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الر ِح ْي ِم
َِّ ِب ْس ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ �ا
অনন্ত করুণা�য় 'র� দয়ালু আল্লাহর নাকে�
َْ ال ُم َعلَى َخا َتم
َ الس
َ الص
اء
َ ِي َعلَّ َم ْاإْل ْن َس
ِ َِّ اَ ْل َح ْم ُد
ِ األ ْن ِب َي
َّ  َو،ان َما لَ ْم َي ْعلَ ْم
ْ � الَّذ
َّ ال ُة َو
ِ
:ُ أَ َّما َب ْعد،ِاعه
ِ  َوأَ ْت َب،ِ َو َعلَى آلِ ِه َوأَ ْص َحا ِبه،َوا ْل ُم ْر َسلِ ْي َن
অ!# : সকল প্রশংসা সব জগকেতর সত্য প্রভু আল্লাহর জন্য, মি9মিন
�ানব জামিতকেক তাকেদর অজানা জ্ঞান দান ককেরকে;ন এবং সেশষ নাবী
ও রাসূল, তা ার 'মিরবার-'মিরজন, সাহাবীগণ বা সহচারীগণ ও তা ার
অনুসরণকারীগকেণর জন্য অমিতশয় সম্মান ও শামিন্ত মিনর্ধ#ামিরত সেহাক।
অতঃ'র ঘৃমিণত ব্যামির্ধ বা �হা�ারী সেরাগ সে!কেক �ানুকেষর স্বাস্থ্য রক্ষার
কতকগুমিল উ'াদান রকেয়কে;। উক্ত উ'াদানগুমিলর �কের্ধ্য সে!কেক একটি
উ'াদান হকেলা সব#শমিক্ত�ান সত্য উ'াস্য �হান আল্লাহর কাকে; সেদায়া
করা ও তা ার স্মরকেণ �গ্ন !াকা। তাই মিনকেL কতকগুমিল সেদায়া ও
মিজমিকর উস্থা'ন করা হকেলা:
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1- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন: “সে9 ব্যমিক্ত সকাকেল মিতনবার এবং সন্ধায়
মিতনবার এই সেদায়াটি 'াঠ করকেব, সেকাকেনা বস্তুই তার মিক;ু ক্ষমিত
করকেত 'ারকেব না”। সেদায়াটি হকেলা:
َْ  ْي ٌء فِي5 ِم ِه َش5اس
ُ ا� الَّذِي َال َي
ِيع
ِ َّ " ِب ْس ِم
ُ م5الس
َ 5ض ُّر َم
ِ م5الس
َّ  َو5اء َو ُه
َّ ض َو َال فِي
ْ ع5
ِ األ ْر
".ا ْل َعلِي ُم
অ!# : “সেসই আল্লাহর নাকে�, 9ার নাকে�র সাকে! আস�ান ও জমি�কেন
সেকাকেনা মিক;ু ই ক্ষমিত করকেত 'াকের না। আর মিতমিন সব#কেRাতা,
�হাজ্ঞানী”।
[সুনান ইবনু �াজাহ, হাদীস নং 3869, আল্লা�া �ুহাম্মাদ নাকেসরুদ্দীন
আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকেক সহীহ সঠিক বকেলকে;ন।]
তকেব অন্য এক বণ# নায় একেসকে;: আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ
[সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন: “সে9 ব্যমিক্ত সকাকেল
মিতনবার এবং সন্ধায় মিতনবার উক্ত সেদায়াটি 'াঠ করকেব, সেস ব্যমিক্তকেক
সেকাকেনা আকমিস্মক অ�ঙ্গল স্পশ# করকেত 'ারকেব না”।
[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5088, আল্লা�া �ুহাম্মাদ নাকেসরুদ্দীন
আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকেক সহীহ সঠিক বকেলকে;ন।]
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আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ

ওয়াসাল্লা�] একজন সাহাবীকেক বকেলকে;ন: “তু মি� 9মিদ সকাকেল
মিতনবার এবং সন্ধায় মিতনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস
'াঠ করকেত 'াকেরা, তাহকেল তু মি� স�স্ত প্রকাকেরর অ�ঙ্গল হকেত
মিনরা'দ !াককেত 'ারকেব”।
[সহীহ জাকে�, হাদীস নং 4406]।
[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5082, আল্লা�া �ুহাম্মাদ নাকেসরুদ্দীন
আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকেক হাসান ( সুন্দর ) বকেলকে;ন।]
সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস মিনকেL উকেল্লখ করা হকেলা:
সূরা ইখলাস হকেলা:
ُ
،)ٌ َولَ ْم َي ُكن لَّ ُه ُك ُف ًوا أَ َحد،ْ لَ ْم َيلِ ْد َولَ ْم ُيولَد،ُالص َمد
َّ  ُه5َّ الل،ٌ ُه أَ َحد5َّ(ق ْل ُه َو الل
4-1.  اآليات،سورة اإْلخالص
ভাবাকে!# র অনুবাদ: “সেহ আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ! তু মি� বকেল
দাও: মিতমিনই আল্লাহ, এক ও অমি_তীয়। মিতমিন কাকেরা �ুখাকে'ক্ষী নন,
সকলই তা ার �ুখাকে'ক্ষী। মিতমিন কাউকেক জন্ম সেদনমিন এবং তা াকেকও
জন্ম সেদওয়া হয়মিন। আর তা ার সেকাকেনা স�কক্ষও সেনই”। (সূরা আল
ইখলাস, আয়াত নং 1-4)।
সূরা ফালাক হকেলা:
ُ (ق ْل أَ ُع
ُ
 َومِن َش ِّر،اس ٍق إِ َذا َو َق َب
ِ  َومِن َش ِّر َغ، مِن َش ِّر َما َخلَ َق،وذ ِب َر ِّب ا ْل َفلَ ِق
َّ
. 5-1 اآليات، سورة الفلق.)َاس ٍد إِ َذا َح َسد
ِ  َومِن َش ِّر َح،ِات فِي ا ْل ُع َقد
ِ الن َّف َاث
ভাবাকে!# র অনুবাদ: “সেহ আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ! তু মি�
বকেলা: আমি� আRয় প্রা!# না করমি; ঊষার প্রমিত'ালকেকর, মিতমিন 9া
সৃষ্টি ককেরকে;ন তার অমিনষ্ট হকেত। আর অমিনষ্ট সে!কেক রাকেতর
অন্ধকাকেরর, 9খন তা গভীর হয়। আর অমিনষ্ট সে!কেক স�স্ত নারীকেদর,
9ারা মিগরায় ফুাক সেদয়। আর অমিনষ্ট সে!কেক মিহংসুকেকর, 9খন সেস মিহংসা
ককের”। (সূরা আল ফালাক, আয়াত নং 1-5)।
সূরা নাস হকেলা:
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ُ 5ُُق ْل أَع
َّ  َه5َ إِل،اس
َّ ك5ِ
َّ ر ِّب5
 الَّذِي،اس
ِ  َمل،اس
َ وذ ِب
ِ اس ا ْل َخ َّن
ِ  َو5 ِّر ا ْل َو ْس5 مِن َش،اس
ِ الن
ِ الن
ِ الن
َّ  سورة.)اس
َّ ِن ا ْل ِج َّن ِة َو
َّ ُور
. 6-1  اآليات،اس
َ  م،اس
ُ س فِي
ُ ُي َو ْس ِو
ِ الن
ِ الن
ِ الن
ِ صد
.
ভাবাকে!# র অনুবাদ: “সেহ আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ! তু মি�
বকেলা: আমি� আRয় প্রা!# না করমি; �ানুকেষর প্রমিত'ালক, �ানুকেষর
অমির্ধ'মিত এবং �ানুকেষর প্রকৃত উ'াকেস্যর মিনককেট আত্মকেগা'নকারী
কু�ন্ত্রণাদাতার অমিনষ্ট সে!কেক, সে9 কু�ন্ত্রণা সেদয় �ানুকেষর অন্তকের,
মিজকেনর �কের্ধ্য সে!কেক এবং �ানুকেষর �কের্ধ্য সে!কেক”। (সূরা নাস, আয়াত
নং 1-6)।
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3- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন: “সেকাকেনা ব্যমিক্ত 9খন বামিg সে!কেক সেবর হওয়ার
স�য় বকেল:

َّ  ََال َح ْو َل َو َال ُق َّو َة إِالَّ ِب،ِ�ا
َّ  َت َو َّك ْل ُت َعلَى،ِ�ا
َّ " ِب ْسم
."ِ�ا
ِ
অ!# : “আল্লাহর নাকে� সেবর হমিh। আল্লাহর উ'র ভরসা ককেরমি;।

আল্লাহর সাহা9্য ;াgা 'া' কাজ সে!কেক দূকের !াকার সেকাকেনা উ'ায়
সেনই এবং সৎকাজ করারও সেকাকেনা শমিক্ত সেনই”।
তখন তাকেক বলা হয়: তু মি� সু'!গা�ী হকেত সে'কেরকে;া, মিব'দ�ুক্ত হকেত
সে'কেরকে;া এবং সংরমিক্ষত হকেত সে'কেরকে;া। এবং তার কা; হকেত শয়তান
দূকের সকের 9ায় এবং অন্য এক শয়তান সেসই শয়তানকেক বকেল: তু মি�
সেসই ব্যমিক্তকেক কী ককের মিব'!গা�ী করকেত 'ারকেব? 9াকেক সু'!গা�ী
করা হকেয়কে;, মিব'দ�ুক্ত করা হকেয়কে; এবং সংরমিক্ষত করা হকেয়কে;”।
[সহীহ জাকে�, হাদীস নং 6419]।
[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5095 এবং জাকে� মিতরমি�9ী, হাদীস নং
3426, তকেব হাদীকেসর শব্দগুমিল সুনান আবু দাউদ সে!কেক সেনওয়া
হকেয়কে;। ই�া� মিতরমি�9ী এই হাদীসটিকেক হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক)
বকেলকে;ন। আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকেক
সহীহ (সঠিক) বকেলকে;ন]।
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4- সেকাকেনা স্থাকেন অবতরণ করকেল কী 'াঠ করকেত হয় তা মিনকেL উকেল্লখ
করা হকেলা:
َُّ�لَّى ا5ص
ِ ِي ِة َر
َ ِ� ْو َل ا5 ِم َع ُت َر ُس5ول َس55 ا تق5 َي ا�ُ َع ْن َه5ض
َّ لَم5لس
ُّ ََع ْن َخ ْولَ َة ِب ْن ِت َح ِك ْي ٍم ا
َّ ِ�ات ا5
ا55 ِّر َم5ِن َش
ِ ام
ِ 5 ْو ُذ ِب َكلِ َم5 أَ ُع:ال55 "من َن َز َل َم ْن ِزال ثم ق: َي ُق ْو ُل،َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم
ْ ات م
َّ الت
ُ َخلَ َق؛ لم َي
."ِن منزله ذلك
ْ ح َّتى َي ْر َت ِح َل م،
َ ض ُّر ُه َش ْي ٌء
.) ،)2708( -54  رقم الحديث،(صحيح مسلم
অ!# : খাওলা মিবনকেত হাকী� আস্সুলা�ীইয়া [রামিদয়াল্লাহু আনহা]
সে!কেক বমিণ# ত: মিতমিন বকেলন: আমি� আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ
[সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ ওয়াসাল্লা�] সেক বলকেত শুকেনমি;: আল্লাহর রাসূল
মিবশ্বনাবী

�ুহাম্মাদ

আলাইমিহ

[সাল্লাল্লাহু

ওয়াসাল্লা�]

বকেলন:

“সেতা�াকেদর �কের্ধ্য সে!কেক সেকাকেনা ব্যমিক্ত 9খন সেকাকেনা স্থাকেন অবতরণ
করকেব এবং এই সেদায়াটি 'াঠ করকেব:
َّ ِ�ات ا
."ِن َش ِّر َما َخ َل َق
ِ ام
ِ "أَ ُع ْو ُذ ِب َكلِ َم
ْ ات م
َّ الت
(অ!# : “আমি� আল্লাহর 'মির'ূণ# বাণীস�ূকেহর _ারা �হান আল্লাহর
আRয় ,হণ করমি;, তা ার সৃষ্টি জগকেতর স�স্ত অ�ঙ্গল হকেত”)।
তাহকেল সেসখান সে!কেক প্রস্থান করা '9#ন্ত সেসখাকেন তার সেকাকেনা প্রকার
ক্ষমিত সার্ধন হকেব না”।
[সহীহ �ুসমিল�, হাদীস নং 54 -(2708)]
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5- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন: “সে9 ব্যমিক্ত সেকাকেনা �ানুষকেক সেকাকেনা মিব'কেদ
সেদখার 'র বলকেব:
َ � الَّذِي َع
ً ضي
َ ِما ا ْب َت
َّ  َو َف،ِال َك ِبه
."ال
ِ ِم ْن َخلَ َق َت ْف
ِ َِّ "ا ْل َح ْم ُد
َّ ضلَنِي َعلَى َكثِي ٍر م
َّ افانِي م
(অ!# : “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, মি9মিন আ'নাকেক সে9 'রীক্ষায়
সেফকেলকে;ন সেস 'মিরক্ষা সে!কেক আ�াকেক মিনরা'দ সেরকেখকে;ন এবং তা ার
সৃষ্টি জগকেতর

অকেনকেকর উ'র আ�াকেক অমির্ধক �9#াদা দান

ককেরকে;ন”।
সেস ব্যমিক্তকেক উক্ত মিব'দটি স্পশ# করকেব না”।
[সহীহ জাকে�, হাদীস নং 6248]।
[জাকে� মিতরমি�9ী, হাদীস নং 3432, ই�া� মিতরমি�9ী এই হাদীসটিকেক
হাসান গারীব বকেলকে;ন। আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্ আলবাণী এই
হাদীসটিকেক সহীহ (সঠিক) বকেলকে;ন]।
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6- ঘৃমিণত ব্যামির্ধ বা �হা�ারী সেরাগ সে!কেক 'মিরত্রাণ 'াওয়ার জন্য কী
'াঠ করকেত হয় তা মিনকেL উকেল্লখ করা হকেলা:
َّ أن
 "اَللَّ ُه َّم إِ ِّن ْي:ان َي ُق ْو ُل
ِ س َر
َ صلَّى ا�َُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َك
َّ ض َي ا�ُ َع ْن ُه
َ الن ِب َّي
ٍ َع ْن أَ َن
َ
َ
."ام
ْ  َوم،ام
َ أَ ُع ْو ُذ ِب َك م
ِ  َوا ْل ُج ُن،ص
ِ ِن ا ْل َب َر
ِ ِن َس ِّي ِئ األ ْس َق
ِ  َوا ْل ُجذ،ون
ديث55 رقم الح،ائي55نن النس55 َوس،ه55� واللفظ ل، 1554ديث55 رقم الح،نن أبي داود55(س
.) وصححه األلباني،5493
অ!# : আনাস [রামিদয়াল্লাহু আনহু] সে!কেক বমিণ# ত, মিতমিন বকেলন: মিনশ্চয়
আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ ওয়াসাল্লা�]
এই সেদায়াটি 'াঠ করকেতন:
َ
َ
."ام
ْ  َوم،ام
َ "اَللَّ ُه َّم إِ ِّن ْي أَ ُع ْو ُذ ِب َك م
ِ  َوا ْل ُج ُن،ص
ِ ِن ا ْل َب َر
ِ ِن َس ِّي ِئ األ ْس َق
ِ  َوا ْل ُجذ،ون
অ!# : “সেহ আল্লাহ! অবশ্যই আমি� আ'নার মিনককেট র্ধবল, বাতু লতা বা
উম্মত্ততা, কুষ্ঠকেরাগ এবং সকল প্রকাকেরর ঘৃমিণত ব্যামির্ধ সে!কেক আRয়
প্রা!# না করমি;”।
[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 1554 এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং
5493। তকেব হাদীকেসর শব্দগুমিল সুনান নাসায়ী সে!কেক সেনওয়া হকেয়কে;।
আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্ আলবাণী হাদীসটিকেক সহীহ ( সঠিক )
বকেলকে;ন]।
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আব্দুল্লাহ ইবকেন ও�ার [রামিদয়াল্লাহু আনহু] সে!কেক বমিণ# ত:

আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ ওয়াসাল্লা�]
মিনকেLর সেদায়টি 'াঠ করকেতন:
ُ 5ُ"اللَّ ُه َّم ِإ ِّني أَع
َ اء ِة ِن ْق َمت
َ 5 ُّو ِل َعا ِف َي ِت5 َو َت َح،ك5ِ
َ ال ِن ْع َمت
َ وذ ِب
ع5
ْ ك م5
َ 5 َو ُف َج،ك5
ِ ِن َز َو
ِ 5 َو َجمِي،ك5ِ
."َس َخ ِط َك
অ!# : “সেহ আল্লাহ! আমি� আ'নার কাকে; আRয় চাই আ'নার
মিনয়া�কেত মিবলুমিপ্ত, আ'নার অনুকম্পার 'মিরবত# ন, আকমিস্মক শামিস্ত
এবং আ'নার স�স্ত সেpার্ধ হকেত”। [সহীহ �ুসমিল�, হাদীস নং 96 (2739)] ।
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8- আবু হুরাইরা [রামিদয়াল্লাহু আনহু] সে!কেক বমিণ# ত। মিতমিন বকেলন:
আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ ওয়াসাল্লা�]
বকেলকে;ন: “�ানুষ 9ত রককে�র সেদায়া ককেরকে;, তার �কের্ধ্য এই সেদায়টির
�কেতা আর অন্য সেকাকেনা উত্ত� সেদায়া সেনই”। সেদায়টি হকেলা:
َ "اللَّ ُه َّم ِإ ِّني أَ ْسأَلُ َك ا ْل ُم َع
."ِالد ْن َيا َو ْاآل ِخ َرة
ُّ افا َة فِي
অ!# : “সেহ আল্লাহ! আ'নার কাকে; আমি� দুমিনয়া ও আকেখরাকেতর
মিনরা'ত্তা ও সুস্থতা কা�না করমি;”।
[সহীহ জাকে�, হাদীস নং 5703]।
[সুনান ইবনু �াজাহ, হাদীস নং 3851, আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্
আলবাণী হাদীসটিকেক সহীহ (সঠিক) বকেলকে;ন]।
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9- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�]

বকেলকে;ন: আল্লাহর নাবী ইউনুস আলাইমিহসসালা�

9খন �াকে;র সে'কেট মি;কেলন, তখন এই সেদায়টি 'াঠ ককেরমি;কেলন:
ِّ ِن
."ِين
َ الظالم
َ " َال إِلَ َه إِ َّال أَ ْن َت ُس ْب َحا َن َك ِإ ِّني ُك ْن ُت م
অ!# : “সেহ আল্লাহ আ'মিন ;াgা সেকাকেনা সত্য উ'াস্য সেনই, আ'নার
'মিবত্রতা সেঘাষণা কমির, মিনশ্চয় আমি� অ'রার্ধীকেদর অন্তভু# ক্ত”।
তাই �ুসমিল� ব্যমিক্ত 9খন এই সেদায়টির সাকে! অন্য সেকাকেনা সেদায়া
করকেব, তখন �হান আল্লাহ তার সেদায়া কবুল করকেবন”।
[সহীহুত্তারগীব, হাদীস নং 1644]।
[জাকে� মিতরমি�9ী, হাদীস নং 3505, আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্
আলবাণী এই হাদীসটিকেক সহীহ (সঠিক) বকেলকে;ন]।
আল্লা�া ইবনু কাইকেয়� রামিহ�াহুল্লাহ বকেলকে;ন: দুমিনয়ার স�স্ত মিব'দ
তাওহীকেদরই _ারা দূর করা 9ায়। তাই দুঃখকষ্ট দূর করার সেদায়া হকেলা
তাওহীকেদর _ারা আল্লাহর নাবী ইউনুস আলাইমিহসসালা� এর সেদায়া।
মিব'ন্ন ব্যমিক্ত 9খন এর �ার্ধ্যকে� সেদায়া করকেব, তখন �হান আল্লাহ তার
মিব'দ ও দুঃখকষ্ট দূর ককের মিদকেবন।
আলফাওয়ামিয়দ (66 )।
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10- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন:
َ  َو َش َماَت ِة،ضا ِء
َ ِن َج ْه ِد اْلَب
ْ ا� م
."األ ْعدَا ِء
ِ� " َت َع �و ُذوا ِب
َ  َو ُسو ِء ْال َق،َر ِك ا ل�ش َقا ِء
َ  َود،ال ِء
অ!# : “সেতা�রা ভয়াবহ মিব'দ, হতভাকেগ্যর অতল গহবর, �ন্দ
তাকদীর এবং দুশ�কেনর আনন্দ প্রকাশ সে!কেক �হান আল্লাহর কাকে;
আRয় প্র!# না ককেরা”।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6616 এবং সহীহ �ুসমিল�, হাদীস নং 53(2707), তকেব হাদীকেসর শব্দগুমিল সহীহ বুখারী সে!কেক সেনওয়া হকেয়কে;।]
তাই আ�রা বলকেবা:
َّ َر ِك
َ ِن َج ْه ِد ْال َب
ْ "اللَّ ُه َّم ِإ ِّن ْي أَ ُع ْو ُذ ِب َك م
 َو َش َما َت ِة،ضا ِء
َ  َو ُسو ِء ْال َق،الش َقا ِء
َ  َود،ال ِء
َ
."األ ْعدَا ِء
অ!# : “সেহ আল্লাহ আমি� ভয়াবহ মিব'দ, হতভাকেগ্যর অতল গহবর, �ন্দ
তাকদীর এবং দুশ�কেনর আনন্দ প্রকাশ সে!কেক আ'নার কাকে; আRয়
প্র!# না করমি;”।
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11- আব্দুর রহ�ান মিবন আবু বাকরা হকেত বমিণ# ত, মিতমিন তার মি'তাকেক
বকেলকে;ন: সেহ আ�ার মি'তা! আমি� আ'নার কা; সে!কেক শুনকেত 'াই:
আ'মিন প্রকেত্যক মিদন সকাকেল এবং সন্ধ্যায় এই সেদায়াটি মিতনবার ককের
'াঠ ককেরন:
 َه5َ َال ِإل، ِري5ص
َ  ا ِفنِي فِي َب5 اللَّ ُه َّم َع، ْمعِي5 اللَّ ُه َّم َعا ِفنِي فِي َس،"اللَّ ُه َّم َعا ِفنِي فِي َب َدنِي
."ِإالَّ أَ ْن َت
ُ 5 اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ُع، ِر5 َوال َف ْق،ِن ا ْل ُك ْف ِر
ُ "اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ُع
َ 5وذ ِب
 َال، ِر5اب ال َق ْب
ْ ك م5
َ وذ ِب َك م
ِ  َذ5ِن َع
."إِلَ َه إِالَّ أَ ْن َت
অ!# : “সেহ আল্লাহ! আ�াকেক মিনরা'ত্তা মিদন আ�ার শরীকের। সেহ আল্লাহ!
আ�াকেক মিনরা'ত্তা মিদন আ�ার Rবণশমিক্তকেত। সেহ আল্লাহ! আ�াকেক
মিনরা'ত্তা মিদন আ�ার দৃষ্টিশমিক্তকেত। আ'মিন ;াgা সেকাকেনা প্রকৃত
উ'াস্য সেনই। সেহ আল্লাহ! আমি� আ'নার কাকে; আRয় চাই কুফমির ও
দামিরদ্র্য সে!কেক। সেহ আল্লাহ! আমি� আ'নার কাকে; আRয় চাই কবকেরর
শামিস্ত সে!কেক। আ'মিন ;াgা আর সেকাকেনা প্রকৃত উ'াস্য সেনই।
তখন মিতমিন বলকেলন: আমি� আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ
[সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ ওয়াসাল্লা�] এর কা; সে!কেক শুকেনমি; মিতমিন এই
সেদায়াটি 'াঠ করকেতর। তাই আমি� উনার মিনয়� সে�াতাকেবক এই
সেদায়াটি 'াঠ করকেত ভাকেলাবামিস। সুতরাং আমি� সকাকেল এবং সন্ধ্যায়
এই সেদায়াটি মিতনবার ককের 'াঠ কমির।
[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5090, আল্লা�া �ুহাম্মাদ নাকেসরুদ্দীন
আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকেক হাসানুল ইসনাদ বকেলকে;ন।]
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12- আব্দুল্লাহ মিবন ও�ার [রামিদয়াল্লাহু আনহু�া] সে!কেক বমিণ# ত। মিতমিন
বকেলন:

আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ

ওয়াসাল্লা�] সকাকেল এবং সন্ধ্যায় এই সেদায়াটি 'াঠ করকেতন:
َ 5و َوا ْل َعا ِف َي5
 فِي:ة5
ِ الد ْن َيا َو
ُّ "اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك ا ْل َعا ِف َي َة فِي
َ 5 اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك ا ْل َع ْف،ِاآلخ َرة
اح َف ْظنِي
ْ  َوآم، ْو َراتِي5 ُت ْر َع5 اس
ْ  اللَّ ُه َّم، اتِي5ِن َر ْو َع
َ دِينِي َو ُد ْن َي
ْ  اللَّ ُه َّم، َو َمالِي،اي َوأَ ْهلِي
ُ  َوأَ ُع،ِن َف ْوقِي
َ وذ ِب َع َظ َمت
ك55ِ
ْ  َوم، َو َع ْن ِش َمالِي، َو َع ْن َيمِينِي،ِن َخ ْلفِي
ْ  َوم،َي
ْم
َّ ين َيد
ِ ِن َب
َ أَ ْن أُ ْغ َت
."ِن َت ْحتِي
ْ ال م
অ!# : “সেহ আল্লাহ! আমি� আ'নার মিনকট দুমিনয়া ও 'রকাকেলর
মিনরা'ত্তা প্রা!# না করমি;। সেহ আল্লাহ! আমি� আ'নার মিনকট ক্ষ�া
এবং মিনরা'ত্তা চামিh আ�ার দীন, দুমিনয়া, 'মিরবার ও অ!# -সম্পকেদর।
সেহ আল্লাহ! আ'মিন আ�ার সেগা'ন 'া'স�ূহকেক সেsকেক রাখুন, আ�ার
উমি_গ্নতাকেক রূ'ান্তমিরত করুন মিনরা'ত্তায়। সেহ আল্লাহ! আ'মিন
আ�াকেক রক্ষা করুন আ�ার সা�কেনর মিদক সে!কেক, আ�ার মি';কেনর
মিদক সে!কেক, আ�ার )ান মিদক সে!কেক, আ�ার বা� মিদক সে!কেক এবং
আ�ার উ'কেরর মিদক সে!কেক। আর আ'নার �হকেuর �ার্ধ্যকে� আRয়
চাই আ�ার মিনচ সে!কেক হঠাৎ আpান্ত হওয়া সে!কেক”।
[সহীহুল কমিলমি�ত্তাইমিয়ব 27]।
[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5074 এবং সুনান ইবন �াজাহ, হাদীস
নং 3871। তকেব হাদীকেসর শব্দগুমিল সুনান আবু দাউদ সে!কেক সেনওয়া
হকেয়কে;। আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকেক সহীহ
(সঠিক) বকেলকে;ন]।
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13- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন:

َّ ِم ِة
."ِ�ا
َ الص
ُّ صلَّى
َ " َمن
َ بح َفه
َّ ُو فِي ذ
অ!# : “সে9 ব্যমিক্ত ফজকেরর না�াজ 'gকেব, সেস ব্যমিক্ত আল্লাহর
জা�ানত লাভ করকেত 'ারকেব”।
[সহীহ �ুসমিল�, হাদীস নং 261 -(657) ]।
আল্লা�া নওয়াভী রামিহ�াহুল্লাহ বকেলকে;ন:  الذمةএর অ!# বলা হকেয়কে;:
জামি�ন ও মিনরা'ত্তা।
( শারহু �ুসমিল�)
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14- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন: “সে9 ব্যমিক্ত রাকেতর সেবলা সূরা বাকারার সেশষ
দুইটি আয়াত 'gকেব, তার জন্য তা 9কে!ষ্ট হকেব”।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 5009 এবং সহীহ �ুসমিল�, হাদীস নং 255(807), তকেব হাদীকেসর শব্দগুমিল সহীহ বুখারী সে!কেক সেনওয়া হকেয়কে; ]।
আল্লা�া নওয়াভী বকেলকে;ন: এর অ!# বলা হকেয়কে;: তাহাজ্জুকেদর
না�াকেজর 'মিরবকেত# এই দুইটি আয়াত 'াঠ করা 9কে!ষ্ট হকেব। এবং
এটাও বলা হকেয়কে; সে9, শয়তাকেনর অ�ঙ্গল সে!কেক বা সকল প্রকাকেরর
সেরাগ সে!কেক সংরমিক্ষত হওয়ার জন্য এই দুইটি আয়াত 'াঠ করা
9কে!ষ্ট হকেব। অ!বা উমিল্লমিখত স�স্ত মিবষয় অজ# ন করার জন্য এই
দুইটি আয়াত 'াঠ করাই 9কে!ষ্ট হকেব।
( শারহু �ুসমিল�)
উমিল্লমিখত দুইটি আয়াত হকেলা মিনLরূ':
ٌّ 5و َن ُك5
ه55ه َو ُك ُت ِب55ل آ َم َن ِبا�َُّ َومالئ َك ِت5
ْ  ِه م5 ِز َل إلَ ْي5ا اُ ْن55 ْو ُل ِب َم5 الر ُس
ْ 5ِن َّر ِّبه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن
َّ (آ َم َن
َ 5ا َواِلَ ْي55ك َر َّب َن5
َ 5 ُغ ْف َرا َن،ا55 ِم ْع َنا َواَ َط ْع َن5الُ ْوا َس55 َو َق،لِه5أح ٍد ِّم ْن ُّر ُس
ك5
َ  َال ُن َف ِّر ُق َب ْي َن،َو ُر ُسلِه
ُ ِّ َال ُي َكل،ص ْي ُر
ا َال55 َر َّب َن، َب ْت5ا ا ْك َت َس55 ا َم5 َب ْت َو َعلَ ْي َه5 َل َها َما َك َس،ف ا�َُّ َن ْف ًسا َّإال ُو ْس َع َها
ِ ا ْل َم
ْ  َر َّب َنا َو َال َت ْحم،أخ َط ْا َنا
ْ أو
 َعلَي الَّ ِذ ْي َن،ه55ا َح َم ْل َت55إص ًرا َك َم
ِ ُت َؤ
ْ ،اخ ْذ َنا
ْ ،ِل َعلَ ْي َنا
ْ ،إن َّن ِس ْي َنا
َ  َر َّب َنا َو َال ُت َح ِّم ْل َنا َما َال َط،ِن َق ْبلِ َنا
ْ  َو،ف َع َّنا
ُ اع
 أ ْن َت،ا5ار َح ْم َن
ْم
ْ  َو،اق َة لَ َنا ِبه
ْ  َو،ا5ِر َل َن
ْ اغف
. 286-285  اآلية، سورة البقرة،) ص ْر َنا َعلَي ا ْل َق ْو ِم ا ْلكا ِف ِر ْي َن55
ُ َم ْوال َنا َفا ْن
অ!# : “বাত# াবহ রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ তার প্রমিত'ালকেকর 'ক্ষ
সে!কেক 9া তার কাকে; অবতীণ# করা হকেয়কে; তার প্রমিত ঈ�ান একেনকে;ন
এবং �ুমি�নগণও। প্রকেত্যকেকই ঈ�ান একেনকে; আল্লাহর প্রমিত, তা ার
মিফমিরশতাগণ, তা ার মিকতাবস�ূহ এবং তা ার রাসূলগকেণর প্রমিত। আ�রা
তা ার রাসূলগকেণর কারও �কের্ধ্য তারত�্য কমির না। আর তারা বকেল,
আ�রা শুকেনমি; ও সে�কেন মিনকেয়মি;। সেহ আ�াকেদর প্রমিত'ালক! আ'নার
কাকে; ক্ষ�া প্রা!# না কমির এবং আ'নার মিদকেকই প্রত্যাবত# নস্থল।
আল্লাহ কাকেরা উ'র এ�ন সেকান দামিয়ত্ব চামি'কেয় সেদন না 9া তার
সার্ধ্যাতীত। সেস 9া ভাকেলা উ'াজ# ন ককের তার প্রমিতফল তারই, আর
17
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সেস 9া �ন্দ উ'াজ# ন ককের তার প্রমিতফল তার উ'রই বত# ায়। সেহ
আ�াকেদর প্রমিত'ালক! 9মিদ আ�রা মিবস্মৃত হই অ!বা ভু ল কমির, তকেব
আ'মিন

আ�াকেদরকেক

'াকgাও

করকেবন

না।

সেহ

আ�াকেদর

প্রমিত'ালক! আ�াকেদর 'ূবব
# তyগকেণর উ'র সে9�ন সেবাঝা চামি'কেয়
মিদকেয়মি;কেলন আ�াকেদর উ'র সেত�ন সেবাঝা চামি'কেয় মিদকেবন না। সেহ
আ�াকেদর প্রমিত'ালক! আ'মিন আ�াকেদরকেক এ�ন মিক;ু বহন
করাকেবন না, 9ার সা�!# আ�াকেদর সেনই। আর আ'মিন আ�াকেদর 'া'
সে�াচন করুন, আ�াকেদরকেক ক্ষ�া করুন, আ�াকেদর প্রমিত দয়া করুন,
আ'মিনই আ�াকেদর অমিভভাবক। অতএব, অ�ুসমিল� সম্প্রদাকেয়র
মিবরুকে| আ�াকেদরকেক সাহা9্য করুন”।
(সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 285-286)।
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15- আবু হুরাইরা [রামিদয়াল্লাহু আনহু] সে!কেক বমিণ# ত। মিতমিন বকেলন:
শয়তান তা াকেক বকেলমি;কেলা: তু মি� 9খন রাকেত মিনকেজর মিব;ানায় 9াকেব,
তখন আয়াতু ল কুরসী সম্পূণ# 'াঠ করকেব:

)(ا�َُّ َال إِلَ َه إَِّال ُه َو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم
অ!# : “আল্লাহ এ�ন এক সত্তা সে9, মিতমিন ;াgা সেকাকেনা সত্য উ'াস্য
সেনই। মিতমিন মিচরঞ্জীব, সব#সত্তার র্ধারক”।
আবু হুরাইরা [রামিদয়াল্লাহু আনহু] বকেলকে;ন: তার 'র শয়তান
আ�াকেক বকেলমি;কেলা: তু মি� 9খন রাকেত মিনকেজর মিব;ানায় 9াওয়ার
স�য় আয়াতু ল কুরসী সম্পূণ# 'াঠ করকেব, তখন রাকেত্র সব স�য়
সেতা�ার জন্য আল্লাহর 'ক্ষ সে!কেক সংরক্ষণকারী !াককেব এবং রাকেত্র
সকাল হওয়া '9#ন্ত সেকাকেনা স�য় সেতা�ার মিনককেট শয়তান আসকেত
'ারকেব না।
সাহাবীগণ সদাসব#দা �ঙ্গল অজ# কেনর প্রমিত অমির্ধক আ,হী ও 9ত্নবান
মি;কেলন। অতঃ'র আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু
আলাইমিহ ওয়াসাল্লা�] বকেলমি;কেলন: “সেজকেন রাকেখা: শয়তান সেতা�াকেক
এই মিবষকেয় সত্য ক!া বকেলকে;, 9মিদও সেস �হা মি�!ু্যক”।
[সহীহুত্তারগীব 610]।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 2311 এর অংশমিবকেশষ]।
উমিল্লমিখত সম্পূণ# আয়াতু ল কুরসী হকেলা মিনLরূ':
ات َو َما فِي
ِ او
َ الس َم
َّ  لَّ ُه َما فِي،(ا�َُّ َال إِلَ َه إَِّال ُه َو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم َال َت ْأ ُخ ُذ ُه ِس َن ٌة َو َال َن ْو ٌم
َْ
 َو َال،ا َخ ْل َف ُه ْم55ِيه ْم َو َم
ِ األ ْر
ِ  د5 ا َب ْي َن أَ ْي55 َي ْعلَ ُم َم،ِه5  َد ُه إَِّال ِب ِإ ْذ ِن55 َف ُع ِعن5  َمن َذا الَّذِي َي ْش،ض
َْ ات َو
ُ ُي ِح
َ األ ْر
 َو َال َي ُئو ُد ُه،ض
ِ او
َ يط
َ ون ِب َش ْي ٍء ِّم ْن ِع ْل ِم ِه إَِّال ِب َما َش
َ الس َم
َّ  َو ِس َع ُك ْر ِس ُّي ُه،اء
. 255  اآلية، سورة البقرة.)ِي ا ْل َع ِظي ُم
ُّ  َو ُه َو ا ْل َعل،ِح ْف ُظ ُه َما
অ!# : “আল্লাহ এ�ন এক সত্তা সে9, মিতমিন ;াgা সেকাকেনা সত্য উ'াস্য
সেনই। মিতমিন মিচরঞ্জীব, সব#সত্তার র্ধারক। তা াকেক তন্দ্রাও স্পশ# করকেত
'াকের না, মিনদ্রাও নয়। আস�ানস�ূকেহ 9া রকেয়কে; ও জমি�কেন 9া রকেয়কে;
সবই তা ার। তা ার অনু�মিত ব্যতীত তা ার কাকে; সেকউ সু'ামিরশ করকেত
'ারকেব না। তাকেদর সা�কেন ও মি';কেন 9া মিক;ু আকে; তা মিতমিন জাকেনন।
19

20

আর 9া মিতমিন ইhা ককেরন তা ;াgা তা ার জ্ঞাকেনর সেকাকেনা মিক;ু কেকই
তারা 'মিরকেবষ্টন করকেত 'াকের না। তা ার কুরসী আস�ানস�ূহ ও
জমি�নকেক 'মিরব্যাপ্ত ককের আকে;; আর এই দুইটির রক্ষণাকেবক্ষণ তা ার
জন্য সেকাকেনা স�য় সেবাঝা হয় না। আর মিতমিন সুউচ্চ সু�হান”। সূরা
আল-বাকারা, আয়াত নং 255।
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16- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন: “সে9 স�স্ত মিব'দ একেসকে; আর সে9 স�স্ত
মিব'দ এখনও আকেসমিন, সেস স�স্ত মিব'দ সে!কেক সংরমিক্ষত হওয়ার
জন্য সেদায়ার �ার্ধ্যকে� উ'কৃত হওয়া 9ায়। আর মিনশ্চয় মিব'দ
অবতীণ# হওয়ার অবস্থায় সেদায়া তাকেক বার্ধা সেদয় এবং তারা উভকেয়
মিকয়া�ত '9#ন্ত র্ধাক্কার্ধামিক্ক ও সেঠলাকেঠমিল করকেত !াকেক”।

[সহীহ

জাকে�, হাদীস নং 7739]।
হাদীসটিকেক হাসান বলা হকেয়কে;। আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্
আলবাণী এই হাদীসটিকেক দুবল
# এবং অন্যকেত্র হাসান (সুন্দর)
বকেলকে;ন]।
ই�া� মিতরমি�9ী হাদীসটিকেক আলাদাভাকেব বণ# না ককেরকে;ন।
[জাকে� মিতরমি�9ী, হাদীস নং 3548, ই�া� মিতরমি�9ী এই হাদীসটির
দুবল
# হওয়ার কারণ উকেল্লখ ককেরকে;ন। আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্
আলবাণী এই হাদীসটিকেক হাসান (সুন্দর) বকেলকে;ন]।
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17- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন:
ا� َو َم ْن َها ٌة
ِ الصال
َ ِح
َِّ  َوإِ َّن ِق َيا َم اللَّ ْي ِل ُق ْر َب ٌة إِلَى،ين َق ْبلَ ُك ْم
َ
َّ ام اللَّ ْي ِل؛ َف ِإ َّن ُه د َْأ ُب
ِ "علَ ْي ُك ْم ِب ِق َي
."َِّاء َع ِن ا ْل َج َسد
ِ ِلس ِّي َئ
ِ  َو َم ْط َر َد ٌة لِلد،ات
َّ  َو َت ْكفِي ٌر ل،اإْل ْث ِم
ِ َع ِن
অ!# : “সেতা�রা রাকেতর তাহাজ্জুকেদর না�াজ প্রমিতমিষ্ঠত ককেরা। সেকননা
এই না�াজ হকেলা সেতা�াকেদর 'ূবব
# তy সৎক�#'রায়ণকেদর মিনয়� ও
আচরণ।

রাকেতর তাহাজ্জুকেদর না�াজ হকেলা আল্লাহর নৈনকট্যলাভ

করার �ার্ধ্য�, 'া' সে!কেক বাাচার উ'ায়, �ন্দ কাকেজর কাফফারা
এবং শারীমিরক সেরাকেগর প্রমিতকেরার্ধক”।
[সহীহ জাকে�, হাদীস নং 4079]।
হাদীসটিকেক সহীহ (সঠিক) বলা হকেয়কে;।
[জাকে� মিতরমি�9ী, হাদীস নং 3549, ই�া� মিতরমি�9ী এই হাদীসটির
দুবল
# হওয়ার কারণ উকেল্লখ ককেরকে;ন। আল্লা�া নাকেসরুমিদ্দন আল্
আলবাণী এই হাদীসটিকেক দুবল
# বকেলকে;ন]।
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18- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন:
ُ
المعروف في الدنيا
ِ
وأهل
،والهلكات
ِ
واآلفات
ِ
مصارع السو ِء
المعروف تقي
ِ
"صنائع
َ
ُ
ُ ه ْم
."ِالمعروف في اآلخرة
ِ
أهل
অ!# : “ভাল কাজ সম্পাদন করা খারা' �ৃতু্যবরণ, মিব'দ-আ'দ ও
ধ্বংস সে!কেক রক্ষা ককের। আর দুমিনয়াকেত সৎ ক�#কারীরাই 'রকাকেল
কল্যাণ�য় জীবন লাভ করকেত 'াকের”। [সহীহ জাকে�, হাদীস নং
3795]।
দুরারুস্সানীয়াকেত হাদীসটিকেক সহীহ (সঠিক) বলা হকেয়কে;।
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19- আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইমিহ
ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন:
َ
َّ السقا َء؛
ليس
َّ فإن في
ِّ  وأَ ْو ُكوا،"غ ُّطوا اإلنا َء
َ  ال َي ُم ُّر بإنا ٍء،الس َن ِة لَ ْيلَ ًة َي ْن ِز ُل فيها وبا ٌء
َ َز َل فيه مِن
َ  َّإال ن،ليس عليه ِوكا ٌء
."ذلك ال َوبا ِء
ْ ،عليه ِغطا ٌء
َ أو ِسقا ٍء
অ!# : “সেতা�রাখাদ্যদ্রকেব্যর এবং 'ানীয় দ্রকেব্যর বাসনগুমিল আবৃত
রাখকেব এবং জল বহকেনর !মিলর �ুখ সেবাকের্ধ রাখকেব। এর কারণ হকেলা
এই সে9, প্রমিত ব;কের এ�ন একটি রামিত্র আকে;, সে9 রামিত্রকেত �হা�ারী
সেরাগ অবতীণ# হয়। তাই সেসই রামিত্রকেত সেকাকেনা সেখালা 'াত্র এবং
বন্ধকহীন জল বহকেনর !মিলর উ'র মিদকেয় সেসই �হা�ারী সেরাগ
অমিতবামিহত হকেল, তাকেত সেসই �হা�ারী সেরাগ অবতীণ# হকেয় 9ায়”।
[সহীহ �ুসমিল�, হাদীস নং 99 - (2014) ]।
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20। আব্দুল্লাহ মিবন আকে�র মিবন রাবীয়া সে!কেক বমিণ# ত। মিতমিন বকেলন:
মিনশ্চয় ও�ার মিবন খাত্তাব [রামিদয়াল্লাহু আনহু] শা� সেদশ অমিভ�ুকেখ
9াত্রা ককেরমি;কেলন। তাই 9খন মিতমিন তাবুকেকর মিনককেট সাগ# না�ক
স্থাকেন উ'মিস্থত হন, তখন তা ার কাকে; খবর আকেস সে9, শা� সেদকেশ
�হা�ারী সেরাগ ;মিgকেয় 'কেgকে;। তাই আব্দুর রহ�ান মিবন আওফ
[রামিদয়াল্লাহু আনহু] ও�ার মিবন খাত্তাব [রামিদয়াল্লাহু আনহু] সেক
বকেলমি;কেলন: মিনশ্চয় আল্লাহর রাসূল মিবশ্বনাবী �ুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু
আলাইমিহ ওয়াসাল্লা�] বকেলকে;ন:
َ ض َوأَ ْنتُ ْم ِب َها َف
َ ض َف
ارا
ً �ر
ْ "إِ َذا َسم
َ �ال َت ْخ ُر ُجوا ِف
ٍ  َوإِ َذا َو َق َع ِبأَ ْر،ِال َت ْق َد ُموا َعلَ ْيه
ٍ ِعتُ ْم ِب ِه ِبأَ ْر
."ِم ْن ُه
অ!# : 9খন সেতা�রা সেকাকেনা এলাকায় �হা�ারী সেরাগ ;মিgকেয় 'gার
খবর শুনকেত 'াকেব, তখন সেতা�রা সেসই এলাকায় 9াকেব না। আর 9খন
সেকাকেনা এলাকায় সেতা�রা !াকা অবস্থায় �হা�ারী সেরাগ ;মিgকেয়
'gকেব, তখন সেতা�রা সেসই এলাকা হকেত 'লায়ন করার উকেদ্দকেশ্য
সেবমিরকেয় 'gকেব না”।
অতঃ'র ও�ার [রামিদয়াল্লাহু আনহু] শা� সেদশ অমিভ�ুকেখ 9াত্রা করা
স্থমিগত করকেলন এবং তাবুকেকর মিনককেট সাগ# না�ক স্থান সে!কেক মিফকের
সেগকেলন।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6973 এবং সহীহ �ুসমিল�, হাদীস নং 98(2219), তকেব হাদীকেসর শব্দগুমিল সহীহ বুখারী সে!কেক সেনওয়া হকেয়কে;।]
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