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বূহভওা 

ভস্ত প্রাংা মাআ াঅল্লায হমহন তাাঁয যাূরমও মদামত  তয 

দ্বীন মপ্রযণ ওমযন এফাং ারাত  ারাভ ফহলিত মাও ভস্ত 

যাূমরয াআভামভয াঈয হমহন মপ্রহযত মমেন হফশ্ব জকমতয জনয 

যভতস্বরূ।  

ফতিভান মুমকয াহধওাাং মরাও যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয ফযাায ফাড়াফাহড়  াফাধযতা দুবামক হফবক্ত। 

তামদয ভমধয ামনমও যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয 

মেমে এভন ফাড়াফাহড় ওময মম, তামদয ওামিক্রভ হমওিয মিাম 

মৌঁমে মা। [াঅল্লায হনওট এ মথমও াঅশ্র চাাআ] মাযা 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হনওট প্রাথিনা ওময  

তাাঁয হনওট পহযাদ ওময। 

োন্তময তামদয ভমধয ামনমও যাূমরয তযীওায ানুযণ  

তাাঁয ীযাত-াঅদি মত াঈদাীন। তাযা তা হনমজমদয জীফমন 

াঅদি হমমফ গ্রণ ওময না, না তা তামদয হনমদিহওা হমমফ 

হফমফচনা ওময। 
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াতএফ, ঐ ভস্ত মরাওমও তাাঁয ীযামতয হনওটতভ ওযায  

তামদয জীফমনয মেেভূম তা ধাযণ ওযমফ এ াঅা াহত 

জ  যর বামফ ওমও ৃষ্ঠা তায াংহেপ্ত ফণিনা ম 

ওযহে মা তাাঁয ওর হদওগুহরয জনয াফযাআ মমথষ্ট ন; ফযাং তা 

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅদি, বফহষ্টয  জীফন-

চহযমতয এও ঝরও ফা হওেু ধাযণা ভাে। ুতযাাং এগুহরাআ তাাঁয 

ফ হওেু ন ফযাং াঅহভ ভানুমলয জীফমন মা াহত জরুযী ভমন 

ওহয াথচ তা তামদয ভমধয াফতিভান এভনাআ হওেু াহত াংমেম 

তুমর ধমযহে। তায প্রমতযও চহযে ফা গুণাফরীয মেমে দুহট ফা 

হতনহট াহদ ফণিনা ওমযহে। 

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয জীফনাদি-মতা এও হযূণি 

াঈম্মমতয জীফনাদি, দাাহত জীফন, াঅদি প্রহতষ্ঠায জীফন। 
াঅয হতহন াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মতা মরন মাফতী 

ৎওভি, াআফাদতভূ, াঈত্তভ চহযে, মশ্রষ্ঠতভ মরন-মদন, াঅচায-

াঅচযণ  মশ্রষ্ঠতভ ভমিাদায ানুওযণী াআভাভ। তাাঁয মেমে মতা 

াঅল্লা তা‘াঅরায প্রাংাাআ মমথষ্ট: 

   [٤/ اْٗ٘ٙ] ﴾ ٤ َ ِ  يٖم  ُ  ُ ٍ   ََ َ     هَّنَ   ﴿
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াথিাৎ ‚াঅয হনশ্চাআ াঅহন ভান চহযমেয াহধওাযী।‛1  

প্রওৃত াঅমর ুন্নাত ার জাভাামতয ানুাযীকণ যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও ঐ ভমিাদাাআ প্রদান ওময থামও 

মম ভমিাদা স্বাং াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁমও প্রদান ওমযমেন। 

এ হবহত্তমত তামদয হফশ্বা র, হতহন াঅল্লায ফান্দা, তাাঁয যাূর 

 ান্তযঙ্গ াওৃহেভ ফনু্ধ। তাযা তাাঁমও তামদয ন্তান-ন্তহত, 

হতা-ভাতা এভনহও হনমজমদয জীফমনয মচম মফী বারফাম। 
হওন্তু তাাঁয ফযাাময তাযা মওান প্রওায ফাড়াফাহড়  ীভারঙ্ঘন 

ওময না। ফযাং াঅল্লা প্রদত্ত ভান-ভমিাদাাআ তাাঁয জনয মমথষ্ট ভমন 

ওময। 

াঅয াঅভযা এ হফশ্বাাআ মালণ ওময থাহও। ুতযাাং াঅভযা 

হভরাদ ভাহপর াঅহফষ্কায ওময তা াঈদমান ওহয না। ফযাং াঅভযা 

তাাঁমও ানুরূাআ বারফাহ মমবামফ হনমদি যমমে এফাং তাাঁয ম 

বামফ ানুযণ ওহয মা হনমদি যমমে এফাং মম ফ হওেুয হতহন 

                                                           
1
 ূযা ওারাভ, াঅাত: ৪ 
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াংফাদ হদমমেন হফশ্বা ওহয,  মম হফলম হতহন হনমলধ  তওি 

ওমযমেন তা মত মফাঁমচ থাহও। াঅযহফ ওহফ তাাঁয ফযাাময ফমরন: 

  لك١ٙ ا دِ٘ دري قػػػػأف  رػػػػبظ أٟٝ َيٟ اٗى٘ٙ َٛج٘ي

 كيغ١ر ي٢٘حي  كرو ػػػػػػف فػػػـ ـػػػػػػػدةت ل٘ٞج٢ة و٘يٟ أًسُّر 

َّٙم   أع١ر املؤذف اخلٛص يف ّةـ إذا اضٟٛ إىل اجليب اضٙ اإلهل كؿ

َّٖم  اضٟٛ ٜٚ هل كعِ  أمحر ك٠زا حم٢ٛده  اٗىسًش  َزك قػػػػػحلي 

‚এ নফীয ফযাাময াঅভামদয চূড়ান্ত হফশ্বা র হনশ্চাআ হতহন 

এওজন ভানুল। হনশ্চাআ হতহন ওর ৃহষ্টয মশ্রষ্ঠতভ। তাাঁয 

[ওাাঁমধয] াঈময নফুমতয াঈজ্জ্বর মভায, মা মজযাহতভি, চভহওত 

 ােযযত।  

াঅল্লা তা‘াঅরা স্বী নামভয ামথ তাাঁয নাভ হভহরত ওময 

হনমমেন মা াংখহটত  মঔন ভুাহিন াাঁচ ামক্ত ফমর 

‚াঅাদু‛ এফাং হতহন তাাঁয ম্মান ওযায জনয স্বী নাভ মত 

তাাঁয নামভয াঈৎহত্ত খটান। তাাআ াঅয ারা মরন: ‘ভাভূদ’ 

াঅয  াআহন মরন: ‘াঅভাদ’।‛ 
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মহদ হপ্র যাূমরয াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াোমতয 
মৌবাকয াঅভযা াহযমহে, াঅভামদয  তাাঁয ভমধয ফহু হদন 
াহতফাহত ম মকমে..। তা মে াঅল্লায হনওট প্রাথিনা, 
াঅভযা মমন তামদয ান্তবুিক্ত াআ, মামদয ফযাাময যাূর াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন:  

أٝذٙ »/ ألطٞة إد٢اٝٓ ية رض٢ؿ ا؟ ّةؿ/ ّةل٢ا« كددت أٝة ّر رأيٞة إد٢اٝٞة»
ٔيٍ دىسؼ ٜٚ لٙ يأت ثىر / َْةل٢ا« أؼحةيب، كإد٢اٝٞة اذليٜ لٙ يأد٢ا ثىر

أرأيخ ل٢ أف رجالن هل ديٖ ًس حم ٘ح ثني »/ ٜٚ أٚذٓ ية رض٢ؿ ا؟ َْةؿ
َإ١ٝٙ »/ ثًل ية رض٢ؿ ا، ّةؿ/  ّةل٢ا؟«م١سم ديٖ د٠ٙ ث١ٙ أال يىسؼ ديٟ٘

ا حم ٘ني ٜٚ ال٢ؿ٢ء، كأٝة َسق١ٙ ىلع احل٢ض  .«...يأد٢ف ًسن

‚াঅহভ চাাআ াঅভযা মমন াঅভামদয বাাআমদযমও মদঔমত াাআ। 
াাফীযা ফমরন: াঅভযা হও াঅনায বাাআ নাআ, ম াঅল্লায 
যাূর? হতহন ফমরন: মতাভযা মতা াঅভায াাফী, াঅয মাযা 
এঔন াঅকভন ওমযহন তাযা র াঅভামদয বাাআ। াত:য 
াাফীযা ফমরন: াঅনায াঈম্মমতয ভমধয মাযা এঔন াঅকভন 
ওমযনহন তামদযমও হওবামফ হচনমত াযমফন ম যাূর াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআহ াাল্লাভ? হতহন ফমরন: মতাভযা হও ভমন ওয! মহদ 
মওান ফযহক্তয হনেও ওার হভহভম মখাড়া ভূময ভমধয মহদ 
াঈজ্জ্বর শুভ্র যাং হফহষ্ট মখাড়া থামও তমফ হও ম তায াঈক্ত মখাড়া 
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হচনমত াযমফ না? তাযা ফরমরন: জী াাঁ, ম যাূর াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআহ াাল্লাভ। াত:য হতহন ফমরন: ুতযাাং তাযা [াঅভায 
াঈম্মত] জুয াঈজ্জ্বর শুভ্র াঅরাভত হনম [হওাভমতয হদন] 
াঈহিত মফ, াঅয াঅহভ তামদযমও াাঈমজ ওাাঈাময াবযথিনা 
জানাফ‛।2  

াঅল্লায হনওট প্রাথিনা, হতহন াঅভমদযমও তামদয ান্তবুিক্ত ওরুন, 

মাযা তাাঁয দাঙ্ক ানুযণ ওযত: তাাঁয ীযাত াঅাঁওমড় ধমযমে  

তাাঁয ুন্নামতয ঝণিা ধাযা তৃপ্ত মমে। ানুরূ াঅল্লায হনওট 

াঅয মদাা ওহয, হতহন মমন াঅভামদযমও তাাঁয ামথ ানন্ত 

জান্নাতভূম এওহেত ওমযন এফাং তাাঁমও মমন তাাঁয হঔদভমতয 

হযূণি প্রহতদান প্রদান ওমযন। াঅভীন  

 أمجىني كؼحجٟ آهل كىلع حمٛر ٝبيٞة ىلع ا كؼًل

াঅবু্দর ভাহরও হফন ভুাম্মাদ াঅর ওামভ 

হমাযত 

াঅুন াঅভযা মচৌদ্দ-ত ফেয ূমফি এওফায হপময মাাআ  

াআহতাময াতা াঈল্টাাআ, তা মড় প্রহতহট ৃষ্ঠায রাাআনগুহরয 
                                                           
2 ভুহরভ, াহদ: ২৪৯  
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ফাস্তফতা ানুধাফন ওহয এফাং প্রহত ৃষ্ঠা  রাাআমন হচন্তা হপহওয 

ওহয। াঅয াঅভযা হমাযমতয াঈমদ্দময যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয খময প্রমফ ওহয। যাহয মিমফেণ ওহয তাাঁয 

াফিা  খটনাফহর এফাং শ্রফণ ওহয তাাঁয ফাণী। নফীয খময শুধু 

এওহদন াফিান ওহয। এওহদনাআ াঅভামদয জনয মমথষ্ট। মঔান 

মথমও াঅভযা হো  াঈমদ গ্রণ ওহয এফাং তাাঁয ওথা  ওভি 

দ্বাযা হনমজয জীফন াঈজ্জ্বর ওহয। 

ভানুমলয হো- দীোয দ্বায াঈনু্মক্ত মমে এফাং তামদয াঠ 

াবযা ফৃহি মমমে, এফাং তাযা হওতাফ, ে-হেওা, হপল্ম  

ানযানয হভহডায ভাধযমভ াশ্চাতয  প্রামচয তহড়ৎ হজাযত ওময 

থামও। াথচ তামদয ম হমাযমতয মচম যীত ম্মত 

াঅভামদয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয খময হমাযত 

াগ্রাহধওায প্রাপ্ত, মঔামন াঅভযা মা মদঔফ  মা জানফ তায 

প্রহতহট খটনায হোমও স্বী জীফমন ফাস্তফামন দৃঢ় প্রহতজ্ঞাফি 

মফা। াঅভযা এ াল্প হযময তাাঁয খমযয হফমল হফমল 

াফিাযাআ াফতাযণা ওযফ। মমগুহর াঅভামদয ান্তময রারন  

াঅভামদয খময ফাস্তফান ওযা াহযামি।   
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ম  ভুহরভ বাাআ! 

হফকত ১৪হট তাব্দীয াআহতাম মম ফ খটনা খমটমে  ূফিফতিী 

জাহতভূ হওবামফ াহতফাহত মমে তা মজমন  শুমনাআ শুধুভাে 

ভজা াফ এফাং তাযয মথমভ মাফ, এভনহট াঅভযা ওযফ না।ফযাং 
াঅভযা যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয ীযাত াঠ 

ওময  তায ুন্নাতমও জীফমন ফাস্তফান ওময  তায াঅদি  

ন্থানুমাী চমর াঅল্লা তা‘াঅরায াআফাদাত  হনমদি ারন 

ওযফ। হতহন তাাঁয যাূমরয বারফাামও াঅভামদয জনয াহজফ 

ওময হদমমেন। াঅয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয 

বামরাফাায প্রধান প্রধান াঅরাভত র:  তাাঁয হনমদিময ানুযণ 

 তাাঁয ফাযণওৃত  াফধান ওৃত  হফল মত হফযত থাওা,  

তায াঅহনত হফলগুহরমও হফশ্বা ওযা। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয ানুযণ াহজফ। তাাঁয হনমদিমও ফাস্তফান এফাং 

তাাঁমও ানুওযণী াঅদি  াআভাভ মখালণা ওময াঅল্লা তা‘াঅরা 

ফমরন: 

َ  ُ ِ ُّبٌنَ  ُ وُن ۡل  إِن  ُ ۡل  ﴿ ُ  ُ ۡل ِ ۡلُ  ُ   َ ٱَّن ُِ ٌِو   ٱَّن  ُ هٌَُوُ  ۡل    َُ  ۡل  َوَ  ۡل ِ ۡل   ٱَّن
 ُ    [٣١/ وٛساف اؿ] ﴾ ٣١ وَّنِ   ٞر  َ ُ ٌوٞر  َو ٱَّن
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াথিাৎ: ফর, মতাভযা মহদ াঅল্লামও বামরাফামা তমফ াঅভায 

ানুযণ ওয, াঅল্লা মতাভামদযমও বারফামফন এফাং মতাভামদয 

াযাধভূ েভা ওময হদমফন, াঅল্লা াতযন্ত েভাীর, যভ 

দারু3।  াঅল্লা তা‘াঅরা াঅয ফমরন: 

ِ  وَُ ٌوِ  ِ    َُ  ۡل  َ نَ   َّنَ  ۡل  ﴿ ٌَ ٌ   ٱَّن  ۡل
ُ
ْ  َ نَ  لَِّمن َ َ َو ٞر    َ   َ ۡلُ ٌو ٌۡل َ   ٱَّن َ   ٱِ  َ  َو ٱۡل

َ  َوَ َ  َ     [٢١ / االحشاب] ﴾ ٢١ َ ثرِٗيا  ٱَّن

াথিাৎ, মতাভামদয ভমধয মাযা াঅল্লা  যওামরয াঅা যামঔ 

এফাং াঅল্লামও াহধও স্মযণ ওময, তামদয জনয যাূরুল্লায ভমধয 

যমমে াঈত্তভ াঅদি4।  

াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁয যাূমরয ানুযণ ওযায ফযাাময ভা গ্রন্থ 

াঅর-ওুযাঅমন চহল্লময াহধওফায াঈমল্লঔ ওমযমেন।5  

তাাঁয যাূমরয ানুযণ োড়া মওান ফান্দায ুঔ-াহন্ত  াঅহঔযামত 

নাজামতয মওান থ মনাআ। াঅল্লা তা‘াঅরা এযাদ ওমযন: 

                                                           
3 াঅমর-াআভযান, াঅাত: ৩১ 
4 াঅর-াঅমাফ, াঅাত: ২১ 
5 মদঔুন: াআফমন তাাআহভা যামভাহুল্লা এয ভাজভুাঈর পাতাা ১/৪ 
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َ   ُِ  ِ  َوَمن ﴿ ِ  ۡلىُ  َووَُ ٌََلُۥ  ٱَّن ا ِمن ََتۡل ِي َ  َّن  ٖم   ُ ۡل ًَ هۡلَ   ُ  َ ۡلنِ
َ  َ  ِ ِ نَ   ٱۡل

ا   ًَ ٌۡل ُ  َوَ  لَِ    ِ  ِ   َوَمن ١٣   ۡلَ ِ   ُ    ۡلَ  َ  َ  ۡل  ُ ُ وَدهُۥ َوَ َنَ  َّن  َووَُ ٌََلُۥ  ٱَّن
ِ  ۡلىُ  و هَاًوو  ُ ۡل ا َ  ِ ٗ ًَ ًِ ٞر  َ َ واٞر  َوََلُۥ  ِ     [١٤  ،١٣ / اٗجطةء] ﴾ ١٤  ُّب

াথিাৎ: াঅয মম াঅল্লা  তাাঁয যাূমরয াঅনুকতয ওযমফ, াঅল্লা 

তামও জান্নামত প্রমফ ওযামফন, মায াদমদম নদী প্রফাহত; 

মঔামন তাযা িাী মফ এফাং তা ভা াপরয। াঅয মম াঅল্লা  

তাাঁয যাূমরয াফাধয মফ এফাং তাাঁয হনধিাহযত ীভা রঙ্ঘন ওযমফ 

হতহন তামও জাান্নামভ হনমে ওযমফন, মঔামন ম িাী মফ 

এফাং তায জনয রাঞ্ছণাদাও াহস্ত যমমে।6  

াঅয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ  তাাঁয বারফাামও 

াইভামনয প্রওৃত াধ াজিমনয ওাযণ ফমর াঈমল্লঔ ওময ফমরন: 

 أحب كرض٢هل ا يك٢ف أف :اإليٛةف حالكة كجر َيٟ كٜ ٜٚ زالث
 .و٘يٟ ٚذُِ ...ض٢ا٠ٛة ممة إحلٟ

                                                           
6  ূযা াঅন-হনা, াঅাত: ১৩ ,১৪ 
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াথিাৎ মায হবতয হতনহট গুণ যমমে ম াইভামনয প্রওৃত াধ 

মমমে; মায হনওট াঅল্লা  তাাঁয যাূর ফ মচম হপ্র।7  

এফাং যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅয ফমরন: 

 وولده والده من إلٌه أحب أكون حتى أحدكم ٌؤمن ال بٌده نفسً فوالذي

 .  .]علٌه متفق[

াথিাৎ ঐ োয থ মায ামত াঅভায প্রাণ, মতাভামদয ভামঝ 

মওাঈ ূণি াইভানদায ততেণ মিন্ত মত াযমফ না, মতেণ মিন্ত 

াঅহভ তায হতা-ভাতা  ন্তানাহদ মত াহধও হপ্র না মফা।8  

াঅয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হের হফে  ভন 

ভুগ্ধওয ীযাত, াতএফ তা মত াঅভযা হো গ্রণ ওযমফা  

তায মদঔামনা মথাআ চরমফা। 

                                                           
7 ফুঔাযী, াহদ: ১৬, ২১, ভুহরভ, াহদ: ৬৭, ৬৮ 
8 ফুঔাযী, াহদ: ১৪  ভুহরভ 
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এ এও াঅওলিণী ভ্রভণ 

এ ভ্রভণ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয খয ামন ভ্রভণ 

 তায জীফন চহযমতয ামন হওেু াফিান। তাাঁয াঅদি, াঅচায-

াঅচযণ  ফযফাযাআ মতা এওজন ভানুমলয াআচ্ছা  াঅওাঙ্ক্ষায 

ফিমল ফস্তু। তমফ এহট তঔন মফ মঔন াঅভযা এ মত মনওী  

ামফয প্রতযাা ওযমত াহয। এ ভ্রভণ মতা র এও াূফি 

নহত, াঈমদ, জীফনাদি, াঈত্তভ নভুনা এফাং ানুযণ  

ানুওযণ। 

াঅয এ ভ্রভণ মওান বদহও মওান ভ্রভণ ন, এ ভ্রভণ র, হওতাফ 

 যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াাফীমদয ভুঔহনাঃৃত 

ফণিনা মওহিও এওহট ফযহতক্রভ ভ্রভণ। মওননা, শুধু হতনহট 

ভহজদ ফযতীত যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয খয ফা 

ওফয হমাযত ওযা াআতযাহদয াঈমদ্দময ভ্রভণ ওযা বফধ ন। এ 

ভমভি যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযন: 
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 ٠زا، كمط رم احلساـ، املط ر :مطةجر زالزح إىل إال السحةؿ تغر ال

 .و٘يٟ ٚذُِ . األّىص كاملط ر

াথিাৎ: হতনহট ভহজদ ফযতীত ামফয প্রতযাা ভ্রভণ ওযা 

বফধ না; [াঅয তা র:] ভহজদুর াযাভ, াঅভায এ ভহজদ  

ভহজদুর াঅাঁওা।9  

াতএফ, াঅভামদয াঈহচৎ র, াঅভযা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয াঅমদ ারনামথি াঈমল্লহঔত হতনহট ভহজদ ফযতীত 

ানয মওান হদমও ামফয প্রতযাা ভ্রভণ ওযমফা না। াঅল্লা 

তা‘াঅরা ফমরন: 

﴿  ٓ ًَ  ُ  ۡل  َوَما  َُ ُ وهُ   ل َّنُ ٌُو  َ وٱَ  ُ  ُ  َوَما ْ   َ وۡلىُ  َ  ٌو ًُ    [٧/ احلرش] ﴾ ٧  َ هَن

াথিাৎ: যাূর মতাভামদযমও মা মদ, তা মতাভযা গ্রণ ওয এফাং 

মা মত মতাভামদযমও হনমলধ ওময তা মত হফযত থাও।10  

                                                           
9 ফুঔাযী  ভুহরভ 
10 ূযা ায, াঅাত: ৭ 
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াতএফ,মম ফ হফল াঅভামদয জনয াঅদি  নভুনা তা ফযতীত 

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হযতযক্ত হচহ্ন  

হনদিনাফরী ামেলণ ওযফ না। এ ম্পমওি াআফমন িা ফমরন:  

- أمس وٛس ثٜ اخلكةب ريض ا وٟٞ ثْكه الغ سة اٗيت ث٢يه حتذ١ة اجليب »
َْكى١ة ألف اجلةس اك٢ٝا يز٠ج٢ف َيؽ٢٘ف حتذ١ة، - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ 
 .«َذةؼ و٘ي١ٙ اُٗذٞح

মম ফৃমেয হনমচ ফাাআামত হযমান াংখহটত মহের, ভয 

যাহদাল্লাহু াঅনহু ম ফৃে ওতিন ওযায হনমদি মদন  তা মওমট 

মপরা । মওননা জনকণ ম কামেয হনমচ হকম ারাত াঅদা 

ওযত। তাাআ হতহন জনকমণয াঈয হপতনায াঅঙ্কা ওমযহেমরন। 
11 

াআফমন তাাআহভা যামভাহুল্লা কাময মযা ফা মযা গুা ম্পমওি 

ফমরন: নফুমতয প্রাক্কামর যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

কাময মযামত হকম াআফাদাত ওযমতন এফাং তামতাআ ফি প্রথভ 

াহ াফতীণি । হওন্তু াহ নাহমমরয য ওঔন হতহন মঔামন 

                                                           
11 হওতাফ াঅর-াআহতাভ হরর াআভাভ াতফী ৃ: ২৪৮  
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াঈমঠনহন, এভনহও হতহন তায হনওটফতিী নহন। হতহন মতা মওান 

হদন মানহন, ফযাং তায মওান াাহফ মওান হদন মানহন। যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ নফুত প্রাহপ্তয য মতযহট ফেয 

ভক্কামতাআ াফিান ওমযমেন হওন্তু হতহন ওঔন মঔামন মানহন 

এভনহও ম াামড় হতহন াঈমঠন হন। হজযমতয য হতহন 

ভক্কামত ওমওফায এমমেন, মমভন হুদাাআহফা হন্ধয ভযায 

ভ, ভক্কা হফজময ফেয এফাং মঔামন হতহন প্রা ২০হদন 

াফিান ওমযমেন, হজযানা ভযায ভ হতহন কাময মযামত 

মানহন।12  

এাআ মতা াঅভযা নফীয ময াঈহিত মফা, এাআ মতা াঅভামদয 

াভমন মদঔা মামচ্ছ এ মযয ফি ফৃৎ হনদিন, াঅয তা র 

হুদ াাড়। মায ম্পমওি যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

ফমরমেন: «ٟ٠زا ججٖ حيجٞة كحنج»  

                                                           
12 ভাজভুাঈ াঅর-পাতাা ২৭/২৫১। 
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 এ াাড় াঅভামদযমও বারফাম াঅয াঅভযা তামও 

বারফাহ।13 

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লাভ] খময প্রমফময ূমফি তায 

খমযয হবহত্ত  ওাঠামভায হদমও মঔার ওহয। াঅভযা তাাঁয জীণি 

ওুহটয  াধাযণ হফোনা মদমঔ াঅশ্চমি মফা না। মওননা যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হেমরন এ ধযায হফরা তযাকীমদয 

ভামঝ এও হফযর দৃষ্টান্ত। হতহন দুহনায চাওহচওয  ম্পমদয 

হদমও ওঔন দৃহষ্টাত ওযমতন না। তায নন ীতর মতা 

নাভামময ভাধযমভ হতহন ফমরন: «ثٖ جى٘خ ّسة ويٟٞ يف الؽالة».  ‚ফযাং 
তায নন ীতর মতা নাভামময ভমধযাআ14।‛  

হতহন দুহনা ম্পমওি ফমরন: 

ٚةيل كلرلٝية، ٚة ٚسٌل كٚسٖ ادلٝية إال ٔسأت ضةر يف ي٢ـ ؼةاٍ، َةضذنٖ » 
 .«حتخ ع سة ضةوح ٜٚ ١ٝةر، زٙ راح كدسك١ة

                                                           
13 ফুঔাযী, াহদ: ২৮৯৩  ভুহরভ, াহদ: ১৩৬৫ 
14 ী াআফমন াব্বান, াহদ: ৬৩৫২ াঅফু দাাঈদ: ৩০৫৫। 
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‚াঅভায ধন-ম্পদ  দুহনা ফা াঅভায  দুহনায াঈদাযণ র: 

মওান ভুাহপয কযমভয হদমন চরমত চরমত মওান ফৃমেয োা 

তমর হদমনয হওেুেণ হফশ্রাভ হনমরা, তাযয তা মেমড় চমর 

মকর।15  

াঅভযা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয খমযয াভমন 

এম মৌঁমেহে, াঅভযা ভহদনায যাস্তা হদম মাহচ্ছ... এাআ মতা 

াঅভামদয  াভমন মবম াঈঠমে যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া 

াল্লাভ] এয স্ত্রীমদয ওেগুহর, মা মঔজুয াতা  ভাহট দ্বাযা 

হনহভিত, াঅয হওেু যস্পয হভহরত াথয দ্বাযা, াঅয তায োদগুহর 

মূ্পণিাআ মঔজুয াতায োাঈহন। 

াান যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: াঅহভ ভান হফন াঅপপান 

যাহদাল্লাহু াঅনহুয হঔরাপমতয মুমক যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয স্ত্রীমদয খময প্রমফ ওময মদঔতাভ, খমযয োদ াত 

হদম নাকার মতাভ।16   

                                                           
15 হতযহভমী 
16 াআফমন াাদ এয তাফাওাতুর ওুফযা ১/৪৯৯,৫০১, এফাং মদঔুন: াআফমন 
ওাীমযয ীযাতুন্নাফাহফযা ২/২৭৪ 
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এমতা াহত াধাযণ জীণি-ীণি ওুহটয এফাং মোট মোট ওে, তমফ 

তা াইভান  াঅল্লায ানুযণ, াহ  হযারাত দ্বাযা হিত। 
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যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয গুণাফরী 

াঅভযা এঔন নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ খমযয 

হনওটফতিী। াতএফ, তাাঁয দযজা ানুভহত ূচও ওড়া নাড়ামফা। 
ফ মঔার হযতযাক ওময াভানযতভ দৃহষ্ট যাঔফ াআ ভস্ত 

াাফীমদয ফণিনায হদমও মাযা স্বাং নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভমও মদমঔমে, তামত মমন াঅভযাাআ তাাঁমও মদঔহে এফাং 

মমন তাাঁয ওভি তৎযতা ভুফাযও জীফন্ত ম পুমট াঈমঠ। 

াঅর-ফাযা াআফমন াঅমজফ [যা] মত ফহণিত হতহন ফমরন: 

ة، - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف اجليب »   أحطٜ اجلةس كج١ن
ة، ٗحص ثةٗك٢يٖ ابلةاٜ، كال ثةْٗؽري ْن  .«كأحط١ٞٙ د٘

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মফিাত্তভ মচাযা  মফিাত্তভ 

াযীহযও ওাঠামভায াহধওাযী হেমরন, হতহন াহত রম্বা হেমরন না 

ফা ঔামটা হেমরন না।17  

হতহন াঅয ফণিনা ওমযন:  

                                                           
17 ফুঔাযী, াহদ: ৩৫৪৯, ভুহরভ, াহদ: ২৩৩৭ 



 

22 

مسب٢ًعن ثىير ٚة ثني املٕٞجني، هل عىس - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف اجليب »
 .«يج٘ي عحٛح أذٝيٟ، رأيذٟ يف ح٘ح محساء لٙ أر عحبنة ّف أحطٜ ٟٚٞ

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ প্রস্ত ওাাঁমধয াহধওাযী 

হেমরন, তাাঁয চুর হের ওামনয রহত মিন্ত, াঅহভ তাাঁমও রার চাদয 

হযহত াফিা মদমঔহে, তাাঁয মচম ুন্দয মওান হওেু াঅয 

ওঔন মদহঔহন।18  

াঅফু াআাও াঅ-ুফাাআহ ফমরন: 

- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أكةف كجٟ رض٢ؿ ا / ضأؿ رجٖ اٗرباء ثٜ ًعزب» 
 .«ال ثٖ ٚسٖ اْٗٛس/ ٚسٖ الطيٍ؟ ّةؿ

 এও ফযহক্ত ফাযা হফন াঅমমফ যাহদাল্লাহু াঅনহুমও হজজ্ঞাা 

ওমযহের: যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয মচাযা হও 

তমরাামযয নযা হের? হতহন াঈত্তয হদমরন, না, ফযাং চাাঁমদয নযা 

হের।19  

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন,  

                                                           
18 ফুঔাযী, াহদ: ৩৫৫১, ভুহরভ াহদ: ২৩৩৭ 
19 ফুঔাযী, াহদ: ৩৫৫২ 
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ا، كال عحبنة أٗني ٜٚ ٍٔ رض٢ؿ ا » ة كال حسيسن - ٚة مططخ ثيرم ديجةجن
ؼًل - ، كال عٛٛخ راحئح أقيت ٜٚ ريح رض٢ؿ ا -ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ 

 .«- ا و٘يٟ كض٘ٙ 

াঅহভ মযভ ওাড়  ানযানয হজহন ধময মদমঔহে, হওন্তু মওান 

হজহন যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াত মথমও 

মভারামভ ফা নযভ হের না, এফাং যাূমরয যীমযয ঘ্রামণয মচম 

াঈত্তভ মওান ঘ্রাণ াঅহভ ওঔমনা াাআহন।20  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ানযতভ গুণাফরীয ভমধয 

এওহট র রিা। এভনহও এ ম্পমওি  াঅফু াাইদ াঅর-ঔুদযী 

যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: 

أعر حيةء ٜٚ اٗىزراء يف درر٠ة، َإذا رأل - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف 
 .«عحبنة يكس٠ٟ وسَٞةق يف كج١ٟ

                                                           
20 ফুঔাযী, াহদহ: ৩৫৬১ ভুহরভ, াহদ: ২৩৩০ 
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ান্ত:ুময দিা থাওা ফাহরওায মচম হতহন মফী রিা 

ওযমতন। তমফ হতহন মহদ মওান হওেু ােন্দ ওযমতন তা াঅভযা 

তায ভুঔভণ্ডর মথমওাআ ফুঝমত াযতাভ।21  

এ র যাূর যাহদাল্লাহু াঅনহু এয ওহত বদহও  চাহযহেও 

গুণাফরীয াংহেপ্ত ফণিনা। াঅয াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁয বদহও  

চাহযহেও াঈব প্রওামযয াঅদিমও হযূণি ওমযহেমরন। 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এয ওথা-ফাতিা 

াআহত ূমফি াঅভযা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ  তাাঁয 

ওহত গুণাফরী াফমরাওন ওযরাভ। এফায াঅভযা তাাঁয ওথা-

ফাতিা ম্পমওি াফকত ফ, হতহন হও বামফ মওান বহঙ্গমত ওথা 

ফরমতন! যাূর যাহদাল্লাহু াঅনহু ওথা ফরায ূমফি াঅভযা তায 

ওথায হওেু ফণিনা শুনফ। 
াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন: 

يرسد رسدكٙ ٠زا، كلٕٟٞ اكف - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة اكف رض٢ؿ ا »
 «يذلكٙ ثكالـ ثني، َؽٖ، حيُنٟ ٜٚ ج٘ص إحلٟ

                                                           
21 ফুঔাযী, াহদ: ৩৫৬২ 
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 যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মতাভামদয ভত এভন 

তাড়াতাহড় ওথা ফরমতন না, এও নাকামড় ওথা ফমর মমমতন না। 
ফযাং হতহন স্পষ্ট  ধীয হিযবামফ ওথা ফরমতন, তায বফঠমও মাযা 

াঈহিত থাওত, ফাাআ তায ওথাগুহর ভুঔি ওময মপরত।22  

তাাঁয ওথা-ফাতিা হের াহত জ  নযভ। হতহন চাাআমতন মম, তাাঁয 

ওথা মমন মফাধকভয  এফাং মশ্রাতাযা ফুঝমত াময। তায 

াঈম্মমতয প্রহত এত মঔার হের মম, তাযা মও ওতটুওু ফুঝমত 

েভ ম মশ্রণী মবদ হফমফচনা ওময ওথা ফরমতন, মশ্রাতামদয ফুঝ 

হক্তয ফযফধামনয প্রহত রেয ওময ওথা ফরমতন, ফাাআ মামত 

ফুঝমত াময তায প্রহত রেয মযমঔ ওথা ফরমতন। এওথা এটাাআ 

প্রভাণ ওময মম, হতহন হেমরন াতযন্ত বধমিীর  নীর। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন:  

ة - كض٘ٙ و٘يٟ ا ؼًل - ا رض٢ؿ الكـ اكف» ٚن  لك ي١ُٟٛ َؽالن  الك
   «يطٛىٟ ٜٚ

                                                           
22 হতযহভহম, াহদ: ৩৬৩৯ 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ওথা ফরায িহত হের 

ধীয-হিয, মাযাাআ তায ওথা শুনত ফাাআ তা ফুঝমত াযত।23  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হফন, াঈদাযতা  প্রস্ত 

হৃদময প্রহত রেয ওরুন, তায ওথামও ফুঝায জনয এওহট 

ওথামও হতহন ফাযফায- ুনযা- ফরমতন। 

াঅনা হফন ভাহরও যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন,  

 «يىير اللكٛح زالزنة تلىْٖ وٟٞ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف رض٢ؿ ا »

ওথামও বারবামফ ফুঝায জনয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া 

াল্লাভ তায ওথামও হতন ফায ওময ুনযাফৃহত্ত ওযমতন।24  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ভানুমলয ামথ নযভ  

মওাভর ফযফায ওযমতন এফাং তাযা মমন তামত ব না ওময ম 

জনয প্রমফাধ দান ওযমতন। মওননা ামনমওাআ এভন হের মাযা 

তামও ব ওযত!। 

াআফমন ভাাঈদ মত ফহণিত, হতহন ফমরন: 

                                                           
23 াঅফু দাাঈদ, াহদ: ৪৮৩৯ 
24 ফুঔাযী, াহদ: ৯৪, ৯৫, ৬২৪৪ 
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رجٖ َلكٟٛ َ ىٖ يسور َسااؽٟ َْةؿ هل - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أىت اجليب  
٢٠ف و٘يٓ َإين لطخ ثٛ٘ٓ، إٝٛة أٝة اثٜ امسأة »-/ ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - 

 .«دأكٖ اْٗرير

এওদা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হনওট এও ফযহক্ত 

াঈহিত ম তাাঁয ামথ বম বম ওথা ফরমত রাকর, াত:য 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তামও ফমরন: তুহভ ব 

ওমযা না, মওননা াঅহভ মওান যাজা-ফাদা নাআ। াঅহভ মতা এও 

ভহরায ন্তান হমহন শুওনা ভাাং মঔমমেন।25  

                                                           
25 াআফন ভাজা, াহদ: ৩৩১২ 
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কৃ াবযন্তয 

াঅভামদযমও খময প্রমফময ানুভহত মদা মমে, এঔন াঅভযা 

ভুহরভ াঈম্মায নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ফাড়ীয 

হবতয াফিান হনমহে, বার ওময ফ হওেু াফমরাওন ওযায 

জনয। 

এঔন াঅভামদয াভমন াাফাম হওযাভ তাাঁয ফাড়ীয হফোনা, 

াঅফাফ ে  ানযানয হজহনে ম্পমওি াফহত ওযমফন। 

াঅভযা াধাযণত জাহন মম, ওামযা খয  ওমেয হদমও তাওামনা 

ফাঞ্ছনী ন, তমফ াঅদি হোয জনয এ ম্মাহনত খমযয হওেু 

াঅভযা াফমরাওন ওযফ। এ খয মায হবহত্ত মতা হফন এফাং 

ভূরধন র াইভান, াঅহন হও মদঔমেন না মম, এ খমযয মদামর 

মওান প্রওায জীমফয েহফ মনাআ, মা াঅজমওয হদমন ামনও মরাও 

রটহওম থামও। এ ম্পমওি যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

এযাদ ওমযমেন: 

 ،«ال دردٖ املالاكح ثحذنة َيٟ لكت كال دؽةكيس» 
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‚মম ফাড়ীমত মওান প্রওায জীমফয েহফ  ওুওুয থামও ম ফাড়ীমত 

যভমতয মপমযতা প্রমফ ওময না‛।26  

এফায যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এয বদনহন্দন জীফমন 

ফযফহৃত হওেুয হদমও দৃহষ্ট হনমে ওরুন। 

ামফত যাহদাল্লাহু াঅনহু ফণিনা ওমযন: 

ة مـججنة حبرير َْةؿ  ية زةثخ / أدسج إحلٞة أنص ثٜ ٚةلٓ ّرح دغت، ً٘ينن
ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - كاكف -. ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٠زا ّرح رض٢ؿ ا 

 .يرشب َيٟ املةء كاجلبيز كاٗىطٖ كال٘نب- 

‚এওদা াঅনা হফন ভাহরও যাহদাল্লাহু াঅনহু  াঅভামদয াভমন 

মরাায াত হদম ফাাঁধাাআ ওযা ওামঠয বতহয এও াে হনম 

াঈহিত ম ফরমরন: ম ামফত! এ র যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লামভয ফযফহৃত াে‛। াঅয যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ এ ামে াহন, মঔজুয যফত, ভধু  দুধ 

ান ওযমতন27।  

                                                           
26 ফুঔাযী, াহদ: ৫৯৪৯ 
27 হতযহভমী 
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াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন, 

. «اكف يتُٞص يف الرشاب زالزنة- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أف رض٢ؿ ا » 
 .يتُٞص دةرج اإلٝةء/ يىين

 

‚যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ান ওযায ভ ামেয 

ফাাআময হতনফায া মপরমতন‛।28  

 .«أف يتُٞص يف اإلٝةء أك يُٞخ َيٟ»كٝىه و٘يٟ الؽالة كالطالـ 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ান ওযায ভ ামেয 

হবতয া মপরমত  পু হদমত হনমলধ ওমযন।29  

াঅয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মম মরৌ-ফভিহট 

হজামদয ভদামন, মুিাহবমান  ানযানয ওহঠন ভূহুমতি ফযফায 

ওযমতন তা মতা ফতিভামন তায খময মনাআ। মওননা যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হতন ‘া’ জমফয হফহনভ এও 

                                                           
28 ফুঔাযী, াহদ: ৬৫৩১  ভুহরভ, াহদহ: ২০২৮  
29 হতযহভমী, াহদ: ১৯০৭ 
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াআাহুদীয হনওট মহট ফন্ধও মযমঔহেমরন। মমভন াঅমা 

যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরমেন: 

 .احل٢١دم وٞر كادلرع - كض٘ٙ و٘يٟ ا ؼًل - السض٢ؿ كٚةت 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মঔন ভৃতুয ফযণ ওমযন 

তঔন তায মরৌ-ফভিহট াআাহুদীয হনওট ফন্দও হের।30  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তায হযফাযমও াঅতমঙ্ক 

মপরায জনয ওঔমনা ঠাৎ ওময খময প্রমফ ওযমতন না। ফযাং 
হতহন হযফাযমও ূমফি াফহত ওমযাআ খময প্রমফ ওযমতন এফাং 

প্রমফ ওযায ভ তামদয প্রহত ারাভ হদমতন।31  

াঈজ্জ্বর দৃহষ্ট  াঈদায হৃদম যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয এ াহদহট ানুধাফন ওরুন হতহন ফমরন, 

 ،«ق٢ىب ملٜ ٠رم إىل اإلضالـ، كاكف وحغٟ ُٔةَنة كّٞه»

                                                           
30 ফুঔাযী  ভুহরভ 
31 মাদুর ভা’াঅদ ২/৩৮১ 



 

32 

‚মৌবাকয মতা াআরামভয মথ হদামত প্রাপ্তমদয জনয, 

এভতাফিা তায জীফমনাওযণ মমথষ্ট  তুহষ্ট ূণি‛।32  

াঅয এওহট ভান াহদময হদমও ওণিাত ওরুন, মামত হতহন 

ফমরন: 

ٞنة يف رسبٟ ٚىةىف يف جطرق، وٞرق ٢ّت ي٢ٟٚ، َٕأٝٛة حزيت »  ٜٚ أؼجح ٚآ
 .«هل ادلٝية حبزاَري٠ة

 ‚মম ফযহক্ত স্বী মকামে হনযামদ ফফা ওমযমে, াযীহযও 

বামফ ম ুি  তায হনওট যমমে ম হদনহটয হযূণি ঔাফায, 

তামর মরাওহট এভন মমন, াযা দুহনায ুঔ-স্বাচ্ছন্দয তায 

ভুমঠাাআ যমমে‛।33  

                                                           
32 হতযহভমী, াহদ: ২৩৪৯ 
33 হতযহভমী, াহদ: ২৩৪৬ 
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াঅত্মী-স্বজন 

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅত্মী ম্পওি াটুট যাঔায 

ফযাাময হও হযভাণ হযূণি ফযহক্ত হেমরন, মা ফমর মল ওযা 

মামফ না। এভন হও ভক্কায ওামপয ওুযাাআযা মিন্ত তাাঁয প্রাংা 

ওমযাআ োন্ত হন ফযাং নফুমতয ূমফি তাাঁমও ভা তযফাদী  

াঅর-াঅভীন াঈাহধমত বূহলত ওমযহের। াঅয তাাঁয স্ত্রী ঔাদীজা 

তামও এ ওথাগুহর ফমর প্রমফাধ হদম ফণিনা ওমযন: 

 «...إٝٓ تلؽٖ السحٙ كدؽرؽ»

‚াঅহন মতা াঅত্মীতা াটুট যামঔন  ফিদা তয ওথা 

ফমরন...।‛ 

এমতা মাআ ফযহক্ত াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হমহন মশ্রষ্ঠ 

াহধওায  ফি ফৃৎ দাহত্বভূ ারন ওমযন.. হতহন তাাঁয াত 

ফেয ফম াআমন্তওার ওযা ভাতায ওফয হমাযত ওমযন। াঅফু 

হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: 
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/ ّرب أٟٚ، َجىك كأثك٣ ٜٚ ح٢هل َْةؿ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - زار اجليب 
اضذأذٝخ ريب يف أف أضذٌُس هلة َ٘ٙ يأذف يل، كاضذأذٝذٟ يف أف أزكر ّرب٠ة »

س امل٢ت  .«َأذف يل، َشكركا اْٗج٢ر، َإ١ٝة دٔز

‚নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তাাঁয ভাতায ওফয হমাযত 

ওামর ওান্না ওমযন  তায ওান্না াঈহিত ওমরাআ ওাাঁমদন। 
াত:য হতহন ফমরন: ‚াঅহভ স্বী প্রবুয হনওট তায জনয েভা 

প্রাথিনা ওযায ানুভহত মচমহেরাভ হওন্তু হতহন ানুভহত মদনহন, 

ময াঅহভ তাাঁয ভীম তায ওফয হমাযমতয ানুভহত চাাআমর 

হতহন াঅভামও ানুভহত মদন। াতএফ, ম াঅভায াঈম্মত! মতাভযা 

ওফয হমাযত ওমযা, মওননা তা ভৃতুযমও স্মযণ ওহযম মদ।‛34  

রেয ওরুন: যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ওতৃিও স্বী 

াঅত্মী স্বজনমদয প্রহত বারফাা  ৎ মথয দাাত মদায 

াঅগ্র  তামদয হদামত প্রাহপ্ত  জাান্নাভ মথমও ভুহক্তয 

াঅওাঙ্ক্ষা হের ওত প্রফর। াঅয এ মথ হতহন ওত দুাঃঔ-ওষ্ট য 

ওমযমেন। 

                                                           
34 ভুহরভ, াহদ: ৯৭৬ 
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াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন: 

بًنيى  }/ ملة ٝشٗخ ٠زق اآليح  ٍّسى
ى
ٓى اأٍل دى ًغريى ًٍٝزٍر وى

ى
ؼًل - ، دًع رض٢ؿ ا  {كىأ

، كّةؿ- ا و٘يٟ كض٘ٙ  َّٙم كدػَّم ة َةجذٛى٢ا َى ية ثين وجر عٛص، ية »/ ّسيغن
ثين ٔىت ثٜ لؤم أْٝزكا أُٝطكٙ ٜٚ اجلةر، ية ثين مسة ثٜ ٔىت أْٝزكا 
أُٝطكٙ ٜٚ اجلةر، ية ثين وجر ٚٞةؼ أْٝزكا أُٝطكٙ ٜٚ اجلةر، ية ثين 

٠ةعٙ أْٝزكا أُٝطكٙ ٜٚ اجلةر، ية ثين وجر املك٘ت أْٝزكا أُٝطكٙ ٜٚ 
اجلةر، ية َةقٛح أْٝزم ُٝطٓ ٜٚ اجلةر، َإين ال أم٘ٓ ٗكٙ ٜٚ ا عحبنة 

 .«ًري أف ٗكٙ رمحنة ضأث١٘ة ثجالهلة

মঔন এ াঅাত াফতীণি র: ‚ بًنيى  ٍّسى
ى
ٓى اأٍل دى ًغريى ًٍٝزٍر وى

ى
 াথিাৎ ‛كىأ

‚াঅহন াঅনায হনওটাত্মীমদযমও ব প্রদিন ওরুন।‛[ূযা 

শুাযা: ২১৪] তঔন যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

ওুযাাআমদয ওর স্তমযয মরাওমদযমও াঅহ্বান ওময এওহেত 

ওময ফমরন: ‚ম ফনী াঅফমদ াভ, ম ফনী ওা’ফ হফন রুহাআ 

মতাভযা হনমজমদযমও জাান্নামভয াঅগুন মথমও যো ওমযা। ম 
ফনী াঅফমদ ভানাপ! মতাভযা হনমজমদযমও জাান্নামভয াঅগুন 

মথমও যো ওমযা। ম ফনী াঅবু্দর ভুত্তাহরফ! মতাভযা হনমজমদযমও 
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জাান্নামভয াঅমাফ মথমও যো ওমযা। ম পামতভা! তুহভ হনমজমও 

জাান্নামভয াঅমাফ মথমও যো ওমযা35।  

মওননা হওাভত হদফম াঅহভ াঅল্লায ওামে মতাভামদয মওান 

াঈওায ওযমত াযফ না। তমফ াঅহভ এ ধযামত মতাভামদয ামথ 

াঅত্মীতা ম্পওি হঠও যাঔমফা। 

হতহন মাআ হপ্র নফী, হমহন তাাঁয চাচা াঅফু তাহরফমও দাাত 

হদমত মওান হফযক্ত নহন  মওান প্রওায ত্রুহট ওমযনহন, হফহবন্ন 

ন্থা তামও এমওয য এও দাাত হদমমেন। এভনহও হতহন 

তায ভৃতুযয ভম তায হনওট এমমেন: 

ؼًل ا و٘يٟ - ملة حرضت أثة قةٗت ال٢َةة ددٖ و٘يٟ اجليب » 
أم وٙ، ّٖ ال هلإ إال »/ كوٞرق أث٢ ج١ٖ كوجر ا ثٜ أيب أٚيح َْةؿ- كض٘ٙ 

، َْةؿ أث٢ ج١ٖ كوجر ا ثٜ أيب «ا لكٛح أحةج لٓ ث١ة وٞر ا وش كجٖ
ت وٜ م٘ح وجر املك٘ت؟ ّةؿ/ أٚيح َ٘ٙ يشاال يك٘ٛةٟٝ / ية أثة قةٗت أدًس

. «حىت ّةؿ آدس يشء لك١ٛٙ ثٟ، ىلع م٘ح وجر املك٘ت
/ َزنٗخ« ألضذٌُسف لٓ ٚةلٙ أٟٝ وٞٓ»-/ ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - َْةؿ اجليب 

                                                           
35 ভুহরভ, াহদ: ২০৪ 
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{  ٍٜ ًٚ كًِل ّيٍسىبى 
ي
ٝي٢ا أ ى٢ٍ اكى ل ًكنيى كى رٍشً ٛي كا لًٍ٘ سي ًُ ٌٍ ىٍطذى ٍف ي

ى
ٞي٢ا أ ٚى ى ٜى آ ي ً َّٞميًبِّ كىاذلَّم فى لً٘ ة اكى ٚى

 ًٙ ةبي اٍْلىًحي ٍؼحى
ى
ٍٙ أ ١ي نَّم

ى
ٍٙ أ ى١ي ى ل ة دىبىنيَّم ٚى ٍىًر  ٍٜ } / كٝشٗخ/ ّةؿ  {بى ٚى ٓى الى تى١ًٍرم  إًَّٝم

ٍحجىجٍخى 
ى
 .« {أ

‚মঔন াঅফু তাহরফ ভৃতুযয দ্বায প্রামন্ত াঈনীত মমে তঔন তায 

হনওট যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ প্রমফ ওমযন, ম 

ভুূমতি তায হনওট াঈহিত হের াঅফু মজমর, াঅফুল্লা হফন াঅহফ 

ভাাআা। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন: ম াঅভায 

চাচা! াঅহন ‚রা াআরাা াআল্লাল্লা‛ াথিাৎ াঅল্লা ফযতীত তয 

মওান ভাফূদ মনাআ’ ওামরভাহট াঠ ওরুন, মামত ওময হওাভত 

হদফম াঅহভ াঅল্লায ওামে প্রভাণ ম ওময ুাহয ওযমত 

াহয। এ ভ াঅফু মজমর  াঅবু্দল্লা হফন াঅহফ ভাাআা 

ফরর: ম াঅফু তামরফ! মল মিন্ত হও তুহভ াঅবু্দর ভুত্তাহরফ এয 

ধভিমও হফজিন হদমত মাচ্ছ? তাযা ফায ফায এ ওথাহট াঅফৃহত্ত 

ওযমত রাকর, াফমমল াঅফু তাহরফ ফি মল মম ওথাহট ফরর: 

তা র: ‚াঅহভ াঅবু্দর ভুত্তাহরফ এয ধমভিয াঈমযাআ।‛ 
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াত:য নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন: ‚াঅভামও 

মতেণ মিন্ত হনমলধ না ওযা মফ ততেণ মিন্ত াঅহভ াঅনায 

জনয েভা প্রাথিনা ওযমতাআ থাওফ। ময এ াঅাত াফতীণি : 

ِ نَ  لِ وَّنِ ِّ  َ نَ  َما ﴿ ْ  َو ٱَّن ٌٓو ن َ وَمُو
َ
   ْ َن ۡل ُِ وو ِ ِ َ   َ ۡل ٌۡل  لِ ۡلُم ۡل َ ْ  َول ٌٓو ْوِ   َ هُ

ُ
     َ   ُ ۡل

َ  َما َ  ۡل ِ  ِمنۢن  ًُ ۡل  ٱَ َ َّن َ ًُ ۡل  ل  َّن
َ
    ُ  َ  ۡل

َ
   ِ   َِ    [١١٣/ اتل٢بح] ﴾ ١١٣  ٱۡل

াথিাৎ: নফী  ানযানয ভু’হভনমদয জনয বফধ ন মম, তাযা 

ভুহযওমদয জনয েভা প্রাথিনা ওযমফ, মহদ তাযা াঅত্মী , 

এওথা প্রওা ায য মম তাযা জাান্নামভয াহধফাী।36  

ِ ي َ   إِهَّنَ   ﴿ ًۡل َ  ۡلَ   َمنۡل  َت  ۡل
َ
   [٥٦/ اْٗؽػ] ﴾ ٥٦  

াথিাৎ: ম নফী [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ]! াঅহন মামও 

চাাআমফন তামওাআ মদামত ওযমত াযমফন না।37  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅফু তাহরমফয জীফদ্দা 

তামও ামনও ফায াআরামভয দাাত হদমমেন এভনহও তায 

                                                           
36 ূযা তাফা, াঅাত: ১১৩ 
37 ূযা ওাা, াঅাত: ৫৬ াঅভাদ, াহদ: ২৩৬৪৭; ফুঔাযী, াহদ: ১৩৬০;  
ভুহরভ, াহদ: ২৪ 
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জীফমনয মল ভূহুতি গুহরমত। াত:য তায ভৃতুযয য 

হনমলধাজ্ঞা াফতীণি ায ূফি মিন্ত তায প্রহত দ্বযফায  দা 

যফ ম তায জনয েভা প্রাথিনা ওযমত থামওন। তাযয হতহন 

াঅল্লায হনমদি শ্রফণ  ানুযমণয হনহভমত্ত হনওটাত্মী 

ভুহযওমদয জনয েভা প্রাথিনা ওযা মত হফযত থামওন। এ র 

তাাঁয াঈম্মমতয প্রহত দায হচমেয ভধয মত ওহত ভৎ হচে। 
াত:য হযমমল এ ভান দ্বীমন হভেতায  ওামপয-ভুহযওমদয 

ামথ বফহযতায হচে প্রওাহত মমে মহদ তাযা হনওটাত্মী 

। 

 دىجر األرض يف كاألكزةف     السضٖ، ٜٚ  كَرتة يأس ثىر أدةٝة ٝيب

 امل١ٞر الؽْيٖ الح ٔٛة ي٢٘ح    ك٠ةديةن  مطتٞريان  رساجةن  َأمىس

 حنٛر َٟ٘٘ اإلضالـ كو٘ٛٞة     جٞح كبرش ٝةران، كأٝزرٝة

াঅযহফ ওহফ ফমরন: 

নফী-যাূরমদয াঅকভমনয াভহও ধাযা হফহচ্ছন্নতা াঈমো  

ওর হনযাা মবদ ওময াঅভামদয হনওট াঅকভন ওমযন এওজন 

নফী মঔন হফশ্বজকমত চরত ফযাও ভূহতি ূজা। 
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াত:য হতহন াঅমরাওভ াঈজ্জ্বর প্রদী  হদাযীমত হযণত 

ন এফাং হতহন াঈদ্ভাহত ম াঈমঠন মমভন াঈদ্ভাহত ম াঈমঠহের 

মাআ হফঔযাত হনু্দস্তাহন চওচমও তযফাহয। হতহন াঅভামদযমও 

জাান্নাভ মত বীহত প্রদিন ওমযন  জান্নামতয ুাংফাদ প্রদান 

ওমযন এফাং াঅভামদযমও াআরামভয হফহধ-হফধান হো মদন। 
ুতযাাং াঅল্লাযাআ াঅভযা প্রাংা ওহয। 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ফািান 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয খয মমন প্রওৃতাআ ভস্ত 

াঅদমিয প্রাণ মওি। মমঔান মথমও প্রওাহত  াঈত্তভ াঅদি, 

হযূণি াঅদফ-হষ্টাচায, ভমনাযভ ভাজ  স্বচ্ছ াঈাদান। াঅয 

তা হের চায মদামরয াবযন্তয ওমে মা ানযানয ভানুমলয মওাঈ 

তা াফমরাওন ওমযহন। হতহন মতা তাাঁয াধীনি দা, ঔামদভ ফা 

স্ত্রীমদয ামথ াফিান ওযমতন। তামদয ামথ াঈত্তভ াঅচযণ  

াহত হফন ভূরও ফযফায ওযমতন। মায ভমধয থাওত না মওান 

ওৃহেভতা  মৌজনযটা, াথচ হতহন হেমরন ম খমযয যদায  

হুওুভ-দাতা  হনমলধওাযী। মাযা এ খময াফিান ওযত ফাাআ 

মতা হের তায াধীনি  দুফির। এ াঈম্মমতয যাূর, থ হনমদিও 
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 ভা হনদিমনয এত ভে-ূণি এত ফড় ভান-ভমিাদা  ামনয 

াহধওাযী া মে হতহন তাাঁয ফাকৃম মওভন হেমরন হও তাাঁয 

াফিা হের এওটু হচন্তা ওময মদহঔ াঅভযা! 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনামও হজজ্ঞাা ওযা মহের: যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তাাঁয খময হও হও ওাজ ওযমতন? 

হতহন াঈত্তয মদন: 

ا ٜٚ اٗبرش»  .«يٌُل ز٢بٟ كحي٘ت عةدٟ، كخيرـ ُٝطٟ/ اكف برشن

হতহন মতা [যক্ত, ভাাং  চাভড়ায] এওজন ভানুলাআ হেমরন, হতহন 

তাাঁয ওাড় মরাাআ ওযমতন, োকমরয দুধ দন ওযমতন এফাং 

হনমজয ওাজ হনমজাআ ওযমতন।38  

হতহনাআ হেমরন হফনময ভূতি প্রতীও মায হবতয হের না মওান 

প্রওায াাংওায, হমহন হদমতন না ওাাঈমও হদমতন না ওষ্ট। হতহন 

হেমরন প্রহতহট ওামজ াাং গ্রণওাযী ভান ফযহক্তত্ব এফাং 

াামযওাযীয াগ্রনাও। ভানফ জাহতয ফি মশ্রষ্ঠ ফযহক্ত এগুহর 

হতহন হনমজ াঅঞ্জাভ হদমতন। হতহন এাআ ভুফাযও খময ফা ওযমতন 

                                                           
38 াঅভাদ, াহদ: ২৬১৯৪ 
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মমঔান মথমও এ দ্বীমনয হদামমতয াঅমরাও ফহতিওা াঈদ্ভাহত 

ম হদও-হফহদমও েহড়ম াঅমরাহওত ওমযমে, াথচ ম ভান 

খময এভন ঔাফায মিন্ত জুটত না মা হদম তাাঁয মট ূণি মফ।  

নুভান াআফনু ফাীয যাহদাল্লাহু াঅনহু  নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয াফিা ফণিনা ওযতাঃ ফমরন: 

كٚة جير ٜٚ ادلّٖ ٚة يٛأل - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ْٗر رأيخ ٝبيكٙ »
 .«ثكٟٞ

‚াঅহভ মতাভামদয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও এভন 

মদমঔহে মম, হতহন হনম্ন ভামনয মঔজুয মমতন না মা দ্বাযা তাাঁয 

মট ূণি মফ।‛39 াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ا ٚة نطذ٢ّر ثٞةر إف ٢٠ إال اتلٛس كاملةء»  .«إف ٔٞة آؿ حمٛر ٕٝٛر ع١سن  

ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হযফাময াঅভযা এও 

ভা ফযাী মওান প্রওায চুরা জ্বারাতাভ না, তমফ াঅভযা শুধু 

মঔজুয  াহন দ্বাযাাআ জীফন ধাযণ ওযতাভ।40  

                                                           
39 ভুহরভ, াহদ: ২৯৭৭ 
40 ভুহরভ, াহদ: ২৯৭২ 
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এয ময নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅল্লায াআফাদাত 

 তায ানুযণ মত ওঔমনা হফযত মতন না..। মঔনাআ হতহন 

ভহজদ মত াঅমান ধ্বহন শুনমত মমতন ম াঅহ্বামনয াড়া 

হদম, তঔনাআ হতহন ফি প্রওায ওাজ মেমড় ভহজদ ামন েুমট 

মমমতন। 

াঅাদ হফন াআাহমদ ফমরন: 

يؽٞه - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ضأٗخ ًعئغح ريض ا و١ٞة، ٚة اكف اجليب  
 .«اكف يك٢ف يف ١ٜٚ أ٠ٟ٘، َإذا ضٛه ثةألذاف دسج»/ يف ابليخ؟ ّةٗخ

‚াঅহভ াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনামও হজজ্ঞাা ওযরাভ মম, নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফাড়ীমত হও হও ধযমনয ওাজ 

ওযমতন? াঈত্তময হতহন ফমরন: ‚হতহন তায হযফামযয ফি প্রওায 

ওামজ হনমাহজত থাওমতন, তমফ াঅমান শুনায ামথ ামথাআ ফাড়ী 

মত মফয ম মমমতন‛।41  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফাড়ীমত পযম ারাত াঅদা 

ওমযমেন এভন মওান প্রভাণ মনাআ, তমফ তায ভৃতুযয ূফি ভুূমতি 

                                                           
41 ফুঔাযী, াহদ: ৬৭৬ 
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মঔন মযাক াতযন্ত ফৃহি মমহের এফাং ভহজমদ মমমত াাযক 

মহেমরন তঔন হতহন ফাড়ীমত াঅদা ওমযমেন। 

াঈম্মমতয প্রহত যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয এত 

মভমযফানী  দা থাওায য মাযা জাভামত াঈহিত না মমে 

তামদয প্রহত ওমঠায হুহাহয াঈচ্চাযণ ওমযমেন, হতহন ফমরন:  

ْٗر ٠ٛٛخ أف آمس ثةلؽالة َذْةـ زٙ آمس رجالن أف يؽٌل ثةجلةس زٙ أٝكِ٘ »
ٚيع ثسجةؿ ٚى١ٙ حشـ ٜٚ حكت إىل ٢ّـ ال يغ١ركف الؽالة َأحسؽ و٘ي١ٙ 

 .«ثي٢د١ٙ

‚াঅভায াআচ্ছা  মম াঅহভ ওাাঈমও নাভামময াআভাভহত ওযায 

াঅমদ মদাআ াঅয াঅহভ ওাঠ হওেু মরাওমও ামথ হনম ঐ 

ওর মরাওমদয ফাড়ীমত মাাআ মাযা জাভামতয ামথ ারাত ড়ায 

জনয াঈহিত হন। াত:য তাযা তামদয ফাড়ী-খযমও 

জাহরম মদাআ।42  

এ ফ মতা জাভামতয ামথ ারাত াঅদাময গুরুত্ব  ভমেয 

প্রভাণাআ ফন ওময। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন:  

                                                           
42 ফুঔাযী, াহদ: ৬৪৪; ভুহরভ, াহদ: ৬৫১ 
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كاٗىزر د٢ؼ أك ، «ٜٚ ضٛه اجلراء َ٘ٙ جيت َال ؼالة هل إال ٜٚ وزر»
 .مسض

‚যী ময ফযতীত মম ফযহক্ত াঅমান শুনায য জাভামতয ামথ 

ারাত াঅদা ওযর না, তায ারাত ওফূর মফ না‛।43  

াঅয ময ফরমত: ত্রুয ব াথফা মযাকমও ফুঝা। 

াময মওাথা াঅজ নাভামীযা তাযা মতা ভহজদ মেমড় হদম 

স্ত্রীমওাআ প্রাধানয হদম মামচ্ছ!! মওাথা মাআ মযাক ফা বময ময!! 

                                                           
43 হতযহভমী, াহদ: ২১৭  
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅদি  বফহষ্টয 

ভানুমলয াঙ্গ বহঙ্গ চার-চরন  াঅচায াঅচযণ র তায জ্ঞামনয 

রেণ  তায ভন-ভানহওতা ফুঝায চাহফ ওাহঠ। 

াঅফু ফওয যাহদাল্লাহু াঅনহু  এয ওনযা াঅমা যাহদাল্লাহু 

াঅনা ফিামো মফী জানমতন যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয চহযে ম্পমওি, াঅয হতহনাআ হনঔুাঁত রূম ফণিনা হদমত 

াযমফন তাাঁয াফিা ম্পমওি। মওননা হতহন তাাঁয খুমভয াফিা,  

জাগ্রতাফিা, মযামক  ুিতা, যামক  ন্তুষ্ট াফিা হেমরন 

তাাঁয হনওটতভ। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ة، كال - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ا  لٙ يكٜ رض٢ؿ»  ة كال ٚذُحغن َةحغن
  .«ؼذةثنة يف األض٢اؽ كال جيشم ثةلطحبح الطحبح كٗكٜ يى٢ُ كيؽُح

‚যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ওঔমনা াশ্লীর ফা াশ্লীরতা 

রারন-ওাযী ফযহক্ত হেমরন না। াট-ফাজাময ওঔমনা বচচ ওযমতন 
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না। াঅয ভমন্দয প্রহতদান ভন্দ দ্বাযা হদমতন না ফযাং হতহন েভা 

ওময হদমতন।44  

এ র এাআ াঈম্মমতয ওরুণা, হদাাত  ততায নফী াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লামভয চহযে, াঅভামদয জনয তাাঁয গুণাফরী ফণিনা 

ওযমত হকম তাাঁয নাতী াান যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: 

اكف »/ يف ج٘طةاٟ، َْةؿ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ضأٗخ أيب وٜ ضري اجليب 
دااٙ اٗبرش، ض١ٖ اخلِ٘، ٗني اْلةٝت، ٗحص - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اجليب 

ثُل ً٘يل كال ؼذةب، كال ويةب، كال مغةح، يذٌةَٖ وٛة ال يغذيه، كال 
السيةء، كاإلٔسةر، / يؤيص ٟٚٞ راجيٟ، كال خييت َيٟ، ّر دسؾ ُٝطٟ ٜٚ زالث

ا كال يىيجٟ، كال يك٘ت / كٚة ال يىٞيٟ، كدسؾ اجلةس ٜٚ زالث اكف ال يزـ أحرن
و٢ردٟ، كال يذلكٙ إال َيٛة رجة ز٢اثٟ، كإذا دك٘ٙ أقسؽ ج٘طةؤق، ٔأٝٛة ىلع 

رءكض١ٙ اٗكري، َإذا ضٕخ دك٢ٛ٘ا، ال يتٞةزو٢ف وٞرق احلرير، ٜٚ دك٘ٙ 
وٞرق أٝؽذ٢ا هل حىت يُسغ حريس١ٙ وٞرق حرير أكهلٙ، يـحٓ ممة 

يـح٢ٕف ٟٚٞ، كيذى ت ممة يذى ج٢ف ٟٚٞ، كيؽرب لٌ٘سيت ىلع اْل٢ُة يف 
إذا رأيذٙ »/ ٚٞكْٟ كمطأتلٟ حىت إف اكف أؼحةثٟ ٗحطذ ٘ج١ٝ٢ٙ، كي٢ْؿ

                                                           
44 াঅভাদ, াহদ: ২৫৪১৭ 



 

48 

، كال يْجٖ اثلٞةء إال ٜٚ ماكَئ، كال يْكه ىلع «قةٗت حةجح يك٘ج١ة َأرَركق
 .«أحر حريسٟ حىت جي٢ز َيْكىٟ ثٞيه أك ّيةـ

 াঅহভ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াথীমদয ামথ 

াঅচযণ ম্পমওি াঅভায হতামও হজজ্ঞাা ওযরাভ: াঈত্তময হতহন 

ফমরন: নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ামযাির 

মচাযাম্পন্ন, াভাহও চহযমেয াহধওাযী  হফনী হেমরন। 
ওমঠায হেমরন না, বচচ-ওাযী হেমরন না, হেদ্রামেলী  ওৃণ 

হেমরন না, তাাঁয হনওট াঅকত ফযহক্ত হনযা  তা ত না। 
হতহন হনমজয ভধয মত হতনহট হজহন হযতযাক ওমযহেমরন: [১] 

হযা ফা াঅত্মপ্রওা [২] াহতযঞ্জন এফাং [৩] ানথিও ওামিওরা। 
ভানুমলয জনয হতহন হতনহট হজহনমও হযতযাক ওমযন: [১] হতহন 

ওাাঈমও হনন্দা ওযমতন না [২] ওাাঈমও মদালামযা ওযমতন না 

[৩] ামফয প্রতযাা ফযতীত মওান ওথাাআ ফরমতন না। মঔন 

হতহন ওথা ফরমতন, শ্রফণওাযীযা এভনবামফ ওান মমত শুনত 

মমন তামদয ভাথা াঔী ফম াঅমে। াত:য মঔন হতহন ওথা 

মল ওযমতন তঔন তাযা ওথা ফরত। তাযা তাাঁয াভমন ওঔমনা 

ঝকড়া ফা ওথা ওাটাওাহট ওযত না। তাাঁয হনওট মওাঈ ওথা ফরা 
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াঅযম্ভ ওযমর তাযা তায ওথা মল া মিন্ত চু থাওত। তাাঁয 

াঈহিহতমত তামদযাআ ওথা ফরায াহধওায থাওত মাযা প্রথভ ওথা 

ফরা শুরু ওযত। মরামওযা মামত াম হতহন তামত ামতন, 

ভানুল মামত াঅশ্চমি  হতহন তামত াঅশ্চমি মতন এফাং হতহন 

ফরমতন: ‚মঔন মতাভযা মওান াবাফীমও তায প্রমাজনী হওেু 

প্রাথিনা ওযমত মদঔ তায প্রাথিনা তামও াাময ওমযা।‛ হতহন 

ভাোহতহযক্ত প্রাংা েন্দ ওযমতন না, ওামযা ওথা ফরায ভ 

তায ওথায ভামঝ ফাধা হদমতন না, াাঁ, তমফ ীভা াহতক্রভ ওযমর 

তামও ত াঅমদ ফা হনমলধ ওযমতন।45  

ভুহরভ জাহতয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয 

াঅদিগুহরমও ানুধাফন ওরুন! াঅয াঅহন মগুহরমও াঅাঁওমড় 

ধরুন এফাং তা ফাস্তফান ওযা মচষ্ট মান মওননা তা ফি 

প্রওায ভঙ্গমরয ভাায। 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅদি হের মম, হতহন 

াাফীমদযমও দ্বীমনয হফধান হো হদমতন। মমভন হতহন ফমরন: 

                                                           
45 হতযহভমী 
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ا ددٖ اجلةر»   .«ٜٚ ٚةت ك٢٠ يرو٢ ٜٚ دكف ا ٝرن

‚মম ফযহক্ত াঅল্লায ামথ াাংীদায িান ওময ভৃতুয ফযণ ওযর 

ম জাান্নামভ প্রমফ ওযমফ‛।46  

হতহন াঅয ফমরন:  

املط٘ٙ ٜٚ ض٘ٙ املط٢ٛ٘ف ٜٚ لطةٟٝ كيرق، كامل١ةجس ٜٚ ٠ س ٚة ٝىه ا »/ 
 .«وٟٞ

‚প্রওৃত ভুহরভ মতা ম ফযহক্ত মায াত  ওথায াহনষ্ট মত 

ানয ভুহরভ হনযামদ থামও, াঅয প্রওৃত ভুাহজয মতা মাআ 

ফযহক্ত মম াঅল্লা তা‘াঅরা ওতৃিও হনমলধ ওৃত ফস্তুমও মেমড় 

হদমমে‛।47  

হতহন াঅয ফমরন:  

 .«برشكا املغةاني يف اٗن٘ٙ إىل املطةجر ثةجل٢ر اتلةـ ي٢ـ اْٗيةٚح»

                                                           
46 ফুঔাযী, াহদ: ৪৪৯৭ 
47 ফুঔাযী, াহদ: ১০; ভুহরভ, াহদ: ৪২ 
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‚ান্ধওাময ভহজমদ কভনওাযীমদযমও হওাভত হদফম ূণি 

াঅমরায ুাংফাদ দান ওয।48  

হতহন াঅয ফমরন:  

 .«جة٠ركا املرشكني ثأم٢اٗكٙ كأُٝطكٙ كألطجذكٙ»

‚মতাভযা ভুহযওমদয হফরুমি স্বী জান, ভার  ওথায দ্বাযা মুি 

ওয‛। [াঅফু দাাঈদ] 

হতহন াঅয ফমরন:  

إف اٗىجر حلذلكٙ ثةللكٛح ٚة يتجني َي١ة يشؿ ث١ة إىل اجلةر أثىر ممة ثني املرشؽ » 
 .«كاملٌسب

ফান্দা এভন ওথা ফমর, মায ভাধযমভ ম এভন হওেু প্রওা ওময 

মম, তায পমর ম জাান্নামভয এত দূময হেটমও মড় মা ূফি  

হশ্চমভয দূযমত্বয াহধও‛।49  

হতহন াঅয ফমরন: 

                                                           
48 হতযহভমী, াহদ: ২২৩; াআফনু ভামা, াহদ: ৭৮১ 
49 ফুঔাযী, াহদ: ৬৪৭৭; ভুহরভ, াহদ: ২৯৮৮ 
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 .«إين لٙ أثىر ٗىةٝنة، كإٝٛة ثىسخ رمحح»

 ‚াঅহভ াহবম্পাতওাযী রূম মপ্রহযত াআহন ফযাং াঅহভ দা 

স্বরূ মপ্রহযত মহে‛।50  

াঈভায যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন:  

 . «ال دكسكين ٔٛة أقست اجلؽةرل اثٜ مسيٙ»

 হনশ্চাআ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযমেন: 

মতাভযা াঅভামও ভাোহতহযক্ত প্রাংা ওমযা না মমভন ঔৃষ্টানযা 

ভহযভ ুে াইামও ওমযমে।51  

জুনদুফ হফন াঅবু্দল্লা মত ফহণিত, হতহন ফমরন,  

إين »/ ّجٖ أف ي٢ٛت خبٛص ك٢٠ ي٢ْؿ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ضٛىخ اجليب 
أثسأ إىل ا أف يك٢ف يل ٚٞكٙ د٘يٖ َإف ا ّر اختزين د٘يالن ٔٛة اختز 
 ، ا ٜٚ أٚيت د٘يالن الختزت أثة ثكس د٘يالن إثسا٠يٙ د٘يالن كل٢ ٔٞخ ٚذذزن

أال كإف ٜٚ اكف ّج٘كٙ اك٢ٝا يذذزكف ّج٢ر أٝبيةا١ٙ مطةجر، أال َال 
 .«دذذزكا اْٗج٢ر مطةجر َإين أ١ٝةكٙ وٜ ذلٓ

                                                           
50 ভুহরভ, াহদ: ২৫৯৯ 
51 ফুঔাযী, াহদ: ৩৪৪৫ 
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াঅহভ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ভৃতুযয াাঁচ হদন ূমফি 

তাাঁমও ফরমত শুমনহে, হতহন ফমরন: াঅহভ াঅল্লায হনওট ওাভনা 

ওহয মম, াঅভায মতাভামদয ভধয মত এওজন ঔহরর-ফনু্ধ মফ। 
মওননা াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভামও ঔহরর ফাহনমমেন, মমভন বামফ 

হতহন াআফযাীভ াঅরাাআহ ারাভমও ঔহরর ফাহনমহেমরন, াঅয 

াঅহভ মহদ ওাাঈমও ঔহরর ফানাতাভ তমফ াঅফু ফওযমও াঅভায 

ঔহরর ফানাতাভ। ম াঅভায াঈম্মত! মতাভামদয ূমফিয াঈম্মত 

তামদয নফীমদয ওফযমও ভহজমদ রূান্তহযত ওমযহের, াফধান 

ম াঅভায াঈম্মত! মতাভযা ওফযভূমও ভহজমদ রূান্তহযত 

ওমযা না, াঅহভ এ ওাজ মত মতাভামদযমও হনমলধ ওযহে।52  

এ াহদময হবহত্তমত এটাাআ প্রতীভান র: মম ভহজমদ ওফয 

যমমে ম ভহজমদ ারাত বফধ মফ না। 

 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ওনযাকণ 

                                                           
52 ভুহরভ, াহদ: ৫৩২ 
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জামহরামতয মুমক ওনযা ন্তান জন্ম গ্রণ ওযা হের হতা-ভাতায 

জীফমনয এও ওার াধযা। াঅয এ ওার াধযাময গ্লাহন হযফায 

 ফাংময ফায াঈয মেম মমত। হযমমল াঈক্ত ভামজয 

াফিা এভন মিাম াঈনীত র মম, রিা  গ্লাহনয বম জীহফত 

হশু ওনযামও ওফযি ওযমত হদ্বধামফাধ ওযত না। তামদযমও এভন 

ওদাওায হনষু্ঠযতায ামথ ওফযি ওযা মতা মামত না হের দায 

মওান মর না হের বামরাফাায মওান িান। াঅয এ ওাজহট 

হফহবন্ন ন্থা াঅঞ্জাভ হদত। তন্মমধয এওহট হচে হের এাআ মম, 

ওামযা ওনযা ন্তান জন্ম গ্রণ ওযমর ে ফেয ফ মিন্ত ারন 

ওযায য, স্ত্রীমও ফরত: তামও বার ওময াহজম দা াঅহভ 

তামও হনম তায চাচায ফাড়ীমত মাফ। তায ূমফিাআ ভরুবূহভমত কতি 

ঔনন ওময যাঔত, কমতিয হনওট হকম ওনযামও ফরত: এ কমতিয 

হদমও তাওা, ওনযা কমতি হনওট মাায ামথ ামথ ধাক্কা হদম 

তামত মপমর হনদি  হনভিভ বামফ তায াঈয ভাহট চাা হদত। 

এ জামরী ভামজয ভামঝাআ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

এ ভান দ্বীন হনম এম নাযীমও ভা, স্ত্রী, মভম, মফান  চাচী-

পুপুয ভমিাদা িান মদন। ওনযাযা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 
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াাল্লামভয বারফাা ধনয । যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয ফাড়ীমত মঔন তাাঁয মভম পামতভা প্রমফ ওযত 

তঔন হতহন তায াত ধময চুভা মঔম তায ামি ফামতন এফাং 

হতহন মঔন তাাঁয ফাড়ীমত প্রমফ ওযমতন, হতহন তাাঁয াত ধময 

চুভা মঔম তায স্বিামন ফামতন।53  

মঔন  دجخ يرا أيب هلت াথিাৎ াঅফু রাামফয স্তদ্ব ধ্বাং মাও‛ 

াঅাতহট াফতীণি ায য ওুযাাআযা যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভমও দাাহত ওাজ মথমও হফযত থাওমত ফমর 

এফাং এ ফমর হুভহও মদ মম, হফযত না মর তায মভমদ্বমও 

তারাও মদা মফ এফাং হতহন তায দাাহত ওামজ াহফচর 

থাওা তাযা তাাঁয ওহরজায টুওযা মামদয প্রহত এত বারফাা  

ম্মান থাওা স্বমত্ব াঅফু রাামফয দুাআ মেমর াঈতফা  াঈতাফা 

ওতৃিও তাাঁয দুাআজন মভম াঈমম্ম ওুরুভ  রুওাাআায তারাওমও 

বধমমিয ামথ মভমন হনমহেমরন। এ দ্বীমনয দাাত মত হতহন 

এতটুওু ময দাড়ানহন। 

                                                           
53 াঅফু দাাঈদ, হতযহভমী  নাাী 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ওতৃিও তাাঁয মভমমও 

াবযথিনা জানামনা  াহ ভুমঔ তামও ফযণ ওযায হচে াঅমা 

যাহদাল্লাহু াঅনা ফণিনা ওময ফমরন:  ؼًل ا - كٜ أزكاج اجليب
وٞرق، َأّج٘خ َةقٛح ريض ا و١ٞة دٛيش ٚة ختك٤ء مغحذ١ة - و٘يٟ كض٘ٙ 

عحبنة َ٘ٛة رآ٠ة رحت ث١ة - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٜٚ مغيح رض٢ؿ ا 
.زٙ أج٘ط١ة وٜ يٛيٟٞ أك وٜ عٛةهل« مسحجنة ثةثجيت»/ كّةؿ  

াঅভযা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয স্ত্রীযা তাাঁয হনওট 

ফম থাওতাভ, এভন ভ পামতভা যাহদাল্লাহু াঅনা  মাঁমট 

াঅকভন ওযত, তায চরন হের যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয চরায ভতাআ। হতহন তামও মদঔা ভাোআ এাআ ফমর 

াবযথিনা জাহনম ফরমতন ‚স্বাকত াঅভায মভমমও‛ াত:য হতহন 

তামও তায ডামন হওাংফা ফামভ ফামতন।54  

ওনযামদয মদঔমত মাা  তামদয ভযা দূয ওযা প্রভাণ ওময 

তামদয প্রহত তায দা  বারফাা। এওদা পামতভা যাহদাল্লাহু 

াঅনা নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ভীম ওাজ ওযমত 

ওযমত তায ামত মপাস্কা ড়ায াহবমমাক ওময এওজন ঔামদমভয 

                                                           
54 ভুহরভ, াহদ: ২৪৫০ 
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াঅমফদন ওযমত এম তামও না মম, াঅমফদনহট াঅমা 

যাহদাল্লাহু াঅনামও  জানামরন। হতহন যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ প্রমফ ওযা তাাঁমও াঅমফদনহট ম্পমওি াফহত 

ওযমরন। াঅরী যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: াঅভযা শুম মড়হেরাভ, 

এভতাফিা হতহন াঅভামদয ওামে প্রমফ ওযমরন, াঅভযা তাাঁমও 

মদমঔ দাাঁড়ামত মকরাভ, হতহন ফমরন: «ماكٝكٛة» মতাভযা স্বী 

িামনাআ থামও। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ  এম 

াঅভামদয দুাআজমনয ভাঝঔামন ফমরন, তায াময ঠাণ্ডা াঅভায 

হনা ানুধাফন ওযমত াযরাভ। াত:য হতহন ফরমরন: 

أال أدلٕٛة ىلع ٚة ٢٠ دري لٕٛة ٜٚ دةدـ؟ إذا أكيذٛة إىل َساعٕٛة، أك » 
ة كزالزني كضجحة زالزنة كزالزني، كامحرا  أدزدٛة مـةجىٕٛة، َٕربا أربىن

 .«زالزنة كزالزني ١َزا دري لٕٛة ٜٚ دةدـ

‚াঅহভ হও মতাভামদযমও এভন ন্থা হঔমফা? মা মতাভামদয জনয 

এওজন ঔামদমভয মচম াঈত্তভ মফ? াঅয তা র: মঔন মতাভযা 

হফোনা শুাআমত মামফ, তঔন [৩৪] ফায াঅল্লাহু াঅওফায, [৩৩] 

ফায ুফানাল্লা, [৩৩] ফায াঅর-াভদু হরল্লা াঠ ওযমফ, 
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এগুহর াঠ ওযা এওজন ঔামদভ াা ামো মশ্র।55  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয বধমি ধাযণ  হফমদ 

াচধমি না ায ফযাাময াঅভামদয জনয যমমে  াঈত্তভ াঅদি। 
যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয জীফদ্দা পামতভা ফযতীত 

ওর ওনযাকণ ভৃতুয ফযণ ওমযন এয ময হতহন ওঔন কার 

চাড়ানহন, াথফা ওাড় হেমড়নহন ফা ওুযাঅন ঔানী, হভহওন 

ঔানা ফা চহল্লা ওময ওাাঈমও এ াঈরমে দাাত ঔাান হন, 

াথফা হতহন তাহমা ফা মামওয মওান প্রওায ানুষ্ঠান ওমযনহন। 
ফযাং হতহন ামফয প্রতযাা  াঅল্লা ওতৃিও তাওদীযমও 

মভমন হনম বধমি ধাযণ ওমযমেন। 

হচহন্তত  হফমদ হতত াফিা হচন্তা  হফদ মত যোয জনয 

াঅভামদয প্রহত যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয 

াহতভূময ভমধয হতহন মমভন ফরমতন: 

 ﴿   ْ ٌٓو ُ ِ  إِهَّنا  َال ٓ  ِٱَّن    [١٥٦/ ابلْسة] ﴾ ١٥٦ َ  ِ ُ ٌنَ  إَِٱۡلىِ    َّنا

                                                           
55 ফুঔাযী, াহদ: ৩৭০৫ 
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‚াআন্না হরল্লাহ া াআন্না াআরাাআহ যামজাঈন াথিাৎ াঅভযা াঅল্লায 

জনয এফাং াঅভযা াঅল্লায হদমওাআ প্রতযাফতিনওাযী‛।56 

 ‚١ٞٚة دريان  يل كادٍ٘ مؽيبيت، يف أجسين امهلل‛

‚াঅল্লাহুম্মা াঅহজযনী হপ ভুীফাতী াঔরুপ রী ঔাযাভ হভনা 

াথিাৎ ম াঅল্লা াঅহন এ হফদ মথমও াঅভামও যো ওরুন 

এফাং এয মচম াঈত্তভ ফস্তু াঅভামও দান ওরুন।‛57  

হফমদ হঠত মদাায ফাওযগুহর াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভামদযমও 

হো হদমমেন। াঅয তা র: 

﴿  ْ ٌٓو ُ ِ  إِهَّنا  َال ٓ  ِٱَّن    [١٥٦/ ابلْسة] ﴾ ١٥٦ َ  ِ ُ ٌنَ  إَِٱۡلىِ    َّنا

‚াআন্না হরল্লাহ া াআন্না াআরাাআহ যাজীাঈন াথিাৎ াঅভযা াঅল্লায 

জনয এফাং াঅভযা াঅল্লায হদমওাআ প্রতযাফতিনওাযী‛।58  

                                                           
56 ূযা ফাওাযা: ১৫৬ 
57 ভুহরভ, াহদ: ৯১৮ 
58 ূযা ফাওাযা, াঅাত: ১৫৬ 
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াথিাৎ াঅল্লা তা‘াঅরা ওমষ্ট হতত ফযহক্তয াঅশ্র ির, এফাং বধমি 

ধাযণওাযীমদয ভা াফ প্রদানওাযী এফাং তামদযমও তাাঁয 

হনওট তায প্রহতদামনয ুাংফাদ হদম ফমরন: 

ٌَ َّن  إِ َّنَما  ﴿ ونَ   ُ َ ُي    لَّن ِ ُ  ۡل
َ
   ِ   [١٠/ الشمس] ﴾ ١٠ ِ َ ااٖم   َِ ريۡل

 াথিাৎ বধমি ধাযণওাযীমদয প্রহতদান মদা মফ হাফ োড়া। [ূযা 

মুভায, াঅাত: ১০] 

দাম্পতয জীফন  স্ত্রীমদয ামথ াঅচযণ 

মোট াংাময স্ত্রী ামনও ফাধযফাধওতায হবতয মঔজুয ফৃমেয 

াঔায ভত স্বাভীয ামথ াহত হনওমট াফিান ওময থামও। 
যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযন:  

 .«ادلٝية لك١ة ٚذةع، كدري ٚذةع ادلٝية الشكجح الؽةحلح»

     দুহনায ূণিটাাআ ম্পদ [স্বরূ] তমফ দুহনায মফিাত্তভ ম্পদ 

র: তী স্ত্রী‛।59  

                                                           
59 ী াঅর-জামভ াঅ-াকীয, াঅভদ, াহদ: ৬৫৬৭ নাাী, াহদ: 
৩২৩২ 
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নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এ াঈত্তভ াঅচযণ  হতহন 

ভমনাযভ দাম্পতয জীফমনয াহধওাযী ায প্রভাণ ফন ওময, 

াঈমু্মর ভু‘মভনীন াঅমায যাহদাল্লাহু াঅনায নাভমও াঅদযাচ্ছমর 

াংহেপ্ত ওময াঅহ্বান ওযা এফাং তামও এভন ঔফয হযমফন 

ওযা মামত তায হৃদ মমন তাাঁয হদমও াঈমড় মা। 

  াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ة- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ّةؿ رض٢ؿ ا   ٚن ٠زا جربيٖ ! ية ًعئظ»/ ي٢
 .«يْسآ الطالـ

এওদা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এম ফমরন: ম 

াঅম! [াংহেপ্তাওাময] হজব্রাাইর [াঅরাাআহ ারাভ] এাআ ভাে 

মতাভামও ারাভ হদম মকর‛।60  

ভুহরভ াঈম্মমতয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লাভ হযূণি 

চহযে, মফিাত্তভ াঅদি  ুভান ভমিাদায াহধওাযী। দাম্পতয 

জীফমনয মফিাত্তভ নভুনা এফাং নযভ প্রওৃহত স্ত্রীয প্রওৃত াঅমফক, 

ানুবূহত  চাহদা ম্পমওি ভযও াহবহত।  

                                                           
60 ফুঔাযী, াহদ: ৩৭৬৮; ভুহরভ, াহদ: ৮৯৭৫ 
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হতহন স্ত্রীমদযমও এভন াফিান প্রদান ওমযন মা প্রমতযও নাযীাআ 

েন্দ ওযমফ, মায পমর স্বাভীয হনওট ম তায াধিাহঙ্গনীমত 

হযণত মত াময। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

، َيـه َةق -ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٔٞخ أرشب كأٝة حةاؾ، َأٝةكهل اجليب » 
 .«ىلع م٢ؿه يف َحرشب، كأدىسؽ اٗىسؽ َيتٞةكهل كيـه َةق ىلع م٢ؿه يف

াঅহভ াঊতু স্রামফয াফিা হওেু ান ওময নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভমও হদতাভ, াঅয হতহন াঅভায ভুঔ যাঔায িামন ভুঔ 

মযমঔ ান ওযমতন এফাং াঅহভ ামড়য ভাাং মঔম মল ওযমর 

হতহন তা গ্রণ ওময াঅভায ভুঔ রাকামনায িামনাআ ভুঔ 

রাকামতন‛।61  

হতহন মওান ক্রমভাআ মতভন হেমরন না, মা ভুনাহপওযা ধাযণা মালণ 

ওময থামও এফাং প্রাচযহফদযা মম ভস্ত হভথযা, ারীও াফাদ  

ফাহতর দাফী ওময থামও। ফযাং হতহন দাম্পতয জীফমন মফিাত্তভ  

জ-যর ন্থা াফরম্বন ওমযহেমরন। 

                                                           
61 ভুহরভ, াহদ: ৩০০ 
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াঅম যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ّجٖ امسأة ٜٚ نطةاٟ زٙ دسج إىل - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - إف اجليب » 
 .«الؽالة كلٙ يذ٢ؿأ

হনশ্চ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তায মওান এও স্ত্রীমও 

চুভু হদম াজু না ওমযাআ নাভামময জনয ভহজমদয হদমও মফয 

ম মমমতন‛।62  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ নাযীয ুভান ভমিাদা  

ম্মান ামনও মেমোআ প্রওা ওমযমেন। এাআ মম মদঔুন: যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅভয হফন াঅ যাহদাল্লাহু াঅনহু 

এয এও প্রমেয াঈত্তয প্রদান ওযত: তামও হো হদমত হকম 

ফমরন: স্ত্রীয বারফাা, জ্ঞানী, নযাযাণ  ম্মাহনত ফযহক্তমও 

মওান ক্রমভাআ াভাহনত ওযমফ না। 

াঅভয হফন াঅ যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত,  أٟٝ ّةؿ لسض٢ؿ ا -
.«ًعئغح»/ أم اجلةس أحت إحلٓ؟ ّةؿ-/ ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ   হতহন যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মও হজজ্ঞাা ওমযন, াঅনায 

                                                           
62 াঅফু দাাঈদ, াহদ: ১৭৯;  াঅভদ, াহদ: ২৫৭৩২ 
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হনওট মওান ফযহক্ত ফ মচম হপ্র? হতহন াঈত্তময ফমরন: 

াঅমা।63  

মম ফযহক্ত দাম্পতয জীফমন ুঔী মত চা ম মমন ভুহভন জননী 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা  এয এ াহদহট বার ওময মবমফ 

মদমঔ: তামত যমমে যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লাভ তায 

ামথ হওরূ াঅচযণ ওমযমেন। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা  ফমরন: « ٔٞخ أًتطٖ أٝة كرض٢ؿ ا -
.«ٜٚ إٝةء كاحر- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ   াঅহভ  যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ এও াে মত াহন হনম মকার 

ওযতাভ।64  

এ ভুহরভ জাহতয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এভন মওান 

খটনা াহতফাহত মত মদনহন মায ভাধযমভ হতহন বফধ ন্থা তাাঁয 

স্ত্রীয ভমধয াঅনন্দ  ভজা জাহকম মতামরনহন। াঅমা 

যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

                                                           
63 ফুঔাযী, াহদ: ৩৬৬২; ভুহরভ, াহদ: ২৩৮৪ 
64 ফুঔাযী, াহদ: ২৬৩ 
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يف ثىؾ أضُةرق، كأٝة جةريح - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - دسجخ ٚه رض٢ؿ ا 
دىةيل »/ َذْرم٢ا زٙ ّةؿ« دْرم٢ا»/ لٙ أمحٖ ال٘حٙ كلٙ أثرف، َْةؿ ل٘ٞةس

 َطةثْذٟ َطجْذٟ، َطٕخ وين حىت مح٘خ ال٘حٙ، كبرٝخ «حىت أضةثْٓ
دىةيل »/ زٙ ّةؿ« ادْرم٢»كضٛٞخ كدسجخ ٚىٟ يف ثىؾ أضُةرق َْةؿ ل٘ٞةس 

 .«٠زق ثذ٘ٓ»/ َطجْين، َ ىٖ يـحٓ كي٢ْؿ« أضةثْٓ

াঅহভ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ামথ মওান ভ্রভমণ 

মফয রাভ, ম ভ াঅহভ াল্প ফী  াযীহযও কঠমনয হদও 

হদম াতরা হেরাভ, তঔমনা মভাটা তাজা াআহন। হতহন 

াাফীমদযমও ফরমরন: মতাভযা াভমনয হদমও াগ্রয । তাযা 

মঔন াভমনয হদমও াগ্রয র, তঔন হতহন াঅভামও ফরমরন: 

‚এমা াঅভযা মদৌড় প্রহতমমাহকতা ওহয, াত:য াঅহভ তাাঁয ামথ 

প্রহতমমাহকতা হরপ্ত রাভ  াঅহভ তায াঈয হফজ রাব 

ওযরাভ। হতহন ম হদন াঅভামও হওেুাআ ফরমরন না। মঔন াঅহভ 

াযীহযও হদও হদম মভাটা রাভ  বাযী রাভ,  তাাঁয ামথ 

মওান এও পময মফয রাভ। হতহন াাফীমদযমও ফরমরন: 

মতাভযা াভমনয হদমও াগ্রয । তাযা মঔন াভমন াগ্রয 

র: তঔন হতহন াঅভামও ফরমরন: এমা াঅভযা মদৌড় 
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প্রহতমমাহকতা ওহয, এফামযয প্রহতমমাহকতা হতহন াঅভায াঅমক 

চমর হকম ামত ামত ফরমরন: াঅজমওয জ মাআ হদমনয 

প্রহতমাধ‛।65  

এ হের ুন্দয হচত্ত হফমনাদন  স্ত্রীয ফযাাময াীভ গুরুত্বামযা। 
াাহফমদযমও াঅমক াহঠম স্বী স্ত্রীয ামথ মদৌড় প্রহতমমাকীতা 

াাং গ্রণ ওময তায হৃদ াঅনহন্দত ওযা। তাযয ূমফিয 

হফমনাদমনয াআহতা মটমন াঅজমওয হফজময তুরনা ওময ফমরন: 

াঅজমওয হফজ ূমফিয প্রহতমাধ। 

াঅল্লায এাআ প্রস্ত জহভমন াঅজ মাযা ভ্রভণ ওময এফাং জাহতয 

যদামযয াফিায প্রহত হচন্তা-বাফনা ওময; মামত যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅচযমণয দ্বাযা াঅনহন্দত । হমহন ভা 

ম্মাহনত নফী, হফজী মনতা, ওুযাাআ  ফহন ামভ ন্তান। 

মওান এও হফজময হদন, হতহন হফজী মফম এও ভা মনা 

াহবমামনয মনতৃত্ব প্রদান ওযত: প্রতযাফতিন ওযমেন। 
এভতাফিামত হতহন হেমরন স্বী স্ত্রী ভু’হভন জননীমদয ামথ 
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ভুাব্বত  নভনীতায ভূতি প্রতীও। াহবমামনয মনতৃত্ব, দীখি 

পয, মুমিয ভা হফজ তাাঁমও বুহরম মদহন মম, তাাঁয ামথ 

যমমে দুফির স্ত্রী জাহত, মামদয তাাঁয ুমওাভর য  াঅন্তহযও 

হপ হপ-াহনয াহধওায  প্রমাজন যমমে। মা তামদয দীখি 

যাস্তায ওষ্ট  পমযয ক্লাহন্ত দূয ওযমফ। 

াআভাভ ফুঔাযী ফণিনা ওমযন: যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

মঔন ঔাফামযয মুি মমল হপযহেমরন তঔন াহপা হফনমত হুাাআ 

যাহদাল্লাহু াঅনামও হফফা ওমযন, এফায মম াঈমটয হমঠ াহপা 

াঅমযাণ ওযমফন তায চায হদমও খুময দিায জনয ওাড় 

রাকামনায য হতহন াঈমটয ামি ফম তাাঁয াটুমও ঔাড়া ওময 

হদমরন। াত:য াহপা যাহদাল্লাহু াঅনা  স্বী া নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াাঁটুমত মযমঔ াঈমঠ াঅমযাণ 

ওমযন।  

ম াঅওৃষ্ট-ওাযী দৃযহট যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লাভ এয 

হফনময ফহ:প্রওা। 

াথচ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হেমরন হফজী 

ওভান্ডায, হেমরন াঅল্লায ে মথমও দূত ফা যাূর, হতহন 
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াঈম্মতমও হো হদমচ্ছন মম, স্ত্রীমও াাময ওযা, তায ামথ হফনী 

া, তামদয ওামজ াতা এফাং তামদযমও ুঔ  ভজা প্রদামন 

তাাঁয ম্মান  ভমিাদায মওান ওভহত মফ না। 

           াঅয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

াঈম্মতমদযমও মম ফ াীত ওমযন তন্মমধয এওহট র: «  أال
.«كاضذ٢ؼ٢ا ثةٗجطةء درينا  ম াঅভায াঈম্মত! মতাভযা নাযীমদয ামথ 

দ্বযফায ওযমফ‛।66  
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয এওাহধও হফফা 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ একাযজন ভহরামও হফফা 

ওমযহেমরন, তামদযমও ভুভীন জননী ফরা ..। হতহন মঔন 

াআমন্তওার ওমযন তঔন নজন স্ত্রী জীহফত হেমরন। তাযা ভা 

ম্মান  ভমিাদা বূহলত মহেমরন। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ ফস্কা, ফৃিা, হফধফা, তারাও প্রাপ্তা  দুফির ভহরামদয 

হফফা ওমযহেমরন, শুধু ভাে াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনাাআ হেমরন 

ওুভাযী। 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ভুহভন জননীমদযমও হফফা 

ওময তামদযমও াআনামপয ামথ এওহেত ওমযন। হতহন হেমরন 

াআনাপ  তামদয ও ফণ্টমনয এও াঈজ্জ্বর দৃষ্টান্ত।  

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ا أّسع ثني نطةاٟ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف رض٢ؿ  »  إذا أراد ضُسن
َأيذ١ٜ دسج ض١ٛ١ة دسج ث١ة ٚىٟ، كاكف يْطٙ للك امسأة ١ٜٞٚ ي١ٚ٢ة 

 .«كحل٘ذ١ة
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যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মঔন পয ওযায াআচ্ছা 

মালণ ওযমতন তঔন ফ স্ত্রীমদয নামভ রটাহয ওযমতন, মায নাভ 

াঈঠত তামওাআ হতহন পয ঙ্গী ওযমতন, াঅয প্রমতযও স্ত্রীয জনয 

ারা ক্রমভ হদন-যাত ফণ্টন ওযমতন।67  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াআনামপয এও ফাস্তফ 

নভুনা ফণিনা ওযমত হকম াঅনা হফন ভাহরও যাহদাল্লাহু াঅনহু  

ফমরন: 

تطه نط٢ة، َاكف إذا ّطٙ ثح١ٜٞ ال - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف ل٘ٞيب » 
يجذيم إىل املسأة األكىل إال يف تطه َكٜ جيذٛىٜ لك حل٘ح يف ثيخ اٗيت يأدي١ة، 

٠زق زيٞت، / َاكف يف ثيخ ًعئغح َ ةءت زيٞت َٛر يرق إحل١ة َْةٗخ ًعئغح
 .«يرق- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٍَٕ اجليب 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ন জন স্ত্রী হেমরন, হতহন 

মঔন তামদয ভামঝ হদন ফণ্টন ওযমতন তঔন হতহন নজনমওাআ 

ভান মচামঔ মদঔমতন। প্রহত হনহমত তাযা ারা প্রাপ্ত ফাড়ীমত 

এওহেত মতন, এও যাহেমত াঅমায ফাড়ীয ারায হদমন 
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মনাফ যাহদাল্লাহু াঅনা  াঈহিত ামত হতহন তাাঁয াত 

ফাড়ামরন, এ মদমঔ াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা  ফমরন: হতহন মতা 

মনাফ, তঔন যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ স্বী াত 

খুহযম হনমরন‛।68  

াঅল্লা তা‘াঅরায ে মত ী  তাহপও না থাওমর নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয এ ফাড়ী এত ুন্দয  ুচারু 

রূম হযচাহরত ত না। 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ওাজ  ওথায ভাধযমভ 

াঅল্লা তা‘াঅরায শুওহযা াঅদা ওযমতন। হতহন স্ত্রীমদযমও 

াঅল্লা তা‘াঅরায াআফাদামতয হদমও াঈৎা প্রদান ওযমতন এফাং 

াঅল্লায হুওুভ ারনামথি তামত হতহন মমাহকতা ওযমতন। 
াঅল্লা তা‘াঅরা ফমরন: 

ُ  ۡل  ﴿
ۡل
يۡل ََ   َو 

َ
   ِ  ٌ َ ِ ۡل   ِ للَّن َ ۖا  َو  ۡل ا ًَ ۖا   َ ۡل َٔ َُ   َ   َ  َ ۡل ۡلنُ  وِ ۡلٗ ا  َو  ۡلَ   َِ  ُ  هَ ۡل ُ َُ     َّن
ى   ٌَ    [١٣٢/ قٟ] ﴾ ١٣٢ لِ نَّن ۡل
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াথিাৎ াঅয মতাভায হযফাযফকিমও নাভামময াঅমদ দা  তামত 

াহফচহরত থাও, াঅহভ মতাভায হনওট মওান রুমী ওাভনা ওহয না, 

াঅহভাআ মতাভামও রুমী মদাআ এফাং শুব হযণাভ মতা ভুত্তাওীমদয 

জনয।69  

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

يؽٌل كأٝة راّرة ٚىرتؿح ىلع َساعٟ َإذا - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف اجليب »
 .«أراد أف ي٢دس أيْنين

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ [যামত াঈমঠ তাািুমদয] 

ারাত ড়মতন। াঅয াঅহভ তাাঁয হফোনা কহতমযাধ ওময শুম 

থাওতাভ, মঔন হতহন হফতয ারাত ড়মতন তঔন াঅভামও 

জাকামতন‛।70  

তাািুদ নাভামম স্বাভী-স্ত্রী এমও াযমও াাময ওযায ফযাাময 

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঈৎা প্রদান ওমযমেন, এফাং 
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ুন্দয ন্থা হো হদমমেন, াঅয তা র: স্বাভী স্ত্রীয মচামঔ ফা স্ত্রী 

স্বাভীয মচামঔ াহন হেহটম জাকামফ।  

াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু  মত ফহণিত, হতহন ফমরন, যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযমেন: 

رحٙ ا رجالن ّةـ ٜٚ ال٘يٖ َؽًل كأيْل امسأدٟ َؽ٘خ َإف أثخ ٝـح يف » 
كج١١ة املةء، كرحٙ ا امسأة ّةٚخ ٜٚ ال٘يٖ َؽ٘خ كأيْنخ زكج١ة َؽًل 

 .«َإف أىب ٝـحخ يف كج١ٟ املةء

াঅল্লা তা‘াঅরা ম ফযহক্তয াঈয দা ওরুন মম যামত াঈমঠ 

তাািুমদয ারাত ড়র এফাং স্বী স্ত্রীমও জাকার, স্ত্রী মহদ 

াঈঠমত ারতা ওময তমফ তায ভুমঔ াহন হেটা হদর। ানুরূ 

াঅল্লা তা'াঅরা ম ভহরায াঈয দা ওরুন, মম যামত জাগ্রত 

ম তাািুমদয ারাত ড়র এফাং স্বী স্বাভীমও জাকার, ম 

াঈঠমত ারতা ওযমর তায ভুমঔ াহন হেটা হদর।71  
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হযূণি ভুহরভ া  তাাঁয দ্বীমনয প্রহত গুরুত্ব প্রদামনয 

ান্তবুিক্ত র: ম মমন তায াঅবযন্তযীণ ূত-হফেতা হযূণিতায 

স্বরূ ফাহযও হদমওয গুরুত্ব ফজা যামঔ। 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ান্তয মমভন হফে,  

মতভহন বামফ তায যীয হের হযষ্কায  ুকহন্ধভ, হতহন মফী 

মফী হভাও ওযমত বারফামতন এফাং এ ওামজ হতহন 

াঈম্মতমও াঅমদ হদম ফমরন: 

  .«ل٢ ال أف أعِ ىلع أٚيت ألمسد١ٙ ثةلط٢اؾ وٞر لك ؼالة» 

াঅহভ মহদ াঅভায াঈম্মমতয াঈয ওহঠন ভমন না ওযতাভ তমফ 

প্রমতযও নাভামময াঅমক তামদযমও হভাও ওযায হনমদি 

হদতাভ।72 হুজাাআপা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: 

 .إذا ّةـ ٜٚ اجل٢ـ يغ٢ص َةق ثةلط٢اؾ 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মঔন খুভ মথমও জাগ্রত 

মতন, তঔন হতহন হভাও দ্বাযা স্বী ভুঔ মভমজ হনমতন।73  
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শুযাাআ হফন ানী ফমরন: 

ؼًل ا و٘يٟ - ثأم يشء اكف يجرأ اجليب / ّ٘خ ٗىةئغح ريض ا و١ٞة 
 .ثةلط٢اؾ/ إذا ددٖ ثحذٟ؟ ّةٗخ- كض٘ٙ 

াঅহভ াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনামও হজজ্ঞাা ওযরাভ: মঔন যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফাড়ীমত প্রমফ ওযমতন, তঔন ফি 

প্রথভ মওান ওাজহট ওযমতন? াঈত্তময ফমরন: হভাও 

ওযমতন।74  

হযষ্কায-হযচ্ছন্নতা াজিন ওময হযফামযয াবযথিনায প্রস্তুহত 

ওতাআ না ুন্দয ওাজ! 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হনমম্নয মদাাহট াঠ ওময, 

ফাড়ীয মরাওমদয ারাভ জাহনম ফাড়ীমত প্রমফ ওযমতন: 

 .د٢لكٞة ربٞة كىلع دسجٞة، ا كبطٙ كْلٞة، ا بطٙ

                                                           
74 ভুহরভ, াহদ: ২৫৩ 
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াথিাৎ াঅল্লায নামভ প্রমফ ওযরাভ এফাং াঅল্লায নামভাআ ফাহয 

মহেরাভ  াঅভামদয প্রহতারমওয াঈযাআ বযা ওহয।75  

ম ভুহরভ বাাআ! াঅহন হযষ্কায ম  ফাড়ীয মরাওমদয 

ারাভ জাহনম ফাড়ীমত প্রমফ ওরুন। মাযা এ ুন্দয প্রথায 

হযফমতি হযফামযয মরাওমদযমও কাহর-কারাজ ওযমত ওযমত 

ফাড়ীমত প্রমফ ওময াঅহন তামদয ভত মফন না!! 

                                                           
75 াঅফু দাাঈদ, াহদ: ৫০৯৬ 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয যহওতা 

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ স্বী াঈম্মত, বনযফাহনী, বনয 

হযচারনা  হযফামযয হচন্তা যত। াঅফায ওঔমনা ী, 

াআফাদাত  ানযানয হচন্তা যমমোআ। াধাযণত ফড় ফড় ফযস্ততায 

ভামঝ ভানুল জীফমনয চাা াা  াঅহত্মও প্রাহন্তয জনয 

প্রমাজনী ামনও হওেুাআ বুমর মা। হওন্তু যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ প্রমতযও ওদামযয ও হঠও বামফ াঅদা 

ওমযমেন, ওামযা াহধওাময হতহন ওুয ওমযনহন।  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয এত ওাজ  দাহত্ব থাওা 

স্বমে তায হৃদম ফাচ্চামদয িান হের াম্লান। হতহন ফাচ্চামদয 

ামথ যহওতা ওময তামদয ান্তময াঅনমন্দয ফনযা ফাআম হদম 

তামদয ভনমও জ ওময হনমতন। মমভন হতহন ামনও ভ 

ফড়মদয ামথ যহওতা ওযমতন। 

াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, 
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ة. ٝىٙ»/ إٝٓ دراوجٞة، ّةؿ/ ّةل٢ا ية رض٢ؿ ا  ْن  .«ًري أين ال أ٢ّؿ إال ح
إف اجليب »/ ٚة ركاق أنص ثٜ ٚةلٓ ّةؿ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - كٜٚ مشاحٟ 

 .«ية ذا األذٝني/ ّةؿ هل- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - 

হতহন ফমরন: াাফীযা ফরমরন, ম াঅল্লায যাূর! াঅহন হও 

াঅভামদয ামথ যহওতা ওমযন? হতহন াঈত্তময ফমরন: াাঁ, তমফ 

াঅহভ শুধু তয দ্বাযাাআ যহওতা ওময থাহও।76  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয যহওতায এওহট র: এ 

াহদম ফহণিত মমে, মা াঅনা হফন ভাহরও যাহদাল্লাহু াঅনহু  

ফণিনা ওমযন, নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তামও এ ফমর 

মম্বাধন ওযমতন: «ية أثة وٛري، ٚة َىٖ اجلٌري؟»  ম দুাআ ওান 

ারা।77 

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু  ফমরন: াঈমম্ম ুরাাআমভয এও মেমরমও 

াঅফু ভাাআয ফমর ডাওা মতা, যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ তায ওামে াঅমর ামনও ভ যহওতা ওযমতন। 
এওদা যহওতা ওযায জনয তামদয ফাড়ীমত প্রমফ ওময মদঔমরন 
                                                           
76 াঅভাদ, াহদ: ৮৪৮১; হতযহভহম: ১৯৯০ 
77 াঅফু দাাঈদ, াহদ: ৪৯৬৯ 
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মম, ম হচহন্তত, হতহন ফরমরন, হও মমে াঅফু ভাাআযমও হচন্তা 

ভগ্ন মদঔহে? াঈহিত ফযহক্তযা ফরর: ম াঅল্লায যাূর! তায 

নুকাাআয নামভ াঔীহট ভময মকমে, মামও হনম ম মঔরত। এযয 

মথমওাআ হতহন তামও ফরমতন: ম াঅফু ভাাআয মতাভায নুকাাআয 

াঔীয হও ঔফয?78  

ফড়মদয ামথ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয যহওতা 

ওযায খটনা যমমে, তন্মধয াঅনা হফন ভাহরও যাহদাল্লাহু াঅনহু 

এওহট ফণিনা ওমযমেন। হতহন ফমরন, 

ؼًل - كاكف اجليب / إف رجالن ٜٚ أ٠ٖ ابلةديح اكف اضٟٛ زا٠س ثٜ حساـ، ّةؿ 
ة، َأدةق اجليب - ا و٘يٟ كض٘ٙ  ٛن ة - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - حيجٟ كاكف دٚي ٚن ي٢

أرض٘ين، ٜٚ ٠زا؟ / َْةؿ/ يبيه ٚذةوٟ، َةحذـٟٞ ٜٚ دُٟ٘ ك٢٠ ال يجرص
َ ىٖ ال يأل٢ ٚة ألشؽ م١سق - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - َةتلُخ َىسؼ اجليب 

ؼًل ا - حني وسَٟ، كجىٖ اجليب - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ثؽرر اجليب 
ية رض٢ؿ ا إذا كا جترين /  َْةؿ«ٜٚ يغرتم اٗىجر»/ ي٢ْؿ- و٘يٟ كض٘ٙ 

ا، َْةؿ اجليب   .«ٗكٜ وٞر ا أٝخ اغؿ»/ اكضرن

                                                           
78 ফুঔাযী  ভুহরভ 
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গ্রাভয এও ফযহক্ত হের, মায নাভ হের মাময হফন াযাভ। নফী 
[াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লাভ] তামও ঔুফ বারফামতন। তায 

কাময যাং হের ওামরা ফমণিয। এওদা নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ তায হনওমট মকমরন ম তঔন তায ভারাভার হফহক্রয 

ওামজ ফযস্ত হের। াত:য হতহন তায াজামন্ত হেন মথমও তামও 

জহড়ম ধযমরন। ম তঔন ফরমত রাকর: মও তুহভ? াঅভামও 

মেমড় দা। হেমনয হদমও হপময জানমত াযর মম হতহন যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ। নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভমও মচনায য তায হঠমও যাুমরয হনায ামথ 

খমত মওান প্রওায ওুয ওমযহন। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ ফরহেমরন: এ দামও মও ক্র ওযমফ? ম ফরর: ম 

াঅল্লায যাূর! াঅহন হও াঅভামও এত স্তা ভমন ওযমরন? নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন: না, তুহভ াঅল্লায হনওট 

ামনও ভূরযফান।79  

হতহন হেমরন াঈত্তভ চহযে, ভান বফহষ্টয  বদ্র ফযফামযয 

াহধওাযী। 
                                                           
79 াঅভাদ, াহদ: ১২৬৪৮ 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তায হযফায  াাফীমদয 

ামথ এভন াঈদায  মঔারা মভজামজয া মে তায াহয 

এওটা ীভা হের। হতহন াট্ট াহ ামতন না, ফযাং হতহন ভুচহও 

াহ হদমতন। াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ة ّف ؿةحاكن حىت دسل ٟٚٞ هل٢ادٟ، كإٝٛة اكف »  ٚة رأيخ رض٢ؿ ا مطذ ٛىن
  . « َيَت َت َت َّس ُم 

াঅহভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও ওঔমনা াট্টাহ 

হদমত মদহঔহন মায পমর ভুমঔয হবতমযয তারু প্রওা া, ফযাং 

হতহন ভুচহও াহ হদমতন।80  

যাূমরয এযওভ ামযাির মচাযা  ুন্দয াঅচযণ া 

স্বমে তায াভমন মওাঈ াঅল্লায যীত হফমযাধী ওামিওরা 

ওযমর তায মচাযা হযফতিন ম মমত।  

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ٜٚ ضُس، كّر ضرتت ض٢١ة يل - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ّرـ رض٢ؿ ا  
٠ذٕٟ كد٢٘ف - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ثْساـ َيٟ دٛةزيٖ، َ٘ٛة رآق رض٢ؿ ا 

                                                           
80 ফুঔাযী, াহদ: ৬০৯২; ভুহরভ, াহদ: ৮৯৯ 
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أعر اجلةس وزاثنة وٞر ا ي٢ـ اْٗيةٚح اذليٜ / ية ًعئغح»/ كج١ٟ كّةؿ
 .«يـة٢٠ف خبِ٘ ا

এওদা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মওান পয মথমও 

হপময াঅমরন, াঅয াঅহভ াঅভায খময েহফ মুক্ত ওাড় দ্বাযা 

দিা রটহওম হেরাভ। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তা 

মদমঔ তাাঁয ভুঔ ভণ্ডর হফফণি ম মা এফাং তা নষ্ট ওময ফমরন: 

ম াঅমা! মাযা মওান জীমফয েহফ াঅাঁওামফ হওাভমতয হদন 

াঅল্লায ওামে তামদয ওহঠন াঅমাফ মফ।81  

এ াহদ এটাাআ প্রভাণ ওময মম, খয-ফাড়ীমত েহফ যাঔা াযাভ 

মহদ তা মদঔা মা। াঅয তায মচম বাফ র: মহদ তা 

মদামরয ামথ রটওামনা  াথফা খয-ফাড়ীয মওাণ, াঅরভাহয 

 মামওম মহদ ভূহতি ফা ুতুর যাঔা । এমত মকানা মতা 

যমমোআ তা মে যভমতয মপমযতা প্রমফ া মথমও 

ফহিত মফ এ ফাড়ীয াহধফাীযা। 

                                                           
81 ফুঔাযী, াহদ: ৫৯৫৪; ভুহরভ: ২১০৭ 
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নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয খুভ 

াঈফাাআ যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন, যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযন:  

َ٘يُٞؾ ث١ة - أم قسَٟ-إذا أكل أحركٙ إىل َساعٟ، َ٘يأدز داد٘ح إزارق »
َساعٟ كٗحطٙ ا، َإٟٝ ال يى٘ٙ ٚة دُٟ٘ ثىرق ىلع َساعٟ، َإذا أراد أف 

ضجحةٝٓ امهلل ريب ثٓ / يـك ه َ٘يـك ه ىلع عْٟ األيٜٛ، كحلْٖ
كؿىخ جٞيب كبٓ أرَىٟ إف أمطٕخ ُٝص َةًُس هلة كإف أرض٘ذ١ة 

 .«َةحُن١ة ثٛة حتُل ثٟ وجةدؾ الؽةحلني

মতাভামদয মওাঈ মঔন হফোনা ন ওযমত মামফ, তঔন 

হফহভল্লা ফমর ম তায ওামড়য এও াশ্বি দ্বাযা হফোনা ঝাড়মফ। 
মওননা ম জামন না তায হফোনা তায াফতিভামন হও মমে। 
াঅয মঔন ন ওযায াআচ্ছা ওযমফ তঔন মমন ডান াশ্বি ম 

ন ওময, াঅয ফমর: 

 ُٝيس أمطٕخ َإف أرَىٟ كبٓ جٞيب كؿىخ ثٓ ريب امهلل ضجحةٝٓ

 . الؽةحلني وجةدؾ ثٟ حتُل ثٛة َةحُن١ة أرض٘ذ١ة كإف َةرمح١ة
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াথি: ম াঅল্লা মতাভায হফেতভ প্রাংা। ম প্রবু! মতাভায 

নামভ াঅহভ াঅভায াশ্বিমদমও মযা িান ওযহে, [াঅহভ ন 

ওযহে] াঅয মতাভযাআ নাভ হনম াঅহভ তামও াঈঠাফ [মযা তযাক 

ওযাফ] মহদ তুহভ [াঅভায হনদ্রাফিা] াঅভায প্রাণ ওফজ ওমযা, 

তমফ তুহভ তামও যভ ওমযা, াঅয মহদ তুহভ তামও মেমড় দা 

[ফাাঁহচম যামঔা] তমফ ম াফিা তুহভ তায মপাজত ওমযা 

মমভন-বামফ তুহভ মতাভায ৎ ফান্দামদযমও মপাজত ওময 

থামওা।82  

প্রমতযও ভুহরভ নয-নাযীয জনয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয হদও হনমদিনা র: হতহন এযাদ ওমযন:  « إذا أديخ
.«مـ ىٓ َذ٢ؿأ كؿ٢ءؾ ل٘ؽالة زٙ اؿك ه ىلع عْٓ األيٜٛ  

 তুহভ মঔন হফোনা ন ওযমত মামফ, তঔন তুহভ নাভামময 

াজুয নযা াজু ওময ডান াশ্বি ম ন ওযমফ।83  

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

                                                           
82 ভুহরভ, াহদ: ২৭১৪ 
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إذا أكل إىل َساعٟ لك حل٘ح، مجه - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف رض٢ؿ ا »
ره  }/ ُٔيٟ َُٞر َي١ٛة، كّسأ َي١ٛة حى

ى
٢ى اَّمي أ ٍٖ ٠ي ًِ  }ك  {ّي

٘ى ُى ٢ذي ثًسىبِّ اٍٗ وي
ى
ٍٖ أ ّي

٢ذي ثًسىبِّ اجلَّمةًس } ، ك  { وي
ى
ٍٖ أ زٙ مطح ث١ٛة ٚة اضذكةع ٜٚ جطرق يجرأ ث١ٛة { ّي

 .«رأضٟ ككج١ٟ كٚة أّجٖ ٜٚ جطرق، يؽٞه ذلٓ زالث مسات

প্রহত যামতাআ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মঔন মনয 

জনয মমমতন, তঔন তাাঁয দুাআ াতমও এওে ওময তামত ূযা 

াআঔরা, ূযা পারাও  না মড় তামত পু হদম মতদূয ম্ভফ 

তায যীয ভাম ওযমতন। হতহন ভাথা, ভুঔভণ্ডর  াভমনয 

াাং দ্বাযা ভাম শুরু ওযমতন এফাং ানুরূ হতনফায 

ওযমতন।84  

াঅনা হফন ভাহরও যাহদাল্লাহু াঅনহু  ফণিনা ওমযন: যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হফোনা ন ওযায ভ 

ফরমতন: 

 كال هل اكيف ال ممٜ َكٙ كآكاٝة، ككُةٝة كضْةٝة أقىٛٞة اذلم  احلٛر

 .مؤكم
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াথি: ওর প্রাংা মাআ াঅল্লায জনয হমহন াঅভামদযমও াঅায 

ওহযমমেন, ান ওহযমমেন, াঅভামদয প্রমাজন ূণি ওহযমমেন, 

এফাং াঅভামদয ন ওযায তাহপও হদমমেন, াথচ এভন ফহু 

মরাও াঅমে, মামদয প্রমাজন ূণিওাযী মনাআ, মামদয াঅশ্র 

দানওাযী মওাঈ মনাআ।85  

াঅফু ওাতাদা ফমরন: 

اكف إذا وسس ث٘يٖ اؿك ه ىلع عْٟ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - إف اجليب 
 .«األيٜٛ، كإذا وسس ّجيٖ الؽجح ٝؽت ذراوٟ ككؿه رأضٟ ىلع ُٟٔ

 যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ পমযয ভ যামতয 

মমলয হদমও মওাথা াফতযণ ওময ন ওযমর, ডান াশ্বি ম 

ন ওযমতন াঅয পজমযয হওেুেণ ূমফি ন ওযমর াত 

ঔাড়া ওময তায াঈয ভাথা মযমঔ শুাআমতন।86  

াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভামদযমও ওত প্রচুয মনাভত দান ওমযমেন..।  
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হপ্র াঠও!  ৃহষ্টয মযা, ভস্ত নফীমদয যদায জহভমনয ফুমও 

মত ভানুমলয দচাযণ মমে তায মশ্রষ্ঠতভ মল নফীয হফোনা 

ম্পমওি হচন্তা ওরুন! 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

اذلم يٞةـ و٘يٟ ٜٚ أدـ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ا  إٝٛة اكف َساش رض٢ؿ»
 .«حغ٢ق حلٍ

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মম হফোনা খুভামতন তা 

হের চাভড়ায  তায হবতমযয হজহন হের মঔজুয কামেয োর।87  

এওদা াাফীমদয এও দর  াঈভায যাহদাল্লাহু াঅনহু  যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয খময প্রমফ ওমযন। যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এভতাফিা খুময ফমরন, তামত 

াঈভায যাহদাল্লাহু াঅনহু  তাাঁয াশ্বিমদ  ভাদুয ফা চাটাাআময 

ভামঝ মওান ওাড় মদঔমত ানহন মায পমর তাাঁয াশ্বিমদম 

ভাদুমযয দাক ফম মকমে তা মদমঔ ভায যাহদাল্লাহু াঅনহু মওাঁমদ 

মপরমরন। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফরমরন: ম 
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ভায মওন ওাাঁদে? হতহন াঈত্তময ফমরন: াঅভযা জাহন াঅহন 

মযাভ  াযমযয যাজায মচম াঅল্লায হনওট ামনও ম্মানী। 
তাযা এ ধযামত ওত প্রওায ুঔ াঅয াঅনন্দ পুহতি ওময মামচ্ছ 

াঅয াঅনামও াঅভযা এ াফিা মদঔহে! এওথা শুমন যাূর 

[াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লাভ] ফমরন: ‚ম ভায তুহভ হও চা 

না মম তামদয জনয দুহনা মাও াঅয াঅভামদয জনয মাও 

াঅহঔযামত? ভায যাহদাল্লাহু াঅনহু  ফমরন: াাঁ। হতহন ফমরন: 

তমফ এরূাআ মফ।88  

                                                           
88 াঅভাদ, াহদ:  
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যাহে জাকযণ 

ভহদনায যাত ভাকত তায চাহয হদমও ান্ধওাযাচ্ছন্ন। হওন্তু যাূর 

[াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লাভ] তায চাহয ামশ্বি ারাত, হমহওয 

 ানযানয াআফাদমতয ভাধযমভ াঅমরাহওত ওমযমেন, যাহে জাকযণ 

ওযমেন..। হতহন বূভণ্ডর  নমবাভণ্ডমরয ভাহরও, মায ামত ওর 

হওেুয চাহফ-ওাহঠ স্বী স্রষ্টা ভান প্রবুয হনমদি ারনামথি তাাঁয 

ভীম ভুনাজাত ওযমেন। হনমদি মচ্ছ: 

ا ﴿ ًَ  ُّب
َ
أ ّمُِ   َيَٰٓ ۡلُم َّن ۡلَ    ُ ِ  ١  ل ۥٓ  ٢  َ ِ ٗي  إِ َّن   ٱَّن َ ُى وِ  هِّلۡل

َ
وۡل  ٣  َ ِ ًي  ِموۡلىُ   هُ  ۡل   

َ
  

تِ ًي    ۡلُ  ۡلَ ونَ  َوَوٱِّ ِ  َ  َ ۡلىِ   ِدۡل     [٤  ،١/ املشمٖ] ﴾ ٤ ٱَ ۡل

াথিাৎ: ম ফস্ত্রাফৃত! যাহে জাকযণ ওরুন, হওেু াাং ফযতীত, 

াধিযাহে ফা তা ামো াল্প, াথফা তা ামো মফী। াঅয 

ওুযাঅন াঅফৃহত্ত ওরুন ধীময ধীময  স্পষ্টবামফ।89 াঅফু হুযাাআযা 

যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন: 
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ي٢ْـ يؽٌل حىت دجذُخ ّرٚةق، - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف رض٢ؿ ا  
ية رض٢ؿ ا دُىٖ ٠زا كّر ًُس ا لٓ ٚة دْرـ ٜٚ ذٝجٓ كٚة / َيْةؿ هل

ا ع٢ٕرنا»/ دأدس؟ ّةؿ  .«؟أَال أك٢ف وجرن

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ যামত এত নাভাজ াঅদা 

ওযমতন মম, তায দুাআ া পুমর মমত। তামও ফরা র: ম 

াঅল্লায যাূর াঅনায াঅমকয  মযয ওর মকানা েভা 

ওময মদা মমে তফু মওন াঅহন এত াআফাদাত ওমযন? হতহন 

াঈত্তময ফমরন: াঅহভ হও াঅল্লায ওৃতজ্ঞতা জ্ঞানওাযী ফান্দা মফা 

না?।90  

াঅাদ হফন াআাহমদ ফমরন:  

- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ضأٗخ ًعئغح ريض ا و١ٞة وٜ ؼالة رض٢ؿ ا 
اكف يٞةـ أكؿ ال٘يٖ زٙ ي٢ْـ َإذا اكف هل حةجح ألٙ ثأ٠ٟ٘، َإذا »/ ثةل٘يٖ َْةٗخ

ضٛه األذاف كزت، َإف اكف جٞجنة أَةض و٘يٟ ٜٚ املةء كإال د٢ؿأ كدسج إىل 
 .«الؽالة
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াঅহভ াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনামও  নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয যাহে ওারীন ারাত ম্পমওি হজজ্ঞাা ওযরাভ, 

হতহন াঈত্তময ফরমরন: হতহন প্রথভ যাহেমত খুহভম মমমতন। 
াত:য হতহন জাগ্রত ম নাভাজ াঅদা ওযমতন, তাযয স্ত্রীয 

ামথ মওান প্রওায প্রমাজন ভমন ওযমর তা ূযণ ওযমতন। াঅয 

াঅমান শুনায ামথ ামথাআ রাহপম াঈমঠ ড়মতন, মকামরয 

প্রমাজন মর তা মময হনমতন াথফা াজু ওময নাভামময জনয 

মফহযম মমমতন।91  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ারাত হের ামনও ুন্দয 

 দীখি, াঅভযা এওটু বার ওময ানুধাফন ওময স্বী জীফমন 

নভুনা হমমফ ফাস্তফান ওযফ! 

াঅফু াঅবু্দল্লা হুমাাআপা হফন াঅরাআাভান যাহদাল্লাহু াঅনহুভা মত 

ফহণিত, হতহন ফমরন:  

يسكه / حل٘ح َةَذذح ابلْسة، َْ٘خ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ؼ٘يخ ٚه اجليب »
يؽٌل ث١ة يف ركىح، َٛىض، زٙ اَذذح آؿ وٛساف / وٞر املةاح، زٙ مىض َْ٘خ

                                                           
91 ফুঔাযী 



 

92 

، إذا مس ثآيح / َْسأ٠ة، َْ٘خ يسكه ث١ة، زٙ اَذذح اٗجطةء َْسأ٠ة، يْسأ ٚرتضالن
َي١ة تطبيح ضجح، كإذا مس بطؤاؿ ضأؿ، كإذا مس ثذى٢ذ دى٢ذ، زٙ ركه َ ىٖ 

ضٛه ا ملٜ / ضجحةف ريب اٗىنيٙ، َاكف رك٢وٟ حن٢نا ٜٚ ّيةٟٚ، زٙ ّةؿ/ ي٢ْؿ
ضجحةف / محرق، ربٞة لٓ احلٛر، زٙ ّةـ ق٢يالن ّسيجنة ممة ركه، زٙ ض ر َْةؿ

 .«ريب األىلع، َاكف ض ٢دق ّسيجنة ٜٚ ّيةٟٚ

াঅহভ এও যাহেমত নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ামথ 

ারাত াঅদা ওহয, হতহন ূযা ফাওাযা ড়া শুরু ওযমরন, াঅহভ 

বাফরাভ হতহন মতা এও াঅাত মমল রুওুমত মামফন, হতহন 

ড়মতাআ থাওমরন, াঅহভ ভমন ওযরাভ হতহন মতা মূ্পণি ূযা 

মল ওময রুওুমত মামফন, হতহন ূযা ফাওাযা মল ওময ূযা 

াঅমর াআভযান ড়া াঅযম্ভ ওযমরন, াঅহভ ভমন ওযরাভ হতহন 

মতা এ ূযা মল ওময রুওুমত মামফন, তাযয হতহন ূযা হনা 

ড়া াঅযম্ভ ওময মল মিন্ত ড়মরন। হতহন ধীয-হিয বামফ 

তাজবীমদয ামথ মড়ন। মহদ এভন মওান াঅাত াহতফাহত 

ত মামত তাফী যমমে, মঔামন হতহন তাফী [ুফানাল্লা] 

ড়মতন। াঅয প্রাথিনা হফলও মওান াঅাত াঠ ওযমর, হতহন 

াঅল্লায ভীম প্রাথিনা ওমযন, াঅয াঅমাফ হফলও মওান াঅাত 
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াঠ ওযমর হতহন তা মথমও াঅল্লায ওামে াঅশ্র প্রাথিনা ওমযন। 
তাযয হতহন রুওু ওমযন। াঅয তামত হতহন ‚ুফানা যাহব্বারা 

াঅমীভ‛ াঠ ওমযন। তায রুওুয হযভাণ হের, প্রা দাাঁহড়ম 

থাওায ভহযভাণ। রুওু মথমও াঈমঠ ‚াহভাল্লাহু হরভান 

াহভদা, যাব্বানা রাওার াভদ‛ াঠ ওমযন, তাযয প্রা রুওু 

ওযায ভহযভাণ ভ ধময দাাঁহড়ম থামওন। তাযয হজদা 

ওময ‚ুফাানা যাহব্বারা াঅরা‛ াঠ ওমযন, তায হজদা প্রা 

তাাঁয দাাঁড়ামনায ভময ভহযভাণাআ হের।92  

পজমযয য 

ভহদনা যাহে াফামনয য, ূফিাওাম পজমযয াঅবা াঈাঁহও 

মদায য, ভহজমদ পজমযয ারাত জাভামতয ামথ াঅদাামন্ত 

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ূমমিাদ া মিন্ত াঅল্লায 

হমহওময ভগুর থাওমতন, তাযয হতহন দুাআ যাওাত ারাত 

াঅদা ওযমতন। 

জামফয হফন াভুযা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন,  
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اكف إذا ؼًل اُٗ س ج٘ص يف مؽالق - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أف اجليب »
 .«حىت دك٘ه الغٛص حطٞنة

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ পজয নাভামামন্ত াঈত্তভরূম 

ূমমিাদ মিন্ত নাভামময িামনাআ ফম থাওমতন।93  

াঅয হতহন াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এাআ দুাআ যাওাত ুন্নাত 

ারাত ড়ায জনয তায াঈম্মতমও াঈৎা প্রদান ওমযন, এফাং 

এমত মম াফ যমমে তা স্মযণ ওহযম মদন। 

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন,  

س ا حىت دك٘ه الغٛص زٙ ؼًل » ٜٚ ؼًل اُٗ س يف مجةوح،زٙ ّىر ئز
 .«ركىذني، اكٝخ هل ٔأجس ح ح كوٛسة، دةٚح، دةٚح، دةٚح

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযন: মম ফযহক্ত 

জাভামতয ামথ পজমযয ারাত াঅদাামন্ত ফম াঅল্লায হমহওময 

ভগুর মথমও ূমি াঈদ ায য দুাআ যাওাত নপর ারাত 
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াঅদা ওযমফ, ম হযূণি এও ি  ভযায াফ ামফ। 
হযূণি এ ওথাহট হতহন হতনফায ফমরন।94  

 চামতয ারাত 

হদ্বপ্রয মফ মফ বাফ, ূমমিয তাময প্রঔযতা মফমড় চরমে, তাম 

ভুঔ ুমড় মাফায াঈক্রভ এ ভটা র চামতয ভ, ওামজয 

চা ামনও, জীফন মামনয চাহদা ূযমণয ওত ফযস্ততা, 

হযারামতয প্রচুয দাহত্ব, প্রহতহনহধমদয ামথ াোত, াাফীমদয 

হো প্রদান  হযফামযয ফায াহধওায াঅদাময য নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅল্লা তা‘াঅরায াআফাদাত ওযমত 

থামওন। 

ভুাজা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

يؽٌل - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أكةف اجليب / ّ٘خ ٗىةئغح ريض ا و١ٞة
 .«ٝىٙ أربه ركىةت كيشير ٚة عةء ا وش كجٖ»/ الـىح؟ ّةٗخ

‚াঅহভ াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনামও  ফররাভ: যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ হও চামতয ারাত ড়মতন? হতহন াঈত্তময 
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ফমরন: াাঁ, হতহন চায যাওাত ড়মতন ামনও ভ ভা-াাঅল্লা 

মফী ড়মতন।95  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এ ারাত ম্পমওি 

াহত ওময মকমেন। াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: 

ثؽيةـ زالزح أيةـ ٜٚ لك ع١س، - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أكؼةين د٘يٌل »
 .«كركىيت الـىح، كأف أكدس ّجٖ أف أرّر

 াঅভায ফনু্ধ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅভামও প্রহত 

ভাম হতনহট মযাজা যাঔা, দুাআ যাওাত চামতয ারাত ড়া  

খুভামনায ূমফিাআ হফতয ারাত াঅদা ওযায াহত ওমযমেন।96  
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খময নপর ারাত াঅদা ওযা 

এ খময মতা াইভামনযাআ াঅফাদ। াআফাদাত  হমহওময বযুয। াঅয 

াঅভামদয খয মমন মযওভ  ম জনয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ াঅভামদয াহত ওমযমেন। হতহন ফমরন: 

 .«اجى٢٘ا يف ثي٢دكٙ ٜٚ ؼالدكٙ كال دذذزك٠ة ّج٢رنا»

মতাভামদয খময মতাভযা হওেু ারাত াঅদা ওমযা, খযমও 

ারাত না মড় ওফময হযণত ওমযা না।97  

াআফনুর ওাাআহযভ যাহভাহুল্লা ফমরন: নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ াধাযণত ুন্নত ারাতগুহর এফাং ঐ নপর ারাত মা 

হনধিাহযত ওাযমণ [মমভন, জানামা, চি গ্রণ াআতযাহদ] ড়া  তা 

খমযাআ ড়মতন হফমল ওময ভাকহযমফয ুন্নাত। হতহন ভাকহযমফয 

ুন্নাত ভহজমদ মড়মেন এভন মওান প্রভাণ মনাআ। খময ুন্নাত  

নপর ারাত াঅদা ওযায ামনও াঈওায যমমে, তন্মমধয: 

-নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ুন্নামতয ানুওযণ।  
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-ভহরা  হশুমদযমও নাভামময িহত হো মদা। 

-নাভামম মওযাত  হমহওয ওযায ভাধযমভ তানমও খয মথমও  

হফতাহড়ত ওযা। 

- ারাত ভহজমদ াঅদা ওযায তুরনা  াহধও াআঔরা ূণি  

া। 

- মরাও মদঔামনা তথা হযা ফা মোট হযও মথমও ফাাঁচা। 
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নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ওান্না 

ামনও ুরুল  নাযী ক্রন্দন ওময থামও! হওন্তু হওবামফ ওাাঁদমত 

  ওায জনয ওাাঁদমত ?! নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ চাাআমর মতা এ ধযায ফ হওেু তায ামতয ভুমঠা 

মতা, তফু হতহন ওাাঁদমতন, জান্নাত মতা তাাঁয াভমনাআ এফাং মথা 

তাাঁয জনয মফিাচ্চ িান! াাঁ, বাাআ এযময নফী াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ ওাাঁদমতন। হওন্তু ম ওান্না হের এওজন 

াঅমফমদয ওান্না। নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ নাভামম তাাঁয 

প্রবুয ামথ ওমথাওথমনয ভ  ওুযাঅন মতরাাত শ্রফমণয 

ভ ওাাঁদমতন! তাাঁয ওান্নায ওাযণ হও হের? তা মতা হের শুধু 

তাাঁয নযভ হৃদ  াঅত্মায হযশুহিয জনয এফাং াঅল্লায ভত্ব 

ম্পমওি কবীয জ্ঞান  তাাঁয প্রহত বীহত থাওায ওযমণ াঅল্লায 

ান  তাাঁয বমাআ ওাাঁদমতন। 

াঅফু াঅবু্দল্লা ভুতযাপ হফন াঅ হঔঔীয তায হতা মথমও ফণিনা 

ওমযন, হতহন ফমরন:  
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ك٢٠ يؽٌل كْل٢َٟ أزيش ٔأزيش - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أديخ رض٢ؿ ا »
 .«املسجٖ ٜٚ ابلاكء

াঅহভ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হনওট মকরাভ, ম 

ভ হতহন নাভামম যত হেমরন, াহতমর াহন কযভ ওযমর মম 

ব্দ  তাাঁয হবতয মথমও মযওভ ওান্নায াঅাজ াঅহের।98  

াঅবু্দল্লা হফন ভাাঈদ যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন,  

ية رض٢ؿ ا /  َْ٘خ«اّسأ وٌل»-/ ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ّةؿ يل رض٢ؿ ا »
َْسأت ض٢رة « إين أحت أف أضٛىٟ ٜٚ ًريم»/ أّسأ و٘يٓ كو٘يٓ أٝشؿ؟ ّةؿ

ا  }اٗجطةء حىت ثٌ٘خ  ١ًيرن ًء عى الى ؤي ى ٠ى ٓى ىلعى َسأيخ ويين رض٢ؿ »/ ّةؿ {كىًجبٍٞىة ثً
 .«ا د١ٛالف

এওদা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅভামও ফরমরন: 

তুহভ াঅভামও ওুযাঅন মড় শুনা, াঅহভ ফররাভ, ম াঅল্লায 

যাূর! াঅনায াঈয ওুযাঅন াফতীণি মমে াঅয াঅহভ 

াঅনামও তা মড় মানাফ? হতহন ফমরন: াঅহভ ামনযয ভুমঔ 

শুনমত েন্দ ওহয। াঅহভ ূযা হনা াঠ ওযমত ওযমত মঔন 
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 াঅয াঅহভ মতাভামও তামদয হফরুমি‚ ‛ع١يرا ٠ؤالء ىلع ثٓ كجبٞة‚

ােী স্বরূ াঈহিত ওযফ।[ূযা হনা: ৪১]‛ াঅামত মৌঁেরাভ, 

তঔন মদহঔ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয দুাআ নন ফম 

াশ্রু প্রফাহত মচ্ছ।99  

ফযাং াঅহন যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ভাথায ভধয 

বামকয ওহত মমও মাা চুর এফাং তায দাহড়য হদমও রে 

ওযমর মদঔমফন মম, প্রা ১৮হট দাহড় মমও াদা মহের। যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ঐ ভস্ত চুর াদা ায ওাযণ 

তাাঁয হফে ভুঔ মথমও শুনায জনয হৃদহট হনফন্ধ ওরুন: াঅফু 

ফওয যাহদাল্লাহু াঅনহু এওদা ফরমরন: 

عحجتين ٢٠د كال٢اّىح »-/ ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ّةؿ ! ية رض٢ؿ ا ّر عجخ
 .كاملسضالت، كوٙ يتطةءل٢ف، كإذا الغٛص ٢ٔرت

 ম াঅল্লায যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ! াঅহন মতা 

ফৃি ম মকমেন! হতহন ফমরন: ূযা হুদ, ূযা াহওা, ূযা 
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ভুযারাত, ূযা নাফা  ূযা ওুহব্বযামতয বাফতা াঅভামও 

ফৃি ফাহনম হদমমে।100  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হফন- নম্রতা 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফিামো াঈত্তভ চহযে  

ুাঈচ্চ ম্মামনয াহধওাযী হেমরন, ওুযাঅমনয হোাআ হের তাাঁয 

াঅদি, মমভন াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: «اكف دْٟ٘ اْٗسآف »
 তাাঁয াঅদি হের ওুযাঅন।101  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযন:  

 .«إٝٛة ثىسخ ألدٛٙ ماكرـ األدالؽ»

াঈত্তভ াঅদমিয ূণিতা দান ওযায জনযাআ াঅভামও যাূর ওময 

াঠামনা মমে।102  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তাাঁয প্রাংা াহতযঞ্জন 

ওযা েন্দ ওমযতন না, মা তাাঁয হফনী াযাআ প্রভাণ। 
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ভায যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন, যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযন:  

وجر / ال دكسكين ٔٛة أقست اجلؽةرل وحىس اثٜ مسيٙ، إٝٛة أٝة وجر، ٢َْل٢ا»
 .«ا كرض٢هل

মতাভযা াঅভায ভাোহতহযক্ত প্রাংা ওমযা না, মমভন ভহযমভয 

ুেয ঔৃষ্টানযা ভাোহতহযক্ত প্রাংা ওমযমে। াঅহভ মতা াঅল্লায 

এওজন ফান্দা ভাে, মতাভযা াঅভামও াঅল্লায ফান্দা  তাাঁয 

যাূরাআ ফরমফ।103  

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু  ফমরন: ওহত মরাও যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লামভয াঈমদ্দময ফরর: 

ة ّةل٢ا / ية رض٢ؿ ا ية دريٝة كاثٜ دريٝة، كضيرٝة كاثٜ ضيرٝة، َْةؿ/ أف ٝةضن
٢ّل٢ا ث٢ْٗكٙ، كال يطذ٢١يٞكٙ الغيكةف، أٝة حمٛر وجر  ية أي١ة اجلةس،»

 .«ا كرض٢هل، ٚة أحت أف دسَى٢ين ٢َؽ ٚزنٗيت اٗيت أٝشٗين ا وش كجٖ

 ম াঅভামদয ভামঝয াঈত্তভ ফযহক্ত  াঈত্তভ ফযহক্তয ুে, াঅভামদয 

দিায  দিামযয ুে। এ ওথাগুহর শুমন হতহন ফরমরন: ম 
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মরাও ওর! মতাভযা মতাভামদয ওথা ফর, হওন্তু তান মমন 

মতাভামদয াঈয হফজী মত না াময। াঅহভ মতা াঅল্লায ফান্দা 

ভুাম্মাদ  তাাঁয যাূর। াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভামও মম ম্মান দান 

ওমযমেন ম ম্মান মথমও ফাহড়ম মওাঈ াঅভামও মফী ম্মান 

ওযমফ তা াঅহভ ওঔমনা েন্দ ওহয না।104  

াঅভামদয ভামজ এভন ামনও মরাও াঅমে মাযা নফী াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভমও এভন প্রাংা ওময থামও মা তাাঁয 

ফযাাময ভাোহতহযক্ত ম মা এভন হও ামনমও এভন ধাযণা 

ওময মম হতহন কামফ ফা াদৃমযয াংফাদ জানমতন এফাং তায 

ামত যমমে াঈওায  াওামযয চাহফ-ওাহঠ এফাং াবাফ 

ানটন,  ফায প্রমাজন হভটামনা  মযাক ভুহক্ত তাাঁয ামতাআ। 
তামদয মাআ াঅহিদা ফা হফশ্বামও ারীও মখালণা ওময াঅল্লা 

তা‘াঅরা ফমরন: 

﴿  ُ   ٓ  ۡل ُِ    َّن
َ
    ِ ٗ ا ِ َ ۡل و َوَ   َ  ۡل ُ   َ آ َ  َما إِ َّن  ََضًّ ٌۡل   ٱَّن َ  ۡل َ ُ  ُ وُ   َول

َ
   ۡلَ  ۡلَ    

َ ۡلُ   َن ۡل ِ  ِمنَ  َ  ۡل َريۡل ِ َ  َوَما  ٱۡل ٌُٓ    َ  َّن   [١٨٧/ االوساؼ] ﴾ ١٨٨  ل ُّب
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 াথিাৎ ফরুন! াঅল্লা মা াআচ্ছা ওমযন তা ফযতীত াঅভায হনমজয 

াঈওায-াওামযয াঈয াহধওায মনাআ। াঅহভ মহদ াদৃমযয 

ঔফয জানতাভ তমফ মতা াঅহভ াহধওাাং ওরযাণাআ রাব ওযতাভ 

এফাং মওান াওরযাণাআ াঅভামও স্পি ওযত না।105  

এাআ মাআ নফী হমহন এ ধুহরয ধযা াঅহশ্রত ফুজ-যাভমরয োা 

প্রাপ্ত ভস্ত োয মশ্রষ্ঠতভ। ফিদা হতহন াঅল্লায হনমদি ারমন 

মচষ্ট  দা স্বী যমফয প্রহত প্রতযাফহতিত। হমহন ওঔমনা 

াঙ্কাযমও াঅশ্র মদনহন ফযাং হতহন হেমরন হফনীয ভূতি প্রতীও 

এফাং াঅল্লায ভীম াঅত্মভিণওাযীমদয াগ্রনাও। 

াঅনা হফন ভামরও যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

/ ّةؿ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - لٙ يكٜ عذػ أحت إحل١ٙ ٜٚ رض٢ؿ ا »
 .«كاك٢ٝا إذا رأكق لٙ ي٢ْم٢ا ملة يى٢ٛ٘ف ٜٚ ٔسا٠ذٟ ذللٓ

াাফামদয হনওট যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয মচম 

মওান ফযহক্ত াহধও বারফাায াে হের না। হতহন াঅমযা ফমরন: 

াাফাযা ফম থাওা াফিা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 
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াঅকভন ওযমর তায ম্মানামথি াঈমঠ ওঔমনা দাাঁড়াত না। মওননা 

তাযা জানমতন মম, যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তা 

েন্দ ওযমতন না।106  

ভুহরভ াঈম্মায নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅশ্চামিজনও 

নম্রতা এফাং াতুরনী াঈত্তভ চহযমেয হদমও এওফায দৃহষ্ট হনমে 

ওরুন। হতহন হওবামফ এও াা যভণীয প্রহত হফন  নম্রতা 

প্রওা ওমযন  ত ফযস্ততা মে তায জনয তাাঁয ভূরযফান ভ 

প্রদান ওমযন। 

াঅনা হফন ভামরও যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

إف يل إحلٓ / َْةٗخ هل- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - إف امسأة جةءت إىل اجليب 
 .«اج٘يس يف أم قسيِ املريٞح عبخ أج٘ص إحلٓ»/ حةجح، َْةؿ

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হনওট জচনও ভহরা এম 

ফরর, াঅনায হনওট াঅভায হওেু াঅমফদন যমমে। এওথা শুমন 

হতহন ফরমরন: তুহভ ভদীনায মম মওান যাস্তা ফমত চা াঅহভ 
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মতাভায াঅমফদন শুনায জনয মাআ যাস্তা ফমত যাহজ।107 

াঅযফী ওহফ তযাআ ফমরমেন:  

رً  ثأركاح يسكحي  ًٚ ط١ٞة املحة  املُةدسً  ضةٚيةت يف ث١ة َرييق  حي

س دذة١ٚة مطٓ األك٢افً  يف َيؾَّم  كإف  كاغاسً   رو  لكُّر  ١ٞٚة دىىكَّم

প্রাংাভ ফযহক্তমত্বয ামথ তায মৌন্দমি হফওহত । 

ুতযাাং, হতহন তাযাআ দ্বাযা কমফিয াঈচ্চ হঔময ভাীন। 

মঔন তাাঁয হযভাহপ্তয হভও েহড়ম মা, মায পমর াঅযফ 

ানাযফ ফাআ ুকন্ধভ । 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হফনীমদয হমযাভহন  ভূতি 

প্রতীও। াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু  নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

া াল্লাভ মত ফণিনা ওমযন, হতহন ফমরন:  

 .«ل٢ دويخ إىل ذراع أك ٔساع ألججخ، كل٢ أ٠رم إيل ذراع أك ٔساع ْٗج٘خ»
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মহদ োকমরয এওহট ঔুয ঔাায জনয াঅভহিত াআ, তা াঅহভ 

াদময গ্রণ ওযফ, াঅয াঅভামও োকমরয ঔুয াঈায মদা 

মর াঅহভ তা াদময গ্রণ ওযফ।108  

ফি ওামরয াঙ্কাযীমদয জনয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া 

াল্লাভ এয ফাণী এও প্রহতফন্ধও ম থাওমফ এফাং তামদয 

াাংওায  ফড়মত্বয জনয থাওমফ দাাঁত বাঙ্গা জফাফ। 

াঅবু্দল্লা হফন ভাাঈদ যাহদাল্লাহু াঅনহু  নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ মত ফণিনা ওমযন, হতহন ফমরন:  

 .«ال يردٖ اْلٞح ٜٚ اكف يف ّ٘جٟ ٚسْةؿ ذرة ٜٚ ٔرب»

মায ান্তময াণু হযভাণ াঙ্কায থাওমফ ম জান্নামত প্রমফ 

ওযমফ না।109  

াঙ্কায র জাান্নামভয থ -াঅল্লা তা‘াঅরা এমেমও 

াঅভামদযমও যো ওরুন- মহদ তা াণু হযভাণ ! 
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হপ্র াঠও! াঙ্কায ওময হফচযণওাযীয হও বাফ হযণহত 

মহের! এফাং তায প্রহত াঅল্লা তা‘াঅরা যাকাহেত ম মওভন 

মিনাদাও াহস্ত হদমহেমরন! এওটু মবমফ মদঔুন! 

াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন, হনশ্চাআ 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযমেন: 

ثحٞٛة رجٖ يٛيش يف ح٘ح دى جٟ ُٝطٟ، مسجٖ رأضٟ خيذةؿ يف مغحذٟ، إذ » 
 .«دطٍ ا ثٟ، ٢١َ يذ ٘ ٖ يف األرض إىل ي٢ـ اْٗيةٚح

এও ফযহক্ত দাভী মালাও ময াঅত্মাহভওতা হনম  ভাথা 

াঅাঁচহড়ম পযান ওময চরহের, এ াফিা াঅল্লা তামও জহভমনয 

হবতয দাহফম হদমরন। ম হওাভত মিন্ত হনমচয হদমও দাফমতাআ 

থাওমফ।110  

                                                           
110 ফুঔাযী, াহদ: ৫৭৮৯: ভুহরভ, াহদ: ৬২২ 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ঔামদভ 

াা দুফির এ ঔামদভমও যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

তায াঈমুক্ত িামন ভূরযান ওমযন, তামও তায দ্বীনদাযী  

যমমকাযীয হবহত্তমতাআ ভূরযান ওমযন, তায ওভি  দুফিরতায 

হবহত্তমত ন।  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ঔামদভ  ভজুযমদয ফযাাময 

ফমরন:  

٠ٙ إد٢اٝكٙ، جى١٘ٙ ا حتخ أيريكٙ، َأقى٠٢ٛٙ ممة دأك٢٘ف، »
 .«كأٗبط٠٢ٙ ممة د٘بط٢ف، كال دك٠٢ُ٘ٙ ٚة يٌ٘ج١ٙ َإف لكُذ٠٢ٛٙ َأوي٠٢ٞٙ

তাযা মতাভামদয বাাআ, াঅল্লা তামদযমও মতাভামদয ওতৃিত্বাধীন 

ওময হদমমেন, মতাভযা মা ঔামফ তা তামদযমও ঔাামফ, 

মতাভযা মা হযধান ওযমফ তা তামদযমও হযধান ওযামফ, 

তামদয ামধযয াহতহযক্ত ওাজ হদমফ না, াঅয মহদ ানুরূ দাহত্ব 

দা, তামত মতাভযা মমাহকতা ওযমফ।111  
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হপ্র াঠও! মদঔুন, এও ঔামদভ তায ভুহনফ ম্পমওি াঅশ্চমি জফান 

ফন্দী হদমচ্ছন, এও গ্রণ মমাকয ােয প্রদান  হৃদ গ্রাী প্রাংা 

ওযমেন!! 

াঅহন হও ওঔমনা মওান ঔামদভমও তায ভুহনমফয ফযাাময এভন 

প্রাংা ওযমত মদমঔমেন? মমভন প্রাংা ওমযমে যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লামভয ঔামদভ তাাঁয ফযাাময? 

াঅনা হফন ভামরও যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: 

ورش ضجني َٛة ّةؿ يل أؼ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ا  درٚخ رض٢ؿ»
 .«كال ليشء دسكذٟ لٙ دسكذٟ؟ [لٙ ؼٞىذٟ؟]ّف، كٚة ّةؿ يل ليشء ؼٞىذٟ 

 াঅহভ দ ফেয মাফত যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয 

মঔদভত ওমযহে, াঅভায ওাজ ওমভি [হফযক্ত ম ধভমওয ূময] 

হতহন মওান হদন াঈপ ব্দহট ফমরনহন, াঅয াঅহভ মওান ওাজ 

ওযমর হতহন ওঔমনা ফমরনহন মম, তুহভ এ ওাজ মওন ওমযে? াঅয 

মওান ওাজ না ওযমর হতহন ওঔমনা ফমরনহন মম, তুহভ এ ওাজ 

মওন ওমযাহন।112 
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ুযা দহট ফেয.. ওমও হদন ফা ওমও ভা ন, ামনও ভ 

মমঔামন দুাঃঔ মফদনা, ুঔ-াহন্ত, হচন্তা, যাক, ভানহও হযফতিন  

াহিযতা মথমও শুরু ওময ামনও খটনাাআ খমট মকমে তায ভামঝ। 
মামত াচ্ছন্দ  াচ্ছরতায ামনও হদনাআ াহতফাহত মমে!! 

এত খটনা প্রফাময ভামঝ হতহন তামও মওান হদন ধভও হদম 

ওথা ফরমরন না, মওান প্রওায হনমদি হতহন হদমরন না তামও। 
ফযাং তায স্বী ফযহক্তমত্বয াঈয মেমড় হদমমেন তায ভগ্র ওাজ 

ওভি, ফযাং তামও তায প্রহতদান হদমতন  তায ভমনাবাফমও ঔুী 

যাঔমতন, তায  তায হযফামযয প্রমাজন  চাহদা ূণি 

ওযমতন এফাং তামদয জনয মদাা ওযমতন।!! 

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু  ফমরন: াঅভায ভা ফমরন: ম াঅল্লা 

যাূর! াঅনায এ ঔামদমভয জনয মদাা ওরুন। হতহন ফমরন: 

 .«امهلل أكرث ٚةهل ككدلق، كبةرؾ هل َيٛة أوكيذٟ»
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ম াঅল্লা তা‘াঅরা াঅহন তামও প্রচুয ম্পদ  ামনও 

ন্তানাহদ দান ওরুন এফাং তামও মা হদমমেন তামত প্রাচুমিতা দান 

ওরুন।113  

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এত ফড় াী ফাাদুয 

ায ময হতহন মওান হদন ওাাঈমও াভান ওমযনহন 

াআরামভয ও ফযতীত ওাাঈমও ভামযনহন এফাং তায ওতৃিত্বাধীন স্ত্রী 

ফা চাওয মওান াযাধ ওযমর তায প্রহতমাধ মননহন!! 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:   

ثيرق عحبنة ّف إال أف جية٠ر يف - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة رضب رض٢ؿ ا 
ة كال امسأة ٚن  .«ضبيٖ ا كال رضب دةد

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅল্লায যাস্তা হজাদ 

ফযতীত তাাঁয াত হদম ওাাঈমও ভামযনহন এভনহও তায স্ত্রী  

ঔামদভমও না।114  
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এাআ মতা ভুহভন জননী াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ৃহষ্টয মফিাত্তভ 

 ভস্ত ভানুমলয মশ্রষ্ঠতভ ফযহক্তয ফযাাময ূনযা ােয প্রদান 

ওযমেন, এভনহও তাাঁয হফে াঅদি, ূনাভ  ূঔযাহত েহড়ম 

মড়হের হদও-হদকন্তয, এভনহও ওুযাাআ ফাংময ওামপযযা মিন্ত 

তায ােয হদমমে। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

ا ٜٚ ٚن٘ٛح م١ٛ٘ة ّف - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة رأيخ رض٢ؿ ا » ٚٞذرصن
ٚة لٙ يجذ١ٓ ٜٚ حمةرـ ا دىةىل يشء، َإذا اٝذ١ٓ ٜٚ حمةرـ ا دىةىل يشء، 
اكف ٜٚ أعر٠ٙ يف ذلٓ ًـجنة، كٚة دري ثني أمسيٜ إال ادذةر أيرس٠ٛة ٚة لٙ 

ة ٛن  .«يكٜ ٚأز

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও াঅল্লায হুওুভ রঙ্ঘমনয 

মেে ফযতীত হনমজয প্রহত মওান জুরুভ-াহফচামযয প্রহতমাধ হনমত 

মদহঔহন। মওাঈ াঅল্লায হফধামনয াফভাননা ওময থাওমর হতহন ম 

মেমে তামদয ফায মচম মফী যাকাহেত মতন। াঅয তামও 

মওান দুহট ফস্তুয এওহট গ্রণ ওযায স্বাধীনতা মদা মর 
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মকানাময ওাজ না মর হতহন জটা গ্রণ ওযমতন।115  

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ নীরতা  দায প্রহত 

াঅহ্বান ওযমতন। এ ম্পমওি হতহন ফমরন:  

 .«إف ا رَيِ حيت السَِ يف األمس لكٟ»

াঅল্লা তা‘াঅরা নীর এফাং প্রমতযও ফযাাময নীরতামও 

বারফামন।116  
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াহদা হফহনভ  মভভানদাযী 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ান্তমযয কবীময স্বাবাহফও 

 াঅমফকভ চাহদা  প্রমাজহনতা ভিাকত বামফ হযরহেত 

। প্রহত হনতাআ তা াভাহজও, াহযফাহযও  খয মওহিও 

প্রওা মম থামও, ভস্ত হজহনময ভধয মথমও মম হজহনহট 

ান্তমযয হনওটতভ ওময মদ  হৃদমও জ ওময মন তা র: 

াহদা ফা াঈায-াঈমঢৌওন। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

 «اكف يْجٖ اهلريح كيثيت و٘ي١ة- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أف اجليب »

হনশ্চাআ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঈায গ্রণ ওযমতন 

এফাং ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযমতন।117  

াঅয এ াঈায প্রদান  ওৃতজ্ঞতা প্রওা র: ান্তযাত্মায 

াঈদাযতা, ফদানযতা  হযশুহিতায ফহ:প্রওা। াঈদাযতা  

ভানুবফতায চহযে র নফীমদয চহযে এফাং যাূরমদয নীহত। 
                                                           
117 ফুঔাযী, াহদ: ২৫৮৫ 



 

117 

এ মেমে াঅভামদয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হেমরন 

াগ্রনাও। মওননা হতহনাআ মতা ফমরমেন: 

ٜٚ اكف يؤٜٚ ثة كاحل٢ـ اآلدس َ٘يٕسـ ؿيُٟ جةاشدٟ ي٢ـ كحل٘ح، كالـيةَح »
«زالزح أيةـ َٛة ثىر ذلٓ ٢١َ ؼرّح كال حيٖ هل أف يس٢م وٞرق حىت حيسجٟ؟ . 

 মম ফযহক্ত াঅল্লা তা‘াঅরা  াঅমঔযাত হদফময প্রহত হফশ্বা 

যামঔ ম মমন মভভানমদয ভাদয ওময। হতন হদন মভভানদাযী, 

এয ভামঝ এও হদন  এও যাহে মভভানদাযী ওযা মভভামনয 

প্রায, এযয ঔাামনা াদওা। মভজফান াহতষ্ট া াফহধ 

মভভামনয াফিান ওযা বফধ না।118  

াতীমতয মওান ওার, ৃহথফীয মওান বূহভ এভনহও াঅযমফয 

মজাজ ফা াঅযফ াঈদ্বীময মওান াির ফযাং হফশ্ব জকত এভন 

ানুভ াঅদি  ভান চহযমেয াহধওাযী ওাাঈমও মদমঔহন। 
াঅনায দুাআ নন মাআ দৃযগুহর মত ওমওহট দৃয মদঔমফ। 

াার হফন াদ যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  
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نط ذ١ة ثيرم / أف امسأة جةءت إىل رض٢ؿ ا ثربدة ٚجط٢جح َْةٗخ
ة إحل١ة، َذسج إحلٞة - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ألكط٢ك١ة، َأدز٠ة اجليب  حمذةجن

- َ ٘ص اجليب « ٝىٙ»/ أطجي١ة ٚة أحط١ٞة َْةؿ/ كإ١ٝة إلزارق َْةؿ َالف
يف امل ٘ص، زٙ رجه َك٢ا٠ة، زٙ أرضٖ ث١ة إحلٟ َْةؿ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ 

ة إحل١ة، زٙ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة أحطٞخ، ٗبط١ة اجليب / هل ا٢ْٗـ حمذةجن
إين كا ٚة ضأتلٟ ألٗبط١ة، إٝٛة / ضأتلٟ، كو٘ٛخ أٟٝ ال يسد ضةاالن، َْةؿ

 .«َاكٝخ ُٟٔٞ/ ضأتلٟ تل٢ٕف ُٔين ّةؿ ض١ٖ

জচনও ভহরা ামত ফুনামনা ুন্দয এওহট চাদয হনম যাূমরয 

দযফাময াঈহিত ম ফরর: াঅহভ এ চাদযহট হনজ ামত ফুমন 

াঅনামও যামনায জনয হনম এমহে। াঅয যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ তা প্রমাজনী ভমন ওময গ্রণ ওযমরন। 
এযয হতহন মহটমও রুহঙ্গয ভত হযধান ওময াঅভামদয ভামঝ 

মফয মরন। াআহতভমধয এও ফযহক্ত ফরর: ওতাআ না ুন্দয এহট! 

এহট াঅভামও হদমফন হও? যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

ফরমরন, াাঁ হদফ। হতহন াঅভামদয বফঠমও হওেুেণ ফায য াঈমঠ 

হকম চাদযহট বাাঁজ ওময তায জনয াহঠম হদমরন। মরামওযা 

তামও ফরমত রাকর, তুহভ ুন্দয ওাজাআ ওমযে! নফী াল্লাল্লাহু 
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াঅরাাআহ াাল্লাভ প্রমাজন ফত মহট হযধান ওমযহেমরন তা 

মত্ব তুহভ তা মচমে। াঅয তুহভ জান মম, হতহন মওান 

াঅমফদনওাযীমও হনযা ওমযন না। াত:য ম ফরর: াঅহভ 

এহটমও হযধান ওযায জনয তায ওামে চাাআহন, ফযাং াঅহভ এহটমও 

ওাপন ফানামনায জনয মচমহে। াার ফমরন: মহট তায ওাপমনয 

ওামজাআ ফযফহৃত মমে।119  

মামও স্বাং াঅল্লা তা‘াঅরা চন ওময তাাঁয মচামঔয াভমন 

প্রহতারন ওমযন এফাং মামও াঅদি ফাহনমমেন তায ানুভ 

চহযে মদমঔ াঅশ্চমি ফায হওেু মনাআ। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ দানীরতা  ফদানযতায হফযর দৃষ্টান্ত িান 

ওমযমেন।  

াওীভ হফন হমাভ যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

َأوكةين زٙ ضأتلٟ َأوكةين، زٙ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ضأٗخ رض٢ؿ ا 
ية حٕيٙ، إف ٠زا املةؿ درض ح٢٘، َٜٛ أدزق »/ ضأتلٟ َأوكةين، زٙ ّةؿ

بطذةكة ُٝص ث٢رؾ هل َيٟ، كٜٚ أدزق ثإرشاؼ ُٝص لٙ يجةرؾ هل َيٟ، كاكف 
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 .«اكذلم يأكٖ كال يغجه كاحلر اٗى٘ية دري ٜٚ احلر الطًُل

াঅহভ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হনওট াঅমফদন 

ওযা হতহন াঅভামও হদমরন, াঅহভ াঅফায াঅমফদন জানারাভ, 

হতহন ুনযা াঅভামও হদমরন, াঅফায াঅমফদন ওযা হতহন 

াঅভামও াঅমফদনানুমাী হদম ফরমরন: ম াওীভ! এাআ মম 

ম্পদগুহর এগুহর ফুজ  হভহষ্ট, মম ফযহক্ত এমও তৃপ্ত হচমত্ত গ্রণ 

ওযমফ তামত ফযওত মফ, াঅয মম ফযহক্ত তা াতৃপ্ত হচমত্ত গ্রণ 

ওযমফ তামত ফযওত মফ না। এয াঈদাযণ ঐ ফযহক্তয ভত মম 

ঔা হঠওাআ হওন্তু হযতৃপ্ত  না। াঅয মজমন মযমঔা! াঈমযয াত 

াথিাৎ দানওাযী, হনমচয াত াথিাৎ দান গ্রণওাযী মচম 

াঈত্তভ।120  

াঅযফী ওহফ হঠওাআ ফমরমেন:  

ح أىلع ادليٜ ٔٛةؿي  كهل ٌٛ  ثسةين يْةس أف كيط٢ٛ يى٢٘    ٠

ة ٌٛ  اثلْالف ٢٠ َإذا ث١ة كوال       زا١ٝة اٗربيح ىلع أؿةء ل

سا ج٢ؼ يف الؽير لك ٢َجرت ُى   اٗ
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 إنطةف يف اجلةس لكَّم  كْٗيخ

হতহন াআরামভয হযূণিতা াঈচ্চাহবরালী, হতহন মতা জকমত 

াহদ্বতী াতুরনী াঈচ্চাীন। মমমতু তাাঁয মৌন্দমি াযা ৃহষ্টয 

াঈয াঅমরাওভ। মায ভাধযমভ হতহন হজ্বন  াআনামনয ীমলি 

াঅীন, ফাাআ মতা হনফুিহিতা  ফফিযতা হনভহিত হের, তাযয 

মতা ভানুল ভানুমল হযণত র। 

জামফয যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

.وٜ يشء ّف َْةؿ، ال- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة ضبٖ اجليب   
নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভএয হনওট মওান হওেু চাা 

মর হতহন ওঔমনা তা না ওযমতন না।121  

মতাআ দানীরতা, ফদানযতা  াঈত্তভ চহযে মাও না মওন, তায 

ফদানযতা, দানীরতা, াঈদাযতা, াঈত্তভ াঅচযণ  প্রওৃত 

াঅন্তহযওতায মওান নজীয মনাআ। 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াবযাাআ হের মম হতহন 

ফায ামথাআ ামযাির ভুমঔ ওথা ফরমতন এভনহও তাাঁয ওর 
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াাফীাআ এ ধাযনাাআ মালণ ওযত মম, তাাঁয হনওট মাআ মফী হপ্র 

ফযহক্ত। 

জাহযয াআফমন াঅবু্দল্লা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

كال رآين ٚٞز أض٘ٛخ إال - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة ح جين رض٢ؿ ا »
 .«دبطٙ

াঅহভ াআরাভ গ্রণ ওযায য যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ মঔনাআ াঅভায হনওট মত াঅড়ার মতন এফাং মঔনাআ 

াঅভামও মদঔমতন তঔনাআ হতহন ভুচহও াহ হদমতন।122  

এও ফযহক্তয ােয তাাঁয ম্পমওি ফণিনা মদাটাাআ াঅনায জনয 

মমথষ্ট  াঈমদ ভূরও মফ। 

াঅবু্দল্লা হফন াঅরাময ফমরন:  

ة ٜٚ رض٢ؿ ا  ٛن ا أكرث دبط  .«-ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚةرأيخ أحرن

াঅহভ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ভত ামযাির ভুঔ 

াঅয ওামযা মদহঔহন।123  
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হপ্র াঠও! াঅহন হও তাাঁয ভুমঔয াহয ফণিনা শুমন াঅশ্চমি 

মচ্ছন? াঅশ্চমি ফায হওেু মনাআ। হতহনাআ মতা ফমরমেন: « ٓٛكدبط

.«يف كجٟ أديٓ ؼرّح  ‚ ামযাির ভুমঔ মতাভায বাাআময ামথ 

াোৎ ওযাটা াদওা ভতূরয‛।124  

াঅয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভএয ঔামদভ াঅনা 

যাহদাল্লাহু াঅনহু তাাঁয এভন গুণ ফণিনা ওমযমেন মা স্বল্প মরামওয 

ভামঝাআ ফতিভান যমমে, ফা তাাঁয ওহত গুণ াল্প াংঔযও 

ভানুমলয ভামঝাআ হওেু যমমে। হতহন ফমরন, 

ة َٛة ضأهل ضةاٖ ّف إال أؼىغ إحلٟ َال يٞرصؼ رض٢ؿ ا  ُن - أعر اجلةس ٗك
حىت يك٢ف الطةاٖ ٢٠ اذلم يٞرصؼ كٚة دٞةكؿ أحر - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ 

يرق حىت يك٢ف - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - يرق ّف إال ٝةكهل إية٠ة َال يزنع 
 .«السجٖ ٢٠ اذلم يزنو١ة ١ٞٚة

 ‚যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফিামো হফনী হেমরন। 
যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ভীম মওাঈ াঅমফদন 
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ওযমর হতহন তায হদমও এভন ভগ্ন মতন, মতেণ াঅমফদনওাযী 

হনমজাআ না হপযমতন, ততেণ মিন্ত তায জনয ভগ্ন থাওমতন, এফাং 

মওাঈ তাাঁয াত ধাযণ ওযমর, হতহন হনমজ স্বী াতমও, মটমন 

হনমতন না, মতেণ না ম মরাও স্বী াত মটমন না হনমমে‛।125  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এত াহতহথ যাণ  তায 

ামথ এত মওাভর ফযাফায ওযমতন এভনহও হতহন তাাঁয াঈম্মমতয 

জনযাআ হেমরন াতীফ দাীর। এজনযাআ মতা হতহন ওামযা হনওট 

মথমও যীা হফমযাধী মওান হওেু প্রওা াা েন্দ ওযমতন 

না। 

াআফমন াঅব্বা যাহদাল্লাহু াঅনহুাভা মত ফহণিত,  

ة ٜٚ ذ٠ت يف ير رجٖ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أف رض٢ؿ ا  ٛن رأل دةد
 .«يىٛر أحركٙ إىل مجسة ٜٚ ٝةر َي ى١٘ة يف يرق»/ َزنوٟ َكسحٟ، كّةؿ

হতহন ফমরন, এওদা এও ফযহক্তয ামত যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ এওহট স্বমণিয াঅাংহট মদমঔ তা ঔুমর মপমর হদম 
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ফরমরন: মতাভামদয ভামঝ মওাঈ হও এটা চা মম তায ামত 

াঅগুমনয জ্বরন্ত াঅঙ্গায থাও?।126  
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হশুমদয প্রহত দা 

ওমঠায হৃদময মরাও দা হও হজহন তা জামন না, াঅয তামদয 

ান্তময দায মওান ঠাাঁাআ নাাআ! তাযা মমন ওহঠন াথমযয নযা। 
াঅদান প্রদামনয ফযাাময তাযা রুে এফাং হৃদময ানুবুহত  

ভানফী মপ্রমভ তাযা ওৃণ! হওন্তু াঅল্লা তা‘াঅরা মামও মওাভর 

হৃদ  ভাা-বারফাা াঈমচ ড়া দা দান ওমযমেন মাআ 

াঅদি  দাভ হৃদময াহধওাযী। তামদয হৃদ দা মফহষ্টত  

াড়া জাকামনা ানুবূহতভ! 

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন:  

 .«أدز كدلق إثسا٠يٙ َْجٟ٘ كعٟٛ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أف اجليب »

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তায মেমর াআব্রাীভমও মওামর 

হনম চুভা হদমরন  [াঅযমফয যীহত ানুাময] ঘ্রাণ হনমরন।127  
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তাাঁয এ দা  বারফাা শুধু াঅন ন্তামনয প্রহতাআ হের না ফযাং 

তা ওর ভুহরভ ন্তামনয জনয াঈনু্মক্ত হের। জাপয যাহদাল্লাহু 

াঅনহু এয স্ত্রী াঅভা হফনমত ভাাআ যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

َرًع ثين جىُس َسأيذٟ ع١ٛٙ، - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ددٖ وٌل رض٢ؿ ا 
ٝىٙ، ّذٖ »/ ية رض٢ؿ ا، أثٌ٘ٓ وٜ جىُس يشء؟ ّةؿ/ كذرَخ ويٞةق، َْ٘خ

ة َإٟٝ ّر جةء ٚة »/ َْٛٞة ٝجيك كرجه َْةؿ« احل٢ـ ٚن اؼٞى٢ا آلؿ جىُس قىة
 .«يغ١ٌ٘ٙ

এওদা াঅভায ফাড়ীমত যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

প্রমফ ওময জাপমযয ন্তানমদযমও ডাওমরন। াঅহভ মদঔরাভ 

হতহন তামদযমও চুভা হদম ঘ্রাণ হনমরন, াঅয তাাঁয দু নন ঝময 

াশ্রু প্রফাহত হচ্ছর। াত:য াঅহভ তাাঁমও ফররাভ, ম াঅল্লায 

যাূর! জাপয ম্পমওি াঅনায হনওট হও মওান প্রওায াংফাদ 

এমমে? হতহন াঈত্তময ফরমরন: াাঁ, হতহন মতা াঅজ হনত 

মমেন। তাযয াঅভযা ওাাঁদমত রাকরাভ। হতহন চমর হকম 
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ফরমরন: মতাভযা জাপমযয হযফামযয জনয ঔানা াওা মওননা 

তাযা মাওাতি।128  

তামদয ভৃতুযমত মঔন যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

ওাাঁদহেমরন  তায দু নন হদম াশ্রু প্রফাহত হচ্ছর, তঔন 

াাঅদ হফন াঈফাদা তাাঁমও হজজ্ঞাা ওযর:  ম াঅল্লা যাূর! 

াঅহন ওাাঁদমেন? হতহন াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঈত্তময 

ফরমরন: « ٠زق رمحح جى١٘ة ا يف ٢ّ٘ب وجةدق، كإٝٛة يسحٙ ا ٜٚ وجةدق
.«السمحةء   ‚এ মতা দা মা াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁয ফান্দামদয হৃদম 

দান ওমযমেন। াঅয াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁয দাীর ফান্দামদযমওাআ 

দা ওময থামওন‛।129  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয মেমর াআব্রাীমভয ভৃতুযমত 

মঔন তাাঁয দু নন হদম াশ্রু প্রফাহত হচ্ছর, এ মদমঔ াঅবু্দয 

যভান হফন াঅাঈপ ফমর াঈঠর: ম াঅল্লায যাূর! াঅহন 

ওাাঁদমেন?  
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াত:য হতহন ফরমরন:  

إف اٗىني درٚه كاْٗ٘ت / كّةؿ« ية اثٜ و٢ؼ، إ١ٝة رمحح زٙ أدجى١ة ثأدسل»
 .«حيشف، كال ٢ْٝؿ إال ٚة يسيض ربٞة، كإٝة ُٗسآّ ية إثسا٠يٙ ملحش٢ٝف

 ম াআফমন াঅাঈপ! এ মতা দা, াত:য হতহন াঅফায াশ্রু 

ঝযামরন। তাযয হতহন ফরমরন: হনশ্চাআ মচামঔয াশ্রু প্রফাহত 

মফ, হৃদ হচহন্তত মফ, াঅয াঅল্লা মামত ন্তুষ্ট াঅভযা তাাআ 

ফরফ। তাযয ফরমরন: ম াআব্রাীভ! মতাভায ভৃতুযমত াঅভযা 

ফাাআ হচহন্তত।130  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ভান াঅদমি াঅদিফান 

া  াহফিও জীফমন তায দাঙ্ক ানুযণ ওযা াঅভামদয 

এওান্ত ওযণী। াঅভযা এভন মুমক াঈনীত মহে মঔন মোটমদয 

মে ওযা  তামদযমও াঈমুক্ত ভূরযান ওযা এমওফাময  না। 
তাযাাআ মতা র াঅকাভী হদমনয জনও এফাং জাহতয ওণিধায এফাং 

বহফলযমতয াউলায াঅমরা!  
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ভূঔিতা  াাংওায, স্বল্প হফমফও  াঅভামদয ীহভত দৃহষ্ট বহঙ্গয 

ওাযমণ াঅভযা হশুমদয জনয হৃদময প্রস্ততামও তারাফি ওময 

াঈদাযতামও াহযম মপমরহে! হওন্তু যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ স্বী ামত  ভুমঔাআ মযমঔহেমরন মাআ হৃদময চাহফ। 
াআহন মাআ যাূর হমহন হশুমদয ামনও বারফামতন এফাং 

তামদযমও মে  ওদয ওযমতন এফাং তামদযমও মথামথ ভূরযান 

ওযমতন। 

- اكف اجليب »/ اكف أنص ريض ا وٟٞ إذا مس ىلع ؼجيةف ض٘ٙ و٘ي١ٙ كّةؿ
 .«يُىٟ٘- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ 

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু হশু-হওমাযমদয াি হদম াহতফাহত 

ায ভ ারাভ হদমতন এফাং ফরমতন: যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ এরূাআ ওযমতন।131  

হশুমদয হো মদা ফা তামদয রারন-ারন চির  দুষ্টাভী 

ওযামত মমভন যমমে ওষ্ট মতভহন যমমে ক্লাহন্ত... এযয যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তামদয াঈয যাক ওযমতন না  
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তামদযমও ধভহও ফা কাহর হদমতন না। হতহন াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ তামদয ামথ মওাভর ফযফায  দা ূরব াঅচযণ 

ওযমতন। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা মত ফহণিত, হতহন ফমরন:  

يؤىت ثةلؽجيةف َيرو٢ هلٙ َأيت ثؽيب - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف اجليب »
 .«َجةؿ ىلع ز٢بٟ َرًع ثٛةء َأدجىٟ إيةق كلٙ يٌطٟ٘

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হনওট মোট ফাচ্চামদয হনম 

াঅা মতা, হতহন তামদয জনয মদাা ওময হদমতন। এওফায তায 

ওামে এও মেমর ফাচ্চা াঅনা মর, [হতহন ম ফাচ্চামও মওামর 

মনা] ম তাাঁয ওামড় মাফ ওময হদর, হতহন াহন হনম 

াঅমত ফরমরন, ওাড় মধৌত না ওময ম াহন মামফয 

জাকা ফযফায ওযমরন।132  

হপ্র াঠও! াঅহন নফীয খময শুবাকভন ওময হও াঅনায 

াঅগ্র ৃহষ্ট মফ না মম, াঅহন াঅনায মোটমদয ামথ মঔর-

তাভাা হরপ্ত মফন, াঅনায মেমরমদয ামথ যহওতা ওযমফন? 
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তামদয মপমট ড়া াহ  চভৎওায চভৎওায বালা শুনমফন!? 

াথচ ভুহরভ জাহতয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হশুমদয 

ামথ এভনহট ওযমতন। 

াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন,  

حلرٗه لطةٟٝ ل٘حطٜ ثٜ وٌل، َريل - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف رض٢ؿ ا »
 .«الؽيب محسة لطةٟٝ، َي١ظ هل

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াান হফন াঅরীয জনয স্বী 

হজহ্বামও মফয ওময হদমতন, াত:য মোট মেমর হজহ্বায রাহরভা 

মদমঔ াঅনন্দ মবাক ওযত।133  

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন:  

يالوت زيٞت ثٞخ أـ ض٘ٛح، ك٢٠ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف رض٢ؿ ا »
 .«ية زكيٞت، ية زكيٞت، مسارنا/ ي٢ْؿ

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঈমম্ম ারাভায মোট ওনযা 

মানাফমও হনম মঔরা ওযমতন াঅয ফায ফায ফরমতন: ম 
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মুাাআনাফ, ম মূাাআনাফ!। [াঅাদীু ীা ২৪১৪, ীহুর 

জামভ ৫০২৫] 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ফাচ্চামদয প্রহত মে 

দীখিাহত ম ভা াআফাদামত মৌঁমে মা। তাাঁয মভম মানামফয 

ওনযা াঈভাভামও -াঅহফ াঅরাঅ হফন াঅযযফী’ এয ওনযামও ফন 

ওযা াফিা ারাত ড়মতন, মঔন হতহন দাাঁড়ামতন তামও ফন 

ওযমতন, াঅয হজদায ভ নাহভম মযমঔ হজদা ওযমতন। 
[ফুঔাযী  ভুহরভ] 

ভাভূদ হফন াঅযযফী’ যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন:  

دلح دل١ة يف كجيه ٜٚ دل٢، - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - وْ٘خ ٜٚ رض٢ؿ ا »
 .«ٜٚ ثرئ اكٝخ يف دارٝة، كأٝة اثٜ مخص ضجني

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅভামদয ফাড়ীয ওুায 

াহনয ফারহত মথমও ভুমঔ হনম, ওুহর ওময াঅভায ভুমঔ াহন 

হেটা মদায খটনা এঔন ভমন মড়, ম ভ াঅভায ফ হের 

ভাে াাঁচ ফেয।134  
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নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মমভন ফড়মদয হো হদমতন, 

মতভহন মোটমদযমও হো হদমতন। াআফমন াঅব্বা যাহদাল্লাহু 

াঅনহুভা ফমরন:  

احُل ا حيُنٓ، احُل ا جترق جتة٠ٓ، /ية ًالـ، إين أو٘ٛٓ لكٛةت» 
 .«إذا ضأٗخ َةضأؿ ا كإذا اضذىٞخ َةضذىٜ ثة

এওদা াঅহভ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হেমন 

হেরাভ, াত:য হতহন াঅভামও মডমও ফরমরন: ম ফৎ! াঅহভ 

মতাভামও হওেু াঈমদ হদফ। াঅয তা র: তুহভ াঅল্লায 

াহধওায -াআফাদাত- যো ওযমফ, াঅল্লা মতাভামদয যো ওযমফন। 
তুহভ মহদ াঅল্লায াহধওাযমও যো ওমযা তমফ হফমদ তাাঁমও 

মতাভায [াামযওাযী রূম] াভমন ামফ। াঅয মঔন তুহভ হওেু 

চাাআমফ, তঔন এওভাে াঅল্লায ওামোআ চাাআমফ। াঅয মঔন তুহভ 

াাময প্রাথিনা ওযমফ, তঔন এওভাে াঅল্লায ওামোআ ওযমফ।135  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হফে াঅদি  ভান 

ীযাত ম্পমওি জানরাভ, াঅভযা এগুহর দ্বাযা াঅভামদয ান্তযমও 
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াঈহিফীত ওময যফতিীমদয জীফন চরায জনয ম াঅদি মযমঔ 

মাফ। মায পমর াঅভামদয খযগুহর হশু  ওহচ-ওাচা দ্বাযা 

প্রষু্ফহটত মফ মামদয জনয প্রমাজন যমমে হতায মে  ভাতায 

াঅদয এফাং ওহচ হৃদমও াঅনহন্দত ওযা। মায পমর এ মোটযাাআ 

মে-াঅদয  াঈত্তভ চহযে হনম জাহতয মনতৃত্ব মদায ভান 

ফযহক্তমত হযণত মফ। াঅল্লায তাপীমও তাযাাআ াঈত্তভ জননী  

াঅদি হতা হমমফ কমড় াঈঠমফ। 
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ীরতা, নম্রতা  বধমিীরতা 

ওমঠাযতা  মজায-জফযদহস্ত ওময াহধওায াঅদা, জামরভ  

াতযাচাযীয চহযে। হওন্তু াঅভামদয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ ওদামযয নযা াংকত ও াঅদা  তায াতায 

হনহভমত্ত নযাময ভানদন্ড হনধিাযণ ওমযমেন। মমন তাযা তামদয ও 

ফুমঝ া  তা গ্রণ ওময। াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভামদয নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও নযা  মতযয মথ াঅমদ  

হনমলমধয মম াঅদি দান ওমযমেন, তা হতহন ফাস্তফান ওমযমেন। 
াঅভযা নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ খময মওান ওমঠাযতা, 

জফযদহস্ত  জুরুভ-াতযাচামযয াঅঙ্কা ওহয না। াঅঙ্কা মনাআ 

মঔামন মওান ীভারঙ্ঘন  রুটামটয। াঅমা যাহদাল্লাহু 

াঅনা ফমরন:  

عحبنة ّف ثيرق، كال امسأة كال -ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة رضب رض٢ؿ ا »
ة إال أف جية٠ر يف ضبيٖ ا، كٚة ٝيٖ ٟٚٞ يشء ّف َيجذْٙ ٜٚ ؼةحجٟ  ٚن دةد

 .«إال أف يجذ١ٓ يشء ٜٚ حمةرـ ا دىةىل َيجذْٙ  دىةىل
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 যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এও হজামদয ভদান 

ফযতীত তায াত হদম ওাাঈমও ভামযনহন, এভনহও তায স্ত্রী  

ঔামদভমও না। তাাঁমও মওান ফযাাময প্রহতমাধ হনমত মদহঔহন, 

তমফ মওাঈ াঅল্লায হফধামনয াফভাননা ওযমর হতহন াঅল্লায 

মওয জনযাআ প্রহতমাধ হনমতন।136 াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু  

ফমরন:  

كو٘يٟ ثسد  ساين ً٘يل - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٔٞخ أميش ٚه رض٢ؿ ا 
احلةعيح، َأدركٟ أوسايب، َ جزق ثسدااٟ ججزة عريرة، َٞنست إىل ؼُحح 

كّر أزست ث١ة حةعيح السداء ٜٚ عرة - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ًعدِ اجليب 
ية حمٛر، مس يل ٜٚ ٚةؿ ا اذلم وٞرؾ َةتلُخ إحلٟ، »/ ججزدٟ، زٙ ّةؿ

 .«َـحٓ زٙ أمس هل ثىكةء

াঅহভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ামথ চরহেরাভ, 

তাাঁয কাম হের মভাটা ঝারয মুক্ত নাজযানী চাদয। াত:য এও 

মফদুাআন তামও ধময মজাময টানমত রাকর, াঅহভ তাহওম মদহঔ 

তায খামড় মজাময টামনয মচামট চাদমযয ঝারমযয দাক মরমক 

মকমে। তাযয মফদুাআন ফমর াঈঠর: ম ভুাম্মাদ! মতাভায ওামে 
                                                           
136 াঅভাদ, াহদ: ২৫৭১৫ 
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মম ম্পদ াঅমে, তা াঅভামও মদায াঅমদ দা। হতহন তায 

হদমও তাহওম ামরন  তামও মদায াঅমদ হদমরন।137  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হুনাাআমনয মুি মমল 

হপযহেমরন, এভতাফস্তা ওহত মফদুাআন তাাঁয ানুযণ ওময 

তাাঁয হনওট চাাআমত থাওর। াত:য তাযা তাাঁমও এও ফৃমেয 

হদমও হনম াঅর, তাযয হতহন স্বী াযীয াঈয থাওা 

াফিা তাাঁয চাদয হনম মনা র। হতহন ফমরন:  

٢َا ل٢ اكف يل ورد ٠زق / ردكا وٌل ردايئ، أختغ٢ف وٌل ابلذٖ؟ َْةؿ»
ة ْٗطٛذٟ ثحٞكٙ، زٙ ال جتركين خبيالن كال ججةٝنة كال ٔزاثنة ٛن  .«اٗىـةة ٝى

‚াঅভামও াঅভায চাদয হপহযম দা, াঅভায াঈয হও ওৃণতায 

ব ওয? হতহন াঅফায ফমল্লন: াঅল্লা থ! াঅভায হনওট মহদ 

এ ফৃেভূ হযভাণ শু থাওত তফু াঅহভ তা মতাভামদয 

ভামঝ হফতযণ ওময হদতাভ। তাযয মতাভযা াঅভামও না ওৃণ 

মমত, না ওাুরুল, না হভথযাফাদী মমত।138  

                                                           
137 ভুহরভ, াহদ: ২৩২৮ 
138 াদীহট ফাকফী তায াযহু ুন্না ফণিনা ওমযন, এফাং াঅরফানী তা ী 
ফমরন 
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ওতাআ না ুন্দয তায াঅচযণ এফাং হো  প্রহেমণয হচে। 
প্রহতহট মেমোআ নভহনতা এফাং াঈওাযী  ওরযাণজনও হফলমও 

ফুঝান  ানযা াওরযাণমও প্রহতওায ওযাাআ হের তাাঁয ওভি। 

াাফাযা মঔন মদঔর মম, ভহজমদ মাফওাযী বুর মথ া 

ফাহড়মমে, তাযা যাকাহেত ম াহত তাড়াতাহড় তামও ফাযণ 

ওযায মচষ্টা ওযমত মকর, তামদয এ ওাজ ওযায াহধওায 

যমমে। হওন্তু দায াকয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

তামদযমও ফাধা হদমরন, মওননা মফদুাআন হের াজ্ঞ ফযহক্ত, াঅয তা 

ওযমর তায েহত াটা হের স্বাবাহফও। াঅয যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ মা ওমযমেন তা হের ানুভ াঈত্তভ। 

াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

ؼًل ا - ثةؿ أوسايب يف املط ر َْةـ اجلةس إحلٟ حلْى٢ا َيٟ، َْةؿ اجليب 
دو٢ق كأري٢ْا ىلع ث٢هل ض الن ٜٚ ٚةء، أك ذ٢ٝبنة ٜٚ ٚةء، َإٝٛة »-/ و٘يٟ كض٘ٙ 

 .«ثىسذٙ ٚحرسيٜ، كلٙ دجىس٢ا ٚىرسيٜ

এও মফদুাআন ভহজমদয হবতয মাফ ওযা াঅযম্ভ ওযমর, 

াাফীযা তায াঈয ঝাাঁহম ড়ায জনয দাাঁহড়ম মকমরন। 
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াত:য নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফরমরন: মতাভযা 

তামও ফাযণ ওমযা না, মেমড় দা এফাং মামফয জাকা এও 

ফারহত াহন মঢমর দা। হনশ্চাআ মতাভযা জতা াঅমযাওাযী  

হামফাআ মপ্রহযত মে, ওমঠায ম মপ্রহযত হন।139  

দাাতী ওামজ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয মম বধমি, 

তায ানুাযী দাফীদাযমদয জনয াহযামি র ম ানুমাী তায 

াঅদি ভত চরা এফাং হনহজমও াচধমমিয ভুমঔ মঠমর না মদা। 
াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

ْٗر ْٗيخ ٜٚ ٢ّمٓ، كاكف أعر »/ ٠ٖ أىت و٘يٓ ي٢ـ اكف أعر ٜٚ أحر؟ ّةؿ
ٚة ْٗيخ ١ٞٚٙ ي٢ـ اٗىْجح، إذ وسؿخ ُٝيس ىلع اثٜ وجر يةحلٖ ثٜ وجر 

الكؿ، َ٘ٙ جيجين إىل ٚة أردت، َةٝكْ٘خ كأٝة ٢ٛ١ٚـ ىلع كجيه، َ٘ٙ أضذُِ 
إال كأٝة ثْسف اثلىةٗت، َسَىخ رأيس، َإذا أٝة بطحةثح ّر أم٘ذين َٞنست 

إف ا دىةىل ّر ضٛه ٢ّؿ ٢ّمٓ / َإذا َي١ة جربيٖ و٘يٟ الطالـ َٞةداين َْةؿ
لٓ، كٚة ردكا و٘يٓ كّر ثىسخ إحلٓ م٘ٓ اْلجةؿ تلأمسق ثٛة عبخ َي١ٙ 

ية حمٛر إف ا ّر ضٛه ٢ّؿ ٢ّمٓ /  َط٘ٙ وٌل زٙ ّةؿاْلجةؿَٞةداين م٘ٓ 
لٓ، كأٝة م٘ٓ اْلجةؿ، كّر ثىسين ربٓ إحلٓ تلأمسين ثأمسؾ، َٛة عبخ؟ إف 
                                                           
139 ফুঔাযী, াহদ: ৬১২৮ 
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ثٖ »-/ ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - َْةؿ اجليب . «عبخ أقجْخ و٘ي١ٙ األدغبني
 .«عحبنة أرج٢ أف خيسج ا ٜٚ أؼالث١ٙ ٜٚ يىجر ا كحرق ال يرشؾ 

াঅহভ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও হজজ্ঞাা ওযরাভ, 

াঅনায াঈয হুদ মুমিয হদমনয মচম ওহঠন মওান ভ হও 

াহতফাহত মমে? হতহন াঈত্তময ফমরন: াঅহভ মতাভায ম্প্রদাময 

ে মথমও মা মমহে। াঅয তন্মমধয ফিামো ওহঠন হের, মা 

াঅহভ তামদয ে মথমও ‘াঅওাফায হদমন মমহে। াঅহভ মঔন 

াআরামভয দাাত মদা জনয হনজমও াআফমন াঅফদ ারীর হফন 

াঅফমদ হওরারমও াঈিান ওমযহেরাভ, াঅহভ মা মচমহেরাভ ম 

ফযাাময তাযা াঅভায ডামও াড়া মদহন। াঅহভ মঔান মথমও 

হফলন্ন হৃদম হপময এমহেরাভ। াঅহভ ওাযনু াামরফ [োরুর 

ওাফীয] এ াঅায য াঅভায ূণি জ্ঞান হপমযহের। াত:য াঅহভ 

াঅওাময হদমও তাহওম মদহঔ, এও ঔণ্ড মভখভারা াঅভামও  োা 

হদমচ্ছ। াঅহভ তায হদমও তাহওম মদহঔ মম, মঔান মথমও হজফযীর 

[াঅরাাআহ ারাভ] াঅভামও মডমও ফরমরন: হনশ্চাআ াঅল্লা 

তা‘াঅরা াঅনায ম্প্রদাময ওথা শুমনমেন  তাযা াঅনায 

ামথ হওরূ ফযফায ওমযমেন তা াফকত মমেন। াত:য 
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হতহন াামড়য দাহমত্ব হনমুক্ত মপমযস্তামও মপ্রযণ ওমযমেন, 

াঅহন তামদযমও ামস্তা ওযায জনয তামও মা াআচ্ছা হনমদি 

হদমত ামযন। এযয াামড়য দাহমত্ব হনমুক্ত মপমযস্তা াঅভামও 

ারাভ হদম ফরমরন: ম ভুাম্মাদ! হনশ্চাআ াঅল্লা তা‘াঅরা 

াঅনায ম্প্রদা াঅনায ামথ হওবামফ ওথা ফমরমে তা 

শুমনমেন। াঅয াঅহভ াামড় হনমুক্ত মপমযস্তা, াঅভামও াঅভায 

প্রহতারও াঅনায হনওট মপ্রযণ ওমযমেন, াঅহন মমন াঅভামও 

মা াআচ্ছা হনমদি মদন। াঅহন মহদ চান, তমফ ভক্কা মফহষ্টত দুাআ ফড় 

াাড়মও তামদয াঈয ভে ওময মদাআ। াত:য নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন: াঅহভ চাাআ, াঅল্লা তা‘াঅরা 

তামদয যম এভন ন্তান জন্ম হদমফন, মাযা এওভাে াঅল্লা 

তা‘াঅরাযাআ াআফাদাত ওযমফ  তায ামথ ওাাঈমও াাংীদায 

িান ওযমফ না।140  

ফতিভামন ামনমওাআ দাাতী ওামজ তাড়াহুড়া ওময থামও এফাং 

াহত দ্রুত এ ওামজয পরাপর মমত চা। প্রফৃহত্তমও প্রাধানয 

মদা দাাতী মেমে  াআঔরাম এওহট ফড় মদাল। াঈক্ত মদাল 

                                                           
140 ফুঔাযী, াহদ:৩২৩১; ভুহরভ, াহদ: ১৭৯৫ 
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দাীমদয ভামঝ হফস্তায ায ওাযমণ ামনও দাাতী ওাজ 

হনষ্ফর ম মা। ুতযাাং মওাথা ম বধমি  মওাথা ম 

নীরতা। ামনও ফেয য, ামনও ওষ্ট য, ামনও বধমি 

ধাযণ এফাং ামনও মুি-হজামদয যাআ মতা যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ মা মচমহেমরন তা প্রহতপহরত মহের!! 

াআফমন ভাাঈদ যাহদাল্লাহু াঅনহু  ফমরন: াঅহভ মমন যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও মওান এও নফীয খটনা ফণিনা 

ওযমত মদঔহে হতহন ফমরন, 

حييك ٝبينة ٜٚ األٝبيةء - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٔأين أٝنس إىل رض٢ؿ ا  
ؼ٢٘ات ا كضالٟٚ و٘يٟ، رضبٟ ٢ّٟٚ َأدم٢ق ك٢٠ يٛطح ادلـ وٜ كج١ٟ 

 .«امهلل اًُس ٢ْٗيم َإ١ٝٙ ال يى٢ٛ٘ف»/ كي٢ْؿ

 ম নফীয ম্প্রদা তাাঁমও মভময যক্তাক্ত ওময হদমমে, হতহন 

ভুঔভন্ডর মথমও যক্ত ভুো াফিা ফরমে: ম াঅল্লা! তুহভ াঅভায 

ম্প্রদামও েভা ওময দা। মওননা তাযা ফুমঝ না।141  

                                                           
141 ফুঔাযী, াহদ: ৬৯২৯; ভুহরভ, াহদ: ১৭৯২ 
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এওদা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তাাঁয াাফীমদয 

ামথ মওান জানাজা নাভামম াঈহিত হেমরন, এভতাফিা মামদ 

হফন ু’না নাভও জচনও াআাহুদী তায প্রাপ্ত াঊণ চাায জনয 

এম যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয জাভায ওরায  

চাদয ধময যাঙ্গা মচামঔ ফরর: ম ভুাম্মাদ! তুহভ াঅভায প্রাপ্ত 

াঊণ হযমাধ ওযমফ না? এফাং ম ামনও ক্ত ক্ত ওথা ফরর। 
এ দৃয মদমঔ াঈভায যাহদাল্লাহু াঅনহু মযমক মকমরন  মামমদয 

হদমও তাওামরন এভতাফিা তাাঁয াঈব চুেু মমন খুহণিভান 

তাযওায ভত স্বী ওেমথ খুযায ভত খুযমে। াত:য ফরমরন: 

ম াঅল্লায দুভন! তুহভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভএয ামথ এভন ওথা ফরমর াঅহভ মা শুনহে, াঅয এভন 

ফযফায ওযমর মা াঅহভ মদঔহে? হমহন তাাঁমও তয হদম মপ্রযণ 

ওমযমেন, তায থ ওময ফরহে, াঅহভ মহদ তায হতযস্কামযয ব 

না ওযতাভ তমফ াঅভায তমরাায দ্বাযা এঔনাআ মতাভায ভাথামও 

াঅরাদা ওময হদতাভ। াঅয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

ান্ত বামফ াঈভায যাহদাল্লাহু াঅনহু  এয হদমও তাওাহচ্ছমরন, 

াত:য ফরমরন: 
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ية وٛس، أٝة ك٢٠ ٔٞة أح٢ج إىل ًري ٠زا، أف دأمسين حبطٜ األداء، كدأمسق »
.«حبطٜ اتلجةوح، اذ٠ت ثٟ ية وٛس َأوكٟ حْٟ، كزدق ورشيٜ ؼةًعن ٜٚ دٛس  

ম াঈভায! শুন, াঅহভ  ম ফযহক্ত মতাভায হনওট মথমও এযওভ 

াঅচযণ াঅা ওহযহন। মতাভায হনওট মত এ াঅা ওহয মম, তুহভ 

াঅভামও াঊণ হযমাধ ওযায ানুমযাধ ওযমফ  তামও ুন্দয 

াঅচযণ ওযমত ফরমফ।  

াঈভায তুহভ তামও হনম হকম তায াহধওায হদম দা  

াহতহযক্ত হফ া’ মঔজুয হদম দা। 

মামদ [াআাহুদী] ফমর, াঈভায মঔন াঅভামও হফ া’ মঔজুয মফী 

হদর, তঔন াঅহভ তামও হজজ্ঞাা ওযরাভ, ম াঈভায! মফী হদমর 

মওন? াঈভায ফরমরন: যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

মতাভায যামকয হযফমতি হতহন মফী ফমরমেন। মামদ ফমর:? ম 

াঈভায! তুহভ হও াঅভামও হচনমত মমযমো? াঈভায ফমরন: না, তমফ 

তুহভ মও? ম ফরর: াঅহভ মামদ হফন ু’না। 

হতহন ফমরন: ! তুহভ াআাহুদী াদ্রী? াঅহভ ফররাভ: াাঁ,। হতহন 

ফমরন: তুহভ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ামথ এরূ 

াঅচযণ ওযমর মওন? এরূ ওথা ফরমর মওন? ম ফরর: ম 
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াঈভায! াঅহভ মঔন তাাঁয হদমও তাওাহচ্ছরাভ, তঔন তায মচাযায 

ভামঝ নফূমতয দুহট াঅরাভত ফযতীত ফ ফুঝমত মময হেরাভ, 

াঅয াঅহভ তায হনওট মথমও এ দুহট াঅরাভত ম্পমওি াফহত 

াআহন: াঅয তা র: [১] তাাঁয হষু্ণতা াজ্ঞতায াঈয াগ্রকাভী 

হও না। [২] ভুঔিতা ফত তাাঁয ামথ মওাঈ মত মফী াদাচযণ 

ওযমফ তায বধমি াঅমযা ফৃহি ামফ। এ দুহট হফল যীোয জনযাআ 

াঅহভ এ াঅচযণ ওমযহে। ম াঈভায! মতাভামও ােী ওময 

ফরহে:  াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভায যব্ব ামত, াআরাভ াঅভায 

দ্বীন ামত  ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ  াঅভায 

নফী ামত াঅহভ ন্তুষ্ট। াঅহভ মতাভামও এ ােী যাঔহে মম, 

াঅভায ামধিও ম্পদ ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয 

াঈম্মমতয জনয াদওা ওময হদরাভ। াঈভায যাহদাল্লাহু াঅনহু  

ফমরন: াঅহন তামদয ওহতময জনয হনধিাযণ ওরুন, মওননা 

াঅহন তামদয ফাাআমও হদমত াযমফন না। মামদ ফরর: তামদয 

ওহতময জনযাআ। এযয মামদ [াআাহুদী] যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লামভয ভীম াজীয ম ফরর:  

 .كرض٢هل وجرق حمٛران  أف كأع١ر ا إال هلإ ال أف أع١ر
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াথিাৎ: াঅহভ ােয হদহচ্ছ মম, াঅল্লা ফযতীত মওান তয ভাফুদ 

মনাআ এফাং াঅমযা ােয হদহচ্ছ মম, হনশ্চাআ ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ তাাঁয ফান্দা  যাূর।  

ম তাাঁয াঈয াইভান াঅনমরা  তাাঁমও নফী রূম হফশ্বা িান 

ওযমরা। [ামওভ ভুতাদযামও ী ূমে ফণিনা ওমযমেন] 

াঅভযা খটনাহট দীখি ওমথাওথনহট াঅদযপ্রান্ত হচন্তা ওহয, মামত 

াঅভযা মমত াহয যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয 

াঅদি, ানুযমণয এওহট ফড় হেণী াাং। ভানুলমও দা  

নভহনতায ভাধযমভ দাাত মদায মেমে াফ বধমমিয হো। 
াঅয মহদ তাযা দ্বযফায ওময তমফ তামত তামদযমও াঈৎাহত 

ওযা মফ  তামদয হৃদম শুব াঅাফাদ াঈিীহফত মফ। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ٜٚ املريٞح حىت إذا ّرٚخ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اوذٛست ٚه اجليب »
ثأيب أٝخ كأيم ية رض٢ؿ ا ّرصت كأدٛٛخ، كأَكست كؼٛخ، / مٕح، ّ٘خ

 «كٚة ًعب وٌل« أحطٞخ ية ًعئغح»/ ّةؿ
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 াঅহভ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ামথ ভদীনা মত 

াঈভযা ওহয, াঅহভ ভক্কা মাায য ফররাভ, ম াঅল্লায যাূর! 

াঅনায জনয াঅভায হতা-ভাতা ওুযফান মাও, ারাত ওয 

ওমযহে, হযূণি াঅদা ওমযহে। মযামা ফাদ হদমহে াঅফায 

মযামা মযমঔহে। হতহন শুমন ফমরন: ‚ম াঅমা বারাআ ওমযমো।‛ 
হতহন তামত াঅভামও মওান মদালামযা ওমযনহন।142  

                                                           
142 নাাী, াহদ: ১৪৫৬ 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ঔাদযদ্রফয 

ভাজ হত  ধনীমদয ফাড়ীমত ঔামদযয জভজভাট মরমকাআ থামও। 
াঅয াঅভামদয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅাত্তাধীন 

হের যাজয  াাংঔয জনকণ, তাাঁয হনওট াঅত াঈট বহতি 

ঔাদযদ্রফয, তায াভমন স্বণি-মযৌয ফম মমত! াঅহন হও জামনন! 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ানাায মওভন হের?!  

যাষ্ট্র নাও ফা যাজামদয ভত াঅযাভ াঅমময হের হও? নাহও 

তামদয মচম হফরাী?! মবাক হফরাম হফমবায ফযহক্তমদয ভত 

হের হও তায ানাায? নাহও হযূণি প্রমাজনী  হযতৃপ্তূণি 

হের! যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয স্বল্প ভাোয াবাফী 

ানাামযয ওথা মবমফ াঅহন াঅশ্চমি মফন না! াঅনা 

যাহদাল্লাহু াঅনহু াঅভামদযমও ফণিনা ওযমেন, হতহন ফমরন:  

لٙ جيذٛه وٞرق ًراء كال وغةء ٜٚ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - إف اجليب » 
 .«دزب كحلٙ إال ىلع ؿٍُ
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয দুুয  যামতয ঔাফাময 

ওঔমনা রুহট ভাাং এওমে হভরত না, মহদ হভরত তা ত াহত 

াভানয।143  

াথিাৎ হতহন হযতৃপ্ত মতন না, মওান রূম চাহরম হনমতন। মহদ 
মভভান াঅত তমফাআ তামদয ামথ মৌজনযভূরও  তামদয 

াঅনমন্দয জনয তৃপ্ত মতন। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  

- ٚة عجه آؿ حمٛر ٜٚ دزب عىري ي٢ٚني ٚذذةثىني حىت ّجؾ رض٢ؿ ا »
 «-ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ 

ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হযফায তাাঁয ভৃতুয 

মিন্ত যস্পয দুাআ হদন মমফয রুহট মট বময ূণি ওময 

ঔাহন।144  

ানয ফণিনা এমমে:  

 .«ٚة عجه آؿ حمٛر ٚٞز ّةـ املريٞح ٜٚ قىةـ ثس زالث حلةؿ دجةًعن حىت ّجؾ»
                                                           
143 হতযহভমী, াহদ: ২৩৫৬ 
144 ভুহরভ, াহদ: ২৯৭০ 
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ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ভদীনা াঅকভমণয য 

মথমও ভৃতুয ফযণ মিন্ত তাাঁয হযফায যস্পয হতন হদন মট ূণি 

ওময কমভয রুহট ঔাহন।145  

ফযাং যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ঔাফায হওেু না মম 

েুধাতি মমট খুহভম মমমতন এও মরাওভা তায মমট হওেু মমত 

না! 

াআফমন াঅব্বা যাহদাল্লাহু াঅনহুভা মত ফহণিত, হতহন ফমরন:  

يبيخ ال٘يةيل املذذةثىح قةكينة ٢٠ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف رض٢ؿ ا »
 .«كأ٠ٟ٘،ال جيركف وغةء، كاكف أكرث دزب٠ٙ دزب الغىري

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ  তাাঁয হযফায 

েুধাতিাফিা যস্পয ওমও যাত াহতফাহত ওযমতন। যামতয 

ঔাফায থাওত না তামদয ওামে, াঅয মফীয বাক তামদয রুহট 

হের মমফয রুহট।146  
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ম্পদ স্বল্পতায ওাযমণ ন, ফযাং তাাঁয াঅত্বধীন হের প্রচুয 

ম্পদ এফাং ঔাদয বহতি ওামপরা তাাঁয ভীম াঈহিত ত 

চযাচয। হওন্তু াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয াফিামও হফশুি  হযূণি মাও তা েন্দ ওমযন। 

াঈওফা হফন াঅর-াময যাহদাল্লাহু াঅনহু  মত ফহণিত, হতহন 

ফমরন: যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এওদা াঅভামদয 

াঅমযয ারাত ড়ামরন, াত:য হতহন দ্রুত কহতমত খময 

প্রমফ ওময হওেুেণ য মফহযম াঅমরন। তাযয াঅহভ তামও 

হজজ্ঞাা ওযরাভ াথফা মওাঈ তামও হজজ্ঞাা ওযর: প্রহত াঈত্তময 

হতহন ফমরন: « الؽرّح - أم ذ٠جنة-ٔٞخ دُ٘خ يف ابليخ دربنا ٜٚ
.«َٕس٠خ أف أثحذٟ َْطٛذٟ  খময াদওায হওেু স্বণি হের, তা মযমঔ 

াঅহভ এও যাহে াহতফাহত ওযাটা ভীহচন ভমন ওযরাভ না, তাাআ 

মটামও ফন্টন ওময হদরাভ।147  

                                                           
147 ফুঔাহয, াহদ: ১৪৩০ 
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াঅশ্চামিজনও ফদানযতা  াহফচ্ছন্ন দানীরতায াতুরনী দৃষ্টান্ত 

মতা এ াঈম্মমতয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াত মত 

মা মফয ত। 

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

ىلع اإلضالـ عحبنة إال أوكةق، - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة ضبٖ رض٢ؿ ا 
ة ثني جج٘ني، َسجه إىل ٢ّٟٚ َْةؿ ٛن ية ٢ّـ »/ كْٗر جةءق رجٖ، َأوكةق ًٞ

ا يىك٤ وكةء ٜٚ ال خيىش اُْٗس  .«أض٢ٛ٘ا، َإف حمٛرن

মওাঈ মহদ াআরামভয মদাাাআ হদম যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া 

াল্লামভয হনওট হওেু চাাআত, তমফ াফযাআ তামও হদমতন। 
এওফায এও ফযহক্ত এম তায হনওট চাাআমর, হতহন তামও দুাআ 

াামড়য ভমধয াফহিত এও ার োকর দান ওযমরন। ম ফযহক্ত 

স্বজাহতয হনওট হকম ফরর: ম াঅভায জাহত! মতাভযা াআরাভ 

গ্রণ ওয, মওননা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এভন 

দান ওমযন মম, মামত াবামফয াঅঙ্কা মনাআ।148  
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এত ফড় দানফীয  দাতা ায ময াঅভামদয নফীয াফিা 

ম্পমওি হচন্তা ওরুন! 

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন: 

ىلع د٢اف حىت ٚةت، كٚة أكٖ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - لٙ يأكٖ اجليب »  
ة حىت ٚةت ْن  .«دزبنا مسّ

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ভৃতুয মিন্ত হফরাী দস্তযঔানা 

ফম ঔানা ঔানহন এফাং হতহন ভৃতুয মিন্ত মওান নযভ [চাাতী] 

রুহট ঔানহন।149  

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা  ফণিনা ওমযন: ামনও হদন যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তায ওামে এম ফরমতন:  

 .«إين ؼةاٙ»/ ال، َي٢ْؿ/ ؟ َذ٢ْؿ«أوٞرؾ ًراء»

মতাভায হনওট ঔাফায হওেু াঅমে হও? াঈত্তময ফরমতন: না, 

াত:য হতহন ফরমতন: তমফ াঅহভ াঅজ মযামাাআ যাঔরাভ।150  
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মত এভন প্রভাহণত াঅমে 

মম, أٟٝ اكف يْيٙ الغ١س كالغ١سيٜ، ال يىحغٟ ٢٠ كآؿ ثحذٟ إال األض٢داف /
.اتلٛس كاملةء  হতহন এও দুাআ ভা ওাহটম হদমমেন হওন্তু তাাঁয  

হযফামযয জনয দুাআ ওার ফস্তু মঔজুয  াহন ফযতীত জীফন 

ধাযমনয জনয হওেুাআ জুটত না।151  

এত স্বল্প ঔাদয  জীফমনাওযমণয ময তাাঁয চহযে হের 

ভান, াঅদি হের াআরাভী, াঅল্লা তা‘াঅরায শুওহযা ওযায 

াঅহ্বান জানামতন  হমহন এ ঔাদয প্রস্তুত ওযত তামও ধনযফাদ 

জানামতন এফাং এ ঔাদয ফানামত মহদ মওান প্রওায ত্রুহট ত তমফ 

হতহন তায প্রহত ওমঠাযতা ওযমতন না। ম মতা প্রস্তুত ওযমত 

ামনও মচষ্টা ওমযমে, মতাফা মওান ওাযণ ফত তা বার হন! 

এজনযাআ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ওঔমনা মওান ঔামদযয 

মদাল ফণিনা ওযমতন না এফাং মওান ফাফুচিীমও বৎিনা ওযমতন 

না, মা াঈহিত াঅমে তাাআ গ্রণ ওযমতন, মপযত হদমতন না। 
াঅয মা মনাআ তা ওঔমনা চাাআমতন না! াআহনাআ এ ভুহরভ জাহতয 

নফী মায বূহযমবাজমনয টামকিট হের না!। 
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াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

ة ّف، إف اعذ١ةق أكٟ٘، - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة ًعب رض٢ؿ ا » ٚن قىة
 .«كإف ٔس٠ٟ دسكٟ

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ওঔমনা মওান ঔামদযয 

মদাল ফণিনা ওযমতন না, বার রাকমর মঔমতন াঅয না রাকমর 

মঔমতন না।152  

মামদযমও ানাামযয মবাক-হফরাহতা মম ফমমে, ম হপ্র 

ভ্রাতৃভন্ডহরয জনয াঔুর াআরাভ াআফমন তাাআহভায ফাণীহট 

াংহেপ্তাওাময ফণিনা ওযহে: 

াঅয ঔাদয  মাামওয াঅদি: মফিাত্তভ াঅদি র ভুাম্মাদ 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅদি। াঅয ঔামদযয ফযাাময 

তাাঁয াঅদি র: বার রাকমর হযহভত মঔমতন; াঈহিত মওান 

ঔাদযমও মপযত হদমতন না, এফাং মা মনাআ তা ওঔমনা ানুন্ধান 

ওযমতন না, মকা রুহট াঈহিত মর, তাাআ মঔমতন াথফা পর-

ভুর, মকা  রুহট াঈহিত মর, তাাআ মঔমতন, শুধু রুহট ফা শুধু 
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মঔজুয মমর মটাাআ মঔমতন। তাাঁয ওামে দুাআ প্রওায াঅনা মর 

হতহন এ ওথা ফরমতন না মম, াঅহভ দুাআ প্রওায ঔাদয গ্রণ ওযফ 

না। াঅয ভজাদায  হভহষ্ট ঔাদয গ্রণ ওযা মথমও হতহন হফযত 

মতন না। াদীম এমমে: হতহন াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

ফমরন: « َٜٛ ٙلٕين أؼ٢ـ كأَكس، كأ٢ّـ كأٝةـ، كأدشكج اٗجطةء كآكٖ ال٘ح
ت وٜ ضجيت َ٘حص ٚين «ًر  হওন্তু াঅহভ মতা ভামঝ ভামঝ নপর মযামা 

যাহঔ, াঅফায ভামঝ ভামঝ মযামা মেমড় মদাআ। যামে হওেু াাং 

মজমক াআফাদাত ওহয  হওেু াাংম খুভাাআ, াঅহভ মতা হফফা 

ওমযহে এফাং মকা বেণ ওময থাহও। ম াঅভায াঈম্মত! 

মতাভযা মজমন মযমঔা! মম ফযহক্ত াঅভায ুন্নাতমও াফজ্ঞা ওময, ম 

াঅভায াঈম্মতবুক্ত ন।153 

াঈত্তভ  হফে ঔাদযভূ ঔাায  াঅল্লায শুওহযা জ্ঞান 

ওযায জনয াঅল্লা তা‘াঅরা হনমদি হদমমেন, মম ফযহক্ত হফে ফা 

ারার ঔাদযমও াযাভ ভমন ওযর ম ীভা রঙ্ঘনওাযী াঅয মম 

ফযহক্ত াঅল্লায শুওহযা ওময না ম াঅল্লায ি াঅদা ওযর 

না ফস্তুত তা মমন ম নষ্ট ওযর। এ ফযাাময যাূর াল্লাল্লাহু 
                                                           
153 ভুহরভ, াহদ: ১৪০১; নাাী, াহদ: ৩২১৭ 
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াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅদি র মফিাত্তভ  মফিাৎওৃষ্ট াঅদি। 
াঅয দুাআ ন্থা মরামওযা ম াঅদিচুযত ম থামও: 

১। াচওাযী মাযা াআচ্ছাভত গ্রণ ওময, াঅয তামদয প্রহত 

াহিত দাহত্বভূ মত হফযত থামও। 

২। াঈত্তভ  হফে ফস্তুভূ াযাভ াফযস্ত ওময এফাং এভন 

বফযামকযয প্রচরন খটা মা াঅল্লা তা‘াঅরা প্রফতিন ওমযনহন, 

াআরামভ মতা মওান বফযাকয মনাআ। 

তাযয হতহন [যামভাহুল্লা] ফমরন: ারার ফস্তু ফাআ াঈত্তভ  

হফে, াঅয ফ াঈত্তভ  হফে ফস্তুাআ ারার। াঅল্লা তা‘াঅরা 

াঅভামদয জনয াঈত্তভ  হফে ফস্তুগুহরমওাআ ারার ওমযমেন এফাং 

খৃহণত  াহফে ফস্তুগুহরমও াঅভামদয জনয াযাভ ওমযমেন। 
হফে ায ওাযণ র: এগুহর মমভন রুহচ ম্মত মতভহন তা 

যীমযয জনয াতযন্ত াঈওাযী। 

াঅয মম ফস্তুগুহর াঅভামদয জনয েহতওয াঅল্লা তা‘াঅরা 

মগুহরমও াযাভ ওমযমেন। াঅয মা াঅভামদয জনয াঈওাযী, 

াঅল্লা তা‘াঅরা তাাআ াঅভামদয জনয ারার ওমযমেন। 
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তাযয হতহন [যামভাহুল্লা] ফমরন: ানাায, হযধান, েুধা  

হযতৃপ্ততা ভানুমলয ামনও াফিা যমমে। াঅয এওজন 

ভানুমলয াফিা ামনও প্রওায মত াময হওন্তু মফিাত্তভ াঅদি 

র টাাআ মদ্বাযা াঅল্লা তা‘াঅরায ানুযণ   মা 

গ্রণওাযীয মে াঈওায  মটাাআ।154  

                                                           
154 ভাজভুাঈর পাতাা ২২/৩১০ াংমেহত 
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ামনযয ম্মান যো ওযা 

াআরাভী হো  হমহওমযয ভজহরাআ র ফি মশ্রষ্ঠ ভজহর। 
াঅয ম ভজহরম মহদ ভানফ জাহতয মফিাত্তভ ফযহক্ত াঈহিত 

থামওন মামত হতহন তাাঁয াদী  মাফতী হো  হনমদিহওা 

হদমফন তা মওভন মত াময? তাাঁয ভজহরময হফশুিতা  তাাঁয 

াঅত্মীও হনভিরতায প্রভাণাআ র, বুরওাযীমও াংমাধন ওময মদা, 

াজ্ঞমও হো মদা, াঈদাহন-কামপরমও তওি ওযা। তাাঁয 

ভজহরম াঈত্তভ ওথা  ওামিক্রভ ফযতীত ানয মওান হওেুাআ হতহন 

মভমন হনমতন না। মওাঈ ওথা ফরা াঅযম্ভ ওযমর মহদ চু মথমও 

তায ওথাগুহর হতহন াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লাভ শ্রফণ ওযমতন 

তমফ হতহন ওামযা কীফত, যহনন্দা  াফাদ মদা মওান ক্রমভাআ 

মভমন হনমতন না। এজমনয হতহন ামনযয ম্মান যো এ ফ 

মেমে প্রহতফাদ ওযমতন। 

াঈতফান হফন ভামরও যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন, 

؟ «أيٜ ٚةلٓ ثٜ ادلدغٙ»/ يؽٌل َْةؿ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ّةـ اجليب 
ؼًل ا و٘يٟ - ذلٓ ٚٞةَِ ال حيت ا كال رض٢هل، َْةؿ اجليب / َْةؿ رجٖ
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ال دُىٖ ذلٓ، أال دساق ّر ّةؿ ال هلإ إال ا يسير ثزلٓ كجٟ ا، »-/ كض٘ٙ 
 .«ال هلإ إال ا يبذيغ ثزلٓ كجٟ ا/ كإف ا ّر حسـ ىلع اجلةر ٜٚ ّةؿ

 নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ নাভামম দাাঁহড়ম ফরমরন: 

ভামরও হফন াঅদ্দাঔাভমও মদঔহেনা মওন? এও ফযহক্ত ফরর: ম 

মতা ভুনাহপও। মওননা ম াঅল্লা  তাাঁয যাূরমও েন্দ ওময 

না। এ ওথা শুমন নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফরমরন: 

তুহভ এ ওথা ফমরা না। তুহভ হও জামনা না, ম াঅল্লা তা‘াঅরায 

ন্তুহষ্ট ওাভনা ‚রা াআরাা াআল্লাল্লা াথিাৎ াঅল্লা ফযতীত তয 

মওান ভাফূদ মনাআ‛ াঠ ওমযমে! াঅল্লা তা‘াঅরা জাান্নাভমও ঐ 

ফযহক্তয াঈয াযাভ ওমযমেন মম ফযহক্ত াঅল্লা তা‘াঅরায ন্তুহষ্ট 

ওাভনা ‚রা াআরাা াআল্লাল্লা াথিাৎ াঅল্লা ফযতীত তয মওান 

ভাফূদ মনাআ‛ াঠ ওযমফ!।155  

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হভথযা ােয মদা মথমও 

হনমলধ ওমযমেন এফাং মতভহনবামফ ামনযয াহধওায ঔফি ওযা 

মথমও হনমলধ ওমযমেন। 

                                                           
155 ফুঔাযী, াহদ: ৫৪০১; ভুহরভ, াহদ: ৩৩ 
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াঅফু ফওয যাহদাল্লাহু াঅনহু  মত ফহণিত, হতহন ফমরন,  যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযমেন:  

اإلرشاؾ ثة، »/ ثًل ية رض٢ؿ ا، ّةؿ/ ؟ ّ٘ٞة«أال أٝببكٙ ثأكرب الٕجةاس»
َٛة زاؿ « أال ك٢ّؿ الشكر»/  كاكف ٚذٕبنة َ ٘ص َْةؿ«كو٢ْؽ ال٢ادليٜ

 .«حلذٟ ضٕخ/ يكسر٠ة حىت ّ٘ٞة

াঅহভ হও মতাভামদয ফিাহধও ফড় মকানা ম্পমওি াফহত ওযফ 

না? াঅভযা ফররাভ হনশ্চাআ, ম াঅল্লায যাূর! াফহত ওরুন। 
হতহন ফরমরন: াঅল্লায ামথ াাংীদায িান ওযা  হতা-

ভাতায াফাধয া। হতহন মরান হদম ফম হেমরন, াত:য 

হতহন াঈমঠ ফম ফরমরন: াফধান মতাভযা হভথযা ওথা মত এফাং 

তা ফায ফায ফরহেমরন, মল মিন্ত াঅভযা ফরমত রাকরাভ এঔন 

মহদ হতহন চু মতন।156  

ভুহভন জননী াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা -য প্রহত াকাধ বারফাা 

থাওা মে তায ওতৃিও কীফত ওযাটা ওমঠাযবামফ দভন ওময 

তায বফতা ফণিনা ওমযমেন। 

                                                           
156 ফুঔাযী, াহদ: ২৫৫৪  
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াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ّ٘خ ل٘ٞيب -
ْٗر »/ دىين ّرص٠ة، َْةٗخ/ حطجٓ ٜٚ ؼُيح ٔزا ككزا، ّةؿ ثىؾ السكاة

.«ّ٘خ لكٛح ل٢ مشجخ ثٛةء ابلحس ملشجذٟ  াঅহভ ফররাভ: ম নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মমে, মমে ঐ মাআ াহপা। 
ানয ফণিনা এমমে- াথিাৎ হতহন াঈমদ্দয হনমহেমরন ঐ মফাঁমট 

াহপা। এ ওথা শুমন হতহন ফমরন: তুহভ এভন ওথা ফমরে, তা 

মহদ াকময হভশ্রণ ওযা মতা তমফ াকমযয াহনমও হযফতিন 

ওময হদমতা।157  

ানয বাময মদাল মকামনয ভাধযমভ ম্মান যোওাযীমও ুাংফাদ 

হদম নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন:  

ة ىلع ا أف يىذْٟ ٜٚ اجلةر» ْن  .«ٜٚ ذب وٜ وسض أديٟ ثةٌٗيجح اكف ح

মম ফযহক্ত ানয বাময কীফত দভন ওময তায ম্মান যো ওযর, 

াঅল্লা তা‘াঅরা তামও জাান্নামভয াঅগুন মথমও যো ওযমফন।158  

                                                           
157 াঅফু দাাঈদ, াহদ: ৪৮৭৫ 
158 াঅভাদ, াহদ: ২৭৬০৯ 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হমহওমযয ফণিনা 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মফী মফী াঅল্লা 

তা‘াঅরায হমহওয ওযমতন। ভুহরভ জাহতয প্রধান হেও তামদয 

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াআফাদাত  াঅল্লা 

তা‘াঅরায ামথ তাাঁয ান্তমযয মমাকামমাক হের ুদৃঢ়। তাাঁয 

জীফমনয ূফিায ওর গুনা েভা ওময মদা মহের। 
এযয হতহন াঅল্লায প্রাংা, তাাঁয শুওহযা জ্ঞান, এমস্তকপায 

ফযতীত এও ভূহুতি ভ াহতফাহত ওযমতন না!। হতহন হেমরন 

শুওয গুজায ফান্দা এফাং শুওহযা জ্ঞানওাযী  াঅল্লা 

তা‘াঅরায প্রাংাওাযী যাূর। হতহন তাাঁয প্রবূয ভমিাদা ম্পমওি 

ম্মও জ্ঞান রাব ওমযাআ তাাঁয প্রাংা ওযমতন, ওযমতন তাাঁয 

ভীম প্রাথিনা, তাাঁযাআ হদমও প্রতযাফতিন ওযমতন। হতহন স্বী 

ভময ভূরয ম্পমওি ফুঝমতন ফমরাআ হতহন তা মত াঈওৃত মত 

ামযহেমরন, াঅয ম ভমও হতহন াঅল্লায ানুযণ  তাাঁয 

াআফাদামত ওাটামনামতাআ হেমরন মচষ্ট। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:  
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س ا دىةىل ىلع لك أحيةٟٝ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف رض٢ؿ ا »  .«ئز

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফিদা াঅল্লা তা‘াঅরায 

হমহওয ওযমতন।159  

াআফমন াঅব্বা যাহদাল্লাহু াঅনহুভা মত ফহণিত, হতহন ফমরন: 

াঅভযা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও এও বফঠমও 

এওত ফায এ মদাা ড়মত শুমনহে: 

ٍسًِلٍ  رىبِّ  ًُ ًٍ ديٍت  ا َّم  كى ٌلى ٓى  وى ٍٝخى  إًَّٝم
ى
ٙي  اتلَّم٢َّمابي  أ  السَّمًحيٍ

াথিাৎ ম াঅল্লা! তুহভ াঅভামও েভা ওমযা  াঅভায তাফামও 

ওফূর ওময না, হনশ্চাআ তুহভ দারু  তাফা ওফূরওাযী।160  

াঅফু হুযাাআযা যাহদাল্লাহু াঅনহু ফমরন:  

كا إين ألضذٌُس ا »/ ي٢ْؿ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ضٛىخ رض٢ؿ ا 
 .«كأد٢ب إحلٟ يف احل٢ـ أكرث ٜٚ ضجىني مسة

                                                           
159 ভুহরভ, াহদ: ৩৭৩ 
160 াঅফু দাাঈদ, াহদ: ১৫১৬ 
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াঅহভ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভমও ফরমত শুমনহে: 

হতহন ফমরন: াঅল্লায থ াঅহভ প্রহত হদন ত্তমযয াহধও ফায 

াঅল্লায ওামে েভা প্রাথিনা  তফা ওময থাহও।161  

াআফমন াঈভায যাহদাল্লাহু াঅনহুভা ফমরন: াঅভযা যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লামভয এও বফঠমও এওত ফায এ মদাা ড়মত 

শুমনহে: 

ٍسًِلٍ  رىبِّ  ًُ ًٍ ديٍت  ا َّم  كى ٌلى ٓى  وى ٍٝخى  إًَّٝم
ى
ٙي  اتلَّم٢َّمابي  أ  السَّمًحيٍ

াথিাৎ ম াঅল্লা! তুহভ াঅভামও েভা ওমযা  াঅভায তাফামও 

ওফূর ওময না, হনশ্চাআ তুহভ দারু  তাফা ওফূরওাযী।162  

ভুহরভ জননী াঈমু্ম ারাভা যাহদাল্লাহু াঅনা  ফমরন: হতহন 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ওামে থাওা ওাহরন এ 

মদাাহট মফী াঠ ওযমতন: 

ِّ٘تى  يىة ْى ٘ي٢ًٍب  ٚي ْي جٍِّخ  اٍٗ ى  ّى٘يًٍبٍ   ى ٓى  ىلعى ًٞ  ًديٍ

                                                           
161 ফুঔাযী, াহদ: ৬৩০৭ 
162 াঅফু দাাঈদ, াহদ: ১৫১৬ 



 

167 

াথিাৎ ম ান্তয হযফতিনওাযী! তুহভ াঅভায ান্তযমও মতাভায 

দ্বীমনয াঈয প্রহতহষ্ঠত যামঔা।163  

                                                           
163 হতযহভমী, াহদ: ২১৪০ 
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প্রহতমফী ামথ াঅল্লায নফী 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয প্রহতমফী াটাাআ হের 

ম্মামনয ওাযণ। যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লামভয ান্তময 

প্রহতমফীয ভা াফিান হফযাজ ওযত। হতহন ফমরন:  

 .«ٚةزاؿ جربيٖ ي٢ؼيين ثةْلةر حىت مٞٞخ أٟٝ ضي٢رزٟ»

হজহব্রর [াঅরাাআহ ারাভ] াঅভামও ফিদা প্রহতমফী ম্পমওি 

াহত ওযমতন এভন হও াঅহভ এ াঅঙ্কা ওযতাভ মম, মতা 

তামও তাাঁয াঈত্তযাহধওায ওময হদমফ।164  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅফু জায যাহদাল্লাহু 

াঅনহুমও এ ফমর াহাত ওমযমেন:  

 «ية أثة ذر إذا قجذخ مسّح َأكرث ٚةء٠ة كدىة٠ر جرياٝٓ»

ম াঅফু জায! তুহভ মঔন মকা াওামফ তামত মঝার এওটু 

ফাহড়ম দা  প্রহতমফীয মঔাাঁজ না।165  

                                                           
164 ফুঔাযী, ৬০১৪; ভুহরভ, াহদ: ২৬২৫ 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ প্রহতমফীমও ওষ্ট মদা 

মথমও তওি ওময ফমরন: 

 «ال يردٖ اْلٞح ٜٚ ال يأٜٚ جةرق ث٢ااْٟ»

 মম ফযহক্তয াহনষ্ট মথমও প্রহতমফী হনযাদ ন ম ফযহক্ত 

জান্নামত প্রমফ ওযমফ না।166  

প্রহতমফীয জনয মৌবাকয মায ম্পমওি হতহন ফমরন: 

 «ٜٚ اكف يؤٜٚ ثة كاحل٢ـ اآلدس، َ٘يحطٜ إىل جةرق»

 মম ফযহক্ত াঅল্লা  াঅমঔযাত হদফময প্রহত হফশ্বা যামঔ, ম 

মমন প্রহতমফীয ামথ বার ফযফায ওময।167  

                                                                                                            
165 ভুহরভ, াহদ: ২৬২৫ 
166 ভুহরভ, াহদ: ৪৬ 
167 ভুহরভ, াহদ: ৪৭ 
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ভানুমলয ামথ াঈত্তভ ফযফায ওযা 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: « ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - اكف اجليب -
ٚة ثةؿ / ٚة ثةؿ َالف ي٢ْؿ؟ كٗكٜ ي٢ْؿ/ إذا ثٌٟ٘ وٜ السجٖ اليشء لٙ يْٖ

.«أ٢ّاـ ٔزا ككزا؟  মওান ফযহক্ত ম্পমওি মওান প্রওায ত্রুহটয াংফাদ 

মৌঁেমর যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তায নাভ াঈমল্লঔ 

ওময ফরমতন না মম াভুমওয হও মমে? ফযাং হতহন এবামফ 

ফরমতন: মরাওমদয হও র মম, তাযা এভন এভন ওথা ফমর?।168  

াঅনা হফন ভামরও যাহদাল্লাহু াঅনহু  ফমরন: এওদা যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া াল্লামভয ওামে এও ফযহক্ত এভন াফিা 

প্রমফ ওযর, মঔন তায াঈয রুদ যাং হযরহেত হচ্ছর, াঅয 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ােন্দ ওমযন,  এভন হওেু 

হনম ওভ মরাওাআ তাাঁয হনওট াঅত। ম মরাওহট মঔন তাাঁয 

হনওট মথমও ফাহয ম মকর, তঔন হতহন ফরমরন: « ل٢ أمسدٙ ٠زا

                                                           
168 াঅফু দাাঈদ: াহদ: ৪৭৮৮ 
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«أف يٌطٖ ذا وٟٞ  মতাভযা মহদ এ ফযহক্তমও তা মধৌত ওযমত ফরমত, 

তমফ বার মতা।169  

াআফমন ভাাঈদ যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত, হতহন ফমরন: যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযন:  /-« ٜٛأال أدربكٙ ث
.«حيسـ ىلع اجلةر، أك ثٜٛ حتسـ و٘يٟ اجلةر؟ دسحٙ ىلع لك ّسيت ٠ني ٗني ض١ٖ  
াঅহভ হও মতাভামদযমও এভন ফযহক্ত ম্পমওি াংফাদ হদফ না? মম 

ফযহক্ত জাান্নামভয জনয াযাভ াঅয জাান্নাভ তায জনয াযাভ। 
প্রমতযও ঐ ফযহক্তয জনযাআ জাান্নাভ াযাভ মম হনওটফতিী, জ 

যর  নযভ প্রফৃহত্তয।170  

                                                           
169 াঅফু দাাঈদ, াহদ: ৪৭৮৯ 
170 াঅভদ, াহদ: ৩৯৩৮ 
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ভানুমলয াহধওায হফলম াঅল্লায নফী 

ভানুমলয াঈয ামনও াহধওায যমমে। তামত যমমে: াঅল্লা 

তা‘াঅরায ও ফা াহধওায, াযহদমও যমমে হযফামযয ও ফা 

াহধওায াঅয তৃতীমত যমমে স্বী াঅত্মায াহধওায, তাযয 

যমমে ফান্দামদয ামনও াহধওায। তাযয যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ ভমও হওবামফ বাক ওময হদমনয প্রহতহট 

ভূহুতিমও ওামজ রাহকমমেন?! 

াঅনা যাহদাল্লাহু াঅনহু মত ফহণিত হতহন ফমরন:  

يطأل٢ف وٜ وجةددٟ - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - جةء زالزح ر٠ف إىل ثي٢ت اجليب 
ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - أيٜ حنٜ ٜٚ اجليب / َ٘ٛة أدربكا ٔأ١ٝٙ دْةل٠٢ة، كّةل٢ا

أٚة أٝة َأؼٌل ال٘يٖ / كّر ًُس هل ٚة دْرـ ٜٚ ذٝجٟ كٚة دأدس، ّةؿ أحر٠ٙ- 
ا، كّةؿ اآلدس كأٝة أوزتؿ اٗجطةء / كأٝة أؼ٢ـ ادل٠س كال أَكس، كّةؿ اآلدس/ أثرن

ا، َ ةء رض٢ؿ ا  أٝذٙ »/ إحل١ٙ َْةؿ- ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - َال أدشكج أثرن
اذليٜ ّ٘ذٙ ٔزا ككزا؟ أٚة كا إين ألدغةكٙ  كأدْةكٙ هل لٕين أؼ٢ـ 

ت وٜ ضجيت َ٘حص ٚين  .«كأَكس، كأؼٌل كأرّر كأدشكج اٗجطةء، َٜٛ ًر
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এওদা হতন ফযহক্ত নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ খময এম 

তাাঁয াআফাদাত ম্পমওি হজজ্ঞাা ওময, ম ম্পমওি াফহত ায 

য তাযা তা াহত নকনয ভমন ওযর। তাযা ফমর াঈঠর, যাূমরয 

ভমিাদা াঅভযা মতা নকনয, মওননা তাাঁয জীফমনয ূফিায ওর 

গুনা েভা ওময মদা মমে। তামদয ভধয মত এও ফযহক্ত 

ফরর: াঅহভ াযা যাহে ধময ারাত াঅদা ওযফ। ানযজন ফরর: 

াঅহভ াযা জীফন ধময মযামা যাঔফ, ওঔমনা োড়ফ না। ানযজন 

ফরর: [াঅহভ ভহরায ঝামভরা মথমও ভুক্ত থাওফ], াঅহভ হফফা 

ওযফ না। াত:য যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ তামদয 

হনওট এম ফরমরন: মতাভযাাআ এফ ওথা-ফাতিা ফমরহেমর? াঅহভ 

াঅল্লায থ ওময ফরহে: াঅহভাআ ফিামো াঅল্লামও মফী ব 

ওময থাহও, তাযয াঅহভ ভামঝ ভমধয মযামা যাহঔ াঅফায ভামঝ 

ভমধয মযামা যাহঔ না, যাহেয হওেু াাং ারাত াঅদা ওহয াঅফায 

হওেু াাংম খুভাাআ, াঅয াঅহভ হফফা ওমযহে। ম! মতাভযা মজমন 

মযমঔা! মম ফযহক্ত াঅভায ুন্নাতমও াফজ্ঞা ওযর, ম াঅভায 

াঈম্মমতয দরবুক্ত ন।171  

                                                           
171 ফুঔাযী, াহদ: ৫০৬৩; ভুহরভ, াহদ: ১৪০১ 
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ফীযত্ব  বধমি 

াঅল্লায দ্বীমনয ওামরভামও ফুরন্দ  এ দ্বীন াআরাভমও াাময 

ওযায হনহভমত্ত যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হযূণি 

বূহভওা  াাং যমমে।  াঅয াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁমও মম 

হনাভত হদমহেমরন তা হতহন হঠওবামফ ফয ওমযহেমরন। 
াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন:   

ثيرق عحبنة ّف إال أف جية٠ر - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة رضب رض٢ؿ ا »
ة كال امسأة ٚن  «يف ضبيٖ ا كال رضب دةد

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হজামদয ভদান ফযতীত 

তাাঁয াত হদম ওাাঈমও ভামযনহন এভনহও তায স্ত্রী  ঔামদভমও 

না।172  

হতহন এওাাআ ওুযাাআ  তামদয মনতামদয দাাত মদা  

তামদয ামথ মতযয াঅমন্দারমন ভুমঔাভুহঔ ম এ দ্বীন াআরাভ 

হফজ রাব ওযা াফহধ হটমও থাওায য হতহন ওঔমনা ফমরনহন 

                                                           
172 ভুহরভ, াহদ: ২৩২৮ 
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মম, াঅভায াামময মওাঈ াঅমহন াথফা ওর জাহতয মরাও 

াঅভায হফমযাধী াঅহভ এওা। ফযাং হতহন াঅল্লায াঈয বযা 

মযমঔ ভা ফীযমত্বয ামথ দাাতী ওাজ চাহরম মকমেন এফাং 

মরাওমদযমও াঈৎা দান ওমযমেন এফাং তামদযমও দ্বীমনয াঈয 

প্রহতষ্ঠা থাওায জনয াঅহ্বান ওযা মে মরামওযা দূময ময 

মাায য হতহন হিয মথমওমেন এওর াঅদিাআ প্রভাণ ওময 

তাাঁয াীওতা  বধমি। 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ওমও ফেয ধময মযা 

গুা াআফদাত ওযমতন ম ভ তামও মওাঈ ওষ্ট মদহন, াঅয 

ওুযাাআযা তায হফরুমি মওান প্রওায হফমযাহধতা ওমযহন, াথফা 

ওামপয মকাষ্ঠীয মওাঈ তায হফরুমি এওহট তীয হনমে ওমযহন, 

হওন্তু মঔন যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ভানফ জাহতমও 

তাীমদয হদমও প্রাওাময াঅহ্বান, এফাং াআফাদাত এওভাে 

াঅল্লা তা‘াঅরায হনহভমত্তাআ মত মফ এ াঅহ্বান জানামরন, 

তঔনাআ ওামপযযা াঅশ্চমি ম ফমর াঈঠর: 

﴿    َ َ َ
َ
   َ ًَ ِ ا  ٱل ًٗ    [٥ / ص] ﴾ ٥ َ  ِ ً  ۖا  إَِل 
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াথিাৎ ম হও ফহু ভাফূদমও এও ভাফূমদ হযণত ওযমে।173  

তাযা ভূহতিমও তামদয  াঅল্লায ভামঝ ভাধযভ ভমন ওযত, মা 

াঅল্লা তা‘াঅরা ওুযাঅমন ফণিনা ওমযমেন: 

﴿ ُي ۡل  َما ُ ُ ٓ  إِ َّن  َ  ۡل ِ  إَِ   ِٱَُ ّ ُِوٌهَا    [٣/ الشمس] ﴾ ٣ ُ  ۡلَ َٰٓ   ٱَّن

াথিাৎ াঅভযা মতা তামদয াআফদাত এজনযাআ ওহয মম, তাযা 

াঅভামদযমও াঅল্লায বনওটয াজিন ওহযম হদমফ।174  

তাযা হওন্তু তাীদুয রুফুহফযামও স্বীওায ওযত, মা াঅল্লা 

তা‘াঅরা ফণিনা ওমযমেন: 

َ  َ   ِ  ّمِنَ   َ ۡل ُ ُُ   َمن  ُ ۡل  ﴿  ِۡر    ل َّن
َ ۖا   ُ ِ  َو ٱۡل ُ ٓ   ٱَّن وۡل    َّنا

َ
 ُيً ى  ََ َ    إِ َّناُا ۡل   

وۡل 
َ
   [٢٤/ ضجة] ﴾ ٢٤ مُّب ِ ٖم  َ َ   ٖم  ِ    

াথিাৎ, ফরুন: াঅওাভন্ডরী  ৃহথফী মত মও মতাভামদযমও 

হযহমও প্রদান ওময? ফরুন: াঅল্লা!  াঅভযা, না  মতাভযা 

ৎমথ হিত াথফা স্পষ্ট হফভ্রাহন্তমত হতত।175  
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হপ্র াঠও! াঅহন এওটু হচন্তা ওময মদঔুন, ফতিভামন ভুহরভ 

মদগুহর হযমও রাফ ম মকমে। ভৃমতয হনওট প্রাথিনা ওযা, 

তামদযমও াীরা ভমন ওযা, তামদয জনয ভান্নত ওযা, তামদযমও 

ব ওযা  তামদয হনওট াঅওাঙ্খা ওযা! এভনহও াঅল্লায ামথ 

হযও ওযায ওাযমণ এফাং ভৃতমদযমও জীফতমদয িামন াঅন 

মদায ওাযমণ াঅল্লা ামথ তামদয ম্পওি হেন্ন ম মকমে। 
াঅল্লা তা‘াঅরা ফমরন: 

ِ ۡل  َمن إِهَّنُىۥ ﴿ ِ   ُ ۡل ُ  َ  َّن َ  َ َ  ۡل   ِ ٱَّن َوَّن َ  َ  َ ۡلىِ   ٱَّن َو  ىُ   ٱۡل
ۡل
ۖا  َوَم   ﴾ ٧٢ ٖم   َّناُو

   [٧٢/ املةا رة]

াথিাৎ: হনশ্চ মম ফযহক্ত াঅল্লায ামথ াাংীদায িান ওময 

াঅল্লা তায জনয জান্নাত াযাভ ওমযমেন এফাং তায ফািান মফ 

জাান্নাভ।176  

এফায াঅভযা তাাঁয খয মথমও মফয ম াঈত্তয হদমও এও 

াামড়য হদমও ধাহফত াআ, ম াাড়হট র াঈহুদ াাড়। 
মমঔামন ভা াংগ্রাভ াংখহটত মহের। মমথা প্রওা া যাূর 
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াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ফীযত্ব এফাং প্রাভাহণত  াীভ 

বধমি, মম ভা মুমি হতহন বীলণ াঅক্রান্ত  মঔভ ন, এভনহও 

তায মচাযা ভুফাযও যক্তাক্ত । াভমনয দাাঁত মবমঙ্গ মা  

ভাথা াঅখাত প্রাপ্ত ন াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ। 

াার হফন াাঅদ যাহদাল্লাহু াঅনহু াঅভামদযমও যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅত া ম্পমওি ফণিনা ওযমত হকম 

ফরমেন: 

ؼًل ا و٘يٟ - أٚة كا إين ألوسؼ ٜٚ اكف يٌطٖ جسح رض٢ؿ ا » 
اكٝخ َةقٛح و٘ي١ة الطالـ / ، كٜٚ اكف يطٕت املةء كبٛة دككم، ّةؿ-كض٘ٙ 

دٌطٟ٘ كوٌل ثٜ أيب قةٗت يطٕت - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ثٞخ رض٢ؿ ا 
ة ٜٚ  املةء ثةمل ٜ، َ٘ٛة رأت َةقٛح أف املةء ال يشير ادلـ إال ٔرثة أدزت ّكىن

حؽري كأحسّذ١ة كألؽْذ١ة َةضذٛطٓ ادلـ ككرست ربةويذٟ كجسح كج١ٟ 
  «ككرست ابليـح ىلع رأضٟ

াঅহভ াঅল্লা তা‘াঅরায থ ওময ফরহে, াঅহভ জাহন: মও যাূর 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅখাত প্রাপ্ত জাকা মধৌত 

ওমযমে এফাং তামত মও াহন ঢারহের এফাং মওান হজহন দ্বাযা 

হচহওৎা ওযা মহের। হতহন ফমরন: যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 
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াাল্লামভয ওনযা পামতভা যাহদাল্লাহু াঅনা  মধৌত ওমযহের 

এফাং াঅরী যাহদাল্লাহু াঅনহু মরাটা মথমও াহন ঢারহেমরন। াঅয 

পামতভা যাহদাল্লাহু াঅনা  মঔন মদঔমরন মম, াহন ঢারা যক্ত 

প্রফাহত া াঅমযা ফৃহি মচ্ছ তঔন হতহন চাটাাআ ুহড়ম 

রাহকম হদমরন, তঔন যক্ত প্রফাহত া ফন্ধ ম মকর। তাাঁয 

াভমনয দাাঁত মবমঙ্গহের এফাং তায ভুঔ ভন্ডমর াঅখাত মরমকহের 

এফাং মরৌ ফভি মবমঙ্গ তাাঁয ভাথা প্রমফ ওমযহের।177  

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয হুনাাআন মুমিয াফিা 

ম্পমওি াব্বা হফন াঅবু্দর ভুত্তাহরফ যাহদাল্লাহু াঅনহু  ফমরন: 

হুনামনয মুমিয হদন ভুহরভ ফাহনী মঔন মট মাহচ্ছর, তঔন 

হতহন তায াযীমও রাহথ মভময ওামপযমদয হদমও মদৌড়ামনা 

শুরু ওমযন; হওন্তু াঅহভ এাআ হনমত াযীয রাকাভ ধময ফাধা 

মদাআ মমন ম দ্রুত না মমমত াময। াঅয নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লাভ এভতাফিা ফরহেমরন: « أٝة اجليب ال ٔزب، أٝة اثٜ وجر  
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«املك٘ت  াঅহভ তয নফী, হভথযা নফী নাআ, াঅহভ াঅবু্দর ভুত্তাহরমফয 

াঈত্তযূযী।178  

ফীয মনানী াশ্বামযাী, ফহু ফহু প্রহি খটনা প্রফাময নাও  

াঅরী হফন াঅফু তামরফ যাহদাল্লাহু াঅনহু  যাূর াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ াাল্লাভ ম্পমওি ফমরন: মঔন এওদর ানয ত্রু 

দমরয ভুঔাভুহঔ ত  মুি বাফ াঅওায ধাযণ ওযত, তঔন 

াঅভযা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅশ্র গ্রণ 

ওযতাভ, হতহনাআ ফিামগ্র ত্রুয হনওটফতিী মতন।179  

দাাতী ওামজ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয বধমমিয 

ওাযমণাআ াঈির দৃষ্টান্ত িান   াঈত্তভ াঅদি যহচত  

এভনহও মায তযামকয হফহনভম াঅল্লা তা‘াঅরা এ দ্বীন প্রহতষ্ঠা 

ওমযমেন এফাং ভুহরভ ফাহনী াযা াঅযফ াঈদ্বী, াভ  ভা 

যাাঅন নাায [ামফও মাহবমত াআাঈহনন  াঅপকান ীভান্ত] 

মিন্তাআ াআরামভয মখাড়া াফামধ হফচযণ ওমযমে, এভনহও াওা  

 ওাাঁচা ওর খমযাআ াআরাভ প্রমফ ওমযমে। 
                                                           
178 ভুহরভ, াহদ: ১৭৭৬; ফুঔাহয, াহদ: ২৮৭৪ 
179 ফাকাফী যম ুন্নামত ফণিনা ওমযমেন, এফাং মদঔুন: ী ভুহরভ ৩/১৪০১ 
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যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন: 

ْٗر أدُخ يف ا كٚة خيةؼ أحر، كْٗر أكذيخ يف ا كٚة يؤذل أحر، » 
كْٗر أدخ وٌل زالز٢ف ٜٚ ثني ي٢ـ كحلٖ كٚة يل كبلالؿ قىةـ يأكٟ٘ ذك ٔجر 

  «إال يشء ي٢ارم إثف ثالؿ

াঅল্লায যাস্তা াঅভামও বীত িি ওযা মমে হওন্তু এয 

প্রহতমাধ হমমফ ওাাঈমও বীত িস্ত ওযা হন। াঅল্লায 

যাস্তা াঅভামও ামনও ওষ্ট মদা মমে হওন্তু এয প্রহতমাধ 

হমমফ ওাাঈমও ওষ্ট মদা হন। াঅভায াঈয হে হদন  যাত 

াহতফাহত ম মকমে হওন্তু াঅভায  মফরামরয জনয এভন মওান 

ঔাদয হের না মা মওান ফযহক্ত মঔমত াময, তমফ শুধু মফরার মা 

হওেু তায ফকমরয হনমচ হনমমে।180  

াথচ তাাঁয হনওট ামনও ম্পদ এমমে, ামনও কহণভমতয ভার 

রাব ওমযমেন হতহন। াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁয ামত ামনও হফজ 

দান ওমযমেন। এযয হতহন াঈত্তযাহধওায ূমে মওান াথি-ওহড় 

মযমঔ মানহন। তমফ হতহন মম াঈত্তযাহধওায মযমঔ মকমেন, তা র: 
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এমরভ ফা জ্ঞান। ফস্তুত এটাাআ র ভীযাুন্ নফুা ফা 

নফুযামতয াঈত্তযাহধওায। মওাঈ মহদ ম াঈত্তযাহধওায গ্রণ 

ওযমত চা, ম মমন তা গ্রণ ওময এফাং াঅনন্দ হচমত্ত তা গ্রণ 

ওময। 

াঅমা যাহদাল্লাহু াঅনা ফমরন: 

ة، كال عةةن، كال - ؼًل ا و٘يٟ كض٘ٙ - ٚة دسؾ رض٢ؿ ا »  ٛن ديٞةرنا كال در٠
  «ثىرينا، كال أكىص بيشء

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ মওান প্রওায হদনায-

হদযাভ, মওান প্রওায োকর ফা াঈট মযমঔ মানহন এফাং মওান 

প্রওায াীত ওময মানহন।181  
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যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয প্রাথিনা 

মদাা-প্রাথিনা র ভান এও াআফাদাত, মা াঅল্লা ফযতীত ওামযা 

হনওট ওযা মওান বামফাআ বফধ ন। মদাায াথি র: াঅল্লায 

ভীমাআ ভুঔামেীতা প্রওা  ওর াভথি  হক্ত াঅল্লায 

হদমও মাদি ওযা। াঅয মদাা ফা প্রাথিনা ওযাাআ র ফান্দায 

াঅর হযচ এফাং ভানহফও দুফিরতা  ফযতায ফহ:প্রওা তাাআ 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভএযাদ ওমযমেন: « ادلًعء ٢٠
«اٗىجةدة  মদাাাআ র াআফাদাত।182  

তাাআ মতা যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফিদা মদাা, 

হফন-নম্রতা  াঅল্লায ভীম স্বী াবাফ প্রওা ওযমতন এফাং 

হতহন ফযাও বাফ ম্পন্ন ওথা ফরমত  মদাা- প্রাথিনা ওযমত 

েন্দ ওযমতন। 

তাাঁয াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভএয মদাায ভমধয এগুহর হের 

ানযতভ: 
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184 

َّٙم  ً٘حٍ  اىلَّ٘م١ي ٍؼ
ى
مٍ  ًدييًٍنٍ  يًلٍ  أ ً ٢ى  اذلَّم حي  ٠ي ٛى ٍمًسمٍ  ًوٍؽ

ى
ً٘حٍ  ، أ ٍؼ

ى
ٍنيىةمى  يًلٍ  كىأ  اَّٗميًتٍ  دي

ة ةيًشٍ  ًفي١ٍى ىى ً٘حٍ  ٚى ٍؼ
ى
ً ٍ  يًلٍ  كىأ ٍ  آًدسى ة اٗيتَّم ةًدمٍ  ًفي١ٍى ىى ًٖ  ٚى ةن  احٍلىيىةةى  كىاٍجىى ٍ  ًزيىةدى  يلِّ

ِّ  يًفٍ  رٍيو  لكي ًٖ  دى ٢ٍتى  كىاٍجىى ٛى ٍ حن  ال ٍٜ  يًلٍ  رىاحى ًٚ  ِّ  . رشى   لكي

াথি: ম াঅল্লা! তুহভ াঅভায দ্বীনমও ুন্দয-হঠও ওয মা াঅভায 

ওর ওমভিয মপামতওাযী। াঅভায াহথিফ জীফনমও ুন্দয ওয 

মামত াঅভায জীহফওা যমমে। াঅভায যওারমও ুন্দয ওয মামত 

াঅভায প্রতযাফতিন মফ। ৎ ওমভিয ভমধয াঅভায াাত ফৃহি ওয 

এফাং ভন্দ ওভি মত ভতমও াঅভায জনয াঅযাভ দাও ওয।183  

াঅয তাাঁয াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঈত্তভ মদাায ান্তবুিক্ত: 

َّٙم  ٙي  اىلَّ٘م١ي ً ل يٍتى  ًعى ٌى ةً  اٍٗ ةدى ١ى ٢ىاًت  َىةًقسى  كىالغَّم ٛى رًٍض، الطَّم
ى
ِّ  رىبَّم  كىاأل ءو  لكي ٍ  يشى

ٟي  ٕى يٍ ً٘ مى ري  كى ٍع١ى
ى
فٍ  أ

ى
ى  الَّم  أ ٍٝخى  إًالَّم  إًهلى

ى
٢ٍذي  أ وي

ى
ٓى  أ ٍٜ  ثً ًٚ  ِّ يًسٍ  رشى ٍُ ِّ  نى  كىرشى

ةفً  يٍكى ٟى  الغَّم ًك ً فٍ  كىرشى
ى
ًؼى  كىأ ٍ رتى

ى
ى  أ يًسٍ  ىلعى ٍُ ٢ٍءان  نى كٍ  ضي

ى
ًجٍسقي  أ

ى
ٙو  إًىلى  أ ً٘ ٍط  . مي

াথি: ম াঅল্লা! তুহভ াঈহিত  ানুহিত ম্পমওি জ্ঞাত, 

াঅওা ভন্ডরী  ৃহথফীয ৃজনওাযী, ম প্রমতযও ফস্তুয 

প্রহতারও  াহধহত, াঅহভ ােয হদহচ্ছ মম তুহভ ফযতীত মওান 
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তয াঈায মনাআ। াঅহভ াঅভায াঅত্মায ভন্দ মত এফাং তান 

 তায হযমওয াহনষ্ট মত াঅশ্র প্রাথিনা ওযহে। াঅহভ হনমজয 

াহনষ্ট মত এফাং মওান ভুরভামনয াহনষ্ট ওযা মত মতাভায 

াঅশ্র প্রাথিনা ওযহে।184  

        নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঅমযা েন্দনী 

মদাা র: 

َّٙم  يًنٍ  اىلَّ٘م١ي ًُ ٍٔ ٓى  ا ً ل ٍٜ  حًبىالى ٓى   ى اًم سى ًٞيًنٍ  حى ًٍ ا ٓى  كى ً٘ ـٍ ُى ٍٜ  ثً َّٛم  . ًض٢ىاؾى   ى

াথিাৎ, ম াঅল্লা ! তুহভ মতাভায াযাভ ফস্তু মত ফাাঁহচম মতাভায 

ারার হযহমও দ্বাযা াঅভামও হযতুষ্ট ওময দা। াঅয মতাভায 

ানুগ্র াফদান দ্বাযা তুহভ হবন্ন ানয ফ মত াঅভামও 

াভুঔামেী ওময দা।185  

হতহন তাাঁয প্রহতারমওয ভীম এ প্রাথিনা ওযমতন: 

َّٙم  ٍسًِلٍ  اىلَّ٘م١ي ًُ ًٍ ٍيًنٍ  ا يًنٍ  كىارمٍحى ٍْ حٍلً
ى
ًِ  كىأ ًفيٍ ىلٍعى  ثًةلسَّم

ى
 األ
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ম াঅল্লা! তুহভ াঅভামও েভা ওময দা এফাং াঅভায প্রহত দা 

ওমযা  াঅভামও াঅভায মফিাচ্চ ফনু্ধয ামথ হভহরত ওয।186  

 নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ স্বাচ্ছমন্দ  দু:ঔ 

ফিদা াঅল্লায ভীম প্রাথিনা ওযমতন, ফদমযয মুমিয ভদামন 

হতহন ভুহরভ ফাহনীয হফজ  ভুহযও ফাহনীয যাজময জনয 

মদাা ওযমত ওযমত ওাাঁধ মথমও তাাঁয চাদয মড় হকমহের। নফী 
াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ হনমজয জনয, স্বহযফামযয জনয, 

াাফীমদয জনয  ভস্ত ভুরভানমদয জনয মদাা ওযমতন। 
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হমাযমতয ভাহপ্ত 

যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াদী, তাাঁয হফে 

জীফনী, তাাঁয হজাদ  হফদামদয ফণিনা শুমন াঅভামদয ওণিমও 

ুযহবত ওযায য এফায াঅভযা নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয মম ও যমমে, তা াঅদা ওযা াঅভামদয াঈয 

াহজফ মামত ওময াঅভযা ূণি ভঙ্গমরয াহধওাযী ম হঠও 

থ াফরম্বন ওহয। তাাঁয াঈম্মমতয াঈয াহধওামযয ান্তবুিক্ত র: 

ওথা  ওামজয ভাধযমভ তাাঁয াঈয ূণি াইভামনয প্রওা খটামনা 

 হতহন মা হনম এমমেন মগুহরমও হফশ্বা ওযা এফাং তাাঁয 

ানুযণ ওযা  তায াফাধযতা ওযা মত মফাঁমচ থাওা। াঅয 

জীফমনয প্রহতহট হদও তায াঅদি ভমত পারা ওযা এফাং তায 

মদা হফধামন ন্তুষ্ট থাওা  ফাড়াফাহড় ফা াফভাননা না ওময তাাঁয 

মথামথ ম্মান প্রদান ওযা। াঅয জীফমনয প্রহতহট হফলম তাাঁয 

ানুযণ ওযা  তাাঁমও াঅদমিয ভূতি প্রতীও হমমফ গ্রণ ওযা। 
স্বী হযফায, ম্পদ, ন্তান  ওর ভানুল মথমও তাাঁমও মফী 

বারফাা। তাাঁমও ম্মান মদা, তাাঁয দ্বীনমও াাময ওযা  তাাঁয 
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ুন্নাতমও যো ওযা  তা ভুরভানমদয ভামঝ হফস্তায ওযা, এফাং 

তায াাফীমদয বারফাা  তামদয াঈয ন্তুষ্ট থাওা  তামদয 

ম্মান যো ওযা  তামদয জীফন চহযত াঠ ওযা। নফী 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ভুাব্বমতয ান্তবুিক্ত র: মম 

ম্পমওি াঅল্লা তা‘াঅরা ফমরন: 

َ  إِنَّن  ﴿ ِ   َ َ   َُل ُّبٌنَ  َوَمَلَٰٓئَِ َنُىۥ  ٱَّن ا   َّنِ ّ ًَ  ُّب
َ
أ ِ نَ  َيَٰٓ ْ   ٱَّن ْ  َ وَمُوٌو  َ  َ ۡلىِ  َ  ُّبٌو

 ْ    [٥٦ / االحشاب] ﴾ ٥٦ تَ ۡل ِ ًما َوَ ّ ُِمٌو

াথিাৎ াঅল্লা  তাাঁয মপমযস্তাকণ নফীয প্রহত ারাত মপ্রযণ 

ওমযন, ম ভু’হভনকণ! মতাভযা নফীয জনয ারাত  

মথামথবামফ ারাভ জানা।187  

নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ ফমরন: 

 كَيٟ اجلُذح، كَيٟ آدـ، دِ٘ :َيٟ اْلٛىح ي٢ـ أيةٚكٙ أَـٖ ٜٚ إف

 .وٌلٌ  ٚىسكؿح ؼالدكٙ َإف َيٟ الؽالة ٜٚ وٌلٌ  َأكرثكا الؽىْح،

 أرٚخ؟ كّر و٘يٓ ؼالدٞة دىسض ٔيٍ !ا رض٢ؿ ية :رجٖ  َْةؿ

 .األٝبيةء أجطةد دأكٖ أف األرض ىلع حٌسـ ا إف :ّةؿ .ث٘يخ يىين
                                                           
187 ূযা াঅমাফ, াঅাত: ৫৬ 
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াথিাৎ প্তাময াত হদমনয ভমধয মতাভামদয জনয শুক্রফায র 

মফিাত্তভ হদন। মামত াঅদভ াঅরাাআহ ারাভমও ৃহষ্ট ওযা 

মমে, ম হদমনাআ হঙ্গা পু মদা মফ এফাং ম হদমনাআ ওর 

জীফন ভৃতযফযণ ওযমফ। ুতযাাং মতাভযা তামত াঅভায াঈয মফী 

মফী ারাত াঠ ওমযা, মওননা মতাভামদয ারাত াঅভায ম্মামন 

াঈিান ওযা মফ। এও ফযহক্ত ফরর: ম াঅল্লায যাূর! 

াঅহন মতা ভৃতুযয য ভাহটয ামথ হভম মামফন, াতএফ, 

াঅভামদয ারাত াঅনায প্রহত হওবামফ ম ওযা মফ? হতহন 

ফমরন: হনশ্চাআ াঅল্লা তা‘াঅরা নফীমদয মদ জভ ওযামও 

ভাহটয জনয াযাভ ওময হদমমেন।188  

াঈম্মমত ভুাম্মাদী মমন এ নফীয াহধওায প্রহতষ্ঠায মেমে মওান 

ওৃণতা না ওময, মমেমে হতহন [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ া 

াল্লাভ] ফমরন: « ست وٞرق َ٘ٙ يؽٖ وٌلَّم «ابلذيٖ ٜٚ ٔذ  ‚প্রওৃত ওৃণ 

মতা মাআ ফযহক্ত মায াভমন াঅভায াঅমরাচনা র, াথচ ম 

াঅভায প্রহত ারাত ড়র না।‛189  

                                                           
188 াঅফু দাাঈদ, াআফমন ভাজা এফাং াঅরফানী ী ফমরমেন 
189 াআফমন ভামা, াহদ: ১৬৩৭, ১৬৩৬ 
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হতহন াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ াঅমযা ফমরন:  

سكا ا َيٟ، كلٙ يؽ٢٘ا ىلع ٝبي١ٙ إال اكف و٘يٟ » ة لٙ ئز ٚة ج٘ص ٢ّـ دل٘طن
 «دسة َإف عةء وزث١ٙ كإف عةء ًُس هلٙ

‚মওান জাহত এও ভজহরম ফর, াথচ তাযা মঔামন না 

াঅল্লায ওথা াঅমরাচনা ওযর, না তাযা তামদয নফীয প্রহত 

ারাত ড়র। এতএফ, এ মফ তামদয জনয তাায ওাযণ, 

াঅল্লা চাাআমর তামদযমও াহস্ত হদমত ামযন, চাাআমর তামদযমও 

েভা ওযমত ামযন।190  
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হফদা 

াইভামনয াঅফাদ  ৎওভি প্রহতহষ্ঠত খয মত াঅভযা এঔন প্রিান 

ওযহে, াফমমল াঅভযা মাযা হদামত চাাআ  মাযা ভুহক্ত চাাআ, 

তামদয জনয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয ুন্নাতাআ 

মফ হনদিন,  ুন্নাতাআ  মফ তযীওা। 

াঅভযা ভান াঈত্তযূযী াঈরাভামদয হনওট মত এ ভা ুন্নাতী 

তযীওায ানুযমণয হো  াঅদি গ্রণ ওহয..। াঅা ওহয 

াঅল্লা তা‘াঅরা াঅভামদযমও তাাঁয াঈত্তভ ানুযণ  মথামথ 

ানুওযমণয তাপীও হদমফন। 

াঅমর ুন্নাত ার জাভামতয ানুযণী াআভাভ াঅভাদ হফন 

াোর [যামভাহুল্লা] ফমরন: 

   াঅহভ যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয মওান াদী হরঔায 

ূমফি তা হনমজ াঅভর না ওময হরহঔহন। এভনহও াঅভায ওামে 

মঔন এ াদীহট মৌঁের: ‚নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ 

হঙ্গা রাহকমমেন, এফাং ভজুযী স্বরূ াঅফু তারামও এও দীনায 
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হদমমেন।‛ াতএফ, াঅহভ মঔন হঙ্গা রাকারাভ তঔন ভজুযী 

স্বরূ এও দীনায প্রদান ওযরাভ।191  

াঅবু্দয যভান হফন ভাদী ফমরন: াঅহভ ুহপানমও ফরমত 

শুমনহে: াঅভায হনওট যাূর াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয 

এভন মওান াদী মৌঁমেহন মায প্রহত াঅহভ াঅভর ওহযহন, মহদ 

তা এওফায মাও। 

ভুহরভ হফন াআাায ফমরন: াঅহভ জুতা হযহত াফিা ারাত 

াঅদা ওহয। াথচ জুতা ঔুরা াঅভায জনয ঔুফ জ হের। এমত 

ুন্নাত ফাস্তফান ওযাাআ হের াঅভায ভূর াঈমদ্দয।192  

হযমমল হপ্র বাাআমদযমও ভান এওহট াদী াঈায হদহচ্ছ। 
াঅয তা র: নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ এযাদ ওমযন: 

/ ية رض٢ؿ ا، كٜٚ يأىب؟ ّةؿ/ ّةل٢ا« لك أٚيت يرد٢٘ف اْلٞح إال ٜٚ أىب» 
 «ٜٚ أقةوين ددٖ اْلٞح، كٜٚ وؽةين َْر أىب»

                                                           
191 াঅ হায: ১১/২১৩ 
192 াঅ হায: ৭/২৪২  াআভাভ াঅভামদয হওতাফুম মদ ৩৫৫ ৃষ্ঠা 
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াঅভায ওর াঈম্মত জান্নামত প্রমফ ওযমফ, শুধু তাযা ফযতীত 

মাযা াস্বীওায ওযমফ। াাফাযা হজজ্ঞাা ওযর: ম াঅল্লায 

যাূর! ওাযা াস্বীওাযওাযী? হতহন ফমল্লন: মাযা াঅভায ানুযণ 

ওযমফ তাযা জান্নামত প্রমফ ওযমফ াঅয মাযা াঅভায াঅফাধয মফ 

তাযাাআ াস্বীওাযওাযী।193  

ম াঅল্লা! তুহভ াঅভামদযমও মতাভায নফীয ভুাব্বাত দান ওমযা 

এফাং যর  হঠও মথ হযচাহরত ায মেমে তাাঁয 

ানুযমণয তাপীও দান ওমযা। থভ্রষ্ট  থভ্রষ্টওাযীমদয মথ 

ন। 

ম াঅল্লা! হদফা-হনহ ফ ভ ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয াঈয যভত ফলিণ ওয। 

ম াঅল্লা! ভস্ত াঅমফদ  ৎমরামও মত হযভাণ যভত 

ওাভনা ওময, তায প্রহত মাআ হযভাণ যভত ফলিণ ওয। 

ম াঅল্লা! তুহভ াঅভামদযমও নফী ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

াাল্লামভয ামথ াঈচ্চ মপযদাাঈম এওহেত ওহয, এফাং তাাঁমও 

                                                           
193 ফুঔাযী, াহদ: ৭২৮০ 
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মদহঔম াঅভামদয চেু ীতর ওহয, এফাং তাাঁয াাঈজ ওাাঈায 

মথমও াহন ান ওযাাআ, মা এও ফায ান ওযমর াঅয ওঔমনা 

হাহত মত মফ না। 

এফাং নফী ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লামভয াঈয যভত 

ফলিণ ওমযা এফাং তাাঁয হযফাযফকি, তাাঁয াাফা  ওর 

ভুহরমভয াঈয। 

 

ভাপ্ত 
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ূচীে  

বূহভওা   

হমাযত  

এ এও াঅওলিণী ভ্রভণ  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয গুণাফরী  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয ওথা-ফাতিা  

খয াবযন্তয  

াঅত্মী-স্বজন  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ]এয ফাকৃ 

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয াঅদি  বফহষ্টয  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয ওনযাকণ 

দাম্পতয জীফন  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয এওাহধও হফফা  
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যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয যহওতা 

নফী [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয হনদ্রা  

যাহে জাকযণ  

পজমযয য  

চামতয ারাত  

খময নপর ারাত াঅদা  

নফী [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয ক্রন্দন  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয হফন- নম্রতা  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয ঔামদভ  

াঈায প্রদান  মভভানদাযী  

হশুমদয প্রহত দা  

হষু্ণতা, দা  বধমিীরতা  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয ঔাদয-দ্রফয  

ামনযয ম্মান যো ওযা  
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মফহ মফহ াঅল্লা তা‘াঅরায হমহওয   

প্রহতমফী 

াঈত্তভ ফযফায  

াহধওায াঅদা  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয ফীযত্ব  বধমি  

যাূর [াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ াাল্লাভ] এয প্রাথিনা  

হমাযমতয ভাহপ্ত  

হফদা 

ূচীে 


