিরমযী, নাসায়ী, সহীহ সনদ সূলি) 
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তলব রক সতামিা বুে না?” (সূিা বাক্বািাহ ৪৪ আয়াত) 
রতরন আলিা বলেন, 

ُيَهاَيٰ  ﴿
َ
ول ونَ  لِمَ  َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ َ  ٢ َعل ونَ َتفۡ  َّل  َما َتق  ن ّلّلِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكب 

َ
ول وا   أ  َتق 

 [  ٧  ،٤: الصف] ﴾ ٣ َعل ونَ َتفۡ  َّل  َما
অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা যা কি না, তা সতামিা বে 

সকন? সতামিা যা কি না সতামালদি তা বো আল্লাহি রনকট 
অরতশয় অসলন্তাষজনক।” (সূিা স্বাফ ২-৩ আয়াত) 

রতরন শুআইব আোইরহস সাোলমি কথা উলল্লখ কলি বলেলেন, 
رِيد   َوَما   ﴿

 
نۡ  أ

َ
مۡ  أ َخالَِفك 

 
ّنۡ  َما   إَِلٰ  أ

َ
ٰ أ مۡ َهى  [  88: هود] ﴾ ه َ َعنۡ  ك 

অথণাৎ (শুআইব বেে,) আি আরম এটা চাই না সয, আরম 
সতামালদি রবপিীত সসই সব কাজ করি, যা হলত সতামালদিলক 
রনলষয  কিরে। (সূিা হূদ ৮৮ আয়াত) 

হাদীসসমূহ: 
َساَمَة بِن َحاِرثََة رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل . ٤1٧/1

ُ
ِِب َزيٍد أ

َ
َسِمعُت رَُسوَل : َوَعْن أ

نِِه »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َتاُب َبطإ ََت بالرَُجِل يَوإَم القَّياَمِة َفُّيلإََق ِف انلَارِ، َفَتنإَدلُِق أقإ يُؤإ
ُل انلَارِ، َفَّيُقولُوَن  فَّيُدوُر بَِها َكَما تَِمُع إََِلإه أهإ يَا : يَُدوُر احلَِماُر ِف الَرََح، َفَّيجإ

ُروِف َوتنََه َعِن الُمنإَكِر ؟ فَّيُقوُل  لَمإ تَُك تَأُمُر باملعإ
َ
ب ىَََ، ُكنإُت : فَُلُن، َما لََك ؟ أ

ُروِف َوِل آتِّيِه، وأّنإََه َعِن الُمنإَكِر َوآتِّيهِ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «آُمُر بِالَمعإ
১/২০৩। আবূ যায়দ উসামাহ ইবলন যায়দ ইবলন হালিসাহ 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
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ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘রকয়ামলতি রদন এক বযরিলক আনা 
হলব। অতঃপি তালক জাহািালম রনলক্ষপ কিা হলব। সসখালন তাি 
নারড়-ভুঁরড় সবি হলয় যালব এবং সস তাি চারিপালশ এমনভালব  ুিলত 
থাকলব, সযমন র্ায া তাি চারকি চারিপালশ  ুিলত থালক। তখন 
জাহািামীিা তাি কালে একরিত হলয় তালক বেলব, ‘ওলহ অমুক! 
সতামাি এ অবস্থা সকন? তুরম না (আমালদিলক) সৎ কালজি আলদশ, 
আি অসৎ কালজ বায া দান কিলত?’ সস বেলব, ‘অবশযই। আরম 
(সতামালদিলক) সৎকালজি আলদশ রদতাম; রকন্তু আরম তা রনলজ 
কিতাম না এবং অসৎ কালজ বায া দান কিতাম; অথচ আরম রনলজই 
তা কিতাম!’’200  

  
َمانَةِ  - 22

َ َداءِ األإ
َ
ِر بِأ مإ

َ  بَاُب األإ
পরিলচ্ছদ - ২৫ :  আমানত আদায় কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
  ّلّلَ ٱ إِنّ ۞ ﴿

ۡ
مۡ يَأ ر ك    م 

َ
 ٱ ت َؤُدوا   نأ

َ
هۡ  إَِلٰ  ِت َنٰ َمٰ ۡۡل

َ
 [  ٦8: النساء] ﴾ لَِهاأ

অথণাৎ “আল্লাহ সতামালদিলক রনলদণশ রদলচ্ছন সয, আমানত তাি 
মারেকলক প্রতযপণর্ কিলব।” (সূিা রনসা ৫৮ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 

                                                           
200 সহীহুে বুখািী ৩২৬৭, ৭০৯৮, মুসরেম ২৯৮৯, আহমাদ ২১২৭৭, ২১২৮৭, ২১২৯৩, ২১৩১২ 
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 ٱ َناَعَرۡض  إِنّا ﴿
َ
ٰ لّّسَمٰ ٱ ََعَ  َمانَةَ ۡۡل  ٱوَ  تِ َو

َ
َبۡيَ فَ  َبالِ ۡلِۡ ٱوَ  ِض ۡرۡۡل

َ
ن أ

َ
شۡ  َنَهاِملۡ َيۡ  أ

َ
 نَ َفقۡ وأ

ٰ نَسٰ ۡۡلِ ٱ وََحَلََها َهاِمنۡ  وّٗل  اَظل ومٗ  ََكنَ  ۥإِنّه   ن   [  ٥٤: االحزاب] ﴾ ٧٢ َجه 
অথণাৎ “রনশ্চয়ই আরম আকাশ, প্রথবী ও পবণতমাোি প্ররত এ 

আমানত অপণর্ কিলত সচলয়রেোম। ওিা ভলয় বহন কিলত অস্বীকাি 
কিে; রকন্তু মানুষ তা বহন কিে। রনশ্চয় সস অরতশয় যালেম ও 
অরতশয় অজ্ঞ।” (সূিা আহযাব ৭২ আয়াত) 

হাদীসসমূহ: 
ِِب ُهَريَرةَ  ٤1٢/1

َ
َن رَُسوَل اهلِل  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َ
آيُة »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

تُِمَن َخانَ : الُمنافِق ثَلٌث  لََف، َوإَِذا اؤإ ُمَتَفٌق . «إَِذا َحَدَث َكَذَب، َوإَِذا َوعَد أخإ
لِمٌ »: ويف رواية  َعلَيهِ   .«َوإِنإ َصاَم َوَص ىََ َوزََعَم أنَُه ُمسإ

১/২০৪। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মুনারফলকি রচহ্ন 
রতনরট; (১) কথা বেলে রমথযা বলে। (২) ওয়াদা কিলে তা ভি 
কলি এবং (৩) তাি কালে আমানত িাখা হলে তাি রখয়ানত 
কলি।’’201  

মুসরেলমি অনয বর্ণনায় আলে, ‘‘যরদও সস সিাযা িালখ এবং 
নামায পলড় ও য াির্া কলি সয, সস মুসরেম (তবু সস মুনারফক)।’’ 

 ملسو هيلع هللا ىلصَحَدَثنَا رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن ُحَذيَفَة بِن ايََمانِ . ٤/٤1٦
                                                           
201 সহীহুে বুখািী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫, মুসরেম ৫৯, রতিরমযী ২৬৩১, নাসায়ী ৫০২১, আহমাদ 

৮৪৭০, ৮৯১৩, ১০৫৪২ 
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َن األَمانََة نَزلَت يف َجذِر : يُْت أَحَدُهَما وأنا أنتظُر اآلَخر َحِديثنَِي قَْد رأ
َ
َحَدَثنَا أ

قُلُوِب الِرَّجاِل، ُثَم نََزَل الُقرآُن َفَعِلُموا ِمَن القرآن، وََعِلُموا ِمَن الُسَنِة، ُثَم َحَدَثنَا 
َمَة فَ »: َعن َرفِع األَمانَِة، َفَقاَل  َمانَُة ِمنإ قَلإبِه، َفَّيَظُل َيَناُم الرَُجُل انلَوإ

َ
َبُض األ تُقإ

ثَِر 
َ
َمانَُة ِمنإ قَلإبِه، َفَّيَظُل أثَُرَها مِثَل أ

َ
َبُض األ ِت، ُثَم َينَاُم انلَوَمَة َفتُقإ أثَُرَها ِمثَل الَوكإ

لَِك َفَنِفَط، َفَْتَاهُ ُمنإتَْباً َولَيَس فِّيِه  َتُه لََعَ رِجإ رَجإ ٍر َدحإ ِل، َكَجمإ ُثَم  «ََشءٌ الَمجإ
بُح انلَاُس يَتَبَايُعوَن، فََل يََكادُ أحٌد يَُؤّدص ي » أَخَذ َحَصاةً فََدْحرََجُه ىلَعَ رِْجِلهِ  َفّيُصإ

َمانََة َحََّت ُيَقاَل 
َ
هُ : إَن ِف بَِن فَُلن رَُجَلً أمّيناً، َحََّت ُيَقاَل لِلرَُجِل : األ َِلَ َما ! َما أجإ

َرفَُه  ظإ
َ
َقلَُه ! أ َ .«َوَما ِف قَلإبِِه مِثإَقاُل َحَبة ِمن َخرإَدل ِمنإ إيَمان !َما أعإ َولَقْد أََت َلََعَ

بَايِل أيُُكْم بَاَيْعُت 
ُ
لَِئ ََكَن ُمْسِلماً لرََيَُدنَُه َلََع ِدينُه، َوإْن ََكَن : َزَماٌن َوَما أ

مَ 
َ
َ َساِعيِه، َوأ ْو َيُهوِدياً لرََيَُدنَُه َلََعَ

َ
بَايُع ِمنُْكْم إالَ فاُلناً نَِْصاِنّياً أ

ُ
ا ايَْومَ َفَما ُكنُْت أ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َوفُالناً 
২/২০৫। হুযাইফাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি রনকট 
দু’রট হাদীস বর্ণনা কলিলেন। একরট সতা আরম প্রতযক্ষ কলিরে এবং 
রদ্বতীয়রটি জনয অলপক্ষায় িলয়রে। রতরন আমালদি কালে বর্ণনা 
কলিলেন সয, আমানত মানুলষি অন্তলিি অন্তঃিলে অবতীর্ণ হলয়লে। 
অতঃপি কুিআন অবতীর্ণ হলয়লে। তািপি তািা কুিআন সথলক 
জ্ঞানাজণন কলিলে। তািপি তািা নবীি হাদীস সথলকও জ্ঞানাজণন 
কলিলে। এিপি আমালদিলক আমানত তুলে সনওয়া সম্পলকণ বর্ণনা 
কলিলেন, ‘‘মানুষ এক  ুম  ুমালনাি পি তাি অন্তি সথলক আমানত 
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তুলে সনওয়া হলব। তখন একরট রবনু্দি মত তাি রচহ্ন অবরশষ্ট 
থাকলব। পুনিায় মানুষ এক  ুম  ুমালব। আবালিা তাি অন্তি সথলক 
আমানত উরিলয় সনওয়া হলব। তখন িেন্ত আগুন র্রড়লয় সতামাি 
পালয় পড়লে সযমন একটা সফাস্কা পলড় কালো দার্ সদখলত পাওয়া 
যায় তাি মত রচহ্ন থাকলব। তুরম তালক সফাো সদখলব; রকন্তু বািলব 
তালত রকেুই থাকলব না।’’ অতঃপি (উদাহির্স্বরূপ) রতরন একরট 
কাঁকি রনলয় রনজ পালয় র্রড়লয় রদলেন। (তািপি বেলত োর্লেন,) 
‘‘সস সময় সোলকিা সবচা-সকনা কিলব রকন্তু প্রায় সকউই আমানত 
আদায় কিলব না। এমনরক সোলক বোবরে কিলব সয, অমুক বংলশ 
একজন আমানতদাি সোক আলে। এমনরক (দুরনয়াদাি) বযরি 
সম্পলকণ মন্তবয কিা হলব, সস কতই না অদময! সস কতই না 
রবচক্ষর্! সস কতই না বুরদ্ধমান! অথচ তাি অন্তলি সরিষাি দানা 
পরিমার্ ঈমানও থাকলব না।’’ (হুযাইফা বলেন,) ইলতাপূলবণ আমাি 
উপি এমন যুর্ অরতবারহত হলয় সর্লে, যখন কালিা সালথ সবচালকনা 
কিলত সকান পলিায়া কিতাম না। কাির্ সস মুসরেম হলে তাি দ্বীন 
তালক আমাি (রখয়ানত সথলক) রবিত িাখলব। আি রখ্রষ্টান অথবা 
ইয়াহূদী হলে তাি শাসকই আমাি হক রফরিলয় সদলব। রকন্তু 
বতণমালনি অবস্থা হলচ্ছ এই সয, আরম অমুক অমুক োড়া সবচা-সকনা 
কিলত প্রস্তুত নই।202  
                                                           
202 সহীহুে বুখািী ৬৪৯৭, ৭০৮৬, ৭২৭৬, মুসরেম ১৪৩, রতিরমযী ২১৭৯, ইবনু মাজাহ ৪০৫৩, 
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: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وََعن ُحَذيَفَة َوأِب ُهَريَرةَ رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاالَ . ٧/٤1٥
لََف لَُهُم اجلََنُة، َفَّيأتُوَن » ََيَمُع اهلُل تَباَرَ  َوَتَعاََل انلَاَس َفّيَُقوُم الُمؤِمُنوَن َحََّت تُزإ
تِحإ نَلَا اجلََنَة، فَّيُقوُل : َدَم َصلَواُت اهللِ َعلَّيِه، فَّيُقولُوَن آ تَفإ بَانَا اسإ

َ
َوَهلإ : يَا أ
رََجُكمإ ِمَن اجَلنَِة إِلَ َخطّيَئُة أبّيُكمإ  َهُبوا إََِل ابإِِن !            أخإ ُت بَِصاِحِب ذلَِك، اذإ لَسإ

ُت بَِصاِحِب ذلَِك : إبَراِهّيَم َفَّيُقوُل إبراهّيم  َفَّيأتُونَ : قَاَل . إِبإراهّيَم َخلِّيل اهللِ  لَسإ
َمُدوا إََِل ُموََس اَّلِص ي ََكََمُه اهلل تَكلّيماً  . إَِّنَما ُكنإُت َخلّيَلً ِمنإ َوَراَء َوَراَء، اعإ

َهبُوا إََِل ِعيىس َكمِة اهللِ : َفَّيأتُوَن ُموََس، َفَّيُقوُل  لسُت بَِصاِحِب ذلَِك، اذإ
َفّيَُقوُم َفُّيؤَذُن  ملسو هيلع هللا ىلصلسُت بَصاحِب ذلَِك، َفّيَأتُوَن ُُمََمداً : ول عيىس وُروحه، فّيق

َاِط يَِمّيناً َوِشَماِلً َفَّيُمُر أَولُُكمإ  َمانَُة َوالرَِحُم َفَّيُقوماِن َجنإبيََت الَِصّ
َ
َِلُ، وتُرإَسُل األ

قِ  ، أص ُي ََشءٍ َكَمِرّ الَْبِق ؟ قَاَل : قُلإُت  «ََكلَْبإ ألَمإ تََروا َكّيإَف يُمُر َويَرإِجُع »: بأيب وَأّيِمّ
 ، َمالُُهمإ ِ، َوَشِدّ الرَِّجال ََتإرص ي بهمإ أعإ يِح، ُثَم َكَمِرّ الَطريإ ، ُثَم َكَمّر الِرّ فَِة َعّيإ ِف َطرإ

اِط، َيُقوُل  َماُل الِعَبا: َونَبُّيُكمإ قَائٌِم لََعَ الَِصّ ِجَز أعإ ، َحََّت َتعإ دِ، َرِبّ َسلِّمإ َسلِّمإ
اِط لََكََِلُب مَعلََقٌة  فاً، َويف َحافيَت الَِصّ َ إِلَ زَحإ َتِطّيُع الَسريإ َحََّت ييَِجء الرَُجُل ِل يَسإ

ُدوٌش نَاٍج، َوُمَكرإَدٌس ِف انلَارِ  ِمَرتإ بِِه، َفَمخإ
ُ
ِذ َمنإ أ َواذَلِي َنْفُس .«َمأُموَرةٌ بِأخإ

ِب ُهَريَْرَة بِيَِدهِ، إَن َقْعَر َجهَ 
َ
 رواه مسلم. َنَم لََسبُْعوَن َخِريفاً أ

৩/২০৬। হুযাইফাহ ও আবূ হুিাইিাহ (িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা) 
সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘বিকতময় মহান আল্লাহ (রকয়ামলতি রদন) সকে মানুষলক 

                                                                                                            
আহমাদ ২২৭৪৪ 
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একরিত কিলবন। অতঃপি মু’রমনর্র্ উলি দাঁড়ালব; এমনরক 
জািাতও তালদি রনকটবতণী কলি সদওয়া হলব। (যাি কািলর্ তালদি 
জািাত যাওয়াি ইচ্ছা প্রবে হলয় যালব)। সুতিাং তািা আদম 
(সাোওয়াতুল্লারহ আোইরহ)ি রনকট আসলব। অতঃপি বেলব, ‘সহ 
আমালদি রপতা! আমালদি জনয (আল্লাহি কালে) জািাত খুলে 
সদওয়াি আলবদন করুন।’ রতরন বেলবন, ‘(সতামিা রক জান না সয,) 
একমাি সতামালদি রপতাি ভুেই সতামালদিলক জািাত সথলক 
বরহষ্কাি কলিলে? সুতিাং আরম এি সযার্য নই। সতামিা আমাি 
সেলে ইব্রাহীম খেীেুল্লাহি রনকট যাও।’’ নবী  সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘অতঃপি তািা ইব্রাহীলমি রনকট যালব।’’ 
ইব্রাহীম বেলবন, ‘আরম এি উপযুি নই। আরম আল্লাহি খেীে 
(বনু্ধ) রেোম বলট, রকন্তু আরম এত উচ্চ মযণাদাি অরয কািী নই। 
(অতএব) সতামিা মূসাি রনকট যাও, যাি সলি আল্লাহ সিাসরি কথা 
বলেলেন।’ ফলে তািা মূসাি রনকট যালব। রকন্তু রতরন বেলবন, ‘আরম 
এি সযার্য নই। সতামিা আল্লাহি কালেমা ও তাঁি রূহ ঈসাি রনকট 
যাও।’ রকন্তু ঈসাও বেলবন, ‘আরম এি উপযুি নই।’ অতঃপি তািা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট আসলব। সুতিাং 
রতরন দাঁড়ালবন। অতঃপি তাঁলক (দিজা সখাোি) অনুমরত সদওয়া 
হলব। আি আমানত ও আত্মীয়তাি বন্ধনলক সেলড় সদওয়া হলব। 
সুতিাং উভলয় পুে রসিালত্বি দু’রদলক ডালন ও বালম দাঁরড়লয় যালব। 
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অতঃপি সতামালদি প্রথম দে রবদুযলতি মত র্রতলত (অরত 
দ্রুতলবলর্) পুে পাি হলয় যালব। আরম (আবূ হুিাইিাহ) বেোম, 
‘আমাি রপতা-মাতা আপনাি জনয কুিবান সহাক! রবদুযলতি মত 
র্রতলত পাি হওয়াি অথণ কী?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রক সদখরন সয, 
রবদুযত রকভালব সচালখি পেলক যায় ও আলস?’’ অতঃপি (রদ্বতীয় 
দে) বাতালসি মত র্রতলত (পাি হলব)। তািপি (পিবতণী দে) 
পাখী উড়াি মত এবং মানুলষি সদৌলড়ি মত র্রতলত। তালদিলক 
তালদি রনজ রনজ আমে (রসিাত্ব) পাি কিালব। আি সতামালদি নবী 
পুে-রসিালতি উপি দাঁরড়লয় থাকলবন। রতরন বেলবন, ‘‘সহ প্রভু! 
বাঁচাও, বাঁচাও!’’ সশষ পযণন্ত বান্দালদি আমেসমূহ অক্ষম হলয় 
পড়লব। এমনরক সকান সকান বযরি পাো সেঁচড়ালত সেঁচড়ালত 
(রসিাত্ব) পাি হলব। আি রসিালত্বি দুই পালশ আঁকড়া েুলে থাকলব। 
যালক য িাি জনয সস আরদষ্ট তালক য লি সনলব। অতঃপি (রকেু 
সোক) জখম হলেও সবঁলচ যালব। আি রকেু সোকলক মুখ থুবলড় 
জাহািালম সফো হলব। সসই সত্তাি কসম, যাি হালত আবূ হুিাইিাি 
প্রার্ আলে! রনশ্চয় জাহািালমি র্ভীিতা সত্তি বেলিি (দূিলত্বি 
পথ)।203 

ِِب ُخبَيٍب َعبِد اهللِ بِن الُزَبرِي رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل . ٢/٤1٥
َ
لََما َوقَف : وَعْن أ
، إنَُه اَل ُيْقتَُل ايَوَم إاَل : ََعيِن َفُقْمُت إىَِل َجنْبه، َفَقاَل الُزَبرْيُ يَْوَم اجلََمل دَ  يَا ُبيَنَ

                                                           
203 সহীহুে বুখািী ৩১৯৯, মুসরেম ১৯৫, রতিরমযী ২১৮৬, ৩২২৭ 
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ييِْن،  ْقتَُل ايوم مظلوماً، وإَن ِمْن أكََب َهِِمّ دَلَ
ُ
ْو َمْظلُوٌم، َوإيِنّ ال أراين إالَ َسأ

َ
َظالٌِم أ

، بْع َما نَلَا َواقِْض َدييِْن، َوأوََْص يَا بُ : أَفرَتَى َديْننا يُبيق من مانِلا َشيئاً ؟ ُثَم قَاَل  يَنَ
فَإْن فََضَل : قَاَل . بِاّثلُلُِث َوثُلُِثِه بِلَنِيِه، يعين بلين عبد اهلل بن الزبري ثُلُُث اّثلُلُث 

ِد َوَكَن َبْعُض َودَلِ َعبْ : قَاَل ِهَشام . ِمْن َمانِلَا َبْعَد قََضاِء ادَليِن َِشء َفثُلُثُه بِلَنِيَك 
. اهللِ قَْد َوازى َبْعَض بيَِن الُزَبرْيِ ُخبيٍب َوَعَباٍد، َوُلُ يَْوَمئٍذ تِْسَعُة بَننَي َوتِْسُع َبنَات 

ٍء ِمنُْه : فََجعَل يُوصييِن بَديْنِِه َوَيُقوُل : قَاَل َعبُد اهلل  ، إْن َعَجْزَت َعن َِشْ يَا ُبيَنَ
يَا أبَِت َمْن : فََواهلِل َما َدَريُْت َما أَراَد َحََّت قُلُْت : قَاَل . فَاْستَِعْن َعلَيِه بَِمْواَلَي 

يَا َمْوََل : فََواهلِل َما َوَقْعُت يف ُكْربٍة ِمْن َديِْنِه إاَل قُلُْت : قَاَل . اهلل : َمْواَلَك ؟ قَاَل 
لَم يََدْع ِدينَاراً َوال ِدرْهماً إاَل َفُقِتَل الُزَبرْيُ وَ : قَاَل . الُزَبرْيِ اقِْض َعنُْه َدْينَُه َفيَْقِضيَُه 

ِة، وَداراً  أرَِضنَي، ِمنَْها الَغابَةُ  َة َداراً بالَمِدينَِة، وََداَريِْن بابلَِْصَ وإْحَدى َعَْشَ
 َوإَِنَما ََكَن َدْينُُه اذَلِي ََكَن َعلَيِه أَن الَرُجَل ََكَن يَأِتيهِ : قَاَل . بالُكوفَِة، وَداراً بِمِْصَ 

ال، َولَِكْن ُهَو َسلٌَف إيِنّ أْخََّش َعلَيِه : باملال، فَيَْستَوِدُعُه إيَاُه، َفيَُقوُل الُزَبرْيُ 
َوَما َويَل إَماَرًة َقُط َوال ِجبَايًَة وال خراجاً َواَل َشيئاً إاَل أْن يَُكوَن يف . الَضيَْعةَ 

ِب بَْكٍر َوُعمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَغْزٍو َمَع رسوِل اهلل 
َ
ْو َمَع أ

َ
، قَاَل رِض اهلل عنهم َر َوُعثَْمانأ

فَليَِقَ !  فََحَسبُْت َما ََكَن َعلَيِه ِمن ادَليِْن فَوََجْدتُُه ألْْف ألٍْف َومئَيَت ألْف : َعبُد اهلل
، َفَقاَل  يَا اْبَن أِِخ، َكْم ىلَعَ أِخ ِمَن ادَليِْن : َحِكيُم بُن ِحَزام َعبَْد اهلل ْبَن الُزَبرْيِ

. واهلِل َما أرَى أْمَوالَُكْم تََسُع هِذهِ : َفَقاَل َحكيٌم . ِمئَُة ألْف : ْمتُُه َوقُلُْت ؟ فََكتَ 
َما أَراُكْم : أَرأْيتَُك إْن ََكنَْت ألَْف ألف َومئَيَتْ ألْف ؟ قَاَل : َفَقاَل َعبُْد اهلِل 

َوَكَن الُزَبرُي قَد : ، قَاَل تُّطيُقوَن َهَذا، فَإْن َعَجْزُتْم َعْن َِشٍء ِمنُْه فَاْستَِعينُوا ِب
اْشرَتَى الَغابََة بَِسبِْعنَي ومئة ألف، َفبَاَعَها َعبُد اهللِ بِألِْف ألْف وَِستِّمئَِة ألْف، ُثَم 
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ء فَلْيُوافِنَا بِالَغابَِة، فَأتَاهُ َعبُد اهللِ بُن َجعَفر، : قَاَم َفَقاَل  َمْن ََكَن َُلُ ىلَعَ الُزَبرِي َِشْ
إْن ِشئْتُْم تََرْكتَُها لَكْم ؟ قَاَل : َن َُلُ ىلَعَ الُزَبرِي أْرَبعمئِة ألْف، َفَقاَل لَعبِد اهلل َوكَ 

ُروَن إْن إَخْرُتْم، َفَقاَل َعبُد اهلل : ال، قَاَل : َعبُد اهلل  فَإْن ِشئتُْم َجَعلْتُُموَها ِفيَما تُؤَِخّ
َفبَاَع َعبُد . لََك ِمْن هاُهنَا إىَِل َهاُهنَا : َعبُد اهلل  فَاْقَّطُعوا يِل قّْطَعًة، قَاَل : ال، قَاَل : 

اهلِل ِمنَها َفَقََض َعنُْه َدينَه َوأْوفَاُه، َوَبيِقَ ِمنَْها أْرَبَعُة أْسُهم َونِْصٌف، َفَقِدَم ىلَعَ 
، َوابُْن َزمْ  َعَة، َفَقاَل َُلُ ُمَعاويَُة ُمَعاِوَية وَعنَْدهُ َعْمُرو ْبُن ُعثَْماَن، َوالُمنِْذرُ ْبُن الُزَبرْيِ

َمِت الَغابَُة ؟ قَاَل :  : َكْم بيَِقَ ِمنَْها ؟ قَاَل : لُُكُ َسْهم بمئَة ألف، قَاَل : َكْم قُِوّ
قَْد أَخْذُت ِمنَْها َسهماً بِمئَِة ألٍف، : أْرَبَعُة أْسُهم َونْصٌف، َفَقاَل الُمنِْذُر بُْن الُزَبرِي 

قَْد : َوقاَل ابُْن َزْمَعَة . قَْد أَخْذُت ِمنَْها َسْهماً بمئَِة ألٍْف : َماَن قَاَل َعْمُرو ْبُن ُعثْ 
َسْهٌم ونْصُف : َكْم بيَِقَ ِمنَْها ؟ قَاَل : أَخْذُت َسْهماً بِمئَِة ألٍْف، َفَقاَل ُمَعاوَيُة 

هلل بُْن َجعَفر َوَباَع َعبُد ا: قَاَل . قَْد أَخْذتُُه َِبْمِسنَي َومئَِة ألْف : َسْهم، قَاَل 
نَصيبُه ِمْن ُمَعاِوَيَة بِِسِتِّمئَِة ألٍْف، فَلََما فََرَغ اْبُن الُزَبرِي ِمْن قََضاِء َديِْنِه، قَاَل َبنُو 

َواهللِ ال أقِْسُم بَيْنَُكْم َحََّت أنَاِدي بالَموْسم أْربََع : اقسْم بَينَنَا مرياثَنا، قَاَل : الُزَبرِي 
فََجَعَل لُُكّ َسنٍَة ُينَاِدي يف . ََكَن َُلُ ىلَعَ الُزَبرِي َدْيٌن فَلْيَأتِنَا فَلْنَْقِضِه أال َمْن : سننَي 

َوَكَن للُزَبرْيِ أْرَبُع نِْسَوٍة، . الَموِْسِم، فَلََما َمََض أْرَبُع سننَي قََسَم بيْنَُهْم وََدَفَع اّثلُلَُث 
ألْف، فََجميُع َماُِل ََخُْسوَن ألَف ألٍْف َوِمئَتَا فَأَصاَب لُُكَ امَرأٍة ألُْف ألف َوِمئَتَا 

 رواه ابلخاري. ألٍْف 
৪/২০৭। আবূ খুবাইব আবু্দল্লাহ ইবলন যুবাইি (িারদ্বয়াল্লাহু 

‘‘আনহুমা) বলেন, যখন আমাি রপতা যুবাইি) ‘জামাে’ যুলদ্ধি রদন 
দাঁড়ালেন, তখন রতরন আমালক ডাকলেন। সুতিাং আরম তাঁি পালশ 
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দাঁড়াোম। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘সহ বৎস! আজলকি রদন যািা 
খুন হলব সস অতযাচািী হলব অথবা অতযাচারিত। আমাি য াির্া সয, 
আরম আজলক অতযাচারিত হলয় খুন হলয় যাব। আি আমাি সবলচলয় 
বড় রচন্তা আমাি ঋলর্ি। (সহ আমাি পুি!) তুরম রক য াির্া কিে 
সয, আমাি ঋর্ আমাি রকেু সম্পদ অবরশষ্ট িাখলব (অথণাৎ ঋর্ 
পরিলশায  কিাি পি রকেু মাে সবলচ যালব)?’ অতঃপি রতরন 
বেলেন, ‘সহ আমাি পুি! তুরম আমাি সম্পদ সবলচ আমাি ঋর্ 
পরিলশায  কলি রদও।’ আি রতরন এক ত্তীয়াংশ সম্পদ অরসয়ত 
কিলেন এবং এক ত্তীয়াংলশি এক ত্তীয়াংশ তাঁি অথণাৎ আবু্দল্লাহ 
ইবলন যুবাইি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সেলেলদি জনয অরসয়ত 
কিলেন। রতরন বেলেন, ‘যরদ ঋর্ পরিলশায  কিাি পি আমাি রকেু 
সম্পদ সবঁলচ যায়, তাহলে তাি এক ত্তীয়াংশ সতামাি সেলেলদি 
জনয।’ 

 (হাদীলসি এক িাবী) রহশাম বলেন, আবু্দল্লাহি রকেু সেলে 
যুবাইলিি রকেু সেলে খুবাইব ও আববালদি সমবয়স্ক রেে। সস সময় 
তাঁি নয়রট সেলে ও নয়রট সমলয় রেে। আবু্দল্লাহ বলেন, অতঃপি 
রতরন (যুবাইি) তাঁি ঋলর্ি বযাপালি আমালক অরসয়ত কিলত 
থাকলেন এবং বেলেন, ‘সহ বৎস! যরদ তুরম ঋর্ পরিলশায  কিলত 
অপাির্ হলয় যাও, তাহলে তুরম এ বযাপালি আমাি মওোি সাহাযয 
রনও।’ রতরন (আবু্দল্লাহ) বলেন, আল্লাহি কসম! তাঁি উলদ্দশয আরম 
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বুেলত পািোম না। পরিলশলষ আরম বেোম, ‘আব্বাজান! আপনাি 
মওো সক?’ রতরন বেলেন, ‘আল্লাহ।’ আবু্দল্লাহ বলেন, অতঃপি 
আল্লাহি কসম! আরম তাঁি ঋলর্ি বযাপালি যখনই সকান অসুরবয ায় 
পলড়রে তখনই বলেরে, ‘সহ যুবাইলিি মওো! তুরম তাঁি পক্ষ সথলক 
তাঁি ঋর্ আদায় কলি দাও।’ সুতিাং আল্লাহ তা আদায় কলি 
রদলয়লেন। 

আবু্দল্লাহ বলেন, (সসই যুলদ্ধ) যুবাইি খুন হলয় সর্লেন এবং 
রতরন (নর্দ) একরট দীনাি ও রদিহামও সেলড় সর্লেন না। সকবে 
জরম-জায়র্া সেলড় সর্লেন; তাি মলয য একরট জরম ‘র্াবাহ’ রেে আি 
এর্ালিারট  ি রেে মদীনায়, দু’রট বাসিায়, একরট  কুফায় এবং 
একরট রমসলি। রতরন বলেন, আমাি রপতাি ঋর্ এইভালব হলয়রেে 
সয, সকালনা সোক তাঁি কালে আমানত িাখাি জনয মাে রনলয় 
আসত। অতঃপি যুবাইি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলতন, ‘না, (আমানত 
রহসালব নয়) বিং তা আমাি কালে ঋর্ রহসালব থাকলব। সকননা, 
আরম তা নষ্ট হলয় যাওয়াি আশঙ্কা কিরে।’ (কাির্ আমানত নষ্ট 
হলে তা আদায় কিা জরুিী নয়, রকন্তু ঋর্ আদায় কিা সবণাবস্থায় 
জরুিী)। 

রতরন কখনও র্ভনণি হনরন, না কদাচ রতরন টযাক্স, খাজনা বা 
অনয সকান অথণ আদায় কিাি দারয়ত্ব রনলয়রেলেন। (যালত তািঁ মাে 
সংগ্রলহ সকান সলন্দহ থাকলত পালি।) অবশয রতরন িাসূেুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকি, উমি ও উসমান 
িারদয়াল্লাহু আনহুমলদি সলি রজহালদ অংশ রনলয়রেলেন (এবং তালত 
র্নীমত রহসালব যা সপলয়রেলেন সস কথা রভি)। 

আবু্দল্লাহ বলেন, একদা আরম তাঁি ঋর্ রহসাব কিোম, সতা 
(সবণলমাট) ২২ োখ সপোম। অতঃপি হাকীম ইবলন রহযাম আবু্দল্লাহ 
ইবলন যুবাইলিি সলি সাক্ষাৎ কিলেন। হাকীম বেলেন, ‘সহ 
ভারতজা! আমাি ভাই (যুবাইি)এি উপি কত ঋর্ আলে?’ আরম তা 
সর্াপন কিোম এবং বেোম, ‘এক োখ।’ পুনিায় হাকীম বেলেন, 
‘আল্লাহি কসম! আমাি মলন হয় না সয, সতামালদি সম্পদ এই ঋর্ 
পরিলশালয  যলথষ্ট হলব।’ আবু্দল্লাহ বেলেন, ‘ কী িায় আপনাি যরদ 
২২ োখ হয়?’ রতরন বেলেন, ‘আমাি মলন হয় না সয, সতামিা এ 
পরিলশায  কিাি ক্ষমতা িালখা। সুতিাং সতামিা যরদ রকেু পরিলশালয  
অসমথণ হলয় পড়, তাহলে আমাি সহলযারর্তা রনও।’ 

যুবাইি এক োখ সত্তি হাজালিি রবরনমলয় ‘র্াবাহ’ 
রকলনরেলেন। অতঃপি আবু্দল্লাহ সসরট ১৬ োলখি রবরনমলয় রবরক্র 
কিলেন। অতঃপি রতরন দারঁড়লয় স াষর্া কিলেন সয, ‘যুবাইলিি 
উপি যাি ঋর্ আলে সস আমাি সলি ‘র্াবাহ’সত সাক্ষাৎ করুক।’ 
(স াষর্া শুলন) আবু্দল্লাহ ইবলন জা’ফি তাঁি রনকট এলেন। 
যুবাইিলক সদওয়া তাঁি ৪ োখ ঋর্ রেে। রতরন আবু্দল্লাহলক বেলেন, 
‘সতামিা যরদ চাও, তলব এ ঋর্ সতামালদি জনয মওকুফ কলি সদব?’ 
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আবু্দল্লাহ বেলেন, ‘না।’ রতরন বেলেন, ‘যরদ সতামিা চাও সয, ঋর্ 
(এখন আদায় না কলি) পলি আদায় কিলব, তাহলে তাও কিলত 
পাি।’ আবু্দল্লাহ বেলেন, ‘না।’ রতরন বেলেন, ‘তাহলে তুরম আমালক 
এই জরমি এক অংশ রদলয় দাও।’ আবু্দল্লাহ বেলেন, ‘এখান সথলক 
এখান পযণন্ত সতামাি িইে।’ 

অতঃপি আবু্দল্লাহ ঐ জরম (ও বারড়)ি রকেু অংশ রবরক্র কলি 
তাঁি (রপতাি) ঋর্ পরিপূর্ণরূলপ পরিলশায  কলি রদলেন। আি ঐ 
‘র্াবাহ’ি সালড় চাি ভার্ বাকী থাকে। অতঃপি রতরন মুআরবয়াহি 
কালে এলেন এমতাবস্থায় সয, তাঁি কালে ‘আমি ইবলন উসমান, 
মুনরযি ইবলন যুবাইি এবং ইবলন যাম‘আহ উপরস্থত রেলেন। 
মু‘আরবয়াহ তাঁলক বেলেন, ‘র্াবাহি কত দাম হলয়লে?’ রতরন 
বেলেন, ‘প্রলতযক ভালর্ি এক োখ।’ রতরন বেলেন, ‘কয়রট ভার্ 
বাকী িলয় সর্লে?’ রতরন বেলেন, ‘সালড় চাি ভার্।’ মুনরযি ইবলন 
যুবাইি বেলেন, ‘আরম তাি মলয য একরট ভার্ এক োলখ রনলয় 
রনোম।’ ‘আমি ইবলন উসমান বেলেন, ‘আরমও এক ভার্ এক 
োলখ রনলয় রনোম।’ ইবলন যাম‘আহ বেলেন, ‘আরমও এক ভার্ 
এক োলখ রনলয় রনোম।’ অবলশলষ মু‘আরবয়াহ বেলেন, ‘আি কত 
ভার্ বাকী থাকে?’ রতরন বেলেন, ‘সদড় ভার্।’ রতরন বেলেন, ‘আরম 
সদড় োলখ তা রনলয় রনোম।’ 

আবু্দল্লাহ বলেন, ‘আবু্দল্লাহ ইবলন জা’ফি তাঁি ভার্রট 
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মু‘আরবয়াি কালে েয় োলখ রবরক্র কিলেন।’ 
অতঃপি যখন ইবলন যুবাইি ঋর্ পরিলশায  কলি সশষ কিলেন, 

তখন যুবাইলিি সেলেিা বেে, ‘(এবাি) তুরম আমালদি মলয য 
আমালদি মীিাস বণ্টন কলি দাও।’ রতরন বেলেন, ‘আল্লাহি কসম! 
আরম সতামালদি মলয য (তা) বণ্টন কিব না, যতক্ষর্ না আরম চাি 
বেি হলিি সমৌসলম স াষর্া কিব সয, যুবাইলিি উপি যাি ঋর্ 
আলে সস আমালদি কালে আসুক, আমিা তা পরিলশায  কলি সদব।’ 
অতঃপি রতরন প্রলতযক বেি (হলিি) সমৌসলম স াষর্া কিলত 
থাকলেন। অবলশলষ যখন চাি বেি পাি হলয় সর্ে, তখন রতরন 
তালদি মলয য (মীিাস) বণ্টন কলি রদলেন এবং এক ত্তীয়াংশ মাে 
(যালদিলক সদওয়াি অরসয়ত রেে তালদিলক তা) রদলয় রদলেন। আি 
যুবাইলিি চািরট স্ত্রী রেে। প্রলতযক স্ত্রীি ভালর্ পড়ে বালিা োখ 
ক’সি। তাঁি সবণলমাট পরিতযি সম্পদ রেে পাঁচ সকারট দু’োখ।204  

 

إَمَظالِمِ  -26 ِر بَِرِدّ ال مإ
َ  بَاُب ََتإِريإِم الُظلإِم َواألإ

পরিলচ্ছদ - ২৬ : অনযায়-অতযাচাি কিা হািাম এবং 
অনযায়ভালব  

সনওয়া রজরনস সফিৎ সদওয়া জরুিী 

                                                           
204 সহীহুে বুখািী ৩১২৯ 
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আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
َطا    َشفِيع   َوَّل  َحِيم   ِمنۡ  لِِميَ لِلّظٰ  َما﴿  [ 18: َغفر] ﴾ ي 

অথণাৎ “সীমােং নকািীলদি জনয অন্তিি সকান বনু্ধ সনই এবং 
এমন সকান সুপারিশকািীও সনই যাি সুপারিশ গ্রাহয কিা হলব।” 
(সূিা মু’রমন ১৮ আয়াত) 

 [ ٥1: احلج] ﴾ نِّصي   ِمن لِِميَ لِلّظٰ  َوَما ﴿
অথণাৎ “যালেমলদি সকান সাহাযযকািী সনই।” (সূিা হাি ৭১ 

আয়াত) 

হাদীসসমূহ: 
এই পরিলচ্ছলদ আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি (১১৩নং) হাদীসরটও 
উলল্লখয, সযরট ‘মুজাহাদাহ’ পরিলচ্ছলদি সশলষ বরর্ণত হলয়লে। 

نَ  : رِض اهلل عنه وََعن َجابِرٍ . ٤18/1
َ
اَتُقوا الُظلإَم ؛ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلل  أ

َواَتُقوا الُّشَح ؛ فَإَِن الُّشَح أهإلََك َمنإ ََكَن َقبإلَُكمإ . فَإَن الُظلإَم ُظلَُماٌت يَوإمَ الِقَّياَمةِ 
َتَحلُوا َُمَارَِمُهمإ .  ، وَاسإ  مسلم رواه. «ََحَلَُهمإ لََعَ أنإ َسَفُكوا ِدَماءُهمإ

১/২০৮। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামিা অতযাচাি কিা সথলক 
বাঁলচা, সকননা অতযাচাি রকয়ামলতি রদন অন্ধকাি স্বরূপ। (অথণাৎ 
অতযাচািী সসরদন আলো পালব না)। আি সতামিা ক্পর্তা সথলক 
দূলি থালকা। সকননা, ক্পর্তা পূবণবতণী সোলকলদিলক ধ্বংস কলিলে। 
এ ক্পর্তা তালদিলক রনলজলদি িিপাত কিাি এবং হািামলক 
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হাোে জানাি প্ররত উদু্বদ্ধ কলিলে।’’205  
ِِب ُهَريَرةَ . ٤/٤1٢

َ
َن رَُسوَل اهلل  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َ
َِلَُؤَدَن »: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

لَِها يَومَ الِقَّياَمِة، َحََّت ُيقَ  نَاءِ احُلُقوُق إََِل أهإ  رواه. «اَد للَّشاةِ اجَللإَحاءِ مَِن الَّشاةِ الَقرإ
َورمسلم َوَر وإنَُه أعإ  َُ، إَن َرَبُكمإ لَيإَس بأعإ

২/২০৯। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
প্রলতযক হকদালিি হক অবশযই আদায় কিা হলব। এমন রক 
রশংরবহীন োর্েলক রশংযুি োর্লেি রনকট সথলক বদো সদওয়া 
হলব।’’206  

ُكَنا َنتََحَدُث َعْن َحَجِة : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل  .٧/٤11
َد اهلَل رَُسول  َبنْيَ أْظُهِرنَا، َوال نَْدرِي َما َحَجُة الوََداِع َحََّت  ملسو هيلع هللا ىلصالوََداِع، وانلَيُِب  مَحِ

َما َبَعَث »: َوأْثىَن َعلَيِه ُثَم َذَكَر الَمْسيَح ادَلَجال فَأْطنََب يف ِذْكِرهِ، َوقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ِدهِ، َوإِنَُه إنإ َُيإُرجإ فِّيُكمإ  َمتَُه، أنإَذرَهُ نُوٌح َوانلَبُِّيوَن ِمنإ َبعإ

ُ
اهلُل ِمنإ نّيٍَبّ إِلَ أنإَذَرهُ أ

ََن، َكأَن َعّيإنَُه ِعَنبٌَة  فَما َخِِفَ  ِ اَلُمإ ََف َعلّيإك ُ َعّيإ
َعلّيإُكمإ ِمنإ َشأنِه فَلَيإَس َُيإ

ِمُكمإ َهَذا، ِف . َطافَِّيٌة  َمِة يَوإ َوالَُكمإ كُحرإ أِل إَن اهلل َحَرَم َعلَّيإُكمإ ِدَماءُكمإ وَأمإ
ُت ؟ ِرُكمإ َهَذا، أِل َهلإ بَلّغإ ُكم َهَذا، ِف َشهإ ُ «بََِلِ َهدإ »: َنَعْم، قَاَل : وا قال  «امهلَل اشإ

ْو َوحْيَُكْم  -َويْلَُكْم  «ثالثاً 
َ
ال تَرْجُعوا َبْعِدي ُكّفاراً يََْضُِب : اْنُظروا  -أ

 ابلخاري، وروى مسلم بعضه رواه. «َبْعُضُكْم ِرقَاَب َبْعٍض 
                                                           
205 মুসরেম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪০৫২ 
206 মুসরেম ২৫৮২, রতিরমযী ২৪২০, আহমাদ ৭১৬৩, ৭৯৩৬, ৮০৮৯, ৮৬৩০ 
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৩/২১০। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমিা রবদায়ী 
হলজ্জ্বি বযাপালি আোপ-আলোচনা কলিরেোম। এমতবস্থায় সয, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি মালে উপরস্থত রেলেন। আি 
আমিা জানতাম না সয, রবদায়ী হি কী? পরিলশলষ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহি প্রশংসা কিলেন। অতঃপি 
কানা দািালেি কথা রবিারিতভালব আলোচনা কিলেন। রতরন 
বেলেন, ‘‘আল্লাহ সয নবীই পারিলয়লেন, রতরন রনজ জারতলক তাি 
বযাপালি ভয় সদরখলয়লেন। নূহ ও তাঁি পলি আর্মনকািী নবীর্র্ 
তাি বযাপালি ভীরত প্রদশণন কলিলেন। যরদ সস সতামালদি মলয য সবি 
হয়, তলব তাি অবস্থা সতামালদি কালে সর্াপন থাকলব না। 
সতামালদি কালে এ কথা সর্াপন নয় সয, সতামালদি প্রভু কানা নয়, 
আি দািাে কানা হলব। তাি ডান সচাখ কানা হলব, তাি সচাখরট 
সযন (গুচ্ছ সথলক) সভলস ওিা আিুি। সতকণ হলয় যাও, রনশ্চয় 
আল্লাহ তা‘আো সতামালদি প্ররত সতামালদি িি ও মাে হািাম কলি 
রদলয়লেন। সযমন সতামালদি এরদন হািাম সতামালদি এই শহলি, 
সতামালদি এই মালস। সশালনা! আরম রক (আল্লাহি পয়র্াম) সপঁলে 
রদলয়রে?’’ সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘হযাঁ।’ অতঃপি রতরন রতনবাি 
বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! তুরম সাক্ষী থাক। (অতঃপি বেলেন,) 
সতামালদি জনয রবনাশ অথবা আফলশাস। সদলখা, সতামিা আমাি পি 
এমন কালফি হলয় সযও না সয, সতামিা এলক অপলিি র্দণান 
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মািলব।’’207  
َن رَُسوَل اهلل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلل َعنَها . ٢/٤11

َ
َمنإ َظلََم قَّيَد »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ
قَُه ِمنإ َسبإِع أَرِّضّيَ  ٍ ِمَن األرإِض، ُطِوّ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِشْبإ
৪/২১১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি কালিা জরম এক 
রব ত পরিমার্ অনযায়ভালব দখে কলি সনলব, (রকয়ামলতি রদন) সাত 
তবক (িি) যমীন তাি র্োয় েটলক সদওয়া হলব।’’208  

ِِب ُموىَس . ٦/٤1٤
َ
إَن اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  رِض اهلل عنه َوَعْن أ

لِتإهُ  ِِل لِلَظالِِم، فَإَِذا أَخَذهُ لَمإ ُيفإ  «ََلُمإ
َ
خۡ  لَِك َوَكَذٰ  ﴿: ، ُثَم قََرأ

َ
َخذَ  إَِذا   َرّبَِك  ذ  أ

َ
َرىٰ لۡ ٱ أ  ق 

َ َظٰ  َوِهَ  خۡ  إِنّ  لَِمة 
َ
ِِلم   ۥ  َذه  أ

َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ [  11٤: هود] ﴾ ١٠٢ َشِديد   أ

৫/২১২। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো 
অতযাচািীলক অবকাশ সদন। অতঃপি যখন রতরন তালক পাকড়াও 
কলিন, তখন তালক োলড়ন না।’’ তািপি রতরন এই আয়াত 
পড়লেন---যাি অথণ, ‘‘সতামাি প্ররতপােলকি পাকড়াও এরূপই হলয় 
থালক। যখন রতরন অতযাচািী জনপদলক পাকড়াও কলি থালকন। 
রনশ্চয়ই তাঁি পাকড়াও করিন যন্ত্রর্াদায়ক।’’ (সূিা হূদ ১০২ আয়াত, 
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বুখািী-মুসরেম)209 
إنََك »: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَبَعثَيِن رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن ُمَعاذٍ . ٥/٤1٧

َ إِلَ اهلل، وَأِنّ رسوُل اهلل،  ُعُهمإ إََِل َشَهاَدةِ أنإ ِل إِِلى ماً ِمنإ أهِل الِكَتاِب فَادإ تَأِِت قَوإ
َطاُعو

َ
ُهمإ أَن اهلَل قَِد افإَْتَض َعلَّيإِهمإ ََخإَس َصلَواٍت ِف لُُكِّ فَإنإ ُهمإ أ لِمإ ا ِّللَِك، فَأعإ

ُهمإ أَن اهلَل قَِد افإَْتََض َعلَّيإِهمإ َصَدقًَة  لِمإ لَِك، فَأعإ يَوإٍم َوََللٍَة، فَإِنإ ُهمإ أَطاُعوا ِّلَ
، فَ  نَِّيائِِهمإ َفُْتَُد لََعَ ُفَقرَائِِهمإ لَِك، فَإِيَاَ  َوَكَرائَِم تُؤَخُذ ِمنإ أغإ إنإ ُهمإ أَطاُعوا ِّلَ

َ اهللِ ِحَجاٌب  لُوِم ؛ فإِنَُه لَيإَس بَيإَنها َوَبّيإ َوةَ الَمظإ ، َواتَِق َدعإ َوالِِهمإ  ُمتََفٌق َعلَيهِ . «أمإ
৬/২১৩। মু‘আয িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক (ইয়ামালনি শাসকরূলপ) পািাবাি সময় 
বলেরেলেন, ‘‘তুরম আহলে রকতাব সম্প্রদালয়ি রনকট যাচ্ছ। সুতিাং 
তুরম তালদিলক ‘আল্লাহ বযতীত সকান সতয উপাসয সনই এবং আরম 
আল্লাহি িাসূে’ এ কথাি সাক্ষযদালনি প্ররত দাওয়াত সদলব। যরদ 
তািা এ কথা সমলন সনয়, তাহলে তালদিলক জারনলয় সদলব, আল্লাহ 
তালদি উপি প্ররত রদন ও িালত পাঁচ ওয়াি নামায ফিয কলিলেন। 
তািা যরদ এ কথা সমলন সনয়, তাহলে তালদিলক জারনলয় সদলব সয, 
আল্লাহ তালদি সম্পলদি ওপি সাদকাহ (যাকাত) ফিয কলিলেন। 
তালদি মলয য যািা সম্পদশােী তালদি সথলক যাকাত উসূে কলি 
যািা দরিদ্র তালদি মালে রবতির্ কিা হলব। যরদ তািা এ কথা 
সমলন সনয়, তাহলে তুরম (যাকাত সনওয়াি সময়) তালদি উৎক্ষ্ট মাে 
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সনওয়া সথলক দূলি থাকলব। আি অতযাচারিলতি বদ-সদা‘আ সথলক 
বাঁচলব। কাির্ তাি বদ-সদা‘আ এবং আল্লাহি মালে সকান পদণা সনই 
(অথণাৎ শীঘ্র কবুে হলয় যায়)।’’210  

ِِب مُحَيٍد َعبِد الرمََحا. ٥/٤1٢
َ
 ،رِض اهلل عنه ِن بِن َسعٍد الَساِعِديَوَعْن أ

ابُْن اللُتِْبيَِة ىلَعَ الَصَدقَِة، فَلََما : رَُجالً ِمَن األزِْد ُيَقاُل َُلُ  ملسو هيلع هللا ىلصِاْستَْعَمَل انلَيُِب : قَاَل 
، َفَقاَم رسوُل اهلل : قَِدَم، قَاَل  ْهِدَي إيَِلَ

ُ
َد ىلَعَ الِمنََْبِ فََحمِ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا لَُكْم، وََهَذا أ

ِمُل الرَُجَل منإُكمإ لََعَ الَعَمِل ِمَما »: اهلل َوأْثىَن َعلَيِه، ُثَم قَاَل  َتعإ أَما بَعُد، فَإِِنّ أسإ
، أفََل َجلََس ِف بّيت : َوِلَِن اهلُل، َفَّيأِِت َفّيَُقوُل  ِديتإ إَِلَ هإ

ُ
َهَذا لَُكمإ َوَهذا َهِديٌَة أ

ِه َحََّت تَأتَِّيهُ  ِمّ
ُ
وإ أ
َ
َهِدَيُتُه إنإ ََكَن َصاِدقاً، واهللِ ِل يَأُخُذ أَحٌد ِمنإُكمإ َشيئاً  أبِّيِه أ

رَِفَن أَحداً ِمنإُكمإ لَِِقَ  ِه إِلَ لَِِقَ اهلل َتَعاََل، َُيإِملُُه يَوإَم الِقَّياَمِة، فََل أعإ بَِغريِ َحِقّ
 
َ
وإ َبَقَرةً لََها ُخَواٌر، أ

َ
ُثَم رفع يديِه َحََّت ُرهَِي  «وإ َشاةً َتّيإَعرُ اهلَل َُيإِمُل بَعرياً َِلُ ُرََغٌء، أ

ُت »: َبيَاُض إْبَّطيِْه، َفَقاَل   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . ثالثاً  «امهلَل َهلإ بَلَغإ
৭/২১৪। আবূ হুমাইদ আবু্দি িহমান ইবলন সা‘দ সালয়দী 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আয্দ 
সর্ালিি ইবলন েুতরবয়যাহ নামক এক বযরিলক যাকাত আদায় কিাি 
কালজ কমণচািী রনলয়ার্ কিলেন। সস বযরি (আদায়ক্ত মােসহ) 
রফলি এলস বেে, ‘এটা আপনালদি (বায়তুে মালেি), আি এটা 
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আমালক উপহাি স্বরূপ সদওয়া হলয়লে।’ এ কথা শুলন আল্লাহি 
িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রমম্বলি উলি দিায়মান হলয় 
আল্লাহি প্রশংসা ও স্তুরত বর্ণনা কলি বেলেন, ‘‘অতঃপি বরে সয, 
আল্লাহ আমালক সয সকে কলমণি অরয কািী কলিলেন তাি ময য হলত 
সকানও কলমণি সতামালদি কাউলক কমণচািী রনলয়ার্ কিলে সস রফলি 
এলস বলে রক না, ‘এটা আপনালদি, আি এটা উপহাি স্বরূপ 
আমালক সদওয়া হলয়লে!’ যরদ সস সতযবাদী হয়, তলব তাি বাপ-
মালয়ি  লি বলস সথলক সদলখ না সকন, তালক সকান উপহাি সদওয়া 
হলচ্ছ রক না? আল্লাহি কসম; সতামালদি মলয য সয সকউ সকান রজরনস 
অনরয কাি গ্রহর্ কিলব, সস রকয়ামলতি রদন তা রনজ  ালড় বহন 
কিা অবস্থায় আল্লাহ তা‘আোি সালথ সাক্ষাৎ কিলব। অতএব আরম 
সযন অবশযই রচনলত না পারি সয, সতামালদি ময য হলত সকউ রনজ 
 ালড় রচঁরহ-ঁিবরবরশষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-িবরবরশষ্ট র্াই, অথবা সমঁ-সমঁ-
িবরবরশষ্ট োর্ে বহন কিা অবস্থায় আল্লাহি সালথ সাক্ষাৎ কলিে।’’ 

আবূ হুমাইদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি উভয় হাতলক উপি রদলক এতটা তুেলেন 
সয, তাঁি উভয় বর্লেি শুভ্রতা সদখা সর্ে। অতঃপি রতনবাি 
বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! আরম রক সপঁলে রদোম?’’211  
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ِِب ُهَريَرةَ . ٤1٦/8
َ
َمنإ ََكنَتإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ٍء، فَلإ  وإ ِمنإ ََشإ
َ
ِخّيه، ِمنإ ِعرِّضِه أ

َ
لَمٌة أل َّيَتَحلَلإُه ِمنإُه اَلَوإَم قبإَل أنإ ِلَ ِعنإَدهُ َمظإ

لَمتِِه، َوإنإ لَمإ  رِ َمظإ ِخَذ ِمنإُه بَِقدإ
ُ
يَُكوَن ِديَنار َوِلَ ِدرإَهٌم ؛ إنإ ََكَن َِلُ َعَمٌل َصالٌِح أ

ِخَذ ِمنإ َسيَِّئاِت َصاِحبِِه فَُحِمَل َعلَّيهِ 
ُ
 ابلخاري رواه. «يَُكنإ َِلُ َحَسنَاٌت أ

৮/২১৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি তাি (সকান 
মুসরেম) ভাইলয়ি উপি তাি সম্ভ্রম অথবা সকান রবষলয় যুেুম 
কলিলে, সস সযন আজই (দুরনয়ালত) তাি কালে (ক্ষমা সচলয়) হাোে 
কলি সনয়, ঐ রদন আসাি পূলবণ সযরদন দীনাি ও রদিহাম রকেুই 
থাকলব না। তাি যরদ সকান সনক আমে থালক, তলব তাি যুেুলমি 
পরিমার্ অনুযায়ী তা হলত রনলয় সনওয়া হলব। আি যরদ তাি সনকী 
না সথলক, তলব তাি (মযেূম) সিীি পাপিারশ রনলয় তাি (যালেলমি) 
উপি চারপলয় সদওয়া হলব।’’212  

، ملسو هيلع هللا ىلصهلل َعنُهَما، َعِن انليَِّب وََعن َعبِد اهللِ بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ ا. ٢/٤1٥
لُِموَن ِمنإ لَِسانِِه َويَِدهِ، َوالُمَهاِجُر َمنإ َهَجَر َما َّنََه »: قَاَل  لُِم منإ َسلَِم الُمسإ الُمسإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اهلُل َعنإهُ 
৯/২১৬। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘প্রক্ত 
মুসরেম সসই, যাি রজভ ও হাত সথলক সকে মুসরেম রনিাপদ 
                                                           
212 সহীহুে বুখািী ২৪৪৯, ৬৫৩৪, আহমাদ ৯৩৩২, ১০১৯৫ 
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থালক। আি প্রক্ত মুহারজি (দ্বীলনি খারতলি স্বলদশ তযার্কািী) সসই, 
সয আল্লাহ সয সব কাজ কিলত রনলষয  কলিলেন, তা তযার্ 
কলি।’’213  

رَُجٌل ُيَقاُل َُلُ  ملسو هيلع هللا ىلصيِِبّ ََكَن ىلَعَ َثَقل انلَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعنهُ . ٤1٥/11
فََذَهبُوا َينُْظُروَن إَِيْه، فَوََجُدوا «ُهَو ِف انلَارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصِكْرِكَرُة، َفَماَت، َفَقاَل رَُسول اهلل 

  رواه ابلخاري. َعبَاءًة قَْد َغلََها 

১০/২১৭। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন সয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সামালনি জনয 
একরট সোক রনযুি রেে। তালক রকিরকিাহ বো হত। সস মািা 
সর্লে িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সস 
জাহািামী।’’ অতঃপি (এ কথা শুলন) সাহাবীর্র্ তালক সদখলত 
সর্লেন (বযাপাি কী?) সুতিাং তাঁিা একরট আংিাখা (বুক-সখাো েম্বা 
ও র ো জামা) সপলেন, সসরট সস (র্নীমলতি মাে সথলক) চুরি কলি 
রনলয়রেে।214  

ِِب بَْكَرَة ُنَفيِْع بِن احلَارِِث . ٤18/11
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  رِض اهلل عنه َوَعْن أ

رَض  »: قَاَل 
َ
َتَداَر َكَهّيإئَتِِه يَوإَم َخلََق اهلُل الَسَماَواِت َواأل َنُة الَس : إَن الَزَماَن قَِد اسإ

َبَعٌة ُحُرمٌ  َراً، ِمنإَها أرإ َنا َعرَشَ َشهإ َدة، وُذو احلَِجِة، : ثََلٌث ُمَتواَِلاٌت : اثإ ُذو الَقعإ

                                                           
213 সহীহুে বুখািী ১০, ৬৪৮৪, মুসরেম ৪০, নাসায়ী ৪৯৯৬, আবূ দাউদ ২৪৮১, আহমাদ ৬৪৫১, 

৬৪৭৮, ৬৭১৪, ৬৭৫৩, ৬৭৬৭, ৬৭৭৪, ৬৭৯৬, দালিমী ২৭১৬ 
214 সহীহুে বুখািী ৩০৭৪, ইবনু মাজাহ ২৮৪৯, আহমাদ ৬৪৫৭ 
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ر َهَذا ؟ بَاَن، أص ُي َشهإ َ َُجَاَدى َوشعإ اهلُل : قُلْنَا  «َوالُمَحَرُم، َورََجُب ُمرََضَ اَّلِص ي َبّيإ
يِه بَِغرْيِ اْسِمِه، قَاَل َورَُسوُُلُ أْعلَُم، فََسَكَت َحََّت َظنَنا  ألَيإَس َذا احلَِجِة »: أنَُه َسيَُسِمّ

اهلُل ورَُسوُُلُ أْعلَُم، فََسَكَت َحََّت َظنََنا : قُلْنَا «فَأص ُي بََِل َهَذا ؟»: قَاَل . بَََّل : قُلْنَا  «؟
يِه بَِغرِي اْسِمِه  ةَ ؟»: قَاَل . أنَُه َسيَُسِمّ َ فَأص ُي يَوإم َهَذا »: قَاَل . بَََّل : قُلْنَا «ألَيإَس اْلَِلإ

يِه بَغرِي اْسِمِه : قُلْنَا «؟ : قَاَل . اهلُل ورَُسوُُلُ أْعلَُم، فََسَكَت َحََّت َظنََنا أنَُه َسيَُسِمّ
ِر ؟» َراَّضُكمإ »: قَاَل . بَََّل : قُلْنَا «ألَيَس يَوإَم انلَحإ عإ

َ
َوالَُكمإ وَأ فَإَن ِدَماءُكمإ وَأمإ

ِرُكمإ َهَذا، وََسَتلإُقوَن علّيكم َحَرامٌ  ِمُكمإ َهَذا ِف بََِلُِكمإ َهَذا ِف َشهإ َمِة يَوإ ، َكُحرإ
ُِب َبعإُضُكمإ  ، أِل فََل تَرإجعوا بعدص ي ُكّفاراً يرََضإ َمالُِكمإ ألُُكمإ َعنإ أعإ َرَبُكمإ فَيَسإ

َض َمنإ يَ  ََع رِقَاَب َبعإض، أِل ََلَُبلِّغ الَّشاِهُد الَغائَِب، فَلََعَل َبعإ بإلُُغُه أنإ يَُكوَن أوإ
ُت ؟»:  ، ُثَم قَاَل «َِلُ ِمنإ َبعإض َمنإ َسِمَعهُ  ُت، أِلَ َهلإ بَلَغإ . َنَعْم : قُلْنَا  «إِلَ َهلإ بَلَغإ

َهدإ »: قَاَل   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «امهلَلّ اشإ
১১/২১৮। আবূ বাক্রাহ নুফাই ইবনুে হালিস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনশ্চয় 
যামানা (কাে) রনলজি ঐ অবস্থায় রফলি এে সযরদন আল্লাহ তা‘আো 
আসমানসমূহ ও যমীন স্রষ্ট কলিলেন। (অথণাৎ দুরনয়া স্রষ্ট কিাি 
সময় সযরূপ বেি ও মাসগুলো রেে, এখন পুনবণাি সস পুিাতন 
অবস্থায় রফলি এে এবং আিলবি মুশরিকিা সয রনলজলদি মন মত 
মাসগুলোলক আলর্-রপলে কলিরেে তা এখন সথলক সশষ কলি সদওয়া 
হে।) বেলি বািরট মাস; তাি মলয য চািরট হািাম (সম্মানীয়) মাস। 
রতনরট পিস্পিঃ যুে ক্বা‘দাহ, যুেরহিাহ ও মুহািিাম। আি (চতুথণ 
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হে) মুদ্বাি সর্ালিি িজব; যা জুমাদা ও শা‘বান এি মলয য িলয়লে। 
এটা সকান্ মাস?’’ আমিা বেোম, ‘আল্লাহ ও তাঁি িাসূে সবণারয ক 
জ্ঞাত।’ অতঃপি রতরন রকেুক্ষর্ নীিব থাকলেন। এমনরক আমিা 
য াির্া কিোম সয, রতরন হয়লতা তাি নাম বযতীত অনয নাম 
বেলবন। রতরন বেলেন, ‘‘এটা যুে-রহিাহ নয় রক?’’ আমিা 
বেোম, ‘অবশযই।’ অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘এটা সকান্ শহি?’’ 
আমিা বেোম, ‘আল্লাহ ও তাঁি িাসূে সবণারয ক জ্ঞাত।’ অতঃপি 
রতরন রকেুক্ষর্ নীিব থাকলেন। এমনরক আমিা য াির্া কিোম সয, 
রতরন হয়লতা তাি নাম বযতীত অনয নাম বেলবন। রতরন বেলেন, 
‘‘এ শহি (মক্কা) নয় রক?’’ আমিা বেোম, ‘অবশযই।’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আজ সকান্ রদন?’’ আমিা বেোম, ‘আল্লাহ ও তাঁি িাসূে 
সবণারয ক জ্ঞাত।’ অতঃপি রতরন চুপ থাকলেন। আমিা ভাবোম, 
রতরন হয়লতা এি অনয নাম বেলবন। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘এটা 
রক কুিবানীি রদন নয়?’’ আমিা বেোম, ‘অবশযই।’ অতঃপি রতরন 
বেলেন, ‘‘রনশ্চয় সতামালদি িি, সতামালদি মাে এবং সতামালদি 
সম্ভ্রম সতামালদি (আপলসি মলয য) এ িকমই হািাম (ও সম্মানীয়) 
সযমন সতামালদি এ রদলনি সম্মান সতামালদি এ শহলি এবং 
সতামালদি এ মালস িলয়লে। শীঘ্রই সতামিা সতামালদি প্ররতপােলকি 
সালথ রমরেত হলব। অতঃপি রতরন সতামালদিলক সতামালদি আমে 
সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিলবন। সুতিাং সতামিা আমাি পি এমন 
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কালফি হলয় সযও না সয, সতামিা এক অপলিি র্দণান মািলব। 
সশালনা! উপরস্থত বযরি সযন অনুপরস্থতলক (এ সব কথা) সপঁলে 
সদয়। কাির্, যালক সপঁোলব সস সোতাি সচলয় অরয ক স্্মরতয ি হলত 
পালি।’’ অবলশলষ রতরন বেলেন, ‘‘সতকণ হলয় যাও! আরম রক সপঁলে 
রদোম?’’ আমিা বেোম, ‘হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! তুরম 
সাক্ষী থাক।’’215  

َماَمَة إِيَاِس بِن ثَعلَبََة احلَاِرِث . 1٤/٤1٢
ُ
ِِب أ

َ
أَن رَُسوَل  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

لٍِم بَِّيِمّينِِه، فَقدإ أوإَجَب اهلُل َِلُ انلَاَر، »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رٍِئ ُمسإ َتَطَع َحَق امإ َمِن اقإ
وإنإ »: ْن ََكَن َشيْئاً يَسرياً يَا رَُسول اهلل ؟ َفَقاَل وإ: َفَقاَل رَُجٌل «وََحَرَم َعلَّيِه اجَلنَةَ 
 مسلم رواه. «قَضّيباً ِمنإ أَرا 

১২/২১৯। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবলন সা’োবা হালিসী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি (রমথযা) কসম সখলয় সকান 
মুসরেমি হক সমলি সনলব, তাি জনয আল্লাহ তা‘আো জাহািাম 
ওয়ালজব এবং জািাত হািাম কলি সদলবন।’’ একরট সোক বেে, 
‘যরদ তা নর্র্য রজরনস হয় সহ আল্লাহি িাসূে!’ রতরন বেলেন, 
‘‘যরদও তা রপলু্ল র্ালেি একরট ডােও হয়।’’216  
                                                           
215 সহীহুে বুখািী ৩১৯৭, ৬৭, ১০৫, ১৭৪১, ৪৪০৬, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৭০৭৮, ৭৪৪৭, মুসরেম ১৬৭৯, 

ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৮৯৪, ১৯৯৩৬, ১৯৯৮৫, দালিমী ১৯১৬ 
216 মুসরেম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, আহমাদ ২১৭৩৬, মুওয়াত্তা মালেক -১৪৩৫, 

দালিমী ২৬০৩ 
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ةَ . 1٧/٤٤1 ، ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رَُسول اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن َعِدّي بِن َعمرْيَ
قَُه، ََكَن ُغلُوِلً »: يقول َملإَناهُ ِمنإُكمإ لََعَ َعَمل، فََكَتَمَنا َِمإَّيطاً َفَما فَوإ َتعإ َمِن اسإ

يَا : َفَقاَم إيه رَُجٌل أْسوَُد ِمَن األنَْصاِر، َكأيِنّ أْنُظُر إَِيِْه، َفَقاَل «يَأِِت به يَومَ الِقَّياَمةِ 
َسِمْعتَك َتُقوُل َكَذا وَكَذا، : قَاَل «َوَما لََك ؟»: َعيِنّ َعَملََك، قَاَل  رَُسول اهلل، اْقبَْل 

نَا أقُوُِل اآلَن »: قَاَل 
َ
وِِتَ : وَأ

ُ
َملإَناهُ لََعَ َعَمٍل فَلإَّييِجءإ بَِقلِّيلِِه َوَكثرِيِهِ، َفَما أ َتعإ َمِن اسإ

َتََه   مسلم رواه. «ِمنإُه أَخَذ، َوَما نُِِهَ َعنإُه اّنإ
১৩/২২০। আদী ইবলন আমীিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত 
শুলনরে, ‘‘আমিা সতামালদি মলয য যালক সকান কালজ রনযুি করি, 
অতঃপি সস আমালদি কালে সূঁচ অথবা তাি সচলয় সবশী (রকম্বা 
কম রকেু) েুরকলয় সনয়, সতা এটা রখয়ানত ও চুরি কিা হয়। 
রকয়ামলতি রদন সস তা সলি রনলয় হারজি হলব।’’ এ কথা শুলন 
আনসািলদি মলয য একজন ক্ষ্ণকায় মানুষ উলি দাঁড়ালেন, সযন 
আরম তালক (এখন) সদখরে। রতরন বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! 
আপরন (সয কালজি দারয়ত্ব আমাি উপি অপণর্ কলিরেলেন) তা 
আমাি কাে সথলক রফরিলয় সনন।’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি রক 
হলয়লে?’’ সস বেে, ‘আরম আপনালক এ িকম কথা বেলত 
শুনোম।’ রতরন  বেলেন, ‘‘আরম এখলনা বেরে সয, যালক আমিা 
সকান কালজ রনযুি করি, সস সযন অে-সবশী (সমি মাে) আমাি 
কালে রনলয় আলস। অতঃপি তা হলত তালক যতটা সদওয়া হলব, 
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তাইই সস গ্রহর্ কিলব এবং যা হলত তালক রবিত িাখা হলব, সস তা 
সথলক রবিত থাকলব।’’217  

لََما ََكَن يَْوُم َخيََب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وَعن ُعَمَر بِن اْلََّطاِب . 1٢/٤٤1
فُاَلٌن َشِهيٌد، وفُالٌن َشِهيٌد، َحََّت َمُروا : ، فَقالُوا ملسو هيلع هللا ىلصأْقبََل َنَفٌر ِمْن أْصَحاِب انَليِِبّ 

َدٍة »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انَليُِب . فُالٌن َشِهيٌد : ىلَعَ رَُجٍل، فقالوا  ُتُه ِف انلَار ِف بُرإ لََكَ، إِنّ َرأيإ
وإ َعَباءة

َ
  مسلم رواه. «َغلََها أ

১৪/২২১। উমাি ইবলন খাোব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
খাইবালিি যুদ্ধ হে, তখন িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রকেু সাহাবী এলস বেলেন, ‘অমুক অমুক শহীদ হলয়লে।’ অতঃপি 
তাঁিা একরট সোলকি পাশ রদলয় অরতক্রম কিলেন এবং বেলেন, 
‘অমুক শহীদ।’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘কখলনাই না। সস (র্নীমলতি) মাে সথলক একরট চাদি অথবা 
আংিাখা (বুক-সখাো েম্বা ও র ো জামা) চুরি কলিরেে, সস জনয 
আরম তালক জাহািালম সদখোম।’’218  

ِِب َقتَاَدَة احلَارِِث بِن ِربِِعٍّ . 1٦/٤٤٤
َ
عن رَُسول اهلل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

نَُه قَاَم ِفيِهم، فََذَكَر لَُهْم أَن اجِلَهاَد يف َسِبيِل اهلل، َواإِليَماَن باهلل أفَْضُل :  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
أ

إْن قُِتلُْت يف سبيِل اهلل،  يَا رَُسوَل اهلل، أَرأيَْت : األْعَماِل، َفَقاَم رَُجٌل، َفَقاَل 
، إنإ قُتِلإَت ِف سبّيِل اهللِ، »: ملسو هيلع هللا ىلصتَُكَفُر َعيّن َخَّطايَاَي ؟ َفَقاَل َُلُ رَُسول اهلل  َّنَعمإ

                                                           
217 মুসরেম ১৮৩৩, আবূ দাউদ ৩৫৮১, আহমাদ ১৭২৬৪ 
218 মুসরেম ১১৪, রতিরমযী ১৫৭৪, আহমাদ ২০৩,৩৩০, দালিমী ২৪৮৯ 
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بر بٌِل َغرُي ُمدإ  «َكّيإَف قُلإَت ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصُثَم قَاَل رَُسول اهلل «وَأنإَت َصابٌر ُُمإتَِسٌب، ُمقإ
اهلل، أتَُكَفُر َعيّن َخَّطايَاَي ؟ َفَقاَل َُلُ رَُسول اهلل  أَرأيَْت إْن قُِتلُْت يف سبيِل : قَاَل 
بٍِر، إِلَ اَِليإَن ؛ فإَن ِجْبيَل »: ملسو هيلع هللا ىلص بٌِل َغرُي ُمدإ ، وَأنإَت َصابٌر ُُمإتَِسٌب، ُمقإ علّيه  نَعمإ

 مسلم رواه. «قَاَل ِل ذلَِك  السَلم
১৫/২২২। আবূ ক্বাতাদাহ হালিস ইবলন রিবয়ী িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু সথলক বরর্ণত, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম (সাহাবীলদি) মালে দাঁড়ালেন। অতঃপি তাঁলদি জনয 
বর্ণনা কিলেন সয, ‘‘আল্লাহি পলথ রজহাদ এবং আল্লাহি প্ররত 
রবোস স্থাপন কিা সলবণাত্তম আমে।’’ এ শুলন একরট সোক দাঁরড়লয় 
বেে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আপরন বেুন, যরদ আমালক আল্লাহি পলথ 
হতযা কলি সদওয়া হয়, তলব রক আমাি পাপিারশ সমাচন কলি 
সদওয়া হলব?’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালক 
বেলেন, ‘‘হযাঁ। যরদ তুরম আল্লাহি পলথ দয যণশীে ও সনকীি 
কামনাকািী হলয় (শত্রুি রদলক) অগ্রর্ামী হলয় এবং রপেপা না হলয় 
খুন হও, তাহলে।’’ পুনিায় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘তুরম রক সযন বেলে?’’ সস বেে, ‘আপরন বেুন, যরদ 
আল্লাহি পলথ আমালক হতযা কিা হয়, তলব রক আমাি পাপিারশ 
সমাচন কলি সদওয়া হলব?’ িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘হযাঁ। যরদ তুরম আল্লাহি পলথ দয যণশীে ও সনকীি 
কামনাকািী হলয় (শত্রুি রদলক) অগ্রর্ামী হলয় এবং রপেপা না হলয় 
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(খুন হও, তাহলে)। রকন্তু ঋর্ (ক্ষমা হলব না)। সকননা রজব্রীে 
আোইরহস সাোম আমালক এ কথা বেলেন।’’219  

ِِب ُهَريَرةَ . 1٥/٤٤٧
َ
: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَسوَل اهلل  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

لُِس ؟أتدُروَن َمِن ال» إَن »: املْفلُس ِفينَا َمْن الَ ِدرَهَم َُلُ وال َمتَاع، َفَقاَل : قَالُوا «ُمفإ
َميت َمنإ يأِت يَومَ القّياَمِة بَصَلَةٍ َوِصّياٍم وَزَكةٍ، ويأِت وقَدإ َشتََم َهَذا، 

ُ
لَس ِمنإ أ الُمفإ

َكَل ماَل َهَذا، وَسَفَك َدَم َهَذا، َورَضََب َهذَ 
َ
َطى َهَذا ِمنإ وقََذَف َهَذا، وَأ ا، فُّيعإ

ِخَذ 
ُ
َحَسَناتِِه، وَهَذا ِمنإ َحسناتِه، فإنإ فَنَِّيتإ َحَسناتُه َقبإل أنإ يُقَض َما َعلَّيِه، أ

 ُمسلم رواه. «منإ َخَطاياُهم َفُطرَِحتإ َعلَّيِه، ُثَم ُطِرَح ِف انلَارِ 
১৬/২২৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘সতামিা রক জান, রনঃস্ব সক?’’ তাঁিা বেলেন, ‘আমালদি মলয য 
রনঃস্ব ঐ বযরি, যাি কালে সকান রদিহাম এবং সকালনা আসবাব-
পি সনই।’ রতরন বেলেন, ‘‘আমাি উম্মলতি মলয য (আসে) রনঃস্ব 
সতা সসই বযরি, সয রকয়ামলতি রদন নামায, সিাযা ও যাকালতি 
(সনকী) রনলয় হারযি হলব। (রকন্তু এি সালথ সালথ সস এ অবস্থায় 
আসলব সয, সস কাউলক র্ারে রদলয়লে। কালিা প্ররত রমথযা অপবাদ 
আলিাপ কলিলে, কালিা (অববয রূলপ) মাে ভক্ষর্ কলিলে। কালিা 
িিপাত কলিলে এবং কাউলক সমলিলে। অতঃপি এ 

                                                           
219 মুসরেম ১৮৮৫, রতিরমযী ১৭১২, নাসায়ী ৩১৫৬, ৩১৫৭, ৩১৫৮, আহমাদ ২২০৩৬, ২২০৭৯, 

২২১২০,মুওয়াত্তা মালেক ১০০৩, দালিমী ২৪১২ 
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(অতযাচারিত)সক তাি সনকী সদওয়া হলব, এ (অতযাচারিত)সক 
তাি সনকী সদওয়া হলব। পরিলশলষ যরদ তাি সনকীিারশ 
অনযানযলদি দাবী পূির্ কিাি পূলবণই সশষ হলয় যায়, তাহলে 
তালদি পাপিারশ রনলয় তাি উপি রনলক্ষপ কিা হলব। অতঃপি 
তালক জাহািালম রনলক্ষপ কিা হলব।’’220  

ِمّ َسلََمَة رَِِضَ اهلل َعنَها . 1٥/٤٤٢
ُ
إَّنَما أنا »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصهلل أَن رَُسوَل ا: وََعن أ

ََن سَُِّجتِهِ مِنإ َبعإٍض، 
إ
َضُكمإ أنإ يَُكوَن أحل ، َولََعَل َبعإ ، َوإنَُكمإ َُتإَتِصُموَن إَِلَ برََشٌ

مُع، َفَمنإ قََضّيُت َِلُ سََِِقّ أِخّيِه فَإِنَما أقَطُع َِلُ قِطعًة ِمَن  ِو َما أسإ قإِِضَ َِلُ بَِنحإ
َ
فأ

 ٌق َعلَيهِ ُمَتفَ . «انلَارِ 
১৭/২২৪। উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আরম সতা একজন 
মানুষ। আি সতামিা (রববাদ কলি) ফায়সাোি জনয আমাি রনকট 
আলসা। হয়লতা সতামালদি সকউ সকউ অলনযি তুেনায় অরয ক 
বাকপটু। আি আরম তাি কথাি রভরত্তলত তাি পলক্ষ ফায়সাো করি। 
সুতিাং আরম যরদ কাউলক তাি (মুসরেম) ভালয়ি হক তাি জনয 
ফায়সাো কলি রদই, তাহলে আসলে আরম তাি জনয আগুলনি টুকিা 
সকলট রদই।’’221  

                                                           
220 মুসরেম ২৫৮১, রতিরমযী ২৪১৮, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২০৯, ৮৬২৫ 
221 সহীহুে বুখািী ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫, মুসরেম ১৭১৩, নাসায়ী ৫৪০১, 

আবূ দাউদ ৩৫৮৩, ইবনু মাজাহ ২৩১৭, আহমাদ ২৫৯৫২, ২৬০৭৮, ২৬০৮৬, ২৬১৭৭ 
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لَنإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل . ٤٤٦/18
حَ  ِمُن ِف فُسإ  ابلخاري رواه. «ٍة ِمنإ ِدينِه َما لَمإ يُِصبإ َدماً َحَراماً يََزاَل الُمؤإ

১৮/২২৫। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মু’রমন বযরি তাি দ্বীলনি 
প্রশিতায় থালক; যতক্ষর্ না সস অববয  িিপালত রেপ্ত হয়।’’222  

ُة مَحَْزَة رَِِضَ اهلل  وََعن. 1٢/٤٤٥
َ
َخولََة بِنِت ََعِمٍر األنَصاِرَية، َوِِهَ امرأ

إَن رَِجاِلً َيَتَخَوُّضوَن ِِف َماِل اهلل »: ، يقولملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رَُسوَل اهلل : َعنُهَما، قَالَْت 
، فَلَُهُم انلَاُر يَوَم الِقَّياَمةِ   ابلخاري رواه. «بَغريِ َحٍقّ

১৯/২২৬। হামযাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি স্ত্রী খাওোহ 
রবনলত আলমি আনসািী িারদয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘রকেু 
সোক আল্লাহি মাে নাহক বযয়-বণ্টন কিলব। সুতিাং তালদি জনয 
রকয়ামলতি রদন জাহািালমি আগুন িলয়লে।’’223  

  
َقِة بَاُب َتعإ  -22 َ َوَبَّياِن ُحُقوإقِِهمإ َوالَّشفإ لِِمّيإ ِظّيإِم ُحُرَماِت الإُمسإ

َتِِهمإ   َعلَّيإِهمإ َورََحإ

পরিলচ্ছদ - ২৭ : মুসরেমলদি মান-মযণাদাি প্ররত েদ্ধা-
                                                           
222 (অথণাৎ, খুন কিলে দ্বীন সংকীর্ণ হলয় যায় এবং খুনী কুফিীি রনকটবতণী হলয় যায়।) সহীহুে বুখািী 

৬৮৬২, ৬৮৬৩, আহমাদ ৫৬৪৮ 
223 সহীহুে বুখািী ৩১১৮, রতিরমযী ২৩৭০, আহমাদ ২৬৫১৪, ২৬৫৮৩, ২৬৭৭২ 
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প্রদশণন ও তালদি অরয কাি-িক্ষা এবং তালদি প্ররত 
দয়া-দারক্ষলর্যি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
مۡ  َوَمن ﴿ َعّظِ َمٰ  ي  ر  وَ  ّلّلِ ٱ ِت ح   [  ٧1: احلج] ﴾ ۦُ َرّبِهِ  ِعندَ  ۥّل   َخۡي   َفه 

অথণাৎ “সকউ আল্লাহি (দ্বীলনি) প্রতীকসমূলহি সম্মান কিলে 
তাি প্ররতপােলকি রনকট তাি জনয এটাই উত্তম।”  (সূিা হাজ্জ্ব ৩০ 
আয়াত) 

আলিা বলেন, 
مۡ  َوَمن﴿ َعّظِ ل وِب لۡ ٱ َوىقۡ تَ  ِمن فَإِّّنَها ّلّلِ ٱ ئِرَ َشَعٰ  ي   [  ٧٤: احلج] ﴾ ق 

অথণাৎ “সকউ আল্লাহি (দ্বীলনি) প্রতীকসমূলহি সম্মান কিলে 
এটা সতা তাি হৃদলয়ি সংযমশীেতািই বরহঃপ্রকাশ।” (সূিা হাজ্জ্ব ৩২ 
আয়াত) 

রতরন বলেন, 
ۡ ٱ ِمنَ  ّتَبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ  ﴿ ؤۡ ل  [  ٤1٦: الشعراء] ﴾ ٢١٥ ِمنِيَ م 

অথণাৎ “রবোসীলদি জনয তুরম সতামাি বাহুলক অবনরমত িাখ।” 
(রহজ ি ৮৮আয়াত)  

রতরন আলিা বলেন, 
وۡ  س  َّنفۡ  بَِغۡيِ  اّسََ َّنفۡ  َقَتَل  َمن﴿

َ
 ٱ ِف  فََّساد   أ

َ
ّّنَما ِض ۡرۡۡل

َ
 َوَمنۡ  اََجِيعٗ  ّنلّاَس ٱ َقَتَل  فََّكأ

حۡ 
َ
ّّنَما   َياَهاأ

َ
حۡ  فََّكأ

َ
َ ََجِيعٗ  ّنلّاَس ٱ َياأ  [  ٧٤: دة املائ] ﴾ ا

অথণাৎ “সয বযরি নিহতযা অথবা প্রথবীলত ধ্বংসাত্মক কাজ 
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কিাি দণ্ডদান উলদ্দশয োড়া কাউলক হতযা কিে, সস সযন প্রথবীি 
সকে মানুষলকই হতযা কিে। আি সকউ কালিা প্রার্িক্ষা কিলে সস 
সযন প্রথবীি সকে মানুলষি প্রার্ িক্ষা কিে।” (সূিা মালয়দাহ ৩২ 
আয়াত) 

হাদীসসমূহ: 
ِِب ُموىَس  .٤٤٥/1

َ
ِمُن »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ الُمؤإ

َضاً  ُضُه َبعإ ِمِن ََكْلُنإَّياِن يَُّشُد َبعإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . وشَبَك َبنْيَ أَصابِِعِه . «للإُمؤإ
১/২২৭। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘এক মু’রমন অপি 
মু’রমলনি জনয অট্টারেকাি নযায়, যাি এক অংশ অনয অংশলক 
মজবূত কলি িালখ।’’ তািপি রতরন (বুোবাি জনয) তাঁি এক 
হালতি আিুেগুরে অপি হালতি আিুলেি ফাঁলক  ুকালেন।224  

ٍء »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وََعنُه، قَاَل . ٤/٤٤8 وإ َمنإ َمَر ِف ََشإ
َ
ِمنإ َمَساِجِدنا، أ

بِضإ لََعَ نَِصالَِها بَكّفه ؛ أنإ يُِصّيَب أَحداً  وإ َِلَقإ
َ
، أ ِسكإ َواقَِنا، َوَمَعُه َّنبإٌل فَلإُّيمإ سإ

َ
أ

ء لِِمَّي مِنإَها بيَِشإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِمَن الُمسإ
২/২২৮। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি 
তীি সলি রনলয় আমালদি সকালনা মসরজদ অথবা সকালনা বাজালিি 

                                                           
224 সহীহুে বুখািী ৪৮১, ১৪৩২, ২৪৪৫, ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬, মুসরেম ২৫৮৫, ২৬৮৭, রতিরমযী 

১৯২৮, নাসায়ী ২৫৫৬, ২৫৬০, আবূ দাউদ ৫১৩১, আহমাদ ১৯০৮৭, ১৯১২৭, ১৯১৬৩, ১৯২০৭ 
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রভতি রদলয় অরতক্রম কিলব, তাি উরচত হলব, হালতি তােু দ্বািা 
তাি ফোলক য লি সনওয়া। যালত সকালনা মুসরেম তাি দ্বািা সকালনা 
প্রকাি কষ্ট না পায়।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 225 

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وََعِن انُلعَماِن بِن بَِشرٍي رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل . ٧/٤٤٢
تَََك ِمنإُه » ، َمَثُل اجَلَسِد إَِذا اشإ ِهمإ وتََراَُحِهمإ َوَتَعاُطِفهمإ ِمنَّي ِف تََواِدّ َمَثُل الُمؤإ

ٌو تََداََع َِلُ َسائُِر اجلََسِد بِالَسَهِر واحُلًَّم   َتَفٌق َعلَيهِ مُ . «ُعضإ
৩/২২৯। নু’মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মু’রমনলদি 
এলক অপলিি প্ররত সম্প্রীরত, দয়া ও মায়া-মমতাি উদাহির্ (একরট) 
সদলহি মত। যখন সদলহি সকান অি পীরড়ত হয়, তখন তাি জনয 
সািা সদহ অরনদ্রা ও িলি আক্রান্ত হয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম)226 

ِِب ُهَريَرةَ . ٢/٤٧1
َ
ّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقَبَل انَليُِب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ احلََسَن ْبَن َلََعٍ

قَْرُع ْبُن َحابِس، َفَقاَل األقَْرُع 
َ
إن يِل َعََشةً ِمَن الَودَلِ : رَِِضَ اهلل َعنُهَما، وَِعنَْدهُ األ

 َمنإ ِل يَرإَحمإ ِلَ يُرإَحمإ »: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَفنََظَر إَِيِْه رَُسول اهلل . ِمنُْهْم أَحداً َما َقَبلُْت 

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «!
৪/২৩০। আবূ হুিাইিাহ্ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম হাসান ইবলন আেী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা-সক চুমু রদলেন। ঐ সময় তাঁি রনকট আক্বিা‘ 

                                                           
225 সহীহুে বুখািী ৪৫২, ৭০৭৫, মুসরেম ২৬৫১, আবূ দাউদ ২৫২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৮ 
226 সহীহুে বুখািী ৬০১১, মুসরেম ২৫৮৬, আহমাদ ১৭৮৯১, ১৭৯০৭, ১৯৯২৬, ১৭৯৪৯, ১৭৯৬৫ 



 

310 

ইবন হালবস বসা রেলেন। আক্বিা‘ বেলেন, ‘আমাি দশরট সেলে 
আলে, আরম তালদি কাউলকই সকালনারদন চুমু সদইরন।’ নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি রদলক তারকলয় বেলেন, ‘‘সয দয়া কলি না, 
তাি প্ররত দয়া কিা হয় না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)227 

قَِدَم نَاٌس ِمَن األْعَراِب ىلَعَ : َعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت وَ . ٦/٤٧1
لَِكَنا َواهلِل َما : قَالُوا «َّنَعمإ »: أُتَقِبّلُوَن ِصبْيَانَُكْم ؟ َفَقاَل : ، َفَقالُوا ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلل 

لِك إنإ ََكَن اهلُل نَزَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهلل ! ُنَقِبُّل  مإ
َ
َو أ
َ
َةَ أ . «! َع ِمنإ قُلُوبُِكم الرََحإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
৫/২৩১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, 

রকেু সবদুঈন সোক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রনকট এলস বেে, ‘আপনািা রক আপনালদি রশশু-সন্তানলদিলক চুমু 
রদলয় থালকন?’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘হযাঁ।’’ 
তািা বেে, ‘রকন্তু আল্লাহি কসম! আমিা চুমু সদই না।’ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘আল্লাহ যরদ সতামালদি 
অন্তি সথলক দয়া উরিলয় সনন, তলব আরম রক তাি মারেক কলি 
রদলত পারি?’’ (বুখািী ও মুসরেম) 228 

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه ِريِر بِن َعبِد اهللِ وََعن جَ . ٥/٤٧٤

                                                           
227 সহীহুে বুখািী ৫৯৯৭, মুসরেম ২৩১৮, রতিরমযী ১৯১১, আবূ দাউদ ৫২১৮, আহমাদ ৭০৮১, 

৭২৪৭, ৭৫৯২, ১০২৯৫ 
228 সহীহুে বুখািী ৫৯৯৮, মুসরেম ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৫, আহমাদ ২৩৭৭০, ২৩৮৮৭ 
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 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َمنإ ِلَ يَرإَحِم انلَاَس ِلَ يَرإََحإُه اهلل»
৬/২৩২। জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সয বযরি মানুলষি প্ররত দয়া কিলব না, আল্লাহও তাি প্ররত দয়া 
কিলবন না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 229  

ِِب ُهَريَرةَ . ٥/٤٧٧
َ
إَِذا َص ىََ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأّن رَُسوَل اهللِ  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

، فَإَن فِّيِهم الَضِعّيَف َوالَسِقّيَم َوالَكب فإ رَي، َوإَِذا َص ىََ أَحُدُكمإ للَناِس فَلإُّيَخِفّ
ل َما َشاءَ  ِسِه فَلإُّيَطِوّ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أَحُدُكمإ نِلَفإ

৭/২৩৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা কলিন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি সকউ 
যখন সোকলদি রনলয় নামায পলড়, তখন সস সযন সংলক্ষপ কলি। 
কাির্ তালদি মালে দুবণে, অসুস্থ ও ব্দ্ধ সোক থালক। আি যখন 
সকউ একাকী নামায পলড়, তখন সস ইচ্ছামত দী ণ কিলত পালি।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম)  230 

َيََدُع  ملسو هيلع هللا ىلصإْن ََكَن رَُسول اهلل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت . ٤٧٢/8
ُمَتَفٌق . ؛ َخْشيََة أْن يَعَمَل بِِه انَلاُس َفيُْفَرَض علَيِْهمْ الَعَمَل، وَُهَو حُيُب أْن َيْعَمَل بِهِ 

 َعلَيهِ 
                                                           
229 সহীহুে বুখািী ৬০১৩, ৭৩৭৬, মুসরেম ২৩১৯, রতিরমযী ১৯২২, আহমাদ ১৮৭০৭, ১৮৭২১, 

১৮৭৫৬, ১৮৭৭৭ 
230 সহীহুে বুখািী ৭০৩, মুসরেম ৪৬৭, রতিরমযী ২৩৬, নাসায়ী ৮২৩, আবূ দাউদ ৭৯৪, ৭৯৫, 

আহমাদ ৭৬১১, ২৭৪৪০, ৮৮৬০, ৯৭৪৯, ৯৯৩৩, ১০১৪৪, ১০৫৫৫ 
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৮/২৩৪। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কখলনা কখলনা 
(নফে) আমে কিলত পেন্দ কিা সলেও এই ভলয় সেলড় রদলতন 
সয, সোলকিা তা আমে কিলব এবং তাি ফলে তালদি উপি তা 
ফিয কলি সদওয়া হলব। (বুখািী ও মুসরেম) 231 

عِن الوَِصاِل رمََحًة  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهاُهُم انَليُِب : َوَعنَْها رَِِضَ اهلُل َعنَْها، قَالَْت . ٢/٤٧٦
بِّيإُت ُيطإ »: إنََك تَُواِصُل ؟ قَاَل : لَُهْم، َفَقالُوا 

َ
، إِنّ أ ُت َكَهّيإئَتُِكمإ ِعُمِِن َرِِبّ إّن لَسإ

 . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َويَسِقّيِن

৯/২৩৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলতই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীলদিলক দয়াপূবণক 
‘সওলম ওরয়সাে’ (রবনা ইফতালি একটানা সিাযা) িাখলত রনলষয  
কলিলেন। তাঁিা বেলেন, ‘‘আপরন সতা ‘সওলম ওরয়সাে’ িাখলেন?’’ 
রতরন বেলেন, ‘‘আরম সতামালদি মত নই। আমালক সতা আমাি 
প্ররতপােক িালত পানাহাি কিান।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 232 

অথণাৎ পানাহািকািীি মত শরি দান কলিন। 

ِِب قَتاَدَة احلَارِِث بِن ِربِِع . ٤٧٥/11
َ
قَاَل رَُسوُل : قَاَل ، رِض اهلل عنه َوَعْن أ

قُو»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
َ
َمُع بَُكاَء الَصّيِبّ إِنّ أل َل فِّيَها، فَأسإ َطِوّ

ُ
نإ أ
َ
رِيُد أ

ُ
ُم إََِل الَصَلةِ، وَأ

                                                           
231 সহীহুে বুখািী ১১২৮, ১১৭৭, মুসরেম ৭১৮, আবূ দাউদ ১২৯২, ১২৯৩, আহমাদ ২৩৫৩৬, 

২৪০৩০, ২৪০৩৮, ২৪৮২২, ২৪৮৩৫, ২৪৮৫৭, ২৪৯১৬ 
232 সহীহুে বুখািী ১৯৬৪, মুসরেম ১১০৫, আহমাদ ২৪০৬৫, ২৪১০৩, ২৪৪২৪, ২৫৫২৩, ২৫৬৭৯ 
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هِ  ِمّ
ُ
ُشَق لََعَ أ

َ
نإ أ
َ
ََتََوَز ِف َصَلَِِت َكَراِهَّيًة أ

َ
 ابلخاري رواه. «فَأ

১০/২৩৬। আবূ কাতাদাহ্ হালিস ইবলন রিব‘য়ী িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘আরম নামায পড়লত দাঁড়াই এবং আমাি ইচ্ছা হয় তা দী ণ করি। 
অতঃপি আরম রশশুি কািাি আওয়াজ শুরন। ফলে আরম তাি মালয়ি 
কষ্ট হওয়াটা অপেন্দ মলন কলি নামায সংরক্ষপ্ত করি।’’ (বুখািী)  233 

رَُسوُل اهلل  قَاَل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن ُجنُدِب بِن َعبِد اهللِ . ٤٧٥/11
لَُبَنُكُم اهلل مِنإ ِذَمته »: ملسو هيلع هللا ىلص َمنإ َص ىََ َصَلةَ الُصبإِح َفُهَو ِف ِذَمِة اهلل فََلَ َيطإ

ِهِه ِف نَارِ  ُه، ُثَم يَُكُبُه لََعَ وَجإ ركإ لُبإُه منإ ذَمته بيَشٍء يُدإ بيَشٍء، فَإنَُه َمنإ َيطإ
 مسلم رواه. «َجَهَنمَ 

১১/২৩৭। জুনু্দব ইবলন আরব্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি 
ফজলিি নামায (জামা‘আলত) পড়ে, সস আল্লাহি রযম্মাদািীলত চলে 
এে। সুতিাং আল্লাহ সযন সতামালদি কালে তাি রযম্মাি রকেু দাবী 
না কলিন। কাির্, যাি কালেই রতরন তাঁি রযম্মাি রকেু দাবী 
কিলবন, তালক পাকড়াও কিলবন। অতঃপি রতরন তালক উপুড় কলি 
জাহািালম রনলক্ষপ কিলবন।’’(মুসরেম) 234 

 (বো বাহুেয, সয নামায পলড়, সস আল্লাহি রযম্মাদািীলত। 

                                                           
233 সহীহুে বুখািী ৭০৭, ৮৬৮, নাসায়ী ৮২৫, আবূ দাউদ ৭৮৯, ইবনু মাজাহ ৯৯১, আহমাদ ২৩০৯৬ 
234 মুসরেম ৬৫৭১, রতিরমযী ২২২, নাসায়ী ৮২৫, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫ 
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সুতিাং সস সম্মান ও েদ্ধাি পাি; তাি সালথ সম্মালনি সালথ বযবহাি 
কি) 

لُِم »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل : اهلل َعنُهَما  وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ . 1٤/٤٧8 الُمسإ
لُِمهُ  لِمُه، َوِلَ يُسإ لِم، ِل َيظإ ُخو الُمسإ

َ
َمنإ ََكَن ِف َحاَجة أخّيه، ََكَن اهلُل ِف . أ

َبًة ِمنإ ُكَرِب يَوِم  َبًة، فََرَج اهلُل َعنإُه بها ُكرإ لِم ُكرإ َحاَجته، َوَمنإ فََرَج َعنإ ُمسإ
لِماً َسَْتَهُ اهلُل يَوَم الِقّياَمةِ الِقَّيامَ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِة، َوَمنإ َسَْتَ ُمسإ

১২/২৩৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মুসরেম 
মুসরেলমি ভাই, সস তাি উপি অতযাচাি কিলব না এবং তালক 
অতযাচািীি হালত সেলড় সদলব না। সয বযরি তাি ভাইলয়ি প্রলয়াজন 
পূর্ণ কিলব, আল্লাহ তাি প্রলয়াজন পূর্ণ কিলবন। সয বযরি সকালনা 
মুসরেলমি সকালনা এক রবপদ দূি কলি সদলব, আল্লাহ রকয়ামলতি 
রদন তাি বহু রবপলদি একরট রবপদ দূি কলি সদলবন। আি সয 
বযরি সকালনা মুসরেলমি সদাষ-ত্রুরট সর্াপন কিলব, আল্লাহ রকয়ামলত 
তাি সদাষ-ত্রুরট সর্াপন কিলবন।’’ (বুখািী, মুসরেম) 235 

ِِب ُهَريَرةَ . 1٧/٤٧٢
َ
: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

لِم » لِِم لََعَ الُمسإ ِذبُُه، َوِلَ َُيإُذُِلُ، لُُكُ الُمسإ لُِم، ِلَ َُيُونُُه، َوِلَ يَكإ لُِم أُخو الُمسإ الُمسإ
رىٍء ِمَن الرَشِّ أنإ َُيإِقَر أَخاهُ  َحَرامٌ  ب امإ وى هاُهَنا، سََسإ ِعرإُّضُه َوَماِلُ َوَدُمُه، اِلَقإ

لِم  .«حديث حسن»: الْتمذص ي، َوقاَل  رواه. «الُمسإ
                                                           
235 সহীহুে বুখািী ২৪৪২, মুসরেম ২৫৮০, রতিরমযী ১৪২৬, নাসায়ী ৪৮৯৩, আহমাদ ৫৩৩৪, ৫৬১৪ 
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১৩/২৩৯। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মুসরেম 
মুসরেলমি ভাই। সস তাি রবোস াতকতা কিলব না, তালক রমথযা 
বেলব না (বা রমথযাবাদী ভাবলব না), তাি সাহাযয না কলি তালক 
অসহায় সেলড় সদলব না। এক মুসরেলমি মযণাদা, মাে ও খুন অপি 
মুসরেলমি জনয হািাম। তাকওয়া তথা আল্লাহ-সলচতনতা এখালন 
(অন্তলি) িলয়লে। সকালনা মুসরেম ভাইলক তুচ্ছ মলন কিাটাই একরট 
মানুলষি মন্দ হওয়াি জনয যলথষ্ট।’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি)  236 

ِلَ ََتَاَسُدوا، َوِلَ َتَناَجُّشوا، َوِلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وََعنُه، قَاَل . 1٢/٤٢1
ُضُكمإ لََعَ َبّيإع َبعإض، َوُكونُ  وا ِعَباَد اهلل َتَباَغُضوا، َوِلَ تََدابَُروا، َوِلَ يَبعإ َبعإ

لم  لُِم أُخو الُمسإ َواناً، الُمسإ َوى هاُهَنا : إخإ لُِمُه، َوِل َُيإِقرُهُ، َوِلَ َُيإُذُِلُ، اِلَقإ  -ِلَ َيظإ
لَِم،  -َويُِّشرُي إََِل َصدرِهِ ثََلََث َمَراًت  رٍئٍَ ِمَن الرَشِّ أنإ َُيِقَر أَخاهُ الُمسإ ب امإ سََسإ

لم لََعَ الُمسإ   مسلم رواه. «لم َحَراٌم، َدُمُه َوَماُِلُ َوِعرإُّضهُ لُُكُ الُمسإ
১৪/২৪০। উি বর্ণনাকািী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 

রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সতামিা এলক অপলিি প্ররত রহংসা কলিা না, সকনা-সবচালত 
রজরনলসি মূেয বারড়লয় এলক অপিলক সয াঁকা রদলয়া না, এলক 
অপলিি প্ররত শত্রুতা সিলখা না, এক অপি সথলক ( ্র্াভলি) মুখ 
রফিালয়া না এবং এলক অপলিি (রজরনস) সকনা-সবচাি প্রিালবি 
                                                           
236 মুসরেম ২৫৬৪, রতিরমযী ১৯২৭ 
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উপি সকনা-সবচা কলিা না। আি সহ আল্লাহি বান্দািা! সতামিা ভাই-
ভাই হলয় যাও। মুসরেম মুসরেলমি ভাই। সস তাি প্ররত যুেুম কিলব 
না, তালক তুচ্ছ ভাবলব না এবং তালক অসহায় অবস্থায় সেলড় সদলব 
না। তাকওয়া তথা আল্লাহ-সলচতনতা এখালন (অন্তলি) িলয়লে। 
(রতরন রনজ বুলকি রদলক ইরিত কলি এ কথা রতনবাি বেলেন।) 
সকান মুসরেম ভাইলক তুচ্ছ ভাবা একরট মানুলষি মন্দ হওয়াি জনয 
যলথষ্ট। প্রলতযক মুসরেলমি িি, মাে এবং তাি মযণাদা অপি 
মুসরেলমি উপি হািাম।’’ (মুসরেম) 237 

نٍَس . 1٥/٤٢1
َ
ِلَ يُؤمُِن أَحُدُكمإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

ِسهِ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َحََّت ُُيَِب ألِخّيِه َما ُُيُِب نلَفإ
১৬/২৪১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামালদি মলয য সকউ (পূর্ণ) 
মু’রমন হলত পািলব না, যতক্ষর্ না সস তাি ভাইলয়ি জনয তাই 
পেন্দ কিলব, যা সস রনলজি জনয পেন্দ কলি।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  
238

 

وإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعنُه، قَاَل . 1٥/٤٢٤
َ
انإَُصإ أَخاَ  َظاملاً أ

                                                           
237 সহীহুে বুখািী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসরেম ২৫৬৪, ২৫৬৩, রতিরমযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, 
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238 সহীহুে বুখািী ১৩, মুসরেম ৪৫, রতিরমযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, 
আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০, ১২৭৩৪, ১২৯৯৪, দালিমী ২৭৪০ 
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لُوماً  هُ إَِذا ََكَن َمْظلُوماً، أَرأيَْت إْن ََكَن َظامِلاً : ل َفَقاَل رج.«َمظإ يَا رَُسوَل اهلِل، أنُِْصُ
ُه ؟ قَاَل  َنُعُه ـ ِمَن الُظلإِم فَإَِن ذلَِك نََُصهُ »: َكيَْف أنُِْصُ وإ تمإ

َ
 رواه. «َتإُجزُهُ ـ أ

 ابلخاري
১৭/২৪২। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামাি ভাইলক 
সাহাযয কি, সস অতযাচািী সহাক অথবা অতযাচারিত।’’ রতরন (আনাস 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু) বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! অতযাচারিতলক 
সাহাযয কিাি রবষয়রট সতা বুেোম; রকন্তু অতযাচািীলক রকভালব 
সাহাযয কিব?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম তালক অতযাচাি কিা হলত বায া 
সদলব, তাহলেই তালক সাহাযয কিা হলব।’’(বুখািী) 239 

ِِب ُهَريَرةَ . ٤٢٧/18
َ
َحُق »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

لِم ََخإٌس  لِم لََعَ الُمسإ َوإَجابَُة  َردُ الَسَلِم، وَِعَّياَدةُ الَمريض، َواتَِّباُع اجلَنَائِِز،: الُمسإ
مّيُت الَعاِطِس  َوة، وتَّشإ  . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اَِلعإ

لِم سٌت »: ويف رواية ملسلم لِم لََعَ الُمسإ إَِذا لَقّيتَُه فََسلِّمإ َعلَّيِه، : َحُق الُمسإ
تإ  تَنإَصَحَك فَانإَصحإ َِلُ، وإَِذا َعَطَس فََحِمَد اهلل فََّشِمّ ُه، َوإَِذا َدََعَ  فَأجبإُه، وإَِذا اسإ

هُ  هُ، َوإَِذا َماَت فَاتَبِعإ  «َوإَِذا َمرَِض َفُعدإ
১৮/২৪৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মুসরেলমি উপি 
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মুসরেলমি পাঁচরট অরয কাি িলয়লেঃ (১) সাোলমি জবাব সদওয়া, (২) 
সিার্ীলক সদখলত যাওয়া, (৩) জানাযায় অংশ গ্রহর্ কিা, (৪) 
দাওয়াত গ্রহর্ কিা এবং (৫) সকউ হাঁরচ রদলে তাি জবাব সদওয়া।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘মুসরেলমি উপি মুসরেলমি 
অরয কাি েয়রটঃ তুরম তাি সলি সাক্ষাৎ কিলে তালক সাোম দাও, 
সস সতামালক দাওয়াত রদলে তাি দাওয়াত গ্রহর্ কি, সস সতামাি 
কালে উপলদশ চাইলে তুরম তালক উপলদশ দাও, সস হাঁরচ রদলয় 
‘আেহামদু রেল্লাহ’ বেলে তাি জবাব দাও, সস অসুস্থ হলে তালক 
সদখলত যাও এবং সস মািা সর্লে তাি জানাযায় অংশ গ্রহর্ কি।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 240 

ِِب ُعَماَرَة الََبَاِء بِن ََعزٍِب رَِِضَ اهللُ . 1٢/٤٢٢
َ
َمَرنَا :  َعنُهَما، قَاَل َوَعْن أ

َ
أ

أَمَرنَا بعيَاَدة الَمِريض، َواتِّبَاِع اجلَنَاَزِة، : بَِسبٍع، َوَنَهانَا َعن َسبٍع  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
وتَْشِميِت الَعاطِس، َوإبَْراِر الُمْقِسم، ونَِْصِ الَمْظلُوم، َوإَجابَِة ادَلاِِع، َوإِفَْشاِء 

ْو ََتَتٍُم باذَلَهِب، َوَعْن رُشٍْب بالِفَضِة، وََعن امليَاثِِر الَسالِم، وَنَهانَا َعْن 
َ
َخواِتيٍم أ

يبَاِج  ِق َوادِلّ ، َوَعْن لُبِْس احلَريِر واإلْسنَْبَ ّ ِ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . احلُْمِر، وََعن الَقيِسّ

১৯/২৪৪। আবূ ‘উমািাহ বািা’ ইবলন আলযব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক সাতরট 
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কাজ কিলত রনলদণশ রদলয়লেন এবং সাতরট কাজ কিলত রনলষয  
কলিলেন। রতরন সিার্ীলক সদখলত সযলত, জানাযায় অংশগ্রহর্ কিলত, 
সকউ হাঁরচ রদলে তাি জবাব রদলত, শপথকািীি শপথ িক্ষা কিলত, 
রনপীরড়তলদি সাহাযয কিলত, সাোলমি প্রসাি  টালত এবং সকউ 
দাওয়াত রদলে তা গ্রহর্ কিলত রনলদণশ রদলয়লেন। আি রতরন 
আমালদিলক সসানাি আংরট পিলত, রূপাি পাি বযবহাি কিলত, 
সিশলমি রজনলপাশ, কাস সী, ইিাবিাক ও দীবাজ (সবণপ্রকাি সিশমী 
সপাশাক) বযবহাি কিলত রনলষয  কলিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)  241  

 

لِ  -22 إُمسإ َراِت ال ِ َعوإ ِ بَاُب َسْتإ ِ َعنإ إَِشاَعتَِها لَِغريإ
َ َوانلَِهإ ِمّيإ

َرةٍ  وإ  رَضُ
পরিলচ্ছদ - ২৮ : মুসরেমলদি সদাষ-ত্রুরট সর্াপন িাখা 

জরুিী  
এবং রবনা প্রলয়াজলন তা প্রচাি কিা রনরষদ্ধ 

আল্লাহ তা‘আো বলেলেন, 
ُِبونَ  َّّلِينَ ٱ إِنّ  ﴿ ن ي 

َ
ِِلم   َعَذاب   مۡ لَه   َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ ِف  ِحَشة  َفٰ لۡ ٱ تَِشيعَ  أ

َ
 ِف  أ

 [  1٢: انلور] ﴾ ِخَرةِِ ٓأۡلٱوَ  َياّدُلّنۡ ٱ
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অথণাৎ “যািা মু’রমনলদি মালে অিীেতাি প্রসাি কামনা কলি 
তালদি জনয দুরনয়া ও আলখিালত যন্ত্রর্াদায়ক শারি িলয়লে।” (সূিা 
নূি ১৯ আয়াত) 

ِِب ُهَريَرةَ . ٤٢٦/1
َ
ُْتُ َعبإٌد »: قَاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلَيِّب  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ ِلَ يَسإ

ّيَا إِلَ َسَْتَهُ اهلُل يَوإَم الِقَّياَمةِ   مسلم رواه. «َعبإداً ِف اُِلّنإ
১/২৪৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয দুরনয়ালত সকালনা বান্দাি 
সদাষ সর্াপন িালখ, আল্লাহ তা‘আো রকয়ামলতি রদন তাি সদাষ 
সর্াপন িাখলবন।’’ (মুসরেম) 242 

َميِت ُمَعاىَف إِلَ »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رَُسوَل اهلِل : وََعنُه، قَاَل . ٤/٤٢٥
ُ
لُُكُ أ

بُِح َوقَدإ  َمَل الرَُجُل باللَّيِل َعَمَلً، ُثَم يُصإ الُمَجاِهِريَن، َوإّن ِمَن الُمَجاَهَرةِ أنإ َيعإ
ُْتُهُ : ِه، فَّيُقوُل َسَْتَهُ اهلُل َعلَّي يَا فَُلُن، َعِملُت اْلَارَِحَة َكَذا َوَكَذا، َوقَدإ بَاَت يَسإ

َ اهللِ َعنإه ِّشُف ِسْتإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َرُبُه، َويُصبُِح يَكإ
২/২৪৬। উি সাহাবী সথলকই বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘আমাি 
সকে উম্মত মাফ পালব, তলব পাপ-প্রকাশকািী বযতীত। আি এক 
প্রকাি প্রকাশ এই সয, সকালনা বযরি িালত সকালনা পাপকাজ কলি, 
যা আল্লাহ সর্াপন িালখন। রকন্তু সকাে হলে সস বলে সবড়ায়, ‘সহ 
অমুক! আরম আজ িালত এই এই কাজ কলিরে।’ অথচ সস এমন 

                                                           
242 মুসরেম ২৫৯০, আহমাদ ২৭৪৮৪,  ৮৯৯৫ 
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অবস্থায় িারি অরতবারহত কলিরেে সয, আল্লাহ তাি পাপ গুপ্ত 
সিলখরেলেন। রকন্তু সস সকালে উলি তাি উপি আল্লাহি আব্ত পদণা 
খুলে সফলে!’’ (বুখািী ও মুসরেম)  243 

َها »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوعنه، عن انَليِّب . ٧/٤٢٥ ِِلإ َمُة َفتَبَّيَ زِنَاَها فَلإَّيجإ
َ
إَِذا َزنَِت األ

َها احَلَد، َوِل ُيَُثِّبإ َعلَّيإَها، ُثَم احَلَد، َوِل ُيَُثِّبإ َعلَّيإَها، ُثَم إنإ زَ  ِِلإ نَِت اّثلَاّنَِّيَة فَلإَّيجإ
َها َولَوإ سََِبإل مِنإ َشَعر  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «إنإ َزنَِت اّثلَاّثِلََة فَلإَّيبِعإ

৩/২৪৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘(কালিা) দাসী যখন 
বযরভচাি কলি আি তা প্রমারর্ত হলয় যায়, তখন সস সযন তালক 
শিীয়ত কত্ণক রনয ণারিত সবিা াত কলি এবং রতিস্কাি না কলি। 
অতঃপি রদ্বতীয়বাি যরদ বযরভচাি কলি, তাহলে সস সযন তালক 
শিীয়ত কত্ণক রনয ণারিত সবিা াত কলি এবং রতিস্কাি না কলি। 
পুনিায় যরদ বযরভচাি কলি, তাহলে সযন চুলেি একরট িরশি 
রবরনমলয় হলেও তালক রবরক্র কলি সদয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  244 

ِِتَ انَليَِب : وََعنُه، قَاَل . ٢/٤٢8
ُ
ُبوهُ »: بِرَُجٍل قَْد رَشَِب ََخْراً، قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ قَاَل «ارضإ

بُو هريرة 
َ
فَلََما انَِْصََف، . لَضارُِب بِثَوبِِه فَِمَنا الَضارُِب بِيَِدهِ، والَضارُِب بِنَْعِلِه، َوا: أ

. «ِل َتُقولُوا َهَكذا، ِلَ تُِعّيُنوا َعلَّيِه الَّشّيإَطانَ »: أْخَزاَك اهلل، قَاَل : قَاَل بَعُض الَقوِم 
                                                           
243 সহীহুে বুখািী ৬০৬৯, মুসরেম ২৯৯০ 
244 সহীহুে বুখািী ২১৫২, ২১৫৪, ২২৩৩, ২২৩৪, ২৫৫৬, ৬৮৩৮, ৬৮৩৯, মুসরেম ১৭০৩, ১৭০৪, 

রতিরমযী ১৪৩৩, ১৪৪০, আবূ দাউদ ৪৪৬৯, ৪৪৭০, ইবনু মাজাহ ২৫৬৫, আহমাদ ৭৩৪৭, ৮৬৬৯, 
৯১৭৪, ১০০৩৩, ১৬৫৯৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৫৬৪, দালিমী ২৩২৬ 
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 ابلخاري رواه
৪/২৪৮। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 

বলেন, (একদা) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট এক 
মাতােলক উপরস্থত কিা হে। রতরন তালক প্রহাি কিাি আলদশ 
রদলেন। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমালদি মালে 
সকউ তালক হাত দ্বািা, সকউ জুতা দ্বািা এবং সকউ বা কাপড় দ্বািা 
প্রহাি কিে। সোকরট যখন চলে সর্ে, তখন এক বযরি বেে, 
‘আল্লাহ সতালক োরিত করুক।’ তখন িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এরূপ বলো না; তাি রবরুলদ্ধ শয়তালনি 
সাহাযযকািী হলয়া না।’’ (বুখািী)  245 
 

29-  َ لِِمّيإ  بَاُب قََضاءِ َحَوائِِّج الإُمسإ
পরিলচ্ছদ - ২৯ : মুসরেমলদি প্রলয়াজন পূির্ কিাি 

গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

مۡ  ۡيَ لَۡ ٱ َعل وا  فۡ ٱوَ ﴿ ونَ ت فۡ  لََعّلك   [  ٥٥: احلج] ﴾لِح 
অথণাৎ “উত্তম কাজ কি; যালত সতামিা সফেকাম হলত পাি।” 

(সূিা হাি ৭৭ আয়াত) 

                                                           
245 সহীহুে বুখািী ৬৭৭৭, ৬৭৮১, আবূ দাউদ ৪৪৭৭, আহমাদ ৭৯২৬ 
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لُِم »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل : َعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلل َعنُهَما . ٤٢٢/1 الُمسإ
لُِمهُ  لِمُه، َوِلَ يُسإ لِم، ِل َيظإ ُخو الُمسإ

َ
نإ ََكَن ِف َحاَجة أخّيه، ََكَن اهلُل ِف مَ . أ

َبًة ِمنإ ُكَرِب يَوِم  َبًة، فََرَج اهلُل َعنإُه بها ُكرإ لِم ُكرإ َحاَجته، َوَمنإ فََرَج َعنإ ُمسإ
لِماً َسَْتَهُ اهلُل يَوَم الِقّياَمةِ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «الِقَّياَمِة، َوَمنإ َسَْتَ ُمسإ

১/২৪৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মুসরেম 
মুসরেলমি ভাই, সস তাি উপি অতযাচাি কিলব না এবং তালক 
অতযাচািীি হালত সেলড় সদলব না। সয বযরি তাি ভাইলয়ি প্রলয়াজন 
পূর্ণ কিলব, আল্লাহ তাি প্রলয়াজন পূর্ণ কিলবন। সয বযরি সকান 
মুসরেলমি সকান এক রবপদ দূি কলি সদলব, আল্লাহ রকয়ামলতি রদন 
তাি বহু রবপলদি একরট রবপদ দূি কলি সদলবন। আি সয বযরি 
সকান মুসরেলমি সদাষ-ত্রুরট সর্াপন কিলব, আল্লাহ রকয়ামলত তাি 
সদাষ-ত্রুরট সর্াপন কিলবন।’’ (বুখািী, মুসরেম)  246 

ِِب ُهَريَرةَ . ٤/٤٦1
َ
َمنإ َّنَفَس َعنإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصنَليِّب َعِن ا ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َبًة ِمنإ ُكَرِب اُِلنَّيا، َّنَفَس اهلل َعنإُه ُكرَبًة ِمنإ ُكَرِب يَوإِم الِقّيَاَمِة، َوَمنإ  ِمٍن ُكرإ ُمؤإ
لِماً َسَْتَهُ اهلل ِف  َّيا َواآلِخَرةِ، َوَمنإ َسَْتَ ُمسإ ِْسٍ يََْسَ اهلل َعلَّيِه ِف اُِلّنإ

يََْس لََعَ ُمعإ
َّيا َواآلِخَرةِ، واهلل ِف َعوِن الَعبإِد َما ََكَن الَعبإُد ِف َعوِن أِخّيِه، َوَمنإ َسلََك  اُِلّنإ

َتَمَع قَوإٌم ِف بَّيت . َطريقاً يَلإَتِمُس فِّيِه ِعلإماً َسَهَل اهلُل َِلُ َطريقاً إََِل اجَلنَِة  َوَما اجإ
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، َويََتَداَرُسونَُه بَيإَنُهمإ إِلَ نََزلَتإ َعلَّيإِهُم ِمنإ ُبُّيوِت اهللِ َتَعاََل، َيتإلُوَن كَِتاَب اهللِ 
َُة، وََحَفتإُهُم الَمَلَئَِكُة، َوَذَكَرُهُم اهلل فِّيَمنإ ِعنَدهُ  . الَسِكّيَنُة، َوَغِّشيتإُهُم الرََحإ

ِع بِِه نََسُبهُ   مسلم رواه. «َوَمنإ َبَطأ بِِه َعَملُُه لَمإ يُْسإ
২/২৫০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি সকান মুসরেলমি 
সকান পারথণব দুলভণার্ দূিীভূত কিলব, আল্লাহ তাি রকয়ামলতি রদলনি 
দুলভণার্সমূলহি মলয য সকান একরট দুলভণার্ দূি কিলবন। আি সয 
বযরি সকালনা ঋর্ পরিলশালয  অক্ষম বযরিি প্ররত সহজ কিলব, 
আল্লাহ দুরনয়া ও আলখিালত তাি প্ররত সহজ কিলবন। আি যতক্ষর্ 
পযণন্ত বান্দা তাি মুসরেম ভাইলয়ি সহলযারর্তা কিলত থালক, 
আল্লাহও সস বান্দাি সাহাযয কিলত থালকন। সয বযরি এমন পলথ 
চলে--যালত সস (দ্বীনী) রবদযা অজণন কলি, তাি জনয আল্লাহ 
জািালতি পথ সহজ কলি সদন। আি যখনই সকালনা সম্প্রদায় 
আল্লাহি সকালনা এক  লি একরিত হলয় আল্লাহি রকতাব পাি কলি 
ও রনলজলদি মলয য তা অয যয়ন কলি, তখনই (আল্লাহি পক্ষ সথলক) 
তালদি উপি প্রশারন্ত অবতীর্ণ হয়, তালদিলক (আল্লাহি) িহমত 
আচ্ছারদত কলি সনয়, রফরিশ্তা তালদিলক র লি সনয় এবং আল্লাহ 
তাঁি রনকটবতণী (রফরিশ্তা)সদি মলয য তালদি কথা আলোচনা কলিন। 
আি যালক তাি আমে পশ্চাদ্গামী কলিলে (অথণাৎ সনকীি কাজ 
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কলিরন) তাি বংশ তালক অগ্রর্ামী কিলত পািলব না।’’ (মুসরেম)  247 
 

  بَاُب الَّشَفاَعةِ  -31
পরিলচ্ছদ - ৩০ : সুপারিশ কিা 

আল্লাহ বলেন, 
ن َنةٗ َحّسَ  َعةً َشَفٰ  َفعۡ يَشۡ  ّمن ﴿ ٰ ّمِنۡ  نَِصيب   ۥّل   يَك   [  8٦: النساء] ﴾ َها

অথণাৎ “সকউ সকান ভাে কালজি সুপারিশ কিলে ওলত তাি 
অংশ থাকলব।” (সূিা রনসা ৮৫ আয়াত) 

ِِب ُموىَس األشَعِري. ٤٦1/1
َ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انلَيُِب : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ِِض اهلل لََعَ »: ائِِه، َفَقاَل أتاُه َطاِلُب َحاَجٍة أقبََل ىلَعَ ُجلَسَ  َفُعوا تُؤإَجُروا، َويَقإ اشإ
َحَب 

َ
 .«َما َشاءَ »: ويف رواية  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «لَِساِن نَبِّيِِّه َما أ

১/২৫১। আবূ মূসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু ‘‘আনহু বলেন, যখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট সকান প্রলয়াজন প্রাথণী 
আসত, তখন রতরন তাঁি সিীলদি রদলক মুখ রফরিলয় বেলতন, ‘‘(এি 
জনয) সতামিা সুপারিশ কি, সতামালদিলক প্ররতদান সদওয়া হলব। 
আি আল্লাহ তা‘আো তাঁি নবীি যবালন যা পেন্দ কলিন, তা 
ফায়সাো কলি সদন।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 248 
                                                           
247 মুসরেম ২৬৯৯, ২৭০০, রতিরমযী ১৪২৫, ১৯৩, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু 

মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দালিমী ৩৪৪ 
248 সহীহুে বুখািী ৪৮১, ১৪৩২, ২৪৪৬, ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬, মুসরেম ২৫৮৫, ২৬২৭, রতিরমযী 

১৯২৮, নাসায়ী ২৫৫৬, ২৫৬০, আবূ দাউদ ৫১৩১, আহমাদ ১৯০৮৭, ১৯১২৭, ১৯১৬৩, ১৯২০৭ 
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অনয এক বর্ণনায় আলে, যা ইচ্ছা কলিন (তা ফায়সাো কলি 
সদন)। 

قَاَل : وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما يف قَِصِة بَِريَرةَ َوَزوِْجَها، قَاَل . ٤/٤٦٤
تِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصلََها انَليُِب  َفع»: يَا رَُسوَل اهلِل تَأُمُرِن ؟ قَاَل : قَالَْت  «!لَوإ َراَجعإ شإ

َ
 «إَّنَما أ

 رواه ابلخاري. اَل َحاَجَة يِل ِفيِه : قَالَْت 
২/২৫২। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বািীিাহ ও 

তাি স্বামীি (রবলচ্ছলদি)  টনা প্রসলি বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বািীিালক বেলেন, ‘‘তুরম যরদ তাি 
কালে রফলি সযলত (তাহলে ভাে হত)!’’ সস বেে, ‘সহ আল্লাহি 
িাসূে! আপরন রক আমালক আলদশ রদলচ্ছন?’ রতরন বেলেন, ‘‘(না।) 
আরম (সকবেমাি) সুপারিশ কিরে।’’ সস বেে, ‘(তাহলে) তাি 
আমাি সকান প্রলয়াজন সনই।’ (বুখািী)  249 

 

َ انلَاِس  -31 َلَِح َبّيإ ِصإ
 بَاُب اْلإ

পরিলচ্ছদ - ৩১ : (রববাদমান) মানুষলদি মলয য মীমাংসা (ও 
সরন্ধ) কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ٰ يِجّنۡ  ّمِن َكثِي   ِف  َخۡيَ  ّّل ۞ ﴿ مۡ َوى َمرَ  َمنۡ  إِّّل  ه 

َ
وۡ  بَِصَدقَة   أ

َ
وف  َمعۡ  أ وۡ  ر 

َ
ٰ إِۡص  أ  َبۡيَ  ِۢحَل

                                                           
249 সহীহুে বুখািী ৫২৮৩, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, রতিরমযী ১১৫৬, নাসায়ী ৫৪১৭, ২২৩১ 
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 [  11٢: النساء] ﴾ ّنلّاِسِ ٱ
অথণাৎ “তালদি অরয কাংশ সর্াপন পিামলশণ সকান কেযার্ সনই, 

তলব সয (তাি পিামলশণ) দান খয়িাত, সৎকাজ ও মানুলষি মলয য শারন্ত 
স্থাপলনি রনলদণশ সদয় (তালত) কেযার্ আলে।” (সুিা রনসা ১১৪ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُ  ح  لُصلۡ ٱوَ ﴿  [  1٤8: النساء] ﴾ َخۡي 

অথণাৎ “বস্তুতঃ আলপাস কিা অরত উত্তম।” (ঐ ১২৮ আয়াত) 
রতরন অনযি বলেলেন, 

وا  ٱفَ  ﴿ ۡص  ّلّلَ ٱ ّتق 
َ
وا  َوأ ۡمٰ بَيۡ  َذاَت  لِح   [  1: االنفال] ﴾ نِك 

অথণাৎ “সতামিা আল্লাহি তাকওয়া অবেম্বন কি এবং রনলজলদি 
মলয য সিাব স্থাপন কি।” (সূিা আনফাে ১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ۡ ٱ إِّّنَما ﴿ ؤۡ ل ۡص  َوة  إِخۡ  ِمن ونَ م 

َ
وا  فَأ َخَويۡ  َبۡيَ  لِح 

َ
مَۡ أ  [  11: احلجرات] ﴾ك 

অথণাৎ “সকে রবোসীিা সতা পিস্পি ভাই ভাই, সুতিাং সতামিা 
সতামালদি দুই ভাই-এি মলয য সরন্ধ স্থাপন কি।” (সূিা হুজুিাত ১০ 
আয়াত) 

ِِب ُهَريَرةَ . ٤٦٧/1
َ
لُُكُ ُسَلََم »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : ، قَاَل رِض اهلل عنه َعْن أ

ُس  ِدُل بََّي اِلثإنَِّي َصَدقٌة، : ِمَن انلَاِس َعلَّيِه َصَدقٌَة، لُُكَ يَوٍم تَطلُُع فِّيِه الَّشمإ َتعإ
وإ تَرَفُع َِلُ َعلَّيإَها َمَتاَعُه َصَدقٌَة، َوالََكَِمُة وتُِعُّي 

َ
ِملُُه َعلَّيإَها أ الرَُجَل ِف َدابَتِِه، َفَتحإ

َوٍة تَمّشّيَها إََِل الَصَلةِ َصَدقٌَة، وتُمّيُط األَذى َعِن  الَطّيِّبَُة َصَدقٌَة، وبكِلّ َخطإ
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 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «الَطريِق َصَدقَةٌ 
১/২৫৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘প্ররতরদন যালত সূযণ উদয় 
হয় (অথণাৎ প্রলতযক রদন) মানুলষি প্রলতযক গ্ররন্থি পক্ষ সথলক প্রলদয় 
একরট কলি সাদকাহ িলয়লে। (আি সাদকাহ শুযু  মাে খিচ 
কিালকই বলে না; বিং) দু’জন মানুলষি মলয য সতামাি মীমাংসা কলি 
সদওয়াটাও সাদকাহ, সকালনা মানুষলক রনজ সওয়ািীি উপি বসালনা 
অথবা তাি উপি তাি সামান উরিলয় রনলয় সাহাযয কিাও সাদকাহ, 
ভাে কথা বো সাদকাহ, নামালযি জনয ক্ত প্রলতযক পদলক্ষপ 
সাদকাহ এবং িািা সথলক কষ্টদায়ক রজরনস দূিীভূত কিাও 
সাদকাহ।’’ (বুখািী-মুসরেম)  250 

ِب ُمَعيٍط رَِِضَ اهلل َعنَها، قَالَْت . ٤/٤٦٢
َ
: وََعن أِمّ لُُكْثُوِم بِنِت ُعْقبََة بِن أ

َ انلَاِس َفَّينإِِم »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصسِمعُت رَُسوَل اهلل  لُِح َبّيإ لَيإَس الَكَذاُب اَّلِص ي يُصإ
اً  وإ يُقوُل َخريإ

َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َخرياً، أ

ٍء ِمَما َيُقوُُلُ : ُمسِلٍم ِزَياَدة، قَالَْت َويف ِرَوايَِة  ُص يف َِشْ َولَْم أْسَمْعُه يُرِْخّ
احلَْرَب، َواإلِْصاَلَح َبنْيَ انَلاِس، وََحِديَث الَرُجِل : انَلاُس إاَل يف ثاَلٍث، َتْعيِن 

تَُه، وََحِديَث الَمْرأِة َزوَْجَها
َ
 .اْمَرأ

২/২৫৪। উলম্ম কুেসুম রবন্ লত উক্ববাহ িারদয়াল্লাহু আনহা 
কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
                                                           
250 সহীহুে বুখািী ২৭০৭,২৮৯১, ২৯৮৯, মুসরেম ১০০৯, আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪ 
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ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘ঐ বযরি রমথযাবাদী নয়, সয মানুলষি 
মলয য সিাব স্থাপন কিাি জনয (বারনলয়) ভাে কথা সপঁলে সদয় 
অথবা ভাে কথা বলে। (বুখািী ও মুসরেম) 251 

মুসরেলমি এক বর্ণনায়252 বরয ণত আকালি আলে, উলম্ম কুেসুম 
িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-সক সকবেমাি রতন অবস্থায় রমথযা বোি অনুমরত রদলত 
শুলনরেঃ যুলদ্ধি বযাপালি, সোলকি মলয য আলপাস-মীমাংসা কিাি সময় 
এবং স্বামী-স্ত্রীি পিস্পলিি (সপ্রম) আোপ-আলোচনায়।’ 

َصوَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع رسوُل اهلل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت . ٧/٤٦٦
ُخُصوٍم بِابَلاِب ََعيًة أْصَواُتُهَما، َوإِذَا أَحُدُهَما يَْستَوِْضُع اآلَخر َويَْسرَتْفُِقهُ يف َِشٍء، 

ِِلّ لََعَ »: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهللِ َواهللِ الَ أْفَعُل، فََخرَج َعلَيِْهَما رَسُ : وَُهَو َيُقوُل 
َ
أيإَن الُمتَأ

ُروَف ؟ َعُل الَمعإ نَا يَا رسوَل اهلِل، فَلَُه أُي ذلَِك أَحَب : ، َفَقاَل «اهللِ ِلَ َيفإ
َ
ُمَتَفٌق . أ

 َعلَيهِ 
৩/২৫৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম দিজাি রনকট দু’জন রববাদকািীি উচ্চ আওয়ায 
শুনলত সপলেন। তালদি মলয য একজন অপিজনলক রকেু ঋর্ কমাবাি 
এবং নম্রতা প্রদশণন কিাি জনয অনুলিায  কিরেে। আি ঋর্দাতা 
                                                           
251 সহীহুে বুখািী ১৬৯২, মুসরেম ২৬০৫, রতিরমযী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৪৯২০, ৪৯২১, আহমাদ 

২৬৭২৭, ২৬৭৩১ 
252 বস্তুত মুসরেলমি হাদীলস এ অংশটুকু উলম্মকুেসূম সথলক বরর্ণত হয় রন। এরট বিং ইমাম 
যুহিীি বার্ী। [সম্পাদক] 
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বেরেে, ‘আল্লাহি কসম! আরম (এটা) কিব না।’ অতঃপি িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সস দু’জলনি কালে সবরিলয় এলস 
বেলেন, ‘‘সস বযরি সকাথায়, সয আল্লাহি উপি কসম খারচ্ছে সয, সস 
ভাে কাজ (ঋর্ কম এবং নম্রতা) কিলব না?’’ সস বেে, ‘আরম, সহ 
আল্লাহি িাসূে! (এখন) সস (ঋর্ কম কিা অথবা সময় সনওয়া) যা 
পেন্দ কিলব, আরম তালতই িারজ।’ (বুখািী ও মুসরেম)  253 

ِِب الَعَباِس َسهِل بِن َسع. ٢/٤٦٥
َ
أَن  :رِض اهلل عنه ٍد الَساِعِدّي َوَعْن أ

، فََخَرَج رَسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل  بَلََغُه أَن بيَن َعمِرو بِن َعوٍْف ََكَن بَيْنَُهْم رَشٌ
نَاس َمَعُه، فَُحِبَس رَُسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ُ
وََحانَِت الَصالة، فََجاَء  ملسو هيلع هللا ىلصيُْصِلُح بَينَُهْم يف أ

ِب بَكٍر رَِِضَ ا
َ
با بَْكر، إَن رَُسوَل اهلل : هلل عنهما، َفَقاَل باِلٌل إىَِل أ

َ
قَْد  ملسو هيلع هللا ىلصيَا أ

َنَعْم، إْن ِشئَْت، فَأقَاَم باِلٌل : ُحِبَس وََحانَِت الَصالةُ َفَهْل لََك أْن تَُؤَم انَلاس ؟ قَاَل 
بُو بَْكٍر فََكََبَ َوَكََبَ انَلاُس، وََجاَء رَُسول اهلل 

َ
مَش يف يَ  ملسو هيلع هللا ىلصالَصالَة، وَتَقَدَم أ

بُو بكرٍ 
َ
َخَذ انَلاُس يف اتَلْصفيِق، َوَكَن أ

َ
، فَأ رِض  الُصُفوِف َحََّت قَاَم يف الَصِفّ

الَ يَلْتَِفُت يف الَصالِة، فَلََما أْكَِثَ انَلاُس يف اتَلْصفيِق اتْلََفَت، فإَِذا رَُسول  اهلل عنه
َشاَر إَِيْه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

َ
بُ  ملسو هيلع هللا ىلص، فَأ

َ
يََدُه فََحِمَد  رِض اهلل عنه و بَْكرفََرَفَع أ

، َفتََقَدَم رَُسول اهلل  ، فََصََّل ملسو هيلع هللا ىلصاهلَل، َورََجَع الَقْهَقَرى َوَراءُه َحََّت قَاَم يف الَصِفّ
أُيَها انلَاُس، َما لَُكمإ ِحَّي نَابَُكمإ »: للَناِس، فَلََما فََرَغ أْقبََل ىلَعَ انَلاِس، َفَقاَل 

ٌء ِف الَص  ُتمإ ِف اِلَصفّيق ؟ََشإ ٌء ِف . إَِّنَما اِلَصفّيق للنِّساء ! َلةِ أَخذإ َمنإ نَابَُه ََشإ

                                                           
253 সহীহুে বুখািী ২৭০৫, মুসরেম ১৫৫৭ 
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َمُعُه أحٌد ِحَّي يُقوُل : َصَلتِِه فَلإَّيُقلإ  ُسبإَحاَن اهلل، إِلَ : ُسبإَحاَن اهلل، فَإِنَُه ِلَ يَسإ
ََفَت  ر . اِلإ بَا بَكإ

َ
ُت إََلإَك ؟تَُصِِلّ بانلَاِس  َما َمَنَعَك أنإ : يَا أ بُو «ِحَّي أََشإ

َ
، َفَقاَل أ

ِب قَُحاَفَة أْن يَُصِِلّ بانَلاِس َبنْيَ يََدْي رَُسول اهلل : بَْكرٍ 
َ
. ملسو هيلع هللا ىلصَما ََكَن يَنْبيَغ البِْن أ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
৪/২৫৬। আবুে আব্বাস সাহ্ ে ইবলন সা‘দ সালয়দী িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আমি ইবলন ‘আউফ সর্ালিি 
রকেু সোলকি মালে রকেু ের্ড়া-রববাদ রেে। তাই িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি সালথ রকেু সোকলক রনলয় তালদি 
মলয য আলপাস-মীমাংসা কলি সদওয়াি জনয সসখালন হারজি হলেন। 
সসখালন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আটলক সর্লেন। 
অপি রদলক নামালযি সময় হলয় সর্ে। সুতিাং রবোে িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি রনকট এলস বেলেন, 
‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আটলক সর্লেন। এরদলক 
নামালযিও সময় হলয় সর্লে। আপরন রক নামালযি সোকলদি ইমামরত 
কিলবন?’ রতরন বেলেন, ‘হযা,ঁ তুরম যরদ চাও।’ অতঃপি রবোে 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু নামালযি ইকামত রদলেন এবং আবূ বকি 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এরর্লয় রর্লয় (তাহিীমাি) তকবীি বেলেন এবং 
সোলকিাও তকবীি বেে। ইলতামলয য িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এলেন এবং কাতািগুলো অরতক্রম কলি (প্রথম) কাতালি 
এলস দাঁড়ালেন। (তা সদলখ) সোলকিা হাততারে রদলত শুরু কিে। 
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আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু নামাযিত অবস্থায় সকালনা রদলক 
তাকান না, রকন্তু সোলকলদি অরয ক মািায় হাততারেি কািলর্ রতরন 
তারকলয় সদখলত সপলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
উপরস্থত হলয়লেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলক 
হালতি ইশািায় (রনলজি জায়র্ায় থাকলত) রনলদণশ রদলেন। আবূ 
বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁি হাত উপলি তুলে আল্লাহি প্রশংসা 
কিলেন। তািপি রকবোি রদলক মুখ সিলখ রপেলন রফলি এলস 
কাতালি শারমে হলেন। অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সামলন রর্লয় সোকলদি ইমামরত কিলেন এবং নামায 
সশষ কলি সোকলদি রদলক রফলি বেলেন, ‘‘সহ সোক সকে! রক 
বযাপাি সয, নামায অবস্থায় রকেু  টলত সদলখ সতামিা হাততারে 
রদলত শুরু কিলে? (সজলন সিলখা, নামালয) হাততারে সদওয়া সতা 
মরহোলদি কতণবয। নামায অবস্থায় কালিা রকেু  টলে সস সযন 
‘সুবহানাল্লাহ’ বলে। কাির্, এটা শুনলে সকউ তাি রদলক ভ্রূলক্ষপ না 
কলি পািলব না। সহ আবূ বকি! সতামালক যখন ইশািা কিোম, 
তখন ইমামরত কিলত সতামাি রকলসি বায া রেে?’’ রতরন বেলেন, 
‘আবূ কুহাফাি সেলেি জনয সিত রেে না সয, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সামলন সোকলদি ইমামরত কিলব।’ (বুখািী 
ও মুসরেম)  254 

                                                           
254 সহীহুে বুখািী ৬৮৪, ১২০১, ১২০৪, ১২১৮, ১২৩৪, ২৬৯০, ২৬৯৩, ৭১৯০, মুসরেম ৪২১, নাসায়ী 
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32-  َ َاِملِّيإ
إ
َ َوالإُفَقَراءِ َواخل لِِمّيإ إُمسإ َفِة ال ِل  ِّضعإ  بَاُب فَضإ

পরিলচ্ছদ - ৩২ : দুবণে, র্িীব ও খযারতহীন মুসরেমলদি 
মাহাত্ময 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ونَ يَدۡ  َّّلِينَ ٱ َمعَ  َّسَك َّنفۡ  ِبۡ ۡص ٱوَ  ﴿ م ع  ِ  َرّبه  ونَ  َعِشِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب  َوَّل  ۥٰ َهه  وَجۡ  ي رِيد 
مۡ َعنۡ  َناكَ َعيۡ  د  َتعۡ  ٰ ّدُلّنۡ ٱ ةِ َيوٰ ۡلَۡ ٱ زِيَنةَ  ت رِيد   ه    [ ٤8: الكهف] ﴾ َيا

অথণাৎ “তুরম রনলজলক তালদিই সংসলর্ণ িাখ যািা সকাে ও 
সন্ধযায় তালদি প্ররতপােকলক তাঁি সন্তুরষ্ট োলভি উলদ্দলশয আহ্বান 
কলি এবং তুরম পারথণব জীবলনি সশাভা কামনা কলি তালদি রদক 
হলত সতামাি দ্রষ্ট রফরিলয় রনলয়া না।” (সূিা কাহফ ২৮ আয়াত) 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رَُسوَل اهلِل : قَاَل  رِض اهلل عنه َعن َحاِرثََة بِن وْهٍب . ٤٦٥/1
ِل اجلََنةِ ؟ لُُكُ َّضِعّيف ُمَتَضَعف، لَوإ أقإَسَم لََعَ »: َيُقوُل  ِْبُُكمإ بِأهإ خإ

ُ
بَرَهُ،  أِلَ أ

َ
اهللِ أل

ِْبٍ  َتكإ ِل انلَارِ ؟ لُُكُ ُعُتٍلّ َجّواٍظ ُمسإ ِْبُُكمإ بِأهإ خإ
ُ
ِلَ أ
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أ

১/২৫৭। হালিসাহ ইবলন অহাব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
সক বেলত শুলনরে, ‘‘আরম সতামালদিলক জািাতীলদি সম্পলকণ 
অবরহত কিব না রক? (তািা হে) প্রলতযক দুবণে বযরি এবং এমন 

                                                                                                            
৭৮৪, ৭৯৩, ১১৮৩, ৫৪১৩। 



 

334 

বযরি যালক দুবণে মলন কিা হয়। সস যরদ আল্লাহি নালম কসম খায়, 
তাহলে তা রতরন রনশ্চয়ই পুিা কলি সদন। আরম সতামালদিলক 
জাহািামীলদি সম্পলকণ অবরহত কিব না রক? (তািা হে) প্রলতযক 
রূঢ় সবভাব, করিন হৃদয় দারম্ভক বযরি।’’ (বুখািী, মুসরেম) 255 

ِِب َعَباٍس َسهِل بِن َسعٍد الَساِعِدِيّ . ٤/٤٦8
َ
َمَر : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

رَُجٌل : ، َفَقاَل «َما َرأيَُك ِف َهَذا ؟»: ، َفَقاَل لِرَُجٍل ِعنَْدهُ َجالٌِس ملسو هيلع هللا ىلصرَُجٌل ىلَعَ انَليِّب 
. اِف انَلاِس، َهَذا واهلِل َحرٌِي إْن َخَّطَب أْن ُينَْكَح، َوإْن َشَفَع أْن يَُشَفَع ِمْن أرْشَ 

َما َرأيَُك ِف »: ملسو هيلع هللا ىلص، ُثَم َمَر رَُجٌل آَخُر، َفَقاَل َُلُ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفََسَكَت رسوُل اهلِل 
نَي، َهَذا َحِرٌي إْن َخَّطَب يَا رَُسوَل اهلل، َهَذا رَُجٌل ِمْن ُفَقراِء الُمْسِلمِ : َفَقاَل «َهَذا ؟

َفَقاَل رَُسوُل اهلِل . أْن ال ُينَْكَح، َوإْن َشَفَع أْن الَ يَُشَفَع، َوإْن قَاَل أْن الَ يُْسَمَع ِلَقوُِلِ 
ٌ ِمنإ ِملءِ األرإِض ِمثإَل َهَذا»: ملسو هيلع هللا ىلص  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َهَذا َخريإ

২/২৫৮। আবু আব্বাস সাহ্ ে ইবলন সা‘দ সালয়দী িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি পাশ রদলয় পাি হলয় সর্ে, তখন রতরন তাঁি রনকট উপরবষ্ট 
একজনলক রজলজ্ঞস কিলেন, ‘‘এ বযরি সম্পলকণ সতামাি মন্তবয 
কী?’’ সস বেে, ‘এ বযরি সতা এক সম্ভ্রান্ত পরিবালিি সোক।  
আল্লাহি কসম! সস সকাথাও রবলয়ি প্রিাব রদলে তা গ্রহর্লযার্য হলব 
এবং কালিা জনয সুপারিশ কিলে তা কবুে কিা হলব।’ তখন 

                                                           
255 সহীহুে বুখািী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসরেম ২৮৫৩, রতিরমযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নীিব থাকলেন। 
রকেুক্ষলর্ি মলয য আি এক বযরি পাি হলয় সর্ে। রতরন ঐ (উপরবষ্ট) 
সোকরটলক বেলেন, ‘‘এ সোকরটি বযাপালি সতামাি অরভমত কী?’’ 
সস বেে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! এ সতা একজন দরিদ্র মুসরেম। সস 
এমন বযরি সয, সস রবলয়ি প্রিাব রদলে তা গ্রহর্লযার্য হলব না, 
কালিা জনয সুপারিশ কিলে তা কবুে কিা হলব না এবং সস সকালনা 
কথা বেলে, তাি কথা েবর্লযার্য হলব না।’ তখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এ বযরি দুরনয়া ভরতণ ঐরূপ 
সোকলদি চাইলত বহু উত্তম।’’ (বুখািী, মুসরেম)  256 

ِِب َسِعيٍد اْلُدرِي. ٧/٤٦٢
َ
: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انليَِّب  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َتَجِت اجلََنُة وانلَاُر، َفَقالِت انلَاُر » ونَ : احإ ُ : َوقَالِت اجَلنَُة .  ِِفَ اجلََباُروَن َوالُمَتَكِْبّ
، َفَقََض اهلُل بَيإَنُهَما  يَِت أرإَحُم بِِك : ِِفَ ُّضَعَفاُء انلَاِس َوَمَساكِّيُنُهمإ إنَِك اجَلنَُة رََحإ

َ ِملإُؤَها ُب بِِك َمنإ أَشاُء، َولَِكَّيإُكَما َلََعَ َعِذّ
ُ
 رواه. «َمنإ أَشاُء، َوإنَِك انلَاُر َعَذايِب أ

 مسلم
৩/২৫৯। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘জািাত ও জাহািালমি 
রববাদ হে। জাহািাম বেে, ‘আমাি মলয য উদ্ধত ও অহংকািী 
সোলকিা।’ আি জািাত বেে, ‘আমাি রভতলি দুবণে ও দরিদ্র 
বযরিলদি বসবাস।’ অতঃপি আল্লাহ তা‘আো তালদি মলয য ফায়সাো 
                                                           
256 সহীহুে বুখািী ৫০৯১, ৬৪৪৭,ইবনু মাজাহ ৪১২০  
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কিলেন সয, ‘তুরম জািাত আমাি িহমত, সতামাি দ্বািা আরম যাি 
প্ররত ইচ্ছা অনুগ্রহ কিব। আি তুরম জাহািাম আমাি শারি, সতামাি 
দ্বািা আরম যালক ইচ্ছা শারি সদব। আি সতামালদি উভয়লকই 
পরিপূর্ণ কিা আমাি দারয়ত্ব।’’ (মুসরেম)  257 

ِِب ُهرَ . ٢/٤٥1
َ
إنَُه ََلَأِِت »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعن رَُسوِل اهلل  ،رِض اهلل عنه يَرةَ َوَعْن أ

 ُمتََفٌق َعلَيهِ . «الرَُجُل الَسِمُّي الَعِظّيُم يَوإمَ الِقّيَاَمةِ ِلَ يَِزُن ِعنإَد اهللِ َجناَح َبُعوَّضةٍ 
৪/২৬০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
সমাটা-তাজা ব্হৎ মানুষ আসলব, আল্লাহি কালে তাি মারেি ডানাি 
সমানও ওজন হলব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 258 

ْو : وََعنُه . ٦/٤٥1
َ
ْو َشابّاً، َفَفَقَدَها، أ

َ
ًة َسوَْداَء ََكنَْت َتُقُم الَمْسِجَد، أ

َ
َن اْمَرأ

َ
أ

َل َعنَْها، أو َعنُه، َفَقالُوا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَدُه رَُسوُل اهللِ 
َ
فََل ُكنإتُمإ »: قَاَل . َماَت : ، فََسأ

َ
أ

ُتُمويِن  ْو أْمرُه، َفَقاَل «آَذّنإ
َ
ِ »: فََكأَنُهْم َصَغُروا أْمَرَها، أ ِه فََدلُوُه فََصََّل «ُدلُويِن لََعَ َقْبإ

لُوءةٌ ُظلإَمةً »: َعلَيَْها، ُثَم قَاَل  ُرَها  إَن هِذهِ الُقبُوَر َممإ لَِها، َوإَن اهلَل َتَعاََل ُيَنوِّ لََعَ أهإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «لَُهمإ بَِصَلَِِت َعلَّيإِهمإ 

৫/২৬১। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, কালোবলর্ণি একজন মরহো 
অথবা যুবক মসরজদ োড়ু রদত। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
257 সহীহুে বুখািী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৭৪৪৯, মুসরেম ২৮৪৬,২৮৪৭, রতিরমযী ২৫৫৭, ২৫৬১, আহমাদ 

৭৬৬১, ২৭৩৮১, ২৭২২৪, ১০২১০। 
258 সহীহুে বুখািী ৪৭২৯, মুসরেম ২৭৮৫। 
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ওয়াসাল্লাম তালক (একরদন) সদখলত সপলেন না। সুতিাং রতরন তাি 
সম্পলকণ রজলজ্ঞস কিলেন। সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘সস মািা সর্লে।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা আমালক সংবাদ রদলে না সকন?’’ তািঁা সযন 
তাি বযাপািটালক নর্র্য সভলবরেলেন। রতরন বেলেন, ‘‘আমালক তাি 
কবিটা সদরখলয় দাও।’’ সুতিাং তাঁিা তাি কবিরট সদরখলয় রদলেন 
এবং রতরন তাি উপি জানাযা পড়লেন। অতঃপি রতরন বেলেন, 
‘‘রনশ্চয় এ কবিসমূহ কবিবাসীলদি জনয অন্ধকািময়। আি আল্লাহ 
তা‘আো তালদি জনয আমাি জানাযা পড়াি কািলর্ তা আলোময় 
কলি সদন।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  259  

فُوٍع بِاألبإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل . ٥/٤٥٤ َعَث أغَْبَ َمدإ واِب ُرَب أشإ
بَرَهُ 
َ
 مسلم رواه. «لَوإ أقإَسَم لََعَ اهللِ أل

৬/২৬২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘বহু 
এমন সোকও আলে যাি মাথা উষ্কখুষ্ক যু লোভিা, যালদিলক দিজা 
সথলক য াক্কা রদলয় তারড়লয় সদওয়া হয়। (রকন্তু সস আল্লাহি রনকট 
এত রপ্রয় সয,) সস যরদ আল্লাহি উপি কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা 
পূর্ণ কলি সদন।’’ (মুসরেম)  260 
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َساَمةَ . ٥/٤٥٧
ُ
ُت لََعَ بَاِب »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلَيِّب  ،رِض اهلل عنه وََعن أ ُقمإ

َ أَن اجَلنَِة، فَإَِذا ََعَمُة َمنإ َدَخلََها الَمَساكُِّي، وَأ َحاُب اجَلِدّ َُمإُبوُسوَن، َغريإ صإ
ِمَر بِِهمإ إََِل انلَارِ 

ُ
َحاَب انلَارِ قَدإ أ ُت لََعَ بَاِب انلَارِ فَإَِذا ََعَمُة َمنإ َدَخلََها . أصإ َوُقمإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «النَِّساءُ 
৭/২৬৩। উসামাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আরম জািালতি দিজায় 
দাঁড়াোম। অতঃপি সদখোম যািা জািালত প্রলবশ কলিলে তালদি 
অরয কাংশ র্িীব-রমসকীন মানুষ। আি য নবানলদিলক (তখনও 
রহসালবি জনয) আটলক িাখা হলয়লে। পক্ষান্তলি (অনযানয) 
জাহািামীলদিলক জাহািালম রনলক্ষপ কিাি আলদশ সদওয়া হলয়লে। 
আি আরম জাহািালমি দিজায় দাঁরড়লয় সদখোম সয, যািা তালত 
প্রলবশ কলিলে তালদি সবশীি ভার্ই নািীি দে। (বুখািী ও মুসরেম)  
261

 

ِِب ُهَريَرةَ . ٤٥٢/8
َ
لَمإ َيَتََكَمإ ِف »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ِد إِلَ ثََلثٌَة  يََم، وَ : الَمهإ َصاِحُب ُجَريإٍّج، َوََكَن ُجَريإٌّج رَُجَلً ََعبِداً، ِعيىَس ابإُن َمرإ
، َفَقالَتإ  ُمُه َوُهَو يَُصِِلّ

ُ
َتتإُه أ

َ
َمَعًة فَََكَن فِّيَها، فَأ يَا َرِبّ : يَا ُجَريإُّج، َفَقاَل : فَاَُتََذ َصوإ

فَتإ  َبَل لََعَ َصَلتِِه فَانإََصَ قإ
َ
ّيِمّ َوَصَلِِت فَأ

ُ
، فَلََما ََكَن ِمَن الغَ . أ ِد أَتتإُه َوُهَو يَُصِِلّ

بََل لََعَ َصَلتِِه، فَلََما ََكَن مِنإ : يَا ُجَريإُّج، َفَقاَل : َفَقالَتإ  أص يإ َرِبّ أّيِمّ َوَصَلِِت، فَأقإ
، َفَقالَتإ  َبَل لََعَ : يَا ُجَريإُّج، َفَقاَل : الَغِد أَتتإُه َوُهَو يَُصِِلّ أص يإ َرِبّ أّيِمّ َوَصَلِِت، فَأقإ
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 ِ َفتََذاَكَر َبنُو . امهلَل ِلَ تُِمتإُه َحََّت َينإُظَر إََِل وُُجوهِ الُموِمَساِت :  ِه، َفَقالَتإ َصَلَت
نَِها، َفَقالَتإ  رَأٌة بيَِغٌ ُيَتَمَثُل سَُسإ اً َوِعَباَدتَُه، َوََكنَِت امإ ائِّيل ُجَرَيإ إنإ ِشئإُتمإ : إِسإ

فإتِنََنُه، َفَتَعَرَّضتإ َِلُ، فَلَمإ يَلإ 
َ
َمَعتِِه، أل َتِفتإ إََِلإَها، فَأتَتإ َراِعّياً ََكَن يَأوص ِي إََِل َصوإ

، قَالَتإ  تإ ، فَلََما َوَِلَ ِسَها فَوَقَع َعلَّيإَها، فََحَملَتإ َكَنتإُه ِمنإ َّنفإ مإ
َ
ُهَو مِنإ ُجريّج، : فَأ

ُبونَُه، فَ  ِ
َمَعَتُه، وََجَعلُوا يرََضإ لُوهُ َوَهَدُموا َصوإ َ تَْنإ : َما َشأنُُكمإ ؟ قَالُوا : َقاَل فَأتَوإهُ فَاسإ

تإ ِمنإَك  ّ فََوَِلَ َت بهِذهِ اْليَِغِ
َدُعوين : أيإَن الَصّيُب ؟ فََجاُؤوا بِِه َفَقاَل : قَاَل . َزَّنّيإ

نِِه، َوقاَل  ، فََص ىََ فَلََما انإََصَف أََت الَصّيَب َفَطعَن ِف َبطإ يَا ُغَلُم َمنإ : َحََّت أَصِِلّ
َبلُوا لََعَ ُجَريإٍّج :  أبُوَ  ؟ قَاَل  قإ

َ
: ُيَقبِّلُونَُه َويََتَمَسُحوَن بِِه، َوقَالُوا  فَُلٌن الَراِِع، فَأ
َمَعَتَك ِمنإ َذَهب  ، َفَفعلُوا : قَاَل . نَبإِِن لََك َصوإ . ِلَ، أِعّيُدوَها ِمنإ ِطٍّي َكَما ََكنَتإ

هِ َفَمَر رَُجٌل َرا ِمّ
ُ
كٌِب لََعَ َدابٍَة فَارَِهٍة وََشاَرةٍ َحَسنٍَة، َفَقالَتإ وَبيَنا َصّيِبٌ يَرإَّضُع منإ أ

ُمُه 
ُ
َبَل إََِلإِه َفَنَظَر إََِلإِه، َفَقاَل :  أ ص َي وَأقإ َعل ابإِِن ِمثإَل َهَذا، َفَْتََ  اّثلَدإ :  امهلَل اجإ

يه فََجَعَل يَرتَِضعُ  َبَل لََعَ ثَدإ َكأيِنّ أْنُظُر إىَِل رَُسول ، فَ «امهلَل ِلَ ََتإَعلإِِن مِثإلَُه، ُثَم أقإ
َوَمُروا »: وَُهَو حَيَِْك اْرتَضاَعُه بِأْصبَِعِه الَسَبابَِة يف ِفيه، فََجَعَل َيُمُصَها، قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ُبوَّنَها، ويَُقولُوَن  ِ
قإِت، َويِهَ َتُقوُل : ِِبَارِيٍَة َوُهم يرََضإ َم : َزَّنّيإِت َِسَ ّيِبَ اهلُل ونِعإ َحسإ

امهلَل ِلَ ََتإَعل ابإِِن مِثإلََها، َفَْتَ  الَرَّضاَع وَّنَظَر إََِلإَها، َفَقاَل :  َفَقالَتإ أُمُه  .الَوكِّيُل 
َعلإِِن مثإلََها، َفُهَنالَِك تََراَجَعا احَلديَث، َفَقالَتإ :  َمَر رَُجٌل َحَسُن الَهّيإَئِة، : امهلَل اجإ

َعلإ ابإِِن ِمثإلَُه، فَ :  َفُقلإُت  امهلَل ِلَ ََتإَعلإِِن مِثإلَُه، َوَمُروا بهِذهِ :  ُقلإَت امهلَل اجإ
ُبوَّنَها َويَُقولُوَن  ِ

قإِت، فقلُت : األَمِة َوُهمإ يرََضإ امهلَل ِلَ ََتإَعِل ابإِِن :  َزَّنّيإِت َِسَ
َعلإِِن ِمثإلََها ؟:  ِمثإلََها، َفُقلإَت  :  ، َفُقلإُت إَن ذلك الرَُجل ََكَن َجَباراً : قَاَل ! امهلَل اجإ

، : امهلَل ِل ََتإَعلإِِن ِمثإلَُه، َوإَن هِذهِ َيُقولُوَن  ِقإ ِن َوَِسقإِت، َولَمإ تَْسإ َزَّنّيإِت، َولَمإ تَزإ
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َعلإِِن ِمثإلََها:  َفُقلإُت   ُمتََفٌق َعلَيهِ . «امهلَل اجإ
৮/২৬৪। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, (নবজাত রশশুলদি মলয য) 
সদােনায় রতনজনই মাি কথা বলেলে; মািয়যালমি পুি ঈসা, আি 
(বনী ইস্রাঈলেি) জুিাইলজি (পরবিতাি সাক্ষী) রশশু। জুিাইজ 
ইবাদতগুযাি মানুষ রেে এবং সস একরট উপাসনােয় (আেম) 
বারনলয়রেে। একদা সস সসখালন নামায পড়রেে। এমন সময় তাি মা 
তাি রনকট এলস তালক ডাকলে সস (মলন মলন) বেে, ‘সহ প্রভু! 
আমাি মা ও আমাি নামায (দুরটই গুরুত্বপূর্ণ; সকানরটলক প্রায ানয 
রদই, তাি সুমরত দাও)।’ সুতিাং সস নামালয মশগুে থাকে। আি 
তাি মা রফলি সর্ে। পিবতণী রদলন সস নামালয বযি থাকা অবস্থায় 
আবাি তাি মা এলস ডাক রদে, ‘জুিাইজ!’ সস (মলন মলন) বেে, 
‘সহ প্রভু! আমাি মা ও আমাি নামায (এখন কী করি?)’ সুতিাং সস 
নামালয মশগুে থাকে। তাি পিবতণী রদলন সস নামালয বযি থাকা 
অবস্থায় আবাি তাি মা এলস ডাক রদে, ‘জুিাইজ!’ সস (মলন মলন) 
বেে, ‘সহ প্রভু! আমাি মা ও আমাি নামায (এখন কী করি?)’ 
সুতিাং সস নামালয মশগুে থাকে। তখন (রতন রতন রদন সাড়া না 
সপলয় তাি মা তালক বদলদা‘আ রদলয়) বেে, ‘সহ আল্লাহ! সবশযালদি 
মুখ না সদখা পযণন্ত তুরম ওি মির্ রদও না।’ 

বনী ইস্রাঈে জুিাইজ ও তাি ইবাদলতি কথা চচণা কিলত 
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োর্ে। এক সবশযা মরহো রেে, যাি দ্ষ্টান্তমূেক রূপ-সসৌন্দযণ রেে। 
সস বেে, ‘সতামিা চাইলে আরম ওলক রফতনায় সফেলত পারি।’ 
সুতিাং সস রনলজলক তাি কালে সপশ কিে। রকন্তু জুিাইজ তাি 
প্ররত ভ্রূলক্ষপ কিে না। পরিলশলষ সস এক িাখালেি কালে এে, সয 
জুিাইলজি আেলম আেয় রনত। সস সদহ সমপণর্ কিলে িাখাে তাি 
সালথ বযরভচাি কিে এবং সবশযা তালত র্ভণবতী হলয় সর্ে। অতঃপি 
সস যখন সন্তান ভূরমষ্ঠ কিে, তখন (সোলকলদি রজজ্ঞাসাি উত্তলি) 
বেে, ‘এরট জুিাইলজি সন্তান।’ সুতিাং সোলকিা জুিাইলজি কালে 
এলস তালক আেম হলত সবরিলয় আসলত বেে। (সস সবরিলয় এলে) 
তািা তাি আেম সভলি রদে এবং তালক মািলত োর্ে। জুিাইজ 
বেে, ‘ কী বযাপাি সতামালদি? (এ শারি রকলসি?)’ সোলকিা বেে, 
‘তুরম এই সবশযাি সালথ বযরভচাি কলিে এবং তাি ফলে সস সন্তান 
জন্ম রদলয়লে।’ সস বেে, ‘সন্তানরট সকাথায়?’ অতঃপি সোলকিা 
রশশুরটলক রনলয় এলে সস বেে, ‘আমালক নামায পড়লত দাও।’ 
সুতিাং সস নামায পলড় রশশুরটি কালে এলস তাি সপলট সখাঁচা সমলি 
রজজ্ঞাসা কিে, ‘ওলহ রশশু! সতামাি রপতা সক?’ সস জবাব রদে, 
‘অমুক িাখাে।’ অতএব সোলকিা (তালদি ভুে বুলে এবং এই 
অলেৌরকক  টনা সদলখ) জুিাইলজি কালে এলস তালক চুমা রদলত ও 
স্পশণ কিলত োর্ে। তািা বেে, ‘আমিা সতামাি আেমলক স্বর্ণ 
রদলয় বারনলয় সদব।’ সস বেে, ‘না, মারট রদলয়ই দতিী কলি দাও, 
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সযমন পূলবণ রেে।’ সুতিাং তািা তাই কিে। (ত্তীয় রশশুি  টনা 
হলচ্ছ বনী ইস্রাঈলেি) এক রশশু তাি মালয়ি দুয  পান কিরেে। 
এমন সময় তাি পাশ রদলয় উৎক্ষ্ট সওয়ািীলত আলিাহী এক সুদশণন 
পুরুষ চলে সর্ে। তাি মা সদা‘আ কলি বেে, ‘সহ আল্লাহ! আমাি 
সেলেরটলক ওি মত কলিা।’ রশশুরট তখরন মালয়ি দুয  সেলড় রদলয় 
সসই আলিাহীি রদলক রফলি তারকলয় বেে, ‘সহ আল্লাহ আমালক ওি 
মত কলিা না।’ তািপি মালয়ি দুলয ি রদলক রফলি দুয  চুষলত 
োর্ে। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনলজি তজণনী আিুেলক রনজ মুলখ 
চুলষ রশশুরটি দুয  পান সদখালত োর্লেন। আরম সযন তা এখলনা 
সদখলত পারচ্ছ। পুনিায় (তালদি) পাশ রদলয় একরট দাসীলক সোলকিা 
মািলত মািলত রনলয় যারচ্ছে। তািা বেরেে, ‘তুই বযরভচাি কলিরেস, 
চুরি কলিরেস!’ আি দাসীরট বেরেে, ‘হাসরবয়াল্লাহু অরন‘মাে 
অকীে।’ (আল্লাহই আমাি জনয যলথষ্ট ও রতরনই উত্তম 
কমণরবয ায়ক।) তা সদলখ মরহোরট সদা‘আ কিে, ‘সহ আল্লাহ! তুরম 
আমাি সেলেলক ওি মত কলিা না।’ সেলেরট সালথ সালথ মালয়ি দুয  
সেলড় দাসীরটি রদলক তারকলয় বেে, ‘সহ আল্লাহ! তুরম আমালক ওি 
মত কলিা।’ অতঃপি মা-সবটায় কলথাপকথন কিে। মা বেে, 
‘একরট সুন্দি আক্রতি সোক পাি হলে আরম বেোম, সহ আল্লাহ! 
তুরম আমাি সেলেলক ওি মত কলিা। তখন তুরম বেলে, সহ আল্লাহ! 
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তুরম আমালক ওি মত কলিা না। আবাি ওিা ঐ দাসীলক রনলয় পাি 
হলে আরম বেোম, সহ আল্লাহ! তুরম আমাি সেলেলক ওি মত কলিা 
না। রকন্তু তুরম বেলে, সহ আল্লাহ! তুরম আমালক ওি মত কলিা! 
(এি কাির্ কী?)’ রশশুরট বেে, ‘(তুরম বারহি সদলখ বলেে, আি 
আরম রভতি সদলখ বলেরে।) ঐ সোকরট দস্বিাচািী, তাই আরম 
বেোম, সহ আল্লাহ! তুরম আমালক ওি মত কলিা না। আি ঐ 
দাসীরটি জনয ওিা বেলে, তুই বযরভচাি কলিরেস, চুরি কলিরেস, 
অথচ ও এ সব রকেুই কলিরন। তাই আরম বেোম, সহ আল্লাহ! তুরম 
আমালক ওি মত কলিা।’ (বুখািী) 262 

 

33-  َ إَمَساكِّيإ َفِة َوال ََناِت وََسائِِر الَضعإ َتِّيإِم َواْلإ بَاُب ُمََلَطَفِة اَلإ
ََناِح لَُهمإ 

إ
ِض اجل  َواِلََواُّضِع َمَعُهمإ وََخفإ

পরিলচ্ছদ - ৩৩ : অনাথ-এতীম, কনযা-সন্তান ও সমি 
দুবণে ও দরিলদ্রি সলি নম্রতা, তালদি প্ররত দয়া ও 

তালদি সলি রবনম্র বযবহাি কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ۡ ٱ ِمنَ  ّتَبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ  ﴿ ؤۡ ل  [  ٤1٦: الشعراء] ﴾ ٢١٥ ِمنِيَ م 

অথণাৎ “মু’রমনলদি জনয তুরম সতামাি বাহুলক অবনরমত িাখ।” 

                                                           
262 সহীহুে বুখািী ৩৪৩৬, ২৪৮২, ৩৪৬৬, মুসরেম ২৫৫০, আহমাদ ৮০১০, ৮৭৬৮, ৯৩১৯ 
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(সূিা রহজি ৮৮ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ونَ يَدۡ  َّّلِينَ ٱ َمعَ  َّسَك َّنفۡ  ِبۡ ۡص ٱوَ  ﴿ م ع  ِ  َرّبه  ونَ  َعِشِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب  َوَّل  ۥٰ َهه  وَجۡ  ي رِيد 
مۡ َعنۡ  َناكَ َعيۡ  د  َتعۡ  ٰ ّدُلّنۡ ٱ ةِ َيوٰ ۡلَۡ ٱ زِيَنةَ  ت رِيد   ه   [  ٤8: الكهف] ﴾ َيا

অথণাৎ “তুরম রনলজলক তালদিই সংসলর্ণ িাখ যািা সকাে ও 
সন্ধযায় তালদি িবলক তাঁি সন্তুরষ্ট োলভি উলদ্দলশয আহ্বান কলি 
এবং তুরম পারথণব জীবলনি সশাভা কামনা কলি তালদি রদক হলত 
সতামাি দ্রষ্ট রফরিলয় রনলয়া না।” (সূিা কাহফ ২৮ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ّما ﴿

َ
ّما ٩ َهرۡ َتقۡ  فََل  تِيمَ ِۡلَ ٱ فَأ

َ
 [  11  ،٢: الضحا] ﴾ ١٠ َهرۡ َتنۡ  فََل  ئَِل لّّسا  ٱ َوأ

অথণাৎ “অতএব তুরম রপত্হীলনি প্ররত কলিাি হলয়া না এবং 
রভকু্ষকলক য মক রদলয়া না।” (সূিা যুহা ৯-১০ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
رََءيۡ  ﴿
َ
ِ  ي َكّذِب   َّّلِيٱ َت أ ٰ  َي ُض  َوَّل  ٢ تِيمَ ِۡلَ ٱ يَد  ُ  َّّلِيٱ لَِك فََذٰ  ١ ّدّلِينِ ٱب  ََعَ
ۡ ٱ َطَعامِ   [  ٧  ،1: املاعون] ﴾ ٣ ِّكيِ ِمّسۡ ل

অথণাৎ “তুরম রক সদলখে তালক, সয (দ্বীন বা) কমণফেলক রমথযা 
মলন কলি থালক? সস সতা ঐ বযরি, সয রপত্হীনলক রূঢ়ভালব তারড়লয় 
সদয়। এবং সস অভাবগ্রিলক খাদযদালন উৎসাহ প্রদান কলি না।” 
(সূিা মাউন ১-৩ আয়াত) 

ِب َوَقاٍص . ٤٥٦/1
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبّ  ُكَنا َمعَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن َسعِد بِن أ
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ُكوَن لِلَنيِِبّ  ئُوَن َعلَيْنَا، َوُكنُْت أنَا :  ملسو هيلع هللا ىلصِسَتَة َنَفٍر، َفَقاَل الُمَْشِ اُْطُرْد َهُؤالَِء اَل ََيرَْتِ
يِهَما، فََوَقَع يف نَفِس  َسِمّ

ُ
َواْبُن َمْسُعوٍد َورَُجٌل ِمْن ُهَذيٍْل َوباِلٌل َورَُجاَلِن لَْسُت أ

دِ َتۡط  َوَّل  ﴿: اهلُل أْن َيَقَع فََحَدَث نَفَسُه، فَأنَْزَل اهلُل َتَعاىَل  َما َشاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهللِ   ر 
ونَ يَدۡ  َّّلِينَ ٱ م ع  ِ  َرّبه  ونَ  َعِشِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب رواه [  ٦٤: االنعام] ﴾ ۥٰ َهه  وَجۡ  ي رِيد 

 مسلم
১/২৬৫। সা‘দ ইবলন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা আমিা ে’জন সোক নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলি রেোম। ইলতামলয য মুশরিকিা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেে, ‘এলদিলক (আপনাি 
মজরেস সথলক) তারড়লয় রদন, সযন এিা আমালদি বযাপালি দুঃসাহসী 
হলত না পালি।’ (সা‘দ বলেন,) আরম, ইবলন মাসউদ, হুযাইে 
সর্ালিি এক বযরি, রবোে এবং আিও দু’জন রেলেন, যালদি নাম 
আরম কিরে না। অতঃপি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
অন্তলি আল্লাহ যা ইচ্ছা কিলেন তাই  টে। সুতিাং রতরন মলন মলন 
(তাঁলদিলক তাড়ালনাি) কথা ভাবলেন। যাি জনয আল্লাহ এই আয়াত 
অবতীর্ণ কিলেন, ‘‘যািা তালদি প্ররতপােকলক প্রালত ও সন্ধযায় তাঁি 
সন্তুরষ্ট োলভি জনয ডালক, তালদিলক তুরম রবতারড়ত কলিা না।’’ (সূিা 
আন‘আম ৫২ আয়াত, মুসরেম)  263 

ِِب ُهبَرَية ََعئِِذ بِن َعمٍرو الُمَزِن وَُهَو ِمْن أْهِل بَيَعِة الِرّْضَوانِ . ٤/٤٥٥
َ
 َعْن أ

                                                           
263 মুসরেম ২৪১৩, ইবনু মাজাহ ৪১২৮ 
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: ََت ىلَعَ َسلَْماَن وَُصَهيٍْب َوباَلٍل يف َنَفٍر، َفَقالُوا أَن أبَا ُسْفيَاَن أ : رِض اهلل عنه
بُو بَْكرٍ 

َ
َخَذَها، َفَقاَل أ

ْ
: رِض اهلل عنه َما أَخَذْت ُسيُوُف اهلِل ِمْن َعُدِوّ اهلل َمأ

بَا »: ، فَأْخََبهُ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَتُقولُون َهَذا لَِشيِْخ قَُريٍْش وََسيِدِهْم ؟ فَأََت انلَيَِب 
َ
ٍر، يَا أ بَكإ

َضبَت َرَبَك  َضبإَتُهمإ لََقدإ أغإ ؟ لَِِئإ ُكنإَت أغإ َضبَتُهمإ تَاُهْم َفَقاَل . «لَعلََك أغإ
َ
يَا : فَأ

َِخَ : إْخَوتَاُه، أْغَضبْتُُكْم؟ قَالُوا 
ُ
 رواه مسلم. اَل، َيْغِفُر اهلُل لََك يَا أ

২/২৬৬। বায়আলত রিযওয়ালন অংশগ্রহর্কািীলদি একজন 
(সাহাবী) আবূ হুবাইিাহ ‘আইয ইবলন ‘আমি মুযানী িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, (হুদাইরবয়াি সরন্ধ ও বায়‘আলতি পি) আবূ সুরফয়ান 
(কালফি অবস্থায়) সােমান, সুহাইব ও রবোলেি রনকট এে। 
সসখালন আলিা রকেু সাহাবা উপরস্থত রেলেন। তাঁিা (আবূ সুরফয়ালনি 
প্ররত ইরিত কলি) বেলেন, ‘আল্লাহি তিবারিগুলো আল্লাহি শত্রুি 
হক আদায় কলিরন।’ (এ কথা শুলন) আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বেলেন, ‘সতামিা এ কথা কুিাইলশি বলয়াব্দ্ধ ও তালদি সনতাি 
সম্পলকণ বেে?’ অতঃপি আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট এলেন এবং (এি) সংবাদ 
রদলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সহ আবু 
বকি! সম্ভবতঃ তুরম তালদিলক (অথণাৎ সােমান, সুহাইব ও 
সবোেলক) অসন্তুষ্ট কলিে। তুরম যরদ তালদিলক অসন্তুষ্ট কলি থাক, 
তাহলে তুরম আসলে সতামাি প্ররতপােকলক অসন্তুষ্ট কলিে।’’ সুতিাং 
আবূ বকি তাঁলদি রনকট এলস বেলেন, ‘ভাইলয়িা! আরম রক 
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সতামালদিলক অসন্তুষ্ট কলিরে?’ তাঁিা বেলেন, ‘না। আল্লাহ 
আপনালক ক্ষমা করুক রপ্রয় ভাইজান!’ (মুসরেম) 264 

نَا »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن َسهِل بِن َسعدٍ . ٧/٤٥٥
َ
أ

شاَر بالَسَبابَِة َوالوُْسَّطى، َوفَرَ  «َوََكفُل اَلَتِّيِم ِف اجلََنِة َهَكذا
َ
رواه . َج بَيْنَُهَماَوأ

 ابلخاري
৩/২৬৭। সাহ্ ে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আরম ও 
এতীলমি তোবয ানকািী জািালত এভালব (পাশাপারশ) থাকব।’’ এ 
কথা বোি সময় রতরন (তাঁি) তজণনী ও ময যমা আিুে রমরেলয় 
উভলয়ি মালে একটু ফাঁক সিলখ ইশািা কলি সদখালেন। (বুখািী)  265 

ِِب ُهَريَرةَ . ٢/٤٥8
َ
ََكفُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ِ ِف اجلََنةِ  نَا َوُهَو َكَهاَتّيإ
َ
ِهِ أ وإ لَِغريإ

َ
َشاَر الَراوِي وَُهَو َمالُِك ْبُن أنٍَس «اَلَتّيِم َِلُ أ

َ
 َوأ

 رواه مسلم. بالَسَبابَِة َوالوُْسَّطى 
৪/২৬৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনলজি অথবা 
অপলিি অনাথ (এতীলমি) তোবয ায়ক; আরম এবং সস জািালত এ 
দু’রটি মত (পাশাপারশ) বাস কিব।’’ বর্ণনাকািী আনাস ইবলন 
মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তজণনী ও ময যমা আিুলেি রদলক ইরিত 

                                                           
264 মুসরেম ২৫০৪, আহমাদ ২০১১৭ 
265 সহীহুে বুখািী ৫৩০৪, ৬০০৫, রতিরমযী ১৯১৮, আবূ দাউদ ৫১৫০, আহমাদ ২২৩১৩ 
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কিলেন। (মুসরেম) 266  
َرةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل . ٦/٤٥٢ كُّي اَّلِص ي تَُرُدهُ اِلَمإ لَيإَس الِمسإ

َمَتاِن إَِّنَما الِمسِكّيُ  َمُة َواللُقإ َرتَاِن، َوِل اللُقإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « اَّلِص ي َيتََعَفُف َواِلَمإ
لَيإَس الِمسِكُّي اَّلِص ي َيُطوُف لََعَ انلَاِس تَُرُدهُ »: َويف ِرَوايٍَة يف الَصِحيَحنيِ 

نِّيه،  ِكَّي اَّلِص ي ِلَ ََيُِد غًَن ُيغإ َرتَاِن، َولَِكَن الِمسإ َرةُ واِلَمإ َمتاِن، َواِلَمإ َمُة واللُقإ اللُقإ
ُل انلَاَس  َوِلَ 

َ
أ َطُن بِِه َفّيَُتَصَدَق َعلَّيِه، َوِلَ َيُقوُم فَيَسإ  .«ُيفإ

৫/২৬৯। উি সাহাবী সথলকই বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রমসকীন সস নয়, যালক 
একরট সখজুি এবং দু’রট সখজুি এবং এক গ্রাস বা’ দুগ্রাস (অি) 
রফরিলয় সদয়। বিং রমসকীন সতা ঐ বযরি, সয (অভাব থাকা সলেও) 
চাওয়া সথলক দূলি থালক।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  267 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘রমসকীন সস নয়, সয এক অথবা দু 
টুকিা সখজুি রকংবা এক অথবা দু মুলিা খানা সপলয় রবদায় হলয় 
যায়। রকন্তু রমসকীন হে সসই বযরি, সয প্রলয়াজন সমাতালবক যলথষ্ট 
রুযীি মারেক নয় এবং সায াির্তঃ সোলক তালক অভাবী বলে 
রচনলতও পালি না; যালত তালক দান কিা যায়। আি সস রনলজ উলি 
সোলকি কালে চায়ও না।’’ (অথণাৎ সপলট কু্ষয া সিলখ মুলখ োজ 
                                                           
266 মুসরেম ২৯৮৩, আহমাদ ৮৬৬৪ 
267 সহীহুে বুখািী ১৪৭৬, ১৪৭৯,৪৫৩৯, মুসরেম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৩, আবূ দাউদ 

১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, মুওয়াত্তা মালেক -১৪৩৭, দালিমী 
১৬১৫ 



 

349 

কলি।) 
ِكّيِ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انلَيِِبّ . ٥/٤٥1 َملَِة َوالِمسإ رإ

َ
، الَساِِع لََعَ األ

ُْتُ، َوََكلَصائِِم اَّلِص ي ِلَ »: َوأحَسبُُه قَاَل «ََكلُمَجاِهِد ِف َسبّيِل اهللِ  َوَكلَقائِِم اَّلِص ي ِلَ َيفإ
ِطرُ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ُيفإ

৬/২৭০। উি সাহাবী সথলকই বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রবয বা ও রমসকীনলদি অভাব দূি কিায় 
সচষ্টািত বযরি আল্লাহি িািায় রজহাদকািীি সমতুেয।’’ (হাদীলসি 
বর্ণনাকািী বলেন,) আরম য াির্া কিরে সয, রতরন এ কথাও বেলেন, 
‘‘সস ঐ নফে নামায আদায়কািীি মত সয ক্লান্ত হয় না এবং ঐ 
সিাযা পােনকািীি মত সয সিাযা োলড় না।’’ (বুখািী)   268 

َنُعَها َمنإ »: َل ، قَاملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انَليِّب . ٥/٤٥1 ََشُ الَطَعاِم َطَعاُم الَوَِلَمِة، ُيمإ
َوةَ َفَقدإ َعََص اهلَل َوَرُسوَِلُ  بَاَها، َوَمنإ لَمإ َُيِِب اَِلعإ

إ
ََع إََِلإَها َمنإ يَأ . «يَأتِّيَها، َويُدإ

 مسلم رواه
ِِب ُهَريَرَة ِمن قَوُِلِ : َويف ِرَوايٍَة يف الَصِحيَحنِي 

َ
الَطَعاُم َطَعاُم  بئإَس »:  َعْن أ

َُ  الُفَقراءُ  نَِّياُء ويُْتإ ََع إََِلإَها األغإ  .«الَوَِلَمِة يُدإ
৭/২৭১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সবলচলয় রনক্ষ্ট খাবাি ঐ 
অেীমাি খাবাি, যালত সয (স্বয়ং) আলস তালক (অথণাৎ রমসকীনলক) 
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বায া সদওয়া হয় এবং যালক আহ্বান কিা হয় সস (অথণাৎ য নী) 
আসলত অস্বীকাি কলি। আি সয বযরি দাওয়াত গ্রহর্ কিে না, সস 
আল্লাহ ও তাঁি িসূলেি নাফিমানী কিে।’’ (মুসরেম)  269  

বুখািী-মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় িলয়লে সয, আবূ হুিাইিাহ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলতন, ‘অেীমাি খাবাি রনক্ষ্টতম খাবাি, যালত 
রবত্তশােীলদিলক ডাকা হয় এবং দরিদ্রলদিলক সেলড় সদওয়া হয়।’ 

نٍَس . ٤٥٤/8
َ
َمنإ ََعَل َجارِيَتَّيإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلَيِّب  ،رِض اهلل عنه َعن أ

 ِ  رواه مسلم. وَضَم أَصابَِعُه «َحََّت َتبإلَُغا َجاَء يَوإَم الِقَّياَمِة أنَا َوُهَو َكَهاَتّيإ
৮/২৭২। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি দু’রট কনযাি োেন-পােন 
তালদি সাবারেকা হওয়া অবরয  কিলব, রকয়ামলতি রদন আরম এবং 
সস এ দু’রট আিুলেি মত পাশাপারশ আসব।’’ অতঃপি রতরন তাঁি 
আিুেগুরে রমরেত কলি (সদখালেন)। (মুসরেম)  270 

َ اْمَرأةٌ َوَمَعَها ابنَتَاِن : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت . ٢/٤٥٧ َدَخلَْت َلََعَ
ْد ِعنِْدي َشيئاً َغرْيَ َتْمَرةٍ َواحَدٍة، فَأْعَّطيْتَُها إيَاَها َفَقَسَمتَْها َبنْيَ  ُل، فَلَْم ََتِ

َ
لََها تَْسأ

تُُه  ملسو هيلع هللا ىلصِمنَْها، ُثَم قَاَمْت فََخرَجْت، فََدَخَل انَليُِب  ابْنَتَيْها ولَْم تَأُكْل  َعلَينَا، فَأْخََبْ
َسَن إََلإِهَن، ُكَن َِلُ ِسْتاً ِمَن انلَارِ »: َفَقاَل  تَُِل مِنإ هِذهِ اْلََناِت بيَِشٍء فَأحإ . «َمِن ابإ
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 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
৯/২৭৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা কত্ণক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, এক মরহো তাি দু’রট সমলয় সলি রনলয় আমাি রনকট রভক্ষা 
চাইে। অতঃপি সস আমাি রনকট একরট খুিমা বযতীত রকেুই সপে 
না। সুতিাং আরম তা তালক রদলয় রদোম। মরহোরট তাি দু’সমলয়লক 
খুিমারট ভার্ কলি রদে এবং সস রনলজ তা সথলক রকেুই সখে না, 
অতঃপি সস উলি সবি হলয় সর্ে। ইলতামলয য নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এলেন। আরম তাঁলক রবষয়রট জানাোম। তখন 
রতরন বেলেন, ‘‘যালক এই কনযা সন্তান রদলয় সকালনা পিীক্ষায় সফো 
হয়, তািপি যরদ সস তালদি সালথ উত্তম বযবহাি কলি, তাহলে এ 
কনযািা তাি জনয জাহািালমি আগুন সথলক অন্তিাে হলব।’’ (বুখািী, 
মুসরেম)  271  

َجاَءتين ِمْسكينٌة حَتِْمُل ابْنَتنَْيِ : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت . ٤٥٢/11
لََها، فَأْطَعْمتُها ثاََلَث تَمَرات، فَأْعَّطْت لُُكَ َواِحَدٍة ِمنُْهَما َتْمَرًة َوَرفَعْت إىَِل ِفيها 

ا، فََشَقِت اتَلْمَرَة الَيت ََكنَْت تُريُد أْن تَأُكلََها َتْمَرًة تِلَأُكلها، فَاْستَّطَعَمتَها ابْنَتَاهَ 
ي َصنََعْت لَِرُسوِل اهلل  إَن اهلل »: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصبَيْنَُهَما، فَأعَجبيَِن َشأُنَها، فََذَكْرُت اذَلِ

وإ أعَتَقَها بَِها ِمَن انلَارِ 
َ
 مسلم رواه. «قَدإ أوإَجَب لََها بَِها اجَلنََة، أ

১০/২৭৪। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা কত্ণক বরর্ণত, রতরন 
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বলেন, এক রমসকীন মরহো তাি দু’রট কনযালক (সকালে) বহন কলি 
আমাি কালে এে। আরম তালক রতনরট খুিমা রদোম। অতঃপি সস 
তাি কনযা দু’রটলক একরট একরট কলি খুিমা রদে এবং সস রনলজ 
খাবাি জনয একরট খুিমা মুখ-পযণন্ত তুেে। রকন্তু তাি কনযা দু’রট 
সসরটও সখলত চাইে। সুতিাং মরহোরট সয সখজুিরট রনলজ সখলত 
ইচ্ছা কলিরেে, সসরটলক দু’ভালর্ ভার্ কলি তালদি মলয য বণ্টন কলি 
রদে। সুতিাং তাি (এ) অবস্থা আমালক মুগ্ধ কিে। তাই আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট মরহোরটি  টনা 
বর্ণনা কিোম। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘রনশ্চয় 
আল্লাহ তা‘আো তাি জনয তাি এ কালজি রবরনমলয় জািাত 
ওয়ালজব কলি রদলয়লেন অথবা তালক জাহািাম সথলক মুি কলি 
রদলয়লেন।’’ (মুসরেম) 272 

يٍح ُخَويَِْلِ بِن َعمٍرو اْلَُزاِِعِّ . ٤٥٦/11 ِِب رُشَ
َ
: اَل قَ  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ُج َحَق الَضِعّيَفِّي »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انَليُِب  َحِرّ
ُ
حديث حسن .«اَلَتِّيم َوالَمرإأةِ : امهلَل إِنّ أ
 رواه النسائ بإسناد جيد

১১/২৭৫। আবূ শুিাইহ্ খুওয়াইরেদ ইবলন ‘আমি খুযা‘য়ী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! আরম সোকলদিলক দুই সের্ীি দুবণে মানুলষি 
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অরয কাি সম্বলন্ধ পাপাচারিতাি ভীরতপ্রদশণন কিরে; এতীম ও নািী।’’ 
(নাসায়ী, উত্তম সূলি)  273 

ِب َوَقاٍص رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل . 1٤/٤٥٥
َ
رَأى : وََعن ُمصَعِب بِن َسعِد بِن أ

َزقُوَن إِلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل انَليُِب َسعٌد أَن َُلُ فَْضاًل ىلَعَ َمْن ُدونَُه، فَ  وَن وتُرإ َهلإ ُتنإََصُ
، َوَرَواُه  رواه. «بُِضَعَفائُِكمإ  ابلخاري هكذا ُمرساًل، فَإَِن ُمصَعَب بَن َسعَد تَابِِِعٌ

بِيهِ 
َ
بُو بَكٍر الََبقَاين يف َصِحيِحِه ُمَتِصالً َعن ُمصَعٍب، َعْن أ

َ
رِض اهلل  احلَافِظ أ

 .عنه
১২/২৭৬। মুসআব ইবলন সা‘দ ইবলন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু (তাঁি রপতা) সা‘দ য াির্া কিলেন সয, তাি সচলয় রনম্নলের্ীি 
সোলকি উপি তাঁি মযণাদা িলয়লে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামালদিলক দুবণেলদি কািলর্ই সাহাযয কিা 
হয় এবং রুযী সদওয়া হয়।274 (বুখািী মুিসাে সূলি, সযলহতু মুসআব ইবন 
সা‘দ তালবঈ। তলব হালফয আবূ বকি বািক্বানী তাঁি সহীহ গ্রলন্থ ‘মুস‘আব রনজ 
রপতা হলত’ মুত্তারসে সূলি বর্ণনা কলিলেন।) 

ِِب ادَلرَداِء ُعَويِمرٍ . 1٧/٤٥٥
َ
َسِمعُت رَُسوَل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َزقُوَن، بُِضَعَفائُِكمإ ابإُغويِن الُضَعفَ »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص وَن وتُرإ بُو  رواه. «اَء، فَإَّنَما ُتنإََصُ
َ
أ

 داود بإسناد جيد
১৩/২৭৭। আবূ দািদা উআইরমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

                                                           
273 ইবনু মাজাহ ৩৬৭৮, আহমাদ ৯৩৭৪ 
274 সহীহুে বুখািী ২৮৯৬, নাসায়ী ৩১৭৮, আহমাদ ১৪৯৬  
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আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, 
‘‘আমাি জনয সতামিা দুবণেলদিলক খঁুলজ আলনা, সকননা সতামালদি 
দুবণেলদি কািলর্ই সতামালদিলক সাহাযয কিা হয় এবং রুযী সদওয়া 
হয়।’’ (আবূ দাউদ, উত্তম সূলি)  275 

 

 بَاُب الَوِصَّيِة بِالنَِّساءِ  -34

পরিলচ্ছদ - ৩৪ : স্ত্রীলদি সালথ সদ্বযবহাি কিাি অরসয়ত 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
نّ  ﴿ وه  ِ  وَََعِِش   ٱب

ۡ وِفِ َمعۡ ل  [  1٢: النساء] ﴾ ر 

অথণাৎ “সতামিা তালদি সালথ সৎভালব জীবন যাপন কি।” (সূিা 
রনসা ১৯ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
و  تَّسۡ  َولَن ﴿ ن ا  َتِطيع 

َ
ّ  تَِميل وا   فََل  ت ۡمٰ َحَرۡص  َولَوۡ  ءِ لّنَِّسا  ٱ َبۡيَ  ِدل وا  َتعۡ  أ ۡ ٱ ُك   لِ َميۡ ل

وَها ۡ ٱكَ  َفَتَذر  َعّلَقةِِ ل وا  ت ۡص  ِإَون م  وا   لِح  ورٗ  ََكنَ  ّلّلَ ٱ فَإِنّ  َوَتّتق   ﴾ ١٢٩ ارِّحيمٗ  اَغف 
 [  1٤٢: النساء]

অথণাৎ “সতামিা যতই সাগ্রলহ সচষ্টা কি না সকন, স্ত্রীলদি প্ররত 
সমান ভালোবাসা সতামিা কখনই িাখলত পািলব না। তলব সতামিা 
সকান এক জলনি রদলক সমূ্পর্ণভালব েুলঁক পলড়া না এবং অপিলক 
েুেন্ত অবস্থায় সেলড় রদও না। আি যরদ সতামিা রনলজলদি সংলশায ন 
                                                           
275 রতিরমযী ১৭০২, আবূ দাউদ ২৫৯৪ 
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কি ও সংযমী হও, তলব রনশ্চয় আল্লাহ চিম ক্ষমাশীে, পিম 
দয়ােু।” (সূিা রনসা ১২৯ আয়াত) 

ِِب ُهَريَرةَ . ٤٥8/1
َ
: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ةَ ُخلَِقتإ ِمنإ ِّضلٍع، َوإَن »
َ
اً ؛ فَإَِن الَمرإأ َتوإُصوا بالنَِّساءِ َخريإ لَِع اسإ َوَج َما ِف الِضّ أعإ

َتوُصوا  وَج، فَاسإ َتُه، لَمإ يََزلإ أعإ تَُه، َوإنإ تََركإ َلهُ، فَإنإ َذَهبَت تُقّيُمُه َكَْسإ أعإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «بالنِّساءِ 

َتَها، َوإن »: ويف رواية يف الصحيحني َتَها َكَْسإ لَِع إنإ أَقمإ الَمرأةُ َكلِضّ
َتمتَ  َت بَِها، اسإ َتمَتعإ َت وفِّيَها عَوجٌ اسإ  .«عإ
َتِقّيَم لََك لََعَ َطريقة، »: ويف رواية ملسلم إَن الَمرأةَ ُخلَِقت ِمنإ ِّضلَع، لَنإ تَسإ

تَها،  َت بَِها َوفّيَها عَوٌج، وإنإ َذَهبإَت تُِقّيُمَها َكَْسإ َتعإ َتمإ َت بَِها اسإ َتعإ َتمإ فإن اسإ
َها َطَلَُقَها ُ  .«َوَكْسإ

১/২৭৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা 
স্ত্রীলদি জনয মিেকামী হও। কাির্ নািীলক পাঁজলিি (বাঁকা) হাড় 
সথলক স্রষ্ট কিা হলয়লে। আি পাঁজলিি হালড়ি সবলচলয় সবশী বাঁকা 
হে তাি উপলিি অংশ। যরদ তুরম এটালক সসাজা কিলত চাও, 
তাহলে সভলি সফেলব। আি যরদ তালক সেলড় দাও তাহলে সতা 
বাঁকাই থাকলব। তাই সতামিা নািীলদি জনয মিেকামী হও।’’ (বুখািী 
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ও মুসরেম)  276 
বুখািী ও মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘মরহো পাঁজলিি 

হালড়ি মত। যরদ তুরম তালক সসাজা কিলত চাও, তলব তুরম তা 
সভলি সফেলব। আি যরদ তুরম তাি দ্বািা উপক্ত হলত চাও, তাহলে 
তাি এ বাঁকা অবস্থালতই হলত হলব।’’ 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘মরহোলক পাঁজলিি বাঁকা হাড় 
সথলক স্রষ্ট কিা হলয়লে। সস কখনই একভালব সতামাি জনয সসাজা 
থাকলব না। এতএব তুরম যরদ তাি সথলক উপক্ত হলত চাও, তাহলে 
তাি এ বাঁকা অবস্থালতই হলত হলব। আি যরদ তুরম তা সসাজা 
কিলত চাও, তাহলে তা সভলি সফেলব। আি তালক সভলি সফো হে 
তাোক সদওয়া।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنَُه َسِمَع انَليَِب  : رِض اهلل عنه وََعن َعبِد اهلِل بِن َزْمَعةَ . ٤/٤٥٢
شۡ  َبَعَث ۢنٱ إِذِ  ﴿»: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسول اهلِل  خَيُّْطُب، وََذَكَر انَلاقََة َواذَلِي َعَقَرَها، َفَقاَل 

َ
ٰ أ  َهاَقى

، ُثَم َذَكَر «اْنبََعَث لََها رَُجٌل َعزيٌز، ََعِرٌم َمنيٌع يف رَْهِّطهِ [  1٤: الشمس] ﴾ ١٢
َ الَعبإِد فَلََعلَُه »: النَِّساَء، فَوَعَظ ِفيهَن، َفَقاَل  رَأتَُه َجِلإ ِِلُ امإ ِمُد أَحُدُكمإ َفّيَجإ َيعإ

َطِة، َوقاَل .«ا مِنإ آِخِر يَومِهِ يَُضاِجُعهَ  لَِم »: ُثَم َوَعَظُهْم يف َضِحِكهْم ِمَن الََضْ
َعُل ؟ َحُدُكمإ ِمَما َيفإ

َ
َحُك أ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «!يَضإ

২/২৭৯। আবু্দল্লাহ ইবলন যামআহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী 
                                                           
276 সহীহুে বুখািী ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসরেম ৪৭, ১৪৬৮, 

রতিরমযী ১১৮৮ 



 

357 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক খুৎবাহ রদলত শুনলেন। রতরন 
(খুৎবাি মায যলম) (সালেহ নবীি) উটনী এবং ঐ বযরিি কথা 
আলোচনা কিলেন, সয ঐ উটঁনীরটলক সকলট সফলেরেে। অতঃপি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘যখন তালদি 
ময যকাি সবণারয ক হতভার্য বযরি তৎপি হলয় উিে। (সূিা শাম স ১২ 
আয়াত) (অথণাৎ) উঁটনীরটলক সমলি সফোি জনয রনজ বংলশি মলয য 
এক দুিন্ত চরিিহীন প্রভাবশােী বযরি তৎপি হলয় উলিরেে।’’ 
অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মরহোলদি কথা 
আলোচনা কিলেন এবং তালদি বযাপালি উপলদশ প্রদান কিলেন। 
রতরন বেলেন, ‘‘সতামালদি সকউ সকউ তাি স্ত্রীলক দাসলদি মত 
প্রহাি কলি। অতঃপি সম্ভবত রদলনি সশলষ তাি সালথ সিলম রেপ্ত 
হয়। (এরূপ উরচত নয়।)’’ পুনিায় রতরন তালদিলক বাতকলমণি 
বযাপালি হাসলত রনলষয  কিলেন এবং বেলেন, ‘‘সতামালদি সকউ 
এমন কালজ সকন হালস, সয কাজ সস রনলজও কলি?’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 277 

ِِب ُهَريَرةَ . ٧/٤81
َ
َر إ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وَعْن أ ِلَ َيفإ

ِمَنًة إنإ َكرِهَ ِمنإَها ُخلُقاً َرِِضَ ِمنإَها آَخرَ  ِمٌن ُمؤإ ْو قَاَل «ُمؤإ
َ
َهُ »: ، أ  رواه مسلم«َغريإ

৩/২৮০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

                                                           
277 সহীহুে বুখািী ৩৩৭৭, ৪৯৪২,৫২০৪, ৬০৪২, মুসরেম ২৮৫৫, রতিরমযী ৩৩৪৩, ইবনু মাজাহ 

১৯৮৩, আহমাদ ১৫৭৮৮, দালিমী ২২২০ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকান ঈমানদাি পুরুষ 
সযন সকান ঈমানদাি নািী (স্ত্রীলক)  ্র্া না কলি। যরদ সস তাি 
একরট আচিলর্ অসন্তুষ্ট হয়, তলব অনয আচিলর্ সন্তুষ্ট হলব।’’ 
(মুসরেম)  278 

أنَُه َسِمَع انلَيِّب  : رِض اهلل عنه وََعن َعمِرو بِن األحوَِص اجلَُشِِم . ٢/٤81
َد اهلل َتَعاىَل، َوأْثىَن َعلَيِه وََذَكَر َووَعَظ، ُثَم يف َحَجِة الوََداِع َيُقوُل َبْعَد أْن مَحِ  ملسو هيلع هللا ىلص
لُِكوَن »: قَاَل  اً، فَإَِّنَما ُهَن َعَواٍن ِعنإَدُكمإ لَيإَس َتمإ َتوُصوا بالنِّساءِ َخريإ أِل َواسإ

جُ  َ ذلَِك إِلَ أنإ يَأتَِّي بَِفاِحَّشٍة ُمَبيِّنٍَة، فَإنإ َفَعلإَن فَاهإ ُروُهَن ِف ِمنإُهَن َشيإئاً َغريإ
نَُكمإ فََل َتبإُغوا َعلَّيهَن َسبّيَلً ؛  ٍح، فإنإ أَطعإ َ ُمَْبِّ ُبوُهَن رَضباً َغريإ ِ

الَمَضاِجع، وَارضإ
أِلَ إَن لَُكمإ لََعَ نَِسائُِكمإ َحّقاً، َولِنَِسائُِكمإ َعلَّيإُكمإ َحّقاً ؛ فََحُقُكمإ َعلَّيِهَن أنإ 

َ فُُرَشُكمإ َمنإ تَكإ  َرُهوَن ؛ أِلَ ِل يُوِطِئإ َذَن ِف ُبُّيوتُِكمإ لَِمنإ تَكإ
إ
َرُهوَن، َوِل يَأ

َوتِهَن َوَطَعاِمهنَ  : رواه الرتمذي، َوقاَل «وََحُقُهَن َعلَّيإُكمإ أنإ َُتإِسُنوا إََِلإِهَن ِف كِسإ
 «حديث حسن صحيح»

৪/২৮১। ‘আমি ইবলন আহ্ওয়াস জুশামী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কত্ণক বরর্ণত, রতরন রবদায় হলি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
সক বেলত শুলনলেন, রতরন সবণপ্রথলম আল্লাহি প্রশংসা ও স্তুরত বর্ণনা 
কিলেন এবং উপলদশ দান ও নসীহত কিলেন। অতঃপি রতরন 
বেলেন, ‘‘সশালনা! সতামিা স্ত্রীলদি সালথ সদ্বযবহাি কি। সকননা, 
তািা সতামালদি রনকট কলয়দী। সতামিা তালদি রনকলট এ (শযযা-
                                                           
278 মুসরেম ১৪৬৯, আহমাদ ৮১৬৩ 
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সরিনী হওয়া, রনলজি পরবিতা িক্ষা কিা এবং সতামালদি মালেি 
িক্ষর্ালবক্ষর্ ইতযারদ) োড়া অনয সকানও রজরনলসি অরয কাি িাখ না। 
হযাঁ, সস যরদ সকান প্রকাশয অিীেতাি কাজ কলি (তাহলে সতামিা 
তালদিলক শারি সদওয়াি অরয কাি িাখ)। সুতিাং তািা যরদ এমন 
কাজ কলি, তলব তালদিলক রবোনায় আোদা সেলড় দাও এবং 
তালদিলক মাি। রকন্তু সস মাি সযন যন্ত্রর্াদায়ক না হয়। অতঃপি 
তািা যরদ সতামালদি অনুর্ত হলয় যায়, তলব তালদি জনয অনয 
সকালনা পথ অনুসন্ধান কলিা না। মলন সিখ, সতামালদি স্ত্রীলদি উপি 
সতামালদি অরয কাি িলয়লে, অনুরূপ সতামালদি উপি সতামালদি 
স্ত্রীলদি অরয কাি িলয়লে। সতামালদি অরয কাি হে, তািা সযন 
সতামালদি রবোনায় ঐ সব সোকলক আসলত না সদয়, যালদিলক 
সতামিা অপেন্দ কি এবং তািা সযন ঐ সব সোকলক সতামালদি 
বাড়ীলত প্রলবশ কিাি অনুমরত না সদয়, যালদিলক সতামিা অপেন্দ 
কি। আি সশালনা! সতামালদি উপি তালদি অরয কাি এই সয, 
তালদিলক ভালোরূলপ সখলত-পিলত সদলব।’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি)  279 

* কলয়দী অথণাৎ বরন্দনী। স্বামীি হুকুম পােলনি বযাপালি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলক বরন্দনীি সালথ তুেনা 
কলিলেন।  

* যন্ত্রর্াদায়ক না হয়ঃ অথণাৎ তালত সকলট-ফুলট না যায় এবং 
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করিন বযথা না হয়।  
* অনয সকান পথ অনুসন্ধান কলিা নাঃ অথণাৎ এমন পথ 

অনুসন্ধান কলিা না, যালত তালদিলক নালজহাে কলি কষ্ট দাও। 
(অথবা তাোক ইতযারদ সদওয়াি কথা সভলবা না।) 

يَا رَُسوَل اهلل، َما : قُلُْت : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن ُمَعاِوَيَة بِن َحيَدةَ . ٦/٤8٤
َحِدنَا َعلَ 

َ
تََسّيإَت، »: يِه ؟ قَاَل َحُق َزوَجِة أ ُسوَها إَِذا اكإ َت، َوتَكإ ِعَمَها إَِذا طِعمإ أنإ ُتطإ

ُجرإ إِلَ ِف اْلَّيإِت  ، َوِل َتهإ َه، َوِل ُتَقبِّحإ ِِب الوَجإ بُو .«َوِلَ ترََضإ
َ
حديٌث حسٌن رواه أ

 . قبحِك اهلل: ال تقل : أي «ِل ُتَقبِّحإ » معىن: داود َوقاَل 
৫/২৮২। মুআরবয়াহ ইবলন হাইদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 

সয, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেোম, ‘সহ 
আল্লাহি িাসূে! আমালদি কালিা স্ত্রীি অরয কাি স্বামীি উপি 
কতটুকু?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম সখলে তালক খাওয়ালব এবং তুরম 
পিলে তালক পিালব। (তাি) সচহািায় মািলব না, তালক ‘কুৎরসত হ’ 
বেলব না এবং তাি সথলক প্থক থাকলে বাড়ীি রভতলিই থাকলব।’’ 
(অথণাৎ অবায য স্ত্রীলক বায য কিাি জনয রবোনা প্থক কিলত পািা 
যালব, রকন্তু রুম প্থক কিা যালব না।) (আবূ দাউদ, হাসান সূলি)  280 

* ‘কুৎরসত হ’ বেলব নাঃ অথণাৎ ‘আল্লাহ সতামালক কুৎরসত 
করুক’ বলে অরভশাপ সদলব না। 

ِِب ُهَريَرةَ . ٥/٤8٧
َ
َمُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ أكإ
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َسُنُهمإ ُخلُقاً، وِخَّياُرُكمإ ِخّيَاُرُكم لِنَِسائِِهمإ  الرتمذي،  رواه. «الُمؤِمنَِّي إيَماناً أحإ
 .«حديث حسن صحيح»: َوقاَل 

৬/২৮৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মু’রমনলদি মলয য সবাি 
সচলয় পূর্ণ মু’রমন ঐ বযরি সয চরিলি সবাি সচলয় সুন্দি, আি তালদি 
মলয য সলবণাত্তম ঐ বযরি, সয রনলজি স্ত্রীি জনয সলবণাত্তম।’’ (রতিরমযী)  
281 

ِب ِذبَاٍب  وََعن إِيَاِس بِن َعبِد اهلِل بِن . ٥/٤8٢
َ
قَاَل : رِض اهلل عنه، قَاَل  أ

ُبوا إَماء اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  ِ
إىَِل رسوِل اهلل  رِض اهلل عنه فجاء ُعَمرُ  «ِلَ ترََضإ

بِِهَن، فَأَطاَف بآِل رَُسوِل : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َذئِْرَن النَِّساُء ىلَعَ أْزَواِجِهَن، فَرََخَص يف ََضْ
لََقدإ أَطاَف بِآِل »: ملسو هيلع هللا ىلصُكوَن أْزواَجُهَن، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل نَِساٌء َكثرٌي يَشْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 

َواَجُهَن لَيإَس أوََلَك ِبّيَارُِكمإ  ُكوَن أزإ بُو داود  رواه. «بَّيِت ُُمََمٍد نَِساٌء كثرٌي يَّشإ
َ
أ

 بإسناد صحيح
৭/২৮৪। ইয়াস ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা 
আল্লাহি বান্দীলদিলক প্রহাি কিলব না।’’ পিবতণীলত উমাি 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রনকট এলস বেলেন, ‘মরহোিা তালদি স্বামীলদি উপি বড় 
দুঃসাহরসনী হলয় সর্লে।’ সুতিাং নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
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প্রহাি কিাি অনুমরত রদলেন। অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি পরিবালিি রনকট বহু মরহো এলস রনজ 
রনজ স্বামীি রবরুলদ্ধ অরভলযার্ আিম্ভ কিে। সুতিাং িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘মুহাম্মালদি পরিবালিি 
রনকট প্রচুি মরহোলদি সমার্ম, যািা তালদি স্বামীলদি রবরুলদ্ধ 
অরভলযার্ কিলে। (সজলন িাখ, মািকুলট) ঐ (স্বামী)িা সতামালদি 
মলয য ভালো মানুষ নয়।’’ (আবূ দাউদ, রবশুদ্ধ সূলি)  282 

أَن رَُسوَل اهلِل : وََعن َعبِد اهللِ بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما . ٤8٦/8
ُة الَصاحِلَةُ ادُلْنيَ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص

َ
 مسلم رواه. «ا َمتَاٌع، وََخرُي َمتَاِعَها الَمْرأ

৮/২৮৫। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘প্রথবী এক 
উপলভার্য সামগ্রী এবং তাি মলয য সবণলেষ্ঠ সামগ্রী হলচ্ছ পুর্যময়ী 
নািী।’’ (মুসরেম) 283 

  
ةِ  -32

َ
إَمرإأ ِج لََعَ ال  بَاُب َحِقّ الَزوإ

পরিলচ্ছদ - ৩৫ : স্ত্রীি উপি স্বামীি অরয কাি 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ٰ  لّرَِجال  ٱ ﴿ ونَ قَّو مۡ َبعۡ  ّلّل  ٱ فَّضَل  بَِما ءِ لّنَِّسا  ٱ ََعَ  م  ٰ  َضه  وا   َوبَِما   ض  َبعۡ  ََعَ نَفق 
َ
 ِمنۡ  أ
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مۡ 
َ
ٰ أ ٰ  ت  لَِحٰ لّصٰ ٱفَ  لِِهمَۡ َو َ ٱ َحفَِظ  بَِما بِ َغيۡ ّلِلۡ  ت  فَِظٰ َحٰ  ت  نَِتٰ َق  [  ٧٢: النساء] ﴾ ّلّل 

অথণাৎ “পুরুষ নািীি কতণা। কাির্, আল্লাহ তালদি একলক 
অপলিি উপি সেষ্ঠত্ব দান কলিলেন এবং এ জনয সয পুরুষ (তালদি 
জনয) য ন বযয় কলি। সুতিাং পুর্যময়ী নািীিা অনুর্তা এবং পুরুলষি 
অনুপরস্থরতলত সোক-চকু্ষি অন্তিালে (স্বামীি য ন ও রনলজলদি 
ইিত) িক্ষাকারির্ী; আল্লাি রহফাযলত (আলদশ ও তওফীলক) তািা 
তা রহফাযত কলি।” (সূিা রনসা ৩৪ আয়াত) 

হাদীসসমূহ: 
১/২৮৬। এ প্রসলি বহু হাদীস রবদযমান িলয়লে; তাি মলয য 

পূবণবতণী পরিলচ্ছলদ উরল্লরখত ‘আমি ইবলন আহওয়াস িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু-এি (২৮১নং) হাদীসরট অনযতম। 

ِِب ُهَريَرةَ . ٤/٤8٥
َ
إَِذا َدََع »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َباَن َعلَّيإَها، لََعَنتإَها الَمَلئَِكُة َحََّت  الرَُجُل امرَأتَُه إََِل فَراِشِه فَلَمإ تَأتِِه، َفَباَت َغضإ
بحَ تُ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «صإ

إَِذا بَاتَِت الَمرأةُ َهاِجَرةً فَِراَش َزوإِجَها لََعَنتإَها الَمَلَئَِكُة »: َويف ِرَوايٍَة لَُهَما
بحَ   .«َحََّت تُصإ

ُعو »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َويف ِرَوايَةٍ  ِ َما ِمنإ رَُجٍل يَدإ ِِس بَّيِده واَّلِص ي َّنفإ
رَأتَُه إََِل فَِرا شِه َفَتأََب َعلَّيِه إِلَ ََكَن اَّلِص ي ِف الَسَماء َساخطاً َعلَّيإَها َحََّت يَرإََض امإ

 .«َعنها
২/২৮৭। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যরদ সকালনা বযরি তাি 
স্ত্রীলক রনজ রবোনায় ডালক এবং সস না আলস, অতঃপি সস (স্বামী) 
তাি প্ররত িার্ারেত অবস্থায় িাত কাটায়, তাহলে রফরিশ্তার্র্ তালক 
সকাে অবরয  অরভসম্পাত কিলত থালকন।’’ (বুখািী, মুসরেম)  284 

অনয এক বর্ণনায় আলে সয, ‘‘যখন স্ত্রী রনজ স্বামীি রবোনা তযার্ 
কলি (অনযি) িারিযাপন কলি, তখন রফরিশ্তাবর্ণ সকাে পযণন্ত তালক 
অরভশাপ রদলত থালকন।’’ 

আি এক বর্ণনায় আলে সয, ‘‘সসই আল্লাহি কসম, যাঁি হালত 
আমাি প্রার্ আলে! সকালনা স্বামী তাি স্ত্রীলক রনজ রবোনাি রদলক 
আহ্বান কিাি পি সস আসলত অস্বীকাি কিলে রযরন আকালশ 
আলেন রতরন (আল্লাহ) তাি প্ররত অসন্তুষ্ট থালকন, সয পযণন্ত না স্বামী 
তাি প্ররত সন্তুষ্ট হলয় যায়।’’ 

ِِب ُهَريَرةَ . ٧/٤88
َ
ِلَ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : أيضاً  رِض اهلل عنه َوَعْن أ

نِِه، َوِلَ تَأَذَن ِف بَيإتِِه إِلَ بِإذنِهِ  رَأةٍ أنإ تَُصوَم وَزوإُجَها َشاهٌد إِلَ بإذإ ُمتََفٌق . «َُيُِل ِِلمإ
 وهذا لفظ ابلخاري َعلَيهِ 

৩/২৮৮। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘স্বামীি উপরস্থরতলত 
তাি অনুমরত োড়া সকালনা নািীি জনয নফে সিাযা িাখা দবয  নয় 
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এবং স্বামীি সম্মরত বযরতলিলক তাি  লি কাউলক প্রলবশ কিাি 
অনুমরত সদওয়াও তাি জনয দবয  নয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম, শব্দগুরে 
বুখািীি) 285 

َُكُُكم َراٍع، »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلل عنهما، َعن انَليِّب . ٢/٤8٢
ُؤوٌل َعنإ رَِعّيَتِهِ  ِل بَيتِِه، َوالَمرإأةُ : َوَُّكُُكمإ َمسإ َواألِمرُي َراٍع، والرَُجُل َراٍع لََعَ أهإ

ُؤوٌل َعنإ رَِعّيَتِهِ َراِعّيٌة لََعَ َبّيإِت زَ  ُمتََفٌق . «وإجها َوَوَِلهِ، فََُكُُكمإ َراٍع، َوَُّكُُكمإ َمسإ
 َعلَيهِ 

৪/২৮৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘প্ররতরট মানুষই দারয়ত্বশীে, 
সুতিাং প্রলতযলকই অবশযই তাি অয ীনস্থলদি দারয়ত্বশীেতা রবষলয় 
রজজ্ঞারসত হলব। সদলশি শাসক জনর্লর্ি দারয়ত্বশীে, সস তাি 
দারয়ত্বশীেতা বযাপালি জবাবরদহী কিলব। একজন পুরুষ তাি 
পরিবালিি দারয়ত্বশীে, অতএব সস তাি দারয়ত্বশীেতা রবষলয় 
রজজ্ঞারসত হলব। স্ত্রী তাি স্বামী ও সন্তালনি দারয়ত্বশীে, কালজই সস 
তাি দারয়ত্বশীেতা রবষলয় রজজ্ঞারসতা হলব। সতামিা প্রলতযলকই 
দারয়ত্বশীে। অতএব প্রলতযলকই রনজ রনজ অয ীনলস্থি দারয়ত্বশীেতা 
বযাপালি রজজ্ঞারসত হলব।’’(বুখািী ও মুসরেম)286 
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٦/٤٢1 . ّ ِ ّ َطلِْق بِن َلََعِ ِ ِِب َلََعِ
َ
: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

رواه الرتمذي . «َزوإَجتُه حَلاَجتِِه فَلإَتأتِِه َوإنإ ََكنَتإ لََعَ اِلَُنور إَِذا َدََع الرَُجُل »
 «حديث حسن صحيح»: والنسائ، َوقاَل الرتمذي

৫/২৯০। আবূ আেী ত্বাল ক ইবলন আেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যখন 
সকালনা বযরি তাি স্ত্রীলক তাি প্রলয়াজলন আহ্বান কিলব, তখন সস 
সযন (তৎক্ষর্াৎ) তাি রনকট যায়। যরদও সস উনালনি কালে (রুরট 
ইতযারদ পাকালনাি কালজ বযি) থালক।’’ (রতিরমযী হাসান সূলি)  287 

ِِب ُهَريَرةَ . ٥/٤٢1
َ
لَوإ ُكنإُت آمِراً »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِِبّ  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

ُجَد لَزوِجَها أَحداً  ُجَد ألَحٍد ألَمرإُت الَمرأةَ أنإ تَسإ : الرتمذي، َوقاَل  رواه. «أنإ يَسإ
 «حديث حسن صحيح»

৬/২৯১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আরম যরদ কাউলক কালিা 
জনয রসজদাহ কিাি আলদশ কিতাম, তাহলে নািীলক আলদশ 
কিতাম, সস সযন তাি স্বামীলক রসজদাহ কলি।’’ (রতিরমযী হাসান 
সূলি)288 

ِمّ َسلََمَة رَِِضَ اهلُل َعنَْها قَالَْت . ٥/٤٢٤
ُ
ُيَما »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسْوُل اهلِل : َوَعْن أ

َ
أ

ٍة َماتَتإ َوُزوإُجَها َعنإَها َراٍض َدَخلَِت اجَلنَةَ 
َ
رأ  حديث رواه الرتمذي وقال «اِمإ

                                                           
287 রতিরমযী ১১৬০ 
288 রতিরমযী ১১৫৯ 
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 . نحس
৭/২৯২। উমু্ম সাোমাহ্ িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, স্ত্রীি প্ররত তাি 
স্বামী সন্তুষ্ট ও খুরশ থাকা অবস্থায় সকালনা স্ত্রীলোক মািা সর্লে সস 
জািালত প্রলবশ কিলব। হাদীসরট ইমাম রতিরমরয বর্ণনা কলিলেন 
এবং বলেলেন এটা হাসান হাদীস।289 

ِذص ي »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصعن انَليِّب  ،رِض اهلل عنه وََعن ُمَعاِذ بِن َجبٍَل . ٤٢٧/8 ِلَ تُؤإ
 قَالَتإ َزوإَجُتُه مَِن احلُورِ الِعِّي ِلَ تُؤِذيِه قَاتَلِك اهلُل 

َّيا إِلَ رَأٌة َزوإَجَها ِف اُِلّنإ !  امإ
حديث »: الرتمذي، َوقاَل  رواه. «ُيَفارِقَِك إََِلإنَافَإَِّنَما ُهَو ِعنإَدِ  َدِخّيٌل يُوِشُك أنإ 

 «حسن
৮/২৯৩। মু‘আয ইবন জাবাে কত্ণক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যখনই সকালনা মরহো দুরনয়ালত রনজ 
স্বামীলক কষ্ট সদয়, তখনই তাি সুনয়না হূি (জািাতী) স্ত্রী 

                                                           
289 আরম (আেবানী) বেরেঃ এি সনলদ দু’জন মাজহূে বর্ণনাকািী িলয়লেন। তালদি সম্পলকণ আরম 
‘‘রসেরসোহ্ য‘ঈফা’’ গ্রলন্থি   (১৪২৬) নং হাদীলস আলোচনা কলিরে। বর্ণনাকািী মুসারবি 
আেরহমইয়ািী ও তাি মা তািা উভলয় মাজহূে (অপরিরচত)। ইবনুে জাওযী ‘‘আেওয়ারহয়যাত’’ 
গ্রলন্থ (২/১৪১) উভয়লকই মাজহূে আখযা রদলয়লেন। আি ইবনু হাজাি সেলে মুসারবি মাজহূে 
হওয়াি বযাপালি স্পষ্টভালবই উলল্লখ কলিলেন। আি তাি পূলবণ হারফয যাহাবী ‘‘আেমীযান’’ গ্রলন্থ 
সেলে মুসারবি সম্পলকণ বলেনঃ তাি বযাপালি অজ্ঞতা িলয়লে আি এ হাদীসরট মুনকাি। আি তাি 
মা সম্পলকণ বলেলেনঃ তাি সথলক সেলে মুসারবি এককভালব বর্ণনা কলিলেন। অতএব মাও 
মাজহূোহ্। তা সলেও হারফয যাহাবী তাি ‘‘আত্তােখীস’’ গ্রলন্থ ভুে কলি রভি কথা বলেলেন, সয 
গ্রলন্থি মলয য বহু সলন্দহযুি কথা উলল্লখ কিা হলয়লে। 
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(অদ্শযভালব) ঐ মরহোি উলদ্দলশয বলে, ‘আল্লাহ সতালক ধ্বংস 
করুন। ওলক কষ্ট রদস না। ও সতা সতাি রনকট সামরয়ক সমহমান 
মাি। অরচলিই সস সতালক সেলড় আমালদি কালে এলস যালব।’’ 
(রতিরমযী) 290  

َساَمَة بِن َزيٍد رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انليَِِبّ . ٢/٤٢٢
ُ
ُت »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ َما تََركإ
ِدص ي فِتإَنًة يِهَ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أرَضُ لََعَ الرَِّجاِل مَِن النِّساء َبعإ

৯/২৯৪। উসামাহ ইবলন যালয়দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আরম আমাি পি 
পুরুলষি জনয নািীি সচলয় সবশী ক্ষরতকািক অনয সকান রফতনা 
োড়োম না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  291 

  
 بَاُب انلََفَقِة لََعَ الإِعَّيالِ  -36

পরিলচ্ছদ - ৩৬ : পরিবাি-পরিজলনি ভির্-সপাষর্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ۡ ٱ َوََعَ  ﴿ نّ رِزۡ  ۥَل   ل ودِ َموۡ ل ه  نّ َوكِّسۡ  ق  ِ  َوت ه   ٱب

ۡ وِفِ َمعۡ ل  [  ٤٧٧: ابلقرة] ﴾ ر 
অথণাৎ “জনলকি কতণবয যথারবরয  তালদি ভির্-সপাষর্ কিা।” 

(সূিা বাক্বািাহ ২৩৩ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
                                                           
290 রতিরমযী ১১৭৪, ইবনু মাজাহ ২০১৪ 
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২১২৩৯, ২১৩২২ 
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ٰ  ِمّما   ي نفِۡق فَلۡ  ۥق ه  رِزۡ  هِ َعلَيۡ  ق ِدرَ  َوَمن ۦٰ َسَعتِهِ  ّمِن َسَعة   ذ و ِِل نفِۡق  ﴿ َ ٱ ه  َءاتَى  َّل  ّلّل 
ٰ  َما   إِّّل  ًّساَّنفۡ  ّلّل  ٱ ي َكّلِف   َ َءاتَى  [  ٥: الّطالق] ﴾ َها

অথণাৎ “সামথণযবান রনজ সামথণয অনুযায়ী বযয় কিলব এবং যাি 
জীবলনাপকির্ সীরমত সস আল্লাহ যা দান কলিলেন, তা হলত বযয় 
কিলব। আল্লাহ যালক সয সামথণয রদলয়লেন, তাি সচলয় গুরুতি সবাো 
রতরন তাি উপি চাপান না।” (সূিা ত্বাোক্ব ৭ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
نَفقۡ  َوَما  ﴿

َ
وَ  ء  َشۡ  ّمِن ت مأ ۡ  َفه  ه  ي   [  ٧٢: سبا] ﴾ ۥٰ لِف 

অথণাৎ “সতামিা যা রকেু বযয় কিলব, রতরন তাি রবরনময় 
সদলবন।” (সূিা সাবা’ ৩৯ আয়াত) 

ِِب ُهَريَرةَ . ٤٢٦/1
َ
ِديَناٌر »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َوَعْن أ

تَُه ِف َرَقَبٍة، َوِديناٌر تََصَدقإَت بِهِ  َفقإ َتُه ِف َسبّيِل اهللِ، َوِدينار أّنإ َفقإ ِكٍّي،  أّنإ لََعَ ِمسإ
لَِك  َتُه لََعَ أهإ َفقإ راً اَّلِص ي أّنإ َظُمَها أجإ لَِك، أعإ َتُه لََعَ أهإ َفقإ  مسلم رواه. «َوِديَناٌر أّنإ

১/২৯৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘এক দীনাি (স্বর্ণমুদ্রা) তুরম 
আল্লাহি পলথ বযয় কি, এক দীনাি ক্রীতদাস মুি কিাি কালজ বযয় 
কি, এক দীনাি সকান রমসকীনলক সদকাহ কি এবং এক দীনাি 
তুরম পরিবাি পরিজলনি জনয বযয় কি। এ সলবি মলয য ঐ দীনালিি 
সবশী সনকী িলয়লে সযরট তুরম পরিবাি-পরিজলনি উপি বযয় 
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কিলব।’’ (মুসরেম)  292 
ِِب َعبِد اهللِ . ٤/٤٢٥

َ
بو َعبِد الرمََحاِن ثَوَباَن بِن ُُبُْدد َمْوََل : ، َوُيَقاُل َُلُ َوَعْن أ

َ
أ

ِديَناٌر : أفإَضُل ِديَناٍر ُينإِفُقُه الرَُجُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوِل اهلِل : ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل 
يناٌر ُينإِفُقُه لََعَ ُينإِفُقُه لََعَ ِعَّياِِلِ، َوديَناٌر ُينإِفُقُه لََعَ َدابَتِِه ِف َسبّيِل اهلل، َودِ 

َحابِه ِف َسبّيِل اهللِ   مسلم رواه. «أصإ
২/২৯৬। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 

স্বায ীনক্ত সর্াোম আবূ আবু্দল্লাহ মতান্তলি আবু আবু্দি িহমান 
সাওবান ইবলন বুজদুদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘(সওয়ালবি রদক রদলয়) 
সবণলেষ্ঠ দীনাি সসইরট, সয দীনািরট মানুষ রনজ সন্তান-সন্তরতি উপি 
বযয় কলি, সয দীনািরট আল্লাহি িািায় তাি সওয়ািীি উপি বযয় 
কলি এবং সসই দীনািরট সযরট আল্লাহি পলথ তাি সিীলদি রপেলন 
খিচ কলি।’’(মুসরেম) 293 

يَا رَُسوَل اهلِل، َهْل يِل : قُلُْت : َة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت وََعن أِمّ َسلمَ . ٧/٤٢٥
نِْفَق َعلَيِْهْم، َولَْسُت بِتَاِرَكِتِهْم هَكَذا وَهَكَذا إَنَما ُهْم 

ُ
ِب َسلََمة أْن أ

َ
جٌر يِف بيَِن أ

َ
أ

ِت َعلَّيإِهمإ »: بيَِنّ ؟ َفَقاَل  َفقإ ُر َما أّنإ ، لَِك أجإ  لَيهِ ُمَتَفٌق عَ . «َّنَعمإ
৩/২৯৭। উলম্ম সাোমাহ্ িারদয়াল্লাহু আনহ বলেন, একদা আরম 

বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আরম যরদ (আমাি প্রথম স্বামী) আবূ 

                                                           
292 মুসরেম ৯৯৫, আহমাদ ৯৭৬৯, ৯৮১৮ 
293 মুসরেম ৯৯৪, রতিরমযী ১৯৬৬, ইবনু মাজাহ ২৭৬০, আহমাদ ২১৮৭৫, ২১৯০০, ২১৯৪৭ 
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সাোমাহি সন্তান-সন্তরতি উপি বযয় করি, তালত রক আরম সনকী 
পাব? আরম সতা তালদিলক এভালব সেলড় রদলত পািরে না, তািা সতা 
আমািই সন্তান।’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ, তুরম তালদি উপি বযয় কিাি 
দরুন সনকী পালব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 294 

ِب َوَقاٍص . ٢/٤٢8
َ
ي  رِض اهلل عنه وََعن َسعِد بِن أ يف َحِديِثِه الَّطِويِل اذَلِ

َوِل الِكتَاِب يف بَاِب انِلّيَِة 
َ
نإِفَق َوإنََك لَنإ تُ »: ، قَاَل َُلُ ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل : قََدمنَاهُ يف أ

تِك
َ
رَأ ّ امإ َعُل ِِفإ ِِفِ

ِجرإَت بَِها َحََّت َما ََتإ
ُ
َه اهللِ إِلَ أ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َّنَفَقًة تَبإتيَِغ بَِها وَجإ

৪/২৯৮। সা‘দ ইবলন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, রতরন তাঁি দী ণ (রবর্ত ৬ নম্বি) হাদীলস বলেন, আল্লাহি 
িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলক বলেলেন, ‘‘আল্লাহি 
সন্তুরষ্ট োলভি উলদ্দলশয তুরম যা বযয় কিলব, সতামালক তাি রবরনময় 
সদওয়া হলব। এমনরক তুরম সয গ্রাস সতামাি স্ত্রীি মুলখ তুলে দাও 
তািও রবরনময় তুরম পালব!’’ (বুখািী, মুসরেম)  295 

ِِب َمْسُعوٍد ابَلْدرِي. ٦/٤٢٢
َ
إَِذا »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه، َعِن انَليِّب رِض  وَعْن أ

لِِه َّنَفَقًة َُيإتَِسبَُها فَِِهَ َِلُ َصَدقَةٌ  هإ
َ
َفَق الرَُجُل لََعَ أ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أّنإ

৫/২৯৯। আবূ মাসউদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সওয়ালবি আশায় সকান 
মুসরেম যখন তাি পরিবাি-পরিজলনি জনয খিচ কলি, তখন তা 
সাদকাহ রহসালব র্র্য হয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  296 

قَاَل : وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل . ٥/٧11
َماً أنإ يَُضّيَِّع َمنإ َيُقوُت »: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 

بُو حديث صحيح .«َكََف بِالَمرإءِ إثإ
َ
رواه أ

  . داود وغريه
َماً أنإ ُيإبَِس َعَمنإ »: َوَرَواُه ُمسِلٌم يف َصِحيِحِه بَِمعنَاُه، قَاَل  َكََف بِالَمرإءِ إثإ

لُِك قُوتَهُ   .«َيمإ
৬/৩০০। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন আস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘একরট 
মানুলষি পাপী হওয়াি জনয এটা যলথষ্ট সয, সস তালদি (অরয কাি) 
নষ্ট কিলব (অথণাৎ তালদি ভির্-সপাষলর্ কাপণর্য কিলব) যালদি 
জীরবকাি জনয সস দারয়ত্বশীে।’’ (আবূ দাউদ প্রমুখ, সহীহ)   297 

উি অথণ সহীহ মুসরেলম বরর্ণত হলয়লে, (নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন,) ‘‘মানুলষি পাপী হওয়াি জনয এটাই 
যলথষ্ট সয, সস যাি খালদযি মারেক, তাি খাদয সস আটলক িালখ।’’ 

ِِب ُهَريَرةَ . ٥/٧11
َ
َن انلَيِّب  : رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َ
َما مِنإ يَوإٍم »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ
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ِِلَِن، فَّيُقوُل أَحُدُهَما  بُِح الِعَباُد فِّيِه إِلَ َملَََكِن َيْنإ ِط ُمنإفقاً َخلَفاً، امهلَل:  يُصإ  أعإ
ِسَكً تلَفاً :  َويَُقوُل اآلَخُر  ِط ُممإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «امهلَل أعإ

৭/৩০১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘প্ররতরদন সকালে দু’জন 
রফরিশতা অবতির্ কলিন। তাঁলদি একজন বলেন, ‘সহ আল্লাহ! 
দাতালক তাি দালনি রবরনময় রদন।’ আি অপিজন বলেন, ‘সহ 
আল্লাহ! ক্পর্লক ধ্বংস রদন।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 298  

ٌ ِمَن اَلَِد الُسفإ ىََ، َوابإَدأ بَِمنإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انلَيِّب  اَلَُد الُعلإَّيا َخريإ
ُ الَصَدقَِة َما ََكَن َعنإ َظهإ  ِففإ يُِعَفُه اهلُل، َوَمنإ َتُعوُل، وََخريإ َتعإ ِر ِغًَن، َوَمنإ يَسإ

نِِه اهللُ  ِن ُيغإ َتغإ  رواه ابلخاري«يَسإ
উি সাহাবী হলতই বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 

বলেন, ‘‘উপলিি (দাতা) হাত রনলচি (গ্রহীতা) হাত অলপক্ষা সেষ্ঠ। 
যালদি ভির্-সপাষর্ সতামাি দারয়লত্ব আলে তালদিলক আলর্ দাও। 
প্রলয়াজলনি অরতরিি সম্পদ সথলক সাদকাহ কিা উত্তম। সয বযরি 
(হািাম ও রভক্ষা কিা সথলক পরবি থাকলত চায়, আল্লাহ তালক 
পরবি িালখন এবং সয পিমুখালপরক্ষতা সথলক সবঁলচ থাকলত চায়, 
আল্লাহ তালক অভাবশূনয কলি সদন।’’ (বুখািী) 

                                                           
298  মুসরেম ৯৯৬, আবূ দাউদ ১৬৯২, আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮৯, ৬৮০৯ 
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َفاِق ِمَما ُُيِ  -32 َّيِّدِ بَاُب اِْلّنإ
إ
 ُب َوِمَن اجل

পরিলচ্ছদ - ৩৭ : রনলজি পেন্দনীয় ও রপ্রয় রজরনস খিচ 
কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وا   َحَّّتٰ  ِبّ لۡ ٱ َتَنال وا   لَن ﴿ ُِبونََ  ِمّما ت نفِق   [  ٢٤: عمران ال] ﴾ ت 

অথণাৎ “সতামিা কখনও পুর্য োভ কিলত পািলব না, যতক্ষর্ না 
সতামালদি রপ্রয় রজরনস আল্লাহি পলথ বযয় কলিে।” (সূিা আলে ইমিান 
৯২ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
وا   ا  َءاَمن و   َّّلِينَ ٱ أ نفِق 

َ
خۡ  َوِمّما   ت مۡ َكَّسبۡ  َما ِت َطّيَِبٰ  ِمن أ

َ
م َنارَجۡ أ  ّمِنَ  َلك 

 ٱ
َ
وا   َوَّل  ِضِ ۡرۡۡل ونَ  ه  ِمنۡ  بِيَث لَۡ ٱ َتَيّمم  ن إِّّل   ِخِذيهِ معَاِب ت مَولَّسۡ  ت نِفق 

َ
وا  ت غۡ  أ  ﴾ فِيهِِ  ِمض 

 [  ٤٥٥: ابلقرة]
অথণাৎ “সহ রবোসীর্র্! সতামিা যা উপাজণন কি এবং আরম জরম 

হলত সতামালদি জনয যা উৎপাদন কলি থারক, তা সথলক যা উৎক্ষ্ট 
তা দান কি। এমন মন্দ রজরনস দান কিাি সংকে কলিা না, যা 
সতামিা মুরদত চকু্ষ বযতীত গ্রহর্ কি না।” (সূিা বাক্বািাহ ২৬৭ আয়াত) 

نٍَس . ٧1٤/1
َ
بُو َطلَْحةَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعن أ

َ
أْكَِثَ  رِض اهلل عنه ََكَن أ

َحُب أْمواُِلِ إَِيْه َبرْيَُحاء، َوَكنْت ُمْستَْقبلََة 
َ
األنَْصار بالَمِدينَِة َماالً ِمْن َْنْل، َوَكَن أ

: قَاَل أنٌَس . يَْدُخلَُها َويََْشَُب ِمْن َماٍء ِفيَها َطِيّب  ملسو هيلع هللا ىلصالَمْسِجِد َوَكَن رَُسول اهلل 
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وا   َحَّّتٰ  ِبّ لۡ ٱ َتَنال وا   لَن ﴿: فَلََما نََزلَْت هِذهِ اآليةُ  ُِبونََ  ِمّما ت نفِق  بُو َطلَْحَة  ﴾ ت 
َ
قام أ

 َتَنال وا   لَن ﴿: َعلَيَْك  يَا رَُسوَل اهلل، إَن اهلل َتَعاىَل أنَْزَل : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصإىَِل رَُسوِل اهلل 
وا   َحَّّتٰ  ِبّ لۡ ٱ ُِبونََ  ِمّما ت نفِق  َحَب َمايِل إِيَلَ َبرْيَُحاُء، َوإَنَها َصَدقٌَة هلِل  ﴾ ت 

َ
َوإَن أ

َتَعاىَل، أرُْجو بَِرَها، وَُذْخَرَها ِعنَْد اهلل َتَعاىَل، فََضْعَها يَا رَُسول اهلل َحيُْث أَراَك اهلل، 
ُت َما قُلإَت، ! بَخ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل رَُسوُل اهلل َفقَ  ذلَِك َماٌل َرابٌح، ذلَِك َماٌل َرابٌح، وقَدإ َسِمعإ

بُو َطلَْحَة «َوإِنّ أَرى أنإ ََتإَعلََها ِف األقإَربّيَ 
َ
أْفَعُل يَا رَُسوَل اهلل، َفَقَسَمَها : ، َفَقاَل أ

ِه  بُو َطلَْحَة يف أقَاِربِِه، وبَيِن َعِمّ
َ
 َفٌق َعلَيهِ ُمتَ . أ

১/৩০২। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
মদীনাি আনসািীর্লর্ি মলয য আবূ তােহা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
সবলচলয় অরয ক সখজুি-বার্ালনি মারেক রেলেন। মসরজলদ নববীি 
রনকটবতণী বায়রুহা নামক বার্ানরট তাঁি কালে অরয ক রপ্রয় রেে। 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি বার্ালন প্রলবশ কলি 
সুলপয় পারন পান কিলতন। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
এ আয়াত অবতীর্ণ হে; যাি অথণ, ‘‘সতামিা কখনও পুর্য োভ 
কিলত পািলব না, যতক্ষর্ না সতামালদি রপ্রয় রজরনস আল্লাহি পলথ 
বযয় কলিে।’’ (আলে ইমিান ৯২আয়াত) তখন আবূ তােহা 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি রনকট রর্লয় বেলেন, ‘ইয়া িাসূেুল্লাহ! আল্লাহ আপনাি উপি 
(আয়াত) অবতীর্ণ কলি বলেলেন, ‘‘সতামিা কখনও পুর্য োভ কিলত 
পািলব না, যতক্ষর্ না সতামালদি রপ্রয় রজরনস আল্লাহি পলথ বযয় 
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কলিে।’’ আি বায়রুহা বার্ানরট আমাি রনকট সবলচলয় রপ্রয়। এরট 
আল্লাহি নালম সদকাহ কিা হে। আরম এি কেযার্ কামনা করি 
এবং তা আল্লাহি রনকট আমাি জনয জমা হলয় থাকলব। কালজই 
আপরন যালক দান কিা ভাে মলন কলিন, তালক দান কলি রদন।’ 
তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘আলি! এ 
হলচ্ছ োভজনক সম্পদ। এ হলচ্ছ োভজনক সম্পদ। তুরম যা বলেে, 
তা শুলনরে। আরম মলন করি, তুরম সতামাি আপন-জনলদি মলয য তা 
বণ্টন কলি দাও।’’ আবূ তােহা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘ইয়া 
িাসূোল্লাহ! আরম তাই কিব।’ তািপি রতরন তাঁি আত্মীয়-স্বজন, 
আপন চাচাি বংশয িলদি মলয য তা বণ্টন কলি রদলেন। (বুখািী-
মুসরেম) 299 

 

ِيإَن وََسائِِر َمنإ ِِفإ رَِعَّيتِِه  -32 إُمَمزِيّ ِلَدِهِ ال وإ
َ
رِهِ وَأ مإ

َ
َبَّياُن وُُجوإِب أ

  بَِطاَعِة اهللِ َتَعاَلى 
 ّ ِِهٍ
تَِكاِب َمنإ ، َوَمنإِعِهمإ َعنإ اِرإ ِديإبِِهمإ

إ
ّيِِهمإ َعنإ الُمَخالََفِة، َوتَأ َوَّنهإ

 َعنإهُ 

পরিলচ্ছদ - ৩৮ : পরিবাি-পরিজন, স্বীয় জ্ঞানসম্পি 
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সন্তান-সন্তরত ও আপন সমি অয ীনস্থলদিলক আল্লাহি 
আনুর্লতযি আলদশ সদওয়া, তািঁ অবায যতা সথলক 

তালদিলক রনলষয  কিা, তালদিলক আদব সশখালনা এবং 
শি‘য়ী রনরষদ্ধ রজরনস সথলক তালদিলক রবিত িাখা 

ওয়ারজব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
﴿  

ۡ
رۡ َوأ هۡ  م 

َ
ِ  لََك أ ٰ َعلَيۡ  َطِبۡ ۡص ٱوَ  ةِ ّصلَوٰ لٱب  [  1٧٤: طه] ﴾ َها

অথণাৎ “তুরম সতামাি পরিবািবর্ণলক নামালযি আলদশ দাও এবং 
ওলত অরবচরেত থাক।” (সূিা ত্বাহা ১৩২আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
مۡ  ا  ق و   َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ َّسك  نف 

َ
هۡ  أ

َ
مۡ َوأ َها انَارٗ  لِيك   َجاَرة  ۡۡلِ ٱوَ  ّنلّاس  ٱ َوق ود 

ونَ َيعۡ  ّّل  ِشَداد   ِغَلظ   ئَِّكة  َمَلٰ  َهاَعلَيۡ  مۡ  َما   ّلّلَ ٱ ص  َمَره 
َ
ونَ ي ؤۡ  َما َعل ونَ َوَيفۡ  أ  ٦ َمر 

 [  ٥: اتلحريم] ﴾
অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা রনলজলদিলক এবং সতামালদি 

পরিবাি-পরিজনলক িক্ষা কি অরগ্ন হলত, যাি ইন্ধন হলব মানুষ ও 
পাথি, যালত রনলয়ারজত আলে রনমণম-হৃদয়, কলিাি-সবভাব 
রফরশতার্র্, যািা আল্লাহ যা তালদিলক আলদশ কলিন তা অমানয 
কলি না এবং তািা যা কিলত আরদষ্ট হয় তাই কলি।” (সূিা তাহিীম 
৬ আয়াত) 
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ِب ُهَريَرةَ . ٧1٧/1
َ
ّ رَِِضَ اهلل : رِض اهلل عنه، قَاَل  َعن أ ٍ َخَذ احلََسُن بُن َلََعِ

َ
أ

َكخإ َكخإ إرإِم »: ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َتْمِر الَصَدقَِة فََجَعلََها يف ِفيِه، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ  َعنُهَما َتْمَرةً 
َت أنَا ِلَ نَأُكُل الَصَدقََة   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «؟!بَِها، أَما َعلِمإ

 .«أنَا ِل ََتُِل نَلَا الَصَدقَةُ »: ويف ِرَوايَةٍ 
১/৩০৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, হাসান ইবন 

আেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সাদকাি একরট খুিমা রনলয় তাঁি মুলখ 
িাখলেন। তা সদলখ িাসূেুল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘‘রেঃ রেঃ! 
সফলে দাও। তুরম রক জান না সয, আমিা সাদকাহ খাই না?’’ (বুখািী 
ও মুসরেম)  300 

অনয বর্ণনায় আলে, ‘‘....আমালদি জনয সাদকাহ হাোে নয়।’’ 
ِب َسلََمَة َعبِد اهلِل بِن َعبِد األَسِد َربِيِب . ٤/٧1٢

َ
ِب َحفٍص ُعَمَر بِن أ

َ
وََعن أ

َوَكنَْت يَدي تَِّطيُش يف  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت ُغالَماً يِف ِحجِر رَُسوِل اهللِ : ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهللِ 
اََل، َولُُكإ بَّيِمّينَك، َولُُكإ يَا ُغَلُم، َسِمّ اهلل َتعَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالَصْحَفِة، َفَقاَل يل رَُسوُل اهلِل 

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . َفَما َزالَْت تِلَْك ِطْعَميت َبْعدُ .«ِمَما يَلِّيَك 
২/৩০৪। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সৎ 

সেলে আবূ হাফ স উমাি ইবলন আবী সাোমা আবু্দল্লাহ ইবলন আবু্দে 
আসাদ কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘একদা আরম সোট রহসালব নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সকালে রেোম। খাবাি (সময়) 
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বাসলন আমাি হাত  ুিরেে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘ওলহ রকলশাি! ‘রবসরমল্লাহ’ বলে ডান 
হালত আহাি কি এবং সতামাি কাে সথলক খাও।’’ তািপি সথলক 
আরম সব সময় এ পদ্ধরতলতই আহাি কলি আসরে।’ (বুখািী ও 
মুসরেম)  301 

: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رَُسوَل اهللِ : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهللُ َعنُهَما، قَاَل . ٧/٧1٦
ُؤوٌل َعنإ رَِعّيَتِه » ؤوٌل َعنإ رَِعّيَتِِه، : َُكُُكمإ َراٍع، َوَُّكُُكمإ مسإ اْلَماُم َراٍع َوَمسإ

ُؤوٌل َعنإ رَِعّيَتِِه، َوالَمرإأةُ َراِعّيٌَة ِف َبّيإِت َزوإِجَها  والرَُجُل َراٍع ِف لِِه َوَمسإ أهإ
ُؤولٌَة َعنإ رَِعَّيتَِها، َواخلَاِدُم َراٍع ِف َماِل َسّيِِّدهِ َوَمسُؤوٌل َعنإ رَِعَّيتِِه،  َوَمسإ

ُؤوٌل َعنإ رَِعَّيتِهِ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «فََُكُُكمإ َراٍع َوَمسإ
৩/৩০৫। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত 
শুলনরে, ‘‘প্ররতরট মানুষই দারয়ত্বশীে, সুতিাং প্রলতযলক অবশযই তাি 
অয ীনস্থলদি দারয়ত্বশীেতা রবষলয় রজজ্ঞারসত হলব। সদলশি শাসক 
জনর্লর্ি দারয়ত্বশীে, সস তাি দারয়ত্বশীেতা বযাপালি জবাবরদহী 
কিলব। পুরুষ তাি পরিবালিি দারয়ত্বশীে, অতএব সস তাি 
দারয়ত্বশীেতা রবষলয় রজজ্ঞারসত হলব। স্ত্রী তাি স্বামীর্্লহি দারয়ত্বশীো, 
কালজই সস তাি দারয়ত্বশীেতা রবষলয় রজজ্ঞারসতা হলব। সর্াোম তাি 
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মরনলবি সম্পলদি দারয়ত্বশীে, সস এ বযাপালি রজজ্ঞারসত হলব। 
সতামিা প্রলতযলকই দারয়ত্বশীে। অতএব প্রলতযলকই রনজ রনজ 
অয ীনলস্থি দারয়ত্বশীেতা বযাপালি রজজ্ঞারসত হলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
302 

هِ . ٢/٧1٥ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن َعمِرو بِن ُشَعيٍب، َعن أبِيِه، َعن َجِدّ
ِلََدُكمإ بِالَص »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ  ُبوُهمإ ُمُروا أوإ ِ

َناُء َسبإِع ِسنَّي، وَارضإ َلةِ َوُهمإ أبإ
قُوا بَيإَنُهمإ ِف املَضاِجعِ  ، َوفَِرّ ٍ

َناُء َعرشإ بُو داود .«َعلَّيإَها، َوُهمإ أبإ
َ
حديث حسن رواه أ

 بإسناد حسن
৪/৩০৬। ‘আমি ইবলন শুআইব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁি রপতা 

সথলক এবং রতরন আলম্রি দাদা (আবু্দল্লাহ ইবলন আম ি) সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা 
রনলজলদি সন্তান-সন্তরতলদিলক নামালযি আলদশ দাও; যখন তািা 
সাত বেলিি হলব। আি তািা যখন দশ বেলিি সন্তান হলব, তখন 
তালদিলক নামালযি জনয প্রহাি কি এবং তালদি রবোনা প্থক কলি 
দাও।’’ (আবূ দাউদ, হাসান সূলি)303 

٦/٧1٥ . ّ ةَ بِن َمعبٍَد اجلَُهيِنِ ِب ثَُرَيَة َسَْبَ
َ
قَاَل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

ِ »: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
ُبوهُ َعلَّيإَها ابإَن َعرشإ ِ

َعلُِّموا الَصّيِبَ الَصَلةَ لَِسبإِع ِسنَِّي، وَارضإ
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بُو داود والرتمذي، وَ .«ِسنِّيَ 
َ
ِب .«حديث حسن»: قاَل حديث حسن رواه أ

َ
ولفظ أ

 .«ُمُروا الَصّيِبَ بِالَصَلةِ إَِذا بَلََغ َسبإَع ِسنِّيَ »: داود

৫/৩০৭। আবূ সুিাইয়াহ সাবিাহ ইবলন মা‘বাদ জুহানী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘সতামিা রশশুলক সাত বেি বয়লস নামায রশক্ষা দাও এবং 
দশ বেি বয়লস তাি জনয তালক মাি।’’ (আবূ দাউদ, রতিরমযী)   304 

আবূ দাঊলদি শলব্দঃ ‘‘রশশু সাত বেি বয়লস সপঁেলে তালক 
সতামিা নামালযি আলদশ দাও।’’ 

 

إَوِصَّيِة بِهِ  -39 َارِ َوال
إ
  بَاُب َحِقّ اجل

পরিলচ্ছদ - ৩৯ : প্ররতলবশীি অরয কাি এবং তাি সালথ 
সদ্বযবহাি কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وا  عۡ ٱوَ ﴿ وا  ت ۡشِ  َوَّل  ّلّلَ ٱ ب د  ٰ  ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  ك  ِ  ا ٰ لۡ ٱَوب يۡ َو رۡ لۡ ٱ َوبِِذي انٗ َسٰ إِحۡ  نِ ّدِلَ  َبٰ ق 

ۡ ٱوَ  َمٰ َتٰ ِۡلَ ٱوَ  رۡ لۡ ٱ ذِي ارِ ۡلَۡ ٱوَ  ِّكيِ َمَسٰ ل ِ  لّصاِحبِ ٱوَ  ن بِ ۡۡل  ٱ ارِ ۡلَۡ ٱوَ  َبٰ ق   نِ بۡ ٱوَ  بِ ۢنۡلَۡ ٱب
يۡ  َملََّكۡت  َماوَ  لّّسبِيلِ ٱ

َ
ۡمُ َمٰ أ  [  ٧٥: النساء] ﴾ن ك 

অথণাৎ সতামিা আল্লাহি উপাসনা কি ও সকান রকেুলক তাঁি 
অংশী কলিা না এবং রপতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, রপত্হীন, অভাবগ্রি, 
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আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্ররতলবশী, সিী-সাথী, পথচািী এবং সতামালদি 
অরয কািভুি দাস-দাসীলদি প্ররত সদ্বযবহাি কি। (সূিা রনসা ৩৬ 
আয়াত) 

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعِن ابِن ُعَمَر وَََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَااَل . ٧18/1
ثُهُ » ُت أنَُه َسُّيَورِّ

يُل يُوِصّيِِن بِاجَلارِ َحََّت َظَننإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َما َزاَل ِجْبإ
১/৩০৮। ইবলন উমাি ও আলয়শা (িারদ্বয়াল্লাহু ‘‘আনহুমা) 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রজব্রাইে 
আমালক সব সময় প্ররতলবশী সম্পলকণ অরসয়ত কলি থালকন। 
এমনরক আমাি মলন হে সয, রতরন প্ররতলবশীলক ওয়ালিস বারনলয় 
সদলবন।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  305 

ِب َذرٍّ . ٤/٧1٢
َ
، إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل رَُسوُل اهللِ قَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ بَا َذٍرّ

َ
يَا أ

َت َمَرقًَة، فَأكُِثإ َماءَها، َوَتَعاَهدإ ِجريَانََك   مسلم رواه. «َطَبخإ
ِب ذر، قَاَل 

َ
َت َمَرقَاً »: أوَْصاين ملسو هيلع هللا ىلصإّن َخِليِِل : ويف روايٍة َُلُ عن أ إَِذا َطَبخإ

َل َبّيإٍت مِنإ جِ  ُِثإ َماءها، ُثَم اّنإُظرإ أهإ  .«ريَانَِك، فَأِصبإُهمإ ِمنإَها بِمعُروٍف فَأكإ
২/৩০৯। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সহ আবূ যািণ! যখন তুরম 
সোে (ওয়াো তিকারি) িািা কিলব, তখন তালত পারনি পরিমার্ 
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সবশী কি এবং সতামাি প্ররতলবশীলদি সখয়াে িাখ।’’ (মুসরেম)  306 
অনয এক বর্ণনায় আবূ যািণ বলেন, আমালক আমাি বনু্ধ (নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম) অরসয়ত কলি বলেলেন সয, ‘‘যখন 
তুরম সোে (ওয়াো তিকািী) িািা কিলব, তখন তালত পারনি 
পরিমার্ সবশী কি। অতঃপি সতামাি প্ররতলবশীি বারড়লত িীরতমত 
সপঁলে দাও।’’ 

ِب ُهَريَرةَ . ٧/٧11
َ
َن انلَيَِب  : رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
َواهللِ ِلَ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

مِنُ  ِمُن، َواهللِ ِلَ يُؤإ ِمُن، َواهللِ ِلَ يُؤإ اَّلِص ي ِلَ »: َمْن يَا رَُسوَل اهلِل ؟ قَاَل : ِقيَل  «!يُؤإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «!يَأَمُن َجاُرهُ بََوائَِقهُ 

 .«ُخُل اجَلنََة َمنإ ِلَ يَأَمُن َجاُرهُ بََوائَِقهُ ِل يَدإ »: ويف رواية ملسلم
৩/৩১০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহি কসম! সস বযরি 
মু’রমন নয়। আল্লাহি কসম! সস বযরি মু’রমন নয়। আল্লাহি কসম! 
সস বযরি মু’রমন নয়।’’ রজলজ্ঞস কিা হে, ‘সকান্ বযরি? সহ আল্লাহি 
িাসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘সয সোলকি প্ররতলবশী তাি অরনষ্ট সথলক 
রনিাপলদ থালক না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  307 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলে, ঐ বযরি জািালত প্রলবশ কিলব 
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না, যাি অরনষ্ট সথলক তাি প্ররতলবশী রনিাপলদ থালক না। 

لَِماِت، ِلَ ََتإِقَرَن »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : ، قَاَل وََعنهُ . ٢/٧11 يَا نَِساَء الُمسإ
 ُمتََفٌق َعلَيهِ . «َجارةٌ جِلَاَرتَِها َولَوإ فِرإِسَن َشاةٍ 

৪/৩১১। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, সহ মুসরেম 
মরহোর্র্! সকান প্ররতলবরশনী সযন তাি অপি প্ররতলবরশনীি 
উপল ৌকনলক তুচ্ছ মলন না কলি; যরদও তা োর্লেি পালয়ি কু্ষি 
সহাক না সকন। (বুখািী, মুসরেম)  308 

َن رَُسوَل اهللِ : وََعنُه . ٦/٧1٤
َ
ِرَز َخَّشَبًة »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ َنعإ َجاٌر َجاَرهُ أنإ َيغإ ِلَ َيمإ

 ِ بُو ُهَريَرةَ  ، ُثَم يُقوُل «ِف ِجَدارِه
َ
ْرِمنَيَ بَِها ! َما يِل أَراُكْم َعنَْها ُمْعرِِضنَي : أ

َ
َواهللِ أل

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . َبنْيَ أْكتَافُِكْم 
৫/৩১২। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, সকান প্ররতলবশী 
সযন তাি প্ররতলবশীলক তাি সদওয়ালে কাি (বাঁশ ইতযারদ) র্াড়লত 
রনলষয  না কলি। অতঃপি আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বেলেন, কী বযাপাি আরম সতামালদিলক িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সুিাহ সথলক মুখ রফিালত সদখরে! আল্লাহি কসম! 
রনশ্চয় আরম এ (সুিাহ)সক সতামালদি  ালড় রনলক্ষপ কিব (অথণাৎ এ 
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কথা বেলত থাকব)। (বুখািী ও মুসরেম)  309 
َن رَُسوَل اهللِ : وََعنُه . ٥/٧1٧

َ
ِمُن باهلل َواَلَوِم اآلخِر، »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ َمنإ ََكَن يُؤإ

رِمإ َّضّيإَفُه، َوَمنإ ََكَن  ِمُن بِاهللِ َواَلَوِم اآلِخِر، فَلإُّيكإ ِذ َجاَرهُ، َوَمنإ ََكَن يُؤإ فََلَ يُؤإ
مِ  ُكتإ يُؤإ وإ لِيَسإ

َ
اً أ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ُن بِاهللِ َواَلَوِم اآلِخِر، فَلإَّيُقلإ َخريإ

৬/৩১৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি আল্লাহ 
ও সশষ রদলনি প্ররত রবোস িালখ, সস সযন তাি প্ররতলবশীলক কষ্ট 
না সদয়। সয বযরি আল্লাহ ও সশষ রদলনি প্ররত রবোস িালখ, সস 
সযন তাি সমলহমালনি খারতি কলি। এবং সয বযরি আল্লাহ ও 
পিকালেি প্ররত রবোস িালখ, সস সযন ভাে কথা বলে, নলচৎ চুপ 
থালক।’’ (বুখািী-মুসরেম)  310 

يٍْح اْلَُزاِعِّ . ٥/٧1٢ ِب رُشَ
َ
َن انَليَِب  : عنه رِض اهلل وََعن أ

َ
َمنإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

ِمُن باهللِ َواَلَوِم  ِسنإ إََِل َجارِهِ، َوَمنإ ََكَن يُؤإ ََكَن يُؤِمُن بِاهللِ َواَلَوِم اآلِخِر، فَلإُّيحإ
وإ 
َ
اً أ ِمُن بِاهللِ َواَلَوِم اآلِخِر، فَلإّيَُقلإ َخريإ رِمإ َّضّيإَفُه، َوَمنإ ََكَن يُؤإ اآلِخِر، فَلإُّيكإ

ُكتإ لِيَ   .مسلم بهذا اللفظ، وروى ابلخاري بعضه رواه. «سإ
৭/৩১৪। আবূ শুিায়হ খুযা‘য়ী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
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নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি আল্লাহ ও 
সশষ রদলনি প্ররত রবোস িালখ, সস সযন প্ররতলবশীি সালথ সদ্বযবহাি 
কলি। সয বযরি আল্লাহ ও সশষ রদলনি প্ররত রবোস িালখ, সস সযন 
তাি সমলহমালনি খারতি কলি। এবং সয বযরি আল্লাহ ও সশষ রদলনি 
প্ররত রবোস িালখ, সস সযন ভাে কথা বলে, অথবা নীিব থালক।’’ 
(মুসরেম, রকেু শব্দ বুখািীি)  311 

ا رَُسوَل اهلِل، إَن يِل يَ : قُلُْت : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت . ٧1٦/8
ْهِدي؟ قَاَل 

ُ
 ابلخاري رواه. «إََِل أقإَربِِهَما ِمنِك بَاباً »: جاَريِْن، فَإىَِل أيِِّهَما أ

৮/৩১৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা কত্ণক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আমাি দু’জন প্ররতলবশী 
আলে। (যরদ দু’জনলকই সদওয়া সম্ভব না হয় তাহলে) আরম তালদি 
মলয য কাি রনকট হারদয়া (উপল ৌকন) পািাব?’ রতরন বেলেন, ‘‘যাি 
দিজা সতামাি সবশী রনকটবতণী, তাি কালে (পািাও)।’’ (বুখািী)  312 

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن َعبِد اهللِ بِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل . ٢/٧1٥
َحاِب ِعنإ » صإ

َ
ُ األ ُُهمإ لَِصاِحبِِه، وََخرُي اجِلريَاِن ِعنإَد اهلل َتَعاََل َخريإ َد اهللِ َتَعاََل َخريإ

 ِ ُُهمإ جِلَارِه  «حديث حسن»:  الرتمذي، َوقاَل  رواه. «َخريإ
৯/৩১৬। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

                                                           
311 সহীহুে বুখািী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসরেম ৪৮, রতিরমযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৪৮, 

ইবনু মাজাহ ৩৬৭২, আহমাদ ১৪৯৩৫,. ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা মারেক ১৭২৮, ২০৩৬ 
312 সহীহুে বুখািী ৬০২০, ২২৫৯, ২৫৯৫, আবূ দাউদ ৫১৫৫, আহমাদ ২৪৮৯৫, ২৫০০৯, ২৫০৮৭, 

২৫৪৯৫ 



 

387 

বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহি 
রনকট সলবণাত্তম সিী সস, সয তাি সিীি কালে উত্তম। আল্লাহি 
রনকট সসই প্ররতলবশী সলবণাত্তম, সয তাি প্ররতলবশীি দ্রষ্টলত সবণারয ক 
উত্তম।’’ (রতিরমযী-হাসান)   313 

 

رإَحامِ  -41
َ
يإِن َوِصلَِة األ إَواِِلَ  بَاُب بِِرّ ال

পরিলচ্ছদ - ৪০ : রপতা-মাতাি সালথ সদ্বযবহাি এবং 
আত্মীয়তা অকু্ষণ্ণ িাখাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وا  عۡ ٱوَ ۞ ﴿ وا  ت ۡشِ  َوَّل  ّلّلَ ٱ ب د  ٰ  ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  ك  ِ  ا ٰ لۡ ٱَوب يۡ َو رۡ لۡ ٱ َوبِِذي انٗ َسٰ إِحۡ  نِ ّدِلَ  َبٰ ق 
ۡ ٱوَ  َمٰ َتٰ ِۡلَ ٱوَ  رۡ لۡ ٱ ذِي ارِ ۡلَۡ ٱوَ  ِّكيِ َمَسٰ ل ِ  لّصاِحبِ ٱوَ  ن بِ ۡۡل  ٱ ارِ ۡلَۡ ٱوَ  َبٰ ق   نِ بۡ ٱوَ  بِ ۢنۡلَۡ ٱب
يۡ  َملََّكۡت  َوَما لّّسبِيلِ ٱ

َ
ۡمُ َمٰ أ  [  ٧٥: النساء] ﴾ ن ك 

অথণাৎ “সতামিা আল্লাহি উপাসনা কি ও সকান রকেুলক তাঁি 
অংশী কলিা না এবং রপতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, রপত্হীন, অভাবগ্রি, 
আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্ররতলবশী, সিী-সাথী, পথচািী এবং সতামালদি 
অরয কািভুি দাস-দাসীলদি প্ররত সদ্বযবহাি কি।” (সূিা রনসা ৩৬ 
আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন,  
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وا  ٱوَ  ﴿  ٱوَ  ۦبِهِ  َءل ونَ تََّسا   َّّلِيٱ ّلّلَ ٱ ّتق 
َ
َ رۡ ۡۡل  [  1: النساء] ﴾ َحاَم

অথণাৎ “সসই আল্লাহলক ভয় কি, যাি নালম সতামিা এলক 
অপলিি রনকট যাচ্ঞা কি এবং জ্ঞারত-বন্ধন রেি কিালক ভয় 
কি।” (সূিা রনসা ১ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন,  
َمرَ  َما   يَِصل ونَ  َّّلِينَ ٱوَ  ﴿

َ
ن ۦ  بِهِ  ّلّل  ٱ أ

َ
 [  ٤1: الرعد] ﴾ ي وَصَل  أ

অথণাৎ “আল্লাহ সয সম্পকণ অকু্ষণ্ণ িাখলত আলদশ কলিলেন যািা 
তা অকু্ষণ্ণ িালখ।” (সূিা  িা’দ ২১ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলেন, 
ٰ  نَ نَسٰ ۡۡلِ ٱ َناَوَوّصيۡ  ﴿ يۡ بَِو ّسۡ  هِ ّدِلَ ٰ نٗ ح   [  8: العنكبوت] ﴾ ا

অথণাৎ “আরম মানুষলক তাি মাতা-রপতাি প্ররত সদ্বযবহাি কিলত 
রনলদণশ রদলয়রে।” (সূিা আনকাবূত ৮ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ّّل  َرُبَك  َوقََضٰ ۞ ﴿

َ
و  َتعۡ  أ ِ  إِيّاه   إِّّل   ا  ب د  ٰ لۡ ٱَوب يۡ َو َ َسٰ إِحۡ  نِ ّدِلَ  ِّكَبَ لۡ ٱ ِعنَدكَ  ل َغنّ َيبۡ  إِّما ًنا

َما   ه  َحد 
َ
وۡ  أ

َ
َما أ ه  ل فََل  لِِكَ َما   َتق  ّف   لّه 

 
َماَهرۡ َتنۡ  َوَّل  أ َما َوق ل ه   ٢٣ اَكرِيمٗ  ّٗل قَوۡ  لّه 

َما فِۡض خۡ ٱوَ  َماَحۡ رۡ ٱ ّرّبِ  َوق ل ةِلّرۡحَ ٱ ِمنَ  َُّلّلِ ٱ َجَناحَ  لَه   ﴾ ٢٤ اَصِغيٗ  َرّبَياِن  َكَما ه 
 [  ٤٢  ،٤٧: االْساء]

অথণাৎ “সতামাি প্ররতপােক রনলদণশ রদলয়লেন সয, সতামিা রতরন 
োড়া অনয কালিা উপাসনা কিলব না এবং রপতা-মাতাি প্ররত 
সদ্বযবহাি কিলব; তালদি এক জন অথবা উভলয়ই সতামাি 
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জীবদ্দশায় বায ণলকয উপনীত হলে তালদিলক রবিরিসূচক রকেু বলো 
না এবং তালদিলক ভৎসণনা কলিা না; বিং তালদি সালথ বলো 
সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তালদি প্ররত রবনয়াবনত সথলকা 
এবং বলো, ‘সহ আমাি প্ররতপােক! তালদি উভলয়ি প্ররত দয়া কি; 
সযভালব দশশলব তািা আমালক প্ররতপােন কলিলে’।” (সূিা বানী 
ইস্রাঈে ২৩-২৪ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
ٰ  نَ َسٰ نۡۡلِ ٱ َناَوَوّصيۡ  ﴿ يۡ بَِو ُمه   ه  َحَلَتۡ  هِ ّدِلَ

 
ٰ  ًناَوهۡ  ۥأ نِ  ََعَمۡيِ  ِف  ۥل ه  َوفَِصٰ  ن  َوهۡ  ََعَ

َ
 أ

رۡ شۡ ٱ ٰ  ِل  ّك  يۡ َولَِو ۡ ٱ إَِلّ  َك ّدِلَ  [  1٢: لقمان] ﴾ ١٤ َمِصي  ل
অথণাৎ “আরম সতা মানুষলক তাি রপতা-মাতাি প্ররত সদাচিলর্ি 

রনলদণশ রদলয়রে। জননী কলষ্টি পি কষ্ট বির্ কলি সন্তানলক র্লভণ 
য াির্ কলি এবং তাি িনযপান োড়ালত দু’বেি অরতবারহত হয়। 
সুতিাং তুরম আমাি প্ররত ও সতামাি রপতা-মাতাি প্ররত ক্তজ্ঞ 
হও।” (সূিা  েুকমান ১৪ আয়াত) 

ِب َعبِد الرمََحاِن َعبِد اهلِل بِن َمسُعودٍ . ٧1٥/1
َ
: قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

لُت انَليِِبَ 
َ
، «الَصَلةُ لََعَ َوقإتَِها»: أُي الَعَمِل أَحُب إىَِل اهلِل َتَعاىَل ؟ قَاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصَسأ

يإنِ »: ُثَم أٌي ؟ قَاَل : قُلُْت  . «اجِلَهاُد ِف سبّيِل اهلل»: ُثَم أٌي؟ قَاَل : ، قُلُْت «بُِر الَواِِلَ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 

১/৩১৭। আবূ আবু্দি িাহমান আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
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সক রজলজ্ঞস কিোম, ‘সকান্ আমে আল্লাহি রনকট অরয ক রপ্রয়?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘যথা সমলয় নামায আদায় কিা।’’ আরম বেোম, 
‘তািপি সকানরট?’ রতরন বেলেন, ‘‘রপতা-মাতাি প্ররত সদ্বযবহাি 
কিা।’’ আরম বেোম, ‘তািপি সকানরট?’ রতরন বেলেন, ‘‘আল্লাহি 
পলথ রজহাদ কিা।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  314 

ِب ُهَريَرةَ . ٤/٧18
َ
ِل ََيإِزص ي »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

تَِقهُ  َْتِيُه َفُّيعإ
لُوَكً، فَيَّشإ  رواه مسلم«َوَِلٌ َواِِلاً إِلَ أنإ ََيَِدهُ َممإ

২/৩১৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকান সন্তান (তাি) রপতাি 
ঋর্ পরিলশায  কিলত পািলব না। রকন্তু সস যরদ তাি রপতালক 
ক্রীতদাসরূলপ পায় এবং তালক রকলন মুি কলি সদয়। (তাহলে তা 
পরিলশায  হলত পালি।)’’ (মুসরেম)  315 

يضاً . ٧/٧1٢
َ
َن رَُسوَل اهلِل  : رِض اهلل عنه وََعنُه أ

َ
َمنإ ََكَن »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

ِمُن باهللِ َواَلَوِم اآلِخِر،  رِمإ َّضّيإَفُه، َوَمنإ ََكَن يُؤإ ِمُن باهللِ َواَلَوِم اآلِخِر، فَلإُّيكإ يُؤإ
وإ 
َ
اً أ مُِن بِاهللِ َواَلَوِم اآلِخِر، فَلإَّيُقلإ َخريإ ُمتإ  فَلإَّيِصلإ رََِحَُه، َوَمنإ ََكَن يُؤإ . «َِلَصإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
৩/৩১৯। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 

                                                           
314 সহীহুে বুখািী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, মুসরেম ৮৫, রতিরমযী ১৭৩, ১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, 
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315 মুসরেম ১৫১০, রতিরমযী ১৯৬০, আবূ দাউদ ৫১৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৫৯, আহমাদ ৭১০৩, ৭৫১৬, 

৮৬৭৬, ৯৪৫২ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি আল্লাহ 
ও সশষ রদলনি প্ররত রবোস িালখ, সস সযন তাি সমলহমালনি খারতি 
কলি। সয বযরি আল্লাহ ও সশষ রদলনি প্ররত রবোস িালখ, সস সযন 
আত্মীয়তাি বন্ধন অকু্ষণ্ণ িালখ। এবং সয বযরি আল্লাহ ও সশষ 
রদলনি প্ররত রবোস িালখ, সস সযন ভাে কথা বলে, নলচৎ চুপ 
থালক।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  316 

ِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل . ٢/٧٤1 َق َحََّت إ
َذا إَن اهلَل َتَعاََل َخلََق اخلَلإ

َنَعْم، :  َهَذا َمَقاُم الَعائِِذ بَِك ِمَن الَقِطّيعِة، قَاَل : فََرَغ ِمنإُهمإ قَاَمِت الرَِحُم، َفَقالَتإ 
فََذلَِك : ب ىَََ، قَاَل : قَالَتإ أَما تَْرَضنْيَ أْن أِصَل َمْن وََصلَِك، َوأْقَّطَع َمْن َقَّطَعِك ؟ 

ن ت مۡ تََوِّلۡ  إِن ت مۡ َعَّسيۡ  َفَهۡل  ﴿ :وا إنإ ِشئإتمإ اقإَرؤُ »: ملسو هيلع هللا ىلص، ُثَم قَاَل رَُسول اهلل لَِك 
َ
 أ

وا  ت فۡ   ٱ ِف  ِّسد 
َ
و   ِض ۡرۡۡل ع  رۡ  ا  َوت َقّطِ

َ
مۡ أ َلٰ  ٢٢ َحاَمك  و 

 
م   َّّلِينَ ٱ ئَِك أ مۡ  ّلّل  ٱ لََعَنه  َصّمه 

َ
 فَأ

عۡ 
َ
بۡ  َمٰ َوأ

َ
مۡ َصٰ أ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ [  ٤٧  ،٤٤: حممد] ﴾ ٢٣ َره 

َمْن وََصلَِك، وََصلْتُُه، َوَمْن َقَّطَعِك، »: َفَقاَل اهلل َتَعاىَل :  ويف رواية للبخاري
 .«َقَّطْعتُهُ 

৪/৩২০। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ 
সকে রকেুলক স্রষ্ট কিলেন। অতঃপি যখন রতরন স্রষ্ট কাজ সশষ 
কিলেন, তখন আত্মীয়তাি সম্পকণ উলি বেে, ‘(আমাি এই 
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দিায়মান হওয়াটা) আপনাি রনকট রবরচ্ছিতা সথলক আেয়প্রাথণীি 
দিায়মান হওয়া।’ রতরন (আল্লাহ) বেলেন, ‘হযাঁ তুরম রক এলত সন্তুষ্ট 
নও সয, সতামাি সালথ সয সুসম্পকণ িাখলব, আরমও তাি সালথ 
সুসম্পকণ িাখব। আি সয সতামাি সথলক সম্পকণ রেি কিলব, আরমও 
তাি সালথ সম্পকণ রেি কিব।’ সস (িি সম্পকণ) বেে, ‘অবশযই।’ 
আল্লাহ বেলেন, ‘তাহলে এ মযণাদা সতামালক সদওয়া হে।’’ অতঃপি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামিা চাইলে 
(এ আয়াতরট) পলড় নাও; ‘ক্ষমতায় অরয রষ্ঠত হলে সম্ভবতঃ সতামিা 
প্রথবীলত রবপযণয় স্রষ্ট কিলব এবং সতামালদি আত্মীয়তাি বন্ধন রেি 
কিলব। ওিা সতা তািা, যালদিলক আল্লাহ অরভশপ্ত কলি বরয ি ও 
দ্রষ্টশরিহীন কলিন।’’ (সূিা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) (বুখািী ও মুসরেম) 
বুখািীি অনয বর্ণনায় রভি শব্দ বরর্ণত হলয়লে।  317 

يَا : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء رَُجٌل إىَِل رَُسوِل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعنهُ . ٦/٧٤1
ُمَك »: رَُسوَل اهلل، َمْن أَحُق انَلاِس حِبُْسِن َصَحابيَِت ؟ قَاَل 

ُ
: ُثَم َمْن ؟ قَاَل : قَاَل «أ

ُمَك »
ُ
ُمَك »:  ُثَم َمْن ؟ قَاَل : ، قَاَل «أ

ُ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أبُو َ »: َل ُثَم َمْن ؟ قَا: ، قَاَل «أ

َحُق حبُْسِن الُصْحبَِة ؟ قَاَل : ويف رواية 
َ
ُمَك، »: يَا رَُسوَل اهلِل، َمْن أ

ُ
ُمَك، ُثَم أ

ُ
أ

نَا َ  نَاَ  أدإ بَاَ ، ُثَم أدإ
َ
ُمَك، ُثَم أ

ُ
 .«ُثَم أ

৫/৩২১। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
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বলেন, একরট সোক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রনকট এলস রজলজ্ঞস কিে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আমাি কাে সথলক 
সদ্বযবহাি পাওয়াি সবশী হকদাি সক?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি মা।’’ 
সস বেে, ‘তািপি সক?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি মা।’’ সস বেে, 
‘তািপি সক?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি মা।’’ সস বেে, ‘তািপি 
সক?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি বাপ।’’(বুখািী ও মুসরেম) 318 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! সদ্বযবহাি পাওয়াি 
সবশী হকদাি সক?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি মা, তািপি সতামাি মা, 
তািপি সতামাি মা, তািপি সতামাি বাপ, তািপি সয সতামাি 
সবলচলয় রনকটবতণী।’’ 

نُف، ُثَم َرِغَم أّنإُف، ُثَم َرِغَم أّنإُف »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعنُه، َعِن انَليِِبّ وَ . ٥/٧٤٤
َ
َرِغَم أ

ُخِل اجَلنَةَ  وإ َِكّيهَما فَلَمإ يَدإ
َ
َحدُهما أ

َ
َد الِكَْبِ، أ

َرَ  أبَويِه ِعنإ  مسلم رواه. «َمنإ أدإ

৬/৩২২। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘তাি নাক যূ রেযূ সরিত সহাক, 
অতঃপি তাি নাক যূ রেযূ সরিত সহাক, অতঃপি তাি নাক 
যূ রেযূ সরিত সহাক, সয বযরি তাি রপতা-মাতালক ব্দ্ধ অবস্থায় সপে; 
একজনলক অথবা দু’জনলকই। অতঃপি সস (তালদি রখদমত ক’সি) 
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জািাত সযলত পািে না।’’ (মুসরেম)  319 
َن رَُجاًل قَاَل  : رِض اهلل عنه وََعنهُ . ٥/٧٤٧

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، إَن يِل قََرابًة : أ

 ، َ ، َوأْحلَُم َعنُْهْم َوََيَْهلُوَن َلََعَ ْحِسُن إَيِْهْم َويُِسيئُوَن إيَلَ
ُ
أِصلُُهْم َوَيْقَّطُعون، َوأ

إَمَل، وَ »: َفَقاَل  ِلَ يََزاُل َمَعَك ِمَن اهللِ َظِهرٌي لَِِئإ ُكنإَت َكَما قُلإَت، فَكأَّنَما تُِسُفُهمإ ال
َت لََعَ َذلَِك   مسلم رواه. «َعلَّيإِهمإ َما ُدمإ

৭/৩২৩। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, এক 
বযরি বেে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আমাি রকেু আত্মীয় আলে, আরম 
তালদি সালথ আত্মীয়তা বজায় িারখ, আি তািা রেি কলি। আরম 
তালদি সালথ সদ্বযবহাি করি, আি তািা আমাি সালথ দুবণযবহাি 
কলি। তািা কষ্ট রদলে আরম সহয করি, আি তািা আমাি সালথ 
মূলখণি আচির্ কলি।’ রতরন বেলেন, ‘‘যরদ তা-ই হয়, তাহলে তুরম 
সযন তালদি মুলখ র্িম োই রনলক্ষপ কিে (অথণাৎ এ কালজ তািা 
সর্ানাহর্াি হয়।) এবং সতামাি সালথ আল্লাহি পক্ষ সথলক তালদি 
রবরুলদ্ধ সাহাযযকািী থাকলব; যতক্ষর্ পযণন্ত তুরম এি উপি অনড় 
থাকলব।’’ (মুসরেম) 320 

نٍَس . ٧٤٢/8
َ
َن رَُسوَل اهللِ  : رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
َمن أَحَب أنإ »:  ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

 َِلُ ِِف أثَرِهِ، فَلإّيَِصلإ رََِحَهُ 
َ
قِِه، ويُنإسأ َسَط َِلُ ِِف رِزإ

 َفٌق َعلَيهِ ُمتَ . «يُبإ
৮/৩২৪। আনাস সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কত্ণক বরর্ণত, 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয বযরি চায় সয, 
তাি রুযী (জীরবকা) প্রশি সহাক এবং আয়ু ব্রদ্ধ সহাক, সস সযন 
তাি আত্মীয়তাি সম্পকণ অকু্ষণ্ণ িালখ।’’ (বুখািী ও মুসরেম)321 

نٍَس . ٢/٧٤٦
َ
بُو َطلَْحةَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه َعن أ

َ
أْكَِثَ  رِض اهلل عنه ََكَن أ

َحُب أْمواُِلِ إَِيْه َبرْيَُحاء، َوَكنْت ُمْستَْقبلََة 
َ
األنَْصار بالَمِدينَِة َماالً ِمْن َْنْل، َوَكَن أ

: قَاَل أنٌَس . اٍء ِفيَها َطِيّب يَْدُخلَُها َويََْشَُب ِمْن مَ  ملسو هيلع هللا ىلصالَمْسِجِد َوَكَن رَُسول اهلل 
وا   َحَّّتٰ  ِبّ لۡ ٱ َتَنال وا   لَن ﴿: فَلََما نََزلَْت هِذهِ اآليةُ  ُِبونََ  ِمّما ت نفِق  [  ٢٤: عمران ال] ﴾ ت 

بُو َطلَْحَة إىَِل رَُسوِل اهلل 
َ
يَا رَُسوَل اهلل، إَن اهلل َتَعاىَل أنَْزَل َعلَيَْك : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصقام أ

وا   َحَّّتٰ  ِبّ لۡ ٱ َتَنال وا   لَن ﴿:  ُِبونََ  ِمّما ت نفِق  َحَب َمايِل إيَِلَ َبرْيَُحاُء، َوإَنَها  ﴾ ت 
َ
َوإَن أ

َصَدقٌَة هللِ َتَعاىَل، أرُْجو بَِرَها، وَُذْخَرَها ِعنَْد اهلل َتَعاىَل، فََضْعَها يَا رَُسول اهلل َحيُْث 
ذلَِك َماٌل َرابٌح، ذلَِك َماٌل َرابٌح، وقَدإ َسِمعإُت ! بَخ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أَراَك اهلل، َفَقاَل رَُسوُل 

بُو َطلَْحَة «َما قُلإَت، َوإِنّ أَرى أنإ ََتإَعلََها ِف األقإَربّيَ 
َ
أْفَعُل يَا رَُسوَل اهلل، : ، َفَقاَل أ

ِه  بُو َطلَْحَة يف أقَاِربِِه، وبَيِن َعِمّ
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . َفَقَسَمَها أ

৯/৩২৫। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
মদীনাি আনসািীর্লর্ি মলয য আবূ তােহা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
সবলচলয় অরয ক সখজুি বার্ালনি মারেক রেলেন। মসরজলদ নববীি 
রনকটবতণী বায়রুহা নামক বার্ানরট তাঁি কালে অরয ক রপ্রয় রেে। 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি বার্ালন প্রলবশ কলি 
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সুলপয় পারন পান কিলতন। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
এ আয়াত অবতীর্ণ হে; যাি অথণ, ‘‘সতামিা কখনও পুর্য োভ 
কিলত পািলব না, যতক্ষর্ না সতামালদি রপ্রয় রজরনস আল্লাহি পলথ 
বযয় কলিে।’’ (আলে ইমিান ৯২আয়াত) তখন আবূ তােহা িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট 
রর্লয় বেলেন, ‘ইয়া িাসূেুল্লাহ! আল্লাহ আপনাি উপি (আয়াত) 
অবতীর্ণ কলি বলেলেন, ‘‘সতামিা কখনও পুর্য োভ কিলত পািলব 
না, যতক্ষর্ না সতামালদি রপ্রয় রজরনস আল্লাহি পলথ বযয় কলিে।’’ 
আি বায়রুহা বার্ানরট আমাি রনকট সবলচলয় রপ্রয়। এরট আল্লাহি 
নালম সদকাহ কিা হে। আরম এি কেযার্ কামনা করি এবং তা 
আল্লাহি রনকট আমাি জনয জমা হলয় থাকলব। কালজই আপরন 
যালক দান কিা ভাে মলন কলিন, তালক দান কলি রদন।’ তখন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘আলি! এ হলচ্ছ 
োভজনক সম্পদ। এ হলচ্ছ োভজনক সম্পদ। তুরম যা বলেে, তা 
শুলনরে। আরম মলন করি, তুরম সতামাি আপন-জনলদি মলয য তা 
বণ্টন কলি দাও।’’ আবূ তােহা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘ইয়া 
িাসূোল্লাহ! আরম তাই কিব।’ তািপি রতরন তাঁি আত্মীয়-স্বজন, 
আপন চাচাি বংশয িলদি মলয য তা বণ্টন কলি রদলেন। (বুখািী-
মুসরেম)  322 
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أقبَل : وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل . ٧٤٥/11
ْجَر ِمَن اهلل : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصرَُجٌل إىَِل نيَِِبّ اهلل 

َ
ْبتيَغ األ

َ
بَايُِعَك ىلَعَ الِهْجَرةِ َواجِلَهاِد أ

ُ
أ

يإَك أَحٌد ََحٌ »: قَاَل . َتَعاىَل  : قَاَل . َنَعْم، بَْل لِِكُهَما: قَاَل  «؟َفَهلإ لََك ِمنإ َواِِلَ
َر ِمَن اهلل َتَعاََل؟» ِسنإ »: قَاَل . َنَعمْ : قَاَل  «َفَتبإَتيغ األجإ يإَك، فَأحإ فارإِجعإ إََِل َواِِلَ

َبَتُهَما  . ، وهذا لَْفُظ مسِلمُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ُصحإ
: قَاَل «أََحٌ َواِِلاَ  ؟»: َهاِد، فَقاَل َجاَء رَُجٌل فَاْستَأَذنَُه يف اجلِ : ويف رواية لَُهَما

 . «فَفّيِهَما فََجاِهدإ »: َنَعْم، قَاَل 
১০/৩২৬। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবনুে ‘আস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, এক বযরি আল্লাহি নবীি রনকট এলস বেে, ‘আরম 
আপনাি সলি আল্লাহ তা‘আোি কালে সনকী পাওয়াি উলদ্দলশয 
রহজিত এবং রজহালদি বায়‘আত কিরে।’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামাি রপতা-মাতাি মলয য রক সকউ জীরবত 
আলে?’’ সস বেে, ‘জী হযাঁ; বিং দু’জনই জীরবত িলয়লে।’ িাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম আল্লাহ তা‘আোি 
কালে সনকী সপলত চাও?’’ সস বেে, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, 
‘‘তাহলে তুরম সতামাি রপতা-মাতাি রনকট রফলি যাও এবং 
উত্তমরূলপ তালদি রখদমত কি।’’ (বুখািী, আি শব্দগুরে মুসরেলমি)  323   
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উভলয়ি অনয এক বর্ণনায় আলে, এক বযরি তাঁি রনকট এলস 
রজহাদ কিাি অনুমরত চাইে। রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি রপতা-মাতা 
রক জীরবত আলে?’’ সস বেে, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘অতএব 
তুরম তালদি (সসবা কিাি) মায যলম রজহাদ কি।’’ 

لَيإَس الَواِصُل بِالُمََكفِئ، َولِكَن »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنه، َعِن انَليِِبّ . ٧٤٥/11
 ابلخاري رواه. «الَواِصَل اَّلِص ي إَِذا َقَطَعتإ رََِحُُه َوَصلََها

১১/৩২৭। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সসই বযরি সম্পকণ 
বজায়কািী নয়, সয সম্পকণ বজায় কিাি রবরনমলয় বজায় কলি। বিং 
প্রক্ত সম্পকণ বজায়কািী হে সসই বযরি, সয সকউ তাি সালথ 
সম্পকণ রেি কিলে সস তা কালয়ম কলি।’’ (বুখািী)  324  

الرَِحُم ُمَعلََقٌة بِالَعرإِش »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة، قَالَْت . 1٤/٧٤8
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َمنإ َوَصلَِِن، َوَصلَُه اهلُل، َوَمنإ َقَطَعِِن، َقَطَعُه اهللُ : َتُقوُل 

১২/৩২৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘জ্ঞারতবন্ধন আিলশ েুেন্ত 
আলে এবং সস বেলে, ‘সয আমালক অরবরচ্ছি িাখলব, আল্লাহ তাঁি 
সম্পকণ তাি সালথ অরবরচ্ছি িাখলবন। আি সয আমালক রবরচ্ছি 
কিলব, আল্লাহ তাঁি সম্পকণ তাি সালথ রবরচ্ছি কিলবন।’’ (বুখািী, 

                                                           
324 সহীহুে বুখািী ৫৯৯১, রতিরমযী ১৯০৮, আবূ দাউদ ১৬৯৭, আহমাদ ৬৪৮৮, ৬৭৪৬, ৬৭৪৬, 

৬৭৭৮ 



 

399 

মুসরেম) 325 
ِمّ الُْمؤِمنِ  .1٧/٧٤٢

ُ
أَنَها : نَي َميُمونََة بِنِت احلَارِِث رَِِضَ اهلُل َعنَهاوََعن أ

ي يَُدوُر َعلَيَْها ِفيِه، ملسو هيلع هللا ىلصأْعتََقْت َوِيَدًة َولَْم تَستَأِذِن انَليَِب  ، فَلََما ََكَن يَْوُمَها اذَلِ
َو َفَعلإِت؟»: أَشَعْرَت يَا رَُسوَل اهلِل، أيِنّ أعتَْقُت َوِيَدِِت؟ قَاَل : قَالَْت 

َ
. َنَعمْ : قَالَْت  «أ

رِ ِ  »: قَاَل  َظَم ألََََِجإ َوالَِك ََكَن أعإ َطّيإتَِها أخإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أما إنَِك لَوإ أعإ
১৩/৩২৯। উমু্মে মু’সমনীন মায়মূনাহ রবনরতে হালিস 

িারদয়াল্লাহু আনহা কত্ণক বরর্ণত, রতরন তািঁ একরট ক্রীতদাসীলক 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি অনুমরত না রনলয়ই মুি 
কিলেন। অতঃপি যখন ঐ রদন এলস সপঁেে, সযরদন তািঁ কালে 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি যাওয়াি পাো, তখন 
মায়মূনাহ বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আরম সয আমাি 
ক্রীতদাসীলক মুি কলি রদলয়রে, আপরন রক তা বুেলত সপলিলেন?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রক (সতযই) এ কাজ কলিে?’’ মায়মূনা 
বেলেন, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম যরদ ক্রীতদাসীরটলক সতামাি 
মামালদিলক রদলত, তাহলে তুরম সবশী সওয়াব সপলত।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 326 

يِق رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَالَْت . 1٢/٧٧1 ِدّ ِب بَكٍر الِصّ
َ
: وََعن أسماَء بِنِت أ

 َ ِِمّ َوِِهَ ُمَِشَكٌة يف َعْهِد رسوِل اهلل  قَِدَمْت َلََعَ
ُ
، ملسو هيلع هللا ىلص، فاْستَْفتَيُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأ
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ِِمّ ؟ قَاَل : قُلُْت 
ُ
ِِمّ َوِِهَ َراِغبٌَة، أفَأِصُل أ

ُ
َ أ َمِك »: قَِدَمْت َلََعَ

ُ
، ِصِِل أ ُمَتَفٌق . «َّنَعمإ

 َعلَيهِ 
১৪/৩৩০। আসমা রবন্ লত আবূ বকি রসদ্দীক (িারদ্বয়াল্লাহু 

‘‘আনহুমা) সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি যুলর্ আমাি অমুসরেম মা আমাি কালে এে। আরম 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক রজলজ্ঞস কিোম; বেোম, 
‘আমাি মা (ইসোম) অপেন্দ কিা অবস্থায় (আমাি সম্পলদি সোভ 
সিলখ) আমাি রনকট এলসলে, আরম তাি সালথ সম্পকণ বজায় িাখব 
রক?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ, তুরম সতামাি মালয়ি সালথ সম্পকণ বজায় 
িাখ।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  327 

ِة َعبِد اهلِل بِن َمسُعوٍد رَِِضَ اهلُل َعنُه . 1٦/٧٧1
َ
وََعن َزينََب اّثلََقِفَيِة امَرأ

َن يَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنَها، قَالَْت  رَشَ النَِّساءِ َولَوإ مِنإ ُحلِّيُِّكنّ تََصَدقإ ، َ«َا َمعإ
إنََك رَُجٌل َخِفيُف ذَاِت ايَِد، : فَرََجْعُت إىَِل َعبِد اهللِ بِن َمسُعوٍد، َفُقلُت َُلُ : قَالَْت 

ُُل، فإْن ََكَن ذلَِك َْيُزِئَُُ َعيِنّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوإَن رَُسوَل اهللِ 
َ
تِِه، فَاسأ

ْ
 َوإاَل قَْد أَمَرنَا بِالَصَدقَِة فَأ

ُكْم  ْفتَُها إىَِل َغرْيِ بَِل ائْنِيِه أنِت، فاْنَّطلَقُت، فَإَذا اْمرأٌة ِمَن : َفَقاَل َعبُد اهلِل . رَصَ
لِْقيَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَحاَجيت َحاَجتُها، َوَكَن رَُسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاألنْصاِر بِبَاِب رسوِل اهلِل 

ُ
قَْد أ

، فَأْخَِبُْه أَن ملسو هيلع هللا ىلصائِْت رَُسوَل اهلِل : َفُقلْنَا َُلُ َعلَيِه الَمَهابَُة، فََخرَج َعلَيْنَا باَِلٌل، 
َُتِْزُئ الَصَدقَُة َعنُْهَما ىلَعَ أْزواِجهَما وىلََعَ أْيتَاٍم يف : اْمَرأَتنْيِ بِابَلاِب تَسأالنَِك 

ُ
أ
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َُلُ ملسو هيلع هللا ىلصُحُجورِِهما ؟، َوالَ َُتَِْبْهُ َمْن ََنُْن، فََدخَل باَِلٌل ىلَعَ رَُسوِل اهلل 
َ
، َفَقاَل َُلُ ، فََسأ

َفَقاَل رَُسوُل اهلل . اْمَرأٌة ِمَن األنَْصاِر َوَزيْنَُب : قَاَل «َمْن ُهَما ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
َراِن »: ملسو هيلع هللا ىلصاْمَرأةُ َعبِد اهلل، َفَقاَل رَُسوُل اهلل : ، قَاَل «أص ُي الَزيَانِِب يِهَ ؟»: ملسو هيلع هللا ىلص لَُهَما أجإ
ُر الَصَدقَةِ :  ُر الَقَرابَِة وَأجإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ  .«أجإ

১৫/৩৩১। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি স্ত্রী 
যায়নাব িারদয়াল্লাহু আনহা কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সহ মরহোর্র্! 
সতামিা সাদকাহ কি; যরদও সতামালদি অেংকাি সথলক হয়।’’ 
যায়নাব িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, সুতিাং আরম (আমাি স্বামী) 
আবু্দল্লাহ ইবন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি রনকট এলস বেোম, 
‘আপরন র্িীব মানুষ, আি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদিলক সাদকাহ কিাি রনলদণশ রদলয়লেন। অতএব আপরন তাঁি 
রনকট রর্লয় এ কথা সজলন আসুন সয, (আরম সয, আপনাি উপি ও 
আমাি তোবয ালন প্ররতপারেত এতীমলদি উপি খিচ করি তা) 
আমাি পক্ষ সথলক সাদকাহ রহসালব যলথষ্ট হলব রক? নারক 
আপনালদিলক বাদ রদলয় আরম অনযলক দান কিব?’ ইবলন মাসঊদ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘বিং তুরমই িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে সজলন এলসা।’ সুতিাং আরম তাঁি 
রনকট সর্োম। সদখোম, তািঁ দিজায় আিও একজন আনসািী 
মরহো দাঁরড়লয় আলে, তাি প্রলয়াজনও আমাি প্রলয়াজলনি অনুরূপ। 
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আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক ভাবর্ম্ভীিতা দান 
কিা হলয়রেে। (তাঁলক সকলেই ভয় কিত।) ইলতামলয য রবোে 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক আমালদি পাশ রদলয় সযলত সদলখ বেোম, 
আপরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালে রর্লয় 
বেুন, ‘দিজাি কালে দু’জন মরহো আপনালক রজজ্ঞাসা কিলে সয, 
তািা যরদ রনজ স্বামী ও তালদি তোবয ালন প্ররতপারেত এতীমলদি 
উপি খিচ কলি, তাহলে তা সাদকাহ রহসালব যলথষ্ট হলব রক? আি 
আমিা সক, সস কথা জানালবন না।’ রতরন প্রলবশ কলি তাঁলক 
রজলজ্ঞস কিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘তািা সক?’’ রবোে িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘এক আনসািী 
মরহো ও যায়নাব।’ রতরন আবাি রজলজ্ঞস কিলেন, ‘‘সকান্ 
যায়নাব?’’ রবোে িারদয়াল্লাহু ‘আনহু উত্তি রদলেন, ‘আবু্দল্লাহি স্ত্রী।’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তালদি জনয 
দু’রট সওয়াব িলয়লে, আত্মীয়তাি বন্ধন বজায় িাখাি সওয়াব এবং 
সাদকাহ কিাি সওয়াব।’’ (বুখািী-মুসরেম) 328 

ِب ُسفيَاَن َصخِر بِن َحرٍب . 1٥/٧٧٤
َ
يف َحديِثِه  رِض اهلل عنه وََعن أ

ِِب ُسْفيَانَ : الّطويل يف قَِصِة ِهَرقَْل 
َ
َفَماَذا يَأُمُرُكْم بِِه؟ َيْعيِن : أَن ِهَرقَْل قَاَل أل

ُكوا بِِه َشيئاً، واتإُرُكوا  »: َيُقوُل : قُلُْت : ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصانَليِّب  ِ
َدهُ، َوِلَ ترُشإ بُُدوا اهلَل وَحإ اعإ

                                                           
328 সহীহুে বুখািী ১৪৬৬, মুসরেম ১০০০, রতিরমযী ৬৩৫, নাসায়ী ২৫৮৩, ইবনু মাজাহ ১৮৩৪, 

আহমাদ ১৫৬৫২, ২৬৫০৮, দালিমী ১৬৫৪ 



 

403 

، وَ  لَةَما َيُقوُل آبَاُؤُكمإ ِق، والَعَفاِف، والِصّ دإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ َ«ِيَأُمُرنَا بِالَصَلةِ، َوالِصّ
১৬/৩৩২। আবূ সুরফয়ান সাখি ইবলন হািব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

সথলক (সিাম-সম্রাট) রহিারক্লয়ালসি  টনা সম্পরকণত দী ণ হাদীলস 
বরর্ণত, রহিারক্লয়াস আবূ সুরফয়ানলক বেলেন, ‘রতরন (নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম) সতামালদিলক কী রনলদণশ সদন?’ আবূ সুরফয়ান 
বলেন, আরম বেোম, ‘রতরন বলেন, ‘‘সতামিা এক আল্লাহি ইবাদত 
কি এবং তাি সালথ সকান রকেুলক অংশীদাি কলিা না এবং 
সতামালদি বাপ-দাদাি ভ্রান্ত পথ পরিতযার্ কি।’’ আি রতরন 
আমালদিলক নামায পড়াি, সতযবারদতাি, চারিরিক পরবিতাি এবং 
আত্মীয়তা বজায় িাখাি আলদশ সদন।’ (বুখািী ও মুসরেম)  329 

ِب َذرٍّ . 1٥/٧٧٧
َ
إنَُكمإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

َكُر فِّيَها الِقريَاط َتُحوَن أرإّضاً يُذإ َ َويِهَ أرإٌض »: ويف ِرَوايَةٍ  . َ«َُسَتفإ َتُحوَن ِمَصإ َسَتفإ
اً ؛ فَإَن لَُهمإ ِذَمًة َورََِحاً يَُسًَّم  لَِها َخريإ َتوإُصوا بأهإ : ويف رواية«فِّيَها الِقرياُط، فَاسإ

هلَِها ؛ فَإَِن لَُهم ِذَمًة َورََِحاً »
َ
حِسُنوا إََِل أ

َ
ْو قَاَل «فَإَِذا افتََتحتُُموَها، فَأ

َ
ِذَمًة »: ، أ

راً   مسلم رواه. «وِصهإ
১৭/৩৩৩। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা অদূি ভরবষযলত 
এমন এক এোকা জয় কিলব, সযখালন ক্বীিাত্ব (এক দীনালিি ২০ 

                                                           
329 সহীহুে বুখািী ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ২৯৭৮, ৩১৭৪, ৪৫৫৩, ৫৯৮০, ৬২৬১, 
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ভালর্ি একভার্ স্বর্ণমুদ্রা) উলল্লখ কিা হয়।’’ অনয এক বর্ণনায় 
আলে, ‘‘সতামিা অরচলি রমসি জয় কিলব এবং এটা এমন ভূখণ্ড 
সযখালন কীিাত্ব (শব্দ) সচিাচি বো হয়। (সসখালন ঐ মুদ্রা 
প্রচরেত।) সতামিা তাি অরয বাসীলদি সালথ ভাে বযবহাি কলিা। 
সকননা, তালদি প্ররত (আমালদি) দারয়ত্ব (অরয কাি ও মযণাদা) এবং 
আত্মীয়তা িলয়লে।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সুতিাং যখন সতামিা তা জয় কিলব, 
তখন তাি অরয বাসীি প্ররত সদ্বযবহাি কলিা। সকননা, তালদি প্ররত 
(আমালদি) দারয়ত্ব (অরয কাি ও মযণাদা) এবং আত্মীয়তা িলয়লে।’’ 
অথবা বেলেন, ‘‘দারয়ত্ব (অরয কাি ও মযণাদা) এবং দববারহক সম্পকণ 
িলয়লে।’’ (মুসরেম)330 

* আলেমর্র্ বলেন, তালদি সালথ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি আত্মীয়তা এভালব সয, ইসমাঈে -এি মা হাজাি (বা 
হালজিা) তালদিই বংলশি রেলেন। দববারহক সম্পকণ এভালব সয, 
িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি পুি ইব্রাহীলমি মা 
মারিয়াহ তালদি বংলশি রেলেন। 

ِب ُهَريَرةَ . ٧٧٢/18
َ
 ﴿: لََما نََزلَت َهِذهِ اآليَُة : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

نِذرۡ 
َ
 ٱ َعِشَيتََك  َوأ

َ
قَُريْشاً،  ملسو هيلع هللا ىلصَدََع رَُسوُل اهلل [  ٤1٢: الشعراء] ﴾ ٢١٤ َربِيَ قۡ ۡۡل

، أنِقُذوا »: فَاْجتََمُعوا َفَعَم وََخَص، َوقاَل  ِب بإِن لَُؤص ٍيّ ٍس، يا بَِِن َكعإ يَا بَِِن َعبإِد َشمإ
                                                           
330 মুসরেম ২৫৪৩ 
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ٍب، أنإِقُذوا أّنإ  ُفَسُكمإ ِمَن انلَارِ، يَا بَِِن ُمَرةَ بِن َكعإ ُفَسُكمإ ِمَن انلَارِ، يَا بَِِن َعبإِد أّنإ
نُفَسُكم ِمَن انلَار، يَا 

َ
نِقُذوا أ

َ
َمَناف، أنإِقُذوا أّنإُفَسُكمإ ِمَن انلَارِ، يَا بَِِن َهاِشم، أ

َسِك مَِن انلَارِ  نُفَسُكم ِمَن انلَار، يَا فَاِطَمُة، أنإِقِذص ي َّنفإ
َ
نِقُذوا أ

َ
إُمَطلِب، أ بَِن َعبِد ال

َ أَن لَُكمإ رََِحاً َسأبُلَُها بِبَِللَِهافَإِنّ .  لُِك لَُكمإ ِمَن اهللِ َشيئاً، َغريإ  رواه. « ِلَ أمإ
 مسلم

১৮/৩৩৪। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হে যাি অথণ হে, ‘‘তুরম 
সতামাি রনকট আত্মীয়বর্ণলক সতকণ কি।’’ (সূিা শুআিা ২১৪ আয়াত) 
তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কুিালয়শ 
(সম্প্রদায়)সক আহ্বান কিলেন। সুতিাং তািা একরিত হে। 
অতঃপি রতরন সায াির্ ও রবলশষভালব (সলম্বায ন কলি) বেলেন, ‘‘সহ 
বানী আলব্দ শাম স! সহ বানী কা‘ব ইবলন েুআই! সতামিা 
রনলজলদিলক জাহািাম সথলক বাঁচাও। সহ বানী মুিণাহ ইবলন কা‘ব! 
সতামিা রনলজলদিলক জাহািাম সথলক বাঁচাও। সহ বানী আলব্দ মানাফ! 
সতামিা রনলজলদিলক জাহািাম সথলক বাঁচাও। সহ বানী হালশম! 
সতামিা রনলজলদিলক জাহািাম সথলক বাঁচাও। সহ বানী আরব্দে 
মুত্তারেব! সতামিা রনলজলদিলক জাহািাম সথলক বাঁচাও। সহ ফালতমা! 
তুরম রনলজলক জাহািাম সথলক বাঁচাও। কাির্, আরম আল্লাহি রনকট 
সতামালদি (উপকাি-অপকাি) রকেুিই মারেক নই। তলব সতামালদি 
সালথ (আমাি) সয আত্মীয়তা িলয়লে তা আরম (দুরনয়ালত) অবশযই 



 

406 

আদ্রণ িাখব। (আলখিালত আমাি আনুর্তয োড়া আত্মীয়তা সকালনা 
কালজ আসলব না।)’’ (মুসরেম) 331 

* উি হাদীলস আত্মীয়তাি বন্ধন রেি কিালক আগুলনি সালথ 
উপমা সদওয়া হলয়লে, যা পারন রদলয় রনভালত হয়। তাই আত্মীয়তাি 
বন্ধন বজায় িাখালক তা আদ্রণ বা রভলজ িাখা বো হলয়লে। 

ِب َعبِد اهللِ َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهللُ َعنُهَما، قَاَل . 1٢/٤٧٦
َ
َسِمعُت : وََعن أ

، َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوَل اهللِ  َ »: ِجَهاراً َغرْيَ ِْسٍّ إَن آل بَِن فَُلٍَن لَيإُسوا بِأوَِلَاِِئ، إَِّنَما َولِِِيّ
ِمنَّي، َولَِكنإ لَُهمإ رَِحٌم أبُلَُها بِبَلَلَِها ، واللفظ ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اهلُل َوَصالُِح الُمؤإ

 للبخاري
১৯/৩৩৫। আবূ আবু্দল্লাহ ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
সর্াপলন নয় প্রকালশয বেলত শুলনরে, রতরন বলেলেন, ‘‘অমুক সর্ালিি 
সোলকিা (যািা আমাি প্ররত ঈমান আলনরন তািা) আমাি বনু্ধ নয়। 
আমাি বনু্ধ সতা আল্লাহ এবং সনক মু’রমনর্র্। রকন্তু ওলদি সালথ 
আমাি িলিি সম্পকণ িলয়লে, আরম (দুরনয়ালত) অবশযই তা আদ্রণ 
িাখব।’’ (বুখািী ও মুসরেম, শব্দ বুখািীি)332 

نَصارِي. ٧٧٥/٤1
َ
يُوٍب َخادِلِ بِن َزيٍد األ

َ
ِب أ

َ
أَن رَُجاًل  : رِض اهلل عنه وََعن أ
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َفَقاَل انليَُِب . انَلارِ يَا رَُسوَل اهلِل، أْخَِبْن بَِعَمٍل يُْدِخليُن اجلََنَة، َوُيبَاِعُدين ِمَن : قَاَل 
ُِ  بِهِ َشيئاً، َوتُِقّيُم الَصَلةَ، وتُؤِِت الَزََكةَ، وتَِصُل الرَحمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ُبُد اهلل، َوِلَ ترُشإ . «َتعإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
২০/৩৩৬। আবূ আইয়ূব খালেদ ইবলন যালয়দ আনসািী 

িারদয়াল্লাহু ‘‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, এক বযরি বেে, ‘সহ আল্লাহি 
িাসূে! আপরন আমালক এমন আমে বলে রদন, যা আমালক জািালত 
রনলয় যালব এবং জাহািাম সথলক দূলি িাখলব।’ নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম আল্লাহি ইবাদত কিলব, তাি 
সালথ কাউলক অংশীদাি কিলব না, নামায প্ররতষ্ঠা কিলব, যাকাত 
সদলব এবং িি সম্পকণ বজায় িাখলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  333 

: .... ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلَيِِبّ  ،رِض اهلل عنه وََعن َسلَماَن بِن ََعِمرٍ . ٧٧٥/٤1
 رواه. «َصَدقٌَة َوِصلَةٌ : الَصَدقَُة لََعَ الِمسكِّي َصَدقٌة، ولََعَ ذِص ي الرَِحِم ثِنإَتاِن 

 .«حديث حسن»: الرتمذي، َوقاَل 
২১/৩৩৭। সােমান ইবলন আলমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘---রমসকীনলক 
সাদকাহ কিলে সাদকাহ (কিাি সওয়াব) হয়। আি আত্মীয়লক 
সাদকাহ কিলে দু’রট সওয়াব হয়ঃ সাদকাহ কিাি ও আত্মীয়তাি 
বন্ধন বজায় িাখাি।’’ (রতিরমযী, উলল্লখয সয, হাদীলসি প্রথম অংশ 

                                                           
333 সহীহুে বুখািী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, মুসরেম ১৩, নাসায়ী ৪৬৮, আহমাদ ২৩০২৭, ২৩০৩৮ 
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সহীহ নয় বলে উলল্লখ কিা হয়রন।)  334 
ََكنَْت حَتيِْت اْمَرأٌة، َوُكنُْت : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل . ٤٤/٧٧8

 رِض اهلل عنه َطِلّْقَها، فَأَبيُْت، فَأََت ُعَمرُ : أِحُبَها، َوَكَن ُعَمُر يَْكَرُهَها، َفَقاَل يل 
َها»: ملسو هيلع هللا ىلصاَل انلَيِّب ، فََذَكَر ذلَِك َُلُ، َفقَ ملسو هيلع هللا ىلصانَليَِب  بُو داود والرتمذي،  رواه. «َطلِّقإ

َ
أ

 «حديث حسن صحيح»: َوقاَل 

২২/৩৩৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমাি 
রববাহ বন্ধলন এক স্ত্রী রেে, যালক আরম ভােবাসতাম। রকন্তু (আমাি 
রপতা) উমাি তালক অপেন্দ কিলতন। সুতিাং রতরন আমালক 
বেলেন, ‘‘তুরম ওলক ত্বাোক দাও।’’ রকন্তু আরম (তা) অস্বীকাি 
কিোম। অতঃপি উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকট এলেন এবং এ কথা উলল্লখ কিলেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (আমালক) বেলেন, ‘‘তুরম ওলক 
ত্বাোক রদলয় দাও।’’ (সুতিাং আরম তালক ত্বাোক রদলয় রদোম।) 
(আবূ দাঊদ, রতিরমযী, হাসান সহীহ সূলি) 335 

* (উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু ঐ মরহোি চরিলি এমন রকেু 
সদলখরেলেন, যাি জনয তাঁি কথা সমলন ত্বাোক সদওয়া জরুিী রেে। 
অনুরূপ কালিা রপতা সদখলে বা জানলত পািলে তাঁি কথা সমলন 

                                                           
334 রতিরমযী ৬৫৮, নাসায়ী ২৫৮২, আবূ দাউদ ২৩৫৫, ইবনু মাজাহ ১৬৯৯, ১৮৪৪, আহমাদ ১৫৭৯২, 

১৫৭৯৮, ১৭৪১৪, ২৭৭৪৮, ১৭৪৩০, দালিমী ১৬৮০, ১৭০১ 
335 রতিরমযী ১১৮৯, আবূ দাউদ ৫১৩৮, ইবনু মাজাহ ২০৮৮ 
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পুলিি উরচত স্ত্রীলক ত্বাোক সদওয়া। নলচৎ রপতামাতাি কথা শুলন 
ভালো স্ত্রীলক অকািলর্ ত্বাোক সদওয়া রপত্মাত্ভরিি পরিচয় নয়।) 

ِب ادَلرَداءِ . ٤٧/٧٧٢
َ
تَاُه، قَاَل : رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
َن رَُجاًل أ

َ
إّن يِل امَرأًة : أ

ِِمّ تَأُمُرِن بَِّطالقَِها، َفَقاَل 
ُ
الوَاِِلُ أوإَسُط » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وإّن أ

هُ  َفظإ و احإ
َ
: الرتمذي، َوقاَل  رواه. «أبإَواِب اجَلَنِة، فَإنإ ِشئإَت، فَأِّضعإ ذلَِك اْلَاَب، أ

 «حديث حسن صحيح»
২৩/৩৩৯। আবূ দািদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, এক 

বযরি তাঁি রনকট এলস বেে, ‘আমাি এক স্ত্রী আলে। আমাি মা 
তালক ত্বাোক সদওয়াি রনলদণশ রদলচ্ছন।’ আবূ দািদা বেলেন, আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘রপতা-
মাতা জািালতি দুয়ািসমূলহি মলয য সবণলেষ্ঠ দুয়াি। সুতিাং তুরম যরদ 
চাও, তাহলে এ দুয়ািলক নষ্ট কি অথবা তাি িক্ষর্ালবক্ষর্ কি।’’ 
(রতিরমযী, হাসান সহীহ সূলি)336 

اخلَالُة »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن الََبَاِء بِن ََعزٍِب رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انليَِِبّ . ٤٢/٧٢1
مِّ 
ُ
ِلَِة األ  «حديث حسن صحيح»: الرتمذي، َوقاَل  رواه. «بَِمْنإ

২৪/৩৪০। বািা ইবলন ‘আলযব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু ক্তণক বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘খাো মালয়ি মযণাদায় 
অরয রষ্ঠত।’’ (রতিরমযী)337 

                                                           
336রতিরমযী ১৯০০, ইবনু মাজাহ ২০৮৯, ৩৬৬৩, আহমাদ ২১২১০, ২৬৯৮০, ২৭০০৪  
337 সহীহুে বুখািী ২৭০০, ৪২৫১, রতিরমযী ১৯০৪ 
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এ প্রসলি আলিা অলনক সহীহ ও প্ররসদ্ধ হাদীস িলয়লে, তাি 
মলয য গুহাবন্দী রতন বযরিি (১৩নং) হাদীস, জুিাইলজি (২৬৪নং) 
েম্বা হাদীস এবং আলিা অনযানয সহীহ ও প্ররসদ্ধ হাদীস সংলক্ষপ 
কিাি উলদ্দলশয উলল্লখ কিোম না। তাি মলয য ‘আমি ইবন 
আবাসাহি (৪৪৩নং) হাদীসরট বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, যালত ইসোলমি 
অলনকালনক সমৌেনীরত ও রশষ্টাচারিতাি কথা বরর্ণত হলয়লে। সযরটলক 
পূর্ণরূলপ ‘আল্লাহি দয়াি আশা িাখাি গুরুত্ব’ পরিলচ্ছলদ উলল্লখ 
কিব -ইনশাআল্লাহ। সয হাদীলস সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আরম নবুঅলতি শুরুি রদলক মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকলট এোম এবং বেোম, ‘আপরন রক?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আরম নবী।’’ আরম বেোম, ‘নবী রক?’ রতরন বেলেন, 
‘‘আমালক মহান আল্লাহ সপ্রির্ কলিলেন।’’ আরম বেোম, ‘ কী 
রনলদণশ রদলয় সপ্রির্ কলিলেন?’ রতরন বেলেন, ‘‘জ্ঞারতবন্ধন অকু্ষণ্ণ 
িাখা, মূরতণ সভলি সফো, আল্লাহলক একক উপাসয মানা এবং তাঁি 
সালথ কাউলক শিীক না কিাি রনলদণশ রদলয়।---’’ (অতঃপি পূর্ণ 
হাদীস বর্ণনা কলিলেন। আি আল্লাহই অরয ক জালনন।) 
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مِ  -41 ِق َوقَِطّيإَعِة الرِّحإ  بَاُب ََتإِريإِم الإُعُقوإ

পরিলচ্ছদ - ৪১ : রপতা-মাতাি অবায যতা এবং আত্মীয়তাি 
বন্ধন রেি কিা হািাম 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ن ت مۡ تََوِّلۡ  إِن ت مۡ َعَّسيۡ  َفَهۡل  ﴿

َ
وا  ت فۡ  أ  ٱ ِف  ِّسد 

َ
ع و   ِض ۡرۡۡل رۡ  ا  َوت َقّطِ

َ
مۡ أ َلٰ  ٢٢ َحاَمك  و 

 
 ئَِك أ

م   َّّلِينَ ٱ مۡ  ّلّل  ٱ لََعَنه  َصّمه 
َ
عۡ  فَأ

َ
بۡ  َمٰ َوأ

َ
مۡ َصٰ أ  [  ٤٧  ،٤٤: حممد] ﴾ ٢٣ َره 

অথণাৎ “ক্ষমতায় অরয রষ্ঠত হলে সম্ভবতঃ সতামিা প্রথবীলত 
রবপযণয় স্রষ্ট কিলব এবং সতামালদি আত্মীয়তাি বন্ধন রেি কিলব। 
ওিা সতা তািা, যালদিলক আল্লাহ অরভশপ্ত কলি বরয ি ও 
দ্রষ্টশরিহীন কলিন।” (সূিা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ونَ  َّّلِينَ ٱوَ  ﴿ ض  َمرَ  َما   َطع ونَ َوَيقۡ  ۦقِهِ ِميَثٰ  دِ َبعۡ  ِمنَ  ّلّلِ ٱ دَ َعهۡ  يَنق 

َ
ن ۦ  بِهِ  ّلّل  ٱ أ

َ
 أ

ونَ َوي فۡ  ي وَصَل   ٱ ِف  ِّسد 
َ
َلٰ  ِض ۡرۡۡل و 

 
م   ئَِك أ مۡ  َنة  لّلعۡ ٱ لَه  و   َولَه  : الرعد] ﴾ ٢٥ ّدّلارِ ٱ ء  س 

٤٦  ] 
অথণাৎ “যািা আল্লাহি সালথ দ্ঢ় অিীকালি আবদ্ধ হওয়াি পি 

তা ভি কলি, সয সম্পকণ অকু্ষণ্ণ িাখলত আল্লাহ আলদশ কলিলেন তা 
রেি কলি এবং প্রথবীলত অশারন্ত স্রষ্ট কলি সবড়ায়, তালদি জনয 
আলে অরভসম্পাত এবং তালদি জনয আলে মন্দ আবাস।” (সূিা িা’দ 
২৫ আয়াত) 
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রতরন অনযি বলেন, 
ّّل  َرُبَك  َوقََضٰ ۞ ﴿

َ
و  َتعۡ  أ ِ  إِيّاه   إِّّل   ا  ب د  ٰ لۡ ٱَوب يۡ َو َ َسٰ إِحۡ  نِ ّدِلَ  ِّكَبَ لۡ ٱ ِعنَدكَ  ل َغنّ َيبۡ  إِّما ًنا

َما   ه  َحد 
َ
وۡ  أ

َ
َما أ ه  ل فََل  لِِكَ َما   َتق  ّف   لّه 

 
َماَهرۡ َتنۡ  َوَّل  أ َما َوق ل ه   ٢٣ اَكرِيمٗ  ّٗل قَوۡ  لّه 

َما فِۡض خۡ ٱوَ  َماَحۡ رۡ ٱ ّرّبِ  َوق ل ةِلّرۡحَ ٱ ِمنَ  َُّلّلِ ٱ َجَناحَ  لَه   ﴾ ٢٤ اَصِغيٗ  َرّبَياِن  َكَما ه 
 [  ٤٢  ،٤٧: االْساء]

অথণাৎ “সতামাি প্ররতপােক রনলদণশ রদলয়লেন সয, সতামিা রতরন 
োড়া অনয কালিা উপাসনা কিলব না এবং রপতা-মাতাি প্ররত 
সদ্বযবহাি কিলব; তালদি এক জন অথবা উভলয়ই সতামাি 
জীবদ্দশায় বায ণলকয উপনীত হলে তালদিলক রবিরিসূচক রকেু বলো 
না এবং তালদিলক ভৎসণনা কলিা না; বিং তালদি সালথ বলো 
সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তালদি প্ররত রবনয়াবনত সথলকা 
এবং বলো, ‘সহ আমাি প্ররতপােক! তালদি উভলয়ি প্ররত দয়া কি; 
সযভালব দশশলব তািা আমালক প্ররতপােন কলিলে’।” (সূিা বানী 
ইস্রাঈে ২৩-২৪ আয়াত) 

ِب بَكَرَة ُنَفيِع بِن احلَارِِث . ٧٢1/1
َ
قَاَل رَُسوُل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

َْبِ الَكبَائِِر؟»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
كإ
َ
نَبُِّئُكمإ بأ

ُ
: بَََّل، يَا رَُسول اهلل، قَاَل : قُلْنَا ،ثالثاً  «أِل أ

يإنِ » اُ  باهلل، وَُعُقوُق الَواِِلَ َ ُل الُزورِ »: ، َفَقاَل ، وكن ُمَتِكئاً فََجلََس «اْلَشإ أِلَ َوقَوإ
رَُها َحََّت قُلْنَا «َوَشَهاَدةُ الُزورِ   ُمتََفٌق َعلَيهِ . َيْتَُه َسَكَت : َفَما َزاَل يَُكِرّ

১/৩৪১। আবূ বাকিাহ নুফাই‘ ইবলন হালিস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
সথলক বরর্ণত রতরন বলেন, (একরদন) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
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ওয়াসাল্লাম রতনবাি বেলেন, ‘‘আরম রক সতামালদিলক সবলচলয় বড় 
(কাবীিাহ সর্ানাহগুলো সম্পলকণ জ্ঞাত কিলবা না?’’ সবাই বেলেন, 
‘অবশযই সহ আল্লাহি িাসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘(সসগুলো হলচ্ছ) 
আল্লাহি সালথ রশকণ কিা এবং রপতা-মাতাি অবায য হওয়া।’’ রতরন 
সহোন রদলয় বলসরেলেন, এবাি সসাজা হলয় বলস বেলেন, ‘‘শুলন 
িাখ, রমথযা সাক্ষয সদওয়া।’’ এ কথারট রতরন পুনঃ পুনঃ বেলত 
থাকলেন। এমনরক আমিা বেলত োর্োম, ‘আি যরদ রতরন না 
বেলতন!’(বুখািী ও মুসরেম) 338  

، ملسو هيلع هللا ىلصوََعن َعبِد اهللِ بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهللُ َعنُهَما، َعِن انليَِِبّ . ٤/٧٢٤
ِ »: قَاَل  يإِن، وََقتإُل انلَفإس، وَاَلَِمُّي الَغُموُس : ُر الَكَبائ اُ  بِاهللِ، وَُعُقوُق الوَاِِلَ َ . «اْلَشإ
 ابلخاري رواه

২/৩৪২। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন আস (িারদ্বয়াল্লাহু 
‘‘আনহুমা) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সথলক বর্ণনা কলিন, 
রতরন বলেলেন, ‘‘কাবীিাহ গুনাহসমূহ হলচ্ছ, আল্লাহি সালথ শিীক 
কিা, রপতা-মাতাি অবায য হওয়া, প্রার্ হতযা কিা এবং রমথযা কসম 
খাওয়া।’’(বুখািী)  339  

َن رَُسوَل اهللِ . ٧/٧٢٧
َ
يهِ  »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه أ ، «! ِمَن الَكَبائِر َشتإُم الرَُجل َواِِلَ
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يِْه ؟يَا رَُسوَل اهلِل، وََهْل يَْشتُُم الَرُجُل َوا: قَالُوا  بَا الرَُجِل، »: قَاَل ! دِلَ
َ
، يَُسُب أ َّنَعمإ

َمهُ 
ُ
َمُه، فَيَُسُب أ

ُ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «فَيَُسُب أبَاه، َويَُسُب أ

يإهِ »: ويف ِرَوايَةٍ  َْبِ الَكَبائِِر أنإ يَلإَعَن الرَُجُل َواِِلَ يَا رَُسوَل :، ِقيَل «! إَن مِنإ أكإ
يِه ؟اهلِل، َكيَْف يَلَْعُن ال بَا الرَُجِل، فَيَُسُب أباهُ، َويَُسُب  »: قَاَل ! َرُجُل َوادِلَ

َ
يَُسُب أ

َمهُ 
ُ
َمُه، فَيَُسُب أ

ُ
 .«أ

৩/৩৪৩। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলতই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘কাবীিাহ 
গুনাহসমূলহি একরট হে আপন রপতা-মাতালক র্ারে সদওয়া।’’ 
রজলজ্ঞস কিা হে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! আপন রপতা-মাতালক রক 
সকালনা বযরি র্ারে সদয়?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযা,ঁ সস সোলকি রপতালক 
র্ারে-র্াোজ কলি, তখন সসও তাি রপতালক র্ারে-র্াোজ কলি 
থালক এবং সস অলনযি মা-সক র্ারে সদয়, সুতিাং সসও তাি মা-সক 
র্ারে সদয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 340 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘কাবীিাহ গুনাহসমূলহি একরট হে 
রনলজি রপতা-মাতালক অরভশাপ কিা।’’ রজলজ্ঞস কিা হে, ‘সহ 
আল্লাহি িাসূে! মানুষ রনলজি রপতা-মাতালক রকভালব অরভশাপ 
কলি?’ রতরন বেলেন, ‘‘সস অপলিি রপতালক র্ারে-র্াোজ কলি, 
তখন সসও তাি রপতালক র্ারে-র্াোজ কলি থালক। আি সস অলনযি 
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মা-সক র্ারে সদয়, রবরনমলয় সসও তাি মা-সক র্ারে সদয়।’’ 
ِب حُمََمٍد ُجبرَِي بِن ُمّطِعمٍ . ٢/٧٢٢

َ
َن رَُسوَل اهللِ  : رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصأ

ُخُل اجَلَنَة قَاِطعٌ »: قَاَل  َتَفٌق مُ . قَاِطُع رَِحم : َيْعيِن : قَاَل ُسفيَاُن يف ِرَوايَِتِه .«ِلَ يَدإ
 َعلَيهِ 

৪/৩৪৪। আবূ মুহাম্মাদ জুবাইি ইবলন মুত্বইম িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘রেিকািী জািালত প্রলবশ কিলত পািলব না।’’ সুরফয়ান 
তাঁি বর্ণনায় বলেন, অথণাৎ ‘‘আত্মীয়তাি সম্পকণ রেিকািী।’’(বুখািী ও 
মুসরেম) 341  

ِب ِعيََس الُمِغرَيِة بِن ُشعبَةَ . ٦/٧٢٦
َ
، ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلَيِِبّ  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

َد اْلََناِت، : إَن اهلَل َتَعاََل َحَرَم َعلَّيإُكمإ »: قَاَل 
إ
ُعُقوَق األَمَهاِت، َوَمنإعاً َوَهاِت، َووَأ

ةَ الُسَؤا: وَكرِهَ لَُكمإ  َ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِل، َوإَّضاَعَة الَمالِ قِّيَل َوقاَل، َوَكُثإ
৫/৩৪৫। আবূ ঈসা মুর্ীিা ইবন শু‘বাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

কত্ণক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘অবশযই 
আল্লাহ সতামালদি জনয (রতনরট কমণলক) হািাম কলিলেন; মালয়ি 
অবায যাচির্ কিা, অরয কাি প্রদালন রবিত থাকা ও অনরয কাি রকেু 
প্রাথণনা কিা এবং কনযা জীবন্ত সপ্রারথত কিা। আি রতরন সতামালদি 
জনয অপেন্দ কলিলেন (রতনরট কমণ); রভরত্তহীন বালজ কথা বো (বা 
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জনিলব থাকা), অরয ক (অনাবশযক) প্রে কিা (অথবা প্রলয়াজলনি 
অরয ক যাচ্ঞা কিা) এবং য ন-মাে রবনষ্ট (অপচয়) কিা।’’ (বুখািী 
৫৯৭৫নং ও মুসরেম) 342 

 

قَارِِب َوالَزوإَجةِ  -42
َ ِمّ َواألإ

ُ ِب َواألإ
َ ِدقَاءِ األإ صإ

َ
ِل  بِِرّ أ   بَاُب فَضإ

َراُمهُ   وََسائِِر َمنإ ُينإَدُب إِكإ

পরিলচ্ছদ - ৪২ : রপতা-মাতাি ও রনকটাত্মীলয়ি বনু্ধ, স্ত্রীি 
সখী এবং যালদি সম্মান কিা কতণবয তালদি সলি 

সদ্বযবহাি কিাি মাহাত্নয 
َن انلَيَِب : َعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما . ٧٢٥/1

َ
إّن أبََر الْبِّ أنإ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

 .«يَِصَل الرَُجُل ُوَد أبّيهِ 
أَن رَُجاًل : وََعن َعبِد اهللِ بِن ِدينَاٍر، َعن َعبِد اهللِ بِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما 

بَِّطِريِق َمَكَة، فََسلََم َعلَيِه َعبُد اهلل ْبُن ُعَمَر، ومََحَلَُه ىلَعَ مِحَاٍر  ِمَن األْعَراِب لَِقيَهُ 
أْصلََحَك : َفُقلْنَا َُلُ : ََكَن يَْرَكبُُه، َوأْعَّطاهُ ِعَماَمًة ََكنَْت ىلَعَ َرأِسِه، قَاَل ابُن ِدينَار 

بَا َهَذا : عبد اهلل بن عمر  اهلل، إَنُهُم األعَراُب وَُهْم يَرَْضْوَن باليَسري، َفَقاَل 
َ
إن أ

إَن »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصرِض اهلل عنه، وإيِنّ َسِمعُت رَُسوَل اهلل  ََكَن وُّداً ِلُعَمَر بِن اْلّطاب
َل ُوِدّ أبِّيهِ   .«أبَر الِْبِّ ِصلَُة الرَُجِل أهإ
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َج إىَِل َمّكَة ََكَن َُلُ أنَُه ََكَن إَِذا َخرَ : ويف ِرِوايٍَة َعِن ابِن ِدينَاٍر، َعِن ابِن ُعَمَر 
َوُح َعلَيِه إَِذا َمَل ُرُكوَب الَراِحلِة، وَِعَماَمٌة يَُشُد بَِها َرأَسُه، فَبيْنَا ُهَو يَوماً  مِحَاٌر َيرَتَ

. بَََّل : ألَْسَت فُاَلَن ْبَن فُاَلٍن ؟ قَاَل : ىلَعَ ذلَِك احِلَماِر إِْذ َمَر بِِه أْعراٌِب، َفَقاَل 
اْشُدْد بَِها َرأَسَك، : اْرَكْب َهَذا، َوأْعَّطاُه الِعَماَمَة َوقاَل : اُه احِلَماَر، َفَقاَل فَأْعَّط 

َغَفَر اهلل لََك أْعَّطيَْت َهَذا األْعَراَِب مِحَاراً ُكنَْت تََرَوُح : َفَقاَل َُلُ بَعُض أْصَحابِِه 
: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصإيِنّ َسِمعُت رَُسوَل اهللِ :  َعلَيِه، وِعَمامًة ُكنَْت تَُشُد بَِها َرأَسَك ؟ َفَقاَل 

َد أنإ يُوِِلَ » َل ُودِّ أبّيِه َبعإ َوإَن أبَاهُ ََكَن َصديقاً .«إَن ِمنإ أبَِرّ الِْبِّ أنإ يَِصَل الرَُجُل أهإ
 َرَوى هِذهِ الرواياِت لُُكََها مسلم .رِض اهلل عنه لُعَمرَ 

১/৩৪৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যাি সালথ রপতাি দমিী 
সম্পকণ রেে, তা অকু্ষণ্ণ িাখা সবলচলয় বড় পুলর্যি কাজ।’’ 

আবু্দল্লাহ ইবলন দীনাি আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু ইবলন উমাি 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বর্ণনা কলিলেন, এক সবদুঈন মক্কাি পলথ 
তাঁি সালথ রমরেত হে। অতঃপি আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি তালক 
সাোম রদলেন এবং রতরন সয র্ায াি উপি সওয়াি রেলেন তাি 
উপি চারপলয় রনলেন। আি সয পার্ড়ী তাঁি মাথায় রেে, রতরন তা 
তালক রদলয় রদলেন। ইবলন দীনাি বলেন, আমিা বেোম, ‘আল্লাহ 
আপনাি মিে করুন, এিা সতা সবদুঈন, এিা সতা সবলেই তুষ্ট হয় 
(ফলে এি সালথ এত রকেু কিাি কী প্রলয়াজন)?’ আবু্দল্লাহ ইবলন 
উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘এি রপতা উমাি ইবলন খাত্তাব 
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িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি বনু্ধ রেলেন। আি আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘রপতাি বনু্ধি সালথ সম্পকণ 
বজায় িাখা সবলচলয় বড় সনকী।’’ 

অনয এক বর্ণনায় ইবলন দীনালিি সূলি ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, ইবলন উমালিি মক্কা যাওয়াি সময় তাি সালথ 
একরট র্ায া থাকত। রতরন যখন উলটি উপলি সচলপ রবিি হলয় 
পড়লতন, তখন (এক স ঁলয়রম কাটালনাি জনয) ঐ র্ায াি উপি সচলপ 
রবোম রনলতন। তাঁি একরট পার্ড়ী রেে, রতরন তা মাথায় বাযঁ লতন। 
একরদন রতরন র্ায াি উপি সওয়াি রেলেন, এমতাবস্থায় এক 
সবদুঈন তাঁি পাশ রদলয় অরতক্রম কিে। রতরন বেলেন, ‘তুরম রক 
অমুলকি পুি অমুক নও?’ সস বেে, ‘অবশযই!’ অতঃপি রতরন 
তালক র্ায ারট রদলয় বেলেন, ‘এি উপি আলিাহন কি’ এবং তালক 
পার্ড়ীরট রদলয় বেলেন, ‘এরট সতামাি মাথায় বাঁয ।’ (এ সদলখ) 
তাঁলক তাঁি রকেু সাথী-সিী বেে, ‘আল্লাহ আপনালক ক্ষমা করুন! 
আপরন এই সবদুঈনলক ঐ র্ায ারট রদলয় রদলেন, যাি উপি চলড় 
আপরন রবোম রনলতন এবং তালক ঐ পার্ড়ীরটও রদলেন, সযরট 
আপরন রনজ মাথায় বাঁয লতন?’ রতরন বেলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, ‘‘রপতাি ম্তুযি 
পি তাি বনু্ধলদি সালথ সম্পকণ বজায় িাখা সবলচলয় বড় সনকীি 
কাজ।’’ আি এি রপতা উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি বনু্ধ রেলেন। 
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343  
এ বর্ণনাগুলো সবই ইমাম মুসরেম বর্ণনা কলিলেন। 

َسيْد وعن أِب . ٤/٧٢٥
ُ
 ربِيَعةَ  بِن  مالِك  -السني  وفتح اَلمزة بضم - أ

إذ جاَءهُ  ملسو هيلع هللا ىلصبَيْنا ََنُْن ُجلُوٌس ِعنَْد رسول اهلِل : قال  رِض اهلل عنه الَساِعِدِيّ 
بُرُهَما بِِه بَعَد : رُجٌل ِمْن بين َسلَمة فقاَل 

َ
بوَي ىشٌء أ

َ
يارسوَل اهللِ َهْل بَق ِمن بِِرّ أ

َفارُ ، علَّيإِهَما ، الَصَلَة َّنَعمإ »: َمْوتِِهَما ؟ فقال تِغإ  وِصلةُ ، َعهإِدهِما وإِنإفاذُ ، لَُهما واِلسإ
 . داود أبو رواه «َصِديقهما وإَِكَرامُ ، بِِهَما إِِلَ  تُوَصُل  ِل اليت الرَِحمِ 

২/৩৪৭। আবূ উসাইদ মারেক ইবনু িাবী‘আহ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, সকালনা একরদন আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি দিবালি বসা রেোম। এমন সময় বানী 
সাোমা সম্প্রদালয়ি জবনক বযরি এলস বেে, সহ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম রপতা-মাতাি মািা যাবাি পিও আমাি উপি 
তালদি প্ররত সদাচাির্ কিাি দারয়ত্ব আলে রক? রতরন বেলেন, হযাঁ, 
তুরম তালদি জনয দু‘আ কিলব, তালদি গুনালহি মার্রফিাত প্রাথণনা 
কিলব, তালদি ক্ত ওয়াদা পূর্ণ কিলব, তালদি আত্মীয়-স্বজলনি 
সালথ এ জলনয উত্তম বযবহাি কিলব সয, এিা তালদিই আত্মীয় এবং 
বনু্ধ-বান্ধব এবং তালদিলক সম্মান সদখালব।344 

                                                           
343 মুসরেম ২৫৫২, রতিরমযী ১৯০৩, আবূ দাউদ ৫১৪৩, আহমাদ ৫৫৮০, ৫৬২১. ৫৬৮৮, ৫৮৬২ 
344 আবূ দাউদ (হাঃ ৫১৪২), ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৬৬৪), রমশকাত (হাঃ ৪৯৩৬), হাদীসরট যঈফ, দুবণে; 
সদখুন তাহক্বীক্ব আেবানী- আবূ দাউদ (হাঃ ১১০১)। 



 

420 

َما ِغْرُت ىلَعَ أَحٍد ِمْن نَِساِء : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت . ٧/٧٢8
َما ِغْرُت ىلَعَ َخِدَيَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، َوَما َرأْيتَُها َقُط، َولَِكْن ََكَن  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبّ 

ُعَها أْعَضاء، ُثَم َيبْعثَُها يف َصَدائِِق  يُْكِِثُ ِذْكَرَها، َوُرَبَما َذبََح الَشاَة، ُثَم يَقِّطّ
إَّنَها ََكنَتإ »: َفيَُقوُل !  َكأْن لَْم يَُكْن يف ادُلْنيَا إالَ َخدَيََة : َما قُلُْت َُلُ َخدَيََة، فَُربَ 

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َوََكنَتإ َوََكَن ِل مِنإَها َوَِلٌ 
 . وإْن ََكَن َيَْذبَُح الَشاَء، َفيُْهِدي يف َخاَلئِِلَها ِمنَْها َما يََسُعُهنَ : ويف رواية 

ِدقَاءِ َخدَيَةَ »: ََكَن إَِذا ذبح الشاة، يقوُل :ايةويف رو رإِسلُوا بَِها إََِل أصإ
َ
 .«أ

ْخُت َخِدَيََة ىلَعَ رَُسوِل اهلِل : قَالَت : ويف رواية 
ُ
اْستَأَذنْت َهالَُة بِنُْت ُخَويَِْل أ

لَِك، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  .«ُت ُخَويإِِلٍ امهلَل َهالُة بِنإ »: ، فَعَرَف اْسنِئَذاَن َخدَيََة، فَارتَاَح ذِلَ
 «فَارتَاعَ »: ُهَو باحلاء، ويف اجلمِع َبنْيَ الصحيحني للُحميِدي «فَارتَاحَ »: قولَُها

 .ِاهتََم بهِ : بالعنِي ومعناه 
৩/৩৪৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 

খাদীজা িারদয়াল্লাহু আনহাি প্ররত আমাি যতটা ঈষণা হলতা, ততটা 
ঈষণা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি অপি সকান স্ত্রীি প্ররত 
হলতা না। অথচ আরম তাঁলক কখলনা সদরখরন। রকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম অরয কাংশ সময় তাঁি কথা আলোচনা কিলতন 
এবং যখনই রতরন োর্ে যবাই কিলতন, তখনই তাি রবরভি অি 
সকলট খাদীজাি বান্ধবীলদি জনয উপহািস্বরূপ পািালতন। 

আরম তাঁলক মালে মলয য (িরসকতা েলে) বেতাম, ‘মলন হয় সযন 
দুরনয়ালত খাদীজা োড়া আি সকান সমলয়ই সনই।’ তখন রতরন (তাঁি 
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প্রশংসা কলি) বেলতন, ‘‘সস এই িকম রেে, ঐ িকম রেে। আি 
তাঁি সথলকই আমাি সন্তান-সন্তুরত।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
যখন বকিী যবাই কিলতন, তখন খাদীজাি বান্ধবীলদি রনকট এতটা 
পরিমালর্ মাংস পািালতন, যা তালদি জনয যলথষ্ট হত।’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
যখন বকিী যবাই কিলতন, তখন বেলতন, ‘‘খাদীজাি বান্ধবীলদি 
রনকট এই মাংস পারিলয় দাও।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহ বলেন, 
‘একদা খাদীজাি সবান হাো রবনলত খুআইরেদ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট আসাি অনুমরত চাইে। রতরন 
খাদীজাি অনুমরত চাওয়াি কথা স্মির্ কিলেন, সুতিাং রতরন 
আনন্দলবায  কিলেন এবং বেলেন, ‘‘আল্লাহ! হাো রবনলত 
খুআইরেদ?’’ 

এ বর্ণনায়  َفَارتَاح (আনন্দলবায  কিলেন) শব্দ এলসলে। আি 
হুমাইদীি ‘আে-জাম‘উ বাইনাস সহীহাইন’-এ এলসলে  َفَارتَاع শব্দ। 
অথণাৎ তাি প্ররত যত্ন রনলেন ও আগ্রহ প্রকাশ কিলেন।345 

نَِس بِن َمالٍِك . ٢/٧٢٢
َ
َخرَجُت َمَع َجِريِر بِن : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

                                                           
345 সহীহুে বুখািী ৩৮১৬, ৩৮১৭, ৩৮১৮, ৫২২৯, ৬০০৪, ৭৪৮৪, মুসরেম ২৪৩৫, রতিরমযী ২০১৭, 

৩৮৭৫, ইবনু মাজাহ ১৯৯৭, আহমাদ ২৩৭৮৯, ২৫১৩০, ২৫৮৪৭ 
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اَل َتْفَعل، : يف َسَفٍر، فَََكَن خَيُْدُمين، َفُقلُْت َُلُ  رِض اهلل عنه ابَلَجِلّ  َعبِد اهللِ 
َشيئاً آَيُْت ىلَعَ نَفيِس أْن اَل  ملسو هيلع هللا ىلصإيِِنّ قَْد َرأيُْت األنَْصاَر تَْصنَُع بَِرُسوِل اهللِ : َفَقاَل 

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . أْصَحَب أَحداً ِمنُْهْم إاَل َخَدْمتُُه 

৪/৩৪৯। আনাস ইবলন মারেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
একদা আরম জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ বাজােী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি 
সালথ সফলি সবি হোম। (আমাি সচলয় বলয়ালজযষ্ঠ হওয়া সলেও) 
রতরন আমাি রখদমত কিলতন। সুতিাং আরম তাঁলক বেোম, ‘আপরন 
এমন কিলবন না।’ রতরন বেলেন, ‘আরম আনসাির্র্লক িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ (অলনক) রকেু কিলত 
সদলখরে। তাই আরম শপথ কলিরে সয, তাঁলদি মলয য যাঁিই সিী হব, 
তাঁিই রখদমত কিব।’(মুসরেম) 346  

 

ِل اهللِ َص ىََ اهلُل َعلَّيإِه وََسلََم َوَبَّياِن  -43 ِل َبّيإِت رَُسوإ هإ
َ
رَاِم أ بَاُب إِكإ

لِِهمإ   فَضإ

পরিলচ্ছদ - ৪৩ : িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম -
এি বংশয লিি প্ররত েদ্ধা িাখা এবং তালঁদি মাহালত্মযি 

রববির্ 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

                                                           
346 সহীহুে বুখািী ২৮৮৮, মুসরেম ২৫১৩ 
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م   هَِب ِِل ذۡ  ّلّل  ٱ ي رِيد   إِّّنَما ﴿ هۡ  َس لّرِجۡ ٱ َعنك 
َ
مۡ  ِت يۡ ۡلَ ٱ َل أ  ﴾ اِهيٗ َتۡط  َوي َطّهَِرك 

 [  ٧٧: االحزاب]
অথণাৎ “সহ নবী-পরিবাি! আল্লাহ সতা সকবে সতামালদি ময য 

সথলক অপরবিতা দূি কিলত চান এবং সতামালদিলক সমূ্পর্ণরূলপ 
পরবি কিলত চান।” (সূিা আহযাব ৩৩ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
﴿  ٰ مۡ  َوَمن لَِكٰ َذ َعّظِ ل وِب لۡ ٱ َوىَتقۡ  ِمن َفإِّّنَها ّلّلِ ٱ ئِرَ َشَعٰ  ي   [  ٧٤: احلج] ﴾ ٣٢ ق 

অথণাৎ “সকউ আল্লাহি (দ্বীলনি) প্রতীকসমূলহি সম্মান কিলে 
এটা সতা তাি হৃদলয়ি সংযমশীেতািই বরহঃপ্রকাশ।” (সূিা  হজ্জ্ব ৩২ 
আয়াত) 

ة، َوَعْمُرو : وََعن يَِزيَد بِن َحَياَن، قَاَل . ٧٦1/1 اْنَّطلَْقُت أنَا وُحَصنْيُ ْبُن َسَْبَ
: ، فَلََما َجلْسنَا إَِيِْه قَاَل َُلُ ُحَصنْي  عنهرِض اهلل ابُن ُمْسِلم إىَِل َزيِْد بِْن أرَقمَ 

، وََسِمعَت َحِديثَُه، وَغزوَْت ملسو هيلع هللا ىلصلََقْد لِقيَت يَا َزيُْد َخرْياً َكِثرياً، َرأيَْت رَُسوَل اهلِل 
ثْنَا يَا َزيُْد َما سَ : َمَعُه، وََصلَيَْت َخلَْفُه  ِمْعَت ِمْن لََقْد لَِقيَت يَا َزيُْد َخرْياً َكثرياً، َحِدّ

، َوقَُدَم َعهِدي، َونَِسيُت : قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل  يَا اْبَن أِِخ، َواهلِل لقد َكَِبَْت ِسيِنّ
، َفَما َحَدْثتُُكْم، فَاْقبَلُوا، َوَما اَل فَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَبْعَض اذَلِي ُكنُْت أِِع ِمْن رَُسوِل اهلل 

يَوماً ِفينَا َخِّطيباً بَماٍء يُْدََع َُخَاً َبنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَم رَُسوُل اهلِل : ُثَم قَاَل . تَُكِلُّفونيِه 
ُيَها »: َمَكَة َوالَمِدينَِة، فََحِمَد اهلل، َوأْثىَن َعلَيِه، َووعَظ وََذَكَر، ُثَم قَاَل 

َ
أَما بَعُد، أِلَ أ

ِجّيَب، وَأنَا تَا
ُ
ِ انلَاُس، فَإَّنَما أنَا برََشٌ يُوِشَك أنإ يَأِِت َرُسوُل رِِبّ فَأ رٌِ  فِّيُكم َثَقلَّيإ

ِسُكوا بِهِ :  َتمإ ، «أَولُُهَما كَِتاُب اهللِ، فِّيِه الُهَدى َوانلُوُر، فَُخُذوا بِِكتَاِب اهلل، َواسإ
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ُرُكُم اهلَل ِف أهِل »: فََحَث ىلَعَ ِكتَاِب اهلل، َورََغَب ِفيِه، ُثَم قَاَل  ذكِّ
ُ
ُل بَيإيِت أ وَأهإ

ُرُكُم اهلل ِف َذكِّ
ُ
هِل بَييتبَيإيت، أ

َ
لَيَْس : َفَقاَل َُلُ ُحَصنْيٌ « أ

َ
َوَمْن أْهُل بَيتِه يَا َزيُْد، أ

نَِساُهُه ِمْن أْهِل بَيتِه، َولِكْن أْهُل بَيِتِه َمْن ُحِرَم : نَِساُهُه ِمْن أْهِل بَيِْتِه ؟ قَاَل 
ّ َوآُل : َوَمْن ُهْم ؟ قَاَل : الَصَدقََة بَعَدهُ، قَاَل  ٍ َعِقيٍل َوآُل َجعَفَر وآُل ُهْم آُل َلََعِ

أِلَ »: رواه مسلم ،  ويف رواية. َنَعمْ : لُُكُ َهُؤالَِء ُحِرَم الَصَدقََة ؟ قَاَل : قَاَل . َعَباٍس 
 ِ أَحُدُهما كَِتاُب اهلل َوُهَو َحبإُل اهلل، َمِن اَتبََعُه ََكَن لََعَ : َوإّن تَارٌِ  فِّيُكمإ َثَقلّيإ

 .«ُه ََكَن لََعَ َّضَللَةالُهَدى، َوَمنإ تََركَ 
১/৩৫০। ইয়াযীদ ইবলন হাইয়ান বলেন, আরম, হুস্বাইন ইবলন 

সাবিাহ ও ‘আমি ইবলন মুসরেম যায়দ ইবলন আিক্বাম িারদয়াল্লাহু 
‘আনহুি রনকট সর্োম। যখন আমিা তাঁি পালশ বসোম, তখন 
হুস্বাইন তাঁলক বেলেন, ‘সহ যায়দ! আপরন প্রভূত কেযার্প্রাপ্ত 
হলয়লেন; আপরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
সদলখলেন, তাঁি হাদীস শুলনলেন, তাঁি সালথ সথলক যুদ্ধ কলিলেন 
এবং তাঁি রপেলন নামায পলড়লেন। সহ যায়দ! আপরন প্রভূত 
কেযার্প্রাপ্ত হলয়লেন। আপরন আমালদিলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সকান কথা শুনান, যা আপরন (স্বয়ং) তাঁি 
রনকট সথলক শুলনলেন।’ রতরন বেলেন, ‘সহ ভারতজা! আল্লাহি কসম! 
আরম ব্দ্ধ হলয় সর্রে এবং (নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
সালথ) আমাি সয যুর্টা সকলটলে, তাও যলথষ্ট পুিালনা হলয় সর্লে। 
(ফলে) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সয কথা আমাি 
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স্মিলর্ রেে, তাি রকেু ভুলে সর্রে। সুতিাং আরম যা বেব, তা গ্রহর্ 
কি এবং যা বর্ণনা কিব না, তাি জনয আমালক বায য কলিা না।’ 
অতঃপি রতরন বেলেন, ‘একরদন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালদি মালে মক্কা ও মদীনাি মলয য ‘খুম’ নামক ের্ণাি 
রনকলট খুতবাহ সদওয়াি জনয দাঁড়ালেন। রতরন সবণালগ্র আল্লাহি 
প্রশংসা কিলেন এবং ওয়ায কিলেন ও উপলদশ রদলেন। অতঃপি 
বেলেন, ‘‘আম্মা বা‘দ। সহ সোলকিা! সশালনা, আরম একজন মানুষ 
মাি, শীঘ্রই (আমাি রনকট) আমাি প্ররতপােলকি দূত আসলবন এবং 
আরম (আল্লাহি রনকট যাওয়াি জনয) তাঁি ডালক সাড়া সদব। আরম 
সতামালদি মালে দু’রট ভািী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু সেলড় যারচ্ছ। তাি মলয য 
একরট আল্লাহি রকতাব, যালত রহদায়াত ও আলো িলয়লে। সুতিাং 
সতামিা আল্লাহি রকতাবলক গ্রহর্ কি এবং তা মযবুত কলি য াির্ 
কি।’’ সুতিাং রতরন আল্লাহি রকতালবি উপি (আমে কিাি প্ররত) 
উদু্বদ্ধ ও অনুপ্রারর্ত কিলেন। অতঃপি বেলেন, ‘‘(আি রদ্বতীয় 
বস্তুরট হলচ্ছ,) আমাি পরিবাি; আরম সতামালদিলক আমাি পরিবালিি 
বযাপালি আল্লাহি স্মির্ রদরচ্ছ। আরম সতামালদিলক আমাি 
পরিবালিি বযাপালি আল্লাহি স্মির্ রদরচ্ছ।’’ তািপি হুস্বাইন তাঁলক 
বেলেন, ‘িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামএি পরিবাি কািা? 
সহ যায়দ! তাঁি স্ত্রীিা রক তািঁ পরিবািভুি নন?’ রতরন (যায়দ) 
বেলেন, ‘(রনঃসলন্দলহ) স্ত্রীিা তাঁি পরিবািভুি। রকন্তু তাঁি পরিবাি 
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(বেলত) তাঁিা, যালঁদি উপি তাঁি (ম্তুযি) পি সাদকাহ হািাম কিা 
হলয়লে।’ হুস্বাইন রজলজ্ঞস কিলেন, ‘তাঁিা কািা?’ যায়দ জবাব 
রদলেন, ‘তাঁিা হলচ্ছন আেীি পরিবাি, আক্বীলেি পরিবাি, জা‘ফলিি 
পরিবাি এবং আব্বালসি পরিবাি।’ হুস্বাইন বেলেন, ‘এলদি 
সকলেি প্ররত সাদকাহ হািাম কিা হলয়লে?’ রতরন বেলেন, ‘হযাঁ।’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, সশালনা, ‘‘আরম সতামালদি মালে দু’রট 
ভািী (গুরুত্বপূর্ণ) রজরনস সেলড় যারচ্ছ। তাি মলয য একরট হে 
আল্লাহি রকতাব; আি তা আল্লাহি িরশ। সয বযরি তাি অনুসির্ 
কিলব, সস সরিক পলথ থাকলব এবং সয তা পরিহাি কিলব, সস 
ভ্রষ্টতায় থাকলব।’’(মুসরেম) 347  

يِق . ٤/٧٦1 ِدّ ِب بَكٍر الِصّ
َ
رِض اهلل  وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعن أ

ِل بَيإتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصارإَقُبوا ُُمَمداً »:  قَاَل أنَُه  -َموقُوفاً َعلَيِه  - عنه رواه  . «ِف أهإ
 ابلخاري

২/৩৫১। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ বকি রসদ্দীক 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক মাওকূফ সূলি বর্ণনা কলিন, রতরন 
বলেলেন, ‘‘সতামিা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি প্ররত 
তাঁি পরিবািবলর্ণি মায যলম সম্মান প্রদশণন কি।’’ (বুখািী)348 

* (অথণাৎ তাঁলদিলক েদ্ধা কিলে তাঁলক েদ্ধা কিা হলব।) 
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لِ  -44 ِل الإَفضإ هإ

َ
ِكَبارِ وَأ

ِ الإُعلََماءِ َوالإ  بَاُب تَوإقرِيإ

تَبَتِِهمإ  َهارِ َمرإ
، َوإِظإ ، َوَرفإِع ََمَالِِسِهمإ ِِهمإ ِديإِمِهمإ لََعى َغريإ  َوَتقإ

পরিলচ্ছদ - ৪৪ : উোমা, বয়স্ক ও সম্মানী বযরিলদি েদ্ধা 
কিা, তালঁদিলক অনযানযলদি উপি প্রায ানয সদওয়া, 

তালঁদি উচ্চ আসন সদওয়া এবং তালঁদি মযণাদা প্রকাশ 
কিাি রববির্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ونَ َيعۡ  َّّلِينَ ٱ َتوِييَّسۡ  َهۡل  ق ۡل ﴿ وَنُ َيعۡ  َّل  َّّلِينَ ٱوَ  لَم  ل وا   َيَتَذّكر   اإِّّنمَ  لَم  و 

 
 ٱ أ

َ
 ﴾ بِ َبٰ لۡ ۡۡل

 [  ٢: الزمر]
অথণাৎ “বে, যািা জালন এবং যািা জালন না তািা রক সমান? 

বুরদ্ধমান সোলকিাই সকবে উপলদশ গ্রহর্ কলি।” (সূিা যুমাি ৯ আয়াত) 
نَصارِي. ٧٦٤/1

َ
ِب َمسُعوٍد ُعقبََة بِن َعمٍرو ابَلدرِي األ

َ
 ،رِض اهلل عنه وََعن أ

يَُؤُم الَقوإَم أقإَرُؤُهمإ لِِكَتاِب اهلل، فَإنإ ََكنُوا ِف الِقراَءةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل رَُسوُل اهلِل قَ : قَاَل 
َرةً، فَإنإ ََكنُوا ِف  قإَدُمُهمإ ِهجإ

َ
لَُمُهمإ بِالُسنَِة، فَإنإ ََكنُوا ِف الُسَنِة َسَواًء، فَأ عإ

َ
َسَواًء، فأ

قإَدُمُهمإ ِسّناً، وَ 
َ
َرةِ َسَواًء، فَأ ُعدإ ِف الِهجإ ِلَ يَُؤّمَن الرَُجُل الرَُجَل ِف ُسلإَطانِِه، َوِلَ َيقإ

نهِ  ِرَمتِِه إِلَ بِإذإ  مسلم رواه. «بَيإتِِه لََعَ تَكإ
 . أْي إْسالماً  «ِسّناً » بََدَل  «فَأقَْدُمُهْم ِسلْماً »: ويف رواية َُلُ 

َدُمُهمإ قِراءةً، فَإنإ ََكنَتإ يَُؤُم الَقوَم أقإَرُؤُهمإ لِِكَتاِب اهللِ، وَأقإ »: ويف رواية
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َرةِ َسواء، فَلَّيُؤُمُهمإ  َرةً، فَإنإ ََكنُوا ِف الِهجإ قَِراءُتُهمإ َسَواًء َفَّيُؤُمُهمإ أقإَدُمُهمإ ِهجإ
َْبُُهمإ ِسّناً   .«أكإ

১/৩৫২। আবূ মাসঊদ উক্ববাহ ইবলন ‘আমি বাদিী আনসািী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘জামাআলতি ইমামরত ঐ বযরি কিলব, সয তালদি মলয য 
সবলচলয় ভাে কুিআন পড়লত জালন। যরদ তািা পড়ালত সমান হয়, 
তাহলে তালদি মলয য সয সুিাহ (হাদীস) সবশী জালন সস (ইমামরত 
কিলব)। অতঃপি তািা যরদ সুিাহলত সমান হয়, তাহলে তালদি 
মলয য সবণালগ্র রহজিতকািী। যরদ রহজিলত সমান হয়, তাহলে তালদি 
মলয য বলয়ালজযষ্ঠ (ইমামরত কিলব)। আি সকালনা বযরি সযন সকালনা 
বযরিি সনত্ত্বস্থলে ইমামরত না কলি এবং র্্লহ তাি রবলশষ আসলন 
তাি রবনা অনুমরতলত না বলস।’’ (মুসরেম) 349 

অনয এক বর্ণনায় ‘বলয়ালজযষ্ঠ’ি পরিবলতণ ‘সবণালগ্র ইসোম 
গ্রহর্কািী’ শব্দ িলয়লে। 

আি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘জামাআলতি ইমামরত কিলব, সয 
তালদি মলয য সবশী ভালো কুিআন পড়লত পালি, যাি রক্বিাআত 
সবশী ভালো, অতঃপি রক্বিাআলত সবাই সমান হলে সস ইমামরত 
কিলব, সয তালদি মলয য আলর্ রহজিত কলিলে। রহজিলত সবাই 
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সমান হলে সস ইমামরত কিলব, সয তালদি মলয য বয়লস বড়।’’ 
: َيْمَسُح َمنَاِكبَنَا يف الَصالِة، َوَيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل . ٤/٧٦٧

َلَِم وَانلََُه، ُثَم » ولُوا األحإ
ُ
، َِلَلِِن ِمنإُكمإ أ َتلَِف قُلُوبُُكمإ َتُووا َوِلَ َُتإَتلُِفوا، َفَتخإ اسإ

، ُثَم اَّلِ   مسلم رواه. «يَن يَلُوَّنُهمإ اَّلِيَن يَلُوَّنُهمإ
২/৩৫৩। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নামায শুরু কিাি 
সময় আমালদি (বাজুি উপরি অংলশ) কাঁয  েুঁলয় বেলতন, ‘‘সতামিা 
সসাজা হলয় দাঁড়াও এবং রবরভিরূলপ দাঁড়ালয়া না, (নতুবা) সতামালদি 
অন্তিসমূহ রবরভি হলয় যালব। আি সতামালদি মলয য যািা বয়ঃপ্রাপ্ত 
ও বুরদ্ধমান, তািাই সযন আমাি রনকলট (প্রথম কাতালি আমাি 
পশ্চালত) থালক। অতঃপি যািা বয়স ও বুরদ্ধলত তালদি রনকটবতণী 
তািা। অতঃপি তালদি যািা রনকটবতণী তািা।’’(মুসরেম) 350  

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه بِن َمسُعودٍ  وََعن َعبِد اهللِ . ٧/٧٦٢
َلَِم َوانلََُه، ُثَم اَّلِيَن يَلُوَّنُهمإ » ولُوا األحإ

ُ
َوإيَاُكمإ وََهيإَّشاِت »: ثََلثاً «َِلَلِِن ِمنإُكمإ أ

َواق  مسلم رواه. «األسإ
৩/৩৫৪। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি মলয য 
যািা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুরদ্ধমান তািা সযন আমাি রনকলট দাঁড়ায়। 
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অতঃপি যািা (উভয় বযাপালি) তালদি রনকটবতণী।’’ এরূপ রতরন 
রতন বাি বেলেন। (অতঃপি রতরন বেলেন,) ‘‘আি সতামিা 
(মসরজলদ) বাজালিি নযায় দহবচ কিা হলত দূলি থালকা।’’ (মুসরেম) 
351  

ِب حَيىَي، َوِقيَل . ٢/٧٦٦
َ
ِب َحثَْمَة األنَصارِي: وََعن أ

َ
ِب حُمََمٍد َسهِل بِن أ

َ
 أ

انَّطلََق َعبُد اهلِل ابُن سْهٍل َوحُمَيَِّصُة بُن َمْسُعوٍد إىَِل َخيََْبَ : قَاَل  ،رِض اهلل عنه
َصُة إىَِل عبِد اهلِل بِن َسهٍل وَُهَو يَنَشَحُط يف َوِِهَ يَوَمئٍذ ُصلٌْح، َفتََفَرقَا، فَأََت حُمَيِّ 

َدِمِه قَِتياًل، فََدَفنَُه، ُثَم قَِدَم الَمِدينََة فَاْنَّطلََق َعبُد الرمََحاِن بُن َسهٍل َوحُمَِيَّصُة 
إ »: اَل ، فََذَهَب َعبُد الرمََحاِن َيتَََكَُم، َفقَ ملسو هيلع هللا ىلصوُحَويَِّصُة اْبنَا َمْسُعوٍد إىَِل انَليِِبّ  َكِْبّ

إ  تَِحُقوَن قَاتِلَُكمإ »: وَُهَو أْحَدُث الَقوم، فََسَكَت، َفتَََكََما، َفَقاَل «َكِْبّ أََتإلُِفوَن وتَسإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . وذكر تمام احلديث «؟

৪/৩৫৫। আবূ ইয়াহয়যা মতান্তলি আবূ মুহাম্মাদ সাহ্ ে ইবলন 
আবূ হাসমা আনসািী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
আবু্দল্লাহ ইবলন সাহ্ ে এবং মুহাইরয়স্বাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু খায়বাি িওয়ানা হলেন। সস সময় (সসখানকাি ইয়াহুদী এবং 
মুসরেলমি মলয য) সরন্ধ রেে। (খায়বাি সপঁলে স্ব স্ব প্রলয়াজলন) তাঁিা 
পিস্পি প্থক হলয় সর্লেন। অতঃপি মুহাইরয়স্বাহ আবু্দল্লাহ ইবলন 
সাহলেি রনকট এলেন, যখন রতরন আহত হলয় িিাি সদলহ 
তড়পারচ্ছলেন। সুতিাং মুহাইরয়স্বাহ তাঁলক (তাঁি ম্তুযি পি) 
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সসখালনই সমারয স্থ কিলেন। তািপি রতরন মদীনা এলেন। (ম্তুয 
সংবাদ সপলয় ম্লতি ভাই) আবু্দি িহমান ইবলন সাহ্ ে এবং 
মাসউলদি দুই সেলে মুহাইরয়স্বাহ ও হুওয়াইরয়স্বাহ নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট সর্লেন। আবু্দি িহমান কথা বেলত 
সর্লেন। তা সদলখ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘বলয়ালজযষ্ঠলক কথা বেলত দাও, বলয়ালজযষ্ঠলক কথা বেলত দাও।’’ 
আি ওঁলদি মলয য আবু্দি িহমান বয়লস সোট রেলেন। ফলে রতরন 
চুপ হলয় সর্লেন এবং তাঁিা দু’জন কথা বেলেন। (সব  টনা 
সশানাি পি) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামিা 
রক কসম খাচ্ছ এবং (রনজ ভাইলয়ি) হতযাকািী সথলক অরয কাি 
চাচ্ছ?’’ অতঃপি রতরন সমূ্পর্ণ হাদীস বর্ণনা কিলেন। (বুখািী ও 
মুসরেম)  352 

َن انَليَِب  : هرِض اهلل عن وََعن َجابِرٍ . ٦/٧٦٥
َ
ََكَن ََيَْمُع َبنْيَ الَرُجلنَْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصأ

، ُثَم َيُقوُل  ُحد َيْعيِن يف الَقَْبِ
ُ
َُثُ أخذاً للُقرآِن ؟»: ِمْن َقتََّْل أ شرَي َُلُ «أُيُهَما أكإ

ُ
فَإَذا أ

 رواه ابلخاري. إىَِل أَحِدِهَما قََدَمُه يف اللَْحِد 
৫/৩৫৬। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উহুলদি শহীদর্লর্ি দু’জনলক একরট 
কবলি একি কলি রজলজ্ঞস কিরেলেন, ‘‘এলদি মলয য কুিআন রহফয 

                                                           
352 সহীহুে বুখািী ৩১৭৩, ২৭০২, ৬১৪২, ৬৮৯৮, ৭১৯২, মুসরেম ১৬৬৯, রতিরমযী ১৪২২, নাসায়ী 

৪৭১৩, ৪৭১৪, ৪৭১৫, ৪৭১৬, আবূ দাউদ ৪৫২০, ৪৫২১, ৪৫২৩, ইবনু মাজাহ ২৬৭৭ 
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কাি সবশী আলে?’’ সুতিাং দু’জলনি সকান একজলনি রদলক ইশািা 
কিা হলে প্রথলম তাঁলক বর্েী কবলি িাখরেলেন। (বুখািী)  353 

َن انَليَِب : بِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما وََعِن ا. ٥/٧٦٥
َ
أَراِن ِِف »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

وَاَ   كَْبُ ِمَن اآلَخِر، َفَناَولإُت الِسّ
َ
الَمَناِم أتََسَوُ  بِِسَواٍ ، فََجاَءِن رَُجَلَِن، أَحُدُهما أ

َغَر، فَِقّيَل ِِل  َْبِ ِمنإُهَما: األصإ
تُه إََِل األكإ ، فََدَفعإ إ مسلم مسنداً  رواه .«َكِْبّ

 .وابلخاري تعليقاً 
৬/৩৫৭। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আরম রনলজলক স্বল  দাঁতন 
কিলত সদখোম। অতঃপি দু’জন সোক এে, একজন অপিজলনি 
সচলয় বড় রেে। আরম সোটজনলক দাঁতনরট রদোম, তািপি আমালক 
বো হে, ‘বড়জনলক দাও।’ সুতিাং আরম তালদি মলয য বলয়ালজযষ্ঠ 
সোকরটলক (দাঁতন) রদোম।’’ (মুসরেম, বুখািী রেি সনলদ) 354 

ِب ُموىَس . ٥/٧٦8
َ
إَن ِمنإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ
َلِل اهللِ َتَعاََل  لِِم، وََحا: إجإ َراَم ِذص ي الَّشيإبَِة الُمسإ ِ الَغاِِل فِّيِه، إكإ ِمِل الُقرآِن َغريإ

ِسط َراَم ِذص ي الُسلإَطاِن الُمقإ بُو داود .«َواجَلاِِف َعنإُه، َوإكإ
َ
 حديث حسن رواه أ

৭/৩৫৮। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘পাকা চুেওয়াো বয়স্ক 

                                                           
353 সহীহুে বুখািী ১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৮, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, ৪০৮০, রতিরমযী ১০৩৬, 

নাসায়ী ১৯৫৫, ২০২১, আবূ দাউদ ৩১৩৮,  ইবনু মাজাহ ১৫১৪, আহমাদ ১৩৭৭৭ 
354 মুসরেম ২২৭১, ৩০০৩ 
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মুসরেলমি, কুিআন বাহক (হালফয ও আলেম)-এি সয কুিআলনি 
বযাপালি অরতিঞ্জন ও অবজ্ঞাকািী নয় এবং নযায়পিায়র্ বাদশাহি 
সম্মান কিা এক প্রকাি আল্লাহ তা‘আোলক সম্মান কিা।’’(আবূ 
দাউদ) 355  

هِ . ٧٦٢/8 : ، قَاَل رِض اهلل عنه وََعن َعمِرو بِن ُشَعيٍب، َعن أبِيِه، َعن َجِدّ
َف لَيإ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل  رِفإ ََشَ َس مِنَا َمنإ لَمإ يَرإَحمإ ِغرينَا، َويَعإ

بُو داود والرتمذي، َوقاَل الرتمذي.«َكبريِنَا
َ
حديث حسن »: حديث صحيح رواه أ

 .«َحَق َكبريِنَا»: َويف ِرَوايَِة أِب َداوُد.«صحيح
৮/৩৫৯। ‘আমি ইবলন শুআইব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁি রপতা 

সথলক এবং রতরন (শুআইব) তাঁি (আমলিি) দাদা (আবু্দল্লাহি ইবলন 
আমি) িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বর্ণনা কলিন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সস আমাি দেভুি নয়, সয বযরি 
আমালদি সোটলদি প্ররত দয়া কলি না এবং আমালদি বড়লদি সম্মান 
জালন না।’’ (সহীহ হাদীস, আবূ দাঊদ, রতিরমযী, হাসান সহীহ)  আবূ 
দাঊলদি এক বর্ণনায় আলেঃ ‘‘আমালদি বড়লদি অরয কাি জালন 
না।’’ 356 

ِِبْ . ٢/٧٥1
َ
نَ  اهللُ  رمَِحَهُ  َشِبيٍْب  َوَعْن َميُْمْوَن بِْن أ

َ
اهلُل َعنَْها َمَر  رَِِضَ  ََعئَِشةَ  أ

ةً، َوَمَر بَِها رَُجٌل َعلَيِْه ِثيَ  ْعَّطتُْه ِكَْسَ
َ
َكَل فَِقيَْل بَِها َسائٌِل، فَأ

َ
ْقَعَدََتُْه، فَأ

َ
اٌب وَهيْئٌَة، فَأ

                                                           
355 আবূ দাউদ ৪৮৪৩ 
356 রতিরমযযী ১৯২০, আহমাদ ৬৬৯৪, ৬৮৯৬, ৭০৩৩ 
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نإِزلُوإا انلَاَس َمَنازِلَُهمإ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسْوُل اهللِ : لََها يِفْ ٰذلَِك ؟ َفَقالَْت 
َ
. رواه أبو داود «أ

 . َميُْمْوُن لَْم يُْدرِْك ََعئَِشةَ : لِٰكْن قَاَل 
َوِل َصِحيْحِ 

َ
وَُذَكَر َعْن َعئَِشَة رَِِضَ اَّلَل : ِه َتْعِليْقاً َفَقاَل َوقَْد َذَكَرهُ ُمْسِلٌم يِفْ أ

َمَرنَا رَُسْوُل اهلِل : َعنَْها قَالَْت 
َ
بُْو  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
َل انَلاَس َمنَاِزلَُهْم، وََذَكَرُه احْلَاِكُم أ ْن ُنْْنِ

َ
أ

 . هو حديٌث صحيح: وقال «َمْعْرفَُة ُعلُْوِم احْلَِديِْث »: َعبِْد اهلِل يِفْ ِكتابِهِ 
৯/৩৬০। মাইমুন ইবনু আরব শাবীব িারহমাহুল্লাহু সথলক বরর্ণত, 

‘আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা-এি সামলন রদলয় একজন রভকু্ষক 
যারচ্ছে। রতরন তালক এক টুকিা রুরট প্রদান কিলেন। আবাি তাি 
সমু্মখ রদলয় সরিত সপাশালক এক বযরি যারচ্ছে। তালক রতরন 
বসালেন এবং খাবাি খাওয়ালেন। এ বযাপালি তালক রজজ্ঞাসা কিা 
হলে রতরন উত্তলি বেলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন : “মানুষলক তাি মযণাদা অনুযায়ী স্থান দাও।” হাদীসরট 
ইমাম আবূ দাউদ উদ্্ধত কলিলেন। রকন্তু  বলেলেন, আরয়শাহ 
িারদয়াল্লাহু আনহা-এি সলি মাইমুলনি সাক্ষাৎ হয়রন। ইমাম 
মুসরেম তাি সহীহ হাদীস গ্রলন্থ এটালক মু‘আল্লাক হাদীস রহসালব 
বর্ণনা কলিলেন। রতরন বলেলেন, ‘আরয়শাহ িারদয়াল্লাহু আনহা 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ‘‘আমালদিলক 
আলদশ কলিলেন মানুষলক তাি পদমযণাদা অনুযায়ী স্থান রদলত’’। এ 
হাদীসরট ইমাম হারকম আবূ ‘আবদুল্লাহ (িাহ:) তাি ‘‘মারিফাতু 
উেুরমে হাদীস’’ গ্রলন্থ বর্ণনা কলিলেন এবং বলেলেন এরট সহীহ 
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হাদীস।357 
قَِدَم ُعيَيْنَُة ْبُن ِحْصٍن، : وََعِن ابِْن َعَباٍس رَِِضَ اهلل َعنُهَما، قَاَل . ٧٥1/11

َل ىلَعَ ابِْن أِخيِه احلُِرّ بِن قَيٍس، َوَكَن ِمَن انَلَفرِ  يَن يُْدِنيِهْم ُعَمرُ  َفَْنَ رِض اهلل  اذَلِ
َوُمشاَوَرتِِه ُكُهواًل َكنُوا  رِض اهلل عنه َوَكَن الُقَراُء أْصَحاَب جَمِْلس ُعَمرَ  ،عنه

ْو ُشَباناً، َفَقاَل ُعيَيْنَُة البِْن أخيِه 
َ
يَا اْبَن أِِخ، لََك وَْجٌه ِعنَْد َهَذا األِمريِ فَاْستَأِذْن : أ

ِِه يَا ابَن اْلََّطاِب، فَواهلِل َما : فَلََما َدَخَل قَاَل . ، فاْستَأَذن فَأِذَن َُلُ ُعَمرُ يِل َعلَيهِ 
َحََّت َهَم أْن  رِض اهلل عنه َفَغِضَب ُعَمرُ . ُتْعِّطينَا اجْلَْزَل َوال حَتُْكُم ِفينَا بالَعْدلِ 

ذِ  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصَن اهلل َتَعاىَل قَاَل نِلَبِيِّه يَا أمرَي الُمْؤِمننَي، إ: َفَقاَل َُلُ احلُُر . يُوقَِع بِهِ   خ 
  وَ َعفۡ لۡ ٱ

ۡ
رۡ َوأ ِ  م  رۡ لۡ ٱب عۡ  ِف ع 

َ
َوإَن َهَذا ِمَن [  1٢٢: االعراف] ﴾ ١٩٩ ِهلِيَ َجٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

. اجلَاِهِلنَي، واهلِل َما َجاَوزَهاَ ُعَمُر ِحنَي تاَلََها، وَكَن َوَقافاً ِعنَْد ِكتَاِب اهلِل َتَعاىَل 
 اه ابلخاريرو

১০/৩৬১। ইবলন আব্বাস বর্ণনা কলিন সয, উয়াইনাহ ইবলন 
রহস্বন এলেন এবং তাঁি ভারতজা হুিণ ইবলন কাইলসি কালে অবস্থান 
কিলেন। এই (হুিণ) উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সখোফত কালে 
ঐ সোকগুরেি মলয য একজন রেলেন যালদিলক রতরন তাঁি রনকলট 
িাখলতন। আি কুিআন-রবশািদর্র্ বয়স্ক হন অথবা যুবক দে তািঁা 
                                                           
357 আরম (আেবানী) বেরেঃ হারকম আবূ আরব্দল্লাহ্ তাি ‘‘মা‘রিফাতু উেূরমে হাদীস’’ গ্রলন্থ সয, 
বলেলেন : হাদীসরট সহীহ্। রকন্তু রতরন সযরূপ বলেলেন আসলে হাদীসরট সসরূপ নয়, এি সনলদ 
রবরচ্ছিতা থাকাি কািলর্। সযমনরট আরম ‘‘আেরমশকাত’’ গ্রলন্থ (তাহ্ক্বীক সানীলত - ৪৯৮৯) 
আলোচনা কলিরে। আবূ দাঊদ (রনলজই) বলেনঃ বর্ণনাকািী মাইমূন আলয়শালক পানরন। আিও 
সদখুনঃ রসেরসোহ যয়ীফাহ ১৮৯৪নং) 



 

436 

উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সভাষদ ও পিামশণদাতা রেলেন। 
উয়াইনাহ তাঁি ভারতজালক বেলেন, ‘সহ আমাি ভ্রাতুষু্পি! এই 
খেীফাি কালে সতামাি রবলশষ সম্মান িলয়লে। তাই তুরম আমাি 
জলনয তাঁি সলি সাক্ষাৎ কিাি অনুমরত চাও।’ ফলে রতরন অনুমরত 
চাইলেন। সুতিাং উমাি তালক অনুমরত রদলেন। অতঃপি যখন 
উয়াইনাহ রভতলি প্রলবশ কিলেন, তখন উমাি (িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু)সক বেলেন, ‘সহ ইবলন খাোব! আল্লাহি কসম! আপরন 
আমালদিলক পযণাপ্ত দান সদন না এবং আমালদি মলয য নযায় রবচাি 
কলিন না!’ (এ কথা শুলন) উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সিলর্ সর্লেন। 
এমনরক তালক মািলত উদযত হলেন। তখন হুিণ তাঁলক বেলেন, ‘সহ 
আমীরুে মু’সমনীন! আল্লাহ তা‘আো তাঁি নবীলক বলেন, ‘‘তুরম 
ক্ষমাশীেতাি পথ অবেম্বন কি। ভাে কালজি আলদশ প্রদান কি 
এবং মূখণরদর্লক পরিহাি কলি চে।’’ (সূিা আে আ’িাফ ১৯৮ আয়াত) 
আি এ এক মূখণ।’ আল্লাহি কসম! যখন রতরন (হুিণ) এই আয়াত 
পাি কিলেন, তখন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু একটুকুও আলর্ 
বাড়লেন না। আি রতরন আল্লাহি রকতালবি কালে (অথণাৎ তাঁি 
রনলদণশ শুলন) সথলম সযলতন।(বুখািী)  358  

ِب َسِعيٍد َسُمَرةَ بِن ُجنُدٍب . ٧٥٤/11
َ
لََقد ُكنُت : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

ُغالماً، فَُكنُْت أْحَفُظ َعنُْه، َفَما َيْمنَُعيِن ِمَن الَقْوِل إاَل  ملسو هيلع هللا ىلصْهِد رَُسوِل اهلِل ىلَعَ عَ 
                                                           
358 সহীহুে বুখািী ৪৬৪২, ৭২৮৬ 
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 ُمتََفٌق َعلَيهِ . أَن َهاُهنَا رَِجااًل ُهْم أَسُن ِميِنّ 
১১/৩৬২। আবূ সাঈদ সামুিাহ ইবলন জুনদুব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি যুলর্ রকলশাি রেোম। আরম তািঁ কথাগুরে মুখস্থ 
কলি রনতাম। রকন্তু আমালক বর্ণনা কিলত একটাই রজরনস বায া স্রষ্ট 
কিত সয, সসখালন আমাি সচলয় বলয়ালজযষ্ঠ মানুষ উপরস্থত থাকত।’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 359 

نس. 1٤/٧٥٧
َ
َرم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول : قال  رِض اهلل عنه وعن أ كإ

َ
ما أ

ِرُمُه ِعنإد ِسنِّه رواه الرتمذي وقال «َشاٌب َشّيإخاً لِِسنِِّه إِِلَ َقَّيَض اهللِ َِلُ َمنإ يُكإ
 . حديث غريب

১২/৩৬৩। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, “যরদ সকালনা ব্দ্ধ সোকলক 
সকালনা যুবক তাি বায ণলকযি কািলর্ সম্মান সদখায়, তলব তাি 
ব্দ্ধাবস্থায় আল্লাহ এমন সোকলক রনয ণাির্ কলি রদলবন, সয তালক 
সম্মান সদখালব।” রতিরমযী হাদীসরটলক র্িীব বলেলেন।360 

                                                           
359 সহীহুে বুখািী ৩৩২, মুসরেম ৯৬৪, রতিরমযী ১০৩৫, নাসায়ী ১৯৭৬, ১৯৭৯, আবূ দাউদ ৩১৯৫, 

ইবনু মাজাহ ১৪৯৩, আহমাদ ১৯৬৪৯, ১৯৭০১ 
360 আরম (আেবানী) বেরেঃ আরম হাদীসরট সম্পলকণ ‘‘রসেরসোহ্ য‘ঈফা’’ গ্রলন্থি (৩০৪) নং হাদীলস 
আলোচনা কলিরে এবং এি দু’রট সমসযা উলল্লখ কলিরে। [ওকাইেী ইয়াযীদ ইবনু বায়ান সম্পলকণ 
বলেনঃ তাি মুতাবা‘য়াত কিা হয়রন। আি হাদীসরট একমাি তাি মায যলমই সচনা যায়। দািাকুতনী 
বলেনঃ রতরন দুবণে। আি ইমাম বুখািী বলেনঃ তাি বযাপালি রবরূপ মন্তবয িলয়লে। ইবনু আদী 
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َبتِِهمإ َوَُمََبتِِهمإ َوَطلَِب  -42 ِ َوَُمَالََستِِهمإ َوُصحإ َريإ
إ
ِل اخل هإ

َ
بَاُب زِيَاَرةِ أ
 ِ إَمَواِّضِع الإَفاِّضلَةِ زِيَاَرت  ِهمإ َواُِلََعءِ مِنإُهمإ َوزِيَاَرةِ ال

পরিলচ্ছদ - ৪৫ : ভাে সোকলদি সালথ সাক্ষাৎ কিা, 
তালঁদি সাহচযণ গ্রহর্ কিা, তালঁদিলক ভােবাসা, 
তালঁদিলক বারড়লত দাওয়াত সদওয়া, তালঁদি কালে 
সদা‘আ চাওয়া এবং বিকতময় স্থানসমূলহি দশণন 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وَسٰ  قَاَل  ِإَوذۡ  ﴿ ٰ  م  بۡ  َّل   ه  لَِفَتى

َ
بۡ  َحَّّتٰ  َرح  أ

َ
وۡ  نِ َريۡ حۡ ۡلَ ٱ َمعَ َمۡ  ل غَ أ

َ
مۡ  أ

َ
بٗ  ِضَ أ ق   ﴾ ٦٠ اح 

وَسٰ  ۥَل   قَاَل  ﴿: إىَِل قوُل َتَعاىَل  [  ٥1: الكهف] َك  َهۡل  م  تّبِع 
َ
ٰ  أ ن ََعَ

َ
 ِمّما ت َعّلَِمنِ  أ

ّلِمۡ   [  ٥٥: الكهف] ﴾ ٦٦ ادٗ ر شۡ  َت ع 
অথণাৎ “(স্মির্ কি,) যখন মূসা তাি সিীলক বলেরেে, দুই 

সমুলদ্রি সিমস্থলে না সপঁলে আরম থামব না অথবা আরম যুর্ যুর্ 
য লি চেলত থাকব।” -এখান সথলক আল্লাহি বার্ী:- “মূসা তালক 
বেে, সতয পলথি সয জ্ঞান আপনালক দান কিা হলয়লে, তা হলত 
আমালক রশক্ষা সদলবন এই শলতণ আরম আপনাি অনুসির্ কিব 

                                                                                                            
বলেনঃ এরট মুনকাি হাদীস। আি তাি শাইখ আবুি রিহাে সম্পলকণ ইবনু আদী বলেনঃ রতরন 
শরিশােী নন, মুনকারুে হাদীস। ইমাম বুখািী বলেনঃ তাি রনকট আজব আজব বর্ণনা িলয়লে। 
সদখুন উি (৩০৪) নম্বি হাদীলস]। 
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রক?” (সূিা কাহফ ৬০-৬৬ আয়াত) 
রতরন আলিা বলেন, 

ونَ يَدۡ  َّّلِينَ ٱ َمعَ  َّسَك َّنفۡ  ِبۡ ۡص ٱوَ  ﴿ م ع  ِ  َرّبه  ونَ  َعِشِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب  ﴾ۥٰ َهه  وَجۡ  ي رِيد 
 [  ٤8: الكهف]

অথণাৎ “তুরম রনলজলক তালদিই সংসলর্ণ িাখ যািা সকাে ও 
সন্ধযায় তালদি প্ররতপােকলক তাঁি সন্তুরষ্ট োলভি উলদ্দলশয আহ্বান 
কলি।” (সূিা  কাহফ ২৮ আয়াত) 

نٍَس . ٧٥٢/1
َ
بُو بَكٍر ِلُعَمَر رَِِضَ اهلُل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
قَاَل أ

ِمّ أْيَمَن رَِِضَ اهلُل َعنَها نَُزورَُها :  ملسو هيلع هللا ىلصَعنُهَما َبْعَد َوفَاِة رَُسوِل اهلِل 
ُ
اْنَّطِلْق بِنَا إىَِل أ

َما ُيبِْكيِك : يَُزورَُها، فَلََما اْنتََهيَا إَِيَْها، بََكْت، َفَقاالَ لََها  ملسو هيلع هللا ىلصَما ََكَن رَُسوُل اهللِ كَ 
ْن اَل : ، َفَقالَْت ملسو هيلع هللا ىلص؟ أَما َتْعلَِمنَي أَن َما ِعنَْد اهلِل َخرْيٌ لَرُسوِل اهلِل 

َ
َما أبِْكّي أ

ْعلَُم أَن َما ِعنَْد اهلل َتَعاىَل َخرْيٌ 
َ
ُكوَن أ

َ
، َولَِكْن أبكّي أَن الَوْْحَ ملسو هيلع هللا ىلص لَِرُسوِل اهللِ أ

 رواه مسلم. قِد اْنَقَّطَع ِمَن الَسماِء، َفَهَيَجتُْهَما ىلَعَ ابُلََكِء، فََجَعال َيبِْكيَاِن َمَعَها 
১/৩৬৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি জীবনাবসালনি পি আবূ বকি রসদ্দীক 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক বেলেন, ‘চেুন, 
আমিা উলম্ম আইমালনি সালথ সাক্ষাৎ কিলত যাই, সযমন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি সালথ সাক্ষাৎ কিলত সযলতন।’ 
সুতিাং যখন তাঁিা উলম্ম আইমালনি কালে সপঁেলেন, তখন রতরন 
সকঁলদ সফেলেন। অতঃপি তািঁা তাঁলক বেলেন, ‘তুরম কাঁদে সকন? 
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তুরম রক জালনা না সয, আল্লাহি কালে যা িলয়লে, তা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি জনয (দুরনয়া সথলক) অরয ক 
উত্তম? রতরন উত্তি রদলেন, ‘আরম এ জনয কািা কিরে না সয, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি জনয আল্লাহি রনকট 
যা িলয়লে, তা অরয কতি উত্তম সস কথা আরম জারন না। রকন্তু আরম 
এজনয কাঁদরে সয, আসমান হলত ওহী আসা বন্ধ হলয় সর্ে।’ উলম্ম 
আইমান (তাঁি এ দুঃখজনক কথা দ্বািা) ঐ দু’জনলক কাঁদলত বায য 
কিলেন। ফলে তাঁিাও তাঁি সালথ কাঁদলত োর্লেন। (মুসরেম) 361  

ِب ُهَريَرةَ وَ . ٤/٧٥٦
َ
َخاً َِلُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِِبّ  ،رِض اهلل عنه َعن أ

َ
أَن رَُجَلً زَاَر أ
رََجتِِه َملََكً، فَلََما أََت َعلَّيِه، قَاَل  َرى، فَأرإَصَد اهلل َتَعاََل لََعَ َمدإ خإ

ُ
أيإَن : ِف قَريَة أ

ريُد أخاً ِل ِف هِذهِ الَقريَِة : تُريُد ؟ قَاَل 
ُ
َمة تَُرُبَها  َهلإ : قَاَل . أ لََك َعلَّيِه ِمنإ نِعإ
بَبإُتُه ِف اهلل َتَعاََل، قَاَل : َعلَّيِه ؟ قَاَل  َ أِنّ أحإ فإِنّ َرُسوُل اهلل إََلإَك بَأَن : ِل، َغريإ

َببإتَُه فِّيهِ  َحبََك َكَما أحإ
َ
 مسلم رواه. «اهلَل قَدإ أ

২/৩৬৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘এক বযরি অনয সকান গ্রালম 
তাি ভাইলয়ি সালথ সাক্ষাৎ কিাি জনয সবি হে। আল্লাহ তা‘আো 
তাি িািায় এক রফরিশ্তালক বরসলয় রদলেন, রতরন তাি অলপক্ষা 
কিলত থাকলেন। যখন সস তাঁি কালে সপঁেে, তখন রতরন তালক 
বেলেন, ‘তুরম সকাথায় যাচ্ছ?’ সস বেে, ‘এ সোকােলয় আমাি এক 
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ভাই আলে, আরম তাি কালে যারচ্ছ।’ রফরিশ্তা রজলজ্ঞস কিলেন, 
‘সতামাি প্ররত রক তাি সকান অনুগ্রহ িলয়লে, যাি রবরনময় সদওয়াি 
জনয তুরম যাচ্ছ?’ সস বেে, ‘না, আরম তাি রনকট সকবেমাি এই 
জনয যারচ্ছ সয, আরম তালক আল্লাহি ওয়ালি ভােবারস।’ রফরিশ্তা 
বেলেন, ‘(তাহলে সশালনা) আরম সতামাি রনকট আল্লাহি দূত রহসালব 
(এ কথা জানাবাি জনয) এলসরে সয, আল্লাহ তা‘আো সতামালক 
ভােবালসন; সযমন তুরম তালক আল্লাহি জনয ভােবাস।’’(মুসরেম) 362 

وإ َزاَر أخاً َِلُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعنُه، قَاَل . ٧/٧٥٥
َ
 ِف َمنإ ََعَد َمِريضاً أ

ِِلً : اهللِ، نَاَداهُ ُمَناٍد  َّشاَ ، َوَتَبوَأَت ِمَن اجَلنَِة َمْنإ  رواه. «بِأنإ ِطبإَت، َوَطاَب َممإ
 «غريب»: ، ويف بعض النسخ«حديث حسن»: الرتمذي، َوقاَل 

৩/৩৬৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি 
সকালনা সিার্ীলক সাক্ষাৎ কলি সখাঁজখবি সনয় অথবা তাি সকালনা 
আল্লাহি ওয়ালি ক্ত ভাই এি সালথ সাক্ষাৎ কলি, সস বযরিলক এক 
(র্ায়বী) আহ্বানকািী আহ্বান কলি বলে, ‘সুখী হও তুরম, সুখকি 
সহাক সতামাি ঐ যািা (সাক্ষালতি জনয যাওয়া)। আি সতামাি স্থান 
সহাক জািালতি প্রাসালদ।’’(রতিরমযী, হাসান বা র্িীব সূলি)363   

شَعِري. ٢/٧٥٥
َ
ِب ُموىَس األ

َ
ّ  رِض اهلل عنه وََعن أ َن انَليِِبِ

َ
إَِّنَما »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ
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ِك، َونَافِِخ الإِكريِ، فََحاِمُل  َمَثُل اجَللِيِس الَصالِِح وََجلِيِس الُسوءِ، َكَحاِمِل الِمسإ
ِك  ُه رُِياً َطّيِّبًَة، َونَافُِخ إ: الإِمسإ

َما أنإ ُُيإِذيََك، َوإَما أنإ تَبإتَاَع مِنإُه، َوإَما أنإ ََتَِد مِنإ
ُه رُِياً ُمنإتِنَةً : الِكريِ 

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «إَما أنإ ُُيإِرَق ثَِّيابََك، َوإَما أنإ ََتَِد ِمنإ
৪/৩৬৭। আবূ মূসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সৎ সিী ও অসৎ 
সিীি উদাহির্ হে, কস্তুিী বহনকািী (আতিওয়াো) ও হাপলি 
ফুৎকািকািী (কামালিি) নযায়। কস্তুিী বহনকািী (আতিওয়াো) 
হয়লতা সতামালক রকেু দান কিলব অথবা তাি কাে সথলক তুরম রকেু 
খরিদ কিলব অথবা তাি কাে সথলক সুবাস োভ কিলব। আি 
হাপলি ফুৎকািকািী (কামাি) হয়ত সতামাি কাপড় পুরড়লয় সদলব 
অথবা তুরম তাি কাে সথলক দুর্ণন্ধ পালব।’’364 (বুখািী, মুসরেম) 

ِب ُهَريَرةَ . ٦/٧٥8
َ
ةُ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِِبّ  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
ُتنإَكُح الَمرإأ

َبٍع  رإ
َ
يِن تَِرَبتإ يََدا لَِمالَِها، َوحِلََسبِهَ : أل َفرإ بَِذاِت اِِلّ . «ا، َوجِلََمالَِها، َوِِلِينَِها، فَاظإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ 
৫/৩৬৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘চািরট গুর্ 
সদলখ মরহোলক রববাহ কিা হয়; তাি য ন-সম্পদ, তাি বংশ মযণাদা, 
তাি রূপ-সসৌন্দযণ এবং তাি দ্বীন-য মণ সদলখ। তুরম দ্বীনদাি পািী োভ 
কলি সফেকাম হও। (অনযথায় তুরম ক্ষরতগ্রি হলব।)’’ (বুখািী) 
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* এি অথণঃ সোলকিা সায াির্তঃ মরহোি এই চাি গুর্ সদলখ 
রববাহ কলি থালক। তুরম দ্বীনদাি সপলত আগ্রহী হও, তালক রববাহ 
কি এবং তাি সি ও সাহচযণ সপলয় য নয হও। 365 

َِبيَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انَليُِب : وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهللُ َعنُهَما، قَاَل . ٥/٧٥٢ َما »: جِلِ
َنُعَك أنإ تَُزوَرنَا أكَُثَ ِمَما تَُزوُرنَا ؟ لَْت «َيمإ ل   َوَما ﴿: َفَْنَ مۡ  إِّّل  نَتَزََنّ

َ
 َماۥ َل   َرّبَِكٰ  رِ بِأ

يۡ  َبۡيَ 
َ
ٰ  َبۡيَ  َوَما َفَناَخلۡ  َوَما ِديَناأ  رواه ابلخاري[  ٥٢: مريم] ﴾ لَِكَ َذ

৬/৩৬৯। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রজব্রাঈেলক বেলেন, ‘আপরন যতটা 
আমাি সলি সাক্ষাৎ কলিন তাি সচলয় সবশী সাক্ষাৎ কিলত আপনাি 
বায া রকলসি?’ ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হে, ‘‘(রজব্রাঈে বেলেন,) 
আমিা সতামাি প্ররতপােলকি আলদশ বযারতলিলক অবতির্ করি না। 
যা আমালদি সমু্মলখ ও পশ্চালত এবং উভলয়ি ময যস্থলে িলয়লে সস 
সকেই তাঁি মারেকানায ীন।’’ (সূিা মািয়যাম ৬৪ আয়াত, বুখািী)  366 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي. ٥/٧٥1
َ
ِل »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلَيِِبّ  ،اهلل عنه رِض وََعن أ

ُكلإ َطَعاَمَك إِلَ تَِِقٌ 
إ
ِمناً، َوِلَ يَأ بُو داود والرتمذي بإسناد  رواه. «تَُصاِحبإ إِلَ ُمؤإ

َ
أ

 . ال بأس بِهِ 
৭/৩৭০। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
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নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মু’রমন মানুষ োড়া অনয 
কালিা সিী হলয়া না এবং সতামাি খাবাি সযন পিলহযর্াি বযরি 
োড়া অনয সকউ না খায়।’’ (আবূ দাউদ, রতিরমযী)   367 

ِب ُهَريَرةَ . ٧٥1/8
َ
َن انَليَِب : رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
الرَُجُل لََعَ دِيِن »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

َحُدُكمإ َمنإ ُُيَا
َ
بُو داود والرتمذي بإسناد صحيح،  رواه. «لُِل َخلِّيلِِه، فَلَّينإُظرإ أ

َ
أ

 «حديث حسن»: َوقاَل الرتمذي
৮/৩৭১। আবু হুিাইিাহ্ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মানুষ তাি বনু্ধি দ্বীলনি 
উপি হয়। অতএব সতামালদি প্রলতযকলক সদখা উরচত সয, সস কাি 
সালথ বনু্ধত্ব স্থাপন কিলে।’’ (আবূ দাউদ, রতরিরমযী, রবশুদ্ধ সূলি)  368 

شَعِري. ٢/٧٥٤
َ
ِب ُموىَس األ

َ
َن انَليَِب  :رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
الَمرإُء »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

َحَب 
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َمَع َمنإ أ

الَمرإُء »: يَلَْحْق بِِهْم؟ قَاَل  الَرُجُل حُيُِب الَقوَم َولََما: ملسو هيلع هللا ىلصِقيَل لِلَنيِِب : َويف ِرَوايَةٍ 
َحَب 

َ
 .«َمَع َمنإ أ

৯/৩৭২। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মানুষ (দুরনয়ালত) যালক 
ভােবালস (রকয়ামলত) সস তািই সাথী হলব।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
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রজলজ্ঞস কিা হে, ‘‘সকালনা বযরি সকালনা সম্প্রদায়লক ভােবালস, 
রকন্তু (আমলে) তালদি সমকক্ষ হলত পালিরন। রতরন বেলেন, মানুষ 
যালক ভােবালস, সস তািই সাথী হলব।’’(বুখািী ও মুসরেম)369  

نٍَس . ٧٥٧/11
َ
عَرابِياً قَاَل لَِرُسوِل اهلِل  : رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
َن أ

َ
َمََّت :  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َت لََها ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصالَساَعُة ؟ قَاَل رَُسوُل اهلِل  َددإ : ُحَب اهلل َورَُسوُِل، قَاَل : قَاَل «َما أعإ
َببإَت » َما : ، وهذا لفظ مسلم، ويف رواية َلما ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أنإَت َمَع َمنإ أحإ

ِحُب اهلل َورَُسوَُلُ أْعَدْدُت لََها ِمْن َكثرِي َصْوٍم، َواَل َصاَلٍة، َواَل َصَدقٍَة، 
ُ
 .َولَِكيِنّ أ

১০/৩৭৩। আনাস ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, এক বযরি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক 
রজলজ্ঞস কিে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! রকয়ামত কলব  টলব?’ রতরন 
তালক রজলজ্ঞস কিলেন, ‘‘তুরম এি জনয রক প্রস্তুরত রনলয়ে?’’ সস 
বেে, ‘আল্লাহ ও তাঁি িসূলেি ভােবাসা।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম 
যালক ভােবাস, তািই সাথী হলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম, শব্দগুরে 

মুসরেলমি) 370  
উভলয়ি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘আরম সবরশ নামায-সিাযা ও 

সাদকাহি মায যলম প্রস্তুরত রনলত পরিরন। রকন্তু আরম আল্লাহ ও তাঁি 
িাসূেলক ভােবারস। (রতরন বেলেন, তুরম যালক ভােবাস, তািই 
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সাথী হলব।)’’ 
َجاَء رَُجٌل إىَِل رَُسوِل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعِن ابِن َمسُعودٍ . ٧٥٢/11

َحَب قَْوماً َولَْم يَلَْحْق بِِهْم؟ َفَقاَل : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص
َ
يَا رَُسوَل اهلِل، َكيَْف َتُقوُل يف رَُجٍل أ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «الَمرإُء َمَع َمنإ أَحَب »: ملسو هيلع هللا ىلصهلل رَُسول ا
১১/৩৭৪। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা কলিন, এক 

বযরি এলস িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক রজলজ্ঞস 
কিে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! সকালনা বযরি সকালনা সম্প্রদায়লক 
ভােবালস, রকন্তু (আমলে) তালদি সমকক্ষ হলত পালিরন।’ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘মানুষ যালক ভােবালস, সস 
তািই সাথী হলব।’’(বুখািী ও মুসরেম) 371  

ِب ُهَريَرةَ . 1٤/٧٥٦
َ
انلَاُس »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِِبّ  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

َلَِم إَِذا َمَعاِدٌن َكَمَعاِدِن اَّلَهِب َوالِفَضِة،  ِخَّياُرُهمإ ِف اجَلاِهلَِّيِة ِخَّياُرُهمإ ِف اْلسإ
َتلََف، وَما َتَناَكَر ِمنإَها  َواُح ُجُنوٌد َُمََنَدةٌ، َفَما َتَعاَرَف مِنإَها ائإ َفُقُهوا، َواألرإ

َتلََف   مسلم رواه. «اخإ
১২/৩৭৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সসানা-রূপাি খরনিারজি 
মত মানব জারতও নানা সর্ালিি খরনিারজ। যািা জালহেী যুলর্ উত্তম 
রেে, তািা ইসোমী যুলর্ও উত্তম; যখন তািা দ্বীলনি র্ভীি জ্ঞান 
োভ কলি। আি আত্মাসমূহ সমলবত দসনযদলেি মত। সুতিাং 
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আলপালস সয আত্মাদে পরিরচত ও অরভি প্রক্রতি হয়, সস 
আত্মাদলেি মালে রমেন ও বনু্ধত্ব স্থারপত হলয় থালক এবং সয 
আত্মাদে আলপালস অপরিরচত ও রভি প্রক্রতি হয়, সস আত্মাদলেি 
মালে রবরচ্ছিতা ও অবনকয প্রকট হলয় ওলি।’’(মুসরেম) 372  

ْرَواحُ »: وروى ابلخاري قوُل. 1٧/٧٥٥
َ
إِلخ، من رواية َعئشة رِض اَّلَل «األ

 . عنها

১৩/৩৭৬। তলব বুখািী ‘‘আত্মাসমূহ সমলবত দসনযদলেি মত। 
সুতিাং আলপালস সয আত্মাদে পরিরচত ও অরভি প্রক্রতি হয়, সস 
আত্মাদলেি মালে রমেন ও বনু্ধত্ব স্থারপত হলয় থালক এবং সয 
আত্মাদে আলপালস অপরিরচত ও রভি প্রক্রতি হয়, সস আত্মাদলেি 
মালে রবরচ্ছিতা ও অবনকয প্রকট হলয় ওলি।’’ এ অংশটুকু আলয়শা 
িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বর্ণনা কলিলেন। (বুখািী) 

َسرْيِ بِن َعمٍرو، َويَُقاُل . 1٢/٧٥٥
ُ
ََكَن ُعَمُر ْبُن : ابِن َجابٍِر، قَاَل : وََعن أ

َويُْس : إَِذا أََت َعلَيِه أْمَداُد أْهِل ايََمِن َسألَُهْم  رِض اهلل عنه اْلََّطاِب 
ُ
أِفيُكْم أ

َويٍْس ْبُن ََع 
ُ
َويُْس اْبُن ََعِمر ؟ : َفَقاَل َُلُ  ،رِض اهلل عنه ِمٍر ؟ َحََّت أََت ىلَعَ أ

ُ
أنَْت أ

َت : قَاَل . َنَعْم : ِمْن ُمَراٍد ُثَم ِمْن قََرٍن ؟ قَاَل : َنَعْم، قَاَل : قَاَل 
ْ
فَََكَن بَِك بََرٌص، َفََبَأ

َسِمْعُت : قَاَل . َنَعْم : لََك َوادِلٌة ؟ قَاَل : قَاَل  .َنَعْم : ِمنُْه إاَل َموِْضَع ِدرَْهٍم ؟ قَاَل 
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ِل اَلََمِن ِمنإ »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل  َدادِ أهإ إُس بإُن ََعِمٍر َمَع أمإ وي
ُ
يَأِِت َعلَّيإُكمإ أ

 ِمنإُه إِلَ موإِّضَع ِدرإَهٍم، َِلُ َواِلةٌ 
َ
ُهَو بَِها بٌَر لَوإ  ُمَراٍد، ُثَم مِنإ قََرٍن ََكَن بِِه بََرٌص، َفَْبَأ

َعل ِفَر لََك فَافإ َتغإ َت أنإ يَسإ َتَطعإ بَرَهُ، فإِن اسإ
َ
فَاْستَْغِفْر يل فَاْستَْغَفَر «أقإَسَم لََعَ اهلل أل
: أالَ أْكتُُب لََك إىَِل ََعِمِلَها؟ قَاَل : الُكوفََة، قَاَل : أْيَن تُريُد ؟ قَاَل : َُلُ، َفَقاَل َُلُ ُعَمُر 

، فَلََما ََكَن ِمَن الَعاِم الُمْقِبِل َحَج رَُجٌل ِمْن أُكوُن يف َحُب إِيَلَ
َ
 َغَْبَاِء انَلاِس أ

َويٍْس، َفَقاَل 
ُ
افِِهْم، فَواَفَق ُعَمَر، فََسأَُلُ َعْن أ تََرْكتُُه رََث ابَليِْت قَليَل الَمتَاِع، : أرْشَ

َداٍد مِنإ يَأِِت »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : قَاَل  إُس بإُن ََعِمٍر َمَع أمإ َوي
ُ
َعلَّيإُكمإ أ

 
َ
ِل اَلََمِن ِمنإ ُمَراٍد، ُثَم ِمنإ قََرٍن، ََكَن بِِه بََرٌص َفَْبَأ َهٍم، َِلُ  أهإ ِمنإُه إِلَ َموِّضَع ِدرإ

تَغإ  عَت أنإ يَسإ َتطإ بَرَهُ، فَإِن اسإ
َ
ٌة ُهَو بَِها بٌَر لَوإ أقإَسَم لََعَ اهللِ أل ِفَر لََك، َواِِلَ

َعلإ  َويْساً، َفَقاَل «فَافإ
ُ
أنَْت أْحَدُث َعْهداً بَسَفٍر َصاِلٍح، : قَاَل . اْستَْغِفْر يِل : فَأََت أ
َنَعْم، فاْستَْغَفَر َُلُ، َفَفِّطَن َُلُ انَلاُس، : لَِقيَت ُعَمَر ؟ قَاَل : قَاَل . فَاْستَْغِفْر يل 

 رواه مسلم. فَاْنَّطلََق ىلَعَ وَْجِهِه 
َسرْي بِن َجابِرٍ 

ُ
يضاً َعن أ

َ
أَن أْهَل الُكوفَِة  : رِض اهلل عنه َويف ِرَوايٍَة لُِمسِلٍم أ

َويٍْس، َفَقاَل ُعَمُر  َوفَُدوا ىلَعَ ُعَمرَ 
ُ
: رِض اهلل عنه، َوِفيهْم رَُجٌل ِمَمْن ََكَن يَْسَخُر بِأ

َحٌد ِمَن الَقَرنِِيّنَي ؟ فََجاَء ذلَِك الرَ 
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصإَن رَُسوَل اهلِل : ُجُل، َفَقاَل عمُر َهْل هاُهنَا أ

ٍمّ َُلُ، : إَن رَُجالً يَأِتيُكْم ِمَن ايََمِن ُيَقاُل َُلُ »: قَْد قَاَل 
ُ
َويٌْس، الَ يََدُع بايََمِن َغرْيَ أ

ُ
أ

رْهَ  و ادِلّ
َ
ينَاِر أ ِم، َفَمْن لَِقيَُه قَْد ََكَن بِِه َبيَاٌض َفَدََع اهلل َتَعاىَل، َفأْذَهبَُه إاَل َموِضَع ادِلّ

 .«ِمنُْكْم، فَلْيَْسَتْغِفْر لَُكمْ 
، ملسو هيلع هللا ىلصإيِنّ َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : رِض اهلل عنه، قَاَل  َعن ُعَمرَ : ويف ِرَوايٍَة َُلُ 

ةٌ َوَكَن بِِه َبيَاٌض، َفُمرُ : إَن َخرْيَ اتَلابِِعنَي رَُجٌل ُيَقاُل َُلُ »: َيُقوُل  َويٌْس، َوَُلُ َوادِلَ
ُ
وهُ، أ
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 .«فَلْيَْستَْغِفْر لَُكمْ 
১৪/৩৭৭। উসাইি ইবলন ‘আমি মতান্তলি ইবলন জালবি সথলক 

বরর্ণত, উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি রনকট যখনই ইয়ামান সথলক 
সহলযার্ী সযাদ্ধািা আসলতন, তখনই রতরন তাঁলদিলক রজলজ্ঞস 
কিলতন, ‘সতামালদি মলয য রক উয়াইস ইবলন ‘আলমি আলে?’ সশষ 
পযণন্ত (এক দলেি সলি) উয়াইস (ক্বািনী) িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
(মদীনা) এলেন। অতঃপি উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁলক রজলজ্ঞস 
কিলেন, ‘তুরম রক উয়াইস ইবলন আলমি?’ রতরন বেলেন, ‘হযাঁ।’ 
উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু েলেন, ‘মুিাদ (পরিবালিি) এবং ক্বান্ণ 
(সর্ালিি)?’ উয়াইস বেলেন, ‘হযাঁ।’ রতরন (পুনিায়) রজলজ্ঞস 
কিলেন, ‘সতামাি শিীলি সেত সিার্ রেে, তা এক রদিহাম সম 
জায়র্া বযতীত (সবই) দূি হলয় সর্লে?’ উয়াইস বেলেন, ‘হযাঁ।’ 
রতরন বেলেন, ‘সতামাি  মা আলে?’ উয়াইস বেলেন, ‘হযা।ঁ’ রতরন 
বেলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত 
শুলনরে, ‘‘মুিাদ (পরিবালিি) এবং ক্বান্ণ (সর্ালিি) উয়াইস ইবলন 
আলমি ইয়ামালনি সহলযার্ী সফৌলজি সলি সতামালদি কালে আসলব। 
তাি সদলহ য বে দার্ আলে, যা এক রদিহাম সম স্থান োড়া সবই 
ভাে হলয় সর্লে। সস তাি মালয়ি সালথ সদাচািী হলব। সস যরদ 
আল্লাহি প্ররত কসম খায়, তলব আল্লাহ তা পূির্ কলি সদলবন। 
সুতিাং (সহ উমাি!) তুরম যরদ রনলজি জনয তালক রদলয় ক্ষমাপ্রাথণনাি 
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সদা‘আ কিালত পাি, তাহলে অবশযই কিলব।’’ সুতিাং তুরম আমাি 
জনয (আল্লাহি কালে) ক্ষমা প্রাথণনা কি।’ 

সশানামাি উয়াইস উমালিি জনয ক্ষমাপ্রাথণনা কিলেন। অতঃপি 
উমাি তাঁলক বেলেন, ‘তুরম সকাথায় যালব?’ উয়াইস বেলেন, 
‘কূফা।’ রতরন বেলেন, ‘আরম রক সতামাি জনয সসখানকাি র্ভণনিলক 
পি রেলখ সদব না?’ উয়াইস বেলেন, ‘আরম সায াির্ র্িীব-
রমসকীনলদি সালথ থাকলত ভােবারস।’ 

অতঃপি যখন আর্ামী বেি এে তখন কূফাি সম্ভ্রান্ত বযরিলদি 
মলয য একজন হলি এে। সস উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সলি 
সাক্ষাৎ কিলে রতরন তালক উয়াইস সম্পলকণ রজলজ্ঞস কিলেন। সস 
বেে, ‘আরম তাঁলক এই অবস্থায় সেলড় এলসরে সয, রতরন একরট ভগ্ন 
কুরটি ও স্বে সামগ্রীি মারেক রেলেন।’ উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বেলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত 
শুলনরে, ‘‘মুিাদ (পরিবালিি) এবং ক্বান্ণ (সর্ালিি) উয়াইস ইবলন 
আলমি ইয়ামালনি সহলযার্ী সফৌলজি সলি সতামালদি রনকট আসলব। 
তাি সদলহ য বে সিার্ আলে, যা এক রদিহামসম স্থান োড়া সবই 
ভালো হলয় সর্লে। সস তাি মালয়ি সালথ সদাচািী (মা-ভি) হলব। 
সস যরদ আল্লাহি উপি কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ কলি 
সদলবন। যরদ তুরম সতামাি জনয তাি দ্বািা ক্ষমাপ্রাথণনাি সদা‘আ 
কিালত পাি, তাহলে অবশযই কিলব।’’ 
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অতঃপি সস (কূফাি সোকরট হি সম্পাদলনি পি) উয়াইস 
(ক্বািনীি) রনকট এে এবং বেে, ‘আপরন আমাি জনয ক্ষমা প্রাথণনা 
করুন।’ উয়াইস বেলেন, ‘তুরম এক শুভযািা সথলক নব আর্মন 
কলিে। অতএব তুরম আমাি জনয ক্ষমা প্রাথণনা কি।’ অতঃপি রতরন 
বেলেন, ‘তুরম উমালিি সলি সাক্ষাৎ কলিে?’ সস বেে, ‘হযাঁ।’ 
সুতিাং উয়াইস তাি জনয ক্ষমাপ্রাথণনা কিলেন। (এসব শুলন) 
সোলকিা (উয়াইলসি) মযণাদা সজলন রনে। সুতিাং রতরন তাি সামলনি 
রদলক (অনযি) চলে সর্লেন। (মুসরেম) 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় উসাইি ইবলন জালবি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলকই বরর্ণত, কুফাি রকেু সোক উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-
এি রনকট এে। তালদি মলয য একরট সোক রেে, সস উয়াইলসি 
সালথ উপহাস কিত। উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু রজলজ্ঞস কিলেন, 
‘এখালন ক্বানণ সর্ালিি সকউ আলে রক?’ অতঃপি ঐ বযরি এে। 
উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি রনকট ইয়ামান সথলক উয়াইস 
নামক একরট সোক আসলব। সস ইয়ামালন সকবেমাি তাি মা-সক 
সিলখ আসলব। তাি সদলহ য বে সিার্ রেে। সস আল্লাহি কালে 
সদা‘আ কিলে আল্লাহ তা এক দীনাি অথবা এক রদিহাম সম স্থান 
বযতীত সবই দূি কলি রদলয়লেন। সুতিাং সতামালদি কালিা যরদ তাি 
সালথ সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সস সযন সতামালদি জনয ক্ষমা প্রাথণনা 
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কলি।’’ 
অনয এক বর্ণনায় আলে, উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আরম 

আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট শুলনরে, 
রতরন বলেলেন, ‘‘সবণলেষ্ঠ তালবঈন হে এক বযরি, যালক উয়াইস 
বো হয়। তাি মা আলে। তাি য বে সিার্ রেে। সতামিা তালক 
আলদশ কলিা, সস সযন সতামালদি জনয (আল্লাহি রনকট) ক্ষমাপ্রাথণনা 
কলি।’’ 373 

َذنُْت انَليِِبَ  :قَاَل  رِض اهلل عنه َوَعْن َعَمَر بِْن اْْلََّطاَب . 1٦/٧٥8
ْ
 ملسو هيلع هللا ىلصِاْستَأ

، َوقَاَل  ِذَن يِلْ
َ
يََخَ ِمنإ ُدََعئَِك »: يِفْ الُعْمَرِة، فَأ

َ
َن «َِل تَنإَسَنا يَا أ

َ
ِنْ أ َفَقاَل لَُكَِمًة َما يَُسُ

َنا يَا أيََخَ ِِفإ ُدََعئَِك »: ويف روايٍة قَاَل . يِلْ بَِها الـُدْنيَا ِكإ
َشإ
َ
حديٌث صحيٌح رواه .«أ

بو دا
َ
 .  حديٌث حسٌن صحيحٌ : ود، والرتمذي وقال أ

১৫/৩৭৮। উমাি ইবনুে খাত্তাব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, আরম উমিাহ কিাি জনয িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি কালে অনুমরত চাইোম। রতরন অনুমরত রদলয় 
বেলেন, “রপ্রয় ভাই আমাি, সতামাি দু’আি সময় আমালদিলক সযন 
ভুলো না।” (উমাি বলেন) এমন বাকয রতরন উচ্চাির্ কিলেন, যাি 
রবরনমলয় সর্াটা প্রথবীটা আমাি হলয় সর্লেও তা আমাি কালে 
আনন্দদায়ক (রবলবরচত) নয়। অনয এক বর্ণনায় বো হলয়লে, 

                                                           
373 মুসরেম ২৫৪২, আহমাদ ২৬৮, দালিমী ৪৩৯ 



 

453 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “ভাইয়া! সতামাি 
দু‘আয় তুরম আমালদিলকও শিীক সিলখা।” (আবূ দাউদ ও রতিরমরয) 
যঈফ।374 

يَُزوُر ُقبَاَء  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انَليُِب : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل . 1٦/٧٥٢
  . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . َراِكباً َوَماِشياً، َفيَُصِِلّ ِفيِه َرْكَعتنَْيِ 

اكباً، َوَماِشياً َوَكَن يَأِت َمْسِجد ُقبَاَء لُُكَ َسبٍْت رَ  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انَليُِب : ويف رواية 
 . اْبُن ُعَمَر َيْفَعلُهُ 

১৫/৩৭৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সওয়াি হলয় ও পালয় সহঁলট 
(মসরজলদ) কুবাি রযয়ািত কিলতন। অতঃপি তালত দু’ িাকআত 
নামায পড়লতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 375  

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
প্ররত শরনবাি সওয়াি হলয় এবং কখলনা পালয় সহঁলট মসরজলদ কুবা 
সযলতন। আি ইবলন উমািও এরূপ কিলতন।’ 

* (প্রকাশ থালক সয, এ মসরজলদ কু্ববায় সকালনা নামায পড়লে 

                                                           
374 এরটলক আবূ দাঊদ ও রতিরমযী বর্ণনা কলিলেন আি রতিরমযী বলেলেনঃ হাদীসরট হাসান সহীহ্। 

এ সম্পলকণ রবিারিত সদখুন ‘‘রমশকাত’’ নং (২২৪৮) ও ‘‘য‘ঈফ আবী দাঊদ’’ নং (২৬৪)। 
হাদীসরট দুবণে হওয়াি কাির্ এই সয, বর্ণনাকািী আলসম ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ দুবণে। তালক ইবনু 
আদী, ইবনু হাজাি আসকাোনী প্রমুখ দুবণে আখযা রদলয়লেন। 

375 সহীহুে বুখািী ১১৯২, ১১৯৪, ৭৩১৬, মুসরেম ১৩৯৯, নাসায়ী ৫৬৪, ৬৯৮, ৫৬৩, আবূ দাউদ 
২০৪০, আহমাদ ৪৪৭১, ৪৫৯৮, ৪৬৮০, ৪৭৫৭, ৪৮৩১, মুওয়াত্তা মারেক ৪০২, ৫১৩ 
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একরট উমিাহ আদায় কিাি সমান সওয়াব োভ হয়।) (ইবলন মাজাহ 
১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং) 

 

َِثّ َعلَّيإهِ  -46
إ
ُِبّ ِِف اهللِ َواحل

إ
ِل  احل   بَاُب فَضإ

لََمهُ  عإ
َ
ُل َِلُ إَِذا أ نَُه ُُيُِبُه، َوَماَذا َيُقوإ

َ
َلَِم الرَُجِل َمنإ ُُيُِبُه أ  َوإِعإ

পরিলচ্ছদ - ৪৬ : আল্লাহি সন্তুরষ্টি জনয কালিা সালথ 
ভােবাসা িাখাি মাহাত্ময এবং তাি প্ররত উৎসাহ প্রদান 
ও সয বযরি অনয কাউলক ভােবালস তালক সস বযাপালি 
অবরহত কিা ও কী বলে অবরহত কিলব তাি রববির্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ول   ُُّمَّمد  ﴿ ِشّدا   ۥ  َمَعه   َّّلِينَ ٱوَ  ّلّلَِ ٱ رّس 

َ
ّفارِ لۡ ٱ ََعَ  ء  أ

ۡمٰ بَيۡ  ء  ر َحَا   ّك  ٰ  َنه  مۡ تََرى ّكعٗ  ه   ار 
ّجدٗ  ويَبۡ  اس  ٰ َورِۡض  ّلّلِ ٱ ّمِنَ  ٗل فَۡض  نَ َتغ  ٰ نٗ َو مۡ  ا وهِهِم ِف  ِسيَماه  ثَرِ  ّمِنۡ  و ج 

َ
وِدِ ٱ أ  لُّسج 

 ٰ مۡ  لَِك َذ ٰ ّتلّوۡ ٱ ِف  َمَثل ه  مۡ  ةِِ َرى خۡ     َكَزرۡ  يِجِنيلِ ۡۡلِ ٱ ِف  َوَمَثل ه 
َ
 ۥاَزَره   َٔ َف  ۥه   َٔ َشۡط  َرجَ أ

ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  وقِهِ  ََعَ ُ لۡ ٱ بِِهم   ِِلَغِيَظ  ّرا َ لزُ ٱ ِجب  ي عۡ  ۦس  ّفاَر  ّلّل  ٱ وََعدَ  ّك 
ممِنۡ  ِت لَِحٰ لّصٰ ٱ وََعِمل وا   َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ جۡ  فَِرةٗ ّمغۡ  ه 

َ
َ  ًراَوأ [  ٤٢: الفتح] ﴾ ٢٩ اَعِظيَم

 إىَِل آخر السورة
অথণাৎ “মুহাম্মাদ আল্লাহি িাসূে; আি তাি সহচির্র্ 

কালফিলদি প্ররত কলিাি এবং রনলজলদি মলয য পিস্পলিি প্ররত 
সহানুভূরতশীে; তুরম তালদিলক রুকু ও রসজদায় অবনত অবস্থায় 
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আল্লাহি অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট কামনা কিলত সদখলব। তালদি মুখমণ্ডলে 
রসজদাি রচহ্ন থাকলব, তাওিালত তালদি বর্ণনা এরূপই। আি 
ইঞ্জীলে তালদি দ্ষ্টান্ত একরট চািা র্াে, যা হলত রনর্ণত হয় রকশেয়, 
অতঃপি এটা শি ও পুষ্ট হয় এবং দ্ঢ়ভালব কালণ্ডি উপি দাঁরড়লয় 
যায়, যা চাষীলদিলক মুগ্ধ কলি। এভালব (আল্লাহ রবোসীলদি সম্রদ্ধ 
দ্বািা) অরবোসীলদি অন্তিণাো স্রষ্ট কলিন। ওলদি মলয য যািা রবোস 
কলি ও সৎকমণ কলি, আল্লাহ তালদিলক প্ররতশ্রুরত রদলয়লেন ক্ষমা ও 
মহা পুিস্কালিি।” (সূিা ফাত হ ২৯ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُِبونَ  لِِهمۡ َقبۡ  ِمن نَ يَمٰ ۡۡلِ ٱوَ  ّدّلارَ ٱ َتَبوّء و َّّلِينَ ٱوَ  ﴿ ونَ  َوَّل  ِهمۡ إَِِلۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ي   ِف  َيِد 

ورِهِمۡ  د  وت وا   ّمِّما   َحاَجةٗ  ص 
 
ونَ َوي ؤۡ  أ ٰ  ثِر  ِّسِهمۡ  ََعَ نف 

َ
َ َخَص  بِِهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  أ  َوَمن اَصة 

حّ  ي وَق  َلٰ  ۦِّسهِ َّنفۡ  ش  و 
 
م   ئَِك فَأ ۡ ٱ ه  فۡ ل ونَ م   [  ٢: احلَش] ﴾ ٩ لِح 

অথণাৎ “আি (মুহারজিলদি আর্মলনি) পূলবণ যািা এ নর্িী 
(মদীনা)সত বসবাস কলিলে ও রবোস স্থাপন কলিলে তািা 
মুহারজিলদিলক ভােবালস।” (সূিা হাশ ি ৯ আয়াত) 

نٍَس . ٧81/1
َ
ثََلٌث َمنإ ُكَن فِّيِه »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِِبّ  ،اهلل عنهرِض  وََعن أ

أنإ يَُكوَن اهلُل َوَرُسوُِلُ أَحَب إََِلإِه ِمَما َسوَاُهَما، وَأنإ : وََجَد بِِهَن َحَلَوةَ اْليَماِن 
َد  ِر َبعإ رَهَ أنإ َيُعوَد ِف الُكفإ نإ يَكإ

َ
َقَذهُ اهلل ُُيِّب الَمرإَء ِلَ ُُيِبُُه إِلَ هللِ، وَأ أنإ أّنإ

َذَف ِف انلَارِ 
رَهُ أنإ ُيقإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ِمنإُه، َكَما يَكإ

১/৩৮০। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যাি মলয য রতনরট গুর্ থালক, সস 
ঈমালনি রমষ্টতা োভ কলি থালক। আল্লাহ ও তাঁি িাসূে তাি কালে 
অনয সব রকেু সথলক অরয ক রপ্রয় হলব; কাউলক ভালোবাসলে সকবে 
আল্লাহ’ি জনযই ভােবাসলব। আি কুফিী সথলক তালক আল্লাহি 
বাঁচালনাি পি পুনিায় তালত রফলি যাওয়ালক এমন অপেন্দ কিলব, 
সযমন সস রনলজলক আগুলন রনরক্ষপ্ত কিালক অপেন্দ কলি।’’(বুখািী ও 
মুসরেম) 376 

ِب . ٤/٧81
َ
َسبإَعٌة يُِظلُُهُم »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصعن انَليِِبّ  ،رِض اهلل عنه ُهَريَرةَ وََعن أ

عز وجل  -إَماٌم ََعِدٌل، َوَشاٌب نََّشأ ِف ِعَباَدةِ اهلل : اهللُ ِف ِظلِِّه يَوإمَ ِلَ ِظَل إِلَ ِظلُُه 
تََمَعا َعلَّيِه وَتَفَرقَا ، َورَُجٌل قَلإبُُه ُمَعلٌَق بِالَمَساِجِد، َورَُجَلَِن ََتَابّا ِف اهللِ اجإ -

رَأٌة َذاُت َمنَصٍب وَََجَاٍل، َفَقاَل  إِنّ أَخاُف اهلل، َورَُجٌل : َعلَّيِه، َورَُجٌل َدَعتإُه امإ
لََم ِشَماُِلُ َما ُتنإِفُق يَِمّيُنُه، َورَُجٌل َذَكَر اهلل  َفاَها َحََّت ِلَ َتعإ تََصَدَق بَِصَدقٍَة، فَأخإ

 . ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «ّيإَناهُ َخاَِلاً َفَفاَّضتإ عَ 
২/৩৮১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ 
তা‘আো সাত বযরিলক সসই রদলন তাঁি (আিলশি) োয়া দান 
কিলবন সযরদন তাঁি োয়া বযতীত আি সকালনা োয়া থাকলব না; 
(তািা হে,) নযায়পিায়র্ বাদশাহ (িােলনতা), সসই যুবক যাি সযৌবন 

                                                           
376 সহীহুে বুখািী ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১, মুসরেম ৪৩, রতিরমযী ২৬২৪, নাসায়ী ৪৯৮৭, ৪৯৮৮, 

৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪০৩৩, আহমাদ ১১৫৯১, ১১৭১২, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০ 
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আল্লাহ আযযা অজাল্লাি ইবাদলত অরতবারহত হয়, সসই বযরি যাি 
অন্তি মসরজদসমূলহি সালথ েটলক থালক (মসরজলদি প্ররত তাি মন 
সদা আক্ষ্ট থালক।) সসই দুই বযরি যািা আল্লাহি সন্তুরষ্টোলভি 
উলদ্দলশয বনু্ধত্ব ও ভােবাসা স্থাপন কলি; যািা এই ভােবাসাি উপি 
রমরেত হয় এবং এই ভােবাসাি উপলিই রচিরবরচ্ছি (তালদি ম্তুয) 
হয়। সসই বযরি যালক সকান কুেকারমনী সুন্দিী (অববয  সযৌন-
রমেলনি উলদ্দলশয) আহ্বান কলি, রকন্তু সস বলে, ‘আরম আল্লাহলক 
ভয় করি।’ সসই বযরি সয দান কলি সর্াপন কলি; এমনরক তাি ডান 
হাত যা প্রদান কলি, তা তাি বাম হাত পযণন্তও জানলত পালি না। 
আি সসই বযরি সয রনজণলন আল্লাহলক স্মির্ কলি; ফলে তাি উভয় 
সচালখ অশ্রু বলয় যায়।’’(বুখািী-মুসরেম)377  

: إّن اهلل َتَعاََل َيُقوُل يَوإَم الِقَّياَمِة »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل . ٧/٧8٤
ِظلُُهمإ ِِف ِظِِلّ يَوإَم ِلَ ِظَل إِلَ ِظِِلّ 

ُ
َن الُمَتَحابُوَن ِِبََلَِِل ؟ اَلَوإَم أ  مسلم رواه. «أيإ

৩/৩৮২। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ 
তা‘আো রকয়ামলতি রদন বেলবন, ‘আমাি মরহমা ও সেষ্ঠলত্বি জনয 
পিস্পিলক যািা ভােলবলসরেে তািা সকাথায়? আজলকি রদন আরম 
তালদিলক আমাি োয়ায় আেয় সদব, সযরদন আমাি (আিলশি) োয়া 

                                                           
377 সহীহুে বুখািী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসরেম ১০৩১, রতিরমযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ 
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োড়া অনয সকালনা োয়া সনই।’’(মুসরেম) 378  
ِِس بَِّيِدهِ، ِلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعنُه، قَاَل . ٢/٧8٧ ُخلُوا  واَّلِص ي َّنفإ تَدإ

ٍء إَِذا َفَعلإُتُموهُ  ِمُنوا َحََّت ََتَابُوا، أَوِلَ أُدلُُكمإ لََعَ ََشإ ِمُنوا، َوِلَ تُؤإ اجَلنََة َحََّت تُؤإ
 مسلم رواه. «ََتَابَبإُتمإ ؟ أفإُّشوإا الَسََلَم بَيإَنُكمإ 

৪/৩৮৩। উি িাবী সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সসই সত্তাি কসম যাি 
হালত আমাি প্রার্ িলয়লে! সতামিা জািালত প্রলবশ কিলব না; 
যতক্ষর্ না সতামিা মু’রমন হলব। এবং সতামিা মু’রমন হলত পািলব 
না; সয পযণন্ত না সতামিা পিস্পলি ভােবাসা িাখলব। আরম রক 
সতামালদিলক এমন কাজ বলে সদব না, যখন সতামিা তা কিলব, 
তখন সতামিা এলক অপিলক ভােবাসলত োর্লব? সতামিা 
পিস্পলিি মলয য সাোম প্রচাি কি।’’(মুসরেম) 379  

َرى، فَأرإَصَد »: ملسو هيلع هللا ىلصوََعنه، َعِن انَليِِبّ . ٦/٧8٢ خإ
ُ
َخاً َِلُ ِف قَريَة أ

َ
أَن رَُجَلً َزاَر أ

 ً رََجتِِه َملََك َحَبَك َكَما  »: ، وََذَكَر احلِديَث إىل قَوُِلِ «اهلل َتَعاََل لََعَ َمدإ
َ
إَِن اهلَل قَدإ أ

َببإَتُه فِّيهِ   مسلم رواه. «أحإ
৫/৩৮৪। উি িাবী সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘এক বযরি অনয সকান গ্রালম তাি ভাইলয়ি সালথ 
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সাক্ষাৎ কিাি জনয সবি হে। আল্লাহ তা‘আো তাি িািায় এক 
রফরিশ্তালক বরসলয় রদলেন, রতরন তাি অলপক্ষা কিলত থাকলেন।’’ 
অতঃপি বাকী হাদীস উলল্লখ কলি বেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো 
সতামালক ভােবালসন সযমন তুরম তালক আল্লাহি জনয 
ভােবাস।’’(মুসরেম) (৩৬৫ নং হাদীস দ্রষ্টবয) 380  

ُه قَاَل يف أنَ  ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن الََبَاِء بِن ََعزٍِب رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انلَيِِبّ . ٥/٧8٦
َحَبُه اهلل، »: األنَصارِ 

َ
ِلَ ُُيُِبُهمإ إِلَ ُمؤِمٌن، َوِلَ ُيبإِغُضُهمإ إِلَ ُمَنافٌِق، َمنإ أَحَبُهمإ أ

َغَضُه اهلل َغَضُهمإ أبإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «َوَمنإ أبإ
৬/৩৮৫। বািা’ ইবলন আরযব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আনসাি সম্পলকণ বলেলেন, 
‘‘তালদিলক সকবেমাি মু’রমনই ভালোবালস এবং তালদি প্ররত 
সকবেমাি মুনারফকই রবলদ্বষ িালখ। সয বযরি তালদিলক ভােবাসলব, 
আল্লাহও তালক ভােবাসলবন। আি সয বযরি তালদি প্ররত রবলদ্বষ 
িাখলব, আল্লাহও তাি প্ররত রবলদ্বষ িাখলবন।’’(বুখািী-মুসরেম) 381  

: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن ُمَعاذٍ . ٥/٧8٥
بُِطُهُم :  -َعَز وََجَل  -قَاَل اهلُل » الُمَتَحابُوَن ِف َجَلِِل، لَُهمإ َمنَابُِر مِنإ نُوٍر َيغإ

 .«صحيح حديث حسن»: الرتمذي، َوقاَل  رواه. «انلَبُِّيوَن َوالُّشَهَداءُ 

                                                           
380 মুসরেম ২৫৬৭, ৯০৩৬, ৯৬৪২, ৯৮৮৭, ১০২২২ 
381 সহীহুে বুখািী ৩৭৮৩, মুসরেম ৭৫, রতিরমযী ৩৯০০, ইবনু মাজাহ ১৬৩, আহমাদ ১৮০৩০, 

১৮১০৪ 
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৭/৩৮৬। মু‘আয িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত শুলনরে, আল্লাহ তা‘আো 
বলেন, ‘‘আমাি মযণাদাি ওয়ালি যািা আলপালস ভােবাসা স্থাপন 
কিলব, তালদি (বসাি) জনয হলব নূলিি রমম্বি; যা সদলখ নবী ও 
শহীদর্র্ ঈষণা কিলবন।’’(রতিরমযী, হাসান সূলি) 382   

ِب إِدِريَس اْلَواَلين رمَِحَُه اهلل، قَاَل . ٧8٥/8
َ
دَخلُْت َمْسِجَد ِدَمْشَق، :وََعن أ

ْسنَُدوُه إَِيْه، 
َ
ٍء، أ فَإَذا َفََّتً بََراُق اّثلَنَايَا َوإَِذا انَلاُس َمَعُه، فَإَِذا اْختَلَُفوا يف َِشْ

لُْت َعنُْه، فَِقيَل وََصَدُروا َعْن َرأيِِه، فَسَ 
َ
فَلََما . رِض اهلل عنه َهَذا ُمَعاذُ ْبُن َجبَل: أ

، فاْنتََظرتُُه  ََكَن ِمَن الَغِد، َهَجْرُت، فَوََجْدتُُه قَْد َسبََقيِن باتَلْهِجرِي، ووََجْدتُُه يَُصِِلّ
َواهلِل إيّن : لَيِه، ُثَم قُلُْت َحََّت قَََض َصالتَُه، ُثَم ِجئْتُُه ِمْن قِبَِل وَْجِهِه، فََسلَْمُت عَ 

، َفَقاَل  ِحُبَك َّلِلِ
َ
اهلِل، فَأَخَذيِن حِبَبَْوةِ : آهللِ ؟ َفُقلُْت : اهلِل، َفَقاَل : آهلل ؟ َفُقلُْت : أل

قَاَل اهلل »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصفإيِنّ َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل ! أبَِْشْ : رَِداِئ، فجبذين إَِيِْه، َفَقاَل 
، : َتَعاََل  ، َوالُمََتَاوِرِيَن ِِفَ ، َوالُمَتَجالِسَّي ِِفَ َحابَِّّي ِِفَ

وََجَبتإ َُمََبيت لِلإُمتَ
 . حديث صحيح رواه مالك يف املوطأ بإسناده الصحيح.«َوالُمَتَباِذلَِّي ِِفَ 

৮/৩৮৭। আবূ ইদ্রীস খাওোনী িারহমাহুল্লাহ বলেন, আরম 
রদমাশলকি মসরজলদ প্রলবশ কলি এক যুবকলক সদখলত সপোম, তািঁ 
সামলনি দাঁতগুরে খুবই চকচলক এবং তাঁি সলি রকেু সোকও (বলস) 
িলয়লে। যখন তািা সকালনা রবষলয় মতলভদ কিলে, তখন (রসদ্ধালন্তি 
জনয) তাঁি রদলক রুজু কিলে এবং তাঁি মত গ্রহর্ কিলে। সুতিাং 
                                                           
382 রতিরমযী ২৩৯০, আহমাদ ২১৫২৫, ২১৫৫৯, ২১৫৭৫, ২২২৭৬ 
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আরম তাঁি সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিোম (সয, ইরন সক)? (আমালক) বো 
হে সয, ‘ইরন মু‘আয ইবন জাবাে।’ অতঃপি আর্ামী কাে আরম 
আলর্ভালর্ই মসরজলদ সর্োম। রকন্তু সদখোম সসই (যুবকরট) আমাি 
আলর্ই সপঁলে সর্লেন এবং তাঁলক নামাযিত অবস্থায় সপোম। 
সুতিাং তাঁি নামায সশষ হওয়া পযণন্ত আরম অলপক্ষা কিোম। 
অতঃপি আরম তাঁি সামলন এলস তাঁলক সাোম রদোম। তািপি 
বেোম, ‘আল্লাহি কসম! আরম আপনালক আল্লাহি ওয়ালি 
ভােবারস।’ রতরন বেলেন, ‘আল্লাহি কসম?’ আরম বেোম, ‘আল্লাহি 
কসম।’ পুনিায় রতরন বেলেন, ‘আল্লাহি কসম?’ আরম বেোম, 
‘আল্লাহি কসম।’ অতঃপি রতরন আমাি চাদলিি আঁচে য লি 
আমালক তাঁি রদলক টানলেন, তািপি বেলেন, ‘সুসংবাদ নাও।’ 
কাির্, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-সক বেলত 
শুলনরে, ‘আল্লাহ তা‘আো বলেলেন, ‘‘আমাি সন্তুরষ্ট োলভি জনয যািা 
পিস্পলিি মলয য মহব্বত িালখ, এলক অপলিি সলি বলস, এলক 
অপলিি সালথ সাক্ষাৎ এবং এলক অপলিি জনয খিচ কলি, তালদি 
জনয আমাি মহব্বত ও ভােবাসা ওয়ালজব হলয় যায়।’’(মুওয়াত্তা, রবশুদ্ধ 
সূলি) 383  

ِب َكِريَمَة الِمقَداِد بِن َمعِد يَكرِب. ٢/٧88
َ
َعِن انليَِِبّ  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

نَُه ُُيُِبهُ »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ِْبإهُ أ َحَب الرَُجُل أَخاهُ، فَلُّيخإ

َ
ِمِذي، «إَِذا أ بُو َداوَُد َوالرِتّ

َ
َرَواُه أ

                                                           
383 আহমাদ ২১৫২৫, ২১৬২৬, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৭৯ 
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 «صحيححديث »: َوقاَل 
৯/৩৮৮। আবূ কািীমা রমকদাদ ইবলন মা‘দীকারিব িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘যখন সকান মানুষ তাি ভাইলক ভােবালস, তখন সস সযন তালক 
জারনলয় সদয় সয, সস তালক ভােবালস।’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি) 384 

َن رَُسوَل اهلِل  : ِض اهلل عنهر وََعن ُمَعاذٍ . ٧8٢/11
َ
َخَذ بِيَِدهِ، َوقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
: أ

وِصّيَك يَا ُمَعاذُ ِلَ تََدَعَن ِف ُدبُرِ لُُكِّ َصَلَةٍ َتُقوُل »
ُ
ِحُبَك، ُثَم أ

ُ
يَا ُمَعاُذ، َواهللِ، إِنّ أل

ِن ِعَباَدتَِك :   رَِ ، وَُحسإ رَِ ، َوُشكإ بُو حديث صحيح، ر.«امهلَل أِعِِنّ لََعَ ِذكإ
َ
واه أ

 داود والنسائ بإسناد صحيح
১০/৩৮৯। মু‘আয িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাি হাত য লি বেলেন, ‘‘সহ মু‘আয! 
আল্লাহি শপথ! রনঃসলন্দলহ আরম সতামালক ভােবারস। অতঃপি আরম 
সতামালক অরসয়ত কিরে, সহ মু‘আয! তুরম প্রলতযক নামালযি পশ্চালত 
এ শব্দগুলো বো োড়লব না, ‘আল্লা-হুম্মা আ‘ইিী আো রযকরিকা 
ওয়াশুকরিকা অহুসরন ইবা-দারতক।’’ (অথণাৎ সহ আল্লাহ! সতামাি 
রযকি কিাি, সতামাি ক্তজ্ঞতা প্রকাশ কিাি এবং উত্তমরূলপ 
সতামাি ইবাদত কিাি বযাপালি আমালক সাহাযয কি।) (আবূ দাউদ, 
নাসায়ী রবশুদ্ধ সূলি) 385  

                                                           
384 আবূ দাউদ ৫১২৪, আহমাদ ১৬৭১৯ 
385 নাসায়ী ১৩০৩, আবূ দাউদ ১৫২২, আহমাদ ২১৬২১ 
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نٍَس . ٧٢1/11
َ
،  : رِض اهلل عنه وََعن أ ، َفَمَر ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُجاًل ََكَن ِعنَْد انَليِِبّ

ِحُب َهَذا، َفَقاَل َُلُ انَليِّب : رَُجٌل بِِه، َفَقاَل 
ُ
َتُه »: ملسو هيلع هللا ىلصيَا رَُسوَل اهلل، أيِنّ أل لَمإ أأعإ

هُ »: قَاَل . اَل : قَاَل «؟ لِمإ  : فَلَِحَقُه، َفَقاَل «أعإ
ُ
َحبََك اذَلِي : ِحُبَك يف اهلل، َفَقاَل إيِنّ أ

َ
أ

بُو داود بإسناد صحيح. أْحبَبْتيَِن َُلُ 
َ
 رواه أ

১১/৩৯০। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকট (বলস) 
রেে। অতঃপি এক বযরি তাঁি পাশ রদলয় অরতক্রম কিে। (সয 
বলসরেে) সস বেে, ‘সহ আল্লাহি িাসূে! রনঃসলন্দলহ আরম এলক 
ভােবারস।’ (এ কথা শুলন) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালক 
বেলেন, ‘‘তুরম রক (এ কথা) তালক জারনলয়ে?’’ সস বেে, ‘না।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘তালক জারনলয় দাও।’’ সুতিাং সস (দ্রুত) তাি 
রপেলন রর্লয় (তালক) বেে, ‘আরম আল্লাহি ওয়ালি সতামালক 
ভােবারস।’ সস বেে, ‘যাঁি ওয়ালি তুরম আমালক ভােবাস, রতরন 
সতামালক ভােবাসুন।’ (আবূ দাউদ, রবশুদ্ধ সূলি) 386 

 

 بَاُب  َعََلَماِت ُحِبّ اهللِ َتَعاَلى لِلإَعبإِد  -42
ِ ِِفإ ََتإِصّيإلَِها

َِثّ لََعَ اِلََخلُِق بَِها َوالَسْعإ
إ
 َواحل

পরিলচ্ছদ - ৪৭: বান্দালক আল্লাহি ভােবাসাি রনদশণনাবেী, 
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এমন রনদশণন অবেম্বন কিাি প্ররত উদু্বদ্ধ কিা এবং তা 
অজণন কিাি জনয প্রয়াসী হওয়াি রববির্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
نت مۡ  إِن ق ۡل  ﴿ ُِبونَ  ك  وِن ٱفَ  ّلّلَ ٱ ت  ۡ  تّبِع  م  بِبۡ ي  مۡ  ِفرۡ َوَيغۡ  ّلّل  ٱ ك  مَۡ ذ ن وبَ  لَك   ك 
ور   ّلّل  ٱوَ   [  ٧1: عمران ال] ﴾ ٣١ رِّحيم   َغف 

অথণাৎ “বে, সতামিা যরদ আল্লাহলক ভােবাস, তাহলে আমাি 
অনুসির্ কি। ফলে আল্লাহ সতামালদিলক ভােবাসলবন এবং 
সতামালদি অপিায সমূহ ক্ষমা কিলবন। বস্তুত আল্লাহ অতযন্ত 
ক্ষমাশীে, পিম দয়ােু।” (সূিা আলে ইমিান ৩১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ۡم  ﴿ ُِبه  ِِت ٱّلّل  بَِقۡوم  ي 

ۡ
ۦ فََّسۡوَف يَأ ۡم َعن دِينِهِ ُيَها ٱَّّلِيَن َءاَمن وا  َمن يَۡرتَّد ِمنك 

َ
أ َيٰ

وَن ِف َسبِيِل ٱّلّلِ َوَّل  ِعّزة  ََعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن ي َجِٰهد 
َ
ۡؤِمنَِي أ ذِّلة  ََعَ ٱلۡم 

َ
ۥ  أ َوي ِحُبونَه 
َ َوٱّلّل  َوِٰسع  َعلِيم  َيَاف وَن  ِ َذٰلَِك فَۡضل  ٱّلّلِ ي ۡؤتِيهِ َمن يََشا ء   ﴾ ٥٤ لَۡوَمَة َّل ئِم 

 [  ٦٢: دة املائ]
অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামালদি মলয য সকউ তাি দ্বীন সথলক 

রফলি সর্লে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন কিলবন, যালদিলক 
রতরন ভােবাসলবন ও যািা তাঁলক ভােবাসলব, তািা হলব মুরমনলদি 
প্ররত সকামে ও কালফিলদি প্ররত কলিাি। তািা আল্লাহি পলথ 
রজহাদ কিলব এবং সকান রননু্দলকি রনন্দায় ভয় কিলব না, এ 



 

465 

আল্লাহি অনুগ্রহ যালক ইচ্ছা রতরন দান কলিন। বস্তুত আল্লাহ 
প্রাচুযণময়, প্রজ্ঞাময়।” (সূিা মালয়দাহ ৫৪ আয়াত) 

إَن اهلل تََعاىَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : اهلل عنه، قَاَل  َعن أِب ُهَريَرةَ رِض ٧٢1/1
َحَب إيَلَ : قَاَل 

َ
َمْن ََعَدى يِل َوِيّاً َفَقْد آَذْنتُُه باحلَْرِب، َوَما َتَقَرَب إِيَلَ َعبِْدي بََشءٍ أ

ِحَبُه، فَإَذا ِمَما اْفرَتَْضُت َعلَيِه، َوَما يََزاُل َعبِْدي َيتَقَرُب إيَلَ بانَلوافِِل 
ُ
َحََّت أ

هُ اذَلِي ُيبِِْصُ بِِه، وَيَدهُ اليَت َيبِّْطُش بَِها،  حبَبتُُه ُكنُْت َسمَعُه اذَلِي يَْسَمُع بِِه، َوَبَِصَ
َ
أ

ِعيَذنَُه 
ُ
ليَن أْعَّطيْتُُه، َولَِِئِ اْستََعاَذيِن أل

َ
رواه . «َورِْجلَُه اليَِت َيْمَش بَِها، َوإْن َسأ

 ابلخاري
১/৩৯১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, রনশ্চয় আল্লাহ 
তা‘আো বলেন, ‘‘সয বযরি আমাি সকালনা বনু্ধি সালথ শত্রুতা 
কিলব, তাি রবরুলদ্ধ আমাি যুলদ্ধি স াষর্া িইে। আমাি বান্দা সয 
সমি রজরনস দ্বািা আমাি দনকটয োভ কলি, তাি মলয য আমাি 
রনকট রপ্রয়তম রজরনস হে তা, যা আরম তাি উপি ফিয কলিরে। 
(অথণাৎ ফিলযি দ্বািা আমাি দনকটয োভ কিা আমাি রনকলট সবশী 
পেন্দনীয়।) আি আমাি বান্দা নফে ইবাদলতি মায যলম আমাি 
দনকটয োভ কিলত থালক, পরিলশলষ আরম তালক ভােবাসলত শুরু 
করি। অতঃপি যখন আরম তালক ভােবারস, তখন আরম তাি ঐ 
কান হলয় যাই, যাি দ্বািা সস সশালন, তাি ঐ সচাখ হলয় যাই, যাি 
দ্বািা সস সদলখ, তাি ঐ হাত হলয় যাই, যাি দ্বািা সস য লি এবং তাি 
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ঐ পা হলয় যাই, যাি দ্বািা সস চলে। আি সস যরদ আমাি কালে রকেু 
চায়, তাহলে আরম তালক সদই এবং সস যরদ আমাি আেয় চায়, 
তাহলে আরম অবশযই তালক আেয় সদই।’’(বুখািী) 387  

(‘আরম তাি কান হলয় যাই----।’ অথণাৎ আমাি সন্তুরষ্ট সমাতালবক সস সশালন, 
সদলখ, য লি ও চলে।) 

يَل » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انَليِِبّ  ٤/٧٢٤ َحَب اهللُ َتَعاََل الَعبإَد، نَاَدى ِجْبإ
َ
 :إَِذا أ

ُب  ْحِببْهُ  إَن اهلل َتَعاىَل حُيِ
َ
ِل الَسَماءِ فاُلناً، فَأ هإ

َ
إَن  :، َفُّيِحُبُه ِجْبيُل، َفُّينَاِدص ي ِف أ

ُل الَسَماءِ، ُثَم يُوَّضُع َِلُ الَقبُوُل ِف األرإِض اهلَل حُيُِب فُالناً، فَأِحُبوهُ  . « ، َفُّيِحبُُه أهإ
 .متفق عليه 

َحَب َعبداً َدََع إَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َويف ِرَوايٍَة ملسلم
َ
اهلل َتَعاَل إَِذا أ

ِحُب فُاَلناً فأْحِببُه، : ََِجْبِيَل، َفَقال
ُ
ُه ِجْبِيُل، ثَم ُيَناِدص ي ِف الَسَماءِ، إيّن أ

َفُّيِحبُ
ِحُبوُه، : َفَّيُقوُل 

َ
ُب فاَُلناً فَأ هُل الَسَماءِ، ثَم يُوَّضُع ِلُ الَقُبوُل ِف إَن اهلَل حُيِ

َ
َفُّيِحُبُه أ

يَل، َفَّيُقوُل  رِض، َوإَِذا أبإَغَض َعبإداً َدََع ِجْبإ
َ
بِْغُض فاُلناً فَأبِْغْضُه : األ

ُ
. إيّن أ

ِل الَسماءِ  هإ
َ
إَن اهلَل ُيبِْغُض فُالناً فَأبِْغُضوُه، : َفُّيبِغُضُه ِجْبيُل ُثَم ُيَناِدص ي ِف أ

َضاُء  ُل الَسَماءِ ُثَم تُوَّضُع َِلُ اْلَغإ هإ
َ
رإِض َفُّيبإِغُضُه أ

َ
 . « ِف األ

২/৩৯২। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ যখন সকান 
বান্দালক ভােবালসন, তখন রতরন রজবিীেলক সডলক বলেন, ‘রনশ্চয়ই 
আল্লাহ অমুকলক ভােবালসন, অতএব তুরমও তালক ভােবাস।’ 

                                                           
387 সহীহুে বুখািী ৬৫০২ 
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সুতিাং রজবিীেও তালক ভােবাসলত শুরু কলিন। অতঃপি রতরন 
আকাশবাসীলদি মলয য স াষর্া কলি সদন সয, ‘আল্লাহ অমুক বান্দালক 
ভােবালসন। কালজই সতামিাও তালক ভােবালসা।’ তখন 
আকাশবাসীিা তালক ভােবাসলত শুরু কলি। অতঃপি প্রথবীলতও 
তালক গ্রহর্লযার্য কিাি বযবস্থা কলি সদওয়া হয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
388 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘আল্লাহ যখন সকান বান্দালক 
ভােবালসন, তখন রতরন রজবিীেলক সডলক বলেন, ‘রনশ্চয়ই আরম 
অমুকলক ভােবারস, অতএব তুরমও তালক ভােবাস।’ তখন 
রজবিীেও তালক ভােবাসলত শুরু কলিন। অতঃপি রতরন 
আকাশবাসীলদি মলয য স াষর্া কলি সদন সয, ‘আল্লাহ অমুক বান্দালক 
ভােবালসন। কালজই সতামিাও তালক ভােবালসা।’ তখন 
আকাশবাসীিা তালক ভােবাসলত শুরু কলি। অতঃপি প্রথবীলতও 
তালক গ্রহর্লযার্য কিাি বযবস্থা কলি সদওয়া হয়। 

আি আল্লাহ তা‘আো যখন সকান বান্দালক  ্র্া কলিন, তখন 
রতরন রজবিীেলক সডলক বলেন, ‘আরম অমুকলক  ্র্া করি, অতএব 
তুরমও তালক  ্র্া কি।’ তখন রজবিীে তালক  ্র্া কিলত শুরু 
কলিন। অতঃপি রতরন আকাশবাসীলদি মলয য স াষর্া কলি সদন সয, 

                                                           
388 সহীহুে বুখািী ৩২০৯, ৬০৪০, ৭৪৮৫, মুসরেম ২৬৩৭, রতিরমযী ৩১৬১, আহমাদ ৭৫৭০, ৮২৯৫, 

৯০৮৮, ১০২৩৭, ১০২৯৬, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৭৮ 
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‘আল্লাহ অমুক বান্দালক  ্র্া কলিন। কালজই সতামিাও তালক  ্র্া 
কি।’ তখন আকাশবাসীিাও তালক  ্র্া কিলত শুরু কলি। অতঃপি 
প্রথবীলতও তালক  ্র্য কিাি বযবস্থা কলি সদওয়া হয়।’’ 

َبَعَث رَُجاًل ىلَعٰ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل :  اهلُل َعنَهاوََعن ََعئَِشَة رَِِضَ  ٧/٧٢٧
ْصَحابِِه يف َصاَلتِِهْم َفيَْخِتُم بـ 

َ
 أل

ُ
َحٌد } َْسَيٍة فَََكَن َيْقَرأ

َ
، فَلََما {قُل ُهَو اهلل أ

َنُع ذىلَِك » :، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصرََجُعوا َذَكُروا ذلَِك لَِرُسوِل اهللِ  ٍء يَصإ ص ِيّ ََشإ
َ
فََسألُوهُ ؟  «َسلُوهُ أل

ِحُب أْن أقَْرأ بَِها : َفَقاَل 
ُ
نَا أ

َ
َنَها ِصَفُة الرمَْحِٰن فَأ

َ
وهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهلِل . أل ِْبُ أخإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « أَن اهلَل َتَعاََل ُُيُِبهُ 
৩/৩৯৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীলক একরট মুজারহদ দলেি 
আমীি কলি রজহালদ পািালেন। রতরন যখন নামালয ইমামরত 
কিলতন, তখনই (প্রলতযক িাকআলত সূিা পড়াি পি) ‘কু্বে 
হুওয়াল্লাহু আহাদ’ (সূিা ইখোস) রদলয় (রক্বিাআত) সশষ কিলতন। 
মুজারহদর্র্ সসই অরভযান সথলক প্রতযাবতণন কলি নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রখদমলত রবষয়রট আলোচনা কিলেন। রতরন 
বেলেন, ‘‘তাঁলক রজজ্ঞাসা কি, সকন সস এ কাজরট কলিলে?’’ 
সুতিাং তািা তাঁলক রজজ্ঞাসা কিলে রতরন উত্তলি বেলেন, ‘এই 
সূিারটলত পিম করুর্াময় (আল্লাহ)ি গুর্াবেী িলয়লে। এই জনয 
সূিারট সতোওয়াত কিলত আরম ভােবারস।’ তখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তালক জারনলয় দাও সয, 
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আল্লাহ তা‘আোও তালক ভােবালসন।’’(বুখািী ও মুসরেম) 389  
 

42-  َ إَمَساكِّيإ َفِة َوال َ َوالَضعإ ِذيإِر ِمنإ إِيإَذاءِ الَصاحِلِّيإ  بَاُب  اِلَحإ
পরিলচ্ছদ - ৪৮: সনক সোক, দুবণে ও র্িীব মানুষলদিলক 

কষ্ট সদওয়া সথলক ভীরতপ্রদশণন 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ۡ ٱ ذ ونَ ي ؤۡ  َّّلِينَ ٱوَ  ﴿ ؤۡ ل ۡ ٱوَ  ِمنِيَ م  ؤۡ ل  انٗ َتٰ ب هۡ  َتَمل وا  حۡ ٱ َفَقدِ  تََّسب وا  كۡ ٱ َما بَِغۡيِ  ِت مَِنٰ م 
 [  ٦8: االحزاب] ﴾ ٥٨ اُمبِينٗ  امٗ ِإَوثۡ 

অথণাৎ “যািা রবনা অপিালয  রবশবাসী পুরুষ ও নািীলদিলক কষ্ট 
সদয়, তািা অবশযই রমথযা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপিালয ি সবাো বহন 
কলি।” (সূিা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ّما ﴿

َ
ّما ٩ َهرۡ َتقۡ  فََل  تِيمَ ِۡلَ ٱ فَأ

َ
 [  11  ،٢: الضحا] ﴾ ١٠ َهرۡ َتنۡ  فََل  ئَِل لّّسا  ٱ َوأ

অথণাৎ “অতএব তুরম রপত্হীলনি প্ররত কলিাি হলয়া না। এবং 
রভকু্ষকলক য মক রদও না।” (সূিা যুহা ৯-১০ আয়াত) 

এই পরিলচ্ছলদি সলি সম্্পি বহু হাদীস িলয়লে। তাি মলয য 
৯৬ নং হাদীস, যালত বো হলয়লে, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
সয বযরি আমাি সকান বনু্ধি সালথ শত্রুতা কিলব, তাি সলি আমাি 
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যুলদ্ধি স াষর্া িইে।’’ 
সযমন ২৬৬ নং হাদীসরটও এই পরিলচ্ছলদি সালথ সম্পকণ িালখ; 

যালত বো হলয়লে, ‘‘সম্ভবতঃ তুরম তালদিলক (অথণাৎ সােমান, 
সুহাইব ও রবোেলক) অসন্তুষ্ট কলিে। তুরম যরদ তালদিলক অসন্তুষ্ট 
কলি থাক, তাহলে তুরম সতামাি প্ররতপােকলক অসন্তুষ্ট কলিে।’’ 

 » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : َل وََعن ُجنُدِب بِن َعبِد اهللِ رِض اهلل عنه، قَا ٧٢٢/1
لَُبَنُكُم اهلل ِمنإ ِذَمته بيَشٍء، فَإنَُه  َمنإ َص ىََ َصَلةَ الُصبإِح َفُهَو ِف ذَِمةِ اهلل فََلَ َيطإ

ِهِه ِف نَارِ َجَهَنمَ 
ُه، ُثَم يَُكُبُه لََعَ وَجإ ركإ لُبإُه منإ ذَمته بيَشٍء يُدإ رواه . « َمنإ َيطإ

 مسلم
১/৩৯৪। জুনু্দব ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি ফজলিি নামায 
(জামাআলত) পড়ে, সস আল্লাহি জামানলত চলে এে। সুতিাং 
আল্লাহ সযন অবশযই সতামালদি কালে তাি জামানলতি রকেু দাবী না 
কলিন। কাির্, যাি কালেই রতরন তাঁি জামানলতি রকেু দাবী 
কিলবন, তালক পাকড়াও কিলবন। অতঃপি রতরন তালক উপুড় কলি 
জাহািালম রনলক্ষপ কিলবন।’’ (মুসরেম)390 (বো বাহুেয, সয নামায 
পলড় সস আল্লাহি জামানলত। সুতিাং সস সম্মান ও েদ্ধাি পাি।) 
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ََكِم انلَاِس لََعَ الَظاِهرِ  -49 حإ
َ
َراءِ أ  بَاُب  إِجإ

 ائِرِِهمإ إََِل اهللِ َتَعاَلى َوَِسَ 
পরিলচ্ছদ - ৪৯: সোলকি বারহযক অবস্থা ও কাযণকোলপি 

রভরত্তলত রবয ান প্রলয়ার্ কিা হলব এবং তালদি 
আভযন্তিীর্ অবস্থা আল্লাহলক সলঁপ সদওয়া হলব। 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

وا   تَاب وا   فَإِن ﴿ قَام 
َ
ا   ةَ لّصلَوٰ ٱ َوأ مَۡ  ُلوا  فَخَ  ةَ لّزَكوٰ ٱ َوَءاتَو  ور   ّلّلَ ٱ إِنّ  َسبِيلَه   ٥ رِّحيم   َغف 

 [  ٦: اتلوبة] ﴾
অথণাৎ “রকন্তু যরদ তািা তওবা কলি, যথাযথ নামায পলড় ও 

যাকাত প্রদান কলি, তাহলে তালদি পথ সেলড় দাও।” (সূিা তওবাহ ৫ 
আয়াত( 

ِمرإُت أنإ » :اَل ، قَ ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وَعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما. ٧٢٦/1
ُ
أ

َ إِلَ اهلل، وَأَن ُُمََمداً َرُسوُل اهلل، َويُقّيُموا  َهُدوا أنإ ِلَ إِِلى قَاتَِل انلَاَس َحََّت يَّشإ
ُ
أ

َوالَُهمإ إِلَ سََِقّ  الَصَلةَ، َويُؤتُوا الَزََكةَ، فَإَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمِِنّ ِدَماءُهمإ وَأمإ
َلَِم، وَِحَس   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اُبُهمإ لََعَ اهلل َتَعاََل اْلسإ

১/৩৯৫। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আমালক সোকলদি 
রবরুলদ্ধ রজহাদ কিাি আলদশ সদওয়া হলয়লে; যতক্ষর্ না তািা সাক্ষয 
সদলব সয, আল্লাহ োড়া (সতয) সকান উপাসয সনই এবং মুহাম্মাদ 
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আল্লাহি িসূে। আি তািা নামায প্ররতষ্ঠা কিলব ও যাকাত প্রদান 
কিলব। যখন তািা এ কাজগুলো সম্পাদন কিলব, তখন তািা 
আমাি রনকট সথলক তালদি িি (জান) এবং মাে বাঁরচলয় সনলব; 
রকন্তু ইসোলমি হক বযতীত (অথণাৎ সস যরদ কাউলক হতযা কলি, 
তলব তাি প্ররতলশায  সনওয়াি জনয তালক হতযা কিা হলব।) আি 
তালদি রহসাব আল্লাহি উপি নযি হলব।’’391 (বুখািী ও মুসরেম) 

ْشيََم رِض اهلل عنه، قَاَل . ٤/٧٢٥
َ
ِب َعبِد اهلِل َطاِرِق بِن أ

َ
َسِمْعُت : وََعن أ

َ إِلَ اهلل، َوَكَفَر بما ُيعإ » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهللِ  َبُد ِمنإ ُدوِن اهللِ، َحُرَم َمنإ قَاَل ِلَ إِِلى
 رواه مسلم. « َماُِلُ َوَدُمُه، وَِحَسابُُه لََعَ اهلل َتَعاََل 

২/৩৯৬। আবূ আবু্দল্লাহ ত্বালিক ইবলন আশয়যাম িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেলত শুলনরে, ‘‘সয বযরি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বেে এবং আল্লাহ 
বযতীত অনযানয উপাসযলক অস্বীকাি কিে, তাি মাে ও িি হািাম 
হলয় সর্ে ও তাি (অন্তলিি) রহসাব আল্লাহি দারয়লত্ব।’’(মুসরেম)  392  

ِب َمعبٍَد الِمقَداِد بِن األْسوَِد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٧٢٥
َ
قُلُْت لِرَُسوِل : وََعن أ

رَُجاًل ِمَن الُكَفاِر، فَاقْتتَلْنَا، فَََضََب إْحَدى يََدَي  أَرأيَْت إْن لَِقيُت : ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
ْقتُلُُه يَا رَُسوَل اهلِل : بِالَسيِْف، َفَقَّطَعها، ُثَم الََذ ِميِنّ بَِشَجَرٍة، َفَقاَل 

َ
أ
َ
، أ أْسلَْمُت َّلِلِ

ُتلهُ » :َبْعَد أْن قَالََها ؟ َفَقاَل  َقَّطَع إْحَدى يََدَي، ُثَم قَاَل يَا رَُسوَل اهلِل، : َفُقلُْت  « ِلَ َتقإ
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ُتلَُه، » :َفَقاَل ! َذلَِك َبْعَد َما َقَّطَعَها ؟ َِِلَِك َقبإَل أنإ َتقإ ِل تَقُتلإُه، فإنإ َقَتلإَتُه فَإنَُه بَِمْنإ
َِِلِِه َقبإَل أنإ َيُقوَل ََكَِمَتُه اليَِت قَاَل   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « َوإنََك بَِمْنإ

৩/৩৯৭। আবূ মা‘বাদ রমকদাদ ইবলন আসওয়াদ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেোম, ‘‘আপরন বেুন, যরদ আরম সকান কালফলিি সমু্মখীন হই 
এবং পিস্পলিি মলয য েরড়, অতঃপি সস তিবারি রদলয় আমাি হাত 
সকলট সদয়, তািপি আমাি (পাো) আক্রমর্ সথলক বাঁচাি জনয সস 
একরট র্ালেি আেয় রনলয় বলে, ‘আরম আল্লাহি ওয়ালি ইসোম 
গ্রহর্ কিোম।’ তাি এ কথা বোি পি সহ আল্লাহি িসূে! আরম রক 
তালক হতযা কিব?’’ রতরন বেলেন, ‘‘তালক হতযা কলিা না।’’ আরম 
বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! সস আমাি একরট হাত সকলট সফেলব। 
কাটাি পি সস ঐ কথা বেলব তাও?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম তালক 
হতযা কলিা না। যরদ তুরম তালক হতযা কি, তাহলে (মলন িাখ) সস 
সতামাি সসই মযণাদা সপলয় যালব, যালত তুরম তালক হতযা কিাি পূলবণ 
রেলে। আি তুরম তাি ঐ কথা বোি পূলবণি অবস্থায় উপনীত হলব।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম)  393  

َساَمَة بِن َزيٍد رَِِضَ  ٢/٧٢8
ُ
إِىَل  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعثَنَا رَُسوُل اهللِ :  اهلل َعنُهَما، قَاَل وََعن أ

نَْصاِر 
َ
احْلَُرقَِة ِمْن ُجَهيْنََة فََصَبْحنَا الَقْوَم ىلَعَ ِميَاِهِهْم، َوحَلِْقُت أنَا َورَُجٌل ِمَن األ
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 : رَُجاًل ِمنُْهْم، فَلََما َغَشيْنَاُه، قَاَل 
َ
نَْصارِي، وَطَعنْتُُه اَل إُِٰلَ إاَل اهلل، فَكَف َعنُْه األ

َساَمة، » :َفَقاَل يِل  ملسو هيلع هللا ىلصبُرْميِح َحََّت َقتَلْتُُه، فَلََما قَِدْمنَا الَمِدينََة، بَلََغ ذلَِك انَليَِب 
ُ
يَا أ

َ إِلَ اهلُل ؟ َد َما قَاَل ِلَ إِِلى  :يَا رَُسوَل اهلل، إَِنَما ََكَن ُمتََعوِّذاً، َفَقاَل : قُلُْت  « !أَقَتلإَتُه َبعإ
َ إِلَ اهلُل ؟» َد َما قَاَل ِلَ إِِلى َ َحََّت تَمنْيَُت أيِنّ لَْم  « !أَقَتلإَتُه َبعإ رَُها َلََعَ َفَما َزاَل يَُكِرّ

 ُمتََفٌق َعلَيهِ . أُكْن أْسلَْمُت َقبَْل ذلَِك ايَْوِم 
َ إِِلَ اهلُل َوَقَتلإتَ : أقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهلِل : ويف رواية يَا : قُلُْت  « !ُه ؟ِلَ إِِلى

الِح، قَاَل  َت َعنإ قَلإبِهِ َحََّت َتعإلََم  » :رَُسوَل اهلل، إَِنَما قَالََها َخْوفاً ِمن الِسّ فََلَ َشَققإ
َ
أ

قَالََها أمإ ِلَ ؟
َ
رَُها َحََّت َتَمَنيُْت أيِنّ أْسلَْمُت يَْوَمئذٍ  « !أ  .فَما َزاَل يَُكِرّ

৪/৩৯৮। উসামা ইবলন যায়দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক 
জুহাইনা সর্ালিি এক শাখা হুিাকাি রদলক পািালেন। অতঃপি 
আমিা সকাে সকাে পারনি েনণাি রনকট তালদি উপি আক্রমর্ 
কিোম। (যুদ্ধ চোকােীন) আরম ও একজন আনসািী তালদি এক 
বযরিি রপেলন য াওয়া কিোম। যখন আমিা তালক র লি সফেোম, 
তখন সস ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বেে। আনসািী সথলম সর্লেন, রকন্তু 
আরম তালক আমাি বল্লম রদলয় সর্ঁলথ রদোম। এমনরক সশষ পযণন্ত 
তালক হতযা কলি সফেোম। অতঃপি যখন আমিা মদীনা সপঁেোম, 
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এ খবি 
সপঁেে। রতরন বেলেন, ‘‘সহ উসামা! তাি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বোি 
পলিও রক তুরম তালক হতযা কলিে?’’ আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি 
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িসূে! সস প্রার্ বাঁচালনাি জনয এরূপ কলিলে।’ পুনিায় রতরন 
বেলেন, ‘‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বোি পিও তুরম তালক খুন কলিে?’’ 
রতরন আমাি সামলন এ কথা বািবাি বেলত থাকলেন। এমনরক 
আরম আকাঙ্ক্ষা কিোম সয, যরদ আজলকি পূলবণ আরম ইসোম গ্রহর্ 
না কিতাম (অথণাৎ এখন আরম মুসরেম হতাম)। (বুখািী ও মুসরেম) 
394 

অনয এক বর্ণনায় আলে, িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘সস রক ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বলেলে এবং তুরম তালক হতযা 
কলিে?’’ আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! সস সকবেমাি অলস্ত্রি 
ভলয় এই (কলেমা) বলেলে।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রক তাি অন্তি 
রচলি সদলখরেলে সয, সস এ (কলেমা) অন্তি সথলক বলেরেে রক না?’’ 
অতঃপি একথা পুনঃ পুনঃ বেলত থাকলেন। এমনরক আরম 
আকাঙ্ক্ষা কিোম সয, যরদ আরম আজ মুসরেম হতাম। 

َبَعَث  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : رِض اهلل عنهوََعن ُجنُدِب بِن َعبِد اهلِل  ٦/٧٢٢
َبْعثاً ِمَن الُمْسِلمنَي إىَِل قَوٍم ِمَن الُمَِشكنَي، َوأَنُهْم اتَلَقْوا، فَََكَن رَُجٌل ِمَن 

 قََصَد َُلُ َفَقتَلَُه، َوأَن رَُجاًل الُمَْشكنَي إَِذا َشاَء أْن َيْقِصَد إىَِل رَُجل ِمَن الُمْسِلمنيَ 
َساَمُة ْبُن َزيٍْد، فَلََما َرَفَع َعلَيِه . ِمَن الُمْسِلِمنَي قََصَد َغْفلَتَُه 

ُ
َوُكَنا َنتََحَدُث أنَُه أ

فََسأَُلُ  ملسو هيلع هللا ىلصال إُِٰلَ إاَل اهلُل، َفَقتَلُه، فََجاَء البَشرُي إىَِل رَُسوِل اهلِل : الَسيَف، قَاَل 
 « لَِم َقَتلإَتُه ؟» :َصنََع، فََدََعُه فََسأَُلُ، َفَقاَل  َوأخََبَُه، َحََّت أْخََبَهُ َخََبَ الَرُجِل َكيَْف 

                                                           
394 সহীহুে বুখািী ৪২৬৯, ৬৮৭২, মুসরেম ৯৬, আবূ দাউদ ২৬৪৩, আহমাদ ২১২৩৮, ২১২৯৫ 
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يَا رَُسوَل اهلِل، أوَْجَع يف الُمسِلِمنَي، َوَقتََل فُاَلناً َوفاَُلناً، وََسََّم َُلُ َنَفراً، َوإيِنّ : َفَقاَل 
أَقَتلإَتُه » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ . الَ إُِٰلَ إالَ اهلُل : ى الَسيَف، قَاَل مَحَلُْت َعلَيِه، فَلََما َرأ

َ إِلَ اهلُل، إَِذا َجاءتإ يَوإمَ الِقَّياَمِة ؟» :قَاَل . َنَعْم : قَاَل  « ؟ َنُع بَلَ إِِلى : قَاَل  « فََكّيَف تَصإ
ِ » :قَاَل . يَا رَُسوَل اهلِل، اْستَْغِفْر يِل  َنُع ب َ إِلَ اهلل إَِذا َجاَءتإ يَوإَم وَكّيَف تَصإ َلَ إِِلى

َ إِلَ اهلل إَِذا َجاءتإ » :فََجَعَل الَ يَِزيُد ىلَعَ أْن َيُقوَل  « الِقَّياَمِة ؟ َنُع بَِلَ إِِلى َكّيَف تَصإ
 رواه مسلم. « يَوإَم الِقّيَاَمةِ 

৫/৩৯৯। জুনদুব ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মুসরেম 
মুজারহদীলনি একরট দে এক মুশরিক সম্প্রদালয়ি রদলক পািালেন। 
তালদি পিস্পলিি মলয য মুকালবো হে। মুশরিকলদি মলয য একরট 
সোক রেে সস যখন সকালনা মুসরেমলক হতযা কিাি ইচ্ছা কিত, 
তখন সুলযার্ সপলয় তাঁলক হতযা কলি রদত। (এ অবস্থা সদলখ) 
একজন মুসরেম (তালক খুন কিাি জনয) তাি অমলনালযারর্তাি 
সুলযার্ গ্রহর্ কিলেন। আমিা পিস্পলিি মলয য বোবরে কিরেোম 
সয, উরন হলেন উসামা ইবলন যায়দ। (অতঃপি যখন সুলযার্ সপলয়) 
উসামা তিবারি উলত্তােন কিলেন, তখন সস বেে, ‘ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ’। রকন্তু রতরন তালক হতযা কলি রদলেন। অতঃপি 
(মুসরেমলদি যুলদ্ধ জয়ী হওয়াি সংবাদ রনলয়) সুসংবাদবাহী 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এে। রতরন 
তালক (যুলদ্ধি বযাপালি) রজজ্ঞাসা কিলেন। সস তাঁলক (সমি) সংবাদ 
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রদে। এমনরক সশষ পযণন্ত সস ঐ বযরিিও খবি অবরহত কিে। 
রতরন উসামালক সডলক রজজ্ঞাসা কলি বেলেন, ‘‘তুরম সকন তালক 
হতযা কলিে?’’ উসামা বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! সস 
মুসরেমলদিলক খুবই কষ্ট রদলয়লে এবং অমুক অমুকলক হতযাও 
কলিলে।’ উসামা রকেু সোলকি নামও রনলেন। ‘(এ সদলখ) আরম তাি 
উপি হামো কিোম। অতঃপি সস যখন তিবারি সদখে, তখন 
বেে, ‘‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ।’’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম তালক হতযা কলি রদলয়ে?’’ রতরন 
বেলেন, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন যখন ‘ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ’ আসলব, তখন তুরম কী কিলব?’’ উসামা বেলেন, ‘সহ 
আল্লাহি িসূে! আপরন আমাি জনয (আল্লাহি কালে) ক্ষমা প্রাথণনা 
করুন।’ রতরন বেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন যখন ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ 
আসলব, তখন তুরম কী কিলব?’’ (রতরন বািংবাি একথা বেলত 
থাকলেন এবং) এি সচলয় সবশী রকেু বেলেন না, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
যখন ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ আসলব, তখন তুরম কী 
কিলব?’’(মুসরেম)395  

َسِمْعُت ُعَمَر بَن اْلََّطاِب :  بِن ُعتبََة بِن َمسُعوٍد، قَاَل وََعن َعبِد اهللِ  ٥/٢11
، َوإَن ملسو هيلع هللا ىلصإَن نَاساً ََكنُوا يُؤَْخُذوَن بِالَوْْحِ يف َعْهِد رَُسوِل اهلل : رِض اهلل عنه، َيُقوُل 

َمْن أْظَهَر الَوْْحَ قَِد اْنَقَّطَع، وإَِنَما نَأُخُذُكُم اآلَن بما َظَهَر نَلَا ِمْن أعَماِلُكْم، فَ 
                                                           
395 মুসরেম ৯৭ 
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يَرتِِه، َوَمْن  ء، اهللُ حُيَاِسبُهُ يِف َْسِ يَرتِِه َِشْ نَلَا َخرْياً أَمَناهُ َوقََربْنَاُه، َولَيَْس نَلَا ِمْن َْسِ
قُْه َوإْن قَاَل  يَرتَُه َحَسنٌَة : أْظَهَر نَلَا ُسوءاً لَْم نَأَمنُْه َولَْم نَُصِدّ  رواه ابلخاري. إَن َْسِ

৬/৪০০। আবু্দল্লাহ ইবলন উত বাহ্  ইবলন মাসঊদ বলেন, আরম 
উমাি ইবলন খাত্তাবলক বেলত শুলনরে, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি যুলর্ রকেু সোকলক অহী দ্বািা পাকড়াও কিা হত। 
রকন্তু অহী এখন বন্ধ হলয় সর্লে। (সুতিাং) এখন আমিা সতামালদি 
বারহযক কাযণকোপ সদলখ সতামালদিলক পাকড়াও কিব। অতঃপি সয 
বযরি আমালদি জনয ভাে কাজ প্রকাশ কিলব, তালক আমিা 
রনিাপত্তা সদব এবং তালক আমিা রনকলট কিব। আি তালদি 
অন্তলিি অবস্থাি সালথ আমালদি সকালনা সম্পকণ সনই। আল্লাহই তাি 
অন্তলিি রহসাব সনলবন। আি সয বযরি আমালদি জনয মন্দ কাজ 
প্রকাশ কিলব, তালক আমিা রনিাপত্তা সদব না এবং তালক 
সতযবাদীও মলন কিব না; যরদও সস বলে আমাি রভতি (রনয়ত) 
ভাে।’(বুখািী) 396  

 

َوإِف  -21
إ
 بَاُب  اخل

পরিলচ্ছদ - ৫০: আল্লাহ ও তািঁ আযাবলক ভয় কিা 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

﴿ ٰ  [  ٢1: ابلقرة] ﴾ َهب ونِ رۡ ٱفَ  يَ ِإَوّي
                                                           
396 সহীহুে বুখািী ২৬৪১, নাসায়ী ৪৭৭৭, আবূ দাউদ ৪৫৩৭, আহমাদ ২৮৮ 
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অথণাৎ “সতামিা শুযু  আমালকই ভয় কি।” (সূিা বাক্বািাহ ৪০ 
আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
 [  1٤: الَبوج] ﴾ ١٢ لََشِديد   َرّبَِك  َش َبۡط  إِنّ  ﴿

অথণাৎ “রনশ্চয় সতামাি প্ররতপােলকি পাকড়াও বড়ই করিন।” 
(সূিা বুরুজ ১২ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
خۡ  لَِك َوَكَذٰ ﴿

َ
َخذَ  إَِذا   َرّبَِك  ذ  أ

َ
َرىٰ لۡ ٱ أ َ َظٰ  َوِهَ  ق  خۡ  إِنّ  لَِمة 

َ
ِِلم   ۥ  َذه  أ

َ
 ِف  إِنّ  ١٠٢ َشِديد   أ

 ٰ ٰ  ِخَرةِِ ٓأۡلٱ َعَذاَب  َخاَف  لَِّمنۡ  يَةٗ ٓأَل لَِك َذ و   ّمۡ  م  يَوۡ  لَِك َذ ٰ  ّنلّاس  ٱ ّل   م   م  يَوۡ  لَِك َوَذ
ود  ّمشۡ  ه   َوَما ١٠٣ ه  ر  َجل   إِّّل  ۥ  ن َؤّخِ

َ
ود  ّمعۡ  ِۡل   مَ يَوۡ  ١٠٤ د 

ۡ
 ۦَ نِهِ بِإِذۡ  إِّّل  س  َّنفۡ  تََكّلم   َّل  تِ يَأ

مۡ فَِمنۡ  ّما ١٠٥ َوَسعِيد   َشَِقّ   ه 
َ
وا   َّّلِينَ ٱ فَأ مۡ  ّنلّارِ ٱ فَِف  َشق   ﴾ ١٠٦ َوَشِهيق   زَفِي   فِيَها لَه 

 [11٥  ،11٤: هود]
অথণাৎ “আি এরূপই তাঁি পাকড়াও; যখন রতরন সকান অতযাচািী 

জনপলদি অরয বাসীলদিলক পাকড়াও কলিন। রনঃসলন্দলহ তাঁি 
পাকড়াও অতযন্ত যাতনাদায়ক করিন। রনশ্চয় এ সব  টনায় সস 
বযরিি জনয রনদশণন িলয়লে সয বযরি আলখিালতি শারিলক ভয় 
কলি। ওটা এমন একটা রদন হলব সযরদন সমি মানুষলক সমলবত 
কিা হলব এবং ওটা হলব সকলেি উপরস্থরতি রদন। আি আরম ওটা 
রনরদণষ্ট একরট কালেি জনযই রবেরম্বত কিরে। যখন সসরদন আসলব 
তখন সকান বযরি আল্লাহি অনুমরত োড়া কথাও বেলত পািলব না। 
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সুতিাং তালদি মলয য সকউ হলব দুভণার্যবান এবং সকউ হলব 
সসৌভার্যবান। অতএব যািা দুভণার্যবান তািা সতা হলব জাহািালম; 
তালত তালদি চীৎকাি ও আতণনাদ হলত থাকলব।” (সূিা হূদ ১০২-১০৬ 
আয়াত) 

আলিা অনয জায়র্ায় রতরন বলেন, 
م  ﴿ ر ك     [٤8: عمران ال] ﴾ۥُ َّسه  َّنفۡ  ّلّل  ٱ َوي َحّذِ

অথণাৎ “আল্লাহ তাঁি রনলজি সম্বলন্ধ সতামালদিলক সাবয ান 
কিলেন।” (আলে ইমিান ২৮ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ۡ ٱ يَفِرُ  مَ يَوۡ  ﴿ ِخيهِ  ِمنۡ  ء  َمرۡ ل

َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

 
بِيهِ  ۦَوأ

َ
ِّ  ٣٦ َوَبنِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَصٰ  ٣٥ َوأ  رِٕي مۡ ٱ لِك 

مۡ ّمِنۡ    َمئِذ  يَوۡ  ه 
ۡ
غۡ  ن  َشأ  [ ٧٥  ،٧٢: عبس] ﴾ ٣٧ نِيهِ ي 

অথণাৎ “সসরদন মানুষ পোয়ন কিলব আপন ভ্রাতা হলত এবং 
তাি মাতা ও তাি রপতা হলত, তাি পত্নী ও তাি সন্তান হলত। 
সসরদন তালদি প্রলতযলকি এমন গুরুতি অবস্থা হলব, যা রনলজলক 
সমূ্পর্ণরূলপ বযি িাখলব।” (সূিা আবাসা ৩৪-৩৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
وا  ٱ ّنلّاس  ٱ أ مَۡ  ّتق  ۡ  إِنّ  َرّبك   َّنَهاتََروۡ  مَ يَوۡ  ١ َعِظيم   ء  َشۡ  لّّساَعةِٱ َزلَةَ َزل
ُ  َهل  تَذۡ  رۡ  ُك  ۡر َعّما   ِضَعة  م 

َ
ُ  َوتََضع   َضَعۡت أ َهاَحۡ  ل  َحۡ  َذاتِ  ُك 

 ّنلّاَس ٱ َوتََرى لَ
 ٰ َك م َوَما َرىٰ س  ٰ  ه  َك  [  ٤  ،1: احلج] ﴾ ٢ َشِديد   ّلّلِ ٱ َعَذاَب  ِكنّ َوَلٰ  َرىٰ بِّس 

অথণাৎ “সহ মানবমণ্ডেী! সতামিা ভয় কি সতামালদি 
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প্ররতপােকলক; (আি সজলন সিলখা সয,) রনঃসলন্দলহ রকয়ামলতি 
প্রকম্পন এক ভয়ানক বযাপাি। সযরদন সতামিা তা প্রতযক্ষ কিলব 
সসরদন প্রলতযক িনযদািী রনজ দুগ্ধলপাষয রশশুলক রবস্্মত হলব এবং 
প্রলতযক র্ভণবতী তাি র্ভণপাত কলি সফেলব। আি মানুষলক সদখলব 
মাতাে সদ্শ, অথচ তািা সনশাগ্রি নয়; বস্তুত আল্লাহি শারি বড় 
করিন।” (সূিা হজ্জ্ব ১-২ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
 [  ٢٥: الرمحن] ﴾ ٤٦ انِ َجّنتَ  ۦَرّبِهِ  َمَقامَ  َخاَف  َولَِمن ﴿

অথণাৎ “আি সয বযরি তাি প্ররতপােলকি সামলন উপরস্থত 
হওয়াি ভয় িালখ, তাি জনয িলয়লে দু’রট (জািালতি) বার্ান।” (সূিা 
আি-িাহমান ৪৬ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
قۡ ﴿
َ
مۡ َبعۡ  َبَل َوأ ه  ٰ  ض  ّنا إِنّا ا  قَال و   ٢٥ َءل ونَ يَتََّسا   ض  َبعۡ  ََعَ هۡ  ِف   ل  َقبۡ  ك 

َ
شۡ  لَِناأ  ٢٦ فِقِيَ م 

ٰ  َناَعلَيۡ  ّلّل  ٱ َفَمنّ  ومِ ٱ َعَذاَب  َناَوَوَقى ّنا إِنّا ٢٧ لّّسم  ٰ نَدۡ  ل  َقبۡ  ِمن ك  وه  وَ  ۥإِنّه   ع   َبُ لۡ ٱ ه 
 [  ٤8  ،٤٦: الّطور] ﴾ ٢٨ لّرِحيم  ٱ

অথণাৎ “তািা এলক অপলিি রদলক রফলি রজলজ্ঞস কিলব এবং 
বেলব, রনশ্চয় আমিা পূলবণ পরিবাি-পরিজলনি মলয য শংরকত অবস্থায় 
রেোম। অতঃপি আমালদি প্ররত আল্লাহ অনুগ্রহ কলিলেন এবং 
আমালদিলক উত্তপ্ত েলড়া হাওয়াি শারি হলত িক্ষা কলিলেন। রনশ্চয় 
আমিা পূলবণও আল্লাহলক আহবান কিতাম। রনশ্চয় রতরন ক্পাময়, 
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পিম দয়ােু।” (সূিা তূ্বি ২৫-২৮ আয়াত) 
এ রবষলয় বহু আয়াত িলয়লে। সযমন হাদীসও িলয়লে অলনক। 

রনলম্ন করতপয় হাদীস উরল্লরখত হেঃ 
وَُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَحَدَثنَا رَُسوُل اهلِل : َعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢11/1

َفًة، » :الَصاِدُق الَمصُدوُق  ِه أرَبِعَّي يَوماً ُّنطإ ِمّ
ُ
ِن أ إَن أَحَدُكمإ َُيإَمُع َخلإُقُه ِف َبطإ

َغًة ِمثإَل ذلَِك، ُثَم يُرإَسُل الَملَُك، ُثَم  يَُكوُن َعلََقًة مِثإَل ذلَِك، ُثَم يَُكوُن ُمضإ
بَِع ََكَِماٍت  َمُر بِأرإ وإ : َفَّينإُفُخ فِّيِه الُروَح، َويُؤإ

َ
قِِه وَأَجلِِه وََعَملِِه َوَشِِقٌ أ ِب رِزإ

بَِكتإ
ُهُ إَن أحَ . َسِعّيٌد  َ َغريإ ِل اجَلنَِة َحََّت َما يَُكوُن فََواَّلِص ي ِلَ إِِلى َمُل بَِعَمِل أهإ َدُكمإ ََلَعإ

ُخلَُها،  ِل انلَارِ فَّيدإ َمُل بَِعَمِل أهإ بُِق َعلَّيِه الِكَتاُب، َفَّيعإ بَيإَنُه وبيإَنَها إِلَ ذَِراٌع فَيَسإ
ِل انلَارِ َحََّت َما يَُكوُن بَيإَنُه وَ 

َمُل بَِعَمِل أهإ َحَدُكمإ ََلَعإ
َ
َبيإَنَها إِلَ ِذَراٌع، َوإَن أ

ُخلَُها ِل اجَلنَِة َفَّيدإ َمُل بَِعَمِل أهإ بُِق َعلَّيِه الِكَتاُب فَّيعإ  ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « فَيَسإ
১/৪০১। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রযরন 

সতযবাদী ও যাঁি কথা সতয বলে মানা হয় সসই িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক বলেলেন, ‘‘সতামালদি এক জলনি 
স্রষ্টি উপাদান মালয়ি র্লভণ চরল্লশ রদন যাবৎ বীলযণি আকালি থালক। 
অতঃপি তা অনুরূপভালব চরেেশ রদলন জমাটবদ্ধ িিরপলিি রূপ 
সনয়। পুনিায় তদ্রূপ চরল্লশ রদলন সর্ালশতি টুকিায় রূপান্তরিত হয়। 
অতঃপি তাি রনকট রফরিশ্তা পািালনা হয়। সুতিাং তাি মালে ‘রূহ’ 
স্থাপন কিা  হয় এবং চািরট কথা রেখাি আলদশ সদওয়া হয়; তাি 
রুযী, ম্তুয, আমে এবং পারপষ্ট না পুর্যবান হলব তা রেখা হয়। সসই 
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সত্তাি শপথ, রযরন োড়া সকান সতয উপাসয সনই! (জলন্মি পি) 
সতামালদি এক বযরি (বাহযদ্রষ্টলত) জািাতবাসীলদি মত কাজ-কমণ 
কিলত থালক এবং তাি ও জািালতি মালে মাি এক হাত তফাৎ 
সথলক যায়। এমতাবস্থায় তাি (তাকরদলিি) রেখন এরর্লয় আলস এবং 
সস জাহািামীলদি মত আমে কিলত োলর্; ফলে সস জাহািালম প্রলবশ 
কলি। আি সতামালদি অনয এক বযরি প্রথলম (বাহযদ্রষ্টলত) 
জাহািামীলদি মত আমে কলি এবং তাি ও জাহািালমি মালে মাি 
এক হাত তফাৎ থালক। এমতাবস্থায় তাি (তাকদীলিি) রেখন এরর্লয় 
আলস। তখন সস জািাতীলদি মত রক্রয়াকমণ আিম্ভ কলি; পরির্রতলত 
সস জািালত প্রলবশ কলি।’’ (বুখািী-মুসরেম) 397  

لََها َسبإُعوَن ألَف  يُؤََت ِِبََهنََم يَوَمئذٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل  ٤/٢1٤
 زَِماٍم َسبُعوَن ألإَف َملٍَك ََيُُروَّنَها

ّ
 رواه مسلم. « زَِماٍم، َمَع لُُكِ

২/৪০২। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘রকয়ামলতি রদন জাহািামলক এ অবস্থায় রনলয় আসা হলব সয, তাি 
সত্তি হাজাি োর্াম থাকলব। প্রলতযক োর্ালমি সালথ সত্তি হাজাি 
রফরিশতা থাকলবন। তাঁিা তা টানলত থাকলবন।’’ (মুসরেম)  398 

                                                           
397 সহীহুে বুখািী ৩২০৮, ৩৩৩২, ৬৫৯৪, ৭৪৫৪, মুসরেম ২৬৪৩, রতিরমযী ২১৩৭, আবূ দাউদ 

৪৭০৮, ইবনু মাজাহ ৭৬, আহমাদ ৩৫৪৩, ৩৬১৭, ৪০৮০ 
398 মুসরেম ২৮৪২, রতিরমযী ২৫৭৩ 
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، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلل : وََعِن انُلعَماِن بِن بَِشرٍي رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٧/٢1٧
ِل انلَارِ » :َيُقوُل 

َوَن أهإ َِص قََدَمّيإِه  إَن أهإ َعَذاباً يَوإَم الِقَّياَمِة لَرَُجٌل يُوَّضُع ِف أَخإ
ِِل ِمنإُهَما ِدَماُغُه  َوُّنُهمإ . ََجإَرتَاِن َيغإ هإ

َ
َحداً أَشُد ِمنإُه َعَذاباً، وَأنَُه أل

َ
َما يََرى أَن أ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « َعَذاباً 
৩/৪০৩। নু‘মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেলত শুলনরে সয, ‘‘রকয়ামলতি রদবলস ঐ বযরিি সবণালপক্ষা হাল্কা 
আযাব হলব, যাি দু’ পালয়ি তোয় িেন্ত দু’রট অিাি িাখা হলব। 
যাি ফলে তাি মাথাি মর্জ ফুটলত থাকলব। সস মলন কিলব না সয, 
তাি সচলয় করিন আযাব অনয সকউ সভার্ কিলে। অথচ তািই 
আযাব সবাি সচলয় হাল্কা!’’ (বুখািী ও মুসরেম)  399 

ِمنإُهمإ »:، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن نيََِب اهلل : وََعن َسُمَرةَ بِن ُجنُدٍب رِض اهلل عنه ٢/٢1٢
بَتَّيِه، وَ  بَّيِه، َومنإُهمإ َمنإ تَأُخُذهُ إََِل ُركإ منإُهمإ َمنإ تَأُخُذهُ إََِل َمنإ تَأُخُذهُ انلَاُر إََِل َكعإ

قَُوتِهِ   رواه مسلم. « ُحجَزتِِه، َوِمنإُهمإ َمنإ تَأُخُذهُ إََِل تَرإ
৪/৪০৪। সামুিাহ ইবলন জুনদুব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, আল্লাহি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘জাহািামীলদি মলয য রকেু সোলকি পালয়ি র্াঁট পযণন্ত আগুন হলব, 
কালিা হাঁটু পযণন্ত, কালিা সকামি পযণন্ত এবং কালিা কালিা কণ্ঠারস্থ 

                                                           
399 সহীহুে বুখািী ৬৫৬১, ৬৫৬২, মুসরেম ২১৩, রতিরমযী ২৬০৪, আহমাদ ১৭৯২৩, ১৭৯৪৬ 
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(র্োি রনলচি হাড়) পযণন্ত হলব।’’ (মুসরেম)  400 
َيُقوُم » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٦/٢1٦

ُذنَّيهِ انلَاُس لَِرِبّ الَعالَِمَّي َحََّت يَِغّيَب أَحدُ 
ُ
ِحِه إََِل أنإَصاِف أ ُمَتَفٌق . « ُهمإ ِف َرشإ

 َعلَيهِ 
৫/৪০৫। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
সোলকিা রবেজাহালনি প্ররতপােলকি সামলন দণ্ডায়মান হলব (এবং 
তালদি এত সবরশ  াম হলব সয,) তালদি মলয য সকউ তাি  ালম তাি 
অলয ণক কান পযণন্ত ডুলব যালব।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  401 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٢1٥
َ
ُخّطبًَة َما  ملسو هيلع هللا ىلصَخَّطبَنَا رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

تُمإ قَلِّيَلً َوَْلَ » :َسِمْعُت ِمثلََها َقُط، َفَقاَل  لَُم، لَضِحكإ لَُموَن َما أعإ  « َكّيتُمإ َكثرِياً لَوإ َتعإ
بَلََغ : ُمَتَفٌق َعلَيِه ويف رواية. وَُجوَهُهْم، َولَُهْم َخِننيٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَغَّطى أْصَحاُب رَُسوِل اهللِ 

ٌء فََخَّطَب، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهللِ  ْصَحابِِه َِشْ
َ
َ اجلَنَةُ وَانلَاُر، فَلَمإ » :َعْن أ ُعرَِّضتإ َلََعَ
ُتمإ قَلِّيَلً َوَْلََكّيإتُمإ َكثرِياً أَر ََكَلَوِم ِف اخلرَيِ َوا لَموَن َما أعلَُم لََضِحكإ ، َولَوإ َتعإ  «لرَشِّ

َشُد ِمنُْه، َغَّطْوا ُرهَُسُهْم َولَُهْم َخِننٌي  ملسو هيلع هللا ىلصَفَما أََت ىلَعَ أْصَحاِب رَُسوِل اهلِل 
َ
 .يَْوٌم أ

৬/৪০৬। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম একদা আমালদিলক এমন ভাষর্ শুনালেন সয, 

                                                           
400 মুসরেম ২৮৪৫, আহমাদ ১৯৫৯৭, ১৯৬৯৫ 
401 সহীহুে বুখািী ৪৯৩৮, ৬৫০১, মুসরেম ২৮৬২, রতিরমযী ২৪২২, ৩৩৩৫, ইবনু মাজাহ ৪২৭৮, 

আহমাদ ৪৫৯৯, ৪৬৮৩, ৪৮৪৭, ৫২৯৬, ৫৩৬৫, ৫৭৮৯ 
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ওি মত (ভাষর্) কখলনাও শুরনরন। রতরন বেলেন, ‘‘যা আরম জারন, 
তা যরদ সতামিা জানলত, তাহলে সতামিা কম হাসলত এবং সবরশ 
কাঁদলত।’’ (এ কথা শুলন) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি সাহাবীর্র্ তাঁলদি সচহািা স লক রনলেন এবং তালদি রবোলপি 
সিাে আসলত োর্ে। (বুখািী ও মুসরেম) 402 

অনয বর্ণনায় আলে, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি কালে সাহাবীলদি সকালনা কথা সপঁেে। অতঃপি রতরন ভাষর্ 
রদলয় বেলেন, ‘‘আমাি রনকট জািাত ও জাহািাম সপশ কিা হে। 
ফলে আরম আজলকি মত ভাে ও মন্দ (একলি) সকান রদনই 
সদরখরন। যরদ সতামিা তা জানলত, যা আরম জারন, তাহলে কম 
হাসলত আি সবরশ কাঁদলত।’’ সুতিাং সাহাবীলদি জনয সসরদনকাি 
মত করিনতম রদন আি রেে না। তাঁিা তাঁলদি মাথা আব্ত কলি 
কািায় সভলি পড়লেন। 

 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وََعِن الِمقَداِد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٢1٥
َدارِ مِّيٍل »

ُس يَوإَم الِقَّياَمِة ِمَن اخلَلإِق َحََّت تَُكوَن ِمنإُهمإ َكِمقإ ََن الَّشمإ قَاَل . « تُدإ
َمَسافََة : ُسلَيْم بُن ََعِمٍر الَراوِي َعِن الِمقَدادِ 

َ
فََواهلِل َما أْدرِي َما يَعيِن بِالِميِل، أ

ِم الِميَل اذَلِي تُْكتََحُل بِ 
َ
رِ » :ِه الَعنْيُ ؟ قَاَل األرِض أ فَّيُكوُن انلَاُس لََعَ قَدإ

َبّيإِه، َوِمنُهم َمن يَُكوُن إََِل  َمالِِهمإ ِف الَعَرِق، فَِمنإُهمإ َمنإ يَُكوُن إََِل َكعإ أعإ

                                                           
402 সহীহুে বুখািী ৪৬২১, ৯৩, ৫৪০, ৬৩৬২, ৬৪৮৬, ৭০৯১, ৭২৯৪, ৭২৯৫, মুসরেম ২৩৫৯, 

আহমাদ ১১৫০৩, ১২২৪৮, ১২৩৭৫, ১২৪০৯, ১২৭৩৫, ১৩২৫৪ 



 

487 

َاماً 
إ
َويإِه، َومِنإُهمإ َمنإ يُلإِجُمُه الَعَرُق إجل : قَاَل . «ُركَبتَّيِه، َومِنُهم َمنإ يَُكوُن إََِل ِحقإ

َشاَر رَُسوُل اهلِل 
َ
 رواه مسلم. بيدهِ إىَِل ِفيِه  ملسو هيلع هللا ىلصَوأ

৭/৪০৭। রমক্বদাদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
সূযণলক স্ষ্টজীলবি এত কালে কলি সদওয়া হলব সয, তাি মলয য এবং 
স্ষ্টজীলবি মলয য মাি এক মাইলেি বযবয ান থাকলব।’’ রমক্বদাদ 
সথলক বর্ণনাকািী সুোইম ইবন আলমি বলেন, আল্লাহি কসম! আরম 
জারননা সয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ‘মীে’ শলব্দি কী অথণ 
রনলয়লেন, যমীলনি দূিত্ব (মাইে), নারক (সুিমাদানীি) শোকা যাি 
দ্বািা সচালখ সুিমা োর্ালনা হয়? ‘‘সুতিাং মানুষ রনজ রনজ আমে 
অনুযায়ী  ালম ডুবলত থাকলব। তালদি মলয য কালিা তাি পালয়ি র্াঁট 
পযণন্ত, কালিা হাঁটু পযণন্ত ( াম হলব) এবং তালদি মলয য রকেু এমন 
সোকও হলব যালদিলক  াম োর্াম োরর্লয় সদলব।’’ (অথণাৎ নাক 
পযণন্ত  ালম ডুবলব।) এ কথা বলে িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁি মুলখি রদলক ইশািা কিলেন। (মুসরেম) 403 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٢18/8
َ
َن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َ
َرُق » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ َيعإ

رِض َسبإِعَّي ِذراَعً، َويُلإِجُمُهمإ َحََّت 
َ
َهَب َعَرُقُهمإ ِف األ انلَاُس يَوَم الِقَّياَمِة َحََّت يَذإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « َيبإلَُغ آَذاَّنُهمإ 
৮/৪০৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

                                                           
403 মুসরেম ২৮৬৪, রতিরমযী ২৪২১, আহমাদ ৯৩৩০১ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
মানুলষি প্রচণ্ড  াম হলব। এমনরক তালদি  াম যমীলন সত্তি হাত 
পযণন্ত রনলচ যালব। আি তালদি মুখ পযণন্ত  ালম রনমরিত থাকলব। 
এমন রক কান পযণন্তও।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  404 

ُروَن » :إذْ َسِمَع وَْجبًَة، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا َمَع رَُسوِل اهللِ : وََعنُه، قَاَل  ٢/٢1٢ َهلإ تَدإ
هَذا َحَجٌر ُرّيِمَ بِِه ِف انلَارِ ُمنإُذ َسبإعَّي » :قَاَل . اهلُل َورَُسوُُلُ أْعلَُم : قُلْنَا « َما َهَذا ؟
َبتََهاَخريف ُتمإ وَجإ رِها فََسِمعإ َتََه إََِل َقعإ وص ِي ِف انلَارِ اآلَن َحََّت اّنإ رواه . « اً، َفُهَو َيهإ
 مسلم

৯/৪০৯। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
হলেন, একদা আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি  
সালথ রেোম। অকস্মাৎ রতরন সকালনা রজরনস পড়াি আওয়াজ 
শুনলেন। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা জান এটা রক?’’ আমিা 
বেোম, ‘আল্লাহ ও তাঁি িসূে সবশী জালনন।’ রতরন বেলেন, ‘‘এটা 
ঐ পাথি, সযরটলক সত্তি বেি পূলবণ জাহািালম রনলক্ষপ কিা হলয়রেে, 
এখনই তা জাহািালমি র্ভীিতায় (তোয়) সপঁেে। ফলে তািই 
পড়াি আওয়াজ সতামিা শুনলত সপলে।’’ (মুসরেম)   405 

َما » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل رَُسوُل اهلِل : ، قَاَل رِض اهلل عنهَعن َعِدي بِن َحاتٍم  ٢11/11
َمَن ِمنإُه فََلَ  يإ

َ
َحٍد إِلَ َسُّيََكُِّمُه َرُبُه لَيإَس بَيَنُه َوَبيإَنُه تَرإَُجَاٌن، َفَّينإُظُر أ

َ
ِمنإُكمإ ِمنإ أ

                                                           
404 সহীহুে বুখািী ৬৫৩২, মুসরেম ২৮৬৩, আহমাদ ৯১৪৪ 
405 মুসরেম ২৮৪৪, আহমাদ ৮৬২২ 
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َ يََديهِ فََلَ يََرى يََرى إِلَ َما قََدَم، َويَ  َم ِمنإُه فََلَ يَرى إِلَ َما قََدَم، َويَنُظُر َبّيإ
َ
أ شإ
َ
نإُظُر أ

َرةٍ  ِهِه، فَاَتُقوا انلَاَر َولَو بِِّشِقّ َتمإ  متفق عليه.  «إِلَ انلَار تِلَقاَء وَجإ
১০/৪১০। আদী ইবলন হালতম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি 
প্রলতযলকি সলি তাি প্ররতপােক কথা বেলবন; তাি ও তাঁি মালে 
সকান আনুবাদক থাকলব না। (সসখালন) সস তাি ডানরদলক তাকালব, 
সুতিাং সসরদলক তা-ই সদখলত পালব যা সস অরগ্রম পারিলয়রেে। 
বামরদলক তাকালব, সুতিাং সসরদলকও রনলজি ক্তকমণ সদখলত পালব। 
আি সামলন তাকালব, সুতিাং তাি সচহািাি সামলন জাহািাম সদখলত 
পালব। অতএব সতামিা জাহািাম সথলক বাঁলচা; যরদও সখজুলিি এক 
টুকলিা সাদকাহ কলি হয়।’’ (বুখািী-মুসরেম)  406 

ِب َذٍرّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢11/11
َ
َرى َما ِلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن أ

َ
إِنّ أ

َن، أَط  َبِع أَصابَع إِلَ َوَملٌَك تََروإ ِت الَسَماُء وَُحَق لََها أنإ تَئَِط، َما فِّيَها َموِّضُع أرإ
ُتمإ قَلِّيَلً . َواِّضٌع َجبإَهَتُه َساِجداً هللِ َتَعاََل  لَُم، لََضِحكإ لَُموَن َما أعإ َواهللِ لَوإ َتعإ

ُتمإ بالنَِّساءِ لََعَ  ذإ ُتمإ إََِل الُصُعَداِت َوَْلََكّيإُتمإ َكثرِياً، َوَما تذَََلَ  الُفُرِش، َوخَلَرَجإ
 «حديث حسن » :رواه الرتمذي، َوقاَل . « ََتإأُروَن إََِل اهللِ َتَعاََل 

১১/৪১১। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
বলেলেন, ‘‘অবশযই আরম সদরখ, যা সতামিা সদখলত পাও না। আকাশ 

                                                           
406 সহীহুে বুখািী ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসরেম ১০১৬, 

নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
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কটকট্ কলি শব্দ কিলে। আি এ শব্দ তাি কিা সালজ। এলত চাি 
আিুে পরিমার্ এমন জায়র্া সনই, সযখালন সকালনা রফরিশ্তা আল্লাহি 
জনয রসজদায় রনজ কপাে অবনত িালখনরন। আল্লাহি কসম! 
সতামিা যরদ জানলত যা আরম জারন, তলব সতামিা কম হাসলত এবং 
সবশী কাঁদলত এবং রবোনায় সতামিা স্ত্রীলদি সালথ আনন্দ উপলভার্ 
কিলত না। (বিং) সতামিা আল্লাহি আেয় সনওয়াি জনয পলথ পলথ 
সবি হলয় সযলত।’’(রতিরমযী, ইবলন মাজাহ) 407  

ِب بَرَزَة نَْضلََة بِن ُعبَيٍد األسلَِِم رِض اهلل عنه، قَاَل  1٤/٢1٤
َ
قَاَل : وََعن أ

َل َعنإ ُعُمرِهِ فِ » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ 
َ
أ ّيَم أفَناهُ ِلَ تَُزوُل قََدَما َعبإٍد يَوَم الِقَّياَمِة َحََّت يُسإ

َفَقُه ؟ وََعنإ  تََسَبُه ؟ َوفّيَم أّنإ ؟ وََعنإ ِعلِمِه فِّيَم َفَعَل فِّيِه ؟ وََعنإ َماِِلِ ِمنإ أيإَن اكإ
 «حديث حسن صحيح » :رواه الرتمذي، َوقاَل  « ِجسِمِه فِّيَم أبَلهُ ؟

১২/৪১২। আবূ বািযাহ নাদ্বোহ ইবলন উবাইদ আসোমী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন বান্দাি পা দু’খারন সিলব না। (অথণাৎ 
আল্লাহি দিবাি সথলক যাওয়াি তালক অনুমরত সদওয়া হলব না।) 
যতক্ষর্ না তালক প্রে কিা হলব; তাি আয়ু সম্পলকণ, সস তা রকলস 
ক্ষয় কলিলে? তাি ইেম (রবদযা) সম্পলকণ, সস তালত কী আমে 
কলিলে? তাি মাে সম্পলকণ, কী উপালয় তা উপাজণন কলিলে এবং 
তা সকান্ পলথ বযয় কলিলে? আি তাি সদহ সম্পলকণ, সকান কালজ 
                                                           
407 রতিরমযী ২৩১২, ইবনু মাজাহ ৪১৯০, আহমাদ ২১০০৫ 
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সস তা ক্ষয় কলিলে?’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি) 408 

ِِبْ ُهَريَْرَة،   1٧/٢1٧
َ
 رَُسْوُل اهللِ : ، قَاَل رِض اهلل عنهَوَعْن أ

َ
 يَْوَمئِذٍ  » :ملسو هيلع هللا ىلص قََرأ

ْخبَارََها 
َ
ُث أ َباَرَها؟ » :ُثَمّ قَاَل  «حُتَِدّ خإ

َ
َن َما أ ُروإ تَدإ

َ
ْعلَُم : قَالُْوا «أ

َ
 :قَاَل . اهلَُل َورَُسْوُُلُ أ

ُل » رَِها، َتُقوإ َمٍة بَِما لََعى َظهإ
َ
وإ أ
َ
َهَد لََعى لُُكِّ َعبإٍد أ نإ تَّشإ

َ
َباَرَها أ خإ

َ
َعِملإَت َكَذا  :فَإَِن أ

َباَرَها َوَكَذا ِِفإ يَوإمٍ  خإ
َ
 .حديث حسن: رواه الرتمذي وقال « َكَذا َوَكَذا، َفَهِذهِ أ

১৩/৪১৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এ আয়াতরট রতোওয়াত 
কিলেনঃ ‘‘সসরদন তা (যমীন) তাি প্রলতযক রবষয় বর্ণনা কিলব’’- 
(সূিা আয্-রযেযােঃ ৪)। অতঃপি রতরন রজজ্ঞাসা কিলেনঃ সতামিা 
রক জালনা যমীন সসরদন কী বর্ণনা কিলব? উপরস্থত সকলেই 
বেলেন, আল্লাহ ও তাঁি িাসূেই ভাে জালনন। রতরন বেলেনঃ যমীন 
বেলব, এই এই কমণ তুরম এই এই রদন কলিলো। এগুলো হলো তাি 
বর্ণনা।409 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَ  1٢/٢1٢
َ
 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : اَل وََعن أ

َعُم » ِخ ! َكّيإَف أّنإ َتَمَع اْلذإَن َمََّت يُؤَمُر بانلَفإ َن، َواسإ ِن قَِد اِلََقَم الَقرإ َوَصاِحُب الَقرإ

                                                           
408 রতিরমযী ২৪১৭, দালিমী ৫৩৭ 
409 আরম (আেবানী) বেরেঃ রতিরমযীি সকান সকান করপলত সহীহ্ শব্দরট সনই আি হাদীসরটি 
বর্ণনাকািীলদি অবস্থাি পরিলপ্ররক্ষলত সসরটই সরিলকি রনকটবতণী। সদখুন ‘‘রসেরসোহ্ য‘ঈফা’’ 
(৪৮৩৪)। হাদীসরটলক ইবনু রহববান (২৫৮৬) ও হারকমও (২/৫৩২) বর্ণনা কলিলেন। এি এক 
বর্ণনাকািী ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী সুোইমান সম্পলকণ ইমাম বুখািী বলেনঃ রতরন মুনকারুে হাদীস 
আি হারফয ইবনু হাজাি তালক হাদীলসি সক্ষলি দুবণে আখযা রদলয়লেন। [৪৮৩৪]। 
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بَُنا : قُولُوا» :َفَقاَل لَُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصفََكأَن ذلَِك َثُقَل ىلَعَ أْصَحاِب رسوِل اهلل  « َفَّينإُفخُ  َحسإ
َم الَوكِّيل  حديث حسنٌ : رواه الرتمذي، َوقاَل . «َُ اهلل َونِعإ

১৪/৪১৪। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আরম সকমন 
কলি হারসখুরশ কিব, অথচ রশিা ওয়াো (ইস্রাফীে সতা ফুৎকাি 
সদওয়াি জনয) রশিা মুলখ য লি আলেন। আি রতরন কান োরর্লয় 
আলেন সয, তাঁলক কখন ফুৎকাি সদওয়াি আলদশ সদওয়া হলব এবং 
রতরন ফুৎকাি সদলবন।’’ অতঃপি এ কথা সযন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সাহাবীলদি জনয ভািী সবায  হে। সুতিাং 
রতরন তালঁদিলক বেলেন, ‘‘সতামিা বে, ‘হাসবুনাল্লাহু অরন‘মাে 
অকীে।’ অথণাৎ আল্লাহই আমালদি জনয যলথষ্ট এবং উত্তম 
সাহাযযকািী।’’(রতিরমযী, হাসান) 410  

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  1٦/٢1٦
َ
َمنإ َخاَف » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن أ

لََّج، َوَمنإ  ِلَ  أدإ لََّج بَلََغ الَمْنإ ِلَ إَن ِسلإَعَة اهللِ ََغَِلٌَة، أِلَ إَن ِسلإَعَة اهلل اجَلنَةُ  .أدإ
َ
 .« أ

 «حديث حسن» :رواه الرتمذي، َوقاَل 
১৫/৪১৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহি 

িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি র্ভীি 
িারিলক ভয় কলি সস সযন সন্ধযা িালিই সফি শুরু কলি। আি সয 
বযরি সন্ধযািালি চেলত শুরু কলি সস র্ন্তবযস্থলে সপঁলে যায়। 
                                                           
410 রতিরমযী ২৪৩১, ৩২৪৩, আহমাদ ১০৬৫৫ 
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সাবয ান! আল্লাহি পর্য বড় দামী। সশালনা! আল্লাহি পর্য হে 
জািাত।’’ (রতিরমযী, হাসান)411 

 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  1٥/٢1٥
ِلً » ا رَُسوَل اهلِل، الِرَّجاُل َوالنَِّساُء يَ : قُلُْت  «ُُيإرَشُ انلَاُس يَوإمَ الِقَّياَمِة ُحَفاةً ُعرَاةً ُغرإ

يعاً َينُْظُر بَعُضُهْم إىَِل َبْعٍض؟  « يَا َعئَِّشُة، األمُر أَشُد ِمنإ أنإ يُِهَمُهمإ ذلَِك » :قَاَل ! مَجِ
. 

ُر أهُم ِمنإ أنإ َينإُظَر بَعُضُهمإ إََِل بَعٍض » :ويف رواية مإ
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « األ

১৬/৪১৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মানুষলক হাশলিি ময়দালন 
উিালনা হলব খারে পা, উেি ও খাত্নারবহীন অবস্থায়।’’ আলয়শা 
িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! পুরুষ 
ও মরহোিা এলক অপলিি প্ররত দ্রষ্টপাত কিলব?’ রতরন বেলেন, 
‘‘সহ আলয়শা! তালদি এরূপ ইচ্ছা কিাি চাইলতও করিন হলব 
তখনকাি অবস্থা।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 412 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘তালদি এলক অলনযি রদলক তাকাতারক 
কিা অলপক্ষা বযাপাি আলিা গুরুতি হলব।’’ 

 

                                                           
411 রতিরমযী ২৪৫০ 
412 সহীহুে বুখািী ৬৫২৭, মুসরেম ২৮৫৯, নাসায়ী ২০৮৩, ২০৮৪, ইবনু মাজাহ ৪২৭৬, আহমাদ 

২৩৭৪৪, ২৪০৬৭ 
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 بَاُب  الرََجاءِ  -21
পরিলচ্ছদ - ৫১: আল্লাহি দয়াি আশা িাখা 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ٰ  ق ۡل ۞ ﴿ ۡسَ  َّّلِينَ ٱ عَِبادِيَ َي

َ
ٰ  ف وا  أ ِّسِهمۡ  ََعَ نف 

َ
وا  َتقۡ  َّل  أ  ّلّلَ ٱ إِنّ  ّلّلَِ ٱ ةِرّۡحَ  ِمن َنط 

َ  َُّلن وَب ٱ فِر  َيغۡ  وَ  ۥإِنّه   ََجِيًعا ور  لۡ ٱ ه   [  ٦٧: الزمر] ﴾ ٥٣ لّرِحيم  ٱ َغف 

অথণাৎ “স াষর্া কলি দাও (আমাি এ কথা), সহ আমাি দাসর্র্! 
সতামিা যািা রনলজলদি প্ররত যুেুম কলিে, তািা আল্লাহি করুর্া 
হলত রনিাশ হলয়া না; রনশ্চয় আল্লাহ সমি পাপ মাফ কলি সদলবন। 
রনশ্চয় রতরনই চিম ক্ষমাশীে, পিম দয়ােু।” (সূিা যুমাি ৫৩ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ورَ لۡ ٱ إِّّل  زِي  ن َجٰ  َوَهۡل ﴿  [  1٥: سبا] ﴾َّكف 

অথণাৎ “আরম অক্তজ্ঞ (বা অস্বীকািকািী)সকই শারি রদলয় 
থারক। (সূিা সাবা ১৭ আয়াত) 

আলিা অনয জায়র্ায় রতরন বলেন, 
وِحَ  قَدۡ  إِنّا ﴿

 
نّ  َنا  إَِِلۡ  أ

َ
ٰ  َعَذاَب لۡ ٱ أ   [  ٢8: طه] ﴾ ٤٨ َوتََوّلٰ  َكّذَب  َمن ََعَ

অথণাৎ “রনশ্চয় আমালদি প্ররত অহী (প্রতযালদশ) সপ্রির্ কিা 
হলয়লে সয, শারি তাি জনয, সয রমথযা মলন কলি ও মুখ রফরিলয় 
সনয়।” (সূিা ত্বাহা ৪৮ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
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ّ  َوِسَعۡت  َِّت َورَۡحَ  ﴿ ِ َشۡ  ُك   [  1٦٥: االعراف] ﴾ ء 
অথণাৎ “আমাি দয়া তা সতা প্রলতযক বস্তুলত পরিবযাপ্ত।” (সূিা 

আ’িাফ ১৫৬ আয়াত) 
 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : اَدَة بِن الَصاِمِت رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن ُعبَ  ٢1٥/1

يَك َِلُ، وَأَن ُُمَمداً َعبإدهُ وَرُسوُِلُ، وَأَن » َدهُ ِلَ ََشِ َ إِلَ اهلُل وَحإ َمنإ َشِهَد أَن ِلَ إِِلى
يََم وُروٌح ِمنإ  ُه، وَأَن اجلََنَة َحٌق، ِعيىَس َعبإُد اهللِ َوَرُسوُِلُ َوََّكَِمُتُه ألإَقاَها إََِل َمرإ

َخلَُه اهلُل اجلََنَة لََعَ َما ََكَن ِمَن الَعَملِ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « َوانلَاَر َحٌق، أدإ
َ إِلَ اهلُل وَأَن ُُمََمداً َرُسوُل اهللِ، َحَرَم » :ويف رواية ملسلم َمنإ َشِهَد أنإ ِل إِِلى

 .« اهلُل َعلَّيِه انلَارَ 
১/৪১৭। ‘উবাদাহ ইবলন সালমত িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি সাক্ষয 
সদলব সয, একমাি আল্লাহ োড়া (সতয) সকালনা উপাসয সনই, তাঁি 
সকান শিীক সনই, আি মুহাম্মাদ তাঁি বান্দা ও িসূে এবং ঈসা 
আল্লাহি বান্দা ও তাঁি িসূে, আি তাঁি বার্ী যা রতরন মািয়যালমি 
মলয য রনলক্ষপ কলিলেন এবং তাঁি (পক্ষ সথলক স্ষ্ট) রূহ। আি 
জািাত সতয ও জাহািাম সতয। তালক আল্লাহ তা‘আো জািালত 
প্রলবশ কিালবন; তালত সস সয কমণই কলি থাকুক না সকন।’’ (বুখািী 
ও মুসরেম) 413 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সয বযরি সাক্ষয সদলব সয, 
                                                           
413 সহীহুে বুখািী ৩৪৩৫, মুসরেম ২৮, রতিরমযী ২৬৩৮, আহমাদ ২২১৬৭, ২২২১৬৩, ২২২৬২ 
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আল্লাহ োড়া সতয সকালনা উপাসয সনই এবং মুহাম্মাদ তািঁ িসূে, 
আল্লাহ তাি জনয জাহািাম হািাম কলি সদলবন।’’ 

ِب َذٍرّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢18
َ
َعَز  -َيُقوُل اهلُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انَليِّب : وََعن أ

ْو أْزَيد، َوَمْن َجاَء بالَسِيّئَِة فََجَزاُء  َمْن َجاَء بِاحلََسنَِة فَلَُه َعَْشُ : - وََجَل 
َ
أْمثَالَِها أ

ْو أْغِفُر 
َ
َوَمْن َتَقَرَب ِميِنّ ِشَْباً َتَقَربُْت ِمنُْه ِذَراَعً، َوَمْن َتَقَرَب . َسِيّئٍَة َسِيّئٌَة ِمثْلَُها أ

تُُه َهْرَولًَة، َوَمْن لَِقييَن بُِقَراِب ِميِنّ ِذَراَعً َتَقَربُْت ِمنُْه بَاَعً، َوَمْن أتَايِن َيْمَِش أتَيْ 
 رواه مسلم. «األرِْض َخِّطيئًَة اَل يَُْشُِك ِِب َشيئاً، لَِقيتُُه بِِمثِْلَها َمغِفَرًة 

২/৪১৮। আবূ যািণ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ বলেন, ‘‘সয বযরি একরট সনকী 
কিলব, তাি জনয দশ গুর্ সনকী িলয়লে অথবা তলতারয ক সবশী। 
আি সয বযরি একরট পাপ কিলব, তাি রবরনময় (সস) ততটাই 
(পালব; তাি সবশী নয়) অথবা আরম তালক ক্ষমা কলি সদব। আি সয 
বযরি আমাি প্ররত এক রব ত রনকটবতণী হলব, আরম তাি প্ররত এক 
হাত রনকটবতণী হব। আি সয বযরি আমাি প্ররত এক হাত রনকটবতণী 
হলব, আরম তাি প্ররত দু’হাত রনকটবতণী হব। সয আমাি রদলক সহঁলট 
আসলব, আরম তাি রদলক সদৌলড় যাব। আি সয বযরি প্রায় প্রথবী 
সমান পাপ কলি আমাি সলি সাক্ষাৎ কিলব, অথচ সস আমাি সালথ 
কাউলক শিীক কলিরন, তাি সালথ আরম তত পরিমার্ই ক্ষমা রনলয় 
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সাক্ষাৎ কিব।’’  (মুসরেম)  414 
عَراِِب إىَِل انَليِِبّ : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل   ٧/٢1٢

َ
يَا : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء أ

ُِ  باهلل َشيئاً َدَخَل اجلَنََة، َوَمنإ » :رَُسوَل اهلِل، َما املوِجبَتَاِن؟ قَاَل  َمنإ َماَت ِلَ يرُشإ
ُِ  بِِه َشيإئاً َدَخَل انلَار  رواه مسلم. « َماَت يرُشإ

৩/৪১৯। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক সবদুঈন নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস বেে, ‘সহ আল্লাহি 
িসূে! (জািাত ও জাহািাম) ওয়ালজবকািী (অরনবাযণকািী) কমণদু’রট 
রক?’ রতরন বেলেন, ‘‘সয বযরি আল্লাহি সালথ কাউলক অংশীদাি 
কিলব না, সস জািালত প্রলবশ কিলব। আি সয বযরি তাি সালথ 
সকালনা রজরনসলক অংশীদাি কিলব (এবং তওবা না কলি ঐ 
অবস্থালতই সস ম্তুযবির্ কিলব) সস জাহািালম প্রলবশ কিলব।’’ 
(মুসরেম)  415 

نٍَس رِض اهلل عنه ٢/٢٤1
َ
َن انَليَِب : وََعن أ

َ
 :َوُمَعاذٌ رَِديُفُه ىلَعَ الرَْحِل، قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

بَلَيَْك يَا رَُسوَل : قَاَل  « يَا ُمَعاذُ » :بَلِّيَْك يَا رَُسوَل اهللِ وََسْعَديَْك، قَاَل : قَاَل  « ذُ يَا ُمَعا»
َما » :بَلِّيَْك يَا رَُسوَل اهللِ وَسْعَديَْك، ثاَلثاً، قَاَل : قَاَل  «يَا ُمَعاذُ » :اهللِ وََسْعَديَْك، قَاَل 

َ إِلَ  ن ِلَ إِِلى
َ
َهُد أ قاً ِمنإ قَلإبِِه إِلَ  ِمنإ َعبإٍد يَّشإ اهلل، وَأَن ُُمََمداً َعبإُدهُ َوَرُسوُِلُ ِصدإ

وا ؟ قَاَل : قَاَل . « َحَرَمُه اهلل لََعَ انلَار ْخَِبُ بَِها انَلاس فَيَْستَبَِْشُ
ُ
 :يَا رَُسوَل اهلِل، أفَالَ أ

                                                           
414 মুসরেম ২৬৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৮২১, আবূ দাউদ ২০৮০৮, ২০৮৫৩, ২০৮৬৬, ২০৯৬১, ২০৯৭৭, ২০৯৯৪, 

২১০৫৫, দালিমী ২৭৮৮ 
415 মুসরেম ৯৩, আবূ দাউদ ১৪০৭৯, ১৪৩০১, ১৪৫৯৮, ১৪৭৭৮ 
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 َتَفٌق َعلَيهِ مُ . فأخَب بَِها ُمعاٌذ ِعنَْد موتِه تَأثُماً . «إِذاً َيتََِكُوا »
৪/৪২০। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, মু‘আয যখন 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রপেলন সওয়ািীি উপি 
বলসরেলেন, তখন রতরন তাঁলক বেলেন, ‘‘সহ মু‘আয!’’ মু‘আয 
বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম উপরস্থত আরে এবং আপনাি 
রখদমলতি জনয প্রস্তুত িলয়রে।’ রতরন (পুনিায়) বেলেন, ‘‘সহ 
মু‘আয!’’ মু‘আয বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম হারজি আরে 
এবং আপনাি রখদমলতি জনয প্রস্তুত িলয়রে।’ রতরন (আবাি) 
বেলেন, ‘‘সহ মু‘আয!’’ (মুআযও) বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম 
উপরস্থত আরে এবং আপনাি রখদমলতি জনয প্রস্তুত িলয়রে।’ িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এ কথা রতনবাি বেলেন। (এিপি) 
রতরন বেলেন, ‘‘সয সকান বান্দা খাঁরট মলন সাক্ষয সদলব সয, আল্লাহ 
বযতীত সকউ (সতয) উপাসয সনই এবং মুহাম্মাদ তাঁি বান্দা ও তাঁি 
িসূে, তালক আল্লাহ তা‘আো জাহািালমি জনয হািাম কলি 
সদলবন।’’ 

মু‘আয বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম রক সোকলদিলক এই 
খবি বলে সদব না? সযন তািা (শুলন) আনরন্দত হয়।’ রতরন বেলেন, 
‘‘তাহলে সতা তািা (এিই উপি) ভিসা কলি সনলব (এবং আমে 
তযার্ কলি বসলব)।’’ অতঃপি মু‘আয (ইেম সর্াপন িাখাি) পাপ 
সথলক বাঁচাি জনয তাঁি মুতুযি সময় (এ হাদীসরট) জারনলয় 
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রদলয়রেলেন। (বুখািী ও মুসরেম)  416 
ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رَِِضَ اهللُ َعنُهَما . ٦/٢٤1

َ
ْو أ

َ
ِب ُهَريَرةَ أ

َ
َشَك الَراوِي  -وََعن أ

لََما ََكَن َغزَوُة : قَاَل  -واَل يََُضُ الَشُك يف َعنِي الَصَحاِّب ؛ ألَنُهْم لُُكُُهْم ُعُدوٌل  -
يَا رَُسوَل اهلِل، لَْو أِذنَْت نَلَا َفنََحْرنَا نَواِضَحنَا : َقالُواَتبُوَك، أَصاَب انَلاَس جَمَاَعٌة، فَ 

َعلُوا» :ملسو هيلع هللا ىلصفَأَكلْنَا َواَدَهَنا؟ َفَقاَل رَُسوُل اهلِل  : فَجاء ُعَمُر رِض اهلل عنه، َفَقاَل  « افإ
، ُثَم ادُع اهلل يَا رَُسوَل اهلِل، إْن َفَعلَْت قََل الَظْهُر، َولَِكن ادُعُهْم بَفضِل أْزَواِدِهمْ 

َكَة  َكِة، لََعَل اهلل أْن ََيَْعَل يف ذلَِك الََبَ  َّنَعمإ » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهللِ . لَُهْم َعلَيَْها بِالََبَ
فََدََع بِنَّْطع فَبََسَّطُه، ُثَم َدََع بِفضِل أْزَواِدِهْم، فََجَعَل الَرُجُل يَِِجُء بَكّف ُذَرٍة  «

َوَيِِجُء اآلخُر بِِكََسةٍ َحََّت اْجتََمَع ىلَعَ انَلّطِع ِمْن ذلَِك َِشٌء َوَيِِجُء بَِكّف تَمٍر 
َكِة، ُثَم قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصيَسرٌي، فََدََع رَُسوُل اهلِل  َخُذوا يف  «ُخُذوا يف أوِعيَِتُكْم » :بِالََبَ

َ
فَأ

َكلُوا 
َ
وهُ َوأ

ُ
َحََّت َشبُعوا َوفََضَل أْوِعيَِتِهم َحََّت َما تََرُكوا يف الَعْسَكِر وََِعًء إاَل َمأل

َ إِلَ اهلُل، وَأّن َرُسوُل اهللِ، ِل يَلإََق » :ملسو هيلع هللا ىلصفَْضلٌَة َفَقاَل رَُسوُل اهلِل  َهُد أنإ ِلَ إِِلى أشإ
َجَب َعِن اجَلنَةِ  َ َشاٍ ّ َفُّيحإ  رواه مسلم. « اهلل بِِهَما َعبإٌد َغريإ

৫/৪২১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু অথবা আবূ সা‘ঈদ 
খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, (বর্ণনাকািী সলন্দলহ 
পলড়লেন। অবশয সাহাবীি বযরিত্ব রনর্ণলয় সলন্দহ ক্ষরতকি রকেু নয়। 
সকননা সকে সাহাবাই রনভণিলযার্য।) সাহাবী বলেন, তাবুলকি যুলদ্ধি 
সময় সাহাবীর্র্ অরতশয় খাদয-সংকলট পড়লেন। সুতিাং তাঁিা 
বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! যরদ আপরন অনুমরত সদন, তাহলে 
                                                           
416 সহীহুে বুখািী ১২৮, ১২৯, মুসরেম ৩২, আবূ দাউদ ১১৯২৩, ১২১৯৫, ১৩১৪, ১৩৩৩১, ২১৪৮৬ 
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আমিা আমালদি সসচক উট জবাই কলি তাি সর্াশ্ত ভক্ষর্ এবং চরবণ 
বযবহাি করি?’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
(রিক আলে) সতামিা কি। (এ সংবাদ শুলন) উমাি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু এলস বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! যরদ আপরন (এমন) 
কলিন, তাহলে সওয়ািী কলম যালব। বিং আপরন (এই করুন সয,) 
তালদিলক রনলজলদি অবরশষ্ট খাদযদ্রবয আনলত বেুন এবং তালদি 
জনয তালত আল্লাহি কালে বিকলতি সদা‘আ করুন। সম্ভবতঃ আল্লাহ 
তালত বিকত সদলবন।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘হযাঁ, (তাই-ই করি।)’’ সুতিাং রতরন চামড়াি একখারন 
দিিখান আরনলয় রনলয় তা রবোলেন। অতঃপি রতরন তালঁদি অবরশষ্ট 
খাদযদ্রবয জমা কিাি রনলদণশ রদলেন। ফলে সকউ সতা এক খাবে 
ভুট্টা আনলেন, সকউ সতা এক খাবে খুিমা এবং সকউ সতা রুরটি 
একরট টুকিাও আনলেন। পরিলশলষ রকেু পরিমার্ খাদয জমা হলয় 
সর্ে। তািপি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বিকলতি 
সদা‘আ কিলেন। অতঃপি বেলেন, ‘‘সতামিা আপন আপন পালি 
রনলয় নাও।’’ সুতিাং তাঁিা সব সব পালি রনলত আিম্ভ কিলেন। 
এমনরক দসলনযি মলয য সকান পাি শূনয িইে না। তাঁিা সকলেই 
সখলয় ত্প্ত হলেন এবং রকেু সবঁলচও সর্ে। অবলশলষ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘আরম সাক্ষয রদরচ্ছ সয, 
আল্লাহ োড়া সতয সকালনা উপাসয সনই এবং আরম আল্লাহি িসূে। 
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সয সকান বান্দা সলন্দহমুি হলয় এ দু’রট (সাক্ষয) রনলয় আল্লাহি সালথ 
সাক্ষাৎ কিলব, তালক সয জািালত সযলত বায া সদওয়া হলব -তা 
হলতই পালি না (বিং সস রবনা বায ায় জািালত প্রলবশ কিলব)।’’ 
(মুসরেম)  417 

ُكنُت : وََعن ِعتْبَاَن بن مالك رِض اهلل عنه وَُهَو ِمَمن َشِهَد بَدراً، قَاَل  ٥/٢٤٤
ْمَّطار، فَيَُشُق 

َ
َصِِلّ ِلَقْوِِم بيَن َسالِم، َوَكَن حَيُوُل بَييِْن وبَيْنَُهْم َواٍد إَِذا َجاَءِت األ

ُ
أ

َ ا إيّن أنَْكْرُت : َفُقلُت َُلُ  ملسو هيلع هللا ىلصْجِتيَازُهُ قِبََل َمْسِجِدهم، فَِجئُت رَُسوَل اهلِل َلََعَ
 َ بََِصِي َوإَن الَواِدي اذَلِي بَييِْن وَبنْيَ قَوِِم يَِسيُل إَِذا َجاَءِت األْمَّطاُر فَيَُشُق َلََعَ

ُذُه ُمَصَّّل، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل اْجِتيَازُُه فَوَِدْدُت أنََك تَأِِت َفتَُصِِلّ يف بَييِْت َمََكن اً أََتِ
َعُل » :ملسو هيلع هللا ىلص بُو بَكٍر رِض اهلل عنه َبْعَد َما اْشتََد  ملسو هيلع هللا ىلصَفَغَدا رَُسوُل اهلِل  « َسأفإ

َ
َوأ

أيإَن َُتُِب أنإ » :فَأِذنُْت َُلُ، فَلَْم ََيِْلْس َحََّت قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصانَلَهاُر، َواْستَأَذَن رَُسوُل اهلِل 
َ ِمنإ بَيإ  َصِِلّ

ُ
َ ِفيِه، َفَقاَم رَُسول  « تَِك ؟أ ْن يَُصِِلّ

َ
ِحُب أ

ُ
ي أ فَأرَشُْت َُلُ إىَِل الَمََكِن اذَلِ

فََكََبَ وََصَفْفنَا َوَراَءهُ فََصََّل َركَعتَنِي ُثَم َسلََم وََسلَْمنَا ِحنَي َسلََم فََحبَْستُُه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
يف بَييِْت َفثَاَب رِجاٌل  ملسو هيلع هللا ىلصاِر أَن رَُسول اهلل ىلَعَ َخزيَرٍة تُْصنَُع َُلُ، فََسِمَع أهُل ادلَ 

: َفَقاَل رَُجٌل ! َما َفَعَل َمالٌِك ال أَراهُ : ِمنُْهْم َحََّت َكُِثَ الِرَّجاُل يف ابلَيِْت، َفَقاَل رَُجٌل 
ِلَ َتُقلإ ذلَِك، أِلَ تََراُه » :ملسو هيلع هللا ىلصذلَِك ُمنَافٌِق ال حُيُِب اهلل ورسوَُلُ، َفَقاَل رَُسول اهلل 

َ إِلَ اهلل يَبإَتيغ بَِذلَِك وَجَه اهلل َتَعاََل : قَاَل  اهلُل ورَُسوُُلُ أْعلَُم أَما : َفَقاَل  « ِلَ إِِلى
فإَن » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهلل ! ََنُْن فََواهلِل َما نََرى وَُدهُ َوالَ َحِديثَُه إاَل إىَِل الُمنَافِقنَي 

 انلَارِ َمنإ 
َه اهلل: قَاَل  اهلل قَدإ َحَرَم لََعَ َ إِلَ اهلل يَبإَتيِغ بَذلَِك وَجإ ُمَتَفٌق . « ِلَ إِِلى

                                                           
417 মুসরেম ২৭, আবূ দাউদ ৯১৭০ 
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 َعلَيهِ 
৬/৪২২। ইতবান ইবলন মারেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, রযরন বদি যুলদ্ধ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সালথ 
উপরস্থত রেলেন, রতরন বলেন, আরম আমাি সর্াি বানু সালেলমি 
নামালয ইমামরত কিতাম। আমাি ও তালদি (মসরজলদি) মলয য 
একরট উপতযকা রেে। ব্রষ্ট হলে ঐ উপতযকা সপরিলয় তালদি 
মসরজলদ যাওয়া আমাি জনয কষ্টকি হত। তাই আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রখদমলত হারযি হলয় বেোম, ‘সহ 
আল্লাহি িসূে! আরম আমাি দ্রষ্টশরিলত কমরত অনুভব কিরে। (এ 
োড়া) আমাি ও আমাি সর্ালিি ময যকাি উপতযকারট ব্রষ্ট হলে 
োরবত হলয় যায়। তখন তা পাি হওয়া আমাি জনয কষ্টকি হয়। 
তাই আমাি একান্ত আশা সয, আপরন এলস আমাি  লিি এক স্থালন 
নামায আদায় কিলবন। আরম সস স্থানরট নামালযি স্থান রূলপ 
রনয ণারিত কলি সনব। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘আচ্ছা তাই কিব।’’ সুতিাং পলিি রদন সূলযণি তাপ যখন 
সবলড় উিে, তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ও আবূ 
বাকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আমাি বাড়ীলত এলেন। িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম  লি প্রলবলশি অনুমরত চাইলে আরম 
তাঁলক অনুমরত রদোম। রতরন না বলসই আমালক রজলজ্ঞস কিলেন, 
‘‘সতামাি  লিি সকান্ স্থালন আমাি নামায পড়া তুরম পেন্দ কি?’’ 
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আরম সয স্থালন তাঁি নামায পড়া পেন্দ কলিরেোম, তাঁলক সসই 
স্থালনি রদলক ইশািা কলি (সদরখলয়) রদোম। সুতিাং িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (নামালয) দাঁরড়লয় তকবীি বেলেন। 
আমিা সারিবদ্ধভালব তাঁি রপেলন দাঁরড়লয় সর্োম। রতরন দু’িাকআত 
নামায পলড় সাোম রফিালেন। তাঁি সাোম রফিাি সময় আমিাও 
সাোম রফিাোম। তািপি তাঁি জনয সয ‘খাযীি’ (চরবণ রদলয় পাকালনা 
আটা) প্রস্তুত কিা হরচ্ছে, তা খাওয়াি জনয তাঁলক আটলক রদোম। 
ইলতামলয য মহল্লাি সোলকিা শুনে সয, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমাি বারড়লত। সুতিাং তালদি রকেু সোক এলস 
জমালয়ত হে। এমনরক বারড়লত অলনক সোলকি সমার্ম হে। 
তালদি মলয য একজন বেে, ‘মালেক (ইবলন দুখাইরশন) কিে কী? 
তালক সদখরে না সয?’ একজন জবাব রদে, ‘সস মুনারফক! আল্লাহ ও 
তাঁি িসূেলক ভােবালস না।’ তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এমন কথা বলো না। তুরম রক মলন কি না 
সয, সস আল্লাহি সন্তুরষ্ট োলভি কামনায় ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ 
বলেলে?’’ সস বযরি বেে, ‘আল্লাহ ও তাঁি িসূেই অরয ক জালনন। 
তলব আল্লাহি কসম! আমিা মুনারফকলদি সালথই তাি ভােবাসা ও 
আোপ-আলোচনায় তালক সদখলত পাই।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ সসই বযরিলক 
জাহািালমি জনয হািাম কলি রদলয়লেন, সয বযরি আল্লাহি সন্তুরষ্ট 
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োলভি কামনায় ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  418 
بَسيِْبٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقُِدمَ رَُسوُل اهللِ : وََعن ُعَمَر بِن اْلََّطاِب رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٢٤٧

فَإَِذا اْمَرأٌة ِمَن الَسيِْبِ تَْسََع، إِْذ وََجَدْت َصبياً يف الَسيِْبِ أَخَذتُْه فَألَْزقَتُه بِبَّْطِنَها 
رَضَعتُْه، َفقَ 

َ
ها ِف انلَارِ؟» :ملسو هيلع هللا ىلصاَل رَُسوُل اهللِ فَأ َن هِذهِ الَمرإأةَ َطارَِحًة َوَِلَ : قُلإنَا «أتََروإ

 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « هلُل أرإَحُم بِِعَبادِهِ مِنإ هِذهِ بَِوَِلَِها »:َفَقاَل . ِلَ َواهللِ 
৭/৪২৩। উমাি ইবলন খাোব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

একবাি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট রকেু 
সংখযক বন্দী এে। রতরন সদখলেন সয, বন্দীলদি মলয য একজন 
মরহো (তাি রশশুরট হারিলয় সর্লে এবং িলন দুয  জলম উিলে বাচ্চাি 
সখাঁলজ অরস্থি হলয়) সদৌড়ালদৌরড় কিলে। হিাৎ সস বন্দীলদি মলয য 
সকালনা রশশু সপলে তালক য লি সকালে রনলয় (দুয  পান কিালত 
োর্ে। অতঃপি তাি রনলজি বাচ্চা সপলয় সর্লে তালক বুলক-সপলট 
োরর্লয়) দুয  পান কিালত োর্ে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামিা রক মলন কি সয, এই মরহো তাি 
সন্তানলক আগুলন সফেলত পালি?’’ আমিা বেোম, ‘না, আল্লাহি 
কসম!’ তািপি রতরন বেলেন, ‘‘এই মরহোরট তাি সন্তালনি উপি 
যতটা দয়ােু, আল্লাহ তাি বান্দালদি উপি তাি সচলয় অরয ক 

                                                           
418 সহীহুে বুখািী ৭৭, ১৮৯, ৪২৫, ৪২৪, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ১১৮৬, ৪০১০, ৫৪০১, ৬৩৫৪, 

৬৪২২, ৬৯৩৮, মুসরেম ৩৩, আবূ দাউদ ১৪১১, ইবনু মাজাহ ৬৬০, ৭৫৪, আহমাদ ২৩১০৯, 
২৩১২৬ 
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দয়ােু।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  419 
ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٤٢/8

َ
لََما َخلََق » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

لُِب َغَضّيب إنَ : اهلل اخلَلإَق َكَتَب ِف كَِتاٍب، َفُهَو ِعنإَدهُ فَوَق الَعرإِش  يَِت َتغإ .  « رََحإ
 متفق عليه

৮/৪২৪। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘আল্লাহ 
যখন স্রষ্টজর্ত দতিী সম্পি কিলেন, তখন একরট রকতালব রেলখ 
িাখলেন, যা তাঁিই কালে তািঁ আিলশি উপি িলয়লে, ‘‘অবশযই 
আমাি িহমত আমাি র্যব অলপক্ষা অগ্রর্ামী।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  
420

 

ََة ِمَئَة » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وََعنُه، قَاَل  ٢/٢٤٦ َجَعَل اهلُل الرََحإ
ِعَّي، وَأنإَزَل ِف األرإِض ُجزإءاً َواِحداً، فَ  َعًة َوتِسإ َسَك ِعنإَدهُ تِسإ ِمنإ ذلَِك ُجزإٍء، فَأمإ

َّيَة أنإ تُِصّيَبهُ   . «اجُلزءِ َيَْتَاَحُم اخلََلئُِق، َحََّت تَرإَفَع اَِلابُّة َحافَِرَها َعنإ َوَِلَِها َخّشإ
َ اجِلِنّ » :َويف ِرَوايَةٍ  ًَة َواِحَدةً َبّيإ إّن هللِ َتَعاََل مَئَة رََحٍَة، أنإَزَل ِمنإَها رََحإ

ُش َواْلنِس َواْلهائِِم َوالَهواّم،  ِطُف الوَحإ فَبَِها َيَتَعاَطُفوَن، وبَِها َيَْتَاََحُوَن، وبَِها َتعإ
ًَة يرإَحُم بَِها ِعبَاَدهُ يَوإَم الِقَّياَمة عَّي رََحإ عاً َوتِسإ . « لََعَ َوَِلَِها، وَأَخَر اهلُل َتَعاََل تِسإ

 .ُمَتَفٌق َعلَيِه 

                                                           
419 সহীহুে বুখািী ৫৯৯৯, মুসরেম ২৭৫৪ 
420 সহীহুে বুখািী ৩১৯৪,৭৪০৪, ৭৪২২, ৭৪৫৩, ৭৫৫৩, ৭৫৫৪, মুসরেম ২৭৫১, রতিরমযী ৩৫৪৩, 

ইবনু মাজাহ ১৮৯, ৪২৯৫, আহমাদ ৭২৫৭, ৭৪৪৮, ৭৪৭৬, ২৭৩৪৩, ৮৪৮৫, ৮৭৩৫, ৯৩১৪ 
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يضاً ِمْن ِرَوايَِة َسلَْماَن 
َ
قَاَل : الَفاريِِسّ رِض اهلل عنه، قَاَل َوَرَواُه ُمسِلٌم أ

، » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  ٌَة َيَْتَاحُم بَِها اخلَلإُق بَيإَنُهمإ ٍَة فَِمنإَها رََحإ إَن هللِ َتَعاََل مَِئَة رََحإ
ٌع َوتِسُعوَن َِلَوِم الِقّيَاَمةِ   .«َوتِسإ

ٍَة لُُكُ إَن اهلَل َتَعاََل َخلََق يَوإَم َخلََق الَسمَ » :َويف ِرَوايَةٍ  رإَض َمَئَة رََحإ
َ
اَواِت َواأل

ًَة فَبَِها َتعإطُف  رِض رََحإ
َ
َ الَسماءِ إََِل األرإِض، فََجَعَل مِنإَها ِف األ ٍَة ِطَباُق َما َبّيإ رََحإ

ُضَها لََعَ َبعإض، فَإذا ََكَن يَوإُم الِقَّياَمِة  ُ َبعإ ُش َوالَطريإ ةُ لََعَ َوَِلَِها، َوالوَحإ الَواِِلَ
كمَ 
َ
 .« لََها بِهِذهِ الرََحَةِ أ

৯/৪২৫। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত 
শুলনরে, ‘‘আল্লাহ িহমতলক একশ ভার্ কলিলেন। তাি মলয য 
রনিানববই ভার্ রতরন রনলজি কালে সিলখ রদলয়লেন। আি প্রথবীলত 
একভার্ অবতীর্ণ কলিলেন। ঐ এক ভালর্ি কািলর্ই স্ষ্টজর্ৎ এলক 
অলনযি উপি দয়া কলি। এমনরক জন্তু তাি বাচ্চাি উপি সথলক পা 
তুলে সনয় এই ভলয় সয, সস বযথা পালব।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহি একশরট িহমত 
আলে, যাি ময য হলত একরট মাি িহমত রতরন মানব-দানব, পশু ও 
কীটপতলিি মলয য অবতীর্ণ কলিলেন। ঐ এক ভালর্ি কািলর্ই 
(স্ষ্টজীব) এলক অপিলক মায়া কলি, তাি কািলর্ই এলক অনযলক 
দয়া কলি এবং তাি কািলর্ই রহংস্র জন্তুিা তালদি সন্তানলক মায়া 
কলি থালক। বাকী রনিানববইরট আল্লাহ আলখিালতি জনয সিলখ 
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রদলয়লেন, যাি দ্বািা রতরন রকয়ামলতি রদন আপন বান্দালদি উপি 
িহম কিলবন।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  

এ হাদীসরটলক ইমাম মুসরেমও সােমান ফালিসী িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বর্ণনা কলিলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আোি একশরট িহমত 
আলে, যাি ময য হলত মাি একরটি কািলর্ স্রষ্টজর্ৎ এলক অলনযি 
প্ররত দয়া প্রদশণন কলি। আি রনিানব্বইরট (িহমত) রকয়ামলতি 
রদলনি জনয িলয়লে।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘আল্লাহ তা‘আো আসমান যমীন স্রষ্ট 
কিাি রদন একশরট িহমত স্রষ্ট কিলেন। প্ররতরট িহমত আসমান 
ও যমীলনি ময যস্থে পরিপূর্ণ (রবশাে)। অতঃপি রতরন তাি ময য হলত 
একরট িহমত প্রথবীলত অবতীর্ণ কিলেন। ঐ একরটি কািলর্ই মা 
তাি সন্তানলক মায়া কলি এবং রহংস্র প্রার্ী ও পাখীিা এলক অলনযি 
উপি দয়া কলি থালক। অতঃপি যখন রকয়ামলতি রদন হলব, তখন 
আল্লাহ এই িহমত দ্বািা সংখযা পূর্ণ কিলবন।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 421 

أذإنََب  »:َِك َعن َرَبِه َتبَارََك َوَتَعاىَل، قَالِفيَما حَي  ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انلَيِِبّ  ٢٤٥/11
ِفرإ ِِل َذنإّيِب، َفَقاَل اهلل َتَبارَ  َوَتَعاََل :  َعبإٌد َذنإباً، َفَقاَل  أذنََب َعبِدص ي : امهلَل اغإ

نََب، ُخُذ بِاَّلنإِب، ُثَم ََعَد فَأذإ
إ
ِفُر اَّلنإَب، َويَأ أص يإ َرِبّ : َفَقاَل  َذنباً، َفَعلَِم أَن َِلُ َرّباً َيغإ

                                                           
421 সহীহুে বুখািী ৬০০০, ৬৪৬৯, মুসরেম ২৭৫২, রতিরমযী ৩৫৪১, ইবনু মাজাহ ৪২৯৩, আহমাদ 

৮২১০, ৯৩২৬, ৯৯১০, ১০২৯২, ১০৪২৯, দালিমী ২৭৮৫ 
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ِفرإ ِِل َذنإّيب، َفَقاَل َتبَاَرَ  َوَتَعاََل  ِفُر : اغإ أذنََب عبِدص ي َذنباً، َفَعلَِم أَن َِلُ َرّباً، َيغإ
َعلإ َما َشاءَ  ُخُذ باَّلنإِب، قَدإ َغَفرإُت لَِعبإِدص ي فَلإَّيفإ

إ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «اَّلنإَب، َويَأ

১০/৪২৬। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁি প্ররতপােক সথলক বর্ণনা কলিন, সকান বান্দা একরট 
পাপ কলি বেে, ‘সহ প্রভু! তুরম আমাি পাপ ক্ষমা কি।’ তখন 
আল্লাহ তাবািাকা অতা‘আো বলেন, ‘আমাি বান্দা একরট পাপ 
কলিলে, অতঃপি সস সজলনলে সয, তাি একজন প্রভু আলেন, রযরন 
পাপ ক্ষমা কলিন অথবা তা রদলয় পাকড়াও কলিন।’ অতঃপি সস 
আবাি পাপ কিে এবং বেে, ‘সহ প্রভু! তুরম আমাি পাপ ক্ষমা 
কি।’ তখন আল্লাহ তাবািাকা অতা‘আো বলেন, ‘আমাি বান্দা 
একরট পাপ কলিলে, অতঃপি সস সজলনলে সয, তাি একজন প্রভু 
আলেন, রযরন পাপ ক্ষমা কলিন অথবা তা রদলয় পাকড়াও কলিন। 
আরম আমাি বান্দালক ক্ষমা কিোম। সুতিাং সস যা ইচ্ছা করুক।’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 422 

*‘সস যা ইচ্ছা করুক’ কথাি অথণ হে, সস যখন এইরূপ কলি; 
অথণাৎ পাপ কলি সালথ সালথ তওবা কলি এবং আরম তালক মাফ 
কলি সদই, তখন সস যা ইচ্ছা করুক, তাি সকান রচন্তা সনই। সযলহতু 
তওবা পূবণক্ত পাপ সমাচন কলি সদয়। 

نِبُوا، » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل   ٢٤٥/11 ِِس بَِّيِدهِ، لَوإ لَمإ تُذإ واَّلِص ي َّنفإ
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ِفُر لَُهمإ  ِفُروَن اهللَ َتَعاََل، َفَّيغإ َتغإ نُِبوَن، فَيَسإ ، وََجاءَ بَِقوٍم يُذإ َهَب اهلل بُِكمإ رواه . « َّلَ
 مسلم

১১/৪২৭। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত 
িাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সসই মহান 
সত্তাি কসম যাঁি হালত আমাি প্রার্ আলে! যরদ সতামিা পাপ না 
কি, তাহলে আল্লাহ সতামালদিলক অপসারিত কিলবন এবং এমন 
জারতি আরবভণাব  টালবন যািা পাপ কিলব, অতঃপি আল্লাহি 
রনকট ক্ষমা চাইলব। আি রতরন তালদিলক ক্ষমা কলি সদলবন।’’ 
(মুসরেম)  423 

يُوَب َخادِلِ بِن َزيٍد رِض اهلل عنه، قَاَل   1٤/٢٤8
َ
ِب أ

َ
َسِمْعُت رَُسوَل : وََعن أ

ِفروَن، » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  تَغإ نُِبوَن، فَيَسإ نُِبوَن، خَلَلََق اهلل َخلإقاً يُذإ ِلَ أنَُكمإ تُذإ لَوإ
ِفُر لَُهمإ   مرواه مسل. « َفَّيغإ

১২/৪২৮। আবূ আইয়ূব খালেদ ইবলন যায়দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সতামিা যরদ গুনাহ না কি, তাহলে 
আল্লাহ তা‘আো এমন জারত স্রষ্ট কিলবন, যািা গুনাহ কিলব 
তািপি তািা (আল্লাহি কালে) ক্ষমা চাইলব। আি রতরন তালদিলক 
ক্ষমা কলি সদলবন।’’(মুসরেম)  424  
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ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل   1٧/٢٤٢
َ
، ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا ُقُعوداً َمَع رَُسوِل اهللِ : وََعن أ

بُو بَْكٍر َوُعَمُر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، يف َنَفٍر َفَقاَم رَُسوُل اهلِل 
َ
ِمْن َبنْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَعنَا أ

 َعلَيْنَا فََخِشينَا أْن يُقتََّطَع ُدوَننَا، َفَفِزْعنَا َفُقْمنَا فَُكنُْت أَوَل َمْن أْظُهِرنَا، 
َ
فَأْبَّطأ

وََذَكَر ... ، َحََّت أَتيُْت َحائِّطاً لألنَْصاِر ملسو هيلع هللا ىلصفَِزَع فََخرَْجُت أْبتيَِغ رَُسوَل اهلِل 
َمن لَِقّيَت َوَراَء َهَذا اذَهبإ فَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهلِل : احلَِديَث بُِّطوُِلِ إىَِل قوُل

هُ بِاجَلنَةِ  إ تَّيِقناً بَِها قَلُبُه فَبرَِشّ َ إِلَ اهلل، ُمسإ َهُد أنإ ِلَ إِِلى  رواه مسلم. « احَلائِِط يَّشإ
১৩/৪২৯। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমিা 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি বলসরেোম। 
আমালদি সলি আবূ বাকি ও উমাি (িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা)ও 
সোকলদি একরট দলে উপরস্থত রেলেন। অতঃপি িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি ময য সথলক উলি (সকাথাও) 
সর্লেন। তািপি রতরন আমালদি রনকট রফলি আসলত রবেম্ব 
কিলেন। সুতিাং আমিা ভয় কিোম সয, আমালদি অবতণমালন রতরন 
(শত্রু) কবরেত না হন। অতঃপি আমিা ভীত-সন্ত্রি হলয় (সভা 
সথলক) উলি সর্োম। সবণপ্রথম আরমই  াবলড় রর্লয়রেোম। সুতিাং 
আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সখাঁলজ সবি 
হোম। এমনরক সশষ পযণন্ত এক আনসািীি বার্ালন এোম। 
(অতঃপি) রতরন দী ণ হাদীস বর্ণনা কিলেন, যালত রতরন বেলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম যাও! 
অতঃপি (এ বার্ালনি বাইলি) যাি সালথই সতামাি সাক্ষাৎ  টলব, 
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সয হৃদলয়ি দ্ঢ় প্রতযলয়ি সালথ ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’-এি সাক্ষয সদলব, 
তালক তুরম জািালতি সুসংবাদ রদলয় দাও।’’(মুসরেম)  425  

َن انَليَِب : وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما 1٢/٢٧1
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصأ

نّ  َرّبِ  ﴿:  عليه السالميف إِبَراِهيَم  -عز وجل  -تاَلَ قَوَل اهلِل  ۡض  إِّّنه 
َ
 اَكثِيٗ  نَ لَلۡ أ

ِ  ۥفَإِنّه   تَبَِعِن  َفَمن ّنلّاِسِ ٱ ّمِنَ  ِ  َعَصاِن  َوَمنۡ  ِمّنِ ور   نَّك فَإ  ﴾ ٣٦ رِّحيم   َغف 
بۡ  إِن ﴿: عليه السالماآلية، وقَوَل ِعيََس [ ٧٥: ابراهيم] مۡ ت َعّذِ مۡ  ه  َكٰ  فَإِّّنه   ِعَباد 

مۡ  فِرۡ َتغۡ  ِإَون نَت  فَإِنَّك  لَه 
َ
 :فََرَفَع يََديِه َوقاَل    [118 :دة املائ] ﴾ ١١٨ ِّكيم  ۡلَۡ ٱ َعزِيز  لۡ ٱ أ

ّميت »
ُ
ّميت أ

ُ
يَا ِجَْبيُل، اْذَهْب إِىَل حُمََمٍد » :-عز وجل  -َكى، َفَقاَل اهلل وبَ  « امهلَل أ

، بَِما قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصفَأتَاهُ جَبيُل، فَأْخََبَهُ رَُسوُل اهلل  «فََسلُْه َما ُيبِْكيِه ؟  -َوَرُبَك أْعلَُم  -
إنَا َسُُنِْضيَك : َفُقْل  يَا ِجَبيُل، اْذَهْب إِىَل حُمَّمٍد،» :َفَقاَل اهلُل َتَعاىَل  -وَُهَو أْعلَُم  -

ّمِتَك َواَل نَُسوءَك 
ُ
 رواه مسلم. «يف أ

১৪/৪৩০। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবনুে ‘আস িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ইব্রাহীম 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি বযাপালি আল্লাহি এ বার্ী পাি 
কিলেন, ‘‘সহ আমাি প্ররতপােক! এসব প্ররতমা বহু মানুষলক রবভ্রান্ত 
কলিলে; সুতিাং সয আমাি অনুসির্ কিলব সস আমাি দেভুি, 
রকন্তু সকউ আমাি অবায য হলে তুরম সতা চিম ক্ষমাশীে পিম 
দয়ােু।’’ (সূিা ইব্রাহীম ৩৬) এবং ঈসা আোইরহস সাোম-এি উরি (এ 
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আয়াতরট পাি কিলেন), ‘‘যরদ তুরম তালদিলক শারি প্রদান কি, 
তলব তািা সতামাি বান্দা। আি যরদ তুরম তালদিলক ক্ষমা কি, তলব 
তুরম অবশযই প্রবে পিাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।’’ (সূিা মালয়দাহ ১১৮ আয়াত) 
অতঃপি রতরন তাঁি হাত দু’খারন উরিলয় বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! 
আমাি উম্মত, আমাি উম্মত।’’ অতঃপি রতরন কাঁদলত োর্লেন। 
আল্লাহ আযযা অজাল্ল বেলেন, ‘সহ রজব্রীে! তুরম মুহাম্মালদি রনকট 
যাও---আি সতামাি িব সবশী জালনন---তািপি তালক কািাি কাির্ 
রজজ্ঞাসা কি?’ সুতিাং রজব্রীে তাঁি রনকট এলেন। িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলক সস কথা জানালেন, যা রতরন 
(তাঁি উম্মত সম্পলকণ) বলেরেলেন---আি আল্লাহ তা অরয ক জালনন। 
অতঃপি আল্লাহ তা‘আো বেলেন, ‘সহ রজব্রীে! তুরম (পুনিায়) 
মুহাম্মালদি কালে যাও এবং বে, আরম সতামাি উম্মলতি বযাপালি 
সতামালক সন্তুষ্ট কলি সদব এবং অসন্তুষ্ট কিব না।’ (মুসরেম) 426 

ىلَعَ  ملسو هيلع هللا ىلصرِْدَف انَليِِبّ  ُكنُْت : رِض اهلل عنه، قَاَل  وََعن ُمَعاِذ بِن َجبٍَل  1٦/٢٧1
رص ِي َما َحُق اهلل لََعَ ِعَباِدهِ ؟ َوَما َحُق الِعبَادِ لََعَ اهلل  »:مِحَاٍر، َفَقاَل  يَا ُمَعاُذ، َهلإ تَدإ

ُبُدوهُ، َوِلَ »:قَاَل . اهلُل َورَُسوُُلُ أْعلَُم : قُلُْت  « ؟ فإَن َحَق اهللِ لََعَ الِعبَاِد أنإ َيعإ
ُكوا بِهِ  ِ

ُِ  بِِه َشيئاً  يرُشإ َب َمنإ ِل يرُشإ . « َشيئاً، وََحَق الِعَبادِ لََعَ اهللِ أنإ ِلَ ُيَعِذّ
ُ انَلاَس ؟ قَاَل : فقلُت  بََِشّ

ُ
ُهمإ َفَّيَتَِكُوا» :يَا رَُسوَل اهلل، أفاَل أ إ  ُمتََفٌق َعلَيهِ . « ِلَ تُبرَِشّ

১৫/৪৩১। মু‘আয ইবলন জাবাে িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 
                                                           
426 মুসরেম ২০২ 
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র্ায াি উপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রপেলন সওয়াি 
রেোম। রতরন বেলেন, ‘‘সহ মু‘আয! তুরম রক জালনা, বান্দাি উপি 
আল্লাহি হক কী এবং আল্লাহি উপি বান্দাি হক কী?’’ আরম 
বেোম, ‘আল্লাহ ও তাঁি িসূেই অরয ক জালনন।’ রতরন বেলেন, 
‘‘বান্দাি উপি আল্লাহি হক এই সয, সস তাঁিই ইবাদত কিলব, 
এলত তাঁি সালথ সকান রকেুলক শিীক কিলব না। আি আল্লাহি 
উপি বান্দাি হক এই সয, সয বযরি তাঁি সালথ সকান রকেুলক শিীক 
কিলব না রতরন তালক আযাব সদলবন না।’’ অতঃপি আরম বেোম, 
‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম রক সোকলদিলক (এ) সুসংবাদ সদব না?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘তালদিলক সুসংবাদ রদও না। সকননা, তািা (এিই 
উপি) ভিসা কলি বসলব। (বুখািী ও মুসরেম) 427  

 :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن الََبَاِء بِن ََعزٍِب رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انَليِِبّ  1٥/٢٧٤
َ إِلَ اهلل، وَأّن ُُمَّمداً َرُسوُل ا» َهُد أنإ ِلَ إِِلى ِ يَّشإ لُِم إَِذا ُسئَِل ِف الَقْبإ هلل، فََذلَِك الُمسإ

ِ  َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ ّلّل  ٱ ي ثَّبِت   ﴿ :قَوُِلُ َتَعاََل   َوِّف  َياّدُلّنۡ ٱ ةِ َيوٰ ۡلَۡ ٱ ِف  ّثلّابِِت ٱ لِ َقوۡ لۡ ٱب
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «[  ٤٥: ابراهيم] ﴾ ِخَرةِِ ٓأۡلٱ

১৬/৪৩২। বািা ইবলন আরযব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মুসরেমলক যখন 

                                                           
427 সহীহুে বুখািী ২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০, ৭৩৭৩, মুসরেম ৩০, রতিরমযী ২৬৪৩, আবূ দাউদ 

২৫৫৯, ইবনু মাজাহ ৪২৯৬, আহমাদ ১৩৩৩১, ২১৪৮৬, ২১৪৯৯, ২১৫০১, ২১৫৩৪, ম২১৫৫৩, 
২১৫৬৮, ২১৫৯১ 
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কবলি প্রে কিা হয়, তখন সস সাক্ষয সদয় সয, আল্লাহ োড়া (সতয) 
সকালনা উপাসয সনই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহি িসূে। এই অথণ িলয়লে 
আল্লাহ তা‘আোি এই বার্ীলত, ‘যািা মু’রমন তালদিলক আল্লাহ 
সুপ্ররতরষ্ঠত বার্ী দ্বািা দুরনয়া ও আলখিালতি জীবলন প্ররতষ্ঠা দান 
কলিন।’’ (সূিা ইব্রাহীম ১৭ আয়াত) (বুখািী ও মুসরেম) 428 

نٍَس رِض اهلل عنه، َعن رَُسوِل اهلِل  1٥/٢٧٧
َ
إّن الََكفَِر إَِذا » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ

ِمُن فَإَِن اهلَل َتَعاََل يَ  َما الُمؤإ
َ
َّيا، وَأ َمًة ِمَن اُِلّنإ طِعَم بَِها ُطعإ

ُ
َدِخُر َِلُ َعِمَل َحَسَنًة، أ

َّيا لََعَ َطاَعتِهِ  قاً ِف اُِلّنإ ِقُبُه رِزإ
 .«َحَسَناتِِه ِف اآلِخَرةِ، َويُعإ

َّيا، َوَُيإَزى بَِها » :َويف ِرَوايَةٍ  َطى بَِها ِف اُِلّنإ ِمناً َحَسَنًة ُيعإ لُِم ُمؤإ إَن اهلل ِلَ َيظإ
َعُم سَََِسَناِت مَ . ِف اآلِخَرةِ  َما الََكفُِر َفُّيطإ

َ
ا َعِمَل هللِ َتَعاََل ِِف اُِلّنإّيَا، َحََّت إَِذا وَأ

 رواه مسلم. «أفإََض إََِل اآلخَرةِ، لَمإ يَُكنإ َِلُ َحَسنٌَة َُيإَزى بَِها
১৭/৪৩৩। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘কালফি যখন দুরনয়ালত 
সকালনা পুর্য কাজ কলি, তখন রবরনমলয় তালক দুরনয়াি (রকেু 
আনন্দ/খাবাি জাতীয়) উপলভার্ কিলত সদওয়া হয়। (আি 
আলখিালত সস এি রকেুই প্ররতদান পালব না)। রকন্তু মু’রমলনি জনয 
আল্লাহ তা’আো আলখিালত তাি প্ররতদানলক সরঞ্চত কলি িালখন 
এবং দুরনয়ালত রতরন তালক জীরবকা সদন তাঁি আনুর্লতযি 

                                                           
428 সহীহুে বুখািী ১৩৬৯, ৪৬৯৯, মুসরেম ২৮৭১, রতিরমযী ৩১২০, নাসায়ী ২০৫৬, ২০৫৭, আবূ 

দাউদ ৪৭৫০, ইবনু মাজাহ ৪২৬৯, আহমাদ ১৮০১৩, ১৮০৬৩, ১৮১০৩, ১৮১৪০ 
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রবরনমলয়।’’ 
অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘মহান আল্লাহ সকান মু’রমলনি উপি 

তাি সনকীি বযাপালি যুেুম কলিন না। তালক তাি প্ররতদান 
দুরনয়ালতও সদওয়া হয় এবং আলখিালতও সদওয়া হলব। রকন্তু 
কালফিলক ভাে কালজি রবরনময়--যা সস আল্লাহি জনয কলি--
দুরনয়ালতই রদলয় সদওয়া হয়। এমন রক যখন সস আলখিালত পারড় 
সদলব, তখন তাি এমন সকালনা পুর্য থাকলব না সয, তাি রবরনমলয় 
তালক রকেু (পুিস্কাি) সদওয়া যালব।’’ (মুসরেম)  429 

َمثَُل الَصلَوَاِت » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٧٢/18
تَسِ  ٍر لََعَ بَاِب أَحِدُكمإ َيغإ ٍر َجاٍر َغمإ ِس َكَمَثِل َّنهإ  ُل ِمنإُه لُُكَ يَوإم ََخإَس َمَراتاخلَمإ

 رواه مسلم. «
১৮/৪৩৪। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘পাঁচ ওয়ালিি নামালযি 
উদাহির্ প্রচুি পারনলত পরিপূর্ণ ঐ নদীি মত, যা সতামালদি কালিা 
দুয়ালিি (সামলন বলয়) প্রবারহত হয়, যালত সস দদরনক পাঁচবাি 
সর্াসে কলি।’’ (মুসরেম)  430 

، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  1٢/٢٧٦
ُِكوَن »:َيُقوُل 

َبُعوَن رَُجَلً ِلَ يرُشإ لٍِم َيُموُت، فَّيُقوُم لََعَ َجَناَزتِه أرإ َما ِمنإ رَُجٍل ُمسإ

                                                           
429 মুসরেম ২৮০৮, আহমাদ ১১৮২৮, ১১৮৫৫, ১৩৬০৪ 
430 মুসরেম ৬৬৮, আহমাদ ১৩৮৬৩, ১৩৯৯৯, ১৪৪৩৯, দালিমী ১১৮২ 
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 رواه مسلم. « ِلَ َشَفَعُهُم اهلُل فِّيهِ بِاهللِ َشيئاً، إ
১৯/৪৩৫। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সয 
সকালনা মুসরেম মািা যায় আি তাি জানাযায় এমন চরল্লশজন সোক 
শিীক হয়, যািা আল্লাহি সালথ কাউলক শিীক কলি না। রনশ্চয় 
আল্লাহ তাি বযাপালি তালদি সুপারিশ কবূে কলিন।’’ (মুসরেম)  431 

يف ُقَبة  ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا َمَع رَُسوِل اهللِ : وََعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٧٥/٤1
ِل اجلََنِة ؟»:ََنْواً ِمْن أرَبِعنَي، َفَقاَل   :َل قَا. َنَعْم : قُلْنَا « أتَرإَّضوَن أنإ تَُكونُوا ُربَُع أهإ

َن أنإ تَُكونُوا ثُلَُث أهِل اجلََنِة ؟» ُس ُُمَّمٍد » :َنَعْم، قَاَل : قُلْنَا « أتَرإَّضوإ َواَّلِص ي َّنفإ
ُخلَُها إِلَ  ِل اجَلنَِة َوَذلَِك أَن اجلنََة ِلَ يَدإ َف أهإ رإُجو أنإ تَُكونُوا نِصإ

َ
بَّيِدهِ، إِنّ أل

ِل ال ُتم ِف أهإ لَِمٌة، وَما أّنإ ٌس ُمسإ َرةِ اْلَّيإَضاءِ ِِف ِجِِل اّثلَورِ َّنفإ ِ  إِلَ ََكلَّشعإ رِشّ
َر َرةِ الَسوَداءِ ِف ِجِِل اّثلَورِ األَحإ وإ ََكلَّشعإ

َ
َوِد، أ سإ

َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « األ

২০/৪৩৬। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমিা 
প্রায় চরল্লশ জন মানুষ িাসূেুেোহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি সলি একরট তাঁবুলত রেোম। একসময় রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা 
রক পেন্দ কি সয, সতামিা জািাতবাসীলদি এক চতুথণাংশ হলব?’’ 
আমিা বেোম, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা রক 
জািাতবাসীলদি এক ত্তীয়াংশ হলত পেন্দ কি?’’ আমিা বেোম, 
‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘তাঁি শপথ, যাঁি হালত মুহাম্মালদি প্রার্ 
                                                           
431 মুসরেম ৯৪১, আহমাদ ২৫০৫ 
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আলে, আরম দ্ঢ়ভালব প্রতযাশী সয, জািাতবাসীলদি অলয ণক সতামিাই 
হলব। এটা এ জনয সয, শুযু মাি মুসরেম প্রার্ োড়া অনয সকউ 
জািালত প্রলবশ কিলব না। আি মুশরিকলদি তুেনায় সতামিা এরূপ, 
সযরূপ কালো বেলদি র্ালয় (একরট) সাদা সোম অথবা োে বেলদি 
র্ালয় (একরট) কালো সোম।’’ (বুখািী ও মুসরেম)   432 

شَعِري رِض اهلل عنه، قَاَل   ٢٧٥/٤1
َ
ِب ُموىَس األ

َ
 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن أ

َاّنِّياً، َفّيَُقوُل » وإ نََصإ
َ
لِم َيُهوِدياً أ َهَذا : إَِذا ََكَن يَوإُم الِقَّياَمِة َدَفَع اهلُل إََِل لُُكِّ ُمسإ

 . « ارِ فََِكُكَك ِمَن انلَ 
لِمَّي » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَويِف ِرَوايٍَة َعنُْه، َعِن انلَيِِبّ  ييَِجءُ يَوإمَ الِقَّياَمِة نَاٌس ِمَن الُمسإ

ِفُرَها اهلل لَُهمإ  َثال اجِلَباِل َيغإ مإ
َ
 رواه مسلم. « بُِذنُوٍب أ

২১/৪৩৭। আবূ মূসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
আল্লাহ প্রলতযক মুসরেমলক একজন ইয়াহুদী অথবা রখ্রষ্টানলক রদলয় 
বেলবন, ‘এই সতামাি জাহািাম সথলক বাঁচাি মুরিপর্।’’ 

উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই অনয এক বর্ণনায় আলে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন রকেু 
সংখযক মুসরেম পাহাড় সম পাপ রনলয় উপরস্থত হলব, আল্লাহ তা 
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(সবই) তালদি জনয ক্ষমা কলি সদলবন।’’ (মুসরেম)433 
* ‘রকয়ামলতি রদন আল্লাহ প্রলতযক মুসরেমলক একজন ইয়াহুদী 

অথবা খ্ষ্টানলক রদলয় বেলবন, এই সতামাি জাহািাম সথলক বাঁচাি 
মুরিপর্।’ এ কথাি অথণ আবূ হুিাইিাি হাদীলস বরর্ণত হলয়লে; 
‘প্রলতযলকি জনয সবলহলশ্ত একরট রনরদণষ্ট স্থান আলে এবং জাহািালমও 
আলে। সুতিাং মু’রমন যখন সবলহলশ্ত প্রলবশ কিলব, তখন জাহািালম 
তাি স্থোরভরষি হলব কালফি। সযলহতু সস তাি কুফিীি কািলর্ 
তাি উপযুি। আি ‘মুরিপর্’ অথণ এই সয, তুরম জাহািালমি সমু্মখীন 
রেলে; রকন্তু এরট হে সতামাি মুরিি রবরনময়। সযলহতু মহান আল্লাহ 
জাহািাম ভিরত কিাি জনয একরট সংখযা রনয ণারিত সিলখলেন। 
সুতিাং তািা যখন তালদি কুফিী ও পালপি কািলর্ সসখালন প্রলবশ 
কিলব, তখন তািা হলব মু’রমনলদি ‘মুরিপর্।’ আি আল্লাহই অরয ক 
জালনন। 

، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٤٤/٢٧8
رُهُ » :َيُقوُل  ِِّه َحََّت يََضَع َكَنَفُه َعلَّيِه، َفُّيَقِرّ ِمُن يَوإَم الِقَّياَمة ِمنإ َرب

ََن الُمؤإ يُدإ
تَعرُِف َذنإَب َكَذا ؟ أتَعرُِف َذنإَب َكَذا : بُذنُوبِِه، َفّيَُقوُل 

َ
رُِف، قَالَ : ؟ َفَّيُقوُل أ : َرِبّ أعإ

َطى َصِحّيَفَة  ِفُرَها لََك اَلَوَم، َفُّيعإ ُتَها َعلَّيإَك ِِف اُِلنإّيا، وَأنَا أغإ فَإِنّ قَدإ َسَْتإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « َحَسَناتِهِ 
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২২/৪৩৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, 
‘‘রকয়ামলতি রদন ঈমানদািলক িাববুে আোমীলনি এত রনকলট রনলয় 
আনা হলব সয, আল্লাহ তা‘আো তাি উপি রনজ পদণা সিলখ তাি 
পাপসমূলহি সবীকালিারি আদায় কলি সনলবন। তালক রজলজ্ঞস 
কিলবন, ‘এই পাপ তুরম জান রক? এই পাপ রচন রক?’ মু’রমন 
বেলব, ‘সহ আমাি প্ররতপােক! আরম জারন।’ রতরন বেলবন, ‘আরম 
প্রথবীলত সতামাি পাপলক সর্াপন সিলখরে, আি আজ তা সতামাি 
জনয ক্ষমা কলি রদরচ্ছ।’ অতঃপি তালক তাি সনক আমলেি 
আমেনামা সদওয়া হলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 434  

أَن رَُجاًل أَصاَب ِمن اْمَرأة ُقبْلًَة، : وََعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه ٤٧/٢٧٢
قِمِ  ﴿: فَأْخََبَهُ، فَأنَْزَل اهلُل َتَعاىَل  ملسو هيلع هللا ىلصانَليَِب  فَأََت 

َ
لَفٗ  ّنلَّهارِ ٱ َطَرَّفِ  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوأ  ّمِنَ  اَوز 

يِل َهَذا يَا : َفَقاَل الرجل[  11٢: هود] ﴾ اتِِ  َٔ لّّسّيِ ٱ هِۡبَ ي ذۡ  ِت َّسَنٰ ۡلَۡ ٱ إِنّ  ِلِ ِّلۡ ٱ
َ
أ

ِّ » :رَُسوَل اهلِل ؟ قَاَل  َميِت َُك
ُ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « ِهمإ جِلَِمّيِع أ

২৩/৪৩৯। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, এক বযরি এক মরহোলক চুমা রদলয় সফলে। পলি সস 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস রবষয়রট জানায়। 
তখন আল্লাহ তা‘আো এই আয়াত অবতীর্ণ কলিন, ‘‘রদলনি দু’প্রালন্ত 
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সকাে ও সন্ধযায় এবং িালতি প্রথম ভালর্ নামায কালয়ম কি। 
রনশ্চয়ই পুর্যিারশ পাপিারশলক রমরটলয় সদয়।’’ (সূিা হূদ ১১৪)  সোকরট 
রজলজ্ঞস কিে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! এ রক শুযু  আমাি জনয?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘না, এ আমাি সকে উম্মলতি জনয।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  
435 

٤٢/٢٢1  َ ن
َ
يَا رَُسوَل اهلِل، : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء رَُجٌل إىَِل انَليِِبّ : ٍس، قَاَل وََعن أ

، وََحََضَِت الَصالُة، فََصََّل َمَع رَُسوِل اهللِ  َ قِْمُه َلََعَ
َ
َصبُْت َحّداً، فَأ

َ
، فَلََما قَََض ملسو هيلع هللا ىلصأ

َهلإ » :قَاَل . اهلِل يَا رَُسوَل اهلِل، إيِنّ أَصبُْت َحّداً فَأقِْم يَف ِكتَاَب : الَصالَة، قَاَل 
َت َمَعَنا الَصَلةَ   ُمَتَفٌق َعلَيهِ . « قَدإ ُغِفَر لََك » :قَاَل . َنَعْم : ؟ قَاَل « َحرََضإ

২৪/৪৪০। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক বযরি নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কালে এলস বেে, ‘সহ আল্লাহি 
িসূে! আরম দণ্ডনীয় অপিায  কলি সফলেরে; তাই আমাি উপি দণ্ড 
প্রলয়ার্ করুন।’ ইলতামলয য নামালযি সময় হে। সসও আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সালথ নামায পড়ে। নামায সশষ 
কলি পুনিায় সস বেে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! রনশ্চয় আরম দণ্ডনীয় 
অপিায  কলি সফলেরে; তাই আমাি উপি আল্লাহি রকতালব স ারষত 
দণ্ড প্রলয়ার্ করুন।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রক আমালদি সালথ নামায 
আদায় কলিে?’’ সস বেে, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘রনশ্চই সতামাি 
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অপিায  ক্ষমা কলি সদওয়া হলয়লে।’’ (বুখািী ও মুসরেম)436 
* উি হাদীলস ‘দণ্ডনীয় অপিায ’ বেলত সসই অপিায  উলদ্দশয 

নয়, যালত শিীয়লত রনয ণারিত দণ্ড আলে; সযমন মদপান, বযরভচাি 
প্রভ্রত। সকননা এমন দণ্ডনীয় অপিায  নামায পড়লেই ক্ষমা হলয় 
যালব না। সযমন সস দণ্ড প্রলয়ার্ না কিাও শাসলকি জনয দবয  নয়। 

إَن اهلل لرَيإََض َعِن الَعبإِد أنإ يَأُكَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل  ٤٦/٢٢1
َمُدهُ َعلَّيإَها،  لََة، َفَّيحإ كإ

َ
َمُدهُ َعلَّيإَهااأل َبَة، َفَّيحإ َب الرَشإ َ وإ يرَشإ

َ
 رواه مسلم. « أ

২৫/৪৪১। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 
িসূেল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো 
বান্দাি (এ কালজ) সন্তুষ্ট হন সয, (রকেু) সখলে সস তাি উপি 
আল্লাহি প্রশংসা কলি অথবা রকেু পান কিলে সস তাি উপি তাঁি 
প্রশংসা কলি।’’ (মুসরেম)  437 

ِب ُموىَس رِض اهلل عنه، َعِن انليَِِبّ  ٤٥/٢٢٤
َ
إَن اهلَل َتَعاََل » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ

ّيِل، يَبإُسُط يََدهُ باللَّيِل َلَُتوَب ُمِِسءُ انلََهارِ، َويَبإُسُط يََدهُ بانلََهارِ َِلَتُوَب ُمِِسءُ اللَ 
ِربَِها ُس ِمنإ َمغإ  رواه مسلم. « َحََّت تَطلَُع الَّشمإ

২৬/৪৪২। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো িালত 
রনজ হাত প্রসারিত কলিন, সযন রদবাভালর্ি অপিায ী তাওবাহ কলি 
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সনয়। আি রতরন রদলনও রনজ হাত প্রসারিত কলিন, সযন িালতি 
অপিায ী তাওবাহ কলি সনয়। যতক্ষর্ না পরশ্চম রদক সথলক সূলযণাদয় 
হলব (এ রনয়ম অবযাহত থাকলব)।’’ (মুসরেম)  438   

ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤٥/٢٢٧ يٍح َعمِرو بِن َعبََسَة الُسلَِِمِ ِب َْنِ
َ
ُكنُْت : وََعن أ

ٍء، وَُهْم  وأنَا يف اجلاِهِلَيِة أُظُن أَن انَلاَس  َنُهْم لَيُْسوا ىلَعَ َِشْ
َ
ىلَعَ َضاَللٍَة، َوأ

ْوثَاَن، فََسِمْعُت بِرَُجٍل بَِمَكَة خُيَِْبُ أْخبَاراً، َفَقَعْدُت ىلَعَ َراِحليَِت، 
َ
َيْعبُُدوَن األ

َفُت َحََّت ُمْستَْخِفياً، ُجَرَءاُء َعلَيِه قَوُمُه، َفتَلََّط  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقِدْمُت َعلَيِه، فإَِذا رَُسوُل اهللِ 
نَا نّيَبٌ » :َما أنَْت ؟ قَاَل : َدَخلُْت َعلَيِه بَِمَكَة، َفُقلُْت َُلُ 

َ
َوَما نيَِِبٌ ؟ : قُلُْت  « أ

ء أرَْسلََك ؟ قَاَل : قُلُْت  « أرإَسلَِِن اهلل»:قَاَل  ِيّ َِشْ
َ
رإَسلَِِن بِِصلَِة األرإَحاِم،  » :َوبِأ

َ
أ

ثَاِن، وَأنإ يُوََحدَ  وإ
َ
ِ األ ء َوَكْسإ ُ  بِِه ََشإ َ َفَمْن َمَعَك ىلَعَ َهَذا ؟ : قُلُْت  « اهلُل ِلَ يرُشإ

بُو بَكٍر َوباَِلٌل رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قُلُْت  « ُحٌر وََعبإدٌ » :قَاَل 
َ
إيّن : َوَمَعُه يَْوَمئٍذ أ

َتطّيَع ذلَِك يَوَمَك َهَذا، أِل تََرى َحاِل وحالَ » :ُمَتِبُعَك، قَاَل  انلَاِس ؟  إنََك لَنإ تَسإ
َت يِب قَدإ َظهرإُت فَأتِِِن  لَِك فَإَِذا َسِمعإ فََذَهبُْت إىَِل أْهِِل : قَاَل  « َولَِكِن ارإجعإ إََِل أهإ

َما َفَعَل : الَمِدينََة َحََّت قَِدَم َنَفٌر ِمْن أْهِِل الَمِدينََة، َفُقلُت  ملسو هيلع هللا ىلصوقَِدَم رَُسوُل اهلِل 
ي قَِدَم المَ  َراَد قَوُمُه َقتْلَُه، : ِدينََة ؟ َفَقالُواَهَذا الَرُجُل اذَلِ

َ
اٌع، َوقَْد أ انَلاس إَيِه ِْسَ
يَا رَُسوَل اهلِل : فلَْم يَْستَِّطيُعوا ذلَِك، فَقِدْمُت الَمِدينََة، فََدَخلُْت َعلَيِه، َفُقلُت 

َتْعِرفُين ؟ قَاَل 
َ
، أنإَت اَّلِص ي لََقّيإتَِِن بمّكةَ »:أ يَا رَُسوَل اهللِ، أْخَِبِن : َفُقلُت : قَاَل  « َّنَعمإ

ِن َعِن الَصاَلِة ؟ قَاَل  ْجَهلُُه، أْخَِبْ
َ
َصِلّ َصَلَةَ الُصبإِح، ُثَم » :َعَما َعلََمَك اهلل وأ
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 َ لُُع ِحَّي تَطلُُع َبّيإ ٍح، فَإَّنَها َتطإ ُس قِّيَد ُرمإ تَِفَع الَّشمإ اقإَُصإ َعِن الَصَلَةِ َحََّت تَرإ
يَنإ َشّيَطان،  ُهوَدةٌ َُمإُضورٌة قَرإ وَحّينَئٍذ يَسُجُد لََها الُكَفاُر، ُثَم َصِلّ فَإَن الَصَلَةَ َمّشإ

َجُر َجَهَنُم، فإَذا  ِح، ُثَم اقإَُصإ َعِن الَصَلةِ، فَإنَُه حّينئذ تُسإ ُل بالُرمإ َتِقَل الِظّ َحََّت يَسإ
ُهوَدٌة َُم  ، فَإَن الَصَلةَ َمّشإ ُء فََصِلّ َبَل الَِفإ ُضوَرٌة َحََّت تَُصِِلّ الَعََص، ُثَم اقإَصإ أقإ

ُجُد  يَنإ َشّيَطاٍن، وَِحّينَئٍذ يَسإ ُرُب بَّي قَرإ ُس، فإَّنَها َتغإ ُرَب الَّشمإ َعِن الَصَلةِ َحََّت َتغإ
ثيِن َعنُْه ؟ َفَقاَل : َفُقلُت : قَاَل  « لََها الُكّفارُ   َما ِمنإُكمإ » :يَا نيََِب اهلِل، فَالوُُضوُء َحِدّ

ِههِ مِنإ  تَنإُِثُ، إِلَ َخَرتإ َخَطايَا وَجإ َتنإِّشُق فَيَسإ َمُض َويسإ رَُجٌل ُيَقِرُّب َوُّضوَءهُ، َفّيََتَمضإ
، إِلَ َخَرتإ َخَطايَا يََديإِه ِمنإ  ِسُل يََديِه إََِل الِمرفَقّيإ َراِف حِلإَّيتِِه َمَع الَماءِ، ُثَم َيغإ أطإ

ِ َمَع أنَاِملِِه َمَع املاءِ، ُثَم يَ  رِه َراِف َشعإ َسُح َرأَسُه، إِلَ َخَرتإ َخَطايَا َرأِسِه ِمن أطإ مإ
، إِلَ َخَرتإ َخَطايَا رِجلَّيإِه ِمنإ أنَاملِِه َمَع املاَءِ،  ِ َبّيإ املاَءِ، ُثَم يَغِسُل قََدَمّيِه إََِل الَكعإ

ثََن َعلَّيهِ  فَإنإ ُهَو قَامَ 
َ
ٌل، َوفََرَغ  فََص ىََ، فََحِمَد اهلل َتَعاََل، وَأ وََمََدهُ باَّلِص ي ُهَو َِلُ أهإ

ُمهُ 
ُ
تُه أ فََحَدَث َعمُرو .  «قَلَبُه هللِ َتَعاََل، إِلَ انإََصَف ِمنإ َخِطّيئَتِِه َكَهّيئَتِه يَوَم َوَِلَ

َماَمَة َصاِحَب رَُسوِل اهلِل 
ُ
بَا أ

َ
َمامَ ملسو هيلع هللا ىلصبُن َعبََسَة بَِهَذا احلَِديِث أ

ُ
بُو أ

َ
يَا : ة، َفَقاَل َُلُ أ

: يِف َمَقاٍم َواِحٍد ُيْعَّطى َهَذا الَرُجُل ؟ َفَقاَل َعْمٌرو! َعْمَرو بَن َعبََسَة، اْنُظر َما تقوُل 
َماَمَة، لََقد َكَُبَْت ِسيّن، َوَرَق َعظِِم، َواْقرَتََب أَجِِل، َوَما ِِب َحاَجٌة أْن 

ُ
بَا أ

َ
يَا أ

، ملسو هيلع هللا ىلص، لَْو لَْم أسمعه ِمْن رَُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهلِل أْكِذَب ىلَعَ اهلِل َتَعاىَل، َواَل ىلَعَ رَسُ 
ْو ثاَلثاً 

َ
ْو َمَرتنَِي أ

َ
ً بِِه، َولكيِنّ ، َحََّت َعَد َسبَْع َمَرات، إاَل َمَرًة أ َما َحَدثُْت أبَدا

 رواه مسلم. َسِمعتُُه أكَِثَ ِمن َذلَِك 
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য াির্া কিতাম সয, সোলকিা পথভ্রষ্টতাি উপি িলয়লে এবং এিা 
সকান য লমণই সনই, আি ওিা প্ররতমা পূজা কিলে। অতঃপি আরম 
এক বযরিি বযাপালি শুনোম সয, রতরন মক্কায় অলনক আজব আজব 
খবি বেলেন। সুতিাং আরম আমাি সওয়ািীি উপি বলস তাঁি 
কালে এলস সদখোম সয, রতরন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম, রতরন গুপ্তভালব (ইসোম প্রচাি কিলেন), আি তাঁি 
সম্প্রদায় (মুশরিকিা) তাঁি প্ররত (দুবণযবহাি কলি) দুঃসাহরসকতা 
প্রদশণন কিলে। সুতিাং আরম রবচক্ষর্তাি সালথ কাজ রনোম। 
পরিলশলষ আরম মক্কায় তাঁি কালে প্রলবশ কিোম। অতঃপি আরম 
তাঁলক বেোম, ‘আপরন কী?’ রতরন বেলেন, ‘‘আরম নবী।’’ আরম 
বেোম, ‘নবী কী?’ রতরন বেলেন, ‘‘আমালক মহান আল্লাহ সপ্রির্ 
কলিলেন।’’ আরম বেোম, ‘কী রনলদণশ রদলয় সপ্রির্ কলিলেন?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘জ্ঞারতবন্ধন অকু্ষণ্ণ িাখা, মূরতণ সভলি সফো, আল্লাহলক 
একক উপাসয মানা এবং তাঁি সালথ কাউলক শিীক না কিাি রনলদণশ 
রদলয়।’’ আরম বেোম, ‘এ কালজ আপনাি সলি সক আলে?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘একজন স্বায ীন মানুষ এবং একজন ক্তদাস।’’ তখন তািঁ 
সলি আবূ বকি ও রবোে (িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা) রেলেন। আরম 
বেোম, ‘আরমও আপনাি অনুর্ত।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম এখন এ 
কাজ সকালনা অবস্থালতই কিলত পািলব না। তুরম রক আমাি অবস্থা 
ও সোকলদি অবস্থা সদখলত পাও না? অতএব তুরম (এখন) বারড় 
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রফলি যাও। অতঃপি যখন তুরম আমাি জয়ী ও শরিশােী হওয়াি 
সংবাদ পালব, তখন আমাি কালে এলসা।’’ 

সুতিাং আরম আমাি পরিবাি পরিজলনি রনকট চলে সর্োম 
এবং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (পরিলশলষ) মদীনা 
চলে এলেন, আি আরম স্বপরিবালিই রেোম। অতঃপি আরম 
খবিাখবি রনলত আিম্ভ কিোম এবং যখন রতরন মদীনায় আর্মন 
কিলেন, তখন আরম (তাঁি বযাপালি) সোকলদিলক রজজ্ঞাসা কিলত 
োর্োম। অবলশলষ আমাি পরিবালিি রকেু সোক মদীনায় এে। 
আরম বেোম, ‘ঐ সোকটাি অবস্থা রক, রযরন (মক্কা তযার্ কলি) 
মদীনা এলসলেন?’ তািা বেে, ‘সোলকিা তাি রদলক য াবমান। তাঁি 
সম্প্রদায় তাঁলক হতযা কিাি ইচ্ছা কলিরেে; রকন্তু তািা তা কিলত 
সক্ষম হয়রন।’ 

অতঃপি আরম মদীনা এলস তাঁি রখদমলত হারযি হোম। 
তািপি আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আপরন আমালক রচনলত 
পািলেন?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ, তুরম সতা ঐ বযরি, সয মক্কায় আমাি 
সালথ সাক্ষাৎ কলিরেে।’’ আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আল্লাহ 
তা‘আো আপনালক যা রশক্ষা রদলয়লেন এবং যা আমাি অজানা---তা 
আমালক বেুন? আমালক নামায সম্পলকণ বেুন?’ রতরন বেলেন, 
‘‘তুরম ফজলিি নামায পড়। তািপি সূযণ এক বল্লম বিাবি উঁচু 
হওয়া পযণন্ত রবিত থালকা। কাির্ তা শয়তালনি দু’ রশং-এি 
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ময যভালর্ উরদত হয় (অথণাৎ এ সময় শয়তানিা েরড়লয় পলড়) এবং 
সস সময় কালফিিা তালক রসজদা কলি। পুনিায় তুরম নামায পড়। 
সকননা, নামালয রফরিশ্তা সাক্ষী ও উপরস্থত হন, যতক্ষর্ না োয়া 
বল্ললমি সমান হলয় যায়। অতঃপি নামায সথলক রবিত হও। সকননা, 
তখন জাহািালমি আগুন উস্কালনা হয়। অতঃপি যখন োয়া বাড়লত 
আিম্ভ কলি, তখন নামায পড়। সকননা, এ নামালয রফরিশ্তা সাক্ষী ও 
উপরস্থত হন। পরিলশলষ তুরম আসলিি নামায পড়। অতঃপি সূযণ 
সডাবা পযণন্ত নামায পড়া সথলক রবিত থালকা। সকননা, সূযণ 
শয়তালনি দু’ রশলিি মলয য অি যায় (অথণাৎ এ সময় শয়তানিা 
েরড়লয় পলড়) এবং তখন কালফিিা তালক রসজদাহ কলি।’’ 

পুনিায় আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি নবী! আপরন আমালক ওযূ 
সম্পলকণ বেুন?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামালদি মলয য সয সকউ পারন 
রনকলট কলি (হাত সয াওয়াি পি) কুরল্ল কলি এবং নালক পারন রনলয় 
সেলড় পরিষ্কাি কলি, তাি সচহািা, তাি মুখ এবং নালকি গুনাহসমূহ 
েলি যায়। অতঃপি সস যখন আল্লাহি আলদশ অনুযায়ী তাি সচহািা 
সয ায়, তখন তাি সচহািাি পাপিারশ তাি দারড়ি সশষ প্রালন্তি পারনি 
সালথ েলি যায়। অতঃপি সস যখন তাি হাত দু’খারন কনুই পযণন্ত 
সয ায়, তখন তাি হালতি পাপিারশ তাি আিুলেি পারনি সালথ েলি 
যায়। অতঃপি সস যখন তাি মাথা মাসাহ কলি, তখন তাি মাথাি 
পাপিারশ চুলেি ডর্াি পারনি সালথ েলি যায়। অতঃপি সস যখন 
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তাি পা দু’খারন র্াঁট পযণন্ত সয ায়, তখন তাি পালয়ি পাপিারশ তাি 
আিুলেি পারনি সালথ েলি যায়। অতঃপি সস যরদ দাঁরড়লয় রর্লয় 
নামায পলড়, আল্লাহি প্রশংসা ও তাঁি মাহাত্ময বর্ণনা কলি--যাি রতরন 
সযার্য এবং অন্তিলক আল্লাহ তা‘আোি জনয খারে কলি, তাহলে সস 
ঐ রদনকাি মত রনষ্পাপ হলয় সবরিলয় আলস, সযরদন তাি মা তালক 
প্রসব কলিরেে।’’ 

তািপি ‘আমি ইবলন আবাসাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এ হাদীসরট 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সাহাবী আবূ উমামা 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহুি রনকট বর্ণনা কিলেন। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু তাঁলক বেলেন, ‘সহ ‘আমি ইবলন ‘আবাসাহ! তুরম যা বেে 
তা রচন্তা কলি বে! একবাি ওযূ কিলেই রক এই বযরিলক এতটা 
মযণাদা সদওয়া হলব?’ ‘আমি বেলেন, ‘সহ আবূ উমামাহ! আমাি 
বয়স স ি হলয়লে, আমাি হাড় দুবণে হলয় সর্লে এবং আমাি ম্তুযও 
রনকটবতণী। (ফলে এ অবস্থায়) আল্লাহ তা‘আো অথবা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি প্ররত রমথযা আলিাপ কিাি আমাি 
কী প্রলয়াজন আলে? যরদ আরম এরট িাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট সথলক একবাি, দু’বাি, রতনবাি এমনরক 
সাতবাি পযণন্ত না শুনতাম, তাহলে কখনই তা বর্ণনা কিতাম না। 
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রকন্তু আরম তাঁি রনকট এি সচলয়ও অরয কবাি শুলনরে।’ (মুসরেম)  439  
ِب ُموىَس األشَعِري رِض اهلل عنه. ٢٢٢/٤8

َ
إَِذا » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن انَليِِبّ وََعن أ

َها،  َ يََديإ َمٍة، َقَبَض نَبَّيَها َقبإلَها، فََجَعلَُه لََها فَرطاً وََسلَفاً َبّيإ
ُ
أَراَد اهلُل َتَعاََل رََحََة أ

قَ 
َ
هلََكَها َوُهَو ََحٌ يَنُظُر، فَأ

َ
، فَأ َمٍة، َعَذَبَها َونَبِّيَُها ََحٌ

ُ
َراَد َهلََكَة أ

َ
َر َعّيَنُه وإَذا أ

رَهُ   رواه مسلم. « بَِهَلَكَِها ِحَّي َكَذبُوهُ َوَعَصوا أمإ
২৮/৪৪৪। আবূ মূসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যখন আল্লাহ তা‘আো 
সকান উম্মলতি প্ররত অনুগ্রহ কিাি ইচ্ছা কলিন, তখন তালদি 
নবীলক তালদি পূলবণই তুলে সনন। অতঃপি রতরন তাঁলক সসই 
উম্মলতি জনয অগ্রর্ামী ও বযবস্থাপক বারনলয় সদন। আি যখন রতরন 
সকান উম্মতলক ধ্বংস কিাি ইচ্ছা কলিন, তখন তালদিলক তালদি 
নবীি উপরস্থরতলত শারি সদন। রতরন রনজ জীবদ্দশায় তালদি ধ্বংস 
স্বচলক্ষ সদলখন। সুতিাং আল্লাহ তালদিলক ধ্বংস কলি নবীি 
চকু্ষশীতে কলিন, যখন তািা তাঁলক রমথযাবাদী মলন কলি এবং তাঁি 
আলদশ অমানয কলি।’’ (মুসরেম)  440 
 

                                                           
439 মুসরেম ৮৩২, নাসায়ী ১৪৭, ৫৭২, ৫৮৪, ইবনু মাজাহ  ২৮৩, ১২৫১, ১৩৫৪, আহমাদ ১৬৫৬৬, 

১৬৫৭১, ১৬৫৭৮, ১৬৫৮০, ১৮৯৪০ 
440 মুসরেম ২২৮৮ 
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ِل الرََجاءِ  -22  بَاُب  فَضإ
পরিলচ্ছদ - ৫২: আল্লাহি কালে ভাে আশা িাখাি মাহাত্ময 
আল্লাহ তা‘আো (মূসা আোইরহস সাোম-এি অনুসািী) এক সনক 

বান্দাি বযাপালি সংবাদ রদলয় বলেন, 
فَّوِض   ﴿

 
مۡ  َوأ

َ
َ  ّلّلَ ٱ إِنّ  ّلّلَِ ٱ إَِل  رِي  أ ِ  بَِصي  ٰ  ٤٤ عَِبادِ لۡ ٱب وا ٰ  َما اِت  َٔ َسّيِ  ّلّل  ٱ ه  فََوَقى  َمَّكر 

 [  ٢٦  ،٢٢: َغفر] ﴾
অথণাৎ “আরম আমাি বযাপাি আল্লাহলক সসাপদণ কিরে। রনশ্চয় 

আল্লাহ তাঁি দাসলদি প্ররত সরবলশষ দ্রষ্ট িালখন। অতঃপি আল্লাহ 
তালক ওলদি ষড়যলন্ত্রি অরনষ্ট হলত িক্ষা কিলেন এবং করিন শারি 
রফিআউন সম্প্রদায়লক গ্রাস কিে।” (সূিা র্ারফি ৪৪-৪৫ আয়াত) 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، َعن رَُسوِل اهلِل  ٢٢٦/1
َ
نَُه قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ

َ
قَاَل » :، أ

نَا ِعنَْد َظِنّ َعبْ : - َعَز وََجَل  -اهلُل 
َ
نَا َمَعُه َحيُْث يَْذُكُرِن، َواهلِل، هلُل أ

َ
ِدي ِِب، َوأ

ُد َضاتَلَُه بالَفاَلِة، َوَمْن َتَقَرَب إيَلَ ِشَْباً،  أفَْرُح بِتَوَبِة َعبِْدهِ ِمْن أَحِدُكْم ََيِ
، َوإَِذا أْقبََل إيَِلَ َيْمَِش َتَقَربُْت إَِيِْه ِذَراَعً، َوَمْن َتَقَرَب إِيَلَ ِذَراَعً، َتَقَربُْت إَِيِْه بَاَعً 

َهْرِوُل 
ُ
 متفٌق عليه. «أْقبَلُْت إَِيِْه أ

১/৪৪৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ আযযা 
অজাল্ল বলেন, ‘আরম সসইরূপ, সযরূপ বান্দা আমাি প্ররত য াির্া 
িালখ। আরম তাি সালথ থারক, যখন সয আমালক স্মির্ কলি। 
আল্লাহি কসম! রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো তাঁি বান্দাি তওবায় 
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সতামালদি মলয য সসই বযরি অলপক্ষা সবরশ খুশী হন, সয তাি 
মরুভূরমলত হারিলয় যাওয়া বাহন রফলি পায়। আি সয বযরি আমাি 
রদলক এক রব ত পরিমার্ অগ্রসি হয়, আরম তাি রদলক এক হাত 
পরিমার্ অগ্রসি হই। সয আমাি রদলক এক হাত পরিমার্ অগ্রসি 
হয়, আরম তাি রদলক দুই হাত পরিমার্ অগ্রসি হই। আি সস যখন 
আমাি রদলক সহঁলট অগ্রসি হয়, আরম তখন তাি রদলক সদৌলড় 
অগ্রসি হই।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  441 

نَ : وََعن َجابِِر بِن َعبِد اهلِل رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٤/٢٢٥
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصُه َسِمَع رَُسوَل اهلِل أ

يَاٍم، َيُقوُل 
َ
 -ِلَ َيُموَتّن أَحُدُكمإ إِِلَ َوُهَو ُُيإِسُن الَظَن بِاهللِ » :قَبَل َمْوتِه بِثَاَلثَِة أ

 رواه مسلم. « َعَز وََجَل 
২/৪৪৬। জালবি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক 

বরর্ণত, রতরন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
ম্তুযি রতনরদন পূলবণ তাঁলক বেলত শুলনলেন, ‘‘আল্লাহি প্ররত সুয াির্া 
না সিলখ সতামালদি সকউ সযন অবশযই ম্তুযবির্ না কলি।’’ (মুসরেম)  
442 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٢٢٥
َ
قَاَل » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

تَِِن َغَفرإُت لََك لََعَ َما ََكَن مِنإَك َوِلَ يَا ا: اهللُ َتَعاََل  تَِِن َورََجوإ بإَن آَدَم، إنََك َما َدَعوإ
                                                           
441 সহীহুে বুখািী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭, মুসরেম ২৬৭৫, রতিরমযী ২৩৮৮, ইবনু মাজাহ 

৩৭২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬, ৮৮৩৩, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ৯৪৫৭ 
442 মুসরেম ২৭৭৭, আবূ দাউদ ৩১১৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, আহমাদ ১৩৭১১, ১৩৯৭৭, ১৪০৭২, 

১৪১২৩, ১৪১৭০, ১৪৭৭৫ 
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بَاِِل 
ُ
تَِِن َغَفرإُت لََك َوِلَ . أ َفرإ َتغإ يَا ابإَن آَدَم، لَوإ بَلََغت ُذنُوبَُك َعَناَن الَسَماءِ، ُثَم اسإ

بَاِِل 
ُ
ُِ  يِب يَا ابإَن آَدَم، إِنََك لَوإ أتَيإَتِِن . أ رإِض َخَطايا، ُثَم لََقّيإتَِِن ِلَ ترُشإ

َ
 بُِقَراِب األ

ِفَرةً  تَيإُتَك بُقَرابِها َمغإ
َ
 «حديث حسن »:رواه الرتمذي، وقال. « َشيإئاً، أل

৩/৪৪৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, রতরন বলেলেন, 
‘‘আল্লাহ তা‘আো বলেন, ‘সহ আদম সন্তান! যাবৎ তুরম আমালক 
ডাকলব এবং ক্ষমাি আশা িাখলব, তাবৎ আরম সতামালক ক্ষমা কিব। 
সতামাি অবস্থা যাই সহাক না সকন, আরম সকান পলিায়া করি না। সহ 
আদম সন্তান! সতামাি গুনাহ যরদ আকাশ পযণন্ত সপঁলে থালক 
অতঃপি তুরম আমাি রনকট ক্ষমা চাও, আরম সতামালক ক্ষমা কলি 
সদব, আরম সকান পলিায়া করি না। সহ আদম সন্তান! তুরম যরদ 
প্রথবী পরিমার্ গুনাহ রনলয় আমাি কালে উপরস্থত হও এবং আমাি 
সালথ কাউলক শিীক না কলি থাক, তাহলে আরম প্রথবী পরিমার্ 
ক্ষমা রনলয় সতামাি রনকট উপরস্থত হব।’’ (রতিরমযী, হাসান) 443  

 

23-  َ
إ
َ اخل ِع َبّيإ َمإ

إ
 وإِف َوالرََجاءِ بَاُب  اجل

পরিলচ্ছদ - ৫৩: একই সালথ আল্লাহি প্ররত ভয় ও আশা 
িাখাি রববির্ 

                                                           
443 রতিরমযী ৩৫৪০ 
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জ্ঞাতবয সয, সুস্থ অবস্থায় বান্দাি উরচত হে, অন্তলি আল্লাহি 
আযালবি ভয় এবং তাঁি িহমলতি আশা িাখা। এ সক্ষলি ভয় ও 
আশা উভয়ই সমান হলব। পক্ষান্তলি অসুস্থ অবস্থায় রনেকভালব আশা 
িাখা উরচত। কুিআন ও সুিাহ এবং অনযানয স্পষ্ট উরিলত এ কথাি 
ভূরি ভূরি প্রমার্ বতণমান। 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
  فََل  ﴿

ۡ
ونَ َخٰ لۡ ٱ م  َقوۡ لۡ ٱ إِّّل  ّلّلِ ٱ رَ َمّكۡ  َمن  يَأ  [  ٢٢: االعراف] ﴾ ِس 

অথণাৎ “তািা রক আল্লাহি সকৌশলেি ভয় িালখ না? বস্তুত 
ক্ষরতগ্রি সম্প্রদায় বযতীত সকউই আল্লাহি সকৌশলেি হলত রনিাপদ 
সবায  কলি না।” (সূিা আ‘িাফ ৯৯ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ٰ لۡ ٱ م  َقوۡ لۡ ٱ إِّّل  ّلّلِ ٱ حِ ّروۡ  ِمن س   َٔ يَا ۡي  َّل  ۥإِنّه   ﴿ ونَ َك  [  8٥: يوسف] ﴾ ِفر 

অথণাৎ “অরবোসী (কালফি) সম্প্রদায় বযতীত সকউই আল্লাহি 
করুর্া হলত রনিাশ হয় না।” (সূিা ইউসুফ ৮৭ আয়াত) 

অনয জায়র্ায় রতরন বলেন, 
وه   َيُض تَبۡ  مَ يَوۡ  ﴿ وه َ  َودُ َوتَّسۡ  و ج    [ 11٥: عمران ال] ﴾ و ج 

অথণাৎ “সসরদন কতকগুলো মুখমণ্ডে সাদা (উজ্জ্বে) হলব এবং 
কতকগুলো মুখমণ্ডে কালো হলব।” (আলে ‘ইমিান ১০৬ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ور   ۥِإَونّه   عَِقاِب لۡ ٱ ع  لََسِي َرّبَك  إِنّ  ﴿   [  1٥٥: االعراف] ﴾ ١٦٧ رِّحيم   َلَغف 
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অথণাৎ “আি সতামাি প্ররতপােক সতা শারিদালন সত্বি এবং 
রতরন পিম ক্ষমাশীে, পিম দয়ােুও।” (সূিা আ‘িাফ ১৬৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
 ٱ إِنّ  ﴿

َ
ّجارَ لۡ ٱ ِإَونّ  ١٣ نَعِيم   لَِف  َرارَ بۡ ۡۡل  [  1٢  ،1٧: االنفّطار] ﴾ ١٤ م  َجِحي لَِف  ف 

অথণাৎ “পুর্যবানর্র্ সতা থাকলব পিম স্বাচ্ছলন্দয এবং পাপাচািীিা 
থাকলব (জাহীম) জাহািালম।” (সূিা ইনরফত্বাি ১৩-১৪ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ّما ﴿

َ
لَۡت  َمن فَأ ٰ  َثق  وَ  ٦ۥ زِين ه  َمَو ّما ٧ ّراِضَية   ِعيَشة   ِف  َفه 

َ
ٰ مَ  َخّفۡت  َمنۡ  َوأ  ۥزِين ه  َو

ُمه   ٨
 
 [  ٢  ،٥: القارعة] ﴾ ٩ َهاوَِية   ۥفَأ

অথণাৎ “তখন যাি (সনকীি) পাল্লা ভািী হলব, সস সতা সলন্তাষময় 
জীবলন (সুলখ) থাকলব। রকন্তু যাি পাল্লা হাল্কা হলব, তাি স্থান হলব 
হারবয়াহ।” (সূিা  ক্বারিয়াহ ৬-৯ আয়াত) 

এ প্রসলি আলিা অলনক আয়াত িলয়লে। আশা ও ভয় িাখাি 
কথা কুিআন মাজীলদি সকান সকান স্থালন মাি একরট আয়ালত, 
সকান স্থালন দু’রট আয়ালত এবং সকান স্থালন রতন বা তলতারয ক 
আয়ালত একলি রবব্ত হলয়লে। 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٢٢8/1
َ
لَُم » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ لَوإ َيعإ

لَُم الََكفُِر َما ِعنإَد الإُمؤِمُن َما ِعنإَد اهلل ِمَن العُ  َحٌد، َولَوإ َيعإ
َ
ُقوَبِة، َما َطِمَع ِِبََنتِِه أ

َِة، َما َقنََط ِمنإ َجنَتِِه أَحدٌ   رواه مسلم. « اهلل ِمَن الرََحإ
১/৪৪৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যরদ মু’রমন জানত 
সয, আল্লাহি রনকট কী শারি িলয়লে, তাহলে সকউ তাি জািালতি 
আশা কিত না। আি যরদ কালফি জানত সয, আল্লাহি রনকট কী 
করুর্া িলয়লে, তাহলে সকউ তাি জািাত সথলক রনিাশ হত না।’’ 
(মুসরেম)  444 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِِيّ رِض اهلل عنه ٤/٢٢٢
َ
إَِذا  »:قَاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعن أ

، فَإنإ ََكنَتإ َصاحِلًَة،  وِ الرَِّجاُل لََعَ أعناقِِهمإ
َ
َتَملََها انلَاُس أ ُوِّضَعِت اجلنازةُ واحإ

َ َصاحِلٍَة، قَالَتإ : قَالَتإ  ُمويِن، َوإنإ ََكنَتإ َغريإ ُمويِن قَِدّ َهُبوَن ! يَا َويإلََها: قَِدّ يإَن تَذإ
َ
أ

َتَها لُُكُ ََشإ  َمُع َصوإ إساُن، َولَوإ َسِمَعُه َصِعَق بَِها؟ يَسإ  رواه ابلخاري. «ٍء إِِلَ اْلن

২/৪৪৯। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘যখন জানাযা খালট িাখা হয় এবং সোলকিা অথবা পুরুষিা কাঁলয  
বহন কিলত শুরু কলি, তখন সস সনককাি হলে বেলত থালক, 
‘আমালক সামলন এরর্লয় রনলয় যাও। আমালক সামলন এরর্লয় রনলয় 
যাও।’ আি বদকাি হলে সস বেলত থালক, ‘হায় ধ্বংস আমাি! 
সতামিা এরটলক রনলয় সকাথায় যাচ্ছ?’ মানুষ োড়া সবাই তাি শব্দ 
শুনলত পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিলয় সফেত। (বা মািা 
সযত।)’’ (বুখািী) 445 

                                                           
444 মুসরেম ২৭৫৫, রতিরমযী ৩৫৪২, আহমাদ ৮২১০, ২৭৫০৬, ৯৯১০ 
445 সহীহুে বুখািী ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০১, আহমাদ ১০৯৭৯, ১১১৫৮ 
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اجلََنُة » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٢٦1
لِِه، َوانلَاُر ِمثإُل ذلك اِ  َّنعإ  رواه ابلخاري. « أقإَرُب إَِل أَحِدُكمإ ِمنإ َِشَ

৩/৪৫০। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘জািাত 
সতামালদি কালিা জুলতাি রফতাি চাইলতও সবশী রনকটবতণী, আি 
জাহািামও তদ্রূপ।’’ (বুখািী)  446 

 

ََُكءِ  -24 ِل اْلإ قًا إََِلإهِ ِمنإ بَاُب  فَضإ َّيِة اهللِ َتَعاَلى َوَشوإ  َخّشإ
পরিলচ্ছদ - ৫৪: আল্লাহি ভলয় এবং তািঁ সাক্ষালতি 

আনলন্দ কািা কিাি মাহাত্ময 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

  َوَيِخُرونَ  ﴿
َ
ونَ َيبۡ  قَانِ ذۡ لِۡل مۡ  ّك  ه  وَٗع  َوَيزِيد  ش   [  11٢: االْساء] ﴾ ١٠٩ ۩خ 

অথণাৎ “তািা কাঁদলত কাঁদলত ভূরমলত েুরটলয় (রসজদা) সদয় 
এবং এ (কুিআন) তালদি রবনয় ব্রদ্ধ কলি।” (সূিা বানী ইস্রাঈে ১০৯ 
আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
فَِمنۡ  ﴿
َ
ونَ َوتَۡض  ٥٩ َجب ونَ َتعۡ  ِديِث ۡلَۡ ٱ َذاَهٰ  أ ونَ َتبۡ  َوَّل  َحّك    ،٦٢: انلجم] ﴾ ٦٠ ّك 
٥1  ] 

                                                           
446 সহীহুে বুখািী ৬৪৮৮, আহমাদ ৩৬৫৮, ৩৯১৩, ৪২০৪ 
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অথণাৎ “সতামিা রক এই কথায় রবস্ময়লবায  কিে? এবং হারস-
িাট্টা কিে! ক্রন্দন কিে না?” (সূিা নাজ্ম ৫৯-৬০ আয়াত) 

 َلََعَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل يِل انليَِبُ : وََعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٦1/1
إ
اِقإرَأ

آنَ  نِْزَل ؟: قُلُت  « الُقرإ
ُ
 َعلَيَْك، وََعلَيَْك أ

ُ
قَرأ

َ
نإ » :قَاَل ! يَا رَُسوَل اهلِل، أ

َ
ِحُب أ

ُ
إِِنّ أ

َمَعُه ِمنإ َغريص ِي ُت َعلَيِْه ُسوَرةَ النَِّساِء، َحََّت ِجئُْت إىِل هِذهِ اآليَةِ  « أسإ
ْ
 ﴿: َفَقَرأ

ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََّكيۡ  ِ  ُك  ّمة
 
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  بَِشِهيد   أ َّل  َهٰ  ََعَ  ﴾ ٤١ اَشهِيدٗ  ءِ ؤ 

ُبَك اآلنَ » :قَاَل   [٢1 :النساء]  متفٌق َعلَيْهِ . فَاتَلََفُت إَِيِْه فَإَِذا َعيْنَاهُ تَْذِرفَاِن  « َحسإ
১/৪৫১। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘তুরম 
আমাি সামলন কুিআন রতোওয়াত কি।’’ উত্তলি আরম আিজ 
কিোম, ‘আরম আপনাি সামলন রতোওয়াত কিব, অথচ তা 
আপনাি উপি অবতীর্ণ কিা হলয়লে?’ রতরন বেলেন, ‘‘আরম অলনযি 
কাে সথলক তা শুনলত ভােবারস।’’ অতএব আরম সূিা ‘রনসা’ 
রতোওয়াত কিোম। পরিলশলষ যখন আরম এ আয়ালত এলস 
সপঁেোম; যাি অথণ, ‘‘তখন তালদি কী অবস্থা হলব, যখন প্রলতযক 
সম্প্রদায় সথলক একজন সাক্ষী (নবী) উপরস্থত কিব এবং সতামালকও 
তালদি সাক্ষীরূলপ উপরস্থত কিব?’’ তখন রতরন আমালক বেলেন, 
‘‘যলথষ্ট, এবাি থাম।’’ আরম তারকলয় সদখোম, তাঁি চকু্ষ দু’রট সথলক 
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অশ্রুয ািা প্রবারহত হলচ্ছ। (বুখািী ও মুসরেম)  447 
نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٦٤

َ
ُخّطبًَة َما  ملسو هيلع هللا ىلصَخَّطَب رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

ُتمإ قَلِّيَلً َوَْلََكّيتُمإ َكثرِياً » :َسِمْعُت ِمثلََها َقُط، َفَقاَل  لَُم، لَضِحكإ لَُموَن َما أعإ  لَوإ َتعإ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . وَُجوَهُهْم، َولَُهْم َخنِنيٌ  ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهلِل َفَغَّطى أْصَحاُب رَسُ . «

২/৪৫২। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম একদা এমন ভাষর্ রদলেন সয, ওি মত 
(ভাষর্) কখলনাও শুরনরন। (তালত) রতরন বেলেন, ‘‘যা আরম জারন তা 
যরদ সতামিা জানলত, তাহলে সতামিা কম হাসলত এবং অরয ক 
কাঁদলত।’’ (এ কথা শুলন) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি সাহাবীর্র্ তাঁলদি সচহািা স লক রনলেন এবং তালদি রবোলপি 
সিাে আসলত োর্ে। (বুখািী ও মুসরেম)  448 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٢٦٧
َ
ُّج ِلَ يَلِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

ِع، َوِلَ ََيإَتِمُع ُغَباٌر  َّيِة اهللِ َحََّت َيُعوَد اللََْبُ ِف الرََضإ انلَاَر رَُجٌل بََكى ِمنإ َخّشإ
 «حديٌث َحسٌن صحيٌح » :رواه الرتمذي، وقال. « ِف َسبِّيِل اهللِ َوُدَخاُن َجَهَنمَ 

৩/৪৫৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সস বযরি জাহািালম প্রলবশ 
কিলব না, সয বযরি আল্লাহি ভলয় ক্রন্দন কলিলে, যতক্ষর্ না 
                                                           
447 সহীহুে বুখািী ৪৫৮২, ৫০৪৯, ৫০৫০, ৫০৫৫, ৫০৫৬, মুসরেম ৮০০, রতিরমযী ৩০২৪, ৩০২৫, 

আবূ দাউদ ৩৬৬৮, ইবনু মাজাহ ৪১৯৪, আহমাদ ৩৫৪০, ৩৫৯৫, ৪১০৭ 
448 সহীহুে বুখািী ৯৩, ৫৪০, ৪৬২১, ৬৩৬২, ৬৪৮৬, ৭০৯১, ৭২৯৪, ৭২৯৫, মুসরেম ২৩৫৯, 

আহমাদ ১১৬৩৩, ১২২৪৮, ১২৩৭৫, ১২৪০৯, ১২৭৩৫, ১৩২৫৪ 
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(সদাহনক্ত) দুয  বাঁলট রফলি যালব। (অথণাৎ দু’সটাই অসম্ভব)। আি 
আল্লাহি িািাি যু লো ও জাহািালমি সয াঁয়া একরিত হলব না।’’ 
(রতিরমযী, হাসান সহীহ)  449  

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٢٦٢
َ
َسبإَعٌة يُِظلُُهُم  »:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن أ

إَماٌم ََعِدٌل، َوَشاٌب نََّشأ ِف ِعَباَدةِ اهلل َتَعاََل، َورَُجٌل : اهللُ ِف ِظلِِّه يَوإَم ِلَ ِظَل إِلَ ِظلُهُ 
َتَمَعا َعلَّيِه وَتَفَرَقا َعلَّيِه، َورَُجٌل َقلإُبُه ُمَعلٌَق بِالَمَساِجِد، َورَُجَلَ  ِن ََتَابّا ِف اهللِ اجإ

َرأةٌ َذاُت َمنَصٍب وَََجَاٍل، َفَقاَل  إِنّ أَخاُف اهلل، َورَُجٌل تََصَدَق بَِصَدَقٍة، : َدَعتإُه امإ
لََم ِشَماُِلُ َما ُتنإِفُق يَِمّيُنُه، َورَُجٌل َذَكَر  َفاَها َحََّت ِلَ َتعإ  اهلل َخاَِلاً َفَفاَّضتإ َعّيإنَاهُ َفأخإ

 .ُمَتَفٌق َعلَيِه . «
৪/৪৫৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ 
তা‘আো সাত বযরিলক সসই রদলন তাঁি (আিলশি) োয়া দান 
কিলবন সযরদন তাঁি োয়া বযতীত আি  সকান োয়া থাকলব না; 
(তািা হে,) নযায় পিায়র্ বাদশাহ (িােলনতা), সসই যুবক যাি 
সযৌবন আল্লাহ তা‘আোি ইবাদলত অরতবারহত হয়, সসই বযরি যাি 
অন্তি মসরজদসমূলহি সালথ েটলক থালক (মসরজলদি প্ররত তাি মন 
সদা আক্ষ্ট থালক।) সসই দুই বযরি যািা আল্লাহি সন্তুরষ্টোলভি 
উলদ্দলশয বনু্ধত্ব ও ভােবাসা স্থাপন কলি; যািা এই ভােবাসাি উপি 

                                                           
449 রতিরমযী ১৬৩৩, ২৩১১, নাসায়ী ৩১০৭, ৩১০৮, ৩১০৯, ৩১১০, ১৩১১১, ৩১১২, ইবনু মাজাহ 

২৭৭৪, আহমাদ ১০১৮২ 
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রমরেত হয় এবং এই ভােবাসাি উপলিই রচিরবরচ্ছি (তালদি ম্তুয) 
হয়। সসই বযরি যালক সকান কুেকারমনী সুন্দিী (বযরভচালিি 
উলদ্দলশয) আহবান কলি, রকন্তু সস বলে, ‘আরম আল্লাহলক ভয় করি।’ 
সসই বযরি সয দান কলি সর্াপন কলি; এমনরক তাি ডান হাত যা 
প্রদান কলি, তা তাি বাম হাত পযণন্তও জানলত পালি না। আি সসই 
বযরি সয রনজণলন আল্লাহলক স্মির্ কলি; ফলে তাি উভয় সচালখ পারন 
বলয় যায়।’’ (বুখািী-মুসরেম)  450  

رِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦/٢٦٦ ِخّ تَيُت رَُسوَل ا: وََعن َعبِد اهللِ بِن الِشّ
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصهللِ أ

ِزيِز الِمرَْجِل ِمَن ابُلََكِء 
َ
ِزيٌز َكأ

َ
بو داود . وَُهَو يَُصِِلّ َوجِلَْوفِِه أ

َ
حديث صحيح رواه أ

 والرتمذي يف الشمائل بإسناد صحيح
৫/৪৫৫। আবু্দল্লাহ ইবলন রশখ্খীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এোম 
এমতাবস্থায় সয, রতরন নামায পড়রেলেন এবং তাঁি বুক সথলক চুোি 
হাঁরড়ি (ফুটন্ত পারনি) মত কািাি অ্ুট সিাে সশানা যারচ্ছে।’ (আবূ 
দাউদ, রবশুদ্ধ সূলি, শামালয়লে রতিরমযী রবশুদ্ধ সূলি) 451  

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٢٦٥
َ
َِب بِن َكع ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

ُ
ٍب أل

 َعلَّيإَك  -َعَز وََجَل  -إَن اهلل » :رِض اهلل عنه
َ
نإ أقإرَأ

َ
َمَريِن أ

َ
نِ  لَمۡ  ﴿: أ  َّّلِينَ ٱ يَك 

                                                           
450 সহীহুে বুখািী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসরেম ১০৩১, রতিরমযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ 

৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৭৭ 
451 নাসায়ী ১২১৪, আবূ দাউদ ৯০৪, আহমাদ ১৫৮৭৭ 
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وا   َِبٌ  « َّنَعمإ » :وََسَمايِن ؟ قَاَل : قَاَل   [1: ابلينة] ﴾ َكَفر 
ُ
َويِف . متفٌق َعلَيِْه . َفبَََك أ

َِبٌ َيبَِْك : ِرَوايَةٍ 
ُ
 .فََجَعَل أ

৬/৪৫৬। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উবাই ইবলন কা‘ব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-
সক বেলেন, ‘‘আল্লাহ আমালক আলদশ কিলেন সয, আরম সতামালক 
‘সূিা োম য়যাকুরনল্লাযীনা কাফারু’ পলড় শুনাই।’’ উবাই ইবন কা‘ব 
বেলেন, ‘(আল্লাহ রক) আমাি নাম রনলয়লেন?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযা।ঁ’’ 
সুতিাং উবাই (খুশীলত) সকঁলদ সফেলেন। অনয এক বর্ণনায় আলে, 
উবাই কাঁদলত োর্লেন। (বুখািী ও মুসরেম)  452  

نٍَس  ٥/٢٦٥
َ
بُو بَكٍر ِلُعَمَر رَِِضَ اهللُ َعنُهَما : قَاَل  ،رِض اهلل عنه وََعن أ

َ
قَاَل أ

ِمّ أْيَمَن رَِِضَ اهلُل َعنَها نَُزورَُها َكَما ََكَن : ملسو هيلع هللا ىلصُسوِل اهللِ َبْعَد َوفَاةِ رَ 
ُ
اْنَّطِلْق بِنَا إىَِل أ

َما ُيبِْكيِك ؟ أَما : يَُزورَُها، فَلََما اْنتََهيَا إَِيَْها، بََكْت، َفَقااَل لََها ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
ُكوَن : ، َفَقالَْت ملسو هيلع هللا ىلصَتْعلَِمنَي أَن َما ِعنَْد اهلِل َخرْيٌ لَرُسوِل اهلِل 

َ
ْن اَل أ

َ
َما أبِْكّي أ

ْعلَُم أَن َما ِعنَْد اهلل َتَعاىَل َخرْيٌ لَِرُسوِل اهلِل 
َ
، َولَِكْن أبكّي أَن الَوْْحَ قِد ملسو هيلع هللا ىلصأ

 رواه مسلم. اْنَقَّطَع ِمَن الَسماِء، َفَهَيَجتُْهَما ىلَعَ ابُلََكِء، فََجَعال َيبِْكيَاِن َمَعَها 
৭/৪৫৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি জীবনাবসালনি পি আবূ বকি রসদ্দীক 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক বেলেন, ‘চেুন, 

                                                           
452 সহীহুে বুখািী ৩৮০৯, ৪৯৫৯, ৪৯৬০, ৪৯৬১, মুসরেম ৭৯৯, রতিরমযী ৩৭৯২, আহমাদ ১১৯১১, 

১১৯৯৫, ১২৫০৮, ১২৮৭৩, ১৩০৩০, ১৩৪৭২, ১৩৬১৮ 
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আমিা উলম্ম আইমালনি সালথ সাক্ষাৎ কিলত যাই, সযমন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি সালথ সাক্ষাৎ কিলত সযলতন।’ 
সুতিাং যখন তাঁিা উলম্ম আইমালনি কালে সপঁেলেন, তখন রতরন 
সকঁলদ সফেলেন। অতঃপি তািঁা তাঁলক বেলেন, ‘তুরম কাঁদে সকন? 
তুরম রক জালনা না সয, আল্লাহি কালে যা িলয়লে, তা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি জনয (দুরনয়া সথলক) অরয ক 
উত্তম?’ রতরন উত্তি রদলেন, ‘আরম এ জনয কািা কিরে না সয, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি জনয আল্লাহি রনকট 
যা িলয়লে তা অরয কতি উত্তম, সস কথা আরম জারন না। রকন্তু আরম 
এ জনয কাঁদরে সয, আসমান হলত ওহী আসা বন্ধ হলয় সর্ে।’ উলম্ম 
আইমান (তাঁি এ দুঃখজনক কথা দ্বািা) ঐ দু’জনলক কাঁদলত বায য 
কিলেন। ফলে তাঁিাও তাঁি সালথ কাঁদলত োর্লেন। (মুসরেম) 453  

 ملسو هيلع هللا ىلصلََما اْشتََد بَِرُسوِل اهلِل : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٢٦8/8
ٍر فَلإُّيَصِلّ بِانلَاِس » :وََجُعُه، ِقيَل َُلُ يِف الَصاَلِة، َفَقاَل  بَا بَكإ

َ
َفَقالَت ََعئَِشُة  « ُمُروا أ

 الُقْرآَن َغلَبَُه ابُلََكُء، َفَقاَل : رَِِضَ اهلُل َعنَها
َ
بَا بَْكٍر رَُجٌل َرِقيٌق، إَِذا قََرأ

َ
 :إَن أ

 . « ُمُروهُ فَلُّيَصِلّ »
بَا بَْكٍر إَِذا قَاَم : قُلُت : َويِف ِرَوايٍَة َعن ََعئَِشَةٍَ، رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت

َ
إَن أ

 متفٌق َعلَيْهِ . َك لَْم يُْسِمِع انَلاَس ِمَن ابُلََكِء َمَقامَ 
৮/৪৫৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন (মির্ 

                                                           
453 মুসরেম ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৫ 
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সিালর্) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কষ্ট সবলড় 
সর্ে, তখন তাঁলক (জামা‘আত সহকালি) নামায পড়াি বযাপালি 
রজজ্ঞাসা কিা হে। রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা আবূ বকিলক নামায 
পড়ালত বে।’’ আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বেলেন, ‘আবূ বকি নিম 
মলনি মানুষ, কুিআন পড়লেই রতরন কািা সামোলত পালিন না।’ 
রকন্তু পুনিায় রতরন বেলেন, ‘‘তালক নামায পড়ালত বে।’’ 

আলয়শা সথলক অনয এক বর্ণনায় আলে, রতরন বলেন, আরম 
বেোম, ‘আবূ বকি যখন আপনাি জায়র্ায় দাঁড়ালবন, তখন রতরন 
কািাি কািলর্ সোকলদিলক (কুিআন) শুনালত পািলবন না।’ (বুখািী 
ও মুসরেম)  454 

َن َعبَد الرمََحاِن بَن َعوٍف : وََعن إِبَراِهيَم بِن َعبِد الرمََحاِن بِن َعوٍف  ٢/٢٦٢
َ
أ

ِِتَ بَِّطَعاٍم َوَكَن َصائِماً، َفَقاَل 
ُ
ُب بُن ُعَمرْيٍ رِض اهلل قُِتَل ُمْصعَ : رِض اهلل عنه أ

َّي بَِها رَأُسهُ بََدْت  ، فَلَْم يُوَجْد َُلُ َما يَُكَفُن ِفيِه إاِلَ بُْرَدةٌ إِْن ُغِّطّ عنه، وَُهَو َخرْيٌ ِميِنّ
َّي بَِها رِْجاَلهُ بََدا رَأُسُه، ُثَم بُِسَط نَلَا ِمَن ادُلنْيَا َما بُِسَط  و قَاَل  -رِْجالهُ ؛ َوإْن ُغِّطّ

َ
: أ

ْعِّطينَا
ُ
ْعِّطينَا ِمَن ادُلْنيَا َما أ

ُ
لَْت نَلَا، ُثَم  -أ قَْد َخِشينا أْن تَُكوَن َحَسنَاُتنَا ُعِجّ

 رواه ابلخاري. َجَعَل يَبَِك َحََّت تََرَك الَّطَعاَم 
৯/৪৫৯। ইব্রাহীম ইবলন আবু্দি িহমান ইবলন আওফ 

                                                           
454 সহীহুে বুখািী ৬৮২, ১৯৮, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৭৯, ৬৮৩, ৬৮৭, ৭১২, ৭১৩, ৭১৬, ২৫৮৮, ৩০৯৯, 

৩৩৮৪, ৪৪৪২, ৪৪৪৫, ৫৭১৪, ৭৩০৩, মুসরেম ৪১৮, রতিরমযী ৩৬৭২, ইবনু মাজাহ ১১২৩২, 
১২৩৩, ১৬১৮, আহমাদ ৫১১৯, ২৩৫৮৩, ২৪১২৬, ২৫৭৯১, মুওয়াত্তা মারেক ৪১৪, দালিমী ১২৫৭ 
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িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, একরদন আবু্দি িহমান ইবলন 
আওফ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি কালে খাবাি আনা হে, তখন তাঁি 
সিাযা রেে। রতরন বেলেন, ‘মুস‘আব ইবলন ‘উমাইি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু শহীদ হলেন। আি রতরন রেলেন আমাি সচলয় ভাে সোক। 
(অথচ) তাঁলক কাফন সদওয়াি মত এমন একরট চাদি রভি অনয 
রকেু পাওয়া সর্ে না, যা রদলয় তাঁি মাথা  াকলে পা দু’রট সবি হলয় 
যারচ্ছে এবং পা দু’রট  াকলে মাথা সবি হলয় যারচ্ছে! তািপি 
আমালদি জনয প্রথবীি সয প্রাচুযণ সদওয়া হে, অথবা রতরন বেলেন, 
‘আমালদিলক পারথণব সম্পদ যা সদওয়া হে, আমালদি আশংকা হয় 
সয, আমালদি সৎকলমণি (রবরনময়) আমালদি জনয ত্বিারেত কিা 
হলয়লে। অতঃপি রতরন কাঁদলত োর্লেন, এমনরক খাবািও পরিহাি 
কিলেন।’ (বুখািী) 455  

11/٢٥1  ّ َماَمة ُصَدِيّ بِن َعجاَلَن ابَلاِهِِل رِض اهلل عنه، َعِن انليَِِبِ
ُ
ِب أ

َ
وََعن أ

ِ وَأثََريإنِ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص َرَتّيإ ٌء أَحَب إََِل اهللِ َتَعاََل ِمنإ َقطإ َقَطَرةُ ُدُموٍع مِنإ : لَيإَس ََشإ
َّيِة اهللِ، َوَقَطَرةُ َدٍم ُتَهَراُق ِف َسبّيِل اهللِ  ثََرانِ . َخّشإ

َ
َما األ

َ
ثٌَر ِِف َسبّيِل اهللِ : وَأ

َ
فَأ

ثٌَر ِِف فَِريَضٍة ِمنإ فََرائِِض اهلل َتَعاََل 
َ
حديٌث  »:رواه الرتمذي، وقال. « َتَعاََل، وَأ

 «حسٌن 
১০/৪৬০। আবূ উমামাহ সুদাই ইবলন ‘আজোন বালহেী 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
                                                           
455 সহীহুে বুখািী ১২৭৫, ১২৭৪, ৪০৪৫ 



 

544 

বলেলেন, ‘‘আল্লাহি রনকট দু’রট রবনু্দ এবং দু’রট রচহ্ন অলপক্ষা 
সকালনা বস্তু রপ্রয় নয়। (এক) ঐ অশ্রু রবনু্দ যা আল্লাহি ভলয় সবি 
হয় (দুই) ঐ িি রবনু্দ যা আল্লাহি পলথ বইলয় সদওয়া হয়। 
পক্ষান্তলি দু’রট রচহ্ন হেঃ (এক) ঐ রচহ্ন যা আল্লাহি পলথ (রজহাদ 
কলি) হয় (দুই) আল্লাহি সকালনা ফিয কাজ আদায় কলি সয রচহ্ন 
(দার্) পলড়।’’ (রতিরমযী, হাসান) 456 

এ রবষলয় আলিা হাদীস িলয়লে। তাি মলয য একরট ‘ইিবায 
ইবলন সারিয়াহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি হাদীস, ‘একদা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক এমন মমণস্পশণী বি্তা 
শুনালেন সয, তালত অন্তি ভীত হে এবং সচাখ রদলয় অশ্রু বলয় 
সর্ে।’ যা ১৬১ নম্বলি অরতবারহত হলয়লে। 

 

َّيا  -22 ِد ِِف اُِلّنإ ِل الُزهإ  بَاُب  فَضإ
পরিলচ্ছদ - ৫৫: দুরনয়াদারি তযার্ কিাি মাহাত্ময, দুরনয়া 
কামালনা কম কিাি প্ররত উৎসাহ প্রদান এবং দারিলদ্রি 

ফযীেত 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
نَزلۡ  ء  َكَما   َياّدُلّنۡ ٱ ةِ َيوٰ ۡلَۡ ٱ َمَثل   إِّّنَما ﴿

َ
 ٱ َّنَبات   ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لّّسَما  ٱ ِمنَ  ه  َنٰ أ

َ
 ِض ۡرۡۡل

                                                           
456 রতিরমযী ১৬৬৯ 
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  ِمّما
ۡ
ل  يَأ  ٱوَ  ّنلّاس  ٱ ك 

َ
َخَذتِ  إَِذا   َحَّّتٰ  م  َعٰ نۡ ۡۡل

َ
 ٱ أ

َ
هۡ  َوَظنّ  ّيَنۡت زّ ٱوَ  ر َفَهاز خۡ  ض  ۡرۡۡل

َ
 ل َها  أ

مۡ  ّّنه 
َ
ٰ  أ ونَ َق ٰ  َها  َعلَيۡ  ِدر  تَى

َ
مۡ  َها  أ

َ
نَاأ وۡ  ًل َِلۡ  ر 

َ
ن اَحِصيدٗ  َهاَنٰ فََجَعلۡ  اَّنَهارٗ  أ

َ
 نَ َتغۡ  ّلمۡ  َكأ

 ِ  ٱب
َ
ل   لَِك َكَذٰ  ِسِ مۡ ۡۡل ونَ  م  لَِقوۡ  ِت َيٰ ٓأۡلٱ ّن َفّصِ  [  ٤٢: يونس] ﴾ ٢٤ َيَتَفّّكر 

অথণাৎ“ বস্তুত পারথণব জীবলনি দ্ষ্টান্ত সতা ব্রষ্টি মত, যা আরম 
আসমান হলত বষণর্ করি। অতঃপি তাি দ্বািা উৎপি হয় ভূপ্লষ্ঠি 
উরিদগুলো অরতশয়  ন হলয়, যা হলত মানুষ ও পশুিা ভক্ষর্ কলি। 
অতঃপি যখন ভূরম তাি সশাভা য াির্ কলি ও নয়নারভিাম হলয় ওলি 
এবং তাি মারেকিা মলন কলি সয, তািা এখন তাি পূর্ণ অরয কািী, 
তখন রদলন অথবা িালত তাি উপি আমাি (আযালবি) আলদশ এলস 
পলড়, সুতিাং আরম তা এমনভালব রনরশ্চহ্ন কলি রদই, সযন র্তকাে 
তাি অরিত্বই রেে না। এরূলপই আয়াতগুলোলক আরম রচন্তাশীে 
সম্প্রদালয়ি জনয রবশদরূলপ বর্ণনা কলি থারক।” (সূিা ইউনুস ২৪ 
আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
م ۡب ۡضِ ٱوَ  ﴿ نَزلۡ  ء  َكَما   َياّدُلّنۡ ٱ ةِ َيوٰ ۡلَۡ ٱ ّمَثَل  لَه 

َ
 ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لّّسَما  ٱ ِمنَ  ه  َنٰ أ

 ٱ َّنَبات  
َ
ۡص  ِض ۡرۡۡل

َ
وه  تَذۡ  اَهِشيمٗ  َبحَ فَأ ٰ ٱ ر  ُ لّرَِي ٰ  ّلّل  ٱ َوََكنَ  ح  ِّ  ََعَ  ٤٥ َتِدًراُمقۡ  ء  َشۡ  ُك 

ۡ ٱ ٰ ّنۡ ّدلُ ٱ ةِ َيوٰ ۡلَۡ ٱ زِيَنة   ن ونَ ۡلَ ٱوَ  َمال  ل  اثََوابٗ  َرّبَِك  ِعندَ  َخۡي   ت  لَِحٰ لّصٰ ٱ ت  قَِيٰ َبٰ لۡ ٱوَ  َيا
َمٗل  وََخۡي  
َ
 [  ٢٥  ،٢٦: الكهف] ﴾ ٤٦ أ

অথণাৎ “তালদি কালে সপশ কি উপমা পারথণব জীবলনি; এটা 
পারনি নযায় যা আরম বষণর্ করি আকাশ হলত, যাি দ্বািা ভূরমি 



 

546 

উরিদ  ন সরিরবষ্ট হলয় উদগ্ত হয়। অতঃপি তা রবশুষ্ক হলয় এমন 
চূর্ণ-রবচূর্ণ হয় সয, বাতাস ওলক উরড়লয় রনলয় যায়। আি আল্লাহ সবণ 
রবষলয় শরিমান। য বনশবযণ ও সন্তান-সন্তরত পারথণব জীবলনি সশাভা। 
আি সৎকাযণ, যাি ফে স্থায়ী, ওটা সতামাি প্ররতপােলকি রনকট 
পুিস্কাি প্রারপ্তি জনয সেষ্ঠ এবং আশা প্রারপ্তি বযাপালিও উৎক্ষ্ট।” 
(সূিা কাহফ ৪৫-৪৬ আয়াত) 

আলিা অনয জায়র্ায় রতরন বলেলেন, 
و  عۡ ٱ ﴿ ّّنَما ا  لَم 

َ
َ  َوزِيَنة   و  َولَهۡ  لَعِب   َياّدُلّنۡ ٱ ة  َيوٰ ۡلَۡ ٱ أ ر  مۡ بَيۡ  َوَتَفاخ   ِف  َوتََكاث ر   َنك 

 ٱ
َ
ٰ مۡ ۡۡل  ٱوَ  لِ َو

َ
عۡ  ث  َغيۡ  َكَمَثلِ  دِِ َلٰ وۡ ۡۡل

َ
ّفارَ لۡ ٱ َجَب أ ٰ  يَِهيج   ث مّ  ۥَّنَبات ه   ّك  ى ۡص  ه  َفَتَ  ث مّ  اَفرّٗ م 

ون   َطٰ  يَك  ٰ مٗ ح  ٰ َورِۡض  ّلّلِ ٱ ّمِنَ  فَِرة  َوَمغۡ  َشِديد   َعَذاب   ِخَرةِ ٓأۡلٱ َوِّف  ا  ة  َيوٰ ۡلَۡ ٱ َوَما ن َ َو
ورِ لۡ ٱ ع  َمَتٰ  إِّّل  َيا  ّدُلّنۡ ٱ ر   [  ٤1: احلديد] ﴾ ٢٠ غ 

অথণাৎ “সতামিা সজলন সিলখা সয, পারথণব জীবন সতা ক্রীড়া-
সকৌতুক, জাঁকজমক, পািস্পরিক অহংকাি প্রকাশ, য ন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্তরতলত প্রাচুযণ োলভি প্ররতলযারর্তা বযতীত আি রকেুই নয়। 
এি উপমা ব্রষ্ট; যাি দ্বািা উৎপি ফসে ক্ষকলদিলক চমৎক্ত 
কলি, অতঃপি তা শুরকলয় যায়, ফলে তুরম তা পীতবর্ণ সদখলত পাও, 
অবলশলষ তা টুকিা-টুকিা (খড়-কুটায়) পরির্ত হয় এবং আলখিালত 
িলয়লে করিন শারি এবং আল্লাহি ক্ষমা ও সন্তুরষ্ট। আি পারথণব 
জীবন েেনাময় সভার্ বযতীত রকেুই নয়।” (সূিা হাদীদ ২০ আয়াত) 

অনযি আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
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ّيِنَ  ﴿ ُب  لِلّناِس  ز  ٰ ٱ ح   ٱ ِطيِ َقَنٰ لۡ ٱوَ  نِيَ ۡلَ ٱوَ  ءِ لّنَِّسا  ٱ ِمنَ  تِ لّشَهَو
ۡ َقنَطَرةِ ل  ِمنَ  م 

ۡ ٱ لِ يۡ لَۡ ٱوَ  فِّضةِ لۡ ٱوَ  َّّلَهبِ ٱ َّسّوَمةِل  ٱوَ  م 
َ
ٰ  ثِِ رۡ ۡلَۡ ٱوَ  مِ َعٰ نۡ ۡۡل ِ يَوٰ ۡلَۡ ٱ ع  َمَتٰ  لَِك َذ ٰ ّدُلّنۡ ٱ ة  ّلّل  ٱوَ  يَا

ّسۡ  ۥِعنَده    [  1٢: عمران ال] ﴾ ١٤ اِب  َٔ َم لۡ ٱ ن  ح 
অথণাৎ “নািী, সন্তান-সন্তরত, জমাক্ত সসানা-রূপাি ভািাি, 

পেন্দসই (রচরহ্নত) স াড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও সক্ষত-খামালিি প্ররত 
আসরি মানুলষি রনকট সোভনীয় কিা হলয়লে। এ সব ইহজীবলনি 
সভার্য বস্তু। আি আল্লাহি রনকলটই উত্তম আেয়স্থে িলয়লে।” (আলে 
ইমিান ১৪) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
ٰ  ّلّلِ ٱ دَ وَعۡ  إِنّ  ّنلّاس  ٱ أ م  َتغ   فََل  َحّق  م َوَّل  َياّدُلّنۡ ٱ ة  َيوٰ ۡلَۡ ٱ ّرنّك  ّرنّك   َيغ 

 ِ ور  لۡ ٱ ّلّلِ ٱب  [  ٦: فاطر] ﴾ ٥ َغر 
অথণাৎ “সহ মানুষ! আল্লাহি প্ররতশ্রুরত সতয; সুতিাং পারথণব 

জীবন সযন রকেুলতই সতামালদিলক প্রতারিত না কলি এবং সকান 
প্রবঞ্চক সযন রকেুলতই আল্লাহ সস্পলকণ সতামালদিলক প্রবরঞ্চত না 
কলি।” (সূিা  ফারত্বি ৫ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো অনয জায়র্ায় বলেন, 
﴿  ۡ ل
َ
ٰ أ م  َهى رۡ  َحَّّتٰ  ١ ّتّلََكث ر  ٱ ك  ۡ ٱ ت م  ز  ونَ َتعۡ  َف َسوۡ  لَِكّ  ٢ َمَقابِرَ ل  لَِكّ  ث مّ  ٣ لَم 
ونَ َتعۡ  َف َسوۡ  ونَ َتعۡ  لَوۡ  لَِكّ  ٤ لَم   [  ٦  ،1: اتلَكثر] ﴾ ٥ قِيِ ِۡلَ ٱ مَ ِعلۡ  لَم 

অথণাৎ “প্রাচুলযণি প্ররতলযারর্তা সতামালদিলক সমাহাচ্ছি কলি 
সিলখলে। যতক্ষর্ না সতামিা (মলি) কবলি উপরস্থত হও। কখনও 
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নয়, সতামিা শীঘ্রই জানলত পািলব। আবাি বরে, কখনও নয়, 
সতামিা শীঘ্রই জানলত পািলব। সরতযই, সতামালদি রনরশ্চত জ্ঞান 
থাকলে অবশযই সতামিা জানলত (ঐ প্ররতলযারর্তাি পরির্াম)।” (সূিা 
তাকাসুি ১-৫ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ِ َهٰ  َوَما﴿  ََكن وا   لَوۡ  َيَوان َ ۡلَۡ ٱ لَِهَ  ِخَرةَ ٓأۡلٱ ّدّلارَ ٱ ِإَونّ  َولَعِب َ  و  لَهۡ  إِّّل  َيا  ّدُلّنۡ ٱ ة  َيوٰ ۡلَۡ ٱ ِذه
ونَ َيعۡ   [  ٥٢: العنكبوت] ﴾٦٤ لَم 

অথণাৎ “এ পারথণব জীবন সতা সখে-তামাশা োড়া রকেুই নয়। 
আি পািলেৌরকক জীবনই সতা প্রক্ত জীবন; যরদ ওিা জানত।” 
(সূিা আনকাবূত ৬৪ আয়াত) 

এ মলমণ প্রচুি আয়াত িলয়লে এবং হাদীসও অর্রর্ত। তাি মলয য 
কলয়করট হাদীস বর্ণনা কিরেঃ- 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : َعن َعمِرو بِن َعوٍف األنَصارِي رِض اهلل عنه ٢٥1/1
بَا ُعبَيَدةَ بَن 

َ
ْزَيِتَها، َفَقِدَم بَماٍل َبَعَث أ اجلََراِح رِض اهلل عنه إىَِل ابْلَْحَريِْن يَأِِت ُِبِ

ِب ُعبيَْدةَ، فََوافَْوا َصاَلةَ الَفْجرِ َمَع رَُسوِل 
َ
نَْصارُ بُقُدوِم أ

َ
ِمَن ابْلَْحَريِْن، فََسِمَعِت األ

 ملسو هيلع هللا ىلصَُلُ، َفتَبََسَم رَُسوُل اهللِ  ، انَِْصَف، َفتََعَرُضواملسو هيلع هللا ىلص، فَلََما َصََّل رَُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 
َريإِن ؟ »:ِحنْيَ َرآُهْم، ُثَم قَاَل  َحإ ٍء ِمَن اْلإ بَا ُعَبّيإَدةَ قَِدَم بيَِشإ

َ
 « أُظُنُكمإ َسمعتُمإ أَن أ

َجل، يَا رَُسوَل اهلِل، َفَقاَل : َفَقالُوا
َ
َر » :أ ، فََواهلل َما الَفقإ ُكمإ لُوا َما يَُْسُ ِمّ

َ
وا وَأ إرِشُ أب

َّيا َعلَّيإُكمإ َكَما بُِسَطتإ لََعَ َمنإ أخإ  ََش أنإ تُبإَسط اُِلّنإ ، َولَِكِِنّ أخإ ََش َعلَّيإُكمإ
لََكتإُهمإ  لَِكُكمإ َكَما أهإ ، َفَتنَافَُسوَها َكَما َتَنافَُسوَها، َفُتهإ متفٌق . « ََكَن َقبإلَُكمإ
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 َعلَيْهِ 
১/৪৬১। ‘আমি ইবলন ‘আউফ আনসািী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একবাি আবূ 
উবাইদাহ ইবলন জািণাহলক রজরযয়া (টযাক্স) আদায় কিাি জনয 
বাহিাইন পািালেন। অতঃপি রতরন বাহিাইন সথলক (প্রচুি) মাে 
রনলয় এলেন। আনসাির্র্ তাঁি আর্মলনি সংবাদ শুলন ফজলিি 
নামালয িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি শিীক 
হলেন। যখন রতরন নামায পলড় (রনজ বারড়) রফলি সযলত োর্লেন, 
তখন তািা তাঁি সামলন এলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তালদিলক সদলখ সহলস বেলেন, ‘‘আমাি মলন হয়, 
সতামিা আবূ উবাইদাহ বাহিাইন সথলক রকেু (মাে) রনলয় এলসলে, 
তা শুলনে।’’ তািা বেে, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘সুসংবাদ গ্রহর্ 
কি এবং সতামিা সসই আশা িাখ, যা সতামালদিলক আনরন্দত 
কিলব। তলব আল্লাহি কসম! সতামালদি উপি দারিদ্রয আসলব আরম 
এ আশংকা কিরে না। বিং আশংকা কিরে সয, সতামালদি পূবণবতণী 
উম্মলতি নযায় সতামালদিও পারথণব জীবলন প্রশিতা আসলব। আি 
তালত সতামিা প্ররতদ্বরিতা কিলব, সযমন তািা প্ররতদ্বরিতা 
কলিরেে। অতঃপি তা সতামালদিলক ধ্বংস কলি সদলব, সযমন 
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তালদিলক ধ্বংস কলি রদলয়রেে।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  457 
ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٥٤

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَجلََس رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

َتُح » :، وََجلَْسنَا َحْوَُلُ، َفَقاَل ىلَعَ الِْمنََْبِ  ِدص ي َما ُيفإ إَن مَما أَخاُف َعلَّيإُكمإ ِمنإ َبعإ
َّيا َوزِينَتَِها َرةِ اُِلّنإ  متفٌق َعلَيْهِ . «َعلَّيإُكمإ ِمنإ َزهإ

২/৪৬২। আবূ সাইদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসুেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রমম্বলি বসলেন এবং আমিা তাঁি 
আলশপালশ বসোম। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘আরম সতামালদি উপি 
যাি আশঙ্কা কিরে তা হে এই সয, সতামালদি উপি দুরনয়াি সশাভা 
ও সসৌন্দযণ (এি দিজা) খুলে সদওয়া হলব।’’(বুখািী ও মুসরেম) 458 

َن رَُسوَل اهلِل : وََعنهُ  ٧/٢٥٧
َ
َّيا ُحلإَوةٌ خَ  »:، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ ةٌ َوإَن اهلل إَن اُِلّنإ رَِضَ

ّيَا َواَتُقوا النَِّساءَ  َملُوَن، فَاَتُقوا اُِلّنإ لُِفُكمإ فِّيَها، َفّيَنإُظُر َكّيإَف َتعإ َتخإ . « َتَعاََل ُمسإ
 رواه مسلم

৩/৪৬৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘দুরনয়া হলচ্ছ 
সুরমষ্ট ও সবুজ শযামে এবং আল্লাহ তা‘আো সতামালদিলক তালত 
প্ররতরনরয  কলিলেন। অতঃপি রতরন সদখলবন সয, সতামিা রকভালব 
কাজ কি। অতএব সতামিা দুরনয়াি বযাপালি সাবয ান হও এবং 
                                                           
457 সহীহুে বুখািী ৩১৫৮, ৪০১৫, ৬৪২৫, মুসরেম ২৯৬১, রতিরমযী ২৪৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৭, 

আহমাদ ১৬৭৮৩, ১৮৪৩৬ 
458 সহীহুে বুখািী ১৪৬৫, ৯২২, ২৮৪২, ৬৪২৭, মুসরেম ১০৫২, নাসায়ী ২৫৮১, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৫, 
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সাবয ান হও নািীজারতি বযাপালি।’’ (মুসরেম) 459 
نٍَس رِض اهلل عنه ٢/٢٥٢

َ
َن انَليِِبَ : وََعن أ

َ
امهلَل ِلَ َعيإَش إِِلَ   »:اَل ، قَ ملسو هيلع هللا ىلصأ

 متفٌق َعلَيْهِ . « َعيإَش اآلِخَرةِ 
৪/৪৬৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! আলখিালতি জীবনই 
প্রক্ত জীবন।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  460 

َمّيَِّت ثََلَثَةٌ » :اَل ، قَ ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعن رَُسوِل اهلِل  ٦/٢٥٦
إ لُُه َوَماُِلُ : يَتإَبُع ال أهإ

َناِن، َويَبإََق َواِحدٌ : وََعَملُهُ  لُُه َوَماُِلُ َويبإََق َعَملُهُ : َفرَيإِجُع اثإ متفٌق . « يَرإِجُع أهإ
 َعلَيْهِ 

৫/৪৬৫। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রতনরট রজরনস ম্ত বযরিি অনুসির্ 
কলি (সলি যায়)। দাফলনি পি দু’রট রফলি আলস, আি একরট তাি 
সালথই সথলক যায়। সস রতনরট হে তাি পরিবািবর্ণ, তাি মাে ও 
তাি আমে। দাফলনি পি তাি পরিবািবর্ণ ও মাে রফলি আলস। 
আি তাি আমে তাি সালথই সথলক যায়।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  461 

ِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : ُه، قَاَل وََعن  ٥/٢٥٥ َّيا ِمنإ أهإ ِل اُِلّنإ َعِم أهإ ََت بِأّنإ يُؤإ
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َبُغ ِِف انلَارِ َصبإَغًة، ُثَم ُيَقاُل  اً : انلَارِ يَوإَم الِقَّياَمِة، َفُّيصإ يَا ابإَن آَدَم، َهلإ َرأيإَت َخريإ
ََت بِأَشِدّ انلَاِس بُؤَساً ِلَ َواهللِ : َقُط ؟ َهلإ َمَر بَِك نَِعّيٌم َقُط ؟ َفَّيُقوُل  ، َويُؤإ  يَا َرِبّ

َبُغ َصبإَغًة ِف اجَلنَِة، َفُّيَقاُل َِلُ  ِل اجَلنَِة، َفُّيصإ َّيا ِمنإ أهإ يَا ابإَن آَدَم، َهلإ رَأيإَت : ِف اُِلّنإ
َقُط، َوِلَ  ِلَ َواهللِ، َما َمَر يِب بُؤإٌس : بُؤساً َقُط ؟ َهلإ َمَر بَِك ِشَدةٌ َقُط ؟ فَّيُقوُل 

 رواه مسلم. « َرأيإُت ِشَدةً َقُط 
৬/৪৬৬। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন জাহািামীলদি ময য 
হলত এমন এক বযরিলক রনলয় আসা হলব, সয দুরনয়াি সবলচলয় সুখী 
ও রবোসী রেে। অতঃপি তালক জাহািালম একবাি (মাি) চুবালনা 
হলব, তািপি তালক বো হলব, ‘সহ আদম সন্তান! তুরম রক কখলনা 
ভাে রজরনস সদলখে? সতামাি রনকলট রক কখলনা সুখ-সামগ্রী 
এলসলে?’ সস বেলব, ‘না। আল্লাহি কসম! সহ প্রভু!’। আি 
জািাতীলদি ময য হলত এমন এক বযরিলক রনলয় আসা হলব, সয 
দুরনয়াি সবলচলয় দুখী ও অভাবী রেে। তালক জািালত (মাি 
একবাি) চুবালনাি পি বো হলব, ‘সহ আদম সন্তান! তুরম রক 
(দুরনয়ালত) কখলনা কষ্ট সদখে? সতামাি উপলি রক কখলনা রবপদ 
সর্লে?’ সস বেলব, ‘না। আল্লাহি কসম! আমাি উপি সকানরদন কষ্ট 
আলসরন এবং আরম কখলনা সকান রবপদও সদরখরন।’’ (মুসরেম)  462 

 »:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : ْستَْورِِد بِن َشَداٍد رِض اهلل عنه، قَاَل وََعِن المُ  ٥/٢٥٥
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، فَلإّيَنإُظرإ بَِم يَرإِجعُ  ُبَعُه ِف اَلَِمّ صإ
ُ
َحُدُكمإ أ

َ
ّيَا ِف اآلِخَرةِ إِِلَ ِمثإُل َما ََيإَعُل أ  َما اُِلّنإ

 رواه مسلم. «
৭/৪৬৭। মুিাওরিদ ইবলন শাদ্দাদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আলখিালতি 
মুকালবোয় দুরনয়াি দ্ষ্টান্ত ঐরূপ, সযমন সতামালদি সকউ সমুলদ্র 
আিুে ডুবায় এবং (তা সবি কলি) সদলখ সয, আিুেরট সমুলদ্রি 
কতটুকু পারন রনলয় রফিলে।’’ (মুসরেম) 463 

َمَر بِالُسوِق َوانلَاُس  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اهلِل أَن رَسُ : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه ٢٥8/8
ُذنِِه، ُثَم قَاَل 

ُ
َخَذ بِأ

َ
َسَك َمِيٍّت، َفتَنَاَوَُلُ فَأ

َ
يُُكم ُُيُِب أنإ » :َكنََفتَيِْه، َفَمَر ُِبَْدٍي أ

َ
أ

ٍء َوَما نَْصنَُع بِِه ؟: َفَقالُوا « يَُكوَن َهَذا َِلُ بِدرإَهم ؟ ُب أنَُه نَلَا بََِشْ  :ُثَم قَاَل  َما َُنِ
نَُه لَُكمإ ؟»

َ
َُتُِبوَن أ

َ
َواهلِل لَْو ََكَن َحّياً ََكَن َعيْباً، إنَُه أَسُك فََكيَْف وَُهَو : قَالُوا « أ

َوُن لََعَ اهللِ ِمنإ َهَذا َعلَّيإُكمإ » :َفَقاَل ! مِيٌّت  ّيَا أهإ  رواه مسلم. « فَواهللِ لُِلّنإ
৮/৪৬৮। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, একদা 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বাজালিি পাশ রদলয় 
সর্লেন। এমতাবস্থায় সয, তাঁি দুই পালশ সোকজন রেে। অতঃপি 
রতরন সোট কানরবরশষ্ট একরট ম্ত োর্ে োনাি পাশ রদলয় সর্লেন। 
রতরন তাি কান য লি বেলেন, ‘‘সতামালদি সকউ রক এক রদিহালমি 
পরিবলতণ এটালক সনওয়া পেন্দ কিলব?’’ তাঁিা বেলেন, ‘আমিা 
সকালনা রজরনলসি রবরনমলয় এটা সনওয়া পেন্দ কিব না এবং আমিা 
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এটা রনলয় কিবই বা রক?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা রক পেন্দ কি 
সয, (রবনামূলেয) এটা সতামালদি সহাক?’’ তাঁিা বেলেন, ‘আল্লাহি 
কসম! যরদ এটা জীরবত থাকত তবুও সস সোট কালনি কািলর্ 
সদাষযুি রেে। এখন সতা সস ম্ত (সসলহতু এলক সক সনলব)?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আল্লাহি কসম! সতামালদি রনকট এই ম্ত োর্ে োনাটা 
যতটা রনক্ষ্ট, দুরনয়া আল্লাহি রনকট তাি সচলয় সবরশ রনক্ষ্ট।’’ 
(মুসরেম) 464 

ِب َذٍرّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٢٥٢
َ
ْمَِش َمَع انَليِب : وََعن أ

َ
ٍة يِف َحرَ  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت أ

ُحٌد، فقال
ُ
بَا َذرٍّ  »:بِالَمِدينَِة، فَاْستَْقبَلَنَا أ

َ
َما » :َفَقاَل . بَلَيَْك يَا رَُسوَل اهللِ : قُلُت  « يَا أ

َ ثََلَثَُة أيّاٍم َوِعنإِدص ي ِمنإُه ِديَناٌر،  ِِض َلََعَ ُحٍد َهَذا َذَهباً َتمإ
ُ
يِن أَن ِعنإِدص ي ِمثإَل أ يَُْسُ

ٌء أرإُصُدهُ  يإٍن، إِِلَ أنإ أقُوَل بِِه ِف ِعَبادِ اهلل َهَكَذا َوَهَكَذا َوهَكَذاإِِلَ ََشإ َعن  «ِِلَ
قَلُوَن يَوإَم » :يَِميِنِه وََعن ِشَماُِلِ َوِمْن َخلِْفِه، ُثَم َساَر، َفَقاَل 

َ
َُثيَن ُهُم األ كإ

َ
إَن األ

َعن يَِمينِِه وََعن ِشَماُِلِ ِومْن  « الِقَّياَمِة إِِلَ َمنإ قَاَل بالَماِل هَكَذا َوهَكَذا َوهَكَذا
َحإ َحََّت آتِّيَك » :ُثَم قَاَل يِل . «َوقَلِّيٌل َماُهمُ » َخلِْفهِ  ُثَم انَّْطلََق يف  «َمََكنََك ِلَ َتْبإ

َسواِد اللَيِْل َحََّت تََوارَى، فََسِمْعُت َصوتاً، قَِد اْرَتَفع، َفتََخَوفُْت أْن يَُكوَن أَحٌد 
َحإ َحََّت آتِّيََك » :، فَأرَْدُت أْن آِتيِه فََذَكرُت قَْوَُل ملسو هيلع هللا ىلص َعَرَض لِلَنيِِبّ  فَلَم أبَْرْح  « ِل َتْبإ

َوَهلإ » :لََقْد َسِمْعُت َصوتاً ََتََوفُْت ِمنُْه، فََذَكْرُت َُلُ، َفَقاَل : َحََّت أتَايِن، َفُقلُْت 
َتُه ؟ َمتَِك ِلَ : اَل َذاَ  ِجْبيُل أتَاِن َفقَ » :َنَعْم، قَاَل : قُلُت  « َسِمعإ

ُ
َمنإ َماَت ِمنإ أ

ََنةَ 
إ
ُِ  بِاهللِ َشيإئاً َدَخَل اجل َق ؟ قَاَل : ، قلت« يرُشإ َوإنإ َزََن َوإنإ  »:َوإنإ َزََن َوإنإ َِسَ
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َق   متفٌق َعلَيِْه، وهذا لفظ ابلخاري. « َِسَ
৮/৪৬৯। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, আরম (একবাি) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
সালথ মদীনাি কালো পাথুলি যমীলন হাঁটরেোম। উহুদ পাহাড় 
আমালদি সামলন পড়ে। রতরন বেলেন, ‘‘সহ আবূ যািণ! এলত আরম 
খুশী নই সয, আমাি রনকট এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকলব, এ 
অবস্থায় রতনরদন অরতবারহত হলব অথচ তাি ময য হলত একরট 
দীনািও আমাি কালে অবরশষ্ট থাকলব। অবশয তা থাকলব যা আরম 
ঋর্ আদালয়ি জনয বাকী িাখব অথবা আল্লাহি বান্দালদি মালে 
এইভালব এইভালব এইভালব ডালন, বালম ও রপেলন খিচ কিব।’’ 

অতঃপি (রকেু আলর্) চলে রতরন বেলেন, ‘‘প্রাচুলযণি 
অরয কািীিাই রকয়ামলতি রদন রনঃস্ব হলব। অবশয সস নয় সয 
সম্পদলক (সফায়ািাি মত) এইভালব এইভালব এইভালব ডালন, বালম 
ও রপেলন বযয় কলি। রকন্তু এ িকম সোলকি সংখযা সনহাতই কম।’’ 

তািপি রতরন আমালক বেলেন, ‘‘তুরম এখালন বলস থাক, 
যতক্ষর্ না আরম সতামাি কালে (রফলি) আসরে।’’ এিপি রতরন 
িালতি অন্ধকালি চেলত োর্লেন, এমনরক সশষ পযণন্ত রতরন অদ্শয 
হলয় সর্লেন। হিাৎ আরম এক সজাি শব্দ শুনোম। আরম ভয় সপোম 
সয, সকালনা শত্রু হয়লতা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
সামলন পলড়লে। সুতিাং আরম তাঁি রনকট যাওয়াি ইচ্ছা কিোম, 
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রকন্তু তাঁি কথা আমাি স্মির্ হে, ‘‘তুরম এখালন বলস থাক, যতক্ষর্ 
না আরম সতামাি কালে (রফলি) এলসরে।’’ সুতিাং আরম তািঁ রফলি 
না আসা পযণন্ত বলস থাকোম। (রতরন রফলি এলে) আরম বেোম, 
‘আরম এক সজাি শব্দ শুনোম, যালত আরম ভয় সপোম।’ সুতিাং যা 
শুনোম আরম তা তাঁি কালে উলল্লখ কিোম। রতরন বেলেন, ‘‘তুরম 
শব্দ শুলনরেলে?’’ আরম বেোম, ‘জী হযাঁ!’ রতরন বেলেন, ‘‘রতরন 
রজব্রাঈে রেলেন। রতরন আমাি কালে এলস বেলেন, ‘আপনাি 
উম্মলতি মলয য সয বযরি আল্লাহি সালথ কাউলক শিীক না কলি 
মিলব, সস জািালত প্রলবশ কিলব।’ আরম বেোম, ‘যরদও সস 
বযরভচাি কলি ও চুরি কলি তবুও রক?’ রতরন বেলেন, ‘যরদও সস 
বযরভচাি কলি ও চুরি কলি।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  465 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، َعن رَُسوِل اهللِ   ٢٥1/11
َ
لَوإ ََكَن ِِل » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ

ٌء  ٌء إِِلَ ََشإ َ ثََلَُث ََلاٍل َوِعنإِدص ي مِنإُه ََشإ يِن أنإ ِلَ َتُمَر َلََعَ ُحٍد َذَهباً، لََْسَ
ُ
ِمثإُل أ

يإٍن   متفٌق َعلَيْهِ . « أرإُصُدهُ ِِلَ
১০/৪৭০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যরদ আমাি 
রনকট উহুদ পাহাড় সমান সসানা থাকত, তাহলে আরম এলত 
আনরন্দত হতাম সয, ঋর্ পরিলশালয ি পরিমার্ মত বাকী সিলখ 

                                                           
465 সহীহুে বুখািী ৬২৬৮, ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, ৭৪৮৭, মুসরেম ৯৪, 

রতিরমযী ২৬৪৪, আহমাদ ২০৮৪০, ২০৯০৫, ২০৯১৫, ২০৯৫৩ 
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অবরশষ্ট সবটাই রতন রদন অরতবারহত না হলতই আল্লাহি পলথ খিচ 
কলি সফরে।’’ (বুখািী-মুসরেম)  466 

َفَل ِمنإُكمإ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعنُه، قَاَل  ٢٥1/11 اّنإُظُروا إََِل َمنإ ُهَو أسإ
َمَة اهلل َعلَّيإُكمإ  َدُروا نِعإ َدُر أنإ ِلَ تَزإ . «َوِلَ َتنإُظُروا إََِل َمنإ ُهَو فَوإقَُكمإ ؛ َفُهَو أجإ

 متفٌق َعلَيِْه، وهذا لفظ مسلم
َل َعلَّيإِه ِف الَماِل » :ِة ابُلَخارِيَويِف ِرَوايَ  َحُدُكمإ إََِل َمنإ فُِضّ

َ
إَِذا َّنَظَر أ
َفل ِمنإهُ   . « َواخلَلإِق، فَلإَّينإُظرإ إََِل َمنإ ُهَو أسإ

১১/৪৭১। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘(দুরনয়াি য ন-
সদৌেত ইতযারদি রদক রদলয়) সতামালদি মলয য সয নীলচ সতামিা তাি 
রদলক তাকাও এবং সয সতামালদি উপলি তাি রদলক তাকালয়া না। 
সযলহতু সসটাই হলব উৎক্ষ্ট পন্থা সয, সতামালদি প্ররত সয আল্লাহি 
রনয়ামত িলয়লে তা তুচ্ছ মলন কিলব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম, শব্দগুরে 
মুসরেলমি)  467 

বুখািীি বর্ণনায় আলে, ‘‘সতামালদি সকউ যখন এমন বযরিি 
রদলক তাকায়, যালক সম্পলদ ও দদরহক র্িলন তাি সথলক সবরশ 
সেষ্ঠত্ব সদওয়া হলয়লে, তখন সস সযন এমন বযরিি রদলক তাকায়, সয 

                                                           
466 সহীহুে বুখািী ২৩৮৯, ৬৪৪৫, ৭২২৮, মুসরেম ৯৯১, ইবনু মাজাহ ৪১৩২, আহমাদ ৭৪৩৫, 

২৭৪১২, ৮৩৮৯, ৮৫৭৮, ৮৯২৭, ৯১৪৫, ২৭২২৫ 
467 সহীহুে বুখািী ৬৪৯০, মুসরেম ২৯৬৩, আহমাদ ২৭৩৬৪, ৯৮৮৬ 
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এ রবষলয় তাি সচলয় রনম্নিলিি।’’ 
1٤/٢٥٤  ّ ينَارِ،» :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انَليِِبِ رإَهِم، وَالَقِطّيَفِة،  تَِعَس َعبإُد اِِلّ وَاِِلّ

َط لَمإ يَرإَض  ، َوإنإ لَمإ ُيعإ ِطَي َرِِضَ عإ
ُ
 رواه ابلخاري. « َواخلَِمّيَصِة، إنإ أ

১২/৪৭২। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘ধ্বংস সহাক দীনালিি 
সর্াোম, রদিহালমি সর্াোম ও উত্তম সপাশাক-আশাক ও উত্তম 
চাদলিি সর্াোম (দুরনয়াদাি)! যরদ তালক সদওয়া হয়, তাহলে সস 
সন্তুষ্ট হয়। আি না সদওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।’’(বুখািী)  468  

لََقْد َرأيُْت َسبِعنَي ِمْن أْهِل الُصَفِة، َما : وََعنُه رِض اهلل عنه، قَاَل  1٧/٢٥٧
ا إزاٌر، َوإَما ِكَساٌء، قَْد َرَبُّطوا يف أعنَاقِِهْم، فَِمنَْها َما َيبْلُُغ إمَ : ِمنُهْم رَُجٌل َعلَيِْه رَِداءٌ 

، َفيَْجَمُعُه بِيَِدهِ َكراِهيََة أْن تَُرى َعْوَرتُُه  . نِْصَف الَساَقنْي، َوِمنَْها َما َيبْلُُغ الَكْعبَنْيِ
 رواه ابلخاري

১৩/৪৭৩। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আরম সত্তিজন (আহলে সুফ্ফালক) এই অবস্থায় সদলখরে, 
তালদি কালিা কালে (র্া  াকাি) জনয চাদি রেে না, কালিা কালে 
েুিী রেে এবং কালিা কালে চাদি, (এক সলি দু’রট বস্ত্রই কালিা 
কালে রেে না) তািা তা র্দণালন সবঁলয  রনলতন। অতঃপি সসই বস্ত্র 
কালিা পালয়ি অয ণলর্াো পযণন্ত হত এবং কালিা পালয়ি র্াঁট পযণন্ত। 
সুতিাং তাঁিা তা হাত রদলয় জমা কলি য লি িাখলতন, সযন েিাস্থান 
                                                           
468 সহীহুে বুখািী ২৮৮৭, ৭৪৩৫, রতিরমযী ২৫৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৩৬ 
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সদখা না যায়!’ (বুখািী)  469 
ِمِن، وََجنَةُ الََكفِرِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل  1٢/٢٥٢ إُمؤإ ُن ال َّيا ِسجإ  اُِلّنإ

 رواه مسلم. «
১৪/৪৭৪। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘দুরনয়া মু’রমলনি জনয 
সজেখানা এবং কালফলিি জনয জািাত।’’(মুসরেম) 470 

َخَذ رَُسوُل اهللِ : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  1٦/٢٥٦
َ
،  ملسو هيلع هللا ىلصأ بَِمنِْكيَِبَ

و ََعبُِر َسبّيٍل ُكنإ ِف ا» :َفَقاَل 
َ
َّيا َكأنََك َغِريٌب، أ َوَكَن ابُن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل .  «ُِلّنإ

ْصبَْحَت فاَلَ تَنْتَِظِر الَمَساَء، : َعنُهَما، َيُقوُل 
َ
إَِذا أْمَسيَت فاَلَ تَنْتَِظِر الَصبَاَح، َوإَِذا أ

 رواه ابلخاري .وَُخْذ ِمْن ِصَحِتَك لَِمَرِضَك، َوِمْن َحيَاتَِك لَِمْوتَِك 
১৫/৪৭৫। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (একদা) আমাি দুই 
কাঁয  য লি বেলেন, ‘‘তুরম এ দুরনয়ালত একজন মুসারফি অথবা 
পথচািীি মত থাক।’’ আি ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলতন, 
‘তুরম সন্ধযায় উপনীত হলে আি সভালিি অলপক্ষা কলিা না এবং 
সভালি উপনীত হলে সন্ধযাি অলপক্ষা কলিা না। সতামাি সুস্থতাি 
অবস্থায় সতামাি পীরড়ত অবস্থাি জনয রকেু সঞ্চয় কি এবং জীরবত 

                                                           
469 সহীহুে বুখািী ৪৪২ 
470 মুসরেম ২৯৫৬, রতিরমযী ২৩২৪, ইবনু মাজাহ ৪১১৩, আহমাদ  ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬ 
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অবস্থায় সতামাি ম্তুযি জনয প্রস্তুরত গ্রহর্ কি।’(বুখািী) 471 
* এই হাদীলসি বযাখযায় আলেমর্র্ বলেন, দুরনয়াি রদলক েুঁলক 

পলড়া না এবং তালক রনলজি আসে রিকানা বারনলয় রনও না। মলন 
মলন এ য াির্া কলিা না সয, তুরম তালত দী ণজীবী হলব। তুরম তাি 
প্ররত যত্নবান হওয়াি ইচ্ছা সপাষর্ কলিা না। তাি সালথ সতামাি 
সম্পকণ হলব ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তাি প্রবালসি সালথ 
সিলখ থালক। তালত সসই রবষয়-বস্তু রনলয় রবলভাে হলয় সযও না, সয 
রবষয়-বস্তু রনলয় সসই প্রবাসী বযরি হয় না, সয স্বলদলশ রনলজি 
পরিবালিি রনকট রফলি সযলত চায়। আি আল্লাহই তওফীক দাতা। 

ِب الَعَباِس َسهِل بِن َسعٍد الَساِعِدي رِض اهلل عنه، قَاَل  1٥/٢٥٥
َ
: وََعن أ
 ّ يِِبِ

يَا رَُسوَل اهلل، ُدليَِن ىلَعَ َعَمٍل إَِذا َعِملْتُُه أَحَبيِن : اَل ، َفقَ ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء رَُجٌل إىَِل انلَ
َّيا ُُيِّبك اهلُل، وَازإَهدإ فِّيَما ِعنإَد انلَاِس » :اهلُل َوأَحبَيِن انَلاُس، َفَقاَل  ازإَهدإ ِف اُِلّنإ

 حديث حسن رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة. « ُُيِّبك انلَاُس 
১৬/৪৭৬। আবুে আব্বাস সাহে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলেন, এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কালে 
এলস বেে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আপরন আমালক এমন কমণ বলে 
রদন, আরম তা কিলে সযন আল্লাহ আমালক ভােবালসন এবং 
সোলকিাও আমালক ভােবালস।’ রতরন বেলেন, ‘‘দুরনয়াি প্ররত 
রবত্ষ্ণা আলনা, তাহলে আল্লাহ সতামালক ভােবাসলবন। আি 
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সোকলদি য ন-সম্পলদি প্ররত রবত্ষ্ণা আলনা, তাহলে সোলকিা 
সতামালক ভােবাসলব।’’ (ইবলন মাজাহ প্রমুখ, হাসান সূলি, রসেরসোহ 

সহীহাহ ৯৪৪নং) 472 
 َذَكَر ُعَمُر ْبنُ : وََعِن انُلعَماِن بِن بَِشرٍي رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  1٥/٢٥٥

َصاَب انَلاُس ِمَن ادُلْنيَا، َفَقاَل 
َ
لََقْد َرأيُْت رَُسوَل اهلِل : اْلََّطاِب رِض اهلل عنه، َما أ

ُد ِمَن ادَلقَِل َما َيْمأل بِِه َبّْطنَهُ  ملسو هيلع هللا ىلص  رواه مسلم. َيَظُل اْيَْوَم يَلْتَوِي َما ََيِ
১৭/৪৭৭। নু‘মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, উমাি 

ইবনুে খাোব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু (পূলবণকাি তুেনায় বতণমালন) 
সোলকিা সয দুরনয়াি (য ন-সম্পদ) অরয ক জমা কলি সফলেলে সস 
কথা উলল্লখ কলি বেলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক সদলখরে, রতরন সািা রদন কু্ষয ায় থাকাি ফলে সপলটি 
উপি েুঁলক থাকলতন (সযন কু্ষয াি িাো কম অনুভব হয়)। রতরন 
সপট ভিাি জনয রনক্ষ্ট মালনি খুিমাও সপলতন না।’(মুসরেম) 473  

، َوَما يِف ملسو هيلع هللا ىلصتُُويِفّ رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلل َعنَها، قَالَْت   ٢٥8/18
ٍء يَأُكلُُه ُذو َكبٍِد إاَِل َشّْطُر َشِعرٍي يِف رٍَفّ يِل، فَأكَ  لُْت ِمنُْه َحََّت َطاَل بَييِْت ِمْن َِشْ

، فََِكْتُُه َفَفيِنَ  َ  متفٌق َعلَيْهِ . َلََعَ
১৮/৪৭৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘িাসূেল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় ম্তুযবির্ কিলেন সয, 
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তখন একটা প্রার্ীি সখলয় বাচঁাি মত রকেু খাদয আমাি  লি রেে 
না। তলব আমাি তালকি মলয য যৎসামানয যব রেে। এ সথলক সবশ 
রকেুরদন আরম সখোম। রকন্তু যখন একরদন সমলপ রনোম, সসরদনই 

তা সশষ হলয় সর্ে।’ (বুখািী ও মুসরেম) 474  
ِمّ الُمْؤِمِننَي،  1٢/٢٥٢

ُ
ِِخ ُجَويِْرَيَة بِنِت احلَارِِث أ

َ
وََعن َعمِرو بِن احلَارِِث أ

ِعنَْد َمْوتِِه ِدينَاراً، َواَل ِدرَْهماً، َواَل  ملسو هيلع هللا ىلصتََرَك رَُسوُل اهلِل  َما: رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل 
َمًة، َواَل َشيْئاً إاَِل َبْغلَتَُه ابْلَيَضاَء اليَت ََكَن يَْرَكبَُها، وَِسالََحُه، َوأرْضاً 

َ
َعبْداً، َواَل أ

 رواه ابلخاري. َجَعلََها اِلبِْن الَسِبيِل َصَدقًَة 
১৯/৪৭৯। উমু্মে মু’রমনীন জুয়াইরিয়যাহ রবনলত হালিলসি ভাই 

‘আমি ইবলন হালিস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি ম্তুযি সময় সকালনা দীনাি, রদিহাম, 
ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং সকালনা রজরনসই সেলড় যানরন। তলব রতরন 
ঐ সাদা খচ্চিরট সেলড় সর্লেন, যাি উপি রতরন সওয়াি হলতন এবং 
তাঁি হারতয়াি ও রকেু জরম; যা রতরন মুসারফিলদি জনয সাদকাহ 
কলি সর্লেন।’ (বুখািী)  475  

رَِتّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢81/٤1
َ
َهاَجْرنَا َمَع رَُسوِل اهلِل : وََعن َخَباِب بِن األ

                                                           
474 সহীহুে বুখািী ৩০৯৭, ৬৪৫১, মুসরেম ২৯৭৩, রতিরমযী ২৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৫, আহমাদ 

২৪২৪৭ 
475 সহীহুে বুখািী ৪৪৬১, ২৭৩৯, ২৮৭৩, ২৯১২, ৩০৯৮, নাসায়ী ৩৫৯৪, ৩৫৯৫, ৩৫৯৬, আহমাদ 

১৭৯৯০ 



 

563 

ِمَنا َمْن َماَت َولَْم يَأُكل ِمْن نَلْتَِمُس وَْجَه اهلِل َتَعاىَل، فََوَقَع أْجُرنَا ىلَعَ اهلِل، فَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ُحد، َوتََرَك نَِمَرًة، : أْجِرهِ َشيْئاً، ِمنُْهمْ 

ُ
ُمْصَعُب بن ُعَمرْيٍ رِض اهلل عنه، قُتَِل يَْوَم أ

َسُه، بََدْت رِْجاَلُه، َوإَِذا َغَّطيْنَا بَِها رِْجلَيِْه، بََدا َرأُسُه، فَأمَ 
ْ
َرنَا فَُكَنا إَِذا َغَّطيْنَا بَِها َرأ

ّي َرأَسُه، َوَْنَْعُل ىلَعَ رِْجلَيِْه َشيْئاً ِمَن اإلْذِخِر، َوِمَنا َمْن ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  ، أْن ُنَغِّطّ
 متفٌق َعلَيْهِ . أْينََعْت َُلُ َثَمَرتُُه، َفُهَو َيْهِدُبَها 

২০/৪৮০। খাববাব ইবলন আিাত্ত্ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
‘আমিা আল্লাহি সচহািা (সন্তুরষ্ট) োলভি উলদ্দলশয িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি (মদীনা) রহজিত কিোম। 
যাি সওয়াব আল্লাহি রনকট আমালদি প্রাপয। এিপি আমালদি সকউ 
এ সওয়াব দুরনয়ালত সভার্ কিাি পূলবণই রবদায় রনলেন। এি মলয য 
মুস‘আব ইবলন উমাইি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু; রতরন উহুদ যুলদ্ধ শহীদ 
হলেন এবং শুযু মাি একখানা পশলমি িরিন চাদি সিলখ সর্লেন। 
আমিা (কাফলনি জনয) তা রদলয় তাঁি মাথা  াকলে তাঁি পা সবরিলয় 
সর্ে। আি পা  াকলে তাঁি মাথা সবরিলয় সর্ে। তাই িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক রনলদণশ রদলেন সয, ‘‘তা 
রদলয় ওি মাথাটা স লক দাও এবং পালয়ি উপি ‘ইযরখি’  াস 
রবরেলয় দাও।’’ আি আমালদি মলয য এমনও সোক িলয়লেন, যাঁলদি 
ফে সপলক সর্লে। আি তাঁিা তা সংগ্রহ কিলেন।’(বুখািী ও মুসরেম) 
476
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قَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن َسهِل بِن َسعٍد الَساِعِدي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢81/٤1
َّيا تَ  »:ملسو هيلع هللا ىلص َبَة لَوإ ََكنَت اُِلّنإ َها ََشإ َد اهلل َجَناَح َبُعوَّضٍة، َما َسََق ََكفِراً ِمنإ ِدُل ِعنإ عإ
 «حديث حسن صحيح»:رواه الرتمذي وقال. « َماءٍ 

২১/৪৮১।  সাহে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যরদ আল্লাহি 
রনকট মারেি ডানাি সমান দুরনয়াি মূেয বা ওজন থাকত, তাহলে 
রতরন সকান কালফিলক তাি (দুরনয়াি) এক স াক পারনও পান 
কিালতন না।’’(রতিরমযী, রবশুদ্ধ সূলি) 477  

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤٤/٢8٤
َ
 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : وََعن أ

َّيا َملإُعونٌَة، َملإُعوٌن َما فِ » ِلَ إَن اُِلّنإ
َ
َر اهللِ َتَعاََل، َوَما َواِلهُ، وَََعملِاً أ ّيَها، إِِلَ ذِكإ

 «حديث حسنٌ »:رواه الرتمذي، وقال «َوُمَتَعلِّماً 
২২/৪৮২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সশালনা! 
রনঃসলন্দলহ দুরনয়া অরভশপ্ত। অরভশপ্ত তাি মলয য যা রকেু আলে 
(সবই)। তলব আল্লাহি রযকি এবং তাি সালথ সম্্পি রজরনস, 
আলেম ও তালেলব-ইেম নয়।’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি)  478  

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن َعبِد اهللِ بِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل ٤٧/٢8٧
َّياِلَ َتَتِخُذوا الَضّيإَعَة َفَْتإَغُبوا ِف »  «حديٌث حسٌن » :رواه الرتمذي، وقال. «اُِلّنإ

                                                           
477 রতিরমযী ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১১০ 
478 রতিরমযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২ 
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২৩/৪৮৩। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা জরম-
জায়র্া, বারড়-বার্ান ও রশে-বযবসালয় রবলভাি হলয় পলড়া না। 
সকননা, (তাহলে) সতামিা দুরনয়াি প্ররত আসি হলয় 
পড়লব।’’(রতিরমযী, হাসান সূলি) 479  

َمَر : وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٤٢/٢8٢
قَْد َوَٰه، : َفُقلْنَا « َما َهَذا ؟» :َوََنُْن ُنَعاِلُج ُخّصاً نَلَا، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعلَيْنَا رَُسوُل اهلِل 

َجَل ِمنإ َذلَِك » :اَل َفنََحُن نُْصِلُحُه، َفقَ  َر إِِلَ أعإ مإ
َ
بو داود والرتمذي .  « َما أَرى األ

َ
رواه أ

 «حديٌث حسٌن صحيٌح »:بإسناد ابلخاري ومسلم، وقال الرتمذي
২৪/৪৮৪। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবনুে ‘আস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদি পাশ রদলয় অরতক্রম কিলেন। এমতাবস্থায় সয, আমিা 
আমালদি একরট কঁুলড় ি সংস্কাি কিরেোম। রতরন বেলেন, ‘‘এটা 
কী?’’ আমিা বেোম, ‘কঁুলড়  িরট দুবণে হলয় সভলি পড়াি উপক্রম 
হলয়রেে, তাই আমিা তা সমিামত কিরে।’ রতরন বেলেন, ‘‘আরম 
বযাপািরটলক (ম্তুযলক) এি চাইলতও রনকটবতণী ভাবরে।’’ (আবূ দাউদ, 
রতিরমযী, বুখািী ও মুসরেলমি সূলি)480 

، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : وََعن َكعِب بِن ِعيَاٍض رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤٦/٢8٦

                                                           
479 রতিরমযী ২৩২৮, আহমাদ ৩৫৬৯, ৪০৩৮, ৪২২২ 
480 রতিরমযী ২৩৩৫, আবূ দাউদ ৫২৩৫, ইবনু মাজাহ ৪১৬০, আহমাদ ৬৪৬৬ 
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َميِت » :َيُقوُل 
ُ
َمٍة فِتإَنًة، وفِتإنَُة أ

ُ
حديٌث » :رواه الرتمذي، وقال « الَماُل : إَن للُُِكِّ أ

 «حسٌن صحيٌح 
২৫/৪৮৫। কা‘ব ইবলন ‘ইয়াদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 

আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে; 
‘‘প্রলতযক উম্মলতি জনয রফতনা িলয়লে এবং আমাি উম্মলতি 
রফতনা হলচ্ছ মাে।’’(রতিরমযী, হাসান সহীহ সূলি)481  

ِِبْ َعْمٍرو، َوُيَقاُُل  ٤٥/٢8٥
َ
بُْو َعبِْد اهلل: َوَعْن أ

َ
بُْو َيَّْٰل ُعثَْماُن ْبُن : ، َوُيَقاُل أ

َ
أ

َن انَليِِبَ 
َ
ِذهِ  » :قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلصَعَفاَن رِض اهلل عنه، أ بإِن آَدَم َحٌق ِِفإ ِسوىى هى لَيإَس ِْلِ

َِصالِ 
إ
، َوالَماءِ : اخل ُ َرتَُه وَِجلإُف اخلُْبإ ُكُنُه، َوثَوإٌب يُوَارص ِي َعوإ رواه  «َبّيإٌت يَسإ

 .صحيح حديث: الرتمذي وقال

২৬/৪৮৬। আবূ ‘আমি ‘উসমান ইবনু আফ্ফান িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু (তালক আবূ ‘আবু্দল্লাহ ও আবূ োইোও বো হয়) হলত 
বরর্ণত, নাবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন: আদম সন্তালনি 
রতনরট বস্তু বযতীত সকান বস্তুি অরয কাি সনই। তা হলো: তাি 
বসবাস কিাি জনয একরট বারড়, শিীি আব্ত কিাি জনয রকেু 
কাপড় এবং রকেু রুরট ও পারন। হাদীসরট রতিরমযী বর্ণনা কলি 
বলেন, এরট সহীহ হাদীস।482 

                                                           
481 রতিরমযী ২৩৩৬, আহমাদ ১৭০১৭ 
482 আরম (আেবানী) বেরেঃ বিং হাদীসরট দুবণে। এি সনদ দুবণে হওয়াি দু’রট কাির্ িলয়লে। 
‘‘রসেরসোহ্ য‘ঈফা’’ গ্রলন্থ (১০৬৩) এি দুবণে হওয়াি কাির্ সম্পলকণ আলোচনা কলিরে। (১) 
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رِي رِض اهلل عنه، أنه قَاَل  ٤٥/٢8٥ ِخّ أَتيُْت انَليَِب : وََعن َعبِد اهلِل بِن الِشّ
 ملسو هيلع هللا ىلص

ُ
ۡ  ﴿: ، وَُهَو َيْقَرأ ل

َ
ٰ أ م  َهى َماِِل، : َيُقوُل ابإُن آَدمَ  »:قَاَل   [1: اتلَكثر] ﴾ ١ ّتّلََكث ر  ٱ ك 

وإ 
َ
بإلَّيإَت، أ

َ
َت فَأ و لَبِسإ

َ
َنّيإَت، أ ماِل، َوَهلإ لََك يَا ابإَن آَدمَ ِمنإ َمالَِك إِِلَ َما أَكلإَت فَأفإ

َضّيإَت ؟ مإ
َ
 رواه مسلم « !تََصَدقإَت فَأ

২৭/৪৮৭। আবু্দল্লাহ ইবলন রশখ্খীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এোম, 
এমতাবস্থায় সয, রতরন ‘আেহাকুমুত তাকাসুি’ অথণাৎ প্রাচুলযণযি 
প্ররতলযারর্তা সতামালদিলক সমাহাচ্ছি কলি সিলখলে। (সূিা তাকাসুি) 
পড়রেলেন। রতরন বেলেন, ‘‘আদম সন্তান বলে, ‘আমাি মাে, আমাি 
মাে।’ অথচ সহ আদম সন্তান! সতামাি রক এ োড়া সকান মাে আলে, 
যা তুরম সখলয় সশষ কলি রদলয়ে অথবা যা তুরম পরিয ান কলি 
পুিাতন কলি রদলয়ে অথবা সাদকাহ কলি (আলখিালতি জনয) জমা 
সিলখে।’’ (মুসরেম) 483 

ّ : وََعن َعبِد اهللِ بِن ُمَغَفٍل رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢88/٤8 : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُجٌل لِلَنيِِبِ

                                                                                                            
বর্ণনাকািী হুিাইস ইবনুস সালয়ব সম্পলকণ ইমাম আহমাদ বলেনঃ তাি সমসযা রেে না রকন্তু রতরন 
উসমান িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এি উদ্্ধরতলত নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম হলত এ মুনকাি 
হাদীস বর্ণনা কলিলেন, অথচ এরট নবী (সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম) হলত বরর্ণত হয়রন। আি 
সাজী তালক দুবণে আখযা রদলয়লেন। (২) রদ্বতীয় কাির্ হলচ্ছ এই সয, হাদীসরট আসলে ইসিাঈেী 
সকান এক বযরি হলত বরর্ণত হলয়লে। দািাকুতনীলক এ হাদীস সম্পলকণ রজলজ্ঞস কিা হলয়রেে। 
রতরন উত্তলি বলেনঃ হুিাইস সলন্দহ্ কলিলেন। সরিক হলচ্ছ এই সয, হাসান ইবনু হুমিান সকান 
এক রকতাবী হলত বর্ণনা কলিলেন। সদখুন ‘‘রসেরসোহ্ য‘ঈফা’’ উি নম্বলি। 

483 মুসরেম ২৯৫৮, রতিরমযী ২৩৪২, নাসায়ী ৩৬১২, আহমাদ ১৫৮৭০, ১৫৮৮৭ 
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ِحُبَك، َفَقاَل يَا رَُسوَل اهلِل، َواهلِل إيِنّ 
ُ
َواهلِل إيِنّ : قَاَل  « اّنإُظرإ َماَذا َتُقوُل ؟» :أل

ِحُبَك، ثاََلَث َمَرات، َفَقاَل 
ُ
َر » :أل ِر َِتإَفافاً، فإَن الَفقإ ِعَد لِلإَفقإ

َ
إنإ ُكنإَت َُتِبُِِن فَأ

ُع إََِل َمنإ ُُيُِبِن ِمَن الَسّيإِل إََِل ُمنإتََهاهُ  َ حديث » :، وقالرواه الرتمذي. « أِسإ
 . «حسن 

২৮/৪৮৮। আবু্দল্লাহ ইবলন মুর্াফ্ফাে সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আল্লাহি কসম! আরম রনঃসলন্দলহ 
আপনালক ভােবারস।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম যা বেে, তা রচন্তা কলি 
বে।’’ সস বেে, ‘আল্লাহি কসম! আরম রনঃসলন্দলহ আপনালক 
ভােবারস।’ এরূপ সস রতনবাি বেে। রতরন বেলেন, ‘‘যরদ তুরম 
আমালক ভােবালসা, তাহলে দারিলদ্রি জনয বমণ প্রস্তুত িালখা। সকননা, 
সয আমালক ভােবাসলব সস্রাত তাি সশষ প্রালন্তি রদলক যাওয়াি 
চাইলতও সবরশ দ্রুতর্রতলত দারিদ্রয তাি রনকট আর্মন কিলব।’’ 
(রতিরমযী, হাসান) 484 

َما » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن َكعِب بِن َمالٍِك رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤٢/٢8٢
ِف  رإِسَلَ ِِف َغنٍَم بِأفإَسَد لََها ِمنإ ِحرإِص الَمرإءِ لََعَ الَماِل َوالرَشَ

ُ
َباِن َجائَِعاِن أ ِذئإ

 «حديث حسن صحيح»:رواه الرتمذي، وقال. «ِِلِينهِ 
২৯/৪৮৯। কা‘ব ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

                                                           
484 হাদীসরটলক শাইখ আেবানী প্রথলম দুবণে আখযা রদলেও রতরন পিবতণীলত পূবণ রসদ্ধান্ত সথলক রফলি 

আলসন এবং ‘‘রসেরসোহ্ সহীহাহ্’’ গ্রলন্থ (২৮২৭) সহীহ্ আখযা সদন। রতিরমযী ২৩৫০ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘োর্লেি পালে 
দু’রট কু্ষয াতণ সনকলড় বা লক সেলড় রদলে োর্লেি যতটা ক্ষরত কলি, 
তাি সচলয় মানুলষি সম্পদ ও সম্মালনি প্ররত সোভ-োেসা তাি 
দ্বীলনি জনয সবশী ক্ষরতকািক।’’(রতিরমযী)  485  

 ملسو هيلع هللا ىلصنَاَم رَُسوُل اهلِل : وََعن َعبِد اهلِل بِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٢1/٧1
. يَا رَُسوَل اهلِل، لَْو اََتَْذنَا لََك ِوَطاًء : ىلَعَ َحصرٍي، َفَقاَم َوقَْد أثََر يف َجنْبِِه، قُلْنَا

نَا ِف اِلُ » :َفَقاَل 
َ
َّيا ؟ َما أ َتَظَل ََتإَت َشَجَرةٍ ُثَم َراَح َما ِِل َولُِِلّنإ َّيا إِِلَ َكَراكٍِب اسإ ّنإ

 «حديث حسن صحيح » :رواه الرتمذي، وقال « َوتََرَكَها
৩০/৪৯০। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একদা চাটাই-এি উপি 
শুলেন। অতঃপি রতরন এই অবস্থায় উিলেন সয, তাঁি পােণলদলশ 
তাি দার্ পলড় রর্লয়রেে। আমিা বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! যরদ 
(আপনাি অনুমরত হয়, তাহলে) আমিা আপনাি জনয নিম র্রদ 
বারনলয় রদই।’ রতরন বেলেন, ‘‘দুরনয়াি সালথ আমাি কী সম্পকণ? 
আরম সতা (এ) জর্লত ঐ সওয়ালিি মত সয ক্লান্ত হলয় একটু 
রবোলমি জনয) র্ালেি োয়ায় থামে। পুনিায় সস চেলত আিম্ভ 
কিে এবং ঐ র্ােরট সেলড় রদে।’’(রতিরমযী, হাসান-সহীহ) 486  

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل . ٢٢1/٧1
َ
ُخُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ يَدإ

                                                           
485 রতিরমযী ২৩৭৬, আহমাদ ১৫৩৫৭, ১৫৩৬৭, দালিমী ২৭৩০ 
486 রতিরমযী ২৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৪১১৬৯, আহমাদ ৩৭০১, ৪১৯৬ 
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ِسمَئِة ََعمٍ  نَِّياءِ ِِبَمإ غإ
َ
ََنَة َقبإَل األ

إ
حديث » :وقالرواه الرتمذي، . « الُفَقَراُء اجل

 «صحيح 
৩১/৪৯১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘র্িীব মু’রমনিা য নীলদি 
পাঁচশত বেি পূলবণ জািালত প্রলবশ কিলব।’’ (রতিরমযী, সহীহ)  487 

ّ ِض اهلل عنهماروََعِن ابِن َعَباٍس وَِعْمَراَن بِن احلَُصنْيِ  ٧٤/٢٢٤ ، َعِن انليَِِبِ
ُت ِف انلَارِ فَرَأيإُت » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص لَِها الُفَقَراَء، َواَطلَعإ َُثَ أهإ ُت ِف اجلََنةِ فَرَأيإُت أكإ اَطلَعإ

لَِها النَِّساءَ  َُثَ أهإ  متفٌق َعلَيْهِ . « أكإ
৩২/৪৯২। ইবলন আব্বাস ও ইমিান ইবলন হুসাইন ( সথলক 

বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আরম 
সবলহলশ্তি মলয য তারকলয় সদখোম, তাি অরয কাংশ অরয বাসীিাই 
র্িীব সোক। আি জাহািালমি রদলক তারকলয় সদখোম, তাি 
অরয কাংশ অরয বাসীিাই মরহো।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 488 

 ..ورواه ابلخاري أيْضاً من روايِة ِعْمَران بِن احلَُصنِي  ٧٧/٢٢٧
৩৩/৪৯৩। ইমাম বুখািী উি হাদীসলক ইমিান ইবলন হুসাইন 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকও বর্ণনা কলিলেন। 

٧٢/٢٢٢  ّ يِِبِ
َساَمَة بِن َزيٍد رَِِضَ اهلل َعنُهَما، َعِن انلَ

ُ
ُت » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ ُقمإ

                                                           
487 রতিরমযী ২৩৫৩, ২৩৫৪, ইবনু মাজাহ ৪১২২, আহমাদ ৭৮৮৬, ৮৩১৬, ২৭৭৯৩, ১০২৭৬, 

১০২৫২ 
488 সহীহুে বুখািী ৩২৪১, ৫১৯৮, ৬৪৪৯, ৬৫৪৬, মুসরেম ২৭৩৮, রতিরমযী ২৬০৩, আহমাদ ১৯৩১৫, 

১৯৪২৫, ১৯৪৮০ 
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َحاُب اجلَ  َ لََعَ بَاِب اجلََنِة، فَََكَن ََعَمُة َمنإ َدَخلََها الَمَساكُِّي، وَأصإ ِدّ َُمبُوُسوَن، َغريإ
ِمَر بِِهم إََِل انلَارِ 

ُ
َحاِب انلَارِ قَدإ أ  متفٌق َعلَيْهِ . «أَن أصإ

৩৪/৪৯৪। উসামাহ ইবলন যালয়দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আরম জািালতি 
দুয়ালি দাঁরড়লয় সদখলত সপোম, সসখালন অরয কাংশ রনঃসব সোক 
িলয়লে। আি য নবানিা তখলনা (রহসালবি জনয) অবরুদ্ধ িলয়লে। 
অথচ সদাযখীলদিলক জাহািালমি রদলক হাঁরকলয় রনলয় যাওয়াি 
আলদশ সদওয়া হলয় সর্লে।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  489 

٧٦/٢٢٦  ّ ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
َ
َدُق ََكَِمٍة » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ أصإ

ٍء َما َخَلَ اهلَل بَاِطُل : اِعٌر ََكَِمُة َْلِّيدٍ قَالََها شَ   متفٌق َعلَيْهِ . « أِلَ لُُكُ ََشإ
৩৫/৪৯৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সবলচলয় সতয কথা যা 
সকান করব বলেলেন, তা হে োবীদ (করবি) কথা, (রতরন বলেলেন,) 
‘সশালনা, আল্লাহ োড়া সব রকেুই বারতে।’’ (বুখািী) 490 
 

                                                           
489 সহীহুে বুখািী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসরেম ২৭৩৬, আহমাদ ২১২৭৫, ২১৩১৮ 
490 সহীহুে বুখািী ৩৮৪১, ৬১৪৭, ৬৪৮৯, মুসরেম ২২৫৬, রতিরমযী ২৮৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৫৭, 

আহমাদ ৭৩৩৬, ৮৮৪০, ৮৮৬৬, ৯৪৪৪, ৯৫৯০, ৯৭২৪, ৯৮৭০ 
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تَِصارِ لََعَ الإَقلِّيإِل  -26
ِقإ نَِة الإَعيإِش َواِلإ ِع وَُخُّشوإ ُوإ

إ
ِل اجل بَاُب  فَضإ

ِس  َِها ِمنإ ُحُظوإِظ انلَفإ إَملإُبوإِس وََغريإ وإِب َوال ُ ِل َوالإَمرشإ ُكوإ
إ
إَمأ ِمَن ال

 َوتَرإِ  الَّشَهَواِت 
পরিলচ্ছদ - ৫৬: উপবাস, রুক্ষ ও নীিস জীবন যাপন 
কিা, পানাহাি ও সপাশাক ইতযারদ মলনািঞ্জনমূেক 

বস্তুলত অলে তুষ্ট হওয়া এবং প্রব্রত্তি দাসত্ব বজণন কিাি 
মাহাত্ময 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وا   ف  َخلۡ  ِدهِمۡ َبعۡ  ِمنَ  فََخلََف ۞﴿ َضاع 

َ
وا  ٱوَ  ةَ لّصلَوٰ ٱ أ ٰ ٱ ّتَبع   نَ َقوۡ يَلۡ  َف فََّسوۡ  تِِ لّشَهَو

َلٰ  الِحٗ َصٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِّّل  ٥٩ َغًيا و 
 
ل ونَ يَدۡ  ئَِك فَأ ونَ ي ظۡ  َوَّل  ّنةَ ۡلَۡ ٱ خ   لَم 

 [  ٥1  ،٦٢: مريم] ﴾ ٦٠ ا ٔٗ َشۡي 
অথণাৎ “তালদি পি এে অপদাথণ পিবতণীর্র্, তািা নামায নষ্ট 

কিে ও প্রব্রত্তপিায়র্ হে; সুতিাং তািা অরচলিই অমিে প্রতযক্ষ 
কিলব। রকন্তু তািা নয় যািা তাওবা কলিলে, ঈমান এলনলে ও 
সৎকমণ কলিলে; তািা সতা জািালত প্রলবশ কিলব; আি তালদি প্ররত 
সকান যুেুম কিা হলব না।” (সূিা মািয়যাম ৫৯-৬০ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ٰ  فََخَرجَ  ﴿ ونَ ي   َّّلِينَ ٱ قَاَل  ۦٰ زِينَتِهِ  ِف  ۦِمهِ قَوۡ  ََعَ ٰ  َياّدُلّنۡ ٱ ةَ َيوٰ ۡلَۡ ٱ رِيد   َل ِمثۡ  ّنَلَا َت لَيۡ َي
ٰ  ۘ وِتَ  َما   ون  َق وۥ إِنّه   ر  وت وا   َّّلِينَ ٱ َوقَاَل  ٧٩ َعِظيم   َحّظ   ََّل 

 
مۡ َويۡ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ  ّلّلِ ٱ ثََواب   لَك 
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َ لِحٗ َصٰ  وََعِمَل  َءاَمنَ  لَِّمنۡ  َخۡي    [  81  ،٥٢: القصص] ﴾ ا
অথণাৎ “কারূন তাি সম্প্রদালয়ি সমু্মলখ জাঁকজমক সহকালি 

বারহি হে। যািা পারথণব জীবন কামনা কিত তািা বেে, আহা! 
কারূনলক যা সদওয়া হলয়লে সসরূপ যরদ আমালদিও থাকত; প্রক্তই 
সস মহা ভার্যবান। আি যালদিলক জ্ঞান সদওয়া হলয়রেে তািা বেে, 
রয ক সতামালদি! যািা রবোস কলি ও সৎকাজ কলি, তালদি জনয 
আল্লাহি পুিস্কািই সেষ্ঠ। আি দয যণশীে বযতীত তা অনয সকউ পায় 
না।” (সূিা কাস্বাস ৭৯-৮০ আয়াত) 

আলিা অনয জায়র্ায় রতরন বলেলেন, 
 [  8: اتلَكثر] ﴾ ٨ ّنلّعِيمِ ٱ َعنِ  َمئِذ  يَوۡ  ل نّ  َٔ لَت ۡس  ث مّ  ﴿

অথণাৎ “এিপি অবশযই সসরদন সতামিা সুখ-সম্পদ সম্বলন্ধ 
রজজ্ঞারসত হলব।” (সূিা তাকাসুি ৮)  

অনযি আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
 َجَهّنمَ ۥ َل   َناَجَعلۡ  ث مّ  نُرِيد   لَِمن ء  نََشا   َما فِيَهاۥ َل   َناَعّجلۡ  َعاِجلَةَ لۡ ٱ ي رِيد   ََكنَ  ّمن ﴿
ٰ يَۡص  ومٗ َمذۡ  َهالَى ورٗ ّمدۡ  ام   [  18: االْساء] ﴾ ١٨ اح 

অথণাৎ “সকউ পারথণব সুখ-সলম্ভার্ কামনা কিলে আরম যালক যা 
ইচ্ছা সত্বি রদলয় থারক, পলি তাি জনয জাহািাম রনয ণারিত করি; 
সসখালন সস প্রলবশ কিলব রনরন্দত ও অনুগ্রহ হলত দূিীক্ত 
অবস্থায়।” (সূিা বানী ইস্রাঈে ১৮ আয়াত) 

 ِمْن ُخْبِ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َشِبَع آُل حُمََمٍد : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت ٢٢٥/1
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 .متفٌق َعلَيِْه . َشِعرٍي يَْوَمنْيِ ُمتَتَابَِعنْيِ َحََّت قُِبَض 
ُمنُْذ قَِدمَ الَمِدينََة ِمْن َطَعاِم الَُبِّ ثاَلَث َيَاٍل  ملسو هيلع هللا ىلصَما َشِبَع آُل حمَّمٍد : ويف رواية

 .تِبَاَعً َحََّت قُِبَض 
১/৪৯৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহুআনহা বলেন, ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি পরিজন তাঁি ম্তুয পযণন্ত ক্রমার্ত দু’রদন 
যলবি রুরট পরিত্প্ত হলয় সখলত পানরন।’ (বুখািী ও মুসরেম)  491 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি পরিজন মদীনায় আর্মলনি পি সথলক তাঁি ম্তুয 
পযণন্ত ক্রমার্ত রতনরদন পযণন্ত র্লমি রুরট পরিত্প্ত হলয় সখলত 
পানরন।’ 

َواهلِل، يَا : وََعن ُعرَوَة، َعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، أَنَها ََكنَْت َتُقوُل  ٤/٢٢٥
ْخيِت، إْن ُكَنا َننُْظُر إىَِل الِهاَلِل، ُثَم الِهاللِ 

ُ
وقَِد : اْبَن أ

ُ
هلٍَة يف َشْهَريِْن، َوَما أ

َ
ثاََلثَُة أ

: َفَما ََكَن يُِعيُشُكْم ؟ قَالَت! يَا َخالَةُ : قُلُْت . نَارٌ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل يِف أْبيَاِت 
ْسوََداِن اتَلْمُر َوالَماُء، إاَِل أنَُه قَْد ََكَن لَِرُسوِل اهلِل 

َ
نَْصاِر،  ملسو هيلع هللا ىلصاأل

َ
ِجرَياٌن ِمَن األ

متفٌق . أبْلَانَِها فَيَْسِقينَا  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلصوَكنَْت لَُهْم َمنَائُِح َوَكنُوا يُرِْسلُوَن إىَِل رَُسوِل اهلِل 
 َعلَيْهِ 

২/৪৯৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু‘আনহা সথলক বরর্ণত, রতরন 
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(একবাি) উিওয়াহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক বেলেন, ‘সহ ভরর্নীপুি! 
আমিা দু’মালসি মলয য রতনবাি নয়া চাঁদ সদখতাম। রকন্তু এি মলয য 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি র্্হসমূলহ (িািাি) 
জনয আগুন িাোলনা হত না।’ উিওয়াহ বেলেন, ‘খাো! তাহলে 
আপনািা কী সখলয় জীবন কাটালতন?’ রতরন বেলেন, ‘কালো দু’সটা 
রজরনস রদলয়। অথণাৎ শুকলনা সখজুি আি পারনই (আমালদি খাদয 
হত)। অবশয িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
প্ররতলবশী কলয়কজন আনসািী সাহাবীি দুগ্ধবতী উটনী ও োর্ী 
রেে। তাঁিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি জনয দুয  
পািলতন, তখন রতরন আমালদিলক তা পান কিালতন।’ (বুখািী ও 
মুসরেম)  492 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه ٧/٢٢8
َ
، َعن أ ِب َسِعيٍد الَمقَُبِِيّ

َ
نَُه َمَر بِ : وََعن أ

َ
َقوٍم أ

ُكَل 
ْ
ْن يأ

َ
يِديِهْم َشاٌة َمْصِلَيٌة، فََدَعوْهُ فَأَب أ

َ
ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج رَُسوُل اهلِل : َوقَاَل . َبنْيَ أ

 رواه ابلخاري. ادُلْنيَا َولَْم يَْشبَْع ِمْن ُخْبِ الَشعرِي 
৩/৪৯৮। আবূ সা‘ঈদ মাক্ববুিী বলেন, একদা আবূ হুিাইিাহ 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু একদে সোলকি রনকট রদলয় যারচ্ছলেন, যালদি 
সামলন ভুনা বকিী রেে। তািা তাঁলক (সখলত) ডাকে। রতরন সখলত 
িাজী হলেন না এবং বেলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
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ওয়াসাল্লাম প্রথবী সথলক রবদায় রনলয়লেন অথচ রতরন সকান রদন 
যলবি রুরটও সপট পুলি খানরন।’ (বুখািী)  493 

نٍَس رِض ٢/٢٢٢
َ
ىلَعَ ِخَواٍن َحََّت  ملسو هيلع هللا ىلصلَْم يَأُكِل انَليُِب :  اهلل عنه، قَاَل وََعن أ

َواَل َرأى : ويف رواية َُلُ . رواه ابلخاري . َماَت، َوَما أَكَل ُخْباً ُمَرَققاً َحََّت َماَت 
 .َشاًة َسِميّطاً بَعيْنِِه َقُط 

৪/৪৯৯। আনাস ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কখলনা (সটরবে জাতীয় 
উঁচু স্থালন) এি উপি খাবাি সিলখ আহাি কলিনরন494 এবং রতরন 
ম্তুয পযণন্ত পাতো (চাপারত) রুরট খানরন। বুখািীি অনয এক বর্ণনায় 
আলে, আি রতরন কখলনাও ভুনা (সর্াটা) বকিী স্বচলক্ষ সদলখনরন। 
(বুখািী) 495 

َذَكَر ُعَمُر ْبُن اْلََّطاِب : بِن بَِشرٍي رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل وََعِن انُلعَماِن  ٦/٦11
َصاَب انَلاُس ِمَن ادُلْنيَا، َفَقاَل 

َ
َيَظُل  ملسو هيلع هللا ىلصلََقْد رَأيُْت رَُسوَل اهلِل : رِض اهلل عنه، َما أ

ُد ِمَن ادَلقَِل َما َيْمأل بِِه َبّْطنَهُ   رواه مسلم. اْيَْوَم يَلْتَوِي َما ََيِ
৫/৫০০। নু‘মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, উমাি 

ইবনুে খাোব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু (পূলবণকাি তুেনায় বতণমালন) 

                                                           
493 সহীহুে বুখািী ৫৪১৪ 
494 অবশয অনয হাদীস দ্বািা প্রমারর্ত সয, রতরন ঐ সের্ীি উঁচু স্থালন সিলখ খাবাি সখলতন। সুতিাং 

ঐভালব খাওয়া অববয  নয়। 
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সোলকিা সয দুরনয়াি (য ন-সম্পদ) অরয ক জমা কলি সফলেলে, সস 
কথা উলল্লখ কলি বেলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক সদলখরে, রতরন সািা রদন কু্ষয ায় থাকাি ফলে সপলটি 
উপি েুঁলক থাকলতন (সযন কু্ষয াি িাো কম অনুভব হয়)। রতরন 
সপট ভিাি জনয রনক্ষ্ট মালনি খুিমাও সপলতন না।’ (মুসরেম) 496 

انليَِقَ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َرأى رَُسول اهللِ : وََعن َسهِل بِن َسعٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٦11
َهْل ََكَن لَُكْم يف : فَِقيَل َُلُ . َتَعاىَل َحََّت قَبَضُه اهلل َتَعاىَل ِمْن ِحنِي اْبتََعثَُه اهلل 

ُمنُْخالً ِمْن ِحنَي ابْتََعثَُه  ملسو هيلع هللا ىلصَما َرأى رَُسول اهللِ : َمنَاِخُل ؟ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعهِد رَُسول اهللِ 
وَن الَشِعرَي َغرْيَ َكيَْف ُكنْتُْم تَأُكلُ : اهلُل َتَعاىَل َحََّت َقبََضُه اهلُل َتَعاىَل، فَِقيَل َُلُ 

رواه . ُكَنا نَّطَحنُُه َوَننُْفُخُه، فيَّطرُي َما َطاَر، َوَما بيَِقَ ثََريْنَاُه : َمنُْخوٍل ؟ قَاَل 
 ابلخاري

৬/৫০১।  সাহে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহ 
তা‘আো যখন সথলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
(িসূেরূলপ) পারিলয়লেন, তখন সথলক ম্তুয পযণন্ত (চােুলন চাো) 
ময়দা সদলখনরন। অতঃপি রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি যুলর্ রক আপনালদি আটা চাোি চােুরন 
রেে?’ রতরন বেলেন, ‘আল্লাহ তা‘আো িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক (িসূেরূলপ) পািালনাি পি সথলক ম্তুযবির্ পযণন্ত 
রতরন আটা চাোি চােুরন সদলখনরন।’ তাঁলক বো হে, ‘তাহলে 
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আপনািা আচাো যলবি আটা রকভালব সখলতন?’ রতরন বেলেন, 
‘আমিা যব রপলষ ফুঁক রদতাম, এলত যা উড়াি উলড় সযত, আি যা 
অবরশষ্ট থাকত তা রভরজলয় খামীি বানাতাম।’ (বুখািী)  497 

٥/٦1٤  
َ
ْو  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج رَُسول اهللِ : ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن أ

َ
َذاَت يَْوٍم أ

ِِب بَْكٍر َوُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َفَقاَل 
َ
رََجُكَما ِمنإ »:َيْلٍَة، فَإَذا ُهَو بأ خإ

َ
َما أ

نَ » :قَاَل . اجلُوُع يَا رَُسوَل اهللِ : قَاالَ  « ُبُّيوتُِكما َهِذهِ الَساَعَة ؟
َ
ِِس وَأ ا، َواَّلِص ي َّنفإ

رََجُكما، قُوَما خإ
َ
رََجِِن اَّلِص ي أ خإ

َ
نَْصاِر، فَإِذَا «بَِّيِدهِ، أل

َ
، فَقاَما َمَعُه، فَأََت رَُجالً ِمَن األ

ُة، قَالَت
َ
تُْه الَمْرأ

َ
 :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل لََها رَُسوُل اهللِ .َمرَْحبَاً َوأهالً : ُهَو لَيَْس يف بيِْتِه، فَلََما َرأ

نَْصارُِي، َفنََظَر إىَِل . َذَهَب يَْستَْعِذُب نلَا الَماَء : قَالَت « ُن ؟أيإَن فَُلَ »
َ
إِْذ َجاَء األ

، : وََصاِحبَيِْه، ُثَم قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل  َحٌد اْيَْوَم أْكَرَم أْضيَافاً ِميِنّ
َ
احلَْمُد هلِل، َما أ

َخَذ الُْمْديََة، َفَقاَل َُلُ : ُرَطٌب، َفَقاَل فَاْنَّطلََق فََجاَءُهْم بِِعْذٍق ِفيِه بَُْسٌ َوَتْمٌر وَ 
َ
لُُكُوا، َوأ

َلُوب » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ 
إ
فََذبََح لَُهْم، فَأَكلُوا ِمَن الَشاةِ َوِمْن َذلَِك الِعْذِق  «ََ إيإاَ  َواحل

ُبوا  ِب بَْكر َوُعَمَر رَِِضَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلََما أْن َشِبُعوا َوَرُووا قَاَل رَُسوُل اهلِل . َورَشِ
َ
 اهلُل أل

رََجُكمإ مِنإ » :َعنُهَما خإ
َ
لَُن َعنإ َهَذا انلَِعّيِم يَوإمَ الِقّيَاَمِة، أ

َ
أ ِِس بَِّيِدهِ، لَتُسإ َواَّلِص ي َّنفإ

ُوُع، ُثَم لَمإ تَرإِجُعوا َحََّت أَصابَُكمإ َهَذا انلَِعّيمُ 
إ
 رواه مسلم. « ُبُّيوتُِكُم اجل

৭/৫০২। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সকান একরদন অথবা সকান এক 
িালত ( ি সথলক) সবি হলেন, অতঃপি অকস্মাৎ আবূ বকি ও 
উমাি (িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা)এি সলি তাঁি সদখা হে। রতরন 
                                                           
497 সহীহুে বুখািী ৫৪১৩, ৫৪১০, রতিরমযী ২৩৬৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩৫, আহমাদ ২২৩০৭ 
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বেলেন, ‘‘এ সময় সতামিা বাড়ী সথলক সকন সবি হলয়ে?’’ তাঁিা 
বেলেন, ‘কু্ষয াি তাড়নায় সহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘সসই 
সত্তাি কসম, যাঁি হালত আমাি প্রার্ িলয়লে। আরমও সসই কািলর্ 
বারড় সথলক সবি হলয়রে, সয কািলর্ সতামিা সবি হলয়ে। সতামিা 
ওলিা (এবং আমাি সলি চে)।’’ অতঃপি তাঁিা দু’জলন তািঁ সলি 
চেলত োর্লেন। তািপি রতরন এক আনসািীি বাড়ী এলেন। 
আনসািী সস সময় বাড়ীলত রেলেন না। যখন তাঁি স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লামলক সদখলেন তখন অভযথণনা ও সবার্ত 
জানালেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলক বেলেন, 
‘‘অমুক (আনসািী) সকাথায়?’’ রতরন বেলেন, ‘আমালদি জনয রমিা 
পারন আনলত সর্লেন।’ এি মলয য আনসািী এলস সর্লেন। রতরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাঁি সিীদ্বয়লক সদলখ 
বেলেন, ‘আেহামদু রেল্লাহ, আজ আমাি (বাড়ীি) সচলয় সম্মারনত 
সমহমান কালিা (বাড়ীলত) সনই।’ অতঃপি রতরন চলে সর্লেন এবং 
সখজুলিি একটা কাঁরদ আনলেন, যালত কাঁচা, শুকলনা এবং পাকা 
(টাটকা) সখজুি রেে। অতঃপি আনসািী বেলেন, ‘আপনািা খান 
এবং রতরন রনলজ েুরি য িলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁলক বেলেন, ‘‘দুয ালো োর্ে জবাই কলিা না।’’ 
অতঃপি রতরন (োর্ে) জবাই কিলেন। তাঁিা োর্লেি (মাংস) 
সখলেন, ঐ সখজুি কাঁরদ সথলক সখজুি সখলেন এবং পারন পান 
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কিলেন। তািপি তাঁিা যখন (পানাহাি কলি) পরিত্প্ত হলেন, তখন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আবূ বকি ও উমাি 
(িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা)সক বেলেন, ‘‘সসই সত্তাি কসম, যাঁি হালত 
আমাি প্রার্ িলয়লে! রনশ্চয় সতামালদিলক রকয়ামলতি রদন রনয়ামত 
সম্পলকণ রজজ্ঞাসাবাদ কিা হলব। কু্ষয া সতামালদিলক বাড়ী সথলক সবি 
কলিরেে, রকন্তু এখন এ রনয়ামত উপলভার্ কলি রনলজলদি (বাড়ী) 
রফলি যাচ্ছ।’’ (মুসরেম) 498 

উি আনসািীি নাম রেেঃ আবুে হাইসাম তাইরয়হান; সযমন 
রতিরমযীলত আলে। আি উি রজজ্ঞাসাবাদ র্র্নাি উলদ্দলশয কিা 
হলব, য মরক বা শারি সদওয়াি উলদ্দলশয নয়। 

، قَاَل  وََعن ٦1٧/8 َخَّطبَنَا ُعتْبَُة بُن َغْزَواَن، َوَكَن : َخادِلِ بِن ُعَمرْيٍ الَعَدوِِيّ
ِة، فََحِمَد اهلل َوأْثىَن َعلَيِْه، ُثَم قَاَل  َما َبْعُد، فَإَِن ادُلْنيَا قَْد آَذنَْت : أِمرياً ىلَعَ ابَلِْصَ

َ
أ

ٍم، َوَولَْت َحَذاَء، َولَْم َيبَْق ِمنَْها إِ  اَل ُصبَابٌَة َكُصبَابَِة اإلنَاِء َيتََصاُبَها َصاِحبَُها، بُِِصْ
تُِكْم، فَإِنَُه قَْد  َوإِنَُكْم ُمنْتَِقلُوَن ِمنَْها إىَِل َدارٍ الَ َزَواَل لََها، فَاْنتَِقلُوا ِِبَرِي َما حِبََْضَ

َها َسبِْعنَي ََعماً، اَل يُْدرُِك لََها ُذِكَر نَلَا أَن احلََجَر يُلََْق ِمْن َشِفرِي َجَهَنَم َفيَْهوِي ِفي
َفَعِجبْتُْم ؟

َ
َن أ

َ
اَعنْيِ ِمْن َمَصاِريِع ! َقْعراً، َواهللِ تَلُْمأل َولَقْد ُذِكَر نَلَا أَن َما َبنْيَ ِمِْصَ

، َولََقْد اجْلََنِة َمسرَيُة أْرَبِعنَي ََعماً، َويَأِتنَيَ َعلَيَْها يَْوٌم وَُهَو َكِظيٌظ ِمَن الِزَّحامِ 
، َما نَلَا َطَعاٌم إاَِل َوَرُق الَشَجِر، َحََّت قَرَِحْت ملسو هيلع هللا ىلصَرأيْنيُِن َسابَع َسبَْعٍة َمَع رَُسوِل اهللِ 

أْشَداُقنَا، فَاتَلَقّْطُت بُْرَدًة فََشَقْقتَُها بَييِْن َوَبنْيَ َسْعِد بِْن َمالٍِك، فاتََزرُْت بِِنْصِفَها، 
                                                           
498 মুসরেম ২০৩৮, রতিরমযী ২৩৬৯, ইবনু মাজাহ ৩১৮০ 
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ْصبََح أِمرياً ىلَعَ ِمٍِص ِمَن َواتََزَر َسْعٌد بِِنْصفِ 
َ
َها، َفَما أْصبََح ايَْوَم ِمَنا أَحٌد إاَِل أ

ْمَصاِر، َوإيِنّ أُعوُذ بِاهلِل أْن أُكوَن يِف َنْفيِس َعِظيماً، وَِعنَْد اهلِل َصِغرياً 
َ
رواه . األ

 مسلم
৮/৫০৩। খালেদ ইবলন উমাইি আদাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলেন, একদা বাসিাি র্ভনণি উতবাহ ইবলন র্াযওয়ান খুতবাহ 
রদলেন। রতরন (খুতবায় সবণপ্রথলম) আল্লাহি প্রশংসা কিলেন, 
অতঃপি বেলেন, ‘আম্মা বাদ! রনশ্চয় দুরনয়া তাি ধ্বংলসি কথা 
স াষর্া কলি রদলয়লে এবং সস মুখ রফরিলয় দ্রুতর্রতলত পোয়মান 
আলে। এখন তাি (বয়স) পালিি তোয় অবরশষ্ট পানীলয়ি মত বাকী 
িলয় সর্লে, যা পালিি মারেক (সবলশলষ) পান কলি। (আি সতামিা 
এ দুরনয়া সথলক এমন (আলখিালতি) র্্লহি রদলক প্রতযাবতণন কিে 
যাি ক্ষয় সনই, সুতিাং সতামিা সতামালদি সামলনি উত্তম রজরনস 
রনলয় প্রতযাবতণন কি। কাির্, আমালদিলক জানালনা হলয়লে সয, 
জাহািালমি উপি রকনািা সথলক একরট পাথি রনলক্ষপ কিা হলয়লে, 
তা ওি মলয য সত্তি বেি পযণন্ত পড়লত থাকলব, তবুও তা তাি 
র্ভীিতায় (সশষ প্রালন্ত) সপঁেলত পািলব না। আল্লাহি কসম! 
জাহািামলক (মানুষ রদলয়) পরিপূর্ণ কলি সদওয়া হলব। সতামিা এটা 
আশ্চযণ মলন কিে? আি আমালদিলক এও জানালনা হলয়লে সয, 
জািালতি দুয়ালিি দু’রট সচৌকালিি ময যভালর্ি দূিত্ব চরল্লশ বেলিি 
পথ। তাি উপি এমন এক রদন আসলব সয, তালত সোলকি রভলড় 
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পরিপূর্ণ থাকলব। 

আরম (ইসোম প্রচালিি শুরুলত) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি সলি সাত জলনি মলয য একজন রেোম। (তখন 
আমালদি এ অবস্থা রেে সয,) র্ালেি পাতা োড়া আমালদি অনয 
রকেুই খাবাি রেে না। এমনরক (তা সখলয়) আমালদি কলশ  া হলয় 
সর্ে। (সস সময়) আরম একখারন চাদি কুরড়লয় সপোম, অতঃপি তা 
আরম দু’টুকলিা কলি আমাি এবং সা‘দ ইবলন খালেলদি মলয য ভার্ 
কলি রনোম। তািপি আরম তাি অলয ণকটালক েুিী বারনলয় পিোম 
এবং সা‘দও  অলয ণক েুিী বারনলয় পিলেন। রকন্তু আজ আমালদি 
মলয য প্রলতযলকই সকান না সকান শহলিি শাসনকতণা হলয় আলে। আি 
আরম রনলজি কালে বড় এবং আল্লাহি কালে সোট হওয়া সথলক 
আেয় প্রাথণনা কিরে।’ (মুসরেম) 499 

شَعِري رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٦1٢
َ
ِب ُموىَس األ

َ
أْخرََجْت نَلَا ََعئَِشُة : وََعن أ

متفٌق . يف َهَذيِْن  ملسو هيلع هللا ىلصقُِبَض رَُسوُل اهللِ : اهلُل َعنَها ِكَساًء َوإزاراً َغِليظاً، قالَْت رَِِضَ 
 َعلَيْهِ 

৯/৫০৪। আবূ মূসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা আমালদি জনয একখারন চাদি এবং 
একখারন সমাটা েুিী সবি কলি বেলেন, ‘এ দু’রট (পলি থাকা 
অবস্থা)সতই িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ম্তুযবির্ 
                                                           
499 মুসরেম ২৯৬৭, রতিরমযী ২৫৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৫৬, আহমাদ ১৭১২৩, ২০০৮৬ 
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কলিলেন।’ (বুখািী-মুসরেম) 500 
ِب َوَقاٍص رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦1٦/11

َ
َوُل الَْعَرِب َرََم : وََعن َسعِد بِن أ

َ
إيِنّ أل

ا َطَعاٌم إاَِل َوَرُق َما نَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصبَِسْهٍم يف َسِبيِل اهلِل، َولََقْد ُكَنا َنْغُزو َمَع رَُسوِل اهلِل 
. احْلُبْلَِة، وَهَذا الَسُمُر، َحََّت إْن ََكَن أَحُدنَا َيََضُع َكَما تََضُع الَشاُة َما َُلُ َخلٌْط 

 متفٌق َعلَيْهِ 
১০/৫০৫। সা‘দ ইবলন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরমই প্রথম বযরি সয আল্লাহি পলথ তীি 
রনলক্ষপ কলিরে। আমিা যখন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি সালথ সথলক যুদ্ধ করি, তখন আমালদি অবস্থা এরূপ 
রেে সয, হুবোহ র্ালেি পাতা ও এই বাবো োড়া আমালদি অনয 
রকেুই খাবাি রেে না। এ জনয আমালদি প্রলতযলকই োর্লেি োরদি 
মত মেতযার্ কিলতন; যাি একরট আলিকরটি সালথ রমশত না।’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 501 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦1٥/11
َ
َعلإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسول اهلِل : وََعن أ امهلَل اجإ
َق آِل ُُمَّمٍد قُوتاً   متفٌق َعلَيْهِ . « رِزإ

১১/৫০৬। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা কলিন, 

                                                           
500 সহীহুে বুখািী ৩১০৮, ৫৮১৮, মুসরেম ২০৮০, রতিরমযী ১৭৩৩, আবূ দাউদ ৪০৩৬, ইবনু মাজাহ 

৩৫৫১, আহমাদ ২৩৫১৭, ২৪৪৭৬ 
501 সহীহুে বুখািী ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৭০, ৩৭২৮, ৫৪১২, ৬৪৫৩, মুসরেম ৪৫৩, ২৯৬৬, রতিরমযী 

২৩৬৫, নাসায়ী ১০০২, ১০০৩, আবূ দাউদ ৮০৩, ইবনু মাজাহ ১৩১, আহমাদ ১৫১৩, ১৫৫১, 
১৫৬০ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সদা‘আ কিলতন, ‘‘সহ 
আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি পরিবাি-
পরিজলনি জনয প্রলয়াজনীয় জীরবকা প্রদান কি।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  
502

 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  1٤/٦1٥
َ
َواهلِل اذَلِي اَل إُِٰلَ إاَِل ُهَو، إْن : وََعن أ

 
َ
ُشُد احلََجَر ىلَعَ ُكنُْت أل

َ
رِْض ِمَن اجلُوِع، َوإْن ُكنُْت أل

َ
ْعتَِمُد بَِكبِِدي ىلَعَ األ

ي خَيْرُُجوَن ِمنُْه، َفَمَر ِِب . بَّطيِن ِمَن اجْلُوِع  َولََقْد َقَعْدُت يَوماً ىلَعَ َطِريِقِهُم اذَلِ
بَا ِهرٍّ » : َوَما يِف َنْفيِس، ُثَم قَاَل ، َفتَبََسَم ِحنْيَ َرآيِن، وََعَرَف َما يِف وَْجِِه ملسو هيلع هللا ىلصانِلّيُِب 

َ
 أ

َق» :بَلَيَْك يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل : قُلُْت  «
إ
ِذَن  «َْ احل

َ
َوَمََض فَاَتبَْعتُُه، فََدَخَل فَاْستَأَذَن، فَأ

يإَن َهَذا اللََْبُ ؟ » :يِل فََدَخلُْت، فَوََجَد بَلَنَاً يف قََدٍح، َفَقاَل 
َ
أْهَداهُ لََك  :قَالُوا « ِمنإ أ

و فُالنَةٌ -فُالٌن 
َ
بَا ِهرٍّ  » :قَاَل  -أ

َ
ِل » :بَلَيَْك يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل : قُلُت  « أ َقإ إََِل أهإ

إ
احل

ُعُهمإ ِِل  َوأْهُل الُصَفِة أْضيَاُف اإلِْساَلِم، اَل يَأُووَن ىلَع أْهٍل َواَل : قَاَل  « الُصَفِة فَادإ
َوَكَن إَِذا أَتتُْه َصَدقٌَة َبَعَث بَِها إَيِْهْم، َولَْم يَنَنَاَوْل ِمنَْها َشيْئاً، َماٍل َواَل ىلَعَ أَحٍد، 

َكُهْم ِفيَها  : فََساَءيِن َذلَِك، َفُقلُْت . َوإَِذا أَتتُْه َهِديٌَة أرَْسَل إَيِْهْم، َوأَصاَب ِمنَْها، وأرْشَ
َبًة أَتَقَوى ُكنُْت ! َوَما َهَذا اللَََبُ يف أْهِل الُصَفِة  ِصيَب ِمْن َهَذا اللَََبِ رَشْ

ُ
أَحُق أْن أ

ْعِّطيِهْم ؛ َوَما َعََس أْن َيبْلَُغيِن ِمْن َهَذا اللَََبِ 
ُ
. بَِها، فَإَذا َجاُءوا َوأَمَرِن فَُكنُْت أنَا أ

تَيْتُُهْم فَدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَولَْم يَُكْن ِمْن َطاَعِة اهلِل َوَطاَعِة رَُسوِل اهلِل 
َ
َعْوُتُهْم، فَأْقبَلُوا بٌُد، فَأ
ِذَن لَُهْم َوأَخُذوا جَمَالَِسُهْم ِمَن ابْلَيِْت، قَاَل 

َ
بَا ِهرٍّ » :َواْستَأَذنُوا، فَأ

َ
بَلَيَْك : قُلُْت  « يَا أ

                                                           
502 সহীহুে বুখািী ৫৪৬০, মুসরেম ১০৫৫, রতিরমযী ২৩৬১, ইবনু মাজাহ ৪১৩৯, আহমাদ ৭১৩৩, 

৯৪৬১, ৯৮৭৭ 
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ِطِهمإ » :يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل  ْعِّطيِه الَرُجل : قَاَل  « ُخذإ فَأعإ
ُ
فَأَخْذُت الَقَدَح، فََجَعلُْت أ

ْعِّطيِه الَرُجَل فَيََْشَُب َحََّت يَْرَوى، ُثَم فَيََْشَُب حَ 
ُ
َ الَْقَدَح، فَأ ََّت يَْرَوى، ُثَم يَُرُد َلََعَ

َ الَْقَدَح َحََّت  ْعِّطيِه الَرُجَل فَيََْشَُب َحََّت يَْرَوى، ُثَم يَُرُد َلََعَ
ُ
َ الَْقَدَح، فَأ يَُرُد َلََعَ
وَِي الَْقْوُم لُُكُُهْم، فَأَخَذ الَْقَدَح فَوََضَعُه ىلَعَ يَِدهِ، ، َوقَْد رَ ملسو هيلع هللا ىلصاْنتََهيُْت إىَِل انَليِِبّ 

بَا ِهرٍّ » :َفنََظَر إيَل َفتَبََسَم، َفَقاَل 
َ
بَقّيُت أنَا  » :بَلَيَْك يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل : قُلُْت  « أ

َبإ »:َصَدقَْت يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل : قُلُْت  « وَأنإَت  ُعدإ فَاَشإ بُْت، َفقَ  « اقإ ََشِ
َعْدُت فَ

َبإ  »َفَقاَل  بُْت، َفَما َزاَل َيُقوُل  « اَشإ ََشِ
َبإ » :فَ اَل، َواذَلِي َبَعثََك : َحََّت قُلُْت  « اَشإ

فَأْعَّطيْتُُه الَْقَدَح، فََحِمَد اهلل َتَعاىَل، وََسََّم  « فَأريِِن  »:قَاَل ! بِاحلَِقّ الَ أِجُد َُلُ َمْسلَكً 
 رواه ابلخاري .َورَشَِب الَفْضلََة 

১২/৫০৭। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, সসই আল্লাহি কসম, রযরন োড়া সকান সতয উপাসয সনই! 
আরম কু্ষয াি িাোয় মারটলত করেজা (সপট) োর্াতাম এবং সপলট 
পাথি বাঁয তাম। একরদন সোলকিা সয িািায় সবি হয়, সস িািায় 
বলস সর্োম। রকেুক্ষর্ পি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক অরতক্রম কিা কােীন সমলয় সদলখ মুচরক হাসলেন এবং 
আমাি সচহািাি অবস্থা ও মলনি কথা বুলে সফলে বেলেন, ‘‘আবূ 
রহর্রণ!’’ আরম বেোম, ‘রখদমলত হারযি, সহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আমাি রপেন য ি।’’ সুতিাং রতরন চেলত োর্লেন এবং 
আরম তাঁি অনুসির্ কিলত োর্োম। রতরন (রনজ  লি) প্রলবশ 
কিলেন। অতঃপি রতরন আমাি জনয অনুমরত চাইলেন। তািা 
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আমাি জনয অনুমরত রদলে আরম প্রলবশ কিোম।  লি এক রপয়াো 
দুয  (সদখলত) সপলেন। রতরন বেলেন, ‘‘এ দুয  সকালিলক এে?’’ 
তািা বেে, ‘আপনাি জনয অমুক সোক বা মরহো উপল ৌকন 
পারিলয়লে।’ রতরন বেলেন, ‘‘আবূ রহর্রণ!’’ আরম বেোম, ‘রখদমলত 
হারযি, সহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘আহলে সুফ্ফালদি সডলক 
আন।’’ তাঁিা ইসোলমি সমহমান রেলেন, তাঁলদি সকান আেয় রেে 
না। রেে না সকান পরিবাি ও য ন-সম্পদ বা অনয রকেু। (সাদকাহ ও 
হারদয়ালত তাঁলদি জীবন কাটত।) তাঁি রনকট সকান সাদকাহ এলে 
রতরন সবটুকুই তাঁলদি রনকট পারিলয় রদলতন। তা সথলক রতরন রকেুই 
গ্রহর্ কিলতন না। আি সকান হারদয়া বা উপল ৌকন এলেও তাঁলদি 
রনকট পািালতন। রকন্তু তা সথলক রকেু গ্রহর্ কিলতন এবং 
তাঁলদিলক তালত শিীক কিলতন। (রতরন যখন তাঁলদিলক ডাকলত 
বেলেন,) তখন আমালক খািাপ োর্ে। আরম (মলন মলন) বেোম, 
‘এই টুকু দুলয  আহলে সূফ্ফালদি কী হলব? আরমই সতা সবশী হকদাি 
সয, এই দুয  পান কলি একটু শরিশােী হতাম। রকন্তু যখন তাঁিা 
আসলবন এবং রতরন আমালক আলদশ কিলে আরম তালঁদিলক দুয  
পরিলবশন কিব। তািপি আমাি ভালর্ এই দুলয ি কতটুকুই বা 
জুটলব!’ অথচ আল্লাহ ও তাঁি িসূলেি কথা মানয কিা োড়া অনয 
সকান উপায়ও রেে না। সুতিাং আরম তাঁলদি রনকট এলস তাঁলদিলক 
ডাকোম। তাঁিা এলস প্রলবশ অনুমরত রনলয় বাড়ীলত প্রলবশ কলি 
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রনজ রনজ আসন গ্রহর্ কিলেন। রতরন বেলেন, ‘‘আবূ রহর্রণ!’’ আরম 
বেোম, ‘রখদমলত হারযি, সহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, 
‘‘রপয়াো নাও এবং ওলদিলক দাও।’’ সুতিাং আরম রপয়াোরট রনলয় 
এক একজনলক রদলত োর্োম। রতরন ত্রপ্তসহকালি পান কলি 
আমালক রপয়াো সফিৎ রদলেন। অতঃপি আি একজনলক রদোম। 
রতরন ত্রপ্তসহকালি পান কলি আমালক রপয়াো সফিৎ রদলেন। 
অতঃপি আি একজনলক রদোম। রতরন ত্রপ্তসহকালি পান কলি 
আমালক রপয়াো সফিৎ রদলেন। এইভালব পরিলশলষ নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস উপরস্থত হোম। সস পযণন্ত 
তাঁলদি সবাই পান কলি পরিত্প্ত হলয় সর্লেন। অতঃপি রতরন 
রপয়াোরট রনলয় রনলজি হালত িাখলেন এবং আমাি রদলক তারকলয় 
মুচরক সহলস বেলেন, ‘‘আবূ রহর্রণ!’’ আরম বেোম, ‘রখদমলত হারযি, 
সহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘এখন বাকী আরম আি তুরম।’’ 
আরম বেোম, ‘রিকই বলেলেন সহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, 
‘‘বলসা এবং পান কি।’’ আরম বলস পান কিোম। রতরন আবাি 
বেলেন, ‘‘পান কি।’’ সুতিাং আরম আবাি পান কিোম। অতঃপি 
রতরন আমালক পান কিাি কথা বেলতই থাকলেন। পরিলশলষ আরম 
বেোম, ‘না। (আি পািব না।) সসই সত্তাি কসম, রযরন আপনালক 
সতযসহ সপ্রির্ কলিলেন, এি জনয আমাি সপলট আি সকান জায়র্া 
সনই!’ অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘দক আমালক সদখাও।’’ সুতিাং আরম 
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তাঁলক রপয়াো রদলে রতরন মহান আল্লাহি প্রশংসা কিলেন এবং 
‘রবসরমল্লাহ’ বলে অবরশষ্ট দুয  পান কিলেন। (বুখািী)  503 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  1٧/٦18
َ
لََقْد : وََعن حُمََمِد بِن ِسرِييَن، َعن أ
ِخُر ِفيَما َبنْيَ ِمنََْبِ رَُسول اهللِ 

َ
إىَِل ُحْجَرةِ َعئَِشَة رِض اهلل عنها  ملسو هيلع هللا ىلصَرأيْنيُِن َوإيِنّ أل

، َفيَِِجُء  َ اجلَاِئ، َفيََضُع رِْجلَُه ىلَعَ ُعنيُِق، َوَيَرى أيِنّ جَمْنُوٌن َوَما ِِب ِمْن َمْغِشّياً َلََعَ
 رواه ابلخاري. ُجنُوٍن، َما ِِب إاَِل اجْلُوُع 

১৩/৫০৮। মুহাম্মাদ ইবলন সীিীন আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বর্ণনা কলিন, রতরন বলেন, ‘আমাি এ অবস্থা রেে সয, 
আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রমম্বি এবং 
আলয়শা িারদয়াল্লাহুআনহাি কলক্ষি ময যস্থলে (কু্ষয াি িাোয়) সবহুশ 
হলয় পলড় থাকতাম। অতঃপি আর্ন্তুক আসত এবং আমালক পার্ে 
মলন কলি সস তাি পা আমাি র্দণালনি উপি িাখত, অথচ আমাি 
মলয য সকান পার্োরম রেে না। সকবেমাি কু্ষয া রেে। (যাি তীব্রতায় 
আরম দচতনয হারিলয় সফেতাম!)’ (বুখািী)  504 

وَِدرُْعُه  ملسو هيلع هللا ىلصتُُويِفّ رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت ٦1٢/ 1٢
 متفق َعلَيْهِ . َمْرُهونٌَة ِعنَْد َيُهوِدي يف ثاَلِثنَي َصاَعً ِمْن َشِعري 

৫০৯. ১৪/৫০৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন 

                                                           
503 সহীহুে বুখািী ৫৩৭৫, ৬২৪৬, ৬৪৫২, রতিরমযী ২৪৭৭, আহমাদ ১০৩০১ 
504 সহীহুে বুখািী ৭৩২৪, রতিরমযী ২৩৬৭ 
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ম্তুযবির্ কলিন, তখন তাঁি বমণ রিশ সা’ (প্রায় ৭৫ সকরজ) যলবি 
রবরনমলয় এক ইয়াহুদীি রনকট বন্ধক িাখা রেে।’ (বুখািী ও মুসরেম)505 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  1٦/٦11
َ
ِدرَْعُه بَِشِعرٍي،  ملسو هيلع هللا ىلص رََهَن انلَيِِبُ : وََعن أ

َبَح »:ُِبْبِ َشِعرٍي َوإَهالَِة َسِنَخٍة، َولََقْد َسِمْعتُُه َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَمَشيُْت إىَِل انَليِِبّ  َما أصإ
ىَس   رواه ابلخاري. َوإَنُهْم لَنِْسَعُة أبيَات «آلِل ُُمَّمٍد َصاٌع َوِلَ أمإ

১৫/৫১০। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যলবি রবরনমলয় তাঁি বমণ বন্ধক 
সিলখরেলেন। আি আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
কালে যলবি রুরট ও (নষ্ট হওয়া) দুর্ণন্ধময় পুিালনা চরবণ রনলয় সর্রে। 
আরম তাঁলক (নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক) বেলত শুলনরে 
সয, ‘‘মুহাম্মালদি পরিবালিি কালে সকান সকাে বা সন্ধযায় এক সা’ 
(প্রায় আড়াই সকরজ সকান খাদযবস্তু) থালক না।’’ (আনাস িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন,) তখন তাঁিা সমাট নয়  ি (পরিবাি) রেলেন।’ (বুখািী)  
506 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  1٥/٦11
َ
 ِمْن أْهِل لََقْد َرأيُْت َسبِعنيَ : َو َعن أ

إَما إزاٌر، َوإَما ِكَساٌء، قَْد َرَبُّطوا يف أعنَاقِِهْم، : الُصَفِة، َما ِمنُهْم رَُجٌل َعلَيِْه رَِداءٌ 

                                                           
505 সহীহুে বুখািী ২০৬৮, ২০৯৬, ২২০০, ২২৫১, ২২৫২, ২৩৮৬, ২৫০৯, ২৫১৩, ২৯১৬, ৪৪৬৭, 

মুসরেম ১৬০৩, নাসায়ী ৪৬০৯, ৪৬৫০, ইবনু মাজাহ ২৪৩৬, আহমাদ ২৩৬২৬, ২৪৭৪৬, 
২৫৪০৩, ২৫৪৬৭ 

506 সহীহুে বুখািী ২০৬৯, ২৫০৮, রতিরমযী ১২১৫, নাসায়ী ৪৫১০, ইবনু মাজাহ ২৪৩৭, ৪১৪৭, 
আহমাদ ১১৫৮২, ১১৯৫২, ১২৭৫৭, ১৩০২৩, ১৩০৮৫ 
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، َفيَْجَمُعهُ بِيَِدهِ َكراِهيََة أْن  فَِمنَْها َما َيبْلُُغ نِْصَف الَساَقنْي، َوِمنَْها َما َيبْلُُغ الَكْعبَنْيِ
 رواه ابلخاري.  تَُرى َعْوَرتُهُ 

১৬/৫১১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আরম সত্তিজন (আহলে সুফ্ফালক) এই অবস্থায় সদলখরে, 
তালদি কালিা কালে (র্া  াকাি) জনয চাদি রেে না, কালিা কালে 
েুিী রেে এবং কালিা কালে চাদি, (এক সলি দু’রট বস্ত্রই কালিা 
কালে রেে না) তািা তা র্দণালন সবঁলয  রনলতন। অতঃপি সসই বস্ত্র 
কালিা পালয়ি অয ণলর্াো পযণন্ত হত এবং কালিা পালয়ি র্াঁট পযণন্ত। 
সুতিাং তাঁিা তা হাত রদলয় জমা কলি য লি িাখলতন, সযন েিাস্থান 
সদখা না যায়।’ (বুখািী)  507  

ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل  ََكَن فَِراُش : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت 1٥/٦1٤
ْدٍم َحْشُوُه ِيٌف 

ُ
 رواه ابلخاري. أ

১৭/৫১২। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রবোনা 
চামড়াি দতিী রেে এবং তাি রভতলি রেে সখজুি র্ালেি সোবড়া।’ 
(বুখািী)  508 

ُكَنا ُجلُوساً َمَع رَُسوِل اهلِل : َمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل وََعِن ابِن عُ  ٦1٧/18

                                                           
507 সহীহুে বুখািী ৪৪২ 
508 সহীহুে বুখািী ৬৪৫৬, মুসরেম ২০৮২, রতিরমযী ১৭৬১, আবূ দাউদ ৪১৪৬, ৪১৪৭, ইবনু মাজাহ 

৪১৫১, আহমাদ ২৩৬৮৯, ২৩৭৭২, ২৩৯৩০, ২৪২৪৭, ২৫২০১, ২৫২৪৫ 
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نَْصارُي، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص
َ
، إِذْ َجاَء رَُجٌل ِمَن األنَْصاِر فََسلََم َعلَيِْه، ُثَم أْدبََر األ

ُد بإُن ُعَباَدةَ ؟» :ملسو هيلع هللا ىلص ٌح، َفَقاَل رَُسول َصالِ : َفَقاَل  « يَا أَخا األنإَصارِ، َكّيإَف أيَِخ َسعإ
، َما َعلَيْنَا  « َمنإ َيُعوُدهُ ِمنإُكمإ ؟» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  َفَقاَم َوُقْمنَا َمَعُه، َوََنُْن بْضَعَة َعََشَ

بَاِخ، َحََّت ِجئْنَاُه،  نَِعاٌل، َوالَ ِخَفاٌف، َوالَ قَاَلنُِس، َوالَ ُقُمٌص، َنْمَِش يف تِلك الِسّ
َخَر قَْوُمُه ِمْن َحْوُِل 

ْ
يَن َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َحََّت َدنَا رَُسوُل اهلِل فَاْستَأ رواه . َوأْصَحابُُه اذَلِ
 مسلم

১৮/৫১৩। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আমিা 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ রেোম, 
ইলতামলয য এক আনসািী এলেন এবং তাঁলক সাোম রদলেন। 
অতঃপি আনসািী রফলি সযলত োর্লেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সহ আনসালিি ভাই! আমাি ভাই 
সা‘দ ইবলন উবাদাহ সকমন আলে?’’ রতরন বেলেন, ‘ভাে আলে।’ 
তািপি িাসূেুেোহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘সতামালদি মলয য সক তালক (অসুস্থ সা‘দলক) সদখলত যালব?’’ সুতিাং 
রতরন উলি দাড়ালেন এবং আমিাও উলি দাঁড়াোম। আমিা দলশি 
রকেু সবশী রেোম। আমালদি সদলহ জুলতা, সমাজা, টুপী এবং জামা 
রকেুই রেে না। আমিা ঐ পাথুলি যরমলন পালয় সহঁলট যারচ্ছোম, 
এমনরক সশষ পযণন্ত আমিা সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি রনকট 
সপঁলে সর্োম। তাি র্্হবাসীিা তাঁি রনকট সথলক সলি সর্ে, তখন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাঁি সাহাবীর্র্ তাঁি 
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রনকটবতণী হলেন। (মুসরেম) 509 
1٢/٦1٢  ّ  :، أنّه قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن ِعْمَراَن بِن احلَُصنْيِ رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انَليِِبِ

، ُثَم اَّلِينَ » يِن، ُثَم اَّلِيَن يَلُوَّنُهمإ ُُكمإ قَرإ َفَما أْدري قَاَل : قَاَل ِعْمَرانُ . « يَلُوَّنُهمإ  َخريإ
و ثاََلثاً  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبُ 

َ
َهُدوَن،  »َمَرَتنْيِ أ تَّشإ َهُدوَن َوِلَ يُسإ َدُهمإ قَوإٌم يَّشإ ُثَم يَُكوُن َبعإ

َهُر فِّيهُم الَسَمنُ  َتَمُنوَن، َويَنإِذُروَن َوِلَ يُوفُوَن، َويَظإ  متفٌق . « َوَُيُونُوَن َوِلَ يُؤإ
 َعلَيْهِ 

১৯/৫১৪। ইমিান ইবলন হুসাইন িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘আমাি উম্মলতি মলয য সলবণাত্তম যুর্ হে আমাি সাহাবীলদি যুর্। 
অতঃপি তৎপিবতণী (তালবয়ীলদি) যুর্।’’ ইমিান বলেন, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি যুলর্ি পি উত্তম যুর্ রহসালব দুই 
যুর্ উলল্লখ কলিলেন, না রতন যুর্ তা আমাি জানা (স্মির্) সনই।’ 
‘‘অতঃপি সতামালদি পি এমন এমন রকেু সোলকি আরবভণাব  টলব, 
যািা সাক্ষয সদলব অথচ তালদিলক সাক্ষী মানা হলব না। তািা 
সখয়ানত কিলব এবং তালদি রনকট আমানত িাখা যালব না। তািা 
আল্লাহি নালম মানত কিলব রকন্তু তা পুিা কিলব না। আি তালদি 
সদলহ সূ্থেত্ব প্রকাশ পালব।’’ (বুখািী-মুসরেম)  510 
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َماَمة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦1٦/٤1
ُ
ِب أ

َ
يَا ابإَن آَدَم، » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن أ

َل َخرٌي لََك، وَأنإ تُمِسَكُه ََشٌ  نإ َتبإُذَل الَفضإ
َ
 لََك، وِلَ تَُلَُم لََعَ َكَفاٍف، َوابإدأ إنََك أ

 «حديث حسن صحيح »:رواه الرتمذي، وقال. « بَِمنإ َتُعوُل 
২০/৫১৫। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সহ আদম সন্তান!  উদ্্বত্ত 
মাে (আল্লাহি পলথ) খিচ কিা সতামাি জনয মিে এবং তা আটলক 
িাখা সতামাি জনয অমিে। আি দিকাি মত মালে রনরন্দত হলব 
না। প্রথলম তালদিলক দাও, যালদি ভির্-সপাষর্ সতামাি দারয়লত্ব।’’ 
(রতিরমযী, রবশুদ্ধ সূলি)  511 

ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦1٥/٤1 نَصارِِيّ اْلَّطِِمِ
َ
: وََعن ُعبيِْد اهلِل بِن حِمَْصٍن األ

بََح ِمنإُكمإ آِمناً ِف ِِسبِِه، ُمَعاىَفً ِف َجَسِدهِ، ِعنإَدهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلِل قَاَل رَسُ  َمنإ أصإ
ِمِه، فََكأَّنَما ِحزيَتإ َِلُ اُِلّنإّيَا سَََِذافرِيَِها حديث » :رواه الرتمذي، وقال. «قُوُت يَوإ

 «حسن 
২১/৫১৬। উবাইদুল্লাহ ইবলন রমহসান আনসািী িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সতামালদি মলয য সয বযরি তাি  লি অথবা সর্াষ্ঠীি মলয য রনিাপলদ 
ও সুস্থ শিীলি সকাে কলিলে এবং তাি কালে একরদলনি খাবাি 
আলে, তালক সযন পারথণব সমি সম্পদ দান কিা হলয়লে।’’ (রতিরমযী, 
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হাসান)  512 
أن رَُسوَل اهلِل : بِن َعْمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما وََعن َعبِد اهللِ  ٤٤/٦1٥

قُُه َكَفافاً، َوَقَنَعُه اهلُل بَِما آتَاهُ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص لََم، َوََكَن رِزإ
رواه . « قَدإ أفإلََح َمنإ أسإ

 مسلم
২২/৫১৭। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবনুে ‘আস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘সস বযরি সফেকাম, সয ইসোম গ্রহর্ কলিলে, তালক 
পরিরমত রুযী সদওয়া হলয়লে এবং আল্লাহ তালক যা রদলয়লেন তালত 
তালক তুষ্ট কলিলেন।’’ (মুসরেম)  513 

ِب حُمََمٍد فََضالَة بِن ُعبَيٍد األنصارِيّ رِض اهلل عنه ٤٧/٦18
َ
نَ : وََعن أ

َ
هُ َسِمَع أ

َلَِم، َوََكَن َعيإُّشُه َكَفافاً َوقَنِعَ » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهللِ  رواه . « ُطوََب لَِمنإ ُهِدص َي لإِلسإ
 «حديث حسن صحيح » :الرتمذي، وقال

২৩/৫১৮। আবূ মুহাম্মাদ ফাদ্বাো ইবলন উবাইদ আনসািী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনলেন, ‘‘তাি জনয শুভ সংবাদ যালক 
ইসোলমি পথ সদখালনা হলয়লে, পরিরমত জীরবকা সদওয়া হলয়লে 
এবং সস (যা সপলয়লে তালত) পরিতুষ্ট আলে।’’ (রতিরমযী, রবশুদ্ধ সূলি)  
514
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يَِبيُت  ملسو هيلع هللا ىلصهلِل ََكَن رَُسوُل ا: وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٤٢/٦1٢
ُدوَن َعَشاًء، َوَكَن أْكَِثُ ُخْبِِهْم ُخَب الَشعريِ  . اللَيَايِلَ الُْمتَتَابَِعَة َطاِوياً، َوأْهلُُه الَ ََيِ

 «حديث حسن صحيح»:رواه الرتمذي، وقال
২৪/৫১৯। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একায ালি কলয়ক িাত অনাহালি 
কাটালতন এবং পরিবাি-পরিজনিা িালতি খাবাি সপলতন না। আি 
তালদি অরয কাংশ রুরট হত যলবি।’ (রতিরমযী, রবশুদ্ধ সূলি)   515 

ََكَن إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وعن فََضالََة بِن ُعبَيٍد رِض اهلل عنه ٤٦/٦٤1
ُر رَِجاٌل ِمْن  قَاَمِتِهْم يف الَصالةِ ِمَن اْلََصاَصِة ـ وَُهْم أْصَحاُب َصََّل بِانَلاِس، خَيِ
انَِْصََف  ملسو هيلع هللا ىلصفَإَذا صََّل رَُسول اهلِل . هُؤالَء جَمَاِننٌي : الُصَفِة ـ َحََّت َيُقوَل األْعَراُب 

َدا» :إَيِْهْم، َفَقاَل  َببإُتمإ أنإ تَزإ حإ
َ
لَُموَن َما لَُكمإ ِعنإَد اهللِ َتَعاََل، أل ُدوا فَاقًَة لَوإ َتعإ

 «حديث صحيح » :رواه الرتمذي، وقال. « وََحاَجةً 
২৫/৫২০। ফাদ্বাোহ ইবলন ‘উবাইদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন সোকলদি 
নামায পড়ালতন, তখন রকেু সোক কু্ষয াি কািলর্ (দুবণেতায়) পলড় 
সযলতন, আি তাঁিা রেলেন আহলে সুফ্ফাহ। এমনরক মরুবাসী 
সবদুঈনিা বেত, ‘এিা পার্ে।’ একদা যখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম নামায সসলি তালদি রদলক মুখ রফিালেন, তখন 
বেলেন, ‘‘সতামালদি জনয আল্লাহি কালে যা িলয়লে, তা যরদ 
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সতামিা জানলত, তাহলে সতামিা এি চাইলতও অভাব ও দারিদ্রয 
পেন্দ কিলত।’’ (রতিরমযী, রবশুদ্ধ সূলি) 516 

ِب َكِريَمَة الِمقَداِم بِن َمعِد يَكرَِب رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤٥/٦٤1
َ
: وََعن أ

ِب ابِن آَدَم » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ  ٍن، سََِسإ اً ِمنإ َبطإ  آَدّيِمٌ وََِعًء ََشّ
َ
َما َمأل

َن ُصلإَبُه، فإنإ َكَن ِلَ  ُكَلٌَت يُِقمإ
ُ
َُمالَة فُثلٌُث لَِطَعامِِه، َوثُلٌُث لرَِشابِِه، َوثُلٌُث  أ

 «حديث حسن » :رواه الرتمذي، وقال. « نِلََفِسهِ 
২৬/৫২১। আবূ কািীমা রমক্বদাদ ইবলন মা’দীকারিব িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেলত শুলনরে, ‘‘সকান মানুষ এমন সকান পাি পূর্ণ কলিরন, যা সপট 
চাইলত মন্দ। মানুলষি জনয তাি সমরুদণ্ড সসাজা (শি) িাখাি জনয 
কলয়ক গ্রাসই যলথষ্ট। যরদ অরয ক সখলতই হয়, তাহলে সপলটি এক 
ত্তীয়াংশ খাবালিি জনয, এক ত্তীয়াংশ পানীলয়ি জনয এবং এক 
ত্তীয়াংশ োস-প্রোলসি জনয হওয়া উরচত।’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি)  
517 

نَْصارِِيّ احلَاِرِث رِض اهلل عنه،  ٤٥/٦٤٤
َ
َماَمَة إِيَاِس بِن ثَعلَبََة األ

ُ
ِب أ

َ
وََعن أ

أِلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصيَوماً ِعنَْدهُ ادُلْنيَا، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَر أْصَحاُب رَُسوِل اهلِل : قَاَل 
َمُعوَن ؟ إَن اْلََذاَذةَ ِمَن ا َمُعوَن ؟ أِلَ تَسإ : َيْعيِن  « ِْليَماِن، إَن اْلََذاَذةَ ِمَن اِْليَمانِ تَسإ

بو داود. اتَلَقُحَل 
َ
 رواُه أ
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২৭/৫২২। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবলন সা‘োবাহ আনসািী 
হালিসী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সাহাবীর্র্ তাঁি রনকট দুরনয়াি কথা 
আলোচনা কিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘সতামিা রক শুনলত পাও না? সতামিা রক শুনলত পাও না? 
আড়ম্বিহীনতা ঈমালনি অি। আড়ম্বিহীনতা ঈমালনি অি।’’ অথণাৎ 
রবোসহীনতা। (আবূ দাউদ)  518 

 হে সাদারসয া সবশভূষা বযবহাি কিা এবং জাকঁজমক তথা ابلذاذة
আড়ম্বিপূর্ণ সেবাস বজণন কিা। আি اتلقحل হে সশৌরখনতা ও 
রবোরসতা বজণন কিাি সালথ রুক্ষ-শুষ্ক সদহ অবেম্বন কিা। (এ 
উভয়ই মু’রমলনি গুর্।) 

ِب َعبِد اهلِل َجابِِر بِن َعبِد اهلِل رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٦٤٧/٤8
َ
َبَعثَنَا : وََعن أ

بَا ُعبَيْ ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
َ
َدةَ رِض اهلل عنه، َنَتلَََق ِعرياً ِلُقَريٍْش، َوَزوََدنَا ، َوأَمَر َعلَيْنَا أ

بو ُعبيَدَة ُيْعِّطينَا َتْمَرًة َتْمَرًة، َفِقيَل 
َ
ْد نَلَا َغرْيَُه، َفََكَن أ َكيَْف : ِجَراباً ِمْن َتْمٍر لَْم ََيِ

نََْشَُب َعلَيَْها ِمَن الَْماِء، َنَمُصَها َكَما َيَمُص الَصيِب، ُثَم : ُكنْتُْم تَْصَنُعوَن بَِها ؟ قَاَل 
: قَاَل . َفتَْكِفينَا يَْوَمنَا إِىَل اللَيِْل، َوُكَنا نََْضُِب بِِعصِيّنَا اْلََبَط، ُثَم َنُبلُُه بِاملاِء َفنَأُكلُُه 

يِب الَضْخِم، َواْنَّطلَْقنَا ىلَعَ َساِحِل ابْلَْحِر، فَُرفَِع نَلَا ىلَعَ َساِحِل ابْلَْحِر َكَهيْئَِة الَكثِ 
بُو ُعبَيَْدةَ 

َ
، َفَقاَل أ تَيْنَاهُ فَإَذا ِِهَ َدابٌَة تُْدََع الَْعنََْبَ

َ
اَل، بَْل ََنُْن رُُسُل : َميْتٌَة، ُثَم قَاَل : فَأ

، َويِف َسِبيِل اهلِل َوَقِد اْضُّطِرْرُتْم فََُكُوا، فَأَقْمنَا َعلَيِْه َشْهراً، َوََنُْن ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل 
                                                           
518 আবূ দাউদ ৪১৬১, ইবনু মাজাহ ৪১১৮ 
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ِمئٍَة َحََّت َسِمَنا، َولََقْد َرأيْنُنَا َنْغرَتُِف ِمن َوقِْب َعيِْنهِ بِالِقالَِل ادُلْهَن َوَنْقَّطُع ِمنُْه ثاََلثُ 
بُو ُعبَيَْدةَ ثاَلثََة َعََشَ رَُجالً فَأْقَعَدُهْم 

َ
َخَذ ِمَنا أ

َ
ْو َكَقْدِر اّثلَْوِر، َولََقْد أ

َ
الِفَدَر َكّثلَْورِ أ
َوأَخَذ ِضلْعاً ِمْن أْضالَِعِه فَأقَاَمَها ُثَم رََحَل أْعَظَم بَِعرٍي َمَعنَا َفَمَر ِمْن  يف َوقِْب َعيِْنهِ 

تَيْنَا رَُسوَل اهلِل 
َ
فََذَكْرنَا  ملسو هيلع هللا ىلصحَتْتَها َوتََزَوْدنَا ِمْن حَلِْمِه وََشائَِق، فَلََما قَِدْمنَا الَمِدينََة أ

رَجَ  »:َذلَِك َُلُ، َفَقاَل  ٌق أخإ ِعُمونَا ُهَو رِزإ ءٌ َفتُطإ ، َفَهلإ َمَعُكمإ مِنإ حَلإِمهِ ََشإ ُه اهللُ لَُكمإ
 رواه مسلم. ِمنُْه َفأَكلَُه  ملسو هيلع هللا ىلصفَأرَْسلْنَا إِىَل رَُسوِل اهلِل  « ؟

২৮/৫২৩। আবূ আবু্দল্লাহ জালবি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদিলক (এক অরভযালন) পািালেন এবং আবূ উবাইদাহ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক আমালদি সনতা বানালেন। (আমালদিলক 
পািালনাি উলদ্দশয রেে,) আমিা সযন কুিাইলশি এক কালফোি 
পশ্চাদ্ধাবন করি। রতরন আমালদিলক পালথয় সবরূপ এক থরে সখজুি 
রদলেন। আমালদিলক সদওয়াি মত এ োড়া অনয রকেু সপলেন না। 
সুতিাং আবূ উবাইদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আমালদিলক একরট একরট 
কলি সখজুি রদলতন। তালঁক রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘আপনািা সসটা রদলয় 
কী কিলতন?’ রতরন বেলেন, ‘আমিা তা বাচ্চাি চুষাি মত চুষতাম, 
তািপি পারন পান কিতাম। সুতিাং এটা আমালদি জনয সািারদন 
িাত পযণন্ত যলথষ্ট হত। আি আমিা োরি দ্বািা র্ালেি পাতা 
েিাতাম, তািপি তা পারনলত রভরজলয় সখতাম। 

আমিা (একবাি) সমুদ্র উপকূলে পথ চেরেোম, অতঃপি 
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সমুদ্রতীলি বারেি বড় র রবি মত একরট রজরনস সদখলত সপোম। 
এিপি তাি কাোকারে এলস সদখোম সয, একটা বড় জন্তু, যালক 
আম্বাি (মাে) বো হয়।’ আবূ উবাইদাহ বেলেন, ‘এটা সতা ম্ত 
(ফলে তা আমালদি জনয অববয )।’ পুনিায় রতরন বেলেন, ‘না 
(অববয  নয়) বিং আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি দূত এবং আল্লাহি পলথ (সবি হলয়রে) আি সতামিা (এখন) 
রনরুপায়, সসলহতু খাও।’ 

সুতিাং আমিা রতনশ’জন সোক একমাস তািই দ্বািা 
জীবনয াির্ কিোম, এমনরক সশষ পযণন্ত আমিা সমাটা হলয় সর্োম। 
আমিা ঐ জন্তুি সচালখি র্তণ সথলক  ড়া  ড়া সতে সবি কিতাম 
এবং বেলদি মত মাংলসি ফারে কাটতাম। একদা আবূ উবাইদাহ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আমালদি ময য হলত সতলিা জনলক রনলয় ঐ মালেি 
একরট সচালখি সকাটলি বরসলয় রদলেন। আি তাি পাঁজলিি একখারন 
হাড় রনলয় দাঁড় কিালেন। অতঃপি রতরন আমালদি সব সচলয় বড় 
উটটাি উপি হাওদা চারপলয় তাি নীলচ রদলয় পাি কলি রদলেন। 
আমিা তাি মাংস ফারে পালথয় স্বরূপ সালথ রনোম। অতঃপি যখন 
আমিা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট 
এোম এবং তাঁি কালে ঐ মালেি কথা আলোচনা কিোম, তখন 
রতরন বেলেন, ‘‘তা জীরবকা রেে, যা আল্লাহ তা‘আো সতামালদি 
জনয সবি কলিরেলেন। আমালদিলক খাওয়ালনাি মত সতামালদি 
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কালে তাি রকেু মাংস আলে রক?’’ (এ কথা শুলন) আমিা তাঁি 
রনকট রকেু মাংস পািাোম, সুতিাং রতরন তা ভক্ষর্ কিলেন। 
(মুসরেম)  519 

ْسَماَء بِنِْت يَِزيْ  ٤٢/٦٤٢
َ
يِْص مِ ََكَن ُكُم قَ : ٍد رَِِضَ اهلُل َعنَْها قَالَْت َوَعْن أ

 .حديث حسن: رواه أبو داهد والرتمذي وقال. غِ سْ إىِٰل الرُ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسْوِلَِ اهلِل 
২৯/৫২৪। আসমা রবনতু ইয়াযীদ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত 

বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি জামাি হাতা 
রেলো করি পযণন্ত। (রতিরমযী হাদীসরটলক হাসান বলেলেন)520 

إنَا ُكَنا يَْوَم اْْلَنَْدِق ََنِْفُر، َفَعَرَضْت : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦٤٦/٧1
 ّ يِِبِ

. َهِذهِ ُكْديٌَة َعَرَضْت يف اْلَنَْدِق : ، َفَقالَواملسو هيلع هللا ىلصُكْديٌَة َشِديَدةٌ، فََجاُهوا إىَِل انلَ
ُثَم قَاَم، َوَبّْطنُُه َمْعُصوٌب حِبََجٍر، َوبَلِثْنَا ثاََلثَة أيّاٍم الَ نَُذوُق َذَواقاً  « ٌل أنَا نَازِ » :َفَقاَل 

و أْهيََم، َفُقلُت  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَخَذ انَليِِبُ 
َ
يَا رَُسوَل اهلِل، : الِمْعَوَل، فَََضََب َفَعاَد َكِثيباً أْهيََل أ

َشيئاً َما يف َذلَِك َصَْبٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأيُْت بانَليِِبّ رَ : ائَْذْن يِل إىَِل ابلَيِْت، َفُقلُت الْمَرأِِت 
ٌء ؟ َفَقالَت ِعنْدي َشِعرٌي َوَعنَاٌق، فََذحَبُْت الَعنَاَق َوَطَحنُْت الَشِعرَي : فَِعنَْدِك َِشْ

                                                           
519 মুসরেম ১৯৩৫, সহীহুে বুখািী ২৪৮৩, ৫২৪৩, রতিরমযী ২৪৭৫, নাসায়ী ৪৩৫১, ৪৩৫২, ৪৩৫৩, 

৪৩৫৪, আবূ দাউদ ৩৮৪০, ইবনু মাজাহ ৪১৫৯, আহমাদ ১৩৮৪৪, ১৩৮৭৪, ১৩৯০৩, ১৩৯২৬, 
১৪৬২৯, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৩০, দালিমী ২০১২ 

520 আরম (আেবানী) বেরেঃ এি মলয য দুবণেতা িলয়লে। সদখুন ‘‘রসেরসোহ্ য‘ঈফা’’ (২৪৫৮)। এি 
সনলদি মলয য শাহ্র ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকািী িলয়লেন রতরন মন্দ সহফয শরিি কািলর্ 
দুবণে। হালফয ইবনু হাজাি ‘‘আত্তাক্বিীব’’ গ্রলন্থ বলেনঃ রতরন সতযবাদী, সবশী সবশী মুিসাে এবং 
সলন্দহমূেক বর্ণনাকািী। আবূ হারতম ও ইবনু আদী প্রমুখও বলেলেন তাি সহফ য শরিলত দুবণেতা 
রেে। [সদখুন ‘‘য‘ঈফা’’ হাদীস নং ৬৮৩৬]। 
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َمِة، ُثَم ِجئُْت انَليِِبَ  ، َوالَُبَْمةُ ملسو هيلع هللا ىلصَحََّت َجَعلْنَا اللَْحَم يف الَُبْ  ، َوالَعِجنُي قَِد انَْكََسَ
ّ قَْد ََكَدْت َتنِْضُج، َفُقلُت  ْو : َبنْيَ األثَايِفِ

َ
ُطَعيٌْم يِل، َفُقْم أنَْت يَا رَُسوَل اهلِل َورَُجٌل أ

َمَة، »:؟ فََذَكْرُت َُلُ، َفَقاَل  « َكمإ ُهوَ » :رَُجالِن، قَاَل  َِع الُْبإ َكثرٌِي َطّيٌِّب قُل لََها ِلَ َتْنإ
َ ِمَن اِلَُنورَِحََّت  َفَقاَم الُمَهاِجُروَن َواألنَْصاُر، ، «قُوُموا » :َفَقاَل  « آِِت َوِلَ اخلُْبإ

َوالُمَهاِجُروَن َواألنَْصاُر َوَمن  ملسو هيلع هللا ىلصَوحْيَِك قَْد َجاَء انليُِب : فََدَخلُْت َعلَيَْها َفُقلُت 
ُخلُوا َوِلَ تََضاَغُطوا » :َنَعْم، قَاَل : َهْل َسألََك ؟ قُلُْت : قَالَت! َمَعُهْم  َل فََجعَ  «ادإ

َمَة َواتَلُنوَر إَِذا أَخَذ ِمنُْه، َوُيَقِرُّب  ُر الَُبْ ، َوََيَْعُل َعلَيِْه اللَْحَم، َوخُيَِمّ يَْكَُس اْلُْبَ
 :إىَِل أْصَحابِِه ُثَم َيْْنُِع، فَلَْم يََزْل يِْكَِسُ َوَيْغرُِف َحََّت َشِبُعوا، َوَبيِقَ ِمنُْه، َفَقاَل 

 متفٌق َعلَيْهِ . « إَن انلَاَس أَصاَبتإُهمإ ََمَاَعةٌ لُُكِ َهَذا وَأِهدص ي، فَ »
ّ : َويِف ِرَوايٍَة قَاَل َجابِرٍ  ُت  ملسو هيلع هللا ىلصلََما ُحِفَر اْلَنَْدُق َرأيُْت بِانَليِِبِ

ْ
ََخَصاً، فَانَْكَفأ

ٌء ؟ فَإيّن َرأيُْت بَِرُسوِل اهلِل : إىَِل اْمَرأِِت، َفُقلُت  ََخَصاً َشديداً،  ملسو هيلع هللا ىلصَهْل ِعنَْدِك َِشْ
فَأْخرََجْت إيَلَ ِجَراباً ِفيه َصاٌع ِمْن َشِعرٍي، َونَلَا بَِهيَمٌة َداِجٌن فََذحَبْتَُها، َوَطَحنِت 

، ملسو هيلع هللا ىلصالَشِعرَي، َفَفَرَغْت إىَِل فََرايغ، َوَقَّطْعتَُها يِف بُْرَمِتَها، ُثَم َوَيُْت إىَِل رَُسوِل اهلِل 
يَا : َوَمْن َمَعُه، فَِجئتُُه فََساَرْرتُُه، َفُقلُْت  ملسو هيلع هللا ىلصاَل َتْفَضْحيِن بَِرُسوِل اهلِل : َفَقالَت

رَُسوَل اهلِل، َذحَبْنَا بَِهيَمًة نَلَا، َوَطَحنُْت َصاَعً ِمْن َشِعرٍي، َفتََعاَل أنَْت َوَنَفٌر َمَعَك، 
راً فََحّيَ : يَا أهَل اخلَنإَدقِ » :، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصفََصاَح رَُسوُل اهللِ  َهَلً إَن َجابِراً قَدإ َصَنَع ُسؤإ

َمَتُكمإ َوِلَ َُتإِْبَُن َعِجّيَنُكمإ َحََّت أِِجءَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انلَيِِبُ  «بُِكمإ  ِلَُن بُرإ  « ِلَ ُتْنإ
! بَِك َوبَِك : َيْقُدُم انلَاَس، َحََّت ِجئُْت اْمَرأِِت، َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصفَِجئُْت، وََجاَء انلَيِِبُ 

ي قُلِْت : فُقلُْت  أْخرََجْت َعِجيناً، فَبَسَق ِفيِه َوَبارَك، ُثَم َعَمَد إىَِل فَ . قَْد َفَعلُْت اذَلِ
،  »:بُْرَمِتنا فَبَصَق َوَبارََك، ُثَم قَاَل  َمتُِكمإ ِْبإ َمَعِك، وَاقإَدَِح مِنإ بُرإ ِِع َخابَزةً فَلإتَخإ ادإ
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ِلُوَها
َكلُوا َحََّت تََرُكوُه وَ  « َوِلَ ُتْنإ

َ
قِْسُم بِاهلِل أل

ُ
اَْنََرفُوا، َوإَن بُْرَمتَنَا وَُهم ألٌْف، فَأ

، َوإَن َعِجينَنَا َيُْخَبُ َكَما ُهَو   .تَلَِغُط َكَما ِِهَ
৩০/৫২৫। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, খন্দক যুলদ্ধি সময় আমিা পরিখা খনন কিরেোম। সসই 
সময় এক খি করিন পাথি সবরিলয় এলে (যা ভািা যারচ্ছে না) 
সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস 
বেলেন, ‘খন্দলকি মলয য এক খি পাথি সবরিলয়লে (আমিা তা 
ভািলত পািরে না)।’ এ কথা শুলন রতরন বেলেন, ‘‘আরম রনলজ 
খন্দলক অবতির্ কিব।’’ অতঃপি রতরন দাঁড়ালেন। সস সমলয় তাঁি 
সপলট একরট পাথি বাঁয া রেে। আি আমিাও অনাহালি রেোম; 
রতনরদন সকান রকেুই খাইরন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
(এলস) একরট র্াঁইরত হালত রনলয় পাথলিি উপি আ াত কিলেন, 
ফলে তৎক্ষর্াৎ তা চূর্ণ-রবচূর্ণ হলয় বােুকা িারশলত পরির্ত হে। 
অতঃপি আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আমালক বাড়ী যাওয়াি 
জনয অনুমরত রদন।’ (রতরন অনুমরত রদলে বাড়ী সপঁলে) আমাি স্ত্রীলক 
বেোম, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি মলয য আরম এমন 
রকেু সদলখরে, যা আরম সহয কিলত পািরে না। সতামাি রনকট সকান 
খাবাি আলে রক?’ সস বেে, ‘আমাি রনকট রকেু যব ও একরট 
বকিীি বাচ্চা আলে।’ 

সুতিাং বকিীি বাচ্চারট আরম যলবহ কিোম এবং সস যব রপলষ 
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রদে। অতঃপি সর্াশ্ত সডকরচলত রদলয় আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট এোম। সস সময় আটা খারমি হরচ্ছে এবং 
সডকরচ চুোি রেঁলকি উপি রেে ও সর্াশ্ত প্রায় িািা হলয় এলসরেে। 
তখন আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আমাি (বাড়ীলত) সামানয 
রকেু খাবাি আলে। ফলে একজন বা দু’জন সালথ রনলয় আপরন উলি 
আসুন।’ রতরন বেলেন, ‘‘ কী পরিমার্ খাবাি আলে?’’ আরম তাঁি 
রনকট সব খুলে বেলে রতরন বেলেন, ‘অলনক এবং উত্তম আলে।’ 
অতঃপি রতরন আমালক বেলেন, ‘‘তুরম সতামাি স্ত্রীলক রর্লয় বে, সস 
সযন আরম না আসা পযণন্ত সডকরচ চুো সথলক না নামায় এবং রুরট 
দতিী না কলি।’’ তািপি (সকলেি উলদ্দলশয) রতরন বেলেন, 
‘‘সতামিা উি! (জারবি সতামালদিলক খাবালিি দাওয়াত রদলয়লে।)’’ 
মুহারজি ও আনসাির্র্ উিলেন (এবং চেলত োর্লেন)। অতঃপি 
আরম আমাি স্ত্রীি রনকট রর্লয় বেোম, ‘সতামাি সবণনাশ সহাক! 
(এখন কী হলব?) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সতা মুহারজি, 
আনসাি এবং তালদি অনয সাথীলদি রনলয় চলে আসলেন।’ রতরন 
(জালবলিি স্ত্রী) বেলেন, ‘রতরন রক আপনালক রজজ্ঞাসা কলিরেলেন?’ 
আরম বেোম, ‘হযাঁ।’ (স্ত্রী বেলেন, ‘তাহলে আল্লাহ ও তাঁি িসূে 
অরয ক জালনন। আমালদি কালে যা আলে তা সতা আপরন তাঁলক 
জারনলয় রদলয়লেন।’ জালবি বলেন, তখন আমাি রকংকতণবযরবমূঢ়তা 
দূি হে। আরম বেোম, ‘তুরম রিকই বলেে।’) তািপি নবী সাল্লাল্লাহু 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম উপরস্থত হলয় বেলেন, ‘‘সতামিা সকলেই 
প্রলবশ কি এবং রভড় কলিা না।’’ এ বলে রতরন রুরট টুকলিা কলি 
তাি উপি সর্াশ্ছ রদলয় সাহাবালদি মালে রবতির্ কিলত শুরু 
কিলেন। (এগুলো পরিলবশন কিাি সময়) রতরন সডকরচ ও চুো 
স লক সিলখরেলেন। এভালব রতরন রুরট টুকলিা কলি হাত ভলি 
রবতির্ কিলত োর্লেন। এলত সকলে ত্রপ্ত সহকালি খাবাি পলিও 
রকেু বাকী িলয় সর্ে। রতরন (জালবলিি স্ত্রীলক) বেলেন, ‘‘এ তুরম 
খাও এবং অনযলক উপহাি দাও। সকননা, সোকলদিলক [ুুয া 
সপলয়লে।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 521 

অনয এক বর্ণনায় আলে, জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
পরিখা খনন কিা হে, তখন আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক ভুখা সদখোম। অতঃপি আরম আমাি স্ত্রীি রনকট 
রর্লয় বেোম, ‘সতামাি রনকট সকান (খাবাি) রজরনস আলে রক? 
সকননা, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক প্রচি 
কু্ষয াতণ সদখোম।’ সুতিাং সস একরট চামড়াি থরে সবি কিে, যালত 
এক সা’ (আড়াই রকলো পরিমার্) যব রেে। আি আমালদি রনকট 
একরট র্্হপারেত োর্লেি বাচ্চা রেে। আরম তা জবাই কিোম এবং 
আমাি স্ত্রী যব রপষে। আমাি (মাংস বানালনাি কাজ সম্পি কিা 

                                                           
521 সহীহুে বুখািী ৩০৭০, ৪১০১, ৪১০২, মুসরেম ২০৩৯, রতিরমযী ২৮৪২, আহমাদ ১৩৭৯৯, 

১৩৮০৯, ১৪৬১০, দালিমী ৪২ 
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পযণন্ত) সসও যব রপষাি কাজ সসলি রনে। পুনিায় আরম মাংস 
টুকলিা টুকলিা কলি হাঁরড়লত িাখোম। তািপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট সযলত োর্োম। সস বেে, ‘আপরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাঁি সাথীলদি কালে 
আমালক োরিত কিলবন না।’ সুতিাং আরম তািঁ রনকট এোম এবং 
চুরপ চুরপ বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আমিা আমালদি একরট 
োর্ে জবাই কলিরে এবং আমাি স্ত্রী এক সা যব রপলষলে। সুতিাং 
আপরন আসুন এবং আপনাি সালথ রকেু সোক।’ এ কথা শুলন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রচৎকাি কলি বেলেন, ‘‘সহ 
পরিখা খননকািীিা! জালবি খাবাি দতিী কলিলে, সতামিা এলসা।’’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘সয 
পযণন্ত আরম না আরস, সস পযণন্ত তুরম চুো সথলক সডকরচ নামালব না 
এবং আটাি রুরট দতিী কিলব না।’’ অতঃপি আরম এোম এবং 
নবী @ও এলেন। রতরন সোকলদি আলর্ আলর্ হাঁটলত োর্লেন। 
পরিলশলষ আরম আমাি স্ত্রীি রনকট এোম (এবং তালক সকলেি 
আসাি সংবাদ রদোম)। সস আমালক ভৎসণনা কিলত োর্ে। আরম 
বেোম, ‘(এলত আমাি সদাষ রক?) আরম সতা তা-ই কলিরে যা তুরম 
আমালক বলেরেলে।’ (যাই সহাক) সস খমীি সবি কলি রদে। রতরন 
তালত থুতু মািলেন এবং বিকলতি সদা‘আ কিলেন। তািপি রতরন 
আমালদি সডকরচি রনকট রর্লয় তালতও থুতু মািলেন এবং বিকলতি 
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সদা‘আ কিলেন। আি রতরন (আমাি স্ত্রীলক) বেলেন, ‘‘একজন 
মরহো ডালকা; সস সতামাি সালথ রুরট দতিী করুক এবং তুরম 
সডচরক সথলক (মাংস) পালি রদলত থাক, রকন্তু চুো সথলক তা নামালব 
না।’’ 

তাঁিা সংখযায় এক হাজাি রেলেন। জালবি বলেন, আরম আল্লাহি 
কসম সখলয় বেরে সয, ‘সকলেই খাবাি সখলেন এমনরক সশষ পযণন্ত 
তািা রকেু অবরশষ্ট সিলখ চলে সর্লেন। আি আমালদি সডকরচ 
আলর্ি মত ফুটলতই থাকে এবং আমালদি আটা সথলক রুরট প্রস্তুত 
হলতই িইে।’ 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦٤٥/٧1
َ
ِمّ ُسلَيمٍ : وََعن أ

ُ
بُو َطلَْحَة أل

َ
قَْد : قَاَل أ

ٍء ؟  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َصوَْت رَُسوِل اهللِ  َضِعيفاً أْعرُِف ِفيِه اجلُوَع، َفَهْل ِعنَْدِك ِمْن َِشْ
َنَعْم، فَأْخرََجْت أقَْراصاً ِمْن َشِعرٍي، ُثَم أَخَذْت َِخَاراً لََها، فَلََفِت اْلُْبَ : َفَقالَْت 

، ملسو هيلع هللا ىلصَدَستُْه حَتَْت ثَْويَِب َورََدتيِْن بِبَْعِضِه، ُثَم أرَْسلَتيْن إىَِل رَُسوِل اهلِل  بِبَْعِضِه، ُثمَ 
، َجالِساً يف الَمْسِجِد، َوَمَعُه انَلاُس، َفُقْمُت ملسو هيلع هللا ىلصفََذَهبُت بِِه، فَوََجْدُت رَُسوَل اهلِل 

بُو َطلإَحَة ؟» :ملسو هيلع هللا ىلصَعلَيْهْم، َفَقاَل يِل رَُسوُل اهلِل 
َ
 :َنَعْم، َفَقاَل : َفُقلُت  « أرإَسلََك أ

فَاْنَّطلَُقوا َواْنَّطلَْقُت َبنْيَ  « قُوُموا» :ملسو هيلع هللا ىلصَنَعْم، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ : َفُقلُت  «؟ ألَِطَعاٍم »
بُو َطلَْحةَ 

َ
تُُه، َفَقاَل أ بَا َطلَْحَة فَأْخََبْ

َ
يِْديِهْم َحََّت ِجئُْت أ

َ
َم ُسلَيٍْم، قَْد َجاَء : أ

ُ
يَا أ

. اهلل َورَُسوُُلُ أْعلَُم : بانَلاِس َولَيَْس ِعنَْدنَا َما ُنّْطِعُمُهْم ؟ َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوُل اهللِ 
بو َطلَْحَة َحََّت ليَِقَ رَُسوَل اهلِل 

َ
َمَعُه َحََّت  ملسو هيلع هللا ىلص، فَأْقبََل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلصفَاْنَّطلََق أ

َم سُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَدَخاَل، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل 
ُ
،  « لَّيإمٍ َهلُِِمّ َما ِعنإَدِ  يَا أ فَأتَْت بَِذلَِك اْلُْبِ
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َفُفَت، وََعَِصَْت َعلَيِْه أُم ُسلَيٍْم ُعّكًة فَآَدَمتُْه، ُثَم قَاَل ِفيِه  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَمَر بِِه رَُسوُل اهللِ 
ةٍ » :َما َشاَء اهلُل أْن َيُقوَل، ُثَم قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  َ ِذَن لَُهْم فَأَكلُوا  « ائإَذنإ لَِعرشإ

َ
فأ

ةٍ » : َشِبُعوا ُثَم َخرَُجوا، ُثَم قَاَل َحََّت  َ فأِذَن لَُهم َحََّت أَكَل الَْقْوُم لُُكُُهْم  « ائإَذنإ لَِعرشإ
و َثَمانُوَن 

َ
 .متفٌق َعلَيِْه . وََشِبُعوا َوالَقْوُم َسبُْعوَن رَُجاًل أ

ِمنُْهْم أَحٌد إِاَل  َفَما َزاَل يَْدُخُل َعََشٌة، َوخيرُج َعََشةٌ َحََّت لَْم َيبَْق : ويف رواية
 .َدَخَل، فَأَكَل َحََّت َشبَِع، ُثَم َهَيأَها فَإَذا ِِهَ ِمثْلَُها ِحنْيَ أَكلُوا ِمنَْها 

َكلُوا َعََشةً َعَشًة، َحََّت َفَعَل َذلَِك بِثََماِننَي رَُجاًل، ُثَم أَكَل : ويف رواية
َ
فَأ

 .َوتََرُكوا ُسْؤراً َبْعَد َذلَِك َوأْهُل ابَليِْت،  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبُ 
 .ُثَم أفَْضلُوا َما بَلَُغوا ِجرَياَنُهْم : ويف رواية

يوماً، فَوََجْدتُُه َجالِساً َمَع  ملسو هيلع هللا ىلصِجئُت رَُسوَل اهلِل : ويف رواية عن أنس، قَاَل 
لَِم َعَصَب رَُسوُل : أْصَحابِه، َوقَْد َعَصَب َبّْطنَُه، بِِعَصابٍَة، َفُقلُت بِلَْعِض أْصَحابِهِ 

ِمّ ُسلَيٍْم : َبّْطنَُه ؟ َفَقالَوا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ 
ُ
ِب َطلَْحَة، وَُهَو َزْوُج أ

َ
ِمَن اجلُوِع، فََذَهبُْت إىَِل أ

َعَصَب َبّْطنَُه بِِعَصابٍَة،  ملسو هيلع هللا ىلصيَا أبتَاُه، قَْد رَأيُْت رَُسوَل اهلِل : بِنِْت ِملَْحاَن، َفُقلُت 
، َفَقاَل فَ . من اجلُوِع : فََسألُْت َبْعَض أْصَحابِِه، َفَقالُوا ِِمّ

ُ
بُو َطلَْحَة ىلَعَ أ

َ
َهْل : َدَخَل أ

 ملسو هيلع هللا ىلصَنَعْم، ِعنِْدي ِكََسٌ ِمْن ُخْبٍ َوَتَمَراٌت، فَإْن َجاءنَا رَُسوُل اهللِ : ِمْن َِشٍء ؟ قَالَت
 وََذَكَر َتَماَم احْلَِديِث ... وَْحَدُه أْشبَْعنَاُه، َوإْن َجاَء آَخُر َمَعُه قََل َعنُْهْم 

৩১/৫২৬। আনাস ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, (একদা আমাি সৎবাপ) আবূ ত্বােহা (আমাি মা) উলম্ম 
সুোইমলক বেলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি কণ্ঠস্বিটা খুব ক্ষীর্ শুনোম। আরম বুেলত পািোম, রতরন 
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কু্ষয াতণ। সুতিাং সতামাি রনকট রকেু আলে রক?’ উলম্ম সুোইম 
বেলেন, ‘হযাঁ।’ অতঃপি রতরন রকেু যলবি রুরট তাি ওড়নাি এক 
অংশ রদলয় সবঁলয  সর্াপলন আমাি কাপলড়ি রনলচ গুঁলজ রদলেন। আি 
অপি অংশ আমাি র্ালয় জরড়লয় রদলয় আমালক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট পািালেন। আরম তা রনলয় সর্োম 
এবং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক মসরজলদ বসা 
অবস্থায় সপোম। তাঁি সালথ রকেু সোক রেে। আরম তালদি রনকলট 
রর্লয় দাঁড়াোম। তখন রতরন আমালক বেলেন, ‘‘সতামালক আবূ 
ত্বােহা পারিলয়লে?’’ আরম বেোম, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘সকান 
খাবালিি জনয নারক?’’ আরম বেোম, ‘জী হযাঁ।’ তখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি (সাথীলদিলক) বেলেন, ‘‘ওি।’’ 
সুতিাং তাঁিা িওনা হলেন। আরমও তাঁলদি আলর্ আলর্ চেলত 
োর্োম এবং আবূ ত্বােহাি রনকট এলস খবি জানাোম। তখন আবূ 
ত্বােহা বেলেন, ‘সহ উলম্ম সুোইম! িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রকেু সোক রনলয় আসলেন। অথচ আমালদি রনকট 
সবাইলক খাওয়ালনাি মত খাদয সামগ্রী সনই (এখন কী কিা যায়)?’ 
উলম্ম সুোইম বেলেন, ‘আল্লাহ ও তাঁি িসূে ভাে জালনন।’ 
অতঃপি আবূ তােহা (আলর্) রর্লয় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি সলি সাক্ষাৎ কিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁি সলি আর্মন কিলেন এবং উভলয়  লি প্রলবশ 
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কিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘সহ 
উলম্ম সুোইম! সতামাি রনকট যা রকেু আলে রনলয় এলসা।’ সুতিাং 
রতরন ঐ রুরটগুলো এলন হারজি কিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম সসগুরেলক টুকিা টুকিা কিলত আলদশ 
কিলেন। অতঃপি তাি উপি উলম্ম সুোইম র লয়ি পাি স লে 
তিকারি বানালেন। তািপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তালত আল্লাহি ইচ্ছায় রক রক বলে (ফুঁক) রদলেন। 
তািপি বেলেন, ‘‘দশজনলক আসলত বে।’’ তখন দশজনলক 
আসলত বো হে। তািা এলস পরিত্রপ্ত সহকালি সখলয় সবরিলয় সর্ে। 
তািপি বেলেন, ‘‘আলিা দশজনলক আসলত বে।’’ তখন আিও 
দশজন এলস সখলয় সবরিলয় সর্ে। তািপি বেলেন, ‘‘আলিা 
দশজনলক আসলত বে।’’ এভালব আর্ত সোকলদি সবাই ত্রপ্ত 
সহকালি খাওয়া-দাওয়া কিলেন। আি আর্ত সোকলদি সংখযা রেে 
৭০ রকংবা ৮০ জন। (বুখািী ও মুসরেম) 

অনয এক বর্ণনায় আলে, দশজন কলি প্রলবশ কিলত এবং সবি 
হলত থাকে। এমনরক সশষ পযণন্ত এমন সকান বযরি বাকী িইে না, 
সয প্রলবশ কলি পরিত্রপ্ত সহকালি খায়রন। অতঃপি ঐ খাবাি জমা 
কলি সদখা সর্ে সয, খাওয়াি আলর্ি মতই বাকী িলয়লে। 

অনয বর্ণনায় আলে, তািা দশ দশজন কলি খাবাি সখে। 
এইভালব সশষ পযণন্ত ৮০ জন সোকলক রতরন খাওয়ালেন। সবলশলষ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এবং র্্হবাসীিা সখলেন এবং 
তাঁিাও রকেু (খাবাি) সেলড় রদলেন। 

অনয এক বর্ণনায় আলে, অতঃপি তাঁিা এত খাবাি অবরশষ্ট 
িাখলেন সয, তা প্ররতলবশীলদি রনকট সপঁলে রদলেন। 

আলিা অনয এক বর্ণনায় আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত 
আলে, রতরন বলেন, একদা আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট এোম, তািপি সদখোম সয, রতরন তাঁি 
সাথীলদি সলি বলস আলেন। তখন রতরন তাঁি সপলট পরট সবঁলয  
রেলেন। আরম তাঁি রকেু সাথীলক রজলজ্ঞস কিোম সয, ‘িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলকন তাঁি সপলট পরট্ট সবঁলয  আলেন।’ 
তাঁিা বেলেন, ‘কু্ষয াি কািলর্।’ অতঃপি আরম (আমাি মা) উলম্ম 
সুোইম রবনলত রমেহালনি স্বামী আবূ ত্বােহাি রনকট সর্োম এবং 
বেোম, ‘আব্বা! আরম  িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
সপলট পরট্ট বাঁয া অবস্থায় সদখোম। আরম তাঁি রকেু সাথীলক (এি 
কাির্) রজজ্ঞাসা কিলে তাঁিা বেলেন, কু্ষয া।’ অতঃপি আবূ ত্বােহা 
আমাি মালয়ি রনকট রর্লয় বেলেন, ‘সতামাি কালে রকেু আলে রক?’ 
মা বেলেন, ‘হযাঁ, আমাি কালে কলয়ক টুকলিা রুরট এবং রকেু সখজুি 
আলে। যরদ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি 
রনকট একাই আলসন, তাহলে তাঁলক পরিত্রপ্ত সহকালি খাওয়াব; 
আি যরদ তাঁি সালথ অনয সোকও এলস যায়, তাহলে তাঁলদি জনয এ 
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খাবাি কম হলয় যালব।’ অতঃপি বাকী হাদীস পূবণরূপ। (বুখািী ও 
মুসরেম)   522 

 

ِقإتَِصادِ  -22  بَاُب  الإَقَناَعِة َوالإَعَفاِف َواِلإ
إ  َرةٍ ِِف ال وإ ِ رَضُ َفاِق َوَذِمّ الُسَؤاِل ِمنإ َغريإ

 َمِعيإَّشِة إِّنإ
পরিলচ্ছদ - ৫৭: অলে তুরষ্ট, চাওয়া হলত দূলি থাকা এবং 
রমতাচারিতা ও রমতবযরয়তাি মাহাত্ময এবং অপ্রলয়াজলন 

চাওয়াি রনন্দাবাদ 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

 ٱ ِف  بّة  َدٓا ِمن َوَما۞ ﴿
َ
َهارِزۡ  ّلّلِ ٱ ََعَ  إِّّل  ِض ۡرۡۡل  [  ٥: هود] ﴾ق 

অথণাৎ “আি ভূপ্লষ্ঠ রবচির্কািী সকান এমন প্রার্ী সনই সয, তাি 
রুযী আল্লাহি দারয়লত্ব সনই।” (সূিা হূদ ৬ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
َقَرا  لِلۡ  ﴿ حۡ  َّّلِينَ ٱ ءِ ف 

 
وا  أ  ٱ ِف  ابٗ َضۡ  َتِطيع ونَ يَّسۡ  َّل  ّلّلِ ٱ َسبِيلِ  ِف  ِص 

َ
م  َيۡ  ِض ۡرۡۡل  َّسب ه 

غۡ  اهِل  ۡلَۡ ٱ
َ
مَتعۡ  ّتّلَعُفِف ٱ ِمنَ  ءَ نَِيا  أ ه  مۡ بِِّسيَمٰ  رِف  ُ افٗ إِۡلَۡ  ّنلّاَس ٱ ل ونَ  َٔ يَۡس  َّل  ه   ﴾ ا

 [  ٤٥٧: ابلقرة]

অথণাৎ “(দান) অভাবগ্রি সোকলদি প্রাপয; যািা আল্লাহি পলথ 
এমনভালব বযাপ্ত সয, জীরবকাি সন্ধালন ভূপ্লষ্ঠ স ািা-সফিা কিলত 
                                                           
522 সহীহুে বুখািী ৪২২, ৩৫৭৮, ৫৩৮১, ৫৪৫০, ৫৬৮৮, মুসরেম ২০৪০, রতিরমযী ৩৬৩০, আহমাদ 

১২০৮২, ১২৮৭০, ১৩০১৫, ১৩১৩৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৭২৫, দালিমী ৪৩ 
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পালি না। তািা রকেু চায় না বলে, অরবলবচক সোলকিা তালদিলক 
অভাবমুি মলন কলি। তুরম তালদিলক তালদি েক্ষর্ সদলখ রচনলত 
পািলব; তািা সোকলদি কালে নালোড়বান্দা হলয় যাচ্ঞা কলি না।” 
(সূিা বাক্বািাহ ২৭৩ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
وا   إَِذا   َّّلِينَ ٱوَ  ﴿ نَفق 

َ
وا  َيقۡ  َولَمۡ  ف وا  ي ۡسِ  لَمۡ  أ ٰ  َبۡيَ  َوََكنَ  ت   : الفرقان] ﴾ ٦٧ اقََوامٗ  لَِك َذ

٥٥  ] 
অথণাৎ “যািা বযয় কিলে অপচয় কলি না, কাপণর্যও কলি না; 

বিং তািা এ দুলয়ি ময যবতণী পন্থা অবেম্বন কলি।” (সূিা  ফুিকান ৬৭ 
আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলেন, 
ونِ عۡ ِِلَ  إِّّل  نَس ۡۡلِ ٱوَ  نّ ۡلِۡ ٱ ت  َخلَقۡ  َوَما﴿ رِيد   َما   ٥٦ ب د 

 
مِمنۡ  أ رِيد   َوَما   ق  ّرِزۡ  ّمِن ه 

 
ن أ

َ
 أ

ۡط  ونِ ي   [  ٦٥  ،٦٥: اذلاريات] ﴾٥٧عِم 
অথণাৎ “আরম স্রষ্ট কলিরে রিন ও মানুষলক সকবে এ জনয সয, 

তািা আমািই ইবাদত কিলব। আরম তালদি রনকট হলত জীরবকা 
চাই না এবং এও চাই না সয তািা আমাি আহাযণ সযার্ালব।” (সূিা 
যারিয়াত ৫৬-৫৭ আয়াত) 

এ বযাপালি পূলবণি দুই পরিলচ্ছলদ অরয কাংশ হাদীস পাি হলয়লে। 
আলিা রকেু হাদীস রনম্নরূপঃ- 

1/٦٤٥  ّ يِِبِ
ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، َعِن انلَ

َ
لَيإَس الِغََن َعن » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعن أ
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ِس   ٌق َعلَيْهِ متف. « َكَُثةِ الَعَرض، َولِكَن الِغََن ِغََن انلَفإ
১/৫২৭। আবূ-হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রবষয় সম্পলদি আরয কয 
য না যতা নয়, প্রক্ত য না যতা হলো অন্তলিি য না যতা।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম)  523 

أن رَُسوَل اهلِل : اهلُل َعنُهَما وََعن َعبِد اهللِ بِن َعْمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ  ٤/٦٤8
قُُه َكَفافاً، َوَقَنَعُه اهلُل بَِما آتَاهُ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص لََم، َوََكَن رِزإ

رواه . « قَدإ أفإلََح َمنإ أسإ
 مسلم

২/৫২৮। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবনুে ‘আস িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘সস বযরি সফেকাম, সয ইসোম গ্রহর্ কলিলে, তালক 
পরিরমত রুযী সদওয়া হলয়লে এবং আল্লাহ তালক যা রদলয়লেন তালত 
তালক তুষ্ট কলিলেন।’’ (মুসরেম)  524 

 ملسو هيلع هللا ىلصسألُت رَُسوَل اهلِل : وََعن َحِكيِم بِن ِحَزاٍم رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٦٤٢
ْعَّط 

َ
يَا َحِكّيم، إَن َهَذا الَماَل » :ايِن، ُثَم َسأتْلُُه فَأْعَّطايِن، ُثَم قَاَل فَأْعَّطايِن، ُثَم َسأتْلُُه فَأ

َخرَِضٌ ُحلإٌو، َفَمنإ أَخَذهُ بَِسَخاَوةِ نَفٍس بُورَِ  َِلُ فِّيِه، َوَمنإ أَخَذهُ بإََشاِف نَفٍس لَمإ 
َبُع، َواََلُد  ٌ ِمَن اََلِد الُسفإ ىََ ُيَباَر إ َِلُ فِّيِه، َوََكَن ََكَّلِص ي يَأُكُل َوِلَ يَّشإ قَاَل  «الإُعلإَّيا َخريإ

                                                           
523 সহীহুে বুখািী ৬৪৪৬, মুসরেম ১০৫১, রতিরমযী ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, আহমাদ ৭২৭৪, 

৭৫০২, ২৭৩৯১, ৮৮১৭, ৯৩৬৪, ৯৪২৫ 
524 মুসরেম ১০৫৪, রতিরমযী ২৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৪১৩৮, আহমাদ ৬৫৭২ 
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 أَحداً َبْعَدَك َشيْئاً َحََّت : َفُقلُت : َحِكيم
ُ
يَا رَُسوَل اهلِل، َواذَلِي َبَعثََك بِاحلَِقّ اَل أْرَزأ

بُو بَْكٍر رِض اهلل عنه يَْدُعو َحكيماً ِيُْعِّطيَه الَعَّطاء، َفيَأَب 
َ
فَاِرَق ادُلْنيَا، فَََكَن أ

ُ
 أْن أ

َب أْن َيْقبَلَهُ 
َ
يَا : َفَقاَل . َيْقبََل ِمنُْه َشيْئاً، ُثَم إَن ُعَمَر رِض اهلل عنه َدََعُه ِيُْعِّطيَه فَأ

ي قََسَمُه اهلُل َُلُ  ْشِهُدُكْم ىلَعَ َحكيٍم أيّن أْعِرُض َعلَيِْه َحَقُه اذَلِ
ُ
َمْعََشَ الُمْسِلِمنَي، أ

 
َ
ّ . ْن يَأُخَذُه يف َهَذا الَفِء َفيَأَب أ  َحِكيٌم أَحداً ِمَن انَلاِس َبْعَد انَليِِبِ

ْ
 ملسو هيلع هللا ىلصفَلَْم يَْرَزأ

 متفٌق َعلَيْهِ . َحََّت تُُويِفّ 
৩/৫২৯। হাকীম ইবলন রহযাম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

রতরন বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট 
রকেু চাইলে রতরন আমালক রদলেন। আবাি চাইোম, রতরন আমালক 
রদলেন। আবাি চাইোম, রতরন আমালক রদলেন। অতঃপি বেলেন, 
‘‘সহ হাকীম! এ সম্পদ শযামে-সুরমষ্ট। সয বযরি (সোভহীন) প্রশি 
হৃদলয় তা গ্রহর্ কিলব, তাি জনয তালত বিকত সদওয়া হলব। আি 
সয বযরি অন্তলিি সোভসহ গ্রহর্ কিলব, তাি জনয তালত বিকত 
সদওয়া হলব না। আি সস হলব এমন বযরিি মত, সয খায় রকন্তু তাি 
কু্ষয া সমলট না। উপি হাত রনচু হাত হলত উত্তম।’’ (দাতা গ্রহীতা 
হলত উত্তম।) হাকীম বলেন, আরম বেোম, ‘রযরন আপনালক 
সতযসহকালি পারিলয়লেন, তাঁি কসম! ইয়া িাসূেুল্লাহ! আপনাি পি 
ম্তুয পযণন্ত আরম কালিা কাে সথলক রকেু গ্রহর্ কিব না।’ তািপি 
আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হাকীমলক অনুদান গ্রহলর্ি জনয 
ডাকলতন, রকন্তু তাঁি রনকট সথলক রকেু গ্রহর্ কিলত অস্বীকাি 
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কিলতন। অতঃপি উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁলক রকেু সদওয়াি 
জনয ডাকলেন, রকন্তু রতরন তািঁ রনকট সথলকও রকেু গ্রহর্ কিলত 
অস্বীকাি কিলেন। উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘‘সহ 
মুসরেমর্র্! হাকীলমি বযাপালি আরম সতামালদিলক সাক্ষী বানারচ্ছ সয, 
আরম তাঁি কালে ‘ফাই’ সথলক তাঁি প্রাপয সপশ কিরে, রকন্তু সস তা 
গ্রহর্ কিলত অস্বীকাি কিলে।’’ (সতয সতযই) হাকীম নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি পি সথলক ম্তুয পযণন্ত সকান মানুলষি রনকট 
সথলক রকেু গ্রহর্ কলিনরন। (বুখািী ও মুসরেম)  525 

(‘ফাই’ সসই মােলক বো হয়, যা রবনা যুলদ্ধ শত্রুপক্ষ তযার্ কলি পারেলয় যায় 
অথবা যা সরন্ধি মায যলম োভ হয়। পক্ষান্তলি সয মাে দস্তুিমত যুদ্ধ কলি জয়যুি 
হলয় অরজণত হয় তালক ‘মালে র্নীমত’ বো হয়।) 

شَعِري رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٦٧1
َ
ِب ُموىَس األ

َ
ِب بُرَدَة، َعن أ

َ
َخرَْجنَا : وََعن أ

قَداُمنَا  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع رَُسوِل اهلِل 
َ
يف َغزاٍة َوََنُْن ِسَتُة َنَفٍر بَيْنَنَا بَِعرٌي َنْعتَِقبُُه، فَنِقبَت أ

يَت َغْزَوَة  َونَِقبَت قََدِِم، وََسَقَّطت أْظَفارِي، فَُكَنا نَلُُف  ىلَعَ أرُْجِلنا اِْلَرَق، فَُسِمّ
بُو بُرَدةَ 

َ
قَاِع لَِما ُكَنا َنْعِصُب ىلَعَ أرُْجِلنَا ِمَن اِْلَرِق، قَاَل أ بُو : َذاِت الِرّ

َ
فََحَدَث أ

أنَُه ك: قَاَل ! َما ُكنُْت أْصنَُع بِأْن أْذُكَرهُ : ُموىَس بَِهَذا احلَِديِث، ُثَم َكِره َذلَِك، َوقَاَل 
 متفٌق َعلَيْهِ . َكِرَه أْن يَُكوَن َشيْئاً ِمْن َعَمِلِه أفَْشاُه 

                                                           
525 সহীহুে বুখািী ১৪২৮, ১৪৭২, ২৮৫০, ৩১৩৪, ৬৪৪১, মুসরেম ১০৩৪, ১০৩৫, রতিরমযী ২৪৬৩, 

নাসায়ী ২৫৩১, ২৫৩৪, ২৫৪৩, ২৫৪৪, ২৬০১, ২৬০২, ২৬০৩, আবূ দাউদ ১৬৭৬, আহমাদ 
৭১১৫, ৭৩০১, ৭৩৮১, ৭৬৮৩, ৮৪৮৭, ৮৫২৬, ৮৮৭৮, দালিমী ১৬৫০, ১৬৫১, ১৬৫২, ১৬৫৩, 
২৭৫০ 
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৪/৫৩০। আবূ বুিদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, আবূ 
মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘‘সকান যুলদ্ধ আমিা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সালথ িওনা হোম। আমিা 
রেোম ে’জন। আমালদি একরট মাি উঁট রেে। পযণায়ক্রলম এক এক 
কলি আমিা তাি রপলি আলিাহন কিোম। (সহঁলট সহঁলট) আমালদি 
পা সফলট সর্ে। আমাি পা দু’খানাও সফলট সর্ে, খলস সর্ে 
নখগুলো। এ কািলর্ আমিা আমালদি পালয় সনকড়া বাঁয োম। এ 
জনয এ যুদ্ধলক ‘যাতুি রিকা’ (সনকড়া-ওয়াো) যুদ্ধ বো হয়। সকননা, 
এ যুলদ্ধ আমিা আমালদি পালয় সনকড়া রদলয় পরট্ট সবঁলয রেোম।’’ 

আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু উি  টনা বর্ণনা কিলতন। রকন্তু 
পিবতণীলত রতরন এ  টনা বর্ণনা কিালক পেন্দ কিলতন না। রতরন 
বলেন, ‘আরম এভালব বর্ণনা কিালক ভাে মলন করি না।’ সম্ভবতঃ 
রতরন পেন্দ কিলতন না সয, তাঁি রকেু আমে রতরন প্রকাশ করুন। 
(বুখািী ও মুসরেম)  526 

ْو  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن َعمِرو بِن َتْغِلَب رِض اهلل عنه ٦/٦٧1
َ
ِِتَ بَِماٍل أ

ُ
أ

يَن تََرَك َعتَبُوا، فََحِمَد اهلَل،  َسيِْبٍ َفَقَسَمُه، َفأْعَّطى رَِجااًل، َوتََرَك رَِجااًل، َفبَلَغُه أَن اذَلِ
ِطي الرَُجَل َوأَدُع الرَُجَل، وَاَّلِص ي أَدُع » :أْثىَن َعلَيِْه، ُثَم قَاَل ُثَم  عإ

ُ
ُد، َفواهللِ إِنّ أل أَما بعإ

ِطي أقإَواماً لَِما أَرى ِف قُلُوبِِهمإ ِمَن  عإ
ُ
ِطي، َولَِكِِنّ إَّنَما أ عإ

ُ
أَحُب إَِلَ ِمَن اَّلِص ي أ

ِ، ِمنإُهمإ اجَلَزِع َوالَهَلِع، َوأكُِل أقإَواماً  وبِهم ِمَن الِغََن َواخَلريإ
إََِل َما َجَعَل اهلُل ِف قُلُ

                                                           
526 সহীহুে বুখািী ৪১২৮, মুসরেম ১৮১৬ 
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لَِب  ُرو بُن َتغإ ِحُب أَن يِل بَِكِلَمِة رَُسوِل اهلِل : قَاَل َعْمُرو بُن َتْغِلَب  « َعمإ
ُ
فََواهلِل َما أ

 رواه ابلخاري. مُحَْر انَلَعم  ملسو هيلع هللا ىلص
৫/৫৩১। ‘আমি ইবলন তার্রেব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট মাে 
অথবা যুদ্ধবন্দী রনলয় আসা হে। অতঃপি রতরন তা বণ্টন কিলেন। 
রতরন রকেু সোকলক রদলেন এবং রকেু সোকলক োড়লেন। তািপি 
রতরন খবি সপলেন সয, যালদিলক রতরন সদনরন, তািা অসন্তুরষ্ট প্রকাশ 
কলিলে। সুতিাং রতরন (ভাষলর্ি প্রািলম্ভ) আল্লাহি প্রশংসা ও স্তুরত 
বর্ণনা কিলেন, অতঃপি বেলেন, ‘‘আম্মা বা‘দ! আল্লাহি কসম! 
আরম কাউলক রদই এবং কাউলক োরড়। যালক োরড় সস আমাি রনকট 
ঐ বযরি সচলয় উত্তম, যালক রদই। রকন্তু আরম রকেু সোকলক 
সকবেমাি এই জনয রদই সয, আরম তালদি অন্তলি অরস্থিতা ও 
উলদ্বর্ েক্ষয করি এবং অনয রকেু সোকলক আরম ঐ য নবত্তা ও 
কেযালর্ি রদলক সঁলপ রদই, যা আল্লাহ তালদি অন্তলি রনরহত 
সিলখলেন। তালদি মলয য ‘আমি ইবলন তার্রেব একজন।’’ 

আমি ইবলন তার্রেব বলেন, ‘আল্লাহি কসম! আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি এ কথাি রবরনমলয় োে উঁট 
সনওয়াও পেন্দ করি না।’ (বুখািী) 527 

ايَُد الُعلْيَا » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص، أّن انَليَِب رِض اهلل عنهوََعن َحِكيِم بِن ِحَزاٍم  ٥/٦٧٤
                                                           
527 সহীহুে বুখািী ৯২৩, ৩১৪৫, ৭৫৩৫, আহমাদ ২০১৪৯ 
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َخرْيٌ ِمَن ايَِد الُسْفََّل، َوابَْدأ بَِمْن َتُعوُل، وََخرْيُ الَصَدقَِة َما ََكَن َعْن َظْهِر ِغىًن، 
متفق عليه، وهذا لفظ . «َفُه اهلُل، َوَمْن يَْستَْغِن ُيْغنِِه اهلُل َوَمْن يَْستَْعِفْف يُعِ 

 .ابلخاري، ولفظ مسلم أخِص
৬/৫৩২। হাকীম ইবলন রহযাম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘উপলিি 
(দাতা) হাত রনলচি (গ্রহীতা) হাত অলপক্ষা সেষ্ঠ। যালদি ভির্-
সপাষর্ সতামাি দারয়লত্ব আলে তালদিলক আলর্ দাও। প্রলয়াজলনি 
অরতরিি সম্পদ সথলক সাদকাহ কিা উত্তম। সয বযরি (হািাম ও 
রভক্ষা কিা সথলক) পরবি থাকলত চায়, আল্লাহ তালক পরবি িালখন 
এবং সয পিমুখালপরক্ষতা সথলক সবঁলচ থাকলত চায়, আল্লাহ তালক 
অভাবশূনয কলি সদন।’’ (বুখািী-মুসরেম, শব্দগুরে বুখািীি, মুসরেলমি 
শব্দগুচ্ছ অরয কতি সংরক্ষপ্ত)  528 

ِب َعبِد الرمَحِٰن ُمَعاِوَيَة بِن أِب ُسفيَاَن رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٦٧٧
َ
قَاَل : وََعن أ

َحٌد ِمنإ » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
َ
لُِِن أ

َ
أ لَِة، فََواهللِ ِلَ يَسإ

َ
أ ُكمإ َشيإئاً، ِلَ تُلإِحُفوا ِف الإَمسإ

َطّيإُتهُ  َِلُُه ِمِِنّ َشيإئاً وَأنَا َِلُ ََكرٌِه، َفُّيَباَرَ  َِلُ فِّيَما أعإ
َ
أ ِرَج َِلُ َمسإ  رواه مسلم. « َفُتخإ

৭/৫৩৩। আবূ আবু্দি িহমান মুআরবয়া ইবলন আবূ সুফয়ান 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘সতামিা নালোড় বান্দা হলয় যাচ্ঞা কলিা না। আল্লাহি 
কসম! সতামালদি মলয য সয সকউ আমাি রনকট সকান রকেু চাইলব, 
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অতঃপি আমাি অরনচ্ছা সলেও যরদ আমাি কাে সথলক রকেু সবি 
হয় (কাউলক রকেু রদই), তাহলে তালত বিকত হলব না।’’ (মুসরেম) 
529 

ِب َعبِد الرمََحاِن َعوِف بِن مَ  ٦٧٢/8
َ
ّ رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن أ ْشَجِِعِ

َ
: الٍِك األ

ْو َسبَْعًة، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا ِعنَْد رَُسوِل اهللِ 
َ
ْو َثَماِنيًَة أ

َ
أِلَ ُتَبايُِعوَن رَُسوَل اهللِ » :تِْسَعًة أ

أِل » :قَْد بَاَيْعنَاَك يَا رَُسوَل اهلِل، ثَم قَاَل : َوُكَنا َحِديَِث َعْهٍد بِبَيَْعٍة، َفُقلْنَا « ملسو هيلع هللا ىلص
 :قْد بَايَعنَاَك َفَعالَم ُنبَايُِعَك ؟ قَاَل : فَبََسّْطنَا أيِْدَينَا، َوقُلنَا « ُتَبايُِعوَن َرُسوَل اهللِ 

ِس َوتُِطّيُعوا اهللَ » ُكوا بِهِ َشيإئاً، َوالَصلََواِت اخلَمإ ِ
ُبُدوا اهللَ َوِلَ ترُشإ َْسَ  «لََعَ أنإ َتعإ

َ
وأ

وئلَِك انَلَفِر يَْسُقُط . « ألُوا انلَاَس َشيإئاً َوِلَ تَسإ  » لَُكَِمًة َخِفيَفةً 
ُ
فَلََقْد َرأيُْت َبْعَض أ

ُل أَحداً ُينَاِوُُلُ إيّاُه 
َ
 رواه مسلم. َسوُط أَحِدِهْم َفَما يَسأ

৮/৫৩৪। আবূ আবু্দি িহমান ‘আওফ ইবলন মারেক আশজা‘ঈ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট ৯ জন অথবা ৮ জন অথবা ৭ জন 
সোক রেোম। রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সালথ বায়‘আত কিলব না?’’ (হাদীলসি 
বর্ণনাকািী বলেন) অথচ আমিা রকেু সময় পূলবণই তাঁি হালত 
বায়‘আত কলি সফলেরে। সুতিাং আমিা বেোম, ‘সহ আল্লাহি 
িসূে! আমিা সতা আপনাি হালত বায়‘আত কলি সফলেরে।’ পুনিায় 
রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা রক িাসূেুল্লাহি হালত বায়‘আত কিলব না?’’ 
                                                           
529 মুসরেম ১০৩৮, নাসায়ী ২৫৯৩, আহমাদ ১৬৪৫০, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৯১, দালিমী ১৬৪৪ 
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সুতিাং আমিা রনলজলদি হাতগুলো রবিাি কিোম এবং বেোম, 
‘সহ আল্লাহি িসূে! আমিা আপনাি হালত বায়‘আত কলিরে। সুতিাং 
এখন সকান্ কথাি উপি আপনাি হালত বায়‘আত কিব?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘এ কথাি উপি সয, সতামিা এক আল্লাহি উপাসনা কিলব 
এবং তাঁি সালথ সকান রকেুলক শিীক কিলব না, পাঁচ ওয়ালিি 
নামায পড়লব এবং আল্লাহি আনুর্তয কিলব।’’ আি একরট কথা 
রতরন চুরপসালি বেলেন, “সতামিা সোকলদি রনকট সকান রকেু 
চাইলব না।” অতঃপি আরম (বায়‘আত গ্রহর্কািীলদি) মলয য রকেু 
সোকলক সদখরে সয, তাঁলদি মলয য কালিা চাবুক যরদ যমীলন পলড় 
সযত, তাহলে রতরন কাউলক তা উরিলয় রদলত বেলতন না। (বিং স্বয়ং 
সওয়ািী সথলক সনলম তা উরিলয় রনলতন।) (মুসরেম) 530 

َن انَليَِب : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٢/٦٧٦
َ
لُة ِلَ تَ  »:، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
أ إَمسإ زَاُل ال

ِهِه ُمزإَعُة حَلإمٍ  َحِدُكمإ َحََّت يَلإََق اهلَل َتَعاََل َولَيإَس ِِف وَجإ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . « بأ

৯/৫৩৫। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি মলয য সয বযরি 
সবণদা রভক্ষা কিলত থালক এবং সশষ পযণন্ত সস আল্লাহি সালথ 
সাক্ষাৎ কলি সতা (সস এই অবস্থায় সাক্ষাৎ কিলব সয,) তাি সচহািায় 
সকান মাংস টুকিা থাকলব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  531 

                                                           
530 মুসরেম ১০৪৩, নাসায়ী ৪৬০, আবূ দাউদ ১৬৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬৭, আহমাদ ২৩৪৭৩ 
531 সহীহুে বুখািী ১৪৭৫, ৪৭১৮, মুসরেম ১০৪০, নাসায়ী ২৫৮৫, আহমাদ ৪৬২৪, ৫৫৮৪ 
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َن رَُسوَل اهلِل : وََعنهُ  ٦٧٥/11
َ
، وََذَكَر الَصَدقََة  ملسو هيلع هللا ىلصأ قَاَل وَُهَو ىلَعَ الِمنََْبِ

 ْ لَةِ َواتَلَعُفَف َعِن ال
َ
ٌ ِمَن اَلَِد الُسفإ ىََ » :َمْسأ َوايَُد الُعلْيَا ِِهَ  «اَلَُد الُعلإَّيا َخريإ

 متفٌق َعلَيْهِ . الُمنِْفَقُة، َوالُسْفََّل ِِهَ الَسائِلَةُ 
১০/৫৩৬। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম রমম্বলিি উপি আলিাহর্ কলি বেলেন এবং 
রতরন সাদকাহ ও রভক্ষা কিা সথলক রবিত থাকাি বযাপালি আলোচনা 
কিলেন। (এই সুলযালর্) রতরন বেলেন, ‘‘উঁচু হাত রনচু হাত সচলয় 
উত্তম, আি দানকািীি হাত হলচ্ছ উঁচু হাত এবং রভক্ষাকািী হাত 
হলচ্ছ রনচু হাত।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 532 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦٧٥/11
َ
َمنإ َسأَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ  :وََعن أ

ُِثإ  َتكإ وإ لِيَسإ
َ
َتِقَل أ أُل ََجإراً ؛ فَلإيَسإ  رواه مسلم. « انلَاَس تََكُُثاً فإَّنَما يَسإ

১১/৫৩৭। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি মাে ব্রদ্ধ কিাি 
জনয মানুলষি রনকট রভক্ষা কলি, সস আসলে আগুলনি অিাি রভক্ষা 
কলি থালক। ফলে (সস এখন তা) অে রভক্ষা করুক অথবা সবশী।’’ 
(মুসরেম) 533 

إَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن َسُمَرةَ بِن ُجنُْدٍب رِض اهلل عنه، قَاَل  1٤/٦٧8

                                                           
532 সহীহুে বুখািী ১৪২৯, মুসরেম ১০৩৩, নাসায়ী ২৫৩৩, আবূ দাউদ ১৬৪৮, আহমাদ ৪৪৬০, 

৫৩২২, ৫৬৯৫, ৬০০৩, ৬৩৬৬, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৮১, দালিমী ১৬৫২ 
533 মুসরেম ১০৪১, ইবনু মাজাহ ১৮৩৮, আহমাদ ৭১২৩ 
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لََة َكٌد يَُكُد بَِها الرَُجُل 
َ
أ ٍر ِلَ بَُد الَمسإ وإ ِف أمإ

َ
َل الرَُجُل ُسلإطاناً أ

َ
أ َهُه، إِِلَ أنإ يَسإ وَجإ

 «حديث حسن صحيح» :رواه الرتمذي، وقال. « ِمنإهُ 
১২/৫৩৮। সামুিাহ ইবলন জুনু্দব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রভক্ষা কিা এক 
জখম কিাি কাজ, তা দ্বািা মানুষ রনজ সচহািালক জখম কলি। রকন্তু 
সস বযরি যরদ বাদশাহি কালে চায় অথবা রনরুপায় হলয় চায় 
(তাহলে তা স্বতন্ত্র)।’’ (রতিরমযী, হাসান সহীহ) 534 

َمنإ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  1٧/٦٧٢
انلَاِس لَمإ تَُسَد فَاَقُتُه، َوَمنإ أنإَزلََها باهللِ، َفُّيوِشُك اهلُل َِلُ أَصاَبتإُه فَاقٌَة فَأنإَزلََها ب
وإ آِجٍل 

َ
ٍق ََعِجٍل أ بُو داود والرتمذي، وقال. « بِِرزإ

َ
 «حديث حسن  »:رواه أ

১৩/৫৩৯। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয অভাবগ্রি হয় এবং 
তাি অভাব সোকলদি রনকট প্রকাশ কলি, তাি অভাব দূি কিা হয় 
না। আি সয বযরি তা আল্লাহি রনকট প্রকাশ কলি, আল্লাহ তালক 
শীঘ্র অথবা রবেলম্ব জীরবকা প্রদান কলিন।’’ (আবু দাউদ, রতিরমযী, 
হাসান সূলি) 535 

َمنإ تََكَفَل » :ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهلِل قَاَل رَ : وََعن ثَوَباَن رِض اهلل عنه، قَاَل   1٢/٦٢1
َنَِة ؟

إ
َل انلَاَس َشيإئاً، وَأتََكَفُل َِلُ بِاجل

َ
أ ُل : َفُقلُت  « ِِل أنإ ِلَ يَسإ

َ
أنَا، فَََكَن اَل يَْسأ

                                                           
534 রতিরমযী ৬৮১, নাসায়ী ২৫৯৯, ২৬০০, আহমাদ ১৯৬০০, ১৯৭০৭ 
535 রতিরমযী ২৩২৬, আবূ দাউদ ১৬৪৫, আহমাদ ৩৫৮৮, ৪২০৭ 
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بُو داود بإسناد صحيح. أَحداً َشيْئاً 
َ
 رواه أ

১৪/৫৪০। সাওবান িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সয বযরি আমাি জনয এ 
কথাি জারমন হলব সয, সস সোকলদি রনকট সকান রকেু চাইলব না, 
আরম তাি জনয জািালতি জারমন হব।’’ আরম বেোম, ‘আরম (এি 
জারমন)।’ সুতিাং সাওবান কালিা রনকট সকান রকেু চাইলতন না। 
(আবূ দাউদ, রবশুদ্ধ সূলি) 536 

1٦/٦٢1  
َ
حَتََملُْت : ِب بَِْشٍ قَبيَصَة بِن الُمَخاِرِق رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن أ

ُُلُ ِفيَها، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصمَحَالًَة فَأَتيُْت رَُسوَل اهلِل 
َ
أقِمإ َحََّت تَأتِيََنا الَصَدقَُة َفَنأُمَر » :أْسأ

 » :ُثَم قَاَل  « لََك بَِها
َ
لََة ِلَ ََتُِل إِِلَ أل

َ
أ رَُجٌل ََتََمَل : َحِد ثَلثَةٍ يَا قَبّيصُة، إَن الَمسإ

ِسُك، َورَُجٌل أَصاَبتإُه َجاِِئٌَة  لَُة َحََّت يُِصّيَبها، ُثَم ُيمإ
َ
أ ََحَالًَة، فََحلَتإ َِلُ الَمسإ

لَُة َحََّت يُِصّيَب قَِواماً ِمنإ َعيش 
َ
أ َتاَحتإ َماَِلُ، فََحلَتإ َِلُ الإَمسإ وإ قَاَل  -اجإ

َ
ِسَداداً : أ

ِمه -ِمنإ َعيإٍش  : َورَُجٌل أَصاَبتإُه فَاقٌَة، َحََّت َيُقوَل ثََلَثٌَة مِنإ َذوص ِي احلََِج مِنإ قَوإ
وإ قَاَل . لََقدإ أَصابَتإ فَُلناً فَاقَةٌ 

َ
لَُة َحََّت يُِصّيَب قَِواماً ِمن َعيش، أ

َ
أ إَمسإ : فَحلَتإ َِلُ ال

ٌت، يَأُكلَُها َصاِحُبَها ِسَداداً ِمن َعيٍش، َفَما ِسَواُهَن مَِن املسألَِة يَا قَبِّيَص  ُة ُسحإ
تاً   رواه مسلم. « ُسحإ

১৫/৫৪১। আবূ রবশি ক্বাবীসাহ ইবলন মুখালিক িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, একবাি এক অথণদলিি দারয়ত্ব আমাি  ালড় থাকলে 
আরম সস বযাপালি সাহাযয রনলত আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
                                                           
536 আবূ দাউদ ১৬৪৩, নাসায়ী ২৫৯০, ইবনু মাজাহ ১৮৩৭ 
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ওয়াসাল্লাম এি কালে এোম। রতরন বেলেন, ‘‘সাদকাি মাে আসা 
পযণন্ত তুরম অবস্থান কি। এলে সতামালক তা সদওয়াি আলদশ 
কিব।’’ অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘সহ ক্বাবীসাহ! রতন বযরি োড়া 
আি কালিা জনয চাওয়া দবয  নয়; (১) সয বযরি অথণদলি পড়লব 
(কালিা রদয়াত বা জরিমানা সদওয়াি যারমন হলব), তাি জনয চাওয়া 
হাোে। অতঃপি তা পরিলশায  হলয় সর্লে সস চাওয়া বন্ধ কিলব। 
(২) সয বযরি দুলযণার্গ্রি হলব এবং তাি মাে ধ্বংস হলয় যালব, তাি 
জনয ততক্ষর্ পযণন্ত চাওয়া দবয , যতক্ষর্ তাি সচ্ছে অবস্থা রফলি না 
এলসলে। (৩) সয বযরি অভাবী হলয় পড়লব এবং তাি সর্ালিি 
রতনজন জ্ঞানী সোক এ কথাি সাক্ষয সদলব সয, অমুক অভাবী, তখন 
তাি জনয চাওয়া দবয । আি এ োড়া সহ ক্বাবীস্বাহ অনয সোলকি 
জনয সচলয় (সমলর্) খাওয়া হািাম। সস মাে সখলে হািাম খাওয়া 
হলব।’’ (মুসরেম) 537 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه 1٥/٦٢٤
َ
لَيإَس » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َرتَاِن،  املسكُّي اَّلِص ي َيُطوُف  َرةُ وَاِلَمإ َمتَاِن، َواِلَمإ َمُة َواللُقإ لََعَ انلَاِس تَُرُدهُ اللُقإ
َطُن َِلُ َفُّيتََصَدُق َعلَّيإِه، َوِلَ  نِّيِه، َوِلَ ُيفإ َولِكَن الِمسكَّي اَّلِص ي ِلَ ََيُِد ِغًَن ُيغإ

أُل انلَاَس   متفٌق َعلَيْهِ . « َيُقوُم فَيَسإ
১৬/৫৪২। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

                                                           
537 মুসরেম ১০৪৪, নাসায়ী ২৫৭৯, ২৫৯১, আবূ দাউদ ১৬৪০, আহমাদ ১৫৪৮৬, ২০০৭৮, দালিমী 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘এক গ্রাস ও 
দু’গ্রাস এবং একরট সখজুি ও দু’রট সখজুলিি জনয সয সোলকি দ্বালি 
দ্বালি  ুলি সবড়ায় সস রমসকীন নয়। (আসলে) রমসকীন সতা সসই, 
যাি কালে (অপি সথলক) অমুখালপক্ষী হওয়াি মত মাে সনই এবং 
(বাহযতঃ) তালক র্িীবও বুোয় না সয, তালক সাদকাহ সদওয়া যালব। 
আি সস উলি সোলকি কালে চায়ও না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 538 

 

لٍَة َوَِل َتَطلٍُع إََِلإهِ  -22
َ
أ ِ َمسإ ِذ ِمنإ َغريإ

خإ
َ  بَاُب َجَوازِ األإ

পরিলচ্ছদ - ৫৮: রবনা চাওয়ায় এবং রবনা সোভ-োেসায় 
সয মাে পাওয়া যালব তা সনওয়া জালয়য 

بِيِه َعبِد اهلِل بِن ُعَمَر، َعن  ٦٢٧/1
َ
َعن َسالِِم بِن َعبِد اهلِل بِن ُعَمَر، َعن أ

عِّطِه َمْن : ُيْعِّطيين الَعَّطاَء، فَأقُوُل  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : ، قَاَل رِض اهلل عنهَعَمَر 
َ
أ

هُ، إَِذا جَ »:َفَقاَل . ُهَو أْفَقُر إَِيِْه ِميّن  ٍِف ُخذإ ُ ُمرشإ ٌء وَأنإَت َغريإ اَءَ  مِنإ َهَذا الَماِل ََشإ
ُ، فَإنإ ِشئإَت َُكإُه، َوإنإ ِشئإَت تََصَدقإ بِِه، َوَما ِلَ، فََلَ تُتبِعُه  هُ َفتََمَوِلإ َوِلَ َسائٍِل، فَُخذإ

َسَك  ً َشيْئاً، َواَل يَُردُ : قَاَل َسالِمٌ  «َّنفإ ْعِّطيَه فَََكَن َعبُد اهلل اَل يَسأُل أَحدا
ُ
ً أ . َشيْئا

 متفٌق َعلَيْهِ 
১/৫৪৩। সালেম ইবলন আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু 

আনহু তাঁি রপতা আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি সথলক এবং রতরন উমাি 
                                                           
538 সহীহুে বুখািী ১৪৭৯, ১৪৭৬, ৪৫৩৯, মুসরেম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৮, আবূ দাউদ 

১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৩৭, দালিমী ১৬১৫ 
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সথলক বর্ণনা কলিন, রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক যখন রকেু দান কিলতন, তখন আরম বেতাম, 
‘আমাি সচলয় সয সবরশ অভাবী তালক রদন।’ (একদা) রতরন বেলেন, 
‘‘তুরম তা রনলয় নাও। যখন সতামাি কালে এই মাে আলস, আি 
সতামাি মলন সোভ না থালক এবং তুরম তা যাচ্ঞাও না কলি থাক, 
তাহলে তা গ্রহর্ কি এবং তা রনলজি মালেি সালথ রমরেলয় নাও। 
অতঃপি সতামাি ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান কলি দাও। এ 
োড়া সতামাি মনলক তালত সফলে সিলখা না।’’ 

সালেম ইবন আবু্দল্লাহ ইবন উমাি বলেন, ‘এ কািলর্ই (আমাি 
আব্বা) আবু্দল্লাহ কালিা কালে রকেু চাইলতন না এবং তাঁলক সকউ 
রকেু রদলত চাইলে তা প্রতযাখযান কিলতন না। (বিং গ্রহর্ কলি 
রনলতন।)’ (বুখািী ও মুসরেম) 539 
 

29-  َ
إ
ِل مِنإ َعَمِل يَِدهِ بَاُب احل كإ

َ  ِثّ لََعَ األإ
َطاءِ  َعإ  َواِلََعُفِف بِِه مِن الُسَؤاِل واِلََعُرِض لإِلإ

পরিলচ্ছদ - ৫৯: স্বহলি উপারজণত খাবাি খাওয়া, রভক্ষাব্রত্ত 
সথলক সবলঁচ থাকা এবং অপিলক দান কিাি প্ররত 

                                                           
539 সহীহুে বুখািী ১৪৭৩, ৭১৬৪, মুসরেম ১০৪৫, নাসায়ী ২৬০৫, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮, আবূ দাউদ 

১৬৪৭, আহমাদ ১০১, ১৩৭, ২৮১, ৩৭৩, দালিমী ১৬৪৭ 
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উৎসাহ সদওয়া প্রসলি 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وا  ٱفَ  ة  لّصلَوٰ ٱ ِضَيِت ق   فَإَِذا ﴿  ٱ ِف  نتَِش 

َ
وا  بۡ ٱوَ  ِض ۡرۡۡل  [  11: اجلمعة] ﴾ ّلّلِ ٱ لِ فَۡض  ِمن َتغ 

অথণাৎ “অতঃপি নামায সমাপ্ত হলে সতামিা প্রথবীলত েরড়লয় 
পড় এবং আল্লাহি অনুগ্রহ সন্ধান কি।” (সূিা জুমুআহ ১০ আয়াত) 

ِب َعبِد اهلِل الُزَبرِي بِن الَعَوا ٦٢٢/1
َ
قَاَل رَُسوُل : ِم رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن أ

ِِتَ سَُزَمٍة ِمنإ َحَطٍب لََعَ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 
إ
نإ يَأُخَذ أَحُدُكمإ أحبُلَُه ُثَم يَأِِتَ اجلََبَل، َفّيَأ

َ
أل

وإ 
َ
َطوإهُ أ أَل انلَاَس، أعإ ٌ َِلُ ِمنإ أنإ يَسإ َهُه، َخريإ ِ َفَّيبِّيَعَها، فَّيُكَف اهلُل بَِها وَجإ رِه َظهإ

 رواه ابلخاري. « وهُ َمَنعُ 
১/৫৪৪। আবূ আবু্দল্লাহ যুবাইি ইবলন ‘আওয়াম িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সতামালদি মলয য কালিা িরশ রনলয় পাহাড় যাওয়া এবং কালিি সবাো 
রপলি কলি বলয় আনা ও তা রবরক্র কিা, যাি দ্বািা আল্লাহ তাি 
সচহািালক (অপমান সথলক) বাঁচান, সোকলদি কালে এলস রভক্ষা 
কিাি সচলয় উত্তম; তািা তালক রদক বা না রদক।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
540 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٦٢٦
َ
نإ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

َ
أل

ٌ َِلُ ِمنإ أنإ  رِهِ، َخريإ َمًة لََعَ َظهإ نََعهُ  َُيإَتِطَب أَحُدُكمإ ُحزإ وإ َيمإ
َ
ِطَّيُه أ َحداً، َفُّيعإ

َ
أَل أ  يَسإ

 متفٌق َعلَيْهِ . «
                                                           
540 সহীহুে বুখািী ১৪৭১, ২০৭৫, ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ১৮৩৬, আহমাদ ১৪১০, ১৪৩২ 
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২/৫৪৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি 
মলয য কালিা কালিি সবাো সংগ্রহ কলি রপলি কলি বলয় আনা, সকান 
সোলকি কালে এলস রভক্ষা কিাি সচলয় অলনক ভাে; সস রদক বা না 
রদক।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 541 

٧/٦٢٥  ّ يِِبِ
ِل يَأُكُل إِِلَ ِمنإ  علّيه السَلمََكَن َداُوُد » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انلَ

 رواه ابلخاري. « َعَمِل يَِدهِ 
৩/৫৪৬। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘দাঊদ আোইরহস সাোম রনজ হালতি উপাজণন 
োড়া সখলতন না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 542 

رواه . « ََنَاراً  علّيه السَلمََكَن َزكِرّيا » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعنهُ  ٢/٦٢٥
 مسلم

৪/৫৪৭। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যাকারিয়া আোইরহস সাোম েুলতাি (কাি-রমস্ত্রী) 
রেলেন।’’ (মুসরেম) 543 

٦/٦٢8  ّ  :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن الِمقَداِم بِن َمْعِديَكرَِب رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
اً ِمنإ أنإ يَأُكَل ِمنإ َعَمِل يَِده، َوإَن نّيََب اهلل َداُوَد » َحٌد َطَعاماً َقُط َخريإ

َ
َما أَكَل أ
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আহমাদ ৭২৭৫, ৭৪৩৯, ৭৯২৭, ৮৮৮৯, ৯১৪০, ৯৫৫৮, ৯৭৯৬, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৮৩ 
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 رواه ابلخاري. « يَأُكُل ِمنإ َعَمِل يَِدهِ  ََكنَ  علّيه السَلم
৪/৫৪৮। রমকদাম ইবলন মা‘দীকারিব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনলজি হালতি 
উপাজণন সথলক উত্তম খাবাি সকউ কখলনা খায়রন। আল্লাি নবী দাউদ 
আোইরহস সাোম রনজ হালতি উপাজণন সথলক সখলতন।’’ (বুখািী) 544 

 

61-  ِ رَيإ
إ
َفاِق ِِفإ وُُجوإهِ اخل ّنإ ِ

ُوإِد َواْلإ
إ
 بَاُب الإَكَرِم َواجل

 بِاهللِ َتَعاَلى مثَِقةً 
পরিলচ্ছদ - ৬০: দানশীেতা এবং আল্লাহি উপি ভিসা 

কলি পুর্য কালজ বযয় কিাি রববির্ 

মহান আল্লাহ বলেন, 
نَفقۡ  َوَما  َۘ﴿

َ
وَ  ء  َشۡ  ّمِن ت مأ ۡ  َفه  ه  لِ ي   [  ٧٢: سبا] ﴾ۥٰ ف 

অথণাৎ “সতামিা যা রকেু বযয় কিলব রতরন তাি রবরনময় 
সদলবন।” (সূিা সাবা’ ৩৯ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
وا   َوَما ﴿ مَۡ  َخۡي   ِمنۡ  ت نِفق  ِّسك  نف 

َ
ونَ  َوَما فَِل وا   َوَما ّلّلَِ ٱ هِ وَجۡ  ءَ تَِغا  بۡ ٱ إِّّل  ت نفِق   ت نِفق 

مۡ إَِِلۡ  ي وَّف  َخۡي   ِمنۡ  نت مۡ  ك 
َ
ونَ ت ظۡ  َّل  َوأ  [  ٤٥٤: ابلقرة] ﴾لَم 

অথণাৎ “সতামিা যা রকেু য ন-সম্পদ দান কি, তা রনলজলদি 
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উপকালিি জনযই। আল্লাহি সন্তুরষ্ট বযতীত অনয সকান উলদ্দলশয 
সতামিা দান কলিা না। আি সতামিা যা দান কি, তাি পুিস্কাি 
পূর্ণভালব প্রদান কিা হলব এবং সতামালদি প্ররত অনযায় কিা হলব 
না।” (সূিা বাক্বািাহ ২৭২ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
وا   َوَما﴿  [  ٤٥٧: ابلقرة] ﴾َعلِيم   ۦبِهِ  ّلّلَ ٱ فَإِنّ  َخۡي   ِمنۡ  ت نفِق 

অথণাৎ “আি সতামিা যা রকেু য ন-সম্পদ দান কি, আল্লাহ তা 
সরবলশষ অবরহত।” (সূিা  বাকািাহ ২৭৩ আয়াত) 

ِل َحَسَد إِِلَ ِف » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن انليِِبّ وعن ابن مسعود رِض اهلل ٦٢٢/1
 ِ َمًة، : اثإنََتّيإ رَُجٌل آتَاهُ اهللُ َماِلً، فََسلََطُه لََعَ َهلََكتِِه ِف احَلّق، َورَُجٌل آتَاهُ اهللُ ِحكإ

ِِض بَِها ويَُعلُِّمَها  متفٌق َعلَيْهِ  « َفُهَو َيقإ
২/৫৪৯। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকবেমাি দু’রট রবষলয় 
ঈষণা কিা যায় (১) ঐ বযরিি প্ররত যালক মহান আল্লাহ সম্পদ 
রদলয়লেন, অতঃপি তালক হক পলথ অকাতলি দান কিাি ক্ষমতা 
দান কলিলেন এবং (২) ঐ বযরিি প্ররত যালক মহান আল্লাহ রহকমত 
দান কলিলেন, অতঃপি সস তাি দ্বািা ফায়সাো কলি ও তা রশক্ষা 
সদয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 545 

                                                           
545 সহীহুে বুখািী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসরেম ৮১৬, ইবনু মাজাহ ৪২১৬৮, আহমাদ ৩৬৪৩, 

৪০৯৮ 
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* হাদীলসি অথণ হে, উি দুই প্রকাি মানুষ োড়া অনয কালিা 
প্ররত ঈষণা কিা দবয  নয়। 

أيُُكم َماُل َوارِثِهِ أحُب إََِلإهِ مِنإ َماِِلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل  ٤/٦٦1
ُ  « ؟ فإَن َماَِلُ َما قََدَم » :قَاَل . يَا رَُسوَل اهلِل، َما ِمَنا أَحٌد إاَِل َماُُلُ أَحُب إَِيِْه : واقَال

 رواه ابلخاري. « َوَماَل َوارِثِِه َما أَخرَ 
২/৫৫০। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম সোকলদিলক প্রে কিলেন, ‘‘সতামালদি মলয য 
এমন বযরি সক আলে, সয রনলজি সম্পলদি সচলয় তাি ওয়ালিলসি 
সম্পদলক সবরশ রপ্রয় মলন কলি?’’ তাঁিা জবাব রদলেন, ‘সহ আল্লাহি 
িসূে! আমালদি মালে এমন সকান বযরি সকউ সনই, সয তাি রনলজি 
সম্পদলক সবরশ রপ্রয় মলন কলি না।’ তখন রতরন বেলেন, ‘‘রনশ্চয়ই 
মানুলষি রনলজি সম্পদ তাই, যা সস আলর্ পারিলয়লে। আি এ োড়া 
সয মাে বাকী থাকলব, তা হে ওয়ারিলসি মাে।’’ (বুখািী) 546 

 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت انلَيِّب : َعن َعِدي بِن َحاتٍم رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٦٦1
َرةٍ »  ُمَتَفٌق عليه. « اَتُقوا انلَاَر َولَوإ بِِّشِقّ َتمإ

৩/৫৫১। আদী ইবলন হালতম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সতামিা 
জাহািাম সথলক বাঁলচা; যরদও সখজুলিি এক টুকলিা সাদকাহ কলি 

                                                           
546 সহীহুে বুখািী ৬৪৪২, নাসায়ী ৩৬১২, আহমাদ ৩৬১৯ 



 

632 

হয়!’’ (বুখািী-মুসরেম) 547 
َشيْئاً َقُط،  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُسئَِل رَُسوُل اهلِل : وََعن َجابٍر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٦٦٤

 متفٌق َعلَيْهِ . اَل : َفَقاَل 
৪/৫৫২। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন বলেন, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এমন সকালনা 
রজরনসই চাওয়া হয়রন, যা জবাব রদলয় রতরন ‘না’ বলেলেন। (অথণাৎ 
সকালনা রকেু তাঁি কালে চাওয়া হলে রতরন তা রদলত কখলনা রনলষয  
কলিন রন) (বুখািী ও মুসরেম) 548 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦/٦٦٧
َ
َما ِمنإ يَوإٍم  »:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

َِِلِن، َفَّيُقوُل أَحُدُهَما
ِفقاً َخَلفاً، : يُصبُِح الِعَباُد فِّيِه إِِلَ َملَََكِن َيْنإ ِط ُمنإ امهلَل أعإ

ِسَكً تَ : َويَُقوُل اآلَخرُ  ِط ُممإ  متفٌق َعلَيْهِ . «َلفاً امهلَل أعإ
৫/৫৫৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘প্ররতরদন 
সকালে দু’জন রফরিশতা অবতির্ কলিন। তাঁলদি একজন বলেন, 
‘সহ আল্লাহ! দাতালক তাি দালনি রবরনময় রদন।’ আি অপিজন 
বলেন, ‘সহ আল্লাহ! ক্পর্লক ধ্বংস রদন।’’ (বুখািী-মুসরেম) 549 

أنِفق يَا ابإَن آَدَم ُينإَفقإ : َقاَل اهلل َتَعاََل » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعنهُ  ٥/٦٦٢
                                                           
547 সহীহুে বুখািী ১৪১৩, ১৪১৭,৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসরেম ১০১৬, 

নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
548 সহীহুে বুখািী ৬০৩৪, মুসরেম ২৩১১, আহমাদ ১৩৭৭২, দালিমী ৭০ 
549 সহীহুে বুখািী ১৪৪২, মুসরেম ১০১০, আহমাদ ২৭২৯৪ 
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 متفٌق َعلَيْهِ . « َعلَّيإَك 
৬/৫৫৪। উি িাবী কত্ণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলেলেন, আল্লাহ তা‘আো বলেন, ‘সহ আদম সন্তান! তুরম 
(অভাবীলক) দান কি, আল্লাহ সতামালক দান কিলবন।’ (বুখািী-মুসরেম) 
550 

أَن رَُجالً َسأَل : وََعن َعبِد اهللِ بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٥/٦٦٦
ِعُم الَط  »:أُي اإلِساَلِم َخرْيٌ ؟ قَاَل : ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل   الَسَلََم لََعَ َمنإ ُتطإ

ُ
رَأ َعاَم، َوَتقإ

رِفإ   متفٌق َعلَيْهِ . « َعَرفإَت َوَمنإ لَمإ َتعإ
৭/৫৫৫। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু সথলক বরর্ণত, এক বযরি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক রজজ্ঞাসা কিে, ‘ইসোলমি সকান্ কাজরট উত্তম?’ রতরন 
জবাব রদলেন, ‘‘তুরম অিদান কিলব এবং পরিরচত ও অপরিরচত 
সবাইলক সাোম সদলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 551 

لَةً »:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلل : وََعنه، قَاَل  ٦٦٥/8 َبُعوَن َخصإ َلََها َمنّيَحُة : أرإ أعإ
لَة ِمنإَها ؛ رََجاَء ثََوابِهَ  َمُل ِِبَصإ ِ، َما ِمنإ ََعِمٍل َيعإ ِديَق َموإُعوِدَها، إِلَ الَعْنإ ا وتَصإ

َخلَُه اهلُل بَِها اجَلنَةَ   رواه ابلخاري. «أدإ
৮/৫৫৬। উি িাবী কত্ণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
550 সহীহুে বুখািী ৪৬৮৪, ৫৩৫২, ৭৪১১, ৭৪১৯, ৭৪৯৬,  রতিরমযী ৩০৪৫, ইবনু মাজাহ ১৯৭, 

আহমাদ ৭২৫৬, ২৭৩৫৭, ২৭৩৭০, ৯৬৬১, ১০১২২ 
551 সহীহুে বুখািী ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসরেম ৩৯, রতিরমযী ১৮৫৫, নাসায়ী ৫০০০, আবূ দাউদ ৫১৫৪, 

ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, ৩৬৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯, দালিমী ২০৮১ 
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ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘চরল্লশরট সৎকমণ আলে, তাি মলয য উচ্চতম হে, 
দুয  পালনি জনয (সকান দরিদ্রলক) োর্ে সামরয়কভালব দান কিা। 
সয সকান আমেকািী এি ময য হলত সয সকান একরট সৎকলমণি উপি 
প্ররতদালনি আশা কলি ও তাি প্ররতশ্রুত পুিস্কািলক সতয সজলন 
আমে কিলব, তালক আল্লাহ তাি রবরনমলয় জািালত প্রলবশ 
কিালবন।’’ (বুখািী, ১৪২ নম্বসিও র্ত হলয়লে।) 552 

َماَمة ُصّدِيّ بِن َعْجالَن ر ٢/٦٦٥
ُ
ِب أ

َ
قَاَل رَُسوُل : ِض اهلل عنه، قَاَل وََعن أ

ِسَكه ََشٌ لََك، َوِلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  ٌ لََك، وَأن ُتمإ يَا ابإَن آَدَم، إنََك أن َتبإُذَل الَفضَل َخريإ
َِد الُسفإ ىََ  ٌ ِمَن اَلإ  بَِمنإ َتُعوُل، َواَلَُد الإُعلإّيَا َخريإ

إ
رواه . « تَُلَُم لََعَ َكَفاٍف، َوابإَدأ

 مسلم 
৯/৫৫৭। আবূ উমামাহ সুদাই ইবন আজোন িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সহ 
আদম সন্তান!  প্রলয়াজলনি অরতরিি মাে (আল্লাহি পলথ) খিচ 
কিা সতামাি জনয মিে এবং তা আটলক িাখা সতামাি জনয 
অমিে। আি প্রলয়াজন মত মালে তুরম রনরন্দত হলব না। প্রথলম 
তালদিলক দাও, যালদি ভির্-সপাষর্ সতামাি দারয়লত্ব। আি উপলিি 
(উপুড়) হাত রনলচি (রচৎ) হাত অলপক্ষা উত্তম।’’ (মুসরেম)553 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦٦8/11
َ
ىلَعَ اإلْساَلِم  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُسئَِل رَُسوُل اهللِ : وََعن أ

                                                           
552 সহীহুে বুখািী ২৬৩১, আবূ দাউদ ১৬৮৩, আহমাদ ৬৪৫২, ৬৭৯২, ৬৮১৪ 
553 মুসরেম ১০৩৬, রতিরমযী ২৩৪৩, আহমাদ ১২৭৬২ 
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، فَرَجَع إىَِل قَْوِمِه َشيْئاً إاَِل أْعَّطاُه، َولََقْد َجاَءُه رَُجٌل فَأْعَّط  اُه َغنَماً َبنْيَ َجبَلنَْيِ
ً يُعِّطّي َعَّطاَء َمن اَل خَيََّْش الَفْقر، َوإْن ََكَن : َفَقاَل  يَا قَْوِم، أْسِلُموا فإَِن حُمََمدا

ْسالَمُ أَحَب الَرُجُل لَيُْسِلُم َما يُريُد إاِلَ ادُلْنيَا، َفَما يَلْبَُث إاِلَ يَِسرياً َحََّت يَُكوَن اإل
 رواه مسلم. إَِيِْه ِمَن ادُلنْيَا َوَما َعلَيَْها 

১০/৫৫৮। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ইসোলমি স্বালথণ 
(অথণাৎ নও মুসরেলমি পক্ষ সথলক) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট যা চাওয়া হত, রতরন তা-ই রদলতন। (একবাি) 
তাঁি রনকট এক বযরি এে। রতরন তালক দুই পাহালড়ি ময যস্থলেি 
সমি বকিীগুলো রদলয় রদলেন। অতঃপি সস তাি সম্প্রদালয়ি রনকট 
রর্লয় বেে, ‘সহ আমাি সম্প্রদায়! সতামিা ইসোম গ্রহর্ কি। 
সকননা, মুহাম্মাদ ঐ বযরিি মত দান কলিন, যাি দরিদ্রতাি ভয় 
সনই।’ যরদও সকান বযরি সকবেমাি দুরনয়া অজণন কিাি জনয 
ইসোম গ্রহর্ কিত, রকন্তু রকেুরদন পলিই ইসোম তাি রনকট 
দুরনয়া এবং তাি মলয য যা রকেু আলে সব রকেু সথলক রপ্রয় হলয় 
সযত। (মুসরেম)  554 

: قَْسماً، َفُقلُْت  ملسو هيلع هللا ىلصقََسَم رَُسوُل اهلِل : وََعن ُعَمَر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦٦٢/11
لُوين  »:ََكنُوا أَحَق بِِه ِمنُْهْم؟ َفَقاَل يَا رَُسوَل اهلِل، لََغرْيُ هؤالَِء 

َ
ويِن أنإ يَسأ إَّنُهمإ َخرَيُ

ُت بَِباِخٍل  لُويِن، َولَسإ وإ ُيَبِخّ
َ
ِش، أ  رواه مسلم. « بِالُفحإ

১১/৫৫৯। উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
                                                           
554 মুসরেম ২৩১২, আহমাদ ১১৬৩৯, ১২৩৭৯, ১৩৩১৯, ১৩৬১৫ 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম রকেু মাে বণ্টন কিলেন। অতঃপি আরম 
বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! অনয সোলকিা এলদি সচলয় এ মালেি 
সবরশ হকদাি রেে।’ রতরন বেলেন, ‘‘এিা আমালক দু’রট কথাি মলয য 
একটা না একটা গ্রহর্ কিলত বায য কিলে। হয় তািা আমাি রনকট 
অভদ্রতাি সালথ চাইলব (আি আমালক তা সহয কলি তালদিলক রদলত 
হলব) অথবা তািা আমালক ক্পর্ আখযারয়ত কিলব। অথচ, আরম 
ক্পর্ নই।’’ (মুসরেম)  555 

بَيْنََما ُهَو يَِسرُي َمَع انلَيِِبّ : وََعن ُجبرَِي بِن ُمّطِعٍم رِض اهلل عنه، قَاَل  1٤/٦٥1
َمْقَفلَُه ِمْن ُحننَْي، َفَعِلَقُه األْعَراُب يَْسألُونَُه، َحََّت اْضَّطُروُه إىَِل َسُمَرٍة،  ملسو هيلع هللا ىلص

ُطويِن رَِداِئ، فَلَوإ ََكَن ِِل َعَدُد هِذهِ  » :، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصانلَيُِب فََخِّطَفت رَِداَءُه، فََوَقَف  أعإ
، ُثَم ِلَ ََتُِدويِن َِبِّيَلً َوِلَ َكّذاباً َوِلَ َجَباناً  تُُه بَيَنُكمإ رواه . « الِعَضاهِ َّنَعماً، لََقَسمإ

 ابلخاري
১২/৫৬০। জুবাইি ইবলন মুত্বইম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

রতরন হুনাইলনি যুদ্ধ সথলক রফিাি সময় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি আসরেলেন। (পরথমলয য) করতপয় 
সবদুঈন তাঁি রনকট অনুনয়-রবনয় কলি চাইলত আিম্ভ কিে, এমন 
রক সশষ পযণন্ত তািা তাঁলক বায য কলি একরট বাবো র্ালেি কালে 
রনলয় সর্ে। যাি ফলে তাঁি চাদি (র্ালেি কাঁটায়) আটলক সর্ে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সথলম সর্লেন এবং বেলেন, 
                                                           
555 মুসরেম ১০৫৬, আহমাদ ১২৮, ২৩৬ 
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‘‘সতামিা আমালক আমাি চাদিখারন দাও। যরদ আমাি রনকট এসব 
(অসংখয) কাঁটা র্ালেি সমান উঁট থাকত, তাহলে আরম তা 
সতামালদি মলয য বণ্টন কলি রদতাম। অতঃপি সতামিা আমালক 
ক্পর্, রমথুযক বা কাপুরুষ সপলত না।’’ (বুখািী)  556 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه 1٧/٦٥1
َ
َما َّنَقَصتإ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعن أ

ٍو إِِلَ ِعّزاً، َوَما تَواَّضَع أَحٌد هللِ إِِلَ َرَفَعُه  َصَدقٌَة مِنإ َماٍل، َوَما َزاَد اهلُل َعبإداً بَِعفإ
 رواه مسلم. « -عز وجل  -اهلُل 

১৩/৫৬১।  আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সাদকাহ কিলে 
মাে কলম যায় না এবং ক্ষমা কিাি রবরনমলয় আল্লাহ তা‘আো 
(ক্ষমাকািীি) সম্মান ব্রদ্ধ কলিন। আি সকউ আল্লাহি (সন্তুরষ্টি) জনয 
রবনয়ী হলে, আল্লাহ আযযা অজাল্ল তালক উচ্চ কলিন।’’ (মুসরেম)  557 

ِب َكبَشَة َعمِرو بِن َسعٍد األنَمارِي رِض اهلل عنه 1٢/٦٥٤
َ
أنّه َسِمَع : وََعن أ

َفُظوهُ » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل  ثُُكمإ َحِديثاً فَاحإ َحِدّ
ُ
قإِسُم َعلَّيإِهَن، وَأ

ُ
َما : ثََلَثٌَة أ

لََمًة َصَْبَ َعلَّيإَها إِِلَ زَاَدهُ اهلُل ِعّزاً، َّنَقَص َماُل َعبإٍد ِمنإ َصَدقٍَة، َوِلَ ُظلَِم َعبإ  ٌد َمظإ
وإ ََكَِمًة َْنإَوَها - «َوِلَ َفَتَح َعبإٌد بَاَب َمسألٍَة إِِلَ َفَتَح اهلُل َعلَّيإِه بَاَب فَقرٍ 

َ
 -أ

َفُظوهُ » ثُُكمإ َحِديثاً فَاحإ َحِدّ
ُ
بََعةِ َّنَفرٍ » :قَاَل  «وَأ َّيا ألرإ َرَزقَُه اهللُ َماِلً  َعبإدٍ : إَّنَما اُِلّنإ

                                                           
556 সহীহুে বুখািী ২৮২১, ৩১৪৮, আহমাদ ১৬৩১৫, ১৬৩৩৪ 
557 মুসরেম ২৫৮৮, রতিরমযী ২০২৯, আহমাদ ৭১৬৫, ৮৭৮২, ৯৩৬০, মুয়াত্তা মারেক ১৮৮৫, দালিমী 
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فَضِل 
َ
لَُم هللِ فِّيِه َحَقاً، َفَهَذا بِأ َوِعلماً، َفُهَو َيَتِِق فِّيِه َرَبُه، َويَِصُل فِّيِه رََِحَُه، َويَعإ

ُزقإُه َماِلً، َفُهَو َصاِدُق انلِّّيَِة، َيُقوُل . الَمَنازِِل   لَوإ أنَ : وََعبإٍد َرَزقُه اهلُل ِعلإماً، َولَمإ يَرإ
ُرُهَما َسَواٌء  وََعبإٍد َرَزقَُه اهلل َماِلً، . ِِل َماِلً لََعِملُت بَِعَمِل فَُلٍن، َفُهَو بنَّيتِِه، فأجإ

ُزقإُه ِعلإماً، َفُهَو َُيبُط ِف َماِِلِ بَغريِ ِعلإٍم، ِلَ َيتَِِق فِّيِه َربَُه، َوِلَ يَِصُل فِّيِه  َولََم يَرإ
لَُم هللِ فِ  َبِث الَمَنازِِل رََِحَُه، َوِلَ َيعإ

خإ
َ
ُزقإُه اهلُل َماِلً . ّيِه َحّقاً، فَهَذا بِأ وََعبإٍد لَمإ يَرإ

لَوإ أَن ِِل َماِلً لََعِملإُت فِّيِه بَعَمِل فَُلٍَن، َفُهَو بنَِّيتِِه، : َوِلَ ِعلإماً، َفُهَو َيُقوُل 
ُرُهَما َسَواءٌ   «حديث حسن صحيح » :رواه الرتمذي، وقال. «فَِوزإ

১৪/৫৬২। আবূ কাবশাহ ‘আমি ইবলন সা‘দ আনসািী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনলেন, ‘‘আরম রতনরট রজরনলসি বযাপালি 
শপথ কিরে এবং সতামালদিলক একরট হাদীস বেরে তা স্মির্ 
িালখাঃ (১) সকান বান্দাি মাে সাদকাহ কিলে কলম যায় না। (২) 
সকান বান্দাি উপি সকান প্রকাি অতযাচাি কিা হলে এবং সস তাি 
উপি দয যণ-য াির্ কিলে আল্লাহ রনশ্চয় তাি সম্মান বারড়লয় সদন, 
আি (৩) সকান বান্দা যাচ্ঞাি দুয়াি উদ্ঘাটন কিলে আল্লাহ তাি 
জনয দরিদ্রতাি দিজা উদ্ঘাটন কলি সদন।’’ অথবা এই িকম অনয 
শব্দ রতরন বযবহাি কিলেন। 

‘‘আি সতামালদিলক একরট হাদীস বেরে তা স্মির্ িালখা।’’ রতরন 
বেলেন, ‘‘দুরনয়ায় চাি প্রকাি সোক আলে; (১) ঐ বান্দা, যালক 
আল্লাহ য ন ও (ইসোমী) জ্ঞান দান কলিলেন। অতঃপি সস তালত 
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আল্লাহলক ভয় কলি এবং তাি মায যলম রনজ আত্মীয়তা বজায় িালখ। 
আি তালত সয আল্লাহি হক িলয়লে তা সস জালন। অতএব সস 
(আল্লাহি কালে) সবলচলয় উৎক্ষ্ট িলি অবস্থান কিলব। (২) ঐ বান্দা, 
যালক আল্লাহ (ইসোমী) জ্ঞান দান কলিলেন; রকন্তু মাে দান কলিনরন। 
সস রনয়লত সতযরনষ্ঠ, সস বলে যরদ আমাি মাে থাকত, তাহলে আরম 
(পূলবণাি) অমুলকি মত কাজ কিতাম। সুতিাং সস রনয়ত অনুসালি 
রবরনময় পালব; এলদি উভলয়ি প্ররতদান সমান। (৩) ঐ বান্দা, যালক 
আল্লাহ মাে দান কলিলেন; রকন্তু (ইসোমী) জ্ঞান দান কলিনরন। 
সুতিাং সস না সজলন অববয রূলপ রনরবণচালি মাে খিচ কলি; সস তালত 
আল্লাহলক ভয় কলি না, তাি মায যলম রনজ আত্মীয়তা বজায় িালখ না 
এবং তালত সয আল্লাহি হক িলয়লে তাও সস জালন না। অতএব সস 
(আল্লাহি কালে) সবলচলয় রনক্ষ্ট িলি অবস্থান কিলব। আি (৪) ঐ 
বান্দা, যালক আল্লাহ য ন ও (ইসোমী) জ্ঞান রকেুই দান কলিনরন। 
রকন্তু সস বলে, যরদ আমাি রনকট মাে থাকত, তাহলে আরমও 
(পূলবণাি) অমুলকি মত কাজ কিতাম। সুতিাং সস রনয়ত অনুসালি 
রবরনময় পালব; এলদি উভলয়ি পাপ সমান।’’ (রতিরমযী হাসান সহীহ 
সূলি)  558 

َما »:ملسو هيلع هللا ىلصأَنُهْم َذحَبُوا َشاًة، َفَقاَل انَليِِبُ : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها 1٦/٦٥٧
ُ َكتِِفَها »:قَاَل . َما بيَِقَ ِمنَْها إاَِل َكِتُفها: قَالَت «بَِِقَ ِمنإَها ؟ واه ر. « بَِِقَ َُكَُها َغريإ

                                                           
558 রতিরমযী ২৩২৫, ইবনু মাজাহ ৪২২৮, আহমাদ ১৭৫৭০ 
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 «حديث صحيح » :الرتمذي، وقال
১৫/৫৬৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, একদা 

তাঁিা একরট োর্ে জবাই কিলেন। অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘োর্েরটি কতটা (মাংস) অবরশষ্ট 
আলে?’’ (আলয়শা) বেলেন, ‘সকবেমাি কাঁলয ি মাংস োড়া তাি 
রকেুই বাকী সনই।’ রতরন বেলেন, ‘‘(বিং) কাঁলয ি মাংস োড়া 
সবটাই বাকী আলে।’’ (রতিরমযী, রবশুদ্ধ সূলি) 559 

* অথণাৎ আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বেলেন, ‘তাি সবটুকু 
মাংসই সাদকা কলি সদওয়া হলয়লে এবং সকবেমাি কাঁলয ি মাংস 
বাকী িলয় সর্লে।’ উত্তলি রতরন বেলেন, ‘‘কাঁলয ি মাংস োড়া সবই 
আলখিালত আমালদি জনয বাকী আলে।’’ (আসলে যা দান কিা হয়, 
তাই বাকী থালক।) 

يِق رَِِضَ اهللُ َعنُهَما، قَالَت 1٥/٦٥٢ ِدّ ِب بَكٍر الِصّ
َ
سَماَء بِنِت أ

َ
قَاَل يِل : وََعن أ

ْو انَْضيِح » :َويِف ِرَوايَةٍ . «الَ تُوِِك َفيُوََك َعلَيِْك » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ 
َ
ِو اْنَفيِح، أ

َ
، أنفيق أ

 متفٌق َعلَيْهِ . «َواَل حُتِِص َفيُْحِِص اهلُل َعلَيِْك، َواَل تُوِع َفيُوِع اهلُل َعلَيِْك 
১৬/৫৬৪। আসমা রবনলত আবূ বকি (িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা) 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, 
‘‘তুরম সম্পদ সবঁলয  (জমা কলি) সিলখা না, এরূপ কিলে সতামাি 
রনকট (আসা সথলক) তা সবঁলয  িাখা হলব।’’ অনয এক বর্ণনায় আলে, 
                                                           
559 রতিরমযী ২৪৭০, আহমাদ ২৩ 
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‘‘খিচ কি, অথবা সেলড় দাও, অথবা প্রবাহমান কি, গুলন গুলন 
সিলখা না, এরূপ কিলে আল্লাহও সতামালক গুলন গুলন সদলবন। আি 
তুরম জমা কলি সিলখা না, এরূপ কিলে আল্লাহও সতামাি প্ররত 
(খিচ না কলি) জমা কলি িাখলবন।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 560 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه 1٥/٦٥٦
َ
 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصأنَه َسِمَع رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َمثَل ابَلِخيِل َوالُمنِْفِق، َكَمثَِل رَُجلنَْيِ َعلَيِْهَما ُجَنتَاِن ِمْن َحِديٍد ِمْن ثُِديِِّهَما إىَِل »
َما الُمنِْفُق فَاَل ُينْ 

َ
ْو َوفََرْت  -ِفُق إاَِل َسبََغْت تََراِقيِهَما، فَأ

َ
هِ َحََّت َُتِْفَ  -أ ىلَعَ ِجَْلِ

ْن ُينِْفَق َشيْئاً إاَِل لَِزقَْت لُُكُ َحلَْقٍة 
َ
َبنَانَُه، َوَتْعُفو أثَرُه، وأَما ابَلِخيُل، فَاَل يُِريُد أ

ُعَها فاََل تَنَِسُع   متفٌق َعلَيْهِ . «َمََكَنَها، َفُهَو يُوِسّ
১৭/৫৬৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনলেন, 
‘‘ক্পর্ ও দানশীলেি দ্ষ্টান্ত এমন দুই বযরিি মত, যালদি পরিয ালন 
দু’রট সোহাি বমণ িলয়লে। যা তালদি বুক সথলক টঁুরট পযণন্ত রবি্ত। 
সুতিাং দানশীে যখন দান কলি, তখনই সসই বমণ তাি সািা সদলহ 
রবি্ত হলয় যায়, এমনরক (তাি ফলে) তা তাি আিুেগুলোলকও 
স লক সফলে এবং তাি পদরচহ্ন (পাপ বা ত্রুরট) মুলে সদয়। পক্ষান্তলি 
ক্পর্ যখনই রকেু দান কিাি ইচ্ছা কলি, তখনই বলমণি প্ররতরট 
আংটা যথাস্থালন এঁলট যায়। সস তা প্রশি কিলত চাইলেও তা প্ররশি 

                                                           
560 সহীহুে বুখািী ১৪৩৩, ১৪৩৪, ২৫৯০, ২৫৯১, মুসরেম ১০২৯, রতিরমযী ১৯৬০, নাসায়ী ২৫৫১, 

আবূ দাউদ ১৬৯৯, আহমাদ ২৪৫৫৮, ২৬৩৭২, ২৬৩৮২, ২৬৩৯৪, ২৬৪৩০, ২৬৪৪০, ২৬৪৪৭ 
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হয় না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)  561 
ٍب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل  ٦٥٥/18 َرةٍ مِنإ َكسإ َمنإ تََصَدَق بَعدِل َتمإ

ِّّيَها لَِصاِحبَِها  َبلَُها بَِّيِمّينِِه، ُثَم يَُرب
بَُل اهلُل إِِلَ الَطّيَب، فَإَن اهلَل َيقإ َطّيٍِّب، َوِلَ َيقإ

 متفٌق َعلَيْهِ . « َما يَُرِِبّ أَحُدُكمإ فَلُوَهُ َحََّت تَُكوَن ِمثإَل اجَلَبلِ كَ 
১৮/৫৬৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি 
(তাি) দবয  উপালয় উপারজণত অথণ সথলক একরট সখজুি পরিমার্ও 
রকেু দান কলি---আি আল্লাহ সতা দবয  অথণ োড়া অনয রকেু গ্রহর্ই 
কলিন না---সস বযরিি ঐ দানলক আল্লাহ ডান হালত গ্রহর্ কলিন। 
অতঃপি তা ঐ বযরিি জনয োেন-পােন কলিন; সযমন সতামালদি 
সকউ তাি অশব-শাবকলক োেন-পােন কলি থালক। পরিলশলষ তা 
পাহালড়ি মত হলয় যায়।’’ (বুখািী-মুসরেম) 562 

1٢/٦٥٥  ّ رإِض، » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انَليِِبِ
َ
يِش بَِفَلٍَة ِمَن األ بَيإَنَما رَُجٌل َيمإ

تاً ِف َسَحابٍَة، اِسِق َحِديَقَة فَُلٍن، َفتََنََّح َذلَِك الَسَحاُب فَأفإَرغَ َماَءهُ ِِف  فََسِمَع َصوإ
ا َ َتوإَعَبت َذلَِك املاءَ َُكَُه، َفَتتََبَع الَماَء، فإَذا َحَرٍة، فإَِذا ََشإَجٌة ِمنإ تِلإَك الرِشّ ِج قَِد اسإ

ُل املاَء بِِمسَحاتِِه، َفَقاَل َِلُ  ائٌم ِف َحِديَقتِِه ُُيَوِّ
يَا َعبإَد اهللِ، َما اسُمَك ؟ : رَُجٌل قَ
ألُِِن َعِن يَا َعبَد اهللِ : فَُلٌن لَِلِسِم اَّلِص ي َسِمَع ِف الَسَحابَِة، َفَقاَل َِلُ : قال ، لَِم تَسإ

                                                           
561 সহীহুে বুখািী ১৪৪৪, ২৯১৭, ৫৭৯৭, মুসরেম ১০২১, নাসায়ী ২৫৪৭, ২৫৪৮, আহমাদ ৭৪৩৪, 

৮৮১৪, ১০৩৯১ 
562 সহীহুে বুখািী ১৪১০, মুসরেম ১০১৪, রতিরমযী  ৬৬১, নাসায়ী ২৫২৫, ইবনু মাজাহ ১৮৪২, 

আহমাদ ৭৫৭৮, ৮১৮১, ৮৭৮৩, ৮৯৯২, ৯১৪২, ৯১৪৯, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৭৪, দালিমী ১৬৭৫ 
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ِِم؟ َفَقاَل  ُت َصوتإاً ِِف الَسَحاِب اَّلِص ي َهَذا َماُؤهُ، َيُقوُل : اسإ ِق َحِديَقَة : إِنّ َسِمعإ اِسإ
َنُع فِّيَها، َفَقاَل  ُظُر إََِل َما َُيإُرُج : فَُلٍَن ِلِسِمَك، َفَما تَصإ أَما إِذ قُلَت َهَذا، فَإِنّ أّنإ

 رواه مسلم. « بُِثلُثِِه، َوآُكُل أنَا وَِعَّياِِل ثُلُثاً، وَأرُد فِّيَها ثُلَُثهُ  ِمنإَها، فَأتََصَدُق 
১৯/৫৬৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘এক 
বযরি ব্ক্ষহীন প্রান্তলি সম  সথলক শব্দ শুনলত সপে, ‘অমুলকি 
বার্ালন ব্রষ্ট বষণর্ কি।’ অতঃপি সসই সম  সলি রর্লয় কালো 
পাথুলি এক ভূরমলত বষণর্ কিে। তািপি (সসখানকাি) নাোসমূলহি 
মলয য একরট নাো সমূ্পর্ণ পারন রনলজি মলয য জমা কলি রনে। 
সোকরট সসই পারনি অনুসির্ কলি রকেু দূি রর্লয় সদখে, একরট 
সোক সকাদাে দ্বািা রনজ বার্ালনি রদলক পারন  ুিালচ্ছ। সস তালক 
রজজ্ঞাসা কিে, ‘সতামাি নাম রক ভাই?’ বেে, ‘অমুক।’ এরট রেে 
সসই নাম, সয নাম সমল ি আড়ালে সস শুলনরেে। বার্ান-ওয়াো 
বেে, ‘ওলহ আল্লাহি বান্দা! তুরম আমাি নাম সকন রজজ্ঞাসা 
কিলে?’ সোকরট বেে, ‘আরম সমল ি আড়াে সথলক সতামাি নাম 
য লি সতামাি বার্ালন ব্রষ্ট বষণর্ কিলত আলদশ শুনোম। তুরম রক 
এমন কাজ কি?’ বার্ান-ওয়াো বেে, ‘এ কথা যখন বেলে, তখন 
বেলত হয়; আরম এই বার্ালনি উৎপি ফে-ফসেলক সভলব-রচলন্ত 
রতন ভালর্ ভার্ করি। অতঃপি তাি এক ভার্ দান করি, এক ভার্ 
আরম আমাি পরিজন সহ সখলয় থারক এবং বাকী এক ভার্ বার্ালনি 
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চাষ-খালত বযয় করি।’’ (মুসরেম) 563 
 

ِل َوالُّشحِّ  -61 ِ َعِن اْلُخإ
 بَاُب انلَِهإ

পরিলচ্ছদ - ৬১: ক্পর্তা ও বযয়কুণ্ঠতা 
আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ّما ﴿
َ
ِ  َوَكّذَب  ٨ َنٰ َتغۡ سۡ ٱوَ  ََبَِل  َمنَ  َوأ ه   ٩ َنٰ ّسۡ ۡۡل  ٱب  َوَما ١٠ ىٰ ع ۡسَ لِلۡ  ۥفََّسن يَّسِ 
غۡ     [11  ،8: الليل] ﴾ ١١ ّدىٰ تَرَ  إَِذا ۥ  َمال    ه  َعنۡ  ِن ي 

অথণাৎ “পক্ষান্তলি সয কাপণর্য কলি ও রনলজলক স্বয়ংসমূ্পর্ণ মলন 
কলি। আি সরদ্বষয়লক রমথযাজ্ঞান কলি, অরচলিই তাি জনয আরম 
সুর্ম কলি সদব (জাহািালমি) কলিাি পরির্ালমি পথ। যখন সস 
ধ্বংস হলব, তখন তাি সম্পদ তাি সকানই কালজ আসলব না।” (সূিা 
োইে ৮-১১) 

রতরন আলিা বলেন, 
حّ  ي وَق  َوَمن﴿ َلٰ  ۦِّسهِ َّنفۡ  ش  و 

 
م   ئَِك فَأ ۡ ٱ ه  فۡ ل ونَ م   [  1٥: اتلغابن] ﴾ لِح 

অথণাৎ “যািা অন্তলিি কাপণর্য হলত মুি, তািাই সফেকাম।” 
(সূিা তার্াবূন ১৬ আয়াত) 

এ রবষলয় একারয ক হাদীস র্ত পরিলচ্ছলদ উরল্লরখত হলয়লে। 
আলিা রকেু রনম্নরূপঃ- 

اَتُقوا الُظلإَم ؛ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه ٦٥8/1
                                                           
563 মুসরেম ২৯৮৪, আহমাদ ৭৮৮১ 
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لََك َمنإ ََكَن . فَإَِن الُظلإَم ُظلَُماٌت يَوإَم الِقَّياَمِة  َواَتُقوا الُّشَح ؛ فَإَن الُّشَح أهإ
َتَحلُو ، ََحَلَُهمإ لََعَ أنإ َسَفُكوا ِدَماءُهمإ َواسإ  رواه مسلم. « ا َُمَارَِمُهمإ َقبإلَُكمإ

১/৫৬৮। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘অতযাচাি কিা সথলক বাচঁ। 
সকননা, অতযাচাি রকয়ামলতি রদলনি অন্ধকাি। আি ক্পর্তা সথলক 
দূলি থাক। সকননা, ক্পর্তা সতামালদি পূবণবতণীলদিলক ধ্বংস কলি 
রদলয়লে। (এই ক্পর্তাই) তালদিলক প্রলিারচত কলিরেে, ফলে তািা 
রনলজলদি িিপাত  রটলয়রেে এবং তালদি উপি হািামক্ত 
বস্তুসমূহলক হাোে কলি রনলয়রেে।’’ (মুসরেম) 564 

 

إُمَواَساةِ  -62 َثارِ ال
يإ ِ
 بَاُب اْلإ

পরিলচ্ছদ - ৬২: তযার্ ও সহমরমণতা প্রসলি 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ونَ َوي ؤۡ  ﴿ ٰ  ثِر  ِّسِهمۡ  ََعَ نف 

َ
َ  بِِهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  أ  [  ٢: احلَش] ﴾ َخَصاَصة 

অথণাৎ “রনলজিা অভাবগ্রি হলেও তািা (অপিলক) রনলজলদি 
উপি প্রায ানয সদয়।” (সূিা হাশ ি ৯ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ونَ َوي ۡط  ﴿ ٰ  لّطَعامَ ٱ عِم  ّبِهِ  ََعَ ِسًياوَ  اَوَيتِيمٗ  اِّكينٗ ِمّسۡ  ۦح 

َ
 [  8: االنسان] ﴾ ٨ أ

                                                           
564 মুসরেম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪০৫২ 



 

646 

অথণাৎ “আহালযণি প্ররত আসরি সলেও তািা অভাবগ্রি, ইয়াতীম 
ও বন্দীলক অিদান কলি।” (সূিা দাহাি ৮ আয়াত) 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦٥٢/1
َ
ّ : وََعن أ : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء رَُجٌل إىَِل انَليِِبِ

َواذَلي َبَعثََك بِاحلَِقّ َما ِعنِْدي إاَِل :  َبْعِض نَِسائِِه، َفَقالَتإيِنّ جَمُْهوٌد، فَأرَسَل إىَِل 
ْخَرى، َفَقالَْت ِمثَل َذلَِك، َحََّت قُلَْن لُُكُُهَن ِمثَل َذلَِك 

ُ
رَْسَل إىَِل أ

َ
الَ َواذَلِي : َماٌء، ُثَم أ

 « َمنإ يُِضّيُف َهَذا اللَّيإلََة ؟» :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انَليِِبُ . َبَعثََك بِاحلَِقّ َما ِعنِْدي إاَِل َماٌء 
تِهِ : َفَقاَل رَُجٌل ِمَن األنَْصارِ 

َ
: أنَا يَا رَُسوَل اهلِل،  فَاْنَّطلََق بِِه إىَِل رَْحِلِه، َفَقاَل الْمَرأ

 . ملسو هيلع هللا ىلصأكِرِِم َضيَْف رَُسوِل اهلِل 
تِهِ 

َ
ٌء ؟ َفَقالَْت : ويف روايٍة قَاَل الْمَرأ . اَل قُوَت ِصبيَايِن اَل، إِ : َهْل ِعنَْدِك َِشْ

ِميهْم، َوإَِذا َدَخَل َضيُْفنَا فَأْطِفيئ : قَاَل  ٍء َوإَذا أَراُدوا الَعَشاَء َفنَِوّ َفَعِلّليهم بََِشْ
ِريِه أنَا نَأُكُل 

َ
اَج، َوأ َ ، فَلََما أْصبََح َغَدا . الَِسّ َفَقَعُدوا َوأَكَل الَضيُْف َوَباتَا َطاِوَينْيِ
متفٌق . « لََقدإ َعِجَب اهلل ِمنإ َصنِّيِعُكَما بَِضّيإِفُكَما اللَّيإلَةَ » :، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ انَليِِبّ 

 َعلَيْهِ 
১/৫৬৯। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক বযরি 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস বেে, ‘আরম 
কু্ষয ায় কাতি হলয় আরে।’ আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁি সকান স্ত্রীি রনকট সংবাদ পািালেন। রতরন বেলেন, 
‘সসই সত্তাি কসম, রযরন আপনালক সলতযি সলি পারিলয়লেন! আমাি 
কালে পারন োড়া রকেুই সনই।’ অতঃপি অনয স্ত্রীি রনকট পািালেন। 
রতরনও অনুরূপ কথা বেলেন। এমনরক সশষ পযণন্ত সকে (স্ত্রী)ই ঐ 
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একই কথা বেলেন, ‘সসই সত্তাি কসম, রযরন আপনালক সলতযি 
সালথ পারিলয়লেন! আমাি কালে পারন োড়া সকান রকেুই সনই।’ 
তািপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘আজলকি 
িালত সক এলক সমহমান রহসালব গ্রহর্ কিলব?’’ এক আনসািী 
বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম এলক সমহমান রহসালব গ্রহর্ 
কিব।’ সুতিাং রতরন তালক সালথ কলি রনজ র্্লহ রনলয় সর্লেন এবং 
তাঁি স্ত্রীলক বেলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
সমহমালনি খারতি কি।’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, রতরন (আনসািী) তাঁি স্ত্রীলক বেলেন, 
‘সতামাি রনকট সকান রকেু আলে রক?’ রতরন বেলেন না, ‘সকবেমাি 
বাচ্চালদি খাবাি আলে।’ রতরন বেলেন, ‘সকান রজরনস দ্বািা 
তালদিলক ভুরেলয় িাখলব এবং তািা যখন িালি খাবাি চাইলব, তখন 
তালদিলক  ুম পারড়লয় সদলব। অতঃপি যখন আমালদি সমহমান 
( লি) প্রলবশ কিলব, তখন বারত রনরভলয় সদলব এবং তালক সদখালব 
সয, আমিাও খারচ্ছ।’ সুতিাং তাঁিা সকলেই খাওয়াি জনয বলস 
সর্লেন; সমহমান খাবাি সখে এবং তাঁিা দু’জলন উপবালস িাত 
কারটলয় রদলেন। অতঃপি যখন রতরন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট সর্লেন, তখন রতরন বেলেন, 
‘‘সতামিা দু’জলনি আজলকি িালত সতামালদি সমহমালনি সালথ 
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সতামালদি বযবহালি আল্লাহ রবরস্মত হলয়লেন!’’ (বুখািী ও মুসরেম) 565 
ِ ََكِِف اّثلََلَثَِة، َوَطَعاُم »:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعنُه، قَاَل  ٤/٦٥1 نَّيإ

َطَعاُم اِلثإ
َويِف ِرَوايٍَة لُِمسِلٍم َعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، . متفٌق َعلَيِْه  «اّثلََلَثَِة ََكِِف األرَبَعةِ 

 ّ يِِبِ
ِِف َطَعاُم الَواِحِد يَ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلَ ِ يَكإ نَّيإ

، َوَطَعاُم اِلثإ ِ نَّيإ
ِِف اِلثإ كإ

ِِف اّثلََماّنِّية َبَعة يَكإ رإ
َ
َبَعَة، َوَطَعاُم األ رإ

َ
 . « األ

২/৫৭০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘দু’জলনি 
খাবাি রতনজলনি জনয এবং রতনজলনি খাবাি চািজলনি জনয 
যলথষ্ট।’’ (বুখািী-মুসরেম) 566 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘একজলনি 
খাবাি দু’জলনি জনয, দু’জলনি খাবাি চািজলনি জনয এবং 
চািজলনি খাবাি আটজলনি জনয যলথষ্ট।’’ 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٦٥1
َ
بَيْنََما ََنُْن يِف َسَفٍر َمَع : وََعن أ

ُه يَميناً وَِشَمااًل، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبّ  إْذ َجاَء رَُجٌل ىلَعَ َراِحلٍَة َُلُ، فََجَعَل يَِصُِف بََِصَ
ٍر فَلَّيُعدإ بِهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  ُل َظهإ لََعَ َمنإ ِلَ َظهَر َِلُ، َوَمنإ ََكَن  َمنإ ََكَن َمَعُه فَضإ

ٌل ِمنإ َزاٍد، فَلإَّيُعدإ بِِه لََعَ َمنإ ِلَ َزاَد َِلُ  فََذَكَر ِمْن أْصنَاِف املاِل َما َذَكَر . « َِلُ فَضإ

                                                           
565 সহীহুে বুখািী ৩৭৯৮, মুসরেম ২০৫৪, রতিরমযী ৩৩০৪ 
566 সহীহুে বুখািী ৫৩৯২, মুসরেম ২০৫৮, রতিরমযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মারেক 

১৭২৬ 



 

649 

َحٍد ِمَنا يِف فَْضٍل 
َ
 رواه مسلم. َحََّت َرأْينَا أنَُه اَل َحَق أل

৩/৫৭১। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
আমিা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সালথ সফলি রেোম। 
ইলতামলয য একরট সোক তাি একরট সওয়ািীি উপি চলড় (আমালদি 
রনকট) এে এবং ডালন ও বালম তাি দ্রষ্ট রফিালত োর্ে। (এ 
সদলখ) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘যাি 
রনকট উদ্্বত্ত সওয়ািী আলে, সস সযন তা ঐ বযরিলক সদয় যাি রনকট 
সকান সওয়ািী সনই। আি যাি রনকট উদ্্বত্ত পালথয় (খাদয) িলয়লে, 
সস সযন ঐ বযরিলক সদয় যাি সকান পালথয় সনই।’’ এভালব রতরন 
রবরভি প্রকাি মালেি কথা উলল্লখ কিলেন। এমনরক আমিা য াির্া 
কিোম সয, উদ্্বত্ত মালে আমালদি কালিা অরয কাি সনই। (মুসরেম)  
567 

أَن أْمَرأًة َجاَءْت إىَِل رَُسوِل اهلِل : وََعن َسهِل بِن َسعٍد رِض اهلل عنه ٢/٦٥٤
َخَذَها انلَيُِب : بَُِبَْدٍة َمنُْسوَجٍة، َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلص

َ
ْكُسوَكَها، فَأ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصنََسْجتَُها بِيََدَي أل

 :َفَقاَل ! اْكُسنِيَها َما أْحَسنََها : إَزارُُه، َفَقاَل فُالنٌ حُمْتَاجاً إَِيَْها، فََخَرَج إَِيْنَا َوإَنَها 
َفَقاَل : يف الَمْجِلِس، ُثَم رََجَع َفَّطواَها، ُثَم أرَْسَل بَِها إَِيْهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََجلََس انَليُِب  « َّنَعمإ »

تْلَُه وََعِلْمَت أنَُه اَل حُمتَاَجاً إَِيَْها، ُثَم َسأ ملسو هيلع هللا ىلصلَِبَسَها انَليُِب ! َما أْحَسنَْت : َُلُ الَْقومُ 
لِْبَسَها، إَنَما َسأتْلُُه تِلَُكوَن َكَفيِن : يَُرُد َسائاًِل، َفَقاَل 

َ
قَاَل . إيّن َواهلِل َما َسأتْلُُه أل

 رواه ابلخاري. فَََكنَْت َكَفنَُه : َسْهٌل 
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৪/৫৭২।  সাহে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, এক মরহো নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট একরট (হালত) বুনা চাদি রনলয় এে। সস বেে, ‘আপনাি 
পরিয ালনি জনয চাদিরট আরম রনজ হালত বুলনরে।’ আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তা গ্রহর্ কিলেন এবং তাঁি চাদলিি 
প্রলয়াজনও রেে। তািপি রতরন েুিীরূলপ পরিয ান কলি আমালদি 
সামলন আসলেন। তখন অমুক বযরি বেে, ‘এরট আমালক পিাি 
জনয দান কলি রদন। এরট কত সুন্দি!’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ, (তাই 
সদব।)’’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মজরেলস (রকেুক্ষর্) 
বসলেন। অতঃপি রফলি রর্লয় তা ভাঁজ কলি ঐ সোকরটি কালে 
পারিলয় রদলেন। সোলকিা বেে, ‘তুরম কাজটা ভাে কিলে না। নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তা তাঁি প্রলয়াজলন পলিরেলেন, তবুও 
তুরম সচলয় বসলে। অথচ তুরম জান সয, রতরন কালিা চাওয়া িদ 
কলিন না।’ ঐ বযরি বেে, ‘আল্লাহি কসম! আরম তা পিাি 
উলদ্দলশয চাইরন, আমাি চাওয়াি একমাি উলদ্দশয সয, তা আমাি 
কাফন হলব।’  সাহে বলেন, ‘সশষ পযণন্ত তা তাঁি কাফনই 
হলয়রেে।’ (বুখািী)  568 

ِب ُموىَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦/٦٥٧
َ
إَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ
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وإ قََل َطَعاُم ِعّيَالِِهمإ بِالَمديِنَِة، ََجَُعوا َما ََكَن 
َ
وِ، أ َملُوا ِف الَغزإ َّي إَِذا أرإ

ّ
ِ َعِري

األشإ
ُهمإ ِف ثَوإٍب َواِحٍد، ُثَم اقإتََسُموهُ بَيإَنُهمإ ِف إنَاٍء َواحٍد بِالَسِويَِة، َفُهمإ ِمِِنّ وَأنَا ِعنإدَ 
 متفٌق َعلَيْهِ . « ِمنإُهمإ 

৫/৫৭৩। আবূ মূসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আশআিী 
সর্ালিি সোকলদি যখন রজহালদি পালথয় ফুরিলয় যায় অথবা 
মদীনালত তালদি পরিবাি পরিজনলদি খাদয কলম যায়, তখন তািা 
তালদি রনকট যা রকেু থালক, তা সবই একরট কাপলড় জমা কলি। 
অতঃপি তা রনলজলদি মলয য একরট পালি সমানভালব বণ্টন কলি 
সনয়। সুতিাং তািা আমাি (দেভুি) এবং আরমও তালদি 
(দেভুি)।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 569 

 

َثارِ ِمَما يُتََْبَُ  فِّيإهِ  -63
تِكإ ِسإ ِخَرةِ َواِلإ رِ اآلإ ُموإ

ُ
 بَاُب اِلََنافُِس ِِفإ أ

পরিলচ্ছদ - ৬৩: আলখিালতি কালজ প্ররতলযারর্তা কিা 
এবং বিকতময় রজরনস অরয ক কামনা কিাি রববির্ 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ٰ  َوِّف ﴿ ۡ ٱ َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َذ َتَنٰ ل ونَ م   [  ٤٥: املّطففني] ﴾فِّس 
অথণাৎ “এ বযাপালি (জািাত োলভি জনয) প্ররতলযার্ীিা 
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প্ররতলযারর্তা করুক।” (সূিা মুত্বাফরফফীন ২৬ আয়াত) 
ِِتَ بََِشاٍب،  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن َسْهِل بن َسعٍد رِض اهلل عنه ٦٥٢/1

ُ
أ

ََشَِب ِمنُْه َوَعْن يَِمينِِه ُغاَلٌم، َوَعْن 
أتَأذَُن ِِل أنإ  » :يََسارِهِ األْشيَاُخ، َفَقاَل لِلُغاَلمِ فَ

ِطَي َهُؤِلَءِ ؟ عإ
ُ
ْوثُِر بِنَِصييِب ِمنَْك أَحداً : َفَقاَل الُغالمُ  « أ

ُ
الَ َواهللِ يَا رَُسوَل اهلِل، الَ أ

 متفٌق َعلَيْهِ . يف يَِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفتَلَُه رَُسوُل اهلِل . 
১/৫৭৪।  সাহে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সামলন সকান 
পানীয় পরিলবশন কিা হে। রতরন তা সথলক পান কিলেন। তাঁি 
ডান রদলক রেে একরট বােক আি বাম রদলক রেে কলয়কজন 
বলয়ালজযষ্ঠ বযরি। (রনয়ম হে, ডান রদলক আলর্ সদওয়া তাই) রতরন 
বােকরটলক বেলেন, ‘‘তুরম রক আমালক অনুমরত সদলব, আরম ঐ 
বয়স্ক সোকলদিলক আলর্ পান কিলত রদই?’’ বােকরট বেে, 
‘আল্লাহি কসম! সহ আল্লাহি িসূে! আপনাি কাে সথলক আমাি 
ভালর্ আসা রজরনলসি সক্ষলি আরম কাউলক আমাি উপি অগ্রারয কাি 
সদব না।’ (সা‘দ বলেন,) ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
তখন সপয়াোরট তাি হালত তুলে রদলেন।’ (বুখািী ও মুসরেম)  570 

* ঐ বােক রেলেন, ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু। 

٤/٦٥٦  ّ ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
َ
علّيه بَيإنَا أيُوُب » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ
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يَاناً، فََخَر َعلَّيإِه َجَراٌد ِمنإ َذهَ  السَلم تَِسُل ُعرإ بِِه، َيغإ ٍب، فََجَعَل أيُوُب َُيإِِث ِف ثَوإ
َنيتَك َعَما تََرى ؟: -َعَز وََجَل  -َفَناَداهُ َرُبُه  ب ىَََ : قَاَل ! يَا أيُوُب، ألَمإ أُكنإ أغإ

 رواه ابلخاري. « َوِعَزتَِك َولَِكنإ ِلَ ِغَن يِبإ َعنإ بََرَكتَِك 
২/৫৭৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘একদা আইয়ূব আোইরহস 
সাোম উেি হলয় সর্াসে কিরেলেন। অতঃপি তাঁি উপি সসানাি 
পিপাে পড়লত োর্ে। আইয়ূব আোইরহস সাোম তা আঁজো ভলি 
ভলি বলস্ত্র িাখলত আিম্ভ কিলেন। সুতিাং তাঁি প্ররতপােক আযযা 
অজাল্ল তাঁলক ডাক রদলেন, ‘সহ আইয়ূব! তুরম যা সদখে তা হলত রক 
আরম সতামালক অমুখালপক্ষী কলি রদইরন?’ রতরন বেলেন, ‘অবশযই, 
সতামাি ইিলতি কসম! রকন্তু আরম সতামাি বিকত হলত 
অমুখালপক্ষী নই।’’ (বুখািী) 571 

 

ّ الَّشاكِِر  -64 ِل  الَغِِنِ
 بَاُب فَضإ

পরিলচ্ছদ - ৬৪: ক্তজ্ঞ য নীি মাহাত্ময 
ক্তজ্ঞ য নী ঐ বযরি সয দবয  পন্থায় য নাজণন কলি এবং তা দবয  

ও রবলয য় পলথ বযয় কলি। 

এ বযাপালি আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
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ّما ﴿
َ
عۡ  َمنۡ  فَأ

َ
ِ  َوَصّدَق  ٥ ّتََقٰ ٱوَ  َطيٰ أ ه   ٦ َنٰ ّسۡ ۡۡل  ٱب  ﴾ ٧ ىٰ ي ۡسَ لِلۡ  ۥفََّسن يَّسِ 

 [  ٥  ،٦: الليل]
অথণাৎ “সুতিাং সয দান কলি ও আল্লাহলক ভয় কলি, এবং 

সরদ্বষয়লক সতযজ্ঞান কলি। অরচলিই আরম তাি জনয সুর্ম কলি সদব 
(জািালতি) সহজ পথ।” (সূিা োয়ে ৫-৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
 ٱ َوَسي َجّنب َها ﴿

َ
ّّكٰ  ۥَماَل   ِت ي ؤۡ  َّّلِيٱ ١٧ ََق تۡ ۡۡل َحد   َوَما ١٨ َيََتَ

َ
 َمة  ّّنِعۡ  ِمن ۥِعنَده   ِۡل

 ۡ  ٱ َرّبِهِ  هِ وَجۡ  ءَ َغا  تِ بۡ ٱ إِّّل  ١٩ َزىٰ َت 
َ
ٰ ۡۡل  [  ٤1  ،1٥: الليل] ﴾ ٢١ َضٰ يَرۡ  َف َولََّسوۡ  ٢٠ َۡعَ

অথণাৎ “আি আল্লাহভীরুলক তা সথলক দূলি িাখা হলব। সয 
আত্মশুরদ্ধি জনয তাি য ন-সম্পদ দান কলি এবং তাি প্ররত কালিা 
সকান অনুগ্রলহি প্ররতদালন নয়। সকবে তাি মহান পােনকতণাি 
সন্তুরষ্ট োলভি প্রতযাশায়। আি সস অরচলিই সন্তুষ্ট হলব।” (সূিা ঐ ১৭-
২১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
وا  ت بۡ  إِن ﴿ ٰ ٱ د  ٰ  فَنِعِّما ِت لّصَدَق ۡ  ِإَون ِهَ وَهات  َقَرا  لۡ ٱ ت وَهاَوت ؤۡ  ف  وَ  ءَ ف  مَۡ  َخۡي   َفه   ّلك 

م َوي َكّفِر   ۡمُ  َٔ َسّيِ  ّمِن َعنك   [  ٤٥1: ابلقرة] ﴾ ٢٧١ َخبِي   نَ َمل وَتعۡ  بَِما ّلّل  ٱوَ  اتِك 
অথণাৎ “সতামিা যরদ প্রকালশয দান কি, তলব তা উত্তম। আি 

যরদ তা সর্াপলন কি এবং অভাবগ্রিলক দাও, তলব তা সতামালদি 
জনয আিও উত্তম। এলত রতরন সতামালদি রকেু রকেু পাপ সমাচন 
কিলবন, বস্তুত সতামিা যা কি, আল্লাহ তা অবরহত।” (সূিা বাক্বািাহ 
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২৭১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেলেন, 
وا   َحَّّتٰ  ِبّ لۡ ٱ َتَنال وا   لَن ﴿ ُِبونََ  ِمّما ت نفِق  وا   َوَما ت   َعلِيم  ۦ بِهِ  ّلّلَ ٱ فَإِنّ  ء  َشۡ  ِمن ت نفِق 
 [  ٢٤: عمران ال] ﴾ ٩٢

অথণাৎ “সতামিা কখনও পুর্য োভ কিলত পািলব না, যতক্ষর্ না 
সতামালদি রপ্রয় রজরনস আল্লাহি পলথ বযয় কলিে। আি সতামিা যা 
রকেু বযয় কি, রনশ্চয় আল্লাহ সস সম্বলন্ধ সরবলশষ অবরহত।” (সূিা 
আলে ইমিান ৯২ আয়াত) 

ِل َحَسَد إِِلَ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن مسعود رِض اهلل عنه، عن انليِِبّ  ٦٥٥/1
 ِ َورَُجٌل آتَاهُ اهلُل  رَُجٌل آتَاهُ اهلُل َماِلً، فََسلََطُه لََعَ َهلََكتِِه ِف احَلّق،: ِف اثإنَتَّيإ

ِِض بَِها ويَُعلُِّمَها َمًة، َفُهَو َيقإ  متفٌق َعلَيْهِ  « ِحكإ
১/৫৭৬। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকবেমাি দু’রট রবষলয় 
ঈষণা কিা যায়ঃ (১) ঐ বযরিি প্ররত যালক মহান আল্লাহ সম্পদ 
রদলয়লেন, অতঃপি তালক হক পলথ অকাতলি দান কিাি ক্ষমতা 
দান কলিলেন এবং (২) ঐ বযরিি প্ররত যালক মহান আল্লাহ রহকমত 
দান কলিলেন, অতঃপি সস তাি দ্বািা ফায়সাো কলি ও তা রশক্ষা 
সদয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম, এরট ৫৪৯ নম্বলি র্ত হলয়লে।) 572 

                                                           
572 সহীহুে বুখািী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩০, ইবনু মাজাহ ৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮, মুসরেম 

৮১৬ 
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ّ وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ ا ٤/٦٥٥ ِلَ َحَسَد إِِلَ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصهلُل َعنُهَما، َعِن انَليِِبِ
 ِ آَن، َفُهَو َيُقومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيإِل َوآنَاءَ انلََهارِ، َورَُجٌل آتَاهُ : ِف اثإنََتّيإ رَُجٌل آتَاهُ اهللُ الُقرإ

ِل َوآنَاَء انلََهارِ 
 يْهِ متفٌق َعلَ . «َماِلً، َفُهَو ُينإِفُقُه آنَاَء اللَّيإ

২/৫৭৭। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকবেমাি দু’রট রবষলয় 
ঈষণা কিা যায়ঃ (১) ঐ বযরিি (রহংসা কিা যায়) যালক আল্লাহ 
কুিআন (রশক্ষা) রদলয়লেন অতঃপি সস রদবািারি তাি যত্ন কলি 
(সতোওয়াত ও আমে কলি) এবং (২) ঐ বযরিি (রহংসা কিা যায়) 
যালক মহান আল্লাহ সম্পদ রদলয়লেন, অতঃপি সস রদবািারি তা দান 
কলি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 573 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٧/٦٥8
َ
أَن ُفَقراَء الُمَهاِجريَن أتَْوا رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

 «؟ َذا  َوَما» :رََجاِت الُعََّل، َوانَلِعيم الُمِقيِم، َفَقاَل َذَهَب أْهُل ادُلثُورِ بِادلَ : ، َفَقالَواملسو هيلع هللا ىلص
، َويَُصوُموَن َكَما نَُصوُم، َويَتََصَدقُوَن َواَل َنتََصَدُق، : َفَقالَوا يَُصلُوَن َكَما نَُصِِلّ

َعِلُّمُكْم َشيْئاً تُْدِركُ »:ملسو هيلع هللا ىلصَويَْعِتُقوَن َواَل َنْعِتُق، َفَقاَل رَُسول اهلِل 
ُ
وَن بِِه َمْن أفَال أ

َسبََقُكْم، َوتَْسِبُقوَن بِِه َمْن َبْعَدُكْم، َوالَ يَُكوُن أَحٌد أفَْضَل ِمنُْكْم إِالَ َمْن َصنََع 
ُوَن َوََتإِمُدوَن، ُدبَُر » :بَََّل يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل : قَالُوا «ِمثَْل َما َصنَْعتُْم؟ تَُسبُِّحوَن َوتَُكِْبّ
: ، َفَقالَواملسو هيلع هللا ىلصفَرََجَع ُفَقَراء الُمَهاِجِريَن إِىَل رَُسوِل اهلِل  « َوثََلثَِّي َمَرةً لُُكِّ َصَلٍَة ثََلثاً 

َذلَِك » :ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع إْخَواُننَا أهُل األْمواِل بَِما َفَعلْنَا، َفَفَعلُوا ِمثلَُه ؟ َفَقاَل رَُسوُل اهلِل 
                                                           
573 সহীহুে বুখািী ৫০২৫, ৭৫২৯, মুসরেম ৮১৫, রতিরমযী ১৯৩৬, ইবনু মাজাহ ৪২০৯, আহমাদ 

৪৫৩৬, ৪৯০৫, ৫৫৮৬, ৬১৩২, ৬৩৬৭ 
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تِّيِه َمنإ يََّشاءُ  ُل اهللِ يُؤإ  لفظ رواية مسلممتفٌق َعلَيِْه، َوَهذا . « َفضإ
৩/৫৭৮।  আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

একদা র্িীব মুহারজি (সাহাবার্র্) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! য নীিাই 
সতা উঁচু উঁচু মযণাদা ও রচিস্থায়ী সম্পলদি অরয কািী হলয় সর্ে।’ রতরন 
বেলেন, ‘‘তা রকভালব?’’ তাঁিা বেলেন, ‘তািা নামায পড়লে সযমন 
আমিা নামায পড়রে, তািা সিাযা িাখলে সযমন আমিা িাখরে। রকন্তু 
তািা সাদকাহ কিলে, আি আমিা কিলত পািরে না। তািা দাস 
মুি কিলে, আি আমিা পািরে না।’ এ কথা শুলন আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘আরম রক সতামালদিলক 
এমন রজরনস রশরখলয় সদব না, যাি দ্বািা সতামিা সতামালদি 
অগ্রবতণীলদি মযণাদা োভ কিলব, সতামালদি পিবতণীলদি সথলক 
অগ্রবতণী থাকলব এবং সতামালদি মত কাজ সয কিলব, সস োড়া অনয 
সকউ সতামালদি চাইলত সেষ্ঠতি হলত পািলব না?’’ তাঁিা বেলেন, 
‘অবশযই সহ আল্লাহি িসূে! (আমালদিলক তা রশরখলয় রদন।)’ রতরন 
বেলেন, ‘‘প্রলতযক (ফিয) নামালযি পলি ৩৩ বাি কলি 
‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবাি’ ও ‘আে-হামদু রেল্লাহ’ বেলব।’’ 
অতঃপি র্িীব মুহারজির্র্ পুনিায় আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস বেলেন, ‘আমিা সয আমে 
কিরে, সস আমে আমালদি য নী ভাইলয়িা সশানাি পি তািাও আমে 
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শুরু কলি রদলয়লে? (এখন সতা তািা আবাি আমালদি সচলয় অগ্রবতণী 
হলয় যালব।)’ আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘এ হে আল্লাহি অনুগ্রহ; রতরন যালক ইচ্ছা তা দান কলিন।’’ (বুখািী, 
মুসরেম, শব্দগুরে মুসরেলমি) 574  
 

َملِ بَاُب  -62
َ ِ األإ إَموإِت َوقََصإ ِر ال  ِذكإ

পরিলচ্ছদ - ৬৫: মির্লক স্মির্ এবং কামনা-বাসনা কম 
কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
﴿  ُ ۡ ٱ ئَِقة  َذا   س  َّنفۡ  ُك  مۡ  نَ ت َوّفوۡ  ِإَوّّنَما تِِ َموۡ ل وَرك  ج 

 
 َعنِ  زِحَ ز حۡ  َفَمن َمةِِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  أ

دۡ  ّنلّارِ ٱ
 
ُ  َفَقدۡ  ةَ نّ ۡلَۡ ٱ ِخَل َوأ ورِ لۡ ٱ ع  َمَتٰ  إِّّل  َيا  ّدُلّنۡ ٱ ة  َيوٰ ۡلَۡ ٱ َوَما فَاَز ر  : عمران ال] ﴾ ١٨٥ غ 

18٦  ] 
অথণাৎ “জীব মািই ম্তুযি স্বাদ গ্রহর্ কিলব। আি রকয়ামলতি 

রদনই সতামালদি কমণফে পূর্ণমািায় প্রদান কিা হলব। যালক আগুন 
(জাহািাম) সথলক দূলি িাখা হলব এবং (সয) সবলহলশ্ত প্রলবশোভ 
কিলব সসই হলব সফেকাম। আি পারথণব জীবন েেনাময় সভার্ 
বযতীত রকেুই নয়।” (সূিা আলে ইমিান ১৮৫ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 

                                                           
574 সহীহুে বুখািী ৮৪৩, ৬৩২৯, মুসরেম ৫৯৫, আবূ দাউদ ১৫০৪, ইবনু মাজাহ ৪৮৮, ৯২৭, আহমাদ 

৭২০২, ৮৬১৬, ৯৮৯৭, দালিমী ১৩৫৩ 
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َ َّنفۡ  رِيتَدۡ  َوَما اٰ َغدٗ  ِّسب  تَكۡ  ّماَذا س  َّنفۡ  رِيتَدۡ  َوَما ﴿  يِّ  س 
َ
ۡر بِأ

َ
َ  ض  أ وت   ﴾ َتم 

 [  ٧٢: لقمان]
অথণাৎ “সকউ জালন না আর্ামী কাে সস কী অজণন কিলব এবং 

সকউ জালন না সকান্ সদলশ তাি ম্তুয  টলব।” (সূিা েুকমান ৩৪ 
আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
مۡ  ءَ َجا   فَإَِذا﴿  َجل ه 

َ
 يَّسۡ  َّل  أ

ۡ
ونَ َتأ ونَ َتقۡ يَّسۡ  َوَّل  َساَعةٗ  ِخر   [  ٧٢: االعراف] ﴾ِدم 

অথণাৎ “অতঃপি যখন তালদি সময় আলস, তখন তািা 
মুহূতণকােও রবেম্ব অথবা অগ্রর্ামী কিলত পালি না।” (সূিা  নাহ্ ে ৬১ 
আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
مۡ ت لۡ  َّل  َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ مۡ  ِهك 

َ
ٰ أ مۡ َو وۡ  َوَّل   ل ك 

َ
مۡ َلٰ أ ك   َوَمن ّلّلَِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن د 

ٰ  َعۡل َيفۡ  َلٰ  لَِك َذ و 
 
م   ئَِك فَأ ونَ َخٰ لۡ ٱ ه  ن ٩ ِس 

َ
وا  َوأ مَنٰ َرزَقۡ  ّما ِمن فِق  ن لِ َقبۡ  ّمِن ك 

َ
 أ

 
ۡ
م   ِِتَ يَأ َحَدك 

َ
ۡ ٱ أ وَل  ت  َموۡ ل ّخرۡ  َّل  لَوۡ  َرّبِ  َفَيق 

َ
َجل   إَِلٰ  تَِن  أ

َ
ّصّدَق  قَرِيب   أ

َ
ن فَأ ك 

َ
 َوأ

رَ  َولَن ١٠ لِِحيَ لّصٰ ٱ ّمِنَ  َ  ءَ َجا   إَِذا ًّساَّنفۡ  ّلّل  ٱ ي َؤّخِ َجل َها
َ
َ  ّلّل  ٱوَ  أ  َمل ونَ َتعۡ  بَِما َخبِي 

 [  11  ،٢: املنافقون] ﴾ ١١
অথণাৎ “সহ মু’রমনর্র্! সতামালদি য ন-সম্পরত্ত ও সন্তান-সন্তরত 

সযন সতামালদিলক আল্লাহি স্মির্ হলত উদাসীন না কলি, যািা 
উদাসীন হলব তািাই সতা ক্ষরতগ্রি। আরম সতামালদিলক সয রুযী 
রদলয়রে সতামিা তা হলত বযয় কি সতামালদি কালিা ম্তুয আসাি 



 

660 

পূলবণ (অনযথায় ম্তুয আসলে সস বেলব,) ‘সহ আমাি প্ররতপােক! 
আমালক আলিা রকেু কালেি জনয অবকাশ রদলে আরম সাদকা 
কিতাম এবং সৎকমণশীেলদি অন্তভুণি হতাম।’ রকন্তু রনয ণারিত কাে 
যখন উপরস্থত হলব, তখন আল্লাহ কখলনা কাউলকও অবকাশ সদলবন 
না। আি সতামিা যা কি আল্লাহ সস সম্বলন্ধ সরবলশষ অবরহত।” (সূিা 
মুনারফকূন ৯-১১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
م   ءَ َجا   إَِذا َحَّّتٰ  ﴿ َحَده 

َ
ۡ ٱ أ َعّلِ   ٩٩ ِجع ونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ت  َموۡ ل

عۡ  لَ
َ
 فِيَما الِحٗ َصٰ  َمل  أ

َ تََركۡ  َ  ت  وَ  ََكَِمة   إِّّنَها لَِكّ  ٰ قَا   ه  بۡ  مِ يَوۡ  َلٰ إِ  َزخ  بَرۡ  ئِهِمَوَرا   َوِمن ئِل َها  ن فِخَ  فَإَِذا ١٠٠ َعث ونَ ي 
نَّساَب  فََل   لُصورِ ٱ ِف 

َ
مۡ بَيۡ  أ لَۡت  َفَمن ١٠١ َءل ونَ يَتََّسا   َوَّل  َمئِذ  يَوۡ  َنه  ٰ  َثق   ۥزِين ه  َمَو

َلٰ  و 
 
م   ئَِك فَأ ۡ ٱ ه  فۡ ل ونَ م  ٰ  َخّفۡت  َوَمنۡ  ١٠٢ لِح  َلٰ ۥ زِين ه  َمَو و 

 
و   َّّلِينَ ٱ ئَِك فَأ ن ا  َخِس 

َ
مۡ أ َّسه   ف 

ونَ َخٰ  َجَهّنمَ  ِف  م   َفح  تَلۡ  ١٠٣ ِِل  وَهه  مۡ  ّنلّار  ٱ و ج  ونَ َكٰ  فِيَها وَه  لَمۡ  ١٠٤ لِح 
َ
نۡ  أ  تَك 

 ٰ مۡ َعلَيۡ  َلٰ ت تۡ  َِّت َءاَي نت م ك  ب ونَ  بَِها فَّك   َوت َناِشقۡ  َناَعلَيۡ  َغلََبۡت  َرّبَنا قَال وا   ١٠٥ ت َكّذِ
ّنا خۡ  ّبَنا  رَ  ١٠٦ ّلِيَ َضٓا امٗ قَوۡ  َوك 

َ
دۡ  َفإِنۡ  َهاِمنۡ  َنارِجۡ أ ونَ َظٰ  فَإِنّا نَاع   وا   ٔ  َس خۡ ٱ قَاَل  ١٠٧ لِم 

ونِ  َوَّل  فِيَها ول ونَ  ِعَبادِي ّمِنۡ  َفرِيق   ََكنَ  ۥإِنّه   ١٠٨ ت َكّلِم   ّنَلَا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمّنا َرّبَنا   َيق 
نَت  َناَحۡ رۡ ٱوَ 

َ
ٰ ٱ َخۡي   َوأ مۡ ّتَذۡ ٱفَ  ١٠٩ ِحِيَ لّر وه  نَّسوۡ  َحَّّتٰ  رًِياِسخۡ  ت م 

َ
مۡ أ  رِيذِكۡ  ك 

نت م مۡ ّمِنۡ  َوك  ونَ تَۡض  ه  م  َجَزيۡ  إِّنِ  ١١٠ َحّك  و   بَِما مَ وۡ ِۡلَ ٱ ت ه  مۡ  ا  َصَب  ّّنه 
َ
م   أ ونَ َفا  لۡ ٱ ه   ١١١ ئِز 

 ٰ  ٱ ِف  ت مۡ َلِثۡ  َكمۡ  َل َق
َ
وۡ  ًمايَوۡ  َناَلِثۡ  قَال وا   ١١٢ ِسنِيَ  َعَددَ  ِض ۡرۡۡل

َ
 لِ  َٔ فَۡس  م  يَوۡ  َض َبعۡ  أ

ٰ  ١١٣ ّدِينَ َعا  لۡ ٱ مۡ  ّلوۡ  قَلِيٗلٰ  إِّّل  ت مۡ ّلِثۡ  إِن َل َق نّك 
َ
نت مۡ  أ ونَ َتعۡ  ك  فََحِّسبۡ  ١١٤ لَم 

َ
ّّنَما ت مۡ أ

َ
 أ
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مۡ َنٰ َخلَقۡ  مۡ  اَعَبثٗ  ك  نّك 
َ
 [  11٦  ،٢٢: املؤمنون] ﴾ ١١٥ َجع ونَ ت رۡ  َّل  َناإَِِلۡ  َوأ

অথণাৎ “যখন তালদি (অরবোসী ও পাপীলদি) কালিা ম্তুয 
উপরস্থত হয়, তখন সস বলে, ‘সহ আমাি প্ররতপােক! আমালক 
পুনিায় (দুরনয়ায়) সপ্রির্ কি। যালত আরম আমাি সেলড় আসা 
জীবলন সৎকমণ কিলত পারি।’ না এটা হবাি নয়; এটা সতা তাি 
একটা উরি মাি; তালদি সামলন বািযাখ (যবরনকা) থাকলব 
পুনরুিান রদবস পযণন্ত। সযরদন রশংর্ায় ফুৎকাি সদওয়া হলব সসরদন 
পিস্পলিি মলয য আত্মীয়তাি বন্ধন থাকলব না এবং এলক অপলিি 
সখাঁজ-খবি রনলব না। সুতিাং যালদি (সনকীি) পাল্লা ভািী হলব, 
তািাই হলব সফেকাম। আি যালদি (সনকীি) পাল্লা হাল্কা হলব, 
তািাই রনলজলদি ক্ষরত কলিলে; তািা জাহািালম স্থায়ী হলব। আগুন 
তালদি মুখমিেলক দগ্ধ কিলব এবং তািা সসখালন থাকলব বীভৎস 
সচহািায়। সতামালদি রনকট রক আমাি আয়াতসমূহ আব্রত্ত কিা 
হলতা না? অথচ সতামিা সসগুরেলক রমথযা মলন কিলত। তািা বেলব, 
‘সহ আমালদি প্ররতপােক! দুভণার্য আমালদিলক সপলয় বলসরেে এবং 
আমিা রেোম এক রবভ্রান্ত সম্প্রদায়। সহ আমালদি প্ররতপােক! এই 
আগুন হলত আমালদিলক উদ্ধাি কি; অতঃপি আমিা যরদ পুনিায় 
অরবশবাস করি তাহলে অবশযই আমিা সীমােং নকািী হব।’ আল্লাহ 
বেলবন, ‘‘সতামিা হীন অবস্থায় এখালনই থাক এবং আমাি সালথ 
সকান কথা বলো না। আমাি বান্দালদি মলয য একদে রেে যািা 
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বেত, ‘সহ আমালদি  প্ররতপােক! আমিা রবশবাস কলিরে; সুতিাং 
তুরম আমালদিলক ক্ষমা কলি দাও ও আমালদি উপি দয়া কি, তুরম 
সতা দয়ােুলদি মলয য সেষ্ঠ দয়ােু।’ রকন্তু তালদিলক রনলয় সতামিা 
এলতা িাট্টা-রবদ্রূপ কিলত সয, তা সতামালদিলক আমাি কথা ভুরেলয় 
রদলয়রেে; সতামিা সতা তালদিলক রনলয় হারস-িাট্টাই কিলত। আরম 
আজ তালদিলক তালদি দয লযণি কািলর্ এমনভালব পুিস্্কত কিোম 
সয, তািাই হে সফেকাম।’’ রতরন বেলবন, ‘সতামিা প্রথবীলত কত 
বেি অবস্থান কলিরেলে?’ তািা বেলব, ‘আমিা অবস্থান কলিরেোম 
এক রদন অথবা একরদলনি রকেু অংশ, তুরম না হয় 
র্র্নাকািীলদিলক রজলজ্ঞস কলি সদখ।’ রতরন বেলবন, ‘সতামিা 
অেকােই অবস্থান কলিরেলে; যরদ সতামিা জানলত। সতামিা রক 
মলন কলিরেলে সয, আরম সতামালদিলক অনথণক স্রষ্ট কলিরে এবং 
সতামিা আমাি রনকট প্রতযাবরতণত হলব না?” (সূিা মু’রমনূন ৯৯-১১৫ 
আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
لَمۡ ۞ ﴿

َ
  أ

ۡ
ن ا  َءاَمن و   لَِّّلِينَ  نِ يَأ

َ
 َوَّل  ّقِ ۡلَۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما ّلّلِ ٱ رِ َِّلِكۡ  مۡ ق ل وب ه   َشعَ َتۡ  أ

ون وا   وت وا   َّّلِينَ ٱكَ  يَك 
 
 ٱ ِهم  َعلَيۡ  َفَطاَل  ل  َقبۡ  ِمن َب ِّكَتٰ لۡ ٱ أ

َ
ۡمٰ  َفَقَّسۡت  َمد  ۡۡل  ق ل وب ه 

مۡ ّمِنۡ  َوَكثِي   ٰ  ه  ونَ َف  [  1٥: احلديد] ﴾ ١٦ ِّسق 
অথণাৎ “যািা রবোস স্থাপন কলিলে তালদি সময় রক আলসরন 

সয, আল্লাহি স্মিলর্ এবং সয সতয অবতীর্ণ হলয়লে তালত তালদি 
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হৃদয় ভরি-রবর্রেত হলব? এবং পূলবণ যালদিলক রকতাব সদওয়া 
হলয়রেে তালদি মত তািা হলব না? বহুকাে অরতক্রান্ত হলয় সর্লে 
যালদি অন্তি করিন হলয় পলড়রেে। আি তালদি অরয কাংশই 
সতযতযার্ী।” (সূিা হাদীদ ১৬ আয়াত) 

এ প্রসলি আলিা অলনক আয়াত িলয়লে। (হাদীস রনম্নরূপঃ-) 
َخَذ رَُسوُل اهلِل : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٦٥٢/1

َ
،  ملسو هيلع هللا ىلصأ بَِمنِْكيَِبَ

و ََعبُِر َسبيٍل » :َفَقاَل 
َ
َوَكَن ابُن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل .  «ُكْن يف ادُلْنيَا َكأنََك َغِريٌب، أ

ْصبَْحَت فاَلَ تَنْتَِظِر الَمَساَء، : وُل َعنُهَما، َيقُ 
َ
إَِذا أْمَسيَت فاَلَ تَنْتَِظِر الَصبَاَح، َوإَِذا أ

 رواه ابلخاري. وَُخْذ ِمْن ِصَحِتَك لَِمَرِضَك، َوِمْن َحيَاتَِك لَِمْوتَِك 
১/৫৭৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (একদা) আমাি দুই 
কাঁয  য লি বেলেন, ‘‘তুরম এ দুরনয়ালত একজন মুসারফি অথবা 
পথচািীি মত থাক।’’ আি ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলতন, 
‘তুরম সন্ধযায় উপনীত হলে আি সভালিি অলপক্ষা কলিা না এবং 
সভালি উপনীত হলে সন্ধযাি অলপক্ষা কলিা না। সতামাি সুস্থতাি 
অবস্থায় সতামাি পীরড়ত অবস্থাি জনয রকেু সঞ্চয় কি এবং জীরবত 
অবস্থায় সতামাি ম্তুযি জনয প্রস্তুরত গ্রহর্ কি।’ (বুখািী, এরট ৪৭৫ 
নম্বসি র্ত হলয়লে।) 575 

ٌء يُوِِص » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعنهُ  ٤/٦81 لٍِم، َِلُ ََشإ رٍِئ ُمسإ َما َحُق امإ
                                                           
575 সহীহুে বুখািী ৬৪১৬, রতিরমযী ২৩৩৩, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, আহমাদ ৪৭৫, ৪৯৮২, ৬১২১ 
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 ِ تُوَبٌة ِعنإَدهُ فِّيِه، يَبّيُت ََلإلََتّيإ متفٌق َعلَيِْه، َهَذا لفظ ابلخاري . «  إِِلَ َوَوِصَّيتُُه َمكإ
. 

َ َيْلٌَة ُمنُْذ : قَاَل ابُن ُعَمرَ  «يَبِّيُت ثََلََث ََلَالٍ » :ويف روايٍة ملسلمٍ  َما َمَرْت َلََعَ
 .قَاَل َذلَِك إاَِل وَِعنِْدي وَِصيَيِت  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل 

২/৫৮০। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয মুসরেলমি 
রনকট অরসয়ত কিাি মত সকান রকেু আলে, তাি জনয দু’ িাত 
কাটালনা জালয়য নয় এমন অবস্থা োড়া সয, তাি অরসয়ত-নামা তাি 
রনকট রেরখত (প্রস্তুত) থাকা উরচত।’’ (বুখািী-মুসরেম, শব্দগুরে বুখািীি) 
মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় রতন িাত কাটালনাি কথা িলয়লে। 
ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আরম যখন সথলক িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক এ কথা বেলত শুলনরে, তখন 
সথলক আমাি উপি এক িাতও পাি হয়রন এমন অবস্থা োড়া সয 
আমাি অরসয়ত-নামা আমাি রনকট প্রস্তুত আলে।’ 576 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٦81
َ
َهَذا » :ُخُّطوطاً، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَخَط انَليُِب : وََعن أ

قإَرُب 
َ
إَساُن، َوَهَذا أَجلُُه، َفَبيإَنَما ُهَو َكَذلَِك إذإ َجاَء اخلَُط األ  رواه ابلخاري. « اْلن

৩/৫৮১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, একবাি নবী 

                                                           
576 সহীহুে বুখািী ২৭৩৮, মুসরেম ১৬২৭, রতিরমযী ৯৭৪, ২১১৮, নাসায়ী ৩৬১৫, ৩৬১৬, ৩৬১৮, 

৩৬১৯, আবূ দাউদ ২৮৬২, ইবনু মাজাহ ২৬৯৯, আহমাদ ৪৪৫৫, ৪৫৬৪, ৪৮৮৪, ৫০৯৮, ৫১৭৫, 
৫৪৮৭, ৫৮৯৪, ৬০৫৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৯২ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কলয়করট সিখা আঁকলেন এবং 
বেলেন, ‘‘এটা হে মানুষ, (এটা তাি আশা-আকাঙ্ক্ষা) আি এটা হে 
তাি ম্তুয, সস এ অবস্থাি মলয যই থালক; হিাৎ রনকটবতণী সিখা 
(অথণাৎ ম্তুয) এলস পলড়।’’ (বুখািী) 577 

َخّّطاً ُمَرَبعاً، وََخَط  ملسو هيلع هللا ىلصَخَط انليَُِب : اهلل عنه، قَاَل وََعِن ابِن َمسُعوٍد رِض  ٢/٦8٤
َخّّطاً يف الوََسِط َخارَِجاً ِمنُْه، وََخَط ُخَّطّطاً ِصَغاراً إىَِل َهَذا اذَلِي يف الْوََسِط ِمْن َجانِبِه 

وإ قَ  » :اذَلِي يف الوََسط، َفَقاَل 
َ
ـ أ إَساُن، وَهَذا أَجلُُه ُُمّيطاً بِِه  ـ وَهَذا َهَذا اْلن دإ أَحاَط بِِه 

هُ َهَذا، َّنَهَّشُه َهَذا، 
َ
َطأ رَاُض، فَإنإ أخإ عإ

َ
َغاُر األ َُطُط الِصّ

إ
اَّلِص ي ُهَو َخارٌِج أَملُُه، وَهِذهِ اخل

هُ َهَذا، َّنَهَّشُه َهَذا
َ
َطأ  رواه ابلخاري. « َوإنإ أخإ

৪/৫৮২। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
একরদন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একরট চতুভুণজ আকঁলেন 
এবং এি মােখালন একরট সিখা টানলেন সযরট চতুভুণলজি বাইলি 
চলে সর্ে। তািপি দু পাশ রদলয় মালেি সিখাি সালথ রভতলিি 
রদলক কলয়কটা সোট সোট সিখা সমোলেন এবং বেলেন, ‘‘এ 
মাোমারে সিখাটা হে মানুষ। আি চতুভুণজরট হে তাি ম্তুয; যা 
তালক র লি সিলখলে। আি বাইলিি রদলক বরয ণত সিখারট হে তাি 
আশা-আকাঙ্ক্ষা। আি সোট সোট সিখাগুলো নানা িকম রবপদাপদ। 
যরদ সস এি একটালক এরড়লয় যায়, তলব অনযটা তালক আক্রমর্ 

                                                           
577 সহীহুে বুখািী ৬৪১৮, রতিরমযী ২৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩২, আহমাদ ১১৮২৯, ১১৯৭৯, ১২০৩৬, 
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কলি। আি অনযটালকও যরদ এরড়লয় যায়, তলব পিবতণী অনয একরট 
তালক আক্রমর্ কলি।’’ (বুখািী) 578 

* এি নক্সা রনম্নরূপঃ- 
                  ম্তুয    
 
 

                  আপদ-রবপদ 
 

َن رَُسْوَل اهلِل  ٥/٦8٧
َ
ِِبْ ُهَريَْرَة رِض اهلل عنه أ

َ
بَادُِروإا  » :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن أ

وإ َمَرّضاً 
َ
وإ ِغََن ُمطِغّياً، أ

َ
راً ُمنإِسّياً، أ َن إِلَ َفقإ َماِل َسبإعاً، َهلإ تَنإَتِظُروإ عإ

َ
ُمفِسداً،  بِاأل

وِ الَساَعةَ وَالَساَعُة 
َ
وإ اَِلَجاَل، فَرَشُ ََغئٍِب يُنإَتَظُر،أ

َ
تاً َُمإِهزِاً، أ و َموإ

َ
أو َهَرماً ُمَفنِّداً، أ
َمُر ؟،

َ
ََه وَأ دإ

َ
 . حديٌث حسنٌ : رواُه الرتمذي وقال « أ

৫/৫৮৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এিশাদ কলিলেনঃ সাতরট 
রজরনস প্রকাশ পাওয়াি পূলবণই সতামিা ভাে কালজি রদলক অগ্রসি 
হওঃ (১) সতামিা রক এমন দারিদ্রতাি জনয অলপক্ষা কিলো যা 
অমলনালযার্ী (অক্ষম) কলি সদয়, (২) অথবা এ িকম প্রাচুলযণি যা 
য মণলদ্রাহী বারনলয় সফলে, (৩) অথবা এমন সিার্-বযারয ি যা (শারিিীক 
সামথণযলক) ধ্বংস কলি সদয়, (৪) অথবা এমন ব্দ্ধাবস্থাি যা জ্ঞান-
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বুরদ্ধলক রবনষ্ট কলি সদয়, (৫) অথবা এমন ম্তুযি যা হিাৎই উপরস্থত 
হয়, (৬) রকংবা দািালেি, যা অলপক্ষমান অনুপরস্থত রবষলয়ি মলয য 
রনক্ষ্টতি, (৭) অথবা রকয়ামালতি যা অতযন্ত রবভীরষকাময় ও 
রতিকি। (রতিরমযী হাদীসরটলক হাসান বলেলেন)579 

اِت  »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعنُه، قَاَل  ٦/٦8٢ َر َهاِذِم الذََلَ وا ِذكإ ُِثُ : َيْعيِن  «أكإ
 «حديث حسن » :رواه الرتمذي، وقال. الَموَْت 

৬/৫৮৪। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘আনন্দনাশক বস্তু অথণাৎ ম্তুযলক সবরশ সবরশ স্মির্ কি।’’ (রতিরমযী, 
হাসান সূলি) 580 

ّ بِن َكعٍب رِض اهلل عنه ٥/٦8٦ َِبِ
ُ
إَِذا ذََهَب ثُلُُث  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهللِ : وََعن أ

ُيَها انلَاُس، » :اللَيِْل قَاَم، َفَقاَل 
َ
اذإُكُروا اهلَل، َجاءِت الَراِجَفُة، تَتإَبُعَها الَراِدفَُة، يَا أ

ْكِِثُ الَصاَلةَ : قُلُْت  « َجاَء الَموإُت بَِما فِّيِه، َجاَء الَموإُت بَِما فِّيهِ 
ُ
يَا رَُسول اهلِل، إيِنّ أ

َما » :ع، قَاَل الُربُ : قُلُْت  «َما ِشئإَت » :َعلَيَْك، فََكْم أْجَعُل لََك ِمْن َصاَلِِت ؟ َفَقاَل 

                                                           
579 হাদীসরটলক ইমাম রতিরমযী বর্ণনা কলি বলেলেনঃ হাদীসরট হাসান। রকন্তু হাদীসরট হাসান নয় বিং 
দুবণে। আরম (আেবানী) বেরেঃ এি সনলদ দুবণেতা িলয়লে আি এ সম্পলকণ আরম ‘‘রসেরসোহ্ 
য‘ঈফা’’ গ্রলন্থ (নং ১৬৬৬) বযাখযা প্রদান কলিরে। আরম এি সকান শালহদ পারচ্ছ না। রতিরমযী 
কত্ণক বরর্ণত সনলদ মুহরিয ইবনু হারূন নামক এক বর্ণনাকািী িলয়লেন তাি সম্পলকণ ইমাম বুখািী 
বলেনঃ রতরন মুনকারুে হাদীস। অনয একরট সূলি এ মুহরিয না থাকলেও সসরটি মলয য নাম উলল্লখ 
না কিা এক অজ্ঞাত বযরি হলত মা‘মাি বর্ণনা কলিলেন আি সস অজ্ঞাত বযরি মাকবূিী হলত বর্ণনা 
কলিলেন। ফলে অনয সূিরটও এ মাজহূে বর্ণনাকািীি কািলর্ দুবণে। 

580 রতিরমযী ২৩০৬, আহমাদ ৮১০৪, ৮২৪১, ৮৬৩২, ৯০২৫, ১০২৬২ 
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ٌ لََك  َت َفُهَو َخريإ َت َفُهَو » :فَانِلّْصف ؟ قَاَل : قُلُْت  « ِشئإَت، فَإنإ زِدإ َما ِشئإَت، فَإنإ زِدإ
ٌ لََك  ٌ لََك » :فاّثلُلُثَنْيِ ؟ قَاَل : قُلُْت  « َخريإ َت َفُهَو َخريإ أجَعُل : قُلُْت  «َما ِشئإَت، فَإنإ زِدإ

بَُك » :لََك َصاَلِِت لُُكََها ؟ قَاَل  َفر لََك َذّنإ ََف َهَمَك، َويُغإ رواه الرتمذي، . « إذاً تُكإ
 «حديث حسن » :وقال

৭/৫৮৫। উবাই ইবলন কা‘ব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত 
যখন িালতি এক ত্তীয়াংশ পাি হলয় সযত, তখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উলি দাঁড়ালতন এবং বেলতন, ‘‘সহ 
সোক সকে! আল্লাহলক স্মির্ কি। কম্পনকািী (প্রথম ফুৎকাি) 
এবং তাি সহর্ামী (রদ্বতীয় ফুৎকাি) চলে এলসলে এবং ম্তুযও তাি 
ভয়াবহতা রনলয় হারজি।’’ আরম বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম 
(আমাি সদা‘আলত) আপনাি উপি দরূদ সবরশ পরড়। অতএব আরম 
আপনাি প্ররত দরূদ পড়াি জনয (সদা‘আি) কতটা সময় রনরদণষ্ট 
কিব?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম যতটা ইচ্ছা কি।’’ আরম বেোম, ‘এক 
চতুথণাংশ?’ রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘যতটা 
চাও। যরদ তুরম সবরশ কি, তলব তা সতামাি জনয উত্তম হলব।’’ আরম 
বেোম, ‘অলয ণক (সময়)?’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম যা চাও; যরদ সবরশ 
কি, তাহলে তা ভাে হলব।’’ আরম বেোম, ‘দুই ত্তীয়াংশ?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘তুরম যা চাও (তাই কি)। যরদ সবরশ কি, তলব তা 
সতামাি জনয উত্তম।’’ আরম বেোম, ‘আরম আমাি (সদা‘আি) সমূ্পর্ণ 
সময় দরূলদি জনয রনরদণষ্ট কিব!’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে সতা (এ 
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কাজ) সতামাি দুরশ্চন্তা (দূি কিাি) জনয যলথষ্ট হলব এবং সতামাি 
পাপলক সমাচন কিা হলব।’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি) 581 

 

ُِلُ الَزائِرُ  -66 رِ لِلرَِّجاِل َوَما َيُقوإ ُقُبوإ
َباِب زِيَاَرةِ الإ تِحإ  بَاُب اِسإ

পরিলচ্ছদ - ৬৬: পুরুলষি জনয কবি রযয়ািত কিা 
মুিাহাব এবং তাি সদা‘আ 

ُكنإُت َّنَهّيإتُُكمإ » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ  قَاَل : َعن بَُريَْدةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦8٥/1
َفَمنإ أَرادَ أنإ يَُزوَر الُقبُوَر » :ويف رواية. رواه مسلم . « َعن زِيَاَرةِ الُقُبورِ فَُزوُروَها

ُرنَا اآلِخَرةَ  رإ ؛ فإَّنَها تَُذكِّ  . « فَلإزَيُ
১/৫৮৬। বুিাইদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আরম সতামালদিলক (পূলবণ) 
কবি রযয়ািত কিা সথলক রনলষয  কলিরেোম। এখন সতামিা তা 
রযয়ািত কি।’’ (মুসরেম) 582 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সুতিাং সয বযরি কবি রযয়ািত 
কিলত চায়, সস সযন তা কলি। কাির্ তা আলখিাত স্মির্ কিায়।’’ 

لُُكََما  - ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : اهلُل َعنَها، قَالَت وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ  ٤/٦8٥
 :خَيُْرُج ِمْن آِخِر اللَيِْل إىَِل ابَلِقيِع، َفيَُقوُل  - ملسو هيلع هللا ىلصََكَن َيْلَتَُها ِمْن رَُسوِل اهلِل 

                                                           
581 রতিরমযী ২৪৫৭, আহমাদ ২০৭৩৫ 
582 মুসরেম ১৯৭৭, ৯৭৭, নাসায়ী ২০৩২, ২০৩৩, ৪৪২৯, ৫৬৫১, ৫৬৫২, আবূ দাউদ ৩২৩৫, ৩৬৯৮, 

আহমাদ ২২৪৪৯, ২২৪৯৪, ২২৫০৬, ২২৫২৯, ২২৫৪৩ 
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ِمنَِّي، َوأتَاُكمإ َما تُوَعُدوَن، َغداً ُمؤََجلإوَن، َوإنَ » ا الَسَلَمُ َعلَّيإُكمإ َداَر َقوإٍم ُمؤإ
َقدِ  ِل بَِقّيِع الَغرإ ِفرإ ألهإ  رواه مسلم. «إنإ َشاَء اهلُل بُِكمإ ِلَِحُقوَن، امهلَل اغإ

২/৫৮৭। আলয়শাহ িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি বারড়লত তাঁি পাোলত িালতি 
সশষভালর্ বাকী‘ (নামক মদীনাি কবিস্থান) সযলতন এবং বেলতন, 
‘আস সাোমু আোইকুম দা-িা ক্বাওরমম মু’রমনীন অআতাকুম মা 
তূ‘আদূন, র্াদাম মুআিােূন। অইিা ইনশা-আল্লা-হু রবকুম োরহকু্বন। 
আল্লাহুম্মার্রফি রেআহরে বাকী‘ইে র্ািক্বাদ।’  

অথণাৎ সহ মুসরেম কবিবাসীর্র্! সতামালদি প্ররত শারন্ত বরষণত 
সহাক। সতামালদি রনকট তা চলে এলসলে যাি প্ররতশ্রুরত 
সতামালদিলক সদওয়া হরচ্ছে, আর্ামী কাে (রকয়ামত) পযণন্ত 
(রবিারিত পুিস্কাি ও শারি) রবেরম্বত কিা হলয়লে। আি আল্লাহ 
ইচ্ছা কিলে আমিাও সতামালদি সালথ রমরেত হব। সহ আল্লাহ! তুরম 
বাক্বী‘উে র্ািক্বাদবাসীলদিলক ক্ষমা কি। (মুসরেম) 583 

ُيَعِلُّمُهْم إَِذا َخرَُجوا إىَِل الَمَقابِِر أْن  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انليَِِبُ : وََعن بَُريَدةَ ، قَاَل  ٧/٦88
ِمنَّي َوالُمسلمَّي، َوإنَا إنإ »:َيُقوَل قَائِلُُهمْ  يَارِ ِمَن الُمؤإ ُكمإ أهَل اِِلّ

الَسَلَُم َعلَّيإ
أُل اهلَل نَلَا َولَُكُم الَعافَِّيةَ   مسلمرواه . « َشاَء اهلُل بُِكمإ لََلَِحقوَن، أسإ

৩/৫৮৮। বুিাইদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন সাহাবীর্র্ 

                                                           
583 মুসরেম ৯৭৪, নাসায়ী ২০৩৭, ২০৩৯, ইবনু মাজাহ ১৫৪৬, আহমাদ ২৩৯০৪, ২৩৯৫৪, ২৪২৮০, 

২৪৯৪৩, ২৫৩২৭, ২৫৪৮৭ 
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কবিস্থান সযলতন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
তালদিলক রশক্ষা রদলতন সয, সতামিা এ সদা‘আ পলড়া, 

‘আসসাো-মু আোইকুম আহোরদ্দয়া-রি রমনাে মু’রমনীনা 
অেমুসরেমীন, অইিা ইনশা-আল্লা-হু রবকুম োো-রহকূ্বন, 
আসআেুল্লা-হা োনা অোকুমুে আ-রফয়াহ।’ 

অথণাৎ সহ মু’রমন ও মুসরেম কবিবারসর্র্! যরদ আল্লাহ 
চান তাহলে আমিাও সতামালদি সলি রমরেত হব। আরম 
আল্লাহি কালে আমালদি এবং সতামালদি জনয রনিাপত্তা 
চারচ্ছ। (মুসরেম) 584 

بُِقبُْوٍر  ملسو هيلع هللا ىلصْوُل اهلِل َمَر رَسُ : َوَعْن ِابِْن َعَباٍس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٦8٢
ْقبََل َعلَيِْهْم بوَْجِهِه َفَقاَلََ

َ
ِفُر اهلُل » :بِالَمِدينَِة فَأ رِ، َيغإ َل الُقُبوإ هإ

َ
الَسََلُم َعلَّيإُكمإ يَا أ

ثَرِ 
َ
ُتمإ َسلَُفَنا َوَْنإُن بِاأل ّنإ

َ
، أ  .حسن حديٌث  :رواُه الرتمذي وقال «نَلا َولَُكمإ

৪/৫৮৯। ইবনু ‘আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
মাদীনাি রকেু সংখযক কবি অরতক্রম কিাি সময় িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সস রদলক মুখ রফরিলয় বেলেনঃ ‘‘সহ 
কবলিি অরয বাসীিা! সতামালদি উপি শারন্ত বরষণত সহাক, আল্লাহ 
তা‘আো আমালদি ও সতামালদিলক ক্ষমা করুন। সতামিা আমালদি 

                                                           
584 মুসরেম ৯৭৫, নাসায়ী ২০৪০, ইবনু মাজাহ ১৫৪৭, আহমাদ ২২৪৭৬, ২২৫৩০ 
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অগ্রর্ামী। আমিা সতামালদি উত্তিসূরি।’’- (রতিরমযী হাদীসরটলক 
হাসান বলেলেন)585 

 

إَموإِت  -62  بَاُب َكَراِهَّيِة َتَمِِنّ ال
يإنِ  َس بِِه خلَوإِف الإِفتإَنِة ِِف اِِلّ

إ
 بَِسَبِب رُضٍّ نََزَل بِِه َوَِل بَأ

পরিলচ্ছদ - ৬৭: সকান কলষ্টি কািলর্ ম্তুয-কামনা কিা 
দবয  নয়, দ্বীলনি বযাপালি রফতনাি আশঙ্কায় দবয  

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٦٢1/1
َ
َِل َيتََمَن  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : َعن أ

تُِب  تَعإ َداُد، َوإَما ُمِسيئاً فَلََعلَُه يَسإ متفٌق . « أَحُدُكُم الَموإَت، إَما ُُمإِسناً فَلََعلَُه يَزإ
 .َعلَيِْه، وهذا لفظ ابلخاري 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، َعن رَُسوِل اهلِل َويف ِرَوايٍَة 
َ
 :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصلُِّمسِلٍم َعن أ

َقَطَع » ُع بِِه ِمنإ َقبإِل أنإ يَأتَِّيُه ؛ إنَُه إَِذا َماَت اّنإ َحُدُكُم الَموإَت، َوِلَ يَدإ
َ
ِلَ َيَتَمَن أ

اً  ِمَن ُعُمرُهُ إِِلَ َخريإ  .«َعَملُُه، َوإنَُه ِلَ يَِزيُد الُمؤإ
১/৫৯০। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামালদি 
                                                           
585 আরম (আেবানী) বেরেঃ এ হাদীলসি সনদরট দুবণে। (আহকামুে জানালয়য’’ গ্রলন্থ (প্ ১৯৭) এ 
সম্পলকণ আলোচনা কলিরে। উলল্লখয এি এক বর্ণনাকািী কাবূস ইবনু আবী রযবইয়ান, তাি সম্পলকণ 
নাসাঈ বলেনঃ রতরন শরিশােী নন। ইবনু রহববান বলেন : রতরন মন্দ সহফলযি অরয কািী, রতরন 
তাি রপতাি উদ্্ধরতলত এমন রকেু বর্ণনা কলিলেন যাি সকান রভরত্ত সনই। আি এ হাদীসরট তাি 
রপতাি উদ্্ধরতলতই বর্ণনাক্ত। আবূ হারতম প্রমুখ বলেনঃ তাি দ্বািা দেীে গ্রহর্ কিা যায় না। 
‘‘য‘ঈফ আবী দাঊদ’’ (৫৩২ নং) এি বযাখযা সদখুন। 



 

673 

সকউ সযন ম্তুয কামনা না কলি। সকননা, সস পুর্যবান হলে সম্ভবতঃ 
সস পুর্য ব্রদ্ধ কিলব। আি পাপী হলে (পাপ সথলক) তাওবাহ কিলত 
পািলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম, শব্দগুরে বুখািীি) 586 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি সকউ সযন ম্তুয কামনা 
না কলি এবং তা আসাি পূলবণ সকউ সযন তাি জনয সদা‘আ না কলি। 
কাির্, সস মািা সর্লে তাি আমে বন্ধ হলয় যালব। অথচ মু’রমলনি 
আয়ু সকবে মিেই ব্রদ্ধ কিলব।’’ 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٦٢1
َ
ِلَ َيَتَمنََّيَ »:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

ّيِِن َما ََكنَِت :  أَحُدُكُم الَموإَت لرَُِضٍّ أَصابَُه، فَإنإ ََكَن ِلَ بَُد فَاِعَلً، فَلإّيَُقلإ  امهلَل أحإ
اً ِِل، َوتََوفَِِن إَِذا ََكنَِت   متفٌق َعلَيْهِ . «الَوفَاةُ َخرياً ِلاحَلَّياةُ َخريإ

২/৫৯১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি সকউ সযন 
সকান রবপলদি কািলর্ ম্তুয কামনা না কলি। আি যরদ সকউ এমন 
অবস্থালত পরতত হয় সয, তালক ম্তুয কামনা কিলতই হয়, তাহলে 
সস (ম্তুয কামনা না কলি সদা‘আ কলি) বেলব, ‘সহ আল্লাহ! যতরদন 
পযণন্ত সবঁলচ থাকা আমাি জনয মিেজনক হয়, ততরদন আমালক 
জীরবত িাখ। আি যরদ আমাি জনয ম্তুযই মিেজনক হয়, তাহলে 
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আমালক ম্তুয দাও।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 587 
ِب َحاِزٍم، قَاَل  ٧/٦٢٤

َ
لْنَا ىلَعَ َخَباِب بِن األرَِتّ رِض اهلل َدخَ : وََعن قَيِس بِن أ

يَن َسلَُفوا َمَضْوا، َولَْم : عنه َنُعوُدهُ َوقَِد اْكتَوَى َسبَْع َكَياٍت، َفَقاَل  ْصَحاَبنَا اذَلِ
َ
إَن أ

ُد َُلُ َموِْضعاً إاَِل الرُتَاَب َولَواَل أنَ   ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبَ  َتنُْقْصُهُم ادُلنْيَا، َوإنَا أَصبْنَا َما اَل َْنِ
َعوُْت بِِه  ْخَرى وَُهَو يَبيِْن َحائِّطاً َُلُ، . َنَهانَا أْن نَْدُعَو بالَموِْت دَلَ

ُ
ُثَم أتَيْنَاُه َمَرًة أ

ٍء ََيَْعلُُه يف َهَذا الرُتَاِب : َفَقاَل  ٍء ُينِْفُقُه إاَِل يِف َِشْ ّ َِشْ
. إَن الُمْسِلَم َيُؤَْجُر يِف لُُكِ

 ، وهذا لفظ رواية ابلخاريمتفٌق َعلَيْهِ 
৩/৫৯২। কাইস ইবলন আবী হালযম সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 

আমিা অসুস্থ খাব্বাব ইবন আিাত িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক সদখা 
কিলত সর্োম। সস সময় রতরন (তাঁি সদলহ রচরকৎসাি জনয) 
সাতবাি সদলর্রেলেন। রতরন বেলেন, ‘আমালদি সাথীিা যাঁিা 
(পূলবণই) মািা সর্লেন তাঁিা এমতাবস্থায় চলে সর্লেন সয, দুরনয়া 
তালদি আমলেি সওয়ালব সকান িকম কমরত কিলত পালিরন। আি 
আমিা এমন (সম্পদ) োভ কলিরে, যা মারট োড়া অনয সকাথাও 
িাখাি জায়র্া পারচ্ছ না। যরদ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদিলক ম্তুয-কামনা কিলত রনলষয  না কিলতন, তাহলে (সিার্-
যন্ত্রর্াি কািলর্) আরম ম্তুযি জনয সদা‘আ কিতাম।’ (কাইস বলেন,) 
অতঃপি আমিা অনয এক সময় তাঁি কালে এোম। তখন রতরন তাঁি 
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(বারড়ি) সদওয়াে দতিী কিরেলেন। রতরন বেলেন, ‘মুসরেম বযরিলক 
তাি সকে প্রকাি বযলয়ি উপি সওয়াব দান কিা হয়, তলব এ 
মারটলত বযয়ক্ত রজরনস বযতীত।’ (বুখািী) 588 

 

إَوَرِع َوتَرإِ  الُّشُبَهاِت  -62  بَاُب ال
পরিলচ্ছদ - ৬৮: হািাম বস্তুি বযাপালি সাবয ানতা অবেম্বন 

এবং সরন্দহান বস্তু পরিহাি কিাি গুরুত্ব 
 আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

وَ  اَهّيِنٗ  ۥَّسب ونَه  َوَتۡ  ﴿    [1٦: انلور] ﴾ َعِظيم   ّلّلِ ٱ ِعندَ  َوه 

অথণাৎ “সতামিা এলক তুচ্ছ র্র্য কলিরেলে; যরদও আল্লাহি 
দ্রষ্টলত এ রেে গুরুতি রবষয়।” (সূিা নূি ১৫ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
 ٱَلِ  َرّبَك  إِنّ  ﴿ 

ۡ  [  1٢: الفجر] ﴾ ١٤ َصادِ ِمرۡ ل
অথণাৎ “রনশ্চয় সতামাি িব্ব সতকণ দ্রষ্ট িালখন।” (সূিা ফাজ্র ১৪) 

، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : َعنُهَما، قَاَل  وََعِن انُلعَماِن بِن بَِشرٍي رَِِضَ اهللُ  ٦٢٧/1
لَُمُهَن َكثريٌ مَِن » :َيُقوُل  تََبَهاٌت ِلَ َيعإ ، َوبَيإَنُهَما ُمّشإ ٌ ، َوإَن احَلراَم بَِّيّ ٌ إَن احَلَلََل بَِّيّ

 ِِلِينِه َوِعرإِّضِه، َوَمنإ َوَقَع ِِف الّشُ 
َ
َأ تَْبإ بَُهاِت وََقَع ِف انلَاِس، َفَمِن اَتََق الُّشُبَهاِت، اسإ

 ، َتَع فِّيِه، أِلَ َوإَن للُُكّ َملٍِك ِحًَّمً َل احلًَِّم يُوِشُك أنإ يَرإ ََع َحوإ احَلَراِم، ََكلَراِِع يَرإ
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ََسُد 
إ
َغًة إَِذا َصلََحت َصلََح اجل ارُِمُه، أِلَ َوإَن ِِف اجَلَسِد ُمضإ

أِلَ َوإَن ِحًَّم اهللِ َُمَ
ََسُد َُكُُه، أِلَ َويِهَ الَقلإُب َُكُُه، َوإَِذا فََسَدتإ فَ 

إ
 متفٌق َعلَيْهِ  « َسَد اجل

১/৫৯৩। নু‘মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেলত শুলনরে, ‘‘অবশযই হাোে রবব্ত ও স্পষ্ট এবং হািাম রবব্ত ও 
স্পষ্ট, আি উভলয়ি মালে িলয়লে বহু সরন্দহান বস্তু; যা অলনক 
সোলকই জালন না। অতএব সয বযরি এই সরন্দহান বস্তুসমূহ হলত 
দূলি থাকলব, সস তাি দ্বীন ও ইিতলক বাঁরচলয় সনলব এবং সয বযরি 
সরন্দহালন পরতত হলব (সরন্দগ্ধ বস্তু ভক্ষর্ কিলব), সস হািালম পরতত 
হলব। (এি উদাহির্ সসই) িাখালেি মত, সয রনরষদ্ধ চাির্ভূরমি 
আলশপালশ পশু চিায়, তাি পলক্ষ রনরষদ্ধ সীমানায় পলড় যাওয়াি 
সম্ভাবনা িলয়লে। সশান! প্রলতযক বাদশাহিই সংিরক্ষত চাির্ভূরম 
থালক। আি সশান! আল্লাহি সংিরক্ষত চাির্ভূরম হে তাঁি হািামক্ত 
বস্তুসমূহ। সশান! সদলহি মলয য একরট মাংসরপি িলয়লে; যখন তা 
সুস্থ থালক, তখন সর্াটা সদহটাই সুস্থ হলয় থালক। আি যখন তা 
খািাপ হলয় যায়, তখন সর্াটা সদহটাই খািাপ হলয় যায়। সশান! তা 
হে হৃৎরপি (অন্তি)।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 589 
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 :وََجَد َتْمَرةً يِف الَّطِريِق، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انليَِب : وعن أنٍس رِض اهلل عنه ٤/٦٢٢
ِلَ أِنّ أَخاُف أنإ تَ » َكلإُتَهالَوإ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . « ُكوَن ِمَن الَصَدقَة أل

২/৫৯৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম পলথ একরট সখজুি সপলেন। অতঃপি 
রতরন বেলেন, ‘‘যরদ আমাি এি সাদকাহ হওয়াি আশঙ্কা না হত, 
তাহলে আরম এরট সখলয় সফেতাম।’’ (বুখািী ও মুসরেম)590 

٧/٦٢٦  ّ يِِبِ
: الِْبُ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن انَلَواِس بِن َسْمَعاَن رِض اهلل عنه، َعِن انلَ

مُ  ُن اخلُلُِق، َواِْلثإ َت أنإ َيَطلَِع َعلَّيإِه انلَاُس : ُحسإ ِسَك، َوَكرِهإ رواه . « َما َحاَ  ِِف َّنفإ
 مسلم

৩/৫৯৫। নাওয়াস ইবলন সাম‘আন িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘পুর্যবত্তা হে 
সচ্চরিিতাি নাম এবং পাপ হে তাই, যা সতামাি অন্তলি সলন্দহ 
স্রষ্ট কলি এবং তা সোলক সজলন সফেুক---এ কথা তুরম অপেন্দ 
কি।’’ (মুসরেম) 591 

، ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل  أَتيُْت : وََعن َوابَِصَة بِن َمعبٍَد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٦٢٥
أُل َعِن الِْبِّ ؟ »:َفَقاَل 

ِت قَلإَبَك، الْبُ » :َنَعْم، َفَقاَل : قُلُْت  « جئَت تَسإ َتفإ َما : اسإ
مُ  مأَن إََِلإِه الَقلإُب، َواْلثإ َمأنَت إََِلإِه انلَفُس، َواطإ ِس، َوتََرَدَد ِِف : اطإ َما َحاَ  ِف انلَفإ
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َتاَ  انلَ  رِ، َوإنإ أفإ َتو َ الَصدإ حديث حسن، رواه أمحد وادَلارِِمُ يف  « اُس وَأفإ
 ُمْسنََديِْهَما

৪/৫৯৬। ওয়ালবসাহ ইবলন মা‘বাদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট এোম। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘তুরম পুলর্যি 
বযাপালি রজজ্ঞাসা কিলত এলসে?’’ আরম বেোম, ‘জী হযাঁ।’ রতরন 
বেলেন, ‘‘তুরম সতামাি অন্তিলক (ফলতায়া) রজজ্ঞাসা কি। পুর্য হে 
তা, যাি প্ররত সতামাি মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তি পরিত্প্ত হয়। আি 
পাপ হে তা, যা মলন খটকা স্রষ্ট কলি এবং অন্তি সরন্দহান হয় ; 
যরদও সোলকিা সতামালক (তাি দবয  হওয়াি) ফলতায়া রদলয় থালক।’’ 
(আহমাদ, দালিমী) 592 

وََعَة ُعقبََة بِن احلارِِث رِض اهلل عنه ٦/٦٢٥ ِب ِْسْ
َ
أنَُه تََزَوَج ابنًَة : وََعن أ

إيّن قَْد أرَضْعُت ُعْقبََة َوالَيِت قَْد تََزَوَج : ألِب إَهاِب بِن َعِزيٍز، فَأَتتُْه اْمَرأٌة، َفَقالَْت 
تيِن، فََرِكَب إىَِل رَُسوِل اهللِ : بَةُ َفَقاَل لََها ُعقْ . بَِها  رَضْعِتيِن َواَل أْخََبْ

َ
َما أْعلَُم أنَك أ

َُلُ  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َفَفاَرَقَها ُعْقبَُة  «َكّيإَف ؟ َوقَد قِّيَل » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهلِل : بِالَمِدينَِة، فََسأ

 رواه ابلخاري. َونََكَحْت َزوْجاً َغرْيَُه 
৫/৫৯৭। আবূ রসিওয়াআহ উক্ববাহ ইবলন হালিস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন আবূ ইহাব ইবলন ‘আযীলযি এক কনযালক 
রববাহ কিলেন। অতঃপি তাি রনকট এক মরহো এলস বেে, ‘আরম 
                                                           
592 আহমাদ ১৭৫৩৮, ১৭৫৪০, ১৭৫৪৫, দালিমী ২৫৩৩ 
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উক্ববাহলক এবং তাি স্ত্রীলক দুয পান করিলয়রে।’ ‘উক্ববাহ তালক 
বেলেন, ‘তুরম সয আমালক দুয  পান করিলয়ে তা সতা আরম জারন না, 
আি তুরম আমালক তাি খবিও দাওরন।’ অতঃপি উক্ববাহ 
(সওয়ািীি উপি) সওয়াি হলয় আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট মদীনায় এলেন এবং এ বযাপালি তাঁলক 
রজজ্ঞাসা কিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (সব 
ব্ত্তান্ত শুলন) বেলেন, ‘‘যখন এ কথা বো হলয়লে, তখন তুরম রক 
কলি রববাহ বন্ধন অটুট িাখলব?’’ সুতিাং উক্ববাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
তালক তযার্ কিলেন এবং সস মরহো অনয স্বামী গ্রহর্ কিে। (বুখািী) 
593 

ّ رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٥/٦٢8 ٍ َحِفظُت ِمْن رَُسوِل اهلِل : وََعِن احلََسِن بِن َلََعِ
حديث حسن » :رواه الرتمذي، وقال. « َما ِلَ يَِريبَُك َدعإ َما يَِريُبَك إََِل » :ملسو هيلع هللا ىلص

 «صحيح 
৬/৫৯৮। আেীি পুি হাসান িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সথলক (এ হাদীস) স্মির্ 
সিলখরে, ‘‘তা বজণন কি, যা সতামালক সলন্দলহ সফলে এবং তা গ্রহর্ 
কি, যালত সতামাি সলন্দহ সনই।’’ (রতিরমযী, সহীহ)  594 

                                                           
593 সহীহুে বুখািী ৮৮, ২০৫২, ২৬৪০, ২৬৫৯, ২৬৬০, ৫১০৫, রতিরমযী ১১৫১, নাসায়ী ৩৩৩০, আবূ 

দাউদ ৩৬০৩, আবূ দাউদ ১৫৭১৫, ১৮৯৩০, দালিমী ২২৫৫ 
594 রতিরমযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আবূ দাউদ ২৭৮১৯, দালিমী ২৫৩২ 
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يِق رِض : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٥/٦٢٢ ِدّ ََكَن ألِب بَكٍر الِصّ
بُو بَْكٍر يَأُكُل ِمْن َخَراِجِه، فََجاَء يَْوماً 

َ
اهلل عنه ُغاَلٌم خُيِْرُج َُلُ اْلََراَج، َوَكَن أ

بُو بَْكٍر، فَ 
َ
بُو بكر: َقاَل َُلُ الُغالمُ بََِشٍء، فَأَكَل ِمنُْه أ

َ
َوَما : تَْدرِي َما َهَذا ؟ َفَقاَل أ

ْحِسُن الَكَهانََة، إاَِل أيّن : ُهَو ؟ قَاَل 
ُ
ُكنُْت تََكَهنُْت إلنَْساٍن يف اجلَاِهِلَيِة َوَما أ

 
َ
لَِك، َهَذا اذَلِي أَكلَْت ِمنُْه، فَأْدَخَل أ بُو بَْكٍر يََدُه َخَدْعتُُه، فَلَِقييَِن، فَأْعَّطايِن ذِلَ

ٍء يِف َبّْطِنِه   رواه ابلخاري. َفَقاَء لُُكَ َِشْ
৭/৫৯৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আবূ বকি রসদ্দীক 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি একজন ক্রীতদাস রেে, সয চুরি অনুযায়ী 
তাঁলক য াযণক্ত কি আদায় কিত। আি আবূ বকি রসদ্দীক 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাি সসই আদায়ক্ত অথণ ভক্ষর্ কিলতন। 
(অবশয প্রতযহ সস অথণ হাোে রক না, তা রজজ্ঞাসা কলি রনলতন।) 
একরদলনি  টনা, ঐ ক্রীতদাস সকান একটা রজরনস এলন তাঁি 
রখদমলত হারজি কিে। আি রতরন (সসরদন ভুলে রকেু রজজ্ঞাসা না 
কলি) তা সথলক রকেু সখলয় সফেলেন। দাসরট বেে, ‘আপরন রক 
জালনন, এটা কী রজরনস (যা আপরন ভক্ষর্ কিলেন)?’ আবূ বকি 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘তা কী?’ দাসরট বেে, ‘আরম জালহেী 
যুলর্ একজন মানুলষি ভার্য র্র্না কলিরেোম। অথচ আমাি ভার্য 
র্র্না কিাি মত ভাে জ্ঞান রেে না। আসলে আরম তালক সয াঁকা 
রদলয়রেোম। সস আমাি সলি সাক্ষাৎ কলি আমালক 
(পারিেরমকস্বরূপ) এই রজরনস রদলো, যা আপরন ভক্ষর্ কিলেন।’ এ 
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কথা শুলন আবূ বাকি রসদ্দীক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু রনলজি হাত স্বীয় 
মুলখি রভতলি প্রলবশ কিালেন এবং সপলটি মলয য যা রকেু রেে বরম 
কলি সবি কলি রদলেন! (বুখািী) 595 

َن ُعَمَر بَن اْلَّّطاِب رِض اهلل عنه َكَ : وََعن نَافِعٍ  ٥11/8
َ
َن فََرَض لِلُمَهاِجريَن أ

َوِلنَي أْرَبَعَة اآلٍف َوفََرَض البِْنِه ثاََلثَة آالٍف وَََخَْسمئٍَة، فَقيَل َُلُ 
َ
ُهَو ِمَن : األ

لَيَْس ُهَو َكَمْن َهاَجَر : َيُقوُل . إَنَما َهاَجَر بِِه أبُوهُ : الُمَهاِجريَن فَِلَم َنَقْصتَُه ؟ َفَقاَل 
 اريرواه ابلخ. بِنَْفِسِه 

৮/৬০০। নালফ’ সথলক বরর্ণত, উমাি ইবলন খাোব িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু সবণপ্রথম রহজিতকািীলদি জনয চাি হাজাি কলি ভাতা 
রনরদণষ্ট কিলেন এবং তাঁি সেলে (আবু্দল্লাহি) জনয সালড় রতন হাজাি 
রনরদণষ্ট কিলেন।  তাঁলক বো হে সয, ‘রতরনও সতা মুহারজিলদি 
একজন; অতএব আপরন তািঁ ভাতা কম কিলেন সকন?’ উত্তলি 
রতরন বেলেন, ‘তাি রপতা তালক সালথ রনলয় রহজিত কলিলে।’ 
উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলতন, ‘সস তাি মত নয়, সয একাকী 
রহজিত কলিলে।’ (বুখািী) 596 

ّ رِض اهلل عنه قَاَل  ٢/٥11 قَاَل . َوَعْن َعِّطَيَة بِْن ُعْرَوةَ الَسْعِدِيّ الَصَحاِِبِ
َس بِِه  »ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلِل  رَُسوْ 

إ
َ َحَّّتى يََدَع َماَِل بَأ إُمَتِقّيإ َن ِمَن ال نإ يَُكوإ

َ
َِل َيبإلُُغ الَعبإُد أ

ٌس 
إ
راً ِمَما بِِه بَأ  .حسن حديٌث  : رواُه الرتمذي وقال.« َحذإ

                                                           
595 সহীহুে বুখািী ৩৮৪২ 
596 সহীহুে বুখািী ৩৯১২ 
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৯/৬০১। ‘আরতয়যাহ্ ইবনু ‘উিওয়াহ্ আস-সা‘দী সাহাবী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন: ঐ পযণন্ত বান্দাহ্ মুত্তাক্বীলদি মযণাদায় সপঁেলত 
পালি না, সস যতক্ষর্ পযণন্ত রনলদণাষ হলয় বাঁচাি জনয সকালনা সকালনা 
রনলদণাষ রবষয়ারদও (রনষ্প্রলয়াজনীয় রবষয়ারদ) পরিতযার্ না কলি। 
(রতিরমযী হাদীসরটলক হাসান বলেলেন)597 

 

تِ  -69 َباِب الإعُ بَاُب اِسإ لَِة ِعنإَد فََسادِ انلَاِس َوالَزَمانِ حإ َوإِف  زإ
إ
وِ اخل

َ
أ

ٍع ِِفإ َحَراٍم َوُشُبَهاٍت َوَْنإوَِها وإ ُوقُوإ
َ
يإِن أ َنٍة ِِف اِِلّ  ِمنإ فِتإ

পরিলচ্ছদ - ৬৯: যুলর্ি মানুষ খািাপ হলে অথবা য মণীয় 
বযাপালি রফতনাি আশঙ্কা হলে অথবা হািাম ও সরন্দহান 
রজরনলস পরতত হওয়াি ভয় হলে অথবা অনুরূপ সকান 

কািলর্ রনজণনতা অবেম্বন কিা উত্তম 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

م إِّنِ  ّلّلِٰ ٱ إَِل  ا  فَفُِرو   ﴿  [  ٦1: اذلاريات] ﴾ ٥٠ ُمبِي   نَِذير   ه  ّمِنۡ  لَك 
অথণাৎ “সুতিাং সতামিা আল্লাহি রদলক পোয়ন কি; রনশ্চয় আরম 
                                                           
597 আরম (আেবানী) বেরেঃ এি সনদরট দুবণে। ‘‘র্ায়াতুে মািাম ফী তাখিীলজ আহাদীরসে হাোে 
অে হািাম’’ গ্রলন্থ প্ (১৭৮)সত এ সম্পলকণ আলোচনা কলিরে। শাইখ আেবানী হাদীসরটলক 
‘‘রমশকাত’’ গ্রলন্থ (২৭৭৫) পূলবণ হাসান আখযা রদলয়রেলেন। রকন্তু রতরন রসদ্ধান্ত পরিবতণন কলি পলি 
এরটলক দুবণে আখযা রদলয়লেন। কাির্ সনলদি বর্ণনাকািী আবু্দল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ সদমাস্কী দুবণে। 
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তাঁি পক্ষ হলত সতামালদি জনয স্পষ্ট সতকণকািী।” (সূিা যারিয়াহ ৫০ 
আয়াত) 

ِب َوَقاٍص رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥1٤/1
َ
، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسول اهلل : وََعن َسعِد بِن أ

َِِفَ » :َيُقوُل 
إ
 رواه مسلم. « إَن اهلل ُُيُِب الإَعبإَد اِلَِِقَ الَغِِنّ اخل

১/৬০২। সা‘দ ইবলন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত 
শুলনরে, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো ঐ বান্দালক ভালোবালসন, সয 
পিলহযর্াি (সংযমশীে), অমুখালপক্ষী ও আত্মলর্াপনকািী।’’ 
(মুসরেম)598 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥1٧
َ
اِس أُي انلَ : قَاَل رَُجٌل : وََعن أ

ِسِه َوَماِِلِ ِف َسبّيِل اهللِ » :أفَْضُل يَا رَُسوَل اهلل ؟ قَاَل  ِمٌن َُمَاِهٌد بَِنفإ ُثَم : قَاَل  «ُمؤإ
ُبُد َربَهُ » :َمْن ؟ قَاَل  َعاِب َيعإ ٍب ِمَن الِّشّ ََتٌِل ِِف ِشعإ َيَتِِق » :ويف رواية.  « ُثَم رَُجٌل ُمعإ

 ِ  متفٌق َعلَيْهِ . « اهلَل، َويََدُع انلَاَس ِمنإ ََشِّه
২/৬০৩। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক 

বযরি রজজ্ঞাসা কিে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! সকান্ বযরি সলবণাত্তম?’ 
রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘ঐ মু’রমন সয আল্লাহি 
পলথ তাি জান ও মাে রদলয় যুদ্ধ কলি।’’ সস বেে, ‘তািপি সক?’ 
রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তািপি ঐ বযরি সয 
সকান রর্রিপলথ রনজণলন রনজ প্ররতপােলকি ইবাদত কলি।’’ 

                                                           
598 মুসরেম ২৯৬৫, আহমাদ ১৪৪৪, ১৫৩২ 
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অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সয আল্লাহলক ভয় কলি এবং 
সোকলদিলক রনলজি মন্দ আচির্ সথলক রনিাপলদ িালখ।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 599 

لِِم » :ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهللِ قَاَل رَسُ : وََعنُه، قَاَل  ٧/٥1٢ َ َماِل الُمسإ يُوِشُك أنإ يَُكوَن َخريإ
ر يَِفُر بِدينِِه ِمَن الِفَتِ   رواه ابلخاري. « َغَنٌم يَتَبُِع بَِها َشَعَف اجِلَباِل، َوَمواقَع الإَقطإ

৩/৬০৪। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সত্বি 
এমন এক সময় আসলব সয, োর্ে-সভড়াই মুসরেলমি সলবণাত্তম 
মাে হলব; যা রনলয় সস রফতনা সথলক তাি দ্বীনলক বাচঁালনাি 
জনয পাহাড়-চূড়ায় এবং ব্রষ্টবহুে (অথণাৎ ত্র্বহুে) স্থালন 
পোয়ন কিলব।’’ (বুখািী)  600 

٢/٥1٦  ّ ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
َ
َما َبَعَث اهلُل » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص وََعن أ
، ُكنإُت أرإََعَها لََعَ قََرارِيَط » :وأنَْت ؟ قَاَل : َفَقاَل أْصَحابُهُ  « نَبِّّياً إِِلَ َرََع الإَغَنمَ  َّنَعمإ

ِل َمَكةَ  هإ
َ
 رواه ابلخاري. « أل

৪/৬০৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো এমন 
সকান নবী সপ্রির্ কলিনরন, রযরন বকিী চিানরন।’’ তাঁি সাহাবীর্র্ 

                                                           
599 সহীহুে বুখািী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসরেম ১৮৮৮, রতিরমযী ১৬৬০, নাসায়ী ৩১০৫, আবূ দাউদ 

২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৮, আহমাদ ১০৭৪১, ১০৯২৯, ১১১৪১, ১১৪২৮ 
600 সহীহুে বুখািী ১৯, ৩৩০০, ৩৬০০, ৬৪৯৫, ৭০৮৮, নাসায়ী ৫০৩৬, আবূ দাউদ ৪২৬৭, ইবনু 

মাজাহ ৩৯৮০, আহমাদ ১০৬৪৯, ১০৮৬১, ১০৯৯৮, ১১১৪৮, ১১৪২৮ 
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বেলেন, ‘আি আপরনও?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ! আরমও কলয়ক 
ক্বীিালত্বি রবরনমলয় মক্কাবাসীলদি বকিী চিাতাম।’’ (বুখািী)  601 

ِ َمَعاِش انلَاِس لَُهم مِنإ خَ » :، أنَه قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعن رَُسوِل اهلل  ٦/٥1٥ ريإ
وإ 
َ
نِهِ َُكََما َسِمَع َهّيإَعةً أ ِسٌك ِعَناَن فََرِسِه ِِف َسبّيِل اهلل، يَطريُ لََعَ َمتإ رَُجٌل ُممإ

وإ رَُجٌل ِِف ُغَنّيَمٍة ِف 
َ
وإ الَموإَت َمَظانَه، أ

َ
فَزَعًة، َطاَر َعلَّيإِه يَبإَتيِغ الَقتإَل، أ

وإِديَِة، يُِقّيُم الَصَلَةَ، َرأِس َشَعَفٍة ِمنإ هِذهِ ا
َ
وإ بَطِن َواٍد ِمنإ هِذهِ األ

َ
لَّشَعِف، أ

 ٍ ُبُد َرَبُه َحََّت يأتَِّيُه اَلَِقُّي، لَيإَس ِمَن انلَاِس إِِلَ ِِف َخريإ . «َويُؤِِت الَزََكةَ، َويَعإ
 رواه مسلم

৫/৬০৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সোকলদি মলয য 
সলবণাত্তম জীবন সসই বযরিি, সয আল্লাহি পলথ তাি স াড়াি োর্াম 
য লি আলে। যখনই সস যুলদ্ধি ভয়ানক শব্দ সশালন, তখনই সসখালন 
তাি রপলি চলড় দ্রুতর্রতলত সপঁলে যায়। দ্রুতর্রতলত সপঁলে সস 
হতযা অথবা ম্তুযি সম্ভাবয জায়র্াগুলো সখাঁজ কলি। অথবা সলবণাত্তম 
জীবন সসই বযরিি, সয করতপয় োর্ে-সভড়া রনলয় সকান পাহাড়-
চূড়ায় রকংবা সকান উপতযকাি মালে বসবাস কলি। সসখালন সস তাি 
রনকট ম্তুয আসা পযণন্ত নামায কালয়ম কলি, যাকাত প্রদান কলি 
এবং রনজ প্ররতপােলকি ইবাদত কলি। সোকলদি মলয য এ বযরি 

                                                           
601 সহীহুে বুখািী ২২৬২, ইবনু মাজাহ ২১৪৯ 
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উত্তম অবস্থায় িলয়লে।’’ (মুসরেম)  602 
 
 

رِ ََجإِعِهمإ وَََجَاََعتِِهمإ  -21 تََِلِط بِانلَاِس وَُحُضوإ ِخإ ِل  اِلإ بَاُب فَضإ
رِ  ِضِهمإ وَُحُضوإ

ِر َمَعُهمإ وَِعَّياَدةِ َمِريإ كإ ِ َوََمَالِِس اِّلّ َريإ
إ
َوَمَّشاِهِد اخل

َ ذىلَِك مِنإ َجَنائِزِِهمإ َوُمَواَساةِ ُُمإَتاِجِهمإ َوإِرإَشاِد َجاهِ  لِِهمإ وََغريإ
إُمنإَكِر َوَقَمَع  ِ َعِن ال

ُروإِف َوانلَِهإ إَمعإ ِر بِال مإ
َ َمَصاحِلِِهمإ لَِمنإ قََدَر لََعَ األإ

ذىى
َ يإَذاءِ َوَصَْبَ لََعَ األإ ِ

َسُه َعِن اْلإ  .َّنفإ

পরিলচ্ছদ - ৭০: মানুলষি সালথ রমোরমশা, জুম‘আহ, 
জামা‘আত, ঈদ ও রযরকলিি মজরেস (জােসায় ও দ্বীনী 
মজরেলস) সোকলদি সালথ উপরস্থত হওয়া, সিার্ীলক 
সাক্ষাৎ কলি কুশে রজজ্ঞাসা কিা, জানাযায় অংশগ্রহর্ 
কিা, অভাবীলদি সালথ সমলবদনা প্রকাশ কিা, অজ্ঞলক 
পথ প্রদশণন কিা এবং অনুরূপ অনযানয কেযার্ময় 
কালজি জনয মানুলষি সালথ সম্পকণ িাখা তাি জনয 

মুিাহাব, সয ভাে কালজি রনলদণশ এবং মন্দ কাজ সথলক 
বায া সদওয়াি ক্ষমতা িালখ। আি অপিলক কষ্ট সদওয়া 

                                                           
602 মুসরেম ১৮৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৭, আহমাদ ৮৮৯৭, ৯৪৩০, ১০৪০০ 
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সথলক সস রনলজলক রবিত িালখ এবং অপলিি পক্ষ 
সথলক কষ্ট সপঁেলে দয যণ য াির্ কলি। 

(ইমাম নাওয়াবী িারহমাহুল্লাহ বলেন,) সজলন িালখা সয, 
সোকলদি সালথ রমোরমশাি সয পদ্ধরত আরম বর্ণনা কলিরে সসটাই 
স্বীক্ত; যা  িসূেল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এবং বাকী 
নবীলদি পদ্ধরত রেে। অনুরূপ পদ্ধরত রেে খুোফালয় িালশদীন এবং 
তাঁলদি পলি সাহাবা ও তালবঈনলদি এবং তাঁলদি পলি মুসরেমলদি 
উোমা ও সিনলদি। এই অরভমত অরয কাংশ তালবঈন ও তাঁলদি 
পিবতণীলদিও। ইমাম শালফয়ী, ইমাম আহমাদ এবং অরয কাংশ 
রফক্হরবদও এই মত সপাষর্ কলিলেন। (িারদ্বয়াল্লাহু আনহুম 
আজমা‘ঈন) আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ِ لۡ ٱ ََعَ  َوَتَعاَون وا   ﴿  [  ٤: دة املائ] ﴾َوٰىٰ ّتّلقۡ ٱوَ  ِبّ
অথণাৎ “কেযার্কি ও সংযমশীেতাি পলথ এলক অপলিি 

সহলযারর্তা কি।” (সূিা মালয়দা ২ আয়াত) 
এ মলমণ আি অলনক রবরদত আয়াত িলয়লে।(603) 

 

                                                           
603 (আি হাদীলস মহানবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সয মু’রমন মানুলষি মালে রমলশ 

তালদি কষ্টদালন দয যণয াির্ কলি সসই মু’রমন ঐ মু’রমন অলপক্ষা সেষ্ঠ, সয সোলকলদি সালথ রমলশ না 
এবং তালদি কষ্টদালন দয যণয াির্ কলি না।’’ (আহমাদ, রতিরমযী, ইবলন মাজাহ, সহীহুে জালম’ 
৬৬৫১নং) 
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21-  َ ِمنِّيإ ََناِح لِلإُمؤإ
إ
ِض اجل  بَاُب اِلََواُّضِع وََخفإ

পরিলচ্ছদ - ৭১: মু’রমনলদি জনয রবনয়ী ও রবনম্র হওয়াি 
গুরুত্ব 

মহান আল্লাহ বলেন, 
ۡ ٱ ِمنَ  ّتَبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ  ﴿ ؤۡ ل  [  ٤1٦: الشعراء] ﴾ ٢١٥ ِمنِيَ م 

অথণাৎ “তুরম সতামাি অনুসািী রবোসীলদি প্ররত সদয় হও।” 
(সূিা শু‘আিা ২১৫ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
مۡ  تَدّ يَرۡ  َمن َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ   َف فََّسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنك 

ۡ
 م  بَِقوۡ  ّلّل  ٱ ِِت يَأ

مۡ  ُِبه  ذِّلة   ۥ  َوي ِحُبونَه   ي 
َ
ۡ ٱ ََعَ  أ ؤۡ ل عِ  ِمنِيَ م 

َ
ٰ لۡ ٱ ََعَ  ّزة  أ  [  ٦٢: دة املائ] ﴾فِرِينَ َك

অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামালদি মলয য সকউ দ্বীন সথলক রফলি 
সর্লে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন কিলবন, যালদিলক রতরন 
ভােবাসলবন ও যািা তাঁলক ভােবাসলব, তািা হলব মুরমনলদি প্ররত 
সকামে ও কারফিলদি প্ররত কলিাি।” (সূিা মাইদাহ ৫৪ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
مَنٰ َخلَقۡ  إِنّا ّنلّاس  ٱ أ نَثٰ  َذَكر   ّمِن ك 

 
مۡ َنٰ وََجَعلۡ  َوأ ع وبٗ  ك   ئَِل َوَقَبا   اش 

كۡ  إِنّ  ا َ ّتِلََعاَرف و  
َ
مۡ أ تۡ  ّلّلِ ٱ ِعندَ  َرَمك 

َ
ٰ أ مَۡ َقى  [  1٧: احلجرات] ﴾ك 

অথণাৎ “সহ মানুষ! আরম সতামালদিলক স্রষ্ট কলিরে এক পুরুষ 
ও এক নািী হলত, পলি সতামালদিলক রবভি কলিরে রবরভি জারত 
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ও সর্ালি, যালত সতামিা এলক অপলিি সালথ পরিরচত হলত পাি। 
সতামালদি মলয য ঐ বযরিই আল্লাহি রনকট অরয ক মযণাদাসম্পি সয 
অরয ক আল্লাহ-ভীরু।” (সূিা হুজিাত ১৩ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
َّسك   ا  ت َزُكو   فََل ﴿ نف 

َ
وَ  ۡمٰ أ عۡ  ه 

َ
 [  ٧٤: انلجم] ﴾ّتََقٰ ٱ بَِمنِ  لَم  أ

অথণাৎ “সতামিা আত্মপ্রশংসা কলিা না। রতরনই সমযক জালনন 
আল্লাহভীরু সক।” (সূিা নাজ্ম ৩২আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
ۡص  َونَاَدىٰ  ﴿

َ
 ٱ ب  َحٰ أ

َ
مَيعۡ  رَِجاّٗل  َراِف عۡ ۡۡل ٰ  رِف وَّنه  مۡ بِِّسيَمى غۡ  َما   قَال وا   ه 

َ
مۡ  َنٰ أ  َعنك 

مۡ ََجۡ  نت مۡ  َوَما ع ك  ونَ َتّكۡ تَّسۡ  ك  َهٰ  ٤٨ ِب 
َ
َّل  أ قۡ  َّّلِينَ ٱ ءِ ؤ 

َ
م   َّل  ت مۡ َّسمۡ أ ِبِرَۡحَ  ّلّل  ٱ َيَنال ه   ة 

ل وا  دۡ ٱ مۡ َعلَيۡ  ف  َخوۡ  َّل  ّنةَ ۡلَۡ ٱ خ  نت مۡ  َوَّل   ك 
َ
 [  ٢٢  ،٢8: االعراف] ﴾ ٤٩ َزن ونَ َتۡ  أ

অথণাৎ “আ‘িাফবারসর্র্ রকেু সোকলক তালদি েক্ষর্ দ্বািা 
রচনলত সপলি তালদিলক আহবান কলি বেলব, সতামালদি দে ও 
সতামালদি অহংকাি সকান কালজ আসে না। সদখ এলদিই সম্বলন্ধ 
রক সতামিা শপথ কলি বেলত সয, আল্লাহ এলদি প্ররত দয়া প্রদশণন 
কিলবন না। এলদিলকই বো হলব, সতামিা সবলহলশ্ত প্রলবশ কি, 
সতামালদি সকান ভয় সনই এবং সতামিা দুঃরখতও হলব না।” (সূিা 
আ’িাফ ৪৮-৪৯ আয়াত) 

إَن  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن ِعيَاِض بِن مِحَاٍر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥1٥/1
َخَر أَحٌد لََعَ أَحٍد، َوِلَ َيبإيِغ أَحٌد لََعَ أَحدٍ  ََح إَِِلَ أنإ تََواَّضُعوا َحََّت ِلَ َيفإ . « اهلل أوإ
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 رواه مسلم
১/৬০৭। ‘ইয়াদ ইবলন রহমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো 
আমাি রনকট অহী পািালেন সয, সতামিা পিস্পলি নম্র বযবহাি 
অবেম্বন কি। যালত সকউ সযন কালিা প্ররত র্বণ না কলি এবং সকউ 
সযন কালিা প্ররত যুেুম না কলি।’’ (মুসরেম)  604 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه ٤/٥18
َ
َما َّنَقَصتإ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلل : وََعن أ

ٍو إِِلَ ِعّزاً، َوَما تََواَّضَع أَحٌد هللِ إِِلَ َرَفَعُه  َصَدقٌَة مِنإ َماٍل، َوَما زاَد اهلُل َعبإداً بَعفإ
 رواه مسلم. « اهللُ 

২/৬০৮। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সাদকা কিলে 
মাে কলম যায় না এবং ক্ষমা কিলে আল্লাহ বান্দাি সম্মান বারড়লয় 
সদন। আি সয সকান বযরি আল্লাহি জনয রবনয়ী হয়, আল্লাহ তালক 
(মযণাদায়) উচ্চ কলিন।’’ (মুসরেম) 605 

نٍَس رِض اهلل ع ٧/٥1٢
َ
: أنَُه َمَر ىلَعَ ِصبيَاٍن، فََسلََم َعلَيِْهْم، َوقَاَل : نهوََعن أ

 متفٌق َعلَيْهِ . يَفَعلُه  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انَليِِبُ 
৩/৬০৯। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু করতপয় রশশুি পাশ রদলয় 

                                                           
604 মুসরেম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪ 
605 মুসরেম ২৫৮৮, রতিরমযী ২০২৯, আহমাদ ৭১৬৫, ৮৭৮২, ৯৩৬০, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৮৫, 

দালিমী ১৬৭৬ 
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সর্লেন অতঃপি রতরন তালদিলক সাোম রদলেন এবং বেলেন, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এ িকমই কিলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 
606 

ّ : وََعنُه، قَاَل  ٢/٥11 ُخُذ بِيَِد انَليِِبِ
ْ
َمُة ِمْن إَماِء الَمدينَِة تَلَأ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصإِْن ََكنَِت األ

 رواه ابلخاري. َفتَنَّْطِلُق بِِه َحيُْث َشاءْت 
৪/ ৬১০। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘মদীনাি 

ক্রীতদাসীলদি মলয য এক ক্রীতদাসী নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি হাত য লি রনত, তািপি সস (রনলজি প্রলয়াজলন) তাি 
ইচ্ছামত তাঁলক রনলয় সযত।’ (বুখািী)607 

ْسوَِد بِن يَزيَد، قَاَل  ٦/٥11
َ
ُسئِلَْت ََعئَِشُة رَِِضَ اهلُل َعنَها َما ََكَن : وََعِن األ

ـ يَعيِن ََكَن : يَْصنَُع يِف بَيِْتِه ؟ قَالَت ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبُ  هِله ـ : يَُكوُن يف ِمْهنَِة أْهِلِه 
َ
ِخدَمة أ

 رواه ابلخاري. فَإَِذا َحََضَِت الَصاَلُة، َخَرَج إىَِل الَصاَلِة 
৫/৬১১। আসওয়াদ ইবলন ইয়াযীদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহালক রজজ্ঞাসা 
কিোম, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম  লি কী কাজ 
কিলতন?’ রতরন বেলেন, ‘র্্হস্থারে কাজ কিলতন; অথণাৎ স্ত্রীি কালজ 
সহলযারর্তা কিলতন। অতঃপি নামালযি (সময়) হলে রতরন নামালযি 

                                                           
606 সহীহুে বুখািী ৬২৪৭, মুসরেম ২১৬৮, রতিরমযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭০০, 

আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৪৮৫, ১২৬১০, ২৬৩৬ 
607 সহীহুে বুখািী ৬০৭২, ৪৯৭৮, ৬৬৫৭, মুসরেম ২৮৫৩, রতিরমযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 

আহমাদ ১৮২৫৩ 
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জনয সবরিলয় সযলতন।’ (বুখািী) 608 
* (এই র্্হস্থারে কালজি বযাখযায় মা আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, 

‘রতরন রনলজি জুতা পরিষ্কাি কিলতন, কাপড় রসোই কিলতন, দুয  সদাহালতন এবং 
রনলজি রখদমত রনলজ কিলতন।’ তাোড়া এ কথা রবরদত সয, তাঁি একারয ক দাস-
দাসীও রেে।) 

َسيٍْد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٥1٤
ُ
ِب ِرفَاَعَة تَِميِم بِن أ

َ
انْتََهيُْت إىَِل : وََعن أ

ا رَُسوَل اهلِل، رَُجٌل َغِريٌب َجاَء يَْسأُل َعن يَ : وَُهَو خَيُّطُب، َفُقلُت  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلل 
، ملسو هيلع هللا ىلصِدينِه الَ يَْدرِي َما ِدينُُه ؟ فَأْقبََل َلََعَ رَُسوُل اهللِ  ، وتََرَك ُخّْطبَتَُه َحََّت اْنتَََه إيَلَ

ََت 
َ
، َفَقَعَد َعلَيِْه، وََجَعَل ُيَعِلُّميِن ِمَما َعلََمُه اهلُل، ُثَم أ ِِتَ بُِكريٍْسّ

ُ
 ُخّْطبَتَُه فَأَتَم فَأ

 رواه مسلم. آِخَرَها 
৬/৬১২। আবূ রিফাআহ তামীম ইবলন উসাইদ িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট সর্োম তখন রতরন খুতবা রদরচ্ছলেন। অতঃপি আরম বেোম, 
‘সহ আল্লাহি িসুে! আরম একজন রবলদশী মানুষ রনলজি দ্বীন 
সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিলত এলসরে, আরম জারন না আমাি দ্বীন কী?’ 
(এ কথা শুলন) আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমাি 
রদলক রফিলেন এবং খুতবা সদওয়া বজণন কিলেন। এমনরক সশষ 
পযণন্ত রতরন আমাি রনকলট এলেন। অতঃপি একরট সচয়াি আনা 
হে। রতরন তাি উপি বলস আল্লাহ তা‘আো তাঁলক যা রশক্ষা 

                                                           
608 সহীহুে বুখািী ৬৭৬, ৫৩৬৩, ৬০৩৯, রতিরমযী ২৪৫৮৯, আহমাদ ২৩৭০৬, ২৪৪২৭, ২৫১৮২ 
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রদলয়লেন তা সথলক আমালক রশখালত োর্লেন। অতঃপি রতরন 
খুতবায় রফলি এলস তাি সশষাংশটুকু পুিা কিলেন। (মুসরেম) 609 

نٍَس رِض اهلل عنه ٥/٥1٧
َ
َن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َ
ََكَن إَِذا أَكَل َطَعاماً،  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َحِدُكمإ فَلإُّيِمط َعنَها إِذَ »:َوقَاَل : قَاَل . لَِعَق أَصابَِعُه اّثلَاَلَث 
َ
َمُة أ ا َسَقَطتإ لُقإ

ها لِلَّشّيإطان َذى، َوَِلَأُكلإَها َوِلَ يََدعإ
َ
َمَر أن تُسلََت الَقْصَعُة، قَاَل . « األ

َ
فإنَُكمإ » :وأ

َكة ُروَن ِف أص ِيّ َطَعامُِكُم الَْبَ  رواه مسلم. « ِلَ تَدإ
৭/৬১৩। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 

আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন আহাি কিলতন 
তখন স্বীয় রতনরট আিুে সচলট সখলতন এবং বেলতন, ‘‘কালিা 
খাবালিি েুকমা রনলচ পলড় সর্লে সস সযন তা তুলে পরিষ্কাি কলি 
সখলয় সফলে এবং শয়তালনি জনয সফলে না িালখ।’’ আি রতরন 
আমালদিলক খাদযপাি (বা বাসন) ভােভালব সচলট সখলত রনলদণশ 
রদলয়লেন এবং বলেলেন, ‘‘সতামিা জান না সয, সতামালদি সকান্ 
খাবালি বিকত রনরহত আলে।’’ (মুসরেম) 610 

8/٥1٢  ّ ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، َعِن انليَِِبِ
َ
َما َبَعَث اهلُل » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ
، ُكنإُت أرإََعَها لََعَ » :نَْت ؟ قَاَل وأ: َفَقاَل أْصَحابُهُ . « نَبِّّياً إِِلَ َرََع الإَغنَمَ  َّنَعمإ
ِل َمَكةَ  هإ

َ
 رواه ابلخاري. « قََرارِيَط أل

                                                           
609 মুসরেম ৮৭৬, নাসায়ী ৫৩৭৭, আহমাদ ২০২২৯ 
610 মুসরেম ২০৩৪, রতিরমযী ১৮০৩, আবূ দাউদ ৩৮৪৫, আহমাদ ১২৪০৪, ১৩৬৭৫, দালিমী ১৯৪২, 

২০২৫, ২০২৮ 
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৮/৬১৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো এমন 
সকান নবী সপ্রির্ কলিনরন, রযরন বকিী চিানরন। তািঁ সাহাবীর্র্ 
বেলেন, আি আপরনও? রতরন বেলেন, হযাঁ! আরম কলয়ক ক্বীিালত্বি 
রবরনমলয় মক্কাবাসীলদি বকিী চিাতাম।’’ (বুখািী) 611 

٢/٥1٦  ّ يِِبِ
َجبإُت، َولَو » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعنُه، َعِن انلَ

َ
وإ ذِرَاٍع أل

َ
لَوإ ُدِعّيُت إََِل ُكراٍع أ

وإ ُكَراٌع لََقبِلإُت 
َ
ِدص َي إَِِلَ ذَِراٌع أ هإ

ُ
 رواه ابلخاري. « أ

৯/৬১৫। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যরদ আমালক োর্োরদি 
পা অথবা বাহু খাওয়ালনাি জনয দাওয়াত সদওয়া হয়, তাহলে আরম 
রনশ্চয় তা কবুে কিব। আি যরদ আমালক পা অথবা বাহু উপল ৌকন 
সদওয়া হয়, তাহলে আরম রনশ্চয় তা সাদলি গ্রহর্ কিব।’’ (বুখািী) 612 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥1٥/11
َ
الَعْضبَاُء  ملسو هيلع هللا ىلصََكنَْت نَاقَُة رَُسوِل اهلِل : وََعن أ

ْو اَل تََكاُد تُْسبَُق، فََجاَء أْعَراٌِب ىلَعَ َقُعوٍد َُلُ، فََسبََقَها، فََشَق َذلَِك ىلَعَ 
َ
اَل تُْسبَُق، أ

َّيا إِِلَ » : َعَرفَُه، َفَقاَل الُْمْسِلِمنَي َحََّت  ٌء ِمَن اُِلّنإ تَِفَع ََشإ َحٌق لََعَ اهللِ أنإ ِلَ يَرإ
 رواه ابلخاري. « َوَّضَعهُ 

১০/৬১৬। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি আযববা নামক উটনীরট 

                                                           
611 সহীহুে বুখািী ২২৬২, ইবনু মাজাহ ২১৪৯ 
612 সহীহুে বুখািী ২৫৬৮, ৫১৭৮, আহমাদ ৯২০১, ৯৮৫৫, ৯৮৮৩, ১০২৭৩ 
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প্ররতলযারর্তায় সকানরদন হািত না অথবা তালক অরতক্রম কলি সকউ 
সযলত পািত না। একবাি এক সবদুঈন তাি একরট সওয়ািী উঁলট 
সওয়াি হলয় আসলে সসরট তাি আলর্ চলে সর্ে। মুসরেমলদি কালে 
তা কষ্টদায়ক মলন হে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এ 
কথা জানলত পািলে বেলেন, ‘‘আল্লাহি রবয ান হে, দুরনয়াি সকালনা 
রজরনস উিত হলে, রতরন তালক অবনত কলিন।’’ (বুখািী)  613 

 

َجاِب  -22 ِعإ
ِ َواْلإ  بَاُب ََتإِريإِم الإِكْبإ

পরিলচ্ছদ - ৭২: অহংকাি প্রদশণন ও র্বণলবায  কিা অববয  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ونَ  َّل  لَِّّلِينَ  َعل َهايِجَنۡ  ِخَرة  ٓأۡلٱ ّدّلار  ٱ َك تِلۡ ﴿ ل وّٗ  ي رِيد   ٱ ِف  اع 

َ
 اَ َّسادٗ فَ  َوَّل  ِض ۡرۡۡل

ّتقِيَ لِلۡ  قَِبة  َعٰ لۡ ٱوَ   [  8٧: القصص] ﴾٨٣م 
অথণাৎ “এ আলখিালতি আবাস; যা আরম রনয ণারিত করি তালদিই 

জনয যািা এ প্রথবীলত উদ্ধত হলত ও রবপযণয় স্রষ্ট কিলত চায় না। 
আি মুত্তাকীলদি জনযই িলয়লে শুভ পরির্াম।” (সূিা ক্বাসাস ৮৩ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
 ٱ ِف  ِش َتمۡ  َوَّل  ﴿ 

َ
ٰ  ِض ۡرۡۡل  [  ٧٥: االْساء] ﴾ َمرًَحا

অথণাৎ “ভূ-প্লষ্ঠ দম্ভভলি রবচির্ কলিা না, তুরম সতা কখলনাই 

                                                           
613 সহীহুে বুখািী ২৮৭১, ২৮৭২, ৬৫০১, নাসায়ী ৩৫৮৮, আবূ দাউদ ৪৮০২, আহমাদ ১১৫৯৯, 

১৩২৪৭ 
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পদভালি ভূ-প্ষ্ঠ রবদীর্ণ কিলত পািলব না এবং উচ্চতায় তুরম 
কখলনাই পবণত-প্রমার্ হলত পািলব না।” (সূিা ইসিা ৩৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
 ٱ ِف  ِش َتمۡ  َوَّل  لِلّناِس  كَ َخدّ  ت َصّعِرۡ  َوَّل  ﴿

َ
ٰ  ِض ۡرۡۡل ُِب  َّل  ّلّلَ ٱ إِنّ  َمَرًحا ّ  ي  ۡ  ُك   َتال  م 

ور    [  18: لقمان] ﴾ ١٨ فَخ 

অথণাৎ “মানুলষি জনয রনলজি র্াে ফুোলয়া না এবং প্রথবীলত 
উদ্ধতভালব রবচির্ কলিা না; কাির্ আল্লাহ সকান উদ্ধত, 
অহংকািীলক ভােবালসন না।” (সূিা েুকমান ১৮ আয়াত) 

‘র্াে ফুোলয়া না’ অথণাৎ অহংকালিি সালথ সচহািা রবক্ত কলিা 
না। 

মহান আল্লাহ কারূন সম্বলন্ধ বলেন, 
ٰ  إِنّ ۞ ﴿ ونَ َق وَسٰ  مِ قَوۡ  ِمن ََكنَ  ر  ن وزِ لۡ ٱ ِمنَ  ه  َنٰ َوَءاَتيۡ  ِهۡمٰ َعلَيۡ  َفَبَغٰ  م 

 إِنّ  َما   ّك 
 ّتَلَن و   ۥَمَفاِتَه  

 
ِ  أ ۡص لۡ ٱب ِل  َبةِع  و 

 
ّوةِ لۡ ٱ أ ه  قَوۡ  ۥَل   قَاَل  إِذۡ  ق  ٰ َتفۡ  َّل  ۥم  ُِب  َّل  ّلّلَ ٱ إِنّ  َرۡح  ي 

ٰ  فِيَما   َتغِ بۡ ٱوَ  ٧٦ َفرِِحيَ لۡ ٱ ٰ ٓأۡلٱ ّدّلارَ ٱ ّلّل  ٱ َك َءاتَى ٰ ّدُلّنۡ ٱ ِمنَ  نَِصيَبَك  تَنَس  َوَّل  ِخَرةَ  َيا
حۡ 
َ
حۡ  َكَما   ِّسنَوأ

َ
 ٱ ِف  َفَّسادَ لۡ ٱ غِ َتبۡ  َوَّل  َكٰ إَِِلۡ  ّلّل  ٱ َّسنَ أ

َ
ُِب  َّل  ّلّلَ ٱ إِنّ  ِضِ ۡرۡۡل  ي 

ۡ ٱ فۡ ل وتِيت ه   إِّّنَما   قَاَل  ٧٧ ِّسِدينَ م 
 
ٰ  ۥأ وَ  ِعنِدي ِ  م  ِعلۡ  ََعَ

َ
نّ  لَمۡ َيعۡ  لَمۡ  أ

َ
هۡ  قَدۡ  ّلّلَ ٱ أ

َ
 لََك أ

ونِ لۡ ٱ ِمنَ  ۦلِهِ َقبۡ  ِمن ر  وَ  َمنۡ  ق  َشدُ  ه 
َ
كۡ  ق ّوةٗ  ه  ِمنۡ  أ

َ
َ عٗ ََجۡ  َث  َوأ  ذ ن وبِِهم   َعن ل   َٔ ي ۡس  َوَّل  ا

ۡ ٱ جۡ ل ونَ م  ٰ  فََخَرجَ  ٧٨ رِم  ونَ  َّّلِينَ ٱ قَاَل  ۦٰ زِينَتِهِ  ِف  ۦِمهِ قَوۡ  ََعَ  َياّدُلّنۡ ٱ ةَ َيوٰ ۡلَۡ ٱ ي رِيد 
 ٰ ٰ  ۘ وِتَ  َما   َل ِمثۡ  ّنَلَا َت لَيۡ َي ون  َق و ۥإِنّه   ر  وت وا   َّّلِينَ ٱ َوَقاَل  ٧٩ َعِظيم   َحّظ   ََّل 

 
 مَ عِلۡ لۡ ٱ أ
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مۡ َويۡ  َ لِحٗ َصٰ  وََعِمَل  َءاَمنَ  لَِّمنۡ  َخۡي   ّلّلِ ٱ ثََواب   لَك  ٰ  َوَّل  ا ونَ لّصٰ ٱ إِّّل  َها  ي لَّقى  ٨٠ ِب 
ِ  ۦبِهِ  َنافََخَّسفۡ   ٱ َوبَِدارِه

َ
ونَه   فَِئة   ِمن ۥَل   ََكنَ  َفَما َض ۡرۡۡل  َوَما ّلّلِ ٱ د ونِ  ِمن ۥيَنص  

ۡ ٱ ِمنَ  ََكنَ  نَتِصِينَ ل  [  81  ،٥٥: القصص] ﴾ ٨١ م 
অথণাৎ “কারূন রেে মূসাি সম্প্রদায়ভুি, রকন্তু সস তালদি প্ররত 

যুেুম কলিরেে। আরম তালক য নভািাি দান কলিরেোম যাি 
চারবগুরে বহন কিা একদে বেবান সোলকি পলক্ষও কষ্টসায য রেে। 
স্মির্ কি, তাি সম্প্রদায় তালক বলেরেে, দম্ভ কলিা না, আল্লাহ 
দারম্ভকলদিলক পেন্দ কলিন না। আল্লাহ যা সতামালক রদলয়লেন তাি 
মায যলম পিলোলকি কেযার্ অনুসন্ধান কি। আি তুরম সতামাি 
ইহলোলকি অংশ ভুলে সযলয়া না। তুরম (পলিি প্ররত) অনুগ্রহ কি, 
সযমন আল্লাহ সতামাি প্ররত অনুগ্রহ কলিলেন এবং প্রথবীলত রবপযণয় 
স্রষ্ট কিলত সচলয়া না। আল্লাহ অবশযই রবপযণয় স্রষ্টকািীলক 
ভােবালসন না। সস বেে, ‘এ সম্পদ আরম আমাি জ্ঞানবলে প্রাপ্ত 
হলয়রে।’ সস রক জানত না আল্লাহ তাি পূলবণ বহু মানবলর্াষ্ঠীলক 
ধ্বংস কলিলেন যািা তাি সথলকও শরিলত রেে প্রবে, সম্পলদ রেে 
প্রাচুযণশােী? আি অপিায ীলদিলক তালদি অপিায  সম্পলকণ রজজ্ঞাসাও 
কিা হলব না। কারূন তাি সম্প্রদালয়ি সমু্মলখ জাঁকজমক সহকালি 
বারহি হে। যািা পারথণব জীবন কামনা কিত তািা বেে, আহা! 
কারূনলক যা সদওয়া হলয়লে সসরূপ যরদ আমালদিও থাকত; প্রক্তই 
সস মহা ভার্যবান। আি যালদিলক জ্ঞান সদওয়া হলয়রেে তািা বেে, 
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রয ক সতামালদি! যািা রবোস কলি ও সৎকাজ কলি তালদি জনয 
আল্লাহি পুিস্কািই সেষ্ঠ। আি দয যণশীে বযতীত তা অনয সকউ পায় 
না। অতঃপি আরম কারূনলক ও তাি প্রাসাদলক মারটলত য রসলয় 
রদোম। তাি স্বপলক্ষ এমন সকান দে রেে না সয আল্লাহি শারিি 
রবরুলদ্ধ তালক সাহাযয কিলত পািত এবং সস রনলজও আত্মিক্ষায় 
সক্ষম রেে না।” (সূিা ক্বাস্বাস ৭৬-৮১ আয়াত) 

1/٥1٥  ّ ِلَ » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن َعبِد اهلِل بِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
 ٍ
ُخُل اجَلنََة َمنإ ََكَن ِف قَلإبِِه ِمثإَقاُل َذَرة ِمنإ كِْبإ ُب : َفَقاَل رَُجٌل  « !يَدإ إَن الرَُجَل حُيِ

ُ  إنَ »:أْن يَُكوَن ثَْوُبُه َحَسناً، وَنْعلُُه َحَسنًَة ؟ قَاَل  : اهلَل ََجِّيٌل ُُيُِب اجلََماَل، الِكْبإ
ُط انلَاِس   رواه مسلم « َبَطُر احَلِقّ وََغمإ

১/৬১৭। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যাি অন্তলি 
অরু্ পরিমার্ অহঙ্কাি থাকলব, সস জািালত প্রলবশ কিলত পািলব 
না।’’ একরট সোক বেে, ‘মানুষ সতা ভােবালস সয, তাি সপাশাক 
সুন্দি সহাক ও তাি জুলতা সুন্দি সহাক, (তাহলে)?’ রতরন বেলেন, 
‘‘আল্লাহ সুন্দি, রতরন সসৌন্দযণলক ভােবালসন। (সুন্দি সপাশাক ও 
সুন্দি জুলতা বযবহাি অহংকাি নয়, বিং) অহংকাি হে, সতয 
প্রতযাখযান কিা এবং মানুষলক তুচ্ছজ্ঞান কিা।’’ (মুসরেম) 614 

                                                           
614 মুসরেম ৯১, রতিরমযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯, ৪১৭৩, আহমাদ ৩৭৭৯, 

৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮ 
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أّن رَُجالً أَكَل ِعنَْد رَُسوِل اهلِل : وََعن َسلََمَة بِن األكَوِع رِض اهلل عنه ٤/٥18
، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َت  » :قَاَل ! اَل أْستَِّطيُع : قَاَل  «لُُكإ بَّيِمّينَِك » :بِِشَماُِلِ َتَطعإ َما َمنََعُه  « ِلَ اسإ

 رواه مسلم. ا إِىَل ِفيهِ فما رفَعه: قَاَل . إِاَل الِكَْبُ 
২/৬১৮। সাোমাহ ইবলন আকওয়া িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 

বরর্ণত এক বযরি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট তাি বাম হাত দ্বািা সখে। রতরন বেলেন, ‘‘সতামাি ডান হাত 
দ্বািা খাও।’’ সস বেে, ‘আরম অপাির্।’ রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম (সযন ডান হালত সখলত) না পালিা।’’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কথা মানলত তালক 
অহংকািই বায া রদলয়রেে। বর্ণনাকািী বলেন, ‘(তািপি) সথলক সস 
তাি ডান হাত মুখ পযণন্ত উিালত পালিরন।’ (মুসরেম) 615 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعُت رَُسوَل اهلِل : ِض اهلل عنه قَاَل وََعن َحاِرثََة بِن وْهٍب ر ٧/٥1٢
ِْبٍ »:َيُقوُل  َتكإ ِل انلَارِ ؟ لُُكُ ُعُتٍلّ َجّواٍظ ُمسإ ِْبُُكمإ بِأهإ خإ

ُ
ِلَ أ
َ
 ُمَتَفٌق َعلَيهِ . «أ

৩/৬১৯। হালিসাহ ইবলন অহাব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘আরম সতামালদিলক জাহািামীলদি 
সম্পলকণ অবরহত কিব না রক? (তািা হে) প্রলতযক রূঢ় স্বভাব, 

                                                           
615 মুসরেম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৬৪, ১৬০৯৫, দালিমী ২০৩২ 
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করিন হৃদয় দারম্ভক বযরি।’’ (বুখািী, মুসরেম) 616 
٢/٥٤1  ّ ِب َسِعيٍد اْلُدِري رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ

َ
َتَجِت » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ احإ

وَن : اُر، َفَقالَت انلَارُ اجَلَنُة َوانلَ  ُ ََباُروَن والُمَتَكِْبّ
إ
َِف ُّضَعَفاُء : َوَقالَِت اجَلَنةُ . ِِفَ اجل

َيِت أرإَحُم بِِك َمنإ أَشاُء، : انلَاِس َوَمَساكِّيُنُهم، َفَقََض اهلُل بَيَنُهَما إِنَِك اجَلَنَّةُ رََحإ
ُب بِِك َمنإ  َعِذّ

ُ
َ ِملإُؤَهاَوإنَِك انلَاُر َعَذايِب أ  رواه مسلم. «أَشاُء، َولَِِكَّيإُكَما َلََعَ

৪/৬২০। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘জািাত এবং 
জাহািাম পিস্পলিি মলয য ের্ড়া কিে। জাহািাম বেে, ‘আমাি 
মলয য বড় বড় উদ্ধত এবং অহংকািীিা বসবাস কিলব।’ আি জািাত 
বেে, ‘আমাি মলয য দুবণে এবং রমসকীনিা বসবাস কিলব।’ 
অতঃপি আল্লাহ তা‘আো তালদি মলয য মীমাংসা কিলেন সয, ‘সহ 
জািাত! তুরম আমাি অনুগ্রহ, আরম সতামাি দ্বািা যাি প্ররত ইচ্ছা 
অনুগ্রহ কিব। এবং সহ জাহািাম! তুরম আমাি শারি, আরম সতামাি 
দ্বািা যালক ইচ্ছা তালক শারি সদব। আি সতামালদি দুলটালকই 
পরিপূর্ণ কিা আমাি দারয়ত্ব।’’ (মুসরেম) 617 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه ٦/٥٤1
َ
ِلَ َينإُظُر اهلُل » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعن أ

 متفٌق َعلَيْهِ . « يَوإَم الِقّيَاَمِة إََِل َمنإ َجَر إَزاَرهُ َبَطراً 
                                                           
616 সহীহুে বুখািী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসরেম ২৮৫৩, রতিরমযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 

আহমাদ ১৮২৫৩ 
617 সহীহুে বুখািী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৭৪৪৯, মুসরেম ২৮৪৭, ২৮৪৬, রতিরমযী ২৫৫৭, ২৫৬১, আহমাদ 

৭৬৬১, ২৭৩৮১, ২৮২২৪, ১০২১০ 
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৫/৬২১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো 
রকয়ামলতি রদন সস বযরিি রদলক (িহমলতি দ্রষ্টলত) তারকলয় 
সদখলবন না, সয অহংকালিি সালথ তাি েুরি (পযাণ্ট্, পায়জামা 
মারটলত) সেঁচড়ালব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 618 

ثََلَثٌَة ِلَ يَُكلُِّمُهُم اهلُل يَوإَم  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعنُه، قَاَل  ٥/٥٤٤
، َولَُهمإ َعَذاٌب أَِلمٌ  ، َوِلَ َينإُظُر إََلإِهمإ ّيِهمإ َشّيإٌخ َزاٍن، َوَملٌِك : الِقَّياَمة، َوِلَ يَُزكِّ

ِْبٌ  َتكإ  رواه مسلم. « َكَذاٌب، وَََعئٌِل ُمسإ
৬/৬২২। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো 
রকয়ামলতি রদন রতন প্রকাি সোলকি সালথ কথা বেলবন না, 
তালদিলক পরবি কিলবন না এবং তালদি রদলক (অনুগ্রলহি দ্রষ্টলত) 
তাকালবন না এবং তালদি জনয িলয়লে কষ্টদায়ক শারি, (১) 
বযরভচািী ব্দ্ধ, (২) রমথযাবাদী বাদশাহ এবং (৩) অহংকািী র্িীব।’’ 
(মুসরেম) 619 

الِعُز إَِزارِي، : -َعَز وََجَل  -قَاَل اهلل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعنُه، قَاَل  ٥/٥٤٧
 رواه مسلم .«َوالِكَِبَياُء رَِداِئ، َفَمْن ُينَازُِعيِن يِف َواِحٍد ِمنُهَما َفَقد َعَذْبتُُه 

                                                           
618 সহীহুে বুখািী ৫৭৮৮, মুসরেম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, 

২৭২৫৩, ৯৮৫১, ১০১৬৩, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৯৮ 
619 মুসরেম ১০৭, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৩১১, ৯৮৬৬ 



 

702 

৭/৬২৩। সালবক িাবী সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, আল্লাহ তা‘আো বলেন, ‘‘সম্মান 
আমাি েুরি এবং র্বণ আমাি চাদি। (অথণাৎ খাস আমাি গুর্।) 
সুতিাং সয বযরি আমাি কাে সথলক এি ময য সথলক সয সকান একরট 
সটলন রনলত চাইলব, আরম তালক শারি সদব।’’ (মুসরেম) 620 

َن رَُسوَل اهلِل : وََعنهُ  ٥٤٢/8
َ
ِجُبُه » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ بَيإَنَما رَُجٌل يَميِش ِِف ُحلٍَة ُتعإ

يَتِه، إِذإ َخَسَف اهلُل بِِه، َفُهَو َيَتَجلإَجُل ِف  ٌل َرأَسُه، َُيإَتاُل ِِف َمّشإ ُسُه، ُمرَِجّ َّنفإ
رِض إََِل يَوإِم الِقَّياَمةِ 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . « األ

৮/৬২৪। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘একদা (পূবণবতণী উম্মলতি) এক 
বযরি একলজাড়া সপাশাক পলি, র্বণভলি, মাথা আঁচলড় অহংকালিি 
সালথ চো-সফিা কিরেে। ইতযবসলি আল্লাহ তাি (পালয়ি নীলচি 
মারটলক) য রসলয় রদলেন। সুতিাং সস রকয়ামত রদবস পযণন্ত মারটি 
র্ভীলি সনলম সযলতই থাকলব।’’ (বুখািী-মুসরেম) 621 

ْكَوِع   رِض اهلل عنهَقاَل  ٢/٥٤٦
َ
َِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسْوُل اهللِ : َوَعْن َسلََمَة بِْن اأْل

َتَب ِِف اجلََبارِيإَن، َفّيُِصّيإ  ِسِه َحَّّتى يُكإ َهُب بِنفإ َصاَبُهمإ يََزاُل الرَُجُل يَذإ
َ
رواُه  « بُُه َما أ

 .حديث حسن : الرتمذي وقال

                                                           
620 মুসরেম ২৬২০, আবূ দাউদ ৪০৯০, ইবনু মাজাহ ৪১৭৪, আহমাদ ৭৩৩৫, ৮৬৭৭, ৯০৯৫, ৯২২৪, 

৯৪১০ 
621 সহীহুে বুখািী ৫৭৮৯, মুসরেম ২০৮৮, আহমাদ ৭৫৭৪, ২৭৩৯৪, ৮৮২২, ৯০৮২, ৯৫৭৬, ১০০১০, ১০০৭৭, 

১০৪৮৮, দালিমী ৪৩৭ 
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৯/৬২৫ সাোমাহ্ ইবনুে আকওয়া’ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেনঃ সকান 
বযরি অহংকািবশত রনজলক বড় মলন কলি সোকজনলক উলপক্ষা 
কলি চেলত থালক। পরিলশলষ অহংকািী ও উদ্ধতলদি মলয য তাি 
নাম রেখা হয়, তািপি সস অহংকািী ও উদ্ধত সোকলদি রবপলদ 
পরতত হয়। (রতিরমরয)। হাদীসরট যঈফ। রসেরসোহ যয়ীফাহ 
১৯১৪নং)  

 
ُلُقِ  -23

إ
ِن اخل  بَاُب ُحسإ

পরিলচ্ছদ - ৭৩: সচ্চরিিতাি মাহাত্ময 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ق   لََعَلٰ  ِإَونَّك  ﴿ 
ل   [  ٢: قلمال] ﴾ ٤ َعِظيم   خ 

অথণাৎ “তুরম অবশযই মহান চরিলিি অরয কািী।” (সূিা ক্বাোম ৪ 
আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন,  
ونَ  َّّلِينَ ٱ ﴿ ا  ٱ ِف  ي نفِق  ا  ٱوَ  ءِ لّسّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ لرُّضّ  ﴾ ّنلّاِسِ ٱ َعنِ  َعافِيَ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِميَ َك
 [  1٧٢: عمران ال]

অথণাৎ “সসই দ্বীনদািলদি জনয জািাত প্রস্তুত িাখা হলয়লে, যািা 
সচ্ছে ও অসচ্ছে অবস্থায় দান কলি, সক্রায  সংবির্ কলি এবং 
মানুষলক ক্ষমা কলি থালক।” (সূিা আলে ইমিান ১৩৪ আয়াত) 
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نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٤٥/1
َ
أْحَسَن انَلاِس  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

 متفٌق َعلَيْهِ . ُخلُقاً 
১/৬২৬। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 

‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সব মানুলষি চাইলত সবরশ 
সুন্দি চরিলিি রেলেন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 622 

َما َمِسْسُت ِديبَاجاً َواَل َحِريراً ألنَْيَ ِمْن َكِفّ رَُسوِل اهلِل : وََعنُه، قَاَل  ٤/٥٤٥
، َولََقْد َخَدمُت رَُسوَل ملسو هيلع هللا ىلصَراِِئًَة َقُط أْطيََب ِمْن َراِِئَِة رَُسوِل اهللِ ، َوالَ َشَمْمُت ملسو هيلع هللا ىلص
، َوالَ قَاَل لََِشٍء َفَعلْتُهُ : َعَْشَ ِسنِنَي، َفَما قَاَل يِل َقُط  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ٍفّ

ُ
لَِم َفَعلْتَه ؟ َواَل : أ

 أاَل َفَعلَْت َكَذا ؟ متفٌق َعلَيْهِ : لََشٍء لَْم أفَعلهُ 
২/৬২৭। উি িাবী হলতই বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কিতে অলপক্ষা অরয কতি 
সকামে সকালনা পুরু বা পাতো সিশম আরম স্পশণ করিরন। আি তাঁি 
শিীলিি সুর্ন্ধ অলপক্ষা অরয কতি সুর্ন্ধ সকান বস্তু আরম কখলনা 
শুঁরকরন। আি আরম দশ বেি পযণন্ত িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রখদমত কলিরে। রতরন কখলনাও আমাি জনয ‘উঃ’ 
শব্দ বলেনরন। সকান কাজ কলি বসলে রতরন এ কথা রজলজ্ঞস 
কলিনরন সয, ‘তুরম এ কাজ সকন কিলে?’ এবং সকান কাজ না 

                                                           
622 সহীহুে বুখািী ৬২০৩, ৬১২৯, মুসরেম ২১৫০, রতিরমযী ৩৩৩, ১৯৬৯, আবূ দাউদ ৬৫৮, ৪৯৬৯, 

ইবনু মাজাহ ৩৭২০, ৩৭৪০, আহমাদ ১১৭২, ১১৭৮৯, ১২২১৫, ১২৩৪২, ১২৪৩৩ 
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কিলে রতরন বলেনরন সয, ‘তা সকন কিলে না?’ (বুখািী ও মুসরেম)  623 
هَديُت رَُسوَل اهللِ : اَمَة رِض اهلل عنه، قَاَل وََعِن الَصعِب بِن َجثَ  ٧/٥٤8

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصأ

ى َما يِف وَجِِه، قَاَل 
َ
، فَلََما َرأ َ نَا  » :مِحَاراً وَْحِشّياً، فََرَدهُ َلََعَ

َ
إِنَا لَمإ نَُرَدهُ َعلَّيإَك إِِلَ أِل

 متفٌق َعلَيْهِ . «ُحُرمٌ 
৩/৬২৮। সা‘ব ইবলন জাসসামাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক (রশকাি কিা) 
এক জংেী র্ায া উপল ৌকন রদোম। রকন্তু রতরন তা আমালক রফরিলয় 
রদলেন। তািপি রতরন আমাি সচহািায় (রবষণ্ণতাি রচহ্ন) সদলখ 
বেলেন, ‘‘আমিা ইহিালমি অবস্থায় আরে, তাই আমিা এরট 
সতামালক রফরিলয় রদোম।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 624 (সযলহতু ইহিাম 
অবস্থায় রশকাি কিা ও তাি সর্াশ্ত খাওয়া রনরষদ্ধ।)  

لُت رَُسوَل اهلِل : وََعِن انَلَواِس بِن َسمَعاَن رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٤٢
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَسأ

َت : ُحسُن اخلُلُِق، واْلثمُ : الِْبُ  » :َعن الَِبِّ َواإلثِم، َفَقاَل  َما َحاَ  ِِف َصدرَِ ، وَكرِهإ
 رواه مسلم. «لَِع َعلَّيإِه انلَاُس أن َيَط 

৪/৬২৯। নাওয়াস ইবলন সাম‘আন িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
                                                           
623 সহীহুে বুখািী ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৩৫৫০, ৩৫৬১, ৩৫৮৯৪, ৫৮৯৫, ৫৯০০, ৫৯০৩, ৫৯০৪, ৫৯০৫, 

৫৯০৬, ৫৯১২, ৫৯০৭, মুসরেম ২৩৩৮, ২৩৪১, ২৩৪৭, রতিরমযী ১৮৫৪, ৩৬২৩, নাসায়ী ৫০৫৩, 
৫০৮৬, ৫০৮৭, ৫২৩৪, ৫২৩৫, আবূ দাউদ ৪১৮৫, ৪১৮৬, ইবনু মাজাহ ৩৬২৯, ৩৬৩৪, 
আহমাদ ১২৩৭৩, ১১৫৫৪, ১১৫৭৭, ১১৬৪২, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৩৪, ১৭০৭, দালিমী ৬১৬২ 

624 সহীহুে বুখািী ১৮২৫, ২৫৭৩, ২৫৯৬, মুসরেম ১১৯৩, ১১৯৪, রতিরমযী ৮৪৯, নাসায়ী ২৮১৯, 
২৮২০, ২৮২৩, ইবনু মাজাহ ৩০৯০, আহমাদ ১৫৯৮৭, ১৫৯৮৮, ১৬২২১, ১৬২৩৫, ২৭৮১২, 
মুওয়াত্তা মারেক ৭৯৩, দালিমী ১৮২৮, ১৮৩০ 
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আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক পুর্য ও পাপ 
সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিোম, রতরন বেলেন, ‘‘পুর্য হে সচ্চরিিতাি 
নাম। আি পাপ হে তাই, যা সতামাি অন্তলি সলন্দহ স্রষ্ট কলি এবং 
তা সোলক সজলন সফেুক এ কথা তুরম অপেন্দ কি।’’ (মুসরেম)  625 

لَْم يَُكن : وََعن َعبِد اهللِ بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٦/٥٧1
شاً، َوَكَن َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  َسَنُكمإ  » :فَاِحشاً َواَل ُمتََفِحّ إَن ِمنإ ِخَّيارُِكمإ أحإ

َلَ   متفٌق َعلَيْهِ . «قاً أخإ

৫/৬৩০। আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
(প্রক্রতর্তভালব কথা ও কালজ) অিীে রেলেন না এবং 
(ইচ্ছাক্তভালবও) অিীে রেলেন না। আি রতরন বেলতন, 
‘‘সতামালদি মলয য সসই বযরিই উত্তম, সয সতামালদি মলয য সুন্দিতম 
চরিলিি অরয কািী।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 626 

ِب ادَلرَداِء رِض اهلل عنه ٥/٥٧1
َ
َن انَليِِبَ : وََعن أ

َ
ٍء » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ َما ِمنإ ََشإ

ِن اخلُلُِق، َوإَن اهلل ُيبإغِ  ِمِن يَوإَم الِقَّياَمِة ِمنإ ُحسإ َقُل ِِف ِمزيَاِن الَعبِد الُمؤإ ُض أثإ
 «حديث حسن صحيح»:رواه الرتمذي، وقال. «الَفاِحَش اْلَِذص يَ 

৬/৬৩১। আবূ দািদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

                                                           
625 মুসরেম ২৫৫৩, রতিরমযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, দালিমী ২৭৮৯ 
626 সহীহুে বুখািী ৩৭৫৮, ৩৫৫৯, ৩৭৬০, ৩৮০৬, ৩৮০৮, ৪৯৯৯, ৬০২৯, ৬০৩৫, মুসরেম ২৩২১, 

২৪৬৪, রতিরমযী ১৯৭৫, ৩৮১০, আহমাদ ৫৪৬৮, ৬৬৯৬, ২৭৬৭০, ৬৭৭৪, ৬৭৯৮, ৬৯৯৫ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন (সনকী) 
ওজন কিাি দাঁরড়-পাল্লায় সচ্চরিিতাি সচলয় সকালনা বস্তুই অরয ক 
ভািী হলব না। আি আল্লাহ তা‘আো অিীে ও সচায়াড়লক অপেন্দ 
কলিন।’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি) 627 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٥٧٤
َ
َعْن أكِِث  ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

َوى اهللِ وَُحسُن اخلُلُِق »:َما يُْدِخُل انَلاَس اجْلََنَة ؟ قَاَل  ، وَُسئَِل َعْن أْكَِثِ َما «َتقإ
ُج  » :نَلاَس انَلاَر، َفَقاَل يُْدِخُل ا حديث » :رواه الرتمذي، وقال. «الَفُم َوالَفرإ

 «حسن صحيح 
৭/৬৩২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক রজজ্ঞাসা কিা হে সয, ‘সকান্ 
আমে মানুষলক সবরশ জািালত রনলয় যালব?’ রতরন বেলেন, 
‘‘আল্লাহভীরত ও সচ্চরিি।’’ আি তাঁলক (এটাও) রজজ্ঞাসা কিা হে 
সয, ‘সকান্ আমে মানুষলক সবরশ জাহািালম রনলয় যালব?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘মুখ ও সযৌনাি (অথণাৎ উভয় দ্বািা সং রটত পাপ)।’’ 
(রতিরমযী হাসান সহীহ সূলি) 628 

َمُل المُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعنُه، قَاَل  ٥٧٧/8 ؤِمنَِّي إِيَماناً أحَسنُُهمإ أكإ
حديث حسن » :رواه الرتمذي، وقال .«ُخلُقاً، وَِخَّياُرُكمإ ِخَّياُرُكمإ لِنَِسائِِهمإ 

 «صحيح 

                                                           
627 রতিরমযী ২০০২, আবূ দাউদ ৪৭৯৯, আহমাদ ২৬৯৭১, ২৬৯৮৪, ২৭০০৫ 
628 রতিরমযী ২০০৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ৭৮৪৭, ৮৮৫২, ৯৪০৩ 
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৮/৬৩৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘মু’রমনলদি মলয য সস বযরি পূর্ণ মু’রমন, সয তালদি মলয য চরিলিি 
রদক রদলয় সুন্দিতম। আি সতামালদি উত্তম বযরি তািা, যািা 
তালদি স্ত্রীলদি রনকট উত্তম।’’ (রতিরমযী হাসান সহীহ সূলি) 629 

 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت ٢/٥٧٢
مِ » ِن ُخلُِقه َدرََجَة الَصائِِم الَقائِمِ إَن الُمؤإ رُِ  سَُِسإ بُو داود. «َن ََلُدإ

َ
 رواه أ

৯/৬৩৪। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘অবশযই মু’রমন 
তাি সদাচারিতাি কািলর্ রদলন (নফে) সিাযাদাি এবং িালত (নফে) 
ইবাদতকািীি মযণাদা সপলয় থালক।’’ (আবু দাউদ)  630 

َماَمَة ابَلاِهِِلّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٧٦
ُ
ِِب أ

َ
 » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

أنَا زَِعّيٌم بِبَّيٍت ِف َرَبِض اجَلَنِة لَِمنإ تََرَ  الِمَراَء َوإنإ ََكَن ُُمِّقاً، َوبِبَّيإٍت ِف وََسِط 
 «َ  الَكِذَب َوإنإ ََكَن َمازِحاً، َوبِبَّيإٍت ِف ألََع اجَلنَةِ لَِمنإ َحُسَن ُخلُُقُه اجَلنَِة لَِمنإ تَرَ 

بُو داود بإسناد صحيح . 
َ
 .حديث صحيح، رواه أ

১০/৬৩৫। আবূ উমামাহ বালহেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আরম সসই 
বযরিি জনয জািালতি সশষ সীমায় একরট  ি সদওয়াি জনয জারমন 

                                                           
629 রতিরমযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, ৯৭৫৬, ১০৪৩৬, দালিমী ২৭৯২ 
630 আবূ দাউদ ৪৭৯৮, আহমাদ ২৩৮৩৪, ২৪০৭৪ 



 

709 

হরচ্ছ, সয সতযােয়ী হওয়া সলেও কেহ-রববাদ বজণন কলি। সসই 
বযরিি জনয আরম জািালতি ময যস্থলে একরট  লিি জারমন হরচ্ছ, সয 
উপহাসেলেও রমথযা বো বজণন কলি। আি সসই বযরিি জনয আরম 
জািালতি সবলচলয় উঁচু জায়র্ায় একরট  লিি জারমন হরচ্ছ, যাি 
চরিি সুন্দি।’’ (আবূ দাউদ) 631 

َن رَُسوَل اهلل : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه ٥٧٥/11
َ
إَن ِمنإ  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

َلَقاً، َوإَن  أَحبُِّكمإ إَِل، وَأقإَربُِكمإ ِمِِنّ ََمإلِساً يَوإَم الِقَّياَمِة، أَحاِسَنُكم أخإ
قُوَن وَالُمتََفّيإهُقوَن أبإَغَضُكمإ إَِلَ وَأ َعَدُكمإ ِمِِنّ يَوإمَ الِقّيَاَمِة، الَُثإثَاُروَن وَالُمتََّشِدّ بإ

قُوَن  »يَا رَُسوَل اهلِل، قَْد َعِلْمنَا: قَالُوا « ثَاُروَن َوالُمنََشِدّ ، فَما الُمتََفيْهُقوَن ؟ «الَِثْ
وَن  » :قَاَل  ُ  «سن حديث ح» :رواه الرتمذي، وقال. «الُمَتَكِْبّ

১১/৬৩৬। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি মলয য আমাি 
রপ্রয়তম এবং রকয়ামলতি রদন অবস্থালন আমাি রনকটতম বযরিলদি 
রকেু সসই সোক হলব যািা সতামালদি মলয য চরিলি সেষ্ঠতম। আি 
সতামালদি মলয য আমাি রনকট  ্র্যতম এবং রকয়ামলতি রদন 
অবস্থালন আমাি রনকট সথলক দূিতম হলব তািা; যািা ‘সািসাি’ 
(অনথণক অতযরয ক আলবাে-তালবাে বলে যািা) ও ‘মুতাশারদ্দক’ (বা 
আেসযভলি সটলন সটলন কথা বলে যািা) এবং যািা ‘মুতাফাইরহক’ 
সোক; সাহাবালয় রকিাম বেলেন, ‘সািসাি’ (অনথণক কথাবাতণা যািা 
                                                           
631 আবূ দাউদ ৪৮০০ 
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বলে) এবং মুতাশারদ্দক (আেসযভলি বা কায়দা কলি সটলন-সটলন 
কথা বলে) তালদিলক সতা রচনোম; রকন্তু ‘মুতাফাইরহক’ কািা? 
িাসূে বেলেন, অহংকািীিা।’’ (রতিরমযী, হাসান)632 

ِمِذي َعن َعبِد اهلِل بِن الُمبَارَِك رمَِحَُه اهلُل يِف تَفِسرِي  ٥٧٥/11 َوَرَوى الرِتّ
 .«ُهَو َطالَقَُة الوَجه، َوَبْذُل الَمعُروِف، َوَكُف األَذى » :اَل ُحْسِن اْلُلُِق، قَ 

ইমাম রতিরমযী আবু্দল্লাহ ইবন মুবািক (িারহমাহুল্লাহ) হলত 
সচ্চরিিতাি বযাখযা বর্ণনা কলিলেন, রতরন বলেলেন, ‘তা হে, সবণদা 
হারসমুখ থাকা, মানুলষি উপকাি কিা এবং কাউলক কষ্ট না সদওয়া।’ 

 

إِرّفإقِ  بَاُب  -24 نَاةََِ َوال
َ ِلإِم َواألإ

إ
 احل

পরিলচ্ছদ - ৭৪: সহনশীেতা, য ীি-রস্থিতা ও সকামেতাি 
গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ٰ لۡ ٱوَ  ﴿ ُِب  ّلّل  ٱوَ  ّنلّاِسِ ٱ َعنِ  َعافِيَ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِميَ َك ۡ ٱ ي  حۡ ل : عمران ال] ﴾ِّسنِيَ م 

1٧٢  ] 
অথণাৎ “(সসই য মণভীরুলদি জনয সবলহশত প্রস্তুত িাখা হলয়লে 

যািা সচ্ছে ও অসচ্ছে অবস্থায় দান কলি,) সক্রায  সংবির্ কলি 
এবং মানুষলক ক্ষমা কলি থালক। আি আল্লাহ (রবশুদ্ধরচত্ত) 

                                                           
632 রতিরমযী ২০১৮ 
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সৎকমণশীেলদিলক ভােবালসন।” (সূিা আলে ইমিান ১৩৪ আয়াত) 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ذِ  ﴿   وَ َعفۡ لۡ ٱ خ 
ۡ
رۡ َوأ ِ  م  رۡ لۡ ٱب عۡ  ِف ع 

َ
 [  1٢٢: االعراف] ﴾ ١٩٩ ِهلِيَ َجٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

অথণাৎ “তুরম ক্ষমাশীেতাি নীরত অবেম্বন কি, সৎকালজি 
রনলদণশ দাও এবং মূখণলদিলক এরড়লয় চে।” (সূিা আ’িাফ ১৯৯ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
َ ٱ َوَّل  َّسَنة  ۡلَۡ ٱ َتوِيتَّسۡ  َوَّل  ﴿ ِ  َفعۡ دۡ ٱ لّّسّيَِئة  حۡ  ِهَ  ّلَِّت ٱب

َ
 َنَك بَيۡ  َّّلِيٱ افَإِذَ  َّسن  أ

نّه   َوة  َعَدٰ  ۥَنه  َوَبيۡ 
َ
ٰ  َوَما ٣٤ َحِيم   َوِلّ  ۥَكأ وا   َّّلِينَ ٱ إِّّل  َها  ي لَّقى ٰ  َوَما َصَب   ذ و إِّّل  َها  ي لَّقى

 [  ٧٦  ،٧٢: فصلت] ﴾ ٣٥ َعِظيم   َحّظ  
অথণাৎ “ভাে ও মন্দ সমান হলত পালি না। উৎক্ষ্ট দ্বািা মন্দ 

প্ররতহত কি; তাহলে যালদি সালথ সতামাি শত্রুতা আলে, সস হলয় 
যালব অন্তিি বনু্ধি মত। এ চরিলিি অরয কািী সকবে তািাই হয় 
যািা দয যণশীে, এ চরিলিি অরয কািী তািাই হয়, যািা মহাভার্যবান। 
যরদ শয়তালনি কুমন্ত্রর্া সতামালক প্রলিারচত কলি, তলব আল্লাহি 
কালে আেয় প্রাথণনা কি। রনশ্চয় রতরন সবণলোতা, সবণজ্ঞ।” (সূিা হা-
মীম সাজদাহ ৩৪-৩৬ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ٰ  إِنّ  وََغَفرَ  َصَبَ  َولََمن ﴿   ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َذ

 
ورِ ۡۡل  [  ٢٧: الشورا] ﴾ ٤٣ م 

অথণাৎ “অবশযই সয দয যণ য াির্ কলি এবং ক্ষমা কলি, রনশ্চয় তা 
দ্ঢ়-সংকলেি কাজ।” (সূিা শূিা ৪৩ আয়াত) 
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َشِجّ  ِملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٥٧٥/1
َ
أل

ِ ُُيُِبُهَما اهللُ  » :َعبِْد الَقيِْس  لََتّيإ ِلإُم َواألنَاةُ : إَِن فِّيَك َخصإ
إ
 رواه مسلم. «احل

১/৬৩৭। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আশাি্ আবু্দে কালয়সলক বলেলেন, 
‘‘রনশ্চয় সতামাি মলয য এমন দু’রট স্বভাব িলয়লে যা আল্লাহ পেন্দ 
কলিন; সহনশীেতা ও রচন্তা-ভাবনা কলি কাজ কিা।’’ (মুসরেম) 633 

إَِن اهلَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت ٤/٥٧8
ِر َُكِّه َرفِ  مإ

َ
َق ِِف األ  متفٌق َعلَيْهِ  .«ّيٌق ُُيُِب الِرّفإ

২/৬৩৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো সকামে; 
রতরন প্রলতযকরট বযাপালি সকামেতা ও নম্রতালক ভােবালসন।’’ (বুখািী 
ও মুসরেম) 634 

َن انلَيِِبَ : نَهاوَعَ  ٧/٥٧٢
َ
ِطي لََعَ  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ فَق، َويُعإ إَن اهلَل َرفِّيٌق ُُيُِب الِرّ

ِطي لََعَ َما ِسَواهُ  ِطي لََعَ الُعنإِف، َوَما ِلَ ُيعإ فِق، َما ِلَ ُيعإ  رواه مسلم. «الِرّ
৩/৬৩৯। উি বর্ণনাকারির্ী সথলকই বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
633 সহীহুে বুখািী ৫৩, মুসরেম ১৭, রতিরমযী ১৫৯৯, ২৬১১, নাসায়ী ৫০৩১, ৫৫৪৮, ৫৬৪৩, ৫৬৯২, 

আবূ দাউদ ৩৬৯০, ৩৬৯২, ৩৬৯৬, ৪৬৭৭, আহমাদ ২০১০, ২৪৭২, ২৬৪৫, ২৭৬৪, ৩১৫৬, 
৩৩৯৬ 

634 সহীহুে বুখািী ৬৯২৭, ২৯৩৫, ৬০২৪, ৬০৩০, ৬২৫৬, ৬৩৯৫, ৬৪০১, মুসরেম ২১৬৫, রতিরমযী 
২৭০১, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৮, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪০৩২, ২৪২৩০, ২৪৫০৮, ২৫০১৫, ২৫৩৯৩, 
দালিমী ২৭৯৪ 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, রতরন 
নম্রতালক ভােবালসন। রতরন নম্রতাি উপলি যা সদন তা রতরন 
কলিািতা এবং অনয সকান রজরনলসি উপি সদন না।’’ (মুসরেম) 635 

ٍء إِِلَ زَانَُه،  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن انَليِِبَ : وََعنَها ٢/٥٢1 َق ِلَ يَُكوُن ِف ََشإ إَن الِرّفإ
ُع مِ  َ ٍء إِِلَ َشانَُه َوِلَ ُيْنإ  رواه مسلم. «نإ ََشإ

৪/৬৪০। সালবক িাবী সথলকই বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘নম্রতা সয রজরনলসই থালক, তালক তা সুন্দি 
বারনলয় সদয় এবং তা সয রজরনস সথলকই সবি কলি সনওয়া হয়, 
তালক তা অসুন্দি বারনলয় সদয়।’’ (মুসরেম) 636 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل وَعَ  ٦/٥٢1
َ
بَاَل أْعَراٌِب يِف الَمسجِد، َفَقاَم : ن أ

َلً ِمنإ َماٍء،  » :ملسو هيلع هللا ىلصانَلاُس إَِيِْه ِيََقُعوا ِفيِه، َفَقاَل انليَِِبُ  ِِلِ َسجإ َدُعوهُ وَأرِيُقوا لََعَ بَوإ
يَن َولَم ِ وإ َذنُوباً ِمنإ َماٍء، فَإَّنَما بُِعثإُتمإ ُميَِْسّ

َ
يَن  أ ِ  رواه ابلخاري. «ُتبإَعُثوا ُمَعِْسّ

৫/৬৪১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক সবদুঈন 
মসরজলদি রভতলি প্রস্রাব কলি রদে। সুতিাং সোলকিা তালক য মক 
সদওয়াি জনয উলি দাড়ঁাে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘ওলক সেলড় দাও এবং প্রস্রালবি উপি এক বােরত পারন 
স লে দাও। সকননা সতামালদিলক সহজ নীরত অবেম্বন কিাি জনয 

                                                           
635 সহীহুে বুখািী ৬৯২৭, মুসরেম ২৫৯৩, রতিরমযী ২৭০১, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪০৩২ 
636 মুসরেম ২৫৯৪, আবূ দাউদ ২৪৭৮, ৪৮০৮, আহমাদ ২৩৭৮৬, ২৪২৮৭, ২৪৪১৭৪, ২৪৮৫৮, 

২৫১৮১, ২৫৩৩৫ 
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পািালনা হলয়লে, কলিাি নীরত অবেম্বন কিাি জনয পািালনা হয়রন।’’ 
(বুখািী) 637 

٥/٥٢٤  ّ نٍَس رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
َ
وا، » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ ُ وا َوِلَ ُتَعِْسّ ُ يَِْسّ
ُروا  وا َوِلَ ُتَنِفّ ُ  َعلَيْهِ  متفٌق  .«َوبرَِشّ

৬/৬৪২। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা সহজ কি, করিন কলিা না 
এবং (সোকলদিলক) সুসংবাদ দাও। তালদি মলয য  ্র্া স্রষ্ট কলিা 
না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 638 

، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : قَاَل وََعن َجِريِر بِن عبِد اهللِ رِض اهلل عنه،  ٥/٥٢٧
َ َكَُه  » :َيُقوُل  َق، ُُيإَرِم اخلرَيإ  رواه مسلم. «َمنإ ُُيإَرِم الرِفإ

৭/৬৪৩।  জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, 
‘‘যালক নম্রতা সথলক বরঞ্চত কিা হয়, তালক সমি মিে সথলক 
বরঞ্চত কলি সদওয়া হয়।’’ (মুসরেম) 639 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٥٢٢/8
َ
ّ : وََعن أ وِْصيِن : ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُجاًل قَاَل لِلَنيِِبِ

َ
. أ

َضبإ » :قَاَل  َضبإ  » :، فََرَدَد ِمَراراً، قَاَل «ِلَ َتغإ  رواه ابلخاري .«ِلَ َتغإ
৮/৬৪৪।  আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক বযরি 

                                                           
637 সহীহুে বুখািী ২২০, ৬১২৮, রতিরমযী ১৪৭, নাসায়ী ৫৬, ৩৩০, আবূ দাউদ ৩৮০, ইবনু মাজাহ 

৫২৯, আহমাদ ৭২১৪, ৭৭৪০, ১০১৫৫ 
638 সহীহুে বুখািী  ৬৯, ৬১২৫, মুসরেম ১৭৩৪, আহমাদ ১১৯২৪, ১২৭৬৩ 
639 মুসরেম ২৫৯২, আবূ দাউদ ৪৮০৯, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৭, আহমাদ ২৭৮২৯, ১৮৭৬৭ 



 

715 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেে, ‘আপরন আমালক রকেু 
অরসয়ত করুন!’ রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম 
িার্ারেত হলয়া না।’’ সস বযরি এ কথারট কলয়কবাি বেে। রতরন 
(প্রলতযক বালিই একই কথা) বেলেন, ‘‘তুরম িার্ারেত হলয়া না।’’ 
(বুখািী)  640 

وٍس رِض اهلل عنه، َعن رَُسوِل اهلِل  ٢/٥٢٦
َ
ِب يَعََّل َشَداِد بِن أ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ

ِسُنوا الِقتإلَة، َوإَِذا  » :قَاَل  ٍء، فَإَذا َقتَلإُتم فَأحإ  لُُكِّ ََشإ
َساَن لََعَ إَن اهلل َكَتَب اْلحإ

َحدُ 
َ
ََة، َوَلُِحَد أ سَإ ِسنُوا اِّلّ رُيِح َذبِّيَحَتُه َذسََإُتمإ فَأحإ

َرتَه، َولإ  رواه مسلم. «ُكمإ َشفإ
৯/৬৪৫। আবূ ইয়া’ো শাদ্দাদ ইবলন আওস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

সথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘মহান আল্লাহ প্ররতরট কাজলক উত্তমরূলপ (অথবা অনুগ্রলহি সালথ) 
সম্পাদন কিাটালক ফিয কলি রদলয়লেন। সুতিাং সতামিা যখন 
(কাউলক) হতযা কিলব, তখন ভােভালব হতযা কলিা এবং যখন (পশু) 
জবাই কিলব, তখন ভােভালে জবাই কলিা। প্রলতযক বযরিি উরচত, 
সস সযন রনজ েুরি য ািাে কলি সনয় এবং যলবহলযার্য পশুলক আিাম 
সদয়।’’ (অথণাৎ জবাই-এি কাজ দ্রুত সম্পি কলি।) (মুসরেম)  641   

َ رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت ٥٢٥/11 َبنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُخرِيّ

                                                           
640 সহীহুে বুখািী ৬১১৬, রতিরমযী ২০২০, আহমাদ ২৭৩১১, ৯৬৮২ 
641 মুসরেম ১৯৫৫, রতিরমযী ১৪০৯, নাসায়ী ৪৪০৫, ৪৪১১, ৪৪১২, ৪৪১৩, ৪৪১৪, আবূ দাউদ ২৮১৫, 

ইবনু মাজাহ ৩১৭০, আহমাদ ১৬৬৬৪, ১৬৬৭৯, ১৫৬৮৯, দালিমী ১৯৭০ 
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ُهَما، َما لَْم يَُكْن إثماً، فَإْن ََكَن إثماً، ََكَن أْبَعَد انَلاِس  َخَذ أيََْسَ
َ
أْمَريِْن َقُط إاَِل أ

ٍء قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَما اْنتََقَم رَُسوُل اهلِل . ِمنُْه  ُط، إاَِل أن تُنْتََهَك ُحْرَمُة اهلل، نِلَْفِسِه يف َِشْ
ِ َتَعاىَل   متفٌق َعلَيْهِ . َفيَنْتَِقَم َّلِلَ

১০/৬৪৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক যখনই দু’রট কালজি মলয য 
স্বায ীনতা সদওয়া হত, তখনই রতরন সস দু’রটি মলয য সহজ কাজরট 
গ্রহর্ কিলতন; যরদ সস কাজরট র্রহণত না হত। রকন্তু তা র্রহণত কাজ 
হলে রতরন তা সথলক সকলেি সচলয় সবরশ দূলি থাকলতন। আি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনলজি জনয কখনই সকান 
রবষলয় প্ররতলশায  গ্রহর্ কলিনরন। রকন্তু (সকউ) আল্লাহি হািামক্ত 
কাজ কলি সফেলে রতরন সকবেমাি আল্লাহি জনয প্ররতলশায  
রনলতন।’(বুখািী ও মুসরেম) 642 

أِلَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٢٥/11
 لُُكِّ قَِريٍب، 

وإ بَِمنإ ََتإُرُم َعلَّيإِه انلَار ؟ ََتإُرُم لََعَ
َ
ِْبُُكمإ بَِمنإ َُيإُرُم لََعَ انلَار ؟ أ خإ

ُ
أ

 ٍ ، لَِّيّ ٍل َهّّيٍ  «حديث حسن»:رواه الرتمذي، وقال «، َسهإ
১১/৬৪৭।  ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আরম রক সতামালদিলক সস 
সমি সোক সম্পলকণ বেব না, যািা জাহািালমি আগুলনি জনয 

                                                           
642 সহীহুে বুখািী ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসরেম ২৩২৭, আবূ দাউদ ৪৭৮৫, আহমাদ 

২৩৫১৪, ২৪০২৮, ২৪২৯৯, ২৪৩০৯, ২৪৩২৫, ২৪৭৬০, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৭১ 
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হািাম অথবা যালদি জনয জাহািালমি আগুন হািাম? এ (আগুন) 
প্রলতযক ঐ বযরিি জনয হািাম হলব, সয মানুলষি রনকটবতণী, নম্র, 
সহজ ও সিে।’’ (রতিরমযী, হাসান সূলি) 643 
 

22-  َ َاِهلِّيإ
إ
رَاِض َعِن اجل ِعإ

ِو َواْلإ  بَاُب الإَعفإ
পরিলচ্ছদ ৭৫: মাজণনা কিা এবং মূখণলদিলক এরড়লয় চোি 

রববির্ 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ذِ خ   ﴿
ۡ
رۡ َوأ ِ  م  رۡ لۡ ٱب عۡ  ِف ع 

َ
 [  1٢٢: االعراف] ﴾ ١٩٩ ِهلِيَ َجٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

অথণাৎ “তুরম ক্ষমাশীেতাি নীরত অবেম্বন কি, সৎকালজি 
রনলদণশ দাও এবং মূখণলদিলক এরড়লয় চে।” (সূিা আ’িাফ ১৯৯ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
 [  8٦: احلجر] ﴾ ِميَل ۡلَۡ ٱ حَ لّصفۡ ٱ َفحِ ۡص ٱفَ  ﴿

অথণাৎ “তুরম পিম সসৌজলনযি সালথ তালদিলক ক্ষমা কি।” (সূিা 
রহজ্র ৮৫ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
وا  عۡ َوِۡلَ  ٰۘ﴿ و  ۡص َوِۡلَ  ف  َّل  ا ُ َفح 

َ
ُِبونَ  أ ن ت 

َ
مَۡ  ّلّل  ٱ فِرَ َيغۡ  أ  [  ٤٤: انلور] ﴾ لَك 

অথণাৎ “তািা সযন ওলদিলক ক্ষমা কলি এবং ওলদি সদাষ-ত্রুরট 

                                                           
643 রতিরমযী ২৪৮৮, আহমাদ ৩৯২৮ 



 

718 

মাজণনা কলি। সতামিা রক পেন্দ কলিা না সয, আল্লাহ সতামালদিলক 
ক্ষমা কলি রদন?” (সূিা নূি ২২ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ٰ لۡ ٱوَ  ﴿ ُِب  ّلّل  ٱوَ  ّنلّاِسِ ٱ َعنِ  َعافِيَ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِميَ َك ۡ ٱ ي  حۡ ل : عمران ال] ﴾ ِّسنِيَ م 

1٧٢  ]  

অথণাৎ “(সসই য মণভীরুলদি জনয জািাত  প্রস্তুত িাখা হলয়লে, যািা 
সচ্ছে ও অসচ্ছে অবস্থায় দান কলি,) সক্রায  সংবির্ কলি এবং 
মানুষলক ক্ষমা কলি থালক। আি আল্লাহ (রবশুদ্ধরচত্ত) 
সৎকমণশীেলদিলক ভােবালসন।” (সূিা আলে ইমিান ১৩৪ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
ٰ  إِنّ  وََغَفرَ  َصَبَ  َولََمن ﴿  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َذ

 
ورِ ۡۡل  [  ٢٧: الشورا] ﴾ ٤٣ م 

অথণাৎ “অবশযই সয দয যণ য াির্ কলি এবং ক্ষমা কলি, রনশ্চয় তা 
দ্ঢ়-সংকলেি কাজ।” (সূিা শূিা ৪৩ আয়াত) 

ّ : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها ٥٢8/1 يِِبِ
َنَها قَالَت لِلنَ

َ
َهْل أََت َعلَيَْك يَْوٌم : ملسو هيلع هللا ىلصأ

حُ 
ُ
ِمِك، َوََكَن أَشُد َما لَقّيُت ِمنإُهمإ  » :ٍد ؟ قَاَل ََكَن أَشَد ِمْن يَْوِم أ لََقدإ لَِقّيُت ِمنإ َقوإ

ِِس لََعَ ابإِن َعبإِد يَاَِلإَل بإِن َعبإِد لَُكٍَل، َفلَمإ َُيِبإِن إََِل َما  ُت َّنفإ يَوإَم الإَعَقَبِة، إذإ َعَرّضإ
ِِه، َفلَمإ  ُموٌم لََعَ وَجإ ُت َوأنا َمهإ ُت، َفاّنإَطلَقإ ُت  أَردإ ِن اّثلََعالِِب، فَرََفعإ َتِفقإ إِِلَ وأنَا بَِقرإ أسإ

ِِس، َوإَِذا أنَا بَِسَحابٍَة َقدإ أَظلَتإِِن، َفَنَظرإُت َفإَذا فِّيَها ِجْبيُل 
إ
، علّيه السَلمَرأ

قَد َبَعَث إَن اهلل َتَعاىَل قَْد َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك، َوَما رَُدوا َعلَيَْك، وَ : َفَناَدان، َفَقاَل 
ُمَرهُ بَما ِشئَْت ِفيِهْم 

ْ
، ُثَم قَاَل  .إَيَْك َملََك اجِلبَاِل تِلَأ َ : َفَناَداِن َملَُك اجِلَباِل، َفَسلََم َلََعَ
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يَا حُمََمُد إَن اهلَل قَْد َسِمع قَْوَل قَْوِمَك لََك، َوأنا َملَُك اجِلبال، َوقَْد َبَعثيَِن َريَِبّ إَيَْك 
ُمرَ 

ْ
ْخَشبنَْيِ تِلَأ

َ
ْمِرَك، َفَما ِشئَْت، إْن شئَْت أْطبَْقُت َعلَيِْهُم األ

َ
 :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انليِب .  «ِن بِأ

ُِ  بِِه َشيإئاً  » َدهُ ِلَ يرُشإ ُبُد اهلَل وَحإ َلَبِِهمإ َمنإ َيعإ . «بَلإ أرإُجو أنإ ُُيإِرَج اهلُل ِمنإ أصإ
 متفٌق َعلَيْهِ 

১/৬৪৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, রতরন একদা 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলেন, ‘আপনাি উপি রক 
উহুলদি রদলনি সচলয়ও করিন রদন এলসলে?’ রতরন বেলেন, ‘‘আরম 
সতামাি কওম সথলক বহু কষ্ট সপলয়রে এবং সবলচলয় সবরশ কষ্ট 
আক্বাবাি রদন সপলয়রে, সযরদন আরম রনলজলক ইবলন আলব্দ ইয়ােীে 
ইবলন আলব্দ কুোে (ত্বালয়লফি এক বড় সদণাি) এি উপি (ইসোলমি 
রদলক আহবান কিাি জনয) সপশ কলিরেোম। সস আমাি দাওয়াত 
গ্রহর্ কিে না। সুতিাং আরম রচরন্তত হলয় চেলত শুরু কিোম। 
তািপি ‘ক্বািনুস সা‘আরেব’ (বতণমালন সাইে কাবীি) নামক স্থালন 
সপঁেলে সসখালন রকেু স্বরি অনুভব কিোম। আরম (আকালশি রদলক) 
মাথা উরিলয় সদখলত সপোম সয, একটা সম খি আমাি উপি োয়া 
কলি আলে। অতঃপি র্ভীি দ্রষ্টলত সদখোম, তালত রজব্রাঈে 
আোইরহস সাোম িলয়লেন। রতরন আমালক সডলক বেলেন, ‘আপনাি 
কওম আপনালক সয কথা বলেলে এবং তািা আপনালক সয জবাব 
রদলয়লে, তা সবই মহান আল্লাহ শুলনলেন। অতঃপি রতরন আপনাি 
রনকট পবণতমাোি রফরিশ্তালক পারিলয়লেন, সযন আপরন তাঁলক তালদি 
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(ত্বালয়ফবাসীলদি) বযাপালি যা ইচ্ছা আলদশ সদন।’ অতঃপি 
পবণতমাোি রফরিশ্তা আমালক আওয়াজ রদলেন এবং আমালক সাোম 
রদলয় বেলেন, ‘সহ মুহাম্মাদ! আপনাি কওম আপনালক যা বলেলে, তা 
(সবই) মহান আল্লাহ শুলনলেন। আরম হরচ্ছ পবণতমাোি রফরিশ্তা। 
আমাি প্রভু আমালক আপনাি রনকট পারিলয়লেন, সযন আপরন আমালক 
তালদি বযাপালি (সকান) রনলদণশ সদন। সুতিাং আপরন কী চান? আপরন 
চাইলে, আরম (মক্কাি) বড় বড় পাহাড় দু’রটলক তালদি উপি চারপলয় 
সদব।’ (এ কথা শুলন) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘(এমন কাজ কিলবন না) বিং আরম আশা কিরে সয, মহান আল্লাহ 
তালদি প্ষ্ঠলদশ সথলক এমন সোলকি আরবভণাব  টালবন, যািা এক 
আল্লাহি উপাসনা কিলব এবং তাঁি সালথ সকান রজরনসলক শিীক 
কিলব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 644 

ئاً َقُط بِيَِدهِ، َوالَ اْمَرأةً َواَل َشيْ  ملسو هيلع هللا ىلصَما ََضََب رَُسوُل اهللِ : وََعنَها، قَالَْت  ٤/٥٢٢
ٌء َقُط َفيَنْتَِقَم ِمْن َصاِحِبِه،  َخاِدماً، إاَِل أْن َُيَاِهَد يِف َسبيِل اهلِل، َوَما ِنيَل ِمنُْه َِشْ

ٌء ِمْن حَمَاِرِم اهلِل َتَعاىَل، َفيَنْتَِقُم هلِل َتَعاىَل   رواه مسلم. إاَِل أن يُنْتََهَك َِشْ
২/৬৪৯। উি আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলকই বরর্ণত, রতরন 

বলেন, ‘আল্লাহি িািায় রজহাদ বযতীত িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম কখলনা কাউলক সবহলি মালিনরন, না সকান স্ত্রীলক না 
সকান দাস-দাসীলক। কালিা রদক সথলক রতরন সকান কষ্ট সপলে 
                                                           
644 সহীহুে বুখািী ৩২৩১, ৭৩৮৯, মুসরেম ১৭৯৫ 
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কষ্টদাতাি রনকট সথলক প্ররতলশায  সননরন। হযা,ঁ যরদ আল্লাহি 
হািামক্ত সকান রজরনস েং ন কিা হত (অথণাৎ সকউ চুরি, বযরভচাি 
ইতযারদ কাজ কলি সফেত), তাহলে আল্লাহি জনযই রতরন প্ররতলশায  
রনলতন (শারি রদলতন)।’ (মুসরেম) 645 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٥٦1
َ
مَِش َمَع رَُسوِل اهلِل : وََعن أ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت أ

بُْرٌد َْنَْرايٌن َغِليُظ احلَاِشيَِة، فأْدَرَكُه أْعَراِِبٌ فََجبَذُه بِرَِدائِِه َجبَْذةً َشديدًة،  وََعلَيْهِ 
، َوقَْد أثََرْت بَِها َحاِشيَُة الِرَّداِء ِمْن ِشَدةِ ملسو هيلع هللا ىلصَفنََظْرُت إىَِل َصْفَحِة ََعتِِق انَليِِبّ 

ي ِعنَْدَك يَا حُمََمُد، ُمر يِل : َجبَْذتِِه، ُثَم قَاَل  فَاتَلَفَت إَِيِْه، فََضِحَك . ِمْن َماِل اهللِ اذَلِ
َمَر َُلُ بَِعَّطاٍء 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . ُثَم أ

৩/৬৫০। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন (একদা) আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সালথ পথ চেরেোম। 
সস সময় তাঁি উপি সমাটা সপলড় একখারন নাজিানী চাদি রেে। 
অতঃপি পলথ এক সবদুঈলনি সলি সদখা হে। সস তাঁি চাদি য লি 
খুব সজালি টান রদে। আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
কাঁলয ি এক পালশ সদখোম সয, খুব সজালি টানাি কািলর্ চাদলিি 
পালড়ি দার্ পলড় সর্লে। পুনিায় সস বেে, ‘ওলহ মুহাম্মাদ! সতামাি 
রনকট আল্লাহি সয মাে আলে, তা সথলক আমালক সদওয়াি আলদশ 
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কি।’ রতরন তাি রদলক মুখ রফরিলয় হাসলেন। অতঃপি তালক (রকেু 
মাে) সদওয়াি রনলদণশ রদলেন। (বুখািী ও মুসরেম) 646 

نُظُر إىَِل رَُسوِل اهللِ : وََعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٦1
َ
يِنّ أ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكأ

نِبيَ 
َ
َبُه قَْوُمُه فَأْدَموُْه، وَُهَو حَيَِْك نَِبّياً ِمَن األ اِء، َصلََواُت اهلِل وََسالُمه َعلَيِْهْم، ََضَ

لَُموَن   » :َيْمَسُح ادَلَم َعْن وَْجِهِه، وَيُقوُل  ّيِم ؛ فَإَّنُهمإ ِلَ َيعإ ِفرإ لَِقوإ متفٌق . «امهلَل اغإ
 َعلَيْهِ 

৪/৬৫১। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম সযন 
(এখলনা) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক নবীলদি মলয য 
এক নবীি  টনা বর্ণনা কিলত সদখরে, তাঁি সম্প্রদায় তাঁলক িিাি 
কলি রদলয়লে, আি রতরন তাঁি সচহািা সথলক িি মুেলেন এবং 
বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! তুরম আমাি সম্প্রদায়লক ক্ষমা কলি দাও। 
সকননা তািা অজ্ঞ।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 647 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٦/٥٦٤
َ
لَيإَس  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َسُه ِعنإَد الإَغَضِب  لُِك َّنفإ  متفٌق َعلَيْهِ . «الَّشديُد بِالَُصََعِة، إَّنَما الَّشِديُد اَّلِص ي َيمإ
৫/৬৫২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘কুরশ্তর্ীি বীি 
সস নয়, সয প্ররতিীলক রচৎপাত কলি সদয়। প্রক্তপলক্ষ বীি সসই, 
                                                           
646 সহীহুে বুখািী ৩১৪৯, ৫৮০৯, ৬০৮৮, মুসরেম ১০৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৩, আহমাদ ১২১৩৯, 

১২৭৮২, ১২৯২৬ 
647 সহীহুে বুখািী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসরেম ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৪০২৫, আহমাদ ৩৬০০, ৪০৪৭, ৪০৯৬, 

৪১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩ 
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সয সক্রালয ি সময় রনলজলক রনয়ন্ত্রলর্ িাখলত পালি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
648 

 

ذىى -26
َ تَِماِل األإ  بَاُب اِحإ

পরিলচ্ছদ - ৭৬: কষ্ট সহয কিাি মাহাত্ময 
ٰ لۡ ٱوَ  ﴿ ُِب  ّلّل  ٱوَ  ّنلّاِسِ ٱ َعنِ  َعافِيَ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِميَ َك ۡ ٱ ي  حۡ ل : عمران ال] ﴾ ِّسنِيَ م 

1٧٢  ] 
অথণাৎ “(সসই য মণভীরুলদি জনয জািাত প্রস্তুত িাখা হলয়লে, 

যািা সচ্ছে ও অসচ্ছে অবস্থায় দান কলি,) সক্রায  সংবির্ কলি 
এবং মানুষলক ক্ষমা কলি থালক। আি আল্লাহ (রবশুদ্ধরচত্ত) 
সৎকমণশীেলদিলক ভােবালসন।” (সূিা আলে ইমিান ১৩৪ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
ٰ  إِنّ  وََغَفرَ  َصَبَ  َولََمن ﴿  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َذ

 
ورِ ۡۡل    [٢٧: الشورا] ﴾ ٤٣ م 

অথণাৎ “অবশযই সয দয যণ য াির্ কলি এবং ক্ষমা কলি, রনশ্চয় তা 
দ্ঢ়-সংকলেি কাজ।” (সূিা শূিা ৪৩ আয়াত) 

এ বযাপালি পূলবণাি পরিলচ্ছলদি হাদীসসমূহ উলল্লখয। আলিা 
একরট হাদীসঃ 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٥٦٧/1
َ
َن رَُجاًل قَاَل : َعن أ

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، إّن يِل : أ

، وَ  ْحِسُن إَيِْهْم َويُِسيئُوَن إيَلَ
ُ
أْحلَُم َعنُْهْم َوََيَْهلُوَن قََرابًة أِصلُُهْم َوَيْقَّطُعون، َوأ

                                                           
648 সহীহুে বুখািী ৬১১৪, মুসরেম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৫৮৪, ১০৩২৪, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৮১ 
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، َفَقاَل  َ إَمَل، َوِلَ يََزاُل َمَعَك ِمَن اهللِ  » :َلََعَ لَِِئإ ُكنإَت َكَما قُلإَت، فَكأَّنَما تُِسُفُهمإ ال
َت لََعَ ذلَِك   رواه مسلم. «َظِهرٌي َعلَّيإِهمإ َما ُدمإ

১/৬৫৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, এক 
বযরি বেে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আমাি রকেু আত্মীয় আলে, আরম 
তালদি সালথ আত্মীয়তা বজায় িারখ, আি তািা রেি কলি। আরম 
তালদি সালথ সদ্বযবহাি করি, আি তািা আমাি সালথ দুবণযবহাি 
কলি। তািা কষ্ট রদলে আরম সহয করি, আি তািা আমাি সালথ 
মূলখণি আচির্ কলি।’ রতরন বেলেন, ‘‘যরদ তা-ই হয়, তাহলে তুরম 
সযন তালদি মুলখ র্িম োই রনলক্ষপ কিে (অথণাৎ এ কালজ তািা 
সর্ানাহর্াি হয়।) এবং সতামাি সালথ আল্লাহি পক্ষ সথলক তালদি 
রবরুলদ্ধ সাহাযযকািী থাকলব; যতক্ষর্ পযণন্ত তুরম এি উপি অরবচে 
থাকলব।’’ (মুসরেম, এরট৩২৩ নম্বলিও র্ত হলয়লে) 649 

 

نإتَِصارِ ِِلِيإَن بَاُب الإَغَضِب إِذَ  -22 ِ
ِع َواِلإ ا اّنإُتِهَكتإ ُحُرَماُت الرَشإ

 اهللِ َتَعاَلى 
পরিলচ্ছদ - ৭৭: শিীয়লতি রনলদণশাবেী েং ন কিলত 

সদখলে সক্রায ারেত হওয়া এবং আল্লাহি দ্বীলনি সংিক্ষর্ 
ও প্ষ্ঠলপাষকতাি রববির্ 

                                                           
649 মুসরেম ২৫৫৮, আহমাদ ৭৯৩২, ২৭৪৯৯, ৯৯১৪ 
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আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
﴿  ٰ مۡ  َوَمن لَِكٰ َذ َعّظِ َمٰ  ي  ر  وَ  ّلّلِ ٱ ِت ح   [  ٧1: احلج] ﴾ۦُ َرّبِهِ  ِعندَ  ۥّل   َخۡي   َفه 

অথণাৎ “সকউ আল্লাহি রনরষদ্ধ (স্থান বা) রবয ানসমূলহি সম্মান 
কিলে তাি প্ররতপােলকি রনকট তাি জনয এটাই উত্তম।” (সূিা হাজ্জ্ব 
৩০ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
وا   إِن ﴿ ۡ  ّلّلَ ٱ تَنص   مۡ يَنص  قۡ  َوي ثَّبِۡت  ك 

َ
مۡ أ   [  ٥: حممد] ﴾ ٧ َداَمك 

অথণাৎ “যরদ সতামিা আল্লাহি (দ্বীলনি) সাহাযয কি, তাহলে 
আল্লাহ সতামালদিলক সাহাযয কিলবন, এবং সতামালদি পা দ্ঢ়-
প্ররতরষ্ঠত িাখলবন।” (সূিা মুহাম্মাদ ৭ আয়াত) 

ِب َمسُعوٍد ُعْقبََة بِن َعْمٍرو ابَلْدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٦٢/1
َ
اَء جَ : وََعن أ

 ّ يِِبِ
ْجِل فاُلٍَن ِمَما يُِّطيُل : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصرَُجٌل إىَِل انلَ

َ
تَأَخُر َعن َصالةِ الُصبِْح ِمْن أ

َ
إيِنّ أل

 :َغِضَب يف َموِْعَظٍة َقُط أَشَد ِمَما َغِضَب يَْوَمئٍذ ؛ َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَما َرأيُْت انَليَِب ! بِنَا 
ُيَها انلَاُس، إَن ِمنإُكمإ  »

َ
ِريَن، فَأيُُكمإ أَم انلَاَس فَلإُّيوِجزإ ؛ فَإَن مِنإ َوَرائِِه  يَا أ ُمَنِفّ

 متفٌق َعلَيْهِ . «الَكبرَِي َوالَصِغرَي َوَذا احَلاَجِة 
১/৬৫৪। আবূ মাসঊদ উক্বাহ ইবলন আমি বাদিী িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট এলস বেে, ‘অমুক বযরি েম্বা নামায পড়ায়, তাি জনয আরম 
ফজলিি নামায সথলক রপেলন থারক।’ অতঃপি আরম নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লামলক সকান ভাষলর্ সসরদনকাি সথলক সবশী 
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িার্ারেত হলত সদরখরন। রতরন বেলেন, ‘‘সহ সোক সকে! সতামালদি 
মলয য রকেু সোক সোকলদি মলয য  ্র্া স্রষ্ট কিলে। সুতিাং 
সতামালদি মলয য সয সকউ সোকলদি ইমামরত কিলব, সস সযন 
সংলক্ষলপ নামায পড়ায়। কাির্ তাি রপেলন ব্দ্ধ, রশশু এবং এমনও 
সোক িলয়লে যাি সকান প্রলয়াজন আলে।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 650 

ِمْن َسفٍر،  ملسو هيلع هللا ىلصقَِدَم رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت ٤/٥٦٦
َهتََكُه َوتَلََوَن  ملسو هيلع هللا ىلصْد َسرَتُْت َسْهَوًة يِل بِِقَراٍم ِفيِه َتَماِثيُل، فَلََما َرآُه رَُسوُل اهلِل َوقَ 

يَا ََعئَِّشُة، أَشُد انلَاِس َعَذاباً ِعنإَد اهللِ يَوإمَ القّيَاَمةِ اَّلِيَن يَُضاُهوَن  » :وَجُهُه، َوقَاَل 
 متفٌق َعلَيْهِ  .«ِبَلإِق اهللِ 

২/৬৫৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সকান এক সফি সথলক (বাড়ী) 
রফিলেন। সস সময় আরম  লিি সামলন তালক একরট পদণা েুরেলয় 
সিলখরেোম, যালত অলনক েরব রেে। অতঃপি যখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তা সদখলেন তখন রেঁলড় সফলে 
রদলেন। (িালর্) তাঁি সচহািা (োে)বর্ণ হলয় সর্ে। অতঃপি রতরন 
বেলেন, ‘‘সহ আলয়শা! রকয়ামলতি রদন আল্লাহি রনকট সবণারয ক 
করিন শারি তালদি হলব, যািা আল্লাহি স্ষ্ট জীলবি মত আক্রত 

                                                           
650 সহীহুে বুখািী ৯০, ৭০২, ৭০৪, ৬১১০, ৭১৫৯, মুসরেম ৪৬৬, ইবনু মাজাহ ৯৪৮, আহমাদ 

২৭৪৪০, ১৬৬১৭, ২১৮৩৯, দালিমী ১২৫৯ 
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(অঙ্কর্ বা রনমণার্) কলি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 651 
َن قَُريْشاً أَهمَ : وََعنَها ٧/٥٦٥

َ
قَْت، َفَقالُواأ ةِ الَمخُزوِميَِة اليَت َْسَ

َ
: ُهْم َشأُن الَمرأ

َساَمُة بُن َزيٍْد ِحُب : ؟ َفَقالُوا ملسو هيلع هللا ىلصَمْن يَُكِلُّم ِفيَها رَُسوَل اهللِ 
ُ
َمْن ََيرَْتِئُ َعلَيِْه إاِلَ أ

َساَمُة، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهللِ 
ُ
َفُع ِِف  » :ملسو هيلع هللا ىلص؟ فَََكََمُه أ  َحٍدّ مِنإ ُحُدودِ أتَّشإ

َّنُهمإ ََكنُوا إَِذا  » :ُثَم قامَ فَاْختََّطَب، ُثَم قَاَل  «! اهللِ َتَعاََل ؟
َ
لَك َمنإ َقبإلَُكمإ أ إَّنَما أهإ

ُم  َق فِّيِهُم الَضِعّيُف أقاُموا َعلَّيإِه احَلَد، َوايإ َق فِّيِهُم الرَشِيُف تََرُكوهُ، َوإَِذا َِسَ َِسَ
نَ 
َ
قَتإ لََقَطعُت يََدَها  اهلل، لَوإ أ  متفٌق َعلَيْهِ . «فَاطَمَة بِنإَت ُُمََمٍد َِسَ

৩/৬৫৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলকই বরর্ণত, সয 
মাখযূমী মরহোরট চুরি কলিরেে তাি বযাপািরট কুিালয়শলদিলক 
রচন্তারেত কলি তুলেরেে। সুতিাং তািা বেে, ‘এ বযাপালি িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রপ্রয় উসামাহ ইবন যায়দ 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু োড়া আি সক সাহস কিলত পািলব?’ ফলে 
উসামাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁি সালথ কথা বেলেন। িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘আল্লাহি রনয ণারিত 
দণ্ডরবরয ি বযাপালি তুরম সুপারিশ কিে?’’ অতঃপি রতরন দাঁড়ালেন 
এবং ভাষর্ রদলেন। তালত রতরন বেলেন, ‘‘সতামালদি পূলবণকাি 
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সোলকিা এ জনযই ধ্বংস হলয়লে সয, তালদি মলয য সম্ভ্রান্ত বযরি চুরি 
কিলে তািা তালক সেলড় রদত। আি যখন তালদি মলয য সকান দুবণে 
বযরি চুরি কিত, তখন তািা তালক শারি প্রদান কিত। আল্লাহি 
কসম! যরদ মুহাম্মালদি কনযা ফালতমা চুরি কিত, তাহলে আরম 
তািও হাত সকলট রদতাম।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 652 

نٍَس رِض اهلل عنه ٢/٥٦٥
َ
َن انَليِِبَ : وََعن أ

َ
َرأى ُْنَاَمًة يِف الِقبلَِة، فََشَق  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َحَدُكمإ إَِذا قَاَم  » :اَل َذلَِك َعلَيِْه َحََّت ُرهَِي يف وَْجِهِه ؛ َفَقاَم فََحَكُه بِيَِدهِ، َفقَ 
َ
إَِن أ

َُقَن أَحُدُكمإ قَِبَل  َ الِقبلَِة، فََلَ َيْبإ ِِف َصَلَتِِه فَإِنَُه ُيَناِِج َربَُه، َوإَن َربَُه بَيإَنُه َوبّيإ
وإ ََتإَت قََدِمِه 

َ
يِه، ُثَم ُثَم أَخَذ َطَرَف رَِدائِِه َفبََصَق فِ  «الإِقبإلَِة، َولَِكنإ َعنإ يََسارِهِ، أ

َعُل َهَكَذا  » :رََد َبْعَضُه ىلَعَ َبْعٍض، َفَقاَل  وإ َيفإ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . «أ

৪/৬৫৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম রকবোি (রদলকি সদওয়ালে) থুতু সদখলত 
সপলেন এটা তাঁি প্ররত খুব ভািী মলন হে; এমনরক তাঁি সচহািায় 
সস রচহ্ন সদখা সর্ে। ফলে দাঁড়ালেন এবং রতরন তা রনজ হাত দ্বািা 
 লষ তুলে সফেলেন। তািপি বেলেন, ‘‘সতামালদি সকউ যখন 
নামালয দাঁড়ায়, তখন সস তাি প্ররতপােলকি সালথ কালন কালন 
(রফসরফস কলি কথা) বলে। আি তাি প্ররতপােক তাি ও সকবোি 
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ময যস্থলে থালকন। সুতিাং সতামালদি সকউ সযন সকবোি রদলক থুতু 
না সফলে; বিং তাি বালম অথবা পদতলে সফলে। অতঃপি রতরন 
তাঁি চাদলিি এক প্রান্ত য লি তালত থুতু রনলক্ষপ কিলেন। তািপি 
রতরন তাি এক অংশলক আি এক অংলশি সালথ ির্লড় রদলয় 
বেলেন, রকংবা এইরূপ কলি।’’ (বুখািী-মুসরেম) 653 

* বাম রদলক অথবা পালয়ি রনলচ থুতু সফোি রনলদণশ তখন 
পােনীয়, যখন নামায মসরজদ োড়া অনয সকাথাও (মারটলত) হলব। 
পক্ষান্তলি নামায মসরজলদ হলে কাপলড় (অথবা রটসুলতই) থুতু 
(সিষ্মা ইতযারদ) সফেলত হলব। 

 

فإِق بِرََِعيَاُهمإ َونَِصّيإَحتِِهمإ  -22 ِر بِالِرّ مإ
َ ِر ُوَِلةِ األإ مإ

َ
َقِة  بَاُب أ َوالَّشفإ
َماِل َمَصاحِلِِهمإ َعلَّيإِهمإ َوا ِديإِد َعلَّيإِهمإ َوإِهإ ِهمإ َوالتَّشإ ِ َعنإ َغِّشّ

نلَِهإ
لَِة َعنإُهمإ وََعنإ َحَواِِئِِهمإ 

 َوالإَغفإ
পরিলচ্ছদ - ৭৮: প্রজালদি সালথ শাসকলদি সকামে 

বযবহাি কিা, তালদি মিে কামনা কিা, তালদি প্ররত 
সেহপিবশ হওয়াি আলদশ এবং প্রজালদিলক সয াকঁা 
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সদওয়া, তালদি প্ররত কলিাি হওয়া, তালদি সবাথণ 
উলপক্ষা কিা, তালদি ও তালদি প্রলয়াজন সম্বসন্ধ 

উদাসীন হওয়া রনরষদ্ধ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ۡ ٱ ِمنَ  ّتَبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ  ﴿ ؤۡ ل  [  ٤1٦: الشعراء] ﴾ ٢١٥ ِمنِيَ م 

অথণাৎ “সতামাি অনুসািী রবোসীলদি প্ররত তুরম সদয় হও।” 
(সূিা শুআিা ২১৫ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
  ّلّلَ ٱ إِنّ ۞ ﴿

ۡ
ر  يَأ ِ  م  رۡ لۡ ٱ ذِي ٕي ِإَويَتا   نِ َسٰ حۡ ۡۡلِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب  ءِ َشا  َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َهٰ َوَينۡ  َبٰ ق 

ۡ ٱوَ  نَّكرِ ل مۡ  ۡغِِ ۡلَ ٱوَ  م  ك  مۡ  يَعِظ  ونَ  لََعّلك   [  ٢1: انلحل] ﴾ ٩٠ تََذّكر 
অথণাৎ “রনশ্চয় আল্লাহ নযায়পিায়র্তা, সদাচির্ ও আত্মীয়-

স্বজনলক দালনি রনলদণশ সদন এবং রতরন অিীেতা, অসৎকাযণ ও 
সীমােং ন কিা হলত রনলষয  কলিন। রতরন সতামালদিলক উপলদশ 
সদন; যালত সতামিা রশক্ষা গ্রহর্ কি।” (সূিা নাহ্ ে ৯০ আয়াত) 

 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٦/٥٦8
ُؤوٌل َعنإ رَِعَّيتهِ  » اْلَماُم َراٍع َوَمسُؤوٌل َعنإ رَِعَّيتِِه، : َُكُُكمإ َراٍع، َوَُّكُُكمإ َمسإ

ةُ َراِعّيٌَة ِف َبّيإِت َزوإِجَها 
َ
َوالرَُجُل َراٍع ِف أهلِِه َوَمسُؤوٌل َعنإ رَِعّيَتِِه، َوالَمرإأ

ُؤولٌَة َعنإ  ُؤوٌل َعنإ رَِعّيَتِِه، َوَُّكُُكمإ َوَمسإ رَِعَّيتَِها، َواخلَاِدمُ َراٍع ِف مال سّيِِّدهِ َوَمسإ
ُؤوٌل َعنإ رَِعّيَتِِه   متفٌق َعلَيْهِ  «َراٍع َوَمسإ
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১/৬৫৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত 
শুলনরে, ‘‘প্ররতরট মানুষই দারয়ত্বশীে, সুতিাং প্রলতযলক অবশযই তাি 
অয ীনস্থলদি দারয়ত্বশীেতা রবষলয় রজজ্ঞারসত হলব। সদলশি শাসক 
জনর্লর্ি দারয়ত্বশীে, সস তাি দারয়ত্বশীেতা বযাপালি জবাবরদহী 
কিলব। পুরুষ তাি পরিবালিি দারয়ত্বশীে, অতএব সস তাি 
দারয়ত্বশীেতা রবষলয় রজজ্ঞারসত হলব। স্ত্রী তাি স্বামীর্্লহি 
দারয়ত্বশীো, কালজই সস তাি দারয়ত্বশীেতা রবষলয় রজজ্ঞারসতা হলব। 
দাস তাি প্রভুি সম্পলদি দারয়ত্বশীে, সস এ বযাপালি রজজ্ঞারসত 
হলব। সতামিা প্রলতযলকই দারয়ত্বশীে এবং প্রলতযলকই রনজ রনজ 
অয ীনলস্থি দারয়ত্বশীেতা বযাপালি রজজ্ঞারসত হলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
654 

ِب يَعََّل َمْعِقل بِن يَسارٍ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٥٦٢
َ
َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َما ِمنإ َعبإٍد يَسَْتإِعّيِه اهلُل رَِعّيًَة، َيُموُت يَوإَم َيُموُت َوُهَو ََغٌش » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص
 متفٌق عليه .«لِرَِعَّيتِِه، إِِلَ َحَرَم اهلُل َعلَّيإِه اجَلنَة 

ِحِه لَمإ ََيِدإ َراِِئََة اجَلنَة  » :َويِف ِرَوايَةٍ  َها بِنُصإ  . «فَلَمإ َُيُطإ
لِمَّي، ُثَم ِلَ ََيإَهُد لَُهمإ » :َويف ِرَوايٍَة لُِمسِلمٍ  ُموَر الُمسإ

ُ
َما مِنإ أمرٍي يَِِل أ

ََنةَ 
إ
ُخلإ َمَعُهُم اجل ، إِِلَ لَمإ يَدإ  .«َويَنإَصُح لَُهمإ
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732 

২/৬৫৯। আবূ য়যা’ো মা‘রক্বে ইবলন য়যাসাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত 
শুলনরে, ‘‘সকালনা বান্দালক আল্লাহ সকান প্রজাি উপি শাসক বানালে, 
সযরদন সস মিলব সসরদন যরদ সস প্রজাি প্ররত সয াঁকাবারজ কলি মলি, 
তাহলে আল্লাহ তাি প্ররত জািাত হািাম কলি সদলবন।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম)655 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘অতঃপি সস (শাসক) তাি 
রহতাকারঙ্ক্ষতাি সালথ তালদি অরয কািসমূহ িক্ষা কিে না, সস 
জািালতি সুর্ন্ধটুকুও পালব না।’’ 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সয সকালনা আমীি 
মুসরেমলদি সদখাশুনাি দারয়ত্ব রনে, অতঃপি সস তালদি (সমসযা দূি 
কিাি) সচষ্টা কিে না এবং তালদি রহতাকাঙ্ক্ষী হে না, সস তালদি 
সলি জািালত প্রলবশ কিলব না।’’ 

، َيُقوُل يِف ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٥/٥٥1
 » :بَييِْت َهَذا

ُ
ِر أ ُققإ َعلَّيإِه، َوَمنإ امهلَل َمنإ َوِِلَ ِمنإ أمإ ، فَاشإ َميِت َشيإئاً فََّشَق َعلَّيإِهمإ

، فَارُفقإ بِهِ  َميِت َشيإئاً فََرَفَق بِِهمإ
ُ
ِر أ مإ

َ
 رواه مسلم. «َوِِلَ ِمنإ أ

৩/৬৬০। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক আমাি এই  লি বেলত শুলনরে, 
‘‘সহ আল্লাহ! সয সকউ আমাি উম্মলতি সকান কালজি রকেু দারয়ত্ব 
                                                           
655 সহীহুে বুখািী ৭১৫০, ৭১৫১, মুসরেম ১৪২, আহমাদ ১৯৭৭৮, ১৯৮০৪, দালিমী ২৭৯৬ 
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রনলয় তালদিলক কলষ্ট সফেলব, তুরম তালক কলষ্ট সফলো। আি সয 
সকউ আমাি উম্মলতি সকান কালজি রকেু দারয়ত্ব রনলয় তালদি সালথ 
নম্রতা কিলব, তুরম তাি সালথ নম্রতা কলিা।’’ (মুসরেম) 656 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، ٥٥1/8
َ
ََكنَتإ َبنُو  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : قَاَل  وََعن أ

ِدص ي،  نبَِّياء، َُكََما َهلََك نّيَِبٌ َخلََفُه نّيٌَب، َوإنَُه ِلَ نّيَِبَ َبعإ
َ
إَِسائِّيَل تَُسوُسُهم األ

ِدص ي ُخلَفاءُ َفَّيكُُثُونَ  ُمُرنَا ؟ قَاَل : ، قَالُوا«وََسّيُكوُن َبعإ
ْ
وإ  » :يَا رَُسوَل اهلِل، َفَما تَأ

َ
فُوا أ

، فَإَن اهلَل  لُوا اهلَل اَّلِص ي لَُكمإ
َ
أ ، َواسإ ُطوُهمإ َحَقُهمإ عإ

َ
َوِل، ُثَم أ

َ
َوِل فَاأل

َ
بِبَّيإَعِة األ

َْتإََعُهمإ   متفٌق عليه. «َسائِلُُهمإ َعَما اسإ
৪/৬৬১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘বানী ইস্রাঈেলদি (দ্বীন ও 
দুরনয়া উভলয়ি কাজ) পরিচােনা কিলতন নবীর্র্। যখনই সকান নবী 
মািা সযলতন, তখনই অনয আি এক নবী তাঁি প্ররতরনরয  হলতন। 
(সজলন িাখ) আমাি পি সকান নবী সনই, বিং আমাি পি অরয ক 
সংখযায় খেীফা হলব।’’ সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আপরন 
আমালদিলক কী রনলদণশ রদলচ্ছন?’ রতরন বেলেন, ‘‘যাি রনকট প্রথলম 
বায়‘আত কিলব, তা পােন কিলব। তািপি যাি রনকট বায়‘আত 
কিলব, তা পােন কিলব। অতঃপি তালদি অরয কাি আদায় কিলব 
এবং সতামালদি অরয কাি আল্লাহি কালে সচলয় সনলব। কাির্, মহান 
আল্লাহ তালদিলক প্রজাপােলনি দারয়ত্ব সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিলবন।’’ 
                                                           
656 মুসরেম ১৮২৮, আহমাদ ২৩৮১৬, ২৪১০১, ২৫৬৬৭, ২৫৬৮০, ২৫৭০৫ 
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(বুখািী ও মুসরেম) 657 
نَُه َدَخَل ىلَعَ ُعبَيِْد اهلِل بِن : وََعن ََعئِِذ بِن َعمٍرو رِض اهلل عنه ٢/٥٥٤

َ
أ

، إيِنّ َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : ِزَياٍد، َفَقاَل َُلُ  إَن ََشَ الِرََّعءِ  » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصأْي ُبيَنَ
 تفٌق َعلَيْهِ م. فإيَاَك أن تَُكوَن ِمنُْهْم  «احُلَطَمةُ 

৫/৬৬২। ‘আলয়য ইবলন ‘আমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু উবাইদুল্লাহ 
ইবলন রযয়ালদি রনকট সর্লেন। অতঃপি রতরন তালক বেলেন, ‘সহ 
বৎস!  আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত 
শুলনরে, ‘‘রনশ্চয় রনক্ষ্টতম শাসক সস, সয প্রজালদি বযাপালি 
কলিািতা অবেম্বন কলি।’’ সুতিাং তুরম তালদি দেভুি হওয়া 
সথলক দূলি থালকা।’ (বুখািী ও মুসরেম)  658 

زِدِيّ رِض اهلل عنه ٥٥٧/11
َ
ِب َمرَيَم األ

َ
أنّه قَاَل لُِمَعاِوَيَة رِض اهلل : وََعن أ

لِِمَّي،  » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : عنه ُمورِ الُمسإ
ُ
َمنإ َوِلَهُ اهلُل َشيإئاً ِمنإ أ

تََجَب اهلُل ُدوَن َحاَجتِِه وََخلَتِِه فَ  ، احإ رِِهمإ َتَجَب ُدوَن َحاَجتِِهمإ وََخلَتِِهمإ َوَفقإ احإ
ِ يَوإَم الإِقَّياَمِة  رِه بُو داود . فََجَعَل ُمَعاِويَُة رَُجاًل ىلَعَ َحَوائِِج انَلاِس . «َوَفقإ

َ
رواه أ

 والرتمذي
৬/৬৬৩। আবূ মািয়যাম আযদী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু মু‘আরবয়াহ 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক বেলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সয বযরিলক আল্লাহ মুসরেমলদি 

                                                           
657 সহীহুে বুখািী ৩৪৫৫, মুসরেম ১৮৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৭১, আহমাদ ৭৯০০ 
658 মুসরেম ১৮৩০, আহমাদ ২০১১৪  
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সকালনা (িাজ) কালযণ রনযুি কিলেন, অতঃপি সস তালদি অভাব-
অরভলযার্, প্রলয়াজন ও অনটন সথলক পদণা বা বায া স্রষ্ট কিলো, 
রকয়ামলতি রদন আল্লাহ সস বযরিি অভাব-অরভলযার্, প্রলয়াজন ও 
অনটন সথলক পদণা বা বায া প্রদান কিলবন।’’ (তা পূির্ কিলবন 
না।) (আবূ দাউদ, রতিরমযী)  659 

 

إَواِِل الإَعاِدلِ  -29  بَاُب ال
পরিলচ্ছদ - ৭৯: নযায়পিায়র্ শাসলকি মাহাত্ময 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
  ّلّلَ ٱ إِنّ  ﴿

ۡ
ر  يَأ ِ  م   [  ٢1: انلحل] ﴾ نِ َسٰ حۡ ۡۡلِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

অথণাৎ “রনশ্চয় আল্লাহ নযায়পিায়র্তা ও সদাচিলর্ি রনলদণশ 
সদন---।” (সূিা নাহ্ ে ৯০ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
قۡ  ﴿ 

َ
و  َوأ ُِب  ّلّلَ ٱ إِنّ  ا ٰ ِّسط  ۡ ٱ ي  قۡ ل  [  ٢: احلجرات] ﴾ِّسِطيَ م 

অথণাৎ “সুরবচাি কি। রনশ্চয়ই আল্লাহ সুরবচািকািীলদিলক 
ভােবালসন।” (সূিা হুজুিাত ৩৮১ আয়াত) 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، عن انَليِِبّ  ٥٥٢/1
َ
َسبإَعٌة يُِظلُُهُم  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ

عز وجل  -إَماٌم ََعِدٌل، َوَشاٌب نََّشأ ِف ِعَباَدةِ اهلل : اهلُل ِف ِظلِِّه يَوإَم ِلَ ِظَل إِلَ ِظلُهُ 
تََمَعا َعلَّيِه وَتَفَرقَا ، َورَُجٌل قَلإبُ - ُه ُمَعلٌَق بِالَمَساِجِد، َورَُجَلَِن ََتَابّا ِف اهللِ اجإ

                                                           
659 রতিরমযী ১৩৩২, আহমাদ ১৭৫৭২, আবূ দাউদ ২৯৪৮ 
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رَأٌة َذاُت َمنَصٍب وَََجَاٍل، َفَقاَل  إِنّ أَخاُف اهلل، َورَُجٌل : َعلَّيِه، َورَُجٌل َدَعتإُه امإ
لََم ِشَماُِلُ َما  َفاَها َحََّت ِلَ َتعإ ُتنإِفُق يَِمّيُنُه، َورَُجٌل َذَكَر اهلل تََصَدَق بَِصَدقٍَة، فَأخإ

 .ُمَتَفٌق َعلَيِه . «َخاَِلاً َفَفاَّضتإ َعّيإَناهُ 
১/৬৬৪। আবু হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 

আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ 
তা‘আো সাত বযরিলক সসই রদলন তাঁি (আিলশি) োয়া দান 
কিলবন সযরদন তাঁি োয়া বযতীত আি  সকান োয়া থাকলব না; 
(তািা হে,) নযায় পিায়র্ বাদশাহ (িােলনতা), সসই যুবক যাি 
সযৌবন আল্লাহ আযযা অজাল্লাি ইবাদলত অরতবারহত হয়, সসই বযরি 
যাি অন্তি মসরজদসমূলহি সালথ েটলক থালক (মসরজলদি প্ররত তাি 
মন সদা আক্ষ্ট থালক।) সসই দুই বযরি যািা আল্লাহি সন্তুরষ্টোলভি 
উলদ্দলশয বনু্ধত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন কলি; যািা এই ভালোবাসাি 
উপি রমরেত হয় এবং এই ভালোবাসাি উপলিই রচিরবরচ্ছি (তালদি 
ম্তুয) হয়। সসই বযরি যালক সকান কুেকারমনী সুন্দিী (অববয  সযৌন-
রমেলনি উলদ্দলশয) আহবান কলি, রকন্তু সস বলে, ‘আরম আল্লাহলক 
ভয় করি।’ সসই বযরি সয দান কলি সর্াপন কলি; এমনরক তাি ডান 
হাত যা প্রদান কলি, তা তাি বাম হাত পযণন্তও জানলত পালি না। 
আি সসই বযরি সয রনজণলন আল্লাহলক স্মির্ কলি; ফলে তাি উভয় 
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সচালখ পারন বলয় যায়।’’ (বুখািী-মুসরেম) 660 
قَاَل : مِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل وََعن َعبِد اهلِل بِن عَ  ٤/٥٥٦

ِسِطَّي ِعنإَد اهللِ لََعَ َمَنابَِر مِنإ نُورٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  ِدلُوَن ِف : إَن الُمقإ اَّلِيَن َيعإ
لِّيإِهم َوَما َولُوإا  هإ

َ
ِمِهمإ وأ  رواه مسلم. «ُحكإ

২/৬৬৫। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবনুে ‘আস (িারযয়াল্লাহু 
আনহুমা) বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেনঃ 
রনশ্চয় নযায় রবচািকিা আল্লাহি রনকট সজযারতি রমম্বলিি উপি 
অবস্থান কিলব। যািা তালদি রবচালি এবং তালদি র্্হবাসীলদি মলয য 
ও সয সমি কালজ তািা দারয়ত্বপ্রাপ্ত হলয়লে, তালত তািা ইনসাফ 
কলি’’(মুসরেম) 661 

، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وََعن َعوِف بِن َمالٍِك رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٥٥٥
، َوتَُصلُوَن َعلَّيإِهمإ َويَُصلُوَن » :َيُقوُل  ئَِمتُِكُم اَّلِيَن َُتُِبوَّنُهمإ َوُُيُِبونَُكمإ

َ
ِخَّياُر أ

اُر أئَِمتُِكم اَّلِيَن ُتبإِغُضوَّنُهمإ َويُ . َعلَّيإُكمإ  ، َوتَلَعُنوَّنُهمإ وَِشَ بإِغُضونَُكمإ
ِلَ، َما أقَاُموا » :يَا رَُسوَل اهلِل، أفَاَل ُننَابُِذُهم ؟ قَاَل : قُلْنَا: ، قَاَل «َويَلإَعُنونَُكمإ 

 رواه مسلم .«ِلَ، َما أقَاُموا فِّيُكُم الَصَلَةَ . فِّيإُكُم الَصَلَةَ 
৩/৬৬৬। আওফ ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, 

                                                           
660 সহীহুে বুখািী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসরেম ১০৩১, রতিরমযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, 

আহমাদ ৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৭৭ 
661 মুসরেম ১৮২৭, নাসায়ী ৫৩৭৯, আহমাদ ৬৪৪৯, ৬৪৫৬, ৬৮৫৮ 
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‘‘সতামালদি সলবণাৎক্ষ্ট শাসকব্ন্দ তািা, যালদিলক সতামিা ভােবাস 
এবং তািাও সতামালদিলক ভােবালস, সতামিা তালদি জনয সদা‘আ 
কি এবং তািাও সতামালদি জনয সদা‘আ কলি। আি সতামালদি 
রনক্ষ্টতম শাসকব্ন্দ তািা, যালদিলক সতামিা  ্র্া কি এবং তািাও 
সতামালদিলক  ্র্া কলি, সতামিা তালদিলক অরভশাপ কি এবং 
তািাও সতামালদিলক অরভশাপ কলি।’’ (বর্ণনাকািী) বলেন, আমিা 
বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আমিা রক তালদি রবরুলদ্ধ রবলদ্রাহ 
কিব না?’ রতরন বেলেন, ‘‘না, যতক্ষর্ পযণন্ত তািা সতামালদি মলয য 
নামায প্ররতষ্ঠা কিলব। না, যতক্ষর্ পযণন্ত তািা সতামালদি মলয য 
নামায প্ররতষ্ঠা কিলব।’’ (মুসরেম) 662 

، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وََعن ِعياِض بن مِحاٍر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٥٥
ِسٌط ُمَوَفٌق، َورَُجٌل رَحّيٌم َرقِّيُق الَقلإِب : أهُل اجَلَنِة ثََلَثَةٌ  » :َيُقوُل  للُُكِّ  ُذو ُسلَطاٍن ُمقإ

ٌف ُذو ِعّيالٍ  لٍِم، وَعِفّيٌف ُمَتَعِفّ ََب وُمسإ  رواه مسلم .«ذص ي قُرإ
৪/৬৬৭। ‘ইয়াদ্ব ইবলন রহমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘জািাতী 
রতন প্রকাি। (১) নযায়পিায়র্ বাদশাহ, যালক ভাে কাজ কিাি 
তওফীক সদওয়া হলয়লে। (২) ঐ বযরি সয প্রলতযক আত্মীয়-স্বজন ও 
মুসরেলমি প্ররত দয়ােু ও নম্র-হৃদয় এবং (৩) সসই বযরি সয বহু 
সন্তালনি (র্িীব) রপতা হওয়া সলেও হািাম ও রভক্ষাব্রত্ত সথলক দূলি 
                                                           
662 মুসরেম ১৮৫৫, আহমাদ ২৩৪৬১, ২৩৪৭৯, দালিমী ২৭৯৭ 
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থালক। (মুসরেম) 663 
 

21-  ِ رِ ِِفإ َغريإ ُموإ
ُ ِصَّيةٍ  بَاُب وُُجوإِب َطاَعِة ُوَِلةِ األإ  َمعإ

ِصَّيةِ  إَمعإ  َوََتإِريإِم َطاَعتِِهمإ ِِف ال
পরিলচ্ছদ - ৮০: দবয  কালজ শাসকব্লন্দি আনুর্তয কিা 
ওয়ারজব এবং অববয  কালজ তালদি আনুর্তয কিা 

হািাম 

মহান আল্লাহ বলেন, 
ُيَهاَيٰ ﴿

َ
وا   ا  َءاَمن و   َّّلِينَ ٱ أ ِطيع 

َ
وا   ّلّلَ ٱ أ ِطيع 

َ
وَل ٱ َوأ ِل  لّرس  و 

 
 ٱ َوأ

َ
ۡمٰ  رِ مۡ ۡۡل  فَإِن ِمنك 

ُدوه   ء  َشۡ  ِف  ت مۡ زَعۡ تََنٰ  ولِ ٱوَ  ّلّلِ ٱ إَِل  فَر  نت مۡ  إِن لّرس  ِ  ِمن ونَ ت ؤۡ  ك   ِخِرِ ٓأۡلٱ مِ وۡ ِۡلَ ٱوَ  ّلّلِ ٱب
 ٰ حۡ  َخۡي   لَِك َذ

َ
  َّسن  َوأ

ۡ
 [  ٦٢: النساء] ﴾ ٥٩ وِيًل تَأ

অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা আল্লাহি অনুর্ত হও, িসূলেি 
অনুর্ত হও ও সতামালদি সনত্বলর্ণি।” (সূিা রনসা ৫৯ আয়াত) 

1/٥٥8  ّ لََعَ الَمرإِء  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انَليِِبِ
ِمَر 
ُ
ِصّيٍة، فَإَِذا أ َمَر بَِمعإ ُع والَطاَعُة فِّيَما أَحَب وَكرِهَ، إِِلَ أنإ يُؤإ لِِم الَسمإ الإُمسإ

ِص  َع َوِلَ َطاَعَة بَِمعإ  متفٌق َعلَيْهِ . «ّيٍة فََلَ َسمإ
১/৬৬৮। ইবলন ‘উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মুসরেলমি জনয (তাি 

                                                           
663 মুসরেম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪ 
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শাসকলদি) কথা সশানা ও মানা ফিয, তালক সস কথা পেন্দ োগুক 
অথবা অপেন্দ োগুক; যতক্ষর্ না তালক পাপকালজি রনলদণশ সদওয়া 
হয়। অতঃপি যখন তালক পাপকালজি আলদশ সদওয়া হলব তখন 
তাি কথা সশানাও যালব না, মানাও যালব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 664 

ىلَعَ الَسمِع والَّطاَعِة، َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا إَِذا بَاَيْعنَا رَُسوَل اهللِ : وََعنُه، قَاَل  ٤/٥٥٢
ُتمإ  » :نَلَا َتَطعإ  َعلَيْهِ متفٌق . «فِّيَما اسإ

২/৬৬৯। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, রতরন বলেন, আমিা যখন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট তাঁি কথা 
সশানাি ও আনুর্তয কিাি উপি বায়‘আত কিরেোম, তখন রতরন 
বলেরেলেন, ‘‘যালত সতামালদি সায য িলয়লে।’’ (বুখািী ও মুসরেম)665 

َمنإ َخلََع يَداً ِمنإ َطاَعٍة  » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصُت رَُسوَل اهللِ َسِمعْ : وََعنُه، قَاَل  ٧/٥٥1
لَِِقَ اهلَل يَوإَم الإِقَّياَمِة َوِلَ ُحَجَة َِلُ، َوَمنإ َماَت َولَيإَس ِف ُعُنِقِه َبّيإَعٌة، َماَت ِمّيتًَة 

 رواه مسلم. «َجاِهلَِّيًة 
ِ  » :َويِف ِرَوايٍَة َُلُ  لَجَماَعِة، فَإنَُه َيُموُت مِّيَتًة َجاِهلَِّيًة َوَمنإ َماَت َوُهَو ُمَفارٌِق ل

» . 
৩/৬৭০। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িসু্লল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সয বযরি (দবয  
                                                           
664 সহীহুে বুখািী ২৯৫৫, ৭১৪৪, মুসরেম ১৮৩৯, ২৭৩৫, রতিরমযী ১৭০৭, আবূ দাউদ ২৬২৬, ইবনু 

মাজাহ ২৮৬৪, আহমাদ ৪৬৫৪, ৬২৪২ 
665 সহীহুে বুখািী ৭২০২, মুসরেম ১৮৬৭, রতিরমযী ১৫৯৩, নাসায়ী ৪১৮৭, ৪১৮৮, আবূ দাউদ 

২৯৪০, আহমাদ ৪৫৫১, ৫২৬০, ৫৫০৬, ৫৭৩৭, ৬২০৭, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৪১ 
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কালজ শাসলকি) আনুর্তয কিা সথলক হাত গুরটলয় রনে, সস 
রকয়ামলতি রদন আল্লাহি সালথ এ অবস্থায় সাক্ষাৎ কিলব সয, তাি 
জনয সকান প্রমার্ থাকলব না। আি সয বযরি (িােলনতাি হালত) 
বায়‘আত না কলি ম্তুযবির্ কিে, সস জালহরেয়ালতি মিা মিে।’’  

এি অনয একরট বর্ণনায় িলয়লে, ‘‘সয (িােীয়) জামাআত তযার্ 
কলি মািা সর্ে, সস জালহরেয়ালতি ম্তুযবির্ কিে।’’ (মুসরেম)  666  

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٥1
َ
َمُعوا  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ اِسإ

َسُه َزبيبٌة 
إ
َن رأ

َ
ِمَل َعلَّيإُكمإ َعبإٌد َحبيٌَش، َكأ  رواه ابلخاري .«وأِطّيُعوا، َوإِن اسُتعإ

৪/৬৭১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘(শাসকলদি) কথা সশালনা 
এবং (তালদি) আনুর্তয কি; যরদও সতামালদি উপি সকান রনলগ্রা 
ক্রীতদাসলক (সনতা) রনযুি কিা হয়; সযন তাি মাথাটা রকশরমশ। 
(অথণাৎ রকশরমলশি নযায় কু্ষদ্র ও রবশ্রী তবুও)!’’ (বুখািী)  667 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦/٥٥٤
َ
َعلَّيإَك  » :ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلِل قَاَل رَسُ : وََعن أ

َرِهَك، وَأثََرٍة َعلَّيإَك  َِ ، َوَمنإَّشِطَك َوَمكإ َِ  َويُْسإ ُع َوالَطاَعُة ِف ُعْسإ رواه . «الَسمإ
 مسلم

৫/৬৭২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামাি প্ররত দুঃলখ-

                                                           
666 মুসরেম ১৮৫১, আহমাদ ৫৩৬৩, ৫৫২৬, ৫৬৪৩, ৫৬৮৫, ৫৮৬৩, ৬০১২, ৬১৩১, ৬৩৮৭ 
667 সহীহুে বুখািী ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬০, আহমাদ ১১৭২৬, ১২৩৪১ 
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সুলখ, হলষণ-রবষালদ এবং সতামাি উপি অনযলদিলক প্রায ানয সদওয়াি 
সমলয় (শাসলকি) কথা সশানা ও (তাি) আনুর্তয কিা ফিয।’’ 
(মুসরেম)  668 

ُكَنا َمَع رَُسوِل اهلِل : وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمٍرو رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٥/٥٥٧
اًل، فَِمَنا َمْن يُ  ملسو هيلع هللا ىلص نْلَا َمْْنِ ْصِلُح ِخبَاَءُه، َوِمّنا َمْن يَنْتَِضُل، َوِمنَا َمْن ُهَو يِف َسَفٍر، َفَْنَ

فَاْجتََمْعنَا إىَِل رَُسول . الَصالةَ َجاِمَعةً : ملسو هيلع هللا ىلصيف َجََشِهِ، إذْ نَاَدى ُمنَاِدي رَُسوِل اهلِل 
  » :، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ُ
ِ إنَُه لَمإ يَُكنإ نّيٌَب َقبإِِل إِِلَ ََكَن َحّقاً َعلَّيإِه أنإ يَُدَل أ َمَتُه لََعَ َخريإ

لَُمُه لَُهمإ  ، َويُنإِذَرُهم ََشَ َما َيعإ لَُمُه لَُهمإ َمَتُكمإ هِذهِ ُجِعَل ََعفَِّيُتَها ِف . َما َيعإ
ُ
َوإَن أ

ُضَها َبعإضاً،  أَولَِها، وََسُّيصّيُب آِخَرَها بََلٌَء وَأُموٌر ُتنإِكُروَّنَها، َوتيَِجُء فِتَنٌة يَُرقُِّق َبعإ
ِمنُ  َوتيَِجءُ  هذه ُمهلكيت، ُثَم تنكّشُف، وتيجء الفتنُة فّيقوُل : الفتَنُة فَّيُقوُل الُمؤإ
َخَل اجَلنََة، فَلإتَأتِهِ منيَتُُه . هِذهِ هِذهِ : املؤمنُ  َزَح َعِن انلَارِ، ويُدإ َفَمنإ أَحَب أنإ يُزَحإ

َأِت إََِل انلَاِس  ِمَن باهللِ واَلَوإِم اآلِخِر، َوَلإ َوَمنإ . اَّلِص ي ُُيُِب أنإ يُؤََت إََِلإهِ  َوُهَو يُؤإ
ُه إن اسَتَطاَع، فإنإ َجاَء آَخُر  َقَة يَِدهِ، َوَثَمَرةَ قَلإبِِه، فَلإُّيِطعإ َطاهُ َصفإ بَاَيَع إَماماً فَأعإ

ُِبوا ُعنإَق اآلَخِر 
 رواه مسلم. «ُيَنازُِعُه فَارضإ

৬/৬৭৩। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আমিা আল্লাহি িসূলেি সালথ এক সফলি রেোম। অতঃপি 
(রবোলমি জনয) এক স্থালন অবতির্ কিোম। তািপি আমালদি 
রকেু সোক তাঁবু রিক কিরেে এবং কতক সোক তীিন্দারজলত 
প্ররতলযারর্তা কিরেে ও কতক সোক জন্তুলদি বযবস্থাপনায় বযি 
                                                           
668 সহীহুে বুখািী ১৮৩৬, নাসায়ী ৪১৫৫, আহমাদ ৮৭৩০ 
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রেে। হিাৎ আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
স াষর্াকািী স াষর্া কিে সয, ‘‘নামালযি জনয জমালয়ত হও।’’ 
সুতিাং আমিা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট একরিত হোম। তািপি রতরন বেলেন, ‘‘আমাি পূলবণ 
প্রলতযক নবীি জনয জরুিী রেে, তাঁি উম্মতলক এমন কমণসমূলহি 
রনলদণশ সদওয়া, যা রতরন তালদি জনয ভালো মলন কলিন এবং এমন 
কমণসমূহ সথলক ভীরত-প্রদশণন কিা, যা রতরন তালদি জনয মন্দ মলন 
কলিন। আি সতামালদি এই উম্মত এমন, যালদি প্রথমাংলশ 
রনিাপত্তা িাখা হলয়লে এবং তালদি সশষাংলশ িলয়লে পিীক্ষা 
(রফতনা-ফাসাদ) এবং এমন বযাপাি সকে, যা সতামিা পেন্দ কিলব 
না। এমন রফতনা প্রকাশ পালব সয, একরট অনযরট হাল্কা কলি সদলব 
(অথণাৎ পলিি রফতনারট আলর্ি রফতনা অলপক্ষা গুরুতি হলব)। 
রফতনা এলস সর্লে মু’রমন বযরি বেলব, এটাই আমাি ধ্বংলসি 
কাির্ হলব। অতঃপি তা দূিীভূত হলব। পুনিায় অনয রফতনা প্রকাশ 
পালব, তখন মু’রমন বেলব, ‘এটাই এটাই (আমাি সবলচলয় বড় 
রফতনা)।’ অতএব সয বযরি জাহািালমি আগুন সথলক দূলি থাকলত 
এবং জািালত প্রলবশ কিলত ভােবালস, তাি রনকট এই অবস্থায় 
ম্তুয আসুক সয, সস আল্লাহ ও সশষ রদবলসি প্ররত রবোস িালখ এবং 
সোকলদি সালথ সসই বযবহাি প্রদশণন কলি, যা সস রনলজি সালথ 
প্রদশণন পেন্দ কলি। আি সয বযরি িােলনতাি সালথ বায়‘আত কলি, 
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সস রনলজি হাত এবং রনজ অন্তলিি ফে (রনষ্ঠা) তালক রদলয় সদয়, 
সস সায যমত তাি আনুর্তয করুক। অতঃপি অনয সকউ যরদ তাি 
(প্রথম ইমালমি) সালথ (ক্ষমতা কাড়াি) ের্ড়া কলি, তাহলে 
রদ্বতীয়জলনি র্দণান উরড়লয় দাও।’’ (মুসরেম) 669 

ِب ُهنَيَْدةَ َوائِِل بِن ُحْجٍر رِض اهلل عنه، قَاَل  وََعن ٥/٥٥٢
َ
َسأَل َسلََمُة بن : أ

َمَراُء : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصيَزيَد اجلُعِفُ رَُسوَل اهلِل 
ُ
يَت إْن قاَمت َعلَيْنَا أ

َ
َرأ

َ
يَا نيَِِبَ اهلل، أ

ُمُرنَا ؟ فَأْعَرَض َعنهُ 
ْ
، ُثَم َسأَُلُ، َفَقاَل رَُسوُل يَسألُونَا َحَقُهم، َويْمنَُعونَا َحَقنَا، َفَما تَأ

ّلإتُمإ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  ّلُوا، َوَعلَّيإُكمإ َما َُحِ ِطّيُعوا، فإَّنَما َعلَّيإِهمإ َما َُحِ
َ
وا وَأ َمعإ رواه . «اسإ

 مسلم
৭/৬৭৪। আবূ হুনাইদা ওয়াইে ইবলন হুজি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলেন, সাোমাহ ইবলন য়যাযীদ জু‘ফী আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লামলক রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘সহ আল্লাহি নবী! আপরন 
বেুন, যরদ আমালদি উপি (অসৎ) শাসক রনযুি হয় এবং আমালদি 
কালে তালদি অরয কাি চায় ও আমালদিলক আমালদি অরয কাি সথলক 
বরঞ্চত িালখ। অতএব এ বযাপালি আপরন কী রনলদণশ সদন?’ রতরন 
তাঁি রদক সথলক মুখ রফরিলয় রনলেন। পুনিায় রতরন রজজ্ঞাসা কিলে 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামিা 
(তালদি) কথা শুলনা এবং (তালদি) আনুর্তয কলিা। কাির্ তালদি 

                                                           
669 মুসরেম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবূ দাউদ ৪২৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৬, আহমাদ ৬৪৬৫, ৬৭৫৪, 
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দারয়লত্ব তা িলয়লে, যা তালদি উপি চাপালনা হলয়লে (অথণাৎ সুরবচাি 
ও নযায়পিায়র্তা) এবং সতামালদি দারয়লত্ব তা িলয়লে, যা সতামালদি 
উপি অপণর্ কিা হলয়লে (অথণাৎ সনতা ও শাসলকি আনুর্তয)।’’ 
(মুসরেম) 670 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن َعبِد اهللِ بِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٥٦/8
ُموٌر ُتنإِكُروَّنَها  »

ُ
ِدص ي أثََرةٌ وَأ يَا رَُسوَل اهلِل، َكيَْف تَأُمُر : قَالُوا «! إَّنَها َسَتُكوُن َبعإ

لُوَن اهلَل اَّلِص ي  » :أْدرََك ِمَنا َذلَِك ؟ قَاَل  َمنْ 
َ
أ ، َوتَسإ تَُؤُدوَن احَلَق اَّلِص ي َعلَّيإُكمإ

 متفٌق َعلَيْهِ . «لَُكمإ 
৮/৬৭৫। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন মাস‘ঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আমাি পি 
সস্বচ্ছাচািী শাসন হলব এবং অনযানয (আপরত্তকি) বযাপাি সকে 
প্রকাশ পালব, যা সতামিা অপেন্দ কিলব।’’ সাহাবীিা বেলেন, ‘সহ 
আল্লাহি িসূে! আমালদি মলয য সয এ যুর্ পালব, তালক আপরন কী 
আলদশ রদলচ্ছন।’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামালদি প্ররত সয হক িলয়লে, 
তা সতামিা আদায় কিলব এবং সতামালদি সয হক (শাসলকি উপি 
িলয়লে), তা আল্লাহি কালে সচলয় সনলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 671 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٥٥
َ
َمنإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

ِمرَي َفَقدإ 
َ
أَطاَعِِن َفَقدإ أَطاَع اهلَل، َوَمنإ َعَصاِن َفَقدإ َعََص اهلَل، َوَمنإ يُِطِع األ

                                                           
670 মুসরেম ১৮৪৬, রতিরমযী ২১৯৯ 
671 সহীহুে বুখািী ৩৬০৩, মুসরেম ১৮৪৩, রতিরমযী ২১৯০, আহমাদ ৩৬৩৩, ২৭২০৭, ৪০৫৬, ৪১১৬ 
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 متفٌق َعلَيْهِ . «يَعِص األمرَي َفَقدإ َعَصاِن  أَطاَعِِن، َوَمنإ 
৯/৬৭৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয 
বযরি আমাি আনুর্তয কিে, সস (প্রক্তপলক্ষ) আল্লাহি আনুর্তয 
কিে এবং সয আমাি অবায যতা কিে, সস (আসলে) আল্লাহি 
অবায যতা কিে। আি সয বযরি সনতাি আনুর্তয কিে, সস 
(আসলে) আমাি আনুর্তয কিে এবং সয সনতাি অবায যতা কিে, 
সস (আসলে) আমাি অবায যতা কিে।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 672 

َن رَُسوَل اهلِل : وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٥٥٥/11
َ
َمنإ  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

اً َماَت ِمّيتًَة  ، فَإنَُه َمنإ َخَرَج ِمَن الُسلَطاِن ِشْبإ ِْبإ ِ َشيإئاً فَلإَّيصإ َكرِهَ ِمنإ أِمريِه
 متفٌق َعلَيْهِ . «َجاِهلَِّيًة 

১০/৬৭৭। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি তাি 
সনতাি সকান কাজ অপেন্দ কিলব, তাি উরচত হলব (তাি উপি) 
দয যণ য াির্ কিা। কাির্ সয বযরি এক রব ত পরিমার্ও শাসলকি 
আনুর্তয সথলক সবরিলয় যালব, তাি ম্তুয জালহরেয়ালতি ম্তুয হলব।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম)  673 

                                                           
672 সহীহুে বুখািী ২৯৫৭, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, ইবনু মাজাহ ৩, ২৮৫৯, আহমাদ ৭২৯০, ৭৩৮৬, 

৭৬০০, ২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৫১১, ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৬৯৬, ৯৭৩৯, ১০২৫৯ 
673 সহীহুে বুখািী ৭০৫৩, ৭০৫৪, ৭১৪৩, মুসরেম ১৮৪৯, আহমাদ ২৪৮৩, ২৬৯৭, ২৫১৯, দালিমী 

২৫১৯ 
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ِب بَكَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٥8/11
َ
 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َسِمْعُت رَُسوَل : وََعن أ

َهانَُه اهلل  »
َ
 «حديث حسن » :رواه الرتمذي، وقال. «َمنإ أهاَن الُسلَطاَن أ

১১/৬৭৮। আবূ বাক্রাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সয 
বযরি বাদশাহলক অপমান কিলব, আল্লাহ তালক অপমারনত 
কিলবন।’’ (রতিরমযী, হাসান) 674 

এ মলমণ আলিা সহীহ হাদীস রবদযমান। রকেু হাদীস রবরভি 
পরিলচ্ছলদ উরল্লরখত হলয়লে। 

 

إَوَِليَاِت  -21 تَِّيارِ تَرإِ  ال
َماَرةِ َواِخإ ِ

ِ َعنإ ُسَؤاِل اْلإ
 بَاُب انلَِهإ

ُع َحاَجٌة إََِلإهِ  وإ تَدإ
َ
ِه أ  إَِذا لَمإ َيَتَعَّيإ َعلَّيإ

পরিলচ্ছদ - ৮১: পদ চাওয়া রনলষয  এবং িােীয় পদ 
পরিহাি কিাই উত্তম; যরদ সসই একমাি তাি সযার্য 

অথবা তাি রনযুি হওয়া জরুিী না হয় 

মহান আল্লাহ বলেন, 
ونَ  َّل  لَِّّلِينَ  َعل َهايِجَنۡ  ِخَرة  ٓأۡلٱ ّدّلار  ٱ َك تِلۡ  ﴿ ل وّٗ  ي رِيد   ٱ ِف  اع 

َ
 اَ فََّسادٗ  َوَّل  ِض ۡرۡۡل

ّتقِيَ لِلۡ  ة  قِبَ َعٰ لۡ ٱوَ   [  8٧: القصص] ﴾ ٨٣ م 
অথণাৎ “এরট আলখিালতি আবাস; যা আরম রনয ণারিত করি 

                                                           
674 রতিরমযী ২২২৪, আহমাদ ১৯৯২০, ১৯৯৮২ 
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তালদিই জনয যািা এ প্রথবীলত উদ্ধত হলত ও রবপযণয় স্রষ্ট কিলত 
চায় না। আি মুত্তাকীলদি জনযই শুভ পরির্াম।” (সূিা ক্বাসাস ৮৩ 
আয়াত) 

ِب َسِعيٍد َعبِد الرمََحاِن بِن  ٥٥٢/1
َ
قَاَل يِل : َسُمَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  وََعن أ

ِطّيَتَها  » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ  عإ
ُ
ِل اْلَماَرةَ ؛ فَإِنَّك إِنإ أ

َ
أ يَا َعبإَد الرََحَاِن بَن َسُمَرةَ، ِلَ تَسإ

ألٍَة ُوَِكإَت إََِلإَها، َوإَِذا  ِطّيَتَها َعنإ َمسإ عإ
ُ
ِعنإَت َعلَّيإَها، َوإنإ أ

ُ
ألٍَة أ ِ َمسإ َعنإ َغريإ

رإ َعنإ يَِمّينَك حَ  ٌ َوَكِفّ اً ِمنإَها، فَأِت اَّلِص ي ُهَو َخريإ ََها َخريإ َت لََعَ يَِمٍّي، فَرَأيإَت َغريإ لَفإ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«

১/৬৭৯। আবূ সা‘ঈদ আবু্দি িহমান ইবলন সামুিাহ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক 
বেলেন, ‘‘সহ আবু্দি িহমান ইবন সামুিাহ! তুরম সিকািী পদ সচলয়া 
না। কাির্ তুরম যরদ তা না সচলয় পাও, তাহলে তালত সতামালক 
সাহাযয কিা হলব। আি যরদ তুরম তা চাওয়াি কািলর্ পাও, তাহলে 
তা সতামালক সঁলপ সদওয়া হলব। (এবং তালত আল্লাহি সাহাযয পালব 
না।) আি যখন তুরম সকান কথাি উপি কসম খালব, অতঃপি তা 
সথলক অনয কাজ উত্তম মলন কিলব, তখন উত্তম কাজটা কি এবং 
সতামাি কসলমি কাফফািা রদলয় দাও।’’ (বুখািী-মুসরেম) 675 

                                                           
675 সহীহুে বুখািী ৭১৪৬, ৬৬২২, ৬৭২২, ৭১৪৭, মুসরেম ১৬৫২, রতিরমযী ১৫২৯, নাসায়ী ৩৭৮২, 

৩৭৮৩, ৩৭৮৪, ৫৩৮৫, আবূ দাউদ ২৯২৯, ৩২৭৭, আহমাদ ২০০৯৩, ২০০৯৫, ২০০১৫, দালিমী 
২৩৪৬ 
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ِب ذٍرّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥81
َ
، إِنّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ بَا َذٍرّ

َ
يَا أ

ِِس  ِحُب نِلَفإ
ُ
ِحُب لََك َما أ

ُ
، َوِلَ تََولََّيَ .  أَراَ  َّضِعّيفاً، َوإِنّ أ ِ نَّيإ

َمَرَن لََعَ اثإ
َ
ِلَ تَأ

 رواه مسلم .«َماَل يَتِّيٍم 
২/৬৮০। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আল্লাহি 

িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘সহ আবূ 
যািণ! আরম সতামালক দুবণে সদখরে এবং আরম সতামাি জনয তাই 
ভােবারস, যা আরম রনলজি জনয ভােবারস। (সুতিাং) তুরম অবশযই 
দু’জলনি সনতা হলয়া না এবং এতীলমি মালেি তোবয ায়ক হলয়া 
না।’’ (মুসরেম)676 

يَا رَُسوَل اهلِل، أال تَْستَْعِمليُن ؟ فَََضََب بِيَِدهِ ىلَعَ : قُلُْت : وََعنُه، قَاَل ٧/٥81
بَا َذرٍّ  » :َمنِْكيِِب، ُثَم قَاَل 

َ
ص ٌي يَا أ َمانٌَة، َوإَّنَها يَوإَم الإِقَّياَمِة ِخزإ

َ
، إنََك َّضِعّيٌف، َوإَِّنَها أ

َها، وَأَدى اَّلِص ي َعلَّيإِه فِّيَها   رواه مسلم. «َونََداَمٌة، إِِلَ َمنإ أَخَذَها سََِِقّ
৩/৬৮১। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম বেোম, 

‘সহ আল্লাহ িসূে! আপরন আমালক (সকান স্থালনি সিকািী) কমণচািী 
সকন রনযুি কিলেন না?’ রতরন রনজ হাত আমাি কালঁয ি উপি 
সমলি বেলেন, ‘‘সহ আবূ যািণ! তুরম দুবণে এবং (এ পদ) আমানত ও 
এটা রকয়ামলতি রদন অপমান ও অনুতালপি কাির্ হলব। রকন্তু সয 
বযরি তা হলকি সালথ (সযার্যতাি রভরত্তলত) গ্রহর্ কিে এবং রনজ 
দারয়ত্ব (যথাযথভালব) পােন কিে (তাি জনয এ পদ েিা ও 
                                                           
676 মুসরেম ১৮২৬, ১৮২৫, আহমাদ ২১০০২ 
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অনুতালপি কাির্ নয়)।’’ (মুসরেম) 677 
ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٢/٥8٤

َ
إنَُكمإ  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

رُِصوَن لََعَ اْلَماَرةِ، وََسَتكوُن نََداَمًة يَوإَم الِقّيَاَمِة   رواه ابلخاري. «َسَتحإ
৪/৬৮২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, সতামিা অরত 
সত্বি সনত্লত্বি সোভ কিলব। (রকন্তু স্মির্ িালখা) এরট রকয়ামলতি 
রদন অনুতালপি কাির্ হলব। (বুখািী) 678 

 

ِِهَما ِمنإ  -22 رِ  بَاُب َحِثّ الُسلإَطاِن َوالإَقاِِضإ وََغريإ ُموإ
ُ  ُوَِلةِ األإ

ِل مِنإُهمإ  َاِذ َوزِيإٍر َصالٍِح َوََتإِذيإرِِهمإ ِمنإ قَُرنَاءِ الُسوإءِ َوالإُقُبوإ
 لََعى اُِِتّ

পরিলচ্ছদ - ৮২: বাদশাহ, রবচািক এবং অনযানয 
সনত্ব্ন্দলক সৎ মন্ত্রী ও উপলদষ্টা রনযুি কিাি প্ররত 
উৎসাহ প্রদান এবং তালদিলক খািাপ সিী সথলক ও 
তালদি পিামশণ গ্রহর্ কিা সথলক ভীরত-প্রদশণন 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
 ٱ ﴿

َ
مۡ َبعۡ  َمئِذِ يَوۡ  ء  ِخّل  ۡۡل ه  وّ  ض  ِلَعۡ  ض  ۡ ٱ إِّّل  َعد  ّتقِيَ ل  [  ٥٥: الزخرف] ﴾ ٦٧ م 

অথণাৎ “বনু্ধিা সসরদন এলক অপলিি শত্রু হলয় পড়লব, তলব 

                                                           
677 মুসরেম ১৮২৫, ১৮২৬, আহমাদ ২১০০২ 
678 সহীহুে বুখািী ৭১৪৮, নাসায়ী ৪২১১, ৫৩৮৫, আহমাদ ৯৪৯৯, ৯৮০৬ 
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আল্লাহ সলচতন বযরিিা নয়।” (সূিা যুখরুফ ৬৭ আয়াত) 
ِِب ُهَريَرَة رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٦/٥8٧

َ
ِب َسِعيٍد َوأ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

لََف مِنإ َخلِّيَفٍة إِِلَ ََكنَتإ َِلُ بَِطاَّنَتانِ  » :قَاَل  َتخإ ، َوِلَ اسإ ّ  نّيَِبٍ
: َما َبَعَث اهلُل ِمنإ

ُروِف وََتُُضُه َعلَّيإ  ِه، َوبَِطانٌَة تَأُمرُهُ بِالرَشِّ َوََتُُضُه َعلَّيإِه، بَِطانٌَة تَأُمرُهُ بِالَمعإ
ُصوُم َمنإ َعَصَم اهلُل   رواه ابلخاري. «َوالَمعإ

১/৬৮৩। আবূ সা‘ঈদ ও আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘আল্লাহ যখনই সকান নবী সপ্রির্ কলিন এবং সকান খেীফা 
রনবণারচত কলিন, তখনই তাঁি জনয দু’জন সিী রনযুি কলি সদন। 
একজন সিী তাঁলক ভাে কালজি রনলদণশ সদয় এবং তাি প্ররত 
উৎসারহত কলি। আি রদ্বতীয়জন সিী তাঁলক মন্দ কালজি রনলদণশ 
সদয় এবং তাি প্ররত উৎসারহত কলি। আি িক্ষা পান সকবেমাি 
রতরনই, যালক আল্লাহ িক্ষা কলিন।’’ (বুখািী) 679 

إَِذا أَراَد  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَت ٥/٥8٢
اً، َجَعَل َِلُ َوزِيَر ِصدٍق، إنإ نَِِسَ َذَكرَهُ، َوإنإ َذَكَر أََعنَُه، َوإَِذا أَراَد  ِمريِ َخريإ

َ
اهلُل بِاأل

َ َذلَِك َجَعَل  رإهُ، َوإنإ َذَكَر لَمإ يُِعنإُه بِِه َغريإ بُو  .«َِلُ َوزِيَر ُسوٍء، إنإ نَِِسَ لَمإ يَُذكِّ
َ
رواه أ

 داود بإسناٍد جيٍد ىلَعَ رشط مسلم
২/৬৮৪। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আল্লাহি িসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন আল্লাহ সকান 
                                                           
679 সহীহুে বুখািী ৭১৯৮, নাসায়ী ৪২১১, ৫৩৮৫, আহমাদ ৯৪৯৯, ৯৮০৬ 



 

752 

শাসলকি মিে চান, তখন রতরন তাি জনয সতযরনষ্ঠ (শুভাকাঙ্ক্ষী) 
মন্ত্রী রনযুি কলি সদন। শাসক (সকান কথা) ভুলে সর্লে সস তালক 
তা স্মির্ করিলয় সদয় এবং স্মির্ থাকলে তাি সাহাযয কলি। আি 
যখন আল্লাহ তাি অনয রকেু (অমিে) চান, তখন তাি জনয মন্দ 
মন্ত্রী রনযুি কলি সদন। শাসক রবস্্মত হলে সস তালক স্মির্ করিলয় 
সদয় না এবং স্মির্ থাকলে তাি সাহাযয কলি না।’’ (আবূ দাঊদ উত্তম 
সূলি মুসরেলমি শলতণ) 680 

 
 

ِهَِما -23 َماَرةِ َوالإَقَضاءِ وََغريإ ِ
َِة اْلإ ِ َعنإ تََوَِلّ

 بَاُب انلَِهإ
وإ َحَرَص َعلَّيإَها َفَعَرَض بَِها

َ
لََها أ

َ
إَوَِليَاِت لَِمنإ َسأ  ِمَن ال

পরিলচ্ছদ - ৮৩: সয বযরি সনতা, রবচািক অথবা অনযানয 
সিকািী পদ চাইলব অথবা পাওয়াি জনয আগ্রহ প্রকাশ 
কিলব অথবা তাি জনয ইরিত কিলব তালক পদ সদওয়া 

রনলষয  
شَعِرِيّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥8٦/1

َ
ِب ُموىَس األ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَدَخلُْت ىلَعَ انلَيِِبّ : َعن أ

، َفَقاَل أَحُدُهَماأنَا َورَُجاَلِن ِمْن بيَِن عَ  ْرنَا ىلَعَ َبْعِض َما َواَلَك ! يَا رَُسوَل اهللِ : ِِمّ أِمّ
إنَا َواهللِ ِلَ نَُوِِلّ َهَذا الَعَمَل  » :، َوقَاَل اآلَخُر ِمثَل َذلَِك، َفَقاَل -عز وجل  -اهلُل 

                                                           
680 আবূ দাউদ ২৯৩২, নাসায়ী ৪২০২ 
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وإ أَحداً َحَرَص َعلَّيإِه 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«أَحداً َسأَِلُ، أ

১/৬৮৫। আবূ মূসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সয, 
আরম এবং আমাি চাচালতা  দু’ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট সর্োম। সস দু’জলনি মলয য একজন বেে, 
‘সহ আল্লাহি িসূে! মহান আল্লাহ আপনালক সয সব শাসন-ক্ষমতা 
দান কলিলেন, তাি মলয য রকেু (এোকাি) শাসনভাি আমালক প্রদান 
করুন।’ রদ্বতীয়জনও একই কথা বেে। উত্তলি রতরন বেলেন, 
‘‘আল্লাহি কসম! সয সিকািী পদ সচলয় সনয় অথবা তাি প্ররত সোভ 
িালখ, তালক অবশযই আমিা এ কাজ রদই না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 681 

                                                           
681 সহীহুে বুখািী ৭১৪৯, ২২৬১, ৬৯২৩, ৭১৫৬, ৭১৫৭, নাসায়ী ৪, ৫৩৮২, আবূ দাউদ ২৯৩০, 

৩০৭৯, ৪৩৫৪, আহমাদ ১৯০১৪, ১৯১৬৭, ১৯১৮৮, ১৯২৩৮ 
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َدب
َ َدبكَِتاُب األإ
َ   كَِتاُب األإ

অয যায় (১): রশষ্টাচাি 

َِثّ لََعَ اِلَ  -24
إ
لِِه َواحل ََّياءِ َوفَضإ

إ
 َخلُِقّ بِهِ بَاُب احل

পরিলচ্ছদ - ৮৪: েিাশীেতা ও তাি মাহাত্ময এবং এ গুলর্ 
গুর্ারেত হওয়াি প্ররত উৎসাহ প্রদান 

َمَر ىلَعَ رَُجٍل ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : َعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٥8٥/1
ََّياَء مَِن  » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل األنَْصار وَُهَو يَِعُظ أَخاهُ يف احلََياِء، َفَقاَل رَُسوُل 

إ
ُه، فَإَن احل َدعإ

 متفٌق َعلَيْهِ . «اْليَماِن 
১/৬৮৬। ইবলন ‘উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এক আনসাি বযরিি পাশ 
রদলয় অরতক্রম কিলেন। রযরন তাি ভাইলক েিাি বযাপালি উপলদশ 
রদরচ্ছলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘তালক সেলড় দাও। সকননা, েিা ঈমালনি অি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
682 

 »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : وََعن ِعمَراَن بِن ُحَصنٍي رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٤/٥8٥
 ٍ
ِِت إِِلَ ِِبرَيإ

إ
ََّياُء ِلَ يَأ

إ
 متفٌق َعلَيْهِ . «احل

ٌ َُكُُه  » :َويِف ِرَوايٍَة لُِمسِلمٍ  ْو قَاَل . «احََلَّياُء َخريإ
َ
ٌ  » :أ َّيَاُء َُكُُه َخريإ

إ
 . «احل

                                                           
682 সহীহুে বুখািী ২৪, ৬১১৮, মুসরেম ৩৬, রতিরমযী ২৬১৫, নাসায়ী ৫০৩৩, আবূ দাউদ ৪৭৯৫, 

আহমাদ ৪৫৪০, ৫১৬১, ৬৩০৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৭৯ 
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২/৬৮৭। ইমিান ইবলন হুসাইন িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘েিা মিেই 
বলয় আলন।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 683 

মুসরেলমি অনয বর্ণনায় আলে, “েিা মিেই সবটুকু” অথবা 
বলেলেন, ‘‘েিাি সবটুকু মিেই মিে”। 

(রবঃদ্রঃ রকন্তু গুপ্ত সমসযায় শিীয়লতি সমায ান জানাি বযাপালি েিা কিা 
রিক নয়।) 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٧/٥88
َ
اْليَماُن  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

ٌع وَ  َبةً بِضإ ٌع وَِسُتوَن ُشعإ وإ بِضإ
َ
ُل : َسبإُعوَن أ نَاَها : فَأفإَضلَُها قَوإ َ إِِلَ اهلل، وَأدإ ِلَ إِِلى

َبٌة ِمَن اْليَمانِ  َذى َعِن الَطِريِق، وَاحَلَّياُء ُشعإ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . «إَماَطُة األ

৩/৬৮৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘ঈমালনি সত্তি 
অথবা ষাট অলপক্ষা রকেু সবরশ শাখা িলয়লে। তাি মলয য সলবণাত্তম 
শাখা ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বো এবং সবণরনম্ন শাখা পথ সথলক 
কষ্টদায়ক রজরনস সরিলয় সদওয়া। আি েিা ঈমালনি একরট 
শাখা।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 684 

* কষ্টদায়ক রজরনস সযমন, স ো, পাথি, সপাড়া কয়ো, ভািা 

                                                           
683 সহীহুে বুখািী ৬১১৭, মুসরেম ৩৭, আবূ দাউদ ৪৭৯৬, আহমাদ ১৯৩১৬, ১৯৩২৯, ১৯৪০৪, ১৯৪৫৫, 

১৯৪৭০, ১৯৪৯৭, ১৯৫০৬ 
684 সহীহুে বুখািী ৯, মুসরেম ৩৫, রতিরমযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, আবূ দাউদ 

৪৬৭৬, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৮৭০৭, ৯০৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৫৫, ১০১৩৪ 
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কাঁচ, কাঁটা, র্ালেি ডাে, সনাংিা রজরনস ইতযারদ, যালত পরথক কষ্ট 
পায়। 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥8٢
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

ى َشيْئاً يَْكَرُههُ 
َ
. َعَرْفنَاُه يف وَْجِهه  أَشَد َحيَاًء ِمَن الَعْذَراِء يف ِخْدرَِها، فَإَذا َرأ

 متفٌق َعلَيْهِ 
৪/৬৮৯। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অন্তঃপুিবারসনী 
কুমািীি সচলয়ও সবরশ েিাশীে রেলেন। যখন রতরন সকান রজরনস 
অপেন্দ কিলতন আমিা তাঁি সচহািায় তা বুেলত পািতাম।’ (বুখািী 
ও মুসরেম) 685 

আলেমর্র্ বলেন, ‘েিাশীেতাি প্রক্তত্ব হে এমন 
সৎচরিিতা, যা সনাংিা বজণন কিলত মানুষলক উদু্বদ্ধ কলি এবং 
অরয কািীি অরয কাি আদালয় ত্রুরট প্রদশণন কিলত রবিত িালখ। 

আবুে কালসম জুনাইদ (িারহমাহুল্লাহ) সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেলেন, ‘েিাশীেতা হে, রনয়ামত েক্ষয কিা এবং সসই সালথ 
(তাি ক্তজ্ঞতায়) ত্রুরট েক্ষয কিা। এই দুলয়ি মালে সয অনুভূরত 
স্রষ্ট হয়, তালকই েিা বো হয়।’ 
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22-  ِّ ِظ الِْسّ  بَاُب ِحفإ
পরিলচ্ছদ - ৮৫: সর্াপনীয়তা িক্ষা কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وۡ ﴿
َ
ِ  ف وا  َوأ   [ ٧٢: االْساء] ﴾وّٗل ٔ   َمۡس  ََكنَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنّ  دِِ َعهۡ لۡ ٱب

অথণাৎ “প্ররতশ্রুরত পােন কলিা; রনশ্চয়ই প্ররতশ্রুরত সম্পলকণ 
দকরফয়ত তেব কিা হলব।” (সূিা বানী ইস্রাঈে ৩৪ আয়াত) 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٢1/1
َ
 » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

 ِ
ِِض إَن ِمنإ أََشِّ انلَاِس ِعنإَد اهللِ َمْنإ إَمرإأةِ وُتفإ ِِض إََِل ال لًَة يَوإَم الِقَّياَمِة الرَُجَل ُيفإ

َها   رواه مسلم «إََِلإِه، ُثَم يَنإرُشُ ِِسَ
১/৬৯০। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহি 

িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
আল্লাহি রনকট সবলচলয় রনক্ষ্ট মানুষ সসই বযরি হলব, সয স্ত্রীি সলি 
রমেন কলি এবং স্ত্রী তাি সলি রমেন কলি। অতঃপি সস তাি 
(স্ত্রীি) সর্াপন কথা প্রকাশ কলি সদয়।’’ (মুসরেম) 686 

أَن ُعَمَر رِض اهلل عنه : وََعن َعبِد اهلِل بِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٤/٥٢1
لَِقيُت ُعثَْماَن ْبَن َعّفاَن رِض اهلل عنه، َفَعرَْضُت : َصُة، قَاَل ِحنْيَ تأَيَمْت بِنْتُُه َحفْ 
نَْكْحتَُك َحْفَصَة بِنَْت ُعَمَر ؟ قَاَل : َعلَيِْه َحْفَصَة، َفُقلُْت 

َ
سأْنُظُر يِف : إْن ِشئَْت أ

فَلَِقيُت . يَْوِِم َهَذا  قَْد بََدا يِل أْن اَل أتََزَوجَ : فَلَِبثُْت َيَايِلَ ُثَم لَِقييَِن، َفَقاَل . أْمِري 

                                                           
686 মুসরেম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০, আহমাদ ১১২৫৮ 
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بَا بَْكٍر رِض اهلل عنه، َفُقلُت 
َ
إْن ِشئَْت أنَْكْحتَُك َحْفَصَة بنَْت ُعَمَر، فََصمَت : أ

بُو بَْكٍر رِض اهلل عنه، فَلَْم يَرِْجْع إيَلَ َشيْئاً 
َ
فَُكنُْت َعلَيِْه أوَْجَد ِميِنّ ىلَعَ ! أ

بُو بَْكٍر، . ، فَأنَْكْحتَُها إيَاهُ ملسو هيلع هللا ىلصبََها انلَيُِب ُعثَْماَن، فَلَِبَث َيَايِلَ ُثَم َخّطَ 
َ
فَلَِقييَِن أ

َ َحْفَصَة فَلَمْ أرِْجْع إَِيَْك َشيْئاً؟ َفُقلُت : َفَقاَل  َ ِحنْيَ َعرَْضَت َلََعَ : لََعلََك وََجْدَت َلََعَ
ْن أرِْجَع إَِيَْك ِفيَما َعَرْض : َنَعْم، قَاَل 

َ
َ إاَِل أيِنّ ُكنُْت َعِلْمُت فَإنَُه لَْم َيْمنَْعيِن أ َت َلََعَ

فَِْشَ ِْسَ رَُسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انليَِب 
ُ
 ملسو هيلع هللا ىلص، َولَْو تََرَكَها انَليُِب ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَرَها، فَلَْم أُكْن أِل

 رواه ابلخاري. لََقِبلْتَُها 
২/৬৯১। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত। 

যখন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি কনযা হাফসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা 
রবয বা হলয় সর্লেন, তখন রতরন বেলেন সয, আরম ‘উসমান ইবলন 
‘আফ্ফালনি সলি সাক্ষাৎ কিোম এবং হাফসালক রববাহ কিাি জনয 
দিখাি রদলয় তাঁলক বেোম, ‘আপরন ইচ্ছা কিলে আপনাি রববাহ 
আরম উমালিি কনযা হাফসাি সালথ রদলয় রদরচ্ছ?’ রতরন বেলেন, 
‘আরম আমাি (এ) বযাপালি রবলবচনা কিব।’ সুতিাং আরম কলয়করট 
িারি অলপক্ষা কিোম। অতঃপি রতরন আমাি সলি সাক্ষাৎ কলি 
বেলেন, ‘আমাি এখন রবলয় না কিাটাই ভাে মলন কিরে।’ (উমাি 
বলেন,) অতঃপি আরম আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি সালথ 
সদখা কলি বেোম, ‘যরদ আপরন ইচ্ছা কলিন, তাহলে আরম আপনাি 
রববাহ হাফসাি সালথ রদলয় রদই।’ আবূ বকি চুপ থাকলেন এবং 
সকান উত্তি রদলেন না। সুতিাং আরম ‘উসমান অলপক্ষা তািঁ প্ররত 
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সবশী দুঃরখত হোম। তািপি কলয়করট িারি অলপক্ষা কিোম। 
অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তালক রববালহি 
পায়র্াম রদলেন। ফলে আরম হাফসাি রববাহ তাঁি সালথই রদলয় 
রদোম। তািপি আবূ বকি আমাি সালথ সাক্ষাৎ কলি বেলেন, 
‘আপরন আমালক হাফসালক রববাহ কিাি দিখাি রদলয়রেলেন এবং 
আরম সকান উত্তি রদইরন। সসজনয হয়লতা আপরন আমাি উপি 
দুঃরখত হলয়লেন? আরম বেোম, ‘হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘আমাি 
আপনালক উত্তি না সদওয়াি কাির্ এই রেে সয, আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম হাফসালক রববাহ কিাি বযাপালি 
আলোচনা কলিরেলেন। সুতিাং আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সর্াপন কথা প্রকাশ কিলত চারচ্ছোম না। 
যরদ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম হাফসালক বজণন কিলতন, 
তাহলে রনশ্চয়ই আরম তালক গ্রহর্ কিতাম।’ (বুখািী) 687 

ْزَواُج انَليِِبّ : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٧/٥٢٤
َ
ِعنَْدُه،  ملسو هيلع هللا ىلصُكَن أ

فَأْقبَلَْت فَاِطَمُة رَِِضَ اهلُل َعنَها َتْمَِش، َما َُتِّْطُئ ِمشيتَُها ِمْن مْشيَِة رَُسوِل اهلِل 
ْو «َمرإَحباً بابإنيَِت » :َما َرآَها رََحَب بَِها، َوقَاَل َشيْئاً، فَلَ  ملسو هيلع هللا ىلص

َ
، ُثَم أْجلََسَها َعْن يَِميِنِه أ

ى َجَزَعَها، َسارََها اّثلَاِنيََة 
َ
، ُثَم َسارََها َفبَكْت بَُكاًء َشِديداً، فَلََما َرأ َعْن ِشَماُِلِ

اِر، ُثَم أنِْت  ملسو هيلع هللا ىلصَخَصِك رَُسوُل اهلِل : فََضِحَكْت، َفُقلُت لََها َ ِمْن َبنْيِ نَِسائِِه بِالَِسّ
َما : ؟ قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَما قَاَل لَِك رَُسوُل اهلِل : َسأتْلَُها ملسو هيلع هللا ىلصفَلََما قَاَم رَُسوُل اهلِل ! َتبِْكنَي 

                                                           
687 সহীহুে বুখািী ৪০০৫, ৫১২২, ৫১২৫, ৫১৪৫, নাসায়ী ৩২৪৮, ৩২৫৯, আহমাদ ৭৫, ৪৭৯২ 
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فَِْش ىلَعَ رَُسوِل اهلِل 
ُ
ُه، فَلََما تُُويِفَ رَُسوُل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت أل َعَزْمُت : قُلُْت  ملسو هيلع هللا ىلصِْسَ

، لََما َحَدثْنِيِن َما قَاَل لَِك رَُسوُل اهللِ  َعلَيِْك  : ؟ َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصبَِما يِل َعلَيِْك ِمَن احلَِقّ
َن ِجَْبيَل ََكَن ُيَعارُِضُه 

َ
ِن أ ْخََبَ

َ
وََل فَأ

ُ
أَما اآلَن َفنََعْم، أَما ِحنْيَ َساَرِن يف الَمَرةِ األ

ْو َمَرتَ 
َ
ّ َسنٍَة َمَرًة أ

رَى األَجَل الُقرآَن يِف لُُكِ
ُ
، َوإيِنّ ال أ ، َوأنَُه ََعرََضُه اآلَن َمَرَتنْيِ نْيِ

إاَِل قَِد اْقرَتََب، فَاتيَِق اهلَل َواْصَِبِي، فَإِنَُه نِْعَم الَسلَُف أنَا لَِك، َفبََكيُْت بَُكاِئ 
ي َرأيِْت، فَلََما َرأى َجَزِِع َساَرِن اّثلَاِنيََة، َفَقاَل  َ أنإ  يَا » :اذَلِ فَاِطَمُة، أَما تَرإَّضّيإ

َمِة ؟ 
ُ
وإ َسَّيَدةَ نِساءِ هِذهِ األ

َ
فََضِحكُت َضِحَِك  «تَُكويِن َسّيَِّدةَ نَِساءِ الُمُؤمِنَِّي، أ

ي َرأيِْت   متفٌق َعلَيِْه، وهذا لفظ مسلم. اذَلِ
৩/৬৯২। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি স্ত্রীিা সকলেই তাঁি কালে রেে। ইতযবসলি 
ফালতমা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা সহঁলট (আমালদি রনকট) এে। তাি চেন 
এবং আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি চেলনি 
মলয য সকান পাথণকয রেে না। অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তালক সদলখ স্বার্ত জানালেন এবং বেলেন, ‘আমাি 
কনযাি শুভার্মন সহাক।’ অতঃপি রতরন তালক রনলজি ডান অথবা 
বাম পালশ বসালেন। তািপি রতরন তালক কালন কালন সর্াপলন রকেু 
বেলেন। ফালতমা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা সজালিলশালি কাঁদলত আিম্ভ 
কিলেন। সুতিাং রতরন তাি অরস্থিতা সদলখ পুনবণাি তালক কালন 
কালন রকেু বেলেন। ফলে (এবাি) সস হাসলত োর্ে। (আলয়শা 
বলেন,) অতঃপি আরম ফালতমালক বেোম, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি স্ত্রীলদি মালে (তালদিলক বাদ রদলয়) 
সতামালক সর্াপলন রকেু বোি জনয সবলে সনওয়া সলেও তুরম 
কাঁদে?’ তািপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন উলি 
সর্লেন, তখন আরম তালক বেোম, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সতামালক কী বেলেন?’ সস বেে, ‘আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সর্াপন কথা প্রকাশ কিব না।’ 
অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ম্তুযবির্ কিলে 
আরম ফালতমালক বেোম, ‘সতামাি প্ররত আমাি অরয কাি িলয়লে। 
তাই আরম সতামালক কসম রদলয় বেরে সয, তুরম আমালক বে, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সতামালক কী বলেরেলেন?’ 
সস বেে, ‘এখন বেলত সকান অসুরবয া সনই।’ আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম প্রথমবালি কানাকারন কিাি সময় 
আমালক সংবাদ রদলয়রেলেন সয, ‘‘রজব্রাঈে আোইরহস সাোম প্রলতযক 
বেি একবাি (অথবা দু’বাি) কলি কুিআন সশানান। রকন্তু এখন 
রতরন দু’বাি শুনালেন। সুতিাং আরম বুেলত পািরে সয, আমাি ম্তুয 
সরিকলট। সুতিাং তুরম (সহ ফালতমা!) আল্লাহলক ভয় কলিা এবং 
দয যণ য াির্ কলিা। সকননা, আরম সতামাি জনয উত্তম অগ্রর্ামী।’’ 
সুতিাং আরম (এ কথা শুলন) সকঁলদ সফেোম, যা তুরম সদখলে। 
অতঃপি রতরন আমাি অরস্থিতা সদলখ রদ্বতীয়বাি কালন কালন 
বেলেন, ‘‘সহ ফালতমা! তুরম রক এটা পেন্দ কি না সয, মু’রমন 
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নািীলদি তুরম সদণাি হলব অথবা এই উম্মলতি নািীলদি সদণাি 
হলব?’’ সুতিাং (এমন সুসংবাদ শুলন) আরম হাসোম, যা তুরম 
সদখলে।’ (বুখািী, শব্দাবেী মুসরেলমি) 688  

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٢٧
َ
َ رَُسوُل اهلِل : وََعن ثَابٍِت، َعن أ  ملسو هيلع هللا ىلصأََت َلََعَ

ِِمّ 
ُ
فَلََما .  َوأنَا ألَْعُب َمَع الِغلَْماِن، فََسلَم َعلَيْنَا، َفبََعثيَن إىَِل َحاَجٍة، فَأْبَّطأُت ىلَعَ أ

َما : حِلَاَجٍة، قَالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعثَين رَُسوُل اهلل : َما َحبََسَك ؟ َفُقلُت : ِجئُْت، قَالَْت 
َن بَِِسّ رَُسوِل اهلِل : قَالَْت . إنَهاَ ِْسٌ : َحاَجتُُه ؟ قُلُْت  : أَحداً، قَاَل أنٌَس  ملسو هيلع هللا ىلصاَل َُتَِْبَ

رواه مسلم وروى ابلخاري بعضه . بِِه يَا ثَابُِت َواهللِ لَْو َحَدثُْت بِِه أَحداً حَلََدْثتَُك 
 .خمتِصاً 

৪/৬৯৩। সালবত হলত বরর্ণত, আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমাি রনকট এলেন যখন 
আরম বােকলদি সালথ সখো কিরেোম। অতঃপি রতরন আমালদিলক 
সাোম রদলয় আমালক সকান কালজ পািালেন। সুতিাং আমাি মালয়ি 
রনকট আসলত রবেম্ব হলয় সর্ে। তািপি যখন আরম (বারড়) এোম, 
তখন মা বেলেন, ‘রকলস সতামালক আটলক সিলখরেে?’ আরম 
বেোম, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক সকান 
প্রলয়াজলন পারিলয়রেলেন।’ মা বেলেন, ‘তাঁি কী প্রলয়াজন রেে?’ 
আরম বেোম, ‘সসটা সতা সভলদি কথা।’ রতরন বেলেন, ‘তুরম 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সভদ খবিদাি 
(কাউলক) বেলব না।’ আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আল্লাহি 
কসম! যরদ আরম (এ সভদ) কাউলক বেতাম, তাহলে সতামালক 
বেতাম সহ সালবত!’ (মুসরেম, বুখািী সংলক্ষলপ) 689 

 

إَوفَا -26 دِ بَاُب ال إَوعإ َازِ ال
ِد َوإَِنإ  ءِ بِالإَعهإ

পরিলচ্ছদ - ৮৬: চুরি পূির্, প্ররতশ্রুরত িক্ষা ও অিীকাি  
পােন কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وۡ  ﴿ 

َ
ِ  ف وا  َوأ  [  ٧٢: االْساء] ﴾وّٗل  ٔ  َمۡس  ََكنَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنّ  دِِ َعهۡ لۡ ٱب

অথণাৎ “আি প্ররতশ্রুরত পােন কলিা; রনশ্চয়ই প্ররতশ্রুরত সম্পলকণ 
দকরফয়ত তেব কিা হলব।” (সূিা বানী ইস্রাঈে ৩৪ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেলেন, 
وۡ  ﴿ 

َ
ٰ  إَِذا ّلّلِ ٱ دِ بَِعهۡ  ف وا  َوأ  [  ٢1: انلحل] ﴾ َهدُتمۡ َع

অথণাৎ “সতামিা যখন পিস্পি অিীকাি কি তখন আল্লাহি 
অিীকাি পূর্ণ কি।” (সূিা নাে ৯১ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
وۡ  ا  َءاَمن و   َّّلِينَ ٱ أ

َ
ِ  ف وا  أ ِ لۡ ٱب ودِ ق   [ 1: دة املائ] ﴾ ع 
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অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা চুরিসমূহ পূর্ণ কি।”  (সূিা 
মাইদাহ ১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
ول ونَ  لِمَ  َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ َ كَ  ٢ َعل ونَ َتفۡ  َّل  َما َتق  ن ّلّلِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  ب 

َ
ول وا   أ  َتق 

 [  ٧  ،٤: الصف] ﴾ ٣ َعل ونَ َتفۡ  َّل  َما
অথণাৎ “সহ রবোসীর্র্! সতামিা যা কি না, তা সতামিা বে 

সকন? সতামিা যা কি না সতামালদি তা বো আল্লাহি রনকট 
অরতশয় অসলন্তাষজনক।” (সূিা স্বাফ্ফ ২-৩ আয়াত) 

ِب ُهَريَرَة رِض ا ٥٢٢/1
َ
آيَُة  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : هلل عنهوََعن أ

تُِمَن َخاَن : الُمَنافِِق ثََلٌَث  لََف، َوإَِذا اؤإ متفٌق . «إَِذا َحَدَث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد أخإ
 .َعلَيِْه 

لٌِم  » :َزاَد يف ِرَوايٍة ملسلم  . «وإنإ َصاَم َوَص ىََ َوزََعَم أنَُه ُمسإ
১/৬৯৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মুনারফলকি রচহ্ন 
হে রতনরট (১) কথা বেলে রমথযা বলে। (২) ওয়াদা কিলে তা 
সখোপ কলি। এবং (৩) আমানত িাখা হলে তালত রখয়ানত কলি।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 690 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘যরদও সস সিাযা িালখ এবং 
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নামায পলড় ও য াির্া কলি সয, সস মুসরেম।’’ 
أَن رَُسوَل : وََعن َعبِد اهللِ بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٤/٥٢٦

َبٌع َمنإ ُكَن فِّيِه ََكَن ُمَنافِقاً َخالِصاً، َوَمنإ ََكنَتإ فِّيِه  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  أرإ
لٌَة ِمنإُهَن ََكنَتإ فِ  لٌَة ِمَن انلَِّفاِق َحََّت يََدَعَهاَخصإ تُِمَن َخاَن، : ّيِه َخصإ إَِذا اؤإ

 متفٌق َعلَيْهِ . «َوإَِذا َحَدَث َكَذَب، َوإَِذا ََعَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم َفَجَر 
২/৬৯৫। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবনুে ‘আস িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু হলত বরর্ণত, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘যাি মলয য চািরট স্বভাব পাওয়া যালব, সস খাঁরট মুনালফক 
হলয় যালব। আি যাি মলয য এগুলোি একরট স্বভাব থাকলব, তাি 
মলয য মুনালফকীি একরট স্বভাব সথলক যালব; যতক্ষর্ না সস তা বজণন 
কিলব। (১) তালক আমানত সদওয়া হলে সস রখয়ানত কিলব। (২) 
কথা বেলে রমথযা বেলব। (৩) ওয়াদা কিলে সখোপ কিলব। এবং 
(৪) ের্ড়া কিলে র্ারে-র্াোজ কিলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 691 

لَوإ َقدإ َجاَء  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل يِل انلَيِِبُ : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٥٢٥
َطّيإُتَك َهَكَذا َوَهَكَذا َوهَكَذا  َريإِن أعإ َحإ ْئ َماُل  «َماُل اْلإ ابْلَْحَريِن َحََّت  فَلَْم ََيِ

بُو بَْكٍر رِض اهلل عنه َفنَاَدىملسو هيلع هللا ىلصقُِبَض انلَيُِب 
َ
: ، فَلََما َجاَء َماُل ابْلَْحَريِْن أَمَر أ

ْو َدْيٌن فَلْيَأتِنَا، فَأتَيْتُُه َوقُلُْت َُلُ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْن ََكَن َُلُ ِعنَْد رَُسوِل اهللِ 
َ
إَن انلَيَِب : ِعَدةٌ أ

: ا، فََحََث يِل َحثْيًَة َفَعَدْدُتَها، فَإَِذا ِِهَ ََخُْسِمئٍَة، َفَقاَل يِل قَاَل يِل َكَذا َوَكذَ  ملسو هيلع هللا ىلص
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 متفٌق َعلَيْهِ . ُخْذ ِمثْلَيَْها 
৩/৬৯৬। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘বাহিাইন সথলক মাে এলে 
সতামালক এতটা, এতটা এবং এতটা সদব।’’ অতঃপি বাহিাইলনি 
মাে আসাি পূলবণই নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মািা সর্লেন। 
তািপি বাহিাইলনি মাে এলস সর্লে আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
স াষর্া কিলেন, ‘যাি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট প্রাপয সকান প্ররতশ্রুরত অথবা ঋর্ আলে, সস আমাি রনকট 
আসুক।’ (স াষর্া শুলন) আরম (জালবি) তাঁলক বেোম সয, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক এতটা মাে সদওয়াি ওয়াদা 
কলিরেলেন।’ অতঃপি রতরন আজঁো ভলি আমালক রদলেন। আরম তা 
গুলর্ পাঁচশ’ সপোম। তািপি রতরন বেলেন, ‘এি রদ্বগুর্ আলিা 
নাও।’ (বুখািী ও মুসরেম) 692 

 

22-  
َ ِ بَاُب األإ رَيإ

إ
َتاَدهُ ِمَن اخل إُمَحاَفَظِة لََعى َما اِعإ ِر بِال  مإ

পরিলচ্ছদ ৮৭: সদাচাি অবযাহত িাখাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
َغّيِ   َّل  ّلّلَ ٱ إِنّ  ﴿ وا   َحَّّتٰ  م  بَِقوۡ  َما ي  َغّيِ  ِّسِهۡمُ  َما ي  نف 

َ
 [  11: الرعد] ﴾ بِأ

অথণাৎ “রনশ্চয় আল্লাহ সকান সম্প্রদালয়ি অবস্থা পরিবতণন কলিন 
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না; যতক্ষর্ না তািা রনলজলদি অবস্থা রনলজিা পরিবতণন কলি।” 
(সূিা িা’দ ১১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ون وا   َوَّل  ﴿ ٰ  ق ّوة   دِ َبعۡ  ِمنَ  لََهاَغزۡ  َّنَقَضۡت  ّلَِّت ٱكَ  تَك  نَك

َ
 [  ٢٤: انلحل] ﴾اثٗ أ

অথণাৎ “সতামিা সস নািীি মত হলয়া না, সয তাি সুতা মজবুত 
কলি পাকাবাি পি ওি পাক খুলে নষ্ট কলি সদয়।” (সূিা নাহ্ ে ৯২ 
আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ون وا   َوَّل  ﴿ وت وا   َّّلِينَ ٱكَ  يَك 

 
 ٱ ِهم  َعلَيۡ  َفَطاَل  ل  َقبۡ  ِمن َب ِّكَتٰ لۡ ٱ أ

َ
 َفَقَّسۡت  َمد  ۡۡل

ۡمٰ   [  1٥: احلديد] ﴾ ق ل وب ه 
অথণাৎ “পূলবণ যালদিলক রকতাব সদওয়া হলয়রেে তালদি মত 

তািা হলব না বহুকাে অরতক্রান্ত হলয় সর্লে যালদি অন্তি করিন হলয় 
পলড়রেে।” (সূিা হাদীদ ১৬ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ٰ  َحّق  َهارََعوۡ  َفَما﴿  [  ٤٥: احلديد] ﴾ رََِعيَتَِها

অথণাৎ “এটাও তািা যথাযথভালব পােন কলিরন।” (সূিা হাদীদ ২৭ 
আয়াত) 

َقاَل يِل : ِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل وََعن َعبِد اهلِل ب ٥٢٥/1
ِلَ تَُكنإ ِمثإَل فَُلٍن، ََكَن َيُقوُم اللَّيإَل َفَْتََ  قَِّياَم ! يَا عبإَد اهللِ » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 

 متفٌق َعلَيْهِ . «اللَّيإلِ 
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১/৬৯৭। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবনুে ‘আস িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একদা 
আমালক বেলেন, ‘‘সহ আবু্দল্লাহ! তুরম অমুলকি মত হলয়া না, সয 
িালি উলি ইবাদত কিত, অতঃপি সস িালতি (তাহািুদ) নামায 
সেলড় রদলয়লে।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 693 

 

ِم َوَطََلقَِة الإوَجإ  -22 َباِب ِطّيإِب الإلََكَ تِحإ  ِه ِعنإَد اللَِّقاءِ بَاُب اِسإ
পরিলচ্ছদ - ৮৮: রমরষ্ট কথা বো এবং হারস মুলখ সাক্ষাৎ 

কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  
ؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ  ۘۡ﴿  [  88: احلجر] ﴾ ِمنِيَ م 

অথণাৎ “মু’রমনলদি জনয তুরম সতামাি বাহুলক অবনরমত িাখ।” 
(সূিা রহজ্র ৮৮ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
نَت  لَوۡ وَ  ﴿  [  1٦٢: عمران ال] ﴾ لَِكٰ َحوۡ  ِمنۡ  نَفُضوا  َل  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َفًظا ك 

অথণাৎ “আল্লাহি দয়ায় তুরম তালদি প্ররত হলয়রেলে সকামে-
হৃদয়; যরদ তুরম রূঢ় ও কলিাি রচত্ত হলত তাহলে তািা সতামাি 
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আশপাশ হলত সলি পড়ত।” (সূিা আলে ইমিান ১৫৯ আয়াত) 
 » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : ِن َحاتٍِم رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن َعِدِيّ ب ٥٢8/1

بََِكَِمٍة َطّيَِّبٍة 
َرٍة َفَمنإ لَمإ ََيِدإ فَ  متفٌق َعلَيْهِ . «اَتُقوا انلَاَر َولَوإ بِِّشِقّ َتمإ

১/৬৯৮। আদী ইবলন হালতম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, যরদ 
আয খানা সখজুি দান কলি জাহািালমি আগুন সথলক বাঁচলত পাি 
তবুও বাঁচ। যরদ সকান বযরি এটাও না পায়, তাহলে সস সযন ভাে 
কথা বলে বাঁলচ। (বুখািী ও মুসরেম) 694 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه ٤/٥٢٢
َ
َن انَليِِبَ : وََعن أ

َ
َوالََكَِمُة الَطّيَِّبُة  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

 متفٌق َعلَيْهِ . « َصَدقَةٌ 
২/৬৯৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ভাে কথা বোও সাদকাহ। 
(বুখািী ও মুসরেম, রবিারিত হাদীস পূলবণ উরল্লরখত হলয়লে।) 695 

ِب َذٍرّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٥11
َ
ِلَ ََتإِقَرَن »: ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل يِل رَُسوُل اهللِ : وََعن أ

ٍه َطلإٍق  ُروِف َشيإئاً، َولَوإ أنإ تَلإََق أَخاَ  بوَجإ إَمعإ  رواه مسلم. «ِمَن ال
৩/৭০০। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আল্লাহি 

িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘তুরম সকান 
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ভাে কাজলক তুচ্ছ মলন কলিা না। যরদও তুরম সতামাি ভাইলয়ি 
সালথ হারসমুলখ সাক্ষাৎ কিলত পাি।’’ (মুসরেম)  (অথণাৎ মুসরেম ভাইলয়ি 
সালথ হারসমুলখ সাক্ষাৎ কিাও একরট ভালো কাজ।) 696 

 

ِم َوإِيإَضاِحِه لِلإُمَخاَطبِ  -29 َباِب َبَّياِن الإلََكَ تِحإ  اِسإ
لَِك  َهمإ إَِِل بِذى َهَم إَِذا لَمإ َيفإ ِريإرِهِ َِلَفإ  َوتَكإ

পরিলচ্ছদ - ৮৯: কথা স্পষ্ট কলি বো এবং সলম্বারয ত 
বযরি বুেলত না পািলে একরট কথালক বািবাি  ুরিলয়-

রফরিলয় বো উত্তম 
نٍَس رِض اهلل عنه ٥11/1

َ
ََكَن إَِذا تََكلََم بَِكِلَمًة أََعَدَها  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انَليَِب : َعن أ

رواه . ٍم فََسلََم َعلَيِْهْم َسلََم َعلَيِْهْم ثاََلثاً ثاََلثاً َحََّت ُتْفَهَم َعنُْه، َوإَِذا أََت ىلَعَ قَوْ 
 ابلخاري

১/৭০১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম সকান কথা বুোবাি জনয রতনবাি কলি বেলতন 
এবং সকান সম্প্রদালয়ি রনকট এলে রতনবাি সাোম রদলতন। (বুখািী) 
697

 

* (কথা জরটে হলে প্রলয়াজলন রতনবাি  ুরিলয়-রফরিলয় বেলতন। আি সভা 
বড় হলে অথবা কতক মানুষ শুনলত না সপলে অথবা প্রলবশ-অনুমরত রনলত হলে 
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রতনবাি সাোম রদলতন।) 
لَِكماً  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن لَِكَُم رَُسوِل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٤/٥1٤

بُو داود. َمُعُه فَْصاًل َيْفَهُمُه لُُكُ َمْن يَسْ 
َ
 رواه أ

২/৭০২। আলয়শা িারদয়াল্লাহু‘আনহা বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কথা স্পষ্ট রেে, সব সোতাই তা 
বুলে সফেত।’ (আবূ দাঊদ) 698   

 

َلِيإِس حِلَِديإِث َجلِيإِسِه اَّلِص يإ لَيإَس سَََِرامٍ  -91
إ
َغاءِ اجل  إِصإ
تِنإَص  إَواِعِظ َحارِضص ِيإ ََمإلِِسهِ َواِسإ  اِت الإَعالِِم َوال

পরিলচ্ছদ - ৯০: সিীি দবয  কথাবাতণা মলনালযার্ রদলয় 
সশানা, আলেম ও বিাি সভায় সমলবত জনর্র্লক চুপ 

থাকলত অনুলিায  কিা 
يِف  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل يِل رَُسوُل اهللِ : َعن َجِريِر بِن َعبِد اهللِ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥1٧/1

تَنإِصِت انلَاَس » :اِع َحَجِة الْوَدَ  ُِب » :ُثَم قَاَل  «اِسإ ِدص ي ُكّفاراً يرََضإ ِلَ تَرإِجُعوا َبعإ
ٍض  ُضُكمإ رِقَاَب َبعإ  متفٌق َعلَيْهِ . «َبعإ

১/৭০৩। জািীি ইবলন ‘আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রবদায় 
হলজ্জ্ব আমালক বেলেন, ‘‘সমলবত জনর্র্লক চুপ কিলত বে।’’ 

                                                           
698 আবূ দাউদ ৪৮৩৯, রতিরমযী ৩৬৩৯ 
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তািপি বেলেন, ‘‘আমাি পি সতামিা কালফি হলয় রফলিা না সয, 
এলক অলনযি র্দণান কতণলন প্রব্ত্ত হলব।’’ (অথণাৎ রনলজলদি মলয য 
খুনাখুরন ও হানাহারনলত জরড়লয় পলড়া না)। (বুখািী-মুসরেম)699  

 

ِقإتَِصاُد فِّيإهِ  -91 ُظ َواِلإ  الإوَعإ
পরিলচ্ছদ - ৯১: ওয়ায-নসীহত এবং তালত ময যমপন্থা 

অবেম্বন কিাি রববির্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ِ  َرّبَِك  َسبِيلِ  إَِلٰ     دۡ ٱ ﴿  ٱوَ  َمةِّكۡ ۡۡلِ ٱب

ۡ  [  1٤٦: انلحل] ﴾ َّسَنةِِ ۡلَۡ ٱ ِعَظةَِموۡ ل
অথণাৎ “তুরম মানুষলক সতামাি প্ররতপােলকি পলথ আহবান কি 

রহকমত ও সদুপলদশ দ্বািা।” (সূিা নাে ১২৫ আয়াত) 
ِب َوائٍِل َشِقيِق بِن َسلََمَة، قَاَل  ٥1٢/1

َ
ََكَن ابُن َمْسُعوٍد رِض اهلل عنه : وََعن أ

ّ ََخِيٍس، َفَقاَل َُلُ رَُجٌل 
ُرنَا يف لُُكِ بَا َعبِْد الَرمْحاِن، لَوَِدْدُت أنََك َذَكْرَتنَا لُُكَ : يَُذِكّ

َ
يَا أ

ِملَُكْم، َوإيِنّ أََتََولُُكمْ بِالَْموِْعَظِة، أَما إنَُه َيْمنَ : يَْوٍم، َفَقاَل 
ُ
ُعيِن ِمْن َذلَِك أيَن أْكَرهُ أْن أ

 متفٌق َعلَيْهِ . َيتََخَونُلَا بَِها خَمَافََة الَسآَمِة َعلَيْنَا  ملسو هيلع هللا ىلصَكَما ََكَن رَُسوُل اهلِل 
১/৭০৪। আবূ ওয়ালয়ে শাক্বীক্ব ইবলন সাোমা হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু প্রলতযক ব্হস্পরতবালি 
আমালদিলক নসীহত শুনালতন। একরট সোক তাঁলক রনলবদন কিে, 
                                                           
699 সহীহুে বুখািী ১২১, ৪৪০৫, ৬৮৬৯, ৭০৮০, মুসরেম ৬৫, নাসায়ী ৪১৩১, ইবনু মাজাহ ৩৯৪২, 

আহমাদ ১৮৬৮৬, ১৮৭৩২, ১৮৭৭৪, দালিমী ১৯২১ 
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‘সহ আবূ আবু্দি িহমান! আমাি বাসনা এই সয, আপরন আমালদিলক 
যরদ প্রলতযক রদন নসীহত শুনালতন (সতা ভাে হত)।’ রতরন বেলেন, 
‘স্মিলর্ িাখলব, আমালক এলত বায া রদলচ্ছ এই সয, আরম 
সতামালদিলক রবিি কিলত অপেন্দ করি। আরম নসীহলতি বযাপালি 
সতামালদি প্ররত রিক ঐভালব েক্ষয িাখরে, সযভালব িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি রবিি হবাি আশংকায় উি 
রবষলয় আমালদি প্ররত েক্ষয িাখলতন।’ (অথণাৎ মালে-মলয য রবলশষ 
প্রলয়াজন মারফক নসীহত শুনালতন।) (বুখািী-মুসরেম)700  

ِب ايََقَظاِن َعَماِر بِن يَاِْسٍ رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٤/٥1٦
َ
َسِمْعُت : وََعن أ

بَتِِه، َمئِنٌَة مِنإ فِقِهِه، » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلل ِ إَن ُطوَل َصَلَةِ الرَُجِل، َوقََِصَ ُخطإ
 ُ
إ
وا اخل ِطّيلُوا الَصَلَةَ وَأقإَِصُ

َ
َبَة فَأ  رواه مسلم. «طإ

২/৭০৫। আবুে ইয়াক্বাযান ‘আম্মাি ইবলন ইয়ালসি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘মানুলষি (জুম‘আি) দী ণ নামায ও 
তাি সংরক্ষপ্ত খুতবা তাি শিয়ী জ্ঞালনি পরিচায়ক। অতএব সতামিা 
নামায েম্বা কি এবং খুতবা সোট কি।’’ (মুসরেম)701  

ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٥1٥ َصِّل : وََعن ُمعاِوَيَة بِن احلََكِم الُسلَِِمِ
ُ
بَيْنَا أنَا أ

                                                           
700 সহীহুে বুখািী ৬৮, ৭০, ৬৪১১, মুসরেম ২৮২১, রতিরমযী ২৮৫৫, আহমাদ ৩৫৭১, ৪০৩১, ৪০৫০, 

৪১৭৭, ৪২১৬, ৪৩৯৫, ৪৪২৫ 
701 মুসরেম ৮৬৯, আহমাদ ১৭৮৫৩, ১৮৪১০, দালিমী ১৫৫৬ 
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يَرمَْحَُك اهلُل، فََرَمايِن الَقْوُم : ، إذْ َعَّطَس رَُجٌل ِمَن الَقْوِم، َفُقلُْت ملسو هيلع هللا ىلصَمَع رَُسوِل اهللِ 
يَاُه، َما َشأنُُكْم َتنُْظُروَن إيَلَ ؟: َفُقلُْت ! بِأبَْصارِِهْم  ِمّ

ُ
ُبوَن ! َواثُْكَل أ فََجَعلُوا يََْضِ

فَْخاِذِهْم 
َ
يِديِهم ىلَعَ أ

َ
تُونيَِن لَِكيّن َسَكُت، فَلََما َصَّّل رَُسوُل ! بِأ فَلََما َرأْيتُُهْم يَُصِمّ

، َما َرأيُْت ُمَعِلّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل   ِِمّ
ُ
ماً َقبْلَُه َواَل َبْعَدهُ أْحَسَن َتْعِليماً ِمنُْه، ، فَِبأِِب ُهَو َوأ

َبيِن، َوالَ َشتََميِن  لُُح فِّيَها  » :قَاَل . فََواهلِل َما َكَهَرن، َوالَ ََضَ إَن هِذهِ الَصَلَةَ ِلَ يَصإ
آنِ  برُِي، َوقِراءةُ الُقرإ بِّيُح َواِلَكإ ٌء ِمنإ لََكِم انلَاِس، إَّنَما يِهَ التَسإ ْو َكَما قَاَل « ََشإ

َ
، أ

يَا رَُسوَل اهلِل، إيّن َحِديُث َعْهٍد ُِبَاِهِليٍَة، َوقَْد َجاَء اهلُل : قلُت .  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
َوِمنّا رَِجاٌل : قُلُْت . «فََلَ تَأتِِهمإ  » :بِاإلْساَلِم، َوإَن ِمنّا رَِجااًل يَأتُوَن الُْكّهاَن؟ قَاَل 

ء ََيُِدونَُه ِف ُصُدورِِهمإ فََلَ يَُصَدَّنُهمإ ذَ  » :َيتََّطرَيُوَن ؟ قَاَل   رواه مسلم. «اَ  ََشإ
৩/৭০৬। মুআরবয়া ইবলন হাকাম সুোমী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম (একবাি) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি নামায পড়রেোম। ইতযবসলি হিাৎ 
একজন মুিাদীি হাঁরচ হলে আরম (তাি জবালব) ‘য়যািহামুকাল্লাহ’ 
(আল্লাহ সতামালক িহম করুন) বেোম। তখন অনয মুিাদীিা 
আমাি রদলক দ্রষ্ট রনলক্ষপ কিলত োর্ে। আরম বেোম, ‘হায়! হায়! 
আমাি মা আমালক হারিলয় সফেুক! সতামালদি কী হলয়লে সয, 
সতামিা আমাি রদলক তারকলয় সদখলো?’ (এ কথা শুলন) তািা তালদি 
রনজ রনজ হাত রদলয় রনজ রনজ উরুলত আ াত কিলত োর্ে। 
তালদিলক যখন সদখোম সয, তািা আমালক চুপ কিালত চালচ্ছ 
(তখন সতা আমাি অতযন্ত িার্ হলয়রেে); রকন্তু আরম চুপ হলয় 
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সর্োম। অতঃপি আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
যখন নামায সমাপ্ত কিলেন---আমাি রপতা-মাতা তাঁি জনয কুিবান 
সহাক, আরম তািঁ সচলয় উত্তম রশক্ষাদাতা না আলর্ সদলখরে আি না 
এি পলি। আল্লাহি শপথ! রতরন না আমালক রতিস্কাি কিলেন, আি 
না আমালক মািয ি কিলেন, আি না আমালক র্ারে রদলেন ---তখন 
রতরন বেলেন, ‘‘এই নামালয সোকলদি সকান কথা বো দবয  নয়। 
(এলত যা বেলত হয়,) তা হে তাসবীহ, তাকবীি ও কুিআন পাি।’’ 
অথবা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই মত সকান কথা 
বেলেন। আরম বেোম, ‘ইয়া িাসুেুল্লাহ! আরম জালহরেয়ালতি 
োলর্ায়া সমলয়ি (নও মুসরেম)। আল্লাহ ইসোম আনয়ন কলিলেন। 
আমালদি মলয য রকেু সোক র্র্লকি কালে (অদ্ষ্ট ও ভরবষযৎ জানলত) 
যায়।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম তালদি কালে যালব না।’’ আরম বেোম, 
‘আমালদি মলয য রকেু সোক অশুভ েক্ষর্ গ্রহর্ কলি থালক।’ রতরন 
বেলেন, ‘‘এটা এমন একরট অনুভূরত যা সোলক তালদি অন্তলি 
উপেরি কলি থালক। সুতিাং এই অনুভূরত তালদিলক সযন (বারিত 
কমণ সম্পাদলন) বায া না সদয়।’’ (মুসরেম)702  

 ملسو هيلع هللا ىلصَوَعَظنَا رَُسوُل اهللِ : وََعن الِعْرَباِض بِن َساِرَيَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥1٥
وََذَكَر احلَِديَث َوقَْد َسبََق ... َموِْعَظًة وَِجلَْت ِمنَْها الُقلُوُب، وََذَرفَْت ِمنَْها الُعيُوُن 

                                                           
702 মুসরেম ৫৩৭, নাসায়ী ১২১৮, আবূ দাউদ ৯৩০, ৯৩১, ৩২৮২, ৩৯০৯, আহমাদ ২৩২৫০, ২৩২৫৩, 

২৩২৫৬, দালিমী ১৫০২ 
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ِمِذَي، قَاَل  بَِكَماُِلِ يف باب األْمر بِالُمَحاَفَظِة ىلَعَ الُسَنة، وََذَكْرنَا إنّه » :أَن الرَتْ
 «حديث حسن صحيح 

৪/৭০৭। ইিবাদ্ব ইবলন সারিয়াহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একদা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদিলক এমন এক মমণস্পশণী ভাষর্ শুনালেন, যাি দ্বািা 
আমালদি অন্তিসমূহ ভলয় সকঁলপ উিে এবং চকু্ষসমূহ অশ্রু রবর্রেত 
কিলত োর্ে।.... অতঃপি ইিবাদ্ব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বাকী হাদীস 
বর্ণনা কলিলেন, যা সুিাহ পােলনি গুরুত্ব পরিলচ্ছলদ (১৬১ নম্বলি) 
পূর্ণরূলপ র্ত হলয়লে। আি আমিা সসখালন উলল্লখ কলিরে সয, 
রতিরমযী বলেলেন, হাদীসরট হাসান সহীহ।703  

 

إَوقَ  -92  ارِ َوالَسِكّيإَنةِ بَاُب ال
পরিলচ্ছদ - ৯২: র্াম্ভীযণ ও রস্থিতা অবেম্বন কিাি মাহাত্ময 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ونَ َيمۡ  َّّلِينَ ٱ لّرামِٰنۡحٱ وَِعَباد   ﴿  ٱ ََعَ  ش 
َ
م   ِإَوَذا انٗ َهوۡ  ِض ۡرۡۡل  قَال وا   ِهل ونَ َجٰ لۡ ٱ َخاَطَبه 

 ٰ  [  ٥٤: الفرقان] ﴾ ٦٣ امٗ َسَل

অথণাৎ “পিম দয়ামলয়ি দাস, যািা প্রথবীলত নম্রভালব চোলফিা 
কলি এবং তালদিলক যখন অজ্ঞ বযরিিা সলম্বায ন কলি তখন তািা 
বলে, ‘সাোম’।” (সূিা ফুিকান ৬৩ আয়াত) 
                                                           
703 ইবনু মাজাহ ৪২, ৪৪, রতিরমযী ২৬৭৬, আবূ দাউদ ৪৬০৭, আহমাদ ১৬৬৯২, দালিমী ৯৫ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصَما َرأيُْت رَُسوَل اهلِل : وََعن ََعئَِشة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٥18/1
 .متفٌق َعلَيِْه . نُه لََهَواتُُه، إَنَما ََكَن َيتَبََسُم ُمْستَْجِمعاً َقُط َضاِحَكً َحََّت تَُرى مِ 

১/৭০৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু‘আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক কখলনা এমন উচ্চহাসয 
হাসলত সদরখরন যালত তািঁ আেরজভ সদখলত পাওয়া সযত। আসলে 
রতরন মুচরক হাসলতন।’ (বুখািী-মুসরেম)704  

 

 بَاُب انلُُدِب إَِلى إِتإَّياِن الَصََلةِ َوالإِعلإِم َوَْنإوِِهَما -93
ارِ 
إَوقَ َنِة َوال  ِمَن الإِعَباَداِت بِالَسِكّيإ

পরিলচ্ছদ - ৯৩: নামায, ইেম রশক্ষা তথা অনযানয ইবাদলত 
য ীি-রস্থিতা ও র্াম্ভীলযণি সালথ রর্লয় সযার্দান কিা উত্তম 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
﴿  ٰ مۡ  َوَمن لَِكٰ َذ َعّظِ ل وِب لۡ ٱ َوىَتقۡ  ِمن َفإِّّنَها ّلّلِ ٱ ئِرَ َشَعٰ  ي   [  ٧٤: احلج] ﴾ ٣٢ ق 

অথণাৎ “সকউ আল্লাহি (দ্বীলনি) প্রতীকসমূলহি সম্মান কিলে 
এটা সতা তাি হৃদলয়ি তাক্বওয়া (সংযমশীেতা)িই বরহঃপ্রকাশ।” 
(সূিা হজ্জ্ব ৩২ আয়াত) 

ِب ُهَريَرةَ ر ٥1٢/1
َ
 » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : ِض اهلل عنه، قَاَل وََعن أ

ُّشوَن، َوَعلَّيإُكُم  ُتمإ َتمإ َعوَن، وَأتُوَها وَأّنإ تُمإ تَسإ قِّيَمِت الَصَلَةُ، فََلَ تَأتُوَها وَأّنإ
ُ
إَِذا أ

                                                           
704 সহীহুে বুখািী ৪৮২৯, ৩২০৬, ৬০৯২, মুসরেম ৮৯৯, রতিরমযী ৩২৫৭, আবূ দাউদ ৫০৯৮, ইবনু 

মাজাহ ৩৮৯১, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৪৮১৪, ২৫৫০৬ 
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تُِموا
َ
ُتم فََصلُوا، َوَما فَاتُكمإ فَأ َركإ  متفٌق َعلَيْهِ  .«الَسِكّيَنُة، َفَما أدإ

ِمُد إََِل الَصَلَةِ َفُهَو ِف  » :ُمسِلٌم يف ِرَوايٍة َُلُ  َزادَ  فَإَن أَحَدُكمإ إَِذا ََكَن َيعإ
  «َصَلٍَة 

১/৭০৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত 
শুলনরে সয, ‘‘যখন নামালযি জনয ইক্বামত (তাকবীি) সদওয়া হয় 
তখন সতামিা তালত সদৌলড় আসলব না, বিং সতামিা র্াম্ভীযণ-সহকালি 
স্বাভারবকরূলপ সহঁলট আসলব। তািপি যতটা নামায (ইমালমি সালথ) 
পালব, পলড় সনলব। আি যতটা েুলট যালব, ততটা (রনলজ) পূির্ কলি 
সনলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম)705  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় এ কথা সবরশ আলে, ‘‘কাির্ সতামালদি 
সকউ যখন নামালযি উলদ্দলশয যায়, সস আসলে নামালযই থালক।’’  

يَْوَم َعَرفََة  ملسو هيلع هللا ىلصأنَُه َدَفَع َمَع انلَيِِبّ : وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٤/٥11
باً وََصْوتاً لإِلبِْل، فَأَشاَر بِسَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََسِمَع انَليِِبُ  ْوِطِه إَيِْهْم، َوَراءُه زَْجراً َشديداً َوََضْ

رواه . «يَا أُيَها انلَاُس، َعلَّيإُكمإ بالَسِكّيَنِة، فَإَن الإِْبَ لَيإَس باْليَضاِع » :َوقَاَل 
 .ابلخاري، وروى مسلم بعضه 

২/৭১০। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, রতরন 

                                                           
705 সহীহুে বুখািী ৬৩৬, ৯০৮, মুসরেম ৬০২, রতিরমযী ৩২৭, নাসায়ী ৮৬১, আবূ দাউদ ৫৭২, ৫৭৩, 

ইবনু মাজাহ ৭৭৫, আহমাদ ৭১৮৯, ৭২০৯, ৭৬০৬, ৭৭৩৫, ২৭৪৪৫, ৮৭৪০, ১০৫১২, ১৩১৪৬, 
মুওয়াত্তা মারেক ১৫২, দালিমী ১২৮২ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি আিাফাি রদলন 
(মুযদারেফা) রফিরেলেন। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রপেন সথলক (উটলক) করিন য মক ও মািয ি কিাি এবং 
উঁলটি (কষ্ট) শব্দ শুনলত সপলেন। তৎক্ষর্াৎ রতরন তালদি রদলক 
আপন চাবুক দ্বািা ইশািা কলি বেলেন, ‘‘সহ সোক সকে!  সতামিা 
য ীিতা ও রস্থিতা অবেম্বন কি। সকননা, দ্রুত র্রতলত বাহন 
সদৌড়ালনালত পুর্য সনই।’’ (বুখািী ও মুসরেম রকেু অংশ)706 

   

َراِم الَضّيإِف  -94  بَاُب إِكإ
পরিলচ্ছদ - ৯৪: সমহমালনি খারতি কিাি গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
ٰ  َهۡل  ﴿ تَى

َ
ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َحِديث   َك أ ۡ ٱ هِيمَ َر ّكۡ ل ٰ  وا  َفَقال   هِ َعلَيۡ  َدَخل وا   إِذۡ  ٢٤ َرِميَ م  ٰ مٗ َسَل  ا
ٰ  قَاَل  ونَ  م  قَوۡ  م  َسَل هۡ  إَِلٰ  َفَراغَ  ٢٥ ُمنَّكر 

َ
 ِهمۡ إَِِلۡ  ۥ  َفَقّرَبه   ٢٦ َسِمي   ل  بِعِجۡ  ءَ فََجا  ۦ لِهِ أ

َّل  قَاَل 
َ
  أ

ۡ
ل ونَ تَأ  [  ٤٥  ،٤٢: اذلاريات] ﴾ ٢٧ ك 

অথণাৎ “সতামাি রনকট ইব্রাহীলমি সম্মারনত সমহমানলদি ব্ত্তান্ত 
এলসলে রক? যখন তািা তাি রনকট উপরস্থত হলয় বেে, সাোম। 
উত্তলি সস বেে, সাোম। এিা সতা অপরিরচত সোক। অতঃপি 
ইব্রাহীম সংলর্াপলন তাি স্ত্রীি রনকট সর্ে এবং একরট (ভুনা) মাংসে 

                                                           
706 সহীহুে বুখািী ১৬৭১, মুসরেম ১২৮২, নাসায়ী ৩০১৮, ৩০১৯, ৩০২০, ৩০২১, আবূ দাউদ ১৯২০, 

আহমাদ ১৭৯৪, ১৮০১, ১৮২৪, ২০৮৩, ২১৯৪, ২২৬৪, ২৪২৩, ২৫০৩, ৩২৯৯ 
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বােুি রনলয় এে। তা তালদি সামলন িাখে এবং বেে, সতামিা খাচ্ছ 
না সকন?” (সূিা যারিয়াত ২৪-২৭ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ه  قَوۡ  ۥَءه  ا  وَجَ  ﴿ هۡ  ۥم  ونَ ي  ٰ  َقاَل  اتِِ  َٔ لّّسّيِ ٱ َمل ونَ ََكن وا َيعۡ  ل  َقبۡ  َوِمن هِ إَِِلۡ  رَع   مِ َقوۡ َي
َّل  َهٰ  نّ  َبَناِِت  ءِ ؤ  ۡط  ه 

َ
ۡمٰ  َهر  أ وا  ٱفَ  لَك  ۡ  َوَّل  ّلّلَ ٱ ّتق  ونِ ت  لَيۡ  ِف ِ َضيۡ  ِف  ز 

َ
مۡ  َس أ  ِمنك 

ل    [  ٥8: هود] ﴾ ٧٨ رِّشيد   رَج 
অথণাৎ “আি তাি সম্প্রদায় তাি কালে েুলট এে এবং তািা পূবণ 

হলত কুকমণ কলিই আসরেে; েূত বেে, সহ আমাি সম্প্রদায়! 
(সতামালদি  লি) আমাি এই কনযািা িলয়লে, এিা সতামালদি জনয 
পরবিতম। অতএব সতামিা আল্লাহলক ভয় কি এবং আমালক আমাি 
সমহমানলদি বযাপালি োরিত কলিা না। সতামালদি মলয য রক সকান 
ভালো মানুষ সনই?” (সূিা হুদ ৭৮ আয়াত) 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٥11/1
َ
ِمُن » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن انليَِب : وََعن أ َمنإ ََكَن يُؤإ

ِمُن بِاهللِ َواَلَوِم اآلِخِر، فَلإَّيِصلإ  رِمإ َّضّيإَفُه، َوَمنإ ََكَن يُؤإ بِاهللِ َواَلَوإِم اآلِخِر فَلإُّيكإ
ُمتإ رََِحَُه، َوَمنإ َكَ  وإ َِلَصإ

َ
اً أ ِمُن بِاهللِ َواَلَوِم اآلِخِر، فَلإَّيُقلإ َخريإ  متفٌق َعلَيْهِ . «َن يُؤإ

১/৭১১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি আল্লাহ ও সশষ 
রদলনি প্ররত ঈমান িালখ, সস সযন অবশযই সমহমালনি সম্মান কলি। 
সয বযরি আল্লাহ ও সশষ রদলনি  প্ররত ঈমান িালখ, সস সযন অবশযই 
তাি আত্মীয়তাি বন্ধন অটুট িালখ। সয বযরি আল্লাহ ও সশষ রদলনি 
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প্ররত ঈমান িালখ, সস সযন ভাে কথা বলে; নলচৎ চুপ থালক।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম)707   

يْح ُخَويَِْلِ بن َعمرٍ  ٤/٥1٤ ِب رُشَ
َ
ّ رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن أ : و اْلَُزاِِعِ
رِمإ َّضّيإَفُه » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ  ِمُن بِاهللِ َواَلَوإِم اآلِخرِ فَلإُّيكإ َمنإ ََكَن يُؤإ

َّيافَُة ثََلَثَ » :َوَما َجائَِزتُُه ؟ يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل : قَالُوا «َجائَِزتَهُ  ُمُه َوََلإلَُتُه، َوالِضّ ُة يَوإ
 متفٌق َعلَيْهِ . «أيَاٍم، َفَما ََكَن َوَراَء َذلَِك َفُهَو َصَدقٌَة َعلَّيإهِ 

ثَِمهُ » :ويف رواية مِلسلمٍ  لٍِم أنإ يُِقّيَم ِعنإَد أِخّيِه َحََّت يُؤإ يَا : قَالُوا «ِلَ َُيُِل لُِمسإ
ءَ  » :رَُسوَل اهلِل، َوكيَْف يُْؤثُِمُه ؟ قَاَل  ِريه بِِه  يُِقّيُم ِعنإَدهُ َوِلَ ََشإ  . «َِلُ ُيقإ

২/৭১২। আবূ শুিাইহ খুয়াইরেদ ইবলন ‘আমি খুযা‘য়ী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সয বযরি আল্লাহ 
ও সশষ রদলনি প্ররত ঈমান িালখ, সস সযন অবশযই সমহমালনি 
পারিলতারষকসহ তাি সম্মান কলি।’’ সোলকিা বেে, ‘তাি 
পারিলতারষক কী? সহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘একরদন ও 
একিাত (উত্তমভালব পানাহালিি বযবস্থা কিা)। আি সায াির্তঃ 
সমহমালনি খারতি রতন রদন পযণন্ত। (অতঃপি সস্বচ্ছায় তাি চলে 
যাওয়া উরচত)। রতনরদলনি অরতরিি হলব সমযবালনি জনয 
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সাদকাহস্বরূপ।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 708  
মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সকালনা মুসরেলমি জনয তাি 

ভাইলয়ি রনকট এতটা থাকা দবয  নয়, যালত সস তালক সর্ানাহর্াি 
কলি সফলে।’’ সোলকিা রজজ্ঞাসা কিে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! তালক 
রকভালব সর্ানাহর্াি কলি সফলে?’ উত্তলি রতরন বেলেন, ‘‘এ ওি 
কালে সথলক যায়, অথচ ওি এমন রকেু থালক না, যাি দ্বািা সস 
সমহমালনি খারতি কিলত পালি।’’ 

 

92-  ِ رَيإ
إ
نَِئِة بِاخل ِ وَاِلَهإ َباِب اِلَبإِّشريإ تِحإ  بَاُب اِسإ

পরিলচ্ছদ - ৯৫: সকান ভাে রজরনলসি সুসংবাদ ও তাি 
জনয মুবািকবাদ জানালনা মুিাহাব 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
﴿  ۡ حۡ  َفَيّتبِع ونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمع ونَ يَّسۡ  َّّلِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ

َ
َلٰ  ۥ َ َّسنَه  أ و 

 
ٰ  َّّلِينَ ٱ ئَِك أ  ه م  َهَدى

ٰ ٱ َلٰ  ّلّل  و 
 
مۡ  ئَِك َوأ ل وا   ه  و 

 
 ٱ أ

َ
 [ 18  ،1٥: الزمر] ﴾ ١٨ بِ َبٰ لۡ ۡۡل

অথণাৎ “তালদি জনয আলে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও 
আমাি দাসলদিলক; যািা মলনালযার্ সহকালি কথা সশালন এবং যা 
উত্তম তাি অনুসির্ কলি। ওলদিলক আল্লাহ সৎপলথ পরিচারেত 

                                                           
708 সহীহুে বুখািী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসরেম ৪৮, রতিরমযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৩৮ 

ইবনু মাজাহ ৩৬৭২, আহমাদ  ১৫৯৩৫, ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৮, দালিমী 
২০৩৬ 



 

783 

কলিন এবং ওিাই বুরদ্ধমান।” (সূিা যুমাি ১৭-১৮ আয়াত) 
রতরন আলিা বলেন, 

مۡ  ﴿ م ي بَّشِ ه  ٰ َورِۡض  ه  ّمِنۡ  ة  بِرَۡحَ  َرُبه  مۡ  ت  وََجّنٰ  ن  َو : اتلوبة] ﴾ ٢١ ُمقِيم   نَعِيم   فِيَها لّه 
٤1  ] 

অথণাৎ “তালদি প্ররতপােক তালদিলক রনজ দয়া ও সলন্তালষি 
এবং জািালতি সুসংবাদ রদলচ্ছন; সযখালন তালদি জনয স্থায়ী সুখ-
সম্রদ্ধ িলয়লে।” (সূিা তাওবাহ ২১ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেলেন, 
﴿  ۡ ب

َ
وا  َوأ ِ  ِش  نت مۡ  ّلَِّت ٱ ّنةِۡلَۡ ٱب ونَ  ك   [  ٧1: فصلت] ﴾ ت وَعد 

অথণাৎ সতামালদিলক সয জািালতি প্ররতশ্রুরত সদওয়া হলয়রেে 
তাি সুসংবাদ নাও। (হা-মীম সাজদাহ ৩০ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
ٰ  ه  َنٰ فَبَّشۡ  ﴿ َل  [  111: الصافات] ﴾ ١٠١ َحلِيم   م  بِغ 

অথণাৎ “অতঃপি আরম তালক এক দয যণশীে পুলিি সুসংবাদ 
রদোম।” (সূিা স্বা-ফফাত ১০১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ل َنا   َءۡت َجا   َولََقدۡ  ﴿  ٰ إِبۡ  ر س  ِ  هِيمَ َر   [ ٥٢: هود] ﴾ ىٰ ب ۡشَ لۡ ٱب

অথণাৎ “আি আমাি সপ্ররিত রফরিশ্তািা ইব্রাহীলমি রনকট 
সুসংবাদ রনলয় আর্মন কিে।” (সূিা হূদ ৬৯ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
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ت ه  مۡ ٱوَ  ﴿
َ
وَب َيعۡ  قَ َحٰ إِسۡ  ءِ َرا  وَ  َوِمن قَ َحٰ بِإِسۡ  َهاَنٰ فَبَّشۡ  فََضِحَّكۡت  ئَِمة  قَا  ۥ َرأ  ﴾ ٧١ ق 

 [  ٥1: هود]
অথণাৎ “সস সময় তাি স্ত্রী দণ্ডায়মান রেে, সস সহলস উিে তখন 

আরম তালক (ইব্রাহীলমি স্ত্রীলক) সুসংবাদ রদোম ইসহালকি এবং 
ইসহালকি পি ইয়াকূলবি।” (সূিা হূদ ৭১ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেন, 
ۡ ٱ ه  َفَناَدتۡ  ﴿ وَ  ئَِّكة  َمَلٰ ل ِ قَا   َوه  ۡ ٱ ِف  ي َصّلِ  م  ئ نّ  َراِب ِمحۡ ل

َ
 ال] ﴾َيٰ بَِيحۡ  ي بَّشِ كَ  ّلّلَ ٱ أ

 [  ٧٢: عمران
অথণাৎ “যখন (যাকারিয়া) রমহিালব নামালয িত রেলেন তখন 

সফলিশ্তার্র্ তালক সলম্বায ন কলি বেলেন, রনশ্চয় আল্লাহ সতামালক 
ইয়াহয়যাি সুসংবাদ রদলচ্ছন।” (আলে ইমিান ৩৯ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেলেন, 
ۡ ٱ قَالَِت  إِذۡ  ﴿  ٰ  ئَِّكة  َمَلٰ ل ه  سۡ ٱ ه  ّمِنۡ  بَِكلَِمة   ي بَّشِ كِ  ّلّلَ ٱ إِنّ  َيم  َمرۡ َي ۡ ٱ م   ال] ﴾ َمِّسيح  ل

  [  ٢٦: عمران
অথণাৎ “(স্মির্ কি) যখন  সফলিশ্তার্র্ বেলেন, সহ মািয়যাম! 

রনশ্চয় আল্লাহ রনলজি পক্ষ সথলক সতামালক একরট কালেমা (দ্বািা 
স্ষ্টসন্তালন)ি সুসংবাদ রদলচ্ছন; যাি নাম হলব মসীহ।” (আলে ইমিান 
৪৫ আয়াত) 

এ োড়া এ মলমণ অলনক আয়াত িলয়লে, যা অলনলকি জানা 
আলে। আি উি রবষলয় হাদীসও অলনক সবশী রবদযমান, যা রবশুদ্ধ 
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গ্রলন্থ উদ্্ধত হলয়লে বলে সুপ্ররসদ্ধ। তাি মলয য করতপয় রনম্নরূপঃ- 
ِب إِبَراِهيَم، َويُ  ٥1٧/1

َ
بُو حُمََمٍد، َوُيَقاُل : َقاُل َعن أ

َ
بُو ُمَعاِوَيَة َعبِد اهلِل بِن : أ

َ
أ

وََف رَِِضَ اهلُل َعنُهَما
َ
ِب أ

َ
بَََشَ َخِدَيََة رَِِضَ اهلُل َعنَها بِبَيٍْت يف  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رَُسوَل اهللِ : أ

 متفٌق َعلَيْهِ . اجلََنِة ِمْن قََصٍب، اَل َصَخَب ِفيِه، َواَل نََصَب 
১/৭১৩। আবূ ইব্রাহীম মতান্তলি আবূ মুহাম্মাদ বা আবূ 

মু‘আরবয়াহ ‘আবু্দল্লাহ ইবলন আবূ আওফা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম খাদীজা 
িারদয়াল্লাহু‘আনহালক জািালত (তাি জনয) ফাঁপা মুিা রনরমণত একরট 
অট্টারেকাি সুসংবাদ দান কিলেন; সযখালন সকান হট্টলর্াে ও ক্লারন্ত 
থাকলব না। (বুখািী ও মুসরেম)709 

شَعِري رِض اهلل عنه ٤/٥1٢
َ
ِب ُموىَس األ

َ
 يِف بَيِْتِه، ُثَم َخَرَج، : وََعن أ

َ
نَُه تَوََضأ

َ
أ

لَْزَمَن رَُسوَل اهللِ : َفَقاَل 
َ
ُكوَنَن َمَعُه يَْوِِم َهَذا، فََجاَء الَْمْسِجَد، فََسأَل ملسو هيلع هللا ىلصأل

َ
َعِن ، َوأل

فََخرَْجُت ىلَعَ أثَِرهِ أْسأُل َعنُْه، َحََّت َدَخَل بِْْئَ : ، َفَقالُوا وَجَه هاُهنَا، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبّ 
ِريٍس، فََجلَْسُت ِعنَد ابَلاِب حََّت قَََض رَُسوُل اهللِ 

َ
، َفُقمُت إيِه،  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
َحاَجتَُه َوتَوََضأ

ِريٍس 
َ
َوتَوََسَط ُقَفَها، َوكَشَف َعْن َساقَيِه وََدالَُهما يف فَإَِذا ُهَو قَد َجلََس ىلَعَ بِِْئ أ

فُت، فََجلَسُت ِعنَد ابَلاِب، َفُقلُْت  ُكوَنَن بََواَب : ابْلِِْئ، فََسلَمُت َعليِه ثَم انَِصَ
َ
أل

بُو بَْكٍر رِض اهلل عنه فََدَفَع ابْلَاَب، َفُقلُت  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهللِ 
َ
َذا ؟ َمْن هَ : اْيَْوَم، فََجاءَ أ

بُو بَْكٍر، َفُقلُت : َفَقاَل 
َ
بُو : ىلَعَ رِْسِلَك، ُثَم َذهبُْت، َفُقلُت : أ

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، َهَذا أ
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ِذُن، َفَقاَل 
ْ
ََنةِ  » :بَْكٍر يَستَأ

إ
هُ بِاجل إ ِب بَْكرٍ . «ائإَذنإ َِلُ َوبرَِشّ

َ
: فَأْقبَلُْت َحََّت قُلُْت أل

ُ  ملسو هيلع هللا ىلصاُْدُخْل َورَُسوُل اهللِ  بُو بَكٍر َحََّت َجلََس َعْن يَِمنِي انليِِِّبّ يُبََِشّ
َ
َك بِاجلََنِة، فََدَخَل أ

، وََدىَل رِْجلَيِْه يف ابِلْْئِ َكَما َصنََع رَُسوُل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَكَشَف َعْن ملسو هيلع هللا ىلصَمَعُه يف الُقِفّ
 َويَلَْحُقيِن 

ُ
ِِخ َيتَوََضأ

َ
إْن يُرِِد اهلُل : ، َفُقلُت َساَقيِْه، ُثَم رََجْعُت وََجلَْسُت، َوقَْد تََرْكُت أ

ً يَأِت بِِه  -يُريُد أَخاهُ  -بُِفالٍن  َمْن َهَذا ؟ : فَإَذا إنَْساٌن حُيَِرُّك ابْلَاَب، َفُقلُت . َخرْيا
، فََسلَْمُت ملسو هيلع هللا ىلصُثَم ِجئُْت إىَِل رَُسوِل اهللِ  ىلَعَ رِْسِلَك،: ُعَمُر بُن اْلَّّطاِب، َفُقلُت : َفَقاَل 

هُ بِاجَلَنِة » :َهَذا ُعَمُر يَْستَأِذُن ؟ َفَقاَل : َعلَيِْه َوقُلُْت  إ فَِجئُْت ُعَمَر،  «اِئإَذنإ َِلُ َوبرَِشّ
َك رَُسوُل اهلِل : َفُقلُت  ُ ِذَن َويُبََِشّ

َ
يِف  ملسو هيلع هللا ىلصبِاجلََنِة، فََدَخَل فََجلََس َمَع رَُسوِل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

إْن يُرِِد اهلُل : رََجْعُت فََجلَْسُت، َفُقلُت  الُقِفّ َعْن يََسارِهِ وََدىَل رِْجلَيِْه يف ابِلِْئ، ُثمَ 
ِت بِِه، فََجاَء إنَْساٌن فََحَرَك ابْلَاَب  -َيْعيِن أَخاهُ  - بُِفاَلٍن َخرْياً 

ْ
َمْن َهَذا ؟ : َفُقلُت . يَأ

تُُه، َفَقا ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ رِْسِلَك، وِجئُْت انَليِِبَ : َفُقلُت . ُعثَْماُن بُن َعَفاَن : َفَقاَل   :َل فأْخََبْ
هُ بِاجَلَنةِ َمَع بَلإَوى تُِصّيُبهُ » إ َُك رَُسوُل اهلِل : فَِجئُْت، َفُقلُت  «اِئإَذنإ َِلُ َوبرَِشّ اُْدُخْل َويُبََِشّ

بِاجلََنِة َمَع بَلَْوى تُصيبَُك، فََدَخَل فَوَجَد الُْقَف قَْد ُمِلَئ، فََجلََس وَِجاَهُهْم ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص
ِقّ اآلَخِر   .متفٌق َعلَيْهِ . فَأَوتْلَُها ُقبُورَُهْم : ْبُن الُْمَسيَِب  قَاَل َسعيدُ . الِشّ

َمَرِن رَُسوُل اهلِل : َوَزاَد يف ِرَوايَةٍ 
َ
فِظ ابَلاِب  ملسو هيلع هللا ىلصَوأ أَن ُعثْماَن ِحنْيَ : َوِفيَها. حِبِ

َد اهلَل َتَعاىَل، ُثَم قَاَل  ُه مَحِ  .اهلُل الُمْستَعاُن : بَََشَ
২/৭১৪। আবূ মূসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত 

রতরন রনজ বারড়লত ওযূ কলি বাইলি সর্লেন। এবং রতরন (মলন মলন) 
বেলেন সয, ‘আজ আরম অবশযই আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি সাহচলযণ থাকব।’ সুতিাং রতরন মসরজলদ রর্লয় 
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আল্লাহি িসূে িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পলকণ রজজ্ঞাসাবাদ কিলেন। 
সাহাবীর্র্ উত্তি রদলেন সয, ‘রতরন এই রদলক র্মন কলিলেন।’ আবূ 
মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম তাঁি পশ্চালত চেলত থাকোম 
এবং তাঁি সম্বলন্ধ রজজ্ঞাসা কিলত থাকোম। সশষ পযণন্ত রতরন 
‘আিীস’ কুয়াি (সরিকটবতণী একরট বার্ালন) প্রলবশ কিলেন। আরম 
(বার্ালনি) প্রলবশ দ্বালিি পালশ বলস থাকোম। সশষ পযণন্ত 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সপশাব-পায়খানা সমায া 
কলি ওযূ কিলেন। অতঃপি আরম উলি তাঁি রদলক অগ্রসি হোম। 
সদখোম, রতরন ‘আিীস’ কুয়াি পালড়ি মােখালন পালয়ি নো খুলে 
পা দুলটা তালত েুরেলয় বলস আলেন। আরম তালঁক সাোম রদলয় 
আবাি রফলি এলস প্রলবশ-পলথ বলস িইোম। আি মলন মলন 
বেোম সয, ‘আজ আরম অবশযই আল্লাহি িসূলেি দ্বাি িক্ষক হব।’ 
সুতিাং আবূ বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এলস দিজায় য াক্কা রদলেন। 
আরম রজজ্ঞাসা কিোম, ‘আপরন সক?’ রতরন উত্তলি বেলেন, ‘আবূ 
বকি।’ আরম বেোম, ‘একটু থামুন।’ তািপি আরম আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট রর্লয় রনলবদন কিোম, 
‘সহ আল্লাহ িসূে! উরন আবূ বকি, প্রলবশ কিাি অনুমরত চালচ্ছন।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘ওলক অনুমরত দাও। আি তাি সালথ জািালতি 
সুসংবাদ জারনলয় দাও।’’ সুতিাং আরম আবূ বকি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু-এি রনকট এলস বেোম, ‘প্রলবশ করুন। আি িাসূেুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আপনালক জািালতি সুসংবাদ 
জানালচ্ছন।’ আবূ বকি প্রলবশ কিলেন এবং কুয়াি পালড় িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি ডান রদলক পালয়ি নোি কাপড় 
তুলে পা দুখারন কুয়ালত েুরেলয় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি মত বলস পড়লেন। 

আরম পুনিায় দ্বাি প্রালন্ত রফলি এলস বলস সর্োম। আরম মলন 
মলন বেোম, আমাি ভাইলক ওযূ কিা অবস্থায় সেলড় এলসরে; (ওযূি 
পলি) সস আমাি পশ্চালত আসলব। আল্লাহ যরদ তাি জনয কেযার্ 
চান, তাহলে তালক (এখালন) আনলবন। হিাৎ একরট সোক এলস 
দিজা নড়াে। আরম রজজ্ঞাসা কিোম, ‘সক?’ সস বেে, ‘উমাি ইবন 
খাত্তাব।’ আরম বেোম, ‘একটু থামুন।’ অতঃপি আরম িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কালে এলস রনলবদন কিোম সয, 
‘উরন উমাি। প্রলবশ অনুমরত চালচ্ছন।’ রতরন বেলেন, ‘‘ওলক 
অনুমরত দাও এবং ওলকও জািালতি সুসংবাদ জানাও।’’ সুতিাং 
আরম উমালিি রনকট এলস বেোম, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আপনালক প্রলবশ অনুমরত রদলচ্ছন এবং জািালতি শুভ 
সংবাদও জানালচ্ছন।’ সুতিাং রতরন রভতলি প্রলবশ কিলেন এবং 
কুয়াি পালড় আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি বাম 
পালশ কুয়ায় পা েুরেলয় বলস পড়লেন। 

আরম আবাি সসখালন রফলি এলস বলস পড়োম। আি মলন মলন 
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বেলত থাকোম, আল্লাহ যরদ আমাি ভাইলয়ি মিে চান, তাহলে 
অবশযই তালক রনলয় আসলবন। (ইতযবসলি) হিাৎ একরট সোক 
দিজা নড়াে। আরম রজজ্ঞাসা কিোম, ‘আপরন সক?’ সস বেে, 
‘আরম উসমান ইবলন আফ্ফান।’ আরম বেোম, ‘একটু থামুন।’ 
তািপি আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট 
এলস তাঁি সম্পলকণ অবরহত কিোম। রতরন বেলেন, ‘‘ওলক অনুমরত 
দাও। আি জািালতি সুসংবাদ জানাও। তলব ওি জীবলন রবপযণয় 
আলে।’’ আরম রফলি এলস তাঁলক বেোম, ‘প্রলবশ করুন। আি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আপনালক জািালতি 
সুসংবাদ জানালচ্ছন। তলব আপনাি রবপযণয় আলে।’ সুতিাং রতরন 
সসখালন প্রলবশ কলি সদখলেন সয, কুয়াি এক পাড় পূর্ণ হলয়লে ফলে 
রতরন তাঁলদি সামলনি অপি পালড় রর্লয় বলস সর্লেন। 

সাঈদ ইবলন মুসাইলয়ব বলেন সয, ‘এ  টনা দ্বািা আরম বুলেরে 
সয, তাঁলদি রতনজলনি সমারয  একই স্থালন হলব। (আি উসমালনি 
সমারয  অনয জায়র্ায় হলব।)’ (বুখািী-মুসরেম) 

এক বর্ণনায় এ সব শব্দাবেী বাড়রতভালব এলসলে সয, (আবূ মূসা 
বলেন,) ‘আমালক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম দ্বাি 
িক্ষাি রনলদণশ রদলেন।’ আি তালত এ কথাও আলে সয, যখন রতরন 
উসমান িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক সুসংবাদ (ও রবপযণলয়ি কথা) 
জানালেন, তখন রতরন ‘আেহামদু রেল্লাহ’ পড়লেন এবং বেলেন, 
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‘আল্লাহুে মুিা‘আন।’ অথণাৎ আল্লাহই সাহাযযস্থে। (বুখািী-মুসরেম) 
ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٥1٦

َ
، ملسو هيلع هللا ىلص ُكَنا ُقُعوداً َحْوَل رَُسوِل اهللِ : وََعن أ

بُو بَكٍر َوُعَمُر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما يف َنَفٍر، َفَقاَم رَُسوُل اهلِل 
َ
ِمْن َبنْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَمَعنَا أ

َوَل َمْن 
َ
 َعلَيْنَا، وََخِشينَا أْن ُيْقتََّطَع ُدوَننَا َوفَِزْعنَا َفُقْمنَا، فَُكنُْت أ

َ
أْظُهِرنَا فَأْبَّطأ

نَصاِر بِلَين انَلَجاِر، ملسو هيلع هللا ىلصهلِل فَِزَع، فََخرَْجُت أْبتيَِغ رَُسوَل ا
َ
، َحََّت أَتيُْت َحائِّطاً لأِل

فَإَذا َربِيٌع يَْدُخُل يف َجوِْف َحائٍِط ِمْن بِْْئٍ ! فَُدرُْت بِِه َهْل أِجُد َُلُ بَاباً ؟ فَلَْم أِجْد 
، ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهلِل اجلَْدَوُل الَصِغرُي ـ فَاْحتََفْرُت، فََدَخلُْت ىلَعَ رَسُ : َخارَِجُه ـ َوالَربِيعُ 

بُو ُهَريإَرةَ ؟ » :َفَقاَل 
َ
ُكنَْت : قُلُْت  «َما شأنَُك؟ » :َنَعْم، يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل : َفُقلُت  «أ

َبنْيَ أْظُهِرنَا َفُقْمَت فَأْبَّطأَت َعلَيْنَا، فََخِشينَا أْن ُتْقتََّطَع ُدوَننَا، َفَفِزْعنَا، فَُكنُْت 
َذا احلَائَِط، فَاْحتََفْرُت َكَما حَيْتَِفُر اّثلَْعلَُب، وََهُؤالَِء انَلاُس أّوَل َمْن فَِزَع، فَأَتيُْت هٰ 

بَا ُهَريَرةَ  » :َفَقاَل . َوَراِئ 
َ
، َفَمنإ » :َوأْعَّطايِن َنْعلَيِْه، َفَقاَل  «يَا أ ِ َِلَ َهاَتّيإ َهبإ بَِنعإ

اذإ
 َ َهُد أنإ ِلَ إِلى هُ لَِقّيَت ِمنإ َوَراءِ َهَذا احَلائِِط يَّشإ إ تَّيإِقنَاً بَِها قَلإبُُه، فَبرَِشّ إِِلَ اهلُل ُمسإ

 .وََذَكَر احلديَث بُِّطْوُِلِ، رواه مسلم  «... بِاجَلنَِة 
৩/৭১৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, আমিা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
চারিপালশ বলসরেোম। আমালদি সালথ আবূ বকি ও উমাি 
(িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা) তথা অনযানয সাহাবীর্র্ও রেলেন। ইতযবস্থায় 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি মাে সথলক উলি 
(বাইলি) চলে সর্লেন। যখন রতরন রফলি আসলত সদরি কলি রদলেন, 
তখন আমালদি আশংকা হে সয, আমালদি অনুপরস্থরতলত রতরন 
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(শত্রু) কবরেত না হন। এ দুরশ্চন্তায় আমিা  াবলড় সর্োম এবং 
উলি পড়োম। তাঁলদি মলয য আরমই সবণপ্রথম  াবলড় রর্লয়রেোম। 
সুতিাং আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সন্ধালন 
সবরিলয় পড়োম। সশষ পযণন্ত আরম আনসািলদি বনূ নািালিি 
একরট বার্ালন সপঁলে তাি চতুরদণলক  ুিলত োর্োম, যরদ সকান 
(প্রলবশ) দিজা পাই। রকন্তু তাি সকান (প্রলবশ) দিজা সপোম না। 
হিাৎ সদখোম বাইলিি একরট কুয়া সথলক সরু নাো ঐ বার্ালনি 
রভতলি চলে সর্লে। আরম সসখান রদলয় জড়সড় হলয় বার্ালনি মলয য 
 ুলক পড়োম। (সদখোম,) আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সসখালন উপরস্থত। রতরন বলে উিলেন, ‘‘আবূ হুিাইিা?’’ 
আরম বেোম, ‘জী হযা,ঁ সহ আল্লাহ িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘কী 
বযাপাি সতামাি?’’ আরম বেোম, ‘আপরন আমালদি মলয য উপরস্থত 
রেলেন। রকন্তু অকস্মাৎ উলি বাইলি এলেন। তািপি আপনাি 
রফিলত সদরি সদলখ আমিা এই দুরশ্চন্তায় আক্রান্ত হলয় পরড় সয, 
আমালদি অনুপরস্থরতলত হয়লতা আপরন (শত্রু) কবরেত হলয় 
পড়লবন। যাি ফলে আমিা সকলে  াবলড় উিোম। সবণপ্রথম আরমই 
রবচরেত হলয় উলি এই বার্ালন এলস জড়সড় হলয় রশয়ালেি মত 
 ুলক পড়োম। আি সব সোক আমাি রপেলন আসলে।’ রতরন 
আমালক সলম্বায ন কলি তাঁি জুতা সজাড়া রদলয় বেলেন, ‘‘আবূ 
হুিাইিা! আমাি এ জুলতা সজাড়া সলি রনলয় যাও এবং এ বার্ালনি 
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বাইলি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ অন্তলিি দ্ঢ় রবোলসি সালথ পািকািী 
সয সকান বযরিি সালথ সতামাি সাক্ষাৎ হলব, তালক জািালতি 
সুসংবাদ শুরনলয় দাও।’’ 

অতঃপি সুদী ণ হাদীস রতরন বর্ণনা কলিলেন। (মুসরেম) 710  
نَا َعْمَرو بَن الَعاِص رِض اهلل عنه وَُهَو : ابِن ِشَماَسة، قَاَل وََعِن  ٢/٥1٥ َحََضْ

يَا : يف ِسيَاقَِة الَْموِْت، َفبَََك َطِوياًل، وََحَوَل وَْجَهُه إىَِل اجِلَداِر، فََجَعَل ابْنُُه، َيُقوُل 
َك رَُسوُل اهللِ  َك رَُسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَبتَاُه، أَما بَََشَ بَِكَذا ؟ فَأْقبََل  ملسو هيلع هللا ىلص بَكَذا ؟ أَما بَََشَ

إَن أفَْضَل َما نُِعُد َشَهاَدُة أْن اَل إُٰلَ إاَِل اهلل، َوأَن حُمََمداً رَُسوُل اهلِل، : بِوَْجِهِه، َفَقاَل 
 ملسو هيلع هللا ىلصلََقْد َرأيْنيُِن َوَما أَحٌد أَشُد بُغضاً لَِرُسوِل اهلِل : إيِنّ قَْد ُكنُْت ىلَعَ أْطبَاٍق ثاََلٍث 

، وَ  اَل أَحَب إيَل ِمْن أْن أُكوَن قِد اْستَمَكنُت ِمنُْه َفَقتَلْتُُه، فَلَْو ُمُت ىلَعَ تِلَك ِميِنّ
، ملسو هيلع هللا ىلصاحلَاِل لَُكنُْت ِمْن أْهِل انَلاِر، فَلََما َجَعَل اهلُل اإلساَلَم يف قَليِِْب أَتيُْت انَليِِبَ 

بَايُِعَك، فَبََسَط يَِمينَ : فُقلُْت 
ُ
َما لََك يَا  » :ُه َفَقبَْضُت يَِدي، َفَقاَل اُبُسْط يَِمينََك فَأل

ُرو ؟  رَدُت أْن أْشرَتَِط، قَاَل : قُلُت  «َعمإ
َ
َْتُِط َماذا ؟  » :أ أْن ُيْغَفَر يِل، : قُلُْت  «تَّشإ

ِدُم َما ََكَن  » :قَاَل  َرةَ َتهإ ِدُم َما ََكَن َقبإلَُه، وَأن الِهجإ َت أن اِْلسَلََم َيهإ أَما َعلِمإ
ِدُم َما ََكَن َقبإلَُه ؟ قَبلََها، وَ  َوَما ََكَن أحٌد أَحَب إيَل ِمْن رَُسوِل اهلِل . «أَن احَلَّج َيهإ

 َعييَنَ ِمنُْه ؛ إِجاَلاًل َُلُ، َولَو ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
مأل

َ
ن أ

َ
طيُق أ

ُ
، َواَل أَجَل يف َعييِن ِمنُْه َوَما ُكنُْت أ

 
َ
ُكن أ

َ
يِنّ لَْم أ

َ
َطقُت، أِل

َ
ِصَفُه َما أ

َ
ن أ

َ
 َعييَنَ ِمنُْه، َولَو ُمُت ىلَعَ تِلَْك احلَاِل ُسئِلُت أ

ُ
مأل

ن أُكوَن ِمْن أْهِل اجلََنِة، ُثَم َوِينَا أْشيَاَء َما أْدرِي َما َحايِل ِفيَها ؟ فَإَِذا أنَا 
َ
لَرَجوُْت أ
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رُتَاَب َشّناً، ُثَم نَاِِئٌَة َواَل نَاٌر، فَإَِذا َدَفنْتُُموِن، فَُشُنوا َلََعَ ال ُمُت فَاَل تَصَحبيَِنّ 
ْستَأنَِس بُِكْم، 

َ
ِقيُموا َحْوَل َقَْبِي قَْدَر َما ُتنَْحُر َجزوٌر، َوُيْقَسُم حَلُْمَها، َحََّت أ

َ
أ

َراجُع بِِه رُُسَل َريَّب 
ُ
 .رواه مسلم . َوأْنُظَر َما أ

৪/৭১৬। ইবলন রশমাসাহ হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আমি 
ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি মিলর্ানু্মখ সমলয় আমিা তাঁি 
রনকলট উপরস্থত হোম। রতরন অলনকক্ষর্ য লি কাঁদলত থাকলেন 
এবং সদওয়ালেি রদলক মুখ রফরিলয় রনলেন। এরূপ অবস্থা সদলখ 
তাঁি এক সেলে বেে, ‘আব্বাজান! আপনালক রক িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অমুক রজরনলসি সুসংবাদ সদনরন? 
আপনালক রক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অমুক 
রজরনলসি সুসংবাদ সদনরন?’ এ কথা শুলন রতরন তাঁি সচহািা 
সামলনি রদলক কলি বেলেন, আমালদি সলবণাত্তম পঁুরজ হে, এই 
সাক্ষয প্রদান কিা সয, আল্লাহ োড়া সকান সতয উপাসয সনই এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহি িসূে। আরম রতনরট 
িি অরতক্রম কলিরে। (এক) আমাি সচলয় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি প্ররত বড় রবলদ্বষী আি সকউ রেে না। 
তাঁলক হতযা কিাি ক্ষমতা অজণন কিাই রেে আমাি তৎকােীন 
সবণারয ক রপ্রয় বাসনা। যরদ (দুভণার্যক্রলম) তখন মািা সযতাম, তাহলে 
রনঃসলন্দলহ আরম জাহািামী হতাম। 

(দুই) তািপি যখন আল্লাহ তা‘আো আমাি অন্তলি ইসোম 
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প্ররক্ষপ্ত কিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট হারযি হলয় রনলবদন কিোম, ‘আপনাি ডান হাত প্রসারিত 
করুন। আরম আপনাি হালত বায়‘আত কিলত চাই।’ বস্তুত রতরন 
ডান হাত বারড়লয় রদলেন। রকন্তু আরম আমাি হাত সটলন রনোম। 
রতরন বেলেন, ‘‘আমি! কী বযাপাি?’’ আরম রনলবদন কিোম, ‘একরট 
শতণ আলিাপ কিলত চাই।’ রতরন বেলেন, ‘‘শতণরট কী?’’ আরম 
বেোম, ‘আমালক ক্ষমা কিা সহাক---শুযু  এতটুকুই।’ রতরন বেলেন, 
‘‘তুরম রক জালনা না সয, ইসোম পূলবণি সমি পাপিারশলক রমরটলয় 
সদয়, রহজিত পূলবণি সমি পাপিারশলক রনরশ্চহ্ন কলি সফলে এবং 
হজ্জ্বও পূলবণি পাপসমূহ ধ্বংস কলি সদয়?’’ 

তখন সথলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অলপক্ষা 
অরয ক রপ্রয় মানুষ আি সকউ সনই। আি আমাি দ্রষ্টলত তািঁ সচলয় 
সম্মানীয় বযরি আি সকউ সনই। তাঁলক সম্মান ও েদ্ধাজ্ঞাপন কিাি 
অবস্থা এরূপ রেে সয, তাঁি রদলক নয়নভলি তাকালত পািতাম না। 
যাি ফলে আমালক সকউ যরদ প্রে কলি সয, ‘আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি র্িনাক্রত রকরূপ রেে?’ তাহলে 
আরম তা বেলত পািব না। এ অবস্থায় যরদ আমাি ম্তুয হলয় সযত, 
তাহলে আশা রেে সয, আরম জািাতবাসীলদি অন্তভুণি হতাম। 

(রতন) তািপি বহু দারয়ত্বপূর্ণ রবষয়ারদি খপ্পলি পড়োম। জারন 
না, তালত আমাি অবস্থা কী? সুতিাং আরম মািা সর্লে সকান 
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মাতমকারির্ী অথবা আগুন সযন অবশযই আমাি (জানাযাি) সালথ না 
থালক। তািপি যখন আমালক দাফন কিলব, তখন সযন সতামিা 
আমাি কবলি অে অে কলি মারট সদলব। অতঃপি একরট উট 
যলবহ কলি তাি মাংস বণ্টন কিাি সময় পরিমার্ আমাি কবলিি 
পালশ অলপক্ষা কিলব। যালত আরম সতামালদি সাহালযয রনঃসিতা দূি 
কিলত পারি এবং আমাি প্রভুি সপ্ররিত রফরিশ্তালদি সলি রকরূপ 
বাক-রবরনময় করি, তা সদলখ রনই। (মুসরেম)711 

 

 بَاُب وَِداِع الَصاِحِب َوَوِصَّيتِِه ِعنإَد فَِراقِِه لَِسَفرٍ  -96
 َِِ ِه  ِمنإهُ  اُِلََعءِ  َوَطلَِب  َِلُ  َواُِلََعءِ  وََغريإ

পরিলচ্ছদ - ৯৬: সফিকািীলক উপলদশ সদওয়া, রবদায় 
সদওয়াি সদা‘আ পড়া ও তাি কালে সনক সদা‘আি 

রনলবদন ইতযারদ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
وب  َوَيعۡ  بَنِيهِ  م   ِۧه َرٰ إِبۡ  بَِها   َوَوّّصٰ  ﴿ ٰ  ق  م   َطَفٰ ۡص ٱ ّلّلَ ٱ إِنّ  َبِنّ َي  فََل  ّدّلِينَ ٱ لَك 

وت نّ  نت م إِّّل  َتم 
َ
ونَ ُمّسۡ  َوأ مۡ  ١٣٢ لِم 

َ
نت مۡ  أ َهَدا   ك  وَب َيعۡ  َحرَُضَ  إِذۡ  ءَ ش  ۡ ٱ ق   قَاَل  إِذۡ  ت  َموۡ ل

ونَ َتعۡ  َما ِلَنِيهِ   عِيَل َمٰ ِإَوسۡ  مَ  ِۧه َرٰ إِبۡ  ئَِك َءابَا   هَ ِإَوَلٰ  َهَك إَِلٰ  ب د  َّنعۡ  وا  قَال   ِديِ َبعۡ  ِمنَ  ب د 
ّسۡ  ۥَل   ن  َوَنۡ  اِحدٗ َوٰ  اهٗ إَِلٰ  قَ َحٰ ِإَوسۡ  ونَ م   [  1٧٧  ،1٧٤: ابلقرة] ﴾ ١٣٣ لِم 

                                                           
711 মুসরেম ১২১, আহমাদ ১৭৩২৬, ১৭৩৫৭ 
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অথণাৎ “ইব্রাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বলন্ধ তালদি পুির্র্লক রনলদণশ 
রদলয়রেে, সহ পুির্র্! আল্লাহ সতামালদি জনয দ্বীনলক (ইসোম 
য মণলক) মলনানীত কলিলেন। সুতিাং আত্মসমপণর্কািী না হলয় 
সতামিা অবশযই ম্তুযবির্ কলিা না। ইয়াকুলবি রনকট যখন ম্তুয 
এলসরেে সতামিা রক তখন উপরস্থত রেলে? সস যখন রনজ পুির্র্লক 
রজজ্ঞাসা কলিরেে, আমাি (ম্তুযি) পলি সতামিা রকলসি উপাসনা 
কিলব। তািা তখন বলেরেে, আমিা আপনাি উপাসয ও আপনাি 
রপত্পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈে ও ইসহালকি উপাসয, সসই অরদ্বতীয় 
উপালসযি উপাসনা কিব। আি আমিা তাঁি কালে 
আত্মসমপণর্কািী।” (সূিা বাক্বািাহ ১৩২-১৩৩ আয়াত) 

এ রবষলয় অলনক হাদীস আলে তন্মলয যঃ- 
رقٍَم رِض اهلل عنه اذَلِي

َ
َسبََق يِف بَاِب إِكَراِم أْهِل َبيِْت  َحِديُث َزيِد بِن أ

ِفينَا َخِّطيباً، فََحِمَد اهلل، َوأثْىَن َعلَيِْه،  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَم رَُسوُل اهلِل : قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل 
ُد، أِلَ أُيَها انلَاُس، إَّنَما أنَا برََشٌ يُوِشُك أنإ يَأِِتَ  »: َوَوَعَظ وََذَكَر، ُثَم قَاَل  أَما َبعإ

، أَولَُهَماَرُسوُل  ِ ِجّيَب، وَأنَا تَارٌِ  فِّيُكمإ َثَقلَّيإ
ُ
إُهَدى : َرِِبّ فَأ كَِتاُب اهللِ، فِّيِه ال

ِسُكوا بِِه  َتمإ ، فََحَث ىلَعَ ِكتَاِب اهللِ، َورََغَب ِفيِه، «َوانلُوُر، فَُخُذوا بِِكَتاِب اهللِ َواسإ
ُرُكُم اهللَ  »: ُثَم قَاَل  َذكِّ

ُ
ُل بَيإيِت، أ هإ

َ
ِل بَيإيِت وَأ  .رواه مسلم، َوقَْد َسبََق بُِّطوُِلِ . «ِف أهإ

যালয়দ ইবলন আিক্বালমি হাদীস যা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি পরিবাি পরিজলনি প্ররত েদ্ধা জ্ঞাপন 
কিাি পরিলচ্ছলদ অতীত হলয় সর্লে, তালত যায়দ বলেন, িাসূেুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (একদা) আমালদি মালে উলি ভাষর্ 
দান কিলেন; রতরন আল্লাহি প্রশংসা কিলেন তাঁি গুর্ বর্ণনা 
কিলেন এবং উপলদশ ও নসীহত কিলেন ও বেলেন, ‘‘অতঃপি 
সহ জনমিেী! সশান! আরম সতামালদি মতই একজন মানুষ। অদূি 
ভরবষযলত হয়লতা আমাি প্ররতপােলকি দূত আমাি রনকট সপঁলে 
যালব। আি আরম তাঁি ডালক সাড়া সদব। এমতাবস্থায় আরম 
সতামালদি মলয য দু’রট ভািী (সম্মারনত) বস্তু সিলখ যারচ্ছ, প্রথমরট 
আল্লাহি রকতাব; যালত রহদায়াত ও আলো রনরহত আলে। অতএব 
সতামিা আল্লাহি রকতাবলক সুদ্ঢ়ভালব য াির্ কলিা।’’ 

অতঃপি রতরন আল্লাহি রকতাব (মানয কিাি) বযাপালি উৎসারহত 
কিলেন এবং তাি প্ররত অনুপ্রারর্ত কিলেন। তািপি রতরন 
বেলেন, ‘‘রদ্বতীয় বস্তুরট হলচ্ছ আমাি পরিবাি-পরিজন। আরম 
সতামালদিলক আমাি ‘আহলে বায়ত’ (পরিবাি)এি বযাপালি আল্লাহ 
স্মির্ করিলয় রদলত চাই। (সযন তালদি প্ররত সকান অনযায় আচির্ 
কলিা না।)’’ (মুসরেম ২৪০৮, হাদীসরট পূর্ণরূলপ পূলবণ র্ত হলয়লে।) 

ِب ُسلَيَماَن َمالِِك بِن احلَُويْرِِث رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥1٥/1
َ
تَيْنَا رَُسوَل : وََعن أ

َ
أ

يَن َيْلًَة، َوَكَن رَُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ   ملسو هيلع هللا ىلص، َوََنُْن َشبَبٌَة ُمتََقاِرُبوَن، فَأَقْمنَا ِعنَْدهُ ِعَْشِ
نَاُه، رَِحيماً َرِفيقاً، َفَظَن أنَا قَِد اْشتَْقنَا أْهلَنَا، فَ  َسأنَلَا َعَمْن تََرْكنَا ِمْن أْهِلنَا، فَأْخََبْ

، َوَصلُوا َصَلَةَ  »: َفَقاَل  ، َوَعلُِّموُهم َوُمُروُهمإ قِّيُموا فِّيهمإ
َ
، فَأ لِّيُكمإ ارإِجُعوا إََِل أهإ

ِ َكَذا، فَإَذا َحرََضَِت الَصَلَةُ فَلإُّيؤَ  ِ َكَذا، َوَصلُوا َكَذا ِِف ِحّيإ ذِّنإ لَُكمإ َكَذا ِِف ِحّيإ
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َْبُُكمإ  َُؤَمُكمإ أكإ  .متفٌق َعلَيِْه . «أَحُدُكمإ َوَلإ
َصِِلّ » :زاد ابلخاري يف رواية َُلُ 

ُ
ُتُمويِن أ  . «َوَصلُوا َكَما َرأيإ

১/৭১৭। আবূ সুোয়মান মালেক ইবলন হুওয়াইরিস িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আমিা প্রায় সমবয়স্ক করতপয় নব 
যুবক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস রবশ 
রদন অবস্থান কিোম। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
অতযন্ত দয়ােু ও সেহপিবশ রেলেন। তাই রতরন য াির্া কিলেন সয, 
আমিা আমালদি পরিবালিি কালে রফলি যাবাি জনয উদ্গ্রীব হলয় 
উলিরে। সসলহতু রতরন আমালদিলক প্রে কিলেন সয, আমিা 
আমালদি পরিবালি কালক সেলড় এলসরে? সুতিাং আমিা তাঁলক 
জানালে রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা সতামালদি পরিবালিি কালে রফলি 
যাও এবং তালদি মালেই বসবাস কি। তালদিলক রশক্ষা দান কি 
এবং তালদিলক (ভাে কালজি) আলদশ দাও। অমুক নামায অমুক 
সমলয় পড়। অমুক নামায অমুক সমলয় পড়। সুতিাং যখন নামালযি 
সময় হলব, তখন সতামালদি মলয য সকউ একজন আযান সদলব এবং 
সতামালদি মলয য সয বড় সস ইমামরত কিলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম)712  

বুখািীি বর্ণনায় এরূপ বাড়রতভালব আলে সয, ‘‘আমালক সতামিা 
                                                           
712 সহীহুে বুখািী ৬২৮, ৬৩০, ৬৩১, ৬৫৮, ৬৭৭, ৬৮৫, ৮০২, ৮১৯, ৮২৩, ৮২৪, ২৮৪৮, ৬০০৮, 

৭২৪৬, মুসরেম ৬৭৪, রতিরমযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৬৯, ৭৮১, ১০৮৫, ১১৫১, 
১১৫২, ১১৫৩, আবূ দাউদ ৫৮৯, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১, 
২০০০৬, দালিমী ১২৫৩ 
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সযভালব নামায পড়লত সদলখে, রিক সসইভালবই নামায পড়।’’ 
َذنُْت انليِب : قال َمَر بِن اْلّطاب  رِض اهلل عنهوعن عُ  ٤/٥18

ْ
يف  ملسو هيلع هللا ىلصاْستَأ

ِذَن، وقال
َ
َن يِل  «ِل تنإسَنا يَا أيََخ ِمنإ ُدََعئِك  » :الُْعْمَرِة، فَأ

َ
ن أ فقاَل لَُكَِمًة ما يََُسُ

َنا يَا أيََخَ ِف ُدََعئَِك  » :ويف رواية قال. بَها ادُلْنيَا  كإ ِ
َشإ
َ
لرتمذي رواه أبو داود، وا «أ

 .حديث حسن صحيح : وقال
২/৭১৮। উমাি ইবনুে খাত্তাব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কালে উমিাহ 
কিাি অনুমরত চাইোম। রতরন অনুমরত রদলয় বেলেনঃ রপ্রয় ভাই 
আমাি, সতামাি সদা‘আি সময় আমালদিলক সযন ভুলো না। এমন 
বাকয রতরন উচ্চাির্ কিলেন, যাি রবরনমলয় সমি প্রথবীটা আমাি 
হলয় সর্লেও তা আমাি কালে আনন্দদায়ক রহসালব (র্র্য) নয়। অনয 
এক বর্ণনায় বো হলয়লে, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেনঃ ভাইয়া! তুরম আমালদিলকও সতামাি সদা‘আয় শিীক 
সিলখা। (আবু দাউদ ও রতিরমরয) দুবণে।713 

أَن َعبَد اهلِل بَن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل : وََعن َسالِِم بِن َعبِد اهلِل بِن ُعَمرَ  ٧/٥1٢
َعَك َكَما ََكَن رَُسوُل : َعنُهَما، ََكَن َيُقوُل للَرُجِل إَِذا أَراَد َسَفراً  وَِدّ

ُ
اُْدُن ِميِنّ َحََّت أ

                                                           
713 এরটলক আবূ দাঊদ (১৪৯৮) ও রতিরমযী (৩৫৬২) ও (ইবনু মাজাহ ২৮৯৪) বর্ণনা কলিলেন আি 

রতিরমযী বলেলেনঃ হাদীসরট হাসান সহীহ্। এ সম্পলকণ রবিারিত সদখুন ‘‘রমশকাত’’ নং (২২৪৮) 
ও ‘‘য‘ঈফ আবী দাঊদ’’ নং (২৬৪)। হাদীসরট দুবণে হওয়াি কাির্ এই সয, বর্ণনাকািী আলসম 
ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ দুবণে। তালক ইবনু আদী, ইবনু হাজাি আসকাোনী প্রমুখ দুবণে আখযা রদলয়লেন।  
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ُعنَا، َفيَُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  َتوإدُِع اهلَل ِديَنَك  » :يُوَِدّ سإ
َ
. «، وَأَماَّنتََك، وََخواتِّيَم َعَملَِك أ

 «حديث حسن صحيح » :رواه الرتمذي، وقال

৩/৭১৯। সালেম ইবন আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি হলত বরর্ণত, 
সফিকািীলক আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলতন, 
আমাি রনকটবতণী হও, সতামালক রিক সসইভালব রবদায় সদব, সযভালব 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক রবদায় 
রদলতন। সুতিাং রতরন বেলতন, ‘আিাউরদ‘উল্লা-হা দীনাকা অআমা-
নাতাকা অখাওয়াতীমা ‘আমারেক।’ অথণাৎ সতামাি দ্বীন, সতামাি 
সততা এবং সতামাি কালজি পরির্াম আল্লাহলক সঁলপ রদোম। 
(রতিরমযী হাসান সহীহ)714 

ّ الَصَحاِِبّ رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن َعبِد اهلِل بِن يَزِ  ٢/٥٤1 ََكَن : يَد اْلَّْطِِمِ
َع اجلَيَش، قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  ،  » :إَِذا أَراَد أْن يُوَِدّ ِدُع اهلَل ِديَنُكمإ َتوإ أسإ

َمالُِكمإ  ، وََخواتِّيَم أعإ بُو داود وغريه بإسناد . «وَأَماَّنَتُكمإ
َ
حديث صحيح، رواه أ

 صحيح
৪/৭২০। সাহাবী আবু্দল্লাহ ইবলন য়যাযীদ খাত্বমী িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম যখন সকান সসনাবারহনীলক রবদায় জানালতন, তখন এই 
সদা‘আ বেলতন, ‘আিাওরদ‘উল্লাহা দ্বীনাকুম অআমানাতাকুম 
অখাওয়াতীমা আ‘মারেকুম। অথণাৎ সতামালদি দ্বীন, সতামালদি সততা 

                                                           
714 রতিরমযী ৩৪৪৩, ৩৪৪২ 
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এবং সতামালদি কমণসমূলহি পরির্াম আল্লাহলক সঁলপ রদোম। (সহীহ 
হাদীস, আবূ দাঊদ ও অনযানয রবশুদ্ধ সূলি)715 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦/٥٤1
َ
ّ : وََعن أ يِِبِ

يَا : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء رَُجٌل إىَِل انلَ
ِريُد َسَفراً، فََزوِّْديِن، َفَقاَل 

ُ
َوى  » :رَُسوَل اهلِل، إيّن أ  :زِْديِن قَاَل : قَاَل  «َزَوَدَ  اهلل اِلَقإ

بََك  » َ َحّيإثَُما ُكنإَت  » :زِْديِن، قَاَل : قَاَل  «وََغَفَر َذّنإ رَيإ
إ
رواه الرتمذي، . «َويََْسَ لََك اخل

 «حديث حسن » :وقال
৫/৭২১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

একরট সোক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস 
রনলবদন জানাে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম সফলি যাব, সুতিাং 
আমালক পালথয় রদন।’ রতরন উত্তলি এই সদা‘আ রদলেন, 
‘যাউওয়াদাকাল্লা-হুত তাক্বওয়া।’ অথণাৎ আল্লাহ সতামালক 
সংযমশীেতাি পালথয় দান করুন। সোকরট পুনিায় বেে, ‘আমালক 
আলিা পালথয় রদন।’ রতরন সদা‘আ রদলয় বেলেন, ‘অর্াফািা 
যামবাকা।’ অথণাৎ আল্লাহ সতামাি অপিায  ক্ষমা করুন। সোকরট 
আবাি রনলবদন কিে, ‘আমালক আলিা রদন।’ রতরন পুনিায় সদা‘আ 
রদলয় বেলেন, ‘অয়যাস্সািা োকাে খাইিা হাইসুমা কুন্ত্।’ অথণাৎ তুরম 
সযখালনই থাক, আল্লাহ সযন সতামাি জনয কেযার্ সহজ কলি সদন। 
(রতিরমযী হাসান)716  

 

                                                           
715 আবূ দাউদ ২৬০১ 
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إُمَّشاَوَرةِ  -92 تَِخاَرةِ َوال ِسإ  بَاُب اِلإ
পরিলচ্ছদ - ৯৭: ইলিখািা (মিে জ্ঞান োভ কিা) ও 

পিামশণ কিা প্রসলি 

মহান আল্লাহ বলেলেন, 
مۡ َوَشاوِرۡ ﴿  ٱ ِف  ه 

َ
   [1٦٢: عمران ال] ﴾ رِِ مۡ ۡۡل

অথণাৎ “কালজ-কলমণ তুরম তালদি সালথ পিামশণ কি।” (সূিা আলে 
ইমিান ১৫৯ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেলেন, 
مۡ  ﴿

َ
مۡ َوأ وَرىٰ  ر ه  مۡ بَيۡ  ش   [  ٧8: ىالشور] ﴾ َنه 

অথণাৎ “তািা আলপালস পিামলশণি মায যলম রনলজলদি কমণ 
সম্পাদন কলি।” (সূিা শূিা ৩৮ আয়াত) 

ةَ ُيَعِلُّمنَا االْستَِخارَ  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهللِ : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٤٤/1
ُموِر لُُكَِّها ََكلُسوَرةِ ِمَن الُقْرآِن، َيُقوُل 

ُ
ِر، فَلإرَيكعإ  » :يف األ مإ

َ
إَِذا َهَم أَحُدُكمإ بِاأل

ِ الَفِريَضِة، ُثَم َلَُقلإ  ِ ِمنإ َغريإ َعَتّيإ
ِدُرَ  :  َركإ َتقإ َتِخريَُ  بِِعلإِمَك، وَأسإ امهلَل إِنّ أسإ

لِ  ألَُك ِمنإ فَضإ سإ
َ
َرتَِك، وَأ لَُم، بُِقدإ لَُم َوِلَ أعإ ِدُر َوِلَ أقإِدُر، َوَتعإ َك الَعِظّيإِم، فَإنََك َتقإ

ٌ ِِل ِِف ِديِِن .  وَأنإَت َعَلَُم الإُغُّيوِب  َر َخريإ لَُم أَن َهَذا األمإ امهلَل إنإ ُكنإَت َتعإ
رص ِي  ْو قَاَل  «َوَمَعاَِش وَََعقَِبِة أمإ

َ
رص ِي َوآِجلِِه، فَاقإُدرإهُ  » :أ إهُ ِِل، ُثَم  ََعِجِل أمإ ِِل َويَِْسّ

َر ََشٌ ِِل ِِف ِديِِن َوَمَعاَِش وَََعقَِبِة . بَارِ إ ِِل فِّيِه  مإ
َ
لَُم أَن َهَذا األ َوإنإ ُكنإَت َتعإ

رص ِي  مإ
َ
ْو قَاَل  «أ

َ
ِفإِِن َعنإُه، وَاقإُدرإ ِِلَ  » :أ ، َواْصإ ِفإُه َعِِنّ رص ِي َوآِجلِِه ؛ فَاْصإ ََعِجِل أمإ
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َ َحّيإُث  إ َحاَجَتُه  » :قَاَل  «ََكَن، ُثَم أرإِّضِِن بِِه  اخلرَيإ  .رواه ابلخاري . «َويَُسِِمّ
১/৭২২। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক যাবতীয় 
কালজি জনয ইলিখািা রশখালতন। সযভালব কুিআলনি সূিা রশক্ষা 
রদলতন। (আি) বেলতন, ‘যখন সতামালদি কালিা সকান রবলশষ কাজ 
কিাি ইচ্ছা হয়, তখন সস সযন ফিয সাোত বযতীত দু’ িাকআত 
নামায পলড় এই সদা‘আ বলেঃ-  

‘‘আল্লা-হুম্মা ইিী আিাখীরুকা রবইেরমকা অ আিাক্বরদরুকা রব 
কু্বদিারতকা অ আসআেুকা রমন ফাযবরেকাে আযীম, ফাইিাকা 
তাক্বরদরু অো আক্বরদরু অতা’োমু অো আ’োমু অ আন্তা আল্লা-মুে 
গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা’োমু আিা হা-যাে আমিা (এখালন 
সয কালজি জনয ইলিখািা কিা হলচ্ছ তা মলন মলন উলল্লখ কিলব) 
খাইরুে েী ফী দীনী অ মাআ’শী অ আ’-রক্ববারত আমিী অ আ’-
রজরেহী অ আ-রজরেহ, ফাক্বদুিহু েী, অয়যারস্সিহু েী, সুম্মা বা-রিক 
েী ফীহ। অইন কুন্তা তা’োমু আিা হা-যাে আমিা শারুণে েী ফী 
দীনী অ মাআ’শী অ আ’-রক্ববারত আমিী অ আ’-রজরেহী অ আ-
রজরেহ, ফাস্বরিফহু আিী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুি রেয়াে খাইিা 
হাইসু কা-না সুম্মা আিরযবনী রবহ।’’ 

   অথণ- সহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম সতামাি রনকট সতামাি ইেলমি 
সালথ মিে প্রাথণনা কিরে। সতামাি কুদিলতি সালথ শরি প্রাথণনা 
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কিরে এবং সতামাি রবিাট অনুগ্রহ সথলক রভক্ষা যাচনা কিরে। 
সকননা, তুরম শরি িাখ, আরম শরি িারখ না। তুরম জান, আরম জারন 
না এবং তুরম অদ্লশযি পরিজ্ঞাতা। সহ আল্লাহ! যরদ তুরম এই 
(এখালন সয কালজি জনয ইলিখািা কিা হলচ্ছ তা মলন মলন উলল্লখ 
কিলব) কাজ আমাি জনয আমাি দ্বীন, দুরনয়া, জীবন এবং কালজি 
রবেরম্বত ও অরবেরম্বত পরির্ালম ভালো জান, তাহলে তা আমাি জনয 
রনয ণারিত ও সহজ কলি দাও। অতঃপি তালত আমাি জনয বিকত 
দান কি। আি যরদ তুরম এই কাজ আমাি জনয আমাি দ্বীন, দুরনয়া, 
জীবন এবং কালজি রবেরম্বত ও অরবেরম্বত পরির্ালম মন্দ জান, 
তাহলে তা আমাি রনকট সথলক রফরিলয় নাও এবং আমালক ওি 
রনকট সথলক সরিলয় দাও। আি সযখালনই সহাক মিে আমাি জনয 
বািবারয়ত কি, অতঃপি তালত আমাি মনলক পরিতুষ্ট কলি দাও। 

রতরন বলেন, ‘‘সস এ সমলয় তাি প্রলয়াজলনি রবষয়রট উলল্লখ 
কিলব।’’ (অথণাৎ সদা‘আ কােীন সমলয় ‘আিা হা-যাে আম্রা’ এি 
জায়র্ায় প্রলয়াজনীয় রবষয়রট উলল্লখ কিলব।)717  

 

                                                           
717 সহীহুে বুখািী ১১৬৬, ৬৩৮২, ৭৩৯০, রতিরমযী ৪৮০, নাসায়ী ৩২৫৩, আবূ দাউদ ১৫৩৮, ইবনু 

মাজাহ ১৩৮৩, আহমাদ ১৪২৯৭ 



 

805 

ِع ِمنإ َطِريإٍق  -92 َهاِب إَِلى َصََلةِ الإِعّيإِد َوالرُُجوإ َباِب اِّلّ تِحإ بَاُب اِسإ
 آَخرَ 

পরিলচ্ছদ - ৯৮: ঈলদি নামায পড়লত, সিার্ী সদখলত, 
হি, রজহাদ বা জানাযা ইতযারদলত সযলত এক পলথ 
যাওয়া এবং অনয পলথ রফলি আসা মুিাহাব; যালত 

ইবাদলতি জায়র্া সবশী হয় 
إَِذا ََكَن يَوُم عيٍد  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انَليِِبُ : َعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٤٧/1

 رواه ابلخاري. َخالََف الَّطريَق 
১/৭২৩। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম ঈলদি রদলন িািা পরিবতণন কিলতন। (বুখািী)718 
* িািা পরিবতণলনি মালন হলচ্ছ সয, এক িািায় সযলতন আি 

অনয িািায় রফিলতন। 

ََكَن خَيُْرُج ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٤/٥٤٢
َطريق الَشَجَرِة، َوَيْدُخُل ِمْن َطريِق الُْمَعَرِس، َوإَِذا َدَخَل َمَكَة، َدَخَل ِمن اّثلَنَِيِة 

 متفٌق َعلَيْهِ . الُْعلْيَا، َوخَيُْرُج ِمَن اّثلَنِيَِة الُسْفََّل 
২/৭২৪। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (মদীনা সথলক বাইলি 
র্মনকালে) শাজািা নামক জায়র্াি িািা য লি সবি হলতন এবং 
                                                           
718 সহীহুে বুখািী ৯৮৬ 
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রফিাি সময় (যুে হুোইফাি) মুআিণাস মসরজলদি পথ য লি 
(মদীনায়) প্রলবশ কিলতন। অনুরূপ যখন রতরন মক্কায় প্রলবশ 
কিলতন তখন আস-সারনয়াতুে উলইয়াি পথ হলয়। আি যখন সবি 
হলতন তখন আস-সারনয়াতুস সুফোি পথ হলয়। (বুখািী ও মুসরেম) 
719 

 

ِريإمِ  -99 ِ ِِفإ لُُكِّ َما ُهَو مِنإ بَاِب اِلَكإ ِم اَلَِمّيإ
ِديإ َباِب َتقإ تِحإ  بَاُب اِسإ

পরিলচ্ছদ - ৯৯: সম্মান প্রদশণলনি স্থালন ডানলক 
অগ্রারয কাি সদওয়া মুিাহাব হওয়া (ডান-বাম 

বযবহািরবরয ) 
সমি ভাে ও সম্মানজনক কাজকলমণ ডান হাত বযবহাি কিা বা 

ডান রদকলক অগ্রারয কাি সদওয়া উত্তম; যথাঃ ওযূ, সর্াসে, তায়ামু্মম, 
সপাশাক পিা, জুতা, সমাজা, পায়জামা পিা, মসরজলদ প্রলবশ কিা, 
দাঁতন কিা, সুিমা োর্ালনা, নখকাটা, সর্াঁফ কাটা, বর্লেি সোম 
সতাো, চুে কামালনা, নামায সথলক সাোম সফিা, পানাহাি কিা, 
মুসাফাহ কিা, হাজলি আসওয়াদ স্পশণ কিা, পায়খানা সথলক সবি 
                                                           
719 সহীহুে বুখািী ১৬৬, ৪৮৩, ৪৯২, ১৫১৪, ১৫৩২, ১৫৩৩, ১৫৩৬, ১৫৫৩, ১৫৫৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪, 

১৬০৬, ১৬০৯, ১৬১১, ১৭৬৭, ১৭৯৯ , ২৩৩৬, ২৮৬৫, ৫৮৫১, ৭৩৫৪, মুসরেম ১১৬৭, ১২৫৭, 
১২৫৯, ১২৬০, ১২৬৮, নাসায়ী ১১৭, ২৬৬০, ২৬৬১, ২৮৬২, ২৯৫২, আবূ দাউদ ১৭৭২, ৪০৬৪, 
আহমাদ ৪৪৪৮, ৪৬০৪, ৪৮৭২, ৪৯৬৩, ৫১৭৯, ৫২১৬ , ৫৫৬৯, ৫৮৫৮, ৬১৯৬, ৬৪২৭, 
মুওয়াত্তা মালেক ৭৪২, ৯২৩, দালিমী ১৮৩৮, ১৯২৭, ১৯২৮ 



 

807 

হওয়া, সকান রজরনস সেন-সদন কিা ইতযারদ। আি উি কাযণারদি 
রবপিীত অনযানয কমণসমূলহ বাম হাত বযবহাি বা বাম রদকলক 
অগ্রারয কাি সদওয়া উত্তম। সযমন নাকোড়া, থুতু সফো, মসরজদ 
সথলক সবি হওয়া, সপাশাক, জুতা, সমাজা, পায়জামা ইতযারদ সখাো, 
সপশাব-পায়খানাি পি ইরিঞ্জা (পারন বা র ে বযবহাি) কিা,  ্রর্ত 
রকেু স্পশণ কিা ইতযারদ। 

মহান আল্লাহ বলেলেন, 
ّما ﴿

َ
وِتَ  َمنۡ  فَأ

 
ول   ۦبَِيِمينِهِ  ۥَبه  كَِتٰ  أ  [  1٢: احلاقة] ﴾ ١٩ بَِيهۡ كَِتٰ  َرء وا  قۡ ٱ ؤ م  َها   َفَيق 

অথণাৎ “সুতিাং যালক তাি আমেনামা তাি ডান হালত সদওয়া 
হলব সস বেলব, এই নাও, আমাি আমেনামা পলড় সদখ।”(সূিা হা-ক্কাহ 
১৯ আয়াত) 

রতরন বলেলেন, 
ۡص  ﴿

َ
ۡ ٱ ب  َحٰ فَأ ۡص  َما   َمَنةَِميۡ ل

َ
ۡ ٱ ب  َحٰ أ ۡص  ٨ َمَنةَِميۡ ل

َ
ۡ ٱ ب  َحٰ َوأ ۡص  َما   َمةِ َٔ َمۡش ل

َ
 ب  َحٰ أ

ۡ ٱ  [  ٢  ،8: الواقعة] ﴾ ٩ َمةِ َٔ َمۡش ل
অথণাৎ “ডানওয়াোিা; কত ভার্যবান ডানওয়াোিা! আি 

বামওয়াোিা; কত হতভার্য বামওয়াোিা!” (সূিা ওয়ারকয়াহ ৮-৯ আয়াত) 
ُيْعِجبُُه  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٥٤٦/1

 متفٌق َعلَيْهِ . ُعِلِه يف ُطُهورِهِ، َوتَرَُجِلِه، َوَتنَ : اتَليَُمُن يف َشأنِِه لُُكِّهِ 
১/৭২৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সমি কালজ (সযমন) ওযূ 
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কিা, মাথা আঁচড়ালনা ও জুতা পিা (প্রভ্রত সমি ভাে) কালজ ডান 
রদক সথলক শুরু কিা পেন্দ কিলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 720 

ايُْمىَن ِلُّطُهورِهِ َوَطَعاِمِه،  ملسو هيلع هللا ىلصََكنَْت يَُد رَُسوِل اهلِل : وََعنَها، قَالَْت  ٤/٥٤٥
بُو داود وغريه . َوَكنَِت الْيَُْسَى ِْلاَلئِِه َوَما ََكَن ِمْن أَذًى 

َ
حديث صحيح، رواه أ

 بإسناٍد صحيٍح 
২/৭২৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি ডান হাত তাঁি 
ওযূ ও আহালিি জনয বযবহাি হত এবং বাম হাত তাঁি সপশাব-
পায়খানা ও সনাংিা স্পশণ কিাি সব সক্ষলি বযবহাি হত।’ (হাদীসরট 
রবশুদ্ধ, আবূ দাঊদ প্রভ্রত রবশুদ্ধ সূলি) 721 

ِمّ َعِّطَيَة رَِِضَ اهلُل عَ  ٧/٥٤٥
ُ
قَاَل لَُهَن يِف َغْسِل ابْنَِتِه  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انِلّيَِب : نَهاوََعن أ

 متفٌق َعلَيْهِ . «اِبإَدأَن بَِمَّياِمنَِها، َوَمَواِّضِع الُوُّضوءِ ِمنإَها » :َزيْنََب رَِِضَ اهلُل َعنَها
৩/৭২৭। উলম্ম আরত্বয়াহ িারদয়াল্লাহু আনহা কত্ণক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় কনযা যায়নালবি (োশ) সর্াসে 
সদওয়াি সময় তালদি (মরহোলদিলক) আলদশ কিলেন সয, ‘‘সতামিা 
ওি ডান রদক সথলক ও ওযূি অিসমূহ সথলক সর্াসে আিম্ভ কি।’’ 

                                                           
720 সহীহুে বুখািী ১৬৮, ৪২৬, ৫৩৮০, ৫৮৫৪, ৫৯২৬, মুসরেম ২৬৮, রতিরমযী ৬০৮, ৪২১, নাসায়ী 

৫২৪০, আবূ দাউদ ৪১৪০, ইবনু মাজাহ ৪০১ , আহমাদ ২৪১০৬, ২৪৪৬৯, ২৪৬২০, ২৪৭৯৩ 
২৪৮৪৫ , ২৫০১৮, ২৫১৩৬, ২৫৭৫১ 

721 আবূ দাউদ ৩৩, আহমাদ ২৪৭৯৩ 
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(বুখািী ও মুসরেম) 722 

ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه ٢/٥٤8
َ
إَِذا اّنإتََعَل  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعن أ

َماِل  أَحُدُكمإ   بِالِّشّ
إ
ََن، َوإَِذا نََزَع فَلإَّيبإدأ ُمإ  بِاَلإ

إ
ََن أَولَُهَما ُتنإَعُل، . فَلإَّيبإَدأ ِِلَُكنإ اَلُمإ
ُع  َ  متفٌق َعلَيْهِ . «َوآِخُرُهَما ُتْنإ

৪/৭২৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকউ যখন জুতা 
পিলব, তখন সস সযন ডান পা রদলয় শুরু কলি। আি যখন খুেলব, 
তখন সস সযন বাম পা রদলয় শুরু কলি। ডান পালয়ি জুতা সযন 
আলর্ পিা হয় এবং পলি সখাো হয়।’’ (বুখািী, মুসরেম)723 

ََكَن ََيَعُل يَِمينَُه  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعن َحفَصَة رَِِضَ اهلُل َعنَها ٦/٥٤٢
ابِِه َوِثيَابِِه، َوََيَْعُل يََسارَُه لَِما ِسَوى َذلَِك لَّطَعا بُو داود والرتمذي . ِمِه َورَشَ

َ
رواه أ

 وغريه
৫/৭২৯। হাফসাহ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, ‘িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম পানাহাি ও কাপড় পিাি সক্ষলি স্বীয় 
ডান হাত কালজ োর্ালতন এবং তাোড়া অনযানয (সনাংিা স্পশণ 

                                                           
722 সহীহুে বুখািী ১২৫৫, ১৬৭, ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৬ , ১২৫৭, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, 

১২৬৩, মুসরেম ৯৩৯, রতিরমযী ৯৯০, নাসায়ী ১৮৮৪, ২২৮৩, আবূ দাউদ ৩১৪৫, ইবনু মাজাহ 
১৪৫৯, আহমাদ ২৬৭৫২ 

723 সহীহুে বুখািী ৫৮৫৬, মুসরেম ২০৯৭, রতিরমযী ১৭৭৯, আবূ দাউদ ৪১৩৯, ইবনু মাজাহ ৩৬১৬, 
আহমাদ ৭১৩৯, ৭৩০২, ৭৭৫৩, ৯০৫১, ৯২৭৩, ৯৬৭৭, ৯৮৩৩, ১০০৮০, মুওয়াত্তা মালেক 
১৭০২ 
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ইতযারদ) কালজ বাম হাত োর্ালতন।’ (আবূ দাঊদ ও অনযানয) 724 
ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه ٥/٥٧1

َ
،  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعن أ تُمإ إَِذا لَبِسإ

يَامِنُِكمإ 
َ
وا بِأ

ُ
، فَابإَدأ بُو داود والرت. «َوإَِذا تََوَّضأُتمإ

َ
مذي حديث صحيح، رواه أ

 بإسناد صحيح
৬/৭৩০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা কাপড় 
পরিয ান কিাি সময় ও ওযূ কিাি সময় সতামালদি ডান রদক সথলক 
আিম্ভ কি।’’ (আবূ দাঊদ রতিরমযী, সহীহ সূলি)725 

نٍَس رِض اهلل  ٥/٥٧1
َ
ََت ِمىًن، فَأََت اجْلَْمَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : عنهوََعن أ

َ
أ

َُلُ بِِمىَنً َوََنََر، ُثَم قَاَل لِلَحاَلقِ  وأَشاَر إىَِل َجانِبِه  «ُخذإ » :فََرَماَها، ُثَم أََت َمْْنِ
، ُثَم َجَعَل ُيْعِّطيِه انَلاَس  يََْسِ

َ
ْيَمِن، ُثَم األ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . األ

ْيَمَن : ةٍ َويِف ِرَوايَ 
َ
لََما َرََم اجلَْمَرَة، َوََنََر نُُسَكُه وََحلََق، نَاَوَل احلاََلَق ِشَقُه األ

َق  بَا َطلَْحَة األنَْصارَِي رِض اهلل عنه، فَأْعَّطاهُ إيَاُه، ُثَم نَاَوَُلُ الِشّ
َ
فََحلََقُه، ُثَم َدََع أ

، َفَقاَل  يََْسَ
َ
لِقإ  » :األ بَا َطلَْحَة، َفَقاَل ، فََحلََقُه فَ «اِحإ

َ
َ انلَاِس  » :أْعَّطاهُ أ ُه َبّيإ  «اِقإِسمإ

. 
৭/৭৩১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রমনায় আর্মন কিলেন। তািপি 
জামিায় এলস কাঁকি মািলেন। তািপি পুনিায় রমনায় রনজ সডিায় 

                                                           
724 আবূ দাউদ ৩২, আহমাদ ২৫৯২০ 
725 আবূ দাউদ ৪১৪১, ইবনু মাজাহ ৪০২, আহমাদ ৪৮৩৮ 
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রফলি সর্লেন এবং কুিবানীি পশু যলবহ কিলেন। তািপি 
নারপতলক রনজ মাথাি ডান রদলক ইশািা কলি বেলেন, ‘‘নাও।’’ 
তািপি বামরদলক (ইশািা কলি মাথা সনড়া কিলেন)। তািপি 
মাথাি চুে জনর্লর্ি মালে রবতির্ কিলত োর্লেন। (বুখািী ও 
মুসরেম) 

অনয বর্ণনায় আলে, যখন রতরন জামিায় কাঁকি মািলেন এবং 
কুিবানী পশু নহি (যলবহ) কিলেন এবং মাথা মুিন কিলেন, সসই 
সময় রতরন নারপতলক মাথাি ডান রদকটা বারড়লয় রদলেন। সস 
সসরদকরট মুিন কিে। তািপি রতরন আবূ ত্বােহা আনসািী 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক সডলক (চুেগুরে) তালক রদলেন। অতঃপি বাম 
পােণ নারপতলক বারড়লয় রদলয় বেলেন, ‘‘মুিন কি।’’ সুতিাং সস 
সসরদকটা মুিন কলি রদে। অতঃপি রতরন আবূ ত্বােহালক চুেগুরে 
রদলয় রদলেন এবং বেলেন, ‘‘জনর্লর্ি মালে ওগুরে বণ্টন কলি 
দাও।’’726 

 
 

                                                           
726 সহীহুে বুখািী ১৭১, মুসরেম ১৩০৫, রতিরমযী ৯১২, আবূ দাউদ ১৯৮১, আহমাদ ১১৯৯২, ১২০৭৪, 

১২৮০৬ 
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َدِب الَطَعامِ 
َ
َدِب الَطَعامِ كَِتاُب أ
َ
  كَِتاُب أ

অয যায় (২): পানাহালিি আদব-কায়দা 
111-  ِ ِد ِِفإ آِخرِه َمإ

إ
َوِِلِ وَاحل

َ
ِمَّيِة ِِفإ أ  بَاُب التَسإ

পরিলচ্ছদ - ১০০: শুরুলত রবরস্মল্লাহ এবং সশলষ আে-হামদু 
রেল্লাহ বো 

قَاَل يِل رَُسوُل اهلِل : وََعن ُعَمَر بِن أِب َسلََمَة رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٥٧٤/1
 متفٌق َعلَيْهِ  .«َسِمّ اهلَل، َولُُكإ بَِّيِمّينَك، َولُُكإ ِمَما يَلِّيَك  » :ملسو هيلع هللا ىلص

১/৭৩২। উমাি ইবলন আবূ সাোমাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, (একদা খাবাি সময়) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘(শুরুলত) ‘রবসরমল্লাহ’ বে, 
ডান হাত দ্বািা আহাি কি এবং সতামাি রনকট (সামলন) সথলক 
খাও।’’ (বুখািী)727 

إَِذا أَكَل  »: ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل قَاَل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٤/٥٧٧
َم اهللِ َتَعاََل ِِف أَوِِلِ،  ُكَر اسإ َم اهللِ َتَعاََل، فإنإ نَِِسَ أنإ يَذإ ُكِر اسإ أَحُدُكمإ فَلإّيَذإ

بُو داود والرتمذي، وقال. «بِسِم اهللِ أَوَِلُ َوآِخرَهُ : فَلإَّيُقلإ 
َ
حديث حسن  »:رواه أ

 .«صحيح 
২/৭৩৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

                                                           
727 সহীহুে বুখািী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসরেম ২০২২, আবূ দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭, 

আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৩৮, দালিমী ২০১৯, ২০৪৫ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামালদি সকউ 
যখন আহাি কিলব, সস সযন শুরুলত আল্লাহ তা‘আোি নাম সনয়। 
যরদ শুরুলত আল্লাহি নাম রনলত ভুলে যায়, তাহলে সস সযন বলে 
‘রবসরমল্লারহ আওয়াোহু অ আলখিাহ।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী-হাসান 
সহীহ)728 

إَِذا  »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٥٧٢
َدَخَل الرَُجُل بَيإَتُه، فََذَكَر اهلَل َتَعاََل ِعنإَد ُدُخوِِلِ، َوِعنَد َطَعاِمِه، قَاَل الَّشّيإَطاُن 

َحابِهِ  صإ
َ
ِ : أل  َعَّشاَء، َوإ

ُكِر اهلَل َتَعاََل ِعنإَد ِلَ َمبِّيَت لَُكمإ َوِلَ َذا َدَخَل فَلَمإ يَذإ
ُكِر اهلَل َتَعاََل ِعنإَد َطَعاِمِه، : ُدُخوِِلِ، قَاَل الَّشّيإَطانُ  ُتُم الَمبِّيَت ؛ َوإَِذا لَمإ يَذإ َركإ أدإ

تُم الَمبِّيَت َوالَعَّشاَء : قَاَل  َركإ  رواه مسلم. «أدإ
৩/৭৩৪। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে সয, 
‘‘সকান বযরি যখন রনজ বারড় প্রলবলশি সময় ও আহালিি সময় 
আল্লাহ তা‘আোলক স্মির্ কলি; অথণাৎ (‘রবসরমল্লাহ’ বলে) তখন 
শয়তান তাি অনুচিলদিলক বলে, ‘আজ না সতামিা এ  লি িারি 
যাপন কিলত পািলব, আি না খাবাি পালব।’ অনযথা যখন সস প্রলবশ 
কালে আল্লাহ তা‘আোলক স্মির্ কলি না (অথণাৎ ‘রবসরমল্লাহ’ বলে 
না), তখন শয়তান বলে, ‘সতামিা িারি যাপন কিাি স্থান সপলে।’ 

                                                           
728 আবূ দাউদ  ৩৭৬৭, রতিরমযী ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, আহমাদ ২৫২০৫, ২৫৫৫৮, ২৫৭৬০, 

দালিমী ২০২০ 
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আি যখন আহাি কালেও আল্লাহ তা‘আোলক স্মির্ কলি না (অথণাৎ 
‘রবসরমল্লাহ’ বলে না), তখন সস তাি সচোলদিলক বলে, ‘সতামিা 
িারিযাপন স্থে ও দনশলভাজ উভয়ই সপলয় সর্লে।’’ (মুসরেম)729 

نَا َمَع رَُسوِل اهللِ : وََعن ُحَذْيَفَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٧٦  ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا إَِذا َحََضْ
 رَُسوُل اهللِ 

َ
يِدينَا َحََّت َيبَْدأ

َ
نَا َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَعاماً، لَْم نََضْع أ َمَرًة  َفيََضَع يََدُه، َوإنَا َحََضْ

َخَذ رَُسوُل 
َ
َطَعاماً، فََجاَءْت َجاِرَيٌة َكأَنَها تُْدَفُع، فََذَهبَْت تِلََضَع يََدَها يف الَّطَعاِم، فَأ

ْعَراِِبّ كأَنَما يُْدَفُع، فَأَخَذ بِيَدهِ، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 
َ
 »: ملسو هيلع هللا ىلصبِيَِدَها، ُثَم َجاَء أ
َتِحُل ا ُم اهللِ َتَعاََل َعلَّيإِه، َوإنَُه َجاَء بَِهِذهِ إَن الَّشّيإَطاَن يَسإ َكَر اسإ لَطَعاَم أنإ ِلَ يُذإ

ُت  تَِحَل بِِه، فَأخذإ عَرايّب لِيَسإ
َ
ُت بَِّيِدَها، فََجاءَ بَِهَذا األ َخذإ

َ
تَِحَل بَِها، فأ اجَلارِيَةِ لِيَسإ

ِِس بَِّيِدهِ، إَن يََدهُ ِِف يَِدص ي َمعَ  ُثَم َذَكَر اْسَم اهلِل َتَعاىَل  «يََديإِهَما  بَِّيِدهِ، واَّلِص ي َّنفإ
 رواه مسلم. َوأَكَل 

৪/৭৩৫। হুযাইফাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আমিা যখন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি সলি আহালি বসতাম, তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম খাবালি হাত সিলখ শুরু না কিা পযণন্ত আমিা তালত হাত 
িাখতাম না (এবং আহাি শুরু কিতাম না)। একদা আমিা 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি খাবালি উপরস্থত 
রেোম। হিাৎ একরট বাচ্চা সমলয় এমনভালব এে, সযন তালক (রপেন 
সথলক) য াক্কা সদওয়া হরচ্ছে এবং সস রনজ হাত খাবালি রদলত উদযত 
                                                           
729 মুসরেম ২০১৮, আবূ দাউদ  ৩৭৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৭, আহমাদ ১৪৩১৯, ১৪৬৮৮ 
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হলয়রেে, এমন অবস্থায় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
তাি হাত য লি রনলেন। তািপি এক সবদুঈনও (তদ্রূপ দ্রুত সবলর্) 
এে, সযন তালক য াক্কা মািা হরচ্ছে (সসও খাবালি হাত িাখলত উদযত 
হলে) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাি হাতও য লি 
রনলেন এবং বেলেন, ‘‘সয খাবালি আল্লাহি নাম সনওয়া হয়রন, 
শয়তান সস খাদযলক হাোে মলন কলি। আি এ সমলয়রটলক শয়তানই 
রনলয় এলসলে, যালত ওি বলদৌেলত রনলজি জনয খাদয হাোে কিলত 
পালি। রকন্তু আরম তাি হাত য লি সফেোম। তািপি সস সবদুঈনলক 
রনলয় এে, যালত ওি দ্বািা খাদয হাোে কিলত পালি। রকন্তু আরম 
ওি হাতও য লি রনোম। সসই মহান সত্তাি কসম! যাি হালত আমাি 
প্রার্ আলে, শয়তালনি হাত ঐ দু’জলনি হালতি সলি আমাি হালত 
(য িা পলড়রেে)।’’ অতঃপি রতরন ‘রবসরমল্লাহ’ বলে আহাি কিলেন। 
(মুসরেম)730 

َميَةَ  َوَعنْ  -٦/٥٧٥
ُ
ّ  بِْن  أ ََكَن رَُسْوُل اهلِل  : قَاَل  رِض اهلل عنه الَصَحاِِبِّ  خَمَِْشٍ

ُكُل، فَلَْم يَُسِمّ اهلَل َحَّّتٰ لَْم َيبَْق ِمْن َطَعاِمِه لُْقَمٌة، فَلََما َرَفَعَها  ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
َجالساً، ورَُجٌل يأ

َوَُلُ َوآِخَرُه، فََضِحَك انَليِِبُ : إِىٰل ِفيِْه، قَاَل 
َ
َما َزاَل الَّشّيإَطاُن »:، ُثَم قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصِمْسِب اهلِل أ

نِهِ  َم اهللِ استإَقاَء َما ِِفإ َبطإ ُكُل َمَعُه، َفلَما َذَكَر اسإ
إ
 .رواه أبو داود، والنسائ. «يَأ

৫/৭৩৬। উমাইয়যাহ্ ইবনু মাখ শী সাহাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

                                                           
730 সহীহুে বুখািী ৩২৮০, মুসরেম ২০১৭, রতিরমযী ১৮১২, ২৮৫৭, আবূ দাউদ  ৩৭৩১, ৩৭৩৩, ইবনু 

মাজাহ ৩৪১০, আহমাদ ১৩৮১৬, ১৩৮৭১, ১৪০২৫, ১৪৫৯৭, ১৪৭১৭, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৭ 
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হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বসা রেলেন 
এবং এক বযরি আল্লাহি নাম না রনলয়ই খাবাি খারচ্ছলো। তাি 
খাওয়া সশষ হলত আি সকবে এক সোকমা বারক। এই সশষ 
সোকমারট মুলখ সদওয়াি সময় সস বেলো, ‘‘রবরস্মল্লারহ আওয়াোহু 
ওয়া আরখিাহু’’ (আরম আল্লাহি নাম রনরচ্ছ খাওয়াি শুরু এবং 
সশষভালর্)। এলত িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সহলস 
রদলেন। রতরন বেলেনঃ তাি সালথ শাইতান বিাবি খাবাি সখলয় 
যারচ্ছে। সস আল্লাহি নাম সনয়াি  সালথ সালথই শাইতালনি সপলট যা 
রকেু রেে, বরম কলি সবরকেু সফলে রদে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)731 

يَأُكُل َطَعاماً  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهللِ : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٥/٥٧٥
، فَأَكلَُه بلُْقَمتنَْيِ يِف ِسَتٍة ِمْن  َما  » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهللِ . أْصَحابِِه، فََجاَء أْعَراِِبٌ

َ
أ

 «حديث حسن صحيح » :رواه الرتمذي، وقال. «إنَُه لَوإ َسًَّم لََكَفاُكمإ 
৬/৭৩৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

েয়জন সাহাবীি সালথ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম খাদয 
আহাি কিরেলেন। এমন সময় এক সবদুঈন হারযি হে এবং সস 
                                                           
731  আরম (আেবানী) বেরেঃ এ সনদরট দুবণে, কাির্ এি মলয য মুসািা ইবনু আবু্দি িহমান খুযা‘ঈ 

নামক এক বর্ণনাকািী িলয়লেন রতরন মাজহূে সযমনরট ইবনুে মাদীনী বলেলেন। উলল্লখয এ ভাষায় 
হাদীসরট দুবণে হলেও সহীহ্ হাদীলসি মলয য আলয়শা (িা) হলত বরর্ণত হলয়লে সয, িসূে (সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ সতামালদি সকউ যখন খালব তখন সস সযন আল্লাহি নাম সনই 
(রবসরমল্লাহ্ বলে)। যরদ প্রথলম আল্লাহি নাম উলল্লখ কিলত ভুলে যায় তাহলে সস সযন বলেঃ 
রবসরমল্লারহ আওয়ােুহু অআলখরুহু। [‘‘সহীহ্ আবী দাঊদ’’ (৩৭৬৭), ‘‘সহীহ্ ইবনু মাজাহ্’’ 
(৩২৬৪) ও ‘‘ইিওয়াউে র্ােীে’’ (১৯৬৫)]। 
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দু’গ্রালসই সমি খাদয সখলয় সফেে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম (এ সব সদলখ) বেলেন, ‘‘সশালনা! যরদ এ বযরি (শুরুলত) 
‘রবসরমল্লাহ’ বেত, তাহলে এই খাবািই সতামালদি সবাি জনয যলথষ্ট 
হত।’’ (রতিরমযী হাসান সহীহ)732 

َماَمة رِض اهلل عنه ٥/٥٧8
ُ
ِب أ

َ
ََكَن إَِذا َرَفَع َمائَِدتَُه،  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انَليِِبَ : وََعن أ

، َوِلَ ُمَوَدٍع، َوِلَ  » :قَاَل  ّ ِِفٍ
َ َمكإ ً فِّيِه، َغريإ  َطّيِّباً ُمَبارََك

ُد هللِ ََحداً َكثرِياً َمإ
إ
احل

ََنً َعنإُه َربَ  َتغإ  رواه ابلخاري. «َنا ُمسإ
৭/৭৩৮। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন দিিখানা গুটালতন, তখন এই 
সদা‘আ পড়লতনঃ-  

“আেহামদু রেল্লা-রহ হামদান কাসীিান ত্বাইরয়যবাম মুবা-িাকান 
ফীরহ র্ায়িা মাকরফইরয়যন অো মুওয়াদ্দাইন অো মুিার্নান আনহু 
িাববানা।” অথণাৎ আল্লাহি জনয অর্রর্ত পরবি ও বিকতপূর্ণ 
প্রশংসা। অকুণ্ঠ, রনিবরচ্ছি, প্রলয়াজন-সালপক্ষ প্রশংসা। সহ আমালদি 
প্রভু! (বুখািী)733 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٧٢/8
َ
َمنإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن ُمَعاِذ بِن أ

ٍل مِِِنّ َوِلَ : أَكَل َطَعاَماً، َفَقاَل  ِ َحوإ َعَمِِن َهَذا، َوَرَزقنِّيهِ مِنإ َغريإ ِ اَّلِص ي أطإ ُد لَِلَ احَلمإ
                                                           
732 আবূ দাউদ  ১৮৫৮, ৩৭৬৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, আহমাদ ২৪৫৮২, ২৫২০৫, ২৫৫৫৮, ২৫৭৬০, 

দালিমী ২০২০ 
733 সহীহুে বুখািী ৫৪৫৮, ৫৪৫৯, রতিরমযী ৩৪৫৬, আবূ দাউদ  ৩৮৪৯, ইবনু মাজাহ ৩২৮৪, 

আহমাদ ২১৬৬৪, ২১৬৯৬, ২১৭৫৩, ২১৭৯৮, দালিমী ২০২৩ 
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بُو داود والرتمذي، وقال. «قَُوٍة، ُغِفَر َِلُ َما َتَقَدَم مِنإ َذنإبِِه 
َ
حديث حسن » :رواه أ

» 
৮/৭৩৯। মু‘আয ইবলন আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি আহাি 
সশলষ এই সদা‘আ পড়লবঃ- 

‘আেহামদু রেল্লা-রহল্লাযী আত্ব্আমানী হা-যা অিাযাক্বানীরহ রমন 
র্াইরি হাওরেম রমিী  অো কু্বউওয়াহ।’ (অথণাৎ সসই আল্লাহি 
যাবতীয় প্রশংসা রযরন আমালক এ খাওয়ালেন এবং জীরবকা দান 
কিলেন, আমাি সকান সচষ্টা ও সামথণয োড়াই) সস বযরিি পূলবণি 
সমি (সোট) পাপ সমাচন কলি সদওয়া হলব।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী 
হাসান)734 

 
ِحهِ  -111 َباِب َمدإ تِحإ  بَاُب َِل يُِعّيإُب الَطَعاُم وَاِسإ

পরিলচ্ছদ - ১০১: সকান খাবালিি সদাষত্রুরট বর্ণনা না কিা 
এবং তাি প্রশংসা কিা উত্তম 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٢1/1
َ
َطَعاَماً  ملسو هيلع هللا ىلصَما ََعَب رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

 متفٌق َعلَيْهِ . َقُط، إِِن اْشتََهاُه أَكلَُه، َوإْن َكرَِهُه تََرَكُه 
১/৭৪০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

                                                           
734 আবূ দাউদ  ৪২০৩, দালিমী ২৬৯০ 
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বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কখলনা সকান 
খাবালিি সদাষ বর্ণনা কলিনরন। ভাে োর্লে রতরন তা সখলয়লেন 
এবং খািাপ োর্লে রতরন তা তযার্ কলিলেন।’ (বুখািী ও মুসরেম)735 

َن انَليِِبَ : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه ٤/٥٢1
َ
ْدَم، َفَقالُوا ملسو هيلع هللا ىلصأ

ُ
َل أْهلَُه األ

َ
َما : َسأ

ُم اخلَُل  » :َجَعَل يَأُكُل، وَيُقوُل ِعنَْدنَا إاِلَ َخٌل، فََدََع بِِه، فَ  دإ
ُ
َم األ مُ اخلَُل، نِعإ دإ

ُ
َم األ نِعإ

 رواه مسلم. «
২/৭৪১। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনজ পরিবালিি কালে তিকারি চাইলেন। তািা 
বেে, ‘আমালদি রনকট রসকণা োড়া আি রকেুই সনই।’ রতরন তাই 
চাইলেন এবং (তা রদলয়) আহাি কিলত থাকলেন ও বেলত 
থাকলেন, ‘‘রসকণা কতই না চমৎকাি তিকারি। রসকণা কতই না ভাে 
বযঞ্জন।’’ (মুসরেম)736 

 

ِطرإ  -112 ُِلُ َمنإ َحرََضَ الَطَعاَم َوُهَو َصائٌِم إَِذا لَمإ ُيفإ  بَاُب َما َيُقوإ
পরিলচ্ছদ - ১০২: নফে সিাযাদালিি সামলন খাবাি এলস 
সর্লে যখন সস সিাযা ভািলত প্রস্তুত নয়, তখন সস কী 

বেলব? 

                                                           
735 সহীহুে বুখািী ৪৫০৯,৩৫৬৩, মুসরেম ২০৬৪, রতিরমযী ২০৩১, দাউদ ৩৭৬৩, ইবনু মাজাহ 

৩২৫৯, আহমাদ ৯২২৩, ৯৭৯১, ৯৮৫৫, ৯৮৮২, ১০০৪৯ 
736 মুসরেম ২৫০২ 
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ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٢٤/1
َ
إَِذا ُدِِعَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َعن أ

َعمإ  ِطراً فَلإَّيطإ ، َوإنإ ََكَن ُمفإ ، فَإنإ ََكَن َصائِماً فَلإُّيَصِلّ رواه . «أَحُدُكمإ فَلإُّيِجبإ
 مسلم

১/৭৪২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন সতামালদি 
কাউলক খাবালিি দাওয়াত সদওয়া হয়, তখন সস সযন তা (সকান 
আপরত্তকি বযাপাি না থাকলে সাদলি) গ্রহর্ কলি। আি সস যরদ 
সিাযা অবস্থায় থালক, তাহলে (দাওয়াতকািীি জনয) সদা‘আ কলি। 
আি যরদ সিাযা অবস্থায় না থালক, তাহলে সযন আহাি কলি। 
(মুসরেম)737 

 
ُهُ  -113 ُِلُ َمنإ ُدِِعَ إَِلى َطَعاٍم َفَتبَِعُه َغريإ  بَاُب َما َيُقوإ

পরিলচ্ছদ - ১০৩: রনমরন্ত্রত বযরিি সকউ সাথী হলে সস 
রনমন্ত্রর্দাতালক কী বেলব? 

ِب َمسُعوٍد ابَلْدرِيّ رِض ا ٤/٥٢٧
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَدََع رَُجٌل انَليِِبَ : هلل عنه، قَاَل َعن أ

 » :ملسو هيلع هللا ىلصِلَّطَعاٍم َصنَعُه َُلُ َخاِمَس ََخَْسٍة، َفتَبَِعُهْم رَُجٌل، فَلََما بَلََغ ابَلاَب، قَاَل انلَيِِبُ 
َذَن َِلُ، َوإنإ ِشئإَت رََجَع 

إ
وَل بل آَذُن َُلُ يَا رَسُ : قَاَل . «إَن َهَذا تَبَِعَنا، فَإنإ ِشئإَت أنإ تَأ

 متفٌق َعلَيْهِ . اهلِل 

                                                           
737 মুসরেম ১৪৩১, রতিরমযী ৭৮০, আবূ দাউদ  ২৪৬০, আহমাদ ৭৬৯১, ৯৯৭৬, ১০২০৭ 
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২/৭৪৩। আবূ মাস‘ঊদ বদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একরট সোক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
খাবালিি জনয দাওয়াত রদে, যা সস পাঁচ জলনি জনয প্রস্তুত 
কলিরেে, যাি পঞ্চম বযরি রেলেন রতরন। (িািায়) এক (অনাহূত) 
বযরি তাঁলদি অনুর্ামী হে। যখন তাঁিা বারড়ি দিজায় সপঁেলেন, 
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (আমন্ত্রর্কািীলক) বেলেন, 
‘‘এ বযরি আমালদি সালথ চলে এলসলে। তুরম চাইলে ওলক অনুমরত 
রদলত পাি, না চাইলে ও রফলি যালব।’’ রকন্তু সস বেে, ‘সহ আল্লাহি 
িসূে! বিং আরম তালক অনুমরত রদোম।’ (বুখািী ও মুসরেম)738 
 

لَهُ  -114 كإ
َ
ُء أ ِديإبِِه َمنإ يُِِسإ

إ
ِظِه َوتَأ ِل مَِما يَلِّيإِه َوَوعإ كإ

َ  بَاُب األإ

পরিলচ্ছদ - ১০৪: রনলজি সামলন এক য াি সথলক আহাি 
কিা ও সব-রনয়ম আহািকািীলক উপলদশ ও আদব-

কায়দা রশক্ষা সদওয়া প্রসলি 

ِب٥٢٢/1
َ
ُكنُْت ُغالَماً يِف ِحْجِر : َسلَمَة رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  َعن ُعَمَر بِن أ

يَا  » :ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكنَْت يَِدي تَِّطيُش يِف الَصْحَفِة، َفَقاَل يِل رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل 
 متفٌق َعلَيْهِ . «ُغَلَُم، َسِمّ اهلَل َتَعاََل، َولُُكإ بَِّيِمّينَِك، َولُُكإ ِمَما يَلِّيَك 

১/৭৪৪। উমাি ইবলন আবী সাোমাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 

                                                           
738 সহীহুে বুখািী ২০৮১, ২৪৫৬, ৫৪৩৪, ৫৪৬১, মুসরেম ২০৩৬, রতিরমযী ১০৯৯ 
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বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম বােযকালে নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি তোবয ালন রেোম। একদা খাবাি পালি আমাি হাত 
েুটােুরট কিরেে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক 
বেলেন, ‘‘ওলহ রকলশাি! ‘রবসরমল্লাহ’ বলে ডান হালত খাও এবং 
সতামাি সামলন এক তিফ সথলক খাও।’’ (বুখািী ও মুসরেম)739 

ْكَوِع رِض اهلل عنه ٤/٥٢٦
َ
َكَل ِعنَْد رَُسوِل اهلِل : وََعن َسلََمَة بِن األ

َ
أَن رَُجالً أ

، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َت  » :قَاَل . اَل أْستَِّطيُع : قَاَل  «لُُكإ بَِّيِمّينَِك  » :بِِشَماُِلِ َتَطعإ َما  ! «ِلَ اسإ
 رواه مسلم. َفَما َرَفَعَها إىَِل ِفيِه ! َمنََعُه إاَِل الِكَْبُ 

২/৭৪৫। সাোমা ইবলন আকওয়া িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকলট একরট 
সোক তাি বাম হাত দ্বািা আহাি কিে। (এ সদলখ) রতরন বেলেন, 
‘‘তুরম ডান হাত দ্বািা খাও।’’ সস বেে, ‘আরম পািলবা না!’ রতরন 
বদ-সদা‘আ রদলয় বেলেন, ‘‘তুরম সযন না পালিা।’’ ওি অহংকািই 
ওলক (কথা মানলত) বায া রদলয়রেে। সুতিাং তািপি সথলক সস আি 
তাি হাত মুলখ তুেলত পালিরন। (মুসরেম)740 
 

ِ َوَْنإوِِهَما -112 َرَتّيإ َ َتمإ ِقَراِن َبّيإ
ِ َعِن الإ

 بَاُب انلَِهإ
পরিলচ্ছদ - ১০৫: একপালি দেবদ্ধভালব খাবাি সময় 

                                                           
739 ৭৩২-এি অনুরূপ 
740 মুসরেম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৬৪, ১৬০৯০, দালিমী ২০৩২ 
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সাথীলদি অনুমরত োড়া সখজুি বা অনুরূপ সকান ফে 
সজাড়া সজাড়া খাওয়া রনলষয । 

أَصاَبنَا ََعُم َسنٍَة َمَع ابِن الُزَبرْيِ ؛ فَُرِزْقنَا : َعن َجبَلَة بِن ُسَحيٍْم، قَاَل  ٥٢٥/1
اَل : اهلُل َعنُهَما َيُمُر بِنَا َوََنُن نَأُكُل، َفيَُقوُل  َتْمراً، َوَكَن َعبُد اهلِل بِن ُعَمَر رَِِضَ 

. إاَِل أْن يَْستَأِذَن الَرُجُل أَخاُه : َنََه عِن الِقَراِن، ُثَم َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصُتَقاِرنُوا، فَإَِن انَليِِبَ 
 متفٌق َعلَيْهِ 

১/৭৪৬। জাবাোহ ইবলন সুহাইম বলেন, ইবলন যুবাইলিি 
সখোফতকালে আমিা দুরভণলক্ষ আক্রান্ত হলয়রেোম। সুতিাং 
আমালদিলক সখজুি সদওয়া হত। আি ‘আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আমালদি পাশ রদলয় অরতক্রম কিলতন, যখন 
আমিা তা আহাি কিতাম। রতরন বেলতন, ‘সতামিা সজাড়া সজাড়া 
সখজুি এক সালথ খালব না। সকননা, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সজাড়া সখজুি (দুলটা সখজুি এক সলি) সখলত বাির্ 
কলিলেন।’ তািপি বেলেন, ‘তলব যরদ তাি সিী ভাইলয়ি কালে সস 
অনুমরত গ্রহর্ কলি (তলব তা স্বতন্ত্র বযাপাি)।’ (বুখািী, মুসরেম)741 

 

                                                           
741 সহীহুে বুখািী ২৪৫৫, ২৪৮৯, ২৪৯০, ৫৪৪৬, মুসরেম ২০৪৫, রতিরমযী ১৮১৪, আবূ দাউদ  

৩৮৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩১, আহমাদ ৪৪৯৯, ৫০১৭, ৫০৪৩, ৫২২৪, ৫৪১২, ৫৫০৮, ৫৭৬৮, 
৬১১৪ 
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َبعُ  -116 ُكُل َوَِل يَّشإ
إ
َعلُُه َمنإ يَأ ُِلُ َويَفإ  بَاُب َما َيُقوإ

পরিলচ্ছদ - ১০৬: খাওয়া সলেও পরিত্প্ত না হলে কী বো 
ও কিা উরচত? 

ّ بِن َحرٍب رِض اهلل عنه ٥٢٥/1 صَحاَب رَُسوِل اهلِل : َعن وَْحَِشِ
َ
َن أ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصأ

َْتِقُوَن  » :يَا رَُسوَل اهلِل، إنَا نَأُكُل َوالَ نَْشبَُع ؟ قَاَل : قَالُوا . َنَعْم : قَالُوا «فَلََعلَُكمإ َتفإ
َتِمُعوا لََعَ  » :قَاَل  َم اهللِ، ُيَباَر إ لَُكمإ فِّيِه فَاجإ ُكُروا اسإ ، َواذإ بُو . « َطَعاِمُكمإ

َ
رواه أ

 داود
১/৭৪৭। অহশী ইবলন হাবণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

সাহাবার্র্ রনলবদন কিলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আমিা খাই, রকন্তু 
সযন সপট ভলি না।’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে হয়লতা সতামিা আোদা 
আোদা খাও।’’ তািা বেলেন, ‘জী হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা 
জামা‘আতবদ্ধভালব ‘রবসরমল্লাহ’ বলে আহাি কলিা, তাহলে তালত 
সতামালদি জনয বিকত দান কিা হলব।’’ (আবূ দাঊদ)742 

 

ِل  -112 كإ
َ ِ َعِن األإ

َعِة َوانلَِهإ ِل ِمنإ َجانِِب الإَقصإ كإ
َ ِر بِاألإ مإ

َ بَاُب األإ
 ِمنإ وََسِطَها

পরিলচ্ছদ - ১০৭: খাবাি বাসলনি এক য াি সথলক খাওয়াি 
রনলদণশ এবং তাি মােখান সথলক খাওয়া রনলষয  

                                                           
742 আবূ দাউদ  ৩৭৬৪, ইবনু মাজাহ ৩২৮৬, আহমাদ ১৫৬৪৮ 
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 এ রবষলয় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি বার্ী 
পূলবণ পাি হলয় সর্লে, ‘‘তুরম সতামাি সামলন একয াি সথলক খাও।’’ 
(বুখািী, মুসরেম) 

ّ  وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهللُ  ٥٢8/1 يِِبِ
َكُة  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعنُهَما، َعِن انلَ الَْبَ

ُِل وََسَط الطَعاِم ؛ فََُكُوا مِنإ َحاَفَتّيإِه، َوِلَ تَأُكلُوا ِمنإ وََسِطِه  بُو داود . «َتْنإ
َ
رواه أ

 «حديث حسن صحيح » :والرتمذي، وقال
১/৭৪৮। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা হলত বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সযলহতু খাবালিি মােখালন 
বিকত নারযে হয়, সসলহতু সতামিা ওি দুই য াি সথলক খাও, আি 
ওি মােখান সথলক সখলয়া না।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান সহীহ)743 

ّ : وََعن َعبِد اهلِل بِن بَُْسٍ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥٢٢ قَْصَعٌة  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن لِلَنيِِبِ
 َ ِِتَ بِِتلَْك : َهاُيَقاُل ل

ُ
الَغَراُء حَيِْملَُها أْرَبَعُة رَِجاٍل ؛ فَلََما أْضَحْوا وََسَجُدوا الُضََح أ

.  ملسو هيلع هللا ىلصالَْقْصَعِة ؛ يَعيِن َوقَْد ثُرَِد ِفيَها، فَاتَلُفوا َعلَيَْها، فَلََما َكُِثُوا َجثَا رَُسوُل اهلِل 
عَراِبٌ 

َ
إَن اهلَل َجَعلَِِن َعبإداً  »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل رَُسوُل اهلِل َما َهِذهِ اجِللَْسُة ؟ فَ : َفَقاَل أ

َُكُوا ِمنإ َحَواََلإَها،  »: ملسو هيلع هللا ىلص، ُثَم قَاَل رَُسوُل اهلِل «َكِريماً، َولَمإ ََيإَعلإِِن َجَباراً َعنِّيداً 
َوَتَها ُيَباَر إ فِّيَها  بُو داود بإسناٍد جيد. «َوَدُعوا ذِرإ

َ
 رواه أ

২/৭৪৯। আবু্দল্লাহ ইবলন বুসি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি একরট পাি রেে যালক 
‘র্ািণা’ বো হত, সসটালক চািজন মানুষ য লি তুেলতা। একদা চালশ্তি 
                                                           
743 রতিরমযী ১৮০৫, আবূ দাউদ  ৩৭৭২,ইবনু মাজাহ ৩২৭৭ 



 

826 

সমলয় যখন চালশ্তি নামায পড়াি পি ঐ (রবশাে) পািরট আনা হে--
-অথণাৎ তালত ‘সািীদ’ (মাংস ও খি খি রুরট সংরমেলর্ প্রস্তুত 
সুসবাদু খাদয) িাখাি পি, তখন সোলকিা তালত জমালয়ত হে। 
সোলকি পরিমার্ যখন সবরশ হে, তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম হাঁটুি ভলি বলস পড়লেন। (এরূপ সদলখ) 
জবনক সবদুঈন বেে, ‘এ সকমন বসা?’ আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘রনরশ্চতরূলপ আল্লাহ আমালক ভদ্র 
(রবনয়ী) বান্দা কলিলেন এবং উদ্ধত ও হিকািী কলিনরন।’’ তািপি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামিা পালিি 
এক য াি সথলক সখলত থাক। আি ওি শীষণভার্ সেলড় দাও, ওখালন 
বিকত অবতীর্ণ হলব।’’ (আবূ দাঊদ উত্তম সনলদ)744 

 

ِل ُمَتِكًئا -112 كإ
َ  بَاُب َكَراِهَّيِة األإ

পরিলচ্ছদ - ১০৮: সিস রদলয় বলস আহাি কিা অপেন্দনীয় 

ِب ُجَحيَْفَة وَْهِب بِن َعبِد اهللِ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٦1/1
َ
قَاَل رَُسوُل اهلِل : َعن أ

 رواه ابلخاري. «ِلَ آُكُل ُمَتِكئاً »: ملسو هيلع هللا ىلص

১/৭৫০। আবূ জুহাইফা অহাব ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আরম সহোন রদলয় বলস আহাি করি না।’’ 
                                                           
744 আবূ দাউদ  ৩৭৭৩, ইবনু মাজাহ ৩২৬৩, ৩২৭৫ 
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(বুখািী)745 

ইমাম খাোবী (িঃ) বলেন, ‘এখালন সহোন রদলয় বসাি মালন 
হলচ্ছ রনলচ সকান নিম র্রদ বা আসলন সচলপ বসা। উলদ্দশয হে, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অরয ক সভাজনরবোসী 
সপটুক মানুলষি মত সকান র্রদলত সচলপ বা সিস বারেলশ সহোন 
রদলয় বসলতন না এবং রতরন আিালমি সালথ না বলস এমনভালব হাঁটু 
দু’রট উঁচু কলি বসলতন, সযন উলি দাঁড়ালবন। রতরন যথা 
পরিরমতভালব আহাি কিলতন।’ --এ হে ইমাম খাোবীি কথা। 
অনযানয আলেমর্র্ এ অলথণি রদলক ইরিত কলিলেন সয, একপালেণ 
ভি রদলয় সচলপ বসা হে সহোন রদলয় বসা। আি আল্লাহই সবণারয ক 
পরিজ্ঞাত। 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥٦1
َ
يُْت رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َ
َجالِساً ُمْقِعياً  ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

 رواه مسلم. يَأُكُل َتْمراً 
২/৭৫১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক উঁচু হলয় বলস সখজুি 
সখলত সদলখরে।’ (মুসরেম)746 

* উঁচু হলয় বসাি পদ্ধরত এই সয, পালয়ি নো দুখানা উঁচু কলি 

                                                           
745 সহীহুে বুখািী ৫৩৯৮, ৫৩৯৯, রতিরমযী ১৮৩০, আবূ দাউদ  ৩৭৬৯, ইবনু মাজাহ ৩২৬২, 

আহমাদ ১৮২৭৯,১৮২৮৯, দালিমী ২০৭১ 
746 মুসরেম ২০৪৪, আবূ দাউদ  ৩৭৭১, আহমাদঃ, ১২৬৮৮, দালিমী ২০৬২ 
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বুলকি সালথ োরর্লয় মারটলত বা সকান আসলন পাো সিরকলয় বসা। 

 

119-  ِ َصابِعَ بَاُب ا
َ
ِل بَِثََلِث أ كإ

َ َباِب األإ تِحإ  سإ

পরিলচ্ছদ - ১০৯: রতন আিুে দ্বািা খাবাি খাওয়া মুিাহাব 

খাওয়াি পি আিুে সচলট ও চুলষ খাওয়া উত্তম। তা চাটাি পূলবণ 
মুলে (বা যু লয়) সফো অপেন্দনীয়। বাসন সচলট খাওয়া ও রনলচ পলড় 
যাওয়া খাবালিি েুকমা বা দানা তুলে খাওয়া উত্তম এবং আিুে চাটা 
বা চুষাি পি হাত-পা ইতযারদলত মুো দবয । 

إَِذا أَكَل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : َعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل ٥٦٤/1
وإ يُلإِعَقها 

َ
َصابَِعُه َحََّت يَلإَعَقَها أ

َ
َسحإ أ َحُدُكمإ َطَعاماً، فََلَ َيمإ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . «أ

১/৭৫২। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সতামালদি সকউ যখন আহাি কলি, সস সযন তাি আিুেগুরে না 
মুলে; যতক্ষর্ না সস তা রনলজ সচলট খায় রকংবা অনয (রশশু 
প্রভ্রত)সক রদলয় চাঁরটলয় সনয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম)747 

يُت رَُسوَل اهللِ : وََعن َكعِب بِن َمالٍِك رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥٦٧
َ
يَأُكُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

َصابَِع، فَإَِذا فََرَغ لَِعَقَها 
َ
 رواه مسلم. بثَاَلِث أ

২/৭৫৩। কা‘ব ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

                                                           
747 সহীহুে বুখািী ৫৪৫৬, মুসরেম ২০৩১, আবূ দাউদ  ৩৮৪৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৯, আহমাদ ২৬৬৩, 

৩২২৪, ২৭৭৭৩, দালিমী ২০২৬ 
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রতরন বলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক রতন 
আিুে দ্বািা (রুরট, সখজুি ইতযারদ) সখলত সদলখরে। অতঃপি যখন 
রতরন খাবাি সশষ কিলেন, তখন সসগুরেলক চাটলেন।’ (মুসরেম)748 

َن رَُسوَل اهلِل : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه ٧/٥٦٢
َ
َصابِِع  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
َمَر بِلَْعِق األ

َ
أ

ُروَن ِِف  » :َوالَصحَفِة، َوقَاَل  َكُة إنَُكمإ ِلَ تَدإ  رواه مسلم. « أص ِيّ َطَعامُِكُم الَْبَ
৩/৭৫৪। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম খাবািালন্ত আিুে ও থাো সচলট খাবাি 
রনলদণশ রদলয়লেন এবং বলেলেন, ‘‘সতামিা জান না সয, সতামালদি 
সকান্ খালদয বিকত রনরহত আলে।’’ (মুসরেম)749 

َن رَُسوَل اهلِل : وََعنهُ  ٢/٥٦٦
َ
،  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ َمُة أَحِدُكمإ إَِذا َوَقَعتإ لُقإ

َها لِلَّشّيإَطان، َوِلَ  ُكلإَها، َوِلَ يََدعإ
إ
َأ ذًى، َوَلإ

َ
َها فَلإُّيِمطإ َما ََكَن بَِها مِنإ أ فَلإّيأُخذإ

َسحإ يََدهُ بِالِمنإِديل َحََّت يَلإَعَق أَصابَِعُه، فَإنَ  َكُة َيمإ رص ي ِِف أص ِيّ َطَعاِمِه الَْبَ . «ُه ِلَ يَدإ
 رواه مسلم

৪/৭৫৫। উি িাবী হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন কালিা খাদয গ্রাস (বা দানা পালিি 
বাইলি) পলড় যালব, তখন সস সযন তা সথলক সনাংিা দূি কলি সখলয় 
সনয় এবং শয়তালনি জনয তা সেলড় না সদয়। আি রুমালে হাত 

                                                           
748 মুসরেম ২০৩২, আবূ দাউদ  ৩৮৪৮, আহমাদ ১৫৩৩৭, ২৬৬২৬, দালিমী ২০৩৩ 
749 মুসরেম ২০৩৩, ইবনু মাজাহ ৩২৭০, আহমাদ ১৩৮০৯, ১৩৯৭৯, ১৪১৪২, ১৪২১৮, ১৪৫২১, 

১৪৮০২, ১৪৮১৫ 
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মুলে সফোি পূলবণ সযন আিুেগুরে সচলট সনয়। সকননা, সস জালন না 
সয, তাি সকান্ খাদযাংলশ বিকত রনরহত আলে।’’ (মুসরেম)750 

إَن الَّشّيإَطاَن َُيإرَُضُ أَحَدُكمإ ِعنإَد  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : وََعنه ٦/٥٦٥
ٍء ِمنإ َشأنِِه،  َمُة أَحِدُكمإ لُُكِّ ََشإ َحََّت َُيإرَُضَهُ ِعنإَد َطَعاِمِه، فإَذا َسَقَطتإ لُقإ

َها للَّشّيإَطاِن، فإَذا  ُكلإَها َوِلَ يََدعإ
إ
َها فَلُّيِمطإ َما ََكَن بَِها ِمنإ أذًى، ُثَم َِلَأ فَلإَّيأُخذإ

رص ِي ِِف أص ِيّ َطَعاِمِه الَْبَ   رواه مسلم. «َكُة فََرَغ فَلإَّيلإَعقإ أَصابَِعُه، فَإِنَُه ِلَ يَدإ
৫/৭৫৬। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘শয়তান সতামালদি সমি কাজ কলমণ 
সতামালদি রনকট উপরস্থত হয়; এমনরক সতামালদি খাবালিি সমলয়ও 
উপরস্থত হয়। সুতিাং যখন কালিা খাবাি েুকমা (থাোি বাইলি) 
পলড় যায়, তখন সস সযন তা তুলে তা সথলক সনাংিা পরিষ্কাি কলি 
সখলয় সনয় এবং শয়তালনি জনয তা সফলে না িালখ। আি আহািালন্ত 
আিুেগুরে সচলট সনয়। কাির্, তাি জানা সনই সয, তাি সকান্ 
খাবালি বিকত রনরহত আলে। (মুসরেম)751 

نٍَس رِض اهلل عنه ٥/٥٦٥
َ
َن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َ
َعاماً، ََكَن إَِذا أَكَل َط  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َحِدُكمإ فَلإُّيِمط َعنَها » :َوقَاَل : قَاَل . لَِعَق أَصابَِعُه اّثلَاَلَث 
َ
َمُة أ إَِذا َسَقَطتإ لُقإ

َها لِلَّشّيإطان َذى، وَلَأُكلإَها َوِلَ يََدعإ
َ
َمَر أن تُسلََت الَقْصَعُة، قَاَل . «األ

َ
فإنَُكمإ  » :وأ

َكة  ُروَن ِف أص ِيّ َطَعامُِكُم الَْبَ  رواه مسلم .«ِلَ تَدإ

                                                           
750 প্রাগুপ্ত 
751 মুসরেম ২০৩৪, রতিরমযী ১৮০১, আহমাদ ৮২৯৪, ৯১০৫ 
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৬/৭৫৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন আহাি কিলতন 
তখন রনজ রতনরট আিুে সচলট সখলতন এবং বেলতন, ‘‘কালিা 
খাবালিি েুকমা রনলচ পলড় সর্লে, সস সযন তা তুলে পরিষ্কাি কলি 
সখলয় সফলে এবং শয়তালনি জনয  সফলে না িালখ।’’ আি রতরন 
আমালদিলক খাদযপাি (বা বাসন) সচলট সখলত রনলদণশ রদলয়লেন এবং 
বলেলেন, ‘‘সতামিা জান না সয, সতামালদি সকান্ খাবালি বিকত 
রনরহত আলে।’’ (মুসরেম)752 

َل َجابِراً رِض اهلل عنه َعِن الوُُضوِء : وََعن َسِعيِد بِن احلَارِِث  ٥/٥٦8
َ
نَُه َسأ

َ
أ

ّ : َمَسِت انَلاُر، َفَقاَل  ِمَما ُد ِمثَْل َذلَِك الَّطعاِم إاَِل  ملسو هيلع هللا ىلصاَل، قَْد ُكَنا َزَمَن انَليِِبِ اَل َْنِ
ُكَفنَا، وََسواِعَدنَا، َوأقَْداَمنَا، ُثَم 

َ
قَِلياًل، فَإَِذا ََنُْن وََجْدنَاُه، لَْم يَُكْن نَلَا َمنَاِديُل إاِلَ أ

 
ُ
 رواه ابلخاري. نَُصِِلّ َواَل َنتَوََضأ

৭/৭৫৮। সা‘ঈদ ইবন হালিস কত্ণক বরর্ণত, রতরন জালবি 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক আগুলন স্পশণ কিা বস্তু খাওয়াি পি ওযূ কিা 
সম্বলন্ধ রজজ্ঞাসা কিলেন। রতরন বেলেন, ‘না। (ওযূ কিলত হলব 
না।) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি যুলর্ সতা আমিা এরূপ 
খাদয খুব কমই সপতাম। আি যখন আমিা তা সপতাম, তখন 
আমালদি সতা হালতি সচলটা, হালতি নো ও পা োড়া সকান রুমাে 

                                                           
752 মুসরেম ২০৩৪, রতিরমযী ১৮০১, আবূ দাউদ  ৩৮৪৫, আহমাদ ১২৪০৪, ১৩৬৭৫, দালিমী ১৯৪২, 

২০২৫, ২০২৮ 
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রেে না। (আমিা এগুরেলত মুলে সফেতাম।) তািপি (নতুন) ওযূ না 
কলিই আমিা নামায আদায় কিতাম।’ (বুখািী)753 

 
يإِدص يإ لََعَ الَطَعامِ  -111

َ ِ األإ ثرِيإ
 بَاُب تَكإ

পরিলচ্ছদ - ১১০: সকান সীরমত খাবালি অলনক  
মানুলষি হাত পড়লে বিকত হয় 

ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٦٢/1
َ
َطَعاُم  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َعن أ

رَبَعِة 
َ
 متفق َعلَيْهِ . «اِِلثنَِّي ََكِِف اّثلََلَثَِة، َوَطَعاُم اّثلََلَثَِة ََكِِف األ

১/৭৫৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘দু’জলনি খাবাি 
রতনজলনি জনয যলথষ্ট এবং রতনজলনি খাবাি চািজলনি জনয 
যলথষ্ট।’’ (বুখািী ও মুসরেম)754 

 » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥٥1
َبَعِة َطَعاُم الَواِحِد يَكإ  رإ

َ
َبَعَة، َوَطَعاُم األ رإ

َ
ِِف األ ِ يَكإ نَّيإ

، َوَطَعاُم اِِلثإ ِ نَّيإ
ِِف اِِلثإ

ِِف اّثلََماّنَِّيَة   رواه مسلم. «يَكإ
২/৭৬০। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

                                                           
753 সহীহুে বুখািী ৫৪৫৭, রতিরমযী ৮০, নাসায়ী ১৮৫, আবূ দাউদ  ১৯১, ১৯২, ইবনু মাজাহ ৪৮৯, 

৩২৮২, আহমাদ ১৩৮৮৭, ১৪০৪৪, ১৪৫০৩, ১৪৬০২, ১৪৬৬২, মুওয়াত্তা মালেক ৫৭ 
754 সহীহুে বুখািী ৫৩৯২, মুসরেম ২০৫৮, রতিরমযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মালেক 

১৭২৬ 
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আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে সয, 
‘‘একজলনি খাবাি দু’জলনি জনয যলথষ্ট এবং দু’জলনি খাবাি 
চািজলনি জনয যলথষ্ট, আি চািজলনি খাবাি আটজলনি জনয 
যলথষ্ট।’’ (মুসরেম)755 

 

ِب  -111 َدِب الرُشإ
َ
 بَاُب أ

পরিলচ্ছদ - ১১১: পান কিাি আদব-কায়দা 
পানপালিি বাইলি রনঃোস সফো উত্তম এবং তাি রভতলি 

রনঃোস সফো মকরূহ। পানপাি ডান রদক সথলক পরিলবশন কিা 
উত্তম। 

نٍَس رِض اهلل عنه ٥٥1/1
َ
َن رَُسوَل اهلِل : َعن أ

َ
ََكَن يَنَنََفُس يِف الََشاِب  ملسو هيلع هللا ىلصأ

 متفق َعلَيْهِ . ثاََلثاً 
১/৭৬১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম পারন পান কিাি সময় রতনবাি দম 
রনলতন। (অথণাৎ রতরন পান পালিি বাইলি রতনবাি রনঃোস 
সফেলতন।) (বুখািী ও মুসরেম)756 

ُبوإا واِحداً » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل : َوَعْن ِابِْن َعبَاٍس رَِِضَ اهلُل َعنُْهَما قَاَل  ٤/٥٥٤ َ َِل ترَشإ
                                                           
755 মুসরেম ২০৫৯, রতিরমযী ১৮২০, ইবনু মাজাহ ৩২৫৪, আহমাদ ১৩৮১১, ১৩৯৮০, ১৪৬৮৪, 

দালিমী ২০৪৪ 
756 সহীহুে বুখািী ৫৬৩১, মুসরেম ২০২৮, রতিরমযী ১৮৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৪১৬, আহমাদ ১১৭২৩, 

১১৭৭৬, ১১৭৮৩, ১১৮৮৬, ১২৫১২, দালিমী ২১২০ 
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ّنإتُمإ 
َ
ُبوإا َمثإَنى َوثََُلَث، وََسُموإا إَِذا أ َ ِ، َولىِكنإ اَشإ ِب اَْلِعريإ َُدوإا إَِذا  َكرُشإ ، َواَحإ بإتُمإ ََشِ

ُتمإ  ُتمإ َرَفعإ ّنإ
َ
 .حديث حسن: رواه الرتمذي وقال «أ

২/৭৬২। ইবনু ‘আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, উঁলটি নযায় 
সতামিা এক রনঃোলস পারন পান কলিা না, বিং দুই রতনবাি (োস 
রনলয়) পান কলিা। আি যখন সতামিা পারন পান কিা শুরু কি 
তখন রবসরমল্লাহ বলো এবং যখন পান কিা সশষ কলিা তখন ‘আে-
হামদুরেল্লাহ’ বলো। হাদীসরট রতিরমযী বর্ণনা কলিলেন এবং বলেলেন 
এরট হাসান হাদীস।757 

ِب َقتَاَدَة رِض اهلل عنه ٧/٥٥٧
َ
َن انَليِِبَ : وََعن أ

َ
. يِف اإِلنَاِء  َنََه أْن يُنَنََفَس  ملسو هيلع هللا ىلصأ

 متفق َعلَيْهِ 
৩/৭৬৩। আবূ ক্বাতাদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম পান পালি রনঃোস সফেলত রনলষয  
কলিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)758 

                                                           
757 আরম (আেবানী) বেরেঃ হাদীসরটি সনদ দুবণে সযমনরট আরম ‘‘তাখিীজুে রমশকাত’’ গ্রলন্থ (নং 
৪২৭৮) বলেরে। কাির্ এি বর্ণনাকািী ইবনু আতা ইবলন আবী িাবাহ্ দুবণে। রতরন হলচ্ছন 
ইয়াকূব। আি ইয়াযীদ ইবনু রসনান জাযািী হলচ্ছন আবূ ফািওয়াহ্ আিিাহাবী। তাি সম্পলকণ 
নাসাঈ বলেনঃ রতরন মাতরূকুে হাদীস আি ইবনু আদী বলেনঃ তাি অরয কাংশ হাদীস রনিাপদ 
নয়। সদখুন ‘‘রসেরসোহ্ সহীহাহ্’’ (৬১৯৫) নং হাদীলসি বযাখযা। 

758 সহীহুে বুখািী ১৫৬, ১৫৪, ৫৬৩০, মুসরেম ২৬৭, রতিরমযী ১৫, ১৮৮৯, নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, 
আবূ দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯১৭, ২২০১৬, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, 
দালিমী ৬৭৩ 
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نٍَس رِض اهلل عنه ٢/٥٥٢
َ
َن رَُسوَل اهللِ : وََعن أ

َ
ِِتَ بِلَََبٍ قَْد ِشي ملسو هيلع هللا ىلصأ

ُ
َب بَِماٍء، أ

ََشَِب، ُثَم أْعَّطى 
بُو بَْكر رِض اهلل عنه، فَ

َ
وََعن يَِمينِه أْعَراٌِب، وََعن يََسارِهِ أ

ْعَراَِب، َوقَاَل 
َ
َمُن  » :األ يإ

َ
َمُن فَاأل يإ

َ
 متفق َعلَيْهِ . «اأَل

৪/৭৬৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট পারন রমরেত দুয  আনা 
হে। (তখন) তাঁি ডান রদলক এক সবদুঈন রেে ও বাম রদলক আবূ 
বকি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু (বলস) রেলেন। বস্তুত রতরন তা পান কলি 
সবদুঈনলক রদলেন এবং বেলেন, ‘‘ডান রদলকি বযরিি অগ্রারয কাি 
িলয়লে, তািপি তাি ডান রদলকি বযরিি অগ্রারয কাি িলয়লে।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম)759 

َن رَُسوَل اهلِل : وََعن َسهِل بِن َسعٍد رِض اهلل عنه ٦/٥٥٦
َ
اٍب،  ملسو هيلع هللا ىلصأ ِِتَ بََِشَ

ُ
أ

ْشيَاٌخ، َفَقاَل لِلُغاَلمِ 
َ
ََشَِب ِمنُْه وََعن يَِميِنِه ُغاَلٌم، وََعن يََسارِهِ أ

َذُن ِِل أنإ  » :فَ
إ
أتَأ

ِطَي هُؤِلَءِ ؟  عإ
ُ
َحداً الَ وَ : َفَقاَل الُغالمُ  «أ

َ
وثُِر بِنَِصييِِب ِمنَْك أ

ُ
َفتَلَُه رَُسوُل . اهلِل، الَ أ

 متفٌق َعلَيْهِ . يِف يَِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
৫/৭৬৫।  সাহে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সামলন শিবত 
পরিলবশন কিা হে। রতরন তা সথলক পান কিলেন। আি তাঁি ডান 

                                                           
759 সহীহুে বুখািী ২৩৫২, ২৫৭০, ৫৬১২ , ৫৬১৯, মুসরেম ২০২৯ , রতিরমযী ১৮৯৩, আবূ দাউদ 

৩৭২৬, ইবনু মাজাহ ৩৪২৫, আহমাদ ১১৬৬৭, ১১৭১১, ১২৬২৬, ১৩০০৯, ১৩১০০, মুওয়াত্তা 
মালেক ১৭২৩ 
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রদলক রেে একরট বােক। আি বাম রদলক রেে কলয়কজন বলয়ালজযষ্ঠ 
বযরি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বােকরটলক 
বেলেন, ‘‘তুরম রক আমালক অনুমরত সদলব, আরম ঐ বয়স্ক 
সোকগুরেলক আলর্ পান কিলত রদই?’’ বােকরট বেে, ‘আল্লাহি 
কসম! আপনাি কাে সথলক আমাি ভালর্ আসা রজরনলসি সক্ষলি 
আরম কাউলক আমাি উপি অগ্রারয কাি সদব না।’ বর্ণনাকািী বলেন, 
‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তখন সপয়াোরট তাি হালত তুলে 
রদলেন।’ (বুখািী ও মুসরেম)760 

* উি বােক ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু রেলেন। 
 

ِب ِمنإ فَِم الإقِ  -112 َبِة َوَْنإوَِهابَاُب َكَراَهِة الرُشإ   رإ
ِيإٍه َِل ََتإِريإمٍ  نَُه َكَراَهُة َتْنإ

َ
 َوَبَّياِن أ

পরিলচ্ছদ - ১১২: মশ্ক ইতযারদি মুলখ মুখ োরর্লয় পারন 
পান কিা অপেন্দনীয়, তলব তা হািাম নয় 

ِب َسِعيٍد اْْلُْدرِِيّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٥٥/1
َ
َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَنََه رَُسوُل اهللِ : َعن أ

ْسِقيَِة اْخِتنَاِث ا
َ
 متفق َعلَيْهِ . أن تُْكََسَ أفْواُهها، َويَُْشََب ِمنَْها : يعين. أل

১/৭৬৬। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মশলকি মুখ 
                                                           
760 সহীহুে বুখািী ২৩৫১, ২৩৬৬, ২৪৫১, ২৬০২, ২৬০৫, ৫৬২০, মুসরেম ২০৩০, আহমাদ ২২৩১৭, 

২২৩৬০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৪ 
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বাঁরকলয় পারন পান কিলত রনলষয  কলিলেন।  (বুখািী ও মুসরেম)761 
ِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل وََعن  ٤/٥٥٥

َ
ََب مِنإ  ملسو هيلع هللا ىلصَّنََه َرُسوُل اهللِ : أ أن يرُشإ
َبةِ  وإ الِقرإ

َ
َقاءِ أ ّ الِسّ  متفق َعلَيْهِ .  ِِفِ

২/৭৬৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মশলকি মুলখ মুখ োরর্লয় পারন পান 
কিলত বাির্ কলিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)762 

ْخِت َحَساَن بِن ثَابٍِت رَِِضَ اهلُل  ٧/٥٥8
ُ
ِمّ ثَابٍِت َكبَْشَة بِنِت ثَابٍِت أ

ُ
وََعن أ

َ رَُسوُل اهللِ : َعنُهَما، قَالَْت  ََشَِب ِمْن يِفّ قِْرَبٍة ُمَعلََقٍة قَائِماً، َفُقْمُت  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َلََعَ
فَ

 «حديث حسن صحيح » :رتمذي، وقالرواه ال. إىَِل ِفيَْها َفَقَّطْعتُُه 
৩/৭৬৮। উলম্ম সালবত কাবশাহ রবনলত সালবত, হাসসান ইবলন 

সালবলতি ভরর্নী (িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমাি রনকট 
এলেন এবং একরট েুেন্ত মশলকি মুখ সথলক দাঁরড়লয় দাঁরড়লয় পারন 
পান কিলেন। সুতিাং আরম উলি তাি মুখটা সকলট রনোম। (রতিরমযী 
হাসান সহীহ)763 

                                                           
761 সহীহুে বুখািী ৫৬২৫, ৫৬২৬, মুসরেম ২০২৩, রতিরমযী ১৮৯০, আবূ দাউদ ৩৭২০, ইবনু মাজাহ 

৩৪১৮, আহমাদ ১০৬৪৩, ১১২৪৮, ১১২৬৫, ১১৪৭৮, দালিমী ২১১৯ 
762 সহীহুে বুখািী ২৪৬৩, ৫৬২৭, ৫৬২৮, মুসরেম ১৬০৯ , রতিরমযী ১৩৫২, আবূ দাউদ ৩৬৩৪, 

ইবনু মাজাহ ২৩৩৫, আহমাদ ৭১১৩, ৭১১৪, ৭২৩৬, ৭৬৪৫, ৮১৩৫, ৮৯০০, ৯৪৭৭, ৯৬৪৫, 
মুওয়াত্তা মালেক ১৪৬২ 

763 রতিরমযী ১৮৯২, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩ 
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উলম্ম সালবত মশলকি মুখরট সকলটরেলেন; যালত রতরন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি পরবি মুখ স্পশণক্ত ঐ অংশটুকু 
সংিক্ষর্ কলিন, তাি দ্বািা বিকত োভ কলিন এবং অসম্মান সথলক 
বাঁরচলয় িালখন। এ হাদীসরট সিাসরি পালিি মুখ সথলক পারন পান 
কিাি দবয তাি উপি বতণালনা যায়। আি পূলবণাি হাদীস দু’রট এ 
বযাপালি উত্তম ও পূর্ণািিীরত বর্ণনা কিাি জনয এলসলে। আি 
আল্লাহই সবরশ জালনন। 

 

ِخ ِِف الرَشَاِب  -113  بَاُب َكَراَهِة انلَفإ
পরিলচ্ছদ - ১১৩: পারন পান কিাি সময় তালত ফু ঁসদওয়া 

মাকরূহ 
ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه ٥٥٢/1

َ
َنََه َعن انلَْفِخ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انلَيِِبَ : َعن أ

اِب، َفَقاَل رَُجٌل  َراَها يِف اإِلنَاِء ؟ َفَقاَل : يِف الََشَ
َ
َها  » :الَقَذاُة أ هرِقإ

َ
إيِنّ اَل : قَاَل .  «أ

بِِن الَقَدَح إَِذاً َعنإ فِّيَك  » :اَل أْرَوى ِمْن َنَفٍس َواِحٍد ؟ قَ 
َ
رواه الرتمذي، . «فَأ

 «حديث حسن صحيح » :وقال
১/৭৬৯। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম পানীয় পানকালে তালত ফু ঁ
রদলত রনলষয  কলিলেন। একরট সোক রনলবদন কিে, ‘পানপালি 
(যরদ) আরম খড়কুলটা সদখলত পাই?’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে তা 
স লে সফলে দাও।’’ সস রনলবদন কিে, ‘এক োলস পারন পান কলি 
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আমাি ত্রপ্ত হয় না।’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে তুরম সপয়াো মুখ 
সথলক দূলি সরিলয় রনলয় রনঃোস গ্রহর্ কলিা।’’ (রতিরমযী হাসান 

সহীহ)764 

২/৭৭০ . َن انليَِب : رِض اهلل عنهوََعِن ابِن َعَباٍس
َ
ْن يُنَنََفَس يِف  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
َنََه أ

ْو ُينَْفَخ ِفيِه 
َ
 «حديث حسن صحيح » :رواه الرتمذي، وقال. اإِلنَاِء أ

২/৭৭০। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম পানপালি রনঃোস সফেলত বা তালত 
ফুঁ রদলত রনলষয  কলিলেন। (রতিরমযী হাসান সহীহ)765 

 

ِب قَائًِما -114   بَاُب َبَّياِن َجَوازِ الرُشإ
পরিলচ্ছদ - ১১৪: দারঁড়লয় পান কিা 

দাঁরড়লয় পান কিা দবয ; রকন্তু বলস পান কিা সলবণাত্তম ও পূর্ণাি 
িীরত। এ মলমণ কাবশাি পূলবণাি হাদীসরট দ্রষ্টবয। 

ِمْن َزْمَزَم،  ملسو هيلع هللا ىلصَسَقيُْت انَليِِبَ :  اهلُل َعنُهَما، قَاَل وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ  ٥٥1/1
ََشَِب وَُهَو قَائِمٌ 

 متفق َعلَيْهِ . فَ
১/৭৭১। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, ‘আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক যমযলমি পারন 

                                                           
764 রতিরমযী ১৮৮৭, আবূ দাউদ ৩৭২২, ৩৭৭৮,  আহমাদ ১০৮১৯, ১০৮৮৬, ১১১৪৭ , ১১২৫৭, 

১১৩৫১, মুওয়াত্তা মালেক ১৭১৮, দালিমী ২১২১ 
765 রতিরমযী ১৮৮৮, আবূ দাউদ ৩৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৪২৯ 
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পান করিলয়রে। রতরন তা দাঁরড়লয় পান কলিলেন।’ (বুখািী ও 

মুসরেম)766 
ةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥٥٤ اِل بِن َسَْبَ ٌ رِض اهلل عنه بَاَب : وََعِن الَْنَ ََت َلََعِ

َ
أ

ََشَِب قَائِماً، َوقَاَل 
يُْت رَُسوَل اهللِ : الَرْحبَِة، فَ

َ
ْيتُُموِن َفَعلُْت  ملسو هيلع هللا ىلصإيِنّ َرأ

َ
. َفَعَل َكَما َرأ

 رواه ابلخاري
২/৭৭২। নাযযাে ইবলন সাবিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

রতরন বলেন, কুফা নর্িীি ‘িাহবাহ’ি দ্বািপ্রালন্ত আেী িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু এলস দাঁরড়লয় পারন পান কিলেন এবং বেলেন, ‘আরম নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক রিক এভালব (পান) কিলত 
সদলখরে, সযভালব সতামিা আমালক (পান) কিলত সদখলে।’ (বুখািী)767 

 ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا ىلَعَ َعهِد رَُسوِل اهللِ : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٧/٥٥٧
حديث حسن » :رواه الرتمذي، وقال. نَأُكُل َوََنُْن نَمَِش، َونََْشَُب وََنُْن ِقياٌم 

 «صحيح 
৩/৭৭৩। ইবলন ‘উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি যুলর্ আমিা 
চেলত চেলত আহাি কিতাম এবং দাঁরড়লয় পান কিতাম।’ (রতিরমযী, 

                                                           
766 সহীহুে বুখািী ১৬৩৭, ৫৬১৭, মুসরেম ২০২৭, রতিরমযী ১৮৮২, নাসায়ী ২৯৬৪, ২৯৬৫, ইবনু 

মাজাহ ৩৪২২, আহমাদ ১৮৪১, ১৯০৬, ২১৮৪, ২২৪৪, ২৬০৩, ৩১৭৬, ৩৪৮৭, ৩৫১৭ 
767 সহীহুে বুখািী ৫৬১৫, ৫৬১৬, নাসায়ী ১৩০, আবূ দাউদ ৩৭১৮, আহমাদ ৫৮৪, ৯৭৯, ৯১৮ , 

৯৭৩, ৯৭৯, ১০৪৯, ১১২৮, ১১৪৪, ১১৭৭, ১২০১, ১২২৭, ১৩৫৩, ১৩৭০ 
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হাসান সহীহ)768 
هِ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥٥٢ بِيِه، َعن َجِدّ

َ
: وََعن َعمِرو بِن ُشَعيٍب، َعن أ

يُت رَُسوَل اهللِ 
َ
حديث حسن » :ه الرتمذي، وقالروا. يََْشَُب قَائِماً وقَاِعداً  ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

 «صحيح 
৪/৭৭৪। ‘আমি ইবলন শু‘আইব তাঁি রপতা সথলক রতরন স্বীয় 

দাদা সথলক বর্ণনা কলিন সয, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক দাঁরড়লয় ও বলস পারন পান কিলত সদলখরে।’ (রতিরমযী 
হাসান সহীহ)769 

نٍَس رِض اهلل عنه، َعِن  ٦/٥٥٦
َ
ّ  وََعن أ ن يََْشََب الَرُجُل : ملسو هيلع هللا ىلصانليَِِبِ

َ
نَُه َنََه أ

َ
أ

نٍَس : قَاَل َقتَاَدةُ . قَائِماً 
َ
ْكُل ؟ قَاَل : َفُقلْنَا أل

َ
َبُث : فَاأل وإ أخإ

َ
ـ أ ََشُ 

َ
ـ رواه مسلم  َذلَِك أ

َن انَليِِبَ : َويِف ِرَوايٍَة َُلُ . 
َ
 .زََجَر َعن الَُشِْب قائِماً  ملسو هيلع هللا ىلصأ

৫/৭৭৫। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম সোকলক দাঁরড়লয় পান কিলত রনলষয  কলিলেন। 
কাতাদাহ বলেন, আমিা আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক প্রে কিোম, 
‘আি (দাঁরড়লয়) খাওয়া?’ রতরন বেলেন, ‘তা সতা আলিা মন্দ বা 
আলিা জ নয কাজ।’ (মুসরেম)770 

                                                           
768 রতিরমযী ১৮৮০ 
769 রতিরমযী ১৮৮৩, আহমাদ ৬৬৪১, ৬৭৪৪, ৬৯৮২ 
770 মুসরেম ২০২৪, রতিরমযী  ১৮৭৯, আবূ দাউদ ৩৭১৭, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩, ৩৪২৪, আহমাদ 

১১৭৭৫, ১১৯২৯, ১২০৮১, ১২৪৬০, ১২৬৪৯, ১২৮১৯ , ১৩২০৬, ১৩৫৩১, ১৩৬৯১, দালিমী 
২১২৭ 
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তাঁি অনয এক বর্ণনায় আলে, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম দাঁরড়লয় পান কিাি বযাপালি য মক রদলয়লেন। 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٥٥٥
َ
ِلَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : وََعن أ

َتِِقء  َبَن أَحٌد ِمنإُكمإ قَائِماً، َفَمنإ نَِِسَ فَلإيَسإ َ  رواه مسلم. «يرَشإ
৬/৭৭৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সতামালদি সকউ সযন অবশযই দাঁরড়লয় পান না কলি। আি যরদ 
ভুলে যায় (ভুেবশতঃ পান কলি সফলে), তাহলে সস সযন বরম কলি 
সদয়।’’ (মুসরেম)771 

 

ِن َساِِق الإ  -112 َباِب َكوإ تِحإ ًبابَاُب اِسإ  َقوإِم آِخَرُهمإ َُشإ
পরিলচ্ছদ - ১১৫: পানীয় পরিলবশনকািীি সবাি সশলষ পান 

কিা উত্তম 

1/٥٥٥  ّ يِِبِ
ِِب َقتَاَدَة رِض اهلل عنه، َعِن انلَ

َ
َساِِقُ الَقوِم  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعن أ

باً   «حديث حسن صحيح » :رواه الرتمذي، وقال. «آِخُرُهمإ َُشإ
১/৭৭৭। আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সোকলদিলক পারন 
পরিলবশনকািী তালদি সবাি সশলষ পান কিলব।’’ (রতিরমযী হাসান 

                                                           
771 মুসরেম ২০২৬, আহমাদ ৮১৩৫ 
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সহীহ)772 
 

ِب  -116   ِف اْلناء بَاُب َجَوازِ الرُشإ
পরিলচ্ছদ - ১১৬: পান-পালিি রববির্ 

 সসানা-রূপা োড়া সমি পরবি পানপালি পান কিা জালয়য। 
আি রবনা পালি ও হাত না োরর্লয় সিাসরি নদী ইতযারদি পারনলত 
মুখ োরর্লয় পান কিা দবয  এবং পানাহাি, ওযূ তথা সমি কালজ 
সসানা-রূপাি পাি বযবহাি হািাম। 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥٥8
َ
َحََضَِت الَصاَلةُ َفَقامَ َمن ََكَن قَريَب : وََعن أ

ِِتَ رَُسوُل اهلِل ادَلاِر إىَِل 
ُ
بَِمْخَضٍب ِمْن ِحَجاَرٍة، فََصُغَر  ملسو هيلع هللا ىلص أْهِلِه، وَبيِقَ قَْوٌم، فَأ

 الَقْوُم لُُكُُهْم 
َ
: َكْم ُكنْتُْم ؟ قَاَل : قَالُوا. الَمْخَضُب أْن يَبُْسَط ِفيِه َكَفُه، َفتَوََضأ

 متفق َعلَيِْه، هذه رواية ابلخاري. َثَماِننَي َوِزَياَدًة 
َن انلَيِِبَ : واية َُلُ وملسلمويف ر

َ
ِِتَ بَِقَدٍح رَْحَراٍح ِفيِه  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ُ
َدََع بِإِنَاٍء ِمْن َماٍء، فَأ

ٌء ِمْن ماٍء، فَوََضَع أصابَعُه ِفيِه  فََجعلُْت أْنُظُر إىَِل املاِء يَنْبُُع ِمْن بنَْي : قَاَل أنٌس . َِشْ
 .بِْعنَي إىَِل اّثلََماننَي أَصابِِعِه، فََحَزرُْت َمْن تَوَضأ َما َبنْيَ السَ 

১/৭৭৮। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘একবাি নামালযি সময় উপরস্থত হলে যাঁলদি বারড় কালে রেে, তাঁিা 
(ওযূ কিাি জনয) বারড় সর্লেন। আি রকেু সোক সথলক সর্লেন 

                                                           
772 রতিরমযী ১৮৯৪, মুসরেম ৬৮১, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৪, আহমাদ ২২০৪০, ২২০৭১, ২২০৯৩, দালিমী 

২১৩৫ 
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(তাঁলদি সকান ওযূি বযবস্থা রেে না)। সুতিাং আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কালে একরট পাথলিি পালি পারন 
আনা হে। পািরট এত সোট রেে সয, তাি মলয য তাঁি মুরি সখাোও 
মুশরকে রেে। তা সথলকই সমি সোক ওযূ কিলেন।’ (আনাসলক 
উপরস্থত) সোলকিা রজজ্ঞাসা কিে, ‘আপনািা কতজন রেলেন?’ রতরন 

বেলেন, ‘আরশজলনিও সবরশ।’ (বুখািী-মুসরেম, এরট বুখািীি 
বর্ণনা)773 

বুখািীি অনয এক বর্ণনায় এবং মুসরেলমি বর্ণনায় আলে সয, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একরট পারনি পাি চাইলেন। 
সুতিাং তাঁি জনয প্রশি একরট অর্ভীি সপয়াো আনা হে, যালত 
সামানয পারন রেে। তািপি রতরন স্বীয় আিুেগুরে ঐ পারনলত 
িাখলেন। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘আরম তাঁি 
আিুেসমুলহি ফাঁক রদলয় পারনি ের্ণায ািা প্রবারহত হলত সদখরেোম। 
অনুমান কলি সদখোম, ওযূকািীলদি সংখযা প্রায় সত্তি সথলক 
আরশজলনি মাোমারে রেে।’ 

ْخرَْجنَا  ملسو هيلع هللا ىلصأتَانَا انَليِِبُ : وََعن َعبِد اهللِ بِن َزيٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥٥٢
َ
فَأ

 
َ
 رواه ابلخاري. َُلُ َماًء يف تَْوٍر ِمْن ُصْفر َفتَوََضأ

                                                           
773 সহীহুে বুখািী ১৬৯, ৩৫৭৪, মুসরেম ২২৭৯, রতিরমযীঃ ৩৬৩১, নাসায়ী ৭৬৭৮, আহমাদ ১১৯৩৯, 

১১৯৯৩, ১২০০৪, ১২০৮৮, ১২২৮৩, ১২৩১৬, ১২৩৩১, ১২৩৮৩, ১২৮৩২, ১২৮৫৪, ১৩১৮৩, 
১৩৬৬৭, মুওয়াত্তা মালেক ৬৪ 
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২/৭৭৯। আবু্দল্লাহ ইবলন যায়দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একবাি আমালদি 
রনকট এলেন। আমিা তাঁলক রপতলেি একরট পালি পারন রদোম, 
রতরন (তা রদলয়) ওযূ কিলেন।’ (বুখািী)774 

َن رَُسوَل اهلِل : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه ٧/٥81
َ
َدَخَل ىلَعَ رَُجٍل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

نَْصاِر، َوَمَعُه َصاِحٌب َُلُ، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ 
َ
إنإ ََكَن ِعنإَدَ  َماٌء » :ملسو هيلع هللا ىلصِمن األ

َنا  بلخاريرواه ا. «بَاَت هِذهِ اللَّيإلََة ِف َشَنٍة َوإِلَ َكرَعإ
৩/৭৮০। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জবনক আনসািীি রনকট সর্লেন। 
আি তাঁি সলি একজন সাহাবীও রেলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘যরদ সতামাি মশলক িালতি বাসী 
পারন থালক, তাহলে রনলয় এলসা; নলচৎ সিাসরি পারনলত মুখ োরর্লয় 

পান কলি সনব।’’ (বুখািী)775 
َنَهانَا َعِن احلَِريِر،  ملسو هيلع هللا ىلصإَن انَليِِبَ : وََعن ُحَذيَفَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥81

يبَاِج، َوالَُشِب يِف آِنيَِة اذَلَهِب َوالِفَضِة، َوقَاَل  َّيا، َويِهَ لَُكمإ » :َوادِلّ يِهَ لَُهمإ ِِف اُِلّنإ
 متفٌق َعلَيْهِ . «ِِف اآلِخَرةِ 

                                                           
774 সহীহুে বুখািী ১৭৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯, মুসরেম ২৩৫, রতিরমযী ৩২, নাসায়ী 

৯৭, ৯৮, আবূ দাউদ ১১৮, ইবনু মাজাহ ৪৩৪, আহমাদ ১৫৯৯৬, ১৬০০৩, ১৬০১৭, ১৬০২৪, 
মুওয়াত্তা মালেক ৩২, দালিমী ৬৯৪ 

775 সহীহুে বুখািী ৫৬১৩, ৫৬২১, আবূ দাউদ ৩৭২৪, ইবনু মাজাহ ৩৪৩২, আহমাদ ১৪১১০, ১৪২৯০, 
১৪২৯৮, ১৪৪১১, দালিমী ২১২৩ 
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৪/৭৮১। হুযাইফা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক পাতো ও সমাটা সিশমী কাপড় 
পিলত ও সসানা-রূপাি পালি পান কিলত রনলষয  কলিলেন। আি 
রতরন বলেলেন, ‘‘তা হে তালদি (কালফিলদি) জনয দুরনয়ায় এবং 
সতামালদি (মুসরেমলদি) জনয আলখিালত।’’ (বুখািী ও মুসরেম)776 

ِمّ َسلََمَة رَِِضَ اهلُل َعنَها ٦/٥8٤
ُ
َن رَُسوَل اهللِ : وََعن أ

َ
َُب  » :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ اََّلِص يإ يرَشإ

نِِه نَاَر َجَهنََم   .متفٌق َعلَيِْه . «ِِف آّنِّيَِة الِفَضِة، إَّنَما َُيَرإِجُر ِف َبطإ
ُب ِف آّنِّيَِة الِفَضِة َواَّلَهِب  » :ويف رواية ملسلم َ وإ يرَشإ

َ
 . «إَن اَّلِص ي يَأُكُل أ

نِِه  » :ويف رواية َُلُ  وإ فَِضٍة، فَإَّنَما َُيَرإِجُر ِف َبطإ
َ
َمنإ ََشَِب ِف إناٍء ِمنإ َذَهٍب أ

 .«نَاَراً ِمنإ َجَهَنم
৫/৭৮২। উলম্ম সাোমাহ্ িারদয়াল্লাহু‘আনহা হলত বরর্ণত 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি রূপাি 
পালি পান কলি, সস আসলে রনজ উদলি জাহািালমি আগুন  ক্ ক 
কলি পান কলি।’’ (বুখািী)777 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সয বযরি সসানা-রূপাি 
পালি পানাহাি কলি...।’’ 

                                                           
776 সহীহুে বুখািী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসরেম ২০৬৭, রতিরমযী ১৮৭৮, নাসায়ী 

৫৩০১, আবূ দাউদ  ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, 
২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দালিমী ২১৩০ 

777 সহীহুে বুখািী ৫৬৩৪, মুসরেম ২০৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪১৩, আহমাদ ২৬০২৮, ২৬০৪২, 
২৬০৫৫, ২৬০৭১, মুওয়াত্তা মালেক ১৭১৭, দালিমী ২১২৯ 
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তাঁি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সয বযরি সসানা অথবা রূপাি 
পালি পান কলি, সস আসলে রনজ উদলি জাহািালমি আগুন  ক্ ক 
কলি পান কলি।’’ 
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 كَِتاُب اللَِّباسكَِتاُب اللَِّباس

অয যায় (৩): সপাষাক-পরিচেদ 

بإَّيِض  -112
َ َباِب اّثلَوإِب األإ تِحإ  بَاُب اِسإ

পরিলচ্ছদ - ১১৭: সকান্ সের্ীি কাপড় উত্তম 

সাদা িলিি কাপড় উত্তম। আি োে, সবুজ ও কালো িলিি 
কাপড় দবয । আি সিশমী বস্ত্র োড়া সুরত, উে, পশম ও সোম 
ইতযারদি কাপড় পরিয ান কিা জালয়য। 

আল্লাহ তা‘আো বলেলেন, 
﴿ ٰ نَزّنۡلَ  قَدۡ  َءاَدمَ  َبِن  َي

َ
مۡ َعلَيۡ  اأ ٰ  اِلَاسٗ  ك  مۡ َٰءَسوۡ  رِيي َو ٰ َورِيٗش  تِك   َوىٰ ّتّلقۡ ٱ َوِلَاس   ا

 ٰ  [  ٤٥: افاالعر] ﴾ َخۡي َ  لَِك َذ
অথণাৎ “সহ বনী আদম! (সহ মানবজারত) সতামালদি েিাস্থান 

 াকাি ও সবশভূষাি জনয আরম সতামালদি জনয পরিচ্ছদ অবতীর্ণ 
কলিরে। আি সংযমশীেতাি পরিচ্ছদই সলবণাৎক্ষ্ট।” (সূিা আ’িাফ ২৬ 
আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো আলিা বলেলেন, 
مۡ  وََجَعَل  ﴿ ٰ  لَك  م   بِيَل َسَر م بِيَل َوَسَرٰ  رّ ۡلَۡ ٱ تَقِيك    تَقِيك 

ۡ
مَۡ بَأ  [  81: انلحل] ﴾ َسك 

অথণাৎ সতামালদি জনয বযবস্থা কলিলেন পরিলয য় বলস্ত্রি; যা 
সতামালদিলক তাপ হলত িক্ষা কলি এবং রতরন বযবস্থা কলিলেন 
সতামালদি জনয বলমণি, ওটা সতামালদি যুলদ্ধ িক্ষা কলি। (সূিা নাে ৮১ 
আয়াত) 
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َن رَُسوَل اهللِ : ٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَماوََعِن ابِن َعَبا ٥8٧/1
َ
اِلإبَُسوا  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

تَاُكمإ  ُنوا فِّيَها َموإ ، َوَكِفّ ِ ثَِّيابُِكمإ بُو  .«ِمنإ ثَِّيابُِكمإ اْلََّياَض ؛ فَإَّنَها ِمنإ َخريإ
َ
رواه أ

 .حديث حسن صحيح: داود والرتمذي، وقال
১/৭৮৩। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা 
সতামালদি সাদা িলিি কাপড় পরিয ান কি। সকননা, তা সতামালদি 
সলবণাত্তম কাপড়। আি ওলতই সতামালদি ম্ত বযরিলদিলক কাফন 
দাও।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান সহীহ)778 

اِلإبَُسوا  » :ملسو هيلع هللا ىلصاَل رَُسوُل اهلِل قَ : وََعن َسُمَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٥8٢
تَاُكمإ  نُوا فِّيَها َموإ ّيَُب، َوَكِفّ َهُر وَأطإ طإ

َ
رواه النسائ واحلاكم، . «اْلََّياَض ؛ فَإَّنَها أ

 «حديث صحيح » :وقال
২/৭৮৪। সামুিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা সাদা 
িলিি কাপড় পরিয ান কি। সকননা, তা সবলচলয় পরবি ও উৎক্ষ্ট। 
আি ওলতই সতামালদি ম্তলদিলক কাফন দাও।’’ (নাসাঈ, হালকম, রতরন 
বলেন হাদীসরট সহীহ)779 

َمْرُبوَعً، َولََقْد  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : وََعِن الََبَاِء رِض اهلل عنه، قَاَل  ٧/٥8٦

                                                           
778 আবূ দাউদ  ৩৮৭৮, রতিরমযী ১৭৫৭, ২০৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৯৭, আহমাদ ২০৪৮, ২২২০, ২৪৭৫, 

৩০২৭, ৩৩৩২, ৩৪১৬ 
779 সহীহ তাির্ীব ২০২৭ 
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 متفٌق َعلَيْهِ . مَحَْراَء َما َرأيُْت َشيْئاً َقُط أْحَسَن ِمنُْه  َرأْيتُُه يِف ُحلَةٍ 
৩/৭৮৫। বািা’ ইবলন আলযব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

রতরন বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ময যম আক্রতি 
েম্বা রেলেন। আরম তালঁক োে সপাশাক পরিরহত অবস্থায় সদলখরে। 
আরম তাঁি চাইলত অরয ক সুন্দি আি কাউলক সদরখরন।’ (বুখািী ও 
মুসরেম)780 

ِب ُجَحيَفَة وَْهِب بِن َعبِد اهللِ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٥8٥
َ
رَأيُت انليَِب : وََعن أ

َدٍم، فََخَرَج باَِلٌل بِوَُضوئِِه، فَِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ْبَّطِح يف ُقَبٍة َُلُ مَحَْراَء ِمْن أ

َ
بِمّكَة وَُهَو بِاأل

وََعلَيِه ُحلٌَة مَحَْراُء، َكأيِنّ أْنُظُر إىَِل َبيَاِض َساَقيِْه،  ملسو هيلع هللا ىلص، فََخَرَج انَليِِبُ نَاِضٍح َونَائٍِل 
َْحَ ىلَعَ : َفتَوَّضأ َوأَذَن باَِلٌل، فََجَعلُْت أتَنََبُع فَاهُ َهاُهنَا وََهاُهنَا، َيُقوُل يَِميناً وَِشَماالً 

ٌة، َفتََقَدَم فََصََّل َيُمُر َبنْيَ يََديِْه الََْكُْب الَصاَلِة، َْحَ ىلَعَ الَفاَلِح، ُثَم رُ  ِكَزْت َُلُ َعَْنَ
 .متفٌق َعلَيِْه . َواحْلَِماُر اَل ُيْمنَُع 

৪/৭৮৬। আবূ জুহাইফাহ অহাব ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক মক্কায় সদখোম, যখন রতরন আবত্বাহ নামক স্থালন 
চমণরনরমণত োে িলিি রশরবলি অবস্থান কিরেলেন। রবোে তািঁ ওযূি 
পারন রনলয় বাইলি সবি হলেন। রকেু সোক (বিকত হারসে কিাি 
জনয) উি পারনি রেটা সপে আি রকেু সংখযক সোক পারন সপে। 

                                                           
780 সহীহুে বুখািী ৩৫৪৯, ৩৫৫১, ৩৫৫২, ৫৮৪৮, ৫৯০১, মুসরেম ২৩৩৭, রতিরমযী ১৭২৪, ৩৬৩৫, 

৩৬৩৬, নাসায়ী ৫০৬০, ৫০৬২, ৫২৩২, ৫২৩৩, ৫৩১৪, আবূ দাউদ  ৪১৮৩, ১৮০৮৬, ১৮১৯১ 
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তািপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম োে িলিি সজাড়া বস্ত্র 
পরিরহত অবস্থায় বাইলি এলেন। সযন আরম তাঁি দুই পালয়ি সর্াোি 
শুভ্রতা প্রতযক্ষ কিরে। অতঃপি রতরন ওযূ কিলেন এবং রবোে 
আযান রদলেন। আরম তাঁি এরদক ওরদক মুখ রফিালনা েক্ষয 
কিরেোম। রতরন ডালন ও বালম মুখ রফরিলয় ‘হাইয়যা আোস স্বাোহ’, 
‘হাইয়যা আোে ফাোহ’ বেরেলেন। অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি জনয একরট বশণা (সুতিাহ স্বরূপ) পঁুলত সদওয়া হে। 
তািপি রতরন সামলন এরর্লয় সর্লেন এবং নামায পড়ালেন। তাঁি 
(সুতিাি) সামলন রদলয় কুকুি ও র্ায া অরতক্রম কিরেে। সসগুলোলক 
বায া সদওয়া হরচ্ছে না। (বুখািী ও মুসরেম)781 

ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦/٥8٥ ِب ِرْمثَة ِرفَاَعَة اتَليِِْمِ
َ
يُت رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َ
َرأ

اِن  ملسو هيلع هللا ىلص ْخََضَ
َ
بُو داود والرتمذي بإسناد صحيح. وََعلَيِه ثَوَباِن أ

َ
 رواه أ

৫/৭৮৭। আবূ রিমসা রিফাআহ তাইমী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি পিলন দুলটা সবুজ িলিি কাপড় সদলখরে।’ (আবূ দাঊদ রবশুদ্ধ 
সূলি)782 

َن رَُسوَل اهلِل : وََعن َجابٍِر رِض اهلل عنه ٥/٥88
َ
َدَخَل يَْوَم َفتِْح َمَكَة  ملسو هيلع هللا ىلصأ

                                                           
781 সহীহুে বুখািী ১৮৮, ১৯৬, ৩৭৬, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫০১, ৬৩৩, ৩৫৫৩, মুসরেম ৫০৩, ২৪৯৭, 

নাসায়ী ৪৭০, আবূ দাউদ  ৬৮৮, আহমাদ ১৮২৬৮, ১৮২৭৮, দালিমী ১৪০৯ 
782 আবূ দাউদ  ৪০৬৫, ৪২০৬, রতিরমযী ২৮১২, ১৫৭২, আহমাদ ৭০৭১, ৭০৭৭, ১৭০২৭ 
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 رواه مسلم. وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداء 
৬/৭৮৮। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মক্কারবজলয়ি রদন (সসখালন) কাে 
িলিি পার্ড়ী পলি প্রলবশ কলিরেলেন। (মুসরেম)783 

ِب َسِعيٍد َعمِرو بِن ُحَريٍْث رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٥8٢
َ
َكأيِنّ أنُْظُر إىَِل : وََعن أ

 رواه مسلم. أْرََخ َطَرَفيَْها َبنْيَ َكِتَفيِْه  وََعلَيِه ِعَماَمٌة َسوَْداُء، قَدْ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل 
َن رَُسوَل اهلِل : ويف روايٍة َُلُ 

َ
 .َخَّطَب انَلاَس، وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداُء  ملسو هيلع هللا ىلصأ

৭/৭৮৯। আবূ সা‘ঈদ ‘আমি ইবলন হুিাইস সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরম সযন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লামলক কাে িলিি পার্ড়ী পরিরহত অবস্থায় সদখরে, 
রতরন তাঁি পার্ড়ীি দুই প্রান্ত দুই কাঁলয ি মােখালন েুরেলয় 
সিলখরেলেন।’ (মুসরেম)784 

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে সয, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম কাে িলিি পার্ড়ী মাথায় সবঁলয  সোকলদি 
মালে খুতবা রদরচ্ছলেন।’ 

َن رَُسوُل اهلِل : وََعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٥٢1/8 يِف ثاََلثَِة  ملسو هيلع هللا ىلصُكِفّ
 متفٌق َعلَيْهِ .أثَْواٍب بِيٍض َسُحوِيٍَة ِمْن ُكرُْسٍف، لَيَْس ِفيَها قَِميٌص َواَل ِعَماَمٌة 

                                                           
783 মুসরেম ১৩৫৮, রতিরমযী ১৬৭৯, ১৭৩৫, ২৮৬৯, ৫৩৪৪, ৫৩৪৫ , আবূ দাউদ  ৪০৭৬, ইবনু 

মাজাহ ২৮২২, ৩৫৮৫, আহমাদ ১৪৪৮৮, ১৪৭৩৭, দালিমী ১৯৩৯ 
784 মুসরেম ১৩৫৯ নাসায়ী  ৫৩৪৩, ৫৩৪৬, আবূ দাউদ  ৪০৭৭, ইবনু মাজাহ ১১০৪, ২৮২১, ৩৫৮৪, 

৩৫৮৭, আহমাদ ১৮২৫৯ 
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৮/৭৯০। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক রতনরট সাদা সুরত বলস্ত্র 
কাফন সদওয়া হলয়লে সযগুরে ইয়ামালনি ‘সাহুে’ নামক স্থালন প্রস্তুত 
কিা হলয়রেে। ওগুরেি মলয য কামীস (জামা) রেে না। আি পার্ড়ীও 
রেে না।’’ (বুখািী-মুসরেম)785 

َذاَت َغَداةٍ، وََعلَيِْه ِمْرٌط ُمرََحٌل ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهللِ َخَرَج رَُسو: وََعنَها، قَالَْت  ٢/٥٢1
 رواه مسلم. َشعٍر أْسوَدَ 

৯/৭৯১। উি িাবী হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একরদন সকালে সবি হলেন, তখন 
তাঁি সদলহ পাোলনি েরব োপা কাে সোলমি চাদি রেে।’ (মুসরেম)786 

‘মুিাহহাে’ বো হয় সসই কাপড়লক, যালত ‘িাহে’ (উলটি রপলি 
রস্থত রজন্ বা পাোন) এি েরব োপা থালক। আিবীলত পাোনলক 
‘আকওয়াি’ও বলে। 

 ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َمَع رَُسوِل اهللِ : وََعِن الُمِغرَيةِ بِن ُشْعبََة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥٢٤/11
َل َعْن َراِحلَِتِه : قُلُت  «َماٌء ؟أَمَعَك » :َذاَت َيْلٍَة يِف َمِسرٍي، َفَقاَل يِل  َنَعْم، َفَْنَ

َفَمََّش َحََّت تََوارَى يِف َسَواِد اللَيِْل، ُثَم َجاَء فَأفَْرْغُت َعلَيِْه ِمَن اإلَداَوِة، َفَغَسَل 
ْن خُيِْرَج ِذَراَعيِْه ِمنَْها َحََّت أ

َ
ْخرََجُهَما وَْجَهُه وََعلَيِْه ُجبٌَة ِمْن ُصوٍف، فَلَْم يَْستَِّطْع أ

                                                           
785 সহীহুে বুখািী ১২৬৪, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৮৭, মুসরেম ৯৪১, রতিরমযী ৯৯৬, নাসায়ী 

১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯, আবূ দাউদ ৩১৫১, ইবনু মাজাহ ১৪৬৯, আহমাদ ২৩৬০২, ২৪১০৪, 
২৪৩৪৮, ২৪৪৮৪, ২৪৭৯৫, ২৫০৭৩, ২৫১৫২, ২৫২৬৭, ২৫৪১৮, ২৫৭৪৪, মুওয়াত্তা মারেক ৫২১ 

786 মুসরেম ২০৮১, রতিরমযী ২৮১৩, আবূ দাউদ ৪০৩২, আহমাদ ২৪৭৬৭ 
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نِْزَع ُخَفيِْه، َفَقاَل 
َ
 » :ِمْن أْسَفِل اجْلَُبِة، َفَغَسَل ِذَراَعيِْه َوَمَسَح بَِرأِسِه، ُثَم أْهَويُْت أل

 ِ ُتُهَما َطاِهَرَتّيإ
َخلإ دإ

َ
ُهَما فَإِنّ أ  .متفٌق َعلَيِْه . َوَمسَح َعلَيِْهَما  «َدعإ

 .َضيَِّقُة الُكَمنْيِ وََعلَيِْه ُجَبٌة َشاِمَيٌة : ويف رواية
 .أَن هِذهِ الَقِضَيَة ََكنَْت يف َغْزَوِة َتبُوَك : ويف رواية

১০/৭৯২। মুর্ীিাহ ইবলন শু’বা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, এক সফলি আরম িালতি সবোয় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি রেোম। রতরন আমালক বেলেন, 
‘‘সতামাি কালে পারন আলে রক?’’ আরম বেোম, ‘জী হযাঁ।’ সুতিাং 
রতরন স্বীয় বাহন সথলক নামলেন এবং চেলত োর্লেন। এমনরক 
সশষ পযণন্ত িালতি অন্ধকালি অদ্শয হলয় সর্লেন। তািপি যখন 
রফলি এলেন, তখন আরম পাি সথলক (পারন) স লে রদোম। রতরন 
তাঁি মুখমিে যু লেন। তাঁি পিলন রেে পশমী জুববা। রতরন তা হলত 
তাঁি হাত দু’রটলক সবি কিলত সক্ষম হলেন না। পরিলশলষ রতরন 
জুববাি রনলচি রদক রদলয় হাত সবি কিলেন। অতঃপি রতরন তাঁি 
হাত দু’রট যু লেন ও মাথা মাসাহ কিলেন। তািপি আরম তাঁি সমাজা 
খুলে সনওয়াি জনয হাত বাড়াোম। রতরন বেলেন, সেলড় দাও। 
সকননা, আরম ওগুলো পরবি (ওযূ) অবস্থায় পালয় রদলয়রে। অতঃপি 
রতরন তাি উপি মাসাহ কিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)787 

                                                           
787 সহীহুে বুখািী ১৮২, ২০৩, ২০৬, ৩৬৩, ৩৮৮, ২৯১৮, ৪৪২১, ৫৭৯৮, ৫৭৯৯, মুসরেম ২৭৪, 

রতিরমযী ৯৭, ৯৮, ১০০, নাসায়ী ৭৯, ৮২, আবূ দাউদ ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ইবনু মাজাহ ৫৪৫, 
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অপি বর্ণনায় আলে, তাঁি সদলহ রেে শামী জুববা; যাি হাতা 
দু’রট টাইট রেে। 

অনয বর্ণনায় আলে, এ  টনারট রেে তাবূক যুলদ্ধি সফলি। 
 

َباِب الإَقِمّيإِص  -112 تِحإ  بَاُب اِسإ
পরিলচ্ছদ - ১১৮: জামা পরিয ান কিা উত্তম 

ِمّ َسلََمة رَِِضَ اهللُ َعنَها، قَالَْت  ٥٢٧/1
ُ
ََكَن أَحُب اّثلِّيَاِب إىَِل رَُسوِل اهلِل : َعن أ

بُو داود والرتمذي، وقال. الَْقِميَص  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
 . «حديث حسن » :رواه أ

১/৭৯৩। উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট 
সবলচলয় সবরশ পেন্দনীয় সপাশাক রেে কামীস (জামা)।’ (আবূ দাঊদ, 
রতিরমযী, হাসান)788 

 

َزارِ َوَطَرِف الإِعَماَمِة  -119 ِ
ِل الإَقِمّيإِص َوالإُكِمّ َواْلإ بَاُب ِصَفِة ُطوإ
نإ ذىلَِك لََعى َسبِّيإلِ  ٍء مِّ َباِل ََشإ ِ  َوََتإِريإِم إِسإ َُّيََلءِ َوَكَراَهتِِه مِنإ َغريإ

إ
اخل

 ُخَّيََلءِ 

পরিলচ্ছদ - ১১৯: জামা-পায়জামা, জামাি হাতা, েুরি তথা 
                                                                                                            

৫৫০, আহমাদ ১৭৬৬৮, ১৭৬৭৫, ১৭৬৯১, ১৭৬৯৯, ১৭৭১০, ১৭৭১৭, ১৭৭৪১, ১৭৭৫৫, 
মুওয়াত্তা মালেক ৭৩, দালিমী ৭১৩ 

788 আবূ দাউদ ৪০২৫, ৪০২৬, রতিরমযী ১৭৬২, ইবনু মাজাহ ৩৫৭৫ 
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পার্ড়ীি প্রান্ত কতটুকু েম্বা হলব? অহংকািবশতঃ ওগুরে 
েুরেলয় পিা হািাম ও রনিহংকালি তা েুোলনা 

অপেন্দনীয় 

نَصاِرَيِة رَِِضَ  ٥٢٢/1
َ
سَماَء بِنِت يَِزيَد األ

َ
ََكَن ُكُم : اهلُل َعنَها، قَالَْت  َعن أ
بُو داود والرتمذي، وقال. إىَِل الُرْسِغ  ملسو هيلع هللا ىلصقَِميِص رَُسوِل اهللِ 

َ
حديث حسن » :رواه أ

» 
১/৭৯৪। আসমা রবনলত য়যাযীদ আনসািী িারদয়াল্লাহু‘আনহা 

হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি জামাি হাতা করি পযণন্ত েম্বা রেে।’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী 

হাসান)789 

َن انَليِِبَ : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٤/٥٢٦
َ
َبُه  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ َمنإ َجَر ثَوإ

بُو بَكرٍ . «ُخَّيَلَء لَمإ َينإُظِر اهلُل إََِلإِه يَوإَم الِقَّياَمِة 
َ
إَِزارِي يَا رَُسوَل اهلِل، إَِن : َفَقاَل أ

َتَعاَهَدُه، َفَقاَل َُلُ رَُسوُل اهلِل 
َ
َعلُُه  » :ملسو هيلع هللا ىلصيَْسرَتِِْخ إاَِل أْن أ َت ِمَمنإ َيفإ إنََك لَسإ

 .رواه ابلخاري وروى مسلم بعضه . «ُخَّيَلَء 
২/৭৯৫। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

                                                           
789 আরম (আেবানী) বেরেঃ এি মলয য দুবণেতা িলয়লে। সদখুন ‘‘রসেরসোহ্ য‘ঈফা’’ (২৪৫৮)। এি 

সনলদি মলয য শাহি ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকািী িলয়লেন রতরন মন্দ সহফয শরিি কািলর্ 
দুবণে। হালফয ইবনু হাজাি ‘‘আত্তাক্বিীব’’ গ্রলন্থ বলেনঃ রতরন সতযবাদী, সবশী সবশী মুিসাে এবং 
সলন্দহমূেক বর্ণনাকািী। আবূ হারতম ও ইবনু আদী প্রমুখও বলেলেন তাি সহফয শরিলত দুবণেতা 
রেে। [সদখুন ‘‘য‘ঈফা’’ হাদীস নং ৬৮৩৬]। রতিরমযী ১৭৬৫, ৪০২৭ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি অহংকালিি 
সালথ রনলজি সপাশাক মারটলত সেঁচলড় চেলব, আল্লাহ তাি প্ররত 
রকয়ামলতি রদন (িহমলতি দ্রষ্টলত) তাকালবন না।’’ আবূ বকি 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! সখয়াে না কিলে 
আমাি েুরি র লে হলয় সনলম যায়।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম তালদি সের্ীভুি নও, যািা তা 
অহংকািবশতঃ কলি থালক।’’ (বুখািী, মুসরেম এি আংরশক বর্ণনা 

কলিলেন।)790 
ِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٧/٥٢٥

َ
َن رَُسوَل اهلِل : وََعن أ

َ
ِلَ َينإُظُر  »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

 ٌق َعلَيْهِ متف. «اهلُل يَوإَم الِقَّياَمِة إََِل َمنإ َجَر إَِزارَهُ َبَطراً 
৩/৭৯৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয অহংকালিি 
সালথ রনলজি েুরি েুরেলয় চলে, আল্লাহ রকয়ামলতি রদন তাি প্ররত 
(িহমলতি দ্রষ্টলত) তাকালবন না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)791 

ّ  وََعنُه، َعِن  ٢/٥٢٥ ِ ِمَن اِْلَزارِ فَِِف  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبِ َبّيإ َفَل ِمَن الَكعإ َما أسإ

                                                           
790 সহীহুে বুখািী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসরেম ২০৮৫, রতিরমযী ১৭৩০, ১৭৩১, 

নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, আহমাদ 
৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৬৬৯, ৪৭৫৯, ৪৮৬৯, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩০, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, 
৫৩০৫, ৫৩১৮, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, ৫৪১৬, ৫৪৩৭, ৫৫১০, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮ 

791 সহীহুে বুখািী ৫৭৮৮, মুসরেম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, ৯৮৫১, 
১০১৬৩, ২৭২৫৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৮ 
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 رواه ابلخاري .«انلَارِ 
৪/৭৯৭।  উি িাবী হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘েুরিি সয পরিমার্টুকু পালয়ি র্াঁলটি নীলচ 
যালব, সস পরিমার্ জাহািালম যালব।’ (বুখািী)792 

٦/٥٢8  ّ ِب َذٍرّ رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
َ
ثََلَثٌَة ِلَ يَُكلُِّمُهُم  »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعن أ

َِلٌم 
َ
، َولَُهمإ َعَذاٌب أ ّيِهمإ ، َوِلَ يَُزكِّ َها : قَاَل . «اهلُل يَوإَم الِقَّياَمِة، َوِلَ َينإُظُر إََِلإِهمإ

َ
َفَقَرأ

  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
َ
وا : بُو ذرٍّ ثاََلَث ِمَراٍر، قَاَل أ َمْن ُهْم يَا رَُسوَل اهلِل ؟ ! َخابُوا وََخَِسُ

بُِل، َواملَناُن، َوالُمنإِفُق ِسلإَعَتُه بِاحَللِِف الَكِذِب » :قَاَل  ويف . رواه مسلم . «الُمسإ
 . «الُمْسِبُل إَزارَُه » :رواية َُلُ 

৫/৭৯৮।  আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রতন বযরিি সালথ 
রকয়ামলতি রদন আল্লাহ কথা বেলবন না, তালদি রদলক (দয়াি 
দ্রষ্টলত) তাকালবন না, তালদিলক পরবি কিলবন না এবং তালদি 
জনয থাকলব যন্ত্রনাদায়ক শারি।’’ বর্ণনাকািী বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উি বাকযগুরে রতনবাি বেলেন।’ 
আবূ যািণ বেলেন, ‘তািা বযথণ ও ক্ষরতগ্রি সহাক! তািা কািা? সহ 
আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘(েুরি-কাপড়) পালয়ি র্াঁলটি নীলচ 
সয েুরেলয় পলি, দান কলি সয সোলকি কালে দালনি কথা বলে 

                                                           
792 সহীহুে বুখািী  ৫৭৮৭, নাসায়ী ৫৩৩০, ৫৩৩১ , আহমাদ ৭৪১৭, ৭৭৯৭, ৯০৬৪, ৯৬১৮, 

১০১৭৭,  
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সবড়ায় এবং রমথযা কসম সখলয় সয পর্য রবরক্র কলি।’’ (মুসরেম)793 
তাঁি অনয বর্ণনায় আলে, ‘‘সয েুরি েুরেলয় পলি।’’ 

٥/٥٢٢  ّ يِِبِ
َباُل ِِف  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انلَ اِْلسإ

. «ةِ اِْلَزارِ، َوالَقِمّيِص، وَالِعَماَمِة، َمنإ َجَر َشيإئاً ُخَّيَلءَ لَمإ ينإُظرِ اهلل إََِلإهِ يَوإمَ الِقّيَامَ 
بُو داود والنسائ بإسناد صحيح

َ
 رواه أ

৬/৭৯৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘েুরি, জামা ও পার্ড়ীলত 
েুোলনাি কাজ হলয় থালক। (অথণাৎ এগুরে েুরেলয় পিলে গুনাহ 
হয়।) সয বযরি অহংকািবশতঃ রকেু মারটলত সেঁচলড় চেলব, আল্লাহ 
রকয়ামলতি রদন তাি রদলক (দয়াি দ্রষ্টলত) তারকলয় সদখলবন না।’’ 
(আবূ দাঊদ, নাসায়ী রবশুদ্ধ সূলি)794 

ِب ُجَرٍيّ َجابِِر بِن ُسلَيٍْم رِض اهلل عنه، قَاَل  811/٥
َ
يُْت رَُجاًل : وََعن أ

َ
َرأ

يِه، ال َيُقوُل َشيْئاً إاَِل َصَدرُ 
ْ
: َمْن َهَذا ؟ قَالُوا: وا َعنُْه، قُلُْت يَْصُدُر انَلاُس َعْن َرأ

: اَل َتُقْل  » :َقاَل  - َمَرتنَيِ  – َعلَيَْك الَسالُم يَا رَُسوَل اهللِ : قُلُْت .  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
يَُة الَمْوََت، قُْل  : قُلُْت : قَاَل . «الَسالُم َعلَيَْك : َعلَيَْك الَسالُم، َعلَيَْك الَسالُم حَتِ

                                                           
793 মুসরেম ১০৬, রতিরমযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৬৫৪, ৪৪৫৮, ৪৪৬৯, ৫৩৩৩, আবূ দাউদ 

৪০৮৭, ইবনু মাজাহ ২২০৮, আহমাদ ২০৮১১, ২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০, ২১০৩৪, দালিমী 
২৬০৫ 

794 সহীহুে বুখািী  ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসরেম ২০৮৫, রতিরমযী ১৭৩০, ১৭৩১, 
আবূ দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, 
আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, 
৫৪১৬, ৫৫১০ , ৬১৬৮, ৬৩০৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮ 
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تَُه َكَّشَفُه  » :اهلِل ؟ قَاَل  أنَْت رَُسوُل  َصابََك رُضٌ فََدَعوإ
َ
أنَا َرُسوُل اهللِ اَّلِص ي إَِذا أ

وإ فََلٍَة 
َ
ٍر أ رإٍض َقفإ

َ
نإبََتَها لََك، َوإَِذا ُكنإَت بِأ

َ
تَُه أ َصابََك ََعُم َسنٍَة فََدَعوإ

َ
َعنإَك، َوإَِذا أ

تَُه َرَدَها َعلَّيإَك  ِلَ تَُسَْبَ  » :قَاَل . ِاْعَهْد إيَِلَ : قُلُْت : قَاَل . « فََضلَتإ َراِحلَُتَك، فََدَعوإ
َوِلَ ََتإِقَرَن  » َفَما َسبَبُْت َبْعَدهُ ُحّراً، َواَل َعبْداً، َواَل بَِعرياً، َواَل َشاًة،: قَاَل . «أَحداً 

نإ تَُكلَِّم أَخاَ  وَأنإَت ُمنإبَِسٌط إََِلإِه وَجإ 
َ
ُروِف َشيإئاً، وَأ ُهَك، إَن َذلَِك ِمَن ِمَن الَمعإ

َبِّي، َوإيَاَ   ِف الَساِق، فَإنإ أَبّيإَت فَإََل الَكعإ ُروِف، َوارإَفعإ إَزاَرَ  إََِل نِصإ الَمعإ
َباَل اِْلَزارِ فَإَّنَها ِمَن الَمِخّيلَةِ  ُرٌؤ َشَتَمَك  َوإَن اهلَل ِلَ ُُيُِب الَمِخّيلََة ؛ َوإِنِ  .َوإسإ امإ

لَُم فِّيِه، فَإَّنَما َوبَاُل َذلَِك َعلَّيإِه وََعرَيََ  بَِما َيعإ  إهُ بَِما َتعإ بُو . «لَُم فِّيَك فََلَ ُتَعرِيّ
َ
رواه أ

 «حديث حسن صحيح » :داود والرتمذي بإسناد صحيح، وقال الرتمذي
৭/৮০০। আবূ জুিাই জালবি ইবলন সুোইম হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, আরম এমন এক বযরিলক সদখোম, যাঁি মতানুযায়ী সোলক 
কাজ কিলে, তাঁি কথা তািা সমলন রনলচ্ছ। আরম রজজ্ঞাসা কিোম, 
‘এ সোকরট সক?’ সোলকিা বেে, ‘ইরন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
‘আোইরহ ওয়াসাল্লাম।’ আরম তাঁলক ‘আোইকাস সাোম ইয়া 
িাসূোল্লাহ’ দু’বাি বেোম। রতরন বেলেন, ‘‘আোইকাস সাোম’ 
বলো না। ‘আোইকাস সাোম’ সতা ম্তলদি জনয অরভবাদন বার্ী। 
তুরম বলো ‘আসসাোমু আোইকা।’’ 

জালবি বলেন, আরম বেোম, ‘আপরন আল্লাহি িসূে?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আরম সসই আল্লাহি িসূে, সয আল্লাহলক সকালনা রবপলদি 
সময় যরদ ডালকা, তাহলে রতরন সতামাি রবপদ দূি কলি সদলবন। 
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যরদ দুরভণলক্ষ আক্রান্ত হলয় তাঁি কালে প্রাথণনা কি, তাহলে রতরন 
সতামাি জনয যমীন সথলক ফসে উৎপাদন কিলবন। সকান র্ােপাো 
রবহীন জনশূনয মরুভূরমলত সতামাি বাহন হারিলয় সর্লে তুরম যরদ 
তাঁি রনকট সদা‘আ কি, তাহলে রতরন সতামাি বাহন সতামাি কালে 
রফরিলয় সদলবন।’’ 

জালবি বলেন, আরম বেোম, ‘আপরন আমালক রবলশষ উপলদশ 
দান করুন।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম কাউলক কখলনা র্ারে-র্াোজ 
কলিা না।’’ সুতিাং তািপি সথলক আরম না সকান স্বায ীন-পিায ীন 
বযরিলক, না সকান উট আি না সকান োর্েলক র্ারে রদলয়রে। 

(রদ্বতীয় উপলদশ হলচ্ছ এই সয,) ‘‘সকান পুর্যকমণলক তুচ্ছ জ্ঞান 
কলিা না। রনঃসলন্দলহ সহাসয বদলন সকান মুসরেম ভাইলয়ি সলি 
সতামাি বাকযাোপ কিা সনকীি কাজ। রনজ েুরি পালয়ি অয ণ িো 
পযণন্ত উঁচু সিলখা। তা যরদ মানলত না চাও, তাহলে র্াঁট পযণন্ত 
েুোলত পাি। েুরি েুরেলয় পিা সথলক দূলি সথলকা। সকননা, এলত 
অহংকাি জন্মায়। আি রনশ্চয় আল্লাহ অহংকািলক পেন্দ কলিন না। 
যরদ সকউ সতামালক র্ারে সদয় অথবা এমন সদাষ য লি সতামালক 
েিা সদয়, যা সতামাি মলয য রবদযমান আলে বলে জালন, তাহলে তুরম 
তাি এমন সদাষ য লি তালক েিা রদলয়া না, যা তাি মলয য রবদযমান 
আলে বলে জালনা। সযলহতু তাি কুফে তাি উপিই বতণালব (সতামাি 
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উপি নয়)।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান সহীহ)795 
ِِبْ ُهرَ  8/811

َ
بَيْنََما رَُجٌل يَُصَِّلّ ُمْسِبٌل إَِزارَُه، : يَْرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل َوَعْن أ

  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َُلُ رَُسْوُل اهلِل 
إ
، ُثَم َجاَء، َفَقاَل  «اِذإَهبإ َفَتَوَّضأ

َ
اِذإَهبإ » :فََذَهَب َفتَوَضأ

 
إ
َمْرتَهُ . يَا رَُسْوَل اهلِل : َفَقاَل َُلُ رَُجٌل  «َفَتَوَّضأ

َ
 ُثَم َسَكَت َعنُْه ؟  َمالََك أ

َ
ن َيتَوََضأ

َ
أ

بٍِل » :قَاَل  َبُل َصََلةَ رَُجٍل ُمسإ بٌِل إِزَاَرهُ، إَِن اهلَل َِل َيقإ  . «إِنَُه ََكَن يَُص ىَِّ َوُهَو ُمسإ
৮/৮০১। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, একদা 

এক বযরি (টাখনুি নীলচ) েুরি েুরেলয় সাোত পড়রেলো। িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালক বেলেন, যাও, পুনিায় ওযূ 
কি। সস আবাি ওযূ কলি কলি এলো। রতরন আবাি বেলেনঃ যাও, 
পুনিায় ওযূ কি। একজন বেলো, সহ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম ! সকন আপরন তালক ওযূ কিাি রনলদণশ রদলচ্ছন, তািপি 
নীিবতা পােন কিলেন? রতরন বেলেনঃ এ সোক তাি েুরি (টাখনুি 
নীলচ) েুরেলয় রদলয় সাোত পড়রেলো। অথচ আল্লাহ এমন বযরিি 
সাোত কবূে কলিন না, সয তাি পায়জামা এিকম েুরেলয় রদলয় 
সাোত আদায় কলি।796 
                                                           
795 আবূ দাউদ ৪০৮৪, রতিরমযী ২৭২১, আহমাদ ১৫৫২৫ 
796 এ সহীহ্ আখযা দালনি বযাপালি সুস্পষ্ট রবরূপ মন্তবয িলয়লে। সস সম্পলকণ আরম ‘‘তাখিীজুে 

রমশকাত’’ গ্রলন্থ (হাঃ নং ৭৬১) এবং ‘‘য‘ঈফু আবী দাঊদ’’ গ্রলন্থ (নং ৯৬) বযাখযা প্রদান কলিরে। 
এি সনলদি মলয য আবূ জা‘ফাি নালম এক বর্ণনাকািী িলয়লেন রতরন অপরিরচত, তালক সচনা যায় 
না। এ বর্ণনাকািী সম্পলকণ শাইখ আেবানী ‘‘য‘ঈফু আবী দাঊদ-আেউম্ম-’’ গ্রলন্থ (নং ৯৬) 
রবিারিত আলোচনা কলিলেন। আবূ দাউদ ৪০৮৬, ইবনুে কাত্তানও আবূ জাফািলক মাজহূে 
বলেলেন। 
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ْخََبَن أِب : وعن قَيِس بن بٍَش اتَلْغليِِبّ قال 81٤/٢
َ
 ألِب جليساً  وكنأ

صحاب من رَُجٌل  بِِدمشَق  َكن: قال ادَلرداءِ 
َ
يقال ُل سهُل ابُن  ملسو هيلع هللا ىلص انلَب أ

داً قَلََما َُيالُس انَلاَس، إَِنَما هو صالةٌ، فَإِذا فرغَ فَإَِنَما  احلنَظلَيِة، وكن رُجالً ُمتَوِحّ
َِت أْهلَُه، َفَمَر بِنَا وََنُن ِعند أِب ادَلرَداِء، فقال ُل

ْ
بو  هو تسبيح وتكبرٌي حَّت يأ

َ
أ

َك، : ادَلرَداءِ  ْسَيًة َفَقِدَمْت، فََجاَء  ملسو هيلع هللا ىلصبَعَث رسول اهللِ : قال. لَُكِمًة َتنَْفُعنَا وال تَُضُ
، فقال لرُجٍل إىِل ملسو هيلع هللا ىلصرَُجٌل ِمنهم فََجلَس يف الَمْجِلس اذلي ََيِلُس ِفيِه رسول اهللِ 

يننَا ِحنَي اتلَقيْنَا ََنُن والعُدو، فَحَمل فال: َجنْبهِ 
َ
. ُخْذَها ِمىِنّ : ٌن َفَّطَعَن، فقاللَوْ َرأ

نَا الُغالُم الِغَفارُِي، َكيَْف تَرى يف قْوُِلِ ؟ قال
َ
جُرهُ : وأ

َ
َراهُ إاِل قَْد َبَّطَل أ

َ
فَسِمَع . َما أ

ساً، َفتَنَازَع َحَّت َسِمَع رسول اهلِل : بِذلَك آَخُر فقال
ْ
رَى بَِذلََك بأ

َ
 » :فقال ملسو هيلع هللا ىلصَما أ
 
إ
ن يُؤإَجَر وُُيإَمد ُسبإحان اهللِ ؟ ِل بَأ

َ
با ادَلرَْداِء ُْسَ بِذلَك، وجعَل  «س أ

َ
يُْت أ

َ
فََرأ

َسه إَِيِه َوَيُقوُل 
ْ
نَْت سِمْعَت َذلَك ِمْن رسول اهللِ : يَْرَفُع رأ

َ
نَعْم، فما : ،؟ فيقولملسو هيلع هللا ىلصأأ

قوُل َيََُبَكَن ىلع رْكبَنَيِْه 
َ
 .زال يِعيُد َعلَيِْه حَّت إِّّن أل

بُو ُل فقال، آَخرَ  يَوماً  بِنَا َفَمرَ : قال      
َ
َك، : ادَلرَْداءِ  أ لَُكَِمًة تَنَفُعنَا وال تََُضُ

الُمنإِفُق لََع اخلَّيإِل َكْلَاِسِط يََدهُ بالَصَدقة ِل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال نَلَا رسول اهلِل : قال
بُِضَها بو ُل فقال، آخر يوماً  بِنَا مرَ  ثم .  «َيقإ

َ
: قال، تََُضكَ  َوال ُعنَاَتنْفَ  لَُكَِمةً : ادَلرَْداءِ  أ

َباُل إَِزارِه  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللِ  َسدص ُي، لوِل ُطوُل َُجته َوإِسإ
َ
َم الرَُجُل ُخَريإٌم األ  «نعإ

ذنيْه، ورفَع إَِزارَُه إىِل 
ُ
َخَذ َشفَرًة َفَقَّطَع بها مُجتَُه إىِل أ

َ
فبَلَغ ذلك ُخَريماً، فَعَجَل فَأ

نَْصاف َساَقيْه 
َ
بُو ادَلرَْداءِ  َثَم َمرَ . أ

َ
َك : بنَا يَْوماً آَخَر َفَقاَل َُلُ أ لَُكِمًة َتنَْفُعنَا والَ تََُضُ

وانُِكمإ  » :يُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسمْعُت رُسوَل اهلِل : قَاَل  لُِحوا . إِنَُكمإ قَادُموَن لََع إِخإ صإ
َ
فَأ
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نَُكمإ َشاَمة ِف انلَ 
َ
لحوا ْلَاَسُكمإ حَّت تَُكونُوا َكأ صإ

َ
، وأ اِس، فَإَِن اهللَ ِلَ رَِحالَكمإ

َش َوِلَ اِلََفُحش  بو داود بإِسناٍد حسٍن، إاَِل قَيَْس بن بَش، .  «ُُيُب الُفحإ
َ
رواُه أ

 . مسلم ُل روى وقد فاْختَلَُفوا يف توثيِقِه وتَْضعفيه، 
৯/৮০২। কাইস ইবনু রবশি আত-তার্রেবী (িাহঃ)-এি সিী 

রেলেন। রতরন (রবশি) বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি এক সাহাবী দারমশলক রেলেন। তালক বো হলতা 
সাহে ইবনু হানযারেয়যা। রতরন একারকত্বলক সবরশ পেন্দ কিলতন, 
সোকলদি সালথ খুব কমই উিাবসা কিলতন, অরয কাংশ সময় 
সাোলতই কারটলয় রদলতন, সাোত সথলক অবসি হলয় তাি পরিবাি-
পরিজলনি কালে রফলি আসাি আর্ পযণন্ত তাসবীহ্ ও তাকবীলি মগ্ন 
থাকলতন। (একরদন) রতরন আমালদি পাশ রদলয় অরতক্রম কিলেন। 
তখন আমিা আবূ দািদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি কালে রেোম। আবূ 
দািদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তালক বেলেন, আমালদিলক এমন সকান 
কথা বলে রদন, যা আমালদি উপকাি রদলব আি আপনািও সকান 
ক্ষরত হলব না। রতরন বেলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম একরট সোট্ট বারহনী সপ্রির্ কিলেন। বারহনী রফলি 
আসাি পি তালদি একজন ঐ মাজরেলশ এলস বলস পড়লো সযখালন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামও বসা রেলেন। তাি পালশ 
বসা সোকরটলক আর্ন্তুক সোকরট বেলো, তুরম যরদ আমালদিলক 
তখন সদখলত রজহালদি ময়দালন আমিা যখন শত্রুি মুলখামুরখ 
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হলয়রেোম, বশণা উঁরচলয় অমুক (কারফি) আক্রমর্ কিলো এবং 
আ াত হানলো। উত্তলি (আক্রান্ত মুসরেমরট) বেলো, এই সন আমাি 
পক্ষ সথলক, আি আরম হরচ্ছ রর্ফাি সর্ালিি যুবক। তাি এই বিবয 
রবষলয় আপরন কী বলেন? সোকরট বেলো, আমাি মলত (অহংকালিি 
কািলর্) তাি সাওয়াব রবনষ্ট হলয় সর্লে। এই কথা আলিকজন শুলন 
বেলো, এলত সতা আরম সকান সদাষ সদরখ না। তািা রবতলকণ রেপ্ত 
হলো, এমনরক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামও তা শুলন 
সফলেন। রতরন বেলেনঃ সুবহানাল্লাহ! এলত সকান সদাষ সনই, সস 
(আলখিালত) পুিষ্্কত হলব এবং (ইহকালে) প্রশংরসত হলব। কাইস 
ইবনু রবশি বলেন, আবুদ দািদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সক আরম 
সদখোম সয, এলত রতরন খুরশ হলয়লেন এবং তাঁি রদলক রনলজি মাথা 
উরিলয় বেলেন, আপরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি কালে একথা শুলনলেন রক? ইবনু হানযারেয়যা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বেলেন, হযাঁ শুলনরে। আবুদ দািদা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এই কথারট 
বািবাি ইবনু হানযারেয়যাি সামলন বেলত োর্লেন। অবলশলষ আরম 
বলেই সফেোম, আপরন রক ইবনু হানযারেয়যাি হাঁটুি উপি চলড় 
বসলত চান?797 
                                                           
797 আবূ দাঊদ (৪০৮৯) হাসান সনলদ বর্ণনা কলিলেন। রকন্তু কালয়স ইবনু রবে রনভণিলযার্য নারক 
দুবণে? এ সম্পলকণ মুহারদ্দসর্র্ মতরবলিায  কলিলেন। আি তাি সথলক ইমাম মুসরেম হাদীস বর্ণনা 
কলিলেন। আরম (আেবানী) বেরেঃ সুস্পষ্টভালব সকউ তালক দুবণে আখযা রদলয়লেন সদখরে না। তলব 
হাদীসরটি সমসযা স্রষ্ট হলয়লে তাি রপতা সথলক। কাির্ তাি পরিচয় সম্পলকণ জানা যায় না। সদখুন 
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বর্ণনাকািী বলেন, আবুদ দািদা আলিকরদন আমালদি কালে 
সর্লেন, তখন আবুদ দািদা বেলেন, একরট বাকয যা আমালদি 
উপকাি সদলব, সতামাি সকালনা ক্ষরত কিলব না। রতরন বলেন, 
আমালদিলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক 
বলেলেন, স াড়াি জনয বযয় কিা সসই সদকা সমতুেয সয সদকা 
কলি হাত সংকুরচত কিা হয় রন। তািপি রতরন অপিরদন আমালদি 
পাশ রদলয় সর্লেন, তখন আবুদ দািদা বেলেন, একরট বাকয, যা 
আমালদি  উপক্ত কিলব, সতামাি সকালনা ক্ষরত কিলব না। 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, “খুিাইম আে-
আসাদী কতইনা ভালো সোক, যরদ না তাি মাথাি চুে খুব েম্বা 
হলতা, আি যরদ না তাি েুরি টাখনুি রনলচ না সযত”। কথারট 
খুিাইলমি কালে সপঁেলে রতরন তাড়াতারড় েুরি রনলয় তাি মাথাি েম্বা 
চুে কালনি মাে বিাবি সকলট সফেলেন, আি তাঁি েুরিলক নোি 
মােখান পযণন্ত উরিলয় রনলেন। তািপি আলিকরদন আমালদি পাশ 
রদলয় সর্লেন, তখন আবুদ দািদা িা. তালক বেলেন, একরট বাকয 
যা আমালদিলক উপক্ত কিলব, সতামাি সকালনা ক্ষরত কিলব না, 
রতরন বেলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেলত শুলনরে, সতামিা সতামালদি ভাইলদি কালে যাচ্ছ, সুতিাং 

                                                                                                            
‘‘ইিওয়াউে র্ােীে’’ (২১২৩)। হারফয যাহাবী ‘‘আেমীযান’’ গ্রলন্থ কালয়স ইবনু রবশি এবং তাি 
রপতা সম্পলকণ বলেনঃ তালদি দু’জনলকই সচনা যায় না। 
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সতামিা সতামালদি বাহনগুলোলক রিক কলি নাও, সতামালদি পরিলয য় 
বস্ত্রগুলো এমনভালব রিক কলি নাও যালত কলি সতামালদিলক 
মানুলষি মালে মলন হলব সতমন সযমন রতলেি দার্। সকননা, আল্লাহ 
তা‘আো অিীেতা কিা ও বো সকালনাটাই পেন্দ কলিন না।’ আবূ 
দাউদ হাদীসরটলক হাসান সনলদ বর্ণনা কলিন, তলব কাইস ইবন 
রবশি বযতীত; কাির্ তাি গ্রহর্লযার্যতা রকংবা দুবণেতা রনলয় 
মতপাথণকয িলয়লে। যরদও ইমাম মুসরেম তাি কাে সথলক হাদীস 
বর্ণনা কলিলেন।   

ِِب َسِعيٍد اْلُدرِِيّ رِض اهلل عنه، قَاَل  11/81٧
َ
 » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : َوَعْن أ

 َ وإ ِلَ ُجَناَح ـ فِّيَما بَيإنَُه َوَبّيإ
َ
ِف الَساِق، َوِلَ َحَرَج ـ أ لِِم إََِل نِصإ َرةُ الُمسإ إزإ

ِ َفهُ  بَّيإ َفَل مَِن الَكعإ ، فَما ََكَن أسإ ِ َبّيإ َو ِف انلَارِ، َوَمنإ َجَر إَزاَرهُ َبَطراً لَمإ َينإُظِر الَكعإ
بُو داود بإسناٍد صحيٍح . «اهلُل إََِلإِه 

َ
 رواه أ

১০/৮০৩। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মুসরেলমি েুরি 
অয ণ সর্াো পযণন্ত েুোলনা উরচত। র্াঁলটি উপি পযণন্ত েুেলে ক্ষরত 
সনই। সয অংশ েুরি পালয়ি র্াঁলটি নীলচ েুেলব, তা জাহািালম 
রনরক্ষপ্ত হলব। আি অহংকািবশতঃ সয বযরি পালয়ি র্াঁলটি নীলচ 
েুরেলয় েুরি পিলব, তাি রদলক আল্লাহ (করুর্াি দ্রষ্টলত) তারকলয় 
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সদখলবন না।’’ (আবূ দাঊদ, সহীহ সূলি)798 
َويِف  ملسو هيلع هللا ىلصَمَررُت ىلَعَ رَُسوِل اهلِل : َوَعْن ابِن ُعَمَر رِض اهلل عنه، قَاَل  11/81٢

 «زِدإ  » :فََرَفْعتُُه ُثَم قَاَل . «يَا َعبَد اهللِ، ارإَفعإ إَزاَرَ  » :إَزارِي اسرِتَخاٌء، َفَقاَل 
إىَِل أنَْصاِف : ىَل أيَن ؟ َفَقاَل إِ : َفَقاَل َبْعُض الَقْوم. فَزِْدُت، َفَما ِزلُْت أحَتََراَها َبْعُد 

 رواه مسلم. الَساَقنْيِ 
১১/৮০৪। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট 
উপরস্থত হোম। তখন আমাি েুরি সবশ েুলে রেে। সুতিাং রতরন 
বেলেন, ‘‘সহ আবু্দল্লাহ! েুরি উরিলয় পি।’’ অতএব আরম েুরি তুলে 
পিোম। রতরন আবাি বেলেন, ‘‘আলিা উঁচু কি।’’ আরম আলিা উঁচু 
কিোম। এিপি বিাবি আরম এি সখয়াে িাখলত থাকোম; সযন 
েুরি নীলচ না নালম। রকেু সোক (আবু্দল্লাহলক) রজজ্ঞাসা কিে, 
‘কতদূি পযণন্ত েুরেলয় পিা যালব?’ রতরন উত্তলি বেলেন, ‘অয ণ সর্াো 
পযণন্ত।’ (মুসরেম)799 

َبُه ُخَّيَلَءَ لَمإ َينإُظرِ اهلُل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : َوَعنُْه، قَاَل  81٦/1٤ َمنإ َجَر ثَوإ

                                                           
798 আবূ দাউদ ৪০৯৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৭০, ৩৫৭৩, আহমাদ ১০৬২৭, ১০৬৪৫, ১০৮৬৩, ১১০০৪, 

১১০৯৫, ১১৫১৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৯ 
799 সহীহুে বুখািী  ৩৪৮৫, ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, মুসরেম ২০৮৫, ২০৮৬, রতিরমযী ১৭৩১, 

নাসায়ী ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৪৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, 
আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৮৬৯, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩০,৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, 
৫৩১৮, ৫৩২৮, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯২, ১৬৯৮ 
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ُم َسلََمةَ  .«إََِلإِه يَوإَم الِقَّياَمِة 
ُ
 » :فََكيَْف تَْصنَُع النَِّساُء بُذيُولِِهَن ؟ قَاَل : َفَقالَْت أ

اً  نَ » :قَاَل . إَِذاً َتنَْكِشُف أقَْداُمُهنَ : قَالَْت . « يُرإِخَّي ِشْبإ  «َفرُيِخّيَنُه ذَِراَعً ِلَ يَزِدإ
بُو داود والرتمذي، وقال

َ
 «حديث حسن صحيح»:رواه أ

১২/৮০৫। পূলবণাি বর্ণনাকািী হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘অহংকািবশতঃ সয বযরি র্াঁলটি 
নীলচ কাপড় েুরেলয় পিলব, রকয়ামলতি রদন আল্লাহ তা‘আো তাি 
রদলক (করুর্াি দ্রষ্টলত) সদখলবন না।’’ উলম্ম সাোমাহ প্রে কিলেন, 
‘তাহলে মরহোিা তালদি কাপলড়ি রনম্নপ্রালন্তি বযাপালি কী কিলব?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘আয  হাত সবশী েুোলব।’’ উলম্ম সাোমাহ বেলেন, 
‘তাহলে সতা তালদি পালয়ি পাতা সখাো যালব!’ রতরন বেলেন, 
‘‘তাহলে এক হাত পযণন্ত নীলচ েুোলব; তাি সবশী নয়।’’ (আবূ দাউদ 
ও রতিরমযী)800 

 

َباِب تَرإِ  الَْتَفُِع ِِف اللَِّباِس تََواُّضًعا -121 تِحإ  بَاُب اِسإ
পরিলচ্ছদ - ১২০: রবনয়বশতঃ মূেযবান সপাশাক পরিয ান 

তযার্ কিা মুিাহাব 

এ পরিলচ্ছদ রবষয়ক রকেু হাদীস ‘উপবাস ও অনাড়ম্বি জীবন-
যাপলনি মাহাত্ময’ পরিলচ্ছলদ উলল্লখ কিা হলয়লে। 

نٍَس رِض اهلل عنه 1/81٥
َ
َمنإ  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : َوَعْن ُمَعاِذ بِن أ

                                                           
800 ৭৯৫ এি মত 
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ِدُر َعلَّيإِه، َدََعهُ اهلُل يَوَم القِ  ّيَاَمِة لََعَ ُرُؤوِس تََرَ  اللَِّباَس تََواُّضعاً هللِ، َوُهَو َيقإ
َهُ مِنإ أص ِيّ ُحلَِل اْليَماِن َشاَء يَلإبَُسَها   :رواه الرتمذي، وقال. «اخلََلئِِق َحََّت ُُيَرِيّ

 «حديث حسن »
১/৮০৬। মু‘আয ইবলন আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি 
মূেযবান সপাশাক পিাি ক্ষমতা থাকা সলেও রবনয়বশতঃ তা পরিহাি 
কিে, আল্লাহ রকয়ামলতি রদন সমি মানুলষি সাক্ষালত তালক সডলক 
স্বায ীনতা সদলবন, সস সযন ঈমালনি (অথণাৎ ঈমানদািলদি সপাশাক) 
সজাড়াসমূলহি ময য সথলক সয সকান সজাড়া সবলে রনলয় পরিয ান 
কলি।’’ (রতিরমযী, হাসান)801 

 

َباِب اِلَوَُسِط ِِف اللَِّباِس بَاُب  -121 تِحإ  اِسإ
ِِعٍّ  ُصوإٍد ََشإ ِ َحاَجٍة َوَِل َمقإ رص ِيإ بِِه لَِغريإ  َما يَزإ

َتََصُ لََعى  َوَِل ُيقإ
পরিলচ্ছদ - ১২১: ময যম য িলনি সপাশাক পিা উত্তম। 
অকািলর্ শিয়ী উসদ্দশয বযরতত অনুত্তম, যা উপহাসয 

হলত পালি এমন সপাষাক পিা যালব না 
هِ رِض اهلل عنه، قَاَل  1/81٥ بيِه، َعن َجِدّ

َ
قَاَل : َعن َعمِرو بِن ُشَعيٍب، َعن أ

َمتِِه لََعَ َعبإِدهِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  رواه الرتمذي، . «إَن اهلَل ُُيُِب أنإ يَُرى أثَُر نِعإ

                                                           
801 রতিরমযী ২৪৮১, আহমাদ ১৫২০৪ 
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 «حديث حسن » :وقال
১/৮০৭। ‘আমি ইবলন ‘শুআইব স্বীয় রপতা হলত, রতরন স্বীয় 

দাদা হলত বর্ণনা কলিলেন, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ পেন্দ কলিন সয, 
তাঁি বান্দাি উপি তাঁি প্রদত্ত সনয়ামলতি প্রভাব ও রচহ্ন সদখা 
যাক।’’ (রতিরমযী, হাসান)802 
 

َِريإِر لََعَ الرَِّجالِ  -122
إ
 بَاُب ََتإِريإِم ِْلَاِس احل

تَِناِدِهمإ إََِلإِه وََجَوازِ لُبإِسِه لِلنَِّساءِ َوََتإِريإ 
 ِم ُجلُوإِسِهمإ َعلَّيإِه َواسإ

পরিলচ্ছদ - ১২২: সিশলমি কাপড় পিা, তাি উপলি বসা 
বা সহোন সদওয়া পুরুষলদি জনয অববয , মরহোলদি 

জনয দবয  
ِلَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : َعن ُعَمَر بِن اْلََّطاِب رِض اهلل عنه، قَاَل  1/818

ُه ِف اآلِخَرةِ  َّيا لَمإ يَلإبَسإ  متفٌق َعلَيْهِ . «تَلإبَُسوا احَلِريَر ؛ فَإَن َمنإ لَبَِسُه ِف اُِلّنإ
১/৮০৮। উমাি ইবনুে খাত্তাব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘সতামিা (পুরুষিা) সিশলমি কাপড় পরিয ান কলিা না। সকননা, সয 
বযরি দুরনয়ালত সিশলমি কাপড় পরিয ান কিলব, সস আলখিালত তা 

                                                           
802 রতিরমযী ২৮১৯ 
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সথলক বরঞ্চত হলব। (অথণাৎ সস জািাত হলত বরঞ্চত হলব।)’’ (বুখািী 
ও মুসরেম)803 

إَّنَما يَلإبَُس احَلِريَر َمنإ  » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : َوَعنُْه، قَاَل  81٢/٤
 . «َمْن اَل َخاَلَق َُلُ يف اآلِخَرِة » :ويف رواية للبخاري. متفٌق َعلَيِْه . «َخَلََق َِلُ  ِلَ 

২/৮০৯। উমাি ইবনুে খাত্তাব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক আরম 
বেলত শুলনরে, ‘‘সস-ই সিশম পরিয ান কলি, যাি সকানই অংশ 
সনই।’’ (বুখািী মুসরেম)804 

বুখািীি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘যাি আলখিালত সকান অংশ সনই।’’ 
نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  811/٧

َ
َمنإ لَبَِس  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ

ُه ِف اآلِخَرةِ  َّيا لَمإ يَلإبَسإ  متفٌق َعلَيْهِ . «احَلِريَر ِف اُِلّنإ
৩/৮১০। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িসুে সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘দুরনয়ালত সয সিশমী কাপড় পিলব, 
আলখিালত সস তা পিলত পালব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)805 

ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  811/٢ ٍ يُت رَُسوَل اهلِل : َوَعْن َلََعِ
َ
أَخَذ َحِريراً،  ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

                                                           
803 সহীহুে বুখািী  ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩৪, ৫৮৩৫, মুসরেম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আবূ 

দাউদ ৪০৪২, ইবনু মাজাহ ২৮১৯, ২৮২০, ৩৫৯৩, আহমাদ ৯৩, ২৪৪, ৩০৩ , ৩২৩, ৩৫৮, 
৩৬৭ 

804 সহীহুে বুখািী  ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩৪, ৫৮৩৫, মুসরেম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আবূ 
দাউদ ৪০৪২, ইবনু মাজাহ ২৮১৯, ২৮২০, ৩৫৯৩, আহমাদ ৯৩, ২৪৪, ৩০৩ , ৩২৩, ৩৫৮, 
৩৬৭ 

805 সহীহুে বুখািী  ৫৮৩২, মুসরেম ২০৭৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৮৮, আহমাদ ১১৫৭৪, ১৩৫৮০ 
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، ُثَم قَاَل فََجَعلَُه يِف يَِمينِه، وََذَهبَ  إَن َهَذيإِن َحَراٌم لََعَ ُذُكورِ  » :اً فََجَعلَُه يِف ِشَماُِلِ
َميِت 

ُ
بُو داود بإسناٍد صحيٍح . «أ

َ
 رواه أ

৪/৮১১। আেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত রতরন বলেন, 
আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক সদলখরে, রতরন 
ডান হালত সিশম য িলেন এবং বাম হালত সসানা, অতঃপি বেলেন, 
‘‘আমাি উম্মলতি পুরুষলদি জনয এ দু’রট বস্তু হািাম।’’ (আবূ দাঊদ, 
সহীহ সনলদ)806 

ْشَعِري رِض اهلل عنه 81٤/٦
َ
ِِب ُموىَس األ

َ
َن رَُسوَل اهللِ : َوَعْن أ

َ
 » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

 
ُ
َميِت، وَأ

ُ
 ُذُكورِ أ

رواه الرتمذي، . «ِحَل ْلنَاثِِهمإ ُحِرَّم ِْلَاُس احَلِريِر َواَّلَهِب لََعَ
 «حديث حسن صحيح » :وقال

৫/৮১২। আবূ মূসা ‘আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সিশলমি 
সপাশাক ও স্বর্ণ আমাি উম্মলতি পুরুষলদি জনয অববয  কিা হলয়লে, 
আি মরহোলদি জনয দবয  কিা হলয়লে।’’ (রতিরমযী, হাসান সহীহ)807 

أْن نََْشََب يِف آِنيَِة  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهانَا انَليِِبُ : َوَعْن ُحَذْيَفَة رِض اهلل عنه، قَاَل  81٧/٥
يبَاج، وأْن َْنْلَِس َعلَيْهِ  ُكَل ِفيَها، َوَعْن لُبْس احلَريِر َوادِلّ

ْ
. اذَلَهِب َوالِفَضِة، وأْن نَأ

 رواه ابلخاري
৬/৮১৩। হুযাইফাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

                                                           
806 আবূ দাউদ ৪০৫৭, নাসায়ী ৫১৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৯৫ 
807 রতিরমযী ১৭২০, নাসায়ী ৫১৪৮ 
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বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সসানা ও রূপাি 
পালি পান বা আহাি কিলত আমালদিলক রনলষয  কলিলেন এবং 
রচকন ও সমাটা সিশম পরিয ান কিলত অথবা (সবড-কভাি বা সীট-
কভাি বারনলয়) তাি উপি বসলতও রনলষয  কলিলেন।’ (বুখািী)808 

 

َِريإِر لَِمنإ بِِه ِحَكةٌ  -123
إ
 بَاُب َجَوازِ لُبإِس احل

পরিলচ্ছদ - ১২৩: চুেকারন সিার্ থাকলে সিশলমি কাপড় 
পিা দবয  

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  1/81٢
َ
لِلُزَبرْيِ وَعبِْد  ملسو هيلع هللا ىلصرََخَص رَُسوُل اهلِل : َعن أ

متفٌق . يِر حِلََكٍة ََكنَْت بِِهما الرمَْحَاِن بِن َعوٍْف رَِِضَ اهلُل َعنُهَما يِف لُبْس احلَر
 َعلَيْهِ 

১/৮১৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যুবাইি ও আবু্দি িহমান 
ইবলন আওফ (িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা)সক তালদি র্ালয় চুেকারন হবাি 
দরুন সিশমী কাপড় পিাি অনুমরত রদলয়রেলেন।’ (বুখািী ও 

                                                           
808 সহীহুে বুখািী  ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসরেম ২০৬৭, রতিরমযী ১৮৭৮, নাসায়ী 

৫৩০১, আবূ দাউদ ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, 
২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দালিমী ২১৩০ 
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মুসরেম)809 

 
رِ َوالُرُكوإِب َعلَّيإَها -124 ِ َعنإ اِفإِْتَاِش ُجلُوإِد انلَُموإ

 بَاُب انلَِهإ
পরিলচ্ছদ - ১২৪: বাল ি চামড়া রবরেলয় বসা রনলষয  

َكُبوا  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َعن ُمَعاِوَيَة رِض اهلل عنه، قَاَل  1/81٦ ِلَ تَرإ
بُو داود وغريه بإسناد حسن. «َماَر اخلََز َوِلَ انلِّ 

َ
 حديث حسن، رواه أ

১/৮১৫। মু‘আরবয়াহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সিশমী 
কাপড় ও বাল ি চামড়াি উপি (বাহলনি রপলি সিলখ বা অনযি 
রবরেলয়) বলসা না।’’ (আবূ দাউদ ও অনযানয হাসান সূলি)810 

بِيِه رِض اهلل عنه 81٥/٤
َ
ِب الَمِليِح، َعن أ

َ
َنََه  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : َوَعْن أ
بَاِع  بُو داود والرتمذُي والنساُئ بأساِنيد ِصَحاٍح . َعْن ُجلُوِد الِسّ

َ
ويف . رواه أ

بَاِع أْن ُتْفرَتََش : رواية للرتمذي  .َنََه َعْن ُجلُوِد الِسّ
২/৮১৬। আবুে মােীহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় রপতা 

সথলক বর্ণনা কলিলেন সয, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রহংস্র জন্তুি চামড়াি রবোনায় বসলত রনলষয  

                                                           
809 সহীহুে বুখািী  ৫৮৩৯, ২৯১৯, ২৯২০, ২৯২২, ৫৮৩৯, মুসরেম ২০৭৬, রতিরমযী ১৭২২, নাসায়ী 

৫৩১০, ৫৩১১, আবূ দাউদ ৪০৫৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৯২, আহমাদ ১১৮২১, ১১৮৭৯, ১২৪৫২, 
১২৫৮০, ১২৮৩৬, ১৩২২৮, ১৩২৭০, ১৩৪৭৩ 

810 আবূ দাউদ ৪১২৯, আহমাদ ১৬৩৯৮ 
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কলিলেন। (আবূ দাউদ, রতিরমযী, নাসাঈ রবশুদ্ধ সানাদ সূলি)811 
রতিরমযীি বর্ণনায় আলে, রতরন রহংস্র জন্তুি চামড়া রবোলত 

রনলষয  কলিলেন। 
 
 

وإ َْنإوَهُ  -122
َ
ًَل أ وإ َّنعإ

َ
ًبا َجِديإًدا أ ُل إَِذا لَبَِس ثَوإ  بَاُب َما َيُقوإ

পরিলচ্ছদ - ১২৫: নতুন কাপড় বা জুতা ইতযারদ পিাি 
সময় কী বেলত হয়? 

ِب َسِعيٍد اْلُْدرِِيّ رِض اهلل عنه، قَاَل  1/81٥
َ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : َعن أ

ْو رَِداءً  - َسَماهُ بِاْسِمهِ  اْستََجَد ثَوباً 
َ
ْو قَميصاً، أ

َ
ُد » :َيُقوُل  -ِعَماَمًة، أ َمإ

إ
امهلَل لََك احل

عوذُ بَِك ِمنإ ََشِّهِ َوََشِّ َما ُصنَِع 
َ
َ َما ُصنَِع َِلُ، وَأ َهُ وََخريإ لَك َخريإ

َ
أ سإ
َ
تَنِّيِه، أ نإَت َكَسوإ

َ
أ
بُو داود والرتمذي، وقال. «َِلُ 

َ
 «حديث حسن  »:رواه أ

১/৮১৭। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন নতুন 
কাপড় পিলতন, তখন পার্ড়ী, জামা রকংবা চাদি তাি নাম রনলয় 
এই সদা‘আ পড়লতন, 

‘আল্লাহুম্মা োকাে হামদু আন্তা কাসাউতানীহ, আসআেুকা রমন 
খাইরিহী অখাইরি মা সুরন‘আ োহ, অ‘আঊযু রবকা রমন শারিণরহ 
অশারিণ মা সুরন‘আ োহ।’ 

                                                           
811 রতিরমযী ১৭৭১, নাসায়ী ৪২৫৩, আবূ দাউদ ৪১৩২, আহমাদ ২০১৮৩, ২০১৮৯, দালিমী ১৯৮৩,  
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অথণ- সহ আল্লাহ সতামািই রনরমলত্ত সমি প্রশংসা, তুরম আমালক 
এই (নতুন কাপড়) পিালে, আরম সতামাি রনকট এি কেযার্ এবং 
এ যাি জনয প্রস্তুত কিা হলয়লে তাি কেযার্ প্রাথণনা কিরে। আি 
এি অকেযার্ এবং যাি জনয এ প্রস্তুত কিা হলয়লে তাি অকেযার্ 
সথলক আরম সতামাি রনকট আেয় চারচ্ছ। (আবু দাউদ, রতিরমযী 
হাসান)812 

 

ِ ِِف اللَِّباِس  -126 َِمّيإ
ِبإتَِداءِ بِاَلإ

َباِب اِلإ تِحإ  بَاُب اِسإ
পরিলচ্ছদ ১২৬: ডান রদক সথলক সপাশাক পিা শুরু কিা 

মুিাহাব 

সপাশাক পরিয ান কিাি সময় ডান রদক সথলক শুরু কিা উত্তম। 
এ মলমণ অলনক শুদ্ধ হাদীস ইলতাপূলবণ বর্ণনা কিা হলয়লে। 

                                                           
812 রতিরমযী ১৭৬৭, আবূ দাউদ ৪০২০ 
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 كَِتاُب آَداِب انلَوإمِ 

অয যায়  (৪): রনদ্রাি আদব 

َلِيإِس  -122
إ
لِِس َواجل ِطَجاِع َوالإُقُعوإِد َوالإَمجإ ِّضإ بَاُب آَداِب انلَوإِم َواِلإ

يَا  َوالُرؤإ
পরিলচ্ছদ - ১২৭:  ুমালনা, সশায়া, বসা, দবিক, সাথী এবং স্ব  

সংক্রান্ত আদব কায়দা 
শয়নকালে যা বেলত হয় 

إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : َعِن الََباِء بِن ََعزٍِب رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  1/818
ْيَمِن، ُثَم قَاَل 

َ
ِه األ َوى إىَِل فَِراِشِه نَاَم ىلَعَ ِشِقّ

َ
ُت نَفِِس إََلإَك، » :أ لَمإ امهلَل أسإ

َبًة َووَجَ  بًَة َوَرهإ رص ِي إََلإك، رَغإ َأُت َظهإ
إ
رص ِي إََلإَك، وَأجل ُت أمإ ِِه إََلإَك، َوفََوّضإ ُت وَجإ هإ

َت، َونَبِّيَِّك 
إََلإَك، ِلَ َملإَجأ َوِلَ َمنإجا ِمنإَك إِِلَ إََلَك، آَمنإُت بِِكتَابَِك اَّلِص ي أنإَزلإ

 ب األدب من صحيحهرواه ابلخاري بهذا اللفظ يف كتا. «اَّلِص ي أرإَسلإَت 

১/৮১৮। বািা’ ইবলন ‘আলযব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন 
শযযাগ্রহর্ কিলতন, তখন ডান পালেণ শয়ন কিলতন এবং এই 
সদা‘আ পড়লতনঃ- 

‘আল্লা-হুম্মা আসোমতু নাফসী ইোইকা অ অিাহতু অজরহয়া 
ইোইক, অফাউওয়াদ্বতু আমিী ইোইক, অ আেজা’তু যাহিী 
ইোইক, িাগ্বাতাঁঊ অিাহবাতান্ ইোইক, ো মাল্জাআ অো মান্জা 
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রমনকা ইল্লা ইোইক, আ-মানতু রবরকতা-রবকাল্লাযী আনযােতা অ 
নারবরয়যকাল্লাযী আিসাল্ত।’ 

অথণ - সহ আল্লাহ! আরম আমাি প্রার্ সতামাি প্ররত সমপণর্ 
কলিরে, আমাি মুখমিে সতামাি প্ররত রফরিলয়রে, আমাি সকে 
কলমণি দারয়ত্ব সতামালক সসাপদণ কলিরে, আমাি রপিলক সতামাি 
রদলক োরর্লয়রে (সতামাি উপলিই সকে ভিসা সিলখরে), এসব রকেু 
সতামাি সওয়ালবি আশায় ও সতামাি আযালবি ভলয় কলিরে। 
সতামাি রনকট োড়া সতামাি আযাব সথলক বাঁচলত সকান আেয়স্থে 
সনই। তুরম সয রকতাব অবতীর্ণ কলিে তাি উপি এবং তুরম সয নবী 
সপ্রির্ কলিে তাি উপি ঈমান এলনরে। (বুখািী এই শব্দমাোয়, আদব 
অয যায়)813 

َجَعَك َفَتَوَّضأ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل يِل رَُسوُل اهلِل : َوَعنُْه، قَاَل  81٢/٤ إَِذا أَتّيإَت َمضإ
َمِن،  يإ

َ
َك األ َطِجعإ لََعَ ِشِقّ  :وَذَكَر ََنْوَهُ، وفيه «...َوقُلإ ُوُّضوَءَ  لِلإَصَلَةِ، ُثَم اّضإ

َعلإُهَن آِخَر َما َتُقوُل »  متفٌق َعلَيْهِ . «َواجإ
২/৮১৯। উি িাবী হলতই বরর্ণত, রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘তুরম যখন সতামাি 
রবোনায় ( ুমাবাি জনয) আসলব, তখন তুরম নামালযি ওযূি মত ওযূ 

                                                           
813 সহীহুে বুখািী  ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩২৫, ৭৪৮৮, মুসরেম ২৭১০ ,রতিরমযী ২৩৯৪, ৩৫৭৪, 

আবূ দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, 
১৮২০৫, দালিমী ২৬৮৩ 
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কি। অতঃপি ডান পালেণ শুলয় (পূলবণাি) সদা‘আ পাি কি....।’’ 
অতঃপি বর্ণনাকািী ঐ সদা‘আরট উলল্লখ কিলেন। আি এ বর্ণনায় 
আলে সয, ‘‘ওই সদা‘আগুলো সহাক সতামাি সবণলশলষ কথা।’’ (বুখািী-
মুসরেম)814 

 ِمَن اللَيِْل يَُصِِلّ  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انَليِِبُ : َوَعْن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  8٤1/٧
ِه  ، ُثَم اْضَّطَجَع ىلَعَ ِشِقّ إْحَدى َعََشةَ َرْكَعًة، فَإَِذا َطلََع الَفْجُر َصََّل َرْكَعتَنْيِ َخِفيَفتَنْيِ

ُن َفيُؤِْذنَُه  ْيَمِن َحََّت يَِِجَء الُْمؤَِذّ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . األ

৩/৮২০। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা সথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িালত এর্ালিা িাকআত 
নামায পড়লতন। যখন ফজি উদয় হত, তখন রতরন দু’িাকআত 
সংরক্ষপ্ত নামায পড়লতন, তািপি তাঁি ডান পালেণ শয়ন কিলতন; 
সশষ পযণন্ত মুআরযযন এলস তাঁলক (জামাআলতি সময় হওয়াি) খবি 
জানাত।’ (বুখািী ও মুসরেম)815 

إَِذا أَخَذ َمْضَجَعُه  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انَليُِب : ُحَذْيَفَة رِض اهلل عنه، قَاَل َوَعْن  8٤1/٢

                                                           
814 সহীহুে বুখািী  ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩২৫, ৭৪৮৮, মুসরেম ২৭১০ ,রতিরমযী ২৩৯৪, ৩৫৭৪, 

আবূ দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, 
১৮২০৫, দালিমী ২৬৮৩ 

815 সহীহুে বুখািী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬০, ১১৬৫, মুসরেম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, 
৭৩৮, রতিরমযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, 
১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, 
২৩৫৯৬, ২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, মুওয়াত্তা মারেক ২৪৩, ২৬৪, দালিমী 
১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪,১৫৮৫ 
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هِ، ُثَم َيُقوُل  ّيَا   »: ِمَن اللَيِْل وََضَع يََدُه حَتَْت َخِدّ ِمَك أُموُت وَأحإ َوإَِذا  «امهلَل بِاسإ
َد َما أَماَتَنا وَ  »: اْسنَيَْقَظ قَاَل  َّيانَا َبعإ ُد هللِ اَّلِص ي أحإ َمإ

إ
رواه  .«إََِلإِه النُُّشوُر احل

 ابلخاري
৪/৮২১। হুযাইফা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িারিলত যখন শযযাগ্রহর্ কিলতন, 
তখন রতরন র্ালেি নীলচ হাত সিলখ এই সদা‘আ পড়লতনঃ ‘আল্লাহুম্মা 
রবসরমকা আমূতু অ আহয়যা।’ অথণাৎ সহ আল্লাহ! আরম সতামাি নালম 
মরি ও বাঁরচ। 

আি যখন জার্লতন তখন বেলতনঃ ‘আেহামদু রেল্লা-রহল্লাযী 
আহয়যা-না বা’দা মা আমা-তানা অ ইোইরহন নুশূি।’ অথণাৎ সসই 
আল্লাহি সমি প্রশংসা রযরন আমালদিলক ম্তুয (রনদ্রা) সদওয়াি পি 
জীরবত কিলেন এবং তাঁিই রদলক আমালদি পুনজণীবন।  (বুখািী)816 

ِب: َوَعْن يَِعيَش بِن ِطْخَفَة الِغَفارِِيّ رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  8٤٤/٦
َ
: قَاَل أ

ُكيِن بِرِجِلِه، َفَقاَل  نَا ُمْضَّطِجٌع يِف الَْمْسِجِد ىلَعَ َبّْطيِن إَِذا رَُجٌل حُيَِرّ
َ
إَن  » :بَينََما أ

َعٌة ُيبإِغُضَها اهلُل  بُو داود .  ملسو هيلع هللا ىلصَذا رَُسوُل اهلِل فَنَظْرُت، فَإِ : ، قَاَل «َهِذهِ ِّضجإ
َ
رواه أ

 بإسناٍد صحيح

৫/৮২২। য়যা‘ঈশ ইবলন রত্বখফাহ্ রর্ফািী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আমাি রপতা বলেন, একদা আরম মসরজলদ 

                                                           
816 সহীহুে বুখািী ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, রতিরমযী ৩৪১৭, আবূ দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ 

৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৩৩, ২২৭৬০, ২২৭৭৫, ২২৮৬০, ২২৮৮২, ২২৯৪৯, দালিমী ২৬৮৬ 
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উপুড় হলয় শুলয় রেোম, এমতাবস্থায় একরট সোক আমালক পা রদলয় 
নরড়লয় বেে, ‘‘এ য িলনি সশায়ালক আল্লাহ অপেন্দ কলিন।’’ রতরন 
বলেন, ‘আরম তারকলয় সদখোম সতা রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম রেলেন।’ (আবূ দাউদ, সহীহ সনদ)817 

ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، َعن رَُسوِل اهللِ  8٤٧/٥
َ
َمنإ َقَعَد » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن أ

ُكِر اهلل َتَعاََل فِّيِه، ََكنَ  َعَداً لَمإ يَذإ َطَجَع َمقإ تإ َعلَّيإِه ِمَن اهللِ َتَعاََل تَِرٌة، َوَمِن اّضإ
ُكُر اهلَل َتَعاََل فِّيِه، ََكنَتإ َعلَّيإِه ِمَن اهللِ تَِرةٌ  بُو داود بإسناٍد . «َمضَجعاً ِلَ يَذإ

َ
رواه أ

 حسن
৬/৮২৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি এমন 
মজরেলস বলস, সযখালন সস আল্লাহি রযকি কলি না, (এি জনয) 
আল্লাহি তিফ সথলক তাি উপি পরিতাপ ও করম আসলব। আি সয 
বযরি এমন জায়র্ায় শয়ন কলি, সযখালন সস আল্লাহি রযরকি কলি 
না, (এি জনয) আল্লাহি তিফ সথলক তাি উপি পরিতাপ ও করম 
আসলব।’’ (আবু দাঊদ, হাসান)818 

 

                                                           
817 আবূ দাউদ ৫০৪০, আহমাদ ১৫১১৫, ১৫১১৭, (মু‘আয রবন রহশাম) 
818 আবূ দাউদ ৪৮৫৫, ৪৮৫৬,রত ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৮৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০, ১০৪৪৪ 
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ِ لََعَ  -122 لَّيإ َدى الرِّجإ ِع إِحإ َقَفا َوَوّضإ
تِلإَقاءِ لََعَ الإ ِسإ بَاُب َجَوازِ اِلإ

ًِّعا  ب ُقُعوإِد ُمَْتَ
َرةِ َو َجَولِِز الإ رىى إَِذا لَمإ ُُيَفإ اِنإِكَّشاُف الإَعوإ خإ

ُ األإ
َتبًِّيا   َوُُمإ

পরিলচ্ছদ - ১২৮: গুপ্তাি খুলে যাওয়াি আশংকা না থাকলে 
একরট পালয়ি উপি অনয পা চারপলয় রচৎ হলয় সশায়া 
দবয  এবং দুই পা গুরটলয় (বাবু হলয়) বসা ও হাটুঁ 

দু’রটলক বুলক োরর্লয় কাপড় বা সকান রকেু রদলয় রপলিি 
সালথ সবলঁয  বসা দবয  

ى رَُسوُل اهلِل : َعن َعبِد اهلِل بِن َزيٍد رَِِضَ اهلُل َعنُهَما 1/8٤٢
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصأنَه َرأ

ْخَرى ُمْستَلِْقياً يف
ُ
 متفٌق َعلَيْهِ .  الَْمْسِجِد، َواِضعاً إْحَدى رِْجلَيِْه ىلَعَ األ

১/৮২৪। আবু্দল্লাহ ইবলন য়যাযীদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক মসরজলদ 
এমনভালব রচৎ হলয় সশায়া অবস্থায় প্রতযক্ষ কলিলেন সয, রতরন 
একরট পা অনয পালয়ি উপি চারপলয় সিলখরেলেন। (বুখািী ও 
মুসরেম)819 

إَِذا َصََّل  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انلَيِِبُ : َوَعْن َجابِِر بِن َسُمَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  8٤٦/٤
بُو . الَفْجَر تََرَبَع يِف جَمِْلِسِه َحََّت َتّْطلَُع الَشْمُس َحْسنَاَء 

َ
حديث صحيح، رواه أ

                                                           
819 সহীহুে বুখািী ৪৭৫, ৫৯৬৯, ৬২৮৭, মুসরেম ২১০০, রতিরমযী ২৭৬৫, নাসায়ী ৭২১, আবূ দাউদ 

৪৮৬৬, আহমাদ ১৫৯৯৫, ১৬০০৯, মুওয়াত্তা মারেক ৪১৮, দালিমী ২৬৫৬ 
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 حةداود وغريه بأسانيد صحي
২/৮২৫। জালবি ইবলন সামুিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

রতরন বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন ফজলিি 
নামায সমাপ্ত কিলতন তখন ভালোভালব সূলযণাদয় না হওয়া অবরয  
নামায পড়াি জায়র্ালতই দুই বা গুরটলয় (বাবু হলয়) বলস থাকলতন।’ 
(সহীহ হাদীস, এরট আবূ দাউদ প্রমুখ রবশুদ্ধ সানালদ বর্ণনা কলিলেন)820 

يُت رَُسوَل اهلِل : َوَعْن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  8٤٥/٧
َ
بِِفنَاِء  ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

رواه . الَكْعبَِة حُمْتَِبياً بِيََديِْه َهَكَذا، َووََصَف بِيََديِْه االِْحِتبَاَء، وَُهَو الُقْرفَُصاُء 
 ابلخاري

৩/৮২৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক কা‘বা 
প্রািলন বুলক হাঁটু োরর্লয় হাত রদলয় য লি এভালব বলস থাকলত 
সদলখরে।’ আি রতরন রনলজি হাত দুখানা য লি উি (ইহরতবা) বসাি 
য িন বর্ণনা কিলেন। ওটালকই আিবীলত ‘কুিফুসা’ও বো হয়। 
(বুখািী)821 

يُت انَليِِبَ : َوَعْن َقيْلََة بِنِْت خَمَْرَمَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  8٤٥/٢
َ
وَُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

رِْعْدُت ِمَن الَفَرقِ 
ُ
َع يِف اجِللَْسِة أ يُْت رَُسوَل اهللِ الُمتََخِشّ

َ
. قَاِعٌد الُقْرفَُصاَء، فَلََما َرأ
بُو داود والرتمذي

َ
 رواه أ

                                                           
820 আবূ দাউদ ৪৮৫০, মুসরেম ৬৭০, আহমাদ ২০৪৪০ 
821 সহীহুে বুখািী ৬২৭২ 
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৪/৮২৭। ক্বাইো রবনলত মাখিামাহ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বুলক হাঁটু োরর্লয় হাত রদলয় দুলটালক জরড়লয় উঁচু হলয় 
বলস থাকলত সদলখরে। যখন তালক রবনীতভালব বলস থাকলত 
সদখোম, তখন ভলয় আরম কাঁপলত োর্োম।’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী)822 

 ملسو هيلع هللا ىلصَمَر ِِب رَُسوُل اهلِل : َوَعْن الََشيِد بِن ُسَويٍْد رِض اهلل عنه، قَاَل  8٤8/٦
يَِة 

َ
نَا َجالٌِس َهَكَذا، َوقَْد وََضْعُت يَِدَي اليَُْسَى َخلَْف َظْهِري، َواتََكأُت ىلَعَ أ

َ
َوأ

ُضوِب َعلَّيإِهمإ  » :يَِدي، َفَقاَل  َدةَ الَمغإ ُعُد قِعإ َتقإ
َ
بُو داود بإسناٍد صحيح «! ؟ أ

َ
 رواه أ

৫/৮২৮। শািীদ ইবলন সুয়াইদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (একবাি) 
আমাি রনকট রদলয় অরতক্রম কিরেলেন। আি আরম এভালব অথণাৎ 
বাঁম হাতরটলক রপলিি রপেলন সিলখ হালতি সচলটালত ভি রদলয় 
বলসরেোম। তা সদলখ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রক অরভশপ্ত 
(ইয়াহুদী)সদি বসাি মত বসে?’’ (আবূ দাঊদ সহীহ সানাদ)823 

 

َلِيإِس  -129
إ
لِِس َواجل إَمجإ  بَاُب ِِفإ آَداِب ال

পরিলচ্ছদ - ১২৯: মজরেস ও বসাি সাথীি নানা আদব-
কায়দা 

                                                           
822 আবূ দাউদ ৪৮৪৭ 
823 আবূ দাউদ ৪৮৪৮, আহমাদ ১৮৯৬০ 
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ِلَ يُِقّيَمَن  » :ملسو هيلع هللا ىلصاَل رَُسوُل اهللِ قَ : َعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  1/8٤٢
وَكَن ابُْن . «أَحُدُكمإ رَُجَلً ِمنإ ََمإلِِسهِ ُثَم ََيإلُِس فِّيِه، َولَِكنإ تَوََسُعوا َوَتَفَسُحوا 

 متفٌق َعلَيْهِ . ُعَمَر إَِذا قَاَم َُلُ رَُجٌل ِمْن جَمِْلِسِه لَْم ََيِْلْس ِفيِه 
১/৮২৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকান 
বযরি অনয কাউলক তাি জায়র্া সথলক উরিলয় রদলয় সসখালন সযন 
অবশযই না বলস। বিং সতামিা জায়র্া প্রশি কলি ও নলড়-সলি 
জায়র্া কলি বলসা।’’ ইবলন উমালিি জনয মজরেস সথলক সকউ উলি 
সর্লে সসখালন রতরন বসলতন না। (বুখািী ও মুসরেম)824 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه 8٧1/٤
َ
إَِذا قَاَم  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : َوَعْن أ

َحُق بِِه 
َ
َحُدُكمإ ِمنإ ََمإلٍِس، ُثَم رََجَع إََِلإِه، َفُهَو أ

َ
 رواه مسلم. «أ

২/৮৩০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘মজরেস সথলক 
সকউ উলি রর্লয় আবাি সসখালন রফলি এলে সসই ঐ জায়র্াি সবরশ 
হকদাি।’’ (মুসরেম)825 

تَيْنَا انلَيِِبَ : َوَعْن َجابِِر بِن َسُمَرةَ رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  8٧1/٧
َ
، ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا إَِذا أ

                                                           
824 সহীহুে বুখািী ৯১১, ৬২৬৯, ৬২৭০, মুসরেম ২১৭৭, রতিরমযী ২৭৪৯, ২৭৫০, আবূ দাউদ ৪৮২৮, 

আহমাদ ৪৬৪৫, ৪৬৫০, ৪৭২১, ৪৮৫৬, ৫০২৬, ৫৫৪২, ৫৫৯৩, ৫৭৫১, ৫৯৮৮ , ৬০২৬, 
৬০৪৯, ৬৩৩৫, দালিমী ২৬৫৩ 

825 মুসরেম ২১৭৯, আবূ দাউদ ৪৮৫৩, মায ৩৭১৭, আহমাদ ৭৫১৪, ৭৭৫১, ৮৩০৪, ৮৮১০, ৯৪৬৩, 
৯৪৮২, ৯৮৯৪, ১০৪৪২, ১০৫৫৯, দালিমী ২৬৫৪ 
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بُو داود والرتمذي، وقال. يُْث يَنْتَِِه جلََس أَحُدنَا حَ 
َ
 «حديث حسن » :رواه أ

৩/৮৩১। জালবি ইবলন সামুিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘আমিা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
দিবালি আসতাম, তখন সযখালন মজরেস সশষ হত সসখালন বলস 
সযতাম।’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী, হাসান)826 

ِب َعبِد اهللِ َسلَْماَن الَفاريِِس رِض اهلل عنه، قَاَل  8٧٤/٢
َ
قَاَل رَُسوُل : َوَعْن أ

ٍر، َويََدهُِن  » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  َتَطاَع ِمنإ ُطهإ ُُمَعِة، َويََتطَهُر َما اسإ
إ
تَِسُل رَُجٌل يَوإَم اجل ِلَ َيغإ

وإ َيَمُس ِمنإ ِطّيِب بَيإتِِه، ُثَم َُيإ 
َ
نِِه، أ َ اثإنَِّي، ُثَم يَُصِِلّ َما ِمنإ ُدهإ ُق َبّيإ ُرُج فََلَ ُيَفِرّ

َرى  خإ
ُ
َ اجُلُمَعِة األ ُكتَِب َِلُ، ُثَم ُينإِصُت إَِذا تََكلََم اْلَماُم، إِِلَ ُغِفَر َِلُ َما بَيإَنُه َوبَّيإ

 رواه ابلخاري. «
৪/৮৩২। আবূ আবু্দল্লাহ সােমান ফালিসী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয 
বযরি জুমআি রদলন সর্াসে কলি, যথাসম্ভব পরবিতা অজণন কলি, 
সতে বযবহাি কলি অথবা  লিি সুর্রন্ধ রনলয় োর্ায়। অতঃপি 
জুমআি উলদ্দলশয বারড় সথলক সবি হলয় মসরজলদ প্রলবশ কলি 
দু’জলনি মলয য প্থক কলি না। তািপি তাি ভালর্য যতটা সেখা 
হলয়লে, ততটা নামায আদায় কলি, তািপি যখন ইমাম খুৎবা সদয় 
তখন সস চুপ থালক, তাহলে তাি জনয এক জুমআহ সথলক অনয 

                                                           
826 আবূ দাউদ ৪৮২৫, রতিরমযী ২৭২৫, আহমাদ ২০৪২৩, ২০৫৩৫ 
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জুমআহ পযণন্ত ক্ত পাপিারশ ক্ষমা কলি সদওয়া হয়।’’ (বুখািী)827 
هِ رِض اهلل عنه 8٧٧/٦ بِيِه، َعن َجِدّ

َ
نَ : َوَعْن َعمِرو بِن ُشَعيٍْب، َعن أ

َ
 أ

نِِهَما  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل  ِ إِِلَ بِإِذإ نَّيإ
َ اثإ َق َبّيإ نإ ُيَفِرّ

َ
بُو . «ِلَ َُيُِل لِرَُجٍل أ

َ
رواه أ

 . «حديث حسن  »:داود والرتمذي، وقال
نِِهَما  » :ويف رواية ألِب داود ِ إِِلَ بِإذإ َ رَُجلَّيإ  .«ِلَ َُيإلُس َبّيإ

৫/৮৩৩। ‘আমি ইবলন শুয়াইব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় রপতা 
সথলক রতরন স্বীয় দাদা সথলক বর্ণনা কলিলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকান বযরিি জনয এটা দবয  নয় 
সয, সস দু’জলনি মলয য তালদি রবনা অনুমরতলত তফাৎ স্রষ্ট কিলব। 
(আবূ দাউদ, রতিরমযী, হাসান )828 

আবূ দাউলদি এক বর্ণনায় আলে, ‘‘দু’জলনি মলয য তালদি রবনা 
অনুমরতলত বসা যালব না।’’ 

لََعَن َمْن ملسو هيلع هللا ىلص وعن حذيفة بن ايمان رِض اهلل عنه أَن رَسوَل اهلِل  8٧٢/٥
وروى الرتمذي عن أِب جِمْلٍز . رواه أبو داود بإسناد حسن. َجلََس وََسَط احلَلَْقَة 

أْو لََعَن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصُملُْعوٌن ىلَعٰ لَِساِن حُمََمٍد : أن رَُجالً َقَعَد وََسَط َحلْقة فقال ُحَذْيَفةُ 
 حسن حديث : قال الرتمذي. َمْن َجلََس وََسَط احْلَلْقةِ  ملسو هيلع هللا ىلصىلَعٰ لَِساِن حمَُمٍد 

 . صحيح
৬/৮৩৪। হুযাইফাহ ইবনুে ইয়ামান িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 

                                                           
827 সহীহুে বুখািী ৮৮৩, ৯১০, নাসায়ী ১৪০৩, আহমাদ ২৩১৯৮, ২৩২০৬, ২৩২১৩, দালিমী ১৫৪১ 
828 আবূ দাউদ ৪৮৪৪, ৪৮৪৫, রতিরমযী ২৭৫২, আহমাদ ৬৯৬০ 
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বরর্ণত, এমন সোকলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
অরভশাপ রদলয়লেন, সয সোক মাজরেলশি ময যখালন রর্লয় বলস পলড়। 
হাদীসরট আবূ দাউদ উত্তম সনলদ বর্ণনা কলিলেন। ইমাম রতিরমযী 
আবূ রমজোয (িাহঃ) হলত বর্ণনা কলিলেন, এক মাজরেলসি 
মােখালন বলস পড়লে হুযাইফাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (এ কাজরটি উপি) 
অরভশাপ বষণর্ কলিলেন অথবা সসই বযরিি উপি আল্লাহ তা‘আো 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি মুখ রদলয় অরভশাপ 
বষণর্ কলিন সয মাজরেলসি মােখালন বলস পলড়। রতিরমযী বলেন, 
হাদীসরট হাসান সহীহ।829 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِِيّ رِض اهلل عنه، قَ  8٧٦/٥
َ
َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : اَل َوَعْن أ

ُ الَمَجالِِس أوإَسُعَها »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص بُو داود بإسناٍد صحيح ىلَعَ رشط . «َخريإ
َ
رواه أ

 ابلخاري
৭/৮৩৫। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেলত শুলনরে সয, ‘‘সয সভা সবলচলয় সবরশ প্রশি সসটা সবলচলয় 
উত্তম সভা।’’ (আবূ দাঊদ, বুখািীি শলতণ সহীহ)830 
                                                           
829 আরম (আেবানী) বেরেঃ আবূ রমজোয হলচ্ছন োলহক ইবনু হুমালয়দ। রতরন হুযাইফাহ্ হলত 

শুলননরন। সযমনরট ইবনু মা‘ঈন প্রমুখ বলেলেন। এোড়া অনয সমসযাও িলয়লে। রবিারিত জানলত 
সদখুন ‘‘য‘ঈফা’’ (৬৩৮)।  আবূ দাউদ ৪৮২৬, রতিরমযী ২৭৫৩। 

830 আবূ দাউদ ৪৮২০, আহমাদ ১০৭৫৩, ১১২৬৬ 
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ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  8/8٧٥
َ
َمنإ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ

نإ َيُقومَ مِنإ ََمإلِِسهِ َذلَِك 
َ
ُسبإَحانََك  : َجلََس ِِف ََمإلٍِس، فََكُُثَ فِّيهِ لََغُطُه َفَقاَل َقبإَل أ

تُوُب إََلإَك، إِِلَ ُغِفَر َِلُ َما 
َ
ِفُرَ  وَأ َتغإ سإ

َ
َ إِِلَ أنإَت، أ َهُد أنإ ِلَ إِِلى شإ

َ
ِدَ ، أ امهلَل َوسََِمإ

 «حديث حسن صحيح»:رواه الرتمذي، وقال. «ََكَن ِِف ََمإلِِسِه َذلَِك 
৮/৮৩৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি 
এমন সভায় বলস, যালত খুব সবরশ দহ-হল্লা হয়, অতঃপি যরদ উি 
সভা তযার্ কলি চলে যাওয়াি আলর্ এই সদা‘আ পলড়, ‘‘সুবহা-
নাকাল্লা-হুম্মা অরবহামরদকা আশহাদু আল্লা ইো-হা ইল্লা আন্তা 
আিার্রফরুকা অ আতূবু ইোইক।’’ (অথণাৎ সতামাি পরবিতা বর্ণনা 
করি সহ আল্লাহ! সতামাি প্রশংসাি সালথ। আরম সারক্ষ রদরচ্ছ সয, 
তুরম োড়া সকান সতয উপাসয সনই। আরম সতামাি রনকট ক্ষমা 
প্রাথণনা কিরে এবং সতামাি রদলক তওবা (প্রতযাবতণন) কিরে।) 
তাহলে উি মজরেলস ক্ত অপিায  তাি জনয ক্ষমা কলি সদওয়া 
হয়। (রতিরমযী, হাসান সহীহ)831 

* (প্রকাশ থালক সয, এই সদা‘আলক ‘কাফফািাতুে মাজরেস’-
এি সদা‘আ বো হয়। 

ِب بَْرَزةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  8٧٥/٢
َ
َخَرٍة  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهللِ : َوَعْن أ

َ
َيُقوُل بِأ

ِد َ »: إَِذا أَراَد أْن َيُقوَم ِمَن الَْمْجِلِس  َ إِِلَ ُسبإَحانََك  امهلَل َوسََِمإ نإ ِلَ إِِلى
َ
َهُد أ شإ

َ
، أ

                                                           
831 রতিরমযী ৩৪৩৩, আহমাদ ১০০৪৩ 
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تُوُب إََِلَك 
َ
ِفُرَ  وَأ َتغإ نَت أسإ

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، إنََك تَلَُقوُل قَْوالً َما ُكنَْت : َفَقاَل رَُجٌل . «أ

لِِس  »: َتُقوُُلُ ِفيَما َمََض ؟ قَاَل  بُو داود، . «َذلَِك َكَفاَرٌة لَِما يَُكوُن ِف الَمجإ
َ
رواه أ

بُو عبد اهلل يف ورواه احل
َ
من رواية َعئشة رَِِضَ اهلُل َعنَها " املستدرك " اكم أ

 «صحيح اإلسناد » :وقال
৯/৮৩৭। আবূ বাযণাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন সকান সভা 
সথলক উলি চলে যাবাি ইচ্ছা কিলতন, তখন সশলষি সবোয় এই 
সদা‘আ পড়লতন ‘‘সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অরবহামরদকা, আশহাদু আল্লা 
ইো-হা ইল্লা আন্তা, আিার্রফরুকা অআতূবু ইোইক।’’ অথণাৎ 
সতামাি পরবিতা বর্ণনা করি সহ আল্লাহ! সতামাি প্রশংসাি সালথ। 
আরম সাক্ষয রদরচ্ছ সয, তুরম োড়া সকান সতয উপাসয সনই। আরম 
সতামাি রনকট ক্ষমা প্রাথণনা কিরে এবং সতামাি রদলক তওবা 
(প্রতযাবতণন) কিরে। 

একরট সোক রনলবদন কিে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আপরন সয 
সদা‘আ পড়লেন অতীলত সতা তা পড়লতন না।’ রতরন বেলেন, ‘‘এই 
সদা‘আরট মজরেলস (সং রটত ভুে-ত্রুরট)ি কাফ্ফািাস্বরূপ।’’ (আবূ 
দাঊদ, আবূ আবু্দল্লাহ হালকম আলয়শা িারযবয়াল্লাহ আনহা হলত তাঁি ‘মুিাদিাক’ 

নামক গ্রলন্থ এই হাদীসরট রবশুদ্ধ সূলি বর্ণনা কলিলেন।)832 

                                                           
832 আবূ দাউদ ৪৮৫৯, দালিমী ২৬৫৮ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصقَلََما ََكَن رَُسوُل اهلِل : َوَعْن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  11/8٧8
يَتَِك َما امهلَل اقإِسمإ نَلَا مِ   »: َيُقوُم ِمْن جَمِْلٍس َحََّت يَْدُعَو بَِهُؤالَِء ادَلَعواِت  نإ َخّشإ

َِقِّي  َ َمَعاِصّيَك، َومِنإ َطاَعتَِك َما ُتَبلُِّغَنا بِِه َجَنتََك، َومَِن اَلإ ََتُوُل بِِه بَيإنََنا َوَبّيإ
َصارِنَا، َوقَُوتَِنا َما 

بإ
َ
َماِعَنا، وَأ سإ

َ
َنا بِأ َّيا،  امهلَل َمتِّعإ ُن َعلَّيإَنا َمَصائَِب اُِلّنإ َما ُتَهِوّ

َّييإَتنَ  نَا لََعَ َمنإ أحإ َعلإ ثَأَرنَا لََعَ َمنإ َظلََمَنا، َوانإَُصإ َعلإُه الوَارَِث ِمَنا، َواجإ ا، َواجإ
َنا، َوِلَ َمبإلََغ  َْبَ َهِمّ كإ

َ
ّيَا أ ََعَدانَا، َوِلَ ََتإَعلإ ُمِصّيبََتنَا ِِف ِدينَِنا، َوِلَ ََتإَعِل اُِلّنإ

 «حديث حسن » :رواه الرتمذي، وقال. «يَرإََحَُنا  ِعلإِمَنا، َوِلَ تَُسلِّطإ َعلَّيإَنا َمنإ ِلَ 

১০/৮৩৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, খুব কম মজরেসই এমন হলতা, সযখান সথলক নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই সদা‘আ না পলড় উিলতন, (অথণাৎ অরয কাংশ 
মজরেস সথলক উিাি আলর্ এই সদা‘আ পড়লতন,) 

‘‘আল্লা-হুম্মাক্বরসম োনা রমন খাশ্য়যারতকা মা তাহূেু রবহী 
বাইনানা অবাইনা মা‘আ-স্বীক, অরমন ত্বা-‘আরতকা মা তুবারল্লগুনা 
রবহী জািাতাক, অরমনাে য়যাক্বীরন মা তুহাউরবনু রবহী আোইনা মাস্বা-
ইবাদ দুন্য়যা। আল্লাহুম্মা মারত্ত‘না রবআসমা-‘ইনা অ আবস্বা-রিনা অ 
কু্বউওয়ারতনা মা আহয়যাইতানা, অজ‘আেহুে ওয়া-রিসা রমিা। 
অজ‘আে সা’িানা আো মান যাোমানা, অনসু্বিনা ‘আো মান ‘আ-
দা-না, অো তাজ‘আে মুস্বীবাতানা ফী দীরননা। অো তাজ‘আরেদু্দন্য়যা 
আকবািা হারম্মনা অো মাবোর্া ‘ইেরমনা, অো তুসারল্লত্ব ‘আোইনা 
মাে ো য়যািহামুনা।’’ 
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অথণাৎ আল্লাহ সর্া! আমালদি জনয সতামাি ভীরত রবতির্ কি, 
যাি দ্বািা তুরম আমালদি ও সতামাি অবায যাচিলর্ি মালে অন্তিাে 
স্রষ্ট কি। সতামাি আনুর্তয রবতির্ কি, যাি দ্বািা তুরম 
আমালদিলক সতামাি জািালত সপঁোও। আমালদি জনয এমন একীন 
(প্রতযয়) রবতির্ কি, যাি দ্বািা তুরম আমালদি উপি দুরনয়াি 
রবপদসমূহলক সহজ কলি দাও। সহ আল্লাহ! তুরম আমালদি কর্ণ, চকু্ষ 
ও শরি দবািা যতরদন আমালদিলক জীরবত িাখ, ততরদন 
আমালদিলক উপক্ত কি এবং তা আমালদি ম্তুয পযণন্ত অবরশষ্ট 
িাখ। যািা আমালদি উপি অতযাচাি কলিলে, তালদি রনকট 
আমালদি প্ররতলশায  নাও। যািা আমালদি সালথ শত্রুতা কলিলে 
তালদি রবরুলদ্ধ আমালদিলক সাহাযয কি। আমালদি দ্বীলন 
আমালদিলক রবপদগ্রি কলিা না। দুরনয়ালক আমালদি ব্হত্তম রচন্তাি 
রবষয় এবং আমালদি জ্ঞালনি সশষ সীমা কলিা না, আি যািা 
আমালদি উপি িহম কলি না, তালদিলক আমালদি উপি ক্ষমতাসীন 
কলিা না। (রতিরমযী, হাসান)833 

11/8٧٢  
َ
َما ِمنإ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل َوَعْن أ

ُكُروَن اهلل َتَعاََل فِّيِه، إِِلَ قَاُموا َعنإ ِمثإل ِجّيَفِة  قَوإٍم َيُقوُموَن ِمنإ ََمإلٍِس ِلَ يَذإ
ٌة  َ بُو داود بإسناٍد صحيح .«َِحَاٍر، َوََكَن لَُهمإ َحْسإ

َ
 رواه أ

১১/৮৩৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
                                                           
833 রতিরমযী ৩৫০২ 
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বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয 
জনলর্াষ্ঠীই সকান সভা সথলক, তালত আল্লাহি রযরকি না কলিই উলি 
যায়, আসলে তািা সযন মিা র্ায া সথলক উলি যায়। (অথণাৎ সযন ম্ত 
র্ায াি সর্াশ্ত ভক্ষর্ালন্ত উলি চলে যায়।) আি তালদি জনয অনুতাপ 
হলব।’’ (আবূ দাঊদ রবশুদ্ধ সূলি)834 

1٤/8٢1  ّ يِِبِ
ُكُروا اهللِ  »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه، َعِن انلَ َما َجلََس قَوإٌم ََمإلِساً لَمإ يَذإ

 نَبِّيِِّهمإ فِّيِه، إِِلَ ََكَن َعلَّيإِهمإ تَِرةٌ ؛ فَإنإ َشاَء َعَذَبُهمإ 
، َوإنإ َتَعاََل فِّيِه، َولَمإ يَُصلُوا لََعَ

 «حديث حسن » :رواه الرتمذي، وقال. «َشاَء َغَفَر لَُهمإ 
১২/৮৪০। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয সকান জনলর্াষ্ঠী সকান মজরেলস বলস 
তালত আল্লাহি রযরকি না কলি এবং তালদি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি উপি দরূদ পাি না কলি, তালদিই সনাকসান 
(দুলভণার্) হলব; আল্লাহ যরদ ইচ্ছা কলিন সতা তালদিলক শারি সদলবন 
এবং যরদ চান সতা তালদিলক ক্ষমা কলি সদলবন। (রতিরমযী, 
হাসান)835 

                                                           
834 আবূ দাউদ ৪৮৫৫, ৪৮৫৬, রতিরমযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৮২, ৯৮৮৪ , ৯৯০৭, ১০০৫০, 

১০০৪৪ 
835 রতিরমযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৫৩৩, ৯৮৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০ 
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ُكِر اهلل  »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه، َعن رَُسوِل اهلِل  8٢1/1٧ َعداً لَمإ يَذإ َمنإ َقَعَد َمقإ
ُكُر اهلَل َتَعاََل َتَعاََل فِّيِه ََكنَتإ عَ  َجَعاً ِلَ يَذإ َطَجَع َمضإ لَّيإِه ِمَن اهللِ تَِرٌة، َوَمِن اّضإ

بُو داود. «فِّيِه ََكنَتإ َعلَّيإِه ِمَن اهللِ تَِرٌة 
َ
 رواه أ

১৩/৮৪১। উি িাবী সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি সকান দবিলক বলস তালত 
আল্লাহি রযরকি কিে না, তাহলে আল্লাহি পক্ষ সথলক তাি ক্ষরত 
হলব। আি সয বযরি সকান শযযায় শয়ন কলি তালত আল্লাহি রযরকি 
কলি না, তাহলে আল্লাহি তিফ সথলক তাি ক্ষরত হলব।’’ (আবু 
দাঊদ)836 

يَا َوَما َيَتَعلَُق بَِها -131  بَاُب الُرؤإ
পরিলচ্ছদ - ১৩০: স্ব  ও তাি আনুষরিক রববির্ 

মহান আল্লাহ বলেন, 
ٰ  َوِمنۡ  ﴿ م ۦتِهِ َءاَي ِ  َمَنام ك   [ ٤٧: الروم] ﴾ّنلَّهارِ ٱوَ  لِ ِّلۡ ٱب

অথণাৎ “তাঁি রনদশণনাবেীি মলয য অনযতম রনদশণন হলচ্ছ 
সতামালদি িালতি সবোয় ও রদবাভালর্  ুমালনা।” (সূিা রূম ২৩ আয়াত) 

ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَا 1/8٢٤
َ
 »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : َل َوَعْن أ

َاِت  اُت ؟ قَاَل : قَالُوا «لَمإ َيبإَق ِمَن انلُبَوةِ إِِلَ الُمبرَِشّ َ يَا الَصاحِلَُة  »: َوَما الُمبََِشّ . «الُرؤإ
 رواه ابلخاري

                                                           
836 ৮৩৯ এি মত 
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১/৮৪২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে 
সয, ‘‘সুসংবাদ োড়া নবুঅলতি রকেু বারক থাকলব না।’’ সোলকিা 
প্রে কিে, ‘সুসংবাদ কী?’ রতরন বেলেন, ‘‘সুস্ব ।’’ (বুখািী)837 

َن انلَيِِبَ : َوَعنْهُ  8٢٧/٤
َ
مِِن  »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ َْتََب الَزَماُن لَمإ تََكدإ ُرؤيَا الُمؤإ إَِذا اقإ

بَِعَّي ُجزإءاً مَِن انلُُبَوةِ تَكإ  ِمِن ُجزإٌء ِمنإ ِسَتٍة وَأرإ إُمؤإ يَا ال  متفٌق َعلَيْهِ . «ِذُب، َوُرؤإ
َدقُُكمإ َحِديثاً  » :ويف رواية يَا، أصإ َدقُُكمإ ُرؤإ  .«أصإ

২/৮৪৩। উি িাবী হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘(রকয়ামলতি) রনকটবতণী যুলর্ মু’রমলনি স্ব  
রমথযা হলব না। আি মু’রমলনি স্ব  নবুঅলতি সেচরল্লশ ভালর্ি এক 
ভার্।’’ (অথণাৎ মু’রমন স্ব  সযালর্ ভরবষযলতি খবি জানলত পালি। 
সযমন, অহীি দ্বািা নবীলদিলক ভরবষযৎ সম্পলকণ অবরহত কিা হত।) 
(বুখািী ও মুসরেম)838 

অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘আি সতামালদি মলয য সয সবলচলয় 
সবরশ সতয কথা বলে, তাি স্ব  সবলচলয় সবরশ সতয।’’ 

َمنإ َرآِن ِِف الَمَناِم فََسرَيَاِن ِِف  »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعنُْه، قَاَل  8٢٢/٧
وإ َكأنَما َرآِن ِف اَلََقَظةِ  -اَلََقَظِة 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . «ِلَ َيَتَمَثُل الَّشّيإَطاُن يِب  -أ

                                                           
837 সহীহুে বুখািী ৬৯৮৩, রতিরমযী ২২৭২, ২২৬৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৩ 
838 সহীহুে বুখািী ৭০১৭, ৬৯৮৮, মুসরেম ২২৬৩, রতিরমযী ২২৭০,২২৯১, মায ২৮৯৪, ৩৯১৭, 

আহমাদ ৭১২৮, ৭১৪৩, ৭৫৮৬, ৮৩০১, ৮৬০১, ১০২১২, ২৭২১৩, ২৭৩১৩, ২৭৩৭৮, মুওয়াত্তা 
মারেক ১৭৮১ 
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৩/৮৪৪। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি 
আমালক স্বল  দশণন কিে, সস আমালক জাগ্রত অবস্থায় দশণন কিলব 
অথবা সস সযন আমালক জাগ্রত অবস্থায় সদখে। সকননা, শয়তান 
আমাি রূপ য াির্ কিলত পালি না।’’ (বুখািী-মুসরেম)839 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِِيّ رِض اهلل عنه 8٢٦/٢
َ
 »: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصأنَه َسِمَع انَليِِبَ : َوَعْن أ

َمِد اهلَل َعلَّيإَها،  ى أَحُدُكمإ ُرؤيَا ُُيُِبَها، فَإَّنَما يِهَ ِمَن اهللِ َتَعاََل، فَلإَّيحإ
َ
إَِذا َرأ

 بَِها ـ َويِف رَِوايَةٍ 
ثإ َُحِدّ َ َذلَِك ِمَما : َوَلإ ى َغريإ

َ
ثإ بَِها إِِلَ َمنإ ُُيُِب ـ َوإَِذا َرأ فََلَ ُُيَِدّ

َحٍد ؛ فَإَّنَها ِل 
َ
ُكرإَها أل َها، َوِلَ يَذإ َتِعذإ ِمنإ ََشِّ رَهُ، فإَّنَما يِهَ ِمَن الَّشّيإَطاِن، فَلإيَسإ يَكإ

 متفٌق َعلَيْهِ . «ترََُضُهُ 
৪/৮৪৫।  আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনলেন সয, ‘‘যখন 
সতামালদি মলয য সকান বযরি এমন স্ব  দশণন কলি যা তাি কালে 
প্রীরতকি, তখন তা রনঃসলন্দলহ মহান আল্লাহি পক্ষ সথলক (সদখালনা) 
হয়। সুতিাং সস সযন তাি জনয আল্লাহি প্রশংসা কলি এবং সস তা 
(স্ব ) বযি কলি।’’ অনয বর্ণনায় আলে সয, ‘‘সস সযন তা তাি রপ্রয়জন 
োড়া অনয কালিা কালে বযি না কলি। আি যখন তাোড়া সকান 

                                                           
839 সহীহুে বুখািী ১১০, ৬১৯৭, মুসরেম ২২৬৬, রতিরমযী ২২৮০, আবূ দাউদ ৫০২৩, ইবনু মাজাহ  

৩৯০১, আহমাদ ৩৭৮৮, ৭১২৮, ৭৫০০, ৮৩০৩, ৯০৬১, ৯০৬৯, ৯২০৪, ৯৬৫০, ৯৭১৩, ৯৭৫৯, 
২২১০০ 
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অপ্রীরতকি স্ব  দশণন কলি, তখন তা রনঃসলন্দলহ শয়তালনি পক্ষ সথলক 
(সদখালনা) হয়। সুতিাং সস সযন তাি অরনষ্ট সথলক (আল্লাহি রনকট) 
আেয় প্রাথণনা কলি এবং কাউলক তা বযি না কলি। সকননা, (তাহলে) 
তা তাি সকান ক্ষরত কিলত পািলব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)840 

ِب َقتَاَدة رِض اهلل عنه، قَاَل  8٢٥/٦
َ
يَا الَصاحِلَُة  »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انلَيِِبُ : َوَعْن أ الُرؤإ

يَا احَلَسنَُة ـ مَِن اهللِ، وَ : ـ ويف رواية ى َشيإئاً الُرؤإ
َ
احُللُُم مَِن الَّشّيإَطاِن، َفَمنإ َرأ
ََتَعَوذإ ِمَن الَّشّيإَطاِن ؛ فإَّنَها ِلَ ترََُضُهُ  َرُهُه فَلإَّينإُفثإ َعن ِشَماِِلِ ثََلَثاً، َوَلإ متفٌق  .«يَكإ

 َعلَيْهِ 
৫/৮৪৬। আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সুস্ব  (অনয 
এক বর্ণনায় আলে) সুন্দি স্ব  আল্লাহি পক্ষ সথলক এবং কুস্ব  
শয়তালনি পক্ষ সথলক (সদখালনা) হয়। অতএব সয অপ্রীরতকি রকেু 
সদখলব, সস সযন তাি বাম রদলক রতনবাি হাল্কাভালব থুতু মালি ও 
শয়তান সথলক আেয় প্রাথণনা কলি। তাহলে তা তাি সকান ক্ষরত 
কিলত পািলব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম)841 

ى » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص، َعن رَُسوِل اهلِل رِض اهلل عنهَوَعْن َجابٍِر  8٢٥/٥
َ
إَِذا رَأ

َتِعذإ بِاهللِ ِمَن  ِ ثََلثَاً، َولإيَسإ َرُهَها، فَلإَّيبإُصقإ َعنإ يََسارِه يَا يَكإ أَحُدُكمإ الُرؤإ
                                                           
840 সহীহুে বুখািী ৬৯৮৫, ৭০৪৫, রতিরমযী ৩৪৫৩, আহমাদ ১০৬৭০ 
841 সহীহুে বুখািী ২৩৯২, ৫৭৪৭, ৬৯৮৪, ৬৯৮৬, ৬৯৯৫, ৬৯৯৬, ৭০০৫, ৭০৪৪, মুসরেম ২২৬১, 

রতিরমযী ২২৭৭, আবূ দাউদ ৫০২১, মায ৩৯০৯, আহমাদ ২২০১৯, ২২০৫৮, ২২০৭৭, ২২০৭৮, 
২২০৯২, ২২১২৯, ২২১৩৮, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৮৪, দালিমী ২১৪১, ২১৪২ 
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َتََحوَ   رواه مسلم. «لإ َعنإ َجنإبِِه اَّلِص ي ََكَن َعلَّيإِه الَّشّيإَطاِن ثََلَثاً، َوَلإ
৬/৮৪৭। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন সতামালদি সকউ তাি 
অপেন্দনীয় সকান স্ব  সদখলব, তখন সস সযন তাি বাম রদলক রতনবাি 
থুতু মালি এবং শয়তান সথলক রতনবাি আেয় প্রাথণনা কলি। আি সয 
পালেণ সস শুলয় থালক, সস পােণ সযন বদে কলি সনয়।’’ (মুসরেম)842 

سَقِع  8٢8/٥
َ
ِب األسَقِع َواثِلَة بِن األ

َ
قَاَل رَُسوُل اهلِل : ، قَاَل رِض اهلل عنهَوَعْن أ

نإ يََدِِعَ الرَُجُل إََِل َغريِ  » :ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َظِم الِفَرى أ وإ يُرص َِي َعّيإَنُه َما لَمإ تََر، إَن ِمنإ أعإ

َ
بِّيِه، أ

َ
أ

وإ َيُقوَل لََعَ َرُسوِل اهللِ 
َ
 رواه ابلخاري. «َما لَمإ َيُقلإ  ملسو هيلع هللا ىلصأ

৭/৮৪৮। আবুে আসক্বা‘ ওয়ারসোহ ইবলন আসক্বা‘ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সবলচলয় বড় রমথযালিাপ হে সসই বযরিি 
কাজ, সয অপলিি বাপলক রনজ বাপ বলে দারব কলি অথবা তাি 
চকু্ষলক তা সদখায় যা সস (বািলব) সদলখরন। (অথণাৎ স্ব  সদখাি 
রমথযা দারব কলি।) অথবা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম যা বলেনরন তা তাঁি প্ররত রমথযাভালব আলিাপ কলি।’’ 
(বুখািী) 843 

                                                           
842 মুসরেম ২২৬২, আবূ দাউদ ৫০২২, মায ৩৯০৮, আহমাদ ১৪৩৬৫ 
843 সহীহুে বুখািী ৩৫০৯, আহমাদ ১৫৫৭৮, ১৫৫৮৫, ১৬৫৩২, ১৬৫৩৫ 
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    كَِتاُب الَسَلَِم كَِتاُب الَسَلَِم 

 অয যায় (৫): সাোলমি আদব 

ِر بِإِفإَّشائِهِ  -131 مإ
َ ِل  الَسََلِم َواألإ  بَاُب فَضإ

পরিলচ্ছদ - ১৩১: সাোম সদওয়াি গুরুত্ব ও তা 
বযাপকভালব 

প্রচাি কিাি রনলদণশ 
আল্লাহ বলেলেন, 

ُيَهاَيٰ  ﴿
َ
ل وا  تَدۡ  َّل  َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ مۡ  َغۡيَ  وتًاب ي   خ   تَّسۡ  َحَّّتٰ  ب ي وتِك 

ۡ
وا  َتأ وا   نِّس   َوت َّسّلِم 

 ٰ هۡ  ََعَ
َ
َ أ  [  ٤٥: انلور] ﴾ لَِها

অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা রনলজলদি র্্হ বযতীত অনয 
কািও র্্লহ র্্হবাসীলদি অনুমরত না রনলয় ও তালদিলক সাোম না 
রদলয় প্রলবশ কলিা না।” (সূিা নূি ২৭ আয়াত) 

রতরন অনযি বলেন, 
وا   اب ي وتٗ  ت مَدَخلۡ  فَإَِذا ﴿ ٰ  فََّسّلِم  مۡ  ََعَ ِّسك  نف 

َ
َبٰ  ّلّلِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َتِّيةٗ  أ َ  َرَكةٗ م   ﴾ َطّيَِبٗة

 [  ٥1: انلور]
অথণাৎ “যখন সতামিা র্্লহ প্রলবশ কিলব, তখন সতামিা 

সতামালদি স্বজনলদি প্ররত সাোম বেলব। এ হলব আল্লাহি রনকট 
হলত কেযার্ময় ও পরবি অরভবাদন।” (সূিা নূি ৬১ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
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ّيِيت م ِإَوَذا ﴿ حۡ  فََحُيوا   بَِتِحّية   ح 
َ
وۡ  َها  ِمنۡ  َّسنَ بِأ

َ
ُ  أ  [  8٥: النساء] ﴾ ر ُدوَها 

অথণাৎ “যখন সতামালদিলক অরভবাদন কিা হয় (সাোম সদওয়া 
হয়), তখন সতামিাও তা অলপক্ষা উত্তম অরভবাদন কি অথবা ওিই 
অনুরূপ কি।” (সূিা রনসা ৮৬ আয়াত) 

রতরন আলিা বলেলেন, 
ٰ  َهۡل  ﴿ تَى

َ
ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َحِديث   َك أ ۡ ٱ هِيمَ َر ّكۡ ل ٰ  َفَقال وا   هِ َعلَيۡ  َدَخل وا   إِذۡ  ٢٤ َرِميَ م  ٰ مٗ َسَل  ا
ٰ  قَاَل   [  ٤٦  ،٤٢: اذلاريات] ﴾ م  َسَل

অথণাৎ “সতামাি রনকট ইব্রাহীলমি সম্মারনত সমহমানলদি ব্ত্তান্ত 
এলসলে রক? যখন তািা তাি রনকট উপরস্থত হলয় বেে, ‘সাোম।’ 
উত্তলি সস বেে, ‘সাোম।’” (সূিা যারিয়াত ২৪-২৫ আয়াত) 

َل  1/8٢٢
َ
َوَعْن َعبِد اهللِ بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، أَن رَُجالً َسأ

ُي اإلِْساَلِم َخرْيٌ ؟ قَاَل : ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل 
َ
ِعمُ  » :أ  الَسَلََم لََعَ َمنإ  ُتطإ

ُ
رَأ الَطَعاَم، َوَتقإ

رِفإ   متفٌق َعلَيْهِ . «َعَرفإَت َوَمنإ لَمإ َتعإ
১/৮৪৯। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবনুে ‘আস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

হলত বরর্ণত, এক বযরি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
রজজ্ঞাসা কিে, ‘সলবণাত্তম ইসোমী কাজ কী?’ রতরন বেলেন, 
“(কু্ষয াতণলক) অিদান কিলব এবং পরিরচত-অপরিরচত রনরবণলশলষ 
সকেলক (বযাপকভালব) সাোম সপশ কিলব।’’ (বুখািী-মুসরেম)844 

                                                           
844 সহীহুে বুখািী ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসরেম ৩৯, রতিরমযী ১৮৫৫, নাসায়ী ৫০০০, আবূ দাউদ ৫১৯৪, 

ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, ৩৬৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯, দালিমী ২০৮১ 
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٤/8٦1  ّ يِِبِ
ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، َعِن انلَ

َ
لََما َخلََق اهلُل  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن أ

وَلَِك ـ َّنَفٍر ِمَن الَمَلَئَِكِة ُجلُوٌس ـ اذإَهبإ فََس : ، قَاَل علّيه السَلمآَدَم 
ُ
لِّمإ لََعَ أ

يتَِك  َك َوََتَِّيُة ُذرِّ
َتِمعإ َما ُُيَُّيونََك ؛ فَإَّنَها ََتَِّيتُ ، : َفَقاَل . فَاسإ الَسَلَُم َعلَّيإُكمإ

َُة اهللِ، فََزاُدوهُ : َفَقالُوا َُة اهللِ : الَسَلَُم َعلَّيإَك َورََحإ  َعلَيْهِ متفٌق . «َورََحإ
২/৮৫০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ যখন আদম 
আোইরহস সাোম-সক স্রষ্ট কিলেন। তখন তাঁলক বেলেন, ‘তুরম 
যাও এবং ঐ সয রফরিশ্তামিেীি একরট দে বলস আলে, তালদি 
উপি সাোম সপশ কি। আি ওিা সতামাি সাোলমি কী জবাব 
রদলচ্ছ তা মন রদলয় শুলনা। সকননা, ওটাই হলব সতামাি ও সতামাি 
সন্তান-সন্তরতি সাোম রবরনমলয়ি িীরত।’ সুতিাং রতরন (তাঁলদি 
কালে রর্লয়) বেলেন, ‘আসসাোমু আোকুম’। তাঁিা উত্তলি বেলেন, 
‘আসসাোমু আোইকা অিাহমাতুল্লাহ’। অতএব তািঁা ‘অিাহমাতুল্লাহ’ 
শব্দটা সবশী বেলেন।’’ (বুখািী ও মুসরেম)845 

ِب ُعَماَرةَ الََبَاِء بِن ََعزٍِب رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  8٦1/٧
َ
َمَرنَا رَُسوُل : َوَعْن أ

َ
أ

بِِعيَاَدِة الَمِريِض، َواتِّبَاِع اجلَنَائِِز، َوتَْشِميِت الَعاِطِس، َونَِْصِ : بَِسبْعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
متفٌق َعلَيِْه، َهَذا . ، َوإفَْشاِء الَساَلِم، َوإبَْراِر الُمقِسِم الَضِعيِف، وََعْوِن الَمْظلُومِ 

 لفظ إحدى روايات ابلخاري
২/৮৫১। আবূ উমািা বািা ইবলন আলযব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

                                                           
845 সহীহুে বুখািী ৩৩২৬, ৬২২৭, মুসরেম ২৮৪১, আহমাদ ৮০৯২, ১০৫৩০, ২৭৩৮৮ 
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হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদিলক সাতরট (কমণ কিলত) আলদশ কলিলেনঃ (১) সিার্ী 
সদখলত যাওয়া, (২) জানাযাি অনুসির্ কিা, (৩) হাঁরচি জবাব 
সদওয়া, (৪) দুবণেলক সাহাযয কিা, (৫) রনযণারতত বযরিি সাহাযয 
কিা, (৬) সাোম প্রচাি কিা, এবং (৭) শপথকািীি শপথ পুিা 
কিা।’ (বুখািী-মুসরেম)846 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  8٦٤/٢
َ
ِلَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهلِل قَاَل رَ : َوَعْن أ

ٍء إَِذا  ِمُنوا َحََّت ََتَابُوا، أَوِلَ أُدلُُكمإ لََعَ ََشإ ُخلُوا اجَلنََة َحََّت تُؤِمُنوا، َوِلَ تُؤإ تَدإ
فإُّشوا الَسَلََم بَيإَنُكمإ 

َ
 رواه مسلم. «َفَعلإُتُموهُ ََتَابَبإُتمإ ؟ أ

৪/৮৫২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা 
ঈমানদাি না হওয়া পযণন্ত জািালত প্রলবশ কিলত পািলব না। আি 
যতক্ষর্ না সতামালদি পািস্পরিক ভালোবাসা র্লড় উিলব, ততক্ষর্ 
পযণন্ত সতামিা প্রক্ত ঈমানদাি হলত পািলব না। আরম রক 
সতামালদিলক এমন একরট কাজ বলে সদব না, যা কিলে সতামিা 
এলক অপিলক ভােবাসলত োর্লব? (তা হলচ্ছ) সতামিা আলপালসি 

                                                           
846 সহীহুে বুখািী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৫, ৫৬৬০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, 

৬৬৫৪, মুসরেম ২০৬৬, রতিরমযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ 
২১১৫ আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০ 
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মলয য সাোম প্রচাি কি।’’ (মুসরেম)847 
ِب يُوُسَف َعبِد اهلِل بِن َساَلٍم رِض اهلل عنه، قَاَل  8٦٧/٦

َ
َسِمْعُت : َوَعْن أ

فإُّشوا الَسَلَ  » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل 
َ
ِعُموا الَطَعاَم، َوِصلُوا يَا أُيَها انلَاُس، أ َم، وَأطإ

ُخلُوا اجلََنَة بَِسَلَم   :رواه الرتمذي، وقال. «األرإَحاَم، َوَصلُوا وانلَاُس ّنَِّياٌم، تَدإ
 «حديث حسن صحيح »

৫/৮৫৩। আবূ ইউসুফ আবু্দল্লাহ ইবলন সাোম িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সহ সোক সকে! সতামিা সাোম 
প্রচাি কি, (কু্ষয াতণলক) অিদান কি, আত্মীয়তাি বন্ধন অটুট িাখ 
এবং সোলক যখন (িালত)  ুরমলয় থালক, তখন সতামিা নামায পড়। 
তাহলে সতামিা রনিাপলদ ও রনরবণলে জািালত প্রলবশ কিলব।’’ 
(রতিরমযী হাসান সহীহ)848 

ّ بِن َكعٍب  8٦٢/٥ َِبِ
ُ
أنَه ََكَن يَأِِت َعبَد اهلِل بَن ُعَمَر، : َوَعْن الُّطَفيِْل بِن أ

فَإَِذا َغَدْونَا إىَِل الُسوِق، لَْم َيُمَر َعبُد اهلل ىلَعَ َسَقاٍط : َفيَغُدو َمَعُه إىَِل الُسوِق، قَاَل 
فَِجئُْت : إاَِل َسلََم َعلَيِْه، قَاَل الُّطَفيُْل  َواَل َصاِحِب َبيَْعٍة، َواَل ِمْسِكنٍي، َواَل أَحدٍ 

َما تَْصنَُع بِالُسوِق، وَأنَْت : َعبَد اهللِ بَن ُعَمَر يَْوماً، فَاْسنَتْبََعيِن إىَِل الُسوِق، َفُقلُْت َُلُ 
لَِع، َواَل تَُسوُم بَِها، َواَل ََتْلِ  ُل َعِن الِسّ

َ
ُس يف جَمَالِِس ال تَِقُف ىلَعَ ابلَيِْع، َواَل تَْسأ

                                                           
847 মুসরেম ৫৪, রতিরমযী ২৬৮৮, আবূ দাউদ ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ ৬৮, ৩৬৯২, আহমাদ ৮৮৪১, 

৯৪১৬, ৯৮২১, ১০২৭২, ২৭৩১৪ 
848 রতিরমযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দালিমী ১৪৬০ 
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بَا َبّْطٍن ـ َوَكَن الّطَفيُْل َذا : اْجِلْس بِنَا هاُهنَا َنتََحَدث، َفَقاَل : الُسوِق ؟ َوأقُوُل 
َ
يَا أ

ـ إَنَما َنْغُدو ِمْن أْجِل الَساَلِم، فنَُسِلُّم ىلَعَ َمْن لَِقيْنَاهُ  رواه مالك يف الُموَطأ . َبّْطٍن 
 بإسناٍد صحيح

৬/৮৫৪। তুফাইে ইবলন উবাই ইবলন কা‘ব হলত বরর্ণত, রতরন 
আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি কালে আসলতন এবং 
সকালে তাঁি সলি বাজাি সযলতন। রতরন বলেন, ‘যখন আমিা 
সকালে বাজালি সযতাম, তখন রতরন প্রলতযক খুচিা রবলক্রতা, স্থায়ী 
বযবসায়ী, রমসকীন, তথা অনয সকান বযরিি রনকট রদলয় অরতক্রম 
কিাি সময় তালক সাোম রদলতন।’ তুফাইে বলেন, সুতিাং আরম 
একরদন (অভযাসমত) আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি 
রনকট সর্োম। রতরন আমালক তাঁি সলি বাজালি সযলত বেলেন। 
আরম বেোম, ‘আপরন বাজাি রর্লয় কী কিলবন? আপরন সতা সবচা-
সকনাি জনয সকাথাও থালমন না, সকান পর্য সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কলিন 
না, তাি দি-দাম জানলত চান না এবং বাজালিি সকান মজরেলস 
বলসনও না। আরম বেরে, এখালন আমালদি সালথ বলস যান, 
এখালনই কথাবাতণা বরে।’ (তুফাইলেি ভুরঁড় সমাটা রেে, সসই জনয) 
রতরন বেলেন, ‘ওলহ ভুঁরড়লমাটা! আমিা সকাে সবোয় বাজালি 
একমাি সাোম সপশ কিাি উলদ্দলশয যাই; যাি সালথ আমালদি 
সাক্ষাৎ হয়, আমিা তালক সাোম রদই।’ (মুঅো মালেক, রবশুদ্ধ সূলি)849 

                                                           
849 মুওয়াত্তা মারেক ১৭৯৩ 
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 بَاُب َكّيإِفَّيِة الَسََلمِ  -132
পরিলচ্ছদ - ১৩২: সাোম সদওয়াি পদ্ধরত 

প্রথলম সয সাোম সদলব তাি এরূপ বো (উরচত), ‘আসসাোমু 
আোইকুম অিাহমাতুল্লারহ অবািাকাতুহ’। এটা মুিাহাব। সস বহুবচন 
সবণনাম বযবহাি কিলব; যরদও যালক সাোম সদওয়া হয় সস একা 
সহাক না সকন। আি সাোলমি উত্তিদাতা বেলব ‘অআোইকুমুস 
সাোমু অিহমাতুল্লারহ অবািাকাতুহ, অথণাৎ সস শুরুলত সংলযাজক 
অবযয় ‘অ’ বা ‘ওয়া’ শব্দ বযবহাি কিলব। 

ّ : َصنِي رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل َعن ِعْمَراَن بِن احلُ  1/8٦٦ َجاَء رَُجٌل إىَِل انَليِِبِ
ٌ  » :ملسو هيلع هللا ىلصالَساَلُم َعلَيُْكْم، فََرَد َعلَيِْه ُثَم َجلََس، َفَقاَل انليُِب : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ُثَم  «َعرشإ

 » :َفَقاَل  الَساَلُم َعلَيُْكْم َورمَْحَُة اهلِل، فََرَد َعلَيِْه فََجلََس،: َجاَء آَخُر، َفَقاَل 
وَن  ُ الَساَلُم َعلَيُْكْم َورمَْحَُة اهلل َوَبرَكتُُه، فََرَد َعلَيِْه : ُثَم َجاَء آَخُر، َفَقاَل  «ِعرشإ

بُو داود والرتمذي، وقال. «ثََلثُوَن  » :فََجلََس، َفَقاَل 
َ
 «حديث حسن » :رواه أ

১/৮৫৫। ইমিান ইবলন হুসাইন িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একরট সোক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট এলস এভালব সাোম কিে ‘আসসাোমু আোইকুম’ আি নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাি জবাব রদলেন। অতঃপি সোকরট 
বলস সর্লে রতরন বেলেন, ‘‘ওি জনয দশরট সনকী।’’ তািপি রদ্বতীয় 
বযরি এলস ‘আসসাোমু আোইকুম অিহমাতুল্লাহ’ বলে সাোম সপশ 
কিে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাি সাোলমি উত্তি 
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রদলেন এবং সোকরট বসলে রতরন বেলেন, ‘‘ওি জনয রবশরট 
সনকী।’’ তািপি আি একজন এলস ‘আসসাোমু আোইকুম 
অিাহমাতুল্লারহ অবািাকাতুহ’ বলে সাোম রদে। রতরন তাি জবাব 
রদলেন। অতঃপি সস বসলে রতরন বেলেন, ‘‘ওি জনয রিশরট 
সনকী।’’ (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান সূলি)850 

َهَذا  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل يِل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  8٦٥/٤
 َعلَّيإِك الَسَلَمَ 

ُ
رَأ . َرَكتُُه وََعلَيِْه الَساَلُم َورمَْحَُة اهلِل َوبَ : قُلُْت : قَالَْت  «ِجْبيُل َيقإ
 متفٌق َعلَيْهِ 

২/৮৫৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, 
‘‘এই রজব্রীে আোইরহস সাোম সতামালক সাোম সপশ কিলেন।’’ 
রতরন বলেন, আরমও উত্তলি বেোম, ‘অআোইরহস সাোমু 
অিাহ্মাতুল্লারহ অবািাকাতুহ।’ (বুখািী ও মুসরেম) 851  

এই গ্রন্থদ্বলয়ি সকান সকান বর্ণনায় ‘অবািাকাতুহ’ শব্দ এলসলে, 
আবাি সকান সকান বর্ণনায় তা আলসরন। তবুও রনভণিলযার্য 
বর্ণনাকািীি অরতরিি বর্ণনা গ্রহর্ীয়। 

نٍَس رِض اهلل عنه 8٦٥/٧
َ
َن انَليِِبَ : َوَعْن أ

َ
َم بِ  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َكِلَمٍة ََكَن إَِذا تََكلَ
                                                           
850 রতিরমযী ২৬৮৯, আবূ দাউদ ৫১৯৫, আহমাদ ১৯৪৪৬, দালিমী ২৬৪০ 
851 সহীহুে বুখািী ৩১১৭, ৩৭৬৮,৬২০১, ৬২৪৯, ৬২৫৩, মুসরেম ২৪৪৭, রতিরমযী ২৬৯৩, ৩৮৮১, 

৩৮৮২, নাসায়ী ৩৯৫২, ৩৯৫৩, ৩৯৫৪, আবূ দাউদ ৫২৩২, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৬, আহমাদ 
৩২৭৬০, ২৩৯৪১, ২৪০৫৩, ২৫৩৫২। 
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. أََعَدَها ثاَلثَاً َحََّت تُفَهَم َعنُْه، َوإَِذا أََت ىلَعَ قَْوٍم فََسلََم َعلَيِْهْم َسلََم َعلَيِْهْم ثاََلثاً 
 .وهذا حَمُْموٌل ىلَعَ َما إَِذا ََكَن اجلَْمُع َكِثرياً . رواه ابلخاري 

৩/৮৫৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন সকান কথা বেলতন, তখন তা রতনবাি 
বেলতন; যালত তাঁি কথা বুেলত পািা যায়। আি যখন সকান 
সর্াষ্ঠীি কালে আসলতন তখনও রতরন রতনবাি কলি সাোম সপশ 
কিলতন। (বুখািী) 852  

এ রবয ান সসই সক্ষলি প্রলযাজয সয সক্ষলি জনতাি সংখযা খুব 
সবশী হলব। 

ُكَنا نَْرَفُع : ِمْقَداِد رِض اهلل عنه يف َحِديثِه الَّطِويِل، قَاَل َوَعْن ال 8٦8/٢
، َفيَِِجُء ِمَن اللَيِْل، فَيَُسِلُّم تَْسِليماً اَل يُوقُِظ نَائِماً،  ملسو هيلع هللا ىلصللَنيِِبّ  نَِصيبَُه ِمَن اللَََبِ

 رواه مسلم. فََسلََم َكَما ََكَن يَُسِلُّم  ملسو هيلع هللا ىلصَويُْسِمُع ايَْقَظاَن، فََجاَء انلَيِِبُ 
৪/৮৫৮। রমক্বদাদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন স্বীয় 

দী ণ হাদীলস বলেন, আমিা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
জনয তাঁি অংলশি দুয  সিলখ রদতাম। রতরন িালতি সবোয় আসলতন 
এবং এমনভালব সাোম রদলতন সয, তালত সকান  ুমন্ত বযরিলক 
জারর্লয় রদলতন না এবং জাগ্রত বযরিলদিলক শুনালতন। সুতিাং নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (তাঁি অভযাসমত) এলস সাোম 

                                                           
852 সহীহুে বুখািী ৯৪, ৯৫, রতিরমযী ২৭২৩, ৩৬৪০, আহমাদ ১২৮০৯, ১২৮৯৫। 



 

909 

রদলেন, সযমন রতরন সাোম রদলতন। (মুসরেম) 853  
ْسَماَء بِنِْت يَِزيَد رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  8٦٢/٦

َ
ِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَمَر َعلَيْنَا انلََِبُ : وََعن أ

 رواه أبوداود. لََم َعلَيْنَانِْسَوٍة فَسَ 

৫/৮৫৯। আসমা রবনলত য়যাযীদ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদি একদে মরহোি রনকট রদলয় পাি হওয়াি সময় 
আমালদিলক সাোম রদলেন। (আবূ দাঊদ)854  

(প্রকাশ থালক সয, নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এি হালতি ইশািায় মরহোলদিলক সাোম 

সদওয়াি রতিরমযীি হাদীসরট সহীহ নয়।) 
َماَمَة رِض اهلل عنه، قَاَل  8٥1/٥

ُ
ِب أ

َ
ىَل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ إَِن أوإ

ُهمإ بالَسَلَِم 
َ
بُو داود بإسناٍد جيٍد، ورواه الرتمذي . «انلَاِس بِاهللِ َمنإ بََدأ

َ
رواه أ

 .َوقَْد ُذكر بعده . «حديٌث حسن » :بنحوه وقال
 ৬/৮৬০। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহি 
সবণারয ক রনকটবতণী মানুষ সসই, সয প্রথলম সাোম কলি।’’ (আবূ দাঊদ 
সহীহ সনদ সযালর্, রতিরমযীও অনুরূপ বর্ণনা কলিলেন ও বলেলেন হাদীসরট 

হাসান। এরট পিবতণীলত ৮৬৩ নম্বসি উলল্লখ কিা হলয়লে।)855  
ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  8٥1/٥ ِب ُجَرٍيّ الُهَجيِِْمِ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت رَُسول اهللِ : َوَعْن أ

                                                           
853 মুসরেম ২০৫৫, রতিরমযী ২৭১৯, আহমাদ ২৩৩০০, ২৩৩১০। 
854 রতিরমযী ২৬৯৭, আবূ দাউদ ৫২০৪, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, আহমাদ ২৭০১৪, দালিমী ২৬৩৭। 
855 আবূ দাউদ ৫১৯৭, রতিরমযী ২৬৯৪, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৭৬, ২১৮১৪ 
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ِلَ َتُقلإ َعلَّيإَك الَسَلُم ؛ فَإَِن َعلَّيإَك  » :قَاَل ! َعلَيَْك الَسالُم يَا رَُسوَل اهللِ : َفُقلُت 
بُو داود والرتمذي، وقال. «ُم ََتَِّيُة الَموََت الَسَلَ 

َ
، «حديث حسن صحيح » :رواه أ

 .َوقَْد َسبََق بُِّطوُِلِ 
 ৭/৮৬১। আবূ জুিাই হুজাইমী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

রতরন বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট হারযি হলয় বেোম, ‘আোইকাস সাোম’ ইয়া িাসূেুল্লাহ! 
রতরন বেলেন, ‘‘আোইকাস সাোম’ বলো না। সকননা, ‘আোইকাস 
সাোম’ হলচ্ছ ম্ত বযরিলদিলক জানালনা অরভবাদন বাকয।’’ (আবু 
দাঊদ,রতিরমযী হাসান সহীহ, ইলতাপূলবণ সমূ্পর্ণ হাদীসরট ৮০০ নম্বসি র্ত 
হলয়লে।) 856 

  

 بَاُب آَداِب الَسََلمِ  -133

পরিলচ্ছদ - ১৩৩: সাোলমি রবরভি আদব-কায়দা 
ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه 1/8٥٤

َ
يَُسلُِّم  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : َعن أ

 الَكثرِيِ 
متفٌق َعلَيِْه، . «الَراكُِب لََعَ الَماَِش، َوالَماَِش لََعَ الَقاِعِد، َوالَقلّيُل لََعَ

 .«الَكبرِيِ  َوالَصِغرُي لََعَ  » :َويِف ِرَوايٍَة لِلبَُخارِي
 ১/৮৬২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আলিাহী পালয় 
হাঁটা বযরিলক, পালয় হাঁটা বযরি বলস থাকা বযরিলক এবং অে 
                                                           
856 রতিরমযী ২৭২১, ২৭২২, আবূ দাউদ ৫০২৯ 
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সংখযক সোক অরয ক সংখযক সোকলক সাোম সদলব।’’ (বুখািী-মুসরেম) 
857  

বুখািীি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘‘সোট বড়লক সাোম সদলব।’’ 
َماَمَة ُصَدِيّ بِن َعجاَلَن ابَلاِهِِل رِض اهلل عنه، قَاَل  8٥٧/٤

ُ
ِب أ

َ
قَاَل : َوَعْن أ

ىل انلَاِس بِاهللِ َمنإ بََدأُهمإ بِالَسَلِم  » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ  وإ
َ
بُو داود بإسناٍد . «إَن أ

َ
رواه أ

 .جيٍد 
َماَمَة رِض اهلل عنه، ِقيَل ورواه 

ُ
ِب أ

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، الَرُجاَلِن : الرتمذي َعن أ

 بِالَساَلِم ؟ قَاَل 
ُ
ُيُهَما َيبَْدأ

َ
ِلَُهَما بِاهللِ َتَعاََل  » :يَلْتَِقيَاِن أ وإ

َ
َهَذا » :قَاَل الرتمذي. «أ

 «حديث حسن 
২/৮৬৩। আবূ উমামাহ সুদাই ইবলন আজোন বালহেী 

িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সোকলদি মলয য সবলচলয় সবশী 
আল্লাহি রনকটবতণী সসই, সয সোকলদিলক প্রথলম সাোম কলি।’’ 
(আবূ দাঊদ উত্তম সূলি) 858  

রতিরমযীও আবূ উমামাহ কত্ণক বর্ণনা কলিলেন, রতরন বলেন, 
রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! দু’জলনি সাক্ষাৎকালে তালদি 
মলয য সক প্রথলম সাোম সদলব?’ রতরন বেলেন, ‘‘সয মহান আল্লাহি 

                                                           
857 সহীহুে বুখািী ৬২৩১, ৬২৩২, ৬২৩৪, ৩১, ৩২, ৩৪, মুসরেম ২১৬০, রতিরমযী ২৭০৩, আবূ দাউদ 

৫১৯৮, আহমাদ ২৭৩৭৯, ৮১১৩, ১০২৪৬ 
858 রতিরমযী ২৬৯৪, আবূ দাউদ ৫১৯৭, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৪৯, ২১৭৭৬, ২১৮১৪ 
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সবণারয ক রনকটবতণী হলব।’’ (রতিরমযী বলেন, হাদীসরট হাসান) 
 

َباِب إََِعَدةِ الَسََلمِ  -134 تِحإ  بَاُب اِسإ
পরিলচ্ছদ - ১৩৪: রদ্বতীয়বাি সত্বি সাক্ষাৎ হলেও পুনিায় 
সাোম সদওয়া মুিাহাব, সযমন সকাথাও প্রলবশ কিাি 
পি সবি হলয় রর্লয় পুনিায় তৎক্ষর্াৎ সসখালন প্রলবশ 
কিলে রকংবা দু’জলনি মালে সকান র্াে তথা অনুরূপ 
সকান রজরনলসি আড়াে হলে, তািপি আবাি সদখা হলে 

পুনিায় সাোম সদওয়া মুিাহাব 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه يِف  1/8٥٢
َ
نَُه َجاَء :  َحِديِث الُميِسِء َصاَلتَهُ َعن أ

َ
أ

 ّ ارإِجعإ  » :، فََسلََم َعلَيِْه، فََرَد َعلَيِْه الَساَلَم، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصفََصََّل، ُثَم َجاَء إىَِل انَليِِبِ
ّ  «فََصِلّ فَإِنََك لَمإ تَُصِلّ  َفَعَل َذلَِك ، َحََّت ملسو هيلع هللا ىلصفَرََجَع فََصََّل، ُثَم َجاَء فََسلََم ىلَعَ انَليِِبِ

 متفٌق َعلَيْهِ . ثاَلَث َمَراٍت 
 ১/৮৬৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নামায 

ভুেকািীি হাদীলস এলসলে সয, সস বযরি এলস নামায পড়ে। 
অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস তাঁলক 
সাোম রদে। রতরন তাি সাোলমি জবাব রদলয় বেলেন, ‘‘রফলি যাও, 
এবং নামায পড়। সকননা, সতামাি নামায পড়া হয়রন।’’ কালজই সস 
রফলি রর্লয় আবাি নামায পড়ে। তািপি পুনিায় এলস নবী 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক সাোম রদে। এভালব সস রতনবাি 
কিে। (বুখািী ও মুসরেম) 859  

َخاهُ فَلإيَُسلِّمإ إِذَ  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه، َعْن رَُسوِل اهلِل  8٥٦/٤
َ
َحُدُكمإ أ

َ
ا لَِِقَ أ

وإ َحَجٌر، ُثَم لَِقَّيُه، فَلإيَُسلِّمإ َعلَّيإِه 
َ
وإ ِجَداٌر، أ

َ
. «َعلَّيإِه، فَإنإ َحالَتإ بَيإَنُهَما َشَجَرةٌ، أ

بُو داود
َ
 رواه أ

 ২/৯৬৫। উি িাবী হলতই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন সকউ তাি মুসরেম ভাইলয়ি 
সালথ সদখা কিলব, তখন সস সযন তালক সাোম সদয়। অতঃপি যরদ 
তালদি দু’জলনি মালে র্াে বা সদওয়াে অথবা পাথি আড়াে হয়, 
তািপি আবাি সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সস সযন আবাি সাোম সদয়।’’ 
(আবূ দাঊদ) 860  

 

َباِب الَسََلِم إَِذا َدَخَل بَيإتَ  -132 تِحإ  هُ بَاُب اِسإ
পরিলচ্ছদ - ১৩৫: রনজ র্্লহ প্রলবশ কিাি সময় সাোম 

সদওয়া উত্তম 

 আল্লাহ বলেন, 
وا   اب ي وتٗ  ت مَدَخلۡ  فَإَِذا﴿ ٰ  فََّسّلِم  مۡ  ََعَ ِّسك  نف 

َ
َبٰ  ّلّلِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َتِّيةٗ  أ َ  َرَكةٗ م   ﴾ َطّيَِبٗة

                                                           
859 সহীহুে বুখািী ৭৫৭, ৭৯৩, ৬২৫১, ৬৬৬৭, মুসরেম ৩৯৭, রতিরমযী ৩০৩, নাসায়ী ৮৮৪, আবূ 

দাউদ ৮৫৬, ইবনু মাজাহ ১০৬০, ৩৬৯৫, আহমাদ ৯৩৫২ 
860 আবূ দাউদ ৫২০০ 
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 [  ٥1: انلور]
অথণাৎ “যখন সতামিা র্্লহ প্রলবশ কিলব সতামিা সতামালদি 

স্বজনলদি প্ররত সাোম বেলব।” (সূিা নূি ৬১ আয়াত) 
نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  1/8٥٥

َ
، إَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل يِل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ يَا ُبَِنَ

ِل بَيإتَِك  ، يَُكنإ بََرَكًة َعلَّيإَك، َولََعَ أهإ لَِك، فََسلِّمإ رواه الرتمذي، . «َدَخلإَت لََعَ أهإ
 « حديث حسن صحيح» :وقال

১/৮৬৬। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
একদা আমালক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘সহ বৎস! সতামাি বারড়লত যখন তুরম প্রলবশ কিলব, তখন সাোম 
দাও, তাহলে সতামাি ও সতামাি পরিবালিি জনয তা বিকতময় 
হলব।’’ (রতিরমযী হাসান সহীহ)861  

 

بإَّيانِ  -136  بَاُب الَسََلِم لََعَ الِصّ

পরিলচ্ছদ - ১৩৬: রশশুলদিলক সাোম কিা প্রসলি 

نٍَس رِض اهلل عنه 1/8٥٥
َ
: أنَُه َمَر ىلَعَ ِصبْيَاٍن، فََسلََم َعلَيِْهْم، َوقَاَل : َعن أ

 متفٌق َعلَيْهِ . َيْفَعلُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل 
১/ ৮৬৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন করতপয় 

রশশুি রনকট রদলয় অরতক্রম কিাি সময় তালদিলক সাোম রদলেন 
এবং বেলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এরূপ 
                                                           
861 রতিরমযী ২৬৯৮ 
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কিলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 862  
ةِ ِمنإ َُمَارِمِِه  -132

َ
إَمرإأ  بَاُب َسََلِم الرَُجِل لََعى َزؤإَجتِِه َوال

نَ  جإ
َ
َذا َولََعى أ َنبَِّياٍت َِل ُُيَاُف الإِفتإَنُة بِِهَن وََسََلُمُهَن بِهى جإ

َ
بَِّيٍة وَأ

ِط   الرَشإ

 পরিলচ্ছদ - ১৩৭: নািী-পুরুলষি পািস্পরিক সাোম 
 রনজ স্ত্রীলক স্বামীি সাোম সদওয়া, অনুরূপভালব সকান পুরুলষি 

তাি ‘মাহিাম’ (যাি সালথ দববারহক-সম্পকণ রচিতলি রনরষদ্ধ এমন) 
মরহোলক সাোম সদওয়া, অনুরূপ রফতনা-ফাসালদি আশংকা না 
থাকলে ‘র্ায়ি মাহিাম’ (যাি সালথ দববারহক-সম্পকণ সকান সময় 
দবয  এমন) মরহোলদিলক সাোম সদওয়া দবয । সযমন উি 
মরহোলদিও উি পুরুষলদিলক ঐ শতণ-সালপলক্ষ সাোম সদওয়া 
দবয । 

ـ ويف رواية :َعن َسهِل بِن َسعٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  1/8٥8 : ََكنَْت ِفينَا اْمَرأةٌ 
لِْق َفتَّْطرَُحُه يِف الِقْدِر، َوتَُكْرِكُر َحَباٍت  ََكنَْت نَلَا َعُجوٌز ـ تَأُخُذ ِمْن أُصوِل الِسّ

ُمُه إَيْنَا  ْفنَا، نَُسِلُّم َعلَيَْها، َفتَُقِدّ رواه . ِمْن َشِعرٍي، فَإَذا َصلَيْنَا اجْلُُمَعَة، َوانَِْصَ
 خاريابل

১/৮৬৮। সাহে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

                                                           
862 সহীহুে বুখািী ৬২৪৭, মুসরেম ২১৬৮, রতিরমযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭০০, 

আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৪৮৫, ১২৬১০, দালিমী ২৬৩৬ 
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রতরন বলেন, ‘আমালদি মলয য এক মরহো রেে। অনয বর্ণনায় আলে 
আমালদি একরট বুরড় রেে। সস বীট (সকলট) হাঁরড়লত সিলখ তালত 
রকেু যব দানা রপলষ রমের্ কিত। অতঃপি আমিা যখন জুমআি 
নামায পলড় রফলি আসতাম, তখন তালক সাোম রদতাম। আি সস 
আমালদি জনয তা সপশ কিত।’ (বুখািী) 863  

ِب َطاِلٍب رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  8٥٢/٤
َ
ِمّ َهاِّنٍء فَاِختََة بِنِت أ

ُ
تَيُت : َوَعْن أ

َ
أ

وََذَكَرِت ... يَْوَم الَفتِْح وَُهَو َيْغنَِسُل، َوفَاِطَمُة تَْسرُتُهُ بِثَوٍْب، فََسلَْمُت  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبَ 
 رواه مسلم. ديث احل

২/৮৬৯। উলম্ম হানী ফালখতাহ রবনলত আবী ত্বালেব িারদয়াল্লাহু 
আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘মক্কা রবজলয়ি রদন আরম নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট হারজি হোম। তখন রতরন 
সর্াসে কিরেলেন। ফালতমা তাঁলক একরট কাপড় রদলয় আড়াে 
কিরেলেন। আরম (তাঁলক) সাোম রদোম।...’ অতঃপি রতরন সমূ্পর্ণ 
হাদীস বর্ণনা কলিলেন। (মুসরেম) 864  

يِف  ملسو هيلع هللا ىلصَمّر َعلَيْنَا انَليِِبُ : َوَعْن أسماَء بِنِت يَِزيَد رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٧8٥1
بُو داود والرتمذي، وقال. نِسَوةٍ فََسلََم َعلَيْنَا 

َ
، وهذا لفظ «حديث حسن  »:رواه أ

                                                           
863 সহীহুে বুখািী ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪১, ৫৪০৩, ২৩৪৯, ৬২৪৮, ৬২৭৯, মুসরেম ৮৫৯, রতিরমযী ৫২৫, 

ইবনু মাজাহ ১০৯৯ 
864 সহীহুে বুখািী ৩৫৭, ২৮০, মুসরেম ৩৩৬, রতিরমযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, আবূ দাউদ ১১০৪, 

১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, 
২৬৮৩৩, মালেক ৩৫৯, দালিমী ১৪৫২, ১৪৫৩ 
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ِب دا
َ
 .ود أ

َمَر يف الَمْسِجِد يَْوماً، وَُعْصبٌَة ِمَن النَِّساِء  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : ولفظ الرتمذي
لَْوى ِبيَِدهِ بالنَْسِليِم 

َ
 .ُقُعوٌد، فَأ

৩/৮৭০। আসমা রবনলত য়যাযীদ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘একদা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
(আমালদি) একদে মরহোি রনকট অরতক্রম কিাি সময় 
আমালদিলক সাোম রদলেন।’ (আবু দাঊদ)  865 

রতিরমযীি শব্দগুচ্ছ এরূপঃ ‘একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম মসরজদ অরতক্রম কিরেলেন, মরহোলদি একটা 
দে বলসরেে, রতরন তালদিলক হালতি ইরিলত সাোম রদলেন।’ (এরট 
সহীহ নয়) 

 

 اُب ََتإِريإِم ابإتَِدائَِنا الإُكَفاَر بِالَسََلِم َوَكّيإِفَّيِة الَرِدّ َعلَّيإِهمإ بَ  -132
َن َوُكَفاٌر  لُِموإ ِل ََمإلٍِس فِّيإِهمإ ُمسإ هإ

َ
َباُب الَسََلِم لََعى أ تِحإ  َواسإ

পরিলচ্ছদ - ১৩৮: অমুসরেমলক আলর্ সাোম সদওয়া হািাম 
এবং তালদি সাোলমি জবাব সদওয়াি পদ্ধরত। সকান 
সভায় যরদ মুসরেম-অমুসরেম সমলবত থালক, তাহলে 
তালদি (মুসরেমলদি)সক সাোম সদওয়া মুিাহাব 

                                                           
865 আবূ দাউদ ৫২০৪, দালিমী ২৬৩৭, রতিরমযী ২৬৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, আহমাদ ২৭০১৪ 
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ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه 1/8٥1
َ
وا  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهللِ : َوَعْن أ

ُ
ِلَ َتبإَدأ

َحَدُهمإ ِف َطِري
َ
ٍق فَاّضَطُروهُ إََِل اَلَُهوَد َوِلَ انلََصاَرى بالَسَلِم، فَإَِذا لَِقّيتُمإ أ

َّيِقهِ  ّضإ
َ
 رواه مسلم. «أ

১/৮৭১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘ইয়াহুদী-
রখ্রষ্টানলদিলক প্রথলম সাোম রদলয়া না। যখন পরথমলয য তালদি কালিা 
সালথ সাক্ষাৎ হলব, তখন তালক পলথি এক প্রান্ত রদলয় সযলত বায য 
কলিা।’’ (মুসরেম) 866  

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  8٥٤/٤
َ
إَِذا َسلََم  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ

ُل الِكَتاِب َفُقولُوا  متفٌق َعلَيْهِ  «َوَعلَّيإُكمإ : َعلَّيإُكمإ أهإ
 ২/৮৭২। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রকতাবয ািীিা 
(ইয়াহুদী-রখ্রষ্টানিা) যখন সতামালদিলক সাোম সদয়, তখন সতামিা 
জবালব বে, ‘ওয়া আোইকুম।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 867  

َساَمَة رِض اهلل عنه 8٥٧/٧
ُ
َن انَليِِبَ : َوَعْن أ

َ
َمَر ىلَعَ جَمِْلٍس ِفيِه  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ْوثَاِن ـ وايَُهوِد فََسلََم َعلَيِْهم أْخاَلٌط ِمَن الُمسْ 
َ
كنَي ـ َعبََدة األ ِلِمنَي َوالُمَْشِ

 متفٌق َعلَيْهِ .   ملسو هيلع هللا ىلصانليِبُ 
                                                           
866 মুসরেম ২১৬৭, রতিরমযী ২৭০০, আবূ দাউদ ১৪৯, আহমাদ 

৭৫১৩,৭৫৬২,৮৩৫৬,৯৪৩৩,৯৬০৩,১০৪৪১৮ 
867 সহীহুে বুখািী ৬২৫৮, ৬৯২৬, মুসরেম ২১৬৩, রতিরমযী ৩৩০১, আবূ দাউদ ৫২০৭, ইবনু মাজাহ 

৩৬৯৭, আহমাদ ১১৫৩৭,১১৭০৫,১১৭৩১,১২০১৯, ১২৫৮, ১২৫৮৩, ১২৬৭৪, ১৩৩৪৫ 
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 ৩/৮৭৩। উসামা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এমন সভা অরতক্রম কলিন, যাি মলয য মুসরেম, 
মুশরিক (মূরতণপূজক) ও ইয়াহুদীি সমার্ম রেে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তালদিলক সাোম কিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)868   

 

لِِس َوفَاَرَق ُجلََساَءهُ -139 َباِب الَسََلِم إَِذا قَاَم ِمَن الإَمجإ تِحإ بَاُب اسإ
وإ َجلِيإَسهُ 

َ
 أ

পরিলচ্ছদ - ১৩৯: সভা সথলক উলি যাবাি সময়ও 
সাথীলদিলক তযার্ কলি যাবাি পূলবণ সাোম সদওয়া উত্তম 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  1/8٥٢
َ
إَِذا اّنإَتَه  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ

وىَل بِأَحّق مَِن 
ُ
، فَلَيإَسِت األ ، فَإَذا أَراَد أنإ َيُقومَ فَلإيَُسلِّمإ لِِس فَلإيَُسلِّمإ َحُدُكمإ إََِل الَمجإ

َ
أ

بُو . «اآلِخَرةِ 
َ
 «حديث حسن » :داود والرتمذي، وقالرواه أ

১/৮৭৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন 
সতামালদি সকউ সভায় সপঁেলব তখন সাোম সদলব। আি যখন সভা 
সেলড় চলে যালব, তখনও সাোম সদলব। সকননা, প্রথম সাোম সশষ 
সাোম অলপক্ষা সবশী উত্তম নয়।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী, হাসান 
হাদীস)869 

                                                           
868 সহীহুে বুখািী ৫৬৬৩, ৪৫৬৬, ৬২০৭, ৬২৫৪, মুসরেম ১৭৯৮, রতিরমযী ২৭০২, আহমাদ ২১২৬০ 
869 আবূ দাউদ ৫২০৮, রতিরমযী ২৭০৬, আহমাদ ৭৭৯৩, ৭১০২, ৯৩৭২ 
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َذاِن َوآَدابِهِ  - 141 تِئإ  بَاُب اِلِسإ

পরিলচ্ছদ - ১৪০: বারড়লত প্রলবশ কিাি অনুমরত গ্রহর্ ও 
তাি আদব-কায়দা 

 মহান আল্লাহ বলেন, 
ُيَهاَيٰ  ﴿

َ
ل وا  تَدۡ  َّل  َءاَمن وا   َّّلِينَ ٱ أ مۡ  َغۡيَ  ب ي وتًا خ   تَّسۡ  َحَّّتٰ  ب ي وتِك 

ۡ
وا  َتأ وا   نِّس   َوت َّسّلِم 

 ٰ هۡ  ََعَ
َ
َ أ  [  ٤٥: انلور] ﴾ لَِها

অথণাৎ “সহ ঈমানদাির্র্! সতামিা রনলজলদি র্্হ বযতীত অনয 
কািও র্্লহ র্্হবাসীলদি অনুমরত না রনলয় ও তালদিলক সাোম না 
রদলয় প্রলবশ কলিা না।” (সূিা নূি ২৭ আয়াত) 

 রতরন আলিা বলেন, 
 ٱ بَلَغَ  َذاِإَو ﴿

َ
م   ل  َفٰ ۡط ۡۡل  لِِهمَۡ َقبۡ  ِمن َّّلِينَ ٱ َذنَ  ٔۡ َت سۡ ٱ َكَما ِذن وا   ٔۡ َت يَّسۡ فَلۡ  ل مَ ۡۡل  ٱ ِمنك 

 [  ٦٢: انلور] ﴾
অথণাৎ “সতামালদি রশশুিা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তািাও সযন তালদি 

বলয়ালজযষ্ঠলদি মত (সবণদা) অনুমরত প্রাথণনা কলি।” (সূিা নূি ৫৯ 
আয়াত) 

شَعِري رِض اهلل عنه، قَاَل َعن  1/8٥٦
َ
ِب ُموىَس األ

َ
 » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : أ

ِذَن لََك َوإِِلَ فَارإِجعإ 
ُ
َذاُن ثََلٌَث، فَإنإ أ تِئإ  متفٌق َعلَيْهِ . «اِلِسإ

১/৮৭৫। আবূ মূসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
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‘‘অনুমরত রতনবাি সনওয়া চায়। যরদ সতামালক অনুমরত সদয় (তাহলে 
রভতলি প্রলবশ কিলব) নলচৎ রফলি যালব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 870  

قَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن َسهِل بِن َسعٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  8٥٥/٤
ِل اْلَََصِ  » :ملسو هيلع هللا ىلص تِئَذاُن مِنإ أجإ  َعلَيْهِ متفٌق . «إَّنَما ُجِعَل اِلِسإ

২/৮৭৬।  সাহে ইবলন সা‘দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘দ্রষ্টি কািলর্ই সতা (প্রলবশ) অনুমরতি রবয ান কিা হলয়লে।’’ 
(অথণাৎ দ্রষ্ট সথলক বাঁচাি উলদ্দলশয ঐ রনলদণশ।) (বুখািী ও মুসরেম) 871  

ّ بِن ِحَراٍش، قَاَل  8٥٥/٧ َحَدَثنَا رَُجٌل ِمْن بيَِن ََعِمٍر أنَُه اْستَأَذَن : َوَعْن ِربِِْعِ
 ّ ِلُج ؟ َفَقاَل رَُسوُل اهلِل : وَُهَو يِف بَيٍت، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ انَليِِبِ

َ
أ
َ
ُرجإ  » :ِْلَاِدِمهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأ خإ

ُ
أ

تِئَذاَن، َفُقلإ َِلُ  ُه اِلِسإ ُخُل ؟ : قُلِ : إََِل َهَذا َفَعلِّمإ دإ
َ
أ
َ
، أ فََسِمَعُه  «الَسَلَُم َعلَّيإُكمإ

ْدُخُل ؟ فَأِذَن َُلُ انَليِِبُ : الَرُجُل، َفَقاَل 
َ
أ
َ
بُو داود . فََدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلصالَسالمُ َعلَيُْكْم، أ

َ
رواه أ

 بإسناد صحيح
৩/৮৭৭। রিব্য়ী ইবলন রহিাশ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

রতরন বলেন বনু ‘আলমলিি একটা সোক আমালক হাদীস বর্ণনা 
কলিলেন সয, সস একদা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 

                                                           
870 সহীহুে বুখািী ৬২৪৫, ২০৬২, ৭৩৫৩, মুসরেম ২১৫৪, আবূ দাউদ ৫১৮১, আহমাদ ১৯০১৬, 

১৯০৬২, ১৯০৮৪, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৯৮ 
871 সহীহুে বুখািী ৬২৪২, ৬৮৮৯, ৬৯০০, মুসরেম ২১৫৭, রত২৭০৮, নাসায়ী ৪৮‘‘৫৮, আবূ দাউদ 

৫১৭১ আহমাদ ১১৮৪৮, ১১৬৪৪, ১২০১৭, ১২৪১৮, ১৩১৩১ 
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রনকট (প্রলবশ) অনুমরত চাইে। তখন রতরন বারড়লত উপরস্থত 
রেলেন। সুতিাং সস রনলবদন কিে, ‘আরম রক প্রলবশ কিব?’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় খালদমলক বেলেন, 
‘বাইলি রর্লয় এই সোকরটলক অনুমরত গ্রহলর্ি পদ্ধরত রশরখলয় দাও 
এবং তালক বে, তুরম বে ‘আসসাোমু আোইকুম, আরম রক প্রলবশ 
কিব?’ সুতিাং সোকটা ঐ কথা শুনলত সপলয় বেে, ‘আসসাোমু 
আোইকুম, আরম রক প্রলবশ কিব?’ অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালক অনুমরত রদলেন এবং সস প্রলবশ কিে। 
(আবু দাঊদ, রবশুদ্ধ সূলি ) 872  

، فََدَخلُْت ملسو هيلع هللا ىلصأَتيُْت انَليِِبَ : َعن لُِكَْدةَ بِن احلَنْبَِل رِض اهلل عنه، قَاَل  8٥8/٢
َسِلّْم، َفَقاَل انَليُِب 

ُ
ُخل ؟ : ارإِجعإ َفُقلإ » :ملسو هيلع هللا ىلصَعلَيِْه َولَْم أ دإ

َ
أ
َ
، أ رواه  «الَسَلَُم َعلَّيإُكمإ

بُو داود والرتمذي، وقال
َ
 «حسن حديث»:أ

৪/৮৭৮। রকল্দাহ ইবলন হাম্বাে িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট 
এলস তাঁি কালে রবনা সাোলম প্রলবশ কিোম। নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘রফলি যাও এবং বে, ‘আসসাোমু 
আোইকুম, আরম রভতলি আসব রক?’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী, হাসান) 873  

 

                                                           
872 আবূ দাউদ ৫১৭৭, আহমাদ ২২৬১৭ 
873 আবূ দাউদ ৫১৭৬, রতিরমযী ২৭১০, আহমাদ ১৪৯৯৯ 
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ِذنِ -141
إ
َتأ َن الُسَنَة إَِذا قِّيإَل لِلإُمسإ

َ
َل : بَاُب َبَّياِن أ نإ َيُقوإ

َ
نإَت ؟ أ

َ
: َمنإ أ

وإ ُكنإَّيٍة َوَكَراَهِة  فَُلَنٌ 
َ
ِم أ َرُف بِِه  ِمنإ اِسإ َسُه بَِما ُيعإ َ َّنفإ فَيَُسِِمّ

ِِلِ  نَا»قَوإ
َ
 َوَْنإوَِها «أ

পরিলচ্ছদ - ১৪১: অনুমরত প্রাথণীি জনয এটা সুিত সয, 
যখন তালক রজজ্ঞাসা কিা হলব, তুরম সক? তখন সস 
রনলজি পরিরচত নাম বা উপনাম বযি কিলব। আি 
উত্তলি ‘আরম’ বা অনুরূপ শব্দ বো অপেন্দনীয় 

نٍَس رِض اهلل عنه يِف َحِديِثِه الَْمْشُهوِر يِف اإلَْساِء، قَاَل  1/8٥٢
َ
قَاَل : َوَعْن أ

َتَح، فَِقّيَل  » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ  تَفإ َّيا فَاسإ ِيُل إََِل الَسَماءِ اُِلّنإ َمنإ َهَذا : ُثَم َصَعَد يِب ِجْبإ
ِيُل، قِّيَل : ؟ قَاَل  ُُمََمٌد، ُثَم َصَعَد إََِل الَسَماءِ اّثلَاّنِّيَِة : َوَمنإ َمَعَك ؟ قَاَل : ِجْبإ

َتَح، قِّيَل  َتفإ ِيل، قِّيَل : اَل َمنإ َهَذا ؟ قَ : فَاسإ ُُمََمٌد َواّثلَاّثِلَِة : َوَمنإ َمَعَك؟ قَاَل : ِجْبإ
َقاُل ِِف بَاِب لُُكِّ َسَماءٍ 

يُل : َمنإ َهَذا ؟ َفّيَُقوُل : َوالَرابَِعِة وََسائِرِهَن َويُ متفٌق . «ِجْبإ
 َعلَيْهِ 

১/৮৭৯। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত রম’িাজ সম্পরকণত 
তাঁি সুদী ণ হাদীস বরর্ণত হলয়লে; রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘.... অতঃপি রজবিীে আোইরহস সাোম 
আমালক সলি রনলয় রনকটবতণী (প্রথম) আসমালন চড়লেন এবং তাি 
(দিজা) সখাোি আলবদন কিলেন। তখন রজজ্ঞাসা কিা হে, 
‘আপরন সক?’ রজবিীে বেলেন, ‘রজবিীে।’ রজজ্ঞাসা কিা হে, 
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‘আপনাি সালথ সক?’ রতরন বেলেন, ‘মুহাম্মাদ।’ (এভালব) ত্তীয়, 
চতুথণ তথা বারক সব আসমালন প্রলতযক প্রলবশ-দ্বালি রজজ্ঞাসা কিা 
হে ‘আপরন সক?’ আি রজবিীে উত্তি রদলেন, ‘রজবিীে।’ (বুখািী-
মুসরেম) 874  

ِب َذٍرّ رِض اهلل عنه، قَاَل  881/٤
َ
َن اللَيَايِل، فَإَذا َخرَْجُت َيْلًَة مِ : َوَعْن أ

 :َيْمَِش وَْحَدُه، فََجَعلُْت أْمَِش يِف ظِلّ الَقَمِر، فَاتْلََفَت فََرآيِن، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ 
بُو َذٍرّ : َفُقلُْت  «َمنإ َهَذا ؟  »

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . أ

 ২/৮৮০। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, সকান এক িালত আরম সবি হোম। হিাৎ (সদখোম,) িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একাই পালয় সহঁলট চলেলেন। আরম 
চাঁলদি োয়ালত চেলত োর্োম। রতরন (রপেলন) রফলি তাকালে 
আমালক সদলখ সফেলেন এবং বেলেন, ‘‘সক তুরম?’’ আরম বেোম, 
‘আবূ যািণ।’ (বুখািী ও মুসরেম) 875  

ِمّ َهانٍِئٍَ 881/٧
ُ
تَيُت انَليِِبَ : رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  َوَعْن أ

َ
وَُهَو َيْغنَِسُل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ُم َهانٍِئٍَ : َفُقلُت  «َمنإ هِذهِ ؟» :َوفَاِطَمُة تَْسرُتُهُ، َفَقاَل 
ُ
نَا أ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . أ

৩/ ৮৮১। উলম্ম হানী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট হারযি 

                                                           
874 সহীহুে বুখািী ৩২০৭, ৩৩৯৩, ৩৪৩০, ৩৮৮৭, মুসরেম ১৬২, ১৬৪, রতিরমযী ৩৩৪৬, নাসায়ী  

৪৪৮, আহমাদ ১৭৩৭৮, ১৭৩৮০ 
875 সহীহুে বুখািী ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬২৬৮, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, ৬৪৮৭, মুসরেম ৯৪, 

রতিরমযী ২৬৪৪, আহমাদ ২০৮৪০, ২০৯০৫, ২০৯১৫, ২০৯৫৩ 
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হোম, তখন রতরন সর্াসে কিরেলেন। আি (তািঁ সমলয়) ফালতমা 
তাঁলক কাপড় রদলয় আড়াে কিরেলেন। সুতিাং রতরন বেলেন, ‘‘সক 
তুরম?’’ আরম বেোম, ‘আরম উলম্ম হানী।’ (বুখািী ও মুসরেম)876  

ُت ابلَاَب، فََدَققْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتيُْت انَليِِبَ : َوَعْن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  88٤/٢
نَا، َفَقاَل : َفُقلُت  «َمنإ َهَذا ؟  » :َفَقاَل 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ .  «َكأنَُه َكرَِهَها «! أنَا، أنَا  » :أ

৪/৮৮২। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস দিজায় 
কিা াত কিোম। রতরন বেলেন, ‘‘সক?’’ আরম বেোম, ‘আরম।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘আরম, আরম।’’ সযন রতরন কথারটলক অপেন্দ 
কিলেন। (বুখািী, মুসরেম) 877  

 

ِمّيإِت الإَعاِطِس إَِذا ََحَِد اهلَل َتَعاَلى  -142   َباِب تَّشإ تِحإ  بَاُب اِسإ

ِمَّيتِهِ   َوَكَراِهَّيِة تَّشإ
ِمّيإِت َوالإُعَطاِس َواِلََثاُؤِب إَِذا لَمإ َُيإَمِد اهلَل َتَعاَلى َوَبَّياِن آَدا   ِب التَّشإ

পরিলচ্ছদ - ১৪২: সয হারঁচ রদলব সস আেহামদু রেল্লাহ 

                                                           
876 সহীহুে বুখািী ৩৫৭, ২৮০, মুসরেম ৩৩৬, রতিরমযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫ আবূ দাউদ ১১০৪, 

১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, 
২৬৮৩৩,মুওয়াত্তা মারেক ৩৫৯, দালিমী ১৪৫২, ১৪৫৩ 

877 সহীহুে বুখািী ৬২৫০, মুসরেম ২১৫৫, রতিরমযী ২৭১১, আবূ দাউদ ৫১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৯, 
আহমাদ ১৩৭৭৩, ১৪০৩০, ১৪৪৯৩, দালিমী ২৬৩০ 
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বেলে তাি উত্তি সদওয়া মুিাহাব। নলচৎ তা 
অপেন্দনীয়। হারঁচি উত্তি সদওয়া, হারঁচ ও হাই সতাো 

সম্পরকণত আদব-কায়দা 
ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه 1/88٧

َ
َن انلَيِِبَ : َعن أ

َ
إَن اهلل ُُيُِب  »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َحُدُكمإ وَََحَِد اهلل َتَعاََل ََكَن َحّقاً لََعَ 
َ
رَهُ اِلََثاُؤَب، فَإَذا َعَطَس أ الُعَطاَس، َويَكإ

لٍِم َسِمَعُه أنإ َيُقوَل َِلُ  َما اِلَثَاُؤُب فَإَّنَما ُهَو ِمَن الَّشّيإَطاِن، : لُُكِّ ُمسإ
َ
يَرإََحَُك اهلُل، وَأ

تََطاَع، فَإَن أَحَدُكمإ إَِذا َتَثاَءَب َّضِحَك ِمنإُه فَإذَ  ا َتَثاَءَب أَحُدُكمإ فَلإرَيَُدهُ َما اسإ
 رواه ابلخاري. «الَّشّيإَطاُن 

১/৮৮৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো হাঁরচ 
ভােবালসন, আি হাই সতাো অপেন্দ কলিন। অতএব সতামালদি 
সকউ যখন হাঁচলব এবং ‘আেহামদুরেল্লাহ’ পড়লব তখন প্রলতযক 
মুসরেম সোতাি উরচত হলব সয, সস তাি জবালব ‘ইয়ািহামুকাল্লাহ’ 
বেলব। আি হাই সতাোি বযাপািটা এই সয, তা হলচ্ছ শয়তালনি 
পক্ষ সথলক (আেসয ও ক্লারন্তি েক্ষর্)। অতএব সকউ যখন হাই 
তুেলব তখন সস সযন যথাসায য তা সিায  কলি। সকননা, যখন 
সতামালদি সকউ হাই সতালে, তখন শয়তান তা সদলখ হালস।’’ 
(বুখািী)878  
                                                           
878 সহীহুে বুখািী ৬২২৩, ৩২৮৯, ৬২২৬, মুসরেম ২৯৯৪, রতিরমযী ৩৭০, ২৭৪৬, ২৭৪৭, আবূ 

দাউদ ৫০২৮, আহমাদ ৭৫৪৫, ৯২৪৬, ১০৩১৭, ১০৩২৯, ২৭৫০৪ 
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٤/88٢  ّ يِِبِ
ُد هللِ، : إَِذا َعَطَس أَحُدُكمإ فَلإّيَُقلإ  »: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنْه، َعِن انلَ احَلَمإ
وإ َصاِحبُهُ 

َ
َُقلإ َِلُ أُخوهُ أ : يَرإََحَُك اهلُل، فَلّيَُقلإ : فَإَِذا قَاَل َِلُ . يَرإََحَُك اهلل: َوَلإ

لُِح بَالَُكمإ  ِديُكُم اهلُل َويُصإ  رواه ابلخاري .«َيهإ

২/৮৮৪। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন সতামালদি সকউ 
হাঁচলব, তখন সস সযন বলে, ‘আেহামদু রেল্লাহ।’ (তা শুলন) তাি 
ভাই বা সাথীি বো উরচত, ‘য়যািহামুকাল্লাহ।’ সুতিাং যখন জবালব 
‘য়যািহামুকাল্লাহ’ বেলব, তখন সয (হাঁরচ রদলয়লে) সস বেলব, 
‘য়যাহদীকুমুকাল্লাহু অ য়ুযরস্লহু বাোকুম।’ (অথণাৎ আল্লাহ সতামালদিলক 
সুপথ সদখান ও সতামালদি অন্তি সংলশায ন কলি সদন।)’’ (বুখািী) 879  

ِب ُموىَس رِض اهلل عنه، قَاَل  88٦/٧
َ
: ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : َوَعْن أ

تُوهُ  » ُتوهُ، فَإنإ لَمإ َُيإَمِد اهلل فََلَ تَُّشِمّ رواه . «إَِذا َعَطَس أَحُدُكمإ فََحِمَد اهلَل فََّشِمّ
 مسلم

৩/৮৮৫। আবূ মূসা আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেলত শুলনরে সয, ‘‘যখন সতামালদি সকউ হাঁচলব এবং ‘আেহামদু 
রেল্লাহ’ বেলব, তখন তাি উত্তি দাও। যরদ সস ‘আেহামদুরেল্লাহ’ না 
বলে, তাহলে তাি উত্তি রদলয়া না।’’ (মুসরেম)880  

                                                           
879 সহীহুে বুখািী ৬২২৪, আবূ দাউদ ৫০৩৩, আহমাদ ৮৪১৭ 
880 মুসরেম ২৯৯২, আহমাদ ১৯১৯৭ 
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نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  88٥/٢
َ
ّ  َعَّطَس : َوَعْن أ يِِبِ

، ملسو هيلع هللا ىلصرَُجالِن ِعنَْد انلَ
تْهُ  ي لَْم يَُشِمّ ِت اآلَخَر، َفَقاَل اذَلِ َحَدُهَما َولَْم يَُشِمّ

َ
َعَّطَس فُالٌن فََشَمَتُه، : فََشَمَت أ

تيِْن ؟ َفَقاَل  متفٌق . «َهَذا ََحَِد اهلل، َوإنََك لَمإ ََتإَمِد اهلل  » :َوَعَّطْسُت فَلَْم تَُشِمّ
 َعلَيْهِ 

৪/৮৮৬। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, দু’জন সোক 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকলট হাঁচে। রতরন তালদি 
মলয য একজলনি উত্তি রদলেন। আি রদ্বতীয় জলনি উত্তি রদলেন না। 
সয বযরিি উত্তি রদলেন না সস বেে, ‘অমুক বযরি হাঁচে সতা তাি 
উত্তি রদলেন, আি আরম হাঁচোম, রকন্তু আপরন আমাি উত্তি রদলেন 
না!?’ রতরন বেলেন, ‘‘ঐ বযরি ‘আেহামদু রেল্লাহ’ পলড়লে। আি 
তুরম ‘আেহামদু রেল্লাহ’ পড়রন তাই।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 881  

ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  88٥/٦
َ
إَِذا َعَّطَس  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهللِ : َوَعْن أ

ْو ثَْوبَ 
َ
ْو َغَض  -ُه ىلَعَ ِفيِه، وََخَفَض وََضَع يََدُه أ

َ
بُو . شك الراوي. بَِها َصْوتَهُ  -أ

َ
رواه أ

 «حديث حسن صحيح»:داود والرتمذي، وقال
৫/৮৮৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচলতন 
তখন রনজ হাত অথবা কাপড় মুলখ িাখলতন এবং তাি মায যলম শব্দ 
কম কিলতন।’ (আবূ দাউদ, রতিরমযী, হাসান সহীহ) 882  

                                                           
881 সহীহুে বুখািী ৬২২৫, মুসরেম ২৯৯১ 
882 রতিরমযী ২৭৪৫, আবূ দাউদ ৫০২৯, আহমাদ ৯৩৭০ 
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ِب ُموىَس رِض اهلل عنه، قَاَل  888/٥
َ
ََكَن ايَُهوُد َيتََعاَطُسوَن ِعنَْد : َوَعْن أ

ِديُكم اهلُل  » :يَرمَْحُُكم اهلل، َفيَُقوُل : ، يَرُْجوَن أْن َيُقوَل لَُهمْ ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل  َيهإ
لُِح بَالَُكمإ  بُو داود والرتمذي، وقال. «َويُصإ

َ
 «حديث حسن صحيح »:رواه أ

৬/৮৮৮। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি রনকলট ক্রিমভালব হাঁচলতা এই আশায় সয, রতরন তালদি জনয 
‘য়যািহামুকাল্লাহ’ (অথণাৎ আল্লাহ সতামালদি প্ররত দয়া করুন) 
বেলবন। রকন্তু রতরন (তালদি হাঁরচি জবালব) বেলতন, 
‘য়যাহদীকুমুল্লাহু অয়ুযসরেহু বাোকুম’ (অথণাৎ আল্লাহ সতামালদিলক 
সৎপথর্ামী করুন ও সতামালদি অন্তিসমূহলক সংলশায ন কলি 
সদন।) (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান সহীহ)883  

ِب َسِعيِد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قاَل َوعَ  88٢/٥
َ
 » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : ْن أ

ُخُل  ِسكإ بَِّيِدهِ لََعَ فِّيِه ؛ فَإَِن الَّشّيإَطاَن يَدإ  رواه مسلم. «إَِذا َتَثاَءَب أَحُدُكمإ فَلإُّيمإ

৭/৮৮৯। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘যখন সতামালদি সকউ হাই তুেলব, তখন সস সযন আপন হাত রদলয় 
রনজ মুখ সচলপ য লি িালখ। সকননা, শয়তান (মুলখ) প্রলবশ কলি 
থালক।’’ (মুসরেম) 884  

                                                           
883 আবূ দাউদ ৫০৩৮, রতিরমযী ২৭৩৯,আহমাদ ১৯০৮৯, ১৯১৮৫ 
884 মুসরেম ২৯৯৫, আবূ দাউদ ৫০২৬, আহমাদ ১০৮৬৯, ১০৯৩০, ১১৪৭৯, ১১৫০৬, দালিমী ১৩৮২ 
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هِ  -143 إُمَصافََحِة ِعنإَد اللَِّقاءِ َوبََّشاَشِة الإوَجإ َباِب ال تِحإ  بَاُب اِسإ
بِّيإِل   بِّيإِل َوَِلِهِ َشَفَقًة َوُمَعاَّنَقِة الإَقاِدِم َوَتقإ يَِد الرَُجِل الَصالِِح َوَتقإ

َِناءِ  ِْنإ
 ِمنإ َسَفٍر َوَكَراِهَّيِة اِلإ

পরিলচ্ছদ - ১৪৩: সাক্ষাৎকােীন আদব 
সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা কিা, হারসমুখ হওয়া, সৎ বযরিি হাত 

চুমা, রনজ সন্তানলক সেহভলি চুমা সদওয়া, সফি সথলক আর্ত 
বযরিি সালথ মু‘আনাকা (সকাোকুরে) কিা মুিাহাব। আি (কালিাি 
সম্মানালথণ) সামলন মাথা নত কিা মাকরূহ। 

ِب اْلََّطاِب َقتَاَدَة، قَاَل  1/8٢1
َ
نٍَس : َعن أ

َ
أَكانَِت الُمَصافََحُة يِف : قُلُْت أِل

 رواه ابلخاري. َنَعْم : ؟ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأْصَحاِب رَُسوِل اهلِل 
 ১/৮৯০। আবূে খাোব ক্বাতাদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 

বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরম আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-সক রজজ্ঞাসা 
কিোম। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সাহাবীলদি 
মলয য রক মুসাফাহা (কিমদণন) কিাি প্রথা রেে?’ রতরন বেলেন, 
‘হযাঁ।’ (বুখািী) 885  

نٍَس  8٢1/٤
َ
لََما َجاَء أْهُل ايََمِن، قَاَل رَُسوُل اهلِل : رِض اهلل عنه، قَاَل  َوَعْن أ

ُل اَلََمِن  » :ملسو هيلع هللا ىلص بُو داود . وَُهْم أَوُل َمْن َجاَء بِالُمَصافََحةِ . «قَدإ َجاَءُكمإ أهإ
َ
رواه أ

 بإسناد صحيح

                                                           
885 সহীহুে বুখািী ৬২৬৩, রতিরমযী ২৭২৯ 
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 ২/৮৯১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত রতরন বলেন, 
যখন ইয়ামানবাসীিা আর্মন কিে, তখন িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলে উিলেন, ‘‘ইয়ামানবাসীিা সতামালদি রনকট আর্মন 
কলিলে।’’ (আনাস বলেন,) এিাই সবণপ্রথম মুসাফাহা আনয়ন 
কলিরেে। (আবূ দাউদ-রবশুদ্ধ সূলি)886  

َما ِمنإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن الََبَاِء رِض اهلل عنه، قَاَل  8٢٤/٧
َْتِقَا  نإ َيفإ

َ
لَِمِّي يَلإَتِقّيَاِن َفَّيتََصافََحاِن إِِلَ ُغِفَر لَُهَما َقبإَل أ بُو داود. «ُمسإ

َ
 رواه أ

৩/৮৯২। বািা’ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘দু’জন মুসরেম 
সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা কিলেই এলক অপি সথলক প্থক হবাি 
পূলবণই তালদি (গুনাহ) মাফ কলি সদওয়া হয়।’’ (আবূ দাউদ) 887  

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  8٢٧/٢
َ
يَا رَُسوَل اهلِل، الَرُجُل ِمَنا : قَاَل رَُجٌل : َوَعْن أ

يَنَحيِن َُلُ؟ قَاَل 
َ
ْو َصِديَقُه، أ

َ
ُمُه َوُيَقِبّلُُه ؟ قَاَل : قَاَل .  «ِلَ  » :يَلََْق أَخاُه، أ ِلَ  » :أَفيَلََْتِ

حديث » :رواه الرتمذي، وقال. «َّنَعمإ  » :َفيَأُخُذ بِيَِدهِ َوُيَصافُِحُه ؟ قَاَل : قَاَل  «
 «حسن 

৪/৮৯৩। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
একটা সোক বেে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আমালদি ময য সথলক সকান 
সোক তাি ভাইলয়ি সালথ রকংবা তাি বনু্ধি সালথ সাক্ষাৎ কিলে 

                                                           
886 আবূ দাউদ ৫২১৩, আহমাদ ১২৮০০, ১৩২১২ 
887 আবূ দাউদ ৫২১২, ৫২১১, রতিরমযী ২৭২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৩ 
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তাি সামলন রক মাথা নত কিলব?’ রতরন বেলেন, ‘‘না।’’ সস বেে, 
‘তাহলে রক তালক জরড়লয় য লি চুমা সদলব?’ রতরন বেলেন, ‘‘না।’’ 
সস বেে, ‘তাহলে রক তাি হাত য লি তাি সলি মুসাফাহা কিলব?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ।’’ (রতিরমযী-হাসান) 888   

قال َيُهودي لَِصاحبه : وعن َصْفوان بن َعَسال رِض اهلل عنه قال 8٢٢/٦
فََسأاله عن تْسع آيات بَينات فََذكَر  ملسو هيلع هللا ىلصاْذهب بنا إىل هذا انليِب فأتيا رسول اهلل 

رواه الرتمذي وغريه . نَْشَهُد أنََك نيِب : فَقباَل يََدهُ َورِْجلَُه وقاال: احْلَديث إىل قَْوُل
 .حةبأسانيد صحي

৫/৮৯৪। সাফওয়ান ইবনু আসসাে িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, এক ইয়াহূদী তাি সাথীলক বেেঃ এলসা আমিা এই নাবীি 
রনকট যাই। ফলে তািা দু’জন িাসূেুল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি 
রনকট এে এবং তাঁলক নয়রট সুস্পষ্ট রনদশণন সম্বলন্ধ রজজ্ঞাসা কিে। 
হাদীলসি বর্ণনাকািী সশষ পযণন্ত বর্ণনা কলিন সয, তািপি তািা 
দু’জন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি হালত ও পালয় 
চুমা রদে এবং বেে, আমিা সাক্ষয রদরচ্ছ রনঃসলন্দলহ আপরন নাবী। 
এ হাদীস ইমাম রতিরমযী প্রমুখ সহীহ সানাদ সহকালি বর্ণনা 
কলিলেন। (রতিরমযী ও অনযিা সহীহ সনলদ)889 
                                                           
888 রতিরমযী ২৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৭০২ 
889 ইমাম নাবাবী বলেনঃ হাদীসরট ইমাম রতিরমযী প্রমুখ রবরভি সহীহ্ সনলদ বর্ণনা কলিলেন। আরম 
(আেবানী) বেরে: ইমাম রতিরমযী এবং অনয কালিা রনকট একরট সনদ বযতীত রদ্বতীয় সকান সনদ 
সনই। তা সলেও এ সনলদ আবু্দল্লাহ্ ইবনু সালেমাহ্ আেমুিাদী িলয়লেন যাি সম্পলকণ মতলভদ কিা 
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 ملسو هيلع هللا ىلصفََدنَْونا من انليِب : ابن عمر رِض اهلل عنهما قصة قال فيهاوعن  8٢٦/٥
 .رواه أبو داود. فَقبلْنا يده 

৬/৮৯৫। ইবনু উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত একরট  টনা 
বরর্ণত হলয়লে। রতরন তালত বলেলেন, অতঃপি আমিা নাবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট সর্োম এবং তাঁি হালত চুম্বন 
রদোম। হাদীসরট আবূ দাউদ বর্ণনা কলিলেন। যঈফ। (এ নম্বলিি 
হাদীসরট দুবণে।)890 

َزيُْد بُن َحارثة املدينة : قَدم: وعن َعئشة رِض اهلل عنها قالت 8٢٥/٥
ََيُُر ثْوَبُه فاعتنقه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقام إيهْ انليِب . يف بَييْت فأتَاهُ َفَقَرَع ابلابملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهلل 

 .حديث حسن : رواه الرتمذي وقال «وقبله 

                                                                                                            
হলয়লে। রতরনই হলচ্ছন ‘জুনবী বযরি কত্ণক কুিআন রতোওয়াত কিা রনরষদ্ধ’ মলমণ বরর্ণত হাদীস 
আেী (িারয) হলত বর্ণনাকািী। তালক মুহারক্কক হারফযর্র্ দুবণে আখযা রদলয়লেন। সযমনরট সেখক 
রনলজই বলেলেন। যািা তালক দুবণে আখযা রদলয়লেন তালদি মলয য ইমাম আহমাদ, শালফ‘ঈ, বুখািী 
প্রমুখ িলয়লেন। সযমনরট ‘‘য‘ঈফু আবী দাঊদ’’ গ্রলন্থ (নং ৩০) রবিারিত সদখলবন। আল্লামাহ্ 
যাইো‘ঈ ‘‘নাসবুি িায়া’’ গ্রলন্থ (৪/২৫৮) ইমাম নাসাঈি উদ্্ধরতলত উলল্লখ কলিলেন সয, রতরন ইমাম 
রতিরমযীি হাদীসরট সম্পলকণ বলেনঃ এ হাদীসরট মুনকাি। রতরন আলিা বলেনঃ মুনলযিী বলেনঃ 
সম্ভত তাি মুনকাি সাবযি কিাি বযাপালি কথা িলয়লে। রতিরমযী ২৭৩৩, ৩১৪৪, ইবনু মাজাহ 
৩৭০৫ 

890 আরম (আেবানী) বেরেঃ এি সনলদ ইয়াযীদ ইবনু আবী রযয়াদ হালশমী িলয়লেন। হারফয ইবনু 
হাজাি বলেনঃ রতরন ব্দ্ধ হলয় রর্লয়রেলেন ফলে মরিষ্ক রবক্রত  লটরেে এবং তালক ভুে য রিলয় 
রদলত হলতা। এ সমসযাি দ্বািায় মুনলযিী সমসযা বর্ণনা কলিলেন। আি ‘‘আেকালশফ’’ গ্রলন্থ 
এলসলেঃ তাি সহফয শরি মন্দ রেে। সদখুন ‘‘য‘ঈফু আবী দাঊদ-আেউম্ম-’’ (নং ১০৬)। আবূ 
দাউদ ৫২২৩, ইবনু মাজাহ ৩৭০৪, আহমাদ ৫৩৬১। 
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৭/৮৯৬। আরয়শাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, যাইদ ইবনু 
হারিসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু মদীনায় এলেন। তখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমাি  লি রেলেন। যাইদ (সদখা 
কিাি জনয) তাঁি কালে এলেন এবং দিজায় সটাকা মািলেন। 
রনলজি কাপড় টানলত টানলত উলি রর্লয় নাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
তাি সালথ সকাোকুরে কিলেন এবং তালক চুমা রদলেন। (রতিরমযী 
হাদীসরটলক হাসান বলেলেন)891 

ِب َذٍرّ رِض اهلل عنه، قَاَل  8/8٢٥
َ
ِلَ ََتِقَرَن  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل يِل رَُسول اهللِ : َوَعْن أ

هٍ  َخاَ  بِوَجإ
َ
 رواه مسلم. «َطلإٍق  ِمَن الإَمعُروف َشيإئاً، َولَوإ أنإ تَلإََق أ

৮/৮৯৭। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘সকান 
পুর্য কাজলক তুরম অবশযই তুচ্ছ মলন কলিা না, যরদও তা সতামাি 
ভাইলয়ি সালথ সহাসয বদলন সাক্ষাৎ কিাি পুর্যই সহাক না সকন।’’ 
(মুসরেম) 892  

ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  8٢8/٢
َ
ّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقَبَل انلَيِِبُ : َوَعْن أ ٍ احلََسَن بَن َلََعِ

                                                           
891 আরম (আেবানী) বেরে : হাদীসরটি সনলদি মলয যি বর্ণনাকািী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আন্ আন্ 

কলি বর্ণনা কলিলেন। আি রতরন হলচ্ছন প্ররসদ্ধ মুদারল্লস (সদাষ সর্াপন কলি) বর্ণনাকািী। উলল্লখয 
শাইখ আেবানী ‘‘রদফা‘ আরনে হাদীরসন নাবাবী অস সীিাহ্’’ গ্রলন্থ (নং ১০) বলেলেনঃ এি সনলদ 
য ািাবারহকভালব রতনজন দুবণে বর্ণনাকািী িলয়লেন। এ কািলর্ই হারফয যাহাবী বলেলেনঃ হাদীসরট 
মুনকাি। রতিরমযী ২৭৩২। 

892 মুসরেম ২৬২৬, রতিরমযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দালিমী ২০৭৯ 
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ةً ِمَن الَْودَلِ َما َقَبلُْت ِمنُْهْم : رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َفَقاَل األقَْرُع بُن َحابٍِس  إَن يِل َعَْشَ
َحَداً 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . «! ِلَ يَرإَحمإ ِلَ يُرإَحمإ  َمنإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهلِل . أ

 ৯/৮৯৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম হাসান ইবলন আেী 
(িারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা)সক চুম্বন রদলেন। (তা সদলখ) আক্বিা’ ইবলন 
হালবস বলে উিে, ‘আমাি সতা দশরট সন্তান আলে, তালদি মলয য 
কাউলক আরম চুমা রদইরন।’ (তা শুলন) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সয দয়া কলি না, তাি প্ররত দয়া কিা হয় 
না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 893  

                                                           
893 সহীহুে বুখািী ৫৯৯৭, মুসরেম ২৩১৮, রতিরমযী ১৯১১, আবূ দাউদ ৫২১৮, ব্হ ৮০৮১, ৭২৪৭, 

৭৫৯২, ১০২৯৫ 
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َمّيِِّت 
إ يِّيإِع ال إَمِريإِض َوتَّشإ  كَِتاُب ِعَّياَدةِ ال

অয যায় (৬): সিার্ীদশণন ও জানাযায় অংশগ্রহর্ 

رِ  ِه، وَُحُضوإ
ِث ، َدفإنِهِ  َوالَصََلةِ َعلَّيإ إَمكإ ِ  ِعنإدَ  َوال ِه َد َدفإنِهِ  َقْبإ  َبعإ

জানাযাি নামায পড়া, ম্লতি দাফন কালজ সযার্দান কিা 
এবং দাফন সশষ হওয়াি পি সসখালন রকেুক্ষর্ অবস্থান 

কিা প্রসলি 

إَمِريإِض  -144  بَاُب ِعَّياَدةِ ال
পরিলচ্ছদ - ১৪৪: সিার্ীলক সাক্ষাৎ কলি রজজ্ঞাসাবাদ কিাি 

মাহাত্ময 
َمَرنَا رَُسوُل اهلِل : َعِن الََبَاِء بِن ََعزٍِب رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  1/8٢٢

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصأ

بِعيَاَدِة الَْمريِض، َواتِّبَاِع اجلَنَاَزِة، َوتَْشِميِت الَعاِطِس، َوإبَْراِر الُْمْقِسِم، َونَِْصِ 
 متفٌق َعلَيْهِ . ادَلاِِع، َوإفَْشاِء الَساَلِم الَمْظلُوِم، َوإَجابَِة 

 ১/৮৯৯। বািা’ ইবলন আলযব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক 
সিার্ীি কুশে রজজ্ঞাসা কিলত যাওয়া, জানাযাি সলি যাওয়া, সকউ 
হাঁচলে তাি জবাব সদওয়া, কসমকািীি কসম পুিা কিা, 
অতযাচারিলতি সাহাযয কিা, রনমন্ত্রর্ গ্রহর্ কিা ও সাোম প্রচাি 
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কিাি আলদশ রদলয়লেন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 894  
ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٤/٢11

َ
َن رَُسوَل اهلِل : َوَعْن أ

َ
َحُق  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

لِِم ََخإٌس  لِِم لََعَ الُمسإ َّياَدةُ الَمِريِض، َواتَِّباُع اجَلَنائِِز، َوإَِجابَُة َرُد الَسَلَِم، وَعِ : الُمسإ
ِمّيُت الَعاِطِس  َوةِ، َوتَّشإ  متفٌق َعلَيْه. «اَِلعإ

 ২/৯০০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘এক 
মুসরেলমি অরয কাি অপি মুসরেলমি উপি পাঁচরটঃ সাোলমি জবাব 
সদওয়া, রুর্ীলক সদখলত যাওয়া, জানাযাি সলি যাওয়া, দাওয়াত 
কবুে কিা এবং হাঁচলে তাি জবাব সদওয়া।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 895  

َيُقوُل يَوَم  -َعَز وََجَل  -إَِن اهلَل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعنُْه، قَاَل  ٧/٢11
ُت فَلَمإ َتُعدِن يَا ابإَن آدَ : الِقَّياَمةِ  ، َكّيإَف أُعوُدَ  وَأنإَت َرُب : قَاَل ! َم، َمرِّضإ يَا َرِبّ

هُ : قَاَل ! الَعالَِمَّي ؟ َن َعبإِدص ي فَُلَناً َمرَِض فَلَمإ َتُعدإ
َ
َت أ أَما َعلِمإَت أنََك لَوإ ! أَما َعلِمإ

تَِن ِعنإَدهُ  تَُه لَوََجدإ ُتَك ! ُعدإ َعمإ َتطإ ِعمِِن  يَا ابإَن آَدَم، اسإ ، َكّيإَف : قَاَل ! فَلَمإ ُتطإ يَا َرِبّ
ِعُمَك وَأنإَت َرُب الَعالَِمَّي ؟ طإ

ُ
َعَمَك َعبإِدص ي فَُلٌن فَلَمإ : قَاَل ! أ َتطإ َت أنَُه اسإ أَما َعلِمإ

ُه  ِعمإ َت َذلَِك ِعنإِدص ي ! ُتطإ َتُه لَوََجدإ َعمإ طإ
َ
َت أنََك لَوإ أ يَا ابإَن آَدَم، ! أَما َعلِمإ

قَ  تَسإ ِقِِن اسإ ِقّيَك وَأنإَت َرُب الَعاملََّي ؟: قَاَل ! ّيإتَُك فَلَمإ تَسإ سإ
َ
، َكّيإَف أ : قَاَل ! يَا َرِبّ

                                                           
894 সহীহুে বুখািী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৪, ৫৬৫০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, 

৬৬৫৪, মুসরেম ২০৬৬, রতিরমযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ 
২১১৫,আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০ 

895 সহীহুে বুখািী ১২৪০,মুসরেম ২১৬২, রতিরমযী ২৭৩৭, নাসায়ী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৫০৩০, ইবনু 
মাজাহ ১৪৩৫, আহমাদ , ১০৫৮৩, ২৭৫১১ 
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ِقِه  َقاَ  َعبإِدص ي فَُلٌَن فَلَمإ تَسإ تَسإ َت َذلَِك ! اسإ نََك لَوإ َسَقّيإَتُه لَوََجدإ
َ
َت أ أَما َعلِمإ

 رواه مسلم «! ِعنإِدص ي 
৩/৯০১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ আযযা অজাল্ল 
রকয়ামলতি রদন বেলবন, ‘সহ আদম সন্তান! আরম অসুস্থ রেোম, 
তুরম আমালক সদখলত আসরন।’ সস বেলব, ‘সহ প্রভু! রকভালব আরম 
আপনালক সদখলত যাব, আপরন সতা সািা জাহালনি পােনকতণা?’ 
রতরন বেলবন, ‘তুরম রক জানলত না সয, আমাি অমুক বান্দা অসুস্থ 
রেে? তুরম তালক সদখলত যাওরন। তুরম রক জানলত না সয, তুরম যরদ 
তালক সদখলত সযলত, তাহলে অবশযই তুরম আমালক তাি কালে 
সপলত? 

সহ আদম সন্তান! আরম সতামাি কালে খাবাি সচলয়রেোম, তুরম 
আমালক খাবাি দাওরন।’ সস বেলব, ‘সহ প্রভু! আরম আপনালক 
রকভালব খাবাি সদব, আপরন সতা সািা জাহালনি প্রভু?’ আল্লাহ 
বেলবন, ‘সতামাি রক জানা রেে না সয, আমাি অমুক বান্দা সতামাি 
কালে খাবাি সচলয়রেে, রকন্তু তালক তুরম খাবাি দাওরন? সতামাি রক 
জানা রেে না সয, যরদ তালক খাবাি রদলত, তাহলে অবশযই তা 
আমাি কালে সপলত? 

সহ আদম সন্তান! সতামাি কালে আরম পারন পান কিলত 
সচলয়রেোম, রকন্তু তুরম আমালক পান কিাওরন।’ বান্দা বেলব, ‘সহ 
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প্রভু! আপনালক রকরূলপ পারন পান কিালবা, আপরন সতা সমগ্র 
জর্লতি প্রভু?’ রতরন বেলবন, ‘আমাি অমুক বান্দা সতামাি কালে 
পারন সচলয়রেে, তুরম তালক পান কিাওরন। তুরম রক জানলত না সয, 
যরদ তালক পান কিালত, তাহলে তা অবশযই আমাি কালে সপলত? ’’ 
(মুসরেম)896  

ِب ُموىَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٢1٤
َ
ُعوُدوا  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ

ِعُموا اجَلائَِع، َوفُُكوا الَعاِن   رواه ابلخاري .«الَمريَض، وَأطإ
 ৪/৯০২। আবূ মূসা ‘আশআিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক 

বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলেন, ‘‘সতামিা রুর্ী সদখলত যাও, কু্ষয াতণলক অি দাও এবং 
বন্দীলক মুি কি।’’ (বুখািী) 897  

٦/٢1٧  ّ لَِم إَِذا ََعَد  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن ثَوَباَن رِض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ إَن الُمسإ
ََنِة َحََّت يَرإِجَع أ

إ
فَِة اجل لَِم، لَمإ يََزلإ ِف ُخرإ يَا رَُسوَل اهلِل، َوَما ُخْرفَُة : ِقيَل . «َخاهُ الُمسإ

 رواه مسلم. «َجنَاَها  » :اجلََنِة ؟ قَاَل 
 ৫/৯০৩। সওবান িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সকান মুসরেম যখন তাি 
অনয সকান মুসরেম ভাইলয়ি সিার্ রজজ্ঞাসা কিলত যায়, সস না রফিা 

                                                           
896 মুসরেম ২৫৬৯, আহমাদ ৮৯৮৯ 
897 সহীহুে বুখািী ৩০৪৬, ৫১৭৪, ৫৩৭৩, ৫৬৪৯, ৭১৭৩, আবূ দাউদ ৩১০৫, আহমাদ ১৯০২৩, 

১৯১৪৪, দালিমী ২৪৬৫ 
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পযণন্ত জািালতি ‘খুিফাি’ মলয য সবণদা অবস্থান কলি।’’ রজজ্ঞাসা কিা 
হে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! খুিফাহ কী?’ রতরন বেলেন, ‘‘জািালতি 
ফে-পাড়া।’’ (মুসরেম) 898  

ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٢1٢ ٍ َما  » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل  :َوَعْن َلََعِ
ِِس،  لإَف َملٍَك َحََّت ُيمإ

َ
وةً إِِلَ َص ىََ َعلَّيإِه َسبإُعوَن أ لِماً ُغدإ لِم َيُعوُد ُمسإ ِمنإ ُمسإ

بَح، َوََكَن َِلُ َخِريٌف  لإَف َملٍَك َحََّت يُصإ
َ
َوإِنإ ََعَدهُ َعِّشّيًَة إِِلَ َص ىََ َعلَّيإِه َسبإُعوَن أ

ََنِة ِف 
إ
 «حديث حسن » :رواه الرتمذي، َوقَاَل  .«اجل

 ৬/৯০৪। আেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, 
‘‘সয সকান মুসরেম অনয সকান (অসুস্থ) মুসরেমলক সকাে সবোয় 
কুশে রজজ্ঞাসা কিলত যালব, তাি জনয সন্ধযা পযণন্ত সত্তি হাজাি 
রফরিশ্তা কেযার্ কামনা কিলবন। আি যরদ সস সন্ধযা সবোয় তালক 
কুশে রজজ্ঞাসা কিলত যায়, তাহলে সকাে পযণন্ত সত্তি হাজাি 
রফরিশ্তা তাি মিে কামনা কলি। আি তাি জনয জািালতি মলয য 
পাড়া ফে রনয ণারিত হলব। (রতিরমযী হাসান) 899  

نٍَس  ٥/٢1٦
َ
، ملسو هيلع هللا ىلصََكَن ُغاَلٌم َيُهوِدٌي خَيُْدُم انَليِِبَ : رِض اهلل عنه، قَاَل  َوَعْن أ

لِمإ  » :َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعنَْد َرأِسِه، َفَقاَل َُلُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَمِرَض، فَأتَاُه انَليِِبُ  َفنََظَر إىَِل  «أسإ
ْسلََم، فََخرَ : أبِيِه وَُهَو ِعنَْدُه ؟ َفَقاَل 

َ
بَا الَقاِسِم، فَأ

َ
ِطْع أ

َ
 » :، وَُهَو َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَج انليَُِب أ

                                                           
898 মুসরেম ২৫৬৮, রত, ৯৬৭, আহমাদ ২১৮৬৮, ২১৮৮৪, ২১৮৯৮, ২১৯১৬, ২১৯৩৩, ২১৯৩৮ 
899 মুসরেম ২৫৬৮, রতিরমযী  ৯৬৭, আহমাদ ২১৮৬৮, ২১৮৮৪, ২১৮৯৮, ২১৯১৬, ২১৯৩৩, ২১৯৩৮ 
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َقَذهُ مَن انلَارِ  ُد هللِ اَّلِص ي أّنإ  رواه ابلخاري. «احََلمإ
৭/৯০৫। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

একজন ইয়াহুদী বােক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
সসবা কিত। হিাৎ সস অসুস্থ হলয় পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাি সিার্ রজজ্ঞাসাি উলদ্দলশয তাি রনকট সর্লেন এবং 
তাি রশয়লি বলস তালক বেলেন, ‘‘তুরম ইসোম গ্রহর্ কি।’’ সস 
তাি রপতাি রদলক তাকালে--তাি রপতা সসখালনই উপরস্থত রেে--সস 
বেে, ‘আবুে কালসলমি কথা সমলন নাও।’ সুতিাং সস বােকরট 
ইসোম গ্রহর্ কিে। (তািপি সস মািা সর্ে।) অতঃপি নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এ কথা বেলত বেলত সবি হলয় চলে 
সর্লেন সয, ‘‘সসই আল্লাহি সমি প্রশংসা, রযরন ওলক জাহািালমি 
আগুন সথলক বাঁরচলয় রনলেন।’’ (বুখািী) 900  

  
َعى بِِه  لِلإَمِريإِض  -142  بَاُب َما يُدإ

পরিলচ্ছদ - ১৪৫: অসুস্থ মানুলষি জনয  সয সব সদা‘আ 
বো হয় 

، ََكَن إَِذا اْشتَََك اإلنَْساُن ملسو هيلع هللا ىلصأَن انَليَِب : َعْن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها ٢1٥/1
ْو ُجْرٌح، قَاَل انَليُِب 

َ
ْو ََكنَْت بِِه قَرَْحٌة أ

َ
َء ِمنُْه، أ ْصبُِعِه هَكذا ملسو هيلع هللا ىلصالََشْ

ُ
َووََضَع  -بِأ

                                                           
900 সহীহুে বুখািী ১৩৫৬, ৫৬৫৭, আবূ দাউদ ৩০৯৫, আহমাদ ১২৩৮১, ১২৯৬২, ১৩৩২৫, ১৩৫৬৫ 
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رِْض ُثَم َرَفَعهاُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنَة الَراوي َسبَ 
َ
َبُة » :َوقَاَل  -اَبتَُه بِاأل بِسِم اهللِ، تُرإ

َِّنا ِن َرب
ََف بِِه َسِقّيُمَنا، بِإِذإ ِضَنا، يُّشإ ِّضَنا، بِِريَقِة َبعإ  متفٌق َعلَيْهِ . «أرإ

১/৯০৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, যখন সকান 
বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট রনলজি সকান 
অসুস্থতাি অরভলযার্ কিত অথবা (তাি সদলহ) সকান সফাঁড়া রকংবা 
ক্ষত হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনজ আিুে 
রনলয় এ িকম কিলতন। (হাদীলসি িাবী) সুফ্য়ান তাঁি শাহাদত 
আিুেরটলক যমীলনি উপি িাখাি পি উিালেন। (অথণাৎ রতরন 
এভালব মারট োর্ালতন।) অতঃপি সদা‘আরট পড়লতনঃ ‘রবসরমল্লারহ 
তুিবাতু আিরদ্বনা, রবিীক্বারত বা’রযবনা, য়ুযশফা রবহী সাক্বীমুনা, 
রবইযরন িারব্বনা।’ অথণাৎ আল্লাহি নালমি সলি আমালদি যমীলনি 
মারট এবং আমালদি রকেু সোলকি থুতু রমরেত কলি (সফাঁড়ালত) 
োর্াোম। আমালদি প্ররতপােলকি আলদলশ এি দ্বািা আমালদি রুর্ী 
সুস্থতা োভ কিলব। (বুখািী ও মুসরেম) 901  

َن انلَيِِبَ : َوَعنْها ٤/٢1٥
َ
ْهِلِه َيْمَسُح بِيِدهِ ايُْمىَن،  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ََكَن َيُعوُد َبْعَض أ

نإَت الَّشاِِف ِلَ ِشَفاَء إِِلَ   » :َوَيُقوُل 
َ
ِف أ ذإهِِب اْلَأَس، اِشإ

َ
امهلَل َرَب انلَاِس، أ

 متفٌق َعلَيْهِ . «ِلَ ُيَغاِدُر َسَقماً ِشَفاُؤَ ، ِشَفاًء 
২/৯০৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
901 সহীহুে বুখািী ৫৭৪৫, ৫৭৪৬, মুসরেম ২১৯৪, আবূ দাউদ ৩৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৫২১, আহমাদ 

২৪০৯৬ 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম আপন পরিবালিি সকান সিার্ী-দশণন কিাি 
সময় রনলজি ডান হাত তাি বযথাি স্থালন রফিালতন এবং এ 
সদা‘আরট পড়লতন, ‘‘আযরহরবে বা’স, িাববািা-স, ইশরফ আন্তাশ 
শা-ফী, ো রশফা-আ ইল্লা রশফা-উক, রশফা-আে ো য়ুযর্া-রদরু 
সাক্বামা।’’ অথণাৎ সহ আল্লাহ! মানুলষি প্ররতপােক! তুরম কষ্ট দূি কি 
এবং আলিার্য দান কি। (সযলহতু) তুরম সিার্ আলিার্যকািী। 
সতামািই আলিার্য দান হলচ্ছ প্রক্ত আলিার্য দান। তুরম এমনভালব 
সিার্ রনিাময় কি, সযন তা সিার্লক রনমূণে কলি সদয়। (বুখািী ও 
মুসরেম) 902  

نَُه قَاَل ّثِلَابٍِت رمَِحَُه اهللُ  ٧/٢18
َ
نٍَس رِض اهلل عنه أ

َ
ْرِقيَك بُِرْقيَِة : َوَعْن أ

َ
الَ أ

َ
أ

نإَت   » :بَََّل، قَاَل : ؟ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل 
َ
ِف أ هَِب اْلَأِس، اِشإ امهلَل َرَب انلَاِس، ُمذإ

 رواه ابلخاري. «إِِلَ أنإَت، ِشَفاًء ِلَ ُيَغاِدُر َسَقماً  الَّشاِِف، ِلَ َشاِِفَ 
৩/৯০৮। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন সালবত 

(িারহমাহুল্লাহ)সক বেলেন, ‘আরম রক সতামালক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি মন্ত্র দ্বািা োড়ফুঁক কিব না?’ সালবত 
বেলেন, ‘অবশযই।’ আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এই সদা‘আ পড়লেন, 
‘‘আল্লাহুম্মা িাববািা-স, মুযরহবাে বা’স, ইশরফ আন্তাশ শা-ফী, ো 
শা-রফয়া ইল্লা আন্ত্, রশফা-আে ো য়ুযর্া-রদরু সাক্বামা।’’ অথণাৎ সহ 

                                                           
902 সহীহুে বুখািী ৫৭৪৩, ৫৬৭৫, ৫৭৪৪, ৫৭৫০, মুসরেম ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৩৫২০, আহমাদ 

২৩৬৫৫, ২৩৬৬২, ২৩৭১৪, ২৪২৫৩, ২৪৩১৭, ২৪৪১৪, ২৫৮৬৮ 
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আল্লাহ! মানুলষি প্ররতপােক! তুরম কষ্ট দূি কি এবং আলিার্য দান 
কি। (সযলহতু) তুরম সিার্ আলিার্যকািী। তুরম োড়া আলিার্যকািী 
আি সকউ সনই। তুরম এমনভালব সিার্ রনিাময় কি, সযন তা 
সিার্লক রনমূণে কলি সদয়। (বুখািী)903  

ِِب َوَقاٍص رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٢1٢
َ
، ملسو هيلع هللا ىلصََعَديِن رَُسوُل اهللِ : َوَعْن َسعِد بِن أ

داً،  امهلَل  » :َفَقاَل  ِف َسعإ داً،  امهلَل اشإ ِف َسعإ داً امهلَل اشإ ِف َسعإ  رواه مسلم. « اشإ
৪/৯০৯। সা‘দ ইবলন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (আমাি অসুস্থ অবস্থায়) 
আমালক সদখা কিলত এলস বেলেন, ‘‘সহ আল্লাহ! সা‘দলক সিার্মুি 
কি, সহ আল্লাহ! সা‘দলক সিার্মুি কি। সহ আল্লাহ! সা‘দলক 
সিার্মুি কি।’’ (মুসরেম) 904   

ِب الَعاِص رِض اهلل عنه ٦/٢11
َ
ِب َعبِد اهللِ ُعثَماَن بِن أ

َ
نَُه َشََك إىَِل : َوَعْن أ

َ
أ

ُدُه يف َجَسِدهِ، َفَقاَل َُلُ رَُسوُل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اهلِل  َّضعإ يََدَ  لََعَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصوََجعاً ََيِ
ُعوُذ بِِعَزةِ اهللِ : اهللِ ثََلثاً، َوقُلإ َسبإَع َمَراٍت  بِسمِ : اَّلِص ي يَألَُم ِمنإ َجَسِدَ  َوقُلإ 

َ
أ

َحاِذُر 
ُ
َرتِِه ِمنإ ََشِّ َما أِجُد وَأ  رواه مسلم. «َوقُدإ

 ৫/৯১০। আবূ আবু্দল্লাহ ‘উসমান ইবলন আবুে ‘আস 

                                                           
903 সহীহুে বুখািী ৫৭৪২, রতিরমযী ৯৭৩, আবূ দাউদ ৩৮৯০, আহমাদ ১২১২৩, ১৩৪১১ 
904 সহীহুে বুখািী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, 

৬৭৩৩, মুসরেম ১৬২৮, রতিরমযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৯৫, 
দালিমী ৩১৯৬ 
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িারদয়াল্লাহু ‘আনহু িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
রনকট ঐ বযথাি অরভলযার্ কিলেন, যা রতরন তাি সদলহ অনুভব 
কিরেলেন। অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালঁক 
বেলেন, ‘‘তুরম সতামাি সদলহি বযরথত স্থালন হাত সিলখ রতনবাি 
‘রবসরমল্লাহ’ এবং সাতবাি ‘আ‘উযু রব‘ইযযারতল্লারহ অকু্বদিারতহী রমন 
শারিণ মা আরজদু অউহারযরু’ বে।’’ অথণাৎ আল্লাহি ইিত এবং 
কুদিলতি আেয় গ্রহর্ কিরে, সসই মন্দ সথলক যা আরম পারচ্ছ এবং 
যা সথলক আরম ভয় কিরে। (মুসরেম)905  

٥/٢11  ّ َمنإ ََعَد  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انَليِِبِ
َجلُُه، َفَقاَل ِعنإَدهُ َسبإَع َمرَ 

َ
ُل اهلَل الَعظّيَم، َرَب الَعرإِش : اٍت َمِريضاً لَمإ َُيإرَُضإهُ أ

َ
أ سإ
َ
أ

ِفَّيَك، إِِلَ ََعفَاهُ اهلُل ِمنإ َذلَِك الَمَرِض  نإ يَّشإ
َ
بُو داود والرتمذي، . «الَعِظّيِم، أ

َ
رواه أ

 «حديث صحيح ىلَعَ رشط ابلخاري » :، َوقَاَل احلاكم«حديث حسن » :َوقَاَل 
 ৬/৯১১। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি এমন সকান রুগ্ন 
মানুষলক সাক্ষাৎ কিলব, যাি এখন মিাি সময় উপরস্থত হয়রন এবং 
তাি রনকট সাতবাি এই সদা‘আরট বেলব, ‘আসআেুল্লাহাে আযীম, 
িাব্বাে আিরশে আযীম, আঁই য়যারশ্ফয়াক’ (অথণাৎ আরম সুমহান 
আল্লাহ, মহা আিলশি প্রভুি রনকট সতামাি আলিার্য প্রাথণনা কিরে), 
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আল্লাহ তালক সস সিার্ সথলক মুরি দান কিলবন।’’ (আবূ দাউদ, 
রতিরমযী, হাসান সূলি, হালকম, বুখািীি শলতণ সহীহ সূলি)  906  

ّ : َوَعنْه ٥/٢1٤ يِِبِ
ّ َيُعوُْدُه، َوَكَن إَِذا َدَخَل ىلَعَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن انلَ ْعَراِِبٍ

َ
 َمْن َدَخَل ىلَعَ أ

 رواه ابلخاري. «ِلَ بَأَس ؛ َطُهوٌر إنإ َشاَء اهلُل » :َيُعوُْدُه، قَاَل 
৭/৯১২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এক পীরড়ত সবদুঈলনি সাক্ষালত 
সর্লেন। আি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সয সিার্ীলকই 
সাক্ষাৎ কিলত সযলতন, তালক বেলতন, ‘‘ো-বা’স, ত্বাহুরুন 
ইনশাআল্লাহ।’’ অথণাৎ সকান ক্ষরত সনই, (সর্ানাহ সথলক) পরবি হলব 
ইন শাআল্লাহ। (বুখািী)907  

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه ٢1٧/8
َ
َن ِجَِبيَل أََت انليََِب : َوَعْن أ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصأ

ٍء : قَاَل  «َّنَعمإ » :يَا حُمََمُد، اْشتََكيَْت ؟ قَاَل : َفَقاَل  ّ َِشْ
ْرِقيَك، ِمْن لُُكِ

َ
ِمْسِب اهلل أ

رِقيَك 
ُ
ْو َعنْيِ َحاِسٍد، اهلُل يَْشِفيَك، بِسِم اهلِل أ

َ
ّ َنْفٍس أ

رواه . يُؤِْذيَك، ِمْن رَشِّ لُُكِ
 مسلم

 ৮/৯১৩। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রজবিীে নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস 
বেলেন, ‘সহ মুহাম্মাদ! আপরন রক অসুস্থ?’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ।’’ 
রজবিীে তখন এই সদা‘আরট পড়লেন, ‘রবসরমল্লা-রহ আিক্বীকা, রমন 
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কুরল্ল শাইরয়ন ইউ’যীকা, অরমন শারিণ কুরল্ল নাফরসন আউ ‘আইরন হা-
রসদ, আল্লা-হু য়যাশফীকা, রবসরমল্লা-রহ আিক্বীকা।’ 

অথণাৎ আরম সতামালক আল্লাহি নাম রনলয় প্রলতযক কষ্টদায়ক বস্তু 
সথলক এবং প্রলতযক আত্মা অথবা বদনজলিি অরনষ্ট সথলক মুরি 
সপলত োড়রে। আল্লাহ সতামালক আলিার্য দান করুন। আল্লাহি নাম 
রনলয় সতামালক োড়রে। (মুসরেম) 908  

ِِب ُهَريَرَة رَِِضَ اهلُل َعنُهمَ  ٢/٢1٢
َ
ِب سعيد اْلدري وأ

َ
أَنُهَما َشِهَدا : اَوَعْن أ

، َصَدقَُه َرُبُه، : َمنإ قَاَل  » :، أنّه قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ رَُسول اهلِل  َْبُ َ إِِلَ اهلُل َواهلُل أكإ ِلَ إِِلى
َْبُ : َفَقاَل  نَا أكإ

َ
َ إِِلَ أنَا وَأ يَك َِلُ، قَاَل : َوإَِذا قَاَل . ِلَ إِِلى َ إِِلَ اهلُل وَحَدهُ ِلَ ََشِ : ِلَ إِِلى

ِدص ي ِلَ ََشيَك ِِل : ُل َيُقو َ إِلَ أنَا وَحإ َ إِِلَ اهلُل َِلُ الُملإُك َوَِلُ : َوإَِذا قَاَل . ِلَ إِِلى ِلَ إِِلى
ُد، قَاَل  ُد : احَلمإ َ إِِلَ أنَا ِِلَ الُملإُك َوِِلَ احلَمإ َل : َوإَِذا قَاَل . ِلَ إِِلى ِلَ هلإ إِِلَ اهلُل َوِلَ َحوإ

َل َوِلَ قَُوةَ إِِلَ يِب : ، قَاَل َوِلَ قَُوةَ إِِلَ باهللِ  َ إِِلَ أنَا َوِلَ َحوإ َمنإ  » :َوَكَن يُقوُل  «ِلَ إِِلى
ُه انلَاُر  َعمإ  «حديث حسن » :رواه الرتمذي، َوقَاَل . «قَالََها ِف َمَرِّضِه ُثَم َماَت لَمإ َتطإ

৯/৯১৪। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আবূ 
হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, তাঁিা উভলয়ই িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি প্ররত সাক্ষয রদলচ্ছন সয, রতরন 
বলেলেন, ‘‘সয বযরি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবাি’ (অথণাৎ 
আল্লাহ োড়া সকান সতয উপাসয সনই এবং আল্লাহ সবলচলয় বড়) 
বলে, আল্লাহ তাি সতযায়ন কলি বলেন, ‘আরম োড়া সকান (সতয) 
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উপাসয সনই এবং আরম সবলচলয় বড়।’ 
 আি যখন সস বলে ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু ো শািীকা 

োহ’ (অথণাৎ আল্লাহ োড়া সকান সতয উপাসয সনই, রতরন একক, 
তাঁি সকান অংশী সনই), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আরম োড়া সকান সতয 
উপাসয সনই, আরম একক, আমাি সকান অংশী সনই।’ 

আি যখন সস বলে ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ, োহুে মুেকু অোহুে 
হাম্দ’ (অথণাৎ আল্লাহ োড়া সকান সতয উপাসয সনই, সাবণলভৌম ক্ষমতা 
তাঁিই এবং তাঁিই যাবতীয় প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আরম 
োড়া সকান সতয উপাসয সনই, সাবণলভৌম ক্ষমতা আমািই এবং 
আমািই যাবতীয় প্রশংসা।’ 

আি যখন সস বলে, ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ, অো হাওো অো 
কু্বওয়াতা ইল্লা রবল্লাহ’ (অথণাৎ আল্লাহ োড়া সকান (সতয) উপাসয সনই 
এবং আল্লাহি সপ্রির্া দান োড়া পাপ সথলক রফিাি এবং সৎকাজ 
কিাি বা নড়া-চড়াি শরি সনই), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আরম োড়া 
সকান (সতয) উপাসয সনই এবং আমাি সপ্রির্া দান োড়া পাপ সথলক 
রফিাি এবং সৎকাজ কিাি বা নড়া-চড়াি শরি সনই।’ 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলতন, ‘‘সয বযরি তাি 
পীরড়ত অবস্থায় এরট পলড় মািা যালব, জাহািালমি আগুন তালক 
খালব না।’’ (অথণাৎ সস জাহািালম যালব না।) (রতিরমযী, হাসান সূলি) 909  
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إَمِريإِض َعنإ َحاِِلِ  -146 َباِب ُسَؤاِل أهِل ال تِحإ  بَاُب اِسإ
পরিলচ্ছদ - ১৪৬: সিার্ীি বারড়ি সোকলক সিার্ীি অবস্থা 

সম্পলকণ 
রজজ্ঞাসা কিা উত্তম 

ِب َطاِلٍب رِض اهلل : َعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٢1٦/1
َ
َ ْبَن أ َن َلََعِ

َ
أ

بَا : ، يِف وََجِعِه اذَلِي تُُويِفَ ِفيِه، َفَقاَل انلَاُس ملسو هيلع هللا ىلصِعنِْد رَُسوِل اهللِ عنه، َخَرَج ِمْن 
َ
يَا أ

 رواه ابلخاري. أْصبََح حِبَْمِد اهللِ بَاِرئاً : ؟ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلََسِن، َكيَْف أْصبََح رَُسوُل اهللِ 
 ১/৯১৫। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, আেী 

ইবলন আবী ত্বালেব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি রনকট হলত তাঁি সসই অসুস্থ অবস্থায় সবি হলেন, 
যালত রতরন ম্তুযবির্ কলিরেলেন। অতঃপি সোলকিা বেে, ‘সহ 
হাসালনি রপতা! িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কী 
অবস্থায় সকাে কিলেন?’ রতরন বেলেন, ‘আেহামদু রেল্লাহ, রতরন 
ভাে অবস্থায় সকাে কিলেন।’ (বুখািী) 910  

 

يَِس ِمنإ َحَّياتِهِ  -142
َ
ُِلُ َمنإ أ  بَاُب َما َيُقوإ

পরিলচ্ছদ - ১৪৭: জীবন সথলক রনিাশ হওয়াি সমলয় 
সদা‘আ 
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، وَُهوَ ُمْسنَنٌِد إيَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت انَليِِبَ : َعن ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٢1٥/1
َ   » :َيُقوُل  لَعإ

َ
ِِن بِالَرفِّيِق األ ِقإ

إ
حل
َ
ِفرإ ِِل وارإََحإِِن، وأ  متفٌق َعلَيْهِ . «امهلَل اغإ

১/৯১৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আরম নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক এই সদা‘আ বেলত শুলনরে, যখন 
রতরন (তাঁি ম্তুযি পূবণমুহূলতণ) আমাি উপি সিস োরর্লয় রেলেন, 
‘আল্লা-হুম্মার্রফিেী অিহামনী অ আেরহক্বনী রবিণাফীরক্বে আ‘ো।’ 
অথণাৎ আল্লাহ সর্া! আমালক ক্ষমা কি, আমাি প্ররত দয়া কি এবং 
আমালক মহান সাথীি সালথ রমরেত কি। (বুখািী-মুসরেম) 911  

يُْت رسوَل اهللِ : وعنها قالت ٤/٢1٥
َ
اٌء، وُهَو بِاملوِت، ِعندهُ قدٌح ِفيِه مَ   ملسو هيلع هللا ىلصرأ

ِعِِنّ لَعى » :وُهو يدِخُل يدُه يف الَقَدِح، ثم يمَسُح وجَهُه باملاِء، ثم يقول
َ
امهلَل أ

 .الرتمذي رواه  «غمَراِت املوإِت وََسَكراِت الَموإِت 
২/৯১৭। আরয়শাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক সদলখরে, তাঁি উপি 
তখন ম্তুয সেলয় রর্লয়রেে, তাঁি সামলন একরট পারন ভরতণ পাি 
রেে। তালত রতরন রনলজি (ডান) হাত প্রলবশ কিারচ্ছলেন, অতঃপি 
(হালতি সালথ সেলর্ থাকা) পারন রদলয় তাঁি মুখমিে মুেরেলেন 

                                                           
911 সহীহুে বুখািী ৪৪৫১, ৮৯১, ১৩৮৯, ৩১০০, ৩৭৭৪, ৪৪৩৫, ৪৪৩৮, ৪৪৪০, ৪৪৪৬, ৪৪৪৯, 

৪৪৫০, ৪৪৬৩, ৫২১৭, ৫৬৭৪, ৬৩৪৮, ৬৫০৯, ৬৫১০, মুসরেম ২১৯২, রতিরমযী ৩৪৯৬, ইবনু 
মাজাহ ১৬২০, আহমাদ ২৩৬৯৬, ২৩৯৩৩, ২৪৩৭০, মুওয়াত্তা মারেক ৫৬২ 
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এবং বেরেলেনঃ আল্লাহ! ম্তুযি কলিািতা ও তাি ভীষর্ কলষ্টি 
রবরুলদ্ধ আমালক সহায়তা কি। (রতিরমযী)912 

 

 

َساِن  -142 ِحإ إَمِريإِض َوَمنإ َُيإُدُمُه بِاْلإ ِل ال هإ
َ
َباِب َوِصَّيِة أ تِحإ بَاُب اِسإ

إَوِصَّيِة بَِمنإ قَُرَب  رِهِ َوَكَذا ال مإ
َ
ِ لََعى َما يَُّشُق ِمنإ أ تَِماِِلِ َوالَصْبإ إََِلإِه َواحإ

وإ قَِصاٍص َوَْنإوِِهَما
َ
تِِه سٍََِدّ أ  َسَبُب َموإ

পরিলচ্ছদ - ১৪৮: পীরড়লতি পরিবাি এবং তাি 
সসবাকািীলদিলক পীরড়লতি সালথ সদ্বযবহাি কিা এবং 
সস সক্ষলি কষ্ট বির্ কিা ও তাি পক্ষ সথলক উিূত 

রবিরিকি পরিরস্থরতলত দয যণ য াির্ কিাি জনয উপলদশ 
প্রদান। অনুরূপভালব সকান ইসোমী দণ্ডরবরয  

প্রলয়ার্জরনত কািলর্ যাি ম্তুয আসি, তাি সালথও 
সদ্বযবহাি কিাি উপি তাকীদ 

ةً ِمْن ُجَهيْنََة أتَِت : َعْن ِعْمراَن بِن احلَُصنْيِ رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٧/٢18
َ
َن اْمَرأ

َ
أ

نَا، َفَقالَْت  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبَ  ، : َوِِهَ ُحبََّْل ِمَن الِزّ َ قِْمُه َلََعَ
َ
َصبُْت َحّداً فَأ

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، أ

ِسنإ إََِلإَها، فَإَذا َوَّضَعتإ فَأتِِِن بَِها » :َوِيََها، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصفََدََع رَُسوُل اهللِ  َفَفَعَل،  «أحإ
                                                           
912 আরম (আেবানী) বেরেঃ রতিরমযীি সকান এক করপলত ‘র্ামািাত’ শলব্দি পরিবলতণ ‘মুনকািাত’ শব্দ 

উলল্লখয কিা হলয়লে। এি সনদরট দুবণে সদখুন ‘‘রমশকাত’’ (নং ১৫৬৪)।  রতিরমযী ৯৮৭, ইবনু 
মাজাহ ১৬২৩, আহমাদ ২৩৮৩৫, ২৩৮৯৫। 
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. ، فَُشَدْت َعلَيَْها ِثيَاُبَها، ُثَم أَمَر بَِها فَرمُِجَت، ُثَم َصََّل َعلَيَْها ملسو هيلع هللا ىلصفَأَمَر بَِها انَليِِبُ 
 رواه مسلم

৩/৯১৮। ইমিান ইবলন হুসাইন িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
জুহাইনা সর্ালিি এক মরহো বযরভচাি কলি র্ভণবতী হলয়রেে। সস 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস বেে, ‘সহ 
আল্লাহি িসূে! আরম শারি পাওয়াি সযার্যা, সুতিাং আপরন আমালক 
শারি রদন।’ অতএব িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি 
অরভভাবকলক সডলক বেলেন, ‘‘এি সালথ সদ্বযবহাি কি। অতঃপি 
সস যখন সন্তান ভূরমষ্ট কিলব তখন এলক আমাি রনকট রনলয় 
এলসা।’’ সস তাই কিে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাি 
উপি তাি কাপড়খারন মযবুত কলি বাঁয াি আলদশ কিলেন। 
অতঃপি তালক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি আলদশক্রলম 
পাথি সমলি সশষ কলি সদওয়া হে। অতঃপি রতরন তাি জানাযাি 
নামায পড়লেন। (বুখািী) 913  

 

                                                           
913 মুসরেম ১৬৯৬, রতিরমযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪৪৪০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ 

১৯৩৬০, ১৯৪০২, ১৯৪২৪, ১৯৪৫২, দালিমী ২৩২৫ 
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إَمِريإِض  -149 ِل ال وإ : بَاُب َجَوازِ قَوإ
َ
ِع أ وإ َشِديإُد الإوَجإ

َ
نَا وَِجٌع، أ

َ
أ

 َ نَُه ِلَ َكَراَهَة ِِف ذىلَِك إَِذا ل
َ
َساهُ َوَْنإُو ذىلَِك َوَبَّياِن أ

إ
وإ َواَرأ

َ
مإ َموإُعوإٌ  أ

ََزِع 
إ
َهارِ اجل

 يَُكنإ لََعَ التََسُخِط َوإِظإ
পরিলচ্ছদ - ১৪৯: রুগ্ন বযরিি জনয ‘আমাি যন্ত্রর্া হলচ্ছ’ 
অথবা ‘আমাি প্রচি বযথা হলচ্ছ’ রকংবা ‘আমাি িি 
হলয়লে’ রকংবা ‘হায়! আমাি মাথা সর্ে’ ইতযারদ বো 
জালয়য; যরদ তা আল্লাহি প্ররত অসন্তুরষ্ট প্রকালশি জনয 

না হয় 

َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ انَليِِبّ َدَخلُْت : َعِن ابِن َمسُعوٍد رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢1٢/1
،  » :إنََك تَلُوَعُك وََعَكً َشديداً، َفَقاَل : يُوَعُك، َفَمسْستُُه، َفُقلُْت  أَجلإ

وَعُك َكَما 
ُ
 متفٌق َعلَيْهِ . «رَُجَلِن مِنإُكمإ  يُوَعُك إِنّ أ

১/৯১৯। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট সর্োম যখন তাঁি িি 
হলয়রেে। অতঃপি আরম তাঁলক স্পশণ কলি বেোম, ‘আপনাি প্রচি 
িি এলসলে।’ রতরন বেলেন, ‘‘হযাঁ, সতামালদি দু’জলনি সমান 
আমাি িি হয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম)914  

                                                           
914 সহীহুে বুখািী ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭, মুসরেম ২৫৭১, আহমাদ ৩৬১১, ৪১৯৩, 

৪৩৩৩, দালিমী ২৭৭১ 
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ِب َوَقاٍص رِض اهلل عنه، قَاَل َوَعْن َسعِد  ٤/٢٤1
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءيِن رَُسوُل اهللِ : بِن أ

بَلََغ ِِب َما تََرى، َوأنَا ُذو َماٍل، َواَل يَِرثيُِن إِاَل : َيُعوُديِن ِمْن وََجٍع اْشتََد ِِب، َفُقلُْت 
 متفٌق َعلَيْهِ . وَذكر احلديث .. ابْنيَِت 

২/৯২০। সা‘দ ইবলন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আমাি (দদরহক) যন্ত্রর্া প্রচিভালব সবলড় যাওয়াি কািলর্ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক সাক্ষাৎ কিলত এলেন। আরম 
বেোম, ‘আমাি কী অবস্থা আপরন তা সদখলেন এবং আরম একজন 
য নবান মানুষ? আি আমাি উত্তিারয কািী আমাি একমাি কনযা।---’ 
অতঃপি অবরশষ্ট হাদীস বর্ণনা কিলেন। (বুখািী ও মুসরেম) 915  

! َواَرأَساهُ : قَالَْت ََعئَِشُة رَِِضَ اهلُل َعنَها: وََعِن الَقاِسِم بِن حُمََمٍد، قَاَل  ٧/٢٤1
 رواه ابلخاري. وذكر احلديث ...  «! بَلإ أنَا، وَاَرأَساهُ  » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انَليُِب 

৩/৯২১। কালসম ইবলন মুহাম্মাদ িারহমাহুল্লাহ বলেন, একদা 
আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বেলেন, ‘হায়! আমাি মাথাি বযথা।’ 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘বিং হায়! আমাি 
মাথাি বযথা!’’ (অথণাৎ আমাি মাথালতও প্রচি বযথা হলচ্ছ।) (বুখািী) 
916  

                                                           
915 সহীহুে বুখািী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, 

৬৭৩৩, মুসরেম ১৬২৮, রতিরমযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৯৫, 
দালিমী ৩১৯৬ 

916 সহীহুে বুখািী ৫৬৬৬, ৭২১৭, মুসরেম ২৩৮৭ 
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َترََضِ  -121 إُمحإ ِ ال ِقّيإ
ِ : بَاُب تَلإ َ إ  َِل اهللُ َِل إِِلى

পরিলচ্ছদ - ১৫০: মুমূষুণ বযরিলক ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ 
স্মির্ করিলয় সদওয়া প্রসলি 

َمنإ ََكَن آِخَر  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َعْن ُمَعاٍذ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٤٤/1
َ إِِلَ اهلُل َدَخَل اجلََنَة  بُو داود واحلاكم، وَ . «لََكِمِه ِلَ إِِلى

َ
صحيح » :قَاَل رواه أ

 «اإلسناد 
 ১/৯২২। মু‘আয িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরিি সশষ কথা ‘ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ’ হলব (অথণাৎ এই কালেমা পড়লত পড়লত যাি ম্তুয হলব), 
সস জািালত প্রলবশ কিলব।’’ (আবূ দাউদ, হালকম এরটলক সহীহ বলেলেন।) 
917  

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٤٧
َ
ُنوا  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ لَِقّ

َ إِِلَ اهلُل  تَاُكمإ ِلَ إِِلى  رواه مسلم. «َموإ
২/৯২৩। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামালদি মুমূষুণ 
বযরিলদিলক ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ স্মির্ করিলয় দাও।’’ (মুসরেম) 918 

  

                                                           
917 আবূ দাউদ ৩১১৬, আহমাদ ২১৫২৯, ২১৬২২ 
918 মুসরেম ৯১৬, ৯১৭, রতিরমযী ৯৭৬, নাসায়ী ১৮২৬, আবূ দাউদ ৩১১৭, ইবনু মাজাহ ১৪৪৫, 

আহমাদ ১০৬১০ 
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َمّيِِّت  -121
إ ِمّيإِض ال َد َتغإ ُِلُ َبعإ  بَاُب َما َيُقوإ

পরিলচ্ছদ - ১৫১: ম্লতি সচাখ বন্ধ কিাি পি সদা‘আ 
ِمّ َسلََمَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٢٤٢/1

ُ
ِب  ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل رَُسوُل اهللِ : َعن أ

َ
ىلَعَ أ

ْغَمَضُه، ُثَم قَاَل 
َ
ُه، فَأ  «إَن الُروَح إَِذا قُبَِض، تَبَِعُه اْلَََصُ  » :َسلََمَة َوقَْد َشَق بََِصُ

، فَإَن الَمَلَئَِكَة » :فََضَج نَاٌس ِمْن أْهِلِه، َفَقاَل  ٍ
ُفِسُكمإ إِِلَ ِِبَريإ ّنإ

َ
ُعوا لََعَ أ ِلَ تَدإ

ُنوَن لََعَ َما  يِب َسلََمة، َوارإَفعإ َدرََجتإُه ِِف   » :ُثَم قَاَل  «َتُقولُوَن يَؤِمّ
َ
ِفرإ أل امهلَل اغإ

ِفرإ نَلَا َوَِلُ يَا َرَب الَعالَِمَّي، َوافإَسحإ  ُه ِِف َعِقبِه ِِف الَغابِِريَن، َواغإ لُفإ ِديَِّّي، َواخإ الَمهإ
رإ َِلُ فِّيِه  ِهِ، َونَوِّ  رواه مسلم. «َِلُ ِف َقْبإ

১/৯২৪। উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আবূ সাোমাি রনকট সর্লেন। তখন 
তাঁি (আত্মা সবি হওয়াি পি) সচাখ সখাো রেে। নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তা বন্ধ কিাি পি বেলেন, ‘‘যখন (কালিা) 
প্রার্ রনলয় সনওয়া হয়, তখন সচাখ তাি রদলক তারকলয় থালক।’’ (এ 
কথা শুলন) তাঁি পরিবালিি রকেু সোক রচরল্ললয় কাঁদলত আিম্ভ 
কিে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামিা 
রনলজলদি আত্মাি জনয মিলেিই সদা‘আ কি। সকননা, রফরিশ্তাবর্ণ 
সতামালদি কথাি উপি ‘আমীন’ বলেন।’’ অতঃপি রতরন এই সদা‘আ 
বেলেন, 

‘আল্লা-হুম্মার্রফি রে আবী সাোমাহ, (এখালন ম্লতি নাম রনলত 
হলব) অিফা’ দািাজাতাহু রফে মাহরদইয়যীন, ওয়াখেুফহু ফী 
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আরক্বরবহী রফে র্া-রবিীন, অর্রফি োনা অোহু ইয়া িাববাে ‘আ-
োমীন, ওয়াফসাহ োহু ফী ক্বাবরিহী অ নাউওরয়িোহু ফীহ।’  

অথণাৎ সহ আল্লাহ! তুরম (অমুকলক) মাফ কলি দাও এবং 
রহদায়াতপ্রাপ্তলদি দলে ওি মযণাদা উিত কি, অবরশষ্টলদি মলয য ওি 
পশ্চালত ওি উত্তিারয কািী দাও। আমালদিলক এবং ওলক মাজণনা 
কলি দাও সহ রবেজর্লতি প্ররতপােক! ওি কবিলক প্রশি কলিা 
এবং ওি জনয কবিলক আলোরকত কলিা। (মুসরেম) 919   

 

َمّيِّ  -122
إ ُِلُ َمنإ َماَت َِلُ َمّيٌِّت بَاُب َما ُيَقاُل ِعنإَد ال  ِت َوَما َيُقوإ

পরিলচ্ছদ - ১৫২: ম্লতি রনকট কী বো যালব? 
এবং ম্লতি পরিজনিা কী বেলব? 

ِمّ َسلََمَة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٢٤٦/1
ُ
إَِذا  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َعن أ

اً، فَإ و الَمّيَِّت، َفُقولُوا َخريإ
َ
نُوَن لََعَ َما َتُقولُوَن َحرََضُتُم الَمِريَض أ َن الَمَلئَِكَة يَُؤمِّ

بُو َسلََمَة، أَتيُْت انَليِِبَ : ، قَالَْت «
َ
بَا : ، َفُقلُت ملسو هيلع هللا ىلصفَلََما َماَت أ

َ
يَا رَُسوَل اهلِل، إَن أ

ََب َحَسَنةً :  قُوِِل  » :َسلََمة قَْد َماَت، قَاَل  ِقبإِِن ِمنإُه ُعقإ ِفرإ ِِل َوَِلُ، وَأعإ . « امهلَل اغإ
 رواه مسلم.  ملسو هيلع هللا ىلصحُمََمداً : َفُقلُت، فَأْعَقبَيِنَ اهلُل َمْن ُهَو َخرْيٌ يِل ِمنْهُ 

১/৯২৫। উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা পীরড়ত অথবা 
ম্লতি রনকট উপরস্থত হলে ভাে কথা বে। সকননা, রফরিশ্তািা 
                                                           
919 মুসরেম ৯২০, আবূ দাউদ ৩১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৫৪, আহমাদ ২৬০০৩ 
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সতামালদি কথায় ‘আমীন’ বলেন।’’ (উলম্ম সাোমাহ িারদ্বয়াল্লাহু 
আন্হা) বলেন, অতঃপি যখন (আমাি স্বামী) আবূ সাোমাহ মািা 
সর্লেন, তখন আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট 
এলস বেোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আবূ সাোমাহ মািা সর্লেন। 
(সুতিাং আরম এখন কী বেব?)’ রতরন বেলেন, তুরম এই সদা‘আ 
বে, ‘আল্লাহুম্মার্রফি েী অোহু, অআ‘রক্ববনী রমনহু উক্ববা 
হাসানাহ।’ অথণাৎ সহ আল্লাহ! তুরম আমালক ও তাঁলক মাজণনা কি 
এবং আমালক তাঁি সচলয় উত্তম রবরনময় প্রদান কি।’ সুতিাং আরম 
তা বেোম, ফলে মহান আল্লাহ আমালক তাঁি সচলয় উত্তম রবরনময় 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক (স্বামীরূলপ) প্রদান 
কিলেন। (মুসরেম) 920  

(মুসরেম ‘পীরড়ত অথবা ম্ত’ সলন্দলহি সালথ বর্ণনা কলিলেন। 
আি আবূ দাঊদ প্রমুখ রবনা সলন্দলহ ‘ম্লতি রনকট উপরস্থত’ হওয়াি 
কথা বর্ণনা কলিলেন।) 

َما ِمنإ َعبإٍد تُصّيُبُه  » :وُل ، َيقُ ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : َوَعنْها، قَالَْت  ٤/٢٤٥
لُفإ ِِل : ُمِصّيَبٌة، َفَّيُقوُل  يِن ِِف ُمِصّيبيَت َواخإ إِنَا هلِلِ َوإنَا إََِلإِه َراِجُعوَن،  امهلَل أُجرإ

اً ِمنإَها  لََف َِلُ َخريإ َجرَهُ اهلُل َتَعاََل ِِف ُمِصّيبَتِِه وَأخإ
َ
فَلََما : قَالَْت . «َخرياً ِمنإَها، إِِلَ أ

بُو َسلََمة قُلُت َكَما أَمَرِن رَُسوُل اهلِل 
َ
، فَأْخلََف اهلُل يِل َخرْياً ِمنُْه رَُسوَل ملسو هيلع هللا ىلصتُُويِفَ أ

                                                           
920 মুসরেম ৯১৯, ৯১৮, রতিরমযী ৯৭৭, নাসায়ী ১৮২৫, আহমাদ ৩১১৯, ইবনু মাজাহ ১৪৪৭, আহমাদ 

২৫৯৫৮, ২৬০৬৮, ২৬০৯৫, ৬১২৯, ২৬১৫৭, ২৬১৯৯, মুওয়াত্তা মারেক ৫৫৮ 
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 رواه مسلم.  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
২/৯২৬। উি উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সয 
বান্দা রবপদগ্রি অবস্থায় এই সদা‘আ বেলব,  

‘ইিা রেল্লা-রহ অইিা ইোইরহ িা-রজ‘ঊন, আল্লা-হুম্মা’জুিনী ফী 
মুসীবাতী অখ্েুফেী খাইিাম রমনহা।’ (যাি অথণ, আমিা আল্লাহি 
জনয এবং আমিা তাঁিই রদলক প্রতযাবতণন কিব। সহ আল্লাহ! তুরম 
আমালক আমাি এই রবপলদ প্ররতদান দাও এবং তাি জায়র্ায় উত্তম 
রবরনময় প্রদান কি।) 

আল্লাহ তালক তাি রবপলদ প্ররতদান ও তাি জায়র্ায় উত্তম 
রবরনময় দান কিলবন।’’ 

উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, ‘যখন আবূ সাোমাহ 
মািা সর্লেন, তখন আরম সসইরূপ বেোম, সযরূপ বোি আলদশ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক রদলয়রেলেন। 
সুতিাং আল্লাহ আমালক তাি সচলয় উত্তম রবরনময় িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক (স্বামীরূলপ) প্রদান কিলেন।’ 
(মুসরেম) 921  

ِب ُموىَس رِض اهلل عنه ٧/٢٤٥
َ
َن رَُسوَل اهلِل : َوَعْن أ

َ
إَِذا َماَت  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

                                                           
921 মুসরেম ৯১৮, ৯১৯, রতিরমযী ৯৭৭, নাসায়ী ১৮২৫, আহমাদ ৩১১৯, ইবনু মাজাহ ১৪৪৭, আহমাদ 

২৫৯৫৮, ২৬০৬৮, ২৬০৯৫, ৬১২৯, ২৬১৫৭, ২৬১৯৯, মুওয়াত্তা মারেক ৫৫৮ 
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تُمإ َوَِلَ َعبإِدص ي ؟ َفّيَُقولُونَ : َلئَِكتِهِ َوَِلُ الَعبإِد، قَاَل اهلُل َتَعاََل لِمَ  . َّنَعمإ : َقَبضإ
ُتمإ َثَمَرة فَُؤاِدهِ ؟ َفّيَُقولُونَ : َفَّيُقوُل  َماَذا قَاَل َعبإِدص ي ؟ : َفّيَُقوُل . َّنَعمإ : َقبَضإ

َْتإَجَع : َفَّيُقولُونَ  ُنوا لَِعبإِدص ي بَيإتاً ِِف : َفّيَُقوُل اهللُ َتَعاََل . ََحَِدَ  َواسإ اجلَنَِة، وََسُموهُ  ابإ
ِد   «حديث حسن » :رواه الرتمذي، َوقَاَل . «َبّيإَت احَلمإ

৩/৯২৭। আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, যখন সকান বান্দাি সন্তান 
মািা যায় আল্লাহ রফরিশ্তালদিলক বলেন, ‘সতামিা আমাি বান্দাি 
সন্তালনি প্রার্ রনলয়ে?’ তাঁিা বলেন, ‘হযাঁ।’ অতঃপি আল্লাহ বলেন, 
‘সতামিা তাি অন্তলিি ফে সকলড় রনলয়ে?’ তাঁিা বলেন, ‘হযাঁ।’ 
তািপি রতরন বলেন, ‘আমাি বান্দা কী বলেলে?’ তাঁিা উত্তলি বলেন, 
‘সস সতামাি প্রশংসা কলিলে এবং ‘‘ইিা রেল্লা-রহ অইিা ইোইরহ িা-
রজঊন’’ পলড়লে।’ আল্লাহ তা‘আো বলেন, ‘সতামিা আমাি বান্দাি 
জনয জািালত একরট র্্হ রনমণার্ কি এবং তাি নাম িাখ---প্রসংশা-
র্্হ।’ (রতিরমযী, হাসান) 922  

َن رَُسوَل اهللِ  ٢/٢٤8
َ
ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، أ

َ
َيُقوُل اهلُل  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن أ

َّيا، ُثَم َما لَِعبإِدص ي الُمؤِمن ِعنإِدص ي جَ : َتَعاََل  ل اُِلّنإ ُت َصِفَّيُه ِمنإ أهإ َزاٌء إَِذا َقَبضإ
تََسَبُه إِِلَ اجلََنَة   رواه ابلخاري. «احإ

৪/৯২৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, মহান আল্লাহ বলেন, ‘যখন 
                                                           
922 রতিরমযী ১০২১, আহমাদ ১৯২২৬ 



 

961 

আরম আমাি বান্দাি পেন্দনীয় পারথণব রজরনসলক সকলড় রনই, 
অতঃপি সস (তালত) সওয়ালবি আশা িালখ, তখন তাি জনয আমাি 
রনকট জািাত োড়া অনয সকান রবরনময় সনই।’ (বুখািী) 923  

أرَْسلَْت إْحدى َبنَاِت : َوَعْن أَساَمَة بِن َزيٍد رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٦/٢٤٢
ْو ابْناً  -أَن َصبَِياً لََها  إَِيِْه تَْدُعوهُ َوَُتَِْبُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبّ 

َ
 » :يِف الَموِْت َفَقاَل لِلَرُسولِ  -أ

َجٍل 
َ
ٍء ِعنإَدهُ بِأ َطى، َولُُكُ ََشإ َن هللِ َتَعاََل َما أَخَذ َوَِلُ َما أعإ

َ
ِْبإَها أ خإ

َ
اِرإِجعإ إََِلإَها، فَأ

تَِسبإ  َحإ ِْبإ َوِلإ  متفٌق َعلَيْهِ . ديث وذكر تمام احل...  «ُمَسًّّم، َفُمرإَها، فَلإَتصإ
৫/৯২৯। উসামাহ ইবলন যায়দ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কনযা তাঁলক ডাকাি জনয এবং এ 
সংবাদ সদওয়াি জনয দূত পািালেন সয, তাঁি রশশু অথবা পুি 
মির্াপি। অতঃপি রতরন দূতলক বেলেন, ‘‘তুরম তাি রনকট রফলি 
রর্লয় বে, ‘তা আল্লাহিই--যা রতরন রনলয়লেন এবং যা রকেু 
রদলয়লেন--তাও তাঁিই। আি তাঁি রনকট প্ররতরট রজরনলসি রনরদণষ্ট 
সময় িলয়লে।’ অতএব তালক বে, সস সযন দয যণ য াির্ কলি এবং 
সনকীি আশা িালখ।’’ ---অতঃপি বর্ণনাকািী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা 
কলিলেন। (বুখািী ও মুসরেম) 924  

  

                                                           
923 সহীহুে বুখািী ৬৪২৪, আহমাদ ৯১২৭ 
924 সহীহুে বুখািী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসরেম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, 

আবূ দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২ 
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ٍب َوِلَ ّنَِّياَحةٍ بَاُب َجوَ  -123 ِ نَدإ َمّيِِّت بَِغريإ
إ ََُكءِ لََعَ ال  ازِ اْلإ

পরিলচ্ছদ - ১৫৩: ম্লতি জনয মাতমরবহীন কািা দবয  

মাতম কিা হািাম। (এ রবষলয় রনরষদ্ধ বস্তু অয যালয় এক 
পরিলচ্ছদ আসলব ইন-শাআল্লাহু তা‘আো।) কাঁদা রনলষয  হওয়াি 
বযাপালি বহু হাদীস এলসলে। আি সয হাদীলস বরর্ণত হলয়লে সয, 
‘‘ম্তলক তাি পরিবাি-পরিজনলদি কাঁদাি কািলর্ শারি সদওয়া হয়’’ 
তাি অথণ এই সয, সয বযরি কাঁদাি অরসয়ত কলি মািা যালব। 
পক্ষান্তলি সকবেমাি সসই কািা রনরষদ্ধ, যালত ম্লতি প্রশংসা কিা 
হয় অথবা মাতম কিা হয়। আি প্রশংসা ও মাতমরবহীন কািাি 
দবয তাি বযাপালিও বহু হাদীস িলয়লে; তাি রকেু রনম্নরূপঃ- 

َن رَُسوَل اهلِل : َعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٢٧1/1
َ
ََعَد َسْعَد ْبَن  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ِب َوقَاٍص، َوَعبُْد اهللِ بُْن َمْسُعوٍد 
َ
ُعبَاَدَة، َوَمَعُه َعبُد الرمَْحَاِن ْبُن َعوٍف، وََسعُد بُْن أ

 ى الَقْوُم بَُكاَء رَُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ، َفبَََك رَُسوُل
َ
 » :بََكْوا، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، فَلََما َرأ

ُب  ِع الَعِّي، َوِلَ سَُِزِن الَقلِب، َولَِكنإ ُيَعِذّ ُب بَِدمإ َمُعوَن ؟ إَِن اهلَل ِلَ ُيَعِذّ ِلَ تَسإ
َ
أ

وإ يَرإَحُم 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . َوأَشاَر إىَِل لَِسانِِه . «بَِهَذا أ

 ১/৯৩০। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সা‘দ ইবলন উবাদাি 
সাক্ষালত সর্লেন। তাঁি সলি আবু্দি িহমান ইবলন আওফ, সাদ 
ইবলন আবী অক্কাস এবং আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু 
‘আনহুও রেলেন। সসখালন সপঁলে িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
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ওয়াসাল্লাম কাঁদলত োর্লেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি কাঁদা সদলখ সোলকিাও কাঁদলত আিম্ভ কিে। 
অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা রক শুনলত পাও না সয, আল্লাহ 
সচালখি অশ্রু এবং অন্তলিি দুঃলখি উপি শারি সদন না। রকন্তু রতরন 
এটাি কািলর্ শারি সদন অথবা দয়া কলিন।’’ সসই সালথ রতরন 
রনলজি রজলভি রদলক ইরিত কিলেন। (বুখািী ও মুসরেম) 925  

َساَمَة بِن َزيٍد رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٤/٢٧1
ُ
َن رَُسوَل اهلِل : َوَعْن أ

َ
ُرفَِع إَِيِْه  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َما َهَذا يَا : َقاَل َُلُ َسعدٌ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلصابُن ابْنَِتِه وَُهَو يِف الَموِت، َفَفاَضْت َعيْنَا رَُسوِل اهلِل 
ٌَة َجَعلََها اهللُ َتَعاََل ِِف قُلُوِب ِعَباِدهِ، َوإَّنَما يَرإَحُم اهلُل  » :قَاَل ! رَُسوِل اهللِ ؟ َهِذهِ رََحإ

 متفٌق َعلَيْهِ . «ِمنإ ِعَبادِهِ الرََُحَاَء 
২/৯৩১। উসামাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট তাঁি নারতলক তাি মুমূষুণ 
অবস্থায় রনলয় আসা হে। (ওলক সদলখ) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এি চকু্ষদ্বয় হলত অশ্রু েিলত োর্ে। সা‘দ বেলেন, ‘সহ 
আল্লাহি িসূে! এ কী?’ রতরন বেলেন, ‘‘এটা িহমত (দয়া); যা 
আল্লাহ তাঁি বান্দালদি অন্তলি সিলখলেন। আি আল্লাহ তাঁি বান্দালদি 
মলয য দয়ােুলদি প্ররতই দয়া কলিন।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 926  

                                                           
925 সহীহুে বুখািী ১৩০৪, মুসরেম ৯২৪ 
926 সহীহুে বুখািী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসরেম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, 

আবূ দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২ 
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نٍَس رِض اهلل عنه ٧/٢٧٤
َ
َن رَُسوَل اهللِ : َوَعْن أ

َ
َدَخَل ىلَعَ ابِْنِه إبَْراهيَم  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َفَقاَل َُلُ . تَْذِرفَاِن  ملسو هيلع هللا ىلص رِض اهلل عنه، وَُهَو ََيُوُد بِنَفِسِه، فََجَعلَْت َعيْنَا رَُسوِل اهللِ 
نَت يَا رَُسوَل اهلِل ؟: َعبُد الرمََحاِن بُن َعوٍف 

َ
َةٌ  » :َفَقاَل ! َوأ  «يَا ابإَن َعوإٍف إَّنَها رََحإ

ْخَرى، َفَقاَل 
ُ
ْتبََعَها بأ

َ
َمُع والَقلُب َُيإزُن، َوِلَ َّنُقوُل إِِلَ َما  » :ُثَم أ َ تَدإ إَن الَعّيإ

رواه ابلخاري، وروى مسلم . «ا، َوإِنَا لِِفَراقَِك يَا إِبَراِهّيُم لََمحُزونُوَن يُرإِِض َرَبنَ 
 .بعضه

৩/৯৩২। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি পুি ইব্রাহীলমি রনকট সর্লেন, 
যখন সস মািা যারচ্ছে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এি দু’সচাখ রদলয় অশ্রুপাত হলত োর্ে। আবু্দি িহমান ইবলন 
আওফ তাঁলক বেলেন, ‘আপরনও (কাঁদলেন)? সহ আল্লাহি িসূে!’ 
রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সহ আওলফি পুি! 
এটা সতা মমতা।’’ অতঃপি রদ্বতীয়বাি সকঁলদ সফেলেন। তািপি 
বেলেন, ‘‘সচাখ অশ্রুপাত কিলে এবং অন্তি দুঃরখত হলচ্ছ। আমিা 
সস কথাই বেব, যা আল্লাহলক সন্তুষ্ট কিলব। আি সহ ইব্রাহীম! 
আমিা সতামাি রবিলহ দুঃরখত।’’ (বুখািী, মুসরেম রকেু অংশ) 927  

এ রবষলয় আলিা অলনক প্ররসদ্ধ সহীহ হাদীস িলয়লে। 
 

                                                           
927 সহীহুে বুখািী ১৩০৩, মুসরেম ২৩১৫, আবূ দাউদ ৩১২৬, আহমাদ ১২৬০৬ 
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ُروإهٍ  -124
َمّيِِّت ِمنإ َمكإ

إ  بَاُب الإَكِفّ َعَما يَرىى ِِف ال

পরিলচ্ছদ - ১৫৪: ম্লতি সদাষ-ত্রুরট বর্ণনা কিা রনলষয  

১/৯৩৩ . ِسلََم َموََل رَُسوِل اهلل
َ
ِب َرافٍِع أ

َ
َن رَُسوَل اهللِ : ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن أ

َ
 :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

: رواه احلاكم، َوقَاَل . «َمنإ َغَسَل َمّيتاً فََكَتَم َعلَّيإِه، َغَفَر اهلُل َِلُ أرَبِعَّي َمَرة  »
 لمصحيح ىلَعَ رشط مس

১/৯৩৩। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
স্বায ীনক্ত দাস আবূ িালফ’ আসোম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িসূেল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি ম্তলক 
সর্াসে সদলব এবং তাি সদাষ সর্াপন িাখলব, আল্লাহ তালক 
চরল্লশবাি ক্ষমা কিলবন।’’ (হালকম, মুসরেলমি শলতণ সহীহ) 928 

 

رِ َدفإنِهِ  -122 يِّيإِعِه وَُحُضوإ َمّيِِّت َوتَّشإ
إ  بَاُب الَصََلةِ لََعَ ال

ََنائِزَ 
إ
 َوَكَراَهِة اِتَِّباِع النَِّساءِ اجل

পরিলচ্ছদ - ১৫৫: জানাযাি নামায পড়া, জানাযাি সালথ 
যাওয়া, তালক কবিস্থ কিাি কালজ অংশ সনওয়াি 

মাহাত্ময এবং জানাযাি সালথ মরহোলদি যাওয়া রনলষয  

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٧٢/1
َ
َمنإ َشِهَد  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َعن أ

َفَن، فَلَُه قرِيَاَطاِن   «اجَلَناَزةَ َحََّت يَُص ىََ َعلَّيإَها، فَلَُه قرِياٌط، َوَمنإ َشِهَدَها َحََّت تُدإ
                                                           
928 রসেরসো সহীহা ২৩৫৩ 
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ِ  » :قَاَل َوَما الِقرَياطاِن ؟ : ِقيَل  ِ الَعِظّيَمّيإ ُل اجَلَبلَّيإ
 متفٌق َعلَيْهِ . «ِمثإ

১/৯৩৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি নামায পড়া 
পযণন্ত জানাযায় উপরস্থত থাকলব, তাি জনয এক ক্বীিাত্ব সওয়াব 
িলয়লে। আি সয বযরি দাফন কিা পযণন্ত উপরস্থত থাকলব, তাি জনয 
দুই ক্বীিাত সওয়াব িলয়লে।’’ রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘দুই ক্বীিালতি 
পরিমার্ কতটুকু?’ রতরন বেলেন, ‘‘দুই বড় পাহালড়ি সমান।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 929  

َن رَُسوَل اهلِل : َوَعنْه ٤/٢٧٦
َ
لِمٍ  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ إِيَماناً  َمِن اَتَبَع َجَناَزةَ ُمسإ

ِر  جإ
َ
تَِساباً، َوََكَن َمَعُه َحََّت يَُص ىََ َعلَّيإَها َويُفَرَغ ِمنإ َدفإنَِها، فَإنَُه يَرإِجُع مَِن األ َواحإ

َفَن، فَإنَُه  ُحٍد، َوَمنإ َص ىََ َعلَّيإَها، ُثَم رََجَع َقبإَل أنإ تُدإ
ُ
ِ لُُكُ قرِيَاٍط ِمثإُل أ بِقرياَطّيإ

 رواه ابلخاري. «يَرإِجُع بِقريَاٍط 
২/৯৩৫। উি িাবী হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয বযরি (আল্লাহি প্ররত) রবোস সিলখ এবং 
সনকীি আশা সিলখ সকালনা মুসরেলমি জানাযাি সালথ যালব এবং 
তাি জানাযাি নামায পড়া এবং তালক দাফন কিা পযণন্ত তাি সালথ 
থাকলব, সস দু’ ক্বীিাত্ব সওয়াব রনলয় (বারড়) রফিলব। এক ক্বীিাত 

                                                           
929 সহীহুে বুখািী ৪৭, ১৩২৪, ১৩২৫, মুসরেম ৯৪৫, রতিরমযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, সথলক ১৯৯৭, 

৫০৩২, আবূ দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯, ৭১৪৮, ৭৩০৬, ৭৬৩৩, ৭৭১৮, 
৮০৬৬, ৮৭৮৯, ১০৪৯ 
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উহুদ পাহালড়ি সমান। আি সয বযরি জানাযাি নামায পলড় ম্তলক 
সমারয স্থ কিাি পূলবণই রফলি আসলব, সস এক কীিাত্ব সওয়াব রনলয় 
(বারড়) রফিলব।’’ (বুখািী) 930  

ِمّ َعِّطيََة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٧/٢٧٥
ُ
ِهينَا َعِن اِتّبَاِع اجلَنَائِِز، َولَْم نُ : َوَعْن أ

 متفٌق َعلَيِْه . ُيْعَزْم َعلَيْنَا 
 .َولَْم يَُشَدْد يف انَلِْهِ َكَما يَُشَدُد يف الُمَحَرَماِت : ومعناه

৩/৯৩৬। উলম্ম আরত্বয়যাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, 
‘আমালদিলক জানাযাি সালথ সযলত রনলষয  কিা হলয়লে। রকন্তু (এ 
বযাপালি) আমালদি উপি সজাি সদওয়া হয়রন।’ (বুখািী-মুসরেম)  931  

এি অথণ হে, সযমন অনযানয হািাম কাজ কলিািভালব রনলষয  
কিা হলয়লে, সতমন কলিািভালব রনলষয  কিা হয়রন। 

 

ََناَزةِ  -126
إ
َ لََعَ اجل إُمَصلِّّيإ َباِب تََكُُثِ ال تِحإ  بَاُب اِسإ

ِل ُصُفوإفِِهمإ ثَََلثًَة فَ  َُثَ وََجعإ كإ
َ
 أ

পরিলচ্ছদ - ১৫৬: জানাযায় নামাযীি সংখযা সবরশ হওয়া 
এবং তালদি রতন অথবা তলতারয ক কাতাি কিা উত্তম 

                                                           
930 সহীহুে বুখািী ৪৭, ১৩২৪, ১৩২৫, মুসরেম ৯৪৫, রতিরমযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, সথলক ১৯৯৭, 

৫০৩২, আবূ দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯, ৭১৪৮, ৭৩০৬, ৭৬৩৩, ৭৭১৮, 
৮০৬৬, ৮৭৮৯, ১০৪৯ 

931 সহীহুে বুখািী ১২৭৮, ৩১৩, ১২৭৯, ৫৩৪০, ৫৩৪১, ৫৩৪৩, মুসরেম ৯৩৮, নাসায়ী ৩৫৩৪, আবূ 
দাউদ ২৩০২, ইবনু মাজাহ ২০৮৬, আহমাদ ২০২৭০, ২৬৭৫৯, দালিমী ২২৮৬ 
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َما ِمنإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َعن ََعئَِشة رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٢٧٥/1
لِِمَّي َيبإلُُغوَن ِمَئًة َُكُ  َمٌة ِمَن الُمسإ

ُ
ُعوا َمّيٍت يَُصِِلّ َعلَّيإِه أ َفُعوَن َِلُ إِِلَ ُشِفّ ُهمإ يَّشإ

 رواه مسلم. «فِّيِه 
 ১/৯৩৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, িাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয ম্লতি জানাযাি নামায 
একরট বড় জামাআত পলড়, যািা সংখযায় একশ’ জন সপঁলে এবং 
সকলেই তাি ক্ষমাি জনয সুপারিশ কলি, তাি বযাপালি তালদি 
সুপারিশ গ্রহর্ কিা হয়।’’ (মুসরেম) 932  

، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسول اهلِل : وََعِن ابِن عباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٤/٢٧8
ُِكوَن  » :َيُقوُل 

َبُعوَن رَُجَلً ِلَ يرُشإ رإ
َ
لٍِم َيُموُت، فَّيقوُم لََعَ َجَناَزتِِه أ َما ِمنإ رَُجٍل ُمسإ

 رواه مسلم. «يإئاً، إِِلَ َشَفَعُهُم اهلُل فِّيهِ بِاهللِ شَ 
২/৯৩৮। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘সয 
সকান মুসরেম মািা যালব এবং তাি জানাযায় এমন চরল্লশজন সোক 
নামায পড়লব, যািা আল্লাহি সালথ সকান রজরনসলক শিীক কলি না, 
আল্লাহ তাি বযাপালি তালদি সুপারিশ গ্রহর্ কিলবন।’’ (মুসরেম) 933  

، قَاَل  ٧/٢٧٢ ّ ِنِ ةَ رِض اهلل : َوَعْن َمرثَِد بِن َعبِد اهللِ الََيَ ََكَن َمالُِك بُن ُهبَرْيَ

                                                           
932 মুসরেম ৯৪৭, রতিরমযী ১০২৯, নাসায়ী ১৯৯১, আহমাদ ১৩৩৯৩, ২৩৫১৮, ২৩৬০৭, ২৪১৩৬, 

২৫৪১৯ 
933 মুসরেম ৯৪৮, আহমাদ ২৫০৫ 
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ُهْم َعلَيْهَ 
َ
ْجَزاٍء، ُثَم عنه إَِذا َصََّل ىلَعَ اجلَنَاَزِة، َفتََقاَل انلَاس َعلَيَْها، َجَزأ

َ
ا ثاََلثََة أ

وإَجَب  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : قَاَل 
َ
بُو . «َمنإ َص ىََ َعلَّيإِه ثََلَثَُة ُصُفوٍف َفَقدإ أ

َ
رواه أ

 «حديث حسن » :داود والرتمذي، َوقَاَل 
৩/৯৩৯। মািষাদ ইবলন আবু্দল্লাহ য়যাযানী বলেন, মালেক ইবলন 

হুবাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন (কালিা) জানাযাি নামায পড়লতন 
এবং সোলকি সংখযা কম বুেলত পািলতন, তখন রতরন তালদিলক 
রতন কাতালি বণ্টন কিলতন। তািপি রতরন বেলতন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রতন কাতাি (সোক) যাি 
জানাযা পড়ে, সস (জািাত) ওয়ালজব কলি রনে।’’ (আবু দাঊদ, 
রতিরমযী, হাসান সূলি) 934  

 

ََناَزةِ  -122
إ
 ِِفإ َصَلَةِ اجل

ُ
رَأ  بَاُب َما ُيقإ

পরিলচ্ছদ - ১৫৭: জানাযাি নামালয সয সব সদা‘আ পড়া 
হয় 

জানাযাি নামালয চাি তকবীি বেলব। প্রথম তকবীলিি পি 
‘আউযু রবল্লাহ’ পলড় সূিা ফারতহা পড়লব। অতঃপি রদ্বতীয় তকবীি 
বলে নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি প্ররত দরূদ পড়লব। 
বেলব, ‘আল্লাহুম্মা স্বারল্ল আো মুহাম্মাদ, অআো আ-রে মুহাম্মাদ।’ 
উত্তম হে ‘কামা স্বাল্লাইতা আো ইবিা-হীমা অ আো আ-রে ইবিা-
                                                           
934 আবূ দাউদ ৩১৬৬, রতিরমযী ১০২৮, ইবনু মাজাহ ১৪৯০, আহমাদ ১৬২৮৩ 
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হীম, ইিাকা হামীদুম মাজীদ’ পযণন্ত পুলিা পড়া। অরয কাংশ সায াির্ 
সোলকি মত শুযু  (সূিা আহযালবি ৫৬নং) এই আয়াতরট ‘ইিাল্লাহা 
অমাোইকাতাহু ইউস্বালূ্লনা আোন নাবী’ সযন না পলড়।  কাির্, 
এইটুকু পলড়ই যলথষ্ট কিলে নামায শুদ্ধ হলব না। 

অতঃপি ত্তীয় তকবীি বলে ম্লতি এবং সকে মুসরেলমি 
জনয সয সমি সদা‘আ পড়লব সস সম্পরকণত একারয ক হাদীস আরম 
পিবতণীলত বর্ণনা কিব—ইন-শাআল্লাহু তা‘আো। পুনিায় চতুথণ 
তকবীি বেলব এবং সদা‘আ কিলব। এখালন সলবণাত্তম সদা‘আি মলয য 
এরট একরট, ‘আল্লা-হুম্মা ো তাহরিমনা আজিাহু অো তাফরতিা 
বা’দাহ, অর্রফি োনা অ োহ।’ 

 চতুথণ তকবীলিি পি েম্বা সদা‘আ কিা পেন্দনীয়, অথচ 
অরয কাংশ সোলকি এি রবপিীত অভযাস িলয়লে। এ বযাপালি ইবলন 
আবী আওফা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত প্রমারর্ত আলে, যা পিবতণীলত 
উলল্লখ কিব---ইন-শাআল্লাহু তা‘আো। 

পক্ষান্তলি ত্তীয় তকবীলিি পি সয সদা‘আগুরে প্রমারর্ত আলে 
তাি মলয য রকেু রনম্নরূপঃ- 

ِب َعبِد الرمََحاِن َعوِف بِن َمالٍِك رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٢1/1
َ
َصََّل رَُسوُل : َعن أ

ِفرإ َِلُ َوارإََحإُه،  »: ىلَعَ َجناَزٍة، فََحِفْظُت ِمْن ُدََعئِِه، وَُهَو َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  اَللىُهَم اغإ
ِسلإُه بِالَماءِ َواّثلَلإِّج َوالَْبَدِ،  َخلَُه، َواغإ عإ ُمدإ رِمإ نُُزَِلُ، َووَِسّ ُف َعنإُه، وَأكإ وَََعفِِه َواعإ

ِه ِمن اخلََطايَا َكَما َّنَقّيإَت ا اً ِمنإ َونَِقّ ُ َداراً َخريإ بِدِلإ
َ
بإّيََض ِمَن اَِلنَس، وَأ

َ
ّثلَوإَب األ
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هُ ِمنإ  ِعذإ
َ
ِخلُه اجلََنَة، وَأ دإ

َ
اً مِنإ َزوإِجِه، وَأ لِِه، َوَزوإَجاً َخريإ هإ

َ
هإَلً َخرياً ِمنإ أ

َ
َدارِهِ، وَأ

ِ، َومِنإ َعَذاِب انلَارِ  ُكونَ . «َعَذاِب الَقْبإ
َ
ْن أ

َ
رواه . أنَا َذلَِك الَْميِّت  َحََّت َتَمنَيُت أ

 مسلم
 ১/৯৪০। আবূ আবু্দি িহমান আওফ ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এক 
জানাযায় নামায পড়লেন। আরম তাঁি সদা‘আ মুখস্থ কলি সফেোম। 
সস সদা‘আ হে এইঃ- 

‘আল্লা-হুম্মার্রফি োহু অিহামহু অ‘আ-রফহী অ‘ফু ‘আনহু 
অআকরিম নুযুোহু অঅসরস‘ মুদখাোহু, অর্রসেহু রবেমা-ই 
অসসােরজ অে-বািাদ। অনারক্কহী রমনাে খাত্বায়যা কামা নাক্কাইতাস 
সাউবাে আবয়যাদা রমনাদ দানাস। অ আবরদেহু দা-িান খাইিাম রমন 
দা-রিহী অ আহোন খাইিাম রমন আহরেহী অযাওজান খাইিাম রমন 
যাওরজহ। অ আদরখেহুে জািাতা অ আ‘ইযহু রমন ‘আযা-রবে 
ক্বাবরি অরমন ‘আযা-রবিাি।’ 

   অথণ- সহ আল্লাহ! তুরম ওলক ক্ষমা কলি দাও এবং ওলক িহম 
কি। ওলক রনিাপত্তা দাও এবং মাজণনা কলি দাও, ওি সমলহমানী 
সম্মানজনক কি এবং ওি প্রলবশস্থে প্রশি কি। ওলক তুরম পারন, 
বিফ ও রশোব্রষ্ট দ্বািা সয ৌত কলি দাও এবং ওলক সর্ানাহ সথলক 
এমন পরিষ্কাি কি, সযমন তুরম সাদা কাপড় ময়ো সথলক পরিষ্কাি 
কলিে। আি ওলক তুরম ওি  ি অলপক্ষা উৎক্ষ্ট  ি, ওি পরিবাি 
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অলপক্ষা উত্তম পরিবাি, ওি জুড়ী অলপক্ষা উৎক্ষ্ট জুড়ী দান কি। 
ওলক জািালত প্রলবশ কিাও এবং কবি ও জাহািালমি আযাব সথলক 
সিহাই দাও। 

(বর্ণনাকািী সাহাবী আউফ ইবন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক যখন এই 
সদা‘আ বেলত শুনোম) তখন আরম এই কামনা কিোম সয, যরদ 
আরম এই মাইলয়যত হতাম! (মুসরেম) 935  

ِِب َقتَاَدةَ  ٢/٢٢٧، ٧/٢٢٤، ٤/٢٢1
َ
ِِب ُهَريَرَة َوأ

َ
شَهِِل،  َوَعْن أ

َ
ِِب إِبَراِهيَم األ

َ
َوأ

بِيِه 
َ
بُوهُ َصَحاٌِب  -َعْن أ

َ
ّ  - رِض اهلل عنهَوأ أنَُه َصََّل ىلَعَ َجنَاَزةٍ، : ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انَليِِبِ

ثَانَا، وَشاِهدنَا   »: َفَقاَل  ّنإ
ُ
ِفرإ حِلَّيَِّنا َوَمّيِّتَِنا، َوَصِغرينَا َوَكبرينَا، َوَذَكِرنَا وَأ

امهلَل اغإ
َلَِم، َوَمنإ تََوَفّيإتَُه ِمَنا َفتَوفَُه لََعَ وَََغئِبِنَ  ّيِِه لََعَ اْلسإ َّييإَتُه مَِنا فَأحإ ا،  امهلَل َمنإ أحإ

تَِنا بَعَدهُ  رَهُ، َوِلَ َتفإ َنا أجإ ِِب  «اْليَمان،  امهلَل ِلَ ََتإِرمإ
َ
رواه الرتمذي من رواية أ

 . ُهَريَرَة واألشهِل 
َ
بُو داود من رواية أ

َ
 :قَاَل احلاكم. ِِب ُهَريَرَة وأِب قتادة ورواه أ

ِِب ُهَريَرَة صحيح ىلَعَ رشط ابلخاري ومسلم »
َ
قَاَل » :، قَاَل الرتمذي«حديث أ
، قَاَل ابلخاري: ابلخاري ّ وأصح ِشء : أَصُح رواياِت َهَذا احلديث رواية األْشَهِِلِ

 «يف َهَذا ابلاب حديث َعوِْف ابن َمالٍِك 
২/৯৪১, ৩/৯৪২, ৪/৯৪৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আবূ ইব্রাহীম আশহােী 

                                                           
935 মুসরেম ৯৬৩, রতিরমযী ১০২৫, নাসায়ী ১৯৮৩, ১৯৮৪, ইবনু মাজাহ ১৫০০, আহমাদ ২৩৪৫৫, 

২৩৪৮০ 
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িারদয়াল্লাহু ‘আনহুতাঁি রপতা হলত রযরন সাহাবী রেলেন বর্ণনা কলিন 
সয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এক জানাযাি নামায পড়াি 
সময় এই সদা‘আ পড়লেন، 

‘আল্লা-হুম্মার্রফি রেহাইরয়না অমাইরয়রতনা অস্বার্ীরিনা 
অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না অ শা-রহরদনা অর্া-রয়রবনা, 
আল্লা-হুম্মা মান আহয়যাইতাহু রমিা ফাআহরয়রহ ‘আোে ইসোম, 
অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু রমিা ফাতাওয়াফ্ফাহু ‘আোে ঈমান, আল্লা-
হুম্মা ো তাহরিমনা আজিাহ, অো তাফরতিা বা‘দাহ।’ 

   অথণ- সহ আল্লাহ! আমালদি জীরবত-ম্ত, সোট-বড়, পুরুষ ও 
নািী, উপরস্থত ও অনুপরস্থতলক ক্ষমা কলি দাও। সহ আল্লাহ! 
আমালদি মলয য যালক তুরম জীরবত িাখলব তালক ইসোলমি উপি 
জীরবত িাখ এবং যালক মির্ রদলব তালক ঈমালনি উপি মির্ দাও। 
সহ আল্লাহ! ওি সওয়াব সথলক আমালদিলক বরঞ্চত কলিা না এবং 
ওি পলি আমালদিলক রফতনায় সফলো না। (রতিরমযী আবূ হুিাইিা ও 
আশহােী হলত, আবূ দাউদ আবূ হুিাইিা ও আবূ ক্বাতাদাহ হলত। হালকম 
বলেলেন, আবূ হুিাইিাি হাদীস বুখািী ও মুসরেলমি শলতণ সহীহ। রতিরমযী বলেন, 
বুখািী বলেলেন, এ হাদীলসি সবলচলয় সহীহ বর্ণনা হে আশহােীি বর্ণনা। বুখািী 
বলেন, এ রবষলয় সবলচলয় সহীহ হে আওফ ইবন মালেলকি হাদীস।) 936  

ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦/٢٢٢
َ
 :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اهللِ : َوَعْن أ

                                                           
936 আবূ দাউদ ৩২০১, রতিরমযী ১০২৪, নাসায়ী ১৯৮৬, আহমাদ ১৭০৯২, ২২৯৮৪ 
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لُِصوا َِلُ اُِلَعء  » خإ
َ
 الَمّيِِّت، فَأ

بُو داود. «إَِذا َصلَّيإتُمإ لََعَ
َ
 رواه أ

 ৫/৯৪৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনরে, ‘‘যখন 
সতামিা ম্লতি জানাযা পড়লব, তখন তাি জনয আন্তরিকতাি সালথ 
সদা‘আ কলিা।’’ (আবু দাঊদ) 937  

٥/٢٢٦  ّ نإَت » :يف الَصالةِ ىلَع اجلَنَاَزة ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َعِن انَليِِبِ
َ
نإَت َرُبَها، وَأ

َ
 امهلَل أ

َها  لُم بِِْسِّ عإ
َ
نإَت أ

َ
َت ُروإَحَها، وَأ نإَت َقَبضإ

َ
ََلِم، وَأ سإ َتَها لإِلإ نإَت َهَديإ

َ
َتَها، وَأ َخلَقإ

ِفرإ َِلُ  َناَ  ُشَفَعاَء َِلُ فَاغإ  .رواه أبو داود .  «َوَعََلنِيَتَِها، ِجئإ

৬/৯৪৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম হলত জানাযাি নামালযি সম্পলকণ বর্ণনা 
কলিলেন। জানাযাি নামালয রতরন রনলম্ন উলল্লরখত সদা‘আ রতোওয়াত 
কিলতনঃ ‘‘আল্লাহুম্মা আনতা িববুহা ওয়া আনতা খাোক্বতাহা, ওয়া 
আনতা হাদাইতাহা রেে ইসোলম, ওয়া আনতা ক্বাবাযতা রূহাহা, 
ওয়া আনতা অ‘োমু রবরসিরিহা ওয়া ‘আোরনয়যারতহা, রজ’নাকা 
শুফা‘আ- োহু ফার্রফি োহু’’ (সহ আল্লাহ! তুরমই তাি প্রভূ-
পােনকতণা, তালক তুরমই স্রষ্ট কলিলো, তুরমই তালক ইসোলমি পলথ 
রহদায়াত রদলয়লো, তুরমই তাি জান কবজ কলিলো এবং তাি সর্াপন 
ও প্রকাশয (রবষয়াবেী) সম্বলন্ধ তুরমই ভাে অবর্ত। আমিা তাি 
পলক্ষ সুপারিলশি েলক্ষয সতামাি কালে এলসরে। তাই তালক তুরম 
                                                           
937 আবূ দাউদ ৩১৯৯, ইবনু মাজাহ ১৪৯৭ 
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ক্ষমা কি)। (আবূ দাউদ) হাদীসরট দুবণে। 

ْسَقِع رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٢٢٥
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَصََّل بِنَا رَُسوُل اهللِ : َوَعْن َواثِلَة بِن األ

 ِذَمتَِّك امهلَل إَن فَُلَن ابإَن فَُلٍن ِِف   » :ىلَعَ رَُجٍل ِمَن الُمْسِلِمنَي، فََسِمْعتُُه َيُقوُل 
ِد ؛  امهلَل  ُل الَوفَاءِ َواحَلمإ ِ، َوعَذاَب انلَار، وَأنإَت أهإ وََحبإِل ِجوَارَِ ، فَِقِه فِتإَنَة الَقْبإ

ِفرإ َِلُ وَارإََحإُه، إنََك أنإَت الَغُفوُر الرَحّيُم  بُو داود. «فَاغإ
َ
 رواه أ

৭/৯৪৬। ওয়ালসোহ ইবলন আসকা’ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক এক মুসরেম 
বযরিি জানাযাি নামায পড়ালেন। সুতিাং আরম তাঁলক এই সদা‘আরট 
বেলত শুনোম, 

‘আল্লা-হুম্মা ইিা ফুো-নাবনা ফুো-রনন ফী রযম্মারতকা অহাবরে 
রজওয়ারিক, ফারক্বহী রফতনাতাে ক্বাবরি অ আযা-বািাি, অ আন্তা 
আহেুে অফা-ই অেহাম্দ, ফারগ্ফি োহু অিহামহু ইিাকা আন্তাে 
র্াফূরুি িাহীম।’ 

   অথণ- সহ আল্লাহ! রনশ্চয় অমুলকি পুি অমুক সতামাি দারয়লত্ব 
এবং সতামাি আমানলত। অতএব ওলক তুরম কবি ও জাহািালমি 
আযাব সথলক িক্ষা কি। তুরম প্ররতশ্রুরত পােনকািী ও প্রশংসাি 
পাি। সুতিাং ওলক তুরম মাফ কলি দাও এবং ওি প্ররত দয়া কি। 
রনঃসলন্দলহ তুরমই মহাক্ষমাশীে অরত দয়াবান। (আবূ দাউদ) 938  

ْوَف رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٢٢٥/8
َ
أنَُه َكََبَ ىلَعَ َجنَاَزةِ اْبنٍَة : َوَعْن عبِد اهلل بِن أِب أ

                                                           
938 আবূ দাউদ ৩২০২, ইবনু মাজাহ ১৪৯৯, আহমাদ ১৫৫৮৮ 
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َبنْيَ اتَلْكِبرَيَتنْيِ يَْستَْغِفُر لََها َويَْدُعو،  َُلُ أْربََع تَْكِبرَياٍت، َفَقامَ َبْعَد الَرابَِعِة َكَقْدرِ َما
 .يَْصنَُع هَكَذا ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : ُثَم قَاَل 

ُ ََخْساً، ُثَم َسلََم : ويف رواية َكََبَ أْرَبعاً َفَمَكَث َساَعًة َحََّت َظنَنُْت أنَُه َسيَُكَِبّ
زيُدُكْم : َما َهَذا ؟ َفَقاَل : َِصََف قُلْنَا َُلُ فَلََما انْ . َعْن يَميِنِه َوَعْن ِشَماُِلِ 

َ
إيِنّ اَل أ

يُْت رَُسوَل اهلِل 
َ
وْ  ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ َما َرأ

َ
رواه .  ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذا َصنََع رَُسوُل اهلِل : يَْصنَُع، أ

 «حديث صحيح » :احلاكم، َوقَاَل 

 ৮/৯৪৭। আবু্দল্লাহ ইবলন আবী আওফা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু তািঁ 
এক সমলয়ি জানাযায় চাি তাকবীি রদলেন। অতঃপি রতরন চতুথণ 
তাকবীলিি পি দুই তাকবীলিি ময যস্থলে যতটা সময় োলর্ ততক্ষর্ 
দাঁরড়লয় তাি (কনযাি) জনয ক্ষমা প্রাথণনা ও সদা‘আ কিলেন। তািপি 
রতরন বেলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই িকমই 
কিলতন।’ 

অনয এক বর্ণনায় আলে, রতরন চাি তাকবীি বোি পি রকেুক্ষর্ 
সথলম সর্লেন, এমনরক আরম য াির্া কিোম সয, রতরন পাঁচ তাকবীি 
বেলবন। অতঃপি রতরন তাঁি ডালন ও বালম সাোম রফিলেন। 
তািপি রতরন যখন নামায সশষ কিলেন, তখন আমিা তাঁলক 
বেোম, ‘একী!?’ রতরন বেলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক যা কিলত সদলখরে, তাি সচলয় সবশী কিব না’ অথবা 
‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এ িকমই কলিলেন।’ 
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(হালকম সহীহ সূলি) 939  
  

ََناَزةِ  -122
إ
اِع بِاجل َ ِسإ ِ

 بَاُب اْلإ

পরিলচ্ছদ - ১৫৮: োশ শীঘ্র (কবিস্থালন) রনলয় যাওয়া 
প্রসলি 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل ٢٢8/1
َ
ّ َعْن أ ُِعوا  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص عنه، َعِن انَليِِبِ ِسإ

َ
أ

ُموَّنَها إََِلإِه، َوإنإ تَُك ِسَوى َذلَِك، فرََشٌ  بِاجَلَناَزةِ، فَإنإ تَُك َصاحِلًَة، فََخرٌي ُتَقِدّ
 .متفٌق َعلَيْهِ  «تََضُعونَُه َعنإ رِقَابُِكمإ 
ُموَّنَها َعلَّيإِه  » :ويف روايٍة ملسلمٍ  ٌ ُتَقِدّ  .«فََخريإ

 ১/৯৪৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সতামিা জানাযাি (োশ) 
রনলয় সযলত তাড়াতারড় কি। সকননা, সস যরদ পুর্যবান হয়, তাহলে 
ভালো; ভালোি রদলকই সতামিা তালক সপশ কিলব। আি যরদ তা 
এি  উলো হয়, তাহলে তা মন্দ; যা সতামিা সতামালদি  াড় সথলক 
নারমলয় সদলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 940  

মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, ‘সতামিা তালক ভালোি 
উপিই সপশ কিলব।’ 

                                                           
939 ইবনু মাজাহ ১৫০৩, আহমাদ ১৮৬৫৯ সথলক ১৮৯২৫ 
940 সহীহুে বুখািী ১৩১৫, মুসরেম ৯৪৪, রতিরমযী ১০১৫, নাসায়ী ১৯১০ সথলক ১৯১১, আবূ দাউদ 

৩১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৭৭, আহমাদ ৭৭১৪ সথলক ২৭৩০৪ 
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ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٢٢
َ
 » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انليَِِبُ : َوَعْن أ

َتَملََها الرَِّجاُل  ، فَإِنإ ََكنَتإ َصاحِلًَة، قَالَتإ  إَِذا ُوِّضَعت اجَلَناَزةُ، فَاحإ عَناقِِهمإ
َ
: لََعَ أ
لَِها هإ

َ
َ َصاحِلٍَة، قَالَتإ أِل ُمويِن، َوإنإ ََكنَتإ َغريإ َمُع : قَِدّ َهبُوَن بَِها ؟ يَسإ يإَن تَذإ

َ
يَا َويإلََها أ
إَساَن، َولَوإ َسِمَع اْلنَساُن لََصِعَق  ٍء إِِلَ اْلن َتَها لُُكُ ََشإ  خاريرواه ابل. «َصوإ

২/৯৪৯। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলতন, ‘‘যখন জানাযা (খালট) িাখা 
হয় এবং সোলকিা তা রনলজলদি  ালড় উরিলয় সনয়, তখন সস সৎ 
হলে বলে, ‘আমালক আলর্ রনলয় চে।’ আি অসৎ হলে তাি 
পরিবাি-পরিজনলদি উলদ্দলশয বলে, ‘হায় আমাি দুলভণার্! সতামিা 
(আমালক) সকাথায় রনলয় যাচ্ছ?’ মানুষ োড়া তাি এই আওয়াজ সব 
রজরনসই শুনলত পায়। যরদ মানুষ তা শুনলতা, তলব রনশ্চয় সবঁহুশ 
হলয় সযত।’’ (বুখািী) 941   

 

َمّيِِّت  -129
إ ِجّيإِل قََضاءِ اَِليإِن َعِن ال  بَاُب َتعإ

نإ 
َ
ِهِ إَِِل أ إُمَباَدَرةِ إَِلى ََتإِهزيإ تُهُ  َوال َُ  َحَّتى يُتََّيَقُن َموإ ةًََ َفُّيْتإ

َ
 َيُموإَت فَُجأ

পরিলচ্ছদ - ১৫৯: ম্লতি ঋর্ পরিলশায  কিা এবং তাি 
কাফন-দাফলনি কালজ শীঘ্রতা কিা প্রসলি। রকন্তু হিাৎ 
ম্তুযি বযাপালি রনরশ্চত হওয়া পযণন্ত রবেম্ব কিা কতণবয 

                                                           
941 সহীহুে বুখািী ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০৯, আহমাদ ১০৯৭৯, ১১১৫৮ 
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ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، َعِن  ٢٦1/1
َ
ّ  َعْن أ مِِن  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبِ ُس الُمؤإ َّنفإ

ََض َعنإُه   . «حديث حسن » :رواه الرتمذي، َوقَاَل . «ُمَعلََقٌة بَِديإنِِه َحََّت ُيقإ
 ১/৯৫০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘ঋর্ পরিলশায  অবরয  মু’রমলনি 
আত্মা েুোলনা থালক।’’ (অথণাৎ তাি জািালত অথবা জাহািালম যাওয়াি 
ফায়সাো হয় না।) (রতিরমযী হাসান)942  

ْن َطلَْحَة بَن الَُْبَاءِ بن َعزب  ٢٦1/1 
َ
وعن ُحَصنْيِ بن وْحَوٍح رِض اهلل عنه أ

َرى َطلإ » :َيُعوُدُه َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرِِض اهلُل عنْهما َمِرض، فَأتَاُه انَليُِب 
ُ
حَة إِلَ قدإ إّن ِل أ

لٍِم أنإ َُتإبََس  لُوا بِِه، فَإنَُه ِل يَنإَبيِغ جِلّيَفِة ُمسإ َحَدَث فِّيِه الَموإُت فَآِذنُوين بِِه َوَعِجّ
لِِه  هإ

َ
َراَنإ أ َ َظهإ  . داود أبو رواه .  «َبّيإ

২/৯৫১। হুসাইন ইবনু ওয়াহ্ওয়াহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, ত্বােহা ইবনুে বািা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সিার্গ্রি হলয় পড়লে 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম  তাঁলক সদখলত সর্লেন। রতরন 
বেলেনঃ ত্বােহাি ম্তুযি সময়  রনলয় এলসলে, তাি রবষলয় এোড়া 
আরম আি রকেুই রচন্তা করি না। আমালক তাি ম্তুযি খবি জানালব। 
আি তাি দাফন-কাফলনি কাজ দ্রুত সমায া কিলব। কাির্, 

                                                           
942 রতিরমযী ১০৭৮, ইবনু মাজাহ ২৪১৩, আহমাদ ৯৩৭৮, ৯৮০০, দালিমী ২৫৯১ 
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মুসরেলমি োশ তাি পরিবািবলর্ণি রনকট আটলক িাখা উরচত নয়। 
(আবূ দাউদ)943 

 
161-  ِ َقْبإ

إَموإِعَظِة ِعنإَد الإ  بَاُب ال

পরিলচ্ছদ - ১৬০: কবলিি রনকট উপলদশ প্রদান 

ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٦٤/1 ٍ تَانَا : َعْن َلََعِ
َ
ُكَنا يِف َجنَاَزةٍ يف بَِقيِع الَغْرقَِد، فَأ

ٌة َفنََكَس وََجَعَل َينُْكُت  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  َفَقَعَد، َوَقَعْدنَا َحْوَُلُ َوَمَعُه خِمَِْصَ
تِِه، ُثَم قَاَل  َعُدهُ  » :بِِمْخَِصَ َعُدهُ ِمَن انلَارِ َوَمقإ َما مِنإُكمإ ِمنإ أَحٍد إِِلَ َوقَدإ ُكتَِب َمقإ

َملُوا ؛ فلَُُكٌ » :ىلَعَ ِكتَابنَا ؟ َفَقاَل  يَا رَُسوَل اهلِل، أفاَل َنَتُِكُ : َفَقالُوا «ِمَن اجلََنِة  اِعإ
 متفٌق َعلَيْهِ . وذَكر َتَماَم احلديث  «... ُميََْسٌ لَِما ُخلَِق َِلُ 

 ১/৯৫২। আেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমিা এক 
জানাযাি সালথ বাক্বীউে র্ািক্বাদ (কবি স্থালন) রেোম। অতঃপি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি রনকট এলস 
বসলেন এবং আমিাও তাঁি আশপালশ বলস সর্োম। তাঁি সালথ 

                                                           
943 আরম (আেবানী) বেরেঃ এি সনদরট দুবণে সযমনরট ‘‘আহকামুে জানালয়য’’ গ্রলন্থ (প্ ১৩-১৪) এবং 

‘‘য‘ঈফাহ্’’ গ্রলন্থ (৩২৩২) আলোচনা কলিরে। এ সনদরট অন্ধকািাচ্ছি। হুসাইন ইবনু অহ্অহ্ এি 
রনলচি বর্ণনাকািীলদিলক সচনা যায় না। হারফয ইবনু হাজাি ‘‘উিওয়া ইবনু সা‘ঈদ আনসািী এবং 
তাি রপতা সম্পলকণ বলেনঃ তািা উভলয়ই মাজহূে (অপরিরচত)। আি সা‘ঈদ ইবনু উসমান 
বাোওয়ী হলচ্ছন মাকবূে (গ্রহর্লযার্য) (অথণাৎ মুতাবা‘য়াত পাওয়া যাওয়াি শলতণ)। এ োড়াও 
বাোওয়ী সথলক ঈসা ইবনু ইউনুস োড়া সকউ বর্ণনা কলিনরন। আি ইবনু রহববান োড়া অনয সকউ 
তালক রনভণিলযার্যও আখযা সদনরন। [সদখুন ‘‘য‘ঈফাহ্’’ (৩২৩২), আবূ দাউদ ৩১৫৯। 
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একরট েরড় রেে, রতরন মাথা নীচু কলি তা রদলয় (রচন্তাগ্রলিি মত) 
মারটলত আঁক কাটলত োর্লেন। তািপি রতরন বেলেন, ‘‘সতামালদি 
প্রলতযলকি জাহািালম ও জািালত রিকানা রেলখ সদওয়া হলয়লে।’’ 
সাহাবীিা বেলেন, ‘সহ আল্লাহি িসূে! তাহলে আমিা রক আমালদি 
(ভার্য) রেরপি উপি ভিসা কিব না?’ রতরন বেলেন, ‘‘(না, বিং) 
সতামিা কমণ কিলত থাক। সকননা, প্রলতযক বযরিি জনয সস কাজ 
সহজ হয়, যাি জনয তালক স্রষ্ট কিা হলয়লে।’’ (বুখািী ও মুসরেম)944  

 

َمّيِّ  -161
ِهِ َساَعةً بَاُب اُِلََعءِ لِلإ َد َدفإنِِه َوالإُقُعوإِد ِعنإَد َقْبإ  ِت َبعإ

َفارِ َوالإِقَراَءةِ 
تِغإ ِسإ  لُِِلََعءِ َِلُ َواِلإ

পরিলচ্ছদ - ১৬১: ম্লতি জনয তালক দাফন কিাি পি 
সদা‘আ এবং তাি জনয সদা‘আ, ইরির্ফাি ও কুিআন 
পালিি জনয তাি কবলিি রনকট রকেুক্ষর্ বলস থাকা 

প্রসলি 
ِب َعمٍرو  ٢٦٧/1

َ
بُو َعبِد اهلِل، َوِقيَل : َوِقيَل  -َوَعْن أ

َ
بُو َيََّل : أ

َ
ُعثَماَن بِن  -أ

إَِذا فُِرَغ ِمن َدفِْن الَمِيِّت َوَقَف َعلَيِْه،  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انَليِِبُ : َعَفاَن رِض اهلل عنه، قَاَل 
ِ  » :َوقَاَل  بِّيَت، فَإ

ِخّيُكمإ وََسلُوا َِلُ اِلَثإ
َ
ِفُروا أِل َتغإ بُو داود. «نَُه اآلَن يُسأُل اِسإ

َ
 رواه أ

                                                           
944 সহীহুে বুখািী ১৩৬২,৪৯৪৫,৪৯৪৬,৪৯৪৭,৪৯৪৮,৪৯৪৯,৬২১৭,৬৬০৫,৭৫৫২,মুসরেম ২৬৪৭, 

রতিরমযী ২১৩৬,৩৩৪৪, আবূ দাউদ ৪৬৯৪, ইবনু মাজাহ ৭৮, আহমাদ 
৯২২,১০৭০,১১১৩,১১৮৫,১৩৫২ 
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 ১/৯৫৩। আবূ ‘আমি মতান্তলি আবূ আবু্দল্লাহ বা আবূ োইো 
উসমান ইবলন আফ্ফান িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম ম্তলক সমারয স্থ কিাি পি তাি রনকট দাঁরড়লয় 
বেলতন, ‘‘সতামিা সতামালদি ভাইলদি জনয ক্ষমা প্রাথণনা কি এবং 
তাি জনয রস্থিতাি সদা‘আ কি। সকননা, এখনই তালক প্রে কিা 
হলব।’’ (আবূ দাঊদ) 945  

ِقيُموا َحْوَل : َوَعْن َعمِرو بِن الَعاِص رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٦٢
َ
إَِذا َدَفنْتُُموِن، فَأ

 ِ ْستَأن
َ
َراِجُع بِِه َقَْبِي قَْدَر َما ُتنَْحُر َجُزوٌر، َويَُقَسُم حَلُمَها َحََّت أ

ُ
َس بُِكْم، َوأْعلََم َماَذا أ

 .َوقَْد سبق بّطوُل. رواه مسلم. رُُسَل َريَِبّ 
ٌء ِمَن الُقرآِن، َوإْن َختَُموا : قَاَل الَشافِِِعُ رمَِحَُه اهللُ  َويُْستََحُب أْن ُيْقَرأ ِعنَْدُه َِشْ

 .الُقرآَن ِعنَْدُه ََكَن َحَسنَاً 
 ২/৯৫৪। ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেলেন, 

‘সতামিা যখন আমালক সমারয স্থ কিলব, তখন আমাি কবলিি আশ-
পালশ সতামিা ততক্ষর্ অবস্থান কিলব, যতক্ষর্ একটা উট যলবহ 
কলি তাি মাংস বণ্টন কিলত োলর্। সযন আরম সতামালদি সপলয় 
রনঃসিতা সবায  না করি এবং সজলন রনই সয, আরম আমাি প্রভুি 
দূতর্র্লক কী জবাব রদরচ্ছ।’ (মুসরেম) 946  

এ বর্ণনারট পূলবণ ৭১৬ নম্বলি রবিারিতভালব র্ত হলয় সর্লে। 

                                                           
945 আবূ দাউদ ৩২২১ 
946 মুসরেম ১২১, আহমাদ ১৭৩২৬,১৭৩৫৭ 
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ইমাম শালফয়ী (িারহমাহুল্লাহ) বলেন, কবলিি রনকট কুিআলনি 
রকেু অংশ পড়া উত্তম। যরদ তাি রনকট কুিআন খতম কলি, তলব 
তা উত্তম হলব।947 

 
َمّيِِّت َواُِلََعءِ َِلُ  -162

إ  بَاُب الَصَدقَِة َعنإ ال
পরিলচ্ছদ - ১৬২: ম্লতি পক্ষ সথলক সাদকাহ এবং তাি 

জনয সদা‘আ কিা 

                                                           
947 আরম (আেবানী) বেরেঃ ইমাম শালফঈ‘ উি কথা সকাথায় বলেলেন জারন না এবং তা তাি 
উদ্্ধরতলত সাবযি হওয়াি বযাপালি আমাি রনকট বড় য িলনি সলন্দহ িলয়লে। রকভালব সাবযি হলব 
সযখালন তাি মাযহাব হলচ্ছ এই সয, যরদ সকউ কুিআন রতোওয়াত কলি তাি সাওয়াব ম্ত 
বযরিলদি উলদ্দলশয হারদয়যাহ্ সদয় তাহলে তা তালদি রনকট সপঁেলব না। সযমনরট হারফয ইবনু 
কাসীি ﴿   ن

َ
ن َّسانِ  لَي َس  َوأ ِ

﴾ َسَع  َما إِّّل  لِْل    (সূিা আন-নাজম ৩৯) আয়ালতি তাফসীি কিলত রর্লয় 

উলল্লখ কলিলেন। শাইখুে ইসোম ইবনু তাইরময়যাহ্ তাি ‘‘আেইকরতযা’’ গ্রলন্থ ইমাম শালফ‘ঈ হলত 
তা সাবযি না হওয়াি রদলকই ইরিত কলি বলেলেনঃ ইমাম শালফ‘ঈ হলত এ মাসআোি বযাপালি 
সকান কথা সাবযি হয়রন। কাির্ তা তাি রনকট রবদ‘আত রেে। আি ইমাম মালেক বলেলেনঃ 
আমিা সকান একজন হলতও জারনরন সয, সস তা কলিলে। এ সথলক জানা যালচ্ছ সয, সহাবা এবং 
তালব‘ঈর্র্ তা কিলতন না। 
আরম (আেবানী) বেরেঃ ইমাম আহমালদি মাযহাবও এরটই সয, কবলিি রনকট কুিআন পাি কিা 
যালব না। সযমনরট আরম আমাি রকতাব ‘‘আহকামুে জানালয়য’’ গ্রলন্থি (প্ ১৯২-১৯৩) মলয য সাবযি 
কলিরে। শাইখুে ইসোম ইবনু তাইরময়যাহ্ এি রসদ্ধান্তও এরটই সযমনরট আরম আমাি রকতাব 
‘‘আহকামুে জানালয়য’’ গ্রলন্থ (প্ ১৭৫-১৭৬) তাহকীক্ব কলিরে।      
আম্বাি রবেরবদযােলয়ি হাদীস রবভালর্ি প্রয ান ডঃ মালহি ইয়াসীন আেফাহে ‘‘রিয়াদুস সালেহীন’’ 
গ্রলন্থি তাহ্কীক্ব কিলত রর্লয় বলেনঃ এরট ইমাম শালফঈ‘ি কথা নয় বিং তাি সাথীলদি কথা। 
সদখুন ‘‘আেমাজমূ‘’’ (৫/১৮৫)। 
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মহান আল্লাহ বলেন, 
ول ونَ  ِدهِمۡ َبعۡ  ِمنَ  ء وَجا   َّّلِينَ ٱوَ  ﴿ ٰ َوِۡلِخۡ  ّنَلَا فِرۡ غۡ ٱ َرّبَنا َيق  ونَا َّّلِينَ ٱ نَِناَو  َسَبق 

 ِ  ﴾ ١٠ رِّحيم   رَء وف   إِنَّك  َنا  َربّ  َءاَمن وا   ّلَِّّلِينَ  ِغّلٗ  ق ل وبَِنا ِف  َعۡل ََتۡ  َوَّل  نِ يَمٰ ۡۡلِ ٱب
 [ 11: احلَش]

অথণাৎ যািা তালদি পি আর্মন কলি তািা বলে, ‘সহ আমালদি 
প্ররতপােক! আমালদিলক এবং ঈমালন অগ্রর্ামী আমালদি ভ্রাত্র্র্লক 
ক্ষমা কলি সদন।’ (সূিা হাে ১০) 

َن رَُجالً قَاَل لِلنَ : َوَعْن ََعئَِشة رَِِضَ اهللُ َعنَها ٢٦٦/1
َ
ّ أ ِِمّ اْفتُلِتَْت : ملسو هيلع هللا ىلصيِِبِ

ُ
إَِن أ

َراَها لَْو تََكلََمْت تََصَدقَْت، َفَهْل لََها أْجٌر إْن تََصَدقُْت َعنَْها ؟ قَاَل 
ُ
 » :َنْفُسَها َوأ

 متفٌق َعلَيْهِ . «َّنَعمإ 
 ১/৯৫৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু‘আনহা হলত বরর্ণত, এক 

বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেে, ‘আমাি মা 
হিাৎ মািা সর্লে। আমাি য াির্া সয, সস কথা বোি সুলযার্ 
সপলে সাদকাহ কিত। সুতিাং আরম যরদ তাি পক্ষ সথলক 
সাদকাহ করি, তাহলে রক সস সনকী পালব?’ রতরন বেলেন, 
‘‘হযাঁ।’’ (বুখািী ও মুসরেম)948  

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٤/٢٦٥
َ
َن رَُسوَل اهلِل : َوَعْن أ

َ
إَِذا َماَت  » :قَاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصأ

َقَطَع َعَملُُه إِِلَ ِمنإ ثََلٍث  إَساُن اّنإ وإ َوَِلٍ : اْلن
َ
وإ ِعلإٍم يُنإتََفُع بِِه، أ

َ
َصَدقٍة َجارِيٍَة، أ

                                                           
948 সহীহুে বুখািী ১৩৮৮,২৭৬০, মুসরেম ১০০৪ নাসায়ী ৩৬৪৯, আবূ দাউদ ২৮৮১, ইবনু মাজাহ 

২৭১৭, আহমাদ ২৩৭৩০, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৯০ 
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ُعو َِلُ   رواه مسلم .«َصالٍِح يَدإ
 ২/৯৫৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন সকান 
মানুষ মািা যায়, তখন তাি কমণ বন্ধ হলয় যায়। রকন্তু রতনরট 
রজরনস নয়; (১) সাদকা জারিয়াহ, (২) সয রবদযা দ্বািা উপকাি 
পাওয়া যায় অথবা (৩) সৎ সন্তান সয তাি জনয সদা‘আ কলি।’’ 
(মুসরেম) 949 

 

َمّيِِّت  - 163
إ  بَاُب َثَناءِ انلَاِس لََعَ ال

পরিলচ্ছদ - ১৬৩: ম্ত বযরিি জনয মানুলষি প্রশংসাি 
মাহাত্ময 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٦٥/1
َ
ثْنَْوا َعلَيَْها َخرْياً، َفَقاَل : َعْن أ

َ
َمُروا ُِبَنَاَزٍة، فَأ

اً، َفَقاَل انَليِِبُ  «وََجَبتإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصانَليِِبُ  ْخَرى، فَأْثنَْوا َعلَيَْها رَشّ
ُ
 » :ملسو هيلع هللا ىلصُثَم َمُروا بِأ

ثإنَّيإُتمإ  » :َما وََجبَت ؟ َفَقاَل : ، َفَقاَل ُعَمُر بُن اْلََّطاِب رِض اهلل عنه«َبتإ وَجَ 
َ
َهَذا أ

تُمإ  ّنإ
َ
اً، فَوََجَبتإ َِلُ انلَاُر، أ ثإنَّيإُتمإ َعلَّيإِه ََشّ

َ
اً، فَوََجبتإ َِلُ اجلََنُة، َوَهَذا أ َعلَّيإِه َخريإ

رِض 
َ
 هِ متفٌق َعلَيْ . «ُشَهَداُء اهللِ ِِف األ

১/৯৫৭। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রকেু সোক 
একটা জানাযা রনলয় পাি হলয় সর্ে। সোলকিা তাি প্রশংসা 
                                                           
949 মুসরেম ১৬৩১, রতিরমযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০,৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, 

দালিমী ৫৫৯ 
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কিলত োর্ে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘অবয ারিত হলয় সর্ে।’’ অতঃপি রদ্বতীয় আি একরট জানাযা 
রনলয় পাি হলে সোলকিা তাি দুনণাম কিলত োর্ে। নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘অবয ারিত হলয় সর্ে।’’ 
উমাি ইবন খাোব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, ‘কী অবয ারিত 
হলয় সর্ে?’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা সয এি প্রশংসা কিলে তাি 
জনয জািাত, আি ওি দুনণাম কিলে তাি জনয জাহািাম 
অবয ারিত হলয় সর্ে। সতামিা হলে প্রথবীলত আল্লাহি সাক্ষী।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম)950  

ِب  ٤/٢٦8
َ
ْسوَِد، قَاَل َوَعْن أ

َ
قَِدْمُت الَمِدينََة، فََجلَْسُت إىَِل ُعَمَر بِن : األ

ثيِْنَ ىلَعَ َصاِحِبَها َخرْياً، َفَقاَل ُعَمرُ 
ُ
: اْلََّطاب رِض اهلل عنه َفَمَرْت بِهْم َجنَاَزٌة، فَأ

ْخَرى فَ 
ُ
ثيِْنَ ىلَعَ َصاِحِبَها َخرْياً، َفَقاَل ُعَمرُ وََجبَْت، ُثَم ُمَر بَأ

ُ
وََجبَْت، ُثَم ُمَر : أ

اً، َفَقاَل ُعَمرُ  ثيِْنَ ىلَعَ َصاِحِبَها رَشّ
ُ
سوَدِ : بِاّثَلاّثِلَِة، فَأ

َ
بُو األ

َ
َوَما : َفُقلُت : وََجبَْت، قَاَل أ

ْمرَي الُمؤِمنِنَي ؟ قَاَل 
َ
لٍِم َشِهَد َِلُ  » :ملسو هيلع هللا ىلصيِِبُ قُلُْت َكَما قَاَل انلَ : وََجبَْت يَا أ أُيَما ُمسإ

َخلَُه اهلُل اجلََنَة  دإ
َ
َبَعٌة ِِبرٍَي، أ َواْثنَاِن ؟ : َفُقلنَا «َوثََلثٌَة  » :َوثاَلثٌَة ؟ قَاَل : َفُقلْنَا «أرإ

َناِن » :قَاَل  ُْلُ َعِن الَواِحِد  «َواثإ
َ
 رواه ابلخاري. ُثَم لَْم نَْسأ

২/৯৫৮। আবূে আসওয়াদ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আরম 
মদীনায় এলস উমাি ইবলন খাোব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি রনকট 

                                                           
950 সহীহুে বুখািী ১৩৬৭,২৬৪২, মুসরেম ৯৪৯, রতিরমযী ১০৫৮, নাসায়ী ১৯৩২, ইবনু মাজাহ ১৪৯১, 

আহমাদ ১২৪২৬, ১২৫২৬, ১২৬২৭, ২৭৯১, ১৩১৬০ 
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বসোম। অতঃপি তাঁলদি পাশ রদলয় একরট জানাযা পাি হলে 
তাি প্রশংসা কিা হে। উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন, 
‘ওয়ালজব (অরনবাযণ) হলয় সর্ে।’ অতঃপি আি একটা জানাযা 
পাি হলে তািও প্রশংসা কিা হলে উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বেলেন, ‘ওয়ালজব হলয় সর্ে।’ অতঃপি ত্তীয় একটা জানাযা 
পাি হলে তাি রনন্দা কিা হলে উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বেলেন, ‘ওয়ালজব হলয় সর্ে।’ আবুে আসওয়াদ বলেন, আরম 
বেোম, ‘কী ওয়ালজব হলয় সর্ে? সহ আমীরুে মু’রমনীন!’ রতরন 
বেলেন, ‘আরম বেোম, সযমন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেরেলেন, ‘‘সয মুসরেলমি সনক হওয়াি বযাপালি 
চািজন সোক সাক্ষয সদলব, আল্লাহ তালক জািালত প্রলবশ 
কিালবন।’’ আমিা বেোম, ‘আি রতনজন?’ রতরন বেলেন, 
‘‘রতনজন হলেও।’’ আমিা বেোম, ‘আি দু’জন?’ রতরন বেলেন, 
‘‘দু’জন হলেও।’’ অতঃপি আমিা এক জলনি (সাক্ষয) সম্পলকণ 
আি রজজ্ঞাসা কিোম না। (বুখািী) 951  

 
 
 

                                                           
951 সহীহুে বুখািী ১৩৬৮,২৬৪৩, রতিরমযী ১০৫৯, নাসায়ী ১৯৩৪, আহমাদ ১৪০,২০৪,৩২০,৩৯১ 
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لِ  -164 َِلدٌ  َوَِلُ  َماَت  َمنإ  بَاُب فَضإ وإ
َ
 ِصَغارٌ  أ

পরিলচ্ছদ - ১৬৪: যাি নাবােক সন্তান-সন্তরত মািা যালব 
তাি ফযীেত 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٦٢/1
َ
لٍِم  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : َوَعْن أ َما ِمنإ ُمسإ

َتِِه إيَاُهمإ يَ  ِل رََحإ َخلَُه اهلُل اجَلَنَة بَِفضإ دإ
َ
. «ُموُت َِلُ ثََلَثٌَة لَمإ َيبإلُُغوا احلِنإَث إِِلَ أ

 متفٌق َعلَيْهِ 
 ১/৯৫৯। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয সকান মুসরেলমি রতনরট নাবােক 
সন্তান মািা যালব, তালক আল্লাহ তালদি প্ররত তাঁি অনুগ্রলহি 
বিকলত জািাত সদলবন।’’ (বুখািী ও মুসরেম)952    

ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٥1
َ
ِلَ َيُموُت  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : َوَعْن أ

لِمَّي ثََلَثٌَة ِمَن الَوَِلِ ِلَ تَمُسُه انلَاُر إِ  َحٍد ِمَن الُمسإ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . «ِلَ ََتِلََة الَقَسِم أل

২/৯৬০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সয সকান মুসরেলমি 
রতনরট (নাবােক) সন্তান মািা যালব, তালক জাহািালমি আগুন 
স্পশণ কিলব না। রকন্তু (আল্লাহ) তাঁি কসম পূিা কিাি জনয 
(তালদিলক জাহািালমি উপি পাি কিালবন)।’’ (বুখািী ও 

                                                           
952 সহীহুে বুখািী ১২৪৮, ১৩৮১, নাসায়ী ১৮৭৩, ইবনু মাজাহ ১৬০৫, আহমাদ ১২১২৬ 
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মুসরেম)953  

আল্লাহি কসম পুিা কিাি বযাপালি রতরন বলেলেন, 
مۡ  ِإَون ﴿ َ  إِّّل  ّمِنك  َها ٰ  ََكنَ  َوارِد   [  ٥1: مريم] ﴾ ٧١ اِضيّٗ ّمقۡ  امٗ َحتۡ  َرّبَِك  ََعَ

অথণাৎ সতামালদি প্রলতযলকই তালত প্রলবশ কিলব; এটা সতামাি 
প্ররতপােলকি অরনবাযণ রসদ্ধান্ত। (সূিা মািয়যাম ৭১ আয়াত) 

আি মু’রমনলদি প্রলতযলকি জাহািালম প্রলবশ কিাি অথণ 
জাহািালমি উপি স্থারপত পুেরসিাত পাি হওয়া। আল্লাহ 
আমালদিলক জাহািাম সথলক িক্ষা করুন। (আমীন।) 

ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه ٧/٢٥1
َ
ةٌ إىَِل رَُسوِل : ، قَاَل َوَعْن أ

َ
َجاَءِت اْمرأ

يَا رَُسوَل اهلِل، َذهَب الِرَّجاُل حِبَِديِثَك، فَاْجَعْل نَلَا ِمْن َنْفِسَك : ، َفَقالَْت ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
ِتيَك ِفيِه ُتَعِلُّمنَا ِمَما َعلََمَك اهلُل، قَاَل 

ْ
َن يَوإَم َكَذا َوَكَذا » :يَْوماً نَأ َتِمعإ  «اجإ

تَاُهَن انَليِِبُ فَاْجتََمْعنَ 
َ
َما ِمنإُكَن ِمِن  » :َفَعلََمُهَن ِمَما َعلََمُه اهلُل، ُثَم قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، فَأ

ُم ثََلَثًَة ِمَن الَوَِلِ إِِلَ ََكنُوا لََها ِحَجاباً ِمَن انلَارِ  ةٍ ُتَقِدّ
َ
رَأ ةٌ . «امإ

َ
َواثْننَِي ؟ : فَقالَْت اْمَرأ

ِ َواثإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل رَُسوُل اهلِل   متفٌق َعلَيْهِ . «نَّيإ
 ৩/৯৬১। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন এক 

মরহো িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকট এলস 
বেে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! সকবেমাি পুরুলষিাই আপনাি হাদীস 
সশানাি সসৌভার্য োভ কিলে। সুতিাং আপরন আমালদি জনযও 

                                                           
953 সহীহুে বুখািী ১০২, ১২৫১, ১২৫০, ৬৬৫৬, ৭৩১০, মুসরেম ২৬৩৪, নাসায়ী ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ 

১৬০৩, আহমাদ ১০৭২২, ১০৯০৩, ১১২৮৯ 
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একরট রদন রনয ণারিত করুন। আমিা সস রদন আপনাি রনকট 
আসব, আপরন আমালদিলক তা রশক্ষা সদলবন, যা আল্লাহ 
আপনালক রশক্ষা রদলয়লেন।’ রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা অমুক 
অমুক রদন একরিত হও।’’ অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তালদি রনকট এলস সস রশক্ষা রদলেন, যা আল্লাহ 
তাঁলক রশক্ষা রদলয়লেন। তািপি রতরন বেলেন, ‘‘সতামালদি মলয য 
সয সকান মরহোি রতনরট সন্তান মািা যালব, তািা তাি জনয 
জাহািালমি আগুন সথলক আড় হলয় যালব।’’ এক মরহো বেে, 
‘আি দু’রট সন্তান মািা সর্লে?’ রতরন বেলেন, ‘‘দু’রট মািা 
সর্লেও (তাই হলব)।’’ (বুখািী ও মুসরেম)954  

 

ََُكءِ وَ  -162 َ بَاُب اْلإ رِ الَظالِِمّيإ رِ بُِقُبوإ ُمُروإ
إ َوإِف ِعنإَد ال

إ
 اخل

لَِة  ِذيإِر مَِن الإَغفإ تَِقارِ إََِل اهللِ َتَعاَلى َواِلَحإ
ِفإ َهارِ اِلإ

َوَمَصارِِعِهمإ َوإِظإ
 َعنإ ذىلَِك 

পরিলচ্ছদ - ১৬৫: অতযাচািীলদি সমারয  এবং তালদি 
ধ্বংস-স্থালনি পাশ রদলয় অরতক্রম কিাি সময় কািা 
কিা, ভীত হওয়া, আল্লাহি রদলক মুখালপরক্ষতা প্রকাশ 

                                                           
954 সহীহুে বুখািী ১০২, ১২৫১, ১২৫০, ৬৬৫৬, ৭৩১০, মুসরেম ২৬৩৪, নাসায়ী ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ 

১৬০৩, আহমাদ ১০৭২২, ১০৯০৩, ১১২৮৯ 
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কিা এবং এ সথলক র্ালফে না থাকা প্রসলি 
َن رَُسوَل اهلِل : َعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٢٥٤/1

َ
ْصَحابِِه  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
 -قَاَل أل

ُخلُوا لََعَ َهؤُ  » :-ِديَاَر َثُموَد  -َيْعيِن لََما وََصلُوا احِلْجَر  نإ ِلَ تَدإ
َ
ِلَءِ الُمَعَذبَِّي إِِلَ أ

، ِلَ يُِصّيبُُكمإ َما  ُخلُوا َعلَّيإِهمإ تَُكونُوا بَاكَِّي، فَإنإ لَمإ تَُكونُوا بَاكَِّي، فََلَ تَدإ
 متفٌق َعلَيِْه . «أَصاَبُهمإ 

ُخلُوا َمَساِكَن  » :بِاحِلْجِر، قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصلََما َمَر رَُسوُل اهلِل : ويف روايٍة قَاَل  ِلَ تَدإ
، إِِلَ أنإ تَُكونُوا بَاكَِّي  َصاَبُهمإ

َ
نإ يُِصّيَبُكمإ َما أ

َ
، أ ّنإُفَسُهمإ

َ
ُثَم َقَنَع . «اَّلِيَن َظلَُموا أ

َجاَز الَواِدي  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
َ
َع الَسرْيَ َحََّت أ  .َرأَسُه وأْْسَ

 ১/৯৬২। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সামূদ জারতি বাসস্থান রহজ্র 
(নামক) স্থালন সপঁলে রনজ সাহাবীলদিলক বেলেন, ‘‘সতামিা এ 
সকে শারিপ্রাপ্তলদি স্থালন প্রলবশ কিলে কাঁদলত কাঁদলত (প্রলবশ) 
কি। যরদ না কাঁদ, তাহলে তালদি স্থালন প্রলবশ কলিা না। সযন 
তালদি মত সতামালদি উপলিও শারি না সপঁলে যায়।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 955   

অনয এক বর্ণনায় আলে, ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রহজ্র অরতক্রম কিাি সময় 
বেলেন, ‘‘সতামিা সসই সোকলদি বাসস্থালন প্রলবশ কলিা না, যািা 

                                                           
955 সহীহুে বুখািী ৪৩৩, ৩৩৭৮, ৩৩৭৯, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৪৪১৯, ৪৪২০, ৪৭০২, মুসরেম ২৯৮০, 

আহমাদ ৫২০৩, ৫৩২০, ৫৩৮১, ৬১৭৬ 
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রনলজলদি আত্মাি প্ররত অতযাচাি কলিলে। সযন তালদি মত 
সতামালদি উপলিও আযাব না সপঁলে। রকন্তু কািািত অবস্থায় প্রলবশ 
কিলত পাি।’’ অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
রনজ মাথা স লক রনলেন এবং দ্রুত র্রতলত উপতযকা পাি হলয় 
সর্লেন।  
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  كَِتاُب آَداِب الَسَفرِ كَِتاُب آَداِب الَسَفرِ 

অয যায় (৭): সফলিি আদব-কায়দা 
تِ  -166 َوَل انلََهارِ بَاُب اِسإ

َ
َِميإِس أ

إ
ِج يَوإَم اخل ُُروإ

إ
َباِب اخل  حإ

পরিলচ্ছদ - ১৬৬: ব্হস্পরতবাি সকালে সফলি সবি হওয়া 
উত্তম 

َن انَليِِبَ : َعْن َكعِب بِن َمالٍِك رِض اهلل عنه ٢٥٧/1
َ
َخَرَج يِف َغْزَوِة  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ْن خَيُْرَج يَْومَ 
َ
ُب أ  .متفٌق َعلَيْهِ . اْْلَميِس  َتبُوَك يَْوَم اْلَِميِس، َوَكَن حُيِ
خَيُْرُج إاَِل يِف يَْوِم  ملسو هيلع هللا ىلصلََقلََما ََكَن رَُسوُل اهلِل : ويف رواية يف الصحيحني

 .اْلَِميِس 
 ১/৯৬৩। কা‘ব ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাবুক অরভযালন ব্হস্পরতবাি 
সবি হলেন। আি রতরন ব্হস্পরতবাি (সফলি) সবি হওয়া পেন্দ 
কিলতন। (বুখািী, মুসরেম) 956  

বুখািী-মুসরেলমি অনয এক বর্ণনায় আলে, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম ব্হস্পরতবাি োড়া অনয রদলন কমই সফলি সবি 
হলতন। 

                                                           
956 সহীহুে বুখািী ২৯৪৯, ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, ৪৪১৮, 
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(প্রকাশ থালক সয, ব্হস্পরতবাি সফলি সবি হওয়াি কথা মুসরেম শিীলফ 
সনই।) 

ّ رِض اهلل عنه ٤/٢٥٢ َن رَُسوَل : َوَعْن َصخِر بِن وََداَعَة الَغاِمِدِيّ الَصَحاِِبِ
َ
أ

َميِت ِِف بُُكورَِها» :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
ُ
ْو َجيَْشاً . «امهلَل بَارِ إ أِل

َ
َيًة أ َوَكَن إَِذا َبَعَث َْسِ

ثَْرى َوَكَن َصْخٌر تَاِجراً، َوكَ . َبَعثَُهْم ِمْن أَوِل انَلَهاِر 
َ
َن َيبَْعُث َِتَاَرتَُه أَوَل انَلَهار، فَأ

بُو داود والرتمذي، َوقَاَل . َوَكُِثَ َماُُلُ 
َ
 «حديث حسن»:رواه أ

২/৯৬৪। স্বাখি ইবলন অদা‘আহ র্ালমদী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সহ 
আল্লাহ! তুরম আমাি উম্মলতি জনয তালদি সকালে বিকত দাও।’’ 
আি রতরন যখন সসনাি সোট বারহনী অথবা বড় বারহনী পািালতন, 
তখন তালদিলক সকালে িওয়ানা কিলতন। স্বাখি বযবসায়ী রেলেন। 
সুতিাং রতরন তাঁি বযবসাি পর্য সকালেই সপ্রির্ কিলতন। ফলে 
রতরন (এি বিকলত) য নী হলয় রর্লয়রেলেন এবং তাঁি মাে প্রচুি 
হলয়রেে। (আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান) 957  

 

ّنإُفِسِهمإ وَاِحًدا  -162
َ
ِِهمإ لََعى أ مِريإ

إ
َقِة َوتَأ َباِب َطلَِب الُرفإ تِحإ بَاُب اِسإ
نَهُ   يُِطّيإُعوإ

পরিলচ্ছদ - ১৬৭: সফলিি জনয সাথী সখাজঁ কিা এবং 
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সকান একজনলক আমীি (দেপরত) রনযুি কলি তাি 
আনুর্তয কিা সেয় 

َن  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  َعِن ابِن  ٢٥٦/1
َ
لَوإ أ

َدهُ  لَُم، َما َساَر َراكٌب بِلَّيإٍل وَحإ لَُموَن ِمَن الوحَدةِ َما أعإ  رواه ابلخاري. «! انلَاَس َيعإ
 ১/৯৬৫। ইবলন ‘উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যরদ 
সোলকিা জানত সয, একাকী সফলি কী ক্ষরত িলয়লে; যা আরম জারন, 
তাহলে সকান সওয়াি একাকী সফি কিত না।’’ (বুখািী)958   

هِ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٥٥ بِيِه، َعن َجِدّ
َ
قَاَل : َوَعْن َعمِرو بِن ُشَعيٍْب، َعن أ

ٌب  الَراكُِب » :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهللِ  بُو . «َشّيإَطاٌن، وَالَراكَِباِن َشّيإَطانَاِن، َواّثلََلَثَُة َركإ
َ
رواه أ

 «حديث حسن » :داود والرتمذي والنسائ بأسانيد صحيحٍة، َوقَاَل الرتمذي
 ২/৯৬৬। ‘আমি ইবলন শু‘আইব তাঁি রপতা হলত এবং রতরন 

তাঁি দাদা (আবু্দল্লাহ ইবলন আমি) হলত বর্ণনা কলিলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘একজন (সফিকািী) 
আলিাহী একরট শয়তান এবং দু’জন আলিাহী দু’রট শয়তান। আি 
রতনজন আলিাহী একরট কালফো।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী, নাসাঈ 
রবশুদ্ধসূলি) 959  
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ِِب ُهَريَرةَ رَِِضَ اهلُل َتَعاىَل َعنُهَما، قَ  ٧/٢٥٥
َ
ِب َسِعيٍد وأ

َ
قَاَل رَُسوُل : االَ َوَعْن أ

ُروا أَحَدُهمإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل  بُو . «إَِذا َخَرَج ثََلَثٌَة ِف َسَفٍر فَلُّيَؤِمّ
َ
حديث حسن، رواه أ

 داود بإسناٍد حسن
৩/৯৬৭। আবূ সা‘ঈদ ও আবূ হুিাইিা (িারদ্বয়াল্লাহু তা‘আো 

আনহুমা) বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 
‘‘যখন রতন বযরি সফলি সবি হলব, তখন তািা সযন তালদি 
একজনলক আমীি বারনলয় সনয়।’’ (আবূ দাঊদ হাসান সূলি)960  

٢/٢٥8  ّ ُ  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصوََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، َعِن انَليِِبِ َخريإ
ُ اجلُّيُ  بَُعِمَئٍة، وََخريإ ايَا أرإ ُ الَْسَ بََعٌة، وََخريإ لََب الَصَحابَِة أرإ بََعُة آِلٍَف، َولَنإ ُيغإ وِش أرإ

َنا َعرَشَ ألإفاً مِنإ قِلٍة  بُو داود والرتمذي، وقال. «اثإ
َ
 «حديث حسن » :رواه أ

৪/৯৬৮। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু কত্ণক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সলবণাত্তম সিী হে চািজন, 
সলবণাত্তম সোট সসনাবারহনী হে চািশ’ জন, সলবণাত্তম বড় সসনাবারহনী 
হে চাি হাজাি জন। আি বালিা হাজাি দসনয স্বেতাি কািলর্ 
কখলনা পিারজত হলব না।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী, হাসান) 961  

 

إَمبِّيإِت ِِف الَسَفِر َوانلَوإِم ِِف  -162 ِل َوال وإ ِ َوالُْنُ بَاُب آَداِب الَسريإ
تِ  ِر الَسَفِر َواِسإ مإ

َ
لََحتَِها وَأ َباِب الُْسىى َوالِرّفإِق بِاَِلَواِبّ َوُمَراََعةِ َمصإ حإ

                                                           
960 আবূ দাউদ ২৬০৮ 
961 আবূ দাউদ ২৬১১, রতিরমযী ১৫৫৫, দালিমী ২৪৩৮ 
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َداِف لََعَ اَِلابَِة إَِذا  رإ ِ
َها وََجَوازِ اْلإ

َها بِالإِقَّياِم سََِِقّ َمنإ قَََصَ ِِفإ َحِقّ
 ََكنَتإ تُِطّيإُق ذىلَِك 

পরিলচ্ছদ - ১৬৮: সফলি চো, রবোম রনলত অবতির্ কিা, 
িাত কাটালনা এবং সফলি  ুমালনাি আদব-কায়দা। 
িালত পথচো মুিাহাব, সওয়ািী পশুলদি প্ররত নম্রতা 
প্রদশণন কিা এবং তালদি রবোলমি সখয়াে িাখা। সয 
তালদি অরয কালিি বযাপালি ত্রুরট কলি তালক তালদি 
অরয কাি আদালয়ি রনলদণশ সদওয়া। সওয়ািী সমথণ হলে 
আলিাহীি রনলজি রপেলন অনয কাউলক বসালনা দবয । 

ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٥٢/1
َ
ُتمإ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهللِ : َعْن أ إَِذا َسافَرإ

ُِعوا  ِسإ
َ
ِب، فَأ ُتمإ ِِف اجَلدإ رإِض، َوإَِذا َسافَرإ

َ
ُطوا اْلبَل َحَظَها مَِن األ عإ

َ
ِب، فَأ ِِف اخلِصإ

 ِ َّيَها، َوإ
، َوَباِدُروا بَِها نِقإ َ َتنُِبوا الَطِريَق ؛ فَإَّنَها ُطُرُق َعلَّيإَها الَسريإ ، فَاجإ ُتمإ َذا َعرَسإ
، َوَمأَوى الَهَواِمّ بِاللَّيإِل   رواه مسلم. «اَِلَواِبّ

১/৯৬৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘যখন সতামিা সবুজ-শযামে 
 ালস ভিা যমীলন সফি কিলব, তখন উটলক তাি যমীলনি অংশ 
দাও (অথণাৎ রকেুক্ষর্ চিলত দাও)। আি যখন সতামিা  াস-
পারনরবহীন যমীলন সফি কিলব, তখন তাি উপি চলড় দ্রুত চলো 



 

998 

এবং তাি শরি সশষ হওয়াি পূলবণই র্ন্তবযস্থালন সপঁলে যাও। আি 
যখন সতামিা িালত রবোলমি জনয সকান স্থালন অবতির্ কিলব, 
তখন আম িািা সথলক দূলি থালকা। কাির্, তা িালত (রহংস্র) 
জন্তুলদি িািা এবং (রবষাি) সপাকামাকলড়ি আেয় স্থে।’’ (মুসরেম) 
962  

ِب َقتَاَدَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٥1
َ
إَِذا ََكَن يِف  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ

َعَرَس ُقبَيَل الُصبِْح نََصَب ِذَراَعُه،  َسَفٍر، َفَعَرَس بِلَيٍْل اْضَّطَجَع ىلَعَ يَِمينِه، َوإَِذا
ِه   رواه مسلم. َووََضَع َرأَسُه ىلَعَ َكِفّ

২/৯৭০। আবূ ক্বাতাদাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন সফলি থাকলতন এবং িালত 
রবোলমি জনয সকাথাও অবতির্ কিলতন, তখন রতরন ডান পালেণ 
শয়ন কিলতন। আি রতরন ফজলিি রকেুক্ষর্ পূলবণ রবোম রনলে তাি 
হাতটা খাড়া কলি হালতি সচলটাি উপি মাথা সিলখ আিাম 
কিলতন।’ (মুসরেম)963   

আলেমর্র্ বলেন, ‘রতরন হাত খাড়া সিলখ আিাম কিলতন, যালত 
র্ভীি রনদ্রা এলস ফজলিি নামালযি ওয়াি অথবা প্রথম ওয়াি েুলট 
না যায়।’ 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل َوعَ  ٧/٢٥1
َ
َعلَّيإُكمإ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : ْن أ

                                                           
962 মুসরেম ১৯২৬, রতিরমযী ২৮৫৮, আবূ দাউদ ২৫৬৯, আহমাদ ৮২৩৭, ৮৭০০ 
963 মুসরেম ৬৮৩, আহমাদ ২২০৪০, ২২১২৫ 
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َوى بِاللَّيإِل  َِة، فَإَن األرإَض ُتطإ
إ
بُو داود بإسناد حسن. «بِاُِلجل

َ
 رواه أ

৩/৯৭১। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘সতামিা িালত সফি কি। সকননা, 
িালত যমীনলক গুরটলয় সদওয়া হয়।’’ (আবূ দাউদ, হাসান সূলি)  964 
(অথণাৎ িািা কম মলন হয়।) 

ّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢/٢٥٤ ِب َثْعلَبََة اْلَُشيِنِ
َ
ََكَن انَلاُس إَِذا نََزلُوا : َوَعْن أ

َعاِب َواألوِْديَِة  الً َتَفَرقُوا يِف الِشّ إَن َتَفُرقَُكمإ ِِف َهِذهِ  » :ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل رَُسوُل اهللِ . َمْْنِ
ِديَِة إَِّنَما َذلُِكمإ مَِن الَّشّيإَطانِ  وإ

َ
َعاِب َواأل اًل إِاَل  «!الِّشّ لُوا َبْعَد َذلَِك َمْْنِ فَلَْم َيْْنِ

بُو داود بإسناد حسن. انَْضَم َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض 
َ
 رواه أ

৪/৯৭২। আবূ সা‘োবা খুশানী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
সোলকিা যখন সকান স্থালন অবতির্ কিলতন, তখন তাঁিা রর্রিপথ 
ও উপতযকায় েরড়লয় সযলতন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘সতামালদি এ সকে রর্রিপলথ ও উপতযকায় 
রবরক্ষপ্ত হওয়া শয়তালনি কাজ।’’ এিপি তাঁিা যখনই সকান মরঞ্জলে 
অবতির্ কিলতন, তখন এলক অপলিি সালথ রমরেত হলয় 
থাকলতন। (আবূ দাউদ) 965  

نَصارِي : َوَعْن َسهِل بِن َعمٍرو َوِقيَل  ٦/٢٥٧
َ
َسهِل بِن الَربِيِع بِن َعمٍرو األ

هِل بَيَعِة الِرّْضَواِن رِض اهلل عنه، قَاَل 
َ
َمَر : الَمعُروِف بِابِن احلَنَظِليَِة، وَُهَو ِمن أ

                                                           
964 আবূ দাউদ ২৫৭১ 
965 আবূ দাউদ ২৬২৮, আহমাদ ২৭২৮২ 
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ِ اْلََهائِِم » :ْهُرُه بِبَّْطنِِه، َفَقاَل بِبَِعرٍي قَْد حَلَِق َظ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  اَِتُقوا اهلَل ِِف َهِذه
َكُبوَها َصاحِلًَة، َوَُّكُوَها َصاحِلَةً  بُو داود بإسناد صحيح. «الُمعَجَمِة، فَارإ

َ
 رواه أ

৫/৯৭৩।  সাহে ইবলন আমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু মতান্তলি  
সাহে ইবলন িাবী ইবলন আমি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু আনসািী --রযরন 
ইবনুে হানযারেয়যাহ নালম প্ররসদ্ধ এবং ইরন বায়আলত রিযওয়ালন 
অংশ গ্রহর্কািীলদি মলয য একজন---রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একটা উলটি পাশ রদলয় সর্লেন, যাি 
রপিটা (দুবণেতাি কািলর্) সপলটি সালথ সেলর্ রর্লয়রেে। (তা সদলখ) 
রতরন বেলেন, ‘‘সতামিা এ সব অবো জন্তুি বযাপালি আল্লাহলক ভয় 
কি। সুতিাং সতামিা তালদি সুস্থ থাকা অবস্থায় আলিাহর্ কি এবং 
তালদি সুস্থ থাকা অবস্থায় মাংস খাও।’’ (আবু দাঊদ, রবশুদ্ধ সূলি)966  

ِب َجعَفٍر َعبِد اهلِل بِن َجعَفٍر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٥/٢٥٢
َ
رَدفَيِن : َوَعْن أ

َ
أ

ُث بِِه أَحداً ِمَن انَلاِس،  ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلِل رَسُ  َحِدّ
ُ
َذاَت يَْوٍم َخلَْفُه، َوأَْسَ إيَل َحِديثاً اَل أ

ْو َحائُِش َْنٍْل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَن أَحَب َما اْسنرََتَ بِِه رَُسوُل اهلِل 
َ
: يَعيِن . حِلاَجِتِه َهَدٌف أ

 .رواه مسلم هَكَذا خُمتِصاً . َحائَِط َْنٍْل 
قَايِن بِإِسنَاِد ُمسِلٍم وزاَد ِفيِه  فََدَخَل َحائِّطاً  -َحائُِش َْنٍْل : بَعَد قَْوُِلِ  -الََبْ

ى رَُسوُل اهلِل 
َ
َجرَْجَر وََذَرفَْت  ملسو هيلع هللا ىلصلِرَُجٍل ِمَن األنَْصاِر، فَإَِذا ِفيِه مَجٌَل، فَلََما َرأ

تَاهُ انَليِِبُ 
َ
اتَُه  ملسو هيلع هللا ىلصَعيْنَاُه، فَأ َمنإ  » :وَِذفَْراهُ فََسَكَن، َفَقاَل  -ِسنَاَمُه : أيْ  -َفَمَسَح َْسَ

َهَذا يِل يَا : فََجاَء َفََّتً ِمَن األنَْصاِر، َفَقاَل  «َرُب َهَذا اجلََمِل ؟ لَِمنإ َهَذا اجَلَمُل ؟ 
                                                           
966 আবূ দাউদ ২৫৮৩, ২৫৮৪, রতিরমযী ১৬৯১, নাসায়ী ৫৩৭৪, দালিমী ২৪৫৭ 



 

1001 

فََلَ َتَتِِق اهلَل ِِف َهِذهِ اْلَِهّيَمِة اليَِت َملََكَك اهلُل إيَاَها ؟ فَإنَهُ  » :قَاَل . رَُسوَل اهلِل 
َ
 أ

ئُِبُه  ُكو إَِلَ أنََك َُتِّيُعُه وتُدإ بُو داود كرواية الَبقاين . «يَّشإ
َ
 .رواه أ

৬/৯৭৪। আবূ জা‘ফি আবু্দল্লাহ ইবলন জা‘ফি িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, ‘একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক সওয়ািীি উপি তাঁি রপেলন বসালেন এবং আমালক রতরন 
একরট সর্াপন কথা বেলেন, যা আরম কাউলক বেব না। আি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উঁচু জায়র্া (সদওয়াে, র রব 
ইতযারদ) অথবা সখজুলিি বার্ালনি আড়ালে মে-মূি তযার্ কিা 
সবলচলয় সবরশ পেন্দ কিলতন।’ (ইমাম মুসরেম এরটলক সংরক্ষপ্তভালব বর্ণনা 
কলিলেন) 

বািক্বানী এলত মুসরেলমি সূলি বরয ণত আকালি ‘সখজুলিি বার্ান’ 
শলব্দি পি বলেলেন সয, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
এক আনসািীি বার্ালন প্রলবশ কলি সসখালন একটা উট সদখলত 
সপলেন। উটটা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক সদলখ 
ফুঁরপলয় কাঁদলত োর্ে এবং তাি সচাখ রদলয় অশ্রু েিলত োর্ে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি কালে এলস তাি কঁুলজ এবং 
কালনি রপেলনি অংলশ হাত রফিালেন, ফলে সস শান্ত হে। তািপি 
রতরন বেলেন, ‘‘এই উলটি মারেক সক? এই উটটা কাি?’’ অতঃপি 
আনসািলদি এক যুবক এলস বেে, ‘এটা আমাি সহ আল্লাহি 
িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রক এই পশুটাি বযাপালি আল্লাহলক ভয় 
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কলিা না, আল্লাহ সতামালক যাি মারেক বারনলয়লেন? কাির্, সস 
আমাি রনকট অরভলযার্ কিলে সয, তুরম তালক কু্ষয ায় িাখ এবং 
(সবরশ কাজ রনলয়) ক্লান্ত কলি সফলো!’’ (আবু দাঊদ)967  

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٥/٢٥٦
َ
، اَل نَُسِبُّح َحََّت ُكَنا إَِذا نََزنْلَا َمْْنِالً : َوَعْن أ

بُو داود بإسناد ىلَعَ رشط مسلم. ََنَُل الِرَّحاَل 
َ
 رواه أ

৭/৯৭৫। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমিা যখন 
(সফলি) সকান মরঞ্জলে অবতির্ কিতাম, তখন সওয়ািীি পাোন 
নামাবাি পূলবণ নফে নামায পড়তাম না।’ (আবূ দাঊদ, মুসরেলমি শলতণ) 
968   

অথণাৎ আমিা নামালযি প্ররত আগ্রহী হওয়া সলেও সওয়ািীি 
রপি সথলক পাোন নারমলয় তালক আিাম না সদওয়াি আলর্ নামায 
পড়লত শুরু কিতাম না। 

 

 بَاُب إََِعنَِة الَرفِّيإقِ  -169
পরিলচ্ছদ - ১৬৯: সফলিি সিীলক সাহাযয কিা প্রসলি 
অপিলক সাহাযয কিাি রবষলয় অলনক হাদীস পূলবণ বরর্ণত 

হলয়লে। সযমন ‘আল্লাহ বান্দালক সাহাযয কলিন; যতক্ষর্ বান্দা তাি 
ভাইলক সাহাযয কলি।’ ‘প্রলতযক ভাে কাজ সাদকাহ সবরূপ।’ 

                                                           
967 মুসরেম ৩৪২, ২৪২৯, আবূ দাউদ ২৫৪৯, ইবনু মাজাহ ২৪০, আহমাদ ১৭৪৭, দালিমী ৬৬৩, ৭৫৫ 
968 আবূ দাউদ ২৫৫১ 
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ইতযারদ। 
ِب َسِعيٍد اْلُدرِي رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٥٥/1

َ
بَيْنََما ََنُْن يِف َسَفٍر إِذْ : َوَعْن أ

هُ يَِميناً وَِشَمااًل، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ َجاَء رَُجٌل ىلَعَ َراِحلٍَة َُلُ، فََجَعَل يَِْصِ   :ملسو هيلع هللا ىلصُف بََِصَ
ُل زَاٍد  » َر َِلُ، َوَمنإ ََكَن َِلُ فَضإ ٍر فَلإَّيُعدإ بِِه لََعَ َمنإ ِلَ َظهإ ُل َظهإ َمنإ ََكَن َمَعُه فَضإ

، َحََّت َرأْينَا، أنَهُ اَل ، فََذَكَر ِمْن أْصنَاِف الَماِل َما َذَكَرهُ «فَلإَّيُعدإ بِهِ لََعَ َمنإ ِلَ َزادَ َِلُ 
َحٍد ِمَنا يِف فَْضٍل 

َ
 رواه مسلم. َحَق أل

১/৯৭৬। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
আমিা সফলি রেোম। ইতযবসলি এক বযরি তাি সওয়ািীি উপি 
চলড় এে। অতঃপি তাি দ্রষ্ট ডালন ও বালম সফিালত োর্ে। 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘যাি বাড়রত 
সওয়ািী আলে, সস সযন তা তালক সদয় যাি সওয়ািী সনই এবং যাি 
অরতরিি সফলিি সম্বে িলয়লে, সস সযন সম্বেহীন বযরিলক সদয়।’’ 
অতঃপি রতরন আলিা কলয়ক প্রকাি মালেি কথা বেলেন। এমনরক 
সশষ পযণন্ত আমিা য াির্া কিোম সয, বাড়রত মালে আমালদি 
কালিাি সকান অরয কািই সনই। (মুসরেম) 969  

ْن َيْغُزَو، : ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َجابٍِر رِض اهلل عنه، َعن رَُسوِل اهلِل  ٤/٢٥٥
َ
َراَد أ

َ
أنَُه أ

ماً لَيإَس لَُهمإ َماٌل، » :َفَقاَل  َوانُِكمإ قَوإ نإَصارِ، إَِن ِمنإ إخإ
َ
رَشَ الُمَهاِجِريَن َواأل يَا َمعإ

ٍر َوِلَ َعِّشريةٌ، فَلإَّيُضَم أَحدُ  َحِدنَا ِمنإ َظهإ
َ
و اّثلََلَثََة، َفَما أل

َ
ِ أ ُكمإ إََِلإِه الرَُجلَّيإ

َبِة  بٌة َكُعقإ ْو ثاََلثًَة َما يِل : َيْعين أَحدِهْم، قَاَل  «َُيإِملُُه إِِلَ ُعقإ
َ
فََضَمْمُت إيَلَ اثْننَْيِ أ

                                                           
969 আবূ দাউদ ১৬৬৩, আহমাদ ১০৯০০ 
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بُو داود. إاَِل ُعْقبٌَة َكُعقبَِة أَحِدِهْم ِمْن مَجَِِل 
َ
 رواه أ

২/৯৭৭। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম রজহালদ যাওয়াি ইচ্ছা কিলেন। অতঃপি রতরন 
বেলেন, ‘‘সহ মুহারজি ও আনসালিি দে! সতামালদি ভাইলদি মলয য 
এমন রকেু সোক িলয়লে, যালদি সকান মাে সনই, স্বলর্ািীয় সোকও 
সনই। সুতিাং সতামালদি প্রলতযলক সযন দুই অথবা রতনজনলক সলি 
রনলয় সনয়। কাির্, আমালদি কালিা এমন সকান সওয়ািী সনই, যা 
তালদি সালথ পাোক্রলম োড়া তালক বহন কিলত পালি।’’ জালবি 
িারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সুতিাং আরম দু’জন অথবা রতনজনলক 
সালথ রনোম। অনযানযলদি মত আমাি উলটও তালদি সালথ 
পাোক্রলম চড়তাম। (আবূ দাঊদ) 970  

َيتََخلَُف يِف الَمِسرِي، َفَُيِِْج  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهلِل : َوَعنْه، قَاَل  ٧/٢٥8
بُو داود بإسناد حسن. الَضِعيَف، َوُيْرِدُف َوَيْدُعو َُلُ 

َ
 رواه أ

৩/৯৭৮। উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সফলি (সকলেি) রপেলন চেলতন। 
রতরন দুবণেলক চেলত সাহাযয কিলতন এবং তালক রপেলন বরসলয় 
রনলতন ও তাি জনয সদা‘আ কিলতন। (আবূ দাঊদ হাসান সূলি)971 

    

                                                           
970 আহমাদ ১৪৪৪৯, আবূ দাউদ ২৫৩৪ 
971 আবূ দাউদ ২৬৩৯ 
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ُل إَِذا َركَِب اَِلابََة لِلَسَفرِ  -121  بَاُب َما َيُقوإ
পরিলচ্ছদ - ১৭০: সকান সওয়ািী বা যানবাহলন চড়াি সময় 

সদা‘আ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
م وََجَعَل  ﴿ لۡ لۡ ٱ ّمِنَ  لَك   ٱوَ  ِك ف 

َ
ٰ  ا ۥ َتو  لِتَّسۡ  ١٢ َكب ونَ تَرۡ  َما مِ َعٰ نۡ ۡۡل ِ  ََعَ ورِه ه   ث مّ  ۦظ 

وا  تَذۡ  ر  مۡ  َمةَ نِعۡ  ك  ول وا   هِ َعلَيۡ  ت مۡ َتَويۡ سۡ ٱ إَِذا َرّبِك  بۡ  َوَتق   َوَما َذاَهٰ  ّنَلَا َسّخرَ  َّّلِيٱ نَ َحٰ س 
ّنا قۡ  ۥَل   ك  نَقلِب ونَ  َرّبَِنا إَِلٰ  ِإَوّّنا   ١٣ يَ رِّنِ م    [ 1٢  ،1٤: الزخرف] ﴾١٤ لَم 

অথণাৎ “রযরন সব রকেুি যুর্েসমূহ স্রষ্ট কলিলেন এবং সনৌকা ও 
চতুষ্পদ জন্তুলক সতামালদি যানবাহলন পরির্ত কলিলেন। যালত 
সতামিা ওলদি রপলি রস্থিভালব বলস সতামালদি প্ররতপােলকি অনুগ্রহ 
স্মির্ কিলত পাি, পরবি মহান রতরনই রযরন এলক আমালদি 
বশীভূত কলি রদলয়লেন; যরদও আমিা এলক বশীভূত কিলত সমথণ 
রেোম না। অবশযই আমিা আমালদি প্ররতপােলকি রনকট 
প্রতযাবতণনকািী।” (সূিা যুখরুফ ১২-১৪ আয়াত) 

ْستََوى ََكَن إَِذا ا ملسو هيلع هللا ىلصأَن رَُسوَل اهلِل : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٢٥٢/1
ُسبإَحاَن اَّلِص ي َسَخَر نَلَا َهَذا َوَما  » :ىلَعَ بَِعريِهِ َخارِجاً إىَِل َسَفٍر، َكََبَ ثاَلثاً، ُثَم قَاَل 
َِّنا لَُمنإَقلُبوَن  ِرّنَِّي، َوإنَا إََِل َرب

لَُك ِِف َسَفِرنَا َهَذا الِْبَ . ُكَنا َِلُ ُمقإ
َ
اَللُّهَم إِنَا نَسأ

َدهُ  َواِلَقَوى، وِ َعَنا ُبعإ نإ َعلَّيإَنا َسَفَرنَا َهَذا، َواطإ .  َوِمَن الَعَمِل َما تَرََض،  امهلَل َهِوّ
ِل  هإ

َ
ُعوُذ بَِك مِنإ .  امهلَل أنإَت الَصاِحُب ِِف الَسَفِر، َواخلَلِّيَفُة ِِف األ

َ
امهلَل إِِنّ أ
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َثاءِ الَسَفِر، َوَكآبَِة الَمنإَظِر، وَُسوءِ الُمنإ  ِل َوالَوَِلِ وَعإ هإ
َ
َوإَِذا رََجَع  «َقلَِب ِِف املاَِل َواأل

ِّنَا َحامُِدوَن  » :قَالَُهَن َوَزاَد ِفيِهنَ   رواه مسلم. «آيُِبوَن، تَائُِبوَن، ََعبُِدوَن، لَِرب
১/৯৭৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন সফলি সবরিলয় উলটি রপলি রস্থি 
হলয় বসলতন, তখন রতনবাি ‘আল্লাহু আকবাি’ পলড় এই সদা‘আ 
পড়লতন, 

‘সুবহানাল্লাযী সাখ্খািা োনা হা-যা অমা কুিা োহু মুক্বরিনীন। 
অইিা ইো িারববনা োমুনক্বারেবূন। আল্লাহুম্মা ইিা নাসআেুকা ফী 
সাফারিনা হা-যাে রবিণা অত্তাক্বওয়া, অরমনাে আমারে মা তািদ্বা। 
আল্লাহুম্মা হাওওরয়ন ‘আোইনা সাফািানা হা-যা অত্বওরয় ‘আিা 
বু‘দাহ। আল্লাহুম্মা আন্তাস সা-রহবু রফস সাফারি অেখােীফাতু রফে 
আহে। আল্লাহুম্মা ইিী আ‘ঊযু রবকা রমন অ‘সাইস সাফাি, 
অকাআবারতে মানযাি, অসূইে মুনক্কাোরব রফে মা-রে অে আহরে 
অে অোদ।’  

অথণাৎ পরবি ও মহান রযরন এলক আমালদি বশীভূত কলি 
রদলয়লেন যরদও আমিা এলক বশীভূত কিলত সমথণ রেোম না। 
অবশযই আমিা আমালদি প্ররতপােলকি রনকট প্রতযাবতণনকািী। 
ওলর্া আল্লাহ! রনশ্চয় আমিা সতামাি কালে প্রাথণনা কিরে আমালদি 
এই যািায় পুর্যকমণ, সংযমশীেতা এবং সতামাি সলন্তাষজনক 
কাযণকোপ। সহ আল্লাহ! আমালদি এ যািালক আমালদি জনয সহজ 
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কলি দাও। আমালদি সথলক ওি দূিত্ব গুরটলয় নাও। সহ আল্লাহ! 
তুরমই সফলিি সিী। আি পরিবাি পরিজলনি জনয (আমালদি)  
প্ররতরনরয । সহ আল্লাহ! সফলিি কষ্ট ও ক্লারন্ত সথলক, ভয়ংকি দ্শয 
সথলক এবং বারড় রফলি য ন-সম্পদ, পরিবাি ও সন্তান-সন্তরতি মলয য 
সকান অপ্রীরতকি দ্শয সথলক সতামাি আেয় প্রাথণনা কিরে। 

আি বারড় রফিাি সময় উি সদা‘আি সালথ এগুরেও পড়লতন, 
‘আ-ইবূনা, তা-ইবূনা ‘আ-রবদূনা, রেিারব্বনা হা-রমদূন।’ (মুসরেম) 972  

 ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ََكَن رَُسوُل : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َْسِجَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢81
إَِذا َسافََر َيتََعوَُذ ِمْن َوْعثَاِء الَسَفِر، َوَكآبَِة الُمنَْقلَِب، َواحْلَْوِر َبْعَد الَكْوِن، وََدْعَوةِ 

ْهِل َوالَماِل 
َ
 رواه مسلم. الَمْظلُوِم، وَُسوِء الَمنَْظِر يف األ

২/৯৮০। আবু্দল্লাহ ইবলন সারজণস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন 
সফি কিলতন, তখন রতরন সফলিি কষ্ট সথলক, দুরশ্চন্তাজনক 
পরিরস্থরত সথলক বা অপ্রীরতকি প্রতযাবতণন, পূর্ণতাি পি হ্রাস সথলক, 
অতযাচারিলতি বদ-সদা‘আ সথলক, মাে-য ন ও পরিবালিি সক্ষলি 
অপ্রীরতকি দ্শয সথলক আেয় প্রাথণনা কিলতন।  (মুসরেম) 973  

 

 এ নূন الكون) এভালবই সহীহ মুসরেলম আলে احلَور بعد الكون
                                                           
972 মুসরেম ১৩৪২, রতিরমযী ৩৪৪৭, আবূ দাউদ ২৫৯৯, আহমাদ ৬৩৩৮, দালিমী ২৬৭৩ 
973 মুসরেম ১৩৪৩, রতিরমযী ৩৪৩৯, নাসায়ী ৫৪৯৮, ৫৪৯৯, ৫৫০০, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৮, আহমাদ 

২০২৪৭, ২০২৫৭, দালিমী ২৬৭২ 
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রদলয়)। ইমাম রতিরমযী ও নাসাঈও ঐভালব বর্ণনা কলিলেন। 
রতিরমযী বলেন, الكور (এ নূলনি পরিবলতণ) ‘িা’ বর্ণ সহকালি বর্ণনা 
কিা হয়। আি উভয় বর্ণনাই সরিক। 

আলেমর্র্ এ দুলয়িই অথণ বলেলেন সয, ভালো হওয়াি পি 
খািাপ হওয়া রকংবা সবরশ হওয়াি পি কম হওয়া। তাঁিা বলেন, كور 
শব্দরট تكرير العمامة (অথণাৎ পার্ড়ী সপঁচালনা) সথলক র্্হীত। অথণাৎ 
মাথায় পার্ড়ী জড়ালনা বা গুটালনা। আি كون শব্দরট  ًَكن يكون كونا 
সথলক র্্হীত। তাি মালন হলচ্ছ অরিলত্ব আসা, রস্থি হওয়া।  

ّ بِن َربِيَعَة، قَاَل َوعَ  ٧/٢81 ِ ِِب َطاِلٍب رِض اهلل عنه، : ْن َلََعِ
َ
َ بَن أ َشِهدُت َلََعِ

ََكِب، قَاَل  َكبََها، فَلََما وََضَع رِْجلَُه يِف الِرّ ِِتَ بَِدابٍَة ِلرَيْ
ُ
ِمْسِب اهلِل، فَلََما اْستََوى ىلَعَ : أ

َهَذا َوَما ُكَنا َُلُ ُمْقِرننَي، َوإنَا إىَِل َربِّنَا احلَْمُد هلِِل اذَلِي َسَخَر نَلَا : َظْهرَِها، قَاَل 
، ثاَلَث َمَراٍت، ُثَم : احَلْمُد هلِل، ثاَلَث َمَراٍت، ُثَم قَاَل : لَُمنَْقِلبُوَن، ُثَم قَاَل  اهلَُل أْكََبُ

نَْت، ُثَم ُسبَْحانََك إيِنّ َظلَْمُت َنْفيِس فَاْغِفْر يِل إِنَُه اَل َيْغِفُر اذُلنُ : قَاَل 
َ
وَب إاَِل أ

ٍء َضِحْكَت ؟ قَاَل : َضِحَك، فَِقيَل  ِمرَي الُمؤِمِننَي، ِمْن أِيّ َِشْ
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَرأيُت انليَِب : يَا أ

ٍء َضِحْكَت ؟ قَاَل : َفَعَل َكَما َفَعلُْت ُثَم َضِحَك، فُقلُْت   :يَا رَُسوَل اهلِل، ِمْن أِيّ َِشْ
َجُب ِمنإ  » ِفُر : َعبِدهِ إَِذا قَاَل  إَن َرَبَك َتَعاََل َيعإ لَُم أنَُه ِلَ َيغإ ِفرإ ِِل ُذنُوِِب، َيعإ اغإ

ص ِي  بُو داود والرتمذي، َوقَاَل . «اُّلنُوَب َغريإ
َ
، ويف بعض «حديث حسن»:رواه أ

ِب داود. «حسن صحيح»:النسخ
َ
 وهذا لفظ أ

৩/৯৮১। আেী ইবলন িাবীআহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম আেী ইবলন আবু ত্বালেব িারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এি 
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রনকট হারজি রেোম। যখন তাঁি রনকট আলিাহন কিাি উলদ্দলশয 
বাহন আনা হে এবং যখন রতরন বাহলনি পাদালন স্বীয় পা িাখলেন 
তখন ‘রবসরমল্লাহ’ বেলেন। অতঃপি যখন তাি রপলি রস্থি হলয় 
সসাজাভালব বসলেন তখন বেলেন, ‘আেহামদু রেল্লারহল্লাযী সাখ্খািা 
োনা হা-যা অমা কুিা োহু মুক্বরিনীন। অইিা ইো িারববনা 
োমুনক্বারেবূন।’ অতঃপি রতনবাি ‘আেহামদুরেল্লাহ’ পড়লেন। 
অতঃপি রতনবাি ‘আল্লাহু আকবাি’ পড়লেন। অতঃপি পড়লেন, 
‘সুবহানাকা ইিী যাোমতু নাফ্সী ফার্রফিেী, ইিাহু ো য়যার্রফরুয্ 
যুনূবা ইল্লা আন্ত্।’ অতঃপি রতরন হাসলেন। তালঁক রজজ্ঞাসা কিা 
হে, ‘সহ আমীরুে মু’রমনীন! আপরন হাসলেন সকন?’ রতরন বেলেন, 
‘আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক সদখোম, রতরন তাই 
কিলেন, যা আরম কিোম। অতঃপি রতরন হাসলেন। আরম প্রে 
কিোম, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আপরন হাসলেন সকন?’ রতরন বেলেন, 
‘‘সতামাি মহান প্ররতপােক তাঁি সসই বান্দাি প্ররত আশ্চযণারেত হন, 
যখন সস বলে, ‘ইর্রফিেী যুনূবী’ (অথণাৎ আমাি গুনাহসমূহ ক্ষমা 
কলি দাও।) সস জালন সয, আরম (আল্লাহ) োড়া পাপিারশ আি সকউ 
মাফ কিলত পালি না।’’ (আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান, সকান সকান করপলত 
আলে, ‘হাসান সহীহ’। আি এ শব্দমাো আবূ দাঊলদি।) 974   

 

                                                           
974 আবূ দাউদ ২৬০২, রতিরমযী ৩৪৪৬ 
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إُمَسافِِر إَِذا َصِعَد اّثلََنايَا َوِشبإَهَها -121 ِ ال برِيإ   بَاُب تَكإ
إُمَبالََغِة بَِرفإِع  ِ َعِن ال

وإِديََة َوَْنإَوَها َوانلَِهإ
َ بِّيإِحِه إَِذا َهَبَط األإ َوتَسإ

 ِ ِ َوَْنإوِه برِيإ  الَصوإِت بِاِلَكإ

পরিলচ্ছদ - ১৭১: উচুঁ জায়র্ায় চড়াি সময় মুসারফি 
‘আল্লাহু আকবাি’ বেলব এবং নীচু জায়র্ায় নামবাি 
সময় ‘সুবহানাল্লাহ’ বেলব। ‘তকবীি’ ইতযারদ বোি 

সময় অতযন্ত উচ্চঃস্বলি বো রনলষয  
نَا، َوإَِذا نََزنْلَا : َعْن َجابٍِر رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢8٤/1 ُكَنا إَِذا َصِعْدنَا َكََبْ
 اه ابلخاريرو. َسَبْحنَا

১/৯৮২। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত রতরন বলেন, 
আমিা (সফলি) যখন উঁচু জায়র্ায় চড়তাম তখন ‘আল্লাহু আকবাি’ 
বেতাম এবং নীচু জায়র্ায় নামতাম, তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বেতাম। 
(বুখািী) 975  

وَُجيُوُشُه إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن انَليِِبُ : وََعِن ابِن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُهَما، قَاَل  ٤/٢8٧
بُو داود بإسناد صحيح. َعلَوا اّثلَنَايَا َكََبُوا، َوإَِذا َهبَُّطوا َسبَُحوا 

َ
 رواه أ

২/৯৮৩। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাঁি সসনা বারহনী যখন 
উঁচু জায়র্ায় চড়লতন তখন ‘আল্লাহু আকবাি’ বেলতন। আি যখন 
                                                           
975 সহীহুে বুখািী ২৯৯৩, ২৯৯৪, আহমাদ ১৪১৫৮, দালিমী ২১৬৫, ২১৬৬, ২৬৭৪ 
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রনচু জায়র্ায় নামলতন তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বেলতন। (আবূ দাউদ, 
রবশুদ্ধ সানালদ)976  

ْوََف  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انَليِِبُ : َوَعنْه، قَاَل  ٧/٢8٢
َ
ِو الُعْمَرِة، لُُكََما أ

َ
إَِذا َقَفَل ِمَن احلَِجّ أ

ْو فَْدفٍَد َكََبَ ثاَلثَاً، ُثَم قَاَل 
َ
َدهُ ِلَ ََشِيَك َِلُ، َِلُ  » :ىلَعَ ثَنَِيٍة أ َ إِِلَ اهلُل وَحإ ِلَ إِِلى

ٍء قَِديٌر   لُُكِّ ََشإ
ُد، َوُهَو لََعَ آيُِبوَن، تَائُِبوَن، ََعبُِدوَن، َساِجُدوَن، . الُملإُك َوَِلُ احَلمإ

َزاَب وَ  حإ
َ
َدهُ، َونَََصَ َعبإَدهُ، َوَهَزَم األ َِّنا َحاِمُدوَن، َصَدَق اهلُل َوعإ َدهُ لَِرب متفٌق . «حإ

 َعلَيْهِ 
ِو الُعْمَرِة : ويف رواية ملسلم

َ
و احلَِجّ أ

َ
ايَا أ ِو الََسَ

َ
 .إَِذا َقَفَل ِمَن اجليُوِش أ

৩/৯৮৪।  উি িাবী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন হি রকংবা উমিাহ 
সসলি রফলি আসলতন, যখনই সকান পাহাড়ী উঁচু জায়র্ায় অথবা 
র রবলত চড়লতন তখনই রতনবাি ‘আল্লাহু আকবাি’ বেলতন। 
অতঃপি রতরন বেলতন, ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু ো শািীকা 
োহ, োহুে মুলু্ক অোহুে হামদু অহুওয়া আো কুরল্ল শাইরয়ন ক্বাদীি। 
আ-ইয়বূনা তা-ইবূনা সা-রজদূনা রেিারববনা হা-রমদূন। সাদাক্বাল্লাহু 
ওয়া’দাহ, অনাসািা আব্দাহ্, অহাযামাে আহযাবা অহদাহ।’ 

অথণাৎ আল্লাহ োড়া সকান সতয উপাসয সনই, রতরন একক, তাঁি 
সকান শিীক সনই। তাঁিই সাবণলভৌম অরয কাি, যাবতীয় প্রশংসা 
তাঁিই জনয, আি রতরন প্রলতযক বস্তুি উপি ক্ষমতাবান। আমিা 

                                                           
976 আবূ দাউদ ২৫৯৯, মুসরেম ১৩৪২, রতিরমযী ৩৪৪৭, আহমাদ ৬২৭৫, ৬৩৩৮, দালিমী ২৬৭৩ 
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প্রতযাবতণনকািী, তওবাকািী, ইবাদতগুযাি, সাজদাহকািী, আমালদি 
প্রভুি প্রশংসাকািী। আল্লাহ তাঁি প্ররতশ্রুরত সতয প্রমারর্ত কলিলেন, 
তাঁি বান্দাহলক মদদ কলিলেন এবং একাই শত্রু বারহনীলক পিাি 
কলিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)977  

মুসরেলমি অনয বর্ণনায় আলে, যখন রতরন বড় অথবা সোট 
অরভযান অথবা হি বা উমিাহ সথলক রফিলতন---। 

ِِب ُهَريَرةَ رِض اهلل عنه ٢/٢8٦
َ
َن رَُجالً قَاَل : َوَعْن أ

َ
ِريُد : أ

ُ
يَا رَُسوَل اهلِل، إيِنّ أ

وِْصيِن، قَاَل 
َ
َسافَِر فَأ

ُ
ْن أ

َ
 لُُكِّ ََشٍَف » :أ

برِيِ لََعَ َوى اهللِ، َواِلَكإ فَلََما َوََل . «َعلَّيإَك بَِتقإ
ِو َِلُ   » :الَرُجُل، قَاَل  نإ َعلَّيإِه الَسَفَر  امهلَل اطإ َد، َوَهِوّ  :رواه الرتمذي، َوقَاَل . «اْلُعإ

 «حديث حسن »
৪/৯৮৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, এক 

বযরি রনলবদন কিে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আরম ইচ্ছা কলিরে, সফলি 
যাব, আমালক উপলদশ রদন।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম আল্লাহ-ভীরত 
অবেম্বন কলিা এবং প্রলতযক উঁচু স্থালন রনয়রমত ‘আল্লাহু আকবাি’ 
পলড়া।’’ যখন সোকটা রপেন রফলি সযলত োর্ে, তখন রতরন (তাি 
জনয সদা‘আ কলি) বেলেন, ‘‘আল্লাহুম্মাতওরয় োহুে বু‘দা অহাওরয়ন 
আোইরহস সাফাি।’’ অথণাৎ সহ আল্লাহ! তুরম ওি পলথি দূিত্ব 

                                                           
977 সহীহুে বুখািী ১৭৯৭, ২৯৯৫, ৩০৮৪, ৪১১৬, ৬৩৮৫, মুসরেম ১৩৪৪, রতিরমযী ৯৫০, আবূ দাউদ 

২৭৭০, আহমাদ ৪৪৮২, ৪৫৫৫, ৪৬২২, ৪৭০৩, ৪৯৪০, ৫২৭৩, ৫৭৯৬, ৬২৭৫, ৬৩৩৮, 
মুওয়াত্তা মারেক ৯৬০, দালিমী ২৬৮২ 
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গুরটলয় রদলয়া এবং ওি জনয সফি আসান কলি রদলয়া। (রতিরমযী 
হাসান)978  

شَعِرِيّ رِض اهلل عنه، قَاَل  ٦/٢8٥
َ
ِب ُموىَس األ

َ
ّ : َوَعْن أ يِف  ملسو هيلع هللا ىلصُكَنا َمَع انَليِِبِ

ْصَواُتنَا، َفَقاَل انلَيِِبُ 
َ
نَا َوارَتَفَعْت أ ْفنَا ىلَعَ َواٍد َهلَلْنَا َوَكََبْ رْشَ

َ
 :ملسو هيلع هللا ىلصَسَفٍر، فَُكَنا إَِذا أ

َصَم َوِلَ ََغئِباً، إنَُه يَا أُيَها انلَاُس، اِرإ  »
َ
ُعوَن أ ، فَإِنَُكمإ ِلَ تَدإ َبُعوا لََعَ أّنإُفِسُكمإ

، إنَُه َسِمّيٌع قَِريٌب   متفٌق َعلَيْهِ . «َمَعُكمإ
৫/৯৮৬। আবূ মূসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 

বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
সালথ সফলি রেোম। আমিা যখন সকান উঁচু উপতযকায় চড়তাম 
তখন ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবাি’ বেতাম। (একদা) 
আমালদি শব্দ উঁচু হলয় সর্ে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তখন বেলেন, ‘‘সহ সোকসকে! সতামিা রনলজলদি 
প্ররত সকামেতা প্রদশণন কি। সকননা, সতামিা সকান বরয ি ও 
অনুপরস্থতলক ডাকে না। রতরন সতা সতামালদি সলিই িলয়লেন। 
রতরন সবণলোতা ও রনকটবতণী।’’ (বুখািী ও মুসরেম)979  

* (মহান আল্লাহ আিলশ আলেন। রকন্তু তাঁি জ্ঞান, দ্রষ্ট প্রভ্রত 
সবণি আলে। সুতিাং তাঁলক সশানাবাি জনয এত উচ্চস্বলি তকবীি 

                                                           
978 রতিরমযী ৩৪৪৫, ইবনু মাজাহ ২৭৭১ 
979 সহীহুে বুখািী ২৯৯২, ৬৩৮৪, ৪২০৫, ৬৪০৯, ৬৬১০, ৭৩৮৬, মুসরেম ২৭০৪, রতিরমযী ৩৩৭৪, 

৩৪৬১, আবূ দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪, আহমাদ ১৯০২৬, ১৯০৭৮, ১৯০৮২, ১৯১০২, 
১৯১০৮, ১৯১৫১, ১৯২৪৬, ১৯২৫৬ 
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ইতযারদ পড়া রনষ্প্রলয়াজন।) 
 

َباِب اِلُ  -122 تِحإ  ََعءِ ِِف الَسَفرِ بَاُب اِسإ

পরিলচ্ছদ - ১৭২: সফলি সদা‘আ কিা মুিাহাব 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢8٥/1
َ
ثََلَُث  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َوَعْن أ

َتَجابَات ِلَ َشَك فِّيِهنَ  َوةُ الوَاِِلِ : َدَعَواٍت ُمسإ َوةُ الُمَسافِِر، وََدعإ لُوِم، َوَدعإ َوةُ الَمظإ َدعإ
بُو داود والرتمذي، َوقَاَل . «لََعَ َوَِلِهِ 

َ
ِب .  «حديث حسن »:رواه أ

َ
وليس يف رواية أ

هِ  » :داود  . «لََعَ َوَِلِ
১/৯৮৭। আবূ আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘রতন 
জলনি সদা‘আ সলন্দহাতীতভালব র্্হীত হয়ঃ (১) রনযণারতত বযরিি 
সদা‘আ, (২) মুসারফলিি সদা‘আ এবং (৩) সেলেি জনয মাতা-রপতাি 
বদ-সদা‘আ।’’ (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান)980   

আবূ দাউলদি বর্ণনায় ‘‘সেলেি জনয’’ শব্দগুরে সনই। (অথণাৎ 
তালত আলে, ‘‘রপতা-মাতাি সদা‘আ।’’) 

 
 

                                                           
980 আবূ দাউদ ১৫৩৬, রতিরমযী ১৯০৫, ৩৪৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬২, আহমাদ ৭৪৫৮, ৮৩৭৫, 

৯৮৪০, ১০৩৩০, ১০৩৯২ 
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ُعوإ بِِه  إَِذا خَ  -123 َُهمإ بَاُب َما يَدإ وإ َغريإ
َ
 اَف نَاًسا أ

পরিলচ্ছদ - ১৭৩: মানুষ বা অনয রকেু সথলক ভয় সপলে কী 
সদা‘আ পড়লব? 

شَعِرِيّ رِض اهلل عنه ٢88/1
َ
ِِب ُموىَس األ

َ
َن رَُسوَل اهلِل : َعْن أ

َ
ََكَن إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصأ

، َوَّنُعوذُ بَِك   » :َخاَف قَْوماً، قَاَل  ورِهِمإ امهلَل إنَا ََنإَعلَُك ِِف ُْنُورِِهمإ رواه . «ِمنإ َُشُ
بُو داود والنسائ بإسناٍد صحيٍح 

َ
 أ

১/৯৮৮। আবূ মূসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন সকান শত্রুদেলক ভয় 
কিলতন তখন এই সদা‘আ পড়লতন, ‘‘আল্লাহুম্মা ইিা নাজ‘আেুকা 
ফী নুহূরিরহম অনা‘ঊযু রবকা রমন শুরূরিরহম।’’ অথণাৎ সহ আল্লাহ! 
আমিা সতামালক ওলদি মুলখামুরখ কিরে এবং ওলদি অরনষ্টকারিতা 
সথলক সতামাি রনকট পানাহ চারচ্ছ।  (আবূ দাউদ, নাসাঈ রবশুদ্ধ সূলি) 981 

  
ًِِل  -124 ُل إَِذا نََزَل َمْنإ  بَاُب َما َيُقوإ

পরিলচ্ছদ - ১৭৪: সকান মরঞ্জলে (রবোম রনলত) অবতির্ 
কিলে 

সসখালন কী সদা‘আ পড়লব? 
َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل : َعن َخولََة بِنِت َحِكيٍم رَِِضَ اهلُل َعنَها، قَالَْت  ٢8٢/1

                                                           
981 আবূ দাউদ ১৫৩৭, আহমাদ ১৯২২০ 
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ِِلً ُثَم قَاَل  » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص ُعوُذ بَِكلَِماِت اهللِ اِلَاَماِت ِمنإ ََشِّ َما : َمنإ نََزَل َمْنإ
َ
أ

ََتِ  ٌء َحََّت يَرإ ِِِلِ َذلَِك َخلََق، لَمإ يرََُضَهُ ََشإ  رواه مسلم. «َل مِنإ َمْنإ
১/৯৮৯। খাওো রবনলত হাকীম িারদয়াল্লাহু ‘আনহা হলত বরর্ণত, 

রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক 
বেলত শুলনরে সয, ‘‘সয বযরি (সফলিি) সকান মরঞ্জলে সনলম এই 
সদা‘আ পড়লব, ‘আঊযু রবকারেমারতল্লা-রহত তা-ম্মারত রমন শারিণ মা 
খাোক্ব।’ (অথণাৎ আল্লাহি পরিপূর্ণ বার্ীসমূলহি অসীোয় তাঁি স্রষ্টি 
অরনষ্ট সথলক আরম আেয় চারচ্ছ।) তাহলে সস মরঞ্জে সথলক অনযি 
িওনা হওয়া পযণন্ত সকান রজরনস তাি সকান ক্ষরত কিলত পািলব না। 
(মুসরেম) 982  

إذا َسافََر   ملسو هيلع هللا ىلصَن رسوُل اهلِل َك: وعن ابن عمرو رَِض اهلُل عنهَما قال ٤/٢٢1
قبََل اللَيُْل قال

َ
ِ  وََشِّ ما فِّيِك،  » :فَأ ُعوُذ بِاهللِ ِمنإ َِشّ

َ
رإُض رِِبّ َوربُِك اهللِ، أ

َ
يَا أ

وٍد، وِمَن  سإ
َ
سٍد وَأ

َ
عوذ باهللِ ِمنإ ََشِّ أ

َ
وَش ماُخلَق فّيِك، وََشِّ ما يِدُب علّيِك، وأ

، وِمنإ واِِلٍ وما َوَِل احلّيَِة والعقرِب، َوِمنإ َساكِ   .رواه أبو داود «ِن اْلَِلِ
২/৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনু উমাি (িারযয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হলত 

বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন সফি কিলতন 
এবং সফলি িারি হলয় সযলতা, তখন রতরন বেলতনঃ (ইয়া আিদু 
িাব্বী ও িাবু্বরকল্লাহ, আ‘উযু রবল্লারহ রমন শািরিরক ওয়া শািরি মা 

                                                           
982 মুসরেম ২৭০৮, রতিরমযী ৩৪৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৭, আহমাদ ২৬৫৭৯, ২৬৫৮৪, ২৬৭৬৫, 

দালিমী ২৬৮০ 
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ফীরক, ওয়া শািরি মা খুরেক্বা ফীরক, ওয়া শািরি মা ইয়ারদববু 
আোইরক, আ‘উযু রবল্লারহ রমন শািরি আসারদন ওয়া আসওয়ারদন 
ওয়া রমনাে হাইয়যারত ওয়াে আক্বিারব ওয়া রমন সারকরনে বাোরদ 
ওয়া রমন ওয়ারেরদও ওয়ামা ওয়াোদ) (সহ মারট! সতামাি ও আমাি 
প্রভু হলচ্ছন আল্লাহ তা‘আো। আরম আল্লাহি আেয় প্রাথণনা করি। 
সতামাি অরনষ্ট সথলক, সতামাি রভতলি যা আলে তাি অরনষ্ট সথলক 
সতামাি রভতলি যা স্রষ্ট কিা হলয়লে তাি অরনষ্ট সথলক এবং যা রকেু 
সতামাি উপলি রবচির্ কলি তাি অরনষ্ট সথলক। আি আরম আল্লাহি 
রনকট বা  ও কাে সাপ হলত এবং সবণ প্রকালিি সাপ, রবচু্ছ হলত 
আি শহিবাসীলদি অরনষ্টকারিতা হলত এবং জম্মদানকািী ও 
জন্মোভকািীি অরনষ্টকারিতা হলত আেয় চাই)। (আবূ দাঊদ)983 

 
إُمَسافِرِ  -122 ِجّيإِل ال َباِب َتعإ تِحإ لِِه إََذا قََضى  بَاُب اِسإ هإ

َ
َع إَِلى أ الرُُجوإ

 َحاَجَتهُ 
পরিলচ্ছদ - ১৭৫: প্রলয়াজন পূির্ হলয় সর্লে সফি সথলক 

                                                           
983 আরম (আেবানী) বেরেঃ হাদীসরটি সনলদ অজ্ঞতা িলয়লে যরদও হাদীসরটলক হারকম ও যাহাবী 

সহীহ্ আখযা রদলয়লেন আি আসকাোনী হাসান আখযা রদলয়লেন। সদখুন ‘‘য‘ঈফাহ্’’ (৪৮৩৭)। এি 
সনদরট দুবণে হওয়াি কাির্ হলচ্ছ যুবালয়ি ইবনুে ওয়ােীদ। কাির্ রতরন মাজহূে (অপরিরচত)। 
হারফয যাহাবীও ‘‘আেমীযান’’ গ্রলন্থ তাি মাজহূে হওয়াি রদলকই ইরিত কলিলেন। আবূ দাউদ 
২৬০৩ হাদীসরট এককভালব শুযু  আবূ দাউলদ বরর্ণত হলয়লে। 
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অরত শীঘ্র বারড় রফিা মুিাহাব 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه ٢٢1/1
َ
َن رَُسوَل اهلِل : َعْن أ

َ
الَسَفُر  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

َمُه، فَإَذا قَََض أَحُدُكمإ  َنُع أَحَدُكمإ َطَعاَمُه َوََشابَُه َونَوإ َعٌة ِمَن الَعَذاِب، َيمإ قِطإ
َمَتُه ِمنإ َسَفرِهِ،  لِِه َّنهإ لإ إََِل أهإ  متفٌق َعلَيْهِ . «فَلإُّيَعِجّ

১/৯৯১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘সফি আযালবি 
অংশ রবলশষ। সফি সতামালদিলক পানাহাি ও রনদ্রা সথলক রবিত 
িালখ। সুতিাং যখন সতামালদি কালিাি সফলিি উলদ্দশয পূির্ হলয় 
যালব, তখন সস সযন বারড় রফিাি জনয তাড়াতারড় কলি।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 984  

 

لِِه َّنَهاًرا -126 هإ
َ
َباِب الإُقُدوإِم لََعى أ تِحإ  بَاُب اِسإ

ِ َحاَجةٍ  ِل لَِغريإ
 َوَكَراَهتِِه ِِف اللَّيإ

পরিলচ্ছদ - ১৭৬: সফি সশলষ বারড়লত রদলনি সবোয় 
আসা উত্তম এবং অপ্রলয়াজলন িালতি সবোয় রফিা 

অনুত্তম 

َن رَُسوَل اهلِل : َعْن َجابٍِر رِض اهلل عنه ٢٢٤/1
َ
َطاَل  » :، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
إَِذا أ

                                                           
984 সহীহুে বুখািী ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯, মুসরেম ১৯২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮২, আহমাদ ৭১৮৪, 

৯৪৪৭, ১০০৬৮, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৩৫, দালিমী ২৬৭০ 
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لَُه ََلإَلً  ُرَقَن أهإ   «أَحُدُكُم الَغّيإَبَة فََلَ َيطإ
َن رَُسوَل اهللِ : ويف روايةٍ 

َ
ْن َيّْطُرَق الَرُجُل أْهلَُه َياْلً  ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . َنََه أ

১/৯৯২। জালবি িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যখন সতামালদি কালিাি রবলদলশি 
অবস্থান দী ণ হলব, তখন সস সযন অবশযই িারিকালে রনজ র্্লহ না 
রফলি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 985  

অনয এক বর্ণনায় আলে, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রনলষয  কলিলেন সয, (মুসারফি) পুরুষ সযন স্ত্রীি কালে 
িালতি সবোয় প্রলবশ না কলি। 

(সকননা তালত অলনক য িলনি ক্ষরত হলত পালি। সযমন, স্ত্রীলক 
অপ্রীরতকি বা অবািনীয় অবস্থায় সদলখ দাম্পলতয অশারন্ত স্রষ্ট হলত 
পালি অথবা স্ত্রী তাি জনয সমূ্পর্ণ অপ্রস্তুত থাকলত পালি ইতযারদ। তলব 
পূলবণই যরদ আর্মন বাতণা জারনলয় সদওয়া হয়, তাহলে িালতি সবোয় 
বারড় সর্লে সকান ক্ষরত সনই।) 

نٍَس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٤/٢٢٧
َ
الَ َيّْطُرُق أْهلَهُ َياْلً، َوَكَن  ملسو هيلع هللا ىلصََكَن رَُسوُل اهللِ : َوَعْن أ

ْو َعِشيًَة 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ .يَأِتيهْم ُغْدَوةً أ

                                                           
985 সহীহুে বুখািী ১৮০১, ৪৪৩, ২০৯৭, ২৩০৯, ২৩৮৫, ২৩৯৪, ২৪৭০, ২৬০৩, ২৬০৪, ২৭১৮, 

২৮৬১, ২৯৬৭, ৩০৮৭, ৩০৮৯, ৩০৯০, ৪০৫২, ৫০৭৯, ৫০৮০, ৫২৪৩, ৫২৪৪, ৫২৪৫, ৫২৪৬, 
৫২৪৭, ৫৩৬৭, ৬৩৮৭, মুসরেম ৭১৫, রতিরমযী ১১০০, নাসায়ী ৪৫৯০, ৪৫৯১, আবূ দাউদ 
৪৩৪৭, ৩৫০৫, ৩৭৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১০, ১৩৭৬৪, ১৩৮১৪, ১৩৮২২, 
১৩৮৯৪, দালিমী ২২১৬ 
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২/৯৯৩। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সফি সশলষ িারিকালে 
স্বীয় বারড় রফিলতন না। রতরন সকালে রকংবা রবকালে বারড় আর্মন 
কিলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম)986  

 

ُِلُ إَِذا رََجَع َوإَِذا َراىى -122 تَهُ  بَاُب َما َيُقوإ َ  بَِلإ

পরিলচ্ছদ - ১৭৭: সফি সথলক বারড় রফিাি সময় এবং 
রনজ গ্রাম বা শহি সদখাি সময় সদা‘আ 

 এ রবষলয় রবর্ত (৯৮৩নং) ইবলন উমাি কত্ণক বরর্ণত হাদীসরট 
উলল্লখলযার্য। 

َحََّت إَِذا ُكَنا  ملسو هيلع هللا ىلصأْقبَلْنَا َمَع انَليِِبّ : َوَعْن أنس رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٢٢/1
ِّنَا َحاِمُدوَن » :ينَِة، قَاَل بَِظْهِر الَْمدِ  فَلَْم يََزْل َيُقوُل . «آيُِبوَن، تَائُِبوَن، ََعبُِدوَن، لَِرب

 رواه مسلم. َذلَِك َحََّت قَِدْمنَا الَمِدينََة 
১/৯৯৪। আনাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

একদা আমিা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সলি সফি 
সথলক রফলি এোম। পরিলশলষ যখন মদীনাি উপকলণ্ঠ এলস উপনীত 
হোম, তখন রতরন এই সদা‘আ পড়লেন, ‘আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, ‘আ-
রবদূনা, রেিারববনা হা-রমদূন। (অথণাৎ আমিা সফি সথলক 
প্রতযার্মনকািী, তওবাকািী, উপাসনাকািী, আমালদি প্রভুি 
                                                           
986 সহীহুে বুখািী ১৮০০, মুসরেম ১৯২৮, আহমাদ ১১৮৫৪, ১২৭০৬, ১৩১৯৪ 
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প্রশংসাকািী।) মদীনায় আর্মন না কিা পযণন্ত রতরন এ সদা‘আ 
অনবিত পড়লত থাকলেন। (মুসরেম)987 

      
ِجدِ  -122 َباِب اِبإتَِداءِ الإَقاِدِم بِالإَمسإ تِحإ  بَاُب اِسإ

 ِ َعَتّيإ  اَّلِص يإ ِِفإ ِجَوارِهِ َوَصََلتِِه فِّيإِه َركإ
পরিলচ্ছদ - ১৭৮: সফি সথলক বারড় রফলি প্রথলম বারড়ি 
রনকটবতণী সকান মসরজলদ দু’ িাকআত নফে নামায 

পড়া মুিাহাব 

َن رَُسوَل اهلِل : َعن َكعِب بِن َمالٍِك رِض اهلل عنه ٢٢٦/1
َ
ََكَن إَِذا قَِدَم  ملسو هيلع هللا ىلصأ

 بِالَْمْسِجِد فََرَكَع ِفيِه َرْكَعتَنْيِ 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . ِمْن َسَفٍر، بََدأ

১/৯৯৫। কা‘ব ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, 
‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন সফি সথলক বারড় 
রফিলতন, তখন সবণপ্রথম মসরজলদ রর্লয় দু’ িাকআত নামায 
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আহমাদ ১১৫৪১, ১১৫৭৭, ১১৬৫৮, ১১৬৭৬, ১১৮০৭, ১২০১৩, ১২১০১, ১২২০৫, মুওয়াত্তা মারেক 
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পড়লতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 988  
 

َدَها -129  ةِ وَحإ
َ
إَمرإأ  بَاُب ََتإِريإِم َسَفِر ال

পরিলচ্ছদ - ১৭৯: সকালনা মরহোি একারকনী সফি কিা 
হািাম 

ِِب ُهَريَرَة رِض اهلل عنه، قَاَل  ٢٢٥/1
َ
ِلَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل : َعْن أ

َوِم اآلِخِر تَُسافُِر َمِسرَيةَ يَوإٍم َوََلإلٍَة إِِلَ َمَع ذِص ي َُمإَرٍم  ِمُن بِاهللِ َواَلإ ٍة تُؤإ
َ
رَأ َُيُِل ِِلمإ
 متفٌق َعلَيْهِ . «َعلَّيإَها 

১/৯৯৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলেন, ‘‘আল্লাহ 
ও সশষ রদবলসি প্ররত সয নািী ঈমান িালখ, তাি মাহিালমি সি 
োড়া একারকনী এক রদন এক িালতি দূিত্ব সফি কিা দবয  নয়।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 989 

ِلَ  » :، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلصأنَُه َسِمَع انليَِب : وََعِن ابِن َعَباٍس رَِِضَ اهلُل َعنُهَما ٤/٤٢٢
ةٍ إِِلَ َوَمَعَها ُذو َُمإَرٍم، َوِلَ تَُسافُِر الَمرإأةُ إِِلَ َمَع ِذص ي َُمإَرٍم 

َ
رَأ َفَقاَل . «َُيإلَُوَن رَُجٌل بِامإ

يَا رَُسوَل اهلِل، إَِن اْمَرأِِت َخرََجْت َحاَجًة، َوإيِنّ اْكتُنِبُْت يِف َغْزَوِة َكَذا : َُلُ رَُجٌل 
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تَِك  » :َوَكَذا ؟ قَاَل 
َ
رَأ  متفٌق َعلَيْهِ . «اّنإَطلِقإ فَُحَّج َمَع امإ

২/৯৯৭। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লামলক বেলত শুলনলেন সয, ‘‘সকান 
পুরুষ সযন সকান সবর্ানা নািীি সলি তাি সালথ এর্ানা পুরুষ োড়া 
অবশযই রনজণনতা অবেম্বন না কলি। আি মাহিাম বযরতলিলক সকান 
নািী সযন সফি না কলি।’’ 

এক বযরি আলবদন কিে, ‘সহ আল্লাহি িসূে! আমাি স্ত্রী হি 
পােন কিলত সবি হলয়লে। আি আরম অমুক অমুক যুলদ্ধ নাম 
রেরখলয়রে।’ রতরন বেলেন, ‘‘যাও, তুরম সতামাি স্ত্রীি সলি হি 
কি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 990  

* যাি সালথ রচিতলি রববাহ হািাম তালক মাহিাম বা এর্ানা 
বো হয়; তাি সালথ সফি দবয । বাকী যাি সালথ সকানও সময় 
রববাহ দবয , তালক র্ায়ি মাহিাম বা সবর্ানা বো হয়। তাি সালথ 
সফি কিা দবয  নয়; এমনরক হলিি সফি হলেও নয়। 
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