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সূচীপত্র 

 

ক্র জিসরানাম পৃষ্ঠা 
১ ভূজমকা ৫ 
২ পাপ-পুণ্য জলখার জনয়ম ও আল্লাহর অনুগ্রহ ৮ 
৩ আল্লাহ তা‘আলার বাণ্ী: ﴿نُفِسُكمۡ  ِفي  َما ُتۡبُدوا   ِإَون

َ
وۡ  أ

َ
ه  بِهِ  ُُيَاِسۡبُكم ُُتُۡفوهُ  أ  ٱلّلُ

﴾  “আর ততামরা যজদ প্রকাি কর যা ততামাসদর অন্তসর রসয়সে অথবা 

ত াপন কর, আল্লাহ তস জবষসয় ততামাসদর জহসাব তনসবন” 

৯ 

৪ যার জনয়ত নষ্ট তার িনয িাহান্নাম ১৪ 
৫ জিসকের ভয়াবহতা ১৬ 
 দুজনয়া ভর স্বণ্ে দ্বারা কাজফসরর মুজি কামনা ১৮ 
৬ অমুক নক্ষসত্রর কারসণ্ বৃজষ্ট তপসয়জে বলা কুফজর ১৯ 
৭ তাওহীসদর ফযীলত ২০ 
৮ আহসল তাওহীদসক িাহান্নাম তথসক তবর করা ২২ 
৯ তবতাকার হাদীস ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ফযীলত ২৩ 
১০ আল্লাহর রহমসতর প্রিস্ততা ২৪ 
১১ আল্লাহর রহমত তথসক জনরািকারীসদর প্রজত হুজিয়াজর ২৫ 
১২ মানুষ ধ্বাংস হসয় ত সে বলা জনসষধ ২৮ 
১৩ আল্লাহর ভসয়র ফযীলত ২৮ 
১৪ জযজকসরর ফযীলত ও তনক আমল দ্বারা আল্লাহর ননকট্য অিেন করা ৩১ 
১৫ জযজকর ও তনককারসদর সসের ফযীলত ৩৪ 
১৬ তওবা ও ইসস্ত ফাসরর প্রজত উৎসাহ প্রদান করা ৩৭ 
১৭ আল্লাহর সাক্ষাত তয পেন্দ কসর আল্লাহ তার সাক্ষাত পেন্দ কসরন ৪০ 
১৮ বান্দার িনয আল্লাহর মহব্বসতর জনদিেন ৪১ 
১৯ মুসজলমসদরসক মহব্বত ও ভ্রাতৃসের প্রজত উদু্বদ্ধ করা ৪৩ 
২০ প্রজতসবিীসদর সাক্ষী ও তাসদর প্রিাংসার ফযীলত ৪৪ 
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২১ দুজনয়া-আজখরাসত মুজমসনর তদাষ আল্লাহর ত াপন করা ৪৪ 
২২ মুজমসনর ফযীলত ৪৫ 
২৩  জরবসক সুসযা  তদওয়া ও ক্ষমা করার ফযীলত ৪৬ 
২৪ আল্লাহর অজলসদর সাসথ িত্রুতা করার পাপ ৪৮ 
২৫ আল্লাহর িনয মহব্বসতর ফযীলত ৪৯ 
২৬ িান্নাত কষ্ট ও িাহান্নাম প্রবৃজি দ্বারা আবৃত ৫১ 
২৭ তনক বান্দাসদর িনয নতজর জকেু জন‘আমসতর বণ্েনা ৫২ 
২৮ িান্নাতবাসীসদর ওপর আল্লাহর সন্তুজষ্ট ৫২ 
২৯ িান্নাজতসদর তাসদর প্রাজথেত বস্তু প্রদান করা ৫৪ 
৩০ িান্নাসতর সবেজনম্ন ও সসবোচ্চ মযোদার অজধকারী ৫৫ 
৩১ িান্নাসত প্রসবিকারী সবেসিষ িান্নাতী ৫৬ 
৩২ িহীদসদর ফযীলত ৬৭ 
৩৩  َۢا   ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل َٰتَ ۡمَو

َ
يء   بَۡل  أ ۡحَيا

َ
يُۡرزَقُونَ  َرب ِِهمۡ  ِعندَ  أ  আয়াসতর 

িাসন নুযূল 
৭২ 

৩৪  َۢا   ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل َٰتَ ۡمَو
َ
أ  আয়াসতর আসরকজট্ িাসন নুযূল ৭৪ 

৩৫ মুমূষুে হালত, রুহ তবর হওয়া ও িীবন সায়াসন্ন মুসজলম-কাজফসরর অবস্থার 
বণ্েনাসহ মহান হাদীস 

৭৫ 

৩৬ িান্নাত ও িাহান্নামীসদর বণ্েনা ৮২ 
৩৭ দুজনয়ার সুখ ও দুুঃখ আজখরাসত মূলযহীন ৮৫ 
৩৮ জকয়ামসতর দৃিয ৮৬ 
৩৯ মানুসষর অে-প্রতযে জকয়ামসতর জদন তার জবপসক্ষ সাক্ষয জদসব ৮৭ 
৪০ আল্লাহ তা‘আলার বাণ্ী: )ماواُت ممطِويَّاٌت بِيمِمينِه تُُه يمْومم القيامِة والسَّ يًعا قمبْضم  ৯০ )واألرُْض مجم

৪১ কতক িাহান্নামীর িাহান্নাম তথসক তবর হওয়া ৯২ 
৪২ জকয়ামসতর জদন জন‘আমত সম্পসকে জিজ্ঞাসাবাদ ৯৩ 
৪৩ পরকাসলর আমসল অলসতাকারীর িনয হুজিয়াজর ৯৩ 
৪৪ আজখরাসত মুজমন ণ্ রসবর দিেন লাভ করসব ৯৪ 
৪৫ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর আল্লাহর জন‘আমত ১০১ 
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৪৬ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর হাউি ১০২ 
৪৭ হাউসি কাউসার ১০৩ 
৪৮ সুপাজরসির হাদীস ১০৫ 
৪৯ উম্মসত মুহাম্মাজদর ফযীলত ১০৯ 
৫০ বদজর সাহাবীসদর ফযীলত ১২২ 
৫১ সালাত ফরয হওয়া ও জম‘রাসির  হাদীস ১২৪ 
৫২ ‘আরাফার জদসনর ফযীলত ও হািীসদর জনসয় আল্লাহর  বে করা ১২৬ 
৫৩ জসয়াসমর ফযীলত ১২৮ 
৫৪ সন্তান মারা যাওয়ার পর সাওয়াসবর আিায় নধযেধারণ্ করার ফযীলত ১২৮ 
৫৫ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ও উৎসাহ প্রদাসনর ফযীলত ১৩১ 
৫৬ রাসত ওযু করার ফযীলত ১৩৩ 
৫৭ তিষ রাসত তদা‘আ ও সালাত আদাসয়র ফযীলত ১৩৪ 
৫৮ দুই বযজিসক তদসখ আমাসদর রব আশ্চযে হন ১৩৪ 
৫৯ নফল সালাসতর ফযীলত ১৩৬ 
৬০ মুয়াজিসনর ফযীলত ১৩৬ 
৬১ আসর ও ফির সালাসতর ফযীলত ১৩৭ 
৬২ মা জরব তথসক এিা পযেন্ত মসজিসদ থাকার ফযীলত ১৩৭ 
৬৩ জদসনর শুরুসত সুরক্ষা গ্রহণ্ করা ১৩৮ 
৬৪ িান্নাসতর খািানা ১৩৯ 
৬৫ সন্তাসনর জপতা-মাতার িনয ইসস্ত ফার করার ফযীলত ১৩৯ 
৬৬ জবসজমল্লাহ না বলসল িয়তান খানায় অাংি গ্রহণ্ কসর ১৪০ 
৬৭ আল্লাহর সবেপ্রথম মখলুক ১৪০ 
৬৮ তলখা ও সাক্ষী রাখার সূচনা ১৪১ 
৬৯ নবী আদমসক আল্লাহ বলসলন: يرمُحكم اهلل ১৪৩ 

৭০ মুসজলমসদর সালাম ১৪৪ 
৭১ আল্লাহর নবী ইউনুস আলাইজহস সালাসমর ঘট্না ১৪৪ 
৭২ মুসা ও জখজদর আলাইজহমাস সালাসমর ঘট্না ১৪৫ 
৭৩ মালাকুল মউসতর সাসথ মূসা আলাইজহস সালাসমর ঘট্না ১৪৬ 
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৭৪ আইয়ূব আলাইজহস সালাসমর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ১৪৮ 
৭৫ িাসহলী যুস র প্রথার অজনষ্ট ১৪৮ 
৭৬ িয়তাসনর ওয়াসওয়াসা ১৪৯ 
৭৭ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর দরূসদর ফযীলত ১৫০ 
৭৮ ভাসলার জনসদেি তদওয়া ও খারাপ তথসক জবরত রাখা ১৫০ 
৭৯ ফাজতহার ফযীলত ১৫১ 
৮০ ঊধ্বেি সত জফজরিতাসদর তকে ১৫২ 
৮১ আত্মীয়তার সম্পকে জেন্ন করা হারাম ১৫৫ 
৮২ হাদীসস কুদসীসত আল্লাহর বাণ্ী:  ين ابُن آدمم تممم بين ابُن آدممم وشم ذَّ  ১৫৬ كم

৮৩ যু সক  াজল তদওয়া হারাম ১৫৭ 
৮৪ অহাংকার হারাম ১৫৭ 
৮৫ যুলুম হারাম ১৫৮ 
৮৬ িীসবর েজব অঙ্কন করা হারাম ও জচত্রকসরাসদর প্রজত কস ার হুজিয়াজর ১৬২ 
৮৭ ঝ ড়াকারীসদর িাজস্ত ১৬৩ 
৮৮ জ্বর ও তরা -বযাজধ কাফ ফারা ১৬৩ 
৮৯ বান্দা অসুস্থ হসল তার িনয তসরূপ আমল তলখা হয় তযরূপ তস সুস্থ 

অবস্থায় করত 
১৬৪ 

৯০ তচাসখর দৃজষ্ট হারাসনার পর নধযেধারণ্কারী ও সাওয়াসবর আিা 
তপাষণ্কারীর িনয িান্নাত 

১৬৬ 

৯১ অভাসবর ফযীলত ১৬৭ 
৯২ আত্মহতযা তথসক হুজিয়াজর ১৬৮ 
৯৩ অনযায়ভাসব হতযাকারীর পাপ ১৬৯ 
৯৪ জপপড়া হতযার জনসষধাজ্ঞা ১৭১ 
৯৫ তাকজদর অধযায় ১৭১ 
৯৬ মান্নত অধযায় ১৭৫ 
৯৭ জকয়ামসতর বড় আলামত ১৭৫ 
৯৮ দিাসলর জফতনা ১৭৬ 
৯৯ আল্লাহর প্রিাংসামূলক কতক বাসকযর ফযীলত ১৮২ 
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ভূজমকা 
 

সকল প্রিাংসা আল্লাহ তা‘আলার িনয এবাং দুরূদ ও সালাম আল্লাহর 

রাসূল, তার পজরবারব ে, তার সাথী ও তার সকল অনুসারীসদর ওপর। 

অতুঃপর, 

“সহীহ হাদীসস কুদসী” গ্রন্থজট্ আমার জনকট্ জবশুদ্ধ প্রমাজণ্ত হাদীসস 

কুদসীর জবসিষ সাংকলন। এখাসন আজম সনদ ও বযাখযা োড়া হাদীসস 

কুদসীগুসলা উপস্থাপন কসরজে। হাদীসগুসলা সূত্রসহ উসল্লখ কসর হুকুম 

ও িসব্দর িরুরী অথে বণ্েনা কসর ক্ষান্ত হসয়জে। আল্লাহ আমার এ 

আমল কবুল করুন এবাং এর দ্বারা সকল মুসজলমসক উপকৃত করুন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তযসব হাদীস আল্লাহর সাসথ 

সমৃ্পি কসর বণ্েনা কসরসেন আজলম ণ্ তসগুসলাসক “হাদীসস কুদসী” 

নাসম অজভজহত কসরসেন। আল্লাহর নাম “কুদু্দস” এর সাসথ সম্পকেযুি 

কসর এসব হাদীসসক ‘কুদসী’ বলা হয়। (‘কুদু্দস’ অথে পজবত্র ও 

পুণ্যবান।) 

“হাদীসস কুদসী” ও কুরআনুল কারীসমর মসধয পাথেকয: 

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর জনকট্ জিবরীল 

আলাইজহস সালাম কুরআনুল কারীম জনসয় অবতরণ্ কসরসেন, জকন্তু 

হাদীসস কুদসী জতজন লাভ কসরসেন কখসনা জিবরীল, কখসনা এলহাম, 

কখসনা অনয মাধযসম।  
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২. সমূ্পণ্ে কুরআন মুতাওয়াজতর সনসদ বজণ্েত, জকন্তু হাদীসস কুদসী 

অনুরূপ নয়। 

৩. কুরআনুল কারীসম ভুল অনুপ্রসবি করসত পাসর না, জকন্তু হাদীসস 

কুদসীসত কখসনা তকাসনা বণ্েনাকারী ধারণ্ার বিবতেী হসয় বণ্েনা করার 

সময় ভুল করসত পাসর। 

৪. সালাসত কুরআনুল কারীম জতলাওয়াত করসত হয়, জকন্তু হাদীস 

কুদসী জতলাওয়াত করা নবধ নয়। 

৫. কুরআনুল কারীম সূরা, আয়াত, পারা ও অাংি ইতযাজদসত জবভি, 

জকন্তু হাদীসস কুদসী অনুরূপ নয়। 

৬. কুরআনুল কারীম জতলাওয়াত করসল সাওয়াব রসয়সে, জকন্তু হাদীসস 

কুদসীসত অনুরূপ ফযীলত তনই। 

৭. কুরআনুল কারীম জকয়ামত পযেন্ত সবেকাসলর িনয মু‘জিযা। 

৮. কুরাআনুল কারীম অস্বীকারকারী কাজফর, জকন্তু হাদীসস কুদসী 

অস্বীকারকারী অনুরূপ নয়। (কারণ্, তার মসন হসত পাসর তয, এজট্ 

দুবেল)। 

৯. হাদীসস কুদসীর শুধু ভাব বণ্েনা করা নবধ, জকন্তু কুরআনুল কারীসমর 

ভাবসক কুরআন জহসসসব বণ্েনা করা নবধ নয়; অনুরূপভাসব কুরআসনর 

অসথের জতলাওয়াতও নবধ নয়। 
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এ হসে কুরআন ও হাদীসস কুদসীর মসধয তমৌজলক ও গুরুেপূণ্ে কতক 

পাথেকয, এ োড়া উভসয়র আসরা জকেু পাথেকয রসয়সে।  

আর সালাত ও সালাম আমাসদর নবী, তার পজরবার ও তার সকল 

সাথীসদর ওপর। 

আবু আবু্দল্লাহ মুস্তফা ইবন আল-আদাজভ 

জমসর, জদকজহজলয়াহ, মুজনয়া সামনুদ 
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পাপ-পুণ্য জলখার জনয়ম ও আল্লাহর অনুগ্রহ 

১. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ا، » -1 لمهم ْعمم َّتَّ يم لميِْه حم ا عم يِّئمًة فمَلم تمْكتُبُوهم لم سم ْعمم ْن يم
م
بِْدي أ رمادم عم

م
: إِذما أ ُ ُقوُل اَّللَّ يم

ْن فمإِْن 
م
رمادم أ

م
إِذما أ نمًة، وم سم ُ حم

ا َلم ْجِِل، فماْكتُبُوهم
م
ا ِمْن أ هم كم إِْن تمرم ا، وم ا بِِمثِْلهم ا فماْكتُبُوهم ِملمهم عم

ا  ْمثمالِهم
م
ْْشِ أ ُ بِعم ا َلم ا فماْكتُبُوهم ِملمهم نمًة، فمإِْن عم سم ُ حم ا َلم ا، فماْكتُبُوهم لْهم ْعمم نمًة فملمْم يم سم لم حم ْعمم يم

بْعمِ   .«ائمِة ِضْعف  إَِلم سم

“আল্লাহ বসলন: আমার বান্দা যখন তকাসনা পাপ করার ইো কসর, 

তখন ততামরা তা জলখ না যতক্ষণ্ না তস তা কসর। যজদ তস তা কসর 

সমান পাপ জলখ। আর যজদ তস তা আমার কারসণ্ তযা  কসর1, তাহসল 

তার িনয তা তনজক জহসসসব জলখ। আর যজদ তস তনজক করার ইো কসর 

জকন্তু তস তা কসর জন, তার িনয তা তনজক জহসসসব জলখ। অতুঃপর যজদ 

তস তা কসর তাহসল তার িনয তা দিগুণ্ তথসক সাতসিা গুণ্ পযেন্ত 

জলখ”। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

২. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম  বসলসেন: 

ُ  قمالم » -2 زَّ  اَّللَّ لَّ  عم ثم  إِذما: ومجم مدَّ بِْدي َتم نْ  عم
م
لم  بِأ ْعمم نمةً  يم سم نما حم

م
ا فمأ ْكتُبُهم

م
ُ  أ نم  َلم سم ا ةً حم  مم

ممْ  ْل، ل ْعمم ا فمإِذما يم ِملمهم نما عم
م
ا فمأ ْكتُبُهم

م
ْْشِ  أ ا، بِعم ْمثمالِهم

م
إِذما أ ثم  وم مدَّ نْ  َتم

م
ْعمملم  بِأ يِّئم  يم نما ةً سم

م
 فمأ

ا ْغِفُرهم
م
ُ  أ ا َلم ممْ  مم ا، ل لْهم ْعمم ا فمإِذما يم ِملمهم نما عم

م
ا فمأ ْكتُبُهم

م
ُ  أ ا َلم قمالم , «بِِمثِْلهم ِ  رمُسوُل  وم  ىلص اَّللَّ

                                                           
1 এ তথসক প্রমাণ্ হয় তয, পাপ তযা  করাও তনজক, যজদ তা আল্লাহর িনয হয়। 
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ةُ  قمالمْت »:  وسلم عليه اهلل ئِكم َلم ا رمبِّ : الْمم بُْدكم  هذم نْ  يُِريدُ  عم
م
لم  أ ْعمم يِّئمةً  يم  ومُهوم - سم

 ُ بْصم
م
الم  -بِهِ  أ قم ا فمإِنْ  اْرُقبُوهُ »: فم ِملمهم ا عم ُ  فماْكتُبُوهم ا، َلم إِنْ  بِِمثِْلهم ا وم هم كم افماْكتُبُ  تمرم ُ  وهم  َلم

نمًة، سم ا حم ا إِنَّمم هم كم ايم  ِمنْ  تمرم رَّ  .«جم

“আল্লাহ বসলন: আমার বান্দা যখন তনজক করার ইো কসর আজম তার 

িনয একজট্ তনজক জলজখ যতক্ষণ্ তস না কসর, যখন তস কসর আজম তার 

দিগুণ্ জলজখ। আর যখন তস পাপ করার ইো কসর আজম তার িনয 

তা ক্ষমা কজর যতক্ষণ্ তস না কসর, অতুঃপর যখন তস তা কসর তখন 

আজম তার সমান জলজখ”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

বসলন: “জফজরিতা ণ্ বসল: তহ আমার রব আপনার এ বান্দা পাপ 

করার ইো কসর, (যজদও আল্লাহ তাসক তবজি িাসনন) জতজন বসলন: 

তাসক পযেসবক্ষণ্ কর যজদ তস কসর তার িনয সমান পাপ জলখ, যজদ 

তস তযা  কসর তার িনয তা তনজক জলখ, কারণ্ আমার িনযই তস তা 

তযা  কসরসে।2 (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

 

نُفِسُكمۡ  ِفي  َما ُتۡبُدوا   ِإَون﴿
َ
وۡ  أ

َ
ه  بِهِ  ُُيَاِسۡبُكم ُُتُۡفوهُ  أ ﴾ٱلّلُ  

আল্লাহ তা‘আলার বাণ্ী: “আর ততামরা যজদ প্রকাি কর যা 

ততামাসদর অন্তসর রসয়সে অথবা ত াপন কর, আল্লাহ তস জবষসয় 

ততামাসদর জহসাব তনসবন” 

৩. ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, 

                                                           
2 এ মযোদা শুধু আল্লাহর ভসয় পাপ তযা কারীর িনয। 
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ِذهِ اْْليمُة: » -3 لمْت هم ا نمزم ممَّ نُفِسُكمۡ  ِفي  َما ُتۡبُدوا   ِإَون﴿ل
َ
وۡ  أ

َ
ِ  ُُيَاِسۡبُكم ُُتُۡفوهُ  أ  هِ ب

الم انلَِِّبُّ صىل  :قمالم ،  ﴾ٱلّلُ  قم ء  فم ْ مْم يمْدُخْل قُلُوبمُهْم ِمْن َشم ٌء ل ْ ا َشم لم قُلُوبمُهْم ِمنْهم دمخم
لَّْمنما»اهلل عليه وسلم :  ْعنما ومسم طم

م
ِمْعنما ومأ لُوبِ  «قُولُوا سم

انم ِِف قُ يمم ُ اْْلِ لَْقم اَّللَّ
م
: فمأ ِهْم قمالم

: اَلم ُ تمعم لم اَّللَّ نْزم
م
 َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها ُوۡسَعَها   إِّل  َنۡفًسا ٱلّلُ  يَُكل ُِف  َل ﴿ فمأ

ي  َل  َرّبَنا ٱۡكتََسَبۡت   ي  إِن تَُؤاِخۡذنَا وۡ  نِّسيَنا
َ
نَا   أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
عملُْت » ﴾أ : قمْد فم  َوَل  َرّبَنا﴿ «قمالم

ي  ََتِۡمۡل  ا َعلَۡيَنا لُْت » ﴾َقۡبلَِنا   ِمن ٱَّّلِينَ  ََعَ  ََحَۡلَتُهۥ َكَما إِۡۡصٗ عم : قمْد فم  ََلَا فِرۡ َوٱغۡ ﴿ «قمالم
ي   نَت  َوٱرََۡحَۡنا
َ
ََٰنا أ لُْت » [٦٨٢: ابلقرة] ﴾َمۡولَى عم : قمْد فم  «قمالم

“যখন ﴿نُفِسُكمۡ  ِفي  َما ُتۡبُدوا   ِإَون
َ
وۡ  أ

َ
ه  بِهِ  ُُيَاِسۡبُكم ُُتُۡفوهُ  أ ﴾ٱلّلُ  “আর ততামরা 

যজদ প্রকাি কর যা ততামাসদর অন্তসর রসয়সে অথবা ত াপন কর, আল্লাহ 

তস জবষসয় ততামাসদর জহসাব তনসবন” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 

২৮৬]  এ আয়াত নাজযল হসলা, তখন ইবন আব্বাস বসলন, তখন 

তাসদর (সাহাবীসদর) অন্তসর জকেু প্রসবি করল যা পূসবে তাসদর অন্তসর 

প্রসবি কসর জন। অতুঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

বসলন: “ততামরা বল: শুসনজে, আনু তয কসরজে ও তমসন জনসয়জে”। জতজন 

বসলন: ফসল আল্লাহ তাসদর অন্তসর ঈমান তেসল জদসলন এবাং জতজন 

নাজযল করসলন: ﴿ َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها ُوۡسَعَها   إِّل  َنۡفًسا ٱلّلُ  يَُكل ُِف  َل 
ي  َل  َرّبَنا ٱۡكتََسَبۡت   ي  إِن تَُؤاِخۡذنَا وۡ  نِّسيَنا

َ
نَا   أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
﴾أ  “আল্লাহ তকাসনা বযজিসক 

তার সামসথেযর বাইসর দাজয়ে তদন না। তস যা অিেন কসর তা তার িনযই 

এবাং তস যা কামাই কসর তা তার ওপরই বতোসব। তহ আমাসদর রব! 

আমরা যজদ ভুসল যাই, অথবা ভুল কজর তাহসল আপজন আমাসদরসক 

পাকড়াও করসবন না”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলন: “আল্লাহ বসলসেন: আজম কবুল 

কসরজে”। ي  ََتِۡمۡل  َوَل ﴿ ا َعلَۡيَنا ﴾َقۡبلَِنا   ِمن ٱَّّلِينَ  ََعَ  ََحَۡلَتُهۥ َكَما إِۡۡصٗ  

“তহ আমাসদর রব, আমাসদর উপর তবাঝা চাজপসয় তদসবন না, তযমন 

আমাসদর পূবেবতেীসদর ওপর চাজপসয় জদসয়সেন”। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলন: “আল্লাহ বসলসেন: আজম কবুল কসরজে”। 

ي   ََلَا َوٱۡغفِرۡ ﴿ نَت  َوٱرََۡحَۡنا
َ
ََٰنا أ  ,আর আপজন আমাসদরসক ক্ষমা করুন“  ﴾َمۡوَلى

আর আমাসদর উপর দয়া করুন। আপজন আমাসদর অজভভাবক”। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলন: “আল্লাহ বসলসেন: আজম কবুল 

কসরজে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] (সহীহ মুসজলম), 

হাদীসজট্ সহীহ। 

৪. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, 

ِ صىل اهلل عليه وسلم : » -4 م رمُسوِل اَّللَّ لمْت لَعم ا نمزم ممَّ ِ ﴿ل ّ ِ  ِف  َماوَ  ٱلّسَمََٰوَٰتِ  ِف  َما لل 
ۡرِض  

َ
نُفِسُكمۡ  ِفي  َما ُتۡبُدوا   ِإَون ٱۡۡل

َ
وۡ  أ

َ
ه  بِهِ  ُُيَاِسۡبُكم ُُتُۡفوهُ  أ  يََشايءُ  نلِمَ  َفَيۡغِفرُ  ٱلّلُ

ُب  ِ يُء   َمن َوُيَعذ  َٰ  َوٱلّلُ  يََشا ء   ُك ِ  ََعَ : فماْشتمدَّ ذملِكم [  ٦٨٢: ابلقرة] ﴾٢٨٤ قَِدير   ََشۡ قمالم
ِ صىل اهلل عليه وسلم  تمْوا رمُسولم اَّللَّ

م
ِ صىل اهلل عليه وسلم فمأ اِب رمُسوِل اَّللَّ ْصحم

م
م أ لَعم

عْ 
م
؟ ُُكِّْفنما ِمْن اأْل ِ ْي رمُسولم اَّللَّ

م
الُوا: أ قم ِب فم كم م الرُّ ُكوا لَعم ةم ُثمَّ بمرم َلم ا نُِطيُق الصَّ اِل مم مم

 ِ ا، قمالم رمُسوُل اَّللَّ  نُِطيُقهم
َلم ِذهِ اْْليمُة وم لميْكم هم نِْزلمْت عم

ُ
قمْد أ قمةم وم دم ادم ومالصَّ هم يمامم وماْْلِ ومالصِّ

بِْلُكْم:  »صىل اهلل عليه وسلم :  ْهُل الِْكتمابمْْيِ ِمْن قم
م
ا قمالم أ مم ْن تمُقولُوا كم

م
تُِريُدونم أ

م
أ

ْكم الْممِصيُ سم  إَِلم بَّنما وم  رم
انمكم ْعنما ُغْفرم طم

م
ِمْعنما ومأ يْنما؟ بمْل قُولُوا: )سم الُوا: قم  (ِمْعنما ومعمصم

ِصيُ  ْكم الْمم إَِلم بَّنما وم  رم
انمكم ْعنما ُغْفرم طم

م
ِمْعنما ومأ لِْسنمتُُهمْ  ،سم

م
ا أ ْوُم ذملَّْت بِهم ا الْقم هم

م
مأ ا اْقَتم  ،فملممَّ

 ُ لم اَّللَّ نْزم
م
ا: فمأ ي  ٱلّرُسوُل  َءاَمنَ ﴿ ِِف إِثْرِهم نزَِل  بَِما

ُ
 َءاَمنَ  ُكل  َوٱلُۡمۡؤمِنُوَن   ّرب ِهِۦ ِمن إََِلۡهِ  أ
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ُِق  َل  َورُُسلِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ بِٱلّلِ  َحد   َبۡيَ  ُنَفر 
َ
ِن أ ه وَ  َسِمۡعَنا َوقَالُوا   رُُّسلِهۦِ   م  ۡعَنا ََ

َ
 أ

اَلم [  ٦٨٢: ابلقرة] ﴾٢٨٥ ٱلَۡمِصيُ  ِإَوََلَۡك  َرّبَنا ُغۡفَرانََك  ُ تمعم ا اَّللَّ هم خم مسم لُوا ذملِكم ن عم ا فم  ،فملممَّ
: لَّ زَّ ومجم ُ عم لم اَّللَّ نْزم

م
 َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها ُوۡسَعَها   إِّل  َنۡفًسا ٱلّلُ  يَُكل ُِف  َل ﴿ فمأ

ي  َل  َرّبَنا ٱۡكتََسَبۡت   ي  إِن تَُؤاِخۡذنَا وۡ  نِّسيَنا
َ
نَا   أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
مْ »  ﴾أ : نمعم  ََتِۡمۡل  َوَل  َرّبَنا﴿ «قمالم

ا َعلَۡيَناي  مْ »  ﴾َقۡبلَِنا   ِمن ٱَّّلِينَ  ََعَ  ََحَۡلَتُهۥ َكَما إِۡۡصٗ : نمعم ۡلنَ  َوَل  َرّبَنا﴿ «قمالم ِ  َل  َما اَُتَم 
اقَةَ    ﴾بِهِۦه  ََلَا ََ

: نمعممْ »  ي   ََلَا َوٱۡغفِرۡ  َعّنا َوٱۡعُف ﴿ «قمالم نَت  َوٱرََۡحَۡنا
َ
ََٰنا أ نَا َمۡولَى  ٱۡلَقۡومِ  ََعَ  فَٱنُُصۡ

َٰفِرِينَ  ْم »  ﴾ٱۡلَك  «قمال: نمعم

“যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর নাজযল হসলা: 

﴿ ِ ّ ِ ۡرِض   ِف  َوَما ٱلّسَمََٰوَٰتِ  ِف  َما لل 
َ
نُفِسُكمۡ  ِفي  َما ُتۡبُدوا   ِإَون ٱۡۡل

َ
وۡ  أ

َ
 اِسۡبُكمُُيَ  ُُتُۡفوهُ  أ

ه  بِهِ  يءُ  لَِمن َفَيۡغفِرُ  ٱلّلُ ُب  يََشا ِ يُء   َمن َوُيَعذ  َٰ  َوٱلّلُ  يََشا ء   ُك ِ  ََعَ : ابلقرة] ﴾٢٨٤ قَِدير   ََشۡ
٦٨٢  ] 

“আল্লাহর িনযই যা রসয়সে আসমানসমূসহ এবাং যা রসয়সে যমীসন। 

আর ততামরা যজদ প্রকাি কসরা যা ততামাসদর অন্তসর রসয়সে 

অথবা ত াপন কর, আল্লাহ তস জবষসয় ততামাসদর জহসাব তনসবন। 

অতুঃপর জতজন যাসক চান ক্ষমা কসরাসবন, আর যাসক চান আযাব 

তদসবন। আর আল্লাহ সবজকেুর ওপর ক্ষমতাবান”। [সূরা আল-বাকারাহ, 

আয়াত: ২৮৪]  জতজন বসলন: এ আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাসমর সাথীসদর ওপর কজ ন ত কল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর জনকট্ আসল, অতুঃপর হাাঁটু্ ত সড় বসল। তারা 
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বলল: তহ আল্লাহর রাসূল? আমাসদরসক কতক আমসলর দাজয়ে তদওয়া 

হসয়সে যা আমরা সাধয রাজখ: সালাত, জসয়াম, জিহাদ ও সদকা; জকন্তু 

আপনার ওপর এ আয়াত অবতীণ্ে হসয়সে অথচ আমরা তার সাধয রাজখ 

না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বলসলন: “ততামরা জক 

তসরূপ বলসত চাও ততামাসদর পূসবে জকতাবওয়ালা দুজট্ দল (ইয়াহূদী ও 

নাসারারা) তযরূপ বসলসে: শুনলাম ও প্রতযাখযান করলাম? বরাং ততামরা 

বল: “আমরা শুনলাম এবাং মানলাম। তহ আমাসদর রব! আমরা 

আপনারই ক্ষমা প্রাথেনা কজর, আর আপনার জদসকই 

প্রতযাবতেনস্থল”। তারা বলল: আমরা শুনলাম, তমসন জনলাম, তহ 

আমাসদর রব আপনার ক্ষমা চাই, আপনার জনকট্ই আমাসদর 

প্রতযাবতেনস্থল। যখন সকসল তা পড়ল, তাসদর িবান জদ্বধাহীন তা 

উচ্চারণ্ করল। আল্লাহ তা‘আলা তার পশ্চাসত নাজযল করসলন: 

نزَِل  بَِماي  ٱلّرُسوُل  َءاَمنَ ﴿
ُ
 َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ بِٱلّلِ  َءاَمنَ  ُكل  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن   ّرب ِهِۦ ِمن إََِلۡهِ  أ

ُِق  َل  َورُُسلِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َحد   َبۡيَ  ُنَفر 
َ
ِن أ ه  َسِمۡعَنا َوقَالُوا   رُُّسلِهۦِ   م  ۡعَنا ََ

َ
 ّبَنارَ  ُغۡفَرانََك  َوأ

 [  ٦٨٢: ابلقرة] ﴾٢٨٥ ٱلَۡمِصيُ  ِإَوََلَۡك 

“রাসূল তার জনকট্ তার রসবর পক্ষ তথসক নাজযলকৃত জবষসয়র প্রজত 

ঈমান এসনসে, আর মুজমন ণ্ও। প্রসতযসক ঈমান এসনসে 

আল্লাহর ওপর, তাাঁর জফজরিতাকুল, জকতাবসমূহ ও তাাঁর রাসূল সণ্র 

ওপর, আমরা তাাঁর রাসূল সণ্র কাসরাও মসধয তারতময কজর না। আর 

তারা বসল, আমরা শুনলাম এবাং মানলাম। তহ আমাসদর রব! আমরা 

আপনারই ক্ষমা প্রাথেনা কজর, আর আপনার জদসকই প্রতযাবতেনস্থল”। 
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[সূরা আজল-বাকারা, আয়াত : ১৮৫] যখন তারা এর ওপর আমল করল, 

আল্লাহ তা রজহত করসলন, অতুঃপর নাজযল করসলন: 

 َل  َرّبَنا ٱۡكتََسَبۡت   َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها ُوۡسَعَها   إِّل  َنۡفًسا ٱلّلُ  يَُكل ُِف  َل ﴿
ي  ي  إِن تَُؤاِخۡذنَا وۡ  نِّسيَنا

َ
نَا   أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
  ﴾أ

“আল্লাহ তকাসনা বযজিসক তার সামসথেযর বাইসর দাজয়ে তদন না। তস যা 

অিেন কসর তা তার িনযই এবাং তস যা কামাই কসর তা তার উপরই 

বতোসব। তহ আমাসদর রব! আমরা যজদ ভুসল যাই, অথবা ভুল কজর 

তাহসল আপজন আমাসদরসক পাকড়াও করসবন না”। জতজন বসলন: হযাাঁ। 

ي  ََتِۡمۡل  َوَل  َرّبَنا﴿ ا َعلَۡيَنا   ﴾َقۡبلَِنا   ِمن ٱَّّلِينَ  ََعَ  ََحَۡلَتُهۥ َكَما إِۡۡصٗ

“তহ আমাসদর রব, আমাসদর উপর তবাঝা চাজপসয় তদসবন না, তযমন 

আমাসদর পূবেবতেীসদর উপর চাজপসয় জদসয়সেন”। জতজন বসলন: হযাাঁ। 

ۡلَنا َوَل  َرّبَنا﴿ ِ اقَةَ  َل  َما َُتَم  ۦه  ََلَا ََ   ﴾بِهِ

“তহ আমাসদর রব, আপজন আমাসদরসক এমন জকেু বহন করাসবন না, 

যার সামথেয আমাসদর তনই”। জতজন বসলন: হযাাঁ। 

ي   ََلَا َوٱۡغفِرۡ  َعّنا َوٱۡعُف ﴿ نَت  َوٱرََۡحَۡنا
َ
ََٰنا أ نَا َمۡولَى َِٰفرِينَ  ٱۡلَقۡومِ  ََعَ  فَٱنُُصۡ   ﴾ٱۡلَك

“আর আপজন আমাসদরসক মািেনা করুন এবাং আমাসদরসক ক্ষমা করুন, 

আর আমাসদর ওপর দয়া করুন। আপজন আমাসদর অজভভাবক। 

অতএব, আপজন কাজফর সম্প্রদাসয়র জবরুসদ্ধ আমাসদরসক সাহাযয 

করুন। জতজন বসলন: হযাাঁ।” (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 
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যার জনয়ত নষ্ট তার িনয িাহান্নাম 

৫. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: আজম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

ُه إِنَّ » -5 مم فمُه نِعم رَّ عم ِِتم بِِه فم
ُ
لميِْه رمُجٌل اْستُْشِهدم فمأ ِة عم لم انلَّاِس ُيْقَضم يمْومم الِْقيمامم وَّ

م
أ
ا هم فم رم عم ،  ،فم بْتم ذم : كم َّتَّ اْستُْشِهْدُت قمالم : قماتملُْت ِفيكم حم ا؟ قمالم ِملْتم ِفيهم ا عم مم : فم قمالم

ِريءٌ  : جم الم ْن ُيقم
م
لمِكنَّكم قماتملْتم أِل َّتَّ وم م ومْجِهِه حم ِمرم بِِه فمُسِحبم لَعم

ُ
، ُثمَّ أ ْد ِقيلم قم ، فم

رم  عم ُه فم مم فمُه نِعم رَّ عم ِِتم بِِه فم
ُ
 الُْقْرآنم فمأ

م
أ قمرم ُه وم لَّمم لَّمم الِْعلْمم ومعم لِِْقم ِِف انلَّاِر، ومرمُجٌل تمعم

ُ
ا أ هم فم

لَّْمُت الِْعلْمم وم  ا؟ قمالم تمعم ِملْتم ِفيهم ا عم مم : فم : قمالم ، قمالم ُت ِفيكم الُْقْرآنم
ْ
أ قمرم لَّْمتُُه، وم عم

ْد  قم : ُهوم قماِرٌئ، فم الم تم الُْقْرآنم َِلُقم
ْ
أ قمرم لٌِم وم : َعم الم لَّْمتم الِْعلْمم َِلُقم لمِكنَّكم تمعم ، وم بْتم ذم كم

لِِْقم ِِف انلَّار، ومرمُجٌل وم 
ُ
َّتَّ أ م ومْجِهِه حم ِمرم بِِه فمُسِحبم لَعم

ُ
، ُثمَّ أ اُه ِقيلم ْعطم

م
لميِْه ومأ ُ عم عم اَّللَّ سَّ

ا  : مم ا؟ قمالم ِملْتم ِفيهم ا عم مم ا قمالم فم هم فم رم عم ُه فم مم فمُه نِعم رَّ عم ِِتم بِِه فم
ُ
اِل ُُكِِّه فمأ ْصنماِف الْمم

م
ِمْن أ

لم  ، وم بْتم ذم : كم مكم قمالم ا ل ْقُت ِفيهم ْنفم
م
ا إَِلَّ أ قم ِفيهم ْن ُينْفم

م
ِبيل  َُتِبُّ أ ْكُت ِمْن سم رم

ِكنَّكم تم
لِِْقم ِِف انلَّارِ 

ُ
م ومْجِهِه ُثمَّ أ ِمرم بِِه فمُسِحبم لَعم

ُ
، ُثمَّ أ ْد ِقيلم قم وماٌد: فم : ُهوم جم الم لْتم َِلُقم عم  «فم

“জনশ্চয় সবেপ্রথম বযজি জকয়ামসতর জদন যার ওপর ফয়সালা করা হসব, 

তস বযজি তয িহীদ হসয়জেল। তাসক আনা হসব, অতুঃপর তাসক তার 

(আল্লাহর) জন‘আমতরাজি িানাসনা হসব, তস তা স্বীকার করসব। জতজন 

বলসবন: তুজম এসত জক আমল কসরে? তস বলসব: আপনার িনয জিহাদ 

কসর এমনজক িহীদ হসয়জে। জতজন বলসবন: জমথযা বসলে, তসব তুজম এ 

িনয জিহাদ কসরে তযন বলা হয়: বীর, অতএব বলা হসয়সে। অতুঃপর 

তার বযাপাসর জনসদেি তদওয়া হসব, তাসক তার তচহারার ওপর ভর কসর 

তট্সন-জহাঁচসড় িাহান্নাসম জনসক্ষপ করা হসব। আরও এক বযজি তয ইলম 
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জিসখসে, জিক্ষা জদসয়সে ও কুরআন জতলাওয়াত কসরসে, তাসক আনা 

হসব। অতুঃপর তাসক তার জন‘আমতরাজি িানাসনা হসব, তস তা স্বীকার 

করসব। জতজন বলসবন: তুজম এসত জক আমল কসরে? তস বলসব: আজম 

ইলম জিসখে, জিক্ষা জদসয়জে ও আপনার িনয কুরআন জতলাওয়াত 

কসরজে। জতজন বলসবন: জমথযা বসলে, তসব তুজম ইলম জিক্ষা কসরে তযন 

বলা হয়: আজলম, কুরআন জতলাওয়াত কসরে তযন বলা হয়: তস কারী, 

অতএব বলা হসয়সে। অতুঃপর তার বযাপাসর জনসদেি তদওয়া হসব, তাসক 

তচহারার ওপর ভর কসর তট্সন-জহাঁচসড় িাহান্নাসম জনসক্ষপ করা হসব। 

আরও এক বযজি যাসক আল্লাহ সেলতা জদসয়সেন ও সকল প্রকার 

সম্পদ দান কসরসেন, তাসক আনা হসব। তাসক তার জন‘আমতরাজি 

িানাসনা হসব, তস তা স্বীকার করসব। জতজন বলসবন: তুজম এসত কী 

আমল কসরে? তস বলসব: এমন খাত তনই তযখাসন খরচ করা আপজন 

পেন্দ কসরন আজম তাসত আপনার িনয খরচ কজর জন। জতজন বলসবন: 

জমথযা বসলে, তসব তুজম কসরে তযন বলা হয়: তস দানিীল, অতএব 

বলা হসয়সে, অতুঃপর তার বযাপাসর  জনসদেি তদওয়া হসব, তাসক তার 

তচহারার ওপর ভর কসর তট্সন-জহাঁচসড় অতুঃপর িাহান্নাসম জনসক্ষপ করা 

হসব”। (সহীহ মুসজলম ও নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 

জিসকের ভয়াবহতা 

৬. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 
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ْْشمكم » -6
م
ًَل أ مم ِملم عم ْن عم ِْك، مم ْن الْشِّ ِء عم َكم م ْغَنم الْشُّ

م
نما أ
م
: أ اَلم تمعم ُ تمبمارمكم وم قمالم اَّللَّ

ْيِي
ِِع غم ه ِفيِه مم كم ِْشْ ْكتُُه وم  .«تمرم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: িরীকসদর মসধয অাংিীদাজরর অাংি (জিকে) 

তথসক আজমই অজধক অমুখাসপক্ষী, তয তকউ এমন আমল করল যাসত 

আমার সাসথ অপরসক িরীক কসরসে, আজম তাসক ও তার জিকেসক 

প্রতযাখযান কজর”।3 (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ হাসান। 

৭. মাহমুদ ইবন লাজবদ রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

رُ » -7 ْصغم
م
ُْك اأْل لميُْكْم الْشِّ اُف عم خم

م
ا أ ْخومفم مم

م
ُر يما «إِنَّ أ ْصغم

م
ُْك اأْل ا الْشِّ مم , قمالُوا: وم

 : ِ ؟ قمالم ُ »رمُسولم اَّللَّ ُقوُل اَّللَّ يماُء، يم زَّ ومجم -الرِّ ةِ  -لَّ عم مُهْم يمْومم الِْقيمامم إِذما ُجِزيم انلَّاُس  -ل
الِِهمْ  ْعمم

م
ْنيما فماْنُظُروا هم -بِأ اُءونم ِِف ادلُّ ينم ُكنْتُْم تُرم ِ بُوا إَِلم اَّلَّ ُهمْ : اْذهم ُدونم ِعنْدم ِ

 ْل َتم
اءً  زم   . «جم

“আজম ততামাসদর ওপর যা ভয় কজর তার মসধয সবসচসয় ভয়াংকসরা 

হসে জিসকে আস র (সোট্ জিকে)। তারা বলল: তহ আল্লাহর রাসূল জিসকে 

আস র কী? জতজন বলসলন: “জরয়া (সলাক তদখাসনা আমল), আল্লাহ 

তা‘আলা জকয়ামসতর জদন তাসদরসক (জরয়াকারীসদর) বলসবন, যখন 

মানুষসক তাসদর আমসলর জবজনময় তদওয়া হসব: ততামরা তাসদর কাসে 

যাও যাসদরসক ততামরা দুজনয়াসত তদখাসত, তদখ তাসদর কাসে তকাসনা 

প্রজতদান পাও জকনা”। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

                                                           
3 এ তথসক প্রমাণ্ হয় তদখাসনা বযজির আমল জবনষ্ট, তাসত তকাসনা সওয়াব তনই। 
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৮. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

8- « ُ يمُقوُل َلم ةٌ، فم م َبم غم ةٌ وم م َتم م ومْجِه آزمرم قم ِة، وملَعم بماُه آزمرم يمْومم الِْقيمامم
م
اِهيُم أ يملَْقم إِبْرم

اِهيُم: يما  يمُقوُل إِبْرم . فم ْعِصيكم
م
بُوُه: فماَْلمْومم َلم أ

م
يمُقوُل أ مكم َلم تمْعِصيِن؟ فم قُْل ل

م
مْم أ ل
م
اِهيُم: أ إِبْرم

ْدتم  يمُقوُل رمبِّ إِنَّكم ومعم د؟ِ فم ْبعم
م
ِِب اأْل

م
ْخزمى ِمْن أ

م
يُّ ِخْزي  أ

م
ثُونم فمأ ْن َلم ُُتِْزيميِن يمْومم ُيبْعم

م
يِن أ

ْتم رِْجلميْكم  ا َتم اِهيُم مم اُل: يما إِبْرم ، ُثمَّ ُيقم فِِرينم م الَْكم ْمُت اْْلمنَّةم لَعم رَّ : إِِّنِّ حم
اَلم ُ تمعم اَّللَّ

يمنُْظُر فمإِذما ُهوم بِِذيخ  مُ  وم فم ُذ بِقم يُؤْخم يُلَْقم ِِف انلَّارِ لْتمِطخ  فم   «ائِِمِه فم

“জকয়ামসতর জদন ইবরাহীম তার জপতা আযসরর সাসথ তদখা করসব, 

তার তচহারার ওপর থাকসব জবষণ্ণতা ও ধুসলা-বাজল (অবসাদ)। ইবরাহীম 

তাসক বলসব: আজম জক ততামাসক বজল জন আমার অবাধয হসয়া না? 

অতুঃপর তার জপতা তাসক বলসব: আি ততামার অবাধয হব না। 

অতুঃপর ইবরাহীম বলসব: তহ আমার রব, আপজন আমাসক ওয়াদা 

জদসয়সেন তযজদন উ াসনা হসব আমাসক অসম্মান করসবন না, আমার 

পজতত জপতার অপমাসনর তচসয় বড় অপমান জক! অতুঃপর আল্লাহ 

বলসবন: জনশ্চয় আজম কাজফরসদর ওপর িান্নাত হারাম কসর জদসয়জে। 

অতুঃপর বলা হসব: তহ ইবরাহীম ততামার পাসয়র জনসচ কী? তস তদখসব 

তার জপতা আচমকা রি-ময়লায় জনমজিত হাসয়নায় পজরণ্ত হসয়সে, 

তখন তার পা পাকড়াও কসর তাসক িাহান্নাসম জনসক্ষপ করা হসব”। 

(সহীহ বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 
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দুজনয়া ভর স্বণ্ে দ্বারা কাজফসরর মুজি কামনা 

৯. আনাস ইবন মাসলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

رِْض » -9
م
ا ِِف اأْل مكم مم نَّ ل

م
مْو أ ِة: ل ابًا يمْومم الِْقيمامم ذم ْهِل انلَّاِر عم

م
ِن أ ْهوم

م
اَلم أِل ُ تمعم ُقوُل اَّللَّ يم

 
م
رمْدُت ِمنْكم أ

م
يمُقوُل: أ ْم. فم يمُقول:ُ نمعم ُكنْتم تمْفتمِدي بِِه؟ فم

م
ء  أ ْ نْتم ِمْن َشم

م
ا ومأ ذم نم ِمْن هم ْهوم

 
م
يْئًا فمأ ْن َلم تُْْشِكم ِِب شم

م
: أ مم ْن تُْْشِكم ِِب ِِف ُصلِْب آدم

م
  «بميْتم إَِلَّ أ

“আল্লাহ তা‘আলা িাহান্নামীসদর সবসচসয় হালকা আযাসবর বযজিসক 

জকয়ামসতর জদন বলসবন: ততামার িনয যজদ দুজনয়াসত যা রসয়সে সব 

হয় তুজম জক তা মুজিপণ্ জহসসসব জদসব? তস বলসব: হযাাঁ, জতজন বলসবন: 

আজম ততামার কাসে এরসচসয় কম তচসয়জেলাম যখন তুজম আদসমর 

ঔরসস জেসল: আমার সাসথ তকাসনা বস্তুসক অাংিীদার করসব না, জকন্তু 

তুজম আমার সাসথ অাংিীদার না কসর ক্ষান্ত হও জন”। (সহীহ বুখারী ও 

মুসজলম), হাদীসজট্ সহীহ। 

অমুক নক্ষসত্রর কারসণ্ বৃজষ্ট তপসয়জে বলা কুফুরী 

১০. যাসয়দ ইবন খাসলদ আল-িুহাজন রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, 

জতজন বসলন: 

لَع إثر -صىل نلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صَلة الصبح باحلديبية » -11
 هل تمْدُرون ماذا قال»فلما انصف أقبل لَع انلاس فقال:  -سماء اكنت من الليلة

ا من »قالوا: اهلل ورسوَل أعلم، قال:  «ربكم؟ أصبح من عبادي مؤمن ِب وَكفٌر، فأمَّ
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ْضل اهلل ورمْحِتِه، فذلك مؤمٌن ِب وَكفٌر بالكواكب وأما من قال: بنوء  قال: ُمطْرنا بفم
  «، فذلك اكفٌر ِب ومؤمٌن بالكواكبكذا وكذا

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম আমাসদর জনসয় হুদায়জবয়ায় 

ফির সালাত আদায় করসলন রাসতর বৃজষ্ট তিসষ,4 যখন সালাত তিষ 

করসলন তলাকসদর জদসক জফরসলন এবাং বলসলন: “ততামরা কী িান 

ততামাসদর রব কী বসলসেন?” তারা বলল: আল্লাহ ও তার রাসূল ভাসলা 

িাসনন। জতজন বসলসেন: “আমার কতক বান্দা তভার কসরসে আমার 

ওপর ঈমান অবস্থায়, আর কতক বান্দা তভার কসরসে আমার সাসথ 

কুফজর অবস্থায়। অতএব তয বসলসে: আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় 

বৃজষ্ট লাভ কসরজে, তস আমার ওপর জবশ্বাসী ও নক্ষসত্রর (প্রভাব) 

অস্বীকারকারী। আর তয বসলসে: অমুক অমুক নক্ষসত্রর কারসণ্, তস 

আমাসক অস্বীকারকারী ও নক্ষসত্র জবশ্বাসী”। (সহীহ বুখারী; সহীহ 

মুসজলম; সুনান আবু দাউদ; সুনান নাসাঈ), হাদীসজট্ সহীহ। 

১১. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলন: 

ْوا » -11 ْمُت لَع عبادي من نعمة  إَل أْصبمح إَل ألمم تمرم ما قال ربُّكم؟ قال: ما أنعم
  «يقولون: الكواكُب وبالكواكِب رين فريٌق منهم بها اكف

“ততামরা জক লক্ষয কর না ততামাসদর রব জক বসলসেন? জতজন বসলসেন: 

আজম আমার বান্দাসদর যখনই তকাসনা জন‘আমত তদই, তখনই এ 

                                                           
4 অথোৎ তস রাসত বৃজষ্ট হসয়জেল। 
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বযাপাসর তাসদর একজট্ দল অকৃতজ্ঞ (কাসফর) হসয়সে। তারা বসল: 

নক্ষত্রই এবাং নক্ষসত্রর কারসণ্ (তারা তা প্রাপ্ত হসয়সে)”। (সহীহ মুসজলম 

ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 

তাওহীসদর ফযীলত 

১২. আবু যর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْْشُ أمثاهلا وأزِ » -12 يُد، ومن جاء يقول اهلل عز وجل: من جاء باحلسنمةم فملمُه عم
زاؤه سيئة مثْلها  يِّئة فمجم ُر، ومن تقرَّب مين شًَبا تقربت منه ذراًَع, ومن أو أْغفِ بالسَّ

تقرَّب مين ذراًَع تقربت منه باًَع، ومن أتاِّن يميش أتيته هرولة، ومن لقيين بقراب 
طيئمة َل يُْْشِ   «ُك ِب شيئًا لقيته بمثلها مغفرةاألرض خم

“আল্লাহ বসলন: তয একজট্ তনজক জনসয় আসসব তার িনয তার দিগুণ্ 

এবাং আজম আরও তবজি বৃজদ্ধ করব। তয একজট্ পাপ জনসয় আসসব তার 

জবজনময় সমান একজট্ পাপ অথবা আজম ক্ষমা করব। তয এক জবঘত 

আমার জনকট্বতেী হসব আজম একহাত তার জনকট্বতেী হব। তয এক 

হাত আমার জনকট্বতেী হসব আজম তার এক বাহু জনকট্বতেী হব। তয 

আমার জনকট্ তহাঁসট্ আসসব আজম তার জনকট্ দ্রুত যাব। তয দুজনয়া ভজতে 

পাপসহ আমার সাসথ সাক্ষাত কসর, আমার সাসথ কাউসক িজরক না 

কসর, আজম তার সাসথ অনুরূপ ক্ষমাসহ সাক্ষাত করব”। (সহীহ 

মুসজলম, আহমদ ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 
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১৩. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

نيا بأشدِّ جمادلةم من املؤمنْي » -13 ما جمادلُة أحِدكم ِف احلقِّ يكون َل ِف ادلُّ
لُوا انلار، قال: يقولون: ربنا إخوانُنا اكنوا يُصلُّون معنا لربهم ِف إخوانهم اَّلين أْدخِ 

لْتمُهُم انلار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من ويمُصو ون معنا فأْدخم مون معنا وحيجُّ
ته انلَّاُر إَل أنصاف  ذم عرْفتُم منهم. قال: فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخم
نْا من  ْعبميْه فيخرجونهم فيقولون: ربَّنا قد أْخرجم تُْه إَل كم ذم يْه، ومنهم من أخم ساقم

ول: أْخرِجوا من اكن ِف قلبه وْزُن دينار  من اْليمان، ثم قال: من أمرتنا، قال: ويق
منم ِف قلبه وزُن نصف دينار، حَّت  « يقول: من اكن ِف قلبه وزن ذرة  اكم

“দাজব জনসয় দুজনয়াসত ততামাসদর তযমন ঝ ড়া হয়, তা মুজমন ণ্ কতৃেক 

তাসদর ভাইসদর সম্পসকে যাসদরসক িাহান্নাসম প্রসবি করাসনা হসয়সে, 

তাসদর রসবর সাসথ ঝ ড়ার তচসয় অজধক কজ ন নয়।5 জতজন বসলন: 

তারা বলসব: তহ আমাসদর রব, আমাসদর ভাইসয়রা আমাসদর সাসথ 

সালাত আদায় করত, আমাসদর সাসথ জসয়াম পালন করত ও আমাসদর 

সাসথ হি করত, জকন্তু আপজন তাসদরসক িাহান্নাসম প্রসবি কজরসয়সেন। 

জতজন বসলন: আল্লাহ বলসবন: যাও তাসদর তথসক যাসক ততামরা জচসনা 

তাসক তবর কর। জতজন বসলন: তাসদর জনকট্ তারা আসসব, তাসদর 

তচহারা তদসখ তাসদরসক তারা জচনসব, তাসদর কাউসক আগুন পাসয়র 

                                                           
5 অথাৎ দুজনয়াসত আমরা জনসিসদর দাজব জনসয় তয পজরমাণ্ ঝ ড়া ও তসকে জলপ্ত হই, 
আসখরাসত মুজমন ণ্ আল্লাহর সাসথ তার তচসয় অজধক ঝ ড়া ও তসকে জলপ্ত হসব 
তাসদর ভাইসদর মুি করাসনার িনয, যাসদরসক িাহান্নাসম প্রসবি করাসনা হসয়সে। 
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ত াোর অসধেক তখসয় তফসলসে। কাউসক পাসয়র ট্াকনু পযেন্ত তখসয় 

তফসলসে, তাসদরসক তারা তবর করসব অতুঃপর বলসব: তহ আমাসদর 

রব, যাসদর সম্পসকে আমাসদর জনসদেি জদসয়সেন আমরা তবর কসরজে। 

জতজন বসলন: আল্লাহ বলসবন: তবর কর যার অন্তসর এক জদনার পজরমাণ্ 

ঈমান রসয়সে। অতুঃপর বলসবন: যার অন্তসর অসধেক জদনার পজরমাণ্ 

ঈমান রসয়সে। এক সময় বলসবন: যার অন্তসর জবনু্দ পজরমাণ্ ঈমান 

রসয়সে”। (সুনান নাসাঈ ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

আহসল তাওহীদসক িাহান্নাম তথসক তবর করা 

১৪. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

خرجوا من اكن » -14
م
، ثم يقول اهلل تعاَل: أ يدخل أهل اْلنة اْلنةم وأْهُل انلَّاِر انلارم

فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون ِف نهر ِف قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، 
ها ُترج صفراءم لم تر أنفينبُتُون كما تنبت احلبُة ِف جانب السيَّل، أ -أو احلياة-احليام 

 «ُملتوية؟

“িান্নাতীরা িান্নাসত ও িাহান্নামীরা িাহান্নাসম প্রসবি করসব, অতুঃপর 

আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: তবর কর যার অন্তসর সসষে পজরমাণ্ ঈমান 

রসয়সে, ফসল তারা তসখান তথসক তবর হসব এমতাবস্থায় তয কাসলা হসয় 

ত সে, অতুঃপর তাসদরসক বৃজষ্টর নহর অথবা সঞ্জীবনী নহসর জনসক্ষপ 

করা হসব, ফসল তারা নতুন িীবন লাভ করসব তযমন নালার জকনারায় 

ঘাস িন্মায়। তুজম তদখজন তা হলুদ আাঁকাবাাঁকা  িায়?”। (সহীহ বুখারী 

ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 
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তবতাকার হাদীস ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ফযীলত 

১৫. আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ئِِق يمْومم » -15 م رُُءوِس اْْلمَلم ِِت لَعم مَّ
ُ
لُِّص رمُجًَل ِمْن أ يُخم م سم يمنُْْشُ إِنَّ اَّللَّ ِة، فم الِْقيمامم

تِْسِعْيم ِسِجَلا  ًة وم لميِْه تِْسعم ا عم ذم ُتنِْكُر ِمْن هم
م
ُقوُل: أ ، ُثمَّ يم ِ دِّ ابْلمصم ، ُُكُّ ِسِجلٍّ ِمثُْل مم

يمُقوُل: َلم  فملمكم ُعْذٌر؟ فم
م
يمُقوُل: أ . فم يمُقوُل: َلم يما رمبِّ ؟ فم تمبمِِت احْلمافُِظونم لمممكم كم ظم

م
يْئًا؟ أ شم

اقمٌة يم  تمْخُرُج بِطم لميْكم اَْلمْومم فم نمًة فمإِنَُّه َلم ُظلْمم عم سم نما حم كم ِعنْدم
م يمُقوُل: بمىلم إِنَّ ل ، فم ا رمبِّ

ْزنمكم  يمُقوُل: اْحُُضْ وم رمُسوَُلُ، فم بُْدهُ وم ًدا عم نَّ حُمممَّ
م
ُد أ ْشهم

م
ُ ومأ م إَِلَّ اَّللَّ ْن َلم إَِلم

م
ُد أ ْشهم

م
ا: أ  .ِفيهم

يمُقوُل: يم  ُع فم تُوضم : فم : إِنَّكم َلم ُتْظلمُم، قمالم
الم قم ِت؟ فم ِجَلَّ ِذهِ السِّ عم هم اقمُة مم ِذهِ ابْلِطم ا هم ا رمبِّ مم

ثْ  اقمُة، فمَلم يم ْت ابْلِطم
ثمُقلم ُت وم ِجَلَّ ْت السِّ اشم ة  فمطم فَّ اقمُة ِِف كم ، ومابْلِطم ة  فَّ

ُت ِِف كم ِجَلَّ ُل قُ السِّ
ءٌ  ْ ِ َشم عم اْسِم اَّللَّ  «مم

“জকয়ামসতর জদন আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মসতর এক বযজিসক সবার 

সামসন নািাত জদসবন, তার সামসন জনরানব্বইজট্ দফতর তখালা হসব, 

প্রসতযক দফতর তচাসখর দৃজষ্ট পজরমাণ্ লম্বা। অতুঃপর জতজন বলসবন: 

তুজম এর জকেু অস্বীকার কর? আমার সাংরক্ষণ্কারী তলখকরা ততামার 

ওপর যুলুম কসরসে? তস বলসব: না, তহ আমার রব। জতজন বলসবন: 

ততামার তকাসনা অিুহাত আসে? তস বলসব: না, তহ আমার রব। জতজন 

বলসবন: জনশ্চয় আমার জনকট্ ততামার একজট্ তনজক রসয়সে, আি 

ততামার ওপর তকাসনা যুলুম তনই, অতুঃপর একজট্ তবতাকা/কাডে তবর 

হসব, যাসত রসয়সে:  َّن
م
ُد أ ْشهم

م
ُ ومأ م إَِلَّ اَّللَّ ْن َلم إَِلم

م
ُد أ ْشهم

م
رمُسوَُلُ  أ بُْدُه وم ًدا عم حُمممَّ   

জতজন বলসবন: ততামার (কাসির) ওিন প্রতযক্ষ কর। তস বলসব: তহ 
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আমার রব এতগুসলা দফতসরর সাসথ একজট্ কাডে কী (কাসি আসসব)? 

জতজন বলসবন: জনশ্চয় ততামার ওপর যুলুম করা হসব না। জতজন বসলন: 

অতুঃপর সবগুসলা দফতর এক পাল্লায় ও কাডেজট্ অপর পাল্লায় রাখা 

হসব, ফসল দফতরগুসলা ওপসর উস  যাসব ও কাডেজট্ ভারী হসব। 

আল্লাহর নাসমর জবপরীসত তকাসনা জিজনস ভারী হসব না”। (জতরজমযী, 

আহমদ ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

আল্লাহর রহমসতর প্রিস্ততা 

১৬. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: আল্লাহ তা‘আলা বসলন: 

ِِب » -16 ْت رممْحمِِت غمضم بمقم  «سم

“আমার রহমত আমার ত াস্বাসক অজতক্রম কসরসে”। (সহীহ মুসজলম) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

আল্লাহর রহমত তথসক জনরািকারীসদর প্রজত হুজিয়াজর 

১৭. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু বসলন: আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

ُر جُمْتمِهٌد » -17 ا يُْذنُِب وماْْلخم ُدُهمم حم
م
نم أ ، فمَكم اِئيلم ُمتموماِخيمْْيِ ِن ِِف بميِن إِْْسم نم رمُجَلم اكم

ةِ  ُه يمْوًما  ،ِِف الِْعبمادم دم قِْصْ فمومجم
م
يمُقوُل أ نِْب فم م اَّلَّ رم لَعم اُل الُْمْجتمِهُد يمرمى اْْلخم نم َلم يمزم فمَكم

ْغِفرُ  ِ َلم يم : وماَّللَّ الم قم ِقيبًا؟ فم َّ رم م بُِعثْتم لَعم
م
رمِّبِّ أ لِّيِن وم : خم الم قم . فم قِْصْ

م
ُ: أ الم َلم قم ، فم نْب 

م ذم  لَعم
ْو َلم يُدْ 

م
مكم أ ُ ل ُ اْْلمنَّةم اَّللَّ مِمْيم  ،ِخلُكم اَّللَّ ال ا، ِعنْدم رمبِّ الْعم عم ا فماْجتممم ُهمم ْروماحم

م
بمضم أ قم  ،فم
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قمالم لِلُْمْذنِِب:  ا ِِف يمِدي قماِدًرا، وم م مم ْو ُكنْتم لَعم
م
لًِما؟ أ ُكنْتم ِِب َعم

م
ا الُْمْجتمِهِد: أ ذم الم لِهم قم فم

قم  ْب فماْدُخْل اْْلمنَّةم بِرممْحمِِت، وم ِر:اْذهم بُوا بِِه إَِلم انلَّاِر؟ الم لِْْلخم  «اْذهم

“বজন ইসরাঈসল দুই বনু্ধ জেল। তাসদর একিন পাপ করত, জদ্বতীয়িন 

খুব ইবাদত গুিার জেল। ইবাদত গুিার তার বনু্ধসক সবেদা পাসপ জলপ্ত 

তদখত, তাই তস বলত জবরত হও, একজদন তস তাসক তকাসনা পাসপ 

জলপ্ত তদসখ বসল: জবরত হও। তস বলল: আমাসক ও আমার রবসক 

থাকসত দাও, ততামাসক জক আমার ওপর পযেসবক্ষক কসর পা াসনা 

হসয়সে? ফসল তস বলল: আল্লাহর কসম আল্লাহ ততামাসক ক্ষমা করসবন 

না, অথবা ততামাসক আল্লাহ িান্নাসত প্রসবি করাসবন না। অতুঃপর 

তাসদর উভসয়র রূহ কবি করা হসলা এবাং তারা উভসয় আল্লাহর 

দরবাসর একত্র হসলা। জতজন ইবাদত গুিারসক বসলন: তুজম জক আমার 

বযাপাসর অব ত জেসল? অথবা আমার হাসত যা রসয়সে তার ওপর তুজম 

ক্ষমতাবান জেসল? আর পাপীসক জতজন বসলন: যাও আমার রহমসত তুজম 

িান্নাসত প্রসবি কর। আর অপর বযজির িনয বসলন: তাসক জনসয় 

িাহান্নাসম যাও6? (আবু দাউদ) হাদীসজট্ হাসান। 

                                                           
6 এর অথে এই নয় তয, তকউ অনযায় ও গুনাহ করসব আর অনয তকউ তার প্রজতবাদ 
করসব না। এ বযাপাসর প্রজতবাদ হসে জতন প্রকাসরর, হাসত, মুসখ বা অন্তসরর ঘৃণ্া। 
তাসক হাত জদসয় বাধা, মুখ জদসয় জনসষধ আর সক্ষম না হসলও অন্তসর তার 
কমেকাণ্ডসক ঘৃণ্া করাই হসে প্রজতবাসদ ভাষা। জকন্তু তার বাইসর প্রজতবাসদর সীমা 
েজড়সয় আল্লাহ তাসক ক্ষমা করসবন না, বলাই অগ্রহণ্সযা য কাি। যার পজরণ্াম 
অতযন্ত ভয়াবহ আকাসর তদখা জদসয়সে। [সম্পাদক] 



 

 

 
 27  

১৮. িুনদুব রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

َلَّ » -18
م
تمأ ي يم ِ ْن ذما اَّلَّ : مم اَلم قمالم م تمعم إِنَّ اَّللَّ ، وم ن 

ُ ِلُفَلم ْغِفُر اَّللَّ ِ َلم يم نَّ رمُجَلً قمالم وماَّللَّ
م
أ

لمك مم ْحبمْطُت عم
م
ن  ومأ

ْرُت ِلُفَلم فم ، فمإِِّنِّ قمْد غم ن 
ْغِفرم ِلُفَلم

م
ْن َلم أ

م
َّ أ م   «لَعم

“িননক বযজি বসলসে আল্লাহর কসম আল্লাহ অমুকসক ক্ষমা করসবন 

না। আল্লাহ তা‘আলা বলসলন: তক তস আমার ওপর কতৃেে কসর তয, 

আজম অমুকসক ক্ষমা করব না? আজম তাসক ক্ষমা কসর জদলাম আর 

ততামার আমল জবনষ্ট করলাম7”। অথবা তযরূপ জতজন বসলসেন। (সহীহ 

মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

১৯. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

تِْسِعْيم » -19 ًة وم تملم تِْسعم اِئيلم رمُجٌل قم نم ِِف بميِن إِْْسم ُل فم اكم
م
مْسأ جم ي رم انًا ُثمَّ خم َم إِنْسم

م
أ

ُ رمُجٌل: ائِْت  الم َلم قم ُل فم
م
مْسأ لم ي عم تملمُه، فمجم قم : َلم فم ؟ قمالم ْل ِمْن تمْوبمة  ُ: هم الم َلم قم ُ فم َلم

م
أ رماِهبًا فمسم

ْت ِفي مم ا، فماْختمصم ْومهم ْدرِهِ َنم نماءم بِصم وُْت فم ُه الْمم كم ْدرم
م
ا فمأ ذم كم ا وم ذم ُة الرَّمْحم قمْريمةم كم ئِكم َلم ِة ِه مم

ِدي،  ْن تمبماعم
م
ِذهِ أ ُ إَِلم هم ْوَحم اَّللَّ

م
ِِّب ومأ رَّ ْن تمقم

م
ِذهِ أ ُ إَِلم هم ْوَحم اَّللَّ

م
اِب، فمأ ذم ُة الْعم ئِكم َلم مم وم

: قِيُسوا قمالم ا وم ا بميْنمُهمم ُ"  ،مم ُغِفرم َلم قْرمبم بِِشَْب  فم
م
ِذهِ أ  فموُِجدم إَِلم هم

                                                           
7 আল্লাহ তার আমল নষ্ট কসর তদয়ার কারণ্ হসে, তস বযজি আল্লাহ সম্পসকে খারাপ 
ধারণ্া কসরসে। আল্লাহসক তাাঁর সজ ক মযোদায় অজভজষি কসর জন। মানুষ আল্লাহ 

সম্পর্কে  যখন খারাপ ধারণা কর্র, তখন তস জনরাি হয় বা অপরসক আল্লাহর রহমত তথসক 
জনরাি কসর তদয়, এজট্ কুফুরীর পযোসয়। তাই তার আমর জবনষ্ট হসয় যায়। 
[সম্পাদক] 



 

 

 
 28  

“বজন ইসরাইসল এক তলাক জেল তয জনরানব্বই িন বযজিসক হতযা 

কসরসে, অতুঃপর িানার িনয তবর হসলা, এক সাংসারজবরা ীর জনকট্ 

আসল, তাসক জিজ্ঞাসা করল ও তাসক বলল: তকাসনা তওবা আসে জক? 

তস বলল: না, ফসল তাসকও হতযা করল। অতুঃপর তস তলাকসদর 

জিসজ্ঞস করসত থাকল, তখন এক বযজি তাসক বলল: তুজম অমুক অমুক 

গ্রাসম আস, (রাস্তায়) তাসক মৃতুয তপসয় বসল, তস বক্ষ দ্বারা ঐ গ্রাসমর 

জদসক অগ্রসর হওয়ার তচষ্টা করল। তার বযাপাসর রহমত ও আযাসবর 

জফজরিতা ণ্ তসকে জলপ্ত হসলা। আল্লাহ তা‘আলা এ িনপদসক জনসদেি 

করসলন তয, জনকট্বতেী হও, আর এ িনপদসক জনসদেি করসলন তয, 

দূরবতেী হও। অতুঃপর আল্লাহ বলসলন: উভয় িনপসদর দূরে পজরমাপ 

কর। তদখা ত ল এ িনপসদর জদসক তস এক জবঘত তবজি অগ্রসর, তাই 

তাসক ক্ষমা কসর তদওয়া হসলা”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

মানুষ ধ্বাংস হসয় ত সে বলা জনসষধ 

২০. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

الٌِك » -21 : إِنَُّه ُهوم هم ُ ُقوُل اَّللَّ ُكُهْم، يم
ْهلم
م
ُهوم أ لمكم انلَّاُس، فم ُقوُل: هم ِمْعتُْم رمُجَلً يم  «إِذما سم
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“যখন ততামরা তকাসনা বযজিসক বলসত তিান: মানুষ ধ্বাংস হসয় ত সে, 

তাহসল তসই অজধক ধ্বাংসপ্রাপ্ত8। আল্লাহ তা‘আলা বসলন: জনশ্চয় তস 

ধ্বাংসপ্রাপ্ত”। (আহমদ) হাদীসজট্ হাসান। 

আল্লাহর ভসয়র ফযীলত 

২১. হুযায়ফা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

نم » -21 نما ُمتُّ اكم
م
ْهِلِه: إِذما أ

م
الم أِل قم ِلِه، فم مم نَّ بِعم بْلمُكْم يُِِسُء الظَّ نم قم ْن اكم رمُجٌل ِممَّ

ملمكم  ا محم : مم ُ ُثمَّ قمالم ُه اَّللَّ عم مم لُوا بِِه فمجم عم فم ائِف  فم رُّوِِن ِِف ابْلمْحِر ِِف يمْوم  صم فمُخُذوِِن فمذم
ملم  ا محم ؟ قمالم مم نمْعتم ي صم ِ م اَّلَّ ُ يِن إِ لَعم رم َلم فم غم تُكم فم مافم  .«َلَّ َمم

“ততামাসদর পূসবে এক বযজি জেল, তস তার জনসির (সয সকল খারাপ 

কাি কসরসে তস সকল) আমসলর বযাপাসর খারাপ ধারণ্া তপাষণ্ করত 

(সয তাসক কস ার িাজস্ত তপসত হসব), তাই তস তার পজরবারসক বলল: 

আজম যখন মারা যাব আমাসক গ্রহণ্ করসব, (এবাং আমাসক পুজড়সয় োই 

কসর জনসব) অতুঃপর প্রবল ঝসড়র জদন আমাসক সমুসে জেজট্সয় জদসব, 

                                                           
8 হাদীসজট্র أهلكهم িসব্দ কাফ এর উপর উচ্চারণ্সভসদ দু’জট্ অথে হয়। এক. তস 
তাসদর মসধয অজধক ধ্বাংসপ্রাপ্ত। দুই. তস তাসদরসক ধ্বাংস হসয় ত সে বসল মসন 
কসরসে। বাস্তসব তারা ধ্বাংস হসয়সে এমন নয়। আসলম ণ্ বসলন, “মানুষ ধ্বাংস 
হসয়সে” এ কথাজট্ বলা ঐ সময় জনজষদ্ধ, যখন তসট্া মানুষসদরসক অসম্মান ও 
অবজ্ঞা কসর জনসির ত্ষ্ঠে বুঝাসনা ও তাসদর জনকৃষ্ট করার িনয বলা হসব। জকন্তু 
যজদ তকান মানুষ জনসির ও অনযানয মানুসষর মসধয দ্বীনদাজরর অভাব তদসখ আফসসাস 
কসর বসল তয, “মানুষ ধ্বাংস হসয় ত সে” তখন তসট্া জনসষসধর আওতায় পড়সব 
না। [সম্পাদক] 
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তারা তার সাসথ অনুরূপ করল। আল্লাহ তাসক (মৃতুযর পর) একত্র 

করসলন, অতুঃপর বলসলন: জকসস ততামাসক উদু্বদ্ধ কসরসে যা তুজম 

কসরসে? তস বলল: ততামার ভয় বযতীত তকাসনা বস্তু আমাসক উদু্বদ্ধ কসর 

জন, ফসল জতজন তাসক ক্ষমা কসর তদন”। (সহীহ বুখারী ও সুনান নাসাঈ) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

২২. আবু সাঈদ রাজদয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

তথসক বণ্েনা কসরন: 

ب  ُكنُْت لمُكْم؟ قمالُوا:  -22
م
يَّ أ
م
فماةُ قمالم بِلمنِيِه: أ مْت الْوم ُضم ا حم ا فملممَّ ً دلم :وموم . قمالم ب 

م
ْيم أ  خم

مْم يمبْتمِِئْ  مْم يمبْتمِئْ -فمإِنَُّه ل ْو ل
م
بُْه، فماْنُظُروا إِذما -أ ذِّ يِْه ُيعم

لم ُ عم ْقِدْر اَّللَّ إِْن يم ْيًا، وم ِ خم  ِعنْدم اَّللَّ
ُقوِِن  َّتَّ إِذما ِِصُْت فمْحًما فماْسحم ْحِرقُوِِن حم

م
:فاس-ُمتُّ فمأ ْو قمالم

م
يمْوُم نم فمإِذما اكم  -وِنهكأ

ا ْذُروِِن ِفيهم
م
ِصف  فمأ ِ صىل اهلل عليه وسلم :  «ِريح  َعم الم نمِِبُّ اَّللَّ قم ذم مم »فم خم

م
ُهْم فمأ وماِثيقم

: ُكْن. فمإِذما ُهوم  لَّ زَّ ومجم ُ عم الم اَّللَّ قم ِصف  فم ْذرموُْه ِِف يمْوم  َعم
م
لُوا ُثمَّ أ عم فم م ذملِكم ومرمِّبِّ فم لَعم

ُ  .رمُجٌل قمائِمٌ  تُكم قمالم اَّللَّ مافم : َمم ؟ قمالم لْتم عم ا فم لْتم مم عم ْن فم
م
م أ ملمكم لَعم ا محم بِْدي مم ْي عم

م
-: أ

ٌق ِمنْكم  ْو فمرم
م
ا تمَلم  -أ مم : فم اقمالم هم ْن رممِحمُه ِعنْدم

م
ْخرمى:  «فماُه أ

ُ
ًة أ رَّ قمالم مم فماُه  »وم ا تمَلم مم فم

ا ْيُهم  . «غم

“জতজন পূসবের িননক বযজির উসল্লখ করসলন (অথবা ততামাসদর পূসবের) 

জতজন একজট্ বাকয বলসলন অথোৎ আল্লাহ তাসক সম্পদ ও সন্তান দান 

কসরসেন, যখন তার মৃতুয উপজস্থত হসলা তস তার সন্তানসদর বলল: 

আজম ততামাসদর তকমন জপতা জেলাম? তারা বলল: উিম জপতা। তস 

বলল: তস ততা আল্লাহর জনকট্ তকাসনা কলযাণ্ িমা কসর জন, আল্লাহ 
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যজদ তাসক পান9 অবিযই িাজস্ত জদসবন। ততামরা এক কাি কর, আজম 

যখন মারা যাব আমাসক জ্বালাও, যখন আজম কয়লায় পজরণ্ত হব 

আমাসক জপষ অথবা বসলসেন চূণ্ে-জবচূণ্ে কসর তফল, অতুঃপর যখন 

প্রচণ্ড ঝসড়র জদন হসব আমাসক তাসত জেজট্সয় দাও”। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলন: তস এ িনয তাসদর তথসক ওয়াদা জনসলা, 

আমার রসবর কসম, তারা তাই করল, অতুঃপর প্রচণ্ড ঝসড়র জদন 

জেজট্সয় জদল। অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলসলন: ‘কুন’ (হও), ফসল তস 

দণ্ডায়মান বযজিসত পজরণ্ত হসলা। আল্লাহ বলসলন: তহ আমার বান্দা, 

জকসস ততামাসক উদু্বদ্ধ কসরসে, তয তুজম কসরে যা করার? তস বলল: 

ততামার ভয় (অথবা ততামার তথসক পলায়সনর িনয) জতজন বলসলন: 

আল্লাহর দয়া বযতীত তার অনয জকেু তাসক উদ্ধার কসর জন। আসরকবার 

বসলন: রহম বযতীত অনয জকেু তার নজসব হয় জন”। (সহীহ বুখারী ও 

মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

২৩. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

                                                           
9 আল্লাহ তাসক তাসক পাসব না, এট্া তার জবশ্বাস থাকসল তার ঈমান থাকার কথা 
নয়, আর  ঈমান না থাকসল িান্নাত পাওয়া যাসব না। সুতরাাং এখাসন এট্াই মানসত 
হসব তয, তলাকজট্ তার অজ্ঞতাবিত: আল্লাহ সম্পসকে এ ধারণ্া কসর থাকসত পাসর। 
তাই তার অজ্ঞতার কারসণ্ আল্লাহ তাসক এর িনয পাকড়াও না কসর আল্লাহসক 
ভয় করার কারসণ্ তাসক ক্ষমা কসর তদন। [সম্পাদক] 
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رم  -23 مم
م
، فمأ مِمْيم ال ًدا ِمْن الْعم حم

م
بُُه أ ذِّ ابًا َلم ُيعم ذم بمنَُّه عم ذِّ ُعم لميِْه َلم ُ عم رم اَّللَّ ِ لمِِئْ قمدم فموماَّللَّ

: ِمْن  ؟ قمالم عملْتم ا ِفيِه، ُثمَّ قمال:م لِمم فم عم مم مم َّ فمجم رم الَْبم مم
م
ا ِفيِه ومأ عم مم مم ُ ابْلمْحرم فمجم اَّللَّ

 
م
ْشيمِتكم ومأ ُ خم رم َلم فم غم ْعلمُم، فم

م
 .«نْتم أ

“িননক বযজি তয কখসনা ভাসলা কাি কসর জন বসলসে: যখন তস মারা 

যায়, তাসক জ্বালাও, অতুঃপর তার অসধেক স্থসল ও অসধেক সমুসে জেজট্সয় 

দাও, আল্লাহর কসম, যজদ আল্লাহ তার না াল পান তাহসল জতজন এমন 

িাজস্ত জদসবন, যা ি সতর কাউসক জদসবন না। অতুঃপর আল্লাহ সমুেসক 

জনসদেি করসলন, ফসল তস তার মসধয যা জেল িমা করল, এবাং স্থলসক 

জনসদেি করসলন ফসল তস তার মসধয যা জেল িমা করল। অতুঃপর 

বলসলন: তুজম তকন কসরে? তস বলল: ততামার ভসয়, তুজমই ভাসলা 

িান। ফসল আল্লাহ তাসক ক্ষমা কসর জদসলন”। (সহীহ বুখারী, সহীহ 

মুসজলম ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 

জযজকসরর ফযীলত ও তনক আমল দ্বারা আল্লাহর ননকট্য অিেন করা 

২৪. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ِِن ِِف  » -24 رم ِِن فمِإْن ذمكم رم ُه إِذما ذمكم عم نما مم
م
بِْدي ِِب ومأ نِّ عم نما ِعنْدم ظم

م
: أ اَلم ُ تمعم ُقوُل اَّللَّ يم

 َّ رَّبم إَِلم إِْن تمقم ْي  ِمنُْهْم، وم   خم
َلم ْرتُُه ِِف مم   ذمكم

َلم ِِن ِِف مم رم إِْن ذمكم ْرتُُه ِِف نمْفِِس، وم نمْفِسِه ذمكم
بُْت  رَّ ْميِش بِِشَْب  تمقم تماِِّن يم

م
إِْن أ ِْه بماًَع، وم بُْت إَِلم رَّ َّ ِذرماًَع تمقم

رَّبم إَِلم إِْن تمقم ِْه ِذرماًَع، وم
إَِلم
لمًة  ْروم تميْتُُه هم

م
 )خ, م, ت, جه ( صحيح . «أ
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“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: আমার সম্পসকে আমার বান্দার ধারণ্া 

তমাতাসবক আজম।10 আজম তার সাসথ থাজক11 যখন তস আমাসক স্মরণ্ 

কসর। যজদ তস আমাসক তার অন্তসর স্মরণ্ কসর আজম তাসক আমার 

অন্তসর স্মরণ্ কজর। যজদ তস আমাসক মিজলসস স্মরণ্ কসর আজম তাসক 

তাসদর তচসয় উিম মিজলসস স্মরণ্ কজর। যজদ তস আমার জনকট্ এক 

জবঘত অগ্রসর হয় আজম তার জনকট্ একহাত অগ্রসর হই, যজদ তস 

আমার জনকট্ একহাত অগ্রসর হয় আজম তার জনকট্ একবাহু অগ্রসর 

হই। যজদ তস আমার জনকট্ আসস তহাঁসট্ আজম তার জনকট্ যাই দ্রুত”। 

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসজলম, জতরজমযী ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

২৫. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলন: 

يْتُُه » -25 اِِّن بِِذرماع  تملمقَّ إِذما تملمقَّ ، وم يْتُُه بِِذرماع 
بِْدي بِِشَْب  تملمقَّ اِِّن عم

: إِذما تملمقَّ
م قمالم إِنَّ اَّللَّ

عم  ْْسم
م
تميْتُُه بِأ

م
اِِّن بِبماع  أ إِذما تملمقَّ ، وم  . «بِبماع 

“আল্লাহ বসলসেন: আমার বান্দা যখন এক জবঘত এজ সয় আমার সাসথ 

সাক্ষাত কসর আজম তার সাসথ সাক্ষাত কজর একহাত এজ সয়। যখন তস 

একহাত এজ সয় আমার সাসথ সাক্ষাত কসর আজম একবাহু এজ সয় তার 

সাসথ সাক্ষাত কজর। যখন তস আমার সাসথ সাক্ষাত কসর একবাহু 

                                                           
10 ইমাম আহমসদর এক বণ্েনায় রসয়সে: “যজদ তস আমার সম্পসকে ভাসলা ধারণ্া কসর 
তার িনযই ভাসলা, যজদ তস আমার সম্পসকে খারাপ ধারণ্া কসর তার িনযই খারাপ। 

11 সাসথ থাকার অথে, তার অবস্থা িানা ও তাসক সাহাযয-সহসযাজ তা করা। [সম্পাদক]  
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এজ সয় আজম তার জনকট্ আজস আরও দ্রুত পদসক্ষসপ”। (সহীহ মুসজলম) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

২৬. শুরাইহ্ রাজহমাহুল্লাহ তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন আজম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর সাহাবীসদর এক বযজিসক বলসত 

শুসনজে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْكم ومامْ  -26 ْمِش إَِلم
م
َّ أ مم ُقْم إَِلم : يما اْبنم آدم

اَلم ُ تمعم ْكم قمالم اَّللَّ ْرِوْل إَِلم هم
ُ
َّ أ   . «ِش إَِلم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: তহ বনী আদম, তুজম আমার জদসক দাাঁড়াও 

আজম ততামার জদসক চলব, তুজম আমার জদসক চল আজম ততামার জদসক 

দ্রুত পদসক্ষসপ যাব”। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

২৭. মা‘কাল ইবন ইয়াসার তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْغ فم يقوُل ربُّكم تبارك وتعاَل: يا ابنم آدم تم « -27 مأل لعبادِت أمأل قلبمك غًَن، وأرَّ
 .«يديك رزقًا، يا ابن آدم َل تباعد مين فأْمأل قملبمك فقًرا، وأمأل يديك ُشْغَلً 

“ততামাসদর রব বসলন: তহ বজন আদম, তুজম আমার ইবাদসতর িনয 

মসনাজনসবি কর, আজম ততামার অন্তরসক সেলতায় ভসর তদব, ততামার 

হাত জরজিক দ্বারা পূণ্ে কসর তদব। তহ বজন আদম, তুজম আমার তথসক 

দূসর তযসয়া না, ফসল আজম ততামার অন্তর অভাসব পূণ্ে কসর তদব এবাং 

ততামার দু’ হাতসক কমেবযস্ত কসর তদব”। (হাসকম) হাদীসজট্ সহীহ জল 

 ায়জরহী। 

 



 

 

 
 35  

জযজকর ও তনককারসদর সসের ফযীলত 

২৮. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْكرِ » -28 ْهلم اَّلِّ
م
ُرِق يملْتمِمُسونم أ ُطوفُونم ِِف الطُّ ًة يم ئِكم َلم ِ مم ُدوا قمْوًما إِنَّ َّلِلَّ ، فمإِذما ومجم

ِتُكْم  اجم وا إَِلم حم لُمُّ ْوا: هم م تمنمادم :  «يمْذُكُرونم اَّللَّ اِء  »قمالم مم ِتِهْم إَِلم السَّ ْجِنحم
م
ونمُهْم بِأ يمُحفُّ فم

بُُّهْم عز وجل  لُُهْم رم
م
: فميمْسأ ْنيما قمالم ْعلمُم ِمنُْهمْ -ادلُّ

م
ُقوُل ِعبماِدي؟ قمالُوا: -ومُهوم أ ا يم  مم

ُقولُونم  ْوِِن؟ يم
م
ْل رمأ يمُقوُل: هم : فم ُدونمكم قمالم جِّ ُيمم ُدونمكم وم ْمم ُونمكم ومحيم َبِّ ُيكم بُِّحونمكم وم : يُسم

وْكم 
م
مْو رمأ : ل ُقولُونم : يم ْوِِن؟ قمالم

م
مْو رمأ يْفم ل كم يمُقوُل: وم : فم وْكم قمالم

م
ا رمأ ِ مم  وماَّللَّ

: َلم يمُقولُونم : فم قمالم
مكم  دَّ ل شم

م
نُوا أ ُقوُل:  اكم : يم مْسِبيًحا، قمالم مكم ت م ل ْكَثم

م
ِْميًدا ومأ مكم تمْمِجيًدا، ومَتم دَّ ل شم

م
ًة، ومأ ِعبمادم

ِ يما   وماَّللَّ
: َلم ُقولُونم : يم ا؟ قمالم وْهم

م
ْل رمأ ُقوُل: ومهم : يم ، قمالم لُونمكم اْْلمنَّةم

م
مْسأ لُوِِن؟ قمالم ي

م
مْسأ ا ي مم فم

ُقوُل:  : يم ا، قمالم وْهم
م
ا رمأ نُوا رمبِّ مم ا اكم وْهم

م
نَُّهْم رمأ

م
مْو أ : ل ُقولُونم : يم ا؟ قمالم وْهم

م
نَُّهْم رمأ

م
مْو أ يْفم ل فمكم

ْغبمةً  ا رم مم ِفيهم ْعظم
م
لمبًا، ومأ ا طم مهم دَّ ل شم

م
ا ِحرًْصا، ومأ لميْهم دَّ عم شم

م
: أ ؟ قمالم وَُّذونم تمعم : فمِممَّ يم ، قمالم

ْل رم  ُقوُل: ومهم : يم : ِمْن انلَّاِر، قمالم ُقولُونم ا، يم وْهم
م
ا رمأ ِ يما رمبِّ مم  وماَّللَّ

: َلم ُقولُونم : يم ا؟ قمالم وْهم
م
أ

ا  مهم دَّ ل شم
م
اًرا ومأ ا فِرم دَّ ِمنْهم شم

م
نُوا أ ا، اكم وْهم

م
مْو رمأ : ل ُقولُونم : يم ا، قمالم وْهم

م
مْو رمأ يْفم ل ُقوُل: فمكم : يم قمالم

ْرُت  فم ِّنِّ قمْد غم
م
ْشِهُدُكْم أ

ُ
يمُقوُل: فمأ : فم مافمًة، قمالم ِة:  َمم ئِكم َلم لمٌك ِمْن الْمم ُقوُل مم : يم مُهْم، قمالم ل

اءُ  : ُهْم اْْلُلمسم ، قمالم ة  اءم حِلماجم ا جم ٌن لميْسم ِمنُْهْم إِنَّمم ِليُسُهمْ  ِفيِهْم فَُلم مْشَقم بِِهْم جم  .«َلم ي

“আল্লাহর কতক জফজরিতা রসয়সে তারা জযজকরকারীসদর তালাসি রাস্তায় 

রাস্তায় ঘুসর। যখন তকাসনা কওমসক আল্লাহর জযজকসর মিগুল তদসখ 

তারা এসক অপরসক আহ্বান কসর: ততামাসদর লসক্ষযর জদসক আস”। 

জতজন বসলন: “অতুঃপর তাসদরসক তারা জনসিসদর ডানা দ্বারা দুজনয়ার 

আসমান পযেন্ত তেসক তনয়। জতজন বসলন: অতুঃপর তাসদর রব তাসদরসক 
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জিজ্ঞাসা কসরন, (অথচ জতজন তাসদর তচসয় অজধক িাসনন) আমার 

বান্দা ণ্ জক বসল? জফজরিতারা বসল: তারা আপনার পজবত্রতা বণ্েনা 

করসে, আপনার বড়ে তঘাষণ্া করসে, আপনার প্রিাংসা করসে ও 

আপনার মযোদা তঘাষণ্া করসে। জতজন বসলন: অতুঃপর আল্লাহ বসলন: 

তারা জক আমাসক তদসখসে? জতজন বসলন: জফজরিতারা বসল: না, আল্লাহর 

কসম, তারা আপনাসক তদসখ জন। জতজন বসলন: অতুঃপর আল্লাহ বসলন: 

যজদ তারা আমাসক তদখত তকমন হত? জতজন বসলন: জফজরিতারা বসল: 

যজদ তারা আপনাসক তদখত তাহসল আরও কজ ন ইবাদত করত, অজধক 

মযোদা ও প্রিাংসার তঘাষণ্া করত, অজধক তসজবহ পা  করত। জতজন 

বসলন: আল্লাহ বসলন: তারা আমার জনকট্ জক চায়? জতজন বসলন: 

জফজরিতারা বসল: তারা আপনার জনকট্ িান্নাত চায়? জতজন বসলন: 

আল্লাহ বসলন: তারা জক িান্নাত তদসখসে? জতজন বসলন: জফজরিতারা 

বসল: না, তহ রব, তারা িান্নাত তদসখ জন। জতজন বসলন: আল্লাহ বসলন: 

যজদ তারা িান্নাত তদখত তকমন হত? জতজন বসলন: জফজরিতারা বসল: 

যজদ তারা িান্নাত তদখত তাহসল তার িনয তারা আসরা অজধক আগ্রহী 

হসতা, অজধক তলবকারী হসতা ও তার অজধক আিা তপাষণ্ করসতা। 

জতজন বসলন: তারা কার তথসক পানাহ চায়? জতজন বসলন: জফজরিতারা 

বসল: িাহান্নাম তথসক। জতজন বসলন: আল্লাহ বসলন: তারা জক িাহান্নাম 

তদসখসে? জতজন বসলন: জফজরিতারা বসল: না, আল্লাহর কসম, তহ রব 

তারা িাহান্নাম তদসখ জন। জতজন বসলন: আল্লাহ বসলন: যজদ তারা 

িাহান্নাম তদখত তকমন হত? জতজন বসলন: জফজরিতারা বসল: যজদ তারা 

িাহান্নাম তদখত তাহসল তার তথসক অজধক পলায়ন করত, তাসক অজধক 
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ভয় করত। জতজন বসলন: আল্লাহ বসলন: ততামাসদর সাক্ষী রাখজে আজম 

তাসদরসক ক্ষমা কসর জদলাম। জতজন বসলন: তাসদর এক জফজরিতা বসল: 

তাসদর মসধয অমুক রসয়সে তয তাসদর দসলর নয়, তস অনয কাসি 

এসসসে। জতজন বসলন: তারা এমন িমা‘আত যাসদর কারসণ্ তাসদর 

সাথীরা মাহরুম হয় না”। (সহীহ বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 

২৯. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন:   

م » -29 لَّ -إِنَّ اَّللَّ زَّ ومجم تماُه" -عم فم ْت شم كم مرَّ َتم ِِن وم رم بِْدي إِذما ُهوم ذمكم عم عم نما مم
م
ُقوُل: أ  .«يم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: আজম আমার বান্দার সাসথই আজে12 যখন তস 

আমাসক স্মরণ্ কসর ও তার দুই ত াট্ নসড়”। (আহমদ, ইবন মািাহ) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

৩০. আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, 

তারা উভসয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক তদসখসেন, 

জতজন বসলসেন: 

بِْدي » -31 قم عم دم : صم لَّ زَّ ومجم ُ عم ُقوُل اَّللَّ : يم ، قمالم ُ ْكَبم
م
ُ أ ُ وماَّللَّ م إَِلَّ اَّللَّ بُْد َلم إَِلم إِذما قمالم الْعم

بِْدي  قم عم دم : صم هُ، قمالم ُ ومْحدم م إَِلَّ اَّللَّ بُْد: َلم إَِلم إِذما قمالم الْعم ، وم ُ ْكَبم
م
نما أ
م
نما ومأ

م
م إَِلَّ أ َلم َلم إَِلم

م  م إَِلَّ  إَِلم بِْدي َلم إَِلم قم عم دم : صم ُ قمالم يكم َلم ِ ُ َلم ْشم م إَِلَّ اَّللَّ : َلم إَِلم إِذما قمالم نما ومْحِدي، وم
م
إَِلَّ أ

                                                           
12 এখাসন সাসথ থাকার অথে, তার সম্পসকে সমূ্পণ্ে অব ত থাকা ও তাসক সহাযয-
সহসযাজ তা করা। কারণ্, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর ‘আরসির উপর রসয়সেন। 
[সম্পাদক] 
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بِْدي  قم عم دم : صم ُ احْلمْمُد، قمالم َلم ُ الُْملُْك وم ُ َلم م إَِلَّ اَّللَّ : َلم إَِلم إِذما قمالم  َِل، وم
يكم ِ نما ومَلم ْشم

م
أ

م إَِلَّ  نما َِلم َلم إَِلم
م
،   أ ِ  بِاَّللَّ

ةم إَِلَّ ْولم ومَلم قُوَّ َلم حم ُ وم م إَِلَّ اَّللَّ : َلم إَِلم إِذما قمالم ِِلم احْلمْمُد، وم الُْملُْك وم
ةم إَِلَّ ِِب  َلم قُوَّ ْولم وم َلم حم نما وم

م
م إَِلَّ أ بِْدي َلم إَِلم قم عم دم  .«قمال: صم

“বান্দা যখন বসল:  ُ م إَِلَّ اَّللَّ ُ  َلم إَِلم ْكَبم
م
ُ أ وماَّللَّ  জতজন বসলন: আল্লাহ বসলন: 

আমার বান্দা জ ক বসলসে, আজম োড়া তকাসনা হক ইলাহ তনই, আজমই 

মহান। বান্দা যখন বসল:  ُه ُ ومْحدم م إَِلَّ اَّللَّ  জতজন বসলন: আমার বান্দা َلم إَِلم

জ ক বসলসে, একলা আজম োড়া তকাসনা হক ইলাহ তনই। বান্দা যখন 

বসল:  َّم إَِل ُ َلم إَِلم يكم َلم ِ ُ َلم ْشم اَّللَّ  জতজন বসলন: আমার বান্দা জ ক বসলসে, 

আজম োড়া তকাসনা হক ইলাহ তনই, আমার তকাসনা িরীক তনই। বান্দা 

যখন বসল:  ُاحْلمْمد ُ َلم ُ الُْملُْك وم ُ َلم م إَِلَّ اَّللَّ  জতজন বসলন: আমার বান্দা জ ক َلم إَِلم

বসলসে, আজম োড়া তকাসনা হক ইলাহ তনই, রািে আমার, আমার 

িনযই প্রিাংসা। বান্দা যখন বসল: ، ِ  بِاَّللَّ
ةم إَِلَّ َلم قُوَّ ْولم وم َلم حم ُ وم م إَِلَّ اَّللَّ  َلم إَِلم

জতজন বসলন: আমার বান্দা জ ক বসলসে, আজম োড়া তকাসনা হক ইলাহ 

তনই, আমার তাওফীক বযতীত পাপ তথসক জবরত থাকা ও ইবাদত করার 

ক্ষমতা তনই”। (ইবন মািাহ, জতরজময, ইবন হুমাইদ ও ইবন জহব্বান) 

িাইখ আলবাজন হাদীসজট্সক সহীহ বসলসেন। 
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তাওবা ও ইসস্ত ফাসরর প্রজত উৎসাহ প্রদান করা 

৩১. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু বসলন: আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক শুসনজে, জতজন বসলসেন: 

ابم ذمنْبًا  » -31 صم
م
بًْدا أ ْذنمبم ذمْنبًا-إِنَّ عم

م
: أ ا قمالم ُربَّمم ذْنمبُْت  -وم

م
ال: رمبِّ أ قم ا -فم ُربَّمم وم

بُْت فماْغِفْر َِل  صم
م
: أ ُخُذ بِِه؟  -قمالم

ْ
يمأ نْبم وم ْغِفُر اَّلَّ باا يم ُ رم نَّ َلم

م
بِْدي أ ِلمم عم عم

م
بُُّه: أ الم رم قم فم

بِْدي ْرُت ِلعم فم ثم  ،غم كم ابم ذمْنبًا  ُثمَّ مم صم
م
، ُثمَّ أ ُ اءم اَّللَّ ا شم ْذنمبم ذمْنبًا-مم

م
ْو أ
م
: رمبِّ  -أ الم قم فم

ْذنمبُْت 
م
بُْت -أ صم

م
ْو أ
م
ُخُذ  -أ

ْ
يمأ نْبم وم ْغِفُر اَّلَّ باا يم ُ رم نَّ َلم

م
بِْدي أ ِلمم عم عم

م
: أ الم قم رم فماْغِفْرُه. فم آخم

بِْدي ْرُت ِلعم فم ُ  .بِِه؟ غم اءم اَّللَّ ا شم ثم مم كم ْذنمبم ذمنْبًا  ُثمَّ مم
م
ابم ذمْنبًا-ُثمَّ أ صم

م
: أ ا قمالم ُربَّمم  -وم

بُْت  صم
م
: رمبِّ أ : قمالم ْذنمبُْت -قمالم

م
: أ ْو قمالم

م
ُ  -أ نَّ َلم

م
بِْدي أ ِلمم عم عم

م
: أ الم قم رم فماْغِفْرُه َِل. فم آخم

ثًا فملْيمْعمم  بِْدي ثمَلم ْرُت ِلعم فم ُخُذ بِِه؟ غم
ْ
يمأ نْبم وم ْغِفُر اَّلَّ باا يم اءم رم ا شم  .«ْل مم

“তকাসনা বান্দা পাসপ জলপ্ত হসলা, অথবা বসলসেন: তকাসনা পাপ করল। 

অতুঃপর বসল: তহ আমার রব আজম পাপ কসরজে, অথবা বসল: পাসপ 

জলপ্ত হসয়জে আমাসক ক্ষমা করুন। তার রব বসলন: আমার বান্দা জক 

িাসন তার রব রসয়সে, জযজন পাপ ক্ষমা কসরন ও তার িনয পাকড়াও 

কসরন? আমার বান্দাসক ক্ষমা কসর জদলাম। অতুঃপর আল্লাহ তয 

পজরমাণ্ চান তস জবরত থাসক। অতুঃপর পাসপ জলপ্ত হয় অথবা পাপ 

সাং জ ত কসর, অতুঃপর বসল: তহ আমার রব, আজম জদ্বতীয় পাপ কসরজে 

অথবা জদ্বতীয় পাসপ জলপ্ত হসয়জে, আপজন তা ক্ষমা করুন। আল্লাহ বসলন: 

আমার বান্দা জক িাসন তার রব রসয়সে, জযজন পাপ ক্ষমা কসরন ও তার 

িনয পাকড়াও কসরন? আমার বান্দাসক আজম ক্ষমা কসর জদলাম। 

অতুঃপর আল্লাহর তয পজরমাণ্ চান তস জবরত থাসক। অতুঃপর তকাসনা 
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পাপ কসর অথবা বসলসেন: পাসপ জলপ্ত হয়। জতজন বসলন: তস বসল: তহ 

আমার রব আজম পাপ কসরজে অথবা পাসপ জলপ্ত হসয়জে আবারও, আপজন 

আমার িনয তা ক্ষমা করুন। আল্লাহ বসলন: আমার বান্দা জক িাসন 

তার রব রসয়সে, জযজন পাপ ক্ষমা কসরন ও তার িনয পাকড়াও কসরন? 

আজম আমার বান্দাসক জতনবারই ক্ষমা কসর জদলাম, তস যা চায় আমল 

করুক”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৩২. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

ْت » -32 امم ا دم مم مم ْغوِي بميِن آدم
ُ
ُح أ بْرم

م
لِكم َلم أ َلم تِكم ومجم بِِّه: بِِعزَّ إِنَّ إِبِْليسم قمالم لِرم
غْ 
م
ُح أ بْرم

م
َِل َلم أ َلم ِِت ومجم : فمِبِعزَّ ُ الم اَّللَّ قم ْروماُح ِفيِهْم، فم

م
ُروِِن اأْل ا اْستمْغفم مُهْم مم  «ِفُر ل

“ইবজলস তার রবসক বসলসে: আপনার ইিত ও বড়সের কসম, আজম 

বজন আদমসক ভ্রষ্ট করসতই থাকব যতক্ষণ্ তাসদর মসধয রূহ থাসক। 

আল্লাহ বসলন: আমার ইিত ও বড়সের কসম, আজম তাসদর ক্ষমা 

করসত থাকব যতক্ষণ্ তারা আমার জনকট্ ইসস্ত ফার কসর”। (আহমদ) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

৩৩. আলী ইবন রাজবয়াহ তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন, 

ِلياا » -33 ِهْدُت عم ُ  رمِضم -شم نْهُ  اَّللَّ ِب  -عم اكم عم رِْجلمُه ِِف الرِّ ا ومضم ا فملممَّ بمهم كم ْ ابَّة  ِليم ِِتم بِدم
ُ
ومأ

 : ، ُثمَّ قمالم ِ : احْلمْمُد َّلِلَّ ا، قمالم ْهرِهم م ظم ا اْستمومى لَعم ، فملممَّ ِ : ِمْسِب اَّللَّ  يٱَّّلِ  ُسۡبَحَٰنَ ﴿قمالم
: ُثمَّ قما ﴾١٣ ُمۡقرِنِيَ  ََلُۥ ُكّنا َوَما َهََٰذا ََلَا َسّخرَ  ، ُثمَّ قمالم ات  رَّ ثم مم ِ ثمَلم : احْلمْمُد َّلِلَّ لم

ْغِفُر  لمْمُت نمْفِِس فماْغِفْر َِل فمإِنَُّه َلم يم انمكم إِِّنِّ ظم : ُسبْحم ، ُثمَّ قمالم ات  رَّ ثم مم ُ ثمَلم ْكَبم
م
ُ أ اَّللَّ
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نْتم 
م
نُوبم إَِلَّ أ ِحكم -اَّلُّ   -ُثمَّ ضم

م
ِميم الُْمْؤِمِنْيم ِمْن أ

م
: يما أ : فمِقيلم ؟ قمالم ِحْكتم ء  ضم ْ يِّ َشم

 ِ ُقلُْت: يما رمُسولم اَّللَّ ِحكم فم عملُْت ُثمَّ ضم ا فم مم عملم كم يُْت انلَِِّبَّ صىل اهلل عليه وسلم فم
م
رمأ

 : ؟ قمالم ِحْكتم ء  ضم ْ يِّ َشم
م
بِْدهِ إِذما قمالم اْغِفْر َِل ُذنُوِِّب »ِمْن أ ُب ِمْن عم ْعجم بَّكم يم إِنَّ رم

نَُّه 
م
ْعلمُم أ ْيِييم

نُوبم غم ْغِفُر اَّلُّ  .«َلم يم

“আজম আলীসক তদসখজে: “একজট্ চতুষ্পদ িন্তু আনা হসলা তযন তস 

তাসত আসরাহণ্ কসর, জতজন যখন তার উপর জনি পা রাখসলন বলসলন: 

 ِ ، :যখন তার জপস  জস্থর বসসলন বলসলন ِمْسِب اَّللَّ ِ  অতুঃপর احْلمْمُد َّلِلَّ
বলসলন:  পজবত্র-মহান“  ﴾١٣ ُمۡقرِنِيَ  ََلُۥ ُكّنا َوَما َهََٰذا ََلَا َسّخرَ  ٱَّّلِي ُسۡبَحَٰنَ ﴿

তসই সিা জযজন এগুসলাসক আমাসদর বিীভূত কসর জদসয়সেন। 

আর আমরা এগুসলাসক জনয়ন্ত্রণ্ করসত সক্ষম জেলাম না”। [সূরা আয-

যুখরুফ, আয়াত: ১৩] অতুঃপর:  ِ ُ  ,জতনবার احْلمْمُد َّلِلَّ ْكَبم
م
ُ أ  জতনবার اَّللَّ

বলসলন, অতুঃপর বলসলন:   لمْمُت نمْفِِس فماْغِفْر َِل فمإِنَُّه َلم انمكم إِِّنِّ ظم ُسبْحم
نْتم 

م
نُوبم إَِلَّ أ ْغِفُر اَّلُّ  আপজন কতই-না পজবত্র, জনশ্চয় আজম আমার“ يم

জনসির নফসসর উপর যুলুম কসরজে, সুতরাাং আমাসক ক্ষমা করুন, 

জনশ্চয় আপজন বযতীত তকউ গুনাহ ক্ষমা করসত পাসর না”। 

অতুঃপর হাসসলন, বলা হসলা: তহ আমীরুল মুজমনীন কী িনয হাসসলন? 

জতজন বলসলন: আজম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক তদসখজে, 

জতজন কসরসেন তযরূপ আজম কসরজে, অতুঃপর জতজন তহসসসেন। আজম 

বললাম: তহ আল্লাহর রাসূল জক িনয হাসসলন? জতজন বলসলন: “ততামার 

রব তার বান্দাসক তদসখ আশ্চযে হন, যখন তস বসল আমার পাপ ক্ষমা 
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করুন, তস িাসন আজম বযতীত তকউ পাপ ক্ষমা করসব না”। (আবু 

দাউদ, জতরজমযী ও আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

আল্লাহর সাক্ষাত তয পেন্দ কসর আল্লাহ তার সাক্ষাত পেন্দ কসরন 

৩৪. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: আল্লাহ তা‘আলা বসলন: 

ُه  » -34 اءم رِْهُت ِلقم اِِئ كم ِرهم ِلقم إِذما كم ُه، وم اءم ْحبمبُْت ِلقم
م
اِِئ أ بِْدي ِلقم بَّ عم حم

م
 «إِذما أ

“আমার বান্দা যখন আমার সাক্ষাত পেন্দ কসর আজম তার সাক্ষাত 

পেন্দ কজর। যখন তস আমার সাক্ষাত অপেন্দ কসর আজম তার সাক্ষাত 

অপেন্দ কজর”। (সহীহ বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 

বান্দার িনয আল্লাহর মহব্বসতর জনদিেন 

৩৫. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলন, 

يُل، » -35 يُِحبُُّه ِجَْبِ
ِحبَُّه فم

م
نًا فمأ م حُيِبُّ فَُلم : إِنَّ اَّللَّ يلم بًْدا نمادمى ِجَْبِ ُ عم بَّ اَّللَّ حم

م
إِذما أ

ْهُل السَّ 
م
يُِحبُُّه أ ِحبُّوُه فم

م
نًا فمأ م حُيِبُّ فَُلم اِء: إِنَّ اَّللَّ مم ْهِل السَّ

م
يُل ِِف أ يُنماِدي ِجَْبِ

اِء ُثمَّ مم فم
عُ  رِْض  يُوضم

م
وُل ِِفِ اأْل

بُ ُ الْقم  .«َلم

“আল্লাহ যখন তকাসনা বান্দাসক মহব্বত কসরন জিবরীলসক তডসক 

বসলন: আল্লাহ অমুকসক মহব্বত কসরন অতএব তুজম তাসক মহব্বত 

কর ফসল জিবরীল তাসক মহব্বত কসরন। অতুঃপর জিবরীল 

আসমানবাসীসদর মসধয তঘাষণ্া কসরন: আল্লাহ অমুকসক মহব্বত কসরন, 
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অতএব ততামরা তাসক মহব্বত কর ফসল আসমানবাসীরা তাসক 

মহব্বত কসর, অতুঃপর যমীসন তার িনজপ্রয়তা রাখা হয়”। (সহীহ 

বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 

৩৬. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ِحبَُّه » -36
م
نًا فمأ ِحبُّ فَُلم

ُ
: إِِّنِّ أ الم قم يلم فم بًْدا دمَعم ِجَْبِ بَّ عم حم

م
م إِذما أ : «إِنَّ اَّللَّ . قمالم

ْهُل »
م
يُِحبُُّه أ ِحبُّوهُ فم

م
نًا فمأ م حُيِبُّ فَُلم يمُقوُل: إِنَّ اَّللَّ اِء فم مم يُل، ُثمَّ ُينماِدي ِِف السَّ يُِحبُُّه ِجَْبِ

 فم
اِء  مم :  «السَّ يمُقوُل:  »قمالم يلم فم بًْدا دمَعم ِجَْبِ ضم عم

ْبغم
م
إِذما أ رِْض، وم

م
بُوُل ِِف اأْل ُ الْقم ُع َلم ُثمَّ يُوضم

بْ 
ُ
بِْغْضُه إِِّنِّ أ

م
نًا فمأ :  «ِغُض فَُلم م »قمالم اِء إِنَّ اَّللَّ مم ْهِل السَّ

م
يُل ُثمَّ ُينماِدي ِِف أ يُبِْغُضُه ِجَْبِ

فم
بِْغُضوُه 

م
نًا فمأ ُع  «ُيبِْغُض فَُلم يُبِْغُضونمُه ُثمَّ تُوضم : فم رِْض قمالم

م
اُء ِِف اأْل ُ ابْلمْغضم  .«َلم

“আল্লাহ যখন তকাসনা বান্দাসক মহব্বত কসরন জিবরীলসক ডাসকন, 

অতুঃপর বসলন: আজম অমুকসক মহব্বত কজর, অতএব তুজম তাসক 

মহব্বত কর। জতজন বসলন: “ফসল জিবরীল তাসক মহব্বত কসর, 

অতুঃপর তস আসমাসন তঘাষণ্া কসর: আল্লাহ অমুকসক মহব্বত কসরন 

অতএব ততামরা তাসক মহব্বত কর, ফসল আসমানবাসী তাসক মহব্বত 

কসর”। জতজন বসলন: “অতুঃপর যমীসন তার িনয গ্রহণ্সযা যতা রাখা 

হয়। পক্ষান্তসর যখন জতজন তকাসনা বান্দাসক অপেন্দ কসরন জিবরীলসক 

ডাসকন অতুঃপর বসলন: আজম অমুকসক অপেন্দ কজর, অতএব তুজম 

তাসক অপেন্দ কর”। জতজন বসলন: “ফসল জিবরীল তাসক অপেন্দ কসর, 

অতুঃপর তস আসমানবাসীসদর মসধয তঘাষণ্া তদয়, আল্লাহ অমুকসক 

অপেন্দ কসর অতএব ততামরা তাসক অপেন্দ কর”। জতজন বসলন: ফসল 



 

 

 
 44  

তারা তাসক অপেন্দ কসর, অতুঃপর যমীসন তার িনয জনন্দা রাখা হয়”। 

(সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

মুসজলমসদরসক মহব্বত ও ভ্রাতৃসের প্রজত উদু্বদ্ধ করা 

৩৭. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

م » -37 لَّ -إِنَّ اَّللَّ زَّ ومجم : يما  -عم رِْضُت فملمْم تمُعْدِِّن قمالم مم مم ِة: يما اْبنم آدم ُقوُل يمْومم الِْقيمامم يم
مِمْيم  ال نْتم رمبُّ الْعم

م
ُعوُدكم ومأ

م
يْفم أ ِرضم فملمْم  ؟رمبِّ كم نًا مم بِْدي فَُلم نَّ عم

م
ِلْمتم أ ا عم مم

م
: أ قمالم

ْمتُكم فملمْم ُتْطِعْميِن  مم اْستمْطعم ُه؟ يما ابْنم آدم ْدتميِن ِعنْدم مومجم مْو ُعْدتمُه ل نَّكم ل
م
ِلْمتم أ ا عم مم

م
تمُعْدُه. أ

 : ؟ قمالم مِمْيم ال نْتم رمبُّ الْعم
م
ْطِعُمكم ومأ

ُ
يْفم أ كم : يما رمبِّ وم ممكم قمالم نَُّه اْستمْطعم

م
ِلْمتم أ ا عم مم

م
أ

ْدتم ذملِكم ِعنِْدي؟ يما اْبنم  مومجم ْمتمُه ل ْطعم
م
مْو أ نَّكم ل

م
ِلْمتم أ ا عم مم

م
ٌن فملمْم ُتْطِعْمُه، أ بِْدي فَُلم عم

؟ قما مِمْيم ال نْتم رمبُّ الْعم
م
ْسِقيكم ومأ

م
يْفم أ : يما رمبِّ كم مْسِقيِن قمالم يْتُكم فملمْم ت مم اْستمْسقم : لم آدم
قم  مْو سم ا إِنَّكم ل مم

م
مْسِقِه أ ٌن فملمْم ت بِْدي فَُلم اكم عم ْدتم ذملِكم ِعنِْدياْستمْسقم  .«يْتمُه ومجم

“জকয়ামসতর জদন আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: তহ বজন আদম আজম অসুস্থ 

হসয়জেলাম, তুজম আমাসক তদখ জন, তস বলসব: তহ আল্লাহ আপনাসক 

কীভাসব তদখব, অথচ আপজন দু’িাহাসনর রব? জতজন বলসবন: তুজম িান 

না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হসয়জেল তুজম তাসক তদখ জন, তুজম িান 

না যজদ তাসক তদখসত আমাসক তার জনকট্ তপসত? তহ বজন আদম আজম 

ততামার জনকট্ খাদয তচসয়জেলাম তুজম আমাসক খাদয দাও জন, তস বলসব: 

তহ আমার রব, আজম কীভাসব আপনাসক খাদয জদব অথচ আপজন 

দু’িাহাসনর রব? জতজন বলসবন: তুজম িান না আমার অমুক বান্দা 

ততামার জনকট্ খাদয তচসয়জেল তুজম তাসক খাদয দাও জন, তুজম িান না 
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যজদ তাসক খাদয জদসত তা আমার জনকট্ অবিযই তপসত। তহ বজন আদম, 

আজম ততামার কাসে পাজন তচসয়জেলাম তুজম আমাসক পাজন দাও জন, তস 

বলসব: তহ আমার রব কীভাসব আজম আপনাসক পাজন তদব অথচ আপজন 

দু’িাহাসনর রব? জতজন বলসবন: আমার অমুক বান্দা ততামার জনকট্ 

পাজন তচসয়জেল তুজম তাসক পাজন দাও জন, মসন তরখ যজদ তাসক পাজন 

জদসত তা আমার জনকট্ অবিযই তপসত”। (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

প্রজতসবিীসদর সাক্ষী ও তাসদর প্রিাংসার ফযীলত 

৩৮. আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

38- « : ْدنمْْيم إَِلَّ قمالم
م
ْبيمات  ِمْن ِجيمانِِه اأْل

م
ْهُل أ

م
ٌة أ ْربمعم

م
ُ أ ُد َلم ُموُت فميمْشهم ا ِمْن ُمْسِلم  يم مم

غم  ُكْم ِفيِه وم ا َلم تمْعلمُمونم قمْد قمِبلُْت ِفيِه ِعلْمم ُ مم ْرُت َلم  «فم

“যখনই তকাসনা মুসজলম মারা যায় অতুঃপর তার প্রজতসবিীর জনকট্তম 

চার ঘর তার িনয সাক্ষয তদয়, তার সম্পসকেই আল্লাহ বসলন: তার 

সম্পসকে ততামাসদর িানা আজম কবুল করলাম, আর যা ততামরা িান না 

আজম ক্ষমা কসর জদলাম”। (আহমদ) হাদীসজট্ হাসান জল  ায়জরহী। 
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দুজনয়া-আজখরাসত মুজমসনর তদাষ আল্লাহর ত াপন করা 

৩৯. সাফওয়ান ইবন মুহজরয আল-মাসযজন রহ. তথসক বজণ্েত, জতজন 

বসলন, 

ِمْعتم » -39 يْفم سم : كم الم قم رمضم رمُجٌل فم رم ) آِخٌذ بِيمِدهِ إِذْ عم عم ابِْن ُعمم ْميِش مم
م
نما أ
م
ا أ بميْنممم

ِمْعُت رمُسولم صىل اهلل  : سم الم قم ُقوُل ِِف انلَّْجومى؟ فم ِ صىل اهلل عليه وسلم يم رمُسولم اَّللَّ
ُقوُل:  يمضم »عليه وسلم يم م يُْدِِّن الُْمْؤِمنم فم تمعْ إِنَّ اَّللَّ

م
يمُقوُل: أ مْسَُتُُه، فم ي ُه وم نمفم لميِْه كم رُِف ُع عم

ى ِِف 
م
رمأ رمُه بُِذنُوبِِه وم َّتَّ إِذما قمرَّ ْي رمبِّ حم

م
ْم أ يمُقوُل: نمعم ا؟ فم ذم تمْعرُِف ذمنْبم كم

م
ا أ ذم ذمنْبم كم

ْغِفُرهم 
م
نما أ
م
ْنيما ومأ لميْكم ِِف ادلُّ ا عم ُتهم ْ َتم : سم لمكم قمالم نَُّه هم

م
ى ِكتم نمْفِسِه أ يُْعطم ، فم مكم اَْلمْومم ابم ا ل

َلم 
م
بِِّهْم أ م رم بُوا لَعم ذم ينم كم ِ ِء اَّلَّ ُؤَلم اُد: هم ْشهم

م
يمُقوُل اأْل الُْمنمافُِقونم فم فُِر وم ا الَْكم مَّ

م
نماتِِه، ومأ سم  حم

الِِمْيم لمْعنم  م الظَّ ِ لَعم   .«ُة اَّللَّ

“একদা আজম ইবন উমাসরর সাসথ তার হাত ধসর হাাঁট্জেলাম। হ াৎ 

এক বযজি সামসন এসলা। অতুঃপর তস বলল: ‘নািওয়া’ (স াপন কথা) 

সম্পসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক জক বলসত 

শুসনসেন? জতজন বসলন: আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: “আল্লাহ তা‘আলা মুজমসনর জনকট্বতেী 

হসবন অতুঃপর তার ওপর পদো তফসল তাসক তেসক জনসবন এবাং 

বলসবন: মসন পসড় অমুক পাপ, মসন পসড় অমুক পাপ? তস বলসব: হযাাঁ, 

তহ আমার রব, অবসিসষ তস যখন তার সকল পাপ স্বীকার করসব এবাং 

জনসিসক মসন করসব তয, তস ধ্বাংস হসয় ত সে, আল্লাহ বলসবন: ততামার 

ওপর দুজনয়াসত এসব ত াপন তরসখজে আি আজম তা ততামার িনয ক্ষমা 

কসর জদজে। অতুঃপর তাসক তার তনক আমসলর দফতর তদওয়া হসব, 
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পক্ষান্তসর কাজফর ও মুনাজফক সম্পসকে সাক্ষীরা বলসব: এরা তাসদর 

রসবর ওপর জমথযাসরাপ কসরজেল, তিসন তরখ িাসলমসদর ওপর আল্লাহর 

লা‘নত”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

মুজমসনর ফযীলত 

৪০. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: আজম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

ُدِِّن » -41 ْمم ْي  حيم  خم
لمِة ُُكِّ ْْنِ بِْدي الُْمْؤِمنم ِعنِْدي بِمم ُقوُل: إِنَّ عم

لَّ يم زَّ ومجم م عم إِنَّ اَّللَّ
ُه ِمْن بمْْيِ  نِْزُع نمْفسم

م
نما أ
م
نْبميْهِ ومأ  .«جم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: আমার মুজমন বান্দা আমার জনকট্ এমন 

মযোদায় অজধজষ্ঠত, তযখাসন তস সকল কলযাসণ্র হকদার, তস আমার 

প্রিাংসা কসর এমতাবস্থায় আজম তার দু’পাি তথসক তার রূহ কব্জা 

কজর”। (আহমদ) হাদীসজট্ হাসান। 

 জরবসক সুসযা  তদওয়া ও ক্ষমা করার ফযীলত 

৪১. হুযায়ফা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ِملْتم ِمْن اْْلمْيِ » -41 عم
م
الُوا: أ قم بْلمُكْم فم نم قم ْن اكم ُة ُروحم رمُجل  ِممَّ ئِكم َلم ْت الْمم تملمقَّ

ايِ  دم
ُ
: ُكنُْت أ ْر. قمالم كَّ ، قمالُوا: تمذم : َلم يْئًا؟ قمالم ْن ُينِْظُروا الُْمْعِِسم شم

م
ُن انلَّاسم فمآُمُر فِتْيماِِّن أ

نْهُ  ُزوا عم موَّ ّل: َتم زَّ ومجم ُ عم : قمالم اَّللَّ ْن الُْموِْسِ قمالم ُزوا عم وَّ يمتمجم  .«وم
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“ততামাসদর পূসবেকার িননক বযজির রূসহর সাসথ জফজরিতারা সাক্ষাত 

কসর বসল: তুজম জক তকাসনা কলযাণ্ কসরে? তস বসল: না, তারা বসলন: 

স্মরণ্ কর। তস বসল: আজম মানুষসদর ঋণ্ জদতাম, অতুঃপর আমার 

যুবকসদর বলতাম তারা তযন  জরবসক সুসযা  তদয় ও ধনীর জবলজম্বতা 

ক্ষমা কসর”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৪২. আবু মাসউদ রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

نم » -42 نَُّه اكم
م
ٌء إَِلَّ أ ْ ُ ِمْن اْْلمْيِ َشم

ْد َلم بْلمُكْم فملمْم يُوجم نم قم ْن اكم ُحوِسبم رمُجٌل ِممَّ
ْن الُْمْعِِسِ  ُزوا عم اوم تمجم ْن يم

م
انمُه أ ُمُر ِغلْمم

ْ
نم يمأ ا فمَكم نم ُموِْسً َكم ، وم : «ُُيماِلُط انلَّاسم قمالم » قمالم

نْهُ  ُزوا عم ماوم لِكم ِمنُْه َتم قُّ بِذم حم
م
ُْن أ : َنم لَّ زَّ ومجم ُ عم  .«اَّللَّ

“ততামাসদর পূসবের িননক বযজিসক তিরা করা হসয়সে, জকন্তু তার 

তকাসনা কলযাণ্ পাওয়া যায়জন, তস জেল ধনী, মানুসষর সাসথ তলনসদন 

করত, আর তার তলাকসদর বলত, তযন  জরবসক ক্ষমা কসর”। জতজন 

বসলন: “আল্লাহ তা‘আলা বলসলন: তার তচসয় আজম ক্ষমা করার অজধক 

হকদার, তাসক ক্ষমা কর”। (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৪৩. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

نم » -43 َكم ، وم ْيًا قمطُّ ْل خم ْعمم مْم يم م  إِنَّ رمُجًَل ل ا تميمِسَّ يمُقوُل لِرمُسوَِل: ُخْذ مم ايُِن انلَّاسم فم يُدم
لَّ  زَّ ومجم ُ عم لمكم قمالم اَّللَّ ا هم نَّا، فملممَّ زم عم اوم تمجم ْن يم

م
م تمعماَلم أ ْز، لمعملَّ اَّللَّ ماوم َتم ُِسم وم ا عم  وماتُْرْك مم

نم  نَُّه اكم
م
: َلم إَِلَّ أ ؟ قمالم ْيًا قمطُّ ِملْتم خم ْل عم ُ: هم ايُِن انلَّاسم فمإِذما َلم دم

ُ
ُكنُْت أ ٌم وم َِل ُغَلم
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نَّا،  اومُز عم تمجم م يم ْز لمعملَّ اَّللَّ ماوم َتم ُِسم وم ا عم م وماتُْرْك مم ا تميمِسَّ ُ: ُخْذ مم اَضم قُلُْت َلم ثْتُُه َِلمتمقم بمعم
نْكم  ماومزُْت عم : قمْد َتم اَلم ُ تمعم  .«قمالم اَّللَّ

“িননক বযজি তকাসনা কলযাণ্ কসর জন, তস মানুষসক ঋণ্ জদত, অতুঃপর 

তার দূতসক বলত: যা সহি গ্রহণ্ কর, যা কসষ্টর তা তযা  কর ও োড় 

দাও। হয়সতা আল্লাহ তা‘আলা আমাসদরসক ক্ষমা করসবন। যখন তস 

মারা ত ল, আল্লাহ তাসক বলসলন: তুজম তকাসনা কলযাণ্ কসরে? তস 

বসল: না, তসব আমার এক কমেচারী জেল, আজম মানুষসক ঋণ্ জদতাম, 

যখন আজম তাসক উসুল করার িনয তপ্ররণ্ কসরজে তাসক বসলজে: যা 

সহি হয় গ্রহণ্ কর, যা কষ্টকসরা তযা  কর ও ক্ষমা কর, হয়সতা 

আল্লাহ তা‘আলা আমাসদর ক্ষমা করসবন। আল্লাহ বলসবন: আজম 

ততামাসক ক্ষমা কসর জদলাম”। (সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ হাসান। 

আল্লাহর অজলসদর সাসথ িত্রুতা করার পাপ 

৪৪. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

بِْدي » -44 َّ عم رَّبم إَِلم ا تمقم مم ْد آذمْنتُُه بِاحْلمْرب،ِ وم قم َِلاا فم دمى َِل وم ْن َعم : مم
م قمالم إِنَّ اَّللَّ

لميْه،ِ مْضُت عم ا اْفَتم َّ ِممَّ بَّ إَِلم حم
م
ء  أ ْ َّتَّ  بيِشم َّ بِانلَّومافِِل حم رَُّب إَِلم تمقم بِْدي يم اُل عم ا يمزم مم وم

هُ الَِِّت  يمدم ِي ُيبِْصُ بِه،ِ وم هُ اَّلَّ م بمصم ُع بِِه، وم مْسمم ي ي ِ ُه اَّلَّ ْمعم ْحبمبْتُُه ُكنُْت سم
م
ِحبَُّه فمإِذما أ

ُ
أ

 
ُ لميِن ألم

م
أ إِْن سم ا، وم ْميِش بِهم ا، ومرِْجلمُه الَِِّت يم بِْطُش بِهم ِعييم

ُ اذمِِّن ألم لمِِئْ اْستمعم نَُّه، ْعِطيمنَّه،ُ وم ذم
ُه  ْكرم

م
نما أ
م
وْتم ومأ ُه الْمم ْن نمْفِس الُْمْؤِمِن يمْكرم ِدي عم نما فماِعلُُه تمرمدُّ

م
ء  أ ْ ْن َشم ْدُت عم ا تمرمدَّ مم وم

تمهُ  اءم سم  .«مم
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“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: তয আমার অজলর সাসথ িত্রুতা করসব আজম 

তার সাসথ যুসদ্ধর তঘাষণ্া কসরজে। আমার বান্দার ওপর আজম যা ফরয 

কসরজে আমার জনকট্ তার তচসয় অজধক জপ্রয় তকাসনা বস্তু দ্বারা তস 

আমার ননকট্য অিেন কসরজন। আমার বান্দা নফল দ্বারা আমার ননকট্য 

অিেন করসত থাসক অবসিসষ আজম তাসক মহব্বত কজর। আজম যখন 

তাসক মহব্বত কজর আজম তার কাসন পজরণ্ত যা দ্বারা তস ্বণ্ কসর। 

তার তচাসখ পজরণ্ত হই যা দ্বারা তস তদসখ, তার হাসত পজরণ্ত হই যা 

দ্বারা তস ধসর, তার পাসয় পজরণ্ত হই যা দ্বারা তস হাাঁসট্13। যজদ তস 

আমার জনকট্ চায় আজম তাসক অবিযই জদব, যজদ তস আমার জনকট্ 

পানাহ চায় আজম তাসক অবিযই পানাহ জদব। আমার করণ্ীয় তকাসনা 

কাসি আজম জদ্বধা কজর না তযমন জদ্বধা কজর মুজমসনর নফসসর সময়, তস 

মৃতুযসক অপেন্দ কসর আজম তার কষ্টসক অপেন্দ কজর”। (সহীহ বুখারী) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

                                                           
13 এর অথে এই নয় তয, আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দার িরীসরর অে পজরণ্ত হসয় 
যায়, বরাং এর অথে এই তয, তস তখন আল্লাহর সন্তুজষ্টর বাইসর তস তলাক আর 
চলসত পাসর না। বরাং আল্লাহর সন্তুজষ্টই তার সন্তুজষ্টসত পজরণ্ত হসয় যায়। এর 
প্রমাণ্ হাদীসসর বাকী অাংসি। [সম্পাদক]  



 

 

 
 51  

আল্লাহর িনয মহব্বসতর ফযীলত 

৪৫. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

َِل إِنَّ » -45 ابُّونم ِِبمَلم ْينم الُْمتمحم
م
ِة: أ ُقوُل يمْومم الِْقيمامم م يم ِظلُُّهْم ِِف ِظِلِّ يم  ،اَّللَّ

ُ
ْومم اَْلمْومم أ

 .«َلم ِظلَّ إَِلَّ ِظِلِّ 

“জকয়ামসতর জদন আল্লাহ বলসবন: আমার বড়সের িনয মহব্বতকারীরা 

তকাথায়, আি আজম তাসদরসক আমার োয়ায় োয়া দান করব, যখন 

আমার োয়া বযতীত তকান োয়া তনই”। (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৪৬. আবু মুসজলম খাওলাজন রহ. মু‘আয ইবন িাবাল রাজদয়াল্লাহু আনহু 

তথসক বণ্েনা কসরন, জতজন বসলন: আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লামসক তার রসবর পক্ষ তথসক বণ্েনা করসত শুসনজে: 

ْرِش يمْومم َلم ِظلَّ إَِلَّ ِظلُّهُ » -46 نمابِرم ِمْن نُور  ِِف ِظلِّ الْعم  مم
م ِ لَعم ابُّونم ِِف اَّللَّ :  «الُْمتمحم قمالم

 : الم قم بمل  فم اِذ بِْن جم  ُمعم
ِديثم ُ حم ْرُت َلم كم اِمِت فمذم ةم ْبنم الصَّ َّتَّ لمِقيُت ُعبمادم رمْجُت حم فمخم

ِ صىل اهلل ع ِمْعُت رمُسولم اَّللَّ بِِّه سم ْن رم ِِْك عم لَّ -ليه وسلم حيم زَّ ومجم ُقوُل:  -عم قَّ »يم ْت حم
ماِوِرينم ِِفَّ  مبَِِّت لِلُْمَتم ْت حمم قَّ ،م ومحم مبَِِّت لِلُْمتمبماِذِلْيم ِِفّ ْت حمم قَّ ، ومحم ابِّْيم ِِفَّ مبَِِّت لِلُْمتمحم ، حمم

نمابِرم ِمْن نُور  ِِف   مم
م ِ لَعم ابُّونم ِِف اَّللَّ الُْمتمحم ْرِش يمْومم َلم ِظلَّ إَِلَّ ِظلُّهُ وم  .«ِظلِّ الْعم

“আল্লাহর জনজমসি মহব্বতকারী ণ্ আরসির োয়ায় নুসরর জমম্বাসর 

অবস্থান করসবন, তয জদন তার োয়া বযতীত তকাসনা োয়া থাকসব না”। 

জতজন বসলন: (মু‘আসযর কাে তথসক) তবর হসয় উবাদাহ ইবন সাসমসতর 

সাসথ তদখা কজর, আজম তাসক মু‘আয ইবন িাবাসলর হাদীস বজল: জতজন 
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বলসলন: আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক তার রসবর 

পক্ষ তথসক বণ্েনা করসত শুসনজে: “আমার জনজমসি মহব্বতকারীসদর 

িনয আমার মহব্বত ওয়াজিব। আমার জনজমসি খরচকারীসদর িনয 

আমার মহব্বত ওয়াজিব। আমার জনজমসি সাক্ষাতকারীসদর িনয আমার 

মহব্বত ওয়াজিব। আল্লাহর িনয পরস্পর মহব্বতকারী ণ্ আরসির 

োয়ার জনসচ নূসরর জমম্বাসর অবস্থান করসব, তয জদন তার োয়া বযতীত 

তকাসনা োয়া থাকসব না”। (আহমদ) এ হাদীসজট্ সব ক’জট্ সনসদর 

জবসবচনায় সহীহ। 

৪৭. মু‘আয ইবন িাবাল রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

قال اهلل عز وجل: املتحابون ِف جَلَل هلم منابر من نور يغبطهم انلبيون » -47
 .«والشهداء

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: “আমার জনজমসি মহব্বতকারীসদর িনয নূসরর 

জমম্বার রসয়সে, যাসদর সাসথ ঈষো করসব নবী ও িহীদ ণ্”। (জতরজমযী) 

হাদীসজট্ হাসান। 

িান্নাত কষ্ট ও িাহান্নাম প্রবৃজি দ্বারা আবৃত 

৪৮. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْب فماْنُظْر » -48 : اْذهم يلم َْبِ  ِْلِ
ُ اْْلمنَّةم قمالم لمقم اَّللَّ ا خم ممَّ ا ُثمَّ ل ْهم رم إَِلم نمظم بم فم هم ا. فمذم ْهم إَِلم

 : رِهِ ُثمَّ قمالم َكم ا بِالْمم هم فَّ ا، ُثمَّ حم لمهم ٌد إَِلَّ دمخم حم
م
ا أ ُع بِهم مْسمم تِكم َلم ي ْي رمبِّ ومِعزَّ

م
: أ الم قم اءم فم جم
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، فم  اءم ا، ُثمَّ جم ْهم رم إَِلم نمظم همبم فم ا، فمذم ْهم ْب فماْنُظْر إَِلم يُل اْذهم تِكم يما ِجَْبِ ْي رمبِّ ومِعزَّ
م
: أ الم قم

ْب  يُل اْذهم  يما ِجَْبِ
ُ انلَّارم قمالم لمقم اَّللَّ ا خم ٌد، قمال:م فملممَّ حم

م
ا أ ْن َلم يمْدُخلمهم

م
ِشيُت أ ْد خم لمقم

 
م
ا أ ُع بِهم مْسمم تِكم َلم ي ْي رمبِّ ومِعزَّ

م
: أ الم قم اءم فم ا، ُثمَّ جم ْهم رم إَِلم نمظم همبم فم ا فمذم ْهم

ٌد حم فماْنُظْر إَِلم
رم  نمظم بم فم هم ا فمذم ْهم ْب فماْنُظْر إَِلم يُل اْذهم : يما ِجَْبِ

وماِت ُثمَّ قمالم هم ا بِالشَّ هم فَّ ا، فمحم يمْدُخلُهم فم
ا لمهم ٌد إَِلَّ دمخم حم

م
بَْقم أ ْن َلم يم

م
ِشيُت أ ْد خم تِكم لمقم ْي رمبِّ ومِعزَّ

م
: أ الم قم اءم فم ا ُثمَّ جم ْهم  .«إَِلم

“আল্লাহ যখন িান্নাত সৃজষ্ট কসরসেন জিবরীলসক বসলসেন: যাও তা 

তদখ। তস ত ল ও তা তদখল অতুঃপর এসস বলল: তহ আমার রব, 

আপনার ইিসতর কসম তার বযাপাসর তকউ শুসন তাসত প্রসবি বযতীত 

থাকসব না। অতুঃপর তা কষ্ট দ্বারা তেসক জদসলন। অতুঃপর বলসলন: 

তহ জিবরীল যাও তা তদখ, তস ত ল ও তা তদখল অতুঃপর এসস বলল: 

তহ আমার রব, আপনার ইিসতর কসম আজম আিঙ্কা করজে তাসত 

তকউ প্রসবি করসব না। জতজন বসলন: আল্লাহ যখন িাহান্নাম সৃজষ্ট 

কসরসেন বসলসেন, তহ জিবরীল যাও তা তদখ, তস ত ল ও তা তদখল 

অতুঃপর এসস বলল: তহ আমার রব, আপনার ইিসতর কসম, তার 

বযাপাসর তকউ শুসন তাসত কখসনা প্রসবি করসব না। অতুঃপর জতজন তা 

প্রবৃজি দ্বারা তেসক জদসলন অতুঃপর বলসলন: তহ জিবরীল যাও তা তদখ, 

তস ত ল ও তা তদখল অতুঃপর এসস বলল: তহ আমার রব, আপনার 

ইিসতর কসম আজম আিঙ্কা করজে তাসত প্রসবি বযতীত তকউ বাজক 

থাকসব না”। (আবু দাউদ, জতরজমযী, নাসাঈ ও আহমদ) হাদীসজট্ 

হাসান। 
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তনক বান্দাসদর িনয নতজর জকেু জন‘আমসতর বণ্েনা 

৪৯. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলন: 

ُذٌن » -49
ُ
ْت ومَلم أ

م
ْْيٌ رمأ ا َلم عم احِلِْيم مم ْدُت ِلِعبماِدي الصَّ ْعدم

م
ُ تمبمارمك وتعماَل: أ قمالم اَّللَّ

َلم  ْت وم ِمعم مْشم  سم لِْب ب
م قم رم لَعم طم  .«خم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলসেন: আজম আমার তনক বান্দাসদর িনয নতজর 

কসরজে যা তকাসনা তচাখ তদসখজন, তকাসনা কান ্বণ্ কসর জন এবাং 

তকাসনা মানুসষর অন্তসর তার কল্পনা হয় জন”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

িান্নাতবাসীসদর ওপর আল্লাহর সন্তুজষ্ট 

৫০. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

يْكم وماْْلمْيُ » -51 ْعدم بَّنما ومسم َّيْكم رم : بلم يمُقولُونم ْهلم اْْلمنَِّة، فم
م
ْهِل اْْلمنَِّة: يما أ

م
ُقوُل أِل م يم إِنَّ اَّللَّ
ْل  يمُقوُل: هم يْك،م فم ا ِِف يمدم يْتمنما مم ْعطم

م
قمْد أ ، وم ما َلم نمْرَضم يما رمبِّ ا نلم مم : وم يمُقولُونم رمِضيتُْم؟ فم

: يما رمبِّ  يمُقولُونم ؟ فم لم ِمْن ذملِكم فْضم
م
ْعِطيُكْم أ

ُ
َلم أ
م
يمُقوُل أ ، فم لِْقكم ًدا ِمْن خم حم

م
مْم ُتْعِط أ ل

لميْ  ِحلُّ عم
ُ
يمُقوُل: أ ؟ فم ُل ِمْن ذملِكم فْضم

م
ء  أ ْ يُّ َشم

م
لميُْكْم ومأ ُط عم ْسخم

م
ُكْم رِْضوماِِّن فمَلم أ

بمًدا
م
ُه أ  .«بمْعدم

“আল্লাহ তা‘আলা িান্নাতীসদর বলসবন: তহ িান্নাতী ণ্, তারা বলসব: 

সদা উপজস্থত তহ আমাসদর রব, আপনার সন্তুজষ্ট জবধাসন আজম সদা 

সসচষ্ট, সকল কলযাণ্ আপনার হাসত। জতজন বলসবন: ততামরা সন্তুষ্ট 
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হসয়ে? তারা বলসব: তহ আমাসদর রব আমরা তকন সন্তুষ্ট হব না, অথচ 

আপজন আমাসদরসক জদসয়সেন যা আপনার মখলুসকর কাউসক তদনজন! 

জতজন বলসবন: আজম জক ততামাসদরসক এর তচসয় উিম জদব না? তারা 

বলসব: তহ রব! এর তচসয় উিম তকাসনা বস্তু? জতজন বলসবন: আজম 

ততামাসদর ওপর আমার সন্তুজষ্ট অবধাজরত করজে এরপর কখসনা 

ততামাসদর ওপর অসন্তুষ্ট হব না”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

৫১. িাসবর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

بَّ  إذا» -51 يئًا؟ قالوا: رم مْشتمُهْونم شم ت
م
: أ لَّ وعمَلم ْهُل اْلمنَِّة اْلمنَّة قال اهلل جم

م
لم أ ا نام وم دمخم مم

ايم  ْعطيتمنْا؟ فيقول: بل رِضم
م
ْكَبم  فْوقم ما أ

م
 .«أ

“যখন িান্নাতীরা িান্নাসত প্রসবি করসব আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: 

ততামরা জকেু চাও? তারা বলসব: তহ আমাসদর রব, আপজন আমাসদর যা 

জদসয়সেন তার তচসয় উিম কী? জতজন বলসবন: বরাং আমার সন্তুজষ্টই 

সবসচসয় বড়”। (ইবন জহব্বান) হাদীসজট্র সনদ সহীহ। 
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িান্নাতীসদর তাসদর প্রাজথেত বস্তু প্রদান করা 

৫২. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম একদা কথা বলজেসলন, (তার জনকট্ গ্রাসমর এক 

বযজি জেল): 

؟ » -52 ا ِشئْتم مْستم ِفيمم ل وم
م
ُ: أ الم َلم قم ْرع.ِ فم بَُّه ِِف الزَّ ذمنم رم

ْ
ْهِل اْْلمنَِّة اْستمأ

م
نَّ رمُجًَل ِمْن أ

م
أ

ْرفم  رم الطَّ تمبمادم رم فم بمذم عم وم ْْسم
م
، فمأ ْزرمعم

م
ْن أ
م
ِحبُّ أ

ُ
لمِكينِّ أ : بمىلم وم اُؤُه قمالم نمبماتُُه وماْسِتوم

مم فمإِنَُّه َلم  : ُدونمكم يما اْبنم آدم
اَلم ُ تمعم يمُقوُل اَّللَّ بماِل فم  اْْلِ

ْمثمالم
م
تمْكِويُرهُ أ اُدُه وم وماْسِتْحصم

ءٌ  ْ ارِ «يُْشِبُعكم َشم نْصم
م
ْو أ
م
ا إَِلَّ قُرمِشياا أ ذم ُد هم ِ

ِ َلم َتم : يما رمُسولم اَّللَّ اِِبُّ ْعرم
م
الم اأْل قم ُهْم يا . فم ا فمإِنَّ

ِحكم رمسُ  . فمضم اِب زمْرع  ْصحم
م
ْسنما بِأ

ُْن فملم ا َنم مَّ
م
، فمأ اُب زمْرع  ْصحم

م
ِ صىل اهلل عليأ ه وُل اَّللَّ

 .«وسلم

“িান্নাজতসদর িননক বযজি তার রসবর জনকট্ কৃজষর িনয অনুমজত 

তচসয়সে। আল্লাহ তাসক বলসলন: তুজম জক তাসত তনই যা তচসয়ে? তস 

বলল: অবিযই, তসব আজম কৃজষ করসত চাই। তস দ্রুত চাষ করল, বীি 

বপন করল, তচাসখর পলসক তার চারা  িাল, কাণ্ড তসািা হসলা, ফসল 

কাাঁট্ার সময় হসলা এবাং তার সূ্তপ হসলা পাহাসড়র নযায়। আল্লাহ তা‘আলা 

বলসবন: তহ বনী আদম তুজম এসব গ্রহণ্ কর, কারণ্ তকাসনা জিজনস 

ততামাসক তৃপ্ত করসব না। গ্রাসমর তলাকজট্ বলল: তহ আল্লাহর রাসূল এ 

বযজি কুরাইজি বা আনসাজর বযতীত তকউ নয়, কারণ্ তারা কৃজষ কসর, 

জকন্তু আমরা কৃষক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তহসস 

জদসলন”। (সহীহ বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 
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িান্নাসতর সবেজনম্ন ও সসবোচ্চ মযোদার অজধকারী 

৫৩. মুজ রা ইবন শু‘বা রাজদয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম তথসক মরফূ14 জহসসসব বণ্েনা কসরন, জতজন বসলসেন: 

ْدِخلم » -53
ُ
ا أ : ُهوم رمُجٌل يمِِجُء بمْعدم مم لمًة؟ قمالم ْْنِ ْهِل اْْلمنَِّة مم

م
ْدَنم أ

م
ا أ بَُّه مم لم ُموَسم رم

م
أ سم

ْهُل 
م
لم انلَّاُس  أ قمْد نمزم يْفم وم ْي رمبِّ كم

م
يمُقوُل: أ ُ: اْدُخْل اْْلمنَّةم فم اُل َلم يُقم اْْلمنَِّة اْْلمنَّةم فم

ِلك  ِمْن  مكم ِمثُْل ُملِْك مم ْن يمُكونم ل
م
تمْرَضم أ

م
ُ: أ اُل َلم يُقم اتِِهْم؟ فم ذم خم

م
ُذوا أ خم

م
مُهْم ومأ نماِزل مم

يمُقوُل: رمِضي ْنيما؟ فم الم ِِف ُملُوِك ادلُّ قم ِمثْلُُه فم ِمثْلُُه وم ِمثْلُُه وم مكم ذملِكم وم يمُقوُل ل ، فم ُت رمبِّ
رمْسُت  رمْدُت غم

م
ينم أ ِ ِكم اَّلَّ وَلم

ُ
: أ لمًة؟ قمالم ْْنِ ُهْم مم

ْعَلم
م
: رمبِّ فمأ ، قمالم ة:ِ رمِضيُت رمبِّ اْْلماِمسم

م  ل ْْيٌ وم ا فملمْم تمرم عم لميْهم تمْمُت عم تمُهْم بِيمِدي ومخم امم رم
مْشم كم م قملِْب ب ُْطْر لَعم مْم ُيم ل ُذٌن وم

ُ
ْع أ مْسمم  «ْم ت

 : لَّ زَّ ومجم ِ عم اقُُه ِِف ِكتماِب اَّللَّ ِمْصدم : وم ي  َنۡفس   َتۡعلَمُ  فََل ﴿قمالم ۡخِفَ  ّما
ُ
ِن لَُهم أ  قُّرةِ  م 

ۡعُي  
َ
 . ﴾١٧ أ

“মূসা আলাইজহস সালাম তার রবসক জিজ্ঞাসা কসরন িান্নাতীসদর জনম্ন 

স্তর জক? জতজন বসলন: তস বযজি তয িান্নাতীসদর িান্নাসত প্রসবি 

করাসনার পর আসসব, তাসক বলা হসব: িান্নাসত প্রসবি কর। তস বলসব: 

তহ আমার রব জকভাসব, অথচ তলাসকরা তাসদর স্থাসন তপৌঁসে ত সে, 

তাসদর হক তারা গ্রহণ্ কসরসে? তাসক বলা হসব: তুজম জক সন্তুষ্ট তয 

ততামার িনয দুজনয়ার বাদিাহসদর রািসের নযায় রািে তহাক? তস 

বলসব: তহ আমার রব, আজম সন্তুষ্ট। জতজন বলসবন: ততামার িনয তা, 

এবাং তার সমান, তার সমান ও তার সমান, পঞ্চম বাসর বলল: তহ 

                                                           
14 তকউ এ হাজদসসক মাওকুফ জহসসসবও বণ্েনা কসরসেন। 



 

 

 
 58  

আমার রব আজম সন্তুষ্ট হসয়জে। মূসা আলাইজহস সালাম জিজ্ঞাসা কসরন: 

তহ আমার রব, তাসদর মসধয সসবোচ্চ মযোদার অজধকারী? জতজন বলসলন: 

তাসদরসক আজম তচসয়জে, আজম জনি হাসত তাসদর সম্মান তরাপণ্ কসরজে 

ও তার ওপর তমাহর এাঁসট্ জদসয়জে, যা তকাসনা তচাখ তদসখ জন, তকাসনা 

কান শুসন জন এবাং মানুসষর অন্তসর কল্পনা হয় জন। জতজন বসলন: 

কুরআসন তার নমুনা হসে: 

ي  َنۡفس   َتۡعلَمُ  فََل ﴿ ۡخِفَ  ّما
ُ
ِن لَُهم أ ۡعُي   قُّرةِ  م 

َ
 [  ٧١:  السجدة] ﴾١٧ أ

“অতুঃপর তকাসনা বযজি িাসন না তাসদর িনয তচাখ িুড়াসনা কী জিজনস 

লুজকসয় রাখা হসয়সে”। [সূরা আস-সািদাহ, আয়াত: ১৭] (সহীহ 

মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

িান্নাসত প্রসবিকারী সবেসিষ িান্নাতী 

৫৪. আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

: رمُجٌل » -54 ْهِل اْْلمنَِّة ُدُخوًَل اْْلمنَّةم
م
آِخرم أ ا وم ْهِل انلَّاِر ُخُروًجا ِمنْهم

م
ْعلمُم آِخرم أ

م إِِّنِّ ألم
ُ تمبمارمكم  يمُقوُل اَّللَّ بًْوا فم ُْرُج ِمْن انلَّاِر حم ا،  ُيم ِتيهم

ْ
يمأ ْب فماْدُخْل اْْلمنَّةم فم ُ: اْذهم تمعماَلم َلم وم

ُ تمبمارمكم  يمُقوُل اَّللَّ ى، فم
م
أْل ا مم ْدُتهم يمُقوُل: يما رمبِّ ومجم ِْجُع فم ى، فميم

م
أْل ا مم نَّهم

م
ِْه أ يَُّل إَِلم يُخم فم

يَّ  يُخم ا فم ِتيهم
ْ
يمأ : فم ْب فماْدُخْل اْْلمنَّةم قمالم ُ: اْذهم تمعماَلم َلم يمقُ وم ِْجُع فم ى، فميم

م
أْل ا مم نَّهم

م
ِْه أ وُل: ُل إَِلم

ةم  م ْنيما ومعمْشم مكم ِمثْلم ادلُّ ْب فماْدُخْل اْْلمنَّةم فمإِنَّ ل ُ: اْذهم ُ َلم يمُقوُل اَّللَّ ى، فم
م
أْل ا مم ْدُتهم  يما رمبِّ ومجم

ا  ْمثمالِهم
م
ْنيما-أ ْمثماِل ادلُّ

م
ةم أ م مكم عمْشم ْو إِنَّ ل

م
يمُقوُل: -أ : فم نْتم  قمالم

م
ُك ِِب ومأ تمْضحم

م
ْو أ
م
ُر ِِب أ مْسخم ت

م
 أ
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ِلُك؟ ْت  «الْمم َّتَّ بمدم ِحكم حم ِ صىل اهلل عليه وسلم ضم يُْت رمُسولم اَّللَّ
م
ْد رمأ ،قال: لمقم

لمًة. ْْنِ ْهِل اْْلمنَِّة مم
م
ْدَنم أ

م
اُل: ذماكم أ نم ُيقم : فمَكم  نموماِجُذُه، قمالم

“আজম অবিযই জচজন িাহান্নাম তথসক মুজি লাভকারী সবেসিষ িাহান্নামী 

ও িান্নাসত প্রসবিকারী সবেসিষ িান্নাতীসক: িননক বযজি হামাগুজড় 

জদসয় িাহান্নাম তথসক তবর হসব, আল্লাহ তা‘আলা তাসক বলসবন: যাও 

িান্নাসত প্রসবি কর, তস িান্নাসত আসসব, তাসক ধারণ্া তদওয়া হসব 

িান্নাত পূণ্ে। তস জফসর এসস বলসব: তহ আমার রব আজম তা পূণ্ে 

তপসয়জে, অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাসক বলসবন:  যাও িান্নাসত প্রসবি 

কর। জতজন বসলন: তস িান্নাসত আসসব তাসক ধারণ্া তদওয়া হসব িান্নাত 

পূণ্ে। তস জফসর এসস বলসব: তহ আমার রব, আজম তা পূণ্ে তপসয়জে। 

অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: যাও িান্নাসত প্রসবি কর, ততামার 

িনয দুজনয়ার সমান ও তার দিগুণ্ িান্নাত রসয়সে, (অথবা ততামার 

িনয দুজনয়ার দিগুণ্ িান্নাত রসয়সে), জতজন বসলন: তস বলসব: তহ 

আমার রব আপজন আমার সাসথ মিকরা করসেন অথবা আমাসক জনসয় 

হাসসেন অথচ আপজন বাদিাহ?” জতজন বসলন: আজম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক তদসখজে হাসসত, তার মাজড়র দাাঁত 

পযেন্ত তবর হসয়জেল। জতজন বসলন: তখন বলা হত: এ হসে মযোদার 

জবসবচনায় সবসচসয় জনম্ন িান্নাত”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

৫৫. ইবন মাসউদ রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 
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ًة، » -55 رَّ ُعُه انلَّاُر مم مْسفم ت ًة، وم رَّ يمْكبُو مم ًة، وم رَّ ْميِش مم ْهوم يم ْن يمْدُخُل اْْلمنَّةم رمُجٌل فم آِخُر مم
يْئًا  ُ شم اِِّن اَّللَّ ْعطم

م
ْد أ َّاِِّن ِمنِْك لمقم ِي َنم : تمبمارمكم اَّلَّ الم قم ا، فم ْهم تم إَِلم ا اْْلمفم زمهم اوم ا جم فمإِذما مم

حم 
م
اُه أ ْعطم

م
ا أ ْدنيِِن ِمْن مم

م
ْي رمبِّ أ

م
يمُقوُل: أ ٌة فم رم جم ُ شم ُع َلم فم َُتْ . فم ِلْيم وماْْلِخِرينم وَّ

م
ًدا ِمْن اأْل

مم  : يما اْبنم آدم لَّ زَّ ومجم ُ عم يمُقوُل اَّللَّ ا، فم ائِهم ْْشمبم ِمْن مم
م
ا ومأ ْستمِظلَّ بِِظلِّهم

م
ِة فمأِل رم جم ِذهِ الشَّ هم

 
م
أ ا سم هم يْتُكم ْعطم

م
ِلِّ إِنَّ أ ا لمعم ْيمهم ُ غم َلم

م
مْسأ ْن َلم ي

م
اِهُدُه أ ُيعم يمُقوُل: َلم يما رمبِّ وم ا فم ْيمهم ْْلميِن غم

مْْشمُب مِ  ي ا وم ا فميمْستمِظلُّ بِِظلِّهم يُْدِنيِه ِمنْهم لميْه،ِ فم ُ عم َْبم َلم ا َلم صم نَُّه يمرمى مم
م
ْعِذرُُه؛ أِل بُُّه يم رم ْن وم

ةٌ  رم جم ُ شم ُع َلم ا، ُثمَّ تُْرفم ائِهم ِذهِ مم ْدنيِِن ِمْن هم
م
ْي رمبِّ أ

م
يمُقول:ُ أ وَلم فم

ُ
ُن ِمْن اأْل ْحسم

م
ِِهم أ

اِهْدِِّن  مْم ُتعم ل
م
مم أ يمُقوُل: يما اْبنم آدم ا، فم ْيمهم لُكم غم

م
ْسأ
م
ا َلم أ ْستمِظلَّ بِِظلِّهم

م
ا ومأ ائِهم ْْشمبم ِمْن مم

م
أِل

دْ 
م
يمُقوُل: لمعمِلِّ إِْن أ ا؟ فم ْيمهم لميِن غم

م
مْسأ ْن َلم ت

م
ْن َلم أ

م
اِهُدُه أ يُعم ا فم ْيمهم ليُِن غم

م
مْسأ ا ت نميْتُكم ِمنْهم

 بِ 
ا فميمْستمِظلُّ يُْدِنيِه ِمنْهم لميِْه، فم ُ عم َْبم َلم ا َلم صم نَُّه يمرمى مم

م
ْعِذرُه؛ُ أِل بُُّه يم رم ا وم ْيمهم ُ غم َلم

م
مْسأ ا ظِ ي لِّهم

ةٌ ِعنْدم  رم جم ُ شم ُع َلم ا ُثمَّ تُْرفم ائِهم مْْشمُب ِمْن مم ي يمُقوُل:  وم مْْيِ فم
وَلم
ُ
ُن ِمْن اأْل ْحسم

م
بماِب اْْلمنَِّة ِِهم أ

يمُقول:ُ  ا، فم ْيمهم لُكم غم
م
ْسأ
م
ا َلم أ ائِهم ْْشمبم ِمْن مم

م
ا ومأ ْستمِظلَّ بِِظلِّهم

م
ِذهِ أِل ْدنيِِن ِمْن هم

م
؟ أ ْي رمبِّ

م
أ

ا ْيمهم لميِن غم
م
مْسأ ْن َلم ت

م
اِهْدِِّن أ مْم ُتعم ل

م
مم أ ا قما ؟يما اْبنم آدم ْيمهم لُكم غم

م
ْسأ
م
ِذهِ َلم أ لم بمىلم يما رمبِّ هم

ا يُْدِنيِه ِمنْهم ا فم لميْهم ُ عم َْبم َلم ا َلم صم نَُّه يمرمى مم
م
ْعِذرُهُ؛ أِل بُُّه يم رم ُع  ،وم ا فميمْسمم ْدنماُه ِمنْهم

م
فمإِذما أ

يمُقوُل: يم  ا، فم ْدِخلِْنيهم
م
ْي رمبِّ أ

م
يمُقوُل: أ ْهِل اْْلمنَِّة فم

م
ْصوماتم أ

م
ييِن ِمنْك؟م أ ا يمْصِ مم مم ا اْبنم آدم

نْتم رمبُّ 
م
مْستمْهِزُئ ِمينِّ ومأ ت

م
ا؟ قمالم يما رمبِّ أ هم عم ا مم ِمثْلمهم ْنيما وم ْعِطيمكم ادلُّ

ُ
ْن أ
م
يُْرِضيكم أ

م
أ

؟ مِمْيم ال الُوا: ِممَّ تمْضحم  «الْعم قم ُك؟ فم ْضحم
م
لُوِِن ِممَّ أ

م
مْسأ َلم ت

م
: أ الم قم ْسُعود  فم ِحكم اْبُن مم ؟ ُك فضم

ُك يما رمُسولم  الُوا: ِممَّ تمْضحم قم ِ صىل اهلل عليه وسلم , فم ِحكم رمُسوُل اَّللَّ ا ضم ذم كم : هم قمالم
 : ؟ قمالم ِ ؟ »اَّللَّ مِمْيم ال نْتم رمبُّ الْعم

م
مْستمْهِزُئ ِمينِّ ومأ ت

م
: أ مِمْيم ِحْيم قمالم ال ِمْن ِضْحِك رمبِّ الْعم

ْستمْهِزُئ ِمنْكم 
م
يمُقوُل: إِِّنِّ َلم أ اُء قماِدرٌ  فم شم

م
ا أ م مم لمِكينِّ لَعم  .«وم
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“সবেসিষ িান্নাসত প্রসবি করসব এমন বযজি, তয একবার চলসব 

একবার তহাাঁচট্ খাসব, একবার আগুন তাসক ঝলসস জদসব, যখন তস তা 

অজতক্রম করসব তার জদসক জফসর তাকাসব, অতুঃপর বলসব: বরকতময় 

তস সিা জযজন আমাসক ততামার তথসক নািাত জদসয়সেন। জনশ্চয় আল্লাহ 

আমাসক এমন বস্তু দান কসরসেন যা পূবোপর কাউসক দান কসরন জন। 

অতুঃপর তার িনয একজট্  াে িাজহর করা হসব, তস বলসব: তহ আমার 

রব আমাসক এ  াসের জনকট্বতেী করুন, তযন তার োয়া গ্রহণ্ করসত 

পাজর ও তার পাজন পান করসত পাজর। আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: তহ 

আদম সন্তান যজদ আজম ততামাসক এট্া দান কজর হয়সতা (আবারও) 

অনয জকেু তলব করসব। তস বলসব: না, তহ আমার রব, তাসক ওয়াদা 

জদসব তয এ োড়া জকেু তলব করসব না, তার রব তাসক োড় জদসবন, 

কারণ্ তস তদখসব যার ওপর তার নধযে সম্ভব হসব না। তাসক তার 

জনকট্বতেী করসবন, ফসল তস তার োয়া গ্রহণ্ করসব ও তার পাজন পান 

করসব। অতুঃপর তার িনয অপর  াে িাজহর করা হসব, যা পূসবের 

তুলনায় অজধক সুন্দর। তস বলসব: তহ আমার রব, আমাসক এর 

জনকট্বতেী করুন, তযন তার পাজন পান করসত পাজর ও তার োয়া গ্রহণ্ 

করসত পাজর, এ োড়া জকেু চাইব না। জতজন বলসবন: তহ বজন আদম 

তুজম জক আমাসক ওয়াদা দাওজন অনয জকেু চাইসব না? জতজন বলসবন: 

আজম যজদ ততামাসক এর জনকট্বতেী কজর হয়সতা (আবারও) অনয জকেু 

চাইসব, ফসল তস তাসক ওয়াদা জদসব তয, অনয জকেু চাইসব না, তার রব 

তাসক োড় জদসবন, কারণ্ তস তদখসব যার ওপর তার নধযে তনই। 

অতুঃপর তাসক তার জনকট্বতেী করসবন, তস তার োয়া গ্রহণ্ করসব ও 
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তার পাজন পান করসব। অতুঃপর তার সামসন িাজহর করা হসব একজট্ 

 াে িান্নাসতর দরিার মুসখ, যা পূসবের দু’জট্  াে তথসক অজধক সুন্দর। 

তস বলসব: তহ আমার রব, আমাসক এ  াসের জনকট্বতেী করুন আজম 

তার োয়া গ্রহণ্ করব ও তার পাজন পান করব, এ োড়া জকেু চাইব 

না। জতজন বলসবন: তহ বজন আদম তুজম জক আমাসক ওয়াদা দাওজন অনয 

জকেু চাইসব না? তস বলসব: অবিযই তহ আমার রব, এট্াই আর জকেু 

চাইব না, তার রব তাসক োড় জদসবন, কারণ্ তস তদখসব যার ওপর 

তার নধযে তনই। অতুঃপর জতজন তাসক তার জনকট্বতেী করসবন, যখন 

তার জনকট্বতেী করা হসব তস িান্নাতীসদর আওয়াি শুনসব, তস বলসব: 

তহ আমার রব, আমাসক তাসত প্রসবি করান, জতজন বলসবন: তহ বজন 

আদম, জকসস ততামার তথসক আমাসক জনষৃ্কজত জদসব? তুজম জক সন্তুষ্ট তয 

আজম ততামাসক দুজনয়া ও তার সাসথ তার সমান দান কজর? তস বলসব: 

তহ আমার রব আপজন জক আমার সাসথ  াট্টা করসেন অথচ আপজন 

দু’িাহাসনর রব? ইবন মাসউদ তহসস জদসলন, জতজন বলসলন: ততামরা 

আমাসক তকন জিজ্ঞাসা করে না আজম তকন হাসজে? তারা বলল: তকন 

হাসসেন? জতজন বলসলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

এরূপ তহসসসেন। তারা (সাহাবী ণ্) বলল: তহ আল্লাহর রাসূল তকন 

হাসসেন? জতজন বলসলন: আল্লাহর হাজস তথসক যখন তস বলল: আপজন 

আমার সাসথ  াট্টা করসেন অথচ আপজন দু’ িাহাসনর রব? জতজন 

বলসলন: আজম ততামার সাসথ  াট্টা করজে না, তসব আজম যা চাই করসত 

পাজর”। (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৫৬. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, 
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ِ صىل »م -56 الم رمُسوُل اَّللَّ قم ِة؟ فم بَّنما يمْومم الِْقيمامم ْل نمرمى رم ِ هم نَّ انلَّاسم قمالُوا: يما رمُسولم اَّللَّ
ْلمةم ابْلمْدِر؟»اهلل عليه وسلم :  ِر َلم مم ارُّونم ِِف الْقم ْل تُضم :  «هم ِ قمالم  يما رمُسولم اَّللَّ

قمالُوا: َلم
« ، لِكم ذم ْونمُه كم يْئًا فمإِنَُّكْم تمرم ْعبُُد شم نم يم ْن اكم يمُقوُل: مم ِة فم ُ انلَّاسم يمْومم الِْقيمامم ُع اَّللَّ ْمم َيم

ر،م  مم رم الْقم مم ْعبُُد الْقم نم يم ْن اكم يمتْبمُع مم ، وم ْمسم ْمسم الشَّ ْعبُُد الشَّ نم يم ْن اكم يمتْبمُع مم فملْيمتْبمْعُه، فم
وم  وماِغيتم الطَّ ْعبُُد الطَّ نم يم ْن اكم يمتْبمُع مم ا وم افُِعوهم ا شم ُة ِفيهم مَّ

ُ
ِذهِ اأْل تمبَْقم هم ، وم ْو -اِغيتم

م
أ

ا َّتَّ  - ِإْبَراِهيُم َشكَّ ُمنمافُِقوهم ُننما حم َكم ا مم ذم : هم يمُقولُونم بُُّكْم فم نما رم
م
يمُقوُل: أ ُ فم ِتيِهْم اَّللَّ

ْ
يمأ فم

ْفنماُه،  رم بُّنما عم نما رم اءم بُّنما فمإِذما جم تِيمنما رم
ْ
يم يمأ ْعِرفُونم فم تِِه الَِِّت يم ُ ِِف ُصورم ِتيِهْم اَّللَّ

ْ
يمأ نما فم

م
ُقوُل: أ

ُكوُن 
م
، فمأ نَّمم هم ْهرمْي جم اُط بمْْيم ظم م ُيُْضمُب الصِّ يمتْبمُعونمُه، وم بُّنما فم نْتم رم

م
: أ يمُقولُونم بُُّكْم فم رم

ئِ  َُّم يمْومم تمَكم َلم يم ا, وم زيُهم ْن َُيِ  مم
لم وَّ
م
ِِت أ مَّ

ُ
نما ومأ

م
: اللَُّهمَّ أ ئِذ  ذ  إَِلَّ الرُُّسُل، ومدمْعومى الرُُّسِل يمْومم

ان؟ ْعدم ْيتُْم السَّ
م
ْل رمأ ان،ِ هم ْعدم وِْك السَّ َِلُب ِمثُْل شم م نَّمم لَكم هم ِِف جم لِّْم وم لِّْم سم ْم  قمالُوا: «سم نمعم

, قمال:م  ِ ْيم  »يما رمُسولم اَّللَّ اِن غم ْعدم وِْك السَّ ا ِمثُْل شم ا إَِلَّ  فمإِنَّهم ِمهم ا قمْدُر ِعظم ْعلمُم مم نَُّه َلم يم
م
أ

ْو 
م
ُل أ ْردم ِمنُْهْم الُْمخم ِلِه، وم مم الِِهْم؛ فمِمنُْهْم الُْموبمُق بمِِقم بِعم ْعمم

م
ُف انلَّاسم بِأ ْطم ، ُتم ُ اَّللَّ

اِء بمْْيم  ضم ُ ِمْن الْقم غم اَّللَّ َّتَّ إِذما فمرم ىلَّ حم تمجم ُْوه،ُ ُثمَّ يم
ْو َنم
م
ازمى أ نْ الُْمجم

م
رمادم أ

م
  الِْعبماِد، ومأ

نم َلم  ْن اكم ْن ُُيْرُِجوا ِمْن انلَّاِر مم
م
ةم أ ئِكم َلم رم الْمم مم

م
ْهِل انلَّاِر أ

م
رمادم ِمْن أ

م
ْن أ ُُيِْرجم بِرممْحمِتِه مم

م إِ 
ْن َلم إَِلم

م
ُد أ مْشهم ْن ي مُه ِممَّ ْن يمرمْحم

م
ُ أ رمادم اَّللَّ

م
ْن أ يْئًا ِممَّ ِ شم يمْعِرفُونم يُْْشُِك بِاَّللَّ ، فم ُ ُهْم َلَّ اَّللَّ

نْ 
م
م انلَّاِر أ ُ لَعم مم اَّللَّ رَّ ُجوِد، حم ثمرم السُّ

م
مم إَِلَّ أ ُكُل انلَّاُر اْبنم آدم

ْ
ُجوِد، تمأ ثمِر السُّ

م
 ِِف انلَّاِر بِأ

يمْخرُُجونم ِمْن انلَّاِر قمْد اْمتُِحُشوا فم  ُجود،ِ فم ثمرم السُّ
م
ُكلم أ

ْ
بُّ يُ تمأ اءُ عم  صم اِة، احْلميم  لميِْهْم مم

اِء بمْْيم الِْعبم  ضم ُ ِمْن الْقم ْفُرُغ اَّللَّ يِْل، ُثمَّ يم يِل السَّ ِ ا تمنْبُُت احْلِبَُّة ِِف محم مم ْتمُه كم يمنْبُتُونم َتم ِد، افم
يم  ، فم ْهِل انلَّاِر ُدُخوًَل اْْلمنَّةم

م
م انلَّاِر ُهوم آِخُر أ يمبَْقم رمُجٌل ِمنُْهْم ُمْقِبٌل بِومْجِهِه لَعم ُل: ُقووم

م  يمْدُعو اَّللَّ ا, فم ُؤهم قميِن ذماكم ْحرم
م
ا ومأ بميِن ِرحيُهم ْن انلَّاِر فمإِنَُّه قمْد قمشم ْي رمبِّ اِْصِْف ومْجِِه عم

م
أ

ْيمهُ  لميِن غم
م
مْسأ ْن ت

م
يْتُكم ذملِكم أ ْعطم

م
يْتم إِْن أ سم ْل عم : هم ُ ُقوُل اَّللَّ ْن يمْدُعومُه، ُثمَّ يم

م
اءم أ ا شم بِمم
يمُقوُل: َلم  يمْصُِف فم اءم فم ا شم وماِثيقم مم مم بَُّه ِمْن ُعُهود  وم ُيْعِط  رم ْيمهُ، وم لُكم غم

م
ْسأ
م
تِكم َلم أ  ومِعزَّ
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، ُثمَّ  مْسُكتم ْن ي
م
ُ أ اءم اَّللَّ ا شم تم مم كم ا سم آهم م اْْلمنَِّة ومرم ْقبملم لَعم

م
ْن انلَّاِر، فمإِذما أ ُه عم ُ ومْجهم اَّللَّ

ْميِن  ْي رمبِّ قمدِّ
م
ُقوُل: أ يْتم ُعُهودمكم  يم ْعطم

م
مْستم قمْد أ ل

م
:ُ أ ُ َلم يمُقوُل اَّللَّ إَِلم بماِب اْْلمنَِّة. فم

 ، رمكم ْغدم
م
ا أ مم مم يْلمكم يما اْبنم آدم بمًدا، وم

م
ْعِطيتم أ

ُ
ِي أ ْيم اَّلَّ لميِن غم

م
مْسأ ْن َلم ت

م
كم أ وماِثيقم مم وم

ْل  : هم ُقولم َّتَّ يم م حم يمْدُعو اَّللَّ ْي رمبِّ وم
م
يمُقوُل: أ ْيمهُ فم لم غم

م
مْسأ ْن ت

م
ْعِطيتم ذملِكم أ

ُ
يْتم إِْن أ سم عم

ُمُه إَِلم  دِّ يُقم وماِثيقم فم مم اءم ِمْن ُعُهود  وم ا شم ُيْعِط  مم ْيمُه، وم لُكم غم
م
ْسأ
م
تِكم َلم أ يمُقوُل: َلم ومِعزَّ فم

ُ اْْلمنَُّة فم  ْت َلم قم هم البماِب اْْلمنَِّة، فمإِذما قمامم إَِلم بماِب اْْلمنَِّة انْفم ةِ وم ا ِمْن احْلمَْبم ا ِفيهم ى مم
م
أ وِر رم ُ ِسُّ

مْستم  ل
م
: أ ُ يمُقوُل اَّللَّ ْدِخليِْن اْْلمنَّةم فم

م
ْي رمبِّ أ

م
ُقوُل: أ ، ُثمَّ يم مْسُكتم ْن ي

م
ُ أ اءم اَّللَّ ا شم فميمْسُكُت مم

يمقُ  ، فم ْعِطيتم
ُ
ا أ ْيم مم لم غم

م
مْسأ ْن َلم ت

م
وماِثيقمكم أ مم يْتم ُعُهودمكم وم ْعطم

م
يْلمكم يما اْبنم قمْد أ وُل: وم

كم  َّتَّ يمْضحم اُل يمْدُعو حم لِْقكم فمَلم يمزم ْشَقم خم
م
ُكونمنَّ أ

م
ْي رمبِّ َلم أ

م
يمُقوُل: أ ، فم رمكم ْغدم

م
ا أ مم مم آدم

نَّْه، ُ: تممم ُ َلم ا قمالم اَّللَّ لمهم ، فمإِذما دمخم
ُ: اْدُخْل اْْلمنَّةم ِحكم ِمنُْه قمالم َلم ُ ِمنُْه، فمإِذما ضم لم  اَّللَّ

م
أ  فمسم
 ُ اِِّنُّ قمالم اَّللَّ مم

م
ْت بِِه اأْل عم طم َّتَّ اْنقم ا حم ذم كم ا وم ذم ُقوُل: كم ُرهُ يم كِّ ُذم م َلم َّتَّ إِنَّ اَّللَّ تمممَنَّ حم بَُّه وم : رم

هُ  عم ِمثْلُُه مم مكم وم ةم، َلم يم «ذملِكم ل يْرم ِِب ُهرم
م
عم أ ِعيد  ْْلُْدريُّ مم بُو سم

م
: ومأ اُء بُْن يمِزيدم طم دُّ رُ . قمالم عم

 : اَلم قمالم تمعم م تمبمارمكم وم نَّ اَّللَّ
م
ةم أ يْرم بُو ُهرم

م
ثم أ دَّ َّتَّ إِذما حم يْئًا, حم ِديِثِه شم يِْه ِمْن حم

لم ذملِكم »عم
هُ  عم ِمثْلُُه مم مكم وم بُو «ل

م
ةم؟ قمالم أ يْرم بما ُهرم

م
ُه يما أ عم ْمثماَِلِ مم

م
ةُ أ م : ومعمْشم ِعيد  اْْلُْدرِيُّ بُو سم

م
. قمالم أ

يْ  ِّنِّ ُهرم
م
ُد أ ْشهم

م
: أ ِعيد  اْْلُْدرِيُّ بُو سم

م
ُه، قمالم أ عم ِمثْلُُه مم مكم وم ُ: ذملِكم ل ِفْظُت إَِلَّ قمْوَلم ا حم ة:م مم رم

 :ُ ِ صىل اهلل عليه وسلم قمْوَلم ِفْظُت ِمْن رمُسوِل اَّللَّ ْمثماَِلِ »حم
م
ةُ أ م مكم ومعمْشم بُو . قم «ذملِكم ل

م
الم أ

لِكم الرَُّجُل  ةم: فمذم يْرم ْهِل اْْلمنَِّة ُدُخوًَل اْْلمنَّةم  ُهرم
م
 .«آِخُر أ

“তলাসকরা বলল: তহ আল্লাহর রাসূল জকয়ামসতর জদন আমরা জক 

আমাসদর রবসক তদখব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

বলসলন: “তচৌদ্দ তাজরসখর রাসত চাাঁদ তদখায় ততামরা জক সসন্দহ (বা 

মতজবসরাধ) কর?” তারা বলল: না, তহ আল্লাহর রাসূল? জতজন বলসলন: 



 

 

 
 65  

“ততামরা আল্লাহসক তসভাসব (স্পষ্ট) তদখসব। জকয়ামসতর জদন আল্লাহ 

সকল মানুষসক িমা কসর বলসবন: তয তয বস্তুর ইবাদত করত তস তযন 

তার জপেু তনয়, ফসল তয সূসযের ইবাদত করত তস সূসযের অনু ামী হসব। 

তয চাাঁসদর ইবাদত করত তস চাাঁসদর অনু ামী হসব। তয তাগুসতর ইবাদত 

করত তস তাগুসতর অনু ামী হসব। শুধু এ উম্মত অবজিষ্ট থাকসব, 

তাসত থাকসব তার সুপাজরিকারী ণ্ অথবা তার মুনাজফকরা, বণ্েনাকারী 

ইবরাহীম সসন্দহ তপাষণ্ কসরসেন15, অতুঃপর তাসদর জনকট্ আল্লাহ 

এসস বলসবন: আজম ততামাসদর রব, তারা বলসব: আমরা এখাসন 

অবস্থান করজে যতক্ষণ্ না আমাসদর রব আমাসদর জনকট্ আসসন, যখন 

আমাসদর রব আসসবন আমরা তাসক জচনব, ফসল আল্লাহ তস রূসপ 

তাসদর জনকট্ আসসবন তয রূসপ তারা তাসক জচসন। অতুঃপর জতজন 

বলসবন: আজম ততামাসদর রব, তারা বলসব: আপজন আমাসদর রব, 

অতুঃপর তারা তার অনু ামী হসব। আর িাহান্নাসমর পৃষ্ঠসদসি 

পুলজসরাত কাসয়ম করা হসব, আজম এবাং আমার উম্মত সবেপ্রথম তা 

অজতক্রম করব। তস জদন রাসূল ণ্ বযতীত তকউ কথা বলসব না। তস 

জদন রাসূল সণ্র বাণ্ী হসব: আল্লাহুম্মা সাজল্লম, সাজল্লম। িাহান্নাসম 

রসয়সে সা‘দাসনর16 কাাঁট্ার নযায় হুক, ততামরা সা‘দান তদসখে?” তারা 

বলল: হযাাঁ, তহ আল্লাহর রাসূল। জতজন বলসলন: “তা সা‘দাসনর কাাঁট্ার 

                                                           
15 অথোৎ এখাসন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ‘সুপাজরিকারী ণ্’ অথবা 
‘মুনাজফকরা’ এ দু’তয়র তকান িব্দজট্ বযবহার কসরসেন, এ বযাপাসর হাদীসসর এক 
বণ্েনাকারী সসন্দহ কসরসেন। মূল হাদীসস নয়। [সম্পাদক] 

16 “সা‘দান” িসব্দর অথে কাাঁট্া বা বড় কাাঁট্াদার  াে। 
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নযায়, তসব তার জবিালসের পজরমাণ্ আল্লাহ বযতীত তকউ িাসন না। 

তস মানুষসদরসক তাসদর আমল অনুযায়ী তো তমসর জনসয় জনসব। তাসদর 

তকউ ধ্বাংস প্রাপ্ত জনি আমসলর কারসণ্ (িাহান্নাসমর শুরুসত) রসয় 

ত সে, তাসদর তকউ টু্কসরা হসয় িাহান্নাসম জনজক্ষপ্ত অথবা সািা প্রাপ্ত 

অথবা তার অনুরূপ। অতুঃপর জতজন িাজহর হসবন, অবসিসষ যখন 

বান্দাসদর ফয়সালা তথসক ফাসর  হসবন ও িাহান্নামীসদর তথসক জনি 

রহমসত যাসক ইো তবর করার ইো করসবন জফজরিতাসদর জনসদেি 

জদসবন তয, িাহান্নাম তথসক তবর কর আল্লাহর সাসথ তয তকাসনা বস্তু 

িরীক করত না, যাসদর ওপর আল্লাহ রহম করার ইো কসরসেন এবাং 

যারা সাক্ষী তদয় তয, আল্লাহ বযতীত তকাসনা হক ইলাহ তনই। তারা 

িাহান্নাসম তাসদরসক তসিদার আলামত দ্বারা জচনসব। আগুন বজন 

আদমসক তসিদার িায় া বযতীত তখসয় তফলসব। তসিদার িায় া 

ভক্ষণ্ করা িাহান্নাসমর ওপর আল্লাহ হারাম কসর জদসয়সেন। তারা 

িাহান্নাম তথসক তবর হসব এমতাবস্থায় তয পুসড় ত সে, তাসদর ওপর 

সঞ্জীবনী পাজন োলা হসব, ফসল তারা  জিসয় উ সব তযমন  জিসয় উস  

প্রবাজহত পাজনর সাসথ আসা উবের মাজট্সত িসসযর চারা। অতুঃপর 

আল্লাহ তা‘আলা বান্দাসদর ফয়সালা তথসক ফাসর  হসবন। অবসিসষ 

শুধু এক বযজি িাহান্নাসমর ওপর তার তচহারা জদসয় অগ্রসর হসয় 

থাকসব, তসই িান্নাসত প্রসবিকারী সবেসিষ িাহান্নামী। তস বলসব: তহ 

আমার রব, আমার তচহারা িাহান্নাম তথসক ঘুজরসয় জদন, কারণ্ তস 

আমার তচহারা জবষাি কসর জদসয়সে, তার তলজলহান আমাসক জ্বাজলসয় 

জদসয়সে। অতুঃপর তস আল্লাহর জনকট্ তদা‘আ করসব, আল্লাহ তযভাসব 
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তার তদা‘আ করা পেন্দ কসরন। অতুঃপর আল্লাহ বলসবন: এমন হসব 

না ততা যজদ ততামাসক তা দান কজর তুজম আমার জনকট্ অনয জকেু 

চাইসব? তস বলসব: না, ততামার ইিসতর কসম, এ োড়া আপনার 

জনকট্ জকেু চাইব না। তস তার রবসক যা ইো ওয়াদা ও অজেকার 

জদসব, ফসল আল্লাহ তার তচহারা িাহান্নাম তথসক ঘুজরসয় জদসবন। 

অতুঃপর তস যখন িান্নাসতর জদসক মুখ করসব ও তা তদখসব, চুপ 

থাকসব আল্লাহ যতক্ষণ্ তার চুপ থাকা চান। অতুঃপর বলসব: তহ আমার 

রব আমাসক িান্নাসতর দরিার পযেন্ত অগ্রসর করুন। আল্লাহ তাসক 

বলসবন: তুজম জক আমাসক ততামার ওয়াদা ও অজেকার দাওজন তয, আজম 

ততামাসক যা জদসয়জে তা োড়া অনয জকেু আমার জনকট্ কখসনা চাইসব 

না? তহ বজন আদম সবেনাি ততামার, তুজম খুব ওয়াদা ভেকারী। তস 

বলসব: তহ আমার রব, এবাং আল্লাহসক ডাকসব, অবসিসষ আল্লাহ 

বলসবন: এমন হসব না ততা যজদ তা তদই অপর বস্তু তুজম চাইসব? তস 

বলসব: না, ততামার ইিসতর কসম তা োড়া জকেু চাইব না, এবাং যত 

ইো ওয়াদা ও অজেকার প্রদান করসব, ফসল আল্লাহ তাসক িান্নাসতর 

দরিার জনকট্বতেী করসবন। যখন তস িান্নাসতর দরিার জনকট্ দাাঁড়াসব 

তার িনয িান্নাত উনু্মি হসব, তস তার জন‘আমত ও আনন্দ তদখসব, 

অতুঃপর চুপ থাকসব আল্লাহ যতক্ষণ্ তার চুপ থাকা চান, অতুঃপর 

বলসব: তহ আমার রব আমাসক িান্নাসত প্রসবি করান, আল্লাহ বলসবন: 

তুজম জক ওয়াদা ও অজেকার দাওজন আজম যা জদসয়জে তা োড়া জকেু 

চাইসব না? জতজন বলসবন: তহ বজন আদম সবেনাি ততামার, তুজম খুব 

ওয়াদা ভেকারী। তস বলসব: তহ আমার রব আজম ততামার হতভা া 
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মখলুক হসত চাই না, তস ডাকসত থাকসব অবসিসষ  তার কারসণ্ আল্লাহ 

হাসসবন। যখন হাসসবন তাসক বলসবন: িান্নাসত প্রসবি কর, যখন তস 

তাসত প্রসবি করসব আল্লাহ তাসক বলসবন: চাও, তস তার জনকট্ চাইসব 

ও প্রাথেনা করসব, এমনজক আল্লাহও তাসক স্মরণ্ কজরসয় জদসবন: এট্া, 

ওট্া অবসিসষ যখন তার আিা তিষ হসয় যাসব আল্লাহ বলসবন: এগুসলা 

ততামার িনয এবাং এর অনুরূপও তার সাসথ”। আতা ইবন ইয়াজযদ 

বসলন: আবু সাঈদ খুদরী আবু হুরায়রার সাসথই জেল, আবু হুরায়রার 

হাদীসসর তকাসনা অাংি জতজন প্রতযাখযান কসরনজন, অবসিসষ যখন আবু 

হুরায়রা বলসলন আল্লাহ তা‘আলা বসলসেন: “এগুসলা ততামার িনয এবাং 

এর সমান এর সাসথ”। আবু সাঈদ খুদরী বলসলন: “এবাং তার সাসথ 

তার দিগুণ্ তহ আবু হুরায়রা। আবু হুরায়রা বলসলন: আমার শুধু মসন 

আসে: “এগুসলা এবাং এর সাসথ তার অনুরূপ”। আবু সাঈদ বলসলন: 

আজম সাক্ষী জদসে আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তথসক 

তার বাণ্ী: “এগুসলা ততামার িনয এবাং তার সমান দিগুণ্” খুব ভাসলা 

কসর স্মরণ্ তরসখজে। আবু হুরায়রা বলসলন: এ বযজি িান্নাসত 

প্রসবিকারী সবেসিষ িান্নাতী”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

৫৭. আবু যর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

57- « ، ْهِل اْْلمنَِّة ُدُخوًَل اْْلمنَّةم
م
آِخرم أ ْهِل انلَّاِر ُخُروًجا ِمْن انلَّاِر وم

م
ْعرُِف آِخرم أ

م إِِّنِّ ألم
يمُقوُل:   بِرمُجل  فم

ا يُْؤَتم ذم ِملْتم كم ُ: عم اُل َلم يُقم ا فم اِر ُذنُوبِِه وماْخبمئُوا ِكبمارمهم ْن ِصغم لُوا عم سم
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ا ذم كم ا وم ذم ا يمْومم كم ذم كم مكم  ،وم :ُ فمإِنَّ ل اُل َلم يُقم ا، قمالم فم ذم كم ا وم ذم ا ِِف يمْوِم كم ذم كم ا وم ذم ِملْتم كم عم
ا ُهنما ا هم رماهم

م
ا أ ْشيماءم مم

م
ِملُْت أ ْد عم يمُقوُل: يما رمبِّ لمقم : فم نمًة قمالم سم يِّئمة  حم نم ُُكِّ سم َكم : «مم . قمالم

ِ صىل اهلل عليه وسلم يُْت رمُسولم اَّللَّ
م
ْد رمأ ْت نموماِجُذهُ. فملمقم َّتَّ بمدم ِحكم حم  ضم

“আজম অবিযই জচজন িাহান্নাম তথসক নািাত প্রাপ্ত সবেসিষ িাহান্নামী ও 

িান্নাসত প্রসবিকারী সবেসিষ িান্নাতীসক। এক বযজিসক জনসয় আসা 

হসব, অতুঃপর আল্লাহ বলসবন: তার তোট্ পাপ সম্পসকে জিজ্ঞাসা কর, 

বড় পাপগুসলা ত াপন রাখ, অতুঃপর তাসক বলা হসব: তুজম অমুক অমুক 

পাপ, অমুক অমুক জদন কসরে, অমুক অমুক পাপ, অমুক অমুক জদন 

কসরে। জতজন বসলন: অতুঃপর তাসক বলা হসব: ততামার িনয প্রসতযক 

পাসপর পজরবসতে একজট্ কসর তনজক। জতজন বসলন: অতুঃপর তস বলসব: 

তহ আমার রব আজম অসনক জকেু কসরজে এখাসন তা তদখজে না”। জতজন 

বসলন: আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক তদসখজে 

হাসসত, এমনজক তার মাজড়র দাাঁত পযেন্ত তবর হসয়জেল। (সহীহ মুসজলম 

ও জতরজমযী) হাদীসজট্ সহীহ। 

িহীদসদর ফযীলত 

৫৮. মাসরুক তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন, 

ِ )هو ابن مسعود » -58 بْدم اَّللَّ نْلما عم
م
أ ُ  رمِضم -سم نْهُ  اَّللَّ ِذهِ اْْليمة:ِ  (-عم ْن هم  َوَل ﴿عم
َۢا   ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َٰتَ ۡمَو

َ
يء   بَۡل  أ ۡحَيا

َ
 ال] ﴾١٦٩ يُۡرزَقُونَ  َرب ِِهمۡ  ِعندَ  أ

ِ صىل اهلل عليه وسلم [  ٧٢١: عمران الم رمُسولم اَّللَّ قم ْن ذملِكم فم نْلما عم
م
أ ا إِنَّا قمْد سم مم

م
: أ قمالم

يُْث »:  ُح ِمْن اْْلمنَِّة حم مِْسم ْرِش ت ٌة بِالْعم لَّقم نماِديُل ُمعم ا قم مهم ْي  ُخُْض  ل وِْف طم ْروماُحُهْم ِِف جم
م
أ
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مْشتمُهونم  ْل ت : هم الم قم ًة فم عم َلم بُُّهْم اطِّ ِْهْم رم عم إَِلم
لم نماِديِل فماطَّ وِي إَِلم تِلْكم الْقم

ْ
ْت ُثمَّ تمأ اءم شم

 ْ يَّ َشم
م
يْئًا؟ قمالُوا: أ عملم ذملِكم بِِهْم شم يُْث ِشنْنما، فمفم ُح ِمْن اْْلمنَِّة حم مِْسم ُْن ن مْشتمِِه؟ ومَنم ء  ن

ْن تمُردَّ 
م
لُوا قمالُوا: يما رمبِّ نُِريُد أ

م
ْن يُْسأ

م
ُكوا ِمْن أ ُهْم لمْن ُيَْتم نَّ

م
ْوا أ
م
ا رمأ ات  فملممَّ رَّ ثم مم ثمَلم

َّتَّ ُنْقتملم  اِدنما حم ْجسم
م
نما ِِف أ ْروماحم

م
ٌة  أ اجم مُهْم حم ْن لميْسم ل

م
ى أ
م
ا رمأ ْخرمى، فملممَّ

ُ
ةً أ رَّ ِبيِلكم مم ِِف سم

 .«تُِرُكوا

“আমরা আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদসক এ আয়াত সম্পসকে জিজ্ঞাসা কসরজে: 
َۢا   ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل ﴿ َٰتَ ۡمَو

َ
يء   بَۡل  أ ۡحَيا

َ
 ﴾١٦٩ يُۡرزَقُونَ  َرب ِِهمۡ  ِعندَ  أ

[  ٧٢١: عمران ال]  “আর যারা আল্লাহর পসথ িীবন জদসয়সে, তাসদরসক 

তুজম মৃত মসন কর না, বরাং তারা তাসদর রসবর জনকট্ িীজবত। 

তাসদরসক জরজযক তদওয়া হয়”। [সূরা আসল ইমরান, আয়াত: ১৬৯] 

জতজন বসলন: তিসন তরখ, আমরাও এ সম্পসকে জিজ্ঞাসা কসরজে, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: “তাসদর রূহসমূহ 

সবুি পাজখর তপসট্, যার িনয রসয়সে আরসির সাসথ ঝুলন্ত প্রদীপ, তস 

িান্নাসতর তযখাসন ইো ভ্রমণ্ কসর, অতুঃপর উি প্রদীসপ এসস আ্য় 

গ্রহণ্ কসর। একদা তাসদর জদসক তাসদর রব দৃজষ্ট তদন অতুঃপর বসলন: 

ততামরা জকেু চাও? তারা বলসব: আমরা জক চাইব, অথচ আমরা 

িান্নাসতর তযখাসন ইো জবচরণ্ কজর? এভাসব তাসদরসক জতনবার 

জিজ্ঞাসা করসবন, যখন তারা তদখসব তয তকাসনা জকেু চাওয়া বযতীত 

তাসদরসক জনস্তার তদওয়া হসব না, তারা বলসব: তহ রব আমরা চাই 

আমাসদর রুহগুসলা আমাসদর িরীসর জফজরসয় জদন, তযন জদ্বতীয়বার 

আপনার রাস্তায় িহীদ হসত পাজর। যখন জতজন তদখসবন তয তাসদর 
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তকাসনা চাজহদা তনই তাসদর অবযাহজত তদওয়া হসব”। (সহীহ মুসজলম, 

নাসাঈ ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

৫৯. িাজকক রহ. তথসক বজণ্েত, ইবন মাসউদ তাসক বসলসেন: 

أن اثلمانية عْش اَّلين قتلوا من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم » -59
عملم يموم بدر   ُ  جم ُهمْ  اَّللَّ ْروماحم

م
ْي   ِِف  اْْلمنَّةِ  ِِف  أ حُ  ُخُْض   طم مِْسم افم : قمالم  اْْلمنَِّة، ِِف  ت  ُهمْ  بميْنممم

لِكم  ذم لمعم  إِذْ  كم لميِْهمْ  طم ًة، بُّكم رم  عم َلعم الم  إطِّ قم اذما ِعبماِدي، يما: فم ؟ مم مْشتمُهونم بَّ  يما: قمالُوا ت  نما،رم
ا ا فمْوقم  مم ذم ٌء، هم ْ يمُقوُل : قمالم  َشم اذما ِعبماِدي،: فم ؟ مم مْشتمُهونم يمُقولُونم  ت ةِ  ِِف  فم ابِعم  تمُردُّ  :الرَّ

نما ْروماحم
م
اِدنما ِِف  أ ْجسم

م
نُْقتمُل  أ ا فم مم  «قُِتلْنما كم

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর আ াসরািন সাহাবী যারা 

বদসরর জদন িহীদ হসয়জেল, আল্লাহ তাসদর রুহগুসলা িান্নাসত সবুি 

পাজখর তপসট্ তরসখসেন তয িান্নাসত জবচরণ্ কসর। জতজন বসলন: তারা 

এভাসবই জেল, এক সময় ততামার রব তাসদর জদসক দৃজষ্ট তদন, অতুঃপর 

বসলন: “তহ আমার বান্দা ণ্ ততামরা কী চাও?” তারা বলল: তহ 

আমাসদর রব এর ওপসর জক আসে? জতজন বসলন: অতুঃপর জতজন 

বলসবন: “তহ আমার বান্দা ণ্ ততামরা জক চাও?” তারা চতুথেবার বলসব: 

আপজন আমাসদর রুহগুসলা আমাসদর িরীসর জফজরসয় জদন, তযন আমরা 

িহীদ হসত পাজর তযমন িহীদ হসয়জে”। (ইবন জহব্বান) হাদীসজট্ 

মওকুফ ও সহীহ। 

৬০. আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 
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ْدتم » -61 يْفم ومجم مم كم : يما اْبنم آدم لَّ زَّ ومجم ُ عم يمُقوُل اَّللَّ ْهِل اْْلمنَِّة فم
م
يُْؤَتم بِالرَُّجِل ِمْن أ

ْيم  ْي رمبِّ خم
م
يمُقوُل: أ ؟ فم مكم ل ْْنِ ِِّن إَِلم  مم ْن تمُردَّ

م
لُكم أ

م
ْسأ
م
يمُقوُل: أ ، فم نَّ تممم ْل وم يمُقوُل: سم , فم ل  ْْنِ مم
ةِ  ادم هم ا يمرمى ِمْن فمْضِل الشَّ ات،  لِمم رَّ ْْشم مم ِبيِلِك عم ْقتملم ِِف سم

ُ
ْنيما فمأ  .«ادلُّ

“িান্নাজত এক বযজিসক আনা হসব, অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: 

তহ বজন আদম ততামার স্থান জক রকম তপসয়ে? তস বলসব: তহ আমার 

রব সবসচসয় উিম। জতজন বলসবন: চাও, আিা কর। তস বলসব: ততামার 

জনকট্ প্রাথেনা করজে তুজম আমাসক দুজনয়াসত জফজরসয় দাও, তযন ততামার 

রাস্তায় আজম দিবার িহীদ হসত পাজর, তযসহতু তস িাহাদাসতর মযোদা 

প্রতযক্ষ করসব”। (নাসাঈ, আহমদ ও হাসকম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৬১. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ِبيِلِه » -61 جم ِِف سم رم ْن خم ُ لِمم بم اَّللَّ تمْصِديٌق بُِرُسِِل -انْتمدم اٌن ِِب وم  -َلم ُُيْرُِجُه إَِلَّ إِيمم
ْن 
م
ا أ ِِت مم مَّ

ُ
م أ ُشقَّ لَعم

م
ْن أ
م
مْوَلم أ ل ، وم ْدِخلمُه اْْلمنَّةم

ُ
ْو أ
م
ة  أ ِنيمم ْو غم

م
ْجر  أ

م
ا نمالم ِمْن أ ُه بِمم رِْجعم

ُ
أ

ْحيما ُثمَّ 
ُ
ْقتمُل ُثمَّ أ

ُ
ْحيما ُثمَّ أ

ُ
, ُثمَّ أ ِ ِبيِل اَّللَّ ْقتمُل ِِف سم

ُ
ِّنِّ أ
م
مومِدْدُت أ ل يَّة  وم ِ لْفم ْسم ْدُت خم عم قم

ْقتمُل 
ُ
 .«أ

“আল্লাহ তার দাজয়ে স্বয়াং গ্রহণ্ কসরন, তয তার রাস্তায় তবর হয়, (যাসক 

আমার প্রজত ঈমান ও আমার রাসূসলর প্রজত জবশ্বাস বযতীত তকাসনা 

জিজনস তবর কসর জন), আজম তাসক অজতসের তার পাওনা সাওয়াব 

অথবা  জনমত তদব অথবা তাসক িান্নাসত প্রসবি করাব। যজদ আমার 

উম্মসতর িনয কষ্ট না হত, তাহসল আজম তকাসনা যুদ্ধ তথসক জপেপা 

হতাম না। আজম চাই আজম আল্লাহর রাস্তায় িহীদ হব, অতুঃপর আমাসক 
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িীজবত করা হসব অতুঃপর আজম িহীদ হব, অতুঃপর আমাসক িীজবত 

করা হসব অতুঃপর আজম িহীদ হব”। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসজলম, 

নাসাঈ ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

৬২. আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

مم  » -62 ل:َّ يما اْبنم آدم زَّ ومجم ُ عم يمُقوُل اَّللَّ ِة فم ْهِل اْْلمنَِّة يمْومم الِْقيمامم
م
يُْؤَتم بِالرَُّجِل ِمْن أ

ُل 
م
ْسأ
م
ا أ يمُقوُل: مم نَّْه، فم تممم ْل وم يمُقوُل: سم ل  فم ْْنِ ْيم مم يمُقوُل: يما رمبِّ خم

؟ فم مكم ل ْْنِ ْدتم مم  ومجم
يْفم كم

ْن 
م
َنَّ إَِلَّ أ تممم

م
ا يمرمى ِمْن فمْضِل ومأ ات  لِمم رَّ ْْشم مم ِبيِلكم عم ْقتملم ِِف سم

ُ
ْنيما فمأ ِِّن إَِلم ادلُّ تمُردَّ

ةِ  ادم هم  .«الشَّ

“জকয়ামসতর জদন িান্নাতী এক বযজিসক হাজযর করা হসব, অতুঃপর 

আল্লাহ বলসবন: তহ বজন আদম ততামার স্থান তকমন তপসয়ে? তস বলসব: 

সবসচসয় উিম, অতুঃপর জতজন বলসবন: চাও, আিা কর। তস বলসব: এ 

োড়া আজম জক চাইব ও জক আিা করব তয, আপজন আমাসক দুজনয়াসত 

জফজরসয় জদন, অতুঃপর আপনার রাস্তায় আজম দিবার িহীদ হই, তযসহতু 

তস িাহাদাসতর ফযীলত প্রতযক্ষ করসব”। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

৬৩. ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তার রব তথসক বণ্েনা কসরন, জতজন বসলসেন: 

ْن » -63
م
ُ أ ِمنُْت َلم اِِت ضم رْضم اءم مم ِبيِِل؛ ابِْتغم جم جُمماِهًدا ِِف سم رم بْد  ِمْن ِعبماِدي خم ا عم مم يُّ

م
أ

ْغِفرم 
م
ْن أ
م
بمْضتُُه أ إِْن قم ة  وم نِيمم ْجر  ومغم

م
ابم ِمْن أ صم

م
ا أ ُه بِمم رِْجعم

ُ
ْدِخلمُه اْْلمنَّة أ

ُ
مُه ومأ رمْحم

م
ُ ومأ  .«َلم
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“আমার তয তকাসনা বান্দা আমার সন্তুজষ্টর জনজমসি আমার রাস্তায় 

জিহাসদর িনয তবর হয়, আজম তার িনয জিম্মাদার তয আজম তাসক তার 

পাওয়া সাওয়াব ও  জনমত তপৌঁসে তদব, যজদ তাসক মৃতুয তদই তাহসল 

তাসক ক্ষমা করব, তাসক রহম করব ও তাসক িান্নাসত প্রসবি করাব”। 

(আহমদ ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ জল  ায়জরহী। 
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َۢا   ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل ﴿ َٰتَ ۡمَو
َ
يء   بَۡل  أ ۡحيَا

َ
 ﴾يُۡرزَقُونَ  َرب ِهِمۡ  ِعندَ  أ
আয়াসতর িাসন নুযূল 

৬৪. আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ارم » -64 ْنهم
م
ْي  ُخُْض  تمرِدُ أ وِْف طم ُهْم ِِف جم ْروماحم

م
ُ أ عملم اَّللَّ ُحد  جم

ُ
ِصيبم إِْخومانُُكْم بِأ

ُ
ا أ ممَّ ل

ب   هم
نماِديلم ِمْن ذم وِي إَِلم قم

ْ
تمأ ا، وم ارِهم ُكُل ِمْن ثِمم

ْ
ا اْْلمنَِّة، تمأ ة  ِِف ِظلِّ الْعمْرش،ِ فملممَّ لَّقم ُمعم

ْحيماٌء ِِف 
م
نَّا أ
م
نَّا أ ُغ إِْخومانمنما عم

ْن ُيبملِّ ِقيِلِهم،ْ قمالُوا: مم مم بِِهْم وم ْْشم مم ِلِهْم وم كم
ْ
أ ُدوا ِطيبم مم ومجم

نَُْكُوا ِعنْدم احْلمْرِب؟ فم  َلم يم اِد وم هم ُدوا ِِف اْْلِ  يمْزهم
ُق َِلمَلَّ  اْْلمنَِّة نُْرزم

م
انمُه: أ ُ ُسبْحم الم اَّللَّ نما قم

نُْكمْ  بملُِّغُهْم عم
ُ
ُ :«أ لم اَّللَّ نْزم

م
: فمأ مۡ  ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل ﴿ . قمالم

َ
َۢا  أ َٰتَ  ﴾َو

 .«إَِلم آِخِر اْْليمةِ 

“যখন ততামাসদর ভাইসয়রা উহুসদর যুসদ্ধ িাহাদাত বরণ্ কসরন, আল্লাহ 

তাসদর রুহগুসলা সবুি পাজখর তপসট্ রাসখন, তারা িান্নাসতর নহরসমূহ 

জবচরণ্ কসর, তার ফল ভক্ষণ্ কসর এবাং আরসির োয়ার জনসচ ঝুলন্ত 

স্বসণ্ের প্রদীসপ এসস আ্য় গ্রহণ্ কসর। যখন তারা জনসিসদর সুস্বাদু 

খাদয-পানীয় এবাং সুন্দর জবোনা গ্রহণ্ করল, বলল: আমাসদর হসয় 

আমাসদর ভাইসদরসক তক তপৌঁোসব তয, আমরা িান্নাসত িীজবত, 

আমাসদরসক জরজযক তদওয়া হয়, তযন তারা জিহাদ তথসক জপেপা না হয় 

এবাং যুসদ্ধর সময় ভীরুতা প্রদিেন না কসর? আল্লাহ তা‘আলা বলসলন: 

আজম ততামাসদর হসয় তাসদরসক তপৌঁসে তদব”। জতজন বসলন: অতুঃপর 

আল্লাহ তা‘আলা নাজযল কসরন: 



 

 

 
 76  

َۢا   ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل ﴿  َٰتَ ۡمَو
َ
 إَِلم آِخِر اْْليمِة. ﴾أ

“আর যারা আল্লাহর পসথ িীবন জদসয়সে, তাসদরসক তুজম মৃত মসন কর 

না। [সূরা আসল ইমরান, আয়াত: ১৬৯] আয়াসতর তিষ পযেন্ত। (আবু 

দাউদ ও আহমদ) হাদীসজট্ হাসান। 
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َۢا   ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل ﴿ َٰتَ ۡمَو
َ
﴾أ  আয়াসতর আসরকজট্ িাসন 

নুযূল 

৬৫. িাসবর ইবন আবু্দল্লাহ রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, জতজন 

বসলন, 

الم َِل: » -65 قم ِ صىل اهلل عليه وسلم فم رماكم »لمِقيميِن رمُسوُل اَّللَّ
م
ا َِل أ ابُِر مم يما جم

ا؟ ِِسً :  «ُمنْكم ْينًا, قمالم تمرمكم ِعيماًَل ومدم ُحد  وم
ُ
ِِب قُِتلم يمْومم أ

م
ِ اْستُْشِهدم أ قُلُْت: يما رمُسولم اَّللَّ

؟» بماكم
م
ُ بِِه أ ا لمِِقم اَّللَّ ُكم بِمم مْشِّ ب

ُ
فمَلم أ

م
:  «أ . قمالم ِ َّ »قمالم قُلُْت: بمىلم يما رمُسولم اَّللَّ ا ُكم ُ مم مم اَّللَّ

ًدا قمطُّ إَِلَّ ِمْن  حم
م
َّ أ م بِْدي تمممنَّ لَعم : يما عم الم قم اًحا فم ُه ِكفم َّمم بماكم فمَكم

م
ْحيما أ

م
، ومأ اب  رماِء ِحجم وم

بمقم ِمينِّ  : إِنَُّه قمْد سم لَّ زَّ ومجم  الرَّبُّ عم
ْقتملم ِفيكم ثماِنيمًة. قمالم

ُ
: يما رمبِّ َُتِْيييِن فمأ ْعِطكم قمالم

ُ
أ

) قما ُعونم ا َلم يُرْجم ْهم ُهْم إَِلم نَّ
م
ِذهِ اْْليمُة: )أ نِْزلمْت هم

ُ
: ومأ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل ﴿لم

َۢا   ٱلّلِ  َٰتَ ۡمَو
َ
 .«﴾أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম আমার সাসথ তদখা কসর 

আমাসক বসলন: “তহ িাসবর তকন ততামাসক জবষণ্ণ তদখজে? আজম 

বললাম: তহ আল্লাহর রাসূল আমার জপতা উহুসদর জদন িাহাদাত বরণ্ 

কসরন, জতজন অসনক সন্তান ও ঋণ্ তরসখ ত সেন। জতজন বলসলন: “আজম 

জক ততামাসক সুসাংবাদ জদব না ততামার জপতার সাসথ আল্লাহ জক জনসয় 

সাক্ষাত কসরসেন?” িাসবর বসলন, আজম বললাম: অবিযই তহ আল্লাহর 

রাসূল। জতজন বলসলন: আল্লাহ পদোর আড়াল বযতীত কাসরা সাসথ কখসনা 

কথা বসলনজন, জকন্তু ততামার জপতাসক িীজবত কসর তার সাসথ সরাসজর 

কথা বসলসেন। জতজন বসলন: তহ আমার বান্দা আমার জনকট্ চাও আজম 

ততামাসক জদব। িবাসব জতজন (আবু্দল্লাহ) বসলন: তহ আমার রব আমাসক 



 

 

 
 78  

িীজবত করুন, আজম জদ্বতীয়বার আপনার রাস্তায় িহীদ হব। আল্লাহ 

তা‘আলা বলসলন: আমার জসদ্ধান্ত পূসবে চূড়ান্ত হসয় ত সে তয, মৃতসদর 

দুজনয়াসত প্রতযাবতেন করা হসব না। জতজন বসলন: এবাং এ আয়াত নাজযল 

করা হসলা: 

َۢا   ٱلّلِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   ٱَّّلِينَ  ََتَۡسَبّ  َوَل ﴿ َٰتَ ۡمَو
َ
 [  ٧٢١: عمران ال] ﴾١٦٩ أ

“আর যারা আল্লাহর পসথ িীবন জদসয়সে, তাসদরসক তুজম মৃত মসন কর 

না”। [সূরা আসল ইমরান, আয়াত: ১৬৯] (জতরজমযী ও ইবন মািাহ) 

হাদীসজট্ অনযানয িাসহদ তথা সমাসথের বণ্েনার কারসণ্ সহীহ। 

মুমূষুে হালত, রুহ তবর হওয়া ও িীবন সায়াসন্ন মুসজলম-কাজফসরর 

অবস্থার বণ্েনাসহ মহান হাদীস 

৬৬. বারা ইবন আসযব রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন, 

يْنما » -66 اِر، فمانْتمهم نْصم
م
ِة رمُجل  ِمْن اأْل عم انلَِِّبِّ صىل اهلل عليه وسلم ِِف ِجنمازم رمْجنما مم

خم
م  نَّ لَعم

م
أ كم ُ وم ْوَلم لمْسنما حم لمسم رمُسوُل صىل اهلل عليه وسلم ومجم ْد، فمجم ا يُلْحم ممَّ ل َْبِ وم

إَِلم الْقم
نُْكُت  ِِف يمِدهِ ُعوٌد يم ْيم وم :  رُُءوِسنما الطَّ الم قم ُه فم سم

ْ
عم رمأ فم رِْض فمرم

م
ِ ِمْن اْستمِعيُذو»ِِف اأْل ا بِاَّللَّ

ثًا ْو ثمَلم
م
تمْْيِ أ رَّ َْبِ مم

اِب الْقم ذم :  «عم اع  ِمْن »ُثمَّ قمالم نم ِِف انِْقطم بْدم الُْمْؤِمنم إِذما اكم إِنَّ الْعم
ةٌ  ئِكم َلم ِْه مم لم إَِلم ِة نمزم إِْقبمال  ِمْن اْْلِخرم ْنيما وم ُهْم  ادلُّ نَّ وُُجوهم

م
أ اِء بِيُض الْوُُجوهِ كم مم ِمْن السَّ

ِْلُسوا ِمنُْه  َّتَّ َيم نُوِط اْْلمنَِّة حم نُوٌط ِمْن حم اِن اْْلمنَِّة ومحم ْكفم
م
ٌن ِمْن أ فم ُهْم كم عم ْمُس، مم الشَّ

ِْلسم ِعنْدم  َّتَّ َيم م حم َلم لميِْه السَّ وِْت عم لمُك الْمم , ُثمَّ يمِِجُء مم ِ دَّ ابْلمصم  مم
م
يمُقوُل: أ ِسِه فم

ْ
ا رمأ تُهم يَّ

ِ ومرِْضومان   ة  ِمْن اَّللَّ ْغِفرم  مم
يِّبمُة اْخُرِِج إَِلم :  «انلَّْفُس الطَّ مسِ »قمالم ا ت مم مِسيُل كم تمْخُرُج ت يُل فم

ْْي  حم   عم
ْرفمةم ا ِِف يمِدهِ طم ُعوهم مْم يمدم ا ل هم ذم خم

م
ا فمإِذما أ ُخُذهم

ْ
يمأ اء،ِ فم قم ُة ِمْن ِِف السِّ ْطرم  َّتَّ الْقم
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ِة  ْطيمِب نمْفحم
م
أ ا كم ُْرُج ِمنْهم ُيم ِِف ذملِكم احْلمنُوِط، وم ِن وم فم ا ِِف ذملِكم الْكم لُوهم يمْجعم ا فم ُخُذوهم

ْ
يمأ

رِْض 
م
م ومْجِه اأْل ْت لَعم :  «ِمْسك  وُِجدم ونم »قمالم ُمرُّ ا فمَلم يم ُدونم بِهم يمْصعم م -فم ا لَعم ْعيِن بِهم يم

ة ئِكم َلم   ِمْن الْمم
َلم ن   إَِلَّ -ِ مم

ُن ْبُن فَُلم : فَُلم يمُقولُونم يُِّب فم وُح الطَّ ا الرُّ ذم ا هم  قمالُوا: مم
ْنيما  اِء ادلُّ مم ا إَِلم السَّ َّتَّ يمنْتمُهوا بِهم ْنيما حم ا ِِف ادلُّ ونمُه بِهم مُّ نُوا يُسم ائِِه الَِِّت اكم ْسمم

م
ِن أ ْحسم

م
بِأ

يِّعُ  مُهْم فميُشم يُْفتمُح ل ُ، فم اِء الَِِّت تم فميمْستمْفِتُحونم َلم مم ا إَِلم السَّ ُبوهم رَّ اء  ُمقم مم ا ُه ِمْن ُُكِّ سم ِليهم
بِْدي ِِف  : اْكتُبُوا ِكتمابم عم لَّ زَّ ومجم ُ عم يمُقوُل اَّللَّ ِة فم ابِعم اِء السَّ مم َّتَّ يُنْتمَهم بِِه إَِلم السَّ حم

لمْقتُُهمْ  ا خم رِْض، فمإِِّنِّ ِمنْهم
م
ِعيُدوهُ إَِلم اأْل

م
، ومأ ْخرُِجُهْم ِعلِّيِّْيم

ُ
ا أ ِمنْهم ِعيُدُهْم، وم

ُ
ا أ ِفيهم ، وم

ْخرمى
ُ
ًة أ :  «تمارم ْن »قمالم :ُ مم ِن َلم يمُقوَلم انِِه فم يُْجِلسم ِن فم لمَكم ِتيِه مم

ْ
يمأ ِدهِ فم سم اُد ُروُحُه ِِف جم تُعم فم

يمُقوُل ِدييِنم اْْلِ  ؟ فم ا ِدينُكم ُ: مم ِن َلم يمُقوَلم ، فم ُ م اَّللَّ يمُقوُل: رمِّبِّ ؟ فم بُّكم يمُقوَلم رم ُم، فم ا ْسَلم ُ: مم ِن َلم
ِ صىل اهلل عليه وسلم ،  يمُقوُل: ُهوم رمُسوُل اَّللَّ ِي بُِعثم ِفيُكْم؟ فم ا الرَُّجُل اَّلَّ ذم هم
يُنماِدي  قُْت، فم دَّ نُْت بِِه ومصم ِ فمآمم ُت ِكتمابم اَّللَّ

ْ
أ يمُقوُل: قمرم ؟ فم ا ِعلُْمكم مم ُ: وم ِن َلم يمُقوَلم فم

مم  ُ ُمنماد  ِِف السَّ لِْبُسوهُ ِمْن اْْلمنَِّة وماْفتمُحوا َلم
م
بِْدي، فمافْرُِشوُه ِمْن اْْلمنَِّة، ومأ قم عم دم ْن صم

م
اء:ِ أ

 : ِهِ، قمالم دَّ بمصم َْبِهِ مم ُ ِِف قم ُح َلم ُيْفسم ا، وم ا ومِطيِبهم ِتيِه ِمْن رموِْحهم
ْ
يمأ بمابًا إَِلم اْْلمنَِّة، قمالم فم
ُن الْوم  سم ِتيِه رمُجٌل حم

ْ
يمأ ا وم ذم مُِسُّكم هم ي ي ِ بِْْشْ بِاَّلَّ

م
يمُقوُل: أ يِح، فم يُِّب الرِّ ُن اثلِّيماِب طم سم ْجِه حم

نما 
م
يمُقوُل: أ ؟ فم مْيِ نْتم فمومْجُهكم الْومْجُه يمِِجُء بِاْْل

م
ْن أ ُ: مم يمُقوُل َلم ُد فم ِي ُكنْتم تُوعم يمْوُمكم اَّلَّ
ا قِْم السَّ

م
يمُقوُل: رمبِّ أ اِلُح فم لُكم الصَّ مم اَِل عم مم ْهِِل وم

م
رِْجعم إَِلم أ

م
َّتَّ أ ةم حم :  «عم إِنَّ الْ »قمالم بْدم وم عم

اِء  مم ِْه ِمْن السَّ لم إَِلم ِة نمزم إِْقبمال  ِمْن اْْلِخرم ْنيما، وم اع  ِمْن ادلُّ نم ِِف انِْقطم فِرم إِذما اكم الَْكم
يمْجِلُسونم ِمنْهُ  ُهْم الُْمُسوُح، فم عم ٌة ُسوُد الْوُُجوهِ مم ئِكم َلم لمُك  مم ِ ُثمَّ يمِِجُء مم دَّ ابْلمصم مم

ط  ِمْن  خم ا انلَّْفُس اْْلمِبيثمُة اْخُرِِج إَِلم سم تُهم يَّ
م
يمُقول:ُ أ ِسِه فم

ْ
ِْلسم ِعنْدم رمأ َّتَّ َيم وِْت حم الْمم

تم  ، قمالم فم ب  ِ ومغمضم وُد ِمْن الصُّ اَّللَّ فُّ مُع السَّ ا يُنَْتم مم ا كم ُعهم ِ
يمنَْتم ِدهِ فم سم ُق ِِف جم رَّ ِف وفم

ا ِِف تِلْكم  ْعملُوهم َّتَّ َيم ْْي  حم  عم
ْرفمةم ا ِِف يمِدهِ طم ُعوهم مْم يمدم ا ل هم ذم خم

م
ا، فمإِذما أ ُخُذهم

ْ
يمأ بْلُوِل، فم الْمم

ا  ُدونم بِهم يمْصعم رِْض، فم
م
م ومْجِه اأْل ْت لَعم ة  وُِجدم ِ ِريِح ِجيفم ْنَتم

م
أ ا كم ُْرُج ِمنْهم ُيم الُْمُسوِح، وم
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ا ونم بِهم ُمرُّ :  فمَلم يم يمُقولُونم وُح اْْلمِبيُث: فم ا الرُّ ذم ا هم ِة إَِلَّ قمالُوا: مم ئِكم   ِمْن الْممَلم
َلم م مم لَعم

اءِ  مم َّتَّ يُنْتمَهم بِِه إَِلم السَّ ْنيما حم ا ِِف ادلُّ َّمَّ بِهم نم يُسم ائِِه الَِِّت اكم ْسمم
م
ْقبمِح أ

م
ن  بِأ

ُن بُْن فَُلم  فَُلم
ُ، فم  ْنيما فميُْستمْفتمُح َلم ُ ادلُّ ِ صىل اهلل عليه وسلم :  «َلم ُيْفتمُح َلم  رمُسوُل اَّللَّ

م
أ  ُتَفّتحُ  َل ﴿ُثمَّ قمرم

َُٰب  لَُهمۡ  بَۡو
َ
يءِ  أ يم  ﴾ٱۡۡلَِياِط   َسم ِ  ِف  ٱۡۡلََمُل  يَلِجَ  َحّّتَٰ  ٱۡۡلَّنةَ  يَۡدُخلُونَ  َوَل  ٱلّسَما ُ فم ُقوُل اَّللَّ

رًْحا ُح ُروُحُه طم تُْطرم ْفىلم فم رِْض السُّ
م
ْي  ِِف اأْل : اْكتُبُوا ِكتمابمُه ِِف ِسجِّ لَّ زَّ ومجم :  «عم

م
أ ُثمَّ قمرم

ّنَما بِٱلّلِ  يُۡۡشِكۡ  َوَمن﴿
َ
يءِ  ِمنَ  َخرّ  فََكأ وۡ  ٱلّطۡيُ  َفَتۡخَطُفهُ  ٱلّسَما

َ
ِيحُ  بِهِ  َتۡهوِي أ  ِف  ٱلر 

ْن  ﴾َسِحيق   َمََكن   ُ: مم ِن َلم يمُقوَلم انِِه فم يُْجِلسم ِن فم لمَكم ِتيِه مم
ْ
يمأ ِدهِ وم سم اُد ُروُحُه ِِف جم تُعم فم

ْدرِي. 
م
اهْ َلم أ اهْ هم يمُقوُل: هم ؟ فم ا ِدينُكم :ُ مم ِن َلم يمُقوَلم ْدرِي. فم

م
اهْ َلم أ اهْ هم يمُقوُل: هم ؟ فم بُّكم رم
ا الرَُّجُل  ذم ا هم :ُ مم ِن َلم يمُقوَلم يُنماِدي فم ْدرِي. فم

م
اهْ َلم أ اهْ هم يمُقوُل: هم ِي بُِعثم ِفيُكْم؟ فم اَّلَّ

ِتيِه ِمْن 
ْ
يمأ ُ بمابًا إَِلم انلَّاِر فم ُ ِمْن انلَّار،ِ وماْفتمُحوا َلم ، فمافْرُِشوا َلم بم ذم ْن كم

م
اِء أ مم ُمنماد  ِمْن السَّ

 ْ َّتَّ ُتم َْبُهُ حم لميِْه قم يَُّق عم ُيضم ا وم ُموِمهم ا ومسم رِّهم ِتيِه رمُجٌل قمِبيُح حم
ْ
يمأ ُعُه وم ْضَلم

م
تمِلفم ِفيِه أ

ي ُكنْتم  ِ ا يمْوُمكم اَّلَّ ذم مُسوُءكم هم ي ي ِ بِْْشْ بِاَّلَّ
م
يمُقوُل: أ يِح، فم الْومْجِه قمبِيُح اثلِّيماِب ُمنَِْتُ الرِّ

 
م
يمُقوُل: أ ِّ فم نْتم فمومْجُهكم الْومْجُه يمِِجُء بِالْشَّ

م
ْن أ يمُقوُل: مم ُد فم لُكم اْْلمِبيُث تُوعم مم نما عم

ةم  اعم يمُقول:ُ رمبِّ َلم تُِقْم السَّ  .«فم

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ িননক 

আনসাজরর িানািায় তবর হলাম, আমরা তার কবসর তপৌঁেলাম, তখসনা 

কবর তখাাঁড়া হয় জন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসসলন 

আমরা তার চারপাসি বসলাম, তযন আমাসদর মাথার ওপর পাজখ বসস 

আসে, তার হাসত একজট্ লাকজড় জেল জতজন মাজট্ খুড়সত জেসলন, 

অতুঃপর মাথা উজ সয় বলসলন: “ততামরা আল্লাহর জনকট্ কবসরর আযাব 

তথসক পানাহ চাও, দুইবার অথবা জতনবার (বলসলন)”। অতুঃপর 
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বলসলন: “জনশ্চয় মুজমন বান্দা যখন দুজনয়া প্রস্থান ও আজখরাসত পা 

রাখার সজন্ধক্ষসণ্ উপজস্থত হয় তার জনকট্ আসমান তথসক সাদা তচহারার 

জফজরিতা ণ্ অবতরণ্ কসরন, তযন তাসদর তচহারা সূযে। তাসদর সাসথ 

িান্নাসতর কাফন ও িান্নাসতর সু জন্ধ থাসক, অবসিসষ তারা তার দৃজষ্টর 

সীমা পযেন্ত বসস যায়। অতুঃপর মালাকুল মউত আলাইজহস সালাম এসস 

তার মাথার জনকট্ বসসন, জতজন বসলন: তহ পজবত্র রুহ তুজম আল্লাহর 

মা সফরাত ও সন্তুজষ্টর প্রজত তবর হও”। জতজন বলসলন: “ফসল রুহ তবর 

হয় তযমন মট্কা/কলজস তথসক পাজন  জড়সয় পসড়। জতজন তা গ্রহণ্ 

কসরন, যখন গ্রহণ্ কসরন তচাসখর পলক পজরমাণ্ জতজন জনি হাসত না 

তরসখ তৎক্ষণ্াৎ তা সসে জনসয় আসা কাফন ও সু জন্ধর মসধয রাসখন, 

তার তথসক সবসচসয় ত্ষ্ঠ ঘ্রাণ্ তবর হয় যা দুজনয়াসত পাওয়া যায়”। 

জতজন বলসলন: “অতুঃপর তাসক জনসয় তারা ওপসর ওস , তারা যখনই 

অজতক্রম কসর তাসক সহ জফজরিতাসদর তকাসনা দসলর কাে জদসয় 

তখনই তারা বসল, এ পজবত্র রুহ তক? তারা বসল: অমুসকর সন্তান 

অমুক, সবসচসয় সুন্দর নাসম ডাসক তয নাসম দুজনয়াসত তাসক ডাকা হত, 

তাসক জনসয় তারা দুজনয়ার আসমাসন তপৌঁসে, তার িনয তারা আসমাসনর 

দরিা তখালার অনুসরাধ কসরন, তাসদর িনয দরিা খুসল তদওয়া হয়, 

তাসক প্রসতযক আসমাসনর জনকট্বতেীরা পরবতেী আসমাসন অভযথেনা 

িাজনসয় তপৌঁসে তদয়, এভাসব তাসক সপ্তম আসমাসন জনসয় যাওয়া হয়, 

অতুঃপর আল্লাহ বসলন: আমার বান্দার দফতর ইজল্লজয়যসন জলখ এবাং 

তাসক যমীসন জফজরসয় দাও, কারণ্ আজম তা (মাজট্) তথসক তাসদরসক 

সৃজষ্ট কসরজে, তসখাসন তাসদরসক তফরত তদব এবাং তসখান তথসকই 
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তাসদরসক পুনরায় উ াব”। জতজন বসলন: “অতুঃপর তার রুহ তার 

িরীসর জফজরসয় তদওয়া হয়, এরপর তার জনকট্ দু’িন জফজরিতা 

আসসব, তারা তাসক বসাসব অতুঃপর বলসব: ততামার রব তক? তস 

বলসব: আল্লাহ। অতুঃপর তারা বলসব: ততামার দীন কী? তস বলসব: 

আমার দীন ইসলাম। অতুঃপর বলসব: এ বযজি তক যাসক ততামাসদর 

মাসঝ তপ্ররণ্ করা হসয়জেল? তস বলসব: জতজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম। অতুঃপর তারা বলসব: কীভাসব িানসল? তস 

বলসব: আজম আল্লাহর জকতাব পসড়জে, তাসত ঈমান এসনজে ও তা সতয 

জ্ঞান কসরজে। অতুঃপর এক তঘাষণ্াকারী আসমাসন তঘাষণ্া জদসব: 

আমার বান্দা সতয বসলসে, অতএব তার িনয িান্নাসতর জবোনা জবজেসয় 

দাও, তাসক িান্নাসতর তপািাক পজরধান করাও এবাং তার িনয 

িান্নাসতর জদসক একজট্ দরিা খুসল দাও। জতজন বসলন: ফসল তার কাসে 

িান্নাসতর সুঘ্রাণ্ ও সু জন্ধ আসসব, তার িনয তার দৃজষ্টর সীমা পযেন্ত 

তার কবর প্রিস্ত কসর তদওয়া হসব। জতজন বসলন: তার জনকট্ সুদিেন 

তচহারা, সুন্দর তপািাক ও সুঘ্রাণ্সহ এক বযজি আসসব, অতুঃপর বলসব: 

সুসাংবাদ গ্রহণ্ কর যা ততামাসক সন্তুষ্ট করসব তার, এট্া ততামার তসজদন 

যার ওয়াদা করা হত। তস তাসক বলসব: তুজম তক, ততামার এমন তচহারা 

তয শুধু কলযাণ্ই জনসয় আসস? তস বলসব: আজম ততামার তনক আমল। 

তস বলসব: তহ আমার রব, জকয়ামত কাসয়ম করুন, তযন আজম আমার 

পজরবার ও সম্পসদর কাসে জফসর তযসত পাজর”। জতজন বসলন: “আর 

কাজফর বান্দা যখন দুজনয়া তথসক প্রস্থান ও আজখরাসত যাত্রার সজন্ধক্ষসণ্ 

উপনীত হয়, তার জনকট্ আসমান তথসক কাসলা তচহারার জফজরিতারা 
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অবতরণ্ কসর, তাসদর সাসথ থাসক ‘মুসুহ’ (সমাট্া-পুরু কাপড়), 

অতুঃপর তারা তার জনকট্ বসস তার দৃজষ্টর সীমা পযেন্ত, অতুঃপর 

মালাকুল মউত আসসন ও তার মাথার কাসে বসসন। অতুঃপর বসলন: 

তহ খজবস নফস, আল্লাহর ত াস্বা ও  িসবর িনয তবর হও। জতজন বসলন: 

ফসল তস তার িরীসর েজড়সয় যায়, অতুঃপর তস তাসক তট্সন তবর কসর 

তযমন তভিা উল তথসক (সলাহার) জসক তবর করা হয়17, অতুঃপর তস 

তা গ্রহণ্ কসর, আর যখন তস তা গ্রহণ্ কসর তচাসখর পলসকর মুহূতে 

হাসত না তরসখ জফজরিতারা তা ঐ ‘তমাট্া-পুরু কাপসড় রাসখ, তার তথসক 

মৃত তদসহর যত কজ ন দু েন্ধ দুজনয়াসত হসত পাসর তস রকসমর দু েন্ধ 

তবর হয়। অতুঃপর তাসক জনসয় তারা ওপসর উস , তাসকসহ তারা 

যখনই জফজরিতাসদর তকাসনা দসলর পাি জদসয় অজতক্রম কসর তখনই 

তারা বসল, এ খজবস রুহ তক? তারা বসল: অমুসকর সন্তান অমুক, 

সবসচসয় জনকৃষ্ট নাম ধসর যার মাধযসম তাসক দুজনয়াসত ডাকা হত, 

এভাসব তাসক জনসয় দুজনয়ার আসমাসন যাওয়া হয়, তার িনয দরিা 

খুলসত বলা হয়, জকন্তু তার িনয দরিা তখালা হসব না”। অতুঃপর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম জতলাওয়াত কসরন: 

َُٰب  لَُهمۡ  ُتَفّتحُ  َل ﴿ بَۡو
َ
يءِ  أ  ۡۡلَِياِط  ٱ َسم ِ  ِف  ٱۡۡلََمُل  يَلِجَ  َحّّتَٰ  ٱۡۡلَّنةَ  يَۡدُخلُونَ  َوَل  ٱلّسَما

 [  ٢٤: اَلعراف] ﴾٤٠

                                                           
17 কারণ্, তভিা উল সাধারণ্ত: তলাহার সাসথ তলস  থাসক। তখন তা োজড়সয় তনওয়া 
কষ্টকর হয়। [সম্পাদক] 
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“তাসদর িনয আসমাসনর দরিাসমূহ তখালা হসব না এবাং তারা িান্নাসত 

প্রসবি করসব না, যতক্ষণ্ না উট্ সূাঁসচর জেেসত প্রসবি কসর”। [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৪০] অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: তার 

আমলনামা যমীসন সবেজনসম্ন জসজিসন জলখ, অতুঃপর তার রুহ সসিাসর 

জনসক্ষপ করা হয়। অতুঃপর জতজন জতলাওয়াত কসরন: 

ّنَما بِٱلّلِ  يُۡۡشِكۡ  َوَمن﴿
َ
يءِ  ِمنَ  َخرّ  فََكأ وۡ  ٱلّطۡيُ  َفَتۡخَطُفهُ  ٱلّسَما

َ
ِيحُ  بِهِ  َتۡهوِي أ  ِف  ٱلر 

 [  ١٧:  احلج] ﴾٣١ َسِحيق   َمََكن  

“আর তয আল্লাহর সাসথ িরীক কসর, তস তযন আকাি তথসক পড়ল। 

অতুঃপর পাজখ তাসক তোাঁ তমসর জনসয় ত ল জকম্বা বাতাস তাসক দূসরর 

তকাসনা িায় ায় জনসক্ষপ করল”। [সূরা আল-হাি, আয়াত: ৩১] তার 

রুহ তার িরীসর জফজরসয় তদওয়া হয়, অতুঃপর তার জনকট্ দু’িন 

জফজরিতা আসস ও তাসক বসায়, তারা তাসক জিজ্ঞাসা কসর: ততামার 

রব তক? তস বসল: হা হা আজম িাজন না। অতুঃপর তারা বসল: ততামার 

দীন জক? তস বসল: হা হা আজম িাজন না। অতুঃপর তারা বসল: এ বযজি 

তক যাসক ততামাসদর মাসঝ তপ্ররণ্ করা হসয়জেল? তস বসল: হা হা আজম 

িাজন না, অতুঃপর আসমান তথসক এক তঘাষণ্াকারী তঘাষণ্া করসব তয, 

তস জমথযা বসলসে, তার িনয িাহান্নাসমর জবোনা জবজেসয় দাও, তার 

দরিা িাহান্নাসমর জদসক খুসল দাও, ফসল তার জনকট্ তার তাপ ও জবষ 

আসসব এবাং তার ওপর তার কবর সাংকীণ্ে করা হসব তয, তার পাাঁিসরর 

হাড় একজট্র মসধয অপরজট্ েুসক যাসব। অতুঃপর তার জনকট্ বীভৎস 

তচহারা, খারাপ তপািাক ও দু েন্ধসহ এক বযজি আসসব, তস তাসক 
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বলসব: তুজম সুসাংবাদ গ্রহণ্ কর, যা ততামাসক দুুঃখ জদসব, এ হসে 

ততামার তস জদন যার ওয়াদা করা হত। তস বলসব: তুজম তক, ততামার 

এমন তচহারা তয তকবল অজনষ্টই জনসয় আসস? তস বলসব: আজম ততামার 

খজবস আমল। তস বলসব: তহ রব জকয়ামত কাসয়ম কর না”। (আহমদ 

ও আবু দাউদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

িান্নাত ও িাহান্নামীসদর বণ্েনা 

৬৭. ইয়াদ ইবন জহমার আল-মুিাজি তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম একদা তার খুতবায় বসলসেন: 

ْن » -67
م
ِِن أ رم مم

م
َلم إِنَّ رمِّبِّ أ

م
ال  أ  مم

ا: ُُكُّ ذم يِن يمْوِِم هم لَّمم ا عم ِهلْتُْم ِممَّ ا جم ُكْم مم لِّمم عم
ُ
أ

يماِطُْي  تمتُْهْم الشَّ
م
ُهْم أ إِنَّ اءم ُُكَُّهْم، وم لمْقُت ِعبماِدي ُحنمفم إِِّنِّ خم ٌل، وم

َلم بًْدا حم ملْتُُه عم َنم
ْحلملُْت 

م
ا أ لميِْهْم مم ْت عم مم رَّ ْن ِديِنِهْم، ومحم ُْهْم عم ا  فماْجتماْلم ُكوا ِِب مم ْن يُْْشِ

م
ْتُهْم أ رم مم

م
مُهْم، ومأ ل

ُهْم إَِلَّ بمقم  مم جم بمُهْم ومعم رم تمُهْم عم قم مم رِْض فم
م
ْهِل اأْل

م
رم إَِلم أ م نمظم إِنَّ اَّللَّ انًا، وم نِْزْل بِِه ُسلْطم

ُ
مْم أ يما ال

ْبتمِِلم 
م
ْبتمِليمكم ومأ

م
ثْتُكم أِل ا بمعم : إِنَّمم

قمالم ْهِل الِْكتماِب، وم
م
لميْكم ِكتمابًا َلم ِمْن أ لُْت عم نْزم

م
، ومأ   بِكم

ُقلُْت: رمبِّ إِذً  يًْشا, فم قم قُرم رِّ حم
ُ
ْن أ
م
ِِن أ رم مم

م
م أ إِنَّ اَّللَّ ، وم انم يمْقظم ُؤُه نمائًِما وم اُء تمْقرم ْغِسلُُه الْمم  ايم

ا اْستمْخرمُجوكم  مم : اْستمْخرِْجُهْم كم ًة، قمالم ُعوهُ ُخْْبم يمدم ِِس فم
ْ
ثْلمُغوا رمأ ، وماْغُزُهْم ُنْغِزكم يم

ْن  اعمكم مم طم
م
ْن أ قماتِْل بِمم ًة ِمثْلمُه، وم ْسم يًْشا نمبْعمْث َخم ، وماْبعمْث جم لميْكم نُنِْفقم عم نِْفْق فمسم

م
ومأ

رمُجٌل رمِحيٌم  ٌق، وم فَّ ٌق ُموم دِّ ان  ُمْقِسٌط ُمتمصم ثمٌة ُذو ُسلْطم
ْهُل اْْلمنَِّة ثمَلم

م
: ومأ ، قمالم اكم عمصم

ِقيُق الْقم  ْهُل انلَّاِر رم
م
: ومأ . قمالم ٌف ُذو ِعيمال  فِّ ِفيٌف ُمتمعم ، ومعم ُمْسِلم  لِْب ِلُُكِّ ِذي قُْرَبم وم

اًَل،  َلم مم ْهًَل وم
م
ينم ُهْم ِفيُكْم تمبمًعا َلم يمبْتمُغونم أ ِ ُ اَّلَّ بْرم َلم ي َلم زم ِ ِعيُف اَّلَّ ٌة: الضَّ ْسم َخم

عٌ  مم ُ طم ىْفم َلم ِي َلم ُيم َلم ُيْمِِس إَِلَّ ومُهوم  وماْْلمائُِن اَّلَّ انمُه، ومرمُجٌل َلم يُْصِبُح وم إِْن دمقَّ إَِلَّ خم وم
ْو الْكم 

م
رم ابْلُْخلم أ الِكم ومذمكم مم ْهِلكم وم

م
ْن أ اُش ُُيماِدُعكم عم حَّ نِْظُي الْفم  .«ِذبم ومالشِّ
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“তিন তরখ! আমার রব আমাসক জনসদেি জদসয়সেন তয, আজম 

ততামাসদরসক জিক্ষা তদই যা ততামরা িান না, যা জতজন আিসকর এ 

জদসন আমাসক জিক্ষা জদসয়সেন: আজম আমার বান্দাসক তয সম্পদ জদসয়জে 

তা হালাল। জনশ্চয় আজম আমার সকল বান্দাসক সৃজষ্ট কসরজে জিকে মুি-

একজনষ্ঠ, অতুঃপর তাসদর জনকট্ িয়তান এসস তাসদরসক তাসদর দীন 

তথসক জবচুযত কসরসে। তাসদর ওপর তস হারাম কসরসে যা আজম তাসদর 

িনয হালাল কসরজে। তস তাসদরসক জনসদেি কসরসে তযন আমার সাসথ 

িরীক কসর, যার সপসক্ষ তকাসনা দলীল নাজযল করা হয় জন। ননশ্চয় আল্লাহ 

যমীসন বাসকারীসদর প্রজত দৃজষ্ট জদসয়সেন অতুঃপর তাসদর আরব 

অনারব সবাইর প্রজত তাাঁর তক্রাধ আসস, অবজিষ্ট কতক জকতাজব18 

বযতীত। জতজন আরও বসলন: ততামাসক তপ্ররণ্ কসরজে ততামাসক পরীক্ষা 

করব ও ততামার দ্বারা তাসদর পরীক্ষা করব এ িনয। আজম ততামার 

ওপর এক জকতাব নাজযল কসরজে, যা পাজন ধুসয় তফলসব না, ঘুমন্ত ও 

িাগ্রত সবোবস্থায় তুজম তা জতলাওয়াত করসব। আর ননশ্চয় আল্লাহ আমার্ক 

ননর্দে শ নদর্য়র্েন যযন আনম কুরাইশর্দর জ্বানির্য় যদই। আনম বিিাম: তহ আমার রব 

তাহসল ততা তারা আমার মাথা তথাঁতসল জদসব, অতুঃপর রুজট্ বাজনসয় 

োড়সব। জতজন বলসলন: তাসদরসক তবর কর তযমন তারা ততামাসক তবর 

কসরসে, তাসদর সাসথ যুদ্ধ কর আজম ততামার সাসথ যুদ্ধ করব, খরচ 

কর জনশ্চয় আমরা ততামার ওপর খরচ করব। তুজম বাজহনী তপ্ররণ্ কর, 

আজম তার সমান পাাঁচগুণ্ তপ্ররণ্ করব। যারা ততামার আনু তয কসরসে 
                                                           
18 যারা জবকৃজত করা বযতীত তাসদর দীসন বহাল জেল। এ সময়ট্া হসে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক তপ্ররণ্ করার পূসবে। 
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তাসদর জনসয় যুদ্ধ কর তাসদর সাসথ যারা ততামার অবাধয হসয়সে। জতজন 

বসলন: িান্নাতীরা জতন প্রকার: (ক) নযায়পরায়ণ্, সদকাকারী ও 

তাওজফকপ্রাপ্ত বাদিাহ। (খ) সকল আত্মীয় ও মুসজলসমর িনয দয়ািীল 

ও নরম হৃদসয়র অজধকারী বযজি। ( ) অজধক সন্তান-সন্তুজতসম্পন্ন সৎ 

ও পজবত্র বযজি। জতজন বসলন: িাহান্নামীরা পাাঁচ প্রকার: (ক) দুবেল, যার 

জবচাজরক জবসবক তনই, যারা ততামাসদর মসধয অনুসারী, যারা সন্তান ও 

সম্পদ আিা কসর না। (খ) জখয়ানতকারী, যার জখয়ানত ত াপন থাসক 

না, সামানয বস্তু হসল তাসতও তস জখয়ানত কসর। ( ) এমন বযজি তয 

সকাল-সন্ধযা ততামার পজরবার ও সম্পসদ তধাকা প্রদাসন জলপ্ত। (ঘ) জতজন 

কৃপণ্তা অথবা জমথযার উসল্লখ কসরসেন। (ঙ) দুরাচারী অশ্লীল বযজি”। 

(সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৬৮. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

قمالمْت » -68 ، وم ينم ِ َبِّ الُْمتمجم ينم وم ِ َبِّ
وثِْرُت بِالُْمتمكم

ُ
المْت انلَّاُر: أ قم ْت اْْلمنَُّة ومانلَّاُر فم ماجَّ َتم

ُطُهْم، قم  قم اُء انلَّاِس ومسم فم ا َِل َلم يمْدُخليُِن إَِلَّ ُضعم ُ اْْلمنَُّة: مم تمعماَلم -الم اَّللَّ نَِّة:  -تمبمارمكم وم لِلْجم
ُب بِِك  ذِّ عم

ُ
اِِب أ ذم نِْت عم

م
ا أ  لِلنَّاِر: إِنَّمم

قمالم اُء ِمْن ِعبماِدي، وم شم
م
ْن أ ُم بِِك مم رْحم

م
نِْت رممْحمِِت أ

م
أ

ة  ِمنْ  ِلُُكِّ وماِحدم اُء ِمْن ِعبماِدي وم شم
م
ْن أ امم ا انلَّاُر فمَلم  ُهمم مَّ

م
ا، فمأ عم ِملْؤُهم َّتَّ يمضم ُُ حم  تمْمتمِل

 ُ ْظِلُم اَّللَّ ا إَِلم بمْعض  ومَلم يم ُيْزومى بمْعُضهم ُُ وم ُهنمالِكم تمْمتمِل ْط فم ْط قم ْط قم تمُقوُل: قم رِْجلمُه فم
لَّ - زَّ ومجم م  -عم ا اْْلمنَُّة فمإِنَّ اَّللَّ مَّ

م
ًدا، ومأ حم

م
لِْقِه أ زَّ -ِمْن خم لَّ عم لًْقا -ومجم ا خم مهم ُُ ل  .«يُنِْش

“িান্নাত ও িাহান্নাম তকে কসরসে, অতুঃপর িাহান্নাম বলল: আমাসক 

অহাংকারী ও দাজম্ভক দ্বারা প্রাধানয তদওয়া হসয়সে। িান্নাত বলল: আমার 
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কী তদাষ, আমার এখাসন দুবেল ও পজতত বযতীত তকউ প্রসবি করসব 

না! আল্লাহ তা‘আলা িান্নাতসক বসলন: তুজম আমার রহমত, ততামার 

দ্বারা আমার বান্দাসদর তথসক যাসক ইো আজম রহম করব। িাহান্নামসক 

বসলন: তুজম আমার িাজস্ত, ততামার দ্বারা যাসক ইো আমার বান্দাসদর 

তথসক আজম িাজস্ত জদব। ততামাসদর দু’জট্র প্রজতজট্ই পূণ্ে হসত হসব 

(অথোৎ উভয়সক পূণ্ে করা হসব)। িাহান্নাম পূণ্ে হসব না যতক্ষণ্ না 

তাসত আল্লাহর পা রাখা হয়, তখন তস বলসব: কত্ কত্ কত্, তখজন 

িাহান্নাম পূণ্ে হসব এবাং তার এক অাংি অপর অাংসি েুসক যাসব, আল্লাহ 

তার তকাসনা মখলুকসক যুলুম করসবন না। আর িান্নাসতর িনয আল্লাহ 

নতুন মখলুক সৃজষ্ট করসবন”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

দুজনয়ার সুখ ও দুুঃখ আজখরাসত মূলযহীন 

৬৯. আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ًة » -69 بْغم يمُقوُل: اْصبُُغوُه صم ْهِل اْْلمنَِّة، فم
م
ْنيما ِمْن أ ًء ِِف ادلُّ نم بمَلم دِّ انلَّاِس اكم شم

م
يُْؤَتم بِأ

ًة، فم  بْغم ا صم يمْصبُُغونمُه ِفيهم يْتم بُؤًْسا قم ِِف اْْلمنَِّة فم
م
ْل رمأ مم هم : يما اْبنم آدم لَّ زَّ ومجم ُ عم طُّ يمُقوُل اَّللَّ

ِم انلَّاِس  ْنعم
م
، ُثمَّ يُْؤَتم بِأ ْكرمُهُه قمطُّ

م
يْئًا أ يُْت شم

م
ا رمأ تِكم مم يمُقوُل: َلم ومِعزَّ يْئًا تمْكرمُهُه؟ فم ْو شم

م
أ

يمُقوُل: ا ْهِل انلَّاِر، فم
م
ْنيما ِمْن أ نم ِِف ادلُّ ْل اكم مم هم يمُقوُل: يما اْبنم آدم ًة، فم بْغم ا صم ْصبُُغوُه ِفيهم

ْْي   ةم عم  قُرَّ
َلم ْيًا قمطُّ وم يُْت خم

م
ا رمأ تِكم مم يمُقوُل: َلم ومِعزَّ ، فم ْْي  قمطُّ ةم عم ؟ قُرَّ ْيًا قمطُّ يْتم خم

م
رمأ
 .«قمطُّ 
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“দুজনয়াসত সবসচসয় তবজি কষ্টসভা কারী িান্নাতীসক হাজির করা হসব, 

অতুঃপর জতজন বলসবন: িান্নাসত তাসক ভাসলাভাসব তোকাও, ফসল তাসক 

তারা ভাসলাভাসব িান্নাসত েুকাসব। অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: 

তহ বজন আদম, তুজম কখসনা কষ্ট অথবা ততামার অপেন্দ জকেু তদসখে? 

তস বলসব: না, ততামার ইিসতর কসম আজম কখসনা আমার অপেন্দ 

বস্তু তদজখজন। অতুঃপর দুজনয়াসত সবসচসয় তবজি সুখ তভা কারী 

িাহান্নামীসক হাজযর করা হসব, অতুঃপর জতজন বলসবন: তাসক 

ভাসলাভাসব িাহান্নাসম ডুবাও, অতুঃপর জতজন বলসবন: তহ বনী আদম, 

তুজম কখসনা কলযাণ্ ও আরামদায়ক বস্তু তদসখে? তস বলসব: না, ততামার 

ইিসতর কসম আজম কখসনা কলযাণ্ ও আরামদায়ক বস্তু তদসখ জন”। 

(সহীহ মুসজলম, আহমদ ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

জকয়ামসতর দৃিয 

৭০. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

يمُقوُل: » -71 ، فم يْكم يْكم وماْْلمْيُ ِِف يمدم ْعدم َّيْكم ومسم يمُقوُل: بلم ُم، فم : يما آدم اَلم ُ تمعم ُقوُل اَّللَّ يم
تِْسِعْيم  ًة وم تِْسعم لْف  تِْسعم ِمائمة  وم

م
: ِمْن ُُكِّ أ ا بمْعُث انلَّاِر؟ قمالم مم : وم ْخِرْج بمْعثم انلَّاِر. قمالم

م
أ

ِغيُ  مِشيُب الصَّ هُ ي ا ُهْم فمِعنْدم مم رمى وم تمرمى انلَّاسم ُسَكم ا وم ْلمهم ْل  محم
ُع ُُكُّ ذماِت محم تمضم ، )وم

 : نما ذملِكم الْوماِحُد؟ قمالم يُّ
م
ِ ومأ ِديٌد) , قمالُوا: يما رمُسولم اَّللَّ ِ شم ابم اَّللَّ ذم لمِكنَّ عم رمى وم بُِسَكم

جُ »
ْ
أ مم ُجوجم وم

ْ
ِمْن يمأ وا؛ فمإِنَّ ِمنُْكْم رمُجًَل، وم بِْْشُ

م
ِي نمْفِِس بِيمِدهِ أ : وماَّلَّ لًْفا، ُثمَّ قمالم

م
وجم أ

ْهِل اْْلمنَّةِ 
م
ْن تمُكونُوا ُرُبعم أ

م
رُْجو أ

م
: «إِِّنِّ أ الم قم نما فم ْ َبَّ ْهِل »، فمكم

م
ْن تمُكونُوا ثُلُثم أ

م
رُْجو أ

م
أ

: «اْْلمنَّةِ  الم قم نما فم ْ َبَّ ْهِل اْْلمنَّةِ »، فمكم
م
ْن تمُكونُوا نِْصفم أ

م
رُْجو أ

م
: , «أ الم قم نما فم ْ َبَّ ْنتُْم مم »فمكم

م
ا أ
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ة  بميْضم  رم عم شم ْو كم
م
بْيمضم أ

م
ْور  أ

اِء ِِف ِجْْلِ ثم وْدم ِة السَّ رم عم لشَّ ْور  اءم ِِف جِ ِِف انلَّاِس إَِلَّ اكم
ْْلِ ثم

ْسومدم 
م
  .«أ

“আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: তহ আদম, তস বলসব: সদা উপজস্থত এবাং 

ততামার সন্তুজষ্টর িনয প্রসচষ্টার পর প্রসচষ্টা, কলযাণ্ তকবল ততামার 

হাসতই। জতজন বলসবন: িাহান্নামী দল তবর কর। জতজন বলসবন: 

িাহান্নামী দল তকাসনাজট্? জতজন বলসবন: প্রসতযক হািার তথসক নয়িত 

জনরানব্বই িন, তখজন তোট্রা বাধেসকয উপনীত হসব। সকল  ভেবতী 

তার  ভে পাত করসব, তুজম তদখসব মানুষরা মাতাল, অথচ তাসদর সাসথ 

মাতলাজম তনই, জকন্তু আল্লাহর িাজস্ত খুব কজ ন। তারা বলল: তহ আল্লাহর 

রাসূল আমাসদর তথসক তস একিন তক? জতজন বলসলন: “সুসাংবাদ গ্রহণ্ 

কর, ততামাসদর তথসক একিন ও ইয়ািুি-মািুি তথসক এক হািার। 

অতুঃপর জতজন বসলন: যার হাসত আমার নফস তার কসম কসর বলজে: 

আজম আিা কজর ততামরা িান্নাতীসদর এক চতুথোাংি হসব”। আমরা 

তাকবীর বসল উ লাম। জতজন বলসলন: “আজম আিা করজে ততামরা 

িান্নাসতর এক তৃতীয়াাংি হসব”। আমরা তাকবীর বললাম। জতজন 

বলসলন: “আজম আিা করজে ততামরা িান্নাসতর অসধেক হসব”। আমরা 

তাকবীর বললাম। জতজন বলসলন: “মানুসষর জভতসর ততামরা সাদা ষাাঁসড়র 

 াসয় একজট্ কাসলা চুসলর নযায়, অথবা কাসলা ষাাঁসড়র  াসয়র একজট্ 

সাদা চুসলর নযায়”। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসজলম ও সুনান নাসাঈ) 

হাদীসজট্ সহীহ। 
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মানুসষর অে-প্রতযে জকয়ামসতর জদন তার জবপসক্ষ সাক্ষয জদসব 

৭১. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন, 

71- « : ِة؟ قمالم بَّنما يمْومم الِْقيمامم ْل نمرمى رم ِ هم ارُّونم ِِف ُرْؤيمِة »قمالُوا: يما رمُسولم اَّللَّ ْل تُضم هم
ِر  مم ارُّونم ِِف ُرْؤيمِة الْقم ْل تُضم هم : فم . قمالم ؟ قمالُوا: َلم ابمة  حم ْت ِِف سم ِة لميْسم ِهيم ْمِس ِِف الظَّ الشَّ

 : . قمالم ؟ قمالُوا: َلم ابمة  حم ْلمةم ابْلمْدِر لميْسم ِِف سم ارُّونم ِِف  »َلم ي نمْفِِس بِيمِدهِ َلم تُضم ِ ُرْؤيمِة  فموماَّلَّ
مْم  ل
م
ْي فُْل أ

م
يمُقوُل: أ ، فم بْدم يملَْقم الْعم : فم ا، قمالم ِدِهمم حم

م
ارُّونم ِِف ُرْؤيمِة أ ا تُضم مم بُِّكْم إَِلَّ كم رم

يمُقوُل:  تمْربمُع، فم ُس وم
م
ذمرْكم تمْرأ

م
بِلم ومأ  وماْْلِ

مكم اْْلميْلم ْر ل خِّ سم
ُ
زموِّْجكم ومأ

ُ
وِّْدكم ومأ سم

ُ
ْكِرْمكم ومأ

ُ
أ

. قم  مِسيتميِن، بمىلم ا ن مم اكم كم نْسم
م
يمُقوُل: فمإِِّنِّ أ . فم

يمُقوُل: َلم ؟ فم ِِقَّ نَّكم ُمَلم
م
نمنْتم أ ظم فم

م
يمُقوُل: أ : فم الم

مكم اْْلميْلم  ْر ل خِّ سم
ُ
زموِّْجكم ومأ

ُ
وِّْدكم ومأ سم

ُ
ْكِرْمكم ومأ

ُ
مْم أ ل
م
ْي فُْل أ

م
يمُقوُل: أ ، فم ُثمَّ يملَْقم اثلَّاِِّنم

ذمرْكم 
م
بِلم ومأ ؟  وماْْلِ ِِقَّ نَّكم ُمَلم

م
نمنْتم أ ظم فم

م
يمُقوُل: أ ، فم ْي رمبِّ

م
يمُقوُل: بمىلم أ تمْربمُع، فم ُس وم

م
تمْرأ

 ، ُ ِمثْلم ذملِكم يمُقوُل: َلم ، فم مِسيتميِن، ُثمَّ يملَْقم اثلَّاِلثم ا ن مم اكم كم نْسم
م
يمُقوُل: فمإِِّنِّ أ . فم

يمُقوُل: َلم فم
بِكِ  نُْت بِكم وم يمُقوُل: يما رمبِّ آمم يُثيِْن فم قُْت وم دَّ تمصم لَّيُْت ومُصْمُت وم بُِرُسِلكم ومصم تمابِكم وم

 ، لميْكم نما عم اِهدم ُث شم ُ: اْْلنم نمبْعم اُل َلم : ُثمَّ ُيقم اُهنما إًِذا، قمالم يمُقوُل: هم ، فم اعم ا اْستمطم ْي  مم
ِِبم

يُْختمُم  ، فم َّ م ُد لَعم مْشهم ي ي ِ ْن ذما اَّلَّ ُر ِِف نمْفِسِه: مم كَّ يمتمفم ْ وم حلم ِخِذهِ وم اُل لِفم ُيقم م ِفيِه، وم ِمِه لَعم
ِلِه ومذملِكم َِلُْعِذرم ِمْن نمْفِسِه ومذملِكم  مم اُمُه بِعم ُْمُه ومِعظم حلم تمنِْطُق فمِخُذُه وم اِمِه: انِْطِِق فم ومِعظم

 ِ لميْهِ الُْمنمافُِق ومذملِكم اَّلَّ ُ عم ُط اَّللَّ مْسخم  .«ي ي

“তারা বলল: তহ আল্লাহর রাসূল জকয়ামসতর জদন আমরা জক আমাসদর 

রবসক তদখব? জতজন বলসলন: “ততামরা জক ভর দুপুসর তমঘমুি আকাসি 

সূযে তদখায় সসন্দহ কর? তারা বলল: না। জতজন বলসলন: ততামরা জক 

তচৌদ্দ তাজরসখর রাসত তমঘহীন আকাসি চাাঁদ তদখায় সসন্দহ কর? তারা 

বলল: না। জতজন বলসলন: তার সত্ত্বার কসম যার হাসত আমার নফস, 
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ততামরা ততামাসদর রবসক তদখায় সসন্দহ করসব না, তযমন ততামরা 

সসন্দহ কর না সূযে-চাাঁদ তকাসনা একজট্ তদখার তক্ষসত্র। জতজন বসলন: 

আল্লাহ বান্দার সাসথ সাক্ষাত করসবন অতুঃপর বলসবন: তহ অমুক আজম 

জক ততামাসক সম্মাজনত কজর জন, ততামাসক তনতৃে তদই জন, ততামাসক 

জবসয় করাই জন এবাং ততামার িনয তঘাড়া ও উট্ অনু ত কসর তদইজন, 

আজম জক ততামাসক সুসযা  তদই জন তুজম তনতৃে জদসয়ে ও তভা  কসরে? 

তস বলসব: অবিযই। জতজন বসলন: অতুঃপর জতজন বলসবন: তুজম জক 

তভসবে আমার সাসথ তুজম সাক্ষাতকারী? তস বলসব: না। অতুঃপর জতজন 

বলসবন: জনশ্চয় আজম ততামাসক তেসড় তদব তযমন তুজম আমাসক তেসড় 

জ সয়জেসল। অতুঃপর জদ্বতীয় বযজির সাসথ সাক্ষাত করসবন এবাং 

বলসবন: তহ অমুক আজম জক ততামাসক সম্মাজনত কজর জন, ততামাসক 

তনতৃে তদই জন, ততামাসক জবসয় করাই জন এবাং ততামার িনয তঘাড়া ও 

উট্ অনু ত কসর তদই জন, আজম জক ততামাসক সুসযা  তদই জন তুজম 

তনতৃে জদসয়ে ও তভা  কসরে? তস বলসব: অবিযই তহ আমার রব। 

জতজন বসলন: অতুঃপর জতজন বলসবন: তুজম জক তভসবে আমার সাসথ 

তুজম সাক্ষাতকারী? তস বলসব: না। অতুঃপর জতজন বলসবন: জনশ্চয় আজম 

ততামাসক তেসড় তদব তযমন তুজম আমাসক তেসড় জ সয়জেসল। অতুঃপর 

তৃতীয় বযজির সাসথ সাক্ষাত করসবন, তাসকও অনুরূপ বলসবন, তস 

বলসব: তহ আমার রব আজম ততামার ওপর, ততামার জকতাব ও রাসূলসদর 

ওপর ঈমান এসনজে, সালাত আদায় কসরজে, জসয়াম পালন কসরজে, 

সদকা কসরজে, তস ইোমত গুণ্াগুণ্ বণ্েনা করসব। জতজন বলসবন: 

তাহসল অসপক্ষা কর, জতজন বসলন: অতুঃপর তাসক বলা হসব: এখন 
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আজম ততামার জবপসক্ষ আমার সাক্ষী উপজস্থত করজে। যস অন্তর্র নিন্তা 

করসব আমার জবপসক্ষ তক সাক্ষী জদসব, তখন তার মুসখ কুলুপ এাঁসট্ 

তদওয়া হসব, এবাং তার রান, ত াস্ত ও হাজিসক বলা হসব: কথা বল, 

ফসল তার রান, ত াস্ত ও হাজি তার আমসলর বণ্েনা জদসব। আর এট্া 

এ িসনয তয, তযন তস তলাক আল্লাহর কাসে ওির তপি করসত না পাসর, 

তস হসে মুনাজফক, তার ওপরই আল্লাহর অসন্তুজষ্ট আসরাপ হসব”। 

(সহীহ মুসজলম ও আবু দাউদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

৭২. আনাস ইবন মাজলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

72- « : الم قم ِحكم فم ِ صىل اهلل عليه وسلم فمضم ْل تمْدُرونم »ُكنَّا ِعنْدم رمُسوِل اَّللَّ ِممَّ  هم
ُك؟ ْضحم

م
:  «أ ْعلمُم قمالم

م
رمُسوَُلُ أ ُ وم : قُلْنما: اَّللَّ ُقوُل: يما رمبِّ »قمالم بَُّه يم بِْد رم بمِة الْعم ِمْن َُمماطم

لِْم؟ ْرِِن ِمْن الظُّ ْم َُتِ
م ل
م
:  «أ ُقوُل: بمىلم »قمالم :  «يم م نمْفِِس إِ »قمالم ِجزُي لَعم

ُ
يمُقوُل: فمإِِّنِّ َلم أ َلَّ فم

اِهًدا ِمينِّ  :  «شم تِِبْيم »قمالم اِم الَْكم بِالِْكرم ِهيًدا وم لميْكم شم ىفم بِنمْفِسكم اَْلمْومم عم يمُقوُل: كم فم
:  «ُشُهوًدا نِِه انِْطِِق »قمالم ْراكم

م
اُل أِل يُقم م ِفيِه فم يُْختمُم لَعم :  «فم اَِلِ »قمالم ْعمم

م
تمنِْطُق بِأ :  «فم ُثمَّ »قمالم

م  بمْْيم الَْكم :  «مُُيمىلَّ بميْنمُه وم نماِضُل »قمالم
ُ
عمنُْكنَّ ُكنُْت أ يمُقوُل: ُبْعًدا لمُكنَّ ومُسْحًقا فم  .«فم

“আমরা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর জনকট্ জেলাম, 

জতজন হ াৎ হাসসলন। জতজন বলসলন: “ততামরা িান তকন তহসসজে?”, 

জতজন বসলন: আমরা বললাম: আল্লাহ এবাং তার রাসূলই ভাসলা িাসনন। 

জতজন বলসলন: “(আজম তহসসজে) বান্দার তার রবসক পাল্টা প্রশ্ন করা 

তথসক। তস বলসব: তহ আমার রব, আপজন জক আমাসক যুলুম তথসক 

নািাত তদন জন?” জতজন বসলন: “আল্লাহ বলসবন: অবিযই”। জতজন 

বসলন: “অতুঃপর তস বলসব: আমার জবপসক্ষ আমার অাংি বযতীত অনয 
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তকাসনা সাক্ষী মাজন না”। জতজন বসলন: “আল্লাহ্ বলসবন: সাক্ষী জহসসসব 

আি ততামার িনয তুজমই যসথষ্ট, আর দিেক জহসসসব জকরামুন কাসতজবন 

যসথষ্ট”। জতজন বসলন: “অতুঃপর তার মুসখ তমাহর এাঁসট্ তদওয়া হসব, 

তার অে-প্রতযেসক বলা হসব, বল”। জতজন বসলন: “ফসল অেসমূহ তার 

আমসলর বণ্েনা জদসব”। জতজন বসলন: “অতুঃপর তস বলসব: ততামরা দূর 

হও, জনপাত যাও ততামরা, ততামাসদর পসক্ষই ততা আজম সাংগ্রাম 

করতাম”। (সহীহ মুসজলম ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 

আল্লাহ তা‘আলার বাণ্ী:  ماواُت ُتُه يمْومم القيامِة والسَّ ْبضم يًعا قم )واألْرُض َجم
 ممطِويَّاٌت بِيمِمينِه(

৭৩. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

ُقوُل: » -73 ِ صىل اهلل عليه وسلم يم ِمْعُت رمُسولم اَّللَّ يمْطوِي »سم رْضم وم
م
ُ اأْل ْقِبُض اَّللَّ يم

 ْ نما ال
م
ُقوُل: أ وماِت بِيمِمينِِه ُثمَّ يم مم رْضالسَّ

م
ْينم ُملُوُك اأْل

م
ِلُك أ  .«مم

“আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

আল্লাহ তা‘আলা যমীন তাাঁর হাসতর মুস ায় গ্রহণ্ করসবন, আর আসমান 

তার ডান হাসত মুজড়সয় জনসবন, অতুঃপর বলসবন: আজমই বাদিাহ, 

দুজনয়ার বাদিাহরা তকাথায়?”। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসজলম ও ইবন 

মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

৭৪. ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 
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نما » -74
م
ُقوُل: أ وماُت بِيمِميِنِه ُثمَّ يم مم تمُكوُن السَّ ، وم رْضم

م
ِة اأْل ْقِبُض يمْومم الِْقيمامم م يم إِنَّ اَّللَّ

ِلُك   .«الْمم

“জকয়ামসতর জদন আল্লাহ যমীন হাসতর মুস ায় গ্রহণ্ করসবন, আর 

আসমান তার ডান হাসত থাকসব, অতুঃপর জতজন বলসবন: আজমই 

বাদিাহ”। (সহীহ বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 

ر  -75 ِ بِْن ُعمم بِْد اَّللَّ  عم
رم إَِلم نَُّه نمظم

م
م  أ ِ بِْن ِمْقسم ْن ُعبميِْد اَّللَّ  -رض اهلل عنهما-عم

 : ِ صىل اهلل عليه وسلم قمالم ِِْك رمُسولم اَّللَّ يْفم حيم ُ »كم ُخُذ اَّللَّ
ْ
لَّ -يمأ زَّ ومجم اوم  -عم مم اتِِه سم

ِلُك  نما الْمم
م
ا( أ يمبُْسُطهم ُه وم ابِعم صم

م
يمْقِبُض أ ُ )وم نما اَّللَّ

م
يمُقوُل: أ يِْه فم رمِضيِه بِيمدم

م
َّتَّ  «ومأ ْرُت حم  نمظم

اقِ  سم
م
قُوُل أ

م َّتَّ إِِّنِّ ألم ء  ِمنُْه حم ْ ِل َشم ْسفم
م
ُك ِمْن أ رَّ تمحم ِ يم  الِْمنَْبم

ِ صإَِلم ىل ٌط ُهوم بِرمُسوِل اَّللَّ
 ) م, جه, ن ( صحيح اهلل عليه وسلم .

৭৫. উবাইদুল্লাহ ইবন জমকসাম তথসক বজণ্েত, তস আবু্দল্লাহ ইবন 

উমারসক লক্ষয কসরসে কীভাসব জতজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লামসক বণ্েনা তদন, জতজন (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম) 

বসলন, “আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও যমীন তার দু’হাসত পাকড়াও 

করসবন, অতুঃপর বলসবন: আজম আল্লাহ, (জতজন হাসতর আঙুলগুসলা 

মুজষ্টবদ্ধ ও প্রসাজরত করজেসলন), আজমই বাদিাহ”। আজম জমম্বাসরর 

জদসক তদখলাম এসকবাসর জনচ তথসক নড়সে, এমনজক মসন হজেল জমম্বার 

জক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক জনসয় পসড় যাসব”। 

মুসজলম, ইবন মািাহ ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 
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কতক িাহান্নামীর িাহান্নাম তথসক তবর হওয়া 

৭৬. আনাস ইবন মাজলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

76- « ِ م اَّللَّ ٌة ُيْعرمُضونم لَعم ْربمعم
م
ُْرُج ِمْن انلَّاِر أ لَّ -ُيم زَّ ومجم ُمُر بِِهْم إَِلم انلَّاِر،  -عم

ْ
يمأ فم

ِِّن  ْن َلم تُِعيدم
م
ا أ ْخرمْجتميِن ِمنْهم

م
رُْجو إِْن أ

م
ْي رمبِّ قمْد ُكنُْت أ

م
يمُقوُل: أ ُدُهْم، فم حم

م
يملْتمِفُت أ فم

يمُقوُل: فمَلم نُِعيُدكم  ا فم ا  ِفيهم  .«ِفيهم

“িাহান্নাম তথসক চারিন তবর হসব, তাসদরসক আল্লাহর সামসন হাজির 

করা হসব, অতুঃপর জতজন তাসদরসক িাহান্নাসমর জনসদেি জদসবন, ফসল 

তাসদর একিন জপেন জফসর তাকাসব এবাং বলসব: তহ আমার রব, আজম 

আিা কসরজেলাম যজদ তসখান তথসক আমাসক তবর কসরন, তসখাসন 

আমাসক জফজরসয় জদসবন না, ফসল জতজন বলসবন: আজম ততামাসক তসখাসন 

জফজরসয় জদব না”। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

জকয়ামসতর জদন জন‘আমত সম্পসকে জিজ্ঞাসাবাদ 

৭৭. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ُل » -77
م
ا يُْسأ لم مم وَّ

م
ِة إِنَّ أ نُْه يمْومم الِْقيمامم بْدم -عم ْعيِن الْعم مْم  -يم ل

م
ُ: أ الم َلم ْن ُيقم

م
ِمْن انلَِّعيِم أ

نُرْ  ، وم مكم ِجْسممكم اِء ابْلمارِدِ نُِصحَّ ل  .«ِويمكم ِمْن الْمم

“জকয়ামসতর জদন সবেপ্রথম যা সম্পসকে জিজ্ঞাসা করা হসব, (অথোৎ 

বান্দাসক) তা হসে জন‘আমত, তাসক বলা হসব তয: আজম জক ততামার 
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িরীর সুস্থ কজর জন, আজম জক ততামাসক  াণ্ডা পাজন পান করাই জন”। 

(জতরজমযী) হাদীসজট্ সহীহ। 

পরকাসলর আমসল অলসতাকারীর িনয হুজিয়াজর 

৭৮. আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক 

বজণ্েত, তারা বসলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

اًَل » -78 مم ا وم ً بمصم ْمًعا وم مكم سم ْل ل ْجعم
م
مْم أ ل
م
ُ: أ ُ َلم يمُقوُل اَّللَّ ِة فم بِْد يمْومم الِْقيمامم يُْؤَتم بِالْعم

نَّكم 
م
تمْربمُع، فمُكنْتم تمُظنُّ أ ُس وم

م
ْكتُكم تمْرأ تمرم ، وم امم وماحْلمْرثم ْنعم

م
مكم اأْل ْرُت ل خَّ ا، ومسم ً دلم وم وم

كم  ِِق يمْومم ا؟ُمَلم ذم :  «هم مِسيتميِن »قمالم ا ن مم اكم كم نْسم
م
ُ: اَْلمْومم أ يمُقوُل َلم . فم يمُقوُل َلم  .«فم

“জকয়ামসতর জদন বান্দাসক উপজস্থত করা হসব, অতুঃপর আল্লাহ তাসক 

বলসবন: আজম জক ততামাসক কান, তচাখ, সম্পদ ও সন্তান তদই জন? এবাং 

ততামার িনয চতুষ্পদ িন্তু ও কৃজষ অনু ত কসর জদসয়জে। আর ততামাসক 

জদসয়জে তনতৃে তদওয়া ও তভা  করার সুসযা , (এত জকেুর পর) তুজম 

জক জচন্তা কসরে ততামার এ জদসন আমার সাসথ সাক্ষাত করসব?” রাসূল 

বসলন: “তস বলসব: না, অতুঃপর জতজন তাসক বলসবন: আি আজম 

ততামাসক তেসড় যাব, তযমন তুজম আমাসক ভুসল জ সয়জেসল”। (জতরজমযী) 

হাদীসজট্ হাসান। 

আজখরাসত মুজমন ণ্ রসবর দিেন লাভ করসব 

৭৯. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন, 

79- « : ِة؟ قمالم بَّنما يمْومم الِْقيمامم ْل نمرمى رم ِ هم اُرونم ِِف ُرْؤيمِة »قُلْنما يما رمُسولم اَّللَّ ْل تُضم هم
ْحًوا؟ نمْت صم ِر إِذما اكم مم ْمِس ومالْقم :  «الشَّ . قمالم اُرونم ِِف ُرْؤيمِة »قُلْنما: َلم فمإِنَُّكْم َلم تُضم



 

 

 
 98  

ا اُرونم ِِف ُرْؤيمِتِهمم ا تُضم مم ئِذ  إَِلَّ كم بُِّكْم يمْومم :  «رم ْب ُُكُّ قمْوم  »ُثمَّ قمالم : َِلمْذهم ُينماِدي ُمنماد 
ِلي عم صم ِليِب مم اُب الصَّ ْصحم

م
ُب أ يمْذهم ؛ فم ْعبُُدونم نُوا يم ا اكم ْوثماِن إَِلم مم

م
اُب اأْل ْصحم

م
ِبِهْم، ومأ

ْو 
م
م ِمْن بمرٍّ أ ْعبُُد اَّللَّ نم يم ْن اكم بَْقم مم َّتَّ يم ِتِهم،ْ حم عم آلِهم ة  مم اُب ُُكِّ آلِهم ْصحم

م
ْوثمانِِهْم، ومأ

م
عم أ مم

اٌب فم  م ا ْسم نَّهم
م
أ نَّمم ُتْعرمُض كم ْهِل الِْكتماِب، ُثمَّ يُْؤَتم ِِبمهم

م
ماٌت ِمْن أ ُغَبَّ اِجر  وم

ِ فم اُل ل لْيمُهوِد: يُقم
 ِ مْم يمُكْن َّلِلَّ ْبتُْم ل ذم ال:ُ كم يُقم ِ فم يًْرا اْبنم اَّللَّ ؟ قمالُوا: ُكنَّا نمْعبُُد ُعزم ا ُكنْتُْم تمْعبُُدونم مم
ُطونم ِِف  اقم يمتمسم ُبوا فم اُل: اْْشم يُقم مْسِقيمنما فم ْن ت

م
؟ قمالُوا: نُِريُد أ ا تُِريُدونم مم ٌ فم دلم َلم وم اِحبمٌة وم صم

 ِ ِسيحم اْبنم اَّللَّ : ُكنَّا نمْعبُُد الْمم يمُقولُونم ؟ فم ا ُكنْتُْم تمْعبُُدونم ارمى مم اُل: لِلنَّصم ، ُثمَّ ُيقم نَّمم هم جم
مْسِقيمنما  ْن ت

م
: نُِريُد أ يمُقولُونم ؟ فم ا تُِريُدونم مم ٌ فم دلم َلم وم اِحبمٌة وم ِ صم مْم يمُكْن َّلِلَّ ْبتُْم ل ذم اُل: كم يُقم فم

اُل: اْْشم  يُقم اِجر  فم
ْو فم
م
م ِمْن بمرٍّ أ ْعبُُد اَّللَّ نم يم ْن اكم بَْقم مم َّتَّ يم نَّمم حم هم ُطونم ِِف جم اقم يمتمسم ُبوا، فم

ِْه  ُج ِمنَّا إَِلم ْحوم
م
ُْن أ َنم ْقنماُهْم وم : فمارم يمُقولُونم بم انلَّاُس فم قمْد ذمهم ِْبُسُكْم وم ا حيم مُهْم: مم اُل ل يُقم فم

ِمْعنما إِنَّا سم ، وم بَّنما  اَْلمْومم ا نمنْتمِظُر رم إِنَّمم ، وم ْعبُُدونم نُوا يم ا اكم ْق ُُكُّ قمْوم  بِمم ُمنماِديًا ُينماِدي: َِلملْحم
نما 
م
يمُقوُل: أ ة ، فم رَّ لم مم وَّ

م
ا أ وْهُ ِفيهم

م
تِِه الَِِّت رمأ ْيِ ُصورم

ة  غم ِتيِهْم اْْلمبَّاُر ِِف ُصورم
ْ
يمأ : فم قمالم

نْتم 
م
يمُقولُون:م أ بُُّكْم، فم بميْنمُه آيمٌة رم ْل بميْنمُكْم وم يمُقوُل: هم نِْبيماُء، فم

م
لُِّمُه إَِلَّ اأْل بُّنما فمَلم يُكم رم

نم  ْن اكم يمبَْقم مم ُ ُُكُّ ُمْؤِمن،  وم اقِِه فميمْسُجُد َلم ْن سم يمْكِشُف عم اُق فم : السَّ يمُقولُونم تمْعِرفُونمُه؟ فم
ُب  يمْذهم ًة فم ِ ِريماًء ومُسْمعم مْسُجُد َّلِلَّ مْسُجدم فم ي ا ي يْمم  ِحًدا ُثمَّ يُْؤَتم وابمًقا طْهُرُه ظُعوُد يم كم
نَّمم  هم ْهرمْي جم ُل بمْْيم ظم يُْجعم :  «بِاْْلمِْسِ فم ؟ قمالم ا اْْلمِْسُ مم ِ وم ْدحم »قُلْنما: يما رمُسولم اَّللَّ ٌة مم ضم

وْ  ا شم مهم ٌة ل حم لْطم ٌة ُمفم كم سم َِلُب ومحم م اِطيُف وملَكم طم لميِْه خم ِزلٌَّة عم اُء تمُكوُن بِنمْجد  مم يْفم ٌة ُعقم كم
اِويِد اْْلميِْل  جم

م
أ كم يِح وم لرِّ َكم ِق وم ْ لَْبم َكم ْرِف وم لطَّ ا اكم لميْهم اُن، الُْمْؤِمُن عم ْعدم ا: السَّ مهم اُل ل ُيقم

ُمرَّ آِخُرُهمْ  َّتَّ يم ، حم نَّمم هم ْكُدوٌس ِِف نماِر جم مم ُْدوٌش، وم نماج  َمم لٌَّم، وم نماج  ُمسم ِب فم اكم  ومالرِّ
ًة ِِف احْلمقِّ  دم دَّ َِل ُمنماشم شم

م
ْنتُْم بِأ

م
ا أ مم ْحبًا فم ُب سم م لمُكمْ  -يُْسحم ِمِن ِمْن الُْمؤْ  -قمْد تمبمْيَّ

نُوا  اُننما اكم بَّنما إِْخوم ُقولُون:م رم مْوا ِِف إِْخومانِِهْم، يم نَُّهْم قمْد َنم
م
ْوا أ
م
إِذما رمأ بَّاِر، وم ئِذ  لِلْجم يمْومم

نم  عم لُّونم مم ْدُتْم يُصم ْن ومجم مم بُوا فم : اْذهم اَلم ُ تمعم يمُقوُل اَّللَّ نما، فم عم لُونم مم يمْعمم نما، وم عم يمُصوُمونم مم ا وم
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تُونمُهْم 
ْ
يمأ م انلَّار،ِ فم ُ ُصومرمُهْم لَعم ُم اَّللَّ حُيمرِّ ْخرُِجوُه، وم

م
ان  فمأ  ِدينمار  ِمْن إِيمم

الم ِِف قملِْبِه ِمثْقم
بم ِِف ا بمْعُضُهْم قمْد َغم فُوا ُثمَّ وم رم ْن عم يُْخرُِجونم مم يِْه، فم اقم اِف سم نْصم

م
إَِلم أ ِمِه، وم نلَّاِر إَِلم قمدم

يُْخرُِجونم  ْخرُِجوهُ فم
م
الم نِْصِف ِدينمار  فمأ ْدُتْم ِِف قملِْبِه ِمثْقم ْن ومجم مم بُوا فم يمُقوُل اْذهم ُعوُدونم فم يم

بُوا  يمُقوُل: اذْهم ، فم ُعوُدونم فُوا ُثمَّ يم رم ْن عم ان  مم ة  ِمْن إِيمم  ذمرَّ
الم ْدُتْم ِِف قملِْبِه ِمثْقم ْن ومجم مم فم

فُوا رم ْن عم يُْخرُِجونم مم ْخرُِجوُه فم
م
قُوِِن فماقْرمُءوا:  «فمأ دِّ مْم تُصم : فمإِْن ل ِعيد  بُو سم

م
 ٱلّلَ  إِنّ ﴿قمالم أ

عُ  ﴾يَُضَٰعِۡفَها َحَسَنةٗ  تَُك  ِإَون َذّرة    ِمۡثَقاَل  َيۡظلِمُ  َل  ُة  فميمْشفم ئِكم َلم انلَِّبيُّونم ومالْمم
اًما  قْوم

م
يُْخِرُج أ ًة ِمْن انلَّاِر فم بْضم يمْقِبُض قم ِِت فم اعم فم يمُقوُل اْْلمبَّاُر: بمِقيمْت شم الُْمْؤِمنُونم فم وم

يمنْبُتُ  اُء احْلميماِة؛ فم ُ: مم اُل َلم اهِ اْْلمنَِّة، ُيقم فْوم
م
ر  بِأ هم

ْونم ِِف نم يُلْقم تميِْه وقمْد اْمتُِحُشوا فم افم نم ِِف حم
انِِب  إَِلم جم ِة وم ْخرم انِِب الصَّ ا إَِلم جم ْيتُُموهم

م
يِْل قمْد رمأ يِل السَّ ِ ا تمنْبُُت احْلِبَُّة ِِف محم مم كم

 ، ْبيمضم
م
نم أ لِّ اكم ا إَِلم الظِّ نم ِمنْهم ا اكم مم ، وم م ْخُضم

م
نم أ ا اكم ْمِس ِمنْهم نم إَِلم الشَّ ا اكم مم ِة، فم رم جم الشَّ

يمْخرُجُ  ْهُل فم
م
يمُقوُل أ يمْدُخلُونم اْْلمنَّةم فم ُل ِِف ِرقمابِِهْم اْْلموماِتيُم فم يُْجعم ُهْم اللُّْؤلُُؤ فم نَّ

م
أ ونم كم

يُقم  ُموُه، فم ْي  قمدَّ  خم
ِملُوهُ ومَلم ممل  عم ْيِ عم

لمُهْم اْْلمنَّةم بِغم ْدخم
م
اُء الرَّمْحمِن أ ِء ُعتمقم ُؤَلم ُل ااْْلمنَِّة: هم

مُهْم: لمُكْم مم  هُ ل عم ِمثْلمُه مم ْيتُْم وم
م
 .«ا رمأ

“আমরা বললাম: তহ আল্লাহর রাসূল জকয়ামসতর জদন আমরা জক 

আমাসদর রবসক তদখব? জতজন বসলন: “ততামরা জক সূযে ও চাাঁদ তদখায় 

সসন্দহ কর যখন আসমান পজরষ্কার থাসক?”, আমরা বললাম: না, জতজন 

বলসলন: “জনশ্চয় তসজদন ততামরা ততামাসদর রবসক তদখায় সসন্দহ করসব 

না, তযমন চাাঁদ-সূযে উভয়সক তদখায় সসন্দহ কর না”। অতুঃপর বলসলন: 

“একিন তঘাষণ্াকারী তঘাষণ্া করসব: প্রসতযক সম্প্রদায় তযন তার জনকট্ 

যায়, যার তারা ইবাদত করত- কু্রসসর অনুসারীরা তাসদর কু্রসসর সাসথ 

যাসব, মূজতেপূিকরা তাসদর মূজতের সাসথ যাসব এবাং প্রসতযক মাবুসদর 
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ইবাদতকারীরা তাসদর মাবুসদর সাসথ যাসব। অবসিসষ আল্লাহসক 

ইবাদতকারী তনককার অথবা বদকার তলাসকরা অবজিষ্ট থাকসব এবাং 

কতক জকতাজব, অতুঃপর িাহান্নাম হাজির করা হসব তযন তা মরীজচকা। 

অতুঃপর ইয়াহূদীসদর বলা হসব: ততামরা কার ইবাদত করসত? তারা 

বলসব: আমরা আল্লাহর তেসল উযাইর এর ইবাদত করতাম, অতুঃপর 

তাসদরসক বলা হসব: ততামরা জমথযা বসলে, আল্লাহর তকাসনা স্ত্রী ও সন্তান 

তনই, ততামরা জক চাও? তারা বলসব: আমরা চাই আমাসদরসক পাজন 

পান করান, বলা হসব: ততামরা পান কর, ফসল তারা িাহান্নাসম জেট্সক 

পড়সব। অতুঃপর খৃস্টানসদর বলা হসব: ততামরা কার ইবাদত করসত? 

তারা বলসব: আমরা আল্লাহর তেসল ঈসার ইবাদত করতাম, বলা হসব: 

ততামরা জমথযা বসলে, আল্লাহর তকাসনা স্ত্রী ও সন্তান তনই, ততামরা জক 

চাও? তারা বলসব: আমরা চাই আমাসদর পাজন পান করান। বলা হসব: 

পান কর, ফসল তারা িাহান্নাসম জেট্সক পড়সব, অবসিসষ আল্লাহসক 

ইবাদতকারী তনককার ও বদকার অবজিষ্ট থাকসব, তাসদরসক বলা হসব: 

তক ততামাসদরসক আট্সক তরসখসে অথচ তলাসকরা চসল ত সে? তারা 

বলসব: আমরা তাসদরসক (দুজনয়াসত) তযা  কসরজে, আি আমরা তার 

(আমাসদর রসবর) তবজি মুখাসপক্ষী, আমরা এক তঘাষণ্াকারীসক তঘাষণ্া 

করসত শুসনজে: প্রসতযক কওম তযন তার সাসথই জমজলত হয়, যার তারা 

ইবাদত করত, তাই আমরা আমাসদর রসবর অসপক্ষা করজে। জতজন 

বসলন: অতুঃপর আল্লাহ তাসদর জনকট্ আসসবন জভন্ন সুরুসত, তয সুরুসত 

প্রথমবার তারা তাসক তদসখজন। জতজন বলসবন: আজম ততামাসদর রব। 

তারা বলসব: আপজন আমাসদর রব, নবী ণ্ বযতীত তার সাসথ তকউ 
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কথা বলসব না। জতজন বলসবন: ততামাসদর ও তার মাসঝ তকাসনা জনদিেন 

আসে যা ততামরা জচন? তারা বলসব: পাসয়র ত াো, ফসল জতজন তার 

ত াো উনু্মি করসবন, প্রসতযক মুজমন তাসক সািদাহ করসব, তসব তয 

তলাকসদখাসনা জকাংবা তলাকসদর তিানাসনার িনয সািদাহ করত তস 

অবজিষ্ট থাকসব। তস সািদাহ করসত চাইসব জকন্তু তার জপ  উসল্টা 

তসািা খাড়া হসয় যাসব। অতুঃপর পুল আনা হসব এবাং তা িাহান্নাসমর 

ওপর রাখা হসব। আমরা বললাম: তহ আল্লাহর রাসূল পুল জক? জতজন 

বলসলন: পদস্খলসনর স্থান, তার ওপর রসয়সে তো মারা হুক, তপসরক, 

জবিাল বড়জি যার রসয়সে বড় কাাঁট্া তযরূপ নিদ এলাকায় হয়, যা 

সা‘দান বলা হয়। তার ওপর জদসয় মুজমন ণ্ তচাসখর পলক, জবদুযৎ, 

বাতাস, িজিিালী তঘাড়া ও পায়দল চলার নযায় পার হসব, তকউ 

জনরাপসদ নািাত পাসব, তকউ ক্ষতজবক্ষত হসয় নািাত পাসব এবাং তকউ 

িাহান্নাসম জনসক্ষপ হসব, অবসিসষ যখন তাসদর সবেসিষ বযজি অজতক্রম 

করসব তখন তাসক তট্সন জহেসড় পার করা হসব। আর তকাসনা সতয 

জবষসয় ততামরা আমার জনকট্ এতট্া পীড়াপীজড় কর না, (সতামাসদর 

জনকট্ যা স্পষ্ট হসয়সে) মুজমন ণ্ তসজদন আল্লাহর জনকট্ যতট্া 

পীড়াপীজড় করসব, যখন তদখসব তয তাসদর ভাইসদর মসধয শুধু তারাই 

নািাত তপসয়সে, তারা বলসব: তহ আমাসদর রব, আমাসদর ভাইসয়রা 

আমাসদর সাসথ সালাত আদায় করত, আমাসদর সাসথ জসয়াম পালন 

করত এবাং আমাসদর সাসথ আমল করত। আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: 

যাও যার অন্তসর ততামরা জদনার পজরমাণ্ ঈমান তদখ তাসক তবর কর। 

আল্লাহ তাসদর আকৃজতসক িাহান্নাসমর িনয হারাম কসর জদসবন। তারা 
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তাসদর জনকট্ আসসব, তাসদর তকউ পা পযেন্ত অদৃিয হসয় ত সে, তকউ 

ত াোর অসধেক পযেন্ত, তারা যাসদরসক জচনসব তবর কসর আনসব। 

অতুঃপর জফসর আসসব, আল্লাহ বলসবন: যাও, যার অন্তসর ততামরা 

অসধেক জদনার পজরমাণ্ ঈমান তদখ তাসক তবর কর, তারা যাসক জচনসব 

তবর কসর আনসব। অতুঃপর জফসর আসসব, আল্লাহ বলসবন: যাও যার 

অন্তসর ততামরা অণু্ পজরমাণ্ ঈমান তদখ তাসক তবর কর, ফসল তারা 

যাসক জচনসব তবর করসব”। আবু সাঈদ বসলন: যজদ ততামরা আমাসক 

সতয জ্ঞান না কর, তাহসল পড়: 

 [  ٢٤:  النساء] ﴾٤٠ يَُضَٰعِۡفَها َحَسَنةٗ  تَُك  ِإَون َذّرة    ِمۡثَقاَل  َيۡظلِمُ  َل  ٱلّلَ  إِنّ ﴿

“জনশ্চয় আল্লাহ অণু্ পজরমাণ্ও যুলুম কসরন না। আর যজদ তসজট্ ভাসলা 

কাি হয়, জতজন তাসক জদ্বগুণ্ কসর তদন এবাং তাাঁর পক্ষ তথসক মহা 

প্রজতদান প্রদান কসরন”। [সূরা আন-জনসা, আয়াত: ৪০] অতুঃপর নবী, 

জফজরিতা ও মুজমন ণ্ সুপাজরি করসবন। আল্লাহ বলসবন: আমার 

সুপাজরি বাজক রসয়সে, অতুঃপর িাহান্নাম তথসক এক মুজষ্ট গ্রহণ্ 

করসবন, ফসল এমন তলাক তবর করসবন যারা জ্বসল জ সয়সে, তাসদরসক 

িান্নাসতর দরিার জনকট্ অবজস্থত নহসর জনসক্ষপ করা হসব, যাসক বলা 

হয় সঞ্জীবনী পাজন, ফসল তার দু’পাসি  জিসয় উ সব তযমন প্রবাজহত 

পাজনর উবের মাজট্সত িসয  জিসয় উস , যা ততামরা তদসখে পাথর ও 

 াসের পাসি, তার তথসক যা সূসযের জদসক তা সবুি এবাং যা োয়ার 

আড়াসল তা সাদা, অতুঃপর তারা মুসিার নযায় তবর হসব। অতুঃপর 

তাসদর  দোসন সীলসমাহর দয়া হসব, অতুঃপর তারা িান্নাসত প্রসবি 
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করসব, িান্নাতীরা বলসব: তারা হসে রহমাসনর নািাতপ্রাপ্ত, তাসদরসক 

জতজন িান্নাসত প্রসবি কজরসয়সেন তকাসনা আমসলর জবজনমসয় নয়, যা 

তারা কসরসে, বা তকাসনা কলযাসণ্র জবজনমসয় নয় যা তারা অসগ্র তপ্ররণ্ 

কসরসে। অতুঃপর তাসদরসক বলা হসব: ততামাসদর িনয ততামরা যা 

তদসখে তা এবাং তার সাসথ তার অনুরূপ”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

৮০. আবু যুবাসয়র তথসক বজণ্েত, জতজন িাসবর ইবন আবু্দল্লাহ রাজদয়াল্লাহু 

আনহুমাসক শুসনসেন, 

 81- « : الم قم ْن الُْوُروِد فم ُل عم
م
ْي »يُْسأ

م
ا اْنُظْر أ ذم كم ا وم ذم ْن كم ِة عم ُْن يمْومم الِْقيمامم نمِِجُء َنم

ُل ُثمَّ  وَّ
م
ُل فماأْل وَّ

م
نمْت تمْعبُُد، اأْل ا اكم مم ا وم ْوثمانِهم

م
ُم بِأ مم

ُ
تُْدَعم اأْل : فم ذملِكم فمْوقم انلَّاِس، قمالم

بُّنما بمْعدم  تِينما رم
ْ
بُُّكْم يمأ نما رم

م
يمُقوُل: أ بَّنما فم : نمنُْظُر رم يمُقولُونم ؟ فم ْن تمنُْظُرونم يمُقوُل: مم ذملِكم فم

ُك  مُهْم يمْضحم ىلَّ ل يمتمجم ْكم فم َّتَّ نمنُْظرم إَِلم : حم يمُقولُونم يمتَّبِ ». قمال:م «فم ِلُق بِِهْم وم يمنْطم ُعونمُه، فم
ان  ِمنُْهْم   إِنْسم

ى ُُكُّ ُيْعطم ْو ُمْؤِمن   ُمنمافِق  -وم
م
نَّمم  -أ هم م ِجِْسِ جم نُوًرا ُثمَّ يمتَِّبُعونمُه، وملَعم

نُْجو الُْمْؤِمنُونم  ، ُثمَّ يم  نُوُر الُْمنمافِِقْيم
ُ
أ ُ ُثمَّ ُيْطفم اءم اَّللَّ ْن شم ُخُذ مم

ْ
ٌك تمأ سم َِلُب ومحم م لَكم

ْلمةم ابْلمْدر،ِ  ِر َلم مم لْقم ة  وُُجوُهُهْم اكم ُل ُزْمرم وَّ
م
تمنُْجو أ ينم فم ِ بُونم ُثمَّ اَّلَّ لًْفا َلم حُيماسم

م
بُْعونم أ سم

ُْرجم  َّتَّ ُيم ُعونم حم مْشفم ي ُة، وم اعم فم ِلُّ الشَّ لِكم ُثمَّ َتم ذم اِء، ُثمَّ كم مم ْم  ِِف السَّ
إِ َنم ْضوم

م
أ يملُونمُهْم كم

نم ِِف قملِْبِه ِمْن اْْلمْيِ  َكم ُ وم م ِإَلَّ اَّللَّ : َلم إَِلم ْن قمالم لُونم  ِمْن انلَّاِر مم يُْجعم ًة، فم ِعيم ا يمِزُن شم مم
ِء ِِف  ْ َّتَّ يمنْبُتُوا نمبماتم اليشَّ اءم حم لميِْهْم الْمم ونم عم ْهُل اْْلمنَِّة يمُرشُّ

م
ُل أ ْعم َيم بِِفنماِء اْْلمنَِّة، وم

ْمثما
م
ُة أ م ْنيما ومعمْشم ُ ادلُّ َّتَّ َُتْعملم َلم ُل حم

م
مْسأ اقُُه ُثمَّ ي ُب ُحرم يمْذهم يِْل وم االسَّ هم عم ا مم  .«لِهم

“তাসক জিজ্ঞাসা করা হসয়জেল ‘ওরুদ’ (বা িাহান্নাসম নামা) সম্পসকে, 

জতজন বসলন: আমরা জকয়ামসতর জদন অমুক অমুক স্থান তথসক হাজির 
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হব, তদখ অথোৎ মানুসষর ওপসর, জতজন বসলন: তলাকসদরসক তাসদর 

মূজতেসহ ডাকা হসব এবাং তারা যার ইবাদত করত। প্রথম অতুঃপর 

প্রথম ধারাবাজহকভাসব, অতুঃপর আমাসদর রব আসসবন এবাং বলসবন: 

ততামরা কার অসপক্ষা করে? তারা বলসবন: আমরা আমাসদর রসবর 

অসপক্ষা করজে, জতজন বলসবন: আজম ততামাসদর রব, তারা বলসব: 

যতক্ষণ্ না আমরা আপনাসক তদখব, ফসল জতজন তাসদর সামসন িাজহর 

হসবন সহাসসয”। রাসূল বসলন: “অতুঃপর জতজন তাসদর জনসয় চলসবন, 

তারাও তার অনুসরণ্ করসব। তাসদর প্রসতযক বযজিসক নূর তদওয়া 

হসব, জক মুনাজফক জক মুজমন, অতুঃপর তারা তার অনুসরণ্ করসব, 

িাহান্নাসমর পুসল থাকসব হুক ও বড়জিসমূহ, তসগুসলা পাকড়াও করসব 

আল্লাহ যাসক চাইসবন তাসক, অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা মুনাজফকসদর 

নূর জনজভসয় জদসবন, মুজমন ণ্ নািাত পাসব, প্রথম দলজট্ নািাত পাসব 

তাসদর তচহারা হসব তচৌদ্দ তাজরসখর চাাঁসদর নযায়, িিুর হািার এমন 

হসব যাসদর তকাসনা জহসাব তনওয়া হসব না। অতুঃপর তাসদর পরবতেীরা 

হসব আসমাসনর সবসচসয় উিল তারকার নযায়, অতুঃপর অনুরূপ, 

অতুঃপর সুপাজরি আরম্ভ হসব এবাং তারা সুপাজরি করসব, অবসিসষ 

তয  ُ م إَِلَّ اَّللَّ  বসলসে এবাং যার অন্তসর  সমর ওিন পজরমাণ্ কলযাণ্ َلم إَِلم

জেল তসও িাহান্নাম তথসক তবর হসব। তাসদরসক িান্নাসতর বারান্দায় 

রাখা হসব, িান্নাতীরা তাসদর ওপর পাজন োলসত থাকসব, অবসিসষ 

তারা পাজন প্রবাসহর স্থাসন িসয  িাসনার নযায় তবসড় উ সব, তাসদর 

তপাড়াদা  চসল যাসব, অতুঃপর প্রাথেনা করা হসব, এমনজক তাসক দুজনয়া 
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ও দুজনয়ার সমান দিগুণ্ তদওয়া হসব”। (সহীহ মুসজলম ও আহমদ) 

হাদীসজট্ মওকুফ ও সহীহ। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর আল্লাহর জন‘আমত 

৮১. ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

سألُت رِّب مسألًة وددت أِّن لم أسأَل، قلت: يا رب اكنت قبِل رسٌل منهم » -81
من سخرت هلم الرياح، ومنهم من اكن ييُح املوَت. قال: ألم أجدك يتيًما فأويتك؟ 

اًَل فهديتُك؟ ألم أجدك َعئًَل فأغنيتُك؟ ألم أْشح لك صدرك؟ ألم أجدك ض
 .«ت عنك وزرك؟ قال: قلت: بىل يا ربووضع

“আজম আমার রবসক একজট্ জবষয় জিজ্ঞাসা কসরজে, আফসসাস আজম 

যজদ তা জিজ্ঞাসা না করতাম। আজম বসলজে: তহ আমার রব আমার পূসবে 

অসনক রাসূল জেল, তাসদর কাসরা িনয বাতাস অনু ত কসর তদওয়া 

হসয়সে, তাসদর তকউ মৃতসদর িীজবত করত। আল্লাহ্ বসলন: আজম জক 

ততামাসক ইয়াতীম পাই জন অতুঃপর আ্য় জদসয়জে? আজম জক ততামাসক 

পথসভালা পাই জন অতুঃপর পথ তদজখসয়জে? আজম জক ততামাসক অভাবী 

পাই জন অতুঃপর ততামাসক সেল কসরজে? আজম জক ততামার বক্ষ উনু্মি 

কজর জন? আজম জক ততামার তথসক তবাঝা দূর কজর জন? রাসূল বসলন: 

আজম বসলজে: অবিযই তহ আমার রব”। (তাবরাজন) হাদীসজট্ হাসান। 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর হাউি 

৮২. আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

مس   -82 ن
م
ْن أ ُ  رمِضم -عم نْهُ  اَّللَّ :  -عم ْن انلَِِّبِّ صىل اهلل عليه وسلم قمالم َّ  »عم م ِدمنَّ لَعم  لميم

اِِب احْلموْضم  ْصحم
م
يمُقوُل: َلم  ،نماٌس ِمْن أ اِِب, فم ْصحم

م
قُوُل: أ

م
ْفتُُهْم اْختُِلُجوا ُدوِِن فمأ رم َّتَّ عم حم

كم  ثُوا بمْعدم ْحدم
م
ا أ  .«تمْدرِي مم

“অবিযই আমার কতক তলাক হাউসি আমার জনকট্ হাজযর হসব, 

অবসিসষ যখন আজম তাসদরসক জচনব আমার জপেন তথসক তাসদরসক 

তো তমসর তনওয়া হসব, আজম বলব: আমার তলাক। আমাসক (আল্লাহ্) 

বলসবন: আপজন িাসনন না আপনার পর তারা জক আজবষ্কার কসরসে”। 

(সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৮৩. আসয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন আজম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে, যখন জতজন 

তার সাথীসদর মাসঝ জেসলন: 

اٌل » -83 عمنَّ ُدوِِن رِجم ُْقتمطم ِ َلم َّ ِمنُْكْم فموماَّللَّ م ْن يمرُِد لَعم ْنتمِظُر مم
م
م احْلموِْض أ إِِّنِّ لَعم

يم  ِِت. فم مَّ
ُ
ِمْن أ ْي رمبِّ ِمينِّ وم

م
: أ قُولمنَّ

م ا زمالُوا فمألم كم مم ِملُوا بمْعدم ا عم ُقوُل: إِنَّكم َلم تمْدرِي مم
ابِِهمْ  ْعقم

م
م أ  .«يمرِْجُعونم لَعم

“আজম হাউসির ওপর থাকব, অসপক্ষা করব তার িনয তয ততামাসদর 

তথসক আমার কাসে আসসব।  আল্লাহর িপথ আমার তথসক কতক 

তলাক জবজেন্ন করা হসব, আজম বলব: তহ আমার রব (তারা) আমার ও 
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আমার উম্মসতর অন্তভুেি, জতজন বলসবন: তুজম িান না ততামার পর 

তারা জক কসরসে, তারা তাসদর পশ্চাসতই ধাজবত জেল”। (সহীহ মুসজলম) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

হাউসি কাউসার 

৮৪. আনাস ইবন মাজলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন, 

ًة » -84 اءم ْغىفم إِْغفم
م
ْظُهِرنما إِْذ أ

م
ِ صىل اهلل عليه وسلم ذماتم يمْوم  بمْْيم أ بميْنما رمُسوُل اَّللَّ

 : ؟! قمالم ِ كم يما رمُسولم اَّللَّ كم ْضحم
م
ا أ ُقلْنما: مم ًما، فم ُه ُمتمبمسِّ سم

ْ
عم رمأ فم َّ آنِفً  »ُثمَّ رم م نِْزلمْت لَعم

ُ
ا أ

ِ الرَّ  : ِمْسِب اَّللَّ
م
أ رم قم ٌة فم ي ﴿مْحمِن الرَِّحيِم ُسورم ۡعَطۡيَنََٰك  إِّنا

َ
 َوٱۡۡنَرۡ  لَِرب َِك  فََصل ِ  ١ ٱۡلَكۡوثَرَ  أ

ۡبَتُ  ُهوَ  َشانَِئَك  إِنّ  ٢
َ
ْوثمُر؟  ﴾٣ ٱۡۡل ا الْكم تمْدُرونم مم

م
: أ ُ ومرمُسوَُلُ  «ُثمَّ قمالم ُقلْنما: اَّللَّ فم

 : ْعلمُم قمالم
م
ِنيِه رمِّبِّ »أ دم لَّ -فمإِنَُّه نمْهٌر ومعم زَّ ومجم لميِْه  -عم وٌْض تمرُِد عم ِثٌي ُهوم حم ْيٌ كم لميِْه خم عم

ِِت  مَّ
ُ
قُوُل: رمبِّ إِنَُّه ِمْن أ

م
بُْد ِمنُْهْم فمأ يُْختملمُج الْعم ُد انلُُّجوِم فم دم ِة آنِيمتُُه عم ِِت يمْومم الِْقيمامم مَّ

ُ
 أ

ا  يمُقوُل: مم كم تمْدرِي مم فم ثمْت بمْعدم ْحدم
م
 .«ا أ

“একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম আমাসদর মাসঝ 

জেসলন, হ াৎ জতজন তন্দ্রা ত সলন, অতুঃপর হাসসত হাসসত মাথা 

তুলসলন। আমরা বললাম: তহ আল্লাহর রাসূল জকসস আপনাসক 

হাসাসে?! জতজন বলসলন: “এ মুহূসতে আমার ওপর একজট্ সূরা নাজযল 

করা হসয়সে, অতুঃপর জতজন পড়সলন: 

ي ﴿ ۡعَطۡيَنََٰك  إِّنا
َ
ۡبَتُ  ُهوَ  َشانَِئَك  إِنّ  ٢ َوٱۡۡنَرۡ  لَِرب َِك  فََصل ِ  ١ ٱۡلَكۡوثَرَ  أ

َ
 ﴾٣ ٱۡۡل

 [ ٢  ،٧: الكوثر]
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“জনশ্চয় আজম ততামাসক আল-কাউসার দান কসরজে। অতএব ততামার 

রসবর উসদ্দসিযই সালাত পড় এবাং নহর কর। জনশ্চয় ততামার প্রজত 

িত্রুতা তপাষণ্কারীই জনবোংি”। [সূরা আল-কাউসার, আয়াত: ১-৩] 

অতুঃপর জতজন বলসলন: “ততামরা িান কাউসার কী?” আমরা বললাম: 

আল্লাহ ও তার রাসূল ভাসলা িাসনন। জতজন বলসলন: “এট্া একট্া নহর, 

এর ওয়াদা আল্লাহ আমার জনকট্ কসরসেন, তাসত রসয়সে প্রচুর কলযাণ্। 

এট্া এক হাউি তাসত আমার উম্মত  মন করসব, তার পাত্রগুসলা 

নক্ষসত্রর সাংখযার নযায়, তাসদর তথসক এক বান্দাসক তো তমসর তনওয়া 

হসব, আজম বলব: তহ আমার রব, তস আমার উম্মসতর অন্তভুেি, জতজন 

বলসবন: তুজম িান না ততামার পর তারা জক আজবষ্কার কসরসে”। (সহীহ 

মুসজলম ও আবু দাউদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

সুপাজরসির হাদীস 

৮৫. মা‘বাদ ইবন জহলাল আনাজি তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

ْعنما » -85 ةِ -اْجتممم ْهِل ابْلمْصم
م
الِك   -نماٌس ِمْن أ مِس بِْن مم ن

م
بْنما إَِلم أ هم ُ  رمِضم -فمذم -نْهُ عم  اَّللَّ

اعم  فم ِديِث الشَّ ْن حم ما عم َُلُ نلم
م
مْسأ ِْه ي نما بِثمابِت  ابْلُنماِِّنِّ إَِلم عم بْنما مم ْصِهِ ِة، فمإِذما ُهوم ِِف ، ومذمهم

 قم
: َلم  ُقلْنما ثِلمابِت  اِشِه، فم م فِرم ما ومُهوم قماِعٌد لَعم ِذنم نلم

م
ذمنَّا فمأ

ْ
َحم فماْستمأ ِلِّ الضُّ ْقنماُه يُصم فمومافم

ِء إِْخومانُكم 
ُؤَلم ةم هم ْزم بما محم

م
: يما أ الم قم ِة فم اعم فم ِديِث الشَّ لم ِمْن حم وَّ

م
ء  أ ْ ْن َشم َْلُ عم

م
مْسأ ْهِل  ت

م
 ِمْن أ

ٌد صىل اهلل عليه  ثمنما حُمممَّ دَّ : حم الم قم ِة فم اعم فم ِديِث الشَّ ْن حم لُونمكم عم
م
مْسأ اُءوكم ي ِة جم ابْلمْصم

 : :  »وسلم قمالم يمُقولُونم مم فم تُونم آدم
ْ
يمأ اجم انلَّاُس بمْعُضُهْم ِِف بمْعض  فم ِة مم نم يمْوُم الِْقيمامم إِذما اكم

ما إَِلم رم  ْع نلم ِليُل الرَّمْحمِن، اْشفم اِهيمم فمإِنَُّه خم لميُْكْم بِإِبْرم لمِكْن عم ا، وم مهم مْسُت ل يمُقوُل: ل بِّكم فم
تُونم 

ْ
يمأ ، فم ِ ِيُم اَّللَّ لميُْكْم بُِموَسم فمإِنَُّه ُكم لمِكْن عم ا، وم مهم مْسُت ل يمُقوُل: ل اِهيمم فم تُونم إِبْرم

ْ
يمأ فم



 

 

 
 109  

لمِكْن  ا، وم مهم مْسُت ل يمُقوُل: ل تُونم ُموَسم فم
ْ
يمأ تُُه، فم ِمم َكم ِ وم لميُْكْم بِِعيَسم فمإِنَُّه ُروُح اَّللَّ عم

تُوِِن 
ْ
يمأ د  صىل اهلل عليه وسلم ، فم مَّ لميُْكْم بُِمحم لمِكْن عم ا، وم مهم مْسُت ل يمُقوُل: ل ِعيَسم فم

ماِمدم  ُيلِْهُميِن حمم يُؤْذمُن َِل وم م رمِّبِّ فم ِذُن لَعم
ْ
ْستمأ
م
ا فمأ مهم نما ل

م
قُوُل: أ

م
ُُْضُ  فمأ ا َلم َتم مْحمُدهُ بِهم

م
، أ ِِن اْْلنم

ْع  قُْل يُْسمم ، وم كم سم
ْ
ْع رمأ ُد اْرفم يمُقوُل: يما حُمممَّ اِجًدا فم ُ سم ِخرُّ َلم

م
اِمِد ومأ حم مْحمُدُه بِِتلْكم الْمم

م
فمأ

يمُقوُل: انْ  ِِت فم مَّ
ُ
ِِت أ مَّ

ُ
قُوُل: يما رمبِّ أ

م
ْع، فمأ فَّ ْع تُشم ، وماْشفم ْل ُتْعطم ، ومسم مكم ِلْق فم ل ا طم ْخِرْج ِمنْهم

م
أ

مْحمُدُه بِِتلْكم 
م
ُعوُد فمأ

م
ُل، ُثمَّ أ ْفعم

م
ِلُق فمأ ْنطم

م
، فمأ ان  ة  ِمْن إِيمم ِعيم اُل شم نم ِِف قملِْبِه ِمثْقم ْن اكم مم

، ومسم  مكم ْع ل قُْل يُْسمم ، وم كم سم
ْ
ْع رمأ ُد اْرفم اُل: يما حُمممَّ يُقم اِجًدا فم ُ سم ِخرُّ َلم

م
اِمِد ُثمَّ أ حم ، ْل تُ الْمم ْعطم

نم ِِف قملِْبِه  ْن اكم ا مم ْخِرْج ِمنْهم
م
ِلْق فمأ يمُقوُل: اْنطم ِِت فم مَّ

ُ
ِِت أ مَّ

ُ
قُوُل: يما رمبِّ أ

م
ْع، فمأ فَّ ْع تُشم وماْشفم

مْحمُدُه بِِتلْكم 
م
ُعوُد فمأ

م
ُل ُثمَّ أ ْفعم

م
ِلُق فمأ ْنطم

م
ْخرِْجُه فمأ

م
، فمأ ان  ة  ِمْن إِيمم

لم ْردم ْو خم
م
ة  أ اُل ذمرَّ  ِمثْقم

ْل  ، ومسم مكم ْع ل قُْل يُْسمم ، وم كم سم
ْ
ْع رمأ ُد اْرفم يمُقوُل: يما حُمممَّ اِجًدا, فم ُ سم ِخرُّ َلم

م
اِمِد ُثمَّ أ حم الْمم

نم ِِف قملِْبِه  ْن اكم ْخِرْج مم
م
ِلْق فمأ يمُقوُل: اْنطم ِِت فم مَّ

ُ
ِِت أ مَّ

ُ
قُوُل يما رمبِّ أ

م
ْع، فمأ فَّ ْع تُشم ، وماْشفم ُتْعطم

 
م
ْدَنم أ

م
ْدَنم أ

م
ُل أ ْفعم

م
ِلُق فمأ نْطم

م
ْخرِْجُه ِمْن انلَّاِر فمأ

م
، فمأ ان  ْردمل  ِمْن إِيمم بَِّة خم اِل حم  ِمثْقم

.  «ْدَنم
ِن ومُهوم ُمتمومار  ِِف  ْرنما بِاحْلمسم رم ْو مم

م ابِنما: ل ْصحم
م
مس  قُلُْت بِلمْعِض أ ن

م
رمْجنما ِمْن ِعنِْد أ ا خم فملممَّ
ْثنما دَّ ةم فمحم ِليفم ِِب خم

م
ِل أ ْْنِ ما مم ِذنم نلم

م
لميِْه فمأ لَّْمنما عم تميْنماُه فمسم

م
الِك  فمأ مُس ْبُن مم ن

م
ثمنما أ دَّ ا حم ُه بِمم

ثمنما  دَّ ا حم الِك  فملمْم نمرم ِمثْلم مم مِس بِْن مم ن
م
ِخيكم أ

م
ِعيد  ِجئْنماكم ِمْن ِعنِْد أ بما سم

م
ُ: يما أ ُقلْنما َلم فم

ْثنماهُ  دَّ : ِهيْه, فمحم الم قم ِة, فم اعم فم : ِهيْه,  ِِف الشَّ الم قم وِْضع,ِ فم ا الْمم ذم بِاحْلمِديِث فماْنتمَهم إَِلم هم
ْدرِي 

م
نمًة فمَلم أ ينم سم يٌع ُمنُْذ ِعْْشِ ِ ثميِن ومُهوم مجم دَّ ْد حم : لمقم الم قم ا فم ذم م هم ما لَعم مْم يمزِْد نلم ُقلْنما: ل فم

ِعيد  فم  بما سم
م
ْن تمتََِّكُوا, قُلْنما: يما أ

م
ِرهم أ ْم كم

م
مِِسم أ ن

م
اُن أ نْسم : ُخِلقم اْْلِ

قمالم ، وم ِحكم ثْنما, فمضم دِّ حم
 : ثمُكْم بِِه قمالم دَّ ا حم مم ثميِن كم دَّ ثمُكْم، حم دِّ حم

ُ
ْن أ
م
ِريُد أ

ُ
نما أ
م
ْرتُُه إَِلَّ ومأ ا ذمكم ُجوًَل، مم ُثمَّ  »عم

يُ  اِجًدا فم ُ سم ِخرُّ َلم
م
اِمِد ُثمَّ أ حم مْحمُدهُ بِِتلْكم الْمم

م
ةم فمأ ابِعم ُعوُد الرَّ

م
،أ كم سم

ْ
ْع رمأ ُد اْرفم اُل: يما حُمممَّ  قم

م ِإَلَّ  : َلم إَِلم ْن قمالم ْن َِل ِفيمم قُوُل: يما رمبِّ ائْذم
م
ْع، فمأ فَّ ْع تُشم ْه، وماْشفم ْل ُتْعطم ْع، ومسم قُْل يُْسمم وم
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ْن  ا مم نَّ ِمنْهم ْخرِجم
ُ ِِت ألم مم ظم عم يماِِئ وم ِكَْبِ َِل وم

َلم ِِت ومجم يمُقوُل: ومِعزَّ ، فم ُ م إِ اَّللَّ
َلَّ قمالم َلم إَِلم

 ُ  .«اَّللَّ

“আমরা বসরার কতক তলাক একসাসথ আনাস ইবন মাসলসকর জনকট্ 

ত লাম। আমরা আমাসদর সাসথ সাসবত আল-বুনাজনসক জনসয় ত লাম, 

তযন তস আমাসদর পসক্ষ তাসক সুপাজরসির হাদীস সম্পসকে জিজ্ঞাসা 

কসর। জতজন বাজড়সতই জেসলন, আমরা তাসক তদাহা (চািত)-এর সালাত 

আদায় করসত তপলাম। আমরা অনুমজত চাইলাম, জতজন আমাসদরসক 

অনুমজত জদসলন, জতজন জবোনায় উপজবষ্ট জেসলন। আমরা সাসবতসক 

বললাম: সুপাজরসির হাদীসসর পূসবে তকাসনা জবষয় সম্পসকে তাসক 

জিজ্ঞাসা করসবন না, জতজন বলসলন: তহ আবু হামযাহ, তারা আপনার 

ভাই বসরার অজধবাসী, তারা আপনার জনকট্ এসসসে সুপাজরসির হাদীস 

সম্পসকে জিজ্ঞাসা করার িনয। অতুঃপর জতজন বলসলন: মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসক বসলসেন: “যখন 

জকয়ামসতর জদন হসব মানুষ ভীসড়  াসা াজস করসব, অতুঃপর তারা 

আদম আলাইজহস সালাসমর জনকট্ আসসব ও বলসব: আমাসদর িনয 

আপনার রসবর জনকট্ সুপাজরি করুন, জতজন বলসবন: আজম এর উপযুি 

নই, তসব ততামরা ইবরাজহসমর জনকট্ যাও, কারণ্ জতজন রহমাসনর 

খজলল। তারা ইবরাজহসমর জনকট্ আসসব, জতজন বলসবন: আজম এ িনয 

নই, তসব ততামরা মূসার জনকট্ যাও, কারণ্ জতজন আল্লাহর সাসথ 

কসথাপকথনকারী। তারা মূসার জনকট্ আসসব, জতজন বলসবন: আজম এ 

িনয নই, তসব ততামরা ঈসার জনকট্ যাও, কারণ্ জতজন আল্লাহর (পক্ষ 

তথসক জবসিষ) রূহ ও তার বাণ্ী। তারা ঈসার জনকট্ আসসব, অতুঃপর 
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জতজন বলসবন: আজম এ িনয নই, তসব ততামরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর জনকট্ যাও, অতুঃপর তারা আমার জনকট্ 

আসসব, আজম বলব: আজম এ িনয, আজম আমার রসবর জনকট্ অনুমজত 

প্রাথেনা করব, আমাসক অনুমজত তদওয়া হসব, জতজন আমাসক প্রিাংসার 

বাকয জিক্ষা জদসবন যা দ্বারা আজম তার প্রিাংসা করব, যা এখন আমার 

স্মরণ্ তনই। আজম তার প্রিাংসা করব ও তসিদায় লুজট্সয় পড়ব, জতজন 

বলসবন: তহ মুহাম্মাদ মাথা উ াও, তুজম বল ততামার কথা তিানা হসব, 

তুজম চাও ততামাসক তদওয়া হসব, তুজম সুপাজরি কর ততামার সুপাজরি 

গ্রহণ্ করা হসব। আজম বলব: তহ আমার রব, আমার উম্মত, আমার 

উম্মত। জতজন বলসবন: যাও, তসখান তথসক তবর কর যার অন্তসর  সমর 

ওিন বরাবর ঈমান রসয়সে, আজম যাব ও অনুরূপ করব। অতুঃপর 

জফসর আসব ও তস প্রিাংসার বাকয দ্বারা তার প্রিাংসা করব, অতুঃপর 

তার তসিদায় লুজট্সয় পড়ব, অতুঃপর বলা হসব: তহ মুহাম্মাদ মাথা 

উ াও, বল ততামার কথা তিানা হসব, চাও ততামাসক তদওয়া হসব, 

সুপাজরি কর ততামার সুপাজরি গ্রহণ্ করা হসব। আজম বলব: তহ আমার 

রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত। জতজন বলসবন: যাও, তসখান তথসক 

তবর কর যার অন্তসর অণু্ অথবা সজরষা পজরমাণ্ ঈমান রসয়সে, আজম 

যাব ও অনুরূপ করব। অতুঃপর জফসর এসস তস বাকয দ্বারা তার প্রিাংসা 

করব অতুঃপর তসিদায় লুজট্সয় পড়ব, বলা হসব: তহ মুহাম্মাদ মাথা 

উ াও, বল ততামার কথা তিানা হসব, চাও ততামাসক তদওয়া হসব, 

সুপাজরি কর কবুল করা হসব, অতুঃপর আজম বলব: তহ আমার রব, 

আমার উম্মত, আমার উম্মত। জতজন বলসবন: যাও, তবর কর যার অন্তসর 



 

 

 
 112  

সজরষার অণু্ অণু্ অণু্ পজরমাণ্ ঈমান রসয়সে, অতএব আজম তাসক 

িাহান্নাম তথসক তবর করব, আজম যাব ও অনুরূপ করব”। আমরা যখন 

আনাসসর কাে তথসক প্রস্থান করলাম, আজম আমাসদর কতক সাথীসক 

বললাম: আমরা যজদ হাসান বসজর হসয় যাই, তার জনকট্ আনাসসর 

হাদীস বণ্েনা কজর! তখন জতজন আবু খজলফার ঘসর আত্মস াপন কসর 

জেসলন, আমরা তার জনকট্ আসলাম, তাসক সালাম করলাম, জতজন 

আমাসদরসক অনুমজত জদসলন, আমরা তাসক বললাম: তহ আবু সাঈদ, 

আমরা আপনার জনকট্ আপনার ভাই আনাস ইবন মাসলসকর কাে তথসক 

এসসজে, জতজন আমাসদরসক সুপাজরি সম্পসকে যা শুজনসয়সেন তা কখসনা 

শুসনজন। জতজন বলসলন: বল, আমরা তাসক হাদীস বললাম, এখাসন এসস 

তিষ করলাম। জতজন বলসলন: বল, আমরা বললাম এরসচসয় তবজি বসলন 

জন। জতজন বলসলন: জতজন আমাসক বসলসেন পূণ্ে জবি বের পূসবে, িাজন 

না জতজন ভুসল ত সেন বা ততামাসদর (পক্ষ তথসক কম আমসলর উপর) 

জনভের কসর থাকাসক অপেন্দ কসরসেন। আমরা বললাম: তহ আবু সাঈদ 

আপজন আমাসদরসক বলুন, জতজন হাসসলন ও বলসলন: মানুষসক তজড়ৎ 

প্রবণ্ কসর সৃজষ্ট করা হসয়সে, আজম ততা ততামাসদরসক বলার িনযই 

বসলজে। জতজন আমাসক বসলসেন তযমন ততামাসদরসক তা বসলসেন। 

জতজন বসলন: “অতুঃপর আজম চতুথেবার জফরব এবাং তস বাকয দ্বারা তার 

প্রিাংসা করব, অতুঃপর তার তসিদায় লুজট্সয় পড়ব, বলা হসব: তহ 

মুহাম্মাদ, মাথা উ াও, বল তিানা হসব, চাও তদওয়া হসব, সুপাজরি কর 

কবুল করা হসব। আজম বলব: তহ আমার রব, যারা বসলসে  ُ م إَِلَّ اَّللَّ  َلم إَِلم
তাসদর বযাপাসর আমাসক অনুমজত জদন। জতজন বলসবন: আমার ইিত, 
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বড়ে, মহত্ত্ব ও সম্মাসনর কসম, অবিযই আজম তাসক তবর করব,  م َلم إَِلم
 ُ  তয বসলসে”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। إَِلَّ اَّللَّ

উম্মসত মুহাম্মাদীর ফযীলত 

৮৬. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

؟ » -86 ْل بملَّْغتم يمُقوُل: هم , فم يْكم يما رمبِّ ْعدم َّيْكم ومسم يمُقوُل: بلم ِة فم يُْدَعم نُوٌح يمْومم الِْقيمامم
ْن  يمُقوُل: مم ، فم تمانما ِمْن نمِذير 

م
ا أ : مم يمُقولُونم ُكْم؟ فم ْل بملَّغم ِتِه: هم مَّ

ُ
اُل أِل يُقم ْم، فم يمُقوُل: نمعم فم
يمُقوُل: حُمممَّ  ؟ فم مكم ُد ل مْشهم نَُّه قمْد بملَّغم ي

م
ُدونم أ تُُه, فمتمْشهم مَّ

ُ
لميُْكْم -ٌد ومأ يمُكونم الرَُّسوُل عم وم

ِهيًدا لَّ ِذْكُرُه:  -شم لِكم قمْوَُلُ جم ّمةٗ  َجَعۡلَنَُٰكمۡ  َوَكَذَٰلَِك ﴿فمذم
ُ
َُكونُوا   َوَسٗطا أ ِ يءَ  ّل   ََعَ  ُشَهَدا

ْدُل )وم  ﴾َشِهيٗدا   َعَلۡيُكمۡ  ٱلّرُسوُل  َوَيُكونَ  ٱَلّاِس  ُط الْعم  .«الْومسم

“জকয়ামসতর জদন নূহ আলাইজহস সালামসক ডাকা হসব, জতজন বলসবন: 

সদা উপজস্থত, আপনার সন্তুজষ্ট জবধাসন আজম সদা তৎপর তহ আমার 

রব, জতজন বলসবন: তুজম তপৌঁজেসয়ে? জতজন বলসবন: হযাাঁ, তার উম্মতসক 

বলা হসব: তস ততামাসদর তপৌঁজেসয়সে? তারা বলসব: আমাসদর জনকট্ 

তকাসনা সতকেকারী আসস জন। জতজন বলসবন: ততামার িনয তক সাক্ষী 

জদসব? জতজন বলসবন: মুহাম্মাদ ও তার উম্মত, অতুঃপর তারা সাক্ষয 

জদসব তয, জনশ্চয় জতজন তপৌঁজেসয়সেন, আর রাসূল হসবন ততামাসদর 

সাক্ষী। এ হসে আল্লাহ তা‘আলার বাণ্ী: 

ّمةٗ  َجَعۡلَنَُٰكمۡ  َوَكَذَٰلَِك ﴿
ُ
َُكونُ  َوَسٗطا أ ِ يءَ  وا  ّل   ٱلّرُسوُل  َوَيُكونَ  ٱَلّاِس  ََعَ  ُشَهَدا

ْدُل [ ٧٢١: ابلقرة] ﴾١٤٣ َشِهيٗدا   َعلَۡيُكمۡ  ُط الْعم الْومسم  .«) وم
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“আর এভাসবই আমরা ততামাসদরসক মধযপন্থী উম্মত বাজনসয়জে, যাসত 

ততামরা মানুসষর ওপর সাক্ষী হও এবাং রাসূল সাক্ষী হন 

ততামাসদর রপর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩] ওয়াসাত অথে 

ইনসাফপূণ্ে পথ বা মধযমপন্থার অনুসারী”। (সহীহ বুখারী, জতরজমযী ও 

ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

৮৭. আবু মূসা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

عم » -87 ِة دمفم نم يمْوُم الِْقيمامم ُ إِذما اكم لَّ -اَّللَّ زَّ ومجم اِنياا  -عم ْو نمْصم
م
ُهوِدياا أ  ُُكِّ ُمْسِلم  يم

إَِلم
ُككم ِمْن انلَّارِ  ا فَِكم ذم يمُقوُل: هم  .«فم

“যখন জকয়ামসতর জদন হসব আল্লাহ তা‘আলা প্রসতযক মুসজলসমর জনকট্ 

একিন ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান জদসবন, অতুঃপর বলসবন: এ হসে 

ততামার িাহান্নাম তথসক মুজির জবজনময়19”। (সহীহ মুসজলম ও আহমদ) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

৮৮. আবু মূসা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

: )صنف( يدُخلون اْلنة بغي حساب  » -88 ُ هذه األمُة لَع ثَلثِة أصناف  َُتْْشم
( حُياسبون حسابًا يسًيا ثم  يمْدخلون اْلنة، )وصنف( َييئون لَع )وصنف 

                                                           
19 কারণ্, প্রজতজট্ মানুসষর িনয িাহান্নাসম একজট্ স্থান রসয়সে। যখন মুসজলম 
িাহান্নাসম ত ল না, আর খৃষ্টান ও ইয়াহূদী িাহান্নাসম ত ল, তখন তস তযন মুসজলসমর 
স্থান দখল কসর জনল। আর মুসজলম তযন কাজফরসক তার স্থলাজভজষি করল। 
[সম্পাদক] 
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ظهورهم أمثاُل اْلباِل الراسياِت ُذنوًبا فيسأُل اهلل عنهم وهو أعلم بهم فيقول: ما 
وها عنهم واجعلوها لَع  هؤَلء؟ فيقولون: هؤَلء عبيٌد من عباِدك، فيقول: ُحطُّ

 .«صارى وأْدِخلوهم برمحِت اْلنَّةاَلهوِد وانلَّ 

“এ উম্মতসক জতন ভাস  উপজস্থত করা হসব: প্রথম ভা  জবনা জহসসসব 

িান্নাসত প্রসবি করসব। জদ্বতীয় ভা  তথসক সামানয জহসসব তনওয়া হসব, 

অতুঃপর তারা িান্নাসত প্রসবি করসব। তৃতীয় ভা  জনসিসদর জপস র 

উপর বড় পাহাসড়র নযায় পাপসহ উপজস্থত হসব, অতুঃপর আল্লাহ 

তাসদরসক জিজ্ঞাসা করসবন, অথচ জতজন তাসদর সম্পসকে অজধক িাসনন: 

এরা কারা? তারা বলসব: এরা আপনার কতক বান্দা। জতজন বলসবন: 

এসব তাসদর তথসক হট্াও, এগুসলা ইয়াহূদী ও খৃস্টানসদর ওপর রাখ 

এবাং তাসদরসক আমার রহমসত িান্নাসত প্রসবি করাও”। (হাসকম) 

হাদীসজট্ হাসান। 

৮৯. আবু উমামা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

إذا اكن يوُم القيامة قامت ثُلة من انلَّاس يسدون األفق نورهم اكلشمس، » -89
اُل: حممد وأمته، ثم تقوم ثُلٌَّة أخرى  فيقال: انلِبُّ األِم فيتحسس هلا ُكُّ نمِبٍّ فيُقم

مسدُّ ما بْي األفق نُورهم اكلقمر  َللة ابلدر، فيقال: انلِب األِم، فيتحسس هلا ُك ي
، فيقال: حممٌد وأمته، ثم تقوم ثُلٌة أخرى يسد ما بْي األفق نورهم مثل كوكب  َشء 
، فيقال: حممٌد وأمته، ثم حييث  ِف السماء، فيقال: انلِب األِم، فيتحسس هلا ُك َشء 

ذ ِف وضع املزياُن ويؤُخحثيتْي فيقول: هذا لك يا حممد وهذا مين لك يا حممد, ثم ي
 .«باحلسا
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“যখন জকয়ামসতর জদন হসব একদল মানুষ দাাঁড়াসব, তাসদর নূর সূসযের 

নযায় জদ ন্ত তেসক তফলসব, অতুঃপর বলা হসব: উম্মী নবী, প্রসতযক নবী 

এ িনয  প্রস্তুত হসবন। অতুঃপর বলা হসব: মুহাম্মাদ ও তার উম্মত। 

অতুঃপর একদল দাাঁড়াসব তাসদর নূর তচৌদ্দ তাজরসখর চাাঁসদর নযায় 

জদ সন্তর মধযবতেী সব তেসক তফলসব, বলা হসব: উম্মী নবী,  প্রসতযসকই 

এ িনয প্রস্তুত হসবন, অতুঃপর বলা হসব: মুহাম্মাদ ও তাাঁর উম্মত। 

অতুঃপর একদল দাাঁড়াসব তাসদর নূর আসমাসনর তারকার নযায় 

জদ সন্তর মধযবতেী সব তেসক তফলসব, বলা হসব: উম্মী নবী, প্রসতযসকই 

এ িনয প্রস্তুত হসবন, অতুঃপর বলা হসব: মুহাম্মাদ ও তার উম্মত। 

অতুঃপর দু’ মুজষ্ট উ াসবন ও বলসবন: এট্া ততামার িনয তহ মুহাম্মাদ 

ও এট্া আমার পক্ষ তথসক ততামার িনয তহ মুহাম্মাদ। অতুঃপর মীযান 
কাসয়ম করা হসব এবাং জহসাব আরম্ভ হসব”। (তাবরাজন) হাদীসজট্ 

হাসান। 

৯০. আনাস ইবন মাজলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

أتاِّن جَبيُل بمثل هذه املرآة ابليضاء فيها نُْكتة سوداء، قلت: يا جَبيُل ما » -91
هذه؟ قال: هذا اْلُُمعة جعلها اهلل عيًدا لك وألمتك فأنتم قبل اَلهود وانلصارى، 

 يوافقها عبٌد يسأل اهلل فيها خًيا إَل أعطاُه إياه، قال: قلت: ما هذه فيها ساعٌة َل
انلُْكتُة السوداء؟ قال: هذا يوم القيامة تمُقوم ِف يوم اْلمعة، وَنن ندعوه عندنا 
)املزيد( قال: قلت: ما يوُم املزيد؟ قال: إنَّ اهلل جعل ِف اْلنة واديًا أفيح، وجعل فيه 

بيض، فإذا اكن يوُم اْلمعة يْنُل اهلل فيه فوضعت فيه منابر ُكثْبانًا من املسك األ
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، ويْنلن احلوُر العُْي من الُغرف  من ذهب لألنبياء وكراِس من درٍّ للشهداء 
َّدوه، قال: ثم يقول اهلل: اكسوا عبادي فيكسون، ويقول: أطعموا  فحمدوا اهلل وجمم

طيبون، بوا عبادي فيعبادي فيطعمون، ويقول: اسقوا عبادي فيسقون، ويقول: طيِّ 
ثم يقول: ماذا تُريدون؟ فيقولون: ربنا رضوانك، قال: يقول: رضيت عنكم ثم 

، وِه من  زمردة  خُضاء ومن ياقوتة   يأمرهم فينطلقون وتصعُد احلوُر العْي الغرفم
 .«محراء

“সাদা এ আয়নার নযায় অনুরূপ আয়না জনসয় জিবরীল আমার জনকট্ 

এসসসে তাসত কাসলা একজট্ তফাাঁট্া। আজম বললাম: তহ জিবরীল এট্া 

জক? জতজন বলসলন: এ হসে িুমা, আল্লাহ যা ততামার ও ততামার 

উম্মসতর িনয ঈদ বাজনসয়সেন, ততামরাই ইয়াহূদী ও খৃস্টানসদর পূসবে, 

(অথোৎ তাসদর সাপ্তাজহক ঈসদর পূবেজদন ততামাসদর ঈসদর জদন) তাসত 

একজট্ মুহূতে রসয়সে, তস সময় বান্দা আল্লাহর জনকট্ তকাসনা কলযাণ্ 

প্রাথেনা করসব না, যা জতজন তাসক জদসবন না। জতজন বসলন: আজম 

বললাম: এ কাসলা তফাাঁট্া জক? জতজন বলসলন: এ হসে জকয়ামত িুমার 

জদন কাসয়ম হসব, আমরা এসক মাজযদ বজল। জতজন বসলন: আজম বললাম: 

ইয়াওমুল মাজযদ জক? জতজন বলসলন: আল্লাহ িান্নাসত প্রিস্ত ময়দান 

নতজর কসরসেন, তসখাসন জতজন সাদা জমিসকর সূ্তপ তরসখসেন, যখন 

িুমার জদন হয় আল্লাহ তসখাসন অবতরণ্ করসবন, তসখাসন নবীসদর 

িনয স্বসণ্ের জমম্বার রাখা হয়, আর িহীদসদর িনয মুসিার তচয়ার এবাং 

(িান্নাসতর) প্রাসাদসমূহ তথসক ‘হূরুল ঈন’ বা ডা র নয়না হূর অবতরণ্ 

কসর আল্লাহর প্রিাংসা ও গুণ্- ান করসব। জতজন বসলন: অতুঃপর আল্লাহ 

বলসবন: আমার বান্দাসদর কাপড় পজরধান করাও, তাসদর কাপড় 
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পজরধান করাসনা হসব। জতজন বলসবন: আমার বান্দাসদর খাদয দাও, 

তাসদর খাদয তদওয়া হসব। জতজন বলসবন: আমার বান্দাসদর পান করাও, 

তাসদর পান করাসনা হসব। জতজন বলসবন: আমার বান্দাসদর সু জন্ধ দাও, 

তাসদর সু জন্ধ তদওয়া হসব। অতুঃপর বলসবন: ততামরা জক চাও? তারা 

বলসব: তহ আমাসদর রব ততামার সন্তুজষ্ট। জতজন বসলন: জতজন বলসবন: 

আজম ততামাসদর ওপর সন্তুষ্ট হসয়জে, অতুঃপর তাসদরসক জনসদেি জদসবন, 

তারা যাসব ও ‘হূরল ঈন’ প্রাসাদসমূসহ প্রসবি করসব যা সবুি মজণ্-

মুিা ও লাল ইয়াকুত পাথসরর নতজর”। (আবু ইয়ালা) হাদীসজট্ সহীহ। 

৯১. ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ا » -91 ْصِ إَِلم ُغُروِب إِنَّمم ِة الْعم َلم ا بمْْيم صم مم ِم كم مم
ُ
لمفم ِمْن اأْل ْن سم اُؤُكْم ِفيمم بمقم

ُزوا  جم اُر ُثمَّ عم فم انلَّهم َّتَّ انْتمصم ا حم ِملُوا بِهم عم ْهُل اْلَّْورماِة اْلَّْورماةم فم
م
وِِتم أ

ُ
ْمِس, أ الشَّ

ْهُل اْْلِ 
م
وِِتم أ

ُ
ْعُطوا ِقيماًطا ِقيماًطا، ُثمَّ أ

ُ
َّتَّ ُصلِّيمْت الْعمْصُ فمأ ِملُوا بِِه حم عم يلم فم َْنِ يِل اْْلِ  َْنِ

بمْت  رم َّتَّ غم ِملْتُْم بِِه حم عم وتِيتُْم الُْقْرآنم فم
ُ
ْعُطوا ِقيماًطا ِقيماًطا، ُثمَّ أ

ُ
ُزوا فمأ جم ُثمَّ عم

ؤُ  ْهُل الِْكتماِب هم
م
: أ الم قم ، فم ْْيِ ْْيِ ِقيماطم ْعِطيتُْم ِقيماطم

ُ
ْمُس فمأ ًَل الشَّ مم قملُّ ِمنَّا عم

م
ِء أ َلم

ُهوم  : فم ، قمالم يْئًا؟ قمالُوا: َلم ُكْم شم قِّ لمْمتُُكْم ِمْن حم ْل ظم : هم ُ ْجًرا، قمالم اَّللَّ
م
ُ أ ْكَثم

م
فمْضِِل  ومأ

اءُ  شم
م
ْن أ وِتيِه مم

ُ
 .«أ

“ততামাসদর পূসবের উম্মসতর তুলনায় ততামাসদর স্থাজয়ে হসে আসর 

সালাত তথসক সূযোস্ত পযেন্ত। আহসল তাওরাতসক তাওরাত প্রদান করা 

হসয়সে, তারা তার ওপর জদসনর অসধেক আমল কসর অতুঃপর অক্ষমতা 
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প্রকাি কসরসে, তাই তাসদরসক এক জকরাত20 এক জকরাত তদওয়া 

হসয়সে। অতুঃপর আহসল ইজঞ্জলসক ইজঞ্জল তদওয়া হসয়সে, তারা তার 

ওপর আমল কসরসে আসর সালাত পযেন্ত, অতুঃপর তারা অক্ষমতা 

প্রকাি কসরসে, তাই তাসদরসক এক জকরাত এক জকরাত তদওয়া 

হসয়সে। অতুঃপর ততামাসদরসক কুরআন তদওয়া হসয়সে, ততামরা তার 

ওপর আমল কসরে সূযোস্ত পযেন্ত, তাসতই ততামাসদরসক দুই জকরাত দুই 

জকরাত প্রদান করা হসয়সে। জকতাজবরা বলল: তারা আমাসদর তুলনায় 

আমসল কম, জকন্তু সাওয়াসব অজধক। আল্লাহ বলসলন: আজম জক 

ততামাসদর হক তথসক সামানয বজঞ্চত কসরজে? তারা বলল: না, জতজন 

বলসলন: এট্া আমার অনুগ্রহ, আজম যাসক চাই দান কজর”। (সহীহ 

বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 

৯২. সাওবান রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ا » -92 يمبْلُُغ ُملُْكهم ِِت سم مَّ
ُ
إِنَّ أ ا، وم اِربمهم غم مم ا وم هم اِرقم شم يُْت مم

م
أ رْضم فمرم

م
م زمومى َِل اأْل إِنَّ اَّللَّ

 ، ْبيمضم
م
مْحمرم وماأْل

م
يِْن اأْل ْْنم ْعِطيُت الْكم

ُ
ا، ومأ ا ُزوِيم َِل ِمنْهم ْن َلم مم

م
ِِت أ مَّ

ُ
لُْت رمِّبِّ أِل

م
أ إِِّنِّ سم وم

ْنُفِسِهْم فميمْستمِبيحم 
م
ا ِمْن ِسومى أ ُدوا لميِْهْم عم لِّطم عم ْن َلم يُسم

م
، ومأ ة  مَّ نمة  َعم ا بِسم هم ُيْهِلكم

اًء فمإِنَُّه َلم يُرمدُّ  يُْت قمضم ا قمضم
ُد إِِّنِّ إِذم : يما حُمممَّ إِنَّ رمِّبِّ قمالم تمُهْم، وم يْ بميْضم ْعطم

م
إِِّنِّ أ تُكم ، وم

ْنُفِسِهْم 
م
ا ِمْن ِسومى أ ُدوا لميِْهْم عم لِّطم عم سم

ُ
ْن َلم أ

م
، ومأ ة  مَّ نمة  َعم ُهْم بِسم ْهِلكم

ُ
ْن َلم أ

م
ِتكم أ مَّ

ُ
أِل

ا  ارِهم ْقطم
م
ْن بِأ لميِْهْم مم عم عم مْو اْجتممم ل تمُهْم وم مْستمِبيُح بميْضم ا-ي ارِهم ْقطم

م
ْن بمْْيم أ : مم ْو قمالم

م
َّتَّ حم  -أ

مْسِِب بمْعُضُهْم بمْعًضايمُكونم بمْعُضُهْم ُيْهِلُك بمْعًض  ي  .«ا وم

                                                           
20 দীনার মুো মাসনর কু্ষে অাংিসক জকরাত বলা হয়। [সম্পাদক] 
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“আল্লাহ তা‘আলা আমার িনয যমীন ঘুজচসয় জদসলন ফসল আজম তার 

পূবে-পজশ্চম তদসখজে, জনশ্চয় আমার উম্মসতর রািে তপৌঁেসব যতটু্কু 

আমার সামসন তপি করা হসয়সে। আমাসক লাল ও সাদা দু’জট্ ভাণ্ডার21 

প্রদান করা হসয়সে, আজম আমার রসবর জনকট্ আমার উম্মসতর িনয 

প্রাথেনা কসরজে তযন, তাসদরসক বযাপক দুজভেসক্ষর মাধযসম ধ্বাংস করা না 

হয়, তযন তাসদর ওপর তাসদর বযতীত তকাসনা দুিমন চাজপসয় তদওয়া 

না হয়, তয তাসদর সমূসল ধ্বাংস করসব। আমার রব আমাসক বসলসেন: 

তহ মুহাম্মাদ আজম যখন তকাসনা জসদ্ধান্ত গ্রহণ্ কজর, তা প্রতযাখযান করা 

হয় না, আজম ততামার উম্মসতর িনয ততামাসক প্রদান করলাম তয, 

তাসদরসক বযাপক দুজভেক্ষ দ্বারা ধ্বাংস করব না। তাসদর ওপর তাসদর 

বযতীত তকাসনা দুিমন চাজপসয় তদব না যারা তাসদর সমূসল ধ্বাংস করসব, 

যজদও দুজনয়ার প্রান্ত তথসক এসস একত্র হয় অথবা বসলসেন: জদ সন্তর 

মধয তথসক এসস, তসব তারা এসক অপরসক ধ্বাংস করসব, এসক 

অপরসক বজন্দ করসব”। (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৯৩. আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, 

93- « ِ نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلل عليه وسلم تمَلم قمْولم اَّللَّ
م
لَّ -أ زَّ ومجم :  -عم اِهيمم ِ ﴿ِِف إِبْرم  َرب 
ۡضلَۡلنَ  إِّنُهنّ 
َ
ِنَ  َكثِٗيا أ ِ   فَإِنُّهۥ تَبَِعِن  َفَمن ٱَلّاِس   م  لم ، اْْليمةم  ﴾ِمن  قمالم ِعيَسم عم يِْه وم
م:  َلم ۡبُهمۡ  إِن﴿السَّ ِ نَت  فَإِنَّك  لَُهمۡ  َتۡغفِرۡ  ِإَون ِعَباُدَكه  فَإِّنُهمۡ  ُتَعذ 

َ
، ﴾١١٨ ٱۡۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ  أ

 : قمالم يِْه وم عم يمدم فم ِِت »فمرم مَّ
ُ
ِِت أ مَّ

ُ
:  «اللَُّهمَّ أ لَّ زَّ ومجم ُ عم الم اَّللَّ قم ى، فم بمكم يُل اْذهم »وم ْب يما ِجَْبِ

د   ْعلممُ -إَِلم حُمممَّ
م
بُّكم أ رم ا ُيبِْكي -وم لُْه مم مهُ فمسم ْخَبم

م
ُ فمأ َلم

م
أ م فمسم َلم لميِْه السَّ يُل عم تماهُ ِجَْبِ

م
، فمأ  كم

                                                           
21 অথোৎ স্বণ্ে ও তরৌপয। [সম্পাদক] 
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ْب إَِلم  يُل اْذهم : يما ِجَْبِ ُ  اَّللَّ
الم قم ْعلمُم, فم

م
: ومُهوم أ ا قمالم ِ صىل اهلل عليه وسلم بِمم رمُسوُل اَّللَّ
مُسوُءكم  َلم ن ِتكم وم مَّ

ُ
ُُنِْضيكم ِِف أ ُقْل: إِنَّا سم د  فم  . «حُمممَّ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইজহস সালাম 

সম্পসকে আল্লাহর এ বাণ্ী জতলাওয়াত কসরন:  

﴿ ِ ۡضلَۡلنَ  إِّنُهنّ  َرب 
َ
ِنَ  َكثِٗيا أ ِ   فَإِنُّهۥ تَبَِعِن  َفَمن ٱَلّاِس   م   [  ١٢:ابراهيم] ﴾٣٦ ِمن 

“তহ আমার রব, জনশ্চয় এসব মূজতে অসনক মানুষসক পথভ্রষ্ট কসরসে, 

সুতরাাং তয আমার অনুসরণ্ কসরসে, জনশ্চয় তস আমার দলভুি”। [সূরা 

ইবরাহীম, আয়াত: ৩৬] ঈসা আলাইজহস সালাম বসলসেন: 

ۡبُهمۡ  إِن ﴿ ِ نَت  فَإِنَّك  لَُهمۡ  َتۡغفِرۡ  ِإَون ِعَباُدَكه  فَإِّنُهمۡ  ُتَعذ 
َ
: دةاملائ] ﴾ ١١٨ ٱۡۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ  أ

٧٧٨  ] 

“যজদ আপজন তাসদরসক িাজস্ত প্রদান কসরন তসব তারা আপনারই বান্দা, 

আর তাসদরসক যজদ ক্ষমা কসরন, তসব জনশ্চয় আপজন পরাক্রমিালী, 

প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আল-মাসয়দাহ, আয়াত: ১১৮] অতুঃপর জতজন হাত 

উজ সয় বসলন: “তহ আল্লাহ আমর উম্মত, আমার উম্মত” এবাং ক্রন্দন 

কসরন। আল্লাহ তা‘আলা বসলন: “তহ জিবরীল মুহাম্মসদর জনকট্ যাও, 

(জনশ্চয় ততামার রব অজধক জ্ঞাত,) তাসক জিজ্ঞাসা কর কী িনয কাাঁদ? 

জিবরীল আলাইজহস সালাম এসস তাসক জিজ্ঞাসা কসরন, অতুঃপর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তাসক বলসলন: জতজনই ভাসলা 

িাসনন। আল্লাহ তা‘আলা বসলন: তহ জিবরীল মুহাম্মসদর জনকট্ যাও, 
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তাসক বল: জনশ্চয় আজম ততামার উম্মসতর বযাপাসর ততামাসক সন্তুষ্ট করব, 

ততামাসক অসন্তুষ্ট করব না”। (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৯৪. মাজলক ইবন সা‘সা‘ তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: ... এখাসন জতজন জম‘রাসির হাদীস বণ্েনা কসরন, 

তাসত রসয়সে, 

94- «  ، نمْعتم ا صم : مم الم قم ، فم َّتَّ ِجئُْت ُموَسم ْقبملُْت حم
م
ةً فمأ َلم ُْسونم صم َّ َخم م ْت لَعم ُثمَّ فُرِضم

اِئيلم  ُْت بميِن إِْْسم ْلم ْعلمُم بِانلَّاِس ِمنْكم َعم
م
نما أ
م
: أ ًة، قمالم َلم ُْسونم صم َّ َخم م ْت لَعم قُلُْت: فُرِضم

دَّ  شم
م
ا  أ لمهم عم ْْلُُه فمجم

م
أ ْعُت فمسم لُْه، فمرمجم بِّكم فمسم تمكم َلم تُِطيُق فمارِْجْع إَِلم رم مَّ

ُ
إِنَّ أ مِة، وم اْلم الُْمعم

تميُْت 
م
ا، فمأ ْْشً عملم عم ، ُثمَّ ِمثْلمُه فمجم ينم عملم ِعْْشِ ِثْيم ُثمَّ ِمثْلمُه فمجم ْربمِعْيم ُثمَّ ِمثْلمُه، ُثمَّ ثمَلم

م
أ

الم  قم ا ُموَسم فم لمهم عم ؟ قُلُْت: جم نمْعتم ا صم : مم الم قم تميُْت ُموَسم فم
م
ًْسا، فمأ ا َخم لمهم عم : ِمثْلمُه فمجم

ْن  ْفُت عم فَّ ِِت ومخم يُْت فمِريضم ْمضم
م
: إِِّنِّ قمْد أ نُوِديم ْي  فم

لَّْمُت ِِبم : ِمثْلمُه قُلُْت سم الم قم ًْسا، فم َخم
ا ْْشً نمةم عم ْجِزي احْلمسم

م
 .«ِعبماِدي ومأ

“অতুঃপর আমার ওপর পঞ্চাি ওয়াি সালাত ফরয করা হয়, অতুঃপর 

আজম এজ সয় মূসা পযেন্ত আজস, জতজন বসলন: জক কসরে? আজম বললাম: 

আমার ওপর পঞ্চাি ওয়াি সালাত ফরয করা হসয়সে। জতজন বসলন: 

মানুষ সম্পসকে ততামার তচসয় আজম তবজি িাজন, আজম বজন ইসরাইলসক 

কজ নভাসব পরীক্ষা কসরজে, ততামার উম্মত পারসব না, জফসর যাও 

ততামার রবসক বল। আজম জফসর যাই, অতুঃপর তাসক বজল, জতজন তা 

চজল্লি ওয়াি কসর তদন, অতুঃপর অনুরূপ ঘসট্, ফসল জত্রি কসর তদন, 

অতুঃপর অনুরূপ ঘসট্, ফসল জবি কসর তদন, অতুঃপর অনুরূপ ঘসট্, 

ফসল দি কসর তদন, অতুঃপর মূসার জনকট্ আজস, জতজন অনুরূপ বসলন, 
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ফসল তা পাাঁচ কসর তদওয়া হয়। অতুঃপর মূসার জনকট্ আজস, জতজন 

বসলন: জক কসরে? আজম বললাম: পাাঁচ ওয়াি কসর জদসয়সেন, জতজন 

অনুরূপ বসলন। আজম বললাম: আজম সন্তুষ্ট জচসি গ্রহণ্ কসরজে। অতুঃপর 

তঘাষণ্া তদওয়া হয়: জনশ্চয় আজম আমার ফরয বাস্তবায়ন কসরজে, আমার 

বান্দাসদর তথসক হালকা কসরজে, আজম এক তনজকর প্রজতদান জদব দি”। 

(সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

৯৫. ইবন মাসউদ তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْت » -95 َّ  ُعرِضم م مُ  لَعم مم
ُ
وِْسِم، األ يُْت  بِالْمم

م
أ ِِت، فمرم مَّ

ُ
بمتيِْن  أ ْعجم

م
ُتُهْم، فمأ َْثم يْنم  كم  قمدْ  تُُهْم،ومهم

لمئُوا ْهلم  مم ، السَّ الم  وماْْلمبملم قم ُد، يما: فم ؟ حُمممَّ رمِضيتم
م
مْ : قُلُْت  أ يْ  نمعم

م
، أ عم : قمالم  رمبِّ مم ُؤَل وم  ءِ هم

بُْعونم  لًْفا سم
م
ْيِ  اْْلمنَّةم  يمْدُخلُونم  أ ، بِغم اب  ينم  ِحسم ِ ، َل اَّلَّ قُونم ْ مْسَتم  ومَل ،يمْكتمُوونم  ومَل ي
، ُونم يَّ تمطم م  يم بِِّهمْ  وملَعم ُونم  رم َكَّ تموم الم  ،" يم قم ةُ  فم شم م  اْدعُ : ُعَكَّ نْ  اَّللَّ

م
لميِن  أ ْعم  اللَُّهمَّ  : الم قم  ِمنُْهْم، َيم

لْهُ  رُ  رمُجٌل  قمالم  ُثمَّ  ،" ِمنُْهمْ  اْجعم م  اْدعُ : آخم نْ  اَّللَّ
م
لميِن  أ ْعم بمقمكم : قمالم  ِمنُْهْم، َيم ا سم شم  بِهم  «ةُ ُعَكَّ

“(হসির22) তমৌসুসম সকল উম্মত আমার সামসন তপি করা হসয়সে, 

ফসল আজম আমার উম্মত তদসখজে, তাসদর আজধকয ও হালত আমাসক 

খুজি কসরসে, তারা সমতল ও পাহাড় সবেত্র পূণ্ে জেল। জতজন বলসলন: 

তহ মুহাম্মাদ তুজম জক সন্তুষ্ট হসয়ে? আজম বললাম: হযাাঁ, তহ রব। জতজন 

বলসলন: তাসদর সাসথ িিুর হািার জবনা জহসসসব িান্নাসত যাসব, যারা 

ঝাাঁড়-ফুাঁক চায় না, জ্বলন্ত তলাহার তসক তদওয়ার জচজকৎসা গ্রহণ্ কসর 

                                                           
22 ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রসন্থ তা স্পষ্ট করা হসয়সে। [সম্পাদক] 
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না এবাং অশুভ লক্ষণ্ তনয় না, বরাং তারা তাসদর রসবর ওপর তাওয়াকু্কল 

বা ভরসা কসর। উক্কািা বসলন: তদা‘আ কসরন তযন আল্লাহ আমাসক 

তাসদর অন্তভুেি কসরন। জতজন বসলন: “তহ আল্লাহ তাসক তাসদর 

অন্তভুেি করুন”। অতুঃপর অপর বযজি বসল: আমার িনয তদা‘আ 

করুন তযন আল্লাহ আমাসক তাসদর অন্তভুেি কসরন, জতজন বসলন: 

“উক্কািা ততামাসক অজতক্রম কসর ত সে”। (আহমদ, ইবন জহব্বান) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

৯৬. ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

ا » -96 فم ما الصَّ ْعملم نلم ْن َيم
م
بَّكم أ ما رم يٌْش لِلنَِِّبِّ صىل اهلل عليه وسلم : اْدُع نلم قمالمْت قُرم

بَّكم  : إِنَّ رم الم قم يُل فم تماُه ِجَْبِ
م
َعم فمأ : فمدم ْم. قمالم ؟ قمالُوا نمعم لُونم تمْفعم : وم ، قمالم نُْؤِمُن بِكم بًا وم ذمهم

لَّ - زَّ ومجم لميْكم ال -عم  عم
ُ
أ ْقرم ْن يم مم بًا، فم ا ذمهم فم مُهْم الصَّ ْصبمحم ل

م
يمُقوُل: إِْن ِشئْتم أ ، وم مم َلم سَّ

تمْحُت  إِْن ِشئْتم فم ، وم مِمْيم ال ًدا ِمْن الْعم حم
م
بُُه أ ذِّ عم

ُ
ابًا َلم أ ذم بْتُُه عم ذَّ رم بمْعدم ذملِكم ِمنُْهْم عم فم كم

: بمْل بماُب اْلَّوْ  مُهْم بمابم اْلَّْوبمِة ومالرَّمْحمِة، قمالم  .«بمِة ومالرَّمْحمِة ل

“কুরাইিরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলল: তুজম ততামার 

রসবর জনকট্ তদা‘আ কর তযন ‘সাফা’তক আমাসদর িনয স্বণ্ে বাজনসয় 

তদন, তাহসল আমরা ততামার ওপর ঈমান আনব। জতজন বলসলন: 

ততামরা তাই করসব? তারা বলল: হযাাঁ। ইবন আব্বাস বসলন: অতুঃপর 

জতজন তদা‘আ কসরন, ফসল তার জনকট্ জিবরীল আ মন কসরন ও 

বসলন: ততামার রব ততামাসক সালাম কসরসেন, জতজন বলসেন: যজদ তুজম 

চাও তাহসল ‘সাফা’তক তাসদর িনয স্বণ্ে বাজনসয় জদব, অতুঃপর তয 

কুফজর করসব, তাসক আজম এমন আযাব জদব যা দুজনয়ার কাউসক জদব 
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না। যজদ চাও আজম তাসদর িনয তাওবা ও রহমসতর দরিা খুসল জদব। 

জতজন বসলন: বরাং তাওবা ও রহমসতর দরিা”। (আহমদ) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

৯৭. উবাদাহ ইবন সাসমত তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

ُهْم » -97 طم وْسم
م
لُوهُ أ نْزم

م
لُوا أ نُوا إِذما نمزم َكم ابُُه، وم ْصحم

م
ْلمًة أ دم انلَِِّبَّ صىل اهلل عليه وسلم َلم قم فم

م  نَّ اَّللَّ
م
نُّوا أ زُِعوا، ومظم فم تمعماَلم -فم ْيمُهْم، فمإِذما ُهْم ِِبميماِل  -تمبمارمكم وم

ابًا غم ْصحم
م
ُ أ اْختمارم َلم

ْن يمُكونم انلَِِّبِّ صىل اهلل عليه وسل
م
ْقنما أ ْشفم

م
ِ أ وْهُ قمالُوا: يما رمُسولم اَّللَّ

م
ُوا ِحْيم رمأ َبَّ م فمكم

 ُ تمعماَلم -اَّللَّ ِ صىل اهلل عليه وسلم  -تمبمارمكم وم الم رمُسوُل اَّللَّ قم نما، فم ْيم ابًا غم ْصحم
م
مكم أ اْختمارم ل

ةِ إِ »:  اْْلِخرم ْنيما وم اِِب ِِف ادلُّ ْصحم
م
ْنتُْم أ

م
، بمْل أ ُد إِِّنِّ َلم : يما حُمممَّ

الم قم يِن فم ظم ْيقم
م
اَلم أ م تمعم مْم  نَّ اَّللَّ ل

 . ُد ُتْعطم ْل يما حُمممَّ
م
ا إِيَّاُه فماْسأ يْتُهم ْعطم

م
لمًة أ
م
ْسأ لميِن مم

م
أ قمْد سم ْث نمِبياا ومَلم رمُسوًَل إَِلَّ وم ْبعم

م
أ

ةِ  ِِت يمْومم الِْقيمامم مَّ
ُ
ٌة أِل اعم فم لمِِت شم

م
ْسأ ُقلُْت: مم ِ صىل اهللفم  «فم : يما رمُسولم اَّللَّ بُو بمْكر 

م
الم أ  قم

 : ُة؟ قمالم اعم فم ا الشَّ مم يمُقوُل »عليه وسلم وم كم فم ُت ِعنْدم
ْ
ِِت الَِِّت اْختمبمأ اعم فم ُقوُل: يما رمبِّ شم

م
أ

يُْخِرُج رمِّبِّ  ْم فم : نمعم اَلم تمعم تمعماَلم -الرَّبُّ تمبمارمكم وم ِِت مِ  -تمبمارمكم وم مَّ
ُ
يمنِْبُذُهْم ْن ابمِقيَّةم أ نلَّاِر فم

 «ِِف اْْلمنَّةِ 

“তকাসনা এক রাসত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর সাথী ণ্ 

তাসক হাজরসয় তফসলন, সাধারণ্ত তারা তকাথাও অবতরণ্ করসল তাসক 

তাসদর মাসঝ রাখসতন, তাই তারা জচজন্তত হসলা, তারা ধারণ্া করল 

আল্লাহ তার িনয না তাসদর বযতীত অনয সম্প্রদায় মসনানীত করসলন! 

এভাসবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক জনসয় জচন্তা করসত 

লা ল, হ াৎ তাসক তদসখ তাকবীর বসল উ ল, তারা বলল: তহ আল্লাহর 

রাসূল, আমরা আিঙ্কা করজেলাম তয, আল্লাহ না আপনার িনয আমাসদর 
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বযতীত অনযসদর মসনানীত কসরন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বলসলন: না, বরাং ততামরা আমার দুজনয়া ও আজখরাসতর 

সাথী। আল্লাহ তা‘আলা আমাসক িাগ্রত কসর বসলন: তহ মুহাম্মাদ, আজম 

এমন তকাসনা নবী ও রাসূল তপ্ররণ্ কজর জন তয আমার জনকট্ একজট্ 

বস্তু প্রাথেনা কসরসে আজম তাসক তদই জন। তহ মুহাম্মাদ, তুজম চাও, তদওয়া 

হসব। আজম বললাম: আমার চাওয়া হসে জকয়ামসতর জদন আমার 

উম্মসতর িনয সুপাজরি করা”। আবু বকসরা বলসলন: তহ আল্লাহর রাসূল 

সুপাজরি জক? জতজন বলসলন: “আজম বলব: তহ আমার রব, আমার 

সুপাজরি চাই যা আপনার জনকট্ আজম ত াপসন িমা তরসখজে। আল্লাহ 

বলসবন: হযাাঁ। অতুঃপর আমার রব িাহান্নাম তথসক আমার অবজিষ্ট 

উম্মত তবর করসবন, অতুঃপর তাসদরসক িান্নাসত জনসক্ষপ করসবন”। 

(আহমদ) হাদীসজট্ হাসান। 

বদজর সাহাবীসদর ফযীলত 

৯৮. আলী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

اِم « -98 وَّ بمْيم ْبنم الْعم نموِيَّ ومالزُّ ْرثمد  الْغم بما مم
م
ِ صىل اهلل عليه وسلم ومأ ثميِن رمُسوُل اَّللَّ بمعم

 : َُكُّنما فمارٌِس، قمالم ا  »وم هم عم ِكْيم مم ةً ِمْن الُْمْْشِ
م
أ ا اْمرم اخ  فمإِنَّ بِهم ةم خم تُوا رموْضم

ْ
َّتَّ تمأ ِلُقوا حم اْنطم

اِطِب بِْن  ٌة ِمْن حم ِحيفم ِكْيم  صم ةم إَِلم الُْمْْشِ ِِب بملْتمعم
م
 بمِعي   «أ

م مِسُي لَعم ا ت ْكنماهم ْدرم
م
ا؛ فمأ مهم  ل

ا مع المْت: مم قم ُقلْنما: الِْكتماُب، فم ِ صىل اهلل عليه وسلم فم يُْث قمالم نلا رمُسوُل اَّللَّ  انحم
ُقلْنما: مم  ْسنما فملمْم نمرم ِكتمابًا، فم ا فماْْلممم ْنماهم َنم

م
ِ صىل اهلل عِكتماٌب، فمأ بم رمُسوُل اَّللَّ ذم ليه ا كم

ا  تِهم ْهومْت إَِلم ُحْجزم
م
دَّ أ ْت اْْلِ

م
ا رمأ نَِّك فملممَّ رِّدم ُجم ْو نلم

م
ُْخرِِجنَّ الِْكتمابم أ ِِهم -وسلم ، ْلم وم

اء   ةٌ بِِكسم ِ صىل اهلل عليه وسلم فم  -حُمْتمِجزم  رمُسوِل اَّللَّ
ا إَِلم لمْقنما بِهم تُْه فماْنطم ْخرمجم

م
: قم فمأ الم
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الم  قم ُه، فم ْْضِبم ُعنُقم
م
ْعيِن فمأِل الُْمْؤِمِنْيم فمدم ُ وم م ومرمُسوَلم انم اَّللَّ ِ قمْد خم ُر يما رمُسولم اَّللَّ ُعمم

؟»انلَِِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم :  نمْعتم ا صم م مم ملمكم لَعم ا محم ا ِِب  «مم ِ مم اِطٌب: وماَّللَّ قمالم حم
 ِ ُكونم ُمْؤِمنًا بِاَّللَّ

م
ْن َلم أ

م
ْن يمُكونم َِل ِعنْدم أ

م
رمْدُت أ

م
رمُسوَِلِ صىل اهلل عليه وسلم ، أ  وم

ُ ُهنماكم ِمْن  ابِكم إَِلَّ َلم ْصحم
م
ٌد ِمْن أ حم

م
لميْسم أ اَِل، وم مم ْهِِل وم

م
ْن أ ا عم ُ بِهم ُع اَّللَّ ْوِم يمٌد يمْدفم الْقم

، فم  اَِلِ مم ْهِلِه وم
م
ْن أ ُ بِِه عم ُع اَّللَّ ْن يمْدفم تِِه مم ِشيم الم انلَِِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم : عم قم »قم دم صم

ْيًاومَلم  ُ إَِلَّ خم ْعيِن « تمُقولُوا َلم الُْمْؤِمِنْيم فمدم ُ وم رمُسوَلم م وم انم اَّللَّ ُر: إِنَُّه قمْد خم  ُعمم
الم قم , فم

 : الم قم ُه. فم ْْضِبم ُعنُقم
م
م اطَّ »فمأِل : لمعملَّ اَّللَّ الم قم ، فم ْهِل بمْدر 

م
لميْسم ِمْن أ

م
، أ ْهِل بمْدر 

م
لمعم لَع أ

بمْت لمُكْم اْْلمنَُّة  ْد ومجم قم ا ِشنْتُْم فم لُوا مم : اْعمم الم قم ْرُت لمُكمْ -فم فم ْد غم قم ْو فم
م
عمْت «-أ مم . فمدم

قمالم  رم وم يْنما ُعمم ْعلممُ عم
م
ُ ومرمُسوَُلُ أ  .«: اَّللَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম আবু মুরজসদ  নজভ, যুবাসয়র 

ও আমাসক তপ্ররণ্ কসরন, আমরা সবাই জেলাম তঘাড় সাওয়ার, জতজন 

বসলন: “ততামরা যাও, ‘রওদাতা খাখ’ এ তপৌঁে, তসখাসন এক মুিজরক 

নারী রসয়সে, তার সাসথ হাসতব ইবন আজব বালতা‘আর পক্ষ তথসক 

মুিজরকসদর প্রজত তলখা জচজ  আসে”। আমরা তাসক তসখাসনই তপলাম 

যার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসক 

বসলসেন, তস উস  চসড় যাজেল, আমরা বললাম: জচজ , তস বলল: আমার 

সাসথ জচজ  তনই। আমরা তাসক নাজমসয় তালাি করলাম জকন্তু তকাসনা 

জচজ  তপলাম না। আমরা বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম জমথযা বসলন জন, তুজম অবিযই জচজ  তবর করসব অথবা আমরা 

ততামাসক উলে করব, যখন তস পীড়াপীজড় তদখল, তার তকামসরর 

জফতার জদসক নির জদল, -জচজ জট্ কাপসড় তমাড়াসনা জেল,- অতুঃপর তস 

তা তবর করল, আমরা জচজ  জনসয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
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ওয়াসাল্লাসমর িনয েুট্লাম। অতঃপর উমার রাজদয়াল্লাহু আনহু বলসলন: 

তহ আল্লাহর রাসূল তস আল্লাহ, রাসূল ও মুজমনসদর সাসথ জখয়ানত 

কসরসে, আমাসক োড়ুন আজম তার  দোন উজড়সয় তদই। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম (হাসতবসক) বলসলন: “যা কসরে তকন কসরে?” 

হাসতব বলল: আল্লাহর কসম, আল্লাহ ও তার রাসূসলর প্রজত তবঈমান 

হওয়ার তকাসনা কারণ্ তনই, আজম তচসয়জে তাসদর জনকট্ আমার একট্া 

হাত থাক, যার জবজনমসয় আল্লাহ আমার পজরবার ও সম্পসদর সুরক্ষা 

জদসবন, আপনার সাথীসদর এমন তকউ তনই যার বাংসির তকাসনা তলাক 

তসখাসন তনই, যার দ্বারা আল্লাহ তার পজরবার ও সম্পদ রক্ষা কসরন। 

অতুঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বলসলন: “তস সতয বসলসে, 

তার বযাপাসর ভাসলা বযতীত মন্দ বল না”। উমার বলসলন: তস আল্লাহ, 

রাসূল ও মুজমনসদর জখয়ানত কসরসে, আমাসক অনুমজত জদন আজম তার 

 দোন উজড়সয় তদই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বলসলন: 

“তস জক বদজর নয়? অতুঃপর বলসলন: জনশ্চয় আল্লাহ বদজরসদর বযাপাসর 

অব ত হসয়সেন, অতুঃপর বসলসেন: ততামরা যা ইো কর, ততামাসদর 

িনয িান্নাত ওয়াজিব, অথবা ততামাসদর আজম ক্ষমা কসর জদসয়জে”। 

অতুঃপর ওমসরর দু’তচাখ অশ্রু জসি হসয় ত ল, জতজন বসলন: আল্লাহ ও 

তার রাসূলই অজধক িাসনন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসজলম ও আবু 

দাউদ) হাদীসজট্ সহীহ। 
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সালাত ফরয হওয়া ও জম‘রাসির  হাদীস 

৯৯. আনাস ইবন মাজলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ُه » -99 افِرم ُع حم اِر ومُدونم ابْلمْغِل يمضم ِويٌل فمْوقم احْلِمم ْبيمُض طم
م
ابٌَّة أ ِتيُت بِالَُْبماِق ومُهوم دم

ُ
أ

ِة الَِِّت  بمْطتُُه بِاحْلملْقم ْقِدِس قمالم فمرم تميُْت بميْتم الْمم
م
َّتَّ أ ِكبْتُُه حم : فمرم ْرفِِه، قمالم ِعنْدم ُمنْتمَهم طم

نِْبيما
م
رمْجُت يمْربُِط بِها اأْل تمْْيِ ُثمَّ خم ْكعم يُْت ِفيِه رم

لَّ ْسِجدم فمصم لُْت الْمم : ُثمَّ دمخم ُء، قمالم
يُل  ِِّن ِجَْبِ اءم جم

م-فم َلم لميِْه السَّ الم  -عم قم م فم ُْت اللََّبم َبم  فماْخَتم
إِنماء  ِمْن لم ، وم ْر 

بِإِنماء  ِمْن َخم
جم بِنما إَِلم  رم ةم ُثمَّ عم ْتم الِْفْطرم يُل: اْخَتم اِء ِجَْبِ مم ْل  »... فذكر احلديث وفيه:  « السَّ زم

م
فملمْم أ

رِْجُع بمْْيم رمِّبِّ 
م
تمعماَلم -أ بمْْيم ُموَسم  -تمبمارمكم وم م-وم َلم لميِْه السَّ : يما حُمم  -عم َّتَّ قمالم ُد إِنَُّهنَّ حم مَّ

ُْسو لِكم َخم ْْشٌ فمذم ة  عم َلم ْلمة  لُُِكِّ صم َلم لمومات  ُُكَّ يمْوم  وم ُْس صم نمة  َخم مَّ ِِبمسم ْن هم مم ًة، وم َلم نم صم
ا لْهم ْعمم يِّئمة  فملمْم يم مَّ بِسم ْن هم مم ا، وم ْْشً ُ عم ا ُكِتبمْت َلم ِملمهم نمًة فمإِْن عم سم ُ حم ا ُكتِبمْت َلم لْهم ْعمم  فملمْم يم

َّتَّ  لُْت حم م ْنم : فم ًة، قمالم يِّئمًة وماِحدم ا ُكتِبمْت سم ِملمهم يْئًا فمإِْن عم مْم تُْكتمْب شم يُْت ل  إَِلم انْتمهم
الم  قم ، فم َْلُ اْلَّْخِفيفم

م
بِّكم فماْسأ : ارِْجْع إَِلم رم الم قم تُُه فم ْ ْخَبم

م
ُموَسم صىل اهلل عليه وسلم فمأ

ْعُت إَِلم رمِّبِّ  ُقلُْت قمْد رمجم ِ صىل اهلل عليه وسلم : فم َّتَّ اْستمْحيميُْت مِ رمُسوُل اَّللَّ  .«نْهُ  حم

ِِهم »قال:  -عز وجل-اهلل عليه وسلم أن اهلل عن انلِب صىل  ذر وِف حديث أِب
ُْسونم  ِِهم َخم ٌْس وم يَّ  َخم م ْوُل دلم ُل الْقم  .«َل ُيبمدَّ

“আমার জনকট্ তবারাক জনসয় আসা হসলা, তবারাক হসে চতুষ্পদ িন্তু 

সাদা, লম্বা,  াধার তচসয় বড় ও খচ্চর তথসক তোট্, তার দৃজষ্টর তিষ 

প্রাসন্ত তস তার পা রাসখ, জতজন বসলন: আজম তাসত সাওয়ার হলাম, 

অবসিসষ আমাসক বায়তুল মাকজদস জনসয় আসা হসলা, জতজন বসলন: 

আজম তাসক তস খুাঁজট্র সাসথ বাাঁধলাম যার সাসথ নবী ণ্ বাাঁসধন। জতজন 
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বসলন: অতুঃপর আজম মসজিসদ প্রসবি কজর, তাসত দু’রাকাত সালাত 

আদায় কজর, অতুঃপর তবর হই। অতুঃপর জিবরীল আমার জনকট্ মসদর 

ও দুসধর পাত্র জনসয় আসসন, আজম দুসধর পাত্র গ্রহণ্ কজর, জিবরীল 

আমাসক বসলন: তুজম জফতরাত (স্বভাব) গ্রহণ্ কসরে, অতুঃপর আমাসদর 

জনসয় আসমাসন চসড়ন ...”। জতজন হাদীস উসল্লখ কসরন, তাসত রসয়সে: 

“আজম আমার রব ও মূসা আলাইজহস সালাসমর মাসঝ যাওয়া-আসা 

করসত জেলাম, অবসিসষ জতজন বসলন: তহ মুহাম্মাদ, প্রজত রাত-জদসন এ 

হসে পাাঁচ ওয়াি সালাত, প্রসতযক সালাসতর িনয দি, এভাসব পঞ্চাি 

ওয়াি সালাত। তয তনক কাি করার ইো করল জকন্তু তা কসর জন, 

আজম তার িনয একজট্ তনজক তলজখ, যজদ তস তা কসর তার িনয দিজট্ 

তলখা হয়। তয পাপ করার ইো কসর জকন্তু তস তা কসর জন, তার িনয 

জকেু তলখা হয় না, যজদ তস তা কসর তসব তার িনয একজট্ পাপ তলখা 

হয়। জতজন বসলন: অতুঃপর আজম অবতরণ্ কসর মূসা আলাইজহস 

সালাসমর জনকট্ তপৌঁেলাম এবাং তাসক সাংবাদ জদলাম, জতজন আমাসক 

বলসলন: ততামার রসবর জনকট্ জফসর যাও, তার জনকট্ হ্রাসসর দরখাস্ত 

কর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বলসলন: আজম বললাম 

আজম আমার রসবর জনকট্ বারবার জ সয়জে এখন লিা করজে”। (সহীহ 

বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

আবু যর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত হাদীসস রসয়সে, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তথসক বজণ্েত, আল্লাহ তা‘আলা বসলসেন: “এ হসে 
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পাাঁচ, অথচ তা পঞ্চাি23, আমার জনকট্ কথার (জসদ্ধাসন্তর) তকাসনা 

পজরবতেন তনই”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। অথোৎ 

কসমে পাাঁচ জকন্তু সাওয়াসব পঞ্চাি। 

‘আরাফার জদসনর ফযীলত ও হািীসদর জনসয় আল্লাহর  বে করা 

১০০. আসয়িা রাজদয়াল্লাহু আনহা বসলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

إِنَُّه » -111 ، وم فمةم رم بًْدا ِمْن انلَّاِر ِمْن يمْوِم عم ُ ِفيِه عم ْن ُيْعِتقم اَّللَّ
م
م ِمْن أ ْكَثم

م
ا ِمْن يمْوم  أ مم

يمُقوُل  ةم فم ئِكم مْدنُو ُثمَّ ُيبماِِه بِِهْم الْممَلم ءِ َلم ُؤَلم رمادم هم
م
ا أ  .«: مم

“আরাফার জদন বযতীত তকাসনা জদন তনই তযখাসন আল্লাহ তা‘আলা 

অজধক বান্দাসক িাহান্নাসমর আগুন তথসক মুি কসরন। তাসত জতজন 

জনকট্বতেী হন অতুঃপর জফজরিতাসদর সাসথ  বে কসরন ও বসলন: তারা 

জক চায়?” (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

১০১. িাসবর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ة» -111 ْْشِ ِذي احِلجم ل ِمْن عم فْضم
م
الم رمُجٌل: يا رمُسوُل  ،«ما ِمْن أيام  ِعنْدم اهلل أ قم قمال: فم

ِبيِل اهلل؟ قال:  اًدا ِف سم دمُهنَّ ِجهم دم ُل أْم عم فْضم
م
ُدْهنَّ ِجهاًدا »اهلل ُهّن أ دم ل ِمْن عم فْضم

م
ُهنَّ أ

ِبيِل  ُل اهلل ِف سم ْْنِ
: يم فةم رم ُل ِعنْد اهلل ِمْن يموم عم ام ِمْن يمْوم أفْضم  - وتمعماَلتمبمارْكم -اهلل، ومم

اِء، فيقول: اْنُظروا إَل ِعبماِدي  ْل الْسمم يُباِه بِأْهِل األرض أهم نيا فم اِء ادلُّ إَل الْسمم

                                                           
23 কাযেত পাাঁচ ওয়াি, জকন্তু সওয়াব পঞ্চাি ওয়াসির। 
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ِميْق يمرُجو اْءوا ِمْن ُُكِ فجٍّ عم اِجْي جم اءوا ُشْعثًا ُغَْبًا حم اِب، جم ذم نم رممْحمِت ولم يمروا عم
فْة رم  .«فملمم يُرم يوٌم أكَث عتيًقا ِمْن انلَّار ِمْن يموم عم

“জযলহি মাসসর দি জদন তথসক উিম আল্লাহর জনকট্ তকাসনা জদন 

তনই”। জতজন বসলন: এক বযজি বসল: তহ আল্লাহর রাসূল, এ জদনগুসলাই 

উিম, না এ জদনগুসলা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদসহ উিম? জতজন বলসলন: 

“জিহাদ োড়াই এগুসলা উিম। আল্লাহর জনকট্ আরাফার জদন তথসক 

উিম তকাসনা জদন তনই, আল্লাহ দুজনয়ার আসমাসন অবতরণ্ কসরন 

অতুঃপর যমীসন বাসকারীসদর জনসয় আসমাসন বাসকারীসদর সাসথ  বে 

কসরন। জতজন বসলন: আমার বান্দাসদর তদখ, তারা হসির িনয 

এসলাসমসলা চুল ও ধূজলময় অবস্থায় দূর-জদ ন্ত তথসক এসসসে। তারা 

আমার রহমত আিা কসর, অথচ তারা আমার আযাব তদসখ জন। সুতরাাং 

এমন তকাসনা জদন তদখা যায় না যাসত ‘আরাফার জদসনর তুলনায় 

িাহান্নাম তথসক অজধক মুজি পায়”। (ইবন জহব্বান) হাদীসজট্ হাসান জল 

 ায়জরহী। 

১০২. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

يمُقوُل: اْنُظُروا إَِلم ِعبماِدي » -112 اِء فم ة الْسمم ئِكم َلم فماْت مم رم ْهل عم
م
م ُيبماِِه بِأ إِنَّ اَّللَّ

امُءوِِن ُشْعثًا ُغَْبًا   .«جم

“আল্লাহ তা‘আলা আরাফার তলাকসদর জনসয় আসমাসনর জফজরিতাসদর 

সাসথ  বে কসরন, জতজন বসলন: আমার বান্দাসদর তদখ তারা এসলাসমসলা 
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চুল ও ধূজলময় অবস্থায় আমার কাসে এসসসে”। (ইবন জহব্বান) হাদীসজট্ 

সহীহ জল  ায়জরহী। 

জসয়াসমর ফযীলত 

১০৩. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْجِزي بِهِ » -113
م
نما أ
م
يمامم فمإِنَُّه َِل ومأ  الصِّ

ُ إَِلَّ مم َلم ِل ابِْن آدم مم : ُُكُّ عم ُ  .«قماملم اَّللَّ

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: জসয়াম বযতীত বজন আদসমর প্রসতযক আমলই 

তার িনয, কারণ্ তা আমার িনয, আজমই তার প্রজতদান তদব”। (সহীহ 

বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

সন্তান মারা যাওয়ার পর সাওয়াসবর আিায় নধযেধারণ্ করার ফযীলত 

১০৪. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ِفيَُّه » -114 بمْضُت صم اٌء إِذما قم زم بِْدي الُْمْؤِمِن ِعنِْدي جم ا ِلعم : مم اَلم ُ تمعم ُقوُل اَّللَّ  ِمنْ يم
بمُه إَِلَّ اْْلمنَّةُ  ْنيما ُثمَّ اْحتمسم ْهِل ادلُّ

م
 .«أ

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: আমার মুজমন বান্দার িনয আমার জনকট্ 

িান্নাত বযতীত তকাসনা প্রজতদান তনই যখন আজম দুজনয়া তথসক তার 

কজলিার টু্করা24 গ্রহণ্ কজর, আর তস তার িনয সাওয়াসবর আিা কসর 

নধযে ধারণ্ কসর”। (সহীহ বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 

                                                           
24 কজলিার টু্কসরার মত সন্তানসক মৃতুয জদসয় গ্রহণ্ কজর। [সম্পাদক] 



 

 

 
 134  

১০৫. শুরাহজবল ইবন শুফ‘আহ তথসক বজণ্েত, জতজন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর এক সাহাবী সূসত্র বণ্েনা কসরন, জতজন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনসেন: 

ِة: اْدُخلُوا اْْلمنَّةم » -115 اِن يمْومم الِْقيمامم اُل لِلِْودْلم :  «ُيقم َّتَّ »قمالم : يما رمبِّ حم يمُقولُونم فم
اُتنما هم مَّ

ُ
:  «يمْدُخلم آبماُؤنما ومأ تُونم »قمالم

ْ
يمأ :  «فم لَّ زَّ ومجم ُ عم يمُقوُل اَّللَّ : فم رماُهْم »قمالم

م
ا َِل أ مم

:  «حُمْبمنِْطئِْيم اْدُخلُوا اْْلمنَّةم  اُتنما»قمالم هم مَّ
ُ
: يما رمبِّ آبماُؤنما ومأ يمُقولُونم :  «فم يمقُ »قمالم وُل: فم

آبماُؤُكمْ  ْنتُْم وم
م
 .«اْدُخلُوا اْْلمنَّةم أ

“জকয়ামসতর জদন বাচ্চাসদর বলা হসব িান্নাসত প্রসবি কর”। জতজন 

বসলন: “তারা বলসব: যতক্ষণ্ না আমাসদর জপতা-মাতা প্রসবি না 

কসরন”। জতজন বসলন: “অতুঃপর তারা আসসব”। জতজন বসলন: আল্লাহ 

বলসবন: “জক বযাপার তাসদরসক তকন নারাি তদখজে, িান্নাসত প্রসবি 

কর”। জতজন বসলন: “অতুঃপর তারা বলসব: তহ আমার রব, আমাসদর 

জপতা-মাতা”! জতজন বসলন: “অতুঃপর জতজন বলসবন: “ততামরা ও 

ততামাসদর জপতা-মাতা িান্নাসত প্রসবি কর”। (আহমদ) হাদীসজট্ 

হাসান। 

১০৬. আবু উমামা তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

বসলসেন: 

ِة » -116 ْدمم بْتم ِعنْدم الصَّ ْتم وماْحتمسم َبم مم إِْن صم انمه وتعاَل: اْبنم آدم ُ ُسبْحم ُقوُل اَّللَّ يم
مكم ثمومابًا ُدونم اْْلمنَّةِ  رْضم ل

م
مْم أ وَلم ل

ُ
 .«اأْل
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“আল্লাহ তা‘আলা বলসবন: তহ বনী আদম, যজদ তুজম নধযেধারণ্ কর ও 

প্রথম দুুঃসখর সময় অনধযে না হসয় তাসত সাওয়াসবর আিা কর, তাহসল 

আজম ততামার িনয িান্নাত বযতীত তকাসনা প্রজতদাসন সন্তুষ্ট হব না”। 

(ইবন মািাহ) হাদীসজট্ হাসান। 

১০৭. আবু মূসা আি‘আজর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

117- « ُ دلم اتم وم ْم, إِذما مم : نمعم يمُقولُونم بِْدي؟ فم م عم دلم بمْضتُْم وم تِِه: قم ئِكم َلم ُ لِمم بِْد قمالم اَّللَّ الْعم
 : يمُقولُونم بِْدي؟ فم اذما قمالم عم يمُقوُل: مم ْم, فم يمُقولُون:م نمعم اِدهِ؟ فم ةم فُؤم رم بمْضتُْم ثممم يمُقوُل: قم فم

: ابْنُوا ِلعم  ُ يمُقوُل اَّللَّ ، فم عم ْجم كم وماْسَتم دم ِ وهُ بميْتم احْلمْمدِ محم مُّ  .«بِْدي بميْتًا ِِف اْْلمنَِّة ومسم

“বান্দার যখন সন্তান মারা যায় আল্লাহ তার জফজরিতাসদর বসলন: 

ততামরা আমার বান্দার সন্তান কব্জা কসরে? তারা বসল: হযাাঁ। জতজন 

বসলন, ততামরা আমার বান্দার অন্তসরর জনযোস গ্রহণ্ কসরে? তারা বসল: 

হযাাঁ। জতজন বসলন: আমার বান্দা জক বসলসে? তারা বসল: আপনার 

প্রিাংসা কসরসে ও ইন্নাজলল্লাজহ ওয়াইন্না ইলাইজহ রাসিউন পসড়সে। 

(অথোৎ আমরা সবাই আল্লাহর িনয এবাং আমরা তার কাসেই তফরৎ 

যাব এট্া বসলসে।) অতুঃপর আল্লাহ বসলন: ততামরা আমার বান্দার িনয 

িান্নাসত একজট্ ঘর জনমোণ্ কর, তার নাম রাখ বায়তুল হামদ”। 

(জতরজমযী ও ইবন জহব্বান) হাদীসজট্ িাইখ আলবাজন হাসান বসলসেন। 
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আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ও উৎসাহ প্রদাসনর ফযীলত 

১০৮. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

لميْكم » -118 نِْفْق عم
ُ
مم أ نِْفْق يما اْبنم آدم

م
: أ ُ  .«قمالم اَّللَّ

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: তহ বজন আদম, তুজম খরচ কর, আজম ততামার 

ওপর খরচ করব”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

১০৯. আজদ ইবন হাসতম রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

ِ  رمُسولِ  ِعنْدم  ُكنُْت » -119 : فصىل اهلل عليه وسلم اَّللَّ املم ُدُكْم »قم حم
م
نَّ أ مِقفم ...ُثمَّ َلم

مْم  ل
م
ُ: أ مُقولمنَّ َلم ُ، ُثمَّ َلم ِْجُم َلم َلم تمرمُْجماٌن ُيَتم اٌب وم بميْنمُه ِحجم ِ لميْسم بميْنمُه وم ْي اَّللَّ بمْْيم يمدم

اًَل؟  وتِكم مم
ُ
يمنُْظُر أ ، فم : بمىلم ْكم رمُسوًَل؟ فملميمُقولمنَّ رِْسْل إَِلم

ُ
مْم أ ل
م
: أ مُقولمنَّ ، ُثمَّ َلم : بمىلم فملميمُقولمنَّ

 َّ اَِلِ فمَلم يمرمى إَِلَّ انلَّارم فملْيمتَِّقْيم ْن ِشمم نُْظُر عم ، ُثمَّ يم ْن يمِمينِِه فمَلم يمرمى إَِلَّ انلَّارم عم
موْ  ل ُدُكْم انلَّارم وم حم

م
يِّبمة   أ ة  طم ِمم ْد فمِبَكم ِ

مْم َيم ة  فمإِْن ل  .«بِِشقِّ تمْمرم

“আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর জনকট্ জেলাম, জতজন 

বসলন: “... অতুঃপর ততামাসদর প্রসতযসক আল্লাহর সামসন দণ্ডায়মান 

হসব, তার ও আল্লাহর মাসঝ তকাসনা পদো থাকসব না, দুভাষীও না তয 

তার িনয অনুবাদ করসব। অতুঃপর জতজন বলসবন: আজম জক ততামাসক 

সম্পদ তদই নাই? তস বলসব: অবিযই, অতুঃপর বলসবন: আজম জক 

ততামার জনকট্ রাসূল তপ্ররণ্ কজরজন? তস বলসব: অবিযই, তস তার ডাসন 

তাকাসব আগুন বযতীত জকেুই তদখসব না, অতুঃপর তার বাসম তাকাসব 

আগুন বযতীত জকেুই তদখসব না। অতএব, ততামাসদর প্রসতযসকর উজচৎ 
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িাহান্নাসমর আগুন তথসক সুরক্ষা গ্রহণ্ করা, যজদও তসট্া একজট্ 

তখিুসরর অাংসির জবজনমসয় হয়, যজদ তার সামথেয না থাসক তাহসল সুন্দর 

বাকয দ্বারা”। (সহীহ বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 

১১০. আবু ওয়াসকদ লাইজস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন 

বসলন, 

ما ذماتم » -111 الم نلم ُثنما، فمقم دِّ يُحم لميِْه فم نِْزلم عم
ُ
ِِت انلَِِّبَّ صىل اهلل عليه وسلم إِذما أ

ْ
ُكنَّا نمأ

 : م »يمْوم  لَّ -إِنَّ اَّللَّ زَّ ومجم نم  -عم مْو اكم ل ِة، وم اكم إِيتماِء الزَّ ِة وم َلم  ِْلِقماِم الصَّ
الم نْلما الْمم نْزم

م
: إِنَّا أ

قمالم
مم وماد   ا َِلبِْن آدم ِْهمم ْن يمُكونم إَِلم

م
بَّ أ حم

م اِديماِن ألم ُ وم نم َلم مْو اكم ل ، وم ِْه ثمان 
ْن يمُكونم إَِلم

م
بَّ أ حم

م ألم
ْن تمابم  م مم ُ لَعم تُوُب اَّللَّ ماُب، ُثمَّ يم مم إَِلَّ الَتُّ وْفم ابِْن آدم  جم

ُ ْمألم َلم يم  .«ثماِلٌث، وم

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর জনকট্ আসতাম, যখন 

তার ওপর জকেু নাজযল হত জতজন আমাসদর বলসতন, একদা জতজন 

আমাসদর বসলন: “আল্লাহ তা‘আলা বসলসেন: আজম সম্পদ নাজযল 

কসরজে সালাত কাসয়ম করা ও যাকাত প্রদান করার িনয, যজদ বজন 

আদম একজট্ উপতযকার মাজলক হয়, তস পেন্দ করসব তার িনয 

জদ্বতীয়জট্ তহাক। যজদ তার দু’জট্ উপতযকা হয়, তস চাইসব তার িনয 

তৃতীয়জট্ তহাক। মাজট্ বযতীত তকাসনা বস্তু বজন আদসমর উদর পূণ্ে করসব 

না, অতুঃপর তয তওবা কসর আল্লাহ তার তওবা কবুল কসরন”। 

(আহমদ) হাদীসজট্ হাসান। 

১১১. বুসর ইবন িাহাি আল-কুরাজি তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 
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111- « : قمالم بَّابمةم وم ُه السَّ ْصبُعم
ُ
عم أ ِه، ُثمَّ ومضم فِّ قم انلَِِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم ِِف كم بمزم

ْت » ِذهِ فمإِذما بملمغم ْقتُكم ِمْن ِمثِْل هم
لم قمْد خم ، وم مم َنَّ ُتْعِجُزِِن اْبنم آدم

م
: أ لَّ زَّ ومجم ُ عم ُقوُل اَّللَّ يم

لِْقه(ِ  ارم إَِلم حم شم
م
ِذهِ )ومأ قمةِ  نمْفُسكم هم دم وماُن الصَّ

م
َنَّ أ
م
ُق: ومأ دَّ تمصم

م
: أ  .«قُلْتم

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তার হাসতর তালুসত থু থু 

তফলসলন, অতুঃপর তাসত িাহাদাত আেুল রাখসলন ও বলসলন: আল্লাহ 

তা‘আলা বসলন: তহ বজন আদম তুজম আমাসক কীভাসব অক্ষম করসব, 

অথচ আজম ততামাসক এরূপ বস্তু তথসক সৃজষ্ট কসরজে, যখন ততামার রূহ 

এখাসন তপৌঁসে, ( লার জদসক ইিারা করসলন), বল: আজম সদকা করব: 

আর কখন সদকা করার সময়।” (ইবন মািাহ ও আহমদ) হাদীসজট্ 

হাসান। 

রাসত অযু করার ফযীলত 

১১২. উকবা ইবন আসমর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন, 

ِمْعُت رمُسولم »-112 ُقْل، سم مْم يم ا ل ِ صىل اهلل عليه وسلم مم م رمُسوِل اَّللَّ قُوُل اَْلمْومم لَعم
م
َلم أ

ُقوُل:  ِ صىل اهلل عليه وسلم يم نَّمم »اَّللَّ هم  بميْتًا ِمْن جم
ْ
َّ متعمًدا فملْيمتمبموَّأ م ذبم لَعم ْن كم  «مم

ُقوُل:  ِمْعته يم ُقوُم الرجل من أمِت ِمْن اللَّيْ »ومسم لميِْه يم ُهوِر ومعم ُه إَِلم الطَّ اِلُج نمْفسم يُعم ِل فم
ُه  سم
ْ
حم رمأ سم إِذما مم ٌة، وم ْت ُعْقدم

ُه اَْنملَّ  ومْجهم
م
أ إِذما ومضَّ ٌة، وم ْت ُعْقدم

يِْه اَْنملَّ  يمدم
م
أ د فمإِذما ومضَّ ُعقم

يمُقوُل اهلل ٌة، فم  رِْجلميِْه اَْنملَّْت ُعْقدم
م
أ إِذما ومضَّ ٌة، وم ْت ُعْقدم

لَّ - اَْنملَّ زَّ ومجم ينم ومرماءم  -عم ِ لَِّلَّ
ُهوم  ا فم ذم بِْدي هم لميِن عم

م
أ ا سم مْسأليُن، مم ُه ي اِلُج نمْفسم ا ُيعم ذم بِْدي هم اِب: اْنُظُروا إَِلم عم احْلِجم

 ُ  «َلم



 

 

 
 139  

“আজম আি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম সম্পসকে বলব না 

যা জতজন বসলনজন, আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক 

বলসত শুসনজে: “তয আমার ওপর তস্বোয় জমথযা বসল, তস তযন িাহান্নাসম 

ঘর বাজনসয় তনয়”। তাসক আসরা বলসত শুসনজে: “আমার উম্মসতর 

তকাসনা বযজি রাসত উস , অতুঃপর জনসিসক পজবত্রতার িনয প্রস্তুত 

কসর, তার ওপর থাসক অসনক জ রা, যখন তস দু’হাত তধৌত কসর একজট্ 

জ রা খুসল যায়, যখন তস তচহারা তধৌত কসর একজট্ জ রা খুসল যায়, 

যখন তস তার মাথা মাসসহ কসর একজট্ জ রা খুসল যায়, যখন তস তার 

পা তধৌত কসর একজট্ জ রা খুসল যায়। আল্লাহ তা‘আলা পদোর আড়াসল 

অবস্থানকারীসদর বসলন: আমার বান্দাসক তদখ, তস আমার জনকট্ 

প্রাথেনারত হসয় জনি নফসসক কষ্ট জদসে, আমার এ বান্দা যা চাইসব 

তা তার িনযই”। (ইবন জহব্বান ও আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

তিষ রাসত তদা‘আ ও সালাত আদাসয়র ফযীলত 

১১৩. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

بُّنما » -113 ُل رم ْْنِ
تمعماَلم -يم ْنيما ِحْيم يمبَْقم ثُلُُث اللَّ  -تمبمارمكم وم اِء ادلُّ مم ْلمة  إَِلم السَّ يِْل ُُكَّ َلم

عْ 
ُ
ليُِن فمأ

م
مْسأ ْن ي ُ، مم ْستمِجيبم َلم

م
ْن يمْدُعوِِن فمأ ُقوُل: مم مْستمْغِفُرِِن اْْلِخُر يم ْن ي ْغِفرم  ِطيمُه، مم

م
فمأ

 ُ  .«َلم

“আমাসদর রব প্রসতযক রাসত দুজনয়ার আসমাসন অবতরণ্ কসরন যখন 

রাসতর এক তৃতীয়াাংি বাজক থাসক, জতজন বসলন: তক আমাসক আহ্বান 

করসব আজম তার ডাসক সাড়া জদব, তক আমার জনকট্ প্রাথেনা করসব 
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আজম তাসক প্রদান করব, তক আমার জনকট্ ক্ষমা চাইসব আজম তাসক 

ক্ষমা করব”। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসজলম, জতরজমযী, ইবন মািাহ ও 

সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 

দুই বযজিসক তদসখ আমাসদর রব আশ্চযে হন 

১১৪. ইবন মাসউদ রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

بُّنما » -114 ِجبم رم لَّ -عم زَّ ومجم حِلمافِِه ِمْن بمْْيِ  -عم ائِِه وم ْن ِوطم , رمُجل  ثمارم عم ْْيِ
ِمْن رمُجلم

اِشِه  بِْدي ثمارم ِمْن فِرم ِِت اْنُظُروا إَِلم عم ئِكم َلم يما مم
م
بُّنما: أ يمُقوُل رم تِِه فم َلم يِِّه إَِلم صم ْهِلِه ومحم

م
أ

ْهِلِه إَِلم صم 
م
يِِّه ومأ ِمْن بمْْيِ حم ائِِه وم ِوطم ا ِعنِْدي، وم ًة ِممَّ قم فم ا ِعنِْدي ومشم ْغبمًة ِفيمم تِِه؛ رم َلم
 ِ ِبيِل اَّللَّ ا ِِف سم زم رمُجل  غم لَّ -وم زَّ ومجم ُ ِِف  -عم ا َلم مم اِر وم لميِْه ِمْن الِْفرم ا عم ِلمم مم عم ُموا فم زم فماْنهم

قم  فم ا ِعنِْدي ومشم ْغبمًة ِفيمم ُمُه؛ رم ِريقم دم هم
ُ
َّتَّ أ عم حم ُ الرُُّجوع،ِ فمرمجم يمُقوُل اَّللَّ ا ِعنِْدي, فم ًة ِممَّ

لَّ - زَّ ومجم ا  -عم رمْهبمًة ِممَّ ا ِعنِْدي وم ْغبمًة ِفيمم عم رم بِْدي رمجم ِتِه: اْنُظُروا إَِلم عم ئِكم َلم لِمم
ُمهُ  ِريقم دم هم

ُ
َّتَّ أ   .«ِعنِْدي حم

“আমাসদর রব দুই বযজিসক তদসখ আশ্চযে হন: এক বযজি তয তার 

জবোনা ও তলপ তেসড় পজরবার ও জপ্রয়িনসদর তথসক ওস  সালাসত 

দাাঁড়াল, আমাসদর রব বসলন: তহ আমাসদর জফজরিতারা, আমার বান্দাসক 

তদখ জবোনা ও তলপ তেসড় পজরবার ও জপ্রয়িনসদর তথসক তার 

সালাসতর িনয ওস সে, আমার জনকট্ যা রসয়সে তার আিা ও আমার 

িাজস্তর ভসয়। অপর বযজি তয আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল, তসব তারা 

পরাস্ত হসলা, তস মসন করল পলায়সন জক িাজস্ত ও জফসর যাওয়ায় জক 

পুরষ্কার, অতুঃপর তস জফসর ত ল অবসিসষ তার রি ঝরাসনা হসলা, 
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আমার জনকট্ যা রসয়সে তার আিা ও আমার িাজস্তর ভসয়, আল্লাহ তার 

জফজরিতাসদর বসলন: আমার বান্দাসক তদখ, আমার জনকট্ যা রসয়সে 

তার আিা ও আমার িাজস্তর ভসয় জফসর এসসসে, অবসিসষ তার রি 

প্রবাজহত করা হসলা”। (আহমদ ও আবু দাউদ) হাদীসজট্ হাসান। 

নফল সালাসতর ফযীলত 

১১৫. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

تُُه » -115 َلم بُْد صم ُب بِِه الْعم ا حُيماسم ُل مم وَّ
م
: أ لَّ زَّ ومجم ُ عم إَِلَّ قمالم اَّللَّ ا وم لمهم ْكمم

م
نم أ فمإِْن اكم

ةم  ِريضم ْكِملُوا بِِه الْفم
م
: أ ٌع قمالم وُّ ُ تمطم ؛ فمإِْن وُِجدم َلم وُّع  بِْدي ِمْن تمطم  .«اْنُظُروا ِلعم

“বান্দাসক তয জবষসয় সবেপ্রথম িবাবজদজহ করা হসব তার সালাত, যজদ 

তস তা পূণ্ে কসর থাসক, অনযথায় আল্লাহ বলসবন: আমার বান্দার নফল 

তদখ, যজদ তার নফল পাওয়া যায়, বলসবন: এর দ্বারা ফরয পূণ্ে কর”। 

(সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 

মুয়াজিসনর ফযীলত 

১১৬. উকবা ইবন আসমর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

يعجب ربكم من رايع غنم ِف رأس شظية ِببل يؤذن بالصَلة ويصِل » -116
فيقول اهلل عز وجل: انظروا إَل عبدي هذا يؤذن ويقيم الصَلة ُياف مين قد 

 .«غفرت لعبدي وأدخلته اْلنة
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“ততামাসদর রব পাহাসড়র চুড়ায় বকজরর রাখালসক তদসখ আশ্চযে হন, 

তয সালাসতর আযান তদয় ও সালাত আদায় কসর, আল্লাহ তা‘আলা 

বসলন: আমার এ বান্দাসক তদখ আযান তদয় ও সালাত কাসয়ম কসর, 

আমাসক ভয় কসর, আজম আমার বান্দাসক ক্ষমা কসর জদলাম এবাং তাসক 

িান্নাসত প্রসবি করালাম”। (আবু দাউদ ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

আসর ও ফির সালাসতর ফযীলত 

১১৭. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ِة » -117 َلم ْتمِمُعونم ِِف صم َيم اِر، وم ٌة بِانلَّهم ئِكم َلم مم ٌة بِاللَّيِْل وم ئِكم َلم بُونم ِفيُكْم مم اقم تمعم يم
ينم بماتُوا ِفيُكْم  ِ ْعُرُج اَّلَّ ، ُثمَّ يم ْصِ ةِ الْعم َلم ْجِر ومصم لُُهْم الْفم

م
ْعلمُم بِِهمْ -فميمْسأ

م
يْفم  -ومُهوم أ كم

لُّونم  تميْنماُهْم ومُهْم يُصم
م
لُّونم ومأ ْكنماُهْم ومُهْم يُصم : تمرم يمُقولُونم ْكتُْم ِعبماِدي؟ فم  .«تمرم

“পালাবদল কসর রাত ও জদসনর জফজরিতা ণ্ ততামাসদর জনকট্ আ মন 

কসর এবাং তারা ফির ও আসর সালাসত একত্র হয়। অতুঃপর 

ততামাসদর মাসঝ রাত যাপনকারী ণ্ ওপসর ওস , আল্লাহ তাসদরসক 

জিজ্ঞাসা কসরন, অথচ জতজন তাসদর তচসয় তবজি িাসনন, আমার 

বান্দাসদর কীভাসব তরসখ এসসসে? তারা বসল: আমরা তাসদরসক সালাত 

পড়া অবস্থায় তরসখ এসসজে, যখন জ সয়জে তারা সালাত আদায় 

করজেল”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 
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মা জরব তথসক এিা পযেন্ত মসজিসদ থাকার ফযীলত 

১১৮. আবু্দল্লাহ ইবন আমর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন 

বসলন: 

بم » -118 قَّ عم عم وم ْن رمجم عم مم ْغرِبم فمرمجم ِ صىل اهلل عليه وسلم الْمم عم رمُسوِل اَّللَّ لَّيْنما مم صم
ِ صىل اهلل ع اءم رمُسوُل اَّللَّ بم فمجم قَّ ْن عم م مم ِسم قمْد حم ُس وم هُ انلَّفم زم فم ليه وسلم ُمِْسًَِع قمْد حم

 : الم قم ْن ُرْكبمتميِْه فم اِء ُيبماِِه بُِكْم »عم مم بْوماِب السَّ
م
تمحم بمابًا ِمْن أ بُُّكْم قمْد فم ا رم ذم وا هم بِْْشُ

م
أ

ًة ومُهْم  ْوا فمِريضم ُقوُل: اْنُظُروا إَِلم ِعبماِدي قمْد قمضم ةم يم ئِكم َلم ْخرمىالْمم
ُ
 .«يمنْتمِظُرونم أ

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ মা জরব 

আদায় করলাম, অতুঃপর যারা জফসর যাবার জফসর ত ল এবাং যারা 

থাকার থাকল, পরক্ষসণ্ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম দ্রুত 

জফসর আসসলন, তার জনশ্বাস তিাসর পড়জেল, তার হাাঁটু্র কাপড় উস  

যাজেল, জতজন বলসলন: “ততামরা সুসাংবাদ গ্রহণ্ কর, ততামাসদর রব 

আসমাসনর একজট্ দরিা খুসল ততামাসদর জনসয় জফজরিতাসদর সাসথ  বে 

করসেন, জতজন বলসেন: আমার বান্দাসদর তদখ, তারা এক ফরয তিষ 

কসর অপর ফরসযর অসপক্ষা করসে”। (ইবন মািাহ ও আহমদ) 

হাদীসজট্ সহীহ। 
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জদসনর শুরুসত সুরক্ষা গ্রহণ্ করা 

১১৯. নু‘আইম ইবন হাম্মার আল- াতফাজন রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক 

বজণ্েত, জতজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত 

শুসনসেন: 

ِل » -119 وَّ
م
عمات  ِمْن أ كم ْربمِع رم

م
ْن أ : يما اْبنم آدممم َلم تمْعِجْز عم لَّ زَّ ومجم ُ عم اِر قمالم اَّللَّ انلَّهم

هُ  ْكِفكم آِخرم
م
 .«أ

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন, তহ বনী আদম জদসনর শুরুসত চার রাকাত 

সালাত আদাসয় অপার  হসয়া না, আজম জদন তিসষ ততামার িনয যসথষ্ট 

হব”। (আহমদ, আবু দাউদ ও ইবন জহব্বান) হাদীসজট্ সহীহ। 

িান্নাসতর খািানা 

১২০. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

َل» -121
م
، أ لُِّمكم عم

ُ
وْ  أ

م
َل: قمالم  أ

م
ُدلُّكم  أ

م
م  أ ة   لَعم ِمم ِْت  ِمنْ  ُكم ْرِش  َتم ْْنِ  ِمنْ  الْعم  ؟، اْْلمنَّةِ  كم

ْولم  َل: تمُقوُل  ةم  ومَل حم ، إَِل قُوَّ ِ يمُقوُل  بِاَّللَّ ُ  فم ْسلممم :  -عز وجل– اَّللَّ
م
بِْدي أ  .«مم وماْستمْسلم  عم

“আজম জক ততামাসক জিক্ষা জদব না, অথবা বসলসেন: আজম জক ততামাসক 

আরসির জনসচ িান্নাসতর গুপ্তধন একজট্ কাসলমার কথা বলব না? তুজম 

বল:  ِ ةم إَِلَّ بِاَّللَّ ْولم وَلم قُوَّ  অথোৎ আল্লাহর সাহাযয োড়া সৎকাি করার) َلم حم

িজি ও অসৎ কাি তথসক বাাঁচার তকাসনা উপায় তনই) আল্লাহ বলসবন: 

আমার বান্দা তমসন জনসলা ও আনু তয করল”। (হাসকম) হাদীসজট্ 

হাসান। 
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সন্তাসনর জপতা-মাতার িনয ইসস্ত ফার করার ফযীলত 

১২১. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

م » -121 لَّ -إِنَّ اَّللَّ زَّ ومجم َنَّ  -عم
م
يمُقوُل: يما رمبِّ أ اِلِح ِِف اْْلمنَِّة فم بِْد الصَّ ةم لِلْعم رمجم ُع ادلَّ فم ْ لميم

مكم  كم ل ِ دلم اِر وم يمُقوُل: بِاْسِتْغفم ِذهِ؟ فم  .«َِل هم

“জনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তনক বান্দার মতেবা িান্নাসত বুলন্দ করসবন, 

তস বলসব: তহ আমার রব এট্া আমার িনয কীভাসব হসলা? জতজন 

বলসবন: ততামার িনয ততামার সন্তাসনর ইসস্ত ফাসরর কারসণ্”। 

(আহমদ) এ হাদীসসর সনদ হাসান। 

জবসজমল্লাহ না বলসল িয়তান খানায় অাংি গ্রহণ্ কসর 

১২২. ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

رب, ليس أحد من خلقك إَل جعلت َل رزقًا ومعيشة فما قال إبليس: يا » -122
 .«رزيق؟ قال: ما لم يذكر اسم اهلل عليه

“ইবজলস বসলসে: তহ আমার রব, আপনার তকাসনা মখলুক তনই যার 

জরজযক ও িীজবকা জনবোহ আপজন জনধোজরত কসরন জন, জকন্তু আমার 

জরজযক জক? জতজন বলসলন: তযসব খাসদয আল্লাহর নাম তনওয়া হয় না”। 

(আবু নু‘আইম) এ হাদীসসর সনদ সহীহ। 
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আল্লাহর সবেপ্রথম মখলুক 

১২৩. উবাদাহ ইবন সাসমত রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন 

বসলন, আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত 

শুসনজে: 

ُ: اْكتُْب، » -123 الم َلم قم لممم فم ُ الْقم لمقم اَّللَّ ا خم لم مم وَّ
م
: إِنَّ أ ْكتُُب؟ قمالم

م
اذما أ مم : رمبِّ وم قمالم

ةُ  اعم َّتَّ تمُقومم السَّ ء  حم ْ اِديرم ُُكِّ َشم قم  .«اْكتُْب مم

“আল্লাহ তা‘আলা সবেপ্রথম যা সৃজষ্ট কসরসেন কলম25, জতজন বসলন: 

তলখ। তস বলল: তহ আমার রব, জক জলখব? জতজন বসলন: জকয়ামত 

পযেন্ত প্রসতযক জিজনসসর তাকজদর জলখ”। (আবু দাউদ ও আহমদ) 

হাদীসজট্ সহীহ জল  ায়জরহী। 

তলখা ও সাক্ষী রাখার সূচনা 

১২৪. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

124- « ، ِ : احْلمْمُد َّلِلَّ الم قم سم فم طم وحم عم خم ِفيِه الرُّ نمفم مم وم ُ آدم لمقم اَّللَّ ا خم ممَّ م ل ِمدم اَّللَّ فمحم
   اهلل، بِإِْذنِ 

َلم ِة إَِلم مم ئِكم َلم ِكم الْمم وَلم
ُ
ْب إَِلم أ ُم، اْذهم ُكم ربك يما آدم بُُّه: يمرمْحم ُ رم الم َلم قم فم

                                                           
25 সবেপ্রথম সৃজষ্ট কী? তা জনধোরসণ্ কসয়কজট্ মত রসয়সে। এ হাদীস তথসক বাহযতুঃ 
তবাঝা যায় তয, কলম-ই প্রথম সৃজষ্ট। অনয হাদীস তথসক তবাঝা যায় তয, ‘আরি 
প্রথম সৃজষ্ট। আবার তকাসনা তকাসনা হাদীস তথসক বুঝা যায় তয, পাজনই প্রথম সৃজষ্ট। 
অজধকাাংি সতযজনষ্ঠ আসলম আরিসকই সবেপ্রথম সৃজষ্ট জহসসসব মসন কসর থাসকন। 
তারা অনযানয সৃজষ্ট তযমন কলম ও পাজন তসগুসলাসক প্রাথজমক সৃষ্ট জবষয় বসল 
সামঞ্জসয জবধান কসর থাসকন, তসব সবেপ্রথম সৃজষ্ট হসে ‘আরি। [সম্পাদক] 
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رممْحمُة  ُم وم َلم لميْكم السَّ الُوا: ومعم لميُْكْم، فقم ُم عم َلم ِمنُْهْم ُجلُوس  فسلم عليهم, فقال: السَّ
عم إِ  ، ُثمَّ رمجم ِ ُ اَّللَّ يَُّة بمنِيكم بميْنمُهْم، وقمالم اَّللَّ ِ َتم يَّتُكم وم ِ ِذهِ َتم : هم الم قم بِِّه فم  -َل وعَلج-َلم رم

ْي رمِّبِّ يمِمٌْي  َِكْتما يمدم ُْت يمِمْيم رمِّبِّ وم : اْخَتم ا ِشئْتم قمالم ُهمم يَّ
م
ْ أ تماِن: اْخَتم ْقبُوضم اُه مم يمدم وم
ا فمإِذما ِفيهم  هم طم مسم ٌة ُثمَّ ب

كم ِء ُمبمارم ُؤَلم : هم الم قم ِء؟ فم ُؤَلم ا هم : مم ْي رمبِّ
م
: أ الم قم يَّتُُه فم ُم ومُذرِّ ا آدم

ُؤُهْم  ْضوم
م
يْنميِْه فمإِذما ِفيِهْم رمُجٌل أ ْكتُوٌب ُعْمُرُه بمْْيم عم ان  مم  إِنْسم

يَّتُكم فمإِذما ُُكُّ وْ -ُذرِّ
م
 ِمْن أ

نمة   ربمُعونم سم
م
ُ إَلَّ أ مْم يُْكتمْب َلم ئِِهْم ل ْضوم

م
ا ابْنُكم دماوُُد  -أ ذم : هم ا؟ قمالم ذم ْن هم : يما رمبِّ مم قمالم

تمبُْت  ي كم ِ : ذماكم اَّلَّ : أي رمبِّ زِْدُه ِِف ُعْمِرهِ, قمالم نمة،ً قمالم ْربمِعْيم سم
م
ُ ُعْمرم أ تمبُْت َلم وقمْد كم

نمًة قما ُ ِمْن ُعْمِري ِستِّْيم سم لُْت َلم عم ْي رمبِّ فمإِِّنِّ قمْد جم
م
: أ ُ، قمالم ْسِكنم َلم

ُ
، أ نْتم ومذماكم

م
: أ لم

قم  وِْت فم لمُك الْمم تماهُ مم
م
: فمأ ُعدُّ نِلمْفِسِه، قمالم ُم يم نم آدم ا فمَكم ْهِبطم ِمنْهم

ُ
، ُثمَّ أ ُ اءم اَّللَّ ا شم لم ااْْلمنَّةم مم

عملْتم َِل  لمِكنَّكم قد جم : بمىلم وم ؟ قمالم نمة  لُْف سم
م
، قمْد ُكِتبم َِل أ لْتم جَّ ُم: قمْد عم ُ آدم اوُ َلم دم بِْنِك دم

: فمِمْن يمْوِمئِذ   يَّتُُه، قمالم مِِسم فمنمِسيمْت ُذرِّ ن يَّتُُه، وم ْت ُذرِّ دم حم دم فمجم حم نمًة، فمجم منها ِستِّْيم سم
ُهودِ  ِمرم بِالِْكتماِب ومالشُّ

ُ
 .«أ

“আল্লাহ যখন আদমসক সৃজষ্ট কসরন ও তার মসধয রূহ সঞ্চার কসরন 

তখন তস হাাঁজচ তদয়। অতুঃপর বসল: আল-হামদুজলল্লাহ, আল্লাহর জনসদেসি 

তস আল্লাহর প্রিাংসা করল, তার রব তাসক বলসলন: তহ আদম ততামার 

রব ততামাসক রহম করুন, ঐ জফজরিতাসদর বসস থাকা দলজট্র কাসে 

যাও, তাসদরসক সালাম কর। জতজন বলসলন:  ْلميُْكم ُم عم َلم  :তারা বলল السَّ
 ِ ُم ومرممْحمُة اَّللَّ َلم لميْكم السَّ  ,অতুঃপর জতজন তার রসবর জনকট্ জফসর আসসন ومعم

জতজন বসলন: এ হসে ততামার ও ততামার সন্তাসনর পরস্পর অজভবাদন। 

আল্লাহ তা‘আলা বসলন, তখন তার দু’হাত মুজষ্টবদ্ধ জেল: দু’তট্া তথসক 

তযট্া ইো গ্রহণ্ কর, জতজন বলসলন: আজম আমার রসবর ডান গ্রহণ্ 
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করলাম, আমার রসবর উভয় হাতই ডান ও বরকতপূণ্ে, অতুঃপর জতজন 

তা প্রসাজরত করসলন, তাসত জেল আদম ও তার সন্তান। জতজন বলসলন: 

তহ আমার রব, এরা কারা? জতজন বলসলন: এ হসে ততামার সন্তান, 

তসখাসন প্রসতযক মানুসষর বয়স তার তচাসখর সামসন জলখা জেল, তাসদর 

মসধয একিন জেল সবসচসয় উজ্জ্বল, অথবা তাসদর তথসক একিন অজত 

উজ্জ্বল জেল, যার িনয শুধু চজল্লি বের জলখা জেল, জতজন বলসলন: তহ 

আমার রব এ তক? জতজন বলসলন: এ হসে ততামার সন্তান দাউদ, তার 

িনয আজম চজল্লি বের জলসখজে। জতজন বলসলন: তহ আমার রব তার 

বয়স বৃজদ্ধ করুন, জতজন বলসলন: এট্াই আজম তার িনয জলসখজে। জতজন 

বলসলন: তহ আমার রব, আজম তার িনয আমার বয়স তথসক ষাট্ বের 

দান করলাম, জতজন বলসলন: এট্া ততামার ও তার জবষয়। আল্লাহর 

যতজদন ইো জেল জতজন িান্নাসত অবস্থান কসরন, অতুঃপর তসখান 

তথসক অবতরণ্ করাসনা হয়, এরপর তথসক জতজন জনসির বয়স জহসসব 

করসতন। রাসূল বসলন: তার জনকট্ মালাকুল মউত আসল, আদম 

তাসক বসলন: দ্রুত চসল এসসে, আমার িনয এক হািার বের জলখা 

হসয়সে। জতজন বলসলন, অবিযই; জকন্তু ততামার তেসল দাউসদর িনয তার 

তথসক ষাট্ বের দান কসরে। আদম তা অস্বীকার করল। তস অস্বীকার 

কসরসে তাই তার সন্তানও অস্বীকার কসর, জতজন ভুসল ত সেন তাই তার 

সন্তানও ভুসল যায়। জতজন বসলন: তস জদন তথসক জলখা ও সাক্ষী রাখার 

জনসদেি তদওয়া হয়”। (ইবন জহব্বান, হাসকম ও আবু আসসম) হাদীসজট্ 

সহীহ জল  ায়জরহী। 
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নবী আদমসক আল্লাহ বলসলন: يرمحُكم اهلل 

১২৫. আনাস ইবন মাজলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْم » -125 خم اهلل ِف آدم ا نمفم بملمغم الُروحُ لمَّ سم  الُرْوح فم طم ُه عم سم
ْ
: احلمُد هلل رمبِّ  رمأ املم قم  فم

ُكم اهلل املم َل تمبمارْك وتعاَل: يمرمْحم قم مِمْْي. فم ال  .«العم

“আল্লাহ যখন আদসমর মসধয রূহ সঞ্চার কসরন, অতুঃপর রূহ যখন 

তার মাথায় তপৌঁসে জতজন হাাঁজচ তদন, তারপর বসলন:  مِمْْي ال  احلمُد هلل رمبِّ العم
আল্লাহ তাসক বসলন: ُكم اهلل  হাদীসজট্ সহীহ। (ইবন জহব্বান) يمرمْحم

মুসজলমসদর সালাম 

১২৬. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ا » -126 تِِه ُطوَُلُ ِستُّونم ِذرماًَع، فملممَّ م ُصورم ُ آدممم لَعم لمقم اَّللَّ لِّْم خم ْب فمسم : اْذهم ُه قمالم لمقم خم
يَُّة  ِ َتم يَّتُكم وم ِ ا َتم ؛ فمإِنَّهم ا حُيميُّونمكم ِة ُجلُوٌس، فماْستمِمْع مم ئِكم ِر ِمْن الْممَلم ِكم انلَّفم وَلم

ُ
م أ لَعم

ا ، فمزم ِ رممْحمُة اَّللَّ لميْكم وم ُم عم َلم الُوا: السَّ قم لميُْكْم, فم ُم عم َلم : السَّ الم قم , فم يَِّتكم  ُدوُه ومرممْحمةُ ُذرِّ
َّتَّ اْْلنم  نُْقُص بمْعُد حم ْل اْْلملُْق يم مم فملمْم يمزم ِة آدم م ُصورم ْن يمْدُخُل اْْلمنَّةم لَعم ، فمُُكُّ مم ِ  .«اَّللَّ

“আল্লাহ তা‘আলা আদমসক তার আকৃজতসত সৃজষ্ট কসরসেন, তার নদঘেয 

জেল ষাট্ হাত, জতজন তাসক সৃজষ্ট কসর বসলন: যাও তসখাসন বসস থাকা 

জফজরিতাসদর দলসক সালাম কর, তখয়াল কসর তিান তারা ততামাসক জক 

অজভবাদন িানায়, কারণ্ তা-ই হসে ততামার ও ততামার সন্তাসনর 
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অজভবাদন। জতজন বলসলন:  ْلميُْكم ُم عم َلم لميْكم  :তারা বলল السَّ ُم عم َلم السَّ
 ِ رممْحمُة اَّللَّ  তারা অজতজরি বলল। সুতরাাং তয তকউ িান্নাসত যাসব তস وم

আদসমর আকৃজতসত যাসব, আর তারপর তথসক মানুষ তোট্ হওয়া আরম্ভ 

করসে, এখন পযেন্ত তা হসে”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

আল্লাহর নবী ইউনুস আলাইজহস সালাসমর ঘট্না 

১২৭. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

بْد   يمنْبمِغ  َلم » -127 ْيٌ ِمْن يُونُسم  ِلعم نما خم
م
: أ ُقولم ْن يم

م
: ِلعمبِْدي( أ َِل )و قمالم ابُْن الُْمثمَنَّ

م َلم لميِْه السَّ َّتَّ عم  .«بِْن مم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলসেন: আমার তকাসনা বান্দার িনয (বণ্েনাকারী 

ইবন মূসান্না বসলসেন: আমার বান্দার িনয) এমন বলা সমীচীন নয়: 

আজম ইউনুস ইবন মািা আলাইজহস সালাম তথসক উিম26”। (সহীহ 

বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

                                                           
26 অথোৎ ইউনুস আলাইজহস সালাসমর ঘট্না শুসন হয়ত তকউ মসন করসত পাসর তয, 
ইউনুস আলাইজহস সালাম নধযে ধারণ্ করসত পাসরন জন, আজম তার তথসক উিম। 
এ িাতীয় তকাসনা কথা বসল জনসিসক জনসয় অহাংকার তযন তকউ না কসর। কারণ্, 
নবী ণ্ অনযানয সকল মানুষ তথসক উিম। তাসদর সাসথ আর কারও তুলনা চসল 
না। আর তাসদর মান-মযোদা জনসয় প্রশ্ন ততালার ততা তকাসনা সুসযা ই তনই। সুতরাাং 
তকউ তযন এট্া বসল না বসস তয, তস ইউনুস আলাইজহস সালাম তথসক ভাসলা। 
[সম্পাদক] 
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মূসা ও জখজদর আলাইজহমাস সালাসমর ঘট্না 

১২৮. সাঈদ ইবন িুবাসয়র তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: আজম ইবন 

আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুসক বললাম: 

اِحبم اْْلمُِضِ لميْسم ُهوم ُموَسم بميِن » -128 نَّ ُموَسم صم
م
َِلَّ يمْزُعُم أ إِنَّ نمْوفًا ابْلمَكم

ْن انلَِِّبِّ  ْعب  عم
ُّ ْبُن كم ِبم

ُ
ثمنما أ دَّ ، حم ِ ُدوُّ اَّللَّ بم عم ذم : كم الم قم ُر، فم ا ُهوم ُموَسم آخم اِئيلم إِنَّمم إِْْسم

نَّ ُموَسم قمامم خم »صىل اهلل عليه وسلم : 
م
يُّ انلَّاِس أ

م
اِئيلم فمُسئِلم أ ِطيبًا ِِف بميِن إِْْسم

نما
م
: أ الم قم ْعلمُم؟ فم

م
ُ: «أ الم َلم قم ِْه فم مْم يمُردَّ الِْعلْمم إَِلم لميِْه إِذْ ل ُ عم تمبم اَّللَّ عم بْ », فم ِع بمىلم َِل عم ْجمم ٌد بِمم

ْن َِل بِ  مم ْي رمبِّ وم
م
: "أ ْعلمُم ِمنْك,م قمالم

م
يِْن ُهوم أ ْي رمبِّ -ِه؟ ابْلمْحرم

م
ا قمالم ُسْفيماُن: أ ُربَّمم وم

يْفم َِل بِه؟ِ كم ُهوم ثممَّ  -وم ْدتم احْلُوتم فم ا فمقم يْثُمم لُُه ِِف ِمْكتمل  حم تمْجعم
ُخُذ ُحوتًا فم

ْ
: تمأ  .«قمالم

‘নাউফ আল-বাকাজল’র ধারণ্া ‘জখজদর’ এর সাথী ‘মূসা’ বনী ইসরাইসলর 

‘মুসা’ নয়, জতজন অনয ‘মুসা’। জতজন বলসলন: আল্লাহর িত্রু জমথযা 

বসলসে। উবাই ইবন কা‘ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তথসক 

আমাসদরসক বণ্েনা কসরন: “একদা মূসা আলাইজহস সালাম বজন 

ইসরাইসল খুতবা তদওয়ার িনয দাাঁড়াসল তাসক জিজ্ঞাসা করা হসলা, তক 

সবসচসয় তবজি িাসন? জতজন বলসলন: আজম”। এ িনয আল্লাহ তাসক 

জতরস্কার করসলন, কারণ্ জতজন তবজি িানার জ্ঞান আল্লাহর জনকট্ 

তসাপদে কসরন জন। তাসক জতজন বলসলন: “দুই সমুসের জমলনস্থসল 

আমার এক বান্দা রসয়সে, তস ততামার তচসয় অজধক িাসন। জতজন 

বলসলন: তহ আমার রব, তার জনকট্ তপৌঁোর িনয আমার তক আসে? 

অথবা সুজফয়ান বসলসেন: তহ আমার রব, আজম কীভাসব তার কাসে 

তপৌঁেব? জতজন বলসলন: একজট্ মাে নাও, অতুঃপর তা পাসত্র রাখ, 
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তযখাসন মােজট্ হারাসব তসখাসনই তস...” অতুঃপর পূণ্ে হাদীস উসল্লখ 

কসরন। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

মালাকুল মউসতর সাসথ মূসা আলাইজহস সালাসমর ঘট্না 

১২৯. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

وِْت إَِلم ُموَسم » -129 لمُك الْمم اءم مم م-جم َلم لميِْه السَّ :  -عم , قمالم بَّكم ِجْب رم
م
ُ: أ الم َلم قم فم

لمُك  عم الْمم : فمرمجم ا, قمالم هم
م
أ قم فم وِْت فم لمِك الْمم ْْيم مم م عم َلم لميِْه السَّ مم ُموَسم عم ِ  فملمطم  إَِلم اَّللَّ

 ُ : فمرمدَّ اَّللَّ ييِْن, قمالم  عم
م
أ قم قمْد فم وْتم وم مكم َلم يُِريُد الْمم بْد  ل لْتميِن إَِلم عم رْسم

م
: إِنَّكم أ

الم قم اَلم فم  تمعم
عْ  ُقْل: احْلميماةم تُِريُد؟ فمإِْن ُكنْتم تُِريُد احْلميماةم فمضم بِْدي فم : ارِْجْع إَِلم عم قمالم يْنمُه وم ِْه عم  إَِلم
 : ْه؟ قمالم : ُثمَّ مم نمًة قمالم ا سم ة  فمإِنَّكم تمِعيُش بِهم ْعرم ا تمومارمْت يمُدكم ِمْن شم مم ْور  فم

َْتِ ثم م مم كم لَعم يمدم
ر   ْميمًة ِِبمجم ِة رم سم دَّ

رِْض الُْمقم
م
ِمتيِْن ِمْن اأْل

م
: فماْْلنم ِمْن قمِريب  رمبِّ أ

لم . قما«ُثمَّ تمُموُت قمالم
ِ صىل انِِب » اهلل عليه وسلم : رمُسوُل اَّللَّ َْبمُه إَِلم جم يْتُُكْم قم رم

م هُ ألم ِّنِّ ِعنْدم
م
مْو أ ِ ل وماَّللَّ

مْحمرِ 
م
ِثيِب اأْل ِريِق ِعنْدم الْكم  .«الطَّ

“মালাকুল মউত মূসা আলাইজহস সালাসমর জনকট্ এসস তাসক বসলন: 

আপনার রসবর ডাসক সাড়া জদন। জতজন বসলন: অতুঃপর মূসা 

আলাইজহস সালাম মালাকুল মউতসক থাপ্পড় তমসর তার তচাখ উপসড় 

তফসলন। জতজন বসলন: অতুঃপর মালাকুল মউত আল্লাহর জনকট্ জফসর 

ত ল এবাং বলল: আপজন আমাসক আপনার এমন বান্দার জনকট্ তপ্ররণ্ 

কসরসেন তয মরসত চায় না, তস আমার তচাখ উপসড় তফসলসে, জতজন 

বসলন: আল্লাহ তার তচাখ তাসক জফজরসয় তদন, আর বসলন: আমার 

বান্দার জনকট্ জফসর যাও এবাং বল: আপজন হায়াত চান? যজদ আপজন 



 

 

 
 153  

হায়াত চান তাহসল ষাাঁসড়র জপস  হাত রাখুন, আপনার হাত তয পজরমাণ্ 

চুল তেসক জনসব তার সমান বের আপজন িীজবত থাকসবন। জতজন বসলন: 

অতুঃপর? মালাকুল মউত বলল: অতুঃপর মৃতুয বরণ্ করসবন। জতজন 

বসলন: তাহসল এখজন দ্রুত কর। তহ আমার রব, পজবত্র ভূজমর সজন্নকসট্ 

পাথর জনসক্ষসপর দূরসে আমাসক মৃতুয দান কর”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বলসলন: “আল্লাহর িপথ আজম যজদ তার জনকট্ 

হতাম, তাহসল রাস্তার পাসি লাল বালুর সূ্তসপর জনকট্ তার কবর তদজখসয় 

জদতাম”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

আইয়ূব আলাইজহস সালাসমর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ 

১৩০. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

يِْث ِِف » -131 عملم حيم ب  فمجم هم
اد  ِمْن ذم رم لميِْه رِْجُل جم رَّ عم ْغتمِسُل ُعْريمانًا خم يُّوُب يم

م
ا أ بميْنممم

ُكنْ 
م
مْم أ ل
م
يُّوُب أ

م
بُُّه: يما أ اُه رم نمادم لمِكْن َلم  ثمْوبِِه فم : بمىلم يما رمبِّ وم ا تمرمى؟ قمالم مَّ ْغنميْتُكم عم

م
أ

ِتكم  كم ْن بمرم  .«ِغَنم َِل عم

“একদা আইয়ূব উলে ত াসল করজেল, তার ওপর এক পাল স্বসণ্ের 

জট্জি পড়ল, জতজন তা মুজষ্ট মুজষ্ট কসর কাপসড় তুলজেসলন। এমতাবস্থায় 

তার রব তাসক ডাক জদসলন: তহ আইয়ূব, আজম জক ততামাসক 

অমুখাসপক্ষী কসর তদই-জন যা তদখে তা তথসক? জতজন বলসলন: অবিযই 

তহ আমার রব, তসব আপনার বরকত তথসক আমার অমুখাসপক্ষীতা 

তনই”। (সহীহ বুখারী ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 
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িাসহলী যুস র প্রথার অজনষ্ট 

১৩১. উবাই ইবন কাব রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

نما » 131
م
ا: أ ُدُهمم حم

م
الم أ قم ِ صىل اهلل عليه وسلم فم ْهِد رمُسوِل اَّللَّ م عم ِن لَعم بم رمُجَلم انْتمسم

ِ صىل اهلل عليه وسلم :  الم رمُسوُل اَّللَّ قم ، فم مكم مَّ ل
ُ
نْتم َلم أ

م
ْن أ مم ن  فم

ُن ْبُن فَُلم بم »فَُلم انْتمسم
ْهِد ُموَسم رمُجَلم  م عم م-ِن لَعم َلم لميِْه السَّ دَّ  -عم َّتَّ عم ن  حم

ُن ْبُن فَُلم نما فَُلم
م
ا: أ ُدُهمم حم

م
الم أ قم فم

ُ إَِلم  ْوَحم اَّللَّ
م
: فمأ ِم. قمالم ن  اْبُن اْْلِْسَلم

ُن بُْن فَُلم نما فَُلم
م
: أ ، قمالم مكم مَّ ل

ُ
نْتم َلم أ

م
ْن أ مم ًة فم تِْسعم

م-ُموَسم  َلم لميِْه السَّ ْو الُْمنْتمِسُب إَِلم -عم
م
ا الُْمنْتمِِم أ هم يُّ

م
نْتم أ

م
ا أ مَّ
م
يِْن الُْمنْتمِسبمْْيِ أ ذم نَّ هم

م
: أ

نْتم 
م
 اثْنمْْيِ ِِف اْْلمنَِّة فمأ

ا الُْمنْتمِسُب إَِلم ذم نْتم يما هم
م
ا أ مَّ
م
ُهْم، ومأ ِْشُ نْتم َعم

م
ة  ِِف انلَّاِر فمأ تِْسعم
ا ِِف اْْلمنَّةِ   .«ثماثِلُُهمم

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর যুস  দু’িন বযজি বাংসির 

উসল্লখ করল, একিন বলল: আজম অমুসকর সন্তান অমুক তুজম তক, 

তুজম মা হারা হও। অতুঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

বলসলন: মূসা আলাইজহস সালাসমর যুস  দু’ বযজি বাংি পজরচয় উসল্লখ 

কসরজেল, তাসদর একিন বসল: আজম অমুসকর সন্তান অমুক এভাসব 

তস নয়িন  ণ্না কসর, অতএব তুজম তক, তুজম মা হারা হও। তস বলল: 

আজম অমুসকর সন্তান অমুক ইবন ইসলাম। জতজন বসলন: আল্লাহ 

তা‘আলা মূসা আলাইজহস সালাসমর জনকট্ ওহী তপ্ররণ্ করসলন, এ 

দু’িন বাংি পজরচয় উসল্লখকারী: তহ নয়িন উসল্লখকারী তুজম িাহান্নাসম, 

তুজম তাসদর দিম বযজি। তহ দু’িন উসল্লখকারী তুজম িান্নাসত, তুজম 

তাসদর তৃতীয়িন”। (আহমদ ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্র সনদ সহীহ। 
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িয়তাসনর ওয়াসওয়াসা 

১৩২. আনাস ইবন মাজলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন:  

َّتَّ » -132 ا؟ حم ذم ا كم ا؟ مم ذم ا كم : مم ُقولُونم الُونم يم تمكم َلم يمزم مَّ
ُ
: إِنَّ أ لَّ زَّ ومجم ُ عم قمالم اَّللَّ

؟ م لمقم اَّللَّ ْن خم مم لمقم اْْلملْقم فم ُ خم ا اَّللَّ ذم ُقولُوا: هم  «يم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন, ততামার উম্মত বলসত থাকসব: এট্া কীভাসব? 

এট্া কীভাসব? অবসিসষ বলসব: আল্লাহ মখলুক সৃজষ্ট কসরসেন, জকন্তু 

আল্লাহসক তক সৃজষ্ট কসরসে?” (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর দুরূসদর ফযীলত 

১৩৩. আবু্দর রহমান ইবন আউফ রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন 

বসলন, 

دم » -133 جم ًَْل فمسم لم َنم َّتَّ دمخم بمْعتُُه حم ِ صىل اهلل عليه وسلم فماتَّ جم رمُسوُل اَّللَّ رم خم
بم  ْو قم

م
فَّاُه أ ُ قمْد تموم ْن يمُكونم اَّللَّ

م
ِشيُت أ ْو خم

م
َّتَّ ِخْفُت أ ُجودم حم الم السُّ طم

م
: فمأ ُه، قمالم ضم

 : الم قم ُه فم سم
ْ
عم رمأ فم ْنُظُر فمرم

م
بْدم الرَّمْحِن؟»فمِجئُْت أ مكم يما عم ا ل الم  «مم قم ُ فم ْرُت ذملِكم َلم كم : فمذم : قمالم

يلم » م-إِنَّ ِجَْبِ َلم لميِْه السَّ م  -عم ، إِنَّ اَّللَّ ُكم مْشِّ ب
ُ
َلم أ
م
لَّ -قمالم َِل: أ زَّ ومجم ْن  -عم : مم مكم ُقوُل ل يم

ىلَّ  لميْهِ صم لَّْمُت عم لميْكم سم لَّمم عم ْن سم مم لميِْه وم لَّيُْت عم لميْكم صم  .«عم

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তবর হসলন, আজম তার 

অনু ামী হলাম, জতজন একজট্ তখিুর বা াসন েুসক সািদাহ করসলন, 

সািদাহ এত দীঘে করসলন তয আজম আিঙ্কা করলাম আল্লাহ তাসক ততা 

মৃতুয তদন জন! জতজন বসলন: আজম তদখার িনয আসলাম, অতুঃপর জতজন 
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মাথা তুলসলন, জতজন বলসলন: “তহ আবু্দর রহমান কী হসয়সে ততামার?” 

জতজন বসলন: আজম তাসক তা তিানালাম, অতুঃপর জতজন বলসলন: 

“জিবরীল আলাইজহস সালাম আমাসক বসলসেন: আজম জক ততামাসক 

সুসাংবাদ তদব না, আল্লাহ তা‘আলা ততামাসক বসলন: তয বযজি ততামার 

ওপর দুরূদ পা  করসব আজম তার ওপর দুরূদ পা  করব, তয ততামার 

ওপর সালাম পা  করসব আজম তার ওপর সালাম তপ্ররণ্ করব”। 

(আহমদ, বায়হাজক ও আবু ইয়ালা) হাদীসজট্ হাসান জল  ায়জরহী।  

ভাসলার জনসদেি তদওয়া ও খারাপ তথসক জবরত রাখা 

১৩৪. আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

ْن » -134
م
رم أ يْتم الُْمنْكم

م
نمعمكم إِذْ رمأ ا مم : مم ُقولم َّتَّ يم ِة حم بْدم يمْومم الِْقيمامم ُل الْعم

م
م لميمْسأ إِنَّ اَّللَّ

ُه؟ فمِرقُْت ِمن انلَّاِس  ُتنِْكرم ْوتُكم وم : يما رمبِّ رمجم تمُه قمالم بًْدا ُحجَّ ُ عم نم اَّللَّ  .«فمإِذما لمقَّ

“আল্লাহ তা‘আলা জকয়ামসতর জদন বান্দাসক জিসজ্ঞস করসবন, এক 

পযোসয় বলসবন: তুজম যখন খারাপ কমে তদসখে তকন বাাঁধা দাও জন? 

আল্লাহ যখন বান্দাসক তার উির জিক্ষা জদসবন, তস বলসব: তহ আমার 

রব, ততামার মা সফরাত আিা কসরজে ও মানুষসক ভয় কসরজে”। (ইবন 

মািাহ ও ইবন জহব্বান) হাদীসজট্ হাসান। 
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সূরা আল-ফাজতহা-এর ফযীলত 

১৩৫. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

135- « , لم
م
أ ا سم بِْدي مم ِلعم ْْيِ وم بِْدي نِْصفم بمْْيم عم ةم بمييِْن وم

َلم ْمُت الصَّ : قمسم اَلم ُ تمعم قمالم اَّللَّ
بُْد:  ِ  ٱۡۡلَۡمدُ ﴿فمإِذما قمالم الْعم ِ  لِلّ إِذما ﴾ٱۡلَعَٰلَِميَ  َرب  بِْدي. وم ِِّن عم دم ِ

: محم ُ تمعماَلم ، قمالم اَّللَّ
: : ، قم ﴾ٱلّرِحيمِ  ٱلّرِنَٰمۡح﴿ قمالم إِذما قمالم بِْدي. وم َّ عم م ْثَنم لَعم

م
: أ اَلم ُ تمعم  مِ يَوۡ  َمَٰلِِك ﴿الم اَّللَّ

ِينِ  : ﴾ٱل  بِْدي( فمإِذما قمالم َّ عم
ًة: فموَّضم إَِلم رَّ قمالم مم بِْدي )وم ِِّن عم َّدم : جمم  َنۡعُبدُ  إِيّاكَ ﴿ قمالم

بِْدي  ﴾نَۡسَتعِيُ  ِإَويّاكَ  بمْْيم عم ا بمييِْن وم ذم : هم :قمالم , فمإِذما قمالم
لم
م
أ ا سم بِْدي مم ِلعم  ٱۡهِدنَا﴿ وم

َرََٰط  ِ ۡنَعۡمَت  ٱَّّلِينَ  ِصَرََٰط  ٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلص 
َ
 َوَل  َعلَۡيِهمۡ  ٱلَۡمۡغُضوِب  َغۡيِ  َعلَۡيِهمۡ  أ

لم ، ﴾ ٧ ٱلّضٓال ِيَ 
م
أ ا سم بِْدي مم ِلعم بِْدي وم ا ِلعم ذم : هم  .«قمالم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: আজম সালাতসক আমার ও আমার বান্দার 

মাসঝ দু’ভাস  ভা  কসরজে, আমার বান্দার িনয তস যা চাইসব। বান্দা 

যখন বসল: ﴿ ُٱۡۡلَۡمد  ِ ِ  لِلّ ﴾ٱۡلَعََٰلِميَ  َرب   “সমস্ত প্রিাংসা আল্লাহর িনয, জযজন 

সৃজষ্টকুসলর রব”। আল্লাহ বসলন: আমার বান্দা আমার প্রিাংসা কসরসে। 

বান্দা যখন বসল: ﴿ٱلّرِحيمِ  ٱلّرِنَٰمۡح﴾  “দয়াময়, পরম দয়ালু”। আল্লাহ 

বসলন: আমার বান্দা আমার গুণ্ ান কসরসে। বান্দা যখন বসল: ﴿ َمَٰلِِك 
ِينِ  يَۡومِ  ﴾ٱل   “জবচার জদবসসর মাজলক”। আল্লাহ বসলন: আমার বান্দা 

আমার ত্ষ্ঠে তঘাষণ্া কসরসে। (একবার বসলসেন: আমার বান্দা তাসক 

আমার ওপর নযাস্ত কসরসে), বান্দা যখন বসল: ﴿ َنَۡسَتعِيُ  ِإَويّاكَ  َنۡعُبدُ  إِيّاك﴾  

“আপনারই আমরা ইবাদাত কজর এবাং আপনারই জনকট্ আমরা সাহাযয 



 

 

 
 158  

চাই”। আল্লাহ বসলন: এট্া আমার ও আমার বান্দার মাসঝ, আর আমার 

বান্দার িনয যা তস চাইসব। যখন বান্দা বসল: 

َرََٰط  ٱۡهِدنَا﴿ ِ ۡنَعۡمَت  ٱَّّلِينَ  ِصَرََٰط  ٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلص 
َ
 َعلَۡيِهمۡ  ٱلَۡمۡغُضوِب  َغۡيِ  َعلَۡيِهمۡ  أ

 [  7 ،1: الفاَتة] ﴾٧ ٱلّضٓال ِيَ  َوَل 

“আমাসদরসক সরল পসথর জহদায়াত জদন তাসদর পথ, যাসদর উপর 

আপজন অনুগ্রহ কসরসেন। যাসদরসক জন‘আমত জদসয়সেন। যাসদর 

উপর (আপনার) তক্রাধ আপজতত হয় জন এবাং যারা পথভ্রষ্টও নয়”। 

আল্লাহ বসলন: এট্া আমার বান্দার িনয, আমার বান্দার িনয যা তস 

চাইসব”। (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

ঊধ্বেি সত জফজরিতাসদর তকে 

১৩৬. মুয়ায ইবন িাবাল রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

بِْح » -136 ةِ الصُّ َلم ْن صم اة  عم دم ِ صىل اهلل عليه وسلم ذماتم غم نَّا رمُسوُل اَّللَّ اْحتُِبسم عم
 ِ ىلَّ رمُسوُل اَّللَّ ةِ، فمصم َلم ثُوِّبم بِالصَّ يًعا فم ِ جم ْسم رم ْمِس، فمخم ْْيم الشَّ ماءمى عم َّتَّ ِكْدنما نمَتم حم

ما:  الم نلم ْوتِِه فمقم لَّمم دمَعم بِصم ا سم تِِه فملممَّ َلم زم ِِف صم موَّ َتم م »صىل اهلل عليه وسلم وم لَعم
ْنتُمْ 
م
ا أ مم افُِّكْم كم صم :  «مم ْنما ُثمَّ قمالم تملم إَِلم يِن »ُثمَّ اْنفم بمسم ا حم ثُُكْم مم دِّ حم

ُ
أ ا إِِّنِّ سم مم

م
أ

اةم، إِّنِّ ُقْمُت ِمْن اللَّ  دم نُْكْم الْغم ِِت عم َلم نمعمْسُت ِِف صم رم َِل فم ا قُدِّ لَّيُْت مم ُت ومصم
ْ
أ تمومضَّ يِْل فم

ِّبِّ حَّت  نما بِرم
م
لُْت فمإِذما أ تمعماَلم -اْستمثْقم : يما حُمم  -تمبمارمكم وم الم قم ة ، فم ِن ُصورم ْحسم

م
ُد, قُلُْت: ِِف أ مَّ
؟ قُلْ  لَْعم

م
 اأْل
ُ ْتمِصُم الْممألم : ِفيمم ُيم . قمالم َّيْكم رمبِّ ْدرِي رمبِّ بلم

م
ثًا-ُت: َلم أ ا ثمَلم مهم : قم  -قمال الم

ء   ْ ىلَّ َِل ُُكُّ َشم تمجم َّ فم نماِمِلِه بمْْيم ثمْدَيم
م
ْدُت بمْردم أ َّتَّ ومجم َّ حم ِتَفم ُه بمْْيم كم فَّ عم كم ْيتُُه ومضم

م
أ فمرم

ْتمِص  : ِفيمم ُيم ، قمالم َّيْكم رمبِّ ُد، قُلُْت: بلم : يما حُمممَّ الم قم فُْت. فم رم ؟ قُلُْت ومعم لَْعم
م
 اأْل
ُ : ِِف ُم الْممألم
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اِجِد  سم ِت وماْْلُلُوُس ِِف الْمم اَعم اِم إَِلم اْْلممم قْدم
م
يْشُ اأْل ؟ قُلُْت: مم ا ُهنَّ : مم ارماِت، قمالم فَّ الْكم

 : اِت، قمالم ْكُروهم إِْسبماُغ الْوُُضوِء ِِف الْمم لموماِت، وم عم ثم بمْعدم الصَّ اُم الطَّ ِم، اِفيم؟م قُلُْت: إِْطعم
ْل، قُلْ  : سم ُة بِاللَّيِْل ومانلَّاُس ِنيماٌم، قمالم َلم ِم ومالصَّ م ِلُْي الَْكم لُكم فِْعلم ُت وم

م
ْسأ
م
 : اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

رمْدتم فِتْنمةم 
م
إِذما أ ميِن وم تمرمْحم ْن تمْغِفرم َِل وم

م
اِكِْي ومأ سم اِت ومُحبَّ الْمم رم تمْركم الُْمنْكم اْْلمْيماِت وم

تم  رُِّب إَِلم قمْوم  فم ممل  ُيقم ، ومُحبَّ عم
بُّكم ْن حُيِ لُكم ُحبَّكم ومُحبَّ مم

م
ْسأ
م
، أ ْفتُون  ْيم مم فَّيِن غم وم

ا». قمالم رمُسوُل اَّللَّ صىل اهلل عليه وسلم : ِ «ُحبِّكم  لَُّموهم ا ُثمَّ تمعم قٌّ فماْدرُُسوهم ا حم  .«إِنَّهم

“একদা ফির সালাসত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম জবলম্ব 

করসলন, আমরা প্রায় সূসযের অগ্রভা  তদখার কাোকাজে জেলাম, 

অতুঃপর জতজন দ্রুত তবর হসলন, সালাসতর তঘাষণ্া তদওয়া হসলা, জতজন 

দ্রুত সালাত আদায় করসলন, যখন সালাম জফরাসলন উচ্চ স্বসর 

আমাসদরসক বলসলন: “ততামরা ততামাসদর কাতাসর থাক তযরূপ আে”। 

অতুঃপর আমাসদর জদসক জফসর বলসলন: “আজম অবিযই ততামাসদর 

বলব জক কারসণ্ আি আমার জবলম্ব হসয়সে। আজম রাসত উস  ওযু 

কসরজে অতুঃপর যা তাওজফক হসয়সে সালাত আদায় কসরজে, সালাসত 

আমার তন্দ্রা এসস যায় তাই আমার কষ্ট হজেল, হ াৎ তদজখ আমার রব 

আমার সামসন সসবোিম আকৃজতসত। জতজন আমাসক বলসলন: তহ 

মুহাম্মাদ, আজম বললাম: লাব্বাইক আমার রব। জতজন বলসলন: 

ঊধ্বেি সতর জফজরিতারা জক জনসয় তকে করসে? আজম বললাম: তহ 

আমার রব আজম িাজন না, -জতজন তা জতনবার বলসলন- রাসূল বসলন: 

আজম তদখলাম জতজন (আল্লাহ) জনি হাসতর তালু আমার ঘাসড়র ওপর 

রাখসলন, এমনজক আজম তার আেুসলর িীতলতা আমার বুসকর মসধয 

অনুভব কসরজে, ফসল আমার সামসন প্রসতযক বস্তু িাজহর হসলা ও আজম 
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জচনলাম। অতুঃপর বলসলন: তহ মুহাম্মাদ, আজম বললাম: লাব্বাইক তহ 

আমার রব। জতজন বলসলন: ঊধ্বে ি সতর জফজরিতারা জক জনসয় তকে 

করসে? আজম বললাম: কাফ ফারা সম্পসকে। জতজন বলসলন: তা জক? 

আজম বললাম: িামাসতর িনয হাাঁট্া, সালাসতর পর মসজিসদ বসস থাকা, 

কসষ্টর সময় পূণ্েরূসপ ওযু করা। জতজন বসলন: অতুঃপর তকাসনা জবষসয়? 

আজম বললাম: পানাহার করাসনা, সুন্দর কথা বলা, মানুসষর ঘুজমসয় 

থাকাবস্থায় রাসত সালাত আদায় করা। জতজন (আল্লাহ) বলসলন: তুজম 

চাও, আজম বললাম: 

ْن تمْغِفرم َِل 
م
اِكِْي ومأ سم اِت ومُحبَّ الْمم رم تمْركم الُْمنْكم لُكم فِْعلم اْْلمْيماِت وم

م
ْسأ
م
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

 ، ْفتُون  ْيم مم فَّيِن غم تموم رمْدتم فِتْنمةم قمْوم  فم
م
إِذما أ ميِن وم تمرمْحم بُّ وم ْن حُيِ لُكم ُحبَّكم ومُحبَّ مم

م
ْسأ
م
، أ كم

رُِّب إَِلم ُحبِّكم  ل  ُيقم مم  ومُحبَّ عم

“তহ আল্লাহ, আজম আপনার কাসে কলযাসণ্র কাি করার ততৌজফক চাই, 

খারাপ কাি তেসড় তদওয়ার ততৌজফক চাই, অভাবীসদর িনয ভাসলাবাসা, 

আর আপজন তযন আমাসক ক্ষমা কসরন ও আমার প্রজত রহম কসরন। 

আর যখন আপজন তকাসনা কাওমসক জফতনা তথা পরীক্ষায় জনপজতত 

করসত চান, তখন আমাসক পরীক্ষায় জনপজতত না কসর মৃতুয জদন। আজম 

আপনার কাসে আপনার ভাসলাবাসা, আপনাসক তয ভাসলাবাসস তার 

ভাসলাবাসা এবাং এমন আমসলর ভাসলাবাসা চাই যা আমাসক আপনার 

ভাসলাবাসার জনকসট্ জনসয় যাসব।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বলসলন: জনশ্চয় এ বাকযগুসলা সতয, ততামরা এগুসলা জিখ ও 

জিক্ষা দাও”। (জতরজমযী) হাদীসজট্ সহীহ। 
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আত্মীয়তার সম্পকে জেন্ন করা হারাম 

১৩৭. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ائِِذ » -137 اُم الْعم قم ا مم ذم لِْقِه قمالمْت الرَِّحُم: هم غم ِمْن خم َّتَّ إِذما فمرم لمقم اْْلملْقم حم م خم إِنَّ اَّللَّ
ِك؟  عم ْن قمطم عم مم ْقطم

م
لمِك ومأ ْن ومصم ِصلم مم

م
ْن أ
م
ْْيم أ ا تمْرضم مم

م
ْم، أ : نمعم ِة، قمالم ِطيعم بِكم ِمْن الْقم
ُهوم  : فم مِك قمالمْت: بمىلم يما رمبِّ قمالم ِ صىل اهلل عليه وسلم :  «ل رمُءوا إِْن فماقْ ». قمالم رمُسوُل اَّللَّ

رْ 
م
ْن ُتْفِسُدوا ِِف اأْل

م
ْتُْم أ َلَّ يْتُْم إِْن تموم سم ْل عم هم ُكمْ ِشنْتُْم فم امم رْحم

م
ُعوا أ طِّ ُتقم  .«ِض وم

“আল্লাহ তা‘আলা মখলুক সৃজষ্ট কসরসেন, অতুঃপর যখন জতজন তার সৃজষ্ট 

সম্পন্ন কসরন তখন ‘রাসহম’27 বসল: এ হসে ততামার জনকট্ জবজেন্নতা 

তথসক আ্য় চাওয়ার স্থান, জতজন বসলন: হযাাঁ। তুজম জক সন্তুষ্ট নও তয, 

ততামাসক তয রক্ষা করসব আজম তাসক রক্ষা করব, ততামাসক তয জেন্ন 

করসব আজম তাসক জেন্ন করব? ‘রাসহম’ বলল: অবিযই তহ রব, জতজন 

বসলন: এট্াই ততামার িনয”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

বলসলন: “যজদ ততামরা চাও তাহসল জতলাওয়াত কর:  

ن تََوَّلُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َفَهۡل ﴿
َ
ۡرِض  ِف  ُتۡفِسُدوا   أ

َ
ُعويا   ٱۡۡل ِ رَۡحاَمُكمۡ  َوُتَقط 

َ
 حممد] ﴾ ٢٢ أ

 :٦٦  ] 

                                                           
27 অথোৎ আত্মীয়তার সম্পকে। আত্মীয়তার সম্পকে কীভাসব কথা বলল তসট্া আমরা 
িাজন না, তসব রাসূল বসলসেন, তাই আমাসদরসক এর ওপর ঈমান আনসত হসব। 
তয আল্লাহ আমাসদরসক কথা বজলসয়সেন, জতজন সব জকেুসকই কথা বলাসত পাসরন। 
[সম্পাদক] 
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“সুতরাাং অবাধয হসয় মুখ জফজরসয় জনসল সম্ভবত ততামরা যমীসন জবপযেয় 

সৃজষ্ট করসব এবাং আত্মীয়তার বন্ধন জেন্ন করসব।”?। (সহীহ বুখারী ও 

মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

হাদীসস কুদসীসত আল্লাহর বাণ্ী:  تمممين ابُن آدمم مم وشم بين ابُن آدم ذَّ  كم

১৩৮. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

مْم يمُكْن َل ذلك, » -138 ل يِن وم تممم ُ ذلك, ومشم مْم يمُكْن َلم ل ، وم مم بميِن اْبُن آدم ذَّ : كم ُ قمالم اَّللَّ
َّ ِمْن  م لميْسم أول اْْلملِْق بِأهون لَعم ُُِّن، وم

ْ
أ ا بمدم مم ْوَُلُ: لمن يِعيدِّن كم قم ا تمْكِذيبُُه إِيَّاي فم مَّ

م
فأ

وْ  قم تُْمُه إِيَّايم فم ا شم مَّ
م
مْم إَعدته، ومأ ل ْ وم ودلم

ُ
مْم أ ل دِلْ وم

م
مْم أ ُد ل مم ُد الصَّ حم

م
نما اأْل

م
ا, ومأ ً دلم ُ وم مذم اَّللَّ َُلُ: اُتَّ

دٌ  حم
م
 .«يمُكْن َِل ُكُفئًا أ

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: বনী আদম আমার ওপর জমথযাসরাপ কসরসে, 

অথচ এট্া তার অজধকার জেল না। তস আমাসক  াজল জদসয়সে অথচ 

এট্া তার অজধকার জেল না। আমাসক তার জমথযাসরাপ করার অথে তার 

বলা: জতজন আমাসক পুনরায় সৃজষ্ট করসবন না তযরূপ প্রথম সৃজষ্ট 

কসরসেন, অথচ প্রথমবার সৃজষ্ট করা পুনরায় সৃজষ্ট করা তথসক সহি 

নয়। আমাসক তার  াজল হসে তার কথা: আল্লাহ সন্তান গ্রহণ্ কসরসেন, 

অথচ আজম এক ও অমুখাসপক্ষী, আজম িন্ম তদই জন আমাসক িন্ম 

তদওয়া হয় জন, আর আমার সমকক্ষ তকউ নয়”। (সহীহ বুখারী ও সুনান 

নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 
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যু সক  াজল তদওয়া হারাম 

১৩৯. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

: يُؤِْذييِن » -139 لَّ زَّ ومجم ُ عم  قال اَّللَّ
ُ
ْهُر, أ نما ادلَّ

م
ْهرم ومأ مُسبُّ ادلَّ مم ي قملُِّب اللَّيْلم اْبُن آدم

ارم   .«ومانلَّهم

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: বজন আদম আমাসক কষ্ট তদয়, তস যু সক  াজল 

তদয় অথচ আজমই যু 28, আজমই রাত ও জদন পজরবতেন কজর”। (সহীহ 

মুসজলম, আবু দাউদ ও সুনান নাসাঈ) হাদীসজট্ সহীহ। 

অহাংকার হারাম 

১৪০. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক 

বজণ্েত, তারা বসলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ْبتُهُ » -141 ذَّ ْن ُينمازُِعيِن عم مم اُؤُه فم يماُء رِدم  .«الِْعزُّ إِزمارُُه ومالِْكَْبِ

                                                           
28 হাদীসসর পরবতেী অাংিই প্রমাণ্ কসর তয, আল্লাহর নাম ‘দাহর’ বা যু  নয়। কারণ্, 
রাত-জদসনর মূল কথা হসে, সময়। আর সমসয়র পজরবতেন আল্লাহ্ই কসর থাসকন। 
সুতরাাং তকউ যজদ সময়সক  াজল তদয়, তস প্রকারান্তসর আল্লাহসকই  াজল জদল। 
কারণ্, সমসয় যা জকেু ঘসট্, তার সবই আল্লাহ্ র অনুমজত বা জনসদেসি সাংঘজট্ত হসয় 
থাসক। সুতরাাং হাদীসসর পরবতেী অাংি পূবোাংসির তাফসীর। তকউ তযন সময়, যু  
বা কালসক  াজল না তদয়। [সম্পাদক] 
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“ইিত তার লুজে ও অহাংকার তার চাদর। অতএব, তয আমার সাসথ 

ট্ানাসহাঁচড়া করসব আজম তাসক িাজস্ত জদব”। (সহীহ মুসজলম, ইবন 

মািাহ ও আবু দাউদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

যুলুম হারাম 

১৪১. আবু যর রাজদয়াল্লাহু আনহু বসলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ তথসক বণ্েনা কসরন, জতজন বসলসেন: 

ًما فمَلم  » -141 لْتُُه بميْنمُكْم حُممرَّ عم م نمْفِِس ومجم لْمم لَعم ْمُت الظُّ رَّ يما ِعبماِدي! إِِّنِّ حم
ْهِدُكْم، يما ِعبماِدي! 

م
ْيتُُه فماْستمْهُدوِِن أ دم ْن هم الٌّ إَِلَّ مم مُموا، يما ِعبماِدي! ُُكُُّكْم ضم ال تمظم

ْمتُُه فماْستم  ْطعم
م
ْن أ ائٌِع إَِلَّ مم ْن ُُكُُّكْم جم ر  إَِلَّ مم ُكْم َعم

ْطِعْمُكْم، يما ِعبماِدي! ُُكُّ
ُ
ْطِعُموِِن أ

ْغِفُر 
م
نما أ
م
اِر ومأ ْكُسُكْم، يما ِعبماِدي! إِنَُّكْم ُُتِْطئُونم بِاللَّيِْل ومانلَّهم

م
ْوتُُه فماْستمْكُسوِِن أ سم كم

ُكْم، يما ِعبماِدي! إِنَّ 
ْغِفْر لم

م
يًعا فماْستمْغِفُروِِن أ ِ نُوبم مجم ِّي اَّلُّ ُكْم لمْن تمبْلُُغوا ْضم

ُكْم  إِنْسم ُكْم وم آِخرم ُكْم وم
لم وَّ
م
نَّ أ
م
مْو أ ُعوِِن، يما ِعبماِدي! ل تمنْفم لمْن تمبْلُُغوا نمْفِِع فم وِِن، وم تمُُضُّ فم

يْئًا، يما  ا زمادم ذملِكم ِِف ُملِِْك شم لِْب رمُجل  وماِحد  ِمنُْكْم مم
ْتَقم قم

م
م أ نُوا لَعم ومِجنَُّكْم اكم

لِْب رمُجل  وماِحد  
ِر قم فْجم

م
م أ نُوا لَعم ُكْم ومِجنَُّكْم اكم إِنْسم ُكْم وم آِخرم لمُكْم وم وَّ

م
نَّ أ
م
مْو أ ِعبماِدي! ل

ُكْم ومِجنَُّكْم  إِنْسم ُكْم وم آِخرم ُكْم وم
لم وَّ
م
نَّ أ
م
مْو أ يْئًا، يما ِعبماِدي! ل ا نمقمصم ذملِكم ِمْن ُملِِْك شم مم

ِعيد  وماِحد   ا  قماُموا ِِف صم ا نمقمصم ذملِكم ِممَّ مُه مم ْلم
م
ْسأ ان  مم  إِنْسم

يُْت ُُكَّ ْعطم
م
لُوِِن فمأ

م
أ فمسم

الُُكْم  ْعمم
م
ا ِِهم أ ، يما ِعبماِدي! إِنَّمم ْدِخلم ابْلمْحرم

ُ
نُْقُص الِْمْخيمُط إِذما أ ا يم مم ِعنِْدي إَِلَّ كم

دم خم  ْن ومجم مم ا، فم فِّيُكْم إِيَّاهم وم
ُ
ا لمُكْم، ُثمَّ أ ْحِصيهم

ُ
ْيم أ دم غم ْن ومجم مم ، وم م ْد اَّللَّ ْيًا فملْيمْحمم

هُ ذملِكم فم  نَّ إَِلَّ نمْفسم   .«َلم يملُومم

م ُرْكبمتميِْه. ثما لَعم ا احْلمِديِث جم ذم ثم بِهم دَّ ِِّنُّ إِذما حم
بُو إِْدِريسم اْْلمْوَلم

م
نم أ ِعيٌد: وَكم  قمالم سم
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“তহ আমার বান্দা ণ্! জনশ্চয় আজম আমার ওপর যুলুম হারাম কসরজে, 

আজম ততামাসদর মাসঝও তা হারাম কসরজে অতএব ততামরা যুলুম কর 

না। তহ আমার বান্দা ণ্! ততামাসদর প্রসতযসকই ত ামরাহ তসব আজম 

যাসক জহদাসয়ত তদই, অতএব আমার কাসে জহদাসয়ত তলব কর আজম 

ততামাসদরসক জহদাসয়ত জদব। তহ আমার বান্দা ণ্! ততামরা সকসল 

কু্ষধাতে তসব আজম যাসক খাদয তদই, অতএব আমার জনকট্ খাদয তলব 

কর আজম ততামাসদরসক খাদয জদব। তহ আমার বান্দা ণ্! ততামরা সকসল 

জববস্ত্র তসব আজম যাসক বস্ত্র দান কজর, অতএব আমার জনকট্ বস্ত্র 

তালাি কর আজম ততামাসদরসক বস্ত্র জদব। তহ আমার বান্দা ণ্! ততামরা 

রাত ও জদসন ভুল কর, আজম ততামাসদর সকল পাপ তমাচন কজর, অতএব 

আমার জনকট্ ক্ষমা চাও আজম ততামাসদরসক ক্ষমা করব। তহ আমার 

বান্দা ণ্! ততামরা আমার ক্ষজত পযেন্ত তপৌঁেসত পারসব না তয আমার 

ক্ষজত করসব। আর না ততামরা আমার উপকার পযেন্ত  তপৌঁেসত পারসব 

তয আমার উপকার করসব। যজদ ততামাসদর পূবেপুরুষ ও পরবতেী পুরুষ 

এবাং মানুষ ও জিন সকসল ততামাসদর মসধয সবসচসয় তনককার বযজির 

মত হসয় যাও, তাও আমার রািে সামানয বৃজদ্ধ করসব না। তহ আমার 

বান্দা ণ্! যজদ ততামাসদর পূবেপুরুষ ও পরবতেী পুরুষ এবাং মানুষ ও 

জিন সকসল ততামাসদর মসধয সবসচসয় খারাপ তলাসকর মত হসয় যাও, 

তাও আমার রািে সামানয হ্রাস করসব না। তহ আমার বান্দা ণ্! যজদ 

ততামাসদর পূবেপুরুষ ও পরবতেী পুরুষ এবাং মানুষ ও জিন এক ময়দাসন 

দাাঁজড়সয় আমার জনকট্ প্রাথেনা কসর, অতুঃপর আজম প্রসতযকসক তার 

প্রাজথেত বস্তু প্রদান কজর, তাও আমার জনকট্ যা রসয়সে তা হ্রাস করসত 
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পারসব না, তসব সুই তয পজরমাণ্ পাজন হ্রাস কসর যখন তা সমুসে প্রসবি 

করাসনা হয়। তহ আমার বান্দা ণ্! এ ততা ততামাসদর আমল যা আজম 

ততামাসদর িনয সাংরক্ষণ্ কজর, অতুঃপর ততামাসদর তা পূণ্ে কসর তদব। 

অতএব তয ভাসলা জকেু তপল তস তযন আল্লাহর প্রিাংসা কসর, তয অনয 

জকেু তপল তস তযন জনসিসক জভন্ন কাউসক তদাষাসরাপ না কসর”। (সহীহ 

মুসজলম, জতরজমযী ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

আবু সাঈদ বসলন: আবু ইদজরস খাউলাজন যখন এ হাদীস বলসতন: হাাঁটু্ 

ত সড় বসসতন। 

১৪২. িাসবর ইবন আবু্দল্লাহ রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, জতজন 

বসলন: 

ِ صىل اهلل عليه وسلم » -142 ُه ِمْن رمُسوِل اَّللَّ ِمعم ْن رمُجل  سم ِديٌث عم يِن حم
بملمغم

امم  لميِْه الشَّ َّتَّ قمِدْمُت عم ْهًرا حم ِْه شم لميِْه رمْحِِل, فمِِسُْت إَِلم ْدُت عم دم يُْت بمِعًيا ُثمَّ شم م فماْشَتم
. نميْس 

ُ
ِ ْبُن أ بُْد اَّللَّ بِْد  فمإِذما عم : اْبُن عم الم قم م ابْلماِب، فم ابٌِر لَعم ُ: جم اِب: قُْل َلم ُقلُْت لِلْبموَّ فم
؟ قُلُْت: نمعممْ  ِ نْكم اَّللَّ يِن عم ِديثًا بملمغم ُقلُْت: حم يِن وماْعتمنمْقتُُه فم  ثمْوبمُه فماْعتمنمقم

ُ
أ طم جم يم رم . فمخم

ْن تمُموتم 
م
ِشيُت أ اِص فمخم ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِف الِْقصم ِمْعتمُه ِمْن رمُسوِل اَّللَّ نَّكم سم

م
أ

 ِ ِمْعُت رمُسولم اَّللَّ : سم ُه, قمالم عم ْسمم
م
ْن أ
م
بْلم أ ُموتم قم

م
ْو أ
م
ُقوُل: أ ُ  » صىل اهلل عليه وسلم يم حُيْْشم

ِة  : الِْعبمادُ -انلَّاُس يمْومم الِْقيمامم ْو قمالم
م
اًة ُغْرًَل ُبْهًما -أ : «ُعرم ا ُبْهًما؟ قمالم مم : قُلْنما: وم ، قمالم

« 
م
ِلُك أ نما الْمم

م
: أ ُعُه ِمْن قُْرب  مْسمم وْت  ي ٌء ُثمَّ ُينماِديِهْم بِصم ْ

ُهْم َشم عم َلم لميْسم مم يَّاُن, وم نما ادلَّ
َّتَّ  قٌّ حم ْهِل اْْلمنَِّة حم

م
د  ِمْن أ حم

م
ُ ِعنْدم أ َلم ْن يمْدُخلم انلَّارم وم

م
ْهِل انلَّاِر أ

م
د  ِمْن أ حم

م
يمنْبمِغ أِل

ْهِل 
م
د  ِمْن أ حم

م
أِل ، وم ْن يمْدُخلم اْْلمنَّةم

م
ْهِل اْْلمنَِّة أ

م
د  ِمْن أ حم

م
َلم يمنْبمِغ أِل ُه ِمنُْه, وم قُصَّ

م
انلَّاِر  أ
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ةُ  َّتَّ اللَّْطمم ُه ِمنُْه حم قُصَّ
م
َّتَّ أ قٌّ حم ُه حم م «ِعنْدم ِِت اَّللَّ

ْ
ا نمأ إِنَّا إِنَّمم  وم

يْفم : قُلْنما: كم زَّ -، قمالم عم
لَّ  :  -ومجم اًة ُغْرًَل ُبْهًما؟ قمالم يِّئماِت »ُعرم نماِت ومالسَّ  .«بِاحْلمسم

“আমার জনকট্ একজট্ হাদীসসর সাংবাদ তপৌঁসেসে, যা তকাসনা এক 

বযজির জনকট্ রসয়সে তয তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর 

কাে তথসক শুসনসে। অতুঃপর আজম একজট্ উট্ খজরদ কজর ও তাসত 

সফর কজর, অতুঃপর একমাস সফর কসর িাসম জ সয় তার সাক্ষাত 

লাভ কজর, তদখলাম জতজন আবু্দল্লাহ ইবন উনাইস। 

আজম দাসরায়ানসক বললাম: তাসক বল: িাসবর দরিায় অসপক্ষা করসে। 

জতজন বলসলন: (িাসবর) ইবন আবু্দল্লাহ? আজম বললাম: হযাাঁ, জতজন জনি 

কাপড় তহাঁচড়াসত তহাঁচড়াসত তবর হসলন, অতুঃপর আমার সাসথ আজলেন 

করসলন, আজমও তার সাসথ আজলেন করলাম। আজম বললাম: আপনার 

কাে তথসক আমার জনকট্ জকসাস সম্পসকে একজট্ হাদীস তপৌঁসেসে তয, 

আপজন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর জনকট্ ্বণ্ 

কসরসেন, আজম আিঙ্কা করজেলাম, হয় আপজন মারা যাসবন, অথবা 

আজমই মারা যাব তা ্ বণ্ করার আস । জতজন বলসলন: আজম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: “জকয়ামসতর জদন 

মানুষসদর অথবা বসলসেন: বান্দাসদর, হাজির করা হসব, (উরাত) উলে, 

(গুরলান) খৎনা জবহীন, (বুহমান) খাজল হাত অবস্থায়”। জতজন বসলন: 

আমরা বললাম: বুহমান জক? জতজন বলসলন: “তাসদর সাসথ জকেু থাকসব 

না। অতুঃপর জতজন তাসদরসক জনজদেষ্ট আওয়াি দ্বারা ডাক জদসবন যা 

জনকট্ তথসক শুনা যাসব: আজমই বাদিাহ, আজম প্রজতদান দানকারী, 
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তকাসনা িাহান্নামী যার তকাসনা িান্নাতীর জনকট্ হক রসয়সে িাহান্নাসম 

প্রসবি করসব না, যতক্ষণ্ না আজম তার তথসক তাসক জকসাস পাইসয় 

জদব। তকাসনা িান্নাতী যার জনকট্ তকাসনা িাহান্নামীর হক রসয়সে 

িান্নাসত প্রসবি করসব না যতক্ষণ্ না আজম তার তথসক তাসক জকসাস 

পাইসয় জদব, এমনজক চড় পযেন্ত”। জতজন বসলন: আমরা বললাম: কীভাসব 

তা সম্ভব হসব, আমরা ততা তখন আল্লাহর জনকট্ উলে, গুরলান বুহমান 

হাজির হব?29 জতজন বলসলন: তনজক ও পাসপর মাধযসম”। (আহমদ, 

বুখারী জফল আদাবুল মুফরাদ, আবু আসসম, হাসকম) হাদীসজট্ হাসান 

জল  ায়জরহী। 

িীসবর েজব অঙ্কন করা হারাম ও জচত্রকসরাসদর প্রজত কস ার হুজিয়াজর 

১৪৩. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

زَّ » -143 ُ عم ْو قمالم اَّللَّ
م
ًة أ لِِْق فملْيمْخلُُقوا ذمرَّ خم ْلُُق كم بم ُيم ْن ذمهم ْظلمُم ِممَّ

م
ْن أ مم : وم لَّ ومجم

ةً  ِعيم ْو شم
م
بًَّة أ  .«َِلمْخلُُقوا حم

                                                           
29 অথোৎ কীভাসব পরস্পসরর হক আদান-প্রদান করব, আমাসদর সাসথ ততা জকেুই 
থাকসব না? তার িবাসব বলা হসয়সে তয এ আদান-প্রদান ও জকসাস হসব সৎ কাি 
ও অসৎ কাসির মাধযসম। সুতরাাং কারও ভাসলা কাি থাকসল, দুজনয়াসত কারও 
উপর যুলুম কসর থাকসল তস ভাসলা কাি তাসক জদসয় তদওয়া হসব, আর না থাকসল 
তার ওপর অপসরর ত ানাহ চাজপসয় তদওয়া হসব। [সম্পাদক] 
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“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: তার তচসয় বড় িাসলম তক তয আমার সৃজষ্টর 

নযায় সৃজষ্ট কসর, তস তযন একজট্ অণু্ অথবা িসয দানা অথবা  সমর 

দানা সৃজষ্ট কসর”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

ঝ ড়াকারীসদর িাজস্ত 

১৪৪. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ِيس  » -144  اثْنمْْيِ ومَخم
بْوماُب اْْلمنَِّة ِِف ُُكِّ

م
:  «ُتْفتمُح أ يْل  ْيُ ُسهم

قمالم غم ٌر: وم ْعمم . قمالم مم
« ُ يمْغِفُر اَّللَّ , فم ِيس   اثْنمْْيِ ومَخم

اُل ِِف ُُكِّ ْعمم
م
ُتْعرمُض اأْل لَّ -وم زَّ ومجم ُ  -عم بْد  َلم ي ْْشُِك ِلُُكِّ عم

َّتَّ يمْص  ا حم ِة: ذمُروُهمم ئِكم َلم ُ لِلْمم ُقوُل اَّللَّ اِحنمْْيِ يم  الُْمتمشم
يْئًا إَِلَّ ابِِه شم ِلحم  .«طم

“প্রসতযক তসাম ও বৃহস্পজতবার িান্নাসতর দরিা তখালা হয়”। মা‘মার 

বসলন: সুহাইল বযতীত অনযরা বসলসেন: “প্রসতযক তসাম ও বৃহস্পজতবার 

আমল তপি করা হয়, অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা প্রসতযক বান্দাসক ক্ষমা 

কসর তদন যারা আল্লাহর সাসথ িরীক কসর না, তসব ঝ ড়াকারী দুই 

বযজি বযতীত, আল্লাহ তা‘আলা জফজরিতাসদর বসলন: এসদরসক অবকাি 

দাও, যতক্ষণ্ না তারা মীমাাংসা কসর তনয়”। (আহমদ) হাদীসজট্ হাসান। 
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জ্বর ও তরা -বযাজধ কাফ ফারা 

১৪৫. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম সম্পসকে বসলন, 

ِريًضا » -145 دم مم نَُّه َعم
م
ةم -أ يْرم بُو ُهرم

م
ُه أ عم مم ِ  -وم ُ رمُسوُل اَّللَّ

الم َلم قم نم بِِه فم ِمْن ومْعك  اكم
لُِّطهم »صىل اهلل عليه وسلم :  سم

ُ
ُقوُل: نمارِي أ م يم بِْْشْ إِنَّ اَّللَّ

م
بِْدي الُْمْؤِمِن ِِف أ م عم  ا لَعم

ةِ  ُه ِمْن انلَّاِر ِِف اْْلِخرم ظَّ ْنيما ِْلمُكونم حم  .«ادلُّ

“জতজন এক তরা ীসক তদখসত যান, তয জ্বসরর কারসণ্ অসুস্থ জেল, (আবু 

হুরায়রা জেসলন তার সাসথ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

তাসক বসলন: “সুসাংবাদ গ্রহণ্ কর, আল্লাহ বসলন: আমার আগুন30 

দুজনয়াসত আজম আমার মুজমন বান্দার ওপর প্রবল কজর, তযন তা 

আজখরাসতর আগুসনর জবজনময় হসয় যায়”। (আহমদ, ইবন মািাহ ও 

জতরজমযী) হাদীসজট্ হাসান। 

                                                           
30 অথোৎ জ্বরজট্ হসে একজট্ আগুন, যার মাধযসম মুজমন বান্দার আজখরাসতর ত ানাসহর 
জবজনময় হসয় যায়। [সম্পাদক] 
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বান্দা অসুস্থ হসল তার িনয তসরূপ আমল তলখা হয় তযরূপ তস সুস্থ 

অবস্থায় করত 

১৪৬. উকবা ইবন আসমর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ِرضم الُْمْؤِمُن قمالمْت » -146 يِْه، فمإِذما مم
لم ِل يمْوم  إَِلَّ ومُهوم ُُيْتمُم عم مم لميْسم ِمْن عم

زَّ ومجم  يمُقوُل الرَّبُّ عم بمْستمُه, فم ٌن قمْد حم بُْدكم فَُلم بَّنما عم ُة: يما رم ئِكم َلم م الْمم ُ لَعم : اْخِتُموا َلم  لَّ
ُموتم  ْو يم

م
 أ
م
َْبمأ َّتَّ يم ِلِه حم مم   .«ِمثِْل عم

“জদসনর এমন আমল তনই যার উপর তমাহর এাঁসট্ তদওয়া হয় না, বান্দা 

যখন অসুস্থ হয় জফজরিতারা বসল: তহ আমাসদর রব, আপনার অমুক 

বান্দাসক আপজন অসুস্থ কসর জদসয়সেন, আল্লাহ তা‘আলা বসলন: তার 

িনয তার অনুরূপ আমল জলখসত থাক, যতক্ষণ্ না তস ভাসলা হয় অথবা 

মারা যায়”। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

১৪৭. আবুল আিআস সান‘আজন তথসক বজণ্েত, 

نمابيِِحُّ » -147 وْس  ومالصُّ
م
ادم ْبنم أ دَّ وماِح فملمِِقم شم رم بِالرَّ جَّ ْشقم ومهم ْسِجِد ِدمم نَُّه رماحم إَِلم مم

م
أ

اِن  ْينم تُِريدم
م
ُقلُْت: أ ُه, فم عم ُ -مم ا اَّللَّ ُُكمم ِريض  نمُعوُدُه,  -يمرمْحم ما مم خ  نلم

م
اُهنما إَِلم أ : نُِريُد هم قماَلم

ا حم  ُهمم عم لمْقُت مم : فماْنطم ْصبمْحتم قمالم
م
يْفم أ ُ: كم اَلم َلم قم م ذملِكم الرَُّجِل، فم َلم لَعم َّتَّ دمخم

ايما فمإِِّنِّ  طِّ اْْلمطم يِّئماِت ومحم ارماِت السَّ فَّ بِْْشْ بِكم
م
اٌد: أ دَّ ُ شم الم َلم قم ، فم ة  ْصبمْحُت بِِنْعمم

م
أ

ُقوُل:  ِ صىل اهلل عليه وسلم يم ِمْعُت رمُسولم اَّللَّ م »سم لَّ - إِنَّ اَّللَّ زَّ ومجم  إِذما -عم
ُقوُل: إِِّنِّ  يم

ِعِه  ْضجم ُقوُم ِمْن مم يْتُُه؛ فمإِنَُّه يم
ا ابْتملم م مم ِِّن لَعم ِمدم بًْدا ِمْن ِعبماِدي ُمْؤِمنًا فمحم اْبتملميُْت عم
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يَّْدُت  نما قم
م
: أ لَّ زَّ ومجم يمُقوُل الرَّبُّ عم ايما, وم ُه ِمْن اْْلمطم مُّ

ُ
تُْه أ م دلم يمْوِم وم اْبتملميْتُ  ذملِكم كم بِْدي وم ُه عم

ِحيحٌ  ُ ومُهوم صم ا ُكنْتُْم َُتُْرونم َلم مم ُ كم ْجُروا َلم
م
 . «ومأ

“জতজন দাসমসস্কর মসজিসদর উসদ্দসিয যাত্রা কসর ‘রাওয়াহ’ নামক স্থাসন 

দুপুসর অবস্থান কসরন, তসখাসন জতজন সাদ্দাদ ইবন আউসসর সাসথ 

সাক্ষাত কসরন, (তার সাথী) ‘সুনাজবজহ’ তার সাসথই জেল। আজম বললাম: 

তকাথায় যাসেন, আল্লাহ আপনাসদর ওপর রহম করুন, তারা বলল: 

এখাসন আমাসদর এক অসুস্থ ভাইসয়র সাসথ সাক্ষাসতর ইো করজে, 

আমরা তাসক তদখসত যাব। আজম তাসদর সাসথ চললাম, অবসিসষ তারা 

ঐ বযজির জনকট্ ত ল। তারা তাসক বলল: জকরূপ সকাল করসলন? তস 

বলল: আল্লাহর জন‘আমতসহ। সাদ্দাদ তাসক বলল: গুনাসহর কাফ ফারা 

ও পাপ তমাচসনর সুসাংবাদ গ্রহণ্ করুন, কারণ্ আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: “আজম যখন আমার তকাসনা 

মুজমন বান্দাসক পরীক্ষা কজর, অতুঃপর তস আমার মুজসবসতর ওপর 

আমার প্রিাংসা কসর, জনশ্চয় তস ঐ জবোনা তথসক উস  তস জদসনর মত 

তয জদন তার মা তাসক তবগুনা িন্ম জদসয়সে। আল্লাহ তা‘আলা বসলন: 

আজম আমার বান্দাসক আট্সক তরসখজে, আজম তাসক মুজসবত জদসয়জে, 

অতএব ততামরা তার িনয সাওয়াব জলখসত থাক, তযমন তার সাওয়াব 

জলখসত তার সুস্থ অবস্থায়”। (আহমদ) হাদীসজট্ হাসান জল  ায়জরহী। 
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তচাসখর দৃজষ্ট হারাসনার পর নধযেধারণ্কারী ও সাওয়াসবর আিা 

তপাষণ্কারীর িনয িান্নাত 

১৪৮. আনাস ইবন মাজলক রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

بِْدي ِِبمِبيبم » -148 : إِذما اْبتملميُْت عم
م قمالم ا اْْلمنَّةم إِنَّ اَّللَّ وَّْضتُُه ِمنُْهمم م عم َبم . يُِريُد «تميِْه فمصم

يْنميِْه.  عم

“আল্লাহ বসলন: আজম আমার বান্দাসক যখন তার দু’জট্ জপ্রয় বস্তু31 দ্বারা 

পরীক্ষা কজর, অতুঃপর তস নধযেধারণ্ কসর, আজম তার জবজনমসয় তাসক 

িান্নাত দান কজর”। (সহীহ বুখারী) হাদীসজট্ সহীহ। 

১৪৯. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম তথসক মারফু সনসদ বণ্েনা কসরন, জতজন বসলসেন: 

ُ بِثموماب  » -149
رْضم َلم

م
مْم أ بم ل م وماْحتمسم َبم بِيبمتميِْه فمصم بُْت حم ذْهم

م
ْن أ ّل: مم ّز ومجم ُ عم ُقوُل اَّللَّ يم

 .«ُدونم اْْلمنَّةِ 

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: আজম যার দু’জট্ জপ্রয় বস্তু জনসয় তনই, অতুঃপর 

তস নধযেধারণ্ কসর ও সাওয়াসবর আিা কসর, আজম তার িনয িান্নাত 

বযতীত তকাসনা প্রজতদাসন সন্তুষ্ট হই না”। (জতরজমযী) হাদীসজট্ সহীহ। 

১৫০. ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

                                                           
31 এখাসন দু’জট্ জপ্রয় বস্তু বসল দু’তচাখ তবাঝাসনা হসয়সে। [সম্পাদক] 
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يقول اهلل تبارك وتعاَل: إذا أخذت كريمِت عبدي فصَب واحتسب لم » -151
 .«أرض َل ثوابًا دون اْلنة

“আল্লাহ তা‘আলা বসলন: আজম যখন আমার বান্দার জপ্রয় দু’জট্ বস্তু গ্রহণ্ 

কজর, অতুঃপর তস সবর কসর ও নধযেধারণ্ কসর, আজম তার িনয 

িান্নাত বযতীত তকাসনা সাওয়াসব সন্তুষ্ট হব না”। (ইবন জহব্বান) 

হাদীসজট্ সহীহ। 

অভাসবর ফযীলত 

১৫১. আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

؟» -151 ِ لِْق اَّللَّ ْن يمْدُخُل اْْلمنَّةم ِمْن خم لم مم وَّ
م
ْل تمْدُرونم أ ْعلمُم.  «هم

م
رمُسوَُلُ أ ُ وم قمالُوا: اَّللَّ

 : اِجُرونم »قمالم الُْمهم اُء وم رم ِ الُْفقم لِْق اَّللَّ ْن يمْدُخُل اْْلمنَّةم ِمْن خم ُل مم وَّ
م
دُّ بِِهْم  أ ينم تُسم ِ اَّلَّ

اًء,  ا قمضم مهم مْستمِطيُع ل ْدرِهِ َلم ي تُُه ِِف صم اجم ُدُهْم ومحم حم
م
يمُموُت أ رُِه، وم ُيتََّقم بِِهْم الْممَكم اثلُُّغوُر وم

 ُ يمُقوُل اَّللَّ لَّ -فم زَّ ومجم تمُقوُل  -عم يُّوُهم،ْ فم ِتِه: اْئتُوُهْم فمحم ئِكم َلم اُء ِمْن مم مشم ْن ي لِمم
لِّمم الْمم  ِء فمنُسم ُؤَلم ِِتم هم

ْ
ْن نمأ

م
ُمُرنما أ

ْ
تمأ فم
م
لِْقكم أ تُكم ِمْن خم ائِكم ومِخيم مم ُن سم ُْن ُسَكَّ ُة: َنم ئِكم َلم

دُّ بِِهْم اثلُُّغور،ُ  تُسم يْئًا، وم ُكونم ِِب شم ْعبُُدوِِن َلم يُْْشِ نُوا ِعبماًدا يم : إِنَُّهْم اكم
لميِْهْم؟!! قمالم عم
ُيتََّقم بِِهْم الْمم  : وم اًء، قمالم ا قمضم مهم مْستمِطيُع ل ْدرِهِ َلم ي تُُه ِِف صم اجم ُدُهْم ومحم حم

م
يمُموُت أ رِهُ، وم َكم

ا  لميُْكْم بِمم ٌم عم َلم  بماب  سم
لميِْهْم ِمْن ُُكِّ يمْدُخلُونم عم ُة ِعنْدم ذملِكم فم ئِكم َلم ِتيِهُم الْمم

ْ
تمأ فم

ارِ  ُتْم فمنِْعمم ُعْقَبم ادلَّ ْ َبم  .«صم

“ততামরা জক িান আল্লাহর মখলুসকর মসধয তক সবেপ্রথম িান্নাসত 

প্রসবি করসব? তারা বলল: আল্লাহ এবাং তার রাসূল ভাসলা িাসনন। 
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জতজন বলসলন: আল্লাহর মখলুসকর মসধয সবেপ্রথম িান্নাসত প্রসবি করসব 

অভাবী ও মুহাজির, যাসদর দ্বারা সীমাসন্তর ঝুাঁজকপূণ্ে স্থান পূণ্ে করা হয় 

ও যাসদরসক োল জহসসসব বযবহার করা হয়, তাসদর তকউ মারা যায় 

জকন্তু তার ইো তার অন্তসরই থাসক পূণ্ে করসত পাসর না। আল্লাহ 

তা‘আলা তার জফজরিতাসদর তথসক যাসক ইো বলসবন: তাসদর কাসে 

যাও, তাসদরসক সালাম কর, অতুঃপর জফজরিতারা বসল: আমরা 

আপনার আসমাসনর অজধবাসী, আপনার সসবোিম মখলুক, আপজন 

আমাসদর জনসদেি জদসেন তাসদর কাে যাব এবাং তাসদরসক সালাম 

করব?! জতজন বসলন: তারা এমন বান্দা যারা আমার ইবাদত করত 

আমার সাসথ কাউসক িরীক করত না। তাসদরসক ঝুাঁজকপূণ্ে স্থাসন রাখা 

হত, তাসদরসক োল জহসসসব বযবহার করা হত, তাসদর তকউ মারা তযত 

জকন্তু তার প্রসয়ািন তার অন্তসরই থাকত তস তা পূণ্ে করসত পারত না। 

জতজন বসলন: অতুঃপর তখন তাসদর জনকট্ জফজরিতা ণ্ আসসন, 

প্রসতযক দরিা জদসয় তাসদর জনকট্ প্রসবি কসরন: ততামাসদর ওপর 

সালাম। কারণ্, ততামরা নধযেধারণ্ কসরসে, আজখরাসতর প্রজতদান খুবই 

সুন্দর!”। (আহমদ) হাদীসজট্ হাসান জল  ায়জরহী। 

আত্মহতযা তথসক হুজিয়াজর 

১৫২. িুনদুব ইবন আবু্দল্লাহ তথসক বজণ্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ُه » -152 ا يمدم زَّ بِهم ينًا فمحم ذم ِسكِّ خم
م
ِزعم فمأ بْلمُكْم رمُجٌل بِِه ُجْرٌح فمجم نم قم ْن اكم نم ِفيمم اكم

، قم  اتم َّتَّ مم ُم حم  ادلَّ
م
قمأ ا رم مم لميِْه اْْلمنَّةم فم ْمُت عم رَّ بِْدي بِنمْفِسِه حم ِِن عم رم : بمادم ُ تمعماَلم  .«الم اَّللَّ
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“ততামাসদর পূবেবতেীসদর মসধয এক বযজি জেল, যার হাসত জেল িখম, 

তস অজস্থর হসয় েুজর তনয় ও তা দ্বারা হাত তকসট্ তফসল, অতুঃপর রি 

বন্ধ হয় জন ফসল তস মারা যায়”। আল্লাহ তা‘আলা বসলন: আমার বান্দা 

তার জনসির বযাপাসর িলজদ কসরসে, আজম তার ওপর িান্নাত হারাম 

কসর জদলাম”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

অনযায়ভাসব হতযাকারীর পাপ 

১৫৩. আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

ُ: لِمم  يمِِجُء الرَُّجُل » -153 ُ َلم يمُقوُل اَّللَّ تملميِن. فم ا قم ذم يمُقوُل: يما رمبِّ هم آِخًذا بِيمِد الرَُّجِل فم
يمِِجُء الرَُّجُل آِخًذا بِيمِد  ا َِل، وم يمُقوُل: فمإِنَّهم . فم كم

م ُة ل تملْتُُه ِْلمُكونم الِْعزَّ يمُقوُل: قم تملْتمُه؟ فم قم
تملميِن  ا قم ذم يمُقوُل: إِنَّ هم ن  الرَُّجِل فم

ُة ِلُفَلم يمُقوُل: ِْلمُكونم الِْعزَّ تملْتمُه؟ فم ُ: لِمم قم ُ َلم يمُقوُل اَّللَّ . فم
يمبُوُء بِإِثِْمهِ  ن  فم

ْت ِلُفَلم ا لميْسم يمُقوُل: إِنَّهم  .«فم

“এক বযজি অপর বযজির হাত ধসর উপজস্থত হসব এবাং বলসব: তহ 

আমার রব: এ বযজি আমাসক হতযা কসরসে। আল্লাহ বলসলন: তকন 

তাসক হতযা কসরে? তস বলসব: আজম তাসক এ িনয হতযা কসরজে তযন 

আপনার সম্মান বুলন্দ হয়। জতজন বলসবন: হযাাঁ তা আমার িনয। অপর 

বযজি অপর বযজির হাত ধসর উপজস্থত হসব এবাং বলসব: এ বযজি 

আমাসক হতযা কসরসে। আল্লাহ তাসক বলসবন তকন হতযা কসরে? তস 

বলসব: তযন অমুসকর সম্মান বুলন্দ হয়। জতজন বলসবন: তার িনয সম্মান 

নয়, ফসল তস তার পাপ বহন করসব”। (সুনান নাসাঈ) পরবতেী হাদীসসর 

জবসবচনায় সহীহ। 
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১৫৪. ইমরান আল-িাওজন তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন, 

ِء » -154 ُؤَلم ْعُت هم : إِِّنِّ بمايم بمْيِ -قُلُْت ِْلُنُْدب  ْعيِن اْبنم الزُّ ْن  -يم
م
إِنَُّهْم يُِريُدونم أ وم

 . الِكم : اْفتمِد بِمم الم قم ، فم م بمْونم لَعم
ْ
ُقلْت:ُ إِنَُّهْم يمأ ْمِسْك. فم

م
: أ الم قم اِم فم ُهْم إَِلم الشَّ عم ْخُرجم مم

م
أ

بمْونم 
ْ
ُهْم يمأ : قُلُْت: إِنَّ

نَّ قمالم
م
ٌن أ ثميِن فَُلم دَّ الم ُجنُْدٌب: حم قم يِْف، فم ُهْم بِالسَّ عم قمامتِْل مم

ُ
ْن أ
م
إَِلَّ أ

 : ِ صىل اهلل عليه وسلم قمالم يمُقوُل: يم »رمُسولم اَّللَّ ِة فم اتِِلِه يمْومم الِْقيمامم ْقتُوُل بِقم ا يمِِجُء الْمم
تملميِن  ا ِفيمم قم ذم ْل هم ْحسِ  «رمبِّ سم

م
: قمالم ُشْعبمُة: فمأ يمُقوُل »بُُه قمالم تملْتمُه؟ فم مم قم َلم يمُقوُل: عم : فم

ن م ُملِْك فَُلم تملْتُُه لَعم ا«قم الم ُجنُْدٌب: فماتَِّقهم قم : فم  .«. قمالم

“আজম িুনদুবসক বললাম: আজম তাসদর জনকট্ বায়‘আত হসয়জে, অথোৎ 

আবু্দল্লাহ ইবন িুবাসয়র এর হাসত, তারা চায় আজম তাসদর সাসথ িাসমর 

উসদ্দসিয রওয়ানা হই, জতজন বলসলন: জবরত থাক। আজম বললাম: তারা 

আমাসক পীড়াপীজড় কসর। জতজন বলসলন: ততামার সম্পদ জদসয় জবরত 

থাক। জতজন বসলন: আজম বললাম: আজম তাসদর সাসথ তসলায়ার দ্বারা 

যুদ্ধ করব এ োড়া জকেুসতই তারা রাজি হয় না। অতুঃপর িুনদুব 

বলসলন: অমুসক আমার জনকট্ বসলসে তয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: “জকয়ামসতর জদন জনহত বযজি তার 

হতযাকারীসক জনসয় উপজস্থত হসব, অতুঃপর তস বলসব: তাসক জিজ্ঞাসা 

কর তকন আমাসক হতযা কসরসে”। শু‘বা বসলন: আমার মসন হয় জতজন 

বসলসেন: “তস বলসব: জকসসর ওপর আমাসক হতযা কসরসে? তস বলসব: 

অমুসকর তনতৃসে আজম তাসক হতযা কসরজে”। জতজন বসলন: অতুঃপর 

িুনদুব বলল: সুতরাাং তুজম জবরত থাক। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 
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জপপড়া হতযার জনসষধাজ্ঞা 

১৫৫. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: আজম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: 

ِْه: » -155 ُ إَِلم ْوَحم اَّللَّ
م
ْحِرقمْت فمأ

ُ
ْريمِة انلَّْمِل فمأ رم بِقم مم

م
نِْبيماِء فمأ

م
ْت نمْملمٌة نمِبياا ِمْن اأْل قمرمصم
ًة  مَّ
ُ
قْتم أ ْحرم

م
تْكم نمْملمٌة أ ْن قمرمصم

م
ِم أ مم

ُ
بُِّح اهللِمنم األ  .«تُسم

“একজট্ জপপড়া তকাসনা এক নবীসক কামড় তদয়, জতজন জপপড়ার গ্রাসমর 

জনসদেি জদসলন ফসল তা জ্বাজলসয় তদওয়া হসলা, আল্লাহ তাসক ওজহ 

করসলন: একজট্ জপপড়া ততামাসক কামড় জদসয়সে, আর তুজম একজট্ 

িাজত জ্বাজলসয় জদসল যারা আল্লাহর প্রিাংসা করত”। (সহীহ বুখারী, 

সহীহ মুসজলম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মািাহ) হাদীসজট্ সহীহ। 

তাকদীর অধযায় 

১৫৬. ইবন আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

انم » -156 مم بِنمْعمم ْهِر آدم ُ الِْميثماقم ِمْن ظم ذم اَّللَّ خم
م
فمةم -أ رم ْعيِن عم جم ِمْن ُصلِْبِه ُُكَّ  -يم ْخرم

م
فمأ

 : ُهْم قِبمًَل قمالم َّمم رِّ ُثمَّ ُكم َّلَّ يِْه اكم مُهْم بمْْيم يمدم نمَثم ا فم هم
م
يَّة  ذمرمأ َخذَ  ِإَوذۡ  ﴿ُذرِّ

َ
 بَِني  ِمنَۢ  َربَُّك  أ

ِّيَتُهمۡ  هِمۡ ُظُهورِ  ِمن َءاَدمَ  ۡشَهَدُهمۡ  ُذر 
َ
َٰٓ  َوأ نُفِسِهمۡ  ََعَ

َ
لَۡسُت  أ

َ
ي   بََلَٰ  قَالُوا   بَِرب ُِكۡمه  أ  َشهِۡدنَا

ن
َ
 .[ ٧١٧: اَلعراف] ﴾ ١٧٢ َغَٰفِلِيَ  َهََٰذا َعنۡ  ُكّنا إِنّا ٱۡلقَِيََٰمةِ يَۡومَ  َتُقولُوا   أ

“আল্লাহ তা‘আলা না‘মান নামক স্থাসন (অথোৎ ‘আরাফায়) আদসমর জপস  

থাকাবস্থায় অজেকার গ্রহণ্ কসরসেন, জতজন তার জপ  তথসক প্রসতযক 
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সন্তান তবর কসরন যা তস িন্ম জদসব, অতুঃপর তাসদরসক সামসন অণু্র 

নযায় রাসখন, অতুঃপর তাসদর মুসখামুজখ হসয় কথা বসলন: জতজন বসলন,  

َخذَ  ِإَوذۡ ﴿
َ
ِّيَتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِني  ِمنَۢ  َربَُّك  أ ۡشَهَدُهمۡ  ُذر 

َ
َٰٓ  َوأ نُفِسِهمۡ  ََعَ

َ
لَۡسُت  أ

َ
 أ

ي   بََلَٰ  قَالُوا   بَِرب ُِكۡمه  ن َشِهۡدنَا
َ
 ﴾١٧٢ َغَٰفِلِيَ  َهََٰذا َعنۡ  ُكّنا إِنّا ٱۡلقَِيََٰمةِ يَۡومَ  َتُقولُوا   أ

 [  ٧١٧: اَلعراف]

“আর স্মরণ্ কর, যখন ততামার রব বনী-আদসমর পৃষ্ঠসদি হসত তাসদর 

বাংিধরসক তবর করসলন এবাং তাসদরসক তাসদর জনিসদর উপর 

সাক্ষী কসরাসলন তয, ‘আজম জক ততামাসদর রব নই’? তারা বলল, ‘হযাাঁ, 

আমরা সাক্ষয জদলাম।’ যাসত জকয়ামসতর জদন ততামরা বলসত না পার 

তয, জনশ্চয় আমরা এ জবষসয় অনবজহত জেলাম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াত: ১৭১] (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

১৫৭. আবু্দর রহমান ইবন কাতাদা আসসুলাজম তথসক বজণ্েত, জতজন 

বসলসেন: আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামসক বলসত 

শুসনজে: 

ُقوُل: » -157 ِ صىل اهلل عليه وسلم يم ِمْعُت رمُسولم اَّللَّ م  »سم لَّ -إِنَّ اَّللَّ زَّ ومجم لم  -عم قم خم
َلم  ِء ِِف انلَّاِر وم ُؤَلم بماَِل، ومهم

ُ
َلم أ ِء ِِف اْْلمنَِّة وم ُؤَلم : هم قمالم ْهِرهِ وم ذم اْْلملْقم ِمْن ظم خم

م
مم ُثمَّ أ آدم
بماَِل 

ُ
:  «أ ُل؟ قمالم اذما نمْعمم ِ فمعمىلم مم الم قمائٌِل: يما رمُسولم اَّللَّ قم وم  ». فم م مم رِ لَعم دم  .«اقِِع الْقم

“জনশ্চয় আল্লাহ আদমসক সৃজষ্ট কসরন, অতুঃপর তার জপ  তথসক মখলুক 

তবর কসরন ও বসলন: এরা িান্নাতী আজম তকাসনা পসরায়া কজর না, এরা 

িাহান্নামী আজম তকাসনা পসরায়া কজর না। জতজন বসলন এক বযজি বলল: 
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তহ আল্লাহর রাসূল তাহসল জকসসর ওপর আমল করব”? জতজন বলসলন: 

“তাকজদসর জনধোজরত স্থাসন”32। (আহমদ) হাদীসজট্ হাসান। 

১৫৮. আবু নাদরাহ তথসক বজণ্েত, 

158- « ِ بِْد اَّللَّ بُو عم
م
ُ: أ اُل َلم اِب انلَِِّبِّ صىل اهلل عليه وسلم ُيقم ْصحم

م
نَّ رمُجًَل ِمْن أ

م
أ

 ِ مكم رمُسوُل اَّللَّ ُقْل ل مْم يم ل
م
ا ُيبِْكيكم أ ُ: مم الُوا َلم قم بِِْك فم ُعوُدونمُه ومُهوم يم ابُُه يم ْصحم

م
لميِْه أ لم عم دمخم

اِربِكم  »صىل اهلل عليه وسلم :  اِِّن  ُخْذ ِمْن شم َّتَّ تملْقم هُ حم قِرَّ
م
لمكِ  «ُثمَّ أ : بمىلم وم ينِّ , قمالم
ُقوُل:  ِ صىل اهلل عليه وسلم يم ِمْعُت رمُسولم اَّللَّ م  »سم لَّ -إِنَّ اَّللَّ زَّ ومجم بمضم بِيمِمي -عم ِنِه قم

َلم  ِذهِ، وم ِذهِ لِهم ِذهِ, ومهم ِذهِ لِهم : هم قمالم ْخرمى وم
ُ
ْخرمى بِاَْلمِد اأْل

ُ
ًة ومأ بْضم بماَِل قم

ُ
ْدرِي ِِف « أ

م
. فمَلم أ

نما
م
تمْْيِ أ بْضم يِّ الْقم

م
  .«أ

                                                           
32 অথোৎ আমল করার জবষয়জট্ও তাকদীসর তলখা আসে। যজদ ভাসলা আমল করার 
তসৌভা য হয়, তসব তসট্াও তার তাকদীসর তলখা আসে। সুতরাাং তাকদীসর কী আসে 
তা খুসি তবর করার তচষ্টায় আমল করা পজরতযা  করা যাসব না, বরাং সবেদা ভাসলা 
আমল করার প্রসচষ্টায় তলস  থাকসত হসব, আর তখনই তার িনয তস ভাসলা 
আমলজট্ করা সহি কসর তদয়া হসব। একিন মুজমন এ কািজট্ই কসর এবাং করা 
উজচত। মুজমন কখসনা তাকদীসরর তদাহাই জদসয় তনক আমল করা তথসক জবরত 
থাসক না। যারা কাজফর ও বদকার তারাই শুধু তাকদীসরর তদাহাই জদসয় তনক আমল 
করা তথসক জবরত থাসক এবাং বসল যজদ আল্লাহ চাইত তসব আজম অবিযই তনক 
আমল করসত সমথে হতাম। বস্তুতুঃ এ ধরসনর কথা বসল তনক আমল তথসক জবরত 
থাকা আরসবর মুিজরকসদর কাি। তমাট্কথা: মুজমসনর দাজয়ে হসে, তনক আমসলর 
িনয সদা সসচষ্ট থাকা। যাসত কসর তার তাকদীসরর তলখা অনুসাসর তস ভাসলা কাি 
করসত পাসর। আর আল্লাহও তার িনয তা সহি কসর তদন। এট্াই জবজভন্ন হাদীসস 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তথসক বজণ্েত হসয়সে। [সম্পাদক] 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর এক সাহাবী যাসক আবু 

আবু্দল্লাহ বলা হয়, তাসক তদখার িনয তার সাথীবৃন্দ আসসন, জতজন 

কাাঁদসত জেসলন, তারা বলল: আপজন জক িনয কাাঁদসেন, আপনাসক জক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলনজন: “তুজম ততামার তমাচ 

োট্, অতুঃপর তার ওপর জস্থর থাক, যতক্ষণ্ না আমার সাসথ সাক্ষাত 

কর”। জতজন বসলন: অবিযই, জকন্তু আজম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লামসক বলসত শুসনজে: “আল্লাহ তা‘আলা তার ডান হাসত এক 

মুজষ্ট ও অপর হাসত অপর মুজষ্ট গ্রহণ্ কসরন, অতুঃপর বসলন: এরা 

হসে এর িনয এবাং এরা হসে এর িনয, আজম তকাসনা পসরায়া কজর 

না”। আজম িাজন না আজম তকাসনা মুজষ্টর অন্তভুেি। (আহমদ) হাদীসজট্ 

সহীহ। 

১৫৯. আবু দারদা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

نَُّهْم » -159
م
أ اءم كم يًَّة بميْضم جم ُذرِّ ْخرم

م
، فمأ ُه اَْلُْمَنم ِتفم مبم كم ُه، فمُضم لمقم ُ آدممم ِحْيم خم لمقم اَّللَّ خم

يًَّة  جم ُذرِّ ْخرم
م
ُه الْيُِْسمى، فمأ ِتفم مبم كم ، ومْضم رُّ ي ِِف اَّلَّ ِ الم لَِّلَّ قم ُم، فم نَُّهْم احْلُمم

م
أ . كم اءم وْدم سم
ِه الْيُِْسمى فِّ ي ِِف كم ِ قمالم لَِّلَّ بماَِل، وم

ُ
َلم أ بماَِل يمِميِنِه: إَِلم اْْلمنَِّة وم

ُ
َلم أ  .«: إَِلم انلَّاِر وم

“আল্লাহ তা‘আলা আদমসক সৃজষ্ট কসরন যখন সৃজষ্ট কসরসেন, অতুঃপর 

তার ডান কাাঁসধ হাত মাসরন ও ধবধসব সাদা এক প্রিন্ম তবর কসরন 

তযন তারা পতে, অতুঃপর বাম কাাঁসধ হাত মাসরন ও কাসলা এক প্রিন্ম 

তবর কসরন তযন তারা জ্বলন্ত োই। অতুঃপর ডান হাসতর তালুর জদসক 

লক্ষয কসর বসলন: এগুসলা িান্নাসতর িনয আজম তকাসনা পসরায়া কজর 
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না, বাম হাসতর তালুর জদসক লক্ষয কসর বসলন: এগুসলা িাহান্নাসমর 

িনয আজম তকাসনা পসরায়া কজর না”। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

মান্নত অধযায় 

১৬০. আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বসলসেন: 

لمِكْن » -161 ْرتُُه, وم مْم يمُكْن قمْد قمدَّ ء  ل ْ مم انلَّْذُر بيِشم ِت اْبنم آدم
ْ
قمْد َلم يمأ ُر وم دم يُلِْقيِه الْقم
 
م
ُ أ ْرتُُه َلم  .«ْستمْخِرُج بِِه ِمْن ابْلمِخيِل قمدَّ

“বনী আদসমর জনকট্ মান্নত তকাসনা জিজনস জনসয় আসস না যা আজম 

তার িনয জনধোরণ্ কজর জন, জকন্তু তাকজদর তাসক তপসয় বসস33, আজম 

তার িনয জনধোরণ্ কসর তরসখজে এর দ্বারা কৃপণ্ তথসক সম্পদ তবর 

করব”। (সহীহ বুখারী ও মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

জকয়ামসতর বড় আলামত 

১৬১. আবু যর রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, জতজন বসলন: 

161- « : ٌة قمالم ْو قمِطيفم
م
ٌة أ لميِْه بمْرذمعم  مِحمار  ومعم

م عم انلَِِّبِّ صىل اهلل عليه وسلم لَعم ُكنُْت مم
الم َِل:  قم ْمِس, فم اكم ِعنْدم ُغُروِب الشَّ ِذهِ؟»فمذم ْينم تمِغيُب هم

م
ْل تمْدرِي أ بما ذمرٍّ هم

م
:  «يما أ قمالم

                                                           
33 অথোৎ কখনও কখনও মানুষ মান্নত দ্বারা তকান জিজনস পায়, এট্া আসসল মান্নসতর 
মাধযসম পাওয়া নয়; বরাং এট্াই আজম তার তাকদীসর জলসখজে। জকন্তু তস তযসহতু 
আল্লাহর িনয জকেু জদসত চায় না, কৃপণ্তা কসর, তখন তস মসন মান্নসতর মাধযসম 
পাওয়া যাসব, আর এভাসব মান্নত করার কারসণ্ আল্লাহ তা‘আলা এর মাধযসম জকেু 
জিজনস তার তথসক তবর কসর আসনন। [সম্পাদক] 
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 : ْعلمُم. قمالم
م
رمُسوَُلُ أ ُ وم ا فم »قُلُْت: اَّللَّ بِّهم رَّ لِرم ِ َّتَّ ُتم ِلُق حم اِمئمة  تمنْطم ْْي  حم ا تمْغُرُب ِِف عم -إِنَّهم

لَّ  زَّ ومجم تمْطلُُع، فمإِذما  -عم تمْخُرُج فم ا فم هم
م ُ ل ِذنم اَّللَّ

م
ا أ انم ُخُروُجهم ْرِش فمإِذما حم ْتم الْعم

ةً َتم اِجدم سم
تم  ا فم هم بمسم يُْث تمْغُرُب حم ا ِمْن حم هم ْن ُيْطِلعم

م
رمادم أ

م
يمُقوُل أ ِسيِي بمِعيٌد، فم ُقوُل: يما رمبِّ إِنَّ مم

ا  اُنهم ُع نمْفًسا إِيمم نْفم لِكم ِحْيم َلم يم يُْث ِغبِْت فمذم ا: اْطلُِِع ِمْن حم مهم  .«ل

“আজম একজট্  াধার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর সাসথ 

জেলাম। তখন তার উপর একজট্ পাড়যুি চাদর জেল। জতজন বসলন: 

এট্া জেল সূযোসস্তর সময়, জতজন আমাসক বসলন: “তহ আবু যর তুজম িান 

এট্া তকাথায় অস্ত যায়?” জতজন বসলন: আজম বললাম: আল্লাহ এবাং তার 

রাসূল ভাসলা িাসনন। জতজন বসলন: সূযোস্ত যায় একজট্ কদেমাি ঝণ্োয়34, 

তস চলসত থাসক অবসিসষ আরসির জনসচ তার রসবর িনয তসিদায় 

লুজট্সয় পসড়, যখন তবর হওয়ার সময় আল্লাহ তাসক অনুমজত তদন, ফসল 

তস তবর হয় ও উজদত হয়। জতজন যখন তাসক তযখাসন অস্ত জ সয়সে 

তসখান তথসক উজদত করার ইো করসবন আট্সক জদসবন, তস বলসব: 

তহ আমার রব আমার পথ ততা দীঘে, আল্লাহ বলসবন: তযখান তথসক 

ডুসবসে তসখান তথসকই উজদত হও, এট্াই তস সময় যখন বযজিসক তার 

ঈমান উপকার করসব না”35। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

                                                           
34 এর অথে, মানুসষর দৃজষ্টসত যখন তকান সূযে অস্ত যায়, আর তস যখন সা সরর পাসর 
থাসক, তখন তদখসত পায় তযন সূযে কদেমাি ঝণ্োয় ডুসব ত ল। এর পরবতেী অাংিই 
প্রমাণ্ কসর তয, সূযে তারপরও চলসত থাসক। [সম্পাদক] 

35 অথোৎ এর পর আর কারও ঈমান গ্রহণ্ করা হসব না। [সম্পাদক] 
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দিাসলর জফতনা 

১৬২. নাওয়াস ইবন সাম‘আন বসলন, 

عم » -162 فَّ رم فَّضم ِفيِه وم اة  فمخم دم الم ذماتم غم جَّ ِ صىل اهلل عليه وسلم ادلَّ رم رمُسوُل اَّللَّ ذمكم
 : الم قم ِة انلَّْخِل فم ائِفم نمنَّاُه ِِف طم َّتَّ ظم نما  »حم

م
ُْرْج ومأ لميُْكْم، إِْن ُيم فيُِن عم ْخوم

م
اِل أ جَّ ْيُ ادلَّ غم

إِْن  ِجيُجُه ُدونمُكْم، وم نما حم
م
ُ ِفيُكْم فمأ ِجيُج نمْفِسِه, وماَّللَّ مْسُت ِفيُكْم فماْمُرٌؤ حم ل ُْرْج وم ُيم

بُِّهُه بِعمبِْد الُْعزَّى بِْن  شم
ُ
ِّنِّ أ
م
أ افِئمٌة كم يْنُُه طم ٌط عم ابٌّ قمطم , إِنَُّه شم م ُُكِّ ُمْسِلم  ِِت لَعم ِليفم خم

ةِ  لميِْه فموماتِحم ُسورم  عم
ْ
أ ُه ِمنُْكْم فملْيمْقرم كم ْدرم

م
ْن أ مم ن  فم طم

لًَّة بمْْيم  قم اِرٌج خم ْهِف، إِنَُّه خم الْكم
ِ فماثْبُتُوا اًَل يما ِعبمادم اَّللَّ ثم ِشمم عماثم يمِمينًا ومَعم اِق، فم اِْم ومالِْعرم ِ ، قُلْنما: يما رمسُ «الشَّ ولم اَّللَّ

 : رِْض؟ قمالم
م
ْثُُه ِِف اأْل ا بلم مم ْهر  »وم

شم يمْوٌم كم نمة  وم سم ْربمُعونم يمْوًما يمْوٌم كم
م
اأ ة  ومسم ُجُمعم يمْوٌم كم ئُِر وم

يَّاِمُكمْ 
م
أ يَّاِمِه كم

م
ةُ «أ َلم تمْكِفينما ِفيِه صم

م
نمة  أ سم ِي كم لِكم اَْلمْوُم اَّلَّ ِ فمذم . قُلْنما: يما رمُسولم اَّللَّ

 : ؟ قمالم ُ قمْدرمهُ »يمْوم  ، اقُْدُروا َلم رِْض «َلم
م
اُعُه ِِف اأْل ا إِْْسم مم ِ وم : ، قُلْنما: يما رمُسولم اَّللَّ ؟ قمالم

« ،ُ مْستمِجيبُونم َلم ي يُْؤِمنُونم بِِه وم يمْدُعوُهْم فم ْوِم فم م الْقم ِِت لَعم
ْ
يمأ يُح، فم تُْه الرِّ يِْث اْستمْدبمرم لْغم اكم

نمْت ُذًرا،  ا اكم لم مم ْطوم
م
تُُهْم أ ارِحم لميِْهْم سم ُوُح عم تُنْبُِت فمَتم رْضم فم

م
تُْمِطُر وماأْل اءم فم مم ُمُر السَّ

ْ
يمأ فم
سْ 
م
ُ ومأ لميِْه قمْوَلم ُدُّونم عم يمْدُعوُهْم فميم ْومم فم ِِت الْقم

ْ
، ُثمَّ يمأ وماِِصم ُه خم دَّ مم

م
وًَع، ومأ ُه ُْضُ بمغم

يمُمرُّ بِاْْلمِربمِة  ْمومالِِهم,ْ وم
م
ٌء ِمْن أ ْ يِْديِهْم َشم

م
يُْصِبُحونم ُمْمِحِلْيم لميْسم بِأ نُْهْم فم ُِف عم يمنْصم فم

ْخِرِِج 
م
ا: أ مهم يمُقوُل ل اِسيِب انلَّْحِل ُثمَّ يمْدُعو رمُجًَل ُمْمتمِلئًا فم يمعم ا كم تمتْبمُعُه ُكنُوزُهم ُكنُوزمِك فم

لَُّل  يمتمهم يُْقِبُل وم رمِض ُثمَّ يمْدُعوُه فم ْميمةم الْغم مْْيِ رم
ْزْلم ُعُه جم يمْقطم يِْف فم ُبُه بِالسَّ يمُْضِ بمابًا فم شم

لِكم  ذم ا ُهوم كم بميْنممم ُك، فم ِة ومْجُهُه يمْضحم نمارم ُل ِعنْدم الْمم يمْْنِ
ْريممم فم ِسيحم اْبنم مم ُ الْمم إِذْ بمعمثم اَّللَّ

يْهِ  فَّ تمْْيِ وماِضًعا كم ْهُرودم ْشقم بمْْيم مم يِقَّ ِدمم ْ اِء ْشم ةِ  ابْلميْضم م أْجِنحم ِْي، إِذم طم  لَعم
لمكم طمم

ْ
 أ

م
 أ

للُّ  رم ِمنُْه مُجماٌن اكم مدَّ ُه َتم عم فم إِذما رم ، وم رم طم
ُه قم سم

ْ
ِسِه إَِلَّ رمأ ُد ِريحم نمفم ِ

فِر  َيم
ِلُّ ِلَكم ْؤلُِؤ فمَلم حيم

يمْقتُلُُه، ُثمَّ  ُه بِبماِب دُلٍّ فم َّتَّ يُْدِركم يمْطلُبُُه حم ْرفُُه، فم يُْث يمنْتمِِه طم ُسُه يمنْتمِِه حم نمفم اتم وم مم



 

 

 
 185  

يمْمسم  ُ ِمنُْه فم ُهْم اَّللَّ مم ْريممم قمْوٌم قمْد عمصم ِِت ِعيَسم اْبنم مم
ْ
ُثُهْم يمأ حُيمدِّ ْن وُُجوِهِهْم وم ُح عم

ْخرمْجُت ِعبماًدا 
م
ُ إَِلم ِعيَسم إِِّنِّ قمْد أ ْوَحم اَّللَّ

م
لِكم إِذْ أ ذم ا ُهوم كم بميْنممم اتِِهْم ِِف اْْلمنَِّة، فم رمجم بِدم

 
ْ
ُ يمأ ُث اَّللَّ يمبْعم وِر، وم ْز ِعبماِدي إَِلم الطُّ رِّ د  بِِقتمالِِهْم فمحم حم

م
اِن أِل ُجوجم َِل َلم يمدم

ْ
أ مم  ُجوجم وم

يمُمرُّ  ا، وم ا ِفيهم ُبونم مم يَّةم فميمْْشم ِ َبم ِة طم  ُِبمْيم
م ومائِلُُهْم لَعم

م
يمُمرُّ أ ب  يمنِْسلُونم فم دم  حم

 ومُهْم ِمْن ُُكِّ
ابُُه حم  ْصحم

م
ِ ِعيَسم ومأ ُ نمِِبُّ اَّللَّ حُيْصم اٌء، وم ًة مم رَّ ِذهِ مم نم بِهم ْد اكم : لمقم يمُقولُونم  َّتَّ آِخُرُهْم فم

 ِ ُب نمِِبُّ اَّللَّ ْغم ، فميم ِدُكْم اَْلمْومم حم
م
ِة ِدينمار  أِل

ْيًا ِمْن ِمائم ِدِهْم خم حم
م
ُس اثلَّْوِر أِل

ْ
يمُكونم رمأ

وِْت  مم يُْصِبُحونم فمرَْسم كم لميِْهْم انلَّغمفم ِِف ِرقمابِِهْم فم ُ عم ُيِْسُل اَّللَّ ابُُه فم ْصحم
م
ِعيَسم ومأ

ة  ُثمَّ يم  رِْض نمْفس  وماِحدم
م
ُدونم ِِف اأْل ِ

رِْض فمَلم َيم
م
ابُُه إَِلم اأْل ْصحم

م
ِ ِعيَسم ومأ ْهِبُط نمِِبُّ اَّللَّ

 ِ  اَّللَّ
ابُُه إَِلم ْصحم

م
ِ ِعيَسم ومأ ُب نمِِبُّ اَّللَّ ْغم نمتْنُُهْم, فميم ُمُهْم وم ُه زمهم

م ألم وِْضعم ِشَْب  إَِلَّ مم مم
ْعنماِق ابْلُخْ 

م
أ ْيًا كم ُ طم ُيِْسُل اَّللَّ ُ فم ، ُثمَّ يُرِْسُل اَّللَّ ُ اءم اَّللَّ يُْث شم تمْطرمُحُهْم حم تمْحِملُُهْم فم ِت فم

ِة، ُثمَّ  لمفم لزَّ ا اكم هم كم َْتُ َّتَّ يم رْضم حم
م
يمْغِسُل اأْل بمر  فم  وم

َلم ر  وم دم ًرا َلم يمُكنُّ ِمنُْه بميُْت مم طم مم
تمِك فم  كم تمِك ومرُدِّي بمرم رم نِْبِِت ثممم

م
رِْض: أ

م
اُل لأِْل انمِة، ُيقم مَّ ابمُة ِمْن الرُّ ُكُل الِْعصم

ْ
ئِذ  تمأ يمْومم

مْكَِف الِْفئمامم ِمْن  بِِل ْلم  ِمْن اْْلِ
ةم نَّ اللِّْقحم

م
َّتَّ أ يُبمارمُك ِِف الرِّْسِل حم ا وم مْستمِظلُّونم بِِقْحِفهم ي وم

ِبيلمةم ِمْن انلَّاِس، وماللِّ  مْكَِف الْقم ِر ْلم ةم ِمْن ابْلمقم مْكَِف انلَّاِس، وماللِّْقحم نمِم ْلم ةم ِمْن الْغم  ْقحم
ْتم آبماِطِهْم  ُخُذُهْم َتم

ْ
تمأ يِّبمًة فم ُ ِرحيًا طم لِكم إِذْ بمعمثم اَّللَّ ذم ا ُهْم كم بميْنممم ِخذم ِمْن انلَّاِس، فم الْفم

ا تم  ارمُجونم ِفيهم تمهم اُر انلَّاِس يم يمبَْقم ِْشم ، وم ُُكِّ ُمْسِلم   ُمْؤِمن  وم
تمْقِبُض ُروحم ُُكِّ افم ُرجم هم

ُة  اعم لميِْهْم تمُقوُم السَّ عم  .«احْلُُمِر فم

“তকাসনা এক সকাসল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

দািাসলর উসল্লখ করসলন, তাসত জতজন আওয়াি জনচু ও উাঁচু করজেসলন, 

এমনজক আমরা তাসক (দািালসক) প্রজতসবিীর তখিুর বা াসন ধারণ্া 

কসরজেলাম। অতুঃপর জতজন বলসলন: “আজম ততামাসদর ওপর দািাল 
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বযতীত অনয জকেুর আিঙ্কা করজে, যজদ তস তবর হয় আর আজম 

ততামাসদর মাসঝ থাজক, তাহসল আজমই তাসক তমাকাজবলা করব 

ততামাসদর পজরবসতে। যজদ তস তবর হয় আর আজম ততামাসদর মাসঝ না 

থাজক, তাহসল প্রসতযসক তার জনসির জিম্মাদার, আর আমার অবতেমাসন 

আল্লাহ প্রসতযক মুসজলসমর জিম্মাদার। দািাল তকাাঁকড়াসনা চুল জবজিষ্ট 

যুবক, তার তচাখ ওপসর উ াসনা, আজম তার উদাহরণ্ তপি করজে আবু্দল 

উিা ইবন কুতনসক। ততামাসদর তথসক তয তাসক পাসব তস তযন তার 

ওপর সূরা কাহাসফর প্রথম আয়াতগুসলা পসড়, জনশ্চয় তস তবর হসব িাম 

ও ইরাসকর মধযবতেী স্থান তথসক, তস ডাসন ও বাসম ধ্বাংসযজ্ঞ চালাসব, 

তহ আল্লাহর বান্দা ণ্ ততামরা দৃঢ় থাক”। আমরা বললাম: তহ আল্লাহর 

রাসূল, যমীসন তার অবস্থান কী পজরমাণ্ হসব? জতজন বলসলন: “চজল্লি 

জদন, একজদন এক বের সমান, অতুঃপর একজদন এক মাসসর সমান, 

অতুঃপর একজদন এক িুমার সমান, অতুঃপর তার অনযানয জদনগুসলা 

ততামাসদর জদসনর নযায়”। আমরা বললাম: তহ আল্লাহর রাসূল, তয জদনজট্ 

এক বেসরর নযায় তসখাসন জক একজদসনর সালাত যসথষ্ট? জতজন বলসলন: 

“না, ততামরা তার পজরমাণ্ করসব”। আমরা বললাম: তহ আল্লাহর রাসূল 

যমীসন তার  জত জকরূপ হসব? জতজন বলসলন: “তমসঘর মত, যাসক 

বাতাস হাাঁজকসয় জনসয় যায়, তস এক কওসমর জনকট্ আসসব তাসদরসক 

আহ্বান করসব, ফসল তারা তার ওপর ঈমান আনসব ও তার ডাসক 

সাড়া জদসব, অতুঃপর তস আসমানসক জনসদেি করসব আসমান বৃজষ্টপাত 

করসব, যমীনসক জনসদেি করসব যমীন িসয িন্মাসব, এবাং তাসদর 

িন্তুগুসলা সন্ধযায় বাজড় জফরসব উাঁচু চুজট্, দুসধ পজরপূণ্ে ও দীঘে তদহ জনসয়। 
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অতুঃপর এক কওসমর জনকট্ আসসব তাসদরসক দাওয়াত জদসব, জকন্তু 

তারা তার দাওয়াত প্রতযাখযান করসব, তস তাসদর তথসক চসল যাসব ফসল 

তারা দুজভেসক্ষ পজতত হসব তাসদর হাসত তাসদর সম্পসদর জকেুই থাকসব 

না। তস ধ্বাংস সূ্তসপর পাি জদসয় যাসব অতুঃপর তাসক বলসব: ততামার 

সম্পদ তুজম তবর কর, ফসল তার সম্পদ তার অনু ামী হসব মক্ষী রাণ্ীর 

নযায়, অতুঃপর তস পূণ্ে এক যুবকসক ডাকসব ও তসলায়াসরর আঘাসত 

দু’টু্কসরা কসর জেলার দূরে পজরমাণ্ দুই ধাসর জনসক্ষপ করসব, অতুঃপর 

তাসক ডাকসব তস এজ সয় আসসব ও হাজসসত তার তচহারা উজ্জ্বল 

থাকসব। দািাল এরূপ করসত থাকসব, এমতাবস্থায় আল্লাহ মাজসহ 

ইবন মারইয়ামসক তপ্ররণ্ করসবন, জতজন দাসমসস্কর পূবে জদসক সাদা 

জমনাসরর কাসে অবতরণ্ করসবন দু’জট্ কাপড় পজরজহত অবস্থায় 

জফজরিতাসদর ডানার উপর তার দু’হাত তরসখ। যখন জতজন মাথা জনচু 

করসবন (বৃজষ্টর নযায়) পাজন ট্পকাসব, যখন জতজন মাথা উাঁচু করসবন 

মুসিার নযায় তশ্বত পাথর পড়সব, (অথোৎ পজরষ্কার পাজন)। তকাসনা 

কাজফর এর পসক্ষ সম্ভব হসব না তার শ্বাসসর  ন্ধ পাসব আর তবসচ 

থাকসব, তার শ্বাস তসখাসন যাসব তযখাসন তার দৃজষ্ট তপৌঁেসব। জতজন তাসক 

সন্ধান করসবন অবসিসষ ‘লুদ্দ’ নামক দরিার জনকট্ তাসক পাসবন, 

অতুঃপর তাসক হতযা করসবন। অতুঃপর ঈসা আলাইজহস সালাম এক 

কওসমর জনকট্ আসসবন, যাসদরসক আল্লাহ দািাল তথসক জনরাপদ 

তরসখসেন, জতজন তাসদর তচহারায় হাত ভুজলসয় জদসবন এবাং িান্নাসত 

তাসদর মতেবা সম্পসকে তাসদরসক বলসবন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তার 

জনকট্ ওজহ করসবন, আজম আমার এমন বান্দাসদর তবর কসরজে যাসদর 
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সাসথ যুদ্ধ করার সাধয কাসরা তনই, অতএব তুজম আমার বান্দাসদর জনসয় 

তুসর আ্য় গ্রহণ্ কর, আল্লাহ ইয়ািুি ও মািুিসক তপ্ররণ্ করসবন, 

তারা প্রসতযক উাঁচু স্থান তথসক েুসট্ আসসব। তাসদর প্রথমাাংি পাজনসত 

পূণ্ে নদীর পাি জদসয় অজতক্রম করসব, তারা তার পাজন পান কসর 

তফলসব। তাসদর তিষাাংি অজতক্রম করসব ও বলসব: এখাসন কখসনা 

পাজন জেল। আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথী ণ্ তুসর আট্কা পড়সবন, 

অবসিসষ  রুর একজট্ মাথা তাসদর জনকট্ বতেমাসন ততামাসদর একসিা 

জদনার তথসক উিম হসব। অতুঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথী ণ্ 

আল্লাহর জনকট্ মসনাজনসবি করসবন, ফসল আল্লাহ তাসদর (ইয়ািুি-

মািুসির) গ্রীবায় গুজট্র তরা  সৃজষ্ট করসবন, ফসল তারা সবাই এক 

বযজির মৃসতর নযায় মৃত পসড় থাকসব। অতুঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও 

তার সাথী ণ্ যমীসন অবতরণ্ করসবন, তারা যমীসন এক জবঘত িায় া 

পাসব না তযখাসন তাসদর মৃত তদহ ও লাি নাই। অতুঃপর আল্লাহর নবী 

ঈসা ও তার সাথী ণ্ আল্লাহর জনকট্ তদা‘আ করসবন, ফসল জতজন উসট্র 

 দোসনর নযায় পাজখ তপ্ররণ্ করসবন, তারা এসদরসক বহন কসর আল্লাহর 

তযখাসন ইো জনসক্ষপ করসব। অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা বৃজষ্ট বষেণ্ 

করসবন, কাাঁচা-পাকা তকাসনা ঘর অবজিষ্ট থাকসব না তযখাসন তস বৃজষ্টর 

পাজন প্রসবি করসব না, যমীন তধৌত কসর অবসিসষ আয়নার মত কসর 

জদসব। অতুঃপর যমীনসক বলা হসব: ততামার ফল তুজম িন্মাও, ততামার 

বরকত তুজম তফরৎ দাও, ফসল তসজদন এক দল তলাক একজট্ আনার 

ভক্ষণ্ করসব এবাং তার জেলকা দ্বারা োয়া গ্রহণ্ করসব, দুসধ বরকত 

তদওয়া হসব ফসল এক উসট্র দুধ কসয়ক গ্রুপ মানুসষর িনয যসথষ্ট 
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হসব। এক  রুর দুগ্ধ এক গ্রাসমর িনয যসথষ্ট হসব। এক বকজরর দুগ্ধ 

এক পজরবাসরর িনয যসথষ্ট হসব। তারা এভাসবই িীবন যাপন করসব, 

এমতাবস্থায় আল্লাহ পজবত্র বাতাস প্রবাজহত করসবন, যা তাসদর ব সলর 

জনচ স্পিে করসব, ফসল তস প্রসতযক মুজমন ও মুসজলসমর রূহ কব্জা 

করসব, তখন তকবল সবসচসয় খারাপ তলাকগুসলা অবজিষ্ট থাকসব, তারা 

 াধার নযায় (সবার সামসন) তযৌনাচাসর জলপ্ত হসব, অতুঃপর তাসদর 

ওপরই জকয়ামত কাসয়ম হসব”। (সহীহ মুসজলম) হাদীসজট্ সহীহ। 

আল্লাহর প্রিাংসামূলক কতক বাসকযর ফযীলত 

১৬৩. আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু তথসক বজণ্েত, 

ًْدا » -163 ِ محم : احْلمْمُد َّلِلَّ الم قم ةِ فم َلم اءم رمُجٌل إَِلم انلَِِّبِّ صىل اهلل عليه وسلم ِِف الصَّ جم
يُُّكْم 

م
: أ ةم قمالم َلم ا قمَضم انلَِِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم الصَّ ًَك ِفيِه، فملممَّ يِّبًا ُمبمارم ِثًيا طم كم

ائُِل  االْقم رَّ ثم مم ا ثمَلم دمهم َعم
م
ْوُم. قمالم فمأ مَّ الْقم رم

م
: فمأ ا، قمالم ذم كم ا وم ذم ا ركم نما قُلْتُهم

م
الم رمُجٌل: أ قم ، فم

الم انلَِِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم :  قم : فم ، قمالم ا إَِلَّ اْْلمْيم رمْدُت بِهم
م
ا أ مم ا »وم رمهم ْد اْبتمدم اْثنما  لمقم

يْفم  ا دمرمْوا كم مم لمًَك فم م مم بَُّهْم  عمْشم لُوا رم
م
أ َّتَّ سم ا حم ل-يمْكتُبُونمهم زَّ ومجم : اْكتُبُو-عم الم قم ا ، فم هم

بِْدي ا قمالم عم مم  .«كم

“এক বযজি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাসমর জনকট্ সালাত 

অবস্থায় হাজির হসয় বলল:  ًَك ِفيِه،احْلمْمُد يِّبًا ُمبمارم ِثًيا طم ًْدا كم ِ محم َّلِلَّ  নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম সালাত তিষ কসর বলসলন: ততামাসদর 

মসধয তক অমুক বাকয পা কারী? সকসল চুপ রইল। জতজন বসলন: জতজন 

জতনবার তা বলসলন, অতুঃপর এক বযজি বলল: আজম তা বসলজে, আজম 

ভাসলা বযতীত অনয জকেু উসদ্দিয কজর জন। জতজন বসলন: নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বলসলন: “বাসরািন জফজরিতা তাসক গ্রহণ্ করার 

িনয দ্রুত েুসট্ এসসসে, তারা বুঝসত পারজেল না কীভাসব তা জলখসব, 

অবসিসষ তাসদর রসবর জনকট্ জিজ্ঞাসা কসর, অতুঃপর জতজন বসলন: 

আমার বান্দা তযরূপ বসলসে তসরূপ জলখ”। (আহমদ) হাদীসজট্ সহীহ। 

সমাপ্ত 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তযসব হাদীস 

আল্লাহর সাসথ সমৃ্পি কসর বণ্েনা কসরসেন আজলম ণ্ 

তসগুসলাসক ‘হাদীসস কুদসী’ নাসম অজভজহত কসরসেন। 

‘সহীহ হাদীসস কুদসী’ সাংকলনজট্ জবশুদ্ধ প্রমাজণ্ত হাদীসস 

কুদসীর জবসিষ সাংকলন। এখাসন সনদ ও বযাখযা োড়া 

হাদীসস কুদসীগুসলা উপস্থাপন করা হসয়সে, তসব 

হাদীসগুসলা সূত্রসহ উসল্লখ কসর জবশুদ্ধতার স্তর ও িরুরী 

অথে বণ্েনা করা হসয়সে। 
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