
 
1438 

আন-নাৱাৱীৰ চল্লিশ হাদীছ 

﴾ ﴿ األربعون انلووية  

] অসমীযা – Assamese – آسامي [ 

 

ইমাম আবু যাকাল্লৰযা ইযাহ ইযা ইবন শ্বৰফ আন-নাৱাৱী 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

অনুবাদ 

ৰল্লফকুল ইছলাম ল্লবন হাল্লববুৰ ৰহমান দৰঙী 

ল্লনৰীক্ষকঃ অসমীযা ইছলাম হাউছ ৱৱবছাইট 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 1  

 ﴾ ﴿ األربعون انلووية
] অসমীযা – Assamese – آسامي [ 
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 احلديث األول

 "إنما األعمال بانليات"
ِميِ 

َ
اِب رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل  َعْن أ ِِب َحْفٍص ُعَمَر بِْن اْْلَطَّ

َ
ِ َصَّلَّ : الُْمْؤِمِننَي أ َسِمْعُت رَُسوَل اَّللَّ

 :اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم َيُقوُل 
"  ِ ْعَماُل بِانلِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َفَمْن ََكنَْت ِهْجَرتُُه إََل اَّللَّ

َ
 َورَُسوِِلِ إنََّما اأْل

ٍة َينِْكُحَها فَِهْجَرتُهُ 
َ
ْو اْمَرأ

َ
نْيَا يُِصيبَُها أ ِ َورَُسوِِلِ، َوَمْن ََكنَْت ِهْجَرتُُه ِِلُ إََل َما  فَِهْجَرتُُه إََل اَّللَّ

 . "َهاَجَر إََلْهِ 
ُد بُن إِْسَماِعيل بن إِبْرَ  بُو َعبِْد اهلِل ُُمَمَّ

َ
ِثنَي أ اِهيم بن الُْمِغَية بن بَْرِدزَبه َرَواُه إَِماَما الُْمَحدِّ

بُو احْلَُسنْيِ ُمْسِلٌم بُن احْلَجَّ [1:رقم]اْْلَُخارِيُّ اْْلُْعِِفُّ 
َ
يَْسابُورِيُّ انلاج بن ُمْسِلم الُْقَشْيِيُّ ، َوأ

َصحُّ الُْكتُِب الُْمَصنَّ " َصِحيَحيِْهَما"رَِِضَ اهلُل َعنُْهَما ِِف [ 1907: رقم]
َ
 .َفةِ الذِليِن ُهَما أ

হাদীছ - ১ 
আমীৰুল মুল্লমনীন আবু হাফছ ওমৰ ইবন আল-খাত্তাব ৰাল্লদযািাহু আনহুৰ পৰা 
বল্লণিত, ৱতখখখত ককখছ— 
মই ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামক কওঁখত শুল্লনখছা— 
“সকখলা কামৰ ফলাফল ল্লনৰ্িৰ কখৰ ল্লনযযতৰ ওপৰত, আৰু প্ৰখতযক বযল্লিখয 
ৱসইখটাখৱই পায, ল্লযখটা ল্লস ল্লনযযত কল্লৰখছ। এখতখক ল্লয বযল্লি আিাহ আৰু 

ৱতওঁৰ ৰাছুলৰ বাখব ল্লহজৰত কল্লৰখছ, তাৰ ল্লহজৰত আিাহ আৰু ৱতওঁৰ 
ৰাছুলৰ ফাখলই কহখছ, আৰু যাৰ ল্লহজৰত পৃল্লিৱী (পাল্লিিৱ বস্তু) আহৰণ কৰাৰ 
বাখব অিবা ৱকাখনা নাৰীক ল্লববাহ কৰাৰ বাখব কহখছ, তাৰ ল্লহজৰত ৱসই বাখবই 
ল্লবখবল্লচত হ’ব, ল্লয কাৰখণ ল্লস ল্লহজৰত কল্লৰখছ।” 
 
[ছহীহ আল-বুখাৰী: ১, ছহীহ মুছল্ললম: ১৯০৭। মুহাল্লিছসকলৰ দুজন ইমাম আবু 
আবু্দিাহ মুহাম্মদ ইবন ইছমাঈল ইবন ইব্ৰাহীম ইবন মুগীৰা ইবন বাৰল্লদযবাহ 
আল-বুখাৰী আৰু আবুল হাছান মুছল্ললম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুছল্ললম আল-
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কুশ্বাযৰী আন-ল্লনছাপুৰীখয ল্লনজ ল্লনজ ছহীহ গ্ৰন্থত উখিল্লখত হাদীছখটা বণিনা 
কল্লৰখছ। আৰু এই দুটা গ্ৰন্থ আটাইতকক ছহীহ বুল্লল ল্লবখবল্লচত হয।[ 
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 احلديث اثلاين
 "ميجء جربيل َلعلم املسلمني أمر دينهم"

يًْضا قَاَل 
َ
 َعْن ُعَمَر رَِِضَ اهلُل َعنُْه أ

ِ َصَّلَّ اهلُل  " َعلَيِْه وََسلَّم َذاَت يَْوٍم، إذْ َطلََع َعلَيْنَا رَُجٌل َشِديُد بَيْنََما ََنُْن ُجلُوٌس ِعنَْد رَُسوِل اَّللَّ
َحدٌ 

َ
َفِر، َواَل َيْعِرفُُه ِمنَّا أ ثَُر السَّ

َ
ْعِر، اَل يَُرى َعلَيِْه أ َحَّتَّ َجلََس . َبيَاِض اثلِّيَاِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ

ْسنَدَ . إََل انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم 
َ
يِْه لََعَ فَخ ُرْكبَتَيِْه إََل ُرْكبَتَيِْه، فَأ يَا : َذيِْه، َوقَاَل َووََضَع َكفَّ

ِِن َعْن اإْلِْساَلمِ  ْخرِبْ
َ
ُد أ ِ َص . ُُمَمَّ ْن اَل إَِلَ َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ

َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
َلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم اإْلِْساَلمُ أ

ًدا رَ  نَّ ُُمَمَّ
َ
ُ َوأ ََكَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، َوََتُجَّ اْْلَيَْت إْن إالَّ اَّللَّ اَلَة، َوتُْؤِِتَ الزَّ ، َوتُِقيَم الصَّ ِ ُسوُل اَّللَّ

قُهُ  .َصَدقْت : قَاَل . اْستََطْعت إََلِْه َسِبياًل  ُِلُ َوُيَصدِّ
َ
يَمانِ : قَاَل ! َفَعِجبْنَا َِلُ يَْسأ ِِن َعْن اإْلِ ْخرِبْ

َ
. فَأ

ْن تُْؤِمَن بِ : قَاَل 
َ
هِ أ ِ َوَماَلئَِكِتِه َوُكتُِبِه َورُُسِلِه َواَْلَْوِم اْْلِخِر، َوتُْؤِمَن بِالَْقَدِر َخْيِهِ َورَشِّ : قَاَل . اَّلَلَّ

ِِن : قَاَل . َصَدقْت ْخرِبْ
َ
نَّك تََراُه، فَإِْن لَْم تَُكْن تََراُه فَإِنَُّه : قَاَل . اإْلِْحَسانِ  َعِن فَأ

َ
َ َكأ ْن َتْعبَُد اَّللَّ

َ
أ

اَعةِ : قَاَل . يََراك ِِن َعْن السَّ ْخرِبْ
َ
ائِلِ : قَاَل . فَأ ْعلََم ِمْن السَّ

َ
ْخرِبِِْن َعْن : قَاَل . َما الَْمْسئُوُل َعنَْها بِأ

َ
فَأ

َماَراتَِها؟ قَاَل 
َ
اِء َيتََط : أ ْن تََرى احْلَُفاَة الُْعَراَة الَْعالََة رََِعَء الشَّ

َ
َمُة َربَّتََها، َوأ

َ
ْن تَِِلَ اأْل

َ
اَولُوَن ِِف أ

ائُِل؟: ُثمَّ اْنَطلََق، فَلَبِثْنَا َمِليًّا، ُثمَّ قَاَل . اْْلُنْيَانِ  تَْدرِي َمْن السَّ
َ
ْعلَم: قَلَْت . يَا ُعَمُر أ

َ
ُ َورَُسوُِلُ أ . ُُاَّللَّ

تَاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِدينَُكم: قَاَل 
َ
يُل أ  [ 8: َرَواُه ُمْسِلٌم رقم ]". فَإِنَُّه ِجرْبِ

 
হাদীছ - ২ 

এইখটাও ওমৰ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত কহখছ, ৱতখখখত ককখছ,  
এল্লদনাখন আল্লম ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামৰ ওচৰত বল্লহ আল্লছখলা, 
ল্লিক ৱসই সমযত হিাৎ এজন বযল্লি আমাৰ সনু্মখত আল্লহ উপল্লিত হ’ল, যাৰ 
কাখপাৰ আল্লছল অল্লতকক বগা, চুল্লল আল্লছল ৰ্ীষণ ক’লা; তাৰ ওপৰত ভ্ৰমণৰ 
ৱকাখনা লক্ষণ পল্লৰলল্লক্ষত ৱহাৱা নাল্লছল। আমাৰ মাজৰ ৱকাখনও ৱতওঁক ল্লচল্লনও 

ৱপাৱা নাল্লছল। ৱতওঁ নবী চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামৰ ওচৰত আল্লহ বল্লহখল, 
ল্লনজৰ আিু ৱতওঁৰ আিুৰ লগত ল্লমলাই ল্লনজৰ হাত ৱতওঁৰ (অিবা ল্লনজখৰই) 
উৰুত ৰাল্লখ ক’ৱল: “ৱহ মুহাম্মদ, ৱমাক ইছলাম সম্পখকি জ্ঞান ল্লদযক”। 
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ৰাছুলুিাহ চািািাহু আলাইল্লহ অছািাখম ক’ৱল: “ইছলাম কহখছ- তুল্লম সাক্ষয ল্লদযা 
ৱয, আিাহৰ বাল্লহখৰ আন ৱকাখনা সতয ইলাহ নাই আৰু মুহাম্মদ (চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািাম) আিাহৰ ৰাছুল, ছালাত প্ৰল্লতষ্ঠা কৰা, যাকাত আদায কৰা, 
ৰমজান মাহৰ ছওম পালন কৰা আৰু যল্লদ সামিি িাখক ৱতখে (আিাহৰ) ঘৰৰ 
হজ্জ কৰা।” 
ৱতওঁ (খলাকজখন) ক’ৱল: “আপুল্লন ল্লিখকই ককখছ”। আল্লম ল্লবল্লিত হ’ৱলা, ৱতও ঁ
ল্লনখজই ৱতখখতক প্ৰশ্ন কল্লৰ আখছ আখকৌ ল্লনখজই ৱতখখতৰ উত্তৰক সল্লিক বুল্লল 
কক আখছ। তাৰ ল্লপছত ক’ৱল, “ ৱমাক ঈমান সম্পখকি জ্ঞান ল্লদযক”। 

ৱতখখখত (ৰাছুলুিাহ চািািাহু আলাইল্লহ অছািাখম) ক’ৱল: “ৱসযা কহখছ এই ৱয- 
আিাহ, ৱতওঁৰ ল্লফল্লৰস্তা, ৱতওঁৰ ল্লকতাবসমূহ, ৱতওঁৰ ৰাছুলসকল আৰু 
আল্লখৰাতৰ ওপৰত ঈমান ৱপাষণ কৰা লগখত তাকদীৰৰ (ৰ্াগযৰ) ৰ্াল-ৱবযাৰ 
ওপৰত ল্লবশ্বাস িাপন কৰা।” 
ৱতওঁ ক’ৱল: “আপুল্লন ল্লিখকই ককখছ”। তাৰ ল্লপছত ক’ৱল: “ৱমাক ইহছান 
সম্পখকি জ্ঞান ল্লদযক”। 
ৱতখখখত ক’ৱল: “ৱসযা কহখছ এই ৱয- তুল্লম এখনকক আিাহৰ ইবাদত কৰা 
ৱযল্লনবা তুল্লম আিাহক ৱদল্লখ আছা, আৰু যল্লদ তুল্লম ৱতওঁক ৱদল্লখবকল ৱনাখপাৱা 
তিাল্লপও ৱতওঁ ৱতামাক ৱদল্লখ আখছ”। 
ৱতওঁ ক’ৱল: “ৱমাক ল্লকযামত সম্পখকি জ্ঞান ল্লদযক”। 
ৱতখখখত ক’ৱল: “যাক প্ৰশ্ন কৰা কহখছ ৱতওঁ প্ৰশ্নকাৰীতকক ৱবল্লছ এখকা 
নাজাখন”। 
ৱতওঁ ক’ৱল: “ ৱতখে তাৰ লক্ষণ সম্পখকি জ্ঞান ল্লদযক”।  
ৱতখখখত ক’ৱল: “ৱসযা কহখছ এই ৱয- দাসীখয ল্লনজ মাল্ললকক জন্ম ল্লদব, সম্পদ 
আৰু বস্ত্ৰহীন গৰখীযাসকখলও ওখ ওখ অট্টাল্ললকাৰ দম্ভ কল্লৰব”। 
তাৰ ল্লপছত ৱসই বযল্লি গুল্লচ গ’ল, ল্লকন্তু মই আৰু ল্লকছু সময বল্লহ িাল্লকখলা। 
ৱতল্লতযা ৱতখখখত (ৰাছুলুিাহ চািািাহু আলাইল্লহ অছািাখম) ৱমাক ক’ৱল: “ৱহ 
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ওমৰ! প্ৰশ্নকাৰী ৱকান আল্লছল, তুল্লম জানাখন? মই কখলা: “আিাহ আৰু ৱতওঁৰ 
ৰাছুখলখহ অল্লিক ৰ্ালকক জাখন”। ৱতখখখত ক’ৱল: “ৱতও ঁআল্লছল ল্লজব্ৰীল। 
ৱতামাখলাকক ৱতামাখলাকৰ দ্বীন ল্লশক্ষা ল্লদবকল ৱতামাখলাকৰ ওচৰত আল্লহল্লছল।” 
[ছহীহ মুছল্ললম: ৮[ 
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 احلديث اثلالث
 "بين اإلسالم لَع مخس"

ُ َعنُْهَما قَاَل  اِب رَِِضَ اَّللَّ ِ بِْن ُعَمَر بِْن اْْلَطَّ ِِب َعبِْد الرَّمْحَِن َعبِْد اَّللَّ
َ
ِ : َعْن أ َسِمْعت رَُسوَل اَّللَّ

 َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم َيُقوُل 
اَلةِ، َوإِيتَاِء َشَها: اإْلِْساَلمُ لََعَ مَخٍْس بيُِنَ  " ، َوإِقَاِم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ ُُمَمَّ

َ
ُ َوأ ْن اَل إَِلَ إالَّ اَّللَّ

َ
َدةِ أ

ََكِة، وََحجِّ اْْلَيِْت، وََصْوِم َرَمَضانَ   ."الزَّ
، رقم ]  [  21: ، َوُمْسِلٌم ، رقم 8: َرَواُه اْْلَُخارِيُّ
 

হাদীছ - ৩ 
আবু আল্লব্দৰ ৰহমান আবু্দিাহ ইবন ওমৰ ইবন আল-খাত্তাব ৰাল্লদযািাহু 
‘আনহুমাৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ- মই ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািামক কওঁখত শুল্লনখছা,  
“পাঁচটা স্তম্ভৰ ওপৰত ইছলামৰ ল্লৰ্ল্লত্ত িাপন কৰা কহখছ— সাক্ষয ল্লদযা ৱয, 
আিাহৰ বাল্লহখৰ আন ৱকাখনা সতয মা‘বূদ (উপাসয) নাই আৰু মুহাম্মদ আিাহৰ 
ৰাছুল, ছালাত কাখযম কৰা, যাকাত আদায কৰা, আিাহৰ ঘৰৰ হজ্জ কৰা 
আৰু ৰমজানৰ ছওম পালন কৰা।” 
[বুখাৰী: ৮, মছল্ললম: ২১[ 
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 احلديث الرابع
 "إن أحدكم جيمع ِف بطن أمه"

ِ بِْن َمْسُعوٍد  ِِب َعبِْد الرَّمْحَِن َعبِْد اَّللَّ
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل : رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل َعْن أ َثنَا رَُسوُل اَّللَّ َحدَّ

اِدُق الَْمْصُدوُق -َعلَيِْه وََسلَّم   :-وَُهَو الصَّ
ْرَبِعنَي يَْوًما ُنْطَفًة، ُثمَّ يَُكوُن َعلََقًة ِمثَْل َذلَِك، ُثمَّ "

َ
ِه أ مِّ

ُ
َحَدُكْم جُيَْمُع َخلُْقُه ِِف َبْطِن أ

َ
 إنَّ أ

ْرَبِع ََكَِماٍت يَُكوُن مُ 
َ
وَح، َوُيْؤَمُر بِأ : ْضَغًة ِمثَْل َذلَِك، ُثمَّ يُرَْسُل إََلِْه الَْملَُك َفيَنُْفُخ ِفيِه الرُّ

ْم َسِعيدٍ 
َ
َجِلِه، َوَعَمِلِه، وََشِِقٍّ أ

َ
 .بَِكتِْب ِرْزقِِه، َوأ

َحَدُكْم ََلَْعَمُل بَِعمَ 
َ
ِي اَل إَِلَ َغْيُهُ إنَّ أ ِ اَّلَّ ْهِل اْْلَنَِّة َحَّتَّ َما يَُكوُن بَيْنَُه َوَبيْنََها إالَّ فََواَّلَلَّ

َ
ِل أ

ْهِل انلَّاِر َفيَْدُخلَُها
َ
 .ِذَراٌع فَيَْسِبُق َعلَيِْه الِْكتَاُب َفيَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْهِل انلَّاِر َحَّتَّ َما يَُكوُن بَيْنَُه َوَبيْنََها إالَّ 
َ
َحَدُكْم ََلَْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
 ِذَراٌع فَيَْسِبُق َعلَيِْه َوإِنَّ أ

ْهِل اْْلَنَِّة َفيَْدُخلَُها
َ
 ."الِْكتَاُب َفيَْعَمُل بَِعَمِل أ

  [2643: رقم, ، َوُمْسِلٌم 3208: رقم, َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ]
 

হাদীছ - ৪ 
আবূ আল্লব্দৰ ৰহমান আবু্দিাহ ইবন মাছউদ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, 
ৱতওঁ ককখছ— ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাম— ল্লযজন সতযবাদী আৰু 
যাৰ কিাক সতয বুল্লল মাল্লন ৱলাৱা হয— ৱতখখখত আমাক ককখছ: 
ৱতামাখলাকৰ সৃল্লি মাতৃ গৰ্িত চল্লিশ ল্লদন কলখক শুক্ৰৰূখপ জমা ৱহাৱাৰ মািযমত 
আৰম্ভ হয, পৰবতিী চল্লিশ ল্লদন জমাট বন্ধা ৰিৰূখপ িাখক, তাৰ ল্লপছৰ চল্লিশ 
ল্লদন মাাংসল্লপণ্ড ৰূখপ িাখক, তাৰ ল্লপছত তাৰ ওচৰত ল্লফল্লৰস্তা ৱপ্ৰৰণ কৰা হয। 
এখতখক ল্লস তাৰ মাজত ৰূহ প্ৰখৱশ কৰায আৰু তাক চাল্লৰটা ল্লবষয ল্ললল্লখ 
ল্লদযাৰ বাখব আখদশ ল্লদযা হয- তাৰ জীল্লৱকা, বযস, কমি আৰু ল্লস ৱসৌৰ্াগযবান 
ৱন দুৰ্িগীযা। 
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এখতখক, আিাহৰ শপত! যাৰ বাল্লহখৰ আন ৱকাখনা সতয ইলাহ নাই-
ৱতামাখলাকৰ মাজত এজখন জান্নাতবাসীৰ দখৰ কাম কখৰ1- আনল্লক তাৰ আৰু 
জান্নাতৰ মাজত ৱকৱল এক হাত মান বযৱিান িাখক, এখন অৱিাত তাৰ 
(ৰ্াগযৰ) ল্ললখখন তাৰ ওপৰত প্ৰৰ্াৱ ল্লবস্তাৰ কখৰ, ফলত ল্লস জাহান্নামীসকলৰ 
দখৰ কাম কৰা আৰম্ভ কখৰ আৰু ইযাৰ ফলত ল্লস তাত প্ৰখৱশ কখৰ। 
আৰু ৱতামাখলাকৰ মাজত আন এজন বযল্লি জাহান্নামীসকলৰ দখৰ কাম কৰা 
আৰম্ভ কখৰ- আনল্লক তাৰ আৰু জাহান্নামৰ মাজত মাত্ৰ এক হাত মান বযৱিান 
িাখক, এখন অৱিাত তাৰ (ৰ্াগযৰ) ল্ললখন তাৰ ওপৰত প্ৰৰ্াৱ ল্লবস্তাৰ কখৰ, 
ফলত ল্লস জান্নাতবাসীসকলৰ দখৰ কাম কৰা আৰম্ভ কখৰ আৰু ল্লস তাত প্ৰখৱশ 
কখৰ। 
[বুখাৰী: ৩২০৮, মুছল্ললম: ২৬৪৩[ 

 

                                           
1  অিিাৎ বাল্লহযক দৃল্লিত তাৰ কামখটা সকখলাখৰ ওচৰত জান্নাতীসকলৰ কমি বুল্লল ল্লবখবল্লচত কহ 

িাখক। প্ৰকৃতপক্ষত ল্লস জান্নাতৰ কাম কৰা নাই। কাৰণ, তাৰ ঈমান আৰু ইখলাছৰ মাজত 

কৰবাত ল্লকবা কম আল্লছল। ]অনুবাদক[ 
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 احلديث اْلامس
 "من أحدث ِف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

ُ َعنَْها، قَالَْت  ِ ََعئَِشَة رَِِضَ اَّللَّ مِّ َعبِْد اَّللَّ
ُ
مِّ الُْمْؤِمِننَي أ

ُ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه : قَاَل : َعْن أ رَُسوُل اَّللَّ
ْمِرنَا َهَذا " وََسلَّم

َ
ْحَدَث ِِف أ

َ
 ."َما لَيَْس ِمنُْه َفُهَو رَد  َمْن أ

 [1718: رقم, ، َوُمْسِلٌم 2697: رقم, َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ]
 َفُهَو رَد  ... َمْن َعِمَل َعَماًل لَيَْس َعلَيِْه أْمُرنَا : ويف رواية ملسلم 

 
  হাদীছ - ৫ 
উমু্মল মু'ল্লমনীন আইশ্বা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহাৰ পৰা বল্লণিত কহখছ, ৱতওঁ ককখছ- 
ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
ল্লযখয আমাৰ দ্বীনৰ মাজত এখন ৱকাখনা নতুন ল্লবষয সাংযুি কল্লৰব ল্লযখটা তাৰ 
অাংশ নহয, ৱসযা প্ৰতযাখযাত হ’ব (অিিাৎ ৱসযা গ্ৰহণখযাগয নহ’ব)। 
[বুখাৰী: ২৬৯৭, মুছল্ললম: ১৭১৮[ 
মুছল্ললমৰ বণিনাত আখছ ৱয, 
ল্লয বযল্লি এখন ৱকাখনা কাম কল্লৰব ল্লযখটা আমাৰ দ্বীনত নাই, ৱসযা গ্ৰহণখযাগয 
নহ’ব (অিিাৎ প্ৰতযাখযাত হ’ব)।  
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 احلديث السادس
 "إن احلالل بني وإن احلرام بني"

ُ َعنُْهَما، قَاَل  ِ انلُّْعَماِن بِْن بَِشٍي رَِِضَ اَّللَّ ِِب َعبِْد اَّللَّ
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه : َعْن أ َسِمْعت رَُسوَل اَّللَّ

 :وََسلَّم َيُقوُل 
ُموٌر ُمْشتَِبَهاٌت اَل َيْعلَُمُهنَّ َكِثٌي ِمْن انلَّ "

ُ
، َوَبيْنَُهَما أ ٌ ، َوإِنَّ احْلََراَم َبنيِّ ٌ اِس، َفَمْن إنَّ احْلاََلَل َبنيِّ

بَُهاِت َوَقَع ِِف  يِنِه وَِعرِْضِه، َوَمْن َوَقَع ِِف الشُّ  ِِلِ
َ
بَُهاِت َفْقد اْسترَْبَأ اِِع يَْرََع اتَََّق الشُّ  احْلََراِم، ََكلرَّ

ْن يَْرَتَع ِفيهِ 
َ
 .َحْوَل احْلََِم يُوِشُك أ

الَّ َوإِنَّ ِِف اْْلََسِد ُمْضَغًة إَذا َصلَ 
َ
ِ َُمَاِرُمُه، أ الَّ َوإِنَّ ِحََم اَّللَّ

َ
اَل َوإِنَّ لُُِكِّ َمِلٍك ِحًَم، أ

َ
َحْت أ

اَل َوِِهَ الَْقلُْب َصلََح اْْلََسُد َُكُُّه، َوإَذا فََسَدْت فَسَ 
َ
 ."َد اْْلََسُد َُكُُّه، أ

 [1599: رقم, ، َوُمْسِلٌم  52: رقم, َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ]
 

হাদীছ - ৬ 
আবু আল্লব্দিাহ আন-নু‘মান ইবন বাশ্বীৰ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ 
ককখছঃ- মই ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামক কওঁখত শুল্লনখছাঃ 
ল্লনশ্চয হালাল সুস্পি আৰু হাৰাখমা সুস্পি, আৰু এই দুখযাৰ মাজত ল্লকছুমান 
সখেহজনক ল্লবষয আখছ ল্লযখবাৰ বহুখতই নাজাখন। এখতখক, ল্লয বযল্লি সল্লেহান 
ল্লবষযৰ পৰা ল্লনজখক ৰক্ষা কল্লৰখছ; ল্লস ল্লনজৰ দ্বীনক পল্লৱত্ৰ কল্লৰখছ আৰু ল্লনজৰ 
সন্মানখকা ৰক্ষা কল্লৰখছ। আৰু ল্লয বযল্লি সখেহযুি ল্লবষযত পল্লতত কহখছ; ল্লস 
হাৰামত পল্লতত কহখছ। তাৰ অৱিা ৱসই গৰখীযাৰ দখৰ ল্লযখয ল্লনল্লষদ্ধ চাৰণ 
ৰূ্ল্লমৰ চাল্লৰওফাখল (চতুষ্পদ জন্তু) চৰায, আৰু সদায এই আশাংকাত িাখক ৱয, 
ল্লযখকাখনা সমযত ৱকাখনা এটা পশু তাৰ মাজত প্ৰখৱশ কল্লৰ চল্লৰবকল আৰম্ভ 
কল্লৰব। 
সাৱিান! প্ৰখতযক ৰজা-বাদশ্বাহৰ এখকাটা সাংৰল্লক্ষত এলাকা আখছ। আৰু 
আিাহৰ সাংৰল্লক্ষত এলাকা কহখছ ৱতওঁৰ হাৰামকৃত ল্লবষযাল্লদ। সাৱিান! ল্লনশ্চয 
শৰীৰৰ মাজত এটা মাাংসল্লপণ্ড আখছ; ৱযল্লতযা ৱসইখটা ল্লিক িাখক ৱতল্লতযা 
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ৱগাখটই শৰীৰ ল্লিক িাখক, আৰু ৱযল্লতযা ৱসযা নি কহ যায ৱতল্লতযা ৱগাখটই 
ৱদহ নি কহ যায –ৱসইখটা কহখছ কলব (হৃদল্লপণ্ড)। 
[বুখাৰী: ৫২, মুছল্ললম: ১৫৯৯[ 
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 احلديث السابع
 "اِلين انلصيحة"

نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل 
َ
ارِيِّ رَِِضَ اهلُل َعنُْه أ وٍْس اِلَّ

َ
ِِب ُرَقيََّة تَِميِم بِْن أ

َ
 َعْن أ

يُن انلَِّصيَحةُ " ِتِهمْ لَِمْن؟ قَاَل : قُلْنَا. اِلِّ ِة الُْمْسِلِمنَي وَََعمَّ ئِمَّ
َ
، َوِلِكتَابِِه، َولَِرُسوِِلِ، َوأِل ِ  . "َّلِلَّ

 [55: رقم, َرَواُه ُمْسِلٌم ]
 

হাদীছ - ৭ 
আবু ৰুকাইযযা তামীম ইবন আওছ আদ্-দাৰী ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত 
কহখছ- নবী চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
দ্বীন কহখছ শুৰ্ কামনা। আল্লম প্ৰশ্ন কল্লৰখলা: কাৰ বাখব? ৱতখখখত ক’ৱল: 
আিাহৰ, ৱতওঁৰ ল্লকতাবৰ, ৱতওঁৰ ৰাছুলৰ, মুছল্ললমসকলৰ ৱনতৃবৃেৰ আৰু 
সকখলা মুছল্ললমৰ বাখব। 
[মুছল্ললম: ৫৫[ 
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 احلديث اثلامن
 "أمرت أن أقاتل انلاس"

ِ َصَّلَّ  نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
ُ َعنُْهَما، أ  اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل َعْن ابِْن ُعَمَر رَِِضَ اَّللَّ

، َوُيِقيُمو ِ ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ ُُمَمَّ
َ
ُ َوأ ْن اَل إَِلَ إالَّ اَّللَّ

َ
قَاتَِل انلَّاَس َحَّتَّ يَْشَهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرت أ

ُ
اَلةَ، أ ا الصَّ

ْمَوالَهُ 
َ
ََكَة؛ فَإَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمينِّ ِدَماَءُهْم َوأ ْم إالَّ ِِبَقِّ اإْلِْساَلِم، وَِحَساُبُهْم لََعَ َوُيْؤتُوا الزَّ

ِ َتَعاََل   .اَّللَّ
 [22: رقم, ، َوُمْسِلٌم  25: رقم, َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ]
 

 
হাদীছ - ৮ 

ইবখন ওমৰ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুমাৰ পৰা বল্লণিত, ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ককখছ: 
ৱমাক মানুহৰ লগত ৱতল্লতযাকলখক যুদ্ধ কৰাৰ আখদশ কৰা কহখছ ৱযল্লতযা কলখক 
ল্লসহঁখত এই কিাৰ সাক্ষয ল্লনল্লদব ৱয, আিাহৰ বাল্লহখৰ আন ৱকাখনা সতয ইলাহ 
নাই আৰু মুহাম্মদ (চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাম) আিাহৰ ৰাছুল। লগখত 
ল্লসহঁখত ছালাত কাখযম কল্লৰব আৰু যাকাত প্ৰদান কল্লৰব। যল্লদ ল্লসহঁখত এযা 

পালন কখৰ ৱতখে ল্লসহঁখত ৱমাৰ হাতৰ পৰা ল্লনজৰ জীৱন আৰু সম্পদ ৰক্ষা 
কল্লৰখল, ল্লকন্তু ইছলামৰ হক যল্লদ ৱসযা দাবী কখৰ ৱতখে ৱসযা সুকীযা কিা; 
আৰু ল্লসহঁতৰ ল্লহচাব ৱলাৱাৰ দাল্লযত্ব আিাহৰ ওপৰত। 
[বুখাৰী: ২৫, মুছল্ললম: ২২[ 
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 احلديث اتلاسع
 "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"

ِِب ُهَريَْرَة َعبِْد 
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل : الرَّمْحَِن بِْن َصْخٍر رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل َعْن أ َعلَيِْه َسِمْعت رَُسوَل اَّللَّ

 وََسلَّم َيُقوُل 
 ِ ْهلََك اَّلَّ

َ
َما أ تُوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُْم، فَإِنَّ

ْ
َمْرتُُكْم بِِه فَأ

َ
يَن ِمْن َما َنَهيْتُُكْم َعنُْه فَاْجتَنِبُوهُ، َوَما أ

نِْبيَائِِهمْ َقبِْلكُ 
َ
ُة َمَسائِِلِهْم َواْخِتاَلُفُهْم لََعَ أ  .ْم َكْْثَ

 [1337: رقم, ، َوُمْسِلٌم  7288: رقم, َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ]
 

হাদীছ - ৯ 
আবু হুৰাইৰা আবু্দৰ ৰহমান ইবন ছাখৰ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ 
ককখছ- মই ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামক কওঁখত শুল্লনখছা: 
মই ৱতামাখলাকক ল্লযখবাৰ ল্লবষখয ল্লনখষি কল্লৰখছা, তাৰ পৰা ল্লবৰত িাকা। আৰু 

ল্লযখবাৰ ল্লবষখয আখদশ কল্লৰখছা, যিাসম্ভৱ ৱসযা পালন কৰা। ৱতামাখলাকৰ 
পূবিৱতিীসকলক ধ্বাংস কল্লৰখছ ল্লসহঁতৰ ৱবল্লছ ৱবল্লছ প্ৰশ্নই, আৰু নবীসকলৰ 
লগত কৰা মতল্লবখৰাখি। 
[বুখাৰীঃ ৭২৮৮, মুছল্ললম: ১৩৩৭[ 
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 احلديث العارش
 "إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا"

ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل 
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم: َعْن أ  قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

َمَر بِِه 
َ
َمَر الُْمْؤِمِننَي بَِما أ

َ
َ أ َ َطيٌِّب اَل َيْقبَُل إالَّ َطيِّبًا، َوإِنَّ اَّللَّ يَا : "الُْمرَْسِلنَي َفَقاَل َتَعاََل إنَّ اَّللَّ

َها الرُُّسُل َُكُوا ِمْن ا يُّ
َ
يِّبَاِت َواْعَملُوا َصاحِلًاأ يَن آَمنُوا َُكُوا ِمْن : "، َوقَاَل َتَعاََل "لطَّ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
يَا أ

 .َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْ 
ْغرَبَ 

َ
ْشَعَث أ

َ
َفَر أ َماءِ  ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ َحَراٌم، َوَمْطَعُمهُ ! يَا رَبِّ ! يَا رَبِّ : َيُمدُّ يََديِْه إََل السَّ

َّنَّ يُْستََجاُب َِلُ؟
َ
َي بِاحْلََراِم، فَأ ُبُه َحَراٌم، َوَملْبَُسُه َحَراٌم، وَُغذِّ  .َوَمْْشَ

 [1015: رقم, َرَواُه ُمْسِلٌم ]

 
হাদীছ - ১০ 

আবু হুৰাইৰা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ- ৰাছুলুিাহ চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
আিাহ তা‘আলা পাক-পল্লৱত্ৰ, ৱসখয ৱতওঁ ৱকৱল পল্লৱত্ৰ বস্তুখহ কবূল কখৰ। আিাহ 
তা‘আলাই মুল্লমনসকলক ৱকৱল ৱসই কাখমই কৰাৰ হুকুম ল্লদখছ ল্লযখটা কৰাৰ হুকুম 
ৱতওঁ ৰাছুলসকলক ল্লদখছ। আিাহ তা‘আলাই ককখছ: ((খহ ৰাছুলসকল! পল্লৱত্ৰ বস্তু 
আহাৰ কৰা আৰু ৱনক আমল কৰা।)) আিাহ তা‘আলাই আৰু ককখছ: ((খহ 
মুল্লমনসকল! আল্লম ৱতামাখলাকক ল্লয পল্লৱত্ৰ জীল্লৱকা দান কল্লৰখছা তাৰ পৰা আহাৰ 
কৰা।)) 
তাৰ ল্লপছখত ৱতওঁ (ৰাছুল চািািাহু আলাইল্লহ অছািাখম) এখন এজন বযল্লিৰ কিা 
উখিখ কল্লৰখল ল্লয বযল্লি দীঘি ছফৰত ওলাইখছ আৰু তাৰ চুল্ললখবাৰ ফল্লনওৱা নাই 
লগখত তাৰ কাখপাৰ িুল্লল বাল্ললখৰ মযলা কহখছ। তাৰ ল্লপছত ল্লস ল্লনজৰ দুই হাত 
আকাশৰ ফাখল তুল্লল িখৰ আৰু কয: ৱহ ৰব! ৱহ ৰব! অিচ তাৰ খাদয হাৰাম, তাৰ 
পানীয হাৰাম, তাৰ ৱপাছাক হাৰাম, ল্লস হাৰামৰ্াখৱ লাল্ললত-পাল্ললত কহখছ; এখন অৱিাত 
ৱকখনকক তাৰ দুআ কবূল হ’ব পাখৰ। 
[মুছল্ললম: ১০১৫[  
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 احلديث احلادي عْش
 "دع ما يريبك إَل ما ال يريبك"

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم َوَرحْيَ  ِِب َطاِلٍب ِسبِْط رَُسوِل اَّللَّ
َ
ِّ بِْن أ ٍد احْلََسِن بِْن لََعِ ِِب ُُمَمَّ

َ
انَِتِه َعْن أ

ُ َعنُْهَما، قَاَل   :رَِِضَ اَّللَّ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم   ."إََل َما اَل يُِريبُكَدْع َما يُِريبُك "َحِفْظت ِمْن رَُسوِل اَّللَّ

ِمِذيُّ  ] ْ ِمِذيُّ  5711: رقم, ، َوالنََّساِِئّ  2520: رقم, َرَواُه الِّتِّ ْ َحِديٌث َحَسٌن : ، َوقَاَل الِّتِّ
 [َصِحيحٌ 

 
হাদীছ - ১১ 

ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামৰ ৱেহাস্পদ ৱদৌল্লহত্ৰ আবু মুহাম্মদ হাছান 
ইবন আলী ইবন আবী তাল্ললব ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুমাৰ পৰা বল্লণিত কহখছ, ৱতওঁ 
ককখছ: 
“মই ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামৰ পৰা এই কিা শুল্লন িৰণ 
ৰাল্লখখছা ৱয:  সখেহযুি ল্লবষয বজিন কল্লৰ সখেহমুি ল্লবষয গ্ৰহণ কৰা।”  
[ল্লতৰল্লমজী: ২৫২০, নাছাযী: ৫৭১১, আৰু ইমাম ল্লতৰল্লমজীখয ককখছ: হাদীছখটা 
হাছান ছহীহ[ 
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 احلديث اثلاين عْش
 "من حسن إسالم املرء"
ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم: َعْن أ  : قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

 ."الَْمْرِء تَْرُكُه َما اَل َيْعِنيهِ ِمْن ُحْسِن إْساَلِم "
ِمِذيُّ ] ْ  [3976: رقم, ، ابن ماجه2318: رقم, َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه الِّتِّ
 

হাদীছ – ১২ 
আবু হুৰাইৰা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত কহখছ, ৱতওঁ ককখছ- ৰাছুলুিাহ 
চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
“অনিিক অপ্ৰখযাজনীয ল্লবষয তযাগ কৰাখটাখৱই এজন বযল্লিৰ উত্তম ইছলাম 
(গ্ৰহণ কৰাৰ পল্লৰচয)।” 
[হাদীছখটা হাছান। ল্লতৰল্লমজী: ২৩১৮, ইবখন মাজাহ: ৩৯৭৬[ 
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 احلديث اثلالث عْش
 "ال يؤمن أحدكم حَّت حيب ألخيه ما حيب نلفسه"

 ِ نَِس بِْن َمالٍِك رَِِضَ اهلُل َعنُْه َخاِدِم رَُسوِل اَّللَّ
َ
ِِب مَحَْزةَ أ

َ
َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم َعْن انلَِِّبِّ  َعْن أ

 :َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل 
ِخيِه َما حُيِبُّ نِلَْفِسهِ "

َ
َحُدُكْم َحَّتَّ حُيِبَّ أِل

َ
 ."اَل يُْؤِمُن أ

 [45: رقم, ، َوُمْسِلمٌ 13: رقم, َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ] 
 

হাদীছ – ১৩ 
আবু হামযাহ আনাছ ইবন মাখলক ৰাল্লদযািাহু ‘আনহু- ৰাছুলুিাহ চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািামৰ খাল্লদম- ৱতওঁৰ পৰা বল্লণিত ৱয, নবী চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ককখছ: 
“ৱতামাখলাকৰ মাজত ৱকাখনাবাই ৱতল্লতযা কলখক মুল্লমন হ’ব ৱনাৱাখৰ, ৱযল্লতযা 
কলখক ল্লস তাৰ ৰ্াতৃৰ বাখব ৱসইখটাখৱই পছে নকল্লৰব ল্লযখটা ল্লস ল্লনজৰ বাখব 
পছে কখৰ।” 
 [বুখাৰী: ১৩, মুছল্ললম: ৪৫[ 

 



 

 

 
 20  

 احلديث الرابع عْش
 "ال حيل دم امريء مسلم إال بإحدى ثالث "

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم: َعْن ابِْن َمْسُعوٍد رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل   :قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
 بِإِْحَدى ثاََلٍث "

لُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إالَّ ايِن، َوانلَّْفُس بِانلَّْفِس، : اَل حَيِ ينِِه اثلَّيُِّب الزَّ َواتلَّارُِك ِِلِ
 ."الُْمَفاِرُق لِلَْجَماَعةِ 

 [1676: رقم, ، َوُمْسِلمٌ 6878: رقم, َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ] 
 

হাদীছ – ১৪ 
ইবখন মাছউদ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত কহখছ, ৱতওঁ ককখছ- ৰাছুলুিাহ 
চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
“ৱকাখনা মুছল্ললমৰ ৰিপাত কৰা ল্লতল্লনটা কাৰণ বযতীত কবি নহয- ল্লববাল্লহত 
বযল্লি যল্লদ বযল্লৰ্চাৰ কখৰ, আৰু যল্লদ প্ৰাণৰ পল্লৰবখতি প্ৰাণ ল্লনব লগা হয। আৰু 

যল্লদ ৱকাখনাবাই ল্লনজ দ্বীনক পল্লৰতযাগ কল্লৰ মুছল্ললম জামা‘আতৰ পৰা ৱবখলগ কহ 
যায।” 
[বুখাৰী: ৬৮৭৮, মুছল্ললম: ১৬৭৬[ 
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 احلديث اْلامس عْش
 "من َكن يؤمن باهلل واَلوم اْلخر فليقل خيا"

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل  نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهلُل َعنُْه أ

َ
 :َعْن أ

ْو َِلَْصُمْت، "
َ
ا أ ِ َواَْلَْوِم اْْلِخِر فَلْيَُقْل َخْيً ِ َواَْلَْوِم اْْلِخِر َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّلَلَّ َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّلَلَّ

ِ َواَْلَْوِم اْْلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفهُ   ."فَلْيُْكِرْم َجارَُه، َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّلَلَّ
 [47: رقم, ، َوُمْسِلمٌ 6018: رقم, َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ] 

 
হাদীছ – ১৫ 

আবু হুৰাইৰা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ককখছঃ 
"ল্লয বযল্লি আিাহৰ প্ৰল্লত আৰু আল্লখৰাতৰ প্ৰল্লত ঈমান ৱপাষণ কখৰ, তাৰ বাখব 
উল্লচত, ল্লস ৱযন উত্তম কিা কয নহ’ৱল ৱমৌনতা অৱলম্বন কখৰ। আৰু ল্লয বযল্লি 

আিাহ আৰু আল্লখৰাতৰ প্ৰল্লত ঈমান ৱপাষণ কখৰ, তাৰ বাখব উল্লচত, ল্লস ৱযন 
ল্লনজৰ প্ৰল্লতখবশীৰ প্ৰল্লত সদয হয। আৰু ল্লয বযল্লি আিাহ আৰু আল্লখৰাতৰ 
প্ৰল্লত ঈমান ৱপাষণ কখৰ, তাৰ উল্লচত, ল্লস ৱযন তাৰ অল্লতল্লিক সন্মান কখৰ।" 
[বুখাৰীঃ ৬০১৮, মুছল্ললমঃ ৪৭[ 
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 احلديث السادس عْش
 "ال تغضب "

 
ْن رَُجاًل قَاَل 

َ
ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهلُل َعنُْه أ

َ
وِْصيِن َعْن أ

َ
 :قَاَل . لِلنَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم أ

َد ِمَراًرا، قَاَل   . "اَل َتْغَضْب : اَل َتْغَضْب، فََردَّ
 [6116: َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ]
 

হাদীছ – ১৬  
আবূ হুৰাইৰা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত- বযল্লি এজখন ৰাছুলুিাহ চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািামক কখল: ৱমাক ল্লকবা উপখদশ ল্লদযক। ৱতখখখত ক’ৱল: 
ৱক্ৰাি নকল্লৰবা। বযল্লিজখন বাখৰ বাখৰ ৰাছুলৰ ওচৰত উখপদশ ল্লবচাল্লৰখল আৰু 

ৰাছুল চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ক’ৱল: ৱক্ৰাি নকল্লৰবা। 
[বুখাৰী: ৬১১৬[  
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 احلديث السابع عْش 
 "إن اهلل كتب اإلحسان لَع لك يشء"

 
ِِب 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل َعْن أ وٍْس رَِِضَ اهلُل َعنُْه َعْن رَُسوِل اَّللَّ

َ
اِد بِْن أ  :َيْعََّل َشدَّ

ْحسِ "
َ
ْحِسنُوا الِْقتْلََة، َوإَِذا َذَِبْتُْم فَأ

َ
ٍء، فَإَِذا َقتَلْتُْم فَأ َ َكتََب اإْلِْحَساَن لََعَ لُكِّ يَشْ نُوا إنَّ اَّللَّ

ِْبََة،  ْح َذبِيَحتَهُ اَّلِّ َحُدُكْم َشْفَرتَُه، َولُْيِ
َ
 ."َوَْلُِحدَّ أ

 [1955: َرَواُه ُمْسِلمٌ [
 

হাদীছ - ১৭  
আবূ ইযা‘লা শ্বািাদ ইবন আওছ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৰাছুলুিাহ 
চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
ল্লনঃসখেখহ আিাখহ সকখলা কাম উত্তম পদ্ধল্লতত কৰাৰ ল্লবিান কল্লৰ ল্লদখছ। 
এখতখক ৱযল্লতযা ৱতামাখলাখক (খকাখনা জন্তু) হতযা কৰা, ৱতল্লতযা উত্তম পদ্ধল্লতত 
হতযা কল্লৰবা আৰু ৱযল্লতযা জখবহ কল্লৰবা, ৱতল্লতযা উত্তম পদ্ধল্লতত জখবহ 
কল্লৰবা। ৱতামাৱলাকৰ ছুল্লৰ িাৰ কল্লৰ ৱলাৱা উল্লচত আৰু জন্তুৰ কি লাঘৱ কৰা 

উল্লচত। 
[মুছল্ললম: ১৯৫৫[ 
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 احلديث اثلامن عْش
 "اهلل حيثما كنتاتق "

 
ُ َعنُْهَما، َعْن رَُسو ِِب َعبِْد الرَّمْحَِن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل رَِِضَ اَّللَّ

َ
ِِب َذرٍّ ُجنَْدِب بِْن ُجنَاَدَة، َوأ

َ
ِل َعْن أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل   :اَّللَّ
يِّئََة احْلََسنَ " تِْبْع السَّ

َ
َ َحيْثَُما ُكنْت، َوأ  ."َة َتْمُحَها، وََخاِلْق انلَّاَس ِِبُلٍُق َحَسٍن اتَِّق اَّللَّ

ِمِذيُّ ] ْ  .َحَسٌن َصِحيحٌ : ، َويِف َبْعِض النَُّسِخ َحَسنٌ َحِديٌث : َوقَاَل [ 1987: َرَواُه الِّتِّ
 

হাদীছ - ১৮ 
আবূ যাৰ জুনদুব ইবন জুনাদাহ আৰু আবূ আবু্দৰ ৰহমান মু'আয ইবন জাবাল 
ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুমাৰ পৰা বল্লণিত আখছ, ৱতওঁখলাখক ককখছ, ৰাছুলুিাহ চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
তুল্লম য’ৱতই ল্লয অৱিাত নািাকা ল্লকয আিাহক ৰ্য কৰা আৰু প্ৰখতযক ৱবযা 
কামৰ ল্লপছত ৰ্াল কাম কৰা, ল্লযখটা ৱবযাক মল্লচ ৱপলাব; আৰু মানুহৰ লগত 
ৰ্াল বযৱহাৰ কৰা। 
[ল্লতৰল্লমজী: ১৯৮৭,  আৰু ল্লতৰল্লমজীখয হাদীছখটাক হাছান বুল্লল ককখছ। ৱকাৱনা 

ৱকাখনা সাংকলনত ইযাক হাছান ছহীহ বুল্লল ৱকাৱা কহখছ।[ 
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 احلديث اتلاسع عْش
 "احفظ اهلل حيفظك"

 
ُ َعنُْهَما قَاَل  ِ بِْن َعبَّاٍس رَِِضَ اَّللَّ ِِب الَْعبَّاِس َعبِْد اَّللَّ

َ
 :َعْن أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم يَْومً " َعلُِّمك ََكَِماٍت ! يَا ُغاَلم: ا، َفَقاَل ُكنْت َخلَْف رَُسوِل اَّللَّ
ُ
: إينِّ أ

ْدهُ  َ ََتِ َ حَيَْفْظك، اْحَفْظ اَّللَّ ، َوإَِذا اْستََعنْت فَاْستَِعْن  اْحَفْظ اَّللَّ َ ْل اَّللَّ
َ
لْت فَاْسأ

َ
َُتَاَهك، إَذا َسأ

ٍء قَْد كَ  ٍء لَْم َينَْفُعوك إالَّ بََِشْ ْن َينَْفُعوك بََِشْ
َ
َة لَْو اْجتََمَعْت لََعَ أ مَّ

ُ
نَّ اأْل

َ
، َواْعلَْم أ ِ ُ بِاَّلَلَّ تَبَُه اَّللَّ

ْن يَُضُّ 
َ
ُ َعلَيْك؛ ُرفَِعْت لَك، َوإِْن اْجتََمُعوا لََعَ أ ٍء قَْد َكتَبَُه اَّللَّ وك إالَّ بََِشْ ٍء لَْم يَُضُّ وك بََِشْ

ُحُف  ْت الصُّ قاَْلُم، وََجفَّ
َ
 ."اأْل
 
ِمِذيُّ ] ْ  .َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل [ 2516: َرَواُه الِّتِّ

ِمِذيِّ  ْ ْدُه أمامك، ت: "َويِف ِرَوايَِة َغْيِ الِّتِّ َ ََتِ ِ ِِف الرََّخاِء َيْعِرفُك ِِف اْحَفْظ اَّللَّ ََُعرَّْف إََل اَّللَّ
نَّ 

َ
َصابَك لَْم يَُكْن َِلُْخِطئَك، َواْعلَْم أ

َ
ك لَْم يَُكْن َِلُِصيبَك، َوَما أ

َ
ْخَطأ

َ
نَّ َما أ

َ
ِة، َواْعلَْم أ دَّ الشِّ

 ُ نَّ َمَع الُْعْْسِ ي
َ
ْن الَْفَرَج َمَع الَْكْرِب، َوأ

َ
، َوأ رْبِ اانلَّْْصَ َمَع الصَّ  ."ْْسً

 
হাদীছ - ১৯ 

আবূ আব্বাছ আবু্দিাহ ইবন আব্বাছ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুখৱ বণিনা কল্লৰখছ- 
এল্লদনাখন মই ৰাছুলুিাহ (চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাম)-ৰ ল্লপছফাখল আল্লছখলা, 
ৱতখখখত ৱমাক ক’ৱল: "খহ যুৱক! মই ৱতামাক ৱকইল্লটমান কিা ল্লশকাম- 
আিাহক সাংৰক্ষণ কল্লৰবা2 ৱতখনহ’ৱল ৱতওঁ ৱতামাক সাংৰক্ষণ কল্লৰব, আিাহক 
িৰণ কল্লৰখল ৱতওঁক ৱতামাৰ সনু্মখখত পাবা। ৱযল্লতযা ল্লকবা ল্লবচাল্লৰবা ৱতল্লতযা 

আিাহৰ ওচৰখতই ল্লবচাল্লৰবা; ৱযল্লতযা সাহাযয ল্লবচাল্লৰবা ৱতল্লতযা আিাহৰ 

                                           
2  আিাহক সাংৰক্ষণ কৰাৰ অিি, আিাহৰ তাওহীদ আৰু অল্লিকাৰ সাংৰক্ষণ। আিাহৰ আখদশ 

ল্লনখষি আৰু চৰীযতৰ ল্লবল্লি-ল্লবিানৰ সীমাখৰখা সাংৰক্ষণ। ]অনুবাদক[ 
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ওচৰখতই সাহাযয ল্লবচাল্লৰবা। জাাল্লন ৱিাৱা, ৱগাখটই মানুখহ যল্লদ ৱতামাৰ ৱকাখনা 

উপকাৰ কল্লৰব ল্লবচাখৰ ৱতখে আিাখহ ৱতামাৰ বাখব ল্লয ল্লনল্লদিি কল্লৰ ল্লদখছ, তাৰ 
বাল্লহখৰ আন ৱকাখনা উপকাৰ কল্লৰব ৱনাৱাল্লৰব। আৰু যল্লদ ৱগাখটই মানুখহ 

ৱতামাৰ ৱকাখনা অল্লনি কল্লৰব ল্লবচাখৰ ৱতখে আিাখহ ৱতামাৰ বাখব ল্লয ল্লনল্লদিি 
কল্লৰ ল্লদখছ তাৰ বাল্লহখৰ ৱবল্লছ অল্লনি কল্লৰব ৱনাৱাল্লৰব। কলম তুলল্লা ৱলাৱা কহখছ 

আৰু পৃষ্ঠা শুকাই কগখছ।" 
[ল্লতৰল্লমজীখয বণিনা কল্লৰখছ: ২৫১৬, আৰু ৱতওঁ হাদীছখটাক ছহীহ (হাছান) বুল্লল 
ককখছ।[ 
 
ল্লতৰল্লমজীৰ বাল্লহখৰ আন বণিনাত ৱকাৱা কহখছ: 
"আিাহক িৰণ কৰা ৱতখে তুল্লম ৱতওঁক ৱতামাৰ সনু্মখত পাবা, তুল্লম স্বচ্ছল 
অৱিাত আিাহক িৰণ কল্লৰবা, ৱতওঁ ৱতামাক কল্লিন অৱিাত িৰণ কল্লৰব। 
মনত ৰাল্লখবা- ল্লযখটা তুল্লম ৱপাৱা নাই, ৱসইখটা ৱতামাৰ পাবলগীযা নাল্লছল, আৰু 
ল্লযখটা তুল্লম পাইছা ৱসযা তুল্লম নাপাই নািাল্লকলাখহঁখতন। আৰু জাল্লন ৱিাৱা! কিযি 
িাৰণৰ ফলত (আিাহৰ) সাহাযয লাৰ্ কৰা যায। কিৰ ল্লপছত স্বাচ্ছে আখহ। 
কল্লিন অৱিাৰ ল্লপছত স্বচ্ছলতা আখহ।" 
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 احلديث العْشون
 "فاصنع ما شئتإذا لم تستح "

 
نَْصارِيِّ اْْلَْدرِيِّ رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل 

َ
ِ َصَّلَّ : َعْن ابِْن َمْسُعوٍد ُعْقبََة بِْن َعْمٍرو اأْل قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

 :اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم
وَل "

ُ
ِة اأْل ِم انلُّبُوَّ ْدرََك انلَّاُس ِمْن لََكَ

َ
ا أ  ."فَاْصنَْع َما ِشئْتإَذا لَْم تَْستَِح : إنَّ ِممَّ

 .[3483: َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ]
 

হাদীছ - ২০ 
আবূ মাছউদ উকবাহ ইবন আমৰ আল-আনছাৰী আল-বাদৰী ৰাল্লদযািাহু 
আনহুৰ পৰা বল্লণিত- ৱতওঁ ককখছ, ৰাছুলুিাহ (চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম) 
ককখছ: 
"অতীতৰ নবীসকলৰ পৰা মানুখহ এই কিা জাল্লনব পাল্লৰখছ ৱয, যল্লদ ৱতামাৰ 
লাজ নািাখক ৱতখনহ’ৱল ল্লয ইচ্ছা ৱসইখটাখৱ কৰা।" 
[বুখাৰী: ৩৪৮৩[ 

  
 



 

 

 
 28  

 احلديث احلادي والعْشون
 "قل آمنت باهلل ثم استقم"

  
ِِب َعْمٍرو َوِقيَل 

َ
ِ رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل : َعْن أ ِِب َعْمَرَة ُسْفيَاَن بِْن َعبِْد اَّللَّ

َ
 :أ

ِ : قُلْت" َحًدا َغْيَك؛ قَاَل قُْل ِِل ! يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
ُل َعنُْه أ

َ
ْسأ

َ
ُِ آَمنْت بِاَّلَلَّ : قُْل : ِِف اإْلِْساَلِم قَْواًل اَل أ

 ."ُثمَّ اْستَِقمْ 
 [38: َرَواُه ُمْسِلمٌ ]
 

হাদীছ - ২১ 
আবূ আমৰ বা আবূ আমৰাহ ছুল্লফযান ইবন আবু্দিাহৰ পৰা বল্লণিত- 
মই ক’ৱলা: ৱহ আিাহৰ ৰাছুল! ৱমাক ইছলাম সম্পখকি এখন ল্লকবা কওঁক যাখত 
আখপানাৰ বাল্লহখৰ আন কাখৰা ওচৰত এখকা প্ৰশ্ন কৰাৰ প্ৰখযাজন নহয। 
ৱতখখখত ক’ৱল:  ৱকাৱা- 'মই আিাহৰ প্ৰল্লত ঈমান আল্লনখছা'; তাৰ ল্লপছত ইযাৰ 
ওপৰত অল্লবচল িাকা।" [মুছল্ললম: ৩৮[ 
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 احلديث اثلاين والعْشون
 "أرأيت إذا صليت املكتوبات وصمت رمضان"

 ِ ِِب َعبِْد اَّللَّ
َ
ُ َعنُْهَماَعْن أ نَْصارِيِّ رَِِضَ اَّللَّ

َ
ِ اأْل  :َجابِِر بِْن َعبِْد اَّللَّ

ِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيِْه وََسلَّم َفَقاَل " َل رَُسوَل اَّللَّ
َ
نَّ رَُجاًل َسأ

َ
يْت إَذا َصلَّيْت الَْمْكتُوبَاِت، وَُصْمت : أ

َ
رَأ

َ
أ

ْمت احْلََراَم، وَ َرَمَضانَ  ْحلَلْت احْلاََلَل، وََحرَّ
َ
ْدُخُل اْْلَنََّة؟ قَاَل ، َوأ

َ
أ
َ
زِدْ لََعَ َذلَِك َشيْئًا؛ أ

َ
 ."َنَعمْ : لَْم أ

 [15: َرَواُه ُمْسِلمٌ ]
  

হাদীছ – ২২ 
আবূ আবু্দিাহ জাল্লবৰ ইবন আবু্দিাহ আল-আনছাৰী (ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুমা)ৰ 
পৰা বল্লণিত- 
এজন বযল্লিখয ৰাছুলুিাহ (চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাম)ক সুল্লিখল: আপুল্লন এই 
ল্লবষখয ল্লক কয, যল্লদ মই ফৰজ ছালাত আদায কখৰা, ৰমজানৰ ছওম পালন 
কখৰা, হালালক হালাল বুল্লল আৰু হাৰামক হাৰাম বুল্লল গণয কখৰা, আৰু 
ইযাতকক ৱবল্লছ এখকা নকখৰা, ৱতখনহ’ৱল মই জান্নাতত প্ৰখৱশ কল্লৰব 
পাল্লৰমখন? ৱতখখখত ক’ৱল: হয। 
[মুছল্ললম: ১৫[  
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 والعْشوناحلديث اثلالث 
 "االطهور شطر اإليمان"

 
ْشَعِريِّ رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل 

َ
ِِب َمالٍِك احْلَارِِث بِْن ََعِصٍم اأْل

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه : َعْن أ قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
 :وََسلَّم

ِ َتْمََلِن " ِ َواحْلَْمُد َّلِلَّ  الِْمزَياَن، وَُسبَْحاَن اَّللَّ
ُ
ِ َتْمََل يَماِن، َواحْلَْمُد َّلِلَّ ُهوُر َشْطُر اإْلِ وْ -الطَّ

َ
 : أ

ُ
 -تَْمََل

رْبُ ِضيَاٌء، َوالُْقْرآُن حُ  َدقَُة بُْرَهاٌن، َوالصَّ اَلةُ نُوٌر، َوالصَّ رِْض، َوالصَّ
َ
َماِء َواأْل ْو َما َبنْيَ السَّ

َ
ٌة لَك أ جَّ

ْو ُموبُِقَهافَ يْك، لُكُّ انلَّاِس َيْغُدو، َعلَ 
َ
 ."بَائٌِع َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها أ

 [223: َرَواُه ُمْسِلمٌ ]
 

হাদীছ - ২৩ 
আবূ মাল্ললক আল-হাল্লৰছ ইবন আল্লছম আল-আশ্ব'আৰী ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা 
বল্লণিত- ৰাছুলুিাহ (চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম) ককখছ: 
"পল্লৱত্ৰতা ঈমানৰ অদ্ধিাাংশ; আল-হামদুল্ললিাখহ তুলাচনী পল্লৰপূণি কল্লৰ ল্লদখয 
আৰু “ছুবহানািাল্লহ অল-হামদুল্ললিাল্লহ উৰ্খযই অিবা ইযাৰ এটাই আকাশ আৰু 
পৃল্লিৱীৰ মিযৱতিী িান পূণি কল্লৰ ল্লদখয। ছালাত কহখছ ৱজযাল্লত, ছাদাকাহ কহখছ 

প্ৰমাণ, কিযি কহখছ উজ্জ্বল ৱপাহৰ, আৰু ৱকাৰআন ৱতামাৰ সপখক্ষ অিবা 
ল্লবপখক্ষ প্ৰমাণ। প্ৰখতযক বযল্লিখযই ল্লনজৰ আত্মাৰ ক্ৰয-ল্লবক্ৰযৰ মািযমত প্ৰৰ্াত 
আৰম্ভ কখৰ- আৰু ৱসযা হযখতা তাক মুি কল্লৰ ল্লদখয অিবা তাক ধ্বাংস কল্লৰ 
ল্লদখয।" 
[মুছল্ললম: ২২৩[ 



 

 

 
 31  

 احلديث الرابع والعْشون
 "يا عبادي إين حرمت الظلم لَع نفيس"

 
ِِب َذرٍّ الْ 

َ
ِغَفارِيِّ رَِِضَ اهلُل َعنُْه َعْن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهللُ َعلَيِْه وََسلَّم ِفيَما يَْرِويِه َعْن َربِّهِ تَبَارََك َعْن أ

نَُّه قَاَل 
َ
 :َوَتَعاََل، أ

لَْم لََعَ َنْفيِس، وََجَعلْته بَيْنَُكْم ُمح: يَا ِعبَاِدي" ْمت الظُّ ًما؛ فَاَل َتَظالَُمواإينِّ َحرَّ ! يَا ِعبَاِدي. َُرَّ
ْهِدُكمْ 

َ
ْطَعْمته، ! يَا ِعبَاِدي. َُكُُّكْم َضال  إالَّ َمْن َهَديْته، فَاْستَْهُدوِِن أ

َ
َُكُُّكْم َجائٌِع إالَّ َمْن أ

ْطِعْمُكمْ 
ُ
ْكُسُكمْ ْستَْكُسوْ  إالَّ َمْن َكَسْوته، فَاَُكُُّكْم ََعرٍ ! يَا ِعبَاِدي. فَاْستَْطِعُموِِن أ

َ
يَا . ِِن أ

ْغِفْر لَُكمْ ! ِديِعبَا
َ
يًعا؛ فَاْستَْغِفُروِِن أ نُوَب مَجِ ْغِفُر اَّلُّ

َ
نَا أ

َ
يَا . إنَُّكْم ُُتِْطئُوَن بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوأ

وِِن، َولَْن َتبْلُُغوا َنْفِِع َفتَنَْفُعوِِن ! ِعبَاِدي نَّ ! ِعبَاِدي يَا. إنَُّكْم لَْن َتبْلُُغوا ُُضِّي َفتَُضُّ
َ
لَْو أ

وَّ 
َ
ْتََق قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم، َما َزاَد َذلَِك ِِف أ

َ
لَُكْم َوآِخَرُكْم َوإِنَْسُكْم وَِجنَُّكْم ََكنُوا لََعَ أ

لَُكْم َوآِخَرُكْم َوإِنَْسكُ ! يَا ِعبَاِدي. ُملِِْك َشيْئًا وَّ
َ
نَّ أ

َ
 لَْو أ

َ
َجِر قَلِْب رَُجٍل فْم وَِجنَُّكْم ََكنُوا لََعَ أ

لَُكْم َوآِخَرُكْم َوإِنَْسُكْم ! يَا ِعبَاِدي. ِمنُْكْم، َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُملِِْك َشيْئًاَواِحٍد  وَّ
َ
نَّ أ

َ
لَْو أ

تَله، َما َنَقَص َذلَِك ِممَّ 
َ
ْعَطيْت لُكَّ َواِحٍد َمْسأ

َ
لُوِِن، فَأ

َ
ا وَِجنَُّكْم قَاُموا ِِف َصِعيٍد َواِحٍد، فََسأ

ْدِخَل اْْلَْحرَ ِعنِْدي إالَّ َكَما َينْقُ 
ُ
ْحِصيَها ! يَا ِعبَاِدي. ُص الِْمْخيَُط إَذا أ

ُ
ْعَمالُُكْم أ

َ
إنََّما ِِهَ أ

، َوَمْن وََجَد َغْيَ ذَ  َ َوفِّيُكْم إيَّاَها؛ َفَمْن وََجَد َخْيًا فَلْيَْحَمْد اَّللَّ
ُ
لَِك فَاَل يَلُوَمن إالَّ لَُكْم، ُثمَّ أ

 ."َنْفَسه
 [2577: َرَواُه ُمْسِلمٌ ]
 

হাদীছ - ২৪ 
আবূ যাৰ আল-ল্লগফাৰী ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ বণিনা কল্লৰখছ, 
নবী চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ৱতখখতৰ বৰকতময আৰু সুমহান 
প্ৰল্লতপালকৰ পৰা বণিনা কল্লৰখছ ৱয, আিাখহ ককখছ: 
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"ৱহ আমাৰ বাোসকল! মই যুলুমক ৱমাৰ নফছৰ বাখব হাৰাম কল্লৰ ল্লদখছা, 
আৰু ৱসযা ৱতামাখলাকৰ মাজখতা হাৰাম কল্লৰ ল্লদখছা; এখতখক ৱতামাখলাখক 
ইজখন ল্লসজনৰ ওপৰত যুলুম নকল্লৰবা। 
ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! মই যাক ল্লহদাযত ল্লদখছা তাৰ বাল্লহখৰ ৱতামাখলাক 
সকখলাখৱই পিভ্ৰি। এখতখক ৱমাৰ ওচৰত ল্লহদাযত ল্লবচৰা, মখযই 
ৱতামাখলাকক ল্লহদাযত দান কল্লৰম। 
ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! মই যাক অন্ন দান কল্লৰখছা, তাৰ বাল্লহখৰ ৱতামাখলাক 
সকখলাখৱই কু্ষিাতি। এখতখক ৱতামাখলাখক ৱমাৰ ওচৰত খাদয ল্লবচৰা, মখযই 

ৱতামাখলাকক খাদয দান কল্লৰম। 
ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! ৱতামাখলাক সকখলাখৱই ল্লববস্ত্ৰ, তাৰ বাল্লহখৰ যাক মই 
কাখপাৰ পল্লৰিান কৰাইখছা। এখতখক ৱমাৰ ওচৰখতই বস্ত্ৰ ল্লবচৰা, মখযই 

ৱতামাখলাকক বস্ত্ৰ দান কল্লৰম। 
ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! ৱতামাখলাখক ৰাল্লত ল্লদখন ৱগানাহ কৰা, আৰু মখযই 
ৱতামাখলাকৰ ৱগানাহ ক্ষমা কল্লৰ ল্লদওঁ। এখতখক ৱমাৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰািিনা কৰা, 

মখযই ৱতামাখলাকক ক্ষমা কল্লৰ ল্লদম। 
ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! ৱতামাখলাখক কদাল্লপও ৱমাৰ ক্ষল্লত কৰাৰ সামিি নাৰাখা 
ৱয, ৱমাৰ ক্ষল্লত কল্লৰব পাল্লৰবা আৰু ৱতামাখলাখক ৱকল্লতযাও ৱমাৰ উপকাৰ 
কৰাখৰা ক্ষমতা নাৰাখা ৱয, ৱমাৰ উপকাৰ কল্লৰব পাল্লৰবা। 
ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! ৱতামাখলাখক পূবিাপৰ সকখলা মানুহ আৰু ল্লজন যল্লদ 
ৱতামাখলাকৰ মাজৰ সবাখতাকক ডাঙৰ মুত্তাকী আৰু পৰখহযগাৰ বযিৰ হৃদযৰ 
দখৰ কহ যায, ৱতখে ৱসযা ৱমাৰ ৰাজত্বত এখকাখৱই বৃল্লদ্ধ নকল্লৰব। 
ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! ৱতামাখলাকৰ পূবিাপৰ সকখলা মানুহ আৰু ল্লজন যল্লদ 
ৱতামাখলাকৰ মাজৰ আটাইতকক ডাঙৰ পাপী বযল্লিৰ হৃদযৰ দখৰ কহ যায, 
ৱতখে ৱসযাও ৱমাৰ ৰাজত্বত এখকাখৱই হ্ৰাস কল্লৰব ৱনাৱাল্লৰব। 
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ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! ৱতামাখলাকৰ আগৰ আৰু ৱতামাখলাকৰ ল্লপছৰ, মানুহ 
আৰু ল্লজন সকখলাখৱই যল্লদ এটা পিাৰত ল্লিয কহ ৱমাৰ ওচৰত ল্লকবা ল্লবচাখৰ 
আৰু মই সকখলাখৰই ল্লবচৰা আকাাংক্ষা পূৰণ কল্লৰ ল্লদওঁ তিাল্লপও ৱমাৰ ওচৰত 
ল্লয আখছ তাত সাগৰত এটা ৱবল্লজ ডুবাখল ল্লযমানল্লখল্লন হ্ৰাস হয তাতকক ৱবল্লছ 
এখকা হ্ৰাস নহ’ব। 
ৱহ ৱমাৰ বাোসকল! মই ৱতামাখলাকৰ আমলক (কামক) ৱতামাখলাকৰ বাখব 
গণনা কল্লৰ ৰাখখা, আৰু মই তাৰ পল্লৰপূণি প্ৰল্লতফল প্ৰদান কল্লৰম। এখতখক ল্লয 

বযল্লি উত্তম প্ৰল্লতফল পাব ল্লসখয আিাহৰ প্ৰশাংসা কৰা উল্লচত, আৰু ল্লযখয তাৰ 
ল্লবপৰীত পাব ল্লস ৱকৱল ল্লনজখকই ল্লিক্কাৰ ল্লদযা উল্লচত।" 
[মুছল্ললম: ২৫৭৭[ 
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 احلديث اْلامس والعْشون
 "ذهب أهل اِلثور باألجور"

 
يًْضا،

َ
ِِب َذرٍّ رَِِضَ اهلُل َعنُْه أ

َ
 َعْن أ

نَّ نَاًسا"
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَالُوا لِلنَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم يَا  أ ْصَحاِب رَُسوِل اَّللَّ

َ
ِمْن أ

قُونَ  ، َوَيُصوُموَن َكَما نَُصوُم، َويَتََصدَّ ُجوِر؛ يَُصلُّوَن َكَما نَُصِّلِّ
ُ
ثُوِر بِاأْل ْهُل اِلُّ

َ
ِ َذَهَب أ  رَُسوَل اَّللَّ

 
َ
َولَيَْس قَْد َجَعل: قَاَل . ْمَوالِِهمْ بُِفُضوِل أ

َ
قُوَن؟ إنَّ بُِكلِّ تَْسِبيَحٍة َصَدقًَة، أ دَّ ُ لَُكْم َما تَصَّ َُ اَّللَّ

ْمٌر بَِمْعُروٍف َصَدقٌَة، َونَ 
َ
ْْهٌ َوُُكِّ تَْكِبَيٍة َصَدقًَة، َوُُكِّ ََتِْميَدٍة َصَدقًَة، َوُُكِّ َتْهِليلٍَة َصَدقًَة، َوأ

َحِدُكْم َصَدقَةٌ  َعْن ُمنَْكرٍ 
َ
َحُدنَا َشْهَوتَهُ َويَُكوُن : قَالُوا. َصَدقٌَة، َويِف بُْضِع أ

َ
ِِت أ

ْ
يَأ
َ
ِ أ يَا رَُسوَل اَّللَّ

ْجٌر؟ قَاَل 
َ
َكاَن َعلَيِْه ِوْزٌر؟ فََكَذلَِك إَذا وََضَعَها ِِف احْلاََلِل، : َِلُ ِفيَها أ

َ
ْيتُْم لَْو وََضَعَها ِِف َحَراٍم أ

َ
َرأ

َ
أ

ْجرٌ ََكَن َِلُ 
َ
 ." أ

 [1006: َرَواُه ُمْسِلمٌ ]
 

হাদীছ - ২৫ 
আবূ যাৰ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৰাছুলুিাহৰ ল্লকছুমান ছাহাবীখয 
ৱতখখত চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামক সুল্লিখল: 
"ৱহ আিাহৰ ৰাছুল! ল্লবত্তবান ৱলাকসকখল প্ৰল্লতফল আৰু ৱছাৱাবৰ কামত 
আগুৱাই কগখছ। আল্লম ৱযখনকক ছালাত আদায কখৰা ৱতওখঁলাখকও ৱসইদখৰ 
ছালাত আদায কখৰ, আল্লমও ছওম পালন কখৰা ৱতওঁখলাখকও ৱসই দখৰই ছওম 
পালন কখৰ, ৱতওঁখলাখক প্ৰখযাজনৰ অল্লতল্লৰি অিি ছাদাকাহ কখৰ। 
ৱতখখখত ক’ৱল: আিাখহ ৱতামাখলাকৰ বাখব এখন বস্তু ৰখা নাইখন ৱয, 
ৱতামাখলাখক ছাদাকাহ কল্লৰব পাল্লৰবা। প্ৰখতযক তাছবীহ (ছুবহান আিাহ) কহখছ 

ছাদাকাহ, প্ৰখতযক তাকবীৰ (আিাহু আকবাৰ) কহখছ ছাদাকাহ, প্ৰখতযক তাহমীদ 
(আলহামদুল্ললিাহ) কহখছ ছাদাকাহ, প্ৰখতযক তাহলীল (লা ইলা-হা ইিািাহ) 
কহখছ ছাদাকাহ, প্ৰখতযক ৰ্াল কামৰ আখদশ ল্লদযা কহখছ ছাদাকাহ আৰু ৱবযা 



 

 

 
 35  

কামৰ পৰা ল্লবৰত কৰাও কহখছ ছাদাকাহ। আৰু ৱতামাখলাকৰ প্ৰখতযখক স্ত্ৰীৰ 

লগত সহবাস কৰাও কহখছ ছাদাকাহ। 
ৱতওঁখলাখক সুল্লিখল: ৱহ আিাহৰ ৰাছুল! আমাৰ মাজৰ ৱকাখনাবাই ৱযল্লতযা ৱযৌন 
আকাাংক্ষা সহকাখৰ স্ত্ৰীৰ লগত সখম্ভাগ কখৰ, তিাল্লপও ল্লস ৱছাৱাব পাবখন? 
ৱতখখখত ক’ৱল: ৱতামাখলাখক এই ল্লবষখয ল্লক ৱকাৱা, ৱযল্লতযা ল্লস হাৰাম পদ্ধল্লতত 
ৱসযা সম্পাদন কখৰ, ৱতল্লতযা ল্লস গুনাহগাৰ নহ’বখন! এখতখক ৱসইদখৰ ৱযল্লতযা 
ল্লস ৱসই কমি কবিৰ্াখৱ কখৰ ৱতল্লতযা ল্লস তাৰ বাখব প্ৰল্লতফল আৰু ৱছাৱাব 
পাব।" 
[মুছল্ললম: ১০০৬[ 
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 احلديث السادس والعْشون
 "لك سالىم من انلاس عليه صدقة"

 
ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهلُل 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم: َعنُْه قَاَل َعْن أ  :قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

ْمُس َتْعِدُل َبنْيَ اثْننَْيِ َصَدقٌَة، " لُكُّ ُساَلىَم ِمْن انلَّاِس َعلَيِْه َصَدقٌَة، لُكَّ يَْوٍم َتْطلُُع ِفيِه الشَّ
ْو تَ 

َ
يِّبَُة َصَدقٌَة، َوتُِعنُي الرَُّجَل ِِف َدابَّتِِه َفتَْحِملُُه َعلَيَْها أ ْرَفُع َِلُ َعلَيَْها َمتَاَعُه َصَدقٌَة، َوالََْكَِمُة الطَّ

ِريِق َصَدقَةٌ  َذى َعْن الطَّ
َ
اَلةِ َصَدقٌَة، َوتُِميُط اأْل  ."َوبُِكلِّ ُخْطَوٍة َتْمِشيَها إََل الصَّ

 [1009: ، َوُمْسِلمٌ 2989: َرَواُه اْْلَُخارِيُّ ]
 

  হাদীছ - ২৬ 
আবূ হুৰাইৰা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ককখছ: 
"কদল্লনক ৱযল্লতযা সূযি উদয হয মানুহৰ (শৰীৰৰ) প্ৰখতযক গ্ৰল্লন্থৰ ছাদাকাহ ল্লদযা 
কতিবয। দু'জন মানুহৰ মাজত ইনছাফ কৰাও কহখছ ছাদাকাহ, ৱকাখনা 
আখৰাহীক তাৰ বাহনৰ ওপৰত আখৰাহণ কল্লৰবকল বা তাৰ ওপৰত ৱবাজা 
উিাবকল সহায কৰাও কহখছ ছাদাকাহ, ৰ্াল কিা ৱকাৱাও কহখছ ছাদাকাহ, 
ছালাতৰ বাখব প্ৰখতযক পদখক্ষপ কহখছ ছাদাকাহ আৰু কিদাযক বস্তু বাটৰ পৰা 
আঁতৰাই ল্লদযাখটাও কহখছ ছাদাকাহ।" 
[বুখাৰী: ২৯৮৯, মুছল্ললম: ১০০৯[ 
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 احلديث السابع والعْشون
 "الرب حسن اْللق"

 
اِس  الرِْبُّ ُحْسُن : "بِْن َسْمَعاَن رَِِضَ اهلُل َعنُْه َعْن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل َعْن انلَّوَّ

ِلَع َعلَيِْه انلَّاُس  ْن َيطَّ
َ
ْثُم َما َحاَك ِِف َصْدرِك، َوَكرِْهت أ  [. 2553:رقم]َرَواهُ ُمْسِلٌم " اْْلُلُِق، َواإْلِ

ِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيْهِ وََسلَّم َفَقاَل : رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل  َوَعْن َوابَِصَة بِْن َمْعبَدٍ  َتيْت رَُسوَل اَّللَّ
َ
ِجئَْت : "أ

؟ قُلْت ُل َعْن الرِْبِّ
َ
نَّ إََلِْه : فَقاَل . َنَعمْ : تَْسأ

َ
نَّْت إََلِْه انلَّْفُس، َواْطَمأ

َ
استفت قلبك، الرِْبُّ َما اْطَمأ

ْثُم َما الَْقلُْب، َوا ْفتَوْكإْلِ
َ
ْفتَاك انلَّاُس َوأ

َ
ْدِر، َوإِْن أ َد ِِف الصَّ  . "َحاَك ِِف انلَّْفِس َوتََردَّ

مْحََد بِْن َحنْبٍَل 
َ
اِرِِمّ [4/227:رقم]َحِديٌث َحَسٌن، َرَويْنَاُه ِف ُمْسنََدي اإْلَِماَمنْيِ أ ، َواِلَّ

 .بِإِْسنَاٍد َحَسٍن [ 2/246]
 

হাদীছ - ২৭ 
আন-নওৱাছ ইবন ছাম'আন ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ নবী 
চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামৰ পৰা বণিনা কল্লৰখছ, নবী চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ককখছ: 
"উত্তম চল্লৰত্ৰ কহখছ ৱনকী, আৰু গুনাহ ৱসইখটাক ৱকাৱা হয ল্লযখটাখৱ ৱতামাৰ 
মনক সাংশযৰ মাজত ৱপলায আৰু ৱসইখটা মানুখহ জানক ৱসযা তুল্লম অপছে 
কৰা।" 
[মুছল্ললম: ২৫৫৩[ 
ওৱাল্লবছা ইবন মা'বাদ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ: 
মই এবাৰ ৰাছুল চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামৰ ওচৰত আল্লহখলা ৱতখখখত ৱমাক 
ক’ৱল: "তুল্লম ৱনকী সম্পখকি সুল্লিবকল আল্লহছা ৱনল্লক?" 
মই ক’ৱলা: হয। 
ৱতখখখত ক’ৱল: "ল্লনজৰ মনক সুল্লি ৱচাৱা; ল্লযখটা সম্পখকি ৱতামাৰ আত্মা বা মন 
আশ্বস্ত িাখক ৱসযা কহখছ ৱনকী, আৰু গুনাহ কহখছ ৱসইখটা যাৰ ল্লবষখয যল্লদও 
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মানুখহ (তাৰ সপখক্ষ) ফখতাৱা ল্লদখয তিাল্লপও ৱসইখটা ৱতামাৰ আত্মাক অশ্বল্লস্তত 
ৰাখখ আৰু মনত সাংশয সৃল্লি কখৰ।" 
[-এইখটা কহখছ হাছান হাদীছ ল্লযখটা মই দুজন ইমাম, আহমদ ইবন হাম্বল আৰু 
আদ্-দাল্লৰমীৰ মুছনাদৰ পৰা উৎকৃি চনখদখৰ উদৃ্ধত কল্লৰখছা।[ 
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 احلديث اثلامن والعْشون
 "أوصيكم بتقوى اهلل وحسن اْللق"

 
يٍح الِْعْرَباِض بِْن َساِرَيَة رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل  ِِب ََنِ

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه : "َعْن أ َوَعَظنَا رَُسوُل اَّللَّ

ِ : ِمنَْها الُْقلُوُب، وََذَرفَْت ِمنَْها الُْعيُوُن، َفُقلْنَاوَِجلَْت وََسلَّم َموِْعَظًة  نََّها َموِْعَظُة ! يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
َكأ

وِْصنَا، قَاَل 
َ
ٍع فَأ َر َعلَيُْكمْ َعبٌْد، فَإِنَّهُ َمْن : ُموَدِّ مَّ

َ
اَعِة َوإِْن تَأ ْمِع َوالطَّ ، َوالسَّ ِ وِصيُكْم بِتَْقوَى اَّللَّ

ُ
أ

اِشِديَن الَْمْهِدينَي،  ِمنُْكمْ  يَِعْش  فََسَيَى اْختِاَلفًا َكثًِيا، َفَعلَيُْكْم بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اْْلُلََفاِء الرَّ
ُموِر؛ فَإِنَّ لُكَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ 

ُ
وا َعلَيَْها بِانلََّواِجِذ، َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت اأْل  ."َعضُّ

بُو َداوَُد 
َ
ِمِذيُّ ، َواَل[4607:رقم]َرَواُه أ ْ   .َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل [ 266:رقم]ِّتِّ

 
হাদীছ - ২৮ 

আবূ নাজীহ আল-'ইৰবাজ ইবন ছাল্লৰযাহ ৰাল্লদযািাহু আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ 
ককখছ: 
ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম এটা ৰ্াষণত আমাক উপখদশ দান 
কল্লৰখল ফলত আমাৰ অেৰ ৰ্ীত কহ পল্লৰল আৰু আমাৰ অশ্ৰু ল্লনগিত হ’ল। 
আল্লম ল্লনখবদন কল্লৰখলা: ৱহ আিাহৰ ৰাছুল! এখন লাল্লগখছ ৱযখন এযা 
ল্লবদাযকালীন উপখদশ; আপুল্লন আমাক অছীযত কৰক। ৱতখখখত ক’ৱল: "মই 

ৱতামাখলাকক মহান আিাহক ৰ্য কল্লৰবকল অছীযত কখৰা, আৰু আনুগতয 
কল্লৰবকল অছীযত কখৰা; যল্লদ ৱকাখনাবা দাখসা ৱতামাখলাকৰ শাসক হয 
তিাল্লপও। ৱতামাৱলাকৰ মাজৰ ল্লযসকখল জীল্লৱত িাল্লকব ল্লসহঁখত বহুখতা 

মতল্লবখৰাি ৱদল্লখবকল পাব; এখতখক ৱতামাখলাখক ৱমাৰ ছুন্নত আৰু ল্লহদাযতপ্ৰাপ্ত 
ৱখালাফাখয ৰাল্লছদীনৰ পদ্ধল্লত মাল্লন চল্ললবা, ৱসইখটাক দাঁখতখৰ (অিিাৎ 
মজবুতকক) িল্লৰ ৰাল্লখবা; আৰু অল্লৰ্নৱ ল্লবষয সম্পখকি সাৱিান িাল্লকবা, কাৰণ 
প্ৰখতযক অল্লৰ্নৱ ল্লবষয কহখছ ল্লবদ'আত, প্ৰখতযক ল্লবদ'আত কহখছ ভ্ৰিতা।" 
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[-আবূ দাউদ (৪৬০৭) আৰু ল্লতৰল্লমজী (২৬৬) ল্লতৰল্লমজীখয হাদীছখটা বণিনা 
কল্লৰ ককখছ এইখটা ছহীহ (হাছান) হাদীছ।[ 
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 احلديث اتلاسع والعْشون
 "تعبد اهلل ال تْشك به شيئا"

 
ِ قُلْت يَا رَُسوَل : َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل  ِِن بَِعَمٍل يُْدِخليُِن اْْلَنََّة ! اَّللَّ ْخرِبْ

َ
أ

ُ َعلَيْهِ : "َوُيبَاِعْديِن ِمْن انلَّاِر، قَاَل  ُه اَّللَّ َ لْت َعْن َعِظيٍم، َوإِنَُّه لَيَِسٌي لََعَ َمْن يَْسَّ
َ
َتْعبُُد : لََقْد َسأ

َ اَل  ََكَة، َوتَُصومُ َرَمَضاَن، َوََتُجُّ اْْلَيَْت، ُثمَّ قَاَل  تُْْشِكْ اَّللَّ اَلةَ، َوتُْؤِِت الزَّ اَل : بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ
َ
أ

َدقَُة ُتْطِفُئ اْْلَِطيئََة َكَما ُيْطِفُئ الَْماُء انلَّاَر،  ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ ؟ الصَّ بَْواِب اْْلَْيِ
َ
ُدلُّك لََعَ أ

َ
ةُ وََصاَل أ
: ، ُثمَّ قَاَل "َيْعَملُونَ "َحَّتَّ بَلََغ " َتتََجاََف ُجنُوُبُهْم َعِن الَْمَضاِجِع : " لرَُّجِل ِِف َجوِْف اللَّيِْل، ُثمَّ تاََل ا

ْمِر َوَعُموِدهِ وَُذْرَوِة َسنَاِمِه؟ قُلْت
َ
ِس اأْل

ْ
ْخرِبُك بَِرأ

ُ
اَل أ

َ
ِ : أ ُس اأْل : قَاَل . بَََّل يَا رَُسوَل اَّللَّ

ْ
 َُْمرِ َرأ

َهاُد، ُثمَّ قَاَل  اَلُة، وَُذْرَوةُ َسنَاِمِه اْْلِ ْخرِبُك بَِماَلِك َذلَِك َُكِِّه؟ فُقلْت: اإْلِْساَلُم، َوَعُموُدهُ الصَّ
ُ
اَل أ

َ
: أ

 ِ َخَذ بِِلَسانِِه َوقَاَل ! بَََّل يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
ِ َوإِنَّا : قُلْت. ُكفَّ َعلَيْك َهَذا: فَأ َخُذوَن بَِما الُِموَ يَا نَِِبَّ اَّللَّ

ك وََهْل يَُكبُّ انلَّاَس لََعَ وُُجوِهِهْم : َنتَََكَُّم بِِه؟ َفَقاَل  مُّ
ُ
ْو قَاَل لََعَ َمنَاِخرِِهمْ -ثَِكلَتْك أ

َ
إالَّ  -أ

لِْسنَِتِهْم؟
َ
 . "!َحَصائُِد أ

ِمِذيُّ  ْ   .َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَاَل [ 2616:رقم]َرَواُه الِّتِّ
 

হাদীছ - ২৯ 
মু'আয ইবন জাবাল ৰাল্লদযািাহু আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ: 
মই ল্লনখবদন কল্লৰখলা: ৱহ আিাহৰ ৰাছুল! ৱমাক এখনকুৱা কাম সম্পখকি অৱগত 
কৰাওক ল্লযখটাখৱ ৱমাক জান্নাতত কল যাব আৰু জাহান্নামৰ পৰা আঁতৰত 
ৰাল্লখব। 
ৱতখখখত ক’ৱল: তুল্লম এটা বৃহৎ ল্লবষখয প্ৰশ্ন কল্লৰছা। এইখটা তাৰ বাখব অল্লত 
সহজ, আিাখহ যাৰ বাখব সহজ কল্লৰ ল্লদখয। ৱতামাাখলাখক আিাহৰ ইবাদত 

কৰা, ৱতওঁৰ লগত আনক অাংশীদাৰ নকল্লৰবা, ছালাত প্ৰল্লতষ্ঠা কৰা, যাকাত 
প্ৰদান কৰা, ৰমজানৰ ছওম পালন কৰা আৰু (কা'বা) ঘৰকল হজ্জ কৰা। 
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তাৰ ল্লপছত ৱতওঁ ক’ৱল: মই ৱতামাখলাকক কলযাণৰ দুৱাৰ ৱনখদখুৱামখন? ছওম 
কহখছ ঢাল, ছাদাকাই গুনাহক ল্লনঃখশষ কল্লৰ ল্লদখয ৱযখনকক পানীখয জুইক নুমাই 
ল্লদখয; লগখত মানুহৰ গৰ্ীৰ ৰাল্লতত ছালাত আদায কৰাও ইযাখৰই অেৰু্িি। 
তাৰ ল্লপছত ৱতখখখত ল্লতলাৱত কল্লৰখল: تتجاِف جنوبهم عن املضاجع পৰা يعلمون 
কলখক। অিি: ৱতওঁখলাকৰ শৰীৰ ল্লবছনাৰ পৰা পৃিক িাখক। ৱতওঁখলাখক ৰ্য 

আৰু আশাখৰ ল্লনজ প্ৰল্লতপালকক আহ্বান কখৰ আৰু আল্লম ৱতওঁখলাকক ল্লয 
জীল্লৱকা দান কল্লৰখছা তাৰ পৰা ৱতওঁখলাখক বযয কখৰ। এখতখক ৱকাখনাখৱই 
নাজাখন ৱতওঁখলাকৰ বাখব চকু জুৰ ৱপখলাৱা ল্লক লুকুৱাই ৰখা কহখছ 
ৱতওঁখলাকৰ কৃতকমিৰ পুৰষ্কাৰ স্বৰূপ! ]ছুৰা আচ-ছাজদাহ: ১৬-১৭[ 
ৱতখখখত আখকৌ ক’ৱল: মই ৱতামাক কমিৰ মূল আৰু ইযাৰ স্তম্ভ লগখত ইযাৰ 
সখবিাচ্চ ল্লশখৰ সম্পখকি নজনাম ৱন? 
মই ল্লনখবদন কল্লৰখলা: ৱহ আিাহৰ ৰাছুল! অৱখশয জনাওক। 
ৱতখখখত ক’ৱল: কমিৰ মূল কহখছ ইছলাম, তাৰ স্তম্ভ কহখছ ছালাত আৰু তাৰ 
সখবিাচ্চ ল্লশখৰ কহখছ ল্লজহাদ। 
তাৰ ল্লপছত ৱতখখখত ক’ৱল: মই ৱতামাক এইখবাৰ আযত্তত ৰখাৰ উপায 
নকমখন? 
মই ল্লনখবদন কল্লৰখলা: ৱহ আিাহৰ ৰাছুল! অৱখশয কওঁক। 
ৱতখখখত ল্লনজৰ ল্লজৰ্া িল্লৰ ক’ৱল: ইযাক সাংযত কৰা। 
মই সুল্লিখলা: ৱহ আিাহৰ নবী! আল্লম ল্লয কওঁ তাৰ ল্লহচাব হ’ব ৱনল্লক? 
ৱতখখখত ক’ৱল: ৱতামাৰ মাখক ৱতামাক ৱহৰুৱাওক, ৱহ মু'আজ! ল্লজৰ্াৰ উৎপন্ন 
ফচলৰ বাল্লহখৰ আন ল্লকবা এখনকুৱা আখছ ৱনল্লক ল্লযখটাখৱ মানুহক মুখ ৱচাঁখচাল্লৰ 
জাহান্নামৰ জুইত ল্লনখক্ষপ কখৰ? 

  
[ল্লতৰল্লমজী: ২৬১৬ আৰু ৱতওঁ ককখছ: এইখটা হাছান (ছহীহ) হাদীছ।[ 
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 احلديث اثلالثون
 "إن اهلل تعاَل فرض فرائض فال تضيعوها"

 
ِِب َثْعلَبََة اْْلَُشيِنِّ 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم  َعْن أ ُجْرثُوِم بن نَاِشٍب رَِِضَ اهلُل َعنُْه َعْن رَُسوِل اَّللَّ

َ َتَعاََل فََرَض فََرائَِض فاََل تَُضيُِّعوَها، وََحدَّ ُحُدوًدا فَاَل َتْعتَُدوَها، : "قَال ْشيَاَء فاََل إنَّ اَّللَّ
َ
َم أ وََحرَّ

 
َ
 ."ْشيَاَء رمَْحًَة لَُكْم َغْيَ نِْسيَاٍن فَاَل َتبَْحثُوا َعنَْهاتَنْتَِهُكوَها، وََسَكَت َعْن أ

اَرُقْطيِنّ    .، َوَغْيُهُ [4/184" ِف سننه]"َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اِلَّ
 

হাদীছ - ৩০ 
আবূ ছা'লাবাহ আল-খুশ্বানী জুৰছুম ইবন নাল্লশ্বব ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুখৱ বণিনা 
কল্লৰখছ, ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
"ল্লনশ্চয আিাহ তা‘আলাই ফৰজসমূহক অৱশয পালনীয কল্লৰ ল্লদখছ, গল্লতখক 
ৱসযা অৱখহলা নকল্লৰবা। ৱতওঁ সীমা ল্লনল্লদিি কল্লৰ ল্লদখছ, গল্লতখক ৱসযা লঙ্ঘন 
নকল্লৰবা। আৰু ল্লকছুমান বস্তু হাৰাম কল্লৰখছ, গল্লতখক ৱসযা অমানয নকল্লৰবা। 
আৰু ৱতও ঁ ল্লকছুমান বস্তু সম্পখকি জাল্লন বুল্লজ ল্লনৰৱতা অৱলম্বন কল্লৰখছ- 
ৱতামাখলাকৰ বাখব ৰহমত ল্লহচাখপ; গল্লতখক ৱসইখবাৰ ল্লবষখয ৱবল্লছ অনুসন্ধান 
নকল্লৰবা।" 
[হাদীছখটা হাছান, আদ্-দাৰা কুতনী: ৪/১৮৪ আৰু আন আন ৱকইবাজখনও 
বণিনা কল্লৰখছ।[ 
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 احلديث احلادي واثلالثون
 "ازهد ِف اِلنيا حيبك اهلل"

  
ِِب 

َ
اِعِدّي رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل َعْن أ َجاَء رَُجٌل إََل انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل : الَْعبَّاِس َسْهِل بِْن َسْعٍد السَّ

ِ : َعلَيِْه وََسلَّم َفَقاَل  ح! يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
َحبَّيِن انلَّاُس؛ َفَقاَل ُدلَّيِن لََعَ َعَمٍل إَذا َعِملْتُُه أ

َ
ُ َوأ : َُبَّيِن اَّللَّ

بُّك انلَّاُس " ، َوازَْهْد ِفيَما ِعنَْد انلَّاِس حُيِ ُ بُّك اَّللَّ ْنيَا حُيِ  . "ازَْهْد ِِف اِلُّ
َساِنيَد َحَسنَةٍ 4102: حديث حسن، َرَواُه اْبُن َماَجْه، رقم]

َ
 [، َوَغْيُهُ بِأ

 
হাদীছ - ৩১ 

আবুল আব্বাছ ছাহল ইবন ছা'দ আচ-ছা'ইদী ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, 
ৱতওঁ ককখছ: 
"এজন বযল্লি নবী চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািামৰ ওচৰত উপল্লিত কহ ক’ৱল: ৱহ 
আিাহৰ ৰাছুল! ৱমাক এখনকুৱা ৱকাখনা কামৰ উপখদশ ল্লদযক ল্লযখটা কল্লৰখল 
আিাখহ ৱমাক ৰ্াল পাব, মানুখহও ৱমাক ৰ্াল পাব। 
ৱতল্লতযা ৱতখখখত ক’ৱল: পৃল্লিৱীৰ প্ৰল্লত অনুৰাগী নহ’বা, এখন কল্লৰখল আিাখহ 
ৱতামাক ৰ্াল পাব; আৰু মানুহৰ ওচৰত ল্লয আখছ ৱসই সম্পখকি আগ্ৰহী নহ’বা, 
এখন কল্লৰখল মানুখহ ৱতামাক ৰ্াল পাব।" 
[ইবখন মাজাহ: ৪১০২[ 
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 احلديث اثلاين واثلالثون
 "ال ُضر وال ُضار"

 
نَّ 

َ
ِِب َسِعيٍد َسْعِد بِْن َمالِِك بِْن ِسنَاٍن اْْلُْدرِّي رَِِضَ اهلُل َعنُْه أ

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه َعْن أ رَُسوَل اَّللَّ

ارَ : " وََسلَّم قَاَل  َر َواَل ُِضَ  . "اَل َُضَ
اَرُقْطيِنّ [2341:راجع رقم]َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اْبُن َماَجْه  ، َوَغْيُُهَما [4/228:رقم]، َواِلَّ

إِ "ِِف [ 2/746]َوَرَواُه َمالٌِك . ُمْسنًَدا بِيِه َعْن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعْن َعْمِرو " الُْمَوطَّ
َ
بِْن حَيىَْي َعْن أ
بَا َسِعيٍد، َوَِلُ ُطُرٌق ُيَقوِّي َبْعُضَها َبْعًضا

َ
ْسَقَط أ

َ
 .َعلَيِْه وََسلَّم ُمرَْساًل، فَأ

 
হাদীছ - ৩২ 

আবু ছাঈদ চা'দ ইবন মাল্ললক ইবন ল্লছনান আল-খুদৰী ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা 
বল্লণিত, ৰাছুল চািািাহু 'আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
"ক্ষল্লত কৰা উল্লচত নহয, আৰু ক্ষল্লতৰ সনু্মখীন ৱহাৱাও উল্লচত নহয।" 
[হাদীছখটা হাছান। ইযাক ইবখন মাজাহ বণিনা কল্লৰখছ (চাওঁক হাদীছ নাং: 
২৩৪১), আৰু আদ্-দাৰা-কুতনী (হাদীছ নাং: ৪/২২৮) লগখত অনযানয সকখলও 
চনদসহ বণিনা কল্লৰখছ। ইমাম মাল্ললখক মুআত্তা গ্ৰন্থত (হাদীছ নাং: ২/৭৪৬)ত 
ইযাক মুৰছাল চনখদখৰ বণিানা কল্লৰখছ। ৱতওঁ বণিনা কল্লৰখছ আমৰ ইবন 

ইযাহইযাৰ পৰা ৱতওঁ আখকৌ ৱতওঁৰ ল্লপতৃৰ পৰা ল্লযজখন নবী চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািামৰ পৰা বণিনা কল্লৰখছ, ল্লকন্তু এই চনদত আবু ছাঈদ বাদ 
পল্লৰখছ। তিাল্লপও হাদীছখটা আৰু বহুত বণিনাত আল্লহখছ ৱসখয এটাই আনখটাৰ 

দ্বাৰা শল্লিশালী কহখছ।[ 
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 احلديث اثلالث واثلالثون
 " اْلينة لَع املدِع واَلمني لَع من أنكر"

 
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل  نَّ رَُسوَل اَّللَّ

َ
ُ َعنُْهَما أ  لَْو ُيْعَطى انلَّاُس : "َعْن ابِْن َعبَّاٍس رَِِضَ اَّللَّ

ِِع، َواَْلَِمنَي لََعَ َمْن بَِدْعَواُهْم اَل  ْمَواَل قَْوٍم وَِدَماَءُهْم، لَِكنَّ اْْلَيِّنََة لََعَ الُْمدَّ
َ
دَََّع رَِجاٌل أ

نَْكرَ 
َ
 . "أ

ِحيَحنْيِ "، َوَغْيُهُ َهَكَذا، َوَبْعُضُه ِِف [10/252" السنن"ِف]َحِديٌث َحَسٌن، َرَواهُ اْْلَيَْهِِقّ    ."الصَّ
 

হাদীছ - ৩৩ 
ইবখন আব্বাছ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৰাছুল চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ককখছ: 
যল্লদ মানুহক ৱকৱল ল্লসহঁতৰ দাবী অনুযাযী ল্লদযা হয ৱতখনহ’ৱল ল্লসহঁখত আনৰ 
সম্পদ আৰু জীৱন দাবী কল্লৰ বল্লহব। ৱসখয ল্লনযম কহখছ দাবীদাখৰ প্ৰমাণ দাল্লঙ 
িল্লৰব লাল্লগব, আৰু ল্লযখয অস্বীকাৰ কল্লৰব ল্লস শপত খাব লাল্লগব। 
[হাদীছখটা হাছান। ইযাক বাযহাকীখয (ছুনান গ্ৰন্থত ১০/২৫২) আৰু অনযানয 
সকখলও এইদখৰ বণিনা কল্লৰখছ আৰু ইযাৰ এটা অাংশ বুখাৰী আৰু মুছল্ললমত 
আখছ।[ 
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 احلديث الرابع واثلالثون
 "من رأى منكم منكرا فليغيه بيده"

 
ِِب َسِعيٍد اْْلُْدرِّي رَِِضَ اهللُ َعنُْه 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم َيُقوُل َعْن أ َمْن : "قَاَل َسِمْعت رَُسوَل اَّللَّ

ُْه بِيَِدهِ، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَِبِلَسانِِه، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبِه، ى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا فَلْيَُغيِّ
َ
وََذلَِك  َرأ

يَمانِ  ْضَعُف اإْلِ
َ
 . "أ

  .[49:رقم]َرَواُه ُمْسِلٌم 
 

হাদীছ - ৩৪ 
আবূ ছাঈদ খুদৰী ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ, ৰাছুলুিাহ 
চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
"ৱতামাখলাকৰ মাজৰ ৱকাখনাবাই ল্লকবা অনযায কৰা ৱদল্লখখল ৱসযা ল্লস তাৰ 
হাতৰ দ্বাৰা প্ৰল্লতহত কৰা উল্লচত, যল্লদ ৱসযা সম্ভৱ নহয ৱতখে মুখৰ দ্বাৰা 
প্ৰল্লতহত কৰা উল্লচত, তিাল্লপও যল্লদ সম্ভৱ নহয ৱতখনহ’ৱল অেৰৰ দ্বাৰা ৱসযা 
ঘৃণা কৰা আৰু পল্লৰবতিন কল্লৰবকল পল্লৰকল্পনা কৰা উল্লচত। আৰু এইখটা কহখছ 

দুবিলতম ঈমান।" 
[মুছল্ললম: ৪৯[ 
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 احلديث اْلامس واثلالثون
 "ال َتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا"

 
ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهللُ 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل : َعنُْه قَاَل  َعْن أ اَل ََتَاَسُدوا، َواَل " َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

 ِ َتنَاَجُشوا، َواَل َتبَاَغُضوا، َواَل تََدابَُروا، َواَل يَِبْع َبْعُضُكْم لََعَ َبيِْع َبْعٍض، َوُكونُوا ِعبَاَد اَّللَّ
ُخو الُْمْسِلِم،

َ
ُُ، َواَل حَيِْقُرُه، اتلَّْقَوى َهاُهنَا، اَل َيْظِلُمُه، َواَل ََيُْذُِلُ، َواَل يَْكِذبُه إْخَوانًا، الُْمْسِلُم أ

َخاهُ الُْمْسِلَم، لُكُّ الُْمْسِلمِ 
َ
ْن حَيِْقَر أ

َ
ِّ أ اٍت، ِِبَْسِب اْمِرٍئ ِمْن الْشَّ لََعَ  َويُِشُي إََل َصْدرِهِ ثاََلَث َمرَّ

 . "اُِلُ وَِعرُْضهُ َدُمُه َومَ : الُْمْسِلِم َحَرامٌ 
  .[2564:رقم]َرَواُه ُمْسِلٌم 

 
হাদীছ - ৩৫ 

আবূ হুৰাইৰা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ- 
ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
ৱতামাখলাখক পৰস্পখৰ ল্লহাংসা নকল্লৰবা, ইজখন ল্লসজনৰ বাখব ল্লনলাম মাল্লত দাম 
বৃল্লদ্ধ নকল্লৰবা, পৰস্পখৰ ল্লবখদ্বষ ৱপাষণ নকল্লৰবা, এজখন আনজনৰ পৰা পৃিক 
কহ নাযাবা, এজখন ক্ৰয কৰাৰ ওপৰত আন জখন ক্ৰয নকল্লৰবা। ৱহ আিাহৰ 

বাোসকল! পৰস্পখৰ ৰ্াতৃ কহ ৱযাৱা। এজন মুছল্ললম আন এজন মুছল্ললমৰ 
ৰ্াতৃ, ল্লস তাৰ ওপৰত যুলুম নকল্লৰব আৰু তাক সঙ্গীহীন আৰু সহাযহীনৰ্াখৱ 
এল্লৰ ল্লনল্লদব। সল্লা তাৰ ওচৰত ল্লমছা নকব আৰু তাক অপমাখনা নকল্লৰব। 
তাকওৱা কহখছ- ইযাত, ৱতখখখত ল্লনজৰ বুকুৰ ফাখল ল্লতল্লনবাৰ ইল্লঙ্গত কল্লৰখল। 
ৱকানৱাা মানুহৰ বাখব এইল্লখল্লন অল্লনিই যখিি ৱয, ল্লস তাৰ মুছল্ললম ৰ্াতৃক ল্লনম্ন 
আৰু হীন বুল্লল ৰ্াখৱ। এজন মুছল্ললমৰ ৱতজ, সম্পদ আৰু মান-সন্মান আন 

মুছল্ললমৰ বাখব হাৰাম। 
[মুছল্ললম: ২৫৬৪[ 
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 احلديث السادس واثلالثون
 "من نفس عن مسلم كربة"

 
ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهلُل َعنُْه َعْن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل 

َ
َس َعْن ُمْؤِمٍن : "َعْن أ َمْن َنفَّ

ُ َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب يَْوِم الْ  َس اَّللَّ ْنيَا َنفَّ َ ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب اِلُّ ، يَْسَّ َ لََعَ ُمْعِْسٍ ِقيَاَمِة، َوَمْن يَْسَّ
نْيَا َواْْل  ُ َعلَيِْه ِِف اِلُّ ُ ِِف َعْوِن اَّللَّ ْنيَا َواْْلِخَرِة ، َواَّلَلَّ ِخَرِة، َوَمْن َسَِّتَ ُمْسِلما َسَِّتَُه اهلُل ِِف اِلُّ

ِخيِه، َوَمْن َسلََك َطِري
َ
ُ َِلُ بِِه َطِريًقا الَْعبِْد َما ََكَن الَْعبُْد ِِف َعْوِن أ َل اَّللَّ ًقا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلًْما َسهَّ

، َوَيتََدارَُسونَُه ِفيَما  ِ ِ َيتْلُوَن ِكتَاَب اَّللَّ بَيْنَُهْم؛ إََل اْْلَنَِّة، َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِِف َبيٍْت ِمْن ُبيُوِت اَّللَّ
ِكينَُة، وََغِشيَتُْهْم   بِهِ َعَملُهُ لَْم إالَّ نََزلَْت َعلَيِْهْم السَّ

َ
بَْطأ

َ
ُ ِفيَمْن ِعنَْدهُ، َوَمْن أ الرَّمْحَُة، وََذَكَرُهْم اَّللَّ

ْع بِِه نََسبُهُ   ."يُْْسِ
  .بهذا اللفظ[ 2699:رقم]َرَواُه ُمْسِلٌم 

 
হাদীছ - ৩৬ 

আবূ হুৰাইৰা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত- নবী চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ককখছ: 
ল্লযখয পৃল্লিৱীত ৱকাখনা এজন মুল্লমনৰ দুঃখ দূৰ কল্লৰ ল্লদখয, আিাখহ ল্লকযামতৰ 
ল্লদনা তাৰ দুঃখ দূৰ কল্লৰ ল্লদব। আৰু ল্লযখয ৱকাখনা ল্লবপদগ্ৰস্ত বযল্লিৰ ল্লবপদ দূৰ 
কল্লৰ ল্লদখয, আিাখহ পৃল্লিৱীত আৰু আল্লখৰাতত তাৰ ল্লবপদ দূৰ কল্লৰ ল্লদব। 
যল্লাখয ৱকাখনা মুছল্ললমৰ ৱদাষ-ত্ৰুল্লট ৱগাপন কখৰ, আিাখহ পৃল্লিৱী আৰু 
আল্লখৰাতত তাৰ ৱদাষ-ত্ৰুল্লট ৱগাপন কল্লৰব। যল্লা বযল্লি ল্লনজ ৰ্াতৃক সাহাযয 

কল্লৰব, আিাখহ ৱসই বযল্লিক সাহাযয কল্লৰব। ল্লয বযল্লি জ্ঞান লাৰ্ৰ বাখব ৱকাখনা 
পি গ্ৰহণ কখৰ, ফলত আিাখহ তাৰ বাখব জান্নাতৰ পি সহজ কল্লৰ ল্লদব। 
ল্লযসকল ৱলাখক আিাহৰ ঘৰসমূহৰ মাজৰ ৱকাখনা এটা ঘৰত (অিিাৎ মছল্লজদত) 
সমখবত হ’ব, আৰু ৱকাৰআন ল্লতলাৱত কল্লৰব, সকখলাখৱ ল্লমল্ললত কহ তাৰ ল্লশক্ষা 
লব আৰু ল্লশক্ষা ল্লদব, ৱতওঁখলাকৰ ওপৰত অৱখশয প্ৰশাল্লে অৱতীণি হ’ব, 
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ৰহমখত ৱতওঁখলাকক ঢাল্লক লব, ল্লফল্লৰস্তাসকল ৱতওঁখলাকক আগুল্লৰ িাল্লকব আৰু 
আিাখহ ৱতওঁখলাকৰ কিা এখনকুৱা কবিকত উখিখ কল্লৰব ল্লযসকল ৱতওঁৰ 
ওচৰত উপল্লিত আখছ। যল্লা বযল্লি তাৰ আমলৰ কাৰখণ ল্লপছুৱাই যাব, তাৰ 

বাংশ পল্লৰচখয তাক আগুৱাই কল যাব ৱনাৱাল্লৰব। 
[মুছল্ললম: ২৬৯৯[ 
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 احلديث السابع واثلالثون
 "إن اهلل كتب احلسنات والسيئات"

 
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم ِفيَما  ُ َعنُْهَما َعْن رَُسوِل اَّللَّ يَْرِويِه َعْن َربِِّه َعْن ابِْن َعبَّاٍس رَِِضَ اَّللَّ

َ َكتََب احْلََسنَاِت : "َتبَارََك َوَتَعاََل، قَاَل  َ َذلَِك، َفَمْن َهمَّ ِِبََسنٍَة فَلَْم إنَّ اَّللَّ يِّئَاِت، ُثمَّ َبنيَّ َوالسَّ
ُ ِعنَْدهُ َحَسنًَة ََكِملًَة، َوإِْن َهمَّ بَِها َفَعِملََها َكتَبََها  ُ ِعنَْدهُ َعْْشَ َحَسنَاٍت إََل َيْعَملَْها َكتَبََها اَّللَّ اَّللَّ

ُ ِعنَْدهُ َحَسنَةً  ْضَعاٍف َكِثَيٍة، َوإِْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة فَلَْم َيْعَملَْها َكتَبََها اَّللَّ
َ
 ََكِملًَة، َسبِْعِمائَِة ِضْعٍف إََل أ

ُ َسيِّئًَة َواِحَدةً   ."َوإِْن َهمَّ بَِها َفَعِملََها َكتَبََها اَّللَّ
  .بهذه احلروف" صحيحيهما"، ِف [131:رقم]، َوُمْسِلٌم [6491:رقم]اْْلَُخارِيُّ َرَواُه 

 
হাদীছ - ৩৭ 

ইবখন আব্বাছ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত- ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ৱতওঁৰ প্ৰল্লতপালকৰ পৰা বণিনা কল্লৰখছ ৱয, 
ল্লনঃসখেখহ আিাখহ ৰ্াল আৰু ৱবযা কামক ল্ললল্লপবদ্ধ কল্লৰ ৰাল্লখখছ। তাৰ ল্লপছত 
ৱতও ঁএই বযাখযা কল্লৰখছ ৱয: ল্লয বযল্লি ৰ্াল কামৰ বাখব দৃঢ় সাংকল্প কখৰ ল্লকন্তু 
ৱসযা সম্পন্ন কল্লৰব ৱনাৱাখৰ, তিাল্লপও আিাখহ তাৰ বাখব পল্লৰপূণি ৱনকী ল্ললল্লখ 
ল্লদখয; আৰু দৃঢ় সাংকল্প কৰাৰ ল্লপছত, ল্লস যল্লদ ৱসযা সম্পন্ন কখৰ ৱতখে আিাখহ 
ৱতওঁৰ ফালৰ পৰা তাৰ বাখব দহটা ৱনকীৰ পৰা সাতশ' কলখক; বৰাং তাখতাকক 
ৱবল্লছ ৱনকী ল্ললল্লখ ল্লদখয। ইযাৰ ল্লবপৰীখত, যল্লদ কাখৰাবাৰ ৱবযা কামৰ বাসনা 

জাখগ ল্লকন্তু ৱসযা কামত পল্লৰণত নকখৰ, আিাখহ তাৰ বাখব পল্লৰপূণি ৱনকী ল্ললল্লখ 
ল্লদখয; ল্লকন্তু যল্লদ ল্লস তাৰ কামনা বাসনাক কামত পল্লৰণত কখৰ, ৱতখে তাৰ 
বাখব এটা ৱবযা কামৰ (গুণাহ) ল্ললল্লখ ল্লদখয। 
[বুখাৰী: ৬৪৯১, মুছল্ললম: ১৩১[ 

 



 

 

 
 52  

 احلديث اثلامن واثلالثون
 "من َعدى ِل وَلا فقد آذنته باحلرب"

 
ِِب ُهَريَْرة رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل : َعْن أ َ َتَعاََل قَاَل قَاَل رَُسول اَّللَّ َمْن : "َعلَيِْه وََسلَّم إنَّ اَّللَّ

ا اْفَِّتَْضتُُه عَ  َحبَّ إَِلَّ ِممَّ
َ
ٍء أ لَيِْه، ََعَدى ِِل َوَِلًّا َفْقد آَذنْتُه بِاحْلَْرِب، َوَما َتَقرََّب إَِلَّ َعبِْدي بََِشْ

ِحبَّ َواَل يََزاُل َعبِْدي َيتََقرّ 
ُ
ِي يَْسَمُع بِِه، َُُب إَِلَّ بِانلََّوافِِل َحَّتَّ أ ْحبَبْتُُه ُكنْت َسْمَعُه اَّلَّ

َ
ُه، فَإَِذا أ

عْ 
ُ
ليَِن أَل

َ
ِي ُيبِْْصُ بِِه، َوَيَدُه الَِِّت َيبِْطُش بَِها، َورِْجلَُه الَِِّت َيْمَِش بَِها، َولَِِئْ َسأ ُه اَّلَّ ِطيَنَُّه، َوَبَْصَ

ِعيَذنَّهُ 
ُ
 ."َولَِِئْ اْستََعاَذيِن أَل

  .[6502:رقم]ارِيُّ َرَواُه اْْلُخَ 
 

হাদীছ - ৩৮ 
আবূ হুৰাইৰা ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ- ৰাছুল চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ ৱয: 
আিাহ তা‘আলাই ককখছ: ল্লয বযল্লি ৱমাৰ ৱকাখনা বনু্ধৰ লগত শত্ৰুতা কল্লৰব, মই 
তাৰ ল্লবৰুখদ্ধ যুদ্ধ ৱঘাষণা কল্লৰখছা। মই ল্লয তাৰ ওপৰত ফৰজ কল্লৰখছা ৱমাৰ 

বাোই তাৰ বাল্লহখৰ আন ৱকাখনা পছেৰ বস্তুৰ দ্বাৰা ৱমাৰ অল্লিক ল্লনকটৱতিী 
হ’ব ৱনাৱাখৰ। আৰু ৱমাৰ বাোই নফল ইবাদতৰ সহাযত ৱমাৰ ল্লনকটৱতিী 
হ’বকল িখৰ, অৱখশষত মই তাক ৰ্াল পাও।ঁ এখতখক মই ৱযল্লতযা তাক ৰ্াল 

পাও,ঁ ৱতল্লতযা মই তাৰ কাণ কহ যাওঁ; যাৰ দ্বাৰা ল্লস শুখন, তাৰ চকু কহ যাওঁ; 
যাৰ দ্বাৰা ল্লস ৱদখখ, তাৰ হাত কহ যাওঁ; যাৰ দ্বাৰা ল্লস িখৰ আৰু তাৰ ৰ্ল্লৰ কহ 
যাওঁ; যাৰ দ্বাৰা ল্লস চলা-ফুৰা কখৰ3। ল্লস যল্লদ ৱমাৰ ওচৰত ল্লকবা ল্লবচাখৰ মই 

                                           
3  অিিাৎ তাৰ কমিকাণ্ড ৱকৱল ৱমাৰ সন্তুল্লি ল্লবিানখতই পল্লৰচাল্ললত হয। ল্লস ৱতল্লতযা ৱসইখটাখৱই 

শুখন, ৱদখখ, িখৰ বা চলা-ফুৰা কখৰ য’ত ৱমাৰ সন্তুল্লি আখছ। তাক মখযই (আিাখহই) এই 
তাওফীক ল্লদওঁ। ]অনুবাদক[ 



 

 

 
 53  

অৱখশয তাক ল্লদওঁ। সল্লা যল্লদ ৱমাৰ ওচৰত আশ্ৰয প্ৰািিনা কখৰ, মই তাক 

অৱখশয আশ্ৰয দান কখৰা। 
[বুখাৰী: ৬৫০২[ 
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 اتلاسع واثلالثوناحلديث 
 "إن اهلل َتاوز ِل عن أمِت اْلطأ والنسيان"

 
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم قَاَل  نَّ رَُسوَل اَّللَّ

َ
ُ َعنُْهَما أ َ ََتَاَوَز ِِل : "َعْن ابِْن َعبَّاٍس رَِِضَ اَّللَّ إنَّ اَّللَّ

مَّ 
ُ
 َوالنِّْسيَاَن َوَما اْستُْكرُِهوا َعْن أ

َ
 . "َعلَيْهِ ِِت اْْلََطأ

 7" السنن]"، َواْْلَيَْهِِقّ [2045:رقم]َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اْبُن َماَجْه 
 

হাদীছ – ৩৯ 
ইবখন আব্বাছ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত- ৰাছুলুিাহ চািািাহু ‘আলাইল্লহ 
অছািাখম ককখছ: 
ৱমাৰ কাৰখণ আিাখহ ৱমাৰ উম্মতৰ অল্লনচ্ছাকৃত ত্ৰুল্লট আৰু ৰু্ল ক্ষমা কল্লৰ 
ল্লদখছ আৰু (বাোৰ) তাৰ ৱসই কমি ল্লযখটা ল্লস কল্লৰবকল বািয কহখছ। 
[এই হাদীছখটা হাছান। ইবখন মাজাহ (নাং-২০৪৫), বাযহাকী (ছুনান, হাদীছ নাং-
৭) আৰু  ৱকইবাজখনও এই হাদীছখটা বণিনা কল্লৰখছ।[ 
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 احلديث األربعون
 "كن ِف اِلنيا كأنك غريب أو َعبر سبيل"

 
ُ َعنُْهَما قَاَل َعْن ابْن ُعَمَر رَِِضَ  ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم بَِمنِْكِِب، َوقَاَل : اَّللَّ َخَذ رَُسوُل اَّللَّ

َ
: أ

ْو ََعبُِر َسِبيٍل "
َ
نَّك َغِريٌب أ

َ
نْيَا َكأ ُ َعنُْهَما". ُكْن ِِف اِلُّ إَذا : َيُقوُل  َوََكَن ابُْن ُعَمَر رَِِضَ اَّللَّ

بَ  ْمَسيَْت فَاَل تَنْتَِظْر الصَّ
َ
ِتك لَِمَرِضك، أ ْصبَْحَت فاََل تَنْتَِظْر الَْمَساَء، وَُخْذ ِمْن ِصحَّ

َ
اَح، َوإَِذا أ

 .َوِمْن َحيَاتِك لَِمْوتِك
  .[6416:رقم]َرَواُه اْْلَُخارِيُّ 

  
হাদীছ – ৪০ 

ইবখন ওমৰ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুমাৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ- ৰাছুলুিাহ চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািাখম ৱমাৰ কান্ধত িল্লৰ ক’ৱল: 
পৃল্লিৱীত অপল্লৰল্লচত অিবা ভ্ৰমণকাৰী মুছাল্লফৰৰ দখৰ কহ ৱযাৱা। 
ইবখন ওমৰ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুমাই ককখছ, সন্ধীযাত উপনীত হ’ৱল প্ৰৰ্াতৰ 
অখপক্ষা নকল্লৰবা। আৰু প্ৰৰ্াতত উপনীত হ’ৱল সন্ধযীযাৰ অখপক্ষা নকল্লৰবা। 
অসুিতাৰ বাখব সুিতাক কামত লখগাৱা, আৰু মৃতুযৰ বাখব জীল্লৱত অৱিাৰ 
পৰা (পাখিয) সাংগ্ৰহ কল্লৰ ৱলাৱা। 
[বুখাৰী: ৬৪১৬[ 
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 احلديث احلادي واألربعون
 "ال يؤمن أحدكم حَّت يكون هواه تبعا ملا جئت به"

 
ُ َعنُْهَما، قَاَل  ِ بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص رَِِضَ اَّللَّ ٍد َعبِْد اَّللَّ ِِب ُُمَمَّ

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل : َعْن أ قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

َحُدُكْم َحَّتَّ يَُكوَن َهَواُه َتبًَعا لَِما ِجئُْت بِهِ "َعلَيِْه وََسلَّم 
َ
 ."اَل يُْؤِمُن أ

ةِ "َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َرَويْنَاُه ِِف ِكتَاِب    .بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح " احْلُجَّ
  

হাদীছ - ৪১ 
আবূ মুহাম্মদ আবু্দিাহ ইবখন আমৰ ইবনুল আচ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুমাৰ পৰা 
বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ- ৰাছুল চািািাহু আিাহু ‘আলাইল্লহ অছািাখম ককখছ: 
ৱতামাখলাকৰ মাজৰ ৱকাখনাখৱই ৱতল্লতযাকলখক মুল্লমন হ’ব ৱনাৱাল্লৰব, 
ৱযল্লতযাকলখক মই ল্লয আল্লনখছা তাৰ প্ৰল্লত তাৰ ইচ্ছা-আকাাংক্ষা অনুগত কহ 
নাযায। 
[হাদীছখটা হাছান। এই হাদীছখটাক আল্লম ল্লকতাবুল হুজ্জাৰ পৰা ছহীহ চনদৰ 
কসখত বণিনা কল্লৰখছা।[ 
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 احلديث اثلاين واألربعون
 "يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين"

 
نَِس بِْن َمالٍِك رَِِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّم : َعْن أ قَاَل : َيُقوُل َسِمْعت رَُسوَل اَّللَّ

ُ َتَعاََل  بَاِِل، يَا ابَْن ! يَا اْبَن آَدمَ ": اَّللَّ
ُ
إِنََّك َما َدَعْوتيِن َورََجْوتيِن َغَفْرُت لَك لََعَ َما ََكَن ِمنْك َواَل أ

َماِء ُثمَّ اْستَْغَفْرتيِن َغَفْرُت لَك، يَا ابَْن آَدمَ ! آَدمَ  لَْو أتَيْتيِن إنَّك ! لَْو بَلََغْت ُذنُوُبك َعنَاَن السَّ
رِْض 

َ
تَيْتُك بُِقَرابَِها َمْغِفَرةً بُِقَراِب اأْل

َ
 . " َخَطايَا ُثمَّ لَِقيتيِن اَل تُْْشُِك ِِب َشيْئًا أَل

ِمِذيُّ  ْ   .َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : ، َوقَاَل [3540:رقم]َرَواُه الِّتِّ
  

হাদীছ – ৪২ 
আনাছ ৰাল্লদযািাহু ‘আনহুৰ পৰা বল্লণিত, ৱতওঁ ককখছ- মই ৰাছুলুিাহ চািািাহু 
‘আলাইল্লহ অছািামক কওঁখত শুল্লনখছা: 
আিাহ তা‘আলাই ককখছ: ৱহ আদম সোন! ৱযল্লতযা কলখক তুল্লম ৱমাক আহ্বান 
কল্লৰবা আৰু ৱমাৰ ওচৰত (ক্ষমা) প্ৰতযাশা কল্লৰবা, ৱতামাৰ পৰা ল্লযখটাখৱই 
প্ৰকাশ নহওঁক ল্লকয মই ৱসইখটা ক্ষমা কল্লৰ ল্লদম- আৰু মই কাখৰা পখৰাৱা 
নকখৰা। ৱহ আদম সোন! ৱতামাৰ গুনাহ যল্লদ আকাশ সমান কহ যায আৰু 
তুল্লম ৱমাৰ ওচৰত ক্ষমা ল্লবচৰা, ৱতখনহ’ৱল মই ৱতামাক ক্ষমা কল্লৰ ল্লদম। ৱহ 
আদম সোন! যল্লদ তুল্লম পৃল্লিৱী পল্লৰমাণ গুনাহ কল ৱমাৰ ওচৰত আহা আৰু 
ৱমাৰ লগত কাখকা অাংশী নকৰাকক (আল্লখৰাতত) সাক্ষাত কৰা, ৱতখনহ’ৱল মই 
সমপল্লৰমাণ ক্ষমা কল ৱতামাৰ লগত সাক্ষাত কল্লৰম। 
[ল্লতৰল্লমজীখয বণিনা কল্লৰখছ (হাদীছ নাং-৩৫৪০) আৰু ৱতওঁ এই হাদীছখটাক 
হাছান বুল্লল ককখছ।[ 


