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 السنة من مختارات
 خامسال الجزء

নির্বানিত হাদীস 
পঞ্চম খণ্ড 

90 নি হাদীসসর র্র্বিাকারী সাহার্ীর সংনিপ্ত পনরিয় ও 
মূল্যর্াি নিির্ীয় নর্ষয় 

মূল্ আরর্ী ভাষায় প্রর্ীত: 

ডক্টর মুহাম্মাদ মতুবজা নর্ি আসয়ি মুহাম্মাদ 

র্াংল্া অনুর্াদ    

ডক্টর মুহাম্মাদ মতুবজা নর্ি আসয়ি মুহাম্মাদ 
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অনুপ্রার্িা ও র্যর্স্থাপর্ায়: 

দাওয়া ও প্রর্াসী নিিা নর্ভাগ 

রার্ওয়া দাওয়া, এরিাদ ও প্রর্াসীসদর মাসে ইসল্ামী 
জ্ঞািদাি কার্বাল্য়, নরয়াদ, সসৌনদ আরর্ 
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 السنة من مختارات

 حديثا لتسعين العلمية والفوائد الرواة تراجم مع
 الخامس الجزء

 
 العربية باللغة ألاصل تأليف

 محمد عائش بن مرتض ى محمد/ للدكتور 

 
 البنغالية باللغة الترجمة

 محمد عائش بن مرتض ى محمد/ للدكتور 
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 للمؤلف محفوظة الحقوق جميع

 م 1036 - هـ3418 عام األولى الطبعة
 

 شروالن والمتابعة اإلشراف

 الجاليات وتوعية دعوة قسم

 الرياض في بالربوة الجاليات وتوعية للدعوة التعاوني المكتب
 السعودية العربية المملكة
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প্রথম সংস্করর্ 

সি 3418 নহজরী {1036 নিস্টাব্দ } 
সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কততবক সংরনিত   

 
প্রকািিায়: 

দাওয়া ও প্রর্াসী নিিা নর্ভাগ 

রার্ওয়া দাওয়া, এরিাদ ও প্রর্াসীসদর মাসে ইসল্ামী 
জ্ঞািদাি কার্বাল্য়, নরয়াদ, সসৌনদ আরর্ 
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  الرحيم الرحمن هللا بسم

ভূনমকা 
 والصددددددددد ة ،للمتقدددددددددين والعاقبدددددددددة ،العدددددددددالمين رب هلل الحمدددددددددد
 آلددددددد  وعلدددددددى ،والمرسدددددددلين األنبيدددددددا  سددددددديد علدددددددى ،والسددددددد م
 :بعد أما ،الدين يوم إلى وأتباع  وأصحاب 

অথব:  সকল্ প্রিংসা সর্ জগসতর প্রকতত প্রভু মহাি আল্লাহর 
জন্য, এর্ং নর্নি িার্ী ও রাসূল্গসর্র সদবার, তাাঁর জন্য এর্ং 
তাাঁর পনরর্ার-পনরজি, সাহার্ীগর্ ও তাাঁর অনুসরর্কারীগসর্র 
জন্য নকয়ামত পর্বন্ত অনতিয় সম্মাি এর্ং িানন্ত অর্তীর্ব 
সহাক।   
অতঃপর প্রকতত ইসল্াম ধসমব আল্লাহর রাসূসল্র হাদীসসর 
র্স াই গুরুত্ব রসয়সে। সকিিা পনর্ত্র কুরআসির পর প্রকতত 
ইসল্াম ধসমবর নিতীয় উৎস হসল্া আল্লাহর রাসূসল্র হাদীস। 
সুতরাং এই হাদীসসর প্রিাসর ও প্রসাসর ইসল্াসমর নিিা 
সমাতাসর্ক র্হুমুখী কার্বকর মাধযম এর্ং পদ্ধনত অর্ল্ম্বি করা 
মুসনল্ম জানতর অপনরহার্ব একনি কতবর্য। তাই আনম মহাি 
আল্লাহর সাহাসর্য এই র্ইনিসত 90নি হাদীস িয়ি কসর 
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একনত্রত কসরনে। এই হাদীসগুনল্র সর্াগাসর্াগ রসয়সে  নতিনি 
নর্ষসয়র সাসথ: 
3-  সনিক আকীদা র্া ইসল্ামী মতর্াদ। 
1- সনিক আকীদা র্া ইসল্ামী মতর্াদ সমাতাসর্ক আমল্ র্া 
কার্ব সম্পাদসির প্রনত উৎসাহ প্রদাি। 
1- ইসল্াসমর প্রকতত আদিব সমাতাসর্ক িানরনত্রক বর্নিষ্ট্য 
র্জায় রাখার প্রনত ল্িয রাখা। 
এই হাদীসগুনল্ হসত নিির্ীয় নর্ষয়গুনল্ও তুসল্ ধসরনে। র্াসত 
মুসনল্ম সমাজ আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর শ্রদ্ধানিত ভাসল্ার্াসার সনহত প্রকতত নিষ্ঠার্াি 
হসয় তাাঁর অনুসরর্ কসর ইহকাল্ ও পরকাসল্ মহাি আল্লাহর 
সন্তুনষ্ট্ ল্াভ করসত সিম হয়। 

উক্ত হাদীসগুনল্র নিির্ীয় নর্ষয়গুনল্ উপস্থাপি করার 
সময় আমার নিসজস্ব প্রসিষ্ট্ার সাসথ সাসথ ওই সমস্ত ওল্ামাসয় 
ইসল্াসমর মতামত অসিক সময় সামসি সরসখনে, সর্ সমস্ত 
ওল্ামাসয় ইসল্াসমর ইসল্ামী নর্নধ-নর্ধাসির নর্িদ নর্র্রর্ র্া 
র্যাখযা দাসি উসল্লখসর্াগয ভূনমকা রসয়সে। সর্মি:- আল্লামা 
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ইয়াহইয়া নর্ি িারাফ আন্নাওয়র্ী, আল্লামা হাসফজ আহমাদ 
নর্ি আল্ী নর্ি হাজার আল্আসকাল্ািী এর্ং অন্যান্য আসরা 
ওল্ামাসয় ইসল্াম। আল্লাহ তাাঁসদর সকল্সক উত্তম প্রনতদাি 
প্রদাি করুি। 

আল্লাহর সাহাসর্য আনম এই নির্বানিত হাদীস - পঞ্চম  
খণ্ড র্ইনির পূসর্ব আসরা নির্বানিত হাদীসসর িারনি খণ্ড নল্সখনে,  
র্া এই সিসত্রর সকল্ মসিাসর্াগী ও আগ্রহীর্যনক্তগসর্র 
নিত্তাকষবক সার্যস্ত হসয়সে। আনম মহাি আল্লাহর নিকসি প্রাথবিা 
কনর, নতনি সর্ি এই র্ইনিসক তাাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় করু্ল্ 
কসরি। 

হাদীস র্র্বিার নিয়মসক ল্িয সরসখ এখাসি একনি 
নর্ষয় উসল্লখ করা উনিত মসি করনে, আর সস নর্ষয়নি হসল্া 
এই সর্, সহীহ রু্খারী নকংর্া সহীহ মুসনল্ম গ্রসন্থর হাদীস 
উসল্লখ করার সময় হাদীসসর হুকুম সহীহ অথর্া হাসাি (সনিক 
র্া সুন্দর) র্সল্ নর্র্তনত সদওয়ার প্রসয়াজি হয় নি। সর্সহতু 
ইসল্ামী উম্মসতর সকল্ ওল্ামা উক্ত দুইনি গ্রসন্থর সমস্ত 
হাদীসসক সনিক ও নিভবরসর্াগয নহসসসর্ সমসি নিসয়সেি। নকন্তু 
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সুিাি আর্ু দাউদ, জাসম নতরনমর্ী, সুিাি িাসায়ী এর্ং সুিাি 
ইর্নু মাজাহ গ্রন্থগুনল্র হাদীস উসল্লখ করার সময় আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ীর মতামত সামসি সরসখ হাদীসসর 
মাি নির্বয় কসরনে । এর্ং প্রসয়াজসি ইমাম নতরনমর্ীর 
নর্র্তনতগুনল্ও তুসল্ ধসরনে। সর্সহতু নতনি সতা হসল্ি এই 
নর্দযার নর্রাি নিপুর্ ইমাম। আল্লাহ তাাঁসদর সকসল্র প্রনত 
করুর্া করুি। তসর্ হ্াাঁ এখাসি একনি কথা অর্শ্য সজসি রাখা 
দরকার সর্, হাদীসসর সংরিসর্র জন্য মুহানিসগর্ ও 
মিীষীগর্ অক্লান্ত পনরশ্রম ও রু্নক্তর মাধযসম সর্ সমস্ত মািগত 
স্তর এর্ং নিয়মার্নল্ নিধবারর্ কসরসেি, সস সমস্ত মািগত স্তর 
এর্ং নিয়মার্নল্র আসল্াসক হাদীসসক সনিক ও নিভবরসর্াগয 
র্ল্া হয় নকংর্া দুর্বল্ অথর্া জাল্ র্ল্া হয়। নকন্তু সকাসিা 
সকাসিা হাদীসসর সিসত্র তাাঁসদর মসধয হাদীসসর মাি নিধবারর্ 
করার কার্বক্রসম সম্মনত- অসম্মনতসূিক মসিাভার্ প্রকাি 
সপসয়সে। এর্ং তাাঁসদর মতামসতর মসধয তফাত র্া পাথবকয 
সতনষ্ট্ হসয়ে। 

সর্সিসষ কততজ্ঞতা স্বীকাসরর পাল্া:  
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রার্ওয়া দাওয়া,এরিাদ ও প্রর্াসীসদর মাসে ইসল্ামী 
জ্ঞািদাি কার্বাল্য় (রার্ওয়া ইসল্ানমক সসন্িার) নরয়াদ এর 
প্রধাি পনরিাল্ক মািিীয় িাইখ খাসল্দ নর্ি আল্ী 
আর্াল্খযাইল্ সাসহর্। অনুরূপভাসর্ এই কার্বাল্সয়র দাওয়া ও 
প্রর্াসী নিিা নর্ভাসগর পনরিাল্ক মািিীয় িাইখ িাসসর নর্ি 
মুহাম্মাদ আল্সহাওয়াি সাসহর্সকও শ্রদ্ধাসহকাসর আনম 
ধন্যর্াদ জািাই। সকিিা  তাাঁরা সতা মাির্ সমাসজ আল্লাহর 
রাসূসল্র হাদীস প্রিার ও প্রসাসরর জন্য হসল্ি র্স াই আগ্রহী 
ও উসদযাগী।  
তদ্রূপ আনম সর্ সমস্ত সল্াসকর নিনষ্ঠত পরামিব অথর্া মতামত 
নকংর্া প্রসিষ্ট্ার িারা উপকতত হসয়নে, তাাঁসদর সকসল্র প্রনত 
আমার  আন্তনরক কততজ্ঞতা রইসল্া। তসর্ তাাঁসদর মসধয 
উসল্লখসর্াগয হসল্ি:  

উক্ত কার্বাল্য় (রার্ওয়া ইসল্ানমক সসন্িাসরর) এর 
দাওয়া ও প্রর্াসী নিিা নর্ভাসগর সকল্ ওল্ামাসয় সকরাম। 
আল্লাহ তাাঁসদর সকল্সক দুনিয়া ও পরকাসল্ ইসল্াম এর্ং 
মুসনল্মগসর্র পি হসত উত্তম প্রনতদাি প্রদাি করুি। 
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মূল্ আরর্ী ভাষায় ভূনমকার কথা এখাসিই সিষ হসয় 

সগসল্া। তসর্ এই র্ইসয়র র্াংল্া তরজমা র্া অনুর্াদ 
আমাসকই করসত হসয়সে। তাই এখাসি অনুর্াসদর পদ্ধনতর 
নর্ষসয় একনি কথা র্ল্সত িাই; আর তা হসল্া এই সর্, 

অনুর্াসদর পদ্ধনত 
এই র্ইনির অনুর্াদ পদ্ধনত একিু আল্াদা হওয়ার 

সম্ভার্িা রসয়সে; সকিিা অত্র র্ইনিসত আরনর্ ভাষার ভার্াসথবর 
অনুর্াদ র্াংল্া ভাষার ভার্াসথবর িারা করা হসয়সে। তাই 
সকাসিা সম্মানিত পািসকর মসি অনুর্াদ সম্পসকব সকাসিা 
প্রকার সংিয় সজসগ উিসল্, ওল্ামাসয়  ইসল্াসমর নর্িদ 
নর্র্রর্ র্া র্যাখযা আরর্ী ভাষায় একিু গভীরতার সনহত সদসখ 
নিসল্ সর্ব প্রকার সংিয় দূর হসয় র্াসর্। এর্ং এই র্ইনির 
র্াংল্া অনুর্াদ নিভবরসর্াগয সার্যস্ত হসর্ র্সল্ই আিা কনর 
ইিিা আল্লাহ। তসর্ এই র্ইনির সদাষ-ত্রুনি, অসম্পূর্বতা এর্ং 
মুদ্রর্ প্রমাদ প্রভতনত এসকর্াসরই সিই, এই দানর্ আনম করনে 
িা। তাই এই র্ইনি সম্পসকব র্খি সকাসিা গিিমলূ্ক নিির্ীয়, 
সানহনতযক, সাংস্কতনতক, র্ািাি ও নল্খিপদ্ধনত এর্ং মতর্াসদর 
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র্যাপাসর সুনিনন্তত মতামত আমার দতনষ্ট্সগাির হসর্, তখি তা 
আমার নিকসি ধন্যর্াদ ও কততজ্ঞতার সাসথ আগ্রসহর সনহত 
র্ত্নসহকাসর সাদসর গতহীত হসর্ ইিিা আল্লাহ। 

 ،وأتباع  ،وأصحاب  آل  وعلى ،محمد نبينا على وسلم هللا وصلى
 .العالمين رب هلل والحمد

 অথব:  আল্লাহ আমাসদর িার্ী মুহাম্মাদ এর্ং তাাঁর পনরর্ার-
পনরজি, সাহার্ীগর্ এর্ং নকয়ামত পর্বন্ত তাাঁর 
অনুসরর্কারীগর্সক অনতিয় সম্মাি ও িানন্ত প্রদাি করুি। 
সকল্ প্রিংসা সর্ জগসতর প্রকতত প্রভু মহাি আল্লাহর জন্য। 

প্রর্য়িকারী 

ডক্টর মহুাম্মাদ মতুবজা নর্ি আসয়ি মহুাম্মাদ 
তাং 37/1/3418 নহজরী {37/33/1036 নিস্টাব্দ} 

                 dr.mohd.aish@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:dr.mohd.aish@gmail.com
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  الطيب الحالل الكسب من الصدقة فضل     
বর্ধ ও পনর্ত্র উপাসয় উপানজবত মাল্ দাি 

প্রদাসির মর্বাদা 
ددددَرةَ  أَبددددي   َعددددن  - 3 دددد ُ  هللاُ  َرِضدددديَ  ُهَري   هللاِ  َرُسددددو  ُ  َقددددا َ  : َقددددا َ  ،َعن 

ُ  َصددددل ى دددد ِ  هللا  قَ  َمددددن  :  "َوَسددددل مَ  َعلَي  ددددَرة   ِبَعددددد  ِ  َتَصددددد  ددددب   ِمددددن   َتم   َكس 
دددددب   َبددددد ُ  َولَ  ،َطيِّ دددددبَ  ل  إِ  هللاُ  َيق  يِّ لَُهدددددا هللاَ  إِن  َفددددد ؛الط   ُثدددددم   ،ِبَيِميِنددددد ِ  َيَتَقب 
يَهددددا ددددي   َكَمددددا ،لَِصدددداِحِب ِ  ُيَربِّ ددددى َفلُددددو  ُ أََحددددُدُكم   ُيَربِّ دددد َ  نَ َتُكددددو   َحت   ِمث 
 ". ال َجَب ِ 

 لددددددد ، واللفدددددددظ ،3430 الحددددددددي  رقدددددددم ،البخدددددددار  صدددددددحي (
 ).،)3034( - 61 الحدي  رقم ،مسلم وصحي 

3 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ 
র্যনক্ত প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমতাসর্ক বর্ধ ও পনর্ত্র উপাসয়র 
হাল্াল্ ও পনর্ত্র উপাজবি সথসক একনি সখজুর পনরমার্ র্স্তু দাি 
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প্রদাি করসর্,  (এর্ং মহাি আল্লাহ বর্ধ পনর্ত্র হাল্াল্ উপাজবসির 
মাল্ ো া অবর্ধ মাসল্র দাি প্রদাি কর্ুল্ কসরি িা।) মহাি 
আল্লাহ তাাঁর ডাি হাত িারা তা অতযন্ত সমাদসরর সনহত কর্লু্ 
করসর্ি। অতঃপর আল্লাহ উক্ত দাি প্রদািকারীর কল্যার্াসথব তা 
প্রনতপাল্ি করসর্ি। সর্মি সতামাসদর মসধয সথসক সকাসিা র্যনক্ত 
অশ্বিার্ক র্া স া ার র্াচ্চা নকংর্া উি অথর্া গরুর দুধ ো াসিা 
র্াচ্চার প্রনতপাল্ি কসর থাসক, অর্সিসষ সসই দািনি নর্িাল্ একনি 
পাহা  সমতুল্য হসয় র্াসর্”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 3430 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
61 -(3034), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু হুরায়রা আব্দুর রহমাি নর্ি সাখার আদ দাওসী আল্ ইয়ামািী 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । নতনি আল্লাহর রাসূসল্র সর্বানধক হাদীস 
র্র্বিাকারী সাহার্ী। তাাঁর কুনিয়াত (ডাকিাম) আর্ ুহুরায়রা নহসসসর্ 
নর্খযাত। এর কারর্ হসল্া সর্, নতনি নর্ াল্ নিসয় সখল্া করসতি ও 
কতকগুনল্ সল্াসকর োগল্ িরাসতি। সপ্তম নহজরীসত খায়র্ার 
নর্জসয়র সময় নতনি ইসল্াম গ্রহর্ কসরি। অতঃপর নতনি 4 র্ের 
পর্বন্ত িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সানন্নসধয 
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অনতর্ানহত কসরি, তাই আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সর্খাসি অর্স্থাি করসতি নতনিও সসখাসি থাকসতি। 
আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু]  হাদীসসর জ্ঞাি ল্াভ করার জন্য 
নর্সিষভাসর্ গুরুত্ব নদসয় অসাধারর্ সিষ্ট্া িানল্সয়নেসল্ি। এই 
কারসর্ নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
কাে সথসক প্রিুর জ্ঞািাজবি কসর, সাহার্ীগসর্র মসধয সর্িাইসত 
সর্িী হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর উপানধ ল্াভ কসরসেি। তাাঁর 
র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 5174 নি। সি 57 নহজরীসত নতনি 
মততুযর্রর্ কসরি এর্ং মাদীিার প্রনসদ্ধ কর্রস্থাি আল্ র্াকীসত 
তাাঁসক দাফি করা হয় [রানদয়াল্লাহু আিহু] । 
 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। সকল্ প্রকাসরর ইর্াদত উপাসিার মতই নিষ্ঠার্াি হসয় সর্ 
সকাসিা দাি প্রদাসির প্রধাি উসিশ্য ও ল্িয নস্থর করসত হসর্ মহাি 
আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াভ। এর্ং তাসত সর্ি কুপ্রর্তনত্তর সকাসিা প্রকার 
প্রভার্ িা থাসক তার সখয়াল্ রাখা অপনরহার্ব।  
1। মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সর্,  সস সর্ি অবর্ধ ও হারাম মাল্ 
উপাজবি করা হসত নিসজসক রিা কসর। সকিিা অবর্ধ ও হারাম 
মাল্ উপাজবি করার মাধযসম উপনস্থত হয় মহাি আল্লাহর সক্রাধািল্ 
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এর্ং মানুসষর মািনসক মহাসরাগ। সর্মি মসির মসধয প্রর্ল্ সল্াভ 
নর্রাজ করা,  সকাসিা নজনিসসক পাওয়ার জন্য অন্তসর তীব্র র্াসিা 
সতনষ্ট্ হওয়া,  আতযনন্তক আত্মম্ভনরতা, স্বাথবপরতা, অততপ্ত ও র্াসিা 
অপূর্ব থাকায় অিান্ত হওয়া, কতপর্তা, কষ্ট্, অস্বনস্ত এর্ং অিানন্তর 
অনুভূনত সতনষ্ট্  হওয়া।  
1। এই হাদীসনির মসধয মহাি আল্লাহর পনর্ত্র ডাি হাসতর কথা 
উনল্লনখত হসয়সে; সকিিা ডাি হাসতর িারাই কল্যার্ময় নজনিস 
সাধারর্ ভাসর্ গ্রহর্ করা হয়। পনর্ত্র কুরআি এর্ং নিভবরসর্াগয 
হাদীসসর আসল্াসক মহাি আল্লাহর িাম ও গুর্ার্নল্র প্রনত সনিক 
ভাসর্ অন্তসর ঈমাি স্থাপি করা অপনরহার্ব। এর্ং তাসত সকাসিা 
প্রকার নর্কতত, পনরর্তবি, পনরর্ধবি,  অস্বীকার র্া প্রতযাখযাি, 
সাদতশ্য র্র্বিা র্া দতষ্ট্ান্ত স্থাপি করা এর্ং স্বরূপ নিধবারর্ করা িল্সর্ 
িা। 
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اليسر دين اإلسالم  

প্রকতত ইসল্াম একনি সহজ ধমব  
دددددِ  َعددددن   -1 ُ  َرِضدددديَ  هللاِ  َعب  دددد ُ  هللا  ِبددددي  : َقددددا َ  :َقددددا َ  ،َعن  ُ  َصددددل ى الن   هللا 

دد ِ  ددةُ ": َوَسددل مَ  َعلَي  ددَربُ  ال َجن  لِدد ِ  ِشددَرا ِ  ِمددن   أََحددِدُكم   إِلَددى أَق  ددارُ  ،َنع   َوالن 
 ".َذلِ َ  ِمث  ُ 
 .) ،)6488 الحدي  رقم ،البخار  صحي (

1 -  অথব:  আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সর্, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 

“জান্নাত হসল্া সতামাসদর জুতার নফতা সথসকও সনন্নকসি অর্নস্থত। 

আর জাহান্নামও অনুরূপ নিকির্তবী”।  [ সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 

6488]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আব্দুল্লাহ নর্ি মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসল্ি ওই সমস্ত 
সাহার্ীসদর মসধয একজি, র্াাঁরা ইসল্াসমর  প্রাথনমক র্ুসগ ইসল্াম 
গ্রহর্ কসরনেসল্ি। নতনি সাহার্ীগসর্র মসধয মর্বাদা সম্পন্ন ও 
ফাকীহ এর্ং কুরআি সতল্াওয়াসত সসর্বাত্তম কারী নেসল্ি। তাাঁর 
র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 848 নি। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
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আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ সমস্ত র্ুসদ্ধ নতনি সর্াগদাি 
কসরসেি। 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর মততুযর্রসর্র 
পর িামসদসি ইয়ারমূসকর র্ুসদ্ধও নতনি অংি গ্রহর্ কসরনেসল্ি। 
ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁসক ইসল্াম ধসমবর নিিা প্রদাসির 
জন্য কুফা িহসর সপ্ররর্ কসরনেসল্ি। ওসমাি নর্ি আফফাি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁসক সসখাসি আমীর নির্ুক্ত কসরনেসল্ি। 
ওসমাি নর্ি আফফাি তাাঁসক আর্ার মাদীিায় আসসত নিসদবি 
প্রদাি কসরনেসল্ি। নতনি মাদীিায় সি 11 নহজরীসত 60 র্ের 
র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি। এর্ং মাদীিার নর্খযাত আল্র্াকী 
কর্রস্থাসি তাাঁসক দাফি করা হয় [রানদয়াল্লাহু আিহু] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির মসধয  ِع  الن   ا ُ رَ ش ِ  িব্দ দুনির ভার্াথব হসল্া:  
জুতার  নফতা, এই নফতানি মানুসষর অনত সনন্নকসি অর্নস্থত। অনত 
নিকির্তবীর র্স্তুসক র্ুোসিার জন্য এই িব্দ দুনি প্রর্াদ র্াকয 
নহসসসর্ র্যর্হার করা হয়।  
1। প্রকতত ইসল্াম ধমব একনি সহজসাধযতা এর্ং স্বচ্ছন্দতার ধমব; 
সুতরাং এই ধসমবর আকীদা র্া মতর্াদ অনত সহজ; তাই তাসত 
সকাসিা প্রকাসরর অস্পষ্ট্তা ও জনিল্তা সিই। এই ধসমবর ইর্াদত 
র্া উপাসিার নিয়ম পদ্ধনতও খুর্ সহজ; তাই তাসতও সকাসিা 
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প্রকাসরর কষ্ট্দায়ক এর্ং শ্রানন্ত-ক্লানন্তর নর্ষয় সিই। এই ধসমবর 
িানরনত্রক নদকনিও উন্নত মাসির; অতএর্ এসত সকাসিা নকেু 
অস্বাভানর্ক র্স্তু সিই এর্ং সূক্ষ্ম সনিক র্ুনদ্ধর পনরপন্থী ও উত্তম 
রীনতর নর্পরীত সকাসিা র্স্তুর স্থাি সিই। 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্,  প্রকতত ইসল্াসমর 
আসল্াসক সৎ উসিশ্য এর্ং সৎ কসমবর মাধযসম জান্নাত ল্াভ করা 
অনত সহজ। অনুরূপভাসর্ পাপ ও কুপ্রর্তনত্তর অনুসরসর্র মাধযসম 
জাহান্নাসমর আগুসি প্রসর্ি করাও অনত সহজ। তাই সৎ কসমবর 
িুদ্রতম অংিসকও তুচ্ছ জ্ঞাি করা উনিত  িয়। তদ্রুপভাসর্ পাপ 
এর্ং কুপ্রর্তনত্তর অর্ু পনরমার্ অংিসকও সহয় জ্ঞাি করা উনিত িয়। 
সকিিা মানুষ সতা জাসি িা সর্, তার সকান্ সৎ কমবনির মাধযসম 
মহাি আল্লাহ তার প্রনত দয়া করসর্ি। এর্ং তার সকান্ পাপ এর্ং 
কুপ্রর্তনত্তনির মাধযসম মহাি আল্লাহ তার প্রনত রাগানিত হসয় র্াসর্ি।  
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 األضاحي أحكام من

কুরর্ানির কতকগুনল্  নর্নধনর্ধাি 
دددد ُ  هللاُ  َرِضدددديَ  أََندددد    َعدددن   -1 ى :َقدددا َ   ،َعن  ِبددددي   َضددددح  ُ  َصددددل ى الن   هللا 

دددد ِ  نِ  َوَسددددل مَ  َعلَي  َشددددي  نِ  ِبَكب  لََحددددي  نِ  أَم  ددددَرَني   َوَسددددم ى ،ِبَيددددِد ِ  َذَبَحُهَمددددا ،أَق 
لَ ُ  َوَوَضعَ  ،َوَكب رَ    .ِصَفاِحِهَما َعلَى ِرج 
 مسدددددلم، وصدددددحي  ،5565 الحددددددي  رقدددددم البخدددددار ، صدددددحي (

   ).،)3966( - 37 الحدي  رقم
1 -  অথব: আিাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত,  নতনি র্সল্ি: 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সাদা অথর্া 
সাদাকাসল্া রঙসয়র নিং ওয়াল্া দুইনি পুরুষ সমষ নকংর্া দুইনি 
খানসর কুরর্ানি নদসয়নেসল্ি। নতনি নিসজর পা উক্ত দুইনি পুরুষ 
সমষ র্া দুইনি খানসর  াস র ডাি পাসি সরসখ নর্সনমল্লানহ আল্লাহু 
আকর্ার র্সল্ নিজ হাসত জর্াই কসরনেসল্ি। [সহীহ র্ুখারী, হাদীস 
িং 5565 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 37 -(3966) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু হামজা আিাস নর্ি মানল্ক আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
একজি নর্নিষ্ট্ সাহার্ী। নহজরসতর 30 র্ের পূসর্ব মাদীিাসত তাাঁর 
জন্ম হয়, সোিকাসল্ িার্াল্ক অর্স্থাসতই  নতনি ইসল্াম ধমব গ্রহর্ 
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কসরি। িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সানন্নসধয 
ধারার্ানহক ভাসর্ 30 র্ের র্ার্ৎ সথসক তাাঁর খাসদম-সসর্ক 
নহসসসর্ সসর্বাত্তম উপানধ ল্াভ কসরি। এর্ং আল্লাহর রাসসূল্র মততযু 
পর্বন্ত নতনি তাাঁর সদখমসত রত থাসকি। অতঃপর দাসমিসক িসল্ 
র্াি, সসখাি সথসক র্াসরায় গমি কসরি। নতনি অসিক হাদীস 
র্র্বিা কসরসেি, তার র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 1185 নি। নতনি 
র্াসরা িহসর একিত র্া তার অনধক র্য়স প্রাপ্ত হসয় সি 91 
নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু আিহু] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির মসধয ( َ اَ   িব্দনির ভার্াথব হসল্া:  নর্শুদ্ধ ( لَ م  أل 
সাদা, তসর্ আরর্ী ভাষার কতকগুনল্ ভাষানর্দ র্সল্সেি: সাদা 
এর্ং নকেু কাসল্া সডারাকািা র্সর্বর সরখার্ুক্তসক আল্ আমল্াহ 
( َ اَ   র্সল্। তসর্ এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে। ( لَ م  أل 
1। সর্ র্যনক্ত কুরর্ানির পশু র্া অন্য িতুষ্পদ জন্তু জর্াই করসর্, সস 
সর্ি জর্াই করার সময় নর্সনমল্লাহ র্সল্ জর্াই কসর। এর্ং 
নর্সনমল্লাহ র্ল্ার সাসথ সাসথ আল্লাহু আকর্ার র্ল্াও উত্তম।  
1। কুরর্ানির িতবার্নল্র মসধয এই নর্ষয়নি রসয়সে সর্, কুরর্ানির 
জন্তু  সর্ি গতহপানল্ত িতুষ্পদ জন্তুর অন্তভুবক্ত হয়। সর্মি:- উি, গরু 
এর্ং োগল্। তসর্ োগসল্র মসধয প সে: সভ া র্া সমষ ও দুম্বা। 
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কুরর্ানির পশু অথর্া প্রার্ীসমূহ সর্ি ওই সমস্ত সদাষ নকংর্া খুাঁত 
হসত মুক্ত হয়, সর্ সমস্ত সদাষ নকংর্া খুাঁসতর কারসর্ সসই পশু অথর্া 
প্রার্ীসমূসহর কুরর্ানি করা বর্ধ র্া র্সথষ্ট্ হসর্ িা।   
সুতরাং কুরর্ানির গতহপানল্ত পশু অথর্া প্রার্ীসমূহ সর্ি স্পষ্ট্ কািা, 
স্পষ্ট্ সরাগী, স্পষ্ট্ সখাাঁ া এর্ং অতযান্ত দুর্বল্ ও এমি নেপনেসপ 
পাতল্া র্া নমনহ, র্ার গাসয় হা  ো া সগাস্ত মাংস নকেুই সিই্ এমি 
িা হয়। 

 الصالة في اإلمام متابعة كيفية
িামাসজ ইমাসমর অনুসরর্ করার পদ্ধনত  

َبدددَرا ِ  نِ َعددد -4 ددد ال  ُهَمدددا هللاُ  َرِضددديَ  ب  ازِ َعددد نِ ب   َرُسدددو  ُ  َكدددانَ : َقدددا َ  َعن 
ُ  َصددددل ى هللا ِ  دددد ِ  هللا  ُ  َسددددِمعَ ": َقددددا َ  إَِذا َوَسددددل مَ  َعلَي   لَددددم   "َحِمددددَد ُ لَِمددددن   هللا 

دددنِ  دددا أََحدددد   َيح  دددَر ُ ِمن  دددى ،َظه  ِبدددي   َيَقدددعَ  َحت  ُ  َصدددل ى الن  ددد ِ  هللا   َوَسدددل مَ  َعلَي 
َد ُ ًداُسُجو   َنَقعُ  ُثم   ،َساِجًدا  .َبع 

 وصدددحي  لددد ، واللفدددظ ،690 الحددددي  رقدددم البخدددار ، صدددحي (
 ).   ،)474( -398 الحدي  رقم مسلم،

4 -  অথব: আল্র্ারা নর্ি আসর্র্ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত,  নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] 

http://www.hadisinbangla.com/?p=1541
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ُ  َسِمعَ "   "َحِمَد ُ لَِمن   هللا 

( অথব: “আল্লাহ সসই র্যনক্তর সদায়া কর্ুল্ কসরি, সর্ র্যনক্ত তাাঁর 
প্রিংসা কসর”। ) 
র্ল্ার পর র্তির্ পর্বন্ত নতনি নসজদায় সনিক পন্থায় স্থাপি িা 
হসতি, ততির্র্ পর্বন্ত আমাসদর মসধয সথসক সকাসিা র্যনক্ত 
নসজদায় স্থাপি হওয়ার জন্য তার নপি সহল্াসতি িা র্া সোাঁকাসতি 
িা। সুতরাং নতনি র্খি নসজদায় সনিক পন্থায় স্থানপত হসয় সর্সতি, 
তখি আমরা নসজদায় স্থানপত হতাম।  
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 690 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
398 -(474), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
নতনি আর্ু আমারাহ আল্ র্ারা নর্ি আসর্র্ নর্ি হাসরস আল্ 
আিসারী, এক জি মহা সম্মানিত সাহার্ী এর্ং মহা সম্মানিত 
নর্িাি ও ফাকীহ নেসল্ি। তাাঁর নপতাও এক জি সাহার্ী নেসল্ি। 
সহীহ র্ুখারী ও সহীহ মুসনল্ম গ্রসন্থ আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক তাাঁর 105 নি হাদীস র্নর্বত হসয়সে। 
আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সসে এর্ং তাাঁর 
পসরও নতনি অসিক র্ুসদ্ধ অংি গ্রহর্ কসরি। অতঃপর নতনি কুফায় 
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নগসয় স্থায়ী ভাসর্ র্সর্াস কসরি আর কুফা িহসরই নতনি 80 র্া 
তার অনধক র্য়স প্রাপ্ত হসয় সি 71 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু]। তাাঁর মততুযর্রর্ করার তানরখ সম্পসকব অন্য 
মতও উসল্লখ আসে।  

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। ইমাম র্তির্ পর্বন্ত িামাসজর সকাসিা রুকুসি সনিক পন্থায় 
স্থানপত িা হসয় র্াসর্, ততির্ পর্বন্ত সকাসিা মুক্তাদী সসই রুকুসি 
সনিক পন্থায় স্থানপত হওয়ার কাজ শুরু করসর্ িা। সুতরাং ইমাম 
র্তির্ পর্বন্ত িামাসজর নসজদায় সনিক পন্থায় স্থানপত হসয় তার 
কপাল্ মানির উপসর িা রাখসর্, ততির্র্ পর্বন্ত সকাসিা মুক্তাদী 
নসজদায় সনিক পন্থায় স্থানপত হওয়ার জন্য তার নপি সহল্াসর্ িা 
অথর্া সোাঁকাসর্ িা। ইমাসমর সাসথ সাসথ সকাসিা মকু্তাদী িামাসজর 
সকাসিা রুকুসির কাজ আরম্ভ করসর্ িা। তাই ইমাসমর আওয়াজ 
র্তির্ পর্বন্ত র্ন্ধ িা হসর্, ততির্র্ পর্বন্ত সকাসিা মুক্তাদী সকাসিা 
িামাসজর সকাসিা রুকুসির সকাসিা কাজ আরম্ভ করসর্ িা। অতএর্ 
িামাসজর মসধয মুক্তাদীর সর্ সকাসিা কাজ ইমাসমর সর্ সকাসিা 
কাসজর একিু পসর সম্পানদত হওয়া অপনরহার্ব।  
1। সর্ সকাসিা িামাসজ ইমাসমর ইহরাসমর তাকর্ীসরর আওয়াজ 
সম্পূর্ব রূসপ সিষ িা হওয়া পর্বন্ত সকাসিা মুক্তাদী ইহরাসমর 
তাকর্ীর পাি করসর্ িা।  
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1- সর্ সকাসিা িামাসজ ইমাসমর দুই নদসক: ডাি নদসক ও র্াম নদসক 
দুই সাল্াম সফরাসিার পর মুক্তাদী সাল্াম সফরাসর্।  

 الصالة من للتحلل السالم كيفية
িামাজ হসত সর্র হওয়ার জন্য সাল্াম 

নফরাসিার পদ্ধনত 
دِ  َعدددن   -5 ددد َسدددع  ُ  َرِضددديَ  اص  ق دددوَ  أَِبدددي   نِ ب  ددد ُ  هللا  دددتُ : َقدددا َ  ،َعن   أََرى ُكن 

ُ  َصددل ى هللا ِ   َ َرُسددو   ددد ِ  هللا   َيَسددداِرِ ، َوَعددن   ِنددد ِ َيِمي   َعددن   لِّمُ ُيَسددد َوَسددل مَ  َعلَي 
 .دِّ ِ خَ  َبَياضَ  أََرى ت ىحَ 
 ). ،)581( - 399 الحدي  رقم مسلم، صحي (

5 - অথব: সায়াদ নর্ি আর্ু ওয়াক্কাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্সেি: আনম আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সক সদখতাম, নতনি িামাসজর কাজ সিষ কসর িামাজ 
হসত সর্র হওয়ার জন্য ডাি নদসক এর্ং র্াম নদসক এমি পদ্ধনতসত 
সাল্াম নফরাসতি সর্, আনম তাাঁর গাসল্র সাদা েল্ক সদখসত 
সপতাম।  
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 399 - (581) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
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আর্ু ইসহাক সায়াদ নর্ি আর্ু অক্কাস আজ জহরী আল্ কুরািী 
একজি মহানর্খযাত সাহার্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] । নতনি আল্লাহর 
রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নহজরসতর 11 র্ের 
পূসর্ব মাক্কা মহািগরীসত জন্ম গ্রহর্ কসরি। এর্ং সসখাসিই নতনি 
প্রনতপানল্ত হি ও র্স া হি। নতনি ইসল্াম ধমব আনর্ভূবত হওয়ার 
প্রথম নদসকই ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি। সর্ দিজি সাহার্ীসক 
দুনিয়াসতই জান্নাসতর প্রনতশ্রুনত সদওয়া হসয়সে, সসই দিজি 
সাহার্ীগসর্র মসধয হসল্ি নতনি একজি। ওমার [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] সর্ েয়জি সাহার্ীগসর্র মসধয সথসক একজিসক তাাঁর 
উত্তরানধকারী নহসসসর্ মুসনল্ম জাহাসির খাল্ীফা ও সশ্রষ্ঠিতপনত 
নির্ুক্ত করার জন্য একনি পনরষদ র্া সভা গিি কসরনেসল্ি, সসই 
েয়জি সাহার্ীগসর্র মসধয সায়াদ নর্ি আর্ু ওয়াক্কাস [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] নেসল্ি অন্যতম একজি মহাসাহার্ী। 
নতনি মাদীিায় নহজরত কসরি। এর্ং র্দসরর র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ 
কসরি। অতঃপর নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ আসরা সমস্ত র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। 
নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর মাসয়র 
নপততর্যপুত্র নেসল্ি। তাই আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
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ওয়াসাল্লাম] তাাঁসক মামা র্সল্ই ডাকসতি। অথবাৎ নতনি নেসল্ি তাাঁর 
মামাসদর অন্তভুবক্ত র্নদও নতনি আল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর মাসয়র সসহাদর ভাই নেসল্ি িা।  
সায়াদ নর্ি আর্ু ওয়াক্কাস নেসল্ি একজি নর্রাি সাহসী ও সর্াদ্ধা 
সাহার্ী। এর্ং আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
র্স া র্স া সিতাসদর অন্তগবতই নেসল্ি নতনি। আর্ু র্াকর ও ওমার 
[রানদয়াল্লাহু আিহুমা] দুই খাল্ীফার আমসল্ রাষ্ট্র পনরিাল্িার 
কার্বক্রসম তাাঁর মহা অর্দাি রসয়সে। ওমার এর্ং ওসমাি 
[রানদয়াল্লাহু আিহুমা] এর আমসল্ তাাঁসক কুফা িহসরর আনমর র্া 
িাসক নির্ুক্ত করা হসয়নেল্।   
সায়াদ নর্ি আর্ু ওয়াক্কাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] পারস্য এর্ং ইরাক 
সাম্রাসজযর র্ুসদ্ধ মুসনল্ম সসিার্ানহিীর প্রধাি সিতা ও সসিাপনত 
নেসল্ি। এর্ং আল্লাহর করুর্ায় নতনি কাদনসয়ার র্ুসদ্ধ পারস্য এর্ং 
ইরাক সাম্রাসজযর সসিার্ানহিীসক পরানজত ও পরাস্ত কসর জয়ল্াভ 
কসরি। মাদাসয়সির র্ুসদ্ধও নতনি জয়ল্াভ কসরি। নতনি মহাি 
আল্লাহর কাসে এমি পনর্ত্র মানুষ নেসল্ি সর্, আল্লাহ  তাাঁর সদায়া 
কর্ুল্ কসর নিসতি। তাাঁর মহামর্বাদার সমস্ত কথা এখাসি উসল্লখ 
করার সুসর্াগ সিই র্সল্ এই নর্ষয়নিসক অনধক দী ব করল্াম িা। 
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অতঃপর সাহার্ীগসর্র মসধয র্খি সফতিা এর্ং অমেল্ সতনষ্ট্ হয়, 
তখি নতনি রাজিীনতর কাজ এর্ং রাষ্ট্র পনরিাল্িার কার্বক্রম 
পনরতযাগ কসর মাদীিা িহর সথসক দূরর্তবী স্থাসি নগসয় অর্স্থাি 
কসরি। এর্ং নিসজর স্ত্রী ও সন্তািসদরসক আসদি প্রদাি কসরি সর্, 
তারা সর্ি সাহার্ীগসর্র মসধয সর্ সফতিা এর্ং অমেল্ সতনষ্ট্ হসর্, 
সসই সফতিা এর্ং অমেসল্র সকাসিা সংর্াদ র্া রাষ্ট্রীয় সকাসিা খর্র 
তাাঁর কাসে িা সপৌাঁোয়। 
 হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাে সথসক র্নর্বত 170 নি হাদীস পাওয়া র্ায়। 
নতনি একজি সর্াঁসি আকাসরর মানুষ নেসল্ি। নতনি মাদীিা িহর 
সথসক সাত মাইল্ দূসর আকীক িামক জায়গাসত তাাঁর প্রাসাসদ সি 
55 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। সসখাি সথসক তাাঁর সদহ মাদীিা 
িহসর নিসয় আসা হয় এর্ং মাদীিা িহসরর িাসক মারওয়াি 
ইর্নুল্ হাকাম তাাঁর জািাজার িামাজ প াি। এর্ং তাাঁসক মাদীিার 
আল্ র্াকী কর্রস্থাসি সমানহত করা হয়। নহজরতকারী 
সাহার্ীগসর্র মসধয নতনিই সর্ সিসষ মততুযর্রর্ কসরসেি। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, িামাজ আদায়কারী 
মুসনল্ম র্যনক্ত র্া মুসানল্ল িামাসজর কাজ সিষ কসর িামাজ হসত 
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সর্র হওয়ার জন্য প্রথসম ডাি নদসক এর্ং পসর র্াম নদসক এমি 
পদ্ধনতসত সাল্াম নফরাসর্ সর্, তার পাসি িামাজ আদায়কারী 
মুসনল্ম র্যনক্ত র্া মুসানল্ল তার গাল্ সদখসত পায়।  
1- িামাজ আদায়কারী মুসনল্ম র্যনক্ত র্া মুসানল্ল িামাসজর কাজ 
সিষ কসর িামাজ হসত সর্র হওয়ার জন্য প্রথসম ডাি নদসক এর্ং 

পসর র্াম নদসক র্ল্সর্:   
ُكم   مُ لس  َ اَ  َمةُ  َعلَي  ِ  َوَرح   هللا 

 “আসসাল্ামু আল্াইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” 
(অথব: “আপিাসদর প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত, আল্লাহর  করুর্া ও তাাঁর 
কল্যার্ অর্তীর্ব সহাক”।) 
সকিিা এই পদ্ধনতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সথসক প্রমানর্ত হসয়সে। তাই নতনি ডাি নদসক সাল্াম 

নফরাসিার সময় এমি পদ্ধনতসত র্ল্সতি:   
ُكم   مُ لس  َ اَ  َمةُ  َعلَي  ِ  َوَرح   هللا 

 “আসসাল্ামু আল্াইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” 
 সর্ তাাঁর গাসল্র সাদা েল্ক ডাি নদক সথসক সদখা সর্সতা।  
অনুরূপভাসর্ নতনি র্াম নদসক সাল্াম নফরাসিার সময় এমি 

পদ্ধনতসত র্ল্সতি:   
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ُكم   مُ لس  َ اَ  َمةُ  َعلَي  ِ  َوَرح   هللا 

 “আসসাল্ামু আল্াইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” 
 সর্ তাাঁর গাসল্র সাদা েল্ক র্াম নদসক সথসক সদখা সর্সতা।  
[সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 3115, সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 
996, জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 195, এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, 
হাদীস িং 934, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি িাসায়ী সথসক 
সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি এর্ং সহীহ 
(সনিক) র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক 
সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
1- িামাজ আদায়কারী মুসনল্ম র্যনক্ত র্া মুসানল্ল িামাসজর কাজ 
সিষ কসর িামাজ হসত সর্র হওয়ার জন্য ডাি নদসক এর্ং র্াম 
নদসক সাল্াম নফরাসিার নর্ষয়নি হসল্া িামাসজর একনি গুরুত্বপূর্ব 
রুকুি। এই রুকুি পাল্ি িা করসল্ িামাজ সনিক র্সল্ নর্সর্নিত 
হসর্ িা। এিাই হসল্া  সাহার্ীগর্ [রানদয়াল্লাহু আিহুম] এর্ং 
অনধকাংি ওল্ামাসয় ইসল্াম ও পনণ্ডতগসর্র অনভমত। তাই িামাজ 
আদায়কারী মুসনল্ম র্যনক্ত র্া মুসানল্ল িামাসজর কাজ সিষ কসর 
িামাজ হসত সর্র হওয়ার জন্য সাল্াম নফরাসিার নর্ষয়নি প্রকতত 
ইসল্াম ধসমব সার্যস্ত রসয়সে। এর্ং িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর আমল্ সারা জীর্ি এই পন্থার উপসরই 
অিল্ নেসল্া। নকন্তু কতকগুনল্ ওল্ামাসয় ইসল্াম [রানহমাহুমুল্লাহ] 
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এই সাল্াম নফরাসিার নর্ষয়নিসক একনি গুরুত্বপূর্ব রুকুি িা র্সল্ 
সুন্নাত র্সল্সেি। 

 والسمعة الرياء من التحذير
মাির্ সমাজসক সদখাসিা ও শুিাসিার 

উসিসশ্য 
 সৎ কমব সম্পাদি করা হসত সতকবীকরর্ 

ددددددِ  َعددددن   -6 ددددنِ  هللا ِ  َعب  دددددا    ب  هُ  هللاُ  َرِضددددديَ   َعب   َقدددددا َ  :َقدددددا َ  ،مدددداَ َعن 
ُ  َصدددددل ى هللا ِ  َرُسدددددو  ُ  ددددد ِ  هللا   عَ َسدددددم  َ  ،عَ َسدددددم  َ  َمدددددن  : "َوَسدددددل مَ  َعلَي 

 ُ ُ  َراَ ى ،َراَ ى َوَمن   ،ِب ِ  هللا   ".  ِب ِ  هللا 
  واللفدددددددظ ،)1986( - 47 الحددددددددي  رقدددددددم مسدددددددلم، صدددددددحي (
 ). 6499 الحدي  رقم البخار ، وصحي  ل ،

6 - অথব:  আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত একনিষ্ঠতা র্জবি কসর মাির্ 
সমাজসক শুিাসিার জন্য সকাসিা সৎ কমব সম্পাদি করসর্, তার সৎ 
কসমবর প্রনতদাি নহসসসর্ মহাি আল্লাহ পরকাসল্ অন্যসদরসক 
শুনিসয় নদসর্ি সর্, এই সল্াকনি শুধু মাির্ সমাজসক শুিাসিার 
জন্যই সৎ কমব সম্পাদি করসতা। এর্ং সর্ র্যনক্ত একনিষ্ঠতা র্জবি 
কসর মাির্ সমাজসক সদখাসিার জন্য সকাসিা সৎ কমব সম্পাদি 



নির্বানিত হাদীস-পঞ্চম খণ্ড 
 

 

 

 

32 

 

 
করসর্, তার সৎ কসমবর প্রনতদাি নহসসসর্ মহাি আল্লাহ পরকাসল্ 
অন্যসদরসক সদনখসয় নদসর্ি সর্, এই সল্াকনি শুধু মাির্ সমাজসক 
সদখাসিার জন্যই সৎ কমব সম্পাদি করসতা”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং  47 -(1986) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 6499 তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] একজি নর্নিষ্ট্ ও 
প্রনসদ্ধ সাহার্ী। তাাঁর কুনিয়াত (ডাকিাম) আর্ুল্ আব্বাস। ইমামুত্ 
তাফসীর নহসসসর্ নতনি উপানধ ল্াভ কসরসেি। নতনি আল্লাহর 
রাসূসল্র িািাসতা ভাই। নহজরসতর নতি র্ের পূসর্ব নতনি মাক্কাসত 
সিসর্ আর্ু তাসল্র্ িামক স্থাসি জন্ম গ্রহর্ কসরি, হানিম র্ংসির 
সল্াসকরা উক্ত স্থাি সথসক সর্নরসয় আসার আসগই। অতঃপর িার্ী 
কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সানন্নসধয সথসক 
জ্ঞািাজবি কসরি। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 3660 নি। 
আল্লাহর রাসূসল্র মততুযর্রসর্র সময় তাাঁর র্য়স নেল্ 31 র্ের। 
আল্ী নর্ি আর্ু তাসল্র্ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] তাাঁসক র্াসরা িহসরর 
আমীর নির্ুক্ত কসরনেসল্ি। নতনি সি 68 নহজরীসত তাসয়ফ িহসর 
70 র্ের র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি, এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে। 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্তর একনিষ্ঠতা র্জবি কসর, আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ 
ল্াসভর ল্িযনিসক তযাগ কসর মাির্ সমাসজর সন্তুনষ্ট্ ও প্রিংসা 
ল্াসভর উসিসশ্য সকাসিা সৎ কমব সম্পাদি করাসক নরয়া র্া প্রদিবিী 
র্ল্া হয়, অথবাৎ মাির্ সমাজসক সদখাসিা।  
সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্তর একনিষ্ঠতার সনহত আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াসভর 
ল্িযনিসক সামসি সরসখ সকাসিা সৎ কমব সম্পাদি করার পর, 
আর্ার মাির্ সমাসজর সম্মাি ও প্রিংসা ল্াসভর উসিসশ্য সল্াসকর 
সামসি তার সকাসিা সৎ কমব সম্পাদি করার নর্ষয়নিসক প্রকাি 
করার িাম হসল্া সুময়া, অথবাৎ মাির্ সমাজসক শুিাসিা।  
1- এই হাদীসনি মাির্ সমাজসক সদখাসিা ও শুিাসিার উসিসশ্য 
সকাসিা সৎ কমব সম্পাদি করা হসত সতকব কসর। তাই মুসনল্ম 
র্যনক্তর জন্য সৎ কমব একনিষ্ঠতার সনহত আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াসভর 
ল্সিয সম্পাদি করা অপনরহার্ব। সুতরাং সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্ত 
সর্ি সৎ কমব সম্পাদি করার িারা মাির্ সমাসজর সন্তুনষ্ট্ ও প্রিংসা 
ল্াসভর উসিশ্যনিসক তার অন্তসর স্থাপি িা কসর।   
1- মাির্ সমাজসক সদখাসিা অথর্া মাির্ সমাজসক শুিাসিার 
নর্ষয়নির িারা মহাি আল্লাহর কাসে সমস্ত প্রকাসরর সৎ কমব নিষ্ফল্ 
ও িষ্ট্ হসয় র্ায়।  
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আর সর্ সিসয় সর্নি  তনর্ত নরয়া র্া প্রদিবিীর নর্ষয় হসল্া আসল্ 
ঈমাসির সিসত্র, সর্মি সমািাসফকসদর অর্স্থা। এই নরয়া র্া 
প্রদিবিীর নর্ষয়নির পসরর স্থাি হসল্া সৎ কমব সম্পাদি করার 
নর্ষসয় নরয়া র্া প্রদিবিীর নর্ষয় সর্মি, ফরজ ইর্াদত উপাসিার 
নর্ষসয় নরয়া র্া প্রদিবিী। সর্মি কতকগুনল্ এমি সল্াক আসে সর্, 
তারা নিনরনর্নল্সত নকংর্া নিজবসি সৎ কমব সম্পাদি করার 
নর্ষয়নিসক অথর্া ফরজ ইর্াদত উপাসিার নর্ষয়নিসক পনরতযাগ 
করসর্ এর্ং মানুসষর সামসি সৎ কমব সম্পাদি করার নর্ষয়নিসক 
অথর্া ফরজ ইর্াদত উপাসিার নর্ষয়নিসক পাল্ি করসর্ এর্ং 
সমসি িল্সর্, র্াসত মানুসষর সামসি তাসদর র্দিাম ও দুিবাম িা 
হয়। 

 الدجا  المسي  ع مات من       
দাজ্জাসল্র নর্র্রর্ 

دددنِ  أََنددد ِ  َعدددن   -7 ُ  َرِضددديَ  َمالِددد    ب  ددد ُ  هللا   هللا ِ   ُ َرُسدددو   َقدددا َ :  َقدددا َ  ،َعن 
ُ  َصدددل ى ددد ِ  هللا  ا ُ " :َوَسدددل مَ  َعلَي  ج  ُسدددو ُ  الدددد  نِ  َمم  ُتدددو   ،ال َعدددي  نَ  ب  َمك   َبدددي 
َني  ِ  اَها ُثم   ،"َكاِفر   َعي  َرُؤ ُ" ،ر ،ف ،  :َتَهج  لِم   ُك    َيق   ".ُمس 

 لدددد ،  واللفددددظ ،)1911( - 301 الحدددددي  رقددددم مسددددلم، صددددحي (
 ).7408 الحدي  رقم البخار ، وصحي 
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7 -  অথব: আিাস নর্ি মানল্ক [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত,  
নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “দাজ্জাসল্র একনি সিাখ মুসে সফল্া হসর্,  আর তার দুই 
সিাসখর মােখাসি কানফর   َكاِفر  )অমুসনল্ম( িব্দনি নল্নপর্দ্ধ করা 
থাকসর্। অতঃপর  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সসই িব্দনির র্র্বগুনল্ কাফ, ফা, এর্ং রা উচ্চারর্ 
কসরনেসল্ি, সমস্ত ঈমািদার মুসনল্ম র্যনক্ত তা প সত সিম 
হসর্”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং  301 -(1911) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 7408 তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। ঈমািদার মুসনল্ম র্যনক্তর মাসীহ দাজ্জাসল্র নর্ষসয় তার অন্তসর 
এই ভাসর্ ঈমাি স্থাপি করা অপনরহার্ব সর্, নকয়ামত সং নিত 
হওয়ার পূসর্ব মাসীহ  দাজ্জাল্ আত্মপ্রকাি করসর্। এর্ং তাসক ঈসা 
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ইর্সি মারইয়াম (আল্াইনহস সাল্াম ) িাম অঞ্চসল্ নসনরয়া সদসি 
দাসমসস্কর নিকসি সতল্ আনভভ িহসরর কাসে ল্ুি এল্াকার 
িারপ্রাসন্ত হতযা করসর্ি।  
1। দাজ্জাসল্র নিদিবসির নর্র্রর্ হসল্া এই সর্, তার দুই সিাসখই 
খুাঁত থাকসর্। তাই একনি র্র্বিা সমাতাসর্ক তার ডাি সিাখ অথর্া 
অন্য র্র্বিা সমাতাসর্ক তার র্াম সিাখ দুনষত হসর্। তসর্ 
প্রকততপসি তার দুনি সিাসখর মসধয একনি সিাখ সম্পূর্বরূসপ মুসে 
সফসল্ সদওয়ার মত হসর্। এর্ং সসই সিাখনির উপসর সমািা 
িাম ার একনি আর্রর্ থাকসর্। তার কপাসল্ কাসফর  َر  افِ ك( ) নল্খা 
থাকসর্। তার মুসখর ও সিহারার আকতনত খুর্ কুৎনসত হসর্। সকিিা 
তার সতা একনি মাত্র সিাখ থাকসর্, তর্ুও সসই সিাখনি খুর্ নর্কতত ও 
অস্বাভনর্ক হসর্। সুতরাং সসনি সর্ি গুচ্ছ আেুর সথসক সভসস ওিা 
একনি আেুর। সমািকথা দাজ্জাসল্র একনি মাত্র কুৎনসত সিাখ 
থাকসর্, সসই সিাখনির িারা সস সদখসত পাসর্। [এই নর্ষসয় সদখসত 
পারা র্ায় সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 5901 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, 
হাদীস িং 171 -(369), 304 -(1914) এর্ং  305 -(1914)] । 
আর মহাি আল্লাহই সর্ সিসয় সর্নি জাসিি। 
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1। দাজ্জাসল্র কপাসল্ কাসফর িব্দনি নল্খা থাকার নর্ষয়নি হসল্া 
একনি সতয নর্ষয়। মহাি আল্লাহ এই নর্ষয়নির িারা তাসক নমথযুক, 
কাসফর ও র্ানতল্ সার্যস্ত করার জন্য একনি অকািয নিদিবি 
নিধবারর্ কসর নদসয়সেি। এর্ং তার কপাসল্ সর্ কাসফর িব্দনি নল্খা 
থাকসর্, সসই িব্দনিসক সমস্ত ঈমািদার মুসনল্ম নিনিত এর্ং 
অনিনিত র্যনক্ত প সত পারসর্।  

مِ ال ِسَقاَيةِ  آَدابِ  ِمن                َقو 
সল্াকজিসক পািীয় দ্রর্য পনরসর্িি 

করার আদর্কায়দা 
ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  ةَ ادَ َتدددقَ  أَبدددي   َعدددن   -8 ِبددديِّ  َعدددنِ  ،َعن  ُ  َصدددل ى الن  ددد ِ  هللا   َعلَي 

ًبا آِخُرُهم   مِ و  قَ ال   يُ اقِ سَ " :َقا َ  ،َوَسل مَ   ".ُشر 
 وصدددحي  لددد ، واللفدددظ ،3894 الحددددي  رقدددم الترمدددذ ، جدددامع(

 اإلمددددام وقددددا  ،)683( - 133 الحدددددي  رقددددم مددددن جددددز  مسددددلم،
 وصددددحح  صددددحي ، حسددددن: بأندددد  الحدددددي  هددددذا عددددن الترمددددذ 
 ).األلباني

8 -  অথব:  আর্ু কাতাদা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক র্র্বিা 
কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
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“সল্াকসদরসক পািীয় দ্রর্য পনরসর্িিকারী র্যনক্ত সর্ার পাি করার 
সিসষ পাি করসর্”। 
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 3894 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
133 -(683) এর অংিনর্সিষ। তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম 
নতরনমর্ী সথসক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী এই হাদীসনিসক 
হাসাি সহীহ (সনিক) র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু কাতাদাহ নর্ি নরব য়ী আল্ আিসারী [রানদয়াল্লাহু আিহু]  
একজি মহাসগৌরর্ময় সাহার্ী। নতনি ইসল্াসমর র্স া র্স া র্দু্ধ ও 
অনভর্াসি অংি গ্রহর্ কসরি এর্ং িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর রির্াসর্িসর্র জন্য নিসজ পাহারা নদসতি ও 
তত্ত্বার্ধাি করসতি। ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু]  তাাঁসক পারসস্যর 
র্ুসদ্ধর জন্য সসিাপনত নির্ুক্ত কসরনেসল্ি। নতনি সসই সদসির 
র্াদিাহসক নিজ হাসত হতযা করসত সিম হসয়নেসল্ি। তাাঁর মততযুর 
স্থাি ও তানরসখর নর্ষসয় মতাবিকয রসয়সে। র্ল্া হসয়সে সর্ নতনি 
সি 18 নহজরীসত কুফা িহসর মততুযর্রর্ কসরি এর্ং আল্ী 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর জািাজার িামাজ প াি। আর্ার একথাও 
র্ল্া হসয়সে সর্, নতনি মাদীিায় সি 54 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। ইসল্ানম আদর্কায়দার মসধয এই নর্ষয়নি রসয়সে সর্, সর্ র্যনক্ত 
সকাসিা সমাসজর মসধয সল্াকজিসক পািীয় দ্রর্য পনরসর্িি করসর্, 
সস সর্ি সমাসজর সল্াকজসির মসধয সর্ র্যনক্ত সর্ সথসক সর্নি সশ্রষ্ঠ 
ও সম্মানিত র্যনক্ত থাকসর্ি তাসকই সর্ব প্রথসম পািীয় দ্রর্য প্রদাি 
করসর্। নকংর্া সর্ র্যনক্ত তার ডাি পাসি থাকসর্ তাসকই সর্ব প্রথসম 
পািীয় দ্রর্য প্রদাি করসর্। আর সমস্ত সল্াকজিসক পািীয় দ্রর্য 
পনরসর্িি করার পর সর্ার সিসষ নিসজ পনরসর্িিকারী র্যনক্ত 
পািীয় দ্রর্য পাি করসর্।  
1। অনুরূপভাসর্ খাদযদ্রর্য, পািীয় দ্রর্য, দুধ ও অন্যান্য র্স্তু সর্মি 
মাংস এর্ং ফল্মূল্ ইতযানদ সমস্ত সল্াকজিসক পনরসর্িি ও 
সর্তরর্ করার পর সর্ার সিসষ পনরসর্িিকারী র্যনক্ত নিসজর অংি 
নিসজই নিসর্।  
1। সল্াকজিসক পনরসর্িি করার এই হাদীসনির মসধয এর্ং সর্ 
হাদীসসনির মসধয র্ল্া হসয়সে: “প্রথসম তুনম নিসজর প্রাপয র্া অংি 
নিসয় নিসর্”। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 43 -(997) এর 
অংিনর্সিষ সদখসত পারা র্ায়]। এই হাদীসনির মসধয সকাসিা 
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প্রকাসরর নর্সরানধতা সিই। সর্সহতু পনরসর্িি করার হাদীসনি উক্ত 
সাধারর্ হাদীসনির র্যাপকতার মসধয প সে িা। তাই এই হাদীসনি 
তাসত সথসক র্যনতক্রমী ও অসাধারর্ নর্ধাি নহসসসর্ গির্ীয় 
হাদীস। 
 
 

 الشرب آداب من
পািীয় দ্রর্য পাি করার আদর্কায়দা 

ددددَرةَ  أَِبددددي   َعددددن   -9 ُ  َرِضدددديَ  ُهَري  دددد ُ  هللا   هللاِ  َرُسددددو  ُ  َقددددا َ  : َقددددا َ  ،َعن 
دد ِ  هللاُ  َصددل ى َِنددا ِ  ِفددي َيَتددَنف      َ َفدد أََحددُدُكم   َشددِربَ  إَِذا": َوَسددل مَ  َعلَي 

 ؛اإل 
ُيَن ِّ  ؛دَ َيُعو   أَن   أََرادَ  َفإَِذا َِناَ ، َفل 

 ".ُيِريدُ  َكانَ  إِن   لَِيُعد   ُثم   اإل 
 ).األلباني وصحح  ،1417 الحدي  رقم ماج ، ابن سنن(

9 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“সতামাসদর মসধয সথসক র্খি সকাসিা র্যনক্ত পািীয় দ্রর্য পাি 
করসর্, তখি সস সর্ি পািপাসত্রর মসধয নিঃশ্বাস তযাগ িা কসর। 
সুতরাং সস র্খি একানধকর্ার পািীয় দ্রর্য পাি করার ইচ্ছা করসর্, 
তখি সস পািপাত্রসক মুখ সথসক দূসর সরাসর্। অতঃপর সস র্নদ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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পুিরায় পািীয় দ্রর্য পাি করার  ইচ্ছা কসর, তাহসল্ সস পুিরায় 
পাি করসর্”।  
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1417, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। পািীয় দ্রর্য পাি করার সময় পািপাসত্রর মসধয নিঃশ্বাস তযাগ 
িা করার এই হাদীসনির মসধয এর্ং সর্ হাদীসনির মসধয র্ল্া 
হসয়সে: সর্ আল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] পািীয় 
দ্রর্য পাি করার সময় পািপাসত্রর মসধয নতির্ার নিঃশ্বাস তযাগ 
করসতি। [ সদখা সর্সত পাসর সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং  311 - 
(1018) এর্ং সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 5613 তসর্ হাদীসসর 
িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক সিওয়া হসয়সে]। প্রাথনমকভাসর্ এই 
দুইনি হাদীসসর মসধয মসি হসচ্ছ নর্সরানধতা রসয়সে। সকিিা প্রথম 
হাদীসনির িারা পািীয় দ্রর্য পাি করার সময় পািপাসত্রর মসধয 
নিঃশ্বাস তযাগ করসত নিসষধ করা হসয়সে। এর্ং নিতীয় হাদীসনির 
িারা পািীয় দ্রর্য পাি করার সময় পািপাসত্রর মসধয নিঃশ্বাস তযাগ 
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করা র্ানহ্কভাসর্ বর্ধ মসি হসচ্ছ। তাই এই দুইনি হাদীসসক এই 
ভাসর্ সনম্মনল্ত করা র্ায় সর্, প্রথম হাদীসনির িারা পািীয় দ্রর্য 
পাি করার সময় পািপাসত্রর মসধয নিঃশ্বাস তযাগ করসত 
প্রকাশ্যভাসর্ই নিসষধ করা হসয়সে। সুতরাং পািীয় দ্রর্য পাি করার 
সময় পািপাসত্রর মসধয নিঃশ্বাস তযাগ করা প্রকাশ্যভাসর্ই নিনষদ্ধ। 
আর এিাই হসল্া প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সম্মত পন্থা। আর নিতীয় 
হাদীসনির অথব হসল্া এই সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্খি পািীয় দ্রর্য পাি করসতি, তখি পািপাসত্রর 
র্াইসর নতনি নতির্ার নিঃশ্বাস তযাগ করসতি। আর পািীয় দ্রর্য 
পাি করার সময় পািপাসত্রর র্াইসর নিঃশ্বাস তযাগ করার নর্ষয়নি 
হসল্া প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সম্মত নিয়ম। তাই এই র্যাখযার িারা 
প্রনতভাত হসয় সগসল্া সর্, প্রকততপসি এই দুইনি হাদীসসর মসধয 
সকাসিা প্রকাসরর নর্সরানধতা সিই।  
1- এই হাদীসনিসত পািপাসত্রর মসধয পািকারীসক নিঃশ্বাস তযাগ 
করসত নিসষধ করা হসয়সে। সসই পািপাসত্র পািীয় দ্রর্য পািকারী 
একাই পাি করুক অথর্া তার সাসথ অন্য সকাসিা র্যনক্তও পাি 
করুক। সকাসিা অর্স্থাসতই  পািপাসত্র নিঃশ্বাস তযাগ করা বর্ধ িয়। 
আর এই নর্ষয়নি হসল্া ইসল্াম ধসমবর সচ্চনরসত্রর অন্তভুবক্ত একনি 
উচ্চ পর্বাসয়র সামানজক সুন্দর আিরর্; র্াসত পািীয় দ্রর্য পাি 
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করার সময় পনরচ্ছিতা ও স্বাস্থযরিার নর্নধনর্ধাি র্জায় থাসক। 
সর্সহতু পািীয় দ্রর্য পাি করার সময় পািপাসত্র নিঃশ্বাস তযাগ 
করসল্ নিঃশ্বাসসর সাসথ থুতু নকংর্া িাসকর ময়ল্া র্া সপাাঁিা সর্র 
হসত পাসর অথর্া পািপাত্র দুগবন্ধর্ুক্ত হসয় সর্সত পাসর। 

 اإلس م في المنهيات من
প্রকতত ইসল্াম ধসমব কতকগুনল্ নিনষদ্ধ র্স্তু  

َفددددةَ  أَبددددي   َعددددن  -30 دددد ُ  هللاُ  َرِضدددديَ  ُجَحي  دددد ُ  ،َعن  ددددَتَرى أَن   ًمددددا َ غُ  اش 
اًمدددا ِبدددي   إِن  : "َفَقدددا َ  ؛َحج  ُ  َصدددل ى الن  ددد ِ  هللا   َثَمدددنِ  َعدددن   َنَهدددى َوَسدددل مَ  َعلَي 
مِ  دددبِ  َوَثَمدددنِ  ،الدددد  دددبِ  ،ال َكل  ، َوَكس  َبِغددديِّ َبدددا آِكددد َ  َولََعدددنَ  ال   ،َوُموِكلَددد ُ  الرِّ

ِشمَ  َوال َواِشَمةَ  َتو  رَ  ةَ َوال ُمس   ".َوال ُمَصوِّ
 ).5961 الحدي  رقم البخار ، صحي ( 

30 - অথব: আর্ু জুহ্ায়ফা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
এমি একনি দাস ক্রয় কসরনেসল্ি সর্, সসই দাসনির সপিা নেসল্া 
িুনে ল্াগাসিা। তাই নতনি তাসক র্সল্নেসল্ি: নিশ্চয় িার্ী কারীম 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] নিসষধ কসরসেি রক্ত নর্ক্রয় কসর 
তার মূল্য নিসত, কুকুর নর্ক্রয় কসর তার মূল্য নিসত, র্যনভিার 
অথর্া অবর্ধ সর্ৌিসম্পকব স্থাপি করার িারা সকাসিা সম্পদ র্া মাল্ 
উপাজবি করসত। আর নতনি সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা এর্ং উনিকানরর্ী 
ও উনি প্রানথবিী মনহল্া এর্ং জীর্জগসতর র্া জীর্জন্তুর েনর্ র্া মনূতব 



নির্বানিত হাদীস-পঞ্চম খণ্ড 
 

 

 

 

44 

 

 
নিমবাতাসদরসক অনভিাপ নদসয়সেি।  [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 
5961]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু জুহ্ায়ফা একজি সগৌরর্ময় সাহার্ী, তাাঁর িাম: ওয়াহার্ নর্ি 
আব্দুল্লাহ আসসুয়ায়ী আল্কূফী, নতনি ওয়াহার্লু্খাইর ) ُب )ال َخي ر َوه   
“মেল্দায়ক” িাসম অনভনহত নেসল্ি। িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর মততুযর্রসর্র কাসল্ নতনি একজি 
নকসিার নেসল্ি। হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাে সথসক র্নর্বত হাদীসসর 
সংখযা 45 নি পাওয়া র্ায়।  
অর্সিসষ নতনি কুফা িহসর অর্স্থাি কসরি এর্ং সসখাসিই সি 74 
নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। তাাঁর মততুযর্রসর্র তানরখ সম্পসকব অন্য 
উনক্তও রসয়সে; সুতরাং এই সম্পসকব সনিক নর্ষয়নি আল্লাহই অনধক 
জাসিি।  
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। মুসনল্ম র্যনক্তর প্রনত একনি অপনরহার্ব কতবর্য হসল্া এই সর্, সস 
সর্ি সদা সর্বদা নিনরনর্নল্সত এর্ং প্রকাশ্যভাসর্ মহাি আল্লাহর 
সন্তুনষ্ট্ ল্াসভর জন্য সজাগ ও সতকব থাসক। এর্ং প্রকতত ইসল্াম 
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ধসমবর নিিা সমাতাসর্ক নিসজসক পনরিানল্ত কসর। এই ধসমবর 
নিনষদ্ধ ও হারাম নর্ষয়গুনল্ র্জবি কসর। এিাই হসল্া ইহকাল্ ও 
পরকাসল্ সুখময় জীর্ি ল্াসভর একনি নিদিবি।  
1। প্রকতত ইসল্াম ধমব মানুসষর জন্য পনর্ত্র ও হাল্াল্ মাল্ এর্ং 
সম্পদ উপাজবি করার সমস্ত পথ খুসল্ সদওয়ার প্রনত অনত আগ্রহী। 
তাই সমস্ত বর্ধ পন্থায় সর্মি, র্যর্সা-র্ানর্জয, কতনষকমব এর্ং 
নিসের মাধযসম মাল্ উপাজবি করার প্রনত মানুষসক উৎসাহ প্রদাি 
কসর। এর্ং অবর্ধ র্া হারাম উপাসয় মাল্ উপাজবি করা অবর্ধ ও 
হারাম স াষর্া কসর। সুতরাং রক্ত নর্ক্রয় কসর তার মূল্য সিওয়া, 
কুকুর নর্নক্র কসর তার মূল্য গ্রহর্ করা এর্ং র্যনভিার অথর্া অবর্ধ 
সর্ৌিসম্পকব স্থাপি করার মাধযসম অথর্া সুদ ইতযানদ সল্িসদসির 
মাধযসম সম্পদ র্া মাল্ উপাজবি করা নিনষদ্ধ স াষর্া কসর। 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, প্রকতত ইসল্াম ধসমব 
িরীসরর সকাসিা অসে উনি করা এর্ং জীর্জগসতর েনর্ র্া মূনতব 
বতনর করা নিনষদ্ধ ও হারাম কমব।  
 
 

 الدعوة تلبية وجوب
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 ওয়ানল্মা অথর্া অন্য সকাসিা পনর্ত্র 
সভাসজর নিমন্ত্রর্ গ্রহর্ করা অপনরহার্ব 

دددِ  َعددن   -33 ددنِ  هللاِ  َعب  ُ  َرِضدديَ  ُعَمددرَ  ب  ُهَمددا، هللا   َرُسددو  ُ  َقددا َ : َقددا َ  َعن 
دددد ِ  هللا   َصددددل ى هللاِ  ددددِو ِ  أَو   ُعددددر     إِلَددددى ُدِعدددديَ  َمددددن  : "َوَسددددل مَ  َعلَي   َنح 

 ".َفل ُيِجب  
 ). ،)3419( - 303 الحدي  رقم مسلم، صحي (

33 - অথব:  আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 

ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি:  “সতামাসদর মসধয সথসক সকাসিা র্যনক্তসক 

নর্র্াসহর ওয়ানল্মা অথর্া অন্য সকাসিা পনর্ত্র সভাসজর নিমন্ত্রর্ 
জািাসিা হসল্; সস সর্ি তা অর্শ্যই গ্রহর্ কসর”। [সহীহ মুসনল্ম, 
হাদীস িং 303 - (3419) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার ইর্নুল্ খাত্তার্ একজি সম্মানিত সাহার্ী। 
নতনি িার্াল্ক অর্স্থাসতই তাাঁর নপতা নিতীয় খাল্ীফা ওমার ইর্নুল্ 
খাত্তার্ [রানদয়াল্লাহু আিহু] র্খি ইসল্াম গ্রহর্ কসরি, তখিই 
ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি। তাাঁর নপতার পূসর্বই নতনি মাদীিায় 
নহজরত কসরি। নতনি সর্ব প্রথসম খন্দসকর র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি, 
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অতঃপর রাসূল্ুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ 
আসরা সমস্ত র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। নতনি নমির, িামসদি, ইরাক, 
র্াসরা ও পারসস্যর নর্জসয়ও অংিগ্রহর্ কসরনেসল্ি। নতনি সুদিবি, 
সাহসী ও সতয প্রকািকারী সাহার্ীগসর্র মসধয জ্ঞািী এর্ং নর্িাি 
র্া নর্দযার্াি নহসসসর্ প্রনসদ্ধ নেসল্ি। তাাঁর কাে সথসক 1610 নি 
হাদীস র্নর্বত হসয়সে। নতনি ইর্াদত ও পরসহজগানরতায় নেসল্ি 
অনুকরর্ীয় সাহার্ী। নতনি সি 71 নহজরীসত 86 র্ের র্য়সস 
মাক্কায় মততুযর্রর্ কসরি। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির দানর্ সমাতাসর্ক এিা প্রমানর্ত হয় সর্, সর্ 
র্যনক্তসক নর্র্াসহর ওয়ানল্মায় আমনন্ত্রত করা হসর্, সস র্যনক্তর প্রনত 
নর্র্াসহর ওয়ানল্মার নিমন্ত্রর্ গ্রহর্ করা ওয়াসজর্ ও অপনরহার্ব হসয় 
র্াসর্। সর্সহতু ওয়ানল্মার নিমন্ত্রর্ গ্রহর্ করার মাধযসম র্রকন্যা র্া 
পাত্র পাত্রীর গুরুত্ব ও  সম্মাি প্রকাি করা হয়, তাসদরসক আিনন্দত 
করা হয় এর্ং তাসদর মিসক প্রফুনল্লত করা হয়। আরর্ী ভাষায় 
নর্র্াসহর ওয়ানল্মার নিমন্ত্রর্সক আল্ উসব ( ُعر  ُ ال  ) র্ল্া হয়।  
1।  প্রকতত ইসল্াম হসল্া সচ্চনরত্র ও ভাল্ আিরর্ এর্ং পনরষ্কার 
হৃদসয়র উপর প্রনতনষ্ঠত থাকার ধমব। র্াসত পনরর্ার ও সমাসজর 
সল্াকসদর মসধয পরস্পর  তর্া ও অমেসল্র প্রভার্ প্রকাি িা পায়। 
তাই সর্ ওয়ানল্মার মসধয প্রকতত ইসল্াসমর নিিার নর্পরীত র্া 
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উল্সিা সকাসিা আিরর্ থাকসর্ িা, সসই ওয়ানল্মার নিমন্ত্রর্ গ্রহর্ 
করা ওয়াসজর্ ও অপনরহার্ব হসয় প সর্।  
   
1। মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য এিা বর্ধ র্া জাসয়জ িয় সর্, সস 
ওয়ানল্মার অনুষ্ঠাসি অথর্া অন্য সকাসিা পািাহাসরর অনুষ্ঠাসি 
উপনস্থত হসয় খুাঁসজ খুাঁসজ খার্ার নজনিসসর র্া খাদযদ্রসর্যর খুাঁত র্া 
সদাষ সর্র করসর্। সুতরাং আহার্ব ও খার্ার নজনিসসর র্া খাদযদ্রর্য 
তার পেন্দমানফক ও মসির মত হসল্ খাসর্ আর মসির মত িা হসল্ 
খাসর্ িা।  

 جماعةال في والصب  العشا  ص ة فض 
এিা এর্ং ফজসরর িামাজ জামাআসতর 

সনহত প ার মর্বাদা  
ددددانَ  بددددنِ  ُعثَمددددانَ  َعددددن   -31 ُ  َرِضدددديَ  َعف  دددد ُ  هللا   َسددددِمعتُ : َقددددا َ  ،َعن 

ُ  َصدددل ى هللاِ  َرُسدددو  َ  ددد ِ  هللا   الِعَشددددا َ  َصدددل ى َمدددن  : "َيقُدددو  ُ  ،َوَسدددل مَ  َعلَي 
َمدددا َجَماَعدددة ؛ ِفدددي   دددفَ  َقدددامَ  َفَكأن  دددِ ، ِنص  دددب  َ  َصدددل ى َوَمدددن   الل ي   ِفدددي   الص 

َما َجَماَعة ؛  ".ُكل  ُ  الل ي  َ  َصل ى َفَكأن 
 ). ،)656( - 160 الحدي  رقم مسلم، صحي (

31 - অথব:  ওসমাি নর্ি আফফাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
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ওয়াসাল্লাম] সক আনম র্ল্সত শুসিনে, নতনি র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত 
জামাসতর সনহত এিার িামাজ প সর্, সস সর্ি অসধবক রাত পর্বন্ত 
ইর্াদত উপাসিাসতই রসতা থাকা নহসসসর্ নর্সর্নিত হসর্। আর সর্ 
র্যনক্ত ফজসরর িামাজ জামাসতর সনহত প সর্, সস সর্ি সারা রাত 
িামাজ প াসতই রসতা থাকা নহসসসর্ নর্সর্নিত হসর্”। [সহীহ 
মুসনল্ম, হাদীস িং 160 - (656) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
ওসমাি নর্ি আফফাি নর্ি আর্ুল্ আস আল্কুরািী। হস্তী র্ানহিীর 
েয় র্ের পর নতনি মাক্কা িহসর জন্ম গ্রহর্ কসরি। আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  ির্ুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পসর 
পসরই  নতনি ইসল্াম ধমব গ্রহর্ কসরি। নতনি হসল্ি আমীরুল্ 
মুনমিীি এর্ং সখাল্াফাসয় রাসিদীসির মসধয তততীয় খাল্ীফা। নতনি 
নিজ স্ত্রী আল্লাহর রাসূসল্র সমসয় সরাকাইয়যাসক সসে কসর সর্ব 
প্রথসম আর্ুনসনিয়ায় র্া ইনথওনপয়া সদসি নহজরত কসরি। নতনি 
নিসজর জাি ও মাল্ িারা ইসল্াসমর সাহার্য কসরি। নতনি তার্ুক 
র্ুসদ্ধ বসন্য র্ানহিী বতনরর জন্য 950নি উষ্ট্র এর্ং 50 নি স া া 
প্রদাি কসরি। 10 হাজার নদরহাম মুদ্রা নদসয় মাদীিায় সরামা কুয়া 
ক্রয় কসর মুসল্মািসদর জন্য নতনি সাদাকা জানরয়া নহসসসর্ দাি 
কসর সদি। মাসনজসদ ির্ার্ী প্রিস্ত করসর্ও নতনি 15 হাজার 
নদরহাম মুদ্রা দাি কসরি। ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর মততুযর 
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পর মুসনল্ম জাহাসির নতনি তততীয় খাল্ীফা নির্কু্ত হি। নতনি পনর্ত্র 
কুরআি একনত্রত করার কাজ সম্পন্ন কসরি। তাাঁর সখল্াফসতর 
সময় এনিয়া মহাসদি ও আনিকা মহাসদসি মহা নর্জসয়র কবার্ক্রম 
সম্পানদত হয়। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসচ্ছ 346 নি। নতনি 
মাদীিায় স্বীয় র্াসভর্সি দুষ্কতনতকারী পাপািারীসদর হাসত সি 15 
নহজরীসত 80 অথর্া 90 র্ের র্য়সস িাহাদাত র্রর্ কসরি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । 
 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। র্ত্নসহকাসর ফজর এর্ং এিার িামাজ জামাআসতর সনহত 
প ার প্রনত প্রকতত ইসল্াম ধমব উৎসাহ প্রদাি কসর, সর্মি অন্যান্য 
ফরজ িামাজ জামাআসতর সনহত প ার প্রনতও প্রকতত ইসল্াম ধমব 
উৎসাহ প্রদাি কসর।  
1। এই হাদীসনি র্ত্নসহকাসর ফজর এর্ং এিার িামাজ 
জামাআসতর সনহত প ার মহা মর্বাদার নর্র্রর্ সপি কসর। সুতরাং 
সর্ র্যনক্ত জামাসতর সনহত ফজর এর্ং এিার িামাজ প সর্, সস 
র্যনক্ত সর্ি সারা রাত ইর্াদত উপাসিার মাধযসমই অনতর্ানহত 
করার মত নর্সর্নিত হসর্। আর সর্ র্যনক্ত জামাসতর সনহত উক্ত 
দুইনি িামাসজর মসধয সথসক একনি িামাজ জামাসতর সনহত 
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প সর্, সস র্যনক্ত সর্ি অসধবক রাত পর্বন্ত ইর্াদত উপাসিার 
মাধযসমই অনতর্ানহত করার মত নর্সর্নিত হসর্। 

مُ  اإلس م  التصوير ُيَحرِّ
প্রকতত ইসল্াম ধসমব প্রার্ীর েনর্ অঙ্কি 

করা অবর্ধ 
ددددِ  َعدددن   -31 ددددنِ  هللا ِ  َعب  دددا ِ  ب  ُ  َرِضددديَ  َعب  ُهَمددددا هللا  تُ : َقدددا َ  َعن   َسددددِمع 

دددًدا ُ  َصدددل ى ُمَحم  ددد ِ  هللا  رَ َصددد ن  َمددد:  "َيقُدددو  ُ  ،َوَسدددل مَ  َعلَي   فدددي رةً و  ُصددد و 
نيا و   اهَ ي  فِ  خَ فُ ن  يَ  ن  أَ  ةِ امَ يَ قِ ال   مَ و  يَ  لِّفَ كُ  ،الد   ".خ  افِ نَ بِ   َ ي  لَ وَ  َ ،الر 
 لدددددد ،  واللفددددددظ ،5961 الحدددددددي  رقددددددم البخددددددار ، صددددددحي (

 ).  ،)1330( -300 الحدي  رقم مسلم، وصحي 
31 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আনম আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক র্ল্সত শুসিনে, নতনি র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত 
দুনিয়াসত সকাসিা প্রার্ীর েনর্ অঙ্কি করসর্, সকয়ামসতর নদর্সস 
তাসক তাসত প্রার্ সঞ্চারসির দানয়ত্ব সদওয়া হসর্। আর সস তাসত 
অিম সার্যস্ত হসর্”। 
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[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 5961 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
300- (1330), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্খুারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 6 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াম ধসমব জীর্জগসতর র্া জীর্জন্তুর মূনতব র্া েনর্ 
বতনর করা ও নর্ক্রয় করা কসিারভাসর্ নিনষদ্ধ ও হারাম করা 
হসয়সে। তসর্ জীর্জগৎ র্া জীর্জন্তু ো া অন্যান্য নজনিসসর মূনতব 
র্া েনর্ বতনর করা বর্ধ। সুতরাং র্তি, িদী, পাহা -পর্বত এর্ং 
ভর্ি ইতযানদর মূনতব র্া েনর্ বতনর করা সদাসর্বদা বর্ধ। 
1। প্রকতত ইসল্াম ধসমব কােনিক প্রার্ীর মূনতব সখাদাই করা অথর্া 
নিমবাি করা নকংর্া েনর্ বতনর করাও কসিারভাসর্ নিনষদ্ধ ও হারাম 
করা হসয়সে। সকিিা এইগুনল্ সতা স্বভানর্কভাসর্ আকতনতর নদক 
নদসয় প্রকতত জীর্জগৎ  র্া জীর্জন্তুর মতই র্নদও সসগুনল্র সমতলু্য 
প্রকততপসি পতনথর্ীসত সকাসিা জীর্জন্তুর অনস্তত্ব সিই।   

 األكل آداب من
খার্ার খাওয়ার আদর্কায়দা 
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ددددددِ  َعدددددن   -34 دددددنِ  هللا ِ  َعب  دددددا    ب  هُ  هللاُ  َرِضددددديَ  َعب  ِبدددددي   أَن   ،مددددداَ َعن   الن 

ُ  َصدددل ى ددد ِ  هللا  َبَرَكدددةَ  إِن  : "َقدددا َ  َوَسدددل َم، َعلَي  دددِز ُ  ال  َعدددامِ  َوَسدددطَ  َتن    ؛الط 
 ".َوَسِط ِ  ِمن   اَتأ ُكلُو   لَ وَ  ،َحاف َتي  ِ  ِمن   اَفُكلُو  
 وسددددنن  لدددد ، واللفددددظ ،3805 الحدددددي  رقددددم الترمددددذ ، جددددامع(

 رقدددددم ماجددددد ، ابدددددن وسدددددنن ،1771 الحددددددي  رقدددددم داود، أبدددددي
:  بأنددد  الحددددي  هدددذا عدددن الترمدددذ  اإلمدددام وقدددا  ،1177 الحددددي 
 ).األلباني وصحح  صحي ، حسن

34 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, নিশ্চয় আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: খাসদযর মােখাসি অনধকতর কল্যার্ 
অর্তীর্ব হয়। অতএর্ সতামরা খাসদযর নকিারা হসত খাসর্, মােখাি 
হসত খাসর্ িা। 
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 3805,  এর্ং সুিাি আর্ু দাউদ, 
হাদীস িং 1771 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1177, তসর্ 
হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক সিওয়া হসয়সে। ইমাম 
নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি ও সহীহ র্সল্সেি। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 6 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির দানর্ সমাতাসর্ক এিা প্রমানর্ত হয় সর্, মুসনল্ম 
র্যনক্ত সর্ি খাদযদ্রসর্যর মােখাি হসত খাওয়া শুরু িা কসর র্রং 
নিসজর পাি সথসক খাওয়া শুরু কসর। আর খাওয়ার সময় নিসজর 
হাত সর্ি অন্য সল্াকসদর প্রনতও প্রসানরত িা কসর। এর্ং খার্াসরর 
মােখাি সথসকও খর্ার  সখসত শুরু িা কসর। নকন্তু র্খি নর্নভন্ন 
প্রকাসরর খার্ার নর্নভন্ন নদসক েন সয় থাকসর্ অথর্া মােখাসি 
থাকসর্, তখি ইচ্ছা অনুর্ায়ী সর্ সকাসিা নদক সথসক নকংর্া মােখাি 
সথসকও খার্ার নিসয় খাওয়া বর্ধ। এর্ং এই অর্স্থায় নর্নভন্ন নদক 
সথসক অথর্া মােখাি সথসক খার্ার সখসল্ সকাসিা সমস্যা সিই। 
(এই নর্ধািনি ওই সমসয় উপসর্াগী র্খি একনি র্স া নডি র্া 
র্স া সরকানর্ অথর্া র্স া সেসি কসয়ক জি র্যনক্ত এক সাসথ 
সখসত র্সসর্)।  
1। এই হাদীসনির মসধয (আল্র্ারাকা -  َُبَرَكة  িব্দনির ভার্াথব (ال 
হসল্া: অনধকতর কল্যার্ ও মেল্। আর অনধকতর কল্যার্ ও 
মেসল্র নিদিবি হসল্া: স্বাস্থয, সুখ, সুস্থতা, ততনপ্ত এর্ং মসির মসধয 
নিরাপত্তা, আরাম ও    িানন্ত অনুভর্ করা আর ভয় ও উসিগ হসত 
নিরাপদ উপল্নি করা। এর্ং অকল্যার্ ও অমেসল্র নিদিবি হসল্া: 

অন্তসরর মসধয প্রর্ল্ সল্াভ, তীব্র ল্াল্সা, স্বাথবপরায়র্তা, অততপ্ত 
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থাকা, আতযনন্তক আত্মম্ভনরতা, অতযনধক মতল্র্ী হওয়া, নর্সিষ ও 

অমেল্, দনরদ্রযতা র্া দীিতা, উসিগ ও অস্বনস্তকর অর্স্থা এর্ং 
অিান্ত মসিাভার্ নর্রাজ করা।  

 الوضو  صفات من
ওজ ুকরার পদ্ধনত  

دددَرانَ  َعدددن   -35 لَى ،هللا رحمددد  ُحم  دددنِ  ُعثَمدددانَ  َمدددو  ددد ُ  َعف دددانَ  ب   َرأَى أَن 
دددنَ  ُعثَمدددانَ  ُ  َرِضددديَ  َعف دددانَ  ب  ددد ُ  هللا  َر َ  ؛   ِبَوُضدددو   َدَعدددا َعن   َعلَدددى َفدددأَف 
ددد ِ  ، َثددد َ َ  َفَغَسدددلَُهَما ؛إَِناِئددد ِ  ِمدددن   َيَدي  ات  َخددد َ  ُثدددم   َمدددر   ِفدددي َنددد ُ َيِمي   أَد 
دددَمضَ  ُثدددم   ِ ،َوُضدددو  ال   َشدددقَ  َتَمض  َتن  َثَر، َواس  دددَتن  َهددد ُ  َغَسددد َ  ُثدددم   َواس   َوج 

دد ِ  ،َث ًَثددا نِ  إِلَددى َوَيَدي  َفَقي   ُكدد    َغَسدد َ  ُثددم   ِبَرأ ِسددِ ، َسدد َ مَ  ُثددم   َث ًَثددا، الِمددر 
دد    ددتُ : َقددا َ  ُثددم   َث ًَثددا، ِرج  ِبددي   َرأَي  دد ِ  هللاُ  َصددل ى الن  ُ  َوَسددل مَ  َعلَي  ددأ  َيَتَوض 
ددوَ  ددأَ  َمددن  : "َوَقدددا َ  َهددَذا، ِئي  ُوُضددو   َنح  دددوَ  َتَوض   ُثدددم   َهددَذا، ِئي  ُوُضددو   َنح 
نِ  َصدددل ى َعَتدددي  َسدددُ ، ِهَمددداِفي   ُيَحددددِّ ُ  لَ  َرك  ُ  َغَفدددرَ  َنف  مَ  َمدددا لَددد ُ  هللا   ِمدددن   َتَقدددد 
ِب ِ   ".َذن 
 مسدلم، وصدحي  لد ، واللفظ ،364 الحدي  رقم البخار ، صحي (

 ).،)116( - 1 الحدي  رقم
35 -  অথব: ওসমাি নর্ি আফফাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর 
স্বাধীিকতত দাস সহামরাি [রানহমাহুল্লাহ] হসত র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সর্, সস স্বয়ং ওসমাি নর্ি আফফাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] সক 
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সদসখসেি সর্, নতনি পানি আিাসল্ি। অতঃপর নতনি সসই পানির 
পাত্র হসত পানি নিসয় উভয় হাত নতির্ার সধৌত করসল্ি। অতঃপর 
নতনি তাাঁর ডাি হাত িারা ওজুর সসই পানির পাত্র হসত পানি গ্রহর্ 
করসল্ি। এর্ং সসই পানির িারা কুনল্ করসল্ি আর িাসক পানি 
নদসয় িাক ো সল্ি। অতঃপর নতনি তাাঁর মুখমণ্ডল্ এর্ং উভয় হাত 
কনুই পর্বন্ত নতির্ার কসর সধৌত করসল্ি। তারপর নতনি তাাঁর মাথা 
মাসাহ করসল্ি। এর্ং  উভয় পা নতির্ার কসর সধৌত করার পর 
র্ল্সল্ি: আনম  আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  
সক আমার এই ওজুর ন্যায় ওজু করসত সদসখনে। অতঃপর আল্লাহর 
িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত আমার 
এই ওজুর ন্যায় ওজু করসর্ এর্ং নর্িয়িম্রতা ও একাগ্রতার সনহত 
দুই রাকাআত িামাজ প সর্ এর্ং সসই িামাজ দুই রাকাআসতর 
মসধয জাগনতক নর্ষসয় সকাসিা নিন্তা মসির মসধয স্থাপি করসর্ িা, 
মহাি আল্লাহ্ তার পূর্বকতত সকল্ প্রকাসরর পাপ িমা কসর 
নদসর্ি”।  
 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 364 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 1- 
(116), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 31 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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তসর্ ওসমাি নর্ি আফফাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর স্বাধীিকতত 
দাস সহামরাি [রানহমাহুল্লাহ] হসল্ি মানদিা িহসরর একজি মহা 
সম্মানিত নর্িাি, মহা জ্ঞািী, নর্খযাত এর্ং প্রনসদ্ধ র্যনক্ত। ওসমাি 
নর্ি আফফাি [রানদয়াল্লাহু আিহু] উিাসক দাসত্ব সথসক মুক্ত 
কসরনেসল্ি। সহামরাি [রানহমাহুল্লাহ] সি 75 নহজরীসত মততুযর্রর্ 
কসরি। তাাঁর মততুযর্রসর্র তানরখ সম্পসকব অন্য উনক্তও রসয়সে।  
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এনি একনি মহাহাদীস, এর মসধয সনন্নসর্নিত হসয়সে প্রকতত 
ইসল্াম ধসমব ওজু করার সমৌনল্ক নর্র্রর্। তাই সমস্ত মুসনল্ম 
র্যনক্তর উনিত, তারা সর্ি ওজু করার এই সমৌনল্ক নর্র্রর্নির জ্ঞাি 
ল্াভ কসর ও র্ত্ন কসর। তসর্ সজসি রাখা দরকার সর্, একর্ার মাত্র 
মাথা মাসাহ করার সাসথ সাসথ দুই কাসিরও মাসাহ করসত হসর্। 
সকিিা কাি দুইনি সতা হসল্া মাথারই অংি।    
1। ওজু এর্ং িামাজ হসল্া মহাি আল্লাহর িমা ও জান্নাত ল্াসভর 
মাধযম। তাই সর্ র্যনক্ত ওজু করসর্, তার উনিত সর্, সস সর্ি ওজু 
করার পর দুই রাকাআত িামাজ পস ।  

1। মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সর্, সস সর্ি ওজু করার সিসষ এই 
সদায়ানি পাি কসর।  

َهدُ " ُ  إِل   إِلَ َ  لَ  أَن   أَش  دُ  ًداُمَحم   َوأَن  َ  ،هللا   ".َوَرُسولُ ُ  هللا ِ  َعب 
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অথব: আনম সািয নদনচ্ছ সর্, আল্লাহ ো া অন্য সকাসিা সতয উপাস্য 
সিই। আনম আরও সািয নদনচ্ছ সর্, অর্যিই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর অনত নপ্রয় মানুষ ও দূত। 
সর্সহতু আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
"সতামাসদর মসধয সথসক র্খি সকাসিা র্যনক্ত র্ত্নসহকাসর 
সম্পূর্বরূসপ অথর্া উত্তম রূসপ ওজু করসর্ এর্ং র্ল্সর্:  

َهدُ " ُ  إِل   إِلَ َ  لَ  أَن   أَش  دُ  ًداُمَحم   َوأَن  َ  ،هللا   ".َوَرُسولُ ُ  هللا ِ  َعب 
(অথব: আনম সািয নদনচ্ছ সর্, আল্লাহ ো া অন্য সকাসিা সতয 
উপাস্য সিই। আনম আরও সািয নদনচ্ছ সর্, অর্যিই মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর অনত নপ্রয় মানুষ ও 
দূত।) 
তার জন্য জান্নাসতর আিনি দরজা খুসল্ সদওয়া হসর্, সস সর্ 
দরজা নদসয় ইসচ্ছ করসর্, সসই দরজা নদসয় জান্নাসত প্রসর্ি 
করসত পারসর্”।  
[সদখসত পারা র্ায় সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 37 – (114) ]। 

 والجن الم ئكة بين الفرق
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 সফসরিতাসদর মসধয এর্ং নজিসদর মসধয 
পাথবকয 

َهدددددا، هللاُ  َرِضددددديَ  َعاِئَشدددددةَ  َعدددددن   -36  هللاِ  َرُسدددددو  ُ  َقدددددا َ : َقالَدددددت   َعن 
دد ِ  هللا   َصددل ى ، ِمددن   الَم َِئَكددةُ  ُخلَِقددتِ : "َوَسددل مَ  َعلَي  ر   الَجددان   َوُخلِددقَ  ُنددو 
، ِمن   َماِرج   ِمن   ا آَدمُ  َوُخلِقَ  َنار   ". لَُكم   ُوِصفَ  ِمم 
 ). ،)1996( - 60 الحدي  رقم مسلم، صحي (

36 - অথব:  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা উমু্মল্মুসমিীি [রানদয়াল্লাহু আিহা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সফসরিতাসদরসক সজযানত সথসক সতনষ্ট্ করা 
হসয়সে এর্ং নজিসদরসক আগুসির তীব্র নিখা সথসক সতনষ্ট্ করা 
হসয়সে। আর মাির্জানতর আনদ নপতা আদমসক সর্ র্স্তু সথসক 
সতনষ্ট্ করা হসয়সে, সসই র্স্তুনির নর্র্রর্ পনর্ত্র কুরআসি 
সতামাসদরসক প্রদাি করা হসয়সে।  অথবাৎ মাির্ জানতর প্রথম 
নপতা আদমসক মানি সথসক সতনষ্ট্ করা হসয়সে”। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 60- (1996)]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী  সাহার্ীয়ার পনরিয়: 
উমু্মল্ মুসমিীি আসয়িা নর্িসত আর্ু র্াক র আসনসিীক 
[রানদয়াল্লাহু আিহা] নহজরসতর পূসর্ব িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু 
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আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সসে নর্র্াহ র্ন্ধসি আর্দ্ধ হি। নতনি 
মাদীিায় নহজরত করার পর িয় র্ের র্য়সস আল্লাহর রাসূসল্র 
সসে সংসার আরম্ভ কসরি। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্খি মততুযর্রর্ কসরি তখি তাাঁর র্য়স নেল্ 38 র্ের। 
নতনি সাহার্ীগসর্র মসধয অনধক র্ুনদ্ধমনত, জ্ঞাি এর্ং রায় প্রদাসির 
সিসত্র নেসল্ি সসর্বাত্তম র্যনক্ত। দািিীল্তা ও উদারতায় তাসক 
উত্তম িমিুা নহসসসর্ উসল্লখ করা হসতা। নতনি অসিক হাদীস র্র্বিা 
কসরসেি, তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 1130 নি। নতনি রমাজাি র্া 
িাওয়াল্ মাসসর 37 তানরসখ মাদীিাসত সি 57 নহজরীসত সরাজ 
মেল্র্ার মততুযর্রর্ কসরি। আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] তাাঁর 
জািাজার িামাজ পন সয়নেসল্ি এর্ং তাাঁসক আল্ র্াকী কর্রস্থাসি 
দাফি করা হয় [রানদয়াল্লাহু আিহা] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা সার্যস্ত হয় সর্, সফসরিতাসদরসক সতনষ্ট্ 
করার মসধয এর্ং নজিসদরসক সতনষ্ট্ করার মসধয পাথবকয রসয়সে। 
সুতরাং সফসরিতাসদরসক সতনষ্ট্ করা হসয়সে সজযানতর িারা। আর 
সজযানতর অথব হসল্া: নকরর্, নকরসর্র িারা আসল্াক েন সয় পস  
এর্ং নর্নভন্ন নদক সজযানতমবয় হয় আর উজ্জ্বল্ হয়।  
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আর নজিসদরসক সতনষ্ট্ করা হসয়সে আগুসির তীব্র নিখা িারা। 
অথবাৎ নজিসদর প্রথম নপতা ইর্ল্ীসসক সতনষ্ট্ করা হসয়সে আগুসির 
তীব্র নিখা িারা। নকন্ত এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে।    
1। আমাসদর উপর নজি ও িয়তাসির অনস্তসত্বর প্রনত নর্শ্বাস স্থাপি 
করা অপনরহার্ব। তারা হসল্া মহাি আল্লাহর সতনষ্ট্ জগসতর অন্তভুবক্ত। 
তারা মততুযর্রর্ কসর থাসক সর্মি সমস্ত মানুষও মততুযর্রর্ কসর।  
1। ঈমাসির েয়নি মূল্ নভনত্ত রসয়সে, সসই েয়নি মূল্ নভনত্তর 
মসধয রসয়সে সফসরিতাসদর প্রনত ঈমাি স্থাপি করা। 
সফসরিতাগর্ মহাি আল্লাহর সতনষ্ট্ জগসতর অন্তভুবক্ত একনি অনত 
সম্মানিত সতনষ্ট্ জগৎ। তাসদরসক সতনষ্ট্ করা হসয়সে সজযানত সথসক। 
সফসরিতাগর্ সদাসর্বদা নদর্ানিনি মহাি আল্লাহর পনর্ত্রতা র্র্বিা 
কসরি।  
আর প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক মাির্জানতর প্রথম 
র্যনক্ত হসল্ি   আদম [আল্াইনহস্সাল্াম]। উিাসক মহাি আল্লাহ 
সতনষ্ট্ কসরসেি কাদামানি র্া পাাঁক হসত। তসর্ মহাি আল্লাহ উিাসক 
শুধু মাত্র কাদামানি র্া পাাঁক হসতই সতনষ্ট্ কসরসেি তা িয়। র্রং 
নতনি তাাঁসক সতনষ্ট্ কসরসেি জীর্ন্ত সত্তা নহসসসর্। সুতরাং তাাঁর মসধয 
রসয়সে আত্মা, র্ুনদ্ধ, নিরা, স্নায়ু, মাংস, হা  এর্ং রক্ত ইতযানদ। 
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 قُبا    مسجدِ  في الص ة فض 

িামাজ প ার মর্বাদা সনজসদকুর্া মা 
دددددِ  َعددددن   -37 ددددنِ  هللاِ  َعب  ُ  َرِضدددديَ  ُعَمددددرَ  ب  ُهَمددددا، هللا   َكددددانَ  :َقددددا َ  َعن 

ُ  َصدددددل ى هللاِ  َرُسدددددو  ُ  ددددد ِ  هللا  دددددِجدَ  َيدددددأ ِتي َوَسدددددل مَ  َعلَي   َراِكًبدددددا قَُبدددددا    َمس 
نِ   ِ ِفي   َفُيَصلِّي   ؛َوَماِشًيا َعَتي    .َرك 

 لددددد  واللفدددددظ ،)3199( -536 الحددددددي  رقدددددم مسدددددلم، صدددددحي (
 ).3394 الحدي  رقم البخار ، وصحي 

37 - অথব:  আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] আসরাহী হসয় অথর্া পাসয় সহাঁসি কুর্া মাসনজসদ 
আসসতি। এর্ং সসই মাসনজসদ দুই রাকাআত িামাজ প সতি। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 536- (3199) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 3394 তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক 
সিওয়া হসয়সে]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 33 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রনতমাি হয় সর্, কুর্া মাসনজসদর 
পনরদিবি করা  এর্ং সসখাসি পাসয় সহাঁসি অথর্া আসরাহর্ কসর 
র্াওয়ার নর্ষয়নি ইসল্াসমর নর্ধাি সমাতাসর্ক একনি বর্ধ কমব। 
সকিিা আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] প্রনত 
িনির্াসর সসই কুর্া মাসনজসদ পাসয় সহাঁসি অথর্া আসরাহী হসয় 
আসসতি।  
[সদখসত পারা র্ায় সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 510 - (3199)]। 

1। কুর্া মাসনজসদ িামাজ প ার মর্বাদা সম্পসকব কতকগুনল্ 
হাদীস র্নর্বত হসয়সে। উক্ত হাদীসগুনল্র মসধয সথসক এখাসি 
দুইনি হাদীস উসল্লখ করা হসল্া:  
প্রথম হাদীসনিসত আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “কুর্া মাসনজসদ িামাজ প ার মর্বাদা হসল্া উমরা 
পাল্ি করার সমতুল্য”।  
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 114 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, 
হাদীস িং 3433, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক 
সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি ও গারীর্ 
র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ 
(সনিক) র্সল্সেি]। 
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নিতীয় হাদীসনিসত আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত তার নিসজর র্ান সত পনর্ত্রতাজবি 
করসর্, অতঃপর মাসনজসদ কুর্ায় এসস িামাজ প সর্। তার জন্য 

উমরা পাল্ি করার সমতুল্য পুর্য ল্াভ হসর্”। 
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3431 এর্ং সুিাি িাসায়ী, 
হাদীস িং   699, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি ইর্নু মাজাহ 
সথসক সিওয়া হসয়সে। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

 لفقرا با عنايةال إلى يدعو اإلس م
দনরদ্র সল্াকজসির সসর্া করার প্রনত 

ইসল্াসমর আহ্বাি 
دددَعبِ  َعدددن   -38 دددنِ  ُمص  د   ب  د   َرأَى: َقدددا َ  هللا رحمددد  َسدددع   َرِضددديَ  َسدددع 
 ُ ددد ُ  هللا  دددد ً  لَدددد ُ  أَن   َعن  ِبددددي   َفَقددددا َ  ؛ُدوَندددد ُ  َمددددن   َعلَددددى َفض  ُ  َصددددل ى الن   هللا 
َصُرو   َه   :  "َوَسل مَ  َعلَي  ِ  َزقُو   نَ ُتن   ".ِبُضَعَفاِئُكم   إِل   نَ َوُتر 
 ).1896 الحدي  رقم البخار ، صحي (

38 - অথব:  মুসআর্ নর্ি সায়াদ [রানহমাহুল্লাহ] হসত র্নর্বত নতনি 
র্সল্ি: সায়াদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] মসি করসতি সর্, গনরর্গুরসর্া 
র্া দনরদ্র সল্াকজসির  উপর তাাঁর মর্বাদা আসে। তাই আল্লাহর িার্ী 
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[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্ল্সল্ি: “সতামরা আল্লাহর 
সাহার্য ও জীনর্কা র্া রুনজ প্রাপ্ত হসয় থাসকা সতামাসদর মসধয র্ারা 
গনরর্গুরসর্া র্া দনরদ্র সল্াকজি আসে  তাসদর মাধযসম”। 
 [সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 1896]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারীর পনরিয়: 
মুসআর্ নর্ি সায়াদ [রানহমাহুল্লাহ] একজি নর্নিষ্ট্ তাসর্য়ী। নতনি 
হসল্ি সায়াদ নর্ি আর্ু অক্কাস আজ জহরী। নতনি কুফা িহসর 
স্থায়ীভাসর্ অর্স্থাি কসরনেসল্ি। এর্ং সসখাসিই নতনি সি 301 
নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরসেি।  
* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ী সায়াদ নর্ি আর্ ু
অক্কাস এর পনরিয় পসূর্ব 5 িং হাদীসস উসল্লখ করা 
হসয়সে।  
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াম ধমব সাধারর্ভাসর্ মুসনল্ম জানতর মসধয 
পারস্পনরক সুসম্পকব ও সহসর্ানগতার িীনত এর্ং পারস্পনরক শ্রদ্ধা 
ও সম্মাি করার নর্ধাি স্থাপি করা এর্ং তা সমসি িল্ার প্রনত 
উৎসাহ প্রদাি কসর।   
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1। প্রকতত ইসল্াম ধমব গরীর্সদর র্ত্ন ও সাহার্য সহসর্ানগতা 
করার প্রনত আহ্বাি জািায়। 
1। এই হাদীসনির িারা সার্যস্ত হয় সর্, গরীর্সদর মাধযসম 
দুিমিসদরসক দমি করা র্ায় ও তাসদর অমেল্ হসত রিা পাওয়া 
র্ায় এর্ং ধিীসদর জীনর্কার সম্প্রসারর্ হয়। তাই গরীর্সদর সম্মাি 
করা উনিত। আর অহংকার কসর তাসদরসক অগ্রাহ্ করা উনিত 
িয়। অতএর্ তাসদরসক সকাসিা সময় তুচ্ছতানচ্ছল্য করা বর্ধ িয়।    
 
 

 هللا في الحب إظهار على يح  اإلس م
আল্লাহর জন্য নিসর্নদত ভাসল্ার্াসাসক প্রনতভাত 
করার প্রনত ইসল্াম ধমব উৎসাহ প্রদাি কসর 

ددددَدامِ  َعددددن   -39 ددددنِ  ِمق  َكِربَ  ب  ددددِدي  دددد ُ  هللاُ  َرِضدددديَ  َمع   َعددددنِ  000  ،َعن 
بدددديِّ  ُ  َصددددل ى الن  دددد ِ  هللا  ُجدددد ُ  أَحددددب   اذَ إِ : "َقددددا َ  ،َوَسددددل مَ  َعلَي   ا َُخددددأَ  الر 

 ".ُيِحب  ُ  أن  ُ   ُِبر  ُيخ  َفل  
 وجددددامع لدددد ، واللفددددظ ،5314 الحدددددي  رقددددم داود، أبددددي سددددنن(

 هدددذا عدددن الترمدددذ  اإلمدددام قدددا  ،1193 الحددددي  رقدددم الترمدددذ ،
 ).األلباني وصحح  غريب، صحي  حسن:  بأن  الحدي 

39 - অথব: নমকদাম নর্ি মাদীকাসরর্ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত, নতনি আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক 
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র্র্বিা কসরি: আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সকাসিা মানুষ র্খি তার সকাসিা ভাইসক ভাসল্ার্াসসর্, 
তখি সস সর্ি তাসক অর্নহত কসর সর্, সস তাসক ভাসল্ার্াসস” । 
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 5314 এর্ং জাসম নতরনমর্ী, হাদীস 
িং 1193, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক সিওয়া 
হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি সহীহ (সনিক) এর্ং 
গারীর্ (এক পন্থায় র্নর্বত) র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  

* GB nv`xm eY©bvKvix mvnvexi cwiPq:  
আর্ু কারীমা নমকদাম নর্ি মাদীকাসরর্ নর্ি আমর্ 

আল্নকনন্দ [রানদয়াল্লাহু আিহু] একজি অন্যতম সাহার্ী। নতনি 
িামসদসির নহমস্ িহসর অর্স্থাি কসরনেসল্ি। আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কাসে সর্ সমস্ত প্রনতনিনধদল্ 
ইসল্াম ধমব গ্রহর্ করার জন্য আগমি কসরনেসল্ি, সসই সমস্ত 
প্রনতনিনধদসল্র সসে নতনি উপনস্থত হসয় নেসল্ি।  
নতনি ইসল্ামী নর্জসয়র সমস্ত র্সুদ্ধ সর্াগদাি কসরনেসল্ি। িামসদি 
ও ইরাক নর্জসয়র র্ুসদ্ধও নতনি অংিগ্রহর্ কসরি। ইয়ারমুক এর্ং 
কাসদনসয়ার র্ুসদ্ধও নতনি অংিগ্রহর্ কসরনেসল্ি। আর ইসল্াসমর 
অনিষ্ট্কারীসদর নর্রুসদ্ধ নতনি সকাসিা একনি র্সুদ্ধও অংিগ্রহর্ করা 
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হসত নর্রত থাসকি নি। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 41নি। তাাঁসক 
িামসদিী নহসসসর্ই গর্য করা হয়। এর্ং িামসদসিই নতনি সি 87 
নহজরীসত 93 র্ের র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি। [রানদয়াল্লাহু আিহু]। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াম ধমব মহাি আল্লাহর বিকিয ল্াসভর উসিসশ্য 
মানুষসক ভাসল্ার্াসার প্রনত আহ্বাি জািায়। ভাসল্ার্াসা হসল্া: 
মািনর্ক অনুভনূত এর্ং আসর্গসকনিক একনি নর্ষয়। সুতরাং সর্ 
র্যনক্তর মসধয ভাসল্ার্াসার উপাদাি পাওয়া র্াসর্, সস র্যনক্তর প্রনত 
মসির অনত সুন্দর অনুভূনতসক ভাসল্ার্াসা র্সল্। আর মহাি 
আল্লাহর বিকিয ল্াসভর উসিসশ্য মানুষসক ভাসল্ার্াসার 
উপাদাসির মসধয রসয়সে: মহাি আল্লাহর আনুগতয করা, তাাঁর 
উপসদি সমসি িল্া, তাাঁর র্ারর্কতত নর্ষয় সথসক নর্রত থাকা। এর্ং 
মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াভ করার জন্য তৎপর থাকা।   
1। মহাি আল্লাহর বিকিয ল্াসভর উসিসশ্য মানুষসক ভাসল্ার্াসার 
নর্ষয়নিসক প্রনতভাত করার প্রনত প্রকতত ইসল্াম ধমব উৎসাহ প্রদাি 
কসর। সুতরাং সকাসিা র্যনক্ত র্খি অন্য সকাসিা র্যনক্তসক অন্তর 
সথসক ভাল্র্াসসর্, তখি তার উনিত হসর্ সর্, সস সর্ি তাসক 
অর্নহত কসর সর্, সস তাসক ভাসল্ার্াসস। সর্ি সসও তাসক নিঃস্বাসথব 
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ভাসল্ার্াসস এর্ং তার অন্তসর তার প্রনত ভাসল্ার্াসার সুন্দর 
অনুভূনত সতনষ্ট্ হয়।  

1। সকাসিা র্যনক্ত র্নদ অন্য সকাসিা র্যনক্তসক জাগনতক ফয়দা 
সল্ািার জন্য  ভাল্র্াসস, তাহসল্ সস সর্ি এই ধরসর্র ভাসল্ার্াসা 
সথসক নিসজসক রিা কসর। এর্ং নিসজর ভাসল্ার্াসাসক মহাি 
আল্লাহর বিকিয ল্াসভর উসিসশ্য  নিসর্নদত কসর। র্াসত সস তার 
পনর্ত্র ভাসল্ার্াসার মাধযসম মহাি আল্লাহর  কাসে মহাপুর্য ও 
মর্বাদা ল্াভ করসত পাসর। সকিিা সর্ র্যনক্ত প্রকততপসি মহাি 
আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াসভর উসিসশ্য সকাসিা র্যনক্তসক ভাসল্ার্াসসর্, সস 
র্যনক্ত সসই সাত প্রকাসরর সল্াসকর অন্তভুবক্ত হসত পারসর্, সর্ সাত 
প্রকাসরর সমস্ত সল্াক নকয়ামসতর নদি সকল্ প্রকাসরর িানস্ত সথসক 
পনরত্রার্ পাসর্ এর্ং মহাি আল্লাহর িানন্তদায়ক োয়ার তসল্ স্থাি 
ল্াভ করসর্। মহাি আল্লাহর িানন্তদায়ক োয়া ো া সস নদি আর 
সকাসিা োয়া থাকসর্ িা।  
 

 للخير ةصحالو فرا ال نعمة انتهاز
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ভাসল্া স্বাস্থয এর্ং সচ্ছল্তা কল্যার্দায়ক কাসজ 

র্যর্হার করা উনিত 
دددددِ  َعددددن   -10 ددددنِ  هللا ِ  َعب  ددددا    ب  ُ  َرِضدددديَ  َعب  ُهَمددددا، هللا   َقددددا َ :  َقددددا َ  َعن 

ِبدددي   ددد ِ  هللاُ  َصدددل ى الن  َمَتدددانِ : "َوَسدددل مَ  َعلَي  ن   ِنع  ُبدددو  ِهَمدددا َمغ  دددر   ِفي   ِمدددنَ  َكِثي 
ةُ : الن ا ِ  ح   ".َوال َفَرا ُ  الصِّ

 ).6431 الحدي  رقم البخار ، صحي (
10 - অথব:  আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “দুইনি এমি সিয়ামত রসয়সে, সর্ সসই 
দুইনি সিয়ামসত অসিক মানুষ সধাাঁকায় পনতত হয়। সসই সিয়ামত 
দুইনি হসল্া: সরাগহীি িরীসরর ভাসল্া স্বাস্থয এর্ং আিন্দদায়ক 
সচ্ছল্তা”। [ সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6431]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 6 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। সর্ সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সস, সর্ি তার ভাসল্া স্বাস্থয 
এর্ং সচ্ছল্তা প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নিিা অনুর্ায়ী কল্যার্দায়ক 
এর্ং বর্ধ ও হাল্াল্ রুনজ উপাজবসির কাসজ র্যর্হার কসর। 
1। সর্ সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সস, র্খি সরাগহীি িরীসরর 
ভাসল্া স্বাস্থয এর্ং আিন্দদায়ক সচ্ছল্তার সিয়ামত ল্াভ করসর্, 
তখি সস সর্ি   মহাি আল্লাহর কতকজ্ঞতা প্রকাি কসর। মহাি 
আল্লাহর কততজ্ঞ র্যনক্ত হওয়ার নিদিবি হসল্া: মহাি আল্লাহর 
নিসদবিগুনল্ সমসি িল্া, তাাঁর র্ারর্কতত নর্ষয়গুনল্ হসত নর্রত থাকা। 
আর এই নর্ষসয় সর্, র্যনক্ত অর্সহল্া করসর্, সসই র্যনক্ত প্রকততপসি 
সধাাঁকায় পনতত হসর্ এর্ং িনতগ্রস্ত হসর্।  
1। প্রকততপসি সধাাঁকায় পনতত হওয়ার অথব হসল্া:  হতাি হওয়া, 
িনতগ্রস্ত হওয়া এর্ং দুভবাগা হওয়া। সুতরাং সর্ র্যনক্ত সরাগহীি 
িরীর ও ভাসল্া স্বাস্থয পাসর্ এর্ং আিন্দদায়ক সচ্ছল্তার 
মহাসিয়ামত ল্াভ করসর্। অতঃপর এই মহাসিয়ামত িষ্ট্ করসর্ 
এর্ং তার িারা উপকতত হসর্ িা। আর সসই মহাসিয়ামত প্রাপ্ত 
হওয়ার কারসর্ মহাি আল্লাহর কততজ্ঞতা প্রকাি করসর্ িা,  সস 
নিসজই হতাি হসর্, িনতগ্রস্ত হসর্ এর্ং প্রতানরত হসয়   দুভবাগা 
হসর্।  
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 الحقوق حماية دين اإلس م
প্রকতত ইসল্াম জিগসর্র অনধকার সংরিসর্র ধমব 

ِقددد َ  َعدددن   -13 دددنَ  َمع  ُ  َرِضددديَ  َيَسدددار   ب  ددد ُ  هللا  تُ : َقدددا َ  ،َعن  ِبدددي   َسدددِمع   الن 
ُ  َصددل ى دد ِ  هللا  ددد   ِمددن   َمددا:  "َيقُددو  ُ  َوَسددل مَ  َعلَي  َعا ُ َعب  ددَتر  ُ  اس  ددةً  هللا   ؛َرِعي 
َها َفلَم   ةِ  َراِئَحةَ  َيِجد   لَم   ل  إِ  ِبَنِصيَحة   َيُحط   ".ال َجن 
 لددددددد ، واللفدددددددظ ،7350الحددددددددي  رقدددددددم البخدددددددار ، صدددددددحي (

 ).،)341( - 117 الحدي  رقم مسلم، وصحي 
13 - অথব: মাসকল্ নর্ি ইয়াসার [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। 
নতনি র্সল্ি: আনম আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
সক র্ল্সত শুসিনে নতনি র্সল্সেি: “মহাি আল্লাহ সর্ র্যনক্তসক 
জিগসর্র সিততত্ব প্রদাি করসর্ি আর সস তাসদর জন্য আন্তনরকতার 
সনহত কল্যার্দায়ক কমব সম্পাদি করসর্ িা,  তাহসল্ সস র্যনক্ত 
জান্নাসতর ঘ্রার্ও পাসর্ িা”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 7350 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
117 - (341), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক 
সিওয়া হসয়সে]।  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7624
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
মাসকল্ নর্ি ইয়াসার আল্ মুজািী [রানদয়াল্লাহু আিহু] িামসদি 
সথসক আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কাসে 
আগমি কসরনেসল্ি। এর্ং হুদায়র্ীয়ার সনন্ধর  িিা সং নিত 
হওয়ার পূসর্বই নতনি ইসল্াম ধমব গ্রহর্ কসরনেসল্ি। এর্ং নতনি 
আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কাসে র্তসির 
িীসি আনুগসতযর িপথও গ্রহর্ কসরনেসল্ি। আর আল্লাহর িার্ী 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্খি র্তসির িীসি আনুগসতযর 
িপথ গ্রহর্ করনেসল্ি, তখি নতনি র্তসির ডাল্ আল্লাহর িার্ী 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর পনর্ত্র সিহারা হসত উপসর 
উনিসয় সরসখনেসল্ি। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 14 নি। 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর মততুযর্রসর্র 
পর নরিার র্ুদ্ধ খানল্ফা আর্ু র্াকার [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর 
িাসিামসল্ সং নিত হয়, সসই র্ুসদ্ধ নতনি অংিগ্রহর্ কসরি। আর 
পারস্য নর্জসয়র র্ুসদ্ধও নতনি  মুসনল্ম সসিার্ানহিীর সাসথ 
অংিগ্রহর্ কসরি। 
খানল্ফা ওমার [রানর্য়াল্লাহু আিহু] তাাঁসক র্াসরা িহসর আমীর 
নির্ুক্ত কসরনেসল্ি। সসখাসি নতনি খানল্ফা ওমার [রানর্য়াল্লাহু 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%81_%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%B0
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আিহু] এর উপসদি অনুর্ায়ী মানি খিি কসর একনি িদী বতনর 
কসরনেসল্ি। আর সসই র্াসরা িহসর নতনি স্থায়ীভাসর্ র্সর্াস 
করার জন্য একনি র্ান  নিমবার্ কসরনেসল্ি। এর্ং সসখাসিই নতনি 
র্সর্াস করসত করসত সি 65 নহজরীসত অথর্া 60 নহজরীসত 
মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু আিহু] । এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও 
রসয়সে ।  

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনি ভয়ািক সতকবর্াতবা র্হি কসর ওই সমস্ত 
কমবকতবার জন্য র্ারা সল্াকজসির কাসজ তাসদরসক প্রতানরত কসর 
এর্ং তাসদর সাসথ নর্শ্বাস াতকতা কসর। সসই সমস্ত কমবকতবা 
রাষ্ট্রীয় কার্বক্রসমর সহাক নকংর্া রাষ্ট্রীয় পর্বাসয়র সকাসিা কার্বাল্সয়র 
সহাক অথর্া সকাসিা প্রনতষ্ঠাি,  সংগিি, পানরর্ানক র্া র্যনক্তগত 
নর্ষসয়র সহাক। সকসল্র জন্য এই হাদীসস রসয়সে সতকব র্ার্ী। 
সুতরাং সর্ সমস্ত কমবকতবা নর্শ্বাস াতকতা করসর্, সস সমস্ত 
কমবকতবার জন্য পরম সুখময় স্থাি জান্নাত হারাম হসয় র্াসর্। এর্ং 
তাসদর জন্য অনত কষ্ট্দায়ক স্থাি আগুসির জাহান্নাম নিধবানরত হসয় 
র্াসর্।  
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1। এই হাদীসনি ভয়ািক সতকব র্ার্ী র্হি কসর প্রতারর্াকারী ও 
নর্শ্বাসভেকারী কমবকতবা ও দানয়ত্বিীল্সদর জন্য। সকিিা এসত 
তারা জাহান্নাসম প্রসর্ি করার দুঃসংর্াদ রসয়সে। আর প্রকতত 
ইসল্াসমর একনি নর্ধাি হসল্া এই সর্, জাহান্নাসম প্রসর্ি করার 
দুঃসংর্াদসমহূ জান্নাত ল্াসভর সুসংর্াদসমূসহর সাসথ র্ুক্ত করা 
অপনরহার্ব। সর্সহতু জাহান্নাসম প্রসর্ি করার দুঃসংর্াদসমহূ 
কার্বকর হসতও পাসর আর্ার িাও হসত পাসর।    সকিিা মহাি 
আল্লাহ জাহান্নাসম প্রসর্ি করার দুঃসংর্াদগুনল্সক কার্বকর িা করার 
কতকগুনল্ উপাদাি নিধবারর্ কসর সরসখসেি। উক্ত উপাদািগুনল্র 
মসধয রসয়সে:  মহাি আল্লাহর কাসে সুপানরি, ইসল্াসমর নিিা 
অনুর্ায়ী পাপ সমািিকারী সৎকমব এর্ং র্ারা সর্বিনক্তমাি মহাি 
আল্লাহর সাসথ কাউসক িরীক কসর নি, তাসদর জন্য সর্বিনক্তমাি 
মহাি আল্লাহর ইচ্ছানুসাসর িমা প্রদাি। এই কারসর্ জান্নাত 
ল্াসভর সুসংর্াদ ও জাহান্নাসম প্রসর্ি করার দুঃসংর্াদসমূহসক 
আরর্ী ভাষায় র্ল্া হয়: 

 )دُ ي  عِ وَ ال  وَ  دُ ع  وَ ل  اَ  (
অথব: জান্নাত ল্াসভর সুসংর্াদ ও জাহান্নাসম প্রসর্ি করার 
দুঃসংর্াদ। 
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1। ইসল্াম হসল্া সকল্ আমািতকারীসদর আমািত সনিকভাসর্ 
সফরত সদওয়ার ধমব। অনুরূপভাসর্ ইসল্াম হসল্া র্যনক্ত, দল্ ও 
সম্প্রদাসয়র সমস্ত অনধকার সংরিসর্র ধমব। 

 ةحاجال قدر ابن  ما  أخذ للوالد
নপতা প্রসয়াজি অনুর্ায়ী সেসল্র সম্পদ 

নিসত পারসর্ 
ددددد َجددددداِبرِ  َعدددددن   -11 دددددعَ  نِ ب  ُ  َرِضددددديَ  هللا ِ  دِ ب  ُهَمدددددا، هللا   َرُجددددد ً  أَن   َعن 
دددددرِ يُ  ي  ِبدددددأَ  ن  إِ وَ  َوَولَدددددداً، َمدددددالً  لِدددددي   إن! هللاِ  َرُسدددددو  َ  يددددداَ :  َقدددددا َ   دُ ي 

 ".  َ ي  بِ أِلَ   َ الُ مَ وَ  تَ ن  أَ : "ا َ قَ فَ  ؛يالِ مَ  ا َ تَ ج  يَ  ن  أَ 
 وصددددددددحح  ،1193 الحدددددددددي  رقددددددددم ماجدددددددد ، ابددددددددن سددددددددنن(

 ).األلباني
11 - অথব: জাসর্র নর্ি আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। এক র্যনক্ত র্সল্নেসল্া: সহ আল্লাহর রাসূল্! আমার সম্পদ 
আসে, সন্তািও আসে। আমার নপতা আমার সমস্ত সম্পদ সিষ কসর 
নদসত িাি। নতনি র্ল্সল্ি: “তুনম ও সতামার সম্পদ সর্ই সতামার 
নপতার উপকাসরর জন্য”। 
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1193, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
জাসর্র নর্ি আব্দুল্লাহ আল্ আন্ সারী একজি নর্খযাত সাহার্ী। 
নতনি তার নপতাসহ আকার্ার রাসত আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ র্াইয়াত গ্রহর্ কসরনেসল্ি। এর্ং 
র্াইয়াসত নরজওয়াসিও নতনি উপনস্থত (িানমল্) নেসল্ি। নতনি সর্িী 
হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীগসর্র অন্তভুবক্ত। তার র্নর্বত হাদীসসর 
সংখযা হসল্া 3540 নি। নতনি সি 71 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। 
এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সন্তাসির উপানজবত মাল্ 
হসত নপতা ভির্ করসত পাসর; সকিিা প্রকতত ইসল্াসমর নিিার 
আসল্াসক সন্তাসির উপানজবত মাল্ নপতার পনর্ত্র উপানজবত মাসল্র 
অন্তভুবক্ত সম্পদ র্সল্ই নর্সর্নিত। তসর্ সজসি রাখসত হসর্ সর্, 
সেসল্র উপানজবত মাসল্র প্রকতত মানল্ক তার নপতাসক করা হয় নি। 
সর্সহতু সেসল্র উপানজবত মাসল্র প্রকতত মানল্ক হসল্া স্বয়ং সেসল্ 
নিসজই। তাই তাসকই তার মাসল্র জাকাতও প্রদাি করসত হসর্ 
এর্ং সস মততুযর্রর্ করসল্ তার তযাজয সম্পনত্ত তার 
উত্তরানধকারীসদর মসধয র্ন্িি করসত হসর্। অতএর্ এই হাদীসনি 
ওই সমস্ত নপতামাতার প্রনত প্রসর্াজয, সর্ সমস্ত নপতামাতা 
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প্রকততপসি নর্ত্তহীি   র্া অভার্গ্রস্ত। তাই নর্ত্তহীি নপতামাতার 
ভরর্সপাষর্ র্হি করা সন্তাসির অপনরহার্ব একনি কতবর্য। 
1। সন্তাসির প্রসয়াজিীয় সম্পদ নপতার জন্য সিওয়া জাসয়জ িয়। 
নকংর্া সেসল্র ওই সমস্ত সম্পদ নপতা নিসত পারসর্ িা, সর্ সমস্ত 
সম্পদ নিসল্ সেসল্ িনতগ্রস্ত হসয় প সর্। অনুরূপভাসর্ নপতা একনি 
সেসল্র সম্পদ নিসয় অকারসর্ অন্য আসরকনি সেসল্সক প্রদাি 
করসত পাসর িা। তাই মহাি আল্লাহ পনর্ত্র কুরআসির মসধয 
র্সল্সেি: 

ََبَوْيهِأ( دِ  لأُكل ِ َوألأ ْنُهَما َواحأ ُدسُِ مأ ا السُّ مَّ  َولَدِ  لَهُِ َيُكنِْ لَمِْ َفإأنِْ ؛َولَدِ  لَهُِ َكانَِ إأنِْ َتَركَِ مأ
َثهُِ هِأ أََبَواهُِ َوَورأ ُم  لُثُِ َفِلأ   .33 اآلية من جزء النساء، سورة ،... )الثُّ

ভার্াসথবর অনুর্াদ: “মতসতর নপতামাতার মধয সথসক প্রসতযসকর জন্য 
তযাজয সম্পনত্তর মসধয মাত্র েয় ভাসগর এক ভাগ রসয়সে, র্নদ 
মতসতর পুত্র থাসক তসর্ই। তাই র্নদ মতসতর পুত্র িা থাসক এর্ং 
নপতামাতাই ওয়ানরস ও উত্তরানধকারী হয়, তাহসল্ মাতা পাসর্ মাত্র 
নতি ভাসগর এক ভাগ”। ... 
 (সূরা সুরা আনন্নসা, আয়াত িং 33 এর অংিনর্সিষ)। 
সুতরাং এই আয়াতনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সেসল্র উপানজবত 
মাসল্র প্রকতত মানল্ক স্বয়ং সেসল্ নিসজই, তার নপতা তার মাসল্র 
প্রকতত মানল্ক িয়। আর উত্তরানধকারী নহসসসর্ নপতা সসই পনরমাসর্ 
সেসল্র তযাজয মাসল্র অনধকারী হসত পারসর্, সর্ই পনরমাসর্র কথা 
এই আয়াসতর মসধয নিনদবষ্ট্ভাসর্ উসল্লখ করা হসয়সে। এই নিনদবষ্ট্ 
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অংি ো া নপতার জন্য অন্য সকাসিা অংি সিই। তাই এই 
হাদীসনির ভার্াথব হসল্া এই সর্, নপতা র্নদ বর্ভর্িাল্ী িা হয়, 
তাহসল্ সস তার সেসল্র মাল্ সথসক প্রসয়াজি মত নকেু মাল্ নিসত 
পাসর এমি একনি পদ্ধনতসত, সর্ই পদ্ধনতসত সেসল্র িনত সাধি 
হসর্ িা।    
1। এই হাদীসনির মসধয সর্ ল্াম অিরনি র্যর্হার করা হসয়সে   "
" ألبي  িব্দনির মসধয, সসই ল্াম অিরনি নপতাসক তার সেসল্র 

মাসল্র মানল্কািা প্রদাি করার জন্য র্যর্হার করা হয় নি। নকন্তু 
সেসল্র মাসল্র িারা নপতাসক তার প্রসয়াজি সর্াসধ এমি পদ্ধনতসত 
উপকতত হওয়ার অনধকার প্রদাি করা হসয়সে, সর্ই পদ্ধনতসত 
সেসল্র সকাসিা প্রকাসরর িনত সাধি হসর্ িা। এর প্রমার্ হসল্া এই 
সর্, সেসল্ র্খি মততুযর্রর্ করসর্, তখি তার উত্তরানধকারী হসর্ তার 
সন্তািসন্তনত, তার স্ত্রী, তার মাতা এর্ং তার নপতা । তাই এখাসি 
র্ল্া র্ায় সর্, র্নদ সেসল্র মাসল্র মানল্ক তার নপতাই হসতা, তাহসল্ 
তার নপতা ো া অন্য সকাসিা মানুষ তার মাসল্র উত্তরানধকারী হসত 
পারসতা িা, সমস্ত মাসল্র মানল্ক সকর্ল্ তার নপতাই হসয় সর্ত, 
নকন্তু তা হয় নি র্রং তার উত্তরানধকারী নহসসসর্ অন্য সল্াকও নিনদবষ্ট্ 
রসয়সে।     

  الص ة في الخاصرة على اليد وضع زيجو ل
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 সকামসর হাত সরসখ িামাজ প া জাসয়জ 
িয় 

ددَرةَ  أَِبددي   َعددن   -11 ُ  َرِضدديَ  ُهَري  دد ُ  هللا  ِبددي   َنَهددى: "َقددا َ  ،َعن   َصددل ى الن 
ُج ُ  ُيَصلِّيَ  أَن   َوَسل مَ  َعلَي  ِ  هللاُ  َتِصًرا الر    ".ُمخ 
 وصدددحي  لددد ، واللفدددظ ،3110 الحددددي  رقدددم البخدددار ، صدددحي (

 ).،)545( - 46 الحدي  رقم مسلم،
11 - অথব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি: িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সকামসর হাত 
সরসখ িামাজ প সত নিসষধ কসরসেি। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 3110 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
46 - (545), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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3। আরর্ী ভাষায় িামাসজর মসধয সকামসরর উপসর এক হাত নকংর্া 
দুই হাত সরসখ িামাজ প াসক ( ِ اَ  ارصَ تِ خ  ل  ) আল্ ইখনতসার র্ল্া 
হয়। তসর্ এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে।  
1। মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সর্, সস সর্ি িামাসজ প্রসর্ি কসর সর্ 
সিসয় সুন্দর অর্স্থায়।  
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সকামসর হাত সরসখ 
িামাজ প া জাসয়জ িয়। 
 
 
 

 قائما واألك  شربال جواز
দণ্ডায়মাি অর্স্থায় পািাহার করা বর্ধ 

ددددددِ  َعدددددن   -14 دددددنِ  هللاِ  َعب  ُ  َرِضددددديَ  ُعَمدددددرَ  ب  ُهَمدددددا، هللا  دددددا: َقدددددا َ  َعن   ُكن 
ددددددِ  َعلَدددددى َنأ ُكددددد ُ  ُ  َصدددددل ى هللا ِ   ِ َرُسدددددو   َعه  ددددد ِ  هللا  دددددنُ  َوَسدددددل مَ  َعلَي   َوَنح 
ِشي، َربُ  َنم  نُ  َوَنش   .ِقَيام   َوَنح 

 وسددددنن  لدددد ، واللفددددظ ،3880 الحدددددي  رقددددم الترمددددذ ، جددددامع(
 عدددن الترمدددذ  اإلمدددام وقدددا  ،1103 الحددددي  رقدددم ماجددد ، ابدددن
 ).األلباني وصحح  غريب، صحي  حسن:  بأن  الحدي  هذا
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14 - অথব:  আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আমরা আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর আমসল্ হাাঁিসত হাাঁিসত খাদযদ্রর্য সখতাম 
এর্ং দণ্ডায়মাি অর্স্থায় পািীয় দ্রর্য পাি করতাম।  
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 3880 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, 
হাদীস িং 1103, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক 
সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি ও সহীহ গারীর্ 
র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ 
(সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 33 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, দণ্ডায়মাি অর্স্থায় 
খাদযদ্রর্য খাওয়া এর্ং পািীয় দ্রর্য পাি করা বর্ধ। এই নর্ষয়নির 
সমথবসি আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক 
র্নর্বত একনি হাদীসও রসয়সে। আর সসই হাদীসনি হসল্া এই সর্, 
আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] দণ্ডায়মাি অর্স্থায় 
এর্ং র্সস র্সস পািীয় দ্রর্য পাি কসরসেি। [জাসম নতরনমর্ী, 
হাদীস িং 3881, ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি ও সহীহ 
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র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক হাসাি 
(সুন্দর) র্সল্সেি]। 
 1। সর্ হাদীসসর মসধয দণ্ডায়মাি অর্স্থায় পািীয় দ্রর্য পাি করসত 
নিসষধ করা হসয়সে, সসই হাদীসনির মসধয এই সম্ভার্িা রসয়সে সর্, 
সসই হাদীসনির ওই র্যনক্তর জন্য প্রসর্াজয সর্ র্যনক্ত সল্াকজসির 
জন্য পািীয় দ্রর্য পনরসর্িি কসর। সুতরাং সর্ র্যনক্ত সল্াকজসির 
জন্য পািীয় দ্রর্য পনরসর্িি করসর্, তার জন্য উনিত িয় সর্, সস 
পািীয় দ্রর্য পনরসর্িি করসত করসত মাসে মাসে পনরসর্িি কাসজ 
রত থাকসত থাকসত স্বয়ং নিসজই দণ্ডায়মাি অর্স্থায় পািীয় দ্রর্য 
পাি করসত শুরু করসর্। সকিিা পািীয় দ্রর্য পনরসর্িিকারীর 
কতবর্য হসল্া এই সর্, সস সকসল্র জন্য      পািীয় দ্রর্য সর্তরর্ ও 
পনরসর্িি কাজ সিষ করার পর সর্ সিসষ নিসজ পাি করসর্। তাই 
হাদীসসর মসধয এসসসে: আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সল্াকসদরসক পািীয় দ্রর্য পনরসর্িিকারী 
সর্সিসষ পাি করসর্”।  
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 3894 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
133 - (683) এর অংিনর্সিষ। তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম 
নতরনমর্ী সথসক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী এই হাদীসনিসক 
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হাসাি সহীহ (সনিক) র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। এই নর্ষসয় মহাি 
আল্লাহই সর্সিসয় সর্নি জাসিি। 

 اإلخ ص سورة فض 
সরূা ইখল্াসসর মর্বাদা  

َدا ِ  أَِبدددي   َعدددن   -15 ر  ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  الدددد  ِبددديِّ  َعدددنِ  ،َعن  ُ  َصدددل ى الن   هللا 
دد ِ  ِجددزُ ": َقددا َ  ،َوَسددل مَ  َعلَي  ددَرأَ  أَن   أََحددُدُكم   أََيع  لَددة   ِفددي   َيق  آِن  ُثلُدد َ  لَي  قُددر   ال 
ددفَ : اَقددالُو   ددَرأ   َوَكي  آنِ  ُثلُدد َ  َيق  قُددر  ُ  ُهددوَ  قُدد   "(: َقددا َ   ال  ددِد ُ  )أََحددد   هللا   َتع 
آنِ  ُثلُ َ   ".ال قُر 
 ). ،)833( -159 الحدي  رقم مسلم، صحي (

অথব:  আর্ুিারদা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। নতনি আল্লাহর 
িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক র্র্বিা কসরসেি: িার্ী 
কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সতামাসদর 
মসধয সথসক সকাসিা র্যনক্ত রানত্রকাসল্ পনর্ত্র কুরআসির এক 
তততীয়াংি নতল্াওয়াত করসত িমতা রাসখিা নক? তারা র্ল্সল্ি: 
পনর্ত্র কুরআসির এক তততীয়াংি নকভাসর্ প া সম্ভর্ হসর্? নতনি 
র্ল্সল্ি:  

ُ  ُهوَ  قُ   (  )أََحد   هللا 
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অথবাৎ “সূরা ইখল্াস হসল্া পনর্ত্র কুরআসির এক তততীয়াংসির 
সমতুল্য”। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 159 - (833) ]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ুিারদা, নতনি ওয়াইসমর নর্ি কাইস আল্ খাজরাজী আল্ 
আিসারী, একজি নর্খযাত সাহার্ী। র্দসরর র্ুসদ্ধর নদি নতনি 
ইসল্াম গ্রহর্ কসরি। এই উম্মসতর একজি নর্নিষ্ট্ নর্িির্ র্যনক্ত 
( األمة هذ  حكيم ) নহসসসর্ নতনি উপানধ ল্াভ কসরসেি। দাসমিসক 
নতনি নর্িারপনত ও পনর্ত্র কুরআসির কারীগসর্র মসধয প্রধাি র্যনক্ত 
নহসসসর্ প্রনসদ্ধ নেসল্ি। নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর জীর্িিাসত পনর্ত্র কুরআসির একনত্রকরর্, 
সংরির্ সংক্রান্ত এর্ং মুখস্থকরসর্র কাসজ নিসয়ানজত নেসল্ি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] ।  
হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাে সথসক র্নর্বত 379 নি হাদীস পাওয়া র্ায়। 
নতনি সি 11 নহজরীসত অথর্া 13 নহজরীসত 71 র্ের র্য়সস 
তততীয় খাল্ীফা ওসমাি নর্ি আফ ফাসির িাহাদতর্রসর্র নতি র্ের 
পূসর্ব মততুযর্রর্ কসরি। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনি এই কল্যার্ময় সূরানির  মর্বাদার নর্র্রর্ সপি 
কসর, এই সূরানির িাম হসল্া সূরা ইখল্াস। এই সূরানির 
নতল্াওয়াত করার মর্বাদা হসল্া পনর্ত্র কুরআসির এক তততীয়াংসির 
নতল্াওয়াত করার মর্বাদার সমাি। এর্ং মহাি আল্লাহর কতপায় এই 
সূরানির নতল্াওয়াত করার পুর্য হসল্া পনর্ত্র কুরআসির এক 
তততীয়াংসির নতল্াওয়াত করার পুসর্যর সমাি।   
1। মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সর্, সস সর্ি সূরা ইখল্াসসর সাসথ সাসথ 
সম্পূর্ব কুরআি নতল্াওয়াত করার প্রনত গুরুত্ব প্রদাি কসর। সকিিা 
তার জন্য তাসত সতা মহাি আল্লাহর পি সথসক ইহকাল্ ও 
পরকাসল্র সুখময় জীর্ি ল্াভ করার পথ প্রদিবি করা হসয়সে।  

 الزواج على الشباب ح 
র্ুর্ক সমাজসক নর্র্াহ করার প্রনত 

উৎসাহ প্রদাি করা   
دددددِ  َعددددن   -16 ُ  َرِضدددديَ  هللا ِ  َعب  دددد ُ  هللا   هللا ِ   ُ َرُسددددو   لََنددددا َقددددا َ : َقددددا َ  ,َعن 

ُ  َصدددل ى ددد ِ  هللا  َشدددرَ  َيدددا": َوَسدددل مَ  َعلَي  دددَبابِ  َمع  دددَتَطاعَ  َمدددنِ  !الش   مدددنُكم اس 
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َبددداَ ةَ  َيَتدددَزو  َ  ؛ال  َصدددنُ  لِل َبَصدددِر، أََغدددُض ُ   َُفدددإِن  َ  ؛ج  َفل  ِج، َوأَح  َفدددر   لِل 
َتِطع   لَم   َوَمن    ". ِوَجا    لَ ُ   َُفإِن  َ  ؛مِ َو   ِبالص  َ  َفَعلَي  ِ  ؛َيس 
 لدددددد ، واللفددددددظ ،)3400( - 1 الحددددددي  رقددددددم مسددددددلم، صدددددحي (

 ).5066 الحدي  رقم البخار ، وصحي 
16 - অথব: আব্দুল্লাহদ নর্ি মাসউদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আমরা িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ অসহায় অর্স্থায় নেল্াম; তাই নতনি 
আমাসদরসক ল্িয কসর র্ল্সল্ি: “সহ র্ুর্ক সমাজ! সতামাসদর 
মসধয সর্ র্যনক্ত নর্র্াহ করার সামথবয রাখসর্, সস র্যনক্ত  নর্র্াহ 
করসর্। সর্সহতু নর্র্াহ হসল্া দতনষ্ট্িুধার মহানিয়ন্ত্রর্কারী এর্ং 
সতীত্ব সংরিসর্র মহাসম্বল্। আর সর্ র্যনক্ত নর্র্াহ করার সামথবয 
রাখসর্ িা, সস র্যনক্ত সরাজা রাখসর্। সকিিা এই সরাজা তাসক তার 
সর্ৌি উসত্তজিার অমেল্ হসত রিা করসর্”।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং  1 -(3400) এর্ং সহীহ র্ুখারী, হাদীস 
িং 5066 তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3- এই হাদীসনির মসধয )ال َباَ ة(  িব্দনি ভরর্সপাষসর্র অথব সিওয়া 
হসয়সে। সুতরাং সর্ র্যনক্ত নিসজর স্ত্রীর ভরর্সপাষসর্র 
িমতা রাখসর্ সস র্যনক্ত নর্র্াহ করসর্। আর সর্ র্যনক্ত নর্র্াহ করার 
সামথবয রাখসর্ িা, সস র্যনক্ত সরাজা রাখসর্। আর সর্ র্যনক্তর মসধয 
সর্ৌি িমতা র্া সংগসমর িমতা সিই সস র্যনক্তর সরাজা রাখার 
প্রসয়াজি সিই। সর্সহতু তার সর্ৌি িমতা দমি করার দরকার 
সিই। এই সিসত্র )َباَ ة )ال   িব্দনির ভরর্সপাষসর্র অসথব সিওয়া 
অপনরহার্ব হসয় র্াসর্। তসর্ ইসল্াম ধসমবর কতকগুনল্ নর্িাি 
(আল্লাহ তাাঁসদর প্রনত দয়া করুি) র্সল্সেি: নর্র্াহ করার সামথবয 
র্ল্সত দুইনি নর্ষয় র্ুোসিা হয়:  
প্রথম নর্ষর্নি হসল্া: নর্র্াহ করার সামথবয এর্ং নিসজর স্ত্রীর 
ভরর্সপাষসর্র িমতা। নিতীয় নর্ষর্নি হসল্া: সর্ৌি িমতা র্া 
সংগসমর িমতা।  
সুতরাং সর্ র্যনক্ত নিসজর স্ত্রীর ভরর্সপাষসর্র িমতা রাখসর্ এর্ং 
সর্ৌি িমতা র্া সংগসমর িমতা রাখসর্, সস র্যনক্ত নর্র্াহ করসর্। 
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এই হাদীসনির মসধয )   ِوَجا(  িব্দনির িারা সর্ৌি িমতা দমি ও 
সর্ৌি কুপ্রর্তনত্তর অমেল্ এর্ং অিাল্ীি কমব নিয়ন্ত্রর্ করার অথব 
সিওয়া হসয়সে। 
1- সর্ র্যনক্ত নিসজর স্ত্রীর ভরর্সপাষসর্র িমতা রাখসর্ এর্ং সর্ৌি 
িমতা র্া সংগসমর িমতা রাখসর্, সস র্যনক্ত সর্ি নর্র্াহ কসর, তার 
প্রনত এই হাদীসনি গভীরভাসর্ উৎসাহ প্রদাি কসর।   
1- মাির্ জীর্সি নর্র্াসহর প্রভার্ অনত গভীর; তাই এর িারা 
ল্জ্জাস্থাি এর্ং দতনষ্ট্র অমেল্ হসত সুন্দর ও সনিক পন্থায় রিা 
পাওয়া র্ায়। আর আত্মসংর্ম ও আত্মশুনদ্ধর িিবা হয় এর্ং সর্ৌি 
কুপ্রর্তনত্তর অমেল্ হসত পনরত্রার্ও পাওয়া র্ায়। 

ِبيِّ  خصائص من د   الن  ُ  َصل ى ُمَحم   َوَسل مَ  َعلَي  ِ  هللا 
নর্শ্বিার্ী মহুাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর কতকগুনল্ বর্নিষ্ট্য 

دد َجدداِبرِ  َعددن  -17 ددعَ  نِ ب  ُ  َرِضدديَ  هللا ِ  دِ ب  ُهَمددا، هللا   َرُسددو ُ  َقددا َ : َقددا َ  َعن 
ُ  َصدددل ى هللا ِ  ددد ِ  هللا  ددد: "َوَسدددل مَ  َعلَي  ِطي  ًسدددا تُ أُع  َطُهدددن   لَدددم   َخم   ِمدددنَ  أََحدددد   ُيع 

ِبَيددددا ِ  َن  لِددددي   األ  تُ  :َقب  ددددبِ  ُنِصددددر  ع  ر   َمِسدددديَرةَ  ِبالر   لِدددديَ   َوُجِعلَددددت   ،َشدددده 
ضُ  َر  دددددِجًدا األ  َمدددددا ،ًراَوَطُهدددددو   َمس  ِتدددددي ِمدددددن   َرُجددددد    َوأَي  ددددد أُم  َرَكت    ُ أَد 
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دددَ ةُ  َغَنددداِئمُ  لِددديَ  َوأُِحل دددت   ،َفل ُيَصددد ِّ  ؛الص  ِبدددي   َوَكدددانَ  ،ال  َعددد ُ  الن   إِلَدددى ُيب 
ِم ِ  ةً  َقو  ِطي   ،َكاف ةً  الن ا ِ  إِلَى َوُبِعثتُ  ،َخاص  َفاَعةَ  تُ َوأُع   ".الش 
  لددددددد ، واللفدددددددظ ،418 الحددددددددي  رقدددددددم البخدددددددار ، صدددددددحي (

 ).،)513( - 1 الحدي  رقم مسلم، وصحي 
17 - অথব: জাসর্র নর্ি আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি:  “আমাসক এমি পাাঁিনি নর্ষয় প্রদাি করা 
হসয়সে, সর্ নর্ষয় পাাঁিনি আমার পূসর্ব সকাসিা িার্ীসক প্রদাি করা 
হয় নি। উক্ত পাাঁিনি নর্ষয় হল্া: 
 (১) -  আমাসক আমার অনিষ্ট্কারীসদর ভীনতগ্রস্ত করার জন্য এমি 
একনি প্রভার্ প্রদাসির িারা সাহার্য করা হসয়সে র্া একমাসসর 
দূরত্ব স্থাি সথসকই অনুভর্ করা র্ায়। 
 (২) -  সমস্ত জনমি আমার জন্য িামাজ প ার স্থাি ও 
পনর্ত্রতাজবসির উপায় করা হসয়সে। কাসজই আমার উম্মসতর সর্ 
সকাসিা র্যনক্ত সর্খাসিই িামাসজর সময় সপসয় র্াসর্, সসখাসিই সর্ি 
সস িামাজ পস ।  
 (৩) -  আমার জন্য গািীমাসতর মাল্ (ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক 
র্ুদ্ধল্ি সম্পদ) হাল্াল্ ও বর্ধ কসর সদওয়া হসয়সে। 
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 (৪) -  পূর্বর্তবী িার্ীগর্ সকাসিা নর্সিষ জানতর জন্য সপ্রনরত 
হসয়নেসল্ি। আর আনম সকল্ জানতর মাির্ সমাসজর জন্য সপ্রনরত 
হসয়নে। 
 (৫) -  মানুসষর মেল্াসথব মহাি আল্লাহর পি সথসক  আমাসক 
র্যাপকনভনত্তক পরকাসল্ সুপানরসির িমতা প্রদাি করা হসয়সে”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 418 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 1 - 
(513), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 11 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3- নিশ্চয় মহাি আল্লাহ তাাঁর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সক কতকগুনল্ বর্নিষ্ট্য প্রদাি কসরসেি। উক্ত 
বর্নিষ্ট্যগুনল্র মসধয সথসক এখাসি কসয়কনি বর্নিসষ্ট্যর কথা উসল্লখ 
করা হসল্া:  
ক। ভীনতগ্রস্ত হওয়ার প্রভার্: ভয় ল্াগা, ডর করা, আিঙ্কা করা। 
সুতরাং মহাি আল্লাহ তাাঁর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর অনিষ্ট্কারীসদর অন্তসর নিসিপ কসরি ভয় ভীনত। 
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তাই আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
মসধয এর্ং তাাঁর অনিষ্ট্কারীসদর মসধয এক মাসসর রাস্তা অনতক্রম 
করার দূরত্ব ও র্যর্ধাি থাকসল্ও তারা তাাঁর ভসয় ভীনতগ্রস্ত হসয় 
পস । এই নর্ষয়নি আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর মততুযর্রর্ করার পর তাাঁর অনুসারী উম্মসতর জন্য 
নিধবানরত রসয়সে।  
খ। মহাি আল্লাহ তাাঁর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সক অন্য একনি বর্নিষ্ট্য প্রদাি কসরসেি। আর সসই 
বর্নিষ্ট্যনি হসল্া প্রকততপসি সকল্ জানতর মাির্ সমাসজর মসধয 
আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
মুসনল্ম উম্মসতর জন্য। সুতরাং মুসনল্ম জানতর জন্য জনমিসক 
িামাজ প ার স্থাি ও পনর্ত্রতাজবসির উপায় করা হসয়সে। তাই 
সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্তর র্খি িামাজ প ার সময় হসয় র্াসর্,  তখি 
সস পানি িা সপসল্ তায়ামু্মম কসর নিসর্ এর্ং সর্ স্থাসি থাকসর্ সসই 
স্থাসিই সস িামাজ পস  নিসর্। সকিিা সসই স্থািই তার িামাজ 
প ার জায়গা। তসর্ সর্ সর্ জায়গাসত িামাজ প া জাসয়জ িয়, 
সসই সর্ জায়গাসত িামাজ প া িল্সর্ িা, সর্মি:- অপনর্ত্র 
জায়গা, কর্রস্থাি, রাস্তা, আর্জবিা নিসিপ করার স্থাি, জীর্জন্তু 
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জর্াই করার স্থাি ইতযানদ; সকিিা এই সর্ জায়গাসত সতা িামাজ 
প া নিনষদ্ধ করা হসয়সে। প্রকততপসি িামাজ জামাআসতর সনহত 
প ার নর্ধািনি নিধবানরত রসয়সে। নকন্তু সফসরর কারসর্ নকংর্া 
অসুস্থতা র্া র্তনষ্ট্র কারসর্ অথর্া অন্য সকাসিা বর্ধ অজুহাসতর 
কারসর্ মানুষ সর্ স্থাসি থাকসর্ সসই স্থাসিই িামাজ পস  নিসর্।  
গ। মহাি আল্লাহ মহা অনুগ্রহ কসর মসুনল্ম জানতর জন্য ইসল্াসমর 
নিিা সমাতাসর্ক গািীমাসতর মাল্ (র্ুদ্ধল্ি সম্পদ) হাল্াল্ ও বর্ধ 
কসরসেি। 
 । মহাি আল্লাহ তাাঁর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সক সকল্ জানতর মাির্ সমাসজর প্রনত সপ্ররর্ 
কসরসেি। সুতরাং প্রকতত ইসল্াসমর একনি বর্নিষ্ট্য হসল্া এই সর্, 
ইসল্াসমর র্াতবা সার্বজিীি নর্শ্বধসমবর র্াতবা; অতএর্ এই পতনথর্ীর 
র্ুসক সকয়ামত র্া মহা প্রল্য় সং নিত হওয়া পর্বন্ত প্রকতত ইসল্ামই 
হসল্া একনি আন্তজবানতক নর্শ্বধমব। এর্ং এই ধমব সমস্ত প্রকাসরর 
মানুসষর জন্য প্রসর্াজয আর সকল্ র্ুসগর জন্য উপসর্াগী । তাই 
এই ধমব হসল্া একনি র্ুসগাপসর্াগী ধমব। 
ঙ। পরকাসল্ সমস্ত মানুসষর মেল্াসথব মহাি আল্লাহ তাাঁর রাসূল্ 
মহুাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক র্যাপকভাসর্ সুপানরি 
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করার বর্নিষ্ট্য প্রদাি কসরসেি। সসই সকয়ামসতর নদসি হািসরর 
ময়দাসি প্রথম সথসক সিষ পর্বন্ত সমস্ত মানুষসক মহাি আল্লাহ একই 
স্থাসি একনত্রত করসর্ি। সমস্ত মানুষ র্খি সসই কনিি ভয়ািক 
নদসি এর্ং ভীষর্ সমস্যার স্থাসি অতযন্ত আতনঙ্কত হসয় অিানন্তর 
মসধয থাকসর্, তখি আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সকল্ মানুসষর নিষ্পনত্ত ও ফয়সাল্ার জন্য মহাি 
আল্লাহর কাসে মহা সুপানরি করসর্ি। এর্ং সর্ই স্থাসি আল্লাহর 
রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] মহাি আল্লাহর 
কাসে এই মহা সুপানরি করসর্ি, সসই স্থাসির িামনি হসল্া মাকাম 
মাহমূদ। এই পনর্ত্র মাকাম মাহমূদ স্থাসির প্রনতশ্রুনত মহাি আল্লাহ 
তাাঁর রাসূল্ মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক প্রদাি 
কসরসেি।  
1- নর্শ্বিার্ী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক এর্ং 
মুসনল্ম জানতসক মহাি আল্লাহ উনল্লনখত বর্নিষ্ট্যগুনল্ প্রদাি 
কসরসেি; তাই মুসনল্ম র্যনক্তর প্রনত একনি অপনরহার্ব নর্ষয় হসল্া 
এই সর্, সস সর্ি পরাক্রমিাল্ী মহাি আল্লাহর কততজ্ঞতা জ্ঞাপি 
কসর।  

  الجنة أوصاف من  
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 জান্নাসতর নর্র্রর্ 
َ  ىَسدددو  مُ  أَبدددي   َعدددن   -18 ددداأل  ددددِ   ِّ رِ عَ ش  دددنِ  هللاِ  َعب   هللاُ  َرِضددديَ  َقدددي     ب 
ددد ُ  ُ  َصدددل ى هللاِ  َرُسدددو  َ  أَن   ،َعن  ددد ِ  هللا  دددةِ  ِفدددي إِن  : "َقدددا َ  ،َوَسدددل مَ  َعلَي   ال َجن 
َمددةً  لُددَؤة   ِمددن   َخي  َفددة ،  لُؤ  ُضددَها ُمَجو   َزاِوَيددة   ُكدد ِّ  ِفددي   ، ً ِمددي   ِسددت ونَ  َعر 
َها نَ  َما ،أَه     ِمن  َخِري   َيَرو  ِهمُ  فُ َيُطو   ،نَ اْل  ِمنُ  َعلَي   ".ال ُمؤ 
 واللفدددددددظ ،)1818( - 14 الحددددددددي  رقدددددددم مسدددددددلم، صدددددددحي (
 ).4879 الحدي  رقم البخار ، وصحي   ل ،

18 - অথব: আর্ু মুসা আল্ আিআরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত 
র্নর্বত সর্,  নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “অর্শ্যই জান্নাসতর মসধয সুসিানভত সমানতর সগাল্াকার 
তাাঁর্ু রসয়সে, র্ার প্রস্থ ষাি মাইল্। তাাঁর্ুগুনল্র প্রনতনি সকাসর্ নকেু 
সল্াক রসয়সে, তার এক সকাসর্ র্ারা থাকসর্ তারা অপর সকাসর্র 
সল্াকসদরসক সদখসত পাসর্ িা। প্রকতত ঈমািদার মুসনল্ম র্যনক্ত 
তাসদর সকসল্র কাসে  ুসর সর্ াসর্” । 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 14-(1818) এর্ং সহীহ র্ুখারী, হাদীস 
িং 4879, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

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

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, পরকাসল্ প্রকতত ঈমািদার 
মুসনল্মগসর্র র্াসস্থাি জান্নাত এর্ং জান্নাসতর সিয়ামসতর প্রনত 
নর্শ্বাস স্থাপি করা একনি অপনরহার্ব নর্ষয়।  
1। জান্নাত হসল্া পরকাসল্র নিরস্থায়ীর সুখময় স্থাি, মহাি আল্লাহ 
তাাঁর অনুগত ঈমািদার মুসনল্ম র্যনক্তসদর জন্য এই জান্নাতসক 
প্রস্তুত কসরসেি। সুতরাং পরকাসল্র এই জান্নাত হসল্া প্রকততপসি 
তাসদর র্াসস্থাি। সসই জান্নাসত রসয়সে অসিক িদী, অসিক ফল্, 
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অসিক সম্পদ এর্ং অসিক গাে। সসখাসি আসরা রসয়সে ইচ্ছামত 
পািাহার ও আরাসমর সুর্যর্স্থা এর্ং সুখিানন্তপূর্ব জীর্সির সমস্ত 
উপাদাি। তাই সসখাসি সকাসিা প্রকাসরর ক্লানন্ত নকংর্া অসুস্থতা ও 
অিানন্ত অথর্া কষ্ট্ সিই। 
1।  প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমতাসর্ক মহাি আল্লাহর প্রনত সনিক 
ঈমাি এর্ং সৎ কমবই হসল্া জান্নাত ল্াসভর প্রকতত উপাদাি। তাই 
প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সর্, সস সর্ি প্রকতত ইসল্াসমর নিিা 
অনুর্ায়ী সৎ সল্াকসদর নিয়ম সমতাসর্ক মহাি আল্লাহ ও তদীয় 
রাসূল্ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর আনুগতয 
কসর এর্ং মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াভ কসর তাাঁর কতপায় ও অনুগ্রসহ 
জান্নাসত প্রসর্ি করসত পাসর।  
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 واألضحية الهد  في الشترا  زاجو

হসজ্জর হাদয়ী ও কুরর্ানির পশুসত অংি 
গ্রহর্ করা বর্ধ 

دددنِ  َجددداِبرِ  َعدددن   -19 ددددِ  ب  ُ  َرِضددديَ  هللا ِ  َعب  ُهَمدددا هللا  ِبدددي   أَن   ،َعن   َصدددل ى الن 
 ُ ددددد ِ  هللا  َبَقدددددَرةُ "  :َقدددددا َ  َوَسدددددل مَ  َعلَي  َعة ، َعدددددن   ال   َعدددددن   رُ َوال َجدددددُزو   َسدددددب 

َعة    ".  َسب 
 ).األلباني وصحح  ،1808 الحدي  رقم داود، أبي سنن(

19 - অথব: জাসর্র নর্ি আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, নিশ্চয় আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি:  “একনি গরু সাত জসির পি সথসক এর্ং 
একনি উি সাত জসির পি সথসক কুরর্ানি করসত পারা র্ায়”। 
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 1808, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 11 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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3- হসজ্জর হাদয়ী ও কুরর্ানির উসি কত জি সল্াক অংি গ্রহর্ 
করসত পারসর্, এই নর্ষয়নিসক ল্িয কসর ওল্ামাসয় ইসল্াসমর 
মসধয এর্ং ইসল্াম ধসমবর নর্িািগসর্র মসধয একিু মতসভদ 
রসয়সে। তসর্ ইসল্াসমর সর্নির ভাগ পনণ্ডতগসর্র নিকসি হসজ্জর 
হাদয়ী ও কুরর্ানির একনি উসি সাত জি সল্াক অংি গ্রহর্ করসত 
পারসর্। এর্ং ইসল্াসমর কতকগুনল্ পনণ্ডতগসর্র নিকসি হসজ্জর 
হাদয়ী ও কুরর্ানির একনি উসি দি জি সল্াক অংি গ্রহর্ করসত 
পারসর্। 
1- আর্ার কতকগুনল্ ওল্ামাসয় ইসল্াসমর মসত কুরর্ানির একনি 
উসি দি জি সল্াক অংি গ্রহর্ করসত পারসর্। তাাঁসদর দনল্ল্ হসল্া 
এই সর্,  আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আমরা আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ এক সফসর নেল্াম। এমতার্স্থায় কুরর্ানির 
ঈদ উপনস্থত হসল্া। তখি আমরা সাত জি সল্াক একনি গরুসত 
অংি গ্রহর্ করল্াম এর্ং দি জি সল্াক একনি উসি অংি গ্রহর্ 
করল্াম। 
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 905,  এর্ং সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 
4191 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1313, তসর্ হাদীসসর 



নির্বানিত হাদীস-পঞ্চম খণ্ড 
 

 

 

 

100 

 

 
িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী 
হাদীসনিসক হাসাি গারীর্ র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। তাই হসজ্জর 
হাদয়ীর একনি উসি দি জি সল্াক অংি গ্রহর্ করসত পাসর িা। 
নকন্তু হসজ্জর হাদয়ীর একনি গরুসত এর্ং কুরর্ানির একনি গরুসত 
সাত জি সল্াক অংি গ্রহর্ করসত পারসর্।  
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, হসজ্জর হাদয়ী ও 
কুরর্ানির একনি উসি অথর্া একনি গরুসত সাত জি সল্াসকর অংি 
গ্রহর্ করা জাসয়জ। তাই সাত জি সল্াক একনি উসি অথর্া একনি 
গরুসত অংি গ্রহর্ করসত পারসর্। নকন্তু একনি োগসল্ এক জি 
ো া অন্য সকাসিা সল্াক অংি গ্রহর্ করসত পারসর্ িা। তসর্ 
এখাসি একনি নর্ষয় সজসি রাখা দরকার সর্, হসজ্জর হাদয়ী ও 
কুরর্ানির জন্য সর্সহতু একনি গরুসত সাত জি সল্াসকর অংি গ্রহর্ 
করা জাসয়জ। সসসহতু সাত জি সল্াক একনি গরুসত অংি গ্রহর্ িা 
কসর, র্নদ তার সিসয় কম সংখযার সল্াসক একনি গরু কুরর্ানি কসর, 
তাহসল্ তা উত্তম পন্থায় জাসয়জ হসর্। সর্মি:-  শুধু এক জি সল্াক 
র্নদ একনি গরু কুরর্ানি কসর তাহসল্ তা বর্ধ, র্নদও তার জন্য 
একনি োগল্ কুরর্ানি করাই হসল্া র্সথষ্ট্ নর্ষয়। তাই এই 
নর্ষয়নির জাসয়জ হওয়ার মসধয সকাসিা প্রকাসরর সসন্দহ সিই সর্, 
একনি গরুসত নকংর্া একনি উসি র্নদ সাত জসির পূর্ব সংখযা িা 
হয় তর্ুও তা জাসয়জ হসর্ এর্ং অবর্ধ হসর্ িা। সুতরাং একনি 
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গরুসত অথর্া একনি উসি র্নদ দুই জি অথর্া নতি জি নকংর্া িার 
জি র্া পাাঁি জি র্া েয় জি নমসল্ কুরর্ানি কসর, তাহসল্ তা 
জাসয়জ র্সল্ই নর্সর্নিত হসর্। সকিিা র্নদ সাত ভাসগর এক 
ভাসগর িারা কুরর্ানি করা জাসয়জ হয়, তাহসল্ এর সিসয় সর্নি 
অংসির িারা কুরর্ানি করসল্ তা উত্তম পন্থায় জাসয়জ হসর্। এসত 
র্নদ অংিীদাসরর ভাগ সমাি হয় নকংর্া কম সর্নি হয় তাহসল্ তাসত 
সকাসিা সমস্যা সিই র্া জনিল্তা সিই। অতএর্ হাদয়ী র্া কুরর্ানির 
জন্য সকাসিা র্যনক্ত র্নদ একনি গরুর অসধবক অংি নিসত িায় এর্ং 
অন্য সকাসিা র্যনক্ত র্নদ একনি গরুর তততীয়াংি নিসত িায়। আর্ার 
আসরক জি সল্াক র্নদ একনি গরুর ষষ্ঠাংি নিসত িায়। তাহসল্ 
তাসতও সকাসিা সমস্যা সিই র্া জনিল্তা সিই। তাই এই নর্ষসয়র 
সারাংি হসল্া এই সর্, সকাসিা এক জি র্যনক্ত একনি গরুর অথর্া 
একনি উসির সপ্তমাংসির কম অংসির িারা হসজ্জর হাদয়ী র্া 
কুরর্ানি করসত পাসর িা। নকন্তু একনি গরুর অথর্া একনি উসির 
সপ্তমাংসির সর্নি অংসির িারা কুরর্ানি করসল্ র্া হাদয়ী  প্রদাি 
করসল্ তা উত্তম পন্থায় জাসয়জ হসর্। 

 جهنم أه  عذاب تفاوت

জাহান্নামর্াসীসদর িানস্তর মসধয র্যর্ধাি 
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ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  َسدددُمَرةَ  َعدددن   -10 ددد ُ  َعن   هللاُ  َصدددل ى هللاِ  َنِبدددي  َ  َسدددِمعَ  أَن 

ددد ِ  ُهم   إِن  َ : "َيقُددددو ُ  َوَسددددل مَ  َعلَي  ددددارُ  َتأ ُخددددُذ ُ َمدددن   ِمددددن  ددددِ ، إِلَددددى الن  َبي   َكع 
ُهم   َزِتِ ، إِلَى َتأ ُخُذ ُ َمن   َوِمن  ُهم   ُحج   ".  ِ ُعُنقِ  إِلَى َتأ ُخُذ ُ َمن   َوِمن 

 ). ،)1845( - 11 الحدي  رقم مسلم، صحي ( 
10 - অথব: সামরুা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। নতনি আল্লাহর 
িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক এই কথানি র্ল্সত 
শুসিসেি: আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “জাহান্নামীসদর মসধয সথসক সকাসিা র্যনক্তসক জাহান্নাসমর 
অনি তার উভয় িাখনু পর্বন্ত গ্রাস করসর্। আর্ার সকাসিা র্যনক্তসক 
তার সকামর পর্বন্ত গ্রাস করসর্ এর্ং সকাসিা র্যনক্তসক তার গদবাি 
পর্বন্ত গ্রাস করসর্”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 11 - (1845) ]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
সামরুা নর্ি জুিদুর্ আল্ফাজাজী [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসল্ি এক 
জি নর্খযাত সাহার্ী। নতনি জাসহনল্য়াসতর র্ুগ সদখসত পািনি। 
সকিিা নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
সাসথ সািাৎ কসরনেসল্ি নিশু অর্স্থায়। নতনি তাাঁর নপতার 
মততুযর্রর্ করার পর এনতম ও অিাথ অর্স্থায় সৎর্ার্ার কাসে 
ল্ানল্তপানল্ত হসয়সেি। পসর নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
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আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ একানধক  র্সুদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। 
নতনি একজি সসৌজন্যিীল্, সাহসী, সর্াদ্ধা সাহার্ী নেসল্ি। নকন্তু 
নতনি রাষ্ট্রিীনতর নর্ষসয় অসনহষ্ণতুার মসধয থাকসতি। সুতরাং নতনি 
রাষ্ট্রীয় নর্সরাধীসদর সাসথ অতযন্ত কসিারতা অর্ল্ম্বি করসতি। তাাঁর 
র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 300 নি। 

 সামরুা নর্ি জিুদুর্ আল্ফাজাজী [রানদয়াল্লাহু আিহু] র্াসরা িহসর 
নগসয় স্থায়ীভাসর্ অর্স্থাি কসরি। তাাঁর আমসল্ কুফা িহর এর্ং 
র্াসরা িহসরর আনমর র্া রাষ্ট্রীয় িাসক ও পনরিাল্ক নেসল্ি 
নজয়াদ। তাই নজয়াদ র্খি কুফা িহসর থাকসতি তখি নতনি তাাঁসক 
র্াসরা িহসরর আনমর র্া রাষ্ট্রীয় িাসক নির্ুক্ত করসতি। আর নতনি 
র্খি র্াসরা িহসর থাকসতি তখি নতনি তাাঁসক কুফা িহসরর 
আনমর ও রাষ্ট্রীয় িাসক নির্ুক্ত করসতি। সুতরাং নতনি কুফা িহসর 
এর্ং র্াসরা িহসর েয় মাস কসর থাকসতি। নতনি রাষ্ট্রীয় নর্সরাধী 
খাওয়াসরজ দসল্র সাসথ অতযন্ত কসিারতা অর্ল্ম্বি করসতি। 
সকিিা ওই খাওয়াসরজ দসল্র সল্াসকরা সাধারর্ভাসর্ 
মুসনল্মসদরসক কাসফর ও অমুসনল্ম নহসসসর্ পনরগনর্ত করসতা। 
এর্ং সাধারর্ মুসনল্মসদর প্রার্িাি করসতা। তাই সামুরা নর্ি 
জুিদুর্ আল্ফাজাজী [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর কাসে ওই 
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খাওয়াসরজ দসল্র সকাসিা র্যনক্তসক হানজর করা হসল্ তাসক নতনি 
হতযা করসতি।          
নতনি অনত গরম পানির হাাঁন সত পস  নগসয় মততুযর্রর্ কসরি। নতনি 
সি 58 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। তসর্ এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও 
রসয়সে। [রানদয়াল্লাহু আিহু] 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3- এই হাদীসনির িারা একনি নর্ষয় সার্যস্ত হয়, আর সসই নর্ষয়নি 
হসল্া এই সর্, জাহান্নামর্াসীসদর িানস্তর মসধয অসিক তফাৎ 
থাকসর্। এর্ং অমুসনল্ম ও পাপািারী মুসনল্মসদর জাহান্নাসমর 
িানস্তর মসধয তাসদর পাপ কমব নহসসসর্ অসিক পাথবকয থাকসর্। 
সুতরাং র্ারা মহা পাপ কসরসে তাসদর িানস্তর মসধয এর্ং র্ারা 
সোসিা পাপ কসরসে তাসদর িানস্তর মসধয অসিক র্যর্ধাি থাকসর্। 
সকিিা সোসিা র্স া পাসপর মসধয সর্মি র্যর্ধাি রসয়সে, সতমনি 
জাহান্নাসমর নভতসর সোসিা র্স া পাসপর িানস্তর মসধযও র্যর্ধাি ও 
পাথবকয রসয়সে।   
1- জাহান্নাসম র্াওয়ার র্া জাহান্নাসম প্রসর্ি করার উপাদাসি নল্প্ত 
হওয়া সথসক এই হাদীসনি সতকব কসর। জাহান্নাসম প্রসর্ি করার 
উপাদাি এমি কতকগুনল্ নর্ষয় আসে সর্, সসই নর্ষয়গুনল্ সর্ 
র্যনক্তর মসধয থাকসর্ সস র্যনক্ত নিরস্থায়ীর জন্য জাহান্নামর্াসী হসয় 
র্াসর্। সর্মি:-  মহাি আল্লাহর সাসথ নিকব ও কুফুরী করা। আর্ার 
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জাহান্নাসম প্রসর্ি করার উপাদাি এমিও কতকগুনল্ নর্ষয় আসে 
সর্, সসই নর্ষয়গুনল্ সর্ র্যনক্তর মসধয থাকসর্ সস র্যনক্ত পাপািারী 
র্সল্ নর্সর্নিত হসর্। এর্ং সস তার পাপািাসরর কারসর্ 
জাহান্নামর্াসী হসয় র্াসর্ নকন্তু সস নিরস্থায়ীর জন্য জাহান্নামর্াসী 
হসর্ িা। সর্মি:- সর্মি র্যনভিার করা, সমকাম, সমবমথুি র্া 
পুরুসষর সাসথ পুরুসষর সর্ৌিনমল্ি করা এর্ং িনুর করা ইতযানদ।   

 األضحى عيد أيام
কুরর্ানির ঈসদর নদসির সংখযা  

َبددةَ  َعددن   -13 ددنِ  ُعق  دد ُ  هللاُ  َرِضدديَ  َعدداِمر   ب   هللا ِ  َرُسددو  ُ  َقددا َ : َقددا َ  ،َعن 
ددددد ِ  هللا   َصدددددل ى مُ : "َوَسدددددل مَ  َعلَي  مُ  َعَرَفدددددَة، َيدددددو  دددددرِ  َوَيدددددو  دددددامُ  ،الن ح   َوأَي 
ِري   امُ  َوِهيَ  ِم،اإلِس  َ  أَه  َ  ُدَناِعي   ِق،الت ش  ب   أَك     أَي   ".َوُشر 

 رقدددم الترمدددذ ، وجدددامع ،1439 الحددددي  رقدددم داود، أبدددي سدددنن(
 الحدددددي  رقددددم النسددددائي، وسددددنن لهمددددا، واللفددددظ ،771 الحدددددي 
 حسدددن:  بأنددد  الحددددي  هدددذا عدددن الترمدددذ  اإلمدددام وقدددا  ،1004
 ).األلباني وصحح  ي ،صح

13 - অথব: ওক র্া নর্ি আসমর [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। 
নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “আরাফার নদি, কুরর্ানির নদি এর্ং আইয়াসম 
তািরীসকর নদি (কুরর্ানির নদসির পর আসরা নতি নদি) এই 
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নদিগুনল্ আমাসদর ঈমািদার মুসনল্ম জানতর জন্য ঈসদর নদি 
নহসসসর্ই পনরগনর্ত। আর এই নদিগুনল্ হসল্া পািাহার করার 
নদি”।  
 [সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 1439, জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 
771 এর্ং সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 1004, তসর্ হাদীসসর 
িব্দগুনল্ সুিাি আর্ু দাউদ এর্ং জাসম নতরনমর্ী সথসক সিওয়া 
হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি ও সহীহ র্সল্সেি। 
আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) 
র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
ওক র্া নর্ি আসমর নর্ি আর্স আল্জুহািী [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
একজি নর্নিষ্ট্ সম্মানিত সাহার্ী। নতনি সাহার্ীগসর্র মসধয মর্বাদা 
সম্পন্ন কারী, নফক হিাস্ত্রনর্দ (আইিিাসস্ত্র জ্ঞািী), ফারাসয়সজর 
(সম্পনত্তর অংি র্ন্িসির) নর্িাি এর্ং নর্খযাত র্ািি ভনে নর্নিষ্ট্ 
কনর্ ও ইসল্ামী নর্জসয়র সসিাপনত নেসল্ি। 
ওক র্া কুরআি সতল্াওয়াসত সসর্বাত্তম কণ্ঠ সুসরর কারী নেসল্ি। 
তাাঁর কুরআি সতল্াওয়াত শুসি সাহার্ীগসর্র হৃদয় মুগ্ধ হসয় সর্সতা 
ও তাাঁসদর অন্তসর নর্িয় িম্রতা সতনষ্ট্ হসতা। এর্ং আল্লাহর ভনক্তভরা 
ভসয় তাাঁসদর সিাখ সথসক অশ্রু উসিনল্ত হসতা। নতনি আল্লাহর 
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রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  এর সাসথ সর্বপ্রথসম 
উহুসদর র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি, অতঃপর আসরাও সমস্ত র্ুসদ্ধ নতনি 
অংিগ্রহর্ কসরি। 
নতনি নমির নর্জসয়র সসিার্ানহিীর একজি সিতা নেসল্ি। তাই 
আমীরুল্ মুসসল্মীি সমায়ানর্য়া (রানর্য়াল্লাহু আিহু) তাাঁর এই 
কতনতসত্বর পুরস্কার নহসসসর্ তাাঁসক নতি র্েসরর জন্য নমিসরর 
আমীর নির্ুক্ত কসরনেসল্ি। অতঃপর তাাঁসক (গ্রীস সদসির) ভমূধয 
সাগসরর সরাডস িীপ জয় করার উসিসশ্য আক্রমর্ করার নিসদবি 
নদসয়নেসল্ি।  
তার র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 55 নি। নতনি সি 58 হনজরীতস 
মততুযর্রর্ কসরি এর্ং নমিসরর নর্খযাত রাজধািী কায়সরা িহসর 
তাাঁসক দাফি করা হয়। (রানর্য়াল্লাহু আিহু) 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3- এই হাদীসনির িারা একনি নর্ষয় সার্যস্ত হয়, আর সসই নর্ষয়নি 
হসল্া এই সর্, আরাফার নদি, কুরর্ানির নদি এর্ং কুরর্ানির নদসির 
পর আইয়াসম তািরীসকর আসরা নতি নদি ধসর কুরর্ানির ঈসদর 
নদসির সংখযা হসল্া সর্ব সমাি পাাঁি নদি। তসর্ কুরর্ানি ও হাদয়ী 
জর্াই করা শুরু হয় ইয়াওমুন্নাহাসরর নদি। এর্ং সসই নদিনি হয় 
জুল্নহজ্জা মাসসর দি তানরসখর নদি। তাই কুরর্ানি ও হাদয়ী 
জর্াই করা িল্সত থাকসর্ কুরর্ানির নদসির পর আইয়াসম 
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তািরীসকর আসরা নতি পর্বন্ত অথবাৎ কুরর্ানির নদসির পসরও আসরা 
নতি নদি। সুতরাং জুল্নহজ্জা মাসসর দি তানরখ সথসক সতসরা 
তানরখ পর্বন্ত কুরর্ানি ও হসজ্জর হাদয়ী জর্াই করার কাজ িাল্ু 
রাখা বর্ধ হসর্।   
1- আরাফার নদি, কুরর্ানির নদি এর্ং কুরর্ানির নদসির পর 
আইয়াসম তািরীসকর আসরা নতি নদি কুরর্ানির ঈসদর নদিগুনল্র 
অন্তভুবক্ত। তাই কুরর্ানির ঈসদর নদসির সর্ব সমাি সংখযা হসল্া পাাঁি 
নদি। এই পাাঁি নদি হসল্া পািাহার করার নদি। নকন্তু সর্ র্যনক্ত 
নকরাি অথর্া তামাত্তু হজ্জ পাল্ি করসর্ এর্ং হজ্জ পাল্ি করার 
হাদয়ী জর্াই করার িমতা রাখসর্ িা, সস র্যনক্তর জন্য আইয়াসম 
তািরীসকর (কুরর্ানির নদসির পর নতি নদি) নদিগুনল্সত সরাজা 
রাখা বর্ধ। অনুরূপভাসর্ র্ারা হজ্জ পাল্ি করার কাসজ নল্প্ত হসর্ 
িা, তাসদর জন্য আরাফার নদসি সরাজা রাখার মহা মর্বদার 
নর্ষয়নিও নিধবানরত রসয়সে।  
1। প্রকতত ইসল্াম ধসমব ঈসদর আসল্ অথব, ল্িয ও উসিশ্য হসল্া 
এই সর্, ঈসদর সময় সমস্ত মুসল্মাি সসই মহাি আল্লাহর 
কততজ্ঞতা জ্ঞাপি করসর্। সর্ই মহাি আল্লাহ তাসদরসক তাাঁর 
ইর্াদত উপাসিা করার িনক্ত ও সুসর্াগ প্রদাি কসরসেি।  
4। প্রকতত ইসল্াম ধসমব সারা র্েসরর মসধয কুরর্ানির নদিগুনল্র 
মসধয  ইয়াওমুন্নাহাসরর নদি জুল্নহজ্জা মাসসর দি তানরসখর নদিনি 
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সর্ সিসয় র্নি মর্বাদাপূর্ব নদি। তাই এই কুরর্ানির ঈসদর নদিনি 
হসল্া সর্সিসয় মহাি এর্ং সর্ব সশ্রষ্ঠ নদি আর এই ইদুল্আদহা 
হসল্া ইদুল্ নফসতসরর সিসয়ও অসিক র্স া ও উত্তম ঈদ। 

مُ  و   النا  مع العيد وص ة واألضحية الص 
সরাজা, কুরর্ানি এর্ং ঈসদর িামাসজর 

সিসত্র মসুনল্ম সমাসজ ঐকয 
র্জায় রাখা অপনরহার্ব  

ددددَرةَ  أَِبددددي   َعددددن   -11 ددددُ ، هللاُ  َرِضدددديَ  ُهَري  ِبددددي   أَن   َعن  ُ  َصددددل ى الن   هللا 
ددددد ِ  مُ " :َقدددددا َ  ،َوَسدددددل مَ  َعلَي  دددددو  مَ  الص  دددددرُ  َن،ُمو  َتُصدددددو   َيدددددو  مَ  َوالِفط   َيدددددو 
ِطُرو   َ  َن،ُتف  َحىَواأل  مَ  ض  ونَ  َيو   ".ُتَضح 

 أبدددي وسدددنن لددد ، واللفدددظ ،697 الحددددي  رقدددم الترمدددذ ، جدددامع( 
 الحدددددي  رقددددم ماجدددد ، ابددددن وسددددنن 1114 الحدددددي  رقددددم داود،

 حسدددن:  بأنددد  الحددددي  هدددذا عدددن الترمدددذ  اإلمدددام وقدددا  ،3660
 ).األلباني وصحح  غريب،

11 - অথব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি: সর্, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] নিশ্চয় 
র্সল্সেি: “সর্ নদি সতামরা সরাজা পাল্ি করসত শুরু করসর্, সসই 
নদি হসতই সরাজা পাল্ি করার নদি নহসসসর্ই নর্সর্নিত হসর্। এর্ং 
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সর্ নদি সতামরা ঈদুল্ সফতর পাল্ি করার জন্য সরাজা রাখা ভে 
করসর্, সসই নদি সরাজা রাখা ভে কসর ঈদুল্ সফতর পাল্ি করার 
নদি নহসসসর্ই নর্সর্নিত হসর্। আর সর্ নদি সতামরা ঈদুল্ আদহা 
নহসসসর্ কুরর্ানি জর্াই করসর্, সসই নদি ঈদুল্ আদহার নদি 
নহসসসর্ই নর্সর্নিত হসর্”। 
 [জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 697, এর্ং সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস 
িং 1114। সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3660। তসর্ হাদীসসর 
িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী 
হাদীসনিসক হাসাি এর্ং গারীর্ (এক পন্থায় র্নর্বত) র্সল্সেি। 
আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) 
র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সর্ সকাসিা ঈমািদার 
মুসনল্ম র্যনক্ত সর্ সকাসিা মুসনল্ম সমাসজ মুসনল্মগসর্র সাসথই 
সরাজা পাল্ি করসত শুরু করসর্, এর্ং তাসদর সাসথই ঈদুল্ সফতর 
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পাল্ি করার জন্য সরাজা রাখা ভে করসর্। তদ্রূপ তাসদর সাসথই 
ঈদুল্ আদহার কুরর্ানি জর্াই করসর্। এর্ং তাসদর সাসথই ঈদ 
পাল্ি করসর্। আর সকাসিা ঈমািদার মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য এিা 
জাসয়জ িয় সর্, সস সর্ সকাসিা মুসনল্ম সমাসজ মুসনল্মগর্সক র্াদ 
নদসয় নিসজ একাই একতরফাভাসর্ সরাজা পাল্ি করসর্ অথর্া ঈদ 
পাল্ি করসর্ নকংর্া ঈদুল্ আদহার কুরর্ানি জর্াই করসর্। সকিিা 
সর্ সকাসিা মুসনল্ম সমাসজ মুসনল্মগসর্র মসধয ঐকয র্জায় রাখা 
অপনরহার্ব এর্ং তাসদর মসধয সথসক অবিকয, পাথবকয এর্ং িন্দ্ব 
দূসর রাখাও একনি অনির্ার্ব নর্ষয়। 
1। এই হাদীসনির দানর্ অনুর্ায়ী এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয় সর্, 
প্রকতত ইসল্াসমর নর্নধনর্ধাসির একনি ল্িয হসল্া মুসনল্ম 
সমাসজর মসধয ঐসকযর র্ন্ধি রিা করা, মুসনল্মগর্সক একনত্রত 
কসর রাখা, তাসদরসক ঐকয র্দ্ধ কসর রাখা। নর্সিষ কসর মুসনল্ম 
সমাসজ মুসনল্মগর্সক ইর্াদত উপাসিা, সরাজা, কুরর্ানি এর্ং 
ঈসদর িামাসজর নর্ষসয় একনত্রত করা ও তাসদর মসধয ঐকয 
র্জায় রাখা অপনরহার্ব। তাই এই সমস্ত সিসত্র র্যনক্তগত মতামসতর 
সকাসিা মূল্য সিই। র্নদও প্রকততপসি সসই র্যনক্তগত মতামতগুনল্ 
নর্সিষভাসর্ সকাসিা নদক নদসয় সতয ও সনিক র্সল্ মসি হয়। 
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 الذنوب كبائر من التحذير

মহাপাসপ নল্প্ত হওয়া সথসক সতকবীকরর্ 
ددددددِ  َعدددددن   -11 دددددنِ  هللاِ  َعب  ُ  َرِضددددديَ  ُعَمدددددرَ  ب  ُهَمدددددا، هللا   َقدددددا َ : َقدددددا َ  َعن 

ددددددد ِ  هللا   َصدددددددل ى هللاِ  َرُسدددددددو  ُ  ُظدددددددرُ  لَ  َثدددددددة   َ ثَ : "َوَسدددددددل مَ  َعلَي  ُ  َين   هللا 
ِهم   َوَجدددددد    َعددددددز   مَ  إِلَددددددي  ِقَياَمددددددةِ  َيددددددو  َعدددددداق   :ال  دددددد ِ  ال  أَةُ  ،لَِوالَِدي  َمددددددر   َوال 

لَدددددددةُ  و   ،ال ُمَتَرجِّ ي  ُخلُو   لَ  َثدددددددة   َ َوثَ  ، ُ َوالدددددددد  دددددددةَ  نَ َيدددددددد  َعددددددداق   :ال َجن   ال 
ِمنُ  ،لَِوالَِدي  ِ  رِ  َعلَى َوال ُمد  انُ  ،ال َخم  َطى ِبَما َوال َمن   ".أَع 

 األلبدددددداني حسددددددن وَ  ،1561 الحدددددددي  رقددددددم النسددددددائي، سددددددنن( 
 ).وصحح 

11 - অথব:  আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি:  “নতি র্যনক্তর নদসক আল্লাহ নকয়ামসতর নদি 
রহমসতর দতনষ্ট্সত তাকাসর্ি িা। নপতামাতার অর্াধয সন্তাি, 
পুরুসষর সর্ি ধারর্কানরর্ী মনহল্া এর্ং দাইয়সূ। আর  নতি র্যনক্ত 
জান্নাসত প্রসর্ি করসত পারসর্ িা। নপতামাতার অর্াধয সন্তাি, 
অভযস্ত মাদকসসর্ী র্া মদযাসনক্ত, দাি কসর র্া উপকার কসর তার 
সখাাঁিা প্রদাি কারী র্া নিন্দুক”।  
[সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 1561, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 33 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। মহাি আল্লাহ তাাঁর পনর্ত্র গ্রন্থ আল্ কুরআসির মসধয সর্ ভাসর্ 
নিসজর নর্র্রর্ প্রদাি কসরসেি এর্ং আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] তাাঁর নিভবরসর্াগয হাদীসসর মসধয সর্ ভাসর্ 
মহাি আল্লাহর নর্র্রর্ প্রদাি কসরসেি সসই ভাসর্ই মহাি আল্লাহর 
প্রনত ঈমাি স্থাপি করা অপনরহার্ব। এর্ং তাসত সকাসিা প্রকার 
নর্কতত, পনরর্তবি, পনরর্ধবি, অস্বীকার র্া প্রতযাখযাি, সাদতশ্য র্র্বিা 
র্া দতষ্ট্ান্ত স্থাপি করা এর্ং ধরর্, গিি ও পদ্ধনত নিধবারর্ করা িল্সর্ 
িা। তাই মহাি আল্লাহর দতনষ্ট্পাত করা র্া তাকাসিা অথর্া সদখার 
নর্ষয়নি তাাঁর জন্য সার্যস্ত রসয়সে। সুতরাং মহাি আল্লাহ 
সর্মিভাসর্ দতনষ্ট্পাত করা র্া তাকাসিা অথর্া সদখার উপসর্াগী 
সতমনিভাসর্ই নতনি দতনষ্ট্পাত কসরি র্া তাকাি অথর্া সদসখি। আর 
মহাি আল্লাহর এই দতনষ্ট্পাত করা র্া সদখার গুর্ ও বর্নিষ্ট্যনি তাাঁর 
নক্রয়া সম্পাদি এর্ং কার্বপরম্পরার গুর্ার্নল্র অন্তভুবক্ত রসয়সে 
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সুতরাং এই গুর্ ও বর্নিষ্ট্যনি তাাঁর ইচ্ছা ও িমতার সসে জন ত 
আসে। 
1। পুরুসষর সর্ি ধারর্কানরর্ী িারী র্া মনহল্া তাসকই র্ল্া সর্সত 
পাসর, সর্ িারী পুরুসষর সপাষাক, অর্স্থা, গুর্ ও বর্নিষ্ট্য অর্ল্ম্বি 
কসর। আর ওই র্যনক্তসক দাইয়ূস র্ল্া হয়: সর্ র্যনক্ত তার 
পনরর্াসরর অশ্লীল্তা, কুকমব এর্ং র্যনভিারসক সমথবি কসর। তাই 
দাইয়ূস তার পনরর্াসরর সল্াকজিসক র্যনভিাসরর কাসজ অথর্া 
র্যনভিাসরর উপকরসর্র মসধয নিজবি জায়গায় এর্ং নিনরনর্নল্সত 
অিাল্ীি কসমব সদখসত সপসল্, সস তাসদর প্রনতর্াদ করসর্ িা এর্ং 
আপনত্তজ্ঞাপি করসর্ িা। আর মদযাসনক্ত হসল্া: সসই মাদকাসনক্ত 
র্যনক্ত সর্, র্যনক্ত মাদক দ্রসর্যর প্রনত প্রর্ল্ অনুরাগী এর্ং তওর্া িা 
কসরই সস মততুযর্রর্ কসর। 
1। সখাাঁিাদািকারী সসই র্যনক্তসক র্ল্া হয়: সর্ র্যনক্ত সকাসিা 
সল্াসকর উপকার করার পসর তাসক সখাাঁিা প্রদাি কসর। এর্ং 
নিসজসক মহানুভর্তার উচ্চস্তসরর সল্াক মসি কসর। আর 
নপতামাতার অর্াধয হওয়া একনি মহা পাপ। আর সর্ র্যনক্ত 
উনল্লনখত পাসপ পনতত হসয়সে, সস সর্ি মহাি আল্লাহর িানস্ত আসার 
পূসর্বই অনত সত্তর তওর্া কসর। 
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ْجش تحريم  النَّ
সকাসিা নজনিসসর মলূ্য র্তনদ্ধ করার 
উসিসশ্য সর্নি দাম র্ল্া অবর্ধ    

دددددِ  َعددددن   -14 ددددنِ  هللاِ  َعب  ُ  َرِضدددديَ  ُعَمددددرَ  ب  ُهَمددددا، هللا   َنَهددددى: َقددددا َ  َعن 
ُ  َصل ى ِبي  الن  َ  شِ الن  َ  َعنِ  َوَسل مَ  َعلَي  ِ  هللا   .ج 
  لددددددد ، واللفدددددددظ ،1341 الحددددددددي  رقدددددددم البخدددددددار ، صدددددددحي (

 ).،)3536( - 31 الحدي  رقم مسلم، وصحي 
14 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] সকাসিা নজনিস ক্রয় করার উসিশ্য িা সরসখই সসই 
নজনিসসর মূল্য র্তনদ্ধ করার ইচ্ছায় সর্নি দাম র্ল্া সথসক নিসষধ 
কসরসেি। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 1341 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
31 - (3536), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 33 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
 
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, প্রকতত ইসল্াসমর 
আসল্াসক সকাসিা নজনিস ক্রয় করার উসিশ্য িা সরসখই সসই 
নজনিসসর মূল্য র্তনদ্ধ করার উসিসশ্য সর্নি দাম র্ল্া হারাম। তাই 
ইসল্ামী পনরভাষায় র্াইউন্নাজাি র্ল্া হয়: সসই ক্রয়নর্ক্রয়সক সর্ই 
ক্রয়নর্ক্রসয় দ্রসর্যর মূল্য র্তনদ্ধ কসর সদওয়া হয় ওই র্যনক্তর পি 
সথসক সর্ র্যনক্ত সসই দ্রর্যনি প্রকততপসি ক্রয় করসত িায় িা। নকন্তু 
সস অন্য সল্াকসক প্রতানরত করার জন্য সসই দ্রর্যনির সর্নি মূল্য 
র্সল্ থাসক। 
1। প্রকতত ইসল্াম ধমব মানুসষর কল্যার্ এর্ং মেসল্র উসিসশ্য 
ক্রয়নর্ক্রয় ও সকিাসর্িাসক বর্ধ ও হাল্াল্ কসরসে। তসর্ সর্ দ্রসর্যর 
ক্রয়নর্ক্রসয়র মসধয অজ্ঞতা এর্ং অস্পষ্ট্তা থাকসর্। আর সর্ 
ক্রয়নর্ক্রসয়র মাধযসম র্াজাসরর সল্াকজসির িনত সাধি হসর্, সসই 
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ক্রয়নর্ক্রয়সক হারাম কসরসে। র্াসত সমাসজর সল্াকজসির মসধয 
অমেল্,  তর্া, নর্সিষ, েগ া ও িন্দ্ব সতনষ্ট্ িা হয়।   
1 । প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নিিা সমাতাসর্ক সকাসিা নজনিস ক্রয় 
করার উসিশ্য িা সরসখই সসই নজনিসসর মূল্য র্তনদ্ধ করার ইচ্ছায় 
সর্নি দাম র্ল্া হারাম ও অবর্ধ। এর্ং সর্ র্যনক্ত এই কাজ করসর্ 
সস পাপািারী র্সল্ নর্সর্নিত হসর্। আর ক্রয়নর্ক্রয় সনিক হসয়সে 
র্সল্ই পনরগনর্ত হসর্। আর সর্ র্যনক্ত সকাসিা নজনিসসর শুধু মাত্র 
মূল্য র্তনদ্ধ করার ইচ্ছায় সর্নি দাম র্ল্সর্ সস র্যনক্তই পাপািারী র্সল্ 
নর্সর্নিত হসর্। এর্ং তার সাসথ র্নদ নর্ক্রয়কারী মত সদয় এর্ং 
সমথবি কসর তাহসল্ সসই নর্ক্রয়কারীও পাপািারী র্সল্ নর্সর্নিত 
হসর্।  

  َةِ ص  ال ِمنَ  ال َفَرا ِ  بعد الذكر
ফরজ িামাসজর সাল্াম নফরাসিার পর 

পিিীয় নজনকর  
دددد َكَتددددبَ  -15 ددددنُ  َرةُ ال ُمِغي  َبةَ  ب  دددد ُ  هللاُ  َرِضدددديَ  ُشددددع   هللا ِ   َ َرُسددددو   أَن   َعن 

ُ  َصددل ى دد ِ  هللا  ددال ِمددنَ  َفددَر َ  إَِذا َكددانَ  َوَسددل مَ  َعلَي   لَ : "َقددا َ  ،َسددل مَ وَ   َةِ ص 
ُ  ل  إِ  إِلَدد َ  ددَد ُ هللا  ددُ ، لَدد ُ  لَددُ ، َشددِري َ  لَ  َوح  ددُد، َولَدد ُ  ال ُمل   َعلَددى َوُهددوَ  ال َحم 
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،َقدددِدي   َشدددي     ُكددد ِّ  دددَت، لَِمدددا َمددداِنعَ  لَ  !لل ُهدددم  اَ  ر  َطي  ِطددديَ  لَ وَ  أَع   لَِمدددا ُمع 
َفعُ  لَ وَ  َت،َمَنع    ".ال َجد   ِمن  َ  ال َجدِّ  َذا َين 
 لددددد ، واللفدددددظ ،)591( -317 الحددددددي  رقدددددم مسدددددلم، صدددددحي (

 ).844 الحدي  رقم البخار ، وصحي 
15 - অথব: মুগীরা নর্ি শুর্া [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। নতনি 
নল্সখনেসল্ি সর্, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্খি  িামাজ সিষ করসতি তখি র্ল্সতি:  

ُ  ل  إِ  إِلَ َ  لَ " َد ُ هللا  ُد، َولَ ُ  ال ُمل ُ ، لَ ُ  لَُ ، َشِري َ  لَ  َوح   ُك ِّ  َعلَى َوُهوَ  ال َحم 
،َقِدي   َشي     َت، لَِما َماِنعَ  لَ  !لل ُهم  اَ  ر  َطي  ِطيَ  لَ وَ  أَع  َت، لَِما ُمع  َفعُ  لَ وَ  َمَنع   َين 
  ".ال َجد   ِمن  َ  ال َجدِّ  َذا

অথব: “এক আল্লাহ র্যতীত অন্য সকাসিা সতয উপাস্য সিই, নতনি 
একক ও িরীকনর্হীি, সার্বসভৌমত্ব একমাত্র তাাঁরই জন্য, সমস্ত 
প্রিংসা তাাঁরই জন্য, নতনি সর্ব নর্ষসয় িমতার্াি। সহ আল্লাহ! 
আপনি র্া প্রদাি কসরি তা সরাধ করার্ সকউ সিই, আর আপনি র্া 
সরাধ কসরি তা প্রদাি করার সকউ সিই। আপিার কাসে প্রকতত 
ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক সৎকমব ো া সকাসিা সম্পদিাল্ীর 
সম্পদ উপকাসর আসসর্ িা”।  
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[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 317 - (591) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 844, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* GB nv`xm eY©bvKvix mvnvexi cwiPq:  
আর্ু আব্দুল্লাহ মুগীরা নর্ি শুর্া আস্সাকাফী [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
তাসয়ফ িহসর জন্ম গ্রহর্ কসরি এর্ং সসখাসিই নতনি 
ল্ানল্তপানল্ত ও র্স া হি। নতনি অনত ভ্রমর্কারী পর্বিক র্যনক্ত 
নহসসসর্ নর্খযাত এর্ং প্রনসদ্ধ নেসল্ি। খন্দক র্া পনরখা অথর্া 
আহজার্ ও সজাসির র্ুসদ্ধর সময় নতনি ইসল্াম ধমব গ্রহর্ কসরি। 
অতঃপর নতনি সহাদায়নর্য়ার সনন্ধ সম্পন্ন হওয়ার  িিায় উপনস্থত 
নেসল্ি। আর্ু র্াকর এর্ং ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] এর আমসল্ 
মুসনল্মসদর পারসস্যর অনভর্াসির মহা নর্জসয়ও নতনি অংিগ্রহর্ 
কসরি। এো াও নতনি ইয়ামামা, ইয়ারমুক এর্ং কাসদনসয়ার মহা 
র্ুসদ্ধও উপনস্থত নেসল্ি। ওমার এর্ং মুয়ানর্য়া  [রানদয়াল্লাহু 
আিহুমা] উভসয়ই তাাঁসদর আমসল্ ও িাসি কাসল্ তাাঁসক কুফা 
িহসরর আনমর র্া রাষ্ট্রীয় িাসক নির্ুক্ত কসরনেসল্ি। সুতরাং নতনি 
কুফা িহসরর আনমর র্া রাষ্ট্রীয় িাসক নহসসসর্ থাকসত থাকসতই 
কুফা িহসর মততুযর্রর্ কসরি। 



নির্বানিত হাদীস-পঞ্চম খণ্ড 
 

 

 

 

120 

 

 
মুগীরা নর্ি শুর্া [রানদয়াল্লাহু আিহু] অনত তীক্ষ্ণর্ুনদ্ধসম্পন্ন, 
সানহনতযক, নর্সর্কী এর্ং অনতিয় নর্িির্ র্যনক্ত নেসল্ি। তাাঁর 
র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 316 নি।  
মুগীরা নর্ি শুর্া [রানদয়াল্লাহু আিহু] কুফা িহসর সি 50 নহজরীসত 
70 র্ের র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি। [রানদয়াল্লাহু আিহু] 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, আল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] ফরজ  িামাজ সিষ করার পর এই নজনকরনি 
পাি করসতি:  

ُ  ل  إِ  إِلَددد َ  لَ " دددَد ُ هللا  دددُ ، لَددد ُ  لَدددُ ، َشدددِري َ  لَ  َوح  دددُد، َولَددد ُ  ال ُمل   َوُهدددوَ  ال َحم 
،َقدددِدي   َشدددي     ُكددد ِّ  َعلَدددى دددَت، لَِمدددا َمددداِنعَ  لَ  !لل ُهدددم  اَ  ر  َطي  ِطددديَ  لَ وَ  أَع   ُمع 
َت، لَِما َفعُ  لَ وَ  َمَنع   ".ال َجد   ِمن  َ  ال َجدِّ  َذا َين 

1। এই মহা নজনকরনির মসধয প্রকতত ইসল্াম ধসমবর মহা মতর্াদ 
তাওহীদ ও একত্বর্াসদর স াষর্া রসয়সে। সুতরাং মহাি আল্লাহ 
তাাঁর সত্তা, বর্নিষ্ট্যপূর্ব অনস্তত্ব, িাম, গুর্ার্ল্ী এর্ং কসমবর নদক নদসয় 
এক এর্ং একক। নিশ্চয় নতনি সমস্ত উপাসিার সতয অনধকারী। 
আর নতনিই সকর্ল্ সকল্ সতনষ্ট্ জগসতর সানর্বক নিয়ন্ত্রর্ ও পনরিাল্ি 
নক্রয়া সম্পাদি কসরি।     
1।  এই হাদীসনির মসধয এসসসে   
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َفعُ  لَ "  ."ال َجد   ِمن  َ  ال َجدِّ  َذا َين 

এর অথব হসল্া: সহ আল্লাহ! আপিার কাসে প্রকতত ইসল্াসমর নিিা 
সমাতাসর্ক সৎকমব ো া সকাসিা সম্পদিাল্ীর সম্পদ উপকাসর 
আসসর্ িা। সুতরাং মানুষ র্ত র্স াই ধির্াি সহাক আর র্ত 
র্স াই পদানধকারী সহাক, সস সদা সর্বদা সমস্ত নর্ষসয় মহাি 
আল্লাহর মুখাসপিী। 

 المسا  أذكار من
সন্ধযার সময় মহাি আল্লাহর পিিীয় 

নজনকর 
ددددِ  َعدددن   -16 ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  هللاِ  َعب   َصدددل ى هللاِ  َرُسدددو  ُ  كدددان َقدددا َ   ،َعن 
 ُ دددد ِ  هللا  ددددـنَ : "َقددددا َ  ىَسددددم  أَ  اذَ إِ  َوَسددددل مَ  َعلَي  َسي  َسدددد اأَم  ِ،  ُ ـل  ُمددددال   ـىَوأَم   هلِل 

دددد دددد هللاُ  ل  إِ   َ لَددددإِ  لَ  ،هلِل ِ  دُ َوالَحم  ددددي  ! اَلل ُهددددم  َ  ُ ،لَدددد  َ ي  َشددددرِ  لَ  ،َد َُوح   إِنِّ
دددأَلُ َ  دددخَ  ِمدددن   أَس   ِمدددن   ِبددد َ  ذُ َوأَعدددـو   ،اَهدددي  فِ  اَمددد رِ َخدددـي  و ةِ لَدددي  الل    ِ ذِ َهددد رِ ي 
ه دددي  ! اَلل ُهدددم  َ  ـا،َهدددِفي    اَمددد َوَشدددرِّ  اَشدددـرِّ  ، ِ َسدددكَ ال   نَ ِمددد  َ ِبددد ذُ و  ُعدددأَ  إِنِّ

 ".رِ ب  قَ ال   ابِ ذَ عَ وَ  ا،يَ ن  الد   ةِ نَ ت  فِ وَ  ،رِ بَ كِ ال    ِ و  سُ وَ  ،َهَرمِ ال  وَ 
 ). ،)1711( - 76 الحدي  رقم مسلم، صحي (
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16 - অথব:  আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত, নতনি র্সল্ি 
সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্খি সন্ধযায় 
উপিীত হসতি তখি র্ল্সতি: 

ـنَ " َسي  سَ  اأَم  ِ،  ُ ـل  مُ ال   ـىَوأَم    َ ي  َشرِ  لَ  ،َد ُ َوح   هللاُ  ل  إِ   َ لَ إِ  لَ  ،هلِل ِ  دُ َوالَحم   هلِل 
أَلُ َ  إِنِّي  ! اَلل ُهم  َ  ُ ،لَ   ِب َ  ذُ َوأَعـو   ،اهَ ي  فِ  امَ  رِ َخـي  و ةِ لَ ي  الل    ِ ذِ هَ  رِ ي  خَ  ِمن   أَس 

ه ِمن    ،َهَرمِ ال  وَ  ، ِ سَ كَ ال   نَ مِ   َ بِ  ذُ و  عُ أَ  إِنِّي  ! اَلل ُهم  َ  ـا،هَ ِفي    امَ  َوَشرِّ  اَشـرِّ
 ".رِ ب  قَ ال   ابِ ذَ عَ وَ  ا،يَ ن  الد   ةِ نَ ت  فِ وَ  ،رِ بَ كِ ال    ِ و  سُ وَ 

অথব: “আমরা মহাি আল্লাহর জন্য ও তাাঁর নিয়ন্ত্রসর্ সন্ধযায় উপিীত 
হল্াম। এর্ং মহাি আল্লাহর রাজসত্বর সকল্ নর্ষয় তাাঁর জন্য ও 
তাাঁর নিয়ন্ত্রসর্ সন্ধযায় উপিীত হসল্া। আর সমস্ত প্রিংসা আল্লাহরই 
জন্য, আল্লাহ ো া সকাসিা সতয উপাস্য সিই। নতনি এক, তাাঁর 
সকাসিা িরীক সিই। সহ আল্লাহ! আনম আপিার কাসে প্রাথবিা কনর 
এই রাসতর কল্যার্ এর্ং এই রাসতর মসধয র্া নকেু কল্যার্ আসে 
সসই কল্যার্ও আনম আপিার কাসে প্রাথবিা কনর। আর আনম 
আপিার কাসে আশ্রয় প্রাথবিা কনর এই রাসতর অমেল্ সথসক এর্ং 
এই রাসত র্া নকেু অমেল্ আসে তাসত সথসকও আনম আপিার 
কাসে আশ্রয় প্রাথবিা কনর। সহ আল্লাহ! আনম আপিার কাসে আসরা 
আশ্রয় প্রাথবিা কনর আল্স্য, র্াধবসকযর অমেল্, ভীমরনত, দুনিয়ার 
অকল্যার্ এর্ং কর্সরর আজার্ সথসক”। 
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[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 76 - (1711)]।  
* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সর্, সস সর্ি রাত এর্ং নদসি উপিীত হয় 
আল্লাহর নজনকসরর মাধযসম। এর্ং সস সর্ি রাত এর্ং নদি সিষও 
কসর আল্লাহর নজনকসরর মাধযসম। সকিিা এরই উপর নিভবর কসর 
মানুসষর  স্বাস্থয, সুখ, িানন্ত এর্ং অিাময় ও সুস্থতা। তাই মুসনল্ম 
র্যনক্ত সর্ি প্রনতনদি সকাল্ এর্ং সন্ধযার সময় পিিীয় নজনকরগুনল্ 
পাি কসর।  
1। সন্ধযার পিিীয় নজনকরগুনল্ সন্ধযার সময় পাি করসত হয়। আর 
সকাসল্র পিিীয় নজনকরগুনল্ প্রভাসত পাি করসত হয়। 
1। সন্ধাসর্ল্ায় পিিীয় নজনকরগুনল্ পাি করার সমসয়র র্যাপাসর 
কতকগুনল্ উনক্ত রসয়সে। সসই উনক্তগুনল্র মসধয সথসক একনি উনক্ত 
হসল্া এই সর্, সন্ধাসর্ল্ায় পিিীয় নজনকরগুনল্ পাি করার সময় 
হসল্া সূর্বাসস্তর পর। মসি হসচ্ছ এই উনক্তনিই সর্নি সনিক সর্সহতু 
উনল্লনখত নজনকরনির মসধয র্ল্া হসয়সে “এই রাসতর” কথা। অথবাৎ 

   ةِ لَ ي  الل    ِ ذِ هَ  
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র্ল্া হসয়সে: এই রাসতর, সুতরাং “এই ” িব্দনি নিসদবিকারী র্া 
নিসদবিক সর্বিাম। “এই ” িব্দনির িারা একনি নিনদবষ্ট্ র্স্তুর প্রনত 
ইনেত করা হয়। সকিিা নিসদবিকারী র্া নিসদবিক সর্বিাসমর িারা 
সকাসিা একনি নিনদবষ্ট্ র্স্তুর প্রনত ইনেত করা হয়। এর্ং সসই র্স্তুনি 
র্তবমাসি উপনস্থত আসে র্সল্ তার অর্স্থা উসল্লখ করা হয়। সর্মি 
র্ল্া হয়: এনি আল্লাহর উষ্ট্রী। এই র্যাকরর্নির মাধযসম র্ুো র্ায় 
সর্, উনল্লনখত নজনকরনি ওই সময় পাি করসত হসর্, সর্ সময় 
সন্ধাসর্ল্ার সূিিা হসয় র্াসর্ র্া নদর্াভাগ সিষ হসয় র্াসর্ এর্ং রানত্র 
শুরু হসয় র্াসর্ ও উপনস্থত হসয় র্াসর্। এই অসথবর সমথবসি একনি 
র্র্বিায় এসসসে আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
একজি সাহার্ীসক র্সল্সেি: “তুনম র্খি রমাজাি মাসস উপনস্থত 
হসয় র্াসর্, তখি সরাজা রাখসর্। এর্ং র্খি সন্ধাসর্ল্ায় উপিীত 
হসয় র্াসর্ তখি সরাজা ইফতার করসর্। [সদখসত পারা র্ায় আল্লামা 
আল্ হানজনমর নকতার্: আল্ ইনতর্ার ফী আি িানসনখ ওয়াল্ 
মািসূনখ নমিাল্ আসার, সরাজার অধযায়, সুর্হু সনদসকর পর 
সাহারী খাওয়ার পনরসচ্ছদ]। উক্ত হাদীসস সন্ধাসর্ল্ায় উপিীত 
হওয়ার পর সরাজা ইফতার করার উপসদি এসসসে। তাই এর িারা 
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প্রমানর্ত হয় সর্, সন্ধা র্ল্া হয় ওই সময়সক সর্ সমসয় সূর্বাসস্তর 
পসর রানত্রর আরম্ভ হয়। এই নর্ষসয় মহাি আল্লাহই অনধক জাসিি।  
 
 
 
 
 

 النا  أفض  ع مات من
সৎসল্াকসদর নিদিবি  

دددددِ  َعددددن  -17 ددددنِ  هللاِ  َعب  و ب  ددددر  ُهَمددددا، هللاُ  َرِضدددديَ  َعم  دددد : َقددددا َ  َعن    َ ِقي 
ُ  َصددددل ى هللاِ   ِ لَِرُسددددو   دددد ِ  هللا  ددددا ِ  أَ   : َوَسددددل مَ  َعلَي  َضددددُ   الن  : َقددددا َ   أَف 

ُمدددو   ُكددد   " دددبِ  مِ َمخ  َقل   اللَِّسدددانِ  قُ َصدددُدو  : اَقدددالُو   ،"اللَِّسدددانِ  قِ َصدددُدو   ال 
ِرفُدددُ ، ُمدددو   َفَمدددا َنع  دددبِ  مُ َمخ  َقل  ِقدددي   ُهدددوَ : " َقدددا َ    ال  ، الت  ِقدددي   إِثدددمَ  لَ  الن 

َي، َولَ  ِ ،ِفي    ".َحَسدَ  َولَ   ،ِغ    َولَ  َبغ 
 ).األلباني وصحح  ،4136 الحدي  رقم ماج ، ابن سنن(

17 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি আমর [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত, নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 

ওয়াসাল্লাম] সক নজসজ্ঞস করা হসয়নেসল্া সর্, সর্বসশ্রষ্ঠ মানুষ কাসক 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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র্ল্া হয়? আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] উত্তর 

নদসয় র্সল্নেসল্ি: “প্রসতযক শুদ্ধহৃদয় ও সতযভাষী র্যনক্ত”। 
কতকগুনল্ সাহার্ী র্ল্সল্ি: সতযভাষীর অথব আমরা জানি। নকন্তু 
শুদ্ধহৃদয় র্যনক্ত কাসক র্সল্ তা সতা আমরা জানি িা। তাই আল্লাহর 
রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] জর্াসর্ র্ল্সল্ি:  “সস 
হসল্া আল্লাহর প্রকতত অনুগত ও নর্শুদ্ধ অন্তসরর সজ্জি, তার মসধয 
সকাসিা পাপ থাকসর্ িা, সকাসিা অন্যায় থাকসর্ িা, সকাসিা 
অনিষ্ট্ািরসর্র ইচ্ছা র্া নর্সিষ থাকসর্ িা এর্ং সকাসিা  নহংসাও 
থাকসর্ িা”। 
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 4136, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আব্দুল্লাহ নর্ি আমর ইর্নুল্ আস আল্ সকারািী আসসাহমী 
একজি সম্মানিত সাহার্ী, নতনি তাাঁর নপতা আমর ইর্নুল্ আস 
[রানর্য়াল্লাহু আিহু] এর পূসর্বই ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি। নতনি 
সাহার্ীগসর্র মসধয প্রনসদ্ধ আসল্ম এর্ং ইর্াদত ও 
পরসহজগানরতায় নেসল্ি অনুকরর্ীয় সাহার্ী। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর 
সংখযা হসল্া 700 নি। 
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নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ 
অসিক র্ুসদ্ধ অংি গ্রহর্ কসরি। রাষ্ট্রপনরিাল্িার নদক নদসয় এর্ং 
প্রিাসনিক কার্বক্রসমর সিসত্রও নতনি নর্সিষ দিতা রাখসতি; তাই 
সমায়ানর্য়া [রানর্য়াল্লাহু আিহু] তাাঁসক কুফা িহসরর আমীর নির্ুক্ত 
কসরনেসল্ি একনি নিনদবষ্ট্ কাসল্র জন্য।  
নতনি নমির সদসির জাসম আল্ ফুস্ তাসত আমর ইর্নুল্ আস 
মাসনজসদ, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] হসত 
হাদীস র্র্বিা করসতি; তাই তাাঁর কাে সথসক নমির, িামসদি এর্ং 
মাক্কা-মাদীিার র্হু নিষ্য হাদীসসর জ্ঞািাজবি কসরসেি। 
নতনি নমিসর সি 65 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি এর্ং নর্পজ্জিক 
পনরনস্থনতর কারসর্ তাাঁর  সরই তাাঁসক দাফি করা হয়। এই নর্ষসয় 
অন্য উনক্তও রসয়সে। সুতরাং র্ল্া হসয়সে সর্, নতনি িামসদসি 
অথর্া মাক্কা িহসর মততুযর্রর্ কসরসেি। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয় সর্, নর্শুদ্ধ অন্তর 
ও প্রিান্তনিসত্তর কতকগুনল্ উপকরর্ রসয়সে, সসই উপকরর্গুনল্র 
অন্তভুবক্ত নর্ষয় হল্া: ভনক্তসহকাসর মহাি আল্লাহর অনুগত ভক্ত 
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হওয়া, সদাসর্বদা সততা অর্ল্ম্বি করা, পাপািার পনরতযাগ করা, 
অন্যায়, অতযািার,  তর্া  এর্ং নহংসা পনরহার করা।  
1। তাকওয়া র্া আল্লাহসক ভনক্তসহকাসর ভয় কসর তাাঁর সনিক 
অনুগত ভক্ত হওয়ার ভার্াথব হসল্া এই সর্, মহাি আল্লাহর ভয়, 
ভাসল্ার্াসা এর্ং অনতিয় শ্রদ্ধাসহকাসর তাাঁর আনুগতয করা, তাাঁর 
জন্য সতকব থাকা এর্ং তাাঁর অর্াধযতা সথসক নর্রত থাকা। 
1। প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক মহাি আল্লাহর প্রনত প্রকতত 
ঈমাি মানুষসক সৎসল্াক কসর সদয়; সুতরাং তার গুর্ার্নল্ হয় 
ভাসল্া, তার কমব হয় কল্যার্দায়ক, তার কথা হয় মেল্দায়ক 
অতঃপর সস নিসজও হসয় র্ায় সসর্বাত্তম মানুষ। 
 
 
 

  
مُ  ِري  بِ  َتح    اْلخرين حقوق َغص 

অপসরর অনধকার সমসর সদওয়া হারাম 
ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  أَُماَمدددةَ  أَِبدددي   َعدددن   -18 ُ  َصدددل ى هللا ِ   َ َرُسدددو   أَن   ،َعن   هللا 
ددد ِ  َتَطدددعَ  َمدددنِ :  "َقدددا َ  َوَسدددل َم، َعلَي  دددِر    َحدددق   اق  دددلِم   ام   َفَقدددد   ؛ِنددد ِ ِبَيِمي   ُمس 
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َجدددبَ  ُ  أَو  دددارَ  لَددد ُ  هللا  مَ  ،الن  ددد ِ  َوَحدددر  دددةَ  َعلَي   َوإِن   :َرُجددد    لَددد ُ  َفَقدددا َ  ؛" ال َجن 
ًئا َكانَ   ".أََرا    ِمن   ًباَقِضي   َوإِن  " :َقا َ   هللا ِ   َ َرُسو   َيا ًراَيِسي   َشي 
 ). ،)317( - 138 الحدي  رقم مسلم، صحي (

18 - অথব: আর্ু উমামা আল্ র্াসহল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত সর্, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত নমথযা িপসথর িারা সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্তর 
সকাসিা প্রাপয র্া অনধকার সমসর নদসর্ র্া আত্মসাৎ করসর্, সসই 
র্যনক্তর জন্য মহাি আল্লাহ জাহান্নাম অপনরহার্ব কসর নদসর্ি এর্ং 
জান্নাত হারাম কসর নদসর্ি”। তাই একজি সাহার্ী র্ল্সল্ি: সহ 
আল্লাহর রাসূল্! সসই প্রাপয র্া অনধকারনি র্নদ অনতসামান্য 
পনরনমত র্স্তু হয়, তাহসল্ নক হসর্? নতনি র্ল্সল্ি: র্নদও তা আরাক 

গাসের (এই গাসের দাাঁতি র্যর্হার করা হয় ) একনি কনতবত ডাল্ও 
এভাসর্ গ্রহর্ করা হয় তাহসল্ এই িানস্ত নিধবানরত রসয়সে।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 138 - (317)]।  
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু উমামা সুদায় নর্ি আজল্াি নর্ি অহাব আল্র্াসহল্ী 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] একজি সম্মানিত ধমবপরায়র্ সাহার্ী। 
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সাহার্ীগসর্র মসধয নতনি একজি র্স া সর্াদ্ধা নেসল্ি; সজহাদ 
করসত নতনি খুর্ ভাসল্া র্াসসতি; তাই নতনি আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ সথসক সমস্ত র্ুসদ্ধ 
অংিগ্রহর্ কসরি। তসর্ তাাঁর র্তদ্ধা মাতার সসর্া র্সত্নর জন্য নতনি 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর উপসদি 
অনুসাসর শুধুমাত্র র্দসরর র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ করসত পাসরি নি।  
নতনি সখাল্াফাসয় রাসিদীসির সসে সথসকও তাাঁসদর র্ুসগ সমস্ত র্সুদ্ধ 
অংিগ্রহর্ কসরসেি। তার র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 105 নি। নতনি 
িামসদসি স্থায়ীভাসর্ র্সর্াস করসতি এর্ং িামসদসির মানিসতই 
নতনি নহম স্ িহসর সি 83 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। অতযািার র্া জুল্ুম হসল্া সমস্ত অমেসল্র উৎস, ন্যায় নর্িার 
সথসক এর্ং সমস্ত কল্যার্ হসত মানুষসক দূসর রাসখ। র্খি সকাসিা 
জানতর মসধয অতযািার র্া জুল্ুম প্রসর্ি করসর্, তখি সস জানত 
ধ্বংস হসয় র্াসর্। আর র্খি সকাসিা গ্রাসম অথর্া িহসর অতযািার 
র্া জুল্ুম প্রসর্ি করসর্, তখি সসই গ্রাম অথর্া িহর িষ্ট্ হসয় 
র্াসর্। তাই প্রকতত ইসল্াম ধমব সল্াসকর অনধকার সমসর সদওয়া 
হারাম কসর নদসয়সে। 
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1। প্রকতত ইসল্াম ধমব সল্াসকর অনধকার সমসর সদওয়া হসত এর্ং 
অন্যায়  অতযািার এর্ং জুল্ুম করা হসত সতকব কসর। অপসরর 
অনধকার িষ্ট্ করা হসতও সতকব কসর। র্নদও অতযািানরত র্যনক্তর 
কাসে দনল্ল্ প্রমার্ নকেূ িা থাসক। অতযািানরত র্যনক্তর কাসে তার 
অনধকাসরর দনল্ল্ প্রমার্ নকেূ িা থাকার কারসর্ তার প্রনত জুল্ুম 
কসর তার অনধকার িষ্ট্ করা বর্ধ িয়। সকিিা মহাি আল্লাহর কাসে 
সকাসিা র্যনক্তর অনধকাসরর দনল্ল্ প্রমার্ নকেূ িা থাকার কারসর্ 
তার অীধকার িষ্ট্ হয় িা। প্রকতত ইসল্াম ধমব সকল্ জানতর 
মানুসষর অনধকারগুনল্র সংরির্ কসর, এর্ং এসত ধসমবর কারসর্ 
অথর্া র্সর্বর কারসর্ সকাসিা পাথবকয কসরিা। এই নর্ষয়নির িারা 
প্রমানর্ত হয় সর্, প্রকতত ইসল্াম ধমব সকল্ জানতর মানুসষর 
অনধকারগুনল্র সংরির্ কসর। এই নর্ষয়নি প্রকতত ইসল্াম ধসমবর 
একনি মহা বর্নিষ্ট্য।  

1। আরাক গাসের কনতবত ডাসল্র িারা দাাঁতি করা হয়।  

 المصائب عند الصبر
নর্পদাপসদ বধর্বধারর্ করার মর্বাদা 

َهدددا، هللاُ  َرِضددديَ  َعاِئَشدددةَ  َعدددن   -19 جِ  َعن  بددديِّ  َزو  ددد ِ  هللا   َصدددل ى الن   َعلَي 
ددد ِ  هللا   َصدددل ى هللاِ  َرُسدددو  ُ  َقدددا َ : َقالَدددت    َوَسدددل مَ   ِمدددن   َمدددا: "َوَسدددل مَ  َعلَي 
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ددددلِمَ  بُ ُتِصددددي   َبة  ُمِصددددي   ُ  َكف ددددرَ  إِل   ال ُمس  دددد ُ  هللا  ددددى ِبَهددددا َعن  َكةِ  َحت  ددددو   الش 
 ".ُيَشاُكَها

 لددددددد ، واللفدددددددظ ،5640 الحددددددددي  رقدددددددم البخدددددددار ، صدددددددحي 
 ).،)1571( - 50 الحدي  رقم مسلم، وصحي 

19 - অথব:  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা উমু্মল্মুসমিীি [রানদয়াল্লাহু আিহা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্ত নর্পদাপসদ পনতত 
হসল্, তার নর্নিমসয় মহাি আল্লাহ  তার পাপ সমািি কসর সদি। 
এমি নক িরীসর একনি কাাঁিা নর্ধসল্ও তার নর্নিমসয় পাপ সমািি 
করা হয়”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 5640 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
50 -(1571), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 
36  িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনি নর্পদাপসদ বধর্বধারর্ করার প্রনত উৎসাহ প্রদাি 
কসর। সুতরাং প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্তর সামসি র্তই তীব্রতর 
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পনরনস্থনত ও অর্স্থা আসুক িা সকসিা, সস সর্ি সদা সর্বদা বধর্বধারর্ 
কসর।  
1। প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্তর উপসর দুনিয়াসত নর্পদাপদ আসস তার 
পাসপর কারসর্ অথর্া তার মর্বাদা উচ্চ করার জন্য এর্ং তার পাপ 
মিি করার জন্য; তাই মহাি আল্লাহ তার জন্য সর্ সমস্ত নর্পদ 
নিধবারর্ করসর্ি, তাসতই তাসক রানজ ও সন্তুষ্ট্ থাকসত হসর্। এর্ং 
সজসি রাখসত হসর্ সর্, এই নর্পসদর মসধযই তার জন্য দুনিয়া ও 
পরকাসল্র কল্যার্ নিনহত রসয়সে। 
 

َ  رُ ج  حَ ال   ةِ  نَ مِ  َودُ س  األ   الجن 
হাজসর আসওয়াদ একনি 

জান্নাসতর পাথর  
ننننننن    َعْبننننننند   َعنننننننْن  -40

َّ
نننننننا    ْبنننننننن   الل ننننننن    َرضنننننننن   َ  َعبَّ

َّ
َمنننننننا الل ننننننناَ   ،َعْنه 

َ
ننننننناَ  : ق

َ
ننننننننوْ  ق     َرس 

نننننننن   
َّ
  الل

َّ
نننننننن    َصنننننننن 

َّ
ْينننننننن    الل

َ
َم  َعل

َّ
نننننننن": َوَسننننننننل   ر  ْجننننننننَح الْ  َ  زَ نَ

َ ْ
نننننننن َود  ْسننننننننألا ننننننننة   َن م 

نننننننن الجنَّ  َو َوه 

بَ  َن م   اًضايَ بَ  أشد  
َّ
  ؛ن  الل

َ
ََ ف  َس

ْ
َدت  خَ     وَّ

َ
 ".مَ آدَ   ْ َبن   اايَ ط

 اإلمددددددددام قددددددددا  ،877 الحدددددددددي  رقددددددددم الترمددددددددذ ، جددددددددامع(
 صددددددددحي ، حسددددددددن:  بأندددددددد  الحدددددددددي  هددددددددذا عددددددددن الترمددددددددذ 
 ).األلباني وصحح 
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40 - অথব:  আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “কার্া  সরর হাজসর আসওয়াদ জান্নাত 
সথসক এমি অর্স্থায় সিসম এসসসে সর্ তার রং নেসল্া শুরুসত  
দুসধর সিসয়ও সাদা। পসর আদমসন্তাসির পাপ তাসক কাসল্া কসর 
নদসয়সে”। 
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 877, ইমাম নতরনমর্ী এই হাদীসনিসক 
হাসাি সহীহ (সুন্দর সনিক) র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 6 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। পাসপর প্রভার্ র্খি কনিি িক্ত কাসল্া নিল্া হাজসর 
আসওয়াদ পাথসরর উপসর পস  পাথরসক প্রভানর্ত করসত পাসর, 
তাহসল্ তার প্রভার্ হৃদসয়র উপসর পস  হৃদয়সক সতা আসরা সর্নি 
প্রভানর্ত করসত পারসর্।  
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1। হাজসর আসওয়াদ: কার্া সরর দনির্-পূর্ব কিবাসর নসিা র্রার্র 
সদ  নমিার উাঁিুসত সদওয়াসল্র সকাসিা রূপার র্তসত্ত গাাঁথা কাসল্া 
পাথরসক হাজসর আসওয়াদ  র্সল্। কার্া  সরর সাতর্ার িক্কর র্া 
তাওয়াফ সদওয়ার কাজ এই হাজসর আসওয়াদ সথসকই  শুরু করা 
হয়।  
1। প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্তর এই নর্ষয়নি সজসি সিওয়া অপনরহার্ব 
সর্,  পাথসরর িারা সকাসিা উপকার নকংর্া অপকার হয় িা। নকন্তু 
কার্া  সরর হাজসর আসওয়াদ পাথরনিসত িুম্বি সদওয়া ইসল্াসমর 
নিিা সম্মত একনি কাজ। তসর্ তার ইর্াদত উপাসিা করা বর্ধ 
িয়। তাই মানুষসক কষ্ট্ িা নদসয় তাসত িুম্বি সদওয়ার সুসর্াগ 
পাওয়া সগসল্ িুম্বি সদওয়া সুন্নাত।  
 

  

 السفر في واإلفطار الصيام جواز
সফসর থাকার সময় সরাজা পাল্ি করা 

এর্ং সরাজা ভে করা বর্ধ 
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ددددددنِ  أََندددددد ِ  َعددددددن  -43 دددددد ُ  هللاُ  َرِضدددددديَ  َمالِدددددد    ب  ددددددا: َقددددددا َ   ،َعن   ُكن 

بددددددديِّ  َمدددددددعَ  ُنَسددددددداِفرُ  ددددددد ِ  هللا   َصدددددددل ى الن   َيِعدددددددبِ  َفلَدددددددم   ؛ َوَسدددددددل مَ  َعلَي 
اِئمُ  ِطِر، َعلَى الص  ِطرُ  لَ وَ  ال ُمف  اِئمِ  َعلَى ال ُمف   .الص 

 لددددددد ، واللفدددددددظ ،3947 الحددددددددي  رقدددددددم البخدددددددار ، صدددددددحي (
 ).،)3338( - 98 الحدي  رقم مسلم، وصحي 

43 - অথব: আিাস নর্ি মানল্ক [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত,  
নতনি র্সল্ি: রমাজাি মাসস আমরা আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ সফর কসরনে। সসই সময় সরাজা 
পাল্িকারী র্যনক্ত সরাজা ভেকারী র্যনক্তর সকাসিা নিন্দা কসরনি। 
এর্ং সরাজা ভেকাকারী র্যনক্তও সরাজা পাল্িকারীর সকাসিা নিন্দা 
কসরনি। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 3947 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
98 -(3338), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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3। এই হাদীসনির িারা এিা প্রমানর্ত হয় সর্, রমাজাি মাসস 
সফসর সরাজা পাল্ি করা এর্ং সরাজা ভে করা বর্ধ। 
1। এই হাদীসনির িারা এিা প্রমানর্ত হয় সর্, প্রকতত ইসল্াম 
উদারপন্থা ও িমিীয়তার ধমব। তাই রমাজাি মাসস সফসরর অর্স্থায় 
সরাজা পাল্ি করার নর্ষসয় কানিন্য র্া কসিারতা অর্ল্ম্বি করা হয় 
নি। সুতরাং সর্ র্যনক্ত রমাজাি মাসস সফসরর অর্স্থায় থাকসর্, সস 
র্যনক্ত ইচ্ছা করসল্ সরাজা পাল্ি করসর্, ইচ্ছা করসল্ সরাজা ভে 
কসর অন্য সময় সরাজা পাল্ি কসর নিসর্। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اإلس م في حرام الدبر في الجماع
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 প্রকতত ইসল্াম ধসমব মল্িাসর র্া পায় ুপসথ 
সেম করা হারাম 

ددددَرةَ  أَِبددددي   َعددددن   -41 ُ  َرِضدددديَ  ُهَري  دددد ُ  هللا  ِبدددديِّ  َعددددنِ  ،َعن  ُ  َصددددل ى الن   هللا 
دددد ِ  ُظددددرُ  لَ ": َقددددا َ  َوَسددددل مَ  َعلَي  ُ  َين  َرأََتدددد ُ  َجدددداَمعَ  َرُجدددد    إِلَددددى هللا   ِفددددي ام 
 ".ُدُبِرَها

 ).ألالباني وصحح  ،3911 الحديث رقم ماج ، ابن سنن(
41 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক র্র্বিা 
কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“সর্ র্যনক্ত তার স্ত্রীর মল্িাসর র্া পায়ু পসথ সেম করসর্, মহাি 
আল্লাহ তার নদসক দয়ার দতনষ্ট্সত তাকাসর্ি িা”। 
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3911, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াম ধমব মল্িাসর র্া পায়ু পসথ সেম করা হারাম 
কসর নদসয়সে। সর্সহতু এই কমবনি মহাি আল্লাহ মানুষসক সর্ সুন্দর 
স্বাভানর্ক নিয়সম সতনষ্ট্ কসরসেি তার  নর্পরীত পন্থা। অতঃপর এই 
কুকমবনি হসল্া অসিক সরাসগর কষ্ট্দায়ক উপাদাি। আর এর সিসয় 
র্স া কথা হসল্া এই সর্, এই কুকমবনি হসল্া মহাি আল্লাহর  তর্া, 
িানস্ত, সক্রাধ এর্ং অনভিাপ ল্াসভর উপকরর্। 

1। এই হাদীসনির িারা এিা প্রমানর্ত হয় সর্, সর্ র্যনক্ত তার স্ত্রীর 
মল্িাসর র্া পায় ুপসথ সেম করসর্, সস র্যনক্ত মহা পাপািারী র্সল্ 
পনরগনর্ত হসর্। এর্ং সস তার নিসজর জীর্িসক মহাি আল্লাহর 
মহা সক্রাসধ নিসিপ করসর্। তাই তার প্রনত এই মহা পাপ সথসক 
অনুতপ্ত হসয় আন্তনরকভাসর্ তওর্া করা অপনরহার্ব।  
1। প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য এই নর্ষয়নি বর্ধ সর্, সস তার স্ত্রীর 
সর্ানিসতই সেম করসর্ তার সামসির নদক সথসক অথর্া তার নপেি 
নদক সথসক। নকন্তু তার মল্িার র্া পায়ু পথ সেম করার স্থাি িয়। 
তার সর্ানিই হসল্া সেম করার স্থাি, সর্ই স্থাি নদসয় সন্তাসির জন্ম 
হয়। তাই নিসজর স্ত্রীর সর্ানিসতই শুধু তার সামসির নদক সথসক 
অথর্া তার নপেি নদক সথসক সেম করা জাসয়জ।  
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 بعد الوقت في الما  جدو إذا المتيمم يفع  ماذا

 الص ة من الفرا 
পানি িা পাওয়ার কারসর্ তায়াম্মমু কসর 
িামাজ প ার পর পানি প্রাপ্ত হসল্ নক করা 

উনিত? 
د   أَِبددددي   َعددددن   -41 ِر ِّ  َسددددِعي  دددد ُ  هللاُ  َرِضدددديَ   اَل ُخددددد   َرجَ َخدددد: َقددددا َ   ،َعن 
ددددد َ  تِ َفَحَضدددددرَ  ؛َسددددَفر   ِفدددددي   نِ ُجدددد َ رَ    ؛ا   َمددددد َمعُهَمدددددا  َ ي  لَددددوَ  ةُ الص 
بدداً  داً ي  َصددعِ  اَمددم  َتيَ فَ  ددتِ ال   ِفددي مددا َ ال   َوَجددَدا م  ُثدد ا،يَ َصددل  فَ  ؛َطيِّ  ادَ َعددأَ فَ  ؛وق 

دد َ  أَحددُدُهَما  هللاِ  َرُسددو  َ  أَتَيددا م  ُثدد اْلَخددُر، ُيِعدددِ  م  لَددوَ  َ ،الُوُضددو  وَ  ةَ الص 
ُ  َصدددل ى دددد ِ  هللا  : ُيِعددددد   م  لَدددد    ذِ ل ددددلِ  ا َ َقددددفَ  ؛ـ ُ لَدددد  َ لِددددذَ  ارَ كَ ذَ َفدددد ؛َوَسددددل مَ  َعلَي 

تَ " دددن   أَصدددب  ددد َ أَ وَ  ةَ الس  زأَت  دددرُ  لَددد َ : "لآِلَخدددرِ  ا َ وَقددد ،"ُت َ  َ َصددد ج   األج 
نِ  َتي    ".َمر 

 سدددددننو لددددد ، واللفدددددظ ،118 الحددددددي  رقدددددم داود، أبدددددي سدددددنن( 
 ).األلباني وصحح  ،411 الحدي  رقم النسائي،

41 -  অথব: আর্ু সাঈদ আল্খুদরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত। নতনি  র্সল্ি: একদা দুই র্যনক্ত সফসর সর্র হয়। পসথর 
মসধয িামাসজর সময় উপিীত হয়। তারা পানি িা পাওয়ার কারসর্ 
তায়ামু্মম কসর িামাজ পস নেসল্া। অতঃপর উক্ত িামাসজর 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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সমসয়র মসধযই তারা পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাসদর একজি ওজু কসর 
পুিরায় িামাজ পস । এর্ং অন্য র্যনক্ত ওজু কসর পুিরায় িামাজ 
প া হসত নর্রত থাসক। অতঃপর উভসয়ই আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কাসে হানজর হসয় এই  িিা 
র্র্বিা কসর। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] ওই 
র্যনক্তসক র্সল্ি, সর্ র্যনক্ত পুিরায় ওজু কসর িামাজ পস নি: “তুনম 
প্রকতত ইসল্াসমর নিয়ম সমাতাসর্ক সনিক কাজ কসরসো এর্ং 
এিাই সতামার জন্য র্সথষ্ট্”। আর সর্ র্যনক্ত ওজু কসর পুিরায় 
িামাজ পস সে তার নর্ষসয় র্সল্ি: “তুনম নিগুর্ পুসর্যর অনধকারী 
হসয়সো”।  
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 118 এর্ং সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 
411, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সুিাি আর্ু দাউদ সথসক সিওয়া 
হসয়সে। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক সহীহ 
(সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু সাঈদ আল্ খুদরী হসল্ি সায়াদ নর্ি মাসল্ক নর্ি নসিাি আল্ 
খাজরাজী আল্ আিসারী। নতনি একজি মহানর্খযাত সাহার্ী। 
খন্দসকর র্ুসদ্ধ নতনি সর্ব প্রথসম অংিগ্রহর্ কসরি। আল্লাহর রাসূল্ 
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[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ নতনি 31নি র্ুসদ্ধ 
অংিগ্রহর্ কসরি।  তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা হসল্া 3370 নি। 
আর্ু সাঈদ আল্ খুদরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] মাদীিায় সি 74 
নহজরীসত 86 র্ের র্য়সস মততুযর্রর্ কসরি, এই নর্ষসয় অন্য 
উনক্তও রসয়সে। তাাঁসক আল্ র্াকী কর্রস্থাসি দাফি করা হয়। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াম হসল্া সুখদায়ক এর্ং উদারপন্থার ধমব। তাই এই 
ধসমব সকাসিা প্রকাসরর জনিল্তা সিই। সুতরাং র্খি সকাসিা 
জনিল্তা সদখা নদসর্, তখিই মহাি আল্লাহর পি সথসক সহজ 
নর্ষয় পাওয়া র্াসর্, র্াসত মহাি আল্লাহর ইর্াদত উপাসিার সমস্ত 
নর্ষয় সহজ হসয় র্ায়। আর মুসনল্ম র্যনক্ত আিসন্দর সনহত 
সন্তুষ্ট্নিসত্ত ইর্াদত উপাসিার কাজ সম্পাদি করসত পাসর।  
1। এই হাদীসনির িারা এিা প্রমানর্ত হয় সর্, সর্ র্যনক্ত িামাসজর 
প্রথম সমসয় পানি িা পাওয়ার কারসর্ পনর্ত্র মানির িারা তায়ামু্মম 
কসর িামাজ প সর্। অতঃপর িামাজ পস  সিওয়ার পর র্নদ সস 
িামাসজর সমসয়র মসধযই পানি প্রাপ্ত হয়, তাহসল্ ওজু কসর পুিরায় 
িামাজ প া তার প্রনত অপনরহার্ব নর্ষয় িয়। তসর্ প্রথম সমসয় 
পানি িা পাওয়ার কারসর্ পনর্ত্র মানির িারা তায়ামু্মম কসর িামাজ 
প ার অর্স্থায় র্নদ সস পানি প্রাপ্ত হয়, তাহসল্ সসই পানির িারা 
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ওজু কসরই িামাজ পস  নিসর্। এিাই তার প্রনত অপনরহার্ব নর্ষয়। 
সর্সহতু মহাি আল্লাহ পনর্ত্র কুরআসির মসধয র্সল্সেি:    

ُمددوا   َمدددا  َتِجددُدوا   َفلَددم  ( بددداً  َصددِعيداً  َفَتَيم   جدددز  المائدددة، سددورة( ،) َطيِّ
 ). 6 اْلية من

ভার্াসথবর অনুর্াদ: “অতঃপর সতামরা র্নদ পানি িা পাও, তাহসল্ 
পনর্ত্র মানি িারা তায়ামু্মম কসর নিসর্  অথবাৎ, স্বীয় মুখমণ্ডল্ ও 
হস্তিয় মানি িারা মুসে নিসর্”। (সূরা আল্ মানয়দা, আয়াত িং 6 এর 
অংিনর্সিষ)। 

 بالبنات العناية فض 

কন্যা সন্তািসদরসক র্ত্নসহকাসর 
প্রনতপাল্ি করার মর্বাদা 

دددُ ، هللاُ  َرِضددديَ  أََنددد    َعدددن  -44  هللا   َصدددل ى هللا ِ  َرُسدددو  ُ  َقدددا َ : َقدددا َ   َعن 
دد ِ  نِ  َعددا َ  َمددن  " :َوَسددل مَ  َعلَي  ددةَ  َوُهددوَ  أََنددا َدَخل ددتُ  َجدداِرَيَتي  نِ  ال َجن   َكَهدداَتي 
َبَعي  ِ  َوأََشارَ   ". ِبإِص 

 لددددددد ، واللفدددددددظ ،3934 الحددددددددي  رقدددددددم الترمدددددددذ ، جدددددددامع(
 وقدددددددا  ،)1613(- 349 الحددددددددي  رقدددددددم مسدددددددلم، وصدددددددحي 
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 غريدددددب، حسدددددن:  بأنددددد  الحددددددي  هدددددذا عدددددن الترمدددددذ  اإلمدددددام
 ).األلباني وصحح 

44 - অথব: আিাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত,  নতনি র্সল্ি: 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ 
র্যনক্ত দুইনি কন্যাসক র্ত্নসহকাসর প্রনতপাল্ি করসর্, আনম ও সসই 
র্যনক্ত জান্নাসত এই দুইনির মত থাকসর্া। আর নতনি স্বীয় দুইনি 
আেুল্ িারা ইিারা করসল্ি”।  
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 3934 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
349 - (1613), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক 
সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি গারীর্ 
র্সল্সেি। এর্ং আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক 
সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, কন্যা সন্তাি প্রাপ্ত হওয়ার 
নর্ষয়নি হসল্া মহাি আল্লাহর কাে সথসক কল্যার্ ল্াভ করার 
উপাদাি। এর্ং কন্যা সন্তািসদরসক র্ত্নসহকাসর প্রনতপাল্ি করা 
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হসল্া একনি সহজ নর্ষয়। আর তাসদর প্রনত একনিষ্ঠতার সনহত 
আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াসভর উসিসশ্য অনুগ্রহ করসল্ জান্নাত পাওয়া 
র্ায়।  
1। এই হাদীসনি কন্যা সন্তািসদরসক র্ত্নসহকাসর প্রনতপাল্ি করার 
প্রনত, এর্ং আন্তনরকভাসর্ তাসদর ভরর্সপাষর্ র্হি করার প্রনত 
উৎসাহ প্রদাি কসর।  
 

 من  والخروج المسجد دخو  دعا 
মাসনজসদ প্রসর্ি ও মাসনজদ সথসক সর্র 

হওয়ার সদায়া 
دددد   أَِبدددي   َعدددن   -45 ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  ُحَمي   َرُسدددو  ُ  َقدددا َ   :َقدددا َ  000 َعن 
دددد ِ  هللاُ  َصددددل ى هللاِ  ددددِجدَ  أَحددددُدُكمُ  َدَخدددد َ  إَِذا: "َوَسددددل مَ  َعلَي  َيقُدددد    ؛الَمس  : َفل 
دددَت    !م  لل ُهددداَ  دددَوابَ  لِدددي   اف  َمِتدددَ ، أب  َيقُددد    َخدددَرَج، َوإَِذا َرح  دددي   !لل هدددم  اَ : َفل   إِنِّ

ألُ َ  لِ َ  ِمن   أس   ".َفض 
 ). ،)731( - 68 الحدي  رقم مسلم، صحي (

45 -  অথব: আর্ু হুমাঈদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত সর্, নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি:  
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“সতামাসদর মসধয সথসক সকাসিা র্যনক্ত র্খি মাসনজসদ প্রসর্ি 
করসর্, তখি সস এই সদায়ানি পাি করসর্”:   

َت    اَلل هم  " َوابَ  لِي   اف  متِ َ  أَب   ."َرح 
অথব: “সহ আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপিার করুর্ার দরজাগুনল্ 
খুসল্ নদি”।  
“আর র্খি সস মাসনজদ সথসক সর্র হসর্, তখি সস এই সদায়ানি 
পাি করসর্”:  

ألُ َ  إنِّي   اَلل هم   لِ َ  ِمن   أَس    ".َفض 
অথব: “সহ আল্লাহ! আনম আপিার অনুগ্রহ প্রাথবিা করনে”। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 68 -(731)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু হুমাঈদ আসসাসয়দী আল্ আিসারী, তাাঁর উপিাম র্া কুনিয়াত 
ও ডাকিাসম নর্খযাত সাহার্ী। তাাঁর প্রকতত িাসমর নর্ষসয় মতসভদ 
রসয়সে। তাই তাাঁর িাসমর নর্ষসয় র্ল্া হসয়সে:  নতনি হসল্ি আব্দুর 
রহমাি নর্ি সায়াদ ইর্নুল্ মুিনজর। আর্ার এিাও র্ল্া হসয়সে সর্, 
নতনি হসল্ি আল্ মুিনজর নর্ি সায়াদ। নতনি আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাহার্ীগসর্র মসধয নেসল্ি 
প্রকতত ইসল্াসমর নর্নধনর্ধাসির একজি পনণ্ডত ও নর্সিষজ্ঞ র্া 
আইিজ্ঞ।  
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আর্ু হুমাঈদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] মাদীিায় সি 60 নহজরীসত 
মততুযর্রর্ কসরি, এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে।  

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। মাসনজসদ প্রসর্ি করার সময় এর্ং মাসনজদ সথসক সর্র হওয়ার 
সমসয়র একানধক সদায়া হাদীসসর মসধয পাওয়া র্ায়। তসর্ 
মাসনজসদ প্রসর্ি করার সময় এর্ং মাসনজদ সথসক সর্র হওয়ার 
সময় মুসনল্ম র্যনক্তর এিা উনিত সর্, সস আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত দরূদ ও সাল্াম পাি করসর্,  
অতঃপর মাসনজসদ প্রসর্ি করার সময় র্ল্সর্: 

 ".َرْحَمتأكَِ أَْبَوابَِ لأيِْ اْفَتحِْ للَُّهمَِّاَِ"
অথব: “সহ আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপিার কতপার দরজাগুনল্ 
উমু্মক্ত কসর দাও”। এর্ং মাসনজদ সথসক সর্র হওয়ার সময় র্ল্সর্: 

نِْ أَْسأَلُكَِ إأن يِْ للَُّهمَِّاَِ"  ".َفْضلأكَِ مأ
অথব: “সহ আল্লাহ! আনম আপিার অনুগ্রহ প্রাথবিা করনে”।  
[সদখসত পারা র্ায়: সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 465, জাসম 
নতরনমর্ী, হাদীস িং 134 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 
771, ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি র্সল্সেি। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
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1। মাসনজসদ প্রসর্ি করার সময় সর্ সদায়ানি পাি করা হয়, সসই 
সদায়ানিসত মহাি আল্লাহর কাসে তাাঁর কতপা প্রাথবিা করা হসয়সে। 
এর্ং মাসনজদ সথসক সর্র হওয়ার সময় সর্ সদায়ানি পাি করা হয়, 
সসই সদায়ানিসত মহাি আল্লাহর কাসে তাাঁর অনুগ্রহ প্রাথবিা করা 
হসয়সে। এর মসধয গুপ্ত তাৎপর্ব র্া রহস্য এিা থাকসত পাসর সর্, সর্ 
র্যনক্ত মাসনজসদ প্রসর্ি কসর, সস এমি কাসজ রত হয় সর্, সসই 
কাজনির মাধযসম মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ও বিকিয এর্ং জান্নাত ল্াভ 
করা র্ায়। সুতরাং এই কাসজর জন্য মহাি আল্লাহর কাসে তাাঁর 
কতপা প্রাথবিা করার নর্ষয়নি সর্নি প্রসর্াজয। তাই তাাঁর কাসে তাাঁর 
কতপা প্রাথবিা করা হয়।  এর্ং সর্ র্যনক্ত মাসনজদ সথসক সর্র হয়, সস 
র্যনক্ত বর্ধ পন্থায় রুনজসরাজগাসরর কাসজ রত হয়, তাই সসই 
কাজনির জন্য মহাি আল্লাহর কাসে তাাঁর অনুগ্রহ প্রাথবিা করার 
নর্ষয়নি সর্নি প্রসর্াজয হয়। তাই এই কাজনির জন্য মহাি আল্লাহর 
কাসে তাাঁর অনুগ্রহ প্রাথবিা করা হয়। এই রহসস্যর নর্ষসয় মহাি 
আল্লাহই অনধক জাসিি।   

 في الدخو  عند الن بيِّ  علَى والس م الص ة
 من  والخروج المسجد
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 মাসনজসদ প্রসর্ি ও মাসনজদ সথসক সর্র 
হওয়ার  

সময় আল্লাহর িার্ীর প্রনত দরূদ ও সাল্াম পাি করার নর্ধাি  
َهددددد هللاُ  َرِضددددديَ  َفاِطَمدددددةَ  َعدددددن   -46  هللا ِ  َرُسدددددو  ُ  َكدددددانَ : َقالَدددددت   اَعن 

ُ  َصدددددددل ى ددددددد ِ  هللا  دددددددِجدَ  َدَخددددددد َ  إَِذا َوَسدددددددل مَ  َعلَي   َعلَدددددددى َصدددددددل ى الَمس 
دددددد   ِفدددددر   َربِّ " :َوَقدددددا َ  َوَسدددددل َم، ُمَحم  دددددَت    ،ُذُندددددوِبي   لِدددددي   اغ   لِدددددي   َواف 
ددددددَوابَ  َمِتدددددد َ  أَب  ددددددد   َعلَددددددى ل ىَصدددددد َخددددددَرجَ  َوإَِذا ،"َرح   َوَسددددددل َم، ُمَحم 
ِفددددددددر   َربِّ : "َوَقددددددددا َ  ددددددددَت    ،ُذُنددددددددوِبي   لِددددددددي   اغ  ددددددددَوابَ  لِددددددددي   َواف   أَب 
لِ َ   ".َفض 

 لدددددددد ، واللفددددددددظ ،134 الحدددددددددي  رقددددددددم الترمددددددددذ ، جددددددددامع(
 اإلمدددددددام وقدددددددا  ،773 الحددددددددي  رقدددددددم ماجددددددد ، ابدددددددن وسدددددددنن

 وصدددددددحح  حسدددددددن،:  بأنددددددد  الحددددددددي  هدددددددذا عدددددددن الترمدددددددذ 
 ).األلباني

46 - অথব: ফাসতমা নর্িতু মুহাম্মাদ [রানদয়াল্লাহু আিহা] হসত 
র্নর্বত, নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্খি মাসনজসদ প্রসর্ি করসতি, তখি মুহাম্মাসদর 
প্রনত দরূদ ও সাল্াম পাি করসতি এর্ং র্ল্সতি:  

ِفر   َربِّ " ، لِي   اغ  َت    ُذُنوِبي  َوابَ  لِي   َواف  َمِت َ  أَب    ."َرح 
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অথব: “সহ আমার প্রভ!ু আপনি আমার পাপগুনল্ িমা করুি এর্ং 
আমার জন্য আপিার করুর্ার দরজাগুনল্ খুসল্ নদি”।  
আর আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্খি 
মাসনজদ সথসক সর্র হসতি, তখি মুহাম্মাসদর প্রনত দরূদ ও সাল্াম 
পাি করসতি এর্ং র্ল্সতি:  

ِفر   َربِّ "  ، لِي   اغ  َت    ُذُنوِبي  َوابَ  لِي   َواف  لِ َ  أَب   ".َفض 
অথব: “সহ আমার প্রভ!ু আপনি আমার পাপগুনল্ িমা করুি এর্ং 
আমার জন্য আপিার অনুগ্রসহর দরজাগুনল্ খুসল্ নদি”। 
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 134 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস 
িং 773, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক সিওয়া 
হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি র্সল্সেি। এর্ং 
আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) 
র্সল্সেি]। 
 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী  সাহার্ীয়ার পনরিয়: 
ফাসতমা [রানদয়াল্লাহু আিহা] এর নপতা মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর্ং তাাঁর মাতা খাদীজা নর্িসত খুওয়াইনল্দ 
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[রানদয়াল্লাহু আিহা]। ফাসতমা [রানদয়াল্লাহু আিহা] আল্লাহর রাসলূ্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সর্ব কনিষ্ঠা সন্তাি। নতনি 
জন্মগ্রহর্ কসরি মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
আল্লাহর পি সথসক পয়গম্বর র্া দূত নিধবানরত হওয়ার পূসর্বই। 
নতনি একজি পনর্ত্রা এর্ং উচ্চ মর্বাদািীল্  র্যনক্তসত্বর অনধকানরর্ী 
নেসল্ি। নতনি র্যনক্তগতভাসর্ই নেসল্ি আনত্মক এর্ং িানরনত্রক 
উৎকতষ্ট্ গুর্ার্নল্র কারসর্ মহা মর্বাদার অনধকানরর্ী। আল্লাহর 
রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক নতনি নিসজর জীর্সির 
উত্তম আদিব নহসসসর্ গ্রহর্ কসরনেসল্ি। তাই নতনি নেসল্ি 
বধর্বিানল্িী, ধমবপরায়র্া, ন্যায়পরায়র্া, সসর্বাত্তম আদর্কায়দায় 
সুসনজ্জতা,  আল্লাহর প্রনত সন্তুষ্ট্া এর্ং তাাঁর কততজ্ঞতা জ্ঞাপিকানরর্ী 
আসল্াসকাজ্জ্বল্ অনস্তসত্বর মহীয়সী িারী। 
ফাসতমা [রানদয়াল্লাহু আিহা] এর মর্বাদা ও গুর্ার্নল্র অসিক কথা 
রসয়সে, তার মসধয সথসক এখাসি কসয়কনি কথা উসল্লখ করা হসল্া:  
আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি:  
“একজি সফসরিতা নর্নি আজসকর এই রাসতর আসগ কখিও 
পতনথর্ীসত অর্তরর্ কসরি নি। নতনি আমাসক সাল্াম সদওয়ার জন্য 
এর্ং আমার জন্য এই সুখর্র র্হি কসর আিার জন্য মহাি 
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আল্লাহর কাসে অনুমনত সিসয়সেি: ফানতমা জান্নাসতর িারীসদর 
সিত্রী এর্ং হাসাি ও হুসাইি জান্নাসতর র্ুর্কসদর সিতা”।   
 [জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 1783, ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক 
হাসাি  এর্ং গারীর্ (এক পন্থায় র্নর্বত) র্সল্সেি। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  
অপনরসীম গুসর্র আধার ফাসতমা র্খি 35 র্ের 5 মাস র্য়সস 
উপিীত হি, তখি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] তাাঁর নর্সয় আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] এর সসে সদি। 
ফাসতমা [রানদয়াল্লাহু আিহা] আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর অনত আদনরর্ী অতযানধক সস্নসহর পাত্রী নেসল্ি।   
ফাসতমা [রানদয়াল্লাহু আিহা] আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর মততুযর্রর্ করার েয় মাস পর রমাজাি মাসসর 1 
তানরসখ সি 33 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। এর্ং তাাঁসক রানত্র 
সর্ল্ায় আল্ র্াকী কর্রস্থাসি দাফি করা হয় [রানদয়াল্লাহু আিহা] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, মাসনজসদ প্রসর্ি করার 
সময় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত 
দরূদ ও সাল্াম পাি করার পর এই সদায়ানি প া উনিত। 
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ِفر   َربِّ " َت    ،ُذُنوِبي   لِي   اغ  َوابَ  لِي   َواف  َمِت َ  أَب   "َرح 

অথব: “সহ আমার প্রভ!ু আপনি আমার পাপগুনল্ িমা করুি এর্ং 
আমার জন্য আপিার অনুগ্রসহর দরজাগুনল্ খুসল্ নদি”। 
তাই আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] তাাঁর 
সাহার্ীগর্সক সর্ পদ্ধনতসত তাাঁর প্রনত দরূদ পাি করার নিয়ম নিিা 
নদসয়সেি, সসই পদ্ধনতসতই তাাঁর প্রনত দরূদ পাি করা উনিত। তাই 
তাাঁর প্রনত দরূদ পাি করার উত্তম নিয়ম ও পদ্ধনত  হসল্া নিম্নরূপ:   

ددحَ مُ  ىلَددعَ   ِّ َصدد م  ُهددلل  اَ " - أ ددحَ مُ  آ ِ  ىلَددعَ وَ  د  م  ،م   ىلَددعَ  تَ ل ي  َصدد اَمددكَ  د 
ددإِ  ددإِ  آ ِ  ىلَددعَ وَ  َم،ي  اهِ رَ ب  ددإِ  َم،ي  اهِ رَ ب  ددمِ حَ   َ ن  ددجِ مَ  د  ي  ،ي   ىلَددعَ  اِر   َبدد م  ُهددلل  اَ  د 
دددحَ مُ  دددحَ مُ  آ ِ  ىلَدددعَ وَ  د  م  ،م  دددارَ بَ  اَمدددكَ  د  دددإِ  ىلَدددعَ  تَ ك   آ ِ  ىلَدددعَ وَ  َم،ي  اهِ رَ ب 
 ". د  ي  جِ مَ  د  ي  مِ حَ   َ ن  إِ  َم،ي  اهِ رَ ب  إِ 
 مسدددددلم، وصدددددحي  ،1170 الحددددددي  رقدددددم, البخدددددار  صدددددحي (

  ).للبخار  واللفظ ،)406( - 66 الحدي  رقم
ক -  অথব: সহ আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদসক ও তাাঁর পনরর্ারর্গবসক 
এর্ং তাাঁর অনুসরর্কারীগর্সক এমিভাসর্ সম্মানিত করুি, 
সর্মিভাসর্ ইর্রাহীম ও তাাঁর পনরর্ারর্গবসক এর্ং তাাঁর 
অনুসরর্কারীগর্সক সম্মানিত কসরসেি। নিশ্চয় আপনি প্রিংনসত 
মনহমানিত।  
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সহ আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদসক ও তাাঁর পনরর্ারর্গবসক এর্ং তাাঁর 
অনুসরর্কারীগর্সক সর্ সম্মাি র্া মর্বাদা প্রদাি কসরসেি, সস 
সম্মাি র্া মর্বাদা এমিভাসর্ র্ল্র্ৎ রাখুি, সর্মিভাসর্ ইর্রাহীম ও 
তাাঁর পনরর্ারর্সগবর সম্মাি র্া মর্বাদা র্ল্র্ৎ সরসখসেি। নিশ্চয় 
আপনি প্রিংনসত মনহমানিত।  
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 1170 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
66 -(406), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]।  

ددددد   َعلَددددى َصدددد ِّ  ال لُهددددم  "- ب ددددِد َ  ُمَحم  لَِ ، َعب  تَ  َكَمددددا َوَرُسددددو   َصددددل ي 
مَ  َعلَددددى ددددَراِهي  ، َعلَددددى َوَبدددداِر    ،إِب  ددددد  ، آ ِ  َوَعلَددددى ُمَحم  ددددد   َكَمددددا ُمَحم 
تَ  مَ  َعلَى َباَرك  َراِهي  مَ  َوآ ِ  إِب  َراِهي    . " إِب 

 ).6158 الحدي  رقم, البخار  صحي (
খ - অথব: “সহ আল্লাহ! আপনি আপিার অনুগত নপ্রয়পাত্র ও রাসূল্ 
মুহাম্মাদসক এমিভাসর্ সম্মানিত করুি, সর্মিভাসর্ ইর্রাহীমসক 
সম্মানিত কসরসেি।  
সহ আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদসক ও তাাঁর পনরর্ারর্গবসক এর্ং তাাঁর 
অনুসরর্কারীগর্সক সর্ সম্মাি র্া মর্বাদা প্রদাি কসরসেি, সস 
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সম্মাি র্া মর্বাদা এমিভাসর্ র্ল্র্ৎ রাখুি, সর্মিভাসর্ ইর্রাহীম ও 
তাাঁর পনরর্ারর্সগবর সম্মাি র্া মর্বাদা র্ল্র্ৎ সরসখসেি”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6158]।  

د   َعلَى َص ِّ  اَل لُهم  " - ج َواِج ِ  ُمَحم  َيِتِ ، َوأَز  تَ  َكَما َوُذرِّ  آ ِ  َعلَى َصل ي 
َم، َراِهي  د   َعلَى َوَباِر    إِب  َواِج ِ  ُمَحم  َيتِِ ، َوأَز  تَ  َكَما َوُذرِّ  آ ِ  َعلَى َباَرك 
َم؛ َراِهي  د   إِن  َ  إِب  د   َحِمي   ". َمِجي 

 الحدي  رقم ،مسلم وصحي  ،1169 الحدي  رقم البخار ، صحي (
 ).للبخار  واللفظ ،)407( - 69

গ - অথব: “সহ আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এর্ং তাাঁর পত্নীগর্ ও তাাঁর 
সন্তািসদরসক এমিভাসর্ সম্মানিত করুি, সর্মিভাসর্ আপনি 
ইর্রাহীসমর পনরর্ারর্গবসক এর্ং তাাঁর অনুসরর্কারীগর্সক 
সম্মানিত কসরসেি।  
সহ আল্লাহ!  আপনি মুহাম্মাদ এর্ং তাাঁর পত্নীগর্ ও তাাঁর 
সন্তািসদরসক সর্ সম্মাি র্া মর্বাদা প্রদাি কসরসেি, সস সম্মাি র্া 
মর্বাদা এমিভাসর্ র্ল্র্ৎ রাখুি, সর্মিভাসর্ ইর্রাহীসমর 
পনরর্ারর্সগবর সম্মাি র্া মর্বাদা র্ল্র্ৎ সরসখসেি”।  
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[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 1169 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
69 -(407), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]।  

د   َعلَى َص ِّ  اَل لُهم  " - د د   آ ِ  َوَعلَى ُمَحم   ".ُمَحم 
 ).األلباني وصحح  ،3191 الحدي  رقم النسائي، سنن(

  - অথব: “সহ আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদসক ও তাাঁর পনরর্ারর্গবসক 
এর্ং তাাঁর অনুসরর্কারীগর্সক অনতিয় সম্ভ্রম র্া সম্মাি ও মর্বাদা 
প্রদাি করুি”। 
[সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 3191। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ ( সনিক ) র্সল্সেি]। 
1। আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
প্রনত আল্লাহর সাল্াত র্া দরূদ এর  অথব:    

 للرسدددددددو ، هللا تعظددددددديم: الرسدددددددو  علدددددددى هللا صددددددد ة معندددددددى
 . علي  وثناؤ 

এর অথব  হসল্া: আল্লাহর পি সথসক তাাঁর রাসূল্ মুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক অনতিয় সম্মানিত ও 
সগৌরর্ানিত করা। এর্ং  



নির্বানিত হাদীস-পঞ্চম খণ্ড 
 

 

 

 

157 

 

 
دددددد   َعلَدددددى َصددددد ِّ  م  ُهدددددلل  اَ  معندددددى ددددد ُ  م  ُهدددددلل  اَ : ُمَحم  م   الددددددنيا فدددددي َعظِّ
 .ب  يليق بما واْلخرة

এর অথব হসল্া: সহ আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদসক তাাঁর উপর্ুক্ত সম্মাি 
দুনিয়াসত এর্ং পরকাসল্ প্রদাি করুি। 
1। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রনত 
সাল্াম সপ্ররর্ করার নিয়মনি হসল্া এই সর্, 

هَ   َ ي  لَ عَ  مُ  َ لس  اَ   اُت ُ كَ رَ بَ وَ  هللاِ  ةُ مَ ح  رَ وَ  ي  بِ الن   اأي 
অথব:   “সহ িার্ী আপিার প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত, আল্লাহর  করুর্া ও 
তাাঁর কল্যার্ অর্তীর্ব সহাক”। 
পাি করা। 
অথর্া 

 .هللاِ   َ و  سُ رَ  ايَ   َ ي  لَ عَ  مُ  َ لس  اَ 
অথব:   “সহ আল্লাহর রাসূল্! আপিার প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত অর্তীর্ব 
সহাক”। 
র্সল্ আল্লাহর রাসূসল্র প্রনত সাল্াম সপি করা।  
নকংর্া  

  .هللاِ  َنِبي   ايَ   َ ي  لَ عَ  مُ  َ لس  اَ 
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 অথব:   “সহ আল্লাহর িার্ী! আপিার প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত অর্তীর্ব 
সহাক”। 
পাি কসর আল্লাহর রাসূসল্র প্রনত সাল্াম সপি করা উনিত। সকিিা 
এিাই সতা হসচ্ছ প্রকতত ইসল্াম ধসমবর পনর্ত্র অনভর্াদি পদ্ধনত। 
[সদখসত পারা র্ায় সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 1116 এর্ং সহীহ 
মুসনল্ম, হাদীস িং  18 -(1843) এর্ং  311 -(1471)]। 
িসিৎ 

ِبيِّ  َعلَى مُ  َ لس  اَ   الن 
অথব: “আল্লাহর িার্ীর প্রনত সর্ব প্রকার িানন্ত অর্তীর্ব সহাক”। 
উচ্চারর্ কসরও আল্লাহর রাসূসল্র প্রনত সাল্াম সপি করা সর্সত 
পাসর। 
পতনথর্ীর সর্ সকাসিা স্থাি সথসক আল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর নিকসি সকল্ মুসনল্ম ির-িারীর সাল্াম সপৌাঁসে 
সদওয়ার জন্য মহাি আল্লাহ কতকগুনল্ সফসরিতা নির্ুক্ত কসর 
সরসখসেি। (সদখসত পারা র্ায় সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 3181, 
আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) 
র্সল্সেি । 
এর্ং পতনথর্ীর সর্ সকাসিা স্থাি সথসক আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নিকসি সকল্ মুসনল্ম ির-িারীর দরূদ 



নির্বানিত হাদীস-পঞ্চম খণ্ড 
 

 

 

 

159 

 

 
সপৌাঁসে সদওয়া হয়। (সদখসত পারা র্ায় সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস 
িং 1041, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী এই হাদীসনিসক 
সহীহ (সনিক) র্সল্সেি)। 

 المسجد دخو  آداب من
মাসনজসদ প্রসর্ি করার আদর্কায়দা 

دددددنِ  َجددددداِبرِ  َعدددددن  -47 ددددددِ  ب  ِبددددديِّ  َعدددددنِ  اَمدددددهُ ن  عَ  هللاُ  يَ ِضدددددرَ  هللا ِ  َعب   الن 
ُ  َصدددددددل ى ددددددد ِ  هللا   ال َبَصددددددد َ  أََكددددددد َ  َمدددددددن  ": 000َقدددددددا َ  ،َوَسدددددددل مَ  َعلَي 
ددددددو   ا َ  مَ َوالث  ُكددددددر  ددددددَرَبن   َفدددددد َ  ؛َوال  ددددددِجَدَنا َيق   ال َم ِئَكددددددةَ  َفددددددإِن   ؛َمس 
ى ا َتَتأَذ  ى ِمم   ".آَدمَ  َبُنو ِمن  ُ  َيَتأَذ 

 واللفددددددددظ ،)564( - 74 الحدددددددددي  رقددددددددم مسددددددددلم، صددددددددحي (
 ).854 الحدي  رقم البخار ، وصحي   ل ،

47 - অথব: জাসর্র নর্ি আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক 
র্র্বিা কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত কাাঁিা নপাঁয়াজ, রশুি ও রশুসির গাে অথর্া 
রশুসির মসতা উগ্রগন্ধী র্া দুগবন্ধ জাতীয় সকাসিা নজনিস খাসর্, সস 
সর্ি আমাসদর মাসনজসদর নিকির্তবী িা হয়; সকিিা, সফসরিতাগর্ 
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সসই সর্ নজনিসসর িারা কষ্ট্ সপসয় থাসকি, সর্ই সর্ নজনিসসর িারা 
আদম-সন্তাি কষ্ট্ সপসয় থাসক”।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 74-(564) এর্ং সহীহ র্ুখারী, হাদীস 
িং 854, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 11 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। মাসনজসদ প্রসর্ি করার পূসর্ব সর্ র্যনক্ত কাাঁিা সপাঁয়াজ, কাাঁিা 
রসুি, ইতযানদ দুগবন্ধ জাতীয় নকেু খাসর্, সস র্যনক্তর জন্য মাসনজসদ 
প্রসর্ি করা কসিারতার সনহত নিনষদ্ধ করা হসয়সে। র্াসত সস তার 
দুগবসন্ধর িারা অন্য মুসনল্লসদরসক কষ্ট্ িা সদয়। সকিিা সর্ র্যনক্ত 
নিসজর দুগবসন্ধর িারা মুসনল্লসদরসক কষ্ট্ সদয়, সস র্যনক্ত প্রকততপসি 
সফসরিতাগর্সকই কষ্ট্ নদসয় থাসক।  
1। সর্ র্যনক্তর িরীসরর দুগবসন্ধর িারা মুসনল্লসদর কষ্ট্ হসর্, সস 
র্যনক্তর জন্য মাসনজসদ প্রসর্ি করা জাসয়জ িয়। সুতরাং 
দতষ্ট্ান্তস্বরূপ র্ল্া সর্সত পাসর সর্, সর্ র্যনক্তর িরীসরর মসধয ধুমপাি 
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অথর্া নর্ন , নসগাসরি, তামাক ইতযানদর দুগবন্ধ থাকসর্ অথর্া তার 
িরীসরর সপািাক, জামাকাপ , নকংর্া পাসয়র সমাজা দুগবন্ধর্ুক্ত  
হসর্, সস র্যনক্ত মাসনজসদ প্রসর্ি করসর্ িা। তাই মুসনল্ল র্যনক্ত সর্ি 
মাসনজসদ প্রসর্ি করার পূসর্ব নিসজর িরীর, িরীসরর সপািাক, 
জামাকাপ  ইতযানত ভাসল্াভাসর্ সদসখ সিয় র্া পনরদিবি সিয়। 
র্াসত সস মাসনজসদ প্রসর্ি কসর মুসনল্লসদরসক এর্ং 
সফসরিতাগর্সক কষ্ট্ িা সদয়। আর পুসর্যর র্দসল্ পাপকারী িা 
হসয় র্ায়। 

1। এই হাদীসনি মুসনল্ম র্যনক্তসক এই নর্ষয়নির প্রনত উৎসাহ 
প্রদাি কসর সর্, সস সর্ি মাসনজসদর পনর্ত্রতা রিা করার গুরুত্ব 
অনুভর্ কসর এর্ং মাসনজসদ উপনস্থত হওয়ার সময় এর্ং িামাজ 
প ার সময় সুসনজ্জত হসয় মাসনজসদ প্রসর্ি কসর। সুতরাং সস 
মাসনজসদ র্াওয়ার পূসর্ব পনর্ত্রতাজবি করসর্, নর্শুদ্ধতা র্জায় 
রাখসর্, দরকাসর র্ত্নসহকাসর ওজু ও সগাসল্ র্া স্নাি করসর্, সুগনন্ধ 
র্যর্হার করসর্, প্রসাধি করসর্ এর্ং সুসনজ্জত হসয় পনরষ্কার ও 
সুন্দর কাপ  পনরধাি করসর্। অতঃপর মাসনজসদ প্রসর্ি করসর্। 
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 المساجد في الضالة إنشاد يجوز ل
মাসনজসদর মসধয হারাসিা র্স্তুর স াষর্া 

সদওয়া জাসয়জ িয় 
دددَرةَ  أَِبدددي   َعدددن   -48 ُ  َرِضددديَ  ُهَري  ددد ُ  هللا   هللا ِ   ُ َرُسدددو   َقدددا َ  : َيقُدددو  ُ  ،َعن 

ُ  َصددددل ى دددد ِ  هللا  ُشدددددُ   ً َرُجدددد َسددددِمعَ  َمددددن  " :َوَسددددل مَ  َعلَي   ِفددددي َضددددال ةً  َين 
ددد َيقُددد    ؛ِجدِ ال َمس  ُ  َهددداَرد  َ  لَ  :َفل  ددد َ  هللا  نَ  لَدددم   ال َمَسددداِجدَ  َفدددإِن  َ  ؛َعلَي   ُتدددب 
 ). ،)568(- 79 الحدي  رقم مسلم، صحي (    ،"لَِهَذا

48 - অথব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত সকাসিা সল্াকসক মাসনজসদ হারাসিা র্স্তুর 
স াষর্া নদসত শুিসর্, সস তার জন্য র্ল্সর্, আল্লাহ সতামাসক তা 
নফনরসয় িা সদি। সকিিা মাসনজদ এই কাসজর জন্য বতনর করা হয় 
নি”।  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 79 -(568) ]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
 
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। আল্লাহর নিকসি সর্সিসয় সর্নি উৎকতষ্ট্ ও পেন্দিীয় স্থাি হসল্া 
মাসনজদ। সুতরাং প্রকতত ইসল্াম ধসমব মাসনজসদর মহামর্বাদা এর্ং 
মহাসম্মাি রসয়সে। আর এই মহামর্বাদা এর্ং মহাসম্মাি রিা করা 
অপনরহার্ব।  
1। মাসনজসদর মসধয হারাসিা র্স্তু র্া সম্পসদর নর্জ্ঞনপ্ত সদওয়া 
জাসয়জ িয়। অনুরূপভাসর্ সকাসিা হারাসিা র্স্তুর স াষর্া সদওয়াও 
বর্ধ িয়। সর্সহতু এই কাসজর জন্য মাসনজদ নিনমবত হয়নি। 
সকিিা, পতনথর্ীর মসধয মাসনজদ নিনমবত হসয়সে আল্লাহর নজনকর, 
ইর্াদত উপাসিা প্রনতনষ্ঠত করার জন্য এর্ং প্রকতত ইসল্াসমর জ্ঞাি 
প্রিার করার জন্য। তসর্ মাসনজসদর র্াইসরর সদওয়াল্ র্া প্রািীসরর 
র্াইসরর নদসক নকংর্া দরজার র্াইসরর নদসক সকাসিা হারাসিা র্স্তু 
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র্া সম্পসদর নর্জ্ঞনপ্ত সদওয়া জাসয়জ আসে। এর্ং তাসত সকাসিা 
জনিল্তা সিই।   
1। মাসনজদ নিনমবত হসয়সে আল্লাহর ইর্াদত র্া উপাসিা প্রনতনষ্ঠত 
করার জন্য। তাই সকাসিা মাসনজসদর মসধয মহাি আল্লাহর ইর্াদত 
উপাসিা র্যতীত অন্য সকাসিা র্স্তুর ইর্াদত উপাসিা করা জাসয়জ 
িয়। অনুরূপভাসর্ সকাসিা মাসনজসদর মসধয মহাি আল্লাহ র্যতীত 
অন্য কাউসক প্রাথবিা করার জন্য ডাকা জাসয়জ িয়। সুতরাং সর্ 
র্যনক্ত মাসনজসদ প্রসর্ি করসর্, সস র্যনক্ত নিষ্ঠার্াি হসয় মহাি 
আল্লাহর উপাসিা করসর্। তাই মহাি আল্লাহ পনর্ত্র কুরআসির 
মসধয র্সল্সেি:   

أِ اْلَمَساجأدَِ َوأَنَِّ(  َّ أِ َمعَِ َتْدُعوا َفاَلِ لِلأ   .38 اآلية الجن، سورة ،)أََحًدا ّللاَّ
ভার্াসথবর অনুর্াদ: “মাসনজদসমূহ মহাি আল্লাহর একত্বর্াদ, 
উপাসিা এর্ং স্মরর্ প্রনতনষ্ঠত করার জন্য। অতএর্, সতামরা মহাি 
আল্লাহর অংিীদার স্থাপি কসর তাাঁর সাসথ কাউসক ডাকসর্ িা”। 
 (সূরা আল্ নজি, আয়াত িং 38)।  
সুতরাং মাসনজসদর মসধয হারাসিা র্স্তু র্া সম্পসদর নর্জ্ঞনপ্ত অথর্া 
স াষর্া সদওয়া জাসয়জ িয়। তাই সর্ র্যনক্ত সকাসিা সল্াকসক 
মাসনজসদ হারাসিা র্স্তুর নর্জ্ঞনপ্ত অথর্া স াষর্া নদসত শুিসর্, সস 
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তার জন্য র্দসদায়া করসর্ এর্ং র্ল্সর্, আল্লাহ সতামাসক সতামার 
হারাসিা র্স্তু র্া সম্পদ নফনরসয় িা সদি। র্াসত সস তার হারাসিা র্স্তু 
র্া সম্পদ িা পায়। সর্সহতু সস প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক 
মাসনজসদর সম্মাি রিা করার আদর্কায়দার নর্পরীত কাজ 
সম্পাদি কসরসে। তারই িানস্তস্বরূপ এসসসে এই র্দ সদায়ানি।  
 
 
 
 
 
 
 

 الوتر ص ة في القنوت دعا 
সর্তর িামাসজ কুিসূতর সদায়া 

دددد نِ َسددددحَ ال   َعددددنِ  -49  َعل َمِنددددي  : َقددددا َ  ،اَمددددهُ ن  عَ  هللاُ  يَ ِضددددرَ  ي  لِددددعَ  نِ ب 
ُ  َصددددل ى هللا ِ  َرُسددددو  ُ  دددد ِ  هللا   تِ قُُنددددو   ِفددددي   لُُهن  أَقُددددو   َكلَِمددددات   َوَسددددل مَ  َعلَي 
رِ  ددددِوت  ددددِدِني   لل ُهددددم  اَ " :ال  َت، َمن  ِفددددي   اه  ددددَت، َمن  ِفددددي   َوَعدددداِفِني   َهددددَدي   َعاَفي 
دددَت، َمن  ِفدددي   َوَتدددَول ِني   دددَت، َمددداِفي   لِدددي   َوَبددداِر    َتَول ي  َطي  َماَشددد َوِقِندددي   أَع   ر 
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تَ  َضددددي  دددد َ  ؛ق  ِضددددى   إِن  َضددددى َولَ  َتق  ددددَ ، ُيق  دددد ُ وَ  َعلَي   َمددددن   َيددددِذ    لَ  إن 
َت، الَي  َت، َمن   َيِعز   َولَ  و  تَ  َعاَدي  َنا َتَباَرك  تَ  َرب   ".َوَتَعالَي 

 وجددددامع لدددد ، واللفددددظ ،3415 الحدددددي  رقددددم داود، أبددددي سددددنن(
 الحدددددي  رقددددم النسددددائي، وسددددنن ،464 الحدددددي  رقددددم الترمددددذ ،
 اإلمدددام قدددا  ،3378  الحددددي  رقدددم ماجددد ، ابدددن وسدددنن ،3745
 ).األلباني وصحح  حسن،:  بأن  الحدي  هذا عن الترمذ 

49 - অথব: আল্ হাসাি নর্ি আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] হসত 
র্নর্বত,  নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] আমাসক সর্তর িামাসজর কুিূসত পাি করার জন্য এই 
সদায়ানি নিনখসয় নদসয়সেি: 

ِدِني   لل ُهم  اَ " َت، َمن  ِفي   اه  َت، َمن  ِفي   َوَعاِفِني   َهَدي  َت، َمن  فِي   َوَتَول نِي   َعاَفي   َتَول ي 
َت، َماِفي   لِي   َوَباِر    َطي  َما َوِقنِي   أَع  تَ  َشر  َضي   ُيق َضى َولَ  َتق ِضى   إِن  َ  ؛ق 
، َ َت، َمن   َيِذ    لَ  إن  ُ وَ  َعلَي  الَي  َت، َمن   َيِعز   َولَ  و  تَ  َعاَدي  َنا َتَباَرك   َرب 
تَ   ".َوَتَعالَي 

অথব: “সহ আল্লাহ! আপনি র্াসদরসক সুখদায়ক সৎ পথ প্রকতত 
ইসল্াসমর অনুগামী কসরসেি, আমাসকও তাসদর অন্তভুবক্ত করুি। 
আপনি র্াসদরসক সুখিানন্তপূর্ব মেল্ময় জীর্ি প্রদাি কসরসেি, 
আমাসকও তাসদর অন্তভুবক্ত করুি। আপনি র্াসদরসক সর্ব প্রকার 
কল্যার্ প্রদাসির সনহত সাহার্য কসরসেি, আমাসকও তাসদর 
অন্তভুবক্ত করুি। আপনি আমাসক সর্ সমস্ত মেল্দায়ক নজনিস 
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প্রদাি কসরসেি, সসগুনল্সক আমার জন্য অনধকতর মেল্দায়ক 
করুি। আপনি সর্ ফয়সাল্া কসরসেি, তার অমেল্ হসত আমাসক 
রিা করুি। সকিিা সর্ জগসতর সনিক পনরিাল্িার জন্য সর্ 
ফয়সাল্া আপনি কসরসেি, সসিাই সনিক ফয়সাল্া। তাই আপিার 
ফয়সাল্ার উপসর আর সকাসিা প্রকাসরর সনিক ফয়সাল্া সিই। 
আপনি র্াসক ভাসল্া র্াসসর্ি, সস সকাসিা নদি অপমানিত হসত 
পাসর িা। আর আপনি র্ার জন্য অমেল্ নিধবারর্ করসর্ি, সস 
সকাসিা নদি িনক্তিাল্ী হসত পারসর্ িা। সহ আমাসদর প্রনতপাল্ক! 
আপনি মহাকল্যার্ময় এর্ং মহামনহমানিত”।  
 [সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 3415, জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 
464, সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 3745 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, 
হাদীস িং 3378।  ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক হাসাি র্সল্সেি। 
এর্ং আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ 
(সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আল্ হাসাি নর্ি আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] হসল্ি আর্ু মুহাম্মাদ 
আল্ কুরািী আল্ হানিমী, আল্লাহর রাসূল্ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নপ্রয় িানত, ফানতমাতু জ্জাহরা 
[রানদয়াল্লাহু আিহা] এর প্রথম সন্তাি। নতনি ৩য় নহজরীর রমাজাি 
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মাসসর ১৫ তানরসখ জন্ম গ্রহর্ কসরি। আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] তার জসন্মর সময় তাসক নিসজর পনর্ত্র মুসখ 
সখজুর ফল্ ির্বর্ কসর তাসক খাইসয়নেসল্ি। হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাে 
সথসক র্নর্বত 31নি হাদীস পাওয়া র্ায়। 
আল্ হাসাি নর্ি আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] নেসল্ি তাাঁর মাতা-
নপতার সর্ব প্রথম সন্তাি। নতনি নেসল্ি অতযন্ত র্ুনদ্ধমাি ও 
সহিিীল্। সসই সময় মুসনল্ম জাহাসি ঐকয স্থাপসির জন্য নতনি 
নিসজর জীর্িসক নিসর্নদত কসরনেসল্ি। র্াসত মুসনল্ম সমাসজ 
মানুসষর রক্ত িা েসর। এর স্পষ্ট্ প্রমার্ হসল্া এই সর্, নতনি সি 43 
নহজরীসত রাজিীনতর কাজ এর্ং রাষ্ট্র পনরিাল্িার কার্বক্রম 
পনরতযাগ কসর মুয়ানর্য়া [রানদয়াল্লাহু আিহু] সক রানষ্ট্রয় সমস্ত 
িমতা হস্তান্তর কসরনেসল্ি। এই কারসর্ মুসনল্ম জাহাসি একজি 
খাল্ীফা এর্ং রানষ্ট্রয় িাসক ও িতপনত মুয়ানর্য়া [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
এর প্রিাসি র্যর্স্থা িাল্ু হয় এর্ং সারা মুসনল্ম জাহাসি ঐকয, 
িানন্ত ও নিরাপত্তা প্রনতনষ্ঠত হয়। 
আল্ হাসাি নর্ি আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] এর মর্বাদার অসিক 
নর্র্রর্ অসিক হাদীসস র্নর্বত হসয়সে, উক্ত হাদীসগুনল্র মসধয 
সথসক এখাসি একনি হাদীস উসল্লখ করল্াম: 
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আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্সেি:  

نُ  الَحَسنُ " َدا َوالُحَسي  ةِ  أَه  ِ  َشَبابِ  َسيِّ  ". الَجن 
 هذا عن الترمذ  اإلمام قا  ،1768 الحدي  رقم الترمذ ، جامع(

 ).األلباني وصحح  صحي ، حسن:  بأن  الحدي 
অথব: “হাসাি এর্ং সহাসাইি জান্নাতর্াসী র্ুর্কসদর সদবার”।  
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 1768, ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক 
হাসাি, সহীহ র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ীও 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  
নতনি তাাঁর 47 র্ের র্য়সস সি 49 অথর্া 50 নহজরীসত মততুযর্রর্ 
কসরি। এর্ং মাদীিা িহসরর আল্ র্াকী কর্রস্থাসি তাাঁসক তাাঁর 
মাতা ফানতমাতু জ্জাহরা [রানদয়াল্লাহু আিহা] এর কর্সরর পাসশ্বব 
সমানহত করা হয়। 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। িামাসজর মসধয দাাঁন সয় থাকা অর্স্থায় একনি নিনদবষ্ট্ সমসয় ও 
স্থাসি সদায়া পাি করাসক কুিূসতর সদায়া র্ল্া হয়। সর্তর িামাসজ 
কুিূসতর সদায়া পাি করার নর্ষয়নি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক নিভবরসর্াগয পন্থায় সার্যস্ত হয় নি। 
তসর্ নতনি আল্ হাসাি নর্ি আল্ী [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সক সর্তর 
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িামাসজর কুিূসত পাি করার জন্য এই সদায়ানি নিনখসয় নদসয়সেি। 
তাই মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সর্, সস সর্ি সর্তর িামাসজ কুিূসতর 
এই সদায়ানি সকাসিা সকাসিা সময় পাি কসর।   
1। সর্তর িামাসজর সিষ রাকাসত রুকূর পূসর্ব অথর্া রুকূ সথসক 
উিার পর, উভয় অর্স্থায় কুিূসতর সদায়া পাি করা জাসয়জ। 
কুিূসতর সদায়ানি হসল্া এই সর্,  

ِدِني   لل ُهم  اَ " َت، َمن  ِفي   اه  َت، َمن  ِفي   َوَعاِفِني   َهَدي  َت، َمن  فِي   َوَتَول نِي   َعاَفي   َتَول ي 
َت، َماِفي   لِي   َوَباِر    َطي  َما َوِقنِي   أَع  تَ  َشر  َضي   ُيق َضى َولَ  َتق ِضى   إِن  َ  ؛ق 
، َ َت، َمن   َيِذ    لَ  إن  ُ وَ  َعلَي  الَي  َت، َمن   َيِعز   َولَ  و  تَ  َعاَدي  َنا َتَباَرك   َرب 
تَ   ".َوَتَعالَي 

 الوتر ص ة قضا  حكم
সর্তসরর  িামাজ কাজা করার নর্ধাি 

د   أَِبددددددي   َعددددددن   -50 ِر ِّ  َسددددددِعي  دددددد ُ  هللاُ  َرِضدددددديَ   اَل ُخددددددد  : َقددددددا َ   ،َعن 
دددددد ِ  هللا   َصددددددل ى هللا ِ  َرُسددددددو  ُ  َقددددددا َ   َعددددددنِ  َنددددددامَ  َمددددددن  : "َوَسددددددل مَ  َعلَي 

رِ ال   َقظَ  َوإِذاَ  َذَكرَ  إَِذا َفل ُيَص ِّ  ؛َنِسَي ُ  أَو   ِوت  َتي   ". اس 
 لدددددددد ، واللفددددددددظ ،465 الحدددددددددي  رقددددددددم الترمددددددددذ ، جددددددددامع(

 ابددددددددن وسددددددددنن ،3413 الحدددددددددي  رقددددددددم ،داود أبددددددددي وسددددددددنن
 ).األلباني وصحح  ،3388 الحدي  رقم ماج ،

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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50 -  অথব: আর্ু সাঈদ আল্খুদরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত। নতনি  র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত সর্তসরর  িামাজ িা পস  শুসয় 
র্াসর্ অথর্া সর্তসরর  িামাজ প সত ভসুল্ র্াসর্, সস র্যনক্ত র্খিই 
তা স্মরর্ করসর্ নকংর্া নিদ্রা সথসক সজসগ উিসর্, তখিই সর্তসরর  
িামাজ পস  নিসর্”।  
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 465,  এর্ং সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস 
িং 3413 এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3388, তসর্ 
হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক সিওয়া হসয়সে। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 41 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির র্ানহ্ক অর্স্থার িারা এিা প্রনতমাি হয় সর্,  সর্ 
র্যনক্ত সর্তসরর  িামাজ সেস  নদসয়সে শুসয় র্াওয়ার কারসর্ অথর্া 
ভসুল্ র্াওয়ার কারসর্, সস র্যনক্ত র্খিই তা স্মরর্ করসর্ নকংর্া 
নিদ্রা সথসক সজসগ উিসর্, রানত্রসর্ল্ায় অথর্া নদসির সর্ল্ায়, তখিই 
সস সর্তসরর  িামাজ পস  নিসর্। সর্সহত ুআল্লাহর রাসলূ্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সকাসিা র্যনক্ত সকাসিা িামাজ 
ভসুল্ সগসল্ নকংর্া সকাসিা র্যনক্তর  ুসমর কারসর্ িামাজ েুসি সগসল্ 
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তার কাফফারা হসল্া এই সর্, সস উক্ত িামাসজর কথা স্মরর্ 
করসল্ই সাসথ সাসথ সসই িামাজ পস  নিসর্”।  [সহীহ মুসনল্ম, 
হাদীস িং 135 - (684) ]।   
1। প্রকতত ইসল্াম ধসমবর কতকগুনল্ পনণ্ডত র্সল্সেি: সর্ র্যনক্ত 
 ুসমর কারসর্ সর্তসরর  িামাজ সেস  নদসয়সে। সস র্যনক্ত সর্তসরর  
িামাজ প সর্ িািসতর িামাসজর সমসয়। তসর্ সস সর্তসরর  
িামাজ নর্সজা  ও অর্ুগ্ম প সর্ িা র্রং র্ুগ্ম কসর প সর্। সর্সহতু 
আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নপ্রয়তমা 
আসয়িা উমু্মল্মুসমিীি [রানদয়াল্লাহু আিহা] সথসক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্খি 
সকাসিা িফল্ িামাজ প সতি, তখি নতনি তা নিয়নমতভাসর্ই 
প সত পেন্দ করসতি। তসর্ র্নদ তাাঁর উপর  ুম প্রর্ল্ হসতা 
অথর্া তাাঁর সকাসিা প্রকার কষ্ট্ হসতা, তাহসল্ নতনি নদসি র্াসরা 
রাকাআত িফল্ িামাজ প সতি। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 319 
- (746) ]।  
1। প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্ত সর্তসরর  িামাজ কাজা করার নর্ষসয় 
উনল্লনখত দুইনি মসতর মসধয সথসক সর্ মতনি তার পেন্দ হসর্ সস 
মতনি সস গ্রহর্ করসর্, তসর্ প্রথম মতনি সর্নি প্রাধান্য সদওয়ার 
উপসর্াগী।  আর এই নর্ষসয় মহাি আল্লাহই সর্নি জাসিি।   

 الوتر ص ة أحكام من
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 সর্তসরর  িামাজ প ার নর্ধাি 
دددددد ُ  هللاُ  َرِضدددددديَ  َجدددددداِبر   َعددددددن   -53  هللا ِ  َرُسددددددو  ُ  َقددددددا َ : َقددددددا َ   ،َعن 

ُ  َصدددددل ى ددددد ِ  هللا   آِخدددددرِ  ِمدددددن   مَ َيقُدددددو   لَ  أَن   َخدددددافَ  َمدددددن  ": َوَسدددددل مَ  َعلَي 
ددددد ِ  ُيدددددو   ؛الل ي  لَدددددُ ، ِتر  َفل  ُيدددددو   ؛آِخدددددَر ُ مَ َيقُدددددو   أَن   َطِمدددددعَ  َوَمدددددن   أَو   ِتر  َفل 
دددددد ِ  آِخددددددرَ  دددددد ِ  آِخددددددرِ   َةَ َصدددددد َفددددددإِن   ؛الل ي  ددددددُهو   الل ي   َوَذلِدددددد َ  َدة ،َمش 
   ".أَف َض ُ 

 ). ،)755(- 361 الحدي  رقم مسلم، صحي (
53 -  অথব: জাসর্র [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ 
র্যনক্ত ভয় করসর্ সর্, সস সিষ রাসত্র উিসত পারসর্ িা, সস সর্ি 
প্রথম রাসত্রই সর্তসরর  িামাজ পস । আর সর্ র্যনক্ত আিা করসত 
পারসর্ সর্, সস সিষ রাসত্র উিসত পারসর্, তাহসল্ সস সিষ রাসত্রই 
সর্তসরর  িামাজ প সর্। সকিিা, সিষ রাসত্রর িামাসজ 
সফসরিতাগর্ উপনস্থত হি। আর এিাই উত্তম”। [সহীহ মুসনল্ম, 
হাদীস িং 361 - (755) ]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 11 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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3। এই হাদীসনির র্ানহ্ক অর্স্থার িারা এিা প্রনতমাি হয় সর্, সর্ 
র্যনক্ত সিষ রাসত্র উিসত পারসর্,  সস র্যনক্তর জন্য সিষ রাসত্রই 
সর্তসরর  িামাজ প া সর্নি উত্তম। আর সর্ র্যনক্ত সিষ রাসত্র 
উিসত পারসর্ িা, সস র্যনক্তর জন্য প্রথম রাসত্রই সর্তসরর  িামাজ 
প া সর্নি উত্তম।  
1। সর্ র্যনক্ত প্রথম রাসত্রই সর্তসরর  িামাজ পস সে। অতঃপর সস 
র্নদ আর্ার সিষ রাসত্র িামাজ প ার ইচ্ছা কসর, তাহসল্ সস নিসজর 
ইচ্ছা মত র্ত পারসর্ দুই দুই রাকাআত কসর িামাজ প সর্। আর 
সিষ রাসত্র সর্তসরর  িামাজ পুিরায় প ার দরকার সিই।  
1। সর্তসরর  িামাসজর সময় হসল্া, এিার িামাজ পস  সিওয়ার 
পর সথসক নিসয় ফজর উনদত হওয়া পর্বন্ত। সর্সহতু আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “ফজর হওয়ার পূসর্ব 
সতামরা সর্তসরর  িামাজ পস  নিসর্”। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
360 - (754) ]।  
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] আসরা র্সল্সেি: 
“ফজর উনদত হসয় সগসল্ রাসতর সকল্ িামাজ এর্ং সর্তর 
িামাসজর সময় সিষ হসয় র্ায়। অতএর্ সতামরা ফজসরর পূসর্বই 
সর্তসরর  িামাজ পস  নিসর্”। 
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[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 469,  আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

 بالمعصية ال ُمَجاَهَرةِ  ِمنَ  التحذير
প্রকাশ্যভাসর্ পাপ করা সথসক সতকবীকরর্ 

  
دددَرةَ  أَِبدددي َعدددن   -51 ُ  َرِضددديَ  ُهَري  ددد ُ  هللا  تُ :  ُ َيقُدددو   ،َعن    َ َرُسدددو   َسدددِمع 
ُ  َصددددددل ى هللا ِ  دددددد ِ  هللا  ِتددددددي ُكدددددد   ":  ُ َيقُددددددو   َوَسددددددل مَ  َعلَي   ل  إِ  ُمَعدددددداًفى أُم 

َمددد َ  أَن   ال ُمَجددداَهَرةِ  ِمدددنَ  َوإِن   ال ُمَجددداِهِريَن، ُجددد ُ  َيع  ددد ِ  الر    ً،َعَمددد ِبالل ي 
ددِب ُ  ُثددم   ُ  َسددَتَر ُ َوَقددد   ُيص  َباِرَحددةَ  َعِمل ددتُ  ،نُ  َ فُدد َيددا :  ُ َفَيقُددو   ؛هللا   َكددَذا ال 

ُتُر ُ َباتَ  َوَقد   َوَكَذا، ُ ، َيس  ِب ُ  َرب  ِشفُ  َوُيص  رَ  َيك   ". َعن  ُ  هللا ِ  ِست 
 وصدددحي  لددد ، واللفدددظ ،6069 الحددددي  رقدددم البخدددار ، صدددحي (

 ).،)1990( - 51 الحدي  رقم مسلم،
51 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি:  আনম আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক 
র্ল্সত শুসিনে নতনি র্সল্সেি: মহাি আল্লাহ আমার উম্মসতর 
সকসল্র পাপ িমা কসর নদসর্ি। নকন্তু ওই সমস্ত সল্াসকর পাপ 
িমা করসর্ি িা, র্ারা প্রকাশ্যভাসর্ পাপ কসর থাসক। আর 
প্রকাশ্যভাসর্ পাপ করার অন্তভুবক্ত একনি নর্ষয় হসল্া এই সর্, 
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সকাসিা র্যনক্ত রাসতর সর্ল্ায় সকাসিা পাপ কাজ কসর, অথি মহাি 
আল্লাহ সসই র্যনক্তর পাপগুনল্সক সগাপি কসর সরসখনেসল্ি। নকন্তু 
সস নিসজই তার পাপগুনল্সক প্রকাি করার জন্য র্সল্: সহ অমুক 
সল্াক! আনম রাসতর সর্ল্ায় এই এই পাপ কাজ কসরনে। আর 
নিশ্চয় মহাি আল্লাহ সসই র্যনক্তর পাপগুনল্সক সগাপি কসর 
সরসখনেসল্ি। আর সসই র্যনক্ত আল্লাহর সগাপি কসর রাখা র্স্তুসক 
নিসজই প্রকাি কসর নদসচ্ছ”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6069 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
51 -(1990), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। মহাি আল্লাহ অনুগ্রহ কসর মুসনল্ম র্যনক্তর অসিক পাপ ল্নুকসয় 
রাসখি। তাই প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নিিা হসল্া এই সর্, মুসনল্ম 
র্যনক্ত সর্ি তার পাপগুনল্সক সর্বদা সগাপি রাসখ মহাি আল্লাহর 
সগাপি রাখার সাসথ সাসথ। এর্ং সস সর্ি মহাি আল্লাহর 
কততজ্ঞতার সনহত প্রিংসা কসর; এই জন্য সর্ নতনি তাসক সুস্থতা 
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এর্ং নিরাপত্তা প্রদাি কসরসেি। আর সস সর্ি মহাি আল্লাহর কাসে 
অনুতপ্ত হসয় ভনর্ষ্যসত পাপ িা করার জন্য প্রনতজ্ঞা কসর তওর্া 
কসর। সকিিা সর্ র্যনক্ত আন্তনরকতার সনহত তওর্া করসর্, মহাি 
আল্লাহ তার তওর্া গ্রহর্ করসর্ি এর্ং ইহকাসল্ ও পরকাসল্ তাসক 
িমা করসর্ি।  
1। সর্ সকাসিা মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত কাজ হসল্া এই সর্, সস সর্ি 
নিসজর পাপগুনল্সক ল্ুনকসয় রাসখ এর্ং অন্য সকাসিা সল্াসকর কাসে 
র্া সকাসিা িাসসকর কাসে অথর্া সকাসিা আদাল্সতর নর্িারক 
নকংর্া নর্িারপনতর কাসে তার সকাসিা পাসপর কথা স্বীকার িা 
কসর। নকন্তু সস নিসজর অন্তসরর মসধয সমস্ত পাপসক  তর্া কসর 
আল্লাহর কাসে অনুতপ্ত হসয় ভনর্ষ্যসত পাপ িা করার জন্য দতঢ়ভাসর্ 
সতয প্রনতজ্ঞা কসর তওর্া করসর্ এর্ং তাসত অিল্ থাকসর্। আর 
পাসপর কথা স্বীকার িা কসর এিাই পন্থা অর্ল্ম্বি করসর্। সকিিা, 
এিাই পন্থা অর্ল্ম্বি করা তার জন্য সর্নি ভাসল্া। সর্সহতু সতয 
পন্থায় অনুতপ্ত হসয় ভনর্ষ্যসত পাপ িা করার জন্য মহাি আল্লাহর 
কাসে নিষ্ঠার্াি হসয় তওর্া করসল্ নতনি অর্শ্যই তওর্া কর্ুল্ 
করসর্ি।  
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1। মহাি আল্লাহ সর্ র্যনক্তসক সুস্থতা এর্ং নিরাপত্তা প্রদাি 
কসরসেি, সসই র্যনক্ত অমেল্ সথসক রিা পাসর্ এর্ং সুখময় জীর্ি 
ল্াভ করসর্। আর  প্রকাশ্যভাসর্ পাপািারী র্যনক্ত তাসকই র্ল্া 
সর্সত পাসর, সর্ র্যনক্ত নিসজর পাপগুনল্সক নিসজই প্রকাি কসর 
এর্ং সল্াসকর সামসি গসর্বর সনহত তার  নর্র্রর্ সপি কসর। আর 
মহাি আল্লাহর সশ্রষ্ঠত্ব ও মনহমাসক নিসয় নর্দ্রুপ কসর ও উপহাস 
কসর। তাই সজসি রাখা দরকার সর্, সর্ র্যনক্ত প্রকাশ্যভাসর্ পাপ 
কাজ কসর, সস র্যনক্ত প্রকততপসি মহাি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল্সক 
অর্জ্ঞা কসর এর্ং তুচ্ছজ্ঞাি কসর। নকন্তু সস জাসিিা সর্, তার 
নিসজর পাপগুনল্সক ল্ুনকসয় রাখসল্ সস অমেল্ সথসক রিা পাসর্ 
এর্ং নিরাপত্তা ল্াভ করসর্। 

 أعظم البر في األم حق
মাতার সাসথ ন্যায়পরায়র্তার অনধকার 

সর্বসশ্রষ্ঠ 
دددَرةَ  أَِبددددي   َعدددن  -51 ُ  َرِضدددديَ  ُهَري  ددد ُ  هللا   إِلَددددى َرُجدددد    َجدددا َ : َقددددا َ  ،َعن 

ُ  َصددددل ى هللا ِ   ِ َرُسددددو   دددد ِ  هللا   َمددددن  ! هللا ِ   َ َرُسددددو   َيددددا : َفَقددددا َ  ؛َوَسددددل مَ  َعلَي 
ددا ِ  َحددق  أ ددنِ  الن  دد َ ": َقددا َ  َصددَحاَبِتي  ِبُحس   :َقددا َ  َمددن   ُثددم   :َقددا َ  "أُم 
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دد َ  ُثددم  " دد َ  ُثددم  " :َقددا َ  َمددن   ُثددم  : َقددا َ  ،"أُم   :َقددا َ  َمددن   ُثددم   :َقددا َ  ،"أُم 
 ." َ أَُبو   ُثم  "
 رقم مسلم، صحي  وأيضاً  ،5973 الحدي  رقم البخار ، صحي (

 ).،)1548( - 3 الحدي 
51 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত,  
নতনি র্সল্ি সর্, এক র্যনক্ত আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর নিকসি এসস র্ল্সল্া: সহ আল্লাহর 
রাসূল্! আমার ন্যায়পরায়র্তার অনধকতর অনধকারী সক? 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্ল্সল্ি: 
“সতামার মাতা” । সসই সল্াকনি র্ল্সল্া:  তারপর সক? নতনি 
র্ল্সল্ি: “তারপর সতামার মাতা” সসই সল্াকনি আর্ার 
নজজ্ঞাসা করসল্া: তারপর সক? নতনি র্ল্সল্ি: “তাপরও 
সতামার মাতা” তারপর সসই সল্াকনি আর্ার র্ল্সল্া: তারপর 
সক? তখি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্ল্সল্ি: “তারপর সতামার নপতা”। 
[সহীহ রু্খারী, হাদীস িং 5973 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস 
িং 3 -(1548)]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির মসধয  ) ََحاَبةا )لص   িব্দনির অথব হল্া: 
ন্যায়পরায়র্তার সনহত সুসম্পকব স্থাপি করা এর্ং সদািরর্।   
1। এই হাদীসনির মসধয ন্যায়পরায়র্তার অনধকতর অনধকারী 
মাতাসকই সার্যস্ত করা হসয়সে, তার কারর্ হসল্া এই সর্, সন্তাসির 
জন্য মাতাসকই সর্ সিসয় সর্নি কষ্ট্ সভাগ করসত হয়। সন্তাসির 
জন্য মাতাসকই সর্ সিসয় সর্নি দয়া, সস্নহ এর্ং র্ত্ন করসত হয়। 
আর্ার সন্তািসক দুধ পাি ও ল্াল্ি-পাল্ি করার সমস্ত কষ্ট্ 
মাতাসকই সহ্ করসত হয়। সন্তাসির অসুসখর সময় মাতাসকই 
সজাগ থাকসত হয়। এই রকমভাসর্ সন্তাসির সর্ সিসত্র ও  
সর্বার্স্থায় সর্দিা ও কষ্ট্  মাতাসকই সহ্ করসত হয়। তাই প্রকতত 
ইসল্াম ধসমব মাতার সাসথ ন্যায়পরায়র্তার অনধকার সর্বসশ্রষ্ঠ 
পন্থায় সার্যস্ত করা হসয়সে।  
1। মানুসষর মসধয ন্যায়পরায়র্তার সনহত সর্বসশ্রষ্ঠ আিার-
র্যর্হাসরর   অনধকারী হসল্ি মাতা। সুতরাং তাাঁর সাসথ 
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ন্যায়পরায়র্তার সনহত সুসম্পকব স্থাপি করার মাধযম হসল্া: তাাঁর 
সাহার্য ও সসর্ার্ত্ন করা,  তাাঁর পািাহাসরর প্রসয়াজি পূরর্ করা, 
তাাঁর সাসথ িম্রভাসর্ নর্িয়ীর সুসর কথা র্ল্া, তাাঁর প্রসয়াজি ও 
পেন্দ মত তাাঁসক উপহার প্রদাি করা, তাাঁর প্রনত শ্রিা নিসর্দি করা, 
নতনি দূসর থাকসল্ তাাঁর সাসথ মাসে মসধয সািাৎ করা, তাাঁর সাসথ 
সদাসর্বদা সুসম্পকব স্থাপি কসর রাখা, তাই তাাঁর সাসথ সকাসিা নদি 
সুসম্পকব নেন্ন করা বর্ধ িয়, তসর্ তাাঁর সাসথ সর্নি সািাৎ কসর 
তাাঁসক কষ্ট্ সদওয়া অথর্া তাাঁসক নর্রক্ত করা র্া অসন্তুষ্ট্ করা উনিত 
িয়। নতনি অসুস্থ র্া পীন ত হসল্ তাাঁর আরাম ও িানন্ত ল্াসভর 
র্যর্স্থা করার জন্য সজাগ থাকা, তাাঁর জন্য সদায়া করা; সকিিা 
সমস্ত জাগনতক নর্ষসয় তাাঁর সাসথ ন্যায়পরায়র্তার সনহত সদািরর্ 
ও সুসম্পকব স্থাপি কসর রাখাই হসল্া তাাঁর  অনধকার, র্নদও নতনি 
মহা পাসপ এর্ং আল্লাহর সাসথ নিকব ও অংিীদার স্থাপসির কাসজ 
নল্প্ত থাসকি। নকন্তু মাতা র্খি সনিক পন্থায় প্রকতত ইসল্াসমর নিিা 
সমাতাসর্ক অতযন্ত ধানমবকী হসয় মহাি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল্সক 
সমসি িল্সর্ি, তখি তাাঁর অনধকার সর্বসশ্রষ্ঠ এর্ং সর্ সিসয় সর্নি 
র্স া হসয় র্াসর্। 

 الذنوب كبائر من الوالد ُعقُوقُ 
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 নপতার অর্াধয হওয়া একনি মহা পাপ 
دددددِ  َعددددن   -54 ددددعَ  بددددنِ  هللا ِ  َعب  وم  ُ  َرِضدددديَ  ر  ُهمددددا، هللا    يِّ ِبددددالن   َعددددنِ  َعن 

ُ  َصدددل ى ددد ِ  هللا  بِّ  ِرَضدددا": قدددا َ  ,َوَسدددل مَ  َعلَي  َوالِددددِ  ِرَضدددا ِفدددي   الدددر   ،ال 
بِّ  َوَسَخطُ   ."ال َوالِدِ  َسَخطِ  ِفي   الر 

 صدددددددددحح وَ  ،3899 الحددددددددددي  رقدددددددددم ،الترمدددددددددذ  جدددددددددامع(
 ).األلباني

54 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি আমর [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] হসত 
র্নর্বত, নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
হসত র্র্বিা কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “প্রনতপাল্সকর সন্তুনষ্ট্ ল্াভ হসর্ নপতার 
সন্তুনষ্ট্র ল্াসভর মাধযসম এর্ং প্রনতপাল্ক সক্রাধানিত হসর্ি 
নপতার সক্রাধানিত হওয়ার মাধযসম”।  
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 3899,  আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 18 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির দানর্ সমাতাসর্ক এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয় সর্,  
নিসজর নপতার আনুগতয করা ও সম্মাি করা অপনরহার্ব। সুতরাং সর্ 
র্যনক্ত নিসজর নপতার আনুগতয করসত পারসর্, সস র্যনক্ত মহাি 
আল্লাহর আনুগতয করসত পারসর্। আর সর্ র্যনক্ত নিসজর নপতাসক 
সক্রাধানিত করসর্, সস র্যনক্ত    মহাি আল্লাহসক সক্রাধানিত করসর্। 
এই নর্ধািনি নিসজর মাতার সিসত্রও প্রসর্াজয।   
1। এই হাদীসনির িারা এই নর্ষয়নিও সার্যস্ত হয় সর্, নপতা-মাতার 
সাসথ অসৎ আিরর্ করা এর্ং তাসদরসক অসন্তুষ্ট্ করা একনি মহা 
পাপ। 
 
 
 
 
 
 
 

  الطيب الح   الكسب على الح 
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 বর্ধ এর্ং পনর্ত্র রুনজসরাজগাসরর প্রনত 
উৎসাহ প্রদাি করা 

دددَرةَ  أَِبدددي   َعدددن   -55 ُ  َرِضددديَ  ُهَري  ددد ُ  هللا   هللا ِ  َرُسدددو  ُ  َقدددا َ  :  ُ َيقُدددو   ،َعن 
ُ  َصدددل ى ددد ِ  هللا  َتدددِزمَ  ألَن  " :َوَسدددل مَ  َعلَي  َمدددةً  أََحدددُدُكم   َيح   ؛َحَطدددب   ِمدددن   ُحز 

ِملََهدددا ددددِر ِ  َعلَدددى َفَيح  ددددر   ؛َعَهددداَفَيِبي   ؛َظه  دددأَ َ  أَن   ِمددددن   لَددد ُ  َخي   َرُجدددد ً  َيس 
ِطي   َنعُ  أَو    ِ ُيع    ". ُ َيم 
 ،)3041( - 307 الحدددددددددددددي  رقددددددددددددم مسددددددددددددلم، صددددددددددددحي (

 ).1074 الحدي  رقم البخار ، وصحي   ل ، واللفظ
48 - অথব:  আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “সতামাসদর মসধয সথসক সকাসিা র্যনক্ত ল্কন  র্া জ্বাল্ানি 
কাসির সর্াো সর্াঁসধ নপসির উপর র্হি করসর্ এর্ং তা নর্নক্র কসর 
পয়সা উপাজবি করসর্। এই কাজনি সকাসিা র্যনক্তর কাসে নকেু 
িাওয়ার সিসয় সর্নি উত্তম। সকিিা সস তাসক নকেু নদসতও পাসর, 
আর্ার িাও নদসত পাসর”।    
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং  307 -(3041) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 1074, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক 
সিওয়া হসয়সে]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াম হসল্া বর্ধ এর্ং পনর্ত্র রুনজসরাজগাসরর মাধযসম 
মানুসষর জীর্িসক সুখী করার একনি সতয সনিক ধমব। তাই এই 
ধমবনি মানুষসক অপসরর অথব, সম্পদ র্া অন্য সকাসিা নজনিস র্ািি 
করসত নিসষধ কসরসে। সকিিা তাসত মানুসষর মাি সম্মাি এর্ং 
িনক্ত িষ্ট্ হসয় র্ায় আর তার জীর্সি সল্াভ ও আল্স্য র্তনদ্ধ পায় ও 
সর্স  উসি। 
1। সর্ র্যনক্ত আল্লাহর উপর আস্থা সরসখ বর্ধ ও পনর্ত্র 
রুনজসরাজগার এর্ং জীনর্কাজবি করসর্, প্রকতত ইসল্াম ধসমব তার 
মহাসম্মাি রসয়সে। আর সর্ সকাসিা বর্ধ ও পনর্ত্র কসমবর মাধযসম 
রুনজসরাজগাসরর মহামর্বাদাও রসয়সে। র্নদ সসই কমবনিসক 
সনিকভাসর্ উন্নত পন্থায় বর্ধ পদ্ধনতসত সম্পাদি করা হয় এর্ং 
হারাম র্স্তু সথসক তাসক রিা করা হয়।   
1। মুসনল্ম র্যনক্ত সর্ি নিসজর এর্ং নিসজর স্ত্রী ও 
নিশুসন্তািসন্তনতসদর ভরর্সপাষর্ ও সখারসপাসির সমস্ত খরি সনিক 
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পন্থায় র্হি করার উসিসশ্য বর্ধ ও পনর্ত্র রুনজসরাজগার এর্ং 
জীনর্কাজবি কসর, তার প্রনত তাসক প্রকতত ইসল্াম ধমব উৎসাহ 
প্রদাি কসর। অনুরূপভাসর্ সস সর্ি সুসখ িানন্তসত সম্মাসির সনহত 
জীর্ির্াপি করসত পাসর, তার উপর্ুক্ত উপায় অর্ল্ম্বি করার 
প্রনতও তাসক প্রকতত ইসল্াম ধমব উৎসাহ প্রদাি কসর। সকিিা 
সর্কারত্ব ও আল্স্য এর্ং অকমবা র্া কমবহীি হসয় র্সস থাকার 
নর্ষয়নিসক প্রকতত ইসল্াম ধমব  তর্া কসর।  

 هائوإعفا اللحية إكرام وجوب
দান র সম্মাি করা এর্ং তা সেস  সদওয়া 

অপনরহার্ব 
دددِ  َعددن   -56 ددنِ  هللاِ  َعب  ُ  َرِضدديَ  ُعَمددرَ  ب  ُهَمددا، هللا  بدديِّ  َعددنِ  َعن   َصددل ى الن 
 ُ وَ  او  فُ ح  أَ : "َقا َ   َوَسل َم، َعلَي  ِ  هللا   ".َحىاللِّ  او  فُ ع  أَ وَ  بَ ارِ الش 
 لدددددد ، واللفددددددظ ،)159( -51 الحدددددددي  رقددددددم مسددددددلم، صددددددحي (

 ).،5891 الحدي  رقم البخار ، وصحي 
56 - অথব:  আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত।  নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক 
র্র্বিা কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
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র্সল্সেি: “সতামরা সগাাঁফ র্া সমাি সকসি সফসল্ নদসর্ এর্ং দান  
সেস  নদসর্”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং  51 -(159) এর্ং সহীহ র্ুখারী, হাদীস 
িং 5891, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 33 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির দানর্ সমাতাসর্ক এিা প্রনতমাি হয় সর্, দান র 
সম্মাি ও র্ত্ন করা এর্ং তা সেস  সদওয়া ওয়াসজর্ ও অপনরহার্ব। 
তাই দান  মুণ্ডি করা র্া কামাসিা এর্ং তুসল্ সফল্া ও োাঁিা বর্ধ 
িয়।  
1। থুতনির উপসর এর্ং সিাাঁসির িীসির িুল্গুনল্ দান র মসধযই 
প সে।  
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সমাি সকসি সফসল্ 
সদওয়ার নর্ষয়নি প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সম্মত একনি কাজ। তাই 
মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য  সম্পূর্ব সমাি নকংর্া তার দুই নদক সেস  
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সদওয়া জাসয়জ িয়। সুতরাং তার জন্য এিাই উনিত সর্, সস সর্ি 
তার সমাি সোঁসি সফসল্ অথর্া মুণ্ডি কসর।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفقة في األجر احتساب أهمية
সপাষ্যর্সগবর সখারসপাসির জন্য 

িাকাপয়সা র্যয় করার কাসজ আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াসভর 
আিা করার মর্বাদা 
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دِ  َعدددن   -57 دددنِ  َسدددع  ُ  َرِضددديَ  َوق ددداص   أَِبدددي   ب  ددد ُ  هللا   هللا ِ   َ َرُسدددو   أَن   ،َعن 

ُ  َصددل ى دد ِ  هللا  دد َ : "َقددا َ  َوَسددل َم، َعلَي  ِفددقَ  لَددن   إِن  َتِغددي   ةً َنَفَقدد ُتن  دد َ  ِبَهددا َتب   َوج 
تَ  ل  إِ  هللا ِ  َها أُِجر  َع ُ  َما َحت ى ،َعلَي  َرأَِت َ  َفمِ  ِفي   َتج   ".ام 
 مسددلم، وصددحي  لد ، واللفددظ ،56 ي الحددد رقدم البخددار ، صدحي (

 ).،)3618( - 5 الحدي  رقم من جز 
57 - অথব: সায়াদ নর্ি আর্ু ওয়াক্কাস [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত  সর্, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 

র্সল্সেি: “আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াসভর উসিসশ্য তনুম সর্ সম্পদই র্যয় 
করসর্, সসই সম্পসদর মাধযসম তনুম পরু্য প্রাপ্ত হসর্। এমিনক সর্ 
খার্ার তুনম সতামার নিসজর স্ত্রীর মুসখ তুসল্ নদসর্ তার মাধযসমও 
তুনম পরু্য ল্াভ করসত পারসর্”।  
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 56 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 5 -
(3618), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 5 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3232
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3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, নিসজর স্ত্রী ও 
নিশুসন্তািসন্তনতসদর সখারসপাি সজাগাসিার সুর্যর্স্থা করার জন্য 
িাকাপয়সা ও ধিসম্পদ র্যয় করার মসধয সর্ র্যনক্ত মহাি আল্লাহর 
সন্তুনষ্ট্ ও পুর্য ল্াসভর আিা সপাষর্ করসর্ িা, সস র্যনক্ত মহাি 
আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ও পুর্য ল্াভ করসত পারসর্ িা। 
1। এই হাদীসনির িারা এিা প্রনতমাি হয় সর্, প্রকতত ইসল্াসমর 
নিিা অনুর্ায়ী মহাি আল্লাহর উপাসিার অথব হসল্া র্তহত্তর ও 
র্যাপক নর্ষয়; তাই মানুষ র্খি সাধারর্ জাসয়জ র্স্তুগুনল্ নিসজ 
উপসভাগ করার জন্য র্যর্হার করসর্ এর্ং তার জরুনর নর্ষয়গুনল্ 
পাল্ি করসর্, তখি সস র্নদ তাসত মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ও পুর্য 
ল্াসভর আিা সপাষর্ কসর, তাহসল্ সস নিশ্চয় তার সসই সাধারর্ 
জাসয়জ র্স্তুগুনল্ এর্ং জরুনর নর্ষয়গুনল্ পাল্ি করার মাধযসম মহাি 
আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ও পুর্য ল্াভ করসত পারসর্।  
1। স্বামী-স্ত্রীর মসির ইচ্ছা সর্ৌি পূরর্ করার জন্য তাসদর মসধয সর্ 
সম্পকব স্থাপি হসর্, তাসতও তারা মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ও অসিক 
পুর্য ল্াভ করসত পারসর্, র্নদ তারা তাসদর সম্পকব স্থাপি করার 
মাধযসম মহাি আল্লাহর বিকিয ল্াভ করার ইচ্ছা সপাষর্ কসর।  
 
 

 اإلحداد أحكام
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 সিাক সভাগ করার নর্ধাি 
دددةَ  أُمِّ  َعدددن   -58 َهددد هللاُ  َرِضددديَ  َعِطي  ِبدددي   َقدددا َ : َقالَدددت   ،اَعن   َصدددل ى الن 
ددد ِ  هللاُ  دددَرأَة   َيِحددد    لَ : "َوَسدددل مَ  َعلَي  ِمنُ  ِلم  مِ  ِبددداهلل ِ  ُتدددؤ   أَن   ،اْلِخدددرِ  َوالَيدددو 

قَ  ُتِحدددد   ج   َعلَدددى ل  إِ  َثددد َ    َفدددو  َهدددا ؛َزو  َتِحددد ُ  لَ  َفإِن  دددَب ُ  َولَ  َتك  ًبدددا َتل   َثو 
ُبوًغا، بَ  ل  إِ  َمص  ب   َثو   ".َعص 

 ).5141 الحدي  رقم البخار ، صحي (
58 - অথব:  উমু্ম আনতয়া [রানদয়াল্লাহু আিহা] সথসক র্নর্বত। নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“সর্ মনহল্া আল্লাহ ও পরকাসল্র প্রনত ঈমাি ও নর্শ্বাস স্থাপি কসর,  
সস সর্ি তার স্বামী ো া অন্য সকাসিা র্যনক্তর মততুযসত নতি নদসির 
সর্নি সিাক সভাগ িা কসর। তাই সস তার স্বামীর মততুযর্রর্ করার 
পর সিাক সভাগ করার সময় সুরমা র্যর্হার করসর্ িা। এর্ং এই 
সিাক সভাগ করার সময় সকাসিা  রনঙি  কাপ   পনরধাি  করসর্  
িা,  শুধু মাত্র এমি এক সাদা  কাপ  পরসর্, সর্ কাপ নিসক 
সুন্দরতা প্রকাি করার জন্য বতনর করা হয় নি”।  [সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 5141]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী  সাহার্ীয়ার পনরিয়: 
নুসাইর্া নর্িতুল্ হানরস আল্ আিসারী সাহার্ীয়া, তাাঁর ডাক িাম 
উমু্ম আনতয়া [রানদয়াল্লাহু আিহা]। নতনি ওই সমস্ত মনহল্া 
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সাহার্ীসদর অন্তভুবক্ত নেসল্ি, র্াাঁরা মহাি আল্লাহর পসথ নর্নভন্ন র্সুদ্ধ 
অংি গ্রহর্ কসরনেসল্ি। তাই নতনি তাাঁর ডাক িাসমই সর্নি প্রনসদ্ধা 
নেসল্ি। এর্ং তাাঁর প্রকতত িাম সম্পসকব র্ল্া হসয়সে: নুসাইর্া 
নর্িতুল্ হানরস, আর্ার এিাও র্ল্া হসয়সে সর্, তাাঁর প্রকতত িাম 
হসল্া নুসাইর্া নর্িতু কায়ার্।  
নুসাইর্া নর্িতুল্ হানরস সর্সহতু ওই সমস্ত মনহল্া সাহার্ীসদর 
অন্তভুবক্ত নেসল্ি, র্াাঁরা মহাি আল্লাহর পসথ নর্নভন্ন র্ুসদ্ধ অংি গ্রহর্ 
কসরসেি। আর আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
এর সাসথ নতনি সাতনি র্ুসদ্ধ অংি গ্রহর্ কসরসেি। তাই নতনি 
আহতসদর নিনকৎসা করসতি এর্ং সরাগীসদর সসর্া-শুশ্রুষা ও 
সদখা-শুিা করসতি। আর মতত র্যনক্তসদর মততসদহগুনল্সক মাদীিা 
মুিাওয়ারা নিসয় সর্সতি। সুতরাং হাদীসসর মসধয এসসসে:  

دددةَ  أُمِّ  َعدددن   ةِ  َعِطي  َصددداِري  َن  َهددد هللاُ  َرِضددديَ  األ  تُ : َقالَدددت   ،اَعن   َمدددعَ  َغدددَزو 
ددددددددد ِ  هللاُ  َصدددددددددل ى هللاِ  َرُسدددددددددو ِ  عَ  َوَسدددددددددل مَ  َعلَي  ، َسدددددددددب    َغدددددددددَزَوات 
لُفُُهددددم   ددددَنعُ  ؛ِرَحددددالِِهم   ِفددددي أَخ  َعدددداَم، لَُهددددمُ  َفأَص  َحددددى، َوأَُداِو  الط   ال َجر 
َضى َعلَى مُ َوأَقُو    . ال َمر 
 ). ،)3831( - 341 الحدي  رقم مسلم، صحي (

অথব:  উমু্ম আনতয়া আল্ আিসারী সাহার্ীয়া [রানদয়াল্লাহু আিহা] 
সথসক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আনম আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সসে সাতনি র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরনে। 
আনম তাাঁসদর আর্াসস র্া থাকার জায়গাসত ও র্াসস্থাসি অর্স্থাি 
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করতাম। তাসদর খার্ার বতনর করতাম, আহতসদর নিনকৎসা 
করতাম এর্ং সরাগীসদর সসর্া-শুশ্রুষা ও সদখা-শুিা করতাম। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 341 -(3831) ]।  
উমু্ম আনতয়া নেসল্ি একজি প্রনসদ্ধা নর্িির্া র্ুনদ্ধমতী 
মহাসম্মানিতা মনহল্া সাহার্ীয়া। নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সসে সথসক আল্লাহর পসথ র্ুদ্ধ করার 
মহা মর্বাদা ল্াভ কসরসেি। অনুরূপভাসর্ মুসল্মািসদর মসধয নতনি 
প্রকতত ইসল্াসমর নিিা ও আইিিাস্ত্র প্রিাসরর মহা মর্বাদাও ল্াভ 
কসরসেি। এই মহা মর্বাদা খুর্ কম সংখযক মনহল্া ল্াভ করসত 
সপসরসেি। আর আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
এর কন্যা জায়িাসর্র মততুযর্রর্ করার পর তাাঁসক নতনিই সগাসল্ 
নদসয়নেসল্ি।  
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] মততুযর্রর্ করার 
পর নতনি তাাঁর জীর্সির সিষ নদসক র্াসরা িহর িসল্ র্াি। সসই 
র্াসরা িহসর অসিক সাহার্ী, তাসর্য়ী এর্ং নর্নভন্ন প্রকাসরর 
সল্াকজি তাাঁর মাধযসম প্রকতত ইসল্াসমর নিিা ও নর্নধনর্ধাসির 
জ্ঞাি ল্াভ কসরি। নর্সিষভাসর্ তাাঁরা তাাঁর কাে সথসক জািাজার 
িামাসজর নিয়ম এর্ং মতত র্যনক্তসদরসক সগাসল্ সদওয়ার প্রর্াল্ীর 
নর্ষসয় নর্নিষ্ট্ভাসর্ জ্ঞাি ল্াভ কসরি। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 
40 নি। 
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নতনি প্রায় সি 70 নহজরী পর্বন্ত জীনর্ত নেসল্ি। [রানদয়াল্লাহু 
আিহা ওয়া আরদাহা] ।   

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। সিাক সভাগ করার অথব হসল্া: স্বামীর মততুযর্রর্ করার কারসর্ 
স্ত্রীর মসি মািনসক র্ন্ত্রর্া র্া দুঃখ সতনষ্ট্ হওয়ার ফসল্ তার নর্ধর্া 
হওয়ার পর ইিসতর মসধয (নিনদবষ্ট্ সমসয়র মসধয) সস নিসজর 
িরীসর এর্ং কাপস  সমস্ত প্রকাসরর সাজ সজ্জা র্জবি করসর্। 
সুতরাং উদাহরর্স্বরূপ র্ল্া সর্সত পাসর সর্, সস তার ইিসতর মসধয 
সসৌন্দর্ব র্তনদ্ধ করার জন্য সুরমা কাজল্, রং এর্ং পাউডার র্যর্হার 
করসত পাসর িা; সর্সহতু এই সমস্ত নজনিস সাধারর্ভাসর্ িারী তার 
স্বামীর জন্য র্যর্হার কসর থাসক। অনুরূপভাসর্ সস সকল্ প্রকাসরর 
সুগনন্ধ, পারনফউম, গয়িা,  উজ্জ্বল্ কাপ -সিাপ  র্যর্হার করসত 
পাসর িা। তসর্ সজসি রাখা উনিত সর্, সিাক সভাগ করার জন্য 
নর্সিষ সকাসিা রং এর নর্নিষ্ট্ সকাসিা কাপ  সিই। 
1। সর্ মনহল্ার স্বামী মততুযর্রর্ কসরসে, সস মনহল্া তার স্বামীর 
মততুযসত িার মাস দি নদি সিাক পাল্ি করসর্। নকন্তু সস র্নদ 
গভবর্তী র্া অন্তঃসত্বা হয়, তাহসল্ তার সিাক সভাগ করার সময় 
হসল্া সন্তাি ভনূমষ্ঠ হওয়ার সময় পর্বন্ত। সুতরাং সর্ মনহল্ার র্খিই 
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সন্তাি ভনূমষ্ঠ হসর্, সস মনহল্ার তখিই ইিত (নিনদবষ্ট্ সময়) 
পাল্সির সময় সীমা সিষ হসয় র্াসর্। সসই ইিত (নিনদবষ্ট্ সময়) 
পাল্ি স্বামীর মততুযর্রসর্র কারসর্ সহাক অথর্া স্বামীর  কাে সথসক 
তাল্াক পাওয়ার কারসর্ সহাক। র্খিই গভবর্তী মনহল্ার সন্তাি 
ভনূমষ্ঠ হসয় র্াসর্ তখিই তার ইিত (নিনদবষ্ট্ সময়) সিষ হসয় র্াসর্। 
র্নদও তার সন্তাি ভনূমষ্ঠ হয় িয় মাস গভবধারর্ করার পূসর্ব।  
1। অনুরূপভাসর্ সর্ মনহল্ার স্বামী মততযুর্রর্ করসর্, সস মনহল্া তার 
স্বামীর মততুযর্রর্ করার কারসর্ িার মাস দি নদি সিাক পাল্ি 
করসর্। র্নদও ইসল্ামী নর্ধাি অনুসাসর তাসদর বর্ধভাসর্ নর্র্াহ 
হওয়ার পর তাসদর  মসধয িারীনরক সম্পকব ও সর্ৌিনমল্ি সং নিত 
হয়নি।  
4। মনহল্ার স্বামী ো া অন্য সকাসিা সল্াক মততুযর্রর্ করসল্, তার 
জন্য সিাক পাল্ি করা বর্ধ রসয়সে, তসর্ ওয়াসজর্ র্া অপনরহার্ব 
িয়। নকন্তু এই সিসত্র নতি নদসির সর্নি তার জন্য সিাক পাল্ি করা 
বর্ধ িয়। সুতরাং সকাসিা মনহল্ার সকাসিা সন্তাি মততুযর্রর্ করসল্, 
তার জন্য মাত্র নতি নদি সিাক পাল্ি করা বর্ধ রসয়সে। তসর্ এই 
সিসত্র সিাক সভাগ করার উসিসশ্য সকাসিা মনহল্ার প্রনত তার 
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নিসজর িরীসর এর্ং কাপস  সকাসিা প্রকাসরর সাজ সজ্জা র্জবি 
করা এর্ং র্াইসর িা র্াওয়া ওয়াসজর্ ও অপনরহার্ব িয়।  
5। পুরুষ র্যনক্তর প্রনত সকাসিা অর্স্থাসত সিাক পাল্ি করার 
সকাসিা নর্ধাি সিই।   

 الرحمة دين اإلس م
প্রকতত ইসল্াম হসল্া সদয় আিরসর্র ধমব 

دددددِ  َعددددن   -59 ددددنِ  هللا ِ  َعب  ُ  َرِضدددديَ  ُعَمددددرَ  ب  ُهَمددددا هللا   هللا ِ   َ َرُسددددو   أَن  : َعن 
ددد ِ  هللاُ  َصدددل ى َبتِ " :َقدددا َ  َوَسدددل مَ  َعلَي  دددَرأَة   ُعدددذِّ ة   ِفدددي   ام  َهدددا، ِهدددر   َرَبَطت 
دددى دددارَ  ِفيَهدددا َفدددَدَخلَت   ؛َماَتدددت   َحت  هدددا يَ ِهددد لَ  ،الن  هاوَ  أطعَمت   إذ   ؛َسدددَقت 

ها، ها ِهيَ  لَ وَ  َحَبَست  ِض  اشِ َخشَ  ِمن   ُك ُ أ  تَ  ؛َتَرَكت   ".األر 
 لددددددد ، واللفدددددددظ ،1481 الحددددددددي  رقدددددددم البخدددددددار ، صدددددددحي (

 ).،)1141( - 353 الحدي  رقم من جز  مسلم، وصحي 
59 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] নিশ্চয় র্সল্সেি: “একজি মনহল্াসক একনি নর্ াসল্র 
কারসর্ জাহান্নাসমর িানস্ত সভাগ করসত হসয়সে। সকিিা, সসই 
মনহল্ানি একনি নর্ াল্সক সর্াঁসধ সরসখনেসল্া। তাই সসই নর্ াল্নির 
মততুয  সিনেসল্া। এই কারসর্ সসই মনহল্ানিসক জাহান্নাসমর আগুসি 
প্রসর্ি করসত হসয়সে। মনহল্ানি র্খি সসই নর্ াল্নিসক সর্াঁসধ 
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সরসখনেসল্া তখি তাসক নকেু সখসতও সদয়নি এর্ং পাি করসতও 
সদয়নি। অথি সসই নর্ াল্নিসক সস সেস ও সদয়নি সর্, সসই 
নর্ াল্নি মানির কীিপতে অথর্া জনমর সপাকামাক  সখসয় তার 
জীর্ি রিা করসর্”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 1481 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
353 -(1141), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্খুারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 33 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। সকাসিা প্রার্ীসক অকারসর্ সর্াঁসধ রাখা এর্ং তাসক তার খার্ার ও 
পাি করার দ্রর্য সথসক নর্রত রাখা নিষ্ঠুর ও কসিার হৃদসয়র মানুষ 
হওয়ার প্রমার্ র্হি কসর। এর্ং এর সাসথ সাসথ সস খারাপ আিরর্ 
এর্ং অভদ্রতার মানুষ হওয়ার প্রমার্ র্হি কসর। 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, অকারসর্ সকাসিা জীর্জন্তু 
র্া প্রার্ীসক সকাসিা রকমভাসর্ কষ্ট্ সদওয়া, তার প্রনত অন্যায় করা 
এর্ং তাসক প্রহার করা ও হতযা করা একনি মহা পাপ। তাই এই 
হাদীসসর উনল্লনখত মনহল্ানিসক জাহান্নাসমর আগুসি প্রসর্ি করসত 
হসয়সে; এই জন্য সর্, সস একনি নর্ াল্সক সর্াঁসধ সরসখ হতযা 
কসরসে।  
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1। মানুষ ওই সময় সকাসিা জীর্জন্তুসক সর্াঁসধ রাখসত পারসর্, র্খি 
সস তাসক তার খার্ার ও পাি করার দ্রর্য এর্ং জরুনর ঔষধ প্রদাি 
করসর্, আর প্রদাি করসর্ তাসক তার জীর্ি রিার সনিক 
উপাদাি। এই নিয়ম সমাতাসর্ক মানুষ সকাসিা নর্ াল্ এর্ং পানখ 
ইতযানদ প্রার্ীসক সর্াঁসধ রাখসত পারসর্।  
4। প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক সর্ প্রার্ীসক হতযা করার 
অনুমনত সিই, সসই প্রার্ীসক সর্ র্যনক্ত কষ্ট্ নদসর্ অথর্া হতযা 
করসর্, সসই র্যনক্তসক পরকাসল্ কসিার িানস্ত সভাগ করসত হসর্। 

 أَف َض ُ  ُدعاَ    هذا
এনি একনি সসর্বাত্তম সদায়া 

ددددَرةَ  أَِبددددي   َعددددن   -60 ُ  َرِضدددديَ  ُهَري  دددد ُ  هللا   هللا ِ  َرُسددددو  ُ  َقددددا َ  :َقددددا َ  ،َعن 
ُ  َصدددل ى ددد ِ  هللا  دددَوة   ِمدددن   َمدددا:  "َوَسدددل مَ  َعلَي  ُعو َدع  ددددُ  ِبَهدددا َيدددد  َضددد َ  ال َعب   أَف 
أَلُ َ  إِنِّي   لل ُهم  اَ  :ِمن   َيا ِفي ال ُمَعاَفاةَ  أَس  ن  ِخَرةِ  الد   ".َواْل 
 ).األلباني وصحح  ،1853 الحدي  رقم ماج ، ابن سنن(

60 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “মানুষ র্ত রকম সদায়া কসর, তার মসধয সথসক এই 
সদায়ার সিসয় আর উত্তম সকাসিা সদায়া সিই”।  

أَلُ َ  إِنِّي   لل ُهم  اَ  َيا ِفي ال ُمَعاَفاةَ  أَس  ن  ِخَرةِ  الد   "َواْل 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


নির্বানিত হাদীস-পঞ্চম খণ্ড 
 

 

 

 

199 

 

 
অথব: “সহ আল্লাহ আনম আপিার নিকসি দুনিয়া ও পরকাসল্র 
সানর্বক নিরাপত্তা, সফল্তা এর্ং পনরত্রার্ প্রাথবিা কনর”। 
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1853, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াসমর নিিার আসল্াসক এই সদায়ানির মাধযসম 
মহাি আল্লাহর কাসে অনধকতর প্রাথবিা করা একনি সৎকমব। তাই 
আন্তনরকতার সনহত নর্িয়ী, অনুতপ্ত ও অর্িত মস্তসক এর্ং অকপি 
হৃদসয় এই সদায়ানি সদা সর্বদা পাি করা উনিত। সকিিা মহাি 
আল্লাহর প্রনত মানুসষর ভাসল্া ধারর্া ও আিা সনিক পন্থায় স্থানপত 
হসল্, সসই ভাসল্া ধারর্া ও আিাসক মহাি আল্লাহ সকাসিা সময় িষ্ট্ 
কসরি িা। তাই এই রকম ভাসর্ মানুষ মহাি আল্লাহর কাসে 
অনধকতর প্রাথবিা করসল্ নিরাপত্তা ও সুস্থতা, িানন্ত, নিনশ্চন্ততা এর্ং 
সুখ ল্াভ করসত পারসর্। 
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1। এই মহা সদায়ানিসক সদা সর্বদা পাি করার প্রনত এই হাদীসনি 
মুসনল্ম র্যনক্তসক উৎসাহ প্রদাি কসর। র্াসত তাসক মহাি আল্লাহ 
সকল্ প্রকাসরর নর্পদ, ফযাসাদ, কষ্ট্, নর্ভ্রম, িয়তাসির কুমন্ত্রর্া 
এর্ং অন্যান্য িনতকর নজনিস সথসক রিা কসরি। 

1। দুনিয়া ও পরকাসল্র সানর্বক নিরাপত্তা, সফল্তা এর্ং 
পনরত্রার্ ল্াভ করার অথব হসল্া এই সর্, মানুষ মহাি আল্লাহর 
কাে সথসক ল্াভ করসর্ সংরির্, িানন্ত, র্ত্ন ও রির্াসর্ির্। 
তাই সুরনিত র্যনক্ত তাসকই র্ল্া র্াসর্, সর্ র্যনক্ত সংরনিত 
হসর্ সুস্থতা, িানন্ত ও নিরাপত্তা এর্ং সুখ ল্াসভর মাধযসম। আর 
এই ভাসর্ সংরনিত হওয়ার নর্ষয়নি প্রকততপসি মানুষ ল্াভ 
করসত পাসর কল্যার্দায়ক মহাি আল্লাহর সংরিসর্ সথসক। 
সকিিা মহাি আল্লাহ তাসক ওই সমস্ত িনতকর নজনিস সথসক 
রিা কসরি, সর্ সমস্ত নজনিসসক সস অপেন্দ কসর র্া  তর্া 
কসর, আর সর্ সমস্ত নজনিস তার ধসমবর এর্ং দুনিয়া ও 
পরকাসল্র িনত সাধি কসর। 
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ع وجوب  المعتد  َرد 
আক্রমর্কারীসক দমি করা অপনরহার্ব 

دددنِ  دِ َسدددِعي   َعدددن  -63 دددد   ب  ُ  َرِضددديَ  َزي  ددد ُ  هللا  ِبددديِّ  َعدددنِ  ،َعن  ُ  َصدددل ى الن   هللا 
ددد ِ  ،َشدددِهي   َفُهدددوَ  ؛َمالِددد ِ  نَ ُدو   قُِتددد َ  َمدددن  " :َقدددا َ  ،َوَسدددل مَ  َعلَي   قُِتددد َ  َوَمدددن   د 
لِ ِ  نَ ُدو    ".د  َشِهي   َفُهوَ  ؛ِن ِ ِدي   نَ ُدو   أو ،َدِم ِ  نَ ُدو   أو ،أَه 
 وجددددامع لدددد ، واللفددددظ ،4771 الحدددددي  رقددددم داود، أبددددي سددددنن(

 الحددددي  رقدددم النسدددائي، سدددننو ،3413 الحددددي  رقدددم الترمدددذ ،
 اإلمدددام وقدددا  ،1580 الحددددي  رقدددم ماجددد ، ابدددن سدددننو ،4095

 وصددددحح  صددددحي ، حسددددن:  بأندددد  الحدددددي  هددددذا عددددن الترمددددذ 
 ).األلباني

63 -  অথব:  সাঈদ নর্ি জযাইদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত, 
নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক র্র্বিা 
কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
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“সর্ র্যনক্ত নিসজর সম্পনত্ত রিা করার কারসর্ নিহত হসর্, সস 
িাহীদ র্সল্ই নর্সর্নিত হসর্। সর্ র্যনক্ত নিসজর পনরর্ার রিার 
কারসর্ নিহত হসর্ সসও িাহীদ র্সল্ই নর্সর্নিত হসর্। অথর্া 
সর্ র্যনক্ত নিসজর প্রার্ রিার কারসর্ নকংর্া নিসজর সতয সনিক 
ধমব ইসল্াম রিার কারসর্ নিহত হসর্ সসও িাহীদ র্সল্ই 
নর্সর্নিত হসর্”।  
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 4771 এর্ং জাসম নতরনমর্ী, 
হাদীস িং 3413, সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 4095 এর্ং 
সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1580, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ 
সুিাি আর্ু দাউদ সথসক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী 
হাদীসনিসক হাসাি সহীহ (সুন্দর সনিক) র্সল্সেি। আল্লামা 
িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) 
র্সল্সেি]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ুল্ আওয়ার সাঈদ নর্ি জযাইদ আল্আদাভী আল্কুরািী 
একজি মহানর্খযাত সাহার্ী [রানদয়াল্লাহু আিহু] নতনি 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
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নহজরসতর 11 র্ের পূসর্ব মাক্কা মহািগরীসত জন্ম গ্রহর্ 
কসরি। নতনি মাদীিায় নহজরত কসরি। এর্ং র্দসরর রু্দ্ধ 
ো া  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
সাসথ সমস্ত রু্সদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। র্দসরর রু্সদ্ধ নতনি এই 
জন্য অংিগ্রহর্ করসত পাসরি নি সর্, আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] তাাঁসক কুরাইি র্ংসির 
র্ানর্নজযক র্ানত্রদসল্র সংর্াদ সংগ্রহ করার উসিসশ্য িাম 
সদসির রাজপসথর নদসক গুপ্তির নহসসসর্ সপ্ররর্ কসরনেসল্ি। 
সর্ দিজি সাহার্ীসক দুনিয়াসতই জান্নাসতর প্রনতশ্রুনত সদওয়া 
হসয়সে, সসই দিজি সাহার্ীগসর্র মসধয হসল্ি নতনি একজি। 
ইসল্াম ধমব আনর্ভূবত হওয়ার প্রথম নদসকই নতনি এর্ং তাাঁর স্ত্রী ও 
সহধনমবর্ী উমু্ম জামীল্ ফানতমা নর্িতুল্ খাত্তার্সহ এক সাসথ 
ইসল্াম গ্রহর্ কসরনেসল্ি।   

আর্ুল্ আওয়ার সাঈদ নর্ি জযাইদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
মাদীিায় নহজরত কসরি। এর্ং ওহুসদর র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। 
আর আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ 

আসরা সমস্ত র্ুসদ্ধ অংিগ্রহর্ কসরি। সর্সহতু নতনি র্দসরর রু্সদ্ধর 
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সময় মাদীিায় নেসল্ি িা, সসসহতু নতনি র্দসরর রু্সদ্ধ অংিগ্রহর্ 
করসত পাসরি নি। তর্ুও আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] তাাঁসক র্দসরর রু্সদ্ধর গািীমাসতর মাল্ (ইসল্াসমর 
নিিা সমাতাসর্ক র্ুদ্ধল্ি সম্পদ) এর একনি অংি প্রদাি 

কসরনেসল্ি। সকিিা নতনি তাাঁসক গুপ্তির নহসসসর্ কুরাইি র্ংসির 
র্ানর্নজযক র্ানত্রদসল্র সংর্াদ সংগ্রহ করার উসিসশ্য িাম 
সদসির রাজপসথর নদসক সপ্ররর্ কসরনেসল্ি। 
হাদীস গ্রসন্থ তাাঁর কাে সথসক র্নর্বত 48  নি হাদীস পাওয়া র্ায়। 
নতনি একজি সর্াঁসি আকাসরর মানুষ নেসল্ি। নতনি মাদীিা িহসরর 
র্াইসর সাত মাইল্ দূসর আকীক িামক জায়গাসত সি 53 
নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। আর্ার এিাও র্ল্া হসয়সে সর্, নতনি 
সি 51 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরসেি। অতঃপর সসই আকীক 
িামক জায়গা সথসক মানুসষর কাাঁসধ কসর তাাঁর সদহ মাদীিা িহসর 
নিসয় আসা হয়।  [রানদয়াল্লাহু আিহু]। 
 
 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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3। প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্তর প্রনত একনি ওয়াসজর্ ও অপনরহার্ব কাজ 
হসল্া এই সর্, সস সর্ি নিসজসক, নিসজর পনরর্ারসক এর্ং নিসজর 
মনহল্াসদরসক সর্মি:- উদাহরর্স্বরূপ র্ল্া সর্সত পাসর,  নিসজর মা, 
সমসয়, সর্াি ও স্ত্রীসক র্া নিসজর সম্পদসক অতযািারীর অতযািার 
সথসক র্া আক্রমর্কারীর আক্রমর্ সথসক রিা করসর্। সুতরাং 
আক্রমর্কারীসক প্রথসম সহজ পদ্ধনতসত দমি করার জন্য 
দমিিীনত অর্ল্ম্বি করসর্। তাসত কাজ িা হসল্ তাসক হিি 
করসর্। আর এই হিসির সকাসিা সকসাস র্া িানস্ত সিই, িনতপূরর্ 
অথর্া নদয়াত সিই এর্ং সকাসিা প্রায়নশ্চত্ত নকংর্া কাফ্ফারাও সিই; 
সর্সহতু এই নর্ষসয় প্রকতত ইসল্াসমর এিাই নর্ধাি। আর হিিীয় 
আক্রমর্কারী র্া নির্বাতিকারীসক জাহান্নামী র্যনক্ত র্সল্ সতকব করা 
হসয়সে। আর নির্বানতত র্যনক্তসক হতযা করা হসল্ সস িাহীদ র্সল্ই 
গর্য করা হসয়সে। 

1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্তর 

সত্তা, ধমব, সম্পদ এর্ং পনরর্াসরর সল্াকজসির সম্মাি রিা করার 
নর্ষয়নি নিধবানরত রসয়সে। সুতরাং এই নিধবানরত নর্ষয়নির প্রনত সর্ 
র্যনক্ত আক্রমর্ র্া হামল্া করসর্, তাসক কসিার ভাসর্ দমি করসত 
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হসর্। তাই আক্রমর্কারীসক  দমি করসত নগসয় সর্ র্যনক্ত মততযুর্রর্ 
করসর্, সস র্যনক্ত িাহীদ হওয়ার মর্বাদা ল্াভ করসর্।  
1। এই হাদীসনির সারাংি হসল্া এই সর্, সর্ র্যনক্ত আক্রমর্কারীর 
হাত সথসক নিসজর সম্পদ, নিসজর পনরর্াসরর সল্াকজি, নিসজর মা, 
সমসয়, সর্াি ও স্ত্রী, নিসজর জীর্ি এর্ং নিসজর প্রকতত ধমব 
ইসল্ামসক রিা করসত র্াওয়ার কারসর্ আক্রমর্কারীর হাসত 
মততুযর্রর্ করসর্, সস র্যনক্ত িাহীদ র্সল্ই গর্য করা হসর্ এর্ং 
পরকাসল্ সস িাহীসদর পুর্য ও মর্বাদা ল্াভ করসর্।  

بُ  ِض  َغص  َر   اإلس م في حرام األ 
ইসল্াম ধসমব র্ল্পরূ্বকভাসর্ সল্াসকর ভনূম 

ও সম্পনত্ত দখল্ করা হারাম 
دددنِ  دِ َسدددِعي   َعدددن   -61 دددد   ب  ُ  َرِضددديَ  َزي  ددد ُ  هللا  تُ  َقدددا َ  ،َعن    َ َرُسدددو   َسدددِمع 
ُ  َصدددل ى هللا ِ  ددد ِ  هللا  ِض  ِمدددنَ  َظلَددددمَ  َمدددن  " : ُ َيقُدددو   َوَسددددل مَ  َعلَي  َر  ًئا األ   َشددددي 

َق ُ  عِ  ِمن   ُطوِّ  ". أََرِضينَ  َسب 
  لددددددد ، واللفدددددددظ ،1451 الحددددددددي  رقدددددددم البخدددددددار ، صدددددددحي (

 ).،)3630( - 317 الحدي  رقم مسلم، وصحي 
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61 -  অথব:  সাঈদ নর্ি জযাইদ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আনম আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক র্ল্সত শুসিনে নতনি র্সল্সেি: “সর্ 
র্যনক্ত কাসরা জনমর সকাসিা অংি জুলু্ম কসর দানর্সয় নিসর্, 
নকয়ামসতর নদি এর সাত স্তর জনমি তার গল্ায় েুনল্সয় নদসয় 
তাসক িানস্ত সদওয়া হসর্”। 
[সহীহ রু্খারী, হাদীস িং 1451 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস 
িং 317 -(3630), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ রু্খারী 
সথসক সিওয়া হসয়সে]। 
* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 63 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াম ধমব সমস্ত প্রকাসরর অনধকার ও সম্পনত্ত রিা 
করার জন্য সুর্যর্স্থা সিওয়ার প্রনত আহ্বাি জািায়। এর্ং র্ল্পূর্বক 
পদ্ধনতসত অন্য সল্াসকর ভনূম ও সম্পনত্ত দখল্ করা কসিারভাসর্ 
হারাম স াষর্া কসর।  
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1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সর্ র্যনক্ত সকাসিা জনমর 
মানল্ক হসর্, সস র্যনক্ত জনমর নভতসর র্া িীসি র্া নকেু র্স্তু থাকসর্ 
তারও সস মানল্ক হসর্। সুতরাং জনমর নভতসর র্া িীসি সর্ সমস্ত 
পাথর, ভর্ি   এর্ং মূল্যর্াি ধাতু প্রভতনত থাকসর্, সস সমস্ত 
নজনিসসর প্রকতত মানল্ক হসর্ সসই র্ানক্ত, সর্ র্যনক্ত হসর্ জনমর 

মানল্ক। এর্ং জনমর মানল্ক তার জনম খিি কসর তার ইচ্ছা মত 

জনমর িীসি সর্সত পারসর্, র্নদ তাসত তার প্রনতসর্িীর িনত িা 
হয়।   
1। মুসনল্ম র্যনক্তর প্রনত প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নিিা সমসি িল্া 
অপনরহার্ব। তাই তার জন্য অন্য সকাসিা সল্াসকর সম্পনত্ত িুনর কসর 
র্া র্ল্প্রসয়াগ কসর অথর্া জানল্য়ানত কসর নকংর্া প্রতারর্া কসর 
অথর্া  ুষ নদসয় সিওয়া জাসয়জ িয়।  
4। এই হাদীসনির সারাংি হসল্া এই সর্, সর্ র্যনক্ত সকাসিা র্যনক্তর 
জনমর সকাসিা অংি জুল্ুম জর্রদনস্ত কসর দানর্সয় নিসর্, তাসক 
পরকাসল্ সকয়ামসতর নদি দানয়ত্ব সদওয়া হসর্ সর্, সস সর্ি জনমর 
ওই অংিনি পুিরুনিত হওয়ার স্থাসি হািসরর ময়দাসি র্হি কসর 
নিসয় র্ায়, সর্ অংিনি সস দুনিয়াসত অন্য সল্াসকর কাে সথসক জলু্মু 

জর্রদনস্ত কসর দানর্সয় নিসর্। তাই উক্ত জনমর অংিনি তার 
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গল্ায় েুনল্সয় সদওয়া হসর্ গল্া র্সন্ধর নফতা র্া দন র মত। 
সুতরাং এখাসি এিাও র্ল্া সর্সত পাসর সর্, উক্ত জনমর অংিনি 
তার গল্ায় তাসক েুনল্সয় রাখার দানয়ত্ব সদওয়া হসর্ নকন্তু সস 
তা করসত পারসর্ িা। অতএর্ তাসক এই দানয়ত্ব সদওয়ার 
মাধযসম মহা িানস্ত প্রদাি করা হসর্। আর এিাও অথব হসত 
পাসর সর্, সকাসিা র্যনক্তর জনমর সকাসিা অংি জুল্ুম জর্রদনস্ত 

কসর সর্ র্যনক্ত দানর্সয় নিসর্, তার গল্ায় তার পাপসক দন র মত 

কসর েুনল্সয় রাখা হসর্। সুতরাং তার পাপ তার গল্ায় েুল্সত 
থাকসর্। আর্ার  এিাও অথব র্ল্া হসয়সে সর্,  সর্ র্যনক্ত সকাসিা 
জনমর অংি জুল্ুম জর্রদনস্ত কসর দানর্সয় নিসর্, সসই জনমসহ 
তাসক ভূনমসত ধ্বনসসয় সদওয়া হসর্, এর্ং সসই জনম তার 
গল্ায় হাসরর মত হসয় থাকসর্। এর্ং তার গল্াসক এতই ল্ম্বা 
িও া করা হসর্ সর্, সসই জনম সর্ি তার গল্ায় সনিকভাসর্ 
স্থানপত হসয় র্ায়।  

 بالما  الفتتان من التحذير
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 মাসল্র প্রনত সসম্মানহত হওয়া সথসক 
সতকবীকরর্ 

ننننننننننس   َعننننننننننْن  -61
َ
ن
َ
نننننننننن    ْبننننننننننن   أ نننننننننناَ    ،َعْننننننننننن    للا   َرضنننننننننن   َ   َمال 

َ
نننننننننناَ  : ق

َ
ننننننننننْو    ق  للا   َرس 

 
َّ
ننننننننن    َصننننننننن 

َّ
ْيننننننننن    الل

َ
َم  َعل

َّ
نننننننننر  : "َوَسنننننننننل ب 

ْ
نننننننننر   آَدَم، اْبنننننننننن   َيك ب 

ْ
َتنننننننننان   َمَعننننننننن    َوَيك

َ
ن
ْ
ننننننننن: اث  ب  ح 

، ا  
َ ْ
وْ  اْل

 
ْمر      َوط

ع 
ْ
 ".ال

 وصدددحي  لددد ، واللفدددظ ،6413 الحددددي  رقدددم البخدددار ، صدددحي (
 ).،)3047( - 335 الحدي  رقم مسلم،

61  -  অথব: আিাস নর্ি মানল্ক [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত,  
নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি:    “আদম সন্তাসির র্য়স র্াস  আর তার সাসথ দুনি 
নজনিসও র্তনদ্ধ পায়; ধি-সম্পসদর মহব্বত ও দী বায়রু আকাঙ্খা”। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 6413 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
335 -(3047), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্খুারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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3। প্রকতত ইসল্াম ধসমব মাসল্র মহা মর্বাদা রসয়ে এর্ং মহাি 
আল্লাহ এমি কতকগুনল্ ইর্াদত উপাসিা নিধবানরত কসরসেি, সর্ই 
ইর্াদত উপাসিাগুনল্ নিভবর কসর মাসল্র উপর, সর্মি:- 
উদাহরর্স্বরূপ র্ল্া সর্সত পাসর:   জাকাত প্রদাি করা, হজ্জ পাল্ি 
করা এর্ং মহাি আল্লাহর পসথ সজহাদ করা ইতযানদ। এর্ং সমস্ত 
মানুসষর জীর্িধারসর্র উপায় এর্ং তাসদর জীর্িরিার 
প্রসয়াজিীয় নজনিস অজবি করার মাধযম হসল্া মাল্। এই কারসর্ই 
প্রকতত ইসল্াম ধমব মাল্ র্জবি করার উপসদি প্রদাি কসর নি, নকন্তু 
মাসল্র প্রনত সসম্মানহত হসয় আল্লাহর ইর্াদত উপাসিা সথসক নর্মখু 
হওয়া সথসক সতকব কসরসে। অনুরূপভাসর্ প্রকতত ইসল্াম ধমব 
মাসল্র প্রনত অতযনধক সল্াভ করা এর্ং মাসল্র প্রনত ভীষর্ আকতষ্ট্ 
হওয়া  তর্া কসরসে। 
1। মহাি আল্লাহর ইর্াদত উপাসিাসত মানুসষর র্য়স র্সতা ল্ম্বা 
হসর্, তসতাই সস মহাি আল্লাহর সানন্নধয ল্াভ করসত পারসর্। এর্ং 
পরকাসল্ তার মর্বাদা অনত উচ্চ হসর্। সকিিা র্নি ল্ম্বা র্য়স ধসর 
সৎ কমব সম্পাদি করসল্ সসই সৎ কসমবর মাধযসম মহাি আল্লাহর 
বিকিয ল্াভ হয়।  
1। সৎ কমব ো া শুধু ল্ম্বা র্য়স মানুসষর জন্য কল্যার্দায়ক হয় 
িা। তসর্  প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নিিা সমসি িল্ার সাসথ সাসথ ল্ম্বা 
র্য়স মানুসষর জন্য কল্যার্দায়ক হয়। তাই সৎ কমব ো া শুধু ল্ম্বা 
র্য়স প্রাপ্ত হওয়ার নর্ষয়নিসক প্রকতত ইসল্াম ধমব  তর্া কসরসে। 
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নকন্তু সর্ র্যনক্ত সৎ কমব সম্পাদি করার উসিসশ্য ল্ম্বা র্য়স প্রাপ্ত 
হওয়ার আিা করসর্ এর্ং নিসজর জীর্িসক সৎ কসমব, মেল্দায়ক 
কাসজ নিসয়ানজত করসর্ আর মানুসষর উপকার করার জন্য 
নিসজসক নিসর্নদত করসর্, তার ল্ম্বা র্য়স প্রাপ্ত হওয়ার আিা করার 
নর্ষয়নি উত্তম কমব নহসসসর্ই গর্য করা হসর্। 

 المكتوبة الصلوات عقب األذكار من
ফরজ িামাসজর সাল্াম নফরাসিার পর 

পিিীয় নজনকর 
ُ  َرِضددددددددديَ  َعاِئَشدددددددددةَ  َعدددددددددن   -64 َهدددددددددا، هللا   َكددددددددددانَ : َقالَدددددددددت   َعن 
ُ  َصددددددل ى ِبددددددُي ُ الن  َ  دددددد ِ  هللا  ُعددددددد   لَددددددم   ،َسددددددل مَ  إَِذا َوَسددددددل مَ  َعلَي   إِل   ،َيق 

دددددددَدارَ  دددددددتَ  لل ُهدددددددم  َ اَ " : ُ َيقُدددددددو   َمدددددددا ِمق  َ     أَن  ددددددد َ  مُ لَ الددددددد    َوِمن 
    َ تَ  ،لمُ ال   َرامِ  ال َج  ِ  َذا ايَ  َتَباَرك   ".َوالِك 

 ). ،)591( - 316 الحدي  رقم مسلم، صحي (
64 - অথব:  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা উমু্মল্মুসমিীি [রানদয়াল্লাহু আিহা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] িামাসজর সাল্াম নফনরসয় শুধু নিসম্নর নজনকরনি র্ল্া 
পর্বন্ত র্সসতি:  
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تَ  لل ُهم  َ اَ " َ     أَن  َ     َوِمن  َ  مُ لَ ال   تَ  ،لمُ ال    ال َج  ِ  َذا ايَ  َتَباَرك 

َرامِ    ".َوالِك 
অথব:  “সহ আল্লাহ, আপনি প্রিানন্ত দাতা, আর আপিার কাসেই 
রসয়সে সকল্ প্রকাসরর িানন্ত, আপনি অনধকতর কল্যার্ময়, সহ 
মর্বাদার্াি এর্ং মহানুভর্ মনহমানিত”। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস 
িং 316 - (591) ]।  
* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 
36  িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, ইমাম জামাআসতর সনহত 
িামাজ সিষ কসর সাল্াম নফরাসিার পর তার িামাজ প ার স্থাি 
সথসক অন্য নদসক িসল্ সর্সত পাসর। সকিিা, এই হাদীসনির িারা 
সাধারর্ভাসর্ এিাই প্রমানর্ত হয় সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] তাাঁর িামাজ প ার স্থাসি িামাসজর সাল্াম 
নফনরসয় শুধু উক্ত নজনকরনি র্ল্া পর্বন্ত র্সসতি। এর্ং অনত সত্বর 
সসই স্থাি সথসক অন্য স্থাসি িসল্ সর্সতি িফল্ িামাজ প ার জন্য। 
নকন্তু ইসল্াম ধসমবর পনণ্ডতগসর্র মসধয সথসক কতকগুনল্ পনণ্ডত 
র্সল্সেি সর্,  আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
িামাসজর সাল্াম নফনরসয় শুধু উক্ত নজনকরনি র্ল্া পর্বন্ত সকর্ল্ামখুী 
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হসয় র্সসতি, তার পর িামাসজর জামাআসতর সল্াসকর নদসক মুখ 
নফনরসয় র্সসতি। এই নর্ষসয় মহাি আল্লাহই অনধক জাসিি।  
1। ফরজ িামাসজর সাল্াম নফরাসিার পর অসিক পিিীয় 
নজনকসরর কথা আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
সথসক নর্নভন্ন অর্স্থায় এর্ং নর্নভন্ন সময় র্নর্বত হসয়সে। উক্ত 
নজনকরগুনল্র মসধয রসয়সে এই নজনকরনি:  

تَ  لل ُهم  َ اَ " َ     أَن  َ     َوِمن  َ  مُ لَ ال   تَ  ،لمُ ال    ال َج  ِ  َذا ايَ  َتَباَرك 
َرامِ   ".َوالِك 

অথব: “সহ আল্লাহ, আপনি প্রিানন্ত দাতা, আর আপিার কাসেই 
রসয়সে সকল্ প্রকাসরর িানন্ত, আপনি অনধকতর কল্যার্ময়, সহ 
মর্বাদার্াি এর্ং মহানুভর্ মনহমানিত”। 
আর্ার এিাও সনিক হাদীসসর মসধয উনল্লনখত হসয়সে সর্, আল্লাহর 
রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] িামাসজর সাল্াম 
নফরাসিার পর নতির্ার পাি করসতি:  

ِفرُ " َتغ   ".هللاَ  أَس 
 অথব: “ আনম আল্লাহর কাসে িমা প্রাথবিা করনে”। 
 অতঃপর র্ল্সতি: 

تَ  لل ُهم  َ اَ " َ     أَن  َ     َوِمن  َ  مُ لَ ال   تَ  ،لمُ ال    ال َج  ِ  َذا ايَ  َتَباَرك 
َرامِ   ".َوالِك 

( সদখসত পারা র্ায় সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 315 - (593) । 
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1। উক্ত নজনকসরর মসধয রসয়সে:  

تَ  لل ُهم  َ اَ " َ     أَن     "مُ لَ ال  
আস্সাল্াম িব্দনি এখাসি মহাি আল্লাহর একনি িাম নহসসসর্ 
র্যর্হার করা হসয়সে। এর অথব হসল্া:  “সহ আল্লাহ! আপনি সমস্ত 
সদাষ ত্রুনি এর্ং অসম্পূর্বতা হসত সম্পূর্ব মুক্ত।  এর্ং সর্ সমস্ত র্স্তুর 
আপনি উপসর্াগী িি, সসই সমস্ত র্স্তু হসত আপিার পনর্ত্রতা ও 
মহা উৎকতষ্ট্তার স াষর্া করনে।  
এর্ং  َ  ِمن     َ لمُ ال    এর অথব  হসল্া:  সহ আল্লাহ আপনি িানন্ত 
প্রদাি কারী, আপিার কাসেই রসয়সে সকল্ প্রকাসরর িানন্ত।  
এর্ং  ََرامِ  ال َج  ِ  َذا اي َوالِك   এর অথব হসল্া: “সহ আল্লাহ! আপনি 
মর্বাদার্াি এর্ং মহানুভর্ মনহমানিত”।  
 
 
 
 

 الص ة بعد المأمومين على اإلمام إقبا 
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 সাল্াম নফরাসিার পর ইমাসমর জন্য 
মসুানল্লগসর্র নদসক মখু নফনরসয় র্সা 

উনিত 
ددددنِ  َسددددُمَرةَ  َعددددن   -65 ددددَدب   ب  ُ  َصددددل ى ِبددددُي ُ الن  َ  َكددددانَ  :َقددددا َ  ُجن   هللا 
َب  َص َةً  َصل ى إَِذا َوَسل مَ  َعلَي  ِ  َنا أَق  ِه ِ  َعلَي   .ِبَوج 
 وصدددحي  لددد ، واللفدددظ ،845 الحددددي  رقدددم البخدددار ، صدددحي (

 ).،)1175( - 11 الحدي  رقم من جز  مسلم،
65 - অথব: সামরুা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি, 
আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্খিই 
জামাআসতর সনহত সকাসিা িামাজ আদায় করসতি, তখিই সাল্াম 
নফরাসিার পর নতনি আমাসদর নদসক মুখ কসর র্সসতি। 
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 845 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 11 
-(1175), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ র্ুখারী সথসক সিওয়া 
হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 10 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
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* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। সাল্াম নফরাসিার পর ইমাসমর জন্য মুসানল্লগসর্র নদসক মুখ 
নফনরসয় র্সা ইসল্াসমর নিিা সম্মত একনি উত্তম কাজ। তাই 
সাল্াম নফরাসিার পর নতির্ার  

ِفرُ " َتغ   ".هللاَ  أَس 
 অথব: “ আনম আল্লাহর কাসে িমা প্রাথবিা করনে”। 
পাি করার পর এই নজনকরনি পাি করা উনিত: 

تَ  لل ُهم  َ اَ " َ     أَن  َ     َوِمن  َ  مُ لَ ال   تَ  ،لمُ ال    ال َج  ِ  َذا ايَ  َتَباَرك 
َرامِ   ".َوالِك 

অথব: “সহ আল্লাহ, আপনি প্রিানন্ত দাতা, আর আপিার কাসেই 
রসয়সে সকল্ প্রকাসরর িানন্ত, আপনি অনধকতর কল্যার্ময়, সহ 
মর্বাদার্াি এর্ং মহানুভর্ মনহমানিত”। 
 (সদখদসত পারা র্ায় সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 315 - (593) । 
অতঃপর ইমাসমর জন্য মুসানল্লগসর্র নদসক মুখ নফনরসয় র্সা 
উনিত। 
1। ইসল্াম ধসমবর পনণ্ডতগসর্র মসধয সথসক কতকগুনল্ পনণ্ডত 
র্সল্সেি সর্, ফরজ িামাসজর সাল্াম নফরাসিার পর ইমাসমর জন্য 
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মুসানল্লগসর্র নদসক মুখ নফনরসয় র্সা ইসল্াসমর নিিা সম্মত একনি 
উত্তম কাজ। তাই সাল্াম নফরাসিার পর মসুানল্লগর্সক নপেসি সরসখ 
সমহরাসর্ ইমাসমর জন্য র্সস থাকার নর্ষয়নি ইসল্াসমর নিিা 
সম্মত কাজ িয় র্রং তা  তনর্ত ও অপেন্দিীয় কাজ। তাই সাল্াম 
নফরাসিার পর ইমাসমর জন্য মুসানল্লগসর্র নদসক মখু নফনরসয় র্সাই 
হসল্া ইসল্াসমর নিিা সম্মত একনি উত্তম কাজ। 
1। জামাআসতর সনহত িামাজ প ার সময় ইমাম মুসানল্লগর্সক 
নপেসি সরসখ িামাজ প ার নর্ষয়নি ইসল্াসমর নিিা সম্মত একনি 
নর্ধাি। সুতরাং  জামাআসতর সনহত িামাজ প ার কাজ সিষ হসয় 
র্াওয়ার পর এই নর্ধািনির প্রনত আমল্ করার কাজ সিষ হসয় 
র্ায়। তাই িামাসজর সাল্াম নফরাসিার পর ইমাসমর জন্য 
মুসানল্লগসর্র নদসক মুখ নফনরসয় র্সার নিয়মনিই হসল্া ইসল্াসমর 
নিিা সম্মত নিয়ম। র্াসত মুসানল্লগর্ তাসদর প্রসয়াজি সমাতাসর্ক 
ইসল্াম ধসমবর নর্ষসয় অথর্া জাগনতক নর্ষসয় ইমামসক সহসজ 
সকাসিা প্রশ্ন করসত পাসর।  

 لمساجدِ ا إلى النسا  خروج جواز
মনহল্াসদর জন্য মাসনজসদ নগসয় িামাজ 

প া বর্ধ 
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دددددِ  َعددددن   -66 ددددنِ  هللا ِ  َعب  ُ  َرِضدددديَ  ُعَمددددرَ  ب  ُهَمددددا هللا   هللا ِ  َرُسددددو  َ  أَن   ،َعن 
ُ  َصل ى َنُعوا لَ ":  َقا َ  َوَسل مَ  َعلَي  ِ  هللا   ".هللا ِ  َساِجدَ مَ   هللا ِ  إَِما َ  َتم 

 لددددد ، واللفددددظ ،)441( - 316 الحدددددي  رقددددم مسددددلم، صددددحي ( 
 ).900 الحدي  رقم البخار ، وصحي 

66 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি ওমার [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] নিশ্চয় র্সল্সেি: “সতামরা আল্লাহর দাসী িারীসদরসক 
মাসনজসদ সর্সত নিসষধ করসর্ িা”। 
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 316 - (441) এর্ং সহীহ র্ুখারী, 
হাদীস িং 900, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ মুসনল্ম সথসক 
সিওয়া হসয়সে]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 33 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, মনহল্াসদর জন্য 
মাসনজসদ নগসয় জামাআসতর সনহত িামাজ প ার নর্ষয়নি 
ইসল্াসমর নিিা সম্মত একনি নর্ষয়। র্নদও তাসদর র্ান র নভতসর 
িামাজ প া সর্নি উত্তম। সর্সহতু আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সতামরা সতামাসদর মনহল্াসদরসক 
মাসনজসদ সর্সত নিসষধ করসর্ িা, তসর্ তাসদর জন্য তাসদর 
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র্ান সতই িামাজ প া সর্নি উত্তম”। [ সদখসত পারা র্ায় সুিাি 
আর্ু দাউদ, হাদীস িং 567, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি ]।  
1। এই হাদীসনির িারা এিাও প্রমানর্ত হয় সর্, সকাসিা মনহল্া 
র্খি মাসনজসদ নগসয় িামাজ প ার জন্য তার স্বামীর কাসে 
অনুমনত প্রাথবিা করসর্, তখি নর্পদমুক্ত পনরসর্ি থাকসল্ তার 
স্বামী সর্ি তাসক অনুমনত প্রদাি কসর।  
1। সকাসিা মনহল্ার জন্য এিা জাসয়জ িয় সর্, সস সুসনজ্জতা হসয় 
আতর র্া সুগনন্ধ সমসখ মাসনজসদ নগসয় িামাজ প সর্। সকিিা, 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“সতামাসদর মসধয সথসক র্খি সকাসিা মনহল্া সকাসিা মাসনজসদ 
প্রসর্ি করসর্, তখি সর্ি সস আতর র্া সুগনন্ধ র্যর্হার িা কসর”। 
[এই নর্ষসয় সদখসত পারা র্ায় সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 341 - 
(441)]। 

 الخفين على المس  أحكام من
সমাজার উপসর মাসাহ করার নর্ধাি 

ددد َعدددنِ  -67 ددد َرةِ الُمِغي  َبةَ  نِ ب  ُ  َرِضددديَ  ُشدددع  ددد ُ  هللا  دددتُ   :َقدددا َ  ،َعن   َمدددعَ  ُكن 
ِبددديِّ  ُ  َصدددل ى الن  ددد ِ  هللا  دددتُ  ؛ر  فَ َسددد ِفدددي   َوَسدددل مَ  َعلَي  َوي  دددِزعَ أِلَ  َفأَه  ددد ِ ُخف   ن   ؛ي 
ُهَما: "َفَقا َ  ُتُهَما َفإِنِّي   ؛َدع  َخل  نِ  أَد  ِهَما فَمَس َ   ؛"َطاِهَرَتي   .َعلَي 
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 لددددددد ، واللفدددددددظ ،106 الحددددددددي  رقدددددددم البخدددددددار ، صدددددددحي (

 ).،)174( - 80 الحدي  رقم مسلم، وصحي 
67- অথব: আল্ মুগীরা নর্ি শুর্া [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত 
র্নর্বত, নতনি র্সল্ি: আনম িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর সাসথ সকাসিা এক সমসয় সফসর নেল্াম। 
তাই ওজু করার সময় আনম তাাঁর সমাজা দুইনি খুল্সত িাইসল্ 
নতনি র্সল্ি: “ওই দুইনি থাক, আনম পনর্ত্র অর্স্থায় ওই দুইনি 
পনরধাি কসরনে”। এই র্সল্ নতনি সমাজা দুইনি উপর মাসাহ 
করসল্ি। 
[সহীহ রু্খারী, হাদীস িং 106 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
80 - (174), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ রু্খারী সথসক 
সিওয়া হসয়সে]। 
* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পূসর্ব 15  
িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। আরর্ী ভাষায় িাম া অথর্া অন্য সকাসিা র্স্তুর   বতনর 
পাসয়র আর্রর্সক সমাজা র্া খুফ র্ল্া হয়। 
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, িাম া অথর্া অন্য 
সকাসিা র্স্তুর বতনর পাসয়র আর্রর্ র্া সমাজার উপসর মাসাহ 
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করা প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সম্মত একনি নর্ধাি। তাই এই 
ধরসর্র পাসয়র আর্রর্ র্া সমাজার উপসর র্াসস্থাসি র্াস 
করার অর্স্থায় এর্ং মুসানফর অর্স্থায় গ্রীষ্মকাসল্ এর্ং 
িীতকাসল্ মাসাহ করা বর্ধ।  িাম া অথর্া অন্য সকাসিা র্স্তুর 
বতনর পাসয়র আর্রর্ র্া সমাজার উপসর মাসাহ করার িতব 
হসল্া: পনরপরূ্ব পনর্ত্র অর্স্থায় ওজু অথর্া সগাসল্ করার পর 
িাম া অথর্া অন্য সকাসিা র্স্তুর বতনর পাসয়র আর্রর্ র্া 
সমাজার উপর মাসাহ করা। সুতরাং এই পদ্ধনতসত পাসয়র 
আর্রর্ র্া সমাজা পনরধাি করার পর ওজু িসল্ সগসল্ উক্ত 
সমাজার র্া অর্রসর্র উপসর মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য মাসাহ করা 
বর্ধ। আর এিাই হসল্া অনধকাংি ইমাম ও পনণ্ডতসদর 
অনভমত। মহাি আল্লাহ তাাঁসদর প্রনত দয়া করুি। 
1। িাম া অথর্া অন্য সকাসিা র্স্তুর বতনর পাসয়র আর্রর্ র্া 
সমাজার উপসর মাসাহ করার সময় শুরু হসর্ ওজু সভসে 
র্াওয়ার পর প্রথম মাসাহ করা সথসক। সুতরাং র্াসস্থাসি র্াস 
করা অর্স্থায় প্রথম মাসাহ সথসক একনদি একরাত এর্ং 
মুসানফর অর্স্থায় নতিনদি নতিরাত মাসাহ করা বর্ধ।  

َرَبي   على المس  أحكام من  نِ الَجو 
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 পাসয়র আর্রর্ র্া সমাজার উপসর মাসাহ 
করার নর্ধাি 

دددد َعددددنِ  -68 دددد َرةِ الُمِغي  َبةَ  نِ ب  ُ  َرِضدددديَ  ُشددددع  دددد ُ  هللا  ددددأَ   :َقددددا َ  ،َعن   َتَوض 
ِبي   َرَبي   َعلَى َوَمَس َ  َوَسل مَ  َعلَي  ِ  هللا َصل ى الن   .والن علينِ  نِ الَجو 
 أبددددي وسددددنن لدددد ، واللفددددظ ،99 الحدددددي  رقددددم الترمددددذ ، جددددامع(

 الحدددددددي  رقددددددم النسددددددائي، وسددددددنن ،359 الحدددددددي  رقددددددم داود،
 اإلمدددام قدددا  ،559  الحددددي  رقدددم ماجددد ، ابدددن وسدددنن ،)م( 315

 وصددددحح  صددددحي ، حسددددن:  بأندددد  الحدددددي  هددددذا عددددن الترمددددذ 
 ).األلباني

68- অথব: আল্ মুগীরা নর্ি শুর্া [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত 
র্নর্বত, নতনি র্সল্ি: আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] ওজু কসরসেি এর্ং সুসতা র্া কাপস র বতনর 
সমাজার (জাওরাসর্র) উপসর ও জুসতার উপসর মাসাহ 
কসরসেি। 
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 99, সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 
359, সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 315 এর্ং সুিাি ইর্নু 
মাজাহ, হাদীস িং 559, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম 
নতরনমর্ী সথসক সিওয়া হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক 
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হাসাি ও সহীহ র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পূসর্ব 15  
িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। আরর্ী ভাষায় সুসতা র্া কাপ  নকংর্া কাপবাসসর বতনর 

পাসয়র আর্রর্সক র্া সমাজাসক (জাওরার্)  র্ল্া হয়।  
1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সুসতা র্া কাপ  
নকংর্া কাপবাসসর বতনর পাসয়র আর্রর্  র্া সমাজার উপসর 
মাসাহ করা প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সম্মত একনি নর্ধাি। তাই 
এই ধরসর্র পাসয়র আর্রর্ র্া সমাজার উপসর র্াসস্থাসি র্াস 
করার অর্স্থায় এর্ং মুসানফর অর্স্থায় গ্রীষ্মকাসল্ এর্ং 
িীতকাসল্ মাসাহ করা বর্ধ। তসর্ এই ধরসর্র পাসয়র আর্রর্ 
র্া সমাজা সর্ি পুরু হয়,  ি সুতা নদসয় বতনর করা হয়, র্াসত 
উপর সথসক পাসয়র িাম া প্রকাি িা পায়, এর্ং পাসয়র উপসর 
সনিকভাসর্ স্থানপত হয়, সর্াঁসধ রাখার প্রসয়াজি িা হয়। তাই 
র্ল্া সর্সত পাসর সর্, উনল্লনখত দুই প্রকাসরর পাসয়র আর্রর্ র্া 
সমাজার মসধয খুর্ সর্নি তফাত সিই। সকিিা দুই প্রকাসরর 
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পাসয়র আর্রসর্র মসধয সমাজা র্া খুফ এর অথব পাওয়া র্ায়। 
তাই সুসতা র্া কাপ  নকংর্া কাপবাসসর বতনর পাসয়র আর্রর্ 
র্া সমাজার উপসর মাসাহ করার িতব হসল্া এই সর্, কাপবাসসর 
বতনর পাসয়র আর্রর্ র্া সমাজা সর্ি পুরু হয়,  ি সুতা নদসয় 
বতনর করা হয়, র্াসত উপর সথসক পাসয়র িাম া প্রকাি িা 
পায়, এর্ং পাসয়র উপসর সনিকভাসর্ স্থানপত হয়, সর্াঁসধ রাখার 
প্রসয়াজি িা হয়। তাই উক্ত পাসয়র আর্রর্ র্া সমাজা র্নদ 
পাতল্া হয় পাসয়র িাম আর্তত িা কসর, তাহসল্ তার উপসর 
মাসাহ করা বর্ধ িয়। সকিিা এই অর্স্থায় পা সর্ি অিার্ততই   
রসয়সে, আর অিার্তত পাসয়র উপসর মাসাহ করা বর্ধ িয়। 
সুসতা র্া কাপ  নকংর্া কাপবাসসর বতনর পাসয়র আর্রর্ র্া 
সমাজার উপসর মাসাহ করার অন্য একনি িতব হসল্া: পনরপরূ্ব 
পনর্ত্র অর্স্থায় ওজ ুঅথর্া সগাসল্ করার পর পাসয়র আর্রর্ 
র্া সমাজার উপর মাসাহ করা। আর এিাই হসল্া অনধকাংি 
ইমাম ও পনণ্ডতসদর অনভমত। মহাি আল্লাহ তাাঁসদর প্রনত দয়া 
করুি। 
1। সুসতা র্া কাপ  নকংর্া কাপবাসসর বতনর পাসয়র আর্রর্ 
(জাওরার্)  র্া সমাজার উপসর মাসাহ করার সময় শুরু হসর্ 
ওজু সভসে র্াওয়ার পর প্রথম মাসাহ করা সথসক। সুতরাং 
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র্াসস্থাসি র্াস করা অর্স্থায় প্রথম মাসাহ সথসক একনদি 
একরাত এর্ং মুসানফর অর্স্থায় প্রথম মাসাহ সথসক নতিনদি 
নতিরাত মাসাহ করা বর্ধ।  
 
 
 
 
 

 حجبال أحرم من لقطة التقاط عن النهي
র্ারা হজ্জ পাল্সি রত থাকসর্, তাসদর 
হারাসিা র্স্তু কুন সয় সিওয়া নিনষদ্ধ   

دددددددِ  َعددددددن   -69 َمنِ  َعب  ح  ددددددنِ  الددددددر  َمددددددانَ  ب  ِميِّ الددددددت  َ  ُعث   َرِضدددددديَ  ي 
دددددُ ، هللاُ  ُ  َصددددددل ى هللا ِ   َ َرُسددددددو   أَن   َعن  دددددد ِ  هللا   َعددددددن   َنَهددددددى َوَسددددددل مَ  َعلَي 

 .ال َحاجِّ  لَُقَطةِ 
 ). ،)3714( - 33 الحدي  رقم مسلم، صحي (

69 - অথব: আব্দুর রহমাি নর্ি ওসমাি আত্তাইমী [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] সথসক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি সর্, র্ারা হজ্জ পাল্ি করসত 
এসসসে, তাসদর হারাসিা র্স্তু কুন সয় নিসত আল্লাহর রাসূল্ 
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[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম]  অর্শ্যই নিসষধ কসরসেি। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 33 - (3714)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আব্দুর রহমাি নর্ি ওসমাি আল্ কুরািী আত্তাইমী [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] এক জি সম্মানিত সাহার্ী। নতনি হুদাইর্ীয়ার সনন্ধ 
সং নিত হওর্ার সময় ইসল্াম ধমব গ্রহর্ কসরসেি এর্ং আল্লাহর 
িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর কাসে র্তসির িীসি 
আনুগসতযর িপথও গ্রহর্ কসরসেি। আর্ার এিাও র্ল্া হসয়সে সর্, 
নতনি মাক্কা নর্জসয়র সময় ইসল্াম ধমব গ্রহর্ কসরসেি। নতনি 
ওমরাতুল্ কাজার অনুষ্ঠাসি সর্ব প্রথসম অংি গ্রহর্ কসরি অতঃপর 
নতনি ইয়ারমূসকর র্ুসদ্ধও অংি গ্রহর্ কসরি। সি 71 নহজরীসত 
মাক্কা িহসর তাাঁসক হতযা করা হয়। [রানদয়াল্লাহু আিহু]।  

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। ইসল্ামী পনরভাষায় লু্কতা র্ল্া হয়: এমি সকাসিা 
মূল্যর্াি পস  থাকা হারাসিা র্স্তু, র্ার  মানল্ক অজ্ঞাত। নকংর্া  
লু্কতা র্ল্া হয়:  সংরনিত মূল্যর্াি হারাসিা সম্পদসক। 
আর্ার এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে। 



নির্বানিত হাদীস-পঞ্চম খণ্ড 
 

 

 

 

228 

 

 
1। পতনথর্ীর মসধয লু্কতার ইসল্ামী নর্ধাি মাত্র একনি। নকন্তু 
মাক্কা িহসরর হারাম ও সম্মানিত এল্াকার লু্কতার নর্ধািনি 
হসল্া  আল্াদা। তাই পতনথর্ীর মসধয মাক্কা িহসরর হারাম ও 
সম্মানিত এল্াকা ো া সর্ সকাসিা স্থাসি সংরনিত মূল্যর্াি 
হারাসিা সম্পদ কুন সয় পাওয়া সগসল্, সসই সম্পদ তার 
মানল্সকর নিকসি সপৌাঁসে সদওয়ার ল্সিয এক র্ের ধসর তার 
স াষর্া করার নর্ধাি নিধবানরত রসয়সে। তাই সসই সম্পদ তার 
মানল্সকর নিকসি সপৌাঁসে সদওয়ার ল্সিয এক র্ের ধসর 
স াষর্া করার পর র্নদ তার মানল্সকর সন্ধাি পাওয়া িা র্ায়, 
তাহসল্ সর্ র্যনক্ত উক্ত সম্পদ কুন সয় সপসয়সে, সসই র্যনক্ত 
উক্ত কুন সয় পাওয়া সম্পসদর িারা উপকতত হসত পারসর্। আর 
সদসির প্রথা অনুর্ায়ী কুন সয় পাওয়া সম্পদ র্নদ অনত অে ও 
িগর্য হয় নকংর্া সংরিসর্র সর্াগয িা হয়, তাহসল্ তার 
মানল্সকর সন্ধাসির জন্য এক র্ের ধসর স াষর্া করার 
প্রসয়াজি সিই। 
1। মাক্কা িহসরর হারাম ও সম্মানিত ( র্া হারাম ) এল্াকার 
লু্কতার নর্ধািনি হসল্া এই সর্, এই এল্াকার সকাসিা স্থাসি 
সংরনিত মূল্যর্াি হারাসিা সম্পদ কুন সয় সিওয়া জাসয়জ 
িয়। নকন্তু এই সিসত্র তা জাসয়জ হসর্, সর্ সিসত্র সস কুন সয় িা 
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নিসল্ উক্ত সম্পদনি িষ্ট্ হসয় সর্সত পাসর র্া িনতগ্রস্ত হসত 
পাসর। তাই এই সিসত্র উক্ত সম্পদ কুন সয় সিওয়ার পর সস 
মাক্কা িহসর র্সতা নদি থাকসর্, তসতা নদি সসই সম্পসদর 
স াষর্া নদসত থাকসর্ তার মানল্সকর সন্ধাসির জন্য। এর্ং 
মাক্কা িহর সথসক র্খি তার িসল্ র্াওয়ার সময় হসয় র্াসর্, 
তখি সস উক্ত কুন সয় পাওয়া লু্কতা র্া সম্পদ, লু্কতা 
নর্ভাসগর সরকানর কমবকতবাসদরসক নদসয় িসল্ র্াসর্। সকিিা, 
সস সতা উক্ত সম্পসদর সকাসিা নদি সকাসিা অর্স্থাসত মানল্ক 
হসত পারসর্ িা। তাই সসই সম্পদনি সকাসিা র্যনক্তর জন্য 
কুন সয় সিওয়া জাসয়জ িয়। নকন্তু শুধু ওই র্যনক্তর জন্য 
কুন সয় সিওয়া জাসয়জ হসর্, সর্ র্যনক্ত উক্ত সম্পদ কুন সয় 
সিওয়ার পর সস মাক্কা িহসর র্সতা নদি থাকসর্, তসতা নদি 
সসই সম্পসদর স াষর্া নদসত থাকসর্ এর্ং তার মানল্সকর 
সন্ধাসি থাকসর্। সর্সহতু আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম]  র্সল্সেি: “মাক্কা িহসরর হারাম ও সম্মানিত 
এল্াকায় সকাসিা স্থাসি সংরনিত মূল্যর্াি হারাসিা সম্পদ 
পস  থাকসল্ কুন সয় সিওয়া িল্সর্ িা,  নকন্তু এই সিসত্র 
কুন সয় সিওয়া িল্সর্ সর্, তার মানল্সকর সন্ধাি কসর সসই 
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হারাসিা সম্পদ তার মানল্কসক প্রদাি করসর্। [এই নর্ষসয় 
সদখসত পারা র্ায় সহীহ র্ুখারী, হাদীস িং 3814] ।  

 النار أه  أوصاف من
জাহান্নামীসদর নর্র্রর্ 

دددددَرةَ  أَِبدددددي   َعدددددن   -70 دددددُ ، هللاُ  َرِضددددديَ  ُهَري   َرُسدددددو  ُ  َقدددددا َ  :َقدددددا َ  َعن 
ُ  َصددددددددل ى هللا ِ  دددددددد ِ  هللا  َكدددددددداِفرِ  ِضددددددددر  ُ : "َوَسددددددددل مَ  َعلَي   َنددددددددابُ  أَو   ال 

 ".   َث َ  َمِسيَرةُ  ِجل ِد ِ  َوِغلَظُ  ،أُُحد   ِمث  ُ  ال َكاِفرِ 
 ). ،)1853( - 44 الحدي  رقم مسلم، صحي (

70 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “অমুসনল্ম জাহান্নামী র্যনক্তর মান র দাাঁত অথর্া 
কতবিদন্ত হসর্ ওহুদ পাহাস র মত, এর্ং তার িাম ার পুরুত্ব হসর্ 
নতি নদসির ভ্রমি পসথর দূরসত্বর মত”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 44 - (1853)]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
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3। মহাি আল্লাহ জাহান্নামীসদর জন্য জাহান্নাসমর আগুসি 
সমস্ত প্রকাসরর িানস্ত ও কষ্ট্দায়ক র্স্তু সরসখসেি। আর মহাি 
আল্লাহ জাহান্নাসমর আগুি সতনষ্ট্ কসরসেি অমুসনল্মসদর জন্য, 
সমািাসফকসদর জন্য এর্ং মুসনল্ম পাপািারীসদর জন্য। আনম 
মহাি আল্লাহর কাসে জাহান্নাসমর িানস্ত ও কষ্ট্দায়ক র্স্তু সথসক 
িানন্ত ও নিরাপত্তা প্রাথবিা করনে।  
1। জাহান্নামীসদর বদনহক অর্স্থা পরকাসল্ পনরর্নতবত হসয় 
র্াসর্। সুতরাং তাসদর এই দুনিয়ার বদনহক অর্স্থা পরকাসল্ 
থাকসর্ িা। সকিিা তাসদর সদহ নর্িাল্ হসয় র্াসর্, তাসদরসক 
অসিক ল্ম্বািও া কসর সদওয়া হসর্। তাই তাসদর বদনহক 
আকারও খুর্ র্স া হসয় র্াসর্। সুতরাং একজি জাহান্নামী 
র্যনক্তর িারীনরক আকার হসর্ উাঁিু উাঁিু পাহাস র সিসয়ও সর্নি 
র্স া। অনুরূপভাসর্ জাহান্নামীসদর মাথা এর্ং দাাঁত হসর্ খুর্ 
র্স া র্স া এর্ং তাসদর সদসহর িাম াও হসর্ খুর্  সমািা 
সমািা। সর্ি তারা জাহান্নাসমর গুরুতর িানস্ত সভাগ করসত 
পাসর।   
1। অমুসনল্মসদর জন্য জাহান্নাসমর গুরুতর িানস্ত সকাসিা নদি 
সিষ হসর্ িা এর্ং সকাসিা নদি সসই িানস্তসক তাসদর জন্য 
হাল্কা র্া কম করা হসর্ িা। তাসদর কাসে সর্ নদক সথসক 
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মরর্ আসসর্ নকন্তু তারা মততুযহীি হসয় র্াসর্। সুতরাং তাসদর 
সকাসিা নদি মরর্ও হসর্ িা সর্, তারা িানস্ত সভাগ করা সথসক 
সকাসিা নদি পনরত্রার্ পাসর্।  
 
 
 
 
 

 جهنم أوصاف من
জাহান্নাসমর নর্র্রর্  

ددددددِ  َعدددددن   -73 دددددُ ، هللاُ  َرِضددددديَ  هللا ِ  َعب   هللا ِ  َرُسدددددو  ُ  َقدددددا َ  :َقدددددا َ  َعن 
ُ  َصدددددل ى ددددد ِ  هللا  َتى:  "َوَسدددددل مَ  َعلَي  َمِئدددددذ   مَ ِبَجَهدددددن   ُيدددددؤ  ُعو   لََهدددددا َيو   نَ َسدددددب 
ُعو   ِزَمام   ُك ِّ  َمعَ  ،ِزَمام   أَل فَ  و   َملَ    أَل فَ  نَ َسب   ".َنَهاَيُجر 
 ). ،)1841( - 19 الحدي  رقم مسلم، صحي (

73 - অথব: আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত, নতনি র্সল্ি: 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“নকয়ামসতর নদি জাহান্নামসক আিা হসর্। সসই নদি এসত সত্তর 
হাজার ল্াগাম থাকসর্। প্রনতনি ল্াগাসমর সাসথ থাকসর্ সত্তর 
হাজার নফনরিতা। তারা তা সিসি নিসয় র্াসর্”। 
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[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 19 - (1841)]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
 
 
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্,  জাহান্নাম এমি 
একনি সতনষ্ট্ জগৎ, র্া হসর্ প্রকাণ্ড, সুনর্িাল্ এর্ং ভীষর্ 
আকাসরর ভয়ািক মহার্স্তু।  
1। অর্শ্যই মহাি আল্লাহ জাহান্নামসক সতনষ্ট্ কসরসেি ওই 
সমস্ত অমুসনল্ম, পাপািারী এর্ং অন্যায়কারী সল্াসকর জন্য, 
র্ারা প্রকতত ইসল্াম ধমব ও তার নিিার নর্রুদ্ধািরর্ কসর। 
মহাি আল্লাহ জাহান্নামসক সুনর্িাল্ এর্ং ভীষর্ আকাসর তাাঁর 
রাগ, সক্রাধ এর্ং নর্নভন্ন রকম িানস্তর িারা পনরপূর্ব কসর 
সরসখসেি। 
1। এই হাদীসনি জান্নাত ল্াসভর সনিক উপাদাি অর্ল্ম্বি 
করার প্রনত উৎসাহ প্রদাি কসর। এর্ং জাহান্নাসম প্রসর্ি করার 
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সমস্ত উপকরর্ র্জবি করার প্রনতও উৎসাহ প্রদাি কসর। আর 
সজসি রাখা দরকার সর্, জাহান্নাসম প্রসর্ি করার উপকরর্ 
হসল্া: প্রকতত ইসল্াম ধমব ও তার নিিা সথসক দূসর থাকা।  
 
 
 
 
 
 

 الموت بعد بالبع  اإليمان
পরকাসল্ পিুরুজ্জীনর্ত হওয়ার প্রনত 

ঈমাি স্থাপি করা অপনরহার্ব 
دددُ ، هللاُ  َرِضددديَ  َجددداِبر   َعدددن   -71 تُ   :َقدددا َ  َعن   َصدددل ى ِبدددي  الن  َ  َسدددِمع 
 ُ َع ُ " : ُ َيقُو   َوَسل مَ  َعلَي  ِ  هللا  د   ُك    ُيب   ".َعلَي  ِ  َماتَ  َما َعلَى َعب 
 ). ،)1878( - 81 الحدي  رقم مسلم، صحي (

71 -  অথব: জাসর্র [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: 
আনম আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক র্ল্সত 
শুসিনে, নতনি র্সল্সেি: “পরকাসল্ নকয়ামসতর নদি প্রসতযক 
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র্যনক্তসক তার ওই ঈমাি র্া ধমবীয় নর্শ্বাস, কমব এর্ং আিরর্সহ 
পুিরুনিত করা হসর্, সর্ই ঈমাি র্া ধমবীয় নর্শ্বাস, কমব এর্ং 
আিরর্সহ দুনিয়াসত তার মততুয  িসর্”।   
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 81 - (1878)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 11 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই নর্ষসয় মসির মসধয ঈমাি র্া নর্শ্বাস স্থাপি করা অপনরহার্ব 
সর্, মানুষ এই দুনিয়াসত সর্ সমস্ত সৎ কমব অথর্া কুকমব সম্পাদি 
করসর্, তার কসমবর ফল্াফল্ সপসয় র্াসর্। এর্ং পরকাসল্ প্রসতযক 
মানুষ আপি আপি কমব নহসসসর্ ফল্ সভাগ করসর্।  
1। মানুষ সর্ি নিসজর পাপসক সদা সর্বদা ভয় কসর, সকিিা 
দুনিয়াসত এর্ং পরকাসল্ মানুসষর পাপই হসল্া তার িনতকর 
র্স্তু। 
1। পরকাসল্ নকয়ামসতর নদি প্রসতযক র্যনক্তসক তার ওই ঈমাি র্া 
ধমবীয় নর্শ্বাস, কমব এর্ং আিরর্সহ পুিরুনিত করা হসর্, সর্ই 
ঈমাি র্া ধমবীয় নর্শ্বাস, কমব এর্ং আিরর্সহ দুনিয়াসত তার মততুয 
 িসর্।  

 التمر يتناو  عمن الجوعِ  نفي
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 সর্ সখজরু সখসত থাকসর্ সস িধুাতব হসর্ 
িা  

ُ  َرِضدددديَ  َعاِئَشددددةَ  َعددددن   -71 َهددددا، هللا  ِبددددي   أَن   َعن  ُ  َصددددل ى الن  دددد ِ  هللا   َعلَي 
ت   أَه  ُ  عُ َيُجو   لَ " :َقا َ  ، َوَسل مَ  َدُهمُ  َبي  رُ  ِعن  م   ".الت 
 ). ،)1046( - 351 الحدي  رقم مسلم، صحي (

71 - অথব:  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা উমু্মল্মুসমিীি [রানদয়াল্লাহু আিহা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: নিশ্চয় আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ সমস্ত সল্াসকর র্ান সত সখজুর থাকসর্, 
সস সমস্ত র্ান র সল্াক অিাহাসর থাকসর্ িা”।  [সহীহ মুসনল্ম, 
হাদীস িং 351 - (1046)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 
36  িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনি প্রনতনি মানুষসক তার র্ান সত নিসজর জন্য 
এর্ং নিসজর সপাষ্যর্সগবর জীর্ির্াত্রার জন্য সখজুর জমা কসর 
রাখার প্রনত উৎসাহ প্রদাি কসর। 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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1। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্,  সর্ র্ান র সল্াকজি 
সখজুর সখসত থাকসর্, সস র্ান র সল্াকজি িুধাতব হসর্ িা। 
1। ইসল্াম ধসমবর পনণ্ডতগসর্র মসধয সথসক কতকগুনল্ পনণ্ডত 
(মহাি আল্লাহ তাাঁসদর প্রনত দয়া করুি) র্সল্সেি: র্খি 
সকাসিা সমাসজর সল্াকজসির অর্স্থা পনরর্নতবত হসর্, আর 
সসই সমাসজর প্রসয়াজিীয় নর্ষয় এর্ং খাদযদ্রর্য সখজরু র্যতীত 
অন্য সকাসিা নজনিস থাকসর্, তখি সসই সমাসজর জন্য এই 
হাদীসনি প্রসর্াজয িয়। সর্সহতু আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এই উপসদিনি মাদীিার্াসীসক প্রদাি 
করনেসল্ি এর্ং র্সল্নেসল্ি সর্, “তাসদর কাসে সখজরু িা থাকসল্ 
তারা িুধাতব অর্স্থায় থাকসর্”। সকিিা তারা সতা সসই সমসয় 
সখজুর খাওয়ার অভযাসস অভযানসত নেসল্া। এর্ং সখজুরই 
তাসদর সমাসজ প্রধাি খাদযদ্রর্য নহসসসর্ গর্য করা হসতা। এই 
পদ্ধনতসত তাাঁরা এই হাদীসনির র্যাখযা প্রদাি কসরসেি। নকন্তু 
এই র্যাখযারনির িারা মসির মসধয ততনপ্ত আসসে িা। সকিিা 
এই র্যাখযার িারা সখজুসরর সমস্ত বর্নিষ্ট্য িষ্ট্ হসয় র্ায়। আর 
সখজুরসক পতনথর্ীর সর্ সকাসিা সাধারর্ খাদযদ্রর্য নহসসসর্ গর্য 
করা হয়। এই নর্ষসয় মহাি আল্লাহই অনধক জাসিি।  
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 التوبة إلى المبادرة

তওর্া করার জন্য তৎপর থাকা 
অপনরহার্ব 

دددددَرةَ  أَِبدددددي   َعدددددن   -74 دددددُ ، هللاُ  َرِضددددديَ  ُهَري   َرُسدددددو  ُ  َقدددددا َ  :َقدددددا َ  َعن 
ُ  َصدددددددل ى هللا ِ  ددددددد ِ  هللا  ددددددد َ  َتدددددددابَ  َمدددددددن  : "َوَسدددددددل مَ  َعلَي  لُدددددددعَ  أَن   َقب   َتط 

ِرِبَها ِمن   الش م  ُ  ُ  َتابَ  ،َمغ   ".َعلَي   هللا 
 ). ،)1701( - 41 الحدي  رقم مسلم، صحي (

74 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“সর্ র্যনক্ত পনশ্চম নদক সথসক সূসর্বাদসয়র পূসর্ব তওর্া করসর্, 
আল্লাহ তার তওর্া কর্ুল্ করসর্ি”। [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 41 
- (1701)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3।  প্রকতত ইসল্াম ধসমব তওর্ার পানরভানষক সংজ্ঞা:  
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তওর্া  হসল্া: প্রকতত ইসল্াম ধসমবর নর্ধাি অনুর্ায়ী কতকগুনল্ 
নিনদবষ্ট্ নিয়ম সমাতাসর্ক সর্ সকাসিা পাপ সথসক আল্লাহর 
আনুগসতযর নদসক প্রতযার্তবি করার িাম। 
এই হাদীসনি প্রনতনি মানুষসক সমস্ত প্রকাসরর পাপ তযাগ কসর 
মহাি আল্লাহর নর্রুদ্ধািরর্ করা সথসক তাাঁর আনুগসতযর নদসক 
প্রতযার্তবি করার প্রনত উৎসাহ প্রদাি কসর। 
তসর্ আল্লাহর নিকসি তওর্া কর্ুল্ হওয়ার কতকগুনল্ িতব র্া 
আনুষনেক  নর্ষয় রসয়সে, সসই নর্ষয়গুনল্ সর্ি প্রসতযক র্যনক্তর 
তওর্াসত পাওয়া র্ায়, উক্ত নর্ষয়গুনল্ নিম্নরূপ: 
3। তওর্া শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ল্াসভর উসিসশ্য হসত হসর্, 
পানথবর্ জগসতর উসিসশ্য র্া মানুসষর প্রিংসাল্াসভর নিনমসত্ত হওয়া 
বর্ধ িয়।  
1। পাপ সম্পূর্বরূসপ র্জবি করসত হসর্। 
1। পাপ সং নিত হওয়ার কারসর্ অনুতপ্ত র্া ল্নজ্জত হসত হসর্।  
4। সর্ পাপ সথসক তওর্া করা হসচ্ছ, সসই পাসপর নদসক পুিরায় িা 
র্াওয়ার দতঢ় সংকে নস্থর করসত হসর্।  
5। পাপ র্নদ অসন্যর অনধকাসরর সাসথ সম্পতক্ত হয়, তাহসল্  সসই 
অনধকার তাসক সফরত নদসত হসর্। 
6। তওর্া সকয়ামসতর পূসর্ব পনশ্চম নদক সথসক সূসর্বাদয় হওয়ার 
পূসর্ব হসত হসর্।  
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7। তওর্া মততুযর্রসর্র নিদিবি প্রকাি পাওয়ার আসগই করসত 
হসর্। 
1। সর্ র্যনক্তর িারা সকাসিা পাপ সং নিত হসয় র্াসর্, সস র্যনক্তর 
জন্য পাপ তযাগ কসর আল্লাহর আনুগসতযর নদসক নফসর আসা 
ওয়াসজর্ র্া অপনরহার্ব হসয় র্াসর্। র্নদও তার িারা পাপ র্ারর্ার 
সং নিত হসয় থাসক। সকিিা সর্ র্যনক্ত সনিকভাসর্ সমস্ত পাপ 
সথসক তওর্া কসর মহাি আল্লাহর নদসক প্রতযার্তবি করসর্, মহাি 
আল্লাহ তার তওর্া অর্শ্যই গ্রহর্ করসর্ি।  
1। পনশ্চম নদক সথসক সূসর্বাদসয়র নর্ষয়নি হসল্া মহাি আল্লাহর 
অসিক নিদিবসির মসধয সথসক একনি মহা নিদিবি। এই নিদিবিনির 
িারা এিা সার্যস্ত হয় সর্, মহাি আল্লাহ নিশ্চয় সর্বনর্ষসয় 
সর্বিনক্তমাি। আর পনশ্চম নদক সথসক সূসর্বাদসয়র নর্ষয়নি হসল্া 
মহা প্রল্য় র্া সকয়ামত সং নিত হওয়ারও একনি মহা নিদিবি। 
আর এই নর্ষয়নি পতনথর্ীর আর্তবসির প্রভাসর্র কারসর্ িয়, 
সর্মিনক কতকগুনল্ সল্াক এই ধারর্ানি তাসদর মসির মসধয সপাষর্ 
কসর থাসক।           

 البيع في الحلف عن النهي
ক্রয় নর্ক্রয় সংক্রাসন্ত কসম খাওয়া নিনষদ্ধ 
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َصدددداِر ِّ  َقَتدددداَدةَ  أَِبددددي   َعددددن   -75 َن  ددددُ ، هللاُ  َرِضدددديَ  األ  دددد ُ  َعن   َسددددِمعَ  أَن 

ُ  َصدددل ى هللا ِ  َرُسدددو  َ  ددد ِ  هللا  ددد" : ُ َيقُدددو  : َوَسدددل مَ  َعلَي   ال َحلِدددفِ  َوَكثدددَرةَ  اُكم  إِي 
عِ  ِفي َبي  َحقُ  ُثم  َ  قُ ُيَنفِّ  َفإِن  ُ  ؛ال   ".َيم 
 ). ،)3607( - 311 الحدي  رقم مسلم، صحي (

75 -  অথব:  আর্ু কাতাদা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত, নতনি 
নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক র্ল্সত 
শুসিসেি,   আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্ি: “র্যর্সার কাসজ অনধক কসম খাওয়া হসত নর্রত থাকসর্। 
র্যর্সার কাসজ অনধক কসম খাওয়ার মাধযসম মাল্ সর্িী নর্নক্র হয়, 
নকন্তু তাসত কল্যার্ নর্িষ্ট্ হসয় র্ায়”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 311 - (3607)]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 8 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, ক্রয় নর্ক্রয় সংক্রাসন্ত 
অকারসর্ ও নর্িা প্রসয়াজসি কসম খাওয়া অবর্ধ র্া হারাম।  
1। মুসনল্ম র্যর্সায়ীর অর্শ্য কতবর্য হসল্া এই সর্, সস সদা সর্বদা 
বর্ধ পনর্ত্র রুনজসরাজগার করসর্ প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সম্মত 
নিয়ম পন্থা অনুর্ায়ী। আর নিসজসক অমেল্ সথসক রিা করার জন্য 
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আল্লাহসক ভনক্তসহকাসর ভয় করসর্ এর্ং সর্নি কসম খাওয়া সথসক 
নিসজসক দূসর রাখসর্।  

 هللا بغير الحلف تحريم
আল্লাহ ো া অসন্যর িাসম িপথ করা 

হারাম 
ددددِ  َعدددن   -76 َمنِ  َعب  ح  دددنِ  الدددر  دددُ ، هللاُ  َرِضددديَ  َسدددُمَرةَ  ب   َقدددا َ : َقدددا َ  َعن 

ُ  َصددددل ى هللا ِ  َرُسددددو  ُ  دددد ِ  هللا  لِفُددددو   لَ : "َوَسددددل مَ  َعلَي  َواِغي   اَتح   لَ وَ  ،ِبددددالط 
 ".ِبآَباِئُكم  

 ). ،)3648( - 6 الحدي  رقم مسلم، صحي (
76 - অথব:  আব্দুর রহমাি নর্ি সামরুা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “মহাি আল্লাহ ো া র্ার উপাসিা করা হয় 
তার িাসম এর্ং সতামাসদর র্াপ-দাদার িাসম সতামরা সকাসিা সময় 
িপথ করসর্ িা”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 6 - (3648)]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4387
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আর্ু সায়ীদ আব্দুর রহমাি নর্ি সামরুা আল্ কুরািী [রানদয়াল্লাহু 
আিহু]  হসল্ি এক জি আনমর এর্ং রাষ্ট্রীয় িাসকগসর্র অন্তভুবক্ত 
নর্খযাত সাহার্ী। নতনি মাক্কা নর্জসয়র সময় ইসল্াম ধমব গ্রহর্ 
কসরি। নতনি নসনজস্তাি এর্ং কার্ুল্ ইতযানত এল্াকায় র্ুদ্ধ কসর 
জয়ী হি। এর্ং সসখাসি নতনি রাষ্ট্রীয় সিতা ও নর্নিষ্ট্ িাসক নির্ুক্ত 
হি। অতঃপর সখারাসাসি র্ুদ্ধ কসর নতনি সসখাসি জয় ল্াভ কসরি। 
পসর নতনি র্াসরা িহসর নফসর আসসি। তাাঁর মতূা র্ুসদ্ধও অংিগ্রহর্ 
করার নর্ষয়নি একনি নর্খযাত  িিা। তাাঁর র্নর্বত হাদীসসর সংখযা 
হসল্া 34 নি। 
অতঃপর নতনি র্াসরা িহসর স্থায়ীভাসর্ র্সর্াস করসত থাসকি 
এর্ং সসখাসিই নতনি সি 50 নহজরীসত মততযুর্রর্ কসরি। তসর্ এই 
নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে। [রানদয়াল্লাহু আিহু] 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সতনষ্ট্ জগসতর সকাসিা 
র্স্তুর র্া র্যনক্তর কসম খাওয়া হারাম। তসর্ আল্লাহর রাসূল্ 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] ওই র্যনক্তসক ল্িয কসর 
র্সল্নেসল্ি, সর্ র্যনক্ত তাাঁর কাসে ইসল্াসমর নর্নধ নর্ধাি জািসত 
সিসয়নেসল্ি: “তাাঁর নপতার িপথ সস র্নদ সতয কথা র্সল্ থাসক, 
তাহসল্ সস নিশ্চয় জাহান্নাম সথসক পনরত্রার্ প্রাপ্ত র্যনক্ত”। 
[সদখসত পারা র্ায় সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 9 - (33)] ।  
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এই হাদীসনির উত্তর হসল্া এই সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু 
আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] উক্ত সাহার্ীর নপতার িপথ কসরসেি 
ওই সমসয়, সর্ সমসয় আল্লাহ ো া অসন্যর িাসম িপথ করার 
নর্ষয়নি হারাম করা হয় নি। পসর র্খি সসই নর্ষয়নি মহাি 
আল্লাহর পি সথসক হারাম করা হয়, তখি নতনি তা র্জবি 
কসরি। তাই এক ও অনিতীয় আল্লাহ,  তাাঁর িাম এর্ং তাাঁর 
গুর্ার্নল্র িপথ ো া অসন্যর িাসম িপথ করা হারাম ও 
অবর্ধ। এই সিসত্র আসরা অসিক উনক্ত  রসয়সে নকন্তু এই 
নর্ষয়নি ল্ম্বা িা করার উসিসশ্য উক্ত উনক্তগুনল্সক এখাসি 
উসল্লখ করল্াম িা।   
1। মহাি আল্লাহ ো া সর্ সমস্ত র্নতল্ উপাস্য ও মূনতব রসয়সে, 
সসই সমস্ত র্নতল্ উপাস্য ও মূনতবসক (  َواِغي   র্ল্া হয়। (الط 
َواِغي  ) ) হসল্া র্হু র্িি এর্ং (الط  ةطاغيال ) হসল্া এক র্িি। 
আর্ার (  َواِغي  ওই সমস্ত সল্াকসকও র্ল্া হয়, র্ারা (الط 
আল্লাহসক নর্শ্বাস কসর িা আর কুকসমব সীমাল্ঙ্ঘি কসর। 
 
 
 

 السوا  فض 
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 দাাঁতি করার মর্বাদা 
ُ  َرِضددددديَ  َعاِئَشدددددةَ  َعدددددن   -77 َهدددددا، هللا  ِبددددديِّ  َعدددددنِ  َعن  ُ  َصدددددل ى الن   هللا 

ددددددد ِ  دددددددَوا ُ : "َقدددددددا َ  ، َوَسدددددددل مَ  َعلَي  َهدددددددَرة   السِّ َفدددددددمِ  َمط  َضددددددداة   ،لِل   َمر 
بِّ   ".لِلر 

  ).األلباني وصحح  ،5 الحدي  رقم النسائي، سنن(
77 - অথব:  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা উমু্মল্মুসমিীি [রানদয়াল্লাহু আিহা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক 
র্র্বিা কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “দাাঁতি মুখ পনর্ত্র রাখার ও প্রকতত প্রভু আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ 
ল্াসভর একনি উপকরর্”। 
[সুিাি িাসায়ী, হাদীস িং 5, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  

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

3। এই হাদীসনি প্রনতনি মানুষসক তাসদর মুসখ দাাঁতি র্যর্হার 
করার প্রনত আহ্বাি জািায়। সর্সহতু দাাঁতি র্যর্হার করার 
মাধযসম মুখ পনর্ত্র ও পনরষ্কার হয় এর্ং মুখ দুগবন্ধমুক্ত হয়। 
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তাই দাাঁতি র্যর্হার করার মাধযসম মহাি আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াভ 
হয়। সর্সহতু হাদীসসর মসধয এসসসে:  

 ".ال َجَما َ  ُيِحب   َجِمي    هللاَ  إِن  "
 ). ،)93( - 347 الحدي  رقم مسلم، صحي ( 

অথব: “নিশ্চয় মহাি আল্লাহ স্বয়ং সুন্দর; তাই নতনি সসৌন্দর্ব 
ভাল্র্াসসি”।  [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 347 - (93)]।  
1। দাাঁতি ও গাসের ডাসল্র সাসথ সাসথ আধুনিক ব্রাি ইতযানদ 
দাাঁতসির মতই দাাঁত পনরষ্কার করার জন্য র্যর্হার করসত পারা 
র্ায়। সর্সহতু ব্রাি ইতযানদর িারাও দাাঁত পনরষ্কার করা র্ায় 
এর্ং মুখ দুগবন্ধমুক্ত করা র্ায়। তসর্ অেুনল্র িারা দাাঁত 
পনরষ্কার হয় িা। আর অেুনল্র িারা দাাঁতি করা প্রকতত 
ইসল্াসমর নিিা সম্মত নিয়ম িয়। এর্ং দাাঁতি র্যর্হার কসর 
সর্মি মুখ পনর্ত্র ও পনরষ্কার হয়, সতমনি  
অেুনল্র িারা দাাঁত পনরষ্কার ও পনর্ত্র হয় িা। 
1। দাাঁতি র্যর্হার করার কতকগুনল্ আদর্কায়দা: 
3। মানুসষর সভা সমাসর্সি র্সস সকসল্র সামসি দাাঁতি করা 
উনিত িয়। সর্সহতু এিা মািনর্কতার নর্পরীত আিরর্।  
1। নিসজর দাাঁতি সল্াকজসির সামসি রাখা উনিত িয়। 
সর্সহতু এই আিরর্নি মানুসষর নিকসি একনি  তনর্ত আিরর্। 
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1। নিসজর দাাঁতি পনরষ্কার কসর নিসয় সল্াকজসির কাে সথসক 
দূসর রাখা দরকার।  

  اإلس م في النسا  إكرام
প্রকতত ইসল্াম ধসমব িারীর মর্বাদা 

ددددِ  َعدددن   -78 دددنِ  هللا ِ  َعب  ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  ةَ َعدددم  زَ  ب  ِبددديِّ  َعدددنِ  َعن   َصدددل ى الن 
 ُ دددد ِ  هللا  لِدددددُ  ل: "َقددددا َ  َوَسددددل َم، َعلَي  َرأََتدددد ُ  أََحددددُدُكم   َيج  دددددَ  ام  دددددِ  َجل   ُثددددم   ال َعب 

مِ  آِخرِ  ِفي   ُيَجاِمُعَها  ".ال َيو 
 وصدددحي  لددد ، واللفدددظ ،5104 الحددددي  رقدددم البخدددار ، صدددحي (

 ).،)1855( - 49 الحدي  رقم مسلم،
78- অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি জাময়া  [রানদয়াল্লাহু আিহু]  সথসক 
র্নর্বত। নতনি িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
হসত র্র্বিা কসরসেি, িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সতামাসদর মসধয সথসক সকাসিা র্যনক্ত 
সর্ি তার নিসজর স্ত্রীসক ক্রীতদাসসর মত প্রহার িা কসর, 
অতঃপর সর্সহতু নদসির সিসষ তার সাসথ সহর্াসস নল্প্ত হসর্”।  
[সহীহ রু্খারী, হাদীস িং 5104 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস 
িং 49 -(1855), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ রু্খারী সথসক 
সিওয়া হসয়সে]। 
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* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আব্দুল্লাহ নর্ি জাময়া আল্ কুরািী আল্ আসাদী [রানদয়াল্লাহু 
আিহু]  হসল্ি এক জি সাহার্ী। ওসমাি নর্ি আফ ফাি 
[রানদয়াল্লাহু আিহু] এর িাহাদাত র্রর্ করার সময় সর্ 
ফযাসাদ  সিনেসল্া, সসই ফযাসাসদর সময় সি 15 নহজরীসত 
তাাঁসক হতযা করা হসয়নেসল্া। আর্ার এিাও র্ল্া হসয়সে সর্, 
মাদীিা মুিাওয়ারাসত র্খি ইওমুল্ হারবাসত ফযাসাদ 
 সিনেসল্া, সসই ফযাসাসদর সময় সি 61 নহজরীসত তাাঁসক 
হতযা করা হসয়নেসল্া। এই নর্ষসয় মহাি আল্লাহই অনধক 
জাসিি।  [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। প্রকতত ইসল্াম ধমব িারীসদরসক সম্মাি ও মর্বাদা প্রদাি 
করার প্রনত আহ্বাি জািায়। এর্ং তাসদর সাসথ সুন্দর পন্থায় 
িম্রতা এর্ং ভদ্রতা র্জায় সরসখ বধসর্বর সনহত জীর্ির্াপি 
করার প্রনতও আহ্বাি জািায়। সর্সহতু তাসদর প্রনত বধর্বধারর্ 
করা এর্ং তাসদরসক বদনহক কষ্ট্ িা সদওয়াই হসল্া সসর্বাত্তম 
আিরর্। 
1। প্রকতত ইসল্াম ধমব মানুষসক সুন্দরভাসর্ ভাসল্ার্াসার 
সনহত এর্ং উদারতার সনহত সদািরর্ র্জায় সরসখ 
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জীর্ির্াপি করার প্রনত উৎসাহ প্রদাি কসর। তাই এই 
হাদীসনির িারা এিা প্রমানর্ত হয় সর্, নিসজর স্ত্রীসক প্রহার করা 
এর্ং তাসক বদনহক কষ্ট্ সদওয়া হারাম ও অবর্ধ।   
1। স্বামী এর্ং স্ত্রীর মসধয িারীনরক সম্পকব ও সর্ৌিনমল্ি ও 
সংসগব ওই সময় সুখদায়ক হয়, র্খি তাসদর মসধয গভীর 
ভাসল্ার্াসা নর্রাজ কসর। নকন্তু নিসজর স্ত্রীসক প্রহার করা র্া 
তাসক বদনহক কষ্ট্ সদওয়া স্বামী-স্ত্রীর মসধয মধরু নমল্ি এর্ং 
সর্ৌি সংসগবসক িষ্ট্ কসর সদয়। তাই এই হাদীসনির মসধয 
নিসজর স্ত্রীসক প্রহার করার নর্ষয়নিসক কসিারভাসর্  তর্া করা 
হসয়সে।  

 الصالحين ُصحبة اختيار على الح 
সৎ সে গ্রহর্ করার প্রনত উৎসাহ প্রদাি 

ددددددِ  َعدددددن   -79 دددددنِ  هللا ِ  َعب  و ب  دددددر   َصدددددل ى هللا ِ  َرُسدددددو  ُ  َقدددددا َ : َقدددددا َ  َعم 
 ُ دددددددد ِ  هللا  ددددددددرُ : "َوَسددددددددل مَ  َعلَي  ددددددددَحابِ  َخي  َص  دددددددددَ  األ  ددددددددُرُهم   هللا ِ  ِعن   َخي 

رُ  لَِصاِحِبِ ، َ انِ  َوَخي  دَ  ال ِجير  ُرُهم   هللا ِ  ِعن   ".لَِجاِر ِ  َخي 
 اإلمددددددددام قددددددددا  ،3944 الحدددددددددي  رقددددددددم الترمددددددددذ ، جددددددددامع(

 غريددددددددب، حسددددددددن:  بأندددددددد  الحدددددددددي  هددددددددذا عددددددددن الترمددددددددذ 
 ).األلباني وصحح 
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79 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি আমর [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক 
র্নর্বত, নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সাথীসদর মসধয সসই সাথী আল্লাহর 
নিকসি সসর্বাত্তম  সর্, তার স্বীয় সাথীর নিকসি সসর্বাত্তম সাথী 
র্সল্ গর্য করা হয়। আর প্রনতসর্িীসদর মসধয সসই প্রনতসর্িী 
আল্লাহর নিকসি সসর্বাত্তম সর্, তার স্বীয় প্রনতসর্িীর নিকসি 
সসর্বাত্তম প্রনতসর্িী র্সল্ গর্য করা হয়”।  
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 3944, ইমাম নতরনমর্ী হাদীসনিসক 
হাসাি গারীর্ র্সল্সেি। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী 
হাদীসনিসক সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 17 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সর্ র্যনক্ত স্বীয় সাথী 
এর্ং স্বীয় প্রনতসর্িীর সর্নি উপকার করসত পারসর্, সসই 
র্যনক্ত মহাি আল্লাহর নিকসি সর্নি মর্বাদার্াি ও পুসর্যর 
অনধকারী হসত পারসর্।  
1। মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য একনি উত্তম নর্ষয় হসল্া এই সর্, সস 
সদা সর্বদা নিসজর জন্য এমি ভাসল্া সানথ ও সৎ সে িয়ি 
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করসর্ সর্, সসই সানথ সনিক নিয়সম প্রকতত ইসল্াসমর নিিা 
সমাতাসর্ক নিসজর জীর্ি পনরিানল্ত কসর। র্াসত সকয়ামসতর 
নদি তার সাসথ পুিরুনিত হসত পাসর। আর মুসনল্ম র্যনক্তর 
জন্য এিাও একনি উত্তম নর্ষয় সর্, সস নিসজর জন্য খারাপ ও 
পাপািারী সানথ ও সে সদা সর্বদা র্জবি করসর্।   

 الوالدين درجات رفع أسباب من الولد دعاء
সন্তাসির সদায়ার মাধযসম মাতা-নপতার 

সমনু্নত মর্বাদা ল্াভ হয় 
دددَرةَ  أَِبدددي   َعدددن   -80 ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  ُهَري   هللاِ  َرُسدددو  ُ  َقدددا َ : َقدددا َ   ،َعن 

ُ  َصدددل ى دددد ِ  هللا  ُجدددد َ  إِن  : "َوَسدددل مَ  َعلَي  َفدددعُ  الر  ددددةِ  ِفدددي َدَرَجُتدددد ُ  لَُتر   ؛ال َجن 
َفارِ :  َفُيَقا ُ  َهَذا  لِي   أَن ى:  ُ َفَيقُو   ِتغ   ".لَ َ  َولَِد َ  ِباس 
 ).األلباني وحسن  ،1660 الحدي  رقم ماج ، ابن سنن(

80 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “পরকাসল্ জান্নাসতর মসধয প্রকতত মুসনল্ম র্যনক্তর 
মর্বাদাসক নিনশ্চতভাসর্ অনত সমুন্নত কসর সদওয়া হসর্। তাই সস 
র্ল্সর্: এই সমুন্নত মর্বাদা আমার নকভাসর্ ল্াভ হসল্া? তখি তাসক 
র্ল্া হসর্: এই সমুন্নত মর্বাদা তুনম ল্াভ কসরসো এই জন্য সর্, 
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সতামার সন্তাি মহাি আল্লাহর নিকসি সতামার জন্য িমা প্রাথবিা 
কসরসে”। 
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1660, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক হাসাি (সুন্দর) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির দানর্ সমাতাসর্ক প্রকতত ইসল্াসমর সনিক 
আকীদা র্া মতর্াদ, নর্নধ-নর্ধাি এর্ং সুিীনত ও িানরনত্রক 
বর্নিষ্ট্যগুনল্র আসল্াসক সন্তািসন্তনতর সুন্দরভাসর্ নিিা প্রদাি করা 
অপনরহার্ব। সকিিা সর্ সন্তাি মাতা-নপতার জন্য মহাি আল্লাহর 
নিকসি িমা প্রাথবিা কসর, সস সর্ি প্রকতত ইসল্াসমর নিিা 
সমাতাসর্ক নিসজ সজ্জিসদর অন্তভুবক্ত হয়। নকন্তু সর্ সন্তাি নিসজই 
সজ্জিসদর অন্তভুবক্ত িয়, সস নিসজর জন্য অথর্া নিসজর মাতা-
নপতার জন্য নকংর্া অন্য সকাসিা সল্াসকর জন্য মহাি আল্লাহর 
নিকসি িমা প্রাথবিা করসত পারসর্ িা।  
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1। প্রসতযক মুসনল্ম সুসন্তাসির উনিত সর্, সস সর্ি, তার মাতা-
নপতার জন্য মহাি আল্লাহর কাসে িমা ও করুর্া প্রাথবিা কসর এর্ং 
তাাঁসদর পি সথসক তাাঁসদর মেসল্র জন্য দাি প্রদাি কসর।  
1। প্রসতযক মুসনল্ম সুসন্তাসির সদায়ার মাধযসম মহাি আল্লাহর 
কাসে তার মাতা-নপতার সমুন্নত মর্বাদা ল্াভ হয়। 
 
 
 
 
 
  

 ابةِ والَجنَ  بِ نُ الجُ  أحكام من
জনুুর্ী এর্ং অপনর্ত্র অর্স্থায় থাকার 

নর্ধাি  
َهدددددا، هللاُ  َرِضددددديَ  َعاِئَشدددددةَ  َعدددددن   -83  هللا ِ  َرُسدددددو  ُ  َكدددددانَ  :َقالَدددددت   َعن 

ُ  َصددددل ى دددد ِ  هللا   ؛َيَنددددامَ  أَو   َيأ ُكدددد َ  أَن   َفددددأََرادَ  ؛ُجُنًبددددا َكددددانَ  إَِذا َوَسددددل مَ  َعلَي 
 .ةِ لَ لِلص  َ  ُوُضوَ  ُ أَ َتَوض  َ 
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 ). ،)105(- 11 الحدي  رقم مسلم، صحي (

83 - অথব:  িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর 
নপ্রয়তমা আসয়িা উমু্মল্মুসমিীি [রানদয়াল্লাহু আিহা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্খি জুনুর্ী অর্স্থায় থাকসতি এর্ং সকাসিা নকেু 
খাওয়া অথর্া  ুমার্ার ইচ্ছা করসতি, তখি নতনি িামাসজর জন্য 
ওজু করার ন্যায় ওজু করসতি।  
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 11 - (105)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকানরর্ী সাহার্ীয়ার পনরিয় পসূর্ব 
36 িং হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। জুনুর্ী র্যনক্ত তাসকই র্ল্া সর্সত পাসর, সর্ র্যনক্ত 
সর্ৌিকমব র্া সর্ৌি সংসগব করসর্ র্নদও তাসত র্ীর্বপাত িা 
 সি। নকংর্া সর্ র্যনক্ত র্ীর্বপাত করসর্ র্নদও তাসত সর্ৌিনমল্ি 
িা  সি। এই নর্ষসয় িারী পুরুসষর মসধয সকাসিা তফাত সিই। 
আর জুনুর্ী র্যনক্তর জন্য সগাসল্ করার পূসর্ব পািাহার করা 
এর্ং পুিরায় িারীনরক সম্পকব ও সর্ৌিনমল্ি করা জাসয়জ। 
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1। জুনুর্ী অর্স্থায় িারীসদর জন্য রান্না করা, র্ান র সসর্া করা, 
সন্তািসদরসক সদখাশুিা ও তত্ত্বার্ধাি করা এর্ং তাসদর নিসজসদর 
প্রসয়াজি পূরর্ করা বর্ধ।  
1। জুনুর্ী র্যনক্ত র্খি পািাহার করার ইচ্ছা করসর্ অথর্া 
 ুমাসিার ইচ্ছা করসর্ নকংর্া পুিরায় সর্ৌিনমল্ি র্া সহর্াস 
করার ইচ্ছা করসর্, তখি তার জন্য িামাসজর ওজুর ন্যায় ওজু 
কসর সিওয়া ভাসল্া আর সগাসল্ কসর সিওয়া অনধকতর ভাসল্া। 
সকিিা সগাসসল্র মাধযসম িরীসর ফুনতব, উৎসাহ, আিন্দ এর্ং িনক্ত 
আসস এর্ং র্ীর্বপাত হওয়ার কারসর্   িরীসরর মসধয সথসক সর্ 
িনক্ত ও তৎপরতা কসম র্ায়, সসই িনক্ত ও তৎপরতা সগাসসল্র 
মাধযসম নফসর আসস এর্ং অনধকতর ততনপ্ত ল্াভ হয়।  

 الشيطان يطرد هللا ِذكر
আল্লাহর স্মরর্ িয়তািসক নর্তান ত কসর 

دددنِ  َجددداِبرِ  َعدددن   -81 ددددِ  ب  ُهَمدددا هللاُ  َرِضددديَ  هللاِ َعب  ددد ُ  َعن   ِبدددي  الن   َسدددِمعَ  أَن 
ُ  َصدددل ى ددد ِ  هللا  ُجددد ُ  َدَخددد َ  إَِذا: " ُ َيقُدددو   ،َوَسدددل مَ  َعلَي  َتددد ُ  الر   هللاَ  َفدددَذَكرَ  ؛َبي 
ددددَ  دددددَ  ،لِدددد ِ ُدُخو   ِعن  َطانُ  َقدددا َ  ؛َطَعاِمدددد ِ  َوِعن  ددددي  دددد لَ : الش   َولَ  لَُكددددم   تَ َمِبي 

ُكرِ  َفلَدددم   ؛َدَخددد َ  َوإَِذا َعَشددداَ ، ددددَ  هللاَ  َيدددذ  َطانُ  َقدددا َ  ؛ُدُخولِددد ِ  ِعن  ددددي  : الش 
ددددُتمُ  َرك  دددد أَد  ُكرِ  لَددددم   َوإَِذا َت،الَمِبي  دددددَ  هللاَ  َيددددذ  ددددُتمُ : َقددددا َ  َطَعاِمددددِ ، ِعن  َرك   أَد 
 ".َشا َ َوالعَ  الَمِبيتَ 
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 ). ،)1038( - 301 الحدي  رقم مسلم، صحي (

81 - অথব: জাসর্র নর্ি আব্দুল্লাহ [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সক 
র্ল্সত শুসিসেি, নতনি র্সল্সেি: “র্খি সকাসিা র্যনক্ত তার র্ান সত 
প্রসর্ি করার সময় এর্ং খার্ার খাওয়ার সময় আল্লাহসক স্মরর্ 
কসর, তখি িয়তাি তার অনুিরসদরসক র্সল্: আজ এখাসি 
সতামাসদর রানত্রর্াপি এর্ং বিি সভাসজর সকাসিা সুসর্াগ সিই। 
অন্যথা র্খি সস তার র্ান সত প্রসর্ি কাসল্ আল্লাহসক স্মরর্ কসর 
িা তখি িয়তাি তার অনুিরসদরসক র্সল্: সতামরা রানত্র র্াপি 
করার সুসর্াগ সপসয়সো। আর র্খি সস আহার কাসল্ও আল্লাহসক 
স্মরর্ কসর িা, তখি সসই িয়তাি তার অনুিরসদরসক র্সল্: 
সতামরা বিিসভাসজরও সুসর্াগ সপসয়সো”। 
[সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 301 - (1038)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 11 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। র্ান সত প্রসর্ি করার সময় এর্ং খার্ার খাওয়ার সময় 
আল্লাহসক স্মরর্ করার প্রনত এই হাদীসনি উৎসাহ প্রদাি কসর। 
সুতরাং মুসনল্ম র্যনক্তর উনিত সর্, সস সর্ি তার র্ান সত প্রসর্ি 
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করার সময় এর্ং খার্ার খাওয়ার সময় আল্লাহসক স্মরর্ করার 
কথানি ভসুল্ িা র্ায়।  
1। িয়তাি এর্ং তার অনুিরগুনল্ সসই সর্ র্ান সত প্রসর্ি কসর, 
সর্ সর্ র্ান র সল্াকজি আল্লাহসক স্মরর্ কসর িা। সুতরাং িয়তাি 
এর্ং তার অনুিরগুনল্ তাসদর সাসথ তাসদর র্ান সত র্সর্াস কসর 
এর্ং পািাহার কসর।  
1। মহাি আল্লাহর স্মরর্ িয়তািসক নর্তান ত কসর, অিন্ত 
করুর্াময় আল্লাহসক রানজ রাসখ, উনিিতা, দুনশ্চন্তা এর্ং দুঃখ 
কষ্ট্সক দূসর রাসখ। আর খুনি, আিন্দ, সুখ ও িানন্ত নিসয় আসস। 
এর্ং অন্তসর সতনষ্ট্ কসর আল্লাহর ভাসল্ার্াসা এর্ং আল্লাহর জন্য 
সসিতি থাকার অভযাস।          অতঃপর মুসনল্ম র্যনক্ত নিষ্ঠার্াি 
হসয় অনত সুন্দর পন্থায় মহাি আল্লাহর উপাসিার গনণ্ডসত প্রসর্ি 
কসর আর এমি পদ্ধনতসত মহাি আল্লাহর উপাসিা করসত থাসক 
সর্, সস সর্ি মহাি আল্লাহসক সদখসত পাসচ্ছ। আসরা সজসি রাখা 
দরকার সর্, মহাি আল্লাহর স্মরসর্র িারা মানুষ আল্লাহর নদসক 
অনধকতর অগ্রসর হসত পাসর এর্ং তাাঁর বিকিয ল্াভ করসত সিম 
হয়।  
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 السجود في الدعا  على الح 
নসজদার অর্স্থায় সদায়া করার প্রনত 

উৎসাহ প্রদাি 
دددَرةَ  أَِبدددي   َعدددن   -81 ددد ُ  هللاُ  َرِضددديَ  ُهَري   َصدددل ى هللاِ  َرُسدددو  َ  أَن  َ  ،َعن 
 ُ ددد ِ  هللا  دددرَ : "َقدددا َ  َوَسدددل َم، َعلَي  ددددُ  نُ َيُكدددو   َمدددا بُ أَق  ددد ِ رِّ  ِمدددن ال َعب   َوُهدددوَ  بِّ

ِثُرو   ؛َساِجد   َعا َ  اَفأَك   ".الد 
 ). ،)481(- 135 الحدي  رقم مسلم، صحي ( 

81 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “র্খি মুসনল্ম র্যনক্ত নসজদা অর্স্থায় থাসক, তখি সস 
তার প্রনতপাল্ক মহাি আল্লাহর অনধকতর নিকির্তবী হসয় র্ায়। 
অতএর্ এই অর্স্থায় সতামরা সর্নি সর্নি সদায়া করসর্”।  
 [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 135 - (481)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, নসজদা হসল্া মহাি 
আল্লাহর র্স া ইর্াদসতর অন্তভুবক্ত এমি একনি ইর্াদত, সর্ এই 
ইর্াদতনির মাধযসম মুসনল্ম র্যনক্ত মহাি আল্লাহর বিকিয, করুর্া 
এর্ং অনুগ্রহ ল্াভ কসর।  
1। মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য এিা প্রকতত ইসল্াসমর নিিা সমাতাসর্ক 
বর্ধ কমব সর্, সস িফল্ র্া ফরজ িামাসজর মসধয তার প্রনতপাল্ক 
মহাি আল্লাহর কাসে সর্নি সর্নি সদায়া করসর্। তসর্ িামাসজর 
মসধয নসজদার অর্স্থায় সদায়া করা সর্নি উত্তম।  
1। মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য এিা একনি উত্তম কাজ সর্,  সস পনর্ত্র 
কুরআি এর্ং নিভবরসর্াগয হাদীসসর মসধয সর্ সমস্ত সদায়া উনল্লনখত 
হসয়সে, সসই সমস্ত সদায়ার প্রনত র্ত্নর্াি হসর্ এর্ং সসই সদায়াগুনল্ 
মুখস্ত করসর্। সকিিা সসই সদায়াগুনল্ তার জন্য, তার পনরর্ার-
পনরজসির জন্য এর্ং তার সন্তািসদর জন্য ইসল্াম ধসমবর নর্ষসয় 
এর্ং দুনিয়া ও পরকাসল্র কল্যার্ ল্াসভর নর্ষসয় সর্ সিসয় সর্নি 
উপকারী।  

 القبر تجصيص تحريم
কর্র পাকা করা হারাম 

ُ  َرِضددديَ  َجددداِبر   َعدددن   -84 ددد ُ  هللا   َصدددل ى هللا ِ   ُ َرُسدددو   َنَهدددى :َقدددا َ  ،َعن 
 ُ ددددد ِ  هللا  دددددرُ  صَ ُيَجدددددص  َ  أَن   َوَسدددددل مَ  َعلَي  َقب  َعددددددَ  َوأَن   ،ال  ددددد ِ  ُيق   َوأَن   ،َعلَي 
َنى   .َعلَي  ِ  ُيب 
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 ). ،)970(- 94 الحدي  رقم مسلم، صحي (

53 - অথব: জাসর্র [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] কর্রসক পাকা 
করসত, তার উপসর র্সসত এর্ং তার উপসর প্রাসাদ নিমবার্ করসত 
নিসষধ কসরসেি।   [সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 94 - (970)]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 11 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, কর্রসক পাকা করা, তার 
উপসর প্রাসাদ প্রস্তুত করা অথর্া গুম্বজ র্া নমিার ও কি নকংর্া 
মাসনজদ ইতযানদ নিমবার্ করা হারাম ও অবর্ধ। সকিিা মতত র্যনক্ত 
এই সর্ নজনিসসর িারা উপকতত হসর্ িা এর্ং এই সর্ নজনিসসর 
তার সকাসিা প্রসয়াজিও সিই।  
1। এই হাদীসনির মসধয পাকা প্রাসাদ র্া র্ান  এর্ং  র নিমবার্ 
করার উপকরসর্র িারা কর্র পাকা করার কথানি উনল্লনখত হসয়সে। 
র্াসক  ( ص  جَ ل  اَ  ) র্ল্া হয়। এর িারা  র প্রাসাদ র্া র্ান  ও পাথর 
সুন্দর করা হয়। তাই কর্রসক এই সর্ নজনিসসর িারা সুন্দর 
করসল্, সাধারর্ মানুসষর জন্য এই ধরসর্র পাকা কর্র আকষবর্ীয় 
স্থাসি পনরর্ত হসর্। এর্ং সাধারর্ সল্াকজি মসি করসর্ সর্, এই 
ধরসর্র কর্রগুনল্র সকাসিা আল্াদা বর্নিষ্ট্য রসয়সে; সুতরাং এই 
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ধরসর্র কর্রগুনল্সক নিসয় তারা অনতরনিত করসর্ অথর্া সসখাসি 
এমি কতকগুনল্ কাজ করসর্, সর্ই কাজগুনল্ করা প্রকতত ইসল্াম 
ধসমব জাসয়জ িয়। আর্ার এিাও সজসি রাখা দরকার সর্, কর্রসক 
পাকা করা, তার উপসর প্রাসাদ প্রস্তুত করা অথর্া গুম্বজ র্া নমিার 
ও কি নকংর্া মাসনজদ ইতযানদ নিমবার্ করার কারসর্ কর্সরর কাসে 
প্রকতত ইসল্াসমর নর্পরীত ও সীমাল্ঙ্ঘসির কাজ হয়। এর্ং মহাি 
আল্লাহর সাসথ অংিীদার স্থাপি করার উপাদাি নিধবারর্ করা হয়। 
তাই এই হাদীসস   কর্রসক পাকা করসত নিসষধ করা হসয়সে।  
1। এই হাদীসনির িারা এিা প্রনতমাি হয় সর্, কর্সরর উপসর র্সা, 
সহল্াি সদওয়া এর্ং ভর সদওয়া একনি হারাম কাজ। সকিিা এর 
িারা সমানহত র্া দাফিকতত র্যনক্তর সম্মাি িষ্ট্ করা হয়। তাই 
সর্মি সমানহত র্যনক্তর সম্মাি রিা করা উনিত, সতমনি তার 
কর্সররও সম্মাি রিা করা উনিত।  

 اللواط فاحشة من التحذير
পংুবমথিু করা সথসক সতকবীকরর্ 

دددددِ  َعددددن   -85 ددددنِ  هللا ِ  َعب  ددددا    ب  ُ  َرِضدددديَ  َعب  ُهَمددددا هللا   َقددددا َ : َقددددا َ  ،َعن 
ُ  َصدددل ى هللا ِ   ُ َرُسدددو   ددد ِ  هللا  ُتُمو   َمدددن  ": َوَسدددل مَ  َعلَي  َمددد ُ   َُوَجدددد   َعَمددد َ  َيع 
مِ  ُتلُوا ؛لُوط   َقو  ُعو   ال َفاِع َ  َفاق   ".ِب ِ   َ َوال َمف 
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 رقدددم الترمدددذ ، وجدددامع ،4461 الحددددي  رقدددم داود، أبدددي سدددنن(

 الحددددي  رقدددم ماجددد ، ابدددن وسدددنن لهمدددا، واللفدددظ ،3456 الحددددي 
 ).وصحح  األلباني حسن  وقد ،1563

85 - অথব: আব্দুল্লাহ নর্ি আব্বাস [রানদয়াল্লাহু আিহুমা] সথসক 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সতামরা ল্ূসতর সম্প্রদাসয়র ন্যায় 
পুংবমথুসির কাজ কাউসক করসত সদখসল্ বমথিুকারী র্যনক্তসক এর্ং 
বমথুিকতত র্যনক্তসক হতযা করসর্”। 
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 4461, জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 
3456, এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 1563, তসর্ হাদীসসর 
িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী এর্ং সুিাি আর্ু দাউদ সথসক সিওয়া 
হসয়সে। আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক হাসাি 
সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 6 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়: 
3। পুংবমথুসির অথব হসল্া: সমকানমতা ও পুরুসষর সাসথ পুরুসষর 
রনতনক্রয়ায় নল্প্ত হওয়া। এই কুকমব  সি থাসক তাসদর মসধয র্াসদর 
মসধয জ্ঞাি র্ুনদ্ধর অভার্ রসয়সে এর্ং র্াসদর মসধয ধসমবর প্রভার্ 
কম রসয়সে। পুরুসষর সাসথ পুরুসষর রনতনক্রয়ায় নল্প্ত হওয়ার মসধয 
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কুফল্ও খুর্ সর্নি রসয়সে। তাই এই  তনর্ত কুকসমবর কারসর্ সতনষ্ট্ 
হয় সরাগ, র্যানধ এর্ং  মহামারী। এর্ং এর মাধযসম িানরনত্রক, 
সামানজক এর্ং বদনহক িনতর প্রভার্ও খুর্ কম িয়। তাই সর্বনদক 
নদসয় এই অপকমবনিসক নিকতষ্ট্,  তনর্ত এর্ং স্বাভানর্ক মাির্তা 
নর্সরাধী অশ্লীল্ আিরর্ র্সল্ই প্রকতত ইসল্াম ধসমব গর্য করা হয়। 
তাই ল্ূসতর সম্প্রদাসয়র মসধয এই অশ্লীল্ সর্ৌিসেম েন সয় প ার 
কারসর্ মহাি আল্লাহ তাসদরসক ধ্বংস কসর নদসয়সেি। তাই মহাি 
আল্লাহ পনর্ত্র কুরআসির মসধয র্সল্সেি:  

دددا( ُرَندددا َجدددا َ  َفلَم  َندددا أَم  َنددداَوأَم   َسددداِفلََها َعالَِيَهدددا َجَعل  َهدددا َطر   ِحَجددداَرةً  َعلَي 
ي    ِمن   ُضود   ِسجِّ  ). 81 اْلية ،هود سورة(  ،)َمن 

ভার্াসথবর অনুর্াদ: “অতঃপর র্খি পুংবমথিুকারীসদরসক িানস্ত 
সদওয়ার জন্য আমার আসদি এসসনেসল্া, তখি আনম তাসদর 
জিপসদর উপরসক িীসি উসে নদসয়নেল্াম এর্ং ক্রমাগত তাসদর 
উপসর পাথুসর মানি র্ষবর্ কসরনেল্াম”। (সূরা হূদ, আয়াত িং 81)। 
1। পুংবমথুিকারী ও বমথিুকতত র্যনক্ত উভয়সকই প্রকতত ইসল্াম ধমব 
একই প্রকাসরর পাপী র্সল্ গর্য কসর। তাই উভসয়রই একই িানস্ত, 
আর তা হসল্া  উভয়সক হতযা করা। এই নর্ষসয় সমস্ত সাহার্ী এক 
মত, তাই এই নর্ষসয় তাাঁসদর মসধয সকাসিা মতসভদ সিই। তসর্ নক 
পদ্ধনতসত তাসদরসক হতযা করসত হসর্, এই নর্ষসয় মুসনল্ম িাসক 
র্া তাাঁর প্রনতনিনধ সর্ পদ্ধনত অর্ল্ম্বি করসর্ি সসই পদ্ধনত 
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গ্রহর্সর্াগয। সুতরাং নতনি উভয়সকই তরর্ারীর আ াসত তাসদর 
নিরসচ্ছদ করসত পাসরি। অথর্া তাসদর উভসয়র প্রনত পাথর 
নিসিপ কসর তাসদরসক হতযা করসত পাসরি। নকংর্া তাসদরসক উাঁি ু
জায়গা সথসক সফসল্ নদসয়ও তাসদরসক হতযা করসত পাসরি। অথর্া 
তাসদর উপসর সদয়াল্ ইতযানদ সফসল্ নদসয়ও তাসদরসক হতযা 
করসত পাসরি। 
তসর্ সর্ র্যনক্তসক র্ল্পূর্বক পুরুসষর সাসথ পুরুসষর রনতনক্রয়ায় 
নল্প্ত করা হসর্, সস র্যনক্তসক সকাসিা প্রকাসরর িানস্ত প্রদাি করা হসর্ 
িা। অনুরূপভাসর্ পাগল্ ও িার্াল্কসদরসকও পুংবমথুি করার 
কারসর্ সকাসিা প্রকাসরর িানস্ত প্রদাি করা হসর্ িা। নকন্তু পাগল্ ও 
িার্াল্কসদরসক পুংবমথুি করার কারসর্ কসিারভাসর্ সতকব করসত 
হসর্ এর্ং তাসদরসক প্রকতত ইসল্াসমর আদর্কায়দা নিিা নদসত 
হসর্।        
1। পুংবমথুি করা হসল্া একনি  তনর্ত কুকমব। তাই সর্ র্যনক্ত এই 
 তনর্ত কুকসমব নল্প্ত হসয়সে, সস সর্ি এই কুকসমবর কথা আল্লাহর 
সগাপি করার সাসথ সাসথ সস নিসজও সগাপসি রাসখ এর্ং প্রকাি িা 
কসর। আর নিসজসক অপমানিত িা কসর। এর্ং তাসক তার 
পুংবমথুি করার িানস্ত প্রদাি করার উসিসশ্য সস সর্ি তার পুংবমথিু 
করার কথা সকাসিা নর্িারক নকংর্া িাসক র্া তাাঁর প্রনতনিনধর 
সামসি স্বীকার িা কসর। র্রং সস তার মসির মসধয এই মহা পাপ 
সথসক অনুতপ্ত র্া ল্নজ্জত হসয় আন্তনরকভাসর্ তওর্া করসর্ এর্ং 
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সসই পাসপর নদসক পুিরায় িা র্াওয়ার জন্য দতঢ় সংকে নস্থর 
করসর্। আর পুংবমথুসির র্া পুরুসষর সাসথ পুরুসষর রনতনক্রয়ায় 
নল্প্ত হওয়ার সমস্ত সল্াকজি ও উপকরর্ সথসক দূসর থাকসর্। এর্ং 
সনিকভাসর্ সতযতা র্জায় সরসখ তওর্া করসল্ মহাি আল্লাহ তওর্া 
কর্ুল্ করসর্ি আর সমস্ত পাপ িমা করসর্ি।   

  الميت ب  ينتفع ما
সর্ সমস্ত আমসল্র মাধযসম মতত র্যনক্ত 

উপকতত হসত পারসর্ 
دددَرةَ  أَِبدددي   َعدددن   -86 ُ  َرِضددديَ  ُهَري  ددد ُ  هللا  ُ  َصدددل ى هللا ِ   َ َرُسدددو   أَن   ،َعن   هللا 
ددد ِ  َسدددانُ  َمددداتَ  إَِذا: "َقدددا َ  َوَسدددل مَ  َعلَي  ِن 

َقَطدددعَ  اإل  ددد ُ  ان   ِمدددن   إِل   لُددد ُ َعمَ  َعن 
دددم   أَو   َجاِرَيدددة ، َصدددَدَقة   ِمدددن   إِل  : َث َثدددة  

َتَفدددعُ  ِعل   َصدددالِ    َولَدددد   أَو   ِبدددِ ، ُين 
ُعو     ". لَ ُ  َيد 
 ). ،)3613(- 34 الحدي  رقم مسلم، صحي (

86 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত র্নর্বত, নতনি 
র্সল্ি সর্, আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 
র্সল্সেি: “মানুষ র্খি মততুযর্রর্ কসর, তখি নতিনি নর্ষয় ো া 
তার সমস্ত আমসল্র মাধযসম উপকতত হওয়ার নর্ষয়নি র্ন্ধ হসয় 
র্ায়। উক্ত নতিনি নর্ষয় হসল্া এই সর্, প্রর্হমাি দাি খয়রাত প্রদাি 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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নকংর্া এমি জ্ঞাি, সর্ জ্ঞাসির িারা উপকতত হওয়া র্ায় অথর্া এমি 
সুসন্তাি সর্ সুসন্তাি তার জন্য সদায়া কসর”। [সহীহ মসুনল্ম, হাদীস 
িং 34 -  (3613) ]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়:  
3। এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, মানুসষর মততুযর্রর্ করার 
সাসথ সাসথ তার সমস্ত কমব র্ন্ধ হসয় র্ায়। তসর্ সস মততুযর্রর্ করার 
পসরও তার উনল্লনখত নতিনি কসমবর িারা সস উপকতত হসত থাসক। 
সকিিা প্রকততপসি  উনল্লনখত নতিনি কসমবর প্রকতত উপাদাি ও 
মাধযম সস নিসজই। সুতরাং তার সন্তাি তার মাধযসমই এই 
পতনথর্ীসত এসসসে, র্ই নল্খার মাধযসম অথর্া নিিা প্রদাসির 
মাধযসম জ্ঞাি প্রিাসরর নর্ষয়নিও তার উপানজবত রত্ন, অনুরূপভাসর্ 
প্রর্হমাি দাি খয়রাত প্রদাি করার নর্ষয়নিও তার উপানজবত  
সম্পদ এর্ং আল্লাহর িাসম তারই ওয়াকফ।   
1। এই হাদীসনির িারা এই নর্ষয়নি সার্যস্ত হয় সর্, মতত র্যনক্তর 
জন্য পনর্ত্র কুরআি পাি কসর তাসক তার পুর্য দাি করা বর্ধ িয়। 
তাই আল্লাহর িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সথসক এই 
নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয় নি সর্, নতনি তাাঁর পনরর্ার-পনরজসির সকাসিা 
র্যনক্তর জন্য নকংর্া অন্য সকাসিা র্যনক্তর জন্য পনর্ত্র কুরআি পাি 
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কসর তার পুর্য তাসক দাি কসরসেি। আর র্নদ পনর্ত্র কুরআি পাি 
কসর তার পুসর্যর িারা মতত র্যনক্তসদরসক পুরস্কতত করা সম্ভর্ হসতা, 
তাহসল্ নতনি এই কাসজ আগ্রহ প্রকাি করসতি। এর্ং এই 
নর্ষয়নির প্রনত নতনি মুসনল্ম জানতসক উৎসানহত করসতি। সকিিা 
তার মাধযসম মুসনল্মগর্ তাসদর মতত র্যনক্তসদরসক এই কাজনির 
মাধযসম উপকতত করসত সিম হসতা। সকিিা আল্লাহর িার্ী 
[সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] সতা মুসনল্ম জানতর প্রনত অতযন্ত 
দয়ার্াি ও করুর্াময়। অতঃপর এই নর্ষয়নি প্রকতত ইসল্াসমর 
প্রথম িার খাল্ীফা এর্ং সাহার্ীগর্ [রানদয়াল্লাহু আিহুম] আল্লাহর 
িার্ী [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] এর পন্থা অর্ল্ম্বি 
কসরনেসল্ি। তাই তাাঁসদর মসধয সথসকও সকাসিা সাহার্ী পনর্ত্র 
কুরআি পাি কসর তার পুসর্যর িারা সকাসিা মতত র্যনক্তসক পুরস্কতত 
কসরসেি, এই নর্ষয়নি প্রমানর্ত হয় নি। 
1।  এই হাদীসনির িারা এই নর্ষয়নি সার্যস্ত হয় সর্, নর্র্াহ করার 
প্রনত মুসনল্ম র্যনক্তসক উৎসানহত করা উনিত। সর্সহতু এই 
নর্র্াসহর মাধযসমই   ধমবপরায়র্ সন্তাি জন্ম গ্রহর্ করার সুসর্াগ 
রসয়সে। 
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 ينالصائم تفطير فض 
মর্বাদা সিারসরাজাদারসক ইফতার করা 

ددددددِ  َعدددددن   -87 دددددنِ  َزي  ددددد ُ  هللاُ  َرِضددددديَ  ال ُجَهِنددددديِّ  َخالِدددددد   ب    :َقدددددا َ  ،َعن 
ُ  َصدددددل ى هللا ِ   ُ َرُسدددددو   َقدددددا َ  ددددد ِ  هللا  دددددرَ  َمدددددن  : "َوَسدددددل مَ  َعلَي   َصددددداِئًما َفط 
دددد ُ  لَدددد ُ  َكددددانَ  ددددِر ِ  ِمث  ددددرَ  أَج  دددد ُ  َغي  قُصُ  لَ  أَن  ددددرِ  ِمددددن   َيددددن  دددداِئمِ  أَج   الص 
ًئا  ".َشي 
 ابدددن وسدددنن  لددد ، واللفدددظ ،807 الحددددي  رقدددم الترمدددذ ، جدددامع(

 هدددذا عدددن الترمدددذ  اإلمدددام وقدددا  ،3746 الحددددي  رقدددم ماجددد ،
 ).األلباني وصحح  صحي ، حسن:  بأن  الحدي 

87 - অথব: জযাইদ নর্ি খাসল্দ আল্জুহািী [রানদয়াল্লাহু আিহু] 
সথসক র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: “সর্ র্যনক্ত সরাজাদারসক ইফতার করাসর্ সস 
সরাজাদাসরর সমাি সওয়ার্ পাসর্ এর্ং সরাজাদাসরর সওয়ার্ও 
সকাসিা সিসত্র কম হসর্ িা”। 
[জাসম নতরনমর্ী, হাদীস িং 807, এর্ং সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস 
িং 3746, তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ জাসম নতরনমর্ী সথসক সিওয়া 
হসয়সে। ইমাম নতরনমর্ী এই হাদীসনিসক হাসাি সহীহ (সনিক) 
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র্সল্সেি। আর আল্লামা িাসসরুনিি আল্ আল্র্ার্ী হাদীসনিসক 
সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 
 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয়: 
আর্ু আব্দুর রহমাি জযাইদ নর্ি খাসল্দ আল্জুহািী [রানদয়াল্লাহু 
আিহু] হসল্ি এক জি সাহার্ী। হুদায়র্ীয়ার সনন্ধর  িিা সং নিত 
হওয়ার সময় নতনি আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] এর সসে উপনস্থত নেসল্ি। এর্ং নতনি মাক্কা নর্জসয়র 
সময় আল্জুহািী র্ংসির োণ্ডা র্হি কসরনেসল্ি। তাাঁর র্নর্বত 
হাদীসসর সংখযা হসল্া 83 নি।  
নতনি মাদীিায় সি 78 নহজরীসত মততুযর্রর্ কসরি। আর্ার এিাও 
র্ল্া হয় সর্, নতনি নমিসর মততুযর্রর্ কসরসেি। আর এিাও র্ল্া হয় 
সর্, নতনি কূফা িহসর মততুযর্রর্ কসরসেি। মততুযর্রর্ করার সময় 
তাাঁর র্য়স 85 র্ের হসয়নেসল্া। এই নর্ষসয় অন্য উনক্তও রসয়সে। 
এই নর্ষসয়র সনিক জ্ঞাি  মহাি আল্লাহ অনধক জাসিি।   
[রানদয়াল্লাহু আিহু] । 

* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়:  
3। নিশ্চয় সরাজাদার র্যনক্তসদরসক ইফতার করাসিা একনি উত্তম 
কমব এর্ং সৎ কমব। আর এই সৎ কসমব মানুসষর জন্য অসিক মেল্ 
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নিনহত রসয়সে, তার মসধয হসল্া: মসুনল্মসদর মসধয ভাসল্ার্াসা র্তনদ্ধ 
পায় র্নদও তাসদর স্থাি ও সদিগুনল্ দূর দূরাসন্ত েন সয় রসয়সে। 
তাই এই হাদীসনি সরাজাদার র্যনক্তসদরসক ইফতার করাসিার প্রনত 
উৎসাহ প্রদাি কসর। আর সরাজাদার র্যনক্তসদরসক ইফতার 
করাসিার পূর্য ও মর্বাদা র্র্বিা কসর।  
1। নিকসির আত্মীয়-স্বজি সরাজাদার র্যনক্তসদরসক ইফতার 
করাসিা সর্নি পুসর্যর কাজ। সকিিা এর িারা সরাজাদার 
র্যনক্তসদরসক ইফতার করাসিা হয় এর্ং নিসজর আত্মীয়তার র্ন্ধি 
রিা করা হয়। তসর্ র্নদ সদখা র্ায় সর্, নিকসির আত্মীয়-স্বজি 
সিসয় অন্য সল্াক সর্নি অভার্গ্রস্ত, এর্ং সস সরাজা ইফতার করার 
নকেু পাসচ্ছ িা, তাহসল্ এই অর্স্থায় নিকসির আত্মীয়- স্বজি ো া 
অন্য সরাজাদার র্যনক্তসক ইফতার করাসিাই হসর্ সর্নি পুসর্যর 
কাজ। সর্সহতু এর িারা তার অভার্ দূর করা হসর্ এর্ং তার 
প্রসয়াজি পূরর্ করা হসর্।    
1। মুসনল্ম র্যনক্তর জন্য এিা উনিত সর্, সস নিসজর িমতা 
অনুর্ায়ী সরাজাদার র্যনক্তসদরসক সরাজা ইফতার করাসর্। 
নর্সিষভাসর্ ওই সর্ সরাজাদার র্যনক্তসদরসক সরাজা ইফতার 
করাসর্, র্ারা সরাজা ইফতার করার জন্য সকাসিা খাদযদ্রর্য 
পাসচ্ছিা। এর্ং তাসদরসক সরাজা ইফতার করার জন্য সকউ নকেু 
নদসচ্ছ িা।  
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 رمضان شهر فضائ  من
পনর্ত্র রমাজাি মাসসর মর্বাদা 

دددنِ  أََندد ِ  َعددن   -88 ددد ُ  هللاُ  َرِضدديَ  َمالِدد    ب   ؛َرَمَضدددانُ  َدَخدد َ  َقددا َ   ،َعن 
ُ  َصددددل ى هللاِ  َرُسددددو  ُ  َفَقددددا َ  دددد ِ  هللا  رَ  َهددددَذا إِن  : "َوَسددددل مَ  َعلَي  دددده   َقددددد   الش 

ددد ،َحَضدددَرُكم   لَدددة    ِ َوِفي  دددر   لَي  دددفِ  ِمدددن   َخي  ر   أَل   َفَقدددد   ؛ُحِرَمَهدددا َمدددن   ،َشددده 
رَ  ُحِرمَ  َرمُ  َولَ  ،ُكل  ُ  ال َخي  َرَها ُيح  ُرو   ل  إِ  َخي   ". م  َمح 
 األلبددددداني وحسدددددن  ،3644 الحددددددي  رقدددددم ماجددددد ، ابدددددن سدددددنن(

 ). وصحح 
88 - অথব:  আিাস নর্ি মানল্ক [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত,  
নতনি র্সল্ি: একদা রমাজাি মাসসর আগমি  িসল্া, তখি 
আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্ল্সল্ি: 
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“সতামাসদর নিকসি এই মাস সমাগত হসয়সে, তাসত এমি একনি 
রাত রসয়সে, র্া এক হাজার মাসসর সিসয়ও সর্নি উত্তম। সর্ র্যনক্ত 
এই রাসতর কল্যার্ সথসক র্নঞ্চত হসর্, সস প্রকততপসি সকল্ 
কল্যার্ সথসক র্নঞ্চত হসয় র্াসর্। আর একমাত্র সর্বহারা দুভবাগা 
র্যনক্তই এই রাসতর কল্যার্ সথসক র্নঞ্চত হসর্”। 
[সুিাি ইর্নু মাজাহ, হাদীস িং 3644, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক হাসাি সহীহ (সনিক) র্সল্সেি]। 

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 1 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়:  
3। রমাজাি মাস হসল্া বধর্বধারর্, সরাজা পাল্ি, িামাজ, উপাসিা, 
নজনকর, পনর্ত্র কুরআি সতল্াওয়াত এর্ং জাহান্নাসমর আগুি সথসক 
মুনক্ত ল্াভ করার মাস। এই মাসস একনি পনর্ত্র ও মর্বাদাপূর্ব রজিী 
আসে। সসই একনি রজিীসত সৎ কমব সম্পাদি করসল্, সসই সৎ 
কসমবর মাি হসর্ এক হাজার মাসস সৎকমব সম্পাদি করার সিসয় 
সর্নি উত্তম। তাই সর্ র্যনক্ত এই মর্বাদা সথসক দূসর থাকসর্, সসই 
র্যনক্ত প্রকততপসি সমস্ত কল্যার্ সথসক   র্নঞ্চত থাকসর্।  
1। এই হাদীসনির িারা এই নর্ষয়নি সার্যস্ত হয় সর্, মুসনল্ম 
র্যনক্তর উনিত সর্, সস সর্ি এই কল্যার্ময় রমাজাি মাসস সর্নি 
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সর্নি সৎ কমব সম্পাদি করার মাধযসম মহাি আল্লাহর বিকিয ও 
সন্তুনষ্ট্ ল্াভ কসর। র্াসত মহাি আল্লাহ তাসক পুর্য দাি কসরি এর্ং 
তার পাপ িমা কসর সদি। 
 
 
 
  

 المنافقين ع مات أهم من
সমািাসফকসদর কতকগুনল্ নিদিবি 

ددددَرةَ  أَِبددددي   َعددددن   -89 ُ  َرِضدددديَ  ُهَري  دددد ُ  هللا  ِبدددديِّ  َعددددنِ  ،َعن  ُ  َصددددل ى الن   هللا 
دددد ِ  ُمَندددداِفقِ  آَيددددةُ ": َقددددا َ  ،َوَسددددل مَ  َعلَي   َوإَِذا َكددددَذَب، َحددددد  َ  إَِذا:    َثدددد َ  ال 

لََف، َعدَ وَ  ُتِمنَ  َوإَِذا أَخ   ".َخانَ  اؤ 
 مسددلم، وصددحي  لد ، واللفددظ ،11 الحدددي  رقدم البخددار ، صدحي (

 ).،)59( - 307 الحدي  رقم
89 - অথব: আর্ু হুরায়রা [রানদয়াল্লাহু আিহু] সথসক র্নর্বত, নতনি 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] হসত র্র্বিা কসরসেি, 
িার্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি: 
“মুিাসফসকর নিদিবি হসল্া নতিনি: র্খি সস কথা র্ল্সর্, তখি 
সস নমথযা কথা র্ল্সর্। আর র্খি সস ওয়াদা করসর্, তখি সস 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ওয়াদা ভে করসর্। এর্ং তার কাসে র্খি আমািত রাখা হসর্, 
তখি সস আমািসতর সখয়ািত করসর্”।  
[সহীহ রু্খারী, হাদীস িং 11 এর্ং সহীহ মুসনল্ম, হাদীস িং 
307 -(59), তসর্ হাদীসসর িব্দগুনল্ সহীহ রু্খারী সথসক 
সিওয়া হসয়সে]। 
* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 3 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়:  
3। এই হাদীসনি মুসনল্ম র্যনক্তসক সতকব কসর ওয়াদা ভে করা 
হসত,  নমথযা কথা ও সংর্াদ প্রিার করা হসত এর্ং আমািসতর 
সখয়ািত করা হসত।  
1- সমািাসফক র্ল্া হয় সসই র্যনক্তসক, সর্ র্যনক্ত নিসজর অন্তসর 
নকেূ খারাপ র্স্তু সগাপি করসর্। আর কপিতা কসর ভাসল্া র্স্তুনিসক 
সস প্রকাি করসর্। তাই প্রকততপসি সস তার অন্তসর প্রকতত ইসল্াম 
ধমবসক  তর্া কসর ও অনর্শ্বাস কসর, নকন্তু প্রকাশ্যভাসর্ সস নিসজসক 
মুসনল্ম র্যনক্ত নহসসসর্ পনরগনর্ত কসর।  
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1- এই হাদীসনির সারাংি হসল্া এই সর্, উনল্লনখত নর্ষয়গুনল্ 
কপিতা ও ভণ্ডানমর নিদিবি। তাই সর্ র্যনক্তর মসধয এই হাদীসনির 
উনল্লনখত নর্ষয়গুনল্  নর্রাজ করসর্, সস র্যনক্ত সমািাসফকসদর 
অভযাসস অভযানসত হসর্। 
 
 
 
 
 
 
 

 القرآن حام  كرامإ
পনর্ত্র কুরআসির ধারক র্াহসকর সম্মাি 

করা অপনরহার্ব 
ددددَعِر ِّ  َسددددىُمو   أَِبددددي   َعددددن   -90 َش  ُ  َرِضدددديَ  األ  دددد ُ  هللا   َقددددا َ : َقددددا َ  ،َعن 

ُ  َصددددل ى هللا ِ  َرُسددددو  ُ  دددد ِ  هللا  ددددَ  ِ  ِمددددن   إِن  ": َوَسددددل مَ  َعلَي  ددددَرامَ : هللا ِ  إِج   إِك 
َبةِ  ِذ  دددي  دددلِِم، الش  آنِ  َوَحاِمددد َ  ال ُمس  قُدددر  دددرَ  ال  ددد ال َغدددالِي   َغي   َوال َجددداِفي    ِ ِفي 
، ُ َرامَ  َعن  ل َطانِ  ِذ  َوإِك  ِسطِ  الس   ".ال ُمق 
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 وحسدددددددددددن  ،4841 الحددددددددددددي  رقدددددددددددم داود، أبدددددددددددي سدددددددددددنن(

 ).األلباني
90 -  অথব: আর্ু মুসা আল্ আিআরী [রানদয়াল্লাহু আিহু] হসত 
র্নর্বত। নতনি র্সল্ি: আল্লাহর রাসূল্ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ 
ওয়াসাল্লাম] র্সল্সেি:   “অনধক র্য়স্ক মুসনল্ম র্যনক্তসক সম্মাি 
করা, পনর্ত্র কুরআসির সীমাল্ঙ্ঘিকারী িয় এর্ং তা 
পনরতযাগকারীও িয় এমি পনর্ত্র কুরআসির ধারক র্াহক 
র্যনক্তগসর্র [হাসফজ, কারী, নর্িাি, সুনিনিত জ্ঞানি, মুফাসনসর, 
মুফতী ইতযানদ সল্াকসদর] সম্মাি করা, এর্ং ন্যায়পরায়র্ র্াদিার 
সম্মাি করা, মহাি আল্লাহরই সম্মাি করার অন্তভুবক্ত নর্ষয়।  
[সুিাি আর্ু দাউদ, হাদীস িং 4841, আল্লামা িাসসরুনিি আল্ 
আল্র্ার্ী হাদীসনিসক হাসাি (সুন্দর) র্সল্সেি]।  

* এই হাদীস র্র্বিাকারী সাহার্ীর পনরিয় পসূর্ব 18 িং 
হাদীসস উসল্লখ করা হসয়সে। 
* এই হাদীস হসত নিির্ীয় নর্ষয়:  
3। প্রকতত ইসল্াম ধমব আহ্বাি জািায় অনধক র্য়স্ক মুসনল্ম 
র্যনক্তসক সম্মাি করার প্রনত। তাই নতনি সকাসিা সভার মসধয 
থাকসল্ তাাঁসক অন্তর সথসক শ্রদ্ধা করা, তাাঁর সাসথ ভদ্রতা, িম্রতা 
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র্জায় রাখা এর্ং তাাঁর প্রনত দয়া করা ইতযানদ এই সমস্ত নর্ষয়গুনল্ 
মহাি আল্লাহরই সম্মাি করার িামান্তর। 
1- এই হাদীসনির িারা প্রমানর্ত হয় সর্, সর্ র্যনক্ত পনর্ত্র 
কুরআসির প্রকতত ধারক, র্াহক, কারী, নর্িাি, সুনিনিত জ্ঞানি, 
মুফাসনসর এর্ং তার অর্ল্ম্বিকারীর সম্মাি করা, মহাি আল্লাহরই 
সম্মাি করার অন্তভুবক্ত নর্ষয়। 

 والسدددد م والصدددد ة الصددددالحات، تددددتم بنعمتدددد  الددددذ  هلل والحمددددد
  .أجمعين وصحب  آل  وعلى محمد، رسولنا على

 অথব: এর্ং সকল্ প্রিংসা আল্লাহর জন্য, র্াাঁর অনুগ্রসহ সমস্ত 
সৎকমব সম্পন্ন হয়। আমাসদর নপ্রয় রাসূল্ মুহাম্মাদ এর্ং তাাঁর 
পনরর্ার-পনরজি এর্ং সাহার্ীগসর্র প্রনত অনতিয় সম্মাি ও িানন্ত 
অর্তীর্ব সহাক।  
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সূিীপত্র 

ক্রনমক 
িম্বর 

নর্ষয় পতষ্ঠা 

3 ভূনমকা  6 
1 সর্সিসষ কততজ্ঞতা স্বীকাসরর পাল্া  9 
1 অনুর্াসদর পদ্ধনত 30 
4 বর্ধ ও পনর্ত্র উপাসয় উপানজবত মাল্ দাি প্রদাসির 

মর্বাদা  
31 

5 প্রকতত ইসল্াম একনি সহজ ধমব  35 
6 কুরর্ানির কতকগুনল্  নর্নধনর্ধাি 37 
7 িামাসজ ইমাসমর অনুসরর্ করার পদ্ধনত 39 

8 
িামাজ হসত সর্র হওয়ার জন্য সাল্াম নফরাসিার 
পদ্ধনত 
 

11 

9 মাির্ সমাজসক সদখাসিা ও শুিাসিার উসিসশ্য সৎ 
কমব সম্পাদি করা হসত সতকবীকরর্ 

17 

30 দাজ্জাসল্র নর্র্রর্ 10 
33 সল্াকজিসক পািীয় দ্রর্য পনরসর্িি করার 

আদর্কায়দা 
11 

31 পািীয় দ্রর্য পাি করার আদর্কায়দ 15 
31 প্রকতত ইসল্াম ধসমব কতকগুনল্ নিনষদ্ধ র্স্তু  17 
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34 ওয়ানল্মা অথর্া অন্য সকাসিা পনর্ত্র সভাসজর নিমন্ত্রর্ 

গ্রহর্ করা অপনরহার্ব 
40 

35 এিা এর্ং ফজসরর িামাজ জামাআসতর সনহত প ার 
মর্বাদা  

41 

36 প্রকতত ইসল্াম ধসমব প্রার্ীর েনর্ অঙ্কি করা অবর্ধ 44 
37 খার্ার খাওয়ার আদর্কায়দা 46 
38 ওজ ুকরার পদ্ধনত  48 
39 সফসরিতাসদর মসধয এর্ং নজিসদর মসধয পাথবকয 53 
10 কুর্া মাসনজসদ িামাজ প ার মর্বাদা 54 
13 দনরদ্র সল্াকজসির সসর্া করার প্রনত ইসল্াসমর 

আহ্বাি 
56 

11 আল্লাহর জন্য নিসর্নদত ভাসল্ার্াসাসক প্রনতভাত 
করার প্রনত ইসল্াম ধমব উৎসাহ প্রদাি কসর 

58 

11 ভাসল্া স্বাস্থয এর্ং সচ্ছল্তা কল্যার্দায়ক কাসজ 
র্যর্হার করা উনিত 

63 

14 প্রকতত ইসল্াম জিগসর্র অনধকার সংরিসর্র ধমব 61 
15 নপতা প্রসয়াজি অনুর্ায়ী সেসল্র সম্পদ নিসত পারসর্ 66 

16 সকামসর হাত সরসখ িামাজ প া জাসয়জ িয় 69 
17 দণ্ডায়মাি অর্স্থায় পািাহার করা বর্ধ 73 

18 সূরা ইখল্াসসর মর্বাদা  71 
19 রু্র্ক সমাজসক নর্র্াহ করার প্রনত উৎসাহ প্রদাি করা   75 
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10 নর্শ্বিার্ী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আল্াইনহ ওয়াসাল্লাম] 

এর কতকগুনল্ বর্নিষ্ট্য 
78 

13 জান্নাসতর নর্র্রর্ 81 

11 হসজ্জর হাদয়ী ও কুরর্ানির পশুসত অংি গ্রহর্ করা 
বর্ধ 

85 

11 জাহান্নামর্াসীসদর িানস্তর মসধয র্যর্ধাি 88 
14 কুরর্ানির ঈসদর নদসির সংখযা  93 

15 
সরাজা, কুরর্ানি এর্ং ঈসদর িামাসজর সিসত্র মসুনল্ম 
সমাসজ ঐকয র্জায় রাখা অপনরহার্ব  

94 

16 মহাপাসপ নল্প্ত হওয়া সথসক সতকবীকরর্ 97 

17 
সকাসিা নজনিসসর মূল্য র্তনদ্ধ করার উসিসশ্য সর্নি দাম 
র্ল্া অবর্ধ    

300 

18 
ফরজ িামাসজর সাল্াম নফরাসিার পর পিিীয় 
নজনকর 

301 

19 সন্ধযার সময় মহাি আল্লাহর পিিীয় নজনকর 305 
40 সৎসল্াকসদর নিদিবি  309 
43 অপসরর অনধকার সমসর সদওয়া হারাম 331 

41 নর্পদাপসদ বধর্বধারর্ করার মর্বাদা 334 
41 হাজসর আসওয়াদ একনি জান্নাসতর পাথর 336 
44 সফসর থাকার সময় সরাজা পাল্ি করা এর্ং সরাজা 338 
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ভে করা বর্ধ 

45 প্রকতত ইসল্াম ধসমব মল্িাসর র্া পায়ু পসথ সেম করা 
হারাম 

310 

46 পানি িা পাওয়ার কারসর্ তায়াম্মুম কসর িামাজ 
প ার পর পানি প্রাপ্ত হসল্ নক করা উনিত? 

311 

47 কন্যা সন্তািসদরসক র্ত্নসহকাসর প্রনতপাল্ি করার 
মর্বাদা 

315 

48 মাসনজসদ প্রসর্ি ও মাসনজদ সথসক সর্র হওয়ার 
সদায়া 

317 

49 মাসনজসদ প্রসর্ি ও মাসনজদ সথসক সর্র হওয়ার 
সময় আল্লাহর িার্ীর প্রনত দরূদ ও সাল্াম পাি করার 
নর্ধাি 

310 

50 মাসনজসদ প্রসর্ি করার আদর্কায়দা 319 

53 
মাসনজসদর মসধয হারাসিা র্স্তুর স াষর্া সদওয়া 
জাসয়জ িয় 

341 

51 সর্তর িামাসজ কুিূসতর সদায়া 345 
51 সর্তসরর  িামাজ কাজা করার নর্ধাি 349 
54 সর্তসরর  িামাজ প ার নর্ধাি 353 

55 প্রকাশ্যভাসর্ পাপ করা সথসক সতকবীকরর্   351 
56 মাতার সাসথ ন্যায়পরায়র্তার অনধকার সর্বসশ্রষ্ঠ 356 

57 নপতার অর্াধয হওয়া একনি মহা পাপ 359 
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58 বর্ধ এর্ং পনর্ত্র রুনজসরাজগাসরর প্রনত উৎসাহ 

প্রদাি করা 
363 

59 দান র সম্মাি করা এর্ং তা সেস  সদওয়া অপনরহার্ব 361 
60 সপাষ্যর্সগবর সখারসপাসির জন্য িাকাপয়সা র্যয় 

করার কাসজ আল্লাহর সন্তুনষ্ট্ ল্াসভর আিা করার 
মর্বাদা 

365 

63 সিাক সভাগ করার নর্ধাি 367 

61 প্রকতত ইসল্াম হসল্া সদয় আিরসর্র ধমব 373 

61 এনি একনি সসর্বাত্তম সদায়া 371 

64 আক্রমর্কারীসক দমি করা অপনরহার্ব 376 

65 ইসল্াম ধসমব র্ল্পূর্বকভাসর্ সল্াসকর ভূনম ও সম্পনত্ত 
দখল্ করা হারাম 

380 

66 মাসল্র প্রনত সসম্মানহত হওয়া সথসক সতকবীকরর্ 381 
67 ফরজ িামাসজর সাল্াম নফরাসিার পর পিিীয় 

নজনকর 
385 

68 সাল্াম নফরাসিার পর ইমাসমর জন্য মুসানল্লগসর্র 
নদসক মুখ নফনরসয় র্সা উনিত 

388 

69 মনহল্াসদর জন্য মাসনজসদ নগসয় িামাজ প া বর্ধ 390 
70 সমাজার উপসর মাসাহ করার নর্ধাি 391 

73 পাসয়র আর্রর্ র্া সমাজার উপসর মাসাহ করার 394 
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নর্ধাি 

71 র্ারা হজ্জ পাল্সি রত থাকসর্, তাসদর হারাসিা র্স্তু 
কুন সয় সিওয়া নিনষদ্ধ   

397 

71 জাহান্নামীসদর নর্র্রর্ 100 
74 জাহান্নাসমর নর্র্রর্  101 
75 পরকাসল্ পুিরুজ্জীনর্ত হওয়ার প্রনত ঈমাি স্থাপি 

করা অপনরহার্ব 
104 

76 সর্ সখজুর সখসত থাকসর্ সস িুধাতব হসর্ িা  105 
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