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নির্বানিত হাদীস 
িতরু্ব খণ্ড 

 مختارات من السنة

 الجزء الرابع

 

80 নি হাদীসসর র্র্বিাকারী সাহার্ীর সংনিপ্ত পনরিয় ও মলূ্যর্াি 
নিির্ীয় নর্ষয় 

মলূ্ আরর্ী ভাষায় প্রর্ীত: 

ড: মহুাম্মাদ মতুবজা নর্ি আসয়ি মহুাম্মাদ 

র্াংল্া অনুর্াদ    

ড: মহুাম্মাদ মতুবজা নর্ি আসয়ি মহুাম্মাদ 
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অনুপ্রার্িা ও র্যর্স্থাপর্ায়: 

দাওয়া ও প্রর্াসী নিিা নর্ভাগ 

রার্ওয়া দাওয়া, এরিাদ ও প্রর্াসীসদর মাসে ইসল্ামী 
জ্ঞািদাি কায়বাল্য়, নরয়াদ, সসৌনদ আরর্ 
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 السنةمختارات من 

 حديثاثمانين مع تراجم الرواة والفوائد العلمية ل

 رابع الجزء ال

 باللغة العربيةاألصل  تأليف

 مرتضى بن عائش محمد لدكتور/ محمدل

 الترجمة باللغة البنغالية

 مرتضى بن عائش محمد لدكتور/ محمدل

 الناشر

 قسم دعوة وتوعية الجاليات

بالربوة في الرياض المملكة المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات 

 العربية السعودية
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 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

 م 5132 -هـ 3416عام  ولىالطبعة األ

 

 الناشر

 قسم دعوة وتوعية الجاليات

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في الرياض المملكة 

 العربية السعودية
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প্রর্ম সংস্করর্ 

সি 1436 নহজরী {2015 নিস্টাব্দ } 

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কততবক সংরনিত   

 

 

প্রকািিায়: 

দাওয়া ও প্রর্াসী নিিা নর্ভাগ 

রার্ওয়া দাওয়া, এরিাদ ও প্রর্াসীসদর মাসে ইসল্ামী 
জ্ঞািদাি কায়বাল্য়, নরয়াদ, সসৌনদ আরর্ 
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

ভূনমকা 

 الصددددددددد   احلمدددددددددع هلل ,  العدددددددددقني,   العق  ددددددددد  ل مددددددددد  ,    

 السددددددد س    دددددددو ملددددددديع اآل يدددددددق   انيرملددددددد ,     دددددددو  لددددددد       

  أصحقب   أت ق   إىل يوس العين  أمق بعع:

অর্ব:  সকল্ প্রিংসা সর্ জগসতর সতয প্রভু আল্লাহর জন্য, 
এর্ং নিনি িার্ী ও রাসূল্গসর্র সদবার, তাাঁর জন্য এর্ং তাাঁর 
পনরর্ার-পনরজি, সাহার্ীগর্ ও তাাঁর অনুসরর্কারীগসর্র জন্য 
নকয়ামত পিবন্ত অনতিয় সম্মাি এর্ং িানন্ত তর্া সাল্াত ও 
সাল্াম অর্তীর্ব সহাক।   
অতঃপর প্রকতত ইসল্াম ধসমব আল্লাহর রাসূসল্র হাদীসসর 
র্স াই গুরুত্ব রসয়সে। সকিিা পনর্ত্র কুরআসির পর প্রকতত 
ইসল্াম ধসমবর নিতীয় উৎস হসল্া আল্লাহর রাসূসল্র হাদীস। 
সুতরাং এই হাদীসসর প্রিাসর ও প্রসাসর ইসল্াসমর নিিা 
সমাতাসর্ক কািবকর র্হুমুখী মাধযম এর্ং পদ্ধনত অর্ল্ম্বি করা 
মুসনল্ম জানতর অপনরহািব একনি কতবর্য। এই কতবর্য সনিক 
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পন্থায় পাল্ি করার প্রনত আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] উৎসাহ প্রদাি কসরসেি। এর্ং িারা এই পনর্ত্র 
হাদীসসর িত্ন নিসর্, তাসদর জন্য নতনি আল্লাহর কাসে এই 
র্সল্ সদায়া কসরসেি:  

ح َفددُ  ِمددن   َأ ُم   َّددٍ  ُر ََّفدد   َّغ ددُ   َف ح ددِعي ًًق نَّددق ِمع  ِممل دد  ًأر ام دد اهلُللضَّددر  "

 ".قِمٍعمل 

    ددددددددددقمع 232ملددددددددددنن ابددددددددددن مق دددددددددد   , ددددددددددم احلددددددددددعي    ) 

 ال فددددددد  هبدددددددن مق ددددددد       2562الرتمددددددد ا  , دددددددم احلدددددددعي    

: حسدددددددن بألدددددد   َ ددددددقا  المددددددقس الرتمددددددد ا  ددددددن  دددددد ا احلدددددددعي     

صدددددحيا    دددددقا الع مددددد  امدددددع لقصدددددر الدددددعين اآل دددددقل   دددددن     

 .(  ا احلعي  بأل : صحيا أيضًق

অর্ব:  “সি র্যনি আমার সকাসিা একনি হাদীস শ্রর্র্ করসর্ 
এর্ং সসই হাদীসনি শ্রর্র্ করার পর অন্য সকাসিা র্যনিসক 
সপৌাঁনেসয় নদসর্, আল্লাহ তাসক জান্নাসতর সিয়ামত প্রদাসির 
সাসর্ সাসর্ নর্সিষ সসৌন্দিব প্রদাি করসর্ি। সকিিা সি 
র্যনিসক সসই হাদীসনি সপৌাঁসে সদওয়া হসর্, সসই র্যনি হসত 
পাসর উি হাদীসনির অনধকতর সংরির্কারী হসর্”।  
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[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 232, জাসম নতরনমিী, হাদীস 
িং 2657, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি ইর্নু মাজাহ সর্সক 
সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমিী হাদীসনিসক হাসাি, সহীহ 
র্সল্সেি। এর্ং আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
তাই আনম মহাি আল্লাহর সাহাসিয এই র্ইনিসত 80নি হাদীস 
িয়ি কসর একনত্রত কসরনে। এই হাদীসগুনল্র সিাগাসিাগ 
রসয়সে  নতিনি নর্ষসয়র সাসর্: 
 1-সনিক আকীদা র্া ইসল্ামী মতর্াদ। 
2- সনিক আকীদা র্া ইসল্ামী মতর্াদ সমাতাসর্ক আমল্ র্া 
কািব সম্পাদসির প্রনত উৎসাহ প্রদাি। 
3-ইসল্াসমর প্রকতত আদিব সমাতাসর্ক িানরনত্রক বর্নিষ্ট্য 
র্জায় রাখার প্রনত ল্িয রাখা। 
এই হাদীসগুনল্ হসত নিির্ীয় নর্ষয়গুনল্ও তুসল্ ধসরনে। িাসত 
মুসনল্ম সমাজ আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর শ্রদ্ধানিত ভাসল্ার্াসার সনহত প্রকতত নিষ্ঠার্াি 
হসয় তাাঁর অনুসরর্ কসর দুনিয়া ও পরকাসল্ মহাি আল্লাহর 
সন্তুনষ্ট্ ল্াভ করসত সিম হয়। 
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উি হাদীসগুনল্র নিির্ীয় নর্ষয়গুনল্ উপস্থাপি করার সময় 
আমার নিসজস্ব প্রসিষ্ট্ার সাসর্ সাসর্ ওই সমস্ত ওল্ামাসয় 
ইসল্াসমর মতামত অসিক সময় সামসি সরসখনে, সি সমস্ত 
ওল্ামাসয় ইসল্াসমর ইসল্ামী নর্নধ-নর্ধাসির নর্িদ নর্র্রর্ র্া 
র্যাখযা দাসি উসল্লখসিাগয ভূনমকা রসয়সে। সিমি:- আল্লামা 
ইয়াহইয়া নর্ি িারাফ আন্নাওয়র্ী, আল্লামা হাসফজ আহমাদ 
নর্ি আল্ী নর্ি হাজার আল্আসকাল্ািী এর্ং অন্যান্য আসরা 
ওল্ামাসয় ইসল্াম। আল্লাহ তাাঁসদর সকল্সক উত্তম প্রনতদাি 
প্রদাি করুি। 
আল্লাহর সাহাসিয আনম এই নির্বানিত হাদীস  - িতুর্ব খণ্ড 
র্ইনির পূসর্ব আসরা নির্বানিত হাদীসসর নতিনি খণ্ড নল্সখনে,  িা 
এই সিসত্রর সকল্ মসিাসিাগী ও আগ্রহীগসর্র নিত্তাকষবক 
সার্যস্ত হসয়সে।  
আনম মহাি আল্লাহর নিকসি প্রার্বিা কনর, নতনি সিি এই 
র্ইনিসক তাাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় করু্ল্ কসরি। 
হাদীস র্র্বিার নিয়মসক ল্িয সরসখ এখাসি একনি নর্ষয় 
উসল্লখ করা উনিত মসি করনে, আর সস নর্ষয়নি হসল্া এই সি, 
সহীহ রু্খারী নকংর্া সহীহ মুসনল্ম গ্রসন্থর হাদীস উসল্লখ করার 
সময় হাদীসসর হুকুম সহীহ অর্র্া হাসাি (সনিক র্া সুন্দর) 
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র্সল্ নর্র্তনত সদওয়ার প্রসয়াজি হয় নি। সিসহতু ইসল্ামী 
উম্মসতর সকল্ ওল্ামা উি দুইনি গ্রসন্থর সমস্ত হাদীসসক 
সনিক ও নিভবরসিাগয নহসসসর্ সমসি নিসয়সেি। নকন্তু সুিাি 
আর্ু দাউদ, জাসম নতরনমিী, সুিাি িাসায়ী এর্ং সুিাি ইর্নু 
মাজাহ গ্রন্থগুনল্র হাদীস উসল্লখ করার সময় আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ীর মতামত সামসি সরসখ হাদীসসর 
মাি নির্বয় কসরনে । এর্ং প্রসয়াজসি ইমাম নতরনমিীর 
নর্র্তনতগুনল্ও তুসল্ ধসরনে। সিসহতু নতনি সতা হসল্ি এই 
নর্দযার নর্রাি নিপুর্ ইমাম। আল্লাহ তাাঁসদর সকসল্র প্রনত 
করুর্া করুি।  

সর্সিসষ কততজ্ঞতা স্বীকাসরর পাল্া:  
রার্ওয়া দাওয়া,এরিাদ ও প্রর্াসীসদর মাসে ইসল্ামী 
জ্ঞািদাি কায়বাল্য় (রার্ওয়া ইসল্ানমক সসন্িার) নরয়াদ এর 
প্রধাি পনরিাল্ক মািিীয় িাইখ খাসল্দ নর্ি আল্ী 
আর্াল্খযাইল্ সাসহর্ আমাসদরসক দাওয়াতী কািবক্রসম 
আন্তনরকতা, দতঢ়তা এর্ং নর্িির্তা র্জায় সরসখ অগ্রসর 
হওয়ার প্রনত সর্বদা উৎসাহ প্রদাি করার জন্য তাাঁসক 
শ্রদ্ধাসহকাসর আনম ধন্যর্াদ জািায়।  
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অনুরূপভাসর্ রার্ওয়া দাওয়া,এরিাদ ও প্রর্াসীসদর মাসে 
ইসল্ামী জ্ঞািদাি কায়বাল্য় (রার্ওয়া ইসল্ানমক সসন্িার) এর 
দাওয়া ও প্রর্াসী নিিা নর্ভাগ (জাল্ীয়াত নর্ভাসগর) 
পনরিাল্ক মািিীয় িাইখ িাসসর নর্ি মুহাম্মাদ 
আল্সহাওয়ািসকও শ্রদ্ধাসহকাসর আনম ধন্যর্াদ জািায়। 
সকিিা মাির্ সমাসজ আল্লাহর রাসূসল্র হাদীস প্রিার ও 
প্রসাসরর জন্য নতনি হসল্ি র্স াই আগ্রহী ও উসদযাগী।  
তদ্রূপ আনম সি সমস্ত সল্াসকর নিনষ্ঠত পরামিব অর্র্া মতামত 
নকংর্া প্রসিষ্ট্ার িারা উপকতত হসয়নে, তাাঁসদর সকসল্র প্রনত 
আমার  আন্তনরক কততজ্ঞতা রইসল্া। তসর্ তাাঁসদর মসধয 
উসল্লখসিাগয হসল্ি:  
রার্ওয়া দাওয়া,এরিাদ ও প্রর্াসীসদর মাসে ইসল্ামী 
জ্ঞািদাি কায়বাল্য় (রার্ওয়া ইসল্ানমক সসন্িার) এর দাওয়া ও 
প্রর্াসী নিিা নর্ভাগ (জাল্ীয়াত নর্ভাসগর) এর সকল্ 
ওল্ামাসয় সকরাম এর্ং সম্মানিত ভাই আব্দুল্ আজীজ 
মাদয়ফূ। আল্লাহ তাাঁসদর সকল্সক দুনিয়াসত ও পরকাসল্ 
ইসল্াম এর্ং মুসনল্মগসর্র পি হসত উত্তম প্রনতদাি প্রদাি 
করুি। 
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   أت ق       و  ل   أصحقب    ص و اهلل  مل م   و ل ينق امع

  احلمع هلل ,  العقني,.

 অর্ব:  আল্লাহ আমাসদর িার্ী মুহাম্মাদ এর্ং তাাঁর পনরর্ার-
পনরজি, সাহার্ীগর্ এর্ং নকয়ামত পিবন্ত তাাঁর 
অনুসরর্কারীগর্সক অনতিয় সম্মাি ও িানন্ত প্রদাি করুি । 
সকল্ প্রিংসা আল্লাহ রাবু্বল্ আল্ামীসির জন্য। 
 মূল্ আরর্ী ভাষায় ভূনমকার কর্া এখাসিই সিষ হসয় সগসল্া। 
তসর্ আমার সম্মানিতা স্ত্রী উসম্ম আহমাদ     সাল্ীমা খাতুি 
নর্িসত িাইখ হুমায়ি নর্শ্বাস এর কর্াও এখাসি উসল্লখ করা 
উনিত মসি করনে;সিসহতু নতনি এই র্ইনির মুদ্রর্ সদাষ-ত্রুনি 
নিক করার নর্ষসয় আমাসক অসিক সাহািয ও সহসিানগতা 
কসরসেি। তাই আনম তাাঁসক আমার আন্তনরক কততজ্ঞতা সপি 
করার নর্ষয়নি ভুল্সত পারল্াম িা। মহাি আল্লাহ তাাঁসক তাাঁর 
এই সাহািয ও সহসিানগতার উত্তম প্রনতদাি প্রদাি করুি। 
এই র্ইসয়র র্াংল্া তরজমা র্া অনুর্াদ আমাসকই করসত 
হসয়সে। তাই এখাসি অনুর্াসদর পদ্ধনতর নর্ষসয় একনি কর্া 
র্ল্সত িায়;আর তা হসল্া এই সি, 
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অনুর্াসদর পদ্ধনত 

এই র্ইনির অনুর্াদ পদ্ধনত একিু আল্াদা হওয়ার 
সম্ভার্িা রসয়সে; সকিিা অত্র র্ইনিসত আরনর্ ভাষার ভার্াসর্বর 
অনুর্াদ র্াংল্া ভাষার ভার্াসর্বর িারা করা হসয়সে। তাই 
সকাসিা সম্মানিত পািসকর মসি অনুর্াদ সম্পসকব সকাসিা 
প্রকার সংিয় সজসগ উিসল্, ওল্ামাসয়  ইসল্াসমর নর্িদ 
নর্র্রর্ র্া র্যাখযা আরর্ী ভাষায় একিু গভীরতার সনহত সদসখ 
নিসল্ সর্ব প্রকার সংিয় দূর হসয় িাসর্। এর্ং এই র্ইনির 
র্াংল্া অনুর্াদ নিভবরসিাগয সার্যস্ত হসর্ র্সল্ই আিা কনর 
ইিিা আল্লাহ। তসর্ এই র্ইনির সদাষ-ত্রুনি, অসম্পূর্বতা এর্ং 
মুদ্রর্ প্রমাদ প্রভতনত এসকর্াসরই সিই, এই দানর্ আনম করনে 
িা। তাই এই নর্ষসয় সি সকাসিা গিিমূল্ক প্রস্তার্ এর্ং 
মতামত আমার নিকসি সাদসর গতহীত হসর্ ইিিা আল্লাহ।  

প্রর্য়িকারী 

ড: মহুাম্মাদ মতুবজা নর্ি আসয়ি মহুাম্মাদ 
তাং 7/2/1436 নহজরী {29/11/2014 নিস্টাব্দ } 

জান্নাসত প্রসর্সির পর্ হসল্া মহাি আল্লাহর 
একত্বর্াদ প্রনতনষ্ঠত করা  
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ص دددد َّو  اهلِلُا , مُلددددو  َ ددددقا : َ ددددقا  , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ م قن  د   ددددن  ُ ًدددد -1

ُ    ُ دددو  ي ع َ دددُم َألَّدددُ     : "ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم    د خ ددد    اهلُل هَِّإَلددد   ِإ َهم دددن  م دددق

 ".اْلج نََّ 

 (.(  25) - 11)صحيا مس م  , م احلعي   

1 -  অর্ব:  ওসমাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি:  “সি র্যনি 

 "اهلُل هَِّإَل   ِإ َه"

 (  অর্ব: “আল্লাহ ো া সতয সকাসিা উপাস্য র্া মার্ূদ সিই”)।  

এর সনিক জ্ঞািাজবি কসর মততুযর্রর্ করসর্, সস র্যনি জান্নাসত 
প্রসর্ি করসর্”।  

 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 41 -(26) ]।  

 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
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ওসমাি নর্ি আফফাি নর্ি আর্ীল্ আস আল্কুরািী। হস্তী র্ানহিীর 
েয় র্ের পর নতনি মাক্কা িহসর জন্ম গ্রহর্ কসরি। আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  ির্ুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পসর 
পসরই  নতনি ইসল্াম ধমব  গ্রহর্ কসরি। নতনি হসল্ি আমীরুল্ 
মুনমিীি এর্ং সখাল্াফাসয় রাসিদীসির মসধয তততীয় খনল্ফা। নতনি 
নিজ স্ত্রী আল্লাহর রাসূসল্র সমসয় সরাকাইয়যাসক সসে কসর সর্ব প্রর্ম 
আনর্নসনিয়ায় র্া ইনর্ওনপয়া সদসি নহজরত কসরি। নতনি নিসজর 
জাি ও মাল্ িারা ইসল্াসমর সাহািয কসরি। নতনি তার্ুক িুসদ্ধ 
বসন্য র্ানহিী বতরীর জন্য 950নি উষ্ট্র এর্ং 50 নি স া া প্রদাি 
কসরি।  20 হাজার নদরহাম মুদ্রা নদসয় মাদীিায় সরামা কুয়া ক্রয় 
কসর মুসল্মািসদর জন্য নতনি সাদাকা জানরয়া নহসসসর্ দাি কসর 
সদি। মাসনজসদ ির্ার্ী প্রিস্ত করসর্ও নতনি 25 হাজার নদরহাম 
মুদ্রা দাি কসরি। ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর মততুযর পর 
মুসনল্ম জাহাসির নতনি তততীয় খনল্ফা নিিুি হি। নতনি পনর্ত্র 
কুরআি একনত্রত করার কাজ সম্পন্ন কসরি। তাাঁর সখল্াফসতর 
সময় এনিয়া মহাসদি ও আনিকা মহাসদসি মহা নর্জসয়র কবািক্রম 
সম্পানদত হয়। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসে 146 নি। নতনি 
মাদীিায় স্বীয় র্াসভর্সি দুষ্কতনতকারী পাপািানরসদর হাসত সি 35 
নহজরীসত 80 অর্র্া 90 র্ের র্য়সস িাহাদাত র্রর্ কসরি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি,  সি র্যনি নিসজর অন্তসর 
একত্বর্াসদর কাসল্মা, কাসল্মাসয় তাওহীদসক প্রনতনষ্ঠত করসত 
সিম হসর্ এর্ং নিরক, কুফরী ও মহা পাপগুনল্ র্জবি কসর 
মততুযর্রর্ করসর্, সস র্যনি অর্শ্যই জান্নাসত প্রসর্ি করসর্। 
2। মুসনল্ম র্যনির অপনরহািব কমব হসল্া এই সি, সস সিি 
একত্বর্াসদর কাসল্মা, কাসল্মাসয় তাওহীদসক র্ানিক, আধযানিক 
ও িানরনত্রক নদক নদসয় র্াস্তর্ানয়ত কসর এর্ং অন্তসর সনিক পন্থায় 
কাসল্মাসয় তাওহীদসক স্থানপত কসর। 
3।  মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস সিি একত্বর্াসদর কাসল্মা, 
কাসল্মাসয় তাওহীসদর প্রভার্সক রিা করার জন্য নিরক, কুফরী 
ইতযানদ র্জবি কসর। 
 
 
 

সরূা র্াকারার সিসষর দুইনি আয়াত পাি করার 
মিবাদা 

ص ددد َّو   ُِّ دددالنَّ َ دددقا : َ دددقا   , ِضددد   اهلُل   ن دددُ  ٍد م س دددُعو  َأِبددد    دددن   - 2

 م دددن  َ دددر َأ ِبقْلددد ي   ي ِن ِمدددن   ِخدددِر مُلدددو, ِ  ال  َ دددر ِ  ِفددد    " :ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم 

 ".َلي َ ٍ  َكَف  قُه

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5680
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   صدددحيا مسددد م  , دددم  6005)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   

 (   ال ف  ل  يق,ا(.808) - 265احلعي  

2 -  অর্ব:   আর্ু মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি সি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
“সি র্যনি রানত্রকাসল্ সূরা র্াকারার সিসষর দুইনি আয়াত পাি 
করসর্, সস র্যনির সমস্ত প্রকার অমেল্ সর্সক রিা পাওয়ার জন্য 
এই দুইনি আয়াতই িসর্ষ্ট্ হসয় িাসর্”।  
 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 5009 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
256 -(808), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 
 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আর্ু মাসউদ ওকর্া নর্ি আম র্ আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
একজি অন্যতম নর্নিষ্ট্ সাহার্ী। নতনি আকার্ার নিতীয় র্ায়আত 
(আনুগসতযর িপর্ গ্রহর্) এর অনুষ্ঠাসি উপনস্থত নেসল্ি। এই 
নিতীয়  র্ায়আত (আনুগসতযর িপর্ গ্রহসর্) অংিগ্রহর্কারীগসর্র 
মসধয নতনিই নেসল্ি সর্ সিসয় কম র্য়সসর সাহার্ী। এর্ং 
সর্বপ্রর্সম নতনি ওহুসদর িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি, অতঃপর আল্লাহর 
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রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ নতনি আসরা 
সমস্ত  িসুদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। 
পরর্তবী সমসয় নতনি কূফা িহসর িসল্ িাি এর্ং সসখাসি একনি 
র্ান  নিমবার্ কসরি। তাই আমীরুল্ মুসমিীি আল্ী [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] িখি নসফ নফন্ অনভমুসখ িাত্রা কসরনেসল্ি এর্ং নসফ নফন্ 
িুদ্ধ সং নিত হসয়নেল্, তখি  নতনি তাাঁসক কূফা িহসরর আমীর 
নিিুি কসরনেসল্ি। 
হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 102 নি। নতনি 
মাদীিাসত 41 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু আিহু]। 
এই নর্ষসয় অন্য উনিও রসয়সে। 
 
  

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়:  
1। সূরা র্াকারার সিসষর দুইনি আয়াত প্রসতযক রাসত পাি করার 
নর্ষয়নি হসল্া: সুখময় জীর্ি ল্াভ এর্ং সমস্ত প্রকাসরর অমেল্ 
সর্সক সুরনিত হওয়ার উপাদাি।  
2। সূরা র্াকারার সিসষর দুইনি আয়াত প্রসতযক রাসত পাি করসল্ 
মহাি আল্লাহর সাসর্ মুসনল্ম র্যনির ভরসা সনিক পন্থায় দতঢ় হয়। 
3।  মুসনল্ম র্যনির জন্য এই দুইনি আয়াত মুখস্থ করা উনিত। 
উি আয়াত দুনি হসল্া এই সি, মহাি আল্লাহ  র্সল্সেি: 
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ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے   ے  ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ې  ې  ې  ى       ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ىئ  ىئ     ېئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ەئى  ائ  ائ

مب  ىب  يب  جت  حت     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئىئ  ی  ی    ی  ی  جئ

(.5٨6 – 5٨2 , اآليتانلبقرةسورة ا,  )     چخت  مت    

ভার্াসর্বর অনুর্াদ: “আল্লাহর রাসূল্ তদীয় প্রনতপাল্সকর পি হসত 
তৎপ্রনত িা নকেু অর্তীর্ব করা হসয়সে, তাসত সস নর্শ্বাস স্থাপি 
কসরসে। এর্ং তাসত নর্শ্বাস স্থাপি কসরসে প্রকতত ঈমািদার 
মুসনল্ম জানত। তারা সর্াই সনিক পন্থায় ঈমাি স্থাপি কসরসে 
আল্লাহর প্রনত, তাাঁর সফসরিতাগসর্র প্রনত, তাাঁর গ্রন্থসমূসহর প্রনত 
এর্ং তাাঁর রাসূল্গসর্র প্রনত। তারা সর্াই র্সল্: আমরা মুসনল্ম 
জানত আল্লাহর রাসূল্গসর্র মসধয সকাসিা পার্বকয সতনষ্ট্ কনর িা। 
সকিিা আমরা সতা সকল্ রাসূল্গসর্র প্রনত সনিক পন্থায় নর্শ্বাস 
স্থাপি কসরনে। তারা আসরা র্সল্: আমরা আমাসদর প্রনতপাল্সকর 
র্ার্ী শুসিনে এর্ং তা সাদসর র্রর্ কসরনে। সুতরাং সহ আমাসদর 
প্রনতপাল্ক! আপনি আমাসদরসক িমা করুি। আমাসদরসক 
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আপিারই নদসক প্রতযার্তবি করসতই হসর্। আল্লাহ সকাসিা 
র্যনিসক তার সাসধযর অনতনরি সকাসিা কমব সম্পাদসির দানয়ত্ব 
অপবর্ কসরি িা। সুতরাং সস র্যনি সি সমস্ত সৎকমব সম্পাদি 
কসরসে, সস সমস্ত সৎকমব তার কল্যাসর্র জন্যই নিধবানরত রসয়সে। 
এর্ং সি সমস্ত অপকমব সম্পাদি কসরসে, সস সমস্ত অপকমব তার 
অমেসল্র জন্যই নিধবানরত রসয়সে। তারা আসরা র্সল্: সহ আমাসদর 
প্রনতপাল্ক! আমরা িনদ ভুসল্ িায় অর্র্া ভলু্ কনর, তাহসল্ আপনি 
আমাসদরসক উভয় নর্ষসয়র িানস্ত িা নদসয় িমা প্রদাি করুি। সহ 
আমাসদর প্রনতপাল্ক!  আপনি আমাসদর উপর এমি সর্াোর ভার 
অপবর্ করসর্ি িা, সিমি সর্াোর ভার অপবর্ কসরনেসল্ি আমাসদর 
পূর্বর্তবীগসর্র উপর। সহ আমাসদর প্রনতপাল্ক! আপনি আমাসদর 
উপর এমি গুরুভার অপবর্ করসর্ি িা, সি গুরুভার র্হি করার 
িনি আমাসদর সিই। এর্ং আমাসদর পাপ সমািি করুি, 
আমাসদরসক িমা   করুি, আমাসদর প্রনত কতপা করুি। আপনি 
আমাসদর সহায়ক। অতএর্ আপনি অমুসনল্ম সম্প্রদাসয়র 
সমাকাসর্ল্ায় আমাসদরসক সাহািয করুি”।  

(সূরা আল্ র্াকারা, আয়াত িং 285 হসত 286 পিবন্ত)। 

িত্নসহকাসর আল্লাহর রাসসূল্র হাদীস প্রিারসকর 
মিবাদা 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

21 

 

 
ص ددد َّو     دددِن الدددنَّ   , ِضددد   اهلُل   ن دددُ   دددن      دددِع اهلِل ب دددِن م س دددُعو ٍد -3

   َّغ ددُ   َف ح ددِعي ًًق نَّددق ِمع  ِممل دد  ًأر ام دد اهلُللضَّددر  َ ددقا : " ال َّددُ    َ ي ددِ    مل دد َّم   

 ".قِمٍعمل ح َفُ  ِمن  َأ ُم   ٍَّ  ُر ََّف

    دددقمع الرتمددد ا  , دددم  232)ملدددنن ابدددن مق ددد   , دددم احلدددعي     

   ال فددد  هبدددن مق ددد   َ دددقا  المدددقس الرتمددد ا  دددن   2562احلدددعي  

   ا احلعي : حسن صحيا   صحح  اآل قل (.

3 -  অর্ব:   আব্দুল্লাহ নর্ি মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক 
র্নর্বত, নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] হসত 
র্র্বিা কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  
র্সল্সেি: “সি র্যনি আমার সকাসিা হাদীস শ্রর্র্ করসর্ এর্ং সসই 
হাদীসনি শ্রর্র্ করার পর অন্য সকাসিা র্যনিসক সপৌাঁনেসয় নদসর্, 
আল্লাহ তাসক জান্নাসতর সিয়ামত প্রদাসির সাসর্ সাসর্ নর্সিষ 
সসৌন্দিব প্রদাি করসর্ি। সকিিা সি র্যনিসক সসই হাদীসনি সপৌাঁসে 
সদওয়া হসর্, সসই র্যনি হসত পাসর উি হাদীসনির অনধকতর 
সংরির্কারী হসর্”।  
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 232, জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 
2657, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি ইর্নু মাজাহ সর্সক সিওয়া 
হসয়সে। ইমাম নতরনমিী হাদীসনিসক হাসাি, সহীহ র্সল্সেি। এর্ং 
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আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) 
র্সল্সেি]। 
 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

 আর্ু আব্দুর রহমাি আব্দুল্লাহ নর্ি মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু], 
নতনি ওই সমস্ত সাহার্ীসদর মসধয একজি, িাাঁরা ইসল্াসমর  
প্রার্নমক িুসগ ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি। নতনি সাহার্ীগসর্র মসধয 
মিবাদা সম্পন্ন ও ফাকীহ এর্ং কুরআি সতল্াওয়াসত সসর্বাত্তম কারী 
নেসল্ি। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 848 নি। আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ সমস্ত িুসদ্ধ নতনি 
সিাগদাি কসরসেি। 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর মততুযর্রসর্র 
পর িামসদসি ইয়ারমূসকর িুসদ্ধও নতনি অংিগ্রহর্ কসরনেসল্ি। 
ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁসক ইসল্াম ধসমবর নিিা প্রদাসির 
জন্য কূফা িহসর সপ্ররর্ কসরনেসল্ি। ওসমাি নর্ি আফফাি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁসক সসখাসি আমীর নিিুি কসরনেসল্ি। 
ওসমাি নর্ি আফফাি তাাঁসক আর্ার মাদীিায় আসসত নিসদবি 
প্রদাি কসরনেসল্ি। নতনি মাদীিায় সি 32 নহজরীসত 60 র্ের 
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র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি। এর্ং মাদীিার নর্খযাত আল্র্াকী 
কর্রস্থাসি তাাঁসক দাফি করা হয় [রানদয়াল্লাহু আিহু] । 
 
 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির ভার্ার্ব হসল্া এই সি, সি র্যনি আল্লাহর 
রাসূসল্র নিভবরসিাগয হাদীসসর িত্নসহকাসর প্রিার করসর্, আল্লাহ 
তাসক দুনিয়া ও পরকাসল্ উচ্চ মিবাদা প্রদাি করসর্ি এর্ং তাসক 
জান্নাসতর সুখ র্া সিয়ামত প্রদাসির সাসর্ সাসর্ নর্সিষ সসৌন্দসিব 
সুসিানভত করসর্ি।  
2। িারা আল্লাহর রাসূসল্র হাদীসসর প্রনত আন্তনরকভাসর্ ও 
সততার সনহত নিসভবজাল্ পন্থায় িত্নর্াি হসত পারসর্। তাসদর জন্য 
এই হাদীসনির মসধয আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর এই সদায়া রসয়সে সি, তারা জান্নাসতর সুখ র্া 
সিয়ামত ল্াভ করার সাসর্ সাসর্ নর্সিষ সসৌন্দিব ল্াভ করসর্।  
3। বর্ধ ও নিত্তাকষবক নর্নভন্ন প্রকাসরর মাধযম এর্ং পদ্ধনতর িারা 
আল্লাহর রাসূসল্র নিভবরসিাগয হাদীসসর িত্নসহকাসর প্রিার করার 
প্রনত এই হাদীসনি উৎসাহ প্রদাি কসর। 
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নিরক ও তার অসমধয সর্সক একত্বর্াসদর 
(তাওহীসদর) রির্াসর্ির্  

ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    ددددِن الددددنَّ    , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ   ددددن  ُح  ي َفددددَ   -1

ا: ُلدددو ا: م دددق ء ددق   اهلُل   ء دددق   ُفدددَ نق    لِ دددن  ُ و  ُلدددو ت ُ و  َه"َ دددقا :     مل دد َّم  

 ".م ق ء ق   اهلُل  ُثمَّ ء ق   ُفَ نق

    صحح  اآل قل (.1580)ملنن أب  دا د  , م احلعي   

4 -  অর্ব:   হুজায়ফা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি িার্ী 
কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] হসত র্র্বিা কসরসেি, িার্ী 
কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: “সহ মুসনল্ম 
সমাজ! সতামরা সকাসিা সময় এই কর্া র্ল্সর্ িা সি, আল্লাহ এর্ং 
অমুক র্যনি িা ইো কসরসে। নকন্তু এই কর্া র্ল্সত পারসর্ সি,  
আল্লাহ অতঃপর অমুক র্যনি িা ইো কসরসে”।  
 [সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 4980। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

সহাজাইফা ইর্নুল্ ইয়ামাি নর্ি সহাসাইল্ আল্ আর্সী [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] একজি সম্ভ্রান্ত ও সাহসী সাহার্ী নেসল্ি। নতনি অসিক সদি 
নর্জসয়র িুসদ্ধ অংি গ্রহর্ কসরি। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সগাপি কর্ার নতনি সংরির্কারী 
সাহার্ী। এই কারসর্ তাসক সানহর্ু নসর্ নর রাসূনল্ল্লাহ র্ল্া হয়। 
হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর 255 নি হাদীস র্নর্বত হসয়সে। খন্দসকর িুসদ্ধ 
এর্ং খন্দসকর িুসদ্ধর পর সি সমস্ত িুদ্ধ সং নিত হসয়সে,সস সর্ 
িুসদ্ধ নতনি অংি গ্রহর্ কসরসেি। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কাসে তাাঁর নর্রাি মিবাদা ও উচ্চ স্থাি 
নেল্। নতনি ইরাসক সি 36 নহজরীসত মততযুর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। সকল্ প্রকার নিরক ও তার অসমধয সমস্ত র্স্তু সর্সক নর্শুদ্ধ 
একত্বর্াসদর মতর্াদনির রির্াসর্ির্ করার প্রনত এই হাদীসনি 
উৎসাহ প্রদাি কসর। 
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2। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, নিশ্চয় আল্লাহ এক ও 
অনিতীয় এর্ং নতনিই হসল্ি সতনষ্ট্ জগসতর মেল্দায়ক আশ্রয়স্থল্, 
তাাঁর অনস্তত্ব, সত্তা, িাম, গুর্ার্ল্ী, কমব এর্ং আসদি প্রদাসি সকাসিা  
অংিীদার সিই।  
3। সর্বিনিমাি আল্লাহর একত্বর্াসদর নর্পরীত িব্দ র্যর্হার করা 
হসত এই হাদীসনি সতকব কসর। 

মানুষ তার সমস্ত অর্স্থায় সতনষ্ট্কতবা আল্লাহর 
মখুাসপিী 

 قن ق َكددددمَّدددد     َألَّ  ددددق مُلددددِ َ      قِئش ددددَ  , ِضدددد   ال َّددددُ    ن   ددددق    ددددن  -6

 قن َكددد:   قَلدددَ   اهلَل ِ ِبددد و ُ ع ي ددد ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم    , مُلدددو ُا اهلِل 

ُذ ِبددَ  ِمددن  ء ددر  م ددق   ِمْ ددُ     ِمددن  ء ددر  م ددق َلددم        َأُ ددو  ال َُّ ددمَّ ِإل دد   : "ُاي ُ ددو 

  ".َأ  م   

 ( (.2215) - 55)صحيا مس م  , م احلعي  

5 -  অর্ব: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা [রানদয়াল্লাহু আিহা] সর্সক র্নর্বত  সি, তাাঁসক 
নজসজ্ঞস করা হসয়নেসল্া: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] নকসসর িারা আল্লাহর নিকসি প্রার্বিা কসরি? নতনি 
র্ল্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এই 
সদায়ানির িারা আল্লাহর নিকসি প্রার্বিা করসতি: 
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  ".ُذ ِبَ  ِمن  ء ر  م ق   ِمْ ُ     ِمن  ء ر  م ق َلم  َأ  م   َأُ و  ال َُّ مَّ ِإل   "

 অর্ব:  “সহ আল্লাহ! আনম আপিার নিকসি আশ্রয় িানে  সি কমব 
সম্পাদি কসরনে তার অমেল্ হসত এর্ং সি কমব র্জবি করনে তারও 
অমেল্ হসত”।   
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 66 -(2716) ]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী  সাহার্ীয়ার পনরিয়: 
উমু্মল্ মুসমিীি আসয়িা নর্িসত আর্ী র্াক র আসনসিীক 
[রানদয়াল্লাহু আিহা] নহজরসতর পূসর্ব িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সসে নর্র্াহ র্ন্ধসি আর্দ্ধ হি। নতনি 
মাদীিায় নহজরত করার পর িয় র্ের র্য়সস আল্লাহর রাসূসল্র 
সসে সংসার আরম্ভ কসরি। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] িখি মততুযর্রর্ কসরি তখি তাাঁর র্য়স নেল্ 18 র্ের। 
নতনি সাহার্ীগসর্র মসধয অনধক র্ুনদ্ধমনত, জ্ঞাি এর্ং রায় প্রদাসির 
সিসত্র নেসল্ি সসর্বাত্তম র্যনি। দািিীল্তা ও উদারতায় তাসক 
উত্তম িমুিা নহসসসর্ উসল্লখ করা হসতা। নতনি অসিক হাদীস র্র্বিা 
কসরসেি, তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 2210 নি। নতনি রামাজাি 
র্া িাওয়াল্ মাসসর 17 তানরসখ মাদীিাসত সি 57 অর্র্া 58 
নহজরীসত সরাজ মেল্র্ার মততুযর্রর্ কসরি। আর্ু হুরায়রা 
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[রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর জািাজার িামাজ পন সয়নেসল্ি এর্ং 
তাাঁসক আল্ র্াকী কর্রস্থাসি দাফি করা হয় [রানদয়াল্লাহু আিহা] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। প্রকতত মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস সিি সকল্ প্রকাসরর পাপ 
র্জবি কসর। সকিিা পাপ হসল্া তার অমেল্ ও দুভবাগয সতনষ্ট্ করার 
উপাদাি।  
2। মানুষ নিসজর পাসপর অমেল্ হসত সুরনিত হওয়ার জন্য 
পরাক্রমিাল্ী আল্লাহর িরর্ সিওয়ার প্রনত এই হাদীসনি উৎসাহ 
প্রদাি কসর। সকিিা মানুষ সতা তার সমস্ত অর্স্থায় তার সতনষ্ট্কতবা 
আল্লাহর মুখাসপিী। 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, মেল্দায়ক আশ্রয়স্থল্ 
হসল্া এক মাত্র পরাক্রমিাল্ী মহাি আল্লাহ,  সতনষ্ট্ জগসতর অন্য 
সকাসিা র্যনি র্া র্স্তু িয়। 

সচ্চনরসত্রর উপর অনর্িল্ র্াকার প্রনত উৎসাহ প্রদাি 
 ُ ع ِم:  مل دددد  قَلددددَ  ن ي ِنِمؤ ُمدددداْل س   ن   ددددق ُأ اهلُل  ددددن    قِئش ددددَ  , ِضدددد    -5

ن  َلُيددددع ِ,ُ  ِمؤ ُمددددِإنَّ اْل"  :ُاي ُ ددددو  ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    مل دددد َّم , مُلددددو ا  اهلِل 

  ".ِ  د ,   َ  الصَّقِئِم الَ قِئِمِبُحس ِن ُخُ ِ 

 (.اآل قل صحح     1258)ملنن أب  دا د  , م احلعي  
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6 - অর্ব:  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা উমু্মল্মুসমিীি [রানদয়াল্লাহু আিহা] সর্সক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সক এই কর্া র্ল্সত শুসিনে।  নতনি  র্সল্সেি: “প্রকতত 
মুসনল্ম র্যনি নিসজর সচ্চনরসত্রর িারা নদসি অনধক িফল্ সরাজা 
ব্রত পাল্িকারী এর্ং রানত্রকাসল্ তাহজ্জুসদর অনধক িফল্ িামাজ 
আদায়কারী র্যনির সমতুল্য মিবাদা ল্াভ কসর র্াসক”। 
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 4798 আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 5 
িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। সচ্চনরসত্রর নর্ষয়নি মহাি আল্লাহর প্রনত সনিক ঈমাসির সাসর্ 
 নিষ্ট্ভাসর্ জন ত। সুতরাং সি মুসনল্ম র্যনির হৃদসয় ঈমাি িসতা 
ভাসল্া র্াকসর্, তার িনরত্র এর্ং আিরর্ তসতাই ভাসল্া হসর্। এর্ং 
সি মুসনল্ম র্যনির হৃদসয় ঈমাি িসতা খারাপ র্াকসর্, তার িনরত্র 
এর্ং আিরর্ তসতাই খারাপ হসর্। সকিিা মহাি আল্লাহর প্রনত 
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সনিক ঈমাসির সম্পকব িানরনত্রক বর্নিষ্ট্যগুনল্র সাসর্ সর্ি 
মজর্ুতভাসর্ স্থানপত কসর রাখা হসয়সে। 
2। সচ্চনরত্রসরর উপর সর্ সময় অনর্িল্ র্াকার প্রনত এই হাদীসনি 
উৎসাহ প্রদাি কসর।  
3। সনিক ঈমাি ও সৎকসমবর সাসর্ সাসর্ সচ্চনরত্রসরর নর্ষয়গুনল্ 
হসল্া মহাি আল্লাহর বিকিয ল্াসভর একনি মাধযম। 

ইসল্াম অনভসম্পাত এর্ং গানল্গাল্াজ করার ধমব 
িয় 

 اهلِلَ ددددقا  , مُلددددوُا  : ُاي ُ ددددو  , ِضدددد   اهلُل   ن دددد ُ    الددددعَّ, د اِ ِبددددَأ   ددددن -2

ُءددد  ع ا    َهن  ُءدددَفع ق     ال َّعَّدددقُلو ُن ي ُ دددو  : "َهص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم    

  ".ي و س  اْلِ ي قم ِ 

 ( (.2658) - 86)صحيا مس م  , م احلعي  

7 -  অর্ব:  আর্ুিারদা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“অনত অনভসম্পাতকারীরা নকয়ামসতর নদর্সস সুপানরিকারী এর্ং 
সািযপ্রদািকারী হসত পারসর্ িা”। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 85 -(2598) ]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
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আর্ুিারদা, নতনি ওয়াইসমর নর্ি কাইস আল্ খাজরাজী আল্ 
আিসারী, একজি নর্খযাত সাহার্ী। র্দসরর িুসদ্ধর নদি নতনি 
ইসল্াম গ্রহর্ কসরি। এই উম্মসতর একজি নর্নিষ্ট্ নর্িির্ র্যনি 
( األمة هذه حكيم ) নহসসসর্ নতনি উপানধ ল্াভ কসরসেি। দাসমিসক 
নতনি নর্িারপনত ও পনর্ত্র কুরআসির কারীগসর্র মসধয প্রধাি র্যনি 
নহসসসর্ প্রনসদ্ধ নেসল্ি। নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর জীর্িিাসত পনর্ত্র কুরআসির একনত্রকরর্, 
সংরির্ সংক্রান্ত এর্ং মুখস্থকরসর্র কাসজ নিসয়ানজত নেসল্ি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] ।  
হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাে সর্সক র্নর্বত 179 নি হাদীস পাওয়া িায়। 
নতনি সি 32 নহজরীসত অর্র্া 31 নহজরীসত 72 র্ের র্য়সস 
তততীয় খনল্ফা ওসমাি নর্ি আফ ফাসির িাহাদতর্রসর্র নতি র্ের 
পূসর্ব মততুযর্রর্ কসরি। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির র্যাখযার নর্র্রসর্ কতকগুনল্ উনি রসয়সে, তার 
মসধয সর্সক এখাসি কসয়কনি উনি সপি করা  হসল্া: 
ক। অনত অনভসম্পাতকারীরা এই দুনিয়াসত সািযপ্রদািকারী হসত 
পারসর্ িা; সকিিা তাসদর সািয ইসল্ামী আদাল্সত গ্রহর্সিাগয 
হসর্ িা; তাসদর পাপ ও দুর্বযর্হাসরর কারসর্। 
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খ। তারা (অনত অনভসম্পাতকারীরা) আল্লাহর পসর্ পনর্ত্র সজহাসদ 
িহীদ হওয়ার সুসিাগ পাসর্ িা।  
গ। তারা (অনত অনভসম্পাতকারীরা) নকয়ামসতর নদর্সস ওই সময় 
সুপানরিকারী হসত পারসর্ িা, সি সময় ঈমািদার মসুনল্মগর্ অন্য 
ওই সকল্ মুসনল্মগর্সক জাহান্নাসমর আগুি সর্সক সর্র করার জন্য 
সুপানরি করসর্, সি সমস্ত মুসনল্মগর্ জাহান্নাসমর আগুসি প্রসর্ি 
করসর্।  
2। এই হাদীসনি অনত অনভসম্পাত করা হসত কসিারতার সনহত 
সতকব করা হসয়সে; সকিিা অনত অনভসম্পাত করার নর্ষয়নি  
সচ্চনরত্র এর্ং সুিীনতর  অনুকূসল্ প সে িা। 
3। ইসল্াম একনি সৎকমব ও আল্লাহর আনুগসতযর কাসজ 
সহসিানগতা এর্ং পরস্পর সহানুভূনতিীল্ হওয়ার ধমব, অনভসম্পাত 
এর্ং গানল্গাল্াজ করার ধমব িয়। 

 

 

ইসল্াম একনি ল্জ্জা উপল্নি, সদয় হওয়া এর্ং 
উত্তম আিরসর্র ধমব 
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ص ددد َّو ال َّدددُ  َ دددقا : َ دددقا  , مُلدددو ُا اهلِل   , ِضددد   اهلُل   ن دددُ ٍس ل دددَأ   دددن  -8

    م ددق َكددقن   ء ددقل ُ  هَّء دد  ٍ  ِإ ِفدد  م ددق َكددقن  الُفح ددُ    "  :  َ ي ددِ    مل دد َّم  

 ". ز ال ُ  ء   ٍ  إهَّ احَلي قُ  ِف  

ملددددنن ابددددن مق دددد         1521) ددددقمع الرتمدددد ا  , ددددم احلددددعي     

َ دددقا  المدددقس الرتمددد ا:     ل رتمددد ا  ال فددد   1186, دددم احلدددعي   

 (. صحح  اآل قل   ا حعي  حسن غريب  
8 -  অর্ব:    আিাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত,  নতনি র্সল্ি: 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: “সি 
র্স্তুর মসধয অশ্লীল্তা র্া কসিারতা র্াকসর্, সস র্স্তুনি  নর্কতত ও 
অকল্যার্কর হসয় িাসর্, আর সি র্স্তুনির মসধয ল্জ্জা-িরম পাওয়া 
িাসর্, সস র্স্তুনি  সুন্দর ও মেল্দায়ক হসয় িাসর্”।  
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 1974 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, 
হাদীস িং 4185। তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমিী সর্সক 
সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমিী হাদীসনিসক হাসাি এর্ং গারীর্ 
(এক পন্থায় র্নর্বত) র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
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আর্ু হামজা আিাস নর্ি মানল্ক আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
একজি নর্নিষ্ট্ সাহার্ী। নহজরসতর 10 র্ের পূসর্ব মাদীিাসত তাাঁর 
জন্ম হয়, সোিকাসল্ িার্াল্ক অর্স্থাসতই  নতনি ইসল্াম ধমব গ্রহর্ 
কসরি। িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সানন্নসধয 
ধারার্ানহক ভাসর্ 10 র্ের িার্ৎ সর্সক তাাঁর খাসদম-সসর্ক নহসসসর্ 
সসর্বাত্তম উপানধ ল্াভ কসরি। এর্ং আল্লাহর রাসূসল্র মততুয পিবন্ত 
নতনি তাাঁর সদখমসত রত র্াসকি। অতঃপর দাসমিসক িসল্ িাি, 
সসখাি সর্সক র্াসরায় গমি কসরি। নতনি অসিক হাদীস র্র্বিা 
কসরসেি, তার র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 2285 নি। নতনি র্াসরা 
িহসর একিত র্া তার অনধক র্য়স প্রাপ্ত হসয় সি 93 নহজরীসত 
মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু আিহু] । 

 

 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। ইসল্াম হসল্া একনি ল্জ্জা উপল্নি, সদয় হওয়া এর্ং উত্তম 
আিরসর্র ধমব; তাই এই ধমব মানুষসক নিষ্ঠুর ও অিাল্ীি কর্া, 
কাজ এর্ং গুর্ার্ল্ী হসত সতকব কসর।  
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2। আল্লাহর ধমব ইসল্াসম ল্জ্জা অনুভর্ করার নর্ষয়নি হসল্া একনি 
সুন্দর এর্ং প্রিংসিীয় গুর্ার্ল্ীর অন্তভুবি নর্ষয়; তাই মুসনল্ম 
র্যনির উনিত সি, সস সিি এই সুন্দর প্রিংসিীয় গুসর্র িারা 
অল্ংকতত ও  সুসনজ্জত হয়। 
3। ল্জ্জা অনুভর্ করার নর্ষয়নি মুসনল্ম র্যনিসক আল্লাহর 
আনুগসতযর কাসজ সজাগ র্া সসিতি রাসখ এর্ং তাসক পাপ র্া 
অসৎকমব হসত নর্রত রাসখ। 

পািাহাসরর পর পিিীয় সদায়া 
َكدددقن    َ دددقا :   , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ  َأيُّدددو   اَآل ص دددقِ,ا    َأِبددد    دددن   -5

 :ِإذ ا َأَكدددد   َأ   ء ددددِر   َ ددددقا    ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    مل دددد َّم     اهلِل, مُلددددوُا 

 ".    ع    َلُ  م ي ر  ق   مل وََّغُ   َأْطع م    مل َ و  اْلح م ُع ِل َِّ  الَِّ ا "

 (.اآل قل صحح     3861)ملنن أب  دا د  , م احلعي  

9 - অর্ব:   আর্ু আইয়রু্ আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক 
র্নর্বত, নতনি র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] িখি পািাহার করসতি তখি এই সদায়ানি র্ল্সতি:   

".  ع    َلُ  م ي ر  ق     مل وََّغُ   َأْطع م    مل َ و  ا اْلح م ُع ِل َِّ  الَِّ "  

 অর্ব:  “সমস্ত প্রিংসা সসই আল্লাহর জন্য,  নিনি খাদয দ্রর্য ও 
পািীয় দ্রর্য প্রদাি কসরসেি। এর্ং সসগুনল্সক গল্াধঃকরর্ 
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কনরসয়সেি। অতঃপর সদহ সর্সক সসগুনল্র সর্র হওয়ার পর্ও কসর 
নদসয়সেি”। 
 [সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 3851। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু আইয়রু্ আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু], নতনি হসল্ি 
খানল্দ নর্ি িযাইদ নর্ি সকাল্যাইর্ আল্ খাজরাজী, একজি নর্নিষ্ট্ 
ও নর্খযাত সাহার্ী। নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ আকার্ার নিতীয় র্াইয়াত র্া অেীকাসর 
সিাগদাি কসরনেসল্ি এর্ং র্দসরর িুসদ্ধ, ওহুসদর িসুদ্ধ এর্ং আসরা 
সমস্ত িুসদ্ধ িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ 
অংিগ্রহর্ কসরনেসল্ি। নতনি আল্লাহর পসর্ বধসিবর সনহত সজহাদ 
করসত ভাসল্া র্াসসতি। 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] িখি নহজরত 
কসর মাদীিা িহসর আগমি কসরনেসল্ি, তখি নতনি এই সাহার্ীর 
র্ান সতই অর্স্থাি কসরনেসল্ি। এর্ং আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর র্ান  র এর্ং মাসনজদ নিনমবত হওয়া 
পিবন্ত নতনি সসই সাহার্ীর র্ান সতই অর্স্থাি কসরনেসল্ি। 
 তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 155 নি। 
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আর্ু আইয়রু্ আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু], ইয়ানজসদর 
সিততসত্ব কিস্টািনিসিাপল্ (র্তবমাসি তরুস্ক সদসির  ইস্তামু্বল্ িগরী) 
িহসরর িুসদ্ধর সময় 52 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। তাাঁর 
জািাজার িামাজ পন সয়নেসল্ি সসই িুসদ্ধর প্রধাি সসিাপনত 
ইয়ানজদ। এর্ং তাাঁসক কিস্টািনিসিাপল্ (র্তবমাসি তুরস্ক সদসির  
ইস্তাম্বলু্ িগরী) িহসরর প্রািীসরর নিকসি সমানহত করা হসয়নেসল্া।  

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। জীর্িিাত্রার সমস্ত ভাসল্া ও পনর্ত্র রুনজ র্া জীনর্কা 
সর্বিনিমাি আল্লাহর প্রদত্ত সিয়ামত; তাই মুসনল্ম র্যনির উনিত 
সি, সস সিি মহাি আল্লাহর প্রিংসা কসর এই সমস্ত সিয়ামত প্রাপ্ত 
হওয়ার কারসর্। 
2। সর্বিনিমাি আল্লাহর প্রদত্ত সিয়ামসতর স্বীকতনত সদওয়া  এর্ং 
তাসত গভীরভাসর্ গসর্ষর্া কসর তার তত্ত্বজ্ঞাি ল্াভ করা মহাি 
আল্লাহর একনি র্স া উপাসিা র্া ইর্াদত।  

3। মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস সিি তার সতনষ্ট্কতবা  এর্ং 
রুনজদাতা মহাি আল্লাহর সনিক জ্ঞািল্াভ কসর, তাাঁর প্রিংসা ও 
কততজ্ঞতা প্রকাি কসর এর্ং তাাঁসক িা ভসুল্। 

আল্লাহর নিকসি সসর্বাত্তম র্াকয  



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

38 

 

 
ص دددد َّو ال َّددددُ   اهلِلا  مُلددددو َأنَّ ,   , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ  ذ ,ٍّ  َأِبدددد    ددددن   -10

 اهلُلِس َأْفض دددُ َ َ دددقا : "م دددق اص دددَ َفو   َأاُّ اْلَ دددَ : مُلدددِ       َ ي دددِ    مل ددد َّم  

 ".  ب ِحم ِعِه اهلِلمُل  ح قن   ِلم  ِئَ ِ ِ  َأ   ِلِع  قِدِه: 

 (  (.2231) - 81)صحيا مس م  , م احلعي   

10 -  অর্ব:  আর্ু জার [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত সি, নিশ্চয় 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক নজজ্ঞাসা করা 
হসয়নেসল্া সি, সসর্বাত্তম র্াকয সকান্ কর্ানিসক র্ল্া িায়? নতনি 
উত্তর প্রদাি কসর র্ল্সল্ি:  
“সি কর্ানি মহাি আল্লাহ তাাঁর সফসরিতাগসর্র জন্য অর্র্া তাাঁর 
র্ান্দাগসর্র জন্য মিিীত কসরসেি:  

 "  ب ِحم ِعِه اهلِل"مُل  ح قن  

অর্ব: “আনম আল্লাহর পনর্ত্রতা স াষর্া করনে তাাঁর প্রিংসার 
সনহত”। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 84 -(2731) ]। 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু জার নতনি জুন্দুর্ নর্ি জিুাদা আল্ নগফারী, একজি সগৌরর্ময় 
নর্খযাত সাহার্ী, নতনি ওই সমস্ত সাহার্ীসদর মসধয একজি নেসল্ি, 
িাাঁরা ইসল্াসমর প্রার্নমক িুসগ ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি। 
দািিীল্তা ও উদারতায় নতনি প্রনসদ্ধ নেসল্ি; তাই নতনি ধি-সম্পদ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
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নকেুই জমা রাখসতি িা, মাদীিাসত নতনি ফসতায়া সদওয়ার কাসজ 
একনি নিনদবষ্ট্ সমসয়র জন্য নিসয়ানজত নেসল্ি। হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর 
কাে সর্সক র্নর্বত 281 নি হাদীস পাওয়া িায়। 
অতঃপর নতনি িাম সদসি িাত্র কসরি, অর্সিসষ আর্ রাব জা 
(মাদীিা হসত নরয়াদ পসর্ 100 নকসল্ানমিার দূসর) িামক স্থাসি 
অর্স্থাি কসরি এর্ং সসখাসিই নতনি 31 নহজরীসত অর্র্া 32 
নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু আিহু] । আব্দুল্লাহ নর্ি 
মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর জািাজার িামাজ পন সয়নেসল্ি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । 
 
 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
 1। এই হাদীসনি "ب ِحم ِعِه   مُل  ح قن  اهلِل"  র্াকযনির িারা  আল্লাহর 

প্রিংসার সনহত তাাঁর পনর্ত্রতা স াষর্া করার মিবাদা র্র্বিা কসর। 
2। মহাি আল্লাহর স্মরসর্ মগ্ন র্াকার নর্ষয়নি হসল্া মািনসক িানন্ত 
এর্ং আনিক আিসন্দর উপাদাি। 
 3। এই হাদীসনি "ب ِحم ِعِه   مُل  ح قن  اهلِل"  র্াকযনির িারা  আল্লাহসক 

অনধকতর স্মরর্ করার প্রনত উৎসাহ প্রদাি কসর। 
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ইসল্াম ধসমব িতিু কসমবর উদভার্ি নর্পর্গামী 

হওয়ার উপকরর্ 
ال َّددددُ  ص دددد َّو  اهلِلا  َأنَّ , مُلددددو   ددددن    قِئش ددددَ  , ِضدددد   ال َّددددُ    ن   ددددق   -11

 ".َلي س    َ ي ِ  َأم ُرل ق َفُ و  , دٌّ ً م ن    ِم     م : "َ قا    َ ي ِ    مل  َّم 

(   صددددددحيا 1218) -18)صددددددحيا مسدددددد م  , ددددددم احلددددددعي      

    ال ف  نيس م(.2552ال يق,ا  , م احلعي  

11 - অর্ব: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা [রানদয়াল্লাহু আিহা]  সর্সক র্নর্বত  সি, নিশ্চয় 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সি 
র্যনি  ইসল্াম ধসমবর কমব নহসসসর্ এমি সকাসিা কমব সম্পাদি 
করসর্,  সি কসমবর নর্ষসয় আমাসদর প্রকতত ইসল্াম ধসমবর সকাসিা 
উপসদি সিই। তাহসল্ সসই কমবনি পনরতযাজয র্সল্ই নর্সর্নিত 
হসর্”। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 18-(1718) এর্ং সহীহ র্খুারী, হাদীস 
িং 2697, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 5 
িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, ইসল্াম ধসমবর কমব 
নহসসসর্ ইসল্াম ধসমব িতুি সকাসিা কসমবর উদভার্ি করার নর্ষয়নি 
হসল্া ইসল্াম ধমব সর্সক নর্িুযনত হওয়া এর্ং র্ানতল্ পন্থার অনুগামী 
হওয়ার অন্তভুবি।    
2। প্রকতত ইসল্াম ধমব পনর্ত্র কুরআি এর্ং নিভবরসিাগয হাদীস 
সমসি িল্ার প্রনত উৎসাহ প্রদাি কসর এর্ং তাসত সকাসিা প্রকার 
নর্কতনত র্া নিনিয় করার পর্ অর্ল্ম্বি করা সর্সক সতকব কসর।  
3। প্রকতত ইসল্াম ধসমবর কমব নহসসসর্ ইসল্াম ধসমব িতুি সকাসিা 
কসমবর উদভার্ি করার নর্ষয়নি হসল্া মসুনল্ম জানতর অধঃপতসির 
উপাদাি এর্ং প্রকতত ইসল্াম ধমব হসত নর্পর্গামী হওয়ার 
উপকরর্। 

আল্লাহর িার্ীর অনধকাংি সমসয়র সদায়া 
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ص  َّو ال َُّ  النَّ    َأْكً رُ ُد  قِ  قن َك : َ قا  , ِض   اهللُ   ن ُ    ن  َأل ٍس -12

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۈچ!  مَُّ ل ََّا   َ ي  ِ   مل  َّم 

   (.١٠٢ال  ر : )   چې  ې  ې 

   صدددحيا مسددد م  , دددم  5385ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   )صدددحيا 

 (   ال ف  ل  يق,ا(.2588) -23احلعي  

12 - অর্ব:  আিাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সি,  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর অনধকাংি 
সমসয়র সদায়া নেসল্া: 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې  ې   ۈ چ!  مَُّ ل ََّا

  (.١٠٢ اآلية ال  ر سورة ), چې 

 অর্ব: “সহ আল্লাহ! সহ আমাসদর প্রনতপাল্ক! আপনি আমাসদরসক 
দুনিয়াসত সর্ব প্রকাসরর কল্যার্ প্রদাি করুি এর্ং পরকাসল্ও সর্ব 
প্রকাসরর কল্যার্ প্রদাি করুি। আর আমাসদরসক জাহান্নাসমর 
অনগ্নকুণ্ড হসত পনরত্রার্ দাি করুি”।  (সূরা আল্ র্াকারাহ, আয়াত 
িং 201)। 
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[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6389 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
23 -(2688),  তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 8 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। সি র্যনি সজসি শুসি প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নিিা সমাতাসর্ক 
সততা ও একনিষ্ঠতার সনহত ঈমাি, আমল্ এর্ং িনরত্র নিক রাখসত 
পারসর্,  সস র্যনি দুনিয়াসত এর্ং পরকাসল্ সুখ, িানন্ত  এর্ং 
নিরাপত্তা ল্াভ করসত পারসর্।  
2। এই সদায়নির মসধয সর্ব প্রকার মেল্ নিনহত রসয়সে; তাই 
মুসনল্ম র্যনি সিি এই সদায়ানি অনধকতর পাি কসর।  এর্ং হারাম 
ও সসন্দসহর নর্ষয়গুনল্ সর্সক নিসজসক রিা কসর। 
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আল্লাহর নিকসি সর্সিসয় পেন্দিীয় স্থাি হসল্া 

মাসনজদ 
ص ددد َّو ال َّدددُ  , مُلدددو ا  اهلِل  َأنَّ , ِضددد   اهلُل   ن دددُ   دددن  َأبددد   ُ ر ي دددر َ    -13

ِإَلدددو ال َ دددِ  م س دددقِ ُع  ق    َأب غ دددُ     اْلدددِ َ ِد "َأح دددبُ  : َ دددقا     َ ي دددِ    مل ددد َّم  

 ِإَلو ال َ ِ  َأمل و اُ   ق". اْلِ َ ِد

 (  (.521)- 288)صحيا مس م  , م احلعي  

13 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি: নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “পতনর্র্ীর মসধয আল্লাহর নিকসি সর্সিসয় পেন্দিীয় স্থাি 
হসল্া মাসনজদ। আর সর্সিসয়  তনর্ত স্থাি হসল্া র্াজার”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 288 -(671) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আর্ু হুরায়রা আব্দুর রহমাি নর্ি সাখার আদ দাওসী আল্ ইয়ামািী 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । নতনি আল্লাহর রাসূসল্র সর্বানধক হাদীস 
র্র্বিাকারী সাহার্ী। তাাঁর কুনিয়াত (ডাকিাম) আর্ ুহুরায়রা নহসসসর্ 
নর্খযাত। এর কারর্ হসল্া সি, নতনি নর্ াল্ নিসয় সখল্া করসতি ও 
কতকগুনল্ সল্াসকর োগল্ িরাসতি। সপ্তম নহজরীসত খায়র্ার 
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নর্জসয়র সময় নতনি ইসল্াম গ্রহর্ কসরি। অতঃপর নতনি 4 র্ের 
পিবন্ত িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সানন্নসধয 
অনতর্ানহত কসরি, তাই আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সিখাসি অর্স্থাি করসতি নতনিও সসখাসি র্াকসতি। 
আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু]  হাদীসসর জ্ঞাি ল্াভ করার জন্য 
নর্সিষভাসর্ গুরুত্ব নদসয় অসাধারর্ সিষ্ট্া িানল্সয়নেসল্ি। এই 
কারসর্ নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
কাে সর্সক প্রিুর জ্ঞািাজবি কসর, সাহার্ীগসর্র মসধয সর্িাইসত 
সর্িী হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর উপানধ ল্াভ কসরসেি। তাাঁর 
র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 5374 নি। সি 57 নহজরীসত নতনি 
মততুযর্রর্ কসরি এর্ং মাদীিার প্রনসদ্ধ কর্রস্থাি আল্ র্াকীসত 
তাাঁসক দাফি করা হয় [রানদয়াল্লাহু আিহু] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। পতনর্র্ীর মসধয মাসনজদগুনল্ হসল্া আল্লাহর নজনকর, ইর্াদত র্া 
উপাসিা প্রনতনষ্ঠত করার স্থাি। আল্লাহর নজনকর, ইর্াদত র্া 
উপাসিার মসধয সর্ব সশ্রষ্ঠ নর্ষয় হসল্া পাাঁি ওয়াসির ফরজ 
িামাজ।   
2। মাসনজদসমূসহর সম্মাি করা অপনরহািব; তাই সমস্ত মাসনজদ 
পনরষ্কার এর্ং সুর্ানসত কসর রাখা ওয়ানজর্। এর্ং অপ্রীনতকর গন্ধ 
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ও ময়ল্া সপািাক পনরধাি কসর মাসনজসদ প্রসর্ি করা জাসয়জ 
িয়।  
3। পতনর্র্ীর মসধয সর্সিসয়  তনর্ত স্থাি হসল্া সাধারর্তঃ র্াজার; 
সকিিা সিরাির র্াজার হসল্া প্রতারর্া, িকর্ানজ, নমর্যা িপর্ 

ইতযানদর জায়গা এর্ং আল্লাহর নজনকর সর্সক নর্রত র্াকারও স্থাি।  
 

 তনর্ত র্যানধ সর্সক আল্লাহর কাসে আশ্রয় প্রার্বিা 
করা 

  ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم  النَِّ ددد َّ  أنَّ , ِضددد   اهلُل   ن دددُ  ٍسل دددَأ  دددن  -11

  اْلُجدددد  اِس    ُذ ِبددددَ  ِمددددن  اْلُجُنددددونِ َأُ ددددو  ل َُّ ددددمَّ ِإل دددد   َا: "ي ُ ددددو ُا قن َكدددد

 ".مل ي ِئ اَآمل َ قِس   اْل  ر ِص   

ملددددنن أبدددد  دا د  , ددددم    6153ملددددنن النسددددقئ   , ددددم احلددددعي    )

  صحح  اآل قل (.ل نسقئ    ال ف    1661احلعي  

14 -  অর্ব:    আিাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সি, নিশ্চয় িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এই 
সদায়ানি পাি করসতি: 

مل دددي ِئ    اْل  دددر ِص     اْلُجددد  اِس    ُذ ِبدددَ  ِمدددن  اْلُجُندددونِ َأُ دددو  ال َُّ دددمَّ ِإل ددد  "

 ".اَآمل َ قِس
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 অর্ব: “সহ আল্লাহ! অর্শ্যই আনম আপিার নিকসি র্াতুল্তা র্া 
উম্মত্ততা, কুষ্ঠসরাগ, ধর্ল্ এর্ং সকল্ প্রকাসরর  তনর্ত র্যানধ সর্সক 
আশ্রয় প্রার্বিা করনে”। 
[সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 5493 এর্ং সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস 
িং 1554, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি িাসায়ী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ ( 
সনিক ) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 8 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1।  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এই সমস্ত  তনর্ত 
র্যানধ সর্সক আল্লাহর কাসে এই জন্য আশ্রয় প্রার্বিা কসরসেি সি,  
এই সমস্ত র্যানধ হসল্া কনিি ভয়ার্হ। মানুষ এই সমস্ত র্যানধসক খরু্ 
 তনর্ত র্যানধ মসি কসর; সকিিা এই সমস্ত র্যানধ মানুসষর প্রকতত 
অর্স্থা পনরর্তবি কসর সদয় এর্ং িষ্ট্ কসর সদয়।  
2। মানুসষর স্বাস্থয সর্বসশ্রষ্ঠ সিয়ামত; সুতরাং মসুনল্ম র্যনির উনিত 
সি, সস সিি নিসজর স্বাস্থয সনিক পন্থায় রিা কসর এর্ং নিসজর 
িরীসরর সুস্থতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মহাি আল্লাহর কততজ্ঞতা প্রকাি 
কসর; সকিিা এই সমস্ত  তনর্ত র্যানধসত আক্রান্ত হসল্ মানুষ নিসজর 
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অনধকারগুনল্র রির্াসর্ির্ করসত এর্ং দানয়ত্ব পাল্ি করসত 
অিম হসয় পস । 
3। মানুসষর স্বাস্থয সনিক পন্থায় রিা করার কতকগুনল্ উপাদাি 
রসয়সে। সসই উপাদািগুনল্ হসল্া প্রকততপসি মহাি আল্লাহর প্রদত্ত 
নিয়ম র্া কানুি ও নর্নধর্যর্স্থা। এর্ং মানুষ সিি তার সতনষ্ট্কতবা 
আল্লাহর র্শ্যতা ও দাসত্ব স্বীকার কসর। এর্ং স্বাস্থযরিার জন্য 
মহাি আল্লাহ সি সমস্ত নিয়ম র্া কানুি ও নর্নধর্যর্স্থা নিধবারর্ কসর 
নদসয়সেি, সসই সমস্ত নিয়ম র্া কানুি ও নর্নধর্যর্স্থা নিসজর 
স্বাস্থযরিার নিনমসত্ত সমসি িল্া আল্লাহর র্শ্যতা ও দাসত্ব স্বীকার 
করার নিদিবি। 

আরাফার নদসি সরাজা রাখার মিবাদা 
ص دد َّو ال َّددُ    َ ي ددِ      َأنَّ النَِّ دد َّ , ِضدد   اهلُل   ن دد ُ   ددن  َأبدد   َ   ددقد َ     -16

فِّددر  ُيَ  ن و ال َّددِ  َأَ ددُب     ِسددح َأ ل دد  َ   ِإَفددر ِس   و قُس ي ددي ِصدد: "َ ددقا    مل دد َّم 

 ".ع هع ب    َ  الَِّ السَّن َ ُ      َ    َ  الَِّ السَّن 

 صددددحيا مسدددد م   دددد      215) ددددقمع الرتمدددد ا  , ددددم احلددددعي   

ل رتمدددد ا   َ ددددقا    (   ال فدددد 1152) -155مددددن , ددددم احلددددعي    

المدددددقس الرتمددددد ا  دددددن  ددددد ا احلدددددعي : بألددددد  حدددددعي  حسدددددن      

 (. اآل قل صحح   

15 - অর্ব: আর্ু কাতাদা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত  সি, 
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নিশ্চয় িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
আনম আল্লাহর কাসে আিা সপাষর্ কনর সি, আরাফার নদসির একনি 
সরাজা তার পূসর্বর এক র্ের ও পসরর এক র্েসরর পাসপর 
কাফ্ফারা হসয় িায়”। 
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 749 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
196 -(1162) এর অংিনর্সিষ। তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম 
নতরনমিী সর্সক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমিী এই হাদীসনিসক 
হাসাি র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক 
সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আর্ু কাতাদাহ নর্ি নরব য়ী আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু]  
একজি মহাসগৌরর্ময় সাহার্ী। নতনি ইসল্াসমর র্স া র্স া িদু্ধ ও 
অনভিাসি অংি গ্রহর্ কসরি এর্ং িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর রির্াসর্িসর্র জন্য নিসজ পাহারা নদসতি ও 
তত্ত্বার্ধাি করসতি। ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু]  তাাঁসক পারসস্যর 
িুসদ্ধর জন্য সসিাপনত নিিুি কসরনেসল্ি। নতনি সসই সদসির 
র্াদিাহসক নিজ হাসত হতযা করসত সিম হসয়নেসল্ি। তাাঁর মততযুর 
স্থাি ও তানরসখর নর্ষসয় মতানিকয রসয়সে। র্ল্া হসয়সে সি নতনি 
সি 38 নহজরীসত কূফা িহসর মততুযর্রর্ কসরি এর্ং আল্ী 
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[রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর জািাজার িামাজ প াি। আর্ার একর্াও 
র্ল্া হসয়সে সি, নতনি মাদীিায় সি 54 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । এই নর্ষসয় অন্য উনিও রসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। আরাফার নদসি হজ্জ সম্পাদসির কাসজ রত র্াকা  র্যনিগর্ 
ো া অন্য মুসনল্মগর্সক আরাফার নদসি সরাজা রাখার প্রনত এই 
হাদীসনি উৎসাহ প্রদাি কসর।  
2। আরাফার নদসির একনি সরাজা তার পূসর্বর এক র্ের ও পসরর 
এক র্েসরর পাসপর কাফ্ফারা হসয় িাওয়ার অর্ব হসল্া সোসিা 
সোসিা পাসপর কাফ্ফারা এর্ং র্স া পাসপর িমা প্রাপ্ত হওয়ার 
জন্য তওর্ার আনুষনেক নর্ষসয়র সনহত তওর্া করার প্রসয়াজি 
রসয়সে।  
3- ইসল্াম ধসমবর নিিা সমাতাসর্ক আল্লাহর নিকসি সৎকসমবর 
িারা মুসনল্ম র্যনি উচ্চমিবাদা ল্াভ করসত পারসর্। 

শুধ ুশুক্রর্াসর র্া জমুার নদসি সরাজা রাখা ভাসল্া কমব 
িয় 
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ص ددد َّو َ دددقا : مل ددِمع ُ  النَِّ ددد َّ   , ِضددد   اهلُل   ن دد ُ ُ ر ي ددر َ      ددن  َأِبددد    -15

َأح ددددُعُكم  ي دددو س  اْلُجُمع ددددِ   إهَّ   ُسي ُصدددو   َه" :  ي ُ دددواُ ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل دددد َّم   

 . "ي و مق َ   َ ُ   َأ   ب ع ع ُه

   صدددحيا مسددد م  , دددم  1586)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   

 (   ال ف  ل  يق,ا(.1111) -112احلعي   

16 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সি, আনম িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক 
র্ল্সত শুসিনে, নতনি  র্সল্সেি: “সতামাসদর মসধয সর্সক সকাসিা 
র্যনি সিি শুধু জুমার নদসি সরাজা িা রাসখ। তসর্ িনদ সস জুমার 
নদসির সাসর্ সাসর্ একনদি আসগ নকংর্া একনদি পসর সরাজা রাসখ 
তাহসল্ তা অনর্ধ িয়”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 1985 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
147 -(1144), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্খুারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। সকাসিা মুসনল্ম র্যনির জন্য এিা জাসয়জ িয় সি, সস শুধু 
শুক্রর্াসর র্া জুমার নদসি সরাজা রাখসর্। তসর্ সকাসিা র্যনির 
সকাসিা সরাজা রাখার অভযাস র্াকসল্, সস র্যনি শুধু জুমার নদসি 
সরাজা রাখসত পারসর্। 
2। শুক্রর্ার র্া জুমার নদিনি হসল্া সদায়া, নজনকর এর্ং আল্লাহর 
উপাসিা র্া ইর্াদসত মগ্ন র্াকার নদি এর্ং পনর্ত্র ও হাল্াল্ রুনজ 
উপাজবি করার নদি; সুতরাং শুধু এই নদসি সরাজা রাখা ভাসল্া কমব 
িয়। তাই মহাি আল্লাহ  র্সল্সেি:  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ

 (.10ملو,  اجلمع   اآلي  ) , چڄ  ڄ       

ভার্াসর্বর অনুর্াদ: “অতএর্ িখি জুমার িামাজ প া সিষ হসয় 
িাসর্, তখি সতামরা পতনর্র্ীসত েন সয় প সর্ এর্ং আল্লাহর প্রদত্ত 
জীনর্কাজবসির কাসজ তৎপর র্াকসর্। এর্ং আল্লাহসক অনধক স্মরর্ 
করসর্” । (সূরা আল্ জুমুয়া, আয়াত িং 10 এর অংিনর্সিষ) । 
 

আল্লাহর কাসে কতকগুনল্ সল্াসকর গতহীত সদায়া 
َ دددددقا : َ دددددقا  , مُلدددددو ُا    , ِضددددد   اهلُل   ن دددددُ ُ ر ي دددددر َ     دددددن  َأبددددد   -12

ُقُث د   ددددد َ "ث  ددددد  :ص ددددد َّو ال َّدددددُ    َ ي دددددِ    مل ددددد َّم     اهلِل  ٍُ ُمس دددددد  ج قب ق َه  و ا
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د   ددددددو ُ        د   ددددددو ُ  اْلُمس ددددددقِفرِ   ِسد   ددددددو ُ  اْلم ْ ُ ددددددو   :ء دددددد َّ ِفددددددي ِ نَّ  

 ". َلِعِه     َ واْلو اِلِع 

ملدددنن أبددد  دا د  , دددم      1506) دددقمع الرتمددد ا  , دددم احلدددعي     

  3852ملدددددنن ابدددددن مق ددددد   , دددددم احلدددددعي         1635احلدددددعي  

َ ددددقا  المددددقس الرتمدددد ا:  دددد ا حددددعي  حسددددن     رتمدددد ال ال فدددد  

 (.حسن  اآل قل  

17 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি:   সি, আনম িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
সক র্ল্সত শুসিনে, নতনি  র্সল্সেি: “নতি জসির সদায়া 
সসন্দহাতীতভাসর্ গতহীত হয়:  অতযািানরত র্যনির সদায়া, 
মুসানফসরর সদায়া এর্ং সন্তাসির জন্য নপতার র্দ সদায়া”।  
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 1905 এর্ং সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস 
িং 1536 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3862, তসর্ 
হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমিী সর্সক সিওয়া হসয়সে। ইমাম 
নতরনমিী হাদীসনিসক হাসাি র্সল্সেি। এর্ং আল্লামা িাসসরুনিি 
আল্ আল্র্ার্ীও হাদীসনিসক হাসাি র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। অতযািানরত র্যনির সদায়া আল্লাহর নিকসি সর্ সময় গতহীত 
হসয় র্াসক, সস অতযািানরত র্যনি িনদ একজি অমুসনল্ম র্া 
কাসফর হয় তর্ুও আল্লাহ তার সদায়া কর্ুল্ কসর র্াসকি; সকিিা 
আল্লাহ তার জন্য তর্া সকসল্র জন্য ন্যায় নর্িার প্রনতনষ্ঠত করা 
পেন্দ কসরি। 
2। মুসানফর র্যনির সদায়া আল্লাহর নিকসি সর্ সময় গতহীত হসয় 
র্াসক; তাই মুসানফর র্যনির জন্য এিা উনিত সি, সস সিি সফসরর 
অর্স্থায় অনধকতর সময় সদায়া করার মাধযসম কািায়। আর খাস 
কসর ওমরা এর্ং হজ্জ পাল্ি করার জন্য সফর হসল্, সসই সফসর 
সদায়া কর্ুল্ হওয়ার সুসিাগ আসরা সর্নি র্াসক। 
3। সন্তাসির মেসল্র জন্য নপতার সদায়া আল্লাহর নিকসি সর্ সময় 
গতহীত হসয় র্াসক; সকিিা নপতা সতা তার সন্তাসির জন্য 
আন্তনরকতার সনহত প্রার্ খুসল্ উদার নিসত্ত সেহ ও দয়ার সনহত 
সদায়া কসর র্াসক।  

অনুরূপভাসর্ সন্তাসির অমেসল্র জন্য নপতার সদায়া আল্লাহর 
নিকসি সর্ সময় গতহীত হসয় র্াসক; তাই নপতার জন্য এিা উনিত 
সি, সস সিি তার সন্তাসির জন্য র্দ সদায়া করা সর্সক নর্রত র্াসক। 
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আল্লাহর রাসূসল্র অনতিয় সম্মাি প্রদিবসি সীমা 

অনতক্রম করা হসত সতকবীকরর্ 

َ ددددقا : َ ددددقا  , مُلددددو ُا اهلِل   , ِضدددد   اهلُل   ن دددد ُ   ددددن  َأبدددد   ُ ر ي ددددر َ    -18

ا ت ج ع ُ دددو  ً,ا    َهت ُ م  ُ ُ دددو ا ُبُيدددو ت ج ع ُ دددو  َه: "  مل ددد َّم ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    

ح ي دددددُ   ت ُ م  ت   ُ ُغِنددددد  ص دددددَ  َفدددددِ نَّ  ا   َ ددددد ًَّعا    ص ددددد  و ِ ي ددددد َ   دددددِرا 

  ".ُكن ُ م 

 (.اآل قل صحح     2012)ملنن أب  دا د  , م احلعي  

18 -অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
“সতামরা সতামাসদর র্ান গুনল্সক কর্রস্থাসি পনরর্ত করসর্ িা 
এর্ং আমার কর্রসক সতামরা উৎসর্ স্থসল্ পনরর্ত করসর্ িা। তসর্ 
িাাঁ! সতামরা আমার জন্য দরূদ পাি করসর্ তর্া অনতিয় সম্ভ্রম র্া 
সম্মাি প্রার্বিা করসর্। সকিিা সতামরা সিখাি সর্সকই আমার জন্য 
দরূদ পাি করসর্ তর্া অনতিয় সম্ভ্রম র্া সম্মাি প্রার্বিা করসর্। 
সসখাি সর্সকই তা আমার কাসে সপৌাঁসে িাসর্”।  
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 2042, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। র্ান গুনল্র মসধয িফল্ িামাজ, আল্লাহর নজনকর, সদায়া এর্ং 
পনর্ত্র কুরআি পাি করা হসত নর্রত র্াকা উনিত িয়। সুতরাং 
র্ান গুনল্সক এই সমস্ত আমল্ হসত নর্রত সরসখ কর্রস্থাসির 
সমতুল্য কসর রাখা বর্ধ িয়। 
2। এই হাদীসনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
এর কর্রসক ঈসদর মত জিসমাসর্সি র্া  উৎসর্ স্থসল্ পনরর্ত 
করসত নিসষধ কসরসে। িাসত মানুসষর কষ্ট্ িা হয়। অর্র্া তারা 
সিি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  এর অনতিয় 
সম্ভ্রম র্া সম্মাি করসত নগসয় তাসত সীমা অনতক্রম িা কসর। 
3। এই হাদীসনির িারা এিা প্রমানর্ত হয় সি, আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সমানধ র্া কর্সরর জন্য 
অর্র্া অন্যান্য কর্সরর জন্য সফর করা নিনষদ্ধ; সকিিা সকাসিা 
কর্সরর জন্য সফর করার অর্বই সতা হসল্া সসই কর্রসক ঈসদর 
মত জিসমাসর্সি র্া  উৎসর্ স্থসল্ পনরর্ত করা।  
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4। মুসনল্ম র্যনির জন্য এিা উনিত সি, সস সিি আিসন্দর সনহত, 
ভাসল্ার্াসার সনহত এর্ং সম্মাসির সনহত আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত অনধকতর সাল্াত র্া 
দরূদ পাি কসর। 

 

 

নর্িা প্রসয়াজসি েনর্ র্া নিত্রায়ি করা হসত 
সতকবীকরর্ 

َ دددقا : مل دددِمع ُ    , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ  ٍدو ُعس دددم  ِن  دددن      دددِع ال َّدددِ  ب ددد    -15

ع  ن ددداًبق ِ   إنَّ أءدددعَّ النَّدددقِ    دددي ُ دددو ُا: " ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم النَِّ ددد َّ 

 ".ن   و ُ,ص ُمْلَا :ِ قم ي ِ س  اْلو ي   اهلِل

, دددم    صدددحيا مسددد م  6560)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   

 (   ال ف  ل  يق,ا(.2105) - 58احلعي  

19 - অর্ব: আব্দুল্লাহ নর্ি মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। 
নতনি র্সল্ি সি, আনম িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম]  সক র্ল্সত শুসিনে, নতনি  র্সল্সেি: “আল্লাহর নিকসি 
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নকয়ামসতর নদসি েনর্ র্া মূনতব নিমবাতাসদর কনিি ও সর্বানধক িানস্ত 
হসর্”। 
 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 5950 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
98 -(2109),  তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা এিা প্রমানর্ত হয় সি, প্রকতত ইসল্াম ধসমব 
জীর্জগসতর র্া জীর্জন্তুর েনর্ র্া মূনতব বতনর করা কসিারভাসর্ 
নিনষদ্ধ ও হারাম করা হসয়সে। 
2। এই হাদীসনির মসধয জীর্জগসতর র্া জীর্জন্তুর েনর্ র্া মূনতব 
বতনর করা হসত কসিারভাসর্ সতকব করা হসয়সে; সকিিা এর িারা 
সতনষ্ট্কতবা আল্লাহর সাসর্ তুল্িা করা হয়। এর্ং জীর্জগসতর র্া 
জীর্জন্তুর েনর্ র্া মূনতব  বতনর করার নর্ষয়নি হসল্া আল্লাহর সাসর্ 
নিরক স্থাপি করার একনি মাধযম এর্ং উপাদাি। 
3। এই হাদীসনিসক ল্িয কসর একর্াও র্ল্া হয় সি, িারা  
আল্লাহর সাসর্ নিরক স্থাপি করার জন্য মূনতব র্া প্রনতমা বতনর কসর, 
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তাসদর জন্য এই হাদীসনি প্রসিাজয। সুতরাং  মূনতব র্া প্রনতমা 
নিমবাতাসদর জন্য এই হাদীসনি খাস রসয়সে। তাই তারাই 
সকয়ামসতর নদি িন্ত্রর্াদায়ক িানস্ত সভাগ করসর্। 
 
 
 
 
  

জান্নাত ল্াসভর উপাদাি 

ُا: مل دددِمع ُ  ي ُ دددو     ن دددُ , ِضددد   اهلُل    ِ قِ   ددداْل َ قم دددم ُأ   ِبدددَأ   دددن  -20

  ح جَّددددِ  اْلددددو د اِ  ي ي ُ ددددُب ِفدددد   ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    مل دددد َّم   اهلِلا  , مُلددددو 

ا ُمو   ُصدددددددو   ا خ م س دددددددُ م   ص ددددددد  و   , بَُّ دددددددم  اهلَلا اتَُّ دددددددو " :َفَ دددددددقا 

 ِرُكم  ا ذ ا َأم دددددد  َأِطيُعددددددو   ا ز َكددددددقَ  َأم ددددددو اِلُ م    َأدُّ    ء دددددد  ر ُكم 

 ".ا   نََّ  , ب ُ م ت ع ُخُ و 

  َ دددقا  المدددقس الرتمددد ا  دددن 515) دددقمع الرتمددد ا  , دددم احلدددعي  

  (.اآل قل صحح     ا احلعي : بأل  حسن صحيا  

20 - অর্ব: আর্ু উমামা আল্ র্াসহল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সি, আনম নর্দায়ী হসজ্জর সময় আল্লাহর রাসূল্ 
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[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক ভাষর্ নদসত শুসিনে, নতনি 
র্সল্সেি: “সতামরা সতামাসদর প্রভ ুআল্লাহসক ভনিসহকাসর ভয় 
কসর তাাঁর সনিক ভি হসয় জীর্িিাপি কসরা, এর্ং সতামরা 
সতামাসদর পাাঁি ওয়াসির ফরজ িামাজ প সত র্াসকা, রমাজাি 
মাসসর সরাজা রাখসত অনর্িল্ র্াসকা,  মাসল্র জাকাত প্রদাি করার 
জন্য সজাগ র্াসকা, এর্ং প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক 
সতামরা সতামাসদর সিতা ও িাসকগসর্র আনুগতয করসত র্াসকা। 
তসর্ই সতামরা সতামাসদর প্রভরু জান্নাত ল্াভ করসত পারসর্”। 
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 616,  ইমাম নতরনমিী হাদীসনিসক 
হাসাি, সহীহ র্সল্সেি। এর্ং আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আর্ু উমামা সুদায় নর্ি আজল্াি নর্ি অহাব আল্র্াসহল্ী 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] একজি সম্মানিত ধমবপরায়র্ সাহার্ী। 
সাহার্ীগসর্র মসধয নতনি একজি র্স া সিাদ্ধা নেসল্ি; সজহাদ 
করসত নতনি খুর্ ভাসল্া র্াসসতি; তাই নতনি আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ সর্সক সমস্ত িুসদ্ধ 
অংিগ্রহর্ কসরি। তসর্ তাাঁর র্তদ্ধা মাতার সসর্া িসত্নর জন্য নতনি 
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আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর উপসদি 
অনুসাসর শুধুমাত্র র্দসরর িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ করসত পাসরি নি।  
নতনি সখাল্াফাসয় রাসিদীসির সসে সর্সকও তাাঁসদর িুসগ সমস্ত িসুদ্ধ 
অংিগ্রহর্ কসরসেি। তার র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 205 নি। নতনি 
িামসদসি স্থায়ীভাসর্ র্সর্াস করসতি এর্ং িামসদসির মানিসতই 
নতনি নহম স্ িহসর সি 81 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] । 

 * এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। পরকাসল্ জান্নাত ল্াসভর উপাদাি হসল্া: আল্লাহসক 
ভনিসহকাসর ভয় কসর তাাঁর সনিক ভি হওয়া, পাাঁি ওয়াসির 
ফরজ িামাজ প্রনতনষ্ঠত করা, রমাজাি মাসসর সরাজা রাখা এর্ং 
মাসল্র জাকাত প্রদাি করা।  
2। তাকওয়া র্া আল্লাহসক ভনিসহকাসর ভয় কসর তাাঁর সনিক ভি 
হওয়ার ভার্ার্ব হসল্া এই সি, মহাি আল্লাহর ভয়, ভাসল্ার্াসা এর্ং 
অনতিয় শ্রদ্ধাসহকাসর তাাঁর আনুগতয করা এর্ং তাাঁর অর্াধযতা 
সর্সক নর্রত র্াকা। 
3। মুসনল্ম জানতর িতপনতগর্, িাসকগর্ র্া রাসষ্ট্রর প্রধািগর্ এর্ং 
ইসল্াম ধসমবর ধমবপরায়র্ নর্িািগর্ এর্ং মুসনল্ম জানতর সি 
সকাসিা কাসজর সিতাগসর্র আনুগতয করা অপনরহািব। তসর্ এই 
আনুগতয প্রকতত ইসল্াসমর নিিার সিি নর্পরীত িা হয়; সকিিা 
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সতনষ্ট্কতবা মহাি আল্লাহর অর্াধযতার সিসত্র সকাসিা র্যনির 
আনুগতয করা বর্ধ িয়।  
 
 

প্রকতত ইসল্াম ধমব অিাল্ীি কমব ও আিরর্ হসত 
সতকব কসর 

َ ددددقا   َ ددددقا :   , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ   ددددن      ددددِع اهلِل ب ددددِن م س ددددُعو ٍد   -21 

َلددي س  َأح ددعق َأح ددبَّ ِإَلي ددِ  اْلم ددع ُ       :  ص دد َّو ال َّددُ    َ ي ددِ    مل دد َّم     , مُلددو ُا اهلِل  

  اهلِلر  ِمددن    ِمددن  َأ  ددِ  ذ ِلددَ  م ددع    ل ْفس ددُ     َلددي س  َأح ددعق َأْغي دد     اهلِل ِمددن 

 ".ِمن  َأ  ِ  ذ ِلَ  ح رَّس  اْلَفو اِح  

(   صددددددحيا 2250) -32)صددددددحيا مسدددددد م  , ددددددم احلددددددعي      

    ال ف  نيس م(.6220ال يق,ا  , م احلعي  

21 - অর্ব: আব্দুল্লাহ নর্ি মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। 
নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “আল্লাহর সিসয় অনধকতর প্রিংসা  নপ্রয় আর সকউ সিই। 
তাই আল্লাহ নিসজই স্বয়ং সত্তার প্রিংসা কসরসেি। এর্ং আল্লাহর 
সিসয় অনধকতর ঈষবাপরায়র্ও আর সকউ সিই। তাই নতনি অিাল্ীি 
র্স্তু হারাম র্া অনর্ধ কসর নদসয়সেি”। 
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[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 32 -(2760) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 5220, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সর্সক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। নিশ্চয় সর্বিনিমাি আল্লাহ তায়াল্া তাাঁর সুন্দরভাসর্ সুন্দর 
প্রিংসা করা ভাল্র্াসসি। এর্ং নতনি তাাঁর আনুগতয, উপাসিা এর্ং 
স্মরসর্র মাধযসম তাাঁর কততজ্ঞতা প্রকাি করার নর্ষয়নিসকও 
ভাল্র্াসসি; তাই মুসনল্ম র্যনির একনি উত্তম কাজ হসল্া এই সি, 
সস সিি তার পাল্িকতবার অনধকতর সুন্দরভাসর্ সুন্দর প্রিংসা ও 
কততজ্ঞতা প্রকাি করার কসমব রত র্াসক। িাসত তার পাল্িকতবার 
সাসর্ তার সুসম্পকব সুদতঢ়ভাসর্ স্থানপত র্াসক।  
2। সকাসিা র্যনি িখি সর্বিনিমাি আল্লাহর সুন্দরভাসর্ সুন্দর 
প্রিংসা করসত র্াসক,  আল্লাহ তখি তাসক পুর্যর্ার্ র্া পুর্যািা 
কসরসদি; সুতরাং সসই র্যনি এর িারা নিসজই উপকতত হসয় র্াসক। 
সকিিা মহাি আল্লাহ সতা সতনষ্ট্জগৎ হসত অভার্মিু। সকাসিা র্যনি 
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মহাি আল্লাহর সুন্দরভাসর্ সুন্দর প্রিংসা করসল্ র্া িা করসল্ 
তাসত আল্লাহর সকাসিা মেল্সাধি র্া িনতসাধি হয় িা। 
3। পরাক্রমিাল্ী মহাি আল্লাহ কনিি তীব্র ঈষবাপরায়র্; সুতরাং 
তাাঁর সিসয় অনধকতর কনিি তীব্র  ঈষবাপরায়র্ আর সকউ সিই। 
মহাি আল্লাহ প্রকততপসি ঈষবাপরায়র্, এর মাসি হসল্া এই সি, 
সর্বিনিমাি আল্লাহ পেন্দ কসরি িা সি, সকাসিা মানুসষর সকাসিা 
প্রকার অকল্যার্ সহাক নকংর্া িনতসাধি সহাক অর্র্া তার প্রনত 
সকাসিা প্রকার আক্রমর্ সহাক র্া তার কষ্ট্ সহাক, তার ধসমবর নদক 
নদসয় র্া জািও মাসির নদক নদসয় নকংর্া তার মি র্া র্ুনদ্ধর নদক 
নদসয়; তাই মহাি আল্লাহ হারাম কসর নদসয়সেি: র্যনভিার, িুনর, 
অপহরর্, সুদ, মাদক দ্রর্য সসর্ি করা এর্ং সমস্ত প্রকাসরর 
অিাল্ীি আিরর্  ও অনিনতক পর্ অর্ল্ম্বি করা।  
4। ন্যায় পন্থায় ভাসল্া উসিশ্য নিসয় সৎসল্াক এর্ং পুর্যর্াি 
সল্াসকর প্রিংসা করা একনি পুসর্যর কাজ এর্ং সৎকমব; সৎসল্াক 
এর্ং পুর্যর্াি সল্াসকর মিবাদার স্বীকতনত সদওয়ার জন্য।  
5। িখি অন্যায় পন্থায় অন্ধভাসর্ আন্দাজ কসর সকাসিা 
অসৎসল্াসকর প্রিংসা করা হসর্ নকংর্া সি র্যনি নিসজর প্রিংসা 
শুিসল্ অহংকাসর পস  িাসর্, সসই সল্াসকর র্া র্যনির প্রিংসা করা 
সকাসিা সময় বর্ধ িয়; সকিিা এই অন্যায় প্রিংসার িারা সমাসজর 
িনতসাধি হসর্ এর্ং সি র্যনির সকাসিা মিবাদা সিই র্া সম্মাি 
সিই, তাসক অন্যায়ভাসর্ মিবাদা র্া সম্মাি সদওয়া হসর্; এই 
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অর্স্থার কারসর্ আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  
র্সল্সেি: 

 ".ر ا  ال ُّ ُمِ ِ ُ و ُ  ِف  ا ن  َفقح ًُو اِحي ع َّم اْل ُ ُمي إذ ا , َأ"

 ( (.3002) -55)صحيا مس م  , م احلعي  

 অর্ব:  “সতামরা িখি মানুসষর সামসি প্রিংসাকারীসদরসক সদখসত 
পাসর্, তখি তাসদর মুসখ মানি সরসখ নদসর্”।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 69 -(3002) ]। 
নকন্তু সকাসিা সৎসল্াক এর্ং পুর্যর্াি সল্াসকর সামসি ন্যায় পন্থায় 
তাাঁর প্রিংসা করসল্ সকাসিা র্াধা সিই; সকিিা নতনি সতা নিসজর 
প্রিংসা শুিসল্ অহংকাসর পস  িাসর্ি িা; সিসহতু তাাঁর মসধয 
পূর্বরূসপ তাকওয়া (অর্বাৎ: আল্লাহসক ভনিসহকাসর ভয় কসর তাাঁর 
সনিক ভি হওয়ার নর্ষয়নি), র্ুনদ্ধ এর্ং আল্লাহ সম্পসকব সনিক 
জ্ঞাি নর্দযমাি রসয়সে। 
 
 
 
 
 

সকাসিা মসুনল্ম র্যনির নর্র্াসহর প্রস্তাসর্র উপসর 
অন্য সকাসিা র্যনির নর্র্াসহর প্রস্তার্ সদওয়া হারাম 
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ص دد َّو   ددِن الددنَّ      ددن      ددِع اهلِل ب ددِن ُ م ددر  , ِضدد   ال َّددُ    ن ُ م ددق        -22

 َه    ي ِ دددع  ب ع ُضدددُ م    َ دددو ب ي دددِع ب ع ددد ٍ    َه" َ دددقا :  ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم   

 ".ٍ ع ِ  ب   ِخْ و َ    م ُضُ ع ب  ب ُ ي ي 

(  (   صدددددحيا 1112)- 15)صدددددحيا مسددددد م  , دددددم احلدددددعي    

  ال ف  نيس م(.  6112ال يق,ا  , م احلعي  

22 - অর্ব:  আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার  [রানদয়াল্লাহু আিহুমা]  সর্সক 
র্নর্বত। নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] হসত 
র্র্বিা কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সতামাসদর মসধয সর্সক সকাসিা এক র্যনি অন্য সকাসিা 
র্যনির ক্রয়-নর্ক্রসয়র উপর ক্রয়-নর্ক্রয় করসর্ িা। এর্ং সতামাসদর 
মসধয সর্সক সকাসিা এক র্যনি অন্য সকাি র্যনির নর্র্াসহর 
প্রস্তাসর্র উপসর অন্য সকাসিা র্যনির নর্র্াসহর প্রস্তার্ নদসর্ িা। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 49 -(1412) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 5142, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সর্সক 
সিওয়া হসয়সে]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার ইর্নুল্ খাত্তার্ একজি সম্মানিত সাহার্ী। 
নতনি িার্াল্ক অর্স্থাসতই তাাঁর নপতা নিতীয় খনল্ফা ওমার ইর্নুল্ 
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খাত্তার্ [রানদয়াল্লাহু আিহু] িখি ইসল্াম গ্রহর্ কসরি, তখিই 
ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি। তাাঁর নপতার পূসর্বই নতনি মাদীিায় 
নহজরত কসরি। নতনি সর্ব প্রর্সম খন্দসকর িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি, 
অতঃপর রাসূল্ুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ 
আসরা সমস্ত িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। নতনি নমির, িামসদি, ইরাক, 
র্াসরা ও পারসস্যর নর্জসয়ও অংিগ্রহর্ কসরনেসল্ি। নতনি সুদিবি, 
সাহসী ও সতয প্রকািকারী সাহার্ীগসর্র মসধয জ্ঞািী এর্ং নর্িাি 
র্া নর্দযার্াি নহসসসর্ প্রনসদ্ধ নেসল্ি। তাাঁর কাে সর্সক 2630 নি 
হাদীস র্নর্বত হসয়সে। নতনি ইর্াদত ও পরসহজগানরতায় নেসল্ি 
অনুকরর্ীয় সাহার্ী। নতনি সি 73 নহজরীসত 86 র্ের র্য়সস 
মাক্কায় মততুযর্রর্ কসরি। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, সকাসিা র্যনির তর্া 
মুসনল্ম র্যনির ক্রয়-নর্ক্রসয়র উপসর অন্য সকাসিা র্যনির ক্রয়-
নর্ক্রয় করা হারাম। 
2। এই হাদীসনির িারা এিাও প্রমানর্ত হয় সি, সকাসিা র্যনির 
তর্া মুসনল্ম র্যনির নর্র্াসহর প্রস্তাসর্র উপসর অন্য সকাসিা র্যনির 
নর্র্াসহর প্রস্তার্ সদওয়া অনর্ধ। 
3। প্রকতত ইসল্াম ধমব মানুষসক সচ্চনরত্র র্া ভাল্ আিরর্ এর্ং 
পনরষ্কার হৃদসয়র উপর অর্নস্থত হওয়ার প্রনত উৎসাহ প্রদাি কসর; 
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সিি মুসনল্ম সমাসজর সকল্ সদস্যগসর্র মসধয সর্সক পরস্পর 
িত্রুতা এর্ং েগ া-নর্র্াসদর অর্সাি  সি িায়। 

নিশ্চয় আল্লাহ সসই প্রকতত মসুনল্ম র্যনিসক 
ভাসল্ার্াসসি, সি র্যনি আল্লাহর সনিক ভি 

ُ  ع ِم: مل دددَ دددقا   , ِضددد   اهلُل   ن دددُ  قٍص َّددد     ِبدددَأ ِنب ددد ِعع مل ددد  دددن   -23

ع    دددع بُّ اْلِحدددإنَّ اهلَل ُي: "ُاي ُ دددو   ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم    ا  اهلِل و مُلددد, 

   ". َِّفي  َّ  اْلِنغ  َّ  اْلال َِّ 

 ( (.2556) -11)صحيا مس م  , م احلعي  

23 - অর্ব: সায়াদ নর্ি আনর্ ওয়াক্কাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্সেি সি, আনম আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক র্ল্সত শুসিনে,  নতনি র্সল্ি: “নিশ্চয় 
আল্লাহ সসই প্রকতত মুসনল্ম র্যনিসক ভাসল্ার্াসসি, সি র্যনি 
আল্লাহর সনিক ভি,  সতনষ্ট্জগসতর অমুখাসপিী এর্ং 
আিসগাপিকারী”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 11 -(2965) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
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আর্ু ইসহাক সায়াদ নর্ি আর্ী অক্কাস আজ জহরী আল্ কুরািী 
একজি মহানর্খযাত সাহার্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] । নতনি আল্লাহর 
রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নহজরসতর 23 র্ের 
পূসর্ব মাক্কা মহািগরীসত জন্ম গ্রহর্ কসরি। এর্ং সসখাসিই নতনি 
প্রনতপানল্ত হি ও র্স া হি। নতনি ইসল্াম ধমব আনর্ভূবত হওয়ার 
প্রর্ম নদসকই ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি। সি দিজি সাহার্ীসক  
দুনিয়াসতই জান্নাসতর প্রনতশ্রুনত সদওয়া হসয়সে, সসই দিজি 
সাহার্ীগসর্র মসধয হসল্ি নতনি একজি। ওমার [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] সি েয়জি সাহার্ীগসর্র মসধয সর্সক একজিসক তাাঁর 
উত্তরানধকারী নহসসসর্ মুসনল্ম জাহাসির খনল্ফা ও সশ্রষ্ঠিতপনত 
নিিুি করার জন্য একনি পনরষদ র্া সভা গিি কসরনেসল্ি, সসই 
েয়জি সাহার্ীগসর্র মসধয সায়াদ নর্ি আর্ী ওয়াক্কাস [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] নেসল্ি অন্যতম একজি মহাসাহার্ী। 
নতনি মাদীিায় নহজরত কসরি। এর্ং র্দসরর িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ 
কসরি। অতঃপর নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ আসরা সমস্ত িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। 
নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর মাসয়র 
নপততর্যপুত্র নেসল্ি। তাই আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] তাাঁসক মামা র্সল্ই ডাকসতি। অর্বাৎ নতনি নেসল্ি তাাঁর 
মামাসদর অন্তভুবি িনদও নতনি আল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর মাসয়র সসহাদর ভাই নেসল্ি িা।  
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সায়াদ নর্ি আনর্ ওয়াক্কাস নেসল্ি একজি নর্রাি সাহসী ও সিাদ্ধা 
সাহার্ী। এর্ং আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
র্স া র্স া সিতাসদর অন্তগবতই নেসল্ি নতনি। আর্ু র্াকর ও ওমার 
[রানদয়াল্লাহু আিহুমা] দুই খনল্ফার আমসল্ রাষ্ট্র পনরিাল্িার 
কািবক্রসম তাাঁর মহা অর্দাি রসয়সে। ওমার এর্ং ওসমাি 
[রানদয়াল্লাহু আিহুমা] এর আমসল্ তাাঁসক কূফা িহসরর আনমর র্া 
িাসক নিিুি করা হসয়নেল্।   
সায়াদ নর্ি আনর্ ওয়াক্কাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] পারস্য  এর্ং ইরাক 
সাম্রাসজযর িুসদ্ধ মুসনল্ম সসিার্ানহিীর প্রধাি সিতা ও সসিাপনত 
নেসল্ি। এর্ং আল্লাহর করুর্ায় নতনি কাদনসয়ার িুসদ্ধ পারস্য এর্ং 
ইরাক সাম্রাসজযর সসিার্ানহিীসক পরানজত ও পরাস্ত কসর জয়ল্াভ 
কসরি। মাদাসয়সির িুসদ্ধও নতনি জয়ল্াভ কসরি। নতনি মহাি 
আল্লাহর কাসে এমি পনর্ত্র মানুষ নেসল্ি সি, আল্লাহ  তাাঁর সদায়া 
কর্ুল্ কসর নিসতি। তাাঁর মহামিবাদার সমস্ত কর্া এখাসি উসল্লখ 
করার সুসিাগ সিই র্সল্ এই নর্ষয়নিসক অনধক দী ব করল্াম িা। 
অতঃপর সাহার্ীগসর্র মসধয িখি সফতিা এর্ং িত্রুতা সতনষ্ট্ হয়, 
তখি নতনি রাজিীনতর কাজ এর্ং রাষ্ট্র পনরিাল্িার কািবক্রম 
পনরতযাগ কসর মাদীিা িহর সর্সক দূরর্তবী স্থাসি নগসয় অর্স্থাি 
কসরি। এর্ং নিসজর স্ত্রী ও সন্তািসদরসক আসদি প্রদাি কসরি সি, 
তারা সিি সাহার্ীগসর্র মসধয সি সফতিা এর্ং িত্রুতা সতনষ্ট্ হসয়সে, 
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সসই সফতিা এর্ং িত্রুতার সকাসিা সংর্াদ র্া রাষ্ট্রীয় সকাসিা খর্র 
তাাঁর কাসে িা সপৌাঁোয়। 
 হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাে সর্সক র্নর্বত 270 নি হাদীস পাওয়া িায়। 
নতনি একজি সর্াঁসি আকাসরর মানুষ নেসল্ি। নতনি মাদীিা িহর 
সর্সক সাত মাইল্ দূসর আকীক িামক জায়গাসত তাাঁর প্রাসাসদ সি 
55 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। সসখাি সর্সক তাাঁর সদহ মাদীিা 
িহসর নিসয় আসা হয় এর্ং মাদীিা িহসরর িাসক মারওয়াি 
ইর্নুল্ হাকাম তাাঁর জািাজার িামাজ প াি। এর্ং তাাঁসক মাদীিার 
আল্ র্াকী কর্রস্থাসি সমানহত করা হয়। নহজরতকারী 
সাহার্ীগসর্র মসধয নতনিই সর্ সিসষ মততুযর্রর্ কসরসেি। 
 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। মাির্ সমাসজর সাসর্ জীর্িিাপি করা অপনরহািব এর্ং 
প্রসয়াজিীয় নর্ষয়; তাই সকল্ মানুসষর উনিত সি, তারা সিি 
সামানজকভাসর্ সমাসজর সদস্যসদর সাসর্ই জীর্িিাপি কসর। 
2। মাির্ সমাসজর সাসর্ জীর্িিাপি করা অপনরহািব এর্ং 
প্রসয়াজিীয় নর্ষয়, নকন্তু এই মাির্ সমাসজর সাসর্ জীর্িিাপি 
করার কারসর্ িনদ আল্লাহর অর্াধযতা,  অমান্যতা অর্র্া নিধবানরত 
সীমাল্ঙ্ঘি করা হয়, তাহসল্ সামানজকভাসর্ সমাসজর সদস্যসদর 
সাসর্ জীর্িিাপি তযাগ কসর সকল্সক সেস  নদসয় একাকী র্া 
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একক ভাসর্ জীর্িিাপি করাই হসল্া উত্তম পন্থা। নর্সিষ কসর 
তাসদর জন্য এই নর্ধািনি সর্নি উপসিাগী র্া প্রসিাজয িারা 
নিসজসক আল্লাহর অর্াধযতা নকংর্া পাসপর কাজ সর্সক এর্ং 
সসন্দহিুি নর্ষয় ইতযানদ সর্সক রিা করসত সিম িয়। 
3। প্রকতত ইসল্াম ধসমব আিীয়তার র্ন্ধি রিা করা অপনরহািব নকন্তু 
এই র্ন্ধি রিা করার কারসর্ িনদ আল্লাহর অর্াধযতা, অমান্যতা 
অর্র্া আল্লাহর নিধবানরত সীমাল্ঙ্ঘি করা হয় তাহসল্; এই সিসত্র 
আিীয়তার র্ন্ধি রিা িা করাই উত্তম পন্থা; সকিিা ইসল্াম ধসমবর 
একনি নর্ধাি রসয়সে: 

 ".د,  انيفقملع م عس   و   ب انينقفع" ق ع : 

 অর্ব:  “মেল্ আিয়সির সিসয় অমেল্ দূরীকরসর্রই সর্নি 
দরকার”। 

(সুতরাং সি নজনিসস মেসল্র সিসয় অমেল্ সর্নি আসে, সস 
নজনিসনি র্জবিীয়। এর্ং সি নজনিসস অমেসল্র সিসয় মেল্ সর্নি 
আসে, সস নজনিসনি গ্রহর্ীয়।)   

4। এই হাদীসনির ভার্ার্বঃ আল্লাহ সসই প্রকতত মুসনল্ম র্যনিসক 
ভাসল্ার্াসসি, সি র্যনি আল্লাহর সনিক ভি। আল্লাহর সনিক 
আত্তাকী র্া ভি র্যনি র্ল্া হয় সসই র্যনিসক,  সি র্যনি প্রকতত 
ইসল্াম ধসমবর অপনরহািব র্া করর্ীয় কাজগুনল্ সম্পাদি কসর এর্ং 
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র্জবিীয় অনর্ধ র্স্তুগুনল্ পনরতযাগ কসর। আর আল্গার্ী র্া 
সতনষ্ট্জগসতর অমুখাসপিী র্যনি র্ল্া হয় সসই র্যনিসক,  সি 
র্যনির আিা প্রকততপসি ততপ্ত, সসই ততপ্ত আিার মানুষই আল্লাহর 
কাসে  নপ্রয়; সকিিা সস সতা শুধু মাত্র আল্লাহরই মুখাসপিী র্যনি 
আর অন্য সকাসিা সতনষ্ট্ র্স্তুর মুখাসপিী িয়। এর্ং আল্খাফী র্া 
আিসগাপিকারী র্ল্া হয় সসই র্যনিসক, সি র্যনি অনুপনস্থত 
র্াকসল্ তার নর্ষসয় সকউ নকেু নজজ্ঞাসা কসর িা এর্ং উপনস্থত 
র্াকসল্ তাসক সকউ নিিসত পাসর িা। অর্ি সস আল্লাহর কাসে 
মহামিবাদাপূর্ব র্যনি এর্ং সস প্রকততপসি জান্নাতুল্ সফরদাউসসর 
উচ্চ স্থাসির অনধকারী র্যনি ।  

সরূা আল্ মলু্সকর মিবাদা 
ص ددد َّو ال َّدددُ      دددِن النَِّ ددد     , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ   دددن  َأبددد   ُ ر ي دددر َ   -21  

ء دددَفع      ً ن   ي دددو ُثدددَ , ً  ِفددد  اْلُ دددر  ِن ث  َ دددقا : "ِإنَّ مُلدددو      َ ي دددِ    مل ددد َّم  

)ملددددو,     ".  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ چ   ح  َّددددو ُغِفددددر  َلدددد ُ   ِلص ددددقِحِ   ق

 (.٢اني  : 

ملدددنن أبددد  دا د  , دددم     3285)ملدددنن ابدددن مق ددد   , دددم احلدددعي  

  2851  دددددددقمع الرتمددددددد ا  , دددددددم احلدددددددعي    1100احلدددددددعي  
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َ دددقا  المدددقس الرتمددد ا  دددن  ددد ا احلدددعي :        ال فددد  هبدددن مق ددد   

  (.اآل قل صحح   بأل  حعي  حسن  
24 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] হসত র্র্বিা কসরসেি, 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: “পনর্ত্র 
কুরআসির মসধয নত্রিনি আয়াত র্হিকারী একনি সূরা আসে। উি 
সূরানি তার সংরির্কারীর জন্য সুপানরি করার ফসল্ সস িমা 
প্রাপ্ত  হসয়সে। উি সূরানির িাম  হসল্া:  

 (1اني  : ) ملو,     ".  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ چ 

ভার্াসর্বর অনুর্াদ: “মহামনহমানিত সসই সত্তা মেল্দায়ক, িাাঁর 
হাসত রসয়সে সর্বময় কততবত্ব”।  
(সূরা আল্ মুল্ক, আয়াত িং 1 এর অংিনর্সিষ)।  
 [সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3786, সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস 
িং 1400 এর্ং জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 2891। তসর্ হাদীসসর 
িব্দগুনল্ সুিাি ইর্নু মাজাহ সর্সক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমিী 
হাদীসনিসক হাসাি র্সল্সেি। এর্ং আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা সূরা আল্ মুল্ক এর কতকগুনল্ মিবাদার 
নর্ষয় প্রমানর্ত র্া সার্যস্ত হয়। 
2। সি র্যনি িত্নসহকাসর এই সূরানি পাি করসর্ ও তার 
উপসদিগুনল্ সমসি িল্সর্ এর্ং একনিষ্ঠতা ও আন্তনরকতার সনহত 
আল্লাহ ও তদীয় রাসূসল্র আনুগতয করসর্, সসই র্যনির 
পাপসমািসির জন্য এই সূরানি আল্লাহর কাসে সুপানরি করসর্। 
3। িত্নসহকাসর এই সূরানির পিিপািি, অধযয়ি ও অধযাপিা, 
গসর্ষর্া এর্ং অনুধার্ি করার প্রনত এই হাদীসনি উৎসাহ প্রদাি 
কসর।  

িামাসজর িত্নর্াি হওয়া অপনরহািব 

َ دددقا :    , ِضددد   اهلُل   ن دددُ    ِمَ مل دددَأاْل احُلص دددي ِب ب دددِن ُبر ي دددع ِ   دددن   -26

ق ن ن ددددب ي  ِاِ ُع الَّددددع   ددددْلَا" : ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    مل دددد َّم   َ ددددقا  , مُلددددو ُا اهلِل  

 ". َكَفر  َفَ ع   قت ر َك   ن م َف  ُ َ لصََّا :ن ُ م ب ي   
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   ملدددنن ابدددن مق ددد   , دددم  2521) دددقمع الرتمددد ا  , دددم احلدددعي   

   دددقا المدددقس الرتمددد ا  دددن  ددد ا احلدددعي : بألددد      1025احلدددعي  

 (.اآل قل صحح   حسن صحيا غريب  

25 - অর্ব: সর্ারাইদা ইর্নুল্ সহাসাইর্ আল্ আসল্ামী [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: “আমাসদর এর্ং তাসদর মসধয সি 
নর্ষয়নির প্রনতশ্রুনত রসয়সে, সস নর্ষয়নি হসল্া িামাজ। তাই সি 
র্যনি িামাজ পনরতযাগ কসর নদসর্, সস র্যনি একজি অমুসনল্ম 
অর্র্া কাসফর হসয় িাসর্”।  
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 2621 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, 
হাদীস িং 1079,  ইমাম নতরনমিী হাদীসনিসক হাসাি, সহীহ এর্ং 
গারীর্ (এক পন্থায় র্নর্বত) র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

সর্ারাইদা ইর্নুল্ সহাসাইর্ আল্ আসল্ামী [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
একজি সম্মানিত সাহার্ী। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] মাক্কা তযাগ কসর মাদীিা অনভমুসখ নহজরত কসর 
িাওয়ার সময় রাস্তায় তার সাসর্ এর্ং তার গ্রামর্াসীর সাসর্ সদখা 
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হয়। তাসদর সংখযা নেসল্া তখি 80 জি।  সসই সমসয়ই তারা 
সর্াই ইসল্াম ধমব গ্রহর্ কসরনেসল্া। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] তাসদর সাসর্ সসখাসি এিার িামাজ 
পস নেসল্ি। তার র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 177 নি। 
 সর্ারাইদা ইর্নুল্ সহাসাইর্ আল্ আসল্ামী [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
ইসল্াম ধমব গ্রহর্ করার পর নিসজর গ্রাসমই র্াসকি। ওহুসদর 
িুসদ্ধর পর নতনি মাদীিায় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর কাসে উপনস্থত হি। এর্ং আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ সর্সক সমস্ত িুসদ্ধ 
অংিগ্রহর্ কসরি। পসর নতনি র্াসরা িহসর গমি কসরি এর্ং 
সসখাসি একনি র্ান  নিমবার্ কসরি। নকন্তু নতনি সসখাি সর্সক 
আল্লাহর পসর্ সজহাদ করার উসিসশ্য আর্ার সখারাসাি িসল্ িাি। 
তারপর নতনি মাভব অঞ্চসল্ নগসয় অর্স্থাি কসরি এর্ং সসখাসিই 
ইয়ানজদ নর্ি সমায়ানর্য়ার সখল্াফসতর আমসল্ 62 অর্র্া 63 
নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু আিহু] । 

   * এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। প্রকতত ইসল্াম ধসমব এই নর্ষয়নি নিধবানরত রসয়সে সি, িামাজ 
হসল্া মুসনল্ম এর্ং অমুসনল্ম র্যনির মসধয তফাত করার একনি 
প্রকাশ্য নিদিবি।  
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2। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, সকাসিা সময় িামাজ 
প্রনতনষ্ঠত করার নর্ষসয় অর্সহল্া করা বর্ধ িয়। 
3। আল্লাহর মসিািীত ধমব ইসল্াসমর আিা হসল্া িামাজ। সুতরাং 
িামাজ র্জবি কসর সদওয়ার পর র্া িামাজ পনরতযাগ করার পর 
প্রকতত ইসল্াসমর আর্ সকাসিা প্রকাশ্য নিদিবি সর্সক িায় িা। 

প্রকতত ইসল্াম একনি উদার ধমব 

ِا اهلِل و مُلدددد,  ع ق م ددددن دددد  ر خ  َ ددددقا : , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ   ددددن  ُمع ددددقٍذ  -25

ر    دددال      ِّص دددُي قن َ دددَف  َ و ُ دددِ  ت     َغددد ِفددد   ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم   

 . ًعقي ِمق     ش ِعاْل     ِرغ م اْل    ًعقي ِمر    ص ع اْل  

 ( (.205) -62مس م  , م احلعي  )صحيا 

26 - অর্ব: সমায়াজ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি 
সি, আমরা আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
সাসর্ তার্ূক িুসদ্ধর অনভিাসি সর্র হসয়নেল্াম। তাই সসই 
অনভিাসি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সজাহর 
ও আসসরর িামাজ একনত্রত কসর প সতি এর্ং মাগনরর্ ও এিার 
িামাজও  একনত্রত কসর প সতি। [সহীহ মসুনল্ম, হাদীস িং 52 -
(706)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
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মুয়াজ নর্ি জার্াল্ নর্ি আমর্ নর্ি আওস, আর্ ুআব্দরু রহমাি আল্ 
আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু]। নতনি সাহার্ীগসর্র মসধয মিবাদা 
সম্পন্ন নেসল্ি। আকার্ার র্ায়আত অনুষ্ঠাি, র্দসরর িুদ্ধ সহ 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ সমস্ত 
িুসদ্ধ নতনি সিাগদাি কসরি। নতনি িখি ইসল্াম ধমব গ্রহর্ কসরি, 
তখি তাাঁর র্য়স নেল্ মাত্র 18 র্ের। 
নতনি সাহার্ীগসর্র মসধয িরীয়সতর হাল্াল্-হারাম সম্পসকব নেসল্ি 
অনধক জ্ঞাসির আধার। হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাে সর্সক র্নর্বত 157 নি 
হাদীস পাওয়া িায়।  
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  তাাঁসক ইয়ামাি 
সদসির আমীর নিিুি কসরই সসখাসি পানিসয়নেসল্ি, এর্ং িার্ী 
কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর মততযুর্রসর্র পর নতনি 
আর্ার মাদীিায় নফসর আসসি। অর্সিসষ নতনি িাম সদসি অর্স্থাি 
কসরি এর্ং সসখাসিই সি 18 নহজরীসত অর্র্া 17 নহজরীসত 34 
র্ের র্য়সস মহামারী সরাসগ (সেসগ) মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু 
আিহু]। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, সজাহর ও আসসরর 
িামাজ এর্ং মাগনরর্ ও এিার িামাজ অনগ্রম এর্ং নর্ল্সম্বর সনহত 
একনত্রত কসর প া বর্ধ র্া জাসয়জ। 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

80 

 

 
2। প্রকতত ইসল্াম ধমব একনি সহজ ও উদার ধমব। তাই এই ধসমব 
সকাসিা প্রকাসরর জনিল্তা র্া অসুনর্ধা এর্ং কসষ্ট্র নর্ষয় সিই। 
এই জন্য প্রকতত ইসল্াম ধসমব কতকগুনল্ িামাজ একনত্রত কসর  
প ার নর্ধাি এসসসে।   
3। এই হাদীসনির মসধয এর্ং আল্লাহর র্ার্ী:  

لنسق : )ملو,  ا        چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ    ڻچ 

٢٠١) 

ভার্াসর্বর অনুর্াদ: “নিশ্চয় নিধবানরত সমসয় ঈমািদার 
মুসনল্মগসর্র উপর নিনদবষ্ট্ িামাজ প া ফরজ র্া অপনরহািব করা 
হসয়সে”। 
(সূরা আন্ নিসা, আয়াত িং 103 এর অংিনর্সিষ)।  

এর মসধয সকাসিা প্রকাসরর অসেনত র্া পরস্পরনর্সরানধতা সিই। 
সকিিা িামাজ একনত্রত কসর প ার নর্ধািনি প্রসয়াজসির সিসত্র 
নর্সিষ অর্স্থার জন্য প্রসিাজয, সাধারর্ অর্স্থার জন্য িয়। এর্ং 
সসই র্যনির জন্যও িয় সি র্যনি অকারসর্ িামাজ একনত্রত কসর 
প ার অভযাসস অভযানসত। 

 

 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

81 

 

 
 

 

 

মাির্ জীর্সির প্রধাি ল্িয হসল্া আল্লাহর 
সন্তুনষ্ট্ল্াভ 

ا  ال َّدددِ  : مل دددِمع ُ  , مُلدددو   قَلدددَ   دددن    قِئش دددَ  , ِضددد   ال َّدددُ    ن   دددق    -22

اْلددد  م س  ِ,ض دددق ال َّدددِ  ِبس دددي ِ      م دددِن: "ُاي ُ دددو  ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم    

اْلدددد  م س  ِ,ض ددددق النَّددددقِ     النَّددددقِ  َكَفددددقُه ال َّددددُ  ُمؤ ل ددددَ  النَّددددقِ     م ددددنِ    

 ".  َكَ ُ  ال َُّ  ِإَلو النَّقِ   ِبس ي ِ  ال َِّ 

ملدددددد    المددددددقس    2111) ددددددقمع الرتمدددددد ا  , ددددددم احلددددددعي     

صددددحح    الرتمدددد ا  نددددق    ي دددد   ددددن  دددد ا احلددددعي  ءددددي ق        

 (.اآل قل 

27 - অর্ব: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা [রানদয়াল্লাহু আিহা] সর্সক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্সেি: আনম আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
সক র্ল্সত শুসিনে, নতনি র্সল্ি: “সি র্যনি  আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ল্াভসক 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

82 

 

 
মানুসষর সন্তুনষ্ট্ল্াসভর উপর প্রাধান্য নদসর্, সস র্যনিসক আল্লাহ 
মাির্ সমাজ হসত অমুখাসপিী কসর নদসর্ি। এর্ং সি র্যনি 
মানুসষর সন্তুনষ্ট্ল্াভসক আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ল্াসভর উপর প্রাধান্য নদসর্, 
তাসক মানুসষর অন্যায়-অতযািাসরর উপর ন্যস্ত কসর নদসর্ি”।  
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 2414,  ইমাম নতরনমিী হাদীসনির 
নর্ষসয় নকেু র্সল্ি নি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 5 
িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। সকল্ জানতর মাির্ সমাসজর পাল্িকতবা ও সতনষ্ট্কতবা আল্লাহর 
আনুগতযসক সকল্ জানতর মাির্ সমাসজর আনুগসতযর উপর 
প্রাধান্য সদওয়া অপনরহািব। 
2। আল্লাহর বিকিয ও সন্তুনষ্ট্ল্াসভর প্রকতত মাধযম হসল্া 
একনিষ্ঠতার সনহত তাাঁর আনুগতয এর্ং দাসত্ব স্বীকার কসর নিসয় 
তাাঁসক সমসি িল্া।  
3। সি র্যনি প্রকতত ইসল্াম ধমবসক দুনিয়া সভাসগর সামগ্রীর িারা 
নর্নক্র কসর নদসর্, মানুষসক ভয় করসর্ এর্ং আল্লাহসক ভয় িা কসর 
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তাাঁসক অমান্য করসর্, নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্মাি িষ্ট্ কসর তাসক 
অপমানিত করসর্ি এর্ং তার সমস্ত নর্ষয়সক অমেল্দায়ক কসর 
নদসর্ি। 

প্রকতত ইসল্াম হসল্া সচ্চনরসত্রর একনি ধমব  
, مُلددددو ُا اهلِل ِلدددد   َ ددددقا : َ ددددقا   , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ  ذ ,ٍّ  َأِبدددد    ددددن   -28

  َأت ِ دددِع السَّدددي   َ     تَّدددِا اهلَل ح ي ًُم دددق ُكن ددد    ا: "ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم   

 ".  خ قِلِا النَّق   ِبُيُ ٍا ح س ٍن  ت م ُح  ق  احَلس ن َ 

   ددددقا المددددقس الرتمدددد ا  1582) ددددقمع الرتمدددد ا  , ددددم احلددددعي   

 (.اآل قل حسن     صحيا ن   ا احلعي  بأل :  حسن 

28 -  অর্ব:  আর্ু জার [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  আমাসক 
র্সল্সেি: “তুনম সিখাসিই র্াকসর্, সসখাসিই  আল্লাহসক 
ভনিসহকাসর তাাঁর সনিক ভি হসয় জীর্িিাপি করসর্ এর্ং 
পাসপর কাজ সং নিত হসয় সগসল্, তার সসে সসে এমি পুসর্যর 
কাজ করসর্, িা পাপসক নমনিসয় নদসর্ এর্ং সল্াসকর সাসর্ সর্ 
সময় িনরত্র ভাসল্া রাখসর্”। 
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 1987,  ইমাম নতরনমিী হাদীসনিসক 
হাসাি, সহীহ র্সল্সেি। এর্ং আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক হাসাি র্সল্সেি]। 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 10 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। তাকওয়া (অর্বাৎ: আল্লাহসক ভনিসহকাসর ভয় কসর তাাঁর সনিক 
ভি হওয়ার নর্ষয়নি), র্াস্তর্ানয়ত হয়: প্রকতত ইসল্াসমর নিিা 
সমাতাসর্ক আল্লাহর আসদি পাল্সি রত সর্সক এর্ং তাাঁর নিনষদ্ধ র্া 
র্ারর্কতত নজনিস সর্সক নর্রত সর্সক নিসজর আিাসক আল্লাহর 
িানস্ত সর্সক রিা ও িত্ন করার মাধযসম। 
2। সি আিরর্সক প্রকতত ইসল্াম এর্ং সনিক র্ুনদ্ধ ভাসল্া র্সল্ 
স্বীকতনত সদয়, তাসকই র্সল্ সচ্চনরত্র র্া সৎস্বভার্। এর্ং সচ্চনরত্র র্া 
সৎস্বভাসর্র প্রভার্  হসল্া: কাউসক কষ্ট্ িা সদওয়া, সল্াসকর 
উপকার করা এর্ং নর্পসদ বধিবধারর্ করা।    
3। অনধকতর সৎকমব করসল্ মহাি আল্লাহর পি সর্সক পাসপর 
িমা পাওয়া িায়। মানুসষর জন্য মহাি আল্লাহর এনি একনি র্স া 
অনুগ্রহ।  
4। প্রকতত ইসল্াম হসল্া সচ্চনরসত্রর একনি ধমব। তাই প্রকতত 
ইসল্াম ধমব মানুষসক তার জীর্সির সকল্ সিসত্র সচ্চনরত্র এর্ং 
সৎস্বভার্ র্জায় রাখার উপসদি প্রদাি কসর। সুতরাং ইসল্াসমর 
প্রনত দাওয়াত প্রদাি,  নিিাদাি, প্রনিির্, পানরর্ানরক, সামানজক, 
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অর্বনিনতক ও রাজনিনতক জীর্সির সকল্ নর্ষসয় সচ্চনরত্র র্জায় 
রাখা অপনরহািব।  

রুকূ ও নসজদাসত পিিীয় সদায়া 

ص ددد َّو  ُّ ِ دددالنَّ قن َكددد:   قَلددد  دددن    قِئش دددَ  , ِضددد   ال َّدددُ    ن   دددق  َ     -25

ل َُّ دددمَّ قل َ  َاح مُلددد  : "ِدِهو مُلدددُجِ دددِ    و ُ,ُكِفددد    ُاي ُ دددو   ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم 

 ".  ِل ِفر ل َُّ مَّ اْغِعَ   َاِبح م ق   , بَّن 

   صدددحيا مسددد م  , دددم   251)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي     

 (   ال ف  ل  يق,ا(.181) - 212احلعي  

29 - অর্ব: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা [রানদয়াল্লাহু আিহা] সর্সক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্সেি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] রুকূ 
এর্ং নসজদাসত এই সদায়ানি পাি করসতি: 

 ".  ِل ِفر ل َُّ مَّ اْغِعَ   َاِبح م ق   ل َُّ مَّ , بَّن قل َ  َاح مُل  "

 অর্ব:  “সহ আমাসদর প্রনতপাল্ক! আনম আপিার পনর্ত্রতা স াষর্া 
কনর এর্ং আমার এই পনর্ত্রতা স াষর্া হসল্া আপিার প্রিংসার 
সনহত। সহ  আল্লাহ! আপনি আমাসক িমা করুি”। 
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[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 794 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
217 -(484),  তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 5 
িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর অনুসরর্ 
কসর এই সদায়ানি রুকূ এর্ং নসজদাসত পাি করা উনিত: 

 ."  ِل ِفر ل َُّ مَّ اْغِعَ   َاِبح م ق   ل َُّ مَّ , بَّن قل َ  َاح مُل  "

2। রুকূ ও নসজদাসত সদায়া এর্ং তাসর্ীহ পাি করার নর্ষয়নি 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কমব িারা 
প্রমানর্ত হসয়সে। 
3। রুকূ ও নসজদাসত অসিক রকম সদায়া এর্ং তাসর্ীহ পাি করার 
নর্ষয়নি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক 
সার্যস্ত হসয়সে। নকন্তু এখাসি আনম এই নর্ষয়নিসক অনত সংসিসপ 
সপি করল্াম। 
 

মাসনজদ ও তার আর্াদকারীর মিবাদা 
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ص ددد َّو ال َّدددُ     دددِن الدددنَّ      , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ   دددن  َأبددد   ُ ر ي دددر َ     -30

 ُ َلددد اهلُل عَّ  ددد  َأا  ,    ِعِجس دددم و اْلَلدددا ِإع َغددد ن م ددد"َ دددقا :     َ ي دددِ    مل ددد َّم  

 ".ا  ,    ا َأع ق َغم  َّ  ُكِ نَّج اْل ن ِم ُ َلُ ُل

   صدددحيا مسددد م  , دددم   552صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي     )

 (   ال ف  ل  يق,ا(.555) -286احلعي  

30 - অর্ব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক র্র্বিা 
কসরসেি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]   
র্সল্সেি: “সি র্যনি মাসনজসদ আসস অর্র্া মাসনজদ সর্সক িায়, 
আল্লাহ তার জন্য জান্নাসতর মসধয আনতসর্য়তার সামগ্রী প্রস্তুত 
কসরি। সস িখিই মাসনজসদ আসস অর্র্া মাসনজদ সর্সক িায়”।  
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 662 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
285 -(669), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি,  মহাি আল্লাহর কাসে 
মাসনজসদর মহামিবাদা রসয়সে এর্ং সি র্যনি মাসনজসদ এসস 
আল্লাহর উপাসিা র্া ইর্াদত অর্র্া নজনকর এর্ং আল্লাহর 
কততজ্ঞতা প্রকাি করসর্, সসই র্যনিরও মহাি আল্লাহর কাসে 
মহামিবাদা রসয়সে। 
2। মহাি আল্লাহর বতনর করা জান্নাসতর প্রনত এই ভাসর্ ঈমাি 
স্থাপি করা ওয়ানজর্ র্া অপনরহািব সি, জান্নাত হসল্া আল্লাহর 
সতনষ্ট্জগসতর অন্তগবত র্স্তু। জান্নাত এখি নর্দযমাি রসয়সে। এই 
জান্নাত সকাসিা নদি ধ্বংস হওয়ার িয়। সুতরাং এই জান্নাত হসল্া 
অিন্তকাল্ নিসক র্াকার র্স্তু। তাই এই জান্নাসতর সকাসিা নদি 
অধঃপতি হসর্ িা। মহাি আল্লাহ তাাঁর নপ্রয় র্ান্দাসদর জন্য এই 
জান্নাসত নর্নভন্ন রকম সিয়ামত বতনর কসরি, িখিই তাাঁর নপ্রয় র্ান্দা 
র্া ভিরা আল্লাহর সকাসিা ইর্াদত র্া উপাসিা পুিরায় সম্পাদি 
কসরি। 
3। মাসনজদগুনল্সক আল্লাহর আনুগতয ও উপাসিার মাধযসম 
আর্াদ কসর রাখার প্রনত এই হাদীসনি উৎসাহ প্রদাি কসর। সুতরাং 
মুসনল্ম র্যনির এিা উনিত সি, সস সিি মাসনজদগুনল্র সম্মাি রিা 
কসর। এর্ং সুন্দর জামাকাপ  পনরধাি কসর সুগনন্ধ র্া মধুর 
গন্ধিুি হসয় ভদ্রতার সনহত মাসনজদগুনল্সত প্রসর্ি কসর। আর 
সিাংরা র্া ময়ল্া জামাকাপ  পনরধাি কসর, খারাপ গন্ধ র্া দুগবন্ধ 
নিসয় সকাসিা নদি মাসনজদগুনল্সত সিি সস প্রসর্ি িা কসর। 
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অতঃপর মাসনজদগুনল্সত প্রসর্ি করার পর তাসত সিি সস সকাসিা 
প্রকার অসার, অির্া কাজ িা কসর এর্ং র্াসজ কর্া িা র্সল্। 

4। এই হাদীসনিসত ( ا  , ا   ع َغ  ) িব্দ দুনির িারা মাসনজসদ আসা 
এর্ং মাসনজদ সর্সক িাওয়ার কর্া র্ুোসিা হসয়সে। 

ক্রয়নর্ক্রয় সংক্রাসন্ত সহজকরসর্র মিবাদা 
ُا ال َّددددِ  َ ددددقا  , مُلددددو  :َ ددددقا  , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ ُ ر ي ددددر َ   َأبدددد    ددددن   -31

ً ر ت دد ُ    م ددن  َأَ ددقا  ُمس ددِ ًمق  " :ص دد َّو ال َّددُ    َ ي ددِ    مل دد َّم      س و ي دد َأَ قَلددُ  ال َّددُ    

 ".ِ قم ي ِ اْل

   ملدددنن أبددد  دا د  , دددم 2155)ملدددنن ابدددن مق ددد   , دددم احلدددعي   

 (.اآل قل صحح      ال ف  هبن مق    3150احلعي  

31 - অর্ব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত নতনি 
র্সল্ি:  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“সি র্যনি সকাসিা মুসনল্ম র্যনির নর্ক্রীত র্া ক্রীত র্স্তু প্রতযপবর্ 
করার নসদ্ধান্ত র্া ইো অর্র্া প্রস্তার্ গ্রহর্ করসর্, নকয়ামসতর নদি 
আল্লাহ তাসক তার ভলু্-ভ্রানন্তর িানস্ত  হসত  মুনি প্রদাি করসর্ি”।  
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 2199, সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস 
িং 3460।  তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি ইর্নু মাজাহ সর্সক 
সিওয়া হসয়সে। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী এই 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।   
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। আল্ ইকাল্া (অর্বাৎ: নর্ক্রীত র্া ক্রীত র্স্তু প্রতযপবর্ করার 
নসদ্ধান্ত র্া ইো গ্রহর্ করা) ওল্ামাসয় ইসল্াসমর পনরভাষায় হসল্া:  
সক্রতা ও নর্সক্রতা দুই পসির পারস্পনরক সম্মনত িারা তাসদর 
ক্রয়নর্ক্রসয়র িুনিভে ও র্রখাস্ত করা এর্ং তাসদর ক্রয়নর্ক্রসয়র 
প্রভার্ র্ানতল্ ও নর্ল্ুনপ্ত করা। 
2। ইসল্াম ধসমব আল্ ইকাল্ার (অর্বাৎ: নর্ক্রীত র্া ক্রীত র্স্তু 
প্রতযপবর্ করার নসদ্ধান্ত র্া ইো গ্রহর্ করা) নর্ধািনি এসসসে 
মানুসষর উপকার,সাহািয,সহানুভনূতর উসিসশ্য এর্ং জনিল্তা র্া 
অসুনর্ধা দূরীকরসর্র জন্য। তাই মানুসষর ভলু্-ভ্রানন্তর নর্ষয়গুনল্ 
িমা কসর সদওয়া প্রকতত ইসল্াসমর নর্ধাি সমাতাসর্ক একনি 
প্রসয়াজিীয় নজনিস। 
3। ইসল্াম ধসমব আল্ ইকাল্ার (অর্বাৎ: নর্ক্রীত র্া ক্রীত র্স্তু 
প্রতযপবর্ করার নসদ্ধান্ত র্া ইো গ্রহর্ করা) নর্ধািনির পদ্ধনত হসল্া 
এইরূপ:  
 সকাসিা ক্রয়কারী র্যনি অন্য সকাসিা নর্ক্রয়কারী সল্াসকর কাে 
সর্সক সকাসিা র্স্তু ক্রয় করার পর ল্নজ্জত র্া অনুতপ্ত হসয়সে; সসই 
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ক্রীত র্স্তুসত সকাসিা সদাষ র্া খুাঁত র্াকার জন্য অর্র্া ক্রয়কারী 
র্যনির কাসে সসই ক্রীত র্স্তুর প্রসয়াজি অর্র্া  তার মলূ্য িা র্াকার 
কারসর্। তাই ক্রয়কারী র্যনি উি ক্রীত র্স্তুনি নর্ক্রয়কারীসক 
সফরত নদসর্ এর্ং নর্ক্রয়কারী র্যনি উি নর্ক্রীত র্স্তুনি সফরত 
নিসর্।  
4। ইসল্াম ধসমব আল্ ইকাল্ার (অর্বাৎ: নর্ক্রীত র্া ক্রীত র্স্তু 
প্রতযপবর্ করার নসদ্ধান্ত র্া ইো গ্রহর্ করা) নর্ধািনি এসসসে 
প্রকততপসি ক্রয়কারীর প্রনত নর্ক্রয়কারীর অনুগ্রহ নহসসসর্; সকিিা 
ক্রয়নর্ক্রসয়র কাজ সতা সম্পন্ন হসয় সগসে; তাই নর্ক্রয়কারীর 
সমর্বি ো া এই কাজ একাই ক্রয়কারীর িারা সম্পানদত হসর্ িা। 

সল্াসকর প্রাপয তাসদরসক সম্পরূ্বরূসপ সদওয়ার সাসর্ 
সাসর্ আসরা নকে ুঅংি সর্নি প্রদাি করার প্রনত 

উৎসানহত করা 
َ ددددقا   َ ددددقا :  , ِضدددد   ال َّددددُ    ن ُ م ددددق ال َّددددِ  ِع  دددد   ِنب دددد   ددددقِبِر  دددن    -32

 ".او ِ ُح, َأُ م  َفل ا   ز ذ ِإ": ص  َّو ال َُّ    َ ي ِ    مل  َّم , مُلو ُا اهلِل 

 (.اآل قل صحح     2222)ملنن ابن مق    , م احلعي  

32 - অর্ব: জাসর্র নর্ি আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহু]    সর্সক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সতামরা িখি সকাসিা নজনিস সকাসিা 
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র্যনিসক ওজি কসর নদসর্, তখি তাসক ওজসি নকেু সর্নি প্রদাি 
করসর্”। 
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 2222, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

জাসর্র নর্ি আব্দুল্লাহ আল্ আন্ সারী একজি নর্খযাত সাহার্ী। 
নতনি তার নপতাসহ আকার্ার রাসত আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ র্াইয়াত গ্রহর্ কসরনেসল্ি। এর্ং 
র্াইয়াসত নরজওয়াসিও নতনি উপনস্থত (িানমল্) নেসল্ি। নতনি সর্িী 
হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীগসর্র অন্তভুবি। তার র্নর্বত হাদীসসর 
সংখযা হসল্া  1540 নি। নতনি সি 73 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। 
এই নর্ষসয় অন্য উনিও রসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। মহাি আল্লাহর সাসর্ প্রকতত ঈমািদার মুসনল্ম র্যনির সুসম্পকব 
স্থানপত রসয়সে। তাই তার মসধয সর্বদা নর্রাজ কসর ন্যায়নর্িার ও 
সনিক পন্থার নিয়ন্ত্রর্ িমতা। তসর্ ন্যায়নর্িাসরর নর্ষয়নির 
সিাগাসিাগ রসয়সে মািনসক অর্স্থার সাসর্ এর্ং সনিক পন্থার 
নিয়ন্ত্রর্ িমতার সিাগাসিাগ রসয়সে সনিক র্নুদ্ধর সাসর্। তাই প্রকতত 
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ঈমািদার মুসনল্ম র্যনি সকাসিা সল্াসকর অনধকার িষ্ট্ কসর িা র্া 
সকাসিা র্যনিসক ওজসি সকাসিা নদি নকেু কম সদয় িা। 
 আর তাতফীফ র্ল্া হয়: ওজি করার সময় সল্াসকর কাে সর্সক 
নিসজর অনধকার সম্পূর্বরূসপ সিওয়া। এর্ং অন্য সল্াসকর অনধকার 
িষ্ট্ কসর তাসদরসক তাসদর অনধকার সম্পূর্বরূসপ িা সদওয়া র্া 
তাসদরসক ওজসি কম সদওয়া।  
2। প্রকতত ঈমািদার মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস সিি নিসজর 
অন্তরসক উদারতায় পূর্ব কসর রাসখ। আর নিসজর ভাসল্া আিরর্ ও 
উদারতার িারা মানুসষর উপকার কসর। এর্ং তাসদরসক তাসদর 
অনধকার র্া প্রাপয সম্পূর্বরূসপ সদওয়ার সাসর্ সাসর্ আসরা নকেূ 
অংি সর্নি প্রদাি কসর। 
3। সি র্যনি ওজসি কম সদয় তার সাসর্ িারা আদাি-প্রদাি কসর 
র্া সদওয়া-সিওয়া কসর তাসদরসক সস তাসদর প্রাপয সর্ সময় কম 
নদসয় র্াসক। এর্ং সস িখি তাসদর কাে সর্সক নকেু ক্রয় কসর, 
তখি সস নিসজর প্রাপয তাসদর কাে সর্সক সম্পূর্বরূসপ গ্রহর্ কসর। 
এর্ং সস িখি তাসদর কাসে নকেু নর্ক্রয় কসর, তখি সস তাসদরসক 
তাসদর প্রাপয সর্ সময় নকেু কম নদসয় র্াসক। নকন্তু প্রকততপসি 
সতয মুসনল্ম র্যনি ক্রয়নর্ক্রয় এর্ং আদাি-প্রদাি র্া সদওয়া-
সিওয়ার সময় সততা র্জায় রাসখ; সুতরাং সস সকাসিা মানুষসক 
প্রতানরত কসর িা র্া সধাাঁকা সদয় িা।  
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মসুনল্ম জানত একনি অট্টানল্কার ন্যায়, িার একনি 
অংি অন্য অংিনিসক মজর্তূ কসর ধসর রাসখ 

َ ددددقا : َ ددددقا  , مُلددددو ُا اهلِل   , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ   ددددن  أِبدددد   ُمو مل ددددو   -33

: "َاْلُمدددؤ ِمُن ِلْ ُمدددؤ ِمِن َكقْلُ ن يدددَقِن ي ُشدددعُّ ب ع ُضدددُ  ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم 

 ب ع ضًق".

   صدددحيا مسددد م  , دددم  2115)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   

 (   ال ف  نيس م(.2686) - 56احلعي  

33 - অর্ব:  আর্ু মুসা [রানদয়াল্লাহু আিহু]  হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
“একজি প্রকতত মুসনল্ম র্যনি অন্য একজি প্রকতত মুসনল্ম 
র্যনির জন্য একনি অট্টানল্কার ন্যায়, িার একনি অংি অন্য 
অংিনিসক মজর্ুত কসর ধসর রাসখ”।  
 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 2446 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
65 -(2585),  তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সর্সক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
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আর্ু মুসা আব্দুল্লাহ নর্ি কাইস নর্ি সসাল্যাইম  আল্ আিয়ারী আল্ 
ইয়ামািী [রানদয়াল্লাহু আিহু] ।  নতনি মাক্কায় উপনস্থত হসয় ইসল্াম 
ধমব গ্রহর্ কসরি। অত:পর আর্ার ইয়ামাসি নফসর নগসয় 
আনর্নসনিয়া (অর্র্া ইনর্ওনপয়া আনিকার একনি সদি) অনভমুসখ 
িাত্রা কসরি। খাইর্ার নর্জসয়র পর নতনি আর্ার মাদীিায় আসসি 
এর্ং নর্নভন্ন িুসদ্ধ অংি গ্রহর্ কসরি। নতনি সাহার্ীগসর্র মসধয 
সকসল্র সিসয় অনত সুন্দর কসন্ি কুরআি সতল্াওয়াত করসত 
পারসতি। এর্ং নতনি ইর্াদসতর সিসত্র, জ্ঞাি ও পানণ্ডসতযর নর্ষসয় 
এর্ং পরসহজগারীতায় প্রনসদ্ধ সাহার্ী নেসল্ি। নতনি কূফা িহসর 
অর্র্া মাদীিায় সি 44 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] । এই নর্ষসয় অন্য উনিও রসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনি মহাহাদীস, এই হাদীসনি মুসল্মািসদরসক  ভাই 
ভাই হসয়, নিসজসদর মসধয পরস্পর সহানুভনূতিীল্ হসয়, 
ভাসল্ার্াসা ও সপ্রম-প্রীনতর সনহত সমর্যর্ী হসয় জীর্িিাপি করার 
প্রনত উৎসাহ প্রদাি কসর। সুতরাং তাসদর মসধয সর্সক প্রনতনি 
র্যনি নিসজর জন্য সি নজনিসনি পেন্দ করসর্, তার অন্য ভাই এর 
জন্য সসই নজনিসনিই পেন্দ করসর্। আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এই ভাসর্ই  মুসল্মািসদর নর্র্রর্ সপি 
কসরসেি। 
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2। এই হাদীসনির িারা এই নর্ষয়নি সার্যস্ত হসয় িায় সি, 
মুসল্মািরা সিি এসক অপরসক অনুগ্রহ কসর এর্ং তারা সর্াই সিি 
নমনল্ত হসয়, ঐকয র্জায় সরসখ র্া ঐকযর্দ্ধ হসয় জীর্িিাপি কসর, 
একনি অট্টানল্কার ন্যায়, িার একনি অংি অন্য অংিনিসক মজর্তু 
কসর ধসর রাসখ।  
3। এই হাদীসনি মুসল্মািসদরসক উপসদি প্রদাি কসর সি, তারা 
সর্াই সিি নিসজসদর মসধয একতা ও সহসিানগতা, ইসল্াম ধসমবর 
কাসজ সাহািয, পনর্ত্র কুরআসির আসল্াসক ঐসকযর প্রতীক মজর্তু 
কসর রাসখ। এর্ং তারা সিি নিসজসদর মসধয  িন্দ্ব সতনষ্ট্ কসর েত্রভে 
িা হসয় িায়। 
সি র্যনি দুনিয়ার অমেল্ হসত সংরনিত র্াকসর্, সস 
র্যনি নিশ্চয় কল্যার্ময় জীর্ি ল্াভ করসত পারসর্  

 اهلِلي دددُم  َأَ دددقا    , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ   دددن  اْلِمْ دددع اِد ب دددِن اْلَأمل دددو ِد     -31

ِإنَّ : "ُاي ُ دددددو    مل ددددد َّم ص ددددد َّو ال َّدددددُ    َ ي دددددِ    اهلِلا  َلَ دددددع  مل دددددِمع ُ  , مُلدددددو  

ِإنَّ   ِإنَّ السَّددددِعيع  َلم ددددن  ُ ن ددددب  اْلِفدددد  نُ    السَّددددِعيع  َلم ددددن  ُ ن ددددب  اْلِفدددد  ن   

 ".َفص   ر  َفو اً ق    َلم ن  اب ُ ِ     السَِّعيع  َلم ن  ُ ن ب  اْلِف  ُن

    صحح  اآل قل (.1253)ملنن أب  دا د  , م احلعي  

34 - অর্ব: সমকদাদ ইর্নুল্ আসওয়াদ [রানদয়াল্লাহু আিহু]  হসত 
র্নর্বত, নতনি র্সল্ি:  আল্লাহর িপর্!  আনম আল্লাহর রাসূল্ 
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[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক র্ল্সত শুসিনে, নতনি 
র্সল্সেি: “সি র্যনি দুনিয়ার অমেল্ হসত সংরনিত র্াকসর্, সস 
র্যনি নিশ্চয় কল্যার্ময় জীর্ি ল্াভ করসত পারসর্। সি র্যনি 
দুনিয়ার অমেল্ হসত সংরনিত র্াকসর্, সস র্যনি নিশ্চয় 
কল্যার্ময় জীর্ি ল্াভ করসত পারসর্। সি র্যনি দুনিয়ার অমেল্ 
হসত সংরনিত র্াকসর্, সস র্যনি নিশ্চয় কল্যার্ময় জীর্ি ল্াভ 
করসত পারসর্। আর সি র্যনি দুনিয়ার অমেসল্ পস  নিপীন ত 
হসর্ এর্ং তাসত বধিবধারর্ করসর্। সস র্যনির বধিবধারর্ অনত 
মেল্ময় কমব র্সল্ নর্সর্নিত হসর্”।  
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 4263। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আল্সমকদাদ নর্ি আমর, নতনি আল্-সমকদাদ ইর্নুল্ আসওয়াদ 
আল্নকিদী িাসম প্রনসদ্ধ এর্ং নতনি আল্লাহর  রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সানন্নধয প্রাপ্তসদর অন্যতম একজি 
সাহার্ী। নতনি ইসল্াসমর প্রর্ম অশ্বাসরাহী সিাদ্ধা। এর্ং নতনি িার্ী 
কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সম্মানিত ও উত্তম 
সাহার্ীসদর অন্তভুবি নেসল্ি। তাসক নজহাসদর জন্য আহ্বাি করা 
হসল্ নতনি তাসত দ্রুত সা া দািকারী নেসল্ি এমিনক নতনি তার 
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জীর্সির সিষ নদসকও নজহাসদর জন্য অগ্রগামী নেসল্ি । আর 
ইসল্াসম নতনিই সর্বপ্রর্ম অশ্বাসরাহী বসন্য নহসসসর্ িুদ্ধ কসরসেি 
এর্ং নতনি র্দর, ওহুদ এর্ং খন্দক সহ সমস্ত িুসদ্ধ আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ অংিগ্রহর্ কসরসেি। 
তার র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হল্া 42 নি। 
আল্সমকদাদ সাহার্ী মহা দািিীল্ পসরাপকারী নেসল্ি। নিসজর 
সম্পদ সর্সক নতনি হাসাি ও সহাসাইি [রানদয়াল্লাহু আিহুমা]সক 
েনত্রি হাজার এর্ং আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর স্ত্রীসদর প্রসতযকসক সাত হাজার নদরহাম কসর 
সদওয়ার জন্য অনসয়ত কসরনেসল্ি। 
আল্সমকদাদ নর্ি আমর [রানদয়াল্লাহু আিহু] আমীরুল্ মুসমিীি 
ওসমাি  নর্ি আফফাি এর সখল্াফসতর িসুগ 70 র্ের র্য়সস 
মাদীিা হসত নতি মাইল্ দূসর জফুব িামক স্থাসি  33 নহজরীসত 
মততুযর্রর্ কসরি।  তারপর তাসক মাদীিায় নিসয় আসা হয় এর্ং 
ওসমাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] তার জািাজার িামাজ প াি এর্ং 
আল্র্াকী কর্রস্থাসি তাসক দাফি করা হয়। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
 1। তাকওয়া র্া আল্লাহসক ভনিসহকাসর ভয় কসর তাাঁর সনিক 
ভি হওয়ার িারা সফতিা হসত নিরাপত্তা, িানন্ত ও সহজল্ভয 
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জীনর্কা এর্ং সর্ব প্রকার মেল্ ও সদসি অনধকতর কল্যার্  অনজবত 
হয়। 
2। ইসল্াম হসল্া: রহমত, িানন্ত এর্ং নিরাপত্তার ধমব; তাই মহাি 
আল্লাহ মুসনল্ম জানতসক অমেসল্ র্া নর্পসদ পনতত হওয়া সর্সক 
সতকব কসরসেি। এই সম্পসকব নতনি র্সল্সেি: 

ىئ  ىئ  ی    ىئ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئچ 

 (.١٢ , اآليةاألنفال, ) سورة  چی  ی  ی   

ভার্াসর্বর অনুর্াদ: “সতামরা সতকব হসয় িাও সসই িানস্ত হসত, িা 
নর্সিষভাসর্ সতামাসদর জানল্ম সল্াকসদরসকই শুধ ুআক্রমি করসর্ 
িা । আর সজসি রাসখা সি, আল্লাহ িানস্তদাসি খুর্ই কসিার”। 
 (সূরা আল্ আিফাল্, আয়াত িং 25) ।  

3। নফতিা র্া অমেল্ আপনতত হওয়ার সময় বধিবধারর্ করা, সৎ 
কাসজর আগ্রহী হওয়া এর্ং আল্লাহর ইর্াদতরত র্াকা প্রসতযক 
মুসনল্ম র্যনির অপনরহািব কাজ। 

4। ফাওয়াহা এর অসিক অর্ব রসয়সে, তার মসধয হসল্া এই সি,  
দুনিয়ার অমেসল্ পস  নিপীন ত হওয়া এর্ং তাসত অংিগ্রহর্ 
করার জন্য অসিক আপসসাস ও দুঃখ প্রকাি করা। আর্ার এিাও 
র্ল্া হসয়সে সি, দুনিয়ার অমেসল্ পস  নিপীন ত হসয় বধিবধারর্ 
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করসত পারসল্ এই বধিবধারর্ই হসর্ সসর্বাত্তম ও অনত মেল্ময় 
কমব। আর এই অর্বনিই সর্নি উপসিাগী। 

 

মজনল্সির ভুল্ভ্রানন্তর িমা পাওয়ার সদায়া 

  َ ددددقا : َ ددددقا  , مُلددددو ُا اهلِل , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ   دددن  َأبدددد   ُ ر ي ددددر َ    -36

ِ  ي ددددًُددددر  ِفَفَ   ٍسم ج ِ دددد ِفدددد  م ددددن    َ ددددس  : "ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    مل دددد َّم 

ال َُّ دددم   قل َ ح    : مُلددد َ ِلدددذ  ِ ِسددد ِ ج ن  م س  ِمدددَ   ددد   أن  ي ُ دددو   قا َ دددَف  ُ دددُ َلغ 

 هَِّإ  ي ددد َ َلُ  ِإو َ    أُتددد غ ِفُرمل ددد  َأ ل ددد   َأ هَِّإ   َلدددِإ ُع أن  َهء ددد   َ  َأح م دددِعِب  

 ".َ ِلذ  ِ ِسِ ج م  ِف  قن   ُغِفر  َلُ  مَق َك

   ددددقا المددددقس الرتمدددد ا  3133) ددددقمع الرتمدددد ا  , ددددم احلددددعي   

صدددددحح    دددددن  ددددد ا احلدددددعي : بألددددد  حسدددددن صدددددحيا غريدددددب    

 (.اآل قل 

35 - অর্ব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু]  সর্সক র্নর্বত নতনি 
র্সল্ি:  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“সি র্যনি সকাসিা সভায় র্া মজনল্সি র্সসর্,  অতঃপর তাসত 
অনতনরি অসার র্া আসজর্াসজ কর্া র্ল্সর্ এর্ং উি সভা তযাগ 
কসর িসল্ িাওয়ার পূসর্ব এই সদায়ানি পাি করসর্: 
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ُ  و َ    أُتغ ِفُرمل   َأ ل   َأ هَِّإ   َلِإ ُع أن  َهء   َأ  َ ح م ِعِبال َُّ م     قل َ ح    مُل"

 ".ي َ َلِإ

 অর্ব: “সহ আল্লাহ! আনম আপিার পনর্ত্রতা স াষর্া কনর এর্ং 
আমার এই পনর্ত্রতা স াষর্া হসল্া আপিার প্রিংসার সনহত। আনম 
সািয প্রদাি করনে সি, সহ আল্লাহ! আপনি ো া সকাি সতয উপাস্য 
সিই। আনম আপিার নিকসি িমা প্রার্বিা করনে এর্ং আপিারই 
পাসি  তওর্া কসর প্রতযার্তবি করনে”। 

আল্লাহ তার সসই সভায় র্া মজনল্সির কতত অপরাধ র্া ভলু্ভ্রানন্ত 
িমা কসর নদসর্ি”।  

 [জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 3433,  ইমাম নতরনমিী হাদীসনিসক 
হাসাি, সহীহ র্সল্সেি। এর্ং আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস সিি সর্বিনিমাি  আল্লাহসক 
প্রনতনি জায়গায় স্মরর্ কসর। সুতরাং সস আল্লাহসক স্মরর্ করসর্ সি 
সকাসিা সভা,নমনিং, সপ্রাগ্রাম, আসল্ািিার স্থাি, সফর, 
র্াসস্থাি,দাওয়াত এর্ং সভাজ ও ওয়ানল্মার অনুষ্ঠািসমূসহ তর্া 
তার জীর্সির সমস্ত িাখা-প্রিাখায়।  

 2। এই সদায়ানি সকাসিা মুসনল্ম র্যনিসক সকাসিা সভাসত 
অংিগ্রহর্ কসর সসখাসি নজহ্বা র্া নজসর্র পাসপ নল্প্ত হসয় পরিিবা 
করা, িুগনল্ করা, মানুসষর খুাঁত প্রকাি র্া সদাষ র্ানহর করার 
অনুমনত প্রদাি কসর িা। 

3। মুসনল্ম র্যনির জন্য এই সদায়নি মুখস্থ করা এর্ং সি সকাসিা 
সভার সিসষ পাি করা হসল্া একনি উত্তম কাজ ও সৎকমব। 

প্রকতত ইসল্াম ধসমব উত্তরানধকার এর্ং 
উত্তরানধকারীর নর্ধাি 

ص دددد َّو  َّ ِ ددددأنَّ النَّ  ن ُ م ددددق   اهلُل, ِضدددد   ُأمل ددددقم َ  بددددِن زيددددٍع   ددددن   -35

اْلَ دددقِفُر  َه    اْلَ دددقِفر  ي دددِرُث اْلُمس دددِ مُ  :  "َهَ دددقا  ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم  

 ".اْلُمس ِ م 
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   صدددددحيا مسددددد م  5251)صدددددحيا ال يدددددق,ا  , دددددم احلدددددعي    

 (   ال ف  ل  يق,ا(.1511) - 1, م احلعي  

37 - অর্ব: উসামা নর্ি িযায়দ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা]    সর্সক 
র্নর্বত সি, নিশ্চয় িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সকাসিা মুসনল্ম র্যনি সকাসিা অমুসনল্ম র্যনির 
উত্তরানধকারী হসত পাসর িা। এর্ং সকাসিা অমুসনল্ম র্যনিও 
সকাসিা মুসনল্ম র্যনির উত্তরানধকারী হসত পাসর িা”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6764 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 1 
-(1614), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নপ্রয় সাহার্ী 
উসামা নর্ি িযায়দ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] । তার নপতা িযায়দ নর্ি 
হাসরসা আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
খাসদম নেসল্ি, নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সক স্বীয় নপতা-মাতা ও পনরর্াসরর উপর প্রাধান্য 
নদসয়নেসল্ি। 
উসামা সকল্ প্রকার মহাগুসর্র অনধকারী নেসল্ি;তাই নতনি 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর হৃদসয়র 
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নিকির্তবী হসত সিম হসয়নেসল্ি এর্ং তাাঁর সানন্নধয ল্াভ 
কসরনেসল্ি।  
এই মহাসাহার্ী অতযন্ত র্ুনদ্ধমাি, অতযন্ত সাহসী এর্ং অতযন্ত 
নর্িির্ নেসল্ি; তাই সমস্ত কািবক্রম সনিক পন্থায় নতনি সম্পাদি 
করসতি। সকল্ প্রকার কল্ুষ নর্ষয় হসত নতনি মুি নেসল্ি। সকল্ 
মানুসষর কাসে নতনি অনত নপ্রয় নেসল্ি। এর্ং আল্লাহরও নতনি 
সনিক ভি নেসল্ি। তাই তাসক অল্প র্য়সস িখি তার র্য়স নর্ি 
র্েসর উপিীত হয় নি, তখিই আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] তাসক একনি িুসদ্ধ বসন্যসদর সসিাপনত নহসসসর্ 
নিসয়াগ কসরনেসল্ি। এর্ং সসই বসন্যসদর মসধয নেসল্ি আর্ু 
র্াকর, ওমার এর্ং আিসার ও মুহানজরসদর র্স া র্স া সিতাগর্।  
 সসই সসিার্ানহিী মাদীিা িহর সর্সক সর্র হওয়ার পূসর্বই আল্লাহর 
রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] মততুযর্রর্ কসরি।   
অতঃপর আর্ু র্াকর [রানদয়াল্লাহু আিহু] সসই সসিার্ানহিীসক 
উসামা [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর সিততসত্ব সপ্ররর্ কসরি। এর্ং  আর্ু 
র্াকর [রানদয়াল্লাহু আিহু]  ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু]  সক 
মাদীিায় তার সাসর্ সরসখ িাওয়ার জন্য উসামা [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] এর কাে সর্সক অনুমনত গ্রহর্ কসরি। 
উসামা [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর সিততসত্ব এই সসিার্ানহিী জয়ল্াভ 
কসর নিরাপসদ িুদ্ধল্ি র্া গািীমাসতর মাল্সহ নফসর আসসি। তার 
র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 118 নি। 
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ওসমাি নর্ি আফফাি [রানদয়াল্লাহু আিহু]  এর িাহাদাত র্রসর্র 
পরর্তবী সফতিা সর্সক উসামা [রানদয়াল্লাহু আিহু] নিসজসক সমস্ত 
রাষ্ট্রীয় কািবক্রম সর্সক দূসর রাসখি। অতঃপর নতনি দাসমসস্কর 
নিকির্তবী এক এল্াকায় র্সর্াস করসত র্াসকি। এর্ং সসখাি 
সর্সক মাদীিায় নফসর এসস জফুব িামক স্থাসি 61 র্ের র্য়সস 54 
নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। এর্ং তাাঁসক মাদীিায় দাফি করা হয়। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, সকাি মুসনল্ম র্যনির 
উত্তরানধকারী সকাি অমুসনল্ম র্যনি হসত পারসর্ িা। আর সকাি 
অমুসনল্ম র্যনিও সকাি মসুনল্ম র্যনির উত্তরানধকারী হসত পারসর্ 
িা। তাসত সকাি অমুসনল্ম র্যনি উত্তরানধকাসরর সম্পদ র্ন্িসির 
পূসর্ব  ইসল্াম গ্রহর্ করুক র্া িা করুক। আর এিাই হসল্া মুসনল্ম 
ওল্ামাসদর অনধকাংসির মত। আর এিাই হসল্া সনিক নর্ষয়। 
অনুরূপ মুতবাসদরও নর্ধাি। অর্বাৎ সকাি মুতবাদ মুসনল্সমর 
উত্তরানধকারী হসত পারসর্ িা, আর সকাি মুসনল্মও মুতবাসদর 
উত্তরানধকারী হসত পারসর্ িা । 
2। আর্ার কতকগুনল্ আসল্সমর মসত মুসনল্ম র্যনি কাসফসরর 
উত্তরাধীকারী হসত পারসর্, আর এর নর্পরীত হসত পারসর্ িা । 
অর্বাৎ সকাি অমুসনল্ম র্যনি মুসনল্ম র্যনির উত্তরাধীকারী হসত 
পারসর্ িা। তসর্ িনদ সসই অমসুনল্ম র্যনিনি উত্তরাধীকার র্ন্িসির 
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পূসর্ব ইসল্াম গ্রহর্ কসর, তসর্ সস উত্তরাধীকারী হসয় িাসর্ র্া হসত 
পারসর্ । 
3। প্রকতত ইসল্াম ধসমবর একনি সুন্দর নদক ও বর্নিষ্ট্য হসল্া এই 
সি, এই ধমব উত্তরানধকার এর্ং উত্তরানধকারীর নর্ধাি সনিক পন্থায় 
স্পষ্ট্ভাসর্ র্র্বিা কসর নদসয়সে। 
অন্য নদসক নহন্দুত্বর্াসদর পনর্ত্র সর্সদ তা র্র্বিা করা হয় নি। 

আল্লাহর নিকসি মসুনল্ম র্যনির নর্িয় এর্ং অভার্ 
প্রকাি করা উনিত 

َ ددددقا : َ ددددقا  , مُلددددو ُا اهلِل   , ِضدددد   اهلُل   ن دددد ُ   ددددن  َأبدددد   ُ ر ي ددددر َ    -32

ِمددن   قهلِلِبددَفْ ي س دد  ِع     ِإذ ا ت ش دد َّع  َأح ددُعُكم  " : ص دد َّو ال َّددُ    َ ي ددِ    مل دد َّم    

ُذ ِبددددَ  ِمددددن    دددد  اِ      ددددنَّم     ِمددددن   َأُ ددددو  ِإل دددد   !ل َُّ ددددمَُّا: َاَأ, ب ددددٍع  ي ُ ددددو 

ُِ    ِمددددن  ء ددددر  ِف  ن ددددِ          دددد  اِ  اْلَ   ددددِر    ِمددددن  ِف  ن ددددِ  اْلم ح ي ددددق   اْلم م ددددق

 ".اْلم ِسيِا العَّ َّقِا

(   صددددددحيا 688) -128)صددددددحيا مسدددددد م  , ددددددم احلددددددعي      

    ال ف  نيس م(.1322ال يق,ا  , م احلعي  

37 - অর্ব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  
র্সল্সেি: “সতামাসদর মসধয সর্সক িখি সকাসিা র্যনি িামাসজর 
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(সিষ) তািাহসহাদ পাি করসর্, তখি সিি সস িারনি নজনিস সর্সক 
আল্লাহর নিকসি আশ্রয় প্রার্বিা করার জন্য এই সদায়নি পাি কসর: 

ُذ ِبددَ  ِمددن    دد  اِ      ددنَّم     ِمددن    دد  اِ  اْلَ   ددِر    ِمددن      َأُ ددو  ِإل دد   !ل َُّ ددمََّا

ُِ    ِمن  ء ر  ِف  ن ِ  اْلم ِسيِا العَّ َّقِا  ".ِف  ن ِ  اْلم ح ي ق   اْلم م ق

 অর্ব: “সহ আল্লাহ! আনম আপিার নিকসি আশ্রয় প্রার্বিা কনর 
জাহান্নাসমর অনগ্নকুসণ্ডর িানস্ত হসত, কর্সরর িানস্ত হসত, জীর্ি ও 
মরসর্র অমেল্ হসত এর্ং মাসীহ দাজ্জাসল্র  অমেল্জিক পরীিা 
হসত”। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 128 -(588) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 1377, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সর্সক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই িারনি নর্ষয় হসত আশ্রয় প্রার্বিা করার সদায়ানির িারা 
আল্লাহর নিকসি মানুসষর নর্িয়, অভার্, অধীিতা এর্ং দাসত্ব 
প্রকাি  করা হয়।  
2। তািাহসহাসদর সিষ বর্িসক এই সদায়ানি পাি করা মুস্তহার্। 
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3। এই হাদীসনির িারা দাজ্জাসল্র সফতিা, পরীিা  ও অমেসল্র 
নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয়। আর আদম (আল্াইনহস সাল্াম) সক সতনষ্ট্ 
করার পর সর্সক নকয়ামত পিবন্ত সর্বাসপিা র্  সফতিা হসর্ সসই 
দাজ্জাসল্র সফতিা; সকিিা মহাি আল্লাহ সসই দাজ্জাল্সক এমি 
িনি দাি করসর্ি, িাসত সস সফতিা ও অমেল্ সতনষ্ট্ করসত সিম 
হসর্।  

4। প্রকতত পসি কর্র র্ল্সত, র্ারজাখ জগসত রূহ অর্স্থাসির 
স্থািসক র্ুোসিা হয়। 

আর্ার সকাসিা সকাসিা সময় কর্র র্ল্সত সকাসিা র্যনিসক দাফি 
করার স্থািসকও র্ুোসিা হয়। 

তসর্ প্রার্বিাকারী িখি এই প্রার্বিানি কসর: 

  000ِبَ  ِمن      اِ  اْلَ   ِرُذ َأُ و  ِإل    !ل َُّ مََّا

 অর্ব:   “সহ আল্লাহ! আনম আপিার নিকসি আশ্রয় প্রার্বিা কনর 
কর্সরর িানস্ত হসত”। 

তখি এই প্রার্বিার িারা র্ারজাখ জগসতর িানস্তসক র্েুাসিা হয়। সি 
িানস্ত মততুযর্রর্ করার পর সর্সক নকয়ামত সং নিত হওয়ার নদর্স 
পিবন্ত নিনদবষ্ট্ রসয়সে। 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

109 

 

 
প্রকতত ইসল্াম ধসমব নিয়সতর গুরুত্ব ও মিবাদা 

ص دددد َّو َ ددددقا : َ ددددقا  , مُلددددو ُا اهلِل  , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ  ٍرقِب  دددد  ددددن    -38

 ".م ِ قِتيَّو ِلَ    قُ النَّ ُرش ح ُي: "ال َُّ    َ ي ِ    مل  َّم 

  اآل ددددقل صددددحح     1230)ملددددنن ابددددن مق دددد   , ددددم احلددددعي    

(  2828) - 83 صدددددحيا مسددددد م   ددددد   مدددددن , دددددم احلدددددعي       

  ال ف  هبن مق  (.

38 - অর্ব: জাসর্র  [রানদয়াল্লাহু আিহু]  সর্সক র্নর্বত নতনি র্সল্ি: 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“সকয়ামসতর নদি সকল্ জানতর মাির্ সমাজসক একনত্রত করা হসর্ 
তাসদর নিয়সতর উসিশ্যসক ল্িয কসর”।  
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 4230,  আল্লামাহ িাসসরুনিি 
আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি। এর্ং সহীহ 
মুসনল্ম, হাদীস িং 83 -(2878) এর অংিনর্সিষ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 32 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, ইসল্াম ধসমব নিয়সতর 
মহা মাি, মিবাদা ও গুরুত্ব রসয়সে । তাই নিশ্চয় প্রসতযকনি কমব র্া 
আমল্ সনিক হওয়ার মূল্ নভনত্ত হসল্া পনর্ত্র ও নর্শুদ্ধ নিয়ত 
অনুিায়ী আল্লাহর নর্ধাি সমাতাসর্ক হওয়া।  
2। নিয়ত র্ল্া হয়: সকাসিা কমব সম্পাদসির সাসর্ সাসর্  ইো 
সপাষর্ করা র্া মসি ধারর্ সপাষর্ করা । িনদ সকাসিা কমব 
সম্পাদসির ইো সপাষর্ করা হয় নকন্তু কমব সম্পাদি পসর হয়, 
তাহসল্ তাসক সঙ্কল্প র্া নসদ্ধান্ত র্ল্া হয়। সুতরাং নিয়সতর তাৎপিব 
হসল্া এই সি, সকাসিা কমব সম্পাদসির ইো সপাষর্ করার সাসর্ 
সাসর্ই কমব সম্পাদি করা।   
3। নিশ্চয় কুরআি এই নিয়তসক অসিক ভনেসত প্রকাি কসরসে: 
পরকাসল্র ইো সপাষর্ করা, আল্লাহর সিহারা র্া নদক িাওয়া এর্ং 
আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াভ করার দতঢ় ইো রাখা ইতযানদ।  

আল্লাহর নিকসি রানত্রকাসল্ প্রার্বিা করার প্রনত 
উৎসাহ প্রদাি করা 

ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ  ا  اهلِل َأنَّ , مُلددددو   , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ   دددن    ددددقِبٍر  -35

 ُيو اِفُ   دددق     دددعق ُمس دددِ مق  ي س دددَأُا اهللَ  َهال َ ي دددِ  مل دددق  ً    ِمدددن  ِإن َّ" :َ دددقا    مل ددد َّم 

 ".َأ  َ قُه ِإي  قُه هَّخ ي ًرا  ِإ

 (  (.262) - 152)صحيا مس م  , م احلعي  
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39 - অর্ব: জাসর্র [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত সি, নিশ্চয় 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]   র্সল্সেি: 
রানত্রকাসল্ অর্শ্যই এমি একনি সময় রসয়সে  সি, সসই সমসয় 
সকাি মুসনল্ম র্যনি আল্লাহর নিকসি িা নকেু মেল্দায়ক র্স্তু 
প্রার্বিা করসর্, আল্লাহ তাসক তা অর্শ্যই প্রদাি করসর্ি”। [সহীহ 
মুসনল্ম, হাদীস িং 167 -(757) ]। 
 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 32 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। সদায়া কর্ুল্ হওয়ার সময়নি সপসয় িাওয়ার উসিসশ্য 
রানত্রকাসল্র সি সকাসিা সমসয় সদায়া করার প্রনত এই হাদীসনিসত 
উৎসাহ প্রদাি করা হসয়সে। 
2। রানত্রকাসল্র সি সকাসিা সমসয় সদায়া কর্ুল্ হওয়ার সময়নিসক 
মহাি আল্লাহ সগাপসি সরসখসেি, িাসত কসর আল্লাহর অনুগত 
মাির্ সকল্ সসই সময়নিসক পাওয়ার জন্য রানত্রকাসল্র সি সকাসিা 
সমসয় সদায়া করার সিষ্ট্া কসর। সিমি নতনি জুময়ার নদসির প্রার্বিা 
কর্ুল্ হওয়ার সময়নিসক সগাপসি সরসখসেি, িাসত কসর আল্লাহর 
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অনুগত মাির্ সকল্ সসই সময়নিসক পাওয়ার জন্য সারা নদসির সি 
সকাসিা সমসয় প্রার্বিা করসত র্াসক। 
3। রানত্রকাসল্র সি সকাসিা সমসয় প্রভাত র্া ফজসরর আভা উদয় 
হওয়া পিবন্ত সদায়া এর্ং িমা প্রার্বিা র্া এসস্তগফার করার প্রনত এই 
হাদীসনি উৎসাহ প্রদাি কসর। তসর্ রানত্রকাসল্র প্রর্মাংসির সিসয় 
সিষাংসি িামাজ প ার জন্য এর্ং সদায়া ও িমা প্রার্বিা র্া 
এসস্তগফার করার জন্য হসল্া উত্তম সময়। 

নর্পদ সর্সক পনরত্রাসর্র সসর্বাত্তম উপাদাি হসল্া 
িামাজ 

ص ددد َّو ال َّدددُ  َكدددقن  الدددنَّ ُّ :  َ دددقا  , ِضددد   اهلُل   ن دددُ   دددن  ُح  ي َفدددَ   -10

 .ِإذ ا ح   ب ُ  َأم رق ص  َ و   مل  َّم    َ ي ِ 

 (. حسن  اآل قل   1315)ملنن أب  دا د  , م احلعي  

40 - অর্ব:  হুজায়ফা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি সি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
সামসি িখি সকাসিা গুরুত্বপূর্ব কাজ অর্র্া নর্ষণ্ণতা উপিীত হসতা, 
তখি নতনি িামাজ প সতি। 
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 1319, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক হাসাি র্সল্সেি]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 4 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, প্রকতত ইসল্াম ধসমবর 
উপর প্রনতনষ্ঠত র্াকার উত্তম সহায়ক হসল্া িামাজ। তসর্ এই 
িামাসজ নিনদবষ্ট্ সকাি সদায়া সিই; তাই এসত মুসনল্ম র্যনি তার 
ইো অনুিায়ী সি সকাি বর্ধ সদায়া করসর্। এই নর্ষয়নির সতযায়সি 
পনর্ত্র কুরআসি মহাি আল্লাহ র্সল্সেি:   

سورة )  چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ     ڭۓ  ۓ  ڭچ 

 (.42, اآلية البقرة

ভার্াসর্বর অনুর্াদ  :  “সতামরা আল্লাহর আনুগসতযর জন্য বধিবধারর্ 
ও িামাসজর মাধযসম সাহািয প্রার্বিা কসরা! আর নিশ্চয় িামাজ 
হসল্া আল্লাহর সনিক অনুগত র্যনির্গব ো া অন্য সকসল্র কাসে 
একনি কনিি কাজ”। 
 (সূরা আল্র্াকারা, আয়াত িং 45) । 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

114 

 

 
ېئ  ېئ    ېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ         :وقااااااااااااال تعااااااااااااالى

 (.321, اآلية سورة البقرة),  چىئ  ىئ  ىئ   

ভার্াসর্বর অনুর্াদ: “সহ ঈমািদার মুসনল্মগর্! সতামরা আল্লাহর 
আনুগসতযর জন্য বধিবধারর্ ও িামাসজর মাধযসম সাহািয প্রার্বিা 
কসরা! নিশ্চয় আল্লাহ বধিবিীল্সদর জন্য সাহািযকারী”। (সূরা 
আল্র্াকারা, আয়াত িং 153) । 
তাই সমস্ত নর্পদ, অিানন্ত এর্ং অমেল্ সর্সক পনরত্রার্ ও রিা 
পাওয়ার সসর্বাত্তম উপকরর্ হসল্া িামাজ। 
2। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি,  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] নিনি আমাসদর িার্ী এর্ং সকল্ িার্ীগসর্র 
সদবার ও নর্শ্ব পাল্িকতবার নপ্রয় র্যনির সামসি িখি সকাসিা 
গুরুত্বপূর্ব কাজ অর্র্া নর্ষণ্ণতা উপিীত হসতা,  তখি নতনি িামাজ 
প সতি; তাই এই নর্ষসয় আমাসদর উনিত সি, কনিি পনরনস্থনত র্া 
সকাসিা গুরুত্বপূর্ব কাজ অর্র্া নর্ষণ্ণতা উপিীত হওয়ার সময় 
আমরাও তাাঁর অনুসরর্ কসর িামাজ প সর্া।   
3।  (ِإذ ا ح   ب ُ  َأم رق)  :  এর অর্ব হসল্া এই সি, িখি সকাসিা গুরুত্বপূর্ব 
কাজ অর্র্া নর্ষণ্ণতা নকংর্া কনিি পনরনস্থনত উপিীত হসতা।  

সাদা রং এর কাপ  সাধারর্ পনরধাি ও কাফসির 
জন্য হসল্া সসর্বাত্তম কাপ  



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

115 

 

 
  :َ ددددددقا    َّددددددقٍ  , ِضدددددد   ال َّددددددُ    ن ُ م ددددددق    ددددددن      ددددددِع اهلِل ب ددددددِن -11

ْل  ُسددددددوا ِمددددددن  ِا: "ص دددددد َّو ال َّددددددُ    َ ي ددددددِ    مل دددددد َّم   َ ددددددقا  , مُلددددددوُا ال َّدددددد ِ 

ا   َكفُِّندددددددو   َفِ لَّ  دددددددق ِمدددددددن  خ ي دددددددِر ِثي دددددددقِبُ م   ِثي دددددددقِبُ م  اْل  ي دددددددق  

 ".ق م و ت قُكم    ِفي 

ملددددددنن أبدددددد  دا د      551 ددددددقمع الرتمدددددد ا  , ددددددم احلددددددعي     )

 ملددددددنن ابددددددن مق دددددد   , ددددددم احلددددددعي      3828, ددددددم احلددددددعي  

 ددددددقا المددددددقس الرتمدددددد ا  ددددددن  دددددد ا احلددددددعي  بألدددددد :          1122

 (.اآل قل صحح    ل رتم ا  ال ف    صحياحسن 

41 - অর্ব: আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা]  সর্সক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সতামরা সতামাসদর সাদা রং এর কাপ  
পনরধাি কসরা। সকিিা সাদা রং এর কাপ  হসল্া সতামাসদর 
সসর্বাত্তম কাপ ; অতএর্ এই সাদা রং এর কাপস র িারাই 
সতামরা সতামাসদর মতত র্যনিসদরসক কাফি নদসর্”। 
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 994, সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 
3878 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1472, তসর্ হাদীসসর 
িব্দগুনল্ জাসম নতরনমিী সর্সক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমিী 
হাদীসনিসক হাসাি, সহীহ র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] একজি নর্নিষ্ট্ ও 
প্রনসদ্ধ সাহার্ী। তাাঁর কুনিয়াত (ডাকিাম) আর্ুল্ আব্বাস। ইমামুত্ 
তাফসীর নহসসসর্ নতনি উপানধ ল্াভ কসরসেি। নতনি আল্লাহর 
রাসূসল্র িািাসতা ভাই। নহজরসতর নতি র্ের পূসর্ব নতনি মাক্কাসত 
সিসর্ আর্ী তাসল্র্ িামক স্থাসি জন্ম গ্রহর্ কসরি, হানিম র্ংসির 
সল্াসকরা উি স্থাি সর্সক সর্নরসয় আসার আসগই। অতঃপর িার্ী 
কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সানন্নসধয সর্সক 
জ্ঞািাজবি কসরি। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 1660 নি। 
আল্লাহর রাসূসল্র মততুযর্রসর্র সময় তাাঁর র্য়স নেল্ 13 র্ের। 
আল্ী নর্ি আর্ী তাসল্র্ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] তাাঁসক র্াসরা 
িহসরর আমীর নিিুি কসরনেসল্ি। নতনি সি 68 নহজরীসত 
তাসয়ফ িহসর 70 র্ের র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি, এই নর্ষসয় অন্য 
উনিও রসয়সে। [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
 1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, সাদা রং এর কাপ  
সাধারর্ পনরধাি ও কাফসির জন্য হসল্া উত্তম ও মুস্তাহার্ র্া 
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ভাসল্া কাপ ; সিসহতু সাদা রং এর কাপ  অন্য রং এর কাপ  
সিসয় অনধকপনর্ত্র ও উত্তম। এই জন্য সি তাসত রসয়সে সুন্দরতা ও 
উৎকতষ্ট্তা। এর্ং এই কাপ সক অনধকপনর্ত্র এই জন্য র্ল্া হয় সি, 
এই কাপস  সকাি প্রকার মানি র্া ময়ল্া অর্র্া সকাি প্রকার 
অপনর্ত্র র্স্তু ল্াগসল্, তা সহজই স্পষ্ট্ভাসর্ প্রকাি পায়। এর্ং তা 
সধৌত কসর পনরষ্কার, পনরেন্ন ও পনর্ত্র করা হয়; তাই সাদা রং এর 
কাপ  সর্নি পনরষ্কার, পনরেন্ন ও পনর্ত্র র্াসক। 
2। এই হাদীসনির িারা এিাও প্রমানর্ত হয় সি, সাদা রং এর 
কাপস র নর্ষসয় পুরুসষর নর্ধাি িারীর নর্ধাসির মতই; তাই এই 
নর্ষসয় পুরুষ ও িারীসদর নর্ধাসির মসধয সকাসিা পার্বসকযর সকাি 
সহীহ হাদীস র্া দনল্ল্ সিই। সি র্যনি পার্বসকযর দার্ী করসর্, তার 
জন্য প্রমার্ র্া সহীহ হাদীস অর্র্া দনল্ল্ উপস্থাপি করা অপনরহািব 
হসয় িাসর্। 
আর এই নর্ধাসির সিসত্র িারীরা হসল্া পুরুষসদর মতই। তাই এই 
নর্ষসয় মহাি আল্লাহ পুরুষসদর জন্য সি নর্ধাি সার্যস্ত কসরসেি, 
িারীসদর জন্য সসই নর্ধাি প্রসিাজয। তসর্ িনদ িারীসদরসক সসই 
সাধারর্ নর্ধাি সর্সক আল্াদা করার সকাি দনল্ল্ র্াসক,  তাহসল্ 
সসিা হসর্ স্বতন্ত্র নর্ষয়। 
 
 
 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

118 

 

 
সরস িািকা সখজরু িারা সরাজা ইফতার করা উত্তম 

 َكددددقن   : ُاو ُ دددد ي   , ِضدددد   اهلُل   ن دددد ُ   َأل ددددِس ب ددددِن م قِلددددٍ       ددددن   -12

ٍُ َ   ددد   َأن    : ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم    اهلِل, مُلدددوُا  ُيْفِ دددُر   َ دددو ُ,َط  دددق

ُق ت َفدددِ ن  َلدددم     ُيص ددد ِّ   ٍُع َ دددو َف  ُ دددن  ُ,َط  دددق   َفدددِ ن  َلدددم  ت ُ دددن     ت م دددر ا

ٍُ ِمن  م ق  ٍ ".ح س ق ح س و ا

 دددقمع الرتمددد ا  , دددم      2365)ملدددنن أبددد  دا د  , دددم احلدددعي     

   ددددقا المددددقس الرتمدددد ا  ددددن  دددد ا احلددددعي  بألدددد :  555احلددددعي  

 (.حسن  اآل قل   صحح   آب  دا د  ال ف    غريبحسن 

42 - অর্ব: আিাস নর্ি মানল্ক [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। 
নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
মাগনরসর্র িামাজ প ার পূসর্ব র্া আসগ কনতপয় সরস িািকা 
সখজুর িারা সরাজা ইফতার করসতি। িনদ সরস িািকা সখজুর িা 
সপসতি, তাহসল্ শুকসিা সখজুর িারা সরাজা ইফতার করসতি। িনদ 
শুকসিা সখজুরও িা র্াকসতা, তাহসল্ কসয়ক স াক পানি পাি কসর 
সরাজা ইফতার করসতি।  
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 2356 জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 
696, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি আর্ু দাউদ সর্সক সিওয়া 
হসয়সে। ইমাম নতরনমিী হাদীসনিসক হাসাি গারীর্ (এক পন্থায় 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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র্নর্বত) র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক 
হাসাি সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 8 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। মাগনরসর্র িামাজ প ার পূসর্ব র্া আসগ কনতপয় সরস িািকা 
সখজুর িারা সরাজা ইফতার করা উত্তম। িনদ সরস িািকা সখজরু িা 
র্াসক, তাহসল্ শুকসিা সখজুর িারা সরাজা ইফতার করা উত্তম। িনদ 
শুকসিা সখজুরও িা র্াসক, তাহসল্ কসয়ক স াক পানি পাি কসর 
সরাজা ইফতার করা ভাসল্া। িনদ উনল্লনখত র্স্তুর মসধয সর্সক নকেইু 
িা র্াসক, তাহসল্ আল্লাহর প্রদত্ত সি সকাসিা হাল্াল্ র্া বর্ধ খাদয র্া 
পািীয় র্স্তুর িারা সরাজা ইফতার কসর সিওয়াই ভাসল্া। 
2। প্রকতত ইসল্াম ধসমব সরাজা  হসল্া:  মহাি আল্লাহর এমি একনি 
ইর্াদত র্া উপাসিা, সিই ইর্াদত র্া উপাসিাসত ফজসরর আভা 
প্রকাি হওয়ার পর সর্সক সূিবাস্ত পিবন্ত সরাজা ভেকারী সমস্ত র্স্তু 
র্জবি কসর নিরম্ব উপর্াস র্াকা। 
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িামাসজর অর্স্থায় সাতনি অসের উপর নসজদা করা 

অপনরহািব 
َ ددددقا   :   َّددددقٍ  , ِضدددد   ال َّددددُ    ن ُ م ددددق َ ددددقا    ددددن      ددددِع اهلِل ب ددددِن  -13

ُُ َأن  َأمل ددددُجع    َ ددددو مل دددد  ع ِ   ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    مل دددد َّم  النَِّ دددد ُّ  :" ُأِمددددر 

َأ  ُ دددٍم   َ دددو اْلج     دددِ    َأء دددق,  ِبي دددِعِه   َ دددو َأل ِفدددِ    اْلي دددع ي ِن   الدددرُّْك    ي ِن  

 ". ل ْ ِف   الً ي ق     الشَّع ر  َه      َأْطر اِف اْلَ ع م ي ِن

   صدددحيا مسددد م  , دددم   812يا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي    )صدددح

 (   ال ف  ل  يق,ا(. 150) -230احلعي  

43 -  অর্ব: আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা]  সর্সক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “আনম িামাসজর অর্স্থায় সাতনি অসের 
উপর নসজদা করার জন্য আনদষ্ট্ হসয়নে। কপাল্ এর্ং নতনি হাত 
নদসয় িাসকর প্রনত ইনেত কসরসেি। আর দুই হাসতর তাল্ু, দুই হাাঁিু 
এর্ং দুই পাসয়র আেুল্সমূহ। আর আমরা সিি িুল্ ও কাপ  
গুনিসয় িা রানখ”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 812 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
230 -(490), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 41 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, িামাসজর অর্স্থায় সাতনি 
অসের উপর নসজদা করা অপনরহািব র্া ওয়ানজর্। আর এই সাতনি 
অে হসল্া: িাক সহ কপাল্, দুই হাসতর তাল্ু, দুই হাাঁিু এর্ং দুই 
পাসয়র আেুল্সমূহ।  
2। িামাজ প ার সময় সকউ িনদ নসজদা অর্স্থায় এক পা র্া উভয় 
পা জনমি সর্সক উপসর উনিসয় রাসখ, তাহসল্ তার িামাজ পূর্ব এর্ং 
সনিক হসর্ িা। অনুরূপভাসর্ সকউ িনদ নসজদার সাতনি অসের 
মসধয সর্সক সকাি একনি অে র্যতীত র্া র্যনতসরসক নসজদা কসর, 
তাহসল্ তারও িামাজ সনিক হসর্ িা। 
3। উনল্লনখত সাতনি অসের উপর নসজদা করা অপনরহািব। আর 
এই নর্ধািনি িারী-পুরুষ সর্ার জন্য প্রসিাজয। তাই িারী-পুরুষ 
সমস্ত মুসনল্ম র্যনির উপর অপনরহািব সি, তারা সিি সর্াই 
উনল্লনখত সাতনি অসের উপর নসজদা কসর। এর্ং এই নর্ষসয় 
সকাসিা প্রকাসরর অর্সহল্া করা বর্ধ িয়। তসর্ িাক ও কপাল্ 
একই অে র্সল্ নর্সর্নিত হসর্। 
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মহাি আল্লাহ হৃদয়সমসূহর প্রকতত নিয়ন্ত্রক 

ب دددِن اْلع دددقِص , ِضددد   ال َّدددُ    ن ُ م دددق       ِرم ددد   ِنال َّدددِ  ب ددد  ِع  ددد    دددن   -11

إنَّ : "ُاي ُ ددددو  ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم     , مُلدددو ا  اهلِل   : ِإلَّدددُ  مل دددِمع   ُاي ُ دددو  

 َ  دددٍبِن َكم ِع الدددرَّح قِبص دددَأ ن ِن ِمدددي   ع ص دددن  ِإي ق ب ددد َّ  ددد دس  ُك      ب ِندددو ُ دددُ 

ص دددد َّو ال َّددددُ   اهلِلُا و مُلددددقا  , مَّ َ دددد  ُثدددد"قُ ش ددددُ  ي ي ددددِرُفُ  ح ص ددددي   اِحددددٍع  

ب ن دددددق   َ دددددو  ِ  ص دددددر ف  ُ ُ و الُ ُ دددددو ال َُّ دددددمَّ ُمص دددددر ف   : "  َ ي دددددِ    مل ددددد َّم  

  ( (.2561) - 12)صحيا مس م  , م احلعي    ".َطق  ِ َ 

44 - অর্ব:  আব্দুল্লাহ নর্ি আমর ইর্নুল্ আস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] 
হসত র্নর্বত। নতনি আল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
সক এই কর্া র্ল্সত শুসিসেি সি, “আদম সন্তাসির হৃদয়সমূহ 
দয়াময় আল্লাহর আেুল্সমূসহর মসধয সর্সক দুইনি আেুসল্র িারা 
একনি হৃদসয়র মত নিয়নন্ত্রত। তাই নতনি তাাঁর ইো মত 
হৃদয়গুনল্সক নিসজর নিয়ন্ত্রসর্ সরসখ আর্নতবত কসরি। অতঃপর  
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্ল্সল্ি:  

 ".ب ن ق   َ و َطق  ِ َ ِ  ص ر ف  ُ ُ و الُ ُ و ال َُّ مَّ ُمص ر ف  "

 অর্ব: সহ আল্লাহ! সহ হৃদয়সমূসহর নিয়ন্ত্রক! আপনি আমাসদর 
হৃদয়সমূহসক আপিার আনুগসতযর উপর নিয়নন্ত্রত কসর রাখুি”। 
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[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 17 -(2654) ]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আব্দুল্লাহ নর্ি আমর ইর্নুল্ আস আল্ সকারািী আসসাহমী 
একজি সম্মানিত সাহার্ী, নতনি তাাঁর নপতা আমর ইর্নুল্ আস 
[রানিয়াল্লাহু আিহু]এর পূসর্বই ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি। নতনি 
সাহার্ীগসর্র মসধয প্রনসদ্ধ আসল্ম এর্ং ইর্াদত ও 
পরসহজগানরতায় নেসল্ি অনুকরর্ীয় সাহার্ী। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর 
সংখযা হসল্া 700 নি। 

নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ 
অসিকগুনল্ িুসদ্ধ অংি গ্রহর্ কসরি। রাষ্ট্রপনরিাল্িার নদক নদসয় 
এর্ং প্রিাসনিক কািবক্রসমর সিসত্রও নতনি নর্সিষ দিতা রাখসতি; 
তাই সমায়ানর্য়া [রানিয়াল্লাহু আিহু] তাাঁসক কূফা িহসরর আমীর 
নিিুি কসরনেসল্ি একনি নিনদবষ্ট্ কাসল্র জন্য।  
নতনি নমির সদসির জাসম আল্ ফুস্ তাসত আমর ইর্নুল্ আস 
মাসনজসদ, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] হসত 
হাদীস র্র্বিা করসতি; তাই তাাঁর কাে সর্সক নমির, িামসদি এর্ং 
মাক্কা-মাদীিার র্হু নিষ্য হাদীসসর জ্ঞািাজবি কসরসেি। 
নতনি নমিসর সি 65 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি এর্ং নর্পজ্জিক 
পনরনস্থনতর কারসর্ তাাঁর  সরই তাাঁসক দাফি করা হয়। এই নর্ষসয় 
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অন্য উনিও রসয়সে। সুতরাং র্ল্া হসয়সে সি, নতনি িামসদসি 
অর্র্া মাক্কা িহসর মততুযর্রর্ কসরসেি। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির দানর্ অনুিায়ী এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয় সি, 
আল্লাহর প্রকতত ধমব ইসল্াসম সনিক পন্থায় অিল্ র্াকার জন্য 
উপিুি উপায় এর্ং উপকরর্ গ্রহর্ করার জন্য প্রয়াস করা 
অপনরহািব র্া জরুনর। সকিিা প্রয়াস ো া সাফল্য অসম্ভর্। আর 
কমব নহসসসর্ কসমবর ফল্াফল্ প্রকাি পায়, এর্ং সি সকাসিা নজনিস 
র্া র্স্তু এর্ং কমব তার উপকরসর্র সাসর্ সংিুি। আর মহাি 
আল্লাহর িীনত স্থায়ী, অপনরর্তবিীয় সুতরাং তার সকাসিা পনরর্তবি 
সিই।  
2। সকাি র্যনি িখি তার প্রনতপাল্ক, তার সতনষ্ট্কতবা এর্ং তার 
রুনজদাতা মহাি আল্লাহ সম্বসন্ধ প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক 
সনিক নসদ্ধান্ত গ্রহর্ করসত সিম হসর্, তখি মহাি আল্লাহ তার 
অন্তসর র্া হৃদসয় প্রদাি করসর্ি নিরাপত্তা, িানন্ত, আিন্দ এর্ং 
আরাম। 
এর্ং সকাসিা র্যনি িখি তার প্রনতপাল্ক, তার সতনষ্ট্কতবা এর্ং তার 
রুনজদাতা মহাি আল্লাহ সম্বসন্ধ প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক 
সনিক নসদ্ধান্ত গ্রহর্ করসত সিম হসর্ িা, তখি মহাি আল্লাহ তার 
অন্তসর র্া হৃদসয় প্রদাি করসর্ি ভয়, উসিগ এর্ং অিানন্ত। সকিিা 
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সমস্ত সল্াসকর হৃদয়গুনল্ রসয়সে মহাি আল্লাহর হাসত, সকাসিা 
র্যনির হাসত িয়।  
3। মহাি আল্লাহর আেুল্ রসয়সে। এই নর্ষয়নির প্রনত ঈমাি স্থাপি 
করা অপনরহািব। তসর্ মহাি আল্লাহর আেুল্গুনল্র স্বরূপ এর্ং 
পদ্ধনতর নর্র্রর্ সদওয়া িাসর্ িা। অনুরূপভাসর্  মহাি আল্লাহর 
আেুল্গুনল্র তুল্িা করা িাসর্ িা এর্ং সসগুনল্সক নক্রয়াহীি র্া 
নিনিয় নকংর্া অস্বীকার  করাও িল্সর্ িা । 

দুই নসজদার মধযর্তবী সমসয় র্সার অর্স্থায় পিিীয় 
সদায়া 

ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ   النَِّ دددد َّ  أنَّ , ِضدددد   اهلُل   ن دددد ُ   ددددن  ُح  ي َفددددَ    -16

  ,    اْغِفددددر  ,    اْغِفددددر  ِلدددد  : "السَّددددج ع ت ي ِن ن ي ُا ب ددددي ُ ددددو  قن َكدددد   مل ددد َّم  

 ". ِل  

   ملدددنن أبددد  دا د  , دددم  852)ملدددنن ابدددن مق ددد   , دددم احلدددعي      

  1116   ملدددددددنن النسدددددددقئ   , دددددددم احلدددددددعي      821احلدددددددعي  

   ال ف  هبن مق     صحح  اآل قل (.

45 -  অর্ব:   হুজায়ফা [রানদয়াল্লাহু আিহু]  সর্সক র্নর্বত সি, নিশ্চয় 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] দুই নসজদার 
মধযর্তবী সমসয় র্সার অর্স্থায় এই সদায়ানি  র্ল্সতি: 
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 ".   ,    اْغِفر  ِل  ,    اْغِفر  ِل  "

  
অর্ব: “সহ আমার প্রভ!ু আপনি আমাসক িমা প্রদাি করুি! সহ 
আমার প্রভ!ু আপনি আমাসক িমা প্রদাি করুি”!   
 [সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 897, সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস 
িং 874 এর্ং সুিাি  িাসায়ী, হাদীস িং 1145, আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি। 
তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি ইর্নু মাজাহ সর্সক সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 4 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, িামাসজর অর্স্থায় দুই 
নসজদার মধযর্তবী সমসয় র্সার অর্স্থায় পিিীয় সদায়া হসল্া:   

 ".   ,    اْغِفر  ِل  ,    اْغِفر  ِل  "

2। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]হসত দুই 
নসজদার মধযর্তবী সমসয় র্সার অর্স্থায় অসিক রকম সদায়া পাি 
করার নর্র্রর্ অসিকগুনল্ হাদীস িারা প্রমানর্ত হসয়সে। নকন্তু এই 
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নর্ষয়নিসক সংনিপ্ত করার উসিসশ্য  অন্য হাদীসগুনল্র কর্া 
উপস্থাপি করল্াম িা।  

প্রকতত ইসল্াম ধমব হসল্া সকল্ জানতর মাির্ 
সমাসজর জন্য সুখময় জীর্ি ল্াসভর সনিক উৎস 

َ ددددددقا :    َّددددددقٍ  ,ضدددددد  اهلل  ن مددددددق    اهلِل ب ددددددِن   ددددددن      ددددددعِ  -15

ُا ب دددددددي ن  ي ُ دددددددو  ص ددددددد َّو ال َّدددددددُ    َ ي دددددددِ    مل ددددددد َّم   اهلِلَكدددددددقن  , مُلدددددددوُا 

   ا, ح م ِنددددددد   ,    اْغِفدددددددر  ِلددددددد  ": ِفددددددد   ص دددددددَ ِ  ال َّي دددددددِ  السَّدددددددج ع ت ي ِن

 ".  ا, َفع ِن     ا, ُزْ ِن     ا  ُ ر ِل  

 ملدددنن أبددد  دا د  , دددم     858 احلدددعي )ملدددنن ابدددن مق ددد   , دددم    

   ال فدددد  281 دددقمع الرتمدددد ا  , دددم احلدددعي         860احلدددعي   

 صدددحا   غريدددبَ دددقا  المدددقس الرتمددد ا:  ددد ا حدددعي   هبددن مق ددد   

 (.الرتم ا  ابن مق   حعي   اآل قل 

46 - অর্ব:  আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সর্সক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্সেি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] রানত্রকাসল্র িামাসজ দুই নসজদার মধযর্তবী সমসয় 
র্ল্সতি:  

 ".,    اْغِفر  ِل    ا, ح م ِن    ا  ُ ر ِل    ا, ُزْ ِن    ا, َفع ِن "



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

128 

 

 
 অর্ব: “সহ আল্লাহ! আপনি আমাসক িমা প্রদাি করুি! আমার প্রনত 
করুর্া করুি! আমার অভার্ দূর কসর আমাসক সুখদায়ক 
জীর্িিাপি করার সনিক উপাদাি দাি করুি!  আমাসক রুনজ দাি 
করুি! আমাসক সুস্থতা প্রদাি করুি এর্ং আমাসক দুনিয়াসত ও 
পরকাসল্ উচ্চ মিবাদা প্রদাি করুি!   
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 898, সুিাি আর্ ুদাউদ, হাদীস িং 
850, জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 284, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ 
সুিাি ইর্নু মাজাহ সর্সক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমিী 
হাদীসনিসক গারীর্ (এক পন্থায় র্নর্বত) র্সল্সেি। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী সুিাি ইর্নু মাজাহ এর্ং জাসম 
নতরনমিীর হাদীসনিসক সহীহ ( সনিক ) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 41 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই সদায়ানির মসধয মানুসষর দুনিয়া ও পরকাসল্র জীর্সির 
প্রসয়াজিীয় মেল্ ও সুসখর সকল্ প্রকার উপাদাি রসয়সে। এর্ং 
সর্ব  প্রকার অমেল্ সর্সক সংরনিত হওয়ার উপিুি উপকরর্ও 
রসয়সে।  



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

129 

 

 
2। প্রকতত ইসল্াম ধমব হসল্া সকল্ জানতর মাির্ সমাসজর জন্য 
সুখময় জীর্ি ল্াসভর সনিক উৎস। সুতরাং সি র্যনি এই ধসমবর 
অনুগামী হসত পারসর্, সস র্যনি সুখময় জীর্ি ল্াভ করসত 
পারসর্। এর্ং সি র্যনি এই ধমব সর্সক নর্মুখ হসয় িাসর্, সস র্যনি 
কসষ্ট্র জীর্ি ল্াভ করসর্। 

প্রকতত ইসল্াম ধসমবর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমৌনল্ক 
নর্ষয়সমহূ 

ص ددد َّو َ دددقا : َكدددقن  النَِّ ددد ُّ   , ِضددد   اهلُل   ن دددُ   دددن  َأِبددد  ُ ر ي دددر َ    -12

   يددد  السددد س  َفَأت دددقُه ِ   ِريدددُ   ب دددقِ,ًزا ي و ًمدددق ِل نَّدددقِ  ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم 

َ ددددقُنَ َ ددددقا :   َ ددددقُن: َأن  ُتددددؤ ِمن  ِبقل"َفَ ددددقا : م ددددق اْلِ   َّددددِ    م َ قِئَ ِ ددددِ  اْلِ 

  َ دددقا : م دددق اْلِ مل دددَ قُسَ   "  ُتدددؤ ِمن  ِبقْل  ع ددد ِ     ِبِ َ قِئدددِ    ُ,مُلدددِ  ِ     ُكُ ِ دددِ 

    ُتِ دددديم  الصَّددددَ ق َ   ُتش ددددِرَ  ِبدددد ِ  َهاْلِ مل ددددَ قُس: َأن  ت ع ُ ددددع  ال َّدددد      "َ ددددقا : 

  َ ددددددقا : م ددددددق "  ت ُصددددددوس  , م ض ددددددقن     ُتددددددؤ د ا  ال ََّكددددددقَ  اْلم ْفُر ض ددددددَ 

  َأن  ت ع ُ ددع  ال َّدد   َكَألَّددَ  ت ددر اُه  َفددِ ن  َلددم  ت ُ ددن  ت ددر اهُ     "اْلِ ح س ددقُنَ َ ددقا :  

م ددددق اْلم س ددددُ وُا   ن   ددددق  "َ ددددقا : م   ددددو السَّددددق  ُ َ َ ددددقا :  "   َفِ لَّددددُ  ي ددددر اَ 

ُِ اْلَأم دددُ  ِإذ ا   َلدددع  :ِبدددَأ  َ م  ِمدددن  السَّدددقِئِ     مل دددُأخ ِ ُرَ    دددن  َأء دددر اِط  ق   

 َهخ م دددٍس  ِفددد    ِفددد  اْلُ ن ي دددقِن , بَّ  دددق    ِإذ ا ت َ دددق  ا  ُ,  دددقُ  اْلِ ِبدددِ  اْلدددُ   مِ 
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ائ  ەئ  چ    :ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم النَِّ ددد ُّ  َ ال َّدددُ   ُثدددمَّ ت ددد هَّي ع َ ُمُ دددنَّ ِإ

 " ُ,دُّ ُه"  ُثدددددمَّ َأد ب دددددر   َفَ دددددقا :  اآلياااااة ( 14 لقماااااان ,   ) چەئ    وئ  وئ   

 ".    ا ِ   ِريُ     ق   ُيع  ُِّم النَّق   ِدين ُ م "َفَ قا :   َفَ م  ي ر   ا ء ي ً ق

   صددددحيا مسدددد م  , ددددم  60)صددددحيا ال يددددق,ا  , ددددم احلددددعي   

 (   ال ف  ل  يق,ا(.5) - 1احلعي  

47 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] একনদি 
প্রকাসশ্য জিগসর্র সামসি র্সস নেসল্ি।  ইনত মসধয মহাসফসরিতা 
নজর্রীল্ [আল্াইনহস সাল্াম] এসস তাাঁসক নজসজ্ঞস করসল্ি:  ঈমাি 
কাসক র্ল্া হয়?  
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] উত্তসর র্ল্সল্ি: 
“ঈমাি হসল্া এই সি, আপনি আল্লাহর প্রনত, তাাঁর সফসরিতাগর্, 
তাাঁর নকতার্সমূহ, তাাঁর সাসর্ পরকাসল্র সািাত, তাাঁর রাসূল্গর্ 
এর্ং মততুযর্রসর্র পর পুিরুনিত হওয়ার প্রনত নর্শ্বাস স্থাপি 
করসর্ি”। 
মহাসফসরিতা নজর্রীল্ [আল্াইনহস সাল্াম] আর্ার িার্ী কারীম 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক নজসজ্ঞস করসল্ি: ইসল্াম 
কাসক র্ল্া হয়? 
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িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] উত্তসর র্ল্সল্ি: 
“ইসল্াম হসল্া এই সি, আপনি আল্লাহর ইর্াদত র্া উপাসিা 
করসর্ি এর্ং তাাঁর সাসর্ সকাসিা প্রকাসরর অংিীদার স্থাপি করসর্ি 
িা, িামাজ প্রনতনষ্ঠত করসর্ি, ফরজ জাকাত প্রদাি করসর্ি এর্ং 
রমাজাি মাসসর সরাজা পাল্ি করসর্ি”। 
মহাসফসরিতা নজর্রীল্ [আল্াইনহস সাল্াম] আর্ার তাাঁসক নজসজ্ঞস 
করসল্ি: ইহসাি কাসক র্ল্া হয়? 
নতনি উত্তসর র্ল্সল্ি: “ইহসাি হসল্া এই সি, আপনি এমিভাসর্ 
আল্লাহর ইর্াদত র্া উপাসিা করসর্ি সি, আপনি সিি তাাঁসক 
প্রতযি করসত সিম হসয়সেি। তসর্ এই নর্ষয়নি িনদ সম্ভর্পর িা 
হয়। তাহসল্ আপনি আপিার হৃদসয় এই ধারর্া সপাষর্ করসর্ি সি, 
নতনি আপিাসক অর্শ্যই প্রতযি করসেি”। 
মহাসফসরিতা নজর্রীল্ [আল্াইনহস সাল্াম] আর্ার তাাঁসক নজসজ্ঞস 
করসল্ি: সকয়ামত কখি সং নিত হসর্? 
নতনি উত্তসর র্ল্সল্ি: “এই র্যাপাসর নজজ্ঞানসত র্যনি 
নজজ্ঞাসাকারীর সিসয় সর্িী নকেু অর্গত িি। তসর্ আনম আপিাসক 
সকয়ামসতর কতকগুনল্ নিদিবি সপি করনে:  
িখি কততদাসী তার অনভভার্সকর জন্ম নদসর্ এর্ং িখি কাসল্া 
উসির রাখাল্গর্ অট্টানল্কা নিমবাসর্র কাসজ পরস্পর গর্ব করসর্। 
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সি পাাঁিনি র্স্তুর জ্ঞাি শুধুমাত্র আল্লাহর আয়ত্বাধীি, সসই পাাঁিনি 
র্স্তুর জ্ঞাসির অন্তভুবি হসল্া সকয়ামত র্া মহাপ্রল্য় সং নিত 
হওয়ার জ্ঞাি”।  অতঃপর িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম]  এই আয়াতনি পাি করসল্ি:   

  اآلية ( 14 لقمان ,   ) چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ   چ 

ভার্াসর্বর অনুর্াদঃ “নিশ্চয় আল্লাহর কাসেই রসয়সে সকয়ামত র্া 
মহাপ্রল্য় সং নিত হওয়ার জ্ঞাি”। 
 (এই আয়াসতর সিষ পিবন্ত। সূরা সল্াকমাি, আয়াত িং 34 এর 
অংিনর্সিষ)। 
অতঃপর মহাসফসরিতা নজর্রীল্ [আল্াইনহস সাল্াম] িসল্ 
সগসল্ি; তাই িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
সাহার্ীগর্সক র্ল্সল্ি: তাাঁসক নফনরসয় আিা সহাক! নকন্তু  সাহার্ীগর্ 
আর নকেুই প্রতযি করসত পারসল্ি িা; সুতরাং িার্ী কারীম 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]   র্ল্সল্ি:  
“ইনি হসল্ি নজর্রীল্, নতনি মাির্ জানতসক প্রকতত ধসমবর কর্া 
নিিা সদওয়ার জন্য এসসনেসল্ি” । 
 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 50 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 1 -
(9), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া হসয়সে]।  
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এনি একনি মহাহাদীস, এর মসধয সনন্নসর্নিত হসয়সে প্রকতত 
ইসল্াম ধসমবর সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমৌনল্ক নর্ষয়সমূহ।  
2। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, পনর্ত্র কুরআি এর্ং 
নিভবরসিাগয হাদীসসর আসল্াসক ঈমাি ও আমল্ প্রকতত ইসল্াম 
ধসমবর সাসর্ জন ত রসয়সে। সুতরাং ঈমাি ো া আমল্ এর্ং 
আমল্ ো া ঈমাি গ্রহর্সিাগয িয় এর্ং সনিক পন্থাও িয়। সকিিা 
প্রকতত ইসল্াম হসল্া ঈমাি ও আমসল্র সমনষ্ট্। তাই পনর্ত্র কুরআি 
এর্ং নিভবরসিাগয হাদীসসর আসল্াসক আমল্ র্া সৎকমব সম্পাদি 
প্রকতত ইসল্াম ধসমবর অন্তভুবি। সকিিা আমল্ র্া সৎকমব সম্পাদি 
করা অন্তসরর প্রকতত ঈমাসির ফল্াফল্। 
3। এই হাদীসনির িারা স্পষ্ট্ভাসর্ প্রমানর্ত হয় সি, প্রকতত ঈমাসির 
সাসর্ জন ত রসয়সে প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নিিা সমাতাসর্ক কর্া, 
কমব এর্ং নিয়ত। অতএর্ অন্তসর ঈমাি স্থাপি করার অর্ব হসল্া: 
আল্লাহর প্রনত অন্তসর অিল্ নর্শ্বাস স্থাপি করা, এই নর্শ্বাসসর 
সমৌনখক স্বীকতনত প্রদাি করা এর্ং এই নর্শ্বাস অনুিায়ী কমব 
সম্পাদসির মাধযসম নিসজসক পনরিানল্ত করা।  
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আল্লাহর রাসূসল্র প্রনত দরূদ ও সাল্াম পাি করার 

মিবাদা 
ص ددد َّو ال َّدددُ    اهلِلا  َأنَّ , مُلدددو  , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ  َطْ ح دددَ    دددن  َأِبددد    -18

ُ  ي دددو ٍس   اْلُ ش دددر   ِفددد     َ ي دددِ    مل ددد َّم  َفُ ْ ن دددق: ِإلَّدددق َلن دددر         ِ دددِ    دددق   ذ ا

 !َفَ دددقا  ي دددق ُمح مَّدددُع  اْلم َ دددُ  َفَ دددقا : ِإلَّدددُ  َأت دددقِل   !     ِ دددَ  اْلُ ش دددر   ِفددد  

ص دد َّي ُ     َ ي ددَ  َأح ددعق ِإهَّ  ُيص دد ِّ   َألَّددُ  َه ََ َأم ددق ُير ِضددي   :ُاِإنَّ , بَّددَ  ي ُ ددو  

 ".مل  َّم ُ    َ ي ِ    ش ًرا ح عق ِإهَُّيس  ُِّم   َ ي َ  َأ َه      َ ي ِ    ش ًرا

 (. حسن  اآل قل   1283)ملنن النسقئ   , م احلعي   

48 - অর্ব: আর্ু তাল্হা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] একদা 
আিন্দময় সিহারাসহ আগমি করসল্ি। তাই আমরা র্ল্ল্াম, সহ 
আল্লাহর রাসূল্! আমরা আপিার সিহারায় আিসন্দর নিদিবি 
উপল্নি করনে! সুতরাং নতনি র্ল্সল্ি: “আমার কাসে এিনিই 
একজি সফসরিতা এসসনেসল্ি এর্ং এই কর্া র্সল্ সগসল্ি: সহ 
মুহাম্মাদ! আপিার পাল্িকতবা  র্সল্সেি: আপনি নক এসত সন্তুষ্ট্ 
িি সি, আপিার জন্য সি র্যনি একর্ার সাল্াত পাি করসর্ তর্া 
অনতিয় সম্ভ্রম র্া সম্মাি প্রার্বিা করসর্, তার প্রনত আনম দিনি 
রহমত ও র্রকত র্া কল্যার্ অর্তীর্ব করসর্া। এর্ং সি র্যনি 
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আপিার প্রনত একর্ার সাল্াম সপি করসর্, তার প্রনত আনম দির্ার 
িানন্ত অর্তীর্ব করসর্া”।  
[সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 1283, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ ( সনিক ) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আর্ু তাল্হা িযাইদ নর্ি সাহাল্ ইর্নুল্ আসওয়াদ আল্ আিসারী 
একজি নর্খযাত সগৌরর্ময় সাহার্ী। নতনি আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর মামা সগানষ্ঠর অন্তভুবি 
নেসল্ি। এর্ং নতনি আকার্ার িপর্ র্া িুনিসত অংি গ্রহর্ 
কসরনেসল্ি। আর সসই িুনির সময় সি র্াসরাজি িাকীর্সক নকংর্া 
সিতাগর্সক নির্বানিত করা হসয়নেসল্া তাাঁসদর মসধয নতনি নেসল্ি 
একজি অন্যতম সাহার্ী। নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সসে র্দসরর িুসদ্ধ তর্া সমস্ত িুসদ্ধ 
সিাগদাি কসরনেসল্ি। নর্নিষ্ট্ সাহসী সিাদ্ধা এর্ং তীর-র্িবা 
নিসিসপ নর্সিষজ্ঞ নহসসসর্ নতনি প্রনসদ্ধ নেসল্ি। 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নতনি র্স া 
অনুরানগ নেসল্ি। িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] ও 
তাাঁসক এতই ভাল্র্াসসতি সি , তার দতষ্ট্ান্ত পাওয়া িায় িা। তাই 
নতনি তাাঁর সাসর্ সািাৎ করার জন্য তাাঁর র্া ীসত উপনস্থত হসতি। 
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আর্ু তাল্হা [রানদয়াল্লাহু আিহু]নিজ হাসত আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কর্র (ল্াহদ কর্র) খিি 
কসরনেসল্ি। 
তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 92 নি। 
আর্ু তাল্হার মততুয 32 অর্র্া 34 নহজরীসত িাম সদসি হসয়সে। 
অন্য মসত মাদীিাসত 70 র্ের র্য়সস তাাঁর মততুয হয়। সকাি সকাি 
মসত নতনি 51 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরসেি [রানদয়াল্লাহু আিহু]। 
 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
প্রনত সর্নি সর্নি সাল্াত ও সাল্াম পাি করার প্রনত এই হাদীসনি 
উৎসাহ প্রদাি কসর। তসর্ তাাঁর প্রনত সাল্াত র্া দরূদ পাি করার 
উত্তম পন্থা হসল্া নিম্নরূপ: 

م   ي اِ ر ب و ِإَ       َّي ق ص م ٍع  َكمَّح و  ِا ُمَ   ٍع   مَّح و ُمَ      مَّ ص ُ ل ََّا"

و  ِا َ   ٍع   مَّح و ُمَ قِ, ْ   مَّ ب ُ ل َّعق  َاي ِجعق م ي ِم َ ح لَِّإ م  ي اِ ر ب و  ِا ِإَ     

عق ي ِمَ  ح لَِّإ م  ي اِ ر ب و  ِا ِإَ      م  ي اِ ر ب و ِإَ      ْكق, ق ب م ٍع  َكمَّح ُم

 ." عقي ِجم 

   صدددحيا مسددد م  , دددم  3320)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   

  ل  يق,ا(.(   ال ف  105) - 55احلعي  
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 অর্ব: সহ আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদসক ও তাাঁর পনরর্ারর্গবসক 
এমিভাসর্ সম্মানিত করুি, সিমিভাসর্ ইর্রাহীম ও তাাঁর 
পনরর্ারর্গবসক সম্মানিত কসরসেি। নিশ্চয় আপনি প্রিংনসত 
মনহমানিত।  
সহ আল্লাহ!  আপনি মুহাম্মাদসক ও তাাঁর পনরর্ারর্গবসক সি সম্মাি 
র্া মিবাদা প্রদাি কসরসেি, সস সম্মাি র্া মিবাদা এমিভাসর্ র্ল্র্ৎ 
রাখুি, সিমিভাসর্ ইর্রাহীম  ও তাাঁর পনরর্ারর্সগবর সম্মাি র্া 
মিবাদা র্ল্র্ৎ সরসখসেি। নিশ্চয় আপনি প্রিংনসত মনহমানিত।  

 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 3370 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
66 -(406), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]।  
2। আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
প্রনত আল্লাহর সাল্াত র্া দরূদ এর  অর্ব:    

معندددددددو صدددددددد   اهلل   دددددددو الرملددددددددوا: تع ددددددديم اهلل ل رملددددددددوا     

   ثنقؤه   ي .

এর অর্ব  হসল্া: আল্লাহর পি সর্সক তাাঁর রাসূল্ মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]সক অনতিয় সম্মানিত ও 
সগৌরর্ানিত করা। 
এর্ং  
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معنددددددو ال دددددد م صدددددد    ددددددو امددددددع: ال دددددد م    ِّم ددددددُ    الددددددعليق    

  اآلخر  مبق ي يا ب .

এর অর্ব হসল্া: সহ আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদসক তাাঁর উপিুি সম্মাি 
দুনিয়াসত এর্ং পরকাসল্ প্রদাি করুি। 
3। এই হাদীসনির িারা এিা প্রমানর্ত হয় সি, আমাসদর িার্ী 
মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]এর প্রনত সাল্াম পাি 
করার নর্ষয়নি িরীয়ত সম্মত একনি কাজ। এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত 
হয় মহাি আল্লাহর র্ার্ীর িারা। সকিিা মহাি আল্লাহ  র্সল্সেি:  

ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڄچ

 )26, اآلية حزابسورة األ) ,چڇ  ڇ  ڇ

ভার্াসর্বর অনুর্াদ: “নিশ্চয় আল্লাহ নর্শ্বিার্ী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক অনতিয় সম্মাি কসরি। এর্ং 
সফসরিতাগর্ আল্লাহর নিকসি িার্ী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর অনতিয় সম্মাি প্রার্বিা কসরি। সুতরাং সহ 
ঈমািদার মুসনল্ম জানত! সতামরাও িার্ী মুহাম্মাদ এর অনতিয় 
সম্মাি কসরা ও তাাঁর প্রনত ির্াির্ভাসর্ সাল্াম সপি কসরা”।  (সূরা 
আল্ আহিার্, আয়াত িং 56)। 
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এই আয়াসতর সসে একনি হাদীস সংিুি রসয়সে, আর তা হসল্া 
এই সি, আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: 
 
   

 .ِإنَّ ِل َِّ  م َ ِئَ ً  مل يَّقِحي ن  ِ  اآ, ِ  ُي   ُِّغوِل  ِمن  ُأمَِّ   السََّ س  ""

  (.اآل قل صحح     1282)ملنن النسقئ   , م احلعي  

 অর্ব:  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]   র্সল্সেি: 
“আল্লাহর পি সর্সক পতনর্র্ীসত এমি কতকগুনল্ ভ্রমর্কারী 
সফসরিতামণ্ডল্ী নিধবানরত রসয়সেি, িাাঁরা আমার প্রনত আমার 
উম্মসতর পি সর্সক সাল্াম সপৌাঁনেসয় সদি”। 
 (সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 1282, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ ( সনিক ) র্সল্সেি) । 

আমাসদর িার্ী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  এর 
একনি অনধকার র্া প্রাপয তাাঁর উম্মসতর উপর হসল্া এই সি, তাাঁর 
উম্মসতর প্রনতনি মানুষ সিি  তাাঁর প্রনত সাল্াম সপি কসর। তাই 
প্রসতযক মুসনল্ম র্যনিসক আসদি প্রদাি করা হসয়সে সি, সস সিি 
আল্লাহর রাসূসল্র প্রনত সাধারর্ভাসর্ সি সকাসিা সমসয় সাল্াম 
সপ্ররর্ কসর নকংর্া কতকগুনল্ নিনদবষ্ট্ সমসয় সাল্াম সপ্ররর্ কসর 
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সিমি, িামাসজর তািাহসহাদ পাসির সময় এর্ং মাসনজসদ প্রসর্ি 
করার সময় র্া মাসনজদ সর্সক সর্র হওয়ার সময় আল্লাহর 
রাসূসল্র প্রনত সাল্াম সপ্ররর্ করা। এর্ং িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর অনুপনস্থনতসতও তাাঁর মততুযর্রর্ করার 
পর অর্র্া তাাঁর জীর্িিাসতও তাাঁর প্রনত সাল্াম সপি করার নর্ধাি 
নিধবানরত রসয়সে। তসর্ এই নর্ধািনি শুধু মাত্র তাাঁরই জন্য প্রসিাজয 
এর্ং সকর্ল্ মাত্র তাাঁরই বর্নিষ্ট্য। অন্য সকাসিা মানুসষর জন্য 
প্রসিাজয িয় এর্ং এিা অন্য সকাসিা মানুসষর বর্নিষ্ট্যও িয়। তাই 
অন্য সকাসিা নিনদবষ্ট্ মানুষসক তার অনুপনস্থনতসত তার প্রনত সাল্াম 
সপি করা বর্ধ িয়। শুধু মাত্র িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর বর্নিষ্ট্য নিধবানরত রসয়সে সি, তাাঁসক তাাঁর উম্মসতর 
সাল্াম সপৌাঁনেসয় সদওয়া হয়। এর িারা মুসনল্ম র্যনি িার্ী কারীম 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক সাল্াম সদওয়ার মিবাদা ল্াভ 
কসর র্াসক এর্ং তাাঁর প্রনত তার এই সাল্াম সপি করাও হয়। 
িনদও সস আল্লাহর রাসূসল্র জীর্িিাসত তাাঁর সাসর্ সািাৎ করার 
জন্য পসর্র দূরত্ব অনতক্রম িা কসর র্াসক অর্র্া িনদও সস তাাঁর 
মততুযর্রর্ করার পর তাাঁর কর্সরর নিকসি উপনস্থত িা হসয় র্াসক। 
 4। সাল্াম এর ভার্ার্ব হসল্া: সকল্ প্রকাসরর অমেল্ এর্ং সদাষ-
ত্রুনি সর্সক মুনি, িানন্ত, পনরত্রার্ এর্ং নিরাপত্তা প্রাপ্ত হওয়া। 
5। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত 
অনধকতর সাল্াম সপ্ররর্ করার নিয়মনি হসল্া এই সি, 
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 .قُتُ َكر ب اهلِل    ُ م ح ,     ُِّ ق النََّ  أيُّ  ي َ ُس   َ لسََّا

 অর্ব:   “সহ িার্ী আপিার প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত, আল্লাহর  করুর্া 
ও তাাঁর কল্যার্ অর্তীর্ব সহাক”। 
পাি করা। 

অর্র্া 
 .ا  اهلِلو مُلق , ي  َ ي َ    ُسَ لسََّا

 অর্ব:   “সহ আল্লাহর রাসূল্! আপিার প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত 
অর্তীর্ব সহাক”। 
র্সল্ আল্লাহর রাসূসল্র প্রনত সাল্াম সপি করা।  

নকংর্া  
  .اهلِل  َِّ ل ق ي  َ ي َ    ُسَ لسََّا

 অর্ব:   “সহ আল্লাহর িার্ী! আপিার প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত অর্তীর্ব 
সহাক”। 
পাি কসর আল্লাহর রাসূসল্র প্রনত সাল্াম সপি করা উনিত।  

িসিৎ 
  .  ِ و النََّ   ُس َ لسََّا

 অর্ব:   “আল্লাহর িার্ীর প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত অর্তীর্ব সহাক”। 
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উচ্চারর্ কসরও আল্লাহর রাসূসল্র প্রনত সাল্াম সপি করা সিসত 
পাসর।  

তসর্ মুসনল্ম র্যনির সনিক ভাসর্ সজসি রাখা উনিত সি,   
আমাসদর এই সাল্াম সফসরিতাগসর্র মাধযসম আমাসদর িার্ীর 
প্রনত সপৌাঁনেসয় সদওয়া হয়। সিমি এর পূসর্ব উনল্লনখত হাদীসনির 
িারা এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত হসয়সে। সসই হাদীসনি হসল্া এই সি,  
আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  
র্সল্সেি:   

 ِمن  ُأمَِّ   السََّ س  ". "ِإنَّ ِل َِّ  م َ ِئَ ً  مل يَّقِحي ن  ِ  اآ, ِ  ُي   ُِّغوِل  

    صحح  اآل قل (. 1282)ملنن النسقئ   , م احلعي  

 অর্ব:  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]   র্সল্সেি: 
“আল্লাহর পি সর্সক পতনর্র্ীসত এমি কতকগুনল্ ভ্রমর্কারী 
সফসরিতামণ্ডল্ী নিধবানরত রসয়সেি, িাাঁরা আমার প্রনত আমার 
উম্মসতর পি সর্সক সাল্াম সপৌাঁনেসয় সদি”। 
 (সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 1282, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ ( সনিক ) র্সল্সেি) । 

6। সকাি মুসনল্ম র্যনির জন্য এিা জাসয়জ র্া  বর্ধ িয় সি, সস 
সনম্মনল্তভাসর্, একসিাসগ একসুসর সকাি একনি  নিনদবষ্ট্ পন্থায় 
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আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত সাল্াম 
সপি র্া সপ্ররর্ করসর্। তাই প্রসতযক র্যনি আপি আপি সুসর, 
পতর্কভাসর্ এর্ং স্বতন্ত্রপদ্ধনতসত আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত অনধকতর সাল্াম সপ্ররর্ করসর্। 
সকিিা সনম্মনল্তভাসর্,  একসিাসগ, একসুসর সকাি একনি  নিনদবষ্ট্ 
পন্থায় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত 
সাল্াম সপি র্া সপ্ররর্ করার নিয়মনি ইসল্ামী িরীয়ত র্া নর্ধাসির 
মসধয পাওয়া িায় িা। তাই এককভাসর্ আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত সর্নি সর্নি র্া অনধকতর সাল্াম 
সপি র্া সপ্ররর্ করাই উনিত। 

সম্মানিত ও সমাদতত কাসজ ডাি হাত র্যর্হার করা 
উনিত 

َكقل ددد   ي دددُع , مُلدددوِا    دددن    قِئش دددَ  , ِضددد   ال َّدددُ    ن   دددق  َ قَلددد  :     -15

اْلُيم ن دددو ِلَ ُ دددوِ,ِه   َطع قِمدددِ     َكقل ددد      ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم   ال َّدددِ  

 ".ي ُعُه اْلُيس ر   ِلي  ِئِ     م ق َكقن  ِمن  َأًذ 

   صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم    33)ملدددنن أبددد  دا د  , دددم احلدددعي       

 -55   صددددددددحيا مسدددددددد م  , ددددددددم احلددددددددعي     158احلددددددددعي  
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   ملدددددنن ابدددددن 1888(    دددددقمع الرتمددددد ا  , دددددم احلدددددعي   258)

   ال فددددد  آبددددد  دا د   صدددددحح   3288مق ددددد   , دددددم احلدددددعي   

   اآل قل (.

49 - অর্ব: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা [রানদয়াল্লাহু আিহা] সর্সক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি 
সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর ডাি হাত 
নেসল্া পনর্ত্রতাজবসির জন্য এর্ং পািাহাসরর জন্য। পিান্তসর র্াম 
হাত নেসল্া সিৌি কািব সম্পাদসির জন্য এর্ং  অসম্মািজিক 
কাসজর জন্য। 
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 33, সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 168, 
সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 66 - (268),  জাসম নতরনমজী, হাদীস 
িং 1888 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3288, তসর্ 
হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি আর্ ুদাউদ সর্সক সিওয়া হসয়সে। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ ( সনিক ) 
র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 5 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। প্রকতত ইসল্াম ধসমবর একনি স্থায়ী নর্ধাি হসল্া এই সি, 
সম্মানিত ও সমাদতত কাসজ অর্র্া সি নর্ষয়নির িারা সম্মাি ও 
মিবাদাদাি করা হয়: সিমি জামাকাপ , পাজামা, সমাজা পনরধাি 
করা। এর্ং মাসনজসদ প্রসর্ি, সমসওয়াক র্া দাাঁতি র্যর্হার করা, 
সিাসখ কাজল্ র্া সুরমা ল্াগাসিা, িখ কািা, সমাি োাঁিা, নিরনির 
িারা মার্ার িুল্ আাঁি ার্ার সময়, র্গসল্র িুল্ উপ াসিা র্া তুসল্ 
সফল্ার সময়, মার্ার িুল্ মুণ্ডি এর্ং িামাজ সিসষ সাল্াম সফরাসিা, 
পনর্ত্রতাজবি করার সময়, সদসহর অেগুনল্ সধৌত করার সময় ডাি 
নদক সর্সক শুরু করা উত্তম। অনুরূপভাসর্ সিৌিাগার র্া িয়সল্ি 
সর্সক সর্র হওয়ার সময়, পািাহার ও মুসাফাহা করার সময় এর্ং  
হাজসর আসওয়াদ স্পর্ি করার সময় এর্ং আসরা ইতযানদ সসই 
সমস্ত কাসজ ডাি হাত নকংর্া  নদক সর্সক আরম্ভ করা উত্তম র্া 
মুস্তাহার্ সি সমস্ত কাসজ সম্মাি ও মিবাদাদাি করা হয় । 
2। তসর্ সি সমস্ত কাসজ সম্মাি ও মিবাদাদাি করা হয় িা সিমি, 
সিৌিাগার র্া িয়সল্সি প্রসর্ি করা, মাসনজদ সর্সক সর্র হওয়া,  
িাক পনরষ্কার করা, মল্তযাসগর পর মল্িার ইতযানদ পনরষ্কার করা, 
জামাকাপ , পাজামা, সমাজা ইতযানদ সখাল্ার কাজগুনল্ র্াম নদক 
সর্সক সম্পাদি করা উত্তম র্া মুস্তাহার্। আর এই নর্ধািনির 
উসিশ্য হসল্া ডাি নদসকর সম্মাি ও মিবাদাদাি করা। 
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3। প্রসতযক মুসনল্ম র্যনির একনি অপনরহািব নর্ষয় হসল্া এই সি, 
তারা সিি প্রকতত ইসল্াম ধসমবর কািব সম্পাদসির সিসত্র আল্লাহর 
রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সনিক পন্থায় অনুসরর্ 
কসর।  
 

প্রসয়াজি ো া অকারসর্ সল্াসকর অর্ব র্া সম্পদ 
িািি করা হসত সতকবীকরর্ 

َ دددددددقا  : َ دددددددقا     , ِضددددددد   اهلُل   ن ددددددد ُ  َأِبددددددد  ُ ر ي دددددددر َ     دددددددن   -60

م ددددددن  مل ددددددَأا  النَّددددددق      " :ص دددددد َّو ال َّددددددُ    َ ي ددددددِ    مل دددددد َّم     اهلِلُا و مُلدددددد, 

َفْ ي س ددددددددد  ِ  َّ َأ     َفِ لَّم دددددددددق ي س دددددددددَأُا   م دددددددددًرا   َأم دددددددددو اَلُ م  ت َ ُّدددددددددًرا 

 ."ِلي س   ْ ًِر 

 ( (.1011) - 106)صحيا مس م  , م احلعي  

50 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সি র্যনি মাল্ র্তনদ্ধ করার উসিসশ্য মানুসষর নিকি হসত 
তাসদর মাল্ িািি করসর্, সস প্রকততপসি আগুসির অোর িািি 
করসর্। সুতরাং সস এখি  অল্প িািি করুক অর্র্া সর্নি িািি 
করুক”। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 105 -(1041)]। 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
 1। সি র্যনি অকারসর্ এর্ং নর্িা প্রসয়াজসি সল্াসকর অর্ব র্া 
সকাসিা সম্পদ িািি করসর্, তার জন্য এই হাদীসনির মসধয 
কসিারতার সনহত সতকবর্ার্ী এসসসে। এর্ং এর িারা এিাও 
সার্যস্ত হয় সি, অকারসর্ এর্ং নর্িা প্রসয়াজসি সল্াসকর অর্ব র্া 
সকাসিা সম্পদ িািি করা একনি র্স া পাপ। 
2। সি র্যনি নিসজর প্রসয়াজি এর্ং অভার্ সল্াসকর সামসি সপি 
করসর্, তার  প্রসয়াজি এর্ং অভার্ সকাসিা নদি পূরর্ হসর্ িা। তাই 
সস সর্ সময় সল্াসকর কাসে িািি করসতই র্াকসর্ এর্ং তার সপি 
পূরর্ হসর্ িা। নকন্তু সি র্যনি আল্লাহর উপর আস্থা রাখসর্ এর্ং তাাঁর 
উপর নিভবর করসর্ র্া ভরসা রাখসর্ এর্ং জীনর্কাজবি র্া 
রুনজসরাজগাসরর সনিক পদ্ধনত অর্ল্ম্বি করসর্, আল্লাহর অনুগ্রসহ 
তার অভার্ দূর হসয় িাসর্। সকিিা মহাি অল্লাহ  র্সল্সেি:     

 (. 3  ق  اآلي  ال  ) ملو,   چ     ھھ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ 

ভার্াসর্বর অনুর্াদঃ “আর সি র্যনি সনিক পন্থায় আল্লাহর উপর 
ভরসা করসর্, সস র্যনি নিসজর মসধয ঈমাি র্া নর্শ্বাস স্থাপি করসর্ 
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সি, তার সাফল্য ও কািবনসনি র্া অনভষ্ট্ল্াসভর জন্য আল্লাহই 
িসর্ষ্ট্”। 
(সূরা আত তাল্াক, আয়াত িং 3 এর অংিনর্সিষ)। 

িািসতর িামাজ প ার নর্ধাি  

ُا الّ دددِ  َكدددقن  , مُلدددو  : َ قَلددد    دددن    قِئش دددَ  , ِضددد   ال َّدددُ    ن   دددق     -61

لللا ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم  لللَرب عَر  َ   َا َويَِزيلللُم َملللا َ لللاَ    يَُصللل ال اح

 ُ  .للاا
 ( (.215) -25)صحيا مس م  , م احلعي    

51 - অর্ব: আসয়িা [রানদয়াল্লাহু আিহা] সর্সক র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] পূর্বাসের র্া 
িািসতর িার রাকাআত িামাজ প সতি এর্ং আল্লাহর িা ইো 
হসতা, সসই সমাতাসর্ক নতনি পূর্বাসের র্া িািসতর িামাজ িার 
রাকাআসতরও সর্নি প সতি। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 79 -(719) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 5 
িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। সাল্াতুল্ আওয়ার্ীি িাসম একনি িামাজ প ার নর্ধাি রসয়সে। 
সসই িামাজনিসক পূর্বাসের র্া িািসতর িামাজ র্ল্া হয়। এই 
িামাসজর সময় হসল্া: সিূব উদসয়র পর িামাজ প ার মাকরূহ সময় 
সিষ হসয় িাওয়ার পর সর্সক সূিবনি িখি এক র্ল্লম র্া এক র্িবা 
উপসর উসি িাসর্, তখি সর্সক নিসয় সূিব আকাি সর্সক সহসল্ প া 
র্া  সল্ িাওয়ার আসগর মূহুতব পিবন্ত। এই িামাজনি প া মুস্তাহার্ 
র্া একনি উত্তম কমব। 
2। এই িামাসজর রাকাসতর সংখযা: সর্ব নিম্ন হসল্া দুই রাকাত এর্ং 
সসর্বাত্তম হসল্া: দুই দুই রাকাত কসর িার রাকাত। আর সর্বানধক 
রাকাত হসল্া আি রাকাত। 
আর্ার অসিক আসল্সমর মসত: এই িামাসজর রাকাসতর অনধক 
সংখযার সীমা নিধবানরত সিই। অতএর্ মসুনল্ম র্যনি তার ইো মত 
িসতা রাকাত িামাজ প ার ইো করসর্ তসতা রাকাত িামাজ 
প সত পারসর্। তসর্ এই  িামাজগুনল্ দুই দুই রাকাত কসর প সত 
হসর্। 

ওজ ুএর্ং পাাঁি ওয়াসির ফরজ িামাসজর মিবাদা 
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َ دددقا : َ دددقا  , مُلدددو ُا    , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ   فَّدددقن   ب دددِنم قن  د   دددن  ُ ًددد  -62

ُُ   ت ع دددقَلوَكم دددق َأم دددر ُه ال َّدددُ        م دددن  َأت دددمَّ اْلُوُضدددو   " :اهلِل  َفقلصَّدددَ و ا

ُُب و ُ ْ م اْل ُق ِلم ق ب ي ن ُ نَّ  ق   ".َكفَّق, ا

 ( (.231)  – 11)صحيا مس م  , م احلعي   

52 -  অর্ব:  ওসমাি নর্ি আফফাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত 
র্নর্বত, নতনি র্সল্ি সি,  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি:  “সি র্যনি িত্নসহকাসর সনিক ভাসর্ 
পূর্বরূসপ এমি পদ্ধনতসত ওজু করসর্, সিমি পদ্ধনতসত আল্লাহ 
তাসক ওজু করার আসদি প্রদাি কসরসেি। তাহসল্ ফরজ 
িামাজগুনল্র মধযর্তবী সমসয়র পাপগুনল্ সমািসির জন্য এই সমস্ত 
িামাজগুনল্ তার জন্য কাফফারা হসয় িাসর্”।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 11 -(231) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। ওজ ুহসল্া এমি একনি মহা ইর্াদত র্া উপাসিা িার মসধয 
মহাি আল্লাহ মহা পুর্য র্া সওয়ার্ নিধবারর্ কসর সরসখসেি। তাই 
এর িারা পাসপর িমা হয় এর্ং মিবাদা উচ্চ হয়। সুতরাং মুসনল্ম 
র্যনির উনিত সি, সস সিি এই ইর্াদতনির িত্ন কসর এর্ং এর 
আদর্কায়দা, িতবসমূহ আর ওজু নর্িষ্ট্কারী নর্ষয়গুনল্র 
সনিকভাসর্ জ্ঞাি ল্াভ কসর। 
2। এই হাদীসনি পনরপূর্বভাসর্ ও সুন্দরভাসর্ ওজু করার প্রনত 
উৎসাহ প্রদাি কসর। এর্ং নর্িয়িম্রতা ও একাগ্রতার সনহত িামাজ 
প ার প্রনতও উৎসাহ প্রদাি কসর।  
3। এই হাদীসনি পাাঁি ওয়াি িামাসজর মিবাদা র্র্বিা কসর। আর 
সসই মিবাদা হসল্া এই সি, এই িামাসজর িারা সমস্ত পাপ িমা করা 
হয়। তসর্ এই পাপগুনল্ র্ল্সত সোসিা পাপনল্সক র্ুোসিা হসয়সে।  
তাই র্স া পাসপর িমা অজবসির জন্য সনিক পন্থায় সতয তওর্া 
করা অপনরহািব। 
 
 
 
 
  

সরাজা রাখার জন্য উত্তম সসহনর হসল্া সখজরু 
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ص دد َّو ال َّددُ    َ ي ددِ      ددِن النَِّ دد     , ِضدد   اهلُل   ن دد ُ ُ ر ي ددر َ     ددن  َأِبدد    -63

 ".ُرل َّم َا :ِنِمؤ ُمُ, اْلو ُحم  مُلِلع َ قا : "   مل  َّم 

 (.اآل قل  صحح    2316)ملنن أب  دا د  , م احلعي  

53 - অর্ব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক র্র্বিা 
কসরসেি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
“প্রকতত মুসনল্ম র্যনির সরাজা রাখার জন্য উত্তম সসহনর হসল্া 
সখজুর”। 
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 2345, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। মুসনল্ম র্যনির সরাজা রাখার জন্য উত্তম সসহনর হসল্া সখজুর।  
তাই সখজুর নদসয় অর্র্া সখজুর সহকাসর সসহনর খাওয়া মুস্তাহার্ র্া 
উত্তম। নকন্তু এই সুন্নাতনি হসত অসিক সল্াকই সর্সখয়াল্। এর্ং 
তারা মসি কসর সি, সখজুর শুধু সরাজা ইফতার করার জন্য সুন্নাত।  
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2। সখজুর হসল্া একনি কল্যার্কর ফল্। তাই সখজুর নদসয় অর্র্া 
সখজুর সহকাসর সসহনর খাওয়ার নর্ষয়নি হসল্া কল্যাসর্র উপর 
কল্যার্ ল্াভ করা নকংর্া র্রকসতর উপর র্রকত ল্াভ করা।  
3। সসহনর খাওয়ার নর্ষয়নি অন্যান্য ইর্াদত ও সৎকমব সম্পাদি 
করার কাসজ সহায়ক হয়। তাই মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস সিি 
সর্বদা সসহনর খাওয়ার নর্ষসয় তৎপর র্াসক। সর্নি খাদয গ্রহসর্র 
মাধযসম সিমি সসহনর খাওয়া হয়, সতমনি অল্প খাদয গ্রহসর্র 
মাধযসমও সসহনর খাওয়া হয়। সুতরাং সিমি সখজুর খাওয়ার  
মাধযসম সসহনর খাওয়া হয়। সসই রকমভাসর্ এক স াক পানি পাি 
করার মাধযসমও তা হয়। তসর্ সখজুর নদসয় অর্র্া সখজুর সহকাসর 
সসহনর খাওয়ার নর্ষয়নি হসল্া সসর্বাত্তম সসহনর। 
 
 
 
 
 

আমীি ( ,ِم ) র্ল্ার মিবাদা 
ص ددد َّو ال َّدددُ  َأنَّ , مُلدددو ا  اهلِل  , ِضددد   اهلُل   ن دددُ ُ ر ي دددر َ     دددن  َأِبددد   -61

  َ قَلدددِ  اْلم َ قِئَ دددُ      ِمددد,  :ِإذ ا َ دددقا  َأح دددُعُكم  " :َ دددقا     َ ي دددِ    مل ددد َّم  
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ُغِفددر  َلددُ  م ددق ت َ ددعَّس      َفو اَفَ دد   ِإح ددع اُ م ق اْلددُأخ ر       ِمدد,  :ِفدد  السَّددم ق ِ 

 ".ِمن  ذ ل ِ ِ 

   صدددحيا مسددد م  , دددم   281)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي     

  ال ف  ل  يق,ا(. ( 110) -22احلعي   

54 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি সি, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  
র্সল্সেি: “সতামাসদর মসধয সর্সক িখি সকাসিা র্যনি িামাসজর 
মসধয র্ল্সর্:  আমীি ( َآِمين)! 
 অর্ব:   সহ আল্লাহ! আপনি এই সদায়া কর্ুল্ করুি। 

এর্ং আসমাসি সফসরিতাগর্ও র্ল্সর্ি:  আমীি ( ,ِم )! 

তখি উভয় আমীি ( ,ِم ) একই সসে উচ্চানরত হসল্, তার পূর্বর্তবী 
সমস্ত পাপগুনল্ িমা কসর সদওয়া হয়”।  

[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 781 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 72 
-(410), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। িামাসজর মসধয সূরা আল্ ফানতহা পাি করার সিসষ আমীি 
 র্ল্ার অর্ব হসল্া এই সি, সহ আল্লাহ! আনম সূরা আল্  ( ِم, )
ফানতহার মাধযসম সি সদায়ানি আপিার নিকসি কসরনে, সসই 
সদায়ানি আমার আপনি কর্ুল্ করুি।  
2। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, িামাজ প ার অর্স্থায় 
ইমাম, সমাকতাদী এর্ং একাকী িামাজ আদায়কারীর জন্য সূরা 
আল্ ফানতহা পাি করার সিসষ আমীি ( ,ِم )  র্ল্া একনি ভাসল্া 
কাজ। 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, সফসরিতাগসর্র প্রনত 
ঈমাি স্থাপি করা উনিত। 
 
 
 

প্রকতত মুসনল্ম র্যনির পনরিয় 
ص دد َّو ال َّددُ     ددن  , مُلددو ِا اهلِل   , ِضدد   اهلُل   ن دد ُ   ددن  َأبدد   ُ ر ي ددر َ     -66

  اْلُمس دددِ ُم م دددن  مل دددِ م  النَّدددقُ  ِمدددن  ِلس دددقِلِ    ي دددِعهِ      "َ دددقا :    َ ي دددِ    مل ددد َّم  

 ".  اْلُمؤ ِمُن م ن  َأِمن ُ  النَّقُ    َ و ِدم قِئِ م    َأم و اِلِ م
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صدددحيا مسددد م  , دددم       1556)ملدددنن النسدددقئ   , دددم احلدددعي      

حسدددددددددددن     ل نسدددددددددددقئ    ال فددددددددددد    (11) - 56احلدددددددددددعي  

   (.اآل قل 

55 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক র্র্বিা 
কসরসেি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“প্রকততপসি মুসনল্ম র্যনি তাসকই র্ল্া িাসর্, িার হস্ত এর্ং 
নজহ্বার অমেল্ হসত সকল্ জানতর মাির্ সমাজ নিরাপসদ র্াকসর্ 
এর্ং প্রকততপসি ঈমািদার মুসনল্ম র্যনি তাসকই র্ল্া িাসর্, িার 
অমেল্ হসত সকল্ জানতর মাির্ সমাসজর জাি ও মাল্ নিরাপত্তায় 
র্াকসর্”।  
 [সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 4995 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
65 -(41)।  আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক 
হাসাি সহীহ (সুন্দর সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। এই হাদীসনির দানর্ অনুিায়ী এিা প্রমানর্ত হয় সি, মুসনল্ম 
র্যনি সিি সকল্ প্রকাসরর আমািত রিা কসর এর্ং আদাি-প্রদাি 
র্া সদওয়া-সিওয়ার সময় সর্বদা সততা র্জায় রাসখ। এর্ং প্রকতত 
ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক নিসজসক পনরিানল্ত কসর। আর 
মানুসষর জাি ও মাসির প্রনত জুল্ুম র্া অন্যায় আিরর্ িা কসর।   
2। প্রকততপসি মুসনল্ম র্যনি হসল্া সসই র্যনি, সি র্যনি আল্লাহর 
কাসে সম্পরূ্বভাসর্ আিসমপবর্ কসর। এর্ং  মানুসষর অনধকারগুনল্র 
সংরির্ কসর। আর তাসদরসক সকাি প্রকার কষ্ট্ সদওয়া হসত নর্রত 
র্াসক এর্ং তাসদর প্রনত জুল্ুম করা হসত নর্রত র্াসক। সুতরাং 
তারা তার অমেল্ ও অন্যায় আিরর্ সর্সক সর্ সময় নিরাপসদ 
র্াসক।  
3। এ  ই হাদীসনি প্রকতত মুসনল্ম র্যনির একনি প্রকাশ্য ও র্াস্তর্ 
পনরিয় সপি কসরসে। আর সসই পনরিয় হসল্া এই সি, সকল্ 
জানতর মাির্ সমাজ তার অমেল্ সর্সক নিরাপত্তায় র্াকসর্। 
অনুরূপভাসর্ প্রকতত মুসনল্ম র্যনির একনি গুপ্ত পনরিয়ও সপি 
কসরসে। আর সসই পনরিয় হসল্া এই সি, সকল্ জানতর মাির্ 
সমাসজর জাি ও মাল্ তার অিানন্ত ও অকল্যার্ সর্সক নিরাপসদ 
র্াকসর্।  

 র-র্ান গুনল্সক আল্লাহর উপাসিা, নজনকর এর্ং 
পনর্ত্র কুরআি পাসির মাধযসম আর্াদ রাখা উনিত 
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ص ددد َّو ال َّدددُ   اهلِلَأنَّ , مُلدددوا   , ِضددد   اهلُل   ن دددُ ُ ر ي دددر َ     دددن  َأِبددد   -65

ِإنَّ الشَّدددي َ قن  ي ن ِفدددُر   ت ُ م  م َ دددقِبر ا ُبُيدددو ت ج ع ُ دددو  َه : َ دددقا    َ ي دددِ    مل ددد َّم 

  "., ُ  اْل  َ ر ِ ِ  مُلو ِمن  اْل  ي ِ  الَِّ ا ُتْ ر ُأ ِفي 

 (  (.280) - 212)صحيا مس م  , م احلعي  

56 -  অর্ব:  আর্ ুহুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি সি, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  
র্সল্সেি: “সতামরা সতামাসদর নিসজসদর  র-র্ান গুনল্সক 
কর্রস্থাসি পনরর্ত করসর্ িা। সি র্ান সত সূরা আল্ র্াকারা পাি 
করা হয়, সসই র্ান  সর্সক িয়তাি নিশ্চয় পল্ায়ি কসর”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 212 -(780) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি,  র-র্ান গুনল্সক আল্লাহর 
উপাসিা, নজনকর এর্ং পনর্ত্র কুরআি হসত সরূা র্াকারা পাি করার 
মাধযসম আর্াদ রাখা প্রকতত ইসল্াসমর িরীয়ত সম্মত একনি কাজ। 
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তাই সি র্ান সত সূরা র্াকারা পাি করা হয়, সসই র্ান  সর্সক 
িয়তাি পল্ায়ি কসর। 
2। সকাসিা মুসনল্ম র্যনির জন্য এিা উনিত িয় সি, সস নিসজর 
 র-র্ান সক আল্লাহর উপাসিা, নজনকর এর্ং তাাঁর কততজ্ঞতা প্রকাি 
করা হসত নর্রত সরসখ কর্রস্থাসির মত কসর রাখসর্। িাসত র্ান র 
র্সর্াসকারীগর্ মতত র্যনিসদর মত িা হসয় িায়। 

িামাসজ পিিীয় একনি নজনকসরর মিবাদা 

َأنَّ , مُلددددددددو ا  اهلِل  , ِضدددددددد   اهلُل   ن ددددددددُ   ددددددددن  َأبدددددددد   ُ ر ي ددددددددر َ    -62

مل دددددِمع  اهلُل  :ِإذ ا َ دددددقا  اْلِ م دددددقسُ " َ دددددقا :  ص ددددد َّو ال َّدددددُ    َ ي دددددِ    مل ددددد َّم    

َفِ لَّددددددُ  م ددددددن    ل َُّ ددددددمَّ , بَّن ددددددق َلددددددَ  اْلح م ددددددُعَا :اُلددددددو َفُ و   ِلم ددددددن  ح ِمددددددع ُه

  ".ُغِفر  َلُ  م ق ت َ عَّس  ِمن  ذ ل ِ ِ     اَفا  َ و ُلُ  َ و ا  اْلم َ قِئَ ِ 

   أيضددددددًق صددددددحيا  255)صددددددحيا ال يددددددق,ا  , ددددددم احلددددددعي     

 ( (.105) -21مس م  , م احلعي  

57 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত সি, নিশ্চয় 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “ইমাম 
িখি র্ল্সর্ি: 

 "مل ِمع  اهلُل ِلم ن  ح ِمع ُه "
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( অর্ব: “আল্লাহ সসই র্যনির সদায়া কর্ুল্ কসরি, সি র্যনি তাাঁর 
প্রিংসা কসর”। ) 
তখি সতামরা সকল্ সমািাদীগর্ র্ল্সর্:  

  "ل َُّ مَّ , بَّن ق َلَ  اْلح م ُعَا "

( অর্ব: “সহ আল্লাহ! সহ আমাসদর প্রকতত প্রভু! সমস্ত প্রিংসা 
আপিারই জন্য”।)   
 সকিিা সি র্যনির এই উনিনি সফসরিতাগসর্র উনির সাসর্ 
একই সসে উচ্চানরত হসর্, তার পূর্বর্তবী সমস্ত পাপগুনল্সক িমা 
কসর সদওয়া হসর্”।  
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 796 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 71 
-(409)]।  
 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, আল্লাহর অনুগ্রহ অিন্ত। 
তাই নতনি মানুসষর অনত সহজ কাসজর মাধযসম মানুসষর অসিক 
পাপ িমা কসর সদি। সুতরাং সমািাদী িখি র্ল্সর্: 

  "ل َُّ مَّ , بَّن ق َلَ  اْلح م ُعَا"

এর্ং এই উনিনি সফসরিতাগসর্র উনির সাসর্ একই সসে 
উচ্চানরত হসর্, তখি তার পূর্বর্তবী সমস্ত পাপগুনল্ িমা কসর 
সদওয়া হসর্।  
2। িামাজী র্যনি িনদ ইমাম হয় অর্র্া একায় িামাজ পস , 
তাহসল্ সস িামাজ প ার সময় িখি রুকু সর্সক তার মার্া উপসর 
উনিসয় দাাঁ াসর্ তখি সস র্ল্সর্:  

 "مل ِمع  اهلُل ِلم ن  ح ِمع ُه "

নকন্তু িামাজী র্যনি িনদ সমািাদী হয়, তাহসল্ সস র্যনি  
 "مل ِمع  اهلُل ِلم ن  ح ِمع ُه "

পাি করসর্ িা। তসর্ ইমাম িখি 
 "مل ِمع  اهلُل ِلم ن  ح ِمع ُه "

পাি করা সিষ করসর্, তখি  সমািাদী র্ল্সর্:  
 "ل َُّ مَّ , بَّن ق َلَ  اْلح م ُعَا "

এর্ং 

 "مل ِمع  اهلُل ِلم ن  ح ِمع ُه "
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এর অর্ব  হসল্া: “আল্লাহ সসই র্যনির সদায়া কর্ুল্ কসরি, সি র্যনি 
তাাঁর প্রিংসা কসর”।  

নকভাসর্ রমাজাি মাসসর প্রসর্ি নক্রয়া সার্যস্ত হসর্? 
ذ َكدددر  , مُلدددو ُا اهلِل   َ دددقا : , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ   دددن  َأبددد   ُ ر ي دددر َ     -68

  اُمو ُه َفُصدددو , َأي ُ ُمدددو ِإذ ا "َ دددقا :  َف َاْلِ دددَ ا    ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم   

 ".ا ث َ قِث,   َ ي ُ م  َفُععُ    َفِ ن  ُأْغِم    َفَأْفِ ُر ا  ُه  ِإذ ا , َأي ُ ُمو 

 (  (.1081) -20)صحيا مس م  , م احلعي   

58 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] একদা 
িাাঁসদর আসল্ািিা কসরনেসল্ি, অতঃপর নতনি র্সল্নেসল্ি: 
“সতামরা িখি রমাজাি মাসসর িাাঁদ সদখসত পাসর্, তখি সরাজা 
রাখসত শুরু করসর্ এর্ং িখি িাওয়াল্ মাসসর িাাঁদ সদখসত পাসর্, 
তখি সরাজা রাখা সেস  নদসর্। নকন্তু িনদ সকাসিা সময় সতামাসদর 
উপর আকাি সম ােন্ন হয় এর্ং িাাঁদ সদখসত সিম িা হও, তাহসল্ 
মাসসর নত্রি নদি পূর্ব কসর নিসর্”। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 20 -
(1081)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা র্ুো িায় সি, রমাজাি মাস প্রসর্ি কসরসে 
নক িা, এই রকম সসন্দসহর নদসি সরাজা রাখা বর্ধ িয়। এর্ং 
রমাজাি মাসসর ির্িন্দ্র িার্াি মাসসর নত্রি তানরসখর রানত্রসত র্া 
নিিাকাসল্ িনদ আকাি সম ােন্ন হওয়ার কারসর্ সদখা িা িায়, 
তাহসল্ িার্াি মাসসর নত্রি তানরসখ রমাজাি মাস প্রসর্ি কসরসে 
র্সল্ ধারর্া কসর সরাজা রাখা জাসয়জ িয়।  
2। রমাজাি মাস প্রসর্ি িা করার পূসর্ব রমাজাি মাসসর সরাজা 
রাখা ওয়াসজর্ র্া অপনরহািব িয়। এর্ং রমাজাি মাস প্রসর্সির 
নর্ষয়নি সার্যস্ত হয় রমাজাি মাসসর ির্িন্দ্র প্রতযি করার মাধযসম 
অর্র্া উি ির্িন্দ্র প্রতযি করার সািয প্রমাসর্র মাধযসম। তসর্ 
িনদ রমাজাি মাসসর ির্িন্দ্র িার্াি মাসসর নত্রি তানরসখর 
রানত্রকাসল্ আকাি সম ােন্ন হওয়ার কারসর্ অর্র্া কুয়ািার 
কারসর্ সদখা িা িায়, তাহসল্ িার্াি মাসসর নত্রি নদি পূর্ব কসর 
নিসত হসর্। তার পর রমাজাি মাসসর সরাজা রাখা অপনরহািব হসয় 
িাসর্।  

প্রকতত ইসল্াম ধসমব মজনল্সির আদর্কায়দা 
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ص ددد َّو ال َّدددُ     دددِن الدددنَّ      , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ  ُ ر ي دددر َ   َأِبددد    دددن   -65

  َلي دد ِ ُثددمَّ ,   ددع  إِ   ن  م ج ِ ِسددِ   ددِإذ ا َ ددقس  َأح ددُعُكم   "َ ددقا :     َ ي ددِ    مل دد َّم  

  ".َفُ و  َأح اُّ ِبِ 

   صدددحيا مسددد م  , دددم  3212)ملدددنن ابدددن مق ددد   , دددم احلدددعي    

صدددددددحح   (  ال فددددددد  هبدددددددن مق ددددددد     2125) -  31احلدددددددعي 

 (.اآل قل 

59 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক র্র্বিা 
কসরসেি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
“সতামাসদর মসধয সর্সক িখি সকাসিা র্যনি নিসজর র্সার জায়গা 
হসত উসি নগসয় আর্ার সসখাসি নফসর আসসর্, তখি সসই র্যনি 
উি জায়গাসত র্সার অনধকতর অনধকারী হসর্”। 
 [সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3717 এর্ং  সহীহ মুসনল্ম, 
হাদীস িং 31 -(2179) এর অংিনর্সিষ। তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ 
সুিাি ইর্নু মাজাহ সর্সক সিওয়া হসয়সে। আল্লামা িাসসরুনিি 
আল্ আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস সিি সি সকাসিা সভার র্া 
মজনল্সির আদর্কায়দা রিা কসর িসল্। সুতরাং তাসত এমি 
সকাসিা আিরর্ করা উনিত িয়, িার িারা সভার সল্াকজসির কষ্ট্ 
হয়। 

2। সি সকাসিা সভার র্া মজনল্সির আদর্কায়দার অন্তভুবি একনি 
নর্ষয় হসল্া এই সি, মজনল্সস অংিগ্রহর্কারী র্যনি িখি তার 
সকাসিা প্রসয়াজিীয় কাজ র্া ওজু নকংর্া পনর্ত্রতাজবসির কাসজর 
জন্য নিসজর র্সার জায়গা হসত উসি নগসয় আর্ার সসখাসি নফসর 
আসসর্, তখি  সসই র্যনি তার উি জায়গাসত র্সার অনধকতর 
অনধকারী হসর্। 

 

নিসজর স্ত্রী ও নিশুসদর সখারসপাি সজাগাসিার জন্য 
িাকাপয়সা র্যয় করার মিবাদা 
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ص ددد َّو   دددِن النَِّ ددد    , ِضددد   اهلُل   ن دددُ اْل  دددع ِ,ا  ٍد م س دددُعو  َأِبددد    ددن    -50

ِإنَّ اْلُمس دددِ م  ِإذ ا َأل َفددددا    َ دددو َأ  ِ دددِ  ل َفَ ددددً     "   َ دددقا :   َ ي دددِ    مل دددد َّم  ال َّدددُ   

 ".  ُ و  ي ح   ِسُ   ق َكقل    َلُ  ص ع َ ً 

(   صدددددددحيا 1002) -18)صدددددددحيا مسددددددد م  , دددددددم احلدددددددعي   

    ال ف  نيس م(.66ال يق,ا  , م احلعي  

60 - অর্ব:  আর্ু মাসউদ আল্র্াদরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক 
র্নর্বত। নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক 
র্র্বিা কসরসেি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সকাসিা মুসনল্ম র্যনি িখি পুর্য ল্াসভর উসিসশ্য ও 
আিায় নিসজর পনরর্ার পনরজসির জন্য িাকাপয়সা ও ধিসম্পদ  
খরি করসর্, তখি তা সাদকা নহসাসর্ই পনরগনর্ত হসর্”।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 48 -(1002) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 55, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সর্সক 
সিওয়া হসয়সে]।  
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 2 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5680
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, নিসজর স্ত্রী ও 
নিশুসন্তািসন্তনতসদর ভরর্সপাষর্ ও সখারসপাি সজাগাসিার 
সুর্যর্স্থা করার জন্য িাকাপয়সা ও ধিসম্পদ র্যয় করার মসধয মহা 
মিবাদা রসয়সে। এর্ং নিসজর স্ত্রী ও নিশুসন্তািসন্তনতসদর 
ভরর্সপাষর্ ও সখারসপাি সজাগাসিার সুর্যর্স্থা করার জন্য 
িাকাপয়সা ও ধিসম্পদ র্যয় করার নর্ষয়নি হসল্া আল্লাহর রাস্তায় 
অর্র্া অসহায়সদর দাি প্রদাি করার সিসয় অনধকতর উত্তম। 
সকিিা নিসজর স্ত্রী ও নিশুসন্তািসন্তনতসদর জন্য িাকাপয়সা ও 
ধিসম্পদ র্যয় করা হসল্া ওয়াসজর্ র্া অপনরহািব নর্ষয়। এর্ং 
নিসজর স্ত্রী ও নিশুসন্তািসন্তনত ো া অন্যসদর জন্য িাকাপয়সা ও 
ধিসম্পদ র্যয় করা ওয়াসজর্ র্া অপনরহািব নর্ষয় িয়। আর সি 
নর্ষয়নি পাল্ি করা ওয়াসজর্ র্া অপনরহািব িয়, সস নর্ষয়নির 
সিসয়, সি নর্ষয়নি পাল্ি করা ওয়াসজর্ র্া অপনরহািব সস নর্ষয়নি 
পাল্ি করা অনধকতর উত্তম। 
2। পুর্য ল্াসভর উসিশ্য ও আিার ভার্ার্ব হসল্া এই সি, নিসজর স্ত্রী 
ও নিশুসন্তািসন্তনতসদর ভরর্সপাষর্ ও সখারসপাসির জন্য একজি 
মুসনল্ম র্যনি িা নকেু র্যয় করসর্, তার প্রনতদাি শুধু মাত্র মহাি 
আল্লাহর কাে সর্সক পাওয়া র্া সিওয়ার আিা রাখসর্। 
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নিসজর স্ত্রীর জন্য এর্ং নিশুসন্তািসন্তনতসদর ভরর্সপাষর্ ও 
সখারসপাি এর্ং তাসদরসক র্স া কসর সতাল্ার জন্য সি সমস্ত  
িাকাপয়সা ও ধিসম্পদ মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ও পুর্য ল্াসভর 
উসিসশ্য র্যয় করা হয়, সস সমস্ত িাকাপয়সা ও ধিসম্পদ সর্ই 
উত্তম দাি প্রদাসির অন্তভুবি হসয় িায়।  
এই সিসত্র মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ল্াভ করার পদ্ধনতনি হসল্া এই সি, 
মুসনল্ম র্যনি িখি নিসজর স্ত্রীর জন্য এর্ং নিশুসন্তািসন্তনতসদর 
ভরর্সপাষর্ ও সখারসপাি এর্ং তাসদরসক র্স া কসর সতাল্ার জন্য 
সি সমস্ত  িাকাপয়সা ও ধিসম্পদ র্যয় করসর্,  তখি সস নিসজর 
অন্তসর  এই ধারর্া সপাষর্ করসর্ সি, নিসজর স্ত্রীর জন্য এর্ং 
নিশুসন্তািসন্তনতসদর ভরর্সপাষর্ ও সখারসপাসির নর্ষয়নি মহাি 
আল্লাহ তার প্রনত ওয়াসজর্ র্া অপনরহািব কসর নদসয়সেি। সুতরাং 
সস নিসজর স্ত্রীর জন্য এর্ং নিশুসন্তািসন্তনতসদর ভরর্সপাষর্ ও 
সখারসপাসির সমস্ত খরি র্হি করার মাধযসম মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ 
ও পুর্য ল্াসভর আিা সপাষর্ করসর্। এই আিা সপাষর্ িা করসল্ 
সস মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ও পুর্য ল্াভ করার এসত সুসিাগ পাসর্ 
িা।  
3। িাকাপয়সা ও ধিসম্পদ খরি করার ভার্ার্ব হসল্া এই সি, 
প্রকতত ইসল্াসমর নিিা অনুিায়ী বর্ধ মাল্ বর্ধ পন্থায় বর্ধ কসমব 
মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ও পুর্য ল্াসভর উসিসশ্য র্যয় করা।  

জান্নাতল্াসভর একনি উপকরর্ 
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  َ دددقا : مل دددِمع ُ  النَِّ ددد َّ  , ِضددد   اهلُل   ن دددُ    دددِعا  ب دددِن ح دددقِتمٍ   دددن  -51

م دددِن امل ددد  َ ق   ِمدددن ُ م  َأن  ي س ددد  ِ ر    : "ي ُ دددوُا  ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم   

 ".َفْ ي ْفع       َلو  ِبِشا  ت م ر ٍ   ِمن  النَّقِ,

(   صدددددددحيا 1015) -55)صدددددددحيا مسددددددد م  , دددددددم احلدددددددعي   

    ال ف  نيس م(.1113ال يق,ا  , م احلعي  

61 - অর্ব:  আদী নর্ি হাসতম  [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত। 
নতনি র্সল্ি: আনম িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
সক র্ল্সত শুসিনে, নতনি  র্সল্সেি: “সতামাসদর মসধয সর্সক সি 
র্যনি জাহান্নাসমর অনগ্ন সর্সক পনরত্রার্ পাওয়ার িমতা রাসখ, সস 
সিি নিসজসক জাহান্নাসমর অনগ্ন সর্সক মুি কসর, িনদও তা একনি 
মাত্র সখজুসরর একাংি দাি প্রদাসির মাধযসম হয়”। 
  [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 66 -(1016) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 1413, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সর্সক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আর্ু তানরফ ও আর্ু ওয়াহার্, আদী নর্ি হাসতম নর্ি আব্দুল্লাহ 
আততায়ী। নতনি নেসল্ি একজি মহাদাির্ীর ও র্ুনদ্ধমাি সাহার্ী। 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5575
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5575
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এর্ং নতনি ইসল্াম ধমব গ্রহসর্র পূসর্ব ও পসর তাাঁর আততায়ী র্ংসির  
প্রধাি র্যনি ও সিতা নেসল্ি। 
নতনি ভদ্র, দয়াল্ু, দয়ািীল্, র্স া র্িা এর্ং র্াকপিু  ও 
তাৎিনর্কভাসর্ উত্তর সদওয়ার প্রখর র্ুনদ্ধর অনধকারী নেসল্ি।  
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] তার ইসল্াম ধমব 
গ্রহসর্র প্রতযািী নেসল্ি। সিি সস ইসল্াম ধমব গ্রহর্ করার পর 
আল্লাহর রাসূসল্র সাসর্ সহসিানগতা কসরি।  
আদী নর্ি হাসতম আততায়ী সপ্তম নহজরীসত সর্ব প্রর্সম আল্লাহর 
রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নিকসি আগমি 
কসরি। তসর্ তার আগমি নেল্ আল্লাহর রাসূসল্র অর্স্থার সমস্ত 
নর্ষসয় জ্ঞািল্াভ করার উসিসশ্য। ইসল্াম ধমব গ্রহর্ করার 
উসিসশ্য িয়। নতনি িখি মাদীিায় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ তাাঁর মাসনজসদ সািাৎ করসল্ি 
এর্ং সদখসল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্সক রাজা র্া সিতা নহসসসর্ 
আখযাত র্া প্রখযাত করা হয় িা, তখি নতনি জািসত পারসল্ি সি, 
আল্লাহর রাসূল্ সকাসিা রাজত্ব র্া সিততসত্বর প্রতযািী িি। তারপর 
আল্লাহর রাসূল্ তাসক নিসজর র্াসভর্সি র্া র্াসগতসহ নিসয় সগসল্ি, 
এর্ং তার ির্াির্ভাসর্ সম্মাি করসল্ি এর্ং তাসক সনিক পন্থায় 
মিবাদা প্রদাি করসল্ি। এর্ং ইসল্াসমর প্রনত আহ্বাি জািাসল্ি; 
সুতরাং নতনি সস্বোক্রসম স্বাধীিভাসর্ ইসল্াম ধমব গ্রহর্ করসল্ি 
এর্ং সনিকভাসর্ ইসল্াসমর উপসর অিল্ র্াকসল্ি । 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

171 

 

 
আর্ু র্াকর [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর িুসগ ইসল্াম তযাগ র্া নরিার 
নফতিা কসিারভাসর্ েন সয় পস নেসল্া, সস সময় আদী নর্ি হাসতম 
আততায়ী [রানদয়াল্লাহু আিহু]এর মহা ভনূমকা ও মহা অর্দাি 
নেসল্া, প্রকতত ইসল্াম ধসমবর সংরিসর্র নর্ষসয়। সুতরাং নতনি 
নিসজই তাাঁর স্বজানতসক নিসয় এর্ং নিসজর র্ংসির সল্াকজিসক 
নিসয় ইসল্াম ধসমবর উপর স্থায়ীভাসর্ অিল্ নেসল্ি। অনুরূপভাসর্ 
নতনি ইসল্াসমর মহা নর্জসয় অংি গ্রহর্ কসরনেসল্ি। এর্ং নতনি 
ইরাক, মাদাসয়ি, কাসদসীয়াসহ অন্যান্য নর্জসয়ও উপনস্থত নেসল্সি 
এর্ং অংিগ্রহর্ কসরসেি।   
ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] আদী নর্ি হাসতম আততায়ী 
[রানদয়াল্লাহু আিহু]এর অসিক প্রিংসা কসরসেি। তাই এই নর্ষসয় 
হাদীস গ্রসন্থ িা নকেু র্নর্বত হসয়সে তাসত সর্সক নকেু কর্া এখাসি 
অনত সংসিসপ উসল্লখ করা  হসল্া:  
আদী নর্ি হাসতম [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত নতনি র্সল্ি সি, 
আনম এক দল্ সল্াসকর সাসর্ ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] আমসল্ 
তাাঁর নিকসি আগমি কসরনেল্াম, তাই  নতনি একজি একজি কসর 
সকসল্র িাম উসল্লখ কসর সকল্সক আহ্বাি করনেসল্ি। তখি আনম 
র্ল্ল্াম: সহ আনমরুল্ মুসমনিি! আপনি নক আমাসক নিিসত পাসরি 
নি? নতনি উত্তসর র্ল্সল্ি: িাাঁ! আনম আপিাসক ভাসল্াভাসর্ জানি; 
সকিিা নর্নভন্ন প্রকাসরর মানুষ িখি ইসল্াম হসত নর্মুখ হসয়সে, 
তখি আপনি ইসল্াসমর অনুগামী হসয়সেি, িখি তারা পশ্চাদগামী 
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হসয়সে, তখি আপনি অগ্রগামী হসয়সেি, িখি তারা অনেকার ভে 
কসরসে, তখি আপনি আপিার অনেকার রিা কসরসেি,  এর্ং 
িখি তারা ইসল্ামসক প্রতযাখযাি কসরসে, তখি আপনি ইসল্ামসক 
রিা কসরসেি। 
ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর মুখ সর্সক িখি আদী নর্ি হাসতম 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর এই নর্ভনূষত প্রিংসা শুিসল্ি, তখি নতনি 
র্ল্সল্ি: তাহসল্ আমার িাম আপনি উচ্চারর্ করুি র্া িা করুি 
আনম আর সকাসিা পসরায়া কনরিা।  [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 
4394]। 
আদী নর্ি হাসতম [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত এিাও র্নর্বত হসয়সে,  
নতনি র্সল্ি সি, আনম িখি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর আমসল্ 
তাাঁর নিকসি আগমি কসরনেল্াম। তখি  নতনি আমাসক 
র্সল্নেসল্ি:  
সর্ব প্রর্সম সি অনুদািনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর্ং তাাঁর সাহার্ীগসর্র মুখ উজ্জ্বল্ কসরনেসল্া, তা 
হসল্া আততায়ী সগাসত্রর অনুদাি, সিই অনুদািনি আপনি স্বয়ং 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কাসে নিসয় 
এসসনেসল্ি।  
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 196 -(2523)]। 
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অতঃপর আদী নর্ি হাসতম [রানদয়াল্লাহু আিহু] কুফায় অর্স্থাি 
কসরি এর্ং আল্ী নর্ি আনর্ তাসল্সর্র সহসিানগতার কাসজ তৎপর 
র্াসকি।  
তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 66 নি। 
আদী নর্ি হাসতম [রানদয়াল্লাহু আিহু] কুফায় অসিক নদি অর্স্থাি 
কসরি এর্ং সসখাসিই 120 র্ের র্য়সস 67 নহজরীসত মততুযর্রর্ 
কসরি। এই নর্ষসয় অন্য উনিও রসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা সাদকা র্া দাি প্রদাি করার প্রনত উৎসাহ 
প্রদাি করা হসয়সে। এর্ং অনত অল্প র্স্তু হসল্ও সাদকা র্া দাি 
প্রদাি করা সর্সক নর্রত র্াকা উনিত িয়। সকিিা অনত অল্প র্স্তু 
সাদকা র্া দাি প্রদাি করার মাধযসম জাহান্নাসমর অনগ্ন হসত মনি 
ল্াভ করাও সম্ভর্। 
2। এই হাদীসনির ভার্ার্ব হসল্া এই সি, সহ মুসনল্ম সমাজ! 
সতামরা সাদাকা অর্র্া দাি প্রদাসির মাধযসম সতামাসদর মসধয 
এর্ং জাহান্নাসমর আগুসির মসধয একনি পদবা ও  প্রনতর্ন্ধ বতনর 
কসরা। িনদও সসই সাদাকা অর্র্া দাি অনত অল্প ও সামান্য 
পনরমাসর্ও হয়। সিমি একনি মাত্র সখজুসরর একনি অংি অর্র্া 
অসধবক অংি নকংর্া একনি সখজুসরর একনি িুদ্র অংিনর্সিষ। 
সকিিা একনি সখজুসরর িুদ্র অংিনর্সিসষর িারা একনি সোসিা 
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নিশুর িুধা নির্ারর্ করা সিসত পাসর। সুতরাং সামান্য র্স্তুসকও 
অর্সহল্া করা বর্ধ িয়। এর্ং জাহান্নাসমর আগুি সর্সক আিরিার 
অর্ব হসল্া পাসপর িমা ও মাজবিা প্রাপ্ত হওয়া।  
3। এই  হাদীনির মসধয সখজুসরর কর্া উসল্লখ করা হসয়সে এর্ং 
অন্যান্য সকাসিা খাসদযর কর্া উসল্লখ করা হয় নি সিমি, এক 
সল্াকমা খাদয। এই জন্য সি, সসই সময় নহজাজর্াসীসদর তর্া 
মাক্কা ও মাদীিার্াসীসদর প্রধাি খাদয নেসল্া সখজরু। তাই সখজসুরর 
কর্া এই হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে।  
4। জান্নাত ল্াভ করার উপকরর্ অসিকগুনল্ রসয়সে। তার মসধয 
সর্সক একনি নর্ষয় হসল্া এই সি,  
অভার্গ্রস্ত র্া দনরদ্র সল্াকসদর দানরদ্র দূর করা। এর্ং তাসদর 
উপকার করা র্া তাসদরসক দাি প্রদাি করা। িনদও তা অল্প র্স্তু 
হয়।  
আর এই অল্প র্স্তুর িারা দনরদ্র সল্াকসদর উপকার করার নর্ষয়নি 
হসল্া মহাি আল্লাহর দয়া র্া অিগ্রহ। নকন্তু এই নর্ষয়নি অনধকাংি 
সল্াক জাসি িা এর্ং মহাি আল্লাহর কততজ্ঞতাও প্রকাি কসর িা। 

নর্শুদ্ধ হজ্জ ও উমরা পাল্ি করার মিবাদা 
ص ددد َّو ال َّدددُ   َأنَّ , مُلدددو ا  اهلِل  , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ   دددن  َأبددد   ُ ر ي دددر َ   -52

  ب ي ن ُ م ددددقاْلُعم ددددر ُ  ِإَلددددو اْلُعم ددددر ِ  َكفَّددددق,    ِلم ددددق    " َ ددددقا :   َ ي ددددِ    مل دددد َّم  

 ".اْلج نَُّ  ُ, َلي س  َلُ      ا ق ِإهَّاْلح جُّ اْلم   ُر    
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   أيضددددددًق صددددددحيا 1223)صددددددحيا ال يددددددق,ا  , ددددددم احلددددددعي   

 (   ال ف  ل  يق,ا(.1315) -132مس م  , م احلعي  

62 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত সি, নিশ্চয় 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
“একনি উমরা পাল্ি করার পর আসরকনি উমরা পাল্ি করসল্, 
উভয় উমরার মধযর্তবী সমসয়র কতত পাপগুনল্র জন্য উভয় উমরা 
কাফফারা হসয় িায়। এর্ং সনিক ও নর্শুদ্ধ হসজ্জর প্রনতদাি জান্নাত 
ো া আর নকেুই িয়”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 1773 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
437 -(1349), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, সর্নি সর্নি উমরা পাল্ি 
করা একনি মুস্তাহার্ র্া উত্তম কমব। সকিিা একনি উমরা পাল্ি 
করার পর আসরকনি উমরা পাল্ি করসল্, উভয় উমরার মধযর্তবী 
সমসয়র কতত পাপগুনল্র জন্য উভয় উমরা কাফফারা হসয় িায়। 
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তসর্ সজসি রাখা দরকার সি, উি পাপগুনল্ র্ল্সত সোসিা সোসিা 
পাপ র্ুোসিা হসয়সে।  সকিিা র্স া র্া মহা পাপ সমািসির জন্য 
তওর্ার নিয়ম ও নিনদবষ্ট্ িতবার্নল্ অনুিায়ী সনিক পন্থায় তওর্া করা 
অপনরহািব। 
 2। এই হাদীসনির িারা নর্শুদ্ধ হজ্জ ও উমরা পাল্ি করার মহা 
মিবাদার নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয়। এর্ং এিাও প্রমানর্ত হয় সি, একনি 
উমরা পাল্ি করার পর আসরকনি উমরা পাল্ি করসল্, উভয় 
উমরার মধযর্তবী সমসয়র কতত পাপগুনল্র জন্য উভয় উমরা 
কাফফারা হসয় িায়। আর সনিক ও নর্শুদ্ধ হসজ্জর প্রনতদাি জান্নাত 
ো া আর নকেুই িয়। 
3। সনিক ও নর্শুদ্ধ হজ্জ র্ল্া হয় সসই হজ্জসক, সি  হজ্জ 
সম্পূর্বরূসপ ইসল্াসমর নিিা ও তার নিয়ম অনুিায়ী সম্পানদত হয়। 

পনর্ত্র রমাজাি মাসসর মহা মিবাদা 
َ دددقا  , مُلدددوُا ال َّدددِ    :ُاي ُ دددو  , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ  ُ ر ي دددر َ   َأِبددد    دددن   -53

اْلج نَّدددِ   ِإذ ا د خ ددد   , م ض دددقُن ُف  ح ددد   َأب دددو اُ  : "ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم 

  ".ُن  ُغ َِّ    َأب و اُ      نَّم     مُلْ ِسَ ِ  الشَّي قِطي 

   صدددحيا مسددد م  , دددم  3222)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   

 (   ال ف  ل  يق,ا(.1025) - 1احلعي  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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63 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
“িখি রমাজাি মাসসর আগমি  সি, তখি জান্নাসতর দরজাগুনল্ 
খুসল্ সদওয়া হয়, জাহান্নাসমর দরজাগুনল্ র্ন্ধ কসর সদওয়া হয় এর্ং 
িয়তািসদরসক িতঙ্খল্ার্দ্ধ করা হয়”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 3277 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 1 
-(1079), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। রমাজাি মাসসর মহা মিবাদার অন্তভুবি একনি নর্ষয় হসল্া এই 
সি, এই মাসস জান্নাসতর দরজাগুনল্ খুসল্ সদওয়া হয় এর্ং 
জাহান্নাসমর দরজাগুনল্ র্ন্ধ কসর সদওয়া হয়। সুতরাং সি র্যনি 
জান্নাসত প্রসর্সির প্রতযািী হসর্ এর্ং জাহান্নাম সর্সক পনরন্ত্রার্ 
কামিাকারী হসর্, সস র্যনি সিি একনিষ্ঠতার সনহত সৎ কমব 
সম্পাদসি তৎপর র্াসক।   
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2। প্রকততপসি িয়তািসদরসক িতঙ্খল্ার্দ্ধ করা হয়। নকন্তু  
িয়তািসদরসক িতঙ্খল্ার্দ্ধ করার কারসর্ সকাি প্রকার অন্যায় ও 
পাসপর কাজ সং নিত হসর্ িা এমি কর্া িয়। সকিিা অন্যায় ও 
পাসপর কাজ সং নিত হওয়ার অন্যান্য কতকগুনল্ উপাদািও 
আসে। সসই উপাদািগুনল্র মসধয রসয়সে: পাপািা, র্দভযাসসর 
মানুষ এর্ং অনতিয় পাপীসল্াক।  
3। জান্নাসতর দরজা খুসল্ সদওয়া, জাহান্নাসমর দরজা র্ন্ধ কসর 
সদওয়া এর্ং িয়তািসদরসক িতঙ্খল্ার্দ্ধ করার িারা পনর্ত্র রমাজাি 
মাসসর মহা মিবাদা সার্যস্ত করা হয়। এর্ং িয়তািসদরসক 
িতঙ্খল্ার্দ্ধ করার মাধযসম ঈমািদার মুসনল্মগর্সক িয়তািসদর 
কষ্ট্দায়ক আিরর্, অমেল্ এর্ং প্রভার্ সর্সক রিা করা হয়।  

ফজসরর আভা প্রকাি হওয়ার পসূর্ব ফরজ সরাজা 
রাখার নিয়ত করা অপনরহািব 

ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    ز   ِج النَِّ ددد    , ِضددد   اهلُل   ن   دددق  ح ْفص دددَ   دددن   -51

م دددن  َلدددم  ُيج ِمدددِع   َ دددقا : " ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم      دددِن النَِّ ددد       مل ددد َّم 

  ".ِصي قس  َلُ  َفَ   الص ي قس  َ      اْلَفج ِر

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2457
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   ملددددنن أبدددد  دا د  , ددددم  230) ددددقمع الرتمدددد ا  , ددددم احلددددعي   

   2331   ملدددددددنن النسدددددددقئ   , دددددددم احلدددددددعي  2161احلدددددددعي  

 (.  صحح  اآل قل  ال ف  ل رتم ا  

64 - অর্ব: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা হাফসা [রানদয়াল্লাহু আিহা]  সর্সক র্নর্বত। নতনি িার্ী 
কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক র্র্বিা কসরসেি। 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: “সি 
র্যনি ঊষাকাল্ র্া ফজসরর আভা প্রকাি হওয়ার পূসর্ব র্া রানত্রর 
অর্সাি  িার পূসর্ব সরাজা রাখার অনভপ্রায় র্া ইো করসর্ িা, তার 
সরাজা সনিক র্সল্ নর্সর্নিত হসর্ িা”। 
[জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 730, সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 
2454 এর্ং সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 2334, তসর্ হাদীসসর 
িব্দগুনল্ জাসম নতরনমিী সর্সক সিওয়া হসয়সে। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয়: 

উমু্মল্মুসমিীি হাফসা নর্িসত আমীরুল্ মুসমিীি ওমার ইর্নুল্ 
খাত্তার্ [রানদয়াল্লাহু আিহু] । নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর ির্ুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পাাঁি র্ের পূসর্ব 
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জন্ম গ্রহর্ কসরি। এর্ং খুিাইস নর্ি হুজাফা আসসাহমী 
আল্র্াদরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর নতনি স্ত্রী নেসল্ি। তাই খিুাইস 
নর্ি হুজাফা আসসাহমী আল্র্াদরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] হাফসা 
[রানদয়াল্লাহু আিহা] সক সসে কসর আনর্নসনিয়া তর্া ইনর্ওনপয়া 
সদসি নহজরত কসরি, সসখাি সর্সক আর্ার  মাদীিার প্রনত নহজরত 
কসরি। এর্ং মাদীিায় আগমি করার পর নতনি র্দর ও ওহুসদর 
িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। নকন্তু ওহুসদর িুসদ্ধ নতনি আ াতপ্রাপ্ত 
হওয়ার কারসর্ মততুযর্রর্ কসরি।    
এর্ং নতনি তার স্ত্রী হাফসা নর্িসত ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু]  সক 
পনতহীিা র্া নর্ধর্া নহসসসর্ সরসখ িাি। সসই সময় হাফসা নর্িসত 
ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু]এর র্য়স নেল্ নর্ি র্ের। ওমার 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] িখি  তাাঁর তরুর্ী ও িুর্তী কন্যা হাফসার 
অর্স্থা সদখসল্ি সি, সস এখি পনতহীিা। এর্ং বর্ধসর্যর অর্স্থা তার 
জীর্সির সুখ, িানন্ত এর্ং আিন্দসক গুপ্তভাসর্ হতযা করসে, তখি 
নতনি অনতিয় সেিপ্রাপ্ত, নেষ্ট্, জজবনরত এর্ং র্যনর্ত নিত্ত নিসয় 
অস্থীর হসয় পস ি। এর্ং নতনি িখিই তাাঁর িুর্তী কন্যা হাফসাসক 
এই বর্ধসর্যর অর্স্থায় সদখসত সপসতি, তখিই নতনি তাাঁর মসির 
নস্থরতা হানরসয় সফল্সতি ও র্যাকুল্ হসয় প সতি। সকিিা তাাঁর এই 
কন্যা তার স্বামীর নজর্িিায় তার স্বামীর সাসর্ অনত িানন্তর সনহত 
মেল্দায়ক দাম্পসতযর জীর্সির সুখসভাগ করসতি। তাই হাফসা 
[রানদয়াল্লাহু আিহা] এর িখি ইিত সিষ হসয় সগসল্া, তখি ওমার 
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[রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর কন্যা হাফসার পুিনর্বর্াসহর নর্ষসয় নিন্তা 
করসত ল্াগসল্ি। অতঃপর িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] হাফসাসক নর্র্াহ করার পয়গাম র্া প্রস্তার্  নদসল্ি 
এর্ং ওমার তাাঁর কন্যা হাফসার নর্র্াহ িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ নদসয় নদসল্ি। এর্ং নতনি তততীয় 
নহজরীসত িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর শ্বশুর 
হওয়ার উচ্চ মিবাদা ল্াভ করসল্ি। 
হাফসা [রানদয়াল্লাহু আিহা] এর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 60 নি।  
হাফসা [রানদয়াল্লাহু আিহা] এর সর্ সিসয় র্স া মিবাদা হসল্া এই 
সি, িখি পনর্ত্র কুরআসির হাসফজগর্ মততযুর্রর্ কসরি, তখি আর্ু 
র্াকর [রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর সখল্াফসতর আমসল্ পনর্ত্র 
কুরআসির নর্নভন্ন অংি সাহার্ীগসর্র কাে সর্সক নিসয় নতনি পনর্ত্র 
কুরআিসক একনত্রত কসরনেসল্ি। সসই পনর্ত্র কুরআসির সর্বপ্রর্ম 
ফমুবল্া ও সুত্রনি সিসত্ন রির্াসর্িসর্র জন্য হাফসা [রানদয়াল্লাহু 
আিহা] সকই দানয়ত্ব সদওয়া হসয়নেসল্া। সকিিা নতনি একজি 
নিনিতা ভদ্রা মনহল্া নেসল্ি এর্ং ভাসল্াভাসর্ সল্খাপ া জািসতি। 
তাই নতনিই পনর্ত্র কুরআসির নেসল্ি রনির্ী। সুতরাং পনর্ত্র 
কুরআসির সর্বপ্রর্ম ফমুবল্া ও সুত্রনি তাাঁরই কাসে নেসল্া সিসত্ন, 
ওসমাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর সখল্াফসতর আমল্ পিবন্ত।  
অতঃপর ওসমাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] হাফসা [রানদয়াল্লাহু আিহা] 
এর কাে সর্সক পনর্ত্র কুরআসির সর্বপ্রর্ম ফমুবল্া ও সুত্রনি নিসয় 
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তার অসিকগুনল্ অনুনল্নপ র্া প্রনতনল্নপ কসর প্রনতনি িহসর ও সদসি 
সপ্ররর্ কসরি। িাসত সর্ সদিগুনল্সত একই পদ্ধনতসত পনর্ত্র 
কুরআি পাি করা হয়। অতঃপর ওসমাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
পনর্ত্র কুরআসির সর্বপ্রর্ম ফমুবল্া ও সুত্রনি হাফসা [রানদয়াল্লাহু 
আিহা] সক প্রতযপবর্ কসরি। সুতরাং এই পনর্ত্র কুরআসির 
সর্বপ্রর্ম ফমুবল্া ও সুত্রনি তার কাসেই র্াসক এর্ং তার মততুযর্রর্ 
করার সময় এনি তার ধমবপরায়র্ ও কতবর্যপরায়র্ ভাই 
আব্দুল্লাহসক প্রদাি কসরি।   
উমু্মল্মুসমিীি হাফসা [রানদয়াল্লাহু আিহা] ইর্াদত, কুরআি পাি 
এর্ং আল্লাহর নজনকসরর সনহত  রানত্র অনতর্ানহত করসতি। নতনি 
সি 41 নহজরীসত অর্র্া 45 নহজরীসত মাদীিায় মততুযর্রর্ কসরি। 
এর্ং মাদীিার আমীর র্া িাসক মারওয়াি তার জািাজার িামাজ 
প াি। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। রমাজাি মাসসর ফরজ সরাজা রমাজাি মাসসই সহাক র্া রমাজাি 
মাসসর কাজা সরাজা সি সকাসিা সমসয় সহাক, অর্র্া মািসতর সরাজা 
সহাক নকংর্া সকাসিা কাফফারার সরাজা সহাক, সমস্ত সিসত্র 
ঊষাকাল্ র্া ফজসরর আভা প্রকাি হওয়ার পূসর্ব র্া রানত্রর অর্সাি 
 িার পূসর্ব সরাজা রাখার অনভপ্রায় র্া ইো ও নিয়ত করা ওয়াসজর্ 
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র্া অপনরহািব। আর অনভপ্রায় র্া ইো ও নিয়সতর স্থাি হসল্া অন্তর 
তাই মুসখ উচ্চারর্ কসর নিয়ত করা বর্ধ িয়।  
2। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, ফরজ সরাজার অনভপ্রায় 
র্া ইো ও নিয়ত সারা নদসির সমস্ত অংসি স্থায়ীভাসর্ অর্যাহত 
র্াকা অপনরহািব। তাই সকাসিা র্যনির নিয়ত নদসির সকাসিা একনি 
অংসি স্থায়ীভাসর্ অর্যাহত িা র্াকসল্ তার সরাজা হসর্ িা। নকন্তু 
িফল্ র্া সুন্নাত সরাজার জন্য এই নিয়মনি প্রসিাজয িয়। তাই 
নদসির সকাসিা একনি অংসি িফল্ র্া সুন্নাত সরাজা রাখার 
অনভপ্রায় র্া ইো ও নিয়ত করসল্ তা প্রসিাজয হসর্ র্সল্ই 
নর্সর্নিত। তসর্ এর  িতব হসল্া এই সি, নদসির সকাসিা একনি 
অংসি িফল্ র্া সুন্নাত সরাজা রাখার নিয়ত করার পূসর্ব সরাজা 
নর্িষ্ট্কারী সমস্ত র্স্তু তর্া পািাহার করা সর্সকও নর্রত র্াকসত 
হসর্। 

ফজসরর িামাসজ পনর্ত্র কুরআি পাসির নিয়ম 

, مُلددددو ُا اهلِل َكددددقن   : َ ددددقا  , ِضدددد   اهلُل   ن ددددُ ب ددددر ز َ     دددن  َأِبدددد    -56

م دددق ب دددي ن  السِ ددد ِ ,  ِإَلدددو     غ دددع اِ ي ْ دددر ُأ ِفددد  الْ    مل ددد َّم ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    

  ي ً .اْلِمقئ ِ  

 صددددددحيا (  151) - 122, ددددددم احلددددددعي   )صددددددحيا مسدددددد م   

    ال ف  نيس م(.611ال يق,ا  , م احلعي  
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65 - অর্ব: আর্ু র্ারজা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] ফজসরর 
িামাসজ ষাি হসত একিনি আয়াত পাি করসতি। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 172 -(461) এর্ং সহীহ র্খুারী, হাদীস 
িং 541, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

নতনি হসল্ি আর্ু র্ারজা িাজল্া নর্ি ওর্াইদ আল্-আসল্ামী 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । সনিক মত সমাতাসর্ক নতনি আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ মাক্কা নর্জসয়র 
কািবক্রসম অংিগ্রহর্ কসরি। অতঃপর নতনি র্াসরায় অর্স্থাি 
কসরি। সসখাি সর্সক নতনি সখারাসাসি আসসি। তারপর নতনি মাভব 
িসল্ িাি। অর্সিসষ নতনি আর্ার র্াসরা িহসর নফসর আসসি। তার 
র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 40 নি। অতঃপর আর্ু র্ারজা িাজল্া নর্ি 
ওর্াইদ আল্-আসল্ামী [রানদয়াল্লাহু আিহু] সমায়ানর্য়া 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] মততুযর্রর্ করার পূসর্বই র্াসরা িহসর সি 60 
নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। আর্ার এই কর্াও র্ল্া হসয়সে সি, 
নতনি সি 64 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। ফজসরর িামাজসক সল্াতুল্ গাদা র্ল্া হয়। এই িামাসজ 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] ষাি হসত একিনি 
আয়াত পাি করসতি। 
2। জামাসত িামাজ প ার সুন্নাত নিয়ম সমাতাসর্ক সিি উপনস্থত 
র্যনিসদর মসধয সি র্যনি সর্নি দুর্বল্ তার সাধযানুিায়ী িামাজ 
প াসিা হয়।  সকিিা সকাসিা ইর্াদত র্া উপাসিার মাধযসম মহাি 
আল্লাহর দুর্বল্ মুসনল্লসদরসক ল্ম্বা ল্ম্বা িামাজ ও দী ব উপাসিার 
জন্য র্াধয কসর কষ্ট্ সদওয়ার প্রসয়াজি সিই। এর্ং তাসদরসক 
নর্রি করারও দরকার সিই। সকিিা প্রকতত ইসল্াম ধসমব অল্প 
কসয়কনি আয়াত পাি কসর হাল্কা কসর ফরজ িামাজ প া সিসত 
পাসর। সিসহতু জামাআসতর সাসর্ ল্ম্বা কসর িামাজ প ার সিসয় 
হাল্কা কসর িামাজ প ার সর্নি মিবাদা রসয়সে। িাসত একজি 
অর্র্া একানধক দুর্বল্ মুসনল্লসদরসক নর্রি করা হসত নর্রত র্াকা 
সম্ভর্ হয়।  
3। মাসনজসদর ইমাসমর একনি উনিত কাজ হসল্া এই সি, নতনি 
সিি সকল্ মুসনল্লসদর মসধয ভাসল্ার্াসা সতনষ্ট্ কসর তাসদর হৃদয়সক 
ধীসর ধীসর সুন্নাসতর নদসক নিসয় আসার সিষ্ট্া কসরি। তাসদরসক 
কষ্ট্ সদওয়া অর্র্া তাসদরসক নর্রি করার সিসয় এিাই হসল্া উত্তম 
পন্থা। তসর্ সখয়াল্ রাখা দরকার সি, নর্নভন্ন মাসনজসদর অর্স্থা 
নর্নভন্ন প্রকার। তাই হসত পাসর সকাসিা এক মাসনজসদ ল্ম্বা িামাজ  
র্া উপাসিা উপসিাগী। আর্ার অন্য মাসনজসদ ল্ম্বা িামাজ  র্া 
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উপাসিা উপসিাগী িয়। দুই মাসনজসদর অর্স্থা আল্াদা আল্াদা 
হওয়ার কারসর্ এই তফাত প্রকাি পায়। সুতরাং প্রসতযক ইমাম 
আপি আপি মাসনজসদর মুসনল্লগসর্র সখয়াল্ রাখসর্ি। তাই 
িামাজ অনত ল্ম্বা নকংর্া অনত  হাল্কা কসর প া উনিত িয়। 

আল্লাহর জন্য নসজদা করার মিবাদা 
ص دد َّو ال َّددُ    َ ي ددِ    النَِّ دد      ددِن , ِضدد   اهلُل   ن دد ُ   ددن  َأبدد   ُ ر ي ددر َ    -55

رَّس  ال َّدددُ   ح ددد  ِدو ر  السُّدددُجأث ددد  هَّس  ِإن   د ُ  النَّدددقُ, اب ددد تأُكددد " :َ دددقا    مل ددد َّم 

 ".ِدو ر  السُُّجث    َأُكْأت  ن َ و النَّقِ, َأ  

   صددددحيا ال يددددق,ا  1325)ملددددنن ابددددن مق دددد   , ددددم احلددددعي    

   صدددحيا مسددد م   ددد   مدددن , دددم  2132 ددد   مدددن , دددم احلدددعي   

(   ال فدددددد  هبددددددن مق دددددد    صددددددحح      182) - 255احلددددددعي  

   اآل قل (.

66 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক র্র্বিা 
কসরসেি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: 
“আদম সন্তাসির সদসহর নসজদার অেপ্রতযেগুনল্সক  জাহান্নাসমর 
অনগ্ন স্পিব করসর্ িা। সকিিা আল্লাহ জাহান্নাসমর অনগ্নর জন্য 
নসজদার অেপ্রতযেগুনল্সক স্পিব করা হারাম কসর নদসয়সেি”। 
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[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 4326,  সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 
7437 এর অংিনর্সিষ এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 299 -
(182) এর অংিনর্সিষ। তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি ইর্নু 
মাজাহ সর্সক সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা আল্লাহর জন্য নসজদা করার মিবাদা 
সার্যস্ত হয়। তাই মুসনল্ম র্যনির সদসহর সমস্ত 
অেপ্রতযেগুনল্সক জাহান্নাসমর অনগ্ন স্পিব করসর্, নকন্তু তার 
নসজদার অেপ্রতযেগুনল্সক স্পিব করসর্ িা। সুতরাং মুসনল্ম 
র্যনির িাক সহ কপাল্, দুই হাসতর তালু্, দুই হাাঁিু এর্ং দুই 
পাসয়র পাতা, এই সকল্ অেপ্রতযেগুনল্সক জাহান্নাসমর অনগ্ন 
স্পিব করসর্ িা। সকিিা এই সকল্ নসজদার 
অেপ্রতযেগুনল্সক মহাি আল্লাহ জাহান্নাসমর জন্য হারাম র্া 
অনর্ধ কসর সরসখসেি। সুতরাং নসজদার অেপ্রতযেগুনল্ ো া 
অন্যান্য অেপ্রতযেগুনল্সক জাহান্নাসমর অনগ্ন স্পিব করসর্ । 
সকিিা জাহান্নাসমর অনগ্নর জন্য এিাই হসল্া মহাি আল্লাহর 
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আসদি। এর্ং জাহান্নাসমর অনগ্ন মহাি আল্লাহর আসদি ো া 
সকাসিা র্যনিসক র্া সকাসিা অেসক স্পিব করসর্ িা। 
2। এই হাদীসনির িারা এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয় সি, মহাি 
আল্লাহ তাাঁর প্রকতত অনুগত সকল্ মানুষসক তাাঁর ইর্াদত ও 
উপাসিার মাধযসম সম্মানিত কসরসেি এর্ং তাসদর প্রনত 
অনুগ্রহ কসরসেি। তাই মহাি আল্লাহ তাসদর ইর্াদত ও 
উপাসিাগুনল্সক তাসদর জান্নাত ল্াসভর মাধযম নিরূপর্ কসর 
নদসয়সেি। এর্ং তাসদর জান্নাসতর সুখ ও সিয়ামত ল্াসভর 
সাসর্ সাসর্ মহাি আল্লাহ তাসদরসক প্রদাি করসর্ি নর্সিষ 
সুসিানভত, সুষমামনণ্ডত আকতনত এর্ং  সসৌন্দিব।  সুতরাং এই 
সসৌন্দিব তাসদর নসজদার অেপ্রতযেগুনল্সত পরকাসল্ নিধবানরত 
র্াকসর্। আর এনি হসল্া আল্লাহর জন্য নসজদা করার একনি 
মহা মিবাদা। 
 
 
ঈসদর নদি ঈদগা িাতায়াসতর পর্ পনরর্তবি করার 

তাৎপিব 
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ص ددد َّو ال َّدددُ   َكدددقن  الن  ِ ددد ُ    :َ دددقا  , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ    دددن    دددقِبرٍ  -52

 .ا خ قَلف  ال َ ِري   ٍعِإذ ا َكقن  ي و ُس ِ ي    َ ي ِ    مل  َّم 

 (.585 احلعي )صحيا ال يق,ا  , م 

67 - অর্ব: জাসর্র  [রানদয়াল্লাহু আিহু]  সর্সক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: 
সি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] ঈসদর নদি ঈদগা 
িাতায়াসতর পর্ পনরর্তবি করসতি। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 986]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 38 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। ঈসদর নদি ঈদগা িাতায়াসতর পর্ পনরর্তবি করার তাৎপিব র্া 
রহস্য এিা হসত পাসর সি, সকয়ামসতর নদি আল্লাহর কাসে দুনিই 
পর্ র্া রাস্তা িাতায়াসতর সািয প্রদাি করসর্। সকিিা এই পতনর্র্ীর 
মানি সকয়ামসতর নদি ভাল্ র্া মন্দ িা নকেু কাজ তার উপসর করা 
হসয়সে, সসই সমস্ত নর্ষসয়  সািয প্রদাি করসর্। 
2। ইসল্াম ধসমবর কসমবর নর্ষসয় মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস 
সিি তার িমতা অনুিায়ী আল্লাহর িার্ীর অনুসরর্ কসর। িনদও 
তাাঁর কসমবর সকাসিা তাৎপিব জািসত সিম িা হয়। 
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িামাসজর িানর্  হসল্া: পনর্ত্রতাজবি করা 

ص دد َّو ال َّددُ   ُا ال َّددِ  , مُلددو  َ ددقا   :َ ددقا  , ِضدد   اهلُل   ن دد ُ   ِ دد ٍّ   ددن   -58

ُم  ددددق ال َّْ ددددِ ُ     ُ,    ت ح ِري ِ  ال  ُ ددددو ِمْف  ددددقُ  الصَّدددد َ : "  َ ي ددددِ    مل دددد َّم  

 ".ُم  ت ح ِ يُ   ق ال َّس ِ ي 

 ددددقمع الرتمدددد ا  , ددددم      51ملددددنن أبدددد  دا د  , ددددم احلددددعي     )

َ دددقا  المدددقس   226ملدددنن ابدددن مق ددد   , دددم احلدددعي     3احلدددعي  

بألددددد : أصدددددا ءددددد ٍ     ددددد ا ال دددددق       الرتمددددد ا:  ددددد ا حدددددعي     

 (.حسن  اآل قل   صحح  حسن  أ 

68 - অর্ব:  আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি র্সল্ি সি,  
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]   র্সল্সেি: 
“িামাসজর িানর্ হসল্া: পনর্ত্রতাজবি করা,  িামাসজ প্রসর্ি করার 
র্ার্ী  হসল্া: 
 আল্লাহু আকর্ার ) ُبَر ُ عَك  )للَاه  র্ল্া। 

 এর্ং িামাজ সর্সক সর্র হওয়ার র্ার্ী  হসল্া:  

 (اهلِل ُ م ح ,    م ُ ي َ    ُسُ لسََّا)

আসসাল্ামু আল্াইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ র্ল্া র্া পাি করা”।  
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 [সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 61, জাসম নতরনমিী, হাদীস িং 3 
এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 275,  ইমাম নতরনমিী এই 
হাদীসনিসক এই অধযাসয়র অতযানধক নর্শুদ্ধ র্সল্সেি। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক হাসাি সহীহ ( সুন্দর 
সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আর্ুল্ হাসাি আল্ী নর্ি আর্ু তাসল্র্ নর্ি আব্দুল্ মুত্তানল্র্ আল্ 
হানিমী আল্ কুরািী [রানদয়াল্লাহু আিহু]। নতনি নহজরী সাসল্র 23 
র্ের পূসর্ব রজর্ মাসসর 13 (এর্ং 17/3/599 নিস্টাব্দ) তানরসখ 
জন্ম গ্রহর্ কসরি। এর্ং নতনি আল্লাহর রাসূসল্র িািাসতা ভাই এর্ং 
জামাতা র্া জামাই হসল্ি। র্াল্কসদর মসধয সর্বপ্রর্সম নতনিই 
ইসল্াম ধমব গ্রহর্ কসরনেসল্ি। 
 মহাি আল্লাহ িখি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম]সক নহজরত কসর মাদীিা িাওয়ার অনুমনত প্রদাি 
কসরনেসল্ি, তখি আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] নিসজর জীর্ি ও 
আিাসক আল্লাহ এর্ং তাাঁর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
এর জন্য উৎসগব কসর নদসয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর নর্োিায় িয়ি কসরনেসল্ি। তাই কুরাইি র্ংসির 
সল্াকজি সভসর্নেসল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] নিসজর নর্োিায় শুসয় আসেি।  তাই পরর্তবী সমসয় 
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তাাঁরা িখি জািসত পারসল্ি সি, তাাঁসদরসক সধাাঁকার মসধয প সত 
হসয়সে এর্ং আল্লাহ রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
পনরর্সতব তাাঁর নর্োিায় আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] শুসয় আসেি, 
তখি তাাঁরা আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু]সক অন্যায়ভাসর্ কষ্ট্ নদসত 
শুরু কসরনেসল্ি। নকন্তু আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁসদরসক সকাসিা 
পসরায়া কসরি নি। এর্ং সি সমস্ত সল্াসকর আমািত আল্লাহর রাসলূ্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নিকসি নেসল্া, সসই সমস্ত 
সল্াসকর আমািত আল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
এর উপসদি অনুসাসর তাাঁসদরসক সফরত সদওয়ার কাসজ রত হসয় 
নগসয়নেসল্ি। 
আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর সিহারা সদখসত অনত সুন্দর নেসল্া, 
এমি মসি হসতা সি, নতনি সিি পূনর্বমা রাসতর একনি সুন্দর িাাঁদ। 
নতনি ইসল্ামী রীনতিীনত অনুসাসর র্াদী-নর্র্াদীর মসধয সনিক 
ফায়সাল্া, ফসতায়া প্রদাি, পনর্ত্র কুরআসির সনিক জ্ঞাি, র্যাখযা ও 
ভার্ার্ব প্রদাসি নর্খযাত নেসল্ি। সিমিনক নতনি র্ীরত্ব, িনি, 
পসরাপকার, প্রখর র্ুনদ্ধ, র্িততা এর্ং অল্ঙ্কারপরূ্ব ভাষাজ্ঞাসির 
নর্ষয়গুনল্সতও নেসল্ি নর্খযাত। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 
536 নি। 
নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসর্ 
সমস্ত িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরনেসল্ি। তসর্ আল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর উপসদি অনুিায়ী নতনি শুধুমাত্র 
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তার্ুসকর িুসদ্ধ অংিগ্রহর্ করসত পাসরি নি। সকিিা আল্লাহর রাসলূ্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সসই সময় নিসজর পনরর্ার-
পনরজসির সংরিসর্র দানয়ত্ব তাাঁর উপর ন্যস্ত কসরনেসল্ি। 
সি দিজি সাহার্ী জান্নাতর্াসী হওয়ার সুসংর্াদ এই দুনিয়াসতই 
সপসয় সগসেি, সসই দিজি সাহার্ীসদর অন্তভুবি নতনি একজি। 
নতনি হসল্ি আমীরুল্ মুনমিীি এর্ং সখাল্াফাসয় রাসিদীসির িতুর্ব 
খনল্ফা। নতনি ওসমাি নর্ি আফ ফাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর 
িাহাদাত র্রর্ করার পর সি 35 নহজরীসত মুসনল্ম জাহাসির 
খনল্ফা নিিুি হওয়ার জন্য মাদীিাসত র্ায়াআত র্া আনুগসতযর 
িপর্ গ্রহর্ কসরনেসল্ি। অতঃপর কূফা িহরসক নতনি মুসনল্ম 
জাহাসির রাজধািী নিধবারর্ কসরি। তাাঁর সখল্াফত পাাঁি র্ের নতি 
মাস নেসল্া। তাাঁর আমসল্ সারা মুসনল্ম জাহাসি রাজনিনতক 
অনস্থরতার অর্স্থানিই নেসল্া নর্রাজমাি। একজি নর্সদ্রাহীর হাসত 
নতনি ফজসরর িামাসজ সি 40 নহজরীসত (661 নিস্টাসব্দ) 
রমাজাি মাসস িাহাদতর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু আিহু] । 
 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি,  পনর্ত্রতাজবি িা কসর সি 
সকাসিা িামাজ প া হারাম র্া অনর্ধ। এই নর্ষসয় সকাসিা ফরজ 
িামাজ র্া সকাসিা িফল্ িামাসজর মসধয নকেুই তফাত সিই। 
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অনুরূপভাসর্ পনর্ত্র কুরআি পাসির নসজদা, আল্লাহর কততজ্ঞতা 
প্রকাি করার নসজদা এর্ং জািাজার িামাসজর মসধযও সকাসিা 
পার্বকয সিই। তসর্ কতকগুনল্ ওল্ামাসয় ইসল্াম র্সল্সেি সি, 
পনর্ত্র কুরআি পাসির নসজদা এর্ং আল্লাহর কততজ্ঞতা প্রকাি 
করার নসজদার জন্য পনর্ত্রতাজবি করা িতব িয় র্া অপনরহািব িয়।   
2। এই হাদীসনির মসধয িামাসজর তাকর্ীসর তাহরীমা  এর্ং 
িামাজ সর্সক সর্র হওয়ার জন্য সাল্াম নফরাসিার নর্ষয়নি 
িামাসজর সাসর্ জন ত রসয়সে। সকিিা তাকর্ীসর তাহরীমার িারা 
িামাসজর পূসর্ব িা নকেু হাল্াল্ নেল্ তা সর্ হারাম হসয় িায়। এর্ং 
তাসল্ীম র্া িামাজ সর্সক সর্র হওয়ার জন্য সাল্াম নফরাসিার িারা 
িামাসজর কারসর্ িানকেু  হারাম হসয় নেল্ তা সর্ই হাল্াল্ হসয় 
িায়।  
3। এই হাদীসনিসত িামাসজ প্রসর্ি করাসক তাহরীম র্ল্া হসয়সে। 
সকিিা এর িারা পািাহার সহ অন্যান্য আসরা দুনিয়ার সর্ নকেুই 
মুসনল্লর জন্য হারাম হসয় িায়। তাই তাকর্ীর র্া আল্লাহু আকর্ার 
 র্ল্া ো া িামাসজ প্রসর্ি করা িায় িা। তাই িামাসজ )َال َُّ  َأْك  ُر(

প্রসর্ি করার সময় নিয়ত সহকাসর আল্লাহু আকর্ার পাি কসর 
িামাসজ প্রসর্ি করসত হসর্। 
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4। সাল্াসমর মাধযসম মুসনল্ল িামাজ সর্সক সর্র হয়। এর্ং 
িামাসজর মসধয দুনিয়ার িা নকেু মুসনল্লর জন্য হারাম হসয় নেসল্া, 
এর িারা তা সর্ই হাল্াল্ হসয় িায়। 

 তাই আততাসল্ীম র্ল্সত ডাি নদসক একর্ার এর্ং র্াম নদসক 
একর্ার:  

 (اهلِل ُ م ح ,    م ُ ي َ    ُسُ لسََّا)

“আসসাল্ামু আল্াইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” পাি করা র্ুোসিা 
হসয়সে। 
 
 
 
 

আিরূার সরাজা রাখার প্রনত উৎসাহ প্রদাি 

ص دد َّو ال َّددُ    َ ي ددِ      َأنَّ النَِّ دد َّ , ِضدد   اهلُل   ن دد ُ   ددن  َأبدد   َ   ددقد َ     -55

 ن و ال َّدددِ  أَ َ ددد   ِسدددُب    ح َأ ل ددد   ا    ِإ, و قُءددد ِس   و قُس ي ددد ي ِصددد َ دددقا : "    مل ددد َّم 

 ".َ ُ   َ    َ  الَِّ ُيَ فِّر  السَّن 
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 صددددحيا مسدددد م   دددد     262) دددقمع الرتمدددد ا  , ددددم احلددددعي    

ملدددنن أبددد  دا د   ددد   مدددن    (  1152) -155مدددن , دددم احلدددعي   

   حي دددددم المدددددقس    ال فددددد  ل رتمددددد ا  2126, دددددم احلدددددعي  

 (. صحح  اآل قل  الرتم ا   ا احلعي  بش ٍ  

69 - অর্ব: আর্ু কাতাদা আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু]  সর্সক 
র্নর্বত সি, নিশ্চয় আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “আিূরার সরাজার নর্ষসয়  আনম  আল্লাহর কাসে আিা 
সপাষর্ কনর সি, নতনি আিূরার একনি সরাজার িারা গত এক 
র্েসরর পাপসমূহ িমা কসর নদসর্ি”। 
 [জাসম নতরনমজী, হাদীস িং 752, সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 196 
- (1162) এর অংিনর্সিষ এর্ং  সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 
2425 এর অংিনর্সিষ। ইমাম নতরনমিী এই হাদীসনির নর্ষসয় 
নিসজর সকাসিা মন্তর্য সপি কসরি নি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 15 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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1। আিূরার সরাজা রাখার প্রনত এই হাদীসনি উৎসাহ প্রদাি কসর। 
সকিিা এই হাদীসনির িারা জািা িায় সি, মহাি আল্লাহ এই 
আিূরার একনি নদসি সরাজা রাখার মাধযসম আমাসদর পূর্ব এক 
র্েসরর পাপগুনল্সক িমা কসর সদি। িনদও এই সমস্ত পাপ র্ল্সত 
সোসিা সোসিা পাপ র্ুোসিা হসয়সে।  

2। মুহারবাম মাসসর 9 এর্ং 10 তানরসখ সরাজা রাখা মুস্তাহার্ অর্র্া 
উত্তম। সকিিা আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এই 
আিূরার নদসি স্বয়ং সরাজা সরসখসেি এর্ং 9 তানরসখ সরাজা রাখার 
আিা সপাষর্ কসরসেি। তসর্ আিূরার নদি নহসসসর্ শুধু মাত্র 
মুহারবাম মাসসর 10 তানরসখ এক নদি একনি সরাজা রাখাও িল্সর্। 
তাই মুহারবাম মাসসর শুধু 10 তানরসখ সরাজা রাখা মাকরূহ র্া 
অপেন্দিীয় নর্ষয় িয়।  
3। আিূরার সরাজা রাখার সনিক নিয়ম হসল্া এই সি, শুধু মাত্র 
মুহারবাম মাসসর 10 তানরসখ এক নদি একনি সরাজা রাখা িাসর্। 
এর্ং মুহারবাম মাসসর 10 তানরসখর সরাজা রাখার সাসর্ সাসর্ 9 
তানরসখও সরাজা রাখা উত্তম। অতঃপর মহাি আল্লাহর মুহারবাম 
মাসস িত সর্নি সরাজা রাখা িাসর্, ততই উত্তম কমব র্া পুসর্যর কাজ 
নহসসসর্ নর্সর্নিত হসর্। 

হানসমসুখ আিসন্দর সনহত সািাৎ করার মিবাদা 
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ص دد َّو ال َّددُ    الددن َُّ ددقا : َ ددقا  ِلدد      , ِضدد   اهلُل   ن دد ُ  ,ٍّذ   ددن  َأبدد     -20

  َلددو  َأن  ت ْ َ ددو َأخ ددقَ      ت ح ِ ددر نَّ ِمددن  اْلم ع ددُر ِف ء ددي ً ق    : "َه  َ ي ددِ    مل دد َّم  

 ".ِبو   ٍ  َطْ ٍا

  (  (.2525) - 111)صحيا مس م  , م احلعي  

70 - অর্ব: আর্ু জার [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] আমাসক  
র্সল্সেি: “তুনম পুসর্যর সকাসিা কাজসক সকাসিা সময় তুে মসি 
করসর্ িা। িনদ সতামার পসি পুসর্যর সকাসিা কাজ সম্পাদি করা 
সম্ভর্পর িা হয়, তাহসল্ তুনম কমপসি সতামার মুসনল্ম ভাইসয়র 
সসে হানসমুসখ সািাৎ করা হসতও নর্রত র্াকসর্ িা”।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 144 -(2626)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 10 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির দানর্ অনুিায়ী এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয় সি, 
একজি মুসনল্ম র্যনির জন্য তার অন্য মুসনল্ম ভাইসয়র সসে 
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প্রফুল্ল মসি,  সুপ্রিস্ত হৃদসয়, উজ্জ্বল্ ও হানসমুসখ আিসন্দর সনহত 
সািাৎ করা উনিত।  
2। সকাি মুসনল্ম র্যনির িনদ স্বামী অর্র্া স্ত্রী র্াসক, নকংর্া তার 
সন্তািসন্তনত এর্ং  োত্র, োত্রী ও কমবী র্া শ্রনমক র্াসক, তাহসল্ এই 
হাদীসনির দানর্ অনুিায়ী সস সিি তাসদর সাসর্ প্রফুল্ল মসি, উজ্জ্বল্ 
ও হানসমুসখ আিসন্দর সনহত ভাসল্া আিরর্ র্জায় রাসখ। সকিিা 
এরা সতা সর্াই মানুষ, এসদর সকসল্র অনুভনূত, আিা, আকাঙ্খা 
রসয়সে। অতএর্ হানসমুসখ আিসন্দর সনহত এসদরসক সাল্াম 
সদওয়ার জন্য র্ল্সর্:  

   م ُ ي َ    ُسُ لسََّا

আসসাল্ামু আল্াইকুম! আপিারা সর্াই সকমি আসেি? হয়সতা 
আিনন্দত ও ভাসল্াই আসেি সর্াই? সকাি নজনিসসর প্রসয়াজি 
আসে নক আপিাসদর? 
এই পদ্ধনতসত তাসদর সাসর্ আিরর্ করসল্, নিশ্চয় তাসদর মসি 
আিন্দ, প্রফুল্ল, িানন্ত এর্ং ভাসল্ার্াসা সতনষ্ট্ হসর্। 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, সকাসিা র্যনির সাসর্  
প্রফুল্ল মসি, উজ্জ্বল্ ও হানসমুসখ আিসন্দর সনহত সািাৎ করসল্ 
এই উত্তম আিরর্নির মাধযসম দািখয়রাত  করার মত পুর্য ল্াভ 
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হসর্। সকিিা আল্লাহর রাসূল্  [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি:  

 " ... ت سُُّمَ       ِ  أخيَ  َلَ  صع   "

 অর্ব:   “সতামার ভাইসয়র সাসর্ হানসমুসখ আিসন্দর সনহত সািাৎ 
করসল্ দািখয়রাত করার মত সতামার পুর্য ল্াভ হসর্”। 
[জাসম নতরনমজী, হাদীস িং 1956, ইমাম নতরনমিী এই 
হাদীসনির নর্ষসয় হাসাি গারীর্ (এক পন্থায় র্নর্বত)  র্সল্সেি। 
আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) 
র্সল্সেি]। 
সুতরাং মতদু সহসস সকামল্ভাসর্ কর্া র্ল্ার নর্ষয়নির মসধযও রসয়সে 
দীনপ্ত, সসৌন্দিব, আিন্দ এর্ং জাাঁকজমক। এর্ং এইগুনল্র মাধযসম 
মানুসষর কাসে সপ্ররর্ করা হয় সপ্রম-প্রীনত, ভাসল্ার্াসা, আরাম এর্ং 
আিসন্দর র্াতবা। 

সুন্নাত র্া িফল্ িামাজ র্ান সত প াই সর্নি উত্তম 
ص ددد َّو ال َّدددُ  َأنَّ النَِّ ددد َّ   , ِضددد   اهلُل   ن دددُ  ز ي دددِع ب دددِن ث قِبدددٍ     دددن   -21

 ب ي ِ ددِ  َأْفض ددُ  ِمددن  ص دد ِتِ  ِفدد      ص دد ُ  اْلم ددر ِ  ِفدد    : "  َ ددقا   َ ي ددِ    مل دد َّم  

  ".اْلم ْ ُ وب َ      ا ِإهَّ م س ِجِعا 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3131
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3131
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   صدددددحيا ال يدددددق,ا  1011)ملدددددنن أبددددد  دا د  , دددددم احلدددددعي   

   ال فدددد  آبدددد  دا د   صددددحح    231 دددد   مددددن , ددددم احلددددعي     

   اآل قل (.

71 -  অর্ব:   জযায়দ নর্ি সাসর্ত [রানদয়াল্লাহু আিহু] সর্সক র্নর্বত, 
নতনি র্সল্ি সি, নিশ্চয় িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “আমার মাসনজসদ সকাসিা র্যনির ফরজ 
িামাজ প া র্যতীত অন্যান্য সুন্নাত র্া িফল্ িামাজ তার র্ান সত 
প াই সর্নি উত্তম”।  
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 1044 এর্ং সহীহ র্খুারী, হাদীস িং 
731 এর অংিনর্সিষ। তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি আর্ু দাউদ 
সর্সক সিওয়া হসয়সে। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী এই 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

জযায়দ নর্ি সাসর্ত ইর্নুদ দাহহাক আল্ আিসারী একজি মহা 
নর্খযাত ও মহা সম্মানিত সাহার্ী, নিনি আল্লাহর রাসূসল্র ওহী র্া 
ঐিী র্ার্ীর নল্নপকার নেসল্ি [রানদয়াল্লাহু আিহু]। 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] িখি মাদীিায় 
আগমি কসরি, তখি নতনি একনি এনতম র্া অিার্ নকসিার 
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নেসল্ি। এর্ং তখি তার র্য়স 11 র্েসরর সর্নি নেল্ িা। সসই 
সময় তার পনরর্াসরর সল্াকজি িখি ইসল্াম ধমব গ্রহর্ 
কসরনেসল্ি, তখি নতনিও তাসদর সাসর্ সাসর্ ইসল্াম ধমব গ্রহর্ 
কসরনেসল্ি।  

আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] িখি তার মসধয 
সদখসত সপসল্ি জ্ঞািাজবি, নিিাদীিা, িাস্ত্রানদ অধযয়ি ও 
সল্খাপ ার আগ্রহ, জ্ঞাি সংরিসর্র সিাগযতা ও সনিক সর্াধিনি 
এর্ং নর্দযাজবসির কামিা, তখি নতনি তাসক ওই সমস্ত ওহী র্া ঐিী 
র্ার্ীর নল্নপর্দ্ধ করার জন্য নিসয়াগ করসল্ি, সি সমস্ত ওহী র্া ঐিী 
র্ার্ী তাাঁর প্রনত আল্লাহর পি সর্সক অর্তীর্ব হসতা। এর্ং জযায়দ 
নর্ি সাসর্ত [রানদয়াল্লাহু আিহু]এই মহাদানয়ত্ব এর্ং মহাকািব 
সনিক পদ্ধনতসত পাল্ি কসরি। 

আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]আর্ার িখি 
পতনর্র্ীর নর্নভন্ন রাজা ও সিতাসদরসক ইসল্াম গ্রহসর্র জন্য নল্নখত 
দাওয়াত দাসির ইো সপাষর্ কসরি, তখি নতনি জযায়দ নর্ি 
সাসর্ত [রানদয়াল্লাহু আিহু]সক সসই সমস্ত  রাজা ও সিতাসদর 
কতকগুনল্ ভাষা নিিা ও ভাষার জ্ঞাি ল্াভ করার আসদি প্রদাি 
কসরি। তাই নতনি অল্প সমসয়র মসধয কতকগুনল্ ভাষার নিিা ও 
ভাষার জ্ঞাি ল্াভ করসত সিম হসয়নেসল্ি। অতএর্ নতনি আরনর্ 
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ভাষার সাসর্ সাসর্ সি সমস্ত ভাষার নিিা ও জ্ঞাি ল্াভ কসরনেসল্ি, 
তার মসধয রসয়সে: পারসস্যর ফানসব ভাষা এর্ং সুনরয়ািী ভাষা 
অর্বাৎ প্রািীি নসনরয় ভাষা (Syriac language) ইতযানদ। 

জযায়দ নর্ি সাসর্ত [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর মহা গুর্ার্নল্ নেসল্া: 
তাাঁর জ্ঞাি এর্ং সানহসতযর িারা নতনি মাদীিা িহসরর মসধয উচ্চ 
মিবাদার অনধকারী হসয়নেসল্ি। এর্ং সকল্ মুসনল্মগসর্র মসধযও 
নতনি সম্মাি ও শ্রদ্ধার পাত্র নেসল্ি। সকিিা সাধারর্ ভাসর্ নেসল্ি 
নতনি  মহা জ্ঞানি, মহা র্ুনদ্ধমাি এর্ং পনর্ত্র কুরআসির রিক ও 
হাসফজ। নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
এর কাে সর্সক হাদীস র্র্বিাও কসরসেি এর্ং তাাঁর কাে সর্সক 
পনর্ত্র কুরআসিরও জ্ঞাি ল্াভ কসরসেি।       

ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর সখল্াফসতর আমসল্ িখি হজ্জ 
পাল্সির িাত্রা করসতি, তখি নতনি  জযায়দ নর্ি সাসর্ত 
[রানদয়াল্লাহু আিহু]সক মাদীিার িাসক নহসসসর্ সখল্াফসতর 
দানয়ত্ব প্রদাি করসতি। এর্ং তাাঁসক নতনি নর্িারপনত নহসসসর্ও 
নিসয়াগ কসরনেসল্ি এর্ং  তাাঁর এই কাসজর জন্য তাাঁর পানরশ্রনমক 
নিধবারর্ কসর নদসয়নেসল্ি। 
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আর্ু র্াকর ও ওসমাি [রানদয়াল্লাহু আিহুমা]এর সখল্াফসতর 
আমসল্ জযায়দ নর্ি সাসর্ত [রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর সানর্ ও 
সহিরসদর সসে পনর্ত্র কুরআি একনত্রত করসর্র মহা দানয়ত্ব 
পাল্ি কসরসেি। হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাসে সর্সক র্নর্বত 92 নি 
হাদীস পাওয়া িায়। 
জযায়দ নর্ি সাসর্ত [রানদয়াল্লাহু আিহু] সি 45 নহজরীসত 56 
র্ের র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি। এই নর্ষসয় অন্য উনিও রসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, র্ান সত িফল্ র্া সুন্নাত 
িামাজ প া সর্নি উত্তম। সকিিা র্ান সত িফল্ র্া সুন্নাত িামাজ 
প ার মাধযসম একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা  এর্ং নর্িয়িম্রতা উত্তম 
পন্থায় র্জায় রাখা িায় এর্ং সল্ৌনককতা সর্সক সর্নি দূসর র্াকা 
িায়। নকন্তু সি সমস্ত িফল্ র্া সুন্নাত িামাজ জামাসতর সাসর্ প সত 
হয় সিমি, িন্দ্রগ্রহর্ ও সূিবগ্রহসর্র িামাজ এর্ং এসস্তস্কা র্া র্তনষ্ট্ 
প্রার্বিার িামাজ ইতযানদ, সসই সমস্ত িামাজ মুসনল্ম র্যনির জন্য 
জামাসতর সাসর্ মাসনজসদ প াই উত্তম। 
2। মুসনল্ম র্যনির জন্য আল্লাহর িার্ীর মাসনজসদ জামায়াসতর 
সাসর্ িামাজ প া প্রকতত ইসল্াসমর নর্ধািসম্মত একনি সৎকমব। 
তাই মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সস সিি আল্লাহর িার্ীর মাসনজসদ 
জামায়াসতর সাসর্ িামাজ পস । অনুরূপভাসর্ সি সমস্ত িামাজ 
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প্রকতত ইসল্াসমর নর্ধািসম্মত জামায়াসতর সাসর্ প া প্রসিাজয 
সিমি, ঈসদর িামাজ, এসস্তস্কা র্া র্তনষ্ট্ প্রার্বিার িামাজ, িন্দ্রগ্রহর্ ও 
সূিবগ্রহসর্র িামাজ এর্ং তারার্ীর িামাজ। এই সমস্ত িামাজ 
মুসনল্ম র্যনির জন্য জামাসতর সাসর্ মাসনজসদ প াই উনিত। 
তসর্ িফল্ এর্ং সুন্নাত িামাজগুনল্ র্ান সত প াই সর্নি উত্তম। 

িারনি র্াকয উচ্চারর্ করার মিবাদা 
 اهلِلُا َ دددقا  , مُلدددو   :  َ دددقا , ِضددد   اهلُل   ن ددد ُ  ُ ر ي دددر َ   َأِبددد    دددن   -22

  هلِل  اْلح م دددُع   اهلِلمُلددد  ح قن   ا : َآن  َأُ دددو ": ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم   

َأح دددددبُّ ِإَلددددد َّ ِممَّدددددق َطَ ع ددددد     َ ي دددددِ      َأْك  دددددُر اهلُل    اهلُل ِإَلددددد   ِإهَّ   َه

 ".الشَّم ُس

 (  (.2556) - 32)صحيا مس م  , م احلعي   

72 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “আমার এই র্াকযগুনল্ উচ্চারর্ করা:  

 ".َأْك  ُر اهلُل   اهلُل  ِإَل   ِإهَّ   َه هلِل   اْلح م ُع  اهلِل مُل  ح قن  "

 অর্ব: “আনম আল্লাহর পনর্ত্রতা স াষর্া করনে, িার্তীয় প্রিংসা 
আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ো া সকাসিা সতয উপাস্য সিই এর্ং আল্লাহ 
সর্ সিসয় সর্নি মহাি ও সশ্রষ্ঠতর”।  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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সসই সমস্ত র্স্তু অসপিা অনধক নপ্রয়, সি সমস্ত র্স্তুর উপর সূসিবাদয় 
হয়”।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 32 -(2695)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি,  এই িারনি র্াসকযর মসধয 
এমি মহামিবাদা রসয়সে, িা অন্য র্াকযগুনল্র মসধয সিই। এই র্াকয 
িারনি  হসল্া: 

 ."َأْك  ُر اهلُل    اهلُل ِإَل   ِإهَّ   َه  هلِل  اْلح م ُع   اهلِلمُل  ح قن  "

2। উি র্াকয িারনিসক অনধকতর পাি করার প্রনত এই হাদীসনি 
উৎসাহ প্রদাি কসর। সকিিা এই র্াকয িারনির পািকারীর জন্য 
মহাি আল্লাহ মহাপুরস্কার সরসখসেি এর্ং মহাপুর্যও সরসখসেি। 

সকয়ামত সং নিত হসর্ সর্সিসয় নিকতষ্ট্ সল্াকসদর 
উপর 
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ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ     دددِن الدددنَّ    , ِضددد   اهلُل   ن دددُ    دددن      دددِع اهلِل -23

 ".النَّقِ  ِءر اِ,   َ و ِإهَّ السَّق  ُ  ُست ُ و  َه" َ قا :   مل  َّم 

 (  (.2515) - 131)صحيا مس م  , م احلعي  

73 - অর্ব: আব্দুল্লাহ নর্ি মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। 
নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক র্র্বিা 
কসরসেি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“মহাপ্রল্য় র্া সকয়ামত সং নিত হসর্ সর্সিসয় নিকতষ্ট্ সল্াকসদর 
উপর”। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 131 -(2949)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ী হসল্ি আব্দলু্লাহ নর্ি 
মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু]। 

এই সাহার্ীর পনরিয় পূসর্ব 3 িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, মহাপ্রল্য় র্া সকয়ামত 
এমি সল্াকসদর উপর সং নিত হসর্, িারা মাির্ জানতর মসধয সর্ 
সিসয় সর্নি নিকতষ্ট্। সুতরাং তাসদর মসধয সকাসিা প্রকার মেল্ এর্ং 
আল্লাহর প্রনত ঈমাি র্াকসর্ িা। আর তাসদর মসধয র্যাপক হাসর 
র্যনভিার েন সয় প সর্। 
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2। প্রকতত ঈমািদার মুসনল্ম সমাসজর সল্াকজসির উপর মহাপ্রল্য় 
র্া সকয়ামত সং নিত হসর্ িা। সিসহতু সকয়ামত সং নিত হওয়ার 
পূসর্বই তারা মততুযর্রর্ করসর্। সকিিা মহাি আল্লাহ সসই সময় এক 
প্রকার সুিীতল্ র্ায় ু সপ্ররর্ করসর্ি। এই র্ায়ুর মাধযসম সমস্ত 
ঈমািদার মুসনল্মগসর্র মততুয  িসর্। সুতরাং সসই সময় পতনর্র্ীসত 
সকাসিা ভাসল্া সল্াক র্াকসর্ িা,  শুধু মাত্র খারাপ সল্াক অর্নিষ্ট্ 
সর্সক িাসর্, তখি হিাৎ কসর আকনস্মকভাসর্ তাসদরই উপসর 
মহাপ্রল্য় র্া সকয়ামত সং নিত হসর্। 
3। প্রকতত ঈমািদার মুসনল্ম সমাসজর মসধয িারা মহাি আল্লাহর 
নর্সিষ সাহািয প্রাপ্ত সম্প্রদায় র্া দসল্র সল্াকজি এই পতনর্র্ীসত 
সসতযর উপর সর্বদা অিল্ র্াকসর্। তারাও এই পতনর্র্ীসত সসই 
নিনদবষ্ট্ সময় পিবন্ত সর্াঁসি র্াকসর্, সিই নিনদবষ্ট্ সমসয় মহাি আল্লাহ 
এক প্রকার সুিীতল্ র্ায়ু সপ্ররর্ করসর্ি, এর্ং সসই র্ায়ুর মাধযসম 
সমস্ত ঈমািদার মুসনল্মগসর্র মততুয  িসর্। তসর্ মহাপ্রল্য় র্া 
সকয়ামত সং নিত হওয়ার পূসর্বই সমস্ত ঈমািদার মুসনল্মগসর্র 
মততুয  িসর্।  

একজি মসুনল্ম র্যনি অন্য আসরক জি মুসনল্ম 
র্যনির প্রনত জুল্ুম করা হারাম 
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 اهلِلا  ب دددِن ُ م دددر  , ِضددد   ال َّدددُ    ن ُ م دددق  َأنَّ , مُلدددو    اهلِل  دددن      دددِع  -21

 َهي ْ ِ ُمدددُ    َه َ دددقا : "اْلُمس دددِ ُم َأُخدددو اْلُمس دددِ ِم   ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم  

 ".ح ق  ِ ِ  ِف   اهلُلَكقن    ِ ح ق  ِ  َأِخي    م ن  َكقن  ِف    ُيس ِ ُمُ 

   صدددحيا مسددد م  , دددم  5561)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   

  ا(.(   ال ف  ل  يق,2680) -68احلعي  

74 -  অর্ব:   আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] হসত 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সি, নিশ্চয়  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: “একজি মুসনল্ম র্যনি অন্য 
আসরক জি মুসনল্ম র্যনির ভাই। সুতরাং সস তার প্রনত অতযািার 
করসর্ িা এর্ং তাসক অতযািারীর হাসত সেস ও নদসর্ িা। এর্ং সি 
র্যনি তার ভাইসয়র অভার্ সমিাসর্, সসই র্যনির অভার্ আল্লাহ 
সমিাসর্ি”। 
 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6951 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
58 -(2580),  তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্খুারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 22 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি, একজি মুসনল্ম র্যনির 
জন্য অন্য আসরক জি মুসনল্ম র্যনির প্রনত অতযািার র্া জুল্ুম 
করা হারাম এর্ং অনর্ধ। অনুরূপভাসর্ সকাসিা মুসনল্ম র্যনিসক 
সকাসিা অতযািারীর হাসত তার প্রনত অতযািার করার জন্য সেস  
সদওয়া জাসয়জ িয়। তাই তাসক অতযািারীর অতযািার হসত রিা 
করা এর্ং তার সাহািয করা ওয়ানজর্ এর্ং অপনরহািব।   
2। সাধযানুিায়ী মানুসষর সহসিানগতা করার প্রনত এই হাদীসনি 
উৎসাহ প্রদাি কসর। সুতরাং সকাসিা র্যনি িনতগ্রস্ত হওয়ার 
আিঙ্কায় প সল্, তার প্রসয়াজি পূরর্ কসর তাসক িনতগ্রস্ত হওয়া 
সর্সক রিা করা মুসনল্মগসর্র প্রনত ওয়ানজর্। 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় র্া র্ুো িায় সি, 
মুসনল্মগসর্র অন্তরসক আিনন্দত করার কাজনিসক আল্লাহ পেন্দ 
কসরি। এর্ং তাসদরসক দুঃখ র্া কষ্ট্ সদওয়ার কাজনিসক আল্লাহ 
 তর্া কসরি। তাই মুসনল্মগসর্র কাজ হসল্া এই সি, তারা সিি 
মুসনল্মগর্সক আিনন্দত রাখার সিষ্ট্া কসর এর্ং তাসদরসক দুঃনখত 
করার সিষ্ট্া িা কসর। 

প্রকতত ইসল্াম ধসমব মজনল্সির আদর্কায়দা  
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 ُ ع ِممل دددد َ ددددقا  , ِضدددد   اهلُل   ن دددد ُ  ا ِ,ع ُيدددداْل ٍعي ِعمل دددد   ِبددددَأ ن   دددد-26

 ِسقِلج ددددم اْل ُري ددددخ ": ُاو ُ ددددي    ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    مل دددد َّم  ال َ ددددِ   ا , مُلددددو 

  ".ق  ُعمل   َأ

 (.اآل قل صحح     1820)ملنن أب  دا د  , م احلعي  

75 -  অর্ব:  আর্ু সাঈদ আল্খুদরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত 
র্নর্বত। নতনি  র্সল্সেি: আনম আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সক এই কর্া র্ল্সত শুসিনে, নতনি  র্সল্সেি: 
“মজনল্িগুনল্র মসধয সসই মজনল্িনি সর্নি উত্তম,  সিই মজনল্িনি 
সর্নি প্রিস্ত র্া নর্স্ততত”। 
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 4820, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

আর্ু সাঈদ আল্ খুদরী হসল্ি সায়াদ নর্ি মাসল্ক নর্ি নসিাি আল্ 
খাজরাজী আল্ আিসারী। নতনি একজি মহানর্খযাত সাহার্ী। 
খন্দসকর িুসদ্ধ নতনি সর্ব প্রর্সম অংিগ্রহর্ কসরি। আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]এর সাসর্ নতনি 12নি িুসদ্ধ 
অংিগ্রহর্ কসরনেসল্ি।  তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 1170 
নি। 
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আর্ু সাঈদ আল্ খুদরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] মাদীিায় সি 74 
নহজরীসত 86 র্ের র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি, এই নর্ষসয় অন্য 
উনিও রসয়সে। তাাঁসক আল্ র্াকী কর্রস্থাসি দাফি করা হয়। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
1। মজনল্ি সর্ সময় প্রিস্ত এর্ং নর্স্ততত হওয়া উনিত। সকিিা 
মজনল্ি প্রিস্ত হসল্ তাসত অসিক মানুষ আরাম, িানন্ত এর্ং 
আিসন্দর সনহত র্সসত পারসর্। এর্ং তাসত সকাসিা প্রকার উসিগ, 
অিানন্ত ও কষ্ট্ হসর্ িা। তাই প্রিস্ত, নর্স্ততত এর্ং র্স া বর্িক ও 
সভাগতহ হসল্া সসর্বাত্তম মজনল্ি। 
 2। সি সকাসিা বর্িসকর র্া মজনল্সির র্া সভার মসধয সনিক 
জায়গা িয়ি র্া নির্বািি কসর র্সা উনিত। সুতরাং মানুসষর 
িাতায়াত পসর্ র্া রাস্তার উপসর অর্র্া সকাসিা নর্সিষ র্যনিগত 
স্থাসি র্সা উনিত িয়। 

িামাসজর রুকু ও নসজদায় পিিীয় নজনকর 

ص دددد َّو ال َّددددُ  اهلِل ا  َأنَّ , مُلددددو    ددددن    قِئش ددددَ  , ِضدددد   ال َّددددُ    ن   ددددق  -25

 ق مُلددددد ُّو " ِدِه: مُلدددددُجو    ِ دددددِ ُ,ُكو  ِفددددد   َكدددددقن  ي ُ دددددواُ    َ ي دددددِ    مل ددددد َّم  

 ." ق  ,  ُّ اْلم َ قِئَ ِ    الرُّ ِ ُ عُّ  

 (  (.182) - 223)صحيا مس م  , م احلعي  
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76 - অর্ব: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা [রানদয়াল্লাহু আিহা] সর্সক র্নর্বত সি, নিশ্চয় 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] তাাঁর স্বীয় 
িামাসজর রুকু ও নসজদাসত এই র্ার্ীনি পাি করসতি:  

 ."  الرُّ ِ  ق  ,  ُّ اْلم َ قِئَ ِ   ق ُ عُّ  مُل ُّو "

 অর্ব:  “সহ আল্লাহ! আপনি অনত নিরঞ্জি, পরম পনর্ত্র, আপনি 
সফসরিতাগর্ ও নজর্রীল্ এর প্রকতত প্রভু”।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 223 -(487) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 5 
িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

 1। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর   
অনুসরর্ কসর মুসনল্ম র্যনির উনিত সি, সসও সিি  স্বীয় িামাসজর 
রুকু ও নসজদাসত সকাসিা সকাসিা সময় এই নজনকরনি পাি কসর:  

 ." ق  ,  ُّ اْلم َ قِئَ ِ    الرُّ ِ  ق ُ عُّ  مُل ُّو "

2। সুব্বুহুি (  এই িব্দনি তাসর্ীহ্ িব্দ সর্সক এসসসে। এর্ং ( قمُل ُّو 
তাসর্ীহ্ এর অর্ব  হসল্া:  পরাক্রমিাল্ী আল্লাহর অনতিয় সম্মাি 
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করা এর্ং সি সমস্ত র্স্তুর নতনি উপসিাগী িি, সসই সমস্ত র্স্তু হসত 
তাাঁর পনর্ত্রতা ও মহা উৎকতষ্ট্তার স াষর্া সদওয়া। 
* কুিুসুি (  এই িব্দনির অর্ব হসল্া: পরাক্রমিাল্ী আল্লাহ ( قُ عُّ  
মহা পনর্ত্র এর্ং নতনি সমস্ত সদাষ ত্রুনি এর্ং অসম্পূর্বতা হসত 
সম্পূর্ব মুি। 
* আরূবহ (  الر) এই িব্দনির অর্ব  হসল্া: নজর্রীল্ আল্াইনহস 
সাল্াম। তাাঁর সম্মািাসর্ব তাাঁসক উসল্লখ করা হসয়সে।  আর্ার  আরূবহ 
 এই িব্দনির িারা সদসহর মসধয বিতন্যময় সত্তা, আিা র্া (الر  )
জীর্ািাসক র্ুোসিা হসয়সে। সুতরাং মহাি আল্লাহ সমস্ত 
সফসরিতাসদর এর্ং সকল্ আিা র্া জীর্ািার প্রনতপাল্ক। এই 
নর্ষসয়র সনিক জ্ঞাি আল্লাহর নিকসি অনধকতর রসয়সে।     
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সি,  আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সকাসিা সকাসিা সময় তাাঁর স্বীয় 
িামাসজর রুকু ও নসজদাসত এই র্ার্ীনি র্া নজনকরনি পাি 
করসতি। 
4। এই হাদীসনির িারা এিাও প্রমানর্ত হয় সি,  িামাসজর রুকু ও 
নসজদাসত আল্লাহর নজনকর এর্ং সদায়া পাি করা বর্ধ। নকন্তু 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সিখাসি  
র্সল্সেি:   
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ا ُد َفق    ِ ُع  ِ  الرَّ َّ    َّ      َّ    َأمَّق السُُّجو ا ِفي َفع  ُِّمو    ُ َأمَّق الرُُّكو  "

  ." َفَ ِمنق َأن  ُيس   ج ق   َلُ م   ِف  العُّ  قِ 

 ( (125) - 202)صحيا مس م  , م احلعي   

 অর্ব: “সুতরাং সতামরা িামাসজর রুকুসত মহাি প্রনতপাল্সকর 
অনতিয় সম্মাি ও সশ্রষ্ঠত্ব স াষর্ার র্ার্ী উচ্চারর্ করসর্ এর্ং 
নসজদাসত অনধকতর সদায়া করসর্। সকিিা এই অর্স্থায় সতামাসদর 
সদায়া কর্ুল্ হওয়ার অনুকূসল্ই নিনদবষ্ট্ রসয়সে” ।  
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 207 -(479) ]। 

উি হাদীসনির দানর্ অনুিায়ী এিা প্রমানর্ত হয় সি,  নসজদাসত 
অনধকতর সদায়া করা উনিত। এর্ং অনধকতর রুকুসত মহাি 
প্রনতপাল্ক আল্লাহর অনতিয় সম্মাি, প্রিংসা এর্ং সশ্রষ্ঠত্ব স াষর্া 
নকংর্া তাসর্ীহ পাি করা উনিত। সুতরাং িামাসজর রুকুসত সদায়া 
করাও বর্ধ সিমি নসজদাসতও মহাি প্রনতপাল্ক আল্লাহর অনতিয় 
সম্মাি, প্রিংসা এর্ং সশ্রষ্ঠত্ব স াষর্া নকংর্া তাসর্ীহ পাি করা 
বর্ধ।  

* ) ُ م َ ِمنق َأن  ُيس   ج ق   َل ( এর অর্ব  হসল্া: িামাসজর নসজদাসত 

অনধকতর সদায়া করা উনিত। সকিিা এই অর্স্থায় সতামাসদর সদায়া 
কর্ুল্ হওয়ার অনুকূসল্ই সময়নি নিনদবষ্ট্  রসয়সে” । 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

216 

 

 
 

আল্লাহ এর্ং পরকাসল্র প্রনত নর্শ্বাস স্থাপি করার 
মসধযই নিনহত রসয়সে সর্ব প্রকাসরর মেল্ 

ص ددد َّو ال َّدددُ  اهلِل ا  َأنَّ , مُلدددو  , ِضددد   اهلُل   ن دددُ ُ ر ي دددر َ     دددن  َأِبددد   -22

 :َفْ ي ُ ددد      اْلي دددو ِس اْلددد ِخِر قهلِلَ دددقا : "م دددن  َكدددقن  ُيدددؤ ِمُن ِبددد    َ ي دددِ    مل ددد َّم 

 َ َفددد    اْلي دددو ِس اْلددد ِخرِ  قهلِلخ ي دددًرا َأ   ِلي ص دددُم      م دددن  َكدددقن  ُيدددؤ ِمُن ِبددد    

َفْ ُيْ ددددِرس      م ددددن  َكددددقن  ُيددددؤ ِمُن ِبَقل َّددددِ    اْلي ددددو ِس اْلدددد ِخرِ    ق, ُهِذ   ددددُيددددؤ 

 ض ي َفُ ". 

   صدددحيا مسددد م  , دددم  5126)صدددحيا ال يدددق,ا  , دددم احلدددعي   

 ق,ا(.(   ال ف  ل  ي12) -21احلعي  

77 - অর্ব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি সি,  নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সি র্যনি আল্লাহর প্রনত এর্ং পরকাসল্র প্রনত নর্শ্বাস 
স্থাপি কসর, সস সিি ভাসল্া কর্া র্সল্, িসিৎ িুপ র্াসক। এর্ং সি 
র্যনি আল্লাহর প্রনত এর্ং পরকাসল্র প্রনত নর্শ্বাস স্থাপি কসর, সস 
সিি নিসজর প্রনতসর্িীসক সকাসিা প্রকাসরর কষ্ট্ িা সদয়। আর সি 
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র্যনি আল্লাহর প্রনত এর্ং পরকাসল্র প্রনত নর্শ্বাস স্থাপি কসর, সস 
সিি তার অনতনর্র সম্মাি কসর”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6475 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
74 -(47),  তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনি প্রকততপসি মহাকল্যার্দায়ক আিরর্ অর্ল্ম্বি 
করার প্রনত উৎসানহত করার একনি মহানর্ধাি। এই মহানর্ধািনি 
নজসভর সংরির্ এর্ং উদারতা, র্দান্যতা ও পসরাপকাসরর জন্য 
উৎসাহ প্রদাসির  উৎস। 
2। আল্লাহ এর্ং পরকাসল্র প্রনত নর্শ্বাস স্থাপি করার মসধযই 
নিনহত রসয়সে সর্ব প্রকাসরর মেল্। এর্ং এই দুইনি নজনিস 
আল্লাহর মহা সম্মাসির সনহত আল্লাহর জন্য মুসনল্ম র্যনিসক 
সতকব ও সজাগ কসর রাসখ। 
3। সল্াসকর সাসর্ ভাসল্া কর্া র্ল্ার প্রনত এই হাদীসনি উৎসাহ 
প্রদাি কসর। এর্ং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল্ সি নিিা প্রদাি 
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কসরসেি, সসই নিিা সমাতাসর্ক কর্া র্ল্াসকই ভাসল্া কর্া র্ল্া 
হয়। সসই নিিা অপনরহািব কমব র্া কর্ার জন্য সহাক অর্র্া উত্তম 
ও পেন্দিীয় সমাস্তাহার্ কমব র্া কর্ার জন্য সহাক। 
4। প্রকতত ইসল্াম ধমব প্রনতসর্িীর অনধকাসরর সংরিসর্র প্রনত 
এর্ং তার সম্মাি রিা করার প্রনত নর্সিষভাসর্ গুরুত্ব প্রদাি কসর। 
তাই মুসনল্ম র্যনির একনি অপনরহািব কাজ হসল্া এই সি, সস সিি 
তার সকল্ প্রকার মুসনল্ম ও অমুসনল্ম প্রনতসর্িীর সম্মাি রিা 
কসর, তার সহায়ক হয় এর্ং তাসক কষ্ট্ সদওয়া সর্সক নর্রত র্াসক। 
5। অনতনর্র সম্মাি করা আল্লাহর প্রনত সনিক ঈমাি পনরপূর্বতার 
নিদিবি এর্ং প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক সচ্চনরসত্রর একনি 
উত্তম ও স্পষ্ট্ বর্নিষ্ট্য।  

গানফল্নত সর্সক সতকবীকরর্ 

ص دد َّو ال َّددُ    َ ي ددِ      ددِن الددنَّ     , ِضدد   اهلُل   ن دد ُ   ددن  َأبدد   ُ ر ي ددر َ     -28

 َه ُيْ ع ُغ اْلُمؤ ِمُن ِمن  ُ ح ٍر   اِحٍع م رَّت ي ِن"."َألَُّ  َ قا :    مل  َّم 

   صدددددحيا مسددددد م  5133)صدددددحيا ال يدددددق,ا  , دددددم احلدددددعي    

 (   ال ف  ل  يق,ا(.2558) -53, م احلعي  

78 - অর্ব:  আর্ ুহুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সর্সক র্র্বিা 
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কসরসেি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] নিশ্চয় 
র্সল্সেি: “প্রকতত মুসনল্ম র্যনি একই গতব সর্সক দুইর্ার দংনিত 
হয় িা” । 
 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6133 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
63 -(2998),  তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সর্সক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 13 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। এই হাদীসনির দানর্ অনুিায়ী প্রমানর্ত হয় সি, প্রকতত মুসনল্ম 
র্যনি সিি সর্ সময় দতঢ়, িতুর র্া নর্িির্ এর্ং সতকব ও সজাগ 
র্াসক। এর্ং সস সিি একই জায়গাসত দুইর্ার প্রতানরত িা হয়। 
সুতরাং সস সর্ সময় গানফল্নত সর্সক এর্ং র্ারর্ার একই ভলু্ করা 
সর্সক নিসজসক রিা করসর্। 
2। এই হাদীসনির দানর্ অনুিায়ী এিাও প্রমানর্ত হয় সি, প্রকতত 
মুসনল্ম র্যনি সিি তার র্ুনদ্ধ কাসজ ল্াগায়। এর্ং সি সকাসিা 
কাসজর উপকরর্ সনিক পন্থায় র্যর্হার কসর। এর্ং সমস্ত কাসজর 
ফল্াফল্সক সিি তার উপকরসর্র সাসর্ সংিিু কসর রাসখ। সকিিা 
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আল্লাহর িার্ীর প্রনত ঐিীর্ার্ীর আসদি আসসতা, তর্ুও নতনি সি 
সকাসিা কাসজর সনিক উপকরর্ র্া নিতযসম্বন্ধিুি কারর্ কাসজ 
ল্াগাসতি। সুতরাং নতনি ভাসল্াভাসর্ পনরকল্পিা ও পনরিাল্িা 
করসতি। আর িত্রুর অমেল্ হসত সংরনিত হওয়ার জন্য 
সাধযানুিায়ী উপিুি উপায় অর্ল্ম্বি করসতি।  

উপকারসকর জন্য সসর্বাত্তম সদায়া 

ُا َ دددقا : َ دددقا  , مُلدددو       ن ُ م دددق  اهلُل, ِضددد      دددن  ُأمل دددقم َ  ب دددِن ز ي دددٍع    -25

َفَ ددددقا    فقم ددددن  ُصددددِنع  ِإَلي ددددِ  م ع ددددُر    : "ص دددد َّو ال َّددددُ    َ ي ددددِ    مل دددد َّم    اهلِل

 ". َفَ ع  َأب َ    ِف  الًَّن قِ   خ ي ًرا ِلَفقِ ِ ِ :     اَ  اهلُل

   ددددقا المددددقس الرتمدددد ا  2036) ددددقمع الرتمدددد ا  , ددددم احلددددعي   

صدددددحح    دددددن  ددددد ا احلدددددعي  بألددددد :  حسدددددن  يدددددع غريدددددب        

 (.اآل قل 

79 - অর্ব: উসামা নর্ি িযাইদ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সর্সক র্নর্বত। 
নতনি র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সি র্যনির উপকার করা হসর্, সস র্যনি উপকারসকর 
জন্য “জািাকাল্লাহু খায়রা”   

 ".خ ي ًرا     اَ  اهلُل"
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 অর্ব: “আল্লাহ আপিাসক দুনিয়া ও পরকাসল্ উত্তম প্রনতদাি প্রদাি 
করুি”। 
র্সল্ সদায়া করসল্, সস নিশ্চয় উপকারসকর উত্তমরূসপ প্রিংসা 
করসত সিম হসর্”। 
[জাসম নতরনমজী, হাদীস িং 2035, ইমাম নতরনমিী এই 
হাদীসনির নর্ষসয় হাসাি জযাইসয়দ গারীর্ (এক পন্থায় র্নর্বত)  
র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক 
সহীহ ( সনিক ) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 36 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। সি র্যনি নিসজর উপকারকসক পানর্বর্ জগসতর সকাসিা পুরস্কার 
নদসত পারসর্ িা। এর্ং র্ুেসত পারসর্ সি, সস তার  নিসজর 
উপকারসকর হক র্া অনধকার তাসক সনিকভাসর্ প্রদাি করসত 
পারসর্ িা। তখি সস তার উপকারকসক উত্তম প্রনতদাি প্রদাি 
করার দানয়ত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত র্া অপবর্ করসর্। আল্লাহ সিি 
তাসক তার উপকাসরর উত্তম প্রনতদাি সম্পূর্বরূসপ দুনিয়া এর্ং 
পরকাসল্ প্রদাি কসরি। তাই তার জন্য এই সদায়ানি পাি করসর্: 
“জািাকাল্লাহু খায়রা”   
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 ".خ ي ًرا     اَ  اهلُل"

এই সদায়ানি উপকারসকর জন্য পাি করসল্, উপকারকসক  
সম্পূর্বরূসপ তার অনধকাসরর প্রনতদাি সনিকভাসর্ প্রদাি করা হসর্। 
2। উপকারসকর অর্স্থা অনুিায়ী উপকারকসক তার উত্তম প্রনতদাি 
র্া পুরস্কার প্রদাি করা উনিত। সকিিা মানুসষর মসধয এমি সল্াক 
আসে সি, তার উপকাসরর পুরস্কার সিি তার উপকাসরর সিসয় সর্নি 
র্া তার উপকাসরর ন্যায় র্া সমতুল্য হয়। আর্ার মানুসষর মসধয 
এমিও সল্াক আসে সি, তার উপকাসরর পুরস্কার সিি তার মেল্ ও 
কল্যাসর্র শুধু মাত্র সদায়া হয়। এই জন্য সি সস র্যনি তার সমাসজ 
ধিিাল্ী এর্ং সম্ভ্রান্ত ও মিবাদািাল্ী, তার উপকাসরর উত্তম 
প্রনতদাি হসল্া, তার জন্য আন্তনরকতার সনহত সদায়া করা । এর্ং 
পানর্বর্ জগসতর সকাসিা পুরস্কার র্া সকাসিা সম্পদ তাসক প্রদাি িা 
করাই উত্তম।  
উপকারসকর জন্য সসর্বাত্তম সদায়া  হসল্া:  
“জািাকাল্লাহু খায়রা”   

 ".خ ي ًرا     اَ  اهلُل"

 পাি করা।    

এই সদায়ানির অর্ব  হসল্া: আল্লাহ আপিাসক আপিার উপকাসরর 
উত্তম প্রনতদাি সম্পূর্বরূসপ দুনিয়া এর্ং পরকাসল্ প্রদাি করুি।  
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তওর্া কসর আল্লাহর পাসি নফসর আসা অপনরহািব 

 َ ددددقا    :َ ددددقا     ن ُ م ددددق    ددددن      ددددِع اهلِل ب ددددِن ُ م ددددر  , ِضدددد   اهللُ    -80

ا ِإَلدددو ُبدددو ي دددق َأيُّ  دددق النَّدددقُ  ُتو   : "ص ددد َّو ال َّدددُ    َ ي دددِ    مل ددد َّم     اهلِل, مُلدددوُا 

 ".ُ  ِف  اْلي و ِس ِإَلي ِ  ِمقئ َ  م رٍَّ َأُتو  َفِ ل     اهلِل

  ( (.2202) - 12)صحيا مس م  , م احلعي  

80 - অর্ব:  আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা]   সর্সক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সি, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সহ মাির্ সমাজ!  সতামরা সর্াই তওর্া 
কসর আল্লাহর পাসি নফসর এসসা! আনমও প্রনত নদি একিতর্ার 
তওর্া কসর আল্লাহর পাসি নফসর আনস”।    
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 42 -(2702) ]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 22 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

1। প্রকতত ইসল্াম ধসমব তওর্া হসল্া: সর্সিসয় গুরুত্বপূর্ব একনি 
নর্ধাি এর্ং আল্লাহর সসর্বাত্তম একনি ইর্াদত র্া উপাসিা। তাই 
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মুসনল্ম র্যনির সি সকাসিা পাপ সর্সক অনর্ল্সম্ব তওর্া করা 
অপনরহািব ও ওয়ানজর্। 
প্রকতত ইসল্াম ধসমব তওর্ার সংজ্ঞা:  
তওর্া  হসল্া: প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নর্ধাি অনুিায়ী কতকগুনল্ 
নিনদবষ্ট্ নিয়ম সমাতাসর্ক সি সকাসিা পাপ সর্সক আল্লাহর 
আনুগসতযর নদসক প্রতযার্তবি করার িাম।  
2। সনিক ও সতয তওর্া মানুসষর পাপসক দূর কসর, তার অন্তরসক 
পনরষ্কার কসর, তার অপকমবগুনল্সক সৎকসমব পনরর্ত কসর, তার 
অন্তসর আল্লাহর ভাসল্ার্াসা সতনষ্ট্ কসর এর্ং তওর্াকারীসক তার 
কসষ্ট্র জীর্ি সর্সক পনরত্রার্ সদয় এর্ং তাসক সুখদায়ক জীর্ি 
প্রদাি কসর।  
3। মানুসষর প্রনত একনি অপনরহািব নর্ষয় হসল্া এই সি, সস সিি 
আল্লাহর করুর্া হসত সকাসিা সময় নিরাি িা হয়। সকিিা মহাি 
আল্লাহ সতা তওর্াকারীর তওর্া কর্ুল্ কসর র্াসকি, িখি 
তওর্াকারী সনিক পন্থায় তওর্া কসর।  
4। পাপ এর্ং অপকমব িত র্স াই সহাক িা সকি। সনিকভাসর্ 
সমস্ত পাপ এর্ং অপকমব সর্সক তওর্া করার প্রনত এই হাদীসনি 
উৎসাহ প্রদাি কসর। তসর্ আল্লাহর নিকসি তওর্া কর্ুল্ হওয়ার 
কতকগুনল্ িতব র্া আনুষনেক  নর্ষয় রসয়সে, সসই নর্ষয়গুনল্ সিি 
প্রসতযক র্যনির তওর্াসত পাওয়া িায়, উি নর্ষয়গুনল্ নিম্নরূপ: 



নির্বানিত হাদীস -িতরু্ব খণ্ড 

 

 

 

225 

 

 
1। তওর্া শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ল্াসভর উসিসশ্য হসত হসর্, 
পানর্বর্ জগসতর উসিসশ্য র্া মানুসষর প্রিংসাল্াসভর নিনমসত্ত হওয়া 
বর্ধ িয়।  
2। পাপ সম্পূর্বরূসপ র্জবি করসত হসর্। 
3। পাপ সং নিত হওয়ার কারসর্ অনুতপ্ত র্া ল্নজ্জত হসত হসর্।  
4। সি পাপ সর্সক তওর্া করা হসে, সসই পাসপর নদসক পুিরায় িা 
িাওয়ার দতঢ় সংকল্প নস্থর করসত হসর্।  
5। পাপ িনদ অসন্যর অনধকাসরর সাসর্ সম্পতি হয়, তাহসল্  সসই 
অনধকার তাসক সফরত নদসত হসর্। 
6। তওর্া সকয়ামসতর পূসর্ব পনশ্চম নদক সর্সক সূিব উদয় হওয়ার 
পূসর্ব এর্ং মততুযর্রসর্র নিদিবি প্রকাি পাওয়ার আসগই হসত হসর্। 

 احلمددددع هلل الدددد ا بنعم دددد  تدددد م الصددددقحلقُ   الصدددد    السدددد س   

    و ,ملولنق امع     و  ل   صح   أمجع,.

 অর্ব:  এর্ং সকল্ প্রিংসা আল্লাহর জন্য, িাাঁর করুর্ায় র্া অনুগ্রসহ 
সমস্ত সৎকমব সম্পন্ন হয়। আমাসদর নপ্রয় রাসূল্ মুহাম্মাদ এর্ং তাাঁর 
পনরর্ার-পনরজি এর্ং সাহার্ীগসর্র প্রনত সাল্াত ও সাল্াম র্া 
অনতিয় সম্মাি ও িানন্ত অর্তীর্ব সহাক।  
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সূিীপত্র 
ক্রনমক 
িম্বর নর্ষয় পতষ্ঠা 

1 ভূনমকা  6 
2 সর্সিসষ কততজ্ঞতা স্বীকাসরর পাল্া:  10 
3 অনুর্াসদর পদ্ধনত 13 
4 জান্নাসত প্রসর্সির পর্ হসল্া মহাি আল্লাহর একত্বর্াদ 

প্রনতনষ্ঠত করা  
14 

5 সূরা র্াকারার সিসষর দুইনি আয়াত পাি করার মিবাদা 17 
6 িত্নসহকাসর আল্লাহর রাসূসল্র হাদীস প্রিারসকর মিবাদা 21 
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7 নিরক ও তার অসমধয সর্সক একত্বর্াসদর (তাওহীসদর) 

রির্াসর্ির্  
25 

8 মানুষ তার সমস্ত অর্স্থায় সতনষ্ট্কতবা আল্লাহর মুখাসপিী 27 

9 সচ্চনরসত্রর উপর অনর্িল্ র্াকার প্রনত উৎসাহ প্রদাি 29 
10 ইসল্াম অনভসম্পাত এর্ং গানল্গাল্াজ করার ধমব িয় 31 
11 ইসল্াম একনি ল্জ্জা উপল্নি, সদয় হওয়া এর্ং উত্তম 

আিরসর্র ধমব 
34 

12 পািাহাসরর পর পিিীয় সদায়া 36 
13 আল্লাহর নিকসি সসর্বাত্তম র্াকয  39 
14 ইসল্াম ধসমব িতুি কসমবর উদভার্ি নর্পর্গামী হওয়ার 

উপকরর্ 
41 

15 আল্লাহর িার্ীর অনধকাংি সমসয়র সদায়া 43 
16 আল্লাহর নিকসি সর্সিসয় পেন্দিীয় স্থাি হসল্া 

মাসনজদ 
45 

17  তনর্ত র্যানধ সর্সক আল্লাহর কাসে আশ্রয় প্রার্বিা করা 47 
18 আরাফার নদসি সরাজা রাখার মিবাদা 49 
19 শুধু শুক্রর্াসর র্া জুমার নদসি সরাজা রাখা ভাসল্া কমব িয় 52 
20 আল্লাহর কাসে কতকগুনল্ সল্াসকর গতহীত সদায়া 54 
21 আল্লাহর রাসূসল্র অনতিয় সম্মাি প্রদিবসি সীমা 

অনতক্রম করা হসত সতকবীকরর্ 
56 

22 নর্িা প্রসয়াজসি েনর্ র্া নিত্রায়ি করা হসত সতকবীকরর্ 59 
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23 জান্নাত ল্াসভর উপাদাি 61 
24 প্রকতত ইসল্াম ধমব অিাল্ীি কমব ও আিরর্ হসত সতকব 

কসর 
64 

25 সকাসিা মুসনল্ম র্যনির নর্র্াসহর প্রস্তাসর্র উপসর অন্য 
সকাসিা র্যনির নর্র্াসহর প্রস্তার্ সদওয়া হারাম 

68 

26 নিশ্চয় আল্লাহ সসই প্রকতত মুসনল্ম র্যনিসক 
ভাসল্ার্াসসি, সি র্যনি আল্লাহর সনিক ভি 

70 

27 সূরা আল্ মুল্সকর মিবাদা 76 
28 িামাসজর িত্নর্াি হওয়া অপনরহািব 78 
29 প্রকতত ইসল্াম একনি উদার ধমব 81 
30 মাির্ জীর্সির প্রধাি ল্িয হসল্া আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ল্াভ 84 
31 প্রকতত ইসল্াম হসল্া সচ্চনরসত্রর একনি ধমব  86 
32 রুকূ ও নসজদাসত পিিীয় সদায়া 88 
33 মাসনজদ ও তার আর্াদকারীর মিবাদা 90 
34 ক্রয়নর্ক্রয় সংক্রাসন্ত সহজকরসর্র মিবাদা 92 

35 
সল্াসকর প্রাপয তাসদরসক সম্পূর্বরূসপ সদওয়ার সাসর্ 
সাসর্ আসরা নকেু অংি সর্নি প্রদাি করার প্রনত 
উৎসানহত করা 

95 

36 মুসনল্ম জানত একনি অট্টানল্কার ন্যায়, িার একনি 
অংি অন্য অংিনিসক মজরূ্ত কসর ধসর রাসখ 

97 

37 সি র্যনি দুনিয়ার অমেল্ হসত সংরনিত র্াকসর্, সস র্যনি 
নিশ্চয় কল্যার্ময় জীর্ি ল্াভ করসত পারসর্  

100 
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38 মজনল্সির ভুল্ভ্রানন্তর িমা পাওয়ার সদায়া 104 

39 প্রকতত ইসল্াম ধসমব উত্তরানধকার এর্ং উত্তরানধকারীর 
নর্ধাি 

106 

40 আল্লাহর নিকসি মুসনল্ম র্যনির নর্িয় এর্ং অভার্ 
প্রকাি করা উনিত 

110 

41 প্রকতত ইসল্াম ধসমব নিয়সতর গুরুত্ব ও মিবাদা 113 
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