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গুোহ্ মানের আম   
[ বাাং া – Bengali – بنغايل ] 

 
 

 

 

 

শাইখ সা ীম ইবে ‘ঈদ আ -হহ া ী 

 
 

 

 

অেুবাদ : মমাোঃ আহমেু  ইস াম 
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কুরআনে কারীম ও সহীহ সুন্নাহর আন ানক গুোহ্ মানের আম  
 

েবুয়যানের প্রদীপ মেনক 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে: 

ُ ُسْبَحانَُه َوَتَعاَل  » نُوِب، َغَفْرُت ََلُ : َقاَل اَّلله ِّني ُذو قُْدَرٍة لََعَ َمْغِفَرةِ اذلُّ
َ
َمْن َعلَِم أ

بَاِِل َما لَمْ 
ُ
 .(6024: صحيح اجلامع الصغري و زيادته) . «يُْْشِْك ِِب َشيًْئا َوال أ

“আল্লাহ সুবহাোহু ওয়া ো‘আ া বন ে: ময বযহি হবশ্বাস কনর ময, 

আহমই গুোহ মাে করার ক্ষমোবাে, োনক আহম ক্ষমা কনর মদই 

এবাং যেক্ষণ মস আমার সানে মকানো হকছুনক শরীক ো কনর, 

েেক্ষণ (োনক ক্ষমা করার বযাপানর) আহম মকানো হকছুর পরওয়া 

কহর ো।” [সহীহু  জানম‘ আস-সাগীর ওয়া হযয়াদােুহু: ৪২০৬]। 
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আ -কুরআেু  কারীম ও পহবত্র সহীহ সুন্নাহ’র আন ানক 

গুোহ্ মানের আম  

الرحيم الرمحن اهلل بسم  

ভূহমকা 

সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর জেয; আমরা োাঁর প্রশাংসা কহর, োাঁর হেকট 

সাহাযয প্রােথো কহর এবাং োাঁর কানছ ক্ষমা প্রােথো কহর; আর 

আমানদর েেনসর জেয ক্ষহেকর এমে সক  খারাহপ এবাং আমানদর 

সক  প্রকার মন্দ আম  মেনক আল্লাহর হেকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ 

যানক পে প্রদশথে কনরে, মকউ োনক পেভ্রষ্ট করনে পানর ো; আর 

হেহে যানক পেহারা কনরে, মকউ োনক পে মদখানে পারনব ো। 
আর আহম সাক্ষয হদহি ময, আল্লাহ ছাড়া মকানো ই াহ মেই, হেহে 

একক, োাঁর মকানো শরীক মেই এবাং আহম আরও সাক্ষয হদহি ময, 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম োাঁর বান্দা ও রাসূ । 

অেোঃপর: 
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বান্দা অপরাধ মেনক মুি েয়; সুেরাাং এই ত্রুহট মেনক মকানো 

আদম সন্তােই মুি েয়। আর হেষ্পাপ শুধু মসই, যানক আল্লাহ 

ো‘আ া পাপমুি কনরনছে। 

আর মােুষ শহি ও সামনেথযর মক্ষনত্র হবহভন্ন রকম হনয় োনক; এটাই 

অনমাঘ মূ েীহে। আর ময বযহি হেজনক হেনয় পযথান াচো করনব, 

মস োনক এই ধরনের ত্রুহটনে ভরপুর পানব; সুেরাাং যখে োনক 

োওেীক (শহি-সামেথয) মদওয়া হনব, েখে োর উপর ধ্বাংসাত্মক 

আক্রমনণর ভনয় মস এর মেনক সেকথ ও সনচেে হনব এবাং 

আল্লাহর পে মেনক হভন্ন পনে চ ার কারনণ মস বযো অেুভব 

করনব। অেোঃপর যখে মস বযো ও কষ্ট অেুভব করনব, েখে মস 

মুহির আশায় গুোনহর অভযাস মছনড় হদনয় দ্রুে আল্লাহর হদনক 

হেনর আসনব। আর েখে মস গুোহ মানের দরজা উনু্মি অবস্থায় 

পানব, যার দুই পাল্লায় ম খা োকনব:   

س   ٱعِب ادِي  ي    قُل  ۞ ﴿
 
ِين  أ ى َّلذ ع ل    ْ نُفِسِهم   وُفُ

 
ع ِمن رذح   َل  ت ق   أ  ْ ِه ٱةِ ن ُط للذ  ٱإِنذ  للذ

غ   ه ٱفُِر ي  ِيًعا نُْب  َج  ْ   ۥإِنذهُ  َّلُّ ُفُْر ل  ٱُه  [  ٣٥: الزمر] ﴾ ٥٣لرذِحيُم ٱغ 
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“ব ুে, ‘মহ আমার বান্দাগণ! মোমরা যারা হেনজনদর প্রহে অহবচার 

কনরছ---আল্লাহ্ র অেুগ্রহ হনে হেরাশ হনয়া ো; হেশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত 

মগাোহ ক্ষমা কনর মদনবে। হেশ্চয় হেহে ক্ষমাশী , পরম দয়া ু।”1 

পাপ মমাচে দু’ভানব হয়: 

প্রেমে: মুনছ মে া বা হেহশ্চহ্ন ক কনর মদওয়া; মযমে রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ََسَنَة َتْمُحَها  »
ْ
ييَئَة اْل تْبِِع السه

َ
 ( .رواه الرتمذي )  . «َوأ

“আর েুহম অসৎ কাজ করন  সানে সানেই সৎকাজ কর, োহন  

ভান া কাজ মন্দ কাজনক হেহশ্চহ্ন ক কনর মদনব।”2 আর এটা হ  

ক্ষমার পযথায়। 

হিেীয়ে: পহরবেথে কনর মদওয়া; মযমে আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ٗل ﴿ م  ِمل  ع  ن  و ع  ن ت اب  و ء  م  ى لِحٗ  َٰ   إَِلذ م  ل  وع
ُ
ُل ا وُف أ ِ ِ ٱئِك  ُيب د  ي  ُ س  ن    اتِِهم      للذ س   ت   ح 

ن   َك  ُفْرٗ ٱو  ُ غ   [  ٠٧: الفرقان] ﴾٧٠ا ا رذِحيمٗ للذ
                                                            
1 সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৫৩  
2 হেরহমযী, হাহদস োং- ১৯৮৭, হেহে হাহদসহটনক হাসাে-সহীহ বন নছে। 
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“েনব ময োওবা কনর, ঈমাে আনে ও সৎকাজ কনর, েন  আল্লাহ্ 

োনদর গুণাহসমূহ মেক িারা পহরবেথে কনর মদনবে। আর আল্লাহ্ 

ক্ষমাশী , পরম দয়া ু।”3 আর এটা হ  ‘মাগহেরাে’ েো গুোহ 

মানের পযথায়। 

আর ময বযহি (গুোহ মানের) দু’হট পযথায় হেনয় হচন্তাভাবো করনব, 

মস সূক্ষ্ম পােথকয উপ হি করনে পারনব; কারণ, মাগহেরানের মনধয 

ক্ষমার উপর অহেহরি ইহসাে ও দয়ার বযাপার রনয়নছ; আর এ 

দু’হটই উত্তম ও শুভসাংবাদ। 

মজনে রাখুে, এই দীে কে উদার! আর োর হেয়মেীহে কে সহজ! 

োর প্রহেহট মলাগােই হ  উচ্চো, মশ্রষ্ঠত্ব, পহবত্রো ও পহরষ্কার-

পহরিন্নো হেভথর; আর োর প্রনেযকহট অহপথে দাহয়ত্বপূণথ কাজ, 

শাহস্তহবধাে, হেনদথশ এবাং ধমক বা হেরস্কানরর মূ   ক্ষয হ  পহবত্র 

ও পহরশুদ্ধ বযহি তেহর করা। আ -কুরআনের ভাষায়:    

ى  ﴿ ا ي  ه  يُّ
 
بذُكُم ع  ٱنلذاُس ٱأ ع ر  ُكم  ٱُبُدو  ل ق  ِي خ  ب  ٱو   َّلذ ِين  ِمن ق  لذُكم   لُِكم  َّلذ  ل ع 

[١٢: ابلقرة] ﴾ ٢١ت تذُقْن    

                                                            
3 সূরা আ -েুরকাে, আয়াে: ৭০  
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“মহ মােুষ! মোমরা মোমানদর মসই রনবর ‘ইবাদাে কর, হযহে 

মোমানদরনক এবাং মোমানদর পূবথবেথীনদরনক সৃহষ্ট কনরনছে, যানে 

মোমরা োকওয়ার অহধকারী হও।”4 

হেশ্চয় এই মলাগাে এবাং শরী‘য়ে কেৃথক হেধথাহরে এই দাহয়ত্ব ও 

কেথবযসমূহ মােুনষর দুবথ ো ও অক্ষমো সম্পনকথ অনচেে েয়, োর 

শহি ও সামনেথযর সীমাো অহেক্রম কনর ো, োর স্বভাবনক অবজ্ঞা 

কনর ো এবাং োর মনের অনেক অনেক আগ্রহ ও উদ্দীপো সম্পনকথ 

অজ্ঞ েয়।    

আর মসই কারনণই অহপথে কানজর দাহয়ত্ব ও শহি-সামনেথযর মনধয, 

মেন  মদওয়া ও মটনে ধরার মনধয, উৎসাহহে করা ও হুমহক 

প্রদানের মনধয, হেনদথশ ও হেরস্কানরর মনধয এবাং অপরানধর মক্ষনত্র 

প্রচণ্ড আকানর শাহস্তর ভয় প্রদশথে ও ক্ষমার মক্ষনত্র সুদূরপ্রসাহর 

আশা মপাষণ করার মনধয এক চমৎকার ভারসাময রনয়নছ।  

এই দীে মােব আত্মানক একহেষ্ঠভানব আল্লাহ অহভমুখী এবাং 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নানের অেুসরণ 

                                                            
4 সূরা আ -বাকারা, আয়াে: ২১ 
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করানে যনেষ্ট ভূহমকা রানখ। ... এর পনরও মসখানে রনয়নছ আল্লাহ 

ো‘আ ার অবাহরে রহমে ... যা ভু -ত্রুহটর মে ঘাটহে পূরণ 

করনব ... সীমাবদ্ধোর বযাপানর সহােুভূহেশী  হনব ... োওবা কবু  

করনব ... গুোহ ক্ষমা করনব ... পাপরাহশ ধুনয়-মুনছ সাে কনর হদনব 

... এবাং প্রেযাবেথেকারীনদর সামনে োনদর বাসস্থাে ও আহিো 

জান্নানের হদনক দরজা উনু্মি কনর হদনব।  

িীনের কাণ্ডারী আন ম হিেীয় শাইখু  ইস াম ইবেু কাহয়যম আ -

জাওহযয়যাহ রহ. বন ে:  

ٍص   وأقِدْم وال تْقَنْع بَعيٍْش ُمَنغه

 يس يقدمُ فما فاَز بالذلاِت َمن ل

(পদনক্ষপ োও এবাং অস্বহস্তকর জীবনে েুহম সন্তুষ্ট হনয়া ো; 

কারণ, আেন্দ-েুহেথর িারা মস বযহি সে  হনব ো, ময (োওবার 

পনে) অগ্রসর হনব ো। 

 وإن ضاقِت ادلنيا عليَك بأرسِها
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 ولم يُك فيها مزنٌل لَك يُعلَمُ   

(যহদও দুহেয়ার োবৎ কমথকানণ্ডর কারনণ মোমার উপর দুহেয়া 

সঙু্কহচে হনয় মগনছ 

এবাং জাো মনে মোমার জেয োনে মকানো বাসস্থােও মেই)। 

 فيحه لَع جناِت عْدٍن فإنهها 

 منازلَك األوىل وفيها املخيهمُ  

(সুেরাাং েুহম শ্বাশ্বে বাসস্থাে জান্নানের হদনক আস; মকেো, ো 

মোমার প্রেম বাসস্থাে এবাং োনে রনয়নছ োাঁবু গাড়ার স্থাে)। 

 لكننا َسْْبُ العدوي فهل ترى و

 نعوُد إل أوطانِنا ونسلهمُ  

(হকন্তু আমারা হ াম শত্রুর হানে বন্দী; মকেো, েুহম হক মনে 

কর— 
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আমরা আমানদর হেজ আবাসভূহমনে হেনর যাব এবাং ো সহেক 

বন  মমনে মেব)। 

 وقد زعموا أن الغريَب إذا نأى

ْت به أوطانُه فهو   غرمموشطه

(আর োরা ধারণা কনর ময, প্রবাসী বযহি যখে দূনর চন  যায় 

এবাং োর কারনণ োর মােৃভূহম খাে খাে হয়, েখে মস োর 

প্রহে আকষথণ অেুভব কনর)। 

 وأيُّ اغرتاٍب فوق غرَبتِنا اليت

مُ   هلا أضحِت األعداُء فينا ََتَكه

(আমানদর প্রবাসজীবনের উপর আর মকানো প্রবাসজীবে কী 

আনছ? 

মযখানে আমানদর উপর কেৃথত্ব হনয় যায় শত্রুগনণর)। 
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আমরা ময হবষয় অধযয়ে করহছ, ো হ  আ -কুরআনের একগুি 

সুস্পষ্ট আয়াে এবাং েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর কেগুন া 

হবশুদ্ধ হাহদস মযগুন া আহম একহত্রে কনরহছ; অেোঃপর আহম ো 

হ হপবদ্ধ কনরহছ, যার সবকহটই একই অনেথর অন্তভুথি; আর ো হ  

এমে আম , যার বযাপানর প্রহেশ্রুহে বযি হনয়নছ গুোহ মাে আর 

পাপরাহশ মমাচনের। 

আহম এ আন াচোহট সাহজনয়হছ কনয়কহট অধযানয়, যানে পােক 

সহনজই োর হবষয়বস্তু সম্পনকথ অেুধাবে করনে পানর এবাং আহম 

োর োম হদনয়হছ:  

«مكفرات اذلنوب يف ضوء القرآن الكريم و السنة الصحيحة املطهرة  »  

(আ -কুরআেু  কারীম ও পহবত্র সহীহ সুন্নাহ’র আন ানক গুোহ্ 

মানের আম ) 

 

এখে মদখুে আমরা হকন্তু আমানদর মসই ওয়াদাকৃে হবষয়হট 

উপস্থাপনের কাজ শুরু করনে যাহি এবাং আল্লাহ সুবহাোহু ওয়া 

ো‘আ ার হেকট আশা করহছ ময, হেহে োর িারা আমানদরনক 
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উপকৃে করনবে; হেহে হন ে খুবই হেকটেম, আনবদে-হেনবদে 

কবু কারী, হেহে বযেীে উপাসোর মযাগয আর মকানো ই াহ্ মেই, 

আহম োাঁর উপরই ভরসা কহর এবাং োাঁর কানছই োওবা কহর। আর 

সর  পে আল্লাহর কানছই মপৌঁছায়। 

 

ম খক: 

আবূ উসামা সা ীম ইবে ‘ঈদ আ -মহ া ী 

জামাহদউ  উ া, ১৪০৮ হহজরী, আম্মাে, জদথাে। 

 

* * * 

 

 

 

১. ঈমানের অধযায় 
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১. ১. ইস াম: 

আল্লাহ সুবহাোহু ওয়া ো‘আ ার হেকট গ্রহণনযাগয মূ েীহে ও 

জীবেহবধাে হ  ইস াম; কারণ, ো হ  প্রধাে হবষয়; সুেরাাং ময 

বযহি ইস াম হভন্ন অেয মকানো পে অেুসরণ কনর চ নব, মসই 

বযহি ধ্বাংসপ্রাপ্তনদর অন্তভুথি হনব। আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ِين  ِعند  ٱإِنذ  ﴿ ِ ٱل  ِ ٱللذ [٢١: ال عمران] ﴾ ُم  ل   س  ل   

“হেশ্চয় ইস ামই আল্লাহর হেকট একমাত্র িীে।”5  

আল্লাহ ো‘আ া আরও বন নছে: 

ن ي ب   ﴿ ي   و م  ِ ٱ ت ِغ غ  ْ  ِِف ب ل  ِمن  ا وُف ل ن ُيق  ِم دِينٗ ل   س  ل  ةِ ِمن  ٓأۡلٱُه و ُه ِِسِين  خ   ل  ٱِخر 
[٥٣: ال عمران] ﴾ ٨٥  

“আর মকউ ইস াম বযেীে অেয মকানো িীে গ্রহণ করনে চাইন  

ো কখনো োর পক্ষ মেনক কবু  করা হনব ো এবাং মস হনব 

আহখরানে ক্ষহেগ্রস্তনদর অন্তভুথি।”6 

                                                            
5 সূরা আন  ইমরাে, আয়াে: ১৯  
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হকন্তু আল্লাহ ো‘আ া হন ে েযায়পরায়ণ ও দয়াবাে, হেহে োাঁর 

বান্দানদর জেয কুেরীনক পছন্দ কনরে ো; োই োরা যখে কুেরী 

করা মেনক হবরে োকনব, েখে হেহে োনদরনক (োর হপ্রয় বান্দা 

হহনসনব) গ্রহণ কনর হেনবে এবাং োনদরনক ক্ষমা কনর হদনবে; 

মকেো, হেহে হন ে ক্ষমাশী  ও দয়াবাে। আল্লাহ ো‘আ া বন ে: 

ُرو   ﴿ ف  ِين  ك  ع ُيغ  قُل ل َِّلذ  ْ ع إِن ي نت ُه ر    ا ق د   ف  ع ف   ل ُهم مذ ُعُْدو  ل ف  ِإَون ي  د  س  ت   ق  ض   م 
 ٱُسنذُت 

ل َِ  ل   ق    ٣٨وذ ُْهم  و  ّتذ   تِلُ ي ُكْن   ن ة  َل  ت ُكْن  وُفِت   ح  ِيُن ُُكُّهُ ٱو  ِه  ۥل  وُف إِِن  لِلذ
ْ  ٱ ع وُف إِنذ نت ه  ع  ٱ  ا ي  لُْن  ب ِصي  للذ  بِم   [  ٥١،  ٥٥: االنفال] ﴾ ٣٩ م 

“যারা কুেরী কনর োনদরনক ব ুে, ‘যহদ োরা হবরে হয়, েনব যা 

আনগ হনয় মগনছ আল্লাহ্ ো ক্ষমা করনবে; হকন্তু োরা যহদ অেযানয়র 

পুেরাবৃহত্ত কনর, েনব পূবথবেথীনদর রীহে মো গে হনয়নছই। আর 

মোমরা োনদর হবরুনদ্ধ সাংগ্রাম করনে োকনব যেক্ষণ ো মেৎো দুর 

হয় এবাং িীে পূণথরূনপ আল্লাহ্ র জেয হনয় যায়; োরপর যহদ োরা 

হবরে হয়, েনব োরা যা কনর আল্লাহ্ মো োর সমযক দ্রষ্টা।”7 

                                                                                                               
6 সূরা আন  ইমরাে, আয়াে: ৮৫  
7 সূরা আ -আেো , আয়াে: ৩৮ - ৩৯  
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আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে: 

ْسلََم الَْعْبدُ »
َ
ْزلََفَها، َوُُمَِيْت  ،إذا أ

َ
ُ َل لك حسنة اكن أ َفَحُسَن إِْسالَُمُه، َكَتَب اَّلله

ْزلََفَهاَعْنُه لُكُّ 
َ
ْمَثالَِها إل  ذلك الِْقَصاُص ُثمه اكن بعد  ، َسييَئٍة اَكَن أ

َ
ََسَنُة بَِعْْش أ

ْ
، اْل

ييَئُة بِِمْثلَِها َسْبِعِمائَِة ِضْعٍف  ُ َعْنَها ، َوالسه ْن َيَتَجاَوَز اَّلله
َ
رواه ابلخاري )  . « ، إاِله أ

 ( .و النسايئ 

“বান্দা যখে ইস াম গ্রহণ কনর এবাং োর ইস াম গ্রহণ উত্তমভানব 

হয়, েখে আল্লাহ ো‘আ া োর আনগর সক  ভা  কাজনক ভা  

কাজ বন  গণয কনরে এবাং োর আনগর সক  গুোহ্ ক্ষমা কনর 

মদওয়া হয়; অেোঃপর শুরু হয় প্রহেদাে; একহট সৎ কানজর হবহেমনয় 

দশ গুণ মেনক সােশে গুণ পযথন্ত সাওয়াব মদওয়া হয়; আর একহট 

মন্দ কানজর হবহেমনয় োর সমপহরমাণ মন্দ প্রহেে ; েনব আল্লাহ 

যহদ মাে কনর মদে, োহন  হভন্ন কো।”8  

                                                            
8 ইমাম বুখারী রহ. হাহদসহট ‘ো‘হ কাে’ এর মনধয বণথো কনরনছে: (১/৯৭— 
েেহু  বারী); েনব « ْزلََفَها

َ
ُ َل لك حسنة اكن أ « َكَتَب اَّلله  (আল্লাহ ো‘আ া োর 

আনগর সক  ভা  কাজনক ভা  কাজ বন  গণয কনরে)— এই কোহট োর 
বণথোর মনধয মেই। আর ইমাম োসায়ী রহ. হাহদসহট সহীহ সেনদ বণথো 
কনরনছে এবাং োাঁর বণথোয় হেহে « ْزلََفَها

َ
ُ َل لك حسنة اكن أ « َكَتَب اَّلله — এই 
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েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর এই বাণী একহট অহেহরি 

হুকুম (হবধাে) সাবযস্ত কর , যা আল্লাহর পক্ষ মেনক এক হবনশষ 

অেুগ্রহ ও দয়া হহনসনব প্রমাহণে; ো হ  ইস াম পূবথ সমনয়র সক  

ভা  কাজনক ভা  কাজ বন  গণয কনর মেওয়া9; আর অেুরূপভানব 

ো হনয় যানব মহাে আল্লাহর অপার দাে এবাং মহাে রব কেৃথক 

প্রদত্ত পুরস্কার। 

অেএব, ঐ সত্তার োনম শপে কনর ব হছ, যাাঁর হানে আমার জীবে! 

এই মহাে অেুগ্রহ ও অবদাে মেনক আত্মনভা া বযহি ছাড়া আর 

মকউ উদাসীে োকনে পানর ো, যানক শয়োে দখ  কনর হেনয়নছ, 

েন  মস োর রবনক ভুন  মগনছ। আ -কুরআনের ভাষায়: 

                                                                                                               

কোহট অন্তভুথি কনরনছে। 
হানেয ইবেু হাজার ‘আসকা ােী োাঁর ‘েেহু  বারী’ (১/৯৯) োমক গ্রনে বন ে: 
“ইমাম বুখারী রহ. এর বণথো যা বাদ হগনয়নছ, ো বাহক সক  বণথোর মনধয 
হবদযমাে রনয়নছ; আর ো হ  ইস াম গ্রহণ করার পূনবথ করা সক  ভা  
কাজনক ভা  কাজ বন  গ্রহণ করার হবষয়হট।”  

9 মদখুে: আমার প্রবন্ধ ‘মুবহে ােু  আ‘মা ’ ( مبطالت األعمال   ), মাসআ া (প্রশ্ন) 

োং- ১; োনে এই হবধাে প্রসনি হবস্তাহরে আন াচো রনয়নছ; যা দারু ইবহে  
কাহয়যম— দাম্মাম মেনক প্রকাহশে। 
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﴿   ْ ع ل   ْ ُ ق ال و  ُكنذا ن س   و 
 
ُع أ ا ُكنذا ِِف  ن ع   م  ص   قُِل م 

 
عِيِ ٱِب ح   أ ۢنع  ٱوُف   ١٠لسذ ع بِذ   ْ وُُف  بِِهم  َت  

ص  قٗ وُف ُسح  
 
ِ عِيِ ٱِب ح   ا ل  ِين  ي   ٱإِنذ  ١١لسذ ْ  َّلذ ِ ش  بذُهم ب ي  ل  ٱن  ر  غ  غ  ة  ِب ل ُهم مذ ج   فِر 

 
أ  ر  و 

ْ   ١٢ بِي  ك   ع ق  و  ِسُّ
 
أ وِ  ل ُكم  و 

 
ع بِهِ ج  ٱأ ُرو  لِيُم   ۥإِنذهُ  ۦ   ه  ُدورِ ٱبِذ  ِت  ع  ع   ١٣لصُّ َل  ي 

 
ل ُم أ

ن   ْ   م  ل ق  و ُه  [  ٢١،  ٢٧: امللك] ﴾ ١٤بُِي ل   ٱللذِطيُف ٱخ 

“আর োরা ব নব, যহদ আমরা শুেোম অেবা হবনবক-বুহদ্ধ প্রনয়াগ 

করোম, োহন  আমরা জ্ব ন্ত আগুনের অহধবাসী হোম ো। 

অেোঃপর োরা োনদর অপরাধ স্বীকার করনব। সুেরাাং ধ্বাংস জ্ব ন্ত 

আগুনের অহধবাসীনদর জেয! হেশ্চয় যারা গানয়ব অবস্থায় োনদর 

রবনক ভয় কনর, োনদর জেয রনয়নছ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। আর 

মোমরা মোমানদর কো মগাপনেই ব  অেবা প্রকানশয ব , হেহে মো 

অন্তরসমূনহ যা আনছ ো সম্পনকথ সমযক অবগে। হযহে সৃহষ্ট 

কনরনছে, হেহে হক জানেে ো? অেচ হেহে সূক্ষ্মদশথী, সমযক 

অবহহে।”10 

মহ সনন্দনহর মরুভূহমনে হদনশহারা মােব জাহে! ঐ আল্লাহর হদনক 

পাহ নয় আস, সবহকছু যাাঁর রহমে ও জ্ঞানের পহরহধভুি। 

                                                            
10 সূরা আ -মু ক, আয়াে: ১০ - ১৪ 
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মহ হবহিন্ন প্রবৃহত্তর মরীহচকায় উনত্তহজে কামোহবনভার জাহে! মহাে 

রব ও হেরহবহিন্ন ছায়ার হদনক ছুনট আস। 

মহ ম াকসক ! এ মাহাে সাংবাদহট হেনয় মুহূেথকা  হচন্তা, গনবষণা ও 

হবচার-হবনলষণ কর। 

 

আবদুর রাহমাে ইবে শুমাসাহ আ -মাহরী রা. মেনক বহণথে, হেহে 

বন ে: 

نَا َعْمَرو بَن الَعاِص  ريض اهلل عنه وَ  » ُهَو يف ِسَياَقِة الَْمْوِت ، َفَبََك َطِويالً ، َحََضْ
َل وَْجَهُه إَِل اجِلَدارِ ، َفَجَعَل اْبُنُه  َيُقوُل  َك رسوُل اهلل  : وََحوه َ يَا أَبَتاهُ ، أَما بَْشه

َك رسوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم   َ صىل اهلل عليه وسلم  بَكَذا ؟ أَما بَْشه
إنه أْفَضَل َما نُِعدُّ َشَهاَدةُ أْن ال هلإَ إاِله اهلل ، : َبَل بِوَْجِهِه ، َفَقاَل َفأقْ   : بَِكَذا ؟ َقاَل 

داً رسول اهللِ ، إِّني َقْد ُكْنُت لََعَ أْطَباٍق ثاَلٍَث   :َوأنه ُُمَمه

 ِمِني ، َوالَ  -صىل اهلل عليه وسلم  -لََقْد َرأيْتُِِن َوَما أَحٌد أَشدُّ بُغضاً لرسوِل اهلل  
أَحبه إِله ِمْن أْن أُكوَن قِد اْسَتمكنُت ِمْنُه َفَقَتلُْته ، َفلَْو ُمتُّ لََعَ تلَك اَْلاِل 

 .لَُكْنُت ِمْن أْهِل انلهارِ 
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ا َجَعَل اهلُل اإلسالَم يف َقلِْْب أَتْيُت انلْبه  صىل اهلل عليه وسلم  ، فُقلُْت   : َفلَمه
بَايُِعك ، فَ 

ُ
َما لََك يَا  »: َفَقَبْضُت يَِدي ، َفَقاَل  : َقاَل .  بََسَط يَِميَنهُ ابُسْط يَِميَنَك َفأل

أْن ُيْغَفَر ِِل ، : قُلُْت  «تَْشرَتِط َماذا ؟  »: َقاَل  .أردُت أْن أْشرَتَِط :  قلُت  . «َعْمُرو ؟ 
ْهِدُم َما اَكَن أَما َعلِْمَت أن اإلسالَم َيْهِدُم َما اَكَن َقْبلَُه ، َوأن الِهْجَرَة تَ  »: َقاَل 

   . «َقبلََها ، َوأنه اَْلجه َيْهِدُم َما اَكَن َقْبلَُه ؟ 

َوَما اَكَن أحٌد أَحبه إِله ِمْن َرُسوِل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم ، َوالَ أَجله يف َعيِن 
طيُق أن أمأل َعيِن ِمْنُه ؛ إجالالً ََلُ ، ولو سئلت أن أصفه مَ 

ُ
ا ِمْنُه َوَما ُكْنُت أ

أطقت ، ألِّن لَْم أكن أمأل عيِن ِمْنُه ، ولو ُمتُّ لََعَ تِْلَك اْلاِل لَرَجْوُت أن أُكوَن 
 .ِمْن أْهِل اجَلنهِة 

نَاِِئٌَة َوالَ نَاٌر  ُثمه َوِِلَنا أْشَياَء َما أْدرِي َما َحاِِل فِيَها ؟ َفإَذا أنَا ُمتُّ َفالَ تَصَحَبِني  
اَب َشّناً ، ُثمه أقِيُموا َحْوَل َقْْبِي َقْدَر َما ُتْنَحُر ، َفإذا َدَفْنُتُموِِن ، فَ  ُشنُّوا لََعه الرتُّ

َراجُع بِِه رُسَل َرّب 
ُ
ْسَتأنَِس بُِكْم ، َوأْنُظَر َما أ

َ
)  . « َجزوٌر ، َويُْقَسُم َْلُْمَها ، َحَّته أ

 ( . مسلمرواه 

“আমরা ‘আমর ইবে ‘আনসর হেকট হাহযর হ াম, েখে হেহে 

হছন ে মুমূষথাবস্থায়— মৃেুযযন্ত্রোয় কাের; োরপর হেহে বহুক্ষণ ধনর 

কাাঁদন ে এবাং োর মচহারা মদয়ান র হদনক হেহরনয় মেে। এ অবস্থা 
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মদনখ োর পুত্র োনক উনদ্দশয কনর ব নে  াগন ে: মহ আব্বাজাে! 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম হক আপোনক এরূপ 

সুসাংবাদ মশাোে হে? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম হক 

আপোনক অমুক সুসাংবাদ মশাোে হে? বণথোকারী বন ে: োরপর 

হেহে মুখ মেরান ে এবাং ব ন ে: আমানদর সনবথাত্তম পুাঁহজ হ  এই 

কোর সাক্ষয মদওয়া ময, আল্লাহ ছাড়া আর মকানো সেয ই াহ মেই 

এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ । বস্তুে 

আহম জীবনে হেে হেেহট পযথায়11 অহেক্রম কনরহছ: 

আমার জীবনের এমে একহট পযথায়ও হছ , যখে রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর মচনয় আর কারও প্রহে আমার 

এনো মবহশ কনোর হবনিষ ও শত্রুো হছ  ো; আওোয় মপন  োাঁনক 

হেযা কনর মে ার চাইনে মবহশ হপ্রয় আমার হেকট আর হকছু হছ  

                                                            
11 অেথাৎ হেেহট পযথায় মানে হেেহট অবস্থা অহেক্রম কনরহছ; মযমে আল্লাহ 
ো‘আ া বন ে: 

ب ق  ل َت    ﴿ ن ط  ب ًقا ع  ُُبذ ط 
[٢١: االنشقاق] ﴾ ١٩ ك   

“অবশযই মোমরা এক স্তর মেনক অেয স্তনর আনরাহণ করনব।” - (সূরা আ -

ইেহশকাক, আয়াে: ১৯)। 
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ো; সুেরাাং ঐ অবস্থায় যহদ আমার মৃেুয হনয় মযে, োহন  আহম 

হেহশ্চে জাহান্নানমর অহধবাসী হনয় মযোম। 

অেোঃপর আল্লাহ ো‘আ া যখে আমার অন্তনর ইস ানমর মনোভাব 

ও আকষথণ তেহর কনর হদন ে, েখে আহম েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লানমর হেকট আস াম এবাং োরপর ব  াম: আপোর ডাে 

হাে বাহড়নয় হদে, আহম আপোর হেকট (আেুগনেযর) বাই‘আে 

গ্রহণ করনে চাই; েখে হেহে োাঁর ডােহাে প্রসাহরে কনর হদন ে। 

হেহে (‘আমর ইবে ‘আস রা.) ব ন ে: এবার আহম হাে গুহটনয় 

হে াম। হেহে ব ন ে: মহ ‘আমর! মোমার কী হনয়নছ? জবানব আহম 

ব  াম: আহম শেথ করনে চাই। হেহে ব ন ে: েুহম কী শেথ করনে 

চাও? জবানব আহম ব  াম: আমানক মযে ক্ষমা কনর মদওয়া হয়; 

এবার হেহে ব ন ে: “মোমার হক জাো মেই ময, ইস াম ইস াম-

পূবথ জীবনের সক  গুোহ হমহটনয় মদয়? আর হহজরে হহজরে-পূবথ 

জীবনের সক  গুোহ ধ্বাংস কনর মদয়? আর হাজ্জ হাজ্জ-পূবথ 

জীবনের সক  গুোহ ধ্বাংস কনর মদয়?” (যাই হউক, এরপর আহম 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর হেকট বাই‘আে গ্রহণ 

কর াম)। 
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আর েখে আমার হেকট রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লানমর মচনয় অহধক হপ্রয় আর মকউ রই  ো; আমার মচানখ 

োাঁর মচনয় অহধক মযথাদাবােও আর মকউ োক  ো এবাং োাঁর 

অপহরসীম মযথাদা ও গাম্ভীনযথর দরুে আহম মচাখভনর োাঁর প্রহে 

োকানে পযথন্ত পারোম ো। েন  আমানক রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর আকার-প্রকৃহে সম্পনকথ হজজ্ঞাসা করা হন  

োর বণথো হদনে আহম অক্ষম হনবা, কারণ আহম োাঁর প্রহে পূণথ 

মচানখ োকাোম ো। এই অবস্থায় যদি আমার মতৃ্য ু হয়য় 

যযত্ম া, োহন  আহম জান্নােবাসীনদর অন্তভুথি হওয়ার হেহশ্চে 

আশা হছ । 

এরপর আমানদরনক অনেক হযম্মদারী বা দায়-দাহয়ত্ব মাোয় হেনে 

হন া; জাহে ো, মসসব বযাপানর আমার অবস্থা কী হনব? যাই হউক, 

আমার যখে মৃেুয হনব, েখে আমার জাোযায় মযে মকানো 

হব াপকাহরেী ও আগুনের সাংশ্রব ো োনক। আর মোমরা যখে 

আমানক দােে করনব, েখে আমার কবনর অল্প অল্প কনর মাহট 

মে নব; অেোঃপর আমার কবনরর চারপানশ এ পহরমাণ সময় 

অবস্থাে করনব, ময সমনয়র মনধয একহট উট যবাই কনর োর 
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মগাশে বণ্টে করা যায়; যানে আহম মোমানদর ভা বাসা ও সাহন্নধয 

 াভ করনে পাহর এবাং আমার রনবর পাোনো হেহরশ্তানদর সানে হক 

ধরনের বাক-হবহেময় হয়, ো মজনে হেনে পাহর।”12  

১. ২. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর আেুগেয ও 

অেুসরণ করা: 

আল্লাহ সুবহাোহু ওয়াো‘আ া এনকর পর এক ধারাবাহহকভানব োাঁর 

রাসূ নদরনক মপ্ররণ কনরনছে, যানে োাঁরা পেহারা মােুষনদরনক 

অন্ধকার মেনক আন ার হদনক মবর কনর হেনয় মযনে পানরে। আর 

আল্লাহ ো‘আ া োাঁনদর অেুসরণ করানক বাধযোমূ ক কনর 

হদনয়নছে। আ -কুরআনের ভাষায়: 

ا   ﴿ ر   و م 
 
ل  أ اع  بِإِذ  س  ِه ٱِن ن ا ِمن رذُسٍْل إَِلذ ِِلُط   [٤١: النساء] ﴾ للذ

“আল্লাহর অেুমহেক্রনম মকব মাত্র আেুগেয করার জেযই আমরা 

রাসূ নদর মপ্ররণ কনরহছ।”13 

                                                            
12 মুসহ ম, হাহদস োং- ৩৩৬ 
13 সূরা আে-হেসা, আয়াে: ৬৪  
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আর েবী-রাসূ  মপ্ররনণর ধারাবহহকোয় েবীনদর মাঝ মেনক 

আমানদর জেয বরাদ্ধ হনয়নছে মুহাম্মাদ ইবে আবহদল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম, মযমহেভানব উম্মােগনণর মধয মেনক আমরা 

হ াম োাঁর ভানগর উম্মাে; এই জেয োাঁর আেুগেয করা ছাড়া আর 

মকানো আেুগেযই শুদ্ধ হনব ো। আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লানমর আেুগেয করার বাধযবাধকোর বযাপানর আ -কুরআেু  

কারীম অনেকভানব বিবয মপশ কনরনছ, মযগুন ানক সুস্পষ্ট আয়াে 

বন  গণয করা হয়: 

(ক) রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর প্রহে ঈমাে আোর 

আবশযকো হেনয় বহণথে আয়াে: 

আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ِ     ف   ﴿  ب
ع  ْ ر ُسِِْلِ ٱاِمُن ِ و   ٱنلذِب ِ ٱللذ

ُ ِي يُؤ  ٱم ِ ِ ل  ِ َّلذ ِم   ٱِمُن ب َك  ِ و  ْهُ ٱو   ۦتِهِ للذ تذبُِع
لذُكم   [٢٣٥: االعراف] ﴾ ١٥٨ت ُدون  ت ه   ل ع   
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“কানজই মোমরা ঈমাে আে আল্লাহর প্রহে ও োাঁর রাসূ  উম্মী 

েবীর প্রহে, হযহে আল্লাহ্ ও োাঁর বাণীসমূনহ ঈমাে রানখে। আর 

মোমরা োর অেুসরণ কর, যানে মোমরা হহদায়ােপ্রাপ্ত হও।”14 

আল্লাহ ো‘আ া ও োাঁর রাসূন র প্রহে ঈমাে আোর হবষয়হটর সানে 

সাংযুি কনর মদওয়া হনয়নছ েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর 

আেুগেয ও অেুসরণ করার হবষয়হটনক; সুেরাাং জাো মগ  ময, 

বযহির সক  অবস্থায় এই শেথহট পূরণ করা আবশযক।  

(খ) ময আয়াে প্রমাণ কনর ময, রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লানমর আেুগেয করা মানে আল্লাহ ো‘আ ার আেুগেয করা; 

মকেো, রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর আেুগেয করা ছাড়া 

আল্লাহর আেুগেয হয় ো: 

আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ن يُِطِع  ﴿ د  ٱمذ ق  اع   لرذُسْل  ف  ط 
 
[٥٧: النساء] ﴾ للذ   ٱأ  

                                                            
14 সূরা আ -আ‘রাে, আয়াে: ১৫৮ 
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“মকউ রাসূন র আেুগেয করন  মস মো আল্লাহরই আেুগেয 

কর ।”15 

(গ) ময আয়ানে আল্লাহ ো‘আ ার আেুগেয করার হেনদথনশর সানে 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর আেুগেয করার হবষয়হটনক 

সাংযুি কনর মদওয়া হনয়নছ: 

আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ى  ﴿ ا ي  ه  يُّ
 
ْ  ٱأ ُن ِين  ء  م  ع َّلذ  ْ ِطيُع

 
ع أ ع ٱ   ْ ِطيُع

 
أ ِِل ٱللذ  و  وع

ُ
أ  ٱلرذُسْل  و 

 ﴾ رِ ِمنُكم   م  ل  
[٣١: النساء]  

“মহ ঈমােদারগণ! মোমরা আল্লাহর আেুগেয কর, রাসূন র আেুগেয 

কর, আরও আেুগেয কর মোমানদর মধযকার ক্ষমোশী নদর।”16 

(ঘ) মযসব আয়ানে রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর 

আেুগেয করার হবষয়হটনক আল্লাহর বন্দাগনণর জেয োাঁর রহমে 

পাওয়ার উপ ক্ষয বাহেনয় মদওয়া হনয়নছ: 

                                                            
15 সূরা আে-হেসা, আয়াে: ৮০ 
16 সূরা আে-হেসা, আয়াে: ৫৯ 
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আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ع  ﴿  ْ ِطيُع
 
أ لذُكم  ٱللذ  و  ٱو  ُْن  تُر   لرذُسْل  ل ع  [٢٥١: ال عمران] ﴾ ١٣٢ح   

“আর মোমরা আল্লাহ ও রাসূন র আেুগেয কর, যানে মোমরা কৃপা 

 াভ করনে পার।”17 আল্লাহ ো‘আ া আরও বন নছে: 

ع  ﴿  ْ ِطيُع
 
أ لذُكم  ٱو  ُْن  تُر   لرذُسْل  ل ع  [٣٤: انلور] ﴾ ٥٦ح   

“আর মোমরা রাসূন র আেুগেয কর, যানে মোমানদর উপর রহম 

করা হয়।”18  

আল্লাহ ো‘আ া আরও বন ে: 

ُيِطيُعْن   ﴿ ُ ٱو  ر ُسِْل  ى  ۥ ه للذ  و  ل  وع
ُ
ي   أ ُُهُم ئِك  س  ُ  ٱح  [٠٢: اتلوبة] ﴾ للذ  

“আর োরা আল্লাহ্ ও োাঁর রাসূন র আেুগেয কনর; োরাই, 

যানদরনক আল্লাহ্ অহচনরই দয়া করনবে। হেশ্চয় আল্লাহ্ 

পরাক্রমশা ী, প্রজ্ঞাময়।”19 

                                                            
17 সূরা আন  ইমরাে, আয়াে: ১৩২  
18 সূরা আে-েূর, আয়াে: ৫৬  
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(ঙ) ময আয়াে মহদায়ানের হবষয়হটনক রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লানমর আেুগেয করার শনেথর সানে সাংযুি কনরনছ:  

আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ع  قُل   ﴿  ْ ِطيُع
 
ع ٱأ  ْ ِطيُع

 
أ ْ   لرذُسْل   ٱللذ  و  لذ  ْ ع وُف إِنذم  وُف إِن ت  ل ي    ل ي  ا ع  ا ُح ِل  و ع  ا هِ م  ُكم مذ

ْهُ ت ه   ُتم   ُح ِل   عه ِإَون تُِطيُع ا ل    ت ُدو   [  ٣١: انلور] ﴾ ٥٤ُمب َُِ ل  ٱُغ ل   ل   ٱلرذُسِْل إَِلذ ٱو م 

“ব ুে, ‘মোমরা আল্লাহর আেুগেয কর এবাং রাসূন র আেুগেয 

কর।’ োরপর যহদ মোমরা মুখ হেহরনয় োও, েনব োর উপর 

অহপথে দাহয়নত্বর জেয হেহেই দায়ী এবাং মোমানদর উপর অহপথে 

দাহয়নত্বর জেয মোমরাই দায়ী; আর মোমরা োর আেুগেয করন  

সৎপে পানব, মূ ে: রাসূন র দাহয়ত্ব শুধু স্পষ্টভানব মপৌঁনছ 

মদওয়া।”20 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর আেুগনেযর 

হবষয়হট েখেই প্রকৃে রূনপ েুনট উেনব, যখে মুসহ ম বযহি 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাহনক হুবহু প্রাধােয 
                                                                                                               
19 সূরা আে-োওবা, আয়াে: ৭১  
20 সূরা আে-েূর, আয়াে: ৫৪ 
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হদনব; মকেো, মস হেহশ্চেভানব জানে ময, আল্লাহর হকোব ও োাঁর 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাহ মােব জীবনের শুরু 

মেনক মশষ পযথন্ত (োর জন্ম মেনক কবনর মাহট চাপা মদওয়া পযথন্ত) 

মছাট ও বড় সক  হবষয়নক হেখুাঁেভানব বণথো কনরনছ। 

সুেরাাং ময বযহি এই কাজহট করনব, মস মযে গুোহ্ মাে ও পাপ 

মমাচনের সুসাংবাদ গ্রহণ কনর। আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ُ ٱُكُم بِب  تذبُِعِِْن ُي  ٱللذ  وُف  ٱُُتِبُّْن   إِن ُكنُتم   قُل   ﴿ ي غ   للذ ه  ل ُكم   فِر  و   ُذنُْب ُكم 
ُفْر  ٱو   ُ غ  [٥٢: ال عمران] ﴾ ٣١ رذِحيم   للذ  

“ব ুে, ‘মোমরা যহদ আল্লাহনক ভান াবাস, েনব আমানক অেুসরণ 

কর, আল্লাহ মোমানদরনক ভা বাসনবে এবাং মোমানদর অপরাধ 

ক্ষমা করনবে। আল্লাহ অেযন্ত ক্ষমাশী , পরম দয়া ু।”21 

আর যখে একদ  হজে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর 

কানছ শুেনে পায় এবাং জােনে পানর ময, োাঁর অেুসরণ করা গুোহ্ 

                                                            
21 সূরা আন  ইমরাে, আয়াে: ৩১  
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মানের উপায়, েখে োরা োনদর সম্প্রদানয়র হেকট ভয় 

প্রদশথেকারী হহনসনব হেনর যায়। আ -কুরআনের ভাষায়: 

ْ  ي    ﴿ ن ا  ق  ع د  ِِع   م   ْ ِجيُب
 
ع بِهِ ٱأ  ْ ِ و ء  ِمُن غ   ۦللذ ِن ُذنُْبُِكم   فِر  ي  ُيِجر   ل ُكم م  ُكم و 

ِن   ِِلم   م 
 
ذ  ٍب أ [٥٢: االحقاف] ﴾ ٣١ ع   

“মহ আমানদর সম্প্রদায়! আল্লাহর হদনক আহ্বােকারীর প্রহে সাড়া 

দাও এবাং োাঁর উপর ঈমাে আে, হেহে মোমানদর পাপসমূহ ক্ষমা 

করনবে এবাং যন্ত্রণাদায়ক শাহস্ত হনে মোমানদরনক রক্ষা 

করনবে।”22 

আর এই জেযই খাাঁহট মুহমেনদরনক মদখা যায়— োরা েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর অেুসরণ করার মাধযনম আল্লাহ ো‘আ ার 

কানছ প্রােথো ও হমেহে কনর, যানে হেহে োনদর গুোহসমূহ ক্ষমা 

কনর মদে, পাপসমূহ মমাচে কনর মদে এবাং সনবথাত্তমভানব মৃেুয েো 

জীবনের পহরসমাহপ্ত ঘটাে;  আ -কুরআনের ভাষায়: 

                                                            
22 সূরা আ -আহকাে, আয়াে: ৩১  
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بذن ا   ﴿ ِمع   رذ ِ ن ا ُمن ادِيٗ إِنذن ا س  ن  يم   ا ُين ادِي لِل 
 
ب ُِكم   ِن أ ع بِر   ْ ه     ف   ء  ِمُن نذا بذن ا وُف   ام   فِر  غ  ٱر 

ِر   ف  ك  ِ  نل  ا ُذنُْب ن ا و  ي  نذا س  ع      ع  ن ا م  ْ فذ ت   ٱاتِن ا و 
 [  ٢١٥: ال عمران] ﴾ ١٩٣ر  رِ ب  ل  

“মহ আমানদর রব! আমরা এক আহ্বায়কনক ঈমানের হদনক আহ্বাে 

করনে শুনেহছ, ‘মোমরা মোমানদর রনবর উপর ঈমাে আে।’ কানজই 

আমরা ঈমাে এনেহছ। মহ আমানদর রব! আপহে আমানদর পাপরাহশ 

ক্ষমা করুে, আমানদর মন্দ কাজগুন া দূরীভূে করুে এবাং 

আমানদরনক সৎকমথপরায়ণনদর সহগামী কনর মৃেুয হদে।”23 

আর এই ধরনের অসী া করাটা শরী‘য়েসম্মে অসী ার এক 

প্রকার; মকেো, মস সৎকাজ িারা অসী া কনরনছ। 

অেএব, মহ আমানদর রব! মোমার েবীর প্রহে আমানদর ভা বাসা 

এবাং কোয় ও কানজ োাঁর সুন্নানের অেুসরণ করার কারনণ আপহে 

আমানদর অন্তরনক আপোর দীনের উপর অট  রাখুে; আর আপহে 

এক মুহূনেথর জনেযও আমানদরনক আমানদর হেনজনদর দাহয়নত্ব মছনড় 

হদনবে ো; আর আপহে আমানদরনক ক্ষমা করুে, আমানদর প্রহে দয়া 

                                                            
23 সূরা আন  ইমরাে, আয়াে: ১৯৩ 
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করুে, আপহেই আমানদর অহভভাবক। অেএব কাহের সম্প্রদানয়র 

হবরুনদ্ধ আমানদরনক সাহাযয করুে।  

 

* * * 
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২. চহরনত্রর অধযায় 

২. ১. হবশুদ্ধ োওবা24: 

মহ মুহির পনের পহেক বান্দা! মজনে রাখুে, োওবা হন া ইস ানমর 

মূ েীহেসমূনহর অেযেম একহট; আর ো হন া মহাশহিধর 

মাহ নকর হেকট হেহশ্চে অবস্থানের হদনক ভ্রমণকারীনদর প্রেম 

মােহয  এবাং পরকান র হদনক অহভযাত্রীনদর দীঘথ পনের সূচো। 

ো সনেও এটা মযমহেভানব সূচো, হেক অেুরূপভানব এটা মাঝামাহঝ 

ও মশষও বনট; সুেরাাং ো মেনক মকানো তেহেকো সম্পন্ন বান্দা 

হবহিন্ন হনে পানর ো এবাং মৃেুয পযথন্ত মস ো অবযাহে রাখনব। আর 

োওবার সূচো হ  এমেভানব  হজ্জে বা অেুনশাচো করা, যা এ 

দৃঢ়ো, সহেক ইিাশহি ও প্রকৃে জ্ঞােনবাধ জন্ম হদনব ময, পাপরাহশ 

হন া বান্দা ও োর প্রহেপা নকর মাঝখানে পদথা বা অন্তরায়; 
                                                            
24 মদখুে: আমার প্রবন্ধ" 

 আ -কুরআেু  কারীম)   "اتلوبة انلصوح يف ضوء القرآن الكريم و األحاديث الصحيحة  

ও সহীহ হাহদনসর আন ানক খাাঁহট োওবা); োনে অেুসন্ধােী ও অহেহরি 
জােনে আগ্রহী বযহির জেয কামযবস্তু ও কাহিে হবষনয়র হেনদথশো রনয়নছ। 
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মকেো, ো অন্তনরর ময় া বা কাহ মা; সুেরাাং মস দ্রুে মুহি ও 

শাহন্তর হদনক চ নব; আর আল্লাহর হদনক হেনর যাওয়া ছাড়া োাঁর 

মেনক মুহির মকানো উপায় মেই; আর ময বযহি োর রনবর হেকট 

আশ্রয় মেয়, মস এমে আশ্রনয় চন  যায়, মযখানে মস ক্ষহেগ্রস্ত হনব 

ো এবাং কখেও মস হেনর আসনব ো শূেয হানে। আল্লাহ ো‘আ া 

বন নছে: 

ى  ﴿ ا ي  ه  يُّ
 
ْ  ٱأ ع تُُْب  ْ ُن ِين  ء  م  ع إَِل  َّلذ ْ  ٱ  ِ ت  ًْحا ع س    ب ةٗ للذ بُُّكم   نذُص ِر   ر  ف  ن يُك 

 
أ

نُكم   ِ  ع  ي  [٥: اتلحريم] ﴾ اتُِكم      س   

“মহ মুহমেগণ! মোমরা আল্লাহর কানছ োওবা কর---হবশুদ্ধ োওবা; 

সম্ভবে মোমানদর রব মোমানদর পাপসমূহ মমাচে কনর মদনবে।”25  

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

نِْب َكَمْن اَل َذنَْب ََلُ  »  ( .رواه ابن ماجه )  . «اتلهائُِب ِمْن اذله

“গুোহ্ মেনক োওবাকারী বযহি ঐ বযহির মে, যার মকানো 

গুোহ্ মেই।”26 

                                                            
25 সূরা আে-োহরীম আয়াে: ৮ 
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অেএব, মহ আমার ভাই! োওবা ও মোমার মানঝ প্রহেবন্ধকোর 

মদয়া  রহচে হওয়ার পূনবথই েুহম োওবার কাজহট দ্রুে সম্পন্ন কর; 

কারণ, মকানো বযহিই জানে ো ময, আল্লাহ োর সানে মকমে 

আচরণ করনবে। 

জনেক কহবর কহবো: 

ةً  ْم نِلَْفِسَك تَْوَبًة َمرُْجوه  َقدي

لُْسنِ َقْبَل 
َ
الَمَماِت َوَقْبَل َحبِْس األ  

(েুহম মোমার হেনজর জেয প্রেযাহশে োওবা মপশ কর 

মৃেুযর পূনবথ এবাং কো বন্ধ হনয় যাওয়ার আনগই)। 

 باِدر بها َغلَق انلّفوس فإنهها

 ُذخٌر وُغنم للُمنيب املحِسنِ 

                                                                                                               
26 ইবেু মাজাহ, হাহদস োং- ৪২৫০ এবাং অেযােয মুহাহদ্দসগণ হাহদসহট আবদুল্লাহ 
আবে মাস‘উদ রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো কনরনছে। আহম বহ : হাহদসহট 
হাসাে পযথানয়র। 
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(সুনযাগ েষ্ট হনয় যাওয়ার আনগই েুহম ো সম্পন্ন কর; কারণ, ো 

হ  

োওবাকারী সৎকমথশী  বযহির জেয সহিে ধে ও গেীমে)। 

২. ২. উদারো27 প্রদশথে: 

ইস ানমর প্রনেযকহট আনদশ ও হেনষনধর মনধয সূক্ষ্ম ও সূ্থ ভানব 

উদারোর হবষয়হট সুস্পষ্ট; সুেরাাং বাস্তনবই েেুেভানব মসটার 

পুেরুত্থাে ঘনটনছ ইস ানমর মূ বস্তুনে এবাং োর প্রনেযকহট 

কমথপদ্ধহে, হেয়মেীহে ও শাসেবযবস্থার মনধয। 

ইস ানমর মনধয উদারোর হবষয়হট স্বনণথর এমে প্রন নপর মে েয় 

ময, মােুষ মকানো মরুভূহমর মরীহচকায় ঝাাঁহপনয় পড়নব, হপপাসা 

কাের বযহি োনক পাহে মনে করনব, হকন্তু যখে মস মসটার কানছ 

আনস, েখে মদনখ মসটা আসন  হকছুই েয়। 

                                                            
27 মদখুে: আমার প্রবন্ধ - আ)   "السماحة يف ضوء القرآن الكريم و السنة املطهرة " 

কুরআেু  কারীম ও পহবত্র সুন্নাহ’র আন ানক উদারো); োনে আরও হবস্তাহরে 
ও অহেহরি হববরণ রনয়নছ। 
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উদারো মানে বদােযো ও দােশী োর মাধযনম মনের েৃহপ্ত,  

স্বিো ও দীেদারীর িারা হৃদনয় আেন্দ উপনভাগ করা,  

সহজ ও সর  করার মাধযনম েম্রো প্রদশথে করা,  

আেন্দময় ও সুসাংবাদ হেনয় হানসযাজ্জ্ব  মচহারা প্রদশথে,  

মকানো প্রকার অপদস্থো ছাড়াই মুহমেগনণর প্রহে হবেয় প্রদশথে, 

মকানো প্রকার মধাকা ও প্রোরণা ছাড়াই ম েনদনে ছাড় প্রদাে,  

মকানো প্রকার খাহের ও মোষানমাদ ছাড়াই আল্লাহর হদনক আহ্বাে 

করার মক্ষনত্র সহজ পো অব ম্বে,  

মকানো প্রকার হিধািন্দ্ব ও গহড়মহস ছাড়াই আল্লাহ সুবহাোহু ওয়া 

ো‘আ ার দীনের আেুগেয করা।  

বস্তুে উদারো হনি ইস ানমর দরজা,  

তেহেক চহরনত্রর উচ্চ মসাপাে  

এবাং ঈমানের সনবথাত্তম বস্তু।     
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এটাই হন া মস উদারো, যা পাপরাহশনক ধুনয় মুনছ পহরষ্কার কনর 

মদয়; আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

﴿  
 
َل  ي أ ع و   ْ ُ ل وع

ُ
ض  ل  ٱت ِل أ ن يُؤ  ٱو   ِل ِمنُكم  ف 

 
ةِ أ ع  ْ  لسذ ِِل تُ وع

ُ
ع أ ِك َ  م س   ل  ٱو   ب   ُقر  ل  ٱ 

بِيِل ه   مُ ل  ٱو   ِ  ٱِجرِين  ِِف س  ِل    للذ ِل   ع  و  ع و   ْ ْ  ص  ُف ُح ع  ف  غ     ن ي 
 
َل  ُُتِبُّْن  أ

 
ه ٱفِر  أ ُ ل ُكم   للذ

ُفْر  ٱو   ُ غ   [  ١١: انلور] ﴾ ٢٢رذِحيٌم  للذ

“আর মোমানদর মনধয যারা ঐশ্বযথ ও প্রাচুনযথর অহধকারী, োরা মযে 

শপে গ্রহণ ো কনর ময, োরা আত্মীয়-স্বজে, অভাবগ্রস্তনক ও 

আল্লাহর রাস্তায় হহজরেকারীনদরনক হকছুই মদনব ো; োরা মযে 

ওনদরনক ক্ষমা কনর এবাং ওনদর মদাষ-ত্রুহট উনপক্ষা কনর। মোমরা 

হক চাও ো ময, আল্লাহ্ মোমানদরনক ক্ষমা করুে? আর আল্লাহ্ 

ক্ষমাশী , পরম দয়া ু।”28

 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে: 

ِت الَْمالئَِكُة رُ  » ْن اَكَن َقْبلَُكمْ تَلَقه َرْيِ :  ، َقالُوا ََلُ  ْوَح رَُجٍل ِممه
ْ
َعِملَْت ِمَن اْل

رْ :  ، َقالُوا ال:  ؟ َقاَل  َشيًْئا َدايُِن انلهاَس :  ، َقاَل  تََذكه
ُ
ْن ُيْنِظُروا  ُكْنُت أ

َ
، َفآُمُر فِْتَياِِّن أ

                                                            
28 সূরা আে-েূর, আয়াে: ২২ 
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ُ  ِن الُْمْعِسِ ، َويََتَجاَوُزوا عَ  الُْمورِسَ  رواه )  . « ََتَاَوُزوا َعْنهُ :  ، َقاَل َقاَل اَّلله
 ( .ابلخاري و مسلم 

“মোমানদর পূবথবেথী উম্মানের এক বযহির রূনহর সানে হেহরশ্তাগণ 

সাক্ষাৎ কনর (অেথাৎ োর মৃেুযকান ) হজজ্ঞাসা করন ে: েুহম 

(হবনশষ) মকানো সৎকাজ কনরছ হক? মস ব  : ো, োরা ব ন ে: 

স্মরণ কনর মদখ; মস ব  : আহম মােুনষর সানে ম েনদে করোম; 

োরপর অসি  বযহিনদর অবকাশ হদনে ও সি  বযহিনদর প্রহে 

সহােুভূহে প্রদশথে করনে আহম আমার ম াকনদরনক হেনদথশ হদোম। 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে: এরপর মহাে আল্লাহ 

ো‘আ া ব ন ে: “োনক দায়মুি কনর দাও।”29 

 

২. ৩. মন্দকানজর পনর ভা কাজ করা: 

মােুষ প্রবৃহত্ত ও ম াভ- া সার কানছ দুবথ ; সুেরাাং বান্দা যখে 

মকানো অেযায় ও অপরাধ কনর মেন , েখে মস মযে দ্রুে োর 
                                                            
29 বুখারী, হাহদস োং- ১৯৭১; মুসহ ম, হাহদস োং- ৪০৭৬ 
আহম বহ : হাহদসহট হাসাে পযথানয়র। 
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মমাকাহব ায় একহট ভা  কাজ কনর মেন ; মযমে— ককথশ 

বযবহানরর মমাকাহব া করনব মকাম  বযবহার িারা, মক্রানধর 

মমাকাহব া করনব সাংযম প্রদশথে করার িারা এবাং এভানব কনর 

প্রহেহট মনন্দর মমাকাহব ায় ভান া অভযাস গনড় েু নব এবাং সমসযার 

সমাধাে করনব; আর এটাই সবনচনয়  াগসই পদ্ধহে হকন্তু এটা 

হওয়া এমে শেথ েয় ময প্রনয়াজনে োর অেযো করা যানব ো; 

কারণ, মরানগর হচহকৎসা করা হয় োর হবপরীে বস্তুর িারা; আর 

প্রহেহট অপরাধই অন্তরনক অন্ধকারািন্ন কনর মেন , যা োর 

হবপরীনে ভা কানজর মে েূর বা আন া ছাড়া দূর করনে পানর ো। 

আর ময বযহি এ অবস্থানের অেুসন্ধাে করনব, মস মদখনব ময 

সবনচনয় সুন্দর ও দ্রুে কাযথকরী পো হন া পুরােে গুোনহর জেয 

েেুে কনর ভা কাজ করা। আল্লাহ ো‘আ া বন ে: 

ن   ل   ٱإِنذ  ﴿ ِ ٱ هُِب   ِت يُذ  س  ي  ى  لِك  ذِك  ذ    اِت      لسذ [٢٢١: هود] ﴾ ١١٤كِرِين  لِلذذ   ر   
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“হেশ্চয় সৎকাজ অসৎকাজনক হমহটনয় মদয়। উপনদশ গ্রহণকারীনদর 

জেয এটা এক উপনদশ।”30 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ََسَنَة َتْمُحَها ، وََخالِِق انلهاَس ِِبُلٍُق  »
ْ
ييَئَة اْل تْبِِع السه

َ
َ َحْيُث َما ُكْنَت ، َوأ اتهِق اَّلله
 ( .رواه الرتمذي )  . «َحَسٍن 

“েুহম মযখানেই োক, আল্লাহর োকওয়া অব ম্বে কর এবাং 

অসৎকাজ করন  সানে সানেই সৎকাজ কর, োহন  ভা  কাজ মন্দ 

কাজনক হেহশ্চহ্ন ক কনর মদনব; আর মােুনষর সানে উত্তম বযবহানরর 

মাধযনম মম ানমশা কর।”31 

২. ৪. সা াম মদওয়া ও উত্তম কো ব া: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

                                                            
30 সূরা হুদ, আয়াে: ১১৪ 
31 হেরহমযী, হাহদস োং- ১৯৮৭; হাহদসহট অেযােয হাহদনসর সমেথনের কারনণ 
সহীহ, মযমেহট আহম ‘োখরীজু আহাহদহস  অহসয়যাহেস সুগরা’ ( ختريج أحاديث  
 োমক গ্রনে বণথো কনরহছ, হাহদস োং- ৩ ( الوصية الصغرى

আহম বহ : হাহদসহট হাসাে পযথানয়র। 
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 . « إن من موجبات املغفرة بذل السالم وحسن الالكم »

“ক্ষমা হেহশ্চেকরনণর অেযেম উপায় হন া সা াম হবহেময় করা 

এবাং উত্তম কো ব া।”32 

২. ৫. মুসাোহা বা করমদথে: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে: 

                                                            
32 খারানয়েী, ‘মাকাহরমু  আখ াক’ (  পৃ. ২৩; আর একই সেনদ :( ماكرم األخالق 

হাহদসহট বণথো কনরে আ -কাদা‘য়ী, ‘মুসােদু হশহাব’ (مسند الشهاب), হাহদস 
োং- ১১৪০, হেহে বন ে: আমানদর হেকট হাহদস বণথো কনরনছে সান হ ইবে 
আহমাদ ইবে হাম্ব , হেহে বন ে: আমানদর হেকট হাহদস বণথো কনরনছে 
আমার হপো, হেহে বন ে: আমানদরনক ইবেু  আশজা‘য়ী একখাো হকোব 
হদনয়নছে, যানে সুহেয়াে মেনক বহণথে হাহদস বহণথে আনছ, হেহে হমকদাম ইবে 
শুরাইহ মেনক বণথো কনরে, হেহে োর হপো মেনক— োর হপো োর দাদা 
মেনক বণথো কনরে, হেহে বন ে, আহম ব  াম: মহ আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম! মকাে আম  আমানক জান্নানে প্রনবশ করানব? েখে 
হেহে ব ন ে: অেোঃপর হেহে উপহরউি হাহদসহট উনল্লখ কনরে। আর হাহদসহট 
সহীহ; আরও মদখুে: ‘হস হস ােু  আহাহদহসস সহীহাহ’ ( سلسلة األحاديث  
 হাহদস োং- ১০৩৫ ,(الصحيحة 



 

44 

ْن َيْفرَتَِقا »
َ
ه روا) . « َما ِمْن ُمْسلَِمْْيِ يَلَْتِقَياِن َفَيَتَصاَفَحاِن إاِله ُغِفَر لَُهَما َقْبَل أ
 ( .أبو داود و الرتمذي و ابن ماجه

“দুই মুসহ নমর যখে সাক্ষাৎ হয় এবাং োরা পরস্পর মুসাোহা 

কনর, েখে োনদর হবহিন্ন হওয়ার আনগই আল্লাহ ো‘আ া 

োনদরনক ক্ষমা কনর মদে।”33 

২. ৬. জীব-জন্তুর প্রহে দয়া ও মকাম  আচরণ করা: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে: 

«  ِ َل فِيَها  ذْ بَيَْنَما رَُجٌل َيْمِِش بَِطِريٍق ، إ اْشَتده َعلَْيِه الَْعَطُش ، َفوََجَد بِْْئًا ، َفزَنَ
َى ِمَن الَْعَطِش ، َفَقاَل الرهُجُل  َخَرجَ  ، ُثمه  َفَْشَِب  ُكُل الَّثه

ْ
: ، َفإَِذا ََكٌْب يَلَْهُث يَأ

                                                            
33 আবূ দাউদ, হাহদস োং- ৫২১২; হেহরহমযী, হাহদস োং- ২৭২৭; ইবেু মাজাহ, 
হাহদস োং- ৩৭০৩; আহমদ, হাহদস োং- ৪/২৮৯ ও ৩০৩ এবাং োাঁরা হভন্ন 
আরও অনেনক হাহদসহট বারা ইবে ‘আনযব রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো 
কনরনছে। আর হাহদনসর সেদহট দুবথ ; মকেো, সেনদর মনধয আবূ ইসহাক 
োনম ‘মুদাহল্লস’ বণথোকারী রনয়নছ। েনব এই হাহদনসর সমেথনে আোস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক হাহদস বহণথে আনছ, যা ইমাম আহমাদ রহ. ‘হাসাে’ 
সেনদ বণথো কনরনছে, হাহদস োং- ৩/১৪২; মমাটকো অেয হাহদনসর সমেথনের 
কারনণ হাহদসহট সহীহ, আল্লাহ ো‘আ াই সব মচনয় ভা  জানেে।   
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ِي بَلَغَ لَ  ْ  َقْد بَلََغ َهَذا الََْكَْب ِمَن الَْعَطِش ِمْثُل اذله ُه ، ، َفزَنَ  ِمِني  ُخفه
َ
َل ابْلِْْئَ ، َفَمأل

ُ ََلُ ، َفَغَفَر ََلُ ، َفَقالُوا  ْمَسَكُه بِِفيِه َحَّته َرِِقَ ، َفَسََق الََْكَْب ، َفَشَكَر اَّلله
َ
يَا : ُثمه أ

ْجًرا ؟ َفَقاَل 
َ
ِ ، إِنه نَلَا ِمَن ابْلََهائِِم أل جْ  »: َرُسوَل اَّلله

َ
)  . «رٌ يِف لُكي َذاِت َكبٍِد َرْطَبٍة أ

 ( .رواه ابلخاري و مسلم و أبو داود و أمحد 

“একদা এক বযহি পনে মহাঁনট যাহি , এক পযথানয় োর েীব্র 

হপপাসা  ানগ; োরপর মস একহট কূপ মপনয় মগ , োরপর মস 

োনে অবেরণ কর  এবাং পাহে পাে কর ; অেোঃপর মস উনে 

এন া; হোৎ কনর মদখ , একহট কুকুর হাপানি, হপপাসায় কাের 

হনয় কাদ চাটনছ; অেোঃপর ম াকহট ব  : এ কুকুরহট হপপাসায় 

মসরূপ কষ্ট পানি, মযরূপ কষ্ট আমার হনয়হছ । অেোঃপর মস কূনপ 

অবেরণ কর  এবাং োর মমাজার মনধয পাহে ভর , োরপর ো মুখ 

হদনয় ো (কামহড়নয়) ধনর উপনর উনে এন া। োরপর মস 

কুকুরহটনক পাহে পাে করা । োরপর আল্লাহ োনক োর প্রহেদাে 

হদন ে এবাং োনক ক্ষমা কনর হদন ে। সাহাবীগণ হজজ্ঞাসা করন ে: 

মহ আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম! জীব-জন্তুর 

জেযও হক আমানদর পুরস্কার আনছ? জবানব হেহে ব ন ে: হযাাঁ, 
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প্রনেযক সনেজ হৃদনয়র (সানে ভান া বযবহানরর) জনেয পুরস্কানরর 

বযবস্থা রনয়নছ।”34 

এই হন া জীবজন্তুর প্রহে দয়া ও মকাম  বযবহানরর বযাপানর েবী 

কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নানের কহেপয় দৃহষ্টভহি। 

আর এই বণথোর মনধয কহেপয় ইউনরাপীয় কাহেরনদর িারা 

প্রভাহবে জ্ঞােপাপীনদর জেয সেয সুন্দর ও সুস্পষ্ট বিবয রনয়নছ 

ময, ইস াম এসব ইউনরাপীয় কাহেরনদর অনেক আনগই জীবজন্তুর 

প্রহে দয়া ও মকাম  আচরনণর হেয়মকােুে প্রণয়ে কনরনছ, যা োরা 

মুসহ মগনণর কাছ মেনক হশক্ষা  াভ কনরনছ, োনে বযাপক প্রসার 

কনরনছ এবাং োনক হবহধবদ্ধ কনরনছ, এমেহক ঐসব জ্ঞােপাপীরা 

ধারণা কনর হেনয়নছ ময, ো ইউনরাপীয়নদর হবনশষ তবহশষ্টয।  

                                                            
34 বুখারী, হাহদস োং- ৫৬৬৩; মুসহ ম, হাহদস োং- ৫৯৯৬; আবূ দাউদ, হাহদস 
োং- ২৫৫০; আহমদ, হাহদস োং- ২/৩৭৫ ও ৫১৭ এবাং োাঁরা হভন্ন আরও 
অনেনক হাহদসহট আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো কনরনছে। 



 

47 

এই ইস ামী মূ েীহের মূ বস্তু হন া দয়া, সহােুভূহে, মসগুন ার 

উপর সানধযর বাইনর মবাঝা চাহপনয় ো মদওয়া এবাং মসগুন ানক মখ  

ও োমাশার উনদ্দশয হহনসনব গ্রহণ ো করা। 

হকন্তু মযসব কাহের জীবজন্তুর প্রহে দয়া করার েীহেনে হবশ্বাসী এবাং 

এই উনদ্দনশয হবহভন্ন সাংগেে ও সাংস্থা গনড় েুন নছ, োনদর হেকট 

জীবজন্তুর প্রহে দয়া করার হবষয়হট এমে হেম্ন পযথানয় মপৌঁনছ মগনছ 

ময, োরা োনক মােুনষর উপর মযথাদা হদনয় মেন নছ। 

আর োনদর মকানো মকাে মদনশ োরা হবষয়হটনক মখ -োমাশার বস্তু 

হহনসনব গ্রহণ কনরনছ; উদাহরণস্বরূপ সানবক মুসহ ম মস্পে বেথমাে 

হিষ্টাে মস্পে রানজয হবসৃ্তে ব দ বা ষানড়র মধযকার  ড়াইনয়র কো 

ব া যায় (!)।    

২. ৭. কবীরা গুোহ্ ও ধ্বাংসাত্মক অপরাধ মেনক হবরে োকা: 

আল্লাহ আপোর প্রহে রহম করুে, মজনে রাখনবে ময, পহরপূণথ 

মুহমেগণ যাবেীয় কবীরা গুোহ্ ও অলী  কমথকাণ্ড মেনক হবরে 

োনক। আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 
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ا ِِف  ﴿ ِ م  لِلذ م   ٱو  ا ِِف و   لسذ  ٱِت و م 
ى ٱزِي  ِض ِِل ج  ۡرل   س 

 
ِين  أ ي ج  ـ ُ َّلذ ع و   ْ ِمُل ا ع  ع بِم  زِي  ْ 

ح  ٱ
 
ِين  أ ِ َّلذ  ب

ع  ْ ُن ِين  ي   ٱ ٣١َن  س  ل ُ ٱس  ى َّلذ ب  ِ ٱئِر  ت نُِبْن  ك  و   ل  ٱِم و  ث  ل  ه ٱِحش  إَِلذ ف  م  إِنذ  للذم 
بذك  و    غ  ل  ٱِسُع ر  ِ  م  ة ع   ِفر 

 
ْ  أ ِن   إِذ   ل ُم بُِكم  ُه ُكم م 

 
أ نش 
 
 ٱأ

نُتم   ِض ِإَوذ  ۡرل  
 
ِجنذة   أ

 
ِِف  أ

ه    مذ
ُ
ْ   تُِكم   ُبُطِْن أ كُّ ُكم   وُف ل  تُز  نُفس 

 
ع أ ع    

 
ْ  أ ِن ُه ى ٱل ُم بِم   [  ٥١،  ٥٢: انلجم] ﴾ ٣٢ تذق 

“আর আসমােসমূনহ যা হকছু আনছ ও যমীনে যা হকছু আনছ ো 

আল্লাহরই। যানে হেহে োনদর কানজর প্রহেে  হদনে পানরে, যারা 

মন্দ কাজ কনর এবাং োনদরনক হেহে উত্তম পুরস্কার হদনে পানরে, 

যারা সৎকাজ কনর; যারা হবরে োনক গুরুের পাপ ও অলী  কাজ 

মেনক, মছাটখাট অপরাধ বযেীে। হেশ্চয় আপোর রনবর ক্ষমা 

অপহরসীম; হেহে মোমানদর সম্পনকথ সমযক অবগে---যখে হেহে 

মোমানদরনক সৃহষ্ট কনরহছন ে মাহট হনে এবাং যখে মোমরা 

মােৃগনভথ ভ্রূণরূনপ হছন । অেএব মোমরা আত্মপ্রশাংসা কনরা ো, 

হেহেই সমযক জানেে োর সম্পনকথ, ময োকওয়া অব ম্বে 

কনরনছ।”35 

                                                            
35 সূরা আে-োজম, আয়াে: ৩১ - ৩২ 
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হকন্তু বান্দা অপরানধ জহড়নয় যাওয়া মেনক হেনজনক রক্ষা করনে 

সমেথ হয় ো; আর এ জনেযই আল্লাহ ো‘আ া প্রহেশ্রুহে হদনয়নছে 

এবাং োাঁর প্রহেশ্রুহে সেয; সুেরাাং হেহে বন নছে আর োর বাণী 

সেয: 

ب ا  إِن ت    ﴿ ع ك   ْ ا ُتن  ت نُِب ْ  ئِر  م  ن  ه  ِر  ن  ع  ف  نُكم   ُه نُك  ِ  ع  ي  نُد   اتُِكم      س  ُكم ِخل  و 
د   ٗل مُّ رِيمٗ خ  [٥٢: النساء] ﴾ ٣١ا  ك   

“মোমানদরনক যা হেনষধ করা হনয়নছ, োর মনধয যা কবীরা মগাোহ্ 

ো মেনক হবরে োকন  আমরা মোমানদর মছাট পাপগুন া ক্ষমা 

করব এবাং মোমানদরনক সম্মােজেক স্থানে প্রনবশ করাব।”36 

এখানে উনদ্দশয হন া পাপ মমাচে ও গুোহ্ ক্ষমার বণথো করা, যখে 

কবীরা গুোহসমূহ মেনক হবরে োকা হয় .... আর এখানে এটাই 

হন া আল্লাহ ো‘আ ার ওয়াদা এবাং মুহমেনদর জেয োাঁর পক্ষ মেনক 

সুসাংবাদ।  

২. ৮. হবপদ-মুহসবে: 

                                                            
36 সূরা আে-হেসা, আয়াে: ৩১  
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মনের মবদো, শরীনরর অসুস্থো, হপ্রয়জেনক হারানো এবাং সম্পনদর 

ক্ষয়-ক্ষহে মেনক মকানো বযহিই হেরাপদ েয়। আর এর মেনক মুি 

েয় সৎকমথশী  ও অসৎকমথশী  বযহি এবাং মুহমে ও কাহের মকউই; 

হকন্তু মুহমে বযহি এই হবপদ-মুহসবেগুন ানক সন্তুষ্ট হচনত্ত গ্রহণ কনর; 

এমে হচত্ত যা োর চাহ কা শহিনক আল্লাহর হানে েযস্ত কনরনছ। 

কারণ, মস হেহশ্চে জ্ঞানে জানে ময, মস ময হবপনদ আক্রান্ত হনয়নছ, 

ো োনক মছনড় মযনো ো, আর ময হবপদ োনক পায় হে ো োর 

উপর আপহেে হনব ো।  

আর এই হবপদগুন া মুহমে বান্দানক োর পাপরাহশ মেনক এমেভানব 

পহবত্র কনর মদয়, মযমহেভানব সাদা কাপড়নক পাহে, বরে ও হশহশর 

িারা মধৌে করা হয়; েন  মস বা া-মুহসবে মেনক ঐ হদনের মে 

(পাপমুি হনয়) মবর হয়, মযহদে োর মা োনক হেষ্পাপ অবস্থায় 

প্রসব কনরনছ। 

আর এই অপরানধর হবষয়হট মােুনষর জেয একহট অপহরহাযথ হবষয়; 

মকেো, আল্লাহর বান্দানদর প্রহে োাঁর রহমনের বযাপারহট হ — 

হেহে োনদরনক এনকর পর এক হবপদ-মুহসবনের প্রহেশ্রুহে মদে 

যানে হেহে োনদরনক পহরশুদ্ধ ও পহবত্র কনরে; আর োনদর মেনক 
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শয়োনের কুমন্ত্রণা দূর কনরে, োনদর হৃদয়সমূহ দৃঢ় রানখে এবাং 

এর মাধযনম োনদর পা-সমূহ সুহস্থর রানখে। 

এই হবপদ-মুহসবেগুন া আল্লাহ ো‘আ ার পক্ষ মেনক োাঁর 

বান্দানদর প্রহে সন্তুহষ্ট ও ভা বাসার প্রমাণস্বরূপ; কারণ, আল্লাহ 

ো‘আ া যখে মকানো বান্দানক ভা বানসে, েখে হেহে োনক 

হবপদ-মুহসবে িারা পরীক্ষা কনরে; আর যখেই বযহির ঈমাে ও 

হবশ্বাস মজবুে ও শহিশা ী হনব, েখেই োর পরীক্ষা কহেে মেনক 

কহেেের হনব; সুেরাাং এই অবস্থায় ময সন্তুষ্ট োকনব, োরা জেয 

রনয়নছ (আল্লাহর) সন্তুহষ্ট; আর ময অনধযথ হনব, োর জেয রনয়নছ 

(আল্লাহর) অসন্তুহষ্ট। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে: 

نْبَِياُء ، »
َ
َشدُّ انلهاِس باَلًء األ

َ
ْمَثُل ، يُبَْتىَل الرهُجُل لََعَ َحَسِب ِدينِِه ،  أ

َ
ْمَثُل َفاأل

َ
ُثمه األ

َفإِْن اَكَن يِف ِدينِِه ُصلًْبا اْشَتده باَلُؤهُ ، َوإِْن اَكَن يِف ِدينِِه رِقهٍة اْبُتِِلَ لََعَ َحَسِب ِدينِِه 
ْرِ  َما َعلَْيِه َفَما َيْْبَ  ،

َ
َكُه َيْمِِش لََعَ اأْل  . « َخِطيَئةٍ ِمْن ُح ابْلَاَلُء بِالَْعْبِد َحَّته َيرْتُ

 ( .رواه الرتمذي و ابن ماجه ) 
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“মােুনষর মনধয সবনচনয় কহেে মুহসবনের হশকার হনয়নছে েবীগণ; 

অেোঃপর ক্রমােুসানর পরবেথী ধানপর সৎবযহিগণ, বযহি পরীক্ষা বা 

কনষ্টর সমু্মখীে হনব োর দীেদারী অেুসানর; সুেরাাং মস যহদ োর 

দীনের বযাপানর দৃঢ়োর সানে অট  োনক, োহন  োর হবপদ-

আপদও কনোর মেনক কনোরের হনব; আর যহদ মস োর দীনের 

বযাপানর আনপাষকামী হয়, োহন  মস পরীক্ষা বা কনষ্টর সমু্মখীে 

হনব োর দীেদারী অেুসানর; সুেরাাং বান্দা বা া-মুহসবনে আক্রান্ত 

হনেই োকনব যেক্ষণ ো ো োনক যমীনের উপনর গুোহ হবহীে 

অবস্থায় চ ানেরা করানে পারনব।”37 

                                                            
37 হেরহমযী, হাহদস োং- ২৩৯৮; ইবেু মাজাহ, হাহদস োং- ৪০২৩; দানরমী: 
২/৩২০; ইবেু হহব্বাে: (২৯৮ ও ২৯৯— মাওয়াহরদ); হানকম: (১/৪০ ও ৪১); 
আহমাদ: (১/১৭২, ১৭৪, ১৮০ ও ১৮৫) এবাং অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ হাহদসহট 
দু’হট সেনদ সা‘য়াদ ইবে আহব ওয়াক্কাস রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক ‘মারেু’ 
হহনসনব বণথো কনরনছে। 

আহম বহ : হাহদসহট সহীহ এবাং এর সমেথনে আরও একহট হাহদস বহণথে আনছ, 
যা ইবেু মাজাহ: (৪০২৪), হানকম: (৪/৩০৭) এবাং অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ আবূ 
সা‘ঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো কনরনছে; হানকম রহ. বন ে: 
ইমাম মুসহ ম রহ. এর শনেথ হাহদসহট সহীহ এবাং ইমাম যাহাবী রহ.ও 
হাহদসহটনক সহীহ বন ে; আহম বহ : হাহদসহট সহীহ, োাঁর উভনয় মযমেহট 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম আরও বন ে: 

«  ُ ُ اْلَعْبَد الُْمْسلَِم بَِباَلٍء يِف َجَسِدهِ َقاَل اَّلله الَِح َعَملِِه اْكُتْب ََلُ َص  : إَِذا اْبَتىَل اَّلله
ِي اَكَن َيْعَملُهُ  رَهُ ، اذله رواه ) . « َوإِْن َقَبَضُه َغَفَر ََلُ َورمَِحَهُ  ، َفإِْن َشَفاهُ َغَسلَُه َوَطهه

 ( .أمحد 

“যখে আল্লাহ ো‘আ া মকানো মুসহ ম বান্দানক োর শারীহরক 

দুোঃখ-কষ্ট বা মরাগ-বযাহধর িারা পরীক্ষা কনরে, েখে আল্লাহ বন ে: 

োর সৎকাজগুন া হ খ, ময কাজগুন া মস (সুস্থ অবস্থায়) করে; 

অেোঃপর হেহে যহদ োনক মরাগমুি কনরে, োহন  হেহে (রহমনের 

পাহে িারা) ধুনয় মুনছ োনক পহবত্র কনর মদে; আর যহদ োনক 

মৃেুযর মাধযনম উহেনয় মেে, োহন  হেহে োনক ক্ষমা কনর মদে এবাং 

োর প্রহে রহম কনরে।”38
 

                                                                                                               

বন নছে।  
38 আহমাদ: (৩/১৪৮, ২৩৮, ২৫৮); হেহে হাহদসহট হাম্মাদ ইবে সা ামা মেনক 
বণথো কনরে, হেহে হসোে ইবে রহব‘আ মেনক বণথো কনরে, হেহে আোস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো কনরে। 

আহম বহ : এই সেদহট হাসাে পযথানয়র— ইেশাআল্লাহ; মকেো, হসোে ইবে 
রহব‘আ সেযবাদী। 
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আবূ শা‘ছা আস-সাে‘আেী মেনক বহণথে: 

হেহে একদা দানমনস্কর একহট মাসহজনদ গমে কনরে এবাং এক 

পযথানয় সন্ধযায় ভ্রমণ করনে  াগন ে, অেোঃপর োর সানে সাক্ষাৎ 

হনয় মগ  সাদ্দাদ ইবে আউস ও আস-সুোনবহী’র। অেোঃপর আহম 

(আবূ শা‘ছা আস-সাো‘আেী) ব  াম: আল্লাহ মোমানদর প্রহে রহম 

করুে, মোমরা মকাোয় যাওয়ার পহরকল্পো কনরছ? জবানব োরা 

ব  : আমরা মসখানে আমানদর এক অসুস্থ ভাইনক মদখনে যাহি; 

অেোঃপর আহমও োনদর সানে চ  াম, োরপর োরা ঐ বযহির 

হেকট উপহস্থে হনয় ব  : মোমার সকা  মকমে মকনটনছ? জবানব 

মস ব  : আমার সকা  মেয়ামনের উপর মকনটনছ। অেোঃপর োনক 

উনদ্দশয কনর সাদ্দাদ ইবে আউস ব ন ে: আহম মোমানক গুোহ 

মাে ও পাপ মমাচনের সুসাংবাদ হদহি; কারণ, আহম রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লামনক ব নে শুনেহছ: 

َ َعزه وََجله َيُقوُل  » إِِّني إَِذا اْبَتلَْيُت َعْبًدا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمًنا َفَحِمَدِِّن لََعَ  : إِنه اَّلله
ََطايَا ا اْبَتلَْيُتهُ مَ 

ْ
ُه ِمْن اْل مُّ

ُ
تُْه أ ، َويَُقوُل  ، َفإِنهُه َيُقوُم ِمْن َمْضَجِعِه َذلَِك َكَيْوِم َودَلَ

ْجُروا ََلُ َكَما ُكْنُتْم َُتُْروَن ََلُ َوُهَو : الرهبُّ َعزه وََجله 
َ
نَا َقيهْدُت َعْبِدي َواْبَتلَْيُتُه ، َوأ

َ
أ

 ( .محد رواه أ)  . « َصِحيحٌ 
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“হেশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া বন ে, আহম যখে আমার বান্দাগনণর মধয 

মেনক মকানো মুহমে বান্দানক মকানো হবপদ-মুহসবে িারা পরীক্ষা 

কহর, অেোঃপর মস আমার দুোঃখ-কনষ্টর পরীক্ষা করা অবস্থায় আমার 

প্রশাংসা কনর, েখে মস োর শযযা মেনক ঐ হদনের মে হেষ্পাপ 

অবস্থায় উেনব, মযহদে োর মা োনক হেষ্পাপ অবস্থায় প্রসব 

কনরনছ; আর মহাে রব ব নবে: আহম আমার বান্দানক আটক 

কনরহছ এবাং োনক দুোঃখ-কষ্ট িারা পরীক্ষা কনরহছ, মোমরা োর 

জেয সাওয়াব হ খনব, মযমহেভানব মোমরা োর সুস্থ অবস্থায় োর 

জেয সাওয়াব হ খনে।”39  

 

* * * 

 

৩. পহবত্রোর অধযায় 

৩. ১. অযু: 

                                                            
39 আহমাদ: (৪/১২৩); আহম বহ : এই সেদহট হাসাে পযথানয়র। 
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‘উসমাে ইবে ‘আফ্োে রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বহণথে, হেহে 

বন ে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ْحَسَن الُْوُضوءَ  »
َ
 َفأ
َ
أ َحَّته خَتُْرَج ِمْن  ، َخرََجْت َخَطايَاهُ ِمْن َجَسِدهِ ، َمْن تََوضه

 ِ ْظَفارِه
َ
 ( .رواه مسلم )  . « ََتِْت أ

“ময বযহি অযু কনর এবাং খুব সুন্দর কনর অযু কনর, মসই বযহির 

শরীর মেনক োর গুোহসমূহ মবর হনয় যায়, এমেহক োর েনখর 

েীচ মেনকও গুোহ মবর হনয় যায়।”40 

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বহণথে, হেহে বন ে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

وِ الُْمْؤِمُن  َفَغَسَل وَْجَهُه ،َخَرَج ِمْن وَْجِهِه لُكُّ َخِطيَئٍة إَِذا تََوضه  »
َ
 الَْعْبُد الُْمْسلُِم  أ

َ
أ

ْو َمَع آِخِر َقْطِر الَْماءِ ، َفإَِذا َغَسَل يََديِْه َخَرَج ِمْن 
َ
َنَظَر إَِِلَْها بَِعْينَْيِه َمَع الَْماءِ ، أ
ْو َمَع آِخِر َقْطِر الَْماءِ ، فَإَِذا َغَسَل يََديِْه لُكُّ َخِطيَئٍة اَكَن َبَطَشتْ 

َ
َها يََداهُ َمَع الَْماءِ ، أ

ْو َمَع آِخرِ َقْطرِ الَْماءِ ، َحَّته 
َ
رِْجلَْيِه َخرََجْت لُكُّ َخِطيَئٍة َمَشْتَها رِْجالَهُ َمَع الَْماءِ ، أ

نُوِب   ( .رواه مسلم )  . «ََيُْرَج نَِقيًّا ِمَن اذلُّ

                                                            
40 মুসহ ম, হাহদস োং- ৬০১ 
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“যখে মুসহ ম বা মুহমে বান্দা অযু কনর এবাং োর মুখমণ্ড  ধুনয় 

মেন , েখে পাহের সানে বা পাহের মশষ হবনু্দহটর সানে োর 

মচহারা মেনক সমস্ত গুোহ মবর হনয় যায়, মযগুন ার হদনক মস োর 

মচাখ দু’হটর সাহানযয দৃহষ্টপাে কনরহছ । োরপর যখে মস োর হাে 

দু’হট ধুনয় মেন , েখে পাহের সানে বা পাহের মশষ হবনু্দহটর সানে 

োর হাে দু’হট মেনক সমস্ত গুোহ মবর হনয় যায়, যা োর হাে দু’হট 

ধনরহছ । এরপর যখে মস োর পা দু’হট ধুনয় মেন , েখে পাহের 

সানে বা পাহের মশষ হবনু্দহটর সানে (োর পা দু’হট মেনক) সমস্ত 

গুোহ মবর হনয় যায়, যার হদনক োর পা দু’হট এহগনয় হগনয়হছ , 

এমেহক মস গুোহ মেনক সমূ্পণথ পাক-পহবত্র হনয় যায়।”41 

মহ মুসহ ম ভাই! মজনে রাখুে, এই মহাে েযী ে শুধু ঐ বযহিই 

অজথে করনে পারনব, ময বযহি আল্লাহ ো‘আ ার হেনদথশ ও 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর বণথো অেুযায়ী অযু 

করনব এবাং েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর অযুর পদ্ধহে 

প্রনয়াগ করনব; আর হেনম্ন োর প্রমাণ মপশ করা হ — 

                                                            
41 মুসহ ম, হাহদস োং- ৬০০ 
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১. পূনবথাহল্লহখে ‘উসমাে ইবে ‘আফ্োে রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু কেৃথক 

বহণথে হাহদনসর মনধয একহট শেথ উনল্লখ করা হনয়নছ, আর ো হন া 

অযুনক সুন্দর করা; আর এই শেথহট অেয আরও কনয়কহট হাহদনসর 

মনধয বহণথে হনয়নছ; মযমে— 

(ক) আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বহণথে হাহদস, হেহে 

বন ে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ُ ِمْثَل  » ْعَطاهُ اَّلله
َ
ْحَسَن الُْوُضوَء ، ُثمه َراَح َفوََجَد انلهاَس َقْد َصلهْوا ، أ

َ
 َفأ
َ
أ َمْن تََوضه
ْجرِ َمْن 

َ
ْجرِِهْم َشْيًئاأ

َ
َها ال َيْنُقُص َذلَِك ِمْن أ رواه أبو داود و )  . « َصالَها ، وََحََضَ

 ( .النسايئ 

“ময বযহি অযু কনর এবাং খুব ভা ভানব ও সুন্দর কনর অযু কনর, 

অেোঃপর (মাসহজনদর উনদ্দনশয) মবর হয় এবাং জেগণনক এমে 

অবস্থায় পায় ময োরা সা াে আদায় কনর মেন নছ, আল্লাহ 

ো‘আ া োনক ঐ বযহির মে প্রহেদাে হদনবে, ময সা াে আদায় 
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কনরনছ ও জামা‘য়ানে হাহযর হনয়নছ, অেচ োনদর সাওয়াব মেনক 

হকছুই কমহে বা ঘাটহে হনব ো।”42 

(খ) ‘উকবা ইবে ‘আনমর রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বহণথে হাহদস, 

হেহে বন ে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ْحَسَن الُْوُضوَء ، »
َ
 َفأ
َ
أ  ُثمه َصىله َرْكَعَتْْيِ ُيْقبُِل َعلَْيِهَما بَِقلْبِِه َووَْجِهِه ، َمْن تََوضه

َنهةُ 
ْ
 ( .رواه النسايئ )  . « وََجَبْت ََلُ اجل

“ময বযহি অযু কনর এবাং খুব ভা ভানব ও সুন্দর কনর অযু কনর, 

অেোঃপর আন্তহরকো ও মনোনযাগ সহকানর দুই রাকা‘আে সা াে 

আদায় কনর, োর জেয জান্নাে ওয়াহজব হনয় যায়।”43 

আর যানয়দ ইবে খাহ দ আ -জুহােী, আবদুল্লাহ ইবে ওমর ও 

অেযােয সাহাবী রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুম প্রমুখ কেৃথক বহণথে হাহদনসর 

মনধযও এই হবষয়হট বহণথে হনয়নছ। 

                                                            
42 আবূ দাউদ, হাহদস োং- ৫৬৪; োসায়ী, হাহদস োং- ৮৫৬; আর হাহদসহট 
সহীহ। 

43 োসায়ী, হাহদস োং- ১৫১; হাহদসহট সহীহ। 
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২. আর এই সুন্দর করার হবষয়হট আল্লাহর হেনদথনশর যোযে 

অেুসরণ বযেীে হকছুনেই সম্ভব েয়; মযমেহট একাহধক সহীহ 

হাহদনসর মনধয বযাখযাসহ বহণথে হনয়নছ; েন্মনধয অেযেম একহট 

হাহদস আবূ আইয়ুব আেসারী রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু কেৃথক বহণথে, হেহে 

বন ে: আহম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লামনক ব নে 

শুনেহছ: 

َم ِمْن َعَمٍل َمْن تَوَ  » ِمَر ُغِفَر ََلُ َما َتَقده
ُ
ِمَر َوَصىله َكَما أ

ُ
 َكَما أ
َ
أ : و يف رواية )  ضه

 ( .رواه النسايئ و ابن ماجه)  . « (َذنْبِِه 

“ময বযহি অযু কর  মযমেভানব অযু করার হেনদথশ মদওয়া হনয়নছ 

এবাং সা াে আদায় কর  মযমেভানব সা াে আদায় করার হেনদথশ 

মদওয়া হনয়নছ, োর পূনবথর কৃেকনমথর সানে সাংহলষ্ট গুোহ্ ক্ষমা 

কনর মদওয়া হনব।”44 

                                                            
44 োসায়ী: (১/৯০ - ৯১); ইবেু মাজাহ, হাহদস োং- ১৩৯৬; ইবেু হহব্বাে, হাহদস 
োং- ১০৩৯ এবাং আরও অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ হাহদসহট বণথো কনরনছে; আহম 
বহ : হাহদসহট ‘হাসাে’ পযথানয়র ইেশাআল্লাহ। 
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৩. আর একাহধক হাহদনসর মনধয আল্লাহর হেনদথনশর সনবথাৎকৃষ্ট 

হববরণ ও সনবথাত্তম বযাখযা হদনয়নছে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম; েন্মনধয অেযেম একহট হাহদস ‘উসমাে ইবে ‘আফ্োে 

রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু কেৃথক বহণথে; হেহে (েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম) অযুর পাহে হেনয় আসার জেয (োাঁনক) ডাকন ে, 

োরপর হেহে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর অযুর পদ্ধহে 

বণথো করন ে; অেোঃপর হেহে ব ন ে: রসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম হাহদনসর মশষ অাংনশ বন নছে: 

ُث فِيِهَما َنْفَسُه ُغِفَر ََلُ َما  »  ََنَْو ُوُضوِِئ َهَذا ُثمه َصىله َرْكَعَتْْيِ الَ ُُيَدي
َ
أ َمْن تََوضه

َم ِمْن َذنْبِِه   ( . رواه ابلخاري و مسلم)  . «َتَقده

“ময বযহি আমার এ অযূর েযায় অযূ কনর দুই রাকা‘য়াে সা াে 

করনব এবাং োর মনধয মকানো বানজ মখয়া  মনে আেনব ো, োর 

অেীনের সব গুোহ্ ক্ষমা কনর মদওয়া হনব।”45 

* * * 

                                                            
45 বুখারী, হাহদস োং- ১৫৮ ও ১৬২; মুসহ ম, হাহদস োং- ৫৬১ 
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৪. সা ানের অধযায় 

৪. ১. আযাে: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে:  

ِ َن ُيْغَفُر ََلُ َمَدى َصْوتِهِ إِنه الُْمَؤذي  »  َرْطٍب َويَاب
قُُه لُكُّ ، َصْوته ٍس َسِمعَ ، َويَُصدي

اِهُد َعلَْيِه   . « َوِعْْشِيَن َدرََجةً  ََخَْس ََلُ َوالشه

“মুয়াযহযেনক োর কণ্ঠস্বর মপৌঁছার প্রান্তনদশ পযথন্ত ক্ষমা কনর 

মদওয়া হনব এবাং োর পনক্ষ সাক্ষয ও সমেথে হদনব োর আওয়াজ 

শুো প্রনেযকহট সজীব ও হেজথীব বস্তু; যারা োর ডানক সাড়া হদনয় 

সা ানে আসনব োর জেয োকনব োনদর উপনর পাঁহচশহট মযথাদা।”46
 

                                                            
46 হাহদসহট সহীহ, যা আবূ হুরায়রা, বারা ইবে ‘আনযব ও আবদুল্লাহ ইবে ওমর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুম মেনক বহণথে হনয়নছ। 

* আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বহণথে হাহদসহটর কনয়কহট সেদ রনয়নছ: 
প্রেমে: শু‘বা রহ. মূসা ইবে আহব ‘উসমাে রহ. মেনক বণথো কনরে, হেহে বন ে: 
আহম আবূ ইয়াহইয়ানক োাঁর (আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু ) মেনক হাহদস 
বণথো করনে শুনেহছ। — [ আহমাদ: (২/৪২৯ ও ৪৫৮); ইবেু হহব্বাে: 
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(১৬৬৪); আবূ দাউদ আে-োয়া াসী: (১/৭৯ — ‘হমেহােু  মা‘বুদ’); বায়হাকী: 
(১/৩৯৭) এবাং আরও অনেনক]। 

আহম বহ : এই সেদহট দুবথ , মূসা ইবে আহব ‘উসমাে আ -কুেী হন ে 
‘মাকবু ’ (গ্রহণনযাগয) বণথোকারী; আর আবূ ইয়াহইয়া হন ে সাম‘আে আ -
স ামী আ -কুেী এবাং হেহেও ‘মাকবু ’ (গ্রহণনযাগয) বণথোকারী। 

হিেীয়ে: শু‘বা রহ. মূসা ইবে আহব ‘উসমাে রহ. মেনক বণথো কনরে, হেহে 
বন ে: আহম আবূ ‘উসমােনক ব নে শুনেহছ, হেহে বন ে: আবূ হুরায়রা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুনক ব নে শুনেহছ এবাং হেহে হাহদনসর বাহক অাংশ উনল্লখ 
করন ে। — [ আহমাদ: (১/৪১১) ]। 

আহম বহ : এই সেদহট দুবথ ; কারণ, মূসা ইবে আহব ‘উসমাে হন ে আে-
েুব্বাে, হেহে োর হপো মেনক হাহদসহট বণথো কনরে এবাং হেহে প্রেম েো 
মূসা ইবে আহব ‘উসমাে আ -কুেী েে; মকেো, ইবেু আহব হানেম োনদর 
মনধয পােথকয কনরনছে এবাং হানেয ইবেু হাজার ‘আসকা ােী ো স্বীকার 
কনরনছে, সুেরাাং োনদর কোহট গ্রহণনযাগয কো। 

আর আবূ ‘উসমাে হন ে ‘ইমরাে আে-েুব্বাে; আর মে বন  ময, হেহে 
সেযবাদী-হবশ্বস্ত— আর আল্লাহই সবনচনয় ভা  জানেে। 

েৃেীয়ে: মা‘মার-এর সেনদ হাহদসহট বহণথে হনয়নছ, হেহে মােসুর মেনক বণথো 
কনরনে, হেহে ‘ইবাদ ইবে উোইস মেনক বণথো কনরে এবাং হেহে োাঁর (আবূ 
হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু ) মেনক হাহদস বণথো কনরে।— [ আহমাদ: 
(২/২৬৬) ]। 

আহম বহ : এই সেদহটে মনধয দুবথ ো রনয়নছ।  
চেুেথে: মুজাহহদ রহ. এর সেনদও হাহদসহট োাঁর (আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু 
) মেনক হাহদস বহণথে হনয়নছ।— [ বায়হাকী: (২/৪৩১) ]। 
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৪. ২. সা াে: 

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বহণথে, হেহে রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লামনক ব নে শুনেনছে: 

َحِدُكْم َيْغتَِسُل فِيِه لُكه  »
َ
نه َنَهًرا بَِباِب أ

َ
ْيُتْم لَْو أ

َ
َرأ
َ
، َما َتُقوُل ذلَِك  يَْوٍم ََخًْساأ

لَواِت  »: َقاَل  . الَ ُيْبِِق ِمْن َدَرنِِه َشيًْئا: قالُوا «  ؟ ُيْبِِق ِمْن َدَرنِهِ  َفذلَِك ِمْثُل الصه
ََطايَا
ْ
َْمِس َيْمُحو اهلُل بِِه اْل

ْ
 ( .رواه ابلخاري و مسلم )  . « اْل

                                                                                                               

পিমে: আবূ সান হ রহ. এর সেনদও হাহদসহট োাঁর (আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু 
‘আেহু ) মেনক হাহদস বহণথে হনয়নছ।— [ বায়হাকী: (২/৪৩১) ]। 

সুেরাাং এসব সেনদর সামহগ্রক হবনবচোয় আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু কেৃথক 
বহণথে হাহদসহট ‘হাসাে’ পযথানয়র ইেশাল্লাহ। 

* আর বারা ইবে ‘আনযব রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু কেৃথক বহণথে হাহদসহট ইমাম 
আহমাদ রহ. (৪/২৮৪) মু‘আয ইবে হহশাম রহ. এর সেনদ বণথো কনরনছে, 
হেহে োর হপো মেনক বণথো কনরে, হেহে কাোদা রহ. মেনক বণথো কনরে, 
হেহে আবূ ইসহাক আ -কুেী রহ. মেনক বণথো কনরে এবাং হেহে োাঁর (বারা 
ইবে ‘আনযব রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু) মেনক বণথো কনরে।   

আহম বহ : এই সেদহটে মনধয দুবথ ো রনয়নছ। 
* আর আবদুল্লাহ ইবে ওমর রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুমা কেৃথক বহণথে হাহদসহট ইমাম 
বায়হাকী রহ. (১/৪২৩) আ‘মাশ রহ. এর সেনদ মুজাহহদ রহ. মেনক বণথো 
কনরে। 

আহম বহ : এই সেদহট সহীহ এবাং এই কারনণ হাহদসহট সহীহ বন  গণয। 
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“মোমরা হক মনে কর— যাহদ মোমানদর কানরা দরজায় একহট 

প্রবাহহে েদী োনক এবাং মস োনে তদহেক পাাঁচবার মগাস  কনর, 

োহন  মোমার মনে হক এই মগাস  োর শরীনর মকানো ময় া 

অবহশষ্ট রাখনব? জবানব সাহাবীগণ ব ন ে: ো, োর শরীনর মকানো 

ময় া োকনব ো; েখে হেহে ব ন ে: ‘এটাই হন া পাাঁচ ওয়াি 

সা ানের দৃষ্টান্ত— এর মাধযনম আল্লাহ ো‘আ া (সা াে 

আদায়কারীর) গুোহসমূহ মুনছ মেন ে।”47 

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক আরও বহণথে আনছ, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ل » َْمُس ، َواُت الصه
ْ
اَرٌة لَِما بَيَْنُهنه َما لَْم ُتْغَش  اْل ُُمَعِة َكفه

ْ
ُُمَعُة إَِل اجل

ْ
َواجل
 ( .رواه مسلم و الرتمذي )  . « َبائِرُ الْكَ 

“পাাঁচ ওয়াি সা াে এবাং এক জুমু‘আর সা াে মেনক অপর 

জুমু‘আর সা াে মসসব গুোনহর জেয কাফ্োরা হয়, যা এর মধযবেথী 

সমনয় হনয় োনক, ময পযথন্ত ো কবীরা গুোহ্ করা হয়।”48 

                                                            
47 বুখারী, হাহদস োং- ৫০৫; মুসহ ম, হাহদস োং- ১৫৫৪ 
48 মুসহ ম, হাহদস োং- ৫৭২; হেরহমযী, হাহদস োং- ২১৪ 
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৪. ৩. এক মা‘বুদ (আল্লাহ) এর উনদ্দনশয সাজদা করা: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম এই বাস্তব হবষয়হটনক 

মজারান াভানব েুন  ধনরনছে হবহভন্ন প্রকার শব্দ চয়নে; েন্মনধয 

সাজদার েযী নের বণথোহট অেযেম; রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

بَا َفاِطَمةَ  »
َ
ُجودِ  ! يَا أ ْكَِّثْ ِمْن السُّ

َ
ِ َتَباَرَك ، َفإِنه  أ ُه لَيَْس ِمْن ُمْسلٍِم يَْسُجُد َّلِله

ُ َتَباَرَك َوَتَعاَل بَِها َدرََجةً  بها  هحط عن يِف اجَلنِة و ]  َوَتَعاَل َسْجَدةً إاِله َرَفَعُه اَّلله
 ( .رواه أمحد و ابن ماجه )  . «[  خطيئةٌ 

“মহ আবূ োহেমা! মবহশ মবহশ সাজদা কর; কারণ, ময মকানো 

মুসহ ম বযহি আল্লাহ োবারাকা ওয়া ো‘আ ার উনদ্দনশয সাজদা 

করন  আল্লাহ োবারাকা ওয়া ো‘আ ার োর হবহেমনয় জান্নানে োর 

মযথাদা উন্নে কনরে এবাং োর হবহেমনয় োর গুোহ্ মাে কনরে।”49 

                                                            
49 ইমাম আহমাদ রহ. হাহদসহট বণথো কনরনছে এবাং হাহদনসর শব্দগুন া োাঁর: 
(৩/৪২৮); ইবেু সা‘য়াদ, ‘আে-ত্ববাকাে আ -কুবরা’: (৭/৫০৮)।  

ইবেু  াহহ‘য়াহ’র সেনদ হাহদসহট বহণথে, হেহে বন ে: আমানদর হেকট হানরস 

ইবে ইয়াহযদ োর উস্তাদ কাছীর আ -আ‘রাজ আস-সাদােী মেনক হাহদস বণথো 
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৪. ৪. জামা‘য়ানে সা াে আদায় করার জেয আল্লাহর ঘরসমূনহর 

উনদ্দনশয পে চ া: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 
                                                                                                               

কনরনছে, হেহে বন ে: আহম আবূ োহেমানক (হেহে যু  োওয়ারী বন  পহরহচে) 

ব নে শুনেহছ ময, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে এবাং হেহে 

হাহদসহট উনল্লখ করনে। 

আহম বহ : এই সেনদর বণথোকারীগণ হবশ্বস্ত ও হেভথরনযাগয; মকেো, ইবেু 
 াহহ‘য়াহ হাহদস বণথোর হবষয়হট ‘হাদ্দাসাো’ স্পষ্ট কনর বন নছে; আর োর হেকট 
মেনক বণথোকারী ইবেু সা‘য়াদ হন ে আবূ আবহদর রহমাে আ -মুকরী’, হযহে 
আবদুল্লাহ গ্রুনপর অেযেম একজে, োর মেনক যানদর বহণথে বণথোসমূহ হবশুদ্ধ 
বন  স্বীকৃে। 
েনব কাছীর ইবে কু াইব হমসরী অপহরহচে, মযমেহট ইমাম যাহাবী রহ. 
বন নছে। আর হাহদসহট কাছীর ইবে মুরথাহ-এর বণথোর কারনণ ‘মাহেুয’, মযমেহট 
হানেয ইবেু হাজার ‘আসকা ােী রহ. ‘আে-োহযীব’ গ্রনের মনধয বন নছে। 
হাহদসহট ইমাম ইবেু মাজাহ রহ. বণথো কনরনছে, হাহদস োং- ১৪২২ এবাং ইমাম 
োসায়ী রহ. ‘আ -কুবরা’ োমক গ্রনে বণথো কনরনছে: (৯/২৪০ — “েুহোেু  
আশরাে”); োাঁরা োাঁর মেনক দু’হট সেনদ হাহদসহট বণথো কনরনছে। 
আহম বহ : কাছীর ইবে মুরথাহ আ -হাদরামী হবশ্বস্ত ও হেভথরনযাগয বণথোকারী; 
সুেরাাং হাহদসহট সহীহ (আ -হামদুহ ল্লাহ)। োছাড়া হাহদসহটর সমেথনে সাওবাে, 
আবূ দারদা ও ‘উবাদাো ইবে সাহমে রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুম মেনক সহীহ হাহদস 
বহণথে হনয়নছ।  
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 َصالتِِه يِف بَيْتِِه َوِِف ُسوقِِه ََخْساً َوِعْْشِيَن  »
ُف لََعَ َصالةُ الرهُجِل يِف ََجَاَعٍة تَُضعه

 : َوَذلَِك ، ِضْعفاً 
َ
أ نهُه إَذا تََوضه

َ
ْحَسَن الُْوُضوَء ، أ

َ
ُثمه َخَرَج إَل الَْمْسِجِد ال َُيْرُِجُه . َفأ

الةُ لَْم ََيُْط َخْطَوةً إال ُرفَِعْت ََلُ بَِها َدرََجٌة إ َفإَِذا َصىله . وَُحطه َعْنُه َخِطيَئٌة ، ال الصه
اللهُهمه اْغِفْر ، اللهُهمه َصلي َعلَْيِه : َما َداَم يِف ُمَصالهُ ، لَْم تََزْل الَْمالئَِكُة تَُصِلي َعلَْيِه 

الةَ ،  اللهُهمه ارمَْحْهُ ، ََلُ  رواه ابلخاري و مسلم )  . « َوال يََزاُل يِف َصالةٍ َما اْنَتَظَر الصه
. ) 

“পুরুষ বযহির জামা‘য়ানে সা াে আদায় করার সাওয়াব োর ঘনর 

ও বাজানর  আদায় করা সা াে অনপক্ষা পাঁহচশ গুণ মবহশ; কারণ, 

যখে মস ভা ভানব অযু কনর এবাং শুধু সা াে আদায় করার 

উনদ্দনশযই মাসহজনদর হদনক মবর হয়, েখে োর প্রহেহট পদনক্ষনপর 

হবহেমনয় একহট কনর মযথাদা বৃহদ্ধ পায় এবাং োর একহট কনর গুোহ্ 

মাে হনয় যায়। আর যখে মস সা াে আদায় কনর, েখে হেহরশ্তাগণ 

োর জেয েেক্ষণ মদা‘আ করনে োনক যেক্ষণ মস োর সা াে 

আদানয়র স্থানে অবস্থাে কনর— োাঁরা বন : “মহ আল্লাহ! আপহে 

োর উপর রহমে করুে; মহ আল্লাহ! োনক ক্ষমা কনর হদে; মহ 
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আল্লাহ! োর প্রহে দয়া করুে। আর যেক্ষণ মস সা ানের অনপক্ষায় 

োকনব, েেক্ষণ মস সা ানের মানঝই োনক।”50 

৪. ৫. ‘আমীে’ ব া:  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম এই মহাে েযী নের 

হবষয়হট হভন্নভানব মজার হদনয়নছে; মযমে হেহে ইমানমর কনণ্ঠর সানে 

কণ্ঠ হমন নয় ‘আমীে’ ব ার েযী ে হেনয় স্পষ্ট বিবয হদনয়নছে; 

কারণ, ো জামা‘য়ানে সা াে আদানয়র সময় এক গুরুত্বপূণথ 

ইস ামী দৃশয ও ভাবধারার আবহ তেহর কনর; যা দীনের বহ ষ্ঠ 

মঘাষণা ও হবনশষ মলাগাে প্রকানশর হবষয়হটনক অন্তভুথি কনর। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

َمامُ  » اليَْي  ﴿ إَِذا َقاَل اإْلِ َفإِنهُه  ، َفُقولُوا آِمْيَ ،  ﴾َغرْيِ الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الضه
َم ِمْن َذنْبِهِ  ، َمْن َواَفَق َقْوَُلُ َقْوَل الَْماَلئَِكةِ  رواه ابلخاري و )  . « ُغِفَر ََلُ َما َتَقده

 ( .مسلم 

                                                            
50 বুখারী, হাহদস োং- ৬২০ এবাং হাহদনসর শব্দগুন া ইমাম বুখারী রহ. এর; 
মুসহ ম, হাহদস োং- ১৫৩৮ এবাং োাঁরা উভনয় হাহদসহট আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু 
‘আেহু মেনক বণথো কনরনছে। 
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“ইমাম যখে ﴿  اليَْي  ব নব, েখে  ﴾َغرْيِ الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الضه

মোমরা ‘আমীে’ ব নব; কারণ, যার কো (আমীে ব া) হেহরশ্তানদর 

কোর (আমীে ব ার) সানে হমন হমনশ একাকার হনয় যানব, োর 

হবগে হদনের গুোহসমূহ ক্ষমা কনর মদওয়া হনব।”51 

অেএব, মহ আমার ঈমােী ভাই! এসব সা ানের জেয আগ্রহী হউে, 

যখেই োর জেয আহ্বাে করা হনব; মকেো, ো হন া মহদানয়নের 

পে ও োকওয়ার হেদশথে। 

শরী‘য়ে সম্মে ওযর বযেীে হবো কারনণ এই সা াে আদানয় 

অ সো করার বযাপানর সাবধাে ও সেকথ হউে; মকেো, জামা‘য়ানে 

সা াে আদায় করা মুসহ ম জেনগাষ্ঠী’র উপর েরয। 

আর সুসাংবাদ গ্রহণ করুে হকয়ামনের হদনে পহরপূণথ েূনরর এবাং 

দুহেয়ানে গুোহসমূনহর ক্ষমা ও পাপরাহশ মমাচনের। 

                                                            
51 বুখারী, হাহদস োং- ৭৪৯ এবাং হাহদনসর শব্দগুন া ইমাম বুখারী রহ. এর; 
মুসহ ম, হাহদস োং- ৯৪৭ এবাং োাঁরা উভনয় হাহদসহট আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু 
‘আেহু মেনক বণথো কনরনছে। 
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হকন্তু মহ মুসল্লী সম্প্রদায়! মজনে রাখনবে ময, উনল্লহখে এই 

েযী নের অহধকারী শুধু মস বযহিই হনব, ময বযহি সা াে আদায় 

কনর এমেভানব ময— মস োর জেয সুন্দরভানব অযু কর , 

পহরপূণথভানব ো (সা াে) আদায় কর  এবাং জগেসমূনহর 

প্রহেপা ক আল্লাহ ো‘আ ার উনদ্দনশয এমেভানব হবেয় ও েম্রো 

প্রকাশ কর , মযভানব করার জেয হেনদথশ মদওয়া হনয়নছ; আর এই 

হবষয়হট পহরষ্কারভানব বহণথে হনয়নছ আবূ আইয়ুব আেসারী 

রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু কেৃথক বহণথে হাহদনস, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ِمَر  »
ُ
 َكَما أ
َ
أ ِمَر ، َمْن تََوضه

ُ
َم ِمنْ ، َوَصىله َكَما أ رواه )  . « (َذنْبِِه  ُغِفَر ََلُ َما َتَقده

 ( .النسايئ و ابن ماجه

“ময বযহি অযু কর  মযমেভানব অযু করার হেনদথশ মদওয়া হনয়নছ 

এবাং সা াে আদায় কর  মযমেভানব সা াে আদায় করার হেনদথশ 

মদওয়া হনয়নছ, োর পূনবথর গুোহ্ ক্ষমা কনর মদওয়া হনব।”52 

                                                            
52 োসায়ী: (১/৯০ - ৯১); ইবেু মাজাহ, হাহদস োং- ১৩৯৬; ইবেু হহব্বাে, হাহদস 
োং- ১০৩৯ 
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আর এই জেয প্রনেযক মুসহ ম বযহির উহচৎ েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর সা ানের ধরে ও পদ্ধহের হদনক মনোনযাগ 

মদওয়া; আর হযহে এই বযাপানর সমসযার সমু্মখীে হনবে, হেহে মযে 

জ্ঞােী বযহিনদর িারস্থ হনয় মনোনযাগ হদনয় কো শুো ও সনবথাত্তম 

কোহট অেুসরণ করার আগ্রহ হেনয় োনদরনক মসই হবষনয় হজজ্ঞাসা 

কনরে।    

৪. ৬. জুমু‘আ’র সা াে: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

 فَ  »
َ
أ نَْصَت ُغِفَر ََلُ َما بَيَْنُه َوَبْْيَ َمْن تََوضه

َ
ُُمَعَة َفاْسَتَمَع َوأ

ْ
ََت اجل
َ
ْحَسَن الُْوُضوءَ ُثمه أ

َ
أ

َََص َفَقْد لََغا 
ْ
يهاٍم َوَمْن َمسه اْل

َ
ُُمَعِة َوزِيَاَدةُ ثاَلَثَِة أ

ْ
رواه مسلم و ابو داود )  . «اجل

 ( .و الرتمذي و ابن ماجه 

“ময বযহি অযু কনর এবাং খুব ভা ভানব ও সুন্দর কনর অযু কনর, 

অেোঃপর জুমু‘আর সা ানে উপহস্থে হয়; োরপর মনোনযাগ হদনয় 

(খুেবা) শুনে ও েীরব োনক, োর দুই জুমু‘আর মধযবেথী সাে হদে 

ও অহেহরি আরও হেে হদে মমাট দশ হদনের গুোহ্ ক্ষমা কনর 
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মদওয়া হয়। আর ময বযহি পাের বা কঙ্কর স্পশথ কর , মস অেেথক 

কাজ কর ।”53 

৪. ৭. হকয়ামু   াই  (রানের মব ায় েে  ইবাদে):  

আনখরানের সন্ধানে বযস্ত সনচষ্ট মুহমেগণ রানের মব ায় খুব কমই 

ঘুমাে; কারণ, োরা রানের মব ায় েে  ইবাদনে েৎপর োনকে; 

েন  োনদর মচহারা হনয় যায় উজ্জ্ব  এবাং অন্তর হনয় যায় পহবত্র। 

আল্লাহ ো‘আ া বন ে: 

نذ  ل  ٱإِنذ  ﴿ ا   ١٥و ُعُيٍْن  ت  ُمتذقِ َ  ِِف ج  ه  ُهم  ء  ت ى   ء  ِخِذين  م  بُُّهم  ب   إِنذُهم   ر  ع ق   ْ نُ ل  َك 
ع ق لِيٗل  ١٦ِسن َِ  لِك  ُم  ذ     ْ نُ ِن  َك  ه  ِلذ  ٱ م  ا ي  ُعْن  ِل م  ِ  ١٧ج  ب  ٱو 

ارِ ُهم  س  ل    ح 
 [  ٢٥،  ٢٣: اذلاريات] ﴾ ١٨فُِرون  ت غ  ي س  

                                                            
53 মুসহ ম, হাহদস োং- ২০২৫; আবূ দাউদ, হাহদস োং- ৩৪৩; হেহরমযী, হাহদস 
োং- ৪৯৮; ইবেু মাজাহ, হাহদস োং- ১০৯০ এবাং অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ 
হাহদসহট আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো কনরনছে। 

আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর বাণী: «  يهاٍم
َ
 :এর অেথ-  «َوزِيَاَدةُ ثاَلَثَِة أ

সৎকানজর প্রহেদাে হ  োর দশ গুণ; সুেরাাং এক জুমু‘আ মেনক আনরক 
জুমু‘আ পযথন্ত হ  সাে হদে এবাং োর সানে অহেহরি হেে হদে হমন  মমাট 
দশ হদে, আর আল্লাহ ো‘আ া যানক ইিা োাঁর অেুগ্রহ দাে কনরে।  
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“হেশ্চয় মুত্তাকীরা োকনব জান্নােসমূনহ ও ঝণথাধারায়, গ্রহণ করনব 

ো যা োনদর রব োনদরনক হদনবে; হেশ্চয় ইনোপূনবথ োরা হছ  

সৎকমথশী , োরা রানের সামােয অাংশই অহেবাহহে করে হেদ্রায়, 

আর রানের মশষ প্রহনর োরা ক্ষমা প্রােথো করে।”54 

আর ‘হকয়ামু   াই ’ েো রানের মব ায় েে  ইবাদনের েযী ে 

এবাং মুসহ ম বযহির আচার-আচরণ ও োর ভহবষযৎ জীবনের উপর 

োর প্রভাব প্রসনি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন ে: 

اِْلَِْي َقْبلَُكْم ، َوقُْرَبةٌ  » ُب الصه
ْ
ِ ، َوَمْنَهاٌة  َعلَْيُكْم بِِقَياِم اللهْيِل ، َفإِنهُه َدأ إَِل اَّلله

اءِ  اإِلثْمِ  َعنِ  ييَئاِت ، َوَمْطَرَدةٌ لدِله ََسدِ  ِمنَ ، َوتَْكِفرٌي لِلسه
ْ
أخرجه اْلاكم ) . « اجل

 ( .و ابليهِق

“মোমানদর কেথবয হন া রাে মজনগ েে  ইবাদে করা; কারণ, ো 

মোমানদর পূবথবেথী সৎবযহিগনণর স্বভাব ও আল্লাহর তেকটয  ানভর 

উপায়; আর পাপকাজ মেনক হবরে রানখ, গুোহসমূহ মমাচে কনর 

এবাং শরীর মেনক মরাগ-বযাহধ দূর কনর।”55 

                                                            
54 সূরা আয-যাহরয়াে, আয়াে: ১৫ - ১৮ 
55 হানকম (১/৩০৮), বায়হাকী (২/৫০২) ও অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ হাহদসহট আবূ 
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৪. ৮. রমযাে মানস হকয়ামু   াই  বা রাে মজনগ েে  ইবাদে:  

রমযাে মাস আল্লাহর মুবারক মাস, মগাটা মাসহটই আল্লাহর তেকটয 

 ানভর মক্ষত্র; কারণ, োর হদনের মব ায় হন া সাওম পা ে এবাং 

রানের মব ায় হন া েে  ইবাদে; আর ঐ বযহির জেয ধ্বাংস, ময 

রমযাে মাস মপ , অেচ োর গুোহ মাে হন া ো। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম ঈমানের সানে ও সাওয়ানবর আশায় 

এ মানস রাে মজনগ েে  ইবাদে করার জেয উৎসাহহে কনরনছে; 

মকেো, হেহে বন নছে: 

َم ِمْن َذنْبِهِ َمْن َقاَم َرَمَضاَن إيَمانًا َواْحتَِسابًا غُ  » رواه )  . « ِفَر ََلُ َما َتَقده
 ( .ابلخاري و مسلم 

                                                                                                               

উমামা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো কনরনছে। 
আহম বহ : হাহদসহটর সেনদর মনধয সামােয দুবথ ো রনয়নছ, েনব হাহদসহট 
‘হাসাে’ পযথানয়র, মযমেহট বযাখযা কনরনছে আমানদর শাইখ আ বােী রহ., 
মদখুে: ইরওয়াউ  গা ী  ( إرواء الغليل   ): ৪৫২ 

আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর বাণী: «  يهاٍم
َ
 :এর অেথ-  «َوزِيَاَدةُ ثاَلَثَِة أ

সৎকানজর প্রহেদাে হ  োর দশ গুণ; সুেরাাং এক জুমু‘আ মেনক আনরক 
জুমু‘আ পযথন্ত হ  সাে হদে এবাং োর সানে অহেহরি হেে হদে হমন  মমাট 
দশ হদে, আর আল্লাহ ো‘আ া যানক ইিা োাঁর অেুগ্রহ দাে কনরে।  
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“ময বযহি রমযানের রানে ঈমােসহ সাওয়ানবর আশায় রাে মজনগ 

ইবাদে কনর, োর পূনবথর গুোহ্ মাে কনর মদওয়া হয়।”56 হেহে 

আরও বন ে: 

َم ِمْن َذنْبِهِ  إيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ََلُ  َمْن َيُقْم َِلْلََة اْلَقْدرِ  » رواه )  . « َما َتَقده
 ( .ابلخاري و مسلم 

“ময বযহি ঈমানের সানে সাওয়ানবর আশায় কদনরর রজেীনে 

ইবাদনের মধয হদনয় রাহত্র জাগরণ করনব, োর অেীনের গুোহ্ 

মাে কনর মদওয়া হনব।”57 

৪. ৯. সা ােুে োসবীহ:  

                                                            
56 বুখারী, হাহদস োং- ৩৭ ও ১৯০৫; মুসহ ম, হাহদস োং- ১৮১৫; ইমাম বুখারী, 
মুসহ ম রহ. ও অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ হাহদসহট আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু 
মেনক বণথো কনরনছে। 

57 বুখারী, হাহদস োং- ৩৫; মুসহ ম, হাহদস োং- ১৮১৮ এবাং োাঁরা উভনয় 
হাহদসহট আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো কনরনছে। 
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আবদুল্লাহ ইবে আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুমা মেনক বহণথে, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম ‘আব্বাস ইবে আবহদ  

মুত্তাহ ব রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুনক উনদ্দশয কনর বন ে: 

«  
ُ
عطيَك ، أال أمَنُحَك ، أال أ

ُ
اهُ ، أال أ ال أفعُل بَك  ْخِْبُ يا عباُس ، يا عمه

َ
َك ، أ

ََلُ وآِخرَهُ ، قديَمه : َذنَبَك  ِخصال؟ إِذا أنَت فعلَت ذلك َغَفَر اهلُل لَك  عْشَ  وه
َ
أ

ه وعْمَده ، صغريَه وكبريَه ، رِسهه وعالنيَته ؟ عُْش خصال
َ
أن تُصِلي : وحديَثه، خطأ

 يف لكي ركعة فاَتَة الكتاب ، وسورة ، فإذا فرغَت من القراءةِ 
ُ
أربع ركعات ، تقرأ

ِل ركعة وأنَت قائم ، قلَت  ،  هلل ، وال إَِل إاِل اهلل سبحاَن اهلل ، واْلمدُ : يف أوه
َة مرة  -واهلُل أكْب  ثم تركُع فتقوهُلا وأنَت راكع عْشا ، ثم تَرَفُع  -َخَس َعْْشَ

سك من الركوِع فتقوهلا عْشا ، ثم تهوي ساجدا فتقوهُلا وأنَت ساجد عْشا ، 
ْ
رأ

 ثم ترفُع رأَسَك من السجود فتقوهُلا عْشا ، ثم تسجُد فتقوهلا عْشا ، ثم ترفع
سك فتقوهُلا عْشا ، فذلك َخس وسبعون يف لك ركعة ، تفعُل ذلك يف أربع 

ْ
رأ

إن استطعَت أن تَُصليَيها يف لكي يوم مرة فافعْل ، فإن لم تفعْل فيف لكي .  ركعات
ة ، فإِن لم  ة ، فإن لم تفعْل فيف لكي َسَنة َمره َجعة ، فإن لم َتْفَعل فيف لكي شهر َمره

ة تفعْل فيف لُكي   ( .و ابن ماجه و ابليهِق  أبو داود أخرجه)  . «عمرَِك َمره
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“মহ আব্বাস! মহ চাচাজাে! আহম হক আপোনক মদব ো? আহম হক 

আপোনক দাে করব ো? আহম হক আপোনক সাংবাদ মদব ো? আহম 

হক আপোর সানে দশহট কাজ করব ো? (অেথাৎ আহম হক আপোনক 

দশহট োসবীহ হশক্ষা মদব ো?) যখে আপহে ো আম  করনবে, 

েখে আল্লাহ ো‘আ া আপোর আনগর, পনরর, পুরােে, েেুে, 

অহেিাকৃে, ইিাকৃে, মছাট (সগীরা), বড় (কবীরা), অপ্রকাশয ও 

প্রকাশয সক  প্রকানরর গুোহ্ ক্ষমা কনর হদনবে। আর মসই দশহট 

কাজ হ : আপহে চার রাকা‘য়াে সা াে আদায় করনবে এবাং 

প্রনেযক রাকা‘য়ানে সূরা োহেহা পাে করনবে এবাং এর সানে অেয 

ময মকানো একহট সূরা পাে করনবে; অেোঃপর যখে প্রেম 

রাকা‘য়ানে হকরায়াে সম্পন্ন কনর অবসর হনবে, েখে ঐ দাাঁড়ানো 

অবস্থায় আপহে পনের বার পড়নবে: «  سبحاَن اهلل ، واْلمُد هلل ، وال إَِل
«، واهلُل أكْب  إاِل اهلل  (আহম আল্লাহর পহবত্রো বণথো করহছ, সক  

প্রশাংসা আল্লাহর জেয, আল্লাহ ছাড়া ইবাদনের মযাগয মকানো সেয 

মা‘বুদ মেই এবাং আল্লাহ মহাে)। অেোঃপর রুকূ করনবে এবাং রুকূ 

অবস্থায় উি োসবীহহট দশবার পাে করনবে। অেোঃপর রুকূ মেনক 

আপোর মাো উোনবে এবাং (দাাঁড়ানো অবস্থায়) উি োসবীহহট 
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দশবার পাে করনবে। অেোঃপর সাজদায় অবেে হনবে এবাং সাজদা 

অবস্থায় উি োসবীহহট দশবার পাে করনবে। অেোঃপর সাজদা 

মেনক আপোর মাো উোনবে এবাং (বসা অবস্থায়) উি োসবীহহট 

দশবার পাে করনবে। অেোঃপর আবার সাজদায় অবেে হনবে এবাং 

উি োসবীহহট দশবার পাে করনবে। অেোঃপর সাজদা মেনক 

আপোর মাো উোনবে এবাং (দাাঁড়ানো অবস্থায়) উি োসবীহহট 

দশবার পাে করনবে। সুেরাাং এভানব প্রনেযক রাকা‘য়ানে ো 

পাঁচাত্তর বার হনব; আপহে চার রাকা‘য়ানের প্রনেযক রাকা‘য়ানের 

মনধযই এরূপ করনবে। যহদ আপহে প্রনেযক হদে একবার এরূপ 

সা াে আদায় করনে সক্ষম হে, োহন  ো করনবে; আর যহদ ো 

ো পানরে, োহন  প্রনেযক সপ্তানহ একবার আদায় করনবে; আর 

যহদ ো-ও ো পানরে, োহন  প্রনেযক মানস একবার আদায় 

করনবে; আর যহদ ো-ও ো পানরে, োহন  প্রনেযক বছনর একবার 

আদায় করনবে; আর যহদ ো-ও ো পানরে, োহন  আপোর জীবনে 

কমপনক্ষ একবার আদায় করনবে।”58 

                                                            
58 আবূ দাউদ: (হাহদস োং- ১২৯৮); ইবেু মাজাহ: (হাহদস োং- ১৩৮৭); ইবেু 
খুযাইমা: (হাহদস োং- ১২১৬); ত্ববারােী, ‘আ -কাবীর’: (১১/২৪৩ - ২৪৪); 
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হানকম: (১/৩১৮); বায়হাকী: (৩/৫১ - ৫২) এবাং অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ 
হাহদসহট আবদুর রাহমাে ইবে হবশর ইবে মহকানমর সেনদ বণথো কনরে, হেহে 
আবূ মশা‘আইব মূসা ইবে আবহদ  আযীয আ -কােবারী মেনক বণথো কনরে, 
হেহে মহকামা ইবে আব্বাে মেনক বণথো কনরে, হেহে বণথো কনরে ‘ইকরামা 
মেনক, হেহে বণথো কনরে আবদুল্লাহ ইবে ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আেহুমা মেনক।   

আহম বহ : এই হাহদসহটর সেনদর মনধয মকাে সমসযা মেই ইেশাআল্লাহ। মকাে 
সমসযা মেই ইেশাআল্লাহ। আর আবদুল্লাহ ইবে ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহুমা মেনক 
বহণথে এই হাহদনসর আরও কনয়কহট সেদ রনয়নছ, হকন্তু এসব সেনদ হেহে েুষ্ট 
েে। আর হাহদস শানের ইমামগনণর উহিগুন া প্রেম সেদহট উৎকৃষ্ট হওয়ার 
বযাপানর সমেথে ও সহনযাহগো কনর— 

১. ইমাম আবূ দাউদ রহ. বন ে: “সা ােুে োসবীহ-এর বযাপানর সবনচনয় হবশুদ্ধ 
হাহদস হ  আবদুল্লাহ ইবে ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু’র এই হাহদসহট।” — মযমে 
মদখুে: ‘আ - ায়াহ   মাসেু‘আ’ ( الآلِلء املصنوعة   ): ২/২৯; ‘আে-োরগীব 

ওয়াে োরহীব’ ( الرتغيب و الرتهيب   ): ১/৪৬৮ 

২. আ -মুেহযরী বন ে: “এই হাহদসহট অেনকগুন া সেনদ এবাং এক দ  সাহাবী 
মেনক বহণথে হনয়নছ, যার দৃষ্টান্ত হন া ‘ইকরামা রা. কেৃথক বহণথে এই হাহদসহট 
এবাং এক দ  মুহাহদ্দস হাহদসহটনক সহীহ বন নছে, োাঁনদর মনধয অেযেম 
হন ে: হানেয আবূ বকর আ -আজুররী, আমানদর শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 
আবদুর রাহীম আ -হমসরী ও হানেয আবূ  হাসাে আ -মুকানদ্দসী রহ.।” — 
[‘আে-োরগীব ওয়াে োরহীব’ ( الرتغيب و الرتهيب   ): ১/৪৬৮; আরও মদখুে: 

‘মুখোসারু সুোহে আহব দাউদ’ (خمترص سنن أِب داود): ২/৮৯  
আর যাবীদী রহ. বন ে: “এই হাহদসহট সহীহ, গরীব এবাং সেদ ও মেে 
উৎকৃষ্ট।” —[ ইেহােুস সাদাে আ -মুত্তাকীে’ (  ৩/৪৭৩ :( إَتاف السادة املتقْي 
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হানেয ইবেু োহসর উহদ্দে আদ-দানমস্কী ছন্দ আকানর বন ে: 

                                                                                                               

]। 
হাহদসহটর সমেথনে একদ  সহাবী মেনক হাহদস বহণথে হনয়নছ; মযমে— ‘আব্বাস 
ইবে আবহদ  মুত্তাহ ব রা., েদ  ইবে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবে ওমর রা., 
আ ী রা., জা‘ের ইবে আহব োহ ব রা. ও উমু্ম সা মা রা. প্রমুখ; যহদও 
হাহদনসর সেদগুন া সমান াচো মেনক মুি েয়, েনব হকছু সেদ সুসাংগহেে; 
সুেরাাং মযসব সেদ প্রমানণর জেয যোযে, ো আবদুল্লাহ ইবে ‘আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু মেনক বহণথে হাহদনসর সমেথনে শহিশা ী ভূহমকা রানখ; আর এ 
জেযই ‘সা ােুে োসবীহ’ হবষয়ক হাহদসহট ‘সহীহ হ -গাইহরহী’। আর আল্লাহই 
সবনচনয় মবহশ জানেে। আর হানেযগণ এই হবষনয় স্বেন্ত্রভানব খণ্ড খণ্ড পুস্তক 
হ নখনছে। 

আহম বহ : মকানো মকানো বযহি এই সা ানের মনধয বযাপক হকছু সৃহষ্ট কনরনছ, 
োরা এর সানে এমে হকছু েেুে হবষনয়র সাংনজাযে কনরনছ, যার মকানো 
শরী‘য়েসম্মে হভহত্ত মেই; মযমে— 

১. এই সা ােনক পহবত্র রমযাে মানসর সানে সুহেহদথষ্ট করা, বরাং োনদর মকউ 
মকউ দৃঢ়োর সানে এই সা ােনক রমযানের সাোইশেম রানের সানে সুহেহদথষ্ট 
কনর মদয় (!)। 

২. জামা‘য়ােবদ্ধভানব ‘সা ােুে োসবীহ’ আদায় করা। 
৩. একহদনে একাহধক বার ‘সা ােুে োসবীহ’ আদায় করা। 
সুেরাাং মহ মুসহ ম জেনগাষ্ঠী! আপোরা হেনজনদর উপর দয়া করুে; সুেরাাং 
(সুন্নাহ’র) অেুসরণ করুে, েেুে পো উদ্ভাবে করনবে ো; কারণ, পুরােে 
হেনদথশোই আপোনদর জেয যনেষ্ট। 
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 إذا أرادت اثلواب بالرتجيح

 صلي هلل سبحة التسبيح

(যখে েুহম সাওয়ানবর হবষয়হটনক অগ্রাহধকার হদনে চাও 

োহন  আল্লাহর উনদ্দনশয সা ােুে োসবীহ আদায় কর)। 

 إن فيها راغئباً و أجوراً 

 و دواء للك قلب جريح

(হেশ্চয় োনে রনয়নছ উৎসাহ-উদ্দীপো ও সাওয়ানবর সমাহার, 

আর প্রনেযক ক্ষে-হবক্ষে অন্তনরর জেয বযবস্থা আনছ হচহকৎসার)। 

 فتقرب بفعلها تعط نيالً  

 و ثواباً جيلُّ عن اتلرصيح

(সুেরাাং েুহম ো আদায় করন  মোমানক মদওয়া হনব পুরস্কার 

আরও মদওয়া হনব সাওয়াব, যা স্পষ্ট কনর ব া মেনক উপনর)। 
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 ال تدعها فإن فيها حديثاً 

اً للصحيحمن وجوه مقارب  

(েুহম ো মছনড় হদও ো; মকেো, োর বযাপানর হাহদস রনয়নছ 

হবহভন্নভানব, যা হবশুদ্ধ হাহদনসর কাছাকাহছ পযথানয়র)। 

 فتمسك بسنهة كيف جاءت

 عن ثقات عن اْلبيب املليح

(সুেরাাং েুহম সুন্নাহনক আকহড়নয় ধর মযভানব ো এনসনছ 

হেভথরনযাগয বণথোকারীগনণর মাধযনম হপ্রয় হাবীব মেনক)— 

 أمحد املصطىف رسول أمْي

 و مطاع و سيد و رجيح

(আহমাদ মুস্তো সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম মেনক, হযহে 

হবশ্বস্ত রাসূ , 

অেুসরণীয়-অেুকরণীয়, মেো এবাং প্রধাে বযহিত্ব); 
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 أفضل اْللق رتبة و ُمالً 

 و مقاال معجزاً للفصيح

(সৃহষ্টর মশ্রষ্ঠ বযহি মযথাদা ও অবস্থােগে হদক মেনক, 

আর হযহে কোবােথায় অসম্ভব রকম হবশুদ্ধভাষী)।  

 فصالة اهلل ترتى عليه

 مع لك سالم مديح بمديح

(অেএব, অেবরে আল্লাহর সা াে বহষথে হউক োাঁর উপর, 

সানে প্রশাংসা হবজহড়ে সক  প্রকার সা াম ও গুণগাে)। 

 ما توال الصباح مع جنح ِلل

 و توارى مغيب يف رضيح

(যেহদে প্রভাে হনব রানের অন্ধকানরর সানে আর কবনর অদৃশয 

হনব মকানো প্রাণী)। 
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৪. ১০. পহবত্র মাসহজনদ আকসায় সা াে আদায় করা:  

মাসহজনদ আকসা ঐসব মাসহজনদর অন্তভুথি, মযগুন ার হদনক 

ইবাদে করার জেয ভ্রমণ করা যায়; কারণ, আল্লাহ ো‘আ া োনক 

অনেক মবহশ মযথাদা হদনয়নছে, এর মযথাদা সম্পনকথ আপোর মজনে 

রাখা দরকার ময, োনে সা াে আদায় করন  গুোহ্-খাো মাে হয় 

এবাং পাপরাহশ মমাচে হয়। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

َل إ »
َ
ا َبََن َبْيَت الَْمْقِدِس َسأ اَلُم لَمه اَلةُ َوالسه َ  نه ُسلَْيَماَن ْبَن َداُود َعلَْيِهَما الصه اَّلله

وتَِيهُ  :َعزه وََجله ِخاَلاًل ثاََلثًا
ُ
َ َتَعاَل ُحْكًما يَُصاِدُف ُحْكَمُه فَأ َل اَّلله

َ
َ  َسأ َل اَّلله

َ
، وََسأ

وتَِيُه ،
ُ
َحٍد ِمْن َبْعِدهِ َفأ

َ
َ َعزه وََجله ِحَْي َفَراِغِه  َعزه وََجله ُملاًْك اَل يَنَْبِِغ أِل َل اَّلله

َ
َوَسأ

ْن َُيْرَِجُه ِمْن  ِمْن بَِناءِ 
َ
اَلةُ فِيِه أ َحٌد اَل َيْنَهزُهُ إاله الصه

َ
تَِيُه أ
ْ
ْن اَل يَأ

َ
الَْمْسِجِد أ

ُه  مُّ
ُ
تُْه أ ِ ذَ  أعطاهُ  دْ تعال قَ  اهللُ  نَ وْ كُ يَ  و أنْ جُ رْ نَ  وَننُ . َخِطيئَتِِه َكَيْوِم َودَلَ )  . «َك ل

 ( .أخرجه النسايئ و ابن ماجه و أمحد و اْلاكم 

“দাঊদ ‘আ াইহহস সা ানমর পুত্র সু াইমাে ‘আ াইহহস সা াম 

যখে বাইেু  মুকাদ্দাস হেমথাণ করন ে, েখে হেহে আল্লাহ 

ো‘আ ার হেকট হেেহট হজহেস চাইন ে: হেহে আল্লাহ ো‘আ ার 
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হেকট এমে প্রজ্ঞা চাইন ে, যা োাঁর শাসে পহরচা োর উপযুি হয়; 

োাঁনক ো মদওয়া হ । আর হেহে আল্লাহ ো‘আ ার হেকট এমে 

এক রাজয চাইন ে, যা োাঁর পর আর কারও জেযই প্রনযাজয হনব 

ো; অেোঃপর োাঁনক োও মদওয়া হ । আর হেহে যখে মাসহজনদর 

হেমথাণ কাজ মশষ করন ে, েখে হেহে আল্লাহ ো‘আ ার হেকট 

প্রােথো করন ে ময, মকানো বযহি োনে শুধু সা াে আদানয়র 

উনদ্দনশয আসন  হেহে মযে োনক োর গুোহ মেনক ঐ হদনের মে 

মুি কনর মদে, মযহদে োর মা োনক হেষ্পাপ অবস্থায় প্রসব 

কনরনছ। আর আমরা আশা কহর ময, আল্লাহ োাঁনক এটাও 

হদনয়হছন ে।”59 

আর এই বরকেময় মাসহজদহট আজ অহভশপ্ত ইয়াহূদীনদর পদেন  

কাাঁদনছ, যারা মুসহ মগণ কেৃথক োনদর দীে মেনক গাে হের 

সুনযানগ ১৯৬৭ হিষ্টানব্দ হেহ হস্তনের একহট অাংশসহ মাসহজদহটনক 

দখ  কনর হেনয়নছ। 

                                                            
59 োসায়ী: (২/৩৪); ইবেু মাজাহ: (১৪০৮); আহমাদ: (২/১৭৬); ইবেু হহব্বাে: 
(৬৩৮৬); হানকম: (২/৪৩৪); োাঁরা হাহদসহট আবদুল্লাহ ইবে ‘আমর রাহদয়াল্লাহু 
‘আেহুমা মেনক বণথো কনরনছে। 

আহম বহ : হাহদসহট সহীহ। 



 

88 

হায়! োরা কাাঁদার অহভেয় করনছ ... বরাং মোমরা কাাঁদ এমে এক 

হারানো রানজয যানক উদ্ধার বা মহোজে করার মে পুরুষ ম াক 

মেই। 

মহ আল্লাহ! আপহে োর জেয সুস্পষ্ট হবজনয়র বযবস্থা করুে এবাং 

খুব হেকটবেথী সমনয়র মনধয সাহাযয-সহনযাহগোর বযবস্থা করুে ... 

আর মসই হদে মুহমেগণ ঐ আল্লাহর সাহাযয হেনয় আেনন্দ উৎেুল্ল 

হনব, হযহে মকানো সম্প্রদানয়র অবস্থা পহরবেথে কনরে ো েেক্ষণ 

পযথন্ত, যেক্ষণ ো োরা হেনজনদর অবস্থা হেনজরা পহরবেথে কনর।  

 

* * * 
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৫. হজহানদর অধযায় 

আল্লাহর পনে হজহাদ করা প্রনেযক মুসহ নমর উপর েরনয আইে, 

হয় অন্তর হদনয় েেুবা বিৃো-হববৃহে হদনয়, অেবা সম্পদ হদনয় 

অেবা শহি প্রনয়াগ কনর; সুেরাাং প্রনেযক মুসহ নমর উপর োর 

শহি, ক্ষমো ও অবস্থাে অেুযায়ী উনল্লহখে ময মকানো প্রকার পদ্ধহে 

অব ম্বনে হজহাদ করা আবশযক। আল্লাহ ো‘আ া বন ে: 

ِ ٱب ِل  ﴿ ْ   ١٤ ب ِصي ة   ۦِسهِ ن ف   ُن ل    نس   ل  ل  ل   و 
 
هُ  ق   أ اذِير  ع  ،  ٢١: القيامة] ﴾ ١٥ ۥم 

٢٣]  

“বরাং মােুষ হেনজর সম্পনকথ সমযক অবগে, যহদও মস োো 

অজুহানের অবোরণা কনর।”60 

আল্লাহ সুবহাোহু ওয়া ো‘আ া জাহেনয় হদনয়নছে ময, হেহে: 

ُهم  ُمؤ  ل  ٱِمن   َت  ى  ش  ٱ ﴿ نُفس 
 
م   ِمن َِ  أ

 
أ  [٢٢٢: اتلوبة] ﴾ل ُهم و   و 

                                                            
60 সূরা আ -হকয়ামাহ, আয়াে: ১৪ - ১৫ 
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“হেশ্চয় হেহে মুহমেনদর কাছ মেনক োনদর জীবে ও সম্পদ হকনে 

হেনয়নছে।”61 

আর োনদরনক োর হবহেময় হদনয়নছে এই বন : 

نذ ل ُهُم  ﴿
 
ه ل   ٱبِأ  [٢٢٢: اتلوبة] ﴾ نذة 

“(এর হবহেমনয়) োনদর জেয আনছ জান্নাে।”62 

আর আল্লাহ সুবহাোহু ওয়া ো‘আ া এই চুহি ও প্রহেশ্রুহে গহিে 

মরনখনছে োাঁর োহয কৃে মশ্রষ্ঠ হকোবসমূনহ; আ -কুআনের ভাষায়:  

ل ي  و ع   ﴿ ق ٗ ًد  ع  ْ  ٱا ِِف هِ ح  ى  تلذ ِ ٱةِ و  ر   [٢٢٢: اتلوبة] ﴾ ء  ِن  ُقر  ل  ٱيِجِنيِل و  ل 

“োওরাে, ইঞ্জী  ও কুরআনে এ সম্পনকথ োনদর হক ওয়াদা  

রনয়নছ।”63 

আর হেহে মসই প্রহেশ্রুহের বযাপানর দৃঢ় প্রেযয় বযি কনরনছে এবাং 

োনদরনক সুসাংবাদ হদনয়নছে এই বন :  
                                                            
61 সূরা আে-োওবা, আয়াে: ১১১ 
62 সূরা আে-োওবা, আয়াে: ১১১ 
63 সূরা আে-োওবা, আয়াে: ১১১ 
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ن    ﴿ و   و م 
 
ه   ف   أ ِ بِع  ِه ٱِمن   ۦِده ع بِب ي  ت ب  س  ٱوُف   للذ و  ع  ٱعُِكُم ِِشُ ِي ب اي  ذ    ۦه ُتم بِهِ َّلذ ْ  و  لِك  ُه

ْ  ل  ٱ ِظيُم ل  ٱُز ف   [  ٢٢٢: اتلوبة] ﴾ ١١١ع 

“আর হেজ প্রহেজ্ঞা পা নে আল্লাহ্ র মচনয় মশ্রষ্ঠের মক আনছ? 

সুেরাাং মোমরা ময সওদা কনরছ, মস সওদার জেয আেহন্দে হও। 

আর মসটাই মো মহাসাে য।”64 

সুেরাাং ময চুহি সম্পাদেকারী বযহি োর রনবর সানে এ ক্রয়-হবক্রয় 

চুহি সম্পাদে কনরনছ, মস মযে হচন্তাভাবো কনর— োর ঝুাঁহক কে 

বড় এবাং োর প্রহেদাে কে মহাে! কারণ, আল্লাহ ো‘আ া হন ে 

স্বয়াং মক্রো এবাং মূ য হনি হে‘য়ামেপূণথ জান্নাে ও স্থায়ী সাে য; 

আর যাাঁর হাে হদনয় এই চুহির প্রচ ে হেহে হন ে সবথনশ্রষ্ঠ রাসূ  

এবাং হেহরশো ও মােবনগাষ্ঠীর মনধয সবনচনয় সম্মাহেে বযহি; আর 

এই পণয, যার মূ য এে মবহশ, ো অবশযই মকানো মহৎ ও 

গুরুত্বপূণথ বস্তুর জেযই হেধথারণ করা হনয়নছ। 

আর যখে দাহবদানরর সাংখযা মবহশ হনয় মগন া, েখে োনদরনক 

োনদর দাহবর স্বপনক্ষ দ ী -প্রমাণ প্রহেহষ্ঠে করার জেয আহ্বাে 
                                                            
64 সূরা আে-োওবা, আয়াে: ১১১ 
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করা হন া; কারণ, মােুষনক যহদ োনদর দাহব অেুযায়ীই (হবশুদ্ধো 

যাচাই ো কনর) মদওয়া হে, োহন  আকাশ, যমীে ও োর মধযবেথী 

স্থানে চরম হবশৃি া সৃহষ্ট হে। 

আর যখে সাক্ষী-প্রমাণসহ হবহভন্ন রকম দাহবদানরর আত্মপ্রকাশ 

ঘটন া, েখে োনদরনক ব া হন া একহট মাত্র প্রমাণ ছাড়া মকানো 

দ ী -প্রমাণ ও দাহব-দাওয়া প্রহেহষ্ঠে ও সাবযস্ত হনব ো; আর মসই 

প্রমাণহট হন া আ -কুরআনের ভাষায়:   

ي غ  ٱُكُم بِب  تذبُِعِِْن ُي  ٱللذ  وُف  ٱُُتِبُّْن   إِن ُكنُتم   قُل   ﴿ ُ و  ه  ل ُكم   فِر  للذ  ُذنُْب ُكم 
ُفْر  ٱو   ُ غ  [٥٢: ال عمران] ﴾ ٣١ رذِحيم   للذ  

“ব ুে, ‘মোমরা যহদ আল্লাহনক ভা বাস, েনব আমানক অেুসরণ 

কর, আল্লাহ মোমানদরনক ভা বাসনবে এবাং মোমানদর অপরাধ 

ক্ষমা করনবে। আল্লাহ অেযন্ত ক্ষমাশী , পরম দয়া ু।”65 

েন  সৃহষ্টর অনেনকই হপছনে পনড় মগন া, মকব  যারা কোয়, 

কানজ, হদক হেনদথশোয় ও তেহেক চহরনত্র রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                                            
65 সূরা আন  ইমরাে, আয়াে: ৩১ 
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‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর অেুসরণ কনরনছ োরাই অবহশষ্ট মেনক 

মগন া; আ -কুরআনের ভাষায়:  

 ﴿   ْ  وُف س 
 
ْ  ٱِِت ف  ي أ ُ بِق  ُيِحبُّْن هُ  ُيِبُُّهم   م  للذ ذِلذٍة ل    ۥ  و 

 
ٍة ل   ُمؤ  ل  ٱأ ِعزذ

 
ِمن َِ  أ

[٣١: دة املائ] ﴾فِرِين  ك   ل  ٱ  

“অেোঃপর হেশ্চয় আল্লাহ এমে এক সম্প্রদায় আেনবে যানদরনক 

হেহে ভা বাসনবে এবাং যারা োাঁনক ভা বাসনব; োরা মুহমেনদর 

প্রহে মকাম  ও কানেরনদর প্রহে কনোর হনব।”66 

আর েখেই োনদর কানছ (মস আেুগেয ও অেুসরনণর) দী  -

প্রমাণসমূনহর যোেথো ে ব করা হন া, এবাং ব া হন া: পহরশুহদ্ধো 

বযেীে সাক্ষয প্রমানণর যোেথো সাবযস্ত হনব ো— আ -কুরআনের 

ভাষায়:  

بِ يُج    ﴿ ْ  ٱيِل ِهُدون  ِِف س  َل  ي  اوُفُْن  ل  ِ و  ة  َل   للذ [٣١: دة املائ] ﴾ ئِم   م   

“োরা আল্লাহর পনে হজহাদ করনব এবাং মকানো হেনু্দনকর হেন্দার 

ভয় করনব ো।”67 

                                                            
66 সূরা আ -মাহয়দা, আয়াে: ৫৪ 
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আর েখেই মুজাহহদগণ দাাঁহড়নয় মগন া (হজহানদর মাধযনম হেনজনদর 

িারা রাসূন র আেুগনেযর দাবীর যোেথো প্রমানণর জেয), অেোঃপর 

োনদরনক ব া হন া: হেশ্চয় মুহমেগনণর জীবে ও সম্পনদর 

মাহ কাো োনদর েয়, সুেরাাং মোমরা চুহির দাহব অেুযায়ী ো 

হস্তান্তর কর; কারণ পারস্পহরক ক্রয়-হবক্রয় চুহি মমাোনবক উভয় 

পক্ষ মেনক হবহেময় হস্তান্তর করা আবশযক।  

অেোঃপর বযবসায়ীগণ যখে মক্রোর মহত্ব এবাং হবহেময় মূন যর কদর 

(মযথাদা) উপ হি করন া, েখে োরা বুঝনে পারন া ময, এ পনণযর 

এমে কদর ও মযথাদা রনয়নছ, যা অেয মকানো পনণযর মেই; েন  

োরা োনক স্বল্প মূন য, মাত্র কনয়ক হদরহানমর হবহেমনয় হবহক্র 

করাটানক স্পষ্ট ক্ষহে ও হেকৃষ্ট মানের প্রোরণার অন্তভুথি বন  মনে 

করন া; কারণ ময এ ধরনণর (স্পল্প মূন য হবহক্রর) কাজ করনব, মস 

এমে এক মােুষ, ময হেনজনক মবাকা বাহেনয়নছ এবাং োর রনবর 

মযথাদানক হা কা মনে কনরনছ। 

                                                                                                               
67 সূরা আ -মাহয়দা, আয়াে: ৫৪ 
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োই োরা যার (আল্লাহ সুবহাোহু ওয়াো‘আ ার) সানে হবহেময় চুহি 

কনরনছ, (মযখানে মক্রো হন ে স্বয়াং আল্লাহ সুবহাোহু ওয়াো‘আ া) 

োর সানে সনন্তাষ ও মস্বিায় এমে সন্তুহষ্টর চুহি সম্পাদে কনরনছ 

যানে মকানো মখয়ার (চুহি বহা  রাখা বা ো রাখার স্বাধীেো) 

রানখহে; আর োরা বন : আমরা আপোর সানে কৃে চুহি ভি করব 

ো এবাং আপোর হেকট চুহি ভি করার আনবদেও করব ো; 

অেোঃপর যখে চুহি পহরপূণথ হনয় মগন া এবাং োরা হবহক্রে মা  

হস্তান্তর কনর হদ  (জাে ও মা ), েখেই োনদরনক ব া হন া: 

মোমরা ওনো! মোমানদরনক ক্ষমা কনর মদওয়া হনয়নছ। আ -

কুরআনের ভাষায়: 

خ  ٱوُف   ﴿
ُ
أ ع و  ُرو  اج  ِين  ه  ع ِمن دِي   َّلذ  ْ ق    رِهِم  رُِج بِيِِل و  ع ِِف س  وُذو 

ُ
أ نذ و  ِر  ف  ك 

ُ ع ل   ْ ع و قُتِلُ  ْ ت لُ
ن   ِ  ُهم  ع  ي  د   اتِِهم      س 

ُ ل  نذ   ِخل نذُهم  و  ا رِي ِمن ُت   ت    ت  ج   ٱتِه 
ْ  بٗ ه   ن  ل   ِن  ُر ث  ِه ٱِعنِد  ا م   للذ

هُ ٱو   ُ ِعند  ْ  ِب ٱُن ُحس   ۥللذ  [  ٢١٣: ال عمران] ﴾ ١٩٥ثلذ

“কানজই যারা হহজরে কনরনছ, হেজ ঘর মেনক উৎখাে হনয়নছ, আমার 

পনে হেযথাহেে হনয়নছ এবাং যুদ্ধ কনরনছ ও হেহে হনয়নছ, আহম োনদর 

পাপ কাজগুন া অবশযই দূর করব এবাং অবশযই োনদরনক প্রনবশ করাব 
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জান্নানে, যার পাদনদনশ েদী প্রবাহহে। এটা আল্লাহর কাছ মেনক 

পুরস্কার; আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহরই কানছ রনয়নছ।”68 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ْينَ  » ٍء إاِله ادله ُر لُكه ََشْ ِ يَُكفي  ( .أخرجه مسلم )  . « الَْقْتُل ِِف َسبِيِل اَّلله

“আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ঋণ ছাড়া সব হকছু মাে কহরনয় 

মদয়।”69 

আবূ কাোদা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বহণথে, হেহে বন ে: 

ِ : ، َفَقاَل  أنه رَُجالً َقامَ  » ُر َعِني  يَا َرُسوَل اَّلله ِ تَُكفه يَْت إِْن قُتِلُْت يِف َسبِيِل اَّلله
َ
َرأ
َ
، أ

ِ  صىل اهلل عليه وسلم  َخَطايَايَ  ، إِْن قُتِْلَت يِف َسبِيِل  َنَعمْ  » :؟ َفَقاَل ََلُ َرُسوُل اَّلله
نَْت َصابٌِر ُُمْتَِسٌب ُمْقبٌِل َغرْيُ ُمْدبِرٍ 

َ
ِ َوأ ِ .  « اَّلله  صىل اهلل عليه ُثمه َقاَل َرُسوُل اَّلله
ِ :  َقاَل .   «َكْيَف ُقلَْت  »:  وسلم يَْت إِْن قُتِلُْت يِف َسبِيِل اَّلله

َ
َرأ
َ
ُر َعِني أ،  أ تَُكفه

                                                            
68 সূরা আন  ইমরাে, আয়াে: ১৯৫ 
69 ইমাম মুসহ ম রহ. হাহদসহট আবদুল্লাহ ইবে ‘আমর ইবহে  ‘আস রাহদয়াল্লাহু 
‘আেহুমা মেনক বণথো কনরনছে, হাহদস োং- ৪৯৯২ 
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ِ  صىل اهلل عليه وسلم  َخَطايَايَ  نَْت َصابٌِر ُُمْتَِسٌب  َنَعمْ  »: ؟ َفَقاَل َرُسوُل اَّلله
َ
، َوأ

ْينَ  ُمْقبٌِل َغرْيُ ُمْدبِرٍ   ( .أخرجه مسلم )  . « َفإِنه ِجْْبِيَل َقاَل ِِل َذلَِك ،  ، إاِل ادله

“এক বযহি দাাঁহড়নয় ব  : মহ আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম! আহপে হক মনে কনরে ময, আহম যহদ আল্লাহর পনে 

হেহে (শহীদ) হই, োহন  আমার সক  পাপ মমাচে হনয় যানব? 

েখে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম োনক  ক্ষয কনর 

ব ন ে: হযাাঁ, যহদ েুহম তধযথশী , সাওয়ানবর আশায় আশাহিে হনয় 

পৃষ্ঠ প্রদশথে ো কনর শত্রুর মুনখামুহখ অবস্থায় হেহে হও। োরপর 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম ব ন ে: েুহম হক ব ন ? 

েখে মস বযহি (আবার) ব  : আহপে হক মনে কনরে ময, আহম 

যহদ আল্লাহর পনে হেহে হই, োহন  আমার সক  পানপর 

কাফ্োরা হনয় যানব? েখে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম 

ব ন ে: হযাাঁ, যহদ েুহম তধযথশী , সাওয়ানবর আশায় আশাহিে হনয় 

পৃষ্ঠ প্রদশথে ো কনর শত্রুর মুনখামুহখ অবস্থায় হেহে হও; েনব 
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ঋনণর হবষয়হট আ াদা। মকেো, হজবরাঈ  আ. আমানক একো 

বন নছে।”70 

আল্লাহর পনের আহ্বােকারী, আল্লাহর সম্মাহেে ঘর জান্নানের হদনক 

আহ্বােকারী উচ্চ মযথাদাসম্পন্ন আত্মা এবাং সুউচ্চ সাহসী মেগুন ানক 

োহড়নয় হদনয়নছ,  

 إن كنت ذا همة فقدفحيهاًل 

 حدا بك حادي الشوق فاطو املراحال

সুেরাাং এহগনয় এস যহদ েুহম সহেযকার সাহসী দৃঢ় মনোবন র 

অহধকারী হনয় োক, কারণ আনবগ হমহশ্রে গানে মোমানক গায়ক 

গাে মগনয় ডাক হদনয় যানি সুেরাাং েুহম দ্রুে পযথায়গুন া অহেক্রম 

কনর আস 

মহ ঈমােদার ভাই মোমার আত্মানক মস জেয তেরী কর: 

 قد هيؤوك ألمر لو فطنت هل

                                                            
70 মুসহ ম, হাহদস োং- ৪৯৮৮ 
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 ع اهلملفأربأ بنفسك أن ترىع م

মোমানক এমে এক মহৎ কানজর জেয তেরী  করা হনয়নছ যহদ েুহম 

োর জেয সাবধাে হনে.. 

সুেরাাং েুহম মোমার আত্মানক অনধা-বুহদ্ধহীেনদর কাোনর চারণ 

করনে মদওয়া মেনক উপনর উহেনয় রাখ।  

আর মজনে রাখনবে ময, আল্লাহ ো‘আ ার পণয খুব দামী এবাং োর 

মূ য হন া জীবে ও সম্পদ োর মাহ নকর জেয বযয় করা, যা হেহে 

মুহমেগনণর কাছ মেনক ক্রয় কনর হেনয়নছে। 

আর আল্লাহর কসম! এটা এমে দুবথ  বা কম দামী পণয েয় ময, 

হেোঃস্ব কাপুরুষ বযহিগণ োর দাম করনে পানর এবাং ো হবক্রনয়র 

অনযাগয পণযও েয় ময, মকানো েুি হেদহরদ্র বযহি ো ক্রয় কনর 

মে নব। 

ইিুক মক্রোনদর জেয প্রদশথনের উনদ্দনশয এই পণয বাজানর উোনো 

হনয়নছ, আর (মক্রোসকন র পক্ষ মেনক) ব া হনয়নছ: আনরা মবহশ 
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আনছ হক? আর োর প্রহেপা ক গ্রীবাহস্থে ধমেীর হবহেময় ছাড়া 

আর অেয মকানো দানম ো হবহক্র করনে রাহজ েে। 

 

* * * 
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৬. সাওনমর অধযায় 

৬. ১. রমযাে মানস সাওম পা ে: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম আরও বন ে:  

َم ِمْن َذنْبِِه  » أخرجه )  . «َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ََلُ َما َتَقده
 ( .ابلخاري و مسلم و أبو داود و الرتمذي و النسايئ و ابن ماجه 

“ময বযহি রমযাে মানস ঈমানের সানে সাওয়ানবর আশায় সাওম 

পা ে করনব, োর অেীনের মগাোহসমূহ ক্ষমা কনর মদওয়া হনব। 

।”71 

৬. ২. ‘আরাো ও আশুরার হদনে সাওম পা ে: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

                                                            
71 বুখারী, হাহদস োং- ৩৮; মুসহ ম, হাহদস োং- ১৮১৭; আবূ দাউদ, হাহদস োং- 
১৩৭২; হেরহমযী, হাহদস োং- ৬৮৩; োসায়ী, হাহদস োং- ২২০৩; ইবেু মাজাহ, 
হাহদস োং- ১৩২৬; োাঁরা হাহদসহট আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো 
কনরনছে। 
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ْهِر َُكيهِ  » ِصَياُم يَْوِم ،  ثاَلٌَث ِمْن لُكي َشْهٍر َوَرَمَضاُن إَِل َرَمَضاَن َفَهَذا ِصَياُم ادله
َنَة الهَِّت َبْعَدهُ ، َنَة الهَِّت َقْبلَُه َوالسه َر السه ْن يَُكفي

َ
ِ أ ْحتَِسُب لََعَ اَّلله

َ
َوِصَياُم  َعَرَفَة أ

َنَة الهَِّت َقْبلَُه  َر السه ْن يَُكفي
َ
ِ أ ْحتَِسُب لََعَ اَّلله

َ
 ( .أخرجه مسلم)  . «يَْوِم ََعُشوَراَء أ

“প্রনেযক মানস হেেহদে সাওম পা ে করা এবাং এক রমযানের 

সাওম পনরর রমযাে পযথন্ত— এটাই হন া সারা বছনরর সাওম 

পা ে। আরাোর হদনের সাওনমর বযাপানর আহম আল্লাহ ো‘আ ার 

কানছ আহশ কহর ময, ো পূনবথর এক বছনরর এবাং পনরর এক 

বছনরর গুোহ মুনছ মদনব। আর ‘আশুরার হদনের সাওনমর বযাপানর 

আহম আল্লাহ ো‘আ ার কানছ আহশ কহর ময, ো পূনবথর এক বছনরর 

গুোহ মুনছ মদনব ।”72 

* * * 

 

                                                            
72 ইমাম মুসহ ম রহ. হাহদসহট আবূ কাোদা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো 
কনরনছে, হাহদস োং- ২৮০৩ 
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৭. হানজ্জর অধযায় 

৭. ১. হাজ্জ ও ওমরা:  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

َجي َوالُْعْمَرةِ  »
ْ
نُوَب  تَابُِعوا َبْْيَ اْل ُهَما َيْنِفَياِن الَْفْقَر َواذلُّ َما َيْنيِف الِْكرُي ، كَ  ، َفإِنه
َِديدِ 
ْ
 ( .أخرجه النسايئ و الطْباِّن )  . « َخَبَث اْل

“মোমরা হাজ্জ ও ওমরা উভয়হট হব ম্ব ো কনর পরপর সম্পাদে 

কর; কারণ, এই দু’হট দাহরদ্র ও পাপরাহশনক এমেভানব দূর কনর, 

মযভানব হাপর ম াহা’র ময় া দূর কনর।”73 

                                                            
73 োসায়ী, হাহদস োং- ২৬৩০; ত্ববারােী, আ -কাবীর, হাহদস োং- ১১১৯৬ এবাং 

অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ হাহদসহট সাহ  ইবে হাম্মাদ আবূ ‘উত্তাব আদ-দাল্লান র 

সেনদ বণথো কনরনছে, হেহে বন ে: আমানদর কানছ ‘আযরা ইবে সাহবে হাহদসহট 

বণথো কনরনছে, হেহে ‘আমর ইবে হদোর রহ. মেনক বণথো কনরে, হেহে বন ে: 

আবদুল্লাহ ইবে ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুমা বন ে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: োরপর হাহদনসর বিবয উনল্লখ কনরনছে। 

আহম বহ : এই সেদহট সহীহ এবাং োর বণথোকারীগণ হবশ্বস্ত ও হেভথরনযাগয। আর 
এই হাহদনসর সমেথনে আবদুল্লাহ ইবে ওমর, আবদুল্লাহ ইবে মাস‘উদ ও জাহবর 
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আর এই মহাে েযী নের হবষয়হট অপর এক হাহদনস রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর ভাষায় আরও হবস্তাহরেভানব 

এনসনছ, হেহে বন নছে: 

، فإن لك بكل وطأة تطؤها  أما خروجك من بيتك تؤم ابليت اْلرام »
وأما وقوفك . ، ويمحو عنك بها سيئة  راحلتك يكتب اهلل لك بها حسنة

 : فيقول  فيباىه بهم املالئكة، دلنيا ،بعرفة فإن اهلل عز وجل يزنل إل السماء ا
، يرجون رمحَّت وَيافون  هؤالء عبادى جاءوىن ُشْعًثا ُغْْبًا من لك فج عميق

فلو اكن عليك مثل رمل َعلج أو مثل ؟ فكيف لو رأوىن  عذاىب ولم يروىن ،
وأما رميك اجلمار  . ، غسلها اهلل عنك أيام ادلنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا

فإذا  وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة ، . ور لكفإنه مذخ
 ( .أخرجه الطْباِّن )  . « طفت بابليت خرجت من ذنوبك كيوم ودلتك أمك

“আর মোমার ঘর মেনক সম্মাহেে ঘর কা‘বা’র উনদ্দনশয মোমার 

মবর হওয়া মানেই মোমার জেয মোমার বাহনের প্রহেহট পদনক্ষনপর 

হবহেমনয় একহট কনর সাওয়াব ম খা হয় এবাং মোমার একহট কনর 

পাপ মমাচে হয়। আর েুহম যখে ‘আরাোনের ময়দানে অবস্থাে 

                                                                                                               

ইবে আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আেহুম প্রমুখ হাহদস বণথো কনরনছে। 
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কর, েখে আল্লাহ ো‘আ া দুহেয়ার আকানশ অবেরণ কনরে, 

োরপর হেহে োনদরনক হেনয় হেহরশোনদর সানে গবথ কনরে এবাং 

বন ে: আমার বান্দাগণ আমার কানছ আউ া মকনশ ধূহ মহ ে 

অবস্থায় দূর-দূরানন্তর পে অহেক্রম কনর এনসনছ আমার রহমনের 

আশায় এবাং আমার শাহস্তর ভনয়, অেচ োরা আমানক মদনখহে; 

সুেরাাং োরা যহদ আমানক মদখে, োহন  মকমে জাহে হে? 

অেএব, যহদ মোমার অপরাধ বাহ র স্তুনপর মে হয় অেবা দুহেয়ার 

হদেসমূনহর সমাে হয় অেবা বৃহষ্টর মোটা পহরমাণ হয়, েনব হেহে 

মোমার মসই অপরাধ ধুনয়-মুনছ পহরষ্কার কনর হদনবে। আর মোমার 

কঙ্কর হেনক্ষপ মোমার জেয (সাওয়াব হহনসনব) সহিে োকনব। আর 

মোমার মাো মুণ্ডনের েন  মোমার জেয (মাহটনে) পহেে প্রহেহট 

চুন র হবহেমনয় একহট কনর সাওয়ানবর বযবস্থা োকনব। অেোঃপর 

েুহম যখে বাইেুল্লাহ োওয়াে করনব, েখে েুহম মোমার গুোহসমূহ 

মেনক ঐ হদনের মে পহবত্র হনয় মবহরনয় আসনব, মযহদে মোমার মা 

মোমানক (হেষ্পাপ অবস্থায়) প্রসব কনরনছ।”74 

                                                            
74 ত্ববারােী, আ -কাবীর (   হাহদস োং- ১৩৫৬৬; আ -বাযযার, ‘কাশেু ,( الكبري 

আসোর’ (  ) হাহদস োং- ১০৮২; আবদুর রাযযাক, আ -মুসান্নাে ,( كشف األستار 
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* * * 

 

                                                                                                               

 হাহদস োং- ৮৮৩০; োাঁরা সকন ই মুজাহহদ রহ. এর সেনদ  আদুল্লাহ ,( املصنف

ইবে ওমর রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক হাহদসহট বণথো কনরনছে 

আহম বহ : হাহদসহট সহীহ। আর এই হাহদনসর সমেথনে বাযযার রহ. আোস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক হাহদস বণথো কনরনছে, হাহদস োং- ১০৮৩; েনব োর 
মনধয দুবথ ো রনয়নছ। 
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৮. যাকানের অধযায় 

৮. ১. সাদকা করা: 

আল্লাহ ো‘আ া বন নছে: 

ع إِن ُتب  ﴿ ق   ٱُدو  د  ا ِه   لصذ تُؤ  ِإَون ُت   ِت وُف نِعِمذ ا و  ْه  ا ُف ْه  ر    ل  ٱتُ ي   ء  ف  ُفق  ْ  خ  ه  ُه  لذُكم 
 ِ ي  ِن س  نُكم م  ُِر ع  ف  ُيك  ا ت ع  ٱو   اتُِكم       و  ُ بِم  بِي  للذ لُْن  خ   [  ١٠٢: ابلقرة] ﴾ ٢٧١ م 

“মোমরা যহদ প্রকানশয দাে কর, েনব ো ভা ; আর যহদ মগাপনে 

কর এবাং অভাবগ্রস্তনক দাও, ো মোমানদর জেয আনরা ভা ; এবাং 

এনে হেহে মোমানদর জেয হকছু পাপ মমাচে করনবে। আর মোমরা 

ময আম  কর আল্লাহ্ মস সম্পনকথ সম্মক অবহহে।”75 

আল্লাহ ো‘আ া আরও বন ে: 

ع إِن ُتق   ﴿  ْ نٗ للذ  ق ر  ٱرُِض س  ي غ   ُه ل ُكم  عِف  ا يُض   ًضا ح  ه  فِر  و  ُكٌْر ٱو   ل ُكم  ُ ش  للذ
لِيٌم  [٢٠: اتلغابن] ﴾ ١٧ح   

                                                            
75 সূরা আ -বাকারা, আয়াে: ২৭১ 
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“যহদ মোমরা আল্লাহনক উত্তম ঋণ দাে কর, োহন  হেহে 

মোমানদর জেয ো বহু গুণ বৃহদ্ধ করনবে এবাং হেহে মোমানদরনক 

ক্ষমা করনবে। আর আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, পরম সহহষু্ণ।”76 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
76 সূরা আে-োগাবুে, আয়াে: ১৭ 
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৯. ইস াম হেধথাহরে শাহস্তর অধযায় 

৯. ১. শরী‘য়ে কেৃথক হেধথাহরে শাহস্ত প্রনয়াগ: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ر عنه ذلك في كُ  ، ثم أقيم عليه حده ، أيما عبد أصاب شيئا مما نىه اهلل عنه »
 ( .أخرجه اْلاكم و ادلاريم و أمحد )  . « اذلنُب 

“ময মকানো বান্দা আল্লাহ ো‘আ া কেৃথক হেহষদ্ধ করা হনয়নছ এমে 

মকানো অপরানধর সানে জহড়ে হনয় যায়, অেোঃপর োর উপর 

শরী‘য়ে কেৃথক হেধথাহরে শাহস্ত প্রনয়াগ করা হয়, এর েন  োর 

অপরাধ ক্ষমা কনর মদওয়া হয়।”77 

* * * 

 

                                                            
77 হানকম: (৪/৩৮৮); দানরমী: (২/১৮২); আহমাদ: (৫/২১৪ ও ২১৫); আহম বহ : 

হাহদনসর সেদহট হাসাে; মকেো, বণথোকারী উসামা ইবে যানয়দ আ - াইসী’র 

বযাপানর সামােয কো োকন ও োনে ক্ষহে মেই; োছাড়া এই হাহদসহটর 

সমেথনে ‘সহীহাইে’ ও অেযােয গ্রনের মধয বহু হাহদস বহণথে আনছ। 
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১০. হযহকনরর অধযায় 

 

১০. ১. আল্লাহর হযহকর করা: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

َ اَل يُِريُدوَن بَِذلَِك إاِله وَْجَهُه  » إاِله نَاَداُهْم ُمَناٍد َما ِمْن َقْوٍم اْجَتَمُعوا يَْذُكُروَن اَّلله
َماءِ  لَْت َسييَئاتُُكْم َحَسَناٍت : ِمْن السه ْن ُقوُموا َمْغُفوًرا لَُكْم َقْد بُدي
َ
أخرجه ) . «أ

 ( .أمحد 

“ময মকানো সম্প্রদায় একহত্রে হনয় আল্লাহর হযহকর করনব এবাং 

এর িারা োনদর একমাত্র উনদ্দশয হয় োাঁর সন্তুহষ্ট অজথে, মসই 

সম্প্রদায়নক আসামানের মকানো এক মঘাষণাকারী মডনক ব নব: 

মোমরা এমে অবস্থায় দাাঁহড়নয় যাও ময, মোমানদরনক ক্ষমা কনর 

মদওয়া হনয়নছ এবাং মোমানদর গুোহসমূহনক পহরবেথে কনর 
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সাওয়ানব পহরণে করা হনয়নছ।”78 রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম আরও বন ে: 

ِ وَ  » ََطايَا َكَما إِنه ُسْبَحاَن اَّلله
ْ
ْكَْبُ َتْنُفُض اْل

َ
ُ أ ُ َواَّلله ِ َواَل إََِلَ إاِله اَّلله َْمُد َّلِله

ْ
اْل
َجَرةُ َوَرَقَها   ( . وابلخارى ِف األدب املفرد أخرجه أمحد)  . «َتْنُفُض الشه

“হেশ্চয় «  ُ ُ َواَّلله ِ َواَل إََِلَ إاِله اَّلله َْمُد َّلِله
ْ
ِ َواْل ْكَْبُ ُسْبَحاَن اَّلله

َ
 আল্লাহরই)  «أ

পহবত্রো মঘাষণা করহছ এবাং সক  প্রশাংসা আল্লাহর জেয; আর 

আল্লাহ ছাড়া উপাসোর মযাগয মকানো সেয মা‘বুদ মেই; আর আল্লাহ 

                                                            
78 আহমাদ: (৩/১৪২); হেহে বন ে: আমানদর কানছ হাহদস বণথো কনরনছে 

মুহাম্মাদ ইবে বকর, হেহে বন ে: আমানদরনক সাংবাদ হদনয়নছে মাইমুে আ -

মারায়ী, হেহে বন ে: আমানদর কানছ হাহদস বণথো কনরনছে মাইমুে ইবে 

হসয়াহ, হেহে আোস রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক হাহদসহট বণথো কনরনছে। আহম 

বহ : এই সেদহট ‘হাসাে’ পযথানয়র ইেশাআল্লাহ; আর মাইমুে ইবে মূসা আ -

মারায়ী ‘মুদাহল্লস’ পযথানয়র বণথোকারী, েনব হেহে বণথোর মাধযনম ো স্পষ্ট কনর 

হদনেে। 
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মহাে) — এর হযহকর গুোহসমূহনক এমেভানব মঝনড় মেন  মদয়, 

মযমহেভানব গাছ োর পাোসমূহনক মঝনড় মেন ।”79 

১০. ২. মাজহ নসর কাফ্োরা: 

যখে মুসহ মগনণর মধয মেনক মকানো একহট দ  বা মগাষ্ঠী একহত্রে 

হনব, েখে োনদর উপর আবশযকীয় কেথবয হ — োরা আল্লাহ 

ো‘আ ার মবাঁনধ মদওয়া সীমানরখার মনধয মেনক োনদর মাজহ স 

পহরচা ো করনব এবাং মকানো রকম সীমা াংঘে করনব ো, মযমে: 

মখ -োমাসা, গীবে েো োনদর ভাইনয়র মগাশ্ত দাংশে, োনদর 

মগাপেীয় হবষয় প্রকাশ এবাং োনদর ভু -ত্রুহট ও অপরানধর 

সমান াচো ইেযাহদ োনদর আন াচোর হবষয় ো হওয়া। 

                                                            
79 আহমাদ: (৩/১৫২); বুখারী, আ -আদাবু  মুেরাদ: (৬৩৪); োাঁরা হাহদসহট 

ত্বহরক আবদু  ওয়াহরনসর সূনত্র বণথো কনরে, হেহে বন ে আমানদর কানছ 

হাহদস বণথো কনরনছে হসোে, হেহে বন ে: আমানদর কানছ হাহদস বণথো 

কনরনছে আোস রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু। আহম বহ : এই সেদহট ‘হাসাে’ পযথানয়র; 

কারণ, হসোে ইবে রবী‘য়া সেযবাদী, েম্র। 
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বরাং োনদর জেয ওয়াহজব হ — সৎকানজর আনদশ ও অসৎকানজ 

হেনষধ করার বযাপানর পরস্পরনক সহনযাহগো করা, মােুনষর মানঝ 

সাংনশাধে ও সাংস্কারমূ ক কাজ করা এবাং আল্লাহ ো‘আ ার হকোব 

ও োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাহ হেনয় 

হশক্ষামূ ক আন াচো করা। 

সুেরাাং ময মুসহ নমর  ক্ষয হনব আল্লাহ ও পরকা , এমে প্রনেযক 

মুসহ নমর কেথবয হ — োর িারা অেুহষ্ঠে প্রনেযক মাজহ নস এই 

হবষনয় সেকথ করা এবাং আল্লাহর হযহকর ও রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর প্রহে সা াে ও সা াম মপশ করার বযাপানর 

মকানো রকম অমনোনযাগী ো হওয়া; েেুবা হকয়ামনের হদনে োর 

উপর হেোঃসিো, দুোঃখ-কষ্ট ও অপমােজেক অবস্থা মচনপ বসনব, 

যহদও মস জান্নানে প্রনবশ কনর। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম বন নছে: 

ةً يَْوَم الِْقَياَمةِ  » ْوهُ َحْسَ
َ
َ فِيِه إاِله َرأ  . « َما ِمْن َقْوٍم َجلَُسوا ََمْلًِسا لَْم يَْذُكُروا اَّلله

 ( .أخرجه أمحد ) 
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“ময মকানো সম্প্রদায় মকানো মাজহ নস বস , অেচ োরা মসখানে 

আল্লাহর হযহকর কর  ো, হকয়ামনের হদে োরা োনক দুোঃখ-কষ্ট 

হহনসনব মদখনব।”80 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম আরও বন ে: 

«  َ َولَْم يَُصلُّوا لََعَ انَلهِْبي  صىل اهلل عليه ، فيِه  َما َقَعَد َقْوٌم َمْقَعًدا لَْم يَْذُكُروا اَّلَله
ةً يَْوَم اَْلِقَياَمِة  َنهةَ ، وسلم  إاِله اَكَن َعلَْيِهْم َحْسَ

ْ
أخرجه أمحد )  . «  َوإِْن َدَخلُوا اجل

 ( .و اْلاكم 

“মকাে সম্প্রদায় মকানো আসর বা মাজহ নস বস , অেচ োরা 

মসখানে আল্লাহর হযহকর কর  ো এবাং েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

                                                            
80 আহমাদ রহ. হাহদসহট আবদুল্লাহ ইবে ‘আমর রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক বণথো 

কনরনছে: (২/১২৪) । আহম বহ : হাহদনসর সেদহট সহীহ। আর োর সমেথনে 

জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক হাহদস বহণথে আনছ, যা আে-োয়া সী রহ. 

বণথো কনরনছে: (১৫৭৬) এবাং োর সেদহটও সহীহ। 
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ওয়াসাল্লানমর উপর দুরূদ পাে কর  ো, হকয়ামনের হদনে োনদর 

উপর দুোঃখ-কষ্ট মচনপ বসনব, যহদও োরা জান্নানে প্রনবশ কনর।”81 

হকন্তু ভুন  যাওয়াটাই মােবজাহের জেয হবপদজেক এবাং োনদর 

প্রনয়াজেীয় বস্তুর ঘাটহের কারণ। সুেরাাং যখে মুসহ ম বযহি 

মাজহ নস োর আবশযকীয় কেথবয পা নে বযেথ বা অক্ষম হনব, েখে 

মসখাে মেনক উনে আসার পূনবথ মস মযে মাজহ নসর কাফ্োরা 

আদায় করনে ভুন  ো যায়, মযমেহট রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম হশক্ষা হদনয়নছে, হেহে বন ে: 

سبحان اهلل وحبمده سبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت : من قال »
، ومن  ، فقاهلا يف َملس ذكر اكنت اكلطابع يطبع عليه أستغفرك وأتوب إِلك

 ( .لطْباِّن أخرجه اْلاكم و ا)  . « قاهلا يف َملس لغو اكنت كفارة َل

                                                            
81 আহমাদ: (২/৪৬৩); ইবেু হহব্বাে: (২৩২২— মাওয়াহরদ); হানকম: (১/৪৯২) ও 

অেযােয মুহাহদ্দস প্রমুখ হাহদসহট আ‘মানশর সেনদ বণথো কনরনছে, হেহে বণথো 

কনরে আবূ সান হ মেনক, হেহে আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক 

‘মারেু‘’ হহনসনব হাহদসহট বণথো কনরনছে। আহম বহ : হাহদনসর সেদহট সহীহ।  
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“ময বযহি হযহকনরর মাজহ নস বন : «  سبحان اهلل وحبمده سبحانك
« امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت أستغفرك وأتوب إِلك  (আল্লাহরই 

পহবত্রো মঘাষণা করহছ এবাং োাঁর প্রশাংসা করহছ; মহ আল্লাহ! 

আপোরই পহবত্রো মঘাষণা করহছ এবাং আপোর প্রশাংসা করহছ। 

আহম সাক্ষয হদহি ময, আপহে ছাড়া মকানো সেয ই াহ (মা‘বুদ) 

মেই, আহম আপোর হেকট ক্ষমা প্রােথো করহছ এবাং োওবা করহছ), 

েখে ো হনব মমাহরাহঙ্কে বস্তুর মে (হটকসই); আর ময বযহি ো 

অেথহীে মাজহ নস ব নব, েখে ো োর জেয কাফ্োরা হনয় 

যানব।”82 

                                                            
82 হানকম: (১/৫৩৭); ত্ববারােী, আ -কাবীর (  হাহদস োং- ১৫৮৬ ও ,( الكبري 

১৫৮৭; োাঁরা হাহদসহট োনে‘ ইবে জুবানয়র ইবে মুে‘ময়নমর সূনত্র বণথো 

কনরে, হেহে োাঁর হপো জুবানয়র ইবে মুে‘ময়ম রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক 

‘মারেু‘’ হহনসনব হাহদসহট বণথো কনরনছে। 

হানকম রহ. বন ে: হাহদসহট ইমাম মুসহ ম রহ. এর শনেথ সহীহ। আর একই মে 

বযি কনরনছে ইমাম যাহাবী রহ. এবাং আমানদর শাইখ আ বােী রহ. োাঁর 

‘হস হস ােু  আহাহদহসস্ সাহীহা’ ( سلسلة األحاديث الصحيحة   ) োমক গ্রনের 
মনধয, হাহদস োং- ৮১; আর োাঁরা যা বন নছে, হবষয়হট োই। 
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আর ত্ববারােী’র হিেীয় জায়গার বণথোয় অহেহরি কো আনছ:  «  يقوهلا ثالث مرات
»  (হেহে ো হেেবার বন ে)। 

আমানদর শাইখ বন ে: হাইছামী রহ. োর বযাপানর মকাে মন্তবয কনরেহে এবাং ো 

(সেদহট) উৎকৃষ্ট েয়; কারণ, োর সেনদর মনধয খাহ দ ইবে ইয়াহযদ আ -

‘আমরী োনম একজে বণথোকারী রনয়নছ, যানক আবূ হাহেম ও ইয়াহইয়া 

হমেযাবাদী বন নছে; আর ইবেু হহব্বাে বন ে: মস হেভথরনযাগয বণথোকারীনদর 

মেনক ‘মাউযু’ হাহদস বণথো করে। সুেরাাং এটা অহেহরি, এর হদনক দৃহষ্ট 

মদয়ার দরকার মেই। 

আহম বহ : এটা শাইনখর পক্ষ মেনক অহেিাকৃে ভু  (আল্লাহ োনক হহোজে 

করুে); মকেো, হাইছামী রহ. দুই জায়গায় ঐ হবষনয় ইহিে কনরনছে, ময 

হবষনয় শাইখ অেযন্ত কহেে কো বন নছে (আল্লাহ োনক হহোজে করুে); 

হেহে ‘আ -মাজমা‘ ( املجمع   ) এর মনধয বন নছে (১০/১৪২): “ত্ববারেী রহ. ো 
বণথো কনরনছে এবাং োর সেনদ খাহ দ ইবে ইয়াহযদ আ -‘আমরী োনম 

একজে বণথোকারী রনয়নছে, হযহে দুবথ ।” 

আর হেহে ‘আ -মাজমা‘ ( املجمع   ) এর (১০/৪২৩) মনধয সহীহ ও দুবথ — দু’হট 
বণথো উনল্লখ করার পর বন নছে: “ত্ববারােী রহ. সবগুন া বণথোই বণথো 

কনরনছে এবাং প্রেম বণথোর বণথোকারীগণ হন ে সহীহ হাহদনসর বণথোকারী।” 
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* * * 

 

                                                                                                               

অেোঃপর হেহে হযহকর সাংক্রান্ত হাহদনসর সেদগুন া অগ্রাহধকার মদয়ার হবষনয় 

ইহিে কনরনছে। 

আর এর িারা স্পষ্ট হনয় মগ  ময, হাইছামী রহ. এই বণথার বযাপানর হেরব 

োনকেহে, বরাং আমানদর শাইখ কেৃথক উি বণথোনক দুবথ  ব ার পূনবথই হেহে 

োনক দুবথ  বন  আখযাহয়ে কনরনছে— সুন্নানে েববী’র মখদমনের কারনণ 

আল্লাহ ো‘আ া োাঁনক সাহাযয করুে।   
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উপসাংহার 

“আল্লাহ ো‘আ া আমানদরনক উত্তম পুরষ্কার (জান্নাে) ও বাড়হে 

(আল্লাহর দীদার) প্রদাে করুে” 

মহ আল্লাহর বান্দা, মহ মুসহ ম ভাই! মজনে রাখুে ময, আ -

কুরআনের এসব আয়াে ও েবীর হাদীনস পাপরাহশ ক্ষমার সানে 

সাংহলষ্ট আমন র বযাপানর বযাপক উৎসাহ হদনয়নছ, হকন্তু বান্দার জেয 

উহচৎ হন া োর উপর হেভথরশী  হনয় বনস ো োকা। এমে মযে ো 

হয় ময গুোহ ও মন্দ কানজ জহড়নয় যাওয়ার বযাপানর হেনজর 

েেনসর  াগামনক মছনড় মদনব এবাং এই বানজ ধারণা করনব ময, মস 

গুোহ করন ও যখেই এ জােীয় আম  করনব েখেই ো োর 

সক  গুোহ মানের হেশ্চয়ো হবধাে করনব।  

হেশ্চয়ই এ ধরনের কল্পো চরম মূখথো ও মবাকাহমর বহহোঃপ্রকাশ; 

কারণ, মহ প্রোহরে বযহি! েুহম হকভানব জােনে পারনব ময, আল্লাহ 

ো‘আ া মোমার আম  কবু  কনরনছে এবাং মোমার গুোহ ক্ষমা 

কনর হদনয়নছে?  আল্লাহ সুবহােহু ওয়া ো‘আ া বন ে: 

بذُل  ﴿ ت ق  ا ي  ُ ِمن  ٱإِنذم  [١٠: دة املائ] ﴾ ٢٧ُمتذقِ َ  ل  ٱللذ  
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“আল্লাহ মো মকব  মুত্তাকীনদর পক্ষ হনে কবু  কনরে।”83 

ঐসব মুত্তাকী বান্দগণ সৎকাজ কনর, আল্লাহ ও োাঁর রাসূন র 

আেুগেয করার বযাপানর যোসাধয মচষ্টা কনর এবাং পাপকাজ মেনক 

হবরে োনক, আর সানে সানে এই আশঙ্কাও কনর ময, োনদর 

আম সমূহ বাহে  কনর হদনয় োনদর কানছ মেরে পাহেনয় মদওয়া 

হয় হকো এবাং োনদর মুনখর উপর ছুনড় মারা হয় হকো: 

ِن  ٱإِنذ  ﴿ ِين  ُهم م  ش   َّلذ ش  خ  ب ِِهم مُّ ِين  ُهم وقَاِبٱو   ٥٧فُِقْن  ي ةِ ر  ب ِِهم  ي   َّلذ ِمُنْن  يُؤ   ِت ر 
ب ِِهم  ٱو   ٥٨ ِين  ُهم بِر  ِ  َّلذ ِين  يُؤ  ٱو   ٥٩ُكْن  َل  يُِش  ا  َّلذ قُ  تُْن  م  ع وذ  ْ نذُهم   لُُْبُهم  ء  ت 

 
 و ِجل ٌة أ

ب ِِهم   إَِل     [  ٤٧،  ٣٠: املؤمنون] ﴾ ٦٠ِجُعْن  ر    ر 

“হেশ্চয় যারা োনদর রব-এর ভনয় সন্ত্রস্ত, আর যারা োনদর রব-এর 

হেদশথোব ীনে ঈমাে আনে, আর যারা োনদর রব-এর সানে হশকথ 

কনর ো, আর যারা যা মদওয়ার ো মদয় ভীে-কহম্পে হৃদনয়, এজেয 

ময োরা োনদর রব-এর কানছ প্রেযাবেথেকারী।”84 

                                                            
83 সূরা আ -মাহয়দা, আয়াে: ২৭ 
84 সূরা আ -মু’হমেুে, আয়াে: ৫৭ - ৬০ 
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হযাাঁ, এরাই হন ে সহেযকার মুহমে।85 

আর এই মহাে অনেথর হদনকই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাম ‘উসমাে ইবে ‘আফ্োে রাহদয়াল্লাহু ‘আেহু কেৃথক বহণথে 

হাহদনস ইহিে কনরনছে, যানে হেহে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ 

ওয়াসাল্লানমর অযুর পদ্ধহে বণথো কনরনছে; অেোঃপর হেহে 

(রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম) বন ে: 

 ِمْثَل َهَذا الُْوُضوءِ  »
َ
أ ََت الَْمْسِجَد  ، َمْن تََوضه

َ
ُغِفَر  ، ثم جلس، َفَرَكَع َرْكَعَتْْيِ ، ُثمه أ

َم ِمْن َذنْبِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ َقاَل وَ  ،ََلُ َما َتَقده وا»:  َقاَل انلهِْبُّ َصىله اَّلله رواه )  . «اَل َتْغرَتُّ
 ( .ابلخاري

“ময বযহি এই অযূর েযায় অযূ করনব, অেোঃপর মাসহজনদ এনস দুই 

রাকা‘য়াে সা াে করনব, োর অেীনের সব গুোহ্ ক্ষমা কনর 

                                                            
85 এই হবষয়হট আহম আমার ‘মুবহে ােু  আ‘মা ’ (  োমক ( مبطالت األعمال 

পুহস্তকার মনধয ‘খাওেুস সা হেস সাহ হ রহ. হমে আে োহবাো আ‘মা ুহুম 
ওয়াহুম  া ইয়াশ‘উরুে’ ( ـ من أن َتبط أعماهلم و   ـ رمحهم اهلل  لف الصالح  خوف السه
 পূবথবেথী সৎ বান্দগনণর আশাংকা ময, োনদর অজানন্তই োনদর] (هم ال يشعرون
আম সমূহ েষ্ট হনয় যানব] োমক হশনরাোনম অন্তভুথি কনরহছ; প্রকাশক: দারু 
ইবহে  কাহয়যম, দাম্মাম। 
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মদওয়া হনব। হেহে ব ন ে: েবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাম 

আরও বন ে ময, মোমরা মধাাঁকায় পনড়া ো।”86 

মহ আমার ভাই! আপহে আরও মজনে রাখনবে ময, মযসব অপরাধ 

জেগনণর হক বা অহধকানরর সানে সাংহলষ্ট, এসব আয়াে ও হাহদস 

ো অন্তভুথি কনর ো; বরাং ওয়াহজব হন া ঐ হক বা অহধকার োর 

মাহ নকর হেকট হেনরনয় মদওয়া; োর দ ী  হন া ঐ হাহদস, যা 

শহীনদর ঋণ বযেীে সক  গুোহ্ মানের কো বণথো কনর।87 

সুেরাাং মহ আমার ভাই! সেকথ ও সাবধাে হও— আল্লাহ মোমানক 

োাঁর পক্ষ মেনক প্রাণশহির মাধযনম সাহাযয করনবে। আর মজনে 

রাখনব ময, শয়োনের পে অনেকগুন া এবাং োর পাোনো োাঁদগুন া 

অনেক বড়; সুেরাাং এই দরজা হদনয় মস মোমার কানছ অেুপ্রনবশ 

করনব— মস বযাপানর সেকথো অব ম্বে করনব।  

سبحان اهلل وحبمده سبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت  »
. « أستغفرك وأتوب إِلك  

                                                            
86 বুখারী, হাহদস োং- ৬০৬৯ 
87 মুসহ ম, হাহদস োং- ৪৯৮৮ ও ৪৯৯২ 
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(আল্লাহরই পহবত্রো মঘাষণা করহছ এবাং োাঁর প্রশাংসা করহছ; মহ 

আল্লাহ! আপোরই পহবত্রো মঘাষণা করহছ এবাং আপোর প্রশাংসা 

করহছ। আহম সাক্ষয হদহি ময, আপহে ছাড়া মকানো সেয ই াহ 

(মা‘বুদ) মেই, আহম আপোর হেকট ক্ষমা প্রােথো করহছ এবাং োওবা 

করহছ)। 

* * * 
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হবষয়সমূনহর সূচীপত্র 

 

হবষয়সমূহ 

* েবুয়যানের প্রদীপ মেনক 

* ভূহমকা 

* পাপ মমাচেকারী আম  

১. ঈমানের অধযায় 

১. ১. ইস াম 

১. ২. রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লানমর অেুসরণ 

২. চহরনত্রর অধযায় 

২. ১. হবশুদ্ধ োওবা 

২. ২. উদারো প্রদশথে 
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২. ৩. মন্দকানজর পনর ভা কাজ করা 

২. ৪. সা াম মদওয়া ও উত্তম কো ব া 

২. ৫. মুসাোহা বা করমদথে 

২. ৬. জীব-জন্তুর প্রহে দয়া ও মকাম  আচরণ করা 

২. ৭. কবীরা গুোহ্ ও ধ্বাংসাত্মক অপরাধ মেনক হবরে োকা  

২. ৮. হবপদ-মুহসবে 

৩. পহবত্রোর অধযায় 

৩. ১. অযু 

৪. সা ানের অধযায় 

৪. ১. আযাে 

৪. ২. সা াে 

৪. ৩. এক মা‘বুনদর উনদ্দনশয সাজদা করা 
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৪. ৪. জামা‘য়ানে সা াে আদায় করার জেয আল্লাহর ঘরসমূনহর 

উনদ্দনশয পে চ া 

৪. ৫. আমীে ব া 

৪. ৬. জুমু‘আ’র সা াে 

৪. ৭. হকয়ামু   াই  (রানের মব ায় েে  ইবাদে) 

৪. ৮. রমযাে মানস হকয়ামু   াই  বা রাে মজনগ েে  ইবাদে  

৪. ৯. সা ােুত্ োসবীহ 

৪. ১০. পহবত্র মাসহজনদ আকসায় সা াে আদায় করা 

৫. হজহানদর অধযায় 

৫. ১. আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া 

৬. সাওনমর অধযায় 

৬. ১. রমযাে মানস সাওম পা ে 

৬. ২. ‘আরাো ও আশুরার হদনে সাওম পা ে 
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৭. হানজ্জর অধযায় 

৭. ১. হাজ্জ ও ওমরা  

৮. যাকানের অধযায় 

৮. ১. সাদকা করা 

৯. ইস াম হেধথাহরে শাহস্তর অধযায় 

৯. ১. শরী‘য়ে হেধথাহরে শাহস্ত প্রনয়াগ 

১০. হযহকনরর অধযায় 

১০. ১. আল্লাহর হযহকর করা  

১০. ২. মাজহ নসর কাফ্োরা 

* উপসাংহার 

* হবষয়সমূনহর সূচীপত্র 

* * * 


